فرع ثقافة بنى سويف

255

فرع ثقافة بني سويف
التاريخ

النشاط

2019/1/9

ندوه بمناسبة (عيد الميالد)

2019/1/10

ورشه رسم بالزلط
مواهب وإبداعات  -عرض فني
لكورال أطفال  -ورشه رسم
محاضره تذوق بصري

2019/1/20
2019/1/26
2019/1/31 : 26

256

(عن أسس التصميم )
دورة حماية مدنية للعاملين

مكان التنفيذ
نادي مبارك
للمعاقين
مدرسه الفكرية

موعد التنفيذ

المشاركون

 10ص

ماجدة حلمي

 10ص

قصر الثقافة

 10ص

ماجدة حلمي
محمود
مصطفي

فرع ثقافة بني
سويف

10ص

حنان محجوب
جوده

إدارة الحماية
المدنية

9ص

احمد سعد

التاريخ
2019/1/26
2019/1/26
2019/1/29
2019/1/31
2019/1/31

النشاط
احتفاالت ثوره  25يناير
(عرض لفرقه الموسيقي العربية )
احتفاالت ثوره  25يناير
(عرض لفرقة الفنون الشعبية )
عرض لفرقه الفنون الشعبية
محاضرة بعنوان الطاقة النووية
ما لها وما عليها
احتفاالت أعياد الشرطة
(عرض بقاعه قصر الثقافة لفرقه
الموسيقي العربية )

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

قصر الثقافة

7م

محمد فتحي عبد
الوهاب

قصر الثقافة

7م

صبحي جورج

مركز قوات
االمن ابو سليم

7م

صبحي جورج

نادي مبارك

 10ص

رمضان حنفي

قصر الثقافة

7م

محمد فتحي عبد
الوهاب

257

قصر ثقافة بني سويف
التاريخ
2019/1/6
2019/1/6
2019/1/6
2019/1/7
2019/1/7
2019/1/13

258

النشاط
االحتفال بعيد الشرطة وعرض الفليم
التسجيلى (كنت اعرفه) عن شهداء
الشرطة والجيش
مناقشه كتاب (الشتاء)
تأليف نور يارويا روكا
معرض فني تشكيلي
عرض تنورة
مسرح عرائس  +عرض تنورة+
ورشة رسم علي الوجه
مسرح عرائس أطفال

مكان التنفيذ
المسرح
الصيفى ببنى
سويف

موعد التنفيذ

المشاركون

10ص

رواد الموقع

قصر الثقافة

 10ص

قصر الثقافة
نادي مطرانية
بني سويف
دير العذراء
ببياض
قصر الثقافة

 10ص

اناديه عوض
أمل نظمي
عزه عبد الظاهر

11ص
10ص
 10ص

رحاب احمد

التاريخ
2019/1/20
2019/1/26
2019/1/31 :26
2019/1/28
2019/1/30

النشاط
عرض ماسكات لألطفال
عرض لفرقه كورال األطفال بمناسبة
احتفاالت ثورة  25يناير
مبادرة ( أنتي أقوي )
للمراة المصرية
مسابقه معلومات عامه عن
( ثورة  25يناير )
محاضرةعن الشباب وفن التواصل في
سوق العمل

مكان التنفيذ
قصر الثقافة

موعد التنفيذ
 10ص

المشاركون
مها سيد

قصر الثقافة

7م

احمد مصطفي

قصر الثقافة

 10ص

المجلس
القوميللمراة

قصر الثقافة

 10ص

قصر الثقافة

 12ظ

إيمان علي
هبه حنفي
عمرو تمام
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قصر ثقافة شرق النيل
التاريخ
2019/1/8
2019/1/8
2019/1/15
2019/1/29

260

النشاط
عمل ورشه قص ولزق
الحكاء ( قصة علي بابا واالربعين)
عمل مسابقه علميه بين األطفال
حوار مفتوح بعنوان ( الماضي
والمستقبل )

مكان التنفيذ
قصر الثقافة
قصر الثقافة
قصر الثقافة

موعد التنفيذ
 10ص
10ص
 10ص

المشاركون
نرمين محمود
نرمين محمود
نرمين محمود

قصر الثقافة

 10ص

نرمين محمود

قصر ثقافة ببا
التاريخ

النشاط

2019/1 /4

محاضره عن ( علم العروض)

2019/1 / 7

ندوه عن الوحدة الوطنية

2019/1/ 21

محاضرة عن المشاركة السياسية
للشباب ( مكتبات )

2019/1/ 25

امسية شعرية حول  25يناير

2019/1 /28

محاضره عن دور الثقافة في
التنمية

مكان التنفيذ
مكتبه قصر ثقافة
ببا
مكتبه قصر ثقافة
ببا
مكتبه قصر ثقافة
ببا
مكتبه قصر ثقافة
ببا
مكتبه قصر ثقافة
ببا

موعد التنفيذ
6م

المشاركون
شعراء نادي
األدب

6م

شعراء نادي األدب

6م

شعراء نادي األدب

6م

شعراء نادي األدب

6م

شعراء نادي األدب

261

بيت ثقافة الفشن
التاريخ
2019/1/2
2019/1/8

النشاط
محاضره حول القضاء علي الفساد
محاضره حول التسامح في اإلسالم
االحتفال بعيد الشرطة وعرض الفليم
التسجيلى (كنت اعرفه) عن شهداء
الشرطة والجيش

2019/1/8

بيت الثقافة

10ص

رواد الموقع

2019/1/9

أمسية شعرية لشعراء العامية

بيت الثقافة

7م

2019/1/15

مجله حائط عن ثوره يناير
محاضره حولتعزيز القيم االيجابية
في المجتمع
مسابقه فنيه في الرسم عن أعياد
الشرطة

بيت الثقافة

10ص

احمد هيكل  -بدوي
سيد وآخرون
فاطمة زكريا

بيت الثقافة

7م

أحمد ماهر

بيت الثقافة

10ص

رمضان حبيب

2019/1/16
2019/1/22

262

مكان التنفيذ
بيت الثقافة
بيت الثقافة

موعد التنفيذ
7م
 10ص

المشاركون
صالح عتريس
احمد ماهر

التاريخ
2019/1/23
2019/1/29
2019/1/30

النشاط
دور المراه في التوعية من خطر
اإلرهاب
محاضره حول االنتماء للوطن
ومحاربة اإلرهاب
ندوه مكتبيه حول دور المكتبات
في التوعية الثقافية

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

بيت الثقافة

7م

المشاركون
شاديه دياب -عفاف
الزغبي

بيت الثقافة

10ص

احمد عزت

بