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نين الموافق الحرف العربي يوم االثيتشرف المعهد الفرنسي بمصر بدعوتكم لحضور حفل افتتاح معرض طباعة 
 يناير الساعة السادسة مساًء. 21

والذي ُعِرض عدة مرات في فرنسا والخارج تاريخ الطباعة  2015يقدم المعرض الذي تم تصميمه في باريس عام 
نها الحرُف العربيُّ المطبوُع وتقن

أ
شكال والقيم التي تقّلد شا

أ
اُته منذ يّ العربية ويتيح للجمهور فرصة اك تشاف اال

 عصر الّنهضة إلى يومنا هذا.
 

الن مسعودي وبيرين امل يافوز )منسقون المعرض  الفرنسي بمصر بهذه المناسبة، ينظم المعهد
 
ندوة مع ا

عمالهم بالمعرض.
أ
يعقب س وباحثون(، ومع بهية شهاب، فنانة ومؤرخة فن وواحدة من الفنانين المعروضة ا

 الطاولة المستديرة حفل استقبال.
 



 

 

 

ن مسعودي هو 
أ
بحاثة في جامعة نانت  المعاصر محاضر في مجال التاريخاال

أ
تطور الية الحالفرنسية، تتناول ا

فريقيا منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر. سيناقش خالل الندوة 
أ
 ظمنالفنون وانتقال الفنانين في شمال ا

ياق اإلمبريالية عشر وطباعتها الحقًا في س لنصوص العربية حتى القرن التاسعتشكيل ابوغرافيا لالتياستخدام 
وروبية.

أ
 اال
 

 
أ
مؤسسة لمجموعة البحث حول الفن البصري في المغرب  وهي عضو ،وباحثة في الفنل يافوز هي مؤرخة مبرين ا

وسط بالمدرسة العليا للعلوم االجتماعية 
أ
ستتناول بالمناقشة خالل الندوة الجزء  .(EHESS)والشرق اال
بداع الُمعاصر في الجرافيك والتيبوغرافيا.من الُمعاصر 

أ
 المعرض واال

 
 الجامعةب الجرافيكي والتصميم البصرية الثقافة مناهج على تشرف. فن ومؤرخة ومصممة فنانة شهاب بهية

مريكية
أ
ستاذة تعمل حيث بالقاهرة اال

أ
 للثقافة ةالشارق-اليونسكو جائزة بهية شهاب على حصلت. مساعدة كا

بحاثها العربية وغذت
أ
لف ال" ونالمعن ك تابها الكوفي بالخط الك تابة وخاصة العربية الك تابة تاريخ عن ا

أ
 ال: وا

لف الالم لحرفي البصري  التاريخ
أ
  (.2015" )نفرتيتي بنات" التسجيلي الفيلم في ظهرت كما ،"واال

 إلنترنتا على جديد مشروع عن عبارة وهي العربية"، للحروف المرئية الموسوعة" ستقوم بهية شهاب بعرض
 .العربية وتطورها الحروف بتاريخ والمهتمين والباحثين الجرافيك لمصممي المصدر مفتوح

  المحاضرات ستكون مصحوبة بترجمة فورية للغة العربية.

 

 2019ري الفرنسي المصفي إطار العام الثقافي الُمشترك يقدمه المعهد الفرنسي بمصر معرض طباعة الحرف العربي 
سيس معرض القاهرة الدولي للك تاب، يمكنكم رؤيته فيبمناسبة الذكرى الخمسين ل
أ
للمعارض  مركز مصر تا

 في المعهد الفرنسي بالمنيرة.يناير  21فبراير وبداية من  4يناير إلى  23( من EIECالدولية )

ومدرسة الدراسات  BULAC ت والحضاراتالمك تبة الجامعية للغا تم تصميم هذا المعرض في باريس من قبل
وسط والعالم EHESSالعليا في العلوم االجتماعية 

أ
، بمبادرة من جماعة االهتمام العلمي الخاصة بالشرق اال

 ..GIS Moyen-Orient et mondes musulmansاإلسالمي 

 

 موقعنا :من خالل  2019مصر  –يمكنكم االطالع على برنامج العام الثقافي الُمشترك فرنسا 
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