
البرنامج الثقافي







من أقوال صاحب الجاللة 
السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

- حفظه ا� ورعاه -

«ينبغي لنا جميعا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعالء 
أفضل» حياة  إلى  به  االرتقاء  نحو  قدما  نسير  وأن  شأنه 





 الفعاليات
وا�نشطة الثقافية

والبرنامج الثقافي لضيف الشرف
( محـافظـة جنــوب الباطنة ) 



الجهة المنفذةالمشاركونالفعاليةالقاعة / الفترةاليوم/ التاريخ م

اليوم ا�ول
للفعاليات
الخــميــس
٢٣ فبــــراير

١

٢

٣

٤

٦

٥

أحمد بن ماجد
١١ص - ١٢م

العوتبي
١١ص -١٢ م

أحمد بن ماجد
١:٣٠م -٣م

أحمد بن ماجد
١٢ م -١.٣٠ م

أحمد بن ماجد
٣م -٦:٣٠م

جلسة حوارية
السلطة الرابعة إلى أين ؟

محاضرة
التجربة الدولية في بناء

 المعرفة وازدهار ا�وطان

جلسة حوارية
الجمعيات المهنية 
وأثرها في تطوير 

صناعة النشر

التصفيات النهائية على مستوى السلطنة لمسابقة
 ا�ندية لÀبداع الثقافي (مجال التعليق الرياضي)

- الصحفية بارعة علم الدين
- إدارة الجلسة: عاصم الشيدي

- إبراهيم بن حبيب السعدي

- محمد رشاد  
- د. محمد أغير أقجا  - تركيا

- بشار صالح الدين شبارو - لبنان
- إدارة الجلسة: 

 أحمد بن مرهون البوسعيدي

اللجنة الثقافية

محافظة
جنوب الباطنة

ضيف شرف
 المعرض

اللجنة الثقافية

اللجنة الثقافية

اللجنة الثقافية

مسابقة ا�ندية
 لÀبداع الثقافي
٢٠٢٢م - ٢٠٢٣م

جلسة حوارية
المشترك الثقافي

 بين العرب وإسبانيا

- المستشرق اÈسباني اغناطيوس غوتيريت 
- ريم خليفة - البحرين

- إدارة الندوة: محمد بن أحمد البلوشي

المسرح المدرج
٤ م - ٦ م

ندوة
محمود درويش
الشاعر الكوني

- د. إبراهيم أبو هشهش - فلسطين
- د. فاطمة بنت علي الشيدية

- إدارة الندوة: فتحي البس - ا�ردن

٦



اليوم ا�ول
للفعاليات
الخــميــس
٢٣ فبــــراير

٧

٩

٨

١٠

١١

١٢

١٣

جمعية
 المرأة العمانية

بمسقط

الفراهيدي
٦:٣٠م - ٨م

المسرح المدرج
٦:٣٠ م - ٨ م

جناح وزارة الثقافة
والرياضة والشباب

٥:٣٠ م - ٧م

العوتبي 
٥م - ٧م

جلسة حوارية
آفاق االقتصاد العماني 

بين الطموحات 
والتحديات

جلسة حوارية
إبراهيم الكوني
- ذاكرة الصحراء

جلسة حوارية
نحو آفاق أرحب 

في الكتابة لليافعين

قراءة في كتاب 
”أمي كولجهان 

حكايا الظل والحرور ” 

- د. محمد بن حميد الوردي 
- إدارة الجلسة: سعيد بن الذيب الهنائي

- الكاتبة آن عادل الصافي - السودان
- الكاتبة والشاعرة بدرية بنت محمد البدري

- شياد الشيادي
- أحمد الشبلي

- مريم الشيدية

- إبراهيم الكوني - ليبيا
- إدارة الجلسة: د. سعود الزدجالي

- عبد الحكيم البلوشي
- ايناس البلوشي

- موزة البحري  
- ناصرالصباحي

- خولة السعدية

مركز الندوة
 الثقافي ا�هلي

صالون فاطمة
 العلياني ا�دبي

مبادرة 
مجلس رواق

 ا�دب

الفراهيدي
جلسة حوارية المواطنة والهوية الثقافية٥ م -٦ م

الساحة
الخارجية للمركز

٧ م

مسرح الشارع 
- فرقة السالم المسرحية ا�هليةمسرحية اÈسكافي

وزارة
الثقافة والرياضة

والشباب

وزارة
الثقافة والرياضة

والشباب

أحمد بن ماجد
٦:٣٠م -٨م

جلسة حوارية 
المميزات االستثمارية

 في محافظة 
جنوب الباطنة

- سالم بن سليمان الذهلي
- سيف بن سليمان الحضرمي
- م. حمود بن سالم السعدي

- إدارة الجلسة:  أحمد بن جميل النعماني

محافظة جنوب
الباطنة ضيف
شرف المعرض

٧



اليوم ا�ول
للفعاليات
الخــميــس
٢٣ فبــــراير

١٤

١٦

١٥

١٧

أحمد بن ماجد
٨ م - ٩:٣٠ م

جناح وزارة الثقافة
والرياضة والشباب

٧ م - ٨:٣٠ م

المسرح المدرج
٨م -١٠م 

جلسة حوارية 
إدارة المكتبات

 الوطنية

محاضرة 
تجربة منصة عين 

قراءات في كتاب 
”تاريخ نيابة الحوقين ”

تأليف فضيلة 
بدر بن سيف الراجحي

- عيسى قراقع - فلسطين
إدارة المحاضرة: د. جمال السالمي

- أمل بنت على المسعودية
- سيف بن سلطان الشيذاني

- خميس بن راشد العدوي
- د. ناصر بن سيف السعدي

- د. سليمان بن عمير المحذوري
 - إدارة الحوار: حمد بن سالم الراجحي

اللجنة الثقافية

وزارة الثقافة 
والرياضة والشباب 

محافظة 
جنوب الباطنة

ضيف شرف المعرض

ابن دريد
٧م - ٩ م

جلسة حوارية
الصحافة الثقافية
 والتحول الرقمي

 الفرص والتحديات

اللجنة الثقافية 
بالتعاون مع
مجلة نزوى

- أ.د. عبدا� الكندي
- د. عائشة الدرمكية
- حشـــر المـــــنــــذري
- سميـــــة اليعقوبية

- إدارة الجلسة: عبدالرحمن المسكري

٨



الجهة المنفذةالمشاركونالفعاليةالقاعة / الفترةاليوم/ التاريخ م

اني اليوم الثَّ
للفعاليـــات
 الجــــــمعـــة
 ٢٤ فبــــرايـــر

١

٢

٣

٤

٥

٦

أحمد بن ماجد 
٤:٣٠م - ٥:٣٠م

جناح جامعة
 السلطان قابوس

٥ م 

جناح وزارة الثقافة
والرياضة والشباب

٤:٣٠ م - ٦:٣٠م

جلسة حوارية 
إسهامات المركز القومي

 لثقافة الطفل في التنمية
 الثقافية للطفل العربي

فعالية فنية (الرسم الحي)

- محمد عبد الحافظ ناصف  -  رئيس
المركز القومي لثقافة الطفل - مصر

إدارة الجلسة اÈعالمي: يونس المعمري

الفراهيدي
٤:٣٠ م - ٦ م 

جناح وزارة الثقافة
 والرياضة والشباب

٦:٣٠م - ٨م

جلسة حوارية
بين شغف الكتابة

ودرب النقد

جلسة حوارية
ثالثون عاما من اÈنتاج 

المعرفي السيكولوجي 
في عمان 

ورشة 
العالج بالقراءة

- بدرية اليحيائية

- د. منى السليمية
-ادارة الجلسة: 

الكاتبة  هدى حمد

- د. طاهر مسعود 
- د. حسني إبراهيم 

- إدارة الجلسة:  د. عثمان علي

وزارة الثقافة 
والرياضة والشباب

جامعة 
السلطان قابوس

صالون فاطمة 
العلياني ا�دبي

جامعة السلطان
 قابوس

مبادرة 
حدائق الفكر

جناح وزارة الثقافة
 والرياضة والشباب

٨م -٩:٣٠م

جلسة حوارية 
الشباب وصناعة التأثير 
والمؤثرين على وسائل 

التواصل االجتماعي

- محمد النوفلي 
- محمد العريمي 

- خليفة البلوشي 
وزارة الثقافة 

والرياضة والشباب

٩



اني اليوم الثَّ
للفعاليـــات
الجــــــمعــة
٢٤ فبــــرايــر

٧

٩

٨

الفراهيدي١٠
٨م - ١٠ م

محاضرة
ا�ندلسيات المقارنة
 تجديدا للدراسات 

المتوسطية الحديثة 
(تاريخ الخيمياء في 
الشعر العربي من

 خالد بن زيد إلى صالح
 الدين الكوراني)

ندوة
مصحف المسلمين

عرض ودراسة

- الهواري الغزالي - الجزائر
- إدارة الجلسة: د. خالد المعمري

وزارة الثقافة 
والرياضة والشباب 

أحمد بن ماجد 
٦:٣٠م - ٨م

ابن دريد
٨ م - ٩م

جلسة حوارية
المسيرة الفنية للفنان سالم علي سعيد

 سفير ا�غنية العمانية

جلسة حوارية 
التوحد وأسبابه 
وكيفية التعامل
 مع السلوكيات

غير المرغوبة 

- د. عبدا� بن سالم الهنائي
- الشيخ المهندس محمد بن زاهر العبري

- الشيخ هالل بن حمود الريامي
- إدارة الندوة: د. سيف بن سالم الهادي

- أميرة البلوشية
- د. محمد رضا

- إدارة الجلسة:  فدوى الخربوشية  

الفراهيدي
٦:٣٠م - ٨م

 مكتبة الضامري
للنشر والتوزيع

وزارة التنمية االجتماعية

اللجنة الثقافية

١٠



اني اليوم الثَّ
للفعاليـــات
الجــــــمعــة
٢٤ فبــــرايــر

١١

١٣

العوتبي١٢
٧م - ٩م

أحمد بن ماجد
٨م-٩:٣٠م

ابن دريد
٦م -٨م

جلسة حوارية 
مكان وقصة

ورشة في
 الخط العربي

 جلسة حوارية 
 الهوية  واالندماج 

الثقافي: تجربة
تنظيم كأس العالم

في قطر أنموذجا

- مكتبة العلياء العامة بوالية العوابي

- فاطمة بنت ناصر الحاتمية
- يونس بن مطر اليعربي 

- فاطمة بنت محمد المزيدية 
- إدارة الجلسة:

د. عبدالعزيز بن حميد المحذوري

- د. نايف بن نهار -  قطر
- إدارة الجلسة:

 د. نبهان بن حارث الحراصي
اللجنة الثقافية 

بالتعاون مع جامعة
 السلطان قابوس

محافظة
جنوب الباطنة

ضيف شرف المعرض

محافظة
جنوب الباطنة

ضيف شرف المعرض

١١



الجهة المنفذةالمشاركونالفعاليةالقاعة / الفترةاليوم/ التاريخ م

الث اليوم الثَّ
للــفعاليــات
الـــــــــــسبت
٢٥ فبــرايـــــر

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

قراءات في كتاب
 التنمية المستدامة

 في البيئة المدرسية
أحمد بن ماجد
١١ ص - ١ ظهرا

أحمد بن ماجد
٤م - ٦م  

جناح جامعة
 السلطان قابوس

٤م - ٥:٣٠ م 

جناح جامعة
 السلطان قابوس

٥:٣٠ م - ٦م

الفراهيدي
٥ م - ٦م

أحمد بن ماجد
٦:٣٠م - ٨ م 

قراءات في كتاب 
( القضاء في عمان)
تأليف د. خلود بنت
 حمدان الخاطرية

فقرة فنية موسيقية

أمسية موسيقية
 غنائية بحرينية

جناح وزارة الثقافة 
والرياضة والشباب

٦:٣٠م - ٨ م

جلسة حوارية
الترجمة في عمان

النشأة والتجارب واÜفاق

جلسة حوارية
بين الشعر واÈعالم

صناعة المانجا (رسم الشخصيات للقصص)
ا�سلوب القصصي الياباني

- د. هدى بنت مبارك الدائرية
- د. هالل بن خلفان الشيدي

- إدارة الجلسة:
 د. أفلح بن أحمد الكندي

- د. ناصر بن علي الندابي
- إدارة الجلسة:

  د. سالم بن سالم الفليتي

- الفنان محمد أسيري 
- الفنان عنبر فاضل

- جمال بن مبارك النوفلي
- فاطمة بنت سالم العجمية

- أيمن بن مصبح العويسي
- إدارة الجلسة: منال بنت عمر الندابية

- الشاعر واÈعالمي محمد صالح - سوريا 
- إدارة الجلسة: اÈعالمي موسى  الفرعي

محافظة
جنوب الباطنة

ضيف شرف المعرض

محافظة
جنوب الباطنة

ضيف شرف المعرض

محافظة
جنوب الباطنة

ضيف شرف المعرض

جامعة السلطان
 قابوس

جامعة السلطان
 قابوس

النادي الثقافي

اللجنة الثقافية
 بالتعاون مع هيئة

 البحرين للثقافة واÜثار

١٢



الث اليوم الثَّ
للــفعاليــات
الـــــــــــسبت
٢٥ فبــرايـــــر

٨

١٠

٩

١١

١٢

١٣

١٤

اللجنة الثقافية

اللجنة الثقافية

الفراهيدي
١ م -  ٥ م

التصفيات النهائية على مستوى السلطنة لمسابقة 
ا�ندية لÀبداع الثقافي (مجال المسابقة الثقافية)

مسابقة ا�ندية
 لÀبداع الثقافي
٢٠٢٢م - ٢٠٢٣م

اللجنة الثقافية
 بالتعاون مع هيئة

 البحرين للثقافة واÜثار

وزارة الثقافة 
والرياضة والشباب

الفراهيدي
٦:٣٠م- ٨ م

ابن دريد
٦:٣٠ م - ٧ م

الساحة الخارجية
 للمركز

 ٧م

جناح وزارة الثقافة
 والرياضة والشباب

٨ م - ٩:٣ ٠م

الفراهيدي
٨م - ٩:٣٠م

- الكاتب والروائي سنان أنطون - العراق
- إدارة الجلسة: الكاتبة هدى حمد

- د. يوسف محمد

- فرقة الرستاق المسرحية

- محمود بن ناصر النافعي
- ثريا بنت محمد الحارثية

- عيسى مخلوف - لبنان
- إدارة المحاضرة: خلفان الزيدي

جلسة حوارية
التجربة الشعرية 

والروائية لسنان أنطون

محاضرة : العالقات 
البحرينية العمانية

مسرح الشارع

جلسة حوارية 
الشباب واالبتكار

الشباب والذكاء االصطناعي

محاضرة
تحوالت الثقافة 
في الزمن الراهن

محافظة
جنوب الباطنة

ضيف شرف المعرض

أحمد بن ماجد
٨ م - ١٠ م

اللجنة الثقافية

- الشاعرة  عائشة بنت محمد السيفية 
- الشاعر طالل بن سليم الصلتي

- الشاعر محمد هشام المغربي  - الكويت
- الشاعر جاسم الصحيح  - السعودية

- الشاعر صالح يوسف - البحرين
- إدارة ا�مسية: الشاعرة شميسة النعمانية

أمسية شعرية 
 (شعر فصيح)

١٣



الجهة المنفذةالمشاركونالفعاليةالقاعة / الفترةاليوم/ التاريخ م

اليوم الرابع
للفعاليــات
ا�حــــــــــــد
٢٦ فبــرايــر

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

- الشاعر كاظم العنزي  - السويد
- الشاعرة فاتن أحمد سبيتي - لبنان 

- الشاعر الصالح بابا شيخ  - المغرب 
- الشاعر فيصل عبدا� الفارسي 

وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي واالبتكار

معهد اليقين الدولي 

مبادرة 
قافلة عمان الثقافية أمسية شعرية 

- المهندس  منير البطاشي

- بشير بن حمدان الهطالي

- أحمد بن خميس العلوي

عرض تعريفي 
المكتبة العلمية 

االفتراضية - مصادر 

جلسة حوارية 
ا�من والسالمة

ورشة فنية (١)
تصميم الكتب على

 برنامج أدوبي إنديزاين

أحمد بن ماجد
١٠ ص  ١١:٣٠ م

أحمد بن ماجد
١١:٣٠ ص

العوتبي
٤ م - ٦:٣٠م

الفراهيدي
٥:٣٠ م - ٧ م

وزارة الثقافة
والرياضة والشباب

محافظة
جنوب الباطنة

ضيف شرف المعرض
ورشة 

- الباحث  حارث بن سيف الخروصيفي الفنون الصخرية
العوتبي

١١ ص -١ ظهرا

جناح وزارة الثقافة
 والرياضة والشباب

٤:٣٠ م -٦م

جلسة حوارية
االقتصاد البنفسجي:

 رؤى وطموحات

- د. هدى الدائرية
- د. سيف المعمري 
- د. منال الخنبشية 

مبادرة 
صالون مداد الثقافي

أحمد بن ماجد 
٦:٣٠م - ٨ م

ندوة
ا�سرة والتحديات

المعاصرة

- د. حمود النوفلي
- د. خلفان البوسعيدي

- إدارة الندوة: عدنان الجلنداني

وزارة ا�وقاف
والشؤون الدينية

١٤



اليوم الرابع
للفعاليــات
ا�حــــــــــــد
٢٦ فبــرايــر

٨

١٠

٩

١١

١٢

١٣

الساحة
الخارجية للمركز

٧م 

جناح وزارة الثقافة
 والرياضة والشباب

٦.٣٠ م - ٨ م

العوتبي
٦:٣٠م - ٨ م

مسرح الشارع 
مسرحية اللوحة

جلسة حوارية عن
واقع المكتبات التجارية

جلسة حوارية
 واقع النقد ا�دبي في عمان

 مقارنة بالوطن العربي

- فرقة البن المسرحية ا�هلية

- د. منى السليمية 
- د. محمد مصطفى حسانين - مصر 

- د. ابتسام بنت عبدا� الحجرية
- إدارة الجلسة:  أحمد بن حمد الحجري

وزارة الثقافة
والرياضة والشباب

النادي الثقافي

اللجنة الثقافية
- مكتبة االستقامة 

- مكتبة روازن

جامعة السلطان
 قابوس

جلسة حوارية
التجارب الشبابية من الجامعة إلى المجتمع

جناح جامعة
 السلطان قابوس

٧م - ٨:٣٠-م

الفراهيدي
٧ م - ٨:٣٠ م

جلسة حوارية
الشباب والرياضات

 العالمية

- سليمان بن حمود الناعبي
- نظيرة بنت أحمد الحارثية

- عمر بن عبدا� الغيالني
وزارة الثقافة

والرياضة والشباب

أحمد بن ماجد 
٨ م -  ٩:٣٠ م

جلسة حوارية
مجلس الشورى ودوره في

صنع القرار الوطني
(أدوار تشريعية 

وشراكة مجتمعية)

- سعادة مالك بن هالل اليحمدي 
عضو مكتب مجلس الشورى 

- سعادة  هالل بن حمد الصارمي
رئيس اللجنة الصحية و البيئية بمجلس الشورى

- سعادة يونس بن علي المنذري
رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية

- الدكتور  هالل بن حمد السعيدي
باحث ومهتم بالشأن التشريعي

- إدارة الجلسة:  سيف بن خلفان الكندي 
نائب ا�مين العام المساعد لÀعالم والعالقات العامة

مجلس الشورى

١٥



اليوم الرابع
للفعاليــات
ا�حــــــــــــد
٢٦ فبــرايــر

١٤

١٦

١٧

١٥

الفراهيدي
٨:٣٠ م -  ١٠ م

العوتبي
٨ م-١٠ م

أمسية موسيقية
 غنائية بحرينية

جلسة حوارية
الرواية التاريخية في

 عمان بين التخييل والتوثيق
(قراءة في روايات عماني
 في جيش موسيليني

 ابراهام غوبي ، فومبي )

- الفنان محمد أسيري
- الفنان عنبر فاضل

- د. محروس القللي
- د. رايدة العامرية

- أ. د. نضال الشمالي
- إدارة الجلسة: غنية الشبيبية

اللجنة الثقافية
 بالتعاون مع هيئة 

البحرين للثقافة واÜثار

محافظة
 جنوب الباطنة

ضيف شرف المعرض

جناح وزارة الثقافة
 والرياضة والشباب

٨ م - ١٠ م

جلسة حوارية
 الهوية الثقافية ثروة

 حضارية وميزة تنافسية

- المكرم  م. سعيد الصقالوي
- د. علي الريامي

- د. بدرية الوهيبية
- د. حميد النوفلي

- علي المحروقي
- د. أمينة البلوشية

صالون المواطنة
 الثقافي

وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي واالبتكار

محاضرة
برنامج بناء القدرات
 البحثية واالبتكارية

- علي بن عبدا� المسكري 
ابن دريد

٨ م - ١٠ م

١٦



الجهة المنفذةالمشاركونالفعاليةالقاعة / الفترةاليوم/ التاريخ م

اليوم الخامس
للـــفعاليــــــات
االثــــنــــــــــيــــن
٢٧ فــــــبرايـــــــر

١

٢

٣

٤

٥

وزارة الثقافة 
والرياضة والشباب

وزارة الثقافة 
والرياضة والشباب

الفراهيدي
١٠ ص - ١ ظهرا 

جناح وزارة
الثقافة والرياضة

والشباب
٥ م -٦:٣٠ م

العوتبي
٤ م - ٦:٣٠م

ندوة الثقافة العمانية في اليونسكو
المحور ا�ول / السياحة وعنصر التراث العالمي العماني

