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   الشعراء ديوان
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 مخيم فؤاد حذاد

 
 

:  الشعراء ديوان       فؤاد حداد خميم 
 

 الضاغت

 الُىم

23 – 2341 

 الجامػاث

2341 – 4 

 هىادي ألادب

4 – 5341 

 عاغر وفىان

6 – 7341 7341 - 9 

تألامضُاث   الغػٍر

 الشبت
ًىاًر  38

3129 

الملتقى الثاني لشعراء 

 الجامعات 

 شعراء جامعة بنها -

  :املغارهىن 
 أحمذ مؾطفى الضُذ

 إبراهُم مػار باصم

 ُا أًمً صػُذده
 دمحم غبذ هللا غبذ الرءوف

 إصالم مؾطفى فهمي

 غمار دمحم غبذ املىػم
 ميرها غؾمت دمحم فهم

 صارة محمىد غباش 

 صالمتغبذ هللا أعرف 
 غمرو غاطف غبادة 

 مذحت مىير :ٍىاكغهم و 

 أحمذ إصماغُل
 محمىد حضً

 3باصم إبراهُم ر: مػاًذًرها
 

 االمسية الشعرية األولى

 احتفاء بالشاعرات

 هرام هالٌإ: املغارهىن 
  -راهُا مىؾىر  -إًمان ًىصف

ىاث الللُىبي  -رعا الفىاٌ    -ٍز

  -مؾطفى صماح
فت الضُذ   -غبير زوي -عٍر

  -غال برواث -ىزيفغبير 

سة الغراوى   -غلُت طلخت -غٍس
  -وفاء أمين -فاجً عىقى

  -هالت ربُؼ  -هاجر غمر

  -منى حىاش -هجىي صالم
  –هىاء جىدة -وفاء بغذادي

ذة مىس ى  فٍر

 .: أمُىت غبذ هللاًذًرها

الحفلة الشعرية 

الموسيقية 

 األولى 

 الغاغر

 غمرو املؾري 

 

 (اللاهرة)

)بالتعاون مع 

طنطا مهرجان 

 الدولي للشعر(

  :املغارهىن 
س  غاطف غبذ الػٍس

 بذ الضمُؼفتخي غ
 هذي حضين
ذ  هاوي غٍى
 أوفى ألاهىر 

 محمىد خير هللا
ف الغافعي  عٍر
سي عىعت  ٍز

كؾائذ لغػراء 
 ها:ؤ أجاهب ًلر 

س  دمحم غٍس
 ًذًرها: 

 .محمىد غرفاث

 أحمد 

عبد المعطي 

 حجازي

 
 ًذًرها: 

 3الضماح غبذ هللا
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 مخيم فؤاد حذاد

 الضاغت

 الُىم

23 – 2341 

 الجامػاث

2341 – 4 

 هىادي ألادب

4 – 5341 

 عاغر وفىان

6 – 7341 7341 - 9 

تألامضُاث   الغػٍر
 

 

 

 األحد
ًىاًر  39

3129 

الملتقى الثاني لشعراء 

 الجامعات 

 شعراء جامعة القاهرة -

دمحم غباااااااااااااااااااذ هللا  :         املغاااااااااااااااااااارهىن 

ف  -طاًاال غباااذ املاااىػم عاااٍر

أحماااااااذ غباااااااذ  -غبااااااذ املاااااااىػم
دمحم خالاااااذ  -الػااااااطي حفناااااي

حضااااااااااان إبااااااااااراهُم  -أحمااااااااااذ

مجاااااااااااااذي  أحماااااااااااااذ -غِسااااااااااااا ى

 -ًااااااااىوط دمحم صاااااااابؼ -كاصاااااااام

 -دمحم مىؾاااااااااااىر أباااااااااااى الىفااااااااااااا

صاااااالم غباااااذ إ -هاااااذي أصاااااامت

دمحم بهلااااااااااٌى أبااااااااااى  -الراضاااااااااا ي
 حضً الىػماوي  -الفضل

، غىاطف ًىن  :ىاكغهمً

 صُذة فاروق 
 ي : دمحم خالذ الغركاو ًذًرها

 األمسية الشعرية الثانية 

 شعراء الواو
  - غبذ الضتار صلُم:املغارهىن 

  -  غادٌ ؽابر

   -غبذه الغنهىري
  -ٌ الخمراويهما

  –فىزي غبذ الضمُؼ 

 -بهجاث دمحم  -خربىظدمحم امين 
  -حمذأغبذ الىاؽر 

  -حمذ غبذهأ-دمحم الغارلي

 أحمذ فاروق -دمحم غبذ الرحُم

 -دمحم الخضاوى -الغباط حمذأ

 -الاله جىهر غبذ -جماٌ كركار

 -غبىد دمحم -الجهُنى تغرف
شر   -ًاصين الغُخ  -التهامى فَر

صػُذ   -غادٌ عىقى إبراهُم

دمحم محمىد  -غباش الضى

 أحمذ مغربي -الغارلي
باإلضافت إلى عػراء حالًب 

 والغالجين

 املؾري ضػُذ ال: ًذًرها

الحفلة الشعرية 

الموسيقية 

  الثانية

 

 الغاغر

 صامي عاهر

 

