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 دمحم أبو المجد قاعة

 املوائد املستديرة د أبو اجملدمحمقاعة 

 الضاغت

خ  التاٍر
11 –  1 1 – 3 

 اجلمعة

 6118 ًىاًر66
  افتتاح المعرض

 السبت
 6118ًىاًر  67

 الصناعات الثقافية

 اإلبداعية والتنمية الثقافية

 :  املشارلون 

 يدو امحمود الذ

 هبت شٍرف د.

 مروة حلمي

ان  دمحم صُذ ٍر

 إيهاب محمود الحضري 

 غبذ القادر الهواري 

 د. جامر ًوصف:  ًذًرها

 0202دعم الفنون والصناعات الثقافية في مصر 

 غلي أبو شادي

 ماٌضت زمي

 شالر غبذ الحمُذ

 دمحم غبذ الحافظ

 

 األحد
 ًىاًر 68

 6118 

 الحضارة العربية 

 في الرواية اليونانية

 :املشارلون 

غورٍارٌط  )الُوهان( ثُوروروش غَر

 فءو د. خالذ ر

 د. خيري دومت

 دمحم رمضان

 )الُوهان( صتافروال صباهورى

 القرصنة اإللكترونية والورقية ... 

 خطر يهدد صناعة النشر

 الناشرين العربندوة اتحاد 

ر(  حضً ًاغي )دار التىٍو

 غمرو مىصور )لتبي فودافون(

 فادي حَرط )ألاهجلو(

ر(  إسحاق )مذًر جطبُق حٍر

 : هُثم حافظًذًرها
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 دمحم أبو المجد قاعة

 الضاغت

خ  التاٍر
11 –  1 1 – 3 

 ثننياإل
 6118ًىاًر   69

 الكتاب الصوتي ...

 هل هو الحل لمن ال يقرأ؟

 :املشارلون 
 Iqraalأحمذ املالهي 

 kitab Sawatiأحمذ روٍحل 

 StoryTelغلى غبذ املىػم 

 Booklavaطارق بلبول 
  أحمذ رشاد: ًذًرها

 الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية

ودورها في الحفاظ على التراث والهوية 

 المصرية

 "مػرض مقتيُاث غلى هامش الىذوة"

 أحمذ الشومي د.

 د. هُفين دمحم
 د. هادر غبذ الذاًم

 الثالثاء
 6118ًىاًر  31

ً          المصري مترجم ا للصينية األدب             

 محاور: د. سهير المصادفة

 شٍرف بنر
  -  أحمذ صػُذ - سث القمحاوي غ :املشارلون 

ذ  أشرف أبو اليًز

 ن()مضتشرق صُني وباحثين صِىُي

 الملكية الفكرية وحق المؤلف

 حضام لطفي  د. - د. خالذ القاض ي: املشارلون 
 د. دمحم صامي غبذ الصادق  -  وط الوحودأ

 أبو غمرو مصطفى 

 

 األربعاء
 6118ًىاًر  31

 ترجمة األفالم السينمائية وعالقتها باألدب

اض  - د. أحمذ ًوصف : املشارلون    – د. مصطفي ٍر

 د. صلمى مبارك.  - د. راهُا فتحي

 :  د. أهور مغُثًذًرها

 السياسة الوطنية للمعلومات 

 في مصر )رؤية استشراقية(

   - أماوي مجاهذد.   - هشام غسمي د. :املشارلون 

 ًاصر مصطفى

 اخلميس
 6118فبراًر  1

 ..القوى الناعمة 

 .                   ً  ومواجهة التطرف واقعي ا
 أحمذ عجاج - أحالم فنري  - أشرف البوالقي: املشارلون 

 : غمرو الشُخًذًرها

 مشكالت لغة الصحافة العربية المعاصرة

   (       الػراق )                       د. مجُذ خير هللا الساملي  :          املشارلون 

 غباش غبود صالم )الػراق( -الغنيد. فوزي غبذ 

 حواد غلي حاصم )الػراق( –رحاء الغمراوي 

 : حضام غبذ القادرًذًرها
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 دمحم أبو المجد قاعة

