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أ.د/ خالـــد ســرور
رئيس قطاع الفنون التشكيلية

يتميــز فــن الُحــي بجامهرييتــه الواســعة كونــه أحــد الفنــون املرتبطــة بثقافــة 

ووجــدان املجتمــع، هــذا الرتابــط جعلــه رغــم تراثيتــه وعراقتــه كأحــد أقــدم 

الفنــون إال أنــه دائًـــا يتميــز بالتجديــد واإلضافة ُمتواًئــا مع ُمتطلبــات الحارض، 

فضــاً عــن ذلــك فهــو فــن ممتــع ويعشــقه املرصيــن.

ومــع انطــاق فعاليــات الــدورة الرابعــة ملهرجــان فــن الُحــي تتجــدد املناســبة 

ــذا  ــة يف ه ــة واإلبداعي ــامت الجاملي ــدث التصمي ــن أح ــة م ملشــاهدة مجموع

املجــال يُقدمهــا نخبــة مــن الفنانــن واملصممــن املهمومــن بطــرح نتــاج فنــي 

يحمــل يف طياتــه فكــرًا وجــامالً.



2
0
2
عة0

راب
 ال

رة
دو

 ال
ي -

حل
 ال

ن
جا

هر
م



أ/ داليــا مصطفـى
رئيس اإلدارة املركزية ملراكز الفنون

يســتمر قطــاع الفنــون التشــكيلية ىف دعمــه للفنــون النوعيــة ولعــل مهرجــان 

فــن الحــي أحــد تلــك الفاعليــات التــى تشــغل الســاحة التشــكيلية منــذ بدايته 

بدوراتــه الســابقة مبركــز الجزيــرة للفنــون ألعــوام 2002 – 2004 – 2016 لتــأىت 

الــدورة الرابعــة ملهرجــان فــن الحــي 2020 بطــرح جديــد ومميــز.

نجــد ىف األعــامل الفنيــة املعروضــة ىف تلــك الــدورة الرابعــة 2020 والتــي تفســح 

ــات  ــة والخام ــم الفني ــم وآرائه ــاف توجوهاته ــباب باخت ــن الش ــال للفنان املج

املســتخدمة لتطلــق العنــان لجيــل جديــد مــن مصممــي الحــي الواعــن مبخزون 

ــذى وطبيعــة  ــب التنفي ــة بالجان ــة وواعي ــة ثاقب ــرتاىث ىف رؤي ــاىف وال بلدهــم الثق

الخامــة املســتخدمة ليصــل لعمــل فنــى له قــدرًا كبــريًا مــن اإلبــداع والخصوصية.

ــذه  ــي ىف ه ــال الح ــن ىف مج ــن املتميزي ــن الفنان ــة م ــم مجموع ــم تكري يت

ــة  ــي بخصوصي ــال الح ــامل ىف مج ــن أع ــوا م ــا أبدع ــة 2020 مل ــدورة الرابع ال

فنيــة واضحــة كالفنانــة الراحلــة/ عايــدة عبــد الكريــم والفنــان الراحــل/ أحمــد 

بــدوى حيــث نجــد أعاملهــم ومــا لهــا مــن التفــرد والتميــز والوعــى الكامــل 

بطبيعــة فــن الحــي.
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أ/ أمير الليثي
      مدير مركز الجزيرة للفنون

فــن الحــي أحــد الفنــون التــى نشــأت منــذ البدايــة اإلنســانية تلبيــة لرغباتــه 

ــب  ــم وخش ــر وعظ ــن حج ــات م ــن خام ــه م ــا حول ــا م ــه مستخدًمـ ودوافع

ومعــادن ..... بغــرض الزينــة أو دفــع األرواح الرشيــرة أو جلــب الحــظ أو غريهــا 

مــن الدوافــع اإلنســانية وواضًعــا ىف حســاباته بشــكل فطــرى طبيعــة الخامــة 

ــا  ــزة له ــة ممي ــراه مــن إبداعــات فني ــوم ملــا ن والجانــب الوظيفــى، ليصــل الي

مــن الخصوصيــة والدقــة والفكــر والتوجــه مــام يجعلهــا أعــامل فنيــة واضحــة 

املعــامل والســامت الجامليــة مســتخدمن الخامــات املختلفــة بوعــى لطبيعتهــا 

وتوظيًفــا مؤكــًدا لعمــق رؤيــة مصمــم الحــي املبــدع.

الــدورة الرابعــة ملهرجــان فــن الحــى 2020 هــى امتــداد ملــا ســبقه مــن دورات 

بأعــوام 2002 – 2004 – 2016 حيــث تبنــى قطــاع الفنــون التشــكيلية متمثًاىف 

مركــز الجزيــرة للفنــون إتاحــة الفرصــة ملبدعــي فــن الحــي أن يقدمــوا أعاملهم 

املميــزة ليــروا الحركــة التشــكيلية بهــذا التفــرد النوعــى لهــذا املجــال اإلبداعــى 

ــد مــن  ــل جدي ــان لجي ــة العن ــدورة الرابعــة 2020 مطلق ــك ال ــأىت تل ــز لت املمي

شــباب مصممــي الحــي ىف حريــة إبداعيــة ونضــج فكــرى بوعــى تــام ملفهــوم 

فــن الحــي .

كــام يســتمر مهرجــان فــن الحــي ىف تكريــم رمــوزه الفنيــة التــى أثــرت هــذا 

املجــال فيتــم تكريــم الفنانــة الراحلــة/ عايــدة عبــد الكريــم والفنــان الراحــل/ 

أحمــد بــدوى عرفًــا وتقديــرًا ملــا أســهموا بــه ىف هــذا املجــال. 
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إن تاريــخ فــن الحــي يرجــع إىل زمــن بعيــد ولقــد كان للحــي الذهبيــة 

ــذ آالف  ــا من ــرص خاًص ــط ويف م ــر املتوس ــق البح ــيًا يف مناط دوًرا أساس

الســنن، ولقــد أتقــن الفراعنــة والقدامــى هــذا النــوع مــن الفــن بشــكل 

مذهــل ســواء ىف اختيــار التصميــم املختلــف الراقــي أو يف انتقــاء الخامات 

ــود(  ــمع املفق ــادن )الش ــبك املع ــة س ــرت طريق ــًدا، وظه ــا جي وتنقيته

ــرق أيًضــا منــذ هــذا الزمــن. والطَ

ولهــذه الحــي قيمــة جامليــة وماديــة وفنيــة ولهــا أيًضــا دالالت حضاريــة 

ــادن  ــة املع ــث أن دق ــع حي ــي ورفي ــدل عــى مســتوى راق ــددة، وت متع

ــى  ــدل ع ــة ت ــري كرمي ــى الغ ــة أو حت ــار الكرمي ــوش األحج ــة ونق الثمين

املســتوى الفنــي الراقــي، وكانــت مبثابــة أدلــة تاريخيــة تــزود الباحثــن 

ــم .. ــن وصورهــم ومعتقاداته ــراء والفنان ــوك واألم بأســامء املل

ــام  ــة م ــام والزخرف ــل اللح ــًدا مث ــر تعقي ــدة أك ــرت طــرق جدي ــم ظه ث

ســهل جمــع العنــارص وجعلهــا تصويريــة وفنيــة .. والحــي عــى ســبيل 

ــاد مل تكــن مصنوعــة مــن الذهــب أو  ــل املي ــاين قب ــف الث ــال ىف األل املث

الفضــة فقــط بــل مــن الربونــز والعــاج والحجــارة نصــف الكرميــة واملــواد 

ــة والطــن املحــروق. الزجاجي

الحــي عامــة وجــدت ىف كل الحضــارات القدميــة والحديثــة وكان الغــرض 

األســايس منهــا هــو التزيــن والتجميــل وكان يرتديهــا الرجــال والنســاء عى 

الســواء وهــذا يــدل عــى أن اإلنســان بفطرتــه يحــب ذلــك النــوع مــن 

الفــن واســتعامله..

بالتأكيــد أن الحــي هــو الفــن الــذى مــازال مســتمرًا ولــه رونقــه وجاملــه 

وقيمتــه ســواء للفنــان أو للمصمــم الــذي يبــدع أو للمقتنــي الــذى يهتــم 

بــه وبالحصــول عــى قطــع متفــردة منــه..

