
مهرجان جرش للثقافة والفنون
الدورة الخامسة والثالثون

البرنامج الثقافي
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جـــائزة الـراحـــل جــــــريس ســـــماوي للشعـــر ٢٠٢١



مهرجان جرش للثقافة والفنون ٢٠٢١
 برنامج  الشعر والندوات الفكرية "دورة جريس سماوي"

المركز الثقافي الملكي / قاعة المؤتمرات

٢٠٢١/٩/٢٣

٢٠٢١/٩/٢٤

٢٠٢١/٩/٢٥

٢٠٢١/٩/٢٦

٢٠٢١/٩/٢٧

 ٥:٣٠ طساًء

 ٤ طساًء

 ٦ طساًء

 ٦ طساًء

 ٦ طساًء

 ٦ طساًء

الثمغج

الةمسئ

السئئ

افتث

ا�بظغظ

أطسغئ حسرغئ / المحارضعن : 
زعغر ابع حاغإ/اقردن – جاطح طتةعب/طخر – د. شعزغئ  أبع خالث/السسعدغئ

د. طعا الساعم/اقردن – د. راحث سغسى/اقردن – طظخش الععغئغ/تعظج
 طاجثة داغر/ لئظان

تصثغط: الحاسر طتمث خدغر

أطسغئ حسرغئ/ المحارضعن :
سئثالرتمظ طصطث – طخر/ سطغ الحظغظات – اقردن / غعجش الثغك - افردن 

 أطغظ الربغع – افردن / جمغطئ الماجري – تعظج / آطال خالتغ – المشرب

 حرغش الحاشسغ - طخر
تصثغط : الحاسر غازي الثغئئ

أطسغئ حسرغئ /المحارضعن:
حغثئ المطغري - اقطارات  / سئثالضرغط ابع الحغح – اقردن / تسظ ظةمغ  - المشرب

تسظ المطروحغ – ُسمان/ لآي اتمث – اقردن/ طاعر الصغسغ – اقردن 
سمر الراجغ – المشرب / طعجى تعاطثة - اقردن

تصثغط : الحاسر طتمث الساطري

أطسغئ حسرغئ /المحارضعن:
سئعد الةابري/السراق  – سئث التمغث الغعجش/صطر

 عئئ حرغصغ/جعرغا – اتمث ابع جطغط/اقردن – تاضط سصرباوي/اقردن
زغاد السسعدي / اقردن - ظعر الرواحثة/ اقردن - غعجش السطغ / افردن

تصثغط: طتمث سعادغظ

أطسغئ حسرغئ/ المحارضعن:
تسظ حعاب الثغظ – طخر / سماد جئار – السراق / سئث الظاخر خالح – شطسطغظ

طتمث قشغ – اقردن / طعظث جاري – اقردن /  جمغر الصداة – اقردن

سدغإ سدغئات - اقردن  / جئر بسثاظغ - الغمظ

تصثغط : الحاسر سمر ابعالعغةا

ظثوة تثضارغئ سظ الراتض جرغج جماوي

صراءات طظ حسر جرغج

سئغر سغسى
د. راحث سغسى
 د. لغظثا سئغث

شغطط صخغر سظ
الحاسر الراتض

جرغج جماوي

إخراج : شراس سئظثة

حعادات إبثاسغئ
اتمث الحعاوي – طخر

زاعغ وعئغ – لئظان 
تسظ ظةمغ - المشرب
بسمئ الظسعر- اقردن

تصثغط: عجاع الئراري

ا�سقن سظ الفائج بـــ ( جائجة جرغج جماوي لطحسر ) لسام ٢٠٢١

الغعم           الاارغت         العصئ                                                الفسالغئ



مهرجان جرش للثقافة والفنون ٢٠٢١
 برنامج  الشعر والندوات الفكرية "دورة جريس سماوي"

المركز الثقافي الملكي / قاعة المؤتمرات

 ٦ طساًء

 ٦ طساًء

ططاصى جرش  الظصثي/ ا�شاق الةثغثة لطثراطا السربغئ

أطسغئ حسرغئ / المحارضعن :
اتمث الثطغإ – افردن / طتمعد حرف – طخر / رحاد ابع داوود- افردن / عاظغ ظثغط – جعرغا

خقح أبع قوي – افردن  / طعثي ظخغر – افردن  / أتمث الضظاظغ - اقردن / ظثى ضمرة- افردن
تصثغط : الحاسرة  روق ظخراوغظ