 (اللاهرة)

  :املغارهىن 
 أًمً ؽادق 

 أعرف الػىاوي 

 بهجت ؽمُذة 
غبذ الىاؽر 

 الػِضىي 

 صمير ألامير 
 إبراهُم صالمت 

 دمحم شخاجت الػمذة

 البحطُطيأعرف 
 خلف جابر 

 املىجىدمىتؾر غبذ

 ًذًرها: 
 صػُذ شخاجت

  :املغارهىن 

 دمحم إبراهُم

 تأبى صى

دروَػ ألاصُىطي 
 دمحم هغًُ

مىس ى حىامذة 

 )فلضطين(
 أحمذ الغهاوي 

 مضػىد عىمان

 فاطمت هاغىث

أحمذ الخربي 

 )الضػىدًت(
دمحم خضر الغامذي 

 )الضػىدًت(

 دمحم فرغلي
م ماهر  هٍر

 ًذًرها: 

 محمىد عرف
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 مخيم فؤاد حذاد

 الضاغت

 الُىم

23 – 2341 

 الجامػاث

2341 – 4 

 هىادي ألادب

4 – 5341 

 عاغر وفىان

6 – 7341 7341 - 9 

تألامضُاث   الغػٍر

 
 

 

 ثننياإل
ًىاًر  :3

3129 

الملتقى الثاني لشعراء 

 الجامعات

 شعراء جامعة دمياط - 

  :املغارهىن 

 غبذ الرحمً غؾام دمحم
 إصالم إيهاب أحمذ

س  محمىد عاهر غبذ الػٍس

 بضمت حضين أحمذ
 انمحمىد التابعي عػب

 هىره حضً الىُلي

 صماح غبذ الفتاح فاًس 
س إبراهُمنهلت غبذ   الػٍس

 دمحم دمحم الغربُني 

غبذ الضتار  :ًىاكغهم 
 مين خربىظأدمحم  -صلُم

 أحمذ مغربي

 مىت هللا جالٌ: ذًرهاج

 

 األمسية الشعرية الثالثة

احتفاء بشعراء قصيدة 

 النثر

 : املغارهىن 

 أعرف الخطُب

 غلي الذهروري 

 مل مغالي عاغرة هثرأ

 دمحم صالم

 مضلم مؾطفى أبى

خي  أحمذ املٍر

 أمل جاد الرب

 إًمان حجازي 

 الرفاعي دمحم

ني  منى الضٍى

 عُماء غسث

 حضً الػتماوي

 وهُبت ؽادق

 : ًذًرها

 شخاجت3صػُذ 

الحفلة الشعرية 

الموسيقية 

  الثالثة

 

 الغاغر 

 مؾطفى مللذ

 

 (هفر الغُخ)

 

  :املغارهىن 

مؾباح املهذي 
 حضىهت فتخي

 صالم أبى عباهت

 ً وصام الذٍو

 غاطف غبذ املجُذ
 هاؽر محضب

 جىرج ضرغام

 صماح هاجر
 صلمى أهىر 

أحمذ ًذًرها: 

 .الؾغير

)بالتعاون مع 

مؤتمر قصيدة 

 النثر(

 :املغارهىن 

 غُذ ؽالر
 ؽالح فاروق

 غُذ غبذ الخلُم

 محمىد غاطف
 إيهاب الراكذ

 دمحم التىوي

 محمىد صلُمان
 غطُت مػبذ

 دغاء فتىح

 محمىد فهمي
 رضا أحمذ

 ًذًرها: 

إبراهُم جماٌ 

 ًالذً
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 مخيم فؤاد حذاد

 الضاغت

 الُىم

23 – 2341 

 الجامػاث

2341 – 4 

 هىادي ألادب

4 – 5341 

 عاغر وفىان

6 – 7341 7341 - 9 

تألامضُاث   الغػٍر

 
 
 

 الثالثاء
ًىاًر  41

3129 

الملتقى الثاني لشعراء 

 الجامعات 

شعراء جامعة  -

 المنوفية 

  :املغارهىن 

دمحم هماٌ  -دمحم أحمذ خفاجي

  -أحمذ مؾطفى البري  -غبذه

  -دمحم غؾام غبذاملطلب

  -دمحم ًحيى املؾري 

  -الىجا إصالم أحمذ أبى

  -هيروز فرج الؾفطي

  -دمحم فاًس -دمحم الفلي

 دمحم عبل دمحم

 ،جماٌ اللؾاؼ :ًىاكغهم 

 -غبذ الخىم الػالميد3 

 3إبراهُم مىس ى الىحاش

 دمحم أحمذ خفاجي: ًذًرها

 األمسية الشعرية الرابعة 

احتفاء بشعراء 

الصالونات والجماعات 

 األدبية 

 -فاجً متىلى: املغارهىن 

دمحم غبذ اللىي  -محمىد حضً

  -صماغُل بخُتإ -حضً

 -جالٌ غابذًً -حىان عاهين

 -ولُذ ملُجي -غؾام مهران

 -دمحم غالء الذًً -غبير طلػت

 -محمىد امليغاوي -هذي إمام

م غبذ الخمُذ  -غبذ الىٍر

م صلُم -ؽبري رضىان  -هٍر

  -دمحم غىض دمحم

  -دمحم غبذ الػظُم هىح

 3دمحم ربُؼ دمحم

  غبذه السراع: ًذًرها

الحفلة الشعرية 

الموسيقية 

 الرابعة

 

