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ادلٍرمى اإلتداػً ٌٍفرق ادلطرحٍح ادلطرمٍح 

 (اٌثحر ادلرىضط- أوروتا)
 2009 فبراير 10 – 1

 
 

األحد 
  فرباٌر1

 
 (B1)، (F)قاعت االجتماعاث –   ظهرًا2:00–  صباحًا 10:00

 اٌىىٍِدٌا ادلرجتٍح: ذدرٌة ادلّصٍني
 

 ، امليزانني(E)قاعت االجتماعاث –   ظهرًا2:00–  صباحًا 10:00
اٌؼاللح تني اٌظىرج وإٌض : اخلٍاي اٌثظري يف اٌؼرع ادلطرحً: ذدرٌة وذىىٌٓ ِىظهً ادلطرغ ادلدرضً

القاعت الكربي –  مساًء 6:00
ٍْ خمرارج ِٓ ادلطرحٍاخ ادلىضٍمٍح اٌؼادلٍح : ِٓ اٌثاب ٌٍشثان  (ِظر)أغا

 
مسرح اجلالريي –  مساًء 8:00

 (ِظر/ فرٔطا)فرلح اٌفعر 
 (ذؼثري ِؼاطر ٌٍرلض ادلظري)شُ إٌطٍُ 
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اإلشٕني 

  فرباٌر2
 

 (B1)، (F)قاعت االجتماعاث –   ظهرًا2:00–  صباحًا 10:00
اٌىىٍِدٌا ادلرجتٍح : ذدرٌة ادلّصٍني

 
 ، امليزانني(E)قاعت االجتماعاث –   ظهرًا2:00–  صباحًا 10:00

اٌؼاللح تني اٌظىرج وإٌض : اخلٍاي اٌثظري يف اٌؼرع ادلطرحً: ذدرٌة وذىىٌٓ ِىظهً ادلطرغ ادلدرضً

 ، امليزانني، والىرشت الفنيت(B)قاعت االجتماعاث –   ظهرًا2:00–  صباحًا 10:00
 إٌظرٌاخ وادلٕاهط: اإلضاءج: ذدرٌة اٌفٍٕني

 
 املعهد السىيدي –  عصرًا3:00–  صباحًا 11:00

 احلروح ػٍى خشثح ادلطرغ: اٌفظً اٌدراضً اٌدويل
 

قاعت املعارض الشرقيت -   ظهرًا 12:00
 2009أظٕدج : افرراغ ِؼرع

 
 القاعت الكربي– مساًء 6:00 

  (ضىٌطرا/ أدلأٍا)ضً طاٌىْ ضىفاض 
امحين ِٓ ٔفطً 

 
 املسرح الصغري–  مساًء 8:00

 (ضىٌطرا)ضاٌىًِ شٍٕثًٍٍ 
ٌىٍِاخ رالظح 
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اٌصالشاء 

  فرباٌر3
 

 ، امليزانني(E)قاعت االجتماعاث –   ظهرًا2:00–  صباحًا 10:00
 دراِاذىرض وتٕاء اجلّهىر: ذدرٌة وذىىٌٓ ِىظهً ادلطرغ ادلدرضً

 

 ، امليزانني، والىرشت الفنيت(B)قاعت االجتماعاث –   ظهرًا2:00–  صباحًا 10:00
 إٌظرٌاخ وادلٕاهط: اإلضاءج: ذدرٌة اٌفٍٕني

 
 املعهد السىيدي –  عصرًا3:00–  صباحًا 11:00

 حىً: اٌفظً اٌدراضً اٌدويل
 

  املسرح الصغري  – صباحًا 11:00
 (ورواذٍا)ِطرغ ػرائص ِدٌٕح ضثٍٍد 

 (ػرع ٌألطفاي)اٌثطىىٌد ٌسدٌٕىا ٍِطىرا
 

  (B1)قاعت االطالع باملكتبت،  –   مساًء6:00
حفً ذىلٍغ 

 واذثاخ ِطرحٍاخ 6: ترٔاِط اإلطداراخ
 

 مسرح اجلالريي–  مساًء 8:00
  (اٌطىٌد) شرىٔه 3 2 1

ٌىَ يف اٌربض : رٌرشارد اٌصاٌس
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األرتؼاء 

 فرباٌر 4
 

 كبارالزوار  اجتماعاثغرفت–  مسًاء 5:00–  صباحًا 10:00
ادلائدج ادلطردٌرج 

اٌطالاخ اٌىإِح وأرظاراخ ادلطرمثً : والغ اٌردرٌة يف اٌىطٓ اٌؼريب
 

 ، امليزانني(E)قاعت االجتماعاث –   ظهرًا2:00–  صباحًا 10:00
 (اٌرؼرٌف واٌرطثٍك)خىاص ِطرغ اٌطفً : ذدرٌة وذىىٌٓ ِىظهً ادلطرغ ادلدرضً

