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 سيد حجاب قاعة

 كبتت وكتبة        سيد حجبةقبعة 
 الضاعت

 الُىم
 ا          صدر حديث  

 2341:  23مً 
 كاتب ومشروع

 4341:  3مً 
 كاتب وتجربة

 6341:  5مً 

 المئويات
 7:  6341مً 

 السبت
 7108يناير 77

 

 11 - 11من الساعة 
حفل تأبين الروائي 
 الراحل صبري موسى

 أوط الىحىص رضىان
زىُجر أخمض أبى  –مفُض فىزي 

 ص3 دمحم بضُىوي -ص3 دمحم أشرف 
 : عبض الىهاب صاوصًضًرها

 13.1 – 11من الساعة 
جبال في  أيام المجد
 لطوغان وهران

   ي عبض هللا الصاو 
 الثلافت الجسائري  ممثل وزارة

 ص3 دمحم رفعت إلامام
   يص3 ًاصر مىج: ًضًرها

طفال مجتمعات األ

بالقاهرة الكبرى بين 

ية اواقع مظالت الرع

 وكيفية االرتقاء بها 

 يمصُلح يص3 فتح

 عامر يصام ص3
 أشرف عبضهص3 

 دمحم عبض الضالمص3 

 إصماعُل ًىصفص3 : ًضًرها

 يمساءلة العقل العرب-1

 المسارات الغائبة 

 ص 3مدمىص الضبع

ً عبض الهاص  يص 3ٍز
 صُض الىكُل

 يسحر صام ص3: ضًرهاج

 

                           لشلية النجاح والفجد
 ""عً الفلضطُيُين فلط

 كىفاوي مروان

 لضاملشاركىن: دمحم أبى الف

 لىاء3 ص3 مدمىص زلف
 أخمض فؤاص ص3: ًضًرها
 83.1:  7من 

غنائية في سهرة شعرية 

 حب سيد حجاب

 فُلين بىرٍهًإ
 ميرها - شىقي حجاب

 مجضي الرشُضي

 صالح املصري 
 

 األحد

 7108يناير 78
 

 11 - 11من الساعة 
جمعية "ناشرو اإلمارات" 

وتأثيرها في صناعة 
 النشر

عائشت مغاور  –راشض الكىش 
 حمال الشحي–

 : صًىا كىضًلجضًرها
 13.1 – 11من الساعة 

 الرواية العربيةفي  األلم
 إصماعُل يص3 عسوز عل

 تحمع يعل يعاًض ص3
 ٌضري عبض الغني
 ص3 أفكار أخمض

 إبراهُم  يص3 هاوس : ضًرهاج

 ملكات مصر 

 يممضوح الضماط ص3

 ي دمحم صلماو 
 ي ص3 عال العجيز 

ا الشلم: ًضًرها  ص3 أخمض زكٍر

شكا ) نساء داخل متريو

 نساء(

 ص3 صلمى أهىر 

 يص3 ًاصر اللاض 

 ً  يعبض الهاصص3 ٍز

 يعىاطف الشربُن

 أصامه حاص: ًضًرها

 يمحمد فوز

 ص3 أشرف عبضالرخمً

 إصكىضر ي ص3 إيهاب صبر 

ً هصار  ص3 ٍز
 صرور ي ص3 كضر 

 ي3 مدمىص الحلىاوص: ًضًرها
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 سيد حجاب قاعة

 الضاعت

 الُىم
 ا          صدر حديث  

 2341:  23مً 
 كاتب ومشروع

 4341:  3مً 
 كاتب وتجربة

 6341:  5مً 

 المئويات
 7:  6341مً 

 

     

 ثننياإل

 7108يناير 79
 
 

 

