
 

 

بیت جمیل للفنون التراثیة/ القاھرة يقیم حفل تخريج الدفعة الثامنة 
 من طلبته

 
فناناً واعداً ضمن أربعة تخصصات  17بیت جمیل للفنون التراثیة/ القاھرة يحتفل بتخريج  •

مدرسة األمیر تشارلز للفنون مؤسسة جمیل، وفن البرنامج ثمرة جھد مشترك بین  • ھي الجبس، والزجاج، واألشغال الخشبیة، واألعمال المعدنیة، والخزف. 
، على أن يتم تقديم الطلبات شخصیاً في 2018-2020تمديد فترة تلقي الطلبات لدبلوم  • التقلیدية، وصندوق التنمیة الثقافیة في مصر.

  • .2018الرابع والعشرين من سبتمبر 
يحتفل بیت جمیل للفنون التراثیة/ القاھرة، مركز دراسة الفنون  :2018القاھرة، مصر، ... سبتمبر 

التقلیدية والحفاظ على التراث، بتخريج الدفعة الثامنة من طلبته خالل حفل ُيقام في مركز الفسطاط 
فناناً واعداً لھذا العام ضمن أربعة تخصصات  17يتم خالله تخريج  ،سبتمبر الجاري ۲٦للحرف التقلیدية في 

  جاج، واألشغال الخشبیة، واألعمال المعدنیة، واألعمال الخزفیة.زھي الجبس وال
 

بجھود مشتركة من قبل فن  2009ويعود تاريخ تأسیس بیت جمیل للفنون التراثیة/ القاھرة إلى العام 
 وسبق لهمدرسة األمیر تشارلز للفنون التقلیدية وصندوق التنمیة الثقافیة في مصر، مؤسسة جمیل، و

برنامج الدبلوم في الفنون التراثیة، والتصمیم، والحرف  ب الطلبات للراغبین بااللتحاق فيعن فتح با اإلعالن
جمیل عن . كما أعلن فن 2017. وذلك في أعقاب تلقي عدد قیاسي من الطلبات في العام 2010-2018

. ومن المنتظر أن تشھد ھذه المرحلة منافسة شديدة بین 2018تمديد فترة قبول الطلبات للعام 
طالباً للدراسة على مدار  18المتقدمین لحجز مقاعدھم في البرنامج التعلیمي المكثف الذي يستقبل 

 عامین.
 

وأصالته، والذي أتاح لطلبة ھذا  ويستمد البرنامج أھمیته من عراقة تاريخ العمارة والتصمیم في القاھرة
الغوري الذي يمثل أحد معالم القاھرة  السلطان العام، على سبیل المثال، تنفیذ عمل میداني في جامع

 قاھرةالتاريخیة. كما أنتج الطلبة أعماالً جديدة مستوحاة من الخصائص المعمارية لآلثار اإلسالمیة في ال
 القرافة الشرقیةوتلقوا دورة تدريبیة جديدة في صناعة الزجاج المصري في ورشة الھدھد في  التاریخیة

 
بعض  السمة الغالبة على: "في القاھرة وقال ممدوح صقر، مدير البرنامج في بیت جمیل للفنون التراثیة

جلیاً مدى استفادة تمثلت في االلھام المستمد من اآلثار الشامخة، وقد ظھر مشاريع طلبتنا لھذا العام 
الغوري،  هنصواالطلبة من مشاركتھم في المشروع التراثي، والذي كان لھذا العام حول مدرسة السلطان ق

من الكنوز األثرية، فیما قام  نحاسیة مستوحاة من الغوري وغیره حیث قرر أحد الطلبة إبتكار مقابض أبواب
 المعقدة في استخدامات معاصرة مثل الستائر طلبة آخرين بتطبیق تقنیات النجارة الخشبیة القديمة

ومصاريع النوافذ. ويسرنا استجابة طلبتنا لالحتیاجات المعاصرة، وأن يسعون إلى التماس اإللھام من تراثنا 
 المعماري والفني الغني".

