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 مل قافيةبرنامج الفعاليات الث

 
 م2022 لعام 26 دورته يف ويل للكتاب عرض مسقط الد

 فرباير 24/  اخلميس -للفعاليات اليوم األول

 اجلهة املنظمة املشاركون الفعالية الفرتة القاعة / م

1 

 ابن دريد 

 م12 –ص 10

 )حماضرة (

حقوق امللكية الفكرية بالتصاميم الفنية 

 واملعمارية

 شيخه بنت ناصر االخزمية
اجلمعية العمانية للملكية 

 الفكرية

2 

 ابن دريد 

 م7-م 5

 )حماضرة (

 أهمية تسجيل حقوق امللكية الفكرية

 فهيمه غالي
اجلمعية العمانية للملكية 

 الفكرية

3 

 أمحد بن ماجد 

 م 2 –م 12

 (جلسة حوارية)

 نوب الشرقيةج يف حمافظة  الفرص االستثمارية

 الشرقية  حمافظة جنوب

 ضيف الشرف

4 

جناح وزارة الثقافة 

 والرياضة والشباب

 م2-م 12

 1تعريفية( جلسة )

 مبركز الشباب

وزارة الثقافة والرياضة 

 مركز الشباب - والشباب

5 

 العوتيب

 م4 –م 1

 (1 ورشة)

 علمين كيف أصنع حربا

 نة املبادرات اجملتمعيةجل خالد اخلروصي

6 

 أمحد بن ماجد

 م5:30 –م 4

 حماضرة ثقافية()

 املعلم وأهميته واألدوار اليت يقوم بها  

 د. معتصم بن راشد البلوشي 
 حمافظة جنوب الشرقية 

 ضيف الشرف
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7 

 أمحد بن ماجد

 م  7:30 –م  6

 (1جلسة حوارية )

 التعددية الثقافية يف اجملتمع العماني 

 واالنفتاح على اآلخر

 الباحث د. سيف املعمري  

 احملرمي   الباحث  د. زكريا

 إدارة اجللسة: د. املعتصم املعمري

وزارة الثقافة والرياضة 

املديرية العامة  - والشباب

 للشباب

8 

 الفراهيدي 

 م7 –م 5

 )حماضرة فنية(

 الفن والوعي اجملتمعي

 فريق سفراء الفن العماني الفنانة التشكيلية/ ليلى النجار 

9 

 أمحد بن ماجد

 م9 –م 7:30

 أمسية  شعرية

 1يب شع

 ناصر بن مخيس الغيالنيالشاعر/ 

 علي بن سلطان الغنبوصيالشاعر/ الشاعر/ 

 راشد بن مسلم الشعبينالشاعر/ 

 سعيد املشاخييبن  صاحل الشاعر/ 

 عبداهلل بن  منصور الراشديالشاعر/ 

 بشرى بنت عوض  احلضرمية    الشاعرة/ 

 ناصر بن مخيس الغيالني إدارة األمسية الشاعر/ 

 نوب الشرقية حمافظة ج

 ضيف الشرف

10 

 املسرح املدرج

 م9 – م7:30

 للجنة الثقافيةا اهلواري غزالي /حماضرة للدكتور

11 

 الفراهيدي 

 م9 –م 7

 (أمسية أدبية )

 اجلوائز األدبية ودورها يف

 دعم الكاتب العماني

 حسن املطروشي

 درية البدريب

 هالل البادي

 إشراق النهدي

صالون فاطمة العلياني 

 األدبي
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 فرباير 25 /اجلمعة - للفعالياتاني اليوم الث

1 

 العوتيب

 م 6 –م 4

 )ورشة( 

 كيف تطور الكتابة اإلبداعية

 جملس إشراقات ثقافية إبراهيم عباس

2 

 ابن دريد

 م7 –م 5

 (ورشة فنية )

 أساسيات اخلط العربي

 ر بنت خليفة احلسنيةأنوا
 الشرقية  جنوب حمافظة

 ضيف الشرف

3 

 الفراهيدي 

 م 8 –م 7

 (حماضرة)

 صور وعالقتها بالبحر من خالل

 الشالت البحرية 

 د. سعيدة بنت خاطر الفارسية

 إدارة احملاضرة/ عوض بن درويش العلوي

 الشرقية جنوب حمافظة 

 ضيف شرف

4 

 جناح عمانتل

 م6 –م 5

بيا للسيدة ـ سفري فيديو عن كولومعرض 

 عرضكولومبيا . فيديو عن القهوة الكولومبية. 