ــك الســحر واإلحســاس  ــا ذل ــى تســتوقفني دائً ــاط الت ــم النق ــن أه وم

الــذي مــن املمكــن أن يصــل إىل املتلقــي عندمــا يــرى قطعــة عمــل فنــى 

ــم  ــى التصمي ــط ع ــس فق ــا لي ــا نجاحه ــف دائً ــى يتوق ــي الت ــن الح م



أ/ سـاره عبـد العظيــم 
قوميسري مهرجان فن الحي الدورة الرابعة 

ــذ  ــم شــامل )فكــرة مختلفــة وتنفي ولكــن بالــرورة يجــب أن يكــون التصمي

دقيــق وأن يكــون عمــي( حيــث أنــه مــن املفــرتض أن هــذه القطعة لاســتعامل 

والتزيــن .. وأيًضــا اختيــار الخامــة يف عاقــة الخامــات املختلفــة ببعضهــا مــن 

أهــم األشــياء التــى البــد أن توضــع ىف االعتبــار لــدى الفنــان حيــث أنهــا دورة 

لــدى االختيــار لــكل العنــارص التــى تجعــل مــن القطعــة عمــاً فنيًــا ذو قيمــة 

)وال أقصــد بالقيمــة هنــا فقــط نــوع املعــدن أو أن يكــون معــدن مثــن أو نفيس 

ولكــن القيمــة جــزء كبــري منهــا يكمــن يف الفكــرة والتصميــم املميــز أيًضــا(.. 

ومــن أهــم النقــاط أيًضــا التــى يجــب توضيحهــا لبعــض الفنانــن أو املصممــن 

الجــدد يف هــذا املجــال أن هنــاك بعــض مــن الفــروق الفرديــة بــن كل فنــان 

وآخــر.. فليــس بالــرورة أن يكــون املصمــم متمكــن ومــن ثــم مميــز ىف 

اســتخدام كل التقنيــات وطــرق تصميــم وتنفيــذ الحــي، ولكــن يجــب أن نعلــم 

أنــه يوجــد العديــد والعديــد مــن الطــرق والتقنيــات ســواء القدميــة أو الحديثــة 

ــواع  ــم بهــذه األن ــة وعل ــاًم وعــى دراي ــان مل ولكــن مــن املهــم أن يكــون الفن

ــزًا  ــا وممي ــروري متمكًن ــن ال ــا أو م ــس رشطً ــن لي ــة ولك ــات املختلف والتقني

فيهــا جميًعــا.. وعــادًة أرى أن الفكــرة هــى التــى تصــل إىل املتلقــي واملتذوق أو 

املقتنــي وبالتأكيــد مــن املهــم أن يكــون العمــل والفكــرة هــام أســاس التصميــم 

والتقنيــات مــا هــي إال أداة لتوصيــل هــذه الفكــرة بشــكل أو بأخــر.
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أ.د/ عبــد العزيــــــــــز صعــــب                          رئيًسا للجنة 

أ.د/ مجـــــدي عبد العزيــــــــز                            عضًوا للجنة 

أ.د/ عبد العال محمد عبد العال                    عضًوا للجنة

الفنانة/ نهلـــــــة قنـــــــــاوي                             عضًوا للجنة

الفنانة/ سارة عبد العظيم     عضًوا للجنة )قوميسير عام( 

ـا للجنة 
ً
الفنانة/ رنيـــــــن المصـــــــري                              أمين

أعضاء لجنة التحكيم
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المكرمون

الفنان/ أحمـــــــد بـــــــدوي

الفنانة/ عايدة عبد الكريم



أحمد بدوي 1953 - 2007

ــة 1976،  ــون التطبيقي ــوس الفن ســكندرية، حاصــل عــى بكالوري ــد الإ موالي
التصميــم  �ف  الفلســفة  دكتــوراة   ،1982 التطبيقيــة  الفنــون  ماجســت�ي 
بألمانيــا 1989، حاصــل عــى جائــزة  الصناعــى مــن جامعــة فوبرتــال 

تشــجيعية `خامــات متنوعــة` �ف معــرض الشــباب 1983.
 ، ف ف التشــكيلي�ي عضــو نقابــة مصممــي الفنــون التطبيقيــة، عضو نقابــة الفنان�ي
ــة  ــة المرصي ــو الجمعي ــة، عض ــات الألماني ــي الجامع ــة خريج ــو رابط عض

لتطويــر التعبئــة والتغليــف

المعارض الخاصة: 
معــرض )الحــى رؤيــة جديــدة 1 ،٢( بكليــة الفنــون التطبيقيــة 1993، 
1994،معــرض )UnikateSchmuckojekte( للحــى بمدينــة فوبرتــال بألمانيا 
ف 1994، معــرض  ى القاهــرة برلــ�ي 1994، معــرض )فــن الحــى( بجالــ�ي
ف الفــن والصناعــة 1، 2( بكليــة الفنــون التطبيقيــة 1996، 1997،  )الحــى بــ�ي
ا بالزمالــك مــارس 1998، معــرض )الحــى �ف حــوار مــع  معــرض قاعــة إكســ�ت
ــاة(  ــى والحي ــرض )الح ــي�ت 2000، مع ــاردن س ــة دروب ج ــة( بقاع الطبيع
بقاعــة دروب جــاردن ســي�ت 2001، معــرض )حــى مرصيــة( بمركــز الجزيــرة 
ــد�ت  ــوت بال ــة ت ــا حــدود( بقاع ــك 2002، معــرض )حــى ب ــون بالزمال للفن
ــرض  ــك 2004، مع ا بالزمال ــ�ت ــة إكس ــة( بقاع ــى مرصي ــرض )ح 2003، مع
ــام 2004،  ــا بقاعةDevletResimHeykelMuzesiSergiSalonuع كي ــى ب�ت ح
ــكندرية  س ــعيد بالإ ــود س ــف محم ــى( بمتح ــث للح ــد الثال ــرض )البع مع
ــاء  اك مــع عــرض أزي 2004، معــرض حــى بفنــدق الواحــة بالهــرم بالشــ�ت
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وعــات مــر�ف الرسطــان 2005، معــرض  ة محــرز لصالــح مرسش الســيدة شــه�ي
ــة دروب جــاردن ســي�ت 2008 . ــوز( بقاع )كن

المعارض الجماعية المحلية:
ــة 1993 ، 1994 ، 1996 ، 1997، معــرض  ــون التطبيقي ــة الفن معــارض كلي
ــ�ف  ف بمب ــه الفنانــ�ي ــدى وأبنائ ــان عمــر النج ــرض الفن الشــباب 1983، مع
الأهــرام 1993، مهرجــان فــن الحــى الــدورة الأوىل بمركــز الجزيــرة للفنــون 
ينايــر 2002، معــرض بقاعــات مركــز محمــود ســعيد للمتاحــف أكتوبــر 
ــر  ــرة للفنــون يناي ــة بمركــز الجزي 2004، مهرجــان فــن الحــى الــدورة الثاني
ف معــرض )إبداعــات مــن الحــى اليدويــة الفضيــة( بقاعــة  2006، ضيــف �ش
دروب بجــاردن ســي�ت نوفمــ�ب 2009، المعــرض الجماعــى بقاعــة دروب 
بجــاردن ســي�ت يوليــو 2010، معــرض جماعــى بقاعــة )دروب( يوليــو 2012، 
ــرض  ــ�ب 2012، مع ــة دروب نوفم ة بقاع ــ�ي ــة الصغ ــال الفني ــرض الأعم مع
ة  ــ�ي ــة الصغ ــال الفني ــرض الأعم ــو 2013، مع ــة )دروب( يولي ــى بقاع جماع
ــة  ة بقاع ــ�ي ــة الصغ ــال الفني ــرض الأعم ــ�ب 2014، مع ــة )دروب( نوفم بقاع
ى  ــ�ي ــف 2017( بجال ــرض )صي ــ�ب 2016، مع ــي�ت نوفم ــاردن س )دروب( بج
ة  دروب بجــاردن ســي�ت - أغســطس 2017، معــرض الأعمــال الفنيــة الصغــ�ي
بقاعــة )دروب( بجــاردن ســي�ت نوفمــ�ب 2017، معــرض )صيــف 2018( 
ــة  ــال الفني ــرض الأعم ــو 2018، مع ــي�ت - يولي ــاردن س ى دروب بج ــ�ي بجال
ى  ــ�ي ة بقاعــة )دروب( بجــاردن ســي�ت نوفمــ�ب 2018، معــرض بجال الصغــ�ي

