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 مخيم أحمذ فؤاد نجم

  الثقايفاملقهى   أمحد فؤاد جنمخميم 
 العاعت

خ  التاٍس
1 – 3 3 – 5 5 – 7 7 – 9 

 السبت
ًىاًش  77

7118 

 كتابات األقدمني

 األنساب للحمداني 

 الععذوويد. أظامت 

 د. مفطفى الؽُمي

 د. مدمىد البُىمي

 

 

خبيئة "مناقشة رواية 

 "العارف

 : عماس على خعًالياجب

 د عضة واملاملىاكؽىن: 

 عفام العذوي، .د

 ظمير مىذي. د

 : خمذي البطشانًذًشها

 

 

لقاء مفتوح مع الكاتب 

 والروائى: حمدى البطران

 ه ألادبُت والثلافُت خىل ججشبت

 بعذ سواًته

اف"  "ًىمُاث لابط فى ألاٍس

 الؽاعش: ٌعشي خعان: ًذًشها

مع الدكتور صالح  لقاء

 هاشم حول كتابه

 "الفقراء الجدد"

ذا ـالح،  .داملىاكؽىن:   هٍى

 عبذ الخالم فاسوق، .د

 ماهش خعً

 عفام العذوي  .د :ًذًشها

 األحد
ًىاًش  78

7118 

 كتابات األقدمني

 هذه رسالة جليلة 

 في توجيه النص 

 بعض الكلماتفي 

 البن هشام

 د. بؽير الذماطي

 دمحم العُذ خعين

 د. عبذالىاـش خعً

 د. هذي عبذاملحعً

 مناقشة رواية:

  "ممرات الفتنة" 

 مفطفى البليى للياجب:

 ؼىقى بذس ًىظف، املىاكؽىن: 

 دمحم عطُت

 عبذالشخمً العطُفى. أ: ًذًشها

 :مناقشة رواية

 "الشيطان يحب أحيانا"

يب خفنىللياجبت   الععىدًت : ٍص

 عفام العذوي،  .د املىاكؽىن: 

ف الجُاس، .د  ؼٍش

 ؼىقى عبذ الحمُذ

 :ًذًشها

 الىاكذ واملترحم: سبُع مفتاح 

 :مع قاءل

 الكاتب واألديب
 والطبيب النفسى:

 أخمذ الباظىس ى. د

خىل ججشبته فى ألادب والطب 

 الىفس ى والعالكت بُنهما

 الياجب طلعت سلىان: ًذًشها
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 مخيم أحمذ فؤاد نجم

 العاعت

خ  التاٍس
1 – 3 3 – 5 5 – 7 7 – 9 

 ثننياإل
ًىاًش   79

7118 

 كتابات األقدمني

الشونة "ب امخطوط كت

في تاريخ السلطنة 

  "السنارية

 بن الحاج أبو علي ألحمد

 ي عبذالحييد. مد

 د. هشم الفاوي 

 د. ظمير فالل

 :مناقشة رواية

 "توابيت عائمة"

للياجبت العىداهُت ظىصان 

 الياؼف

 املىاكؽىن:

 عضوص على اظماعُل .د

 دمحم سفُع

 مىفىس خالذ 

اك :ذًشهاج  عضة ٍس

 :مناقشة رواية

 "باب الدنيا" 

 بشاهُم طهإدمحم /  للياجب

 املىاكؽىن: 

 خعان علل  .د

 بشاهُمإهاوس ى  .د

 مذخت الجُاس .د

 عمشو همال خمىدة: ًذًشها

 8,03ىلإ 7من
 أمسية ليبية

 مىاكؽت سواًت 

 "خفايا القصر المسحور" 

 بشاهُم الفلُه،إأخمذ  .د

 خعً ألاؼلم،  .داملىاكؽىن: 

 ظالم هىذاوي،

  : ًذًشها

 عىك عبذ الهادي الؽاعشي 

 

 03إىل  8,03من 
 مىاكؽت املجمىعت اللففُت 

  ""الطيار البرونزى

 للياجب مدمىد العىهنى

بشاهُم إحابش املىاكؽىن: 

 دمحم علُلت العمامى - العبُذي

 الجالثاء
ًىاًش  31

7118 

 كتابات األقدمني

 جواهر األحجار 

 ماسويهالبن 

 د. مختاس الؽٍشف

 د. مدمىد مىفىس 

 مناقشة رواية 

"الجراد األبيض ومياومات 

 أعلى النهر"

