


فعاليات يوم الثقافة الوطنية 2019 القدس

املتحدثونالرشكاءالتاريخاملكانالفعاليات

3/21بلدية بيت عنانأمسية شعرية 

الساعة  5:00

بلدية بيت عنان 

مركز املنطار 
للثقافة

إياد شامسنة، 
فريوز شحرور، 
أنوار لداوده،

نفوز حميد

ندوة أدبية عن القدس“القدس 
عاصمة الثقافة اإلسالمية”

مرسح الحكوايت/ 
القدس

3/27

الساعة  4:00

فريق مرسح مرسح الحكوايت
الحكوايت



فعاليات يوم الثقافة الوطنية 2019 رام الله والبرية
املتحدثونالرشكاءالتاريخاملكانالفعاليات

 حكاية شعبية )مدرسة التحدي( 
بادية رام الله

األساسية 
املختلطة-منطقة 

واد السيق

3/14

الساعة 11:00

فاطمة مشعلةالرتبية والتعليم

حديقة يوم القراءة الوطني
االستقالل

3/17

الساعة 12:00

حديقة االستقالل، 
بلدية البرية، 

فرقة الكمنجايت، 
املجلس الشبايب، 
الرشطة، مسارات

د.إيهاب بسيسو
وزير الثقافة

شخصية العام 
الثقافية

محمد عليان

إطالق كتاب للشاعر محمود 
درويش 

إدارة أ. عبد السالم العطاري

3/21املرسح البلدي

الساعة  6:00

د. إيهاب بسيسووزارة الثقافة
وزير الثقافة

أ. إمتياز ذياب

إطالق كتاب من إصدرات 
الوزارة

يف ذكرى 100 عام عىل وعد بلفور

مرسح بلدية 
البرية

3/24

الساعة 4:00

خالد عوض، بلدية البرية

د. عدنان ملحم

ندوة أدبية عن 
القدس“القدس عاصمة 

الثقافة اإلسالمية”

جامعة القدس 
املفتوحة

     3/26

الساعة  11:00

جامعة القدس 
املفتوحة

د. سعيد البيشاوي

ندوة عن “رفعت 
النمر“شهادات وسرية ذاتية” 

بقلم جهاد صالح

جامعة فلسطني 
التقنية

3/27

الساعة  11:00

جامعة فلسطني 
التقنية

د. جهاد صالح

3/27مرسح عشتارعرض مرسحية جربا
الساعة  5:00

مرسح عشتار

عرض فيلم “الدولة ضد 
مانديال واآلخرين”

 جامعة بريزيت 
قاعة التنمية 

104

3/28

الساعة 11:30

القنصلية 
الفرنسية

د. عبد الرحمن الحج

أ. محمد الحاج

افتتاح متحف الصورة 

 “ 35 بصمة”  

معرض للفنان جميل قضامين

متحف الصورة 
بريزيت/ البلدة 

القدمية

3/ 28

الساعة 4:00

د.إيهاب بسيسوبلدية بريزيت
وزير الثقافة



فعاليات يوم الثقافة الوطنية 2019 بيت لحم

املتحدثونالرشكاءالتاريخاملكانالفعاليات

مدرسة العقبان حكاية شعبية )مدرسة التحدي( 
األساسية املختلطة، 

مدرسة جب 
الذيب األساسية 

املختلطة

   3/14

الساعة 11:00 

    3/17 

الساعة 9:00

مديرية الرتبية 
والتعليم 

مدرسة العقبان، 
مدرسة جب 
الذيب، املجلس 
االستشاري الثقايف

نيفني الحلو

مريم معمر 

مدرسة يوم القراءة الوطني
ترياسانطا/ بيت 

لحم

     3/16 
الساعة 12:00

مدرسة 
ترياسانطا، 
املجلس 

االستشاري 

األستاذ عزه العزه،

طالب مدرسة 
ترياسانطا

مقر مركز أمسية شعرية
أرطاس للرتاث 

الشعبي / 
أرطاس

   3/21

الساعة 5:00

مركز أرطاس 
للرتاث الشعبي، 

املجلس 
االستشاري الثقايف

فادي سند 
رئيس مركز 

أرطاس، 

الشاعر محمد 
رشيم، 

الشاعر عيىس 
عدوي 

مدرسة أبو ورشة رسم “لون القدس”
عبيد 

بلدة العبيدية 

       3/28

الساعة :11:00

مركز فنون 
الطفل 

الفلسطيني

سميح أبو زاكية



فعاليات يوم الثقافة الوطنية 2019 الخليل

املتحدثونالرشكاءالتاريخاملكانالفعاليات

مدرسة حكمت يوم القراءة الوطني
املحتسب

رابطة الجامعيني

                          3/14

الساعة 12:00

3/16

الساعة 11:00

نادي أحباب 
اللغة العربية 

مكتب اإلرشاف، 

الرتبية والتعليم، 
مدرسة حكمت 

املحتسب، 
والسيدة سارة 
وخولة بنت األزور.

