
17:30: התכנסות וכיבוד קל 

18:00: ברכות ודברי פתיחה

עמית שכטר, דיקן הפקולטה למדעי הרוח והחברה

אורית ואקנין - יקותיאלי, יו"ר מרכז חיים הרצוג 
לחקר המזרח התיכון והדיפלומטיה

ליאור בן דור, מנהל מחלקת מצרים והמגרב 

באגף המזה''ת במשרד החוץ

18:30: קונצרט חגיגי

20:00: סעודת איפטאר לשבירת הצום

مع  تضييفات  ج
ت

� :17:30

حيب وافتتاحية  18:00: ملكات �ت

عية  داب والعلوم االج�ت
آ
, معيد لكية اال معيت شيخ�ت

,  رئيسة مركز حا�ي هرتصوغ لدراسات  ن يقوتيئلي أوريت واقن�ي

ق االوسط والدبلوماسية ال�ش

ارجية     ي وزارة الن
ن

وسط �
أ
ق اال ي قامسل�ش

ن
ن دور, مد�ي شعبة مرص واملغرب � ليئور �ج

18:30:  حفلت موسيقية

20:00: إفطار 

קונצרט חגיגי עם תזמורת פירקת אלנור 
ا فرقة النور ي�ي

ت
حفلت موسيقية �

מרכז חיים הרצוג לחקר המזרח התיכון והדיפלומטיה

ق االوسط والدبلوماسية مركز حا�ي هرتصوغ لدراسات ال�ش
מועדון "טרב" לתרבות - המחלקה ללימודי המזרח התיכון 

وسط
أ
ق اال دي "طرب" للثقافة - قمس دراسات ال�ش �ن

לרגל 40 שנה לביקור נשיא מצרים אנואר אל-סאדאת באוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ي النقب.

ن
يون � ن غور امعة �ج رة الرئيس املرصي  أنور السادات لج ناسبة مرور 40 عاًما عل ز�ي ف بدعوتمك لضور حفلت موسيقية �ج ّ يت�ش

ن 27.5.2019 יום שני - االثن�ي

ي
ا�ن הכניסה חופשית  - الدخول مج

hercen@bgu.ac.il  : ي
و�ن لك�ت يد االإ يق اهلاتف:  08-6472538 | 054-9747206 - או במייל - أو ال�ج הרשמה מראש בטלפון - التسجيل عن طر

ن 18 مقابل آروما(    عي )م�ج
مان للتداخل االج�ت ن אולם שרה תדמור, בניין דייכמן למעורבות חברתית )בניין 18, מול ארומה( -  قاعة سارة تدمور. مب�ن د�ي

עם הסולן אריאל כהן בשיריהם הידועים של 
עבד   – מצרים  והזמרים של  המלחינים  גדולי 
אלוהאב, פריד אלאטרש, אום כולת'ום ואחרים

ي 
أغا�ن ر  �ش

أ
ال كوهن  يئيل  أر املطرب  وإداء 

عبد  مثل  ن  املرصي�ي ن  وامللحن�ي ن  املغني�ي كبار 

طرش، ام لكثوم وآخرون.
أ
يد اال الوهاب، فر


