
 
 

 

 
 
 

 للنشر الفوري 
 

للفنون جميل  برنامج بيتسنة الثالثة من تسجيل في اللل دعوة للفنانين والموهوبين

 جدة/ التراثية

 

 بيت جميل للفنون برنامج من للسنة الثالثة  التسجيل اآلن طلبات تستقبل جميل فن
 القديمة )البلد(في المدينة جدة  / التراثية

 مايو 13هو  والتسجيل في البرنامج آخر يوم للمشاركة 
  برنامج بيت جميل للفنون التراثية / جدة من تضاعف عدد المسجلين في السنة الثانية

 سنةمقارنة بأول 

 القديمة  مدينةفي اليا ليضم مقًرا ثان هذا العام سيتوسع بيت جميل للفنون التراثية / جدة
 خاصةتصنيع للمساحة توفير وورش العمل ستيعا  إليكون أكثر إستعدادا حتى جدة 
 حرفيينبال

 

 
من األساليب التراثية ، وهو على الخشب المنجور / جدة فني طوراإلنجاز في بيت جميل للفنون التراثية عمل

 .في المدينة القديمة )البلد( في جدة ةللنجارالمعروفة 

 
 

للسنة  التسجيل طلباتاآلن جميل  تستقبل فن :2018أبريل دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 
 القديمة )البلد(. في المدينة جدة  / بيت جميل للفنون التراثيةبرنامج من الثالثة 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

 
فن وهندسة المنازل من إلهامها  راثيةوستستمد الدورة التي تستغرق عاما واحدا في الفنون الت

الدورة  تدريس. وسيتم للبلدالتقليدية، مع زيارات ميدانية منتظمة لدراسة التراث الثقافي الغني 
للفنون جميل  وبيت في لندن، التقليديةللفنون  تشارلزمدرسة األميرمؤسسة من قبل مدرسين من 

 وبهذه المناسبة، قالت  أحمد عنقاوي.األساتذة المحليين من بينهم ونخبة من / القاهرة،  التراثية
سعدنا كثيرا بإلتزام وإبداع المشاركين في لقد كارفر، المديرالتنفيذي لمؤسسة فن جميل:" أنطونيا

السنوات الماضية من البرنامج حيث تنوعت األعمال من اللوحات المصغرة إلى قطع األثاث، 
نحن  ومن األعمال المعاصرة بإستخدام مواد جديدة إلى قطع فنية تعكس التراث القديم للبلد.

الوحيد من نوعه في  -التراثية / جدة  متحمسون جدا للسنة الثالثة من برنامج بيت جميل للفنون
  ."و نتوقع إقباال أكثر من أي وقت مضى -دول مجلس التعاون الخليجي

 
برنامج بيت جميل للفنون التراثية/ جدة لمدة سنة واحدة، في حديثها عن تجربتها و في معرض 

برنامج بيت جميل للفنون في وحاليا مدرسة مساعدة  خريجة البرنامج يسرى العانيسيقالت 
دراستي في بيت جميل للفنون التراثية زادت في تأصيل هويتي وفي تأمل فلسفة " :التراثية/ جدة 
رتي الفنية باإلضافة إلى أنها صقلت من مها،  وفي إدراكي لمفهوم الجمال وقيمهالفن اإلسالمي 

 مة."على أصول وقواعد سلي
.  

، األنماط الهندسة اإلسالميةكل من في الوحدات  من راثية مجموعةمنهج الفنون الت يشمل

، تناسق األلوان وتقنيات الديكور، النجارة وأعمال الخشب، الزخرفة النباتية ،التصميمالهندسية و

 للمشاركة  ،عامعلى مدار ال، دعوة الطالبوستتم . النحت على الجبس والحرف التقليدية األخرى

 

جدة، بما في ذلك المعارض وورش العمل واالستوديوهات في المهرجانات الفنية الكبرى في 

 ميع وسيكمل ج .المفتوحة، وفرص للتطوع في المدارس وورش العمل لألطفال والمجتمع المحلي

في بيت جميل للفنون  خاص في معرض يتم عرضه  نهائي فني الطالب دراستهم بمشروع

 .جدة/  راثيةالت
، راثيةالتطبيق العملي للفنون التأسالي  للمبادئ و يتخرج الطال  من البرنامج مع فهم عميق

في مجال الفنون، والحفاظ على التراث، والحفاظ على الهندسة  يةفرص المهنالوتعزيز 
 المعمارية والصناعات اإلبداعية.

