البرنامج الثقافي المرافق لمعرض بيروت العربي الدولي لمكتاب ()55
التاريخ

عنوان النشاط

المشاركون

الساعة

السبت 21/3

ورشة عمل ألمناء المكتبات العامة والمدارس

المركز الثقافي االلماني،المركز

مساء
5 – 21
ً

يمي الورشة

جمعية السبيل

الثقافي الفرنسي

الرسمية

عرض مسرحية لمدمى (جمعية أصدقاء الدمى)

د.عبد اهلل سعيد ،د .سعود

ندوة حول كتاب :العالم العربي يستحضر النهضة

المولى ،أ.أمل ابو غنام ،ادارة:

اليابانية ومقومات نجاحها

د.مسعود ضاهر

تكريم جامعة بيروت العربية

6 – 0:34

أ.د.عمرو جالل العدوي ،أ.د.محمد
مجذوب ،أ.د.حسان حالق،
،تقديم :أ.د.غازي يموت

محاضرة" :بيروت مدينة مشرقية"

7:34 – 6

أ .فيميب هانسل

9 – 7:34
االحد 21/0

"وزارة الثقافة"" ،جامعة البممند"

حمقة حوار ثقافي بين الشباب

"جمعية سوا"

ندوة القدس إلى أين ؟

1

ب .ظ

أ.ياسين حمود،د.محسن

6 – 0:34

أ .عبد اهلل الناصر

7:34-6

صالح

ثقافة الجزيرة العربية بعد المدينة الى قيام الدولة

 24صباحاً – 3

السعودية

االثنين 21/5

النقيب جان قسيس ،الشاعر

ندوة حول كتاب "قيود تتمزق"

روبير غانم ،أ .صونيا االشقر

أمسية شعرية حول االعمال الشعرية الكاممة لمشاعر

الشاعر قاسم حمادي ،الشاعر

ندوة حول كتاب امرأة لن تتكرر لمكاتب عماد أنيس

أ..عصام عتروني ،الطفمة ريم

السويدي توماس ترانسرومر

البيطار

اسكندر حبش

مياسي ،أ.عبد اهلل مرعي ،أ.محمد
شريف

7:34 – 6

6 -5

6-5

د.محمد السماك ،األب د.جورج
مسوح ،د.سعود المولى،

ندوة :كيف نمغي الطائفية السياسية؟

إدارة:د.عبد الرؤوف سنو

7:34 – 6

د.وهيب صوفي ،أ.بسمة سيوفي،
أ.الهام الجعفر الشمري ،أ.حسنة
القرني ،أ.خمود الفضيل ،أ.هالة

ندوة :تجربتي في الكتابة

القحطاني ،ضيف الشرف:المترجم

9 - 7:34

حمد العيسى ،إدارة:الروائي عمي
سرور

الثالثاء 21/6

ندوة حول كتاب "رحمة بين العمم والتربية من المقاصد

د .رفيق عيدو

6 – 0:34

ندوة :النموذج اإلسالمي التركي وأثره في الفكر

أ .ميشال نوفل ،أ .محمد نور

7:34 – 6

ندوة حول كتاب "تاريخ سوريا المعاصر"

د .كمال ديب

7:34 – 6

إلى المقاصد وما بينهما"

الدين ،تقديم:أ.عمر فاضل

السياسي في العالم العربي

2

الشاعرة ندى بجاني ،الشاعرة بديعة

أمسية شعرية

كشغري ،الشاعر محمد حرب الرمحي،

9 – 7:34

الشاعر عمي محمد الغامدي،الشاعرة

بدر حناوي ،الشاعرة رهايف الشريف،
الشاعر زاهر كنجي ،الشاعر سعد

الغريبي ،الشاعرة باسكال بالن نشار،
يدير األمسية:الشاعر إبراهيم
الجريفاني.

االربعاء 21/7

مناقشة كتاب" :الشباب ولغة العصر" لألستاذ الدكتور

صياح ،د.الطاهر لبيب،
د.أنطوان ّ
االعالمي زافين قيومجيان.

ندوة:الربيع العربي من االستبداد الى الديمقراطية

النائب د.عمي فياض ،د.الطاهر

نادر سراج

لبيب ،أ.كريم مروة ،إدارة:أ.مروان
االيوبي

سعد البواردي ،جاسم عساكر

أمسية شعرية

الخميس 21/8

د.سرجون كرم ،أ.سركيس ابو زيد،

تكريم الشاعر نعيم تمحوق

د .سميمان تقي الدين،إدارة:أ.عماد

أمسية بعنوان " :بيير باولو بازوليني شاعراً"

الشاعر االيطالي روبيرتو كانيرو،

هاشم

الشاعر اسكندر حبش ،الشاعر

6 –5

7:34 – 6

7:34 – 6

9 - 7:34
6 – 0:34

خالد المعالي

ندوة حول كتاب جدل االستشراق والعولمة لمدكتور
نديم نجدي

3

د.فالح عبد الجبار ،د.نديم نجدي

7:34 – 6

محاضرة:التجربة المصرية (ثورة  15يناير/كانون

د.حسن نافعة ،تقديم:أ.عمر فاضل

محاضرة:أضواء وآراء عمى كتاب "المفتاح في قواعد

د.عبد الفتاح الزين

6 – 0:34

ندوة حول كتاب "نور العالم" لمبابا بنديكتوس السادس

 ،Dr.giuseppe costaالمطران

6 – 0:34

الثاني )1422آفاقها واحتماالتها

الجمعة 21/9

المغة العربية"
عشر

ريمون فرحات ،أ.طالل سممان،
السفير فؤاد الترك

تكريم لجنة مهرجانات بعمبك

أ.مي عريضة ،معالي القاضي

بسام مرتضى ،تقديم :أ.ميشال
ندوة شعرية حول مجموعتي الشاعر خميل عكاش
"لست وحيداً في الميدان ومن كروم النصر"

