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االحتفال بالخط العربى

وللعام الثالث علي التوايل حتت�ضن وزارة الثقافة، ممثلة يف قطاع 

الرتاثية،  امللتقيات  اأهم  من  واحدًا  الثقافية،  التنمية  �ضندوق 

يف  العربي  اخلط  لفنون  الدويل  القاهرة  ملتقي  والعامل،  م�ضر  يف 

الرتاث  حفظ  علي  قادرة  م�ضر  اأن  يثبت  والذي  الثالثة،  دورته 

بكافة فنونه واأنواعه، وخا�ضة اخلط العربي الذي اأ�ضبح م�ضدرا 

لإلهام العديد من الفنانني يف العامل.

فنانًا  ثالثون  وا�ضعة،  ودولية  عربية  م�ضاركة  ي�ضهد  الذي  امللتقي 

حمافظات  خمتلف  من  م�ضريا  فنانا  وت�ضعون  واأجنبيًا،  عربيًا 

باحلرف  الإحتفال  من  نوع  �ضنويا،  اإقامته  واأ�ضبحت  اجلمهورية، 

والبيوت  والق�ضور  امل�ضاجد  وزين  الفنانني،  األهم  الذي  العربي، 

علي  قادرا  العربي  الرتاث  اأن  توؤكد  فنية،  بلوحات  العربية، 

الإ�ضتمرار، حتي و�ضط التطور املذهل للتكنولوجيا، وتاأتي الندوة 

اأفاق  علي  ال�ضوء  لت�ضلط  امللتقي،  لفعاليات  امل�ضاحبة  العلمية 

ا�ضتمرار وتفرد اخلط العربي، ومناق�ضه ق�ضاياه بتنوعها واختالف 

جمالتها. 
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الخـط العـربى .. والقـوى الناعـمة

الثالثة  بالدورة  الثقافية  التنمية  �ضندوق  احتفاء  اأن  �ضك  ل 

اأ�ضيال  من  اأ�ضبح جزًء  العربى  لفن اخلط  الدوىل  القاهرة  مللتقى 

ر�ضالة وزارة الثقافة امل�ضرية .. فمن خالله ت�ضتعيد م�ضر ريادتها 

التاريخية فى جمال فنون اخلط العربى على نحو مدرو�س وفعال 

فهم   .. الواعد  م�ضر  �ضباب  بني  ل�ضيما   .. الأجيال  عرب  وممتد 

تكرميا  اأي�ضا  الدورة  هذه  وتاأتى   .. امل�ضتقبل  ورجال  اليوم  �ضباب 

العربى  والعامل  م�ضر  فى  الكبار  العربى  اخلط  فنانى  رموز  لأحد 

الكبري  املبدع  وهو   .. ا�ضمه  الدورة  هذه  حتمل  والتى  والإ�ضالمى 

�ضيخ اخلطاطني الأ�ضتاذ حممد عبد القادر .. كواحد من رواد هذا 

الثقافة  وزارة  حتقق  وبذلك   .. العامل  م�ضتوى  على  اجلليل  الفن 

واحدًا من اأهم اأهداف هذا امللتقى حيث ت�ضرتد م�ضر اأحد عنا�ضر 

الآن  جتاوزنها  لأ�ضباب  ما  وقت  فى  تراجعت  التى  الناعمة  قواها 

ونحن من�ضى قدما لالأمام متطلعني لغٍد اأف�ضل .. وهذه الدورة تاأتى 

لن�ضتكمل   .. ال�ضابقتني  الدورتني  التى بذلت عرب  للجهود  تتويجا 

معا الأهداف التى اأقيم من اأجلها هذا امللتقي حيث يتزايد اأعداد 

املدعوين  ال�ضرف  امل�ضاركني من داخل وخارج م�ضر .. عرب �ضيوف 

الفنانني  كبار  و   .. واملبدعني  والباحثني  اخلطاطني  كبار  من 

الت�ضكيليني .. وبذلك نكون قد خطونا اإىل الأمام خطوات جديدة 

نحو مد ج�ضور التعاون الثقافى بننا وبني عدد من الدول العربية 

 .. العربى  اخلط  فنون  جمال  فى  رموزها  با�ضت�ضافة  والأجنبية 

وي�ضرف هذا امللتقى من خالل هذه الدورة الإ�ضتثنائية بدعم كبري 

الذى  الثقافة  وزير  النمنم  حلمى  الأ�ضتاذ  ال�ضحفى  الكاتب  من 

وجه بانتقال الدورة الثالثة بكافة فعالياتها اإىل مدينة الأق�ضر 

التنمية  �ضندوق  من  م�ضاركًة   .. بالقاهرة  فعالياتها  انتهاء  بعد 

الثقافية فى فعاليات الأق�ضر عا�ضمة للثقافة العربية بالقاهرة.. 

وفى النهاية ل ي�ضعنى اإل اأن اأرحب بكل امل�ضاركني واأخ�س بال�ضكر 

كل  جميعا  ولكم  للملتقى  متمنيا  م�ضر  خارج  من  امللتقى  �ضيوف 

التوفيق .
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دورة شيخ الخطاطين

اإنه ملن دواعى فخرى واعتزازى اأن  تكون الدورة الثالثة من ملتقى القاهرة الدوىل 

الثالث لفن اخلط العربى هى دورة اأ�ضتاذى �ضيخ اخلطاطني امل�ضريني الفنان املبدع 

1335هـ/1917م  عام  بالقاهرة  ولد  الذى   .. القادر  عبد  حممد  الأ�ضتاذ  الكبري 

ر�ضوان  حممد  ال�ضيخ  اجلليل  اأ�ضتاذه  يد  على  العربي  اخلط  فن  تعلم  يف  وبداأ   ..

مبدر�ضة خليل اأغا .. الذي كان م�ضرفًا فنيًا على مدر�ضة حت�ضني اخلطوط امللكية 

املركز  نال  �ضنواِت درا�ضته كما  املراكز الأوىل يف  .. والذي ح�ضل على  حينذاك 

ثمانية  وعمرُه  فوؤاد  امللك  جائزة  ومنح   .. 1935م  عام  اخلطوط  بدبلوم  الأول 

امل�ضاحة  القادر قد عمل خطاطًا مب�ضلحة  ال�ضيخ حممد عبد  ع�ضر عامًا.. وكان 

ومنح   .. 1937م  عام  التخ�ض�س  بدبلوم  اجلمهورية  على  الأول  ترتيبُه  وكان   ..

جائزة امللك فاروق وعمره ع�ضرون عاما .. وعمل اأ�ضتاذًا منتدبًا مبدر�ضة حت�ضني 

اخلطوط العربية باجليزة، كذلك بكلية الفنون التطبيقية .. ومنح و�ضام العلوم 

والفنون من الطبقة الأوىل يف عهد الرئي�س جمال عبد النا�ضر .. ونحن نحتفل 

العربى  للخط  الدوىل  القاهرة  ملتقى  فى  الأجيال  واأ�ضتاذ  اخلطاطني  ب�ضيخ 

اأن نقدم عنه درا�ضات م�ضتفي�ضة عن دوره اجلليل فى خدمة وتطوير  يجدر بنا 

فن اخلط العربى وهذا ما �ضنجده فى نهاية هذا املجلد بالتف�ضيل .. ولكننى �ضا 

�ضتعر�س معكم هنا ملحات اإن�ضانية من حياة ال�ضيخ حممد عبد القادر الإن�ضان .. 

فقد كان رحمه اهلل قوى ال�ضخ�ضية معتزا بنف�ضه .. قوى ال�ضكيمة .. وفى نف�س 

الوقت طيبا وديعا متوا�ضعا .. منحازا للحق دائما .. يناأى بنف�ضه عن امل�ضاكل .. 

�ضخيا كرميا .. مهابا عظيما �ضاخما .. حتى اأن اأولده كانوا يخ�ضونه .. وكان هذا 

اآخذهم فى  اأن  اأولدى واأود  اأحب  يحزنه ب�ضدة .. فقد قال ىل ذات يوم : » كم 

ح�ضنى .. ولكنهم يخ�ضوننى » .. فقلت له اإنهم يحرتمونك فهم تربية رجل عظيم 

اإن�ضانا رقيقا رحيما عطوفا  ويدركون عظمته » .. ف�ضقطت دموعه .. لقد عا�س 

مرحا ..ورحل عنا تاركا تراثا فنيا نادرا .. و�ضرية حافلة بالعطاء.  
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من التأسيس .. لجنى الثــمار

اأن تاأتى الدورة الثالثة من ملتقى القاهرة الدوىل لفن اخلط  اإنه ل�ضرف عظيم 

واحتفاء  القادر..  عبد  حممد  الأ�ضتاذ  اخلطاطني  �ضيخ  ا�ضم  حاملة  العربى.. 

واعرتافا  تكرميا  ياأتى  العربى  اخلط  جمال  فى  الكبري  الرمز  بهذا  امللتقى 

بريادته.. وعطائه املمتد عرب ع�ضرات ال�ضنني من العمل املتوا�ضل من اأجل اإعالء 

قيمة فن اخلط العربى.. واإحياًء ووفاًء لذكراه من تالميذه.. وا�ضرف باأن اأكون 

واحدا منهم. 

   وناأمل اأن نكون فى هذه الدورة قد جتاوزنا مرحلة التاأ�ضي�س .. وبداأنا فى مرحلة 

جنى الثمار .. فقد اأقبل عدد كبري من كبار املبدعني من اخلطاطني الرا�ضخني على 

امل�ضاركة بفاعلية بالدورة الثالثة لإعالء القيمة الفنية للملتقى .. وتاأكيدا على 

ان الرتقاء بفن اخلط العربى هو من �ضميم اأهداف امللتقى .. ويتجلى ذلك باإقبال 

عدد كبري من �ضباب اخلطاطني وجيل الو�ضط بامل�ضاركة بفاعلية  فى هذه الدورة.. 

الإعداد  فى  والإ�ضهام  والنوعية   الفنية  امللتقى  خمتلف جلان  فى  وامل�ضاركة  بل 

وي�ضرف    .. والتفانى  الحرتاف  من  عالية  وبدرجة  م�ضكورة  بحهود  للملتقى 

امللتقى فى هذه الدورة اأي�ضا با�ضت�ضافة كوكبة من كبار واأ�ضاتذة ورموز الفنانني 

 .. الفنية  اأعمالهم  فى  العربى  احلرف  بتجليات  بالحتفاء  املعنيني  الت�ضكيليني 

والهتمام  الإقبال  دوائر  لتت�ضع   .. الت�ضكيل  على  العربى  احلرف  لقدرة  تاأكيدا 

بفن اخلط العربى على �ضعيد حركة الفن الت�ضكيلى امل�ضرية والعربية والعاملية 

.. عرب روؤى جديدة فى التناول الفنى .. لعل هذا الت�ضاع وهذا التنوع يفتح اأمام 

فن اخلط العربى ف�ضاءات جديدة من الإبداع .. واخليال اخلالق .. ويفتح املجال 

اأمام �ضباب اخلطاطني ليقدموا لنا حلول جديدة ومبتكرة للتطوير والإجادة .. 

وابتكار اأنواع جديدة من اخلطوط  لك�ضر حالة اجلمود فى جمال التطوير املن�ضود 

الندوة  فعاليات  فى  نوعية  نقلة  بتبنى  الدورة  هذه  فى  اأي�ضا  امللتقى  وي�ضرف   ..

العلمية الدولية .. عرب م�ضاركات اأكادميية وعلمية جديرة بالتقدير والحرتام 

من خالل كوكبة من الباحثني امل�ضريني والأجانب املتخ�ض�ضني عرب عنوان رئي�ضى 

هام وهو »املدر�ضة امل�ضرية فى اخلط العربى«  .. اأما �ضيوف ال�ضرف واملكرمني هذا 

اأ�ضماء  املجلد  هذا  عرب  ف�ضتجدون  والأجنبية  العربية  الدول  خمتلف  من  العام 

الثمار  جنى  خطى  وعلى   .. وا�ضت�ضافتهم  بتكرميهم  امللتقى  ي�ضرف  كبرية  ورموز 

اأي�ضا .. ي�ضرف هذا امللتقى بدعم كبري من الكاتب ال�ضحفى الأ�ضتاذ حلمى النمنم 

وزير الثقافة كما عودنا دائما حيث وجه بدعوة عدد من رموز وفنانى ومبدعى 

فن اخلط العربى لي�ضاركوا فى فعاليات هذه الدورة املتميزة .. ولعل حما�س ودعم 

اأحد  هو  الدورة  لهذه  املتوا�ضل  ال�ضندوق  رئي�س  عوا�س  اأحمد  الدكتور  وعطاء 

ركائزنا الأ�ضا�ضية فى تطوير هذا امللتقى .. والنتقال من مرحلة التاأ�ضي�س اإىل 

مرحلة جنى الثمار ..  ف�ضكرا له ولكل اإدارات �ضندوق التنمية الثقافية املعنية 

بهذا امللتقى .. و�ضكرا لأ�ضاتذتى وزمالئى اأع�ضاء اللجنة العليا واللجان الفرعية 

.. واأطيب التمنيات جلميع الفنانني واملبدعني والباحثني امل�ضاركني.  
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اللجان الفرعية 
اللجنة العلمية 

جلنة التحكيم 

جلنة الفرز والإختيار والتن�ضيق العام 

اللجنة املالية

برئا�ضة اأ.حممد اأبو املجد

جلنة العالقات العامة والإعالم والن�ضر

برئا�ضة اأ. اإميان عقيل

جلنة الن�ضر الإليكرتونىاملطبوعات

برئا�ضة اأ.نيفني فكرى -اأ.مى عبد القادر

اللجنة العليا

)مقرًرا( رئي�س قطاع �ضندوق التنمية الثقافية 

 رئي�س قطاع دار الأوبرا امل�ضرية

رئي�س قطاع الفنون الت�ضكيلية

قومي�ضري عام امللتقى

رئي�س اجلمعية امل�ضرية لفناين اخلط العربي 

اأمني عام اجلمعية امل�ضرية لفناين اخلط العربي

وكيل اجلمعية امل�ضرية لفناين اخلط العربي

فنان ت�ضكيلى

جلنة الفرز 
د/ اأحمد البل�ضى                  رئي�ضًا

د/ حممد العربى                   ع�ضوًا

اأ/ اأنور الفوال                  ع�ضوًا

اأ/ جناة فاروق                  اأمانة اللجنة

جلنة التحكيم
اأ.د/ م�ضطفى عبد الرحيم                 رئي�ضًا

اأ.د/ عادل عبد الرحمن                  ع�ضوًا

اأ/ حممود م�ضطفى ال�ضحلي                 ع�ضوًا

اأ/ جناة فاروق                  ع�ضوًا فنيًا

اأ/ �ضحر حيدر                  اأمانة اللجنة

اللجنة العلمية
اأ/ اأمنية عامر                  رئي�ضًا

د/ جنوى امل�ضرى                   ع�ضوًا

د/ حممد ح�ضن                  ع�ضوًا

اأ/ �ضحر حيدر                  اأمانة اللجنة

د./ اأحمد عوا�س            

د. اإينا�س عبد الدامي                                              

د. خالد �ضرور          

رئي�س قطاع العالقات الثقافية اخلارجية

اأ. حممد بغدادي                                                           

اأ. م�ضعد خ�ضري                                                            

اأ. فكري �ضليمان                                                             

اأ. حممد حمام       

اأ. ي�ضرى ح�ضن                                                        
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افتتاح معر�س امل�ضاركني فى امللتقى يوم اخلمي�س املوافق 10 اأغ�ضط�س 2017 بق�ضر الفنون »دار الأوبرا امل�ضرية« 7 م

حيث يتف�ضل الكاتب ال�ضحفي الأ�ضتاذ حلمي النمنم وزير الثقافة بافتتاح املعر�س العام للفنانني امل�ضاركني بامللتقى 

والعار�ضني والفنانني الت�ضكيلني واملكرمني و�ضيوف ال�ضرف بح�ضور الدكتور/ اأحمد عوا�س رئي�س قطاع �ضندوق 

التنمية الثقافية وجميع اأع�ضاء اللجنة العليا للملتقى واأع�ضاء اللجان الفرعية املختلفة.

حفل التكرمي وتوزيع اجلوائز واحلفل الفني  يوم الإثنني املوافق 14 اأغ�ضط�س 2017 مب�ضرح اجلمهورية 8م.

• عر�س اجلزء الثالث من فيلم جتليات اخلط العربى بعنوان »�ضيخ اخلطاطني«. 	

• كلمة كاًل من )نقيب اخلطاطني - القومي�ضري العام – رئي�س قطاع �ضندوق التنمية الثقافية – كلمة وزير الثقافة(.	

• حفل توزيع اجلوائز للفائزين وتكرمي �ضيوف ال�ضرف واملكرمني.	

• حفل فني للمو�ضيقى العربية مب�ضرح اجلمهورية.	

الفعاليات امل�ضاحبة للملتقى

افتتاح الندوة العلمية الدولية يوم 11 اأغ�ضط�س 2017

اجلل�ضة الفتتاحية من ال�ضاعة 5م حتي 8م

- مرفق برنامج الندوات من يوم ال�ضبت 12 حتى 14اأغ�ضط�س

)من ال�ضاعة العا�ضرة �ضباحًاحتى ال�ضاعة الثانية والن�ضف ظهرًا( 

- مرفق برنامج الندوات 

2 - ور�س العمل من ال�ضاعة اخلام�ضةحتى ال�ضابعة م�ضاًء بق�ضر الفنون

- مرفق جدول الور�س

3 - �ضوق اأدوات اخلط العربى

برنامج ملتقى القاهرة الدولى لفنون الخط العربى
 فى دورتة الثالثة )أغسطس 2017 (
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الفنان الدكتور/ اأحمد م�ضطفى »لندن«

ولد اأحمد م�ضطفى بالإ�ضكندرية يف عام 1943 وطوال �ضنوات التكوين.. لحظ معلموه حتم�ضه ال�ضديد للمعرفة. 

التحق بكلية الفنون اجلميلة بالإ�ضكندرية ق�ضم الهند�ضة املعمارية عام 1961.. وتخرج بدرجة المتياز مع مرتبة ال�ضرف الأوىل. 

ح�ضل على اجلائزة الثانية يف بينايل الإ�ضكندرية الثامن يف عام 1968.  واجلائزة الأول يف النحت يف بينايل الإ�ضكندرية العا�ضر يف عام 1973 

مثل م�ضر يف معظم البالد واملعار�س الدولية.. و�ضارك بعار�س فردية يف القاهرة والإ�ضكندرية وعدد من الدول العربية والغربية.

عمل كمحا�ضر متفرغ يف كلية الفنون اجلميلة بجامعة الإ�ضكندرية.    

يف عام 1974، ح�ضل على اإجازة تفرغ كمندوب م�ضري للدرا�ضات املتقدمة اخلا�ضة يف الطباعة يف املدر�ضة املركزية للفنون والت�ضميم.   

يف عام 1978 ح�ضل على درجة املاج�ضتري مع التميز يف الت�ضميم اجلرافيكي. ويف العام نف�ضه ح�ضل على منحة من املجل�س الثقايف الربيطاين 

ملوا�ضلة العمل البحثي لأطروحة دكتوراه عن »الأ�ض�س العلمية لأ�ضكال الأحرف العربية «. 

يف عام 1974 ظهرت اأعماله اجلديدة واملبتكرة ب�ضكل بارزة يف معر�س �ضيفي يف الأكادميية امللكية يف لندن.. وتلتها جمموعة من املعر�س بعد 

12 �ضهرا بجامعة كامربيدج.. ثم املزيد من املعار�س اجلماعية يف عام 1976 وعام 1978.

اأ�ضدر كتاب »علم اللغة العربية« و »علم اجلمال الإ�ضالمي« الذي اأعده د.اأحمد م�ضطفى بالأ�ضرتاك مع د. �ضتيفان �ضبريل.. وهو كبري املحا�ضرين 

بلندن.. حيث يهدف د. اأحمد اإىل اإنتاج - لأول مرة - حتليال �ضامال لنظرية ابن مقال. وت�ضمل الأهداف الرئي�ضية درا�ضة اأ�ضول الن�س املتنا�ضب 

يف لقاء بني الثقافات من خالل تطبيقه العملي م�ضتمال على تو�ضيح مف�ضل لقواعده الهند�ضية.. واإعادة تقييم اآثاره الأو�ضع نطاقا على الفنون 

الب�ضرية.

قدم الفنان اأحمد م�ضطفى العديد من الأعمال الفنية  باأ�ضلوب خا�س وفريد من نوعه يرافقها دائما درا�ضة علمية مركزة وعميقة.. ومعظم 

مقتنيات  له  الزخرفية..  النقو�س  بكثري  تتجاوز  للوحاته  املذهل  الب�ضري  التاأثري  حيث  املقد�ضة..  القراآنية  الن�ضو�س  من  م�ضتمدة  اأعماله 

�ضخ�ضية ومتحفية يف عدد كبري من دول العامل .

تكريم•خاص•للفنان•املرصى•العاملي
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له دور بارز وا�ضهامات وا�ضعة يف تفعيل دور ور�ضالة فن 

اخلط العربي وكذلك ن�ضاط اجلمعية امل�ضرية العامة 

للخط العربي علي امل�ضتوي املحلي والدويل.

)الدبلوم  م�ضر  يف  وتعلمه  العربي  اخلط  در�س 

ثم  امل�ضرية،  القمم  كبار  ايدي  على  والتخ�ض�س( 

متعقبا  وا�ضعة  وعلمية  تاريخية  بدرا�ضات  احلقها 

ن�ضاأته وتطوره ومدار�س ابداعاته العاملية ورواده عرب 

الع�ضور ال�ضالمية الزاهرة يف فن اخلط.

الفنية يف رحلته مع فن اخلط مب�ضحة  تتميز اعماله 

فل�ضفه  بني  بالربط  امياين  وعمق  روحانية  فنية 

)اللفظ واخلط( يف الآيات اجلمالية القراآنية.

له العديد من الدرا�ضات والبحوث واملقالت واملقابالت 

ونظمه  وتراثه  اخلط  فن  عن  واملذاعة  املن�ضورة 

التعليمية وتطوير مدار�ضه وموؤ�ض�ضاته.

العامة  واملحا�ضرات  الثقافية  الندوات  من  عدد  اقام 

يف  اخلط  فن  عن  تعليمية  دورات  اقامة  علي  وا�ضرف 

م�ضر واخلارج.

واقرار  وحملية  دولية  موؤمترات  اجناح  يف  �ضارك 

التو�ضيات العلمية للنهو�س مب�ضتقبل فن اخلط.

م�ضر  يف  ال�ضخ�ضية   لأعماله  املعار�س  من  عدد  اقام 

واخلارج كان اخرها ملحمة البداع يف فن اخلط بدار 

الوبرا امل�ضرية 2005 م.

م�ضر  يف  اخلط   فن  مبدعي  من  فريق  مع  حاليا  يعمل 

ثرواته  علي  واحلفاظ  العربي  اخلط  بفن  للنهو�س 

وتراثه والعمل علي تطوير الياته مب�ضاركة املوؤ�ض�ضات 

الثقافية والتعليمية املخت�ضة م�ضريا وعربيا ودوليا.

الفنان / فكــــــري ســــــليمان »مصر«
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الفنان أ. د./ مصطفى عبد الرحيم »مصر«

بكالوريو�س كلية الفنون التطبيقية ق�ضم الزجاج 1967. 

- ماج�ضتري من كلية الفنون التطبيقية فى الت�ضوير على 

الزجاج 1975. 

- دبلوم مدر�ضة حت�ضني اخلطوط العربية الأول 1975. 

دبلوم التخ�ض�س فى الزخرفة العربية والتذهيب اعوام 

 . 1979 ،1978 ،1977

- دكتوراه فى فل�ضفة الت�ضميم - كلية الفنون التطبيقية 

جامعة حلوان 1985 . 

- ع�ضو جماعة الفنانني والدباء اأتيلية القاهرة . 

- ع�ضو جمعية خريج كلية الفنون التطبيقية. 

- ع�ضو نقابة الت�ضميمات ال�ضناعية. 

- ع�ضو نقابة املعلمني. 

- ع�ضو نقابة الفنانني الت�ضكيليني . 

- ع�ضو نقابة م�ضممى الفنون التطبيقية.

الوظائف و املهن التى ا�ضطلع بها الفنان

الزجاج  �ضعبة  ال�ضناعية  الت�ضميمات  بق�ضم  مدر�س   -

بكلية الفنون التطبيقية. 

- ا�ضتاذ الت�ضميم بق�ضم الزجاج بكلية الفنون التطبيقية 

جامعة حلوان - ا�ضتاذ مادة اخلطوط العربية والالتينية 

كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان. 

باملدينة  الرتبية  بكلية  والزخرفة  الت�ضميم  ا�ضتاذ   -

املنورة جامعة امللك عبد العزيز - الف وراجع 20 كتابا 

الزجاج  ت�ضميم  فى  من�ضورة  ابحاث  له   - الفنون  فى 

واخلط العربى - ا�ضرف على العديد من الر�ضائل العلمية 

والفنون  والرتبية  العربى  واخلط  الثار  ترميم  فى 

التطبيقية. 
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الفنان/ منير الشعراني »سوريا«

من مواليد 1952/9/6.

· تلميذ كبري خطاطي ال�ضام املرحوم بدوي الديراين.

· خريج كلية الفنون اجلميلة. جامعة دم�ضق/1977.
للكتب  فنيًا  وم�ضممًا   ،1976 عام  منذ  خطاطًا  · عمل 

واملطبوعات منذ عام 1976.

· �ضّمم اأكرث من 2000 غالف كتاب وع�ضرات ال�ضعارات.
. جديدة  خطوط  عّدة  · �ضّمم 

،التعليق  ،الن�ضخ  الرقعة  خطوط  لتعليم  كرا�ضات  · له 
)داراأليف-  ،الكويف.  ،الثلث  ،الديواين  ،الفار�ضي 

تون�س( 1988.

والفن  الفني  والنقد  العربي  اخلط  يف  كتابات  له   ·
العربي الإ�ضالمي .

العربية  املو�ضوعة  اأعمال  يف  فّني  كم�ضت�ضار  �ضارك   ·
العاملية، وكتب مداخل اخلط العربي واأعالمه فيها.

· �ضدر كتاب م�ضّور لأعماله مع درا�ضة حتليلية للفنان 
علي اللواتي باللغتني العربية والفرن�ضية.

)دار الفنون- تون�س( 1992.

يو�ضف  للفنان  درا�ضة  مع  لأعماله  م�ضّور  كتاب  · �ضدر 
عبدلكي )غالريي غرين اآرت - دبّي ( 2004 .

والندوات  اجلماعية  املعار�س  من  عدد  يف  �ضارك   ·
العربي  الطباعي  واحلرف  اخلط  حول  واملوؤمترات 

عربيًا ودوليًا.

العربية.  الفنّية  املحافل  من  عدد  يف  تكرميه  مّت   ·
ميتنع عن امل�ضاركة بامل�ضابقات ،ونال جائزة التحديث 

يف ملتقى ال�ضارقة الدويل الأول للخط العربي .
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الفنان/ فريد عبد الرحيم العلي »الكويت«

1957 الكويت  دولة  • مواليد 
الكبري بامل�ضجد  فني  • م�ضت�ضار 

امل�ضجد   – الإ�ضالمية  للفنون  الكويت  مركز  رئي�س   •
الكبري

الت�ضكيلية  للفنون  الكويتية  اجلمعية  �ضر  اأمني   •
»�ضابقا«.

املحلية  اجلمعيات  من  العديد  يف  فعال  ع�ضو   •
وفن  الت�ضكيلية  الفنون  جمال  يف  الدولية  والعربية 

اخلط العربي واحلرف اليدوية.

 – حملي  فني  معر�س   50 من  اأكرث  يف  �ضارك   •
من  كل  يف  خريي  فني  معر�س   13 من  اأكرث  يف  �ضارك 

يف  الكويت  ومثل  �ضارك   – كندا   ، اأ�ضبانيا   ، الكويت 

يف  خارجي  وبينايل  وملتقى  فني  معر�س   60 من  اأكرث 

جده   ( ال�ضعودية   ، ا�ضبانيا   ، ماليزيا   ، الأردن  من  كل 

القاهرة  ، م�ضر)  املنورة-الريا�س(  –املدينة  – اخلرب 
اأبو   – دبي   – ال�ضارقة   ( الأمارات   ، –الإ�ضكندرية( 
 ( تركيا   ، لبنان  –اإنديانا(  )فلوريدا  اأمريكا  ظبي(، 

 ، بلغاريا   ، فرن�ضا   ، بريطانيا   ، ا�ضطنبول(   – اأنقره 

اليابان ، اإيران ، كراكا�س ) فنزويال ( ، �ضوريا ، كوريا 

، ُعمان ، قطر ،العراق ، باك�ضتان –تتار�ضتان-بروناي) 

دار ال�ضالم(-طاجاك�ضتان-املجر-الهند-ال�ضني.

• فاز بجائزة خادم القراآن العاملية يف املعر�س الدويل 
احلادي ع�ضر للقراآن بطهران 2003.

اجلاللة  لفظ  يف  الت�ضكيالت  بع�س  وتنفيذ  • ت�ضميم 
الهند،   ، اإيران  م�ضر،  من  كل  يف  احلديثة  امل�ضاجد  يف 

ال�ضني .

والبو�ضرتات  ال�ضعارات  من  العديد  بت�ضميم  فاز   •
وطوابع الربيد واأغلفة الكتب داخل وخارج الكويت 
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الفنان / عامر بن الهادي بن جدو »تون�س«

خطاط و ع�ضو باجلمعية التون�ضية لفنون اخلط العربي وع�ضو �ضريف باجلمعية امل�ضرية العامة للخط العربي - بداأ درا�ضته للخّط العربي يف 

اأواخر �ضبابه اعتمادا على بع�س الكرا�ضات التعليمية، ثم انتقل اإىل تون�س العا�ضمة �ضنة 2001 ، و هناك وا�ضل درا�ضته للخّط حتت اإ�ضراف 

اخلطاط حمّمد يا�ضني مطري - �ضارك يف م�ضابقتي ار�ضيكا ل�ضنتي 2004 و 2007 و ح�ضل يف الثانية على مكافاأة يف اخلّط الكويف

- �ضنة 2006 ح�ضل على اجلائزة الثالثة يف امل�ضابقة الوطنية للخّط العربي )اخلّط الكويف القريواين(
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وا�ضتطاع هذا اخلطاط ، الذي �ضكلت مدينة خريبكة حمطة اأ�ضا�ضية يف م�ضاره الفني نهل خاللها اأبجديات هذا الفن اجلمايل ، اأن يفر�س ا�ضمه 

كفنان برع يف اإدخال اخلط العربي يف الت�ضكيل وتعامل معه على اأنه وحدة متحررة ت�ضفي جمال على اللوحة الفنية وتوؤثت ف�ضاءها. و�ضكل 

ولوج اخلطاط والت�ضكيلي حميد اخلربو�ضي الكتاب )امل�ضيد( يف �ضن مبكرة مرحلة غرف منها هذا الفنان الع�ضامي جتربة فنية انتقلت من تعامله 

مع اللوحة وال�ضل�ضال اإىل الرغبة والإ�ضرار على تعلم واإتقان قواعد اخلط العربي ب�ضكل عام واخلط املغربي ب�ضكل خا�س. ووا�ضل هذا الفنان، 

احلا�ضل على الإجازة يف الأدب العربي �ضنة 1993 ، �ضقل موهبته الفنية، من خالل ميزة التاأمل لالأ�ضياء وا�ضتلهام موهبة فنية ورثها عن اأبيه 

الذي كان ي�ضتغل يف قطاع البناء ومن اأمه التي امتهنت غزل ال�ضوف ون�ضج الزرابي، وفجر طاقاته الإبداعية اأهلته لنيل مكافاأة يف اخلط املغربي 

خالل امل�ضابقة التي نظمتها جمعية �ضنعة اخلط �ضنة 2006، وجائزة التمييز يف م�ضابقة جائزة حممد ال�ضاد�س لفن اخلط العربي �ضنة 2007 . 

الفنان/ حميد اخلربو�ضى »املغرب«
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الفنانة/ غادة احل�ضن »ال�ضعودية«

من مواليد بلدة �ضناب�س �ضرق اململكة العربية ال�ضعودية   - بكالوريو�س اآداب ق�ضم اللغة العربية 

اأهم امل�ضاركات: 2016  امل�ضاركة يف  معر�س »Views« – املنامة - البحرين - 2016 املعر�س اخلليجي للفنون الت�ضكيلية بنيقو�ضيا- قرب�س - 

2015 امل�ضاركة يف امللتقى العربي  الثاين بالكويت

2015  املعر�س الرباعي »هوام�س« جالريي البارح – البحرين - 2015 ملتقى جمعية األوان للفن الت�ضكيلي باإمزورن- املغرب - 2015 »�ضكل اآخر 

للنافذة«  يف جالريي نون هوتيل اآرت بوتيك – دبي- الإمارات
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الدكتورة / ر�ضيدة بنت حممد بن �ضامل الدميا�ضي » تون�س «

 ، الدكتوراه  مرحلة   ( اإ�ضالمية  اآثار  اخت�ضا�س  الرتاث  علوم  يف  باحثة   .) املن�ضتري  ولية  من  ق�ضرهالل   ا  )مدينة  تون�س   دولة  مواليد  من 

ماج�ضتري  على  متح�ضلة  اأجنبية(  البلدان  بع�س  مع  مقارنة  :درا�ضة  ال�ضالمية  و  العربية  البلدان  يف  العربي  اخلط  تعليم  حول  الأطروحة 

اإعداد فهر�س حتليلي للخطاطات  يف نف�س الخت�ضا�س من كلية العلوم الإن�ضانية و الجتماعية ، جامعة تون�س الوىل ) مو�ضوع الر�ضالة : 

الكاتبات بالعربية يف العامل يف الفرتة املعا�ضرة(. خريجة املدر�ضة الوطنية لالإدارة ) اإجازة و مرحلة ثالثة( مت�ضرف عام و مديرة عامة 

بوزارة الثقافة و املحافظة على الرتاث بتون�س �ضابقا.

 تقلدت  عديد املنا�ضب الإدارية :

مديرة عامة بوزارة الثقافة و املحافظة على الرتاث

 مديرة مركزية باملجمع التون�ضي للعلوم و الآداب بيت احلكمة ، 

مديرة عامة بالنيابة باملركز الوطني للرتجمة ،

 �ضاركت مبحا�ضرات يف العديد من امللتقيات و املهرجانات الدولية اخلطية و الفنية والندوات الدولية العلمية بتون�س و اخلارج

الأ�ضتاذ / اأحمد بن طاهر اخل�ضري »ال�ضعودية«

بـ  الإعالم  امل�ضاركة يف ق�ضم  ـ  املكرمة  م�ضاجد مكة  اإقامة دورات �ضيفية يف  ـ  هـ   1425 منذ عام  ال�ضريف  املكي  العربي باحلرم  مدّر�س اخلط 

)م�ضروع تعظيم البلد احلرام( ـ ع�ضو جلان التحكيم بامل�ضابقة القراآنية بجمعية مكة املكرمة لعام )1437 هـ( ـ ع�ضو جلان التحكيم بامل�ضابقة 

القراآنية بحلقات التحفيظ بامل�ضجد احلرام لعامي )1437ـ1438 هـ( ـ ع�ضو جلنة حتكيم القراءات بامل�ضابقة القراآنية بحلقات البيان يف جامع 

الأمرية �ضهيدة مبكة املكرمة لعام )1438هـ(. 
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المدرسة المصرية في الخط العربي »الرحلة ... اإلسهام ... التأثير« 

المحور األول : )الرحلة( 
- نشأة الكتابة ورحلة الخطوط العربية في مصر 

-  سمات مدرسة الخط وزخارف العربية خالل العصر المملوكي 
-  العمارة المملوكية وتأثيرها في الخط العربي 

المحور الثاني : )اإلسهام( 
-  استخدام الخط العربي في الفنون التطبيقية 

-  الخط العربي وأثره على المسكوكات النقدية والعمالت الورقية
-  المصاحف المملوكية تتويج الفنون والخط والزخرفة العربية 

المحور الثالث : )التأثير( 
-  أثر المدرسة المصرية في تطوير الخط العربي

-  إعادة إحياة استخدامات معاصره للخط 
والحفاظ على الهوية الخط العربي وعاء لحفظ اللغة 

-  مسئولية وزارة التربية والتعليم واإلعالم عن تدهور خطوط النشء

محاور
الندوة العلمية الدولية للدورة الثالثة 

لمتلقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي 



18

بيان باألبحاث المقبولة للندوة العلمية الدولية 
ملتقى القاهرة الدولى لفنون الخط العربى الدورة الثالثة 

فى الفترة من 10 حتي 24  أغسطس 2017

د.أحمد محمد علي منصور
برنامج  تنمية مهارات الخط العربي لمعلمى الصف األول

نائب مدير مركز الخطوط – مكتبة اإلسكندرية
مصر

د. آمال عبد العظيم محمد 
األبجدية الحروفية بين التطويع التقني والمدرك الجمالى

أستاذ الطباعة – كلية التربية الفنية – جامعة حلوان
مصر

أ.محمود محمد الشافعي غزالة
آثر فن الخط العربى فى العمائر المسيحية

باحث ماجستير- كلية األداب – جامعة المنصورة
مصر

د. محمد أحمد حسن 
المصاحف المملوكية وأصول المدرسة المصرية في الخط العربي 

باحث بمركز دراسات الكتابات والخطوط – مكتبة اإلسكندرية
مصر

د. شيرين عبد الحليم سليمان 
التحف المعدنية المملوكية وفنون الخط العربي 

باحث أول بالقطاع األكاديمي - مكتبة اإلسكندرية
مصر

د. رضوى يسرى زكي
بدائع الخطوط العربية بقلعة صالح الدين االيوبي 

باحث أول بالقطاع األكاديمي - مكتبة اإلسكندرية
مصر

د. حسن حسن حسن طه
األساليب الفنية للتصميم الخطي كمدخل لتصميم جداريات

 مستقلة معاصرة 
أستاذ التصميم المساعد – كلية التربية النوعية

مصر

أ.بالل فتح اهلل طه 
خط الرقعة .... التاريخ والمدارس الفنية

مدرسة محمد إبراهيم للخط العربي باإلسكندرية
مصر
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أ.د.جمال الرفاعي 
أ.د. نجوى المصري

الخط العربي والمثاقفة
كلية األلسن – جامعة عين شمس

كلية التربية الفنية – جامعة حلوان 
مصر

أ.جمعة سعيد خميس محمد
اشكالية الحرف العربي )بين الجماليات والحوسبة(

مكتبة اإلسكندرية
مصر

د. عزة على إبراهيم عزت
الخط العربى في المكتبات الرقمية الحديثة

مركز دراسات الكتابات والخطوط – مكتبة اإلسكندرية
مصر

د. حنان حنفي محمود
الخط العربي في العصر المملوكي وأثره في إثراء القيم الفنية لألسطح 

الخزفية والزجاجية
مدرس بكلية اآلثار – جامعة الفيوم

مصر

د. رهام حسن عبد السميع
تطبيقات لتصميمات حديثة من الخط العربي

أستاذ مساعد كلية الفنون التطبيقية – جامعة حلوان
مصر

د. تغريد محمد إبراهيم
د. كرم مسعد أحمد

فضل الحضارة اإلسالمية في تطوير ونشر الخط العربي
مراجع خارجي بهيئة ضمان الجودة واإلعتماد األكاديمي

 أستاذ مساعد كلية التربية الفنية – جامعة حلوان
مصر
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م.سناء هاني طعان 
م.محمد زيد الكيالني

تطبيقات الخط العربي في األعمال المعمارية المعاصرة
مجموعة » أوان« العمرانية البحثية

األردن

د. رشيدة الديماسي
الخط الكوفي الفاطمي والقيرواني .. المميزات والجمالية

وزارة الثقافة
تونس

د. جمال نجا
الحركة والسكون في الخط العربي

أستاذ بجامعة لبنان
لبنان

أ.أحمد بن طاهر الخضري
ضبط المصحف الشريف بين المشارقة والمغاربة في القديم والحديث

متعاون بجامعة أم القرى
بنجالديش

أ.محمد فالح كاطع
الخصائص الفنية لخط النسخ بين المدرستين البغدادية والعثمانية

مدرس التربية الفنية – وزارة التربية
العراق

أ.د أحمد رجب
جماليات الخط العربى على العمائر األثرية واإلسالمية

 فى مدن طريق الحرير
رئيس قسم اآلثار اإلسالمية – جامعة القاهرة 

مصر
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جدول ورش العمل 
من فعاليات لملتقي القاهرة الدولي لفنون الخط العربي

تاريخ الور�ضةامل�ضرف علي الور�ضةاأ�ضم الور�ضةم

ال�ضبت 12 اأغ�ضط�س 2017اأنور الفوال – م�ضرور�ضة خط �ضغنن-اأطفال1

الأحد13اأغ�ضط�س 2017د/ كرم م�ضعد - م�ضر حروف و حلى2

3

ا�ضتخدام العجائن املتزججة فى اإظهار 

اخلط العربى على الأ�ضطح الزجاجية 

واخلزفية

د/ حنان البهن�ضاوى 

م�ضر
الإثنني 14 اأغ�ضط�س 2017

4
اخل�ضائ�س الفنية خلط الن�ضخ 

البغدادى و العثمانى
الثالثاء 15 اأغ�ضط�س2017حممد الفالح - العراق

الأربعاء 16اأغ�ضط�س 2017طالب العزاوى - العراقاخلط و الزخرفة على خامات اجللد5

سوق أدوات الخط العربي

الأدوات املعرو�ضة

ورق مقهر

اأقالم ب�ضط م�ضنعة يدويًا

اأحبار واألوان واأ�ضباغ م�ضنعة من الطبيعة

اأم�ضق وكتيبات تعليمية

ي�ضرف على ال�ضوق فى هذه الدورة

اخلطاط/اأحمد عادل حممد اأمني

        اخلطاط/ح�ضام على ال�ضيد

اخلطاط/ ولء م�ضعد حممد فقو�ضة

جمعية القلم



إبراهيم•أبو•السعود•محمد

إبراهيم•أحمد•عبد•الرحمن•بدر•

أحمد•حسني•الجداوى

أحمد•حسنى•الشيخ

أحمد•سعيدحسني•عىل

أحمد•سيد•أحمد•بدوى

أحمد•عادل•محمد•امني

أحمد•زكريا•محمد•حافظ

إسالم•رمضان•السيد

اسامء•رفعت•شحاته•الرودى

اسامء•فايز•كامل•حسن

إسامعيل•عبده•محمد•عىل•

أرشف•حسن•عىل•سيد•أبوعاشور

آمال•عبد•العظيم•محمد

إميان•محمد•رجب•محمد•سيف

إميان•إبراهيم•القنيىل

أمين•أحمد•عبد•الستارعبد•املعطى

أمين•فريد•عبد•العاطى•عبد•السالم•

تغريد•محمد•إبراهيم•محمد•

جمعة•سعيد•خميس

جودت•محمد•أحمد

حازم•ممدوح•صالح•السنديوىن

حسام•الدين•أحمد•إبراهيم•

حسانني•مختار

حسن•حسن•حسن•طه

حسن•زىك•عطية

حسن•محمد•أبو•النجا

حسني•عبد•املبدئ

حمدى•عبد•العظيم•سلطان

حنان•حنفي•البهنساوي

اسماء الفنانين المصريين

المشاركين للملتقي الدولي الثالث لفنون الخط العربي

خالد•محمدالسيدعىل•مجاهد

خالد•محمد•عبد•العليم•

داليا•محسن•جابرعلواىن

دعاء•السيد•محمدعىل•عراىب

رشا•فتح•الله•عرفه

ريهام•صالح•محمد•التوىن

سارة•أحمد•سيد•عىل•

سعد•سليامن•أحمد

سامح•محمد•إبراهيم•

سهل•محمد•عباس•حسني

شيامء•الزهرى

شيامء•محمدأبو•الذهب

صالح•إبراهيم•حسن•بصلة•

صالح•عبد•الخالق

طه•عبد•النارص•

عادل•محمد•حسن•عىل

عاطف•أحمد•محمد•الشقريى

عائشة•رشيف

عبد•الرحمن•أحمد•عبد•الفتاح

عبد•الرحمن•محمود•محمود

عبد•الرحمن•أحمد•مصطفي

عبد•السالم•محمد•عبد•السالم•

عبد•السميع•رجب•حسني

عبد•القوى•ربيع•عبد•القوى•

عبد•الكريم•عبد•الكريم•خرض•زيتة

عبد•اللطيف•محمد•حسني•كلوب

عبدالله•عىل•إبراهيم•عارف

عبدالله•محمد•عبدالله•أحمد

عبده•مصطفى•محمود•محمود•

عامد•محمد•بكرى•السيد

غادة•عىل•الجامل

فاطمة•عمر•محمد

فاطمة•محمد•البسيوىن

كرم•مسعد•أحمد•محمد•فرج

محمد•السيد•محمد•نوح

محمد•التابعي•الجريتيل

محمد•جمعة•سع•العرىب

محمد•حمدى•صالح•الدين

محمد•رمضان

محمد•سيد•أحمد•الجيزاوى

محمد•صابر•محمد•حسن•

محمد•عبدالله•مصطفى•

محمد•عىل•أبو•املجد

محمد•عىل•شبل•الجوهرى

محمد•محمود•محمد•غبايش

محمد•مسعد•البورسعيدي

محمود•أمني•عبد•العاطى•

محمود•رجب•جعفر

محمود•سمري•مصطفى

محمود•علوى•محمد•امني

مروة•محمد•املنىس••

ميسون•محمد•قطب

نبيهه•الرفاعى

نرص•الدين•عىل•حسن•

نور•إبراهيم•حايك•

هاىن•الطويل•

هبه•محمد•محمود•فتحى

وفاء•أحمد•محمد•العايدى•

وليد•محمود•محمد

يارا•جامل•
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أسماء الفنانين الغير مصريين

المشاركين للملتقي الدولي الثالث لفنون الخط العربي

الجنسيةاالسم

ماليزياأحمد•جورجاىن•بن•هشام•الدين

العراقأحمد•فارس•العمرى•

سورياانس•تركامىن

ايطاليا•انطونيال•ليوىن

لبنانترييز•يارد

كازاخستانجاديراسارييفا

لبنان•جامل•نجا

لبنان•حسني•يونس

األردنخليل•محمد•الكوفحي

كازاخستانرابعة•توليباى

األردن•سامح•أسامة•عرفات•

الجزائرسهيلة•زكرى•

أمريكاشذى•كيوتك•

العراقصفا•لطفى•االلوىس•

العراق•طالب•أحمد•بكر•أحمد•

فلسطني•عبد•السالم•باسم•محمد

بريطانيا•عبدالله•أحمد

ماليزيا•عريف•أرشف•بن•زيدى•

العراقعىل•حسان•عبد•الغنى•محمد

سوريا•ماهر•ضياء•الدين•كرنية

سنغافورة•محمد•صالح•بن•عبد•السامل

سوريامحمد•قنا

الصنيماهاى•دونغ•عمر

لبنانمحمد•إسامعيل•بغدادى

العراقمحمد•طالل•عبدال•عبد•الله

نيجرييا•محمد•محمد•مصطفى•

العراقمحمود•فارس•العمرى

تونسمحمد•سحنون

سنغافورةنور•هداية•محمد•إسامعيل•

تايالندنئ•سوف•جئ•ياما•–•يوسف•محمد
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م�ضر

العراق

ال�ضعودية

�ضوريا 

تون�س

املغرب

لبنان

الأردن

ماليزيا

اجلزائر

بنجالدي�س

اإيطاليا

كازاخ�ضتان

اأمريكا

بريطانيا

�ضنغافورة

الكويت

تايالند

ال�ضني

نيچرييا

فل�ضطني

الدول المشاركة لملتقي القاهرة الدولي الثالث
 لفنون الخط العربي وعددهم )22( دولة 