 ، امليزانني، والىرشت الفنيت(B)قاعت االجتماعاث –   ظهرًا2:00–  صباحًا 10:00
 إٌظرٌاخ وادلٕاهط: اإلضاءج: ذدرٌة اٌفٍٕني

 
 املعهد السىيدي –  عصرًا3:00–  صباحًا 11:00

اٌىىٍِدٌا ادلرجتٍح : اٌفظً اٌدراضً اٌدويل
 

 املسرح الصغري–  مساًء 6:00
 (إٌطاٌٍا)فرٌدا فأٍين ووارٍٍِى ضىارشٍال 

فاروى 
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اخلٍّص 
 فرباٌر 5

 
غرفت اجتماعاث كبارالزوار –  مسًاء 5:00–  صباحًا 10:00

ادلائدج ادلطردٌرج 
اٌطالاخ اٌىإِح وأرظاراخ ادلطرمثً : والغ اٌردرٌة يف اٌىطٓ اٌؼريب

 
 (B1)، (F)قاعت االجتماعاث –   ظهرًا2:00–  صباحًا 10:00

 طىخ وألٕؼح: ذدرٌة ادلّصٍني
 

 ، امليزانني(E)قاعت االجتماعاث –   ظهرًا2:00–  صباحًا 10:00
 (اٌرؼرٌف واٌرطثٍك)خىاص ِطرغ اٌطفً : ذدرٌة وذىىٌٓ ِىظهً ادلطرغ ادلدرضً

 ، امليزانني، والىرشت الفنيت(B)قاعت االجتماعاث –   ظهرًا2:00–  صباحًا 10:00
  ضٍٕىظرافٍا ذطثٍمٍح:ذدرٌة اٌفٍٕني

 
 مسرح اجلالريي–  مساًء 6:00

 (إضثأٍا)ال وىظا دأطا 
 فمداْ اٌىصري

 
 قاعت اجملد–  مساًء 8:00

  (هىٌٕدا) رٌٕري فاْ هاودخ / هٍالري تٍٍه فاٌرضرىْ
 دٌفرذٍّٕرى دلطاحح حمدودج- رلض اٌشٍطاْ اٌصاٌس 
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اجلّؼح 
 فرباٌر 6

 
 (B1)، (F)قاعت االجتماعاث –   ظهرًا2:00–  صباحًا 10:00

 طىخ وألٕؼح: ذدرٌة ادلّصٍني
 

 ، امليزانني(E)قاعت االجتماعاث –   ظهرًا2:00–  صباحًا 10:00
دراِاذىرض وتٕاء اجلّهىر : ذدرٌة وذىىٌٓ ِىظهً ادلطرغ ادلدرضً

 ، امليزانني، والىرشت الفنيت(B)قاعت االجتماعاث –   ظهرًا2:00–  صباحًا 10:00
 ضٍٕىظرافٍا ذطثٍمٍح: ذدرٌة اٌفٍٕني

 املعهد السىيدي –  عصرًا3:00–  صباحًا 11:00
 دراِاذىرض: اٌفظً اٌدراضً اٌدويل

 
 املسرح الصغري–  صباحًا 11:00

 (اٌطىٌد )ضرىدٌى أوضىىرو / ِطرغ أجنرٌدش
 (ػرع ٌألطفاي)اٌثطرٌك 

 
 القاعت الكربي–  مساًء 6:00

  (تىٌٕدا)" ظاردزٌٍٍٕص"ِروس اٌردرٌة ادلطرحً 
 . . .إٌفٍعٍٍٕا يف 
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اٌطثد 
 فرباٌر 7

 (F2)القاعت متعددة األغراض، –   ظهرًا2:00–  صباحًا 10:00
 دراِاذىرض: ذدرٌة ادلّصٍني

 
 ، امليزانني(E)قاعت االجتماعاث –   ظهرًا2:00–  صباحًا 10:00

 حترٌر خٍاي اٌطفً: ذدرٌة وذىىٌٓ ِىظهً ادلطرغ ادلدرضً

 

 ، امليزانني، والىرشت الفنيت(B)قاعت االجتماعاث –   ظهرًا2:00–  صباحًا 10:00
 ضٍٕىظرافٍا ذطثٍمٍح: ذدرٌة اٌفٍٕني

 
 (B1)، (F)قاعت االجتماعاث  –  عصرًا3:00–  صباحًا 11:00

 طىخ وألٕؼح: اٌفظً اٌدراضً اٌدويل
 

القاعت الكربي  -    ظهرًا2:00–  ظهرًا 12:00
رلض اٌشىارع / لىَ احترن :ورشح ذدرٌة ٌألطفاي