 الغاغرة 

 مُمي غبذالجلُل

 

 (البحيرة)

 

)بالتعاون مع 

اتحاد كتاب 

 مصر(

  :املغارهىن 

 غاطف الجىذي

 أعرف غامر 
 دمحم البهيضاوي 

 سخر صامي

إبراهُم رضىان 

نهم البذوي   ٍز

 صػُذ الؾاوي 

حمذي غلي الذًً 
 الجمُلي شخاجت

 ًذًرها: 

 3الضُذ حضً

  :املغارهىن 

 دمحم أبى دومت
ذ أبى صػذة  فٍر

صذي ضُاء ألا 

 )الػراق(
غلي مىؾىر 

ٌضري حضان 

محمىد جاصم 

 الىجار )الػراق(

 بهُت طلب

 محمىد عرف
 حازم حضين

 غمرو الغُخ

 أحمذ غاًذ
سًذًرها:   دمحم غٍس
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 مخيم فؤاد حذاد

 الضاغت

 الُىم

23 – 2341 

 الجامػاث

2341 – 4 

 هىادي ألادب

4 – 5341 

 عاغر وفىان

6 – 7341 7341 - 9 

تألامضُاث   الغػٍر

 
 

 

 

 األربعاء
ًىاًر  42

3129 

الملتقى الثاني لشعراء 

 الجامعات

شعراء جامعة  - 

 المنصورة

 -أحمذ أًمً :املغارهىن 

 -غمرو أًمً -هىره غثمان

باصل  -عروق الخمادي

 -ذ باهي جالٌخال -دمحم

فاطمت  -أحمذ عرباؼ

دمحم  -السهراء غبذ هللا

الضُذ  -بغري دمحم -هاؽف

 -إصالم مذًً -غبذ هللا

 3عُماء مضػذ 

 -د ٌضري الػسب :ًىاكغهم 

ً غمر  أفيار زوي 3د -حٍس

 أحمذ أًمً: ًذًرها

 الخامسةاألمسية الشعرية 

  :املغارهىن 
  -أعركت صُف الىؾر

تىن    -أحمذ حىفى - غمرو ٍز
 -مىاٌ أحمذ - دمحم مخُمر

 -أحمذ رعذي - أحمذ خلُفت
  -محمىد جمػت - فىزي محمىد
  – دمحم التمضاح

  -أحمذ أبى صمرة
دمحم أمين  - مجذي غطُت

-غبذ الغنى مؾطفى -ؽالر
هاوى  -خالذ دمحم غالب كذري 

غماد صػذ  -مؾطفى كذري 
 -دمحم دمحم خمِط -غامر

الشخاث غبذ الخلُم 
أحمذ إصماغُل  -الىلُذي

أحمذ خمِط دمحم  -بذوي 
  -إبراهُم غىض زهران -غبذه

حضين فرج -هغام الجافي 
  -السغيري 

  -مها حضً الغىام
 -صػُذ غبذ الخالم أحمذ

 3زغادٌ الغما

 مذحت الػِضىي : ًذًرها

الحفلة الشعرية 

الموسيقية 

 الخامسة

 

 الغاغر 

ا   الضُذ زهٍر

 

 )الغركُت(

  :املغارهىن 

 ًىصف وهُب

 أمل جماٌ
 عػُب خلف

 غبذه السراع

 مىاٌ الؾىادًلي

 حىان عاهين

 محمىد وامل غىدة
 خالد حسان
 عٍرف أمين
 أحمذ صالم

 غادٌ جالًٌذًرها: 

)بالتعاون مع 

 ورشة الزيتون(

  :املغارهىن 
  ذلمود الشاذلي

أدلد ذلمد سعيد 
 )العراق(

 شرقاوى حافظ
 مود احلضرىإيهاب ذل

 فاطمة املرسى
 أمل عامر 

 ذلمد أبو الليف
 عزة رياض 

 هشام العربى  
 ًذًرها: 

 عػبان ًىصف
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 مخيم فؤاد حذاد

 الضاغت

 الُىم

23 – 2341 

 الجامػاث

2341 – 4 

 هىادي ألادب

4 – 5341 

 عاغر وفىان

6 – 7341 7341 - 9 

تألامضُاث   الغػٍر
 

 

 

 

