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تحت رعـايــة

أ.د/ إيناس عبد الدايم

وزيـر الثقافــة





ُيثــل صالــون فــن الخــزف يف دورتــه التأسيســية األوىل إضافــة نوعيــة مهمــة عــى خريطــة النشــاط التشــكييل املؤســي يف مــر .. وقــد 

حــرص القامئــون عــى الصالــون عــى دعــوة مجموعــة كبــرة ومتنوعــة يف األجيــال واملــدارس والتقنيــات .. كــا تشــهد هــذه الــدورة 

تكريــم عــدد مــن رمــوز وعالمــات فن الخــــزف املصـــري.

عــرض بانورامــي يحمــل إلينــا أبعــاًدا جاليــة وصياغــات جديــدة تتمتــع بالســطوة البريــة بشــقيها املــادي والروحــي وتطــرح الكثــر 

من املضامني واألفكار ... بالتوفيق للجميع.       

أ.د. خالد �رسور

رئيس قطاع الفنون التشكيلية





صالــون فــن الخــزف حــدث جديــد ... يضــاف إىل مجموعــة املعــارض الفنيــة النوعيــة التــي انطلقــت مؤخــرًا لينضــم إىل صالــون النحــت، 

صالــون الجرافيــك، صالــون الفــن املعــارص تلــك النوعيــة مــن األحــداث التــي تتيــح الفرصــة لعــرض مجموعــة كبــرة مــن األعــال الفنيــة 

يف مجــال واحــد مــع مراعــاة متثيــل جميــع األجيــال جنبًــا إىل جنــب، فرتصــد كل مــا طــرأ عــى هــذا املجــال مــن تطــور وتغيــر ســواء 

كان عــى مســتوى األفــكار أو التقنيــات، وكذلــك الخامــات فأصبحــت هــذه األحــداث مرجعيــة هامــة للنقــاد والباحثــني وداريس الفــن .

ــة يف هــذا املجــال مثــل ســعيد الصــدر  ــون فــن الخــزف نجــد عــدًدا مــن املكرمــني أصحــاب البصمــة الفني ــوم مــع إنطــالق صال والي

ومحمــد طــه حســني ونبيــل درويــش وجــال عبــود وجــال حنفــي وقــدري محمــد أحمــد ومحــي الديــن حســني إىل جانــب مــا يقــرب 

مــن 70 فنانًــا يقدمــون إبداعاتهــم الفنيــة املتميــزة يف مجــال الخــزف أحــد أقــدم الفنــون يف تاريــخ البرشيــة .

أ . داليا م�صطفى

رئيس اإلدارة املركزية ملراكز الفنون



                     

وتم الحدث األهم...

تــم الحــدث الــذي طاملــا انتظــره خــزايف مــر وفنانيــه جميًعــا منــذ انقطــع البينــايل املــري للحــدث الــدويل عــام 2002. اعتربنــا هــذا 

الحــدث هــو األول لبــدء صفحــة جديــدة يف األلفيــة الثانيــة.. فــكان »الصالــون األول للخــزف املــري« ســطرًا جديــًدا كتبــه يف تاريــخ 

الخــزف املــري الحديــث بعــد نقطــة التوقــف.

قــام هــذا الحــدث عــى أكتــاف جميــع مــن شــاركوا وســاهموا بجهودهــم الجــادة وقــت إقامــة بينــايل الخــزف الــدويل يف مــر، وجعلــوا 

لخــزايف مــر اســًا مرموقـًـا عــى خريطــة الخــزف الدوليــة، كــا أفســحوا املجــال لكثــر مــن شــباب الخزافــني فــرص املشــاركات الدوليــة 

فأكملــوا املســرة بقــدر املســتطاع ومبجهودهــم الفردي.

وبالطبــع مل يفوتنــا اشــرتاك كل مــن ســاهم يف اســتمرار حركــة فــن الخــزف عــى الســاحة املحليــة لتأكيــد دور الخــزف يف ســاحة الفــن 

التشــكييل يف مــر. كبــار فنانــني وشــباب فنانــني باإلضافــة إىل براعــم يشــقون طريقهــم لتنضــم أســاءهم لفنــاين الخــزف الجاديــن.

جــاء هــذا العــرض نتيجــة ملــا بذلــه قطــاع الفنــون التشــكيلية بــوزارة الثقافــة واملخلصــون القامئــون عليــه مــكان عــال املســتوي بشــهادة 

أهــل الخــربة يف هــذا املجــال.

وإن كان هنــاك بعــض مــن قصــور أو نقــاط ضعــف أو نقــد. فنحــن نقبــل الــرأي اآلخــر طاملــا يكــون يف ســبيل البنــاء والتطويــر ورفعــة 

املجــال الــذي ننتمــي إليــه ونتمنــى لــه دوام االزدهــار.

وكان رشف لنا أن نبدأ هذا الحدث بتكريم رائًدا مريًا عامليًا يف مجال الخزف الفنان الكبر والرائد »سعيد حامد الصدر«.

عــرَف الصــدر الخــزف مبعنــاه الفنــي إيل مــر بعــد أن ســافر يف بعثتــه إىل إنجلــرتا ودرس عــيل يــد أهــم خــزاف يف ذلــك الوقــت »برنــارد 

ــا مكتشــًفا مــا فيهــا مــن كنــوز تــراث الخــزف  ــا فأعادتــه إىل أرض الوطــن باحثً ليتــش« الــذي ســاعده، كــا لعبــت غربتــه دوًرا هاًم

فاســتفاض يف دراســتها وأفــاض يف إبداعاتــه مرتبطًــا دامئًــا بجــذور أرضــه ونيلهــا.

كان قدوة احتذى به الكثر من التالميذ ودرس عى يديه كثرون، توجب علينا ذكرهم يف هذه املناسبة.

فجاء تكريم الفنان »قدري محمد أحمد« أطال الله يف عمره.



                     

الفنــان »محمــد طــه حســني« املوســوعي الفكــر الــذي تخصــص فيــا بعــد ودرس تاريــخ الفــن مــا جعلــه واســع الفكــر وجعــل لخزفــه 
مــذاق خــاص مختلــف متطــور مرتبــط مبجــال الفنــون التشــكيلية بصفــة عامــة.

جــاء تكريــم الفنــان »محــي الديــن حســني« أحــد مــن كــرس حياتــه الفنيــة كلهــا يف مجــال الخــزف وحــده. واســتمر منتًجــا لفــن الخــزف 
ليومنــا هــذا. لنجــد كل مرحلــة مــن مراحــل إنتاجــه الخــزيف متميــزة مختلفــة أدامــه اللــه وأدام إبداعاتــه.

ــذ  ــا كتلمي ــر مــن وجــوده مخلًص ــي اســتفادت بشــكل كب ــل درويــش مبدرســته الخاصــة الت ــر نبي ــان الكب ــم الفن ــا رشف تكري كان لن
ــز وهــذه صفــة املبدعــني. ــا ومتي للصــدر ولكــن إنتاجــه اختلــف متاًم

ال ننــي مــن تالمــذة الصــدر أيًضــا الفنــان الراحــل »جــال عبــود« الــذي بــدأ تحــت عبــاءة تأثــره بالفنــان الكبــر ســعيد الصــدر ولكــن 
دراســته ملجــال الطــالءات الزجاجيــة وطــرق تكويــن الخــزف التــي ميزتــه وكان معلــًا يف هــذا املجــال، حيــث مل يشــبه أحــد وكانــت 

لــه مدرســته يف هــذا املجــال. ورغــم ذلــك متيــزت أعالــه ببســاطة املتمكــن ووصفهــا بالســهل املمتنــع أمــا جــال حنفــي أحــد الفنانــني 

الذيــن تأثــروا بســعيد الصــدر خاصــة يف الرســم والتصويــر عــى الخــزف إال أن أعالــه كانــت تتميــز بالدقــة العاليــة يف تنفيذهــا .
سلســلة تطــور فــن الخــزف بــدأت بالفنــان ســعيد الصــدر وتعــددت حلقاتهــا وتشــابكت متطــورة مرتقيــة يف أعــى درجــات اإلبــداع. 

فــكان لــكل فنــان ومــا زال حلقــة أو بضــع حلقــة مــن سلســلة تطويــر مــن الخــزف.
تأثــر البعــض بالســابقني وأضــاف البعــض ونوعــوا فيــه مــا بــني تعبــري- مفاهيمــي- تجميعــي، متاشــيًا مــع شــتى مجــاالت الفنــون 

التشــكيلية.  احتــوي هــذا املعــرض كل األشــكال التعبريــة بحريــة وجــراءة أثــرت مجــال فــن الخــزف.
ــا لنــا جميًعــا مــع متنيــايت باســتمرار اإلبــداع والتطــور وإىل لقــاء ثــان يف الصالــون التــايل فقــد بــدأت العجلــة بالــدوران... أمتنــى  فهنيئً

لهــا عــدم التوقــف بــإذن اللــه 
وشكرًا لكل من ساهم يف إنجاح هذا العمل وإىل مزيد من التقدم.

   أ.د/ زينب �صامل 
    قوميسر عام الصالون 





المكرمون

سعيــــد الصــــدر

محمـد طه حسيـن

جمـــــال حنفـــى

قدري محمد أحمد

محي الدين حسني

نبيــــل درويــــش

جمـــــال عبـــــود



ــا عــى يــد بعــض األجانــب، ومعظمهــم كانــوا مــن اليونانيــني أبنــاء الجاليــة اليونانيــة يف مــر وكانــت  كانــت بدايــات الخــزف صناعيًّ

ــا أســاء بعــض هــؤالء  ــة القــرن التاســع عــرش يف منطقــة الفســطاط. وطالعن ــران الخــزف يف نهاي أنشــطة الخــزف عقــب إنطفــاء أف

الخزافــني مثــل ســورناجا ومصنعــه الــذي قــام بتأسيســه عــام 1905 يف جهــة الــوادي مبركــز الصــف بالجيــزة، ونجــح ســورناجا يف إنتــاج  

نوعيــات جديــدة مــن منتجــات الخــزف مثــل الطــوب الحــراري بأنواعــه املختلفــة وكذلــك املواســر كــا قــام بإنتــاج خــزف ذي طابــع 

فنــي مســتلهم مــن الخــزف اإلســالمي، وذلــك بواســطة بعــض العــال املجاوريــن للمصانــع، كــا قــام ســورناجا بإنتــاج بعــض األدوات 

الصحيــة وتعتــرب محاولــة ســورناجا مــن املحــاوالت الجــادة التــي ارتكــزت عــى أســلوب علمــي حيــث قــام باختبــار الخامــات املحليــة 

ويبــدو أن ســورناجا قــد اســتفاد مــن دراســات وليــم دي مورجــان للخامــات املريــة.

ومــن أوائــل مــن قــام بالتدريــس يف كليــة الفنــون التطبيقيــة، يــربز اســم محمــود صابــر الــذي أرســلته هدى شــعراوي إىل ســيفر بفرنســا 

لتعلــم الخــزف، ومــن ثــم قــام بتدريــس الخــزف بكليــة الفنــون التطبيقيــة بعــد أحــد األملــان )ماكــس( .

أمــا ثــاين محــاوالت الخــزف الحديــث فكانــت يف عــام 1927 عــى يــد الســيدة هــدى شــعراوي التــي اســندت العمــل إىل الفنــان النحــات 

املــري حســني نجيــب، ثــم اســتعانت هــدى شــعراوي بســعيد الصــدر لفــرتة قصرة حيــث توقف العمــل فيه ألســباب فنيــة أهمها عدم 



وجــود برنامــج تدريبــي للعــال، وكذلــك تنــاوب إدارة املصنع لفــرتات قصرة لغر املتخصصــني، وأغلق املصنــع أبوابه متاًمــا يف عام 1930.

ومــن أهــم مــن قامــوا بتدريــس الخــزف بكليــة  الفنــون التطبيقيــة ســعيد الصــدر بعــد عودتــه مــن بعثــة إىل إنجلــرتا يف عرشينيــات 

القــرن املــايض، الفنــان ســعيد الصــدر والــذي صــب جــل اهتامــه بتدريــس الخــزف كأحــد الفنــون الجميلــة، وتخــرج عــيل يديــه أجيــال 

مــن الفنانــني األكفــاء مثــل طــه حســني وصالــح رضــا وحســن حشــمت وقــدري محمــد أحمــد وجــال حنفــي ثــم جــال عبــود ونبيــل 

درويــش وزينــب ســامل وتهــاين العــاديل وفتحيــه معتــوق وغرهــم مــن األجيــال الالحقــة.

أمــا يف مجــال صناعــة الخــزف فقــد ازدهــر الخــزف بعــد ســتينيات القــرن املــايض حــني تــم إنشــاء الرشكــة العامــة ملنتجــات الخــزف 

والصينــي، حيــث ظهــرت منتجــات البورســلني ألول مــرة يف مــر وكذلــك صناعــة البــالط الخــزيف وصناعــة منتجــات األدوات الصحيــة.

ويف عــام 1992 قامــت وزارة الثقافــة بتنظيــم بينــايل الخــزف الــدويل و الــذي أتــاح للفنانــني الخزفيــني االحتــكاك مــع خــزيف العــامل ونقــل 

الخــربات واالتجاهــات، كــا خصصــت الــوزارة جوائــز نوعيــة للخــزف مثــل خــزف اآلنيــة والخــزف الجــداري وغرهــا .

أ.د.�صوقي معروف 



سعيد الصدر ) 1909 - 1986 ( 
التحــق مبدرســة الفنــون والزخــارف املريــة قســم الزخرفــة وحفــر الخشــب 1924، دبلــوم مدرســة 

الفنــون والزخــارف املريــة قســم الزخرفــة وحفــر الخشــب 1928، دبلــوم أســاتذة الرســم مــن مدرســة 

ــدرس  ــش، م ــارد ليت ــاىن برن ــزاف الربيط ــد الخ ــى ي ــذ ع ــدن 1931، تتلم ــربول Cumberwill بلن كم

للرســم مدرســة أســوان الصناعيــة 1928، مــدرس للخــزف مبدرســة الفنــون التطبيقيــة، انتــدب للتفتيــش 

ــة  ــة الفني ــدريس الرتبي ــزف مل ــس الخ ــدب لتدري ــة 1940، انت ــد الصناعي ــزف باملعاه ــى أقســام الخ ع

ثــم ألعضــاء البعثــة الســودانية ثــم كليــة املعلمــني وكليــة الفنــون الجميلــة باإلســكندرية والجامعــة 

األمريكيــة، تــوىل منصــب وكيــل كليــة الفنــون التطبيقيــة 1965، تــوىل منصــب عميــد الكليــة ىف نهايــة 

ــربا باســرتاليا 1973  ــة كان ــن الخــزف يف جامع ــس ف ــام بتدري ــد 1969، ق ــه للتقاع ــى إحالت 1967 وحت

حتــى  1974، أقــام معرضــني ملنتجاتــه الخزفيــة مبدينــة ســيدىن باســرتاليا 1974، أقــام معرًضــا خاًصــا يف 

فنــون الخــزف والتصويــر يف رومــا وباريــس 1982، أقيــم معــرض ألعالــه بعــد وفاتــه بقاعــة اكســرتا 

1997، معــرض ألعالــه بقاعــة اكســرتا 1998، أقــام معمــاًل خاصــا لفــن الخــزف مبــر القديــة 1965، 

معــرض خــاص ألعالــه املقتنــاه يف متحــف فــن الخــزف اإلســالمي بالجزيــرة 1999، املعــرض التكريــي 

الرابــع للفنانــني الذيــن ولــدوا خــالل ينايــر، فربايــر، مــارس ابتــداء مــن 1888 وحتــى 1935 بقاعــة أبعاد 

مبتحــف الفــن املــرى الحديــث 2006 ، املعــرض الســنوى الرابــع التشــكيل ىف الفــن بجالــرى املســار 

2011 ، معــرض الصناعــات الثقافيــة مــر الصــني  مبراكــز الخــزف التقليديــة الفســطاط 2016 ، معــرض 

تــراث معــارص مبركــز ســعد زغلــول الثقــاىف مبتحــف بيــت األمــة 2018، معــرض مــن مختــار إىل جاذبيــة 
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بجالــرى آرت توكــس بالزمالــك 2019 ، مثــل مــر يف العديــد مــن املؤمتــرات واملعــارض الدوليــة منهــا األكادييــة الدوليــة لفــن الخــزف 

مبدينــة جنيــف ، أوفــد ىف بعثــة إىل إنجلــرتا لدراســة فــن الخــزف ىف ينايــر 1929 حيــث تتلمــذ عــى يــد الخــزاف اإلنجليــزى برنــارد ليتش 

، عمــل عــى نــرش فــن الخــزف املــري خــارج مــر، حيــث قــام بتدريــس هــذا الفــن يف جامعــة كانــربا باســرتاليا 1973 حتــى 1974، 

شــارك يف عضويــة إدارة البحــوث بــوزارة التعليــم، عضــو لجنــة املقتنيــات ولجنــة التفــرغ، عضــو مجلــس إدارة جمعيــة محبــي الفنــون 

الجميلــة، زميــل األكادييــة الدوليــة مبدينــة جنيــف ســويرسا، عضــو لجنــة الفنــون التشــكيلية باملجلــس األعــى لرعايــة الفنــون واآلداب، 

أنشــأ متحــف الفــن التطبيقــي بكليــة الفنــون التطبيقيــة بالقاهــرة 1940، عمــل عــى نــرش فــن الخــزف يف مــر فأســس مركــز الفخــار 

أنشــأ  الثقافــة،  وزارة  مبســاعدة  بالفســطاط  والخــزف 

قســم الخــزف بكليــة الفنــون التطبيقيــة، شــارك يف ترميــم 

القصــور األثريــة بالقلعــة املانســرتىل شــربا - قرالجوهــرة، 

ــوان  ــة الحي ــارز مبدخــيل حديق ــام لوحــات النحــت الب أق

املؤلفــات  بالقاهــرة،  مــن  التصنيــع  بالجيــزة وهيئــة 

واألنشــطة الثقافيــة، كتــاب الخــزف وزارة الرتبيــة والتعليم 

ــدر  ــة 1959، أص ــغال اليدوي ــزف واألش ــاب الخ 1948، كت

8 كتــب حــول الخــزف كتاريــخ وكصناعــة وكفــن آخرهــا 

ــة  ــاب مدين ــا كت ــن بينه ــؤال وجــواب وم ــة س ــاب مائ كت

ــم  ــر 1960، ترج ــارف مب ــن دار املع ــادر ع ــار الص الفخ

كتــاب الخزفيــات إىل اللغــة العربيــة 1965، نــرش أكــر مــن 

ــا يف هــذا الفــن، صــدر عنــه كتــاب ســاحر األواين   بالطة - 40× 35 سم بالربواز السطح الخزيف 17 × 12 سم )مقتنيات متحف الخزف اإلسالمي(.20 بحثً
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ــار العطــار، أرشف عــى عــدة رســائل  ــد مخت ــم الناق بقل

ــاز  ــة، ف ــون التطبيقي ــة الفن ــوراه بكلي للاجســتر والدكت

بالجائــزة األوىل وامليداليــة الذهبيــة عــى مســتوى العــامل 

يف إبــداع األواين مرتــني األوىل يف مدينــة كان بفرنســا، 

ــابقا 1962،  ــلوفاكيا س ــراغ تشيكوس ــة ب ــة يف مدين الثاني

جائــزة الدولــة التقديريــة يف الفنــون 1979،لــه مقتنيــات 

ــز  ــث، مرك ــري الحدي ــن امل ــف الف ــدى متح ــدة ل عدي

ــف  ــالمي، متح ــزف اإلس ــف الخ ــون ، متح ــرة للفن الجزي

محمــد محمــود خليــل ، املتحــف الزراعــي، متاحــف 

بإيطاليــا ، تشيكوســلوفاكيا، روســيا ، أســرتاليا ، لــه قاعــة 

تحمــل اســمه يف العــروض املتحفيــة املؤقتــه مبركــز 

الجزيــرة للفنــون تعــرض بعــض مقتنيــات وزارة الثقافــة، 

ــل  ــان ســعيد الصــدر بعــدد مــن األلقــاب مث لقــب الفن

شــيخ الخزافــني، ســاحر األواين، يتــم اإلعــداد إلنشــاء 

متحــف ســعيد الصــدر بالفســطاط ليضــم روائــع أعالــه 

اإلبداعيــة، اســتمر نشــاطه الفنــي عــى مــدى أكــر مــن 

نصــف قــرن.

طبق قطر القاعدة 13 ســم ارتفاع 3٫5 ســم قطر 21٫5ســم )مقتنيات متحف الخزف اإلســالمي(.
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صحــن خــزيف - قطــر الفوهــة 25٫5 ســم 

قطــر القاعــدة 13 ســم ارتفــاع 5٫5 ســم 

)مقتنيــات متحــف الخــزف اإلســالمي(.

