يف العام املا�ضي ،كان ت�أ�سي�س امللتقى امل�صري للحلي الرتاثية واملعا�صرة ،وهذا العام
ت�أتي الدورة الثانية ،ت�ؤكد جناح فكرة امللتقى وهدفه ،حيث ي�شارك فيه  128فنان ًا وفنانة،
وبن�سبة تقرتب من �ضعف امل�شاركني العام املا�ضي ،ويرتفع عدد املحافظات �إىل  18حمافظة،
متثل كل مناطق اجلمهورية بد ًال من القاهرة واجليزة فقط ،العام املا�ضي.
ي�أتي امللتقى لي�ؤكد دور وزارة الثقافة ،و�صندوق التنمية الثقافية ،يف احلفاظ على
موروثنا الإجتماعي والثقايف ،مع توا�صل تام و�إ�ستجابة ملقت�ضيات الع�صر.
ويتمتع املوروث مبرونة مكنته من التجاوب مع �أحدث مقت�ضيات الع�صر ،خا�صة يف
جمال احللي والزينة� ،سواء كان هذا املوروث من الع�صر الفرعوين �أو احلقبة القبطية ثم
الع�صر الإ�سالمي ،كال�سيكي �أو �شعبي.

الكاتب /حلمي النمنم
وزير الثقافة
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حثيثا ي�سري ملتقي احللي الرتاثية واملعا�صرة بخطوات ثابتة ،جتارب فنية مذهلة،
�أياد مبدعة ت�صمم وتنفذ ،حتد وا�ضح نحو ت�صميم منتجات تراثية ومعا�صرة ت�ستطيع
الدخول يف املناف�سة العاملية ،وهذا امر طبيعي ،فم�صر �أوىل احل�ضارات التي ا�ستخدمت
احللي للزينة ،وميتد التاريخ وت�صبح احللي �أحد �أهم ما مييز احل�ضارة امل�صرية.
واميانا من قطاع �صندوق التنمية الثقافية ،يف الإهتمام بهذه ال�صناعة الثقافية،
كان �إقامة هذا امللتقي ،ليكون �ساحة لإلتقاء مبدعي احللي ،وتقدمي �إبداعاتهم  ،وتبادل
اخلربات مع كبار م�صنعي وم�صممي احللي.
والبد �أن نذكر �أن مركز احلرف التقليدية بالف�سطاط ،والذي �أعيد �إحيا�ؤه يف 2006
حتت �إدارة قطاع �صندوق التنمية الثقافية ،متت اال�ستعانة بفنانني يتميزون باخلربة
العالية يف التنفيذ مبختلف الأ�ساليب ،وال�سعي للمحافظة على حرفة احللى الرتاثية من
االندثار و�إحياء الطرق والتقنيات املختلفة لتوثيقها علميا.

د� .أحمد عوا�ض
رئي�س قطاع �صندوق التنمية الثقافية
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ان ت�صميم احللى النابع من الرتاث �سوف يحمل دالالت فنية وح�ضارية جتعل ميزان
املناف�سة العاملية ل�صالح هذه املنتجات ب�أ�ساليبها وطرزها الفنية .
ولأن احللى ميثل م�صدر ًا مهما من م�صادر الرثوة القومية مل�صر ،وازدهارها يتم حتت
مظلة نظام وا�ضح للطوائف احلرفية ،فهى ت�سهم يف حماية معامل الهوية الثقافية
والوطنية من املتغريات العاملية ال�سريعة ,وحتقيق نقلة ح�ضارية للحلى امل�صري كرتاث
مع احلفاظ على �أ�صالته وهويته امل�صرية وايجاد �صيغة عملية حلمايته .واقرتاح احللول
املنا�سبة للنهو�ض به واظهار دوره االقت�صادي مع الت�أكيد على القيم االجتماعية والثقافية
من خالل درا�سة ومناق�شة �سبل حتقيقه .وتعبئة كافة اجلهود واملوارد نحو تبنى اليات
حديثة ومتطورة لرفع القدرات التناف�سية ملنتجات ال�صناعات التقليدية وتعمل على
حماية منتج احللى التقليدي وتطويره وفق ا�س�س ع�صرية لزيادة االنتاج وتقدمي منتجات
حلى حديثة ومتطورة حتمل الطابع والهوية امل�صرية قادرة على املناف�سة يف اال�سواق
ومواجهة املتغريات االقت�صادية العاملية .
ت�أتى الدورة الثانية امللتقى امل�صري للحلى الرتاثية واملعا�صرة بعنوان الهوية امل�صرية
والتي اتت�شرف ان اكون قومي�سيري لها وبف�ضل اهلل �شارك يف امللتقى  125فنان وفنانة من
 18حمافظة.
من اهم اهداف امللتقى ا�شرتاك اال�ساتذة مع الطالب والفنانني ال�شباب و ت�ضافر جميع
املحافظات وم�شاركتها ب�إبداعات ابنائها من الوجهني القبلي والبحري وتوا�صل االفكار
بني االجيال وا�ستفادة ال�شباب من عظماء فنانينا ولهذا تقوم الور�ش والندوات امل�صاحبة
للملتقى بت�أكيد على الهوية امل�صرية وتراثنا الذى ي�ستلهم منة العامل ب�أكمله كل انواع
الفنون وبالأخ�ص احللى .
قوم�سيري امللتقى