 



 

وتتاح للطلبة عند التخرج فرص مواصلة ممارسة حرفھم وذلك خالل العديد من الفعالیات مثل معرض 
، وبرامج التوعیة في 2017في العام  القرافة يجین السنوي الذي أقیم في مقعد السلطان قايتباي فيالخر

الدرب  حي وفي 2017الخلیفة في العام  حي الصیف ألطفال األحیاء المھمشة في القاھرة والذي أقیم في
 وأطلق فن جمیل ، باإلضافة إلى توسیع فرص الخريجین في تأسیس أعمالھم الخاصة.2018األحمر عام 
أتیلیه القاھرة فن جمیل، والتي تُمثل منصة لدعم الحرف وفنون التصمیم المصرية، وتتخذ من لھذا العام 

الزمالك في القاھرة مقراً لھا، وتحتوي على مساحات عمل مشتركة لمصممي الحرف الصاعدين، وبرنامج 
رواد األعمال في مجال حاضنات أعمال م ودع ،، وتدريبات أعمالالتراثیةعام من ورش العمل في الفنون 

وتضم قائمة المشاركین المؤسسین في أتیلیه القاھرة فن جمیل عدد من خريجي بیت  الحرف الیدوية.
 جمیل للفنون التراثیة/ القاھرة.

 
بیت جمیل للفنون التراثیة/ القاھرة سلسلة من فن جمیل: "شھد  -المدير التنفیذي ر، ونیا كارفطأن تقالو

، وسیحتفل وللعام الثامن على التوالي بتخريج دفعة جديدة من 2018المبادرات والفعالیات خالل العام 
، والرسم، وتجانس األلوان، واآلرابیسك، فضالً عن راثیةالت الھندسة اإلسالمیةالمواھب الصاعدة في 

مجاالت األعمال الخزفیة، والزجاج، والجبس، واألعمال المعدنیة، واألشغال تقديمه لتدريبات تخصصیة في 
 ."الخشبیة

 
في مصر، التراثیة "وإنسجاماً مع تركیز فن جمیل على الحفاظ على التراث الثقافي، بما في ذلك الفنون 

البرنامج  يعمل البرنامج على تنمیة قدرات الطلبة على تطبیق المھارات األساسیة التي تعلموھا خالل
بیت جمیل للفنون التراثیة/ القاھرة التركیز على التصامیم والمعاصرة وترمیم المعالم األثرية. وسیواصل 

على تنمیة قدرات الطلبة على تطبیق المھارات األساسیة التي تعلموھا خالل البرنامج وعلى تزويدھم 
 .بالوظائف في مجاالت الفنون والتصمیم"

 
وتجري فعالیات حفل التخرج بحضور أصدقاء الطلبة، وعائالتھم، والخريجون من الدفعات السابقة من 
البرنامج، والعديد من الشخصیات البارزة من الوسط الثقافي المصري. وُتستھل الفعالیة بجولة في أروقة 

أن ُيقدم الدكتور خالد  صقر، قبل ممدوح المعرض الستعراض أعمال الطلبة، يلیھا كلمة الترحیب ُيلقیھا 
فتحى عزام، مدير مدرسة األمیر تشارلز للفنون التقلیدية مقدمة موجزة عن البرنامج، يتبعھا كلمة للدكتور 

وتُختتم الفعالیة بتقديم شھادات الدبلوم للطلبة الخريجین ، رئیس صندوق التنمیة الثقافیة. عبد الوھاب
ض أعمال الطلبة الخريجین من .... ولغاية .... يومیاً عدا ايام والتقاط صور تذكارية جماعیة. كما سیتم عر

 العطل االسبوعیة، وذلك من العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً في مركز الفسطاط للحرف التقلیدية. 
 

