


ايلوم األول )صباح(
٢٤ نوفمبــر ٢٠٢١

 الحفاظ على إرث المسجد
  (رئيس الجلسة: د. صالح الهذلول، أستاذ بقسم الهندسة المعمارية في جامعة الملك سعود بالرياض)

اسم المتحدث العنوان الوقت

التسجيل للمؤتمر 8:30 - 8:55 ص

سامي عنقاوي
معماري ومؤرخ

مؤسس مركز أبحاث الحج في المملكة العربية السعودية

ــن الشــريفين  اإلرث الرقمــي )المتعلــق بالحرمي
علــى وجــه الخصــوص( 9:00-9:30 ص

أمنية عبدالبر
زميلة فخرية لصندوق بركات الخيري 

متحف فيكتوريا وآلبرت بلندن

الفنــون  إنقــاذ  بالقاهــرة:  المماليــك  منابــر 
والتاريــخ الهندســية  والتصاميــم  9:30- 10:00 ص

عبدالله القاضي
مــؤرخ مســتقل ومعمــاري ومخطــط حضــري ونائــب رئيــس خدمــات 
اإلمــام  جامعــة  فــي  (ســابًقا)  واالتصــاالت  والدراســات  التطويــر 

عبدالرحمــن بــن فيصــل (المعروفــة ســابًقا بجامعــة الدمــام).

والحفــاظ  التــراث  اكتشــاف  المجتمــع:  مراكــز 
عليــه 10:00-10:30 ص

فقرة األسئلة واألجوبة لجميع المحاضرين 10:30-10:50 ص

استراحة للصالة / القهوة )منطقة االستقبال موجودة خارج المسرح( 10:50 -11:20 ص

جماليات المسجد
(رئيس الجلسة: د. إيملي بوت، أستاذة برامج األبحاث بمدرسة الفنون التقليدية التابعة لمؤسسة األمير تشارلز الخيرية في لندن)

اسم المتحدث العنوان الوقت

مايكل فريشكوف
بالمجموعــات  المتصلــة  الموســيقى  علــوم  فــي  جامعــي  أســتاذ 

العرقيــة
جامعة ألبرتا بكندا

ّــاذ: منظــور جديــد  المســجد بصــوٍت جهــورٍي وأخ
اإلســالمية للعمــارة  11:20- 11:50 ص

فاليري جونزاليس
باحثة مشاركة

كلية الدراسات الشرقية واإلفريقية التابعة لجامعة لندن

رمزيــات الخــارج ودالالت الداخــل: تأويــالت جديــدة 
لمعمــار المســجد ووظيفته 11:50- 12:20 م

إريك بروغ
الهندســية  التصاميــم  فــي  مختــص  أعمــال  ورائــد  وفنــان  مؤلــف 

اإلســامية
أتيليز بروغ للعمارة اإلسامية والفنون والحرف

تنــوٌّع ال نهائــي: التصميــم االســتثنائي و الخــارج 
عــن المألــوف فــي المســجد 12:20 – 12:50 م

فقرة األسئلة واألجوبة لجميع المحاضرين 12:50 – 1:10 م

استراحة للصالة / الغداء )منطقة االستقبال موجودة خارج المسرح( 1:10-2:10 م
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ايلوم األول )مساء(
٢٤ نوفمبر ٢٠٢١

تطور المسجد
(رئيس الجلسة: د. هيفاء  الخليفة ،   قسم العمارة و التصميم الداخلي - كلية الهندسة جامعة البحرين)

اسم المتحدث العنوان الوقت

كارول هيلينبراند
أستاذة فخرية بقسم التاريخ اإلسامي 

جامعة سانت أندروز بإدنبرة

روافــد الفكــر الملهمــة وراء إنشــاء المدرســة 
ببغــداد المســتنصرية 

)محاضرة عن بعد(
2:10 -2:40 م

رُبا كنعان
أستاذ مساعد في الفن والعمارة اإلسامية 

جامعة تورنتو

علــى  والوقفيــة  الفقهيــة  المؤسســات  أثــر 
بعــد( عــن  )محاضــرة  الجامــع  عمــارة  2:40-3:10 م

منى الجلهمي 
مساعد قيّم للفن اإلسامي

متحف إثراء، المملكة العربية السعودية

ســجالت األوقــاف فــي المســجد: مســيرة بشــير 
آغــا 3:10- 3:40 م

فقرة األسئلة واألجوبة لجميع المحاضرين 3:40- 4:00 م

استراحة قصيرة )منطقة االستقبال موجودة خارج المسرح( 4:00 - 4:20 م

جمال ومنافع قطع المسجد األثرية )الجزء األول(
(رئيس الجلسة: د. مشاري النعيم، األمين العام لجائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد)

اسم المتحدث العنوان الوقت

روبرت هيلينبراند
أستاذ فخري في الفن اإلسامي 

جامعة سانت أندروز

القبــة فــي العمــارة اإلســالمية  )محاضــرة عــن 
بعــد( 4:20- 4:50 م

ستيفانو كاربوني
الرئيس التنفيذي 

هيئة المتاحف بوزارة الثقافة السعودية

منبــر »البربــر« فــي إثــراء وأهميتــه التاريخيــة 
والفنيــة 4:50- 5:20 م

محمد عبدالسالم
نائب المدير المتحف وأمين قسم المنسوجات

متحف الفن اإلسامي بالقاهرة

فــي  دراســة  المســاجد:  فــي  الصــف  ســجاجيد 
والوظيفــة التصميــم  فلســفة  5:20- 5:50 م