طأطعن  الظطاح / السراق
تصثغط : طتمعد  الثطغإ 

خالح العصغح - افردن  / سغث المساسغث - افردن  / طعظث السداطات - افردن 
تصثغط : طتمعد جالط رّتال

لغطئ طظ الحسر والمعجغصى 

أطسغئ طظ الحسر الظئطغ

٢٠٢١/٩/٢٩ افربساء

٢٠٢١/٩/٣٠ الثمغج

٢٠٢١/١٠/١ ٦ طساًء الةمسئ

٢٠٢١/٩/٢٨ ٦ طساًء البقباء

١٠ خئاتًا

السظعانالةطسات 

ططاصى جرش الظصثي / الرواغئ

المحارضعن

٢٠٢١/٩/٢٨ البقباء

 الةطسئ افولى
سمان والصثس

 شغ الرواغئ افردظغئ

د. سماد ضمعر/ افردن
د. طتمث سئغث ا�/ افردن

تصثغط: سئث السقم خالح

 الةطسئ الباظغئ
الةثل السغاجغ والاارغثغ

 شغ الرواغئ افردظغئ

 عاحط غراغئئ/ افردن
 زعغر سئغثات/ افردن

تصثغط: طتمث تسظ السمري

 الةطسئ البالبئ
جمالغات أجطعبغئ

 شغ الرواغئ افردظغئ

 د. رزان ابراعغط/ افردن
 د. تضمئ الظعاغسئ/ افردن
تصثغط: غسان سئث الثالص

 الةطسئ الرابسئ
رواغئ دشاتر العّراق
 شغ طغجان الظصث

د. ظدال الحمالغ/ افردن
شدغطئ الفاروق/ الةجائر

تصثغط: بروغظ تئغإ/ الئترغظ

- الفظاظئ خابرغظ/ طخر - الفظان داوود تسغظ / الضعغئ 
- الفظاظئ تصق حمسعن/ لئظان -  الفظاظئ ظادرة سمران / افردن 

- الفظان زعغر الظعباظغ / افردن  

تصثغط :  الفظاظئ طارغع تثاد / افردن

الغعم           الاارغت         العصئ                                                الفسالغئ

أطسغئ حسرغئ
خالح الحادي / السسعدغئ 
تصثغط : سطغان السثوان 

٢٠٢١/١٠/٢ ٦ طساًء السئئ



مهرجان جرش للثقافة والفنون ٢٠٢١
 برنامج  الشعر "دورة جريس سماوي"

فعاليات المحافظات / رابطة الكتاب األردنيين

٢٠٢١/٩/٢٥
طأدبا / جمسغئ الحابات

المسغتغات

٢٠٢١/٩/٣٠
الجرصاء

طرضج المطك سئث ا�
البصاشغ

٢٠٢١/٩/٢٤
إربث /المرضج البصاشغ

٢٠٢١/٩/٢٧
سةطعن/ صاسئ الئطثغئ

 ٦ طساًء

 ٦ طساًء

 ٦ طساًء

 ٦ طساًء

أطسغئ حسرغئ - الحسراء :
آطال خالتغ – المشرب / سمر سغاش - اقردن/ حرغش الحاشسغ - طخر 
طتمث غاجغظ – افردن / بضر السعاسثة – افردن / راطغ غاجغظ – افردن

ردغظئ اجغا- افردن / جمغطئ الماجري - تعظج 

الاصثغط :  الحاسر تربغ المخري 

أطسغئ حسرغئ - الحسراء :
طعجى الضسعاظغ - اقردن / تسظ طظخعر – اقردن / ظاغش العرغج – افردن

رحاد رداد – اقردن / سئعد الةابري – السراق / تسظ الئعرغظغ – افردن
جمغض ابعخئغح-اقردن / جططان الثدعر - افردن  / جطغط خّئاح - افردن

تصثغط : الضاتإ ترب حاعغظ

أطسغئ حسرغئ - الحسراء :
طظخش الععغئغ – تعظج / اتمث الحعاوي – طخر / جمغر صثغسات – افردن

 تسام السفعري – افردن / سطغ عخغص – افردن
طتمث الثطغطغ- افردن / ظخر اغعب- افردن / سخام افحصر - افردن