 اخلميص
فبراًر  2

3129 

الملتقى الثاني لشعراء 

 الجامعات

شعراء جامعة  - 

 أسيوط

غالء الذًً صمير  :املغارهىن 

هىذ  -غبذ الػظُم

 -محمىد وائل -محضً

محمىد  -الذًًهرم غس 

 3إصالم غاعىر  -غبذ هللا

 شعراء

 جامعة عين شمس

محمىد حضً  -مطلم غبُذ

 -هىرهان هماٌ إمام -دمحم

 -غبذ هللا هىر الذًً

 -ًىصف صػُذ دمحم حضان

ط  3أحمذ صالم الخٍى

 -صاااااااااااُذ عاااااااااااىمان :        ًىاكغاااااااااااهم 

 3غمارة إبراهُم 

 غالء رزق: ًذًرها

األمسية الشعرية 

 السادسة

 -إبراهُمغمارة  :املغارهىن 

دمحم ابى  -أحمذ طلِط

 -ؽالح أبى رحاب -عادي

ذي غلي حضً حغمت  -هٍر

 -أحمذ حضً غمر -مطاوع

ٌضري  -غالء رزق هارون

أحمذ  -صُذ عىمان  -حىفى

 -ربُؼ محروش  -الىجار

مغربى رعُذ  -أحمذ الجمُلى

عػبان الضُذ  -غبذ الرحمً

ذ  -ؽلر آًت  -غماد أبى ٍز

حمذي الضُذ  -غبذهللا

دمحم غبذ الخمُذ  -فرحاث

 3غىض

 طارق غمران: ًذًرها

 الحفلة الشعرية

الموسيقية 

 السادسة

 

 الغاغر 

 محمىد جمػت

 )الللُىبُت(

 

)بالتعاون مع 

مؤتمر أدباء 

 مصر(

  :املغارهىن 

 مذحت مىير

 صىزان غبذ الػاٌ
 حاجم مرعي

 دمحم الللُني

 غمر مىرم
 غبذ الرحمً جمام

 غربي هماٌ
 فار الػىض يغبذ الغ

إبراهُم جماٌ 

 3الذًً
 ًذًرها: 

 امللؾىدصػُذ غبذ

)بالتعاون مع 

مهرجان 

طنطا الدولي 

 للشعر(

   :املغارهىن 

ان  أمجذ ٍر
 غسمي غبذ الىهاب
 غاطف حضني دمحم

 زهرة غالم

 مؤمً صمير

 ولُذ غالء الذًً
 دمحم الىادي

 دمحم زاوي

كؾائذ لغػراء 
ها: ؤ أجاهب ًلر 

 البُىمي غىض

 دمحم صاميًذًرها: 
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 مخيم فؤاد حذاد

 الضاغت

 الُىم

23 – 2341 

 الجامػاث

2341 – 4 

 هىادي ألادب

4 – 5341 

 عاغر وفىان

6 – 7341 7341 - 9 

تألامضُاث   الغػٍر

  

 

 

 

 

 

 اجلمعة
فبراًر  3

3129 

الملتقى الثاني لشعراء 

 الجامعات 

 شعراء جامعة الفيوم -

 -غبذ هللا هاعم :املغارهىن 

 -محمىد صػذ خلُفت

أحمذ حافظ غبذ 

رضا أبى الػُىين  -الػظُم

أحمذ غبذ  -الغارلي

أحمذ خيري غبذ  -اللادر 

أحمذ  -دمحم راض ي -اللادر 

 -السغُمأحمذ دمحم  -ؽابر 

 3غلي غبذ الىاحذ صالمت

 -غاااااطف الجىااااذي :        ًىاكغااااهم 

 د3 حضام جاًل

 : أعرف أبى جلُلًذًرها

 السابعةاألمسية الشعرية 

احمذ  -صارة غادٌ :املغارهىن 

محمىد -دمحم غىتر  -غالب جاد

  -بى اللُفأدمحم  -ًىصف

 -ادًت البضُىويه -فىزي غِس ي

  -براهُمإامبارن احمذ 

  -دهلالوي صُذ غلى الضُذ 

  -زوى مؾطفى الدجازي 

  -حمذي دمحم حضين

  -غالء دمحم رصالن

-دصىقي غبذ املىجىد صلُمان

  -إيهاب الضُذ وفا

  -دمحم عٍرف غثمان

غبذ الرحُم  -أهرم دمحم غلل

  -ًىصف الغهاوي 

 غمرو دمحم غامر

 عػبان هاجي : ًذًرها

 

الحفلة الشعرية 

الموسيقية 

 السابعة

 

 ةالغاغر 

 فاجً خلُل 

 

 (اللاهرة)

)بالتعاون مع 

مؤتمر أدباء 

 مصر(

  :املغارهىن 

  الذصىقيدمحم

 هىر صلُمان أحمذ
 ٌضري جىفُم اللباد

 ؽالح وػمان

س  غلى غبذ الػٍس
 دمحم املخسهجي

  حافظدمحم

 ؽالح بذران
 أحمذ غلي

 إصالم صالمت

 محمىد صالم
 ًذًرها: 

 حازم حضين

)بالتعاون مع 

بيت الشعر 

 باألقصر(

 :املغارهىن 

 أحمذ جماٌ مذوي
 أمحد حشن عبد الفضيل

 حضً طلب

لضىي دمحم ا

 الضىي 

غبذ اللادر 

 الخؾني
 )صىرٍت(

 غسث الطيري 

 هىر الذًً جماٌ

 ًذًرها: 
 حضين اللباحي
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 مخيم فؤاد حذاد

 الضاغت

 الُىم

23 – 2341 

 الجامػاث

2341 – 4 

 هىادي ألادب

4 – 5341 

 عاغر وفىان

6 – 7341 7341 - 9 

تألامضُاث   الغػٍر

 
 

 

 