طبق - قطر 29سم قطر القاعدة 

17٫7سم ارتفاع 3٫5 سم 

)مقتنيات متحف الخزف اإلسالمي(.
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ــوم  ــزة 1951 ، دبل ــة ، خــزف الجي ــة - تخصــص زخرف ــون التطبيقي ــة للفن ــة امللكي ــوم الكلي دبل

للمعلمــني  الفنيــة  للرتبيــة  العــايل  املعهــد 

القاهــرة 1953 ، دكتــوراه الفلســفة تاريــخ 

فــن مقــارن وآثــار جامعــة كولونيــا أملانيــا 

أســتاذ   ،  1963 الفلســفة  كليــة  الغربيــة 

بكليــة  الخــزف  قســم  ورئيــس  مســاعد 

، رئيــس   1974 ، التطبيقيــة 1969  الفنــون 

ــة الفنــون  ــة بكلي قســم التصميــات الصناعي

الهيئــة  عضــو   ،  1979  ،  1974 التطبيقيــة 

ــورك 1975 ،  ــة نيوي ــرف اليدوي ــة للح الدولي

محمد طه حسني ) 1929 – 2018 ( 
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مؤســس وأول نقيــب لنقابــة مصممــي الفنــون التطبيقيــة 1978، 1979 ، عضــو املؤمتــر الــدويل للخــزف مدينــة بولونيــا 1982 

ــك  ــة للجرافي ــة الدولي ــو الهيئ ــة 1982، 1987، عض ــون التطبيقي ــة الفن ــة بكلي ــات الصناعي ــم التصمي ــس قس ــتاذ ورئي ،  أس

 ICSID ICOGRADA ومنــدوب الهيئــة عــن أفريقيــا 1984 ، عضــو املؤمتــر الــدويل للجرافيــك أمســرتدام ICODGRADA

ــا:  ــارض منه ــن املع ــد م ــارك يف العدي ــني  فرنســا 1998 ، ش ــانت اتي ــة س ــي مدين ــم الصناع ــرض التصمي 1987، قوميســر مع

ــدويل للحــرف  ــة للخزافــني املريــني واألملــان  1960 ، املعــرض ال ــا الغربي ــد أملاني ــة كريفلي املعــرض الجاعــي للخــزف مدين

اليدويــة  شــتوتجارت أملانيــا 1966 ، املعــرض الــدويل للفــن والصناعــة مبدينــة ميونيــخ 1966 ، معــرض جاعــي للفــن املــري 

املعــارص بروكســل 1968 ، ترينــايل الهنــد يف مجــال التصويــر جائــزة 1968 ، املعــرض الــدويل للفــن والقيمــة ميونيــخ 1969 ، 

املعــرض الــدويل للتصويــر كان جائــزة 1970،  بينــايل فاينســا جرافيــك األوبجيكــت الخــزيف 1972 ، معــرض الفنانــني املريــني 

ــايل القاهــرة الــدويل تصويــر 1976 ، معــرض الفــن  ــان  تصويــر 1972 ، معــرض فــن الرســم موناكــو جائــزة 1972 ، بين بالياب

ــراد،  ــس ، بلج ــول باري ــري املتج ــي امل ــن التطبيق ــرض الف ــا 1976 ، مع ــس  فرنس ــربى بباري ــرساي الك ــارص بال ــري املع امل

ــا الغربيــة  1980 ، معــرض النحاتــني املريــني واشــنطن الواليــات املتحــدة األمريكيــة 1980 ، بينــايل فالباريــزو  شــيى   أملاني

إرشاف ، قوميســر ، عــارض 1983 ، بينــايل العــراق الــدويل تصويــر جائــزة اقتنــاء 1988 ،  شــارك ىف غالبيــة املعــارض العامــة 

التابعــة لــوزارة الثقافــة ، أتيليــه القاهــرة ، رابطــة خريجــي معاهــد الرتبيــة والرتبيــة الفنيــة ، نقابــة املصممــني ونقابــة الفنــون 

ــن  ــكيلية ضم ــون التش ــرض للفن ــام 2008 ، مع ــرض الع ــك 2005 ، املع ــن الجرافي ــرض ف ــى 1994 ، مع ــكيلية 1989 حت التش

احتفاليــة الفرانكفونيــة بنيودلهــي الهنــد 2010 ، ملتقــى األقــر الــدويل الثالــث للتصويــر باألقــر املكرمــني 2010 ،  صالــون 
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القاهــرة )56 (للفنــون التشــكيلية بقــر الفنــون املكرمــني 2013 ، املعــرض العــام )40( املكرمــون 2018 ، املعــرض الســنوي 

رؤى معــارصة  الــدورة الرابعــة عــرش بقاعــة املســار بالزمالــك 2021 ، أقــام العديــد مــن املعــارض الخاصــة منهــا املعــرض األول 

ــة دوســلدورف  ــة دوســلدورف أكاديي ــة 1953 ، معــرض مبدين طــه حســني ، حســيب عيــى رابطــة خريجــي معاهــد الرتبي

ــة 1974  ــا الغربي ــة براتســالفا  تشيكوســلوفاكيا 1970 ، معــرض  يف جالــرى هنــكل  أســن أملاني 1957 ، 1963 ، معــرض مدين

، معــرض متحــف مدينــة  أونــا  أملانيــا الغربيــة 1978 ، معــرض باملركــز الثقــايف املــري بباريــس 1979 ، معــرض يف جالــرى 

كونســت هــوف  فرانكفــورت 1983 ، معــرض الفــن املــري املعــارص تونــس 1992، معــرض يف أكادييــة الفنــون املريــة  رومــا 

1994 ، معــرض أيقونــات يف مدونــات بقاعــة أحمــد صــربي مبركــز الجزيــرة للفنــون بالزمالــك 2014، نــال جائــزة مختــار األوىل 

للنحــت املــري 1951 ، جائــزة اإلنتــاج الفنــي الثانيــة  تصويــر وزارة الرتبيــة والتعليــم 1956 ،  جائــزة تقديريــة  ســان فرمــر 

1968 ، 1969 ، جائــزة التصويــر األوىل ملركــز القومــي للفنــون  موضــوع النيــل 1985 ، جائــزة البينــايل الثانيــة للتصويــر بينــايل 

القاهــرة 1985 ، جائــزة الســجاد الحائطــي  األوبــرا املريــة 1990 ، جائــزة الدولــة التقديريــة يف الفنــون 2002 ، جائــزة مبــارك 

ــر  ــات وشــهادات التقدي ــن امليدالي ــر باملجــر ، مجموعــة م ــزة الحف ــي  ، جائ ــايل نيودله ــر بين ــزة التصوي ــون 2009 ، جائ للفن

ــو،  ــدن ، أوهاي ــورك ، من ــال ، نيوي ــون ، أســن ، فوبرت ــة دوســلدورف ، ب ــراد ىف مدين ــدى بعــض األف ــات ل ــه مقتني ــة، ل الدولي

املكســيك ، باريــس ، متحــف الفــن املــري الحديــث بالقاهــرة  ، متحــف فولكوانــج أســن بأملانيــا الغربيــة ، القــر الجمهــوري 

ــة بواشــنطن . ــخ ، الســفارة املري ــدة  ، متحــف أوبالكاهــاوس ميوني مبــر الجدي
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جمــال حنـفي ) 1932 - 2020 (
دبلــوم كليــة الفنــون التطبيقيــة تخصــص خــزف 1958، دراســات متقدمــة ىف فــن الخــزف والبورســلني 

مــن املعهــد الحكومــي لفــن الخــزف فاينســا بإيطاليــا 1965، دبلــوم الدراســات العليــا املعــادل 

لدرجــة الدكتــوراه املريــة مــن املعهــد الحكومــي للفنــون فلورنســا إيطاليــا 1967 ، مــدرس مســاعد 

بكليــة الفنــون التطبيقيــة ، أســتاذ تصميــم الخــزف والرئيــس األســبق لقســم التصميــات الصناعيــة 

ــة ، أقــام العديــد مــن املعــارض الخاصــة منهــا: معــرض فــن الخــزف بقاعــة  ــة الفنــون التطبيقي بكلي

ــزف  ــن الخ ــرض ف ــك 1971 ، مع ــفرخان بالزمال ــة س ــزف بقاع ــرض خ ــرة 1971 ، مع ــون بالقاه أخنات

ــرة 1977 ،  ــاىل بالقاه ــاىف اإليط ــز الثق ــزف باملرك ــن الخ ــرض ف ــرة 1973 ، مع ــون بالقاه ــة أخنات بقاع

معــرض فــن الخــزف والنحــت الخــزيف بفنــدق املريديــان 1979، معــرض فــن الخــزف بقاعــة العــرض 

الكــربى بكليــة الفنــون التطبيقيــة 1980، معــرض بأتيليــه القاهــرة 1980، معــرض فــن الخــزف بقاعــة 

الفنانــني باملعــادى 1982، معــرض تصويــر عــى املســطحات الخزفيــة واألواين بقاعــة الفنــون التشــكيلية 

داراألوبــرا املريــة القاهــرة 1995، معــرض مبركــز الجزيــرة للفنــون 2001 ، معــرض إبــداع بــال حــدود 

بقاعــة الفنــون التشــكيلية دار األوبــرا املريــة 2008 ، معــرض بقاعــات عــرض مركــز الجزيــرة للفنــون 

بالزمالــك 2021، شــارك ىف العديــد مــن املعــارض الجاعيــة املحليــة منهــا: معــرض الخزافــني املريــني 

ــن التطبيقــي 1964 ، معــرض  ــة للف ــون الجميل ــي الفن ــة محب ــه القاهــرة 1963، معــرض جمعي بأتيلي

خريجــى كليــة الفنــون التطبيقيــة 1964، املعــرض املتجــول للفــن التطبيقــي 1964 ، معــرض جمعيــة 

ــديل  ــري ســان في ــا جال ــني الدارســني بإيطالي ــة 1965، معــرض الشــبان املري ــون الجميل ــي الفن محب

ميالنــو إيطاليــا 1967، معــارض الفنــون التشــكيلية1969، 1970، 1971 ، 1974 ، 1975، صالــون 
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القاهــرة 47 جمعيــة محبــى الفنــون الجميلــة بالقاهــرة 1971 ، معــرض افتتــاح جالــري 77  بأتيليــه القاهــرة 1977، معــرض ذكــرى 

مثــال مــر الراحــل جــال الســجيني 1977 ، مهرجــان الفنــون التطبيقيــة القاهــرة 1977 ، معــرض الخزافــني املريــني بقاعــة عايــدة 

أيــوب 1978 ، معــرض خريجــي كليــة الفنــون الجميلــة مبتحــف الفنــون الجميلــة باإلســكندرية 1978 ، معــرض الفــن املــري املعــارص 

مدينــة أوربينــو بإيطاليــا 1979، معــرض الفــن التطبيقــي يف مــر اليــوم املتجــول بالــدول األوروبيــة 1979 ، معــرض صالــون 80 للفــن 

التطبيقــي بقاعــة أخناتــون القاهــرة 1980، معــرض مســابقة تجميــل مدينــة الســادات نحــت القاهــرة 1980، معــرض فنانــون مريــون 

مبركــز ليونــاردو دافنــي بــاري إيطاليــا1981، معــرض الفــن املــري بالكويــت 1987، بينــايل القاهــرة الــدوىل الثــاين ، الثالــث، الرابــع، 

ــون  ــة الفن ــس لكلي ــة التدري ــس 1998، معــرض هيئ ــي باري ــن التطبيق ــا 1995، معــرض الف ــورت أملاني معــرض حــوار الحضــارات ايرف

التطبيقيــة بالغردقــة البحــر األحمــر 1983، معــرض تكريــم رواد الفــن التشــكييل يف مــر كليــة الفنــون الجميلــة باملنيــا 1984، معــرض 

الخــزف املــري املعــارص بقاعــة النيــل القاهــرة 1988، 

ــبة  ــة مبناس ــة اإليطالي ــني واملدرس ــني املري ــرض الفنان مع

ــا عــى تأســيس املركــز الثقــايف اإليطــايل  مــرور ثالثــون عاًم

بالقاهــرة 1989، معــرض الجــال مــن أجــل الخــر لصالــح 

مــرىض  لصالــح  معــرض   ، القاهــرة  الروماتيــزم  مــرىض 

ــة  ــل بقاع ــر الني ــي لنه ــرض القوم ــرة، املع ــان القاه الرسط

ــد  ــوادى الجدي ــرض مشــرتك بال ــل بالقاهــرة 1991، مع الني

مدينــة الخارجــة الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة 1992، 

معــرض لصالــح ضحايــا الزالــزال نقابــة الفنانــني التشــكيليني 

ــاد  ــن املــرى مبناســبة انعق ــا يف الف 1992، معــرض أفريقي

مؤمتــر القمــة األفريقــي التاســع والعــرشون القاهــرة1993 ، 
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معــرض بقاعــة شــموع باملعــادي 1993، معــرض األجيــال ســعيد خطــاب وكوكبــة مــن أبنائــه الفنانــني جريــدة األهــرام 1997، معــرض 

ــايل  ــم كضيــف رشف يف بين ــون التشــكيلية 29، معــرض تكري بقاعــات مركــز محمــود ســعيد للمتاحــف 2004، املعــرض القومــي للفن

ــب 2007، معــرض  ــدويل الدبلوماســيني األجان ــايف ال ــاون الثق ــز املــري للتع ــدويل الســادس للخــزف 2002، معــرض باملرك القاهــرة ال

املعــارض لالقتنــاء مبتحــف الفنــون الجميلــة باإلســكندرية 2008، معــرض االنــاء خزفيــات معــارصة مبركــز ســعد زغلــول الثقــايف 2009، 

معــرض املــرأة والفــن التشــكييل بقــر األمــر طــاز 2010، املعــرض العــام للفنــون التشــكيلية الــدورة 36 ، معــرض املشــكاة بــني األصالــة 

واإلبــداع بجامعــة القاهــرة 2017، عضــو لجنــة تحكيــم ملعــرض بينــايل أمربيــز الــدويل الثــاين للحفــر مدينــة ايفانــو بجمهوريــة أوكرانيــا 

االتحــاد الســوفيتي ســابقا 1991، عضــو لجنــة تقييــم مســابقة املجلــس القومــي للطفولــة واألمومــة بالتعــاون مــع منظمــة اليونيســيف 

تحــت موضــوع تلــوث البيئــة العمــل يف اســتوديوهات مشــاهر الخزافــني لــكل مــن فاينســا فلورانســا سيســتوفيور نيتينــو بإيطاليــا ، 

كتــب عنــه خــزاف مــر الراحــل ســعيد الصــدر ىف كتــاب لــه باســم CERAMICS IN EGYPT الصــادر مــن وزارة الثقافــة املريــة 

العالقــات الثقافيــة الخارجيــة مجموعــة PRISM ART SERIES ، كتــاب رواد الفــن وطليعــة التنويــر يف مــر تأليــف مختــار العطــار 

الجــزء الثــاين 1997، نــال امليداليــة الربونزويــة يف فــن الخــزف جمعيــة الفنــون الجميلــة 1962، امليداليــة الذهبيــة يف فــن الخــزف مــن 

جمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة يف صالــون القاهــرة الســابع واألربعــون 1971، جائــزة مختــار للنحــت يف الهــواء الطلــق مــن جمعيــة 

محبــى الفنــون الجميلــة 1973، تكريــم وزارة الثقافــة بينــايل القاهــرة الــدويل الســادس للخــزف، وســام العلــوم والفنــون مــن الطبقــة 

ــزة  ــة1981، جائ ــوم االجتاعي ــون واآلداب والعل ــة التشــجيعية لفــن الخــزف املجلــس األعــى للفن ــزة الدول األوىل القاهــرة 1981، جائ

مــن فلورنســا يف مســابقة تجميــل حدائــق فلورنســا بالفخاريــات مــن جميــع أنحــاء العــامل، امليداليــة الربونزيــة يف  مســابقة مبناســبة 

االحتفــال مبــرور 400 ســنة عــى وفــاة النحــات مايــكل أنجلــو اإليطــايل، شــهادة تقديــر مــن البينــايل الــدويل الســادس للخــزف 2002، 

ــارزة  ، لــدى  ــة ب ــاب، فنانــني ، رجــال أعــال، أســاتذة جامعــات، إعالمــني، شــخصيات مري ــاء، كت ــه مقتنيــات لــدى ســفراء، أدب لدي

مشــاهر الخزافــني فاينســا إيطاليــا، وزارة الثقافــة املريــة، األكادييــة املريــة برومــا إيطاليــا ، املعهــد الحكومــي لفــن الخــزف فاينســا 

إيطاليــا ، متحــف الفــن املــري الحديــث القاهــرة ، متحــف كليــة الفنــون التطبيقيــة بالقاهــرة .

24



تشكيل يدوي باستخدام طالءات وبطانات مختلفة ، حريق يف جو مؤكسد
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قدري محمد أحمد ) 1932 (
 بكالوريــوس الفنــون التطبيقيــة جامعــة حلــوان 1956، دبلــوم الدراســات الرتبويــة الشــعبة الصناعيــة 

ــزف  ــا للخ ــد فاينس ــزف معه ــون الخ ــايل لفن ــوم الع ــمس 1959، الدبل ــني ش ــة ع ــة جامع ــة الرتبي كلي

إيطاليــا 1962، أكادييــة الفنــون الجميلــة بولونيــا إيطاليــا 1963، أعــى مؤهــل يف التخصــص أســتاذية 

فنــون وتصميــم الخــزف املعهــد الحكومــي فاينســا إيطاليــا واملعــادل لدرجــة الدكتــوراه املريــة مــن 

املجلــس األعــى للجامعــات 1964، عضــو نقابــة الفنانــني التشــكيليني، عضــو نقابــة مصممــي الفنــون 

التطبيقيــة، معيــد بقســم الخــزف بكليــة الفنــون التطبيقيــة 1956، مــدرس بكليــة الفنــون التطبيقيــة 

1962، أســتاذ مســاعد تصميــم وتكنولوجيــا الخــزف بكليــة الفنــون التطبيقيــة 1970، أســتاذ ورئيــس 

قســم الخــزف بكليــة الفنــون التطبيقيــة 1980، وكيــل كليــة الفنــون التطبيقيــة لشــئون تعليــم الطــالب 

ــن  ــة م ــون التطبيقي ــة الفن ــة بكلي ــات الفني ــم التصمي ــس قس ــتاذ ورئي ــى 1991، أس ــن 1984 حت م

1991 حتــى 1992، أســتاذ متفــرغ بكليــة الفنــون التطبيقيــة قســم الخــزف مــن 1992 حتــى 2002، 

أســتاذ غــر متفــرغ بكليــة الفنــون التطبيقيــة قســم الخــزف مــن 2002 حتــى 2010، شــارك يف العديــد 

ــد العلــم ومســابقة الفنــون 1956، معــرض الفــن  ــة منهــا: معــرض عي ــة والدولي مــن املعــارض املحلي

التطبيقــي 1965، 1966، املعــرض العــام للفنــون التشــكيلية القاهــرة 1978، معــرض الفــن التطبيقــي 
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األول والثــاين بقاعــة كليــة الفنــون التطبيقيــة 1979، 1980، معــرض صالــون القاهــرة 1980، مهرجــان الفــن التطبيقــي بالــوادي الجديــد 

1983، معــرض أســاتذة الفنــون التطبيقيــة 1993، 1995، معــرض رواد الفنانــني التشــكيليني والنقــاد مبتحــف الفــن الحديــث املجلــس 

األعــى للثقافــة 2002، معــرض الفنــان املــري املعــارص واســتلهام الــرتاث اإلســالمي مبناســبة صــدور كتــاب التواصــل الحضــاري للفــن 

اإلســالمي وتأثــره عــى فنــاين العــر الحديــث باملركــز املــري للتعــاون الثقــايف الــدويل قاعــة الدبلوماســيني األجانــب 2002، معــرض 

ــاء  ــرض اإلن ــة 2008، مع ــون التطبيقي ــة الفن ــي األول بكلي ــن التطبيق ــرض رواد الف ــكندرية 2006، مع ــة اإلس ــزف مبكتب ــن الخ رواد ف

خزفيــات معــارصة مبركــز ســعد زغلــول الثقــايف 2009، معــرض رواد الفنــون التطبيقيــة بنقابــة التشــكيليني باألوبــرا 2010، ضيــف رشف 

يف ســمبوزيوم الخــزف الــدويل الخامــس مبركــز الهناجــر للفنــون بــدار األوبــرا 2019، معــرض كليــة الفنــون التطبيقيــة أثينــا 1954، رومــا 

1956، املعــرض الــدويل للخــزف فاينســا إيطاليــا 1963، 1964، معــرض 500 ســنة للخــزف املــري املعــارص املتجــول يف دول رشق أوروبــا 

ــا 1981، معــرض الخزافــني  ــني إيطالي ــني املري ــا وفرنســا 1979، معــرض الفنان مــن 1967 حتــى1972، معــرض الفــن التطبيقــي أملاني

املريــني الكويــت 1982، بينــايل الخــزف الــدويل بالقاهــرة 1994، 1996، 1998، معــرض الفــن التطبيقــي فرنســا 1998، أقــام معرًضــا 

خاًصــا معــرض فنــون الخــزف بقاعــة إخناتــون القاهــرة 1966، معــرض الخــزف بقاعــة كليــة الفنــون التطبيقيــة 1980،  نــال العديــد مــن 

الجوائــز منهــا: جائــزة االمتيــاز العلمــي عيــد العلــم 1956، جائــزة الفنــون الخزفيــة معــرض عيــد العلــم 1956، الجائــزة األوىل ملعــرض 

ــون واآلداب 1981،  ــام االســتحقاق للفن ــون الخــزف 1981، وس ــة التشــجيعية لفن ــزة الدول ــي خــزف 1965، 1966، جائ ــن التطبيق الف

جائــزة رواد الفــن التشــكييل املجلــس األعــى للثقافــة 2002، تكريــم رواد الفــن التشــكييل 2002، شــهادة تقديــر لــرواد جامعــة حلــوان 

2002، تكريــم رواد مصممــي الفنــون التطبيقيــة 2003، جائــزة شــباب الخزافــني ميالنــو إيطاليــا 1963، شــهادة تقديــر مــن املعــرض 

الــدويل للخــزف فاينســا إيطاليــا 1963، 1964، لديــه مقتنيــات رســمية عديــدة لــدى وزارة الثقافــة، متحــف كليــة الفنــون التطبيقيــة، 

متحــف فاينســا للخــزف إيطاليــا، متحــف كليــة الفنــون جامعــة املنيــا، مركــز الفنــون التشــكيلية مدينــة 15مايــو، متحــف الفــن املــري 

الحديــث القاهــرة ، متحــف جامعــة حلــوان ، ومقتنيــات خاصــة لــدى بعــض األفــراد يف القاهــرة، إيطاليــا، إهــداء منــاذج للوفــد األملــاين .
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تشكيل يدوي  ، عى الدوالب باستخدام بطانات وألوان تحت الطالء ، الحريق يف جو مؤكسد
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محــي الـدين حسيـن ) 1936(
بكالوريــوس فنــون تطبيقيــة قســم الخــزف 1962، عضــو نقابــة الفنانــني التشــكيليني شــعبة الخــزف، 

ــا  ــل به ــث يعم ــن 1968 وإىل اآلن حي ــرام م ــة األه ــني مبؤسس ــني املتفرغ ــة الفنان ــم إىل مجموع انض

صحفيًّــا بالقســم الفنــي، مديــر بينــايل القاهــرة الــدويل للخــزف 1992، شــارك يف العديــد مــن املعــارض 

الخاصــة واملحليــة والدوليــة منهــا:  معــرض خــاص بقاعــة إخناتــون 1970، 1972، 1983، 1984، 1991، 

ــة  ــة املري ــس  1978 ،1980،  باألكاديي ــري باري ــايف امل ــز الثق ــارك 1976، باملرك ــن بالدمن بكوبنهاج

ــون 2000،  ــع الفن ــون مجم ــة إخنات ــب 1981، بقاع ــيني األجان ــز الدبلوماس ــا 1980، 1988، مبرك بروم

مبركــز الجزيــرة للفنــون 2002 ، 2005 ، 2009 ، 2013 ، بقاعــة الزمالــك للفــن 2017، شــارك ىف معــارض 

التفــرغ مــن 1962 ، 1968 ، 1995 ، 1997 ، صالــون األعــال الفنيــة الصغــرة الثالــث 1999، الخامــس 

2002 ، صالــون القاهــرة للخــزف املعــارص 1988،  املعــرض القومــى 25 :29، 31 : 34 ،36 :39، صالــون 

القاهــرة 56 لــ2013مــن املكرمــني، ســمبوزيوم الخــزف الــدويل الثالــث، الخامــس 2017، 2019، شــارك 

ــايل  ــه 1979، ترين ــد بالي ــدويل الجران ــون باريــس ال ــل مــر بصال ــاة يف متثي ــاء الفــن والحي مــع أصدق

الخــزف الــدويل مبدينــة زغــرب يوغوســالفيا 1987، املعــرض الــدويل للخــزف مبدينــة جوالــد وتادينــو 

بإيطاليــا 1988، معــرض الخــزف الــدويل فنلنــدا 1992، بينــايل القاهــرة الــدويل الرابــع للخــزف 1998، 

بينــايل القاهــرة الــدويل الثــاين للخــزف 1994، 1996، بينــايل القاهــرة الــدويل الثالــث 1996، الخامــس 

ــدويل  ــاىن عــرش للنحــت 2007، ســمبوزيوم مطــروح ال ــدويل الث للخــزف 2002، ســمبوزيوم أســوان ال
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األول لنحــت الجرانيــت 2007، منحــة التفــرغ مــن وزارة الثقافــة مــن ســنة 1963حتــى 1968، مؤســس ملتقــى الفخــار الشــعبي بقنــا 

ــت  ــايل الكوي ــم يف بين ــة التحكي ــدويل 1999، عضــو لجن ــايل اإلســكندرية ال ــم بين ــة تحكي ــذ إنشــائه، عضــو لجن 1999 والقوميســر من

2001، قوميســر جنــاح مــر يف بينــايل الشــارقة 2001، قوميســر ســمبوزيوم مكتبــة اإلســكندرية للنحــت خــزف 2011، جائــزة صالــون 

ــة  ــات خاص ــه مقتني ــدورة 20 لـــ 1999، لدي ــكندرية ال ــايل اإلس ــني يف بين ــن حس ــي الدي ــان مح ــرم الفن ــزف 1972، ك ــرة يف الخ القاه

مبجموعــات خاصــة بجميــع أنحــاء العــامل، لــدى شــخصيات عربيــة، مبتحــف الفــن املــري الحديــث، قــر املانســرتيل، دار األهــرام، 

الســفارة املريــة بباريــس، األكادييــة املريــة برومــا، رئاســة مجلــس الــوزراء، متحــف ايفرســون بالواليــات املتحــدة االمريكيــة، قــر 

ثقافــة اإلســاعيلية، مركــز الهناجــر للفنــون، قــر ثقافــة ســيدي جابــر، فنــادق كــربى بالقاهــرة .
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تشــكيل يــدوي باســتخدام تقنيــة الربيــق املعــدين  ، تشــكيل عــى البــالط باســتخدام الزجــاج مــع الطــالءات الزجاجيــة
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نبيل درويش  )1936 ، 2002 (
ــزف 1971،  ــة يف الخ ــون التطبيقي ــتر الفن ــزف 1962، ماجس ــم الخ ــة قس ــون تطبيقي ــوس فن بكالوري