المحور الثاني / الشخصيات المؤثرة عالميا

محاضرة
القراءة فن واستثمار

ورشة فنية (٢)
تصميم الكتب على

 برنامج أدوبي إنديزاين

- د. علي السليماني

- أحمد بن خميس العلوي

اللجنة الوطنية
 العمانية للتربية 
والثقافة والعلوم

أحمد بن ماجد
١١ ص - ١ ظهرا

ورشة تدريبية
وزارة التنمية- د. جالل المخيني للوقاية من التنمر

 االجتماعية

أحمد بن ماجد
٥ م - ٧ م

وزارة الثقافة 
والرياضة والشباب

حفل إعالن النتائج وتكريم الفائزين في مسابقة
اقرأ  الدولية  للتصوير الضوئي

١٧



٦

٧

٩

٨

١٠

اليوم الخامس
للـــفعاليــــــات
االثــــنــــــــــيــــن
٢٧ فــــــبرايـــــــر

العوتبي
٧ م - ٩ م

محاضرة
برامج دعم 

المشاريع البحثية

- د. عيسي بن سالم الشبيبي
- هيثم بن حمد السالمي

وزارة التعليم
 العالي والبحث
العلمي واالبتكار

جناح وزارة
 الثقافة والرياضة

 والشباب
٦.٣٠ م - ٨ م 

اقتصاديات  التحول
 الرقمي في قطاع
 التربية والتعليم

بسلطنة عمان
في ضوء رؤية 

عمان ٢٠٤٠
 

وزارة الثقافة 
والرياضة والشباب

د.سلمان بن سلوم الهنائي

الفراهيدي
٦ م - ٨ م 

عروض 
أفالم بحرينية

اللجنة الثقافية
 بالتعاون مع هيئة 

البحرين للثقافة واÜثار

- فلم عن الفنان الراحل علي بحر
 للمخرج إسالم الزغبي

- عرض فلم صوت الريشة
 للمخرجة مريم عبدالغفار

جامعة 
السلطان قابوس

جلسة حوارية 
(open access resources) مصادر الوصول الحر

 المكتبة الرئيسية

جناح جامعة
 السلطان قابوس

٦:٣٠ م - ٧:٣٠ م

(جلسة حوارية)
المنجزات الثقافية

 والمكانة الحضارية 
 للمرأة العمانية

بمحافظة جنوب
الباطنة 

محافظة
جنوب الباطنة

ضيف شرف المعرض
أحمد بن ماجد

٧ م - ٨:٣٠ م

- شيخة بنت سعد المظفر
- د. خلود بنت حمدان الخاطرية

- د. عذراء بنت هالل المعولية
- نادية بنت محمد السيابية

- إدارة الجلسة
 د. هبة بنت إسماعيل البلوشية

١٨



١٢

١٣

اليوم الخامس
للـــفعاليــــــات
االثــــنــــــــــيــــن
مؤسسة الرؤيا ٢٧ فــــــبرايـــــــر

للصحافة والنشر

جناح وزارة
 الثقافة والرياضة

 والشباب
٨ م - ٩:٣٠ م

الفراهيدي
٨ م -١٠  م

ندوة 
العالم الفقيه  عيسى

 بن صالح الطائي
 سيرة ومسيرة

جلسة حوارية 
الشباب والعمل الُحر 

(صناعة الوظائف 
و وظائف الُمستقبل)

وزارة الثقافة 
والرياضة والشباب

- الشاعر سماء عيسى
- الباحث  أحمد الكندي

- د. محمد العريمي
إدارة الندوة: إبراهيم الهادي

- موسى بن سعيد العامري
- عزان بن قيس الكندي

- بدر بن سعيد السناني 
- مها بنت يعقوب الهاشمي

ابن دريد١١
٧:٣٠ م - ٩ م

ورشة
الرقمنة في

ا�عمال الحكومية 
والخاصة 

محافظة
جنوب الباطنة

ضيف شرف المعرض
- مؤسسة مواهب

١٩



الجهة المنفذةالمشاركونالفعاليةالقاعة / الفترةاليوم/ التاريخ م

اليوم السادس
للفعــــاليــــــات
الثــــــــالثـــــــــاء
 ٢٨ فبــــــرايــــــر

١

٢

٣

٤

٥

٦

أحمد بن ماجد 
١٠ ص -٤ م

ابن دريد
١٠ ص - ١ ظهرا

جناح جامعة
السلطان قابوس

١٠ ص - ١١ ص

الفراهيدي
٣م - ٦:٣٠م 

مسابقة (سفراء الرؤية) لطلبة المدارس

فقرة فنية موسيقية

وحدة متابعة تنفيذ 
رؤية عمان ٢٠٤٠

حلقة عمل
آليات عمل اللجنة العمانية

 لحقوق اÈنسان
(محليا - إقليميا - دوليا)

- سلطان بن علي المعمري
- وليد بن سعيد البادي
- رقية بنت بدر الريامية

- إدارة الجلسة:
سالم بن خلفان الروشدي

اللجنة العمانية
 لحقوق اÈنسان

جامعة
السلطان قابوس

التصفيات النهائية على مستوى السلطنة لمسابقة ا�ندية
 لÀبداع الثقافي (مجال الشعر الشعبي )

مسابقة ا�ندية
 لÀبداع الثقافي
٢٠٢٢م - ٢٠٢٣م

العوتبي
٤ م- ٦ م

ورشة في التاريخ
 الشفوي المروي (١)

محافظة
جنوب الباطنة

ضيف شرف المعرض
- د. عبدالعزيز بن هالل الخروصي

ابن دريد
٤م - ٧م

ورشة
 تهيئة الكتب الورقية

إلى قارئ الشاشة
 لذوي اÈعاقة

جامعة
 السلطان قابوس

- هاجر العمرية
- معاذ الرقادي

- حارث الفارسي
- حفصة السنانية

٢٠



٧

٩

٨

١٠

١١

جناح وزارة
 الثقافة والرياضة

 والشباب
٦:٣٠ م- ٨ م

اليوم السادس
للفعــــاليــــــات
الثــــــــالثـــــــــاء
 ٢٨ فبــــــرايــــــر

محاضرة 
البناء ا�سلوبي 

ودالالته في الخطاب
 الوجداني 

للقرآن الكريم

- د. غالية الزبيدية
- إدارة المحاضرة: 
حسينة البلوشية

مبادرة 
صالون سعيدة خاطر

أحمد بن ماجد
٦:٣٠م -  ٨م

قراءة في كتاب
رسائل الليسو

للكاتبة زوينة سالم

- م. ناشئة الخروصية
- د. آسية البوعلي

- إدارة الجلسة:
اÈعالمية  عايدة الزدجالية

مقدم ا�مسية: أحمد العميري

مركز ا�دب العربي

الفراهيدي
٦:٣٠ م - ٨ م

جلسة حوارية
ا�ماكن ا�ثرية 

ودورها الثقافي
 في محافظة 
جنوب الباطنة 

محافظة
جنوب الباطنة

ضيف شرف المعرض

- سعيد بن خلفان النعماني
- زكية بنت ناصر اللمكي

- د. هيثم بن أحمد السالمي
- إدارة الجلسة:

 عبدا� بن سالم الذهلي

أحمد بن ماجد
٤:٣٠ م - ٦ م

جلسة حوارية 
عن كتاب

(فلسفة القهوة)
للمؤلف بريان ويليمز

- فهد الصقري
- إدارة الجلسة  بدر الجهوري 

نادي كلمة

العوتبي 
٦ م - ٩:٣٠ م

ورشة فنية (٣)
تصميم الكتب على 
برنامج أدوبي إنديزاين

وزارة الثقافة
والرياضة والشباب

- أحمد بن خميس العلوي

٢١



١٢

١٤

١٣

١٥

١٦

١٧

اليوم السادس
للفعــــاليــــــات
الثــــــــالثـــــــــاء
 ٢٨ فبــــــرايــــــر

أحمد بن ماجد
٨م - ١٠ م

أمسية شعرية
  ( شعبي )

- الشاعر أحمد الجابري
- الشاعر  راشد المشرفي
- الشاعر  أحمد المغربي

- إدارة ا�مسية:
الشاعر سيف الريسي

اللجنة الثقافية

الفراهيدي
٨م ١٠م

جلسة حوارية 
تجربة الشباب

 العماني في مونديال
 قطر ٢٠٢٢

- سليمان  الرواحي
- المؤثر السيابي 

وزارة الثقافة 
والرياضة والشباب

جناح وزارة
 الثقافة والرياضة

 والشباب
٨ م - ٩:٣٠ م

محاضرة
مكتبة وقف الحمراء

 ا�هلية من التأسيس 
حتى التكريم

- د. علي بن هالل العبري
مكتبة وقف 

الحمراء ا�هلية

ابن دريد 
٧م - ٩م

محاضرة
المحتوى الثقافي وتقنيات

 المستقبل 

النادي الثقافي
بالتعاون مع 

نادي بلوك تشين عمان

- د. عبدا� بن خميس الكندي
- د. جمال بن مطر السالمي

- الباحثة تهاني بنت عبدا�
 الحوسنية

- إدارة المحاضرة: 
اÈعالمي سالم العمري

وزارة التعليم
 العالي والبحث
العلمي واالبتكار

العريمي بوليفارد
٧ م - ٩ م

جلسة علمية
المقهى العلمي

 - مركز موارد

- أحمد الصقري
- د. جمال الصباحي

- إدارة الجلسة:
اÈعالمي د. المعتصم المعمري

وزارة الثقافة
والرياضة والشباب

- فرقة تواصل المسرحية
 ا�هلية

الساحة
الخارجية للمركز

٧م 

مسرح الشارع 
مسرحية هش تفاح

٢٢



الجهة المنفذةالمشاركونالفعاليةالقاعة / الفترةاليوم/ التاريخ م

اليوم السابع
 للفعــــاليــات
 ا�ربــــــعـــــــاء
  ١ مـــــــــــــارس

١

٢

٣

٤

٥

٦

أحمد بن ماجد
١٠ ص - ٢ ظهرا

الفراهيدي
١٠ ص - ٢ ظهرا

العوتبي
١١ص - ١ظهرا

العوتبي
٤ م - ٦م

جلسة حوارية
(ريادة ا�عمال والتوعية

 بالثقافة المالية 
لدى الطلبة) يصاحبها 
معرض مصغر لعرض
 منتجاتهم الطالبية

- عدد من طلبة المدارس
 المنتسبين لليونسكو من رواد

 ا�عمال لعرض تجاربهم

ندوة حوارية وطنية  (١)
 (المشاركة المجتمعية ودورها في صنع القرار )

جلسة نقاشية : أثر
التواصل االجتماعي على

 الفرد من الجانب القانوني 
والنفسي واالجتماعي

ورشة في التاريخ
 الشفوي المروي  (٢)