 11 - 11من الساعة 

ورشة عمل تراث 

 ومهارات

 13.1 – 11من الساعة 

 المسيرة البينية للنقد

 ياألدب

 ص3 دمحم عبض املطلب
 ص3 ًىصف هىفل

 ص3 عبض الىاصر خضً

 حهاص مدمىص ص3: ضًرهاج

 ياالشتراك جذور الفكر

 الضًً هالل يص3 عل

 ص3 حىصة عبض الخالم

 ص3 مصطفى كامل الضُض

ض زهران: ًضًرها  فٍر

مصر وأنا وثورة الفيس 

 بوك 

 يأشرف البىالق
 يالشعُن يص 3عل

 عمرو الشُش 3الشاعر

ان: ًضًرها  دمحم صُض ٍر

 يالشيخ الحصر

 الحاحت  ًاصمين الخُام

 يشكري اللاض  

س  دمحم عبضالعٍس

 الشُش دمحم ًديى

 مروان خماص                     : ًضًرها

    
 

 الثالثاء
 7108يناير  01

 

 11 - 11من الساعة 

ورشة عمل تراث 

 ومهارات

 13.1 – 11من الساعة 

  يالخيال السياس

 خضً يعلص 3عمار 

 هبُل عبض الفتاح

 صمير فرج ص3

 وائل صابرص3: ًضًرها

 الموسوعة الموسيقية 

ً هصار  ص 3ٍز

 ص3 عاطف عبض الحمُض

 صرور ي ص 3كمال كضر 
 أشرف عبض الرخمًص3 : ًضًرها

 الخرافة تكتب التاريخ 

 يالضُض هاو

 يالىزٍر دمحم العراب

 ي/ عمرو الشافع يإلاعالم

 يعالمى  / وائل الابراش إلا 
 أًمً الضُض يعالمإلا : ًضًرها

 كمال المالخ

 بضام الشماع

 ص3 كمال ًىصف املالر

 ص3 ًىصف املالر

 مدمىص كاصم: ًضًرها
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 سيد حجاب قاعة

 الضاعت

 الُىم
 ا          صدر حديث  

 2341:  23مً 
 كاتب ومشروع

 4341:  3مً 
 كاتب وتجربة

 6341:  5مً 

 المئويات
 7:  6341مً 

 

 

 األربعاء

 7108يناير  00
 

 

 

 11 - 11من الساعة 

ورشة عمل تراث 

 ومهارات

 13.1 – 11من الساعة 

 التحدث  بنعمة اهلل 

 ص3 خضين هصار

 يالحلىجعبض الضتار  ص3
م حبل  ص3 عبض الكٍر

 ًاصر خضين هصار ص3

 عبض الحمُض مضكىر  ص3: ًضًرها
 

ً يوم   ا أو بعض يوم   

 ي دمحم صلماو 

 ص 3 زالض مىتصر

 إيهاب املالح
 ي شىكت املصر  ص3: ًضًرها

أم كلثوم كوكب 

 الشرق وصوت مصر
 إًسابُل صُاح بىصٌط
 فرحُِىا صاًىلضىن 

 يجامر خمض

 أخمض عىتر
 يعىاو يعاطف هالل

 ص3 ولُض شىشه: ًضًرها

 السادات

 يمرس  يص3 أخمض عل

 ص3 صكُىت الضاصاث

 عبضه مباشر 

 اللىاء3 عفت الضاصاث

 ي ص3 شىكت املصر : ًضًرها

 اخلميس

 7108 فرباير 0

 

 

  –غ الصعود إلى القمة نيب

 الصين 

 عماص ألازرق

 عمار على خضً
 ي صامى اللمداو 

 ممثل الضفارة

 

مام الخطاب صوت اإل

من السياق إلى  يالدين

  يالتلق

 ص 3أخمض زاًض

 ص 3أخمض صالم
 ص3 زالض عبض الفتاح

 طارق أبى هشُمه: ًضًرها

 إسالم بال مذاهب

 ص مصطفى الشكعت

 مىصىر  يدمحم املتىل 3ص

 يدمحم عبض الرخُم بُىم ص3
اص الشكعت  ص3 ٍز

 هاوى ضىة: ًضًرها

 الشيخ إمام عيسى

ً العابضًً فؤاص3 الشاعر  ٍز

 صُض عىبه

 الىمر عصمت
 هجُب شهاب الضًً 3الشاعر

 وصإبراهُم صا: ًضًرها
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 سيد حجاب قاعة

 الضاعت

 الُىم
 ا          صدر حديث  

 2341:  23مً 
 كاتب ومشروع

 4341:  3مً 
 كاتب وتجربة

 6341:  5مً 

 المئويات
 7:  6341مً 

 اجلمعة

 7108فرباير 7
 

      

13.1   :. 

