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 مشيخة األزهر

   ندوات   األزهرخميم 

 

 المحاضر اسم الندوة الساعة الٌوم

 

 السبت
72/1/7112 

1 - 7 
 

 جهود األزهرو لضٌة مسلمو الروهٌنجا
 د/ كمال برٌمع
 د/ رٌهام سالمة

 المالكىأحمد 

 التطبٌكالمواطنة بٌن النظرٌة و 4 - 3
 ا.د/ عبدالفتاح العواري

 األب سولاير
 د / دمحم عبد الفضٌل

5 - 6 
التعامل مع الثوابت الشرعٌة والمانونٌة فى 

 ظل المتغٌرات المعاصرة

 أ.د/ دمحم مهنا
 أ.د / أسامة العبد
 أ.د / حسن وجٌه

 )محاور( أ/ حسن الشاذلى

 

 األحد
72/1/7112 

1 - 7 
 ترجمات مركز األزهر للترجمة

 "باللغة اإلنجلٌزٌة"
 

3 - 4 
هر فً تصحٌح المفاهٌم دور مرصد األز

 المغلوطةالمنحرفة و
 د/ دمحم عبد الفضٌل

 د/ كمال برٌمع

 د / نهى عباس ثمافة الطفل ... بٌن الوالع والمأمول 6 - 5

 

 ثننياإل
72/1/7112 

1 - 7 
 ترجمات مركز األزهر للترجمة

 ""باللغة الفرنسٌة والتركٌة
 

 اإلنسان ومماصد المرآن 4 - 3
 أ.د. حمدي أحمد

 أ.د. أحمد الشرلاوي
 د. حسن خلٌل

 التبدٌدالخطاب بٌن التجدٌد و 6 - 5

 أ.د/ محمود حمدى زلزوق
 أ / مكرم دمحم أحمد
 أ.د / حسن وجٌه

 )محاور(أ/ عبدهللا ٌسري 



 

  

 
97 

 مشيخة األزهر

 المحاضر اسم الندوة الساعة الٌوم

 الثالثاء
31/1/7112 

1 - 7 
 ترجمات مركز األزهر للترجمة

 "باللغة األلمانٌة "
 

 الهدهدإبراهٌم ا.د/  دور اإلعالم فً توعٌة الشعوب 4 - 3

 د/ دمحم عبد الفضٌل التعاٌش ، التعلٌم –المسلمون فى ألمانٌا  6 - 5

 د/ رٌهام سالمة باكستانو المسلمون فى الهند 2 - 6

 

 ربعاءاأل
31/1/7112 

 د/ أمنٌة صادق نترنتدور مكتبات األزهر فً عصر اإل 7 - 1

 د. دمحم بشار المسلمون بالغرب وممتضٌات المواطنة 4 - 3

5 - 6 
تركٌا من الجماعات و مولف إٌران

 المتطرفة
 د/ أسامة الشبكة

 د/ حمادة إسماعٌل

 اخلميس
1/7/7112 

1 - 7 
وسلم  هللا علٌههل االلتداء بالنبً صلً 
 ربعة عشر لرنا؟ٌعتبر رجوعا إلى الوراء أ

 ا.د/ بكر زكً عوض
 ا.د/ الخشوعً الخشوعً

3 - 4 
 ترجمات مركز األزهر للترجمة
 "باللغة الفارسٌة  واألردٌة"

 

 معالم المنهج األزهري 6 - 5
  د/ دمحم مهنا

 حسن الشاذلً )محاور(أ. 

 اجلمعة
7/7/7112 

 بٌن الدٌن والثمافةحوار هادئ  4 - 3
 عباس شومان  أ.د.

 حلمى النمنمأ. 
 رشا نبٌل )محاور( أ.

5 - 6   

 السبت
3/7/7112 

1 - 7 
 ترجمات مركز األزهر للترجمة

 "بشتو"
 

3 - 4 
دور المؤسسات الوطنٌة فى دعم الهوٌة 

 وتحمٌك األمن

 أ.د/ محًٌ الدٌن عفٌفً
 جمال الدٌنأحمد د. / 

 األنبا / أرمٌا
 جمال الشاعر )محاور(أ/ 

 السنةو شبهات وردود حول المرآن 6 - 5
 معبد عبد الكرٌمأحمد د/ 
 )محاور(الشاذلً حسن أ. 
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 المحاضر اسم الندوة الساعة الٌوم

 األحد
4/7/7112 

 األمةو صٌانة الوطنو مناهج األزهر 7 - 1
 الهدهدإبراهٌم ا.د/ 

 فضٌلة الشٌخ صالح عباس
 فضٌلة الشٌخ علً خلٌل

3 - 4 
 للترجمةترجمات مركز األزهر 

 "باللغة اإلندونٌسٌة"
 

