
البرنامج الثقافي
المرافق للمعرض

التوقيتالمشاركونالنشاط

السبت 15 ك1 2018

B ندوة للدكتور غسان مراد حول قاعة
كتابه »دهاء شبكات التواصل 

االجتامعية وخبايا الذكاء 
االصطناعي«

د.عامد بشري، د.احمد املغريب 
تقديم: االعالمية أ.فاديا بزي

  ٠-٠٨:٣٠7:٠٠

االحد 16 ك1 2018

B ندوة حول قاعة
كتاب النبي الدميقراطي 

د.مصطفى علوش، 
د.عامد الحوت 

أ.محمد حسن االمني 
تديرها: د.نائلة طبارة

 ٠٥:٠٠-٠٦:٣٠

A ندوة : تاريخ املوسوعات قاعة
واملعاجم يف ايران

 ٠٥:٠٠-٠٦:٣٠

A ندوة حول الواقع االنساين قاعة
واالجتامعي يف فلسطني

أ.حسن فريجة، د.زهري كبي 
د.عصام يوسف

  ٠-٠٨:٣٠7:٠٠

B ندوة: قاعة
آفاق الربيع العريب 

أ.عبد اللطيف الداعوق، 
صالح الدين عضاضة

  ٠-٠٨:٣٠7:٠٠

االثنني 17 ك1 2018

A محارضة: تبيان نهج الرسول قاعة
صىل الله عليه وسلم من 

خالل كتاب الرسائل الهررية 
لالمام العالمة الشيخ عبد الله 

الهرري

أ. عبد الله عمريي
 تقديم: د.محمود دعبول 

 ٠٥:٠٠-٠٦:٣٠

B مناقشة كتاب »ما هو قاعة
املثقف« للدكتور نزار دندش 

د. جورج صدقة، د. وجيه فانوس
أ. نبيل خطار، 

تدير الندوة:أ.نادين االسعد

٠٥:٠٠-٠٦:٣٠

A الجزائر بني ثورة نوفمرب ومتوز قاعة
الحرية 

  ٠-٠٨:٣٠7:٠٠

B محارضة:قاعة
 The Learning Mind in the 
Era of Disruption

٠7:٠٠-٠٨:٣٠  أ.جو معركش

التوقيتالمشاركونالنشاط

الخميس 13 ك1 2018

A ندوة حول كتاب »خلف اسوار قاعة
مرصف لبنان«: نائب الحاكم 

يتذكر )1993-1990( 

أ.آالن بيفاين، د.وليد نجا
تديرها: أ. هدى صابر

 ٠٥:٠٠-٠٦:٣٠

B مراجعة كتاب السبيل يف قاعة
الدولة الواحدة يف فلسطني 

التاريخية 

٠٥:٠٠-٠٦:٣٠ د.شبيل مالط

A أمسية شعرية قاعة
للشاعر شوقي بزيع

٠7:٠٠-٠٨:٣٠  تقديم: أ.مريم البسام

B ندوة تكريمقاعة
الوزير السابق  أ.جورج قرم

أ.حسن حامدة، أ.ناصيف نصار،
أ.طالل سلامن، أ.لونا ابو سويرح، 
د.كامل حمدان، أ.رسكيس ابو زيد

  ٠-٠٨:٣٠7:٠٠

الجمعة 14 ك1 2018

A ٠٥:٠٠-٠٦:٣٠ أ.لطيفة الحاجندوة حول رواية » آخر النفق«قاعة

B أمسية زجلية تنظمها وزارة قاعة
الثقافة اللبنانية بعنوان: 

