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 رئيس مجمس اإلدارة
 رئيس السعرض

 د. هيثم الحاج عمي
 

 رئيس مجمس اإلدارةنائب 
 العداسي الدين د. أحسد بهي

 
 اإلشراف التحريرى 

 مرطفى غشايم
 

 والتشفيذ الفشى اإلخراج
 مرطفى نرار

 
 والجرافيك الغالف والترسيم الداخمى
 سسر قشاوي 
 إيسان حافظ

 
 مراجعة لغهية

 مروان حساد
 

 السادة جسع
 دمحم أبه الدعهد

 
 اللجنة العليا للمعرض

  شوزان القلييند. 
 أ. شريف بكر

 ضياء رشوانأ. 
 أ. حممد شلماوي

 أ. حممود الورواري
 مصطفى عس العربأ. 

 أ. نبيل عبد الفتاح
 د. هيثم احلـاج علي

 أ. يوشف القعيد
 الثقافية إلعداد الربنامج الثقايفاللجنة  

 إســــالم بيهمــــي المقـــاء الفكـري: 
 حدان كسال –مرطفى غشايم  :السحهر الرئيدــي 

 رشـــــــــا الفقي :ضيـــف الذرف 
  د. شهكت السرـــــري  ب وكـــتاب: كــات 

 دمحم السرري  –يحيى إسساعيل  –مروان حساد   السئهيات: 
 د. سهير السرادفـــــة السهائـد السدتديـرة:  

 مرطفى عز العرب –د. ههيدا صالح  ممتقى الذبــــاب:  
  السرري سعيد   - عادل سسيح -خزر فاسد.  : ديهان الذعراء 
  أشرف أبه جميل - جهدة رفاعي  :ممتقــــى اإلبداع 
 شعبـان يهسف –سمهى بكر  :السقهـى الثقــافي 

 نهرا غشيم  :الديشســـــــا 
 أسامة قاسم   :السدرح السكذــهف 

 صالــــح فتحــــي : الفشـــــــهن  
  عال عادل –إيشاس الدكروري   :تهقيعالحفــــالت  

  أحالم أبه نهارة –أبه الفتهح البرعري  :السررية نذاط البادية 
 سحر رمزان – ميرفت مرسي :أنذطــــة الطفل 

 أحسد تهفيق -حشان مهسى   
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 األنشطة والفعاليات الثقافية والفنية
 

 المقـــاء الفكـري  - السعرضشخرية  - يالسحهر الرئيدــ :قاعة عبد الرحسن الذرقاوي  
 ضيف الذرف لطيفة الزيات:قاعة  

 السئهيات – كــاتب وكـــتاب سيد حجاب:قاعة  
 ممتقى الذبــــاب -لمشاشرين  البرنامج السهشي – السهائـد السدتديـرة دمحم أبه السجد:قاعة  

 ديهان الذعراء : مخيم فؤاد حداد 
 ممتقــــى اإلبداع سعيد: مخيم مكاوي  
 السقهـى الثقــافي مخيم أحسد فؤاد نجم: 
 نذاط الديشسا مخيم يهسف شاهين: 
 السدرح السكذهف :مدرح زكريا الحجاوي  

 الفشهن  مخيم الفشانة شادية: 
 حفالت التهقيع :مخيم عبد الرحسن األبشهدي 

 ندوات األزهر مخيم األزهر: 
 السرريةبيت العرب .. بيت البادية  مخيم الذيخ صديق أبه عبعاب: 

 البيع باإلهداء جشاح الجزائر: 
 

 (1الهرش الفشية لمطفل ) ركن بابا شارو: 
   (2الهرش الفشية لمطفل ) ركن فريدة عهيس: 

 أنذطة الطفل     حفالت التهقيع ركن أبمة فزيمة:  
 واأللعاب الذعبية ورش الحكي عبد الرحيم: ركن مجدي 

 العروض الفشية لمطفل :مدرح دمحم فهزي  
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 القوى الناعمة.. كيف؟

 

مً ميطلل الشعْز « الكْٚ الياعن٘.. نٔف؟»خيتاز معسض الكاٍسٗ الدّلٕ للهتاب ٍرا العاو شعازِ 

                                                                                             باملطئْلٔ٘ جتاِ الدّز احملْزٖ الرٖ تلعبُ الجكاف٘ املصسٓ٘ نكاطسٗ للجكاف٘ العسبٔ٘؛ مطتخضس ا املاضٕ يف 

                                                                                          تأثريِ ّزٓادتُ ّمطتشسف ا املطتكبل يف آفاقُ ّطنْحاتُ. ّقد أزادت جلي٘ املعسض أٌ تضع ٍرا الشعاز يف 

العسبٔ٘ يف حلظتَا الساٍي٘ ّيف ظل ضٔادٗ عصس التكئ٘  مْادَ٘ التخدٓات املعكدٗ اليت تْادََا الجكاف٘

اىطالق٘ ددٓدٗ للبخح عً اآللٔات الجكافٔ٘ اليت ميهً مً خالهلا « نٔف؟»ّاملعلْمات؛ لٔدشً التطاؤل 

 مْانب٘ املتػريات الجكافٔ٘ اليت حتٔط بْطييا العسبٕ. 

٘  يف حمٔطَا حماّل٘ الضتعادٗ الدّز امل« الكْٚ الياعن٘»ناٌ اختٔازىا لشعاز                                    ثؤثس للجكاف٘ العسبٔ٘ عام

ٓ ا يف فتح آفام التطامح « الكْٚ الياعن٘»اإلقلٔنٕ ّيف جمال فاعلٔتَا الدّلٔ٘. فكد أصبخت                                     مفَْم ا مسنص

ٔ ا يف اجملتنعات،                                                                                              ّالطالو ّقبْل اآلخس مً خالل املنازضات الجكافٔ٘ اليت تتيْع أشهاهلا لتخدخ تأثري ا إجياب

التكلٔدٖ للتأثري )الكْٗ الصلب٘(. ّٓيفتح ٍرا الشعاز باىفتاح مفَْو الجكاف٘ ىفطَا؛                 بعٔد ا عً الينط 

لتلعب الصياعات الجكافٔ٘ ّاحلسف الٔدّٓ٘ ّاقتصادٓات املعسف٘ ّالفيٌْ الشعبٔ٘ ّغريٍا مً املنازضات 

ٓ طنٙ بـ                                                                                 الجكافٔ٘ دّز ا بازش ا يف تدعٔه الكْٗ الياعن٘، ديب ا إىل ديب مع األدب ّالفهس؛ لٔشنل                     ذلو نلُ ما 

 «.الدبلْماضٔ٘ السشٔك٘»

مً ٍرا امليطلل اىفتخت فعالٔات معسض الكاٍسٗ الدّلٕ للهتاب يف دّزتُ احلالٔ٘ علٙ عدد ّاضع مً 

                                                                                        اجملاالت اليت ت ػطٕ نل ما ميهً أٌ ٓيدزج حتت مفَْو الكْٗ الجكافٔ٘؛ فباإلضاف٘ إىل احملْز الفعلٕ لهل 

املعسض جمنْع٘ متيْع٘ مً الفعالٔات اليت تتذاّش األىشط٘ الفهسٓ٘ ّاألدبٔ٘ ثكاف٘، ٍّْ الهتاب، ٓكدو 

املعتادٗ لتشتنل علٙ الفيٌْ املْضٔكٔ٘ ّالعسّض املطسحٔ٘ ّالطٔينائٔ٘ ّغريٍا، ننا اٍتنت جلي٘ 

                                                                                      املعسض ٍرا العاو أٌ تشنل فعالٔاتُ نل ما ْٓثل الصل٘ مع الجكافات املدتلف٘، شسق ا ّغسب ا. 



  

 
5 

 

 

إلضاف٘ إىل اضتهنال دعه فهسٗ معسض نتاب الطفل اليت بدأىاٍا يف دّزٗ العاو املاضٕ؛ لٔهٌْ ٍرا با

٘ ، نتب ا ّفعالٔات .                                                                         معسض الكاٍسٗ الدّلٕ للهتاب يف بثؤزٗ اٍتناو األدٔال ناف

٘  للعاو بشعاز املعسض ازتباط ا ّثٔك ا، الهاتب الساحل عبدالسمحً الشسقاّٖ ّٓستبط اختٔاز                                            شدصٔ

؛ فكد تيْعت نتابات الشسقاّٖ ما بني الشعس ّالسّآ٘ «الكْٚ الياعن٘»                ْذد ا ميجل مفَْو بْصفُ من

ّاملطسح الشعسٖ ّاملكاالت الصخفٔ٘ ّالهتابات اإلضالمٔ٘، لٔذطد ميذصِ الجكايف اىفتاح الجكاف٘ العسبٔ٘ 

فَْو التطْز الجكايف ذاتَا ّتيْعَا يف أنجس مً جمال. باإلضاف٘ إىل أٌ مطريٗ الشسقاّٖ الفهسٓ٘ جتطد م

ّاالىفتاح علٙ اآلخس لصٔاغ٘ ٍْٓ٘ ثكافٔ٘ ال تيتنٕ إىل ما ضْاٍا ّإمنا تيتنٕ فكط إىل حلظتَا الساٍي٘، 

 ّمثؤضط٘ لطنْحاتَا ّآفام مطتكبلَا.

ّٓطتعٔد معسض ٍرا العاو حضْزِ الجكايف الفاعل يف حمٔطُ العسبٕ باضتضاف٘ بلد امللٌْٔ شَٔد 

                                             لتهٌْ ضٔف ا علٙ الجكاف٘ املصسٓ٘، يف جتطٔد حكٔكٕ « الدميْقساطٔ٘ الشعبٔ٘ اجلنَْزٓ٘ اجلصائسٓ٘»

                                                                                              المتداد الجكاف٘ العسبٔ٘ ّقضآاٍا املاضٔ٘ ّالساٍي٘ ّاملطتكبلٔ٘. ّناٌ ٍرا االختٔاز تأنٔد ا علٙ ّحدٗ 

 الدّز الجكايف العسبٕ يف قضآاِ ّيف عالقاتُ مبخٔطُ اإلقلٔنٕ ّالدّلٕ.

َ ا مبذنْع٘ مً التخدٓات املصريٓ٘؛ ّّحدٍا الجكاف٘ قد ٓبدّ اجملتنع الع                                                                      سبٕ يف حلظتُ الساٍي٘ مْاد

قادزٗ علٙ أٌ تعرب بُ ٍرِ اللخظ٘ الفازق٘. ّقد حاٌ الْقت ليعلً مً ٍيا، مً الكاٍسٗ )قلب الْطً 

تأثريِ، العسبٕ( أٌ الكْٗ الياعن٘ للجكاف٘ العسبٔ٘ ٍٕ ّحدٍا الكادزٗ علٙ أٌ تعٔد للْطً العسبٕ زٓادتُ ّ

                  حاضس ا ّمطتكبل ا.

 اللجنة العليا للمعرض
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 الشرقاوي الرمحن  عبد قاعة

 الندوات الرئيسية

  شخصية املعرض
 رموز مصرية

 ياحملور الرئيس
 ياللقاء الفكر
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 عبد الرحمن الشرقاوي قاعة

 الرئيسية الندوات الشرقاوي عبد الرمحن  قاعة
 

 الساعة
 اليوم 

11 - 1 
1 – 3 

 رموز مصرية/ املعرضشخصية 
3 – 5 

 احملور الرئيسي

5 – 7 

 اللقاء الفكري

 اجلمعة
يناير  66

6108 
 االفتتاح

 السبت
يناير  67

6108 

االحتفاء بإصدار 

سلسلة "أدب 

األقليات الصينية 

 بالعربية" 

 ٌعلبه 

ملخلى الخعاون 

مجال في  الثلافي 

اليشر وألادب بين 

 مصر والصين

املشاركىن: رئِط 

ت  الهُئت الصٍر

 –العامت للكخاب 

رئِط اجحاد 

ين  ً املصٍر الىاشٍر

ىن – في  خبراء مصٍر

اللغت الصِىُت 

ت  والعالكاث املصٍر

 الصِىُت

 والرواية الشرقاوي 

  -حابر عصفىر د. :   املشاركىن 

ا العضُلد.  – حضين حمىدهد.   يثٍر

 ي بذو  دمحمد. : ًذًرها                 

 تدير مصركيف 

 قوتها الناعمة؟

  -عبذ املىعم صعُذد. : املشاركىن 

 صالح صالم  -يعمرو الشىبكد. 

    :        ًذًرها                              

 الىرواري محمىد  إلاعالمي 

 أ. عس الذًً ميهىبي

 (ي )وزٍر الثلافت الجسائر 

 د. إًىاش عبذ الذاًم

 (تالثلافت املصٍر ة)وزٍر 

 دمحم عبذ الرحمً إلاعالمي : ًذًرها
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 عبد الرحمن الشرقاوي قاعة

 الساعة
 اليوم 

11 - 1 
1 – 3 

 رموز مصرية/ املعرضشخصية 
3 – 5 

 احملور الرئيسي

5 – 7 

 اللقاء الفكري

     

 األحد
يناير  68

6108 

 

  

 

 رموز مصرية:

 .. نجيب محفوظ

 سنة على نوبل 30  

  -خيري دومتد.  :املشاركىن 

 رضا عطُت  -أماوي فؤادد. 

 :  ًىصف اللعُذًذًرها

 صادر القوى الناعمةم

 العالمفي  ومكانة مصر

  -صهير عبذ الضالمد. : املشاركىن 

 يجالء والهد.   -وائل فاروق د.

 إبراهُم هىارد. : ًذًرها

 الكابتن محمىد الخطُب

 شٍرف فؤاد إلاعالمي : ًذًرها

 ثننياإل
يناير   69

6108 

 الدولي المؤتمر 

الثالث للتواصل 

 العربي  الثقافي 

 الروسي

 عرض كتاب

ن. "مً لُىين إلى بىجي

روصُا في الشرق 

 ىألاوصط وألادو

: ألكس ي املشاركىن 

فاصُلُف "مؤلف 

  –الكخاب" 

د. حضين الشافعي 

 –"رئِط دار اليشر" 

د. دمحم هصر الجبالي 

 -"املترحم" 

والرؤية  الشرقاوي 

 االجتماعية

   -دمحم أبى الغار د.    :املشاركىن     

ً البغذاد د.  -أحمذ زاًذ د.   يوضٍر

                 : شعبان ًىصفًذًرها

 مصر والقدرات الكامنة  

 ماحذ هجمد. :  املشاركىن  

رعبذالضالم د.   هٍى

 ًىصف الىرداوي د.

 أًمً عبذ الىهابد. : ًذًرها 

 د. زاهي حىاش

 الكاجب الصحفي/ :ًذًرها

 صلُمان حىدة
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 عبد الرحمن الشرقاوي قاعة

 الساعة
 اليوم 

11 - 1 
1 – 3 

 رموز مصرية/ املعرضشخصية 
3 – 5 

 احملور الرئيسي

5 – 7 

 اللقاء الفكري
 

 الثالثاء
 يناير 01
 6108 

 الدولي المؤتمر 

الثالث للتواصل 

 العربي  الثقافي 

  الروسي
.. عرض كتاب

"روسيا والعالم 

.. اإلسالمي

حوارات 

 الحضارات"

: الكخابمؤلف 

الضفير أهىربُك 

 فاضلُاهىف

 املترحم: 

 يد. دمحم هصر الجبال

 رموز مصرية:

 .. توفيق الحكيم

 سنة على ميالده           020

 دمحم الضُذ عُذ: املشاركىن        

 د. حضً عطُت

 ي حرحط شكر 

  عسوز إصماعُلد. : ًذًرها

 

 القوى الناعمة المصرية .. 

 استعادة الدور المفقود

 يخالذ الخمِس  د.: املشاركىن 

 خالذ عبذ الفخاح .د

 ي صعُذ املصر د. 

 ي : د. أحمذ مىس ى بذو ًذًرها 

 

 بً مخلىف )املغرب( يعل

 :  د. أهىر مغُثًذًرها

 األربعاء
 يناير 00

6108 
 

 اإلعالم والقوى الناعمة 

  خأصامت الشُ: املشاركىن 

 الضُذ الغضبان

 حمذ بً عبذ هللا اللاض ى. أ

 حىرحِضُانجىماش 

 الىرواري محمىد  إلاعالمي : ًذًرها 

  

 ىوالقو يالفن التشكيل

 الناعمة

 دمحم عبلتد.:  املشاركىن 

 الذًً هجُب عسد. 

 حمذ هىار أد.: ًذًرها                     

  

 دمحم فاًم

 يدمحم الشافع الصحفي : ًذًرها
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 عبد الرحمن الشرقاوي قاعة

 الساعة
 اليوم 

11 - 1 
1 – 3 

 رموز مصرية/ املعرضشخصية 
3 – 5 

 احملور الرئيسي

5 – 7 

 اللقاء الفكري

 

 اخلميس
 فرباير 0

6108 
 

  الشرقاوي 

 يوالمسرح الشعر

س :املشاركىن   صميرة عبذ العٍس

 الشركاوي حالل 

 أحمذ مجاهذ د.:  ًذًرها

والقوى  الموسيقى والغناء

 الناعمة

 إًىاش عبذ الذاًمد. : املشاركىن 

 دمحم صلطان -راجح داود 

 رشا طمىمد. : ًذًرها

 يد. مصطفى الفل

 ىذًل : إلاعالمُت دًىا كجذًرها

 اجلمعة
 فرباير 6

6108 
 

 : رموز مصرية

 لملك أنور عبد ا

 صمير مركصد. :  املشاركىن 

 مغُث أهىر  .د

 د. أحمذ عبذ الحلُم عطُت

  حضً حمادد. : ًذًرها

 القوى الناعمة 

 ورؤية النخبة المصرية          

 دمحم صابر عرب د.: املشاركىن   

 أًمً بكر د.

  محمىد عبذ هللاد. : ًذًرها

 صالح الذًً بىحاه )جىوط(

 محمىد شرف إلاعالمي : ًذًرها

 السبت
 فرباير  0
 6108 

 

 يوالفكر الدين الشرقاوي 

 أهىر مغُث د.: املشاركىن 

 د. أصامت أبى طالب

 دمحم على صالمتد. 

 عمر حرب إلاعالمي : ًذًرها

 القوى الناعمة

 والسياسة الخارجية المصرية

 دمحم العرابي د.: املشاركىن 

 -مصطفى كامل الضُذد. 