بـ  زيارة صفحات وسائل التواصل االجتماعي الخاصة 2018-2020ويمكن للراغبین في التقدم للبرنامج 
 للحصول على نموذج الطلب. "بیت جمیل للفنون التراثیة/ القاھرة"

 
 انتھى

 
 www.artjameel.orgللمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني: 

 art_jameel, @jhtacairo@واالنضمام إلى الحوار على إنستغرام: 
/ Jameel House of Traditional Artsوالتفاعل على فیسبوك:   Cairo, Art Jameel 

 art_jameel@وتويتر: 

http://www.artjameel.org/
https://www.instagram.com/art_jameel/
https://www.instagram.com/art_jameel/
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 بیت جمیل للفنون التراثیة/ القاھرة
 

بجھود مشتركة من قبل فن  2009مؤسسة تعلیمیة كبرى تأسست في العام  بیت جمیل للفنون التراثیة/ القاھرة
جمیل، ومدرسة األمیر تشارلز للفنون التقلیدية وصندوق التنمیة الثقافیة في مصر، وتُعنى بتعلیم الطلبة المصريین 
الشباب دروس الھندسة اإلسالمیة التقلیدية، والرسم، وتجانس األلوان، واآلرابیسك، وتقديم تدريب تخصصي في 

الجبس، واألعمال المعدنیة، واألشغال الخشبیة. ويتم تدريس الطلبة لمدة عامین األعمال الخزفیة، والزجاج، و
للحصول على شھادة الدبلوم، ضمن برنامج من إعداد وتقديم مدرسة األمیر تشارلز للفنون التقلیدية، بما يتوافق مع 

دن. ويقع بیت جمیل للفنون المبادئ والمعايیر ذاتھا المطبقة في مقررات الدراسات العلیا في مقر المدرسة في لن
التراثیة/ القاھرة في الفسطاط في قلب الحي الثقافي لمدينة القاھرة القديمة، ويركز برنامجه الدراسي على 

الحفاظ على التراث الثقافي المحلي، ويتضمن برنامجه إجراء جوالت میدانیة إلى المعالم التاريخیة الرئیسیة، وتنفیذ 
ع. وُيقدم بیت جمیل للفنون التراثیة/ القاھرة الدعم للخريجین خالل مرحلة البحث عن أعمال تصمیم وإقامة مشاري

خريجاً يلتحقون  20فرص عمل أو تأسیس عمل خاص في مجاالت الفنون التقلیدية. ويبلغ عدد خريجي البرنامج نحو 
 عرض السنوي للخريجین.بنادي الخريجین، ويتواصلون فیما بینھم عبر جمعیة خريجي البرنامج ويشاركون في الم

 
 فن جمیل

 
 تدعم فن جمیل الفنانین والمجتمعات اإلبداعیة وتشمل مبادراتنا حالیا إدارة مدارس الفنون التراثیة وبرامج

ناءالترمیم، باإلضافة إلى برامج فنیة وتعلیمیة متنوعة لكافة األعمار. تعزز برامج المؤسسة دور الفن في ب  
قت الذي تشھد فیه المجتمعات تغیرات وتحوالت ھائلة، أصبح ھذا الدور أكثروترابط المجتمعات، ففي الو  

 أھمیة من أي وقت مضى
 

 تعمل المؤسسة بطريقة تعاونیة، حیث نفخر بشراكتنا مع العديد من كبرى المؤسسات مثل مؤسسة
نون. أمابولیتان للفدلفینا، ومتحف فكتوريا وألبرت و مدرسة األمیر تشارلز للفنون التقلیدية ،و متحف المترو  

 على المستوى المحلي، فتعمل المؤسسة مع األفراد والمؤسسات لتطوير برامج مبتكرة تشمل التقنیات
 القديمة والحديثة، وتشجیع ريادة األعمال والتواصل الثقافي

 
ؤسسات المتستعد فن جمیل إلفتتاح مركزين ثقافیین جديدين: مركز جمیل للفنون في دبي والذي يعد واحدا من 

حي: ملتقى اإلبداع"  2019) و في 2018نوفمبر  11للفنون المعاصرة في اإلمارات العربیة المتحدة ( اإلفتتاح في 
 في جدة ، مركب ثقافي ھام لألعمال اإلبداعیة في السعودية .

 
 تعمل فن جمیل جنبا إلى جنب مع مجتمع جمیل، لتتكامل جھود ھاتین المؤسستین في إحداث تغییر

جابي في المجتمع والمساعدة في توفیر فرص العمل والتخفیف من حدة الفقر في منطقة الشرقإي  
 األوسط وشمال أفريقیا وتركیا

 



 

www.artjameel.org اللمزيد زوروا موقعن  
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