5 - 6 
 بٌن دعوى –المسلمون فً فرنسا 

 تحدي استمطاب المتطرفٌنو المواطنة
 د/ عبد الرحمن فودة

 ثننياإل
5/7/7112 

1 - 7 
 ترجمات مركز األزهر للترجمة

 اإلسبانٌة"و "باللغة الٌونانٌة
 

3 - 4 
نمد المنطلمات الفكرٌة لتٌارات و األزهر

 اإلرهابو التكفٌر
 ا.د/ محًٌ الدٌن عفٌفً 

5 - 6 
وثائك األزهر حول المدس: لراءة فً 

 المضامٌن واألبعاد
 د. سمٌر بودٌنار

 الثالثاء
6/7/7112 

1 - 7 
الفرضٌة و الحجاب بٌن الحرٌة الشخصٌة

 الدٌنٌة
 ا.د/ دمحم الضوٌنً

 دور الفن فً تنمٌة المجتمعات 4 - 3
 خالد توفٌكأحمد د/ 

 فواز أحمدالفنان/ 

 المدس بٌن التشرٌف والتزٌٌف 6 - 5
 أ.د/ عباس شومان

 د. / عبد الممصود باشا
 د/ حسن سلٌمان )محاور(

 االربعاء
2/7/7112 

3 - 4 
 أثره السٌئ علً الثمافة العربٌةو التطرف

 اإلسالمٌةو
 ا.د/ عبد الفتاح العواري

 آخرونو د/ محمود عامر العالجو اإللحاد .. األسباب 6 - 5

 

 اخلميس
2/7/7112 

1 - 7 
 ترجمات مركز األزهر للترجمة

 العبرٌة"و "باللغة اإلٌطالٌة 
 

3 – 4  
دور المؤسسات الدٌنٌة فً مواجهة الفكر 

 المتطرف
 د/ ربٌع جمعة الغفٌر
 د/ جرجس صالح
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 المحاضر اسم الندوة الساعة الٌوم

 اجلمعة
2/7/7112 

1 - 7   

 الكنائسو األزهر 4 - 3
 د/ كمال برٌمع

 الفضٌلد/ دمحم عبد 
 د/ السٌد عبد الهادى

 بو سعدةأحمد دمحم أد/  آٌات الموارٌث "انصاف المرأة" 6 - 5
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 مشيخة األزهر

   فعاليات فنية   األزهرخميم 

 الجهة المختصة الفعالٌات الفنٌة التولٌت التارٌخو الٌوم

 السبت
72/1/7112 

--- --- --- 

 األحد
72/1/7112 

 لطاع المعاهد األزهرٌة ابتهاالتو دٌنً إنشاد  7:45 – 7:15

 لطاع المعاهد األزهرٌة عرض مسرحى 4:45 – 4:15

 الجامع األزهر ابتهاالت و دٌنى إنشاد  6:45 – 6:15

 ثنٌناإل
72/1/7112 

 لطاع المعاهد األزهرٌة ابتهاالتو دٌنً إنشاد  7:45 – 7:15

 مدٌنة البعوث اإلسالمٌة إلماء شعر 4:45 – 4:15

 جامعة األزهر دٌنً + غناء + عزف إنشاد  6.45 – 6.15

 
 الثالثاء

31/1/7112 

 لطاع المعاهد األزهرٌة عرض مسرحً 7:45 – 7:15

 جامعة األزهر دٌنً + غناء + عزف إنشاد  4:45 – 4:15

 الجامع األزهر إنشاد  دٌنى وابتهاالت  6.45 – 6.15

 األربعاء
31/1/7112 

 لطاع المعاهد األزهرٌة اإلنجلٌزٌةعرض مسرحً باللغة  7:45 – 7:15

 لطاع المعاهد األزهرٌة إنشاد  دٌنً وابتهاالت 4:45 – 4:15

 مدٌنة البعوث اإلسالمٌة إلماء شعر 6:45 – 6:15
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 الخمٌس
1/7/7112 

