
هوية وطن.. قوة مستقبل
٢٠١٥

المهرجان السنوي الثامن للحرف التقليدية والتراثية 





أ.د / حمدي أبو املعاطي

رئيس قطاع الفنون التشكيلية

التشكيلية  الفنون  الثقافة وخطة قطاع  اسرتاتيجية وزارة  إطار  الثامنة يف  التقليدية يف دورته  الحرف  يأيت مهرجان     

للنهوض والحفاظ عىل الذاكرة الرتاثية والهوية الثقافية .. وهو مناسبة هامة لتسليط الضوء عىل هذه الحرف ومجاالتها 

وتقنياتها وفنانيها وكذلك التعريف بالجمعيات والهيئات القامئة عىل حاميتها من اإلندثار والحفاظ عليها كرتاث وطني 

وقومي وإنساين متفرد ..

كل األمنيات الطيبة لهذه املساحة التفاعلية للفنون التقليدية وإلتقاءها تحت سقف واحد أن تُعزز مساعي جادة لدعم 

فناين الحرف الرتاثية بشتى مجاالتها ومدارسها .. وأيًضا التدارس حول قضايا مامرسيها وفنانيها وتطلعاتهم .. واستخالص 

املشاركني  لجميع  متنيايت  خالص   .. الرشس  العوملة  آتون  ظل  يف  والتواجد  االستمرار  يف  فرصهم  تعزز  التي  التوصيات 

واملنظمني بالتوفيق يف خروج هذا الحدث القومي الهام بصورة مرشفة.
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د / ســلوى الرشبينـي

رئيس اإلدارة املركزية ملراكز اإلنتاج الفني

   يطل علينا مهرجان الحرف التقليدية الثامن بإرشاقته البديعة.. ليذكرنا بكربى الحضارات اإلنسانية بدًءا من املرصية القدمية، اليونانية، 

القبطية، اإلسالمية... يف صورة مفردات الحياة الشعبية ملرصي اليوم... لنجد أنفسنا أمام قطع فنية غاية يف الروعة أبدعتها أنامل الفنان 

الفطري الوارث عبقرية اآلباء واألجداد عرب خاليا الدم ونسيج الجسد.

والحرص عىل إقامة هذا املهرجان هو تجسيد إلرادة الدولة املرصية يف ترسيخ وتطوير مؤكدات الهوية املرصية... فمنتجات الفنون الرتاثية ال 

ترى بوصفها معروضات تسويقية تنتمي للاميض فحسب بل هي عنرص حي قادر عىل التفاعل وااللتحام مع حاجة اإلنسان النفعية واليومية...

كل قطعة فنية هي رسالة مزدوجة بني العلم والفن لجامليات الرتاث الحضاري املرصي يف صورة إنتاج فني يشارك بقوة ىف ألوان الحياة 

اليومية سعيًا لإلرتقاء بالذوق العام وحفاظًا عىل جامل وجه الوطن.

ووكالة الغوري ذلك املبنى األثري الذي يضم بني أروقته إدارات وأفراد قطاع الفنون التشكيلية يعمل الجميع فيه لوضع الحرف التقليدية 

يف مكانها الالئق وسط دائرة الضوء واالهتامم اإلعالمي والثقايف محليًا ودوليًا لنرش الوعي بقيمة الفنون الرتاثية والحرف التقليدية صموًدا 

أمام االنهيار الذوقي والقيمي ودعاًم لعقيدة الشخصية املرصية أول من نادى بالتوحيد. 
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   امتداًدا لحالة الزخم الوطني، وما بني أفراح مبيالد مشاريع عمالقة واحتفاالت بانتصارات لن متحى من ذاكرة التاريخ .

وسط أمواج هائجة من مؤامرات وفنت وتهديدات ال ينكرها أحد ...

يأيت املهرجان السنوي الثامن للحرف التقليدية و الرتاثية ليؤكد أن مسرية اإلبداع يف مجال الحرف التقليدية و الفنون الرتاثية هى 

حائط الصد األول للدفاع عن الهوية املرصية ممثلة يف حضارة سبعة آالف سنة كانت وسوف تظل إىل قيام الساعة ملتقى الحضارات 

وبوتقة تنصهر فيها أجمل وأرقى قيم اإلنسانية.