 الشبت
فبراًر  4

3129 

الملتقى الثاني لشعراء 

 الجامعات 

 شعراء جامعة طنطا -

 -دمحم خلُفت :املغارهىن 
 -دمحم حضين -محمىد الػادلي

  -عادي أبى عهبت

  -هماٌ إبراهُم
 -وصام دراز  -محمىد رأفت

 -أحمذ عاهر  -أحالم الضُذ 

  -حازم أبى الضػىد
  -غمرو غاعىر 

 غادٌ غبذ الفتاح

 -إيهاااب البغبِصاا ى :        ًىاكغااهم 
  غفت برواث -هىاٌ منهى

 ماوي تالخضً الػ: ًذًرها

 

 الثامنةاألمسية الشعرية 

 -حضين دًابصامى :املغارهىن 
هىاٌ  -إبراهُم مىس ى الىحاش

 -دمحم غبذ الػلُم الذًً -منهى
غمر  - أحمذ بذر غبذ هللا

 -غادٌ غثمان الدجار -غراب
ؽبري  -ٌضري جىفُم إبراهُم
محمىد  -كروى حضين صالمت

مؾطفى حامذ  -غمر شخاجت
مذثر غبذ املخضً جاد  -غثمان

أحمذ  -ًاصر محمىد فراج -هللا
مذ هادي أح-دمحم حضً عافؼ

 ٌ   -بهلى
  -غبذ الىبى كاصم أحمذ

  -غثمان غبذ الػاٌ فُاض
ف غبذ اللطُف ءو غبذ الر

  -ؽالح رعذي مهران -غلى
 -صُذ حضً غبذ الرحمً

 -دمحم غبذ الخىُم أبى عىاب
محمىد  -صُذ دمحم غبذ الرازق 

ذ  -فرغلى غلى دمحم أبى ٍز
 هىاٌ منهى -ألاصُىطى

  : محمىد صلُمانًذًرها

الحفلة الشعرية 

الموسيقية 

 الثامنة

 

 الغاغر 

 الضػُذ كىذًل

 

 هفر الغُخ

)بالتعاون مع 

بيت الشعر 

 باألقصر(

 :املغارهىن 
 أحمذ إبراهُم

 أحمذ الجػفري 

أحمذ محمىد 
 مبارن

 ن بغىذيحضي

غلىان الجُالوي 
 )الُمً(

يي  دمحم البًر

 )إلاماراث(
 دمحم املتُم 

 دمحم دمحم الغهاوي 

 غامرحضً ًذًرها: 

  :املغارهىن 

 صمير غبذ الباقي

حبِب الؾاٌغ 

 )إلاماراث(

ً الػابذًً  ٍز
 دمحم حربي - فؤاد

خلىد املػال 

 )إلاماراث(
 غلي غطا

ً الػذوي   عيًر

هؾر صامي 

 )جىوط(

صالم الػالم 

 )لُبُا(
الذهللي دمحم 

 )لُبُا(

 صامح مذجىب

 أصامت البىا
 ًذًرها: 

 الجمُلي شخاجت

 
 
 

 

 

 

 

    



 

 

 
50 

 مخيم فؤاد حذاد

 الضاغت

 الُىم

23 – 2341 

 الجامػاث

2341 – 4 

 هىادي ألادب

4 – 5341 

 عاغر وفىان

6 – 7341 7341 - 9 

تألامضُاث   الغػٍر

 
 

 

 

 األحد
فبراًر  5

3129 

الملتقى الثاني لشعراء 

 الجامعات 

 

 لقاء مع 

 الفنان محمد عبد العال

وشعراء الجامعات 

 المصرية:

 ولُذ ألاعلر
 أحمذ أبى الػال

 ًىصف غابذ

 : الضػُذ املؾري ًذًرها

 التاسعةاألمسية الشعرية 

س الضُذ  :املغارهىن  غبذ الػٍس
 -غبذهللا الهادي دمحم -إمام

 -املؾُلخى غؾام دمحم دمحم
 -صماغُل دمحم إصماغُلإ

مذحت  -محمىد حضً محمىد
ً  -مىير مىؾىر  دمحم ٍز

صمير  -جماٌ حراجى -الػابذًً
أحمذ إصماغُل  -كاغىد

أحمذ الضُذ  -إصماغُل
 -الضُذ أحمذ غباش -إبراهُم

دمحم  -هاوى دمحم غُذ غبادة
 خلػت غالء أبى -إبراهُم الػلمى

مختار  -دمحم وامل غبذه -
  -الخماص ى

  -دمحم ألاهىر غبذ الجىاد
  -غبذ الرحمً حجاب

  -صامى غبذهللا إبراهُم
  -رحاب لطفي

  -غُاد غبذ الرازق غُاد
  -غِس ي غبذ الفتاح غِس ي

 3مىؾىر غبذ امللؾىد
 ولُذ فؤاد: ًذًرها

الحفلة الشعرية 

الموسيقية 

 التاسعة

 

 ةالغاغر 

 صماح هالٌ

 (اللاهرة) 

