
تحت رعاية

أ.د أحالم يونس
رئيس أكاديمية الفنون

وبرعاية ودعم من مؤسسة مصر المستقبل للتراث والتنمية والإبتكار

يتشرف األستاذ الدكتور .. عطارد شكري

عميد المعهد العالى للفنون الشعبية
إنعقاد.. عن  يعلن   أن 

أسبوع وطىن للرتاث 
والصناعات الرتاثية واإلبداعية

23 – 26 أكتوبر 2017
بقاعة د. ثروت عكاشة للمؤتمرات بأكاديمية الفنون - الهرم - مصر  

 مقرر الملتقى
 أ.م.د/ نيفين خليل

رئيس قسم فنون التشكيل الشعبى والثقافة المادية بالمعهد العالى للفنون الشعبية 

المدربالورشة التاريخ
أ/ خالد متوليورشة نحت بالطين لألطفال23 / 10 / 2017
أ/ شيماء السنهوريورشة العرائس الشعبية24 / 10 / 2017
ورشة الحلي النحاسية 25 / 10 / 2017

أ عالء حسب اهللوالخرز
أ/ غادة ماجدورشة مشغوالت جلدية26 / 10 / 2017

 كما تتضمن الفعاليات ورش فنية ومعرض للمنتجات الشعبية لطالب قسم فنون 
التشكيل الشعبي والثقافة المادية ومنتجات شعبية لحرفيين.

وتستمر هذه الفعاليات حتى نهاية أسبوع الملتقى. 

التراث  في ضوء التغيرات الثقافية واالجتماعية. 1
الهوية الثقافية بين التراث والمأثور الشعبي . 2
التنمية المستدامة للمجتمع والتراث  . 3
االتجاهات المعاصرة في التعليم من خالل تنمية الحرف . 4

التراثية وتلبية إحتياجات المجتمع
التراث والفنون وتطوير القطاعات المختلفة في المجتمع. 5
اإلعالم و نشر مفردات التراث . 6

حماور امللتقى 

إفتاح الورش الفنية وورش العمل بعد مراسم الجلسة اإلفتتاحية بمشاركة
 متميزة من مركز الفسطاط للحرف التقليدية - صندوق التنمية الثقافية 



عنوان المداخلة ) المحور(األسمالتوقيت

10.00م - 12.30م

أ.د/ مصطفى عبدالرحيم
أستاذ الزجاج بكلية الفنون التطبيقية 

- جامعة حلوان

االتجاهات المعاصرة فى التعليم من خالل 
تنمية الحرف التراثية وتلبية احتياجات 

المجتمع.
أ.م.د/ سمر سعيد

األستاذ المساعد بقسم فنون اآلداء 
شعبة رقص

التراث والفنون وتطوير قطاعات المختلفة 
فى المجتمع

أ.م.د/ عبد الحكيم خليل
أستاذ العادات بالمعهد العالى للفنون 

الشعبية
التراث واإلعالم بين التأثير والتأثر رؤية 

استشرافية

د/ والء محمد
المدرس بالمعهد العالى للفنون 

الشعبية
االعالم ونشر مفردات التراث

أ. خالد متولي
رئيس قسم الفنون بمركز 
دراسات الفنون الشعبية

االتجاهات المعاصرة فى التعليم من خالل 
تنمية الحرف التراثية وتلبية احتياجات 

المجتمع.

عنوان المداخلة ) المحور(األسمالتوقيت

1.00م - 3.00م

أ.د/ أشرف توفيق
الهوية الثقافية بين التراث والمأثور الشعبياألستاذ بالمعهد العالى للنقد الفنى

أ. كوكب محمد كشك  
اإلعالم ونشر مفردات التراثمدير مركز دراسات الفنون الشعبية

أ.م.د/ وهاد سمير أحمد
أستاذ مساعد بالمعهد العالى للفنون 

التطبيقية بمدينة 6 أكتوبر قسم 
الموضة

التراث  في ضوء التغيرات الثقافية 
واالجتماعية.

د/ منال عبد المنعم
مدير الترميم بقصر األمير محمد 

على بالمنيل
التراث والفنون وتطوير القطاعات المحتلفة 

فى المجتمع

د/ والء الدين بدوى
سياسات العرض المتحفى.مدير عام متحف المنيل

عنوان المحاضرةالمحاضرالتوقيت

1.00م - 3.00م

أ.د/ مصطفى جاد
وكيل المعهد العالي للفنون الشعبية  

أكاديمية الفنون
التراث فى ضوء التغيرات الثقافية 

واالجتماعية

أ.د/ محمد شبانة
رئيس قسم فنون اآلداء بالمعهد 

العالى للفنون الشعبية
التراث فى ضوء التغيرات الثقافية 

واالجتماعية.

أ.د/ فتحى عبد الوهاب
 مدير مركز الفسطاط للحرف 

التقليدية
مستقبل الحرف اليدوية وأثره على االقتصاد 

المصرى.
د/ مجدى الشحات

مديرعام المكتب الفنى لتصميمات 
الحرف التقليدية - وزارة الصناعة

االتجاهات المعاصرة من خالل تنمية 
الحرف التراثية وتلبية احتياجات المجتمع.

د/ ريهام عرام
مدير عام إدارة التراث بمحافظة 

القاهرة
دور اللجنة القومية فى التنمية المستدامة 

للتراث

أ.د/ مختار النادى
أستاذ النحت-جامعة المنوفية

مؤسسات المجتمع المدنى والحرف التراثية 
.. التحديات والمأمول.

اليوم األول 23 / 10 / 2017

الجلسة اإلفتتاحية بقاعة المؤتمرات د. ثروت عكاشة للمؤتمرات .. 10ص - 12 ظ

كلمة أ.م.د/ نيفين خليل .. مقرر المؤتمر

 كلمة صندوق التنمية الثقافية - وزارة الثقافة
 أ.د/ فتحى عبد الوهاب .. مدير مركز الفسطاط للحرف التقليدية 

كلمة أ.د/ محمد الرشيدى ..  مدير عام مؤسسة مصر المستقبل للتراث والتنمية واالبتكار 

كلمة د/ ريهام عرام ..  مدير عام إدارة التراث بمحافظة القاهرة

 كلمة أ.د/ عطارد شكرى .. عميد المعهد العالى للفنون الشعبية

كلمة أ.د/ أحالم يونس .. رئيس أكاديمية الفنون

اليوم الثاني 24 / 10 / 2017 .. الجلسة األولى.. رئيس الجلسة أ.م.د نهلة إمام  الربنامج
رئيس قسم العادات والمعتقدات والمعارف الشعبية بالمعهد العالى للفنون الشعبية

الجلسة الثانية... رئيس الجلسة أ.د صالح الراوىالجلسة األولى ... رئيس الجلسة أ.م.د نيفين خليل
 رئيس قسم األدب الشعبى بالمعهد العالى للفنون الشعبية


