
الحرف التقليدية 
في عيون  

اإلسالمية 





يستمر مهرجان الحرف الرتاثية يف أداء رسالته، ويف تعزيز اسرتاتيجية وزارة الثقافة نحو االهتامم والتعريف بالصناعات التقليدية 

الرتاثية والرتويج لها واستقطاب الحرفيون الذين ميارسون فنونها ويعملون عىل استدامة مامرستها .. محفزًا عىل اإلبداع واالبتكار 

وحامية الرتاث الثقايف املادي واملعنوي كشكل من أشكال صون الهوية الثقافية للمجتمع.

أ.د.	إيـنـاس	عبـدالـدايـم	
وزيـر الثـقــافــة





يُعد مهرجان الحرف الرتاثية حدثًا سنويًا يهدف إىل التعريف بالحرف التقليدية الرتاثية ويُجسد الحرص عىل حامية إرث األجداد يف هذا املجال 

وتعزيز وعي األجيال املقبلة بقيمته .. ويقدم املهرجان كل عام برنامًجا متكامالً من الفعاليات واألنشطة الثقافية محفزًا عىل تطوير منتجات 

الحرف مبا يتالءم مع املفاهيم واملتطلبات العرصية الحديثة مام يضمن استدامتها وجذب األجيال الحالية والقادمة عىل تعلمها ومامرستها .. 

ويف دورته الثالثة عرش كل التقدير لرشكائنا من جهات رسمية وجمعيات أهلية لتعاونهم الدائم معنا الستمرار ظهور هذا الحدث بشكل 

ناجح ومميز عام بعد عام.

     أ.د. خــالــد	ســــــرور	
رئيس قطاع الفنون التشكيلية





ترتكز األنظار حالياً نحو القاهرة يف مشهد تحتضن فيه الفنون الحرفية والرتاثية يف عدة محافل متوالية..

أوالً : مبادرة »صنايعية مرص« وتكريم سيادة وزير الثقافة أ.د / إيناس عبد الدايم للعاملني واملتدربني.

ثانيًا : معرض »تراثنا« واهتامم فخامة رئيس الجمهورية السيد / عبد الفتاح السييس بالعمل وترشيفه بالحضور والسيدة قرينته.. يف بادرة 

نراها هي األوىل من القيادة السياسية.

ثالثًا : »مهرجان الحرف التقليدية« يف توقيت متقارب ييشء بقرب االنطالقة الحقيقية.. توفري كافة سبل الدعم من الوزارات وصندوق »تحيا 

مرص« تكريم أمهر وأبرع املتميزين الذين أثبتوا قدرة املرصيني الدامئة عىل التفوق واإلبهار.. هو ضوء يشري إىل أنه األمل يف غد قريب تتصدر 

فيه مرص املشهد الثقايف والفني بأيدي »جيش الحرفيني« جيل جديد واعد.

وفقنا الله جميًعا وسدد خطى الجميع للعون دوًما والعمل من أجل رفعة أمنا مرص.                                                         

د.	سـلوى	الشـربيني
رئـيس اإلدارة الـمركزية لـمراكز اإلنتـاج الفني





يف ظل اهتامم غري مسبوق بالحرف اليدوية والرتاثية من قبل القيادة السياسية، وذلك ملا لهذه الصناعات من أهمية يف النهوض باإلنسان 

املرصي البسيط الذي يختزل يف وجدانه حضارة ضاربة بجذورها يف عمق التاريخ، وكون هذه الحرف ذات ميزة تنافسية ميكنها أن تصبح 

قاطرة لالقتصاد املرصي يف املستقبل القريب...

