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 عبد الرحمن الشرقاوي قاعة

 الرئيسية الندوات الشرقاوي عبد الرمحن  قاعة
 

 الساعة
 اليوم 

11 - 1 
1 – 3 

 رموز مصرية/ املعرضشخصية 
3 – 5 

 احملور الرئيسي

5 – 7 

 اللقاء الفكري

 اجلمعة
يناير  66

6108 
 االفتتاح

 السبت
يناير  67

6108 

االحتفاء بإصدار 

سلسلة "أدب 

األقليات الصينية 

 بالعربية" 

 ٌعلبه 

ملخلى الخعاون 

مجال الثلافي  في 

اليشر وألادب بين 

 مصر والصين

املشاركىن: رئِط 

ت  الهُئت الصٍر

 –العامت للكخاب 

رئِط اجحاد 

ين  ً املصٍر الىاشٍر

ىن – في  خبراء مصٍر

اللغت الصِىُت 

ت  والعالكاث املصٍر

 الصِىُت

 والرواية الشرقاوي 

  -حابر عصفىر د. :   املشاركىن 

ا العضُلد.  – حضين حمىدهد.   يثٍر

 ي بذو  دمحمد. : ًذًرها                 

 تدير مصركيف 

 قوتها الناعمة؟

  -عبذ املىعم صعُذد. : املشاركىن 

 صالح صالم  -يعمرو الشىبكد. 

    :        ًذًرها                              

 الىرواري محمىد  إلاعالمي 

 أ. عس الذًً ميهىبي

 (ي )وزٍر الثلافت الجسائر 

 د. إًىاش عبذ الذاًم

 (تالثلافت املصٍر ة)وزٍر 

 دمحم عبذ الرحمً إلاعالمي : ًذًرها



 

  

 
9 

 عبد الرحمن الشرقاوي قاعة

 الساعة
 اليوم 

11 - 1 
1 – 3 

 رموز مصرية/ املعرضشخصية 
3 – 5 

 احملور الرئيسي

5 – 7 

 اللقاء الفكري

     

 األحد
يناير  68

6108 

 

  

 

 رموز مصرية:

 .. نجيب محفوظ

 سنة على نوبل 30  

  -خيري دومتد.  :املشاركىن 

 رضا عطُت  -أماوي فؤادد. 

 :  ًىصف اللعُذًذًرها

 صادر القوى الناعمةم

 العالمفي  ومكانة مصر

  -صهير عبذ الضالمد. : املشاركىن 

 يجالء والهد.   -وائل فاروق د.

 إبراهُم هىارد. : ًذًرها

 الكابتن محمىد الخطُب

 شٍرف فؤاد إلاعالمي : ًذًرها

 ثننياإل
يناير   69

6108 

 الدولي المؤتمر 

الثالث للتواصل 

 العربي  الثقافي 

 الروسي

 عرض كتاب

ن. "مً لُىين إلى بىجي

روصُا في الشرق 

 ألاوصط وألادوى

: ألكس ي املشاركىن 

فاصُلُف "مؤلف 

  –الكخاب" 

د. حضين الشافعي 

 –"رئِط دار اليشر" 

د. دمحم هصر الجبالي 

 -"املترحم" 

والرؤية  الشرقاوي 

 االجتماعية

   -دمحم أبى الغار د.    :املشاركىن     

ً البغذاد د.  -أحمذ زاًذ د.   يوضٍر

                 : شعبان ًىصفًذًرها

 مصر والقدرات الكامنة  

 ماحذ هجمد. :  املشاركىن  

رعبذالضالم د.   هٍى

 ًىصف الىرداوي د.

 أًمً عبذ الىهابد. : ًذًرها 

 د. زاهي حىاش

 الكاجب الصحفي/ :ًذًرها

 صلُمان حىدة
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 عبد الرحمن الشرقاوي قاعة

 الساعة
 اليوم 

11 - 1 
1 – 3 

 رموز مصرية/ املعرضشخصية 
3 – 5 

 احملور الرئيسي

5 – 7 

 اللقاء الفكري
 

 الثالثاء
 يناير 01
 6108 

 الدولي المؤتمر 

الثالث للتواصل 

 العربي  الثقافي 

  الروسي
.. عرض كتاب

"روسيا والعالم 

.. اإلسالمي

حوارات 

 الحضارات"

: الكخاب مؤلف

الضفير أهىربُك 

 فاضلُاهىف

 املترحم: 

 يد. دمحم هصر الجبال

 رموز مصرية:

 .. توفيق الحكيم

 سنة على ميالده           020

 دمحم الضُذ عُذ: املشاركىن        

 د. حضً عطُت

 ي حرحط شكر 

  عسوز إصماعُلد. : ًذًرها

 

 القوى الناعمة المصرية .. 

