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 ٢٠١٦/ صبرى خالدصورة: معهد جوته القاهرة/ 

 
يتشرف معهد جوته القاهرة بدعوة سيادتكم لحضور إحتفالية يوم معلمي التاريخ وذلك يوم 

 بمقر المعهد بالدقي. ٢٠١٧أكتوبر  ٢٨السبت الموافق  
 

در رؤيتي للحقيقه! رؤيتك للحقيقه! تعدد الرؤي للمصا"وتقام إحتفالية هذا العام تحت عنوان: 
 .التاريخيه"

 
يعتبر معهد جوته بمثابة مؤسسة وسيطة للسياسة الثقافية والتعليمية األلمانية بالخارج ومن 

ب مهني حيث سيتم تقديم يوم تدريضمن مشاريع قسم التعاون التربوي يوم معلمي التاريخ، 
شيق لمائة وعشرين معلم تاريخ من المدارس المصرية الحكومية والخاصة من جميع أنحاء 
الجمهورية وسوف ستتناول الفعالية ندوة نقاشية وورش عمل تتطرق إلى المشكالت 

 التاريخية والحالية عن هذا الموضوع .
 

 .ر الصحفي في تمام الساعه الواحده عصرًاويسعدنا تشريف سيادتكم  لنا بحضور المؤتم
 

 :للتواصل مع منسقة الفاعلية
 نوران الغزولي

 ٠١٠٠٤٣٤٣١١٧ :موبايل
 NOURAN.ELGHAZOULY@GMAIL.COM:  الكتروني بريد
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 لمعلمين التاريخ ةتدريبي ةدور البرنامج:
 
 

 الموعد الموضوع  
٩:٣٠ -٩:٠٠ تسجيل الحضور  

:فتتاحاال  
المديره االقليميه لمعهد جوته إلكه كاشل موني دكتور كلمه   

١٠:٠٠-٩:٣٠  

الحقيقه سوف تجعلك حرامحاضره تقديميه:  
 فون شروتر ، جامعه فريبورغ  ردكتور ديت

١٠:١٥-٠٠:١٠  

تعدد الرؤي للمصادر التاريخيه:حلقه  نقاشيه  
سالي بندق ٠أ :تدير الحوار  

:ين كلمشارا  
الفني التقني بمدينة آخن شمال المعهد دكتور كريستيان كوخلر، 

  وستفاليا-الراين
وليد فكريالكاتب   

 الكاتب احمد مراد
قاعه الفعاليات الرئيسيه:المكان  

١٠:١٥-۰۰:١١  

هستراحإ  ١١:٣٠-١١:٠٠  
   عمل هورش

 ذنب الحرب
 فون شروتر ، جامعه فريبورغ  ردكتور ديت

االولي و من هو المسؤول الرئيسي عن اندالع الحرب العالميه 
 ؟ تبعيتها

١١غرفه :المكان  

١٣:٠٠-١١:٣٠  

  عمل هورش
 الصور الفوتغرافيه المزيفه

المعهد الفني التقني بمدينة آخن شمال  دكتور كريستيان كوخلر
 وستفاليا-الراين

٩غرفه :المكان  

 

  عمل هورش
 فيلم صالح الدين االيوبي في السبعينات والتمنينات

  القاهرهدكتور محمد عفيفي جامعه 
قاعه الفعاليات الرئيسيه:المكان  

 
 
 
 
 
 
 

  عمل هورش
تعدد الرؤي , حدث واحد -بيبان القصير و االب ستيفان الثاني  

معلمه تاريخ :كارين كول  
١٠غرفه :المكان  

 

  عمل هورش
 احمد عرابي خائن ام بطل ثوره؟

 معلم تاريخ :ايمن نيازي
 ٥غرفه :المكان
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  عمل هورش
 تعدد الرؤي في الماضي و الحاضر -الصليبيهالحروب 

معلم تاريخ: ولف جانج انجل هورن  
٦غرفه :المكان  

 

  عمل هورش
 سعد زغلول (ويلي لمن يقرأ مذكراتي من بعدي)

احمد مراد :الكاتب  
٧غرفه :المكان  

 

 عمل هورش
  التاريخ؟ قراءه نبدأ كيف

  :وليد فكري التاريخ مجال في باحث و الكاتب
 ٨غرفه :المكان

 

٢٠:۳١-١٣:٠٠ مؤتمر صحفي  

١٤:٠٠-١٣:٠٠ استراحه غداء  

١٥:٤٥-١٤:١٥ اعاده ورش العمل  

١٦:٣٠-١٦:٠٠ استطالع رأي و توزيع الجوائز  

  ختام الفعاليه

 
 


