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 مخيم مكاوي سعيد

 

 
  ملتقى اإلبداع مكاوي سعيد خميم 

 
 العاغت

 الُىم

 تفتتح اال

21 – 2 
 تفى ديوان الشعر

2 – 13.2 

 على محئدة السرد
13.2 – 4 

 مسرية كحتب وجتربة
4 – 03.2 

 ندوة ثقحتفية
03.2 – 7 

 السبت
17/2/1228 

 ملتقى اإلبداع 

 يحتفي

 بصاحب 

لبجعة" "تغريدة ا

 وعمدة وسط البلد  

 :املؽاسكىن 
 طه غبذ املىػم

 مفطفى الؽُمي

 
 

أبناء القطط 

 السوداء

 )فصحى(

 محمود سباق

 :املىاكؽىن 
 أؼشف البىالقي

 إيهاب البؽبِص ى

 ًذًشها:
 غبذ الشحمً مللذ

 حكاية قبل النوم

 )رواية(

 محسن الغمرى

 :املىاكؽىن 
 د3 حعام حاًل

 تؼٍشف حخِخ

 ًذًشها:
 ىضأحمذ حعً غ

 مكاوى سعيد

 :املؽاسكىن 
 د3 ؼاكش غبذ الحمُذ

 نهلت كشم

 أظامت حاد
 مذحذ ـفىث

 دمحم ظلُم ؼىؼت

 تظػُذ شحاج
 ًذًشها:

  دمحم دمحم معخجاب

 

قراءات شعرية 

 وقصصية

من األدب 

 الفلسطينى

 :املؽاسكىن 
 هاجي الىاجي

اد غبذ الفخاح  ٍص

 سوال غاهم
 أحمذ صكاسهت
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 مخيم مكاوي سعيد

 العاغت 
 الُىم

 مةالقوى النحع
 اهر(وظ)جتليحت و

21 – 23.2 

 تفى ديوان الشعر
1 - .3.2 

 على محئدة السرد
4 – 03.2 

 مسرية كحتب وجتربة
6 – 73.2 

 األحد
18/2/1228 

 

 نقاش جماعي حول

المأثور حكمة 33  الواو فن"

 "الشعبي

 :املؽاسكىن 

 بعام مىجى

 تهامى ؼارلى
 حعً مغاصي 

 العجمى ةحماد

 الفاسس ى ةحماد
 خمِغ غض الػشب

 ـباح غبذ اللطُف

 غادل بكش
 غادل بهيس ي

 غبذ الىاـش أبى بكش

 غلى هىح
 ةفاًض أبى حمض 

 فىصي غبذ العمُؼ

 دمحم بهلىل 
 دمحم محضم

 محمىد أبى الحاج

 مفطفى أحمذ

 مفطفى الؽارلى
 ميرفذ ؼىقى

 ولُذ البهجىسي

 العُذ طه العُذ ًذًشها:

 عارف يارب
 )عامية(

 مسعود شومان

 :املىاكؽىن 
 وىمحمىد الحلىا

 ٌعشي حعان

 ًذًشها:
  ظػُذ غبذ امللفىد

للدخان رائحة أخرى 

 )قصص(

 على على عوض
 :املىاكؽىن 

 د3 غضة أبى الىجا 

 إبشاهُم غىض

 

 ًذًشها:
 هالت فهمى

 فريد أبو سعدة

 :املؽاسكىن 

 سفػذ ظالم
لت  وحُذ الطٍى

 د3 أحمذ الفغير

 ًذًشها:
 ظامح محجىب
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 مخيم مكاوي سعيد

 العاغت 
 الُىم

 مةالقوى النحع
 اهر(وظ)جتليحت و

21 – 23.2 

 تفى ديوان الشعر
1 - .3.2 

 على محئدة السرد
4 – 03.2 

 مسرية كحتب وجتربة
6 – 73.2 

 ثننياإل
19/2/1228 

 

 

 

 نقاش جماعي حول

 قصيدة النثر المصرية .. "

 "تحوالت الشعر

 املؽاسكىن:

 إبشاهُم حمال الذًً
 حمال اللفاؿ

 حامذ ـبري 

 حىان ؼافعي
 خالذ حعان

 ظىصان غبذ الػال

 ـالح الللاوي

ض  غاطف غبذالػٍض

 غبذ الشحمً جمام

 غبذ الغفاس الػىض ي

 غشبي كمال
ذ أبى ظػذة  فٍش

 دمآدمحم 

 دمحم غُذ إبشاهُم
 هىاء هفير

 :جذًشها

 مىال الفىادًلي

 رجل وامرأة

 )فصحى(

 منار فتح الباب

 :املىاكؽىن 

 د3 غضوص إظماغُل 

 د3 خالذ غبذ الغنى

 

 ًذًشها:

 د3 غبذ الحكم الػالمى

 ياسمين

 )رواية(

  خالد موافى
 :املىاكؽىن 

 د3 مذحذ الجُاس

 أ3 أحمذ دمحم حلبى

 ًذًشها:

 غبذ العالم فاسوق

 محفوظ عبد الرحمن
 :املؽاسكىن 

ضظميرة غ  بذ الػٍض

 حت أًىبُظم
 دمحم فاضل 

 د3 حعً غطُت 

 د3 خلف امليري 
 

 ظميرة أبى طالب

 غبذ الغنى داوود
 ًذًشها:

 هالت فهمى
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 مخيم مكاوي سعيد

 العاغت 
 الُىم

 مةالقوى النحع
 اهر(وظ)جتليحت و

21 – 23.2 

 تفى ديوان الشعر
1 - .3.2 

 على محئدة السرد
4 – 03.2 

 مسرية كحتب وجتربة
6 – 73.2 

 
 

 الجالثحء
.2/2/1228 

 نقاش جماعي حول

الصالونات والجماعات األدبية .. 

 الدور والقيمة

 -حماغاااااااااااااات الفجااااااااااااااش  دبُاااااااااااااات :         املؽاااااااااااااااسكىن 
أحماااذ  حمػُااات أـاااذكاء -حماغااات الىُااال

 -حمػُاااااااااااات أغااااااااااااالم ال لافاااااااااااات -بااااااااااااا ك ياااااااااااار

اااااااالىن الكاااااااىمي حمػُااااااات أكاااااااالم باااااااال  -ـو
 -حمػُاااات  دب والفكااااش املػاـااااش -كُااااىد

 -سابطات الضحاالين -حمػُت كشمت اللاىايي

ـاااااااالىن اباااااااً  -سابطااااااات أوالد ماماااااااا هىهااااااات
ت -اللىاااااااة وظااااااِىاء  -ـااااااالىن يظااااااكىذٍس

ـاااالىن  -ـاااالىن د3 غباااذ الىاـاااش هاااالل

ااااااااااثـاااااااااالىن الػض  -العاااااااااُذ حعاااااااااً  -وٍص

ـاااالىن بىسظاااػُذ  -ـاااالىن بياااذ الىُااال
ااذ فُاااض -ال لااايي ـااالىن  -ـااالىن حغٍش

ـااااااااااااااااااااالىن هجاااااااااااااااااااام  -غافُاااااااااااااااااااات ال لااااااااااااااااااااايي

 -ىن مشفااااااااذ حااااااااابشلـااااااااا -يظااااااااماغُلُت
ااااااااام ؼااااااااابابُ  مؤظعااااااااات  -(اللااااااااااهشة) فٍش

مؤظعت بياذ الججااص  -يغالم وال لافت

 ال لافُت

 ـالخ ؼشف الذًً ًذًشها:

 مع إنى قادر أحزن

 )عامية(

 ةمحمود عود

 :املىاكؽىن 
 دمحم غبذ املحعً مطش

 دمحم أبى اللُف

 ًذًشها:
 حمذي غبذ الشاصق  

 شيمان ديه دام

 )قصص(

 خالد ثابت

 :املىاكؽىن 
 ظُذ الىكُل

ً الػذوي   د3 ؼيًر

 ًذًشها:
 هؽام محمىد 

 محمد الشهاوى
 :املؽاسكىن 

 د3 غبذ الىاـش حعً

 ؼػبان ًىظف
 محمىد حعً

 مخخاس غِس ى

 غماد غضالي
 ًذًشها:

 حمذ غىتر مفطفىأ 
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 مخيم مكاوي سعيد

 العاغت 
 الُىم

 مةالقوى النحع
 اهر(وظ)جتليحت و

21 – 23.2 

 تفى ديوان الشعر
1 - .3.2 

 على محئدة السرد
4 – 03.2 

 مسرية كحتب وجتربة
6 – 73.2 

 األربعحء
.2/2/1228 

 نقاش جماعي حول
الومضة القصصية .. بين الشعر "

 "والقصة والدراما
 -إبشاهُم الؽابىسي :املؽاسكىن 

 -أظامت عجىس  -أحمذ فؤاد دمحم الهادي
 -حعام ؼللامي -بهُت إبشاهُم الؽارلي

ظمير  -خلف كمال -حعً أحمذ مكشم
غبذ الشءوف  -طاسق غ مان -ًىظف

 -كائذ امللُكي -غلي حعً بغذادي -لهُك
 -محمىد ةمشو  -دمحم أبى بكش غشابي سصق

 -مفطفى غلي غماس -مفطفى امليؽاوي 
د3 جامش  -ممذوح إبشاهُم الطىطاوي 

 -للمان دمحم -غىدة تد3 ظمُ -العجشودي
 -حعين أبى الػُىين -هالت الػكشمي

 غبذالىبي ؼلخىث
 مجذي ؼلبي ًذًشها:

موءودة ال تجيد 

 الصراخ

 )فصحى(

 غبذ الىاـش الجىهشي 

 :املىاكؽىن 

 د3 حعام غلل
 ٌعشي حعان

  ًذًشها:

 غاطف الجىذي

 هوامش بحجم المتن

 )رواية(

 هىاء غبذ الهادي

 :املىاكؽىن 

 أميرة غبذ الؽايى
 د3 زائش الػضاسي 

  ًذًشها:

 أحمذ حلمى

 أسامة عفيفى

 :املؽاسكىن 

 د3 أحمذ مجاهذ

 د3 أحمذ هىاس

 ىيد3 ظماء ًح

 ظف طهد3 حعً ًى 
 دمحم الشوبى

 \أحمذ الىجمى

 ًذًشها:
 أحمذ ـفىث

 اخلميس

2/1/1228 

 نقاش جماعي حول
.. االقصة الشاعرة والقصيرة جدًً"

 تداخل األنواع األدبية"
أحمذ  -أحمذ الضلىعي :املؽاسكىن 

بي -العشظاوي  أمل  -أؼشف الخٍش
بُان  -أًمً باحؼ فهمى -مؽالى

حعً  -حعام امللذم -الججاوي 
د3 العُذ  -3 زشوث غكاؼتد -حجاصي 

 -د3 حعام غلل -د3 حعام حاًل -سؼاد
غاطف  -د3 دمحم عجىس  -د3 ـالح الػضب

 -مفطفى غماس -فكشي غمش -الجىذي
منى  -ممذوح سصق -مػتز الشاوي 

ني  هبهان سمضان -الضٍى
 دمحم الشحاث دمحم ًذًشها:

 طير بيكدب ع السما

 )عامية(

 عبده الزراع

 :املىاكؽىن 

 يد3 ـالح العشو 
ف الجُاس  د3 ؼٍش

  ًذًشها:

 غبذ الىاـش الػطُفى

 شمس صغيرة

 )قصص(

 محمود عبد الوهاب

 :املىاكؽىن 

 طلػذ سضىان
 سضا غطُت

 ًذًشها:

 غماد مطاوع 

 عواطف عبد الرحمن

  :املؽاسكىن 

 املعدؽاسة: تهاوى الجبالى
 العفير: مذحذ اللاض ى

د3 غضة غبذ  -د3 سامى غطا

ض  د3 ساهُا حكم -الػٍض
 د3 ظماح غبذ هللا

 د3 إًىاط طه  -د3 دمحم بعُىوى

 أ3 غبذ الػظُم ـذقى
 أ3 هىس الهذي صكى

ؾ ىاث أبى ؼاَو  أ3 ٍص

 3 اغخذال غ ماند ذًشها:ج
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 مخيم مكاوي سعيد

 العاغت 
 الُىم

 مةالقوى النحع
 اهر(وظ)جتليحت و

21 – 23.2 

 تفى ديوان الشعر
1 - .3.2 

 على محئدة السرد
4 – 03.2 

 مسرية كحتب وجتربة
6 – 73.2 

 اجلمعة

1/1/1228 

 نقاش جماعي حول

 "تنمية المواهب الشعرية"

 -أمااااااال حماااااااال -غاااااااىاد ءأظاااااااما :         املؽااااااااسكىن 
 -هالاااات غبااااذ العااااالم 3د -بهجااااذ ـاااامُذة

غفااااااذ  -غبااااااذا الااااااضساع -سمضااااااان أحمااااااذ

 دمحم غبذ العخاس الذػ -بشكاث
 ومً الؽػشاء طالب املذاسط:

خلاااىد  -دمحم أباااى ميااارة -غباااذ الاااشحمً الضسكاااا

 -هاًاااذي أحماااذ ظاااػذ -خالاااذ احفااااح
أمىُاااااااااات  -دمحم العااااااااااُذ -أظااااااااااماء سمضااااااااااان

غااااادل غبااااذ  ةمياااار أ -إظااااماغُل ىمفااااطف

أحماااااذ  -غاااااالء الااااازًً دمحم ةهيااااار  -الػظاااااُم
لبناااااااى  -َصااااااا ىظااااااػُذ اللى  -حعااااااام حاًااااااال

ؼااشوق  -هىسهاان أؼااشف -سمضاان أحمااذ

 العُذ حالل
  ـفاء غبذ املىػم ذًشها:ج

 إيقاع

 )فصحى(

 علياء هيكل

 :املىاكؽىن 

 ٌعشي أبى اللاظم
 غفذ بشكاث

 ًذًشها:

 إظماغُلد3 غضوص  

 زالتيا

 )رواية(

 شريف عابدين

 :املىاكؽىن 

 د3 دمحم غبذ الحمُذ
 د3 غبير ًحيى

 ًذًشها:

 سؼاد بالل 

 جابسيد ح

 :املؽاسكىن 

 بهاء حاهين

ً الػابذًً فؤاد   ٍص
 معػىد ؼىمان

 ؼػبان ًىظف

 
 خالذ الىبىي 

 د3 هاهذ ساحُل

 مى مىفىس 
 ًذًشها:

 دمحم بهجذ 

 السبت
./1/1228 

 

 ندوة حول

أيقونة .. شالتينالحاليب و"

 "الصحراء المصرية

 :املؽاسكىن 

لُت  د3 ظُذ فلُفل، سئِغ اللجىت يفٍش

 بالبرملان

خ  د3 حمال ؼلشة، سئِغ لجىت الخاٍس

 باملجلغ  غلى لل لافت
 أؼشف أبى حلُل  ًذًشها:

 بانتومايم

 )عامية(

 السعيد  المصرى

 :املىاكؽىن 

 د3 خالذ حىدة

اس  غمش ؼهٍش

 ًذًشها:

 خالذ الفاوي  

 صولو الخليفة

 )قصص( 

 شريف عبد المجيد

 :املىاكؽىن 

 سضا غطُت 
 دمحم ظلُم ؼىؼت

 

 ًذًشها:
 نهلت الىلُب 

 مد جبريلمح

 :املؽاسكىن 

ا غىاوى  د3 دمحم صكٍش
 ؼىقى بذس ًىظف

 ًذًشها:

 أحمذ الجىاًنى 
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 مخيم مكاوي سعيد

