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ــاالت  ــن املج ــي م ــة الُح ــم وصياغ ــد تصمي يُع

بالثقافــة  الرتباطهــا  الخصوصيــة  ذات 

يف  ونقشــت  تعشــقها،  التــي  الجامهرييــة 

/كــرم  والفنــان  الســنني  عــر آالف  وجدانهــا 

مســعد أحــد املبدعــني يف هــذا املجــال وتتميــز 

أعاملــه باألصالــة واقرتانهــا بحلــول تشــكيلية 

ذات صياغــات مبتكــرة تتوافــق مــع روح العرص. 

الفنــي  الحــس  الفنــان  أعــامل  يف  ويتــوازن 

والنســق التعبــريي الجــاذب لعــني املُتلقــي،  

وهــذا األســلوب هــو مــا يُحقــق لــه مبتغــاه يف 

اســتهداف مقومــات تفــرد العمــل الفنــي ليجمع 

يف انســيابية وتناغــم بني الشــكل الفنــي والتقنية 

املتطــورة والوظيفــة  عرًضا مميزًا ومشــوقًا لفنان 

ــفية  ــاًدا فلس ــغوالته أبع ــني مش ــوم بتضم مهم

ــا إىل جنــب أبعادهــا الجامليــة واإلبداعيــة. جنبً

 

                             أ.د/ خالــد ســـرور     
رئيس قطاع الفنون التشكيلية



Designing and crafting jewelry is one of 
the special fields because it is related to the 
people’s culture that it loves and has been 
engraved in its conscience over thousands 
of years. Artist Karam Mossad is one of the 
people interested in this field. His artworks 
are distinguished by their originality and 
their association with fine art solutions with 
innovative formations that are compatible 
with the spirit of the age.
The artist’s artworks balance between the 
artistic sense and the expressive pattern that 
attracts the eye of the recipient; this style 
is what achieves his goal in targeting the 
elements of the uniqueness of the artwork 
to combine in a flow and harmony among 
the artistic form, advanced technique, 
and function. A distinctive and exciting 
exhibition is shown by an artist concerned 
with including philosophical dimensions 
in his artworks alongside aesthetic and 
creative dimensions.

                          Prof. Khaled Sorour
 Head of Fine Arts Sector



تتنــوع العــروض التــي يقدمهــا قطــاع الفنــون 
ــرم  ــان /ك ــي للفن ــرض الح ــل مع التشــكيلية، ولع
مســعد مبركــز الجزيــرة للفنــون يؤكد ذلــك التوجه 
والســعي الدائــم لتنــوع العــروض الفنيــة لتحقــق 
ــون ،  ــة الفن ــي وكاف ــني املتلق ــل ب ــة والتواص املتع
يقــدم الفنــان كــرم مســعد العديــد مــن األعــامل 
ــوة املــوروث  ــا بق ــة يف مجــال الحــي مرتبطً الفني
ــددة الحضــارات،  ــة متع ــايف والجــذور املرصي الثق
ــار  ــددة واألحج ــات املتع ــك الخام ــتغًل يف ذل مس
ــا عبــارة عــن نــص  الكرميــة، جاعــًل كل عمــًل فنيً

ــة. ــة والفني ــم الجاملي ــا القي تشــكيي محقًق

              أ / دالــيا مصطــفى

رئيس اإلدارة املركزية ملراكز الفنون



Artist Karam Mossad’s jewelry exhibition 
at Gezira Art Center confirms that the 
shows presented by the Fine Arts Sector 
widely vary. This trend and the constant 
pursuit of art show diversity have achieved 
the pleasure and communication between 
the recipient and all arts.
The artist Karam Mossad presents many 
jewelry artworks related to the strength 
of the cultural heritage and the Egyptian 
roots of multiple civilizations. He uses 
various materials and precious stones. 
Each artwork appears like a fine art text 
with aesthetic and artistic values.

                    Ms. Dahlia Moustafa
                        Head of Central Administration 

                      for Centers of Arts



الحــي ... أحــد الفنــون التشــكيلية التــي لهــا ثقــًل 
إبداعيًــا عــى مــر العصــور واألزمنــة، وقــد حققــت 
نجاحــات كثــرية وقويــة وظهــرت يف الحضــارات 
املختلفــة معــرة عــن قيــم وتوجــه وفكــر وثقافــة 
ــق  ــكيي يتحق ــص تش ــار ن ــة يف إط ــرتة زمني كل ف

ــة . ــة والجاملي ــم الفني ــه القي في
الجزيــرة  مبركــز  مســعد  كــرم  الفنــان/  أعــامل 
التشــكيلية  الكيانــات  فيهــا  يســتعرض  للفنــون 
ــته  ــه ودراس ــتًغل رؤيت ــي مس ــن الح ــة لف املختلف
الواعيــة يف الحضــارات الســابقة بــإدارك كامــل 
ــار  ــة إظه ــات املســتخدمة وكيفي ــات الخام إلمكاني
ألصــول  متقــن  بنجــاح  وتوظيفهــا  جاملياتهــا 
وتقنيــات ومهــارات ذلــك الفــن املميــز معــرًا بقــوة 
ــة  ــا حال ــه )ذات( وكأنه ــم معرض ــى اس ــن معن ع
مــن الخصوصيــة والذاتيــة يف كل عمــل فنــي مؤكــد 

جامليــات وخصوصيــات فــن الحــي .