 دمحم أهِطالضفير 

 دمحم كمالد. :  ًذًرها 

 (يأحمذ مصطفى )فىان حشكُل

 ي وائل الضمر  الصحفي  :ًذًرها
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 عبد الرحمن الشرقاوي قاعة

الساعة 
 اليوم

1 – 3 
 رموز مصرية/ شخصية املعرض

3 – 5 
 احملور الرئيسي

5 – 7 
 اللقاء الفكري

7 - 9 

 األحد
 فرباير 4
 6108 

 رموز مصرية:

    شادية 

 صمير صُف: املشاركىن 

 يصفاء اللُث -هاوى منهى

 أكرم خسام:  ًذًرها                     

 :السينما المصرية

 أحد مصادر القوة الناعمة

  خالذ عبذ الجلُل د.: املشاركىن 

س  عمر عبذ العٍس

 ماحذة مىرَطد. 

  ي :  طارق الشىاو ًذًرها

 أحمذ عبذ املعطي حجازي 

 خالذ مىصىر  إلاعالمي : ًذًرها

 جلذًم مجلت إًطالُت

 "Domus " 

ىحىاملشاركىن   : فالتر ماٍر

 الثلافي : ممثل املكخب ًذًرها

 باللاهرة يإلاًطال

 ثننياإل
 فرباير  5

6108 

 رموز مصرية:

 السيد يسين

 هبُل عبذ الفخاح  : املشاركىن 

 عبذ العلُم دمحمد. 

 هالت مصطفى                             د.          

 وحُذ عبذ املجُذد. : ًذًرها

والقوى كرة القدم 

 الناعمة

 ًاصر أًىبد. : املشاركىن 

 أًمً ًىوط – يمذحت شلب

اد عللد. : ًذًرها   ٍز

 د. أحمذ خالذ جىفُم

 : إلاعالمُت ريهام مىِبجذًرها

 للاء حىاري 

 حىل إبذاع 

 محمىد املضعذي

باملشاركىن   ي: د. خالذ الغٍر

 يد. مصطفى الكُالو

 : د. دمحم طرشىهتًذًرها

 الثالثاء
 فرباير 6
 6108 

 والسينما الشرقاوي 

 يعسث العالًل :املشاركىن 

 ىأحمذ عل يمجذ

ا  د. عصام زكٍر

                                 يأبى شاد ي: علًذًرها

 الثورة الرقمية

 وتحوالت القوة الناعمة

 د. حالل الجمُعي:  املشاركىن 

 نشٍرف شاهيد. 

 هبُل الطاروطي

  اللبانشٍرف د. : ًذًرها 

 مرس يد. ماًا 

إلاعالمي محمىد  :ًذًرها

 الىرواري 

 

 األربعاء
 فرباير 7
 6108 

 رموز مصرية:

 ن ..يوسف شاهي

 رحيله     ىسنوات عل 00

هشام  -صمير صُف: املشاركىن 

 أمير  رمضِط -صلُمان

  ي :  طارق الشىاو ًذًرها

د والقوى الشعر والسر

 الناعمة

 أحمذ دروَش د. : املشاركىن 

 دمحم الشحاث .د

 يالصافآن د. 

   عبذ العالدمحم د. : ًذًرها

 ىالكاجب حىلُى حشِبىللىو

 (ي)إًطال

 د. محمىد الشُخ، : جلذًم 

 جرحمت د. حضين محمىد
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 عبد الرحمن الشرقاوي قاعة

 

 00 - 0 
0 – 0 

 رموز مصرية/ شخصية املعرض

0 – 5 
 احملور الرئيسي

5 – 7 
 اللقاء الفكري

 اخلميس
 فرباير 8
 6108 

 

  

 والصحافة الشرقاوي

طاملشاركىن  ط حَر  : لَى

 رشاد كامل

 د. مصطفى عبذ الغني

 إيهاب الحضري : ًذًرها 

 

 رموز مصرية:

 يمحمد القصبج

ً هصارد. :املشاركىن   ٍز

 د. دمحم شباهت

س  د. دمحم عبذ العٍس

 ي: حضً زكًذًرها                        

 يالضفير هبُل فهم

 : إلاعالمُت ريهام إبراهُمًذًرها

 اجلمعة
 فرباير 9

6107 

باليوم االحتفال 

  العالمي للغة اليونانية

 التراحُذًاث جرحمت

لُت  إلاغٍر

 املشاركىن: د. حاجم ربُع 

 د. أهىر مغُث

 د. عادل الىحاش 

 د. مىيرة كروان

 

 رموز مصرية: 

 ي ..يحيى حق

 سنة على رحيله      22

 ي: ههى حلاملشاركىن 

 وفاء إبراهُمد. 

ذد.   كرمت صامى فٍر

 يصالح معاط يإلاعالم :ًذًرها

والقوى  الدراما التليفزيونية

  الناعمة

 إوعام دمحم علي: املشاركىن 

 هادًت رشاد -دمحم العذل

 د. مصطفى محرم: ًذًرها

 د. إصماعُل صراج الذًً

 إلاعالمي أصامت كمال :ًذًرها

 

 السبت
فرباير  01

6108 

 الختام

 قراءات من أعمال عبد الرحمن الشرقاوي

 

 2002الدولي للكتاب لعام حفل توزيع جوائز معرض القاهرة 
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 عبد الرحمن الشرقاوي قاعة

 



 

 

 

 

 

 

 لطيفة الزيات قاعة    

   ضيف الشرف
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 لطيفة الزيات قاعة

 ضيف الشرف      لطيفة الزيات قاعة 

 

 العاغت

 الُىم
11- 1 1 - 3 3 - 5 5- 7 7- 9  

  السبت

ًىاًش  77
7118 

17-1 
 عزف كمان 

ه حهاد بيذ غبذ إلال

 الخالذي

 )العػىدًت(

القدس افتراء 

 المزورين

 حقائق وتواريخ

 بعام الشماع 

مخطوطات اللغات 

 اإلفريقية 

 وي اخلمى شػش 

 خالذ غضب  د.
ل د.   أماوي الطٍى

 أظامت غشابى 

)مػهذ  غمش غبذ الفخاح
لُت(الذساظاث إلا   فٍش

 غبذه باه )العىغال(

 هل السؤال ممنوع؟

موقف النصوص 

الدينية من السؤال 

 اإللهياتفى 

 والقضايا الوجودية 

 الحبِب غلى الجفشي 

 ًذًش: ظػذ املطػنى
 

بانضمام  االحتفال

القاهرة لشبكة 

بداعية المدن اإل

 باليونسكو

 خالذ غضب د.

 سيهام غشام د.

 غبذ الىاسر تأظام د.

 دمحم مىذوس  ًذًشها:
بالخيعُم مؼ مدافظت 

 اللاهشة

 حداأل

ًىاًش  78

7118 

مستقبل التعاون 

مجال فى 

كتاب الطفل 

 والصين بين مصر
 فاطمت املػذول 

 سشا صالح د.

 ظاسة الشارلى
 حشاو حشىن الن

 شُه فىغ باي

 حشاو شُه حُه

 ئبشاهُم فيروص : ًذًشها

 )الصين(

 
اإلعالم ودوره فى 

دعم العالقات بين 

 مصر والجزائر

 مى: دمحم بغالىغل إلا 

 الصحفي ئبشاهُم داود

 دمحم غبذه بذوي : ًذًشها

دور الجزائريين فى 

حركات التحرر 

العربى خالل القرنين 

91 ،02 

 الباخث حمال ًدُاوي 
 دمحم غفُفى  د.

 حمال فىغالى: ًذًشها

 أمسية شعرية

 شمس القصيدة 

 الشاغشة: صالحت غاٌش 

 الشاغش طلل ظالم 
 دمحم غبذه بذوي : ًذًشها

 )الشاسكت(

نحو أرشيف عربى 

 للمأثورات الشعبية

 د.أخمذ مشس ى

ض املعلم   غبذ الػٍض

 هُثم ًىوغ
 أخمذ الذح

 : ًذًشها

 د.أخمذ بهى الذًً
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 لطيفة الزيات قاعة

 العاغت

 الُىم
11- 1 1 - 3 3 - 5 5- 7 7- 9  

 اإلثنني
ًىاًش  79

7118 

"كتاب الطفل 
العربى بين أجيال 

 ثالثة" 

ٌػلىب  :املشاسكىن 
ً  –الشاسووي  د. شٍش

ذًه )لبىان( ظماح  -كٍش
 أبى بكش غضث

 جذًشها: د. ظهير املصادفت
 

)امللخلى الػشبى لىاششي 
 كخب ألاطفال(
 )الاماساث(

)المؤتمر الدولى 

الثالث للتواصل 

الثقافى العربى 

 الروسي( 
عبد الناصر فى 

األدبيات الروسية 

 )مئوية عبد الناصر(

 كىفد. فلدًمير بُلُا
 )سئِغ الجلعت(

 دمُتري مُكىلعكى د.
احشكين  د.  حُىادي حاٍس

 هبُل سشىان  د.
 ئلُمشا غلى صاده د.

 )داس الكخب(
 

)المؤتمر الدولى 

الثالث للتواصل 
الثقافى العربى 

 الروسي(

واقع الترجمة بين 

 العربية والروسية

  أهىس ئبشاهُم د.
 )سئِغ الجلعت(
 د. دمحم غباط

 دمحم هصش الجبالى د.
 ًافػه ًىظفىا د.

 )داس الكخب(

 
 –الملكية الفكرية 

 ظاهرة القرصنة

 ظامى بً شُخ الحعين
 د. هىس فشخاث )مصش(
 ًذًش: حمال فىغالى

 )الجضائش(
 

حفل إطالق الطبعة 

العربية من العدد 

الثانى لمجلة األدب 

الصينى "منارات 
 طريق الحرير"

ً غبذ الهادي  ظُذ  -ٍص
 وائل ظػُذ -مدمىد

 هاصش غبذ الػال د.
 ماحذه صىفى  د.

سئِغ شبكت  لىئحشاوغ 
 الصين الذولُت
 ماًىهج لُاهج

 حشاوغ ش ى سوهج
 أخمذ العػُذ:  جلذًم

 )الصين(

 الثالثاء
ًىاًش  31

7118 

 
 االكتئاب 
 مرض العصر

 هشام سامى د.
 د.دمحم غلى :هاًذًش 

)ألاماهت الػامت للصحت 
 الىفعُت(

)المؤتمر الدولى 

الثالث للتواصل 

الثقافى العربى 

 الروسي(
مستقبل الترجمة بين 

الروسية والعربية 

ودور المؤسسات 

 فى دعم الترجمة

 أهىس مغُث د.
 جُفاهُانالُكس ى  د.
 خعين الشافعى د.

 د.ظهير املصادفت
 :هاًذًش 

 مكاسم الغمشي  د.

)المؤتمر الدولى 

الثالث للتواصل 

الثقافى العربى 
 الروسي(

عرض كتاب اإلسالم 

 والمسلمون

 فُخالى هاؤمكين جألُف: د.
 خعين الشافعى د.

اض  مترحم. دمحم ٍس

 بعض إشكاليات 

 الرواية التاريخية 

 واظُنى ألاغشج د.

 خعين خمىدة  د.
 خالذ مىخصش: ًذًشها

مئوية جمال عبد 

 الناصر
الذاكرة الوطنية 

والمشروعات 

القومية السد العالى 

وتأميم قناة 

 السويس

ا . أ.د  هذي صكٍش
 املعدشاسة تهاوى الجبالى

 دمحم الشافعى
 : غاطف مغاوسي هاًذًش 
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 لطيفة الزيات قاعة

 العاغت

 الُىم
11- 1 1 - 3 3 - 5 5- 7 7- 9  

 األربعاء

ًىاًش  31

7118 

مصر للطيران 

وتأهيل شباب 

 المستقبل

 الهادي الشلىليري غبذ 
 جضاسحمال ال

 هذهذ ًاظش 

 : ًذًشها
 مصطفى غبذ الشافي

لقاء حول سياسة 

 النشر فى الجزائر 

حمال فىغالى مذًش  أ.
الكخاب واملطالػت 

 الػمىمُت بىصاسة الثلافت 
 حمال ًدُاوي  : د.هاًذًش 

 

المشهد الروائى 

فى اإلمارات بين 

الواقعية 

 والرومانسية 

 أظماء الضسغىوى

 هادًت الىجاس 

 : دًىا كىذًل جلذًم
 )الشاسكت(

 كتابيه   

 سيرة ذاتية 

 غمشو مىس ى

 ئبشاهُم املػلم

 )الششوق(

مئوية جمال عبد 

 الناصر

اإلعالم الوطنى 
 وثقافة التنوير

 دمحم الخىلى

 ًىظف اللػُذ 

 دمحم طػُمت: ًذًشها

 اخلميس

فبراًش  1

7118 

من قلب مصرللطيران 

 لقلب العالم

ف غضث   الطُاس :شٍش

 ىيكلىدًا ًد

املهىذط: أبىطالب 
 جىفُم أبى طالب

مصطفى غبذ : ًذًشها

 الشافى
 )مصش للطيران(

الثقافة النفسية 

 ضرورة

 طلػذ خكُم  د.

ً شىقى د.  شيًر

 مِشُل صبحى د.

 منى حابش د.جذًشها: 

لقاء مهنى 

الناشرين الجزائريين 

 والمصريين 

حول تبادل الخبرات 
 والشراكات والتوزيع 

مً الثلافت  :شاسكىن امل

 واملىظمت

 الثقافة القانونية

 والقوى الناعمة  

  :شاسكىن امل
اض د.  فإاد غبذ املىػم ٍس

 د. أخمذ غبذ الظاهش
 د. فهش غبذ الػظُم

 البروفِعىس 
 بُاسن مُكلفُك

 املعدشاس: ًذًشها
 خالذ اللاض ى  

القوى الناعمة 

 الليبية

 جذور وامتدادات 

 فاطمت الحاجى د.
 أمين ماصن 

   الفُخىسيأخمذ 

 )لُبُا(

 اجلمعة

فبراًش  7

7118 

 

تقديم كتاب أخى 
 المدرس 

ص ي  م كَش  غبذ الكٍش

 ممثل املىظمت: ًذًشها

 )الجضائش( 

ثوابت الشخصية 

 المصرية 

 أميرة بهى

 دمحم عجلن  د.

 أششف فشج د.
 دمحم العباعى: ًذًشها

اإلعالم المصرى 

 السورى
هو الدافع المحرك  

للعالقات المصرية 

 السورية

 غبذ الىىس  ىمىس 
)سئِغ اجداد 
 الصحفُين(
 هاهذ صلح 

 دمحم غبذه بذوي : ًذًشها

مئوية جمال عبد 

 الناصر
نهضة التعليم 

 والعدالة االجتماعية 

 حمال شُدت د.

 غبذ العخاس امللُجى د.
 دمحم ئظماغُل: ًذًشها
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 لطيفة الزيات قاعة

 العاغت

 الُىم
11- 1 1 - 3 3 - 5 5- 7 7- 9  

 السبت

فبراًش  3

7118 

 

 

 
 

كتاب سوريون 

كتبوا ونشروا فى 

 القاهرة
 نضال الصالح

)رئيس اتحاد 

 الكتاب السورى(

 غلء غبذ الهادي
سئِغ اجداد الكخاب 

 املصشي 

 هاهذ صلح: ًذًشها
  

مائة عدد من مجلة 
فصول النقد األدبى 

ودور المجالت 

 المحكمة

 املشاسكىن 
 غُذ بلبؼ د.

الذًً مدعب   يمدي د.

 اغخذال غثمان أ.د.
 شكشي املبخىث )جىوغ(

 دمحم غبذ الػال د.: ًذًشها

دور اإلعالم فى 

 التصدى للفتن

ت ششف الذًً  دٍس

 غلمى ألاظخار : إلا 
 خلُفت بً كاسة

 دمحم غبذه بذوي 

أخمذ ظمُذ  : ًذًشها
 خعً ئظماغُل

حماية الدولة 

 ومؤسساتها

وعى شعب وفهم 

 تاريخ

 العفير :دمحم البذسي 

 الحىفى وشىي : ًذًشها

 )نهضت مصش(

 مناقشة

رواية الرسالة 

 المحفوظة

 صىهُا ألاشلش
 حابش حاد هصاس د.

 دمحم الشحاث د.

 خالذ مىصىس : ًذًشها

 حداأل

فبراًش  4
7118 

 ةاألرمن والحيا
 الثقافية فى مصر

 دمحم سفػذ إلامام .د

 د. فُكين حيزمجُان 

 غبذ هللا الصاوي : ًذًشها

مستقبل العالج 

 النفسى فى مصر

 أخمذ خيري خافظ د.

 دمحم فخحى  د.

 ههى ئبشاهُم  د.
 مال كمالآ د.: ًذًشها

 القوى الناعمة

فى مواجهة  

 التمييز

 د. مِعىن كطب

 فاطمت خير

 أظامت حاد .الكاجب     

 سوعذأسشا : ًذًشها
)املجلغ اللىمى 

 (لإلغاكت

كيف يتحول 

 االقتصاد

 لقوة ناعمة 

التجربة الصينية 
 ؟       نموذج ا

 مصطفى غبادة 

املعدشاس الخجاسي 
لعفاسة الصين، وخبراء 

مً كلُت العُاظت 

 والاكخصاد

مئوية جمال عبد 

 الناصر
 دوائر الدور المصرى 

)الدائرة العربية 

 والدائرة اإلفريقية(
 أخمذ ًىظف أخمذ د.

 العُذ فلُفل د.

 طلػذ ئظماغُل: ًذًشها
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 لطيفة الزيات قاعة

 العاغت

 الُىم
11- 1 1 - 3 3 - 5 5- 7 7- 9  

 اإلثنني

فبراًش  5

7118 

 اإلصالح اإلدارى  

 صالح الشُخ 
هائب وصٍشة الخخطُط 

 ي داس لإلصلح إلا 

 وائل العمشي  :ًذًشها

اإلدمان مشكلة 

 العصر 

 أماوى هاسون د.

 دمحم خطاب  د.
 خالذ العُاجى د.

)ألاماهت الػامت للصحت 

 الىفعُت(
 أمال كمال د.: ًذًشها

 كتاب الحياة هنا

جألُف: ميرال 
عشا( ص ى)ظَى  كَش

 غل غادل -ظُذ مدمىد

ف بكش: ًذًشها  شٍش

الكتابة اإلبداعية 

النسوية فى الجزائر 

 بأقالم مؤنثة

 ملِغ ظػُذي: الشاغشة
 ألادًبت: سبُػت حلطى

 دًىا كىذًل : ًذًشها

 )الجضائش(

 

 

 

 
 ندوة الترجمة بين 

 األردية والعربية 

 دمحم كطب د.