 العاغت 
 الُىم

 مةالقوى النحع
 اهر(وظ)جتليحت و

21 – 23.2 

 تفى ديوان الشعر
1 - .3.2 

 على محئدة السرد
4 – 03.2 

 مسرية كحتب وجتربة
6 – 73.2 

 األحد
4/1/1228 

 نقاش جماعي حول

الشعر الشفاهي في البادية 

 والحدود

   :         املؽاسكىن 
 -ُمظااااااالػ 3 أًمااااااً غبااااااذد -د دمحم العىىساااااا ي

 -أباى الفخاىح البرغيا ي -حمذ خالذ ؼػُب

امش أبااى غاا -غُطااه بااىأمعاالم  -ساغااب كاظاام
 أبى هىسا -الجماصي 

 ًذًشها:

ف العجني   غبذ اللادس طٍش

 وعلى المدى أبقاها

 )فصحى(

 مختار عيسى

 :املىاكؽىن 

 أحمذ مىفىس  د3

ذان  د3 دمحم ٍص
 ًذًشها:

 إيهاب الىسداوى 

 حفلة الكوثر

 )رواية(

 على عطا

 :املىاكؽىن 

 ظُذ الىكُل

ذا ـالخد3   هٍى
 ذًشها:ج

 ههى محمىد 

 

 نهاد صليحة

 :املؽاسكىن 
 د3 ظىاء ـلُحت

 د3 ظامُت حبِب

 حشحغ ؼكشي 
 غمشو كابُل

 د3 أحمذ غامش

 دمحم الشوبى
شي   طاسق الذٍو

 غفذ ًحيى

 
 ذًشها:ج

 ماٌعت صكى 

     

 اإلثنني
0/1/1228 

 ندوة حول

شالتين .. تجليات الحاليب و"

 "الموروث الشفاهى الشعبى

 :ًخحذر فيها
 د3 ـالح الشاوي 

 الباحث: معػىد ؼىمان

  :ًذًشها

 طاسق غمشان

بيت مهجور ومش 

 فاضى )عامية(

 فوزى عيسى

 :املىاكؽىن 
 محمىد الؽارلى

 ؼشكاوي حافظ

 ًذًشها:

 دمحم أبى اللُف 

 تاء التأنيث الساكنة

 )قصص(

 فاطمة الصعيدى

 :املىاكؽىن 
 د3 دمحم غلى ظالمت

 د3 حعام حاًل

 ًذًشها:

 غبذ الشحمً سؼاد 

 سعيد الكفراوي

 :ًذًشها

 سصق فهمى
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 مخيم مكاوي سعيد

 العاغت 
 الُىم

 مةالقوى النحع
 اهر(وظ)جتليحت و

21 – 23.2 

 تفى ديوان الشعر
1 - .3.2 

 على محئدة السرد
4 – 03.2 

 مسرية كحتب وجتربة
6 – 73.2 

 

 الجالثحء
6/1/1228 

 نقاش جماعي حول

 "أحفاد سيد درويش"

  :املؽاسكىن 

 -أحمذ خلف -حعً صكي -دمحم غضث
م ـالخ -فاطمت دمحم غلى غهذي  -مٍش

 سمضان العِس ي -غلى إظماغُل -ؼاكش

 ًذًشها:
 حاجم غضث 

 

 نثر الدر

 )فصحى(

 السماح عبد اهلل

 :املىاكؽىن 
 د3 غبذ الحكم الػالمى

 حمػت د3 غاًذي غلى

 ًذًشها:
 أحمذ إبشاهُم حاد 

 الدوابة

 )رواية(

 أمل خليفة

 :املىاكؽىن 
 ؼػبان ًىظف

 غُذ غبذ الحلُم

 ًذًشها:
 أمُىت غبذ هللا 

 شريف رزق

 :املؽاسكىن 

 د3 ـالح العشوي
 سفػذ ظالم

ض  غاطف غبذ الػٍض

 د3 غماد سصق
 ًذًشها:

 د3 غبذ الىاـش هالل 

 األربعحء
7/1/1228 

 نقاش جماعي حول

.. الثقافة  سرح الهواةم"