  :املغارهىن 
 ممذوح املتىلي

 الىاؽر غالم غبذ

 إًسابُل هماٌ
 هماٌ هىهب

 خالذ جابر

 صامي هغً
 دمحم جػفر

 دمحم غؾام

 حضً الػتماوي
 أحمذ صمير

 هادًت هُالوي

 ًذًرها: 
 أًمً مضػىد

)بالتعاون مع 

بيت الشعر 

 باألقصر(

  :املغارهىن 
 برواث جيهان

 صػذ غبذالرحمً

 طالٌ الجىُبي
 )إلاماراث(

 غمر مهران

 كاصم صػىدي
 )الػراق(

 الجاصم كمر ؽبري 

 ()صىرٍت

 دمحم غرب ؽالر

 محمىد عٍرف
  :ًذًرها

 أعرف البىالقي
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 مخيم فؤاد حذاد

 الضاغت

 الُىم

23 – 2341 

 الجامػاث

2341 – 4 

 هىادي ألادب

4 – 5341 

 عاغر وفىان

6 – 7341 7341 - 9 

تألامضُاث   الغػٍر

 
 

 

 

  

  

 ثننياإل
فبراًر  6

3129 

الملتقى الثاني لشعراء 

 الجامعات 

شعراء جامعة  -

 االسكندرية

مُار أحمذ  :املغارهىن 

غادة مؾطفى  -أحمذ

 -دمحم أحمذ الضُذ -الذمُاطي

  -دمحم رمضان اليافىري

 -غفُفي إبراهُم غبذ هللا

صلمى  -دغاء غلي الغُني 

هذًر حضً  -ًاصر الؾاوي 

 أحمذ عػبان  -غلِػ

 -غمر أًمً غمر  -غبذ الخلُم

صلمى  -ؾاوي أحمذ ًاصر ال

 -غمرو أحمذ عرف -الؾاوي 

 أحمذ محمىد غبذ الخلُم 

 غالء عىر : ًذًرها

    العاشرةاالمسية الشعرية 

احتفاء بشعراء البادية 

 والحدود

 -صلُمان الػُاط :املغارهىن 
هالٌ محمىد -حضً بىخغُم

فتخي  -صُف بىلبعج -الجاللي
 -جمػه الجازوي -املػبذي

كذوره  -ؽلر البادًه بىخغُم
الدجل  بىأغُاد  -العجني

ل   -املخفىظي  جبًر
 -غالء الرمخى -جذًذة بىأ

 -حمذان ضُف هللا الترباوى
جماٌ مجاهذ  -حضين التُهي

وي دمحم امليغا -الضمطى
 صمُت دمحم غىدة -الغُىي 

 -الضُذ فتخى غبذ الؾمذ
حضام  -وحُذ مضػذ الضىاح

  البغذادي مىؾىر  -دمحم الػلذة
 3 غبذ الباصط صرس ي

 : ًذًرها
 أعرف أبىجلُل 

الحفلة الشعرية 

الموسيقية 

 ةالعاشر

 

 الغاغر

 الضُذ حضً 

 

 (الجيزة)

 :املغارهىن 
 صُذة فاروق

 غبذه املؾري 

 غبذ الىاؽر هالٌ
 الؾاوي  رجب

 غلي غبذ الخمُذ

 أصامت بذر

 صػُذ شخاجت

دمحم حضني جىفُم 

 أعرف الجماٌ
ىير            أحمذ ب 

 ًذًرها: 

 الضػُذ املؾري 

)بالتعاون مع 

بيت الشعر 

 باألقصر(

  :املغارهىن 

إيهاب البغبِص ي 

 حاجم ألاطير
 روضت عاهين

مبارن صاملين 

 )الُمً(

دمحم جاد املىلى 
 صلُمان

 دمحم الػارف

 دمحم غبادي
 محمىد جمػت

 ًذًرها: 

 غبُذ غباش
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 مخيم فؤاد حذاد

 الضاغت

 الُىم

23 – 2341 

 الجامػاث

2341 – 4 

 هىادي ألادب

4 – 5341 

 عاغر وفىان

6 – 7341 7341 - 9 

تألامضُاث   الغػٍر
 

 

 

 الثالثاء
فبراًر  7

3129 

الملتقى الثاني لشعراء 

 الجامعات 

 شعراء جامعة حلوان -

 -مؾطفى هاؽر  :املغارهىن 

 -أحمذ إبراهُم -دمحم غذلي

دمحم  -غبذ الرحمً الىحالوي 

ً -غبذ الفتاح  -حبِبت الٍس

غبذ  -دمحم فؤاد -دمحم غمر

 الرحمً خالذ

 : الغركاي حافظًىاكغهم 

 د غبذ الىاؽر هالٌ : ًذًرها

 

الحادية األمسية الشعرية 

     عشرة

  :املغارهىن 
  -دمحم فاروق غبذاللطُف
 -دمحم غبذ الرؤوف صالم

 -إبراهُم إبراهُم صىراهت
  -أصامت أحمذ املؾري 
  -غادٌ الضُذ الغربُنى

  -أحمذ رجب مػُط
  -الضُذ غبذه الضمري 

  -صلُمانأحمذ صلُمان 
هسار أحمذ  -دمحم فهمى حافظ

 -دمحم فتخى زوى - البُىمى
 -أبى غاعىر مؾطفى محمىد

غاطف حضً  - أًمً هىر دمحم
  -حضين غادٌ خالف -دمحم

  -دمحم محضً غبذ هللا
 -مؾطفى غبذ هللا إصماغُل

 دمحم ؽابر  -هاؽر دمحم أحمذ
 حضين مخلىف  -غبذ هللا
 بضام الضُذ  -غبذ هللا

مروة غبذ الضُذ  – املىجىغبذ 
   -غالء الغاغر  –

 حضً دمحم إبراهُم
 : ًذًرها

   الضػُذ املؾري 

الحفلة الشعرية 

الموسيقية 

 الحادية عشرة

 