د .وهاد �سمري حافظ
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ضيفة الشرف

الفنانة /عزة فهمي

«رحلتي الطويلة في عالم صناعة الحلي بدأت بكتاب».

بد�أت عزة فهمي رحلتها يف عامل ت�صميم احللي عام  , 1969حيث �صارت واحدة من �أوقر م�صممي احللي يف املنطقة .فكان التفاين والكد يف العمل هما
منبع �صيتها العاملي  ,ومعار�ض البيع يف جميع �أنحاء املنطقة والتباهي بقائمة عمالء  ,هما ما جذب خرباء املجوهرات من خمتلف �أنحاء العامل �إليها.
بد�أ تاريخ هذا املاركة العاملية حينما وقعت عيني �صاحبة درجة املاجي�ستري يف الت�صميم «عزة غهمي» على كتاب عن ت�صميم احللي يف الع�صور الو�سطى
مبعر�ض الكتاب .فبينما كانت تخطط للح�صول على درجة علمية يف الفنون التطبيقية بكلية الفنون اجلميلة  ,قررت خو�ض جتربة التدريب العملي
يف جمال �صناعة احللي .ف�أتخذت خطى املبتدئني على يد واحد من �أبرزالأ�ساتذة بحي املجوهرات القدمي يف خان اخلليلي مب�صر.
فهي �أول �سيدة تتدرب على يد �أ�ساتذة يف خان اخلليل بالأ�ساليب القدمية التي ا�ستطاعت فيما بعد �أن تطورها وتبتكر ت�صميماتها اخلا�صة.
ويف منت�صف ال�سبعينيات كاف�أها املجل�س الثقايف الربيطاين ببعثة لدرا�سة ت�صميم احللي مبدينة لندن ,حيث �أكملت تعليمها عن طريق احل�صول
على املبادئ واجلوانب النظرية ل�صنع احللي .ثم عادت �إيل القاهرة ب�أفق �أو�سع وثقة �أكرب بالنف�س .ومع بداية الثمانينيات �أن�ش�أت ور�شتها اخلا�صة
واملكونة من موظفني �أثنني .ثم �إفتتحت �أول منفذ بيع لها يف عام  , 1981ويف غ�ضون �سبع �سنوات �إزداد العدد �إىل �ستة منافذ يف م�صر  ,و�أ�صبحوا الأن
�أكرث من ع�شرة منافذ عرب ال�شرق الأو�سط والإمارات العربية املتحدة  ,بالإ�ضافة لعدة معار�ض داخل بع�ض املراكز التجارية .كـ»هاريف نيكول�س»
مبدينة دبي .ويف عام � 2002أفتتحت م�صنعها �إىل جانب �ستوديو الت�صميم اخلا�ص والذي ب�ضم �أكرث من مائة و�سبعون موظف.
ومبجرد �أن �أ�صبحت ماركة عزة فهمي امل�صرية ماركة عاملية فاخرة ,و�ضعت ال�سيدة عزة فهمي عيناها على ال�سوق الأوروبية ,وبد�أت يف عام 2006
التعاون مع �أحد �أكرب م�صممي الأزياء باململكة املتحدة «جوليان ماماكدوناد»  OBEحيث وجدته فيه الروح الفنية املتامثلة مع �أعمالها .و�صمم
الثنائي جمموعة مكونة من ع�شرون قطعة م�صنعة يدوية و�ضعها «ماكدونالد» يف معر�ض ا�سبوع �أزياء لندن عام  2007ثم بيعت فيما بعد على نطاق
دويل .ويف عام  2007عقب جناح �أول تعاون لهما  ,بد�أ الثنائي العمل على جمموعتهما الثانية املكونة من ثالثة ع�شر قطعة جمعت مبهارة بني
احل�ضارة والفن والت�صميم الفريد ليقدمها «ماكدونالد» يف معر�ض  . LFWوبعد ذلك بد�أ �إنت�شارها يف الأ�سواق مطلع ربيع عام .2008