يأيت املهرجان السنوي الثالث عرش ليقدم منوذج للتعاون بني مؤسسات املجتمع املدين والجهات املعنية بفنون الحرف الرتاثية بوزارة الثقافة 

من أجل تفعيل الرسالة الثقافية وتنمية الفنون التقليدية والرتاثية وإتاحتها للجمهور.                                                              

الفنان/	طــه	عشاموي	
منسق عام املهرجان







13 12

املنتجات	الحرفية

من رواد جمع وحفظ للفنون الشعبية الرتاثية وقد سافر مع بعثة من املختصني إىل العديد من املحافظات 

الحدودية لجمع هذه املنتجات منذ 1961 التي كانت معروضة يف حجرات الدور األريض من وكالة 

الغوري ونقلت أثناء ترميم الوكالة واستقرت معظمها اآلن مبتحف الحضارة وتعد منوذًجا هاًما ومرجًعا 

فريًدا للدارسني يف الفنون الشعبية والتشكيلية.

ونحتفي باألستاذ الدكتور / عبد القادر مختار بعرض مجموعة الكتب التي يتناول فيها املجهود الذي بذل 

لجمع عينات ومادة علمية عن الحرف والفنون الشعبية والرتاثية.

الدرجات	العلمية	:

- تخرج يف كلية الفنون الجميلة - القاهرة دفعة سنة 1947 قسم النحت . األول مع مرتبة الرشف.

- حصل عىل أول دبلوم تخصص يف النحت الرصحي )متاثيل امليادين، والنصب التذكارية( سنة 1948 من 

كلية الفنون الجميلة القاهرة.

- حصل عىل بعثة داخلية مبرسم كلية الفنون الجميلة باألقرص، لدراسة الفن والتخصص يف فن النحت املرصي القديم الفرعوين يف سنة 1950.

- سافر يف بعثة كلية الفنون الجميلة إىل أسبانيا سنة 1951 حيث حصل عىل العديد من الدرجات العلمية.

املناصب	الرئيسية:

- عني مديرًا فنيًا ملرسح القاهرة للعرائس عام 1959 حيث أنشأ مرسح القاهرة للعرائس، وأرشف عىل إنتاج وإخراج مرسحية الليلة الكبرية، 

ومثل مرص يف املهرجان الدويل للمريونت برومانيا عام 1960 حيث حصل عىل الجائزة الدولية الثانية.

- عني مديرًا عاًما ملركز الفنون الشعبية من عام 1966 - 1969 حيث قام بتأسيسه ووضع الئحته األساسية.

- قام برحالت ميدانية لتسجيل وجمع الرتاث الشعبي يف معظم محافظات الجمهورية، محافظة الرشقية، محافظة سيناء الشاملية، محافظة 

سيناء الجنوبية، محافظة سوهاج، محافظة أسوان، محافظة الوادي الجديد، محافظة كفر الشيخ ، سخا، محافظة مرىس مطروح، السلوم، واحة 

سيوة، محافظة أسيوط، وأعياد منفلوط، وميتلك مجموعة نادرة من النامذج والرشائح امللونة لكل ذلك.

النشاط	الفني	وأهم	الجوائز	والنياشني:

- الجائزة األوىل وامليدالية الذهبية يف املعرض العام )للتالميذ والتلميذات( سنة 1940 )وزارة املعارف(.

- جائزة بيت الفنانني يف النحت عام 1941 موضوع )الرقص البلدي(.

- جائزة مختار للنحت سنة 1942 موضوع )ست الحسن(.

األستاذ	الدكتور	/	عبد	القادر	مختار
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- جائزة مختار للنحت سنة 1943 موضوع )العامل والعمل(.

- اشرتك يف معارض الربيع لجمعية خريجي كلية الفنون الجميلة منذ عام تخرجه 1947 : 1985.

- انتخب سكرتريًا عاًما لجمعية خريجي كلية الفنون الجميلة منذ عام 1948 : 1951.

- انتخب رئيًسا لجمعية خريجي كلية الفنون الجميلة منذ عام 1971 : 1978.

- انتخب رئيًسا لجمعية فناين الغوري للفنون التشكيلية عام 1986.

املعارض	الخارجية:

- قوميسري مرص وعضو لجنة التحكيم الدولية يف معرض البينايل الدويل للشباب يف أبيثا أسبانيا من عام 1966 : 1974 حيث حقق ملرص جائزة 

أوىل وثانية وثالثة ومنح دراسية للفناين ألول مرة يف مرص.

