
برنامج فعاليات يوم الثقافة الوطنية



فعاليات يوم الثقافة الوطنية /2018 القدس

الركاء واملشاركونالتاريخ املكانالفعاليات 

ندوة أدبية بعنوان 
)القدس عاصمتنا 

مهد تاريخنا وعنوان 
مستقبلنا(

3/15 الخميس كلية التمريض القبيبة
الساعة 12 صباحاً

املحارض 

د. سعيد يقني

مؤسسة الطفل يوم القراءة الوطني  
العريب- هند 

الحسيني

3/16 الجمعة 
الساعة 1:30 ظهراً

ندوة الكتابة 
لليافعيني 

3/19 االثننيإسعاف النشاشيبي
الساعة 5 مساًء

املحارض: 
محمود شقر 

إدارة: 
فداء قطب

ندوة بعنوان 
)سبعون عاماً 

والنكبة مستمرة(

املرح الوطني 
القدس

3/20 الثالثاء 

الساعة 4 مساًء

املحارضون: 
جميل السلحوت 

إبراهيم جوهر

ندوة عن دور 
املرح يف إنارة 

املستقبل 

املحارضون:3/27 الثالثاءاملرح الوطني
طة عدنان

بشار مرقص
عامر خليل
نجالء نخلة

ندوة عن نيقوال 
الصايغ  

3/28مؤسسة املعمل
الساعة 6 مساًء

املحارضون: 
جورج األعمى 
جاك برزخيان



فعاليات يوم الثقافة الوطنية /2018 رام اهلل  والبرية

الركاء واملشاركونالتاريخ والوقتاملكانالفعاليات 

3/16 الجمعة ميدان نلسون مندياليوم القراءة الوطني  
الساعة 3 ظهراً

ندوة أدبية بعنوان 
)القدس عاصمتنا 

مهد تاريخنا وعنوان 
مستقبلنا(

3/18 األحد الكلية العرية

الساعة 12 صباحاً

املحارضون: 

د. أحمد رفيق عوض 
د. حسن عبدالله

3/20 الثالثاء حديقة االستقاللسلسلة قراءة 

الساعة 12:30 ظهراً

بلدية البرة

ورشة الخط العريب لليافعني 
)تقنيات الخط والكتابة(

3/24 السبت بلدية البرة

الساعة 11 صباحاً

املحارضون: ساهر 
الكعبي، محمد شلبي

معرض الفنانني الشباب 
)معرض منتخب من 

الفنانني(

3/25 األحدمركز بلدنا

 الساعة 11 صباحاً

مجموعة من الفنانني 
املقدسيني

ندوة بعنوان )سبعون 
عاماً والنكبة مستمرة(

كلية فلسطني 
التقنية/ جامعة 

الخضوري

3/27 الثالثاء 

الساعة 11 صباحاً

املحارضون: 

د. سعيد البيشاوي 

تيسر جبارة

د. وداد الرغويث



ندوة بعنوان أغاين 
االنتفاضة )غناء 

وشهادات( 

3/27 الثالثاء الكمنجايت

الساعة 6 مساًء

وليد عبد السالم 
مصطفى الكرد 

ثائر الرغويث

ندوة بعنوان )ترجمة 
رواية فدوى طوقان 

باإلنجليزية / ثقافتنا بلغة 
أخرى(

3/29 الخميس مكتبة بلدية رام الله

الساعة 6 مساًء

املحارض: كارول 
خوري

فعاليات يوم الثقافة الوطنية /2018 بيت حلم

الركاء واملشاركونالتاريخ املكانالفعاليات 

ندوة بعنوان )سبعون 

عاماً والنكبة مستمرة(

3/15 الخميس جامعة بيت لحم

الساعة 11 صباحاً

مركز بديل 

جامعة بيت لحم 

املحارضون: 
نضال العزه 

د. سعيد عياد، ممثل عن 

جمعية املهجرين 

معرض صور فوتوغرايف 

لتوثيق الحرف 

والصناعات التقليدية

3/15 الخميس الساعة دار الكلمة

4 عراً

مجموعة من الطالب

مكتبة بلدية بتر \ يوم القراءة الوطني

بلدة بتر 

 3/16

الساعــــة 11 صباحاً

مؤسسة تامر 

مكتبة بلدية بتر

عرض فليم سيناميئ )نائلة 

واالنتفاضة( ولقاء مع 

الناشطة نائلة عايش

3/19 االثنني الساعة   دار الكلمة

11 صباحاً



ندوة أدبية بعنوان 

)القدس عاصمتنا مهد 

تاريخنا وعنوان مستقبلنا(

3/20 الثالثاءالجامعة األهلية

الساعة 11 صباحاً

الجامعة األهلية، 
املجلس االستشاري،

املحارضون: 
عزيز العصا 

د. حسن عياش

ندوة بعنوان أغاين 

االنتفاضة )غناء 

وشهادات( 

3/21 االربعاءدار الكلمة

 12 ظهراً

وليد عبد السالم 

مصطفى الكرد 

ثائر الرغويث

أمسية شعرية بعنوان 

القدس والنكبة  

وقراءات من أشعار 

محمود درويش  

3/26 األثننيجالري باب الدير

الساعة 6 مساًء 

الشعراء: خليل توما 
محمد شحاده

 الشابة آالء صالحات 
نادر دكرت 

محمد رشيم 

ندوة بعنوان )ماجد أبو 

رشار الثقافة واملقاومة(

3/27 الثالثاء الساعة الجامعة األهلية

11 صباحاً

املحارضون: 

د. محمد نعيم فرحات 

عوين املشني

فعاليات يوم الثقافة الوطنية /2018 اخلليل

الركاء واملشاركونالتاريخ املكانالفعاليات 

ندوة أدبية بعنوان 

)القدس عاصمتنا 

مهد تاريخنا وعنوان 

مستقبلنا(

جامعة القدس 

املفتوحة، منطقة 

الخليل 

3/14 األربعاء 

10 صباحاً 

جامعة القدس املفتوحة 

مركز أبحاث األرايض 
املجلس االستشاري 

املحارضون: 
د. محمد نعيم فرحات 

أ. جامل طلب العملة 

د. أسعد العويوي



يوم القراءة الوطني/ 

ورشة حول أهمية 

القراءة ودور املجالس 

البلدية يف تطوير 

املكتبات 

3/16 الجمعة دار محافظة الخليل 

الساعة 11 صباحاً 

وزارة الحكم املحي، 

البلديات، محافظة  

الخليل 

ندوة بعنوان )سبعون 

عاماً والنكبة مستمرة(

جامعة 

الخلــــــيــــل

3/20 الثالثاء 

الساعة 11 صباحا 

جامعة الخليل، مركز 
بديل، املحارضون: 
أ.عفيف غطاشة   

د. معتز قفيشة

أمسية شعرية بعنوان 

القدس والنكبة  

وقراءات من أشعار 

محمود درويش

 

3/21 األربعاءمركز إسعاد الطفولة 

 الساعة 4 عراً 

بلدية الخليل  

 أ.ابتسام أبو رشار 

أ. زكية عياش 

أ. رشاد العرب

أ. أسامء وزوز

ندوة )ماجد أبو رشار.. 
منوذج املثقف املقاوم(

3/27 الثالثاء مركز شهداء دورا

الساعة 12 ظهراً

الربية والتعليم، مركز 
شهداء دورا

ندوة بعنوان )أمهات 

األرض وسيدات املكان(

البلدة القدمية، لجنة 

اعامر الخليل

3/28 االربعاء الساعة 

11 صباحاً

املحارضون:
 زليخة املحتسب
 اكرام السالمية

ندوة بعنوان املرح 
الفلسطيني كأداة 

مقاومة )شهادات من 
املسارح وتجاربهم( 

3/29 الخميس مرح نعم

الساعة 11 صباحاً

مرح نعم، مرح الحارة



فعاليات يوم الثقافة الوطنية /2018 ارحيا

الركاء واملشاركونالتاريخ املكانالفعاليات 

3/16 الجمعةمدرسة الفرقانيوم القراءة الوطني

 الساعة 4 مساًء

رواد املكتبة

ندوة أدبية بعنوان 

)القدس عاصمتنا 

مهد تاريخنا وعنوان 

مستقبلنا(

3/19 االثنني مدرسة عقبة جر

الساعة 11 صباحاً

املحارض: 

خليل عبدو 

أمسية شعرية بعنوان 

القدس والنكبة  

وقراءات من أشعار 

محمود درويش  

املركز السنوي 

عقبة جر

3/21 األربعاء 

الساعة 11 صباحاً

عمران الياسيني 

إبراهيم نجوم

 ندوة بعنوان )سبعون 

عاماً والنكبة مستمرة(

مخيم عني 

السلطان

3/26 االثنني

 الساعة 10 صباحاً

املحارضة: 

ماهرة عطية

مدرسة فاطمة ندوة حول تاريخ أريحا

الزهراء

3/28 األربعاء

 الساعة 11

املحارضة: 

د. فوزية شحادة



فعاليات يوم الثقافة الوطنية /2018 نابلس

الركاء واملشاركونالتاريخ املكانالفعاليات 

ندوة أدبية بعنوان 

)القدس عاصمتنا 

مهد تاريخنا وعنوان 

مستقبلنا(

املعهد الكوري / 

جامعة النجاح

3/14 األربعاء 

الساعة 12 ظهراً

 جامعة النجاح 

املحارض: اللواء جريل 

الرجوب

ندوة بعنوان 

)سبعون عاماً والنكبة 

مستمرة(

3/15 الخميسمركز يافا الثقايف

 الساعة 4 عراً

املحارضون: 

تيسر نرالله 

سعيد سالمة           

3/16 الجمعة مكتبة بلدية نابلسيوم القراءة الوطني

الساعة 10 صباحاً

طالب مدرسة الجفتلك      

مكتبة بلدية نابلس

أمسية شعرية بعنوان 

القدس والنكبة  

وقراءات من أشعار 

محمود درويش

3/21 األربعاء مركز حواء الثقايف

الساعة 5 عراً

جمعية مركز املنارة 

الثقايف بلدية نابلس

املشاركون:

سامي مهنا 

 زيد تفاحة

 ركاد الشافعي 

خليل قطناين

ندوة بعنوان أغاين 

االنتفاضة )غناء 

وشهادات(

3/22 الخميس مرح حمدي منكو

الساعة 11 صباحاً

وليد عبد السالم

 مصطفى الكرد

 ثائر الرغويث

ندوة بعنوان املرح 

الفلسطيني كأداء 

مقاومة )شهادات من 

املسارح وتجاربها( 

3/26 اإلثنني مركز الطفل الثقايف

الساعة 12 ظهراً

مرح نعم

 مرح الحرية



فعاليات يوم الثقافة الوطنية /2018 قلقيلية

الركاء واملشاركونالتاريخ املكانالفعاليات 

ندوة أدبية بعنوان 
)القدس عاصمتنا 

مهد تاريخنا وعنوان 
مستقبلنا(

كلية الدعوة 
اإلسالمية 

3/14 األربعاء 

الساعة 11 صباحاً 

كليه الدعوة اإلسالمية 

املجلس االستشاري 

جامعة القدس املفتوحة

مديرية الربية والتعليم  

املحارضون:

 أ. مروان خر

 د. أحمد نوفل 

مدرسة ذكور يوم القراءة الوطني
الرعية

3/16 الجمعة

 الساعة  11 صباحاً 

مكتبة بلدية قلقيلية 

مديرية الربية والتعليم 
مدرسة ذكور الرعية

إطالق كتاب فلسطني 
الكنعانية للدكتور عالء 

أبو عامر

3/20 الثالثاء قاعة بلدية  قلقيلية

الساعة 12 صباحاً

املحارض د.املتوكل طه

أمسية شعرية بعنوان 
القدس والنكبة 

وقراءات من أشعار 
محمود درويش

3/21  األربعاءبلدية عزون

الساعة : 11 صباحاً 

بلدية عزون

 املجلس االستشاري 

مديرية الربية والتعليم 

الشعراء: 

جابر بطه

 د. زاهر حنني

 د.خليل قطناين 

أ.نجوى مجد



ندوة بعنوان )أمهات 
األرض وسيدات املكان(

3/26 االثننيقاعة املحافظة

الساعة 11 صباحاً

املحارضون:

 منى عفانة 

سهاد رشيم

ندوة بعنوان )سبعون 
عاماً والنكبة مستمرة(

3/28 األربعاء دار املحافظة 

الساعة : 11 صباحاً

محافظة قلقيلية 
املجلس اإلستشاري 

جامعة القدس املفتوحة 

كلية الدعوة اإلسالمية 
مديرية الربية والتعليم 

املحارضون:

 العقيد خالد املدين 

أ.منر عدوان

فعاليات يوم الثقافة الوطنية/2018 سلفيت

الركاء واملشاركونالتاريخ املكانالفعاليات 

ندوة بعنوان )الراث 

والهوية(  وحفل توقيع 

كتاب د. رشيف كناعنة 

جامعة القدس 

املفتوحة

3/14 األربعاء

 الساعة 12 ظهراً

املحارضون:

 د. عدنان عياش 

 د. إحسان الديك

3/16  الجمعةساحة بلدية ياسوفيوم القراءة الوطني

الساعــــة 1 ظهراً

الربية والتعليم

 بلدية ياسوف 

ندوة أدبية بعنوان 

)القدس عاصمتنا مهد 

تاريخنا وعنوان مستقبلنا(

سلفيت/ املركز 

الجامهري

3/19 االثنني

 الساعة العارشة

بلدية سلفيت

 املجلس االستشاري 

املحارض:
 أ.عباس زيك



أمسية شعرية بعنوان 

القدس والنكبة 

وقراءات من أشعار 

محمود درويش

مركز أبو نبعة 

الثقايف /الزاوية 

3/21 السبت 

الساعة الرابعة عراً

جمعية شباب الغد 

بلدية الزاوية 

الشعراء:

حسني جبارة

 أسامه مصاروه

 سمر أبو الهيجا

 محمد داود

عي موقدي

ندوة بعنوان )سبعون 

عاماً والنكبة مستمرة(

3/26 االثنني  بلدية كفل حارس 

الساعـــــــــة 11 صباحاً

اللجنة الوطنية للدفاع 

عن حق العودة 
نادي ربوع القدس

بلدية كفل حارس 

املتحدثون: 

محمد عليان

 د.عدنان عياش

ندوة بعنوان )أمهات 

األرض وسيدات املكان(

3/29 الخميس بلدية دير بلوط

الساعة 4 مساًء

املحارضة:

 زهرة كرعوش



فعاليات يوم الثقافة الوطنية/2018 طولكرم

الركاء واملشاركونالتاريخ املكانالفعاليات 

مدارس اإلرساء يوم القراءة الوطني

النموذجية املختلطة

16/ 3 الجمعة

 الساعة 11 صباحاً

املجلس االستشاري 

املراكز الثقافية 
مؤسسة تامر

 املكتبات

ندوة بعنوان )نجيب 

نصار كمصدر لإللهام 

والتنوير(

قاعة مدرسة 

الفاضلية الثانوية

3/20 الثالثاء

 الساعة 11 صباحاً

املحارضون: 

حسني جبارة 

معني شديد

مرح الشهيد يارس مهرجان الشعر الكرمي

عرفات/ جامعة 

خضوري

3/21 األربعاء

الساعة 12 ظهراً

الشعراء:

 عبد الحي إغبارية  

نائلة إبراهيم

 هامم الحج حمد 

حسام مصالحة

 جهاد بلعوم

 ثناء هرشة

 محمد زايد

 آمال رضوان

  نصوح بدران

 خر سامل

 أديب رفيق محمود 

طارق عبد الكريم 

فتحية طه



ندوة بعنوان )سبعون 
عاماً والنكبة مستمرة(

22/ 3 الخميسقاعة العدوية 

الساعة 11 صباحاً

املجلس االستشاري 

الثقايف
 مدرية الربية والتعليم

املحارضون:

د. نعامن شحرور

أ.لطفي كتانة 

ندوة بعنوان )رواية 

النكبة( /سرة محمد 

عي طه 

مكتبة بلدية 

طولكرم

3/26 اإلثنني 

الساعة 11 صباحاً

املجلس االستشاري 

جامعة القدس املفتوحة 

املحارض: 

محمد علوش

ندوة أدبية بعنوان 

)القدس عاصمتنا مهد 

تاريخنا وعنوان مستقبلنا(

جامعة القدس 

املفتوحة 

3/28 األربعاء 

الساعة 11 صباحاً

املجلس االستشاري الثقايف

 املحارضون: 

أ.عبد الرحيم غانم

 د. إبراهيم ربايعة 

فعاليات يوم الثقافةالوطنية /2018 جنني

الركاء واملشاركونالتاريخ املكانالفعاليات 

ندوة بعنوان )نجيب 

نصار كمصدر لإللهام 

والتنوير(

3/15 الخميس  مكتبة بلدية يعبد

الساعة 12 ظهراً

املحارضون:

 عمر عبد الرحمن 

فتحي فوراين



مؤسسة تامر3/16 الجمعةمكتبة بلدية جنني يوم القراءة الوطني

 مكتبة بلدية جنني 

مدرية الربية والتعليم/ 

قباطية

عرض فليم سيناميئ 

)نائلة واالنتفاضة( ولقاء 

مع الناشطة نائلة عايش

3/18 األحدمرح الحرية

 الساعة 12 ظهراً

ندوة بعنوان )سبعون 

عاماً والنكبة مستمرة(

مدرسة بنات السيلة 

الحارثية الثانوية 

3/19 االثنني

الساعة 11 صباحاً

اإلتحاد القطري ألدباء 

الكرمل

هيئة التوجيه السيايس، 

املحارضون:

مفلح طبعوين

د. أمين يوسف

 فتحي فوراين

 بشار الجالودي

أمسية شعرية بعنوان 

القدس والنكبة  

وقراءات من أشعار 

محمود درويش

قاعة مجلس قروي 

طورا 

3/21 األربعاء

الساعة  12 ظهراً 

منتدى األديبات 

ملتقى ميان الثقايف

 الشعراء: 
مها الحاج حسن
 سائد ابو عبيد

 كامل النوريس

 حسني حجازي

 أمل عواد 

محمد علوش

 خالد عرار



ندوة أدبية بعنوان 

)القدس عاصمتنا 

مهد تاريخنا وعنوان 

مستقبلنا(

قاعة مدرسة بنات 

جنني الثانوية 

3/26 االثنني

الساعة  11:30 صباحاً

مديرية الربية والتعليم 
املحارضون:

 اللواء بالل النتشة
 د. فيصل غوادرة 

نجيبة الحمود
 نجيب صري 

ندوة بعنوان )أمهات 

األرض وسيدات املكان(

3/29 الخميس الغرفة التجارية

الساعة 12 ظهراً 

املحارضون:

 الشاعرة نعيمة األحمد 

وفاء زكارنة

 هيام أبو زهرة

فعاليات يوم الثقافة الوطنية /2018 طوباس

الركاء واملشاركونالتاريخ املكانالفعاليات 

ندوة أدبية بعنوان 

)القدس عاصمتنا 

مهد تاريخنا 

وعنوان مستقبلنا(

جامعة القدس 

املفتوحة 

3/14 األربعاء 

الساعة 11 صباحا ً

جامعة القدس املفتوحة

 املجلس 

االستشاري الثقايف 

مجموعة من 

املبدعني الشباب 

املحارضون: 

أ. عمر عبد الرحمن

 د. سهيل أبو مياله  

د. أحمد بشارات  

أ.عبد السالم عابد



مدرسة بنات أيب ذر يوم القراءة الوطني

الغفاري

3/16 الجمعة

 الساعة  3:30 عرا ً 

 مديرية الربية والتعليم 

املجلس االستشاري 

مجموعة من املبدعني 

الشباب 

ندوة بعنوان 70 عاماً 

من النكبة )سبعون عاماً 

والنكبة مستمرة(

مدرسة بنات مخيم 

الفارعة األساسية 

األوىل 

3/19 االثنني 

الساعة 11 صباحا ً

مدرسة بنات مخيم الفارعة

 اتحاد املرأة

 املركز النسوي

 املجلس االستشاري 

املحارضة آمنة الكيالين

ندوة بعنوان اإلرادة 

تصنع إرادة وطن 

)تجربة شخصية(

قاعة مدرسة طوباس 

الثانوية

3/20 الثالثاء 

الساعة 11 صباحا ً

املحارضون: 

محمود دغمش

 يحيى عويضات 

مصطفى الجوهري

أمسية شعرية بعنوان 

القدس والنكبة  

وقراءات من أشعار 

محمود درويش  

مدرسة ذكور طوباس 

الثانوية 

3/21 األربعاء

 الساعة 11 صباحا ً

مدرية الربية والتعليم

 املجلس االستشاري الثقايف 

مجموعة من املبدعني 
الشباب 

ندوة بعنوان )أمهات 

األرض وسيدات املكان(

قاعة مدرسة طمون 

الثانوية

3/27 الثالثاء 

الساعة 11 صباحا ً

املحارضون:
 ليى سعيد

 صبا رضاغمة 



فعاليات يوم الثقافة الوطنية /2018 احملافظات اجلنوبية

الركاء واملشاركونالتاريخ والوقت املكان الفعاليات 

ندوة ادبية بعنوان 
)القدس عاصمتنا 

مهد تاريخنا وعنوان 
مستقبلنا( 

13/ 3 الثالثاء جامعة االزهر 

الساعة 11 صباحا 

جامعة االزهر 

كلية األداب والعلوم االنسانية
املشاركون: 

أ.د. اسامة ابو نحل 

أ.د. نهاد الشيخ خليل 

مؤسسة تامر يوم القراءة الوطني 

مركز القطان 

جمعية التغريد 

جمعية الشبان املسيحية

اذاعة فرسان العرب 

3/15 الخميس

 

مؤسسة تامر 

مركز القطان 

جمعية التغريد 

جمعية الشبان املسيحية 

اذاعة فرسان العرب

امسية شعرية عن 
القدس والنكبة وقراءات 

من اشعار محمود 
درويش 

جمعية الكرامة للثقافة 
والفنون 

19 / 3  االثنني

الساعة 4 مساء 

اتحاد الكتاب الفلسطينيني 

جمعية الكرامة للثقافة 
والفنون 

امسية شعرية عن 
القدس والنكبة وقراءات 

من اشعار محمود 
درويش 

جمعية الكرامة للثقافة 
والفنون 

19 / 3  االثنني

الساعة 4 مساء

اتحاد الكتاب الفلسطينيني 

جمعية الكرامة للثقافة 
والفنون 

ندوة بعنوان )سبعون 
عاما والنكبة مستمرة( 

20 / 3 الثالثاء جامعة االقىص/ خانيونس 

الساعة 11 صباحا 

جامعة االقىص

املحارض: 
أ. توفيق ابو شومر 

إحياء يوم املرح 

العاملي 

27 / 3 الثالثاء اسراحة الشليهات 

الساعة 6 مساء 

االتحاد العام للفنانني 

التعبريني الفلسطينيني 

مركز املسحال للثقافة إحياء ذكرى يوم االرض 
والفنون 

30 / 3 الجمعة

الساعة 6 مساء 

اتحاد الفنانني التعبريني 
الفلسطينيني  / مركز غزة 

للثقافة والفنون 



فعاليات يوم الثقافة الوطنية /2018  الداخل الفلسطيين

الركاء واملشاركون التاريخ  املكان الفعاليات

الشعراء:  

 مفلح طبعوين

عي قادري

جورج زريق

إدارة: عي عايد الصالح

3/21 األربعاء 

الساعة 7 مساًء

يافة النارصة أمسية شعرية بعنوان 

)اللغة هوية وصمود(

املشاركون:

سليم صليبي

سهيل كيوان

أنطوان شلحت

إدارة: عي مناع

3/28 األربعاء مجد الكروم

املكتبة الوطنية / املركز 

الجامهري

ندوة بعنوان )يوم 

األرض.. ذاكرة وهوية(



فعاليات وأنشطة فريق حكايا  فلسطني يف مجيع احملافظات :

املكانالتاريخ اسم الفعالية 

 )الحكايات الشعبية وفن الحيك يف 

فلسطني(  

أريحا16-15\3\2018

نابلس 17-19\3\2018دورة تدربيبة حول فنون الحيك

طولكرم 18\ 3\ 2018َسفره وُسفره )احيك مشان تعيش(

جنني 2018/3/20  ندورة عن الحكايات الشعبية 

)كل املحافظات 19-2018/3/24مهرجان يوم الحكايا العاملي 

الفلسطينية(

70 فعالية ونشاط

رام الله 2018/3/24ورشة عن الحكايا الرقمية 






