
الدورة الأويل

فى الفرتة من 17يناير حتى 23 يناير 2016م
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هذه هي الدورة االأوىل النعقاد مهرجان احللي، وياأتي يف اإطار اهتمام وان�شغال 

وزارة الثقافة بتجديد الرتاث على كافة امل�شتويات، ويخت�ص �شندوق التنمية 

ومن  التقليدية،  الفنون  جمال  يف  خا�شة  املادي،  بالرتاث  يتعلق  مبا  الثقافية 

بينها »احللي«.

ويف هذه الدورة ما يبعث على ال�شعادة، اأن امل�شاركني وامل�شاركات فيها معظمهم 

من اجليل اجلديد، تخ�ش�شوا يف فن احللي، وجاءوا اإىل هذا امليدان لي�ص من 

واقع حبهم له فقط، لكنهم �شقلوا ذلك احلب بالدرا�شات العلمية املتخ�ش�شة، 

وا�شتلهموا الرتاث امل�شري منذ الع�شر الفرعوين.

الوطنية،  الهويات  وطم�ص  اإزاحة  على  يقوم  الذي  العوملة  ع�شر  نعي�ص  ونحن 

ل�شالح ما هو عاملي واأممي، ولذا فاإن اإقامة هذا املهرجان يعد يف جانب منه 

دفاعًا عن هويتنا امل�شرية، املمتدة منذ اآالف ال�شنني ومت�شكنا بها.

توؤكد  والتي  التاريخ،  امل�شريني املرتاكمة عرب  ثقافة  الكثري من  تعك�ص احللي 

قيمهم وتقاليدهم وروؤاهم اجلمالية والفنية.

                                                                               الكاتب/ حلمى النمنم

                                                                                  وزير الثقافة
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من ح�صن الطالع، اأن اأ�صتهل عملي كم�صرف على قطاع �صندوق التنمية الثقافية، 

بحدث، يهدف اإىل اإحياء اأحد فنوننا التقليدية الرائعة، فاحللي، هو جزء من 

التقليدية  احلرف  مركز  خالل  من  الثقافية  التنمية  �صندوق  يهدف  �صل�صلة 

اإىل  املتميزين  حرفييها  خربات  ونقل  اإحيائها،  على  العمل  اإىل  بالف�صطاط، 

الأجيال اجلديدة، بل وتطوير جودتها، لتكون م�صاهية للموا�صفات العاملية.

ومهرجان احللي، هو تظاهرة فنية، حتتفل بالتنوع، وت�صري على نهج العمل على 

اكت�صاف املواهب ال�صابة فى جمالت الإبداع املختلفة.

منتج  اإىل  النطالق  نقطة  بو�صفه  بالت�صوير  الهتمام  اأي�صًا  اأرتاأينا  هنا  من 

مبتكر، كما مل نغفل الإطار التنفيذي، بتنقياته، وهو اأي�صًا ما ي�صكل جزءًا هامًا 

من هذا املهرجان.

كل ال�صكر للجنة املنظمة والزمالء القائمني على هذا احلدث، الذي اعتربه، 

حمورًا هامًا، �صنعمل على ا�صتمرارة وتطويرة م�صتقباًل.

                                                   اأ.د/ نيفني الكيالين

                                                    امل�صرف على قطاع �صندوق التنمية الثقافية
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تكمن اأهمية الرتاث فى حياتنا املعا�شرة فى الدور الذى ميكن اأن يوؤديه فى حركة 

واجتاه الفكر القومى املعا�شر عرب التوا�شل والتاأ�شيل، فاملوروث كناجت للبيئة �شكاًل 

املعا�شر  الوقت  املتعاقبة، ممايدعونا فى  وتعبرًيا يكون حم�شاًل حل�شارات م�شر 

اإليه  نعود  اأن  ي�شتحق منا  الأنه  به  نن�شغل  باملوروث، ويجعلنا  اإىل احلاجة لالرتباط 

بالدرا�شة ال�شتخال�ص املعايري املر�شدة فى االختيار واالنتقاء، كما اأنه عون ملواجهة 

اإىل  وااللتجاء  الهوية،  طم�ص  حماوالت  ل�شد  ودرع  املعا�شرة،  ثقافتنا  مايهدد 

بالو�شف  اأو نعيده ولكن يتطلب منا درا�شة  الرتاث لالجتماع به، ال يجعلنا جنرته 

الفردية  احلرية  احرتام  مع  اأ�شيلة،  معا�شرة  �شيغ  مايدعم  ال�شتخراج  والتحليل 

ورف�ص التقوقع على الذات، وعدم االنف�شال عن الواقع، والعودة اإىل الرتاث التعنى 

اجرتاره اأو حماكاته، بل العمل على اإحيائه وا�شتمرارية مقوماته حلماية ال�شخ�شية 

الفنية القومية.

موروث  هى  فاحللى  واملعا�شرة،  الرتاث  مابني  احللى  مهرجان  اإليه  مايدعو  وهذا 

بيئتها،  وتقاليد  وعادات  وجغرافية  وتاريخ  ثقافة  باختالف  �شماته  تختلف  ان�شانى 

التاريخ وحتمل مامييزها، ومامتلكه  اإىل ماقبل  واحللى امل�شرية ت�شرب بجذورها 

من مميزات تناقلت بها عرب احل�شارات املتتالية فى تاريخ م�شر.

                                                                  اأ.د/عبدالعال حممد عبدالعال

                                                                        قومي�شري املهرجان



أعضاء اللجنة المنظمة

اأ�شتاذ ت�شميم احللى بق�شم املنتجات املعدنية و احللي – قومي�شري املهرجاناأ.د/عبدالعال حممد عبدالعال

مدر�ص بق�شم املنتجات املعدنية و احللي – االأمني العام للمهرجانم.د/ هبة اهلل م�شعد

اأ�شتاذ ت�شميم احللى بق�شم املنتجات املعدنية و احللي– ع�شوًا فنيًااأ.د/ عايدة الريفي 

مدر�ص بق�شم املنتجات املعدنية و احللي– ع�شوًا فنيًام.د/اأمرية فوؤاد �شليمان

اأ�شتاذ ت�شميم احللى بق�شم املنتجات املعدنية و احللي– ع�شوًا فنيًااأ.د/�شلوى عبدالنبى 

امل�شرف على مركز احلرف التقليدية بالف�شطاطاأ.د/فتحى عبد الوهاب

مدير ال�شئون االإدارية واالأن�شطة الفنية والثقافيةاأ. اإميان عبد املح�شن

مقرر اللجنة الفنانة  / جناة فاروق 
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أعضاء لجنة التحكيم

اأ�شتاذ ت�شميم احللى بكلية الفنون التطبيقية-جامعة حلواناأ.د/عبدالعال حممد عبدالعال

اأ�شتاذ ت�شميم احللى بكلية الفنون التطبيقية-جامعة بنهااأ.د/ منري ح�شن حممود ح�شن

اأ�شتاذ ت�شميم احللى بكلية الفنون التطبيقية-جامعة حلواناأ.د/�شلوى ح�شن عبدالنبى

اأ�شتاذ ت�شميم احللى بكلية الفنون التطبيقية-جامعة حلواناأ.د/ جمال ال�شيد االأحول

م�شممة حلى الفنانة/ زينب خليفة

إدراة الندوات

اأ�شتاذ الت�شميم بكلية الفنون التطبيقية-جامعة حلوان اأ.د/ م�شطفى عبدالرحيم

اأ�شتاذ الرتاث ال�شعبى املعهد العاىل للفنون ال�شعبية - اأكادميية الفنون  اأ.د/نهلة اإمام

إدارة ورش العمل

 م�شمم حلى

امل�شمم/ تامر فاروق

ح�شنى حمرو�ص 
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•اأ�شتاذ ت�شميم احللى واملجوهرات- ق�شم املنتجات املعدنية- كلية الفنون التطبيقية- جامعة حلوان  	

• فى اأثر فن امليداليات فى  ح�شل على املاج�شتري من كلية الفنون التطبيقية- جامعة حلوان، عام 1976	

امل�شوغات املعدنية .

• عن احلركة كقيمة فنية فى ت�شميم احللى . دكتوراه فى ت�شميم احللى عام 1984	

•له عدة بحوث من�شورة . 	