تصثغط :  الصاص طتمث الخمادي  

أطسغئ حسرغئ - الحسراء :
سئث الظاخر خالح - شطسطغظ / سمار الةظغثي - افردن 

غاجر ابعذسمئ– افردن / اتمث حطظاوي – افردن / سطاف جاظط – افردن
جططان الجغعل- افردن / طتمث جراج الجغعل - افردن 

تصثغط : الحاسر سئث الرتغط جثاغئ 

أطسغئ حسرغئ - الحسراء :
اتمث الصثوطغ - اقردن/ ضاطض الظخغرات – اقردن /طتمث الظئالغ – اقردن

 تفاتئ بطارجئ - اقردن / جعى تثادغظ - اقردن
سئثا� ابع حمغج - افردن / صغج صعصجة - افردن / خالث السئاغ - افردن 

تصثغط : الحاسر تسغظ السمري 

 ٦ طساًء

السئئ

الثمغج

الةمسئ

ا�بظغظ

٢٠٢١/٩/٢٩
السطط/ رابطئ الضااب

افردظغغظ
افربساء

أطسغئ حسرغئ - الحسراء :
عحام صعاجمئ - اقردن / ظدال برصان - افردن / ساذش السغاغثة - افردن 

زضرغا الجغاطغط – اقردن / اجماسغض السسعدي – اقردن

تصثغط : الضاتإ جالط الفصغر

 ٦ طساًء
٢٠٢١/٩/٢٩

الطفغطئ/ صاسئ الئطثغئ افربساء

الغعم           الاارغت والمضان         العصئ                                                الفسالغئ



مهرجان جرش للثقافة والفنون ٢٠٢١
 برنامج األمسيات القصصية "دورة جريس سماوي"

رابطة الكتاب األردنيين

مهرجان جرش للثقافة والفنون ٢٠٢١
أمسيات معرض عمان الدولي للكتاب "دورة جريس سماوي"

أطسغئ صخخغئ / الصاخعن :
جمسئ حظإ /  جمر الجسئغ  / ظئغض سئثالضرغط / جمغر الحرغش/ طظغرة خالح

تصثغط : الظاصث اتمث الشماز

٦ طساًء
٢٠٢١/١٠/١

رابطئ الضااب افردظغغظ الةمسئ

٢٠٢١/٩/٢٧
رابطئ الضااب افردظغغظ  ٦ طساًءافتث

أطسغئ صخخغئ / الصاخعن :
طتمث خطغض / سمار الحصغري / رطجي الشجوي / شثاء التثغثي / جعام أبع سعاد

طتمعد الحماغطئ
تصثغط : الصاص جسفر السصغطغ

أطسغئ صخخغئ / الصاخعن :
عثغض الرتاطظئ / طعظث السجب / اتمث ابعتطغعة / غعجش غغحان/ طتمث طحئ

تصثغط : الصاص جاطر المساظغ

 ٦ طساًء
٢٠٢١/٩/٣٠

رابطئ الضااب افردظغغظ الثمغج

أطسغئ صخخغئ / الصاخعن :
غعجش ضمرة / جمغطئ سماغرة / طثطث برضات 

طتمث سئثالضرغط الجغعد / سماد طثاظات

تصثغط :  الضاتإ ططر ذعالئئ

٢٠٢١/٩/٢٤
طسرض سمان الثولغ

لطضااب
الةمسئ

أطسغئ حسرغئ / الحسراء :
عحام سعدة - اقردن / سطغ ابعسةمغئ – شطسطغظ / جعاد ابع تحغح - اقردن

غعجش سئثالسجغج – اقردن / طتمث السجام – اقردن / جطمى شاغث – طخر
سطا ا� التةاغا - اقردن / شغعلغئ أبع الَةَطث - لئظان / سقء السرطعذغ - افردن 

تصثغط : الضاتإ صخغ الظسعر

 ٦ طساًء

 ٦ طساًء

٢٠٢١/٩/٢٨
طسرض سمان الثولغ

لطضااب
البقباء

الغعم           الاارغت والمضان         العصئ                                                الفسالغئ

الغعم           الاارغت والمضان         العصئ                                                الفسالغئ



مهرجان جرش للثقافة والفنون ٢٠٢١
 برنامج  الشعر  "دورة جريس سماوي"

فعاليات المحافظات / رابطة الكتاب األردنيين

٢٠٢١/١٠/١
المفرق/صاسئ الئطثغئ

أطسغئ حسرغئ - الحسراء :
اظعر الحسر - اقردن / راتإ الصرحغ – اقردن / طتمث جمغسان – اقردن