                                    الفنان / أميــر اللــيثي

مدير مركز الجزيرة للفنون 



Jewelry is one of the creative fine arts 
throughout the ages and times. It has achieved 
many remarkable successes manifested in 
different civilizations; it expresses the value, 
orientation, thought, and culture of each 
period within the framework of the fine art 
text in which artistic and aesthetic values are 
achieved.
Artist Karam Mossad’s artworks present the 
various fine art entities of the jewelry art at 
Gezira Art Center. He expresses his vision and 
conscious study in previous civilizations, with 
a heightened awareness of the material usages 
and how to show their aesthetics. He employs 
them successfully, mastering the origins, 
techniques, and skills of that distinguished 
art. He shows significantly the meaning of 
the exhibition title “Self” as if it is a case of 
privacy and subjectivity in every artwork, 
emphasizing the aesthetics and peculiarities 
of the jewelry art.

                   Amir\ El-Lithy
Director of Gezira Art Center
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كــرم مســعد أحــمد

املســاعد  املعــادن  أشــغال  أســتاذ 
-جامعــة  الفنيــة  الرتبيــة  بكليــة 
الفنيــة  األشــغال  قســم  حلــوان- 
أشــغال  شــعبة  الشــعبي  والــرتاث 
مصمــم  تشــكيي،  فنــان  معــادن، 
مــدرب   ،١٩٩٧ منــذ  مجوهــرات 
معتمــد باملجلــس األعــى للجامعــات، 
بالفنــون،  برشيــة  تنميــة  محــارض 
تايلنــد  معهــد  مســابقة  يف  فائــز 
الدوليــة يف تصميــم األحجــار الكرميــة 
ــامل ٢٠٢٠،  ــتوى الع ــى مس ــاًم ع ــل ٣٠ مصم ــن أفض ضم
ــدويل  ــى القاهــرة ال ــز يف ملتق ــزة التمي حصــل عــى جائ
ــات  ــي واالتجاه ــم الح ــريب  لتصمي ــط الع ــث للخ الثال
الخطيــة الحديثــة  ٢٠١٧ ، حاصــل عــى أوســكار تصميــم 
املجوهــرات مجلــس الذهــب العاملــي املركــز األول ٢٠٠٩ 
، مصنــف ضمــن أفضــل ٣٠ مصمــاًم عــى مســتوى العــامل 
ــن   ــى مركزي ــل ع ــب ٢٠٠٠،  ٢٠٠٩، حاص ــس الذه مبجل
ــى مســتوى  ــاًم للمجوهــرات ع ــن أفضــل ٣٠ تصمي ضم
ــن  ــد م ــارك يف العدي ــب  ٢٠٠٢، ش ــس الذه ــامل مبجل الع
ــارات  ــعودية - اإلم ــرص - الس ــة يف م ــارض الجامعيـ املع
- إيطاليــا  - بلجيــكا،  دبلــوم الخــط العــريب، دبلــوم 
التذهيــب ،  لــه العديــد مــن الجوائــز املحليــة والدوليــة، 
ولــه ٦معــارض خاصــة : مفروكــة شــفتيش ٢٠١٣ ، قلــب 
ألــف  ، نقطــة  الــورد ٢٠١٤ ، ملمــح إنســانية ٢٠١٥ 
ــان ٢٠٢١ .  ــش زم ــارص ٢٠١٩ ، نق ــيميائية العن ٢٠١٨، س
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Karam Mossad Ahmed

Professor of metal works at the Faculty of 
Art Education, Department of Artistic Works 
and Folklore, Division of Metal Works , Hel-
wan University , Fine artist, Jewelry designer 
since 1997, Certified Trainer at the Supreme 
Council of Universities ,Lecturer of human 
development in the field of arts , Winner of 
International Competition of the Gem and 
Jewelry Institute of Thailand in Gemstone 
Design among the top 30 designers in the 
world 2020 , Excellence Award in the Third 
Cairo International Forum for the Art of 
Arabic Calligraphy for jewelry design and 
modern calligraphy trends 2017, Awarded 
the Jewelry Design Oscar of the World Gold 
Council, First Place 2009 , Ranked among 
the top 30 designers of the World Gold Coun-
cil 2009.
Held two places among the top 30 jewelry 
designs of the World Gold Council 2002 , 
Ranked among the top 30 designers of the 
World Gold Council 2000 , Many national 
and international awards , 6 private exhibi-
tions : Mafrouka Sheftishi 2013 , The Heart 
of Roses 2014 , Human Features 2015 , Aleph 
Point 2018.
Semiotics of the Elements 2019 ,The Old 
Inscription 2021 , Participant in many group 
exhibitions in Egypt - Saudi Arabia - UAE 
- Italy – Belgium , Diploma in Arabic Callig-
raphy, Diploma in Gilding.
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معلقة من النحاس أحمر وأصفر 