- قوميسري مرص وشارك يف معارض البينايل الدويل للرياضة البدنية يف الفنون الجميلة من عام 1968 : 1978 مبدريد وبرشلونة، وحقق ملرص  

جائزة ثانية يف فن التصوير، وثالثة يف النحت، وجائزة اقتناء يف النحت.

- قوميسري مرص وشارك يف معرض البينايل العريب األول يف بغداد 1974 والثاين يف الرباط 1976.

الشاملية  أسبانيا، وموسكو، وبكني، وباريس، والربتغال، وأمريكا  بالخارج يف كل من  بالخارج، ومعارض خاصة  شارك يف معارض مرص   -

بواشنطن، وسيول، وروما، ورومانيا، ويوغوسالفيا، ولندن، واملكسيك، واإلكوادور، وكوبا، وشييل، وبريو، واألرجنتني، والربازيل، واليونان، ودمشق 

وبغداد، والجزائر، والرباط.



15 14



15 14



17 16

القاهرة اإلسالمية تؤكد عىل مكانة مرص يف قلب العامل اإلسالمي باعتبارها ملتقى ثقافات عىل مر العصور ألنها من أهم املدن الرتاثية وأكربها 

يف العامل، فالقاهرة متتلك إرث ثقايف منفرًدا يجد فكر متطور ويعكس جوهر اإلسالم وسامحته.

القاهرة مدينة ساحرة وملهمة لإلبداع والخيال واألدب والفن وقد عرفت مبدينة األلف مأذنة نظرًا لوفرة وثراء املعامر اإلسالمي الذي يزينها.

ونشأ مركز البحوث الرتاثية يف أحضان هذه العاصمة حيث أخذ عىل عاتقه تكملة املسار والحفاظ عىل الهوية املرصية جيل بعد جيل 

والبحث يف الرتاث ومحاولة التقريب بني الرتاث الفني القديم والذوق املعارص حيث يقوم املركز بعمل ورش فنية يف املجاالت املختلفة مثل 

)املشغوالت الجلدية - األعامل الخشبية - الرسم عىل الحرير - الرسم عىل الزجاج( وذلك للحفاظ عىل تراثنا لألجيال القادمة. 

مدير عام اإلدارة العامة ملراكز البحوث الرتاثية والتقليدية 

 الفنانة	/	نـجــوى	سـالمـة

اإلدارة	العامة	ملراكز	البحوث	الرتاثية	والتقليدية



17 16

أية عالء الدين خديوي 



19 18

سها  عبد املنعم  سمري عادلعزة صبحي منال محمود 

هويدا عبد الوهابسامح السيد  أية عالء الدين خديوي ياسني طه 



19 18

عفاف مدبويل 

هشام بركاتمروة عباس 

إنصاف بيوميأمرية فؤاد 



21 20

يؤكد مهرجان الحرف التقليدية كل عام أن الحرف هي نبض ورشيان الحياة اليومية لإلنسان املرصي 

وأثرت القاهرة اإلسالمية عىل الحرف الرتاثية املتوارثة فيها وذلك ملا تحمله القاهرة من تنوع تاريخي 

وثقايف عرب العصور.

وتقوم إدارة التدريب التابعة لإلدارة املركزية ملراكز اإلنتاج الفني بدور فعال يف إحياء الرتاث واملساهمة 

يف نرشه من خالل دورات تدريبية للشباب واملرأة يف مجاالت مختلفة مثل )الجلد - األوميا - الرسم 

عىل الزجاج - الديزي( وجاء ذلك تفعيالً ملا تهدف إليه الدولة من متكني املرأة والشباب إلكسابهم 

حرفة لبداية مرشوعاتهم الخاصة.