 للياجب: ـالح مطش

 بشاهُم طهإدمحم  .داملىاكؽىن: 

 أخمذ ظشاج

 العُذ سؼاد .د

 أماوى الؽشكاوي  :ذًشهاج

لقاء مفتوح مع الشاعرة 

 األردنية:

ؽت  صلُخت أبى َس

ت  خىل ججشبتها الؽعٍش

 وإلابذاعُت والثلافُت

 : الؽاعش أخمذ الؽهاوي ًذًشها

 مدينةمناقشة كتاب "

 نهائية" الحوائط الال

 طاسق إمام .للياجب

  أهِغ الشافعى املىاكؽىن:

اد خذاػ، مشوان على  ٍص

 : الؽاعش مدمىد خير هللاًذًشها
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 مخيم أحمذ فؤاد نجم

 العاعت

خ  التاٍس
1 – 3 3 – 5 5 – 7 7 – 9 

 األربعاء
ًىاًش  31

7118 

 كتابات األقدمني

 رسالة في الموسيقى

 الطوسيلنصر الدين 

 د. فتحي الخمِس ي

ً هفاس  د. ٍص

مة إبداعية بين شباب ءتو

شعراء الجزائر وشباب 

 المصريين والعرب

سلا سبُعت، خلُمت  :املؽاسهىن  

الح، هىال ًتُم، كطاي، سابذ ف

 خشون،آظعذ على حفال، و 

 خىين عمش .: دذًشهاج

: لقاء مع الكاتب المغربى

 أهِغ الشافعى

 خىل هتابه اللفص ى: 

 الهُئاثخُاط 

 دمحم الشحاث .داملىاكؽىن: 

 سلا عطُت .د

لت: ًذًشها  وخُذ الطٍى

 الدكتورةلقاء مفتوح مع 

 فوزية أسعد

 ومىاكؽت سواًتها 

 "الفشاعىت املاسكىن"

 : د. عضة واملاملىاكؽىن 

 د. عفام العذوي 

 : هالت البذسي جذًشها

 اخلميس
فبراًش  1

7118 

 كتابات األقدمني

 تاريخ وليم الصوري 

 لوليم الصوري

ذان   د. ٌعشي ٍص

 د. دمحم سخُل

 د. عمش لطف

 .. لقاء مع 

تُت  /  الؽاعشة والباخثت الىٍى

 عالُت ؼعُب .د

خىل ججشبتها إلابذاعُت 

 وألاوادًمُت والثلافُت

 : ًذًشها

 أخمذ الؽهاوي .الؽاعش 

 .. لقاء مع

ان الؽاعش والىاكذ :  أمجذ ٍس

ت وحُل  خىل ججشبته الؽعٍش

 اثُالعبعُي

 : ًذًشها

 الجعفشي  أخمذ.الؽاعش

 52احتفالية بمناسبة مرور 

عاما على صدور جريدة 

وجىكُع جالجت  أخبار األدب،

 هتب:

 فنانون متمردون:

 طاسق الطاهش

 أخبار األدب ونوبل

 إيهاب الحمشي ، هذًش الحجش

 عضة وامل .: دذًشهاج

 اجلمعة
فبراًش  7

7118 

 كتابات األقدمني

 األنوار والمراقب 

 ليعقوب القرقساني

ذي  د. أخمذ هٍى

 د. نهلت سخُل

 د. خعين عبذ البذٌع

 ..لقاء فكرى 

/  مع الياجب واملفىش الذهتىس 

 خالذ مىتفش

ت الشاهىت  خىل اللماًا الفىٍش

  وخفل جىكُع لىتابه ألاخذث:

 "هل هزه بذيهُاث دًيُت؟!"

 حمال خعان دهتىسة.: ذًشهاج

 مناقشة رواية "زجزاج"

 ألاظىدسلىي  للياجبت:

 : املىاكؽىن 

 ظعُذ الىفشاوي 

 دمحم طه ابشاهُم .د

 ظمير مىذي .د

 دمحم سفُع: ًذًشها

 مناقشة كتاب 

 "ذكريات ومقاالت وصور"

 عن الشاعر أمل دنقل

 حابش عففىس  .للذهتىس 

 د هبُل عبذ الفتاحاملىاكؽىن: 

 طاسق الىعماوى .د

 دمحم الشحاث .د

 همال مغُث .د: ًذًشها
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 مخيم أحمذ فؤاد نجم