دكتــواره مــن كليــة الفنــون التطبيقيــة يف الخــزف 1981، عضــو مجلــس إدارة نقابــة الفنانــني 

التشــكيليني، عضــو املجلــس األعــى للثقافــة ، عــني معيــًدا بكليــة الفنــون التطبيقيــة 1962، كان أســتاذ 

متفــرغ بقســم الخــزف بكليــة الفنــون التطبيقيــة، شــارك يف العديــد مــن املعــارض الجاعيــة املحليــة 

ــبة صــدور  ــرتاث اإلســالمي مبناس ــتلهام ال ــارص واس ــان املــري املع ــرض الفن ــا: مع ــه منه ــذ تخرج من

ــري  ــز امل ــث باملرك ــر الحدي ــاين الع ــى فن ــره ع ــالمي وتأث ــن اإلس ــاري للف ــل الحض ــاب التواص كت

للتعــاون الثقــايف الــدويل قاعــة الدبلوماســيني األجانــب 2002، معــرض اإلنــاء خزفيــات معــارصة مبركــز 

ســعد زغلــول الثقــايف 2009، معــرض املقتنيــات الثــاين عــرش بقاعــة بيكاســو للفنــون التشــكيلية 2010، 

ــك  ــار بالزمال ــة املس ــارصة بقاع ــنوي رؤى مع ــرض الس ــموع 2018، املع ــري الش ــج بجال ــرض مزي مع

2021، املعــارض الدوليــة معــرض فينيســا الــدويل للخــزف 1971، مثــل مــر يف بينــايل باريــس 1971، 

ــون التشــكيلية  ــايل الشــارقة للفن ــة ، بين ــا الغربي ــذي طــاف دول أوروب معــرض 5000 ســنة خــزف ال

1993، معــرض يف باكســتان الهــور إســالم أبــاد 1996 ، كان ضيــف رشف بينــايل القاهــرة الــدويل الثالــث 

للخــزف 1996، أقــام عــدة معــارض خاصــة ، معــرض مبتحــف الفــن الحديــث 1962 ، معــرض للخــزف 

يف اإلســكندرية 1970، معــرض مبتحــف الفنــون الجميلــة باإلســكندرية 2000، معــرض بجالــري مســار 

ــز  ــاء والتجهي ــبة للبن ــي بالنس ــتوى عامل ــى مس ــان ع ــاص بالفن ــف الخ ــم املتح ــك 2010 ، أقي بالزمال

للعــرض ويعتــرب فريــًدا مــن نوعــه يف العــامل، أقيــم املتحــف عــى مســاحة 150 مــرتًا محاطًــا بحديقــة 

مســاحتها 700 مــرتًا، يحتــوى املتحــف عــى 800 تحفــة خزفيــة تشــمل أســاليب ومــدارس مبتكــرة ال 
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نظــر لهــا يف أي متحــف يف العــامل ، يحتــوى املتحــف عــى العديــد مــن املــدارس التــي تحمــل شــخصيتة، نــال عــدة جوائــز منهــا: جائــزة 

الصالــون األوىل 1970، شــهادة تقديــر يف معــرض فينيســا الــدويل يف الجرافيــك 1971، الجائــزة األوىل مــن بينــايل الخــزف الــدويل لحــوض 

البحــر األبيــض املتوســط تونــس 1986، الجائــزة الكــربى يف بينــايل عــان 1992، الجائــزة الكــربى يف بينــايل الشــارقة الــدويل األول 1993،  

ــة بغرناطــة بأســبانيا، متحــف  ــه مقتنيــات عديــدة لــدى متحــف الفــن الحديــث بالقاهــرة نحــت وخــزف، متحــف الفنــون الرشقي ل

برلــني، متحــف زيــورخ بســويرسا، مقتنيــات خاصــة لــدى األفــراد  مبــر والخــارج .

تشــكيل دوالب  ، إضافــات يدويــة ، حريــق يف جــو مختــزل داخــل الفــرن بــدون طــالء زجاجــي
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جمــال عبــود )1942  -  2005(
ــة 1974،  ــون التطبيقي ــة  قســم خــزف 1963 ، ماجســتر ىف الفن ــون التطبيقي ــوس الفن بكالوري

دكتــوراه الفلســفة ىف الفنــون التطبيقيــة 1981 ، عضــو نقابــة الفنانــني التشــكيليني ، عضــو نقابــة 

مصممــى الفنــون التطبيقيــة ، جمعيــة خريجــي الفنــون التطبيقيــة، أســتاذ زائــر بجامعــة امللــك 

ــة وعــاد عــام 1986،  ــة الرتبي ــورة 1984 ، أنشــأ شــعبة الخــزف بكلي ــة املن ــز باملدين ــد العزي عب

تــدرج ىف الوظائــف مــن معيــد، مــدرس جامعــي، أســتاذ مســاعد ، أســتاذ ، وكيــل الكليــة لشــئون 

ــون  ــة الفن ــد كلي ــة ، عمي ــزف بالكلي ــتاذ الخ ــة، أس ــون التطبيقي ــة الفن ــع بكلي ــة املجتم خدم

ــا،  ــا وخارجيً ــة العــارة داخليً ــة ىف مجــال زخرف ــه خــربات فني ــر، ل ــة جامعــة 6 أكتوب التطبيقي

ــة متفــردة يف مجــال القطعــة  ــة باإلضافــة إىل أعــال فني خــربات يف مجــال الطــالءات الزجاجي

الواحــدة  أواين، لــه بحــوث منشــورة يف املجــر، أملانيــا الغربيــة، النمســا باإلضافــة إىل املؤمتــرات 

الدوليــة واملحليــة، شــارك يف العديــد مــن املعــارض الجاعيــة املحليــة والدوليــة، املعــرض الرابــع 

للفــن التطبيقــي 1965، املعــرض الخامــس للطالئــع 1965، املعــرض الخامــس للفــن التطبيقــي 

1965، املعــرض الســابع للطالئــع 1967، معــرض الربيــع 1968 ، 1973، معــرض صالــون القاهــرة 

1970 ، 1980، مهرجــان الفــن التطبيقــي 1980، صالــون جالــري الــدورة األوىل زوجــات وأزواج 
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بقاعــات قــر الفنــون بســاحة دار األوبــرا بالجزيــرة مايــو 2007، معــرض بعنــوان اإلنــاء خزفيــات معــارصة مبركــز ســعد زغلــول 

الثقــايف فربايــر 2009، معــرض  أتنــني  أتنــني  بقــر الفنــون بســاحة دار األوبــرا املريــة ضيــف رشف فربايــر 2015، معــرض 

5000 ســنة خــزف الزائــر لــدول أوروبــا الرشقيــة 1966، املعــرض الثــاين الــدويل للبينــايل أســبانيا أبيــزا 1966، بينــايل الرياضــة 

يف مدريــد أســبانيا 1980، بينــايل القاهــرة الــدوىل الثــاىن للخــزف 1994، بينــاىل القاهــرة الــدوىل الثالــث للخــزف 1996، بينــايل 

القاهــرة الــدوىل الرابــع للخــزف 1998 ، بينــايل القاهــرة الــدويل الخامــس للخــزف 2000، أقــام عــدة معــارض خاصــة منهــا: 

معــرض بقاعــة جاليــون هولنــدا 1977، معــرض بأكاديــة أنســخداى للفنــون هولنــدا 1977، معــرض يف صالــة الشــكل هولنــدا 

ايندهوفــن 1978، معــرض بقاعــة املعــارض بكليــة الفنــون التطبيقيــة 1982، معــرض صالــون أتيليــه القاهــرة 1983، معــرض 

مبجمــع الفنــون مايــو 1986، معــرض باألكادييــة امللكيــة للفنــون والتصميــم هولنــدا 1997، نــال جوائــز عديــدة منهــا: جائــزة 

أوىل املعــرض الخامــس للطالئــع 1965، ميداليــة الخــزف املعــرض الخامــس للفــن التطبيقــي 1965 ، جائــزة لجنــة التحكيــم يف 

ترينــايل القاهــرة الــدويل األول للخــزف، جائــزة لجنــة التحكيــم يف بينــايل القاهــرة الــدويل الثــاين للخــزف 1994، جائــزة البينــايل 

ــة ،  ــا الغربي ــرة، أملاني ــة يف القاه ــات خاص ــة ، مجموع ــات خاص ــه مقتني ــزف 1998، ل ــع للخ ــدويل الراب ــرة ال ــايل القاه يف بين

ــة ،  ــون الجميل ــي الفن ــة محب ــدا ، جمعي ــم هولن ــون والتصمي ــة للفن ــة امللكي ــدا ، مجموعــة خاصــة باألكاديي أســبانيا ، هولن

ومقتنيــات لــدى العديــد مــن املتاحــف و املؤسســات و الــدول : متحــف الفــن الحديــث بالقاهرة،اســرتاحة رئيــس الجمهوريــة 

مبــرىس مطــروح ، الجهــاز املركــزي للمرشوعــات الكــربى للقــوات املســلحة، نــادي املهندســني، وزارة التعليــم والعلــوم، الكليــة 

امللكيــة للفنــون والتصميــم هولنــدا، املتحــف الوطنــي للخــزف باريــس.
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تشكيل عى الدوالب ، حريق يف جو مختزل بريق معدين
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إبــراهيــــم سعيـــــد 

إبــــراهيــم صـــابـــر   

أحمــــد الحسيــنــــي    

أحمـــد عبــد الكريـم 

أســـــامـــة إمــــــام

أســامـة حمزة زغلـول 

أمـــــــاين فــــــــوزي 

أمـيـــــرة العيــســوي    

أمــيـــــرة حســنــــي    

أمـينــــــة عبـيـــــــد 

إيـمـــــان الشقيــــري    

أيـمـــن عبــد املـنـعم 

تــــــامـــر أفنــــــدي 

تـهــــــاين العــــــاديل 

حســــــــان رشيـــــد 

خـــــــــالد ســــــراج

دينـــــــا ريـحـــــــان 

ربـــــاب وهبـــــــــة 

رحـــــاب رشـــــــدي    

رينـــال عبـد املحسـن 

زينــات عبــد الجــواد 

زينــــــب ســـــــــامل

سعيــد عبــد الغفـــار

سلــــــوى رشــــــدي

سمــر عبــد الصـــادق    

سمـيــــــر الجنــــدى

سـهيــــر الشــــــامـى 

الشـرنــــويب محـمـــد

شــــــوقى معــــروف 

شيـــمـاء أســـــامــــة    

صفــــــاء عطــيــــــة   

ضيـــاء الديـــن داوود 

عــــــــادل هـــــارون 

عـــــــــال حمــــــدى   

عمـاد الديـن املغـــرىب 

عمـــر عبــد العـزيـــز 

غــــــــادة جـــــــالل 

فتـــحيـــة معتـــــوق 

ماهــــــــر عراقيــــب 

محمــــــــد البــــذرة

محمــــــد العــبـــــد    

محـمــــــد امــبــــايب    

محمــــــد جمـــــــال    

محمــــــد سعــــودي    

محمـد سميـر الجندي    

محمــــــد شبـــــراوي 

محمـــــــد شومــــان    

محمـــــــد فهــمــــي

محمــــــد منــــــدور

محمــــــود رشــــدي    

مـــرفت السويــــــفي 

مــــــروة رضـــــــوان    
مــــــروة زكـريــــــــا 
مــــــروة زكــــــــــي   
مــروة عـلـــى محمـد 
مـــــــروة عـــامـــــر 
معـــــــاذ الدمــــاىص    
منـــــى غريــــــــــب 
منـــــى شـمـــــــــس 
منـــــى عـــــــــــزات    
مــــى عبـــد اللـــــــه    
نهـــــــــلة رشـــــوان    
نـــــــوران شلبـــــــي    
هــــاجـــر رجـــــــب    
هــــــــالـة الــــــرزاز 
هــــــــدى رجـــــــاء
هيثــــــم هـدايــــــة 
وائــــــــل فــــــاروق 

وســـــــام الحــــــوام    

الفنــانــــون املشــاركــــون



 فنــان تشــكييل خــزاف حــر ، يعمــل بالواليــات املتحــدة األمريكيــة، 
ــا ، عضــو األكادمييــة  أســتاذ الخــزف بجامعــة جرينســبورو نــورث كاروالين
ــون  ــة للفن ــة األمريكي ــو األكادميي ــويرسا ٢٠١٩، عض ــزف بس ــة للخ الدولي
ــا ٢٠١٦  ــورث كارولين ــوود ن ــري جيت ــبابيك بجال ــرض خــاص ش ٢٠٢١، مع
ــرا ،  ــدن إنجل ــرت لن ــد ال ــا ان ــف ڤيكتوري ــمية مبتح ــات رس ــه مقتني ، ل
متحــف اســكتلندا الوطنــي، متحــف مينــت بالواليــات املتحــدة األمريكيــة .

إبـــراهيم سعيـــد
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مواليــد ١٩8٢، شــارك يف ملتقــى الفخــار الــدويل الحــادى عــر بالفيوم، املعرض الدويل بأســبانيا  بلد الوليــد ٢٠١5، املعرض العام ٢٠١8 ، ٢٠١٩، صالون الشــباب، 

صالــون الجنــوب الــدوىل باألقــر، جائــزة الصالــون ٢٠١7، الجائــزة الثانيــة معــرض مــا بعد كورونــا بجالري ضـــي ٢٠٢٠، لديه مقتنيــات مبتحف الفــن الحديث.

إبــراهيم صــابر
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4 أجزاء-أواىن خزفيه أواىن مرية-طني أسوىن +طالء زجاجى٦٠ X 7٠ سم

45



مواليــد ١٩87، باحــث دكتــوراه قســم الخــزف بكليــة الفنــون التطبيقيــة، رئيــس قســم الخامــات األوليــة مبصنــع بالطات خزفية، شــارك يف 

العديــد مــن املعــارض منهــا: زيــارة معــرض Cersaie للبالط الخــزيف إيطاليــا ٢٠١3 ، ٢٠١5 ، ٢٠١7 ، بينايل الخزف الرتغايل ٢٠١7،مشــاركة 

وإقتنــاء مبعــرض CERAMIC&COLOURS AWARD فينســيا إيطاليــا ٢٠١8، املعــرض العــام ٢٠١٩، ٢٠٢٠، املســابقة الدولية للخزف 

الفنــي تونــس ٢٠١٩، مشــاركة وإقتنــاء مبســابقة Blanc de Chine الصــني ٢٠١٩، صالــون الشــباب ٢٠٢٢ ، جائــزة صالــون الشــباب يف 

مجــال الخــزف ٢٠، ٢٢، ٢5، ٢٩، 3٠، 3١، مقتنيــات عديــدة بأســبانيا ، إيطاليــا ،الرتغــال ،الصــني ، تايــوان ، متحــف الفن املــري الحديث. 

أحمــد الــحسيني

4٦



كالسييك–طني لدن– 3٠ × 3٠ × 5٠ 

47



دكتــوراه يف تصميــم املنتــج الخــزيف الصناعــي، عمــل يف مجــال العــالج بالفــن مبستشــفى القــوات املســلحة، انتــدب للتدريــس بكليــة 
فنــون تطبيقيــة جامعــة حلوان-قســم الخــزف والنحــت، كليــة تربيــة نوعيــة عــني شــمس والزقازيــق ، قوميســر ســمبوزيوم الخــزف، 
قوميســر صالــون الشــباب الســابع والعــرون، قوميســر معــرض تــراث مــر الحــي، قوميســر معــرض الرعيــل األول، مــن رواد فــن 
الرفورمانــس يف مــر، شــارك يف العديــد مــن ورش العمــل، النــدوات، املؤمتــرات، أقــام معــارض شــخصية بقاعــة مركــز الفنــون بالجزيــرة 
تكوينــات ضوئيــة بالليــزر، شــارك يف بينــايل فينيســا الــدويل بإيطاليــا الجنــاح املــري، معــرض نجــوم الصالــون مبدينــة رومــا إيطاليــا، 
املســابقة الدوليــة للخــزف الفنــي، فعاليــات أيــام قرطــاج تونــس، بينــايل القاهــرة الــدويل للخــزف مــن الثــاين حتــي الســادس، ســمبوزيوم 
الخــزف الــدويل مــن الثــاين حتــي الخامــس، صالــون الجنــوب الــدويل، ســمبوزيوم النحــت الــدويل األول املقاولــون العــرب، كايروترونيــكا 
الــدويل ، ملتقــى الفنانــني العــرب، معــرض منوريــن الــدويل، دار الحــوار املــري األملــاين ومــروع الضــوء أصلــم الصلحــدار معهــد جوتــا، 
املعــرض العــام ، معــرض الخــزف املعــارص، ملتقــى الخزافــني املعارصيــن، معــرض الفــن بــني األصالــة واملعــارصة، مســابقة القــوى العاملة، 
معــرض فكــرة، معــرض نيــو ميديــا xyz ، اليوبيــل الفــي لصالــون الشــباب، معــرض الفــن والصناعــة، صالــون الشــباب، معــرض نجــوم 
الصالــون، صالــون األعــال الصغــرة الســادس، معــرض فــن الجنــوب الخامــس، صالــون الخريــف ، معــرض الطالئــع 48، معــرض الفخــار 
الشــعبي قنــا، معــرض الفــن والعطــاء، معــرض الفــن املفاهيمــي، املعــرض القومــي، نــال الجائــزة الكــرى أكادمييــة الفــن، نــال ثالثــة 
جوائــز أوىل يف القــوى العاملــة يف النحــت والخــزف، جائــزة الصالــون األوىل، الجائــزة الرفيــة، جائــزة لجنــة التحكيــم يف صالون الشــباب، 
ــدى نجيــب ســاويرس، وزارة الثقافــة ، رشكــة الخــزف والصينــي . ــات ل ــة يف الرســم لألطفــال املوهوبــني ، مقتني ــزة أول الجمهوري جائ

أحمد عبد الكريــم
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البناء املفكك–طوب حرارى وجليز مختزل– 8٠ قطعة – 3٦×3٦× ١٢٠سم 

4٩



ــا  ــوايل ٩٠ حدثً ــارك يف ح ــويرسا ٢٠١7، ش ــزف بس ــة للخ ــة الدولي ــو األكادميي عض

ــا مابــني مــر ، تونــس ، إيطاليــا ، فرنســا ، اليونــان ، أمريــكا، أســبانيا،  ــا دوليً خزفيً

ــال  ــد وغرهــا، ن ــا ، الدمنــارك ، األرجنتــني ، تايالن ــة، روماني ــا الجنوبي الصــني ، كوري

جائــزة الدولــة املريــة لإلبــداع الفنــي يف فــرة تواجــده بأكادمييــة الفنــون برومــا-

إيطاليــا مــن ٢٠٠٢ إىل ٢٠٠4 ، جائــزة الدولــة التشــجيعية يف فنــون الخــزف ٢٠١5 ، 

قوميســر صالــون الشــباب ٢٩ لـــ ٢٠١8.

أســامـة إمــام

5٠



الفسطاط – خزف أرض طني أسوانىل – 7 اجزاء  ٢75×37×37 سم 

5١



ــكيلية  ــة التش ــة يف الحرك ــارك بفاعلي ــة ٢٠٠٦، ش ــة الفني ــفة يف الربي ــوراه الفلس دكت

مــن ١٩٩٢ وحتــى اآلن، أقــام وشــارك يف العديــد مــن املعــارض يف مــر والعــامل، نظــم 

وشــارك يف العديــد مــن ورش العمــل الدوليــة، تــرأس عــدة لجــان تحكيــم يذكــر منهــا: 

صالــون الفــن الخــاص لثــالث دورات متتاليــة قطــاع الفنــون التشــكيلية وزارة الثقافــة، 

ــدويل  ــر عــىل املســتوى املحــيل والعــريب وال ــزة وشــهادة تقدي ــر مــن ١5 جائ ــال أك ن

منهــا: عــدة جوائــز بصالــون الشــباب، جائــزة الســلطان قابــوس لإلبــداع الثقــايف ٢٠٠٦، 

ــات يف  ــن املقتني ــد م ــه العدي ــزف، لدي ــس للخ ــدويل الخام ــرة ال ــايل القاه ــزة بين جائ

متاحــف مــر والعــامل، ولــدى األفــراد، الهيئــات، الجامعــات. 

أســامـة حمزة زغـلــــول

5٢



نقوش عىل جدار الزمن ، طينات محروقة ، طالء زجاجي مختزل ، ١٢ قطعة مقاس القطعة الواحدة ٢5×٢5 سم
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ــوان،  ــة حل ــة جامع ــة الفني ــة الربي ــم بكلي ــر املجس ــم التعب ــزف بقس ــتاذ الخ أس

شــاركت يف العديــد مــن املعــارض الفرديــة والجاعيــة يف قاعــات العــرض الحكوميــة 

والخاصــة، تــم متثيــل أعالهــا الفنيــة يف معــارض محليــة ودوليــة وجاعيــة 

ــا،  ــزف يف الكوس ــة للخ ــمبوزيومات الدولي ــى ٢٠٢٢، الس ــذ ١٩٩4 حت ــة من والفردي

رصبيــا، جيســكوفو، كرواتيــا، الــوادي الجديــد، مــر،  كــوم أوشــيم، الفيــوم، برميــن، 

ــور  ــن والجمه ــزف األوىل الف ــزة الخ ــا ٢٠٠4، ٢٠٠7، ٢٠١٠، ٢٠١3، ٢٠١4، جائ أملاني

ــن  ــد م ــت العدي ــة ٢٠١٠، نال ــون التشــكيلية وزارة الثقاف ــز قطــاع الفن شــارع املع

الجوائــز التشــجيعية يف املعــارض، عــدة شــهادات تقديريــة مــن كليــة الربيــة الفنيــة 

جامعــة حلــوان وجهــات متعــددة منهــا وزارات الثقافــة، الصحــة، الصناعــة، نالــت 

جوائــز املركــز األول، لديهــا مقتنيــات لــدى وزارة الصناعــة والتجــارة مبــر،  وزارة 

ــارات ،  ــر ،اإلم ــراد مب ــف واألف ــة للمتاح ــة ودولي ــات محلي ــر، مقتني ــة م الثقاف

ــا. ــا ، إيطالي ــا ، رصبي ــا ، ســويرسا، كرواتي ــن ، الدمنــارك، أملاني البحري

أمــانـي فــوزي

54



املالذ تجهيز ىف الفراغ  - فخار لون كىل وإيطايل يف جو مختزل + خزف بريق معدين 3 ×3 م
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ــة- تخصــص خــزف ٢٠٠7،  ــة الفني ــوراه الفلســفة يف الربي ــوان، ماجســتر، دكت ــة جامعــة حل ــة فني ــوس تربي ــة، بكالوري ــة مري خزاف

تعمــل بالتدريــس بقســم التعبــر املجســم منــذ تخرجهــا حتــى اآلن، عضــو بنقابــة الفنانــني التشــكيليني، أقامــت عــدد مــن املعــارض 

الفنيــة الخاصــة منهــا: معــرض كلنــا واحــد بقاعــة الشــهيد أحمــد بســيوين كليــة الربيــة الفنيــة بالزمالــك ٢٠١8، معــرض معــا بقاعــة 

نهضــة مــر مركــز محمــود مختــار ٢٠١8، معــرض خــاص بجالــري أوبونتــو بالزمالــك ٢٠١٩، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض الجاعية 

وورش العمــل منهــا: ســمبوزيوم الخــزف الــدويل األول بالقاهــرة ٢٠١5، معــرض جاعــي بجالــري أوبونتــو ٢٠١٩، ٢٠٢٠، املعــرض العــام 

٢٠٢٠، معــرض أجنــدة مبركــز املؤمتــرات مبكتبــة اإلســكندرية ٢٠٢١، مقتنيــات مبتحــف الفــن الحديــث، لــدى األفــراد مبــر والخــارج. 