إدارة	التـدريــب	

صــابـر	مـبارز	

مدير إدارة التدريب

الحرف	التقليدية	يف	عيون	القاهرة	اإلسالمية



21 20



23 22

الفن هو لغة التواصل واملعرفة والنقطة املضيئة بأثره حيث هو الوسيلة األصيلة للتعبري عن تاريخ اإلنسان وعن تواصله مع اآلخر عرب آالف 

السنني ومن خالل الفن تستمد الشعوب قوتها مبعرفة تاريخها وتراثها والتي تأخذ منه شتى املعارف والعادات والتقاليد والقوانني واألخالق 

والدين وكل ما هو سائد يف املجتمع عرب عصوره املختلفة والفنون تظهر لنا مدى ما وصل إليه املرصي القديم من تقدم ورقي يف التعبري عن 

أفكاره ومهاراته ومكتسباته وعلمه وتطوره ومدى اإلبداع يف شتى مجاالت الفنون.

ونحن إذ اآلن نحتفل بحرفتنا التقليدية يف عيون القاهرة اإلسالمية ومن خالل مشاركات اإلدارة العامة للحرف يف املهرجان الثالث عرش للحرف 

التقليدية إذ بنا نختص بهويتنا وتراثنا اإلسالمي واإلدارة العامة للحرف هي القامئة عىل إحياء وبعث اإلبداع الفني للحرف اليدوية والحفاظ 

عىل الرتاث واملوروث الشعبي وحامية هذه الفنون من االندثار وتطويرها حيث نرى يف هذا املهرجان كام تعودنا دامئًا طفرة ثقافية جديدة 

تحدثنا عن الفن اإلسالمي.

وتتكون اإلدارة العامة للحرف التقليدية من :

أوالً : مركز الفن والحياة :

تم تأسيسه يف الستينيات عىل يد الفنان حامد سعيد ويتكون من عدة أقسام وهي )قسم األزياء الرتاثية - قسم املشغوالت الجلدية - قسم 

أعامل النحاس - قسم منتجات القرشة - قسم الطباعة والرسم - قسم النسيج - قسم الحفر عىل الخشب - قسم الخيامية(.

ويشارك املركز يف هذا املهرجان مبجموعة جديدة رائعة من مختلف األقسام مل تعرض من قبل ومن ضمنها عرض األزياء الذي تعودنا سنويًا 

أن نرى إبداعات قسم األزياء الرتاثية من خالله.

دار النسجيات املرسمة:

تم إنشاؤها عام 1970 بقرار من الدكتور / ثروت عكاشة وزير الثقافة وتقوم بإنتاج اللوحات النسجية الرائعة وفن النسيج من أقدم الفنون 

التي عرفها املرصي القديم والجميع يدرك ذلك من خالل حضارتنا الفرعونية والقبطية واإلسالمية ولها أساليب خاصة وشخصية مميزة وتعمل 

عىل خلق أجيال من الفنانني املبدعني املتخصصني يف هذا الفن الذين يعملون عىل إنتاج لوحات تتميز بالدقة والكفاءة العالية.

وتشارك الدار يف هذا املهرجان مبجموعة من اللوحات النسجية لفنانني متنوعني ومدارس فنية متنوعة ما بني الجديد والقديم واملعارص وقد 

تم استلهام روح الفن اإلسالمي يف الكثري من هذه األعامل.

مدير عام مراكز الحرف التقليدية

الفنان	/	عبد	الحكيم	سيد

اإلدارة	العامة	للحرف	التقليدية



23 22

سارة سعيد 



25 24

مني مصيلحي 

سمية محمد 



25 24

آيات سعيد 

سارة سعيد 

داليا سعيد 



27 26

حسن حجازي

نوار أحمد



27 26

أماين عبد الرشيد 

يونس طههيثم سليامن 



29 28

تعد الحرف التقليدية يف القاهرة اإلسالمية والحرف الرتاثية التي تشكل مالمح أرض وشعب له مكانة تعرب عنها جغرافيا املكان ويرسخ هذا 

سواعد األبناء الذين يحملون تراث األجداد واملحافظة عليه.