 حىاهش هُىدلهى(  )ج.
 أظخار الترحمت وألادب 

 دمحم ظلماوي  د.

أخمذ  اللاض ى  د.
 )حامػت ألاصهش(

بمىاظبت صذوس جشحمت 

 أحىدت الفشاشت 
 باللغت ألاسدًت

 الثالثاء

فبراًش  6

7118 

مناقشة رواية 

 "كلى لك"،

 "أرامل الخميس"و

 كلىدا فىيرو
 مدمىد غبذ الشكىس 

 خالذ مكاوي )مترحم(

ف بكش: ًذًشها  شٍش

لماذا انخفضت 

مبيعات الكتاب 

                  اإللكترونى عالمي ا 

 هل للزوال؟

 )أملاهُا( كيرن فابُان 
 هاسولذ هُنزلش )أملاهُا(

 دمحم البغذادي هاشش:

ف بكش: ًذًشها  شٍش

إضرابات العصر 

 النفسية 

 للاء مؼ الذكخىس 
 خلُل فاضل د.

 آمال كمال د. : ًذًشها

 مناقشة كتاب 

دماء على جدار "

 "السلطة

 ظُذ هىفل د.
 سحائى غطُت  

 ًذًشها: خالذ مىصىس 

 )داس الششوق(

 أمسية شعرية 

 الشاغش وإلاغلمى 

 ئبشاهُم صذًلى 

 الشاغش غادل صُاد 
 ملِغ ظػُذي

 سبُػت حلطى

 )الجضائش(
 سشذي سضىان: ًذًشها
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 لطيفة الزيات قاعة

 العاغت

 الُىم
11- 1 1 - 3 3 - 5 5- 7 7- 9  

 األربعاء

فبراًش  7

7118 

  مسرح الهجرة    
ىاط هخىظُ  مىسٍىى أٍس

 خيروهُمى لىبِث مىزى
  جشحمت وجلذًم:

 خالذ ظالم

 (ئظباهُا)
 داس الػين

عزف كمان يليه 

 ندوة

الكتاب تحدى 

 الصوتى
للمكفوفين فى 

 عامهم 

 شٍشف غبذ الهادي

م ئظماغُل   كٍش
م شامل : ًذًشها  ٍس

من الكتابة 

 الصحفية

 إلى اإلبداع األدبى 

  –ئبشاهُم صذًلى 
 غادل صُاد

إلاغلمى سشذي  : ًذًشها

 سضىان
 )الجضائش(

 مصر والجزائر

 وتاريخ غير كروى 

العفير الجضائشي 
واملعدشاس الثلافى 

 خىس ظُذ غشماوي والذك

 شٍشف حاد: ًذًشها

 )سوظُا(

 مئوية 

 جمال عبد الناصر

النهضة الصناعية 

 والقطاع العام 

دمحم غبذ الشفُؼ  د.

 غِس ى

 ًديى خعين غبذ الهادي 
 أخمذ خعين : ًذًشها

 اخلميس

فبراًش  8

7118 

 الوسواس القهرى

 هشمين شاكش .أ.د

 أخمذ صابش د. :ًذًشها

سردية المقاومة 

صوت التابع وتحرير 
 عند رضوى عاشور

الباخث غبذ الشخمً 

 وغلِس ى

اض د.  مصطفى ٍس

 ) الجضائش( 

خطوات تحقيق 
 النجاح 

 أخمذ هاسون د.

 جلذًم : املزٌػت

 دغاء غامش

ا(  )جٍى

طريق الحرير بين 
 المفهوم والمشروع

 غصام ششف

 )صخش( ش ى ًىي ون 

 املعدشاس الثلافى الصُنى

 أخمذ أًىب : ًذًشها     

العربى بين  العالم

جماعات التأسلم 

السياسى 
 وطموحات التنمية

 خلمي الىمىم

جاج الذًً 

 الحم)ألاسدن(غبذ

 يوشىي الحىف: ًذًشها

 نهضت مصش

 اجلمعة

فبراًش  9

7118 

 

التصوف وحوار 
الحضارات والقوى 

 الناعمة

 حىصٍبى ظكاجىلُنى  د.

الخصىف والحىاس الذًنى 
 فى مصش الػىملت

 دمحم صفاس د.

الحىاس فى الخصىف خبرة 
أبى خُان الخىخُذي  –

ا         همىرح 

 أخمذ خعً :ًذًشها

 نسان والتغييراإل

 خالذ خبِب د.

 وشىي الحىفى : ًذًشها

 )نهضت مصش(

تجربة كاتب 

 ومترجمة

 بيرظا كىمىحس ى 
 ئبشاهُم غبذ املجُذ

 )الُىهان(

 ًذًشها: خالذ مىصىس 
 

الفتاوى الشاذة 

 باإلرهابوعالقتها 
 والتطرف

 غاشىس مجذي  د.

 بشاهُمئهاجح  د.

 خعً الشارلى: ًذًشها
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 لطيفة الزيات قاعة

 العاغت

 الُىم
11- 1 1 - 3 3 - 5 5- 7 7- 9  

 

 

 ـامالخت

 

 الشاغش دمحم أخمذ بهجذ

م كىسال طلػذ  خشب وفٍش

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 سيد حجبةقبعة   
 

 كبتت وكتبة        
 املئويبت
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 سيد حجاب قاعة

 كبتت وكتبة        سيد حجبةقبعة 
 الضاعت

 الُىم
 ا          صدر حديث  

 2341:  23مً 
 كاتب ومشروع

 4341:  3مً 
 كاتب وتجربة

 6341:  5مً 

 المئويات
 7:  6341مً 

 السبت
 7108يناير 77

 

 11 - 11من الساعة 
حفل تأبين الروائي 
 الراحل صبري موسى

 أوط الىحىص رضىان
زىُجر أخمض أبى  –مفُض فىزي 

 ص3 دمحم بضُىوي -ص3 دمحم أشرف 
 : عبض الىهاب صاوصًضًرها

 13.1 – 11من الساعة 
جبال في  أيام المجد
 لطوغان وهران

   ي عبض هللا الصاو 
 الثلافت الجسائري  ممثل وزارة

 ص3 دمحم رفعت إلامام
   يص3 ًاصر مىج: ًضًرها

طفال مجتمعات األ

بالقاهرة الكبرى بين 

ية اواقع مظالت الرع

 وكيفية االرتقاء بها 

 يمصُلح يص3 فتح

 عامر يصام ص3
 أشرف عبضهص3 

 دمحم عبض الضالمص3 

 إصماعُل ًىصفص3 : ًضًرها

 يمساءلة العقل العرب-1

 المسارات الغائبة 

 ص 3مدمىص الضبع

ً عبض الهاص  يص 3ٍز
 صُض الىكُل

 يسحر صام ص3: ضًرهاج

 

                           لشلية النجاح والفجد
 ""عً الفلضطُيُين فلط

 كىفاوي مروان

 لضاملشاركىن: دمحم أبى الف

 لىاء3 ص3 مدمىص زلف
 أخمض فؤاص ص3: ًضًرها
 83.1:  7من 

غنائية في سهرة شعرية 

 حب سيد حجاب

 فُلين بىرٍهًإ
 ميرها - شىقي حجاب

 مجضي الرشُضي

 صالح املصري 
 

 األحد

 7108يناير 78
 

 11 - 11من الساعة 
جمعية "ناشرو اإلمارات" 

وتأثيرها في صناعة 
 النشر

عائشت مغاور  –راشض الكىش 
 حمال الشحي–

 : صًىا كىضًلجضًرها
 13.1 – 11من الساعة 

 الرواية العربيةفي  األلم
 إصماعُل يص3 عسوز عل

 تحمع يعل يعاًض ص3
 ٌضري عبض الغني
 ص3 أفكار أخمض

 إبراهُم  يص3 هاوس : ضًرهاج

 ملكات مصر 

 يممضوح الضماط ص3

 ي دمحم صلماو 
 ي ص3 عال العجيز 

ا الشلم: ًضًرها  ص3 أخمض زكٍر

شكا ) نساء داخل متريو

 نساء(

 ص3 صلمى أهىر 

 يص3 ًاصر اللاض 

 ً  يعبض الهاصص3 ٍز

 يعىاطف الشربُن

 أصامه حاص: ًضًرها

 يمحمد فوز

 ص3 أشرف عبضالرخمً

 إصكىضر ي ص3 إيهاب صبر 

ً هصار  ص3 ٍز
 صرور ي ص3 كضر 

 ي3 مدمىص الحلىاوص: ًضًرها
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 سيد حجاب قاعة

 الضاعت

 الُىم
 ا          صدر حديث  

 2341:  23مً 
 كاتب ومشروع

 4341:  3مً 
 كاتب وتجربة

 6341:  5مً 

 المئويات
 7:  6341مً 

 
 
 

   

 

 ثننياإل

 7108يناير 79
 
 

 

 11 - 11من الساعة 

ورشة عمل تراث 

 ومهارات

 13.1 – 11من الساعة 

المسيرة البينية للنقد 

 ياألدب

 ص3 دمحم عبض املطلب

 ص3 ًىصف هىفل
 ص3 عبض الىاصر خضً

 حهاص مدمىص ص3: ضًرهاج

 ياالشتراك جذور الفكر

 الضًً هالل يص3 عل
 ص3 حىصة عبض الخالم

 ص3 مصطفى كامل الضُض

ض زهران: ًضًرها  فٍر

الفيس مصر وأنا وثورة 

 بوك 

 يأشرف البىالق
 يالشعُن يص 3عل

 عمرو الشُش 3الشاعر

ان: ًضًرها  دمحم صُض ٍر

 يالشيخ الحصر

 الحاحت  ًاصمين الخُام

 يشكري اللاض  

س  دمحم عبضالعٍس

 الشُش دمحم ًديى

 مروان خماص                     : ًضًرها

    
 

 الثالثاء
 7108يناير  01

 

 11 - 11من الساعة 

ورشة عمل تراث 

 ومهارات

 13.1 – 11من الساعة 

  يالخيال السياس

 خضً يص 3عمار عل
 هبُل عبض الفتاح

 صمير فرج ص3

 وائل صابرص3: ًضًرها

 الموسوعة الموسيقية 

ً هصار  ص 3ٍز

 ص3 عاطف عبض الحمُض

 صرور ي ص 3كمال كضر 

 أشرف عبض الرخمًص3 : ًضًرها

 الخرافة تكتب التاريخ 

 يالضُض هاو
 يالىزٍر دمحم العراب

 يعمرو الشافع / يإلاعالم

 يعالمى  / وائل الابراش إلا 
 أًمً الضُض يعالمإلا : ًضًرها

 كمال المالخ

 بضام الشماع

 ص3 كمال ًىصف املالر

 ص3 ًىصف املالر

 مدمىص كاصم: ًضًرها
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 سيد حجاب قاعة

 الضاعت

 الُىم
 ا          صدر حديث  

 2341:  23مً 
 كاتب ومشروع

 4341:  3مً 
 كاتب وتجربة

 6341:  5مً 

 المئويات
 7:  6341مً 

 

 

 

 

 األربعاء

 7108يناير  00
 

 

 

 11 - 11من الساعة 

ورشة عمل تراث 

 اراتومه

 13.1 – 11من الساعة 

 التحدث  بنعمة اهلل 

 ص3 خضين هصار

 يعبض الضتار الحلىج ص3
م حبل  ص3 عبض الكٍر

 ًاصر خضين هصار ص3

 عبض الحمُض مضكىر  ص3: ًضًرها

 

ً يوم   ا أو بعض يوم   

 ي دمحم صلماو 
 ص 3 زالض مىتصر

 إيهاب املالح

 ي شىكت املصر  ص3: ًضًرها

أم كلثوم كوكب 

 الشرق وصوت مصر
 ابُل صُاح بىصٌطإًس 

 فرحُِىا صاًىلضىن 

 يجامر خمض

 أخمض عىتر
 يعىاو يعاطف هالل

 ص3 ولُض شىشه: ًضًرها

 السادات

 يمرس  يص3 أخمض عل

 ص3 صكُىت الضاصاث

 عبضه مباشر 

 اللىاء3 عفت الضاصاث

 ي ص3 شىكت املصر : ًضًرها

 اخلميس

 7108 فرباير 0

 

 

  –غ الصعود إلى القمة نيب

 الصين 

 قعماص ألازر 

 عمار على خضً

 ي صامى اللمداو 
 ممثل الضفارة

 

مام الخطاب صوت اإل

من السياق إلى  يالدين

  يالتلق

 ص 3أخمض زاًض

 ص 3أخمض صالم
 ص3 زالض عبض الفتاح

 طارق أبى هشُمه: ًضًرها

 إسالم بال مذاهب

 ص مصطفى الشكعت

 مىصىر  يدمحم املتىل 3ص

 يدمحم عبض الرخُم بُىم ص3
اص الشكعت  ص3 ٍز

 هاوى ضىة: رهاًضً

 الشيخ إمام عيسى

ً العابضًً فؤاص3 الشاعر  ٍز

 صُض عىبه

 عصمت الىمر
 هجُب شهاب الضًً 3الشاعر

 وصإبراهُم صا: ًضًرها
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 سيد حجاب قاعة

 الضاعت

 الُىم
 ا          صدر حديث  

 2341:  23مً 
 كاتب ومشروع

 4341:  3مً 
 كاتب وتجربة

 6341:  5مً 

 المئويات
 7:  6341مً 

 اجلمعة

 7108فرباير 7
 

      

13.1   :. 

 ينهاية القرن االمريك

 – يالقرن األوراس وبداية

 "الصين "

 يعمرو عل

 هائلت عمارة

 دمحم عبض املىعم) الىاشر(
 ش ي ًىي ون 

 (الثلافي )املضتشار 

.   :43.1 

في  مستقبل الفلسفة

 مصر

 يعسث كرو 3ص

 ي عاصل الضكر  ص3

 شرف مىصىر أ ص3

 بضر الضًً مصطفى ص3: ًضًرها

 

43.1  :6 

 قالدة مردوخ

 ص3 أخمض صعض الضًً

 يص3 دمحم عفُف

 يعماص العاصل: ًضًرها

6  :03.1 

 يالشيخ جاد الحق عل

 جاد الحق

بالتيضُم مع مشُست ألازهر، 
وبدضىر كىكبت مً العلماء 

 ألازهر الشٍرف

 السبت

 7108فرباير0
 

 

 خلف خطوط العدو

 اللىاء أصامه املىضوه

 م3 إبراهُم مدلب

 إبراهُم املعلم م3

 ي ص3 شىكت املصر : ًضًرها

المواجهة الدينية لظاهرة 

 رهاب اإل

 يص3 صعض الضًً هالل

 ي ص3 شىكت املصر 

 

 دين - وطن –شجرة 

 ولُض عالء الضًً

 ص 3دمحم عبض الباصط

 زالض عسب

 زالض مىصىر : ًضًرها

 مئوية مجلة فصول

 ص3 حابر عصفىر 
 ي ص3 دمحم بضو 

 ص3 دمحم العبض

 يص3 هضي وصف

 الجسار ي ص3 دمحم فكر : ًضًرها

 حداأل

 7108فرباير  4

 

 

أين البترول والغاز 

  يالمصر

 ص3 عبض الخالم فاروق

 عبضهص3 رشاص 
 خضام عِس ىص3 

 م3 ًديى خضين: ًضًرها

الحلم والكيمياء 

 والكتابة
 عالم  يف

 مطر يمحمد عفيف

 ص3 شاكر عبض الحمُض 

  ي صعُض الكفراو 
 يدمحم خرب: ًضًرها

 

 المفكر الرقاصة

 ص3 أًمً بكر

 دمحم أبى الفتىح العفُفيص3 
 ص3 ولُض عالء الضًً

 ص3 مدمىص الضبع: ًضًرها

 

 ماء الحياة

 د3 سيد عويس مذكرات 

  ي3 دمحم الرمُحص

 شهُضة الباز

 ماحضة الجىضي

ط: ًضًرها  ص3 مضعض عَى
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 سيد حجاب قاعة

 الضاعت

 الُىم
 ا         صدر حديث 

 2341:  23مً 
 كاتب ومشروع

 4341:  3مً 
 كاتب وتجربة

 6341:  5مً 
 7:  6341مً 

 ثننياإل

 7108فرباير  5
 

 

 يزييف الوعتو التليفزيون

 يالعرب

ضت ص3  أمال عٍى

 يأخمض شىقص3 

ج البضراوي   ص3 أٍر

 يهاجى فىز  ص3

 ق لراز اهاهِط عبض ص3 

 ص3 هيرمين كاصم: ًضًرها

عصر  يف يقبط

 يإسالم

 3 زبُضة عطاد

 ص3 صالح مدروش

 إحالل على إبراهُم

 ص دمحم أخمض: ًضًرها

 جدل الشعر واأليديولوجية

 ص3 دمحم حاصم حبارة

 ص3 زيري صومت
 أخمض مجاهض ص3

 ي صر ص3 شىكت امل: ًضًرها

 

تجليات اإلسالم 

في السرد  يلسياسا

 المعاصر يالروائ

 ص3 أهىر مغُث

 ص3 حهاص مدمىص

 ص3 صعُض جىفُم
 صمير صُف املخرج

 ي ص3 أصامت البدير : ًضًرها

 الثالثاء

 7108فرباير  6
 

 

 سحر الواحات  

 ي رشُض غمر 

 اللىاء:  دمحم السملىط
 عس الضًً هجُب ص3

 صمُذ شعالن ص3

 أشرف عامر: ًضًرها

قراءة 33  قصيدة الرفض

 شعر أمل دنقل يف

 ص3 حابر عصفىر 

 ص3 خضين خمىصة

 يعبلت الروٍن

 ص3 خضام هاًل: ًضًرها

 السلطة والمصلحة 

 مضخت صفىث

 ص3 أخمض عبض الحمُض الىجار

 عمر شهر ًار

ض: ًضًرها  ص3 دمحم صالح ٍز

 ليلى مراد

ت حمُل  ص3 زيًر
 فطين عبضالىهاب يزك ن3الفىا

ً هصار  ص3 ٍز
 اطف عبضالحمُضص3 ع

 ص3 هضي أخمض

ك: ًضًرها  وصام الضٍو

 األربعاء

 7108فرباير  7
 

 

هل كان عبد الناصر 

 ؟ا     ً إخواني 

 ي ص3 ثروث الخرباو 
 ص3 أخمض ٌط هصار

 ص3 صفىث خاجم

 يالكُالوزالض : ًضًرها

 يإبراهُم الرفاع
 عبضة مباشر

 اللىاء : هصر صالم

 اللىاء: مصطفى كامل
 يدمحم الضباع: ًضًرها

 لثقافة السائلة ا-1

 حجاج أبى حبر ص3
 ص3 خمضي الىىرج

 أ3 دمحم شعبان

 بالل الجمل
 عبض الضالم بهجتص3: ًضًرها

 ابدأ

 

 ص3 مدفىظ إصالم

 ليعائشت العىال: ًضًرها
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 سيد حجاب قاعة

 الضاعت

 الُىم
 ا         صدر حديث 

 2341:  23مً 
 كاتب ومشروع

 4341:  3مً 
 كاتب وتجربة

 6341:  5مً 
 7:  6341مً 

     

 اخلميس

 7108فرباير  8
 

 

 

 روايات نسائية ليبية

 يص3 ًىوط الفىاص

ت عبض الجلُلص3  زيًر

 رزان وعُم املغربيص3

ضة ص3  ي املصر فٍر

 خىين بىشىشت: ضًرهاج

 البندقية بوابة الشرق 

ا بُا بُضاوى  ماٍر

 جرحمت :ص3 خضين مدمىص

 ص3 زالض عسب

 أبى شارب يأبى املعاط

 ص3 فاطمت طاهر: ًضًرها

  يتحليل الخطاب النوع-1

 خمضي الىىرج ص3

 ًىصف عبض الفتاح

 مستار ةص3 مرو 

 ص3 دمحم عبض هللا: ًضًرها

 

 شريط كوكتيل
 ضيمصطفى خم

 دمحم عبض الرخمًإلاعالمي 

 ي غاصة كضر : ًضًرها

     

 اجلمعة

 7108فرباير  9
 

 

 

13.1   :. 