عام  2007وهو نف�س العام الذي �أطلقت فيه عزة فهمي �أول كتاب لها حتت عنوان «جموهرات م�صر ال�ساحرة» والذي يتحدث عن مرياث م�صر من احللي
عرب القرن املا�ضي .فالكتاب يو�ضح ر�ؤية عميقة لت�صميم احللي يف م�صر عن طريق تناول وتغطية كل �إقليم مب�صر على حده.
ويف عام � 2010إ�شرتكت عزة فهمي مع م�ؤ�س�سة «برين» والتي تعد واحدة من �إهم الأ�سماء يف عامل الأزياء ب�إجنلرتا ب�إدارة «جا�سنت تورونتو» و «تيا
بريجازي» .وقدمت جمموعة عزة فهمي اخلا�صة لـ بريين حيث قدمت يف عر�ض �أزياء خالل ا�سبوع الأزياء مبدينة نيويورك يف فربايرعام . 2010
�أما يف عام � ، 2011أن�ش�أت عزة فهمي جمموعة «احلج» وهي عبارة عن جمموعة من القطع ال�صغرية عر�ضت يف معر�ض احلج باملتحف الربيطاين عام
 2012حتت عنوان «احلج ,رحلة �إىل قلب الإ�سالم» .وت�ضم املجموعة قطع جميلة م�ستوحاه من منا�سك احلج الإ�سالمي تعر�ض تف�سريات تاريخية
للجمال والفن  ,متوجة باللم�سة املعا�صرة املعهودة لدى عزة فهمي.
ويف نف�س العام � ،إنطالق ًا من امل�سئولية الإجتماعية امل�شرتكة  ,متت مبادرة «نوبري» بالتعاون مع الإحتاد الأوروبي .وكلمة «نوبري» تعني «ت�صميم»
باللغة النوبية  ,وهي عبارة عن ور�ش عمل تهدف �إىل رفع م�ستوى الوعي حول الرتاث والثقافة املحلية عن طريق ت�صميم املجوهرات املعا�صرة وخلق
�شبكة غنية من امل�صممني واخلرباء والطالب من م�صر و�أوروبا .لقد �أختريت �أ�سوان ب�صعيد م�صر كموقع لور�ش العمل حيث فر�صة تعر�ض الطالب
لبيئة جديدة �ألهمتهم مفاهيم فنية وحمتوى جديد مت عر�ضه وت�سويقه فيما بعد.
�أن�ش�أت ال�سيدة عزة فهمي م�ؤ�س�سة عزة فهمي كر�ؤيتها للمحرك الذي هدفه الأ�سا�سي ت�شجيع النمو الإقت�صادي عن الطريق التعليم  ,الذي بدوره يعد
العمود الأ�سا�سي للم�ؤ�س�سة  ,بالإ�ضافة �إىل تبادل الربامج وم�شاريع التنمية التي ما هي �إال بع�ض من الأن�شطة التي تهدف امل�ؤ�س�سة �إىل الأنخراط
فيها من �أجل خدمة املجتمع .ف�سيظل هدف م�ؤ�س�سة عزة فهمي هو �إعطاء الفر�ص للأخرين عن طريق اثراء ال�صناعات الإبداعية ونقل املعرفة لعامل
�صناعة احللي.
و�إنطالق ًا من جتربة «نوبري» �سوف تقوم عزة فهمي ب�إن�شاء «معهد نوبري التعليمي لت�صميم احللي» مع نهاية عام  2012بالتعاون مع مدر�سة «الكيميا»
للت�صميم املعا�صر مبدينة فلوران�س ب�إيطاليا .و�سوف تقوم «الكيميا» ب�إمداد املعهد بكل امل�صادر املطلوبة كم�صممني حمرتفني ودورات تعليمية .فالهدف
من هذا املعهد هو ا�ستقطاب امل�صممني ال�شباب الذين لديهم نف�س االهتمام امل�شرتك �أو ال�شغف نحو ت�صميم و�صناعة احللي.
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تكريم وتقدير الفنان الراحل