وميتلك قسم األزياء مجموعة نادرة من األزياء الرتاثية من مختلف مناطق مرص ومحافظاتها النائية مثل )واحة سيوة - والواحات الداخلة 

والخارجة - وشامل وجنوب سيناء - ومحافظات الصعيد( قد أوشك الكثري من هذه الطرز عىل االنقراض مع مسرية التطور ويعمل القسم 

عىل إعادة إنتاج هذه الطرز واستلهامها من طرز تتناسب مع طبيعة العرص محتفظة يف الوقت ذاته بطابع كل زي باستخدام وحدات التطريز 

والزخارف القدمية.

تـغريـد	سيـد	

مرشف قسم األزياء

قسـم	األزيـــاء



29 28

تنفيذ	:	تـغريد	سيـــد	



31 30

تنفيذ فاطمة  محمد 



31 30

تنفيذ منى مجدي



33 32

العصور،  مر  عىل  الثقاىف  بالتنوع  مرص  تتميز 

وهو ما أعطاها تفرًدا وخصوصية مل تتمتع به 

دولة عىل مستوى العامل سوى مرص .    
                

طبقات  املرصية  الثقافة  وعنارص  مكونات  إن 

مرتاكمة ال ميكن فصلها عن بعض.                                                          

عرض	األزيـــاء

  مخرج العرض                                                           
أ/	محمد	نصار



33 32



35 34

يف أقىص جنوب مرص يف الصحراء الغربية تقع واحة باريس وعىل التلة املستقبلة للقادمني إىل الواحة بنى املهندس العبقري الدكتور / حسن 

فتحي قرية من الخامات البيئية وعىل نفس النسق تم بناء بيوت اإلبداع من خالل تلميذه املهندس / جامل عامر ويقوم العاملني التابعني 

لإلدارة املركزية ملراكز اإلنتاج الفني - قطاع الفنون التشكيلية املوجودين يف إحدى هذه املباين بالتفاعل مع أهلهم من مركز ومدينة باريس 

والقرى املحيطة بهم بعمل دورات تدريبية وورش لتوظيف الخامات املتوفرة يف بيئتهم وأهمها النخلة...

ونجد يف معروضات مراكز اإلنتاج الفني مناذج من إنتاج القرية عىل أمل أن يكون املكان منارة للحرف يف أقىص جنوب مرص.

اإلدارة	العامة	للمراسم	وبيوت	اإلبداع

بيوت	اإلبداع	بالوادي	الجديد
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عىل مدار العام تقوم اإلدارة العامة للمراسم وبيوت اإلبداع بعمل ورش فنية لألطفال الكتشاف وتنمية املواهب وذلك مبقرها بوكالة الغوري 

باألزهر أو مبواقع خارج الوكالة وفًقا للفعاليات.

وتأيت ورش األطفال املقامة يف املهرجان السنوي الثالث عرش للحرف التقليدية والرتاثية تأكيد للدور الذي تقوم به اإلدارة لنرش الوعي الفني 

بصفة عامة والرتايث بصفة خاصة لتأكيد الهوية الوطنية لدى النشئ.

	إدارة	املراسم	بوكالة	الغوري	)ورش	األطفال(
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اإلدارة العامة للتسويق الفني »نافذة لإلبداع« هي اإلدارة التي تأخذ عىل عاتقها التعريف بالحرف التقليدية من خالل عرض تلك املنتجات 

يف املعارض الداخلية والخارجية التي تشارك فيها اإلدارة املركزية ملراكز اإلنتاج الفني، إىل جانب املنفذ الدائم بوكالة الغوري.

ويعد مهرجان الحرف التقليدية هذا العام مبثابة تظاهرة بديعة يف حب القاهرة التي هي مبثابة انعكاس ملضامني الرتاث الزاخر مبعاين 

التعايش والتسامح التي عاشتها مرص عىل مر العصور.

وتحرص اإلدارة املركزية ملراكز اإلنتاج الفني متمثلة يف اإلدارة العامة للتسويق الفني عىل فتح آفاق جديدة ليك تسطع الحرف الرتاثية وتنترش 

وذلك من خالل الصفحة اإلليكرتونية التي تم إنشاؤها عىل مواقع التواصل االجتامعي لتكون نافذة تطل بها املنتجات الحرفية عىل الجمهور 

والتواصل معهم.

