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 جدة/ التراثیةللفنون جمیل  بیتلبرنامج التسجیل باب فتح الفن جمیل تعلن عن 

 
 

 عن فتح باب التسجیلجمیل  الفن تأعلن : 2017 مایو 1 ،العربیة السعودیةلمملكة جدة، ا
القدیمة (البلد). وستستمد في المدینة جدة  / التراثیةبیت جمیل للفنون برنامج من  للسنة الثانیة

فن وھندسة المنازل التقلیدیة، مع من إلھامھا  راثیةق عاما واحدا في الفنون التالدورة التي تستغر
الدورة بدوام جزئي  تدریس. وسیتم للبلدزیارات میدانیة منتظمة لدراسة التراث الثقافي الغني 

/  للفنون التراثیةجمیل  وبیت في لندن، التقلیدیةن مدرسة األمیر للفنون من قبل مدرسین م
 أحمد عنقاوي.المحلیین من بینھم  ةاألساتذنخبة من والقاھرة، 

 
نحن سعداء بالنجاح "جمیل:  لمؤسسة الفنالمدیرة التنفیذیة كارفر،  وبھذه المناسبة، قالت أنطونیا

سجل إقباال كبیرا من الطالب الذي في الدورة الماضیة و ثیةااالتر برنامج الفنونالذي حققھ 
 الفنانین ندعوو أكثر إثارة.سنة، و نترقب بشغف دورة جدیدة  73و  20بین  تراوحت أعمارھم

 الدورة ھذهفي  مكان على حصولال اتھم  لضمانطلب تقدیم إلى - للمؤسسة المتحمسین من -
 ."الخلیجي التعاون مجلس دول فيو الوحیدة  نوعھا الفریدة من 

 
سیتم دعوة و. 2017مایو  18 في طلبات التسجیلإستقبال  المرحلة األولى منتنتھي سو 

  التقلیدیةمن مدرسة األمیر للفنون  مع المدرسینمقابلة  المختارین في التصفیات األولى إلجراء
یونیو أوائل شھر/ جدة في  راثیةفي بیت جمیل للفنون التذلك  و ،أعمالھمعرض مجموعة من ل

2017. 
 

، األنماط الھندسة اإلسالمیةكل من في الوحدات  راثیة مجموعة منمنھج الفنون الت یشمل
، وأعمال الخشب ، النجارة، تناسق األلوان و تقنیات الدیكوالزخرفة النباتیة ،التصمیمالھندسیة و

 ،عامعلى مدار ال، دعوة الطالبالحرف التقلیدیة األخرى. و ستتم الجبس والنحت على 
للمشاركة في المھرجانات الفنیة الكبرى في جدة، بما في ذلك المعارض وورش العمل 

واالستودیوھات المفتوحة، وفرص للتطوع في المدارس وورش العمل لألطفال والمجتمع 
 خاص في معرض یتم عرضھ  نھائي فني بمشروعمیع الطالب دراستھم وسیكمل ج المحلي.

 / جدة. راثیةفي بیت جمیل للفنون الت

عیة المعرفة تكمن في التفرد وفي نو ثیة الذي یستمر لمدة عامابرنامج  الفنون االتر میة"إن أھ
تتاح لھم الفرصة بعد ذلك لتطبیق فھمھم الجدید للفنون ھذا البرنامج لالتي سیكتسبھا خریجو

" أضافت التراثیة والھندسة المعماریة والحرف في مشروعھم الفني في نھایة العام.اإلسالمیة 
 كارفر. أنطونیا

 
، راثیةالتطبیق العملي للفنون التأسالیب یتخرج الطالب من البرنامج مع فھم عمیق للمبادئ و

في مجال الفنون، والحفاظ على التراث، والحفاظ على الھندسة  یةفرص المھنالوتعزیز 
 المعماریة والصناعات اإلبداعیة.
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 .ھناستكمال نموذج قصیر التسجیل إجمیع الراغبین في  على
 

 إنتھى
 
 
 

  www.artjameel.org زیارة یرجى المعلومات من لمزید
 hta_albalad -@art_jameel  @jhtajeddah@ إنستاغرامعلى الحوار إلى واالنضمام

  Jameel Art فایسبوك
 art_jameel@ تویتر

 
 

 للمزید من المعلومات الصحفیة رجاء االتصال بـ:
 

 عبیر بن بشیر 
a.bechir@alj.ae  

 
 

 
  الفن جمیل

  
الفن جمیل مؤسسة غیر ربحیة تدعم الفن والفنانین والمجتمعات اإلبداعیة وتشمل مبادراتنا حالیاً إدارة مدارس 

الفنون التراثیة وبرامج الترمیم، باإلضافة إلى برامج فنیة وتعلیمیة متنوعة لكافة األعمار. تعزز برامج المؤسسة 
دور الفن في بناء وترابط المجتمعات، ففي الوقت الذي تشھد فیھ المجتمعات تغیرات وتحوالت ھائلة، أصبح 

 ھذا الدور أكثر أھمیة من أي وقت مضى.
  

یقة تعاونیة، حیث نفخر بشراكتنا مع العدید من كبرى المؤسسات مثل متحف فكتوریا تعمل المؤسسة بطر
. أما على المستوى المحلي، فتعمل المؤسسة مع األفراد ومدرسة األمیر تشارلز للفنون التقلیدیةوألبرت 

واصل الثقافي. والمؤسسات لتطویر برامج مبتكرة تشمل التقنیات القدیمة والحدیثة، وتشجع ریادة األعمال والت
 .www.artjameel.org للمزید زوروا موقعنا

 
 
 

 )PSTAمدرسة األمیر للفنون التقلیدیة  (
 
مدرسة األمیر للفنون التقلیدیة، ھي جزء من مجموعة األعمال الخیریة التي تعكس االھتمام العمیق لصاحب  

السمو الملكي أمیر ویلز ببعض التحدیات الوثیقة واألكثر إلحاًحا التي نواجھھا في عالمنا الذي نعیش فیھ الیوم. 
یة في الدراسات العلیا على مستوى الماجستیر وكانت مدرسة األمیر رائدة في تقدیم الدرجات العلمیة العمل

والدكتوراه، وذلك في مجال الفنون التقلیدیة للحضارات الكبرى في العالم. وتعلّم المدرسة أھمیة التكامل بین 
الدراسة النظریة للفنون التقلیدیة والتطبیق العملي. ویتمثل أحد األھداف الرئیسیة للمدرسة في تشجیع الوعي 

شاملة للفنان التقلیدي، الذي یستمد إلھامھ من أسمى المصادر وتتضافر مھاراتھ وتفانیھ في العمل بالطبیعة ال
لخلق روائع یمكن أن نعترف بھا جمیًعا كجزء من تراثنا العالمي. ولقد توسع برنامج المدرسة للدراسات العلیا 

مفتوح" والذي ینشر رسالتنا التعلیمیة إلى القائم على الممارسة والبحث في الفنون التقلیدیة لیشمل "البرنامج ال
" والذي یقدم رؤیة Harmony Schools Programmeمجتمع أوسع؛ وبرنامج اإلنسجام في المدارس " 

"  الذي یقوم بدور نشط في أكثر OutreachProgrammeمتكاملة عن العالم للشباب؛ و"برنامج التوعیة"
   www.psta.org.ukدولة في القارات الخمسة. 20من 
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