ــو 2019 ــي�ت يولي ــاردن س دروب بج

المعارض الجماعية الدولية/المعارض الخارجية:
ــرض  ــل 1993، مع ى فنتي ــ�ي ــخ بجال ــة ميون ــا بمدين ــى بألماني ــرض للح مع
رابطــة خريجــى الجامعــات الألمانيــة، ســمبوزيوم الفــن العالمى بســلوفاكيا 
ف العــرب الحــادى عــرسش - بأتيليه  ف التشــكيلي�ي 2003، ملتقــى بصمــات الفنانــ�ي

القاهــرة - يوليــو 2016 .
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بية الفنية( قســم  دبلــوم المعهــد العــاىلي لمعلمــات الفنــون )حالًيــا كليــة ال�ت

النحــت بدرجــة امتيــاز 1947 وبذلــك تكــون أول ســيدة مرصيــة تحصــل عى 

ي النحــت 1949، 
ي فــن النحــت، جائــزة مختــار الثانيــة �ف

دبلــوم التخصــص �ف

ف مــن مدرســة  ي النحــت 1950، شــهادة بمنحــة الــرسش
جائــزة مختــار الثالثــة �ف

ي النحــت 
ــا �ف الكركــوران للفــن بواشــنطن عــام 1954 / 1955، دراســات علي

ي مــن الجامعــة الكاثوليكيــة بواشــنطون 1955، رئيــس قســم النحــت 
الخــز�ف

بيــة الفنيــة 1960 – 1964، أســتاذ النحــت بالكليــة، أنشــأت قســم  بكليــة ال�ت

نشــاء قســم للزجــاج )لــم يتحقــق حلمهــا(. الخــزف بالكليــة، وجاهــدت لإ

ي كثــ�ي 
ي العديــد مــن المعــارض بمــرص وبالخــارج ولهــا مقتنيــات �ف

كت �ف اشــ�ت

مــن الجهــات أولهــا كان تمثــال )اللقــاء( متحــف الفنــون الجميلــة بودابســت.

ــر  ، تنــوع نشــاطها الغزي ي
ي النحــت والنحــت الخــز�ف

لهــا أبحــاث منشــورة �ف

ف النحــت والخــزف والنحــت الزجاجــي ...أنشــأت مــع زوجهــا  ف بــ�ي والمتمــ�ي

ي متحــف النحــت والزجــاج بالحرانيــة – وهــو المتحــف 
الفنــان زكريــا الخنــا�ف

ــة  ــة المرصي ــوزارة الثقاف ــه ل ق الوســط – وأهدت ــرسش ــه بال ــن نوع ــد م الوحي

ف .  ف والدارســ�ي وهــو مفتــوح للجمهــور والــورش مســتمرة للفنانــ�ي

عايدة عبد الكريم 1926 – 2015 
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دليات من الزجاج والأكاسيد الحرارية
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ي والأحمر 
ي أعادت الفنانة اكتشافها بألوان الأزرق والب�ف

حليات من العجينة المرصية القديمة )ال�ت
كواز(  ي وال�ت

المرجا�ف
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ي والأحمر 
ي أعادت الفنانة اكتشافها بألوان الأزرق والب�ف

حليات من العجينة المرصية القديمة )ال�ت
كوزا( ي وال�ت

المرجا�ف
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إســـــراء يســـــري كاظـــــم
أسمــاء أحمـــد الصالحـــي
أسمـــاء محمــود رمضـــان
أمانـــي ناجي عبد العزيـز
إنجـــي صابــــــــر درويــــــش
ايمان فكرى عبد الرحمن
بسمــــــــة صابــــــــر علـــــــي
حـــــــازم السيــــــد محمـــــــد
حسنــاء مرتضــــى محمـــد
خلـــود خالـــد عبـد الفتــــاح
خلـــود ماهـــــــر محمــــــــود
دينـــــــــــا عبــــــــــد الفتـــــــــاح
رانــــد محمـــــد مصطفــى
رحـــاب محمـــد عبد العـال
رشـــــــا محمـــــــد القصيـــــــر
روزان أشـــــــــــــرف أحمـــــــد
رؤى مـصــطـــفـــــــــــــــــــــى
ريحانــــــة محمـــــــد ريحــــان
زينـــــــــــــــــــب كمــــــــــــــــــــــال

ســـــــــــارة عبــــد العظيــــــم
سحـــــــــر عبـد العظيــــــــــم
ســـــــــــــــوزان المصـــــــــــري
سيــــــــد منصـــــــور واكـــــــد
صابريـــــــــــــــــن محمـــــــــــــــد
عبــــــد العـــــــــال محمــــــــد
عبـــــــد العزيــــــــــز صعـــــــب
عمـــــــــــــــــــــرو خطـــــــــــــــاب
فيــــــروز عبــــــد الســــــــالم
لبنــــــى محمـــــــــد حســـــن
لميـــــاء حســـــــن علـــــــوان
مادونـــــا أميـــــــــر بولــــــس
محمـد عيسـي حسانيــــن
مـــــــــــــــــــــروة زكريــــــــــــــــــــــا
منــــــي محمــــد العجــــري
نهلــــــــــــــــــــة قنــــــــــــــــــاوي
نـــــــــوره نبيـــــل موســـــــى
نورهـــــــــان عبد المطلــــب
هيثــــــــــــــــــــــم شريـــــــــــــــف

المشاركون



إسراء يسري كاظم 1987

بيــة الفنيــة، جامعــة حلــوان،  مواليــد القاهــرة حاصلــة عــى بكالوريــوس ال�ت
بيــة الفنيــة، تخصــص الرســم والتصويــر 2015، باحثــة  2009، ماجيســ�ت ال�ت
، شــاركت �ف الملتقى  ف ف التشــكيلي�ي �ف مرحلــة الدكتــوراة، عضــو نقابــة الفنانــ�ي
اثيــة  اثيــة والمعــارصة- الــدورة الثانيــة، مركــز الحــرف ال�ت المــرصى للحــىي ال�ت

2017م. بالفسطاط 

2الرابـــــــع الحلــــي مهرحان 0 2 0

ائح نحاس ومينا- مستوحاة من الأشكال الهندسية - 2019 دلية- �ش
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 أسماء أحمد الصالحي

طالبــة �ف كليــة الفنــون التطبيقيــة جامعــه حلــوان الفرقــة الرابعــة بقســم 
المنتجــات المعدنيــة والحــىي .

ائح الشمع ثم تم سبكها نحاس ثم تم طائها فضة- 2018  دلية من �ش
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2الرابـــــــع الحلــــي مهرحان 0 2 0
ــة  بي ــة ال�ت ــدة بكلي ــوان 2013، معي ــة حل ــة جامع ــة الفني بي ــوس ال�ت بكالوري
المعــارض  مــن  العديــد  �ف  شــاركت  معــادن،  أشــغال  قســم  الفنيــة 
ــة  ــون الســاقية لاأعمــال الفني ــون26،27، 29، صال والمســابقات منهــا صال
ة، جائــزة المركــز الأول )رســم( مســابقة »نهــر البحــر« الــدورة  الصغــ�ي
الســابعة ، مهرجــان فــن الحــىي الــدورة الثالثــة 2016، جائــزة صالــون 

الجنــوب الــدوىل الخامــس �ف الرســم .. 