 العاعت

خ  التاٍس
1 – 3 3 – 5 5 – 7 7 – 9 

 السبت
فبراًش   3

7118 

 كتابات األقدمني

رسالة ثامطيوس إلى 

 يوليان الملك

 لثامسطيوس

 هفين مععذ

 د. عماس علي خعً

 د. مذخت ـفىث

مناقشة كتاب: 

انتصارات أكتوبر فى "

 الوثائق اإلسرائيلية"

 جشحمت : د ابشاهُم البدشاوي 

 املىاكؽىن: 

 دمحم دمحم الهباسي  .د.لىاء 

 مدمىد خلف .د .لىاء

 أهىس مغُث .د: ًذًشها

 سئِغ املشهض اللىمى للترحمت

حول الكتابة النسوية 

 العربية

 فىصٍت ؼاهين،  املؽاسهىن:

 هُام كبالن

 مىاس خعً فتذ الباب

 هذي جىفُم

 عضة سؼاد .د

فآاللاـت : ذًشهاج  مال الؽٍش

مناقشة رواية "سراديب 
 الدهب"
 للياجب : دمحم العىن 

 املىاكؽىن: 
 عبذ الىاـش خعً .د

 أخمذ خعً
 دمحم سفُع

 خمذ لطفىأ .د
 : ًذًشها

 ؼشكاوي خافظ /الؽاعش

 األحد
فبراًش  4

7118 

 كتابات األقدمني

 الفالكة والمفلوكون

 للدلجي

 د. أظامت الععذووي

 الذًً يد. دمحم مدي

 هبُل فشج

مناقشة رواية "بنات 

 الحاج"

 هالت فهمى/ للياجبت 

 أخمذ ظشاج:  املىاكؽىن 

 مدمىد المبع .د

 مذخت الجُاس .د

 هفِعت عبذ الفتاح :ذًشهاج

مناقشة رواية "لعنة ميت 

 رهينة"

 ظهير املفادفت/  للياجبت 

ذا ـالح .داملىاكؽىن:   هٍى

 دمحم ظلُم ؼىؼت .د

 ظُذ مدمىد :ًذًشها

 .. لقاء مع

 سفعت ظالم / الؽاعش

ت والثلافُت  خىل ججشبته الؽعٍش

 والترحمت

 على عطا. الؽاعش: ًذًشها

 ثننياإل
فبراًش  5

7118 

 كتابات األقدمني

 مصالح األبدان واألنفس 

 للبلخي

 ظلىي عبذ الباقي

 د. آمال همال

مناقشة رواية "ترانيم 

أماوى /  للياجبتأنثى" 

 الؽشكاوي 

 بشاهُم دمحمإ .داملىاكؽىن: 

 أخمذ الباظىس ى .د

 مفطفى ظلُمان

 :ذًشهاج

 مت  املشس يالؽاعشة فاط

 أمسية عراقية:

  املؽاسهىن: 

 خضعل املاحذي .د. الؽاعش

 أمجذ دمحم ظعُذ. الؽاعش 

 عزاب الشوابى .الىاكذ

 د. عماس أخمذ عبذ الباقي

 :ذًشهاج

 بثِىت الىاـشي  .اللاـت

 .. لقاء مع

أخمذ بهاء الذًً / املهىذط 

 ؼعبان

 :هخىل هتاب

"الشياطين يرفعون 

 المصاحف"

 همال مغُث د. :ًىاكؽه

 : ًذًشها

 اللُف أبى دمحم .الؽاعش



 

 

 
72 

 مخيم أحمذ فؤاد نجم

 العاعت

خ  التاٍس
1 – 3 3 – 5 5 – 7 7 – 9 

 الجالثاء
فبراًش  6

7118 

 كتابات األقدمني

 ألف ليلة وليلة

 العالم الؽارلي عبذ د.

