
 

 

 )قاعة سهير القلماوي(  الصالىن الثقايف

 «السرد الخليجي المعاصر أيقونة العلي:فاطمة »        3 – 1ايضاعة: 

 تأييف : عذاب ايزنابي
 سيٓب يوت )اجلشائز(  د. –د. عزيف اجليار  املٓاقغوٕ :

 ايضيد زلِ -عوقي عبد احلُيد  -فاطُة ايعًي 
 ععبإ يوصفيديز ايٓدوة : 

 لقاء مع الشاعر والناقد أشرف البوالقي            5 – 3ايضاعة: 

 حوٍ جتزبت٘ ايجكافية يف ايؾعيد
 يديز ايًكاء : أمحد اجلعفزي

 الدبلوماسية الثقافية  8 – 5ايضاعة: 

 )ؽزبيا(   إيٓا بابًوفيتػ -عيبًوْي )إيطاييا( 
 ذلُود ايغيذ )َؾز(   -ْبيٌ بٗذت )َؾز(   -عُزو اجلويًي )َؾز(  

  املًخل ايجكايف األَزيهي دوت إٓ صتيفٓش نًيتش 
 صفري باردواي ْيًضوٕ ايضيديط َورا

  صفري َؾز ايضابل يف ايؾني ذلُود عالّ
 صفري روصيا االحتادية صريدي نريبيتغٓهو

 ضيف الشسف
 أخالقيات العمل في مجال النشر 1:  11ايضاعة: 

 املغارنوٕ: عًي ايغعايي )ْائب رئيط مجعية ايٓاعزئ اإلَاراتيني( 
 صعيد )َديز عاّ دلُوعة نًُات يًٓغز(تاَز 

 عاؽي )َديز عاّ دار َعامل يًٓغز(ْاؽز 
 ديٌديٓا قٓاإلعالَية تديز ايٓدوة : 

 دور األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا  3:   1ايضاعة:  

 والنقل البحري

 يف َضرية ايعٌُ ايعزبي املغرتى 
 عُزو َادد راغب احلًو -املغارنوٕ: إمساعيٌ عبد ايػفار إمساعيٌ 

 صارة حضٔ نُاٍ اجلشار -ديٗإ َضعد 
 )داَعة ايدوٍ ايعزبية(

 دور الناشر العربي   5 -3ايضاعة: 

 العربي من التطرف واإلرهابفي حماية المجتمع 

 خايد ايبًبيضي -صعد ايعٓشي  -املغارنوٕ : بغار عبارو 
 ذلُود ايورواري )داَعة ايدوٍ ايعزبية( 

 القضية الفلسطينية والتحديات الراهنة  7 -5ايضاعة: 

 ذلُد مجعة -املغارنوٕ : ايضفري ايفًضطيين دياب ايًوح 
 ذلُد خايد األسعزاملضتغار  ايجكايف يديز ايٓدوة : 

 تاوىزاما إفسيقيح
 قضايا إفريقية  6:  4ايضاعة: 

 اإلعالّ اإلفزيكي وبٓاء اجلضور 
 ضياء رعوإ –َاٖز عبد ايعشيش  –رَطإ قزْي  –أمحد صًيِ 

 
 كاذة وكراب

 الكتاب والشباب   1330 - 12ايضاعة: 

 تأييف : َٓى َايو    -  «يوصف ؽديل»
 نُاٍ َػيح -عزيف يوْط  -املٓاقغوٕ: ييًى يوصف ؽديل 

 يديز ايٓدوة : خًف املريي 
 إصدارات جديدة  3330 -2ايضاعة: 

 «حهايات َؾزية بني حتدي ايودود وإرادة ايؾُود»
 تأييف : دودة عبد اخلايل ونزمية نزيِ  

 إيٗاب املالح أ. –املٓاقغوٕ:  فزيدة ايٓكاؼ 
 يديز ايٓدوة : ذلُد ْوار 

 كاتب ومشروع  5330 - 4ايضاعة: 

 إمساعيٌ فٗد إمساعيٌ
 – محود ايغاجيي -وٕ: صعود ايضٓعوصي املٓاقغ
 أعزف عبد ايهزيِ   - فيؾٌ اخلادة 

 يديز ايٓدوة : أمئ بهز
 إصدارات جديدة   7330 - 6ايضاعة: 

 تأييف : عُز طاٖز   -  « نخٌ وحبٗإ»
 محدي ايٓورج -املٓاقغوٕ: عُاد ايعديي 

 
 ملرقى اإلتداع

 على مائدة السرد )أعمال قصصية( 1330 - 12ايضاعة: 

 «بٓت يعكوب»
 تأييف : ديٓا صًيُإ

 فتخي صًيُإ -املٓاقغوٕ :  أصاَة داد 
 يديز ايٓدوة: عُارة إبزاٖيِ

 في ديوان الشعر )ديوان العامية( 3330 - 2ايضاعة: 

 تأييف : عال بزنات -  «ايدخوٍ يًزوحيف توقيت »
 ذلُود عزفات  -املٓاقغوٕ:  رلتار عيضى 

 يديز ايٓدوة: َؾطفى َكًد

 على مائدة السرد )أعمال روائية(  5330 - 4ايضاعة: 

 «ذلاوية يإليكاع بايغبح»
 تأييف : ٖاْي عبد امُلزيد

 رضا عطية -املٓاقغوٕ:  اعتداٍ عجُإ 
 تديز ايٓدوة: ْورا رعاد

 في ديوان الشعر )ديوان الفصحى( 7330 - 6ايضاعة: 

 «غًطة العب ايضريى»
 تأييف : عشَي عبد ايوٖاب

 طارم إَاّ -املٓاقغوٕ: ذلُد ايضيد إمساعيٌ  
 يديز ايٓدوة: أمحد حضٔ عوض

 
 قاعح الشعس

 
 تقديم : أحالم أبو نوارة 1330 - 12ايضاعة: 

 ايفزداْي فزج اجملدوب  -فتخي أبو قغكػ  -عالء ايزذلي 
 نيالْي َضعود أبو عبوة  -عًي ايٓذاري  -عؾاّ ايزذلي  

 صيد ايعكيًي -حاَد عبد املعش  -عًي صالَة ايزعيدي  
 تقديم: إكرامي فتحي 3330 - 2ايضاعة: 

 أمئ ايغخات  -إصالّ خًيٌ  -أمحد ذلُد ذلزوظ  -أمحد أْيط 
 عبد ايػفار ايعوضي  -ععبإ ايبوقي  -راْيا ايٓغار  

 ؾطفى عبد ايٓاؽزَ 
 تقديم: صفاء النجار 5330 - 4ايضاعة: 

 أصاَة حداد -أصاَة ايبٓا  -أمحد املال )ايضعودية(  
 عادٍ خشاّ )اإلَارات(   -حبيبة ذلُدي )اجلشائز(  

 َزوة ْبيٌ  -ذلُود عبد ايؾُد سنزيا  
 تقديم: محمود عرفات     7330 - 6ايضاعة: 

 عاطف عبد ايعشيش -عزبٌ داغز )يبٓإ(  - إيٗاب ايبغبيغي
 فيهتور باخ  إيزوصتا )بوييفيا( -عُز ايعضزي )املػزب(   

 ذلُد عيد إبزاٖيِ -َادد يوصف  
 

 الشثاب واملثادزاخ
 وجًها لوجه 2 – 12ايضاعة: 

 اإلعالّ اجلديد واإلعالّ ايكديِ



 

 

 المبادرات 6 – 4ايضاعة: 

 1اقتؾادي إبداعي 
 حييى وددي، رئيط ايتخزيز  -ايؾخافة املطبوعة: َٓطكيت 

 أمحد املايهي، املديز ايتٓفيذي  -ايربدليات : اقزأ يي 
 ايدعاية واإلعالٕ : أمحد ذلي ايدئ  

 ملتقى شباب المبدعين 8 -6ايضاعة: 

 ايعاَية اآلٕععز 
 ممدوح عبد احلي –وائٌ فتخي –عبري ايزاوي –أمحد عبد احلي 

 يديز ايٓدوة: صامل ايغٗباْي
 الربوامج املهىيقاعح 

 جمعية الناشرين اإلماراتيين 12 – 10ايضاعة: 

 األدب العربي مترجًما للصينية 2 – 12ايضاعة: 

 حيي رلتار –أمحد ظزيف  –َاددة ؽويف بهار 
 تغاْؼ عني–تاْؼ ئ  -داييا طٓطاوي –عيُاء نُاٍ  

 مستقبل المعارض العربية  4 – 2ايضاعة: 

 ْواٍ حًط -فادي تيِ -محيدو َضعودي –بغار داصِ 
 يديز ايٓدوة: ذلُد ؽاحل املعاجل 

 التراث الحضاري 6 -4ايضاعة: 