األستاذ الدكتور /حسن سيد محمد
1993 – 1935

رائد من رواد ت�صميم احللى واملكمالت مب�صر وال�شرق الأو�سط ،ا�ستاذ ت�صميم احللى ورئي�س �شعبة املعادن (ق�سم ت�صميم احللى) ال�سابق بكلية الفنون
التطبيقية جامعة حلوان و�أ�ستاذ التخ�ص�ص املنتدب فى كليات الرتبية الفنية جامعة حلوان وجامعة ام القرى مبكة املكرمة واملعهد العاىل للفنون
امل�سرحية وكلية االثار جامعة القاهرة وكلية الرتبية جامعة عني �شم�س وكليات الرتبية النوعية واالقت�صاد املنزىل وقد ا�شرف على العديد من
ر�سائل الدكتوراه واملاج�ستري واي�ضا كان ع�ضوا بلجان اال�شراف العلمى امل�شرتك مع اجلامعات االجنبية.
حائز على جائزة الدولة الت�شجيعية للفنون ونوط االمتياز من الطبقة االوىل �سنة  1988والتى كانت متنح اول مرة لتخ�ص�ص ت�صميم احللى
لي�س االمر هوهذه االتواريخ والوظائف وااللقاب ولكن هوالر�صيد الهائل من االبداع واجلهد والفن املتدفق والتجارب االبداعية فى جمال ت�صميم
احللى واملكمالت وعالقة ت�صميم احللى باالزياء التى ا�س�س لها الفنان الراحل اكادمييا مب�صر منذ منت�صف ال�سبعينات ،والول مرة فى تاريخ الفنون
التطبيقية والت�شكيلية اقام الدكتور ح�سن �سيد معر�ضا العماله من احللى وت�صميماتها وكان ذلك فى عام  1980بعنوان حوار مع الطبيعة واحللى
اعقبه معار�ض اخرى فى اعوام  1981و 1985بعنوان ربيع احللى ور�ؤية فى احللى املعا�صرة باال�ضافة مل�شاركات مبعار�ض جماعية مب�صر واخلارج ،ولد
الفنان الراحل بحى اجلمالية بالقاهرة املعزية ون� أش� به وت�أثر مبا لهذا املكان من خ�صو�صية فنية وتنوع ثقافى اثر على رحلة هذا الفنان الذى ان�صهر
مع كل هذه امل�ؤثرات التاريخى منها واملعا�صر لها فنجد فى اعماله الرتاكم احل�ضارى مل�صر وح�ضور وا�ضح لكل جماليات الفنون الفرعونية والقبطية
واالغريقية والرومانية واال�سالمية اىل فنون ع�صر النه�ضة االوروبى الذى القى ببع�ض ظالله على الواقع امل�صرى عرب اال�ستعمار والهجرات
العك�سية ،فى رحلة عمره الفنى قال الفنان الراحل عن نف�سه انه كان يتعلم من الب�شر ومن احلجر ونقال عن بع�ض تالميذه انه كان يقول لهم خذوا
الهامكم من الطبيعة الن اهلل عز وجل هواملبدع االول.
