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  ب�نامج

  مل�قى القاه�ة ال�ولي ال�ام� لل�ع� الع��ي

  ال�ع� وثقافة الع�� 

  "إب�ا��� ناجي و��ر شاك� ال��اب :دورة"

  ٢٠٢٠ی�ای�  ١٦:  ١٣ : القاه�ة

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  

   ٢٠٢٠ی�ای�  ١٣ال��م األول اإلث��� 

  دار األو��ا ال����ة» ال���ح ال�غ��«

  

  ص ١١:٠٠ – ١٠:٣٠: ال����ل

  � ١٢:٠٠ – ١١:٠٠: االف��اح

  

  "دمحم ع�� ال��ل�/ د.أ"كل�ة مق�ر الل��ة العل��ة لل�ل�قى   -

  " ع�� ال�الم ال���� /د.أ"�قى لل�ا��ل�ة ال��ار���  -

  " ه�ام ع�مي/ د.أ" �ل�ة األم�� العام لل��ل� األعلى لل�قافة -

  "إی�اس ع�� ال�ا��/ د.أ"ل�قافة رئ�� ال��ل� األعلى ل - �ل�ة وز��ة ال�قافة  -

  

  )� ١٢:٣٠ – ١٢:٠٠( حفل اس���ال

  

  م ٢:٣٠ -  ١٢:٣٠

  ال�ل�ة ال����ة األولى 

  دار األو��ا - ال���ح ال�غ��

   جاب� ع�ف�ر: رئ�� ال�ل�ة

  

أن��دة "و" في ال�الم"ال��� ب�� ناجي وال��اب؛ ق�اءة في ق���تي / ال����ة   خ��� دومة
  "ال���

 ق�اءة مقارنة - "ال��اجة الم��"، و"م�ث�ة الع� س��ك"  �ارق ال�ع�ان

  األ�عاد األس��ر�ة لل��رة ال�ع��ة ب�� ال��اب وم���د ح�� إس�اع�ل  ع�� اال�ح�� ال��د�

  ال�ع� وت�ّ�َ�ات ال�م� ال��ی�  ع�� ال�الم ال����

 ن�� ح��ة ثان�ة لق���ة ال��اثة  �اس�� ال����

  

  )م ٤:٣٠ – ٢:٣٠( اس��احة

  

  ت��قل الفعال�ات �ع� االس��احة ل�ق� ال��ل� األعلى لل�قافة **



 

٢ 

 

  ٢٠٢٠ی�ای�  ١٣اإلث���  :تا�ع ال��م األول

  م ٦:١٥ – ٤:٣٠األم��ة ال�ع��ة األولي 

  »قاعة ال��ل� األعلى لل�قافة«

  ح��� ال��احي: ی�ی� األم��ة

  

 أح�� بل��لة

 إیهاب ال�����ي

 ح��� ع�� 

 ش���� الع�و� 

 لهاد�عالء ع�� ا

 م���ر يعل

 ال����ل �ه

 ب�ا��� أب� س�ةإدمحم 

 ال���ف ال�های�ي

  

  )م٦:٣٠ -٦:١٥(اس��احة 

  

  م ٨:٣٠ – ٦:٣٠األم��ة ال�ع��ة ال�ان�ة 

  »قاعة ال��ل� األعلى لل�قافة«

  أح�� ع��� م��فى: ی�ی� األم��ة

  

 إب�ا��� ن�� هللا

 ح�� الل�ز� 

 ح��� ال��احي

 رال��اح ع�� هللا األن� 

 عال� ��اس

 ع�� ال�ح�� مقل�

 ع�� شه��ار

 غادة ن��ل

 ��ة ع�ام
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  ٢٠٢٠ی�ای�  ١٤ال�الثاء : يال��م ال�ان

  م ١:٠٠ – ١١:٠٠ال�ان�ة ال����ة ال�ل�ة 

  »قاعة ال��ل� األعلى لل�قافة«

     صالح ف�ل: رئ�� ال�ل�ة

  