موقع التواصل االجتامعي :

Instgram-elghoryherfat

Facebook-Elghoryherfat

اإلدارة	العامة	للتسويق	الفنى

اإلرشاف العام  عىل اإلدارة العامة للتسويق الفني

م	/	عرفة	السيد	حامد
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الهيئة	العامة	لقصور	الثقافة	

تحظى الحرف التقليدية والرتاثية باهتامم خاص من الهيئة العامة لقصور الثقافة بجميع املحافظات بهدف الحفاظ عليها من االندثار كونها 

متثل جانب مهم من جوانب الرتاث الشعبي املرصي وتعرب عن الهوية املرصية والشخصية الوطنية بتنوعاتها بهذا تعلن الهيئة العامة للتدريب 

عىل فنيات هذه الحرف وإقامة الورش واملعارض ملنتجاتها.

وتسعى الهيئة لرعاية الحرف والحرفيني وتدريب الفنيني والهواة عليها وإجراء البحوث الالزمة عىل الحرف اليدوية والتعاون املشرتك مع 

قطاعات وزارة الثقافة املعنية واملؤسسات التعليمية واملعاهد والكليات الفنية املتخصصة يف هذا املجال من أجل املساهمة يف خلق كوادر 

مدربة ومؤهلة يف هذه الحرف.

ويف هذا السياق يرس الهيئة العامة لقصور الثقافة أن تلبي دعوة الفنون التشكيلية للمشاركة يف فعاليات املهرجان السنوي الثالث عرش 

للحرف التقليدية والرتاثية مبجموعة من أبرز وأجود منتجاتها الحرفية املتنوعة يف مجاالت الخزف - الفخار - الكليم - السجاد - الحصري 

املرسم - الخيامية - األرابيسك - الطرق عىل النحاس - الجلد - املوزاييك وغريها ، باإلضافة إىل املشاركة بعروض فنية لفرق الهيئة يف التنورة 

واملوسيقى والغناء الشعبي وخالص التقدير والشكر لقطاع الفنون التشكيلية وكل الجهات املشاركة يف هذه الدورة من املهرجان .                                                 

د.	أحمد	عواض

 رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة
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صندوق	التنمية	الثقافية	

تأيت الحرف التقليدية اليوم لتأخذ موقعها الحقيقي وتعود قوية وملموسة للمجتمع املرصي الذي ارتبط وجدانيًا مع موروثاته الشعبية 

وتراثه التاريخي من خالل هذه املنتجات التي الزمتنا عىل مر العصور.. وإميانًا بأهمية الحرف التقليدية يف الحفاظ عىل هوية الرتاث املرصي 

كانت الرؤية واضحة لوزارة الثقافة لتقديم كل اإلمكانيات املتاحة لدعم الحرف التقليدية وتوفري كل سبل االرتقاء بها وحاميتها من التأثر 

باآللية واإلبقاء عىل األحاسيس الروحية التي تنبع منها ضمن نظرة صندوق التنمية الثقافية يف هذا اإلطار من خالل مركز الحرف التقليدية 

بالفسطاط تطل علينا الحرف بوجه جديد نحو مستقبل مرشق لفن أصيل نابع من روحنا وصميم تقاليدنا. 

					أ.	د/	فتحي	عبد	الوهاب

    رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية
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تأيت املشاركة يف املهرجان السنوي الثالث عرش للحرف 

التقليدية والرتاثية استمرارًا ملسرية طويلة من التعاون 

الحرف  عىل  والحفاظ  بالنهوض  املعنية  الجهات  مع 

اإلنتاج  ملراكز  املركزية  اإلدارة  رأسها  وعىل  الرتاثية.. 

