


حممد ح�سني مبارك

رئي�س جمهورية م�سر العربية





�لفن فى حياة �ل�صعوب هو تعبري عما يختلج فى �لنف�س �لإن�صانية .. و�لفن �مل�صرى  منذ �أقدم �لع�صور �إىل �لآن هو  و�حد من �أنبل معطيات 

هذه �حل�صارة �لعريقة   �لتى �نبثقت من و�دى �لنيل.  وحتظى �حلرف �لتقليدية و�لفنون �لرت�ثية بقدٍر كبرٍي من �لهتمام  لأنها تعك�س �أ�صالة 

�حل�صارة �مل�صرية �لقدمية باعتبارها نبًتا �أ�صياًل فى �لرتبة �مل�صرية  وجماًل جتلت فيه م�صر ومتيزت

الفنان / فاروق ح�سنى

وزير الثقافة



مل تزل �حلرف �لتقليدية و�لفنون �لرت�ثية ت�صكل ملمًحا �أ�صياًل يزين جبني �لإبد�ع �مل�صرى و�صط زحف تيار�ت �لعوملة و�لفنون �حلد�ثية 

�لهوية  يعك�س  وثقافى  فنى  كو�قع  �حلرف  تلك  �أهمية  على  ليوؤكد  �ل�صاد�س  عامه  دخل  وقد  �لتقليدية  للحرف  �لقومى  �ملهرجان  وياأتى   ..

امل�ضرية،ويظهر مدى ارتباط الفنان احلرفى ببيئته . وقطاع الفنون الت�ضكيلية يوىل هذه اجلبهة امل�ضيئة كل الإهتمام والدعم والرعاية مبا 

ير�صخ وجودها ويثبت دعائمها وي�صمن لها �لتطور و�ل�صتمر�ر .. 

فكل التمنيات بالنجاح لكافة فعاليات املهرجان ، وكل التقدير للقائمني على تنظيمه وامل�ضاركني فيه .. 

الفنان / حم�سن �سعالن 

رئي�س قطاع الفنون الت�سكيلية





مازال املهرجان القومى للحرف التقليدية يوؤكد عام بعد اأخر باأنه اأن�ضودة حب رائعة تتفاعل وتتعانق فيها الثقافة مع التاريخ ، وذلك فى ظل 

تراثنا الروحى واحل�ضارى من اأجل ممار�ضة النه�ضة املبتغاه والتقدم احل�ضارى املن�ضود ، والإدارة املركزية ملراكز الإنتاج الفنى مازالت 

توؤدى ر�ضالتها وم�ضئوليتها ، ومازالت توؤكد اأنها اليد املمدودة بالعطاء والرعاية واحلماية املخل�ضة للحرف الرتاثية من اأجل ا�ضتعادة بهائها 

ورونقها وتاأثري ال�ضحر على الوجدان و�ضتظل تعمل فى داأب لكى يظل ا�ضمها ينب�ض فى كافة التظاهرات الفنية ، وذلك من خالل احلرفيني 

�ملهرة و�لفنيني �ملتميزين �لذين يوؤكدون فى كل منا�صبة باأن جذور �لقيم و�لفن �جلميل ماز�لت حية فى �أعماقهم تنتظر كل عام هذ� �لعيد 

ا جميالاً يربهن على اإميانهم العميق مب�ضرنا الغالية ا ح�ضارياً القومى لكى تتاألق وتزدهر وتوؤتى ثمارها اإبداعاً

الفنانة / ناهد ر�ستم

رئي�س الإدارة املركزية ملراكز الإنتاج الفنى





اإن الفنون الرتاثية �ضاأنها �ضاأن كل املوجودات فى احلياة تتطور وتتجدد عرب كل الع�ضور لكى تن�ضجم وتتوافق مع التطور املعرفى والنفعى 

جهة  من  والباحثني  املتخ�ض�ضني  من  نخبة  بني  املفتوح  احلوار  من  حالة  التقليدية  للحرف  ال�ضاد�ض  املهرجان  وي�ضهد  لالإن�ضان  والقيمى 

واحلرفى والفنى من جهة اأخرى ، وذلك من اأجل اإمكانية التفاعل املبا�ضر بني املتخ�ض�ض واحلرفى لر�ضد ومناق�ضة جمموعة من الأطروحات 

والإ�ضكاليات املهمة بغر�ض اإ�ضافة الكثري من الإمكانيات التى حتقق فردية احلرفى ومتيزه ، وب�ضورة حتافظ على الهوية الرتاثية0 ول�صيما 

�أن �لتطور فى �لتقنيات �حلديثة توؤدى كل يوم �إىل �ملزيد من طم�س �حلدود بني �ملنتج �لرت�ثى و�ملنتج �حلرفى فى ظل حماولت ��صتالب 

الرتاث وتفريغه من م�ضمونه، وذلك خالل اأ�ضكال عابرة للقارات التى تتخطى كل احلدود والكيانات القومية وب�ضورة تتجاوز كل الهويات 

�لثقافية0 من هنا تاأتى اأهمية احلوار بعد هذه التحولت الكبرية فى املجال الثقافى بكافة اأ�ضكاله الأمر الذى ي�ضتدعى منا التوقف لتح�ض�ض 

مو�قع �أقد�منا فى هذه �ملرحلة �لفارقة فى �لتاريخ �حل�صارى

الفنان / طه ع�سماوى 

من�سق عام املهرجان





ا ، فقد خلف لنا امل�ضريون القدماء روائع  ا عظيماً ا واإبداعاً اأبدت فيه م�ضر متيزاً ا  من �ضفحات التاريخ تربز احلرف التقليدية جمال غنياً

من الأدوات التي اإ�ضتخدموها يف حياتهم اليومية ، التقي فيها احل�ض الفني بال�ضناعة املتقنة ، وظل الفنيون امل�ضريون  يتوارثون جذوة مل 

ا لختالف وتغري العقائد وما طراأ على الرتكيب الجتماعي من حتولت نلمح اآثارها يف  تتطفيء عرب تنوع اأ�ضاليب الأداء خالل الع�ضور تبعاً

ما خلفه الع�ضر القبطي من اأثار ..ثم نري م�ضر الإ�ضالمية وقد ا�ضتوعبت روح الإ�ضالم  ، ومتثلت ح�ضارات البالد التي ا�ضتقر بها فتاألقت 

ال�ضناعة الفنية وبلغت اأوجها يف الن�ضيج والزجاج والفخار واخل�ضب واحللي وغريها .وارتبطت احلرف الفنية بالإزدهار القت�ضادي لدولة 

املماليك الذين كانوا رقيقي احل�ض اأمام الفنون . ات�ضمت العمائر والزخارف والأزياء وقطع الثاث التي اأجنزت يف ع�ضرهم بقيمة فنية ل 