أسماء محمود رمضان 

اء -  2019 دلية - نحاس أصفر- أحجار عقيق خرصف
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دلية من النحاس المطروق أبعادها  10 سم × 5 سم مطلية بالفضة وعليها طبقة من الأكسيد- 2017

ي  اث الشــع�ب أســتاذ أشــغال المعــادن المســاعد بقســم الأشــغال الفنيــة وال�ت
ــارض  ــن المع ــد م ي العدي

ــاركت �ف ــة المنيا،ش ــة – جامع ــة الفني بي ــة ال�ت كلي
الجماعيــة والفرديــة منها:معــرض خــاص بعنــوان »ســيموطيقيا الدائــرة 
ــوان   ــاص بعن ــرض خ ــة«، مع ــغولة المعدني ــراء المش ي إث

ــا �ف ــادة منه ف والإ
كيبيــة التفكيكيــة« معــرض خــاص  ف الرمزيــة وال�ت »الحــىي المعدنيــة بــ�ي
ــح النحاســية«  ائ ف قطاعــات الأشــجار والرسش ــ�ي ــة ب ــوان »العاقــة الجدلي بعن

أماني ناجي عبد العزيز
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ف  بيــة النوعيــة جامعــة بنهــا - عضــو نقابــة الفنانــ�ي مــدرس دكتــور بكليــة ال�ت
- المعــارض : شــاركت بمعــرض )فــن وســام 3( بقاعــة الفنــون  ف التشــكيلي�ي
بجريــدة الأهــرام بالقاهــرة -أكتوبــر 2019، معــرض )فنــون الأربيســك لغــة 
ــن  ــرض الف ــون 2018 - مع ــر للفن ــز الهناج ــعوب( بمرك ف الش ــ�ي ــل ب التواص
ســامى - 2018  التشــكيى بعنــوان )رؤى إيمانيــة( المقــام بمتحــف الفــن الإ
معــرض )فنانــو أمســيا( الــدوىل المصاحــب للكونجــرس الثالــث لنســيا 
اثيــة والمعــارصة  بيــة عــن طريــق الفــن(، الملتقــى المــرصى للحــىي ال�ت )ال�ت
الــدورة الثانيــة بمركــز الحــرف التقليديــة بالفســطاط  -2017 مهرجــان فــن 

الحــىي الــدورة الثالثــة بمركــز 
والعديــد   ،2016 الجزيــرة 

مــن المعــارض الخاصــة .

إنجى صابر درويش 1975

قادة- نحاس أصفر- أحجار عقيق سوداء - 2017
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المعــرض   ،2012  –  2011  » ي
الثــا�ف »الأول،  إبداعيــة  تجــارب  معــرض 

بيــة الفنيــة بقــرص  المصاحــب لاحتفــال باليوبيــل المــاسي بكليــة ال�ت

بيــة الفنيــة بمركــز  الفنــون2013، معــرض أعضــاء هيئــة التدريــس بكليــة ال�ت

الجزيــرة للفنــون 2015، مهرجــان فــن الحــىي الــدورة الثالثــة بمركــز الجزيــرة 

اثيــة والمعــارصة بمركــز الحــرف  للفنــون 2016، الملتقــى المــرصي للحــىي ال�ت

التقليديــة بالفســطاط 2017، المعــرض العــام 

الــدورة الأربعــون بمتحــف الفــن الحديــث 

2018، معــرض خــاص بعنــوان »حــوار« »رؤيــة 

بيــة الفنيــة 2018،  يــة معدنيــة« كليــة ال�ت تعب�ي

معــرض خــاص بعنــوان »جماليــات الهيئــة 

ــة  ــة« كلي ــىي المعدني ي الح
ــوط �ف ــوع الخط وتن

ــوان  ــة الفنيــة2019، معــرض خــاص بعن بي ال�ت

ــارصة«  اث والمع ــ�ت ف ال ــ�ي ــة ب ــىي المعدني »الح

ــة 2019. ــة الفني بي ــة ال�ت كلي

إيمان فكرى عبد الرحمن

سلسلة- فضة 925 مطعمة بأحجار الزيركون مستوحاة من زخارف الفنون البدائية - 2018

31



2الرابـــــــع الحلــــي مهرحان 0 2 0
طالبــة �ف كليــة الفنــون التطبيقيــة جامعــة حلــوان الفرقــة الرابعــة بقســم 

. المنتجــات المعدنيــة والحــىي

بسمة صابر علي

دليــــة، تـــــم التشكيـــــل 
ائــح الشــمع  باســتخدام �ش
ــم  ــك ت ــم بعــد ذل الأحمــر ث
الســباكة  تقنيــة  اســتخدام 
المفقــود ومطليــة  بالشــمع 

2019--2018 بالفضــة 
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ي 
ــاص �ف ــوم خ ــورة 1995، دبل ــة المنص ــة – جامع ــة نوعي ــوس تربي بكالوري

ــمس 2016،  ف ش ــ�ي ــة ع ــادن –جامع ــغال مع ــص أش ــة تخص ــة الفني بي ال�ت
ف شــمس 2018، شــارك بالعديــد  بيــة الفنيــة – جامعــة عــ�ي ي ال�ت

ماجســت�ي �ف
مــن المعــارض منها:صالــون الشــباب العــا�ش 1998، بينــاىلي بورســعيد 
القومــي الرابــع، مســابقة جائــزة أجنحــة عربيــة للنحــت المعــارص – المملكــة 
اث المعــارص – الــدورة  العربيــة الســعودية – جــده 2013 ، مهرجــان حــىي الــ�ت
الأوىل 2016، كمــا حصــل عــى جائــزة المركــز الأول بمســابقة مصــاغ 2018.

قــادة ، مــن النحــاس الأحمــر 
بناؤهــا  يعتمــد  والأصفــر 
الهنــدسي  التشــكيل  عــى 
شــكل  ف  بــ�ي يجمــع  والــذي 
والمربــع  والدائــرة  المثلــث 

-2019 والمســتطيل

حازم السيد محمد
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ي الفرقــة الرابعــة - كليــة الفنــون التطبيقيــة جامعــة حلــوان - قســم 

طالبــة �ف

المنتجــات المعدنيــة والحــىي

حسناء مرتضى محمد   

دلية، نحاس مطىي فضة 2019-
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خريجــة تربيــة فنيــة جامعــة حلــوان 2011، حاصلــة عــى رســالة الماجســت�ي 
ي الفــن 

بعنــوان »رؤى مســتحدثة مســتمدة مــن أشــكال حــىي الصــدر �ف
ي مشــغولة معدنية«مــع توصيــة مــن الجامعــة 

المــرصي القديــم لتوظيفهــا �ف
ــة  ــاذج آثري ــة نم ــا أخصائي ــل حالًي ــا، تعم ــة لأهميته ف الجامع ــ�ي ــا ب لتداوله
ي 

ــم �ف ــرصى القدي ــن الم ــاء الف ــز أحي ي مرك
ــار �ف ــى لاآث ــس الأع ــدى المجل ل

كت �ف العديــد مــن المعــارض الفنيــة  قســم المستنســخات اللونيــة، اشــ�ت
ي 

ي أتيليــه القاهــرة 2010، ســاقية الصــاوي 2011، معــرض فنــا�ف
الجماعيــة �ف

ــار 2018. وزارة الآث

وز، مستوحى من الزهور المجردة- 2017 طقم دلية–خاتم -انسيال، نحاس أصفر مطىي فضة، حجر ف�ي

خلود خالد عبد الفتاح
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طالبــة �ف كليــة الفنــون التطبيقيــة - جامعــة حلــوان الفرقــة الرابعــة بقســم 

المنتجــات المعدنيــة والحــى .

خلود ماهر محمود

 حلق نحاس مطىي فضة و روز جولد - 2019
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مصممــة منتجــات معدنيــة وحــىي خريجــة كليــة الفنــون التطبيقيــة، تســعى 
ــت  ، قام ــىي ــادن والح ــم المع ــال تصمي ي مج

ــهورة �ف ــة مش ــح مصمم لتصب
وع  ي وهــو برنامــج شــبابنا بمــرسش

ي برنامــج تليفزيــو�ف
اك والظهــور �ف بالشــ�ت

تخرجهــا عــن اســتحداث الحــىي الفرعونيــة وتصميمهــا بطرق وهويــة معارصة.