 د. سلا عطُت

 د. ؼٍشف ختِتت

 د. دمحم الشحاث

 مناقشة "صخرة بتهوفن"

 دمحم داود / للياجب

 املىاكؽىن: 

 عفاف عبذ املعطى، .د

 بشاهُم دمحم،إ .د

 مذخت الجُاس، .د

 مفطفى ظلُمان

 ظمُت التروى : ذًشهاج

مشاكل الكتاب المترجم 

بين الناشر والمترجم 

 والجهات المانحة:

 :الىاؼشان املؽاسهىن: 

ذ صهشان  فٍش

 وائل املال

 "معهذ حىجه" أميرة املفشي 

 لىظُان دًالظىهج :

 املشهض الثلافى الفشوس ى

  :املترحمان

 عال عادل .أ -أخمذ خعان  

 دًىا مىذوس  :جذًشها

 .. لقاء مع

 الؽهاوي أخمذ /  الؽاعش 

خىل مؽىاسه الؽعشي وججشبته 

إلابذاعُت، ومفادسها الثلافُت 

 فى التراث والتفىف

 : ًذًشها

 مفطفى عبادة .الؽاعش

 األربعاء
فبراًش  7

7118 

 كتابات األقدمني

 مباهج الفكر 

 ومناهج العبر 

 البن الوطواط

 د. خعام عبذ الظاهش

 د. أظامت الععذووي

 ـالح عبذالحمُذ

 :لقاء مع

 الباخث والياجب الذهتىس: 

 دمحم طه علُىة

 خىل 

 "العالكت بين الذًً والذولت"

 : هبُل عبذ الفتاحاملىاكؽىن 

 د. دمحم مديي الذًً

ض .أ: ًذًشها  ظامى عٍض

  لقاء مع

 الؽاعش الذهتىس: خعً طلب

خىل ججشبته إلابذاعُت 

 والثلافُت

خىل  توسؤي هلذً كشاءةمع 

 إبذاعه

 الحمُذ على عبذ د.: ًذًشها

 لقاء مع 

تُت:  الياجبت الىٍى

ؾ  فىصٍت ظالم الؽَى

خىل ججشبتها إلابذاعُت وأخذث 

 سواًاتها:

 )الجمُالث الثالث(

 املىاكؽىن: اعتذال عثمان

 حمال اللفاؿ 

ذ أبى ظعذة  فٍش

 : ًذًشها

 أخمذ الجعفشي  .الؽاعش
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 مخيم أحمذ فؤاد نجم

 العاعت

خ  التاٍس
1 – 3 3 – 5 5 – 7 7 – 9 

 اخلميس
فبراًش  8

7118 

 كتابات األقدمني

 النيل لألقفهسي

 

 الظاهش د. خعام عبذ

 د. أخمذ عبذالباظط

 

  لقاء مع

 الؽاعش والباخث

 ظعذ عبذ الشخمً

سئِغ الهُئت العامت للفىس 

 الثلافت ألاظبم

ت ودوس  خىل ججشبته الؽعٍش

 الهُئت فى املجتمع

 ٌعشي خعان .الؽاعش: ًذًشها

 

 أمسية سودانية:

 ً  مع الؽاعٍش

 ًىظف الحبىب،

 وعادل ظعذ

 والياجبت الشوائُت 

  ظىصان واؼف

 ـالح الذًً دمحم: والىاكذ

 هؽام العشبي  .الؽاعش: ًذًشها

 

  ..لقاء مع

ذ .الباخثت الذهتىسة  هاهذ فٍش

خىل هتابها "دواء وعلل".. 

وكفت اصدهاس وانهُاس ـىاعت 

 الذواء فى مفش

 ٌؽاسن فى املىاكؽت

 وف خامذءس .د

 مفطفى الطىاوى: ًذًشها

 اجلمعة
فبراًش  9

7118 

 كتابات األقدمني

 كتاب السموم 

 لشاناق

ض  د. فؤاد عبذ العٍض

 لقاء مع

الياجبت الشوائُت وإلاعالمُت 

 ألاسدهُت : 

 ظمُدت خَشغ، 

خىل ججشبتها إلابذاعُت 

 وإلاعالمُت

 :ذًشهاج

 هالت البذسي  الياجبت الشوائُت:

  لقاء مع

 الياجب والباخث واملفىش:

 هبُل عبذ الفتاح

خىل كماًا: الشخفُت 

وملاومتها  الىطىُت وملىماتها

 لخطش إلاسهاب

 : ًذًشها

 ظمير مشكق الباخث واملفىش:

 8,31إلى العاعت  7مً العاعت 

 لقاء مفتوح مع

 الياجب والؽاعش

ض ألاوس ى  عبذ العٍض

ختى العاعت  8,31ومً العاعت 

 العاؼشة

 لقاء مفتوح مع

 عبذ املجُذ الشاملى .د

 خىل 

"مؽىالث لغت الصحافت 

 العشبُت املعاـش"

ً عبذ الهادي .د: ًذًشها  ٍص
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