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األربعاء
2019/11/20

محارضة بعنوان »أزمة الثقافة يف ضوء التحوالت الدولية« 
للدكتور/ حسن أوريد )اململكة املغربية(

تدير الجلسة: أ. رزان املرشد
5:30م

ندوة بعنوان: »التاريخ الثقايف املشرتك بني اإلمارات والكويت«
بالتعاون مع هيئة الشارقة للكتاب

يقدمها كل من: أ. نارص الظاهري )دولة اإلمارات العربية املتحدة(
أ. سلطان العميمي )دولة اإلمارات العربية املتحدة(

تدير الجلسة: د. نرمني الحوطي

7:00م

الخميس
2019/11/21

محارضة
 »الرتبية الحوارية يف بناء القيم اإلنسانية«

بالتعاون مع مكتب اإلمناء االجتامعي
للدكتور وليد العنزي

10:00ص

احتفالية تكريم الفائز يف مسابقة »القصة القصرية جداً«
5:30مبالتعاون مع دار نوفا بلس للنرش والتوزيع

محارضة »التمويل السلبي يف وسائل اإلعالم الحديث« 
7:00ميقدمها األستاذ/ خلف العنزي وتدير الجلسة: د. أمل األنصاري

عرض تقدميي »معهد الشارقة للرتاث واقع مرشق ومستقبل واعد« 
بالتعاون مع مرشوع املثقفني التطوعي

د. عبدالعزيز املسلم )دولة اإلمارات العربية املتحدة(
يدير الجلسة: أ. طالل الرمييض

8:00م
محارضة  »الثقافة البرتولية«

بالتعاون مع وزارة النفط
يقدمها كال من أ. فهد العثامن وأ. عبدالله البسام

11:30ص

الجمعة
2019/11/22

أمسية أدبية : »سرية املكان يف تجربتي« 
5:30ملألديب: أمري تاج الرس )جمهورية السودان( ويدير الجلسة: أ. حمود الشايجي

أمسية شعرية: »أيقونة الكلامت«  بالتعاون مع هيئة الشارقة للكتاب
يقدمها كل من: الشاعر/ عبدالله الهدية )دولة اإلمارات العربية املتحدة(

 الشاعرة/ شيخة املطريي )دولة اإلمارات العربية املتحدة(
عريف األمسية: طالب الرشيف

7:00م

محارضة »رقمنة املحتوى العريب وإتاحته دولياً«
8:00مأ. محمد الفريح )اململكة العربية السعودية(

السبت
2019/11/23

أمسية شعرية شعبية
الشاعر/ سعود الطاثوب - الشاعر/ فهد العدواين - الشاعر/ محمد الخالدي

عريف األمسية: خالد شاهر
7:00م

محارضة »كيفية التغلب عىل الضغوط النفسية«
بالتعاون مع مكتب اإلمناء االجتامعي

للدكتور نارص املنيع
8:00م

األحد
2019/11/24

محارضة حول »أدب الطفل«
املحور األول: الكتاب املوجه للطفل: حالة أم مرشوع؟

د. وفاء امليزغني )الجمهورية التونسية( 
املحور الثاين: »أدب الطفل.. وتأثره تاريخياً باألنساق 

الفكرية واالجتامعية« 
أ. حسني املطوع )دولة الكويت(

تدير الجلسة: أ. أمل الرندي

5:30م

محارضة »التحليل الثقايف.. األسس واآلفاق«
األستاذ/ عبدالفتاح شهيد )اململكة املغربية( ويدير الجلسة: د. محمد السامل 

7:00 م

ورشة  »فن ومهارات التعليق الصويت«
لألستاذ محمد املوايل )مملكة البحرين(

تستمر ملدة 3 أيام
10:00ص

اململكة املتحدة ضيف رشف
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اإلثنني
2019/11/25

حلقة نقاشية بعنوان »مستقبل الثقافة يف الخليج العريب«
يشارك فيها كل: د. عبدالله الجسمي )دولة الكويت( - د. حسن مدن )مملكة البحرين(

تدير الجلسة: د. ليىل الخياط
5:30م

محارضة »مستقبل الرتجمة.. مستقبل أمة«
 الدكتور/ حسني محمود )جمهورية مرص العربية(

يدير الجلسة: أ. رشيف صالح
7:00 م

محارضة: »امللكية الفكرية وأثرها يف تطوير صناعة النرش«
 بالتعاون مع اتحاد النارشين العرب

