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التاريخ

النشاط
محاضرة :تاريخ القصة السعودية وجذورها
في الجزيرة العربية

السبت 1222/21/4

المشاركون
أ .عبد اهلل بن محمد الناصر

ندوة:العالمة السيد محمد حسين فضل اهلل–

االب د.جورج مسوح ،د .رضوان السيد،

محاضرة :كيف نحبب الى اجيالنا قواعد

أ .سمطان ناصر الدين

فقه وفكر

المغة العربية

ندوة :الممارسات الثقافية لمشباب العربي

العالمة هاني فحص ،تقديم :أ.جورج ناصيف

د .مها كيال ،أ.ربيع مروة ،أ.رشا االطرش

الساعة
6–5

7–6

5–3

6 – 4:32

االحد 1222/21/5

ندوة :مناقشة كتاب مكافحة االرهاب لسفير
المممكة العربية السعودية االستاذ عمي بن
عواض العسيري

االثنين 1222/21/6

النائب أ .نهاد المشنوق ،د .سعود المولى،
العميد الياس حنا ،تقديم :أ.بشار شبارو

7–6

ورشة عمل ( مؤسسة الفكر العربي )

حول تصنيف محتويات كتب ادب االطفال

6–3

محاضرة :الوضع الفمسطيني الراهن

د .عزمي بشارة ،تقديم :أ .صقر ابو فخر

7–6

د .عبد اهلل بن سالم المعطاني

9 - 7:32

محاضرة :بيروت في عيون الشعر
السعودي.

العربي

الثالثاء 1222/21/7

طاولة مستديرة :مؤسسة الفكر العربي

حول أنظمة ومعايير جوائز أدب الطفل

ندوة :حصار غزة

صالح صالح ،أ.محمود سويد،

أمسية شعرية لمشاعرين السعوديين

ندوة :الحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية لمفمسطينيين في لبنان :واقع
ومرتجى

األربعاء 1222/21/8

امسية شعرية

العربي :توافق وتباين

تقديم:أ .رندة حيدر

5–3

7–6

د .أشجان محمد هندي ،أ .جاسم بن محمد
الصحيح

أ .جابر سميمان ،د .ساري حنفي،
تقديم:أ .وفاء اليسير

أ .البتول الدباغ ،أ.اصايل نجد ،أ .سفر
الدوسري ،أ .نبيل معوض ،أ .جولييت

9 – 7:32

7– 6

9 - 7:32

انطونيوس
ندوة :الكيد المرتد – االدب الدانماركي

د .جمال جمعة

6 – 4:32

محاضرة :تنمية الحب العائمي

د .ميسرة بن كايد طاهر

7–6

محاضرة :يهودية دولة اسرائيل

أ .انيس فوزي القاسم ،تقديم :د .صالح دباغ

7–6

(بيا تافدروب)

الخميس 1222/21/9

محاضرة :دور المجنة الدولية لمصميب

االحمر في انماء وتطوير قواعد القانون
الدولي االنساني

محاضرة :االتصال والتنمية

ندوة :مناقشة كتاب خيارات العرب

أ .شريف عتمم

د .مي العبد اهلل

أ .عمرو حمزاوي،أ.جهاد الزين،

9 – 7:32

9 - 7:32

6–5

ومستقبمهم
الجمعة 1222/21/22

ندوة :مناقشة كتاب :مذكرات أسد البيطار.
صفحات من تاريخ المقاومة الوطنية

د.بول سالم
أ .محمد دكروب ،د .ماري الدبس

7–6

المبنانية وانتفاضة 2958

تكريم الفنانين الفمسطينيين:أ.هاني السعدي،
أ.محمود سعيد ،أ.عرين العمري ،أ.رشيد

تقديم :د .غازي قهوجي

مشهراوي ،أ.زيناتي قدسية

محاضرة :سوريا ومفاوضات السالم

السبت 1222/21/22

أ .جمال واكيم

تكريم :أ .قدري قمعجي

أ .محمد بعمبكي ،أ .جورج سكاف ،أ.وليد

عرض ومناقشة فيمم :الدرس االول لعرين

تقديم :أ .ابراهيم العريس

العمري

عوض ،تقديم :أ .جهاد قمعجي.

7–6
6 – 4:32
7:32 – 6

5–4

السبت 1222/21/22

األحد 1222/21/21

حفمة فنية :فرقة حنين

االتحاد العام لمفنانين الفمسطينيين في لبنان

سهرة فنية فمكمورية

فرقة الصمود لمفنون الشعبية

7–6

محاضرة :األمة اإلسالمية بين وجوب

أ .احمد القصص.

8–7

محاضرة :فمسطينيو  48وصراع البقاء

د .اسعد عبد الرحمن .تقديم :أ .سامي مشاقة

7–6

الوحدة وجواز االختالف وضوابطه
ضد إرادة المحتل

االثنين 1222/21/23

ندوة حول رواية جبور الدويهي
"شريد المنازل"

محاضرة :حول كتاب د .محمد شيا

العقل ال الغرائز ،الوطن ال الطوائف

أ .منى فياض ،أ .حازم صاغية ،د .ممحم
شاوول ،د .جورج دورليان

الوزير د .عدنان السيد حسين

7–6

7–6

9 - 7:32

الثالثاء 1222/21/24

محاضرة :حركة االستيطان غير شرعية
وعقبة في طريق السالم

السفير أ .عبد اهلل عبد اهلل

ممثل السمطة الفمسطينية في لبنان

7–6