الندوة 
الثقافية رابطة 

الجامعيني.

أ. عباس مجاهد

د. أحمد الحرباوي

أ. إنتصار عطية

ندوة أدبية عن القدس 
“القدس عاصمة الثقافة 

اإلسالمية”

جامعة الخليل 
مدرج الشهيد 
يارس عرفات

   3/17

الساعة 11:00

جامعة الخليل، 
املجلس 

االستشاري

أ. سعيد مضية

أ. جامل طلب 
العملة

مدرسة الرفاعية حكاية شعبية )مدرسة التحدي(
األساسية 

املختلطة، مدرسة 
زنوتا األساسية، 
مدرسة بادية 

الرماضني األساسية 
املختلطة، مدرسة 
خلة الضبع يف 
يطا، مدرسة 
السيام جنوب 

الخليل

3/18

الساعة 10:00

الرتبية والتعليم، 
ومرسح نعم، 
ومدرسة املنار 

النموذجية

أ. سهام جويلس،

أ. الفنان رائد 
الشيوخي



مركز إسعاد عرض مرسحية “حجارة وبرتقال”
الطفولة

   3/19

الساعة 12:00

مرسحية صامتة مرسح عشتار
متثيل إدوارد 
معلم/ إميان 

عون

الغرفة التجارية أمسية شعرية
الخليل

3/21

الساعة 4:00

الغرفة التجارية، 
املجلس 

االستشاري

أ.الشاعرة سمرية 
الرشبايت، 

أ. زكية عياش، 
أ. رنا املحتسب، 
أ. عيد بحيص،

أ. وفاء ابريوش

ندوة أدبية عن الخليل والحرم 
اإلبراهيمي

3/28   جامعة الخليل

الساعة 11:00

جامعة الخليل، 
املجلس 

االستشاري

الكاتب ذياب 
أبو صالح



فعاليات يوم الثقافة الوطنية 2019 أريحا

املتحدثونالرشكاءالتاريخاملكانالفعاليات

مدرسة عاشة يوم القراءة الوطني
أم املؤمنني 

   3/16

الساعة  10:00

سعاد عواجنة، الرتبية والتعليم 
نهى شعالن، 

أنعام عبد السالم 

ندوة أدبية عن القدس 
“القدس عاصمة الثقافة 

اإلسالمية”

مرسح جامعة 
االستقالل 

     3/18

الساعة  5:30

جامعة 
االستقالل 

د. يونس عمرو 

مدرسة زهرة أمسية شعرية
املدائن

    3/21

الساعة  5:00 

ماجد الدجاين، الرتبية والتعليم 
عمران الياسيني، 
صبحي محمد، 

نزار بالونه، 
إبراهيم نجوم 

مدرسة الخان حكاية شعبية )مدرسة التحدي( 
األحمر

   3/25

الساعة 11:00

أنعام عبد السالم، الرتبية والتعليم 

مروة مرار، 
ألفت عقل 

3/26   املرسح البلديعرض مرسحية “حالة سقوط”

الساعة  12:00

مرسح عشتار

عرض فيلم “الدولة ضد 
مانديال واآلخرين” 

3/29الخان األحمر 

الساعة 4:30

القنصلية 
الفرنسية 



فعاليات يوم الثقافة الوطنية 2019 نابلس

املتحدثونالرشكاءالتاريخاملكانالفعاليات

مدرسة طانا حكاية شعبية )مدرسة التحدي(
األساسية 
املختلطة

   3/14

الساعة 10:00

مكتبة بيت 
فوريك لألطفال

طاهر باكري، 
آمنة مليطات

مكتبة بلدية يوم القراءة الوطني
نابلس

     3/16

الساعة 10:00

مكتبة بلدية 
نابلس،  مؤسسة 

تامر

ندوة أدبية عن القدس 
“القدس عاصمة الثقافة 

اإلسالمية”