 استعادة الدور المفقود

 يخالذ الخمِس  د.: املشاركىن 

 خالذ عبذ الفخاح .د

 ي صعُذ املصر د. 

 ي : د. أحمذ مىس ى بذو ًذًرها 

 

 بً مخلىف )املغرب( يعل

 :  د. أهىر مغُثًذًرها

 األربعاء
 يناير 00

6108 
 

 اإلعالم والقوى الناعمة 

  خأصامت الشُ: املشاركىن 

 الضُذ الغضبان

 حمذ بً عبذ هللا اللاض ى. أ

 حىرحِضُانجىماش 

 الىرواري محمىد  إلاعالمي : ًذًرها 

  

 ي والقوىالفن التشكيل

 الناعمة

 دمحم عبلتد.:  املشاركىن 

 الذًً هجُب عسد. 

 حمذ هىار أد.: ًذًرها                     

  

 دمحم فاًم

 يدمحم الشافع الصحفي : ًذًرها
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 عبد الرحمن الشرقاوي قاعة

 الساعة
 اليوم 

11 - 1 
1 – 3 

 رموز مصرية/ املعرضشخصية 
3 – 5 

 احملور الرئيسي

5 – 7 

 اللقاء الفكري

 

 اخلميس
 فرباير 0

6108 
 

  الشرقاوي 

 يوالمسرح الشعر

س :املشاركىن   صميرة عبذ العٍس

 الشركاوي حالل 

 أحمذ مجاهذ د.:  ًذًرها

والقوى  الموسيقى والغناء

 الناعمة

 إًىاش عبذ الذاًمد. : املشاركىن 

 دمحم صلطان -راجح داود 

 رشا طمىمد. : ًذًرها

 يد. مصطفى الفل

 ىذًل : إلاعالمُت دًىا كجذًرها

 اجلمعة
 فرباير 6

6108 
 

 : رموز مصرية

 لملك أنور عبد ا

 صمير مركصد. :  املشاركىن 

 مغُث أهىر  .د

 د. أحمذ عبذ الحلُم عطُت

  حضً حمادد. : ًذًرها

 القوى الناعمة 

 ورؤية النخبة المصرية          

 دمحم صابر عرب د.: املشاركىن   

 أًمً بكر د.

  محمىد عبذ هللاد. : ًذًرها

 صالح الذًً بىحاه )جىوط(

 محمىد شرف إلاعالمي : ًذًرها

 السبت
 فرباير  0
 6108 

 

 يوالفكر الدين الشرقاوي 

 أهىر مغُث د.: املشاركىن 

 د. أصامت أبى طالب

 دمحم على صالمتد. 

 عمر حرب إلاعالمي : ًذًرها

 القوى الناعمة

 والسياسة الخارجية المصرية

 دمحم العرابي د.: املشاركىن 

 -مصطفى كامل الضُذد. 

 دمحم أهِطالضفير 

 دمحم كمالد. :  ًذًرها 

 (يأحمذ مصطفى )فىان حشكُل

 ي وائل الضمر  الصحفي  :ًذًرها
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 عبد الرحمن الشرقاوي قاعة

الساعة 
 اليوم

1 – 3 
 رموز مصرية/ شخصية املعرض

3 – 5 
 احملور الرئيسي

5 – 7 
 اللقاء الفكري

7 - 9 

 األحد
 فرباير 4
 6108 

 رموز مصرية:

    شادية 

 صمير صُف: املشاركىن 

 صفاء اللُثي -هاوى منهى

 أكرم خسام:  ًذًرها                     

 :السينما المصرية

 أحد مصادر القوة الناعمة

  خالذ عبذ الجلُل د.: املشاركىن 

س  عمر عبذ العٍس

 ماحذة مىرَطد. 