عقد نحاس – أحجار صناعية ، خرز، العمل مستوحى من الريشة الفرعونية ولكن بتصميم معارص 
2018 - ي

كذلك تم استخدام عنرص المياه وألوان الأحجار الفرعونية والخرزالفرعو�ف

دينا عبدالفتاح
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خريجــة تربيــة فنيــة جامعــة حلــوان 2010، حاصلــة عــى رســالة الماجســت�ي 
ــد  ف لأ�ة محم ــ�ي ــواط والنياش ــن الأن ــتلهمة م ــة مس ــىي معدني ــوان »ح بعن
ــع  ــة لتصني ك ــا �ش ــة وكان لديه ــى  يدوي ــة ح ــا مصمم ــل حالًي ــى«، تعم ع
كت �ف العديــد مــن  مشــغولت الذهــب المرصعــة بالأحجــار الكريمــة، اشــ�ت
ا�ش المعــارص  2015  المعــارض الفنيــة الجماعيــة ومنهــم مهرجــان الحى الــ�ت

راندا محمد مصطفى 

دليــة، فضــه عيــار 925 مســتوحاة مــن 
نيشــان الصناعــة والتجــارة لإ�ة محمــد 
ــر  ي وأصف ــر رو�ب ــون أحم ــر زرك ،حج عىي

كنــاري وفضــة عيــار 925 - 2017 

مصممــى  ومهرجــان   2017
الحــى بمركــز الجزيــرة للفنون 
 ،2016 الثالثــة  دورتــه  �ف 
�ف  ميداليــة  عــى  حصلــت 
معــرض فنــان لأفضــل عمــل، 
المؤتمــر  �ف  أيًضــا  كت  اشــ�ت
بيــة الفنيــة 2005،  الــدوىل لل�ت
ــهادة  ــى ش ــا ع ــت أيًض حصل
ــب  ــس الذه ــن مجل ــر م تقدي
البيــع  لمهــارات  العالمــى 

البــرصى 2009. والتســويق 
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 - ــع�ب اث الش ــ�ت ــة وال ــغال الفني ــم الأش ــادن(– بقس ــغال المع ــدرس )أش م
ف  ف التشــكيلي�ي ــ�ي ــة الفنان ــوان ، عضــو نقاب ــة – جامعــة حل ــة الفني بي ــة ال�ت كلي
كمــا شــاركت بالعديــد مــن المعــارض منهــا:2018 المعــرض العــام الأربعــون  
قــرص الفنــون بالأوبــرا، 2017 المعــرض المصاحــب للمؤتمــر العلمــى الــدوىل 
ــى  ــرصى للح ــى الم ــرض الملتق ــة، 2017مع ــة الفني بي ــة ال�ت ــابع – لكلي الس
ــا�ف  ــىي الث ــان الح ــة،2016، 2006 مهرج ــدورة الثاني ــارصة – ال ــة والمع اثي ال�ت
والثالــث – بمركــز الجزيــرة للفنــون- الزمالــك، 2016 معــرض )مهرجــان حــىي 
اث المعــارص( - التابــع لصنــدوق التنميــة الثقافيــة- الــدورة الأوىل، 2015  الــ�ت
وع Prime Egypt لــدول البحــر المتوســط – التابــع لمركــز  معــرض مــرسش
ــرض  ــة، 2015 مع ــارة والصناع ــع وزارة التج ــاون م - بالتع ــىي ــا الح تكنولوجي
ــة  ي – كلي

ــد بســيو�ف ــة الشــهيد أحم ــك – قاع ــون بالزمال المهرجــان الأول للفن
بيــة الفنيــة. ال�ت

ــار 925  ــة عيــ ــة ، فضـــ دليـــ
 - حجــر مــن الماكيــت الأخــرصف
 ، فصــوص مــن الزركــون الأخرصف
مســتوحى مــن عنــارص الطبيعــة 

ــة- 2019 ــة والصحراوي النباتي

رحـــــاب محمد عبد العال 1981
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 رشا محمد القصير

خاتم ، نحاس أصفر وأحمر ، حجر الابس- 2019

بكالوريــوس فنــون جميلــة - قســم ديكــور – عمــارة داخليــة - 1992، عملــت 
ي مجــال تصميــم وتنفيــذ الأثــاث والديكــور عــى مــدار 25 عاًمــا، وبــدأت 

�ف
ــل  ــوام لثق ــة أع ــة الثاث ــن قراب ــه م ــغفي ب ــىي لش ــال الح ي مج

ــل �ف بالعم
، قامــت باللتحــاق بدبلومــة مركــز الحــىي  تقــان العمــل بالحــىي ي ولإ

مهــارا�ت
ــا بكــورس التشــكيل بالشــمع. والتكنولوجيــا وأنهــت كــورس الصياغــة وحالًي
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كوليه ،نحاس أصفر- 2019

روزان أشرف أحمد 1997

ــن  ــد م ــاركت �ف العدي ــة 2019 ش ــة الفني بي ــوس ال�ت ــى بكالوري ــة ع حاصل
المعــارض الجماعيــة و منهــا معــرض اعــاده صياغــة �ف مركــز الجزيــره 
ــيو�ف و  ــد بس ــهيد احم ــه الش ــات �ف قاع ــوه و نغم ــرض وج ــون و مع للفن

ــه.    ــه الفني بي ــه ال�ت ــه لكلي ــارض تابع ــاوى و مع ــاقيه الص ــا �ف س ه غ�ي

41



2الرابـــــــع الحلــــي مهرحان 0 2 0
رؤى مصطفي

دليــة، فضــة مــع حجــر أوبــال أبيض،مســتوحى مــن زهــرة 
الكشــم�ي مــع حجــر الأوبــال الأبيــض الــذي يرمــز للثلــج  - 2019

ي عديــد مــن المعــارض الخاصــة بالحــىي كعارضــة، تقــوم 
كت �ف اشــ�ت

، شــاركت  ي العديــد مــن الــورش الفنيــة الخاصــة بصياغــة الحــىي
بالتدريــب �ف

ي المؤتمــر 
ي أكــ�ش مــن دروة ، شــاركت �ف

ي حملــة قومــي يــا مــرص بالتدريــب �ف
�ف

ســامية بالمتحــف القومــي للحضــارة المرصيــة وتــم  الأول لتوثيــق الآثــار الإ
ــة المشــاركة بالمؤتمــر.  عــرض مشــغولتها عــى اللجــان الأجنبي
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دلية فضة 925

ريحانة محمد ريحان 1970

ــس قســم  ــوان، رئي ــة 2015– جامعــة حل ــة الفني بي ــوراة �ف فلســفة ال�ت دكت
ة 2005:  الفنيــة �ف القســم الأمريــى �ف مــدارس المنصــورة كولــدج �ف الفــ�ت
بيــة الفنيــة 2016–  2014، عملــت أســتاذ مســاعد بجامعــة جــازان قســم ال�ت
المملكــة العربيــة السعودية.شــاركت �ف العديــد مــن المعــارض الفنيــة 
منهــا: معــرض الفنــون التشــكيلية بقــرص ثقافــة نجيــب الريحــا�ف بالقاهــرة 
ــداع  ب ــى الإ ــرض ملتق ــة 2018، مع ــور الثقاف ــة لقص ــة العام ــع للهيئ التاب
بمركــز الجزيــرة للفنــون بالزمالــك 2018و شــهادة تقديــر، معــرض الفنــون 
ف العــرب 17( 2018 بجريدة  ف التشــكيلي�ي التشــكيلية )ملتقــى بصمــات الفنانــ�ي
الأهــرام وحصلــت عــى شــهادة تقديــر و أوســكار، الحصــول عــى أوســكار 
ة، حــازت عــى العديــد مــن الجوائــز المحليــة وشــهادات  ف لاأعمــال المتمــ�ي
ــة  ز )جمعي ــ�ي ــة بايون ك ــرض 39 �ش ــجيعية المع ــزة تش ــا:  جائ ــر منه التقدي
ــة  ــل مدرس ــزة أفض ــرة، جائ ــت القاه ــة( 1999 – نح ــون الجميل ــ�ب الفن مح

ــة بالقاهــرة2010. يطاني ــة ال�ب مــن الملحقــة الثقافي
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زينب كمال 1991 

كولية، نحاس أصفر وأحمر  - 2019

بيــة الفنيــة بتقديــر جيــد جــًدا و تقــوم حالًيــا بعمــل  ي كليــة ال�ت
 تخرجــت �ف

