
مدرسة تحسين الخطوط العربية بالجيزة
 هذا موضوع سيع عن مللدرسلة تحسي الخطوط العربية بالجية ، و الت تسللاهم فللي الحفللاظ علللى الللتاث
 الخطي و الذي يعد فن قائم بذاته و جزء ل يتجللزأ مللن تللاريللللخ المللللة العربلللية و السلميللللة ، و للسللف الشللديد
 يعاني الخط العربي (و اللغة العربية بشكل عام) من تللدهور بي مستخدميه ، فإذا وجللدنا تطبللع الجيللال الجديللدة
 بهويات و ثقافات أخرى ، فهللذا فللي القللام الول ل يرجللع إلللى العولللة و النفتللاح الحاصللل حالًيللا ، لن العديللد مللن
 الدول استطاعت الحفاظ و تقوية هويتها و ثقافتها بي أبلنللاءهللا ، بل و امتدت هذه التقوية لتأثر على دول أخللرى
 حت لو لم ترتبط معها بعلقات وثيقة ! و هذا واضح في ثقافة دول جنوب شق آسيا . الحرى بنا دعم و تدعيم

هويتنا و ثقافتنا العربية ، و نفض الغبار عنها ، و الت ل تقل في روعتها عن أي ثقافة أخرى !

 و قد ورد العديد من القوال الأثورة فيما يخص الخط العربي ، فقد قال العللرب قلديلًما : "الخللط لسللان اليللد"،
–و روي علن سيدنا على  كلللرم ال وجلللهلله  أنللله قال : "الخط الحسن يزيللد الحللق وضللوًحا" ، و يقللول الخليفللة – 
 الأمون في الخط العربي : "لو فاخرتنا اللوك العاجم بأمثالها لفاخرناها بما لنللا مللن أنللواع الخللط .. يقللرأ فللي كللل
 مكان ، ويتجم بكل لسان ، ويوجد في كل زمللان" ، بالضللافة إلللى العديللد مللن القللوال الخللرى الللت تصللف روعللة

الخط العربي و بهائه .

 من ناحية أخرى ليس الطلوب أن يكون كل شخص خبي في اللغة و الخط العربي ، إنما فقط يجللب أن يكللون
 لديه القواعد الساسية ، بحيث ل تكون مجرد نصوص في الكتب ل يتعامل بها أحد ! و الللت تسللاعد بشللكل مباشلللر
 في تقوية الهوية و الثقافة العربية . كل ما عليك أن تتعرف أكث على الخط العربي الرائع و أضمن لك أنك ستقع

في عشقه سيًعا ، فهو يجسد عبقرية أمة من أعظم المم الت ظهرت على الرض .

 أخًيا ، أود التوجه بالشكر الجزيل للستاذ عبد الحميد مصطفى مدير هذه الؤسسة الرائعللة لللا قللدمه لللي مللن
عون و مساعدة في إخراج هذا التقرير السيع ، و أيًضا إلى كل العاملي في الدرسة لا يبذلوه من جهد .



معلومات عامة
  ، و هي تللؤدي خدمللة مجتمعيللة مللن هللذا الللوقت حللت الن ، و قللد سلاهمت فللي1960تم إنشاء الدرسة في عام 

 تخريج العديد من الخطاطي و أساتذة الخط العربية داخل مص و خارجها ، و سللاهمت فللي ترسلليخ دعللائم الخللط
العربي داخل وزارة التبية و التعليم حت اصبح لها مناهج خاصة و كتب دراسية متخصصة في هذا العلم .

 تقيم معرًضا سنويا مع نهاية كل عللللام دراس لبداعات طلبها و يحضهلللا وزيللر التبيللة و التعليللم أو مللن
 ينوب عنه ، و كذلك كبار رجال التعليم و الهتملي بالخللط العربي في ملصلللر و خارجهللا . كمللا يكللرم علللى هللامش

العرض أحد كبار رواد الخط العربي ، و كذلك أساتذة الخط العربي من داخل مص و خارجها . 

 تقوم الدراسة على أسس علمية و أكاديمية في تدريس جميع أنواع الخطوط العربية (الرقعة ، النسخ ، الثلث
، الديواني ، الفارس ، إلخ) بالضافة إلى الزخارف السلمية و أسس اللغة العربية . 

 ، ول تشللتط سللن محللدد من الساعة الثالثللة حللت الخامسللة مسللاًء ، مللن الحللد حللت الخميللس الدراسة مسائية
 للدارس ، يوجد طلب من جميع الفئات العمرية الكل يجمعهم الحب و الشغف بلالخط العربلي . ملدة الدراسللة أربللع
 سنوات ُيمنح بعدها الدارس ما يعرف بل "دبلوم الخطللوط العربيللة و الزخللارف السلللمية" ، و هللو دبلللوم معللادل

داخل جمهورية مص العربية و خارجها . 

 يمكن للطالب بعد ذلك دراسة تخصصية لدة عامان و يسمى "دبلوم التخصص في الخللط و التللذهيب" يللدرس
 الطللالب فللي هللذا الللدبلوم بشللكل متخصللص مللادة الخللط الكللوفي بللأنواعه (القللديم و الحللديث) ، بالضللافة إلللى مللادة
 التذهيب ، و هي كيفية تذهيب الصاحف و خلفه كحفاظ على التاث السلمي الخالد ، إلى جانب العديد من الللواد

الخرى الرتبطة بفن الخط و الزخرفة و الت تأهله أن يكون متخصًصا في هذا الجال . 

