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 دمحم أبو المجد قاعة

 ملتقى الشباب        د أبو اجملدمحمقاعة 
 

خ  املشاركىن  الىذوة الضاعت الخاٍر

 السبت
 7108ًىاًر   77

 5:  3من 
 

 دور التنمية المستدامة 

 العدالة الثقافيةفي 

 د. إًىاش عبذ الذاًم

 الضفيرة . هذي العجيزي 

 وعي المؤسسات الثقافية  7:  5من  

 بمفهوم العدالة الثقافية
 د. حمذي صلُمان  - أحمذ الفران - دمحم حبِب

 األحد
 7108ًىاًر  78

 دور العمارة في الحفاظ  5:  3

 على الهوية الثقافية 

 د. خالذ عسب

 دمحم مىذور 

  د. رضىي ركى

ريادة األعمال االجتماعية ودورها في  7:  5 

 دعم التنمية المستدامة

Gerhard Center - منى شاهين 

 صامح السهار - صعذ هذًم

 اإلثنني
 7108ًىاًر  79

 د. حضن رفعذ  -د. أحمذ راشذ  - د. محمىد صلر   حقوق حضارة.. لبناء حضارة  5:  3

الشباب  اليمني والعربي نحو الحداثة  7:  5 

 والتكنولوجيا 

 محمىد الحاج  - إبراهُم شعبين -ملُاء محمىد   د.

  – .عبذ هللا باكذادا  - عائشت العىللي-

س اللذس ي   عبذ العٍس

 الثالثاء

 7108ًىاًر  01
 الوحدة الوطنية   5:  3

   -هبُل زكي  - كمال زاخر -صمير مركص 

 أصامت ألازهري 

 الصناعات الثقافية  7:  5 

 وأثرها على االقتصاد

  – شىشت كمال -م. أحمذ طه 

بأ -د. فخحي عبذ الىهاب   ماوى غٍر
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 دمحم أبو المجد قاعة

خ  املشاركىن  الىذوة الضاعت الخاٍر

 األربعاء

 7108ًىاًر  00
 الحركة الطالبية  5:  3

 وإعداد القادة

 د. طه طاٌع  -أحمذ بهاء الذًن شعبان 

 دمحم بذران 

 السينما المستقلة ومشكالت الشباب 7:  5 

 ًىصف الشارلي - خالذ عبذ الجلُلد. 

  –حصالت  دمحم وهذان –صِىما حىالت 

 هالت لطفي

 اخلميس

 7108فبراًر  0
الصعيد والعدالة الثقافية )تهميش  5:  3

 ا(             الصعيد ثقافي 

ىأ - حضين اللباحى  حمذ حٍر

 د. أحمذ عمر - د. ًىصف ورداوى

 ؟كيف تشارك فى مهرجان دولى 7:  5 
أحمذ  - دمحم كامل - رمضِط مير أ - اهدشال الخمُمى

 ًذًرها: رامي عبذ الرازق   -شىقي 

 اجلمعة

 7108فبراًر  7
 1إدارة الفن على نمط العمل الحر  5335:  4

صالىن  -منى شاهين  -رث اللىاآ -حمذي رضا 

ر  محطاث للفىىن املعاصرة -هبت الشُخ   -الخحٍر

 أفكا للفىىن  -خذًجت الذصىقي  

 2الفن على نمط العمل الحر  إدارة 7:  5335 
  -صارة بهجذ   -هىر الصافىري 

 إبراهُم صعذ   -حضين الحاج 

 السبت 

 7108فبراًر   0
دور الموسيقى في نشر السالم  5:  3

 العالمي

س ر  - مي عبذ العٍس  محمىد دٍو

 ودراجح دا

ذي  ًذًرها: ًارا البًر

 دمحم العضيري  - رضىان محمىد  -مصطفى حمذي  تطور األغنية الشبابية  7:  5 

 األحد

 مناقشة: في محبة األقباط 4:  3 فبراًر 4

 "كرياليسيون"
 د. خالذ  – د. دمحم عفُفي –حمذي رزق 

 مسابقة المبادرة مسابقة المبادرة 8:  4 
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 دمحم أبو المجد قاعة

خ  املشاركىن  الىذوة الضاعت الخاٍر

 نينثاال
 فبراًر 5

 تحدي اإلعاقة .. طريق للمستقبل 5:  3
 ًاصين السغبى  - بى همُلتأحمذ أ

 د. دمحم عبذالضخار - ابراهُم حمذجى

 5  :7 
التضامن االجتماعى .. برامج لحماية 

الشباب و المرأة لتحقيق التنمية 

 المستدامة 

 "وزٍرة الخضامن"  د. غادة والي

 ًذًرها : د. دمحم فخحى

 الثالثاء

 7108فبراًر  6
تمكين المرأة وتحديات المساواة بين  5:  3

 الجنسين

 راهُا ًحيى -ماًا مرس ى 

مت الحفىاوي ـ د. عائشت العىللي   د.كٍر

الموروث الثقافي وتأثيره في الهوية  7:  5 

 الوطنية

 مِضرة دمحم - والء الذًن بذوي 

 عصام هاجي -دمحم أبى رحمت 

 األربعاء

 7108فبراًر  7
 دور الشباب في نهضة األمم .. 5:  3

 ا             الصين نموذج 
 أحمذ صعُذ - عمرو مغُث  - دمحم ماهر بضُىوي

تحديات النشر و مستقبل النشر  7:  5 

 االلكترونى

 د. مها بىعشن -دمحم حمال  - عاطف عبُذ

 ضُاء الذًن حامذ - على عبذ الىبى

 اخلميس

 7108فبراًر  8
السياحة الثقافية وأثرها على االقتصاد  5:  3

 القومي

 هشام الذميري  - حضام  الرفاعي

ذ عرفت  حضين عبذ البصير  - حغٍر

 الفقراء الجدد والتنمية المستدامة 7:  5 
 صمُت ألالفي  - د. صالح هاشم

 د. حضام حاًل 

 اجلمعة

 7108فبراًر  9
 جسور التواصل الثقافي مع إفريقيا 5335:  4

ل - هادر فخح العلُم  أماوي الطٍى

ط - صماح املرس ى د.  دمحم إدَر

اإلعالم ودوره في صناعة الوعي  7:  5335 

 المستدامةبمفاهيم التنمية 

 خالذ فخح هللا - دمحم الذصىقى رشذي

 بى ًىصفأإًىاش  د. - وشأث الذًهى د.

 إلاعالمي محمىد مضلم –د. حىان ًىصف 

 