 � ال�ع� وال�ل�ة دراسة في أن�اق ال��اب ال�ع�� ال�ل��   ح�ام جایل

 ال�ع� وت��الت ال�اقع الع��ي؛ ق�ل الق���ة في وجه ال�ل�ة  سع� ال�ازعي

 ال�ع� وال��اك االج��اعي الع��ي  ع�� ال�ح�� العالم

 ال��اصل ال�قافي وال��اب ال��ر� : اإلب�اع ال�ع�� لألل��ة ال�ال�ة  م���د ال��ع

 )ع�ار- شاع� األردن م��فى وه�ي ال�ل(ال�ع� وال�ل�ة   ن��ل ح�اد

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  م ٢:٣٠ -  ١٢:٣٠

  شع� ب�ر شاك� ال��اب :ال�ائ�ة األولى

  "ال��ل� األعلى لل�قافة –قاعة الف��ن "

   حل�ي ال���� :ی�ی� ال�ائ�ة

 أح�� ع��� م��فى

 أم�� سع��

 ش��ان ی�سف

  ع�� ال�ح�� ال��د�

 ع�� ال�اص� ح��

 علي جعف� العالق

  

  )م ٤:٣٠– ٢:٣٠( اس��احة

  م ٦:١٥ – ٤:٣٠األم��ة ال�ع��ة ال�ال�ة 

  »قاعة ال��ل� األعلى لل�قافة«

  أح�� س��ل�: ی�ی� األم��ة

 أم�� سع��  أح�� ع��� م��فى

 ح�� �ل� ج��لة ال�اج�� 

  سع��ة خا��  سامح م���ب

 علي ع��ان علي جعف� العالق

    قاس� ح�اد

  

  )م٦:٣٠ -٦:١٥(اس��احة 

  م ٨:٣٠ – �٦:٣٠عة األم��ة ال�ع��ة ال�ا

  »قاعة ال��ل� األعلى لل�قافة«

  أح�� ح��: ی�ی� األم��ة

  أح�� ن���  أح�� س��ل�

  ع�� ال�ح�� مقل� ش�قي ب��ع

 ع�اد غ�الي  ع�� القادر ال���ي 

 دمحم سل��ان دمحم إب�ا��� �عق�ب

  دمحم ف��� أب� سع�ة



 

٤ 

 

  ٢٠٢٠ی�ای�  ١٥ر�عاء األ : ال��م ال�ال�

  م ١:٠٠ – ١١:٠٠ال�ال�ة ال����ة ال�ل�ة 

  »قاعة ال��ل� األعلى لل�قافة«

 شاك� ع�� ال����: رئ�� ال�ل�ة

لل�اع� " ُ�ِ�لُّ على ال��اس"أش�ال ال�أو�ل في ق���ة ال���، ق�اءة في  دی�ان   أح�� ال�غ��
 .م�م� س���، ن��ذًجا

 ت�ل�ات ال��� في شع� صالح ع�� ال���ر  أح�� ح��

م� ال�ات الفاعلة إلى إدانة اآلخ�؛ ُمل�� دراسة أدب�ة م�  شع��ة ال���  رشا الف�ال
  م���ر نف�ي

  ال�ع� وم����ات ال�لقي  ع� ال�ی� ال��اص�ة

  بـ�ةالَقـ�ُّ واإل  علي جعف� العالق

  ـــــــــــــــــــــ

  م ٢:٣٠ -  ١٢:٣٠

  شع� إب�ا��� ناجي: ال�ائ�ة ال�ان�ة

  "�ال��ل� األعلى لل�قافةالف��ن  ةقاع"

  أح�� درو��: ال�ائ�ة ی�ی�

 أح�� ح��

 أح�� س��ل�

 أسامة ال����� 

 ح��� ال��احي

 دمحم إب�ا��� أب� س�ة

  ن��ل ح�اد

  