 ينهاية القرن االمريك

 – يالقرن األوراس وبداية

 "الصين "

 يعمرو عل

 هائلت عمارة

 دمحم عبض املىعم) الىاشر(
 ش ي ًىي ون 

 (الثلافي )املضتشار 

.   :43.1 

في  مستقبل الفلسفة

 مصر

 يعسث كرو 3ص

 ي عاصل الضكر  ص3

 شرف مىصىر أ ص3

 بضر الضًً مصطفى ص3: ًضًرها

 

43.1  :6 

 قالدة مردوخ

 ص3 أخمض صعض الضًً

 يص3 دمحم عفُف

 يعماص العاصل: ًضًرها

6  :73.1 

 يالشيخ جاد الحق عل

 جاد الحق

بالتيضُم مع مشُست ألازهر، 
وبدضىر كىكبت مً العلماء 

 ألازهر الشٍرف

 السبت

 7108فرباير0
 

 

 خلف خطوط العدو

 اللىاء أصامه املىضوه

 م3 إبراهُم مدلب

 إبراهُم املعلم م3

 ي ص3 شىكت املصر : ًضًرها

المواجهة الدينية لظاهرة 

 رهاب اإل

 يص3 صعض الضًً هالل

 ي ص3 شىكت املصر 

 

 دين - وطن –شجرة 

 ولُض عالء الضًً

 ص 3دمحم عبض الباصط

 زالض عسب

 مىصىر زالض : ًضًرها

 مئوية مجلة فصول

 ص3 حابر عصفىر 
 ي ص3 دمحم بضو 

 ص3 دمحم العبض

 يص3 هضي وصف

 الجسار ي ص3 دمحم فكر : ًضًرها

 حداأل

 7108فرباير  4

 

 

أين البترول والغاز 

  يالمصر

 ص3 عبض الخالم فاروق

 ص3 رشاص عبضه
 خضام عِس ىص3 

 م3 ًديى خضين: ًضًرها

الحلم والكيمياء 

 والكتابة
 عالم  يف

 مطر يمحمد عفيف

 ص3 شاكر عبض الحمُض 

  ي صعُض الكفراو 
 يدمحم خرب: ًضًرها

 

 المفكر الرقاصة

 ص3 أًمً بكر

 دمحم أبى الفتىح العفُفيص3 
 ص3 ولُض عالء الضًً

 ص3 مدمىص الضبع: ًضًرها

 

 ماء الحياة

 مذكرات د3 سيد عويس 

  ي3 دمحم الرمُحص

 شهُضة الباز

 ماحضة الجىضي

طص3 مضعض : ًضًرها  عَى
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 سيد حجاب قاعة

 الضاعت

 الُىم
 ا         صدر حديث 

 2341:  23مً 
 كاتب ومشروع

 4341:  3مً 
 كاتب وتجربة

 6341:  5مً 
 7:  6341مً 

 ثننياإل

 7108فرباير  5
 

 

 يزييف الوعتو التليفزيون

 يالعرب

ضت ص3  أمال عٍى

 يأخمض شىقص3 

ج البضراوي   ص3 أٍر

 يهاجى فىز  ص3

 ق لراز اهاهِط عبض ص3 

 هيرمين كاصمص3 : ًضًرها

عصر  يف يقبط

 يإسالم

 3 زبُضة عطاد

 ص3 صالح مدروش

 إحالل على إبراهُم

 ص دمحم أخمض: ًضًرها

 جدل الشعر واأليديولوجية

 ص3 دمحم حاصم حبارة

 ص3 زيري صومت
 أخمض مجاهض ص3

 ي ص3 شىكت املصر : ًضًرها

 

تجليات اإلسالم 

في السرد  يلسياسا

 المعاصر يالروائ

 ص3 أهىر مغُث

 حهاص مدمىصص3 

 ص3 صعُض جىفُم
 صمير صُف املخرج

 ي ص3 أصامت البدير : ًضًرها

 الثالثاء

 7108فرباير  6
 

 