 لطاع المعاهد األزهرٌة عرض مسرحً 7:45 – 7:15

 جامعة األزهر إنشاد  دٌنً + غناء + عزف 4:45 – 4:15

 الجامع األزهر إنشاد  دٌنً وابتهاالت 6:45 – 6:15

 الجمعة
7/7/7112 

 لطاع المعاهد األزهرٌة إنشاد  دٌنً وابتهاالت 7:45 – 7:15

 جامعة األزهر عرض مسرحً 4:45 – 4:15

 جامعة األزهر إنشاد  دٌنً + غناء + عزف 6:45 – 6:15

 السبت
3/7/7112 

 جامعة األزهر + عزف إنشاد  دٌنً + غناء 7:45 – 7:15

 جامعة األزهر أمسٌة شعرٌة 4:45 – 4:15

 الجامع األزهر إنشاد  دٌنً وابتهاالت 6:45 – 6:15

 األحد
4/7/7112 

 لطاع المعاهد األزهرٌة إنشاد  دٌنً باللغة اإلنجلٌزٌة 7:45 – 7:15

 مدٌنة البعوث اإلسالمٌة إلماء شعر 4:45 – 4:15

 جامعة األزهر دٌنً + غناء + عزفإنشاد   6:45–6:15

 
 األثنٌن

5/7/7112 

 لطاع المعاهد األزهرٌة إنشاد  دٌنً وابتهاالت 7:45 – 7:15

 لطاع المعاهد األزهرٌة عرض مسرحً 4:45 – 4:15

 الجامع األزهر إنشاد  دٌنً وابتهاالت 6:45 – 6:15
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 الثالثاء
6/7/7112 

 اإلسالمٌةمدٌنة البعوث  إلماء شعر 7:45 – 7:15

4:15 – 4:45 
 عرض مسرحً

 "الوسائل التعلٌمٌة"
 لطاع المعاهد األزهرٌة

 جامعة األزهر إنشاد  دٌنً + غناء + عزف 6:45 – 6:15

 األربعاء
2/7/7112 

 لطاع المعاهد األزهرٌة عرض مسرحً باللغة اإلنجلٌزٌة 7:45 – 7:15

 األزهرجامعة  إنشاد  دٌنً + غناء + عزف 4:45 – 4:15

 الجامع األزهر إنشاد  دٌنً وابتهاالت 6:45 – 6:15

 الخمٌس
2/7/7112 

 لطاع المعاهد األزهرٌة إنشاد  دٌنً باللغة اإلنجلٌزٌة 7:45 – 7:15

 جامعة األزهر أمسٌة شعرٌة 4:45 – 4:15

 جامعة األزهر إنشاد  دٌنً + غناء + عزف 6:45 – 6:15

 الجمعة
2/7/7112 

 جامعة األزهر عرض مسرحً 7:45 – 7:15

 جامعة األزهر إنشاد  دٌنً + غناء + عزف 4:45 – 4:15

 الجامع األزهر إنشاد  دٌنً وابتهاالت 6:45 – 6:15

 --- --- --- 

 

  



 

  

 
103 

 مشيخة األزهر

 ورش عمل           األزهرخميم 

 الجهة المختصة اسم ورشة العمل التولٌت التارٌخو الٌوم

 السبت
72/1/7112 

 --- عربًخط  ---

 األحد
72/1/7112 

 لطاع المعاهد األزهرٌة ورشة تعلٌم الرسم 1 : 11
 الجامع األزهر ورشة خط عربً 4 : 7

 لطاع المعاهد األزهرٌة الجلد ورشة العمل على 2:  5

 األثنٌن
72/1/7112 

 لطاع المعاهد األزهرٌة ورشة خط عربً وزخرفً واعمال ٌدوٌة 1 :  11

 جامعة األزهر ورشة رسم بورترٌه 4 : 7
 ورشة رسم الكارٌكاتٌر 2:  5

 
 لطاع المعاهد األزهرٌة

 الثالثاء
31/1/7112 

 لطاع المعاهد األزهرٌة تحدي المراءة العربً .. من المادم؟ 1:  11

 الجامعاألزهر (1دورة علوم شرعٌة ) 4 : 7

 ورشة خط عربً 2:  5
 

 جامعة األزهر

 األربعاء
31/1/7112 

ورشة لتدرٌب طالب المعاهد األزهرٌة علً بوابة  1 : 11
 بنن المعرفة –الطالب والمعلمٌن 

 جامعة األزهر

 الجامع األزهر (1دورة علوم شرعٌة ) 4 : 7
 ورشة خط عربً وزخرفً وأعمال ٌدوٌة 2:  5

 
 لطاع المعاهد األزهرٌة

 الخمٌس
1/7/7112 

بنن  –ورشة لتدرٌب الباحثٌن على بوابة الباحثٌن  1 : 11
 المعرفة

 جامعة األزهر

 الجامع األزهر (1دورة علوم شرعٌة ) 4 : 7

 ورشة لتعلٌم الرسم الزٌتً للمناظر الطبٌعٌة 2:  5
 

 لطاع المعاهد األزهرٌة

 الجمعة
7/7/7112 

 الجامع األزهر ورشة خط عربً 3:31 – 1:31
 لطاع المعاهد األزهرٌة الطباعة على المماش ورشة 6:11 – 4:11
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 السبت
3/7/7112 