 
 بأن يثبت وجوده كمركزا، 2015 عام افتتاحه منذ ،/ جدةراثيةبيت جميل للفنون الت نجح

تضاعف عدد ،  2017في عام  و المعماري والحفاظ على التراث. نقاشللحرف اليدوية وال
، سنةبرنامج بيت جميل للفنون التراثية / جدة مقارنة بأول من المسجلين في السنة الثانية 

وتوسعت أنشطة المركز لتشمل برنامًجا مفتوًحا عاًما لحلقات العمل إلى جان  برنامج مكثف 
 2017عام  دورات، بما في ذلك المهرجانات الفنية الكبرى فيشارك المركز ومدته عام واحد. 

الهندسة المعمارية و التخطيط محادثات حول  واستضاف ،21,39فن جدة  لمعرض 2018و 
من خالل  للتكنولوجيا الرقمية في الحفاظ على التراث فاكتوممع مؤسسة  تعاونكما  ،العمراني

سيتوسع بيت جميل للفنون هذا العام وباالنقراض في مدينة جدة القديمة.  المهدد تسجيل التراث
ورش أكثرا إستعدادا إلستيعا   ليكون، جدة القديمة مدينةفي ال يام مقًرا ثان/ جدة ليض راثيةالت

 .العمل وإضافة مساحة تصنيع مخصصة لبرنامج العام الواحد والحرفيين اآلخرين
 
 
 



 
 

 

 
 
 

 
مايو، وسيتم دعوة المشاركين لتقديم  13هو  والتسجيل في البرنامج للمشاركةآخر يوم سيكون 

تشارلز معلمين من مؤسسة مدرسة األمير  مجموعة من أعمالهم خالل المقابلة التي ستضم
 .2018مايو  23و  22للفنون التقليدية وذلك في بيت جميل للفنون التراثية / جدة يومي 

 

 .هناالتسجيل إستكمال نموذج قصيرعلى جميع الراغبين في 

 .هنا جدة / بيت جميل للفنون التراثيةمشاهدة الفيديو الخاص ب

 إنتهى
 

  www.artjameel.orgلمزيد من المعلومات يرجى زيارة 
 -hta_albalad , @jhtajeddah,@art_jameel@إنستغرام واالنضمام إلى الحوار على 

   JameelArtفايسبوك 
 art_jameel@تويتر

 
 

 للمزيد من المعلومات الصحفية رجاء االتصال بـ:
 

 عبير بن بشير
 

 971551012621+جوال: 
 a.bechir@alj.aeايميل:   
 
 

 
 فن جميل 

  
تدعم فن جميل الفنانين والمجتمعات اإلبداعية وتشمل مبادراتنا حالياً إدارة مدارس الفنون التراثية وبرامج الترميم، 

باإلضافة إلى برامج فنية وتعليمية متنوعة لكافة األعمار. تعزز برامج المؤسسة دور الفن في بناء وترابط 
رات وتحوالت هائلة، أصبح هذا الدور أكثر أهمية من أي المجتمعات، ففي الوقت الذي تشهد فيه المجتمعات تغي

 وقت مضى. 
 

تعمل المؤسسة بطريقة تعاونية، حيث نفخر بشراكتنا مع العديد من كبرى المؤسسات مثل متحف فكتوريا وألبرت 
متحف المتروبوليتان للفنون. أما على المستوى المحلي، فتعمل المؤسسة  ومدرسة األمير تشارلز للفنون التقليدية،و

مع األفراد والمؤسسات لتطوير برامج مبتكرة تشمل التقنيات القديمة والحديثة، وتشجيع ريادة األعمال والتواصل 
 الثقافي. 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1kfbEGeMPdNC-WUtNHyKZphLHGmrVpSwXAHvebPmSCZ4/viewform?edit_requested=true
https://www.youtube.com/watch?v=XJNrl2eu1mM
http://www.artjameel.org/
https://www.instagram.com/art_jameel/
https://www.instagram.com/art_jameel/


 
 

 
 

 

 

 

 

في جدة والذي يعد  "اإلبداع ملتقى: حي"وهما  2019-2018تستعد فن جميل إلفتتاح مركزين ثقافيين جديدين في 

من أول المؤسسات  في دبي والذي يعد واحدا للفنون جميل مركزأول مركز لألعمال اإلبداعية في السعودية و

 للفنون المعاصرة في اإلمارة.

 

جنباً إلى جن  مع مجتمع جميل، لتتكامل جهود هاتين المؤسستين  في إحداث تغيير إيجابي في  تعمل فن جميل 
المجتمع والمساعدة في توفير فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

 وتركيا. 
 

 www.artjameel.org زوروا موقعناللمزيد 
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