أنشودة –القناة  يحكاو

والدم محمد  العرق

 الشافعى
 ص عاصم الض صىقى

 ي زلف املير  ص3

 حىصة يراض ص3: ًضًرها

.   :43.1 

ً يوم  181 ا خلف خطوط   

 العدو

 اللىاء :هصر صالم

 خفظى يعل اللىاء:

43.1  :6 

 عام على وعد بلغور 111

 مِضرة صالح الضًً

 خىان كامل متىليص3 

 معصىم مرزوق  الضفير 

 ي ص3 خاجم الجىهر : ًضًرها

 

6  :03.1 

علي مبارك وجهوده 

 في التعليم

 ص3 إبراهُم الهضهض

 ص3 أخمض الضعُض شلبي

 أ3ص3 دمحم الكدالوي 
 ص3 صابر عبض الضاًمُىوط

 ًضًرها: أ3ص3 حعفر عبض الضالم

 سبتال
 فرباير 01

7108 

 احتفالية بالشاعر

 سيد حجاب

 الضُضة مرفت الجضري 

م صُض حجاب  ٍر

 الفىان علي الحجار

 الفىان فاروق الفِشاوي 
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 سيد حجاب قاعة

 



 

 

 

 

 
 قاعة حممد أبو اجملد  

 املستديرةاملوائد 
 املهنيالربنامج 
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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

 



 

 

 

 

 
 
 

 حممد أبو اجملد قاعة   
 

   ملتقى الشباب     
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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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

:  فؤاد حدادخميم 

   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

  -فاًسدمحم  -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 -عاهينحىان 

 -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 -غثمان هىره

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

 
 

 

 

 

    



 

  

 
49 

 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 

 -دًابصامى حضين :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
هادي أحمذ -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
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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
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

 -هللا غفُفي إبراهُمغبذ 

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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 مخيم فؤاد حذاد

 



 

 

 

 

 

 

 

 مكاوي سعيدخميم 

   ملتقى اإلبداع    
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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
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21 – 23.2 

 تفى ديوان الشعر
1 - .3.2 

 على محئدة السرد
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 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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 العاغت 
 الُىم
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 تفى ديوان الشعر
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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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 العاغت 
 الُىم
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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 

 



 

 

 

 

 

 خميم أمحد فؤاد جنم

   الثقايفاملقهى 
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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 الكلمات في

 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 خفنى  للياجبت 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

 سلىانالياجب طلعت : ًذًشها



 

  

 
69 

 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

 خالذ مىفىس 

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  8,03ن م
 مىاكؽت املجمىعت اللففُت 

  ""الطيار البرونزى

 للياجب مدمىد العىهنى

بشاهُم إحابش املىاكؽىن: 

 دمحم علُلت العمامى - العبُذي

 الجالثاء
ًىاًش  31

7118 

 كتابات األقدمني

 جواهر األحجار 

 البن ماسويه

 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

 لنصر الدين الطوسي

 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

: المغربىلقاء مع الكاتب 

 أهِغ الشافعى

 خىل هتابه اللفص ى: 

 خُاط الهُئاث

 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"

 سلىي ألاظىد 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

 ت  املشس يمالؽاعشة 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

يرفعون "الشياطين 

 المصاحف"

 همال مغُث د. :ًىاكؽه

 : ًذًشها

 اللُف أبى دمحم .الؽاعش
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 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 :

 الثلافى الفشوس ىاملشهض 

  :املترحمان

 عال عادل .أ -أخمذ خعان  

 دًىا مىذوس  :جذًشها

 .. لقاء مع

 أخمذ الؽهاوي /  الؽاعش 

خىل مؽىاسه الؽعشي وججشبته 

إلابذاعُت، ومفادسها الثلافُت 

 فى التراث والتفىف

 : ًذًشها

 مفطفى عبادة .الؽاعش

 األربعاء
فبراًش  7

7118 

 األقدمنيكتابات 

 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".. 

وانهُاس ـىاعت  وكفت اصدهاس 

 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 

الىطىُت وملىماتها وملاومتها 

 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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 يوسف شاهني خميم  

   السينما  
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 مخيم يوسف شاهين

   السينما   يوسف شاهني خميم
 

 العرض الساعة اليىم

 يناير 77السبت 
 

 عرض ذالرة املعرض 11.11:   11

 عرض فيلم لرجىن لألطفال 13.11:  11.11 

ألارض (عرض فيلم ) 3.11:  13.11 

 هدوة عن الفيلم 1.11:  3.11 

 الشاعرة والىاقدة الدلخىرة ثريا العسيلي –/ الىاقد عصام زلريا  املشارلىن 
 / الهاجب الصحفي إيهاب الحضري ًدًرها 

 يناير 78األحد 
 

 عرض ذالرة املعرض 11.11:   11

 عرض فيلم لرجىن لألطفال 13.11:  11.11 

معرله الجسائر ( فيلم ) عرض 3.11:  13.11 

 هدوة املخرج الجسائري )أحمد راشدي ( السيىما وألادب في الجسائر . 1.11:  3.11 

 / دمحم شعالنًدًرها 

 عرض ذالرة املعرض 13.11:  11.11 يناير 79ثنني اإل

 عرض فيلم لرجىن لألطفال 3.11:  13.11 

 املرلس القىمي للسيىما (عرض )عرض أفالم حسجيليت من لالسينياث  5:  13.11 

 عرض ذالرة املعرض 11.11:   11 يناير 03الثالثاء 

 عرض فيلم لرجىن لألطفال 13.11:  11.11 

ومخىلي تشفيق ( عرض فيلم ) 3.11:  13.11 

 هدوة وجنريم للمخرج النبير )علي بدرخان ( 1.11:  3.11 

 / الىاقدة عال الشافعيجدًرها 

 علي بدرخانضيف الىدوة /  املخرج 
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 مخيم يوسف شاهين

 عرض ذالرة املعرض 11.11:   11 يناير 03األربعاء 

 عرض فيلم لرجىن لألطفال 13.11:  11.11 

 عروض أفالم روائيت قصيره من) لالسينياث املرلس القىمي للسيىما( 5:  13.11 

 عرض ذالرة املعرض 11.11:   11 فرباير 3اخلميس

 عرض فيلم لرجىن لألطفال 13.11:  11.11 

418 مؤرخين 37ملؤسست  (النخيبت عرض فيلم روائي طىيل  ) 3:  13.11 

 هدوة عن الفيلم 1:  3 

 اللىاء أحمد حب الدًن –اللىاء دمحم عبد املخعال  –: الفىان ًاسر علي ماهر املشارلىن 
 : أحمد زاًدًدًرها

أرض الخىف (عرض فيلم ) 1:  1 فرباير7 اجلمعة

 النبير )داود عبد السيد(هدوة وجنريم للمخرج  4:  1 

 ًدًرها: الىاقد أحمد شىقي - : املخرج داود عبد السيدملشارلىن 

 عرض ذالرة املعرض 11.11:  11 

 عرض فيلم لرجىن لألطفال 13.11:  11.11 فرباير 0السبت 

 عرض أفالم روائيت وحسجيليت قصيره)مشاريع جخرج طلبت املعهد العالي  للسيىما ( 5:  13.11 

 عرض ذالرة املعرض 11.11:  11 فرباير 4األحد 

 عرض فيلم لرجىن لألطفال 13.11:  11.11 

بىحيرد تجميل (عرض فيلم ) 3.11:  13.11 

 هدوة عن الفيلم 1.11:  3.11 
 والهاجب الصحفي حسن أبى العال –: الىاقد محمىد قاسماملشارلىن 

 : الهاجب الصحفي إيهاب الحضري ًدًرها

 

 عرض ذالرة املعرض 11.11:  11 فرباير 5ثنني اإل

 عرض فيلم لرجىن لألطفال 13.11:  11.11 

 مخىىعت فالم روائيت وحسجيليت قصيرةأعرض  5:  13.11 
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 مخيم يوسف شاهين

 عرض ذالرة املعرض 11.11:  11 فرباير 6الثالثاء 

 عرض فيلم لرجىن لألطفال 13.11:  11.11 

 مصر( هدوة عن )فن الرسىم املخحرلت في 1.11:  13.11 
  الدلخىر عبد الرحمن الجىدي -: الدلخىر عبد العليم زمي املشارلىن 

 : الدلخىرة ليلى فخري جدًرها

 لرواد الرسىم املخحرلت في مصر عرض )أفالم رسىم مخحرلت ( 5:  1.11 
 عرض مشاريع جخرج قسم الرسىم املخحرلت لطلبت:و 

 حلىان , مليه الفىىن الجميلت جامعت املىيا( )املعهد العالي  للسيىما , مليه الفىىن الجميلت جامعت

 عرض ذالرة املعرض 11.11:   11 فرباير 7األربعاء 

 عرض فيلم لرجىن لألطفال 13.11:  11.11 

 أول إهخاج مصري ًاباوي مشترك من بطىلت )شادًت ( - عرض الفيلم الىادر )على ضفاف الىيل ( 3:  13.11 

 هدوة عن الفيلم 1:  3 
 بن شقيق الفىاهت شادًت(اخالد شالر )  –: الفىان أحمد بدًر املشارلىن 

 : الفىان النبير سمير صبري ًدًرها

 عرض ذالرة املعرض 11.11:   11 فرباير8 اخلميس

 عرض فيلم لرجىن لألطفال 13.11:  11.11 

وقائع السمن الضائع )لالسينياث املرلس القىمي للسيىما(( من عرض الجسء ألاول من فيلم ) 1.11:  13.11 

 هدوة عن الفيلم 3.11:  1.11 
 د. سىاء هاشم –سخاذ مىير عياد ألا  –ىهخيرة والىاقدة صفاء الليثياملشارلىن: امل

 : الشاعر  زين العابدًن فؤادًدًرها

 عرض الجسء الثاوي من الفيلم 1.11:  3.11 

 املصريت لخريجي الجامعاث الروسيتالسىفيديت( )عرض برهامج الجمعيت 3:  1 فرباير 9 اجلمعة
ابدسم أهذ في مصر ( هدوة عن فيلم روائي طىيل )

الىفا  شريف جاد: ًدًرها /  املشارلىن: املخرج خالد مهران _ الهاجبت الروسيت إليىاسيبًر

صهد الشخاء (عرض الفيلم الدسجيلي ) 1:  3 
 عن حياه الشاعر والفىان الدشنيلي مجدي هجيب

 هدوة عن الفيلم 4:  1 
 شريف جاد: ًدًرها /  الشاعر والفىان الدشنيلي مجدي هجيب -املشارلىن: املخرجت ألفذ عثمان 

 



  

 

 

 

 

 

 

 زكريا احلجاوي

   املسرح املكشوف
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 زكريا الحجاويمسرح 

 املسرح املكشوف زكريا احلجاوي 

 الساعت
 اليىم

01- 00.11 00.11 - 0 0 – 0.11 0.11 - 2 2 – 3.11 

 السبت
ًىاًش  05

0106 

 حفل الافخخاح

اض   صشفأملحً ٍس

 سامح طاهشمخشج مىفز 

 بذوي الخشاج دًىا إ

 0إلى  00

 الضعبيت لآلالثفشكت الىيل 

 األحد
ًىاًش  06

0106 

 محافظت املىيا

 -مذسست )الحذًثت ع.بىاث 
ت الفىيت املخلذمت   -الثاهٍى

ت الجذًذة بىاث   -الثاهٍى

الساداث  -ألامل للصم 
بني أحمذ  -ث.بىاث 

الضهذ دمحم جمال  - ث.بىين

ت بىين  -   –جال الثاهٍى
السالم ع.بىاث(وصاسة 

 التربيت والخعليم

 باإلضافت ىس لعشوض فلك

 مىاهب فشدًت إلى 

 )غىاء /مىسيلى(
ت  مشهض صباب ألاميًر

 اللاهشة

اضت  وصاسة الضباب والٍش

 
 السيرن اللىمي

 والذودة الضليت الساحش

املش ى على السلك 
 والكشابيك 

البيت الفني للفىىن 

 الضعبيت 
 الثلافي  إلاهخاجكطاع 

 

مهشجان فىاوي 
ت والط  يعتبالحٍش

 ماجذة كىاوي  .د

 

م إوضاد دًني  فٍش

البيت الفني 
 للفىىن الضعبيت

  إلاهخاجكطاع 

 الثلافي

 ثننياإل

ًىاًش  07

0106 

 محافظت اللاهشة

ميضيت البكشي مذسست )
السلحذاس  -اللىميت

اضيت  فاجيما ساهت  –الٍش

  –بالعباسيت 

ت( ظى هجيب محف  الثاهٍى

 وصاسة التربيت والخعليم

  باإلضافت فلكلىس عشوض 

 مىاهب فشدًت إلى 
 )غىاء /مىسيلى(

مشهض صباب صالح سالم 

ف  بني سٍى
اضت  وصاسة الضباب والٍش

 السيرن اللىمي

 الذودة الضليت الساحشو 
ت والساللم يالبسكل

 املخحشهت 

البيت الفني للفىىن 

 الضعبيت 

 الثلافي  إلاهخاجكطاع 

 1311إلى  0311
م طمىح  فٍش

ت  للكىىص البضٍش

عبذ الشحمً 

 مؤمً

 2311إلى  1311

فشكت صاي 
 مظبىط

 سامح طاهش

 3311الي2311

 فشكت هجىم بكشة

 هادي الضشوق
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 زكريا الحجاويمسرح 

 الساعت

 اليىم
01- 00.11 00.11 - 0 0 – 0.11 0.11 - 2 2 – 3.11 

 الثالثاء

ًىاًش  11

0106 

 محافظت اللاهشة
مذسست )ساهت فاجيما 

 عمش  –بالحجاص 

بً الخطاب الشسميت 
أمير الجيىش  –لغاث 

ت بىاث  ليت االجم –الثاهٍى

ت بىاث(  الخجاٍس

 وصاسة التربيت والخعليم

  باإلضافت فلكلىس عشوض 

 مىاهب فشدًت إلى 

 )غىاء /مىسيلى(
مشهض صباب الضالالث 

ت  إلاسكىذٍس

اضت  وصاسة الضباب والٍش

 السيرن اللىمي
 والذودة الضليت الساحش

الخىاصن على ألاهىاب 

 الضجاجيت 
البيت الفني للفىىن 

 الضعبيت 

 الثلافي  إلاهخاجكطاع 

 فشكت فً وصاًت
 أحمذ مطاوع

 مىسيلى صعبيت

البيت الفني 
 للفىىن الضعبيت

 األربعاء

ًىاًش  10

0106 

 محافظت اللاهشة

مذسست )املشج الصىاعيت 

املشج الشسميت  –بىاث 
دمحم الذسة  –لغاث 

الضيماء  –الابخذائيت 

إلاعذادًت بىاث( وصاسة 

 /التربيت والخعليم

محافظت إلاسماعيليت 

 )مذسست إلاسشاء واملعشاج(

  باإلضافت فلكلىس عشوض 
 مىاهب فشدًت إلى 

 )غىاء /مىسيلى(

مشهض صباب بىالق اللاهشة 

اضت  وصاسة الضباب والٍش

 السيرن اللىمي

 والذودة الضليت الساحش
املش ى على السلك 

 والكشابيك 

البيت الفني للفىىن 

 الضعبيت 

 الثلافي  إلاهخاجكطاع 

سابطه أوالد ماما 
 هىهت

 بذاع املىاهب()إ

 سميرة

جيإلا    سٍش

 ميىجً باهذ

 اخلميس

فبراًش   0

0106 

 صباح دفا

 كصت كصيرة
 ًاسمين إمام

  باإلضافت فلكلىس عشوض 
 مىاهب فشدًت إلى 

 )غىاء /مىسيلى(

ت  مشهض صباب الحٍش
ت   إلاسكىذٍس

اضت  وصاسة الضباب والٍش

 السيرن اللىمي
 والخيابلى الخىجش

املش ى على السلك 

 والكشابيك 
البيت الفني للفىىن 

 الضعبيت 

 الثلافي  إلاهخاجكطاع 

 سابطت

 ساهىجيس

 ألادبيت
 أًمً عمش

م هجىم  فٍش

 الىادي

 الفىان 
 سضا ألامين

 اجلمعة

فبراًش   0
0106 

 فشكت جىاصيح سىسٍت 

 بليادة عذهان الساست

 0إلى  0

 