قدم الفنان عرب تاريخه اعمال فى فن احللى بالوانه املتنوعة وعرب مراحل متتالية جند اعماال تنتمى للمدر�سة الكال�سيكية فى احللى ثم تتطور
الرحلة اىل التعمق فى م�ساحات خا�صة بعينها مثل اعمال املينا الزجاجية با�ساليب الكلوازونيه حتى البورتريه فى اعمال ذات ابعاد ال تزيد عن
� 4سم باال�ضافة لالعمال بتقنية ال�شمع املفقود وغريها من التقنيات وهى مرتوكة للمتخ�ص�صني كى يحللوا حمتواها وابعادها الفنية ،العالقة بني
احللى واالزياء واملكمالت كانت من اهم ما �شغل الفنان الراحل منذ منت�صف ال�سبعينات ابان تواجده بايطاليا لدرا�سة الدكتوراه وقد قدم اعماال
متعددة فى هذا املجال و�سعى اىل تا�سي�س هذا الفرع من التخ�ص�ص مب�صر وجنح بالفعل فى ذلك حيث انه كان يرى ان الفنان امل�صرى �سيبدع جدا فى
هذا الفن ،مل يكن الفنان الراحل فقط مهتما بفنه واعماله بل كان معنيا وجدا بان ينقل ما بجعبته من خربات علمية وفنية وعملية وثقافية لطالبه
الذين مل يكونوا فقط من طالب الكليات الفنية مبراحلها الدرا�سية املختلفة اوحتى طالب الدرا�سات العليا بدرجاتها وامنا مد العطاء اىل نوعيات
اخرى من الدار�سني اوطالبى اخلربة مثل طالب الدرا�سات احلرة واحلرفيني بال�صاغة الذين كانوا يعرفونه جيدا ويحبونه ويعلمون ان لديه احللول
والتوجيهات التى يحتاجونها بدون مقابل ،اقت�صاديات ت�صميم احللى كانت �ضمن اهتمامات الفنان الراحل والذى كان �صاحب ر�ؤية ان اجلمال حق
للجميع وكان يريد ان يخرج باملجتمع من فكرة ان احللى ما هى اال خمزن للقيمة اىل احليز االرحب ان اجلمال فى حد ذاته هوالقيمة وقد اعد بحثا
فى هذا االمر وكان ينادى ان تكون االعمال املنفذة جتاريا من اعرية منخف�ضة مثل عيار .14
فى العام االخري من حياته والذى ق�ضاه الفنان الراحل مبكة املكرمة حيث عمل ا�ستاذا معارا للتخ�ص�ص بجامعة ام القرى قام الفنان بت�صميم
جمموعة كبرية جدا من الت�صميمات من وحى لفظ اجلاللة وبديع خلق اهلل ويبدوان ظالل املكان الروحانية قد اثرت عليه وعلى اعماله.
توفى اال�ستاذ الدكتور ح�سن �سيد حممد ودفن مبكة املكرمة فى يوم الثانى ع�شر من �شهر اكتوبر عام  1993تاركا عمال ان�سانيا وتراث فنى فى جمال
ت�صميم احللى عله يكون نافعا للمهتمني والدار�سني واملتذوقني لهذا الفن.