يقدمها كل من: د. حسام لطفي )جمهورية مرص العربية(
د. مها بخيت )جمهورية مرص العربية( - أ. بسام العسعويس )دولة الكويت(

يدير الجلسة: أ. هيثم حافظ

8:00م

الثالثاء
2019/11/26

ندوة »تقرير املواطن«
بالتعاون مع ديوان املحاسبة

تقديم:
السيدة/ نورة الزمانان

السيدة/ سبيكة الرتكيت

11ص

محارضة »التواصل االجتامعي والدور املجتمعي«
5:30معمر فاروق )مملكة البحرين(

حلقة نقاشية حول
»تبادل التجارب الثقافية بني منصة قلم حرب )دولة قطر( ومبادرة إكساب«

بالتعاون مع مبادرة إكساب
يشارك يف تقدميها: أ. بثينة الجناحي )دولة قطر(

)منصة قلم حرب للكتابة اإلبداعية( 
أ.فجر الهلبان )من مبادرة إكساب(

يدير الجلسة: أ. فهد القعود

7:00م

محارضة »إنجازات معهد تاريخ العلوم العربية واإلسالمية
يف فرانكفورت يف خدمة الثقافة العربية واإلسالمية«

لألستاذ/ مازن عاموي
8:00م

األربعاء
2019/11/27

محارضة
»دور التدقيق الداخيل يف ديوان املحاسبة«

بالتعاون مع ديوان املحاسبة
تقديم: 

السيد/ عبدالله الفرج
السيدة/ راحيل املرعي

11ص

محارضة »اقتفاء أثر املكان والزمان يف الرواية الكويتية املعارصة«
 إبراهيم فرغيل )جمهورية مرص العربية(

يدير الجلسة: شوكت املرصي )جمهورية مرص العربية(

5:30م

اإلعالن عن الفائز يف جائزة »إسامعيل فهد إسامعيل«
بالتعاون مع دار العني للنرش – جمهورية مرص العربية

7:00م

الخميس
2019/11/28

محارضة
»أثر التواصل االجتامعي عىل األرسة«
بالتعاون مع مكتب اإلمناء االجتامعي

للدكتور فواز العجمي

10:00ص

 محارضة »الرواية الشبابية يف قطر«
بالتعاون مع دار روزا – دولة قطر 

يقدمها كل من: الكاتب/ عيىس عبدالله - الكاتب/ عمر املري 
تدير الجلسة: أ. عائشة الكواري

5:30م

محارضة  »الثقافة البرتولية«
بالتعاون مع وزارة النفط

يقدمها كال من أ. فهد العثامن وأ. عبدالله البسام
11:30ص

حلقة نقاشية »تحديات األدب... مقارنة بني الكويت واململكة املتحدة«
بالتعاون مع املجلس الثقايف الربيطاين

أ. ديفيد ماكنتوش - أ. زهرة املهدي  - أ. نسيبة املنيس- تدير الجلسة: أ. مريم املحميد
7:00م

الجمعة
2019/11/29

محارضة »القصيدة بني األصالة واملعارصة« 
للشاعر/ محمد عرب )جمهورية مرص العربية(

يدير الجلسة: أ. عبدالله الفيلكاوي
5:30م

حلقة نقاشية بعنوان »نافذة عىل األدب األفريقي«
بالتعاون مع مبادرة إكساب

يشارك يف تقدميها: الكاتب/ حمور زيادة )جمهورية السودان(
الكاتب/ حجي جابر )دولة أريرتيا(
تدير الجلسة: أ. هديل الحساوي

7:00م

السبت
30/11/2019

محارضة »التطور االقتصادي يف الكويت من العام 1945 – 1965م«
للدكتورة/ نور الحبيش

تدير الجلسة: د. إلهام الدورسي
5:30م

أمسية شعرية
الشاعر/ د. محمد املقرن )اململكة العربية السعودية(
الشاعر/ د. محمد عبدالكريم الشحي )سلطنة عامن(

الشاعرة/ مريم فضل )دولة الكويت( عريف األمسية: أ. محمد املغريب

7:00م