فقرة األسئلة واألجوبة لجميع المحاضرين  5:50 – 6:10 م
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ايلوم اثلاين )صباح(
٢5 نوفمبر ٢٠٢١

من المسجد إىل المتحف
(رئيس الجلسة: فرح أبوشليح، مديرة المتاحف والمعارض بإثراء)

اسم المتحدث العنوان الوقت

التسجيل للمؤتمر 8:30 - 8:55 ص

ستيفان ويبر
المدير العام 

متحف الفن اإلسامي في متحف بيرغامون ببرلين

دور  المقدســة:  واألماكــن  المدنيــة  األماكــن 
الفــن  متاحــف  فــي  الدينيــة  األثريــة  القطــع 

اليــوم اإلســالمي 
9:00-9:30 ص

منية شخاب أبودية 
قيّمة في الفنون شمال إفريقية
متحف الفن اإلسامي بالدوحة

»الصــالة  عــرض  األمــة:  ومفهــوم  اإلســالم 
للــزوار  الجديــد  المســار  فــي  والمســجد« 
الفــن  )متحــف  اإلســالمي  الفــن  متحــف  فــي 

بالدوحــة( اإلســالمي 

9:30- 10:00 ص

يانيك لينتز 
مديرة قسم الفن اإلسامي 

متحف اللوفر

الفــن  علــى قســم  مثــال  والمتحــف،  المســجد 
اللوفــر متحــف  فــي  اإلســالمي 

)محاضرة عن بعد( 
10:00-10:30 ص

فقرة األسئلة واألجوبة لجميع المحاضرين 10:30-10:50 ص

استراحة للصالة / القهوة )منطقة االستقبال موجودة خارج المسرح( 10:50 -11:20 ص

إحياء فنون المسجد 
(رئيس الجلسة: لولوة الحمود، فنانة تشكيلية و مستشارة)

اسم المتحدث العنوان الوقت

منور المهيد
مؤرخ ومدير مشاريع

مؤسسة آل البيت للفكر اإلسامي األردن

إعــادة بنــاء منبــر صــالح الديــن: إحيــاء التصميــم 
والفــن التقليــدي  11:20- 11:50 ص

تاليا كينيدي
 مديرة التطوير واالبتكار الدولي

 لمؤسسة جبل التركواز

التــراث  بيــن  اليــوم:  البارزيــن  الحرفييــن  صــوت 
والتطبيــق 11:50- 12:20 م

عبد الكريم كريتس
مدير الشركة ومؤرخ

َسراي ديزاين في نيودلهي ولندن
دور الحرف التقليدية في المسجد المعاصر 12:20 – 12:50 م

فقرة األسئلة واألجوبة لجميع المحاضرين 12:50 – 1:10 م

استراحة للصالة / الغداء )منطقة االستقبال موجودة خارج المسرح( 1:10-2:10 م
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ايلوم اثلاين )مساء(
٢5 نوفمبر ٢٠٢١

جمال ومنافع قطع المسجد األثرية )الجزء الثاني(
(رئيس الجلسة د. هاني الهنيدي, مستشار جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد)

اسم المتحدث العنوان الوقت

هاريس درفيسيفيتش
أستاذ مساعد

قسم الفلسفة بجامعة سراييفو

وشــكلها  أصلهــا  بنيالــوكا:  مــن  صــالة  ســجادة 
وطرازهــا 2:10 -2:40 م

كاتيا نوزيريفا
فنانة وباحثة

تشــارلز  األميــر  لمؤسســة  التابعــة  التقليديــة  الفنــون  مدرســة 
بلنــدن الخيريــة 

أعمــال  فــي  المعمــاري  الشــكل  المحــراب: 
المعاصــر االســتوديو  2:40-3:10 م

يواخيم غيرليخشس
مستشار إلعداد المعارض ومجموعات القطع الفنية

متحف زايد الوطني في أبوظبي

مســاجد ذات أعمــدة خشــبية مــن عهــد الســاللة 
الســلجوقية فــي األناضــول 3:10- 3:40 م

فقرة األسئلة واألجوبة لجميع المحاضرين 3:40- 4:00 م

استراحة قصيرة )منطقة االستقبال موجودة خارج المسرح( 4:00 - 4:20 م

المسجد المعاصر
(رئيس الجلسة د. عدنان عدس، أستاذ بقسم العمارة بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة) 

اسم المتحدث العنوان الوقت

راسم بدران 
أحد أعام العمارة

دار العمران 

الروحــي  الفضــاء  علــى  الضــوء  تلقــي  روايــة 
جد للمســا 4:20- 4:50 م

نووشين شافعي
فنانة ومعلمة

تشــارلز  األميــر  لمؤسســة  التابعــة  التقليديــة  الفنــون  مدرســة 
الخيريــة

مــن  كمزيــج  المركــزي  كامبريــدج  مســجد 
والحديثــة التقليديــة  الطــرز  األشــكال:  4:50- 5:20 م

فقرة األسئلة واألجوبة لجميع المحاضرين  5:20 – 5:40 م

اختتام أعمال المؤتمر اختتام أعمال المؤتمر  5:40 – 6:00 م
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