- سلوى الصلتيه
- علياء ا�غبرية

- أحمد الخروصي
- ريان اليعربي

- نوف الرحبية 
- علي البهلولي

- د. عبدالعزيز هالل الخروصي
محافظة جنوب الباطنة

ضيف شرف المعرض

اللجنة الوطنية العمانية
 للتربية والثقافة والعلوم

جمعية الصحفيين
 العمانية

وزارة التنمية االجتماعية

ابن دريد
محافظة- سالم بن خميس السالميورشة في الرسم١١ ص - ١ ظهرا

جنوب الباطنة
ضيف شرف المعرض

أحمد بن ماجد
 ٤:٣٠ م - ٦ م

جلسة حوارية
صناعة الحدث من

 الفكرة الى الجمهور

- سعادة محمد الكندي
- حشر المنذري

- أحمد البوسعيدي
جامعة

السلطان قابوس 

٢٣



٧

٩

٨

١٠

١١

اليوم السابع
 للفعــــاليــات
 ا�ربــــــعـــــــاء
  ١ مـــــــــــــارس

الفراهيدي
٤:٣٠ م - ٦م

الفراهيدي
٦ م-  ٨م

جناح 
وزارة الثقافة 

والرياضة والشباب
٧ م - ٩ م

برنامج توعوي 
حماية الطفل من
 اÈهمال واÈساءة

محاضرة
اللهجات واللغات

المواطنة في بيئة
 متغيرة

- عماد السعدي

- د. إنعام الور - ا�ردن
- إدارة المحاضرة : د. زاهر الداودي

- حميد بن مسلم السعيدي
- محمد بن ناصر الصوافي

- إداة الجلسة: 
د هالل بن أحمد الحبسي

ابن دريد١٢
٧ م - ٩ م

ندوة
والية العهد في

 عمان فترة اليعاربة
 والبوسعيديين

وزارة التنمية االجتماعية

وزارة الثقافة 
والرياضة والشباب

اللجنة الثقافية

مبادرة
مجلس صحار الثقافي

- الباحث  أحمد بن سعيد البادي
- إدارة الندوة : عبد العزيز بن

 حسن الشيزاوي

جناح وزارة
 الثقافة والرياضة

 والشباب
٥م - ٧م

جلسة نقاشية 
مساحة بيضاء 

- بشرى خلفان
- سليمان المعمري

- شوقي العنيزي   - تونس

مبادرة 
صالون مقهى ا�دب

أحمد بن ماجد
٦ م - ٨ م

جلسة حوارية
الشباب وصناعة 
ا�فالم الوثائقية

- علي البيماني
- أنور الرزيقي 

وزارة الثقافة
والرياضة والشباب

٢٤



١٤

١٣

١٥

١٦

اليوم السابع
 للفعــــاليــــات
 ا�ربــــــعـــــــاء
أحمد بن ماجد  ١ مـــــــــــــارس

٨ م -١٠ م

جلسة حوارية
جوانب من التحوالت
 الفكرية في سلطنة
 عمان والعالم العربي

- عادل بن محمد المعولي
- د. رنا بنت حمدان الضوياني

- أحمد بن مبارك النوفلي
- عالية بنت هالل السعدي

- إدارة الجلسة:
 د. ربيع بن المر الذهلي

محافظة
جنوب الباطنة

ضيف شرف المعرض

الفراهيدي
٩ م -   ١٠م

جلسة حوارية:
ذخيرة الذات نصوص

 السيرة الذاتية 
في ا�دب العربي

- د. محمود عبد الغنى - المغرب
- إدارة الجلسة:

محمد بن سيف الرحبي
اللجنة الثقافية

الفراهيدي
٨ م- ٩ م

جلسة حوارية
 من َعمان إلى ُعمان

- سمير قديسات  - ا�ردن
اللجنة الثقافية- إدارة المحاضرة  بدر الشيباني

العوتبي
٧ م -٩ م

ندوة
التحول الرقمي

وآثاره

- المكرم حاتم الطائي
- أحمد عمر  

- عبيدلي العبيدلي  - البحرين

مؤسسة الرؤيا 
للصحافة والنشر

٢٥



الجهة المنفذةالمشاركونالفعاليةالقاعة / الفترةاليوم/ التاريخ م

امن اليوم الثَّ
للفعــاليــات
الخـــميــــس
٢مـــــــــــارس

١

٢

٣

٤

٥

أحمد بن ماجد
١٠ ص - ١١:٣٠ ص

أحمد بن ماجد
١١:٣٠ ص -١ ظهرا

جلسة حوارية 
دور مسلسالت الكرتون

 في تحبيب مهارات اللغة
 العربية لدى ا�طفال

جلسة حوارية
دور المؤسسات الثقافية
 المحلية في محافظة

 جنوب الباطنة

- الفنانة قمر الصفدي   - ا�ردن
- إدارة الجلسة: 

اÈعالمية حنيفة العبري 

- سعادة ناصر بن راشد العبري
- سليمان بن سعيد الغشري
- محمد بن سالم المسلمي

- مشعل بن خميس العويسي
- إدارة الجلسة:

خميس بن حمدان الغافري

وزارة الثقافة
والرياضة والشباب

محافظة
جنوب الباطنة

ضيف شرف المعرض

ندوة حوارية وطنية  (٢)
 (المشاركة المجتمعية ودورها في صنع القرار )

الفراهيدي
١٠ ص - ٢ ظهرا

جمعية 
الصحفيين العمانية

محافظة
جنوب الباطنة

ضيف شرف المعرض

الساحة
الخارجية للمركز

١٠ ص-١٠ م

- مرصد الحوقين الفلكيرصد فلكي

أحمد بن ماجد
٤:٣٠م -٦م

جلسة حوارية
عمان في نصوص

 حضارة وادي الرافدين
 والنقوش الصخرية

 في عمان

- د.  نائل حنون
- هالل بن عامر القاسمي 

الشيخ سند بن حمد المحرزي
- حبيب بن مرهون الهادي

- سليمان بن صالح الراشدي
- إدارة الجلسة:

د. سليمان بن صالح الحسيني

جامعة نزوى

٢٦



٦

٨

٧

٩

١٠

امن اليوم الثَّ
للفعــاليــات
الخـــميــــس
٢مـــــــــــارس

ابن دريد
٦م - ٧:٣٠ م

قراءة في كتاب
الرواية النسائية 

العمانية التحوالت
 وسؤال الخصوصية

والمضامين

- د. فوزية الفهدية
- د. فاطمة العليانية 

- إدارة الجلسة: وداد اÈسطنبولي

مجلس إشراقات
ثقافية

التصفيات النهائية على مستوى السلطنة لمسابقة ا�ندية
 لÀبداع الثقافي (مجال الموسيقى واÈنشاد)

الفراهيدي
٥ م - ١٠ م

جناح 
وزارة الثقافة

والرياضة والشباب
٦:٣٠ م - ٨م

جلسة حوارية 
(لَم نكتب؟)

- زكية بنت سعيد الغزيلية
- عبدا� بن مسعود المفرجي

- إدارة الجلسة:
القاص حمود بن سعود الراشدي

مسابقة ا�ندية
لÀبداع الثقافي
٢٠٢٢م - ٢٠٢٣م

وزارة الثقافة
والرياضة والشباب

العوتبي
٦ م - ٩ م

الورشة التدريبية اÈبداعية
الكتابة اÈبداعية المتقدمة

 في القصة القصيرة
- د. الروائية  جوخة الحارثية

اللجنة الثقافية 
بالتعاون مع جامعة
 السلطان قابوس 

أحمد بن ماجد
٦ م - ٨ م

جلسة حوارية
كيفية جعل
الكالسيكيات

في متناول ا�جيال
الشابة

- بيير الرشي - فرنسا
- د. عائشة أسماء فرنان - الجزائر

- إدارة الجلسة:د. محمد المحروقي

اللجنة الثقافية

٢٧



١١

١٣

١٤

١٢

امن اليوم الثَّ
للفعــاليــات
الخـــميــــس
٢مـــــــــــارس

أحمد بن ماجد
٨ م-١٠ م

محافظة
جنوب الباطنة

ضيف شرف المعرض

جلسة حوارية
دور اÈعالم في

المشهد الثقافي

- يوسف بن عبدالكريم الهوتي
- خالد بن صالح الزدجالي

- د. عبيد بن سعيد الشقصي
- إدارة الجلسة:

 خالد بن عبدا� السالمي

جناح  جامعة
 السلطان قابوس

٧م -٨:٣٠م

جناح 
وزارة الثقافة

والرياضة والشباب
٨ م - ٩:٣٠ م

جلسة حوارية 
المرئيات بوصفها أداة لتعزيز الهوية الوطنية

جلسة حوارية
الرواية اÈريترية 

والرواية القطرية
حضور وبصمة

- الروائي  هشام محمود حسن
 صالح (إرتيريا)

- الروائي  أحمد الحمادي - قطر
- إدارة الجلسة: 

د. فوزية بنت سيف الفهدية

جامعة
 السلطان قابوس

صالون فاطمة 
العلياني ا�دبي

مجلس الشورى
ابن دريد

٧:٣٠ م - ٩:٣٠ م
جلسة حوارية

المشاركة السياسية للمرأة في سلطنة عمان
الفرص والتحديات

٢٨



الجهة المنفذةالمشاركونالفعاليةالقاعة / الفترةاليوم/ التاريخ م

اسع اليوم التَّ
للفعـــاليـــات
الجــــمعـــــــة
٣ مــــــــــارس

١

٢

٣

٤

٥

جناح
وزارة الثقافة

والرياضة والشباب
٤:٣٠ م- ٦م

جناح جامعة
السلطان قابوس

٥ م

جلسة نقدية
قراءة في المجموعة

القصصية 
" أيام من مكونو وكورونا"

- د. ابتسام الحجري
- د. مريم الغافرية

- إدارة الجلسة: د. غالية عيسى

صالون فاطمة
العلياني ا�دبي

جامعة
السلطان قابوس

أحمد بن ماجد
٤.٣٠  م - ٦م

المسرح المدرج
٤ م -٥  م

المسرح المدرج
٥ م -  ٦م

جلسة حوارية
ا�فالج في محافظة جنوب
الباطنة (فلج الُميسر وفلج

(æالعوابي أنموذج

التجربة الروائية
للكاتب حجي جابر

تجليات من ا�دب العربي 

- الروائي حجي جابر (إرتيريا) 
- إدارة الجلسة: 

د.منى السليمية

- الشاعر مروان علي- سوريا
- الشاعر حسن المطروشي

- إدارة الجلسة:
الشاعر عوض اللويهي

محافظة
جنوب الباطنة

ضيف شرف المعرض

اللجنة الثقافية

اللجنة الثقافية

فعالية فنية الرسم الحر

- م. أحمد بن سيف
 المزروعي

- عبد العزيز بن يحيى الخروصي
- إدارة الجلسة:

خليفة بن سالم الصارمي

٢٩



٧

٩

٨

١٠

العوتبي
٧ م- ٩م

اسع اليوم التَّ
للفعـــاليـــات
الجــــمعـــــــة
ورشة مهارات الكتابة٣ مــــــــــارس

أحمد بن ماجد٦
٦م - ٧:٣٠ م

جلسة حوارية
أهمية المسرح في
الصناعات اÈبداعية

- د. عبد الكريم جواد
- د. كاملة الهنائية
- د. رحيمة الجابرية

- إدارة الجلسة: د. سعيد السيابي

- د. حمد بن حمود الغافري

جامعة
السلطان قابوس 

محافظة
جنوب الباطنة

ضيف شرف المعرض

جناح
وزارة الثقافة

والرياضة والشباب
٦ م - ٨ م

مجموعة (بنت البليد) 
 القصصية

قراءة في كتاب جماعي

- د. إحسان صادق اللواتي 
- د. فاطمة العليانية 

- د. سعيد بيت مبارك 
- مفيدة جاء با� - تونس 

- إدارة الجلسة: إيمان الكلبانية

مجلس
إشراقات ثقافية

أمسية فنية المسرح المدرج
٦م - ٨ م

- معزوفات موسيقية
- موشحات فرقة البلد

- منوعات غنائية

اللجنة الثقافية

أحمد بن ماجد
٧:٣٠م - ١٠ م

أمسية شعرية
الشعر النبطي (١)

أمسية شعرية
الشعر الفصيح (٢)

- الشاعر  خليفة بن سعيد الغافري
- الشاعر  مطر بن ضحي البريكي

- الشاعر  يحيى بن جميل الوهيبي
- إدارة ا�مسية:

 الشاعرة أصيلة بنت سيف السهيلية

- الشاعرة بدرية بنت محمد البدري
- الشاعر إبراهيم بن عبدا� السالمي 

- الشاعر سعيد بن هاشل اليعربي
- إدارة ا�مسية:

 الشاعر محمد بن سالم الصارمي

محافظة
جنوب الباطنة

ضيف شرف المعرض

٣٠



١٢

١١

المسرح المدرج١٣
٨ م - ١٠ م

اسع اليوم التَّ
للفعـــاليـــات
الجــــمعـــــــة
٣ مــــــــــارس

جلسة حوارية
سعدون جابر

سفير ا�غنية العراقية

- الفنان العراقي سعدون جابر 
- إدارة الجلسة : سها الرقيشية

الفراهيدي
٨ م - ١٠ م

جلسة حوارية 
الشباب واالقتصاد

الرقمي

- سهى بنت سالم الوهيبية
- أحمد بن ناصر الناعبي 

وزارة الثقافة
والرياضة والشباب

جناح
وزارة الثقافة

والرياضة والشباب
٨ م -١٠ م

القوة الناعمة
قراءة في كتاب
(القوة الفطنة

لمواجهة التحديات
ا�منية الخارجية
واÈعالم والحرب
في بيئة أمنية

متغيرة)

- راشد بن حمود التمامي
- د. عبد الناصر بن أحمد العبري 

 إدارة الجلسة:  
 خالد الصافي الحريبي

وزارة الثقافة
والرياضة والشباب

وزارة الثقافة
والرياضة والشباب

٣١



الجهة المنفذةالمشاركونالفعاليةالقاعة / الفترةاليوم/ التاريخ م

اليوم العاشر
للفعــاليـــات
الســــــــــــبت
٤مــــــــــــارس

١

٢

٣

٤

٥

الفراهيدي
١٠ ص 

أحمد بن ماجد
١١ ص - ١ ظهرا

العوتبي
١١ ص - ١ ظهرا

أحمد بن ماجد
٣ م - ٥ م 

جلسة حوارية
حركة النسخ والتوثيق في
محافظة جنوب الباطنة
(التوثيق الصخري، توثيق

الوثائق ونسخ المخطوطات)

جلسة حوارية
جائزة الشيخ حمد

للترجمة والتفاهم الدولي 

جلسة حوارية
فن الحوار مع اÜخر

ورشة في التأليف
المسرحي

- د. حنان أحمد الفياض  - قطر
- د. امتنان صمادي   - ا�ردن

- إدارة الجلسة
الكاتب محمد الشحري

- حارث بن سيف الخروصي 
- د. عبد العزيز بن هالل الخروصي 

- سيف بن مسلم المحروقي 
- إدارة الجلسة

 د. طالب بن سيف الخضوري

 - أسامة بن زايد الشقصي

- د. صالح بن محمد الفهدي
- د.محمد بن سيف الحبسي

- د. علي بن سليمان السليماني
- الكابتن علي بن عبدا� الحبسي

- يوسف بن درويش العامري
- إدارة الجلسة: 

هالل بن سالم الهاللي

اللجنة الثقافية

محافظة
جنوب الباطنة

ضيف شرف المعرض

محافظة
جنوب الباطنة

ضيف شرف المعرض

وزارة الثقافة
والرياضة والشباب

ابن دريد
١٠:٣٠ ص- ١:٣٠ ظهرا

ورشة عمل
 حشد الدعم والتسويق
 لدور النشر والمكتبات

الثقافية

اللجنة الثقافية- وليد بن علي البادي

٣٢



عدد الفعاليات

عدد المؤسسات  المشاركة في الفعاليات

المؤسسات
المشــــاركة 

مبادرات٢٤ ١٠

فعـــالية عامـــة ٨٧

محافظة جنوب الباطنة ضيف شرف المعرض٢٦ 

اللجنة الثقافية٢٦

٣٣



برنامج ردهة الفنون



محتوى ردهة الفنون
قاعـــة الفعاليـــات الثقافيـــة ( الفراهيـــدي )

ركن ومعرض أبجديات ولون (الجمعية العمانية للفنون)

معرض مسابقه اقرأ الدولية للتصوير الضوئي 

معرض مسابقه ا�ندية لÀبداع الثقافي (فنون تشكيلية)

معرض ألف كلمة (جامعة التقنية والعلوم التطبيقية )

معرض أنامل ا�حداث ( وزاره التنمية االجتماعية) 

ركن سفير ا�غنية العمانية (سالم بن علي بن سعيد) 

ركن الجمعية العمانية للمرأة بمسقط

ركن سفراء الفن العماني

ركن نائلة للفنون

ركن صالون المواطنة الثقافي

ركن  مداد للخط العربي 

ركن  مكتبة هنر 

ركن  بخط ُنتيله

ركن مرسم رواد صحم

ركن  مغامرات عمان

استديو تصوير قمرة 

استديو شمال شرق

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤

١٥

١٦

١٧

١٨

٣٥



الوقت اليوم اÈشرافالمشاركونالفعاليةالتاريخ

الخميس

الجمعة

السبت

ا�حد

٢/٢٣

٢/٢٤

٢/٢٥

٢/٢٦

جلسة الفنون ( مقهى الفنون ) في جناح الجمعية العمانية للفنون
إدارة الجلسات الحوارية (بدر النبهاني )

جلسة حوارية - كتاب النص
 المسرحي والسينمائي

٦:٣٠ م -  ٨ م

٨ م - ٩:٣٠ م

محاضرة فنيه

معزوفات موسيقية

وزارة الثقافةعادل الرديني٤ م - ٦ م
والرياضة والشباب

وزارة الثقافة
والرياضة والشباب

وزارة الثقافة
والرياضة والشباب

وزارة الثقافة
والرياضة والشباب

وزارة الثقافة
والرياضة والشباب

فريق سفراء الفن العماني

فريق سفراء الفن العماني

سفراء الفن

عازف فرد: آلة القيثارة

٦:٣٠ م - ٨ م
محاضرة  رواد التصوير الضوئي

 في سلطنة عمان

جلسة حوارية٨ م - ٩:٣٠ م
 المدارس الموسيقية

الجمعية العمانية للفنون

الجمعية العمانية للفنون

 ٤:٣٠ م  -٦ م

٦:٣٠ م - ٧.٣٠ م

٧.٣٠ م -٩ م

٩ م

حلقة حوارية 
 الفن والثقافة المعاصرة

معزوفات موسيقية

Los amigos فرقة معزوفات موسيقية
محاضرة 

فنون االيقاعات العربية

تقديم د. ياسر المنجي
إدارة الجلسة اÈعالمية سارة علي

 عبدا� شعبان - آلة الساكسفون

الجمعية العمانية للفنون

معزوفات موسيقية

٧ م - ٨:٣٠ م
جلسة حوارية عن فوز 

فرقة الدن  بجائرة السلطان 
قابوس للثقافة والفن

محمد النبهاني 
محمد خلفان

محمد البلوشي٨:٣٠ م - ٩:٣٠ م
عازف بيانو

٣٦



الوقت اليوم اÈشرافالمشاركونالفعاليةالتاريخ

الثالثاء

ا�ربعاء

اÈثنين

٢/٢٨

٣/١

محاضرة -  النحت
في سلطنة عمان 

من الحلم الى االستدامة

 ٦:٣٠ م - ٨ م

٨ م - ٩:٣٠ م

 ٤:٣٠ م - ٦ م

وزارة الثقافة
والرياضة والشباب

وزارة الثقافة
والرياضة والشباب

وزارة الثقافة
والرياضة والشباب

وزارة الثقافة
والرياضة والشباب

وزارة الثقافة
والرياضة والشباب

وزارة الثقافة
والرياضة والشباب

فريق سفراء الفن العماني

فريق سفراء الفن العماني

 ٤ م  -٥ م

٥ م - ٧ م

٧ م -٨.٣٠ م

٦ م -٩.٣٠ م

٩ م

٢/٢٧
جلسة حوارية عن  المسرح

معزوفات موسيقية

د.علي الجابري 

الجمعية العمانية للفنون
سعاد عبدا� العلوي

جلسة حوارية أساسيات التصوير
 الضوئي والتقنيات الحديثة

مقطوعات موسيقية

جلسة حوارية عن المسرح

مقطوعات موسيقية (بيانو)

الجمعية العمانية للفنون

طلبة جامعة السلطان قابوس

الجمعية العمانية للفنون

فريق بيت العاقلفريق بيت العاقل جلسة / تجارب فنية من
الحركة التشكيلية العمانية

حسن علي حسن

جامعة السلطان قابوس

د. عبدالكريم الميمني
إدارة الجلسة اÈعالمية سارة علي

الجمعية العمانية للفنون

شفاء بنت سيف ا�خزمية 

حلقة حوارية / أبعاد تشكيلية ٤:٣٠ م  -٦ م
 في الصحف المحلية

جلسة حوارية عن
الفنون المعاصرة

٦:٣٠ م - ٨ م

مقطوعات موسيقية ٨ م  - ٩ م
 (بيانو)