•�شارك فى العديد من املوؤمترات العلمية فى جمال ت�شميم و�شياغة احللى وامليداليات والعملة ورموز  	

التقدير، رئي�ص جمعية املثلث الذهبى للتنمية اجلمالية ببور�شعيد.

•من اأعماله ت�شميم واإنتاج املنتجات املعدنية ذات الطبيعة اجلمالية واال�شتن�شاخ من الرتاث و�شناعة  	

و�شناعة مكمالت االأحذية واحلقائب والهدايا التذكارية. 

عبدالعال محمد عبدالعال

أعضاء اللجنة المنظمة
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جامعة حلوان. • مدر�ص بق�شم املنتجات املعدنية واحللى- كلية الفنون التطبيقية – 	

. • ع�شو باملجل�ص االأعلى لنقابة م�شممى الفنون التطبيقية 2010- 2013	

•  ع�شو مبجل�ص اإدارة اجلمعية العربية مل�شممى الفنون التطبيقية من 2009- 2014	

• ع�شو بجمعية م�شر للفنون الثقافية والت�شكيلية. 	

•اإقامة العديد من الربامج التدريبية على فن �شياغة احللى لل�شيدات واالأطفال فى اإطار تنمية املراأة والطفل. 	

وتنظيم موؤمترات علمية  •  امل�شاركة كمدربة على �شياغة احللى فى امل�شروع االأملانى من مار�ص 2012 - 2015	

فى م�شر 2010 واالأردن 2012.

•اإقامة العديد من ور�ص العمل فى جمال فن احللى وفى املجال االأكادميى للطالب. 	

•احل�شول على العديد من �شهادات التقدير . 	

•امل�شاركة فى العديد من املعار�ص اجلماعية والفردية فى جمال احللى من اأهمها:)مهرجان احللى االأول  	

2003 والثانى 2006  - مهرجان الفن النوبى االأفريقى االأول2012- مهرجان احلرف التقليدية 2015- معر�ص 

»Collection« 2006  - معر�ص حلى اجلالية العربية باململكة املتحدة  2006- حلى »اأبي�ص واأ�شود« ب�شتوديو 

206 املعادى 2006- معر�ص حلى »اأبجد هوز« ب�شاقية عبد املنعم ال�شاوى الزمالك 2007- معر�ص مبركز اآرت 

الندي�ص للفنون باململكة املتحدة 2005- معر�ص بجالريى ايلني وديني�ص باململكة املتحدة 2005(.

•مقتنيات لدى االأفراد فى م�شر، ال�شعودية، اإجنلرتا ، اأمريكا ،اإيطاليا 	

هبة اهلل مسعد 
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عايده الريفي

جامعة  • اأ�شتاذ ت�شميم احُللي واملجوهرات – ق�شم املنتجات املعدنية واحُللي - كلية الفنون التطبيقية– 	

حلوان.

• ح�شلت على العديد من اجلوائز العلمية والفنية. 	

• لها العديد من االأبحاث املن�شورة ،  ح�شلت على لقب االأم املثالية بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان عام  	

2003م.

م . •  ع�شو جمل�ص خرباء تطوير وحتديث جامعة حلوان عام 2006	

•ع�شو جلنة بناء اخلطة التدري�شية واعادة الهيكلة لكلية الت�شاميم والفنون بجامعة االأمرية نورة بنت عبد  	

الرحمن بالريا�ص باململكة العربية ال�شعودية عام 2010م .

•اأقامت العديد من املعار�ص الفنية الفردية يف جمال املنتجات املعدنية واحللي . 	

• �شاركت يف العديد من املعار�ص الفنية مب�شر وال�شعودية والنم�شا. 	

•قامت باالإ�شراف على العديد من الر�شائل العلمية بجامعات م�شر وال�شعودية 	

• �شاركت يف جلان املناق�شة و التحكيم للعديد من الر�شائل العلمية بجامعة حلوان،وجامعة االأمرية نورة بنت  	

عبد الرحمن وجامعة امللك �شعود باململكة العربية ال�شعودية .

•قامت بتحكيم العديد من الكتب واالأبحاث واملوؤلفات العلمية بجامعات م�شر وجامعة امللك عبد العزيز  	

وجامعة طيبة باملدينة املنورة .
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سلوى محمد عبد النبى 

•اأ�شتاذ ت�شميم احللي واملجوهرات املتفرغ بق�شم املنتجات املعدنيه واحللي.  	

. • رئي�ص ق�شم املنتجات املعدنيه واحللي للعام اجلامعي 2014	

•لها عدة بحوث من�شورة فى العديد من املوؤمترات العلمية فى جمال ت�شميم و�شياغة احللى. 	

•اأقامت العديد من املعار�ص اخلا�شة من اأهمها: معر�ص احللي اإبداع ورمز - معر�ص حلي واأفكار من ف�شة-  	

معر�ص اإ�شالميات- معر�ص حلي 2005 - معر�ص احلوار مع االآخر-املركز الثقايف فينا باال�شرتاك مع الفنانة 

النم�شاوية جدون �شريجنر- �شاركت فى معر�ص االأ�شاتذه بكلية الفنون التطبيقيه لعام 1999 ، 2000 ، 2001، 

2014 - �شاركت يف معر�ص االأ�شاتذة بكلية الت�شاميم والفنون جامعة املللك عبد العزيز 2009 ، وكذلك 

�شاركت يف حتكيم معار�ص الفنون الت�شكيلية بجامعة طنطا 2002، 2003 ، 2004 . 
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أميرة فؤاد أنور سليمان

•مدر�ص بكلية الفنون التطبيقية -جامعة بنها. 	

•ع�شو موؤ�ش�ص برابطة امل�شار مل�شممى احللى. 	

. • 	ART -HEAع�شو موؤ�ش�ص فى جمموعة 

•م�شممة حلى معادن وزجاج- عملت ملدة عامني مع الفنانة عزة فهمى. 	

وزارة  • ح�شلت على �شهادات تقدير مل�شاركتها فى )مهرجان احللى االأول2001-معر�ص الهيئة املركزية – 	

الدفاع 2001(.

- معر�ص بال�شفارة  • �شاركت فى العديد من املعار�ص من اأهمها)مهرجان ال�شباب والريا�شة 2001	

الربيطانية 2004- معر�ص مبركز اآرت الندي�ص للفنون باململكة املتحدة 2005- معر�ص بجالريى اإيلني وديني�ص 

باململكة املتحدة 2005- معر�ص بق�شر ثقافة اجليزة 2006- �شالون الربيع ب�شاقية عبد املنعم ال�شاوى 2006 

-معر�ص ب�شتوديو 206 املعادى 2006 - مهرجان احللى الثانى مبركز اجلزيرة للفنون 2006 -معر�ص اجلالية 

العربية باململكة املتحدة  2006- معر�ص حلى »اأبي�ص واأ�شود« ب�شاقية عبد املنعم ال�شاوى الزمالك 2006- 

معر�ص حلى اأبجد هوز ب�شاقية عبد املنعم ال�شاوى الزمالك 2007 .

اإيطاليا. •  مقتنيات لدى االأفراد فى داخل وخارج م�شر ، ال�شعودية – اإجنلرتا – اأمريكا – 	
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مصطفى عبدالرحيم 

•اأ�شتاذ الت�شميم بكلية الفنون التطبيقية- جامعة حلوان. 	

•ع�شو بالعديد من النقابات واجلمعيات من اأهمها )نقابة الفنون  	

الت�شكيلية- نقابة م�شممى الفنون التطبيقية-ونقابة املهن التعليمية- 

اجلمعية امل�شرية لتكنولوجيا التعليم- احتاد االآثاريني العرب- موؤ�ش�ص 

جمعية اخلط العربى ببنى �شويف- اجلمعية االأهلية للفنون اجلميلة(.

•رئي�ص املوؤمتر االأول للحرف التقليدية-الهيئة العامة لق�شور  	

الثقافة2013 .

• كتاب بتكليف من وزارة الرتبية والتعليم . األف وراجع اأكرث من 20	

•اأ�شرف على العديد من الر�شائل العلمية بكلية الفنون التطبيقية  	

والرتبية الفنية بجامعة حلوان وكلية االآثار واملعهد العاىل للفنون ال�شعبية.

•ع�شو اللجنة العلمية الدائمة لرتقية االأ�شاتذة واالأ�شاتذة امل�شاعدين  	

باكادميية الفنون–املعهد العاىل للفنون ال�شعبية من 2015وحتى 2018م.

