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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  .أ

مخطوطات اللغات 

 اإلفريقية 

 وي اخلمى شػش 

 خالذ غضب  د.
ل د.   أماوي الطٍى

 أظامت غشابى 

غمش غبذ الفخاح)مػهذ 
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
فإاد غبذ املىػم  أ.د.

اض  ٍس
 أ.د. أخمذ غبذ الظاهش
 د. فهش غبذ الػظُم

 البروفِعىس 
 بُاسن مُكلفُك

 املعدشاس: ًذًشها
 خالذ اللاض ى  

القوى الناعمة 
 الليبية

 جذور وامتدادات 

 فاطمت الحاجى د.

 ًىظف اللػُذ
 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.
 العباعىدمحم : ً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 أ.د.

 غبذ العخاس امللُجى أ.د.
 ئظماغُلدمحم : ً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 أ.د.

الذًً مدعب   يمدي أ.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

 :دمحم البذسي العفير 

 وشىي الحىفى: ً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 .أ.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 

الصينية  التجربة
        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 أ.د.

 العُذ فلُفل أ.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 
 للزوال؟ هل

 )أملاهُا( فابُان كيرن 

 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 أ. 

 ًذًشها: خالذ مىصىس 
 الششوق()داس 

 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

كمان يليه عزف 

 ندوة

تحدى الكتاب 

 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 

 والذكخىس ظُذ غشماوي 

 شٍشف حاد: ًذًشها

 )سوظُا(

 مئوية 

 جمال عبد الناصر

النهضة الصناعية 

 والقطاع العام 

دمحم غبذ الشفُؼ  أ.د.

 غِس ى

 ًديى خعين غبذ الهادي 
 أخمذ خعين : ًذًشها

 اخلميس

فبراًش  8
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 الوسواس القهرى

 هشمين شاكش .أ.د

 صابشأخمذ  د. :ًذًشها

سردية المقاومة 

وتحرير صوت التابع 
 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     

العالم العربى بين 

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 
 مصش الػىملتفى 

 دمحم صفاس د.

خبرة الحىاس فى الخصىف 
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(

 املترحم سءوف

 ًذًشها: خالذ مىصىس 
 

الفتاوى الشاذة 

 باإلرهابوعالقتها 
 والتطرف

 مجذي غاشىس  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  

 

 الشاغش دمحم أخمذ بهجذ

م كىسال طلػذ  خشب وفٍش

 

 الخخـــــــــــــــام

 