٣٧



 ٩ م

الوقت اليوم اÈشرافالمشاركونالفعاليةالتاريخ

ا�ربعاء

الخميس

٣/١

٣/٢

الجمعة
٣/٣

جلسة / تجارب فنية من
الحركة التشكيلية العمانية

وزارة الثقافة
والرياضة والشباب

وزارة الثقافة
والرياضة والشباب

فريق سفراء الفن العماني

فريق سفراء الفن العماني

فريق بيت العاقلفريق بيت العاقل٦ م  - ٩:٣٠ م

فريق بيت العاقلفريق بيت العاقل

الجمعية العمانية للفنونمعزوفات موسيقية

٣ م -  م٤:٣٠

٦ م  - ٩:٣٠ م

محاضرة فنية  
(فنون الذكاء الصناعي

ما لها وما عليها)

د.سلمان الحجري

جلسة / تجارب فنية من
الحركة التشكيلية العمانية

حلقة حوارية بعنوان
(الحرف العربي )

٥ م - ٧ م

٧.٣٠ م - ٩ م

 محمد الفارسي
إدارة الجلسة اÈعالمية سارة علي

Los Mejores فرقه

٣٨

معزوفات موسيقية

وزارة الثقافة
والرياضة والشباب الجمعية العمانية للفنون ٥ م -  ٧:٣٠ م

جلسة حوارية 
رواد الفن العماني الراحلين
أيوب ملنج  ومحمد نظام

وزارة الثقافة
والرياضة والشباب ابراهيم البلوشي (عود)٨ م



الوقت اليوم اÈشرافالمشاركونالفعاليةالتاريخ

الخميس

الجمعة

السبت

ا�حد

٢/٢٣

٢/٢٤

٢/٢٥

٢/٢٦

الورش الفنية  
قاعة الجمعية العمانية للفنون 

٥ م -  ٧ م

٥ م -  ٧ م

١٠ ص - ١١ ص

١٠ ص - ١١ ص

٨ م -  ٩ م

١٠ ص - ١١ ص

فريق سفراء الفن العماني

ورشة فنية

ورشة فنية

جمعية المرأة العمانية
 بمسقط 

فريق سفراء الفن العماني

ورشة فنية

ورشة الخط العربي
(خط الرقعة)

ورشة  فنية
(الرسم بالسكين)

فهد يمين

عبدالمجيد كاروه

الجمعية العمانية للفنون نبيل القيضيورشة في خط الوسام

ورشة  فنية
ورشة الرسم الحر

ورشة في النحت
والزخرفة الجبسية

ورشة صيانة آلة العود

ورشة التصوير الضوئي

١٠ ص - ١١ ص

٤ م - ٦ م

٦ م - ٧ م

 ٧ م - ٨ م

٨ م - ٩ م

سامي السيابي

عيسى المفرجي

يوسف ا�زكي

الجمعية العمانية للفنون

الجمعية العمانية للفنون

فريق سفراء الفن العماني

جمعية المرأة العمانية
بمسقط 

جمعية المرأة العمانية
 بمسقط 

جمعية المرأة العمانية
بمسقط 

جمعية المرأة العمانية
 بمسقط 

جمعية المرأة العمانية
بمسقط 

جمعية المرأة العمانية
 بمسقط 

جمعية المرأة العمانية
بمسقط 

٣٩



الوقت اليوم اÈشرافالمشاركونالفعاليةالتاريخ

٢/٢٧

٢/٢٨

االثنين

الثالثاء

ورشة فنية١٠ ص - ١١ ص

ورشة  الخط العربي

ورشة الرسم الكرتوني

ورشة 

النحت والزخرفة الجبسية

١٠ ص - ١١ ص

١٢ م - ١ م

٦ م - ٧م

جمعية المرأة العمانية
بمسقط

جمعية المرأة العمانية
بمسقط

الجمعية العمانية للفنونسلطان الراشدي

الجمعية العمانية للفنونعواطف الفزارية

الجمعية العمانية للفنونعيسى المفرجي

١٠ ص - ١١ ص

١١ ص - ١٢  م

 ٥ م - ٧ م

٧ م -٨ م

٨ م -٩ م

ورشة فنية

ورشة  الخط العربي

ورشة الرسم باستخدام

ا�لوان الزيتية

ورشة صيانة آلة العود

ورشة  خط الوسام

سلطان الراشدي

سعيد الرويضي

يوسف ا�زكي

 نبيل القيضي

الجمعية العمانية للفنون

فريق سفراء الفن العماني

الجمعية العمانية للفنون

جمعية المرأة العمانية
بمسقط

جمعية المرأة العمانية
بمسقط

٤٠



الوقت اليوم اÈشرافالمشاركونالفعاليةالتاريخ

٦ م -  ٧ م

١٠ ص - ١١ ص

٤ م - ٦ م

ورشة فنية

ورشة فنية

ورشة فنية
فن الريزن

ورشة في الرسم

صالون المواطنة الثقافيصالون المواطنة الثقافي

الفنان أنور سونيا

مكتبة هنرسليمان الصبحيورشة فنية الخط العربي

ورشة الرسم الكرتوني

١٠ ص - ١١ ص

٤ م - ٦ م

الجمعية العمانية للفنون ٧ م - ٨ م

الجمعية العمانية للفنون

ا�ربعاء

الخميس

٣/١

٣/٢

عواطف الفزارية

جمعية المرأة العمانية
بمسقط

جمعية المرأة العمانية
بمسقط

جمعية المرأة العمانية
بمسقط

جمعية المرأة العمانية
بمسقط

٤١





 فعاليات
ومناشط الطفل



المنفذونالفعاليةالفترةالركناليوم/ التاريخ م

الخــميــس
٢٠٢٣/٢/٢٣

١

القراءة والكتابة
 والفنون

متحف الطفل

المسرح

١٠- ١١ صباحا

١١ - ١ ظهرا

٢- ٤ مساء

٤ - ٥ مساء

٦- ٨ مساء

بالقراءة أرسم عالمي

عرض فنون تشكيلية

 ورشة رسم شخصيات من كتاب

ورشة ا�لعاب التدريبية

ورشة  لنرسم بأسلوب محيي الدين اللباد
 وحلمي التوني لليافعين من عمر ١٣-١٧

مريم جمعة الجابرية

مريم علي  القمشوعي

د. ليلى سالم السالمى

مكتبة ا�طفال العامة

محافظة جنوب الباطنة
ضيف شرف المعرض

 ١٠ صباحا - 
١٠ مســــــاء

تطبيقات عملية لمعروضات المتحف 
المشغوالت اليدوية التقليدية

صناعة الفخار والتلوين
ورش البرمجة واالبتكار

متحف الطفل 
الحرفية خديجة العامرية

مركز الحرف اليدوية 
مركز ا�طفال العالمي 

١٢-١ مساء

٤- ٦ مساء

٦-٧ مساء

ورشة لغة اÈشارة لçطفال 

فقرات ترفيهية تعليمية لçطفال

(التوستماسترز) فن التحدث 

سماح عبدا� العريمية
ورشة سالمتك -اÈسعافات ا�ولية واÈنعاش

وأساليب السالمة
١٠ صباحا- 

١٢ ظهرا

محافظة جنوب الباطنة 
ضيف شرف المعرض

محمد عبدا� الشيزاوي

موزة بنت سالم الغافرية

٤٤



المنفذونالفعاليةالفترةالركناليوم/ التاريخ م

الخــميــس
٢٠٢٣/٢/٢٣

١

العلوم

٧-٧:٣٠ مساء

٧:٣٠- ٩ مساء

الحكواتية ثمنه الجندل الحكواتي 
حكايات بالدي

جواز ا�سرة القارئة

فعالية تحدث كي أراك

حكايات من قطر

الطالب/ ياسين بن فهمي المسكري
المتأهل في مسابقة تحدث كي

أراك للنهائيات لعام ٢٠٢٣

إيمان سليم الكلباني

٤ -٧ مساء

١٠صباحا-
١ ظهرا

١٠صباحا-
١ ظهرا

٧ - ١٠ مساء

محافظة جنوب الباطنة
ضيف شرف المعرض

مركز العلوم والتكنولوجيا

إيمان فضل

مؤسسة مواهب

 عروض االبتكارات العلمية

عرض الروبوتات الزاحفة 
والروبوتات الطائرة

 ورشة السلحفاة الحزينة

ورشة الشفرة السرية لتعلم
البرمجة

المسرح
مركز أدب الطفل - قطر 

٤٥



ورشة لغة اÈشارة لçطفال 

فقرات ترفيهية تعليمية لçطفال

(التوستماسترز) فن التحدث 

المنفذونالفعاليةالفترةالركناليوم/ التاريخ م

الجمعــــــة
٢٠٢٣/٢/٢٤

٢

القراءة والكتابة
 والفنون

متحف الطفل

المسرح

٤- ٥ مساء

٥ - ٦٫٣٠

٧ - ٨ مساء

ورشة الرسم والتشكيل

الحكواتي: يال نغني

مبدعون

٤- ١٠ مساء

تطبيقات عملية لمعروضات المتحف 

المشغوالت اليدوية التقليدية 

صناعة الفخار والتلوين 

ورش البرمجة واالبتكار 

متحف الطفل 

الِحرفية خديجة العامرية 

مركز الحرف اليدوية 

مركز ا�طفال العالمي 

٥-٦ مساء

٤-٥ مساء

 ورشة كيف أحمي نفسي  

يوم كيميائي

عفراء علي المقبالية

محافظة جنوب الباطنة 
ضيف شرف المعرض

ريم حمود  الزكواني

مكتبة ا�طفال العامة 
الحكواتية/ ضحى خصاونة

منيرة عبدا� هاشم الفكرية

٧:٣٠- ٨ مساء

الحكواتي محمد القمشوعي

الطالبة / مالك بنت سلطان
 الزيدية الفائزة بالمركز ا�ول

 في مسابقة تحدث كي أراك
 لعام ٢٠٢٣

فعالية تحدث كي أراك

الحكواتي: حكايات بالدي

فن التحدث (التوستماسترز)٦-٧:٣٠ مساء

متحف الطفل 

٤٦



المنفذونالفعاليةالفترةالركناليوم/ التاريخ م

الجمعــــــة
٢٠٢٣/٢/٢٤

٢

العلوم

مركز ا�طفال العالمي٨ - ٩ مساء ألعاب طفلك طريق نحو اÈبداع

محافظة جنوب الباطنة
ضيف شرف المعرض

 ورشة المخترع الصغير

المسرح

 ١٠ صباحا -
 ١ ظهرا

 
عرض مشروع المدارس الخضراء٤ - ٧  مساء

تجارب عملية ٧ - ١٠ مساء

جمعية ا�طفال أوال

المعهد الوطني للطفولة

٤٧



المنفذونالفعاليةالفترةالركناليوم/ التاريخ م

الســــــبت
٢٠٢٣/٢/٢٥

القراءة والكتابة٣
 والفنون

متحف الطفل

ورشة لون وتعلم حقوقك

ورشة فن لف الورق للناشئة  
من سن ١٠- ١٣

ورش فنية مستوحاة من التراث
الُعماني

قراءة القصص باللهجة العمانية
عرض أول تجربة في السلطنة

والخليج (برنامج القصص التفاعلي
باللهجة العمانية)