أميــرة العــيسوي

5٦



١ جزء - سكون  - طني إيطاىل + جليز -3٠× 7 برواز 4٠×4٠
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فنــون  بكالوريــوس   ،١٩88 مواليــد 

ــاركت يف  ــزف، ش ــم الخ ــة قس تطبيقي

صالــون الشــباب، معــرض الطالئــع، 

جائــزة ســعيد الصــدر، ملتقــى الخــزف 

للفنــون  الجزيــرة  مركــز  املعــارص 

 Seres ٢٠١7، معــرض الحــيل الخزفيــة

18 تركيــا ٢٠١8، املعــرض الجاعــي 

 ،٢٠٢٠ أوبونتــو  جالــري  الدائــرة 

للخــزف  الثالــث  الــدويل  الصالــون 

تونــس ٢٠٢٠، ورشــة الخــزف مبهرجان 

الشــباب روســيا ٢٠١7، ورشــة الخــزف 

معهــد جوتــه األقــر ٢٠١8.

أميــرة حســني

58



 3 أجزاء – خزف أريض ) حريق مؤكسد( - ٢مر × مر

5٩



ــوري  ــاين الغ ــة فن ــكيليني، جمعي ــني التش ــة الفنان ــو نقاب ــوان، عض ــة حل ــبق جامع ــة األس ــة الفني ــة الربي ــد كلي ــزف وعمي ــتاذ الخ أس

الجمعيــة املريــة للكمبيوتــر التعليمــي، قوميســر للجنــاح املــري للفنــون التشــكيلية للمهرجــان الســنوي بكوريــا الجنوبيــة، معــرض 

الفنــون التشــكيلية املريــة بطشــقند وســمرقند بتكليــف مــن وزارة الثقافــة، شــاركت يف لجــان تحكيــم معــارض الفنــون التشــكيلية 

بقصــور الثقافــة مبــر، جامعــة حلــوان، عضــو لجنــة املقتنيــات، لجنــة تحكيــم منــح التفــرغ باملجلــس األعــىل للثقافــة، شــاركت يف أكــر 

ــا يف الداخــل والخــارج منــذ طفولتهــا وحتــى اآلن، أقامــت ســبعة عــر معرًضــا خاًصــا يف مجــال الخــزف، شــاركت  مــن ٦٠معرًضــا فنيً

ــة الفنيــة بشــكل خــاص، الفنــون التشــكيلية بشــكل عــام، الثقافــة الفنيــة والبيئيــة، نالــت  يف العديــد مــن املؤمتــرات العلميــة للربي

العديــد مــن الجوائــز وشــهادات التقديــر مــن أهمهــا: رشــحت مــن قبــل الجامعــة أكــر مــن مــرة لجائــزة الدولــة التقديريــة، جائــزة 

بينــاىل طشــقند، جائــزة بينــايل كوريــا الثالــث للخــزف، األســتاذية الفخريــة مبعهــد كــال الديــن بهــزاد للفنــون والتصميــم بأوزباكســتان، 

العضويــة الفخريــة الدوليــة للمتاحــف واملعــارض الكوريــة، الجائــزة التقديريــة لجامعــة حلــوان يف مجــال الفنــون التشــكيلية، لديهــا 

العديــد مــن املقتنيــات مبــر والخــارج منهــا: أمريــكا،  إنجلــرا،  إيطاليــا،  كوريــا الجنوبيــة،  ســويرسا،  بلغاريــا،  طشــقند،  البحريــن، 

الســعودية، اإلمــارات،  تونــس،  مصــــر.

أمينــة عبيــد

٦٠



طبق خزيف – خلطة طينية وطالءات زجاجية – قطر يف حدود 48 سم 

٦١



مواليــد ١٩88، بكالوريــوس الربيــة الفنيــة جامعــة حلــوان ٢٠٠٩، ماجســتر الربيــة  الفنيــة يف الخــزف ٢٠١٦،  مــدرس مســاعد بقســم 

التعبــر املجســم خــزف كليــة الربيــة الفنيــة جامعــة حلــوان، محــررة تكتــب املقــاالت املتخصصــة يف مجــال الفــن التشــكييل بجريــدة 

الدســتور، شــاركت يف معــارض جاعيــة بكليــة الربيــة الفنيــة ٢٠٠4، ٢٠٠5، صالــون الشــباب ، مســابقة اإلنــاء الذهبــي بأزمــر تركيــا 

٢٠١4، معــرض جاعــي ومضــات بالجريــك كامبــس ٢٠١٦، مســابقة  Gizem Frit الدوليــة بكليــة الفنــون الجميلــة بجامعــة صقاريــا 

 ARTGILA تركيــا ٢٠١٦، ملتقــى الفخــار األول مبركــز الجزيــرة للفنــون ٢٠١7، صالــون الجنــوب الــدويل ٢٠١7، معــرض األنســيا الــدويل

ــىل  ــرض ع ــة ٢٠١8، مع ــرا املري ــدار األوب ــر ب ــة الهناج ــرة األول بقاع ــكاس القاه ــة إنع ــرض جاع ــى ٢٠١٩، مع ــن ٢٠١7 حت 123 م

الجانــب اآلخــر مــن النيــل مبركــز التحريــر الثقــايف TCC الجامعــة األمريكيــة القاهــرة ٢٠١٩، معــرض روزنامــة 7 وتــم عــرض العمــل 

بجالــري التــاون هــاوس ٢٠١٩ ، مجموعــة مــن ورش العمــل املحليــة، الجائــزة الكــرى عــن العمــل الجاعــي يف صالــون الشــباب  ٢٠١7، 

جائــزة عبدالغنــي النبــوي الشــال يف الخــزف ٢٠٠٩، جائــزة صالــون الشــباب خــزف ٢٠٢٠ ، جائــزة العــرض الخــاص بجالــري ســوما آرت 

يف صالــون الجنــوب الــدويل ٢٠١7، لديهــا مقتنيــات مبــر والخــارج.

إيـامن الشقيــري

٦٢



دائرة الرضوره–خزف طينات أرضيه-لسر - ١٠٠ جزء– ١٢٠× 55×١5٠ سم 

٦3



ــر  ــز وشــهادات التقدي ــن الجوائ ــد م ــال العدي ــوان ٢٠٠3، ن ــة تخصــص الخــزف جامعــة حل ــون التطبيقي ــوراه الفن ــد ١٩٦5، دكت موالي

ــة مــن  ــزة األوىل والثالث ــر ١٩85، ١٩88، الجائ ــس األعــىل للشــباب والرياضــة القاهــرة، شــهادة تقدي ــز مــن املجل ــا: خمســة جوائ منه

ــة القاهــرة، شــهادة  ــة محبــي الفنــون الجميل ــزة األوىل مــن جمعي ــر ١٩87، الجائ ــات املتخصصــة، شــهادة تقدي ــوان للكلي جامعــة حل

تقديــر ١٩8٩، ثــالث جوائــز يف معــرض صالــون الشــباب تحــت 35 ســنة، شــهادة تقديــر ١٩8٩، ١٩٩٠  ،١٩٩١، جائــزة هيئــة التحكيــم 

ىف ترينــاىل القاهــرة الــدويل للخــزف، شــهادة تقديــر ١٩٩٢، جائــزة الدولــة لإلبــداع الفنــي رومــا، شــهادة تقديــر ١٩٩3، جائــزة اتحــاد 

الفنانــني اإليطاليــني، شــهادة تقديــر رومــا ١٩٩4،  شــهادة تقديــر مــن جامعــة املنيــا للفنانــني املتميزيــني  ١٩٩٦،  شــهادة تقديــر مــن 

ــا ٢٠٠١، دبلــوم وشــهادة تقديــر مــن إدارة بينــاىل  ــا ٢٠٠١، شــهادة تقديــر مــن الســفارة املريــة بطرابلــس ليبي جامعــة الفاتــح ليبي

كوريــا الــدويل للخــزف ٢٠٠5 ، شــهادة تقديــر ببينــاىل تايــوان الــدوىل لــرواد الخــزف يف العــامل ٢٠١8 .

أيــمن عبـد املنعـم

٦4



صعود – Earthenware - ١ مر

٦5



ــة تعبــر مجســم خــزف ٢٠١4  ــة الفني ــا يف الربي ــوم الدراســات العلي ــة الفنيــة ٢٠٠١،  دبل ــد الغربيــة ١٩7٩،  بكالوريــوس الربي موالي

دبلــوم الدراســات العليــا يف الربيــة الفنيــة تعبــر مجســم خــزف ٢٠١٦، دبلومــة الحــرف التقليديــة برنامــج أرت جميــل منحــة مدرســة 

األمــر تشــارلز للحــرف والفنــون الراثيــة خــزف ٢٠١7 ، عضــو بنقابــة الفنانيــني التشــكيليني منــذ ٢٠٠١ ،  شــارك يف  صالــون األعــال 

الفنيــة الصغــرة الرابــع مبجمــع الفنــون بالزمالــك، معــرض طالئــع 4١ بجمعيــة محبــي الفنــون بالقاهــرة ٢٠٠١، صالــون األعــال الفنيــة 

الصغــرة الخامــس مبجمــع الفنــون بالزمالــك ٢٠٠٢ ، املعــرض القومــي ، معــرض مــر تتحــدث عــن نفســها ٢٠٠4 ،  صالــون الشــباب، 

امللتقــى الــدويل للفنانــني التشــكيليني العــرب ٢٠١٢، معــرض تجليــات ثــورة ٢5 ينايــر بقــر ثقافــة الجيــزة ٢٠١٢، صالــون الربيــع األول،  

صالــون الربيــع الثــاين لنقابــة التشــكيليني باإلســكندرية بقــر التــذوق الفنــي باإلســكندرية ٢٠١٢، معــرض حكايــات الزهــرة واملريــخ 

بقاعــة زورخانــه بالزمالــك ٢٠١٢، صالــون اإلســاعيلية الثالــث للفنــون التشــكيلية بقــر ثقافــة اإلســاعيلية ٢٠١٢، صالــون القطــع 

الصغــرة بنقابــة التشــكيلني باإلســكندرية ٢٠١٢، ملتقــى الــرق األوســط الــدويل بأتيليــه القاهــرة ٢٠١٢، ملتقــى التشــكيليني العــرب 

لألعــال الصغــرة بأتيليــه القاهــرة ٢٠١٢ ، صالــون جاعــة ٦ × ٦ بقــر ثقافــة اإلســاعيلية ٢٠١٢، امللتقــى التشــكييل لدفعــة ٢٠٠١ 

مــن خريجــي كليــة الربيــة الفنيــة قاعــة الشــهيد أحمــد بســيوين ٢٠١5 ، املركــز األول يف مســابقة الفنــون التشــكيلية املقامــة ضمــن 

فعاليــات بطولــة الجمهوريــة للــركات ٢٠٠8 ، ٢٠١5 .

تــامـر أفنــدي

٦٦



املتاهة – بالط خزف وزجاج –جزئني  مقاس القطعة 5٠ × ١٠5سم

٦7



أســتاذ متفــرغ، رئيــس قســم الخــزف األســبق كليــة الفنــون التطبيقيــة جامعــة حلــوان القاهــرة، أســتاذ الخــزف جامعــة امللــك عبــد 

العزيــز بجــده اململكــة العربيــة الســعودية ٢٠٠١حتــى ٢٠٠3، عملــت مبركــز تنميــة التصميــات الصناعيــة واملركــز القومــى للبحــوث 

ــر  ــة يف م ــة واملتخصص ــة العام ــابقات الفني ــارض واملس ــن املع ــد م ــاركت يف العدي ــة١٩8١، ش ــاعد بالكلي ــدرس مس ــا م ــل تعينه قب

والخــارج يف مجــاالت التصويــر الجــداري والنحــت والخــزف، بعــض املســابقات الفنيــه مثــل مســابقة  القطعــه الصغــرة ١٩٩7 حتــى 

٢٠٠٠، أقامــت معــارض خاصــة ١٩8٦ حتــى ٢٠١8، الجائــزه التانيــة يف اليوبيــل الفــي لكليــة الفنــون التطبيقيــة ١٩8٦، نــال جوائــز 

ــة التشــجيعية يف  ــزة الدول ــة١٩٩٢ ، ١٩٩8،جائ ــه األربع ــدويل للخــزف يف دورات ــات القاهــرة ال ــايل وبينالي ــة يف ترين وشــهادات تقديري

مجــال الخــزف املبتكــر ١٩٩4 ، لديهــا مقتنيــات يف متحــف الفــن املــري الحديــث بالقاهــرة، متحــف الجزيــرة بالقاهــرة ، متحــف 

جوزيــف بروزتيتــو بيوغســالفيا، مركــز اإلبــداع الفنــي، مكتبــة اإلســكندرية ، متحــف الفنــون الجميلــة جامعــة املنيــا، مقتنيــات خاصــة 

مبــر، أملانيــا الغربيــة، الواليــات املتحــدة ، فرنســا.

تهــاين العــاديل

٦8



طبق معلق – خزف حجرى ملون – قطر حواىل 5٠ سم

٦٩



ــة  ــون التطبيقي ــتر الفن ــوان ١٩٩٠، ماجس ــة حل ــزف جامع ــعبة الخ ــة ش ــات الصناعي ــم التصمي ــة قس ــون التطبيقي ــوس الفن بكالوري
ــة جامعــة طنطــا، منحــة مــن  ــون التطبيقي ــة الفن ــد كلي ــم بعمــل عمي ــوان ١٩٩٦، أســتاذ الخــزف وقائ تخصــص الخــزف جامعــة حل
الحكومــة اإليطاليــة لدراســة فــن الخــزف واســتكال دراســة الدكتــوراه مبعهــد فاينــزا الــدويل للخــزف بإيطاليــا ١٩٩8، دكتــوراه الفنــون 
التطبيقيــة تخصــص الخزف-جامعــة حلــوان ٢٠٠٠، شــارك يف العديــد مــن املعــارض املحليــة والدوليــة منهــا: صالــون الشــباب، معــرض 
شــباب فنــاين الفنــون التطبيقيــة ١٩٩4 ، معــرض أعضــاء هيئــة التدريــس بكليــة الفنــون التطبيقيــة ١٩٩5، بينــايل القاهــرة الــدويل لفــن 
الخــزف، معــرض جاعــي لفــن الخــزف مبعهــد باالردينــي بفاينــزا بإيطاليــا ١٩٩8، املعــرض الفنــي املصاحــب ملعــرض الكليــات للكتــاب 
بجــدة ٢٠٠٢، مســابقة تشــكييل أبهــا باململكــة العربيــة الســعودية ٢٠٠4، ملتقــى التصويــر التشــكييل بجــدة ٢٠٠5 ، ملتقــى الفنانــني 
التشــكيليني بجــدة ٢٠٠7 ، معــرض فــردي خــزف بقاعــة الفنــون بكليــة الربيــة النوعيــة جامعــة طنطــا ٢٠٠8 ، قــام بتصميــم منــوذج 
فنــي مجســم لجامعــة امللــك عبداللــه للعلــوم والتكنولوجيــا بالســعودية ٢٠٠٩، معــرض جــرس الجفــوة ضمــن امللتقــى الطــاليب اإلبداعــي 
الســادس عــر بجامعــة طنطــا، املعــرض العــام مبتحــف الفــن الحديــث بالقاهــرة ٢٠١8،  معــرض فنــاين الغربيــة باملركــز الثقــايف بطنطــا 
٢٠١٩، ملتقــى روح الخــط العــريب الثالــث باملركــز الثقــايف بطنطــا ٢٠٢٢ ، الجائــزة الثالثــة خــزف بصالــون الشــباب الرابــع بالقاهــرة ١٩٩٢، 
الجائــزة الثانيــة خــزف بصالــون الشــباب الســابع بالقاهــرة ١٩٩5، جائــزة بينــايل القاهــرة الــدويل الثالــث لفــن الخــزف جنــاح الشــباب  

١٩٩٦، جائــزة ثالثــة خــزف بصالــون الشــباب الحــادي عــر بالقاهــرة ١٩٩٩، لديــه مقتنيــات مبتحــف الفــن الحديــث بالقاهــرة .

حســان رشيــد

7٠



أســوانىل  أنيــة – طــني  و  أطبــاق 

الزجاجــى بالطــالء  مغطــى 

 )١٢ قطعة (

7١



مواليــد القاهــرة ١٩٦٩، بكالوريــوس الفنــون التطبيقية-جامعــة حلــوان القاهــرة خــزف ١٩٩٢، 

مــدرس دكتــور قســم الخــزف كليــة الفنــون التطبيقيــة جامعــة حلوان-القاهــرة ٢٠٠٦، شــارك 

ــون  ــرة للفن ــز الجزي ــام معرضــني خاصــني بالقاهــرة مبرك يف معــرض ذات، معــرض ذات ٢، أق

ــاركت  ــون ش ــو للفن ــة أوبونت ــون بقاع ــت تتل ــاص ماع ــرض خ ــرة  ٢٠٠5 ، ٢٠١3، مع القاه

بجــزء منــه الفنانــة املجريــة أنيتــا تــوت ٢٠١5، شــارك 

بجناحــي قاعــة أوبونتــو للفنــون بنيويــورك أرت فــر وميامــي 

الواليــات املتحــدة األمريكيــة ٢٠١٦،  معــرض ســويًّا مشــرك 

ــون  ــو للفن ــة أوبونت ــوت قاع ــا ت ــة أنيت ــة املجري ــع الفنان م

القاهــرة ٢٠١8، شــاركت يف أكــر مــن 58 معرًضــا، مســابقات، 

ــى وورش  ــن 57 ملتق ــر م ــة، أك ــة ودولي ــات محلي احتفالي

عمــل محليــة ودوليــة، لديــه مقتنيــات يف أكــر مــن ٢١ دولــة 

مختلفــة بالعــامل.

خــالــد ســراج

7٢



حكاية خنجر A dagger›s tale  - خزف أريض حريق يف جو مختزل، مؤكسد أحيانًا طالءات متعددة الطبقات – ١٢ قطعة  3 مر × 3 مر.
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نحاتــة، خزافــه مريــة، مــدرس النحــت بكليــة الفنــون الجميلة-جامعــة اإلســكندرية، دكتــوراه يف تخصــص النحــت الخــزيف حيــث أجرت 

بحثهــا وتجاربهــا الفنيــة بأكادمييــة الفنــون الجميلــة برومــا، جامعــة كارديــف ميروبوليتــان بإنجلــرا، عضــو نقابــة الفنانــني التشــكيليني، 

عضــو بأتيليــه اإلســكندرية، عضويتهــا مبؤسســات فنيــة دوليــة مثــل sculpture network ،International Sculpture Center، وقــد 

أثــرى تنقلهــا بــني هــذه األكادمييــات الفنيــة العامليــة تجربتهــا الفنيــة وثقــل موهبتهــا يف العمــل عــىل خامــة البورســلني كخامــة نبيلــة، 

شــاركت يف العديــد مــن املعــارض، الســميبوزيومات، ورش العمــل املحليــة والدوليــة .

دينــا ريحــان
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ترانيم – فخار ملون ببطانات  - 3 أجزاء - 7٠ × 35 × 35
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ــدويل للخــزف، معــرض مهرجــان  ــايل القاهــرة ال ــون الشــباب، بين ــا: صال ــة منه ــارض الخاصــة والجاعي ــن املع ــد م شــاركت يف العدي

إبداعــات املــرأة املريــة يف الفنــون املعــارص٢٠٠4، بانورامــا الخــزف املــري املعــارص مكتبــة اإلســكندرية٢٠٠5، معــرض عــىل جنــاح 

الحلــم بقاعــة مركــز ســعد زغلــول الثقــايف متحف بيــت األمــة٢٠١٠، معــرض رؤى محلقة بقبــة الغــوري صنــدوق التنمية الثقافيــة٢٠١١، 

ســمبوزيوم النحــت بخامــات طبيعيــة مكتبــة اإلســكندرية ٢٠١١، ســمبوزيوم الخــزف الــدويل الرابــع عــر مريديــان دهــب الهيئــة 

ــات مبدعــات خــان املغــريب ٢٠١8، معــرض نســايئ ميــالد جديــد متحــف محمــود  العامــة لقصــور الثقافــة ٢٠١4، معــرض ســبع فنان

ســعيد باإلســكندرية ٢٠١٩، معــرض الطبــق مركــز الجزيــرة ٢٠١٩، رباعيــة وهبــه خــان املغــريب ٢٠١٩، ورش العمــل ملتقــى الفخــار األول 

والثــاين بقنــا ١٩٩٩، ٢٠٠٠، ورشــة الخــزف األوىل مبركــز الخــزف بالفســطاط٢٠٠4، ٢٠٠٦، منحــة التفــرغ مــن وزارة الثقافــة ٢٠١٠ ،٢٠١١، 

٢٠١٢، ٢٠١3، شــهادة صالــون الشــباب التاســع يف الخــزف١٩٩7، نالــت جائــزة الشــباب يف بينــايل القاهــرة الــدويل الرابــع يف الخــزف 

١٩٩8 ، الجائــزة الثانيــة يف الخــزف صالــون الشــباب الحــادي عــر١٩٩٩، جائــزة التحكيــم يف صالــون املعــرض الخــاص األول٢٠١٠.

ربــاب وهبــه
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حاالت أنثوية – خزف حجرى stoneware + خشب – 4 أجزاء -  ٢×٢ مر 
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مواليــد ١٩8٩، بكالوريــوس تربيــة نوعيــة جامعــة جنــوب الــوادي ٢٠١٠، ماجســتر الربيــة الفنيــة ٢٠١7، معلمــة تربيــة فنيــة، شــاركت 

يف العديــد مــن املعــارض الجاعيــة عــىل املســتوي املــري والــدويل، معــرض االحتفــال بذكــرى حفــر فــرع قنــاة الســويس باإلســاعلية،  

معــرض إعــداد القــادة باإلســكندرية ٢٠٠8، مهرجــان إحيــاء الــراث يف جامعــة ســوهاج ٢٠٠٩، مجموعــات دور الشــباب يف قنــا ٢٠٠٩، 

معــرض إعــداد القــادة ببورســعيد ٢٠٠٩، معــرض القاهــرة الــدويل بقاعــة األهــرام ٢٠١7، معــرض رؤى عربيــة بقاعــة األهــرام ٢٠١8، 

معــرض االحتفــال بقنــاة الســويس ٢٠١٩، صالــون الدلتــا ٢٠٢٠، معــرض يض ٢٠٢٠، املعــرض العــام٢٠٢١، معــرض إبداعاتهــن باملجلــس 

األعــىل للثقافــة٢٠٢١، معــرض فرســان يض الجاعــي ٢٠٢١، ملتقــى الخــط العــريب الثالــث ٢٠٢٢، صالــون الشــباب 3٢، صالــون الدلتــا 

الرابــع ٢٠٢٢، نالــت جائــزة املركــز الثــاين يف الفنــون مــن تدريــب إعــداد القــادة باإلســكندرية ٢٠٠8، جائــزة املركــز األول يف الفنــون مــن 

جامعــة املنصــورة ٢٠٠٩، جائــزة املركــز األول مــن جامعــة ســوهاج مهرجــان إحيــاء التـــراث ٢٠١٠، جائــزة مــن صالــون أســيوط ٢٠١4، 

جائــزة تشــجيعية مــن صالــون الدلتــا ٢٠٢٠، جائــزة ثانيــة مناصفــة يف مهرجــان يض الــدويل ٢٠٢٠ ، جائــزة العمــل املجســم يف مســابقة 

إبداعاتهــن باملجلــس األعــىل للثقافــة ٢٠٢١، جائــزة تشــجيعية مــن صالــة الدلتــا ٢٠٢٢.