• وحتى االآن باأكرث  �شارك فى احلركة الفنية الت�شكيلية من عام 1962	

من مائة معر�ص جماعى وفردى داخل وخارج م�شر فى الت�شوير والر�شم 

واخلط العربى.

إدراة الندوات
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نهلة إمام

• اأ�شتاذ ورئي�ص ق�شم العادات واملعتقدات واملعارف ال�شعبية ، املعهد العايل  	

للفنون ، ال�شعبية اأكادميية الفنون.

• نائب رئي�ص حترير جملة الفنون ال�شعبية / الهيئة امل�شرية العامة  	

للكتاب.

• خبري املعارف ال�شعبية باالأر�شيف القومي للماأثورات ال�شعبية و امل�شرف  	

علي متحف الفن ال�شعبي العربي / مكتبة اال�شكندرية- امل�شرف العلمي علي 

مركز درا�شات الفنون ال�شعبية / اأكادميية الفنون.

•نائب رئي�ص جمل�ص اإدارة اجلمعية امل�شرية للماأثورات ال�شعبية .  	

•ع�شو املنظمة الدولية للفن . 	

• الن�شاط االأكادميي والعلمي : االإ�شراف علي العديد من ر�شائل املاچ�شتري  	

والدكتوراة .

• امل�شاركة يف العديد من املوؤمترات العلمية املحلية والدولية . 	

• امل�شاركة يف العديد من الندوات العلمية والثقافية . 	
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تامر فاروق

•ن�شاأ وتعلم �شياغة املجوهرات يف ور�شة اأبيه بال�شاغة امل�شرية.  	

•حر�ص بجانب تعلم املهنة على احل�شول على املعلومات العلمية الأ�شول كل خطوات ال�شياغة. 	

• ح�شل على �شهادة من املجل�ص العاملي للذهب كواحدة من ع�شر ور�ص قادرة على تطوير حرفة   عام 1998	

�شياغة املجوهرات يف م�شر.

• عمل كمدرب اأ�شا�شي يف ور�شة باجلامعة االمريكية. عام 2003	

• ببلجيكا. 	HRD ح�شل على �شهادة يف تقييم املا�ص من معهد ال 

عمل كرئي�ص للتدريب والدعم الفني مبركز تكنولوجيا احللى التابع لوزارة ال�شناعة والتجارة  • عام 2009	

اخلارجية. 

إدارة ورش العمل
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• يناير  من مواليد القاهره 18	

.1942

•حا�شل على دبلوم العمارة من  	
معهد ليوناردو دافين�شى �شنة 1967 

مب�شر.

•بداأ حياته العملية مع والده  	
اجلواهرجى بخان اخلليلى فى جمال 

احللى الذهبية و الف�شية و االأحجار 

الكرمية.

•تخ�ش�ص مبفرده فى ت�شميم  	
و تنفيذ خمتلف احللى )�شعبى ، 

م�شرى قدمي ، معا�شر(.

•اأقام معار�ص خا�شة و ا�شرتك فى  	
اأخرى عامة.

إسالم السيد غريب

أمير أغا

. • مواليد طنطا 1981	

•مدر�ص ت�شميم املنتجات املعدنية  	
واحللي بكلية الفنون التطبيقية.

•ماج�شتري الفنون التطبيقية يف  	
الت�شميم الرقمي 2006.

•دكتوراه يف الفل�شفة يف الت�شميم  	
من جامعة برونيل بلندن 2013.

•التدري�ص مبدر�شة الت�شميم  	
والهند�شة بجامعة برونيل بلندن.

•�شارك بالعديد من املعار�ص  	
اخلا�شة باحللي ومنها مهرجان 

احللي يف دورتيه االأوىل والثانية.

ضيوف الشرف
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• بدء احلركة  مواليد يوليو 1969	

الفنية �شنة 1989.

•�شارك فى العديد من املعار�ص  	
الفنية الفردية واجلماعية داخل 

وخارج م�شر . 

•حا�شل على اجلائزة االوىل  	
يف م�شابقة )خارج ال�شندوق( 

باال�شرتاك مع تاون هاو�ص و معهد 

امللينيوم االمريكي 2005. 

•يهتم ثائر جراب بتطوير الفنون  	
واحلرف التقليدية وابتكار اجتاهات 

واأ�شاليب جديدة وامل�شاعدة فى اإحياء 

الرتاث للنهو�ص باحلالة الثقافية 

واإعادة الهوية الفنية العربية.

•تنت�شر اأعماله حول العامل لدى  	
حمبى فنه.

•اأ�شتاذ بكلية الرتبية الفنية.  	
تخ�ش�ص الت�شوير –جامعة حلوان.

•امل�شاركة فى العديد من املعار�ص  	
الفردية واجلماعية داخل وخارج 

م�شر. 

•لدى مقتنيات لدى اأفراد داخل  	
وخارج م�شر.

ثائر جراب

جرمين فوزى سمعان 
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•اأ�شتاذ ورئي�ص ق�شم املنتجات  	
املعدنية واحللي بكلية الفنون 

التطبيقية جامعة حلوان.

•بكالوريو�ص فنون تطبيقية عام  	
.1980

• ماج�شتري فنون تطبيقية عام  	
.1989

• دكتوراه فنون تطبيقية عام 1998	

•املوؤلفات العلمية : مدخل يف  	
�شناعة احللي عام 2003 2- فن 

احللي بني النظرية والتطبيق عام 

.2008

•البعثات اخلارجية: بعثة اإ�شراف  	
م�شرتك لدرا�شة الدكتوراة بني 

جامعة حلوان وجامعة كا�شل باأملانيا 

االحتادية .

. • من مواليد دمياط عام 1948	

•ي�شغل حاليا وظيفة ا�شتاذ املعادن  	
بكلية الرتبية الفنية، ووكيل �شابق.

• معار�ص خا�شة يف جمال  اأقام 8	

الت�شكيل املعدين والت�شوير.

•�شارك باإنتاجه الفني يف كثري من  	
معار�ص الفنون الت�شكيلية اجلماعية 

التي تنظمها اجلهات املعنية فى 

م�شر وخارجها.

•له مقتنيات يف جهات خمتلفة من  	
بينها متحف الفن احلديث، وزارة 

الثقافة، نال العديد من اجلوائز 

و�شهادات التقدير.

جمال السيد األحول

حامد السيد البذرة



21

•اأ�شتاذ ا�شغال املعادن كلية الرتبية  	
الفنية جامعة حلوان  2014. 

•امل�شاركة فى العديد من املعار�ص  	
من اأهمها: مهرجان احللي االول 

والثاين- معر�ص التبادل الثقايف  

اإيطاليا- معر�ص االتبادل الثقايف 

املغرب- معر�ص »امل�شغوالت املعدنية 

واحللي« اليونان 2008،  معر�ص 

»احللي روؤية« 2013- معر�ص »وجوة 

م�شرية2« نحا�ص مطروق 2014 . 

ح�شل  علي جمموعة من اجلوائز و 

�شهادات التقدير منها جائزة االبداع 

يف جمال الر�شم 2004 باالأوبرا - 

اجلائزة الثالثة بينايل بور�شعيد 

.2005

•اأ�شتاذ الت�شميم املتفرغ بق�شم  	
املنتجات املعدنية واحللى-كلية 

الفنون التطبيقية-جامعة حلوان.

•ا�شت�شارى فى جمال التخ�ش�ص  	
وع�شو جمل�ص اإدارة الوحدة االنتاجية 

بكلية الفنون التطبيقية.

•حمكم خارجى لربنامج التطوير  	
كلية الرتبية-جامعة حلوان2010 

ا تكليف من وزارة الرتبية  واأي�شً

والتعليم لتطوير ومراجعة مناهج 

التعليم الفنى.

•االإ�شراف على الر�شائل العلمية  	
)ماج�شتري ودكتوراه ( كليةالفنون 

التطبيقية-جامعة حلوان.

خالد أبو المجد احمد

 رجب عبدالرحمن عميش
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•لي�شان�ص اآداب فل�شفة. 	
•بداأت العمل يف ور�ص ال�شاغة  	
بخان اخلليلي مع معلمي و �شناع 

احللي التقليدي. 

•بداأت تعر�ص قطعا فنية حتمل  	
طابعا ومفهوما مميزا.

•ا�شرتكت يف العديد من املعار�ص  	
الفردية واجلماعية مب�شر واخلارج. 

