
 لألمانة العامة لجامعة الدول العربية  الثقافية لندواتجدول امشروع 
  (50ضيف شرف الدورة )

 لكتابامعرض القاهرة الدولي  
  2019 فبراير 6لى يناير إ 23

 

 المتحدثون                  الموعد  الفعالية م

1.  
 " شاهد على الحرب والسالم" ندوة

   

24/01/2019 
 13:30 ل 12:00

  

  الغيط أبو أحمد السيد العام األمين معالي
  

 ندوة : " مستقبل العرب في عالم متغير"  .2
24/01/2019 

 15:00ل 13:30 
األمين العام المساعد، رئيس مكتب  –السفير حسام زكي 

 األمين العام

 اإلرهاب السيبراني ومستقبله وآليات مكافحتهندوة حول:  3
 24/01/2018  

 18:30 إلى  17:00 
 

الدكتور محمد محمد األلفي، الدكتور فايز بن عبد اهلل الشهري، 
السيدة ليلى عادل محمد السيد ، الدكتور عبيد صالح المختن، 
الدكتور فالح فليحان فالح الرويلي، الدكتور معاذ سليمان راشد 

 ، الدكتور عبد الرزاق عبد العزيز المرجانالمال



 
4 

 الفكرية في الدول العربيةندوة  حول ترسيخ حقوق الملكية 
 

25/1/2019  
 15:30إلى  14:00

 األستاذ لطفي، حسام الدكتور بخيت، مها الدكتورة مفوض وزير
 .عزب خالد الدكتور البس، فتحي

 

5 
" عربية القدس أن يثبت الثوراتي اآلثار علم: "بعنوان محاضرة

 صور معرض+  القدس عروبة حول تسجيلي فيلم عرض+ 
 والتاريخ والشعب األرض فلسطين: 

25 /1/2019 
 17:30 ىلإ 16:00

 ادة السفير الدكتور سعيد أبو علي.سع
 .الدكتورة دعاء الشريف

6 
دور األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل ندوة حول: 

 ك.البحري في مسيرة العمل العربي المشتر 
 

26/1/2019 
 14:30 ىلإ13:00

 األستاذ فرج، إسماعيل الغفار عبد إسماعيل الدكتور سعادة
 جيهان الدكتورة األستاذة الحلو، راغب ماجد عمرو الدكتور
، الدكتورة عزة الجزار كمال حسن سارة الدكتورة األستاذة مسعد،

  .هيكل، الدكتور وائل ابراهيم الدسوقي

7 
 العربي المجتمع حماية في العربي الناشر دورندوة حول: 

 واإلرهاب التطرف من
26/1/2019 

 16:30إلى  15:00 
الدكتور بشار شبارو، األستاذ سعد العنزي، األستاذ خالد 

 .البلبيسي ، محمود الورواري

8 
 مواجهة إقصاء المرأة والطفلة في المنطقة العربيةندوة حول: 

 
27/1/2019 

 18:30إلى  17:00

، الدكتورة إقبال دوغان ، الدكتورة سعادة الدكتورة فاديا كيوان 
 .مامكغ لنا/ الدكتورة، عال أبو زيد

 

 "والتحديات اآلفاق– االقتصادي التكاملندوة حول:  9
28/1/2019 

 16:30ل  15:00
، األستاذ خالد مطر جميلة المهندسة ، العانيتامر  الدكتور

 والي.



 العربية الموسيقى إصدارات 10
28/1/2019 

 18:30ل  17:00

 الكثيري، أحمد بن مسلم األستاذ العظيم، عبد سهير الدكتورة
 شورة، الهادي عبد نبيل الدكتور المجد، أبو حنان الدكتورة
 إيناس الدكتورة شبانة، محمد الدكتور طموم، رشا الدكتورة

 أحمد ، الدكتوراللطيف عبد شيرين الدكتورة يحيى، الدين جالل
 فاخوري كفاح

 بوابة الشبكة العربية للمعلومات 11
29/01/2018 

 16:30ل  15:00

 حمودم الدكتور الدوي، ابراهيم البرقاوي، الدكتور محمد الدكتور
 ، وزير مفوض هالة جاد،كمال محمد المهندس فاروق،

، عبدالهادي محمد/ السيددروزة،  كريم المفوض الوزير 
.عصفور هناء/ لسيدةا  

12 
تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في الجانب الثقافي في إطار 

 للحق الثقافيالعقد العربي 
30/1/2019 

 16:30ل  15:00
 .الدكتور محمد الطناحي ، الدكتور تامر أنيس 

 الناعمة في مكافحة اإلرهاب ة دور القو ندوة حول"  13
31/1/2019 

 16:30إلى  15:00

، اللواء مجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد سالمة /
للعلوم  / جامعة نايف العربيةحمد بن حسن السراءمدكتور 
مكتب األمم المتحدة المعني السيد محمد فودة / األمنية،

 ، وزير مفوض زهرة جدي .بالمخدرات والجريمة



 

 نموذج محاكاة جامعة الدول العربية 14   
01/02/2019 

 17:30 ىلإ 16:00

وزير مفوض ماجد المطيري، الدكتور علي موسى، السيدة بيبي 
/ إدارة التدريب والتطوير الموسوي ، السيد ياسر أبو سيدو

 .باألمانة العامة لجامعة الدول العربية 

 الحماية االجتماعية في الدول العربيةندوة حول:  15
02/02/2019 

 16:30ل  15:00 

 –وزارة التضامن االجتماعي معالي الوزيرة غادة والي 
، وزير مفوض طارق النابلسي، جمهورية مصر العربية 

منظمة العمل  السيد حمدي أحمد/ ابراهيم ،اإلعالمية مروج 
  العربية 

16 
  العربي  والشباب العربية الدول جامعة

 
3/2/2019 

 16:30 ل 15:00
 ،/ إدارة الشباب والرياضة وزير مفوض عبد المنعم الشاعري

 جمهورية مصر العربية  -الدكتور محمود حسن/ وزارة الشباب