  )م٤:٣٠ – ٢:٣٠(اس��احة

  م ٦:١٥ –٤:٣٠األم��ة ال�ع��ة ال�ام�ة 

  »قاعة ال��ل� األعلى لل�قافة«

  ش��ان ی�سف: ی�ی� األم��ة

 ح�� عام� ح�� شهاب ال�ی�

 سل�ى فای�  خل�د ال�عال

  ع��� ��اس  ص�ا قاس�

  م���د س�اق  دمحم علي ش�� ال�ی�

  

  )م٦:٣٠ – ٦:١٥( اس��احة

  

  م ٨:٣٠ – ٦:٣٠األم��ة ال�ع��ة ال�ادسة 

  »قاعة ال��ل� األعلى لل�قافة«

   أش�ف عام�: ی�ی� األم��ة

 ج�ج� ش���  أح�� ال�هاو� 

 ش��� ال�افعي  م���س��ة 

 ف�اد ��ان  ع�� ال��ع� �امل 

 دمحم ال�هاو�  ف�ز� خ��



 

٥ 

 

  ٢٠٢٠ی�ای�  ١٦ال���� : ��م ال�ا�عال

  م ١:٠٠ – ١١:٠٠ال�ا�عة ال����ة ال�ل�ة 

  »قاعة ال��ل� األعلى لل�قافة«

  ه��� ال�اج علي: رئ�� ال�ل�ة 

  ال��� اإلل���وني لل�ع� الع��ي  أح�� ف�ل ش�ل�ل

  )سإ��ارو (خ�ارج ال�� في دی�ان عالء ع�� الهاد�   جهاد م���د

  ال�ع� واللغة واله��ة  سع�� ت�ف��

  ع�� الع��� ال�قالح �اإلب�اع اللغ�� ع�  سالم ال����

ل�وم "ج�ل الغ�ائ�ة وال�رام�ة في ال�� ال�ع�� ال��ی�؛ ق�اءة في دی�ان   ش��� ال���� 
  ل���� س�ور" ما یل�م

  

  م٢:٣٠ - ١٢:٣٠ال�ل�ة ال����ة ال�ام�ة 

  "لل�قافةقاعة ال��ت��ات �ال��ل� األعلى "

  ز�اد علي  :ال�ل�ة  رئ��

 ال�ع� والف��ن   أح�� م�اه�

 تفاعل ال��ت وال��رة في ال�ع� ال�ق�ي  أسامة ال����� 

  ال����ل ال���� ال��ابي ودالالته في ال�� ال�ع�� ال��ی�  رشا ناص� العلي

  ال���لة ال�ائ�ة :ت�ج�ة ال�ع�  غ�اء مه�ا

  

  م٥:٠٠ – ٢:٣٠ اس��احة

  م ٦:٣٠ – �٥:٠٠ة ال�ا�عة األم��ة ال�ع� 

  »قاعة ال��ل� األعلى لل�قافة«

  نان�ي إب�ا��� :ت�ی� األم��ة

  ش��فة ال���  أح�� ال�عف�� 

  ع�� ال��ع� سال�  صالح اللقاني

  ف��ي ع�� ال���ع  ع�ت ال���� 

  م���د ن���  ف�الذ ع�� هللا األن�ر

    م�م� س���

***  

  ��ا ال����ةو ه�اج� ��احة دار األ�ح ال�االن�قال إلى م

  حفل ال��ام ل���ر

  

  )م٩:٠٠ – ٧:٠٠(

    

  مل�قى القاه�ة لإلب�اع ال�ع�� و�عالن اس� الفائ� ��ائ�ة ال��ام   

  ب�ورتها ال�ام�ة

  ساحة دار األو��ا ال����ة -اله�اج� للف��ن  �����

  

  

  

  

  wael_shalaby74@yahoo.com        00201008888132: ل���� م� ال�عل�مات** 