ميثل املهرجان حجر الزاوية لكيان هام يحتاج إىل مزيد من الرعاية واالهتامم ليكون قاطرة لالقتصاد يف املستقبل القريب نظرًا ملا 

ميتلكه هذا املجال من مقومات وميزات تنافسية .

الشكر لكل من ساهم يف إنجاح هذا املهرجان .... وتحيا مرص.

الفنان/ طـــه عشاموي

منسق عـام املهــرجـان

 تحيا مرص .. تحيا مرص ... تحيا مرص , من القلب يقولها محبيها ....
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ليــىل أبـو الهنــا
مدير عام مراكز البحوث الرتاثية

   مركز البحوث الرتاثية بوكالة الغوري صدر قرار بإنشائه يف عام 1967م برئاسة الفنان “حامد سعيد” وكان مقره ببيت السناري بحي 

السيدة زينب ، وهو قائم عىل البحث يف الرتاث وعمل أبحاث علمية متخصصة يف أمناط الفنون الحضارية املتواصلة بجانب اإلنتاج 

الفني املتميز لفناين املركز.

هدف املركز الحفاظ عىل املوروث الشعبي ملختلف العصور من خالل ملسة جاملية يستعيد من خاللها أمجاده وريادتُه يف هذا املجال 

الفني واإلبداعي الذي نبع من صميم وجدان الشعب املرصي مبختلف طبقاته البسيطة التي عربت عن املكنون اإلبداعي بفطرته.

تعرضت مرص يف العهد السابق إىل محاولة طمس هويتها الثقافية وتهميش الحرف التقليدية ولكن بعد ثورتني عظيمتني قام بها 

الشعب املرصي أصبح ال ميكن السكوت عىل حالة التهميش والتجاهل للحرف الرتاثية  بل بالسعي دامئًا نحو تقدم وتطوير الحرف.

وقد أرص مركز البحوث الرتاثية والتقليدية أن يحمل عىل عاتقه مسئولية الحفاظ عىل الرتاث اإلبداعي ملختلف العصور كام قدس 

طريق  عن  املعارص  والذوق  القديم  الرتاث  بني  التقريب  مبحاولة  فقام  وهويته  املجتمع  هذا  مالمح  به  ليحفظ  الشعبي  املوروث 

ورش فنية تقام أسبوعيًا يف جميع التخصصات التي توجد باملركز مثل: )املشغوالت الجلدية - الرسم عىل الزجاج املسطح و املجسم  

واملعشق - الرسم عىل الحرير والقامش - الحفر عىل الخشب )أوميا( -  أعامل الشفتيش - الديزي- شغل القرشة عىل الخشب(.

وبذلك يتم خلق أجيال جديدة من الكوادر املؤهلة والقادرة عىل مواصلة مسرية املركز ...... حفظ الله مرص ، وتحيا مرص دامئًا وأبًدا 

بأبنائها املخلصني. 

اإلدارة العامة ملراكز البحوث الرتاثية
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اإلدارة العامة للحرف التقليدية مبركزيها )الفن و الحياة ودار النسجيات املرسمة( تسعى إلحياء الرتاث و املحافظة عىل الهوية املرصية 

األصيلة و الرتاثية اإلبداعي ملختلف العصور وأيضا مواكبة العرص و التعايش ملختلف العصور مع األصالة و التطور وقد حرصت اإلدارة 

العامة للحرف التقليدية من خالل مركز الفن و الحياة عىل تقييم أعامل فنية ذات مستوى عايل من الدقة و اللمسة الفنية املبتكرة من 

خالل أقسامه املتعددة مثل )األزياء الرتاثية – املشغوالت الجلدية – املشغوالت النحاسية – أعامل القرشة – و الطباعة و الرسم و األشغال 

الفنية املتعددة(.

كام قدمت اإلدارة العامة من خالل مركزها دار النسجيات املرسمة العديد من اإلبداعات الفنية للنسيج بالدار إىل لوحات إبداعية تحاىك 

فرشة وألوان الفنان داخل لوحته الزيتية مستخدمني الخيوط بألوانها املتعددة لنسج اللوحة ىف أبهى صورها ليك تضاهي ىف جاملها اللوحة 

األصلية للفنان.