بل يف وفيلم عن الكولوميب احلائز على جائزة ن

 ، الكاتب غابرييل غارسيا ماركيزاالدب

 عادة / آنا ميلينا مؤنس دي جابريياس

 سفرية كولومبيا لدى سلطنة عمان

 سفارة كولومبيا

5 

 د  بن ماجدأمح

 م 8 –م 6:30

 فكرية(ندوة )

 البشرية بني مفرتق الطرق

"متى تنجلي اخلليلي  رسالة مساحة الشيخ يفقراءة 

  مشكلة العامل البشرى، واىل أين منتهاها

 د. أمحد بن سامل اخلروصي 

 بن عامر العيسري  الشيخ / عبد اهلل

 إدارة الندوة/ د. سامل بن سعيد العيسري

والشؤون  وزارة األوقاف

 مكتب اإلفتاء –الدينية 

6 

 املسرح املدرج

 م9 –م 7:30

 حماضرة()

جتربتهما ووصموئيل مشعون  نكمارجريت أوبا 

اللغة  إىلدب العربي يف جملة بانيبال وترمجة األ

 اإلجنليزية

 بريطانيا -  نكمارجريت أوباالناشرة/ 

 العراق - صموئيل مشعونالصحفي والروائي/ 

 اللجنة الثقافية

7 

 العماني  جناح سفراء الفن

 م8 –م 7

 )ورشة(

 الرسم بالسكني

 فريق سفراء الفن العماني كاروه  دالفنان/عبد اجملي
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8 

 الفراهيدي

 6:30 –م 5

 (ندوة علمية)

 مقاربات نقدية وسردية

 د. حمروس حممود القللي 

 مبارك احلجريبن  أ. فهد

 بن سامل احلارثي  يأ. عل

 يةعلي الفهدبنت  فوزيةأ. 

 بن سويلم اهلامشي  يأ. عل

 د.سامل بن سعيد العرمييإدارة الندوة 

 الشرقية  جنوب  حمافظة 

 ضيف الشرف

9 

 العوتيب

 م 9 –7

 )جلسة حوارية(

 خفايا السرد شهادات إبداعية.

 حممد مستهيل الشحري .أ

 جلنار زين .أ

 خالد الشنفري أ.  دارة اجللسةإ

 لس إشراقات ثقافيةجم

10 

 ابن دريد 

 م9 –م7

 ورشة فنية()

 الزخرفة اإلسالمية 

 أنوار بنت خليفة احلسنية
 الشرقية  جنوب حمافظة

 ضيف الشرف

12 

جناح وزارة الثقافة 

 والرياضة والشباب

 م9 –م 7

 )ندوة أدبية(

 قضايا يف املسرح احلديث

 د.آمنة الربيع
 أ/ رمحة جنيب

 إدارة الندوة/ إدريس النبهاني

 -لون فاطمة العليان صا

 شراقات ثقافيةإجملس 

13 

 العوتيب

 م10 –م7

 ( 2 ورشة)

 لكرتونياإ اباكت نشرعلمين كيف أ

 نة املبادرات اجملتمعيةجل فايز املعمري

14 

 أمحد بن ماجد

 م10 –م 8

 

 (جلسة حوارية )

 –تأثري اجلائحة على املنتج الثقايف 

 النشر منوذجادور  

 ةمدير دار رؤي –رضا عوض 

 مدير دار أجبد –حسني نهاضة 

 محود الشكيلي

 حممد سيف الرحيب

 اجللسة/ سعيد الطارشيإدارة 

 اللجنة الثقافية

16 

 الفراهيدي 

 م10 –م 8

 )حماضرة فنية (

الصراعات العقلية يف حضرة االفكار 

 التشكيلية املعاصرة

 فريق سفراء الفن العماني الفنان التشكيلي /عبدالكريم امليمين 
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 الي
 
 فرباير 26/  السبت - لث للفعالياتاوم الث

1 

 الفراهيدي

 م1-ص10

 (حلقة نقاشية)

 أمناء املكتبات وأثرهم على القراء واملكتبات 

 عبداهلل الشيدي .أ

 عائشة سليمان البلوشي

 مبادرة صباحات إبداعية

2 

 أمحد بن ماجد

 م1 –ص  11

 (اجللسة احلوارية)

الثقايف  إسهامات املؤسسات الثقافية يف املشهد 

املكتبات  -مبحافظة جنوب الشرقية   )األندية 

 املبادرات ( -املسرح  -العامة 

 عادل بن خادم الزرعي ممثال لألندية -

 د.سامل بن سليم الغنبوصي ممثال للمكتبات

 جمال املسرح -العلوي     عبد اهلل

 املبادرات الثقافية  -بن ناصر العرميي  يأ. عل

 املبادرات الثقافية التوعوية - نيعادل بن مخيس الغيالأ. 