رحــاب رشــدي
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طريقى – طينات خزفية – ٩ اجزاء
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مواليــد ١٩8٦، بكالوريــوس الفنــون الجميلــة قســم النحــت -كليــة الفنــون الجميلــة جامعــة اإلســكندرية 

٢٠٠8، ماجســتر الفنــون الجميلــة تخصــص نحــت- كليــة الفنــون الجميلــة جامعــة اإلســكندرية ٢٠١4، 

دكتــوراه ىف الفنــون الجميلــة تخصــص نحــت -كليــة الفنــون الجميلــة جامعــة اإلســكندرية  ٢٠١٩، مدرس 

شــعبة النحــت الخــزىف كليــة الفنــون الجميلــة جامعــة اإلســكندرية،  شــاركت يف العديــد مــن املعــارض 

منهــا: معــرض بركــة InfoTec ٢٠٠5، امللتقــى األول للفنــون التشــكيلية بجامعــة حلــوان خــزف ٢٠٠8، 

ــر  ــرويس تصوي ــايف ال ــز الثق ــي واملرك ــايف الفرن ــز الثق ــرض باملرك ــزف ٢٠٠8، مع ــكيلية خ ــون التش ــكندرية للفن ــة اإلس ــرض بجامع مع

فوتوغــرايف ٢٠٠8، ٢٠١٠، صالــون الشــباب باإلســكندرية حجــر رخــام ٢٠٠٩، خــزف ٢٠١٠، صالــون شــباب القاهــرة ٢١ تجهيــز بالفــراغ 

ــكيليني  ــني التش ــة الفنان ــكندرية بنقاب ــايت اإلس ــى األول لنح ــزف٢٠١٢، امللتق ــد ٢٠١٠، خ ــكندرية حدي ــف باإلس ــون الخري ٢٠١٠، صال

ــرض  ــعيد ٢٠١١، مع ــود س ــف محم ــا 3 مبتح ــة للفتوغرافي ــة عاملي ــرض رؤي ــام ٢٠١١،  مع ــر رخ ــعيد حج ــايل بورس ــار ٢٠١٠،  بين فخ

امليداليــة والنحــت البارزمبتحــف محمــود ســعيد ٢٠١١، معــرض الجمعيــة األهليــة للفنــون الجميلــة بالقاعــة الرئيســية بــدار األوبــرا 

املريــة ٢٠١١، معــرض فنــاين الجرافيــك ٢ باملركــز الثقــايف الــرويس ٢٠١١، معــرض فنــون إســكندرية الســابع مبركــز الحريــة لإلبــداع 

٢٠١١، امللتقــى الثــاين لنحــايت اإلســكندرية تناغــم مبركــز الحريــة لإلبــداع باإلســكندرية ٢٠١١، صالــون الخريــف ٢٠١٢، ملتقــى نحــايت 

اإلســكندرية الثالــث ٢٠١3، معــرض أول مــرة مبكتبــة اإلســكندرية ٢٠١8، معــرض ملتقــى النحــت بجامعــة املنيــا ٢٠١8 ، معــرض أجنــدة 

مبكتبــة اإلســكندرية ٢٠١٩،  معــرض احتفاليــة اليــوم العاملــي للمــرأة بكليــة الفنــون الجميلــة ٢٠٢٢، قامــت بــاإلرشاف عــىل العديــد 

مــن الــورش الفنيــة، املركــز الثــاين يف معــرض امللتقــى األول للفنــون التشــكيلية، املركــز األول يف معــرض الفنــون التشــكيلية بجامعــة 

اإلســكندرية، لديهــا مقتنيــات لــدى مــر، جامعــة املنيــا، متحــف الفنــون الجميلــة اإلســكندرية، الكويــت.
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تخاطرات – فخار وخزف  - 35 سم
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مواليــد ١٩44، دكتــوراه يف الخــزف كليــة الفنــون التطبيقيــة ١٩83، عضــو نقابــة مصممــي الفنــون التطبيقيــة، عضــو نقابــة الفنانــني 

التشــكيليني، عضــو جاعــة أتيليــه القاهــرة للفنانــني واألدبــاء، أســتاذ مســاعد بكليــة الربيــة جامعــة أم القــرى مبكــة املكرمــة لتدريــس 

ــد مــن املعــارض الخاصــة  ــة ١٩٩5،  شــاركت يف العدي ــة قســم التصميــات الصناعي ــون التطبيقي ــة الفن الخــزف، أســتاذ مســاعد بكلي

والجاعيــة والدوليــة منهــا: معــرض بقاعــة إخناتــون ١٩84، معــرض باألكادمييــة املريــة للفنــون برومــا إيطاليــا ١٩٩4،  معــرض بقاعــة 

أتيليــه القاهــرة ١٩٩5 ، ١٩٩7، معــرض جمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة،  املعــرض العــام للفنــون التشــكيلية،  مهرجــان كليــة الفنــون 

الجميلــة جامعــة املنيــا ١٩84،  مهرجــان إبداعــات املــرأة املريــة ىف الفنــون املعــارصة مبركــز الجزيــرة للفنــون ٢٠٠4، معــرض إبــداع 

ونغــم بجامعــة قنــاة الســويس ٢٠١٩،  معــرض أجنــدة الــدورة ١3 مبركــز املؤمتــرات مبكتبــة اإلســكندرية ٢٠٢٠، ترينــاىل الخــزف األول 

بالقاهــرة ١٩٩٢،  بينــايل الخــزف الــدوىل الثامــن واألربعــون مدينــة فاينــزا ايطاليــا ١٩٩3،  بينــاىل الخــزف الــدويل الثــاين بالقاهــرة ١٩٩4، 

معــرض كونفيجــور الثــاين للفنــون التشــكيلية - أملانيــا ١٩٩5، بينــايل الخــزف الــدويل الثالــث بالقاهــرة ١٩٩٦، بينــايل الخــزف الــدويل 

الرابــع بالقاهــرة ١٩٩8، الجائــزة األوىل املعــرض العــام للفنــون التشــكيلية الدورة١٢لــــ ١٩8٢، الجائــزة الثالثــة املعــرض العــام للفنــون 

التشــكيلية الــدورة ١3لــــ١٩83، جائــزة البينــايل يف بينــايل الخــزف الــدويل الرابــع ١٩٩8، لديهــا مقتنيــات بــوزارة الثقافــة .

زينـات عبد الجـواد
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مواليــد االســاعيلية ١٩45، بكالوريــوس فنــون تطبيقيـــــة خـــزف ١٩٦7، دكتــوراه الفلســفة يف الفنــون التطبيقية خـــــزف ١٩8٢، أســتاذ 

ــة  ــارض الخاص ــن املع ــد م ــاركت يف العدي ــة ، ش ــون التطبيقي ــي الفن ــة مصمم ــو نقاب ــكيليني، عض ــني التش ــة الفنان ــو نقاب ١٩٩٠، عض

ــر  ــة يف م ــون التطبيقي ــرض الفن ــدا ١٩77، مع ــرخت هولن ــون مبس ــة اكاي للفن ــاص بأكادميي ــرض خ ــا: مع ــة منه ــة والدولي واملحلي

اليــوم لنــدن، باريــس، هانوفــر ، معــرض املــرأة والفنــون مفهــوم الســالم بالشــارقة٢٠١4، معــرض الطالئــع ١٢ جمعيــة محبــي الفنــون 

الجميلــة١٩7١، املعــرض العــام للفنــون التشــكيلية ١٩7١ ،١٩7٢، ١٩73،  ١٩85 ،١٩8٦، معــرض بقاعــة خــان املغــريب بالزمالــك ٢٠٠٦، 

معــرض إتنــني .. إتنــني ثنائيــات فنيــة بقــر الفنــون ٢٠١5، املعــرض العــام للفنــون التشــكيلية 38، معــرض الفنــون التطبيقيــة يف مــر 

ــدويل  ــايل القاهــرة ال ــث ١٩٩7، بين ــن التشــكييل املــري الحدي ــن الف ــام م ــة ع ــرض مائ ــر ١٩7٩، مع ــس هانوف ــدن باري متجــول بلن

الخامــس للخــزف ٢٠٠٠، معــرض الفــن املــري املعــارص ديب ٢٠٠٦ ،٢٠٠7 ،  نالــت جائــزة الخــزف معــرض الطالئــع الثــاين عــر ١٩7١، 

ــايل القاهــرة  ــزة الكــرى يف بين ــدويل األول ١٩٩٢، الجائ ــايل الخــزف ال ــم يف ترين ــزة تحكي ــزة اســتحقاق املعــرض العــام ١٩8٢، جائ جائ

الــدويل الخامــس للخــزف ٢٠٠٠، لديهــا مقتنيــات مبتحــف الفــن الحديــث، متحــف الخــزف املعاصـــر مبجمــع ١5 مايــو، متحــف كليــة 

الفنــون الجميلــة باملنيــا ، متحــف املــرآة بــرودس اليونــان، لــدى األفــراد مبصـــر ،هولنــدا ، أملانيــا الغربيــة ، فرنســا ، املغــرب، إيطاليــا.

زيــنب ســامل
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مواليــد ١٩٦3، بكالوريــوس الفنــون التطبيقيــة شــعبة الخــزف كليــة الفنــون التطبيقية-جامعــة حلوان١٩87، ماجســتر الفنــون التطبيقية 

تخصــص الخــزف كليــة الفنــون التطبيقيــة جامعــة حلــوان ١٩٩٩،  دكتــوراه الفلســفة يف الفنــون التطبيقيــة -كليــة الفنــون التطبيقيــة 

جامعــة حلــوان٢٠٠5، مــدرس بقســم الربيــة الفنيــة تخصــص الخــزف، أســتاذ مســاعد بقســم الربيــة الفنيــة بكليــة الربيــة النوعيــة 

ــد مــن  ــة، شــارك يف العدي ــون الجميل ــي الفن ــة محب ــة، عضــو جمعي ــون التطيبيقي ــة مصممــي الفن جامعــة طنطــا ٢٠١٠ ، عضــو نقاب

املعــارض منهــا: معــرض أجيــال جاعي١بقاعــة الفنــون التشــكيلية بكليــة الربيــة النوعيــة، معــرض أجيــال ٢ بقاعــة املؤمتــرات بجامعــة 

ــة ٢٠١١، معــرض مصاحــب  ــة النوعي ــة الربي ــي بكلي ــزة ٢٠٠٩، معــرض تحــاور فن ــة متمي ــة بأعــال فني ــان الغربي طنطــا، معــرض فن

ملؤمتــر الرسطــان قاعــة املؤمتــرات جامعــة طنطــا ٢٠١١، املعــرض العــام التابــع لقطــاع الفنــون التشــكيلية بــوزارة الثقافــة دار األوبــرا 

ــة جامعــة طنطــا ٢٠١3، معــرض  مصاحــب  ــة النوعي ــة الربي ــون التشــكيلية بكلي ــاين بقاعــة الفن ــي الث ــة ٢٠١٢ ، امللتقــى الفن املري

ملؤمتــر جــرس الفجــوة ٢٠١4، املعــرض املصاحــب الحتفــاالت جامعــة طنطــا بعيدهــا الســنوي األول ٢٠١4، معــرض منتجــات شــباب 

الخرجيــني واملهندســني نقابــة مصممــي الفنــون التطبيقيــة طنطــا ٢٠١5 ، املؤمتــر العلمــي الــدويل الثالــث كليــة الربيــة النوعيــة جامعــة 

طنطــا ٢٠١٦، معــرض قطــاع شــئون خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة املجمــع الطبــي كليــة العلــوم جامعــة طنطــا ٢٠١7، جائــزة يبنــايل 

الخــزف الــدويل.

سعيد عبد الغفــار
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بكالوريــوس فنــون تطبيقيــة جامعــة حلــوان، دكتــوراه يف فلســفة الفنــون التطبيقيــة خزف-جامعــة حلــوان، الدراســات العليــا املعــادل 

ــة  ــة الربي ــا، أســتاذ الخــزف ورئيــس قســم ، وكيــل كلي ــة مــن املعهــد الحكومــي للفنــون بفلورانســا إيطالي لدرجــة الدكتــوراه املري

ــت يف مجــال ذوي االحتياجــات  ــة عــني شــمس، مصمــم استشــاري الخــزف، عمل ــا والبحــوث ســابًقا جامع ــة للدراســات العلي النوعي

ــة،  ــة والدولي ــة املحلي ــارض الجاعي ــا، شــاركت يف املع ــا ودوليً ــارض الخاصــة محليً ــن املع ــد م ــا العدي ــذ الســبعينيات، له الخاصــة من

ــا. ــا ودوليً شــاركت يف العديــد مــن املؤمتــرات العلميــة والفنيــة ولجــان التحكيــم والنقابــات، لديهــا العديــد مــن املقتنيــات محليً

سلـوى رشــدي
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مــدرس بقســم الخــزف كليــة الربيــة الفنيــة جامعــة حلــوان، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض املحليــة والدوليــة منهــا: معــرض الطالئــع 

5٦ جمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة ٢٠١٦ ، صالــون الشــباب ، املعــرض الــدويل الجوال للخــزف الصغــرArtgila 123 اليونســكو الرتغال 

٢٠١7، مهرجــان ىض للشــباب العــريب ، أتيليــه العــرب للثقافــة والفنــون ٢٠١8، املعــرض العــام 4٠ ، معــرض أجندة ١٢ مبكتبة اإلســكندرية 

٢٠١٩، معــرض عــرة نحاتــات مبدعــات بقاعــة خــان املغــريب ٢٠١٩، صالــون القطــع الصغــرة بأتيليــه القاهــرة ٢٠١٩، الصالــون الخــزف 

الــدويل 3 بتونــس ٢٠٢٠، معــرض أجنــدة مبكتبــة اإلســكندرية ٢٠٢١، معــرض الحــارة املريــة الجمعيــة العربيــة للحضــارة والفنــون 

اإلســالمية ٢٠٢١، جائــزة اإلنــاء الذهبــى مبهرجــان Izmir Rotary بركيــا ٢٠١4، الجائــزة الكــرى للعمــل الجاعــي صالــون الشــباب٢7.

سمـر عبد الصادق
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أحــد رواد قســم الخــزف بكليــة الفنــون التطبيقيــة، عضــو مؤســس لنقابــة الفنانــني التشــكيليني، عضــو مجلــس إدارة النقابــة منــذ ١٩87 

حتــى ٢٠١٢، عضــو لجنــة الفنــون التشــكيلية للمجلــس األعــىل للثقافــة ســابًقا، قوميســر معــرض الفنــون التقليديــة مباليزيــا،  شــارك 

وأقــام معــارض خاصــة يف جميــع أنحــاء العــامل منهــا: الواليــات املتحــدة األمريكيــة، كنــدا، إيطاليــا، أملانيــا ، أســبانيا، ســويرسا ، فرنســا 

وغرهــم ، معــرض الربيــع كل دوراتــه منــذ ١٩7٠ حتــى نهايتــه، معــرض الفنــان وقطعتــة املختــارة، صالــون النحــت األول ، جنــاح مــر 

يف مونريــال كنــدا ١٩8١، معــارض جمعيــة فنــاين الغــورى جميعهــا، جــزر الكنــارى أســبانيا ١٩8١، مدريــد أســبانيا، برشــلونة أســبانيا ، 

ميونيــخ أملانيــا ، اســن أملانيــا، فرانكفــورت أملانيــا ، مقاطعــة ديــزن بجــوار ميونيــخ أملانيــا، بــون أملانيــا، ترينــايل القاهــرة الــدويل األول 

للخــزف  ١٩٩٢، معــارض يف ســويرسا ، هولنــدا ، فرنســا ، إيطاليــا ، الواليــات املتحــدة االمريكيــة ، اليابــان ، بلجيــكا ، العــراق ، الكويــت، 

اإلمــارات العربيــة املتحــدة، البحريــن، عــان، ســوريا، بدعــوة مــن املستشــار الثقــاىف األســباىن مبدريــد إلقامــة معــرض خــاص مبدينــة 

لشــبونة بالرتغــال ١٩٩4، األكادمييــة املريــة برومــا ١٩٩3، امللحقيــة الثقافيــة برومــا، نــال جائــزة الدولــة التشــجيعية ١٩٩١، نــال جائــزة 

الدولــة للتفــوق ٢٠١٢ ، لديــه مقتنيــات يف أهــم املتاحــف العامليــة ، رئاســة الجمهوريــة ، رئاســة الــوزراء .

سميــر الجنــدي
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ماجســتر فنــون تطبيقيــة جامعــة حلوان-قســم الخــزف ١٩85، دكتــوراه الفنــون التطبيقيــة قســم الخزف-جامعــة حلــوان ١٩٩3 ، أســتاذ 

متفــرغ ورئيــس قســم الخــزف األســبق كليــة الفنــون التطبيقية-جامعــة حلــوان القاهــرة، أقامــت العديــد مــن املعــارض الخاصــة منهــا: 

ــوان الخامــة وطريقــة التشــكيل ١٩٩4، معــرض بقاعــة العــرض  ــة تحــت عن ــون التطبيقي ــة الفن معــرض بقاعــة العــرض الكــرى بكلي

ــة٢٠٠4، معــرض بقاعــه العــرض ٢٠٦ باملعــادي  ــه بالطــالءات الزجاجي ــرات لوني ــوان تأث ــة تحــت عن ــون التطبيقي ــة الفن الكــرى بكلي

تحــت عنــوان مــن وحــي شــبابيك القلــل ٢٠٠5، معــرض بقاعــة العــرض الكــرى بكليــة الفنــون التطبيقيــة تحــت عنــوان الخــزف لــون 

وجــال ٢٠١8، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض الدوليــة واملحليــة ، لديهــا مقتنيــات مبــر ، الســعودية ، النمســا ، أمريــكا . 

سهيـر الشـامي

٩4



ظالل – خزف- ١٢ جزء – ما بني  ٢٠×١5×3٠ سم : ٢٠×١8× 35 سم

٩5



ــاعد  ــتاذ مس ــورة ١٩٩٦، أس ــة املنص ــة جامع ــة النوعي ــوس الربي ــد ١٩7١، بكالوري موالي

الربيــة الفنيــة بكليــة الربيــة النوعيــة جامعــة املنصــورة، عضو نقابــة الفنانني التشــكيليني، 

ــى اآلن، شــارك يف  ــذ ١٩٩٦ وحت ــة التشــكيلية من ــة املعلمــني، شــارك يف الحرك عضــو نقاب

العديــد مــن املعــارض املحليــة والدوليــة، نــال أكــر مــن 35 جائــزة عــىل املســتوى املحــيل 

والــدويل أهمهــا: صالــون الخــزف يف دوراتــه املختلفــة، بينــايل الخــزف، بينــايل بــور ســعيد.

الشـرنـويب محـمد

٩٦



تكامل – طينات حرارية – طالء زجاجي – بريق معدين– 3 أجزاء  5٠×7٠×١5  سم ، 5٠×5٠×١5 سم 5٠×٢٠×45 سم 

٩7



مواليــد أســوان ١٩5١، أســتاذ تصميــم الخــزف كليــة الفنــون التطبيقية-جامعــة حلــوان، ســافر يف بعثــة حكوميــة إىل أملانيــا االتحاديــة 

نظريــة التصميــم ١٩8٢، خبــر الصنــدوق املــري للتعــاون مــع أفريقيــا لتدريــس الخــزف مــن ١٩84 حتــى ١٩87، أســتاذ تاريــخ الفــن 

بالجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة ٢٠٠7 ، رئيــس مجلــس قســم الخــزف كليــة الفنــون التطبيقيــة جامعــة حلــوان، أســتاذ الخــزف بالجامعــة 

ــة بالجامعــة  ــة البري ــون التشــكيلية ٢٠١٠، أســتاذ الثقاف ــة للمتاحــف واملعــارض قطــاع الفن ــس اإلدارة املركزي ــة ٢٠٠8، رئي األمريكي

ــر  ــة يف م ــة وجاعي ــارض خاص ــام مع ــا، أق ــا التفي ــلني يف ريج ــىل البورس ــم ع ــة للرس ــارك يف دورة تدريبي ــذ ٢٠١١، ش ــة من األمريكي

وأوروبــا، لديــه مقتنيــات مبــر والخــارج.

شوقي معروف

٩8



إناء خزيف – 3 قطع

٩٩



ــة  ــدرس بكلي ــة ٢٠٠8، م ــون التطبيقي ــة الفن ــدرس مســاعد بكلي ــة ٢٠٠3، م ــون التطبيقي ــة الفن ــدة بكلي ــت ١٩8١، معي ــد الكوي موالي

الفنــون التطبيقيــة جامعــة حلــوان ٢٠١٦ ، شــاركت يف بينــايل القاهــرة الســادس للخــزف ٢٠٠٢ ، ملتقــى الفخــار القومــي الســابع بقنــا 

ــني  ــة للخزاف ــابقة الدولي ــول ، املس ــعد زغل ــز س ــاء مرك ــرض اإلن ــك ٢٠٠٦ ، مع ــرض الجرافي ــزف ، مع ــرأة األول للخ ــرض امل ٢٠٠٦ ، مع

ــا ٢٠١٢ . الشــباب يف البــالط الخــزيف تركي

شيمــاء أسـامة

١٠٠



خزف – 7٠ قطعة – ١×٢ م 

١٠١



مواليــد ١٩8٦، بكالوريــوس الربيــة الفنيــة ٢٠٠8، ماجســتر ٢٠١٢، دكتــوراه الفلســفة يف الربيــة الفنيــة تخصــص خــزف كليــة الربيــة 
ــوان ، شــاركت ىف  ــة الفنيــة جامعــة حل ــة الربي ــوان ٢٠١8، مــدرس بقســم التعبــر املجســم تخصــص خــزف بكلي ــة بجامعــة حل الفني
العديــد مــن املعــارض والفاعليــات الفنيــة املحليــة والدوليــة منهــا: صالــون القاهــرة، معــرض الطبــق مبركــز الجزيــرة للفنــون ، امللتقــى 
األول للفنــون أفريقيــا أفــرو ، معــرض إنعــكاس بقاعــة أدم حنــني مركــز الهناجــر للفنــون ، مســابقة اإلنــاء الذهبــي للخــزف الــدورة ١3 
 Gizem  بأزمــر تركيــا ، صالــون القطــع الفنيــة الصغــرة ، ملتقــى الخــزف املعــارص مبركــز الجزيــرة للفنــون، صالــون الشــباب، مســابقة
Frit بكليــة الفنــون الجميلــة جامعــة صقاريا-تركيــا ٢٠١٦، بينــايل أفــرو الــدويل لفــن الخــزف متحــف أفــرو الرتغــال ٢٠١7، بينــايل 
 ARTgila 123 ــر ــزف الصغ ــوال للخ ــدويل الج ــزف ال ــرض الخ ــكندرية ٢٠١8 ، مع ــة اإلس ــان مكتب ــاب الفن ــدويل لكت ــكندرية ال اإلس
ــا ، مــر، أســبانيا، اليونــان، إنجلــرا ، التشــيك، كنــدا، املكســيك ٢٠١٩، معــرض أجنــدة  املتنقــل مــارا بالــدول التاليــة الرتغــال ، كوري
 British باملركــز الثقــايف الريطــاين ، DAAD مكتبــة اإلســكندرية ٢٠٢١ ، شــاركت بالعديــد مــن ورش العمــل وأهمهــم بالـــهيئة األملانيــة
council ، نالــت الجائــزة الكــرى صالــون الشــباب الســابع والعــرون عــن مــروع جاعــي خــزف ٢٠١٦، جائــزة أحســن الرســائل 
العلميــة عــن رســالة الدكتــوراه مــن جامعــة حلــوان مجــال الفنــون ٢٠١٩، الجائــزة التشــجيعية بصالــون الشــباب الســادس والعــرون 
خــزف ٢٠١٩، لديهــا مقتنيــات فنيةلــدى مكتبــة األســكندرية ، مصنــع ســراميك  Funceramics مبدينــة أفــرو بالرتغــال ، كليــة الفنــون

الجميلة جامعة صقاريا تركيا.  

صفـاء عــطية

١٠٢



+ ٩٩ – خزف طني أبيض أرىض – أكر من ٦٠ جزء متفاوة االحجام -  5.٢×5.٢×5.٢

١٠3



مواليــد دميــاط ١٩٦8، بكالوريــوس فنــون تطبيقية-قســم الخــزف ١٩٩4، أســتاذ مســاعد بكليــة الفنــون التطبيقيــة قســم الخــزف ٢٠١٦، 

شــارك يف معــارض جاعيــة محليــة ودوليــة، أقــام عــدة معــارض شــخصية منهــا: جالــري تاون هــاوس، مركــز الجزيــرة للفنــون، األكادميية 

املريــة رومــا، جامعــة حريــن ســبور بواليــة نــورث كارولينــا، أقــام عــدة ورش عمــل محليــة ودوليــة، جائــزة الدولــة التشــجيعية يف 

الخــزف، لديــه مقتنيــات لــدى مدرســة نيكــوال زابــايل رومــا ، متحــف الخزف املعــارص كوريــا الجنوبيــة ، متحــف فيكتوريا والــرت لندن .