ويعتمد اإلنتاج الفنى لكال املركزين عىل إحياء الرتاث الفني القديم مع االحتفاظ بالطابع املرصي األصيل ونرش هذه الفنون وخلق أجيال 

من الفنانني و املبدعني يف جميع املجاالت التي ترثي بها مراكز الحرف التقليدية.

مهــجة صـابــر
مدير عام مراكز الحرف التقليدية

اإلدارة العامة للحرف التقليدية
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   يعد املهرجان السنوي للحرف التقليدية و الرتاثية تتويًجا لعمل دؤوب استمر عاًما كاماًل وعرًضا ألهم ما تم إنجازه من أعامل جديدة .

وتأيت مشاركة اإلدارة العامة للمراسم وبيوت اإلبداع هذا العام من خالل معرض لثالثة من فناين الغوري املبدعني الذين استلهموا من 

الرتاث الذي يحارصهم وأبدعوا أعاماًل فنية رائعة تعرب بقوة عن هويتنا املرصية وهم الفنان / عبد الفتاح البدري ، الفنان / محمد الطحان، 

الفنان / محمد غانم .

الفنان / مجدي  الفنية الصغرية فستقيم لهم اإلدارة هذا العام ورشة فنية مبصاحبة  وال نستطيع أن نغفل يف هذه االحتفالية براعمنا 

الكفراوي أحد فناين وكالة الغوري.

فهنيئًا لنا بهذا املهرجان وكل عام ونحن يف حالة اإلبداع مستمرون ... 

اإلدارة العامة للمراسم وبيوت اإلبداع

أميــمة إبراهيم

مدير إدارة املراسم
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و  التقليدية  للحرف  الثامن  السنوي  املهرجان  يأيت 
املستقبل  نحو  اإليجايب  الحراك  لحالة  استمرار  الرتاثية 

املاضية من مؤامرات  القليلة  السنوات  لوطن عاىن خالل 

 ، االجتامعي  وسالمه  هويته  تستهدف  تزال  وال  كانت 

وحائط الصد لهذه الهجمة الرشسة هو التأكيد عىل مالمح 

الشخصية املرصية .

التواصل  عن  مبارًشا  تعبريًا  التقليدية مبرص  الحرف  وتعد 

الثقايف بني األجيال ومدخاًل من مداخل الخربة التطبيقية 

للمعرفة اإلنسانية التي متيزت بها الثقافة املرصية إلضفاء 

الجامل الفني للمنتج الرتايث ولتأكيد فكر وفلسفة الجامل 

والنفع  مًعا .

والذي  املهرجان  هذا  فعاليات  أكون ضمن  أن  ويرشفني 

الحب  الفني  لسنوات من  أعرض فيه جزء من مشواري 

لفنون تراثنا الحضاري القديم يف تقنيات مختلفة واملتمثلة 

ىف االستلهام  من الفن املرصي القديم  والقبطي واإلسالمي 

أحدث  من  االستفادة  محاولة  الشعبية  فنونا  وكذلك 

بالهوية  االحتفاظ  مع  تقليدها  دون  العاملية  االتجاهات 

املرصية يف قالب  حديث و معارص  ...

أ.د سهيــر عثـامن

ضيف رشف املهرجان
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من أعامل الفنانة سهري عثامن 
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مركز الفن والحياة

 أسس الفنان حامد سعيد مركز الفن و الحياة يف الستينيات بهدف تأصيل 

الناس،وشق  حياة  للفن يف  التاريخية  الوظيفة  وتأصيل  الرتاثية  الجذور 

طريق جديد يف الفن القومي مناهضة للتيارات الغربية لتأكيد الهوية 

املرصية املبنية عىل معايشة وتأمل مظاهر البيئة املرصية وعطائها الرتايث، 

وتوفري فرص التالحم بني الفنانني املرصيني وبني مجتمعهم وتراثهم.