 يبدأ التقديم بهذه الدرسة في منتصف شهر يوليو و يستمر لدة شهر يعقبه امتحان قبول فللي خطللي النسللخ و
الرقعة و تقوم الدرسة بعمل دورة تدريبية مجانية للمتقدمي لساعدتهم على اجتياز هذا الختبار . 

 تبدأ الدراسة مع بداية العام الدراس (الذي يبدأ غالًبا في شهر ديسمب) و تنتهلي بنهايللة العللام الدراسلللي بعللد
عقد امتحان نهاية العام كاختبار في الواد الت تم دراستها أثناء العام الدراس . 

 تقوم الدرسة بعمل عدة أنشطة على هامش الدراسة و ذلك بإعداد ورشة عمل متخصصللة متعلقللة بفللن الخللط
العربي لساعدة الدارس على مواجهة سوق العمل فيما بعد ، و منها : 

حفر الكتابة على الرخام . –

الكتابة على الخشاب .–

الكتابة على القماش و الخامات الخرى .–

 فن "البرو" ، و هو عبللارة عللن الرسللم علللى سللطح الللاء ثللم نقللل هللذا الرسللم علللى لوحللة–
خارجية .

 طريقة عمل "التقهي" و هو إعطاء الورقة الللراد الكتابللة عليهللا مظهللر قللديم و عللتيق مثللل–
الخطوطات القديمة .

الزخارف التكية "لل" .–

إعداد العمل الفن للعرض (إعداد اللوحة الفنية من البداية للنهاية) .–

الكتابة باستعمال الركت و توظيفه لخدمة الخط العربي .–

ًثا (شح و عرض) .– أدوات الخطاط قديما و حدي

 التدريب على استخدام الحاسب اللللي فللي عمللل تصللميمات فنيللة خطيللة ، و كيفيللة تصللميم–
الخطوط اللكتونية .



طريق الوصول

 تقع مدرسة تحسي الخطوط العربية في مبن ناص داخلل الدرسللة السلعيدية الثانويلة ، و اللت توجللد فلي شلارع
 الجامعللة (شللارع يصللل بيلللن ميللدان الجيلللزة و جامعللة القللاهرة) ، و تسللتفيد مدرسللة الخطللوط بإمكانيللات مدرسللة

السعيدية الثانوية بما أنها تعمل بعد اليوم الدراس للخية .



المعارض
  ،  تقللوم الدرسللة بعمللل معللرض سللنوي يتللم فيلله علرض أعمللال و لوحللات٢00٥\٢00٤بداية من العام الدراس 

 الطلب في الراحل الدراسية الختلفة ، و يحضه العديد من الشخصيات العامة ، و كذلك يتللم إقللامته فللي أكللث مللن
مكان . و العارض كانت على النحو التالي :

٢00٥عام 
معرض "بدايات قلم" و ُكرم فيه مجموعة من كبار الخطاطي

٢006عام 
معرض "تجارب خطية" و ُكرم فيه الستاذ "سيد إبراهيم" و هو أحد الرواد الكبار في الخط العربي

٢007عام 
معرض "أنامل واعدة" و ُكرم فيه الستاذ "محمد عبد القادر" شيخ الخطاطي الصيي

٢008عام 
معرض "نغم الحروف" و ُكرم فيه الستاذ "محمد حسن" (والد نجاة و سعاد حسن)

٢009عام 
معرض "للئ الحروف" و ُكرم فيه الستاذ "محمد سعد حداد" على هامش العرض



لوحات من المعرض الخير
  ، و الشكر موصول للستاذ محمللد٢009بعض لوحات الطلب الت تم عرضها في العرض الخي "للئ الحروف" 

عبد الباسط لجهوده في تصوير اللوحات .



# الصف الول :

.: هدى محمد عباس :.



.: أحمد سعيد حسن :.



.: هادي مهند النصاري :.



.: ندا صلح عمر :.



.: هناء أحمد إبراهيم :.



# الصف الثاني :

.: مجدي صابر سالم :.



.: هند محمد بكري :.



.: باشا السيد علي :.



.: محمد متولي محمد متولي :.



# الصف الثالث :

.: إيهاب أحمد عبد الحميد :.



.: شيماء فخري عبد ال :.



.: نجلء فتحي أمي :.



.: فتحي قرني يوسف :.



# الصف الرابع :

.: محسن عبد الحميد البيومي :.



.: ياسمي جمال أبو حمد :.



.: أحمد حلمي بحيي :.



.: هدى محمد صبي :.



# التخصص :

.: فايزة حسن محمود :.



.: ياس يحي عبد الكريم :.



.: أحمد سيف اليل عبد العزيز :.



.: رشا فتح ال عرفة :.



 أخًيا ، شكًرا لكل من يقوم بدعم الثقافة العربية بأي شكل كان ، و شكر خاص لكللل مللن يسلاهم فللي الحفللاظ
 على فن الخط العربي ، و كما وضحت في البداية ليس الطلوب أن تكون متخصص في الخط ، كل مللا عليللك
 معرفتلله هللو أساسلليات بعللض الخطللوط العربيللة مثللل النسللخ و الرقعللة الللت سللتفيدك فللي الحيللاة العمليللة ،
 بالضافة إلى التعرف على أشكال أشهر الخطوط و أنلواعلهلا بحيث يسهل التعللرف عليلهلللا بملجلللرد النللللظر ،
 و بادر بغرس الثقافة العربية فللي أولدك و أخوتللك الصللغار ، لكللي يكللون لللدى الجيللل الجديللد هويللة قويللة

يشعر بالنتماء إليها و يفخر بها .

أحد م. أبوزيد