اجقم جمتان – اقردن / ظجار سعظغ الطئثي - اقردن

اجقم سطصط – اقردن / سطغ ابع بضر- اقردن / لغظا جرار - افردن
تصثغط : الحاسر جسغث غسصعب

الةمسئ ٦ طساًء

أطسغئ حسرغئ - الحسراء :
سطغ الئاغري – اقردن/خغام المعاجثة– اقردن / طتمث جمتان - افردن 

زعغر تعشغص – اقردن/سغسى تماد -اقردن

تصثغط : الضاتإ غتغى التئاحظئ
٢٠٢١/٩/٣٠ ٦ طساًء

الضرك/ صاسئ الئطثغئ
الثمغج

الغعم           الاارغت والمضان         العصئ                                                الفسالغئ



الغعم           الاارغت والمضان         العصئ                                                الفسالغئ

مهرجان جرش للثقافة والفنون ٢٠٢١
 برنامج الشعر والندوات الفكرية "دورة جريس سماوي"  

اتحاد الكتاب واألدباء األردنيين

ظثوة " الترضئ البصاشغئ خقل طائئ سام" - المحارضعن: 
 بضر خازر المةالغ / سئث الصادر ابع حمسغئ التثاد

تصثغط : طتمعد جالط رّتال

أطسغئ حسرغئ / المحارضعن
عاحط خالح طظاع / خائإ سثظان الصاضغ / جمال خطغض سحا

غعجش طتمث الفسفعس / شاتغ سطغ سئث ا� / طعظث دبابظئ 

 تصثغط : جسغث طتمث تاغه

أطسغئ حسرغئ/ المحارضعن:
جمغح حرغش غتغى / أتمث سئث التسظ

شعزي أتمث السابث / سئث الضرغط سطغ المقح

تصثغط : طتمث رطدان الةئعر

أطسغئ حسرغئ ظئطغئ/ المحارضعن:
سطغان طعجى السثوان / لغان سئث الععاب الرشاسغ

راضان اتمث ابع حطغرة / زاغث شقح السرتان

تصثغط : بسمئ ذغإ سطغمات

أطسغئ حسرغئ ظئطغئ / المحارضعن:
جماح أتمث الئةالغ - سعاد ططعغ الظعغران

طاجث اتمث الظخغرات - عاحط احغعإ السزاطات / وخال الخصار

تصثغط : سثلئ جطمان الضعز

أطسغئ حسرغئ/ المحارضعن:
شرغث حاضر الامغمغ - باجط جسثي الخروان

سئث الرتمظ طتمث المئغدغظ - راغإ طتمث الصاجط
 جطغط طتمث ارزغصات

تصثغط : ربغتئ سئث الععاب الرشاسغ

٦ طساًء

 ٦ طساًء

 ٦ طساًء

٢٠٢١/٩/٢٤
سمان / المضائئ العذظغئ 

الةمسئ

٢٠٢١/٩/٢٥
سمان / إتتاد الضااب السئئ

 ٦ طساًء
٢٠٢١/٩/٢٦

المفرق / صاسئ الئطثغئ
افتث

افبظغظ

البقباء ٦ طساًء

 ٦ طساًء

٢٠٢١/٩/٢٧
الجرصاء / طرضج المطك 

سئث ا� البصاشغ

افربساء

٢٠٢١/٩/٢٨
طأدبا/جمسغئ  الحابات

المسغتغات

٢٠٢١/٩/٢٩
سمان / إتتاد الضااب



مهرجان جرش للثقافة والفنون ٢٠٢١
 برنامج الشعر والندوات الفكرية "دورة جريس سماوي"  

اتحاد الكتاب واألدباء األردنيين

أطسغئ حسرغئ / المحارضعن:
طتمث جسغث المعطظغ - ظادغئ أتمث طسك

طتمث جقطئ الةعالغظ - سثظان ساغث الرتاتطئ

تصثغط : راضان شغاض المساسغث

طتاضرة ( جرش شغ الاارغت ) المتاضران:
جمال طتمث الثبسغ /  طتمث سئث ا� ابع عجغط

تصثغط: سئث الظاخر سئث التطغط التمعري

٦ طساًء

 ٦ طساًء

٢٠٢١/٩/٣٠
السطط/ طآجسئ

إسمار السطط
الثمغج

٢٠٢١/١٠/١
سمان / المضائئ العذظغئ  الةمسئ

الغعم           الاارغت والمضان         العصئ                                                الفسالغئ