 اجلرب واملكابًة يًدوارسَي
 باصِ ايضخيًي -عبد اهلل ْعُإ احلاج  -أمحد فؤاد باعا 

 األب بويط دزظ  -  «الهوية والمصير» 8 -6ايضاعة: 
 ذاكسج املعسض

 اعادة لقاء د. سمير سرحان وعادل إمام 3 – 1ايضاعة: 

 عالمات مضيئة 5 – 3ايضاعة: 

 تهزيِ أوائٌ املٓظُني
 ؽاحب أوٍ بوصرت يًُعزض/عفت حضين

 املزنش اإلعالَي/ ؽالح املعداوي
 رليِ اإلبداع/ صيد عواد  -  إدارة املعارض/ صعد مسري

 تديز ايٓدوة : صخز صاَي
 مئويات األعالم 7 – 5ايضاعة: 

 إحضإ عبدايكدوظ 
  –ذلُود قاصِ  -نزّ درب -املغارنوٕ : أمحد إحضإ عبدايكدوظ

 ذلُد رعاد –عبداجلواد أبو نب 
 تديز ايٓدوة : رعا مسري

 املسسح الكثري
 فنية محافظة المنوفية مدارس عروض 12330 - 10ايضاعة: 

 ايًػات ايزمسية -دار ايرتبية يًػات  -املدارظ األَزيهية بغبني 
 وسارة ايرتبية وايتعًيِ

 كورال األزهر شباب 2 – 12330ايضاعة: 

 مدينة الشمس المفقودةعرض  3330 - 2ايضاعة: 

 )يبٓإ(فزقة أؽدقاء ايدوَى 
 الشعبيةفرقة اإلسماعيلية للفنون  5 – 3330ايضاعة: 

 اهليئة ايعاَة يكؾور ثكافة
 األوبزا -  كلثوميات 7 – 5ايضاعة: 

 قاعح الرجازب املسسحيح
 مركز تنمية المواهب 12 – 11ايضاعة: 

 «ايًيًة ايهبرية»  يكدّ
 دليل المخرج الذكي لقراءة النص المسرحي 3 – 1ايضاعة: 

 عؾاّ ايضيد
 مسرحية  6 – 5ايضاعة: 

 «ٖي وعغاقٗا»
 قاعح السيىما

 عرض فيلم تسجيلي  3330- 1330ايضاعة: 

 «داي ايشَإ»
 يعكب٘ ْدوة عٔ ايفيًِ حبطور 

 املدزدة ديٓا محشة 
 تديز ايٓدوة : أَٓية عادٍ

 حٓإ َطاوع - لقاء مع نجم  7 – 5ايضاعة: 
 يديز ايًكاء : ذلُد ْبيٌ

 قاعرا الفىىن الثصسيح والىزش
 معرض الكاريكاتير 8ّ – ص10ايضاعة: 

 

 الشعثيح زكه الفىىن
 السيرة الهاللية 4 - 3ايضاعة: 

 فزقة : ذلُد عشت ْؾز ايدئ ايؾعيدي
 السيرة الهاللية 6 – 5ايضاعة: 

 فزقة : ذلُد عشت ْؾز ايدئ ايؾعيدي
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 اختاذ القسازإعداد وذىفير : مسكز املعلىماخ ودعم 
 )قاعة ثروت عكاشة( القاعح السئيسيح  

 الكتب المؤسسة للثقافة العربية 2 – 12ايضاعة: 

 ٖتاف ايؾاَتني )صيد عويط(
 َضعود عوَإ –ذلُود عبد اهلل  -َضعد عويط 

 يديز ايٓدوة : صعيد املؾزي
 شخصيتا المعرض واألحداث المئوية 4 – 2ايضاعة: 

 )جتزبة وإدارة(  ثزوت عهاعة
 دابز ايبًتادي–أبو ايفطٌ بدرإ –عانز عبد احلُيد 

 يديز ايٓدوة : ذلُد ؽابز عزب
 الصناعات  الثقافية 6 – 4ايضاعة: 

 ايعاؽُة اإلدارية: َديٓة إبداعية
 يكاء َع يواء َٗٓدظ أرنإ حزب أمحد سني عابدئ

 إدارة عزنة ايعاؽُة اإلدارية اجلديدةرئيط دلًط 
 يديز ايًكاء : أمحد يوصف

 ايزوائي ايًييب() إبزاٖيِ ايهوْي  -  اللقاء الفكري                  8 – 6ايضاعة: 
 يديز ايًكاء: ذلُد بدوي
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