معيكي

7:34 – 6

الشاعر د.محمد عمي شمس الدين،
الشاعر محمد زينو شومان ،تقديم
وادارة :الشاعر مصطفى سبيتي

7:34 – 6

أ.جيزيل خوري ،أ.وجدي شيا،

ندوة حول كتاب "خمسون عاماً حوار بين الحياة

د.بول مرقص

والمؤلف" لألستاذ حكمت بعيني

الجمعة 21/9

7:34 – 6

مناقشة كتاب:األب يوحنا خميفة بين يونس الشهيد
وسميراميس

د.ايمي لحود ،االباتي بولس

9 – 7:34

نعمان ،د.عصام خميفة

9 – 7:34

4

السبت 21/24

أ.د.نزار دندش (منسق لجنة

المؤتمر االول لمرواية المبنانية (اتحاد الكتاب

الرواية)،أ.سميمان تقي الدين

المبنانيين)

22:34 – 22

(امين عام اتحاد الكتاب المبنانيين)
أ.دآمنة بنمعمي(الجزائر)،أ.د.المعز
الوهايبي(تونس)،أ.د.عبد المطيف

المحور االول:البنية السردية في الرواية المبنانية

محفوظ (المغرب) ،ادارة:أ.د.مها

2 – 22:34

خير بك ناصر

أ.د .يمنى العيد ،أ.د عمي زيتون،
أ.اسكندر حبش ،ادارة:أ.د.ابراهيم

المحور الثاني:الواقعية و الفنية في الرواية العربية
المبنانية

فضل اهلل
النقيب انطوان فرح ،النقيب صبحي
سيف الدين ،أ.عبيدو باشا ،كورال

تكريم الفنان الراحل فيممون وهبي

5:34 – 0

7:34 – 6

مدرسة التنوخية ،تقديم:أ.نرمين
الخنسا

أ.عبد اهلل الماجد ،ادارة:أ.حمد
القاضي

7:34 – 6

تاريخ النشر في المملكة العربية السعودية

االحد 21/22

أ.سممان زين الدين ،أ.د.عبد

المؤتمر االول لمرواية المبنانية

المجيد زراقط ،د .منى رسالن،

المحور الثالث:الحرب والرواية المبنانية

2 – 22:34

ادارة:أ.لطيفة الحاج قديح

أ.د.سالم المعوش ،أ.د.جوزيف
شريم ،د.هاشم الفطناسي،

الرواية المبنانية وآفاق المستقبل

ادارة:أ.هدى عيد

أ.سمطان ناصر الدين
االحد 21/22
5

5:34 – 0

محاضرة :االمالء العربي ،المشاكل والحمول

الفنان مصطفى سعيد
تقديم :أ.رانيا طبارة

حفمة فنية

6–3

7:34 – 6

د.حسن الحازمي
أ .هناء الفريح

القصة السعودية في القرن العشرين

رائحة القرية في القصة السعودية القصيرة

جمسة حوار :الصيغة المثمى لمجتمعات ما بعد

7:34 – 6

9 – 7:34

الثورات (اسالمية ام عممانية؟)
االثنين 21/21

امسية شعرية قراءات في ديوانها ليس سوى االرق

لوركا سبيتي حيدر ،يرافقها الفنان

6 – 0:34

فضاء الرواية السعودية من خالل واقعها الراهن

د.عبد اهلل مناع

7:34 – 6

ربيع حداد عمى العود

د.بيان نويهض الحوت ،الفنان
مناقشة كتاب تاريخ فمسطين في طوابع البريد لالستاذ
نادر خيري الدين ابو الجبين

التشكيمي ،أ.حمد الشاعر  ،أ.نادر
خيري الدين ابو الجبين،
ادارة:د.سميم تماري

ندوة:الجزء الثامن من موسوعة العذراء مريم في
لبنان-بيروت

الثالثاء 21/23

7:34 – 6

9 – 7:34
أ.محمد ريحان ،أ.مالك شريف،

ندوة :المؤرخ كمال الصميبي واالنفتاح

ادارة:أ.انطوان نوفل

ندوة حول كتاب "من ذاكرة بيروت" لالستاذ عمر زين

6

الرئيس د.غالب غانم ،د.حسان
حالق ،د.حسن موسى،
ادارة:أ.جميل ممك

6 – 0:34

7:34 – 6

د.مسعود ضاهر ،د.عدنان خوجة،

ندوة :الربيع العربي وعوامل التغيير

د.محمد المجذوب ،د .عبد الغني
عمار ،د.مي عبد اهلل

7:34 – 6

الثالثاء 21/23
األربعاء 21/20

مقاصد الشريعة االسالمية في ظل الثورات العربية

مؤسسة الفكر اإلسالمي المعاصر

ندوة :مذكرات أ.ميشال معمولي

6 – 0:34
7:34 – 6

ندوة :تجربتي مع قصص االطفال

د.أروى خميس

7:34 – 6

محاضرة :التوحد

د.هناء صندقمي

9 – 7:34

الخميس 21/25
أ.سعد محيو،أ.غسان مطر،

ندوة حول كتاب صراع الدول الكبرى عمى سوريا

د.جمال واكيم

أ.محمد رضا نصر اهلل

تطور الثقافة السعودية

امسية شعرية -بمناسبة صدور ديوان "بنت

فتحية السعودي

النهر"عن المؤسسة العربية لمدراسات والنشر

7

7:34 – 6

9 - 7:34

9 – 7:34