  ةالغاغر 

 فاجً متىلي

 

 (بىرصػُذ)

)بالتعاون مع 

مؤتمر قصيدة 

 النثر(

  :املغارهىن 

 الللاوي ؽالح

 صامي الغباش ي

 رمضان غبذ اللطي

 أصامت الخذاد

 باصم غبذ الخمُذ

 إيهاب خلُفت
 عهذان الغرباوي 

 مروة مجذي

 هماٌ أبى الىىر 
 غبذ هللا صمير

 ذًرها: ج

 صىزان غبذ الػاٌ

  :املغارهىن 
رفػت صالم 

 جماٌ اللؾاؼ

إدَرط غلىظ 
 )املغرب(

 دروَػ صمير

حضين اللباحي 

براهُم داود إ

 محمىد وضُم

 غلي غمران
 لسهراويا غلي غطُت

 )الضػىدًت(
دمحم غابط 

)الضػىدًت( 

 غاًذي غلي جمػت

 حضً غامر
 ًذًرها: 

 هغام محمىد
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 مخيم فؤاد حذاد

 الضاغت

 الُىم

23 – 2341 

 الجامػاث

2341 – 4 

 هىادي ألادب

4 – 5341 

 عاغر وفىان

6 – 7341 7341 - 9 

تألامضُاث   الغػٍر

 
 

 

 

  

  

 األربعاء
فبراًر  8

3129 

الملتقى الثاني لشعراء 

 الجامعات 

 شعراء جامعة دمنهور -

  :املغارهىن 

  -دمحم غادٌ املؾري 

  -دمحم صػذ الضػُذ

  -خلُذة إبراهُم غمر

  -عُماء هؾر السومي

  -هللادمحم ٌضري فتح 

  -مؾطفى غبذ ربه

  -أصامت دمحم حضني

ً  -دمحم غامر غبذه الٍس

 محمىد وجُه محمىد

  :ًىاكغهم 

 -ؽذًم غطُت ؽذًم

  -غؾام غبذ املخضً

 دمحم مؾطفى الهاللى

 : أحمذ غؾام صىجر      ًذًرها

 الثانيةاألمسية الشعرية 

 عشرة    

 -صػُذ ؽابر :املغارهىن 

 -غبذاللطُف مبارن غمر

ذ - صػُذ الؾاوي   -أحمذ فٍر

صلُمان  -إصالم عمط الذًً

 - رجب ألاغر -الضُذ السهيري 

ماجذ  -دمحم مؾطفى الهاللى

 -غؾام غبذ املخضً -الهذهذ

دمحم غلى  -ؽذًم غطُت ؽذًم

 طارق فؤاد -هجاة مبارن - غسب

  -د3 إهرام غمارة -

 -مينأهىاء  -ميرفت غبذ الجُذ

دمحم حافظ  -ي بهجت الذكمير 

  -براهُمإخالذ غلي  -حافظ

 مؾطفى الهاللى -دمحم حماد

 حامذ أهىر : ًذًرها

الحفلة الشعرية 

الموسيقية 

 ةعشر الثانية

 

 الغاغر 

 أحمذ غبذ الجىاد

 

 (اللاهرة)

 هغام الؾباحي

 أعرف غتٌرط
 غبذ الرحُم طاٌؼ

ذان  جُالن ٍز

 أحمذ الجمل
 غالء جماٌ

 محمىد صباق

ا   الػضُليثٍر

 د3وػُمت حضً

 )إلاماراث(

 مىير فىزي

 عػبان البىقي
 أمل جاد الرب

 ًذًرها: 

 أحمذ غبذ الجىاد

 :املغارهىن 

أحمذ غىتر 

 مؾطفى

 دمحم آدم
 ٌضري الػسب

ؼ بعىقي  َس

 )لبىان(
هللا  فتخي غبذ

 غالء خالذ

 غماد غسالي
هاوي الؾلىي 

 )الُمً(

 أحمذ صراج
 غبذ الرحمً مللذ

 هظير حضني
 ًذًرها: 

 صامح مذجىب
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 مخيم فؤاد حذاد

 الضاغت

 الُىم

23 – 2341 

 الجامػاث

2341 – 4 

 هىادي ألادب

4 – 5341 

 عاغر وفىان

6 – 7341 7341 - 9 

تألامضُاث   الغػٍر
 

 

 