قراءة في المجموعة القصصية حول
الثقافة االستثمارية والتأمينية  (١)  

حفل توقيع كتب سلسلة عمان تحكي
الكاتب عبدا� بن مسعود المفرجي

الكاتبة نجوى الدرعاوي
الكاتب مهند العاقوص

اللجنة العمانية لحقوق اÈنسان ١٠ - ١١ صباحا

١١ صباحا-
١ ظهرا

١ - ٢ ظهرا

٢- ٣ ظهرا

٥-٦ مساء

٧- ٨ مساء

مكتبة ا�طفال العامة

مركز التعلم بالمتحف الوطني

كوثر بنت أحمد الحارثية

الهيئة العامة لسوق المال
بالتعاون مع ستوديو بهجة

قسم ثقافة الطفل بوزارة
 الثقافة والرياضة والشباب 

١٠ صباحا - 
١٠ مساء

تطبيقات عملية لمعروضات المتحف 

المشغوالت اليدوية التقليدية

صناعة الفخار والتلوين 

ورش البرمجة واالبتكار 

 

متحف الطفل 

الِحرفية خديجة العامرية 

مركز الحرف اليدوية 

مركز ا�طفال العالمي 

٤٨



المنفذونالفعاليةالفترةالركناليوم/ التاريخ م

العلوم

الســــــبت
٢٠٢٣/٢/٢٥

٣

١١ صباحا -
١ مساء

١٠  - ١١صباحا

٤-٦ مساء

٧:٣٠ مساء

٧:٣٠-٨:٣٠
 مساء 

المسرح

مسابقات تعليمية لçطفال 

فن التحدث (التوستماسترز)

الحكواتي: حكايات بالدي

ماذا تعرف؟
فقرة حوارية حول حقوق الطفل

شركة شيزكا لتنظيم وإقامة
الفعاليات 

متحف الطفل

محافظة جنوب الباطنة 
ضيف شرف المعرض

الحكواتي أحمد الراشدي
الحكواتي محمد القمشوعي

جمعية ا�طفال أوًال

ورش االبتكارات العلمية ١٠صباحا- 
١ ظهرا

٤ - ٧
مساء

٧ - ١٠
مساء

محافظة جنوب الباطنة
ضيف شرف المعرض

�D Factory Lab
ورشة الطباعة ثالثية ا�بعاد

للناشئة باستخدام
ToyBox طابعات

المعهد الوطني للطفولة ورش ألعاب الذكاء

الحكواتي

٤٩



ا�حـــــــــــد
٢٠٢٣/٢/٢٦

٤

المنفذونالفعاليةالفترةالركناليوم/ التاريخ م

القراءة والكتابة
 والفنون

عرض مبادرات قرائية من تجارب
المدارس

مغامرات عمران وتنمية

قراءة في المجموعة القصصية حول
الثقافة االستثمارية والتأمينية (٢)

لنرتقي بوعينا

أقصوصة وفن

١٠ صباحا-
١ ظهرا

٢ - ٣ ظهرا

٤- ٥ عصرا

٥-٦ مساء

٦- ٧ مساء

محافظة جنوب الباطنة 
ضيف شرف المعرض

ليلى عامر المعني

الهيئة العامة لسوق المال
بالتعاون مع ستوديو بهجة

وزارة التنمية االجتماعية 
(دائرة شؤون ا�حداث)

فتحية عبدا� الفجري
 (ُرواق ا�دب)

استراتيجيات تنمية الكتابة اÈبداعية٧ -٩ مساء

 

أحمد بن مرهون البوسعيدي

١٠ صباحا - متحف الطفل
١٠ مساء

متحف الطفل 

الِحرفية خديجة العامرية

مركز الحرف اليدوية

مركز ا�طفال العالمي 

 

 

تطبيقات عملية لمعروضات المتحف

المشغوالت اليدوية التقليدية

صناعة الفخار والتلوين

ورش البرمجة واالبتكار 

 

 

٥٠



ورشة : الطباعة ثالثية ا�بعاد 
من التصميم حتى التنفيذ

المنفذونالفعاليةالفترةالركناليوم/ التاريخ م

العلوم

المذيعون٤-٥ مساء ألعاب تفاعليه

محافظة جنوب الباطنة
ضيف شرف المعرض

محافظة جنوب الباطنة
ضيف شرف المعرض

المسرح

 ١٠ صباحا - ١ ظهرا

 ١٠ صباحا - ١ مساء

٥ - ٦ مساء
ا�حـــــــــــد
٢٠٢٣/٢/٢٦ (قــــــاعة ابن دريد)٤

٧ - ٧:٣٠ مساء

٧:٣٠ - ٩ مساء

مواهب موسيقية

كيف أختار القصة التي
تناسب طفلي

الحكواتي: حكايات بالدي

مسرحية مطبخ الحكايات

د. فاطمة بنت أنور اللواتية

الحكواتية نوال الدرمكية

فرقة هواة الخشبة

عرض مشروع المدارس الخضراء

مركز العلوم والتكنولوجيا لنبحر بأمان في عالم اÈنترنت ٤ - ٧  مساء

مؤسسة مواهب٧ - ١٠ مساء

٥١



متحف الطفل 

الِحرفية خديجة العامرية

مركز الحرف اليدوية

مركز ا�طفال العالمي 

 

 

تطبيقات عملية لمعروضات المتحف

المشغوالت اليدوية التقليدية

صناعة الفخار والتلوين

ورش البرمجة واالبتكار 

 

 

المنفذونالفعاليةالفترةالركناليوم/ التاريخ م

اÈثنيــــــــن
٢٠٢٣/٢/٢٧

القراءة والكتابة٥
 والفنون

متحف الطفل

محافظة جنوب الباطنة 
ضيف شرف المعرض

æكرتوني æورشة كن رسام 

قصة ورقة مقص

جلسة حوارية (الكتابة لçطفال)
 مع ضيفة المعرض: الكاتبة أمل فرح

ورشة تفاعلية: الحقوق النفسية
للطفل ممثلة في أثر الكلمة

قراءة في المجموعة القصصية حول
الثقافة االستثمارية والتأمينية (٣)

عرض مبادرات قرائية من تجارب
المدارس ١١- ١ ظهرا

١٠- ١١ صباحا

٢ -٣ مساء

٤ - ٥ مساء

٦ - ٧ مساء

٧ - ٩ مساء

نورة بنت حمد الصبحية 
موزة بنت علي المزروعية

نرمين مأمون قزعون

 الهيئة العامة لسوق المال
بالتعاون مع ستوديو بهجة

مريم بنت عبدا� السلماني

١٠ صباحا - 
١٠ مساء

متحف الطفل 

الِحرفية خديجة العامرية

مركز الحرف اليدوية

مركز ا�طفال العالمي 

 

 

تطبيقات عملية لمعروضات المتحف

المشغوالت اليدوية التقليدية

صناعة الفخار والتلوين

ورش البرمجة واالبتكار 

 

 ٥٢



المنفذونالفعاليةالفترةالركناليوم/ التاريخ م

العلوم

محافظة جنوب الباطنة
ضيف شرف المعرض

المسرح

اÈثنيــــــــن
٢٠٢٣/٢/٢٧

٥

مروى حميد الحارثية

مسرحية طبيبنا
الطبيب راشد بن عميرة 

فقرة تفاعلية - الدراما لçطفال

محمد عبدا� الشحي العمل التطوعي للناشئة

الحكواتية ميثاء المنذرية الحكواتي : حكايات بالدي

مكتبة ا�طفال العامة مسرحية أرض العجائب

١٠ صباحا -١٢ ظهرا

٦ مساء

٦-٧ مساء 

    ٧ - ٧:٣٠ مساء

      ٧:٣٠ - ٩ مساء

     ١٠ - ١١ صباحا

١١ صباحا -١٢ مساء

٧ مساء

مركز العلوم والتكنولوجيا ورشة تقنية النانو المسلية 

ورشة عبقري الب

اكتشف الروبوتات

ورشة العالم من حولنا

هبة عبد ا� السيابية

المعهد الوطني للطفولة

مؤسسة مواهب ٧ - ١٠ مساء

٥٣



متحف الطفل 

الِحرفية خديجة العامرية

مركز الحرف اليدوية

مركز ا�طفال العالمي 

 

 

تطبيقات عملية لمعروضات المتحف

المشغوالت اليدوية التقليدية

صناعة الفخار والتلوين

ورش البرمجة واالبتكار 

 

 

المنفذونالفعاليةالفترةالركناليوم/ التاريخ م

القراءة والكتابة
 والفنون

متحف الطفل

محافظة جنوب الباطنة 
ضيف شرف المعرض

ورشة تدريبية (فنّيات الكتابة لليافعين)
 مع ضيفة المعرض: أمل فرح

١١- ١ ظهرا

١٠- ١١ صباحا

٢ -٣ مساء

٣ - ٤ مساء

٥ - ٦ مساء

٦ - ٧ مساء

٧ - ٩ مساء

التوعية بحقوق الطفل

استوديو بنون

قراءة في المجموعة القصصية حول
 الثقافة االستثمارية والتأمينية (٤)

تحدي القراءة لçطفال

حكايات وفن 
(جلسة قرائية وأنشطة تعليمية وفنية)

عرض فنون تشكيلية

عائشة بنت منصور البحرية
مريم سعيد العبيداني

مكتبة المعرفة العامة

مكتبة حي المعرفة ا�هلية

الهيئة العامة لسوق المال
بالتعاون مع ستوديو بهجة

أحمد بن خميس الغابشي

الثـــــــالثاء
٢٠٢٣/٢/٢٨

٦

١٠ صباحا - 
١٠ مساء

متحف الطفل 

الِحرفية خديجة العامرية

مركز الحرف اليدوية

مركز ا�طفال العالمي 

 

 

تطبيقات عملية لمعروضات المتحف

المشغوالت اليدوية التقليدية

صناعة الفخار والتلوين

ورش البرمجة واالبتكار 

 

 
٥٤



المنفذونالفعاليةالفترةالركناليوم/ التاريخ م

الثـــــــالثاء
٢٠٢٣/٢/٢٨

٦

العلوم

محافظة جنوب الباطنة
ضيف شرف المعرض المسرح

 ١٠ صباحا -
 ١ ظهرا

 
٤ - ٧  مساء

جمعية ا�طفال أوال٧ - ١٠ مساء

ورش االبتكارات العلمية

تكنولوجيا وعلوم الفضاء

نادي المحترفين الصغار

يعرب المعمري

١٠-١٢ مساء 

١٢-١:٣٠ مساء

        ٤ - ٦  مساء 

       ٦ - ٧ مساء

   ٧-٧:٣٠ مساء

٧:٣٠ - ٩ مساء

خديجة بنت  ناصر المحروقية إكسير الضرب والقسمة

المقهى العلمي للصغار 

مواهب موسيقية (عزف)

الدائرة ا�كبر (ألعاب تنمية المهارات)

الحكواتي: حكايات بالدي

ورشة المتطوع الصغير

عادل بن إبراهيم الفزاري 

شيزكا - لتنظيم وإقامة الفعاليات

الحكواتي راشد الغافري

الحسين علي العامري

محافظة جنوب الباطنة
ضيف شرف المعرض

٥٥



متحف الطفل 

الِحرفية خديجة العامرية

مركز الحرف اليدوية

مركز ا�طفال العالمي 

 

 

تطبيقات عملية لمعروضات المتحف

المشغوالت اليدوية التقليدية

صناعة الفخار والتلوين

ورش البرمجة واالبتكار 

 

 

المنفذونالفعاليةالفترةالركناليوم/ التاريخ م

القراءة والكتابة
 والفنون

متحف الطفل

سمية سعد عبد الغفار

ورشة تدريبية (القصص المصّورة)
مع ضيفة المعرض: الكاتبة أمل فرح

١١- ١ ظهرا

١٠- ١١ صباحا

 ١٢ مساء

١ - ٢ مساء

٤ - ٥ مساء

٦ - ٨ مساء

بريد الطفل 
بريد السالم من أطفال ُعمان

قراءة في المجموعة القصصية حول
 الثقافة االستثمارية والتأمينية (٥)

ورشة ارسم بالفحم

حكايات وفن 
(جلسة قرائية وأنشطة تعليمية وفنية)

ورش فنية لçطفال
ارسم قّصتك

رحمة حمد المعمرية 
ندى خميس الرحبية

يونس نبهان المعمري

مكتبة حي المعرفة ا�هلية

الهيئة العامة لسوق المال
بالتعاون مع ستوديو بهجة

١٠ صباحا - 
١٠ مساء

متحف الطفل 

الِحرفية خديجة العامرية

مركز الحرف اليدوية

مركز ا�طفال العالمي 

 

 

تطبيقات عملية لمعروضات المتحف

المشغوالت اليدوية التقليدية

صناعة الفخار والتلوين

ورش البرمجة واالبتكار 

 

 

ا�ربعــــــاء
٢٠٢٣/٣/١

٧

٥٦



ا�ربعــــــاء
٢٠٢٣/٣/١

٧

المنفذونالفعاليةالفترةالركناليوم/ التاريخ م

العلوم

مختبر المرح

المسرح

 ١٠ صباحا -
 ١٢ ظهرا

 
٤ - ٦  مساء

٦.٣٠ - ١٠ مساء

٧-٨ مساء 

٨- ١٠  مساء

     
٤ - ٧ مساء

 
٧ - ١٠ مساء

يعرب المعمري

المعهد الوطني للطفولة

نادي الهندسة - جامعة البريمي

اللجنة العمانية لحقوق اÈنسانمعæ من أجل حقوق الطفل

الحكواتي أحمد الراشدي

متحف الطفل

مجلة مرشد

د. فاطمة  بنت أنور اللواتية

جلسة مع الحكاية

الحكواتي: حكايات بالدي

قراءة قصة مع ا�طفال

احتفالية مرشد بيومها السنوي

ورشة الروبوت الشمسي

١٠ - ١١ ص

١٢ - ١ ظهرا

ورشة  إعادة التدوير

تجارب تكنولوجيا من المستقبل

الحساب الذهني

٥٧



متحف الطفل 

الِحرفية خديجة العامرية

مركز الحرف اليدوية

مركز ا�طفال العالمي 

 

 

تطبيقات عملية لمعروضات المتحف

المشغوالت اليدوية التقليدية

صناعة الفخار والتلوين

ورش البرمجة واالبتكار 

 

 

٥٨

الخميس
٢٠٢٣/٣/٢

٨

المنفذونالفعاليةالفترةالركناليوم/ التاريخ م

القراءة والكتابة
 والفنون

متحف الطفل

١١- ١ ظهرا

١٠- ١١ صباحا

  ٢ - ٣ مساء

٤ - ٥ مساء

٦ - ٨ مساء

ميثاء بنت خلفان  المنذرية 
(مكتبة هيا نقرأ)

ورشة حجرة ورقة مقص

محافظة جنوب الباطنة
ضيف شرف المعرض

مبادرات قرائية

صناعة فواصل الكتب

 ورشة قصتي

فن كتابة قصص ا�طفال 
(الفكرة- التأليف- المراجعة

 التصميم- النشر)

شاكرة بنت عبدا� المغيرية

إيمان فضل 

محمد بن عامر  المعمري

١٠ صباحا - 
١٠ مساء

متحف الطفل 

الِحرفية خديجة العامرية

مركز الحرف اليدوية

مركز ا�طفال العالمي 

 

 

تطبيقات عملية لمعروضات المتحف

المشغوالت اليدوية التقليدية

صناعة الفخار والتلوين

ورش البرمجة واالبتكار 

 

 



الخميس
٢٠٢٣/٣/٢

٨

المنفذونالفعاليةالفترةالركناليوم/ التاريخ م

العلوم

المسرح

 ١٠ صباحا -
 ١ ظهرا

 
٥ - ٧ مساء

٧ - ٧:٣٠ مساء

٧-٩ مساء 

محافظة جنوب الباطنة 
ضيف شرف المعرض

محافظة جنوب الباطنة 
ضيف شرف المعرض

فن المناظرات

لنرتقي بوعينا 

فقرة تحدث كي أراك 

فن المناظرات

وزارة التنمية االجتماعية
(دائرة شؤون ا�حداث)

الطالبة / سديم بنت فريد الكندية 
الفائزة يالمركز الثاني في مسايقة

 تحدث كي أراك لعام ٢٠٢٣

١٠ صباحا -
١ ظهرا

 

٤ - ٧  مساء

٧ - ١٠ مساء

المعهد الوطني للطفولةورشة  توصيل الدوائر الكهربائية

نادي االبتكار وريادة ا�عمال
جامعة البريمي

مؤسسة مواهب

 تجارب عودة من المستقبل 

اكتشاف عالم الديناصورات 

٥٩



جلسة حوارية مع الفنانة قمر الصفدي (ضيفة المعرض)

المنفذونالفعاليةالفترةالركناليوم/ التاريخ م

القراءة والكتابة
 والفنون

متحف الطفل

٥- ٦ مساء

٤- ٥ مساء

  ٦ - ٧ مساء

٧ - ٨ مساء

٨ - ٩ مساء

الشاعرة بدرية محمد البدري تعال نكتب قصيدة

ثريا بنت هالل المسكرية ورشة التلوين بالصلصال - (تلوين 
حيوانات الغابة المطيرة بالصلصال)

 
ورشة الفنان الصغير

القارئ الصغير

نصرا عبدا� الهادي
(blend رئيسة فريق)

 فاطمة المزروعية، النوار ا�نصارية،
الجمعــــة عائشة الكثيرية، مشاري الكثيرية 

٢٠٢٣/٣/٣
٩

١٠ صباحا - 
١٠ مساء

متحف الطفل 

الِحرفية خديجة العامرية

مركز الحرف اليدوية

مركز ا�طفال العالمي 

 

 

تطبيقات عملية لمعروضات المتحف

المشغوالت اليدوية التقليدية

صناعة الفخار والتلوين

ورش البرمجة واالبتكار 

 

 ٦٠

متحف الطفل 

الِحرفية خديجة العامرية

مركز الحرف اليدوية

مركز ا�طفال العالمي 

 

 

تطبيقات عملية لمعروضات المتحف

المشغوالت اليدوية التقليدية

صناعة الفخار والتلوين

ورش البرمجة واالبتكار 

 

 



الجمعــــة
٢٠٢٣/٣/٣

٩

المنفذونالفعاليةالفترةالركناليوم/ التاريخ م

المسرح

العلوم

 
٤ - ٦ مساء

 
٦ - ٧ مساء

٧ - ٨ مساء

٤-٧ مساء 

  ٧ - ١٠ مساء 

محافظة جنوب الباطنة 
ضيف شرف المعرض

محافظة جنوب الباطنة 
ضيف شرف المعرض

يوم كيميائي

عمران بن سعيد الهطالي

متحف الطفل

جمعية ا�طفال أوال

المواطنة القانونية

مسرحية السيدة بنت اÈمام

عرض مشروع المدارس الخضراء

المخترع الصغير

٦١



متحف الطفل 

الِحرفية خديجة العامرية

مركز الحرف اليدوية

مركز ا�طفال العالمي 

 

 

تطبيقات عملية لمعروضات المتحف

المشغوالت اليدوية التقليدية

صناعة الفخار والتلوين

ورش البرمجة واالبتكار 

 

 

السبـــــت
٢٠٢٣/٣/٤

١٠

المنفذونالفعاليةالفترةالركناليوم/ التاريخ م

القراءة والكتابة
 والفنون

متحف الطفل

  ١٠ صباحا -
 ١٢ مساء

١ - ٢ مساء

٣ - ٤ مساء

٤ - ٦ مساء

١٠ صباحا - 
١٠ مساء

ورشة أبطال القراءة

قراءاتي تسمو بي

ورشة : مهارة إدارة ا�هداف

كيف تؤلف كتابا؟

 (محمد بن عامر المعمري)
مؤسسة غراس التعليمية

محمد بن مبارك البراشدي

تطبيق رؤوم 
أمل بنت زاهر بن مبارك

عبدا� بن عامر العيسري

متحف الطفل 

الِحرفية خديجة العامرية

مركز الحرف اليدوية

مركز ا�طفال العالمي 

 

 

تطبيقات عملية لمعروضات المتحف

المشغوالت اليدوية التقليدية

صناعة الفخار والتلوين

ورش البرمجة واالبتكار 

 

 
٦٢



المنفذونالفعاليةالفترةالركناليوم/ التاريخ م

السبـــــت
٢٠٢٣/٣/٤

١٠

العلوم

١٠ صباح - المسرح
١ مساء

١٠ صباح - 
١ مساء

مسرح الدمى

مؤسسة مواهب

ميقات بنت محمد السيابية

متحف الطفلألعاب طفلك طريق نحو اÈبداع

المطبخ العلمي

٦٣



متحف الطفل 

الِحرفية خديجة العامرية

مركز الحرف اليدوية

مركز ا�طفال العالمي 

 

 

تطبيقات عملية لمعروضات المتحف

المشغوالت اليدوية التقليدية

صناعة الفخار والتلوين

ورش البرمجة واالبتكار 

 

 

عدد الفعاليات
 ١٦٦ فعالية  موزعة بين:

 
ركن القراءة والكتابة والفنون. 

وركن العلوم.
وركن مسرح الطفل.

وركن متحف الطفل.

عدد المؤسسات المشاركة في الفعاليات

المؤسسات
المشاركة 

 ٨٥

كاتبا وفنانا
من ُعمان

٥١

كّتاب وفنانين
من الوطن العربي

٧

٦٤





الرعاة



الشريك المصرفي الشريك الرقمي الراعي الذهبي

 الراعي البرونزي

 الراعي الفضي