يقتني اأعمالها موؤ�ش�شات و اأفراد 

باأمريكا واأوروبا وال�شرق االأو�شط 

وهي تدير حاليًا معر�شها مب�شر 

اجلديدة والزمالك.

•اأ�شتاذ  اأ�شغال املعادن ورئي�ص  	
ق�شم االأ�شغال الفنية والرتاث- كلية 

الرتبية الفنية-جامعة حلوان .

•اأقامت العديد من املعار�ص  	
اخلا�شة منها )»احللي ومنظومة 

الطبيعة«2007 -«احللى بني 

الهند�شية والع�شوية » 2007-«احللى 

توا�شل ح�شارى »  2008.

•امل�شاركة فى العديد من املعار�ص  	
اجلماعية اأهمها )معر�ص االأعمال 

الفنية ال�شغرية االأول مبجمع 

الفنون بالزمالك – وزارة الثقافة 

.1998،1999،2002

•معر�ص الفنانات الت�شكيليات  	
ال�شعوديات- مركز االأمري �شلطان 

بالريا�ص2003(.

زينب خليفة 

زينب أحمد منصور 
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•عملت كم�شممة حلي يف باري�ص  	
وعر�شت يف معهد العامل العربي 

وجالريي Tilsam بني عامي 1991 

و 1996.

•اأقامت العديد من املعار�ص يف  	
م�شر واخلارج )اإخناتون، جممع 

الفنون، قاعة م�شربية، اأتيليه 

القاهرة..اإلخ( وباخلارج )فرن�شا، 

االأردن، ال�شني، النم�شا(.

•اأقتنيت اأعمالها من متحف الفن  	
احلديث بالقاهرة.

•حاليا تعر�ص اأعمالها يف  	
 Four Seasons hotel( بيمان

Garden City–( ، جالريي 
القاهرة بالزمالك، جالريي اأورينت 

ببريوت.

•مدر�ص بق�شم  االأ�شغال الفنية  	
والرتاث ال�شعبي ) تخ�ش�ص 

م�شغوالت معدنية وحلي ( كلية تربية 

فنية جامعه حلوان.

•فائز باأو�شكار الت�شميمات  	
العربية  2009 املركز االأول .

•معر�ص فردي حتت عنوان  	
)مفركة �شفت�شي(  2014 .

•العديد من املعار�ص اجلماعية  	
يف م�شر وال�شعودية واإيطاليا وتركيا 

واالإمارات العربية املتحدة .

•فائز يف م�شابقة االإبداع احلر  	
الدورة االأوىل 2001/2000 فئة 

املنا�شبات الر�شمية و الدورة 

الثانية 2002/2001  بجائزتني فئة 

املنا�شبات الر�شمية . 

سوزان المصرى

كرم مسعد احمد فرج
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•اأ�شتاذ م�شاعد باملعهد العايل  	
للفنون التطبيقية  مدينة 6 اكتوبر،  

ق�شم املو�شة ، تخ�ش�ص ت�شميم  

حلى وجموهرات ومكمالت املالب�ص.

• معر�ص خا�ص  اأقامت حواىل 82	

فى م�شر واخلارج .

•�شاركت فى احلركة الفنية  	
الت�شكيلية مب�شر و اخلارج  منذ عام 

1994 حتى االآن . 

•تدري�ص كور�شات لت�شميم وتنفيذ  	
�شناعة احللى واملجوهرات .

•مت عمل معار�ص بها منذ عام  	
1996 حتى االآن فى م�شر وال�شعودية.

وهاد سمير                                             
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اإبراهيم �شعيد 1 .

اأحمد البهن�شاوى 2 .

اأحمد ال�شاعر 3 .

اأحمد ال�شناوى 4 .

اأحمد بكرى 5 .

اأ�شامة عبدالرحمن 6 .

اإ�شراء طنطاوى 7 .

اإ�شراء عمرو حممد 8 .

اأ�شماء ال�شيد 9 .

اأ�شماء عبدالعظيم 10 .

اأ�شماء فرج تهامي 11 .

ال�شيماء م�شطفى 12 .

اأمانى فوزى 13 .

اأمل جمال عبدال�شتار 14 .

اأمل عبدالرازق 15 .

اإجنى �شابر 16 .

اآية اهلل احمد فهمى را�شد 17 .

اآية فايز 18 .

اإميان يا�شني 19 .

ب�شمة �شوقى 20 .

ب�شنت الري�ص 21 .

حازم ال�شيد 22 .

حامد العجمى 23 .

حف�شة اأحمد 24 .

حنان ر�شا 25 .

خالد اأحمد عبدالعزيز 26 .

راندا حممد م�شطفى 27 .

رحاب حممد 28 .

ر�شا عبداهلل 29 .

رقية رفعت 30 .

رميوندا اإدوارد 31 .

ريهام عادل 32 .

�شارة عبدالبديع عبدالبارى 33 .

�شاىل اأحمد 34 .

�شحر عبدالعظيم 35 .

�شلوى جمال ابراهيم 36 .

�شلوى حممود 37 .

�شمرية بوت�شريا 38 .

�شروق حممد اأحمد 39 .

�شيماء اجلارحى  40 .

�شالح عبداحلميد 41 .

عبدالرحمن حممد ربيع 42 .

عبدالعال عبداملنعم  43 .

ماجى نا�شف 44 .

حممد ابراهيم 45 .

حممد عبداملن�شف 46 .

مروة فوزى 47 .

م�شطفى حمدى 48 .

منال حممد �شالح 49 .

منة اهلل الروينى 50 .

منى فطني 51 .

جنالء ح�شنى االأ�شرف  52 .

ندا اأ�شرف 53 .

ن�شرين عزيز 54 .

ن�شوى عمران 55 .

نهال حممود عمر 56 .

نورا ربيع 57 .

نورا طارق �شالح الدين 58 .

نهى عنرت 59 .

هاجر حمدى 60 .

هاجر �شعيد 61 .

هاجر طارق 62 .

هالة حممد اأحمد جليلة 63 .

هانى عبداهلل 64 .

هبةاهلل ال�شيد 65 .

هدى هارون 66 .

هناء رجب 67 .

هند خلف 68 .

وليد عبداحلميد 69 .

ي�شرا رم�شان 70 .

أسماء المشاركين فى مهرجان الحلى يناير 2015
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•طالب بالفرقة الرابعة ق�شم  	
املنتجات املعدنيه واحللي كلية الفنون 

التطبيقية - جامعه حلون.

•طالب بالفرقة الرابعة ق�شم  	
املنتجات املعدنية-كلية الفنون 

التطبيقية-جامعة حلوان.

•امل�شاركة مبنتجات حلى مبعر�ص  	
ق�شم املنتجات املعدنية 2015.

إبراهيم سعيد ذكي

أحمد عادل بهنساوي 
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• �شائغ حلى الف�شة.  	
مركز  • انتداب بق�شم احللى – 	

احلرف التقليدية بالف�شطاط- 

�شندوق التنمية الثقافية- وزارة 

الثقافة.

•امل�شاركة فى ور�شة عمل املوكمى  	
بالتعاون بني قطاع �شندوق 

التنمية الثقافية واملركز الثقافى 

اليونانى2012(.

•م�شمم ر�شوم متحركة ـ اإحتاد  	
االإذاعة والتليفزيون منذ 2002.

•امل�شاركة فى العديد من  	
املعار�ص من اأهمها:»حلي نبت 

االأر�ص« 2014-« االأعمال الفنية 

ال�شغرية«،قاعة دروب للفنون 

دورات 2013، 2012، 2011-

معر�ص »الثورة امل�شرية »ق�شر 

الفنون2012-« االأعمال الفنية 

ال�شغرية« ـ مركز حممود خمتار 

الثقايف2011- �شالون ال�شباب ـ 

الدورة الثانية والع�شرون ـ ق�شر 

الفنون2011.

•حا�شل على العديد من �شهادات  	
التقدير من اأهمها درع بينايل العني 

الدويل لل�شباب – االإمارات العربية 

املتحدة- 2001.

أحمد الشاعر

أحمد فايز الشناوي



28

•ا�شم ال�شهرة : اأحمد بكرى 	
•طالب بالفرقة الرابعة ق�شم  	

املنتجات املعدنية واحللى-  كلية 

الفنون التطبيقية –جامعة حلوان .