وزارة  منظومة  ضمن  هام  بدور  تقوم  التي  الفني 

الثقافة املرصية للحفاظ عىل الهوية الوطنية من خالل 

يدفعنا  نور  من  شعاع  يوجد  أن  إال  الرتاثية  الحرف 

السياسية  القيادة  توجه  خالل  من  وذلك  لالستمرار 

لتشجيع ورعاية الحرف اليدوية والرتاثية، وبكل تأكيد 

مع اإلرصار القادم أفضل بإذن الله.                                                            

	جمعية	أصالة
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يسعد جمعية أبناء أسوان بالقاهرة املشاركة ىف مهرجان الحرف التقليدية السنوى الثالث عرش لعام 2020 بصناعات املشغوالت النوبية 

اليدوية البسيطة التى تنجذب الناس لرشائها حيث أن الهدف منها هو الحفاظ عىل الرتاث النوىب القديم فكانت املرأة النوبية قدميًا تستغل 

منتجات الحياة البيئية املحيطة بها لتصنع منها بعض املشغوالت التى تستخدم ألغراض عدة منها ) شنط السيدات- وسجادة الصالة- باإلضافة 

إىل الخرز والطراقى- واملالبس النوبية التقليدية ) كالجرجار( وهو عبارة عن جالبية خفيفة سوداء من قامش مخرم به كرسات عديدة يتم 

ارتدائها فوق جالبية ملونة.

   جمعية أبناء أسوان 

أ/	أشـرف	ياسـني
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منذ فعاليات بصمة املامليك ومسرية التعاون بني أندية اليونسكو واإلدارة املركزية ملراكز اإلنتاج الفني مل تنقطع بل تتطور عام بعد عام 

لخدمة الهدف األسمى وهو الحفاظ عىل الهوية الوطنية ممثلة يف رعاية الحرف والفنون الرتاثية ...

ويعد املهرجان السنوي الثالث عرش للحرف التقليدية والرتاثية منتدى وتجمع للمهتمني بفنون الحرف الرتاثية وفرصة ملناقشة هموم 

وآمال الحرفيني.                                                  

 رئيس مجلس إدارة أندية اليونسكو للحفاظ عىل الرتاث

		د/	أمين	عبد	القادر	عيىس

أندية	اليونسكو	للحفاظ	عىل	الرتاث
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تهدف مؤسسة الفراعنة لتنمية وتطوير وتسويق منتجات النسيج اليدوي والحفاظ عىل هذه الحرف الرتاثية ومساعدة العاملني بها لتقديم 

أفضل وأرقى املنتجات من القطن املرصي والكتان والحرير الطبيعي الذي يرجع تاريخها إىل 4000 عام مضت منذ عهد الفراعنة واشتهرت به 

مدينة أخميم والتي كانت تفرش بها القصور امللكية وإن هذه املنتجات مصنعة يدويًا عىل األنوال الخشبية بأيدي البسطاء الذين يستحقون 

منا كل التقدير واإلعجاب للحفاظ عىل هذا الرتاث األصيل وتتنوع املوديالت من أغطية األرسة والفوط والشال الحرميي واملفارش وتجهيز 

الفنادق ويصدر منتجاتها إىل عدد من دول العامل نظرًا لجودتها العالية وعدم وجود أي ألياف صناعية بها أو صبغات كياموية.

	محمد	حمدان	الدقيش

 رئيس مجلس اإلدارة

مؤسسة	الفراعنة	للتنمية	والتطوير	والتسويق

ملنتجات	النسيج	اليدوي	بسوهاج
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تأيت مشاركة مؤسسة مهنة ومستقبل يف املهرجان السنوي الثالث عرش للحرف التقليدية والرتاثية بساحة األوبرا يف إطار التعاون الدائم وتلبية 

للدعوة الكرمية من اإلدارة املركزية ملراكز اإلنتاج الفني.

والجدير بالذكر أن املؤسسة تهتم بالحرف الرتاثية التي تزخر بها القرى املرصية وتنتهج اسرتاتيجية تقوم عىل دعم وبناء مهارات وقدرات 

أفراد املجتمع من خالل دورات تدريبية لتمكنهم من اتخاذ هذه الحرف لحياة أفضل مببادرات مثل :

- مبادرة نساء سيوة )واحة سيوة(.

