
 

 للنشر الفوري 
 

 
في الدرب األحمر التراثية الفنون والحرف  فيلألطفال برنامًجا صيفيًا  انبيت يكن يقدموجميل  فن

 القاهرةب
 
 

ركزأنشطتها تتمجماعية فنية  عبارة عن رابطة وهيتتعاون فن جميل مع بيت يكن، : 2018يوليو ، مصر، القاهرة
مجموعة من ورش العمل لألطفال في  يقدمبرنامج صيفي نظيم القديمة، لتروف في القاهرة المع التراثي المنزل في

 .حي الدرب األحمر
  

/  التراثيةجميل للفنون  بيت في ة حاليامدرسالخريجة واللبيت يكن و، المؤسس الشريك البرنامج عال سعيدتدير
 ،نرمين مصطفىو ،رهام وهبةو ،منى عزتو ،مصطفى أمل كل من ورش العملقدم ، تبالتعاون مع عالو. القاهرة

فن ، وهو مشروع مشترك بين القاهرة/  التراثيةجميل للفنون  بيتخريجين آخرين من باإلضافة إلى  ،منة حسنو
 .المصريون التقليدية وصندوق التنمية الثقافية للفن تشارلز مدرسة األميرومؤسسة جميل 

 
 

 

بيت يكن - القاهرة/  التراثيةجميل للفنون  بيتل 2018الصيفي برنامج الضمن  بيت يكنورشة عمل في   

 

  

 



 

 

وم كل ي نفي بيت يك وذلكطفال األ ة لجميعمفتوحمجانية  ويشمل البرنامج الذي يستغرق شهراً كامالً ورش عمل
 ،شكال ثالثية األبعاداألو فسيفساءالفن ورش العمل رسم أنماط هندسية، وبرنامج شمل يو. سبت واثنين وأربعاء

 .األخرى التراثيةفنون والحرف اللوالديكور، باإلضافة إلى أنشطة  التذهيبفن ، ووصنع الفخار
 
 راثيةالدرب األحمرالستكشاف الفنون الت لألطفال منروتينية غيرومجانية  يهدف البرنامج الصيفي إلى توفير فرصو

ستعتمد ورش العمل على السمات المعمارية للمباني التاريخية في الحي و. والتفاعل مع التراث الغني للقاهرة القديمة
 .لتصميمها وتقديمها للمشاركين تراثيةمناهج  وتقديم

 
 
 
 
 

 
 

  بيت يكن - القاهرة/  التراثيةجميل للفنون  بيتل 2018الصيفي  برنامجالضمن  بيت يكنورشة عمل في 
  

 

مركز اإلبداع و القاهرة/  التراثيةجميل للفنون  بيتبين خريجي ، 2017في عام  ،يتبع برنامج هذا العام التعاون
وارتفاع الطلب إلى  2017وقد أدى نجاح البرنامج لعام . لدعم األطفال في حي الخليفة في القاهرة القديمة مجاورة

 .الذي يستمر طوال شهر يوليووبرنامج هذا العام  تنظيم
 



 

 
 القاهرة / التراثيةجميل للفنون  بيت خريجيولمجاورة  2017البرنامج الصيفي الخاص ب الفيديو

 

 
تم . القاهرة/  التراثيةجميل للفنون  بيتتتوفر تفاصيل ورش العمل المختلفة على صفحة الفيسبوك الخاصة بخريجي 

 حارة 3ن في الدرب األحمر في يقع بيت يك. 2018يوليو  30مر حتى يوليو ويست 2افتتاح البرنامج الصيفي في 
دقائق سيراً على األقدام من مسجد  5بالقرب من حمام بشتاك وعلى بعد  الححسن أغا ، قبالة شارع سوق الس

 .السلطان حسن
 

 

 انتهى 
 

: اإلجتماعي  التواصل وسائل على الحوار ومشاركتنا www.artjameel.org: زيارة المعلومات ، يرجى من للمزيد
 :تويتر | CairoTraditional Arts  Jameel House of  Art Jameel: الفيسبوك| @Art_Jameel@ jhtacairo:انستغرام