 محمىد ٌس التهامي

0 - 
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 زكريا الحجاويمسرح 

 الساعت

 اليىم
01- 00.11 00.11 - 0 0 – 0.11 0.11 - 2 2 – 3.11 

 السبت

فبراًش   1
0106 

 محافظت اللليىبيت
 مذسست الفخح بالخاهكت  

 وصاسة التربيت والخعليم

ت  مىسيلى وجٍش
مشهض صباب إلاسخاد 

 بىسسعيذ
اضت  وصاسة الضباب والٍش

 السيرن اللىمي
 الساحش والذودة الضليت

والساللم  الاهخيبيىث
 املخحشهت 

البيت الفني للفىىن 
 الضعبيت 

 الثلافي  إلاهخاجكطاع 

فشكت املىسيلى 
 السىسٍت

 
فشكت الخان 
للمىسيلى 
 العشبيت

 األحد

فبراًش   2
0106 

 محافظت اللليىبيت
مذسست هشداس ي الخاصت  

 بالخصىص 
 وصاسة التربيت والخعليم

  باإلضافت فلكلىس عشوض 
 مىاهب فشدًت إلى 

 )غىاء /مىسيلى(
مشهض صباب سمىحه 

ت  إلاسكىذٍس
اضت  وصاسة الضباب والٍش

 السيرن اللىمي
 الساحش والذودة الضليت

ألاهىاب  ىالخىاصن عل
الضجاجيت و الحبل 

 الضاحك
البيت الفني للفىىن 

 الضعبيت 
 الثلافي  إلاهخاجكطاع 

 
 

م هجىم علي  فٍش
م إلابذاع  طٍش
 دًىا بذوي 

 1311 ىال 0311

م   فٍش
س الخحذي مضىا
 / إلاعاكتلزوي 

 منى صفىث د.
 2311إلى  1311

 
 هالبكسى جيم

 3311الي2311

 ثننياإل

فبراًش   3
0106 

 محافظت اللليىبيت
مذسست صبان املسلمين 

 ببنها  
 وصاسة التربيت والخعليم

  باإلضافت فلكلىس عشوض 
 مىاهب فشدًت إلى 

 )غىاء /مىسيلى(
 مطشوح مشهض صباب 

اضتوصاسة   الضباب والٍش

 السيرن اللىمي
 الساحش والذودة الضليت
الكشاس ي البالهصاث 

 الخيابلى و 
البيت الفني للفىىن 

 الضعبيت 
 الثلافي  إلاهخاجكطاع 

الفشكت الضعبيت 
 الليبيت

 1311 ىال 0311

 فشكت 
 هشو  وان هاهذ
 اهشم

 2311إلى  1311
 

 فشكت الفىان
 دمحم بكش

 الثالثاء
فبراًش   4

0106 

 محافظت الجيزة
مذسست الفضائل الخاصت  

 وصاسة التربيت والخعليم

  باإلضافت فلكلىس عشوض 
 مىاهب فشدًت إلى 

 )غىاء /مىسيلى(
 مشهض صباب املساعيذ

 صمال سيىاء 
اضت  وصاسة الضباب والٍش

 السيرن اللىمي
 الساحش والذودة الضليت

خت يالخىاصن علي البسكل
 والكشابيك

البيت الفني للفىىن 
 ضعبيتال
 الثلافي  إلاهخاجكطاع 

 الخجمع املصشي 
 للمبذعين
مصطفى 
 الخمساح

 
مىسيلى صعبيت 
البيت الفني 

 للفىىن الضعبيت
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 زكريا الحجاويمسرح 

 الساعت

 اليىم
01- 00.11 00.11 - 0 0 – 0.11 0.11 - 2 2 – 3.11 

 األربعاء
فبراًش   5

0106 

 محافظت الجيزة
مذسست الصفا الخاصت  
 وصاسة التربيت والخعليم

  باإلضافت فلكلىس عشوض 
 مىاهب فشدًت إلى 

 )غىاء /مىسيلى(
 العمشاوي مشهض صباب 

ت   إلاسكىذٍس
اضت  وصاسة الضباب والٍش

 السيرن اللىمي
 الساحش والذودة الضليت

املش ى على السلك 
 والكشابيك 

البيت الفني للفىىن 
 الضعبيت 

 الثلافي  إلاهخاجكطاع 

م سواه  فٍش
 معتز صلش

 

 
ت  فشكت أوجاس مصٍش
مطشب دمحم خيري 

وأحمذ 
 عبذالخالم

 اخلميس
فبراًش   6

0106 

 الجيزةمحافظت 
مذسست أم ألابطال 

ت بىاث وصاسة التربيت  الثاهٍى
 والخعليم

 

  باإلضافت فلكلىس عشوض 
 مىاهب فشدًت إلى 

 )غىاء /مىسيلى(
 مشهض صباب الضيخ صاًذ

إلاسماعيليت مشهض صباب 
 فؤاد بىسسعيذ  بىس 

اضت  وصاسة الضباب والٍش

 السيرن اللىمي
 الساحش والذودة الضليت

 ىو الخىاصن عل الخيابلى 
 ألاهىاب الضجاجيت 
البيت الفني للفىىن 

 الضعبيت 
 الثلافي  إلاهخاجكطاع 

 
 فشكت الضاعش

 الضيخ ىمصطف
 

 
 فشكت الفىان

أحمذ سيذ آساب 
 أًذول 

 

 اجلمعة
فبراًش   7

0106 

  

 السيرن اللىمي
 الساحش والذودة الضليت

املش ى على السلك 
 والكشابيك 

البيت الفني للفىىن 
 الضعبيت 

 الثلافي  إلاهخاجكطاع 

مىسيلى صعبيت 
البيت الفني 

  للفىىن الضعبيت

م  فٍش
احي  رهٍش

 أبى الفخىح سامي
 

 السبت
فبراًش   01

0106 

 حفل خخام البيت الفني للفىىن الضعبيت
 كطاع إلاهخاج الثلافي

 2 إلى 0
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 زكريا الحجاويمسرح 

 



 

 

 

 

 

 

 شاديةالفنانة  خميم

 الفنون
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 شادية لفنانةامخيم 

الفنون         شادية الفنانة خميم 
  

 7 - .303 30.3 – 1 1 - 2 2 - 21 الحاسيخ اليوم

  أوركسترا الشباب 17/2/1.28 السبت 

ث
حو

لب
وا
ت 

سا
ا ذس

وال
ن 
ىو

لف
ي ا

يم
خ
بم
ة 
ائي

لل
لح
ن ا

الثي
ش
ة 
شك

لف
ي 
وم

ض ً
عش

 

مسرحية ساعة 

 حظر

بطولة الفىان 

إسماعيل فشغلى 

 وإخشاج خالذ حسوهة

 الىيل لآلالت الشعبية

 ) املسشح املكشوف (

 الحرية

للفىون  

 الشعبية

 18/2/1.28 ألاحذ

 فقرة مواهب

مسرحية كمان 

 زغلول 

 إخشاج دمحم فؤاد 

 فشيم إحىا واحذ

)روي الاححياجات 

 الخاصة(

 هيئة كصوس الثلافة

املصشية للموسيلى 

 العشبية 

  كفر الشيخ

للفىون 

 الشعبية

 19/2/1.28 إلاجىين

املسشحية الكوميذًة 

 الاسحعشاضية

لو عجباك دوس 

 شباك

 إخشاج عاطف دمحم

بنها للموسيلى 

 العشبية 

 سوهاج

للفىون 

 الشعبية

 2/1.28/.3 الثالجاء
 حزام ناسف 

 إخشاج عاطف دمحم

ألاهفوش ي  للموسيلى 

 العشبية 

  سوهاج

للفىون 

 الشعبية

 باملخيم                                                                 العشوض الفىية هظش ا الوعلاد الجمعية العمومية الثحاد الىاششين العشبإلغاء  32/2/1.28 ألاسبعاء
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 شاديةالفنانة مخيم 

 

 

 7 - .303 30.3 – 1 1 - 2 2 - 21 الحاسيخ اليوم

 2/1/1.28 الخميس

فقرة 

 مواهب

ث
حو

لب
وا
ت 

سا
ا ذس

وال
ن 
ىو

لف
ي ا

يم
خ
بم
ة 
ائي

لل
لح
ن ا

الثي
ش
ة 
شك

لف
ي 
وم

ض ً
عش

 

 أوبرا الحارة

 فشكة الفيوجشش

الحزوق فىون 

 شعبية 

 دمحم 

عبذ الوهاب 

موسيلى 

 عشبية 

 أسوان

للفىون  

 الشعبية

 1/1/1.28 الجمعة

 السراب

 ثأليف أحمذ مصطفي

 إخشاج أًمن عز الذًن 

 و املسشح الليبي

أسوان 

للفىون 

 الشعبية  

بوسسعيذ 

موسيلى 

 عشبية 

األقصر 

للفىون 

 الشعبية 

 3/1/1.28 السبت 

 اللعبة

ًوسف إعذاد سامي 

 إخشاج مها سامي

 ألاكصش للفىون الشعبية  

 العريش

للفىون 

 الشعبية

 4/1/1.28 ألاحذ

 أنت حر

ثأليف ليىين الشملي 

 إخشاج 

 إسماعيل هاشم

 سوهاج للموسيلى العشبية 

 المحلة

للفىون 

 الشعبية

 5/1/1.28 إلاجىين

 مسرحية 

 أنشودة الدم

 عالء عبذ املىعم
 املىيا للموسيلى العشبية 

 أسيوط

للفىون 

 الشعبية
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 شادية لفنانةامخيم 

 

 

 7 - .303 30.3 – 1 1 - 2 2 - 21 الحاسيخ اليوم

 6/1/1.28 الثالجاء

فقرة 

 مواهب

ث
حو

لب
وا
ت 

سا
ا ذس

وال
ن 
ىو

لف
ي ا

يم
خ
بم
ة 
ائي

لل
لح
ن ا

الثي
ش
ة 
شك

لف
ي 
وم

ض ً
عش

 

 الحلم لسه بيوحي

ثأليف صالح محولي 

 إخشاج إسماعيل هاشم

 شبورة صراحة

 إخشاج ششوق علي

 

 طشب للموسيلى العشبية

األنفوشى 

للفىون 

 الشعبية

 7/1/1.28 ألاسبعاء

 مسرحية 

 من الخوف يءش

 إخشاج أحمذ عزت
 الىيل للغىاء الشعبي  

فىون  بورسعيد

 شعبية 

 8/1/1.28 الخميس

 شايلوك الجديد 

ثأليف وإخشاج أحمذ 

 عبذ املجيذ

ملوي للفىون 

 الشعبية

مصطفى كامل 

للموسيلى 

 العشبية 

مرسى 

 مطروح

للفىون 

 الشعبية

 9/1/1.28 الجمعة

 الثانوية العامية

 ثأليف ساسة دمحم 

 إخشاج دًىا البذوي 

مشس ى مطشوح 

للفىون 

 الشعبية

الوادي الجذًذ 

للفىون 

 الشعبية 

التنورة 

 التراثية

 بني سويف للموسيلى العشبية  1/1.28/.2 السبت

 اإلسماعيلية 

للفىون 

 الشعبية

 



 

 

 

 

 

 خميم عبد الرمحن األبنودي

   حفالت التوقيع
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 مخيم عبذ الرحمن األبنودي

   حفالت التوقيع   عبد الرمحن األبنودي خميم

 

اليىم 

 التاسيخ
    الساعة

السبت 

77/1 

 الهيئت املصشيت العامت للكتاب 5,5 – 1
  كرسى فاضى

 صيماء عضث

 سعيذ شحاجت:  املضاسكىن 

 أمل سالم –مسعىد صىمان  –

 الهيئت املصشيت العامت للكتاب  4 – 5,5
صورة ضاحكة وسطر كالم 

 سيذ خليل املشاغى

 يعائضت سيذ املشاغ: املضاسكىن 

 د. صشيف الجياس –ىجمال سيذ املشاغ 

 ألاحذ

78/1 

 الهيئت املصشيت العامت للكتاب  5,5 – 1
  بيضاءأسنان 

 سامت جادأ جشجمت/
 د. سىاء هاصم - دمحم حشبى: املضاسكىن 

 الهيئت املصشيت العامت للكتاب  4 – 5,5
  األبنودى السويس

 عبذ الحميذ كمال .د
قباسي  - أهىس فتح الباب: ملضاسكىن ا

 البذسي السيذ

 ثىينإلا

79/1 

 الهيئت املصشيت العامت للكتاب  5,5 – 1
  تابوت الماء
 منى مىصىس 

الضاعش /  -: د. حسام عقل املضاسكىن 

 أصشف قاسم

 الهيئت املصشيت العامت للكتاب 4 - 5,5
ذات يوم .. يوميات ألف عام 

   .. وأكثر
 سعيذ الشحاث

 هبيل عمش –:  دمحم الضافعي املضاسكىن 

 سلمى بً هجم الضشيفى ديوان عشاق الياسمين الىخبت للطباعت واليضش 5 – 4

البىاء إلاوساوى مؤسست   6 – 5

 والتىميت
 على سافع  –عائضت سافع  –علياء سافع .د تنزيل إلهى ومفاهيم بشرية

 الثالثاء

03/1 

 الهيئت املصشيت العامت للكتاب  5,5 – 1

  األسس النفسية لإلقناع
 د/عبذ املىعم شحاجت

 د/طشيف صىقى

  يد. قذسي  حفن: املضاسكىن 

 د. عصمت هصاس

 املصشيت العامت للكتابالهيئت   4 – 5,5
 حضرة على شرف الكالم

 يكص حسً 
 : د. صىكت املصشي ملضاسكىن ا

 الىاقذ الضاعش / دمحم صشصش 

مؤسست البىاء إلاوساوى   6 – 5

 والتىميت
 أ/عائضت سافع متعة -تعاون  –التربية : أصول 
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 مخيم عبذ الرحمن األبنودي

 ألاسبعاء

01/1 

 الهيئت املصشيت العامت للكتاب  5,5 – 1

جماعى لسلسة حفل توقيع 

  كتابات جديدة

 سئيس التحشيش مىير عتبتأ.

 مذًش التحشيش: أحمذ جىفيق املضاسكىن 

 السلسلت مً مؤلفي عذدو 

 الهيئت املصشيت العامت للكتاب  4 – 5,5

  المتسربون من التعليم

 دعاء عبذ العضيض

 

  –د. هذي بذسان :  املضاسكىن 

 د. صالح عبذ السميع

 للطباعت واليضشالىخبت  5 – 4
رواية عشق + رواية الستارة 

 السوداء + رواية الملكوت

  –سمش الىادي  –سماح الجمال 

 أسماء فشيذ

 ًاسمين عبذ العضيض شاى بالياسمين صحمت كتاب للثقافت واليضش  6 – 5

 الخميس

1/7 

 الىخبت للطباعت واليضش  15,5 – 11
حكاية وحكاية +  99

 المسلمون
 على الضشفاء –حسً الخضيري 

 الهيئت املصشيت العامت للكتاب 5 – 1
 أداب الفتى وأداب الفتاة

 دمحم ساملان على .د

  –: د. عضة دمحم أبى الىجا املضاسكىن 

 د. على محمىد

 أحمذ الحشبى رواية غياب داس الىابغت لليضش والتىصيع 3 – 5

 هاهم ًاسكىذي.د القلبحياتى من ثنايا  داس الىابغت لليضش والتىصيع 4 – 3

 سيف املشواوى ارتحال داس الىابغت لليضش والتىصيع 5 – 4

 د/داليا الضيمى قواعد التربية الثالثون كتاب لليضش والتىصيع  6 – 5

 الجمعت

7/7 

 داس الفؤاد لليضش والتىصيع 5,5 – 1,5
دار الفؤاد وجروب سطور 

 األدبى

 مؤلفى جشوب سطىس 

 الشاًت لليضش والتىصيع داس  3,5 – 5,5
التربية اإليجابية )مشكالت 

 الطفولة والمراهقة(

 أحمذ هاسون.د

مكتبت وهبت للطبع واليضش   4,5 – 3,5

 والتىصيع

 ًىسف عبذ الهادي الحبىش عمر المختار الحقيقة المغيبة

 جىيا لليضش والتىصيع  6,5 – 4,5
عالقات خطرة + الخروج عن 

 النص

 دمحم طه .د
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 مخيم عبذ الرحمن األبنودي

 

 السبت

0/7 

 حفلت مجمعت مجموعة مؤلفين أطلس لليضش وإلاهتاج إلاعالمى 5 – 15

 أًمً بكشد.  المفكر والرقاصة أطلس لليضش وإلاهتاج إلاعالمى  3 – 5

 مجذي كمال أمسك عليك قلبك أطلس لليضش وإلاهتاج إلاعالمى 4 – 3

 صادي خيري  البنسيونبروتوكوالت حكماء  أطلس لليضش وإلاهتاج إلاعالمى 5 – 4

 صشيف شحاجت هنعيشها صح أطلس لليضش وإلاهتاج إلاعالمى  6 - 5

 ألاحذ

4/7 

 هىذ صيتىوى بوح النساء داس الىخبت للطباعت واليضش 1 – 15

 الهيئت املصشيت العامت للكتاب  5,5 – 1

الفيلم المصرى ... مائة عام من 

 الجوائز

 صياد فاًذ

 ًاقىث الذًً -خليفت  : هادس ملضاسكىن ا

 الهيئت املصشيت العامت للكتاب  4 – 5,5
  عشيقة جدى

 دمحم بشكت
د. سضا عطيت  -: سلىي بكش ملضاسكىن ا

 عبير الحلىجي –

 فاطمت هاعىث إنهم يصنعون الحياة داس سوافذ لليضش والتىصيع 5 – 4

 جيهان جمال  –دًىا أبى الىفا  أوبن داى –حكاياهن  داس الىخبت للطباعت واليضش  6 – 5

 ثىينإلا

5/7 

 سعاد صالح عبذ املطلب ديوان شعر األقصى مسجدى داس مها لليضش والتىصيع 1 – 15

 الهيئت املصشيت العامت للكتاب  5,5 – 1

الثقافة الشعبية وذوى 

 االحتياجات الخاصة

 د/عبذ الحكيم خليل

 د صالح الشاوي : املضاسكىن 

 مصطفى جاد .د

 الهيئت املصشيت العامت للكتاب  4 – 5,5
  غرف متهاوية

 فاطمت ًىسف العلى

زاب الشكابى املضاسكىن   سبيع مفتاح -                : ع 

 دمحم غاهم.د غانميات داس بذاًت لليضش والتىصيع 5 – 4
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 مخيم عبذ الرحمن األبنودي

 الثالثاء

6/7 

 الهيئت املصشيت العامت للكتاب  5,5 – 1
 أسير الهواء فى صحبة هؤالء

 صالح معاطى
 : د. صشيف الجياس املضاسكىن 

 د. عطياث أبى العىين

 الهيئت املصشيت العامت للكتاب  4 – 5,5
 بائعة الحناء 
 عضث الطيري 

 :  د. هذي عطيت املضاسكىن 

 أحمذ الجعفشي 

 الهيئت املصشيت العامت للكتاب 5 – 4

 أ/إًمان الضياث إيقاعات من جرانيت

 : د. عضوص  إسماعيل سالم املضاسكىن 

 عادل السمشي  -د. دمحم سمير

مؤسست البىاء إلاوساوى   6 – 5

 والتىميت

 علياء سافع .د كتاب عن رؤية وارتواء

 ألاسبعاء

7/7 

 الهيئت املصشيت العامت للكتاب  5,5 – 1
 أيام من الهمس والجنون

 أحمذ الباسىس ى .د

 عىض الغباسي  .د: املضاسكىن 

 خالذ جىدة

 الهيئت املصشيت العامت للكتاب 4 - 5,5

 حفل توقيع جماعي

سلسلة أدب الطفل العالمى 

 للطفل والناشئة

 شسئيس التحشي سصا صالح .د

 : ملضاسكىن ا

 مذًش التحشيش مصطفى غىاًم 

  –إًمان صسكيط  –د. غشاء منهى 

  –صالح الذًً أحمذ  – دمحم سمضان

 ثير خعبذ هللا ههى د. 