من هنا كان مهم استلهام الفنون الرتاثية ىف تصميم وتنفيذ مناذج أصيلية 

وتحويل  اليومي،  االستخدام  وحاجات  املعارصة  األغراض  لخدمة  فنية 

املركز إىل بؤرة ثقافية تعنى بالقيم اإلنسانية الرفيعة و الفن و الحضارة 

املرصية من خالل اإلبداع املتوارث يف الحرف الفنية التقليدية الرتاثية يف 

مجاالت الفن التشكيىل املختلفة حيث تتنوع مجاالت الفن مبركز الفن و 

الحياة ما بني فن تطريز األزياء الشعبية الرتاثية وفن املشغوالت الجلدية 

وفن الطباعة وفن النسيج وفن أشغال النحاس وفن أشغال الخشب و 

الرسم عىل الزجاج وغريها.

إضافة إىل إقامة الورش الفنية املصاحبة لخطط األعامل الفنية، ويسعى 

مركز الفن و الحياة التابع لإلدارة املركزية ملراكز اإلنتاج الفني للحرف 

من  الرتاثية  جذورها  وتلمس  الواعية  الفنية  الرؤية  لتحقيق  التقليدية 

البصرية  فنية معارصة وتحقيق  أعامل  الرتاث املرصي يف  استلهام  خالل 

الفنية الشاملة الواعية التي ترتبط بالقيم اإلنسانية يف شتى نواحي الحياة.
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ضمن  الرتاثية  األزياء  عرض  يكون  ما  دامئا 

فعاليات مهرجان الحرف التقليدية و الرتاثية 

متثلة  ملا  االنطالق  نقطة  أو  األيقونة  هو 

عنوان  كونها  من  املرصي  لإلنسان  األزياء 

بشخصيته. واعتزازه  فخره  ومصدر  هويته 

فناين  بأيدي  املنتجة  مالبس  جاءت  لذلك 

التابع لإلدارة املركزية  الحياة  الفن و  مركز 

الفنون  قطاع   – الفني  اإلنتاج  ملراكز 

التشكيلية .ليتم عرض األزياء تحت إرشاف 

عبد  ياسمني   / والسيدة  ا/ محمد خفاجي 

الوهاب ومعاونة الفنان / أمري صالح

تصميم/ مهجــة خفاجـي  
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 من األشياء املهمة التي يضطلع بها الفنان التشكييل هو إيقاظ ذاكرة األمة و الحفاظ عىل هويتها ليك تتذكر األجيال القادمة إننا مساهمون 

يف الحضارة املعارصة ومازلنا يف حالة من الوصل و التواصل الحميم مع ماضينا املضئ ومنابعنا الثقافية و الرتاثية و اإلبداعية .

 ومع تدفق نهر اإلبداع تتواىل إضافات المعة من أجيال متعاقبة واتجاهات شتى تعكس خصوبة التنوع و املهارة و املوهبة الفائضة 

مستلهمة من الجذور الرتاثية و الطابع البيئ الكثري و الكثري.

من وحي الرتاث

محمد غانم
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عبد الفتاح البدري
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محمــد الطــحان
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وهـــاد ســـمري 
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الفن بحث دائم عن الجديد ... محاولة للسباحة ضد التيار ...

اكتشاف ألرسار الحياة وتغري ملالمحها ...، وبقدر ما يستطيع الفنان التجديد بقدر ما تعلو قيمته ومكانته يف عامل الفن و الفنان نوىب بديع 

مل يتوقف تجديده عىل األفكار الفنية و التي يقدمها وإمنا استطاع التجديد يف الخامات التي يستخدمها . ومن وحي خيال الظل وحكايات 

األجداد تأيت ورشة قصاقيص التي يقدمها الفنان ضمن فعاليات املهرجان السنوي الثامن للحرف التقليدية و الرتاثية باستخدام املقص و 

الورق إلخراج أعامل رائعة .

قصاقيــص ... نــوىب بديــع
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املرصية  وشخصيتها  الخاص  أسلوبها  لها  تكون  بحيث  املرسمة  النسجيات  تراث  إحياء  هو  الدار  إليه  تسع  الذي  الهدف      

املرسم. النسيج  يف  متخصصني  خالل  من  واإلسالمية  القبطية  و  الفرعونية  الحضارة  بروح  عالية  تقنية  ذات  الدار  ومنتجات  املتميزة 

أقسام الدار 

1.قسم التصميم        2. قسم التدريب      3. قسم التشغيل        4.قسم مايل وإداري               5. مكتبة                       

6. صالة عرض فنية         7. قاعات عرض فني         8. صالة تشغيل                 9. مخزن                             10. معمل صباغة

دار النسجيات املرسمة
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مركز البحوث الرتاثية

آيــة عمــرو- آيــة خديــوي

   يهدف املركز إىل التقريب و التوظيف للرتاث الفني القديم بطريقة البحث و الدراسة لتأكيد التواصل الحضاري وتأكيد الهوية الفنية 

لكل فنان حرية اإلبداع وترك بصمته الخاصة عىل العمل دون البعد عن الرتاث .