ضيـاء الـدين داوود

١٠4



١٠5



مواليــد ١٩٦8، أســتاذ الخــزف املســاعد بقســم التعبــر املجســم كليــة الربيــة الفنيــة جامعــة حلــوان، دراســات متخصصــة كــورس بينــايل 

يف تكنولوجيــا وترميــم الخــزف مبعهــد فــن الخــزف بفاينســا إيطاليــا ١٩٩٩، ٢٠٠3 ، عضــو نقابــة الفنانــني التشــكيليني املريــني، عضــو 

لجنــة تحكيــم املعــرض القومــي للفنــون التشــكيلية، وزارة الشــباب والرياضــة  ٢٠٠٦، صالــون الشــباب الثامــن عــر٢٠٠7، قوميســر 

ملتقــى الفخــار القومــي الثامــن بقنــا  ٢٠٠7، العــارش بالــوادى الجديــد ٢٠١٠،  الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة ، شــارك يف العديــد مــن 

املعــارض املحليــة والدوليــة منهــا: صالــون الشــباب، جمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة منــذ تخرجــه، مهرجــان الشــباب العــريب الثامــن 

ببــروت لبنــان ١٩٩3، بينــايل القاهــرة الــدويل، معــرض كــن فيجــورا  لقــاء الحضــارات ايرفــورت أملانيــا ١٩٩5، املعــرض الــدويل للفــن 

الــذي تنظمــه MH/AGENCY يف بــراغ بدولــة التشــيك ٢٠٠4 ، املعــارض الخاصــة يف مدينــة فاينســا- إيطاليــا ٢٠٠١ ، ٢٠٠3 ، معــرض 

باملركــز الثقــايف املصــر رومــا إيطاليــا ٢٠٠٢ ، معــرض يف فــن الخــزف ذو الريــق املعــدين فرونــا إيطاليــا ٢٠٠4 ، معــرض يف فــن الخــزف 

قاعــة بيــكار نقابــة الصحفيــني ٢٠٠٩، معــرض يف فــن الخــزف القاعــة املســتديرة نقابــة الفنانــني التشــكيليني ٢٠٠٩ ، معــرض يف أتيليــه 

القاهــرة ٢٠٠8 ، ٢٠١٦ ، ورشــة يف فــن الخــزف يف إطــار املشــاركة مبهرجــان الســياحة املــري فنــدق خزامــى الريــاض اململكــة العربيــة 

الســعودية ٢٠٠4، جائــزة الشــباب ببينــايل الــدويل الثــاين للخــزف ١٩٩4، الجائــزة األوىل بصالــون الشــباب الثامــن ١٩٩7 ، جائــزة لجنــة 

التحكيــم ببينــايل القاهــرة الــدويل الرابــع للخــزف ١٩٩8 .

عـادل هـارون

١٠٦



مزيج – طينات محلية – طالء زجاجى ابيض- 3 أعال - أرتفاع ٦٠ – 7٠ – 7٠

١٠7



بكالوريــوس الفنــون التطبيقيــة ٢٠٠٠، ماجســتر الفنــون التطبيقيــة ٢٠٠4، دكتــوراه الفلســفة يف الفنــون 

ــة  ــة جامع ــون التطبيقي ــة الفن ــس قســم الخــزف والزجــاج بكلي ــة تخصــص خــزف ٢٠٠8، رئي التطبيقي

بــدر بالقاهــرة BUC، أســتاذ تصميــم الخــزف الجــداري قســم الخــزف كليــة الفنــون التطبيقيــة جامعــة 

ــا ٢٠٠3،    ــر بأملاني ــاين ADK ٢٠٠٢، مبونس ــايف األمل ــز الثق ــي باملرك ــرض جاع ــاركت يف مع ــوان ، ش حل

معــرض املــــرأة األول للخــزف والجرافيـــك ٢٠٠٦، الهيئــــة العامــة لقصــور الثقافــة ٢٠٠٦، اإلنــاء  مبركــز 

ــة باألقــر ٢٠١٦،  معــرض أرض الفــروز بقــر  ــون الجميل ــة الفن ــول ٢٠٠٩ ، املعــرض العــام ، معــرض رؤى ١ بكلي ثقافــة ســعد زغل

األمــر طــاز ٢٠١٦، املعــرض الــدويل للصناعــات اليدويــة بــأرض املعــارض مبدينــة نــر ٢٠١٦، معــرض رؤى ٢ بكليــة الفنــون التطبيقيــة 

٢٠١٦، معــرض إرشاقــات إســالمية بقــر محمــد عــيل ٢٠١7، معــرض فكــرة مبتحــف محمــود مختــار ٢٠١7، ملتقــى الفنــون التطبيقيــة 

ــراث  ــن و ت ــرض أماك ــكييل ٢٠١7، مع ــن التش ــة يف الف ــرأة املري ــات امل ــى إبداع ــون ٢٠١7، ملتق ــرة للفن ــز الجزي ــدويل األول مرك ال

مبركــز إبــداع األمــر طــاز ٢٠١8، معــرض الصناعــات الثقافيــة مــر الصــني مبركــز الهناجــر للفنــون ٢٠١8،  ســمبوزيوم الخــزف الــدويل 

ــك  ــريب بالزمال ــان املغ ــري خ ــزف  بجال ــدة الخ ــاص  قصي ــرض خ ــة ٢٠١8، مع ــرا املري ــدار األوب ــون ب ــر للفن ــز الهناج ــع مبرك الراب

ــرض  ــويس ٢٠١٩ ، مع ــاة الس ــة قن ــر جامع ــالمية  مبؤمت ــون اإلس ــارة و الفن ــة للحض ــة العربي ــراث  للجمعي ــداع و ت ــرض إب ٢٠١8، مع

ــا الــدويل الثــاين مبركــز القاهــرة الــدويل للمؤمتــرات ٢٠٢٠ ، صالــون الخــزف الثالــت الــدويل بتونــس ٢٠٢٠، معــرض هــن بقــر  تراثن

األمــر محمــد عــيل ٢٠٢١ ، معــرض بعيوهــن بكليــة الفنــون التطبيقيــة ٢٠٢٠ ، معــرض indoors  مبركــز القاهــرة الــدوىل للمؤمتــرات 

ــة  ــر بكلي ــان األملــاين فول ٢٠٢١ ، معــرض ملتقــى األرض اإللكــروين للخــزف الفنــي و الصناعــي العــراق ٢٠٢١، ورشــة عمــل مــع الفن

ــدة مبــر والخــارج. ــات عدي ــا ٢٠٠3، لديهــا مقتني ــة ١٩٩٩، ورشــة عمــل بجامعــة الفــن والتصميــم مبونســر بأملاني ــون التطبيقي الفن
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ــن  ــد م ــني التشــكيليني، شــارك يف العدي ــة الفنان ــوان، عضــو مؤســس بنقاب ــة حل ــة الفنية-جامع ــة الربي ــرغ بكلي أســتاذ الخــزف املتف

ــا ١٩87،  ــة منهــا: املعــرض العــام للفنــون التشــكيلية مــن ١٩73 حتــى ٢٠١7، الفــن املــري املعــارص أملاني ــة والدولي املعــارض املحلي

املعــرض الــدويل إيطاليــا ١٩88، ترينــايل الخــزف األول القاهــرة ١٩٩٢، معــرض أســاتذة كليــة الربيــة الفنيــة مبركــز الجزيــرة للفنــون 

ــات، شــهادات  ــز، امليدالي ــن الجوائ ــد م ــال العدي ــى ٢٠٢٢، ن ــال مــن ٢٠١7 حت ٢٠١5، معــرض القطــع الصغــرة ARTgila 123 الرتغ

ــات خاصــة باملغــرب وفرنســا .   ــة القاهــرة، مقتني ــات مبتحــف الفــن الحديــث، قاعــة املؤمتــرات الدولي ــه مقتني ــر،  لدي التقدي

عمــاد الـدين املغـريب
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ــة  ــة ، عضــو اللجن ــون التطبيقي ــة الفن ــس قســم الخــزف األســبق -كلي ــم الخــزف املتفــرغ ورئي ــد القاهــرة 1943 ، أســتاذ تصمي موالي

ــدويل  ــع ملــروع القــرض ال ــة التاب ــع البالطــات الخزفي ــوان ، مستشــاًرا ملصن ــة لوظائــف األســاتذة جامعــة حل ــة الدامئــة للرتقي العلمي

ــة  ــون التطبيقي ــات مصممــي الفن ــا ، عضــو النقاب ــع والســادس- قن ــع لليونســكو ، قوميســرًا مللتقــى الفخــار الراب ــة املــرج التاب للتنمي

الفنانــني التشــكيليني املهــن التعليميــة وجامعــة فسيفســاء الجبــل ،  شــارك يف األعــال الخزفيــة مســجد املدرســة األملانيــة 1980 ، أقــام 

العديــد مــن املعــارض الخاصــة منــذ عــام 1973 مــن أهمهــا: معــرض أقيــم مبدينــة كويلنــز 1979-  أملانيــا اإلتحاديــة ىف يســبا ســراميك، 

شــارك يف حركــة الفــن التشــكييل منــذ عــام 1969 وحتــى اآلن مثــل : معــارض الطالئــع ، املعــرض الســنوي العــام للفنــون التشــكيلية 

صالــون القاهــرة ، معــرض الفــن التطبيقــي املتجــول عواصــم أوروبــا ،أملانيــا ،فرنســا ،النمســا ، معــرض مهرجــان اإلبــداع العــريب، ترينــايل 

القاهــرة الــدويل للخــزف، صالــون القاهــرة الــدويل الخــزف، صالــون األعــال الصغــرة ، نــال العديــد مــن الجوائــز منهــا: الجائــزة األوىل 

ــاين عــر 1982،  ــام الث ــة املعــرض الع ــزة ثاني ــون التشــكيلية 1978 ، جائ ــزة أوىل املعــرض الســنوي للفن ــع ، جائ 1970 معــرض الطالئ

ــث  ــن الحدي ــات مبتحــف الف ــه مقتني ــع للخــزف 1998 ، والســادس 2002 ، ل ــدويل الراب ــايل القاهــرة ال ــم يف بين ــة التحكي ــزة لجن جائ

القاهــرة ، رئاســة الجمهوريــة- مــر ، محافظــة القاهــرة ، مجموعــات خاصــة يف مــر وأملانيــا واململكــة العربيــة الســعودية.

عمر عبد العزيز
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أســتاذ دكتــور نحــت خــزيف- قســم النحــت كليــة الفنــون الجميلــة -جامعــة اإلســكندرية ، عضــو عامــل بنقابــة الفنانــني التشــكيليني 

ــه اإلســكندرية للفنــون واآلداب ، عضــو ســابق مبجلــس إدارة  ــة باإلســكندرية ، عضــو ســابق بأتيلي عضــو عامــل مبركــز تجميــل املدين

نــادي أعضــاء هيئــه التدريــس بجامعــة اإلســكندرية ، شــاركت بأكــر مــن ســمبوزيوم ؛ بينــايل ؛ صالــون فنــى منهــا: بينــايل القاهــرة 

الــدويل الثــاين للخــزف ، ســمبوزيوم اإلســكندرية الــدويل الخامــس للنحــت باملــوارد الطبيعيــة بالزجــاج املجســم ، ســيمبوزيوم عدســة 

ــة  ــة الرتبي ــع لكلي ــدويل الراب ــاين يف ديب، ســمبوزيوم الخــزف ال ــي التشــكييل العــريب الث ــد ، املهرجــان الفن ــه الهن ــاين يف دول ــدويل الث ال

الفنيــة ، صالــون محمــد رشــيد للشــباب ، صالــون الخــزف الثــاين للخــزف بأتيليــه اإلســكندرية ، ملتقــى ســيناء الــدويل للفنــون ، شــاركت 

بالعديــد مــن املعــارض الجاعيــة بجمهوريــة مــر العربيــة و خارجهــا ، أقامــت ســتة معــارض فرديــة بكليــة الفنــون الجميلــة، قصــور 

الثقافــة ، مركــز محمــود مختــار ، املركــز الثقــايف الفرنــي ، أقامــت العديــد مــن ورش العمــل ىف مجــال الخــزف مبؤسســة رشــيد الخريــة، 

أتيليــه اإلســكندرية ، مركــز تجميــل املدينــة ، شــاركت بالعديــد مــن األبحــاث النظريــة املنشــورة مبؤمتــرات ومجــاالت دوليــة ، نالــت 

العديــد مــن شــهادات التقديــر والجوائــز منهــا: جائــزة الجامعــة للتشــجيع العلمــي ، جائــزة فنــون اإلبــداع اإلنســاين ، شــهادة تقديــر 

مبلتقــى النحــت الــدويل الــدورة الثانيــة أخناتــون ، شــهادة تقديــر مــن مؤسســة محمــد رشــيد يف صالــون محمــد رشــيد للشــباب.

غـــادة جـــالل
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مواليــد القاهــرة 1950، أســتاذ متفــرغ- قســم الخزف كليــة الفنــون التطبيقيــة - جامعــه حلــوان ، لهــا العديــد مــن املعــارض الخاصــة 

ــت  ــذ عــام 1975 :  2004، نال ــة من ــة والدولي ــد مــن املعــارض املحلي بالقاهــرة ، اإلســكندرية ، جــدة- الســعودية ، شــاركت ىف العدي

ــات  ــس ، بينالي ــي بباري ــز الفرن ــان، املرك ــارات، الخــزف بالياب ــايل الشــارقة باإلم ــا: بين ــة أهمه ــة والدولي ــز املحلي ــن الجوائ ــد م العدي

ــن  ــل بجــدة ، متحــف الف ــود خلي ــان ، متحــف محم ــارات، الياب ــات ىف متحــف الشــارقة باإلم ــا مقتني ــدوىل للخــزف ، له القاهــرة ال

ــا. الحديــث بالقاهــرة، ومبــر وخارجه

فتحيــة معتوق
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مــاهـرعــراقيب
ــر  ــم التعب ــاعد بقس ــزف املس ــتاذ الخ ــة ، أس ــة الفني ــفة يف الرتبي ــوراه الفلس ــة 1973 ، دكت ــد الغربي موالي
ــي  ــة محب ــني التشــكيليني ، عضــو جمعي ــة الفنان ــا ، عضــو نقاب ــة جامعــة املني ــة الفني ــة الرتبي املجســم كلي
الفنــون الجميلــة ، شــارك يف العديــد مــن املعــارض منهــا: معــرض صالــون فنــاين الغربيــة الحــزب الوطنــي 
ــعيد  ــور س ــايل ب ــباب ، بين ــون الش ــرة ،  صال ــة الصغ ــال الفني ــف لألع ــرض الخري ــي 1997، مع الدميقراط
القومــي ، معــرض الخــزف الشــعبي يف األكادمييــة املريــة برومــا إيطاليــا 2000 ، مهرجــان الفنون التشــكيلية 
الرابــع مبملكــة البحريــن 2007 ، معــرض فنــاين الغربيــة بقــر ثقافــة طنطــا 2009 ، املعــرض الــدويل للفــن اإلســالمي املعــارص املدينــة 
ــذوي  ــه القاهــرة 2015 ، امللتقــى األول للخــزف ل ــني التشــكيليني العــرب العــارش أتيلي ــورة 2013، معــرض ملتقــى بصــات الفنان املن
ــا 2017 ، ســمبوزيوم  ــة  جامعــة املني ــون الجميل ــة الفن االحتياجــات الخاصــة جامعــة عــني شــمس 2017 ، ملتقــى النحــت األول كلي
الخــزف الــدويل3 ، 4 ، 5 قاعــة الهناجــر 2017، 2018، املعــرض العــام الــدورة 39 ، 40 ، ســمبوزيوم النحــت والخــزف بقســم التعبــر 
املجســم كليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة املنيــا 2019 ، ملتقــى العنــارص األربعــة بيــت الســناري مكتبــة اإلســكندرية بالتعــاون مــع الســفارة 
البولنديــة 2019 ،  الصالــون الــدويل الثالــث لفــن الســراميك وزارة الشــئون الثقافيــة متحــف مدينــة تونــس 2020 ، معــرض امللتقــى 
األول للخزافــني العــرب بيــت الخــزف الكويــت 2021 ، معهــد الفنــون التطبيقيــة الجامعــة التقنيــة الوســطى العــراق بغــداد 2021 ، 
أقــام عــدة معــارض خاصــة منهــا: معــرض بأتيليــه القاهــرة 1998 ، معــرض باملتحــف اآلتــوين باملنيــا 2016، نــال العديــد مــن الجوائــز 
منهــا : جائــزة تشــجيعية مــن املجلــس األعــى للشــباب والرياضــة يف النحــت ، جائــزة لجنــة التحكيــم صالــون الشــباب الثاين عــر2000، 
ــن 2005 ، 2006، 2007 ،  ــك البحري ــة مل ــة قرين ــزة ســمو الشــيخة ســبيكة آل خليف ــة 2002 ، جائ ــوس املعاري ــزة الســلطان قاب جائ
2009، 2010 ، جائــزة لجنــة التحكيــم املعــرض الــدويل للفــن اإلســالمي املعــارص املدينــة املنــورة 2013، 1998 ، لــه مقتنيــات لــدى بعــض 
الكليــات واألفــراد يف مــر ، إيطاليــا  البحريــن ، الســعودية ، ســلطنة عــان ، متحــف الفــن الحديــث ، كليــة الرتبيــة النوعيــة جامعــة 

عــني شــمس 2017 .
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تكوين خزيف – 80 قطعة – طني أسواين – طني أبيض ملون – طالءات زجاجية وبريق معدىن 2 م × 2 م
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دكتــوراه الفلســفة يف الرتبيــة الفنيــة- جامعــة حلــوان 2010 ، أســتاذ مســاعد بقســم التعبــر املجســم تخصــص خــزف- كليــة الرتبيــة 

الفنيــة جامعــة حلــوان ، عضــو نقابــة الفنانــني التشــكيليني ، قوميســر ســمبوزيوم الخــزف األول لكليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة حلــوان  

2015 ،  أقــام العديــد مــن املعــارض الخاصــة أعــوام 2014 ، 2015، 2016 ،2021 -قاعــة الشــهيد أحمــد بســيوىن بكليــة الرتبيــة الفنيــة،                                                                                                                      

شــارك ىف صالــون الشــباب مــن 2008 : 2013 ، معــرض أجنــدة مبكتبــة اإلســكندرية 2021 ، أقــام العديــد مــن ورش العمــل يف مكتبــة 

اإلســكندرية ، شــارك بأعالــه الفنيــة يف العديــد مــن املعــارض املحليــة والدوليــة يف مجــال الفــن التشــكييل، نــال جائــزة أفضــل الرســائل 

العلميــة يف مجــال الفنــون بجامعــة حلــوان 2011.

محمــد البــذرة
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انبثاق -   طينات خزفية وطالءات زجاجية ملونة – 17 جزء - املساحة الكلية يف حدود 1.50×2م
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ــون الشــباب 2005،   ــوان  2005 ، شــارك ىف صال ــة قســم الخــزف- جامعــة حل ــون التطبيقي ــوس الفن ــد القاهــرة 1979 ، بكالوري موالي

  Artists 100 معــرض الطالئــع الســابع واألربعــني - جمعيــة محبــى الفنــون الجميلــة  2007 ، مهرجــان اإلبــداع التشــكيى الثــاىن، معــرض

بجالــرى نــوت ، معــرض أجنــدة 13،  وشــارك ىف العديــد مــن معــارض الخــزف الدوليــة ، ورشــة عمــل خــزف األزرق املــرى مبعهــد 

جوتــة بالقاهــرة 2001 ، ورشــة عمــل خــزف الراكــو مبعهــد جوتــة بالقاهــرة 2002 ،شــارك يف ديكــورات مرسحيــة  أهــل الكهــف مهرجــان 

ــض   ــة الحضي ــون 2003  ، مرسحي ــر للفن ــز الهناج ــر مبرك ــرسح الح ــان امل ــة مهرج ــة املدين ــوان 2000 ، مرسحي ــى بحل ــرسح الجامع امل

مهرجــان املــرسح الجامعــي بحلــوان 2005 ، نــال جوائــز عديــدة منهــا: جائــزة التحكيــم بصالــون الشــباب التاســع عــر 2008، جائــزة 

معــرض الطالئــع الســابع واألربعــني جمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة 2007. 

محمـد العبــد
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130 ×50× 10 سم خطوط مرتبكة – خزف أحمر أريض مطيل بطالء زجاجي مختزل يف تقنية الربيق املعدين  - 13 قطعة
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ــت  ــع الرخــام والجراني ــايس ملجمــع مصان ــوان ، شــارك ىف املعــرض الرئ ــة - جامعــة حل ــون التطبيقي ــة الفن ــد بكلي ــد 1994، معي موالي

ــباب )32( 2022. ــون الش ــا 2020 ، صال ــد الكورون ــا بع ــرض م ــباب مع ــرض ics - 2104، يض للش ــخنة ، مع ــني الس ــة يف الع بالجالل

محمد السيد إمبايب
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مواليــد 1994 ، بكالوريــوس فنــون تطبيقيــة 2017  ، شــارك ىف العديــد مــن املعــارض منهــا: صالــون 

الجنــوب الــدويل الرابــع ، الخامــس باألقــر، مهرجــان يض للشــباب العــريب األول ، الثــاين ، معــرض 

ــة  ــون البري ــباب للفن ــرض الش ــباب27، 28، 29، 32، مع ــون الش ــات Greek campus ، صال ومض

الخامــس، الســادس باإلســكندرية ، صالــون األقــر الــدويل األول للفنــون البريــة ، معــرض أطيــاف 

األول، الثــاين بنقابــة الفنانــني التشــكيليني ، معــرض الفنــون التشــكيلية بجامعــة حلــوان ، املهرجــان 

األول مــع الفنانــني العــرب املشــهورين يف الخــزف ، صالــون القاهــرة 59 ،نــال العديــد مــن الجوائــز 

ــجيعية  ــزة التش ــون، الجائ ــر الفن ــة ق ــزف مناصف ــال الخ ــباب يف مج ــون الش ــزة صال ــا : جائ منه

معــرض الشــباب الخامــس للفنــون البريــة مركــز الحريــة لإلبــداع -اإلســكندرية ، الجائــزة الثانيــة 

صالــون األقــر الــدويل األول للفنــون البريــة مكتبــة مــر العامــة ، لــه مقتنيــات بــوزارة الثقافــة 

. Hangzhou والســياحة الصينيــة ، متحــف الخــزف الحديــث بالصــني

محمــد جمــال
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  الطني األسواين والبطانات- 7 قطع - 100×45 ×40 سم – 30×30×70سم
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بكالوريــوس الفنــون التطبيقيــة قســم الخــزف 2003 ، شــارك ىف العديــد مــن املعــارض 

ــام )34(،)42(،   ــرض الع ــه 19 ،23 ،24، 25 ،26 ، املع ــباب يف دورات ــون الش ــا: صال منه

ــة  ــات دولي ــون 2019، وشــارك يف معــارض وبينالي ــرة للفن معــرض الطبــق مبركــز الجزي

ــا ، شــارك يف  ــكا ، أوكراني ــا ، بلجي ــا ، أســبانيا ، إيطالي ــا ، كرواتي ــون الخــزف يف تركي لفن

ســمبوزيومات وملتقيــات دوليــة يف مــر ، التفيــا ، بولنــدا ، رصبيــا،  نــال جائــزة الدولــة 

التشــجيعية يف الفنــون مجــال الخــزف 2020 ، جائــزة الصالــون الـــ 23 .