 الخميس

8/7 

 الهيئت املصشيت العامت للكتاب  5,5 – 1
 الحائط الخلفى للمطعم

 مال املشغنىآ
 :  د. عضوص إسماعيل املضاسكىن 

 كشامي فتحيإد. 

 الهيئت املصشيت العامت للكتاب 4 - 5,5
             س فر الرسائل

 إخالص عطا هللا

 : د. صشيف الجياس املضاسكىن 

 د. عبذالسالم الضارلى

 الفيتىسيوعمت  آنات ذاتى داس الىخبت للطباعت واليضش  6 – 5

 الجمعت

9/7 

 الهيئت املصشيت العامت للكتاب 5,5 – 1
 حواديت 3سلسلة أدب الطفل 

 سئيس التحشيش عمشو حسنى

 دمحم أبى السعىد : املضاسكىن 

 بالسلسلت مً مؤلفي عذد

 الهيئت املصشيت العامت للكتاب 4 - 5,5
  الكالم الزين
 دمحم عبذ القىي 

 مىير فىصي .د: املضاسكىن 

 د. عماد حسيب

داس الحكمت للطباعت واليضش   6 – 5

 والتىصيع

 هالت إبشاهيم قصاقيص سلينترو
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 مخيم عبذ الرحمن األبنودي
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 مشيخة األزهر

   ندوات   األزهرخميم 

 

 المحاضر اسم الندوة الساعة الٌوم

 

 السبت
72/1/7112 

1 - 7 
 

 جهود األزهرو لضٌة مسلمو الروهٌنجا
 د/ كمال برٌمع
 د/ رٌهام سالمة

 المالكىأحمد 

 التطبٌكالمواطنة بٌن النظرٌة و 4 - 3
 ا.د/ عبدالفتاح العواري

 األب سولاير
 د / دمحم عبد الفضٌل

5 - 6 
التعامل مع الثوابت الشرعٌة والمانونٌة فى 

 ظل المتغٌرات المعاصرة

 أ.د/ دمحم مهنا
 أ.د / أسامة العبد
 أ.د / حسن وجٌه

 )محاور( أ/ حسن الشاذلى

 

 األحد
72/1/7112 

1 - 7 
 ترجمات مركز األزهر للترجمة

 "باللغة اإلنجلٌزٌة"
 

3 - 4 
هر فً تصحٌح المفاهٌم دور مرصد األز

 المغلوطةالمنحرفة و
 د/ دمحم عبد الفضٌل

 د/ كمال برٌمع

 د / نهى عباس ثمافة الطفل ... بٌن الوالع والمأمول 6 - 5

 

 ثننياإل
72/1/7112 

1 - 7 
 ترجمات مركز األزهر للترجمة

 ""باللغة الفرنسٌة والتركٌة
 

 اإلنسان ومماصد المرآن 4 - 3
 أ.د. حمدي أحمد

 أ.د. أحمد الشرلاوي
 د. حسن خلٌل

 التبدٌدالخطاب بٌن التجدٌد و 6 - 5

 أ.د/ محمود حمدى زلزوق
 أ / مكرم دمحم أحمد
 أ.د / حسن وجٌه

 )محاور(أ/ عبدهللا ٌسري 
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 مشيخة األزهر

 المحاضر اسم الندوة الساعة الٌوم

 الثالثاء
31/1/7112 

1 - 7 
 ترجمات مركز األزهر للترجمة

 "باللغة األلمانٌة "
 

 الهدهدإبراهٌم ا.د/  دور اإلعالم فً توعٌة الشعوب 4 - 3

 د/ دمحم عبد الفضٌل التعاٌش ، التعلٌم –المسلمون فى ألمانٌا  6 - 5

 د/ رٌهام سالمة باكستانو المسلمون فى الهند 2 - 6

 

 ربعاءاأل
31/1/7112 

 د/ أمنٌة صادق نترنتدور مكتبات األزهر فً عصر اإل 7 - 1

 د. دمحم بشار المسلمون بالغرب وممتضٌات المواطنة 4 - 3

5 - 6 
تركٌا من الجماعات و مولف إٌران

 المتطرفة
 د/ أسامة الشبكة

 د/ حمادة إسماعٌل

 اخلميس
1/7/7112 

1 - 7 
وسلم  هللا علٌههل االلتداء بالنبً صلً 
 ربعة عشر لرنا؟ٌعتبر رجوعا إلى الوراء أ

 ا.د/ بكر زكً عوض
 ا.د/ الخشوعً الخشوعً

3 - 4 
 ترجمات مركز األزهر للترجمة
 "باللغة الفارسٌة  واألردٌة"

 

 معالم المنهج األزهري 6 - 5
  د/ دمحم مهنا

 حسن الشاذلً )محاور(أ. 

 اجلمعة
7/7/7112 

 بٌن الدٌن والثمافةحوار هادئ  4 - 3
 عباس شومان  أ.د.

 حلمى النمنمأ. 
 رشا نبٌل )محاور( أ.

5 - 6   

 السبت
3/7/7112 

1 - 7 
 ترجمات مركز األزهر للترجمة

 "بشتو"
 

3 - 4 
دور المؤسسات الوطنٌة فى دعم الهوٌة 

 وتحمٌك األمن

 أ.د/ محًٌ الدٌن عفٌفً
 جمال الدٌنأحمد د. / 

 األنبا / أرمٌا
 جمال الشاعر )محاور(أ/ 

 السنةو شبهات وردود حول المرآن 6 - 5
 معبد عبد الكرٌمأحمد د/ 
 )محاور(الشاذلً حسن أ. 



 

 

 
98 
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 المحاضر اسم الندوة الساعة الٌوم

 األحد
4/7/7112 

 األمةو صٌانة الوطنو مناهج األزهر 7 - 1
 الهدهدإبراهٌم ا.د/ 

 فضٌلة الشٌخ صالح عباس
 فضٌلة الشٌخ علً خلٌل

3 - 4 
 للترجمةترجمات مركز األزهر 

 "باللغة اإلندونٌسٌة"
 

5 - 6 
 بٌن دعوى –المسلمون فً فرنسا 

 تحدي استمطاب المتطرفٌنو المواطنة
 د/ عبد الرحمن فودة

 ثننياإل
5/7/7112 

1 - 7 
 ترجمات مركز األزهر للترجمة

 اإلسبانٌة"و "باللغة الٌونانٌة
 

3 - 4 
نمد المنطلمات الفكرٌة لتٌارات و األزهر

 اإلرهابو التكفٌر
 ا.د/ محًٌ الدٌن عفٌفً 

5 - 6 
وثائك األزهر حول المدس: لراءة فً 

 المضامٌن واألبعاد
 د. سمٌر بودٌنار

 الثالثاء
6/7/7112 

1 - 7 
الفرضٌة و الحجاب بٌن الحرٌة الشخصٌة

 الدٌنٌة
 ا.د/ دمحم الضوٌنً

 دور الفن فً تنمٌة المجتمعات 4 - 3
 خالد توفٌكأحمد د/ 

 فواز أحمدالفنان/ 

 المدس بٌن التشرٌف والتزٌٌف 6 - 5
 أ.د/ عباس شومان

 د. / عبد الممصود باشا
 د/ حسن سلٌمان )محاور(

 االربعاء
2/7/7112 

3 - 4 
 أثره السٌئ علً الثمافة العربٌةو التطرف

 اإلسالمٌةو
 ا.د/ عبد الفتاح العواري

 آخرونو د/ محمود عامر العالجو اإللحاد .. األسباب 6 - 5

 

 اخلميس
2/7/7112 

1 - 7 
 ترجمات مركز األزهر للترجمة

 العبرٌة"و "باللغة اإلٌطالٌة 
 

3 – 4  
دور المؤسسات الدٌنٌة فً مواجهة الفكر 

 المتطرف
 د/ ربٌع جمعة الغفٌر
 د/ جرجس صالح
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 المحاضر اسم الندوة الساعة الٌوم

 اجلمعة
2/7/7112 

1 - 7   

 الكنائسو األزهر 4 - 3
 د/ كمال برٌمع

 الفضٌلد/ دمحم عبد 
 د/ السٌد عبد الهادى

 بو سعدةأحمد دمحم أد/  آٌات الموارٌث "انصاف المرأة" 6 - 5
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   فعاليات فنية   األزهرخميم 

 الجهة المختصة الفعالٌات الفنٌة التولٌت التارٌخو الٌوم

 السبت
72/1/7112 

--- --- --- 

 األحد
72/1/7112 

 لطاع المعاهد األزهرٌة ابتهاالتو دٌنً إنشاد  7:45 – 7:15

 لطاع المعاهد األزهرٌة عرض مسرحى 4:45 – 4:15

 الجامع األزهر ابتهاالت و دٌنى إنشاد  6:45 – 6:15

 ثنٌناإل
72/1/7112 

 لطاع المعاهد األزهرٌة ابتهاالتو دٌنً إنشاد  7:45 – 7:15

 مدٌنة البعوث اإلسالمٌة إلماء شعر 4:45 – 4:15

 جامعة األزهر دٌنً + غناء + عزف إنشاد  6.45 – 6.15

 
 الثالثاء

31/1/7112 

 لطاع المعاهد األزهرٌة عرض مسرحً 7:45 – 7:15

 جامعة األزهر دٌنً + غناء + عزف إنشاد  4:45 – 4:15

 الجامع األزهر إنشاد  دٌنى وابتهاالت  6.45 – 6.15

 األربعاء
31/1/7112 

 لطاع المعاهد األزهرٌة اإلنجلٌزٌةعرض مسرحً باللغة  7:45 – 7:15

 لطاع المعاهد األزهرٌة إنشاد  دٌنً وابتهاالت 4:45 – 4:15

 مدٌنة البعوث اإلسالمٌة إلماء شعر 6:45 – 6:15
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 الخمٌس
1/7/7112 

 لطاع المعاهد األزهرٌة عرض مسرحً 7:45 – 7:15

 جامعة األزهر إنشاد  دٌنً + غناء + عزف 4:45 – 4:15

 الجامع األزهر إنشاد  دٌنً وابتهاالت 6:45 – 6:15

 الجمعة
7/7/7112 

 لطاع المعاهد األزهرٌة إنشاد  دٌنً وابتهاالت 7:45 – 7:15

 جامعة األزهر عرض مسرحً 4:45 – 4:15

 جامعة األزهر إنشاد  دٌنً + غناء + عزف 6:45 – 6:15

 السبت
3/7/7112 

 جامعة األزهر + عزف إنشاد  دٌنً + غناء 7:45 – 7:15

 جامعة األزهر أمسٌة شعرٌة 4:45 – 4:15

 الجامع األزهر إنشاد  دٌنً وابتهاالت 6:45 – 6:15

 األحد
4/7/7112 

 لطاع المعاهد األزهرٌة إنشاد  دٌنً باللغة اإلنجلٌزٌة 7:45 – 7:15

 مدٌنة البعوث اإلسالمٌة إلماء شعر 4:45 – 4:15

 جامعة األزهر دٌنً + غناء + عزفإنشاد   6:45–6:15

 
 األثنٌن

5/7/7112 

 لطاع المعاهد األزهرٌة إنشاد  دٌنً وابتهاالت 7:45 – 7:15

 لطاع المعاهد األزهرٌة عرض مسرحً 4:45 – 4:15

 الجامع األزهر إنشاد  دٌنً وابتهاالت 6:45 – 6:15
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 الثالثاء
6/7/7112 

 اإلسالمٌةمدٌنة البعوث  إلماء شعر 7:45 – 7:15

4:15 – 4:45 
 عرض مسرحً

 "الوسائل التعلٌمٌة"
 لطاع المعاهد األزهرٌة

 جامعة األزهر إنشاد  دٌنً + غناء + عزف 6:45 – 6:15

 األربعاء
2/7/7112 

 لطاع المعاهد األزهرٌة عرض مسرحً باللغة اإلنجلٌزٌة 7:45 – 7:15

 األزهرجامعة  إنشاد  دٌنً + غناء + عزف 4:45 – 4:15

 الجامع األزهر إنشاد  دٌنً وابتهاالت 6:45 – 6:15

 الخمٌس
2/7/7112 

 لطاع المعاهد األزهرٌة إنشاد  دٌنً باللغة اإلنجلٌزٌة 7:45 – 7:15

 جامعة األزهر أمسٌة شعرٌة 4:45 – 4:15

 جامعة األزهر إنشاد  دٌنً + غناء + عزف 6:45 – 6:15

 الجمعة
2/7/7112 

 جامعة األزهر عرض مسرحً 7:45 – 7:15

 جامعة األزهر إنشاد  دٌنً + غناء + عزف 4:45 – 4:15

 الجامع األزهر إنشاد  دٌنً وابتهاالت 6:45 – 6:15

 --- --- --- 
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 ورش عمل           األزهرخميم 

 الجهة المختصة اسم ورشة العمل التولٌت التارٌخو الٌوم

 السبت
72/1/7112 

 --- عربًخط  ---

 األحد
72/1/7112 

 لطاع المعاهد األزهرٌة ورشة تعلٌم الرسم 1 : 11
 الجامع األزهر ورشة خط عربً 4 : 7

 لطاع المعاهد األزهرٌة الجلد ورشة العمل على 2:  5

 األثنٌن
72/1/7112 

 لطاع المعاهد األزهرٌة ورشة خط عربً وزخرفً واعمال ٌدوٌة 1 :  11

 جامعة األزهر ورشة رسم بورترٌه 4 : 7
 ورشة رسم الكارٌكاتٌر 2:  5

 
 لطاع المعاهد األزهرٌة

 الثالثاء
31/1/7112 

 لطاع المعاهد األزهرٌة تحدي المراءة العربً .. من المادم؟ 1:  11

 الجامعاألزهر (1دورة علوم شرعٌة ) 4 : 7

 ورشة خط عربً 2:  5
 

 جامعة األزهر

 األربعاء
31/1/7112 

ورشة لتدرٌب طالب المعاهد األزهرٌة علً بوابة  1 : 11
 بنن المعرفة –الطالب والمعلمٌن 

 جامعة األزهر

 الجامع األزهر (1دورة علوم شرعٌة ) 4 : 7
 ورشة خط عربً وزخرفً وأعمال ٌدوٌة 2:  5

 
 لطاع المعاهد األزهرٌة

 الخمٌس
1/7/7112 

بنن  –ورشة لتدرٌب الباحثٌن على بوابة الباحثٌن  1 : 11
 المعرفة

 جامعة األزهر

 الجامع األزهر (1دورة علوم شرعٌة ) 4 : 7

 ورشة لتعلٌم الرسم الزٌتً للمناظر الطبٌعٌة 2:  5
 

 لطاع المعاهد األزهرٌة

 الجمعة
7/7/7112 

 الجامع األزهر ورشة خط عربً 3:31 – 1:31
 لطاع المعاهد األزهرٌة الطباعة على المماش ورشة 6:11 – 4:11
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 السبت
3/7/7112 

 -  Clinical keyورشة لتدرٌب المطاع الطبً على 1 : 11

 بنن المعرفة

 جامعة األزهر

 لطاع المعاهد األزهرٌة ورشة العمل على الجلد 4 : 7

 الجامع األزهر (7دورة علوم شرعٌة ) 2:  5

 األحد
4/7/7112 

 –المنظومة  لتدرٌب المطاع النظري علىورشة  1 : 11
 بنن المعرفة

 جامعة األزهر

 جامعة األزهر ورشة خط عربً 4 : 7
 (7دورة علوم شرعٌة ) 2:  5

 
 الجامع األزهر

 
 

 ثنٌناإل
5/7/7112 

 Scienceورشة لتدرٌب المطاع العملً علً  1 : 11
Direct  - بنن المعرفة 

 جامعة األزهر

 لطاع المعاهد األزهرٌة على الزجاجورشة رسم  4 : 7

 (7دورة علوم شرعٌة ) 2:  5
 

 الجامع األزهر

 الثالثاء
6/7/7112 

 لطاع المعاهد األزهرٌة ؟تحدي المراءة العربً .. من المادم 1 : 11
 الجامع األزهر (3دورة علوم شرعٌة ) 4 : 7

 ورشة تعلٌم الرسم 2:  5
 

 لطاع المعاهد األزهرٌة

 األربعاء
2/7/7112 

 لطاع المعاهد األزهرٌة ورشة المعلم المخترع 1 : 11

 الجامع األزهر (3دورة علوم شرعٌة ) 4 : 7

 ورشة رسم بورترٌه 2:  5
 

 جامعة األزهر

 الخمٌس
2/7/7112 

 لطاع المعاهد األزهرٌة ورشة الطباعة على المماش 1 : 11
 األزهرالجامع  (3دورة علوم شرعٌة ) 4 : 7
 ورشة لتعلٌم الرسم الزٌتً للمناظر الطبٌعٌة 2:  5

 
 لطاع المعاهد األزهرٌة

 الجمعة
2/7/7112 

 لطاع المعاهد األزهرٌة ورشة خط عربً وزخرفً وأعمال ٌدوٌة 4 : 7

 لطاع المعاهد األزهرٌة ورشة رسم على الزجاج 2:  5
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 حفالت بانوراما          األزهرخميم 