7

تكريم وتقدير

الفنانة /سوزان المصري
در�ست الهند�سة بجامعة القاهرة ثم فنون جميلة وت�صميم و�صناعة احللي يف الواليات املتحدة �سنة 1981
تخ�ص�صت يف �صناعة احللي� ،أقامت العديد من املعار�ض و�صنفت كواحدة من رائدات فن �صناعة احللي يف م�صر
عملت كم�صممة حلي يف باري�س وعر�ضت يف معهد العامل العربي وجالريي  Tilsamبني عامي  1991و 1996
�شاركت بتدري�س �صناعة احللي املعا�صرة يف برنامج حلي النيل
�أقامت العديد من املعار�ض يف م�صر واخلارج (اخناتون ،جممع الفنون ،قاعة م�شربية� ،أتيليه القاهرة�..ألخ)
وباخلارج (فرن�سا ،الأردن ،ال�صني ،النم�سا)
منظمة وم�صممة لور�شة م�شروع «�أتيليه ال�سيدات طولون»( ،ن�سيج)
منظمة وم�صممة مل�شروع «�سيدات احلوامدية»( ،ن�سيج)
�شاركت يف جلان حتكيم اثنني من بينايل احللي بق�صر الفنون
�أعمالها �أقتنيت من متحف الفن احلديث بالقاهرة
م�صممة يف جمال ( ،) )Home accessoriesجالريي القاهرة بالزمالك،
حاليا تعر�ض �أعماله يف بيمان ( ،)Four Seasons hotel – Garden Cityجالريي القاهرة بالزمالك،
جالريي �أورينت ببريوت
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ـــ لجنة إعداد الملتقى ـــ
�أ.د .عبد العال حممد عبد العال�:أ�ستاذ ت�صميم احللى واملجوهرات بق�سم املنتجات املعدنية واحللى ,كلية الفنون التطبيقية ،جامعة حلوان  -رئي�س ًا
�أ.م .د .وهاد �سمري� :أ�ستاذ م�ساعد باملعهد العاىل للفنون التطبيقية  6اكتوبر وامل�شرف على ق�سم احللى مبركز احلرف التقليدية  -قومي�سري امللتقى
�أ.د .فتحى عبد الوهاب :امل�شرف على مركز احلرف التقليدية  -ع�ضو ًا
�أ� .إميان عبد املح�سن :مدير املكتب الفنى  -ع�ضو ًا
�أ.م.د .كرم م�سعد� :أ�ستاذ م�ساعد ا�شغال املعادن ق�سم اال�شغال الفنية والرتاث ال�شعبى ,كلية الرتبية الفنية ،جامعة حلوان  -ع�ضو ًا
�أ� .أمري �أغا :فنان حلى  -ع�ضو ًا
�أ .جناة فاروق :امل�شرف على �إدارة الفنون الت�شكيلية  -مقرر اللجنة

ـــ لجنة الفرز ـــ
�أ.م .د  /و�سام �أن�سى� :أ�ستاذ م�ساعد وقائم بعمل رئي�س ق�سم املنتجات املعدنية واحللى  ,كلية الفنون التطبيقية ،جامعة حلوان  -رئي�س ًا
�أ.د  /عايدة الريفى� :أ�ستاذ ت�صميم احللى واملجوهرات  ,ق�سم املنتجات املعدنية واحللى  ,كلية الفنون التطبيقية ،جامعة حلوان  -ع�ضوا
�أ.م .د  /هند اخلطيب� :أ�ستاذ ا�شغال املعادن امل�ساعد  ,ق�سم اال�شغال الفنية والرتاث ال�شعبى ,كلية الرتبية الفنية ،جامعة حلوان  -ع�ضوا

ـــ لجنة التحكيم ـــ
�أ.د /حامد البذرة� :أ�ستاذ �أ�شغال املعادن ووكيل كلية الرتبية الفنية ل�شئون الطالب �سابقا  ،جامعة حلوان  -رئي�س ًا
�أ.د� /سهام عفيفى� :أ�ستاذ �أ�شغال املعادن ورئي�س ق�سم الأ�شغال الفنية والرتاث ال�شعبى ,ووكيل كلية الرتبية الفنية �سابقا ،جامعة حلوان  -ع�ضوا
�أ.د� /سلوى عبد النبى� :أ�ستاذ ت�صميم احللى واملجوهرات بق�سم املنتجات املعدنية واحللى ,كلية الفنون التطبيقية ،جامعة حلوان  -ع�ضوا
�أ.د /نادية خليل� :أ�ستاذ مكمالت املالب�س وال�صناعات اجللدية ,كلية �أقت�صاد منزىل ،جامعة حلوان  -ع�ضوا
الفنانة� /سارة عبد العظيم :م�صممة حلى  -ع�ضوا

ـــ إدارة الندوات ـــ
�أ.د .عبدالعال حممد عبدالعال

ـــ إدارة ورش العمل ـــ
�أ.م.د .كرم م�سعد  /الفنان �أمري �أغا
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ٔاسماء السيد محمد سمرة

