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 دعم التنوع الثقافي واالبتكار في مصر مشروع 
  "مقترحات لوضع إطار للسياسة الثقافية في مصر"مؤتمر 

 2015نوفمبر  16 – 14
 مكتبة االسكندرية -مركز المؤتمرات القاعة الكبرى ب

 

 البرنامج 
 

 2015نوفمبر  14األول: اليوم 
 صباًحا 10.00 –صباًحا  9.30 التسجيل

 ؛ مدير مكتبة اإلسكندريةلدكتور إسماعيل سراج الدينا
 :وكلمة
  ؛ وزير الثقافة حلمي النمنملوزير امعالي 
 ؛ وزير التعاون الدويلمعالي الوزيرة سحر نصر 
  ؛ رئيس بعثة االحتاد السفير جيمس مورانمعالي

 مصراألورويب إىل 
 عشرين لمدة المشروع عن وثائقي فيلم عرض 

 دقيقة

الكلمة 
 ظهًرا 12.00 –صباًحا  10.30 االفتتاحية

 ظهًرا 12.30 – ظهًرا 12.00 شاي استراحة
 رئيس الجلسة:  الدكتور سامح فوزي

  ؛ مدير للمهندسة هدى الميقاتيعرض تقدميي
 املشروع

  أنشطة املشروععرض تقدميي ملنسقي 
 المتحدثون:

 الدكتورة مها معاذ 
 الدكتور ياسر عارف 
  أمين زهريالدكتور 
 األستاذ أمين منصور 
 مجال حسين املهندس 
 إميان صدقي األستاذة 
 هنى راغب املهندسة 

: األولى الجلسة
 إنجازات
 المشروع

 عصًرا 2.30 –ظهًرا  12.30
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 عصًرا 3.30 –عصًرا  2.30 غداء استراحة
 عصًرا 4.00 –عصًرا  3.30 المشروع معرض افتتاح

  صالح فضلالدكتور :  رئيس الجلسة
 :المتحدثون

 املصري سعيد الدكتور 
 لطفي حسام الدكتور 
 عمار على حسن الدكتور 
  الدكتور ماجد موريس 

: الثانية الجلسة
 عامة مقدمة
 في الثقافة لحالة
 مصر

 مساءً  5.30 – عصًرا 4,00

   : الفنون في مصر أ – 3 الجلسة
 األغراض()القاعة متعددة 
 عمرو الكحكي  ستاذأرئيس الجلسة: 

 الدكتور مدحت العدل 
 علي أبو شادي االستاذ 
 ياسر موجني الدكتور 
 أشرف رضا الدكتور 

الجلسة الثالثة: 
 جلسات متزامنة

 
 مساءً  7.00 –مساًء  5.30

 المسرح الصغير()  الساحلية الثقافة: ب – 3 الجلسة
 عباس سليمان الدكتوررئيس الجلسة: 

  حممد رفيق خليلالدكتور 
 الدكتور حسام عبد القادر 
  األقطشاألستاذ حممد 

 )قاعة الوفود( - اآلثار والتراث في مصرج:  – 3الجلسة 
 مصطفى األمين الدكتور الجلسة: رئيس 

 المتحدثون: 
 الدكتور خالد عزب 
 الدكتور طارق العوضي 
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 الدكتور محمود الورواريرئيس االجتماع: 
 المتحدثون: 

 األستاذ عبده جبري 
 إبراهيم عبد اجمليد األستاذ 
  هشام الشريفالدكتور 
 حمفوظ عبد الرمحن ذاألستا 
 ندى يسري لدكتورةا 

رؤى حول 
 مساءً  8.30 – مساءً  7.00 الثقافة المصرية

 

 2015 نوفمبر 15: الثاني اليوم
 صباًحا 10.00 – صباًحا 9.30 التسجيل

 هيثم الحاج الدكتوررئيس الجلسة: 
 المتحدثون: 

 جاد مصطفى الدكتور 
 الضبع حممود الدكتور 
 احلسن أبو هاين الدكتور  

الجلسة الرابعة: 
 واألدب التراث
 والشعر

 والمسرح

 ظهًرا 12.00 –صباًحا  10.00

 ظهًرا 12.30 – ظهًرا 12.00 شاي استراحة
 محمد سلماويرئيس الجلسة: الدكتور 

 المتحدثون: 
  األستاذ فادي جريس صبحي 
 طاسيغالمجال  األستاذ 
  سامح فايزاألستاذ 
  الدكتور حممود العاليلي 

 الجلسة
 :ةخامسلا

الثقافة الرقمية 
 مصر في النشرو 

 عصًرا 2.30 –ظهًرا  12.30

 عصًرا 3.30 –عصًرا  2.30 غداء استراحة
 غنيم رئيس الجلسة: الدكتور محمد

 المتحدثون:
  املنزالويالدكتور مسري 
 الدكتور أشرف وجدي 
 سليمان أبو عياط األستاذ 

 الجلسة
: ةادسسال

 في الثقافة
الدلتا والوجه 

 البحري

 مساءً  5.00 – عصًرا 3.30
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 منصور إبراهيم رئيس الجلسة: الدكتور محمد
 المتحدثون:

 فتحي عبد السميع األستاذ 
 الدكتور أمحد عمر 

الجلسة 
 :السابعة

 في الثقافة 
 العليا مصر

 
 مساءً  6.30 –مساًء  5:00

 
 

 محمد شومانالدكتور رئيس الجلسة: 
 المتحدثون:

 األستاذ على عطا 
 سيد حممود األستاذ 
 طارق الطاهر األستاذ 

: ثامنةالجلسة ال
الصحافة 

 الثقافية في مصر

 
 مساءً  8:00 –مساًء  6:30

 

 2015 نوفمبر 16: الثالث اليوم
 الدين سراج إمساعيلالدكتور رئيس الجلسة: 

 عزب خالد لدكتورا :للمقترح تقديمي عرض
 

مقترح  إعالن
 لسياسةمسودة ا
 مصر في الثقافية

 صباًحا 11.30 – صباًحا 10.00

 ظهًرا 12.00 – صباًحا 11.30 العرب المثقفون مؤتمر وتدشين شاي استراحة
 