 
املسرح الصغري –  مساًء 6:00

 ػرع زائر ِٓ ِهرظاْ دِشك اٌراتغ ػشر، ضىرٌا
طىخ ِارٌا 

 
 مسرح اجلالريي– مساًء 8:00

  (ِظر)فرلح اٌطٕثىرج 
 ( ػاًِا ػٍى ذأضٍص فرلح اٌطٕثىرج20احرفااًل مبرور )ذراز ِىضٍمى شؼىب 
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األحد 
 فرباٌر 8

 
 (F2)القاعت متعددة األغراض، –   ظهرًا2:00–  صباحًا 10:00

 دراِاذىرض: ذدرٌة ادلّصٍني
 

 ، امليزانني(E)قاعت االجتماعاث –   ظهرًا2:00–  صباحًا 10:00
 حترٌر خٍاي اٌطفً: ذدرٌة وذىىٌٓ ِىظهً ادلطرغ ادلدرضً

 ، امليزانني، والىرشت الفنيت(B)قاعت االجتماعاث –   ظهرًا2:00–  صباحًا 10:00
  ذمٍٕاخ اٌظىخ واٌفٍدٌى: ذدرٌة اٌفٍٕني

 (B1)، (F)قاعت االجتماعاث  –  عصرًا3:00–  صباحًا 11:00

 طىخ وألٕؼح: اٌفظً اٌدراضً اٌدويل

 
املعهد السىيدي -   صباحًا 11:00

 حىي ادلطرغ حىار
 هً هى ضرورج حٍاذٍح؟: ادلطرغ يف ػامل اٌٍىَ

 
 مسرح اجلالريي– ساًء  م 6:00

 (تىٌٕدا )ِطرغ أتارخ 
اٌطاػح اٌرٍٍِح 

 
  املسرح الصغري–  مساًء 8:00

 (إٌّطا)ِطرغ ذأرى 
 ألوذا شىظى ضاراشً
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اإلشٕني 
 فرباٌر 9

 
 (B1)، (F)قاعت االجتماعاث –   ظهرًا2:00–  صباحًا 10:00

 احلروح ػٍى خشثح ادلطرغ: ذدرٌة ادلّصٍني
 

 ، امليزانني(E)قاعت االجتماعاث –   ظهرًا2:00–  صباحًا 10:00
دراِاذىرض وتٕاء اجلّهىر : ذدرٌة وذىىٌٓ ِىظهً ادلطرغ ادلدرضً

 (B1)، (F)قاعت االجتماعاث  –  عصرًا3:00–  صباحًا 11:00
 ذمٍٕاخ اٌظىخ واٌفٍدٌى: ذدرٌة اٌفٍٕني

 
 املعهد السىيدي –  عصرًا3:00–  صباحًا 11:00

 ادلىضٍمى اٌداخٍٍح يف ظطد ادلّصً: اٌفظً اٌدراضً اٌدويل
 

 املسرح الصغري–  صباحًا 11:00
 (ِظر )فرلح ِىً ادلطرحٍح 

 (ػرع ٌألطفاي)حىاٌح ِا ذماٌرش 
 

 مسرح اجلالريي–  مساًء 6:00
 (ِظر) 95ضرىدٌى ِٕظىر 
 لظح حتىي: حدٌمح احلٍىاْ

 
 القاعت الكربي–  مساًء 8:00

 (طرتٍا/ تٍغارٌا)ٍِطرّا 
إجياضٍّىش ادلّصالخ 



    
 

10 

 

 
اٌصالشاء 

 فرباٌر 10
 

 (B1)، (F)قاعت االجتماعاث –   ظهرًا2:00–  صباحًا 10:00
 احلروح ػٍى خشثح ادلطرغ: ذدرٌة ادلّصٍني

 
 ، امليزانني(E)قاعت االجتماعاث –   ظهرًا2:00–  صباحًا 10:00

دراِاذىرض وتٕاء اجلّهىر : ذدرٌة وذىىٌٓ ِىظهً ادلطرغ ادلدرضً

 (B1)، (F)قاعت االجتماعاث  –  عصرًا3:00–  صباحًا 11:00
 ذمٍٕاخ اٌظىخ واٌفٍدٌى: ذدرٌة اٌفٍٕني

 
 القاعت الكربي–  مساًء 6:00

 (اٌظرب)ِطرغ ِىدرا 
اخلٍاالخ اٌرالظح فىق ورفً 

 
 مسرح اجلالريي–  مساًء 8:00

 (2007اٌفظً اٌدراضً اٌدويل ) فرلح تاتً
ظدراْ 

 
 
 
 

 


