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الفن جمیل تحتفي بتخریج الدفعة السابعة من برنامج بین جمیل للفنون 
 القاھرة  التراثیة /

 

 
 

الموافق القاھرة یوم الخمیس جمیل للفنون التراثیة /  تبییحتفل  :2017 سبتمبر 11 ،مصر، القاھرة
في مركز الحرف  الدفعة السابعة من الفنانین والحرفیینج یبتخر ،سبتمبر، الساعة السابعة مساء ۱٤

واعًدا في أربعة تخصصات:  فناناوتتكون دفعة التخرج ھذا العام من سبعة عشر  التقلیدیة بالفسطاط،
 .و السیرامیك واألعمال المعدنیة، ألعمال الخشبیةالجبس، والزجاج، وا

 
/ القاھرة بالتعاون بین مؤسسة الفن جمیل  ، تم إطالق بیت جمیل للفنون التراثیة۲۰۰۹ي عام ف

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.



 الفن جمیل
 
 

 

 
 ۲۰۱٦ جمیل للفنون التراثیة / القاھرة تبیبرنامج السنة السادسة لخریجین  من احتفالیةصورة   

 
وتماشًیا مع تركیز مبادرة الفن جمیل على الحفاظ على التراث الثقافي، بما في ذلك الفنون التقلیدیة في 
مصر، فإن البرنامج یركز على  تطویر قدرات الطالب على تطبیق المھارات األساسیة التي تعلموھا 

مج على تأمین فرص عمل خالل البرنامج على تصمیمات معاصرة وترمیم اآلثار القدیمة. كما یركز البرنا
لطالبھ داخل مجاالت الفن والتصمیم، وقد قام بعض من الطلبة المتخرجین منھ والذي یزید عددھم عن 

خریًجا، بالتدریس في مؤسسات أكادیمیة، واقتحموا عالم تصمیم األثاث، وأقاموا معارض ناجحة  90
 ألعمالھم. 

 
معرض الخریجین السنوي، واألعمال، في إدارة  تقدیم دوراتمن خالل الفن جمیل الخریجین وتدعم 

طفال في الھندسة والفخار وتشكیل األسالك لألورش عمل  نّظم ھذا الصیفالنشط، الذي ونادي الخریجین 
  .مجاورةالمركز اإلبداعي خلیفة في القاھرة القدیمة، كجزء من التعاون مع ال منطقةفي 
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 جمیل للفنون التراثیة / القاھرة تبیخریجین برنامج رابطة صورة خالل احدى اجتماعات 

 
 

رنا ھذا العام أن یس: "جمیل للفنون التراثیة / القاھرة تبی في البرنامج ویقول ممدوح صقر مدیر
الذي یزور فیھ طالبنا نصب تذكاریة، لرسم بعض عناصره  مشروع التراث "" نعلن عن بدایة

قطع مماثلة، والھدف ھو عدم إجراء نسخ متماثلة ولكن من الزخرفیة، وتحلیلھا قبل البدء في صنع 
وقد عمل طالبنا ھذا العام على العناصر الزخرفیة  .ن الفنانین الرئیسیین في القاھرةأجل التعلم م

الجمیلة ألمیر التونبوغا المیداني، في الخزف والجبس واألشغال الخشبیة واألعمال المعدنیة، وكان 
 ة الكتشاف تقنیات جدیدة و استخدام أدوات مختلفة ".مشروع التراث فرصة عظیم

 
یقام حفل التخرج في حضور أصدقاء الطالب وعائالتھم، وخریجین من الدفعات السابقة من البرنامج، 

  مصر.باإلضافة إلى العدید من الضیوف الممیزین من الساحة الثقافیة في 
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 ۲۰۱۷ جمیل للفنون التراثیة / القاھرة تبیحدى مشاریع التخرج للسنة السابعة من برنامح إ

 
 

ستبدأ الفعالیة بتفقد المعرض الذي یقدم أعمال الطالب، یلیھ خطاب ترحیب یلقیھ السید ممدوح صقر، 
بتقدیم تعریف موجز عن  ،األمیرللفنون التقلیدیة لمدرسةالمدیرالتنفیدي ، عزام ثم یقوم الدكتور خالد

، كما صندوق التنمیة الثقافیة المصري ض، رئیسالبرنامج، یتبع ذلك خطاب للدكتور أحمد عو
الفن جمیل. وسینتھي الیوم بتقدیم شھادات  -البرامج التراثیة  مسؤولجورج ریتشاردز، سیحضر 

سُتعرض أعمال الطلبة الدبلومة للطلبة الخریجین والتقاط صور جماعیة لتخلید ذكرى ھذا الحدث. 
عصًرا، في  الثالثةصباًحا حتى  ۱۰سبتمبر من  ۲۱إلى  17الخریجین في المعرض ألسبوع آخر من 

 .الفسطاطالحرف التقلیدیة ب مركز
 
 
 
 