تراث املعاين

تحييها جوقة من شعراء الزجل: 
جورج بو انطون، عادل خداج، 

ندى أبو حيدر طربيه، وليم حصواين، 
موىس جعفر، رشبل كاملة

يقدم االمسية الشاعر فادي فياض

 ٠٥:٠٠-٠٦:٣٠

A حفل تكريم مديري مدارس قاعة
تربوية مميزة

أ.عباس كامل شميساين، أ.حاتم  
شكيب الحكيم، أ.فاديا مارون قطان

أ. فريال عبد الكريم الكوش
تقديم: أ.محي الدين كشيل 

  ٠-٠٨:٣٠7:٠٠

B طاولة مستديرة حول موضوع قاعة
»الشفافية واملواطنية«

أ.كريم ضاهر، د. مصباح مجذوب
أ.مايا بصيبص نوفل

  ٠-٠٨:٣٠7:٠٠

السبت 15 ك1 2018

B ندوة تكريم الشاعر واألديب قاعة
ناجي بيضون 

د. غالب غانم، د. حسني صفي الدين، 
أ.طارق نارص الدين، أ.فاديا بزي، 

قراءات: أ. ناجي بيضون، 
يدير الندوة:  أ. عيل رسور

 ٠٥:٠٠-٠٦:٣٠

A حفلة  فنية لكورال جمعية  قاعة
املقاصد الخريية االسالمية يف 

بريوت

بقيادة: أ.طارق قاطرجي
تقديم: أ.أسيمة دمشقية

  ٠-٠٨:٣٠7:٠٠

اآلراء الواردة في البرنامج تعبر عن آراء المنتدين



التوقيتالمشاركونالنشاط

الخميس 6 ك1 2018

A أ.فادي متيمافتتاحية املعرض قاعة
أ.سمرية عايص

الرئيس سعد الحريري 

 ٠-٠٥:٠٠4:٠٠

B لقاء مع الروايئ ابراهيم قاعة
نرص الله  حول اعامله الروائية

٠7:٠٠-٠٨:٠٠  يدير اللقاء: د. سامح ادريس 

الجمعة 7 ك1 2018

A ندوة حول كتاب قاعة
»سري عرش جامعات حكومية«

د.كامل برهم، د.فارس أشتي، 
د.عزة سليامن، د.عدنان االمني، 

يدير الجلسة: د.خالد زيادة

 ٠٥:٠٠-٠٦:٣٠

B حفل اطالق كتاب االعالمية قاعة
اوغاريت دندش 

»عرشة كيلومرتات... من 
االرض«

أ.زاهي وهبي،
أ.بيار ايب صعب،
أ.اوغاريت دندش

 ٠٥:٠٠-٠٦:٣٠

A لقاء بعنوان:قاعة
سبعون عاماً... وبعد ؟

الوزير د.غطاس خوري، 
الوزير أ.ايهاب بسيسو، 

تقديم: أ.فادي متيم 

  ٠-٠٨:٣٠7:٠٠

B ندوة حول كتاب  قاعة
»نهج الرسول«

الشيخ هشام خليفة، الشيخ عيل 
قدور، د.سامي ايب املنى،

د.الشيخ أكرم بركات

  ٠-٠٨:٣٠7:٠٠

السبت 8 ك1 2018

A محارضة حول أهمية برنامج  قاعة
Genius Map

يف قيادة جيل عبقري

د. هادي حمزة، بعض من أبطال العامل 
يف الحساب الذهني الرسيع

 ٠٥:٠٠-٠٦:٣٠

B عرض اصدار »تاريخ اوكرانيا« قاعة
مرتجامً للغة العربية

ا.اولكسندر بايل، أ.عامد الدين رائف،
السفري.ايهور اوستاش ، 

أ.ذوقان جرماين، أ. تامر التونيس

 ٠٥:٠٠-٠٦:٣٠

A لقاء وفاٍء وتقدير للراحل قاعة
االب د. جورج مسوح

معايل د.طارق مرتي، د.رضوان السيد
تقديم: سعادة د.خالد زيادة

  ٠-٠٨:٣٠7:٠٠

B ندوة: الطيب صالح يف عيون قاعة
االجيال

أ.سمر خريي، أ.ابو بكر سوار الذهب، 
أ.سهري قوبر، أ.فضيلة الفاروق، 

تقديم:االعالمية د.نوال الحوار

  ٠-٠٨:٣٠7:٠٠

التوقيتالمشاركونالنشاط

األحد 9 ك1 2018

A محارضة : أوالدنا واملسؤولية – قاعة
ثروة مستدامة لألهل والوطن