أقسام املركـز.       

1.قسم الطباعة                                              2. قسم الرسم عىل القامش                      3. قسم أإلبره واألشغال اليدوية الفنية

4. قسم الرسم عىل الزجاج املجسم واملعاشق        5.قسم أعامل الجلد و الحرق                    6. قســـم الرســـم عــىل السـريامــيك                           

7. قسم الحفر عىل الخشب                              8. قسم الحيل “الشفتييش” 
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سامح عبد الوهاب

ليـىل أبــو الـهــنا

ياسني طه نجوى سالمة
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الهيئة العامة لقصور الثقافة
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 قطاع التنمية والخدمات-وزارة التعـليم العالـي

اإلدارة الـمركزية لإلعـالم واألمــن البيــئي
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      تسعى جمعية أصالة منذ إنشائها عام1994  إىل أن تقيم قاعدة إلنطالق الحرف التقليدية ىك تحتل مكانها ومكانتها بني مكونات الثقافة 

واإلبداع املرصي،ولتستعيد روابطها التاريخية باملجتمع بكل طبقاته حسبام كان شأنها منذ نشأة كل حرفة، وكذلك لتصبح عامال أساسيًا يف 

بناء االقتصاد ويف توفري فرص العمل وإقامة مرشوعات صغرية تعد اليوم عامد التنمية يف املجتمع ،وإذا كانت هناك معوقات تحول دون 

تحقيق هذه األهداف، فإن أساسها هو غياب منظومة متكاملة تجمع شتات املشتغلني بالحرف والرعاة لهم،  كمؤسسة قومية مبثابة مظلة 

كربى تحت إرشاف مجلس الوزراء ،وهو املرشوع الذي تقدمت به »أصالة« إىل أكرث من رئيس وزراء منذ قيام ثورة 25  يناير2011  وناضلت 

وال تزال من أجل تحقيقه تحت عنوان »املجلس األعىل للحرف الرتاثية ونأمل أن تكون الحكومة الجديدة التي شكلت مؤخرًا أكرث إيجابية 

مام سبقها من حكومات يف تبني هذا املرشوع والعمل عىل تطبيقه فبدونه ستظل كل الجهود املبذولة ..مع خالص احرتامي لهم، ومنها ما 

بذله قطاع الفنون التشكيلية ، مجرد أنشطة جزئية فوق الرمال ..واللـه املوفق.

رئيس جمعية أصالة
الفنان/ عز الدين نجيب

أصالة واملرشوع القومي
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الفنان/ عاطـــف  طلبــة .. النسيج املرسم 

الفنان / جـالل عبدالخالق..الحىل

الفنانة/ مـــاري مـــجدي ..جـلد 

الفنان/ مــحمد املـدين ...نسجيات مرسمة

الفنان/ محمد صالح ..أزياء تراثية

الفنانة / تهــاين الجـندي..اكسسوار وحيل

الفنان / فــرج الديـــب..الصدف

الفنان/ مـحمد عبدالتواب..خيامية

الفنان/ مصطفى عبدالرحمن ..التليل

الفنان/ عــادل منـــدور..أرابيسك

الفنان/ عاطـف فتــوح ...خيـامية

الفنانون املشاركون
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فكرة عن الجمعية وميادين العمل:

تعمل الجمعية بالعديد من ميادين العمل املختلفة والتي تستهدف الرقي بالعمل املجتمعي ، وتويل )تهتم( الجمعية بالعمل مع النشأ 

واألطفال االهتامم األكرب وإعداد جيل منتمي للوطن قادر عىل اإلبداع يف شتـى املجاالت الفنية )مرسح – رسم – طرق معادن – نسيج 