 

 حممد العلوي  /اإلعالميإدارة اجللسة  

 حمافظة جنوب الشرقية 

 ضيف الشرف

3 

 أمحد بن ماجد

 م 6 –م 4

 (جلسة احلوارية)

 اإلبداع يف الفنون التقليدية مبحافظة 

 جنوب الشرقية

 محود بن محد الغيالني  -

 آيات بنت ناصر املطاعين -

 وي لطر بن مجعة العخا / الشاعر -

 مجعة بن مسعود السعيدي. //الشاعر  -

 عيد بن سعيد بن زعل الراسيب /اإليقاعي -

 

 سامل بن سلطان السعدي /اإلعالمي  إدارة اجللسة

 حمافظة جنوب الشرقية 

 ضيف الشرف

4 

 الفراهيدي 

 م6 –م 4:30

 )حماضرة فنية(

 خصوصية التصور اجلمالي يف النسيج احلضاري

 فريق سفراء الفن العماني الصائغ  رد. عبدالناصالفنان 

5 

جناح وزارة الثقافة 

 والرياضة والشباب

 م 7-م 5

 (2)جلسة تعريفية 

 مبركز الشباب

وزارة الثقافة والرياضة 

 مركز الشباب - والشباب

6 

 العوتيب

 م6 –م 4

 )ورشة(

 الكتابة املسرحية وفنونها

 ةثقافي إشراقاتجملس  نعيم بن فتح مربوك
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7 

 الفراهيدي

 م9 –م 8

 /ندوة

 احلضور العماني يف جملة العربي الكويتية 

 اللجنة الثقافية رئيس حترير جملة العربي الكويتية -إبراهيم املليفي  أ.

8 

 املسرح املدرج

 م9 – 7:30

 حماضرة

 التاريخ العربي

 اللجنة الثقافية جاسنت سالفاتور ماروزي

9 

 ابن دريد

 م9-م7

 (ورشة فنية )

 صناعة األفالم واحملتوى اهلادف 

 س الرزيقيأنور بن مخي
 حمافظة جنوب الشرقية 

 ضيف الشرف

10 

 أمحد بن ماجد 

 م9 –م 7

 شعرية أمسية 

 )فصيح(

 علي بن سويلم اهلامشيالشاعر/

 فيصل بن عبداهلل الفارسيالشاعر/ 

 متيم بن حممد احلشارالشاعر/ 

 خالد بن حممد اجلنييبالشاعر / 

 مجعة بن خادم العلويالشاعر / 

  احلنشيةوفاء بنت ساملالشاعرة / 

 علي بن سويلم اهلامشي/الشاعرإدارة األمسية 

 حمافظة جنوب الشرقية 

 ضيف الشرف

11 

جناح وزارة الثقافة 

 والرياضة والشباب

 م9-م 7

 (2جلسة حوارية )

 احملتوى الرقمي صناعة.. وإبــداع

 سامل بشري 

 أمحد الشبلي

 منال الندابي إدارة اجللسة/

وزارة الثقافة والرياضة 

املديرية العامة  -اب والشب

 للشباب
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 فرباير 27/  األحد - الرابع للفعالياتاليوم 

1 

 الفراهيدي

 م12 –ص  10

 ( تفاعلية حوارية جلسة)

 األحداث مساءلة قانون حول توعية طلبة املدارس
 تتخللها الفئة بهذه املتعلقة القضايا وأهم

 وترفيهية توعوية مسابقات

 

 عيسى بن فهد اهلامشي

 وزارة التنمية االجتماعية

2 

 العوتيب 

 م12:30 –ص 11:30

 )حماضرة (

 امللكية الفكرية واملعارف التقليدية

 عبدالوهاب بن ناصر املنذري
اجلمعية العمانية للملكية 

 الفكرية

3 

 أمحد بن ماجد

 م2 –ص 11

 (اجللسة احلوارية)

 جتارب من اإلبداع واملوهبة مبحافظة

 جنوب الشرقية

 عبد اهلل بن مخيس الفارسي  -

 اهلل الغيالني عمر بن عبد  -

 ي حممد بن مجيل املشاخي -

  تسنيم بنت حممد الداودية -

 الضوئي. تركي بن إبراهيم اجلنييب -

 م. سعود بن حممد املخيين -

 حمافظة جنوب الشرقية  إدارة اجللسة اإلعالمي /  سامل بن ربيع الغيالني -

 املشاركات: الطلبة والطالبات  - ضيف الشرف

 ة خيطيراشد امل ليلى بنت مخيس بن  -

 ية حممد الغيالن بن  ناصربنت   شيم -

 العرميي عبدالعزيز بن عمار -

 ة حممد الرواحي اهلدى بنت طالل بن  -

 على الشكيلي احلسن بن هالل بن  -

 محيد علي محد العلوي  /إدارة اجللسة 

4 

 ابن دريد 

 م6-م4

 (ورشة )

 حول التوجيه الفعال 

 " الكوتشينج" وأثره يف اجملتمع

  العمريناصر بن صاحل
 حمافظة جنوب الشرقية 

 ضيف شرف
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5 

 ابن دريد 

 م7 –م 5

 

  تدريبية عمل ورشة

   يقدمها احلياة ضغوط مع التعامل فن حول
 وزارة التنمية االجتماعية  املخينـي يوسف بن جالل .د

6 

 الفراهيدي

 م8-م7

 )حماضرة (

 التداخل السوسيولساني بني مشال عمان وجنوبها 

 النادي الثقايف لكثرييد./ عامر عدلي ا

7 

 الفراهيدي

 م9 –م 8

 )جلسة حوارية( 

  2040اآلداب والفنون يف رؤية عمان 

 النادي الثقايف 

8 

 العوتيب 

 م9م 6

 (1ورشة فنية )

 تصميم الكتب 

 على برنامج )ادوبي انديزاين(

 أمحد العلوي

وزارة الثقافة والرياضة 

املديرية العامة  - والشباب

 للفنون

9 

سفراء الفن  جناح

 العماني 

 م8-م 7

 (ورشة )

 أساسيات الرسم الواقعي
 فريق سفراء الفن العماني الفنان/ سعيد الرويضي 

10 

جناح وزارة الثقافة 

 والرياضة والشباب

 م9-م 7

 (3) جلسة حوارية

 الذكاء االصطناعي.. ثورة املستقبل

 د. سلطان اليحيائي

 عثمان املنذري  
 ارسيةإدارة اجللسة/ اهلنوف الف

وزارة الثقافة والرياضة 

املديرية العامة  - والشباب

 للشباب 

11 

 أمحد بن ماجد

 م9:30- م 8 

 (جلسة تعريفية)

عن كتاب مخسون عاما من الشعر العماني 

كاتبة فاطمة لل الفصيح يف ظل السلطان قابوس"

 أبو هراكه

 اللجنة الثقافية املغرب – فاطمة أبو هراكه /الكاتبة
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 فرباير 28/  االثنني - للفعاليات اخلامساليوم 

1 

  أمحد بن ماجد

 م 12 –ص 10

 (تدريبية ورشة)
  الرقمي الفضاء حول 

 وزارة التنمية االجتماعية املكتومي راشد بن سعيد

2 

 العوتيب 

 م 12 –ص 11

 )حماضرة (

 ادارة امللكية يف استثمار املوارد البشرية

 غالية بنت عامر املقرشية
ة للملكية اجلمعية العماني

 الفكرية

3 

 العوتيب

 م5 -م1

 (3 ورشة)

 علمين كيف أصنع الورق

 نة املبادرات اجملتمعيةجل خالد اخلروصي

4 

 أمحد بن ماجد

 م6 –م 5

 املديرية العامة للفنون حفل تكريم الفائزين يف مسابقة اقرأ الدولية

5 

 ابن دريد

 م7 –م 5

 /1ورشة فنية 

ضاءة يف التصوير " فن توزيع اإل التصوير الضوئي  

 الفوتوغرايف ".

 املصور / حسني العامري
 حمافظة جنوب الشرقية 

 ضيف الشرف

6 

 ابن دريد

 م9 –م 7

 /2ورشة فنية 

 " تصوير حياة الناس يف السفر" . التصوير الضوئي  

 املصور / محد الغنبوصي
 حمافظة جنوب الشرقية 

 ضيف شرف

7 

مامية الساحة األ

 للمركز

 م6

 الشارع()عرض مسرح 

 الليالي السوداء

 فرقة الرستاق املسرحية

وزارة الثقافة والرياضة 

املديرية العامة  - والشباب

 للفنون
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8 

 الفراهيدي

 م 6 – 4

 تربوية( حماضرة)
  واألبناء لألسرة العاطفي اإلشباع 

 وزارة التنمية االجتماعية اللواتية مجعة بنت نقاء

9 

 أمحد بن ماجد

 7 -م 6

 فائزين جبائزة البحوث االقتصاديةحفل تتويج ال

اجلمعية االقتصادية 

 الُعمانية

10 

 أمحد بن ماجد

 م30:9-م 30:7

 (حماضرة )

 قراءة يف كتاب املؤمتن يف ذكر

 مناقب نزار واليمن 

 حممود بن مبارك السليمي  د.

 رة  د.خلود اخلاطريإدارة احملاض

 اللجنة الثقافية

11 

جناح وزارة الثقافة 

 والرياضة والشباب

 م6-م 5

 )جلسة نقاشية(

 االشراك التنموي للشباب

وزارة الثقافة والرياضة 

 مركز الشباب - والشباب

12 

جناح وزارة الثقافة 

 والرياضة والشباب

 م9-م 7

 (4 جلسة حوارية)

 أنسنة املدن

 على الرواحي 

 علوي املشهور

 زينة احلارثي

 عتصم املعمريإدارة اجللسة/ امل

وزارة الثقافة والرياضة 

املديرية العامة  - والشباب

 للشباب

13 

 العوتيب 

 م9 -م 7

 (2ورشة فنية )

 تصميم الكتب 

 على برنامج )ادوبي انديزاين(

 العلوي بن مخيس أمحد

وزارة الثقافة والرياضة 

املديرية العامة  - والشباب

 للفنون

14 

 الفراهيدي

 م9 –م 7

 )حماضرة(

 بية تبدأ مبن ؟الرت

 مجعية املرأة الُعمانية عواطف عبد احملسن باقر اللواتية
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 مارس 1/  الثالثاء - السادس للفعالياتاليوم 

1 

 أمحد بن ماجد

 م1 -ص11

 (جلسة حوارية)

 االسرتاتيجية الوطنية للتنمية العمرانية 

 حملافظة جنوب الشرقية

 د./ إبراهيم الوائلي

 ناصر الصائغ

 محدة احلجرية

 شيماء الراسبية 

 محد بن حممد الغيالني  إدارة احملاضرة د.

 حمافظة جنوب الشرقية 

 شرفالضيف 

2 

 أمحد بن ماجد

 م3

 أفالم عمانية قصريةعروض 

 للمخرج / حممد بن علي الدروشي -فيلم اهلدف 

 علي البيمانيللمخرج / - آخر الباقنيفيلم 

 املديرية العامة للفنون

3 

 أمحد بن ماجد

 م 5 –م 4

 (حماضرة)

 جنوب الشرقية مستقبال زاهرا

 د. سعيد بن حممد اهلامشي .أ

 إدارة احملاضرة د. بدرية بنت علي الشعيبية

 حمافظة جنوب الشرقية 

 شرفالضيف 

4 

 أمحد بن ماجد

 م 6:30 –م 5

 (جلسة حوارية)

 قراءة يف خطاب –التنشئة الوالدية وأثرها على هوية وثقافة اجملتمع 

 هيثم بن طارق يف حصن الشموخ جاللة السلطان 

 للجنة الثقافيةا

5 

 الفراهيدي

 م 6 –م 5

 (حماضرة)

مبادرات سلطنة عمان حنو االقتصاد األزرق " 

 ذجاحمافظة جنوب الشرقية أمنو

 سامل بن مبارك احلرتوشيد. 

 إدارة احملاضرة / مطر بن سامل الريامي

 حمافظة جنوب الشرقية 

 شرفالضيف 

6 

 أمحد بن ماجد

 م7:30 –م 6:30

 (حماضرة)

أوجه الفرص االستثمارية بقطاع الثروة 

 السمكية مبحافظة جنوب الشرقية

 عبداهلل بن مبارك العرميي د.

 بن حممد الغيالني  د. محد  احملاضرةدارة إ

 افظة جنوب الشرقية حم

 ضيف شرف

7 

 الفراهيدي

 م8 – 6:30

 جلسة حوارية

 حول تسليط الضوء على ذكرى حادثة االسراء واملعراج

 حمافظة جنوب الشرقية 

 ضيف شرف

8 

 العوتيب 

 م9م 6

 (3) ورشة فنية 

 على برنامج  تصميم الكتب 

 )ادوبي انديزاين(

 أمحد العلوياملدرب/ 

وزارة الثقافة والرياضة 

املديرية العامة  - والشباب

 للفنون
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9 

ء الفن جناح سفرا

 العماني 

 م8-م 7

 )ورشة فنية(

 اخلط الديواني

 فريق سفراء الفن العماني فهد حممد ميني  /التشكيلي الفنان

10 

 أمحد بن ماجد

 م9  -م 7:30

  (ندوة)

 التنوع  الثقايفمن عاما  28جملة نزوى 

 فد./ أمحد يوس

 أمحد الويزي

 د./ هالل احلجري

 زهيدة درويش

 آمنة النصريي

 إدارة الندوة د.فاطمة الشيدي

 جملة نزوى

11 

جناح وزارة الثقافة 

 والرياضة والشباب

 م9-م 7

 (5) جلسة حوارية 

 كيفية تعامل الشباب مع التحديات احلياتية

 سرى املسقطية

 عبري اجملينية

 أمل السعدي /إدارة اجللسة

الثقافة والرياضة  وزارة

املديرية العامة  - والشباب

 للشباب

12 

 ابن دريد 

 م9 –م 7

 )حماضرة (

امللكية الفكرية يف إطار االسرتاتيجية الوطنية 

 2040لالبتكار ورؤية عمان 

 فاطمة بنت عبداهلل الغزالي
اجلمعية العمانية للملكية 

 الفكرية

13 

 الفراهيدي

 م 9:30 –م 8
 اإلنشادأمسية 

 حممد بن سعيد املشريف      املنشد / 

 ناصر بن حممد املغرييفاملنشد / 

 عبد اهلل بن محد اخلضورياملنشد / 

 خليفة بن عبداهلل الوهييباملنشد / 

 أمحد بن خلفان الراسيباملنشد / 

 خالد بن حممد العرميي  اجلنييب   /  املنشدإدارة األمسية 

 الشرقية  جنوبحمافظة 

 شرفالضيف 
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 مارس 2 االربعاء / – للفعاليات يوم السابعال

1 

 أمحد بن ماجد

 م1 –ص 11

 حفل ختام مسابقة إبداعات ثقافية 

 مبحافظة مسقط

 مسابقات ثقافية -

 املسرح -

 الشعر الفصيح -

 الفنون الشعبية  -

 نة إبداعات ثقافيةجل

2 

 العوتيب 

 م6 –م 4

 )حماضرة (

 إجراءات التقديم وبراءات االخرتاع

 قوب التميميةنداء بنت يع
اجلمعية العمانية للملكية 

 الفكرية

3 

 ابن دريد

 م5 - م1

 (4) ورشة 

 علمين كيف أحفظ كتابا خمطوطا

 نة املبادرات اجملتمعيةجل خالد اخلروصي

4 

 ابن دريد

 م9 – م7

 )جلسة حوارية(

 م".2021السلطان قابوس لصون البيئة لعام  –" مضامني كتاب جائزة اليونسكو العلوم:قطاع 

اللجنة العمانية الوطنية 

 للرتبية والثقافة والعلوم.

5 

 الفراهيدي

 م6-م  4

 (جلسة حوارية)

 املرأة يف املشهد الثقايف 

 مبحافظة جنوب الشرقية

 يسرى صاحل الغيالني  -

  ة جوخة سامل العرميي -

 ة وفاء سامل احلنشي -

 مريم سعيد اهلامشية  -

 .ةوداد املشاخيي -

 يةاني البلوشمأ /اإلعالمية ادارة اجللسة 

 الشرقية  جنوبحمافظة 

 ضيف الشرف

6 

 أمحد بن ماجد

 م6:30 –م  5

 (ندوة علمية)

اللغة واألدب والدراسات الثقافية مبحافظة جنوب  

 ةالشرقي

 د. علي بن محد الفارسي 

 د. أمحد بن حممد الرحمي 

 د. فايزة بنت حممد الغيالنية 

 مخيس بن هالل العرميي  

 يةزكية بنت علي اهلامش

 فاطمة بنت ناصر املخينية  د.إدارة الندوة  

 الشرقية  جنوبحمافظة 

 ضيف شرف
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7 

 أمحد بن ماجد 

 م 5 –م 4

 (حماضرة)

 ثقافة علوم البحار عند العمانيني

 الشيخ / محود بن محد الغيالني  

 إدارة احملاضرة / أمحد بن خلفان الشبلي

 حمافظة جنوب  الشرقية 

 ضيف شرف

8 

 الفراهيدي

 م8 -6

 ( تثقيفية حماضرة)

 مساندة يف العمانية التشريعات دور 
 املرأة ومحاية 

 وزارة التنمية االجتماعية الرقيشية زهران بنت ميساء

9 

 العوتيب 

 م9م 6

 (4)ورشة فنية 

 على برنامج )ادوبي انديزاين( تصميم الكتب 

 أمحد العلوياملدرب : 

وزارة الثقافة والرياضة 

املديرية العامة  - والشباب

 للفنون

10 

 أمحد بن ماجد 

 م 9 –م 7

 )جلسة حوارية (

 التنمية : اإلنسان واملكان

 دور احملافظات يف التنمية وفق خطاب جاللة السلطان هيثم بن طارق املعظم

 قراءة متعمقةحصن الشموخ  يف

 اللجنة الثقافية

11 

جناح وزارة الثقافة 

 والرياضة والشباب

 م9-م 7

 (6)نقاشيةجلسة 

 قراءة يف إصدارات املؤلف الشاب وتدشينها

 آمنة السنانية -نيات الثوريةالطاقة العمانية والتق

 فوزية الفهدية -صناعة املبدعني يبدأ من البيئة املدرسية

 إدارة اجللسة: مالك الغافري

 

وزارة الثقافة والرياضة 

املديرية العامة  - والشباب

 للشباب

12 

 الفراهيدي 

 م10-م 8

 جلسة حوارية 

 مع  الفنان عبداهلل الريامي

 الفن العماني فريق سفراء أ.حممد البلوشي 
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امن للفعالياتاليوم 
 
 مارس3 / اخلميس - الث

1 

 أمحد بن ماجد 

 م1 –ص 11

 (ندوة( 
احلضور الثقايف حملافظة جنوب الشرقية يف قوائم 

 اليونسكو واستثماره اقتصاديا

 د. بدرية بنت علي  الشعيبية 

 خالد بن مهنا بن سلطان اإلمساعيلي 

 خليفة بن مبارك الصائغ 

 ناصر العرميي  بدر بن 

 سعيد اهلامشي أ.دإدارة الندوة 

 حمافظة جنوب الشرقية 

 ضيف الشرف

2 

 أمحد بن ماجد

 م 4

 سيناريو وإخراج صالح بن بطي احلضرمي لم الوثائقي ) الزيج ( يالف

اجلمعية العمانية للسينما 

 واملسرح

3 

 أمحد بن ماجد

 م6-م 5

 (ندوة )

 قراءة يف كتاب 
 لوماسية""عمان الثقافة والدب

 املرتجم / أمين العويسي

 يعقوب املفرجي / املرتجم
 الباحثة د.أحالم اجلهورية

  مالك الغافري /إدارة الندوة

 املديرية العامة للشباب

4 

 ابن دريد 

 م6 –م 4

 )حماضرة (

تطلعات الذكاء االصطناعي يف تنمية مقدرات 

 الناشئة

 سلطان بن يوسف البوسعيدي
كية اجلمعية العمانية للمل

 الفكرية

5 

 العوتيب 

 م9 –م 7

 جلسة نقدية

فتنة العروش بني املتخيل الروائي والتوثيق 

كاتبة زوينة رواية القراءة يف  –التارخيي 

 الكلبانية

 د.سعيدة خاطر 

 إدارة اجللسة الباحث /نصيب بن املر الصبحي

 اللجنة الثقافية

6 

 ابن دريد 

 م9 –م 7

 )ندوة تارخيية(

 صالت تارخيية وآفاق مستقبلية ُعمان والصني ..

 أ. / حبيب مرهون اهلادي

 الشيخ / محود بن محد الغيالني

 خالد بن سعيد العامري د.

 سليمان بن عمري احملذوري إدارة الندوة  د.

 جلمعية العمانيةا

 دباءللكتاب واأل 
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7 

 أمحد بن ماجد

 م9 –م 7

 أمسية  شعرية 

 2شعيب 

 الفارسي   الشاعر /خليفة بن مبارك الصائغ

 الشاعر / محد بن  حممد العويسي

 اهلل الراسيب عبد الشاعر / علي بن

  خادم الزرعيبن محد الشاعر /

   العويسي بن حنبعبداهلل الشاعر / 

 الشاعرة/ سليمة بنت عبد اهلل املشرفية  

 إدارة األمسية الشاعر/ خليفة بن مبارك الصائغ الفارسي

 الشرقية جنوب حمافظة 

 فشرالضيف 

8 

 الفراهيدي

 م9 –م 7

 اللجنة الثقافية أمسية الشعر الفصيح

9 

 الفراهيدي

 م6:30 –م 5

 جائزة

 وث العلميةالتأمينات االجتماعية للبح

اهليئة العامة للتأمينات 

 االجتماعية

10 

جناح وزارة الثقافة 

 والرياضة والشباب

 م9-م 7

 (7) جلسة حوارية 

 الثقافــة املاليــة والعمـل اجلزئـي

 حممد الساعدي 

 البوسعيدية  وضحى

 خالد البوسعيدي

 إدارة اجللسة/جواهر احلوسين

 املديرية العامة للشباب
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االيوم 
 
 مارس 4اجلمعة /  – سع للفعالياتالت

1 

 العوتيب

 م5 -م4

 (5)ة ورش

 صناعة االفكار  اجملتمعية 

 هاكثون كتاب املستقبل  

 حممد الشحي

 نة املبادرات اجملتمعيةجل

2 

 العوتيب

 م9 -م5

 (6) ورشة 

 كيف نصنع مبادرة

 نة املبادرات اجملتمعيةجل فهد االغربي

3 

 أمحد بن ماجد

 م6 –م 5

 الفائزين يف مسابقة أقراء  الدولية للتصوير الضوئي حفل تكريم

وزارة الثقافة والرياضة 

املديرية العامة  - والشباب

 للفنون

4 

 الفراهيدي

 م6 –م 4

 (جلسة حوارية )

 مع الفنانة  راحبة حممود

 فريق سفراء الفن العماني د. عذاري الشيباني 

5 

 مامية للمركزالساحة األ

 م6

 )عرض مسرح الشارع(

 دوق الفنصن

 فرقة مسرح الدن للثقافة

 والفن املسرحية األهلية

وزارة الثقافة والرياضة 

املديرية العامة  - والشباب

 للفنون
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7 

 الفراهيدي  

 م8-م 6

 (حماضرة)
 حول تاريخ املسرح اخلليجي

 اللجنة الثقافية

8 

 املسرح املدرج

 م 8  -م   7

 االعالن عن جائزة صحار للدراسات  النقدية
 د. / حممد الشحات 

 د. / معجب العدواني

 رة اجللسة د./ هالل احلجريإدا

 اللجنة الثقافية

اجلوائز الثقافية  ودورها يف تنمية االبداع )قضايا 

 وتساؤالت(

9 

 أمحد بن ماجد

 م9 –م 7

  (شعريةأمسية )

 فنون شعبية

 زين العابدين بن عبد اهلل  البالل الشاعر / 

 مخيس البلوشيبن سليمان الشاعر/ 

 يديغابش السنبن حممد الشاعر / 

 وليد بن خبيت السنانيالشاعر / 

 أمحد بن  مجّيل الراشديالشاعر / 

 واإلعالمي / سامل البدويأدارة االمسية الشاعر 

 الشرقية جنوب حمافظة 

 ضيف الشرف

10 

جناح وزارة الثقافة 

 والرياضة والشباب

 م9-م 7

 (أمسية أدبية)

 من القصة اىل الرواية: رحلة كتابة

 الكاتب / مجال فايز )قطر(

 إدارة األمسية / ريم العبدلية

 صالون فاطمة العلياني األدبي

11 

 الفراهيدي

 م9-م  8

 (عرض مسرحي)

 العلم نور

 جاسم مبارك املخيين

 أسعد سعيد الراسيب

 أمحد مجيل املخيين

 حممد شاكر العرميي

 سهيل  حممود البلوشي

 حمافظة جنوب الشرقية 

 ضيف الشرف
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 مارس5السبت/  – العاشر للفعالياتاليوم 

1 

 العوتيب

 م1 –ص 11

 (ورشة)
 بناء مناذج املبادرات  

 نة املبادرات اجملتمعيةجل اطمة الكنديف

2 

جناح وزارة الثقافة 

 والرياضة والشباب

 م1 –ص 11

 ويق واالنتشاراالصدارات الشبابية بني التس

وزارة الثقافة والرياضة 

 مركز الشباب - والشباب

3 

 الفراهيدي

 م1-ص 11

 )حماضرة(
 اجملتمع يف سلطنة عمان

 مجعية املرأة العمانية مبسقط د. بدرية الوهييب

4 

 العوتيب

 م 6 –م 11

 نة املبادرات اجملتمعيةجل وتقدميه العروض النهائية العمل على 

5 

 أمحد بن ماجد 

 م8

 (شعرية أمسية)

 مسك اخلتام

 اللجنة الثقافية