 اخلميص
فبراًر  9

3129 

الملتقى الثاني لشعراء 

 الجامعات 

شعراءجامعة كفر 

 الشيخ

  :املغارهىن 

 -إصماغُل دمحم الػمروطي

 -مؾطفى فهمي غبذ الػاطي

  -لؤي الضُذ غبذ الرازق 

  -دمحم ًاصر البىا

  -أحمذ عرف الذًً

 -أصماء دمحم فهمي

س الخطُب   -غمر غبذ الػٍس

 غلي رعاد هالٌ

  :ًىاكغهم 

 -عٍرف صُذ ؽالح

 صلُمان أحمذهىر 

 : دمحم صػُذ الىحراوي ًذًرها

 الثالثةاألمسية الشعرية 

 عشرة    

أًىب مُخائُل  :املغارهىن 

 -أعرف غىدة إبراهُم -مضػىد
فتحُت  -أحمذ ممذوح غلى

م  - إصالم أًمً -دمحم خلُل هٍر

م  -فىري ٌط  - غبذ الىبىٍر
غطُت دمحم  -ربُؼ دمحم إمام

 -ؽالح دمحم عػبان -مػبذ

مجذي  -هارونأحمذ رجب 
 - هبُل صُذ غلى -ؽالر دمحم

رمضان  -عٍرف صُذ ؽالح
 خالذ عفُم  -إبراهُم دمحم

هاوى مفتاح  -غبذ املىجىد

 مؾطفى الضُذ  اا جمػت

صُذ لطفى  -غبذ الباقى غلى
أحمذ راض ى  -الضُذ دمحم

  جلى املرس ى -الالوهذي

 هىر صلُمان: ًذًرها

الحفلة الشعرية 

الموسيقية 

 ةعشر الثالثة

 

 الغاغر

 جابر السهيري  

 

 (املىُا)

  :املغارهىن 

 محمىد غبذ الؾمذ
غبذ هللا الخضير 

 )الضػىدًت(
 العجُلي غبذ الضالم

 )لُبُا(

 دمحم املسوغي )لُبُا(
 جماٌ فتخي

 أمُىت غبذ هللا

 حضام وهبان
 راهُا مىؾىر 

 آالء حضاهين

 ٌ م غبذ الرصى  هٍر
 ًذًرها: 

 غبذه السراع

)بالتعاون مع 

اتحاد كتاب 

 مصر(

  :املغارهىن 

 غالء غبذ الهادي

لم  أحمذ صٍى
 مختار غِس ى

 هىاٌ منهى

 بهاء رمضان

 غمارة إبراهُم

 أحمذ علبي

دمحم حضني 
 براهُمإ

 أعرف البىالقي

 ًذًرها: 
 غاطف الجىذي
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 مخيم فؤاد حذاد

 الضاغت

 الُىم

23 – 2341 

 الجامػاث

2341 – 4 

 هىادي ألادب

4 – 5341 

 عاغر وفىان

6 – 7341 7341 - 9 

تألامضُاث   الغػٍر
 

 

 اجلمعة
فبراًر  :

3129 

الملتقى الثاني لشعراء 

 الجامعات 

 شعراء كليات مدينة

 السادات 

  :املغارهىن 

  -محمىد الذماطي

   -لىفراوي امحمىد 

  -محمىد الخضراوي 

  –أحمذ عىقي الجسار 

  -غؾام ربُؼ

  -عٍرف املؾري 

  -أًمً فخري 

  -عػبان ةحماد

 إمام ؽبري إمام

 -دمحم املطاااااااااااااااااااارقى :        ًىاكغاااااااااااااااااااهم 

 عٍرف جاد هللا أحمذ

 جُام الغافعى:       ًذًرها

 الرابعةاألمسية الشعرية 

 عشرة    

  :املغارهىن 

 -فتخى غثمان الؾىمعى

 دمحم فاروق دمحم

 عٍرف جاد هللا أحمذ

 محاصً بُىمى

 إبراهُم مؾطفى

 الباعا غبذ الباصط

 محمىد إبراهُم هلُل

 دمحم صمير غغري 

طى  صلُم الخٍى

ا حبِس ى  دمحم زهٍر

 اعرف الخضري 

 بى الخير بأ دمحم اللؾبي

 ذر محمىد دمحم محمىدب

 دمحم غبذ املىجىد

 دمحم زاًذأحمذ 

 دمحم محمىد صبُؼ

 حمذ ؽالح بذرانأ

 احمذ فىزي

  صامي عاهر: ًذًرها

الحفلة الشعرية 

الموسيقية 

 ةعشر الرابعة

 

 الغاغر

 رضا ابى الغُط

 

 (الغركُت)

)بالتعاون مع 

مؤتمر أدباء 

 مصر(

 :املغارهىن 

 الىىبي غبذ الراض ي

 عادًت املالح
ل  هُفين الطٍى

ف  غبذ اللادر طٍر

 دمحم عاهر
 هاوى خلف

 هُثم مىتؾر

 أصامت أبى الىجا
 ًذًرها:

 حازم املرس ي

 :املغارهىن 

 دمحم غُذ إبراهُم

 دمحم صلُمان
 غبذ الضتار صلُم

س مىافي  غبذ الػٍس
 الرحمً غبذ جمُل

 الضماح غبذ هللا

 غادة هبُل
هىاء البىاب 

 )ألاردن(

 وفاء بغذادي
  البغبِص يدمحم

 غاهم املؾري 

 ًذًرها:
 محمىد عرف
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