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 الدوليالطالبي لیشمل التبادل برنامجھ یوسع بیت جمیل للفنون التراثیة في القاھرة 
 
 

بیت جمیل للفنون التراثیة في القاھرة خالل الشھر استقبل : 2017أبریل  18مصر | ، القاھرة
المتحدة، والذین طالبًا من مدرسة األمیر تشارلز للفنون التقلیدیة في لندن بالمملكة  11الماضي 

 حضروا للقاھرة في زیارة مدتھا أسبوعین على ھامش برنامجھم الدراسي في الفنون التقلیدیة.
التطبیق أسس عمیق للمبادئ والفھم ال ج بمجموعة من المھارات أھمھایتخرج الطالب من البرنامو

والحفاظ على التراث، في مجال الفنون،  یةفرص المھنالتعزیز إلى جانب العملي للفنون التقلیدیة، 
 .والحفاظ على الھندسة المعماریة والصناعات اإلبداعیة

 
على میل للفنون التراثیة في القاھرةلدى بیت ج طالبًا محلیًا 22 معمجموعة عملت ال خالل إقامتھمو

 6مشروع اشتركوا سویةً في تصمیمھ. وتوزع المشاركون أثناء العمل على مجموعات مكونة من 
أیام في تصمیم عدة َمَحاریب للصالة باستخدام التقنیات والمھارات التي  5أمضوا أفراد، حیث 

 تعلموھا خالل البرنامج.
  

: "كان العمل على إنتاج مشروع فني بیت جمیل للفنون التراثیة في القاھرةیقول ممدوح صقر، مدیر 
طرار للعمل مع أشخاص لم مثل ھذا بمثابة تحدٍّ للجمیع، خاّصة في إطار ضیق المھلة المتاحة واالض

 تلتق بھم من قبل، ولكنھ في نفس الوقت شّكل تجربة فریدة للتعلّم المشترك للطلبة من الجھتین".
  

شریكةً في إطالق  -التي یأتي منھا الطلبة الزائرون-وكانت مدرسة األمیر تشارلز للفنون التقلیدیة 
بالتعاون مع مؤسسة الفن جمیل وصندوق  ، وذلك2009سنة  بیت جمیل للفنون التراثیة في القاھرة

التنمیة الثقافیة التابع لوزارة الثقافة المصریة، حیث یلتحق الطالب المحلیون بالبرنامج لمدة سنتین 
 كاملتین یتعلّمون خاللھا مختلف المواضیع والمھارات المتعلقة بالفنون والحرف التراثیة.

  
لزیارة على التدریب والعمل المشترك فقط، بل قام لم یقتصر الوقت خالل األسبوعین المحددین ل

الطالب القادمون من المملكة المتحّدة بزیارة عدة مواقع بارزة األھمیة في تجسیدھا لتراث الفن 
اإلسالمي، بما فیھا متحف الفن اإلسالمي، ومسجد السلطان حسن، وشارع المعز. وقد اختیرت تلك 

 اإلسالمي ومجال دراسة الطالب. المواقع بعنایة نظًرا لعالقتھا بالفن
  

وأثارت الجولة داخل متحف الفن اإلسالمي بالقاھرة اھتمام الطلبة الزائرین بشكل خاص، حیث یضم 
، ما یقرب من 2017المتحف الذي خضع إلصالحات واسعة النطاق وأعید افتتاحھ مؤخًرا في 

ة والمنحوتات الجبسیة. من ھنا، قطعة أثریة إسالمیة مع تسلیط الضوء على األعمال الخشبی 5000
قّدم المتحف للطلبة الزائرین أمثلةً حیّة على مھارة النحت على الجبس التي تلقوا فیھا تدریبًا خاًصا 
أثناء رحلتھم، نظًرا لكونھا واحدةً من المھارات المحلیة المتخصصة التي ال تندرج ضمن منھجھم 

 الدراسي في مدرسة األمیر تشارلز بلندن.
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جھة أخرى، كانت زیارة الطالب لشارع المعز، وتحدیًدا منطقة المشاة التي یبلغ طولھا كیلومتًرا  من
واحًدا في قلب القاھرة الفاطمیة وتضم أعظم تركیز آلثار عمارة العصور اإلسالمیة الوسطى، 
م باإلضافة إلى جولتھم في مسجد السلطان حسن أحد أبرز معالم دولة الممالیك (وواحد من أعظ
المساجد حول العالم)، بمثابة فرصة فریدة لھم لیستكشفوا ویدرسوا عن مقربة عجائب العمارة 

 اإلسالمیة التي بُني علیھا جزٌء كبیر من مناھجھم الدراسیة الحالیة.
  

أما بالنسبة للطلبة المحلیین، فقد منحتھم ھذه الزیارة فرصة التفاعل مع الطلبة األجانب ذوي الخلفیات 
والمھارات المختلفة، وفرصة االستفادة من نصائح المعلّمین المرشدین المرافقین للمجموعة، 
 باإلضافة إلى تمّكنھم من إعادة زیارة واستكشاف المواقع ذات األھمیة المعماریة مرة أخرى.

  
: "على القاھرةبیت جمیل للفنون التراثیة في تقول فریدة سویلم، الطالبة في السنة الدراسیة األولى في 

 لیست متاحة  زیارتھا  إال أننا ال نزورھا في كثیر من األحیان ألنمتوفرة الرغم من أن ھذه المواقع 
 دائًما".