 – • مدر�ص بكلية الرتبية الفنية 	

جامعة حلوان ق�شم االأ�شغال الفنية 

والرتاث ال�شعبى .

•حا�شل على درجة الدكتوراه فى  	
فل�شفة الفنون من اأكادميية الفنون 

احلكومية االأذربيجانية.

•حا�شل على جائزة املركز االأول  	
بال�شيمبوزيوم الدوىل لفنانى احلرف 

اليدوية باأنقرة- تركيا عام 2011م. 

• �شارك بالعديد من املعار�ص  	
داخل وخارج م�شر وحا�شل على 

العديد من اجلوائز و�شهادات 

التقدير املحلية والدولية.

أحمد محمد أحمد بكرى  

أسامة عبد الرحمن
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• 	Oza :ا�شم ال�شهرة

•طالبة بكلية الفنون التطبيقية-  	
بق�شم املنتجات املعدنية و 

احللي–جامعة حلوان 

•عملت عدة مرات كعار�شة  	
للحلي .

•امل�شاركة بتنفيذ جدارية ) تلوين  	
زيت (. 

•مذيعة باأحد حمطات االإذاعة .   	

•لي�شان�ص اآداب ق�شم فرن�شى. 	
• در�شت ت�شميم و�شياغة احللى  	
تعزيز   Prime من خالل م�شروع

التدريب مابني االجيال فى دول 

املتو�شط - مركز تكنولوجيا احللى - 

وزارة ال�شناعة.

إسراء عمرو  محمد

إسراء طنطاوي
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•حا�شلة على لي�شان�ص احلقوق  	
عام2007.

•م�شمم حلى حر.  	
•التدريب واإقامة ور�ص عمل  	

لت�شكيل املعادن وت�شميم احللى.

•دبلوم الفنون واحلرف التقليدية  	
تخ�ش�ص معادن.

•العمل ب�شركة االإن�شجام احلقيقى  	
)ثائر جراب( منذ عام2010 

كم�شممة حلى.

أسماء السيد على

•طالبة  بق�شم املنتجات املعدنية  	
واحللى الفنون التطبيقية – جامعة 

حلوان .

•امل�شاركة بور�ص عمل داخل الق�شم  	
العلمى .

أسماء عبدالعظيم
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•طالبة ماج�شتري يف اكادميية  	
الفنون- معهد الفنون ال�شعبية .

•م�شممة حلي حر. 	
  • 	prime امل�شاركة فى ور�ص العمل

project  مبركز التكنولوجيا 
للحلي . 

الشيماء مصطفي 

•ا�شم ال�شهرة: اأ�شماء تهامي. 	
•طالبة بالفرقة الثالثه - كلية  	

الفنون التطبيقية - ق�شم املنتجات 

املعدنية واحللي – جامعة حلوان.  

أسماء فرج تهامي



32

. • مواليد ال�شرقية 1983	

•مدر�ص بكلية الرتبية النوعية-  	
جامعة الزقازيق.

•دكتوراه يف الرتبية الفنية -اأ�شغال  	
املعادن-جامعة عني �شم�ص بتقدير 

ممتاز مع التو�شية بتبادل الر�شالة 

مع اجلامعات والكليات املناظرة.

أماني فوزي العجمي

•ا�شم ال�شهرة : اأمل جمال . 	
•حا�شله على مركز ثالث  فى  	
جمال اخلزف مب�شابقة بجامعة 

حلوان 2014-2012.

•حا�شله على مركز ثالث  فى  	
جمال اخلزف مب�شابقة بجامعة 

حلوان 2014-2012.

•مقتنيات: لدى الدكتوره �شهري  	
عثمان 2014 من م�شابقه نهر البحر 

ب�شاقية ال�شاوى.

•م�شاركة فى معر�ص)�شورة  	
العامل( اأتيليه اال�شكندرية - املوؤ�ش�شة 

�شارينكو – اأيطاليا بالتعاون مع 

جماعة الفنانني و الكتاب.

أمل جمال عبد الستار



33

•طالبة بكلية الفنون التطبيقية  	
جامعة حلوان ق�شم املنتجات املعدنية 

و احللى.

•التدريب على اأعمال ال�شياغة  	
العامة و الزجنغراف و مراحل 

ت�شنيع العملة و امليدالية.

أمل عبد الرازق 

•مدر�ص بكلية الرتبية النوعية  	
جامعة بنها.

•�شاركت مبعر�ص روؤى اأبداعية  	
لفنانى جمعية فنانى الغورى 

عام 2015 م بقاعة العر�ص بيت 

ال�شنارى- معر�ص جمعية فنانى 

الغورى بق�شر االأمري طاز عام 

2014م– معر�ص بعنوان ) امل�شرى 

بني املا�شى والثورة( بقاعة توت 

للفنون الت�شكيلية– الدقى عام 

2013م - املعر�ص العام الـ34  

بق�شر الفنون عام 2012م، والعديد 

من املعار�ص اخلا�شة .

إنجى صابر درويش 
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•معيده بق�شم اال�شغال الفنية.  	
والرتاث ال�شعبى بكلية الرتبية الفنية 

جامعه حلوان 2011.

•بكالوريو�ص تربية فنية بدرجة  	
امتياز مع مرتبة ال�شرف- تربوى-

جامعه حلوان 2010.

•احد طالب املدر�شة ال�شيفية  	
للتعاون الثانى بني جامعة حلوان 

مب�شروجامعه برمين باملانيا 2013.

•امل�شاركة بالعديد من املعار�ص  	
اجلماعية كما اقامت عده ور�ص فنية 

تابعة لوزارة الثقافة.

آيه فايز محمد داود 

•بكالوريو�ص جتارة اال�شكندرية. 	
•ا�شرتكت فى م�شروع برامي  	

واختريت بعد الت�شفيات االولية 

لال�شرتاك و اختريت فى الت�شفيات 

النهائية رغم املناف�شة بني امل�شرتكني 

واكت�شبت اخلربة اتعلمت كل 

مايخ�ص احللى واثبت فى نهاية 

امل�شروع جناحها من خالل اختيارها 

من قبل املركز ملثال االجتهاد فى 

امل�شروع رغم اخلربة القليلة امام 

عدد من املناف�شني ذو اخلربة 

الكبرية.

آية راشد
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•م�شممة جموهرات فى م�شنع  	
كريمينا جولد، مدينة العبور، منذ 

. 2012

• كور�ص �شياغة حلي  مبركز  	
تكنولوجيا احللى وزارة ال�شناعة، 

.2014

•م�شممة جموهرات فى م�شنع  	
ايجيبت جولد، مدينة العبور، 2007: 

.2012

•اخ�شائية تربية فنية بوزارة  	
االأوقاف وال�شئون اال�شالمية، 

الكويت- 2007.

•�شهادة تقدير املركز الثقافى  	
الفرن�شى، 2005-�شهادة تقدير 

ادارة العجوزة التعليمية، 2004.

إيمان ياسين حسين

. • مواليد القاهرة 1978	

•حا�شلة على درجة دكتوراه  	
الفل�شفة يف الرتبية النوعية ق�شم 

الرتبية الفنية، تخ�ش�ص نحت عام 

2007م بتقدير ممتاز.

•اأ�شتاذ النحت امل�شاعد بكلية  	
الرتبية النوعية جامعة عني �شم�ص.

بسمة شوقي نصيف
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•بكالوريو�ص الفنون اجلميلة ق�شم  	
عمارة.

•تتمتع ت�شميماتها من احللى  	
بارتباطها بالرتاث امل�شرى ويتم 

التاأكيد على ذلك باإعطاء قطعة 

احللى الطابع القدمي.

•�شاركت فى العديد من املعار�ص  	
من اأهمها )املركز الثقافى 

الفرن�شى– اأتيليه ا�شكندرية – 

املركز الثقافى الفرن�شى(

•ح�شلت على دبلومة ت�شميم  	
و�شياغة احللى مبركز تكنولوجيا 

احللى –وزارة ال�شناعة 2007 .

بسنت الريس

•امل�شاركة يف املعار�ص اجلماعية  	
التي اقيمت بكلية الرتبية 

النوعية–جامعة املن�شورة من 

عام)1991-1995( - معر�ص ثنائي 

بق�شر ثقافة الزقازيق عام 1993- 

معر�ص فردي بكلية الرتبية النوعية 

جامعة املن�شورة عام1994- �شالون 

ال�شباب العا�شر 1998- بينايل 

بور�شعيد القومي الرابع 1999- 

امل�شاركة يف م�شابقة جائزة اأجنحة 

عربيه للنحت املعا�شر 2013-اململكة 

العربية ال�شعودية-جدة.

