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 الشيخ صديق أبو عبعابمخيم 

  بيت العرب  الشيخ صديق أبو عبعابخميم 

 الضاعت

 الُىم
 9 - 6331 6331 – 5 5 - 3 م9 -01

 

الليلة 
 االوىل

 

 السبت
ًىاًر  77 

 م7108

 

 

 الربايعليلة بادية قبيلة 
 بالجيزة والبديرة

معرض الفىىن الدغىُلُت 

ت بعُىن } البادًت املصٍر

 حغىُلُت{
صامت أ -بُىمى  أخمذللفىاهين } 

هاصف  -خضً عبط  -صلُم

بت أخمذ  –خالف  ًىوط  –غٍى
 –بىر املهذي أبى  –خضً ًىوط 

الفخىح أبى  –هغام الجالد 

 البرعص ى{
ورعت لفىىن الحرف الخللُذًت 

 املهذدة باالهلراضوالتراثُت 

 

حول قيم  التواصل  ندوة

بناء قبائل أوالترابط بين 

 البادية المصرية

مغاًخ اللبائل :  املغارهىن 
الحاج  خضين الغٌى الربُعى 

الحاج عبذاللطُف مؤمً  –

 –صالح خمذ الربُعى  –طى 
الفخىح أبى  والباخث

 البرعص ى

 جذًرها: 
 أبى هىارةأخالم بيذ البادًت 

 ندوة شعرية  

لغعراء البادًت  دمحم الربُعى 

خضين  –فخحى بىكغلػ  –
 الربُعى أصخىرة –الربُعى 

 احتفالية غنائية

 بادًت الرباٌع  ألبىاء 
 بالجيزة والبديرة

 01- 3 - 5 5 – 6331 6331 - 9 

الليلة 
 الثانية

 

 األحد
ًىاًر  78 

 م7108

 ليلة بادية شمال سيناء

معرض الفىىن الدغىُلُت 

ت بعُىن البادًت } املصٍر

 حغىُلُت{

ورعت لفىىن الحرف الخللُذًت 

 و التراثُت املهذدة باالهلراض

 

ندوة حول التراث 

   السيناوى
صالح  :  ألاصخار املغارهىن 

م  –البلً  عبذالىٍر

ػ   الغُخ عطُت  –الغاَو
 صلُمان عُاط  - املضعىدي

 جذًرها: 

 هىارةأخالم أبى بيذ البادًت 

  ندوة شعرية
 ععراء صِىاء:  املغارهىن 

أبى  عطُت –صفرة أبى  ًىوط

 –رطىان املىُعى  –مرزوكت 

صلمى  –الجذاوي  هلل عطا

م  –الجمعاوى  عبذالىٍر

ػ   أبى هاصر  -الغاَو

دمحم أبى صالم  –الطرابُني 

 الطرابُني

   احتفالية فنية غنائية
 صِىاء يملطرب

 :  املغارهىن 

 املطرب صالمت العراقي

 العازف عبذ هللا صالمت
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 الشيخ صديق أبو عبعابمخيم 

 الضاعت

 الُىم
 9 - 6331 6331 – 5 5 - 3 م9 -01

الليلة 
 الثالثة

 

 ثننياإل
ًىاًر  79 

 م7108

 

 ية اإلسماعيلليلة بادية 

 والسويس

 معرض الفىىن الدغىُلُت

ت بعُىن } البادًت املصٍر

 حغىُلُت{
ورعت لفىىن الحرف الخللُذًت 

 و التراثُت املهذدة باالهلراض

 

ندوة حول  رياضة 

الهجن فى تراث 

 البادية

اطت  ودورها فى جىمُت الٍر

ت  املصٍر
مين أالغُخ  : املغارهىن 

خمذ خالذ  3د  -ععراوي  

أ3 خلُل املىِس ي  –ععُب 
  -الفرحاوي 

 عطُت املضعىدي   3الغُخ

 الفخىح البرعص ى أبى  ًذًرها: 
 

 احتفالية شعرية غنائية

ية  سماعيلبادية اإل ألبناء

 والسويس

هاصر  بىأصالمت  : املغارهىن 
خمذان الضىٍروى  –ترباوى ال

ر بى أعٍرف  – هذي  –حٍر

لم   تواملطرب صالم –صٍى
 -صعُذ البطل   –العراقى 

 –بىالعراج أواملطرب علىظ 

 توالعازف عبذهللا صالم

 العراقى  

 