 إنتھى
 

  www.artjameel.org زیارة یرجى المعلومات من لمزید
   art_jameel@- إنستاغرام على الحوار إلى واالنضمام

  Jameel Art فایسبوك
 @ameelArt_J تویتر

 
 

 المعلومات رجاء االتصال بـ:للمزید من 

http://www.artjameel.org/
https://www.instagram.com/art_jameel/
https://www.facebook.com/art-jameel-891861424222667/
https://twitter.com/art_jameel
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 بسمة حامد
۰۰۲۰۱۲۸۰٥۳۲۸۸۸ 

jhtacairo@artjameel.org 
  
  
 JHTA/C)بیت جمیل للفنون التراثیة/ القاھرة ( 
 

، تم إطالق بیت جمیل للفنون التراثیة/ القاھرة بالتعاون بین مؤسسة الفن جمیل ومدرسة األمیر 2009في عام 
التنمیة الثقافیة المصري، وھي مؤسسة تعلیمیة كبیرة تھدف إلى تعلیم الشباب المصري للفنون التقلیدیة وصندوق 

الفنون اإلسالمیة مثل الرسومات الھندسیة، والرسم الحر، ودراسات األلوان، والرسومات النباتیة الزخرفیة، 
یة والمشغوالت باإلضافة إلى الدورات التدریبیة المتخصصة في الخزف والزجاج والجبس واألشغال المعدن

الخشبیة. وفي بیت جمیل للفنون التراثیة/ القاھرة، یلتحق الطالب ببرنامج مدتھ عامین للحصول على الدبلومة، 
والذي وضعتھ وتقدمھ مدرسة األمیر وفًقا لنفس المبادئ والمعاییر المطبقة في دورات الدراسات العلیا في المدرسة 

المنطقة التاریخیة في القاھرة القدیمة في مركز الحرف التقلیدیة  األصلیة في لندن. وحیث أنھ یقع في قلب
بالفسطاط، یركز البرنامج على الحفاظ على اإلرث الثقافي المحلي بما یتضمن الرحالت المیدانیة للمعالم األثریة 

لھم الخاص الكبرى، والتصمیم العملي، وتنفیذ المشاریع. كما أنھ یدعم الخریجین إلیجاد فرص عمل أو تأسیس عم
طالًبا والذین ینضمون إلى العدید من خریجي  20في مجال الفنون التقلیدیة. ویتخرج سنوًیا دفعة مؤلفة من حوالي 

 السنوات السابقة الذین یتواصلون عبر 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 الذي نعیش فیھ الیوم. وكانت 
لیة في الدراسات العلیا على مستوى الماجستیر والدكتوراه، مدرسة األمیر رائدة في تقدیم الدرجات العلمیة العم

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

التقلیدي، الذي یستمد إلھامھ 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 في 

لمفتوح" والذي ینشر رسالتنا التعلیمیة إلى مجتمع أوسع؛ وبرنامج اإلنسجام في الفنون التقلیدیة لیشمل "البرنامج ا
" والذي یقدم رؤیة متكاملة عن العالم للشباب؛ و"برنامج Harmony Schools Programmeالمدارس " 

 دولة في القارات الخمسة. 20"  الذي یقوم بدور نشط في أكثر من OutreachProgrammeالتوعیة"
 
  www.psta.org.uk 
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http://www.psta.org.uk/
http://www.psta.org.uk/
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الفن جمیل مؤسسة غیر ربحیة تدعم الفن والفنانین والمجتمعات اإلبداعیة وتشمل مبادراتنا حالیاً إدارة مدارس 

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

 الدور أكثر أھمیة من أي وقت مضى.
  

برى المؤسسات مثل متحف فكتوریا وألبرت تعمل المؤسسة بطریقة تعاونیة، حیث نفخر بشراكتنا مع العدید من ك
. أما على المستوى المحلي، فتعمل المؤسسة مع األفراد والمؤسسات لتطویر ومدرسة األمیر تشارلز للفنون التقلیدیة

 برامج مبتكرة تشمل التقنیات القدیمة والحدیثة، وتشجع ریادة األعمال والتواصل الثقافي.
 
للفنون المعاصرة، في شتاء   دبي، والذي یعد مؤسسة غیر ربحیة فيللفنون  جمیل ومن المقرر إفتتاح مركز 

ومنصات مشاریع، ومكتبة،  ،فنیة عرض صاالت المركز في منطقة الجداف على خوردبي . و یضم 2018
سیقدم المركز برنامجا واسعا من المعارض المنفردة والجماعیة باإلضافة إلى كما  متخصص، بحثي ومركز

 التعلیمیة و برنامج إقامة للفنانین.المبادرات 
 

تعمل الفن جمیل  جنباً إلى جنب مع مجتمع جمیل، لتتكامل جھود ھاتین المؤسستین  في إحداث تغییر إیجابي في 
المجتمع والمساعدة في توفیر فرص العمل والتخفیف من حدة الفقر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا 

 وتركیا.
  

rgwww.artjameel.o 
 
 