٠٣:٠٠-٠٦:٠٠ الباحث الرتبوي د.سلطان نارص الدين

B ندوة : حركة النرش والكتاب قاعة
واملكتبات يف ايران املعارصة 

 ٠٥:٠٠-٠٦:٣٠

A أمسية فنية مع قاعة
الفنان عباس قعصامين 

تقديم: املؤلف املوسيقي 
أ.نبيل جعفر 

  ٠-٠٨:٣٠7:٠٠

B ندوة: رصاع املدارك مع الزمن قاعة
لتحقيق الراحة يف الحياة

٠7:٠٠-٠٨:٣٠  د. جوزيف مجدالين

االثنني 10  ك1 2018

يوم كامل جنبالط يف معرض بريوت العريب الدويل للكتاب 62

A لقاء مع طالب املدارس حول قاعة
فيلم كامل جنبالط الشاهد 

والشهادة

١٠:٠٠-٠١:٠٠ مع املخرج هادي زكاك

B ١٠:٠٠-٠١:٠٠ مع الفنان جهاد االطرشقراءات شعرية من ديوان فرحقاعة

جناح 
النادي 

الثقايف 
العريب

توقيعات كتب 
عن املعلم كامل جنبالط 

٠٥:٠٠-٠7:٠٠ مجموعة من املؤلفني

A ندوة بعنوان قاعة
»كامل جنبالط والكتاب«

يشارك فيها: معايل أ.غازي العرييض، 
معايل أ.رشيد درباس, د.سمري عطالله

تقديم: أ.نجاة رشف الدين

  ٠-٠٨:٣٠7:٠٠

B أ.وداد الحبيب، أ.هيثم زيان، امسية شعرية )دار الرمك(قاعة
أ.مريم فاهمي، أ.هيام التوم، 

أ.سمية تكجي، أ.ابراهيم عودة، 
أ.عيل سلامن، أ.عنرت رزق الله

 ٠٥:٠٠-٠٦:٣٠

التوقيتالمشاركونالنشاط

الثالثاء 11 ك1 2018

A محارضة بعنوان : قاعة
هذا هو اسمي ادونيس 

أ.أدونيس ، يديرها: 
أ. بيار أيب صعب 

 ٠٥:٠٠-٠٦:٣٠

B امسية شعرية للشباب قاعة
الشعراء 

أ.أسيل سقالوي، أ.حنان فرفور، 
أ.عيل الدهيني، أ.جهاد الصغري،

أ.فاطمة الساحيل، أ.أسامة حيدر، 
أ.محمد باقر تقديم: د.أحمد نزال

 ٠٥:٠٠-٠٦:٣٠

A محارضة قاعة
»متى ترشق شمسنا« 

٠7:٠٠-٠٨:٣٠  د. عمر عبد الكايف

B ندوة: يف كتاب فقه العالقة قاعة
مع االخر املذهبي للمؤلف 

حسني الخشن

ممثل مفتي الجمهورية اللبنانية 
الشيخ بالل املنال، العالمة محمد حسن 

االمني، يديرها املستشار االعالمي 
يف مكتب الشيخ محمد حسني فضل 

الله أ.هاين عبد الله

  ٠-٠٨:٣٠7:٠٠

االربعاء 12  ك1 2018

A محارضة :قاعة
التوعية من جرائم املعلوماتية 

٠٥:٠٠-٠٦:٣٠ عنارص من قوى االمن الداخيل 

B ندوة حول كتاب مقاربة عربية قاعة
لحل النزاعات الوساطة 

والتفاوض وتسوية الرصاعات 
السياسية 

د.نهلة حمدان، أ.فارس أيب صعب، 
أ.أسامة صفا، أ.الياس فرحات، 

أ.رامي السقالوي

 ٠٥:٠٠-٠٦:٣٠

A أ.فضل مخدر، أ.ايهاب البشبييش، أمسية شعرية عربيةقاعة
أ.سديف حامدة، د.املنصف الوهيبي، 

أ.مرض األلويس، د.محمد عيل شمس 
الدين، تقديم: أ. زينب سويد

  ٠-٠٨:٣٠7:٠٠

B يف الذكرى العارشة لرحيله قاعة
لقاء ثقايف فني بعنوان: 
انا املوقع ادناه... محمود 

درويش

د.حاتم عالمة، الكاتب والروايئ يحيى 
يخلف، االعالمية ايفانا مرشليان، اطاللة 

للفنانة ميس حرب تغني محمود 
درويش، تدير اللقاء: د.كلوديا مرشليان 

  ٠-٠٨:٣٠7:٠٠