ٔاسماء فرج عزوز محمد

ٔاسماء ممدوح محمد رضوان

ٔاماني سليمان محمود سليمان

ٔامل عبد الرازق عبد الرحمن مهران

ٕايمان محمد وجدى عزت

10

ٕايمان مصطفي ٕابراهيم ريحان

ابتسام زكى عبد الرحمن

أحمد الشناوى

أحمد سيد أحمد

إسراء جمال كمال الشرنوبى

إسراء سيف الدين جمال

11

إسراء يسرى كاظم

أسماء عراقى

أسماء فرج تهامى

اسماء محمود رمضان

أشرف محمد عبد القادر

آالء ايهاب

12

الشيماء محمد باشيري

أمانى محمد جمال الدين حسن

أمل جمال

أمل فاروق محمد

أميره احمد محمود محمد

انجى صابر احمد محمود

13

آية فواد مليس

اية محمود على فرغلى

ايريني عاطف تادرس خليل

ايفت غالى شفيق غالى

ايمان طارق صالح الدين قاسم

ايمان فكري عبد الرحمن محمد

14

ايمان ياسين

ايه فايز محمد داود

بانسيه محمد محمد أالدهم

بسمة شوقي نصيف يوساب

بسنت احمد نشات

بسنت حمدى فريد محمد

15

بيسة عبداهلل رحمة

جيهان طارق صالح الدين

حسناء محمود

حنان ابراهيم محمد قطب

دينا السيد محمد ٔاحمد

دينا عبده محمد سليم

16

راندا محمد مصطفى عطا

رانيا فكرى

ربا عصام الدين

رحاب محمد احمد عبد العال

رحاب محمد سيد محمد

رشا عبد اهلل جاويش

17

أسماء السيد على محمد

رنا أشرف الصلحاتى

ريحانة محمد ريحان

ريهام حسين سالمة ٔابوزيد

ريهام محمد محمد خليل

ريهام يسرى

18

زينب صبرة

زينب عصام محمد

زينب كمال

سارة نبيل على ٕابراهيم

ساره أحمد عرابى

ساره عبد البديع عبدالبارى

19

سالى احمد عبدالقادر

سحر عبد العظيم

سلمى مجدى توفيق

سلمى محمد طلعت مصطفى

سلوي ٔاحمد محمود رشدي

سلوي عزت قادوس

20

سماء يسرى عبدالرازق

سمية محمد عيد

سميرة سامى عبد الحميد

سهر حمدى مختار

شيماء سالمة

شيماء محمد احمد الخزاعي

21

شيماء محمود على الجارحى

عبدالرحمن محمد ربيع ٔاحمد

عبداهلل صالح غازي غانم

غادة عبد الحميد احمد

غادة عبدالعظيم

فيروز عبد السالم

22

كاورلين محمد محمود

يسرا رمضان عبد الفتاح بخيت

ماهيتاب يحيي حسانين

محمد عبد العال

محمد مصطفى عبد الحميد

مروة حامد محمود الليثى

23

يسرا حسين

مروة محمود األمير حسن

مريم محمد عبد المقصود نايل

مصطفي احمد حاتم سعيد

منال محمد ٔاحمد الجمال

منه اهلل محمود على فرج

24

منى جمعة حسين عبد الجواد

منى محمود كحلة

مى صالح على

ميرام السيد

مينا ممدوح لبيب سليمان

نادية صالح الدين

25

نانسى محمد طاهر فتح

نجالء حسنى االشرف إبراهيم

نجوى محمود مهدى

ندى شريف امام زكي

نشوى احمد عبد الوهاب

نهال سيد عبد الحفيظ عقيد

26

نهال محمود عمر

نهى على محمد أحمد

نورا طارق صالح الدين أحمد

نوران محمد احمد الغباشى

نورة نبيل موسى

نورهان أيمن محمد حماد

27

نورهان حسام الدين محمود

نورهان عصام

هاجر ٔاحمد عجمى

هاجر حمدى

هاجر سعيد

