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Symposium on “India-Egypt Cultural Relations”

Egypt’s Supreme Council of Culture and External Cultural Relations Sector,  along with
Embassy of India, Cairo, is organising a Symposium titled "India-Egypt Cultural Relations",
under an initiative called ‘Cultural Relations’ of the Ministry of Culture, Egypt.

The event would begin at 6 PM on 25 August 2021 in the main hall of Supreme Council
of Culture and will be streamed live on Facebook page of ‘Foreign Cultural Relations-Ministry
of Culture Egypt’.

Ambassador of India to Egypt, Ajit Gupte, would give his address on India-Egypt Cultural
Relations. The Symposium would also include speeches by:-

● Dr. Mohamed Higazy- Former Ambassador of Egypt to India
● Tarek El-Shennawy - Writer, Journalist and acclaimed film critic
● Actress Kukla Rifaat - Documentary Photographer
● Dr. Hala Abber El Fotouh - Professor of Philosophy, Cairo University
● Prof. Dr. Sherif El-Gayar - Professor of Literary Criticism and Comparative Literature,

Faculty of Arts, Beni Suef University
● Prof. Ahmed Al-Qadi - Former cultural advisor to the Arab Republic of Egypt in India

There would also be a Photo Exhibition on India-Egypt relations and stalls showcasing
Indian Handicraft and cuisine.

For more details follow:

Web: www.eoicairo.gov.in
Twitter: @indembcairo
Facebook: IndiaInEgypt
Mob No: 01224182558

 



صحفية  نشرة

حول   ""ندوة ومصر     الهند بين الثقافية العالقات

مع            بالتعاون مصر، في الخارجية الثقافية العالقات وقطاع للثقافة األعلى المجلس ينظم
بعنوان      ندوة بالقاهرة، الهند "سفارة ومصر"     الهند بين الثقافية مبادرة   العالقات إطار في ،

" الثقافية     "  العالقات اسم تحمل4 المصرية الثقافة .لوزارة

الساعة     في الفاعلية يوم   6وتبدأ للمجلس    2021أغسطس  25مساءً الرئيسية القاعة في
صفحة         على لها مباشر بث عمل وسيتم للثقافة بقطاع      األعلى الخاصة العالقاتالفيسبوك

المصرية4     الثقافة بوزارة الخارجية .الثقافية

. ومصر               الهند بين الثقافية العالقات حول كلمة ، جوبتيه4 أجيت مصر، لدى الهند سفير وسيلقي
من       كل يلقيها كلمات الندوة ستشمل :كما

الهند   -     ● لدى االسبق مصر سفير حجازي محمد4 دكتور
معروف.   -     ● سينمائي وناقد صحفي كاتب الشناوي طارق أ
وثائقية   -  ● مصورة رفعت كوكال الممثلة
القاهرة    -    ● بجامعة الفلسفة أستاذ الفتوح أبو هالة الدكتورة
بني    -         ● جامعة اآلداب بكلية المقارن واألدب األدبي4 النقد أستاذ الجيار شريف الدكتور األستاذ

.سويف

الهند    -        ● في العربية4 مصر لجمهورية السابق الثقافي المستشار القاضي أحمد الدكتور األستاذ

اليدوية              الحرف لعرض وأماكن ومصر الهند بين العالقات عن للصور معرض هناك سيكون كما
الهندية  .والمأكوالت

زيارة     نرجو التفاصيل من :لمزيد

www.eoicairo.gov.inموقعنا: 

تويتر4    على @indembcairoحسابنا

 : بوك    فيس على IndiaInEgyptصفحتنا

 : موبايل    رقم على 01224182558االتصال

http://www.eoicairo.gov.in/