مركز حواء 
الثقايف

   3/19

الساعة 4:00

مركز حواء 
الثقايف      

أحمد شوباش، 
مفتي نابلس، 
جهاد رمضان

3/21    مركز أوتارأمسية شعرية

الساعة 4:00

مركز أوتار، 
منتدى املنارة

مازن دويكات، 
باسم اشتيوي، 

جابر البطة

عرض فيلم “الدولة ضد 
مانديال واآلخرين”

جامعة النجاح/ 
مركز اإلعالم 

    3/26

الساعة 12:00

القنصلية 
الفرنسية

ساحة قرص آل ورشة رسم “لون القدس”
خليل- قرية 

جامعني 

     3/27

الساعة 3:00  

مركز فنون 
الطفل 

الفلسطيني

سميح أبو زاكية



فعاليات يوم الثقافة الوطنية 2019 قلقيلية

املتحدثونالرشكاءالتاريخاملكانالفعاليات

الحديقة يوم القراءة الوطني
الوطنية 

3/16

الساعة 11:00 

الرتبية والتعيلم، 
مكتبة بلدية 

قلقيلية، مكتبة 
بلدية عزون

د. زاهري حني، 

أ. سالمة عودة

ندوة أدبية عن القدس 
“القدس عاصمة الثقافة 

اإلسالمية”

قاعة بلدية 
قلقيلية 

     3/19

الساعة 11:00

بلدية قلقيلية، 
كلية الدعوة 

اإلسالمية

د. إحسان الديك، 

د. إياد جبور

الصالون األديب أمسية شعرية
يف عزون

   3/21

الساعة 5:00

الصالون األديب 
يف عزون وبلدية 

عزون

منر عدوان، 
جابر بطة، 

نجوى مجد، 
زاهر حنني، 
محمد قديح، 

أحمد جرب

مدرسة بنات معرض صور
جينصافوط

   3/26

الساعة 11:00

طالبات الرتبية والتعليم 
مدرسة بنات 

جينصافوط



فعاليات يوم الثقافة الوطنية 2019 سلفيت

املتحدثونالرشكاءالتاريخاملكانالفعاليات

ندوة أدبية عن 
القدس“القدس عاصمة 

الثقافة اإلسالمية”

املركز 
الجامهريي/ 

سلفيت

3/14

الساعة 11:00

د. حسن عبد الله، وزارة األوقاف 

د. جهاد صالح

قرص الضيافة/ يوم القراءة الوطني
ديراستيا 

   3/16

الساعة  10:00

الرتبيه والتعليم، 
بلدية ديراستيا

محمد منر، 

نضال سلامن

مدرسة ذكور ورشة رسم “لون القدس”
رسطه الثانوية 

  3/17

الساعة 11:00

مركز فنون 
الطفل 

الفلسطيني

سميح أبو زاكية

قاعة مجلس أمسية شعرية
قروي ياسوف

    3/21

الساعة 12:00 

نادي ياسوف 
الريايض الرتبية 

والتعليم

شهاب محمد، 
إيهاب أبو عصبه، 

عيل موقده 

قاعة مكتب معرض صور )فنانو املحافظة(
وزارة الثقافة

   3/31

الساعة 11:00

املجلس 
االستشاري

محمد منر رسطاوي



فعاليات يوم الثقافة الوطنية 2019 طولكرم

املتحدثونالرشكاءالتاريخاملكانالفعاليات

مدارس اإلرساء يوم القراءة الوطني
النموذجية 

3/16

الساعة 11:00

املجلس 
االستشاري 

الثقايف، 
مدارس اإلرساء 

النموذجية 

مواهب شابة 
وكتاب وأدباء 
وأعضاء من 

املجلس 
االستشاري 

3/18   جامعة خضوري معرض صور )فنانو املحافظة(

الساعة 11:00

فنانو محافظة 
طولكرم 

مجموعة من 
فناين املحافظة 

الشباب

قاعة مدرسة أمسية شعرية
العدوية

    3/21

الساعة 11:00 

املجلس 
االستشاري، 

الرتبية والتعليم 

شعراء من 
املحافظة 

ندوة أدبية عن 
القدس“القدس عاصمة 

الثقافة اإلسالمية”

