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اليوم

التاريخ

السبت

27/04/2019

األحد

28/04/2019

االثنين

29/04/2019

الثالثاء

30/04/2019

إسم المشارك

نوع المشاركة

جلسة مفتوحة لـمعالي محمد المر بمناسبة الدورة العاشرة

العنوان

المدة الزمنية

على المعرض

الوقت
07:30

خاقان ارسالن

ورشة

ثلث و النسخ

ساعة ونصف

11:30 - 10:00

محمد صفارباتي

ورشة

ورشة خط النسخ

ساعة

13:00 - 12:00

د .محمد جزايري

ورشة

خط الکوفی في المصاحف

ساعتين

19:00 - 17:00

د .مصطفى أوغور درمان

محاضرة

اهم الموضوعات المتصلة بفن الخط

ساعة

20:30 - 19:30

مي قوانج جيانج (حج نور الدين)

ورشة

ساعة ونصف

11:30 - 10:00

بهمن بناهي

محاضرة/ورشة

ساعة

13:00 - 12:00

منير طهراوي

ورشة

ورشة في أصول ودقائق خط المحقق

 45دقيقة

16:45 - 16:00

فاطمة أوزجاي

ورشة الزخرفة

د .عبد الرضا بهية داود

محاضرة

زخرفة بأسلوب هلكاري
)للنساء فقط(

ساعتين

19:00 - 17:00

واقع فن الخط العربي وسبل النهوض به

ساعة

20:30 - 19:30

ايهاب ابراهيم احمد ثابت

ورشة خط تفاعلية
مع الجمهور

الخط العربي  :حياة

ساعة

11:00 - 10:00

بلعيد حميدي

ورشة

الخط المغربي المبسوط قديما وحديثا  :مقارنة
تحليلية بين أسلوب القرن السابع الهجري و
األسلوب المعاصر

ساعة ونصف

13:00 - 11:30

زكي سيد أوغلو

محاضرة

الثوابت والمتغيرات في فن الخط العربي

 45دقيقة

16:45 - 16:00

ناتاليا توروبيتسنيا

ورشة

األدوات الغير اعتياديه في الخط المعاصر

ساعتين

19:00 - 17:00

محمد أقاميري

ورشة زخرفة

زخرفة

ساعة ونصف

21:00 - 19:30

كيف يكتب الخط العربي باألسلوب الصيني
التقليدي
العالقة الهيكلية بين «Musicalligraphy»:
الخط والموسيقى

اليوم

التاريخ

األربعاء

01/05/2019

الخميس

02/05/2019

الجمعة

03/05/2019

السبت

04/05/2019

إسم المشارك

نوع المشاركة

العنوان

المدة الزمنية

الوقت

ابراهيم الزاير

ورشة

ورشة لخط النسخ

ساعتين

12:00 - 10:00

أحمد أبو سرير

محاضرة وورشة

الخط في المساجد
تجربة شخصية

ساعة

17:00 - 16:00

وقاراحمد بن اشرف محمد

ورشة زخرفة

الزخرفة

ساعة

18:30 - 17:30

حاكم غنام

ورشة

ورشة لخط الثلث

ساعة ونصف

20:30 - 19:00

مختار أحمد

ورشة

الثلث العادي

ساعتين

12:00 - 10:00

جاسم معراج

ورشة

ورشـة خط الرقاع

ساعة

17:00 - 16:00

خالد الجالف

محاضرة

الخط العربي والعمارة اإلسالمية

ساعة ونصف

19:00 - 17:30

وسـام شوكت

ورشة

ورشة خط « وسام»

ساعة

20:30 - 19:30

جابر الحداد

ورشة

الزخارف الهندسية االسالمية

ساعتان

18:00 - 16:00

د .محمد فتحي أبو النجا

ورشة

ورشة بعنوان النص والوجه

ساعة ونصف

20:30 - 19:30

عائشة بن براهيم الجزائر

ورشة تطبيقية في
الزخرفة االسالمية

تلوين وحدات زخرفية  +طريقة سحق الذهب
الطبيعي

ساعتين

12:00 - 10:00

احمد األسمر

ورشة

خطوات اعداد اللوحة الخطية

ساعة ونصف

17:30 - 16:00

موالي عبد الرحيم

ورشة

سطر النسخ من المشق الى اللوحة

ساعة ونصف

19:30 - 18:00

محفوظ ذو النون يونس

ورشة

نظام السطر في خط الثلث

ساعة

21:00 - 20:00

#DXBArtSeason19
#DXBCalligraphy19