تباري .وكان ال�ضناع واحلرفيون الذين �ضيدوا  هذه املن�ضاأت واأجنزوا زخارفها هم امل�ضريون الذين ل �ضك يف اأن مهارة اأ�ضالفهم الفراعنة 

وذوقهم كانت �ضببا يف متيزا اأعمالهم الفنية  ظلت القاهرة عا�ضمة فنية مزدهرة ، اأ�ضافت اإىل الرتاث الإ�ضالمي الكثري حتى اآخذ ال�ضلطان 

�ضليم الأول مهرة احلرفيني من م�ضر ونقلهم من القاهرة اإىل الأ�ضتانة فخفت نب�ض البداع يف م�ضر . غري اأن الروح املبدعة مل يتوقف لها 

ا يف كتاب  ا بارزاً نب�ض ، واأخذت احلرف الفنية يف مراكزها املنت�ضرة يف اأحياء القاهرة  تتاألق مرة اأخرى ، واحتلت احلرف التقليدية مكاناً

�دو�رد لني )Edward  Len ( امل�ضريني املحدثني ، عاداتهم وتقاليدهم » كما اأفرد كتاب و�ضف م�ضر �ضفحات كثرية لتوثيقها . ولقد 

اأو على  متيز الع�ضر احلديث بظاهر ة الهتمام بالفنون ال�ضعبية واحلرف الفنية �ضواء على امل�ضتوى الدويل عن طريق منظمة اليون�ضكو 

امل�ضتوى العربي القومي من خالل املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم اأو على امل�ضتوى الوطني من خالل املراكز املعنية  بالتناج الفني 

، وتلك التي تعمل على احلفاظ على احلرف الفنية والنهو�ض بها حفاظا على الروح امل�ضرية التي تتمثل يف هذه احلرف التي تت�ضمن قيمها 

ومثلها الأعلى وذوقها اجلمايل فاأن�ضاأت مراكز احلرف التقليدية بوكالة الغوري التي ت�ضرف على مركز الفن واحلياة ب�ضبيل اأم عبا�ض ودار 

الن�ضجيات املر�ضمة يف حلوان.

د/م�سطفى ال�سرقاوي 

مدير عام الإدارة العامة ملراكز احلرف التقليدية 





ح�ضر الحتياجات التدريبية لقطاع الزراعة للوزارة واملديريات باملحافظات لو�ضع اخلطة العامة للتدريب للربامج الفنية والإدارية ومتابعة وتقييم الربامج لنقل 

الأبحاث العلمية والتكنولوجيا للمتدربني بقطاع الزراعة لتنمية مهاراتهم0

تاأهيل �ضباب اخلريجني ل�ضوق العمل0

– �لر�صم على �لزجاج و�أعمال  – امل�ضغولت اليدوية  تنمية مهار�ت �ملر�أة �لعاملة ملو�جهة �أعباء �حلياة وتدريبها فى جمالت            ) �لتف�صيل و�حلياكة 

�ل�صري�ميك وت�صنيع �جللود – تن�ضيق وجتفيف و�ضباغة الزهور الطبيعية وال�ضناعية – الر�ضم على القما�ض والتطريز( 0

يتبع الإدارة املركزية لتدريب املراكز التدريبية التالية:-

مركز تدريب ال�ضماعيلية0

مركز تدريب بلبي�ض0

مركز تدريب �ضندويل0

مركز تدريب دمنهور0

بالإ�ضافة اإىل املراكز املوؤقتة بجميع مديريات الزراعة مبحافظات اجلمهورية

وزارة الزراعة الإدارة املركزية للتدريب





اإن الرتاث هو الهوية  الثقافية لالأمة و�ضر تقدمها وح�ضارتها، وللرتاث امل�ضري اأهمية كبرية فرتاثها احل�ضاري يتوا�ضل على مدى �ضنوات طويلة وي�ضم بني 

ا له قيمته القومية والدولية،ويحتاج هذا الرتاث الكبري اإىل التوثيق الدقيق  ا طبيعياً جنباته خمتلف اأوجه احل�ضارة الإن�ضانية وير�ضد تطورها، كما ي�ضم تراثاً

الهادف ولذلك اأن�ضئ املركز امل�ضري لتوثيق الرتاث احل�ضاري والطبيعي يف الأول من يناير عام األفني كجزء من اخلطة القومية التي تبنتها وزارة الت�ضالت 

وتكنولوجيا املعلومات لتطوير البنية الأ�ضا�ضية لتكنولوجيا م�ضر، ويف عام األفني وثالثة مت �ضم املركز بقرار جمهوري اإىل مكتبة الإ�ضكندرية.

وقد  ال�ضعبي،  تراثه  يف  امل�ضري  املجتمع  بها  يزخر  التي  الفنون  من  فن  باعتباره  املعنوي،  والالمادي  امللمو�ض  املادي  الرتاث  بتوثيق  املركز  واهتم 

القومي  الفولكلور  لأر�ضيف  الأ�ضا�ض  حجر  ميثل  والذي  الفولكلور  مكنز  بعمل  قيامه  من  بدء  ال�ضعبي  الرتاث  لتوثيق  منظمة  عمل  ا�ضرتاتيجية  و�ضع  

اهتم  كما   ، لالإن�ضانية  ال�ضفاهى  الرتاث  روائع  على  للحفاظ  اليون�ضكو  م�ضروع  �ضمن  الهاللية  ال�ضرية  باإدراج  ا  ومروراً حديثة،  وتقنية  علمية  اأ�ض�ض  على 

واملهن  احلرف  )توثيق  كتاب  عنها  نتج  والتي  الفاطمية  القاهرة  يف  اليدوية  احلرف  لتوثيق  طموحة  خطة  بتنفيذ  بداأ  باأن  وذلك  اليدوية  باحلرف  املركز 

تراث  توثيق  عن  ف�ضالاً  �ضيناء  و  �ضيوه  واحة  تراث  بتوثيق  ليقوم  احلدودية  املناطق  اإىل  والطبيعي  احل�ضاري  الرتاث  توثيق  مركز  وانطلق  ال�ضعبية(، 

ال�ضعبية. وال�ضري  واملوالد  الدينية  الحتفالت  بتوثيق  اهتم  كما  األبري،  اأنطون  للم�ضور  ع�ضرين(  بني  )النوبة  م�ضور  كتاب  لها  اأ�ضدر  والتي  النوبة 

وعلى امل�ضتويني العربي والدويل اأ�ض�ض املركز العديد من امل�ضاريع والتي من بينها »م�ضروع ذاكرة العامل العربي«، الذي يهتم – يف اأحد حماوره – بتوثيق الرتاث 

ال�ضعبي العربي. اأما الإطار الدويل في�ضهد بالعديد من امل�ضروعات التي حققها املركز مع املنظمات الدولية كاليون�ضكو والإي�ض�ضكو وغريها.

ا  اإن مركز توثيق الرتاث احل�ضاري والطبيعي هو �ضرح هام يف جمال توثيق الرتاث والذي ا�ضتطاع اأن ي�ضفى عليه مل�ضة ح�ضارية �ضاعدت على اأن يكون حا�ضراً

ومت�ضالاً بع�ضر التكنولوجيا احلديثة خلدمة احل�ضارة امل�ضرية والعربية.

د.فتحي �سالح

مدير مركز توثيق الرتاث احل�ساري والطبيعي





ي�صارك مركز �إبد�ع �لطفل »مدر�صة �لعينى » �لتابع ل�صندوق �لتنمية �لثقافية  - وز�رة �لثقافة للعام �لثانى على �لتو�ىل فى مهرجان �حلرف �لتقليدية �لذى 

يقيمه قطاع الفنون الت�ضكيلية ولقد اأثرت التجربة الأوىل فى رواد املركز حيث تالقى الأطفال فى املركز مع الفنان املبدع الذى اأخذ بيد ال�ضغار ليبحر بهم فى 

حرفنا الرثاثية ليطلق لهم العنان ليبدعوا فى الفنون الرتاثية . لقد اأثبت لنا الفنان املاهر فى فنون الرتاث- بل  دعنى  اأقول- اأكد لالأطفال ال�ضغار اأنهم ميلكون 

اأدوات الفنون اخلا�ضة بهم و علمهم األ ي�ضريوا وراء التقليد الأعمى  الذى ل ي�ضاعدهم  بل يقلل من اإبداعاتهم ول ن�ضتطيع اأن ننكر اأن  اأيام املهرجان ح�ضنت 

اأي�ضا الأطفال ذوى الحتياجات اخلا�ضة وهذا ما يوؤكد روعة و رقى هذا املهرجان الذى يطل علينا كل عام ليقدم اجلديد و يذكرنا دوما باأ�ضالتنا التى يجب اأن 

نعلمها لأبنائنا

اأمانى م�سطفى حامد 

مدير مركز اإبداع الطفل 

»مدر�سة العينى«



�سندوق التنمية الثقافية

ا مل�ضرية النجاح نحن على موعد مع الدورة ال�ضاد�ضة من املهرجان القومى للحرف التقليدية والرتاثية .... والذى يعد واحة  فى ف�ضاء الزمن تتجمع فيها  اإ�ضتمراراً

�لعديد من �جلهات �ملهتمة باحلرف �لتقليدية لتن�صهر فى حالة من �لروعة كما عهدناها كل عام فى هذ� �لعيد �لقومى.

حممد عبد الدامي



حوار احلرف التقليدية مع الطبول النوبية

من قلب القاهرة التاريخية ومن خالل موقع قبة الغوري الفواح بعطر التاريخ يف حي احل�ضني بنقو�ضه البارزة بالكتابات الكوفية واخل�ضب املخروط اجلميل 

والزخارف البديعة تتالقى الفنون يف �ضيمفونية رائعة من خالل مو�ضيقى احلرف التقليدية مع اإيقاع الطبيعة النوبية ونهر النيل الذي جمع اأهم الآلت املو�ضيقية 

ال�ضعبية يف اأقاليم م�ضر املختلفة والتي ترمز اإىل ال�ضخ�ضية امل�ضرية الرتاثية لتقدمي بانوراما كاملة تعرب عن تالحم وعمق وح�ضارة وتفرد الفنون الرتاثية امل�ضرية.

انت�سار عبد الفتاح 

مدير مركز اإبداع قبة الغوري



املجل�س القومى لل�سباب

ي�ضعى املجل�ض القومى لل�ضباب اإىل الإرتقاء باإ�ضهامات وتعظيم دورهم فى احلياة العامة فى كافة املراحل ال�ضنية كهدف من اأهدافه ف�ضالاً عن و�ضع اخلطط 

وامل�ضروعات التى تعمل على حتقيق هذه الأهداف التى ت�ضعى حل�ضد كافة الإمكانيات الب�ضرية واملادية وكذلك ن�ضر الثقافة ال�ضبابية والقيم واملبادئ وال�ضلوكيات 

ال�ضبابى. وفى هذا الإطار مت تنفيذ  اأجل تطوير م�ضرية العمل  امل�ضتهدفة وت�ضجيع العمل التطوعى و�ضقل واكت�ضاف املواهب فى جمالت الفنون املختلفة من 

العديد من امل�ضابقات فى جميع املجالت والتى كان من نتاجها اأعمال كثرية من اخلزف واخل�ضب واجللود واملن�ضوجات. مت عر�ض هذه الأعمال فى املنا�ضبات 

القومية التى نظمها املجل�ض القومى لل�ضباب كما مت ال�ضرتاك بها فى املعار�ض الفنية التى اأقيمت بالداخل واخلارج فى اإطار بروتوكولت التجاور الدوىل بني 

م�صر و�لدول �ل�صقيقة. و�أنه ملن دو�عى �ل�صعادة ��صتمر�ر �لتعاون مع �لإد�رة �ملركزية ملر�كز �لإنتاج �لفنى بوز�رة �لثقافة فى �لدورة �ل�صاد�صة للمهرجان �لقومى 

للحرف التقليدية والرتاثية بوكالة الغورى.



الفتيات العامالت و�سباب العمال يف مهرجان احلرف التقليدية 

قد تتواىل الكت�ضافات التي يقوم بها البحث التابع لوزارة الثقافة... وهذه الكت�ضافات قدميها وحديثها ،،، هي نقلت اإلينا اأ�ضرار املا�ضي  .. و�ضجلت تاريخ م�ضر 

منذ �ضبعة اآلف �ضنة ...و كلها منقو�ضة بالطرق على النحا�ض والنحت البارز وغري ذلك من الو�ضائل التي ا�ضتخدمها الفنان القدمي  يف نقل جمموعة املعارف 

�لوثائقية . وحينما �صار �لحتاد �لعام ل�صباب �لعمال على هذ� �ملنو�ل ووجه �ل�صباب و�لطالئع �إىل �لتعامل مع �حلرف و�ل�صناعات �لتقليدية م�صتخدًما �صائر 

ااخلامات من الطني واجللود واخليوط واحلجر واخل�ضب وغري ذلك من اخلامات املحلية وكلها من البيئة التي تزخر بها م�ضر ... يف الأرجاء واملواقع اجلغرافية 

ا بال�ضناعات اليدوية كما كان مثار اإعجاب هذه  ا كبرياً من اأ�ضوان اإىل دمياط ... فاإن ال�ضتخدام الأمثل واملتقن .. هو الذي جعل املنظمات ال�ضديقة تويل اهتماماً

املنظمات يف اأملانيا والنم�ضا ورو�ضيا والربتغال وال�ضويدواأ�ضبانيا واإيطاليا وفرن�ضا وغريها ...... وقد �ضجلت بع�ض هذه الأعمال التي �ضهدتها املعار�ض الداخلية 

ا للمبدع العامل الذي ا�ضتفاد من املعار�ض التي اأقامهااملجل�ض القومي لل�ضباب ووزارة القوى العاملة واجلامعة العمالية ومراكز التدريب  واخلارجية لتكون عنواناً

يف حلوان و�ضربا اخليمة ..و ومب�ضاركة املركز القومي للحرف التقليدية والذاتية التابع لوزارة الثقافة

اأ/اإبراهيم الأزهري 

رئي�س الحتاد العام ل�سباب العمال 

   اأمني عام الحتاد العام لنقابات عمال م�سر





دار الن�سجيات املر�سمة بحلوان

تنح�ضر ر�ضالة الدار يف اإحياء الرتاث الفني للن�ضجيات املر�ضمة لبعثها من جديد بحيث تكون ذات طابع  م�ضري  يعك�ض روح ح�ضارتنا الفرعونية  والقبطية  

اأعمال الن�ضيج املر�ضم امل�ضتوحى بع�ضها من لوحات ت�ضكيلية لنخبة من الفنانني الرواد واملعا�ضرين بالإ�ضافة اإىل اأعمال ن�ضجية  والإ�ضالمية. ويربز ذلك يف 

اأخرى م�ضتلهمة من الرتاث الإ�ضالمي ال�ضعبي.

الفنانة/ مهجة ح�سن

مدير دار الن�سجيات املر�سمة



مركز الفن واحلياة

ي�ضطلع هذا املركز مبهمة البحث عن الهوية ال�ضخ�ضية امل�ضرية الأ�ضيلة والعمل على درا�ضة جميع اأ�ضاليب الفنون املختلفة من م�ضري قدمي وقبطي واإ�ضالمي.

كما يقوم املركز بالبحث عن جماليات الرتاث احل�ضاري امل�ضري والعمل على ترجمة ذلك اإىلاأعمال فنية معا�ضرة من خالل جمموعة متخ�ض�ضة من الفنانني 

املتميزين .وي�ضم املركز العديد من الأق�ضام الفنية-منها ق�ضم الأزياء الرتاثية-املعلقات وغريها. وهكذا ي�ضتعيد املركز ر�ضالته التي اأن�ضئ من اأجلها كو�ضيط 

اإبداعي وجمايل بني الفن واحلياة....



مـركـز الـبحوث الـرتاثيـة 

اأن�ضئ مركز بحوث الفنون التقليدية والرتاثية بقرار من الدكتور/ ثروت عكا�ضه فى ال�ضتينيات، وكان ي�ضغل مبنى ال�ضنارى الأثرى – بحى ال�ضيدة زينب ، وذلك 

ا مببنى وكالة الغورى بالأزهر. وي�ضطلع مركز البحوث  ا لعلماء وفنانى احلملة الفرن�ضية الذين األفوا كتاب و�ضف م�ضر. وا�ضتقر املركز حالياً الأثر الذى كان مقراً

الرتاثية مبهمة تقدمي الأبحاث والدرا�ضات العلمية والنقدية املتخ�ض�ضة فى جمالت الإبداع املختلفة منها.

العمل على حتقيق وحدة الرتاث النابعة من وحدة التاريخ امل�ضرى من اأجل احلفاظ على الهوية.. 1

ا نحو اكت�ضاف ال�ضيغة املنا�ضبة لالأ�ضالة واملعا�ضرة.. 2 العمل على اإيجاد التفاعل الإيجابى مع الع�ضر �ضعياً

البحث عن جماليات الرتاث احل�ضارى امل�ضرى والعمل على توظيف جديد لهذه اجلماليات.. 3

كما يقوم املركز بتنظيم الدورات وور�ض العمل املختلفة بالإ�ضتعانة باأ�ضاتذة اأكادمييني لالإ�ضراف على هذه الور�ض وذلك من اأجل حفز ملكات الإبداع لدى الفنينيـ  

والإرتقاء مب�ضتواهم الفنى والتقنى مع تطوير وجتديد اآليات العمل املختلفة. وذلك من اأجل الإ�ضهام فى �ضياغة روؤية �ضحيحة لأفاق م�ضتقبل الفنون واحلرف الرتاثية.

الفنانة /ليلى ابو الهنا 

مدير عام مركز البحوث الرتاثية  





الهيئة العامة لق�سور الثقافة

ياأتي املهرجان القومي ال�ضاد�ض للحرف التقليدية والرتاثية بوكالة الغوري هذا العام يف �ضل�ضلة من التالحم والتوا�ضل بني الهيئة العامة لق�ضور الثقافة وقطاع 

الفنون الت�ضكيلية الذي له دور فعال يف الدفاع عن املوروث الثقايف يف خمتلف احلرف التقليدية .

ت�ضارك الهيئة يف هذه الدورة مبعر�ض للحرف التقليدية وي�ضم زجاج مع�ضق،طرق على النحا�ض،خيامية،كليم ،اأزياء التلي،وذلك من خالل تن�ضيط الوحدات 

احلرفية يف مواقعنا الثقافية املختلفة كما ت�ضارك الهيئة لأول مرة مبعر�ض للفنون الت�ضكيلية ويتمثل يف عر�ض اأعمال فنية من اإنتاج »مرا�ضم �ضيوة ٢00٩«وتاأتي 

هذه امل�ضاركات يف املهرجان لتحقيق النجاح وال�ضتمرارية بروؤية معا�ضرة لالرتقاء بجماليات الرتاث احل�ضاري امل�ضري...





ا مقاليد الأمور بحكم خمزون الثقافة واملعرفة وبحكم الر�ضالة والدور والهدف، فالفنان املبدع هو  ا على الفنان املثقف الذي بيده دائماً اإن امل�ضئولية تقع دائماً

�ضاحب الفكر وحار�ض القيم واحلافظ الأمني على الإبداع الفني الأ�ضيل واحلار�ض للرتاث احل�ضاري مبا يحمله يف داخله من اأ�ضرار الفن و�ضحره مما مينحه 

القدرة والثقة على فهم الواقع وا�ضتخال�ض الدرو�ض والتنبوؤ بامل�ضتقبل وهذا ما مكنه من اإ�ضاءة الطريق ملن يجىء بعده......

وجتلى هذا يف اأعمالهم امل�ضتلهمة من الرتاث والتي حتمل قيم الأ�ضالة واجلمال والإبداع.



اأ/ ح�سن كرمي

اأ.د/ م�سطفى يحيي

اأ/حممد الطحان

د/ حممد غامن



جمعية تنمية احلرفيني

مما ل �ضك فيه اأن مهرجان احلرف التقليدية الذى تنظمه الإدارة املركزية ملراكز الإنتاج الفنى )قطاع الفنون الت�ضكيلية( يعترب بحق نافذة يطل منها حرفى 

اجلمعية على عامل رحب من التقدير والأ�ضواء يحتاج اإليه كل حرفى فى م�ضر ..... وذلك فى ظل ظروف �ضعبة متر بها احلرف التقليدية والرتاثية �ضواء بارتفاع 

اأ�ضعار اخلامات اأو ندرة البيع ومعوقات الت�ضويق للمنتج احلرفى..

لذ� ن�صكر �لقائمني على �ملهرجان لإتاحة �لفر�س لنا للتو�جد و�لتعبري و�حلياة .....



نحو تكافل اجلهود لبلوغ الهدف القومي

قدتبدو امل�ضرية �ضاقة وموؤملة اأمام املعنني باأحياء تراث احلرف التقليدية يف م�ضر ، لإعادتها 

الع�ضور  يف  كانت  مثلما   ، ال�ضواء  حد  على  والدولة  للمجتمع  بالن�ضبة  ال�ضرورة  و�ضع  اإىل 

الجتماعية  الثقافية  القيم  منظومة  مع  احلرف  تلك  خاللها  تتوحد  كانت  التي  الغابرة 

اأكرث  باأحياء الرتاث وتفعيله ي�ضعرون  اأن املعنني   : ال�ضعور بامل�ضقة والأمل  واحلياتية و�ضبب 

للدولة  التنمية  تكاد خطط  وال�ضعبي حيث  الر�ضمي  امل�ضتويني  املتزايدة على  فاأكرثبالغربة 

اإليه هو دعم م�ضروعات  يتطلع   واأق�ضى ما   ، املجال  تخلو من م�ضرروعات قومية يف هذا 

ال�ضباب متناهية ال�ضغر من خالل ال�ضندوق الجتماعي للتنمية اأو اإقامة دورات تدريبية ل 

توؤدي اإىل خربات حقيقية لل�ضباب ، الذين يتخذون منها جمرد اأعانة مالية لفرتة حمدودة 

ا  متعددة بني  ، دون بحث جاد عن بناء موؤ�ض�ض له هيكلية على امل�ضتوى القومي تلبي اأدواراً

التدريب والت�ضغيل والإنتاج الكمي والتطوير الكيفي والت�ضويق املحلي والدويل.

- منذ ١٥ عام مت�صلة وجمعية �أ�صالة لرعاية �لفنون �لرت�ثية و�ملعا�صرة ل ت�صت�صلم حلالة 

الإحباط ال�ضائدة يف اأو�ضاط العاملني يف هذا امليدان ، واأن تبذل كل ما ت�ضتطيع  للحفاظ 

على ال�ضعلة موقدة ، حتى بعد اأن جفت كل منابع الدعم املادي من كافة اجلهات املانحة فلم 

تتوقف جهودها لإقامة ور�ض التدريب احلريف من اأجل توا�ضل اأجيال احلرفيني ، ولإقامة 

والثقافة  الوعي  لبث  اجلمهورية  باأنحاء  املواقع  خمتلف  يف  احلرفية  للمنتجات  املعار�ض 

الرتاثية لدى املواطنني  ولإ�ضدار مو�ضوعة احلرف التقليدية حتى بلغ عدد اأجزاءها اأربعة اأجزاء كان اأخرها هذا العام عن احلرف القائمة على منتجات النخيل 

ويجرى العمل حالياًا يف اجلزء اخلام�ض عن منتجات املعادن املختلفة ) الذهب والف�ضة والنحا�ض واحلديد وغريها(. اإن الأمل الوحيد للخروج من هذا املوقف 

الذي تواجهه جميع اجلمعيات الأهلية واأ�ضحاب احللم بالنهو�ض بواقع احلرفيني والرتث احل�ضاري امل�ضري  هو اأن يتجمعوا ويوحدوا جهودهم لبالغ �ضوتهم 

وتقوية وجودهم بدل من العمل فرادى بغري تن�ضق اأو تكامل. 

لذا نحيي منظمي املهرجان القومي الذي يتوىل قطاع الفنون الت�ضكيلية اإقامته �ضنويا واأملنا اأن يعمل القطاع يف اإجتاه التن�ضيق والتكامل املن�ضودين للو�ضول اإىل الهدف املاأمول

 اأ/عز الدين جنيب 

رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية



جمعية امل�ستقبل جنوب �سيناء

ي�صعد �جلمعية �مل�صاركة فى �ملهرجان �لقومى �ل�صاد�س للحرف �لتقليدية و�لرت�ثية. 

ون�ضاط اجلمعية ي�ضمل ال�ضغل اليدوى مثل اجللباب املطرز والعقود وال�ضجاجيد اليدوية وال�ضيالن والعبايات. كما يقوم على عمل اجلل�ضات العربى والرتيكو 

والطاقية وال�ضيالن الرتيكو والكوري�ضية. ومن اأهداف اجلمعية املحافظة على الرتاث ال�ضيناوى.



جمعية طيور اجلنة

تاأتى م�ضاركة اجلمعية فى املهرجان القومى ال�ضاد�ض للحرف التقليدية والرتاثية بوكالة قبة الغورى للعام الثانى على التواىل بالتعاون مع مركز اإبداع الطفل بيت 

العينى ... وي�ضرفنا اأن ن�ضارك هذا العام فى ور�ض العمل اخلا�ضة بالأطفال..

همت م�سطفى

رئي�س اجلمعية



ال�سندوق الجتماعى للتنمية 

الإ�ضالح  ال�ضلبية لربامج  الآثار  والتخفيف من وطاأة  البطالة  للحد من م�ضكلة  اأمان اجتماعي    الت�ضعينيات ك�ضبكة  للتنمية منذ  ال�ضندوق الجتماعى  اأن�ضئ 

العمل وامل�ضاعدة فى حتقيق  لتوليد الدخل وتوفري فر�ض  الت�ضعينيات بهدف تنفيذ برامج  اأوائل  التى �ضرعت احلكومة امل�ضرية فى تنفيذها منذ  القت�ضادى 

التنمية امل�ضتدامة. وفى �ضبيل حتقيق املهام املوكلة اإىل ال�ضندوق بدقة وكفاءة، يعمل ال�ضندوق من خالل عدة حماور اأ�ضا�ضية:

- تنمية امل�ضروعات ال�ضغرية ومتناهية ال�ضغر. - حتقيق التنمية املجتمعية والب�ضرية. - ن�ضر وتر�ضيخ ثقافة العمل احلر بني ال�ضباب.

 وقد نفذ ال�ضندوق العديد من م�ضروعات التنمية املجتمعية والب�ضرية واأن�ضطة البنية الأ�ضا�ضية باملناطق املحرومة من اخلدمات بكافة حمافظات اجلمهورية 

وفرت اأعدادا متزايدة من فر�ض العمل لل�ضباب املتعطل. وجنحت هذه امل�ضروعات فى تغيري املجتمع نحو الأف�ضل وخلق طفرة حقيقية فى م�ضتويات املعي�ضة 

للفئات الأكرث فقرا. وميول ال�ضندوق الجتماعى خمتلف امل�ضروعات ال�ضغرية الإنتاجية، وال�ضناعية، والتجارية، واخلدمية وكذلك امل�ضروعات التكنولوجية، 

واملهنية واحلرفية، والهند�ضية، والأمن الغذائى وتلك املتعلقة باإعادة هيكلة �ضناعة الدواجن ب�ضفة خا�ضة ابتداء من املزارع وحتى م�ضانع الأعالف واملجازر 

ومنافذ التوزيع. هذا وقد �ضخ ال�ضندوق منذ ن�ضاأته نحو ١3.6٢ مليار جنيه  �ضاهمت فى اإتاحة اأكرث من ٢.8 مليون فر�صة عمل. 



ت�ضارك الإدارة العامة للمرا�ضم وبيوت الإبداع باإنتاج العاملني بقرية ح�ضن فتحي بالوادي اجلديد وي�ضعدنا اأن ت�ضارك هذا العام باإ�ضافة العر�ض احلي للور�ض 

لالأفكار  العنان  نطلق  والأحالم.حني  والطموح   والألوان  الرباءة  والنطالق..اختالط  واملرح  اللعب  الوجوه  على  تراها  التي  الفرحة  حيث  لالأطفال..  الفنية 

ا عما يجول بخاطره  هنا يولد ويتحقق الإبداع. نرى عامل الأطفال خطوط واألوان احتدت و�ضكلت حدائق واأ�ضجار.. ق�ضور  واخليالت وينطلق كل طفل معرباً

ا عامل يحاكي عامل املثل الأفالطونية بال  ا احللم الكبري.. هو متاماً ا فرحته باأقالمه وفر�ضاته جم�ضداً واأبطال.. اأ�ضاطري اأهازيج والكل يرق�ض ويغني يختال ملوناً

اأو حركة ولكنه تعاىل وجتاوز ذلك بقدرته على البقاء واإمكانية اأن يبعث ليتحقق يف واقع ل حدود له من خالل هوؤلء الأطفال. هذا ما اأردنا معاي�ضته  �ضوت 

وحتقيقه هذا العام مع الأطفال �ضمن فعاليات مهرجان احلرف التقليدية وحتت اإ�ضراف فناين مرا�ضم الغوري لعلها فر�ضة للتوا�ضل مع اأبناء املجتمع امل�ضري 

ا نافذة نطل منها لت�ضجيع واكت�ضاف املواهب الفنية. بكل فئاته واأي�ضاً

د.�سلوى ال�سربيني 

مدير عام املرا�سم وبيوت الإبداع -مراكز الإنتاج الفني



اجلمعية امل�سرية لتنمية قدرات الأطفال ذوي الحتياجات اخلا�سة » مركز التقدم«

لالأباء  وان�ضم  خا�ضة،  احتياجات   لديهم  ممن  اأطفال  واأهايل  اأمور  اأولياء  من  جمموعة  اأ�ض�ضها  ولقد  للربح  هادفة  غري  اأهلية  كجمعية   ١٩٩٩ عام  تاأ�ص�صت 

لذوي  املتاحة  اخلدمات  مب�ضتوى  لالرتقاء   اجلمعية  وتهدف  اجلمعية.  اأهداف  حتقيق  على  والعمل  الأهل  مل�ضاندة  املتخ�ض�ضني  من  -كموؤ�ض�ضني-جمموعة 

ا،  ا اأو تعليميا اأو تدريبا اأو تاأهيلياً الحتياجات اخلا�ضة مب�ضر والعامل العربي،وتعمل اجلمعية على منح ذوي الحتياجات اخلا�ضة الرعاية املتكاملة ،�ضواء عالجياً

مل�ضاعدتهم على التقدم والو�ضول اإىل ال�ضتقاللية وحتقيق الدمج الأف�ضل باملجتمع.

وملعرفة املزيد عن اجلمعية اأو امل�ضاهمة اأو لتقدمي امل�ضاعدات العملية،الرجاء الت�ضال باجلمعية.



التكفيت بالف�سة

ا واإح�ضا�ض  ا ومتيزاً يكفت �لنحا�س �لأ�صفر �أو �لأحمر باأ�صالك من �لف�صة عيار ٩00 �أو ١000 وهو ما عرف )ب�ضلك احلل( وتعطى هذه احلرفة النحا�ض ثراءاً

باحلبكة املتقنة حيث تبيت اأ�ضالك الف�ضة فى اأماكن احلفر الغائر فى النحا�ض ب�ضكل حمكم يخ�ضع اإىل التطعيم املدرو�ض وامل�ضتلهم من القيم الرتاثية املتوارثة.

ال�سطى كمال هو خبري التكفيت بالف�ضة الذى ع�ضق الرتاث بالإدارة املركزية ملراكز الإنتاج الفنى بوكالة الغورى.



زخرفة اخليامية

كان من�ضاأها من التتار وانتقلت اإىل الهند وجاءت اإىل م�ضر فى عهد املماليك وتقدم على ا�ضتخدام الرفو بالأبرة لزخرفة م�ضطحات القما�ض وبق�ض�ضات ملونة 

ت�ضكل عنا�ضر هند�ضية اأو نباتية اأو من احلروف العربية ل�ضتخدامها فى تزين اخليام ال�ضخمة واملفرو�ضات وال�ضتائر واللوحات املعلقة ..ـ اإلخ .

ا فى ال�ضنني الأخرية با�ضتخدام  وازدهر هذا الفن و�ضاع على م�ضتوى �ضعبى فى م�ضر .. بينما اندثر فى بالده الأ�ضلية حتى تفردت به م�ضر ـ لكنه اأ�ضري كثرياً

)الغرزةامل�ضحورة(  ل�ضتخدم  الأ�ضلوب  هذا  ي�ضتخدم  ظل  الذى  القليل  وحتى  اأ�ضلية  بقطع  الرفو  عن  بدل  القما�ض  على  احلريرية  بال�ضا�ضة  الطباعة  اأ�ضلوب 

ـ وا�ضتطاع ق�ضم اخليامية بالإدارة املركزية ملراكز الإنتاج الفنى اأن ي�ضتعيد تلك املهارات الأ�ضلية وا�ضتمدت اأ�ضلوب  فى الرفو بالأبرة فقلت الرباعة والإتقان 

ا�ضتخدامها لزخرفة الأزياء بجانب اخليوط املطرزة.



اخلرط العربى

عرف فى الع�ضر القبطى بكني�ضة العذراء باأ�ضيوط، ومبجموعة كنائ�ض م�ضر القدمية بداية القرن اخلام�ض امليالدى مما منحه ا�ضم اخلرط الكنائ�ضى ومع 

الفتوحات الإ�ضالمية وبناء العديد من امل�ضاجد ظهرت احلاجة ل�ضتخدامه فى النوافذ وال�ضواتر واملنابر وال�ضرفات و�ضاع ا�ضتخدامه بعد ذلك فى عمل امل�ضربيات 

فى الق�ضور واملنازل لتجميل ال�ضرفات وحتقيق اخل�ضو�ضية لأجنحة احلرمي وتربيد املاء فى القلل وتغيري �ضكل اخلرط الكنائ�ضى وتعددت اأنواعه من امليمونى 

ا اأ�ضكال امل�ضربيات لت�ضل اإىل درجات عالية من الدقة فى اخلرط ومن احلث اجلماىل الرفيع. وال�ضليب والقارغ وتعددت اأي�ضاً



الأزياء الرتاثية

من خالل جمموعة نادرة من الأزياء الرتاثية املتوارثة متثل خمتلف مناطق م�ضر وحمافظاتها النائية مثل واحة �ضيوه والواحات اخلارجة والداخلة والبحرية 

وحمافظات ال�ضعيد وال�ضرقية والبحرية وحمافظات �ضمال وجنوب �ضيناء .... يقوم ق�ضم الأزياء الرتاثية بالإدارة املركزية باإعادة اإنتاج هذه الطرز اأو ا�ضتلهامها 

فى طرز تتنا�ضب مع طبيعة الع�ضر حمتفظة فى الوقت ذاته بطابع كل زى وذلك با�ضتحداث وحدات التطريز والزخارف القدمية مع اإ�ضافة وحدات زخرفية من 

فن اخليامية وفى جميع احلالت يحافظ الق�ضم على ال�ضمات املتوارثة فى هذا الفن.



الن�سيج املر�سم

هو فن تعا�ضقات اخليوط على النول ويتكون املن�ضوج من جمموعة خيوط طويلة يطلق عليها ال�ضدى اأو ال�ضداء تتقاطع مع خيوط عري�ضة تعرف با�ضم اللحمة 

ا لختالف تقاطع اخليوط وتركيبها )الرتكيب الن�ضيجي( وعملية التقاطع توؤدى اإىل اختفاء فريق من  وتقاطعا منتظما ويختلف املن�ضوج فى مظهره ونوعه تبعاً

ا لعمليتى الختفاء  خيوط ال�ضده حتت اإحدى اللحمات وظهور الفريق الأخر فى نف�ض الوقت فوقها وبالعك�ض فى اللحمة التى تليها لذا تتق�ضم خيوط ال�ضدة تبعاً

والظهور. ويهدف عمل دار الن�ضجيات املر�ضمة بالإدارة املركزية ملراكز الإنتاج الفنى اإىل اأحياء الرتاث الفنى للن�ضجيات املر�ضمة وبعثها من جديد مع اإبداع 

ن�ضجيات ذات طابع م�ضرى يعك�ض ح�ضارتنا ويربط بينها وبني البداع املعا�ضر.



امل�ساغ ال�سعبى )ال�سفت�سى(

يقوم هذا الق�ضم باإعادة �ضياغة احللى الرتاثية القدمية التى ازدهرت فى الع�ضر العبا�ضى اأبان حياة البذخ نتيجة غنائم احلروبـ  لكنه تدهور حتى ازدهر فى الع�ضر 

اململوكى اإل اأن م�ضر ا�ضتطاعت اأن تبدع روؤيتها اجلمالية اخلا�ضة للحلى وامل�ضاغ من خالل مناطقها اجلغرافية املختلفة من �ضيوة والواحات اخلارجة والداخلة 

اإىل حمافظات الوجه القبلى والوجه البحرى وحمافظات �ضيناء لتكون جزءاً اأ�ضيال من �ضخ�ضية املراأة فى كل اإقليم ويتميز من بينها احللى املعروفة بال�ضفت�ضى 

اليدوى. ويقوم ق�ضم احللى وامل�ضاغ اال�ضعبى فى الإدارة املركزية ملراكز الإنتاج الفنى بوكالة الغورى بدوره الهام نحو اإعادة �ضياغة احللى الرتاثية القدمية.

ال�سطى �سامح ميار�س عمله وفنه بق�صم �حللى و�مل�صاغ �ل�صعبى فى تركيز ومهارة ودقة. بالإد�رة �ملركزية ملر�كز �لإنتاج �لفنى.



امل�سغولت اجللدية 

يقوم عمل هذا الق�ضم على ابتكار ت�ضميمات م�ضتوحاة من الرتاث مع اإمكانية الإ�ضتعانة فى التنفيذ بخامات متعدده اإىل جانب اجللد مثل املرايات واخليوط 

والأزرار  واملعادن اإلخ وميكن ا�ضتخدامها فى وظائف متنوعه مثل )املحفظة ـ احلقيبة ـ مقلمة ـ دو�ضيه للورق ـ معلقات �ضغرية ـ علبة مناديل ـ حامل . عطور ـ حزام 

�ضندل..... اإلخ( من املنتجات النفعية التى جتمع بني اجلمال والإبداع من جهة مع املحافظة على الطابع الرتاثي.



التطعيم بال�سدف

ظهر هذ� �لفن عند �لفر�عنة ـ وهو �أعرق �لفنون �حلرفية �لتى �زدهرت فى �لع�صر �لفاطمى وت�صتخدم فيه �لأ�صد�ف �لبحرية و�صن �لفيل لزخرفة �لأخ�صاب 

بقطع متجاورة بالغة الدقة فى اأ�ضكال هند�ضية حمكمة ... وبلغ فن التطعيم ذروة ازدهاره فى الع�ضر اململوكى وكان احلكام يقدمون العطايا والهدايا للحرفيني 

و�ملبدعني ـ كلفت نظر �لعثمانيني �إىل تفوق �ل�صناع و�حلرفيني �مل�صريني ف�صحنو� �أعد�د كبرية من �ملهرة �إىل �ل�صتانة مقر �حلكم �لعثمانى. فتدهورت جميع 

احلرف ملا اأدى اإىل هجر العديد من احلرفيني لهذه احلرف وتقوم الإدارة املركزية ملراكز الإنتاج الفنى من خالل ق�ضم التطعيم بال�ضدف مبحاولة اإحياء هذه 

احلرفة وازدهارها واأعاد لها رونقها وتاألقها كما كانت من قبل.للتطعيم بال�ضدف تقنيات ومهارات حتافظ على الرتاث فى اإتقان متميز.

الأ�سطى يحيى يعر�ض اأعماله للفنانة/ ناهد ر�ستم، رئي�ض الإدارة املركزية ملراكز الإنتاج الفنى





املهرجان القومي ال�ساد�س للحرف التقليدية والرتاثية

الأ�ضتاذ الفنان/ حم�سن �سعالن               »رئي�ض قطاع الفنون الت�ضكيلية«

ال�ضيدة الفنانة /ناهد ر�ستم               »امل�ضرف العام على املهرجان«

الفنان/طه ع�سماوي                »من�ضق عام املهرجان«

الأ�ضتاذ/�سالح عبد ال�سالم               »مدير العالقات العامة«

الفنان/حازم بكري                       »مدير املكتب الفني«

الفنان/حممد اجلبيلي                      »مدير التجهيزات الفنية«

الأ�ضتاذ/ خالد اأحمد غنيم               »مدير مكتب رئي�ض الإدارة املركزية ملراكز الإنتاج الفني«

ال�ضيدة الأ�ضتاذة/ رقية نور               »مدير الن�ضاط الثقايف«.

الأ�ضتاذ/حلمي حممود زيد               »متابعة اأعمال معار�ض فنية«

ال�ضيد/ حممد �سعيد عبد ال�سميع              »خمازن«

الأ�ضتاذة /هبة عبد القادر               »من�ضق اإعالم«

الأ�ضتاذة/ �سادية عادل               »م�ضئول اإعالم«

ال�ضيد/كامل ابراهيم عبد اجلواد              »معار�ض«

ال�ضيد/ه�سام حممد بركات               »معار�ض«

الأ�ضتاذ/�سامح اأحمد اأحمد               »ع�ضو متابعة بالقطاع«

ال�ضيد/ ح�سني �سلبي                »النقل«

ال�ضيد/ �سعد حممود اأحمد               »النقل«

الإدارة العامة ملراكز احلرف التقليدية

د/م�سطفى ال�سرقاوي               »مدير عام مراكز احلرف التقليدية«

الفنانة/ مهجة ح�سن                »مدير دار الن�ضجيات املر�ضمة«

الفنانة/نادية الأ�سموين               »قائم باأعمال مدير مركز الفن احلياة«.

الإدارة العامة للبحوث الرتاثية 

الفنانة/ ليلي ابو الهنا               »مدير عام مركز البحوث الرتاثية والتقليدية«

الفنانة /عزة �سبحي                »باحث فني مبركز البحوث الرتاثية«

الفنانة /جنوي �سالمة               »باحث فني مبركز البحوث الرتاثية«   

ال�ضيدة /�سرية حامد               ع�ضو مايل

ال�ضيدة / هدي اأ�سالن               ع�ضو اإداري

الإدارة العامة للمرا�سم وبيوت الإبداع

الأ�ضتاذة/ �سلوى ال�سربيني                »مدير عام املرا�ضم وبيوت الإبداع«

الإدارة العامة للت�سويق الفني

الأ�ضتاذة الفنانة/نادية الأ�سمر              »مدير عام الت�ضويق«

ال�ضيد الأ�ضتاذ/ح�سني عبد الغني زارع               »ع�ضو اإدارة الت�ضويق«



اإدارة ال�سئون املالية والإدارية 

الأ�ضتاذة /مديحة عبد ربه �سامل       »مدير ال�ضئون املالية والإدارية«

اإدارة بنك املعلومات

ال�ضيد/اإمام حممد الزهري        »م�ضئول اإدارة احلا�ضب الآيل«

ال�ضيد / حممد �سعيد غزال        »اأعمال الداتا �ضو«

    ال�ضيد/عادل قدري        »اأعمال اجلرافيك«

اإدارة املتابعة 

ال�ضيد/عيد بدوي ال�سيد        »م�ضئول متابعة خارجية«

ال�ضيد/حممد عبد الكرمي        »متابعة خارجية«

الآن�ضة/مروة حممد عبد العزيز       »ع�ضو اإدارة التخطيط«

ال�ضيد/عماد طه اجليزاوي        »ع�ضو متابعة داخلية«

ال�ضيد/ ه�سام �سالمة يون�س        »ع�ضو متابعة داخلية«

ال�ضيد/ ممدوح ح�سن عبد العظيم       »ع�ضو متابعة داخلية«

اإدارة الأمن

ال�ضيد / خالد الفقي

ال�ضيد /من�سور حممد جيد اهلل

ال�ضيد / رائف ح�سن كرمي

  اإدارة العامة لالآثار

ال�ضيدة /هدي الع�سماوي        »مدير عام الآثار«

�سندوق التنمية الثقافية

دكتور/انت�سار عبد الفتاح        مدير مركز اإبداع قبة الغوري

الأ�ضتاذ/حممد عبد الدامي        »مدير مركز الغوري للفنون ال�ضعبية«

الأ�ضتاذ /حممد بدر         »م�ضئول مركز الغوري للفنون ال�ضعبية«

الأ�ضتاذة/اأماين م�سطفي        مدير مركز اإبداع الطفل )بيت العيني( 

الإدارة العامة للخدمات الفنية للمتاحف واملعار�س:

�أ. اإميان خ�سر         مدير �إد�رة �جلرفيك

�أ. ماهر غايل         مدير �إد�رة �ملطبوعات

�أ. ن�سرين حمدي         اإ�ضراف جرافيك

�أ. اإميان علي حافظ         اإ�ضراف جرافيك

�أ. تامر رجب         ت�صميم �ملطبوعات

�أ. منار �سالح         الإخراج الفني للكتالوج

�أ. نارميان حممد الهادي         مدير �إد�رة جمع �ملادة

�أ. �سماح العبد         م�ضحح وجمع مادة

�أ. هدي مر�سي         م�ضحح وجمع مادة

�أ. اإ�سماعيل عبد الرازق        م�صرف طباعة

�أ. رجب ال�سرقاوي         م�صرف طباعة

�أ. اأحمد الوكيل         رئي�ض ق�ضم اخلط العربي 