ماجيســ�ت �ف قســم أشــغال المعــادن، شــاركت بعــدة معــارض و مهرجانــات 
اثيــة والمعــارصة لدورتــه الثانيــة 2017 ،  منهــا، الملتقــى المــرصي للحــىي ال�ت
مهرجــان فــن الحــىي )مصممــي الحــىي المعارصيــن( لدورتــه الثالثــة 2016، 
ــرض  ــة 2015، المع ــة الفني بي ــة ال�ت ــات بكلي ــي النب ــن وح ــىي م ــرض ح مع
الثــا�ف لاأعمــال الفنيــة الطابيــة )مســابقة تابعــة لجمهوريــة رصبيــا( 2015، 
بيــة الفنيــة بأتيليــه  المهرجــان الأول للفنــون التشــكيليه 2012، صالــون ال�ت

بيــة الفنيــة بســاقية الصــاوى 2011.  القاهــره 2011، و معــرض فنــون ال�ت
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فضة مطىي ذهب مع جلد طبيعي

سارة عبد العظيم 1991 

حاصلــة عــى بكالوريــوس الفنــون الجميلــة »جرافيــك« شــعبة التصميمــات 
،  شــاركت بالعديــد مــن  1998، فنانــة تشــكيلية حــرة ومصممــة حــىي
المعــارض الخاصــة والجماعيــة منهــا: معــرض خــاص بمركــز الجزيــرة 
للفنــون 2002. معــارض جماعيــة بقاعــة دروب وقاعــة بيكاســو.معرض 
ــىي  ــن الح ــان ف ــاىلي 2000. مهرج يط ي الإ

ــا�ف ــد الثق ــة( بالمعه ــوان مرصي )أل
بمركــز الجزيــرة للفنــون 2002، 2006، 2016.
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سحر عبد العظيم 

إسورة، نحاس أصفر، وحجر عقيق أحمر- 2019

ي 
�ف ماجســت�ي  عــى  حصلــت   ،2006 عــام  فنيــة  تربيــة  بكالوريــوس 

ي العديــد مــن المعــارض 
بيــة الفنيــة عــام 2012 ، شــاركت �ف فلســفة ال�ت

ــرف  ــابقة الح ي مس
ي �ف

ــا�ف ــز الث ــى المرك ــت ع ــة، حصل ــابقات الفني والمس
ــر  ــاركت بمؤتم ــام2013، ش ــة ع ــوزارة الثقاف ــع ل ــة التاب ــون اليدوي والفن
بيــة الفنيــة الــدوىلي الرابــع 2013، الخامــس 2014، و الســادس  كليــة ال�ت
ــة الفنيــة عــام  بي ي فلســفة ال�ت

2016، حصلــت عــى درجــة الدكتــوراة  �ف
ــة.  ــىي معدني ــة ح 2019 ، مصمم
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عقد برونز مطىي ذهب يمثل زهور القرنفل مع أحجار زركون ومينا أحمر

سوزان المصري

درســت الهندســة بجامعــة القاهــرة ثــم فنــون جميلــة وتصميــم وصناعــة 
، أقامــت  ي صناعــة الحــىي

ي الوليــات المتحــدة ســنة 1981، تخصصــت �ف
الحــىي �ف

ي 
ــدات فــن صناعــة الحــىي �ف ــد مــن المعــارض وصنفــت كواحــدة مــن رائ العدي

ي  ــر�ب ــم الع ــد العال ي معه
ــت �ف ــس وعرض ي باري

ــىي �ف ــة ح ــت كمصمم ــرص، عمل م
ــىي  ــة الح ــس صناع ــاركت بتدري ــي 1991 ، 1996، ش ف عام ــ�ي ي Tilsam ب ــ�ي وجال
ــرص  ي م

ــارض �ف ــن المع ــد م ــت العدي ــل،  أقام ــىي الني ــج ح ي برنام
ــارصة �ف المع

بيــة، أتيليــه القاهرة..إلــخ(  والخــارج )اخناتــون، مجمــع الفنــون، قاعــة مرسش
وع  ، النمســا(. منظمــة ومصممــة لورشــة مــرسش ف وبالخــارج )فرنســا، الأردن، الصــ�ي
وع »ســيدات  ــة لمــرسش ــون«، )نســيج(، منظمــة ومصمم ــه الســيدات  طول »أتيلي
ف مــن بينــاىلي الحــىي بقــرص  ي لجــان تحكيــم اثنــ�ي

الحوامديــة«، )نســيج(، شــاركت �ف
ي 

ــة �ف ــرة، مصمم ــث بالقاه ــن الحدي ــف الف ــن متح ــت م ــا اقتني ــون، أعماله الفن
ي القاهــرة بالزمالــك، حالًيــا تعــرض أعمالــه  مجــال )Home accessories(، جالــ�ي
ــك،  ي القاهــرة بالزمال ــ�ي ي بيمــان )Four Seasons hotel – Garden City(، جال

�ف
وت. ــ�ي ــت بب ي أورين ــ�ي جال
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سيـــد منصور واكــد 1976  

دلية ، زجاج - 2019

ف  بيــة النوعيــة جامعــة القاهــرة -1998 عضــو نقابــة الفنانــ�ي  كليــة ال�ت
ف الرســم والتصويــر  ي الحركةالتشــكيلية بــ�ي

،وتنوعت مشــاركاته �ف ف التشــكيلي�ي
ــة  ــال الفني ــة الزجــاج خــال معــرض الأعم والنحــت، وأوىل مشــاركاته بخام
ارت  ي  للفنون-جالــ�ي الجزيــرة  خاصة)مركــز  معــارض   ،2004 ة  الصغــ�ي
توكــس( 26 معرًضــا جماعًيــا مــروًرا  بالمعــارض القومية وصالون الشــباب، 4 
ف التجريد والتشــخيص بأشــكال  مشــاركات بمعــارض دوليــة تتنــوع أعمالــه بــ�ي
ات الفضيــة والذهبيــة،  مختلفــة شــفاف ومعتــم وملــون مــع بعــض التأثــ�ي
ــا  ــاج ومدلوله ــة الزج ــة لخام ــة والجمالي ــم الفني ــى القي ف ع ــ�ي ك ــل ال�ت يفض
ــات لــدى  ه مــن الخامــات الأخــرى، مقتني ه عــن غــ�ي ف ي تمــ�ي

ــ�ت ي  وال التعبــ�ي
متحــف الفــن الحديــث، مقتنيــات خاصــة بســفارة بريطانيــا، سفارةالتشــيك   

ــد بمــرص والخــارج. ولــدى العدي
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، حجر جاد أفريقي، 2018 . ي
، حجر عقيق يما�ف كوليه، نحاس ، حجر عقيق أخرصف

صابرين محمد

ــاج مجوهــرات  ة أكــ�ش مــن 5 ســنوات �ف إنت مصممــة مجوهــرات مــع خــ�ب
ــة.  كات التجاري ــرسش ــض ال ــاء وبع ــغف للعم ــة بش ــوارات مصنوع وإكسس
ــم مجموعــة متنوعــة  ــدة مــن نوعهــا �ف صياغــة وتصمي ــدى تجــارب فري ل
مــن المــواد )الذهــب والفضــة والنحــاس والأحجــار الكريمــة وبعــض 

ــة(. ــواد الكيميائي الم
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 عبدالعال محمد 

دلية من الفضة والمينا

ــون  ــة الفن ــوان - كلي ــة حل ــرات  - جامع ــى والمجوه ــم الح ــتاذ تصمي أس
اك  التطبيقيــة  قســم المنتجــات المرصيــة والحــى )أســتاذ متفــرغ(، الشــ�ت
ــرصى  ــادى الم ــعار الن ــم ش ــى(، صم ــاص وجماع ــة )خ ــارض الفني �ف المع
ــة، المشــاركة �ف مســابقة  ــاه التذكاري ــة ببورســعيد وهداي لاألعــاب الرياضي
(، عضــو نقابــة  ف تجميــل مكــة المكرمــة )والحصــول عــى جائــزة التمــ�ي
ــة  ــو جمعي ، عض ف ــكيلي�ي ــة التش ــو  نقاب ــة، عض ــون التطبيقي ــي الفن مصمم
ــة  ــة العربي ــدوق(، عضــو الجمعي ف الصن ــة )أمــ�ي ــون التطبيقي خريجــى الفن

ــة. ــون التطبيقي ــي الفن لمصمم
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 فضة )أسلوب السبك أو الشمع المفقود( 