 9 - 6331 6331 – 5 5 - 3 م9 -01 

الليلة 
 الرابعة

 

 الثالثاء

ًىاًر  31 

 م7108

 

ليلة بادية سيوة واحتفالية 

  بوعبعاب 

معرض الفىىن الدغىُلُت 
ت بعُىن البادًت } املصٍر

 حغىُلُت{

ورعت لفىىن الحرف الخللُذًت 

 و التراثُت املهذدة باالهلراض

 

ندوة حول التراث 

فى  هالسيوى ودور

  التنمية السياحية
  :املغارهىن 

د دمحم  -بذالهادي ع دالٌ 3د

د3 عمرو عبذالحمُذ  -مضعذ 

مع اصخعراض فُلم }عين    -

 فطىاش{ 

 جىفُم  أخمذللمخرج 

 ذًرها:  ج

 أبى هىارةأخالم بيذ البادًت 

 

ألدباء  شعرية أمسية 

البادية والمطرب 

 دريس حبون السيوي إ

 

   احتفالية بوعبعاب

للمطرب مىصىر لعميري  

 وفركخه املىصُلُت 

ومىهىلىحضذ البادًت عادٌ 

واملطرب هاصر  – لحىحى

 العسومي
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 الضاعت

 الُىم
 9 - 6331 6331 – 5 5 - 3 م9 -01

 

الليلة 
 اخلامسة

 

 ربعاءاأل

ًىاًر  30 

 م7108

 -النوبة  سوان بادية أ ليلة

 حاليب وشالتين

معرض الفىىن الدغىُلُت 

ت بعُىن } البادًت املصٍر
 {حغىُلُت

ورعت لفىىن الحرف الخللُذًت 

 و التراثُت املهذدة باالهلراض

ندوة حول التراث 

لثقافى لقبائل البادية ا

المصرية }أسوان 

والنوبة وحاليب 

 {والشالتين

   -خضً مذوى  3د:  املغارهىن 

د3 اًمان  –دمحم مضعذ  3د

 مهران  
 

 فاصل غناء نوبى
 للمطرب هرم مراد

م الهُئت  احتفالية جىٍر
ت العامت للىخاب  املصٍر

ً فى مضابلت ابذاعاث  للفائٍس
بالبرهامج العام   تاهخىبٍر

هادًت  بدظىر إلاراعُت 
مبرون  رئِط الاراعت 

ت  د3 هُثم الحاج  –املصٍر
ت  على رئِط الهُئت املصٍر

 العامت للىخاب 
والغاعر الضُذ خضً مذًر 

عام البرامج الثلافُت 
 بالبرهامج العام 

بيذ البادًت ومعذة جذًرها: 
  أبى هىارةأخالم املضابلت / 

 

 احتفالية شعرية غنائية
نشاد ومديح لفرقة إو

  سوانأالكفافة  

دمحم مذوى أ3 : املغارهىن 

عبذالىاخذ البىا   -العطىاوى  

خازم  –مصطفى الذبىري  –

 –عمر  أخمذ –مىصىر 

لى الضىاري واملطرب رعا

 -هماٌ عُذ– ابىصالح دمحم

 ٌ خضام  -هاجح الىى

 املىحىد  عبذ أخمذ -الذبىري

الليلة 
 السادسة

 
 اخلميس

فبراًر 0

 م7108

 الفيومليلة بادية 

 معرض الفىىن الدغىُلُت

ت بعُىن } البادًت املصٍر

 {حغىُلُت
ورعت لفىىن الحرف الخللُذًت 

 باالهلراض و التراثُت املهذدة

 تراثالندوة حول 

بادية  الشعبي في

 الفيوم

            الغااااااااعر أعااااااارف    :           املغاااااااارهىن 
           الغااااااااااااااعر عاااااااااااااالء   –       بىحلُااااااااااااال  أ

             الياجااااااااااااب عبااااااااااااذ         –       الرمحااااااااااااى 

        السراع 

         جذًرها:   

          أبى هىارة     أخالم              بيذ البادًت /

   

 ألدباءشعرية  أمسية 
 بادية الفيوم

عرف أالغعراء :  املغارهىن 
 -عالء الرمحى -بىحلُل 

 -عبذالعظُم صعذاوي 
هاوى خامذ  – -عصام الرمحى

 –صُف العُاط  –وغماش ى 
عامر  -عبذهللا الضمالىس ى

 –وهِط بىفظُلت  –صعُذ 
هغام العُاط  –على بىولُب 

 –عبذالىهاب الرمحى  –
 راجب بىفظُلت 

 البرعص ى أبى الفخىح ًذًرها:  

 احتفالية شعرية غنائية
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 الضاعت

 الُىم
 9 - 6331 6331 – 5 5 - 3 م9 -01

الليلة 
 السابعة

 
 اجلمعة

فبراًر7

 م7108

 ليلة بادية الجيزة

 معرض الفىىن الدغىُلُت

ت بعُىن } البادًت املصٍر
 {حغىُلُت

ورعت لفىىن الحرف الخللُذًت 

 و التراثُت املهذدة باالهلراض
 

دب أندوة حول تراث و

المجالس العرفية بالبادية 

  المصرية
 -هلل عطا أخمذ3د:  املغارهىن 

 - الغُخ مىس ى اللىاحي

 -اللبائلى إبراهُم الحاج 

  -الحاج صلُم بىدخُل
 يأبى الفخىح البرعص ًذًرها:  

 

ندوة شعرية ألدباء بادية 

  الجيزة
الغعراء فخحى :  املغارهىن 

العاطى  عبذ -بىكغلػ
 -عبذالضخار مرض ى -بىدخُل

 -الجُذ لعمامى اًمً عبذ

صامذ  -هاوى بىخلُل
دمحم  -خمادة عطىة -بىمجُذ

 عادٌ بىخضىبت -ابعُص

 احتفالية فنية غنائية
 البادًت  ملطربي

 الحبىوىمدمىد 
 عضران اللصراوى

 عسث فُصل

 خضين الربُعى
 ىيخمادة مد

الليلة 
 الثامنة

 

 السبت

فبراًر  3 

 م7108

 

 

المنيا وبني ليلة بادية 

 سويف وأسيوط
 معرض الفىىن الدغىُلُت

ت بعُىن } البادًت املصٍر

 {حغىُلُت

ورعت لفىىن الحرف الخللُذًت 
 و التراثُت املهذدة باالهلراض

 

 

 {دباءأذاعيون وإندوة }

العامت للبرامج  لإلدارة 
 البرهامج العام  -الثلافُت 

 الىخُل فى ععر 

 فاروق عىعت 

 دباء: :   ألا املغارهىن 
عسث صعذ  –الضُذ خضً 

خضً  3د – طلبتدمحم  –الذًً 

 أخمذ –حالٌ الضُذ  -مذوى
 صعذ عطُت  –الجبالى 

اللذًرة  إلاراعُت فى خظىر 

 هاله الحذًذي 
 جذًرها: 

 -  أبى هىارةأخالم بيذ البادًت 

 

ندوة حول ادب البادية 

  بالمنيا
 :  املغارهىن 

 د ععُب خلف

 د3 طُف الفرحاوى 

 د3 مخخار الضعُطى
 د3هُالوى الجازوي

 ًذًرها: 

 البرعص ى  أبى الفخىح  

 

   لشعراء البادية أمسية 
عظاء حمعُت أفى خظىر 

ط إاللبائل  على   –دَر
عصام  –صعذاوي الهِص ى 

بىهدُل و ٌغارن فيها 
  –الغعراء فخحى بىكغلػ 

هالٌ  -فرج بىغُظان 
 –ابضُىان  أخمذ –الجاللى 

صُف  –على الىجاري 
-د هُالوى بىعبىة  -بىلبعج

فظل  –على بىخضً العليى 
عبذ العاطي  – إبراهُم دمحم 

على الحظيري  طه   -الجراري 
– 

ملطربي  احتفالية غنائية
 بادًت املىُا واصُىط

فرج بىاملجذوب :  املغارهىن 
فرج الفلُه  –دمحم الجملى  –
 كذافى لعمامى  –

  هالٌ الجاللى ًذًرها:  
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 الشيخ صديق أبو عبعابمخيم 

 الضاعت

 الُىم
 9 - 6331 6331 – 5 5 - 3 م9 -01

     

الليلة 
 التاسعة

 

 األحد

فبراًر  4 

 م7108

قبيلة الرشايدة ليلة بادية  

 بالوادي الجديد وسوهاج

 الدغىُلُت معرض الفىىن 

ت بعُىن } البادًت املصٍر
 {حغىُلُت

ورعت لفىىن الحرف الخللُذًت 

 و التراثُت املهذدة باالهلراض

ندوة حول الكنوز 

التراثية فى الصحارى 

 المصرية   

 }بادية الوادى الجديد{

 :  املغارهىن 

 تأخمذ شحاجد3 
 د 3 جامر حاد راعذ

 دمحم مبارن الرعُذيأ3 

 جذًرها: 
 أبى هىارةأخالم بيذ البادًت 

 ندوة شعرية 

لغعراء بادًت الرعاًذة 
 والىادي الجذًذ

 