  ي :  طارق الشىاو ًذًرها

 أحمذ عبذ املعطي حجازي 

 خالذ مىصىر  إلاعالمي : ًذًرها

 جلذًم مجلت إًطالُت

 "Domus " 

ىحى: املشاركىن   فالتر ماٍر

 الثلافي : ممثل املكخب ًذًرها

 باللاهرة يإلاًطال

 ثننياإل
 فرباير  5

6108 

 رموز مصرية:

 السيد يسين

 هبُل عبذ الفخاح  : املشاركىن 

 عبذ العلُم دمحمد. 

 هالت مصطفى                             د.          

 وحُذ عبذ املجُذد. : ًذًرها

كرة القدم والقوى 

 الناعمة

 ًاصر أًىبد. : املشاركىن 

 أًمً ًىوط – يمذحت شلب

اد عللد. : ًذًرها   ٍز

 د. أحمذ خالذ جىفُم

 : إلاعالمُت ريهام مىِبجذًرها

 للاء حىاري 

 حىل إبذاع 

 محمىد املضعذي

بياملشاركىن   : د. خالذ الغٍر

 د. مصطفى الكُالوي

 : د. دمحم طرشىهتًذًرها

 الثالثاء
 فرباير 6
 6108 

 والسينما الشرقاوي 

 يعسث العالًل :املشاركىن 

 ىأحمذ عل يمجذ

ا  د. عصام زكٍر

                                 يأبى شاد ي: علًذًرها

 الثورة الرقمية

 وتحوالت القوة الناعمة

 د. حالل الجمُعي:  املشاركىن 

 نشٍرف شاهيد. 

 هبُل الطاروطي

  اللبانشٍرف د. : ًذًرها 

 د. ماًا مرس ي

إلاعالمي محمىد  :ًذًرها

 الىرواري 

 

 األربعاء
 فرباير 7
 6108 

 رموز مصرية:

 ن ..يوسف شاهي

 رحيله     ىسنوات عل 00

هشام  -صمير صُف: املشاركىن 

 أمير  رمضِط -صلُمان

  ي :  طارق الشىاو ًذًرها

د والقوى الشعر والسر

 الناعمة

 أحمذ دروَش د. : املشاركىن 

 دمحم الشحاث .د

 يآن الصافد. 

   عبذ العالدمحم د. : ًذًرها

 ىالكاجب حىلُى حشِبىللىو

 (ي)إًطال

 د. محمىد الشُخ، : جلذًم 

 جرحمت د. حضين محمىد
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 عبد الرحمن الشرقاوي قاعة

 

 00 - 0 
0 – 0 

 رموز مصرية/ شخصية املعرض

0 – 5 
 احملور الرئيسي

5 – 7 
 اللقاء الفكري

 اخلميس
 فرباير 8
 6108 

 

  

 والصحافة الشرقاوي

طاملشاركىن  ط حَر  : لَى

 رشاد كامل

 د. مصطفى عبذ الغني

 إيهاب الحضري : ًذًرها 

 

 رموز مصرية:

 يمحمد القصبج

ً هصارد. :املشاركىن   ٍز

 د. دمحم شباهت

س  د. دمحم عبذ العٍس

 ي: حضً زكًذًرها                        

 يالضفير هبُل فهم

 : إلاعالمُت ريهام إبراهُمًذًرها

 اجلمعة
 فرباير 9

6107 

باليوم االحتفال 

  العالمي للغة اليونانية

 التراحُذًاث جرحمت

لُت  إلاغٍر

 املشاركىن: د. حاجم ربُع 

 د. أهىر مغُث

 د. عادل الىحاش 

 د. مىيرة كروان

 

 رموز مصرية: 

 ي ..يحيى حق

 سنة على رحيله      22

 ي: ههى حلاملشاركىن 

 وفاء إبراهُمد. 

ذد.   كرمت صامى فٍر

 يصالح معاط يإلاعالم :ًذًرها

والقوى  الدراما التليفزيونية

  الناعمة

 إوعام دمحم علي: املشاركىن 

 هادًت رشاد -دمحم العذل

 د. مصطفى محرم: ًذًرها

 د. إصماعُل صراج الذًً

 إلاعالمي أصامت كمال :ًذًرها

 

 السبت
فرباير  01

6108 

 الختام

 قراءات من أعمال عبد الرحمن الشرقاوي

 

 2002الدولي للكتاب لعام حفل توزيع جوائز معرض القاهرة 
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 عبد الرحمن الشرقاوي قاعة

 

 