عبد العزيز صعب 1949 

التطبيقية،عضــو  الفنــون  بكليــة  بالتدريــس  قــام   ،1970 عــام  تخــرج 
ف بإيطاليــا، قــام بدراســة النحــت بإيطاليــا لمــدة  ف العالميــ�ي بجمعيــة الفنانــ�ي
ــا  ــابك بإيطالي ــ�ب مس واز �ف أك ــ�ب ــل �ف ال ــب التماثي ــك ص ــنوات و كذل 6 س
ــة و مدرســة  يطالي ــة الإ ــة �ف صــك العمل )كافــالري( و دراســة فــن الميدالي
الميداليــة برومــا، كمــا قــام بتكليــف مــن الدولــة بعمــل تماثيــل شــخصية 
ف  الأدبــاء 1982، و كذلــك تكليــف مــن وزارة الثقافــة بعمــل  لمشــاه�ي الفنانــ�ي
ــات  ــرى مقتني ــخصيات أخ ــاب و ش ــد الوه ــد عب ــيقار محم ــال للموس تمث
ــدا�ف  ــال مي ــل تمث ــام بعم ــث بمــرص -1983 1986، ق ــن الحدي متحــف الف
لاأديــب نجيــب محفــوظ و العقــاد 2009، كمــا قــام بعمــل تمثــال للشــاعر 
ــد  ــام العدي ــة، أق يطالي ــة الإ ــن وزارة الثقاف ــف م ــ�ف بتكلي ــاىلي اونجري الأيط
ــا 1982  ــاص بروم ــرض خ ــا: مع ــة منه ــة والجماعي ــارض الخاص ــن المع م
ف برومــا بإيطاليــا. حصــل عــى  ف العالميــ�ي وبالقاهــرة 1986، معــرض الفنانــ�ي
ــزة  ــار(. 1975 جائ ــزة مخت ــزة الأوىل )جائ ــا: الجائ ــز منه ــد مــن الجوائ العدي

ــت 2018. ف للنح ــ�ي آدم حن
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عمرو خطاب

خاتم، نحاس مطىي بالذهب الأحمر - 2019

ى للمجوهــرات – فنــان حــى معــارص.  كــه كــ�ب  مديــر قســم التصميــم برسش
بــداع الحــر لتصميــم الحــىي عــام2006 فئــة  فائــز بجائــزة مســابقة الإ
ــع عــرسش - الســادس  ــون الشــباب الراب ي صال

ــم العــروس، المشــاركة �ف طاق
عــرسش ومهرجــان فــن الحــىي الــدورة الثانيــة، معــرض جماعــي )حــى النيــل( 
بالجامعــة الأمريكيــة - منحــه لتســيو – إيطاليــا  2004، مقتنيــات فنيــه لــدى 

ي مــرص والــدول العربيــة.
العديــد مــن الأفــراد �ف
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وز - 2009 كوليه، فضة عيار 925، أحجار ف�ي

فيروز عبد السالم

بكالوريــوس الفنــون التطبيقيــة قســم منتجــات معدنيــة وحــىي 2003. 
مصممــة أزياءواكسســوار و ســينوغرافيا بمــرسح الفــرق المســتقلة2003. 
ــن  ــاس م ــم الألم ــة تقيي ــة، دبلوم ــون التطبيقي ــي الفن ــة مصمم عضــو نقاب
معهــد  IGI الســويرسي، منحــة لدراســة صياغــة الحــىي مــن خــال منظمــة 
ي معرض 

2004، شــاركت �ف ي يطاليــة مــن خــال التحــاد الأورو�ب ي مينتــو الإ
مــو�ف

 ،2005 يطــاىلي ي الإ
حــىي جماعــي بالجامعــة الأمريكيــة2004، والمركــز الثقــا�ف

مهرجــان الحــىي 2006، 2016، معــرض الجمعيــة الأهليــة للفنــون الجميلــة 
2007، معــرض الصنــدوق الجتماعــي للتنميــة الثقافيــة 2008، عــرض 
ــة  ي ورش

ــاركت �ف ــاوس 2008، ش ــاون ه ــة  بالت ــة والموض ــة الهوي ــاء  ليل أزي
عمــل ومعــرض بمركــز الحــرف التقليديــة بالمشــاركة مــع مدرســة موكيــوم 
ف فاشــون شــو  2013  ي برلــ�ي

اليونانيــة 2012، معــرض برينــت شــوب �ف
،2014، 2015. العمــل كمصممــة 
ورئيــس  ومجوهــرات  حــىي 
بمصنــع  التصميــم  لقســم 
 ،2006-2004 جولــد  ايجبــت 
العمــل كمدربــة ومصممــة بمركــز 
حــ�ت   2006 الحــل  تكنولوجيــا 
التصميــم  قســم  رئيــس  الآن، 

 . بمركــز تكنولوجيــا الحــىي
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لبنى محمد حسن 

ف – نحاس أحمر – مينا حرارية – طاء فضة مؤكسدة – أساك - 2018 كوليه - ع�ي

بيــة النوعيــة- جامعــة المنوفيــة،  بيــة الفنيــة - كليــة ال�ت معيــدة بقســم ال�ت
بيــة النوعية  حاصلــة عــى دبلومــة �ف تخصــص الأشــغال المعدنيــة بكليــة ال�ت
جامعــة المنوفيــة عــام)2017(  ومســجلة لدرجــة الماجيســ�ت تخصــص 
بيــة الفنيــة جامعــة المنوفيــة وحاصلــة عــى  الأشــغال المعدنيــة بقســم ال�ت
شــهادة تقديــر �ف مشــارك�ت بمعــرض فــن المينــا �ف المؤتمرالــدوىل الســادس 

بيــة النوعيــة جامعــة المنوفيــة. بكليــة ال�ت
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دليــة، أســاك نحاســية مطليــة فضــة، التصميــم مســتوحي مــن أشــكال لخطــوط عشــوائية 
باســتخدام فرشــاة التلويــن أو عصــا الخشــب واختيــار الخطــوط المناســبة لعمــل التصميــم- 2018

 لمياء حسن علوان 

ــون  ــة الفن ــىي بكلي ــة وح ــات معدني ــم منتج ــة قس ــة الرابع ــة بالفرق طالب
التطبيقيــة جامعــة حلــوان .
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مادونا أمير بولس

ف الجفــاف  ، العمــل مســتوحى مــن  دائــرة حيــاة  الزهــور بــ�ي ي حلــق، فضــة عيــار 925 و أحجــار رو�ب
ف الســتعداد و النفتــاح - 2019 ي محاولــة تجريديــة لتجســيد الزهــور بــ�ي

والأزهــار، �ف

ي  
بــدأت اهتمامهــا بمجــال صناعــة الحــىي منــذ عــام 2008، بعــد تخرجــه �ف

كليــة الآداب قســم فرنــ�ي عــام 2009 بــدأت الداســة الذاتيــة حــ�ت 2013، 
ي مركــز 

ثــم التحقــت ببعــض الــورش إىل أن بــدأت دراســة جــادة و مكثفــة �ف
ــة،  ــن الصياغ ــة ف ــت الدراس ــن 2015 : 2017، تضمن ــىي م ــا الح تكنولوجي
، تصميماتهــا  ضافــة، و تصميــم الحــىي النحــت عــى الشــمع بالحــذف و الإ
ــتخدمة  ــة، ُمس ي الذاتي

ــ�ت ــن رحل ــة و م ــن الطبيع ــتوحاة م ــون مس ــا تك غالًب
تقنيــة النحــت عــى الشــمع و دمجهــا مــع عنــارص حقيقيــة مــن الطبيعــة.
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دلية، ألمونيوم - 2019

 محمد عيسي حسانين 1986   

تخصص)أشــغال  ي  الشــع�ب اث  والــ�ت الفنيــة  الأشــغال  بقســم  مــدرس 
بيــة الفنيــة  ي ال�ت

بيــة الفنيــة –جامعــة المنيــا، دكتــوراة �ف المعــادن( – كليــة ال�ت
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــرض أعض ــارك بمع ــادن(، ش ــغال المع ــص أش )تخص
الملتقــى   ،2015 الفنيــة  بيــة  ال�ت بكليــة  التشــكيلية  الفنــون  بمهرجــان 
بيــة الفنيــة 2015،  ي لأعضــاء هيئــة التدريــس كليــة ال�ت