مدرسة جامل 
عبد النارص 

   3/24

الساعة 11:00

الرتبية والتعليم، 
املجلس 

االستشاري

نعامن شحرور، 
د.جامل رباح

مدرسة محمود ورشة رسم “لون القدس”
الهمرشي

     3/25

الساعة 11:00 

مركز فنون 
الطفل 

الفلسطيني

سميح أبو زاكية 



فعاليات يوم الثقافة الوطنية 2019 جنني

املتحدثونالرشكاءالتاريخاملكانالفعاليات

مكتبة بلدية يوم القراءة الوطني
جنني

3/16

الساعة 11:00

منتدى 
األديبات، 

مكتبة بلدية جنني 

سعاد شواهنة، 
محمد أبو بكر، 

إرساء عبويش

قاعة مركز أمسية شعرية
خدمات مخيم 

جنني

   3/21

الساعة 5:00

اللجنة الشعبية 
لخدمات 
الالجئني 

كامل النوريس، 
مها الحاج، 

محمد عامرنة، 
سائد أبو عبيد، 
ياسني السعدي، 

نعيمة األحمد

مدرسة الحنان ورشة رسم “لون القدس” 
للصم لذوي 

االعاقة  

     3/26

الساعة 11:00

مركز فنون الطفل 
الفلسطيني، مدرسة 

الحنان للصم

سميح أبو زاكية

حكاية شعبية )مدرسة 
التحدي(

مدرسة امريحة 
األساسية املختلطة

   3/27

الساعة 11:00

نور الدين عابدالرتبية والتعليم 

فعاليات يوم الثقافة الوطنية 2019 طوباس
املتحدثونالرشكاءالتاريخاملكانالفعاليات

مدرسة بنات يوم القراءة الوطني
نبيهة  املرصي 

3/16

الساعة 10:00

الرتبية والتعليم، 
مؤسسة تامر 

للتعليم املجتمعي 

وفاء وشاحي، 
ضحى املرصي 

قاعة جامعة أمسية شعرية
القدس املفتوحة/ 

طوباس 

    3/20

الساعة 11:00

جامعة القدس 
املفتوحة، جمعية 

املتقاعدين 
الفلسطينيني، 

املجلس االستشاري.

خالد صوافطة، 
رائد دراغمة، 

سائد أبو عبيد، 
هشام أبو صالح، 
حسني حجازي 

ندوة أدبية عن القدس 
“القدس عاصمة الثقافة 

اإلسالمية”

املدرسة 
الخرضاء/ عقابا

    3/25

الساعة 10:00

الرتبية والتعليم، 
املجلس 

االستشاري الثقايف 

آمنه كيالين، 
عايدة أبو فرحة،

 جيهان ضبابات،  
ومجموعة من 

الطالبات 
مدرسة ابزيق  حكاية شعبية )مدرسة التحدي(

األساسية املختلطة
   3/27

الساعة 10:00

الرتبية والتعليم، 
املجلس االستشاري 

يوسف رزق



فعاليات يوم الثقافة الوطنية 2019 املحافظات الجنوبية 

املتحدثون الرشكاء التاريخ املكان الفعاليات

كلمة وزير 
الثقافة 

 د. إيهاب بسيسو
أ. عبد الله تايه

 سليم النفار
 نارص رباح

 ماهر املاقويص
هند جودة

أ. الشاعر  نارص 
عطاالله 

3/17

الساعة 4:30

جمعية الشبان 
املسيحية

كلمة االفتتاح

أمسية شعرية

الناقد د. فوزي الحاج

الناقد أ. د. 
محمد صالح أبو 

حميدة

د. أسامة أبو 
سلطان

عاطف أبو  
حامدة

3/20 
الساعة 6-4

جمعية الشبان 
املسيحية

ندوة نقد الشعر

 أ. غريب عسقالين
د. عبد الرحيم 

 حمدان

د. عبد الرحيم 
الهبيل

سهام أبو  
العمرين

3/24 
الساعة 6-4

جمعية الشبان 
املسيحية

ندوة نقد القصة

أ. توفيق الحاج  3/27 
الساعة  6-4

جمعية الشبان 
املسيحية

احتفالية الختام 

ندوة حول أزمة الطباعة 
والنرش 

 وتوزيع الشهادات
تكريم املشاركني

 تكريم املحارضين



 »فاذهب إليَك فأنَت أوسُع من بالد الناِس، أوسُع من فضاء المقصَلْة

 مستسلًما لصواب قلبَك

 تخلع المدَن الكبيرَة والسماَء الُمْسَدَلْة

 وتمدُّ أرًضا تحت راحتك الصغيرة

 خيمًة

 أو فكرًة

أو سنبَلْه«

محمود درويش