 -  Clinical keyورشة لتدرٌب المطاع الطبً على 1 : 11

 بنن المعرفة

 جامعة األزهر

 لطاع المعاهد األزهرٌة ورشة العمل على الجلد 4 : 7

 الجامع األزهر (7دورة علوم شرعٌة ) 2:  5

 األحد
4/7/7112 

 –المنظومة  لتدرٌب المطاع النظري علىورشة  1 : 11
 بنن المعرفة

 جامعة األزهر

 جامعة األزهر ورشة خط عربً 4 : 7
 (7دورة علوم شرعٌة ) 2:  5

 
 الجامع األزهر

 
 

 ثنٌناإل
5/7/7112 

 Scienceورشة لتدرٌب المطاع العملً علً  1 : 11
Direct  - بنن المعرفة 

 جامعة األزهر

 لطاع المعاهد األزهرٌة على الزجاجورشة رسم  4 : 7

 (7دورة علوم شرعٌة ) 2:  5
 

 الجامع األزهر

 الثالثاء
6/7/7112 

 لطاع المعاهد األزهرٌة ؟تحدي المراءة العربً .. من المادم 1 : 11
 الجامع األزهر (3دورة علوم شرعٌة ) 4 : 7

 ورشة تعلٌم الرسم 2:  5
 

 لطاع المعاهد األزهرٌة

 األربعاء
2/7/7112 

 لطاع المعاهد األزهرٌة ورشة المعلم المخترع 1 : 11

 الجامع األزهر (3دورة علوم شرعٌة ) 4 : 7

 ورشة رسم بورترٌه 2:  5
 

 جامعة األزهر

 الخمٌس
2/7/7112 

 لطاع المعاهد األزهرٌة ورشة الطباعة على المماش 1 : 11
 األزهرالجامع  (3دورة علوم شرعٌة ) 4 : 7
 ورشة لتعلٌم الرسم الزٌتً للمناظر الطبٌعٌة 2:  5

 
 لطاع المعاهد األزهرٌة

 الجمعة
2/7/7112 

 لطاع المعاهد األزهرٌة ورشة خط عربً وزخرفً وأعمال ٌدوٌة 4 : 7

 لطاع المعاهد األزهرٌة ورشة رسم على الزجاج 2:  5
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 حفالت بانوراما          األزهرخميم 

 العرض التولٌت التارٌخو الٌوم

 السبت
72/1/7112 

 بانوراما ذاكرة األزهر 1:  11
 بانوراما ذاكرة األزهر 5:  11
 بانوراما ذاكرة األزهر 2:  11

 األحد
72/1/7112 

 بانوراما ذاكرة األزهر 1:11
 بانوراما ذاكرة األزهر 5:11

 
 االثنٌن

72/1/7112 
 بانوراما ذاكرة األزهر 1:11
 بانوراما ذاكرة األزهر 5:11

 
 الثالثاء

31/1/7112 
 بانوراما ذاكرة األزهر 1:11
 بانوراما ذاكرة األزهر 5:11

 
 االربعاء

31/1/7112 
 بانوراما ذاكرة األزهر 1:11
 بانوراما ذاكرة األزهر 5:11

 
 

 الخمٌس
1/7/7112 

 بانوراما ذاكرة األزهر 1:11
 بانوراما ذاكرة مصر 3:11
 بانوراما ذاكرة األزهر 5:11

 
 الجمعة

7/7/7112 
 بانوراما ذاكرة األزهر 1:11
 بانوراما ذاكرة األزهر 5:11

 
 بانوراما ذاكرة األزهر 1:11 السبت
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 العرض التولٌت التارٌخو الٌوم

 بانوراما ذاكرة األزهر 5:11 3/7/7112
 

 األحد
4/7/7112 

 بانوراما ذاكرة األزهر 1:11
 بانوراما ذاكرة األزهر 5:11

 
 االثنٌن

5/7/7112 
 بانوراما ذاكرة األزهر 1:11
 بانوراما ذاكرة األزهر 5:11

 
 الثالثاء

6/7/7112 
 بانوراما ذاكرة األزهر 1:11
 بانوراما ذاكرة األزهر 5:11

 
 ربعاءاأل

2/7/7112 
 بانوراما ذاكرة األزهر 1:11
 بانوراما ذاكرة األزهر 5:11

 
 الخمٌس

2/7/7112 
 

 األزهربانوراما ذاكرة  1:11
 بانوراما ذاكرة مصر 3:11
 بانوراما ذاكرة األزهر 5:11

 
 الجمعة

2/7/7112 
 بانوراما ذاكرة األزهر 1:11
 بانوراما ذاكرة األزهر 5:11

 السبت
11/7/7112 

----- ------ 

 