التشــكيىي الأول، الثــا�ف
بيــة الفنيــة جامعــة المنيــا  2018، معــرض أعضــاء هيئــة التدريــس كليــة ال�ت
بيــة الفنيــة  ايــر2017، معــرض فــردي بعنــوان )تقاطيــع 2019(، بكليــة ال�ت ف�ب

ــا. جامعــة المني
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مروة زكريا

 دلية- خزف- تقنيات متنوعة- نحاس

مــدرس بكليــة الفنــون التطبيقيــة جامعــة حلــوان، عضــو الأكاديميــة الدوليــة 
ــة  ــات المحلي ــد مــن المعــارض والملتقي للخــزف بســويرسا، شــاركات �ف العدي
والدوليــة بدايــة مــن ســنة 1996وحــ�ت 2019، منهــا صالــون الشــباب والمعرض 
القومــى وبينــاىل الخــزف الــدوىل بمــرص، بينــاىل كوريــا الــدوىل للخــزف، ، إقامــة 
عــدد مــن ورش العمــل والمعــارض الخاصــة للخــزف �ف مــرص وبالخــارج أهمهــا 
معــرض فــردى بمدينــة مونســ�ت ألمانيــا 2013، 2014. ملتقــى إيداعــات المــرأة 
المرصيــة والمعــرض القومــى حــ�ت 2018، ســبموزيوم الخــزف الــدوىل الثالــث 
والرابــع والخامــس بالقاهــرة 2019 – 2018 – 2017، ســمبوزيوم الخــزف الدوىل 
ــاىل  ــدوىل الث ــت ال ــزف والنح ــمبوزيوم الخ ــس 2017، س ــة تون ــابع �ف دول الس
فنــون جميلــة المنيا 2018، ســبموزيوم الخــزف الجــدارى الــدوىل الأول �ف دولة 
ــا�ف  ــدوىل الث ــدوىل ومعــرض الخــزف ال ــو ال ــى خــزف الراك ــس 2018، ملتق تون
كيــا 2019، وحصلــت  بتايانــد 2019،  ملتقــى خــزف حريــق النجامــة الــدوىل ب�ت

عــى العديــد مــن الجوائــز �ف مســابقات مختلفــة.
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(، فضــة،  ي
)المورفوجيــ�ف دليــة صــدر 

ــار  ــر، أحج ــاس أصف ــر، نح ــاس أحم نح
تعتمــد   ،) أخــرصف  – )أحمــر  عقيــق 
الفلســفة الفكريــة للعمــل عــى مــدى 
ي أشــكال وهيئــات ونظــم 

ي �ف
اء الفــ�ف ــ�ش ال

بنــاء وتوزيــع العــروق عــى نــص  ورقــة 
ــا  ــكالها وهيئاته ــوع أش ي تتن

ــ�ت ــات ال النب
إيطاليــا.  – ومامــس ســطحها  2010 

منى محمد محمد العجري

بيــة الفنيــة – كليــة  عملــت أســتاذ أشــغال المعــادن ورئيــس قســم ال�ت
بكليــة  المعــادن  اشــغال  أســتاذ  الفيــوم،  جامعــة   – النوعيــة  بيــة  ال�ت
علــوم الأ�ة جامعــة طيبــة، أســتاذ أشــغال المعــادن بكليةالتصاميــم 
مــو –  –جامعــة القصيــم، أســتاذ زائــر لجامعــة  بال�ي ىلي

ف والقتصــاد الم�ف
)Universita di Palermo – Italia(، أقامــت العديــد مــن المعــارض  إيطــاىلي
 Roma – Palermo – San( الفرديــة والجماعيــة بمــرص وبإيطاليــا بمــدن
المقتنيــات  مــن  العديــد  -( ولهــا   Giuseppe Jato- Gibellina–Trapani

ــ�ف . ــة ترب ــا بمدين ــف جبلين ــا – بمتح ــرصي بروم ي الم
ــا�ف ــب الثق بالمكت
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نهله قناوى

دلية- بروش  - توليف خامات

ي العديــد مــن المعــارض الفرديــة والجماعيــة منهــا: 2004 مهرجــان 
شــاركت �ف

ــون المعــارصة، 2002 – 2007  معــرض فــردى بقاعــة  ــة للفن المــرأة العربي
ــرة  ــز الجزي ــردى بمرك ــرض ف ــارصة، 2006 مع ــون المع ــاوس للفن ــاون ه ت
للفنــون، 2002 – 2006 – 2016  مهرجــان الحــىي بمركــز الجزيــرة للفنــون، 

ــر. ى – مســابقة جاذبيــة �ى للتصوي ــزة الكــ�ب 1995الجائ
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ف  ف مختلفــ�ي ف اليــد، منفــذ مــن النحــاس الأصفــر، ويحتــوى عــى نموذجــ�ي ف أصبعــ�ي  خاتــم يرتــدى بــ�ي
اث الشــع�ب يحتــوى عــى زخــارف مفرغــة. يمكــن تبادلهمــا عــى دبلــه واحــدة مســتوحى العمــل مــن الــ�ت

نوره نبيل موسي 

بيــة النوعيــة تخصص  �ف ال�ت بكالوريــوس تربيــة نوعيــة فنيــة 2003، ماجيســ�ت
ــى(  ــزة فهم ــرص )ع ــى م ــة ح ك ــل برسش ــى( 2013، العم ــغال معادن)ح أش
مهندســةعينات وأول نمــوذج للتشــكيل عــى الشــمع 2008-2010، اللتحــاق 
بالعمــل بســلطنة عمــان بالهيئــة العامــة للصناعــات الحرفيــة -2014، 2016. 
ــاىل،  يط ــا�ف الإ ــز الثق ــل2004-2006 بالمرك ــى الني ــرض ح ــاركة �ف مع المش
الثانيــة  الــدورة  المــرصى2016،  بالجنــاح  بألمانيــا  ف  بازاربرلــ�ي معــرض 
اثيــة  والثالثــة لمهرجــان الحــى 2006-2016، الملتقــى المــرصى للحــى ال�ت
ــرض  ــار2017، مع ــود مخت ــف محم ــرة بمتح ــرض فك ــارصة2017، مع والمع

ــة.  للحــرف اليدوي
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نورهان عبد المطلب

 دلية، نحاس مطىي فضة مأكسدة، معالجة بالسللك باستخدام الخط المستقيم - 2019

طالبــة �ف الســنة النهائيــة كليــة الفنــون التطبيقيــة جامعــه حلــوان بقســم 
ــة والحــى . المنتجــات المعدني
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خاتم - نحاس أصفر و أحمر – فضة – حجر لبس 

هيثم شريف 1984

ــة  ــة الجتماعي ــوم الخدم ــب، درس عل ــارص، كات ــرصى مع ــرصى م ــان ب فن
بجامعــة حلــوان وحاصــل عــى دبلــوم عــاىل �ف العلــوم الســينمائية 
المتخصصــة مــن المعهــد العــاىل للســينما ويعمــل �ف الوقــت الحــاىل 
ــدة  ــارك �ف ع ــينما. ش ــي للس ــز القوم ــجيلية بالمرك ــام التس ــرج لاأف كمخ
عانــات والســينما ومنهــا: معــرض  معــارض جماعيــة كمــا عمــل �ف مجــال الإ
تلــف �ف الدمــاغ - معــرض جماعــى 2013، معــرض ســينمانيا - معــرض 
ــة  ــدة بمكتب ــرض أجن ــر- 2015، مع ــر -القاه أ آخ ــاىل سش ــى 2015، بين جماع
ســكندرية -معــرض جماعــى - 2019، معــرض افــرو ارت 2019. كمــا  الإ
ــة  ــ�ب ورق ــم التجري ــا الفيل ــة أخره ــة وتجريبي ــام وثائقي ــدة أف ــارك بع ش
شــجر والحائــز عــى عــدة جوائــز عالميــة كمخــرج منفــذ ومصمــم لاأزيــاء
يعمــل حالًيــا عــى فيلمــه التســجيى الأول، كمــا قــام بالتدريــس �ف المعهــد 

ــينما. العاىل للس
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