Art_Jameel@  
 

 للمزيد من المعلومات رجاء االتصال بـ:
 

 بسمة حامد
00201280532888 

jhtac@artjameel.org 

https://youtu.be/0EsUs5ySFOs
http://www.artjameel.org/
https://twitter.com/art_jameel?lang=en
https://twitter.com/art_jameel?lang=en


 

 
 

 (JHTA/Cبيت جميل للفنون التراثية/ القاهرة ) 
  

للفنون التقليدية  تشارلز مدرسة األميرمؤسسة فن جميل وة/ القاهرة بالتعاون بين مؤسسة للفنون التراثي، تم إطالق بيت جميل 2009في عام   
والرسم وصندوق التنمية الثقافية المصري، وهي مؤسسة تعليمية كبيرة تهدف إلى تعليم الشباب المصري الفنون اإلسالمية مثل الرسومات الهندسية، 

ومات النباتية الزخرفية، باإلضافة إلى الدورات التدريبية المتخصصة في الخزف والزجاج والجبس واألشغال الحر، ودراسات األلوان، والرس
ي وضعته المعدنية والمشغوالت الخشبية. وفي بيت جميل للفنون التراثية/ القاهرة، يلتحق الطالب ببرنامج مدته عامين للحصول على الدبلومة، والذ

لنفس المبادئ والمعايير المطبقة في دورات الدراسات العليا في المدرسة األصلية في لندن. وحيث أنه يقع في قلب وتقدمه مدرسة األمير وفقًا 
لي بما المنطقة التاريخية في القاهرة القديمة في مركز الفسطاط للفنون والحرف التقليدية، يركز البرنامج على الحفاظ على اإلرث الثقافي المح

نية للمعالم األثرية الكبرى، والتصميم العملي، وتنفيذ المشاريع. كما أنه يدعم الخريجين إليجاد فرص عمل أو تأسيس عملهم يتضمن الرحالت الميدا
طالبًا والذين ينضمون إلى العديد من خريجي السنوات السابقة الذين  20الخاص في مجال الفنون التقليدية. ويتخرج سنويًا دفعة مؤلفة من حوالي 

 بر نادي خريجي البرنامج و يشاركون في المعرض السنوي للخريجين.يتواصلون ع
 
 

 فن جميل 
 

امج فنية وتعليمية تدعم فن جميل الفنانين والمجتمعات اإلبداعية وتشمل مبادراتنا حالياً إدارة مدارس الفنون التراثية وبرامج الترميم، باإلضافة إلى بر
دور الفن في بناء وترابط المجتمعات، ففي الوقت الذي تشهد فيه المجتمعات تغيرات وتحوالت هائلة، متنوعة لكافة األعمار. تعزز برامج المؤسسة 

 أصبح هذا الدور أكثر أهمية من أي وقت مضى. 
 

لز مدرسة األمير تشارمؤسسة تعمل المؤسسة بطريقة تعاونية، حيث نفخر بشراكتنا مع العديد من كبرى المؤسسات مثل متحف فكتوريا وألبرت و
متحف المتروبوليتان للفنون. أما على المستوى المحلي، فتعمل المؤسسة مع األفراد والمؤسسات لتطوير برامج مبتكرة تشمل  للفنون التقليدية،و

 التقنيات القديمة والحديثة، وتشجيع ريادة األعمال والتواصل الثقافي. 
 

في جدة والذي يعد أول مركز لألعمال اإلبداعية في  "اإلبداع ملتقى: حي"وهما  9201-2018تستعد فن جميل إلفتتاح مركزين ثقافيين جديدين في 
 في دبي والذي يعد واحدا من أول المؤسسات للفنون المعاصرة في اإلمارة. للفنون جميل مركزالسعودية و

 
جنباً إلى جنب مع مجتمع جميل، لتتكامل جهود هاتين المؤسستين  في إحداث تغيير إيجابي في المجتمع والمساعدة في توفير فرص  تعمل فن جميل 

 األوسط وشمال أفريقيا وتركيا.  العمل والتخفيف من حدة الفقر في منطقة الشرق
 

  www.artjameel.org للمزيد زوروا موقعنا
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