 سحر الواحات  

 ي رشُض غمر 

 اللىاء:  دمحم السملىط
 عس الضًً هجُب ص3

 صمُذ شعالن ص3

 أشرف عامر: ًضًرها

قراءة 33  قصيدة الرفض

 شعر أمل دنقل يف

 ص3 حابر عصفىر 

 ص3 خضين خمىصة

 يالروٍن عبلت

 ص3 خضام هاًل: ًضًرها

 السلطة والمصلحة 

 مضخت صفىث

 ص3 أخمض عبض الحمُض الىجار

 عمر شهر ًار

ض: ًضًرها  ص3 دمحم صالح ٍز

 ليلى مراد

ت حمُل  ص3 زيًر
 فطين عبضالىهاب يزك ن3الفىا

ً هصار  ص3 ٍز
 ص3 عاطف عبضالحمُض

 ص3 هضي أخمض

ك: ًضًرها  وصام الضٍو

 األربعاء

 7108فرباير  7
 

 

هل كان عبد الناصر 

 ؟ا     ً إخواني 

 ي ص3 ثروث الخرباو 
 ص3 أخمض ٌط هصار

 ص3 صفىث خاجم

 يالكُالوزالض : ًضًرها

 يإبراهُم الرفاع
 عبضة مباشر

 اللىاء : هصر صالم

 اللىاء: مصطفى كامل
 يدمحم الضباع: ًضًرها

 الثقافة السائلة -1

 حجاج أبى حبر ص3
 ص3 خمضي الىىرج

 أ3 دمحم شعبان

 الجملبالل 
 عبض الضالم بهجتص3: ًضًرها

 ابدأ

 

 ص3 مدفىظ إصالم

 ليعائشت العىال: ًضًرها
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 سيد حجاب قاعة

 الضاعت

 الُىم
 ا         صدر حديث 

 2341:  23مً 
 كاتب ومشروع

 4341:  3مً 
 كاتب وتجربة

 6341:  5مً 
 7:  6341مً 

     

 اخلميس

 7108فرباير  8
 

 

 

 روايات نسائية ليبية

 يص3 ًىوط الفىاص

ت عبض الجلُلص3  زيًر

 رزان وعُم املغربيص3

ضة املصر ص3  ي فٍر

 خىين بىشىشت: ضًرهاج

 البندقية بوابة الشرق 

ا بُا بُضاوى  ماٍر

 جرحمت :ص3 خضين مدمىص

 ص3 زالض عسب

 أبى شارب يأبى املعاط

 ص3 فاطمت طاهر: ًضًرها

  يتحليل الخطاب النوع-1

 خمضي الىىرج ص3

 ًىصف عبض الفتاح

 مستار ةص3 مرو 

 ص3 دمحم عبض هللا: ًضًرها

 

 شريط كوكتيل
 مصطفى خمضي

 دمحم عبض الرخمًإلاعالمي 

 ي غاصة كضر : ًضًرها

     

 اجلمعة

 7108فرباير  9
 

 

 

13.1   :. 

أنشودة –القناة  يحكاو

والدم محمد  العرق

 الشافعى
 ص عاصم الض صىقى

 ي زلف املير  ص3

 حىصة يراض ص3: ًضًرها

.   :43.1 

ً يوم  181 ا خلف خطوط   

 العدو

 اللىاء :هصر صالم

 خفظى يعل اللىاء:

43.1  :6 

 عام على وعد بلغور 111

 مِضرة صالح الضًً

 خىان كامل متىليص3 

 معصىم مرزوق  الضفير 

 ي ص3 خاجم الجىهر : ًضًرها

 

6  :73.1 

علي مبارك وجهوده 

 في التعليم

 ص3 إبراهُم الهضهض

 ص3 أخمض الضعُض شلبي

 أ3ص3 دمحم الكدالوي 
 ص3 صابر عبض الضاًمُىوط

 ًضًرها: أ3ص3 حعفر عبض الضالم

 السبت
 فرباير 01

7108 

 احتفالية بالشاعر

 سيد حجاب

 الجضري الضُضة مرفت 

م صُض حجاب  ٍر

 الفىان علي الحجار

 الفىان فاروق الفِشاوي 
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