– نحت  - كوالج ( ، وتدعم الجمعية مجموعة من املتخصصني يف املجاالت الفنية متطوعني إلثراء األعامل الفنية وهم : 

أ/ فدوى عطية         ورشة رسم                                            د/ هبة مسعد       الحيل واكسسوار

د/ ناجى حسن        طرق معادن                                           د/ رانيا عالم         نسيــج

 محاسب / محمد يس أحمد

رئيس مجلس إدارة الجمعية

جمعية مرص اإلرادة
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    تصبو أكادميية نقوش للفنون اليدوية إىل التمیز يف مجال التدریب عىل الفنون التشكیلیة و األشغال الیدویة و الفنون الرتاثیة املختلفة. 

والتي تعد موروثا تراثيا لكل شعب من الشعوب  للتعبري عن هويته املنفردة و املتميزة ،  خاصة وأنه مع التقدم التكنولوجي الذي 

أصبحنا نعيشه هذه األيام،  اختفت الكثري من الصناعات اليدوية واختفى صانعيها ومعلميها، فكانت أهم أهدافنا إعادة إحيائها مرة 

أخرى وإنقاذها من االندثار. 

نقوش يف سطــور

 تم اختیار نخبة متمیزة من األساتذه للقیام بتدریب الطلبة عالوة عىل أن املركز یقوم بإدارته فنانة تشكیلیة مام یوفر جو من التناغم و 

الحرص عىل توفیر كافة سبل اإلبداع و االبتكار . 

وضعت الربامج بشكل دقیق و مدروس یراعى الجانب األكادیمي و العميل بواسطة خرباء يف كل مجال و یتم تحدیثھا بشكل مستمر يك 

تواكب أحدث ما يف العامل من اتجاھات مع الحفاظ عىل الھویة املرصیة . 

واملتدربین من جمیع  للطلبة  املستمر  الدعم  نوفر  واالحرتاف  للتدریب  الالزمة  األدوات  و  والعدد  التجھیزات  كافة  لدیه  نقوش  مركز 

النواحي التسویقیة والفنیة والحرفیة. 

نقدم االستشارات والخربة املطلوبة فیام یتعلق مبجال الفنون و إقامة املرشوعات الصغیرة . 

لدینا دامئا كل جدید ومتمیز من الفنون، ونقدم الربامج التي تالئم جمیع املستویات بدایة من الھوایة حتى مستوى االحرتاف . 

لتدريب  للمرأة  االقتصادي واالجتامعي  التمكني  برنامج حريف وبرنامج  إطار  الصناعي  يف  التدريب  بالتعاون مع مجلس  نقوش  تعمل 

الشباب لتنمية مهارتهم الفنية لاللتحاق بسوق العمل. 

املدير التنفيذي لألكادميية

عبير محمد عبد الشافي

أكادميية نقوش للفنون اليدوية
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أنشطة اإلدارة املركزية ملراكز االنتاج الفني
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   تأتـي مشاركة املؤسسة يف فعاليات املهـرجان السنوي الثامن للحرف التقليدية و التـراثية ضمن أفراح مرصنا الغالية بانتصـارات 

أكتوبر املجيـدة ...

التوعية  أعىل مستويات  إىل  باملجتمع  الوصل  ، وهي  ورؤيتها  املؤسسة  أنشطة  الجمهور  لنعرض عىل  فرصة طيبة  املهرجان  ونجد 

و التطوير من خالل تنمية القدرات واملهارات والريادة والتميز وذلك بتقديم االستشـارات و الـتدريبات الالزمة للحياة العملية 

. والجـامعات  لألفـراد 

لذا جاء االهتامم بالتعليم و التدريب من قبل املؤسسة الكسابهم املهارات الالزمة ملنحهم فرص تنافسية يف سـوق العمـل .

