
� اليوم األول 02 دي��ٜ�� 2021 برنامح�

ابتداًء من 3:00 مساًء

04:30 - 05:00 مساًء

05:00 - 05:15 مساًء

05:15 - 06:45 مساًء

05:15 - 06:45 مساًء

05:15 - 06:45 مساًء

05:15 - 08:15 مساًء

06:45 - 07:15 مساًء

07:15 - 07:30 مساًء

07:30 - 08:45 مساًء

07:30 - 08:45 مساًء

07:30 - 08:45 مساًء

08:45 - 09:00 مساًء

09:00 - 10:15 مساًء

09:00 - 10:15 مساًء

10:15 - 10:30 مساًء

التسٜحيل 

حفل االفتتاح
 

�احة  اس��

� تقريب ثقافات األمم  �� �ٜحمة ودورها �� لسة األو��: ال�� ا��ٜ
�ري  لسة: حمد ال�� مدير ا��ٜ  

 

�ٜحمة اإلعالمية واملحتوى اإلخباري      ورشة عمل تطبيقات ال��
 � د.أ��اء القنيع��  

�ٜحمة - متقدم        ورشة عمل إدارة مشاريع ال��
د. كريستيان نيكوليتش  

�ٜحمة تحدي ال��

�ٜحمة فرصة اللقاء والتحدث مع خٜ��اء ال��

�احة  اس��

�ٜحمة إ�� اإلبداع �ٜحمة األدبية: من ال�� لسة الثانية: ال�� ا��ٜ
�� � القر�� لسة: أ.د. إبراه�� مدير ا��ٜ  

املتحدثون: د. شريف بقنة،  إيمانويل فارلييه،   أحمد الع���   

�ٜحمة السياسية         ورشة عمل تطبيقات ال��
د. عبدا��ميد عليوه  

�ٜحمة الشفوية عن بعد  ورشة عمل ال��
فهد الهذلول  

�احة اس��

�ٜحمة واقعًا وتشريعات وآفاق   لسة الثالثة: ال�� ا��ٜ
�� لسة: د. مبارك القحطا�� مدير ا��ٜ  

�ان � بن يوسف البلوي،  د. عبدالرحمن السل�� املتحدثون: أ.د. �اثرين واي ،   أ. د. إبراه��  
 

ورشة عمل ترٜحمة املؤتمرات       
رنا ا��نايا   

�ٜحمة فرصة اللقاء والتحدث مع خٜ��اء ال��

�� ��  /  محمد آيت حنا  /  نواف البيضا�� املتحدثون:  أ.د. مارثا لوسيا بوليدو  /  د. محمد الٜ���ا��

الوقتالفقرة



04:00 - 05:00 مساًء

04:00 - 05:00 مساًء

04:00 - 06:00 مساًء

05:00 - 05:15 مساًء

05:15 - 06:45 مساًء

05:15 - 06:45 مساًء

05:15 - 06:45 مساًء

06:45 - 07:15 مساًء

07:15 - 07:30 مساًء

07:30 - 08:45 مساًء

07:30 - 08:45 مساًء

07:30 - 08:45 مساًء

08:45 - 09:00 مساًء

09:00 - 09:30 مساًء

 09:30 -  09:45 مساًء

09:45 - 10:15 مساًء

10:15 - 10:30 مساًء

�ٜحمة الشفهية - تطبيقاتها وتحدياتها  لسة الرابعة: ال�� ا��ٜ
لسة: د. أحمد الطحي���� مدير  ا��ٜ  

،  هند العي�� �� ،  محمد السويدا�� �� املتحدثون: د.ٜحوزيف دي��  

�ٜحة ورشة عمل الس��
د. أبرار مٜحددي  

�ٜحمة تحدي ال��

�احة  اس��

� املهنة والهواية  �� �ٜحمة ال��عبصرية ب�� امسة: ال�� لسة ا��� ا��ٜ
لسة: د.ظافر آل طحيطح مدير ا��ٜ  

ريف  املتحدثون:  د. رشيد يحيوي، د.أبرار مٜحددي، عبد هللا ا���  

�ٜحمة القانونية         ورشة عمل ال��
أ.د. �اثرين واي  

�ٜحمة التحريرية          ورشة عمل أساسيات ال��
 �� د. نهى العوي��  

�ٜحمة فرصة اللقاء والتحدث مع خٜ��اء ال��
ريٜحي �ٜحم القدير/ منصور بن محمد ا��� � األستاذ وامل�� اصة بمعا��� منصة التوقيع ا���

�احة  اس��

�ٜحمة واملالعب  لسة السادسة: صدى ال�� ا��ٜ
لسة: مازن ا��رٜ��� مدير ا��ٜ  

املتحدثون:  ناصر البشري،  منصور العبدهللا،  مشاري الغامدي  

        Community Interpreting ٜحمة املٜح���عية� ورشة عمل ال��
� بوكورن أ. د. ناي���  

�اتيٜحات التحليل النقدي للخطاب متعدد الوسأىط للنصوص ال��عية البصرية          ورشة عمل اس��
د. رشيد يحيوي  

�احة  اس��

�ٜحم امللوك تعّرف ع�� م��
ريٜحي �ٜحم القدير/ منصور بن محمد ا��� � األستاذ وامل�� ٜحلسة مع معا���

تام) تامية: (التوصيات وا��� لسة ا��� ا��ٜ
لسة: د.أحمد الطحي���� مدير ا��ٜ  

املتحدثون:  
أ.د.  مارثا لوسيا بوليدو  

أ.د. �اثرين واي   

وأىز �ٜحمة - إعالن الفأىزين وتوزيع ا��ٜ تام: تحدي ال�� حفل ا���
�ٜحمة، وتكريم الضيوف  تامية مع الدكتور محمد حسن علوان - الرٔىيس التنفيذي لهئىة األدب والنشر وال�� تام: الكلمة ا��� حفل ا���

��  د. محمد الٜ���ا��
إيمانويل فارلييه 

�� د. ٜحوزيف دي��
 د. رشيد يحيوي

الوقتالفقرة

�� 3 دي��ٜ�� 2021 � اليوم الثا�� برنامح�


