
 

 
  آفاق مشتركة"مصير و  :المصريةة ي"قرنان من العالقات الفرنس مؤتمر:

  2016أكتوبر  17-18
  المؤتمربرنامج 
 

األوقات التواريخ و 2016أكتوبر  17اإلثنين،    

-ص9:30

 ص11:00

   الجلسة االفتتاحية:
  

  ، سفري فرنسا يف مصرأندريه بارانسعادة السيد/ 
  صر مبارة والصناعة الفرنسية فة التج، رئيس غر محمود القيسيالسيد/ 

  )من ميثله، وزير اخلارجية (أو سامح شكريمعالي السيد/ 

  )من ميثله(أو  معهد العامل العريب مدير، جاك النجسعادة السيد/ 

  ، مدير مكتبة اإلسكندريةإسماعيل سراج الدينالسيد/ 
 

   -ص11:00

 ظ1:00

  الدبلوماسية  السياسة و :األولىالجلسة 
  ، سفري ومستشار مدير مكتبة اإلسكندرية علي ماهرسعادة السيد/  :ةالجلسرئيس 

  

  األسبقارجية اخلوزير  جلامعة الدول العربية و األسبقعام المني األ عمرو موسى،معالي السيد/ 

  القضايا اإلقليمية في الشرق األوسط في مواجهةمصر  فرنسا و 
  

  ، سفريبوشار دونيسعادة السيد/ 
  الفرنسية المصرية قرنان من العالقات

  
 الفرنسية و التنمية الدولية التابع لوزارة اخلارجيةواالسرتاتيجيات  التحليالت والتوقعاتمركز  املكلف مبهمة يفلوي بالن، السيد/ 

 الفراغ االستراتيجي في الشرق األوسط والتعاون الفرنسي المصري

 



 

  ، كاتبأحمد يوسفالسيد/ 
  مصري ولعفرنسا: 

  

  تمناقشا أسئلة و
  

 ظ2:00-ظ1:00
  مركز الدراسات السكندريةو ، وهيئة نقل الركاب مبحافظة اإلسكندريةقدمه الوكالة الفرنسية للتنمية، ت"، ترام اإلسكندرية* افتتاح معرض "

 الشرقيةلآلثار الفرنسي عهد امل و ، يقدمه مركز الدراسات السكندرية"بورتريهات فرنسية من اآلثار في مصر"* افتتاح معرض 

  مكتبة اإلسكندرية) – للمدعوين فقطاسرتاحة غداء ( م3:00-ظ2:00

 م5:00-م3:00 

  التنمية االقتصاد و :الثانيةالجلسة 
  صرمبفة التجارة والصناعة الفرنسية غر  مدير عام، بهنامحسن السيد/  :الجلسةرئيس 

  

  األسبق، وزير التجارة والصناعة منير عبد النورمعالي السيد/ 

  مصر و فرنسا تصادي المؤسسي بين التعاون االق
  

  ، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية يف مصر محمود القيسيالسيد/ 

  العالقات التجارية بين مستثمري وشركات البلدين
  

  للمنطقة االقتصادية لقناة السويساهليئة العامة ، رئيس أحمد درويشالسيد/ 

 لمصر قناة السويس، أداة لتحقيق االنتعاش االقتصادي
 

  ، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية يف مصريكستيفاني النفرانالسيدة/ 

   مصرالمساعدة الفرنسية للتنمية في 
  

  ، نائب وزير العدل املصري السابق حسن البدراويالسيد/ 

 دستورية المصرية األخيرةالتأثير القانوني الفرنسي في خدمة التنمية االقتصادية في مصر: من قانون نابليون حتى التعديالت ال
  



 

  مناقشات أسئلة و
  

  شاياسرتاحة  م5:30-م5:00

 م7:30-م5:30 

  الثقافة الفنون و :الثالثةالجلسة 
 ، كاتبإبراهيم عبد المجيدالسيد/ رئيس الجلسة: 

 

 باريسبون، السور امعة جب، أستاذ فريدريك الجرانجالسيد/ 

  استقبال فرنسا للموسيقى العربية
  

  ، كاتبير سوليهروبالسيد/ 

  مصر في األدب الفرنسي
  

   معهد العامل العريب رئيسمستشار  سفري ويه، جيل جوتيسعادة السيد/ 

  فرنسا األدب المصري و
  

  ، أستاذ بكلية الفنون اجلميلة، جامعة اإلسكندريةمدحت متوليالسيد/ 

  رسام فرنسي مصري :صباغجورج 
  

 مناقشات أسئلة و
 

  أشهر األغاني الفرنسية، تحييه فرقة "باري كايرو تريو"، غناء: كيتي أورزوال، كالرينت: باتريك روزييه، بيانو: باسكال روزييه : حفل موسيقي م9:00-م7:30 

 باإلسكندرية)العامة قنصلية فرنسا  -للمدعوين فقطعشاء ( م9:00

  

 2016أكتوبر  18الثالثاء  األوقات التواريخ و

 تراث  آثار و تاريخ، :الرابعةالجلسة   ص9:30-11:30



 

  فرديناند ديليسبس وقناة السويسمجعية ذكرى  أرشيف فرنسا ورئيس مفتش عامأرنو راميير دو فورتانيه، السيد/  الجلسة:رئيس 
  

  ، وزير اآلثار خالد العنانيمعالي السيد/ 

  المصرية اآلثارعلم في مجال التعاون بين مصر وفرنسا 
  

  ركز الدراسات السكندريةم رمدي، دومينيك نينا-ماريالسيدة/ 

  عاًما في خدمة تاريخ مصر 26 :السكندريةمركز الدراسات 
  

 آلثار الشرقية مبصرالفرنسي لعهد املمدير لوران بافيه، السيد/ 
  مصر األثرية في بحاث األعاماً من  135المعهد الفرنسي لآلثار الشرقية: 

  

   مهندس معماري، محمد عوضالسيد/ 
  ية المتبادلة بين فرنسا ومصرالتأثيرات المعمار 

  

  أسئلة ومناقشات
  

 مكتبة اإلسكندرية) -للمدعوين فقطاسرتاحة غداء ( م3:00-ظ1:00

 

 م5:00-م3:00

  و التعاون الفرنسي المصري الفرنكوفونية  :الخامسةالجلسة 
  اإلسكندريةقنصل فرنسا العام بحجالوي،  نبيلالسيد/  الجلسة:رئيس 

  

  ميد جامعة سنجور، علورد ألبيرالسيد/ 
  مصر، ملتقى قوي للفرنكوفونية

  

   مبكتبة اإلسكندرية مدير مركز األنشطة الفرنكوفونية، مروة الصحنالسيدة/ 

  ذاكرة العامل"اليونسكو امعة سنجور، ورئيس اللجنة الفرنسية لربنامج "جب زائرأستاذ ، جيرال جرونبرج/ السيد و



 

                                                                                                                                                                                                                                                                        مكتبة اإلسكندرية فرنسا و
  

    مؤرخمدير إدارة الثقافة جبامعة سنجور و ، فرانسوا فو-جونالسيد/ 

  دبلوماسي فرنسي تمثيلأقدم  :باإلسكندريةالعامة فرنسا ة قنصلي
  

   بسفارة فرنسا مبصر الثقايف نشاطمستشار التعاون والاهللا، محمد بوعبدالسيد/ 

  مصر، فاعل أساسي في التعاون الفرنسي المصريالمعهد الفرنسي في 
  

  اقشاتأسئلة ومن
  

  المؤتمر ختام
 

                     