لجنة اختيار جائزة الرواية 

أ.د. إبراهيم السعافين / أ.د. نبيل حداد / أ.د. إمتنان الصمادي



مهرجان جرش للثقافة والفنون ٢٠٢١
 برنامج األمسيات الشعرية "دورة جريس سماوي"

مسرح أرتيمس

أطسغئ حسرغئ اتتاد الضااب و افدباء اقردظغغظ – المحارضعن:
حفغص اتمث الربابسه – سطغ خالح الفاسعري – بثغع سطغ رباح – تضمئ طتمث السجه 

ظئغطئ تمث الصطاذحئ
تصثغط: ابراعغط طخطح السعاسغر

أطسغئ حسرغئ – شسالغات المةامع المتطغ/ المحارضعن:
سئث الرتغط جطغمان - سئث الرتغط سعدة ا� - سطغ جقطه سدغئات

اخقص تسغظ تسظ تمثان
تصثغط:  اظسام لطفغ شالح الصادري

٢٠٢١/٩/٢٤الةمسئ

٦ طساًء٢٠٢١/٩/٢٣الثمغج

٦ طساًء

٦ طساًء٢٠٢١/٩/٢٥السئئ
أطسغئ حسرغئ – شسالغات المةامع المتطغ/ المحارضعن:

غاجر جقطه جالط بظغ أتمث - وسث جطغمان طتمث ساعم - طثطث طتمث ساغث
تصثغط: خالث سعده طتمث الجبعن

أطسغئ حسرغئ – شسالغات المةامع المتطغ/ المحارضعن:
 طتمعد خالث الئظا - طروان اتمث سطغ ساعم - جماظئ الطراوظئ - سطا ا� الجبعن  

تصثغط:  أتمث طتمث أتمث سصغطغ

أطسغئ حسرغئ – رابطئ الضااب افردظغغظ/  المحارضعن:
سطغ الظعباظغ – طغسعن الظعباظغ  – طتمث طتاجظئ - سطغ السغث - سماد جئار / السراق

رجمغ الجغعل - جرتان الظمري
 تصثغط:  اجماسغض الصغام

أطسغئ حسرغئ – شسالغات المةامع المتطغ/ المحارضعن:
خالث طتمعد الصغسغ - زغاد جقطه دغغط الجغثاظغغظ - طتمث خالث طتمث خاشغ

تصثغط: طتمث تعاطثه

اقتث
٦ طساًء٢٠٢١/٩/٢٦

٦ طساًء٢٠٢١/٩/٢٧اقبظغظ

٦ طساًء٢٠٢١/٩/٢٨البقباء

أطسغئ حسرغئ – شسالغات المةامع المتطغ/ المحارضعن:
عحام طعجى الئظا - طتمث خالث سدغئات -  طتمث خالح طتمث بظغ طخطفى

تصثغط: اجغض تسظ طتمث الةسئاظغ
٦ طساًء٢٠٢١/١٠/١الةمسئ

أطسغئ حسرغئ – شسالغات المةامع المتطغ/ المحارضعن:
سجت أطغظ صرصعده -  أشظان أجاطه عثغإ - جعغض اتمث ساعم

تصثغط:  آطال طظخعر بظغ طخطفى
٦ طساًء٢٠٢١/١٠/٢السئئ

الغعم           الاارغت         العصئ                                                الفسالغئ



أطاضظ اظطقق الئاخات 
- الةاردظج /  خطش ططسط جئري

- المتاشزات / أطام طثغرغئ جغاتئ ضض طتاشزئ
- طتاشزئ المفرق / أطام المتاشزئ

- السطط /  أطام بطثغئ السطط

الحرضاء والرساة الرجمغعن
الحرغك

الحرغك الرئغسغالراسغ والحرغك والراسغ الرجمغ
الراسغ 

والحرغك الاسعغصغ
الحرغك

والظاصض الرجمغ

برساغئ ودسط

الحرغك ا�سقطغ

الحرضاء



الجاردنز / شارع عبد السالم كمال / مبنى رقم (5) الطابق الثالث
+96265531739  : فاكس   /  +96265531609  : هاتف 
jerashfestival2020@gmail.com  : اإللكتروني  البريد 