 الضاغت

خ  التاٍر
11 –  1 1 – 3 

 اجلمعة
 6118فبراًر  6

 0.02 – 1من 

)ثقافة  الصناعات الثقافية واكتشاف الموهوبين

 الواقع(

ً غبذ الهادي -صػُذ غبذ املقصود  -بهجت صمُذة  -د.ٍز

 غمرو الشُخ. - د. جامر ًوصف - هجالء غالم

 4 - 0.02من 

 الترجمة األدبية بين النظرية والتطبيق

  –بهاء غبذ املجُذ  -دمحم غثمان خلُفت : املشارلون 

 املىوفيغلي  -خالذ البلتاجي  د. -أحمذ صالح الذًً 

 فاطمت هاغوث – غسة مازن 

 السبت
 6118فبراًر   3

 البوكتيوب
 الشباب  "املؤثرون اجلدد" فيما يقرأ 

 Influencers -  Video blogging-   
Book Tube 

 الشبراوى )دورة النتب( ىهذ

 )الروائي( ي غمرو املػذاو 

 دمحم شادي )بتاع النتب(
 صُف حبش ي

 

 الترجمة األدبية وصعوبات النقل للعربية

 عن اللغة الصينية             

ف بنر: املشارلون   شُماء لمال - رشا لمال - شٍر

 مختار ىًحي - أحمذ ظٍرف

 
 د. صهير املصادفت: جذًرها

 

 األحد
 6118فبراًر  4

 آمازون...

 بين الهدم والبناء

 أحمذ رشاد - شٍرف بنر

 طالل البلوي )الضػودًت(

 

 المسرح الليبي

 )حاضره ومستقبله(

 مىصور أبو شىاف

 غمر غبذ الضالم هىذر

 دمحم أمُمت

ذ  : ًذًرها  غبذ هللا بً صٍو
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 دمحم أبو المجد قاعة

 الضاغت

خ  التاٍر
11 –  1 1 – 3 

 ثننياإل
 6118فبراًر  5

 ...  ظاهرة نوادي القراءة        

 راهُت فهمي

 هورهان رشاد

 هادًت أبو الػال

 غبير بذر الذًً

 هادر مصطفى لمال

 : وحذي النوميًذًرها

 العالقات المصرية الثقافية الروسية

 التحديات واإلمكانيات      

 )روصُا( إلُنط جُفاهُان :املشارلون 

 د. هشام مراد

 غاطف مػتمذد. 

 جباليالدمحم هصر د.

 هبُل رشواند. 

م روس ي   إلغالم املصري لجنٍر

 شٍرف حاد :ًذًرها

 الثالثاء
 6118فبراًر  6

 يلدى القارئ المصر اتجاهات القراءة

 : املشارلون 

 خالذ لطفي

 مصطفى الفرماوي 

 أحمذ اللُثي

 إيهاب املالح: ًذًرها

 البرنامج المهني لمعرض الكتاب

 الرواية  والسينما ...

 : املشارلون 

 هور غبذ املجُذ

م وػوم  مٍر

 مجذي أحمذ غلي

 ود غبذ الضُذدا

 : أحمذ شوقيًذًرها

 األربعاء
 6118فبراًر  7

 ترجمة األدب العربي

 إلى اللغة اليونانية

 )الُوهان( بيرصا لومُتس ي

 وفءد. خالذ ر

 د. أهور مغُث

لت  وحُذ الطٍو

 : د. صهير املصادفتًذًرها

 التراث الشعبي المصري

 والتنميةبين التوثيق 

 مصطفى حاد د.

 خالذ أبو اللُلد. 

 هُثم ًووطم. 

 الػمذة  ت: دمحم شحاجًذًرها
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 دمحم أبو المجد قاعة

 الضاغت

خ  التاٍر
11 –  1 1 – 3 

   

 اخلميس
 6118فبراًر  8

  اقتصاديالترجمة... كمشروع ثقافي 

 المأمول والتحديات

 : املشارلون 

ف د.  هبت شٍر

 دًىا مىذور 

 مذ غبذ اللطُفأح

 دمحم البػلي

 : شٍرف بنر ًذًرها

 العالقات العلمية مصر وروسيا ومستقبل

 

 : املشارلون 

 صامي الضباعيد. 

 مرزوق بخُتد. 

 مرس ي الطحاوي د.

مد.   صالح الذًً غبذالنٍر

 اجلمعة
 6118فبراًر  9

 0.02 – 1من 

 

 صناعة النشر ...

 المستقبل والتحديات

 

 دمحم رشاد

 دمحم هاشم

 دمحم صالح

 

 4 - 0.02من 

 

 ... المرأة المصرية

 والتنمية المستدامة

 حىان موس ىد.  – هذى بذراند. : املشارلون 

 د. فرخىذة حضً – فاطمت خفاحتد. 

 هذى الطحاوي  : د.ًذًرها

 