العصـر باستلهام واستعاب روح املايض بإبداع منتجات  التقليدية والرتاثية ومواكبة تطورات  أيًضا تنمية وتطوير قطاع الحرف  وكذلك 

مستوحاة من الرتاث للمنافسة محليًا ودوليًا و لدعم االقتصاد املرصي وإحياء الرتاث املرصي يف مختلف العصور والهوية املرصية العميقة 

التي أوشكت عىل االنقراض التي تعترب مبثابة بصامت برشية عميقة ال تتكرر أبًدا التى متثل قوة اقتصادية واجتامعية وثقافية ىف مرص 

و إقامة مراكز لتعليم الحرف اليدوية، وأيضا تنمية قدرات ومهارات اإلبداع والتنمية و اكتشاف املواهب لدى األطفال لبناء جيل جديد 

من املبدعني والقادة واملتميزين من أبناءنا .

لقد كان تأسيس مؤسسة مهنة و مستقبل  مبثابة حلم يتحقق ،ليس ملجلس األمناء فحسب بل لكل فريق عمل املؤسسة والذي  يشاركه 

بشغفه والتزامه نحو العطاء االجتامعي. ولعل هذا الشغف وااللتزام هام املفتاحان األساسيان لضامن استدامة عمل املؤسسة ووصولها 

اىل إحداث اآلثر اإليجايب والحقيقي يف حياة األفراد واملجتمعات محدودة الفـرص.

مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية

أ/ أحــمد بشــري
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فريق عمل املهرجان السنوى الثامن للحرف الرتاثية والتقليدية

أ.د حمدي أبو املعاطي                   رئيس قطاع الفنون التشكيلية

 د/ ســلوى الشــــربيني                  رئيس اإلدارة املركزية ملراكز اإلنتاج الفنى

أ. ســــلوى حــــــمدي                  القائم بأعامل رئيس اإلدارة املركزية للمتاحف و املعارض

  أ.طـــــــه عشـــــــــاموي                  منسق عام املهرجان

أ.ليــــــىل أبـو الهنـــــــــا                  مدير عام مراكز البحوث الرتاثيـة

أ.مهجــــة حســــن صابـر                  مدير عام مراكز الحرف التقليدية

أ.عرفـــه السيـــد حامــــد                  مدير الشئون املالية

أ.أشـــــــرف درويـــ ـــش                  مدير الشئون املالية واإلدارية بالتسويق

د/ أحمـــــــــــد أمـــــام                   مدير مركز الفن و الحياة

أ.أميمـــــــة إبراهيـــــــم                  مدير إدارة املراسم

أ.نجوى سالمة عبد الفتـاح                  مدير مركز البحوث

أ.محمـــــــد الجبيـــــــىل                  مدير إدارة املعارض و التجهيزات

أ.عادل إبراهيم أبو الفضل                   مدير التوثيق االلكرتوين

أ.شـــــادية عـــادل مربوك                  قائم بأعامل مدير مكتب رئيس اإلدارة املركزية

أ.هبـــــة عبـــــد القــادر                   منسق أعالمي

أ.عيـــــد بـــــدوى السيـد                  مسئول متابعة



أ. إميـــــان خضــــر       مدير عام اإلدارة العامة للخدمات الفنية 

إدارة الجـــــــرافيـــك

أ.نســـرين حمــــدي       مدير إدارة الجرافيك
 أ. إميــــــان حـــافــظ       مرشف إدارة الجرافيك

أ. عبيــــر مـــــــحمد        مصمم جرافيك

أ.إســــراء محمود طه        مصمم جرافيك

أ. سمـــــاح العـــــبد        مـراجع لغـوي

أ. مـــــروة صــــــالح        جـمع مـادة

أ. أحــــــمد الوكيــــل       خطاط

إدارة املطبـــــــوعات

أ. رجـــب الرشقـاوي        مدير إدارة املطبوعات

أ. إسامعيل عبد الرازق       إرشاف طباعي

إدارة التوثيق اإللكرتوين

أ. علـي محمـــد عيل       مدير إدارة التوثيق اإللكرتوين
أ.سيــد عبدالنبي سيد        مصور فيديو ومونتاج

 أ.جـامل شحاتة محمد        مصور فوتوغرايف

 أ.محمــد حنفي حسني       مصـور فيـديو

اإلدارة العامة للخدمات الفنية للمتاحف واملعارض

إدارة العالقـات العامـة واإلعـالم

أ. أسـامـة الـديــب         مدير عام العالقات العامة واإلعالم
أ.محــــمد الطـــويـل         مدير إدارة اإلعالم
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