الربنامج الثقايف لضيف شرف املعرض (حمافظة الربميي)
م

اليوم  /التاريخ

القاعة  /الفرتة

الفعالية

1

اخلميس
 21فرباير

الفراهيدي
7م 9 -م

ندوة /
حمافظة الربميي عرب ال َّتاريخ

2

اجلمعة
 22فرباير

قاعة رقم ()1
مسرح الطفل

عرض مسرحي/
خيوط من أحالم

جناح احملافظة
 10ص –  11ص

جلسة حواريّة /
الفرق التَّطوعية
وأثرها على اجملتمع

 ناصر بن عبداهلل بن محدان املقبالي أحالم بنت راشد بن سامل املقبالية وليد بن عبداهلل بن صاحل البادي عبداهلل بن سلطان بن حممد علي بن سعيد بن عبد اهلل خالد بن خليفة بن سعيد خليفة بن مسلم بن مرهون العيسائيإدارة اجللسة :د /.علي بن سامل بن علي البادي

العوتيب
7م – 9م

ندوة/
سيمياء املعمارية والطبوغرافية
ال ِّ
حملافظة الربميي

 د /.محد بن مسعود بن على الغرييب م /.سعيد بن حممد بن سامل الصقالوي -م /.سليمان بن حممد بن سليمان البلوشي

جناح احملافظة
 5م – 7م

حفل توقيع لشعراء احملافظة /
(اإلصدارات السّابقة ،واجلديدة)

3

4

5

السَّبت
 23فرباير

املشاركني
 د /.حممد بن محد الشعيلي د /.عائشة بنت محد الدرمكية د /.حممد بن هالل الكندي د .ناصر بن سعيد بن علي اجلهوريإدارة الندوة  :د /.موزة بنت عبيد اجلابرية
فرقة مسرح الشرق

-

-

د /.سليمان بن علي بن محد اجمليين
الشَّاعر /مخيس بن قلم بن مخيس اهلنائي
الشَّاعر /قاسم بن حممد بن سامل الغرييب
الشَّاعرة د /.حصّة بنت عبداهلل بن سعيد البادية
الشَّاعرة /نورة بنت عبداهلل بن سعيد البادية

جناح احملافظة
 10ص –  12م

6

جتربة /
فلج واحة حمضة
جتربة فلج الربميي

األحد
 24فرباير
7

الفراهيدي
7م – 9م

ندوة/
احلراك الثَّقايف يف احملافظة،
مالحمه ومعطياته.

8

جناح احملافظة
 1م – 4م

املسابقة الثَّقافية ()1
(حروف)

9

جناح احملافظة
4م – 6م

جلسة ثقافية/
(نساء ناجحات) من الربميي

جناح احملافظة
7م –  9م

جلسة حواريّة:
من ذاكرة احملافظة

 هزيم بن مجعة بن هالل الكعيب عبداهلل بن محد بن سامل العزاني حممد بن سليمان بن سيف العزانيإدارة اجللسة  /مريم بنت سرحان املقبالية
-

الربوفيسور /عيسى بن حممد السليماني
شاعر /مخيس بن قلم اهلنائي
ال َّ
د / .حصة بنت عبداهلل البادية
د /.عزيزة بنت عبداهلل الطائي

إدارة الندوة  :د /.فاطمة بنت راشد العليانية

10

األثنني
 25فرباير

 -وليد بن عبد اهلل بن صاحل البادي

-

شيخة بنت علي بن سعيد النعيمية
راية بنت راشد بن سعيد العلوية
موزة بنت مخيس بن سامل البادية
مريم بنت راشد بن حممد اليزيدية
إدارة اجللسة  /نصراء بنت علي بن حممد املعمري

 حممد بن سليمان بن سيف العزاني مصبّح بن سامل الكعيب املكرم الشِّيخ /أمحد بن حممد الشامسي -إدارة اجللسة د .سامل بن راشد بن محيد الشامسي

11

جناح احملافظة
 1م – 4م

املسابقة الثَّقافية ()2
(حروف)

 -وليد بن عبد اهلل بن صاحل البادي

12

أمحد بن ماجد
10ص –  12م

ندوة (/)1
احلركة الفنيّة
يف حمافظة الربميي

 د /.عزّة بنت محود القصّابية املخرج /حسني بن سامل العلوي الفنان :خالد بن عبيد املعينإدارة النَّدوة /نورة بنت عبداهلل البادية

الثالثاء
 26فرباير
13

جناح احملافظة
 7م – 9م

أمسية شعريّة /
شعر شعيب

14

جناح احملافظة
 10ص –  11ص

جلسة مع أطفال مبدعني
من حمافظة الربميي

15

جناح احملافظة
 1م – 4م

املسابقة الثَّقافية ()3
(حروف)

-

راشد بن سعيد بن راشد الشامسي
علي بن حممد بن ناصر الشامسي (املسماري)
قاسم بن حممد بن سامل الغرييب
عبداهلل بن محدان بن علي الكعيب
سامل بن علي بن سعيد الكعيب (البريق)
خالد بن عبيد بن مسلم املعين
ماجد بن سعيد بن عبداهلل البادي (الشَّلة)
فهم بن راشد بن سامل البادي (الشَّلة)

إدارة األمسية  :د /.سليمان بن علي بن محد اجمليين

األربعاء
 27فرباير
16

جناح احملافظة
4م – 6م

حفل توقيع لكتَّاب وأدباء احملافظة
(اإلصدارات السّابقة ،واجلديدة)

 سامل بن مصبح بن مخيس النعيمي وليد بن عبد اهلل بن صاحل البادي-

سيف بن سامل بن سيف املعمري
محدان بن سيف بن سعيد العلوي
سعيد بن راشد بن سامل الكعيب
عبد العزيز بن عبداهلل بن حممد الكعيب
أمحد بن سعيد بن عبيد البادي

17

18

اخلميس
 28فرباير

19

جناح احملافظة
 10ص –  11ص

جتربة
فلج الصعراني

جناح احملافظة
5م –  6م

حفل توقيع لكتَّاب وأدباء احملافظة
يف اجلانب السَّردي القصصي
والروائي والدِّراسات (اإلصدارات
السّابقة ،واجلديدة)

العوتيب
6م – 8م

حماضرة/
البناء املوسيقي يف الفنون الشَّعبيّة
والشِّعريّة حملافظة الربميي

جناح احملافظة
4م –  5م

20

اجلمعة
 1مارس
جناح احملافظة
6م – 9م

21

الفنون البصريّة ودورها يف اجلانبني
االجتماعي واالقتصادي

أمسية شعريّة
(شعر فصيح)

-

املهندس /طالب بن أمحد بن حممد اجلابري
إدارة اجللسة  /مريم بنت سرحان املقبالية
م /سامل بن راشد بن سامل اجلابري
سامل بن جنيم بن حممد البادي
الكاتبة/مريم بنت سرحان بن محيد املقبالية
عبد اهلل بن سلطان بن مظفر الريسي
الروائية/وفاء بنت سعيد بن مرشد الفارسية
وفاء بنت سيف بن محد الزيدي
د /.مسلم بن أمحد الكثريي
شاعر /راشد بن سعيد الشامسي
ال َّ
أ /.سيف بن ناصر بن سيف الوهييب
إدارة احملاضرة :د /.سلطان بن مخيس اليحيائي

 سعادة السيّد /إبراهيم بن سعيد البوسعيديحمافظ حمافظة الربميي
إدارة احملاضرة /نصراء بنت على بن حممد املعمري
شاعرة /نورة بنت عبد اهلل البادية
 ال َّشاعر  /مخيس بن قلم اهلنائي
 ال َّ د /.وفاء بنت سامل بن حممد الشامسيةفواصل موسيقية:
 عبداهلل البلوشي ( العود) أمحد األنصاري (جيتار )إدارة األمسية  :د /.حصّة بنت عبداهلل بن سعيد البادية

22

السبت

أمحد بن ماجد
 10ص – 12م

ندوة (/ )2
احلركة الفنيّة يف
حمافظة الربميي

ي /عبد الرزّاق بن جبار الربيعي
 الناقد واملسرح ّ املخرج املسرحي /أمحد بن حممد اجلابري الفنان /حممد بن علي الكعيبإدارة الندوة /الكاتبة مريم بنت سرحان املقبالية