حازم السيد محمد



37

•ا�شم ال�شهرة :حامد العجمى. 	
ق�شم  • بكالوريو�ص فنون تطبيقية – 	

املعادن 1970.

.  • م�شمم ا�شت�شارى  1947	

•كبري م�شممني مب�شلحة �شك  	
العملة باملعا�ص .

•ع�شو نقابتى م�شممى الفنون  	
التطبيقية و الت�شكيلية واآتيليه 

القاهرة ، الفوز بت�شميم بع�ص 

العمالت التذكارية واملتداولة واآخرها 

اجلنيه و ن�شف اجلنيه املعدنيان 

. 2005

حامد أحمد العجمى

•بكالوريو�ص اعالم 	
 • 	gold-silver دبلومة 

smithing من مركز تكنولوجيا 
احللي JTC  )ت�شميم –�شياغة- 

ت�شكيل بال�شمع- تركيب اأحجار( 

�شاركت يف عدة معار�ص يف داخل 

وخارج م�شر منها : معر�ص 

جيلوريكا بق�شر املان�شرتيل ب2015 

واي�شا بازار برلني ثالث �شنوات  

.2015 -2014  -2013

•اأعتمد يف ت�شميماتي علي الرتاث  	
امل�شري مبا به من تنوع ال�شتلهم منه 

ت�شميمات تنا�شب روح الع�شر .

حفصة أحمد عالم
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•م�شمم حلى حر. 	
  • 	prime امل�شاركة فى ور�ص العمل

project  مبركز التكنولوجيا 
للحلي . 

حنان رضا

•م�شمم حلى حر. 	
  • 	prime امل�شاركة فى ور�ص العمل

project  مبركز التكنولوجيا 
للحلي . 

خالد احمد



39

•خريجة تربية فينه جامعة حلوان  	
.2010

•تعمل حاليا على اإعداد ر�شالة  	
املاجي�شتري يف ق�شم اأ�شغال معادن .

•ا�شرتكت يف العديد من املعار�ص  	
الفنية اجلماعية وح�شلت على 

ميدالية يف معر�ص )فنان( الأف�شل 

عمل حلي.

•ا�شرتكت اأي�شا يف املوؤمتر الدويل  	
للرتبية الفنية 2005 .

•ح�شلت اأي�شًا على �شهادة تقدير  	
من جمل�ص الذهب العاملي ملهارات 

البيع والت�شويق الب�شري 2009، 

وتعمل حاليا يف جمال ت�شميم 

وت�شنيع احللي.

راندا محمد مصطفى

 – • مدر�ص بكلية الرتبية الفنية 	

بق�شم االأ�شغال الفنية والرتاث 

ال�شعبى. �شاركت بالعديد من 

املعار�ص من اأهمها)�شالون 

االأعمال الفنية ال�شغرية 

2000،2002،2003- �شالون ال�شباب 

الثالث ع�شر 2001- ال�شالون 

االأول جلماعة �شباب الفنانني اأتلية 

القاهرة 2003- معر�ص م�شروع 

برامي Prime 2015- مهرجان 

الفرعون ال�شغري2005- واملتحف 

اال�شالمي 2006- معر�ص م�شابقة 

�شفارة �شربيا 2014.

•�شاركت فى العديد من ور�ص  	
العمل الفنية للتبادل الثقافى 

امل�شرى الرو�شى 2005- وامل�شرى 

الكويتى 2006. 

رحاب محمد عبد العال
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•مدر�ص املعادن بق�شم الرتبية  	
الفنية– كلية الرتبية النوعية2001 

•امل�شاركة فى العديد من املعار�ص  	
من اهمها )» حلى بني الكتلة 

والفراغ« 2005-مهرجان فن احللي 

الدورة الثانية مبركز اجلزيرة 

للفنون 2006 –»حلى بالرتاكيب 

الن�شجية« 2010 - »تراكيب معدنية« 

جامعة كفر ال�شيخ 2011 ، »خيوط 

وحلى« 2012- »حلى يف حب م�شر« 

2012-اجتاهات ت�شميمية للحلي 

املعدنية« 2013- »حلى وموزاييك« 

2014- »حلى واأبواب ... روؤية 

م�شتلهمة من االأبواب القدمية« 

.2015

رشا عبد اهلل جاويش 

•طالبة بالفرقة الرابعة كلية  	
الفنون التطبيقية-جامعة حلوان - 

ق�شــــم املنتجات املعدنية واحللى.

•حا�شلة على تدريب فى)امل�شنع  	
احلربي- مركز تكنولوجيا احللى- 

م�شلحة �شك العمله(.

•امل�شاركة مبنتجات احللى فى  	
املعر�ص ال�شنوى لق�شم املنتجات 

املعدنية واحللى 2015 .

رقيه رفعت همام
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•بكالوريو�ص الفنون التطبيقية  	
ق�شم املنتجات املعدنية واحللى– 

جامعة حلوان- 2014.

•م�شممة جموهرات املا�ص  	
)CAD( ب�شركة الزودى2014 – 

.2015

•عمل منتجات حلى �شديقة للبيئة  	
.2012 )Be Green( ل�شالح

ريموندا إدوارد رزق اهلل

•ا�شم ال�شهرة: ريهام هدهد. 	
•بكالوريو�ص الرتبية الفنية-  	

ت�شوير- جامعة حلوان.

•امل�شاركة فى العديد من املعار�ص  	
اجلماعية) جنوب اإفريقيا2011- 

دبى االإمارات2012-قاعة 

Shakty املعادى 2014-�شالة 
كراكيب الدقى2014 –دار االأوبرا 

امل�شرية2015 (.

ريهام عادل هدهد
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•بكالوريو�ص فنون تطبيقية جامعة  	
حلوان - ق�شم منتجات معدنية وحلي 

. 2008

•م�شمم مبكتب اأرابي�شك الين  	
لالأعمال الفنية �شمن  فريق عمل 

.2009 - 2008

• وحتى  م�شمم حر من 2010	

االآن. �شاركت يف العديد من املعار�ص 

واملهرجانات والندوات اخلا�شة 

باأعمال املعادن واحللي.

•�شاهمت كمدرب ومتدرب يف  	
العديد من الدورات التدريبية 

وور�ص العمل يف العديد من امللتقيات 

واملراكز الثقافية التي تهدف 

لالرتقاء بالفن واملجتمع.

•بكالوريو�ص فنون جميلة . 	
•در�شت احللى من خالل م�شروع  	

Prime تعزيز التدريب مابني 
االجيال فى دول املتو�شط - مركز 

تكنولوجيا احللى - وزارة ال�شناعة.

ساره عبد الحميد

سالي أحمد عبد القادر 
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•طالبة بالفرقة الثالثة - كلية  	
الفنون التطبيقية - ق�شم املنتجات 

املعدنية واحللي – جامعة حلوان 

للعام اجلامعى 2016-2015 .

سلوى جمال إبراهيم

سحر عبد العظيم

م. • بكالوريو�ص تربية فنية 2006	

•تدر�ص مادة اأ�شغال املعادن. 	
• اإنتداب بكلية الرتبية النوعية  	

الزقازيق 2015م.

•كور�ص اإعداد مدربني باملركز  	
الكندى بالتنمية الب�شرية 2015م.
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•ا�شم ال�شهرة: �شلوى حممود. 	
•مدر�ص م�شاعد بكلية الرتبية  	

النوعية-جامعة القاهرة.

•امل�شاركة فى العديد من املعار�ص  	
اجلماعية منها معار�ص بكلية الرتبية 

النوعية –معر�ص االأعمال ال�شغرية 

.2009

•امل�شاركة فى جتميل منطقة  	
كردا�شة و�شربامنت 2004.

•م�شممة حلى.  	
•تعلمت احللى فى ور�ص العمل  	

اخلا�شة بت�شميم و�شياغة احللى 

ومنها )ور�شة الت�شميم 2012- 

الرت�شيع باملينا الباردة2013- ور�شة 

حلام مبركز تكنولوجيا احللى 

2013- ا�شتوديو الت�شميم، عزة 

فهمى 2014- م�شروع برامي مبركز 

التكنولوجيا احللى 2015- النحت 

على ال�شمع مبركز التكنولوجيا 

احللى 2015(. 

سلوى محمود حنفى

سميرة بوتشيرا
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•بكالوريو�ص فنون تطبيقيه ق�شم  	
منتجات معدنيه وحلي .

•تخ�ش�شت يف جمال احللي . 	

•م�شممة حلى �شعبي معا�شر . 	
•بكالوريو�ص الرتبية الفنية عام  	

.2009

•حا�شلة على درجة املاج�شتري يف  	
احللى ال�شعبيه عام 2015.

شروق محمد فولي

شيماء الجارحى 
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•بكالوريو�ص الفنون التطبيقية  	
ق�شم املنتجات املعدنية واحللى 

. 2015

•اأ�شتاذ م�شاعد اأ�شغال املعادن  	
بكلية الرتبية النوعية جامعة عني 

�شم�ص.

•معر�ص بعنوان الف�شة يف احللي  	
املعا�شر ب�شاقية ال�شاوي2009م- 

معر�ص بعنوان نباتيات معدنية بقاعة 

اآون للفنون الت�شكيلية بكلية الرتبية 

النوعية جامعة عني �شم�ص 2011- 

معر�ص بعنوان تراكيب معدنية )1( 

باأتيليه القاهرة 2012م- معر�ص 

بعنوان احلركة االإيهامية يف 

املعلقة املعدنية بقاعة اون للفنون 

الت�شكيلية2014- معر�ص بعنوان 

تراكيب تعبريية حللي معدنية بقاعة 

اأون للفنون الت�شكيلية2015.

صالح عبدالحميد

عبد الرحمن محمد ربيع 
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•طالب بال�شنة النهائية بكلية  	
التجارة ـ جامعة حلوان.

•العمل لدى �شركة االن�شجام  	
احلقيقى و امل�شاركة فى العديد من 

االأعمال الفنية )اأعمال مركبة - 

وحدات اإ�شاءة - حلى ( و امل�شاهمة 

فى اأعمال اأخرى ذات طابع فنى 

)ت�شكيل معادن (

عبدالعال عبدالمنعم

•حا�شلة على بكالريو�ص تربية  	
نوعية )تربية فنية( جامعة عني 

�شم�ص دفعة  2013.

•حا�شلة على دبلوم خا�ص فى  	
النحت  2015.

•حت�شري ر�شالة ماج�شتري فى  	
النحت .

• معار�ص فنية  فى  �شاركت فى 8	

مركز طلعت حرب بال�شيدة زينب ، 

و مكتبة امل�شتقبل بج�شر ال�شوي�ص و 

قاعة اأون بكلية تربية نوعية جامعة 

عني �شم�ص .

ماجي ناصف
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•خريج اأكادميية الفنون )املعهد  	
العاىل للفنون امل�شرحية �شعبة ديكور 

عام 2000.

•قام باإخراج اأفالم ت�شجيلية  	
حتتوى على مزيج من كرتون 

وليف-�شاركت فى �شالون االأعمال 

ال�شغرية عام 2002.

•العمل احلاىل خمرج بالتلفزيون  	
امل�شرى فى جمال الر�شوم واخلدع 

ال�شينمائية.

•بكالوريو�ص الفنون التطبقيه ق�شم  	
النحت جامعة حلوان.

•مهند�ص  ا�شطمبات- م�شمم  	
حلى حر.

محمد عبد المنصف

محمد إبراهيم 
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•قام بت�شميم وتنفيذ دروع عيد  	
العلم اخلام�ص جلامعة القاهرة 

وت�شميم وتنفيذ دروع يوم اخلريجني 

لكلية الرتبية النوعية جامعة 

القاهرة.

• مدرب بربنامج تدريب ال�شيدات  	
والفتيات على اكت�شاب مهارات اإنتاج 

احللي وامل�شغوالت املعدنية و�شارك 

يف مهرجان فن احللي الثاين مبركز 

اجلزيرة للفنون. 

مصطفى حمدى

•مدر�ص بكلية الرتبية الفنية-  	
جامعه حلوان.

•�شاركت فى مهرجان احللى  	
الدورة االأوىل والثانية مبركز 

اجلزيرة للفنون.

• اأقامت معر�ص فردى  	
بعنوان)الرمزيه وتلقائية التعبري فى 

احللى( عام 2012.

•املعر�ص العام الدورة ال�شاد�شة  	
والثالثني 2014، ال�شابعة والثالثني 

 .2015

مروة فوزى يوسف
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•بكالوريو�ص فنون جميلة. 	
• �شاركت فى العديد من املعار�ص  	

الفنية - در�شت احللى من خالل 

م�شروع Prime تعزيز التدريب 

مابني االجيال فى دول املتو�شط- 

مركز تكنولوجيا احللى - وزارة 

ال�شناعة.

•م�شممة حلى ومعيدة بق�شم  	
املنتجات املعدنية واحللي كلية الفنون 

التطبيقية جامعة حلوان.

•تخرجت يف كلية الفنون التطبيقية  	
عام 2009.

•�شاركت يف معر�ص �شالون الربيع  	
2012 ب�شاقية ال�شاوي.

•�شاركت يف تنظيم معر�ص طلبة  	
ق�شم املنتجات املعدنية واحللي 

دي�شمرب 2014.

منال  محمد صالح

منة مصطفى الرويني 
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 – • مدر�ص بكلية الرتبية النوعية	

جامعة كفرال�شيخ- تربية فنية – 

اأ�شغال معادن.

•امل�شاركة مبعر�ص جماعي  	
باجلامعة 2011. 

•كما اأقامت العديد من املعار�ص  	
الفردية من اأهمها)»حلى مملوكية« 

2006- معر�ص »م�شغوالت معدنية 

من الطبيعة«2010- »ت�شكيالت 

معدنية«2011،2014- »حلى 

و�شخور«2013- »رقة التفا�شيل 

حللى م�شتوحاة من الفرا�شات« 

2014- »بانوراما خ�شبية«2011. 

نجالء حسنى األشرف 

•تخرجت من اجلامعة االأمريكية  	
بالقاهرة واجتهت لت�شميم احللي .

• تخ�ش�شت يف ت�شميم  	2011

احللي امل�شتوحاه من الرتاث ال�شعبي 

امل�شري وجميع الثقافات  حيث 

ت�شكل ثقافات العامل كنز كبري من 

االأفكار والت�شاميم.

منى فطين
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•خريجة اإقت�شاد وعلوم �شيا�شية . 	
• در�شت احللى من خالل م�شروع  	

Prime تعزيز التدريب مابني 
االأجيال فى دول املتو�شط - مركز 

تكنولوجيا احللى - وزارة ال�شناعة.

نسرين عزيز

•بكالوريو�ص الفنون التطبيقية  	
ق�شم املنتجات املعدنية واحللى – 

جامعة حلوان .

•م�شممة حلى حرة. 	
•ع�شو بنقابة م�شممى الفنون  	

التطبيقية.

•امل�شاركة فى معار�ص جماعية. 	

ندا أشرف



53

•بكالوريو�ص كلية الرتبية الفنية  	
جامعة حلوان.

•ماج�شتري تخ�ش�ص اأ�شغال  	
املعادن.

•م�شمم باملركز القومى لل�شينما-  	
وزارة الثقافة.

•امل�شاركة بالعديد من املعار�ص  	
منذ 2004 حتى االآن.

نهال محمود عمر

•بكالوريو�ص الفنون التطبيقية  	
ق�شم املنتجات املعدنية واحللى – 

جامعة حلوان. 

•م�شممة حلى حرة. 	
•ع�شو بنقابة م�شممى الفنون  	

التطبيقية.

نشوى عمران



54

•طالبة بق�شم املنتجات املعدنية  	
واحللى -كلية فنون تطبيقية - 

جامعة حلوان .

•م�شمم جموهرات فى م�شنع  	
ماتريك�ص.

•امل�شاركة فى معر�ص لوحات بكلية  	
الفنون التطبيقية.

•خريجة تربية فنية وحا�شلة علي  	
دبلوم الرتبية الفنية.

•م�شممة جموهرات يف �شركة  	
ايجيبت جولد للذهب واملجوهرات 

ملده 10�شنوات .

•ا�شرتكت يف م�شروع )برامي(  	
التابع لالحتاد االوروبي وقد �شافرت 

لليونان حل�شور بع�ص ور�ص العمل 

وزيارات اإيل االأماكن التي تعمل يف 

جمال احللي. 