 العرض التولٌت التارٌخو الٌوم

 السبت
72/1/7112 

 بانوراما ذاكرة األزهر 1:  11
 بانوراما ذاكرة األزهر 5:  11
 بانوراما ذاكرة األزهر 2:  11

 األحد
72/1/7112 

 بانوراما ذاكرة األزهر 1:11
 بانوراما ذاكرة األزهر 5:11

 
 االثنٌن

72/1/7112 
 بانوراما ذاكرة األزهر 1:11
 بانوراما ذاكرة األزهر 5:11

 
 الثالثاء

31/1/7112 
 بانوراما ذاكرة األزهر 1:11
 بانوراما ذاكرة األزهر 5:11

 
 االربعاء

31/1/7112 
 بانوراما ذاكرة األزهر 1:11
 بانوراما ذاكرة األزهر 5:11

 
 

 الخمٌس
1/7/7112 

 بانوراما ذاكرة األزهر 1:11
 بانوراما ذاكرة مصر 3:11
 بانوراما ذاكرة األزهر 5:11

 
 الجمعة

7/7/7112 
 بانوراما ذاكرة األزهر 1:11
 بانوراما ذاكرة األزهر 5:11

 
 بانوراما ذاكرة األزهر 1:11 السبت
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 العرض التولٌت التارٌخو الٌوم

 بانوراما ذاكرة األزهر 5:11 3/7/7112
 

 األحد
4/7/7112 

 بانوراما ذاكرة األزهر 1:11
 بانوراما ذاكرة األزهر 5:11

 
 االثنٌن

5/7/7112 
 بانوراما ذاكرة األزهر 1:11
 بانوراما ذاكرة األزهر 5:11

 
 الثالثاء

6/7/7112 
 بانوراما ذاكرة األزهر 1:11
 بانوراما ذاكرة األزهر 5:11

 
 ربعاءاأل

2/7/7112 
 بانوراما ذاكرة األزهر 1:11
 بانوراما ذاكرة األزهر 5:11

 
 الخمٌس

2/7/7112 
 

 األزهربانوراما ذاكرة  1:11
 بانوراما ذاكرة مصر 3:11
 بانوراما ذاكرة األزهر 5:11

 
 الجمعة

2/7/7112 
 بانوراما ذاكرة األزهر 1:11
 بانوراما ذاكرة األزهر 5:11

 السبت
11/7/7112 

----- ------ 

 



 

 

 

 

 
 

 خميم 
 عبعابأبو  الشيخ صديق

 بيت العرب
  "بيت البادية املصرية"
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 الشيخ صديق أبو عبعابمخيم 

  بيت العرب  الشيخ صديق أبو عبعابخميم 

 الضاعت

 الُىم
 9 - 6331 6331 – 5 5 - 3 م9 -01

 

الليلة 
 االوىل

 

 السبت
ًىاًر  77 

 م7108

 

 

 الربايعليلة بادية قبيلة 
 بالجيزة والبديرة

معرض الفىىن الدغىُلُت 

ت بعُىن } البادًت املصٍر

 حغىُلُت{
صامت أ -بُىمى  أخمذللفىاهين } 

هاصف  -خضً عبط  -صلُم

بت أخمذ  –خالف  ًىوط  –غٍى
 –بىر املهذي أبى  –خضً ًىوط 

الفخىح أبى  –هغام الجالد 

 البرعص ى{
ورعت لفىىن الحرف الخللُذًت 

 املهذدة باالهلراضوالتراثُت 

 

حول قيم  التواصل  ندوة

بناء قبائل أوالترابط بين 

 البادية المصرية

مغاًخ اللبائل :  املغارهىن 
الحاج  خضين الغٌى الربُعى 

الحاج عبذاللطُف مؤمً  –

 –صالح خمذ الربُعى  –طى 
الفخىح أبى  والباخث

 البرعص ى

 جذًرها: 
 أبى هىارةأخالم بيذ البادًت 

 ندوة شعرية  

لغعراء البادًت  دمحم الربُعى 

خضين  –فخحى بىكغلػ  –
 الربُعى أصخىرة –الربُعى 

 احتفالية غنائية

 بادًت الرباٌع  ألبىاء 
 بالجيزة والبديرة

 01- 3 - 5 5 – 6331 6331 - 9 

الليلة 
 الثانية

 

 األحد
ًىاًر  78 

 م7108

 ليلة بادية شمال سيناء

معرض الفىىن الدغىُلُت 

ت بعُىن البادًت } املصٍر

 حغىُلُت{

ورعت لفىىن الحرف الخللُذًت 

 و التراثُت املهذدة باالهلراض

 

ندوة حول التراث 

   السيناوى
صالح  :  ألاصخار املغارهىن 

م  –البلً  عبذالىٍر

ػ   الغُخ عطُت  –الغاَو
 صلُمان عُاط  - املضعىدي

 جذًرها: 

 هىارةأخالم أبى بيذ البادًت 

  ندوة شعرية
 ععراء صِىاء:  املغارهىن 

أبى  عطُت –صفرة أبى  ًىوط

 –رطىان املىُعى  –مرزوكت 

صلمى  –الجذاوي  هلل عطا

م  –الجمعاوى  عبذالىٍر

ػ   أبى هاصر  -الغاَو

دمحم أبى صالم  –الطرابُني 

 الطرابُني

   احتفالية فنية غنائية
 صِىاء يملطرب

 :  املغارهىن 

 املطرب صالمت العراقي

 العازف عبذ هللا صالمت
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 الضاعت

 الُىم
 9 - 6331 6331 – 5 5 - 3 م9 -01

الليلة 
 الثالثة

 

 ثننياإل
ًىاًر  79 

 م7108

 

 ية اإلسماعيلليلة بادية 

 والسويس

 معرض الفىىن الدغىُلُت

ت بعُىن } البادًت املصٍر

 حغىُلُت{
ورعت لفىىن الحرف الخللُذًت 

 و التراثُت املهذدة باالهلراض

 

ندوة حول  رياضة 

الهجن فى تراث 

 البادية

اطت  ودورها فى جىمُت الٍر

ت  املصٍر
مين أالغُخ  : املغارهىن 

خمذ خالذ  3د  -ععراوي  

أ3 خلُل املىِس ي  –ععُب 
  -الفرحاوي 

 عطُت املضعىدي   3الغُخ

 الفخىح البرعص ى أبى  ًذًرها: 
 

 احتفالية شعرية غنائية

ية  سماعيلبادية اإل ألبناء

 والسويس

هاصر  بىأصالمت  : املغارهىن 
خمذان الضىٍروى  –ترباوى ال

ر بى أعٍرف  – هذي  –حٍر

لم   تواملطرب صالم –صٍى
 -صعُذ البطل   –العراقى 

 –بىالعراج أواملطرب علىظ 

 توالعازف عبذهللا صالم

 العراقى  

 

 9 - 6331 6331 – 5 5 - 3 م9 -01 

الليلة 
 الرابعة

 

 الثالثاء

ًىاًر  31 

 م7108

 

ليلة بادية سيوة واحتفالية 

  بوعبعاب 

معرض الفىىن الدغىُلُت 
ت بعُىن البادًت } املصٍر

 حغىُلُت{

ورعت لفىىن الحرف الخللُذًت 

 و التراثُت املهذدة باالهلراض

 

ندوة حول التراث 

فى  هالسيوى ودور

  التنمية السياحية
  :املغارهىن 

د دمحم  -بذالهادي ع دالٌ 3د

د3 عمرو عبذالحمُذ  -مضعذ 

مع اصخعراض فُلم }عين    -

 فطىاش{ 

 جىفُم  أخمذللمخرج 

 ذًرها:  ج

 أبى هىارةأخالم بيذ البادًت 

 

ألدباء  شعرية أمسية 

البادية والمطرب 

 دريس حبون السيوي إ

 

   احتفالية بوعبعاب

للمطرب مىصىر لعميري  

 وفركخه املىصُلُت 

ومىهىلىحضذ البادًت عادٌ 

واملطرب هاصر  – لحىحى

 العسومي
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 الضاعت

 الُىم
 9 - 6331 6331 – 5 5 - 3 م9 -01

 

الليلة 
 اخلامسة

 

 ربعاءاأل

ًىاًر  30 

 م7108

 -النوبة  سوان بادية أ ليلة

 حاليب وشالتين

معرض الفىىن الدغىُلُت 

ت بعُىن } البادًت املصٍر
 {حغىُلُت

ورعت لفىىن الحرف الخللُذًت 

 و التراثُت املهذدة باالهلراض

ندوة حول التراث 

لثقافى لقبائل البادية ا

المصرية }أسوان 

والنوبة وحاليب 

 {والشالتين

   -خضً مذوى  3د:  املغارهىن 

د3 اًمان  –دمحم مضعذ  3د

 مهران  
 

 فاصل غناء نوبى
 للمطرب هرم مراد

م الهُئت  احتفالية جىٍر
ت العامت للىخاب  املصٍر

ً فى مضابلت ابذاعاث  للفائٍس
بالبرهامج العام   تاهخىبٍر

هادًت  بدظىر إلاراعُت 
مبرون  رئِط الاراعت 

ت  د3 هُثم الحاج  –املصٍر
ت  على رئِط الهُئت املصٍر

 العامت للىخاب 
والغاعر الضُذ خضً مذًر 

عام البرامج الثلافُت 
 بالبرهامج العام 

بيذ البادًت ومعذة جذًرها: 
  أبى هىارةأخالم املضابلت / 

 

 احتفالية شعرية غنائية
نشاد ومديح لفرقة إو

  سوانأالكفافة  

دمحم مذوى أ3 : املغارهىن 

عبذالىاخذ البىا   -العطىاوى  

خازم  –مصطفى الذبىري  –

 –عمر  أخمذ –مىصىر 

لى الضىاري واملطرب رعا

 -هماٌ عُذ– ابىصالح دمحم

 ٌ خضام  -هاجح الىى

 املىحىد  عبذ أخمذ -الذبىري

الليلة 
 السادسة

 
 اخلميس

فبراًر 0

 م7108

 الفيومليلة بادية 

 معرض الفىىن الدغىُلُت

ت بعُىن } البادًت املصٍر

 {حغىُلُت
ورعت لفىىن الحرف الخللُذًت 

 باالهلراض و التراثُت املهذدة

 تراثالندوة حول 

بادية  الشعبي في

 الفيوم

            الغااااااااعر أعااااااارف    :           املغاااااااارهىن 
           الغااااااااااااااعر عاااااااااااااالء   –       بىحلُااااااااااااال  أ

             الياجااااااااااااب عبااااااااااااذ         –       الرمحااااااااااااى 

        السراع 

         جذًرها:   

          أبى هىارة     أخالم              بيذ البادًت /

   

 ألدباءشعرية  أمسية 
 بادية الفيوم

عرف أالغعراء :  املغارهىن 
 -عالء الرمحى -بىحلُل 

 -عبذالعظُم صعذاوي 
هاوى خامذ  – -عصام الرمحى

 –صُف العُاط  –وغماش ى 
عامر  -عبذهللا الضمالىس ى

 –وهِط بىفظُلت  –صعُذ 
هغام العُاط  –على بىولُب 

 –عبذالىهاب الرمحى  –
 راجب بىفظُلت 

 البرعص ى أبى الفخىح ًذًرها:  

 احتفالية شعرية غنائية
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الليلة 
 السابعة

 
 اجلمعة

فبراًر7

 م7108

 ليلة بادية الجيزة

 معرض الفىىن الدغىُلُت

ت بعُىن } البادًت املصٍر
 {حغىُلُت

ورعت لفىىن الحرف الخللُذًت 

 و التراثُت املهذدة باالهلراض
 

دب أندوة حول تراث و

المجالس العرفية بالبادية 

  المصرية
 -هلل عطا أخمذ3د:  املغارهىن 

 - الغُخ مىس ى اللىاحي

 -اللبائلى إبراهُم الحاج 

  -الحاج صلُم بىدخُل
 يأبى الفخىح البرعص ًذًرها:  

 

ندوة شعرية ألدباء بادية 

  الجيزة
الغعراء فخحى :  املغارهىن 

العاطى  عبذ -بىكغلػ
 -عبذالضخار مرض ى -بىدخُل

 -الجُذ لعمامى اًمً عبذ

صامذ  -هاوى بىخلُل
دمحم  -خمادة عطىة -بىمجُذ

 عادٌ بىخضىبت -ابعُص

 احتفالية فنية غنائية
 البادًت  ملطربي

 الحبىوىمدمىد 
 عضران اللصراوى

 عسث فُصل

 خضين الربُعى
 ىيخمادة مد

الليلة 
 الثامنة

 

 السبت

فبراًر  3 

 م7108

 

 

المنيا وبني ليلة بادية 

 سويف وأسيوط
 معرض الفىىن الدغىُلُت

ت بعُىن } البادًت املصٍر

 {حغىُلُت

ورعت لفىىن الحرف الخللُذًت 
 و التراثُت املهذدة باالهلراض

 

 

 {دباءأذاعيون وإندوة }

العامت للبرامج  لإلدارة 
 البرهامج العام  -الثلافُت 

 الىخُل فى ععر 

 فاروق عىعت 

 دباء: :   ألا املغارهىن 
عسث صعذ  –الضُذ خضً 

خضً  3د – طلبتدمحم  –الذًً 

 أخمذ –حالٌ الضُذ  -مذوى
 صعذ عطُت  –الجبالى 

اللذًرة  إلاراعُت فى خظىر 

 هاله الحذًذي 
 جذًرها: 

 -  أبى هىارةأخالم بيذ البادًت 

 

ندوة حول ادب البادية 

  بالمنيا
 :  املغارهىن 

 د ععُب خلف

 د3 طُف الفرحاوى 

 د3 مخخار الضعُطى
 د3هُالوى الجازوي

 ًذًرها: 

 البرعص ى  أبى الفخىح  

 

   لشعراء البادية أمسية 
عظاء حمعُت أفى خظىر 

ط إاللبائل  على   –دَر
عصام  –صعذاوي الهِص ى 

بىهدُل و ٌغارن فيها 
  –الغعراء فخحى بىكغلػ 

هالٌ  -فرج بىغُظان 
 –ابضُىان  أخمذ –الجاللى 

صُف  –على الىجاري 
-د هُالوى بىعبىة  -بىلبعج

فظل  –على بىخضً العليى 
عبذ العاطي  – إبراهُم دمحم 

على الحظيري  طه   -الجراري 
– 

ملطربي  احتفالية غنائية
 بادًت املىُا واصُىط

فرج بىاملجذوب :  املغارهىن 
فرج الفلُه  –دمحم الجملى  –
 كذافى لعمامى  –

  هالٌ الجاللى ًذًرها:  
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 الُىم
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الليلة 
 التاسعة

 

 األحد

فبراًر  4 

 م7108

قبيلة الرشايدة ليلة بادية  

 بالوادي الجديد وسوهاج

 الدغىُلُت معرض الفىىن 

ت بعُىن } البادًت املصٍر
 {حغىُلُت

ورعت لفىىن الحرف الخللُذًت 

 و التراثُت املهذدة باالهلراض

ندوة حول الكنوز 

التراثية فى الصحارى 

 المصرية   

 }بادية الوادى الجديد{

 :  املغارهىن 

 تأخمذ شحاجد3 
 د 3 جامر حاد راعذ

 دمحم مبارن الرعُذيأ3 

 جذًرها: 
 أبى هىارةأخالم بيذ البادًت 

 ندوة شعرية 

لغعراء بادًت الرعاًذة 
 والىادي الجذًذ

 

 احتفالية شعرية غنائية
 البادًت  ملطربي

 وكبُلت الرعاًذة 

 بالىادي وصىهاج
 ًذًرها:  

 البرعص ى  أبى الفخىح 

 

الليلة 
 العاشرة

 

 ثننياإل
فبراًر  5 

 م7108

 ليلة بادية  مطروح
معرض الفىىن الدغىُلُت 

ت بعُىن البادًت } املصٍر

 حغىُلُت{
ورعت لفىىن الحرف الخللُذًت 

 و التراثُت املهذدة باالهلراض

ندوة حول التراث 

 الثقافى لمطروح

  جذًرها:
  أبى هىارةأخالم بيذ البادًت 

 
قراءة فى كتاب   

  بيت االجواد
عطُت  –ى مضعىد املحفىظ

 صعُذ الجبُهى –بىجرحى 
 

مختارات من شعر 

 البادية المصرية 

ة كذور أالغاعر :  املغارهىن 
الغاعر اعرف  –العجنى 

ء الغاعر عال –بىحلُل 

الغاعر راغب  -الرمحى  
 كاصم

 ًذًرها:  

 البرعص ى  لفخىح أبى ا
 

 احتفالية شعرية غنائية
 :املغارهىن 

 ععراء بادًت مطروح

عِس ى   –عُاد بىالحجل 
 –صالم املاليى إ -بىعِس ى 

ت   –منهى صباق  –بغير بىكٍى

ذة  مُلىد  –عباش حٍى
   -الغهُبى 

 ملطرب على خمُذة ا

ط إواملطرب الضُىي  دَر

 خبىن 
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الليلة 
احلادية 

 عشرة
 

 الثالثاء
فبراًر  6 

 م7108

البحيرة ووادي ليلة بادية 

  النطرون
ت بعُىن } البادًت املصٍر

 حغىُلُت{
ورعت لفىىن الحرف الخللُذًت 

 و التراثُت املهذدة باالهلراض

ندوة حول  برنامج 

بوادى مصرية ودوره 

فى توثيق التراث 

 الشعبى البدوى بمصر 

إصماعُل   3أ:  املغارهىن 

ذار هُام  –ههى بصُلت   -دٍو

  أبى هىارةأخالم   -فاروق 

 أبى الفخىح  :ًلذمها 

 البرعص ى
 

ندوة حول أدب ورسوم 

 الطفل

مصطفى غىاًم :  املغارهىن 
 –أخمذ فاروق الهجين  –

 رعا مىير –عبذ  السراع 

ندوة حول أدب ورسوم 
 الطفل

مصطفى غىاًم :  املغارهىن 
 –أخمذ فاروق الهجين  –

 رعا مىير –عبذ  السراع 
حوار  حول التراث 
الثقافي بالبحيرة 

 ووادي النطرون
بىخغُم أخضين : املغارهىن 

مين عام حمعُت اللبائل أ
ت العربُت امل املبذع  –صٍر

 –املىصُلى عبل عبذهللا 
 –الغُخ مىس ى اللىاحى 

وائل الغبيى مذًر بِذ  
 ثلافت وادي  الىطرون 

 جذًرها: 
 أبى هىارةأخالم بيذ البادًت 

شعرية الدباء  أمسية 

بادية البحيرة ووادى 

 النطرون

الغعراء فخذ هللا :  املغارهىن  
بىخغُم  إبراهُم  -الصبُحى 

صالح  -دمحم الربُعى   –

 الذاوودي 
 البرعص ى أبى الفخىح  ًذًرها:

 
احتفالية غنائية 

البادية  لمطربي

بلُادة املاٌضترو   بالبحيرة

عبل عبذهللا واملطرب فخذ 

وهغام  –هللا الصبُحى 

 بىخغُم 

الليلة 
الثانية 

  عشرة 
 

 ربعاءاأل
فبراًر  7 

 م7108

ليلة بادية الشرقية 

 والقليوبية

ت بعُىن } البادًت املصٍر

 حغىُلُت{

ورعت لفىىن الحرف الخللُذًت 

 و التراثُت املهذدة باالهلراض

 ندوة حول 
بذاعاث معرض إكراءة فى 

ت بعُىن  البادًت املصٍر
 حغىُلُت 

:  د3 خمذي املغارهىن 
بىاملعاطى هلُب الدغىُلُين أ

س   أخمذ 3د – صخار أعبذالعٍس
الىدذ بيلُت الفىىن الجمُلت 

رحب  أخمذ 3د –باللاهرة 
صلر عمُذ ولُت الفىىن 
 الجمُلت الضابم باملىُا

 جذًرها: 
   أبى هىارةأخالم بيذ البادًت 

شعرية لشعراء  أمسية 
   البادية بالشرقية

:  دمحم مىصىر املغارهىن 
طى  بىعامر الجمازي أ –الحٍى

 –طُف هللا  إبراهُم  –
صالمه  –إبراهُم  بىفاًذ 

 –بىهىرة الاخُىي أحمعه 
دمحم  –صلطان الغامان 
صلُم  –مصطفى حىاد 

طى  ان –الحٍى دمحم صلُمان  ٍر
خمِط –بىس ى ًىصف  –

ر أ  –مجذي اللذًري  –بىحٍر
لم   -هاوى البدُص ى  صٍى

 الفرحاوى 

  احتفالية غنائية
 للمطرب 

  عُذ أخمذ

 بضام عىاد
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الليلة 
الثالثة 

 عشرة
 

 اخلميس

فبراًر  8 

 م7108

ية  الواحات ليلة باد

 -وقارون  -البحرية

 سيوط أو

معرض الفىىن الدغىُلُت 

ت بعُىن  }البادًت املصٍر
 {حغىُلُت

ورعت لفىىن الحرف الخللُذًت 

 و التراثُت املهذدة باالهلراض

ندوة حول التراث 

الثقافى فى بادية 

الواحات البحرية وعرب 

 العمايم وبحيرة قارون 

 :  املغارهىن 
 مين عبذالصمذأد 3دمحم 

 د3 فارش خظر  

 على طرفاًت  

 شعرية  أمسية 

 -لى دهلل ر:  عااملغارهىن 

فخحى  –على الىجاري 

فرج بىغُظان  –بىكغلػ 
مروان  –فرج الفرحاوى  –

 هدُل 

 

  غنائيةاحتفالية 
ت  ملطربي  البادًت  املصٍر

 مُالد وخمُذ اللذافى  

 الىاخاحى أخمذاملطرب 

الليلة 
الرابعة 

 عشرة
 

 اجلمعة
فبراًر  9 

 م7108

 ليلة بادية جنوب سيناء

معرض الفىىن الدغىُلُت 
ت بعُىن  }البادًت املصٍر

 {حغىُلُت

 

ندوة حول التراث 

 السيناوى 

 :  املغارهىن 

 دمحم عبذالراض ى 3د
 عبذاللادر الهىاري  3د

 رعُذ الراعذي 

 جذًرها: 

    أبى هىارةأخالم  بيذ البادًت

قيع ديوان حفل تو

 همس العيون{ }

 صالح البُلى للغاعر/ 

عاطف الجىذي :  املغارهىن  
 -فاروق الهجين   أخمذ–

خى  أخمذ  املٍر

 جذًرها: 

 أبى هىارةأخالم بيذ البادًت 

شعرية من  أمسية 

بداعات شعراء بادية إ

 جنوب سيناء  

 -خمذان الترابين :  املغارهىن 

صلُم  –صالح ابىعخُم 
طى  بىعذهان أ –الحٍى

اش ى  طى  –الٍر  –عىاد الحٍى

لُمان ص –بىعىدة أعمارة 

 –بىزٍذ الخُاها أ –مضاعذ 
 بىهىر  الاخُىي أ

 البرعص ى   أبى الفخىح ًذًرها:  

الليلة 
اخلامسة 

 عشرة
 

  السبت
 فبراًر 01

 م7108

  حفل الختام وتكريم  جمعية القبائل العربية  وبيت العرب
ت العامت للىخاب 3د ا3ل   ،عىاض رئِط الهُئت العامت للصىر الثلافت أخمذوالذهخىر  ،هُثم الحاج على رئِط الهُئت املصٍر

ت   واملغارهين فى الفعالُاث الثلافُت  لبِذ العرب بِذ البادًت املصٍر

  

 



 

 

 

 

 جناح اجلزائر

   البيع باإلهداء
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   البيع باإلهداء   جناح اجلزائر

 
 الكاتب  عنوان الكتاب / الكتب    اجلناح   التوقيت الخاسيخ

  

 

   

 الجمعت

 ًناًش 62 

الافخخاح الشظمي  03.41 – 03.41

 للمعشض

  

     

 العبت

 ًناًش 62 

اإلانظمت الوطنيت  03.41 – 03.41

 لناؼشي الىخب

بائعت اللماػ )مجموعت  -الصمود )سواًت(  

 داس الهذى   –كصصيت( 

 ظعيذ هاؼمي

اإلانظمت الوطنيت  03.41 – 03.41 

 لناؼشي الىخب

 –العالمت الؽيخ عمش أبو حفص الضموسي )آجاس 

 داس الهذى –بيبليغشافيا( 

 آًت حمو بللاظم 

 La femme Arabe au Maghreb et au Machrek وصاسة الثلافت 03.41 – 03.41 

(ENAG) 

صوهيا سمضي 

 أبادًش

        

 ألاحذ

 ًناًش 63 

النلابت الوطنيت   03.41 – 03.41

 لناؼشي الىخب

  

اإلانظمت الوطنيت  03.41 – 03.41 

 لناؼشي الىخب

بائعت اللماػ )مجموعت  -الصمود )سواًت(  

 داس الهذى   –كصصيت( 

 ظعيذ هاؼمي

الوطنيت اإلانظمت  03.41 – 03.41 

 لناؼشي الىخب

 –العالمت الؽيخ عمش أبو حفص الضموسي )آجاس 

 داس الهذى –بيبليغشافيا( 

 آًت حمو بللاظم

 La femme Arabe au Maghreb et au Machrek وصاسة الثلافت 03.41 – 03.41 

(ENAG) 

صوهيا سمضي 

 أبادًش
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 الكاتب  عنوان الكتاب / الكتب    اجلناح   التوقيت الخاسيخ

 ؤلاجنين

 ًناًش 64 

النلابت الوطنيت   03.41 – 03.41

 الىخبلناؼشي 

 –موظوعت خشيذة اللصش وجشيذة العصش )جشاث 

 داس مذاد –جحليم( 

 مبرون اإلاناعي 

 La femme Arabe au Maghreb et au Machrek وصاسة الثلافت 03.41 – 03.41 

(ENAG) 

صوهيا سمضي 

 أبادًش

اإلانظمت الوطنيت  03.41 – 03.41 

 لناؼشي الىخب

 –)آجاس العالمت الؽيخ عمش أبو حفص الضموسي 

 داس الهذى –بيبليغشافيا( 

 آًت حمو بللاظم

اإلانظمت الوطنيت  03.41 – 03.41 

 لناؼشي الىخب

بائعت اللماػ )مجموعت  -الصمود )سواًت(  

 داس الهذى   –كصصيت( 

 ظعيذ هاؼمي

النلابت الوطنيت  03.41 – 03.41 

 لناؼشي الىخب

 ظميحت أًوب داس الحىمت –رهشياحي )مزهشاث ( 

جميع اإلاؤلفاث )اإلاؤظعت الوطنيت للفنون  وصاسة الثلافت 03.41 – 03.41 

 اإلاطبعيت(

 واظيني لعشج

 الثالجاء

 ًناًش 41 

النلابت الوطنيت  03.41 – 03.41

 لناؼشي الىخب

 جمال فوغالي   داس بهاد الذًن –ؼعش(  –ألاعمال الغير واملت )سواًت  

النلابت الوطنيت  03.41 – 03.41 

 الىخبلناؼشي 

 –موظوعت خشيذة اللصش وجشيذة العصش )جشاث 

 داس مذاد –جحليم( 

 مبرون اإلاناعي

اإلانظمت الوطنيت  03.41 – 03.41 

 لناؼشي الىخب

بائعت اللماػ )مجموعت  -الصمود )سواًت(  

 داس الهذى   –كصصيت( 

 ظعيذ هاؼمي

اإلانظمت الوطنيت  03.41 – 03.41 

 لناؼشي الىخب

 –أبو حفص الضموسي )آجاس  العالمت الؽيخ عمش 

 داس الهذى –بيبليغشافيا( 

 آًت حمو بللاظم

 La femme Arabe au Maghreb et au Machrek وصاسة الثلافت 03.41 – 03.41 

(ENAG) 

صوهيا سمضي 

 أبادًش

جميع اإلاؤلفاث )اإلاؤظعت الوطنيت للفنون  وصاسة الثلافت 03.41 – 02.11 

 اإلاطبعيت(

 واظيني لعشج

النلابت الوطنيت  03.41 – 03.41 

 لناؼشي الىخب

 ظميحت أًوب داس الحىمت –رهشياحي )مزهشاث ( 
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 جناح الجزائر

 الكاتب  عنوان الكتاب / الكتب    اجلناح   التوقيت الخاسيخ

 ألاسبعاء

 ًناًش 40 

اإلانظمت الوطنيت  03.41 – 03.41

 لناؼشي الىخب

( 6102جائضة علي معاش ي  –سحلت الؽفاء ) سواًت 

 داس الىخاب العشبي –صاسة الحب )سواًت( 

 دمحم بن صخشوفت 

النلابت الوطنيت  03.41 – 03.41 

 لناؼشي الىخب

 –موظوعت خشيذة اللصش وجشيذة العصش )جشاث 

 داس مذاد –جحليم( 

 مبرون اإلاناعي

النلابت الوطنيت  03.41 – 03.41 

 لناؼشي الىخب

 جمال فوغالي داس بهاد الذًن –ؼعش(  –ألاعمال الغير واملت )سواًت 

 ًضيذ الذًب La Brume et le Brouillard ( T1etT 2 ) - ENAG وصاسة الثلافت 03.41 – 03.41 

 الخميغ

 فبراًش 0 

اإلانظمت الوطنيت  03.41 – 03.41

 لناؼشي الىخب

( 6102جائضة علي معاش ي  –سحلت الؽفاء ) سواًت   

 داس الىخاب العشبي –صاسة الحب )سواًت( 

 دمحم بن صخشوفت   

النلابت الوطنيت  03.41 – 03.41 

 لناؼشي الىخب

 جمال فوغالي  داس بهاد الذًن –ؼعش(  –ألاعمال الغير واملت )سواًت 

 03.41 – 03.41 

  

اإلانظمت الوطنيت 

 لناؼشي الىخب

 –البنت التي حغخال الحياًاث )مجموعت كصصيت( 

 داس ميم

 دمحم عالم 

 الجمعت

 فبراًش 6 

اإلانظمت الوطنيت  03.41 – 03.41

 لناؼشي الىخب

عبذ الىشيم  منؽوساث العائحي –أخي اإلاذسط )دساظت( 

 كشيص ي

اإلانظمت الوطنيت  03.41 – 03.41 

 لناؼشي الىخب

 –البنت التي حغخال الحياًاث )مجموعت كصصيت( 

 داس ميم

 دمحم عالم

جميع اإلاؤلفاث )اإلاؤظعت الوطنيت للفنون  وصاسة الثلافت 03.41 – 03.41 

 اإلاطبعيت(

 واظيني لعشج

  العبت

 فبراًش 4

اإلانظمت الوطنيت  03.41 – 03.41

 لناؼشي الىخب

الجضائش التي بئميانها أن جللع ، أمت في اإلافترق ،  

ؤلاراعت هما سأًتها وهما أساها ، العشبيت في الجضائش من 

 -ظياظت (  –إعالم  –الحظش إلى الحجش )دساظاث 

 منؽوساث العائحي

 خليفت بن كاسة 

اإلانظمت الوطنيت  03.41 – 03.41 

 الىخبلناؼشي 

عبذ الىشيم  منؽوساث العائحي –أخي اإلاذسط )دساظت( 

 كشيص ي

 ًضيذ الذًب La Brume et le Brouillard ( T1etT 2 ) - ENAG وصاسة الثلافت 03.41 – 03.41 
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 الكاتب  عنوان الكتاب / الكتب    اجلناح   التوقيت الخاسيخ

 ألاحذ

 فبراًش 3 

اإلانظمت الوطنيت  03.41 – 03.41

 لناؼشي الىخب

الجضائش التي بئميانها أن جللع ، أمت في اإلافترق ،   

ؤلاراعت هما سأًتها وهما أساها ، العشبيت في الجضائش من 

 -ظياظت (  –إعالم  –الحظش إلى الحجش )دساظاث 

 منؽوساث العائحي

 خليفت بن كاسة 

النلابت الوطنيت  03.41 – 03.41 

 لناؼشي الىخب

 صالح ؼىيرو اللبيتداس  –موعذ في اللذط )سواًت( 

 ًضيذ الذًب La Brume et le Brouillard ( T1etT 2 ) – ENAG وصاسة الثلافت 03.41 – 03.41 

 ؤلاجنين

 فبراًش 5 

النلابت الوطنيت  03.41 – 03.41

 لناؼشي الىخب

 صالح ؼىيرو  داس اللبيت –موعذ في اللذط )سواًت(   

اإلانظمت الوطنيت  03.41 – 03.41 

 الىخبلناؼشي 

دوائش ؤلاخخالف )دساظاث هلذًت(  –النظشيت ألادبيت 

 ميم للنؽش –

مصطفى بيومي 

 عبذ العالم

اإلانظمت الوطنيت  03.41 – 03.41 

 لناؼشي الىخب

مواكف وأحاظيغ )مجموعت ؼعشيت( ، أكوال 

وأكوال )دساظت( ، وسكلت املجاهذة )دساظت جاسيخيت( 

 داس جين وصيخون  –

 ظليمان حىوم

 ًضيذ الذًب La Brume et le Brouillard ( T1etT 2 ) - ENAG وصاسة الثلافت 03.41 – 03.41 

 الثالجاء

 فبراًش 2 

النلابت الوطنيت  03.41 – 03.41

 لناؼشي الىخب

 صالح ؼىيرو   داس اللبيت –موعذ في اللذط )سواًت(   

اإلانظمت الوطنيت  03.41 – 03.41 

 لناؼشي الىخب

)دساظاث هلذًت(  الاخخالف دوائش  –النظشيت ألادبيت 

 ميم للنؽش –

مصطفى بيومي 

 عبذ العالم

اإلانظمت الوطنيت  03.41 – 03.41 

 لناؼشي الىخب

مواكف وأحاظيغ )مجموعت ؼعشيت( ، أكوال 

وأكوال )دساظت( ، وسكلت املجاهذة )دساظت جاسيخيت( 

 داس جين وصيخون  –

 ظليمان حىوم

 Arabesques (Essai) – Iski (roman en وصاسة الثلافت 03.41 – 03.41 

Tamazight) - ENAG 

 أحمذ بن ظعادة
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 الكاتب  عنوان الكتاب / الكتب    اجلناح   التوقيت الخاسيخ

 ألاسبعاء

 فبراًش 2 

اإلانظمت الوطنيت  03.41 – 03.41

 لناؼشي الىخب

جحيم خلف العخاس ، إهناصيا الىوهب ألاظود،  

 داس أطفالنا –الفاسط املجهول، اللص )سواًاث( 

دمحم عبذ  

 الحفيظ

النلابت الوطنيت  03.41 – 03.41 

 لناؼشي الىخب

 صالح ؼىيرو داس اللبيت –موعذ في اللذط )سواًت( 

النلابت الوطنيت  03.41 – 03.41 

 لناؼشي الىخب

عبذ الشحمان  داس الفىش العشبي –العجائبي ومعألت آلاخش )دساظت( 

 وغليس ي

 Arabesques (Essai) – Iski (roman en وصاسة الثلافت 03.41 – 03.41 

Tamazight) - ENAG 

 أحمذ بن ظعادة

 الخميغ

 فبراًش  3 

اإلانظمت الوطنيت  03.41 – 03.41

 لناؼشي الىخب

جحيم خلف العخاس ، إهناصيا الىوهب ألاظود،  

 داس أطفالنا –الفاسط املجهول، اللص )سواًاث( 

دمحم عبذ   

 الحفيظ

النلابت الوطنيت  03.41 – 03.41 

 لناؼشي الىخب

 صالح ؼىيرو داس اللبيت –موعذ في اللذط )سواًت( 

 Arabesques (Essai) – Iski (roman en وصاسة الثلافت 03.41 – 03.41 

Tamazight) - ENAG 

 أحمذ بن ظعادة

النلابت الوطنيت  03.41 – 03.41 

 لناؼشي الىخب

عبذ الشحمان  داس الفىش العشبي –العجائبي ومعألت آلاخش )دساظت( 

 وغليس ي

 الجمعت

 فبراًش 4 

اإلانظمت الوطنيت  03.41 – 03.41

 لناؼشي الىخب

جحيم خلف العخاس ، إهناصيا الىوهب ألاظود، 

 داس أطفالنا –الفاسط املجهول، اللص )سواًاث( 

 دمحم عبذ الحفيظ

النلابت الوطنيت  03.41 – 03.41 

 لناؼشي الىخب

 ؼىيروصالح  داس اللبيت –موعذ في اللذط )سواًت( 

النلابت الوطنيت  03.41 – 03.41 

 لناؼشي الىخب

عبذ الشحمان  داس الفىش العشبي –العجائبي ومعألت آلاخش )دساظت( 

 وغليس ي
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