 الجماهيرية"

 -ؼارلي فشح -محعً الػضب :املؽاسكىن 

ظُذ  -أحمذ خلُفت -أحمذ ـالح حامذ

غ -فؤاد  دًىا البذوي  -أؼشف غتٌر
 ًذًشها:

 ً  غضث ٍص

 ]ٌػلبه غشض مً معشح الؽاسع 
 لفشكت املفطبت املعشحُت 

 جألُف وإخشاج: غبذ الهادي الىجمي[

 للطيبين أمثال

 )عامية(

 ةد شحاتسعي

 :املىاكؽىن 

 د3 ـذًم غطُت
 ٌعشي حعان

 ًذًشها:

 غادل حالل 

 دار مزدحم بالحمقى

 )قصص(

 عبد النبى فرج

 :املىاكؽىن 

 د3 ؼاكش غبذ الحمُذ
 غادل ضشغام

 ًذًشها:

 محمىد خير هللا 

 إيهاب البشبيشى

 :املؽاسكىن 
 أظامت فشحاث

 فىصي غِس ى

 د3 خالذ غبذ الغنى
  حمذي غبذ الشاصق 

 ًذًشها:

 بذ الػلُم إظماغُلغ
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 مخيم مكاوي سعيد

 العاغت 
 الُىم

 مةالقوى النحع
 اهر(وظ)جتليحت و

21 – 23.2 

 تفى ديوان الشعر
1 - .3.2 

 على محئدة السرد
4 – 03.2 

 مسرية كحتب وجتربة
6 – 73.2 

 

 اخلميس
8/1/1228 

 نقاش جماعي حول

..  الزجل والشعر الحلمنتيشي"

 سخرية نقد الواقع"

  :املؽاسكىن 

 -غالء سصق -خضش غىض -أظامت غُذ

مشصوق دمحم  -دمحم الذًب -فاسط اللشش ي
د3 مفطفى  -خمِغ غطُت -مشصوق 

 -غبذ الؽكىس ضشاس -سضا غبادة -سحب

م غ غفاف أحمذ  -بذ الحمُذغبذ الكٍش

 ًاظش كطامؾ -دمحم الذلُل -جشكي
 ًذًشها:

 فاسط اللشش ي 

وكان رأسى طافيا 

 على النيل )فصحى(

 كريم عبد السالم

 :املىاكؽىن 
ذا ـالخ  د3 هٍى

 بهاء غبذ املجُذ

 ًذًشها:

 غماسة إبشاهُم 

 البرتقالة والعقارب

 )رواية(

 طلعت شاهين

 :املىاكؽىن 
 د3 غماس غلى حعً

 ي غبذ هللاد3 ٌعش 

 ًذًشها:

 غلى غطا 

 طاهر البرنبالى

  :املؽاسكىن 

 ٌعشي حعان

 معػىد ؼىمان

 غبذا الضساع

 ظامي البلص ي
 غمشو الؽُخ

 تظػُذ شحاج

 ظمير  مير
  ًذًشها:

ش  محمىد دٍو

 

 اجلمعة
9/1/1228 

 ندوة حول

 التفاعل بين اإلنسان والبيئة "

 "شالتينالفى حاليب و

 :  املؽاسكىن 

 الذاًم د3 أحمذ غبذ

 د3 ـفىث حعين
 ًذًشها:

 العػُذ املفشي  

غزال ماشى فى 

 صحرا روحى  )عامية(

 محمد خميس

 :املىاكؽىن 

 خالذ حعان

 حاجم مشعى
 ًذًشها:

 غمش مكشم 

 التورتة

 )قصص(

 محمود أحمد على

 :املىاكؽىن 

 د3 غاًذي غلى حمػت

ً غمش  حٍض
 ًذًشها:

 غبذ الػلُم إظماغُل 

 عبد الستار سليم

 :املؽاسكىن 
 غضث الطيري 

 د3 حعام غلل

 سمضان غبذ الػلُم
 ًذًشها:

 إظماغُل الؽِؽُنى 

 