هاجر طارق كمال محمد

28

هاجر نبيل

هالة عبد المنعم

هبة اهلل صالح جودة

هبة محمد عكاشة أبوالكمال

هدى هارون أحمد أبوحامد

هناء فتحى

29

هند مجدى

والء ابراهيم محمد قطب

وليد محمد عبد الحميد

ياسمين الشيباوى

يحيى مصطفى ٔاحمد محمد

30

جدول برنامج الملتقى المصرى للحلى التراثية والمعاصرة
الدورة الثانية  2017بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط
اليوم االول الثالثاء  4ابريل 2017
فاعليات املهرجان

التوقيت

حفل االفتتاح واعالن وتوزيع جوائز امللتقى وتكرمي املكرمني و�ضيف ال�شرف

6م

اليوم الثاين اخلمي�س  6ابريل 2017
فاعليات املهرجان

القائم بالفاعلية

التوقيت

ور�شة عمل بعنوان» ال�شفت�شى بني االم�س واليوم

دكتور �أ�سامة عبد الرحمن /مدر�س �أ�شغال املعادن بق�سم الأ�شغال الفنية
والرتاث ال�شعبى ,كلية الرتبية الفنية ,جامعة حلوان

� 10ص اىل  4م

ندوة «ت�سويق احللى»

الأ�ستاذ ه�شام اجلزار  /وكيل املجل�س الت�صديرى لل�صناعات اليدوية
ووكيل غرف احلرف اليدوية وع�ضو جمل�س �إدارة �أحتاد ال�صناعات

4م اىل  6م

اليوم الثالث االحد  9ابريل  2017ال�ساعة � 4إىل  6ع�صرا
القائم بالفاعلية

فاعليات املهرجان

الأ�ستاذة الدكتورة �سنية خمي�س� /أ�ستاذ املالب�س التقليدية بكلية
�أقت�صاد منزيل ,جامعة حلوان

ندوة «املو�ضة والرتاث»

الأ�ستاذة الدكتورة عايدة زايد /مدير مركز الت�صميمات واملو�ضة ومركز
تكنولوجيا احللى وال�صناعات التقليدية ومركز تكنولوجيا اجللود
التابعني لوزارة ال�صناعة والتجارة

التوقيت

4م اىل  6م

اليوم الرابع الثالثاء  11ابريل 2017
فاعليات املهرجان

القائم بالفاعلية

التوقيت

ور�شة عمل بعنوان «الدمج بني الزجاج واملعدن»

الأ�ستاذ الدكتور �شريف م�سعد� /أ�ستاذ �أ�شغال املعادن ,ق�سم الأ�شغال
الفنية والرتاث ال�شعبي ,كلية الرتبية الفنية ,جامعة حلوان

� 10ص اىل  4م

الأ�ستاذ الدكتور عبد العال حممد عبد العال � /أ�ستاذ ت�صميم احللى
بق�سم املنتجات املعدنية واحللى ,كلية الفنون التطبيقية ,جامعة حلوان

ندوة «فل�سفة واجتاهات احللى»

الأ�ستاذ الدكتور خالد �أبو املجد� /أ�ستاذ �أ�شغال املعادن  ,ق�سم الأ�شغال
الفنية والرتاث ال�شعبي ,كلية الرتبية الفنية ,جامعة حلوان

4م اىل  6م

اليوم اخلام�س اخلمي�س  13ابريل 2017
فاعليات املهرجان

القائم بالفاعلية

التوقيت

ور�شة عمل بعنوان «ت�شكيل احللى باخلامات املختلفة»

الأ�ستاذة الفنانة �سوزان امل�صرى ,م�صممة حلى

� 10ص اىل  4م

اليوم ال�ساد�س الثالثاء  18ابريل 2017
ختام امللتقى
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ت�صميم لوجو امللتقي� :أ.د .عبد العال حممد عبد العال
ت�صميم بو�سرت امللتقي و�إ�شراف تنفيذي :مي عبدالقادر
ت�صميم املوقع االلكرتوين :نيفني فكري
ت�صميم الكتالوج :تامر البدري