  
كما استمتعت فریدة بشكل خاص بفرصة تبادل وجھات النظر مع طلبة قادمین من خلفیات دولیة 

كلما تعلمنا أكثر وركزنا بشكل أكبر على  مختلفة. وأضافت: "أثناء مسیرتنا في البرنامج، یبدو لي أنھ
 التفاصیل، كلما تمّكنا من رؤیة ھذه القطع األثریة بطریقة مختلفة تماًما".

  
 انتھى 

 
 وسائل على الحوار ومشاركتنا www.artjameel.org: زیارة المعلومات ، یرجى من للمزید

  Art Jameel: بوك الفیس| Art_Jameel @jhtacairo@:انستغرام: اإلجتماعي  التواصل
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 )JHTA/Cبیت جمیل للفنون التراثیة/ القاھرة ( 
  
، تم إطالق بیت جمیل للفنون التراثیة/ القاھرة بالتعاون بین مؤسسة الفن جمیل 2009في عام   

ومدرسة األمیر للفنون التقلیدیة وصندوق التنمیة الثقافیة المصري، وھي مؤسسة تعلیمیة كبیرة 
تھدف إلى تعلیم الشباب المصري الفنون اإلسالمیة مثل الرسومات الھندسیة، والرسم الحر، 

راسات األلوان، والرسومات النباتیة الزخرفیة، باإلضافة إلى الدورات التدریبیة المتخصصة في ود
الخزف والزجاج والجبس واألشغال المعدنیة والمشغوالت الخشبیة. وفي بیت جمیل للفنون التراثیة/ 

مدرسة  القاھرة، یلتحق الطالب ببرنامج مدتھ عامین للحصول على الدبلومة، والذي وضعتھ وتقدمھ
األمیر وفًقا لنفس المبادئ والمعاییر المطبقة في دورات الدراسات العلیا في المدرسة األصلیة في 

http://www.artjameel.org/
https://twitter.com/art_jameel?lang=en
https://twitter.com/art_jameel?lang=en
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لندن. وحیث أنھ یقع في قلب المنطقة التاریخیة في القاھرة القدیمة في مركز الفسطاط للفنون 
یتضمن الرحالت والحرف التقلیدیة، یركز البرنامج على الحفاظ على اإلرث الثقافي المحلي بما 

المیدانیة للمعالم األثریة الكبرى، والتصمیم العملي، وتنفیذ المشاریع. كما أنھ یدعم الخریجین إلیجاد 
فرص عمل أو تأسیس عملھم الخاص في مجال الفنون التقلیدیة. ویتخرج سنوًیا دفعة مؤلفة من 

بقة الذین یتواصلون عبر طالًبا والذین ینضمون إلى العدید من خریجي السنوات السا 20حوالي 
 نادي خریجي البرنامج و یشاركون في المعرض السنوي للخریجین.

 
 )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 
یة في الدراسات الذي نعیش فیھ الیوم. وكانت مدرسة األمیر رائدة في تقدیم الدرجات العلمیة العمل

العلیا على مستوى الماجستیر والدكتوراه، وذلك في مجال الفنون التقلیدیة للحضارات الكبرى في 
العالم. وتعلّم المدرسة أھمیة التكامل بین الدراسة النظریة للفنون التقلیدیة والتطبیق العملي. ویتمثل 

شاملة للفنان التقلیدي، الذي یستمد إلھامھ أحد األھداف الرئیسیة للمدرسة في تشجیع الوعي بالطبیعة ال
من أسمى المصادر وتتضافر مھاراتھ وتفانیھ في العمل لخلق روائع یمكن أن نعترف بھا جمیًعا 

كجزء من تراثنا العالمي. ولقد توسع برنامج المدرسة للدراسات العلیا القائم على الممارسة والبحث 
مفتوح" والذي ینشر رسالتنا التعلیمیة إلى مجتمع أوسع؛ في الفنون التقلیدیة لیشمل "البرنامج ال

" والذي یقدم رؤیة متكاملة Harmony Schools Programmeوبرنامج اإلنسجام في المدارس " 
"  الذي یقوم بدور نشط في أكثر OutreachProgrammeعن العالم للشباب؛ و"برنامج التوعیة"

   www.psta.org.ukدولة في القارات الخمسة. 20من 
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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 

برامج المؤسسة دور الفن في بناء وترابط المجتمعات، ففي الوقت الذي تشھد فیھ  األعمار. تعزز
 المجتمعات تغیرات وتحوالت ھائلة، أصبح ھذا الدور أكثر أھمیة من أي وقت مضى.

  
تعمل المؤسسة بطریقة تعاونیة، حیث نفخر بشراكتنا مع العدید من كبرى المؤسسات مثل متحف 

. أما على المستوى المحلي، فتعمل المؤسسة میر تشارلز للفنون التقلیدیةومدرسة األفكتوریا وألبرت 
مع األفراد والمؤسسات لتطویر برامج مبتكرة تشمل التقنیات القدیمة والحدیثة، وتشجع ریادة األعمال 

 .www.artjameel.org والتواصل الثقافي. للمزید زوروا موقعنا
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