محمــد سعــودي
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اختالف – 7 بالطات خزفية مطبق عليها جليز متشقق مط – البالطة الواحدة 30×60 سم، العمل كله 250×60سم

129



مواليــد القاهــرة 1988 ، دكتــوراه الفنــون التطبيقيــة- مجــال الخــزف 2021 ، جامعــة حلــوان ، عضــو لجنــة تحكيــم بينــاىل اإلســاعيلية 

األول للايكــرو ارت 2015 ،  جائــزة معــرض اكســبو هومــى ميــالن2015 ، جائــزة الدولــة لإلبــداع الفنــي 2022 ، جائــزة صالــون الشــباب 

ــدوىل  ــد مــن املعــارض الخاصــة داخــل وخــارج مــر ، مســابقة معــرض كيبيســاما ال ــام العدي ــح رضــا 2018 ،أق للخــزف 2013 وصال

ــارض  ــن املع ــد م ــارك ىف العدي ــا 2014 ،  ش ــر تركي ــارى ازم ــادى روت ــرض ن ــيا 2013 ، 2014 ، 2016 ، 2019 ، مع ــراميك بفالنس للس

الجاعيــة واملســابقات وورش عمــل للخــزف ، نــال العديــد مــن الجوائــز عــى مســتوى الجمهوريــة منهــا :الجائــزة الكــربى باإلضافــة 

إىل 9 جوائــز متنوعــة يف مســابقة الطالئــع 48 ، 58 بجمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة ، جائــزة املركــز األول ألفضــل تصميــم بالطــات 

للحوائــط-   مبركــز املؤمتــرات ، ملتقــى الفخــار الــدوىل ال14 بدهــب ، ملتقــى الخــزف األول لــدول البحــر املتوســط ، تينــوس اليونــان 

ــد املــرى  ــث ، املعه ــات مبتحــف الفــن املــرى الحدي ــه مقتني ــر والتكرميــات ، ل ــد مــن شــهادات التقدي ــة إىل العدي 2017، باإلضاف

مبدريــد ، وزارة الثقافــة ، مكتــب محافــظ بورســعيد، متحــف ايتوفوليــا للخــزف واألفــراد .

محمــد سميــر الجنــدي
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 أواين خزفية – طني أسوانيل + طالء زجاجي بريق معدين – 3 أواين مختلفة األحجام – 20 × 50 سم ، 15 × 32 سم ، 16 × 38 سم
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ــة- تخصــص نحــت 2009،  ــون الجميل ــا قســم النحــت ، ماجســتر الفن ــة جامعــة املني ــون الجميل ــة الفن ــد 1977 ، مــدرس بكلي موالي

دكتــوراه ىف فلســفة الفنــون الجميلة-تخصــص تشــكيل خــزيف 2015، شــارك ىف العديــد مــن املعــارض الجاعيــة منهــا: املعــرض العــام 

ــة تونــس. )29( ، )40(، معــرض أيــام قرطــاج للخــزف الفنــي بدول

محمــد شبــراوي
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  انكسار – خزف وبطانة مزججة - 4 أجزاء
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مواليــد 1978 ، بكالوريــوس الفنــون التطبيقيــة - قســم الخــزف- جامعــة حلــوان  2002 ، ماجســتر الفنــون التطبيقيــة -قســم الخــزف- 

جامعــة حلــوان 2006 ، دكتــوراه  قســم الخــزف- جامعــة حلــوان 2012 ، مــدرس بكليــة الفنــون التطبيقيــة- قســم الخــزف- جامعــة 

حلــوان 2013 : 2016 ، أســتاذ مســاعد بكليــة الفنــون التطبيقيــة -جامعــة دميــاط 2021 ، عضــو نقابــة الفنانــني التشــكيليني ، عضــو 

جمعيــة محبــى الفنــون الجميلــة ، عضــو نقابــة مصممــي الفنــون التطبيقيــة ، شــارك يف العديــد مــن املعــارض منهــا: ملتقــى الفخــار 

الخامــس بقنــا 2003 ، معــرض مجموعــة شــباب الفنانــني عــن ورشــة صالــون الشــباب الســابع عــر 2006 ، صالــون الشــباب الثامــن 

عــر 2007  معــرض الطالئــع الثامــن واألربعــني 2008 ، ملتقــى الفخــار العــارش بأشــمون جريــس 2009 ، معــرض جاعى اإلنــاء، املعرض 

القومــى 2012 ، ملتقــى الفخــار الثالــث عــر الــوادى الجديــد 2014 ، املعــرض املصاحــب للمؤمتــر الثــاىن بكليــة الفنــون التطبيقيــة 

جامعــه دميــاط 2017 ،  أقــام عــدة معــارض خاصــة منهــا: معــرض بكليــة الفنــون التطبيقيــة جامعــة دميــاط  الخــزف الرقمــى 2018، 

ورشــة عمــل مــاوراء الهويــة واملعــرض املصاحــب لهــا الجــزء األول القاهــرة 2007 ، ورشــة عمــل مــاوراء الهويــة واملعــرض املصاحــب 

لهــا الجــزء الثــاىن برميــن  أملانيــا 2008 ، ورشــة الفنانــني التشــكيليني بشــارع املعــز القاهــرة 2011، نــال جوائــز عديــدة منهــا: جائــزة 

حســن حشــمت معــرض الطالئــع الســابع واألربعــني 2007 ، جائــزة صالــون الشــباب ىف دورتــه التاســعة عــر خــزف، وأوســكار مهرجــان 

اإلبــداع التشــكييل الثــاين القاهــرة 2008  جائــزة الخــزف يف معــرض الطالئــع الثامــن واألربعــني 2008 ، جائــزة أفضــل منــوذج صناعــى 

باملؤمتــر الــدوىل الخامــس لكليــة الفنــون التطبيقيــة 2018 جامعــة حلــوان، نــال العديــد مــن شــهادات التقديــر عــن ملتقيــات الفخــار .

 محمــد شومــان

134



الخزف الرقمي – طينة أسوان الحمراء وطالء زجاجية –9 أجزاء -  30 × 30سم للجزء
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مواليــد املنيــا 1978، مــدرس بكليــة الفنــون الجميلــة- جامعــة املنيــا، 

بكالوريــوس الفنــون الجميلــة- قســم النحــت -شــعبة التشــكيل 

الخــزيف- جامعــة املنيــا 2001 ، ماجســتر يف النحــت التشــكيل الخــزيف 

2009 ، دكتــوراه الفلســفة يف الفنــون الجميلــة- تخصــص نحــت 

التشــكيل الخــزيف 2016 ، شــارك يف العديــد مــن املعــارض الجاعيــة 

منهــا: معــرض فنانــو املنيــا أتيليــه القاهــرة ، صالــون الشــباب ، صالــون 

الجنــوب الــدوىل الرابع باألقر 2016 ، صالون األقليم بأســيوط 2016.

محمــد فــهمي
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مواليــد القاهــرة 1950 ، عمــل منــذ طفولتــه يف فواخــر الفســطاط، ثــم التحــق 1967 بأتيليــه حلــوان 

الــذي أنشــأته الفنانــة صفيــة حلمــي حســني واملرحــوم الفنــان محمــد هجــرس ، أقيــم لــه أكــر مــن 50 

معرًضــا خاًصــا؛ شــارك يف املعــارض القوميــة والجاعيــة مبــر والخــارج منهــا: معــارض خاصــة باملركــز 

الثقــايف املــري يف لنــدن 1979 ، معــرض بســوريا 1989، معــرض مبعهــد العــامل العــريب بباريــس 1990 ، معــرض باألكادمييــة املريــة 

برومــا 1992، 2002 ،  معــرض قاعــة البــارح بالبحريــن 2006 ، معــرض بالنمســا 2009 ، معــرض باليونــان 1987 ، معــرض بنيــان بإمــارة 

الشــارقة الــدورة )19(اإلمــارات 2016، نــال العديــد مــن الجوائــز منهــا: جائــزة الخــزف مــن املركــز الثقــايف الفرنــي والهيئــة العامــة 

ــة  ــة للجمعي ــزة التقديري ــع 1981 ، الجائ ــة معــرض الطالئ ــون الجميل ــي الفن ــة محب ــزة جمعي ــة 1979 مبــر،  جائ ــة الجاهري للثقاف

األهليــة للفنــون الجميلــة القاهــرة 1987، جائــزة ترينــايل القاهــرة الــدويل االول للخــزف 1992 ، جائــزة بينــايل القاهــرة الــدويل الثــاين 

للخــزف 1994 ، جائــزة بينــايل مدينــة فينســيا إيطاليــا 1998، جائــزة بينــايل القاهــرة الــدويل الســادس للخــزف 2002، الجائــزة األوىل 

لــدول البحــر املتوســط إيطاليــا 2005 ، لــه مقتنيــات باألكادمييــة املريــة برومــا -إيطاليــا ،  القــر امللــي باململكــة املتحــدة ، البنــك 

ــي  ــة ، القــر املل ــة مــر العربي ــة القاهــرة ، رئاســة جمهوري ــرا املري ــة ، دار األوب ــات املتحــدة األمريكي ــورك ، الوالي ــدويل بنيوي ال

باملنامــة البحريــن، فنــدق الفورســيزون القاهــرة مــر ، املتحــف الــدويل إيطاليــا ، املتحــف الوطنــي بدمشــق ســوريا ، متحــف الفــن 

املــري الحديــث ، متحــف قــر الثقافــة مبدينــة مايــو حلــوان مــر، املجلــس الثقــايف الربيطــاين القاهــرة مــر، مركــز القاهــرة الــدويل 

للمؤمتــرات مــر، مكتبــة القاهــرة الكــربي مــر، لــه مقتنيــات لــدى األفــراد مبــر والخــارج ، فنــدق ماريــوت الغردقــة، متحــف امللكــة 

ــة  القاهــرة. ــدن ، بنــك عــوده القاهــرة ، البنــك األهــيل املــري- القاهــرة ، املتحــف القومــي للحضــارة املري ــربت لن ــا وأل فيكتوري

محمــد منــدور
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عضــو نقابــة الفنانــني التشــكيليني- شــعبة الخــزف ، قوميســر مســاعد ســمبوزيوم الخــزف الــدويل 2015 ، شــارك يف معــرض 

أول مــرة مبكتبــة اإلســكندرية 2018، وشــارك يف العديــد مــن املعــارض الجاعيــة منهــا: مــروع فنــان بقاعــة إبــداع للفنــون، 

للخــزف  قرطــاج  أيــام  معــرض   ، تونــس 2019  بدولــة  املعــارص  للخــزف  الــدويل  الصالــون   ، بيكاســو  بقاعــة  اإلطــار  خــارج 

ــراميكا  ــزة س ــال جائ ــون 2019، ن ــر الفن ــاه بق ــة اتج ــا بقاع ــا خاًص ــام معرًض ــدورة26 : 32 ، أق ــن ال ــباب م ــون الش ــس، صال بتون

رويــال، جائــزة الفنــان نبيــل درويــش ، جائــزة الصالــون يف العمــل الجاعــي ، الجائــزة األوىل يف الخــزف عــن إقليــم وســط 

.2022 الرابــع  الدلتــا  صالــون  يف  الخــزف  يف  الثانيــة  الجائــزة   ،  32 الــدورة  الخــزف  يف  الصالــون  جائــزة   ، الثقــايف  الصعيــد 

محمــود رشــدي
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 بكالوريــوس الرتبيــة الفنيــة 1973، دبلــوم الرتبيــة الفنيــة 1989، منحــة دراســية بيوغســالفيا ملــدة عام1991 
ماجســتر الرتبيــة الفنيــة 1993 ، دكتــوراه يف فلســفة الرتبيــة الفنيــة 1996 - تخصــص خــزف، أســتاذ مســاعد 
ــة  ــة الفني ــم الرتبي ــدة بقس ــم معي ــام ث ــم الع ــس يف التعلي ــت بالتدري ــزف 2007 ، عمل ــتاذ خ 2002، أس
ــون  ــم صال ــة تحكي ــو لجن ــن 1996 ، عض ــي م ــة بالدق ــة النوعي ــة الرتبي ــاعد بكلي ــدرس مس ــاض  م بالري
الشــباب الحــادي عــر 1999، أســتاذ مســاعد بكليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة حلــوان مــن 2002 ، أســتاذ 
مســاعد بكليــة الرتبيــة الفنيــة بجامعــة قطــر مــن 2001 : 2006 ، أســتاذ خــزف بكليــة الرتبيــة الفنيــة مــن 
2007 ، عضــو اللجنــة العليــا لرتقيــات أعضــاء هيئــة التدريــس بكليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة حلــوان مــن 
2009 ، أســتاذ متفــرغ للخــزف مــن 2011 ، عضــو عامــل واستشــاري خــزف بنقابــة الفنانــني التشــكيليني 
املريــة ، مثّلــت مــر يف بينــايل زغــرب الــدويل بيوغوســالفيا 1987 ، املعــرض العــام األول للخــزف 1988، معــرض فنانــات مبدعــات 
مريــات برومــا 1989 ، بينــايل القطــع الصغــرة مبيــالن وفيتــش بيوغوســالفيا 1992 ، بينــايل القاهــرة الــدويل للخــزف ، معــرض كــون 
فيجــورا بأملانيــا 1994 ،  معــرض 9 فنانــني بالهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة 2000 ، معــرض أجنــدة باإلســكندرية 2010 : 2014 ، ملتقــى 
سلســبيل النيــل بأســوان  2018 ، املعــرض القومــي للفنــون التشــكيلية ، أقامــت معــارض خاصــة منهــا: معــرض بــدار الفنــون الســعودية 
1980 ، 1982  أتيليــه القاهــرة 1986، املتحــف القومــي للفنــون التطبيقيــة ببلجــراد بيوغســالفيا ســابًقا 1992 ، األكادمييــة املريــة بروما 
1994 ، معــرض بقاعــة جامعــة قطــر 2004 ،  نالــت العديــد مــن الجوائــز منهــا: معــرض الطالئــع 1972 ، معــرض الفــن والثــورة 1973، 
ــايل القاهــرة األول  ــم يف ترين ــة التحكي ــة 1991 ، لجن ــش الفني ــايل ميالنوفيت ــم بين ــة التحكي ــون الســعودية 1980 ، لجن 1974، دار الفن
للخــزف 1992 ، جائــزة الدولــة التشــجيعية يف فــن الخــزف 1994، بينــايل القاهــرة الــدويل يف فــن الخــزف 1994 ، الجائــزة الكــربى لبينــايل 
القاهــرة الــدويل لفــن الخــزف 1996 ، لهــا مقتنيــات مبتحــف الفــن الحديــث بالقاهــرة ، قاعــة املؤمتــرات الكــربى بالقاهــرة ، متحــف 
الخــزف املــري ، متحــف تيتوجــراد بيوغوســالفيا ،  لهــا مقتنيــات خاصــة بإيطاليــا ، كنــدا ، الســعودية ، يوغوســالفيا ، الرنويــج ، قطــر .

مــرفت الســـويفي
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مــدرس بكليــة الفنــون الجميلــة جامعــة املنيــا ، ماجســتر الخــزف 

2010 ، دكتــوراه الخــزف 2015 ، عضــو بجمعيــة محبــي الفنــون 

الجميلــة ، شــاركت يف صالــون الشــباب الــدورة )27( 2016، 

املعــرض العــام يف دورتــه )39( ، )40( 2017 ، 2018، معــرض 

أيــام قرطــاج للخــزف الفنــي بدولــة تونــس يف دورتــه األوىل 

ــع  ــدويل الراب ــوب ال ــون الجن ــربى بصال ــزة الك ــت الجائ 2019،نال

2016، جائــزة وحصلــت عــى اقتنــاء مــن البنــك التجــاري الدويل .

مــروة رضـــوان
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دكتــور بكليــة الفنــون التطبيقيــة -جامعــة حلــوان ، عضــو األكادمييــة الدوليــة الخــزف بســويرسا ، شــاركت ىف العديــد مــن املعــارض 
وامللتقيــات املحليــة والدوليــة بدايــة مــن ســنة 1996 : 2021 منهــا: صالــون الشــباب ، املعــرض القومــى ، بينــاىل الخــزف الــدوىل مبــر، 
ملتقــى الخــزف الــدوىل للفخــار مبــر ، بينــاىل كوريــا الــدويل للخــزف ، وشــاركت أيًضــا يف العديــد مــن املعــارض الدوليــة ىف أملانيــا ، 
إيطاليــا، كوريــا الجنوبيــة ، الصــني ، نالــت العديــد مــن الجوائــز ىف مســابقات مختلفة ، أقامــت عدًدا مــن ورش العمل واملعــارض الخاصة 
للخــزف ىف مــر وبالخــارج أهمهــا: معــرض فــردى مبدينــة مونســرت أملانيــا 2013 -  2014 ، معــرض جاعــي مبدينــة ســيندن هورســت 
2015 أملانيــا، ملتقــى إبداعــات املــرأة املريــة ، املعــرض القومــي حتــى 2018،  ســمبوزيوم الخــزف الــدويل 3 ، 4 ، 5 بالقاهــرة 2017 ،  
2018 ، 2019 ، ســمبوزيوم الخــزف الــدويل الســابع ىف دولــة تونــس ســيدى قاســم الجيليــزى 2017، ســمبوزيوم الخــزف ، النحــت الدويل 
الثــاين فنــون جميلــة املنيــا 2018،  ســمبوزيوم الخــزف الجــدارى الــدويل االول ىف- دولــة تونــس  2018 ، ملتقــى  خــزف الراكــو الــدوىل، 
معــرض الخــزف الــدوىل الثــاىن بتايالنــد 2019 ، ملتقــى خــزف حريــق االنجامــه الــدويل برتكيــا 2019، بينــاىل العــريب للفنــون املعــارصة 
تونــس 2019، مهرجــان الحــى الرابــع مركــز الجزيــرة للفنــون مــر 2020، معــرض خــزف فــردي ىف مركــز الجزيــرة للفنون بعنــوان دوائر 
الســكن 2020، املعــرض العــام  2020 ، معــرض األكادمييــة الدوليــة للخــزف مبتحــف جوانزونــج الفني- بيكــني الصني 2021 ، لهــا مقتنيات 
ــدويل للخــزف بســلوفينيا 2021. ــة2021  ،امللتقــي ال ــا الجنوبي ــدوىل للخــزف بكوري لألعــال للعــرض باملتحــف ، معــرض هارمــوىن ال

مــروة زكـــريا
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  بكالوريــوس قســم النحــت -كليــة الفنــون الجميلــة- جامعــة اإلســكندرية ،ماجســتر قســم النحــت- كليــة 

الفنــون الجميلــة- جامعــة اإلســكندرية 2011 ، 2013 ، دكتــوراه قســم النحــت- كليــة الفنــون الجميلــة جامعة 

اإلســكندرية املؤثــرات البريــة واملعالجــات الجرافيكيــة املســتخدمة عــى األجســام الخزفية 2015 ، 2017، أســتاذ مســاعد قســم النحت 

كليــة الفنــون الجميلــة جامعــة اإلســكندرية ، مــدرس مســاعد قســم النحــت كليــة الفنــون الجميلــة- جامعــة اإلســكندرية 2012 ، 2017، 

شــاركت يف العديــد مــن املعــارض منهــا: الجيــل األول مــن األلفية الثانيــة كلية الفنــون الجميلة جامعــة االســكندرية 2014 ، معرض فردي 

أبيــض وأســود وملــون- قاعــة العــرض الرئيســية كليــة الفنــون الجميلــة -جامعــة اإلســكندرية 2017 ، معــرض نقابــة الفنانــني التشــكيليني 

باإلســكندرية ســكندريات )6( قاعــة الهناجــر بــدار األوبــرا بالقاهــرة 2018 ، صالــون نــوت )2( للنحــت 2018 ، مؤسســة وهبــة العطــار 

للفنــون التشــكيلية بالزمالــك القاهــره 2018، املعــرض العــام ،معــرض برنامــج حاضنــة الفنــون األمريكيــة مــر 2018 ،معــرض إبــداع 

الــدويل الخامــس بأتيليــه القاهــرة 2019، معــرض الفنــون البريــة للشــباب )7( مبركــز اإلســكندرية لإلبــداع التابــع لصنــدوق التنميــة 

الثقافيــة 2019، صالــون نــوت )3( للنحــت 2019 ، مهرجــان أيــام قرطــاج للفــن املعــارص تونــس 2019 ، مؤسســة فــاروق حســنى للثقافة 

والفنــون 2021 ، صالــون  نــوت )4( للنحــت الزمالــك 2021 ، ملتقــى األرض اإللكــرتوىن للخزف الفنــى والصناعي للخزافــني العرب جامعة 

 stop جالــري خــان املغــريب الزمالــك 2021 ، املعرض االفــرتايض الدويل women in art التقنيــة الوســطي ببغــداد العــراق 2021 ، معــرض

the race  املنظــم بالتعــاون بــني دولــة الهنــد ونيبــال 2021 ، ســمبوزيوم أســوان الــدويل لنحــت األحجار الصلبــة يف دورتــه )26(لـ2021 .

مــروة زكـي
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She - طينيات أرضية
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مواليــد 1981، دكتــوراه فلســفة الرتبيــة الفنيــة خــزف ، أســتاذ الخــزف املســاعد بقســم الرتبيــة الفنيــة ، كليــة الرتبيــة النوعيــة جامعــة 

القاهــرة ، عضــو نقابــة الفنانــني التشــكيليني ، شــاركت بالعديــد مــن املعــارض منهــا: املعــرض العــام الرابــع والثالثــني بقــر الفنــون 

2012 ، صالــون الشــباب ، ورشــة التدويــن البــري املفاهيمــي مبركــز الجزيــرة للفنــون 2013 ، تحيــا مــر مبركــز الجزيرة للفنــون 2014، 

ملتقــى بصــات الفنانــني التشــكيليني التاســع ، مركــز شــبابيك الثقــايف 2015، املعــرض املتجــدد لفنــاىن اإلقليــم بقــر ثقافــة الفيــوم ، 

معــرض الخــزف الصغــر العاملــي املســافر بــني دول العــامل ARTgila  123، الربتغــال ، كوريــا ، أســبانيا ، اليونــان ، مــر ، إنجلــرتا ، كنــدا ، 

املكســيك ، 2017، 2018، املعــرض العــام ، ورشــة عمــل مــع الفنــان الصينــي ىل خونــج ليانــج Li Hong Liang مركــز الخزف بالفســطاط 

2017، معــرض أجنــدة مكتبــة اإلســكندرية ، أقامــت معــارض خاصــة منهــا: معــرض بقاعة عبد الســالم الريــف بنقابة الصحفيــني 2010، 

معــرض هندســيات بقاعــة طيــف بكليــة الرتبيــة النوعيــة ، جامعــة القاهــرة 2014، معــرض بقاعــة كــال خليفــة مركــز الجزيــرة للفنــون 

2015، معــرض بنائيــات خزفيــة بقاعــة طيــف بكليــة الرتبيــة النوعيــة جامعــة القاهــرة 2015، معــرض حلــول تشــكيلية بقاعــة طيــف 

بكليــة الرتبيــة النوعيــة، جامعــة القاهــرة 2016، معــرض عــزف عــى الجدار بقاعــة طيف بكليــة الرتبية النوعيــة ، جامعة القاهــرة 2017.

مــروة عــامر
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تحوالت - طني محروق وطالء زجاجي - 3 أجزاء - 50×57 سم-50×57 سم - 51×55 سم
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 ، التعبــر املجســم -تخصــص خــزف ، ماجســتر 2013  الفنيــة -جامعــة حلــوان 2006 ، مــدرس بقســم  بكالوريــوس الرتبيــة 

ــا 2005 ، 2007،  ــون امليدي ــة لفن ــرة 2004 ، الورش ــال الصغ ــا: األع ــة منه ــارض املحلي ــن املع ــد م ــاركت بالعدي ــوراه 2020 ، ش دكت

ــق 2019،  ــارص 2017 ، الطب ــزف املع ــى الخ ــده 2012 ، ملتق ــو ك ــرض ه ــباب 2010 ، 2013 ، 2014 ، 2016 ، مع ــون الش 2009 صال

معــرض انعــكاس القاهــرة 2019 ، واملعــارض الدوليــة منهــا: معــرض فيــا وراء الهويــة بربلــني أملانيــا 2008 ، معــرض اإلبريــق 

تشــجيعية  ، جائــزة  لالنســيا 2017 حتــى 2019  تابــع  ARTgila، معــرض جــوال  تركيــا 2014، معــرض 123  ازامــر  الذهبــي 

ــي 2017 . ــل جاع ــن عم ــباب ع ــون الش ــربى لصال ــزة الك ــكيلية 2003 ، الجائ ــون التش ــام للفن ــرض الع ــوان باملع ــة حل ــن جامع م

مــروة علـي محمــد
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مؤقت – خزف طينة أرضية – 30×120×15 سم
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مواليــد الرقيــة 1992 ، بكالوريــوس فنــون تطبيقيــة -جامعــة حلــوان -قســم الخــزف ، شــارك يف العديــد مــن املعــارض منهــا : صالــون 

الشــباب تابــع لــوزارة الثقافــة ، معــرض يض للشــباب العــريب ، معــارض تابعــة لـــ art d Egypt ، معــرض Egypt art fair ، معــارض خارج 

مــر يف تونــس والصــني ، نــال جائــزة صالــون الشــباب يف الخــزف ، الجائــزة الكربى يف معرض الشــباب لفنــون البرية ، معــرض روزنامة.

معــاذ الدمــايص
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بناء - طني أسواين وطني حجري أبيض - 4 أجزاء و36 بالطة- 135 ×60×40سم
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منى غريب

 مواليــد اإلســكندرية 1984 ، أســتاذ مســاعد بكليــة الفنــون الجميلــة -جامعــة اإلســكندرية -قســم النحــت 

تخصــص النحــت الخــزيف ، عضــو مبجلــس قســم النحــت بكليــة الفنــون الجميلــة جامعــة اإلســكندرية ، عضو 

بنقابــة الفنانــني التشــكيليني باإلســكندرية ، شــاركت ىف العديــد مــن املعــارض الخاصــة والجاعيــة والدوليــة 

منهــا بينــاىل بورســعيد 2007 ، معــرض اليوبيــل الذهبــى لكليــة الفنــون الجميلــة جامعــة اإلســكندرية 2007 

ــرض  ــكندرية 2010 ، مع ــون س ــرض فن ــس 2008 ، مع ــة تون ــون مبدين ــس للفن ــطي الخام ــايل املتوس البين

النحــت الــدويل بالخامــات الطبيعيــة مبكتبــة اإلســكندرية 2011 ، امللتقــى األول والثــاين للنحــت 2011 ، معــرض باملركــز الثقــايف املــري 

ــدويل باملغــرب 2014 ،  ــة ال ــاين القصب ــون التشــكيلية 2014 ، معــرض ملتقــى فن ــاين للفن ــدويل الث ــا 2013 ، مهرجــان الغردقــة ال بفيين

ــس 2018 ، ملتقــى  ــدويل  بتون ــم ال ــة الحل ــوان 2018 ، ملتقــى جرب ــامل  تاي ملتقــى الرتاســينا األول 2015 ، معــرض رواد الخــزف بالع

الربلــس الــدويل الخامــس 2018 ، املعــرض العــام ، بينــايل أوســرتاكا الــدويل للشــباب 2019 ، ملتقــى تطــوان الــدويل األول باملغــرب 2019 

امللتقــى الثالــث للخــزف باإلســكندرية 2019 ، صالــون القاهــرة 59 ، الصالــون الــدويل الثالــث للخــزف بتونــس افــرتايض 2020 ، ملتقــى 

الربلــس الــدويل الســابع 2020 ، معــرض فنــاين القصبــة بأليكانتــي بأســبانيا 2020 ، معــرض جائــزة آدم حنــني بقاعــة الهناجــر، وحصلــت 

عــى العديــد مــن الجوائــز منهــا : جائــزة تشــجيعية بصالــون شــباب اإلســكندرية 2004 ، جائــزة أوىل بصالــون ناجــى 2004 ، 2005 ، 

جائــزة ثانيــة ببينــاىل بورســعيد  2007 ، درع تقديــر مبهرجــان الغردقــة الــدويل الثــاين 2014 ، جائــزة تشــجيعية بصالــون شــباب مركــز 

اإلبــداع 2015 ، الجائــزة الثانيــة مبســابقة أوقــات الحظــر بنــادي ســبورتنج 2020 ، درع تقديــر مبعــرض الســفينة الرابــع بكنيســة العــذراء 

باإلســكندرية 2015، درع تقديــر مبهرجــان الغردقــة الــدويل الرابــع  بالغردقــة  2016 ، درع تقديــر مبهرجــان جربــة الحلــم تونــس 2018  

درع تقديــر مبلتقــى الربلــس الــدويل  كفــر الشــيخ   2018 ، لهــا العديــد مــن املقتنيــات لــدى أفــراد ومؤسســات يف مــر والخــارج .
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 عروسة النيل طني محروق ملون بالبطانات واألكاسيد

 30 × 60 × 55 
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معيــد بقســم الخــزف- كليــة الفنــون التطبيقيــة -جامعــة حلــوان 2001 ،  مــدرس مســاعد  بقســم الخــزف -كليــة الفنــون التطبيقيــة- 

ــوراه 2007 ، 2008 ، أســتاذ مســاعد  ــة اإلرشاف املشــرتك مــر، حصلــت عــى درجــة الدكت ــوان 2004- 2010 ، عضــو بعث جامعــة حل

بكليــة الفنــون التطبيقيــة، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض منهــا: مســابقة جامعــة حلــوان 2000 ، 2001، صالــون الشــباب الســادس 

ــون  ــر الفن ــة ق ــرض اآلني ــزة 2006 ، مع ــة الجي ــر ثقاف ــرض ق ــة 2004 ، مع ــكيلية )128( فنان ــون التش ــرض الفن ــر 2004 ، مع ع

ــر  ــة الفنــون التطبيقيــة 2010، معــرض جامعــة 6 أكتوب ــايل بورســعيد 2008 ، معــرض املــرأة كلي التشــكيلية ســعد زغلــول 2008 ، بين

2010 ، املعــرض العــام ، صالــون الشــباب ، مســابقة اآلنيــة الذهبيــة الثالثــة عــرة أزمــر تركيــا  2014 ، معــرض بعيونهــن 2018 بكليــة 

 ،2007 Sammelwelten und Mentalitäten الفنــون التطبيقيــة ، ورشــة عمــل بكليــة بــورج جيبشنشــتاين للفــن والتصميــم بأملانيــا

نالــت الجائــزة األوىل يف مســابقة جامعــة حلــوان 2000 ، 2001 .

منــى شمــس
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خزف أريض – 35 جزء – 2 × 2 مرت
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بكالوريــوس تربيــة نوعيــة ، شــعبة تربيــة فنيــة- جامعــة القاهــرة 2014 ، دبلومــة الحــرف التقليديــة مــن برنامــج  بيت جميــل  بالقاهرة 

التابــع ملدرســة األمــر تشــارلز بلنــدن 2014 ، 2016 ، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض الجاعيــة يف مجــال النحــت ، النســيج، األشــغال 

ــا: معــرض مــن وحــى الطبيعــة ىف مجــال النســيج  ــني عامــي 2011 ، 2022 منه ــم ، الخــزف عــى وجــه الخصــوص ب ــة ، التصمي الفني

قاعــة طيــف2011 ، معــرض أول طلعــة يف مجــال التصميــم قاعــة طيــف 2011 ، نحــت يف مجــال النحــت قاعــة طيــف 2013 ، مســابقة 

املواهــب الفرديــة يف مجــال األشــغال الفنيــة جامعــة القاهــرة  2013 ، ورشــة عمــل جداريــة مــن الفسيفســاء باألحجــار الطبيعيــة يف 

مقعــد الســلطان قايتبــاي بصحــراء املاليــك مبــروع Archinos Architecture جامعــة بــدر، نالــت شــهادة تقديريــة 2016،  ملتقــى 

بصــات الفنانــني التشــكيليني العــرب 12 دورة العــراق ، نالــت ميداليــة برونزيــة، ســمبوزيوم الخــزف الــدويل الثالــث، نالــت أوســكار 

املعــرض وشــهادة تقديريــة بقاعــة الهناجــر بــدار األوبــرا 2017، املعــرض العــام ، ســميوزيوم الخــزف الــدوىل ، نالــت أوســكار املعــرض، 

ــدار  ــة الهناجــر ب ــة بقاع ــت أوســكار املشــاركة ، شــهادة تقديري ــة 2018 ، نال ــرا املري ــدار األوب ــة الهناجــر ب ــة بقاع شــهادة تقديري

األوبــرا املريــة 2019، ســمبوزيوم الخــزف الــدويل الســادس 2020 ، معــرض أفريقيــا يف عيــون الفنــان الــدويل مبركــز التعليــم املــدين 

2021 ، معــرض فــن تشــكييل بــدار األوبــرا املريــة بقاعــة زيــاد بكــر 2022، لهــا مقتنيــات لــدى العديــد مــن األفــراد محليًــا ودوليًــا.

منــى ِعــزّات
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بدون اسم – طني أبيض + طني أسواين – 30 × 25سم

161



معيــدة بكليــة الفنــون الجميلــة جامعــة املنيــا ، شــاركت بالعديــد مــن املعــارض الجاعيــة ، أقامــت معرًضــا فرديًــا ، فــازت 

ــداع  ــزة إب ــة 2017، جائ ــات املري ــات الجامع ــبوع فتي ــزة أس ــات 2017، جائ ــداع للجامع ــزة إب ــا: جائ ــز أهمه ــن الجوائ ــد م بالعدي

ملراكــز الشــباب 2021 ، لهــا مقتنيــات لــدى العديــد مــن األفــراد أهمهــا لــدى ســيادة الرئيــس عبــد الفتــاح الســيي ، لــدى 

ــرة . ــنيا بالقاه ــف الس ــك ، متح ــة بالزمال ــون الجميل ــة الفن ــف كلي ــا، متح ــث باملني ــن الحدي ــف الف ــل متح ــات مث ــض املؤسس بع

مــي عبــد الله
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Soul  - خزف أريض مع بطانات مزججة – جزء واحد -  50 سم

163



ــوان، ماجســتر يف الخــزف 2016 ، دكتــوراه يف الخــزف 2020، شــاركت  ــة -جامعــة حل ــة الفنــون التطبيقي مــدرس بقســم الخــزف كلي

يف عــدة معــارض جاعيــة ، املركــز الثالــث يف مســابقة جامعــة حلــوان 2009، املركــز الثالــث يف مســابقة ICS 2011، جائــزة الخــزف 

لجمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة 2011.

نهــلة رشــوان
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Motion – خزف طباعة ثالثية األبعاد – جدارية مكونة من قطع صغرة –  10 ×30 سم إىل 5 ×10 سم
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بكالوريــوس الرتبيــة الفنيــة جامعــة حلــوان ، ماجســتر الخزف كليــة الرتبية الفنيــة ، مدربة بالفن لــذوى القدرات الخاصــة والعاديني من 

2012 حتــى اآلن ، شــاركت ىف العديــد مــن املعــارض الجاعية منهــا: معرض خاص بقطاعات وزارة الثقافة باملنوفية 2016 ، معرض نســيج 

2012 ، تصميم 2013 ، ســمبوزيوم الخزف الدوىل الثاىن والثالث 2016 ، 2017 ، صالون الشــباب 2016 ، مروع تراث مر الحى التابع 

للجامعــة الفرنســية وعرضــه ببيــت الســنارى 2017 ، صالــون الجنــوب 2017 ، ملتقــى سلســبيل النيــل واملعــرض التابــع لــه، وعمــل ورش 

فنيــة لألطفــال والشــباب عــى هامــش امللتقــى 2018 ، لهــا مقتنيات لــدى متحف الثــورة بالقناطر الخريــة عمل خزىف ولوحــات تصوير .

نــوران شلــبي
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الزهرة املقدسة – طني بورسلني – أكاسيد – جليز – 21 قطعة – بني 10 سم : 120 سم
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مواليد 1991 ، مدرس مســاعد بكلية الرتبية الفنية قســم النقد والتذوق الفني ، شــاركت يف صالون الشــباب دورات 22، 24، 25 ، 26، 27، 

30 ، 32 ، ملتقــى الخــزف الــدويل 15 ، بينــايل مكتبــة اإلســكندرية الــدويل الثامن لكتــاب الفنــان 2018، وحصلت عى املركــز الثاين لجائزة 

األســتاذ الدكتور املرحوم عبد الغني الشــال ، جائزة العرض الخاص يف صالون الشــباب 26 ، الجائزة التشــجعية يف صالون الشــباب30، 32 .

هــاجر رجــب
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البطة املطاطية الصفراء - طني وبطانات ملونة – 60 قطعة – 50×50×30
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ــة الخــزف املــري  ــة- جامعــة القاهــرة 1995، ماجســتر 2001 ، عضــو مؤســس يف جمعي ــة النوعي ــوس الرتبي ــد 1973، بكالوري موالي

2000 ، معيــدة بكليــة الرتبيــة النوعية-جامعــة القاهــرة ، مــدرس بكليــة الرتبيــة النوعيــة- تخصــص خــزف -جامعــة القاهــرة ، شــاركت 

ــزف 1996 ،  ــدويل للخ ــرة ال ــايل القاه ــباب 1993 ، 1994 ، 1995 ، 1996 ، 1997 ، بين ــون الش ــا: صال ــارض منه ــن املع ــد م يف العدي

ــا 2001،  ــايل كوري ــا 2000 ، بين ــة روم ــون املري ــة الفن ــعبي أكادميي ــار الش ــرض الفخ ــرة ، مع ــة الصغ ــال الفني ــون األع 2000 ، صال

معــرض الفــن املــري املعــارص بالربتغــال 2001 ، بينــايل القاهــرة الــدويل للخــزف 2002 ، معــرض الفــن املعــارص ببكــني الصــني 2004 

معــرض بانورامــا فــن الخــزف املــري يف القــرن العريــن مبكتبــة اإلســكندرية 2006 ، معــرض اإلنــاء خزفيــات معــارصة مبركــز ســعد 

زغلــول الثقــايف 2009 ، أقامــت عــدة معــارض خاصــة منهــا: معــرض بقاعــة إخناتــون مبجمــع الفنــون 2001 ، 2003، معــرض بقاعــة 

راغــب عيــاد مبركــز الجزيــرة للفنــون 2010 ، 2013 ، معــرض الدوامــة بقاعــة الحســني فــوزي مبركــز الجزيــرة للفنــون 2019 ، نالــت 

ــرة  ــايل القاه ــباب يف بين ــم ش ــزة التحكي ــباب 1995 ، جائ ــون الش ــزف صال ــال الخ ــزة األوىل يف مج ــز منها:الجائ ــن الجوائ ــد م العدي

الــدويل للخــزف 1996 ، 2002 جائــزة لجنــة التحكيــم صالــون الشــباب 1997 ، لهــا مقتنيــات لــدى متحــف الفــن املــري الحديــث .

هــالــة الــرزاز
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املزهرية – طني أسوانيل وطالء زجاجي ، معدن استانلس – ارتفاع 65 × 65 سم عرض
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مواليــد 1984 ، بكالوريــوس تربيــة فنيــة 2006 ، املاجســتر 2013 ، الدكتــوراة يف تخصــص الخــزف مــن كليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة 

حلــوان 2019، مــدرس يف قســم التعبــر املجســم تخصــص خــزف كليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة حلــوان ، شــاركت ىف العديــد مــن املعارض 

 de Ceràmica CICA والفعاليــات الفنيــة املحليــة والدوليــة منهــا مســابقة اإلنــاء الذهبــي ، أزمــر، تركيــا 2016 ، الــدورة  36 يف معــرض

Internacional Museu de Ceràmica de L’Alcora  أســبانيا2016 ، معــرض الطبــق مركــز الجزيــرة للفنــون الزمالــك اوبنتــو جالــري 

الزمالــك 2019 ، معــرض أجنــدة الــدورة الثانيــة عــرة مكتبــة اإلســكندرية مركــز املؤمتــرات قاعــة املعــارض الرقيــة 2019 ، املعــرض 

ــا وراء  ــردات 2021 ، ورشــة الفــن وم ــة التشــيك ، معــرض مف ــة الصغــرة ARTGILA 123  جمهوري ــدويل الجــوال للقطــع الخزفي ال

الهويــة ىف إطــار تفعيــل اتفاقيــة التعــاون العلمــي والثقــايف بــني جامعــة حلــوان وجامعــة الفنــون برميــن أملانيــا 2008 ، منحــة تبــادل 

ــدة  ــز عدي ــت جوائ ــا 2017 ، نال ــة Neumünster أملاني ــهر Künstlerhaus Stadttöpferei مدين ــدة ش ــة مل ــني الدولي ــني الخزاف الفنان

ــون الشــباب الســادس والعــرون أوســكار  ــزة صال ــر الضــوىئ 2007 ، جائ ــل الســادس للتصوي ــون الني ــة يف صال ــزة الثاني ــا: الجائ منه

الصالــون خــزف2015، الجائــزة الكــربى صالــون الشــباب الســابع والعــرون مــروع جاعــي خــزف2016 .

هــدى رجــاء
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 طينات بيضاء – معدن – زجاج  - 50 قطعة – 165×90 سم – استاند 120×30 سم
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ــع ، الســادس للخــزف 1998 ، 2002،  ــدوىل الراب ــايل القاهــرة ال ــا بين ــن املعــارض واملســابقات وورش العمــل منه ــد م شــارك يف العدي
صالــون الشــباب ، ملتقــى الفخــار الخامــس ، الســابع بقنــا 2003 ، 2006 ، صالــون األعــال الفنيــة الصغــرة الســادس 2003 ، املعــرض 
ــدويل  ــة ال ــا الجنوبي ــايل كوري ــكيلية  2004 ، بين ــون التش ــة للفن ــابقة العام ــلني 2003 ، املس ــى البورس ــم ع ــن الرس ــاىن لف ــدوىل الث ال
الخامــس للخــزف 2009 ، ســمبوزيوم الخــزف الــدوىل الثــاىن عــر املنيــا 2012 ، ســمبوزيوم الخــزف الــدوىل الرابــع عــر دهــب2014 ، 
املعــرض العــام ، صالــون القاهــرة 56 للفنــون التشــكيلية 2013 ، مســابقة اآلنيــة الذهبيــة الثالثــة عــرة  إزمــر  تركيــا 2014 ، مهرجــان 
ماكســابال لحريــق الخشــب بكــني الصــني 2015 ، معــرض كلــات عــى طريــق الحريــر املدينــة املحرمــة  بكــني الصــني 2015، معــرض 
جاعــى بقاعــة الجريــك كامبــوس 2016 ، ســمبوزيوم الخــزف الــدوىل الســادس صفاقــس  تونــس 2016 ،  ملتقــى الخــزف املعــارص 
2017 ، امللتقــى املتوســطى للخــزف صفاقــس تونــس 2017 ، ملتقــى الخــزف الــدوىل الثــاىن والعــرون زالكوســا رصبيــا 2017 ، معــرض 
جاعــي أكــواب وفناجينســتوديو ويفــرز للفنونكولكاتــا الهنــد 2018 ، عضــو لجنــة تحكيــم مبســابقة الطالئــع جمعيــة محبــي الفنــون 
الجميلــة الــدورة 58 لـــ 2018، ســمبوزيوم الخــزف الجــداري الــدويل األول بــر البــاى تونــس 2018 ، صالــون الخــزف الــدويل تونــس 
2018 ، معــرض الطبــق معــرض جاعــي 2019 ، الجائــزة الثالثــة خــزف ىف املســابقة العامــة للفنــون التشــكيلية2004 ، جائــزة ســراميكا 
 World Ceramic Exposition ــدى ــة ل ــا الجنوبي ــات بكوري ــن املقتني ــد م ــرون 2011،العدي ــاىن والع ــباب الث ــون الش ــال صال روي
Foundation ، املدينــة املحرمــة بكــني الصــني ، املركــز الوطنــي للخــزف الفنــي تونــس ، لــدى األفــراد مبروالخــارج لــدى وزارة الثقافــة .

هيثــم هــداية
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خزف أريض- 16 جزء -  2.5 × 2.5مرت
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أســتاذ الخــزف املســاعد كليــة الرتبيــة النوعيــة- جامعــة القاهــرة، عضــو لجنــة الفنــون التشــكيلية ، عضــو لجنــة املقتنيــات باملجلــس 

األعــى للثقافــة ســابًقا ، عضــو مجلــس إدارة نقابــة الفنانــني التشــكيليني ، شــارك يف العديــد مــن املعــارض الجاعيــة منها: بينــايل القاهرة 

الــدوىل الخــزف، املعــرض العــام ، معــرض ضــئ األول للفنانــني العــرب ، أقــام عــدة معــارض فرديــة ، معــرض مبركــز الجزيــرة وهيئــة 

قصــور الثقافــة، معــرض بكليــة الرتبيــة النوعيــة جامعــة القاهــرة ، لديــه مقتنيــات مبتحــف الفــن الحديــث، لــدى بعــض األفــراد مبــر .

وائــل فــاروق
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 شخوص – طني محروق – 3قطع
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وســام الحـــوام
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ــوان ، أســتاذ مشــارك  ــة جامعــة حل ــة الفني ــة الرتبي ــدويل 2001 ، أســتاذ مســاعد الخــزف بكلي ــا ال ــايل كوري ــة مــن بين  دبلومــة فخري

الخــزف بكليــة الفــن والتصميــم بجامعــة طيبــة باملدينــة املنــوره ســابقا ، كلفــت مــن قبــل ســمو أمــر منطقــة املدينــة املنــورة ومركــز 

املدينــة املنــوره لألبحــاث بعمــل مجموعــة مــن البحــوث العلميــة حــول البالطــات الخزفيــة يف الحــرم النبــوى الريــف واملشــاركة يف 

موســوعة معــار املدينــة املنــورة ، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض الجاعيــة داخــل مــر وخارجهــا منــذ 1999 وحتــى االن ، العديــد 

مــن دورات املعــرض العــام2010 حتــى االن ، أقامــت عــدد مــن املعــارض الفرديــة منهــا جاليــات الراكــو ، مناقيــش فــرح ، طلــه مــن 

شــباك الزمــن الجميــل ، تدويــره ، النوســتاليجيا 2010 ، 2021 ، جائــزة أحســن رســالة دكتــوراه عــى مســتوى كليــات الفنــون واآلداب 

بجامعــة حلــوان عــن رســالة اســتحداث تقنيــات أمنــه لخــزف الراكــو2010، لهــا مقتنيــات لــدى العديــد مــن األفــراد واملؤسســات خــارج 

ــى االن . ــان يف مــر من2001حت ــة الســعودية، ســفر الياب ــة العربي ــة ، اململك ــة املري ــا ، وزارة الخارجي ــا كوري ــا منه مــر وداخله



نوستاليجا القبة املرية - خزف – خشب – معدن- 21 جزء -  3 × 3مرت
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امل�شـــاركون

بالور�شــة الفنية امل�شاحبة

ل�شــــــالــــــــــــون فــــــــن اخلــــــــزف

بعنـــــــــــوان

» ال�شغـــــط والأختــــــــام «

تــــحـــــــــــــت اإ�رشاف  اأ . د / زيـــــــنــــــــــــب �شــــالــــــــــــــــــم

مبركز اخلزف واحلرف التقليدية بالف�شطاط

ىف الفرتة من 6 / 3 حتى 21 / 3 / 2022





امل�شــاركون

بالور�شــة الفنية امل�شاحبة

سـمــاء كــامل 

محمـد جــالل

صفيـة يحيــى 

فاطمة رمضان 

محمد جمــال 

محمود أوسام 

ميار مصطفـى 

نوران الغبايش

هاجر صـــالح

هايدي محمـد

إســراء أحمــد

إنجي سليمــان 

تقى مصطفــى

خلـــود أحمــد

داليـــا خـالـــد

رحــاب رشـدي 

روزان أشـــرف 

ســارة طـــارق 

ســــارة نبيــل



تقى مصطفىإنجي سليانإرساء أحمد

الفنانون امل�شاركون بالور�شة الفنية امل�شاحبة
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خلود أحمد رحاب رشديداليا خالد



سارة نبيلسارة طارقروزان أرشف

الفنانون امل�شاركون بالور�شة الفنية امل�شاحبة



187

علياء عبد العزيزصفية يحيىساء كامل



محمود أوساممحمد جالفاطمة رمضان 

الفنانون امل�شاركون بالور�شة الفنية امل�شاحبة



189

هايدي محمدهاجر صالحنوران الغبايش ميار مصطفى



شكر خاص

لفريــق العمل بقصـر الفنـون 

إعداد املادة العلمية للكتالوج 

مركز معلومات قرص الفنـــون

متـابـعـــة املــــادة العلميــة 

منـــال علـــوي



اإلخراج الفني للكتالوج

سمـر قناوي

سهـا صبـري 

شيامء نجيب

مراجعة لغة عربية 

سامح العبد

مها محمود

مدير إدارة املطبوعات 

اسامعيل عبد الرازق
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