جـــدول أعوــبل
يإمتر انذوحت انزبيٍ حلىار
األدَبٌ
(دور األديبى في تنشئة األجيبل )

 21 – 11أكتوبر 2010م

فندق الشيراتوى
الدوحـة – دولة قطر

0

يإمتر انذوحـت انزبيٍ حلىار األدَبٌ
 21 - 11أكخىبر 2010و

انزالربء :

 11أكخىبر 2010و

انخىلُج/
انمبػـت

09

انخفبصُم

اجلهـطت االفـخخبحـُت

10 00

لبػت انذفُت (
) 1

كلوة راعي الحفل:
 ضؼبدة ان طُذ  /ح طٍ بٍ ػ بذاهلل ان غبمن  ،وز َر ان ؼذل –
دونت لطر
رئيس الجلسة:
 ضؼبدة األ ضخبرة ا نذكخىرة ./ػبئ شت َى ضف ادل ُبػٍ – ػً ُذة
كه ُت ان شرَؼت وانذرا ضبث اإل ضاليُت -.جبي ؼت ل طر  ،ػ ضى
اجملهص االضخشبرٌ – يركس انذوحت انذويل حلىار األدَبٌ.
الوتحدثوى :


سععدبد األسععتب الععدكتور /إبععرامين بععي
الدوحة الدولي لحوار األديبى



اٌذوتور /عبذاهلل اٌّحفوظ بٓ بَه – ٔائب رئَص إتحاد اٌعٍّاء اٌّطٍَّٓ
غبطةةت ا  /بََرٌةةوٍزي الةةَ تا – أِةةَٓ ضةةر اٌّزٍةةص اٌبةةابوً ٌٍحةةوار بةةَٓ ا دٍةةاْ رئةةَص
أضالفت اٌفاتىاْ
اٌحاخاَ  /هَرالً غٍون  -إٌّتذى اإلض ٌِ اٌَهودً (برٍطأَا) ٍهودً




10:00

10:30

10 30

12

لبػت انذفُت (
) 1

اضرتاحــــت
اجلهطت انؼـــــــبيت األونـً

دور األضرة يف حُشئت اجلُم اجلذَذ يٍ يُظىر دَين
رئيس الجلسة:
 انربوفطىر األة كروة نُفطكٍ
الوتحدثوى :





12:00

12:30

لـــبػـت ادلـهــب

ععبلي النديوععيج رئععيس هجلععس ا دار ج هرك ع

اٌذوتور /رٍتشارد رٌ ٍٍىٕس
اٌذوتور عبذ اٌىبَر اٌعٍوً اٌّذغرً
اٌحاخاَ ِ /ارن الٕاٍر
اٌّطراِْ /اٍىً ٌوٍص

(بىنُذا)

(أِرٍىٌ فٌ لطر)
(اٌّغر )
(أِرٍىا)
(برٍطأَا)

ئضرتاحــــت نــهـصـالة
انخفبصُم

انخىلُج/
انمبػـت

1

يإمتر انذوحـت انزبيٍ حلىار األدَبٌ
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12:30

اجلهـطت األونـً
(رالد جمًىػبث يخسايُت)

14:00

( )1حأرري انرتبُت األضرَت ػهً انُشئ

اجملًىػـت
األونـــً



اٌطَذة ٔ /ور اٌّاٌىٌ

)



بو واب ْ





اٌذوتور /طٍعت ِٕظور
اٌذوتورة /حٕاْ طمش
ا ِ /احَو وووا

رئيس الجلسة:

( لطر )

لبػت ضهىي (  1الوقرر:

(أِرٍىا)

الوتحدثوى :

(ِظر)
(ا ردْ)
(َٔزَرٍا)

( )2أرر انخفكك األضرٌ يف ئضؼبف انمُى انذَُُت
واألخاللُت ػُذ األبُبء

اجملًىػـت
انزبَـُت

لبػت ضهىي (  2رئيس الجلسة:


)

ا ضتار اٌذوتور /بَرٔارد وأوفَش

الوقرر:


اٌذوتور /راد وار

) ر ِأَا)

الوتحدثوى

اٌذوتورة /ضر ر لار ٌٔ
اٌحاخاَ /هَرالً غٍون
اٌبر فَطور /أٔذرٍاش فَ رٍتو
اٌذوتور /ضعذ اٌذٍٓ اٌعخّأٌ






(فرٔطا)
(اٌبحرٍٓ )
(برٍطأَا)
(لبرص)
(اٌّغر )

اجملًىػـت
( )3حُشئت األطفبل ػهً انخطبيح ولبىل اِخرٍَ واحرتايهى
انزبنـزـت
رئيس الجلسة:
لبػت
(اٌطوٍذ)
ضهىي (   3اٌذوتور /رَاْ هٕٕغطوْ
)
الوقرر:


(فرٔطا)

اٌطَذِ /حّذ ِوضا ً

الوتحدثوى :




14:00

15

لبػت انذفُت (
) 2

21 30-19 30

(إضبأَا)
(إٍطاٌَا)
(أِرٍىا)

اٌذوتور /بهَذ ِ حوٍش
ا  /فَتارٍو ٍٕارً
اٌحاخاَِ /ارن روبَٓ

غـــــذاء
جىنت يف ضىق والف وػشبء رمسٍ (ببدلطؼى اإلَراٍَ)

االربؼبء  20 :أكخىبر 2010و
2

يإمتر انذوحـت انزبيٍ حلىار األدَبٌ
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انخىلُج/
انمبػـت

09:00

10:00

10:00

10:30

10:30

12:00

لبػت انذفُت (
) 1

انخفبصُم

اجلهطت انؼـــــــبيت انزبَُت

رؤي ػهًبء انذٍَ نذور ادلإضطبث انخؼهًُُت
واإلجخًبػُت واإلػاليُت يف حُشئت األجُبل

رئيس الجلسة:



ا نذكخىر /ػ بذاهلل بٍ َى ضف ادل طىع
يطهى

الوتحدثوى :





اجملًىػت
األونــــً

اٌذوتورة /وار ي رٍتش
اٌذوتورِ /حّذ اٌطّان
اٌحاخاَ /بَرتوْ فَطتوزوٌ
ا ورٍطتوف ر وو

(فرٔطا)
(ٌبٕاْ)
(أِرٍىا)
(فرٔطا)

اضرتاحــــت
اجلهـطت انزبَُت
(رالد جمًىػبث يخسايُت)
دور ادلإضطبث انخؼهًُُت وانرتبىَت يف حُشئت األجُبل برؤَت
دَُُت
()1دور ادلذرضت يف حُشئت انطفم ولبىل األخر واحرتايه
رئيس الجلسة:

 اٌذوتور /وبشور وووو لّبًَ زٍر اٌتربَت اٌتعٍَُ اٌطابك باٌطوداْ
الوقرر:
(أِرٍىا)
 اٌحاخاَِ /اٍىً باٌٌ

لبػت ضهىي (  1الوتحدثوى :
)

اجملًىػـت
انزبَـُت

لبػت ضهىي ( 2
)

(انب حرٍَ)






(اٌبوضٕت اٌهرضه)
(إٍطاٌَا)
(أِرٍىٌ)
( اٌىوٍت)

اٌذوتورة /إٍذٍٕا فَو
اٌذوتور /أرِأذ بَرٔاردٌٍٕ
اٌحاخاَ /رٍفَٓ فَرضتوْ
اٌذوتورة ٌَّ /اء حَاة

()2أمهُت ادلُبهج انذراضُت يف غرش انمُى انذَُُت انطىَت
رئيس الجلسة:

(لطر)



اٌذوتورٍ /وضف اٌظذٍمٌ



اٌمص /باي َّٔج





اٌذوتور /أبو اٌحطٓ ِحّذ طادق
اٌذوتور /توفَك إبراهَُ
اٌمّض اٌذوتور /فٍََوضا ث فرد

الوقرر:

( هٕغارٍا)

الوتحدثوى :