نورا نبيل ربيع 

نورا طارق صالح الدين 
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•خريجة كلية الرتبية الفنية جامعة  	
حلوان.

•حا�شلة على دبلومة فى الت�شوير  	
من كلية الرتبية الفنية جامعة 

حلوان.

•حا�شلة على جائزة االأ�شتاذة  	
الدكتورة جاذبية �شرى فى الت�شوير 

لعام 2008.

•ا�شرتكت فى العديد من املعار�ص  	
من اأهمها معر�ص الثورة فى ق�شر 

الفنون باالأوبرا يناير 2012.

نهى عنتر

•م�شممة حلى ومدربة  فى اأكرث  	
من مكان حكومى و غري حكومى 

كبيت ال�شنارى. 

 • درا�شات حرة فنون جميله 2007	

•كور�شات معادن )فنون تطبيقية(  	
2010 - خريجة مدر�شة االأمري 

ت�شارلز للحرف التقليدية. 

•�شاركت فى عدة معار�ص  	
ومهرجانات على مدار 12 عام 

و�شاركت فى تنظيم معار�ص للحلى 

واالأعمال اليدوية.

هاجر حمدى 
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•بكالوريو�ص فنون تطبيقية جامعة  	
حلوان ق�شم منتجات معدنية وحلي 

. 2014

•معيدة باملعهد العايل للفنون  	
التطبيقية مبدينة ال�شاد�ص من 

اأكتوبر.

• قامت بامل�شاركه يف معر�ص  	
احلرف الرتاثية يف ق�شر الفنون 

بدار االوبرا امل�شرية 2014 .

 – • مدر�ص دكتور بق�شم الزجاج 	

كلية الفنون التطبيقية .

•�شاركت باملعر�ص االأول ل�شعبة  	
اخلزف والزجاج- قاعة العر�ص 

الكربى - كلية الفنون التطبيقية.

•املعر�ص الدويل اخلام�ص ل�شناعة  	
وتكنولوجيا منتجات الزجاج 

 Glass(والواجهات والنوافذ

.)World
• معر�ص »يوم املراأة العاملي«-  	

اأبريل 2010م- مركز القاهرة 

الدويل للموؤمترات.

هاجر طارق كمال 

هاجر سعيد حفناوي
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•دكتوراه تربية نوعية تخ�ش�ص  	
تربية فنية )اأ�شغال فنية و�شعبية(. 

•ع�شو اأتيليه املن�شورة. 	
•ع�شو جمعية حمبي الرتاث  	

القبطي.

•�شاركت يف معار�ص الكلية منذ  	
.1998-1994

•امل�شاركة مبعر�ص انطالقة ثائرة  	
للحلي واملجوهرات يف دار ابن لقمان 

باملتحف القومي باملن�شورة التابع 

لوزارة الثقافة.

هالة محمد أحمد جليلة             

•�شائغ حلى الف�شة . 	
• انتداب بق�شم احللى مركز  	
احلرف التقليدية بالف�شطاط- 

�شندوق التنمية الثقافية- وزارة 

الثقافة.

• امل�شاركة فى ور�شة عمل  	
املوكمى بالتعاون بني قطاع �شندوق 

التنمية الثقافية واملركز الثقافى 

اليونانى2012(.

هانى عبداهلل عطية
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•م�شممة حلى حر . 	
 • بكالوريو�ص تربية فنية 2010	

بق�شم اأ�شغال املعادن كلية الرتبية 

الفنية .

•دار�شه فى مدر�شة االأمري ت�شارلز  	
للحرف التقليدية . 

•امل�شاركة  فى عدة معار�ص  	
جماعية.

 – • بكالوريو�ص الفنون التطبيقية 	

ق�شم املنتجات املعدنية واحللى. 

 – • املركز الثانى : امل�شمم العربى 	

االأ�شاله واالإبداع.

– • ا�شرتكت فى مهرجان الربيع	

�شاقية ال�شاوى –ق�شم املجوهرات 

واحللى.

هدى هارون أبو حامد 

هبة اهلل السيد
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•ا�شم ال�شهرة : )هند خلف اخلطيب( 	
بق�شم  املعادن  اأ�شغال  •مدر�ص  	
االأ�شغال الفنية والرتاث ال�شعبي بكلية 

الرتبية الفنية جامعة حلوان.

�شهادات  من  العديد  علي  •حا�شلة  	
التقدير حمليًا ودوليًا. 

املعار�ص  من  العديد  يف  •�شاركت  	
اجلماعية حمليًا ودوليًا منها :معر�ص 

الزهور واحللى املعدنى 2011م.

•معر�ص جماليات ت�شكيل اال�شطوانة  	
الف�شية فى احللى الف�شية 2014م.

احللى  وجماليات  العني  •معر�ص  	
الف�شية 2015م.

م�شر  فى  اأفراد  لدي  •مقتنيات  	
والواليات املتحدة االأمريكية.

•الفرقة الرابعة ق�شم املنتجات  	
املعدنية واحللى بكلية الفنون 

التطبيقية جامعة حلوان .

•بع�ص من اأعمال الرتاث  	
االإ�شالمى والفرعونى فى جمال فن 

احللى. 

هناء رجب عبداهلل 

هند خلف مرسي 
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•بكالوريو�ص تعليم �شناعى ق�شم  	
ميكانيكا �شيارات – جامعة حلوان. 

•اكت�شبت مهارات عملها من خالل  	
البحث و التجريب و كان لقدرتها 

على الر�شم دور هام لت�شهيل مهمتها 

فى الت�شميم واإخراج اأفكارها للنور. 

ودر�شت ت�شميم االأزياء لهدف دمج 

مهاراتها على ت�شميم احللى و 

ربطها بعامل االأزياء.

•�شائغ حلى الف�شة . 	
مركز  • انتداب بق�شم احللى – 	

احلرف التقليدية بالف�شطاط- 

�شندوق التنمية الثقافية- وزارة 

الثقافة.

•امل�شاركة فى ور�ص عمل )ور�شة  	
املوكمى بالتعاون بني قطاع �شندوق 

التنمية الثقافية واملركز الثقافى 

اليونانى2012.

• ور�شة عمل �شياغة وت�شميم  	
احللى بالتعاون مع مركز حتديث 

ال�شناعة2009(.

•حا�شل على �شهادة من مركز  	
حتديث ال�شناعة 2009.

يسرا رمضان 

وليد عبدالحميد 



61

برنامج المهرجان 
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برنامج مهرجان فن الحلى الدورة األولى يناير 2016 

» حلى التراث المعاصر «

اليوم الثانى الثالثاء 19 يناير 2016

املكانالتوقيتالقائم بالفاعليةفاعليات املهرجان

مركز احلرف التقليدية بالف�شطاط10�ص اإىل 3 مالفنان/ تامر فاروقور�شة عمل حلى اليوم االأول

مركز اإبداع ق�شر االأمري طاز5 م:6 ماأ.د/ نهلة امامندوة الرتويج للرتاث

اليوم الثالث االربعاء 20 يناير 2016

املكانالتوقيتالقائم بالفاعليةفاعليات املهرجان

مركز احلرف التقليدية بالف�شطاط10�ص اإىل 3 مالفنان/ تامر فاروقور�شة عمل حلى اليوم الثانى

ندوة م�شرتكة

اأ.د/عبدالعال حممد عبدالعال

مركز اإبداع ق�شر االأمري طاز4 م:6 م

ا.د/م�شطفى عبدالرحيم

اليوم األول األحد 17 يناير2016

املكانالتوقيتفاعليات املهرجان

6 مافتتاح معر�ص املهرجان

مركز اإبداع ق�شر االأمري طاز

7 مديفيليه للحلى الرتاثي



اليوم الرابع الخميس 21 يناير 2016

املكانالتوقيتالقائم بالفاعليةفاعليات املهرجان

مركز احلرف التقليدية بالف�شطاط10�ص:2 مم.د/هبةاهلل م�شعد– م.د/كرم م�شعدور�شة عمل لتقنية ال�شفت�شى

اليوم الخامس السبت 23 يناير 2016

مركز اإبداع ق�شر االأمري طاز5 ماإعالن وتوزيع جوائز املهرجان

63



ت�شميم ال�شعار: هبة اهلل م�شعد

ت�شميم الكتالوج: نرمني اأحمد ماهر