- مبادرة مكسبك من نخلتك )الوادي الجديد - إسنا(.

ونعمل عىل نرش الوعي بأهمية الحرف اليدوية والرتاثية منها بصفة خاصة يف مختلف محافظات مرص ملا لها من أثر إيجايب عىل الصعيد 

االقتصادي والحفاظ عىل الهوية الوطنية.

				أ/	أحمـــــــد	بشـــــــري

 رئيس املؤسسة  

مؤسسة	مهنة	ومستقبل	للتنمية
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مشغوالت معدنية
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العديدة وتتم املشاركة بإقامة معارض ملنتجات اإلدارة  الثقافية  الفعاليات  الفني عىل املشاركة يف  تحرص اإلدارة املركزية ملراكز اإلنتاج 

)مشغوالت جلدية - أباريق نحاسية - أعامل زجاجية - أعامل خشبية - معلقات نسجية - أزياء تراثية( وورش عمل حية يف مجاالت )األوميا- 

الخيامية - الجلد - الديزي( وتعد تلك املشاركات فرصة جيدة اللتقاء الحرفيني ببعضهم وتبادل الخربات واملهارات.

مشاركات	اإلدارة	املركزية	ملراكز	اإلنتاج	الفني

ومن	أهم	املشاركات	:

١-	معرض	حرف	تقليدية	ويدوية	ضمن	فعاليات	مهرجان	هريانا	الهندية	يف	الفرتة	من	2020/1/31	حتى2020/2/18.
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2-	مبادرة	صنايعية	مرص:
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3-	املشاركة	يف	معرض	تراثنا	يف	الفرتة	من	2020/10/10	حتى	2020/10/17:
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ورش	حرف	تراثية	:
- اإلدارة املركزية ملراكز اإلنتاج الفني متمثلة يف )اإلدارة العامة للبحوث الرتاثية - اإلدارة العامة للحرف التقليدية »دار النسجيات املرسمة-

مركز الفن والحياة( تعمل جاهدة للحفاظ عىل الحرف اليدوية ونرشها عىل أوسع نطاق بني الجمهور وذلك من خالل ورش يف مجال الحرف 

الرتاثية مثل )الجلد - األوميا - الرسم عىل الزجاج - الديزي - النسيج - الخيامية( وتهدف تلك الورش إىل متكني املرأة والشباب والفئات 

األضعف يف املجتمع وإتاحة فرص عمل لهم وإبراز مواهبهم وابتكاراتهم عند القيام بعمل حريف إبداعي.

أنشطة	اإلدارة	املركزية	ملراكز	اإلنتاج	الفني

)ورش	حرف	تراثية	-	أعامل	فنية(
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أعامل فنية
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فعاليات	مهرجان	الحرف	التلقيدية	١2	»	الحرف	الرتاثية	...	وتنمية	أفريقيا«	2٠١٩
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فريق العمل :

أ . هبة عبد القادر نرص                مدير عالقات عامة وإعالم

أ . شادية عادل مبــروك               مدير مكتب رئيس اإلدارة الـمركزية

أ . حسام الدين فيـصل                 مدير الــتســـويـــق اإللــكتـــروين

أ . عيد بــدوي السيـــد                مدير املتــابعـــة

أ . عامد فيليب خليــــل                مدير مـــركز البـحـوث التــراثـيــة

أ . هشام بركات                          إدارة الــتــدريــــب

أ . محمد صالح حلمــي               مـسـئـول مـايل وإداري

أ٠ أمل نرص حسن                       رئيس قسم الكمبيـوتر

أ٠ محمد سعيد عبد السميع         مسئول مخــــازن

أ٠ منصور محمد رضا الله             مدير أمن الوكالة

ا. طارق أبو اليزيد                      مدير التجهيزات 





د.	سوان	عبد	الواحد	محمد	

تصميم املطبوعات واإلخراج الفني للكتالوج 

أ.	مــهـــا	مــحــمــــود	

مراجع لغوي 