األبعاد : ١٥ سم × ٨ سم 

تقنيات متعددة -٢٠٢١

A piece of jewelry of red and yellow copper 
Dimensions: 15 cm ×  8 cm
Multi-techniques - 2021
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معلقة من النحاس أحمر وأصفر 

األبعاد : ١٣ سم × ١٧ سم 

تقنيات متعددة -٢٠٢١

A piece of jewelry of red and yellow copper 
Dimensions: 13 cm ×  17 cm
Multi-techniques - 2021 

معلقة من النحاس أحمر وأصفر 

األبعاد : ١٠ سم  × ١٢ سم 

تقنيات متعددة - ٢٠٢١

A piece of jewelry of red and yellow copper 
Dimensions: 10 cm ×  12 cm
Multi-techniques -2021
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معلقة من النحاس أحمر وأصفر 

األبعاد : ١٢ سم × ١٥ سم 

تقنيات متعددة -٢٠٢١

A piece of jewelry of red and yellow copper 
Dimensions: 12 cm ×  15 cm
Multi-techniques -2021
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دالية  من النحاس أحمر وأصفر 

األبعاد : ١٠ سم × ٤ سم 

تقنيات متعددة -٢٠٢١

A pendant of red and yellow copper
Dimensions: 10 cm ×  4 cm
Multi-techniques -2021
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معلقة من النحاس أحمر وأصفر 

األبعاد : ١١ سم × ٤ سم 

تقنيات متعددة -٢٠٢١

A piece of jewelry of red and yellow copper 
Dimensions: 11 cm ×  4 cm
Multi-techniques -2021
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دالية من الفضة ٩٢٥ 

األبعاد : ٧ سم × ٨ سم 

تقنيات متعددة -٢٠٢١

Silver pendant 925
Dimensions: 7 cm ×  8 cm
Multi-techniques -2021
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دالية من الفضة ٩٢٥ 

األبعاد : ٧ سم × ٤ سم 

تقنيات متعددة -٢٠٢١

Silver pendant 925
Dimensions: 7 cm ×  4 cm
Multi-techniques -2021
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دالية من الفضة ٩٢٥ 

األبعاد : ٦ سم × ٣ سم 

تقنيات متعددة -٢٠٢١

Silver pendant 925
Dimensions: 6 cm ×  3 cm
Multi-techniques -2021
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دالية من الفضة ٩٢٥ 

األبعاد : ٨ سم × ٢.٥ سم 

تقنيات متعددة -٢٠٢١

Silver pendant 925
Dimensions: 8 cm ×  2.5 cm
Multi-techniques -2021
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CZ دالية من الفضة ٩٢٥ – حجر

األبعاد : ٧ سم × ٨ سم 

تقنيات متعددة -٢٠٢١

Silver pendant 925, CZ stone
Dimensions: 7 cm ×  8 cm
Multi-techniques -2021
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دالية من الفضة ٩٢٥ 

األبعاد : ٧ سم × ٣ سم 

تقنيات متعددة -٢٠٢١

Silver pendant 925
Dimensions: 7 cm ×  3 cm
Multi-techniques -2021
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معلقة من النحاس أحمر وأصفر 

األبعاد : ١٢ سم × ٧ سم 

تقنيات متعددة -٢٠٢١

A piece of jewelry of red and yellow copper 
Dimensions: 12 cm×  7 cm
Multi-techniques -2021
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دالية من الفضة ٩٢٥ 

األبعاد : ٦ سم × ٣ سم 

تقنيات متعددة -٢٠٢١

Silver pendant 925
Dimensions: 6 cm ×  3 cm
Multi-techniques -2021
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دالية من الفضة ٩٢٥ 

األبعاد : ١٢ سم × ٧ سم 

تقنيات متعددة -٢٠٢١

Silver pendant 925
Dimensions: 12 cm ×  7 cm
Multi-techniques -2021



حقوق الطبع محفوظة : وزارة الثقافة - قطاع الفنون التشكيلية -  مرص - ٢٠٢١

تصميم املطبوعات واإلخراج الفني للكتالوج

د / سـهـــــا صبــــــري

مراجع لغوي
أ/ مهـــــــا مـحمـود