3

(بٕغ دٍش)
(ر ضَا)
(اٌطوداْ)

يإمتر انذوحـت انزبيٍ حلىار األدَبٌ
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انخىلُج/
انمبػـت

انخفبصُم

اجملًىػت
انزبنزت

()3حتذَذ يُظىيت انخؼهُى نبُبء جمخًغ ػبدلٍ يخىازٌ دَُُب
ً
رئيس الجلسة:

(بوٌٕذا)

اٌذوتور /ووالًَ َٔان


لبػت
ضهىي (  3الوقرر:
)


اٌذوتورِ /حّذ اٌطٍَّأٌ

(إٍطاٌَا)

اٌذوتور /ضاٌُ بوٍحَي
اٌحاخاَ /آٌٔ إبَرضّاْ
اٌطَذ /هَغوَِٓ فٍََب
اٌذوتور /عبذاٌط َ أحّذ

(تؤص)
(أِرٍىا)
(ر ضَا)
(اٌهٕذ)

الوتحدثوى :





12 00

12

12

14

لـــبػـت ادلـهــب

اجملًىػت
األونــــً
لبػت ضهىي ( 1
)

اجملًىػـت
انزبَـُت

ئضرتاحــــت نهصـالة
اجلهـطت انزبنزت
حأرري اإلػالو وحكُىنىجُب اإلحصبالث احلذَزت يف حُشئت األجُبل
(رالد جمًىػبث يخسايُت)
()1وضبئم ئػالو انطفم بني االضخًبنت واإللُبع  :رؤَت دَُُت
رئيس الجلسة:

(أِرٍىا)

 اٌحاخاَ /ر ٔاٌذ ِاتاٌوْ
الوقرر:
 اٌطَذة /رٍحأت عّر ِحّذ

(رٕو أفرٍمَا)

الوتحدثوى :





اٌطَذ /راوو بٕذر
اٌذوتور /ربَعت بٓ طباس اٌىوارً
اٌطَذة /ورضتَٓ بَطتر
اٌذوتور /روأذ ِٓ ضو

()2احملخىي انذَين ضًٍ انخذفك اإلػاليٍ ورىرة ادلؼهىيبث
رئيس الجلسة:



(ٌبٕاْ)

اٌطَذ /رورد لرداحٌ

لبػت ضهىي (  2الوقرر:
)

(أِرٍىا)
(لطر)
(اٌذأّارن)
(وورٍا)



اٌذوتور /عبذإٌّعُ بٓ ِٕظور ا حطٌٕ (ضٍطٕت عُّاْ)

الوتحدثوى :




(ضورٍا)
(فرٔطا)
(أِرٍىا)

اٌذوتور /أحّذ حٍوأٌ
اٌطَذة /برٍزَت الَفاٌَه
اٌطَذ /روالوا ضتأتوْ

4
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انخفبصُم

انخىلُج/
انمبػـت

اجملًىػـت
()3حىظُف اإلػالو يف بُبء شخصُت انطفم وحربُخه دَُُبً
انزبنزت
ً واجخًبػُب
ً
ورمبفُب
لبػت ضهىي ( 3
رئيس الجلسة:
)

اٌذوتور /زٍاد ِحّود رالَذ اٌعأٌ



الوقرر:

اٌذوتور /اٌتر فاْ هَرن



(بٍزَىا)

الوتحدثوى :

اٌذوتور /عٌٍ بٓ عبذاٌخاٌك اٌمرٌٔ
اٌذوتورَٔ /ىو اتََّٕا
اٌحاخاَ /إبراهاَ ضوٍتٕذ ر
اٌطَذة /ضٕا ببترضوْ






(اٌعراق)

(اٌطعودٍت)
(أٔذ َٔطَا)
(هوٌٕذا)
(رٕو أفرٍمَا)

15:30 14:00
لبػت انذفُت ( غـــــذاء
) 2

18:00 16:00

زَبرة ادلخحف اإلضاليٍ

21:30 19:30

ػشبء يف انفُذق

انذفُت ()2

اخلًُص  21 :أكخىبر 2010و
09 00

اجلهـطت انؼبيت انزبنزت

10 30

لبػت انذفُت (
) 1

ُور انؼببدة ػهً حُشئت أجُبل ادلطخمبم
أرر د
رئيس الجلسة:


(ئضببَُب)

األضمف ئدوٍَ دٌ البُُب

الوقرر:


الوتحدثوى :





10 30

11 00

(فرٔطا)
(أِرٍىا)
(ضوٍطرا)
(أِرٍىا)

اٌذوتورِ /حّذ اٌبشارً
اٌحاخاَ /ر ٔاٌذ ِاتاٌوْ
اٌطَذ /روْ تاٍٍور
اإلِاَ  /فَظً عبذ اٌرء ف

ئضرتاحــــت

5
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 21 - 11أكخىبر 2010و

انخىلُج/
انمبػـت

12 30

11 00

اجملًىػت
األونــــً

انخفبصُم

اجلهـطت انرابؼت
(رالد جمًىػبث يخسايُت)
( )1انخُشئت انذَُُت وانخحذَبث ادلؼبصرة يف ػصر انؼىدلت
رئيس الجلسة:



ِىارٍوش

(أردٌٔ فٌ لطر)

ا

اٌذوتورِ /حّذ أبو ٌٍَت

(ِظر)

ا ضمف /د ٔاٌذ رٍفس
اٌذوتور /ضاٌِ عفَفٌ حزازً
اٌطَذة /إٍفأا هردٌَتشىوفا
اٌشَخ /أغار ِحّذ عبذ اٌىرٍُ

(برٍطأَا)
(ِظر)
(اٌتشَه)
(ضرٍ ٔىا)

لبػت ضهىي (  1الوقرر:

)
الوتحدثوى :





اجملًىػـت
انزبَـُت
لبػت ضهىي ( 2
)

ُور انؼببدة انذور انفؼبل يف حربُت األجُبل
()2كُف َؼُذ نذ
رئيس الجلسة:



(هوٌٕذا)

اٌطَذ /أبراهاَ ضوٍتَٕذ ر

الوقرر:



(ٌبٕاْ )

رٍاع رررور

الوتحدثوى :

اجملًىػـت
انزبنزت






(وٕذا)
(ٌبٕاْ)
(اِرٍىا)
(أِرٍىا)

اٌذوتور /رّاي بذ ً
اٌّطراْ /رورد طٍَبا
اٌذوتور /رَٓ بََر الفو د
اٌحاخاَ /رٍتشارد ِارور

( )3أرر دور انؼببدة يف حرضُخ ادلببدئ انذَُُت انطهًُت

لبػت ضهىي (  3رئيس الجلسة:
)

(اٌىوٍت)



اٌذوتورِ /طٍك راالذ اٌمرا ً



اٌحاخاَ/





اٌطَذ/د ٔاٌذ اٍري هَىاِاْ
اٌذوتور/أضعذ ِحّود اٌطحّارٌٔ
اٌطَذِ/اٍىً بٌٍَ

الوقرر:

الوتحدثوى :

12 30

13

لـــبػـت ادلـهــب

ئضرتاحــــت نهصـالة

انخىلُج/
انمبػـت

13

(أِرٍىا)
(ٌبٕاْ)
(أِرٍىا )

انخفبصُم

14

اجلهطت اخلخبيُت

لبػت انذفُت
()1

جهطت خبصت بخىصُبث ادلإمتر
رئيس الجلسة:
 األضخبر انذكخىر /ئبراهُى بٍ صبحل انُؼًٍُ ( دونت لطر)
الوتحدثوى :


ِـزـّوعـت ِٓ اٌـطـٍـبت ِٓ د ٌـت لـــطـر هـوٌـٕــذا
6
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انبُبٌ اخلخبيٍ


15:30 14 30

األ ستاذ ا لدكتور /إ براهيم به صاحل النعي مي ،ر ئيس جم لس
إدارة مركز الدوحة الدويل حلوار األديان

غـــــذاء حــــــــر ويغبدرة

7