 احتفالية شعرية غنائية
 البادًت  ملطربي

 وكبُلت الرعاًذة 

 بالىادي وصىهاج
 ًذًرها:  

 البرعص ى  أبى الفخىح 

 

الليلة 
 العاشرة

 

 ثننياإل
فبراًر  5 

 م7108

 ليلة بادية  مطروح
معرض الفىىن الدغىُلُت 

ت بعُىن البادًت } املصٍر

 حغىُلُت{
ورعت لفىىن الحرف الخللُذًت 

 و التراثُت املهذدة باالهلراض

ندوة حول التراث 

 الثقافى لمطروح

  جذًرها:
  أبى هىارةأخالم بيذ البادًت 

 
قراءة فى كتاب   

  بيت االجواد
عطُت  –ى مضعىد املحفىظ

 صعُذ الجبُهى –بىجرحى 
 

مختارات من شعر 

 البادية المصرية 

ة كذور أالغاعر :  املغارهىن 
الغاعر اعرف  –العجنى 

ء الغاعر عال –بىحلُل 

الغاعر راغب  -الرمحى  
 كاصم

 ًذًرها:  

 البرعص ى  لفخىح أبى ا
 

 احتفالية شعرية غنائية
 :املغارهىن 

 ععراء بادًت مطروح

عِس ى   –عُاد بىالحجل 
 –صالم املاليى إ -بىعِس ى 

ت   –منهى صباق  –بغير بىكٍى

ذة  مُلىد  –عباش حٍى
   -الغهُبى 

 ملطرب على خمُذة ا

ط إواملطرب الضُىي  دَر

 خبىن 
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 الشيخ صديق أبو عبعابمخيم 

 الضاعت

 الُىم
 9 - 6331 6331 – 5 5 - 3 م9 -01

الليلة 
احلادية 

 عشرة
 

 الثالثاء
فبراًر  6 

 م7108

البحيرة ووادي ليلة بادية 

  النطرون
ت بعُىن } البادًت املصٍر

 حغىُلُت{
ورعت لفىىن الحرف الخللُذًت 

 و التراثُت املهذدة باالهلراض

ندوة حول  برنامج 

بوادى مصرية ودوره 

فى توثيق التراث 

 الشعبى البدوى بمصر 

إصماعُل   3أ:  املغارهىن 

ذار هُام  –ههى بصُلت   -دٍو

  أبى هىارةأخالم   -فاروق 

 أبى الفخىح  :ًلذمها 

 البرعص ى
 

ندوة حول أدب ورسوم 

 الطفل

مصطفى غىاًم :  املغارهىن 
 –أخمذ فاروق الهجين  –

 رعا مىير –عبذ  السراع 

ندوة حول أدب ورسوم 
 الطفل

مصطفى غىاًم :  املغارهىن 
 –أخمذ فاروق الهجين  –

 رعا مىير –عبذ  السراع 
حوار  حول التراث 
الثقافي بالبحيرة 

 ووادي النطرون
بىخغُم أخضين : املغارهىن 

مين عام حمعُت اللبائل أ
ت العربُت امل املبذع  –صٍر

 –املىصُلى عبل عبذهللا 
 –الغُخ مىس ى اللىاحى 

وائل الغبيى مذًر بِذ  
 ثلافت وادي  الىطرون 

 جذًرها: 
 أبى هىارةأخالم بيذ البادًت 

شعرية الدباء  أمسية 

بادية البحيرة ووادى 

 النطرون

الغعراء فخذ هللا :  املغارهىن  
بىخغُم  إبراهُم  -الصبُحى 

صالح  -دمحم الربُعى   –

 الذاوودي 
 البرعص ى أبى الفخىح  ًذًرها:

 
احتفالية غنائية 

البادية  لمطربي

بلُادة املاٌضترو   بالبحيرة

عبل عبذهللا واملطرب فخذ 

وهغام  –هللا الصبُحى 

 بىخغُم 

الليلة 
الثانية 

  عشرة 
 

 ربعاءاأل
فبراًر  7 

 م7108

ليلة بادية الشرقية 

 والقليوبية

ت بعُىن } البادًت املصٍر

 حغىُلُت{

ورعت لفىىن الحرف الخللُذًت 

 و التراثُت املهذدة باالهلراض

 ندوة حول 
بذاعاث معرض إكراءة فى 

ت بعُىن  البادًت املصٍر
 حغىُلُت 

:  د3 خمذي املغارهىن 
بىاملعاطى هلُب الدغىُلُين أ

س   أخمذ 3د – صخار أعبذالعٍس
الىدذ بيلُت الفىىن الجمُلت 

رحب  أخمذ 3د –باللاهرة 
صلر عمُذ ولُت الفىىن 
 الجمُلت الضابم باملىُا

 جذًرها: 
   أبى هىارةأخالم بيذ البادًت 

شعرية لشعراء  أمسية 
   البادية بالشرقية

:  دمحم مىصىر املغارهىن 
طى  بىعامر الجمازي أ –الحٍى

 –طُف هللا  إبراهُم  –
صالمه  –إبراهُم  بىفاًذ 

 –بىهىرة الاخُىي أحمعه 
دمحم  –صلطان الغامان 
صلُم  –مصطفى حىاد 

طى  ان –الحٍى دمحم صلُمان  ٍر
خمِط –بىس ى ًىصف  –

ر أ  –مجذي اللذًري  –بىحٍر
لم   -هاوى البدُص ى  صٍى

 الفرحاوى 

  احتفالية غنائية
 للمطرب 

  عُذ أخمذ

 بضام عىاد
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الليلة 
الثالثة 

 عشرة
 

 اخلميس
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ية  الواحات ليلة باد

 -وقارون  -البحرية

 سيوط أو

معرض الفىىن الدغىُلُت 

ت بعُىن  }البادًت املصٍر
 {حغىُلُت

ورعت لفىىن الحرف الخللُذًت 

 و التراثُت املهذدة باالهلراض

ندوة حول التراث 

الثقافى فى بادية 

الواحات البحرية وعرب 

 العمايم وبحيرة قارون 

 :  املغارهىن 
 مين عبذالصمذأد 3دمحم 

 د3 فارش خظر  

 على طرفاًت  

 شعرية  أمسية 

 -لى دهلل ر:  عااملغارهىن 

فخحى  –على الىجاري 

فرج بىغُظان  –بىكغلػ 
مروان  –فرج الفرحاوى  –

 هدُل 

 

  غنائيةاحتفالية 
ت  ملطربي  البادًت  املصٍر

 مُالد وخمُذ اللذافى  

 الىاخاحى أخمذاملطرب 

الليلة 
الرابعة 

 عشرة
 

 اجلمعة
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 ليلة بادية جنوب سيناء

معرض الفىىن الدغىُلُت 
ت بعُىن  }البادًت املصٍر

 {حغىُلُت

 

ندوة حول التراث 

 السيناوى 

 :  املغارهىن 

 دمحم عبذالراض ى 3د
 عبذاللادر الهىاري  3د

 رعُذ الراعذي 

 جذًرها: 

    أبى هىارةأخالم  بيذ البادًت

قيع ديوان حفل تو

 همس العيون{ }

 صالح البُلى للغاعر/ 

عاطف الجىذي :  املغارهىن  
 -فاروق الهجين   أخمذ–

خى  أخمذ  املٍر

 جذًرها: 

 أبى هىارةأخالم بيذ البادًت 

شعرية من  أمسية 

بداعات شعراء بادية إ

 جنوب سيناء  

 -خمذان الترابين :  املغارهىن 

صلُم  –صالح ابىعخُم 
طى  بىعذهان أ –الحٍى

اش ى  طى  –الٍر  –عىاد الحٍى

لُمان ص –بىعىدة أعمارة 

 –بىزٍذ الخُاها أ –مضاعذ 
 بىهىر  الاخُىي أ

 البرعص ى   أبى الفخىح ًذًرها:  

الليلة 
اخلامسة 

 عشرة
 

  السبت
 فبراًر 01

 م7108

  حفل الختام وتكريم  جمعية القبائل العربية  وبيت العرب
ت العامت للىخاب 3د ا3ل   ،عىاض رئِط الهُئت العامت للصىر الثلافت أخمذوالذهخىر  ،هُثم الحاج على رئِط الهُئت املصٍر

ت   واملغارهين فى الفعالُاث الثلافُت  لبِذ العرب بِذ البادًت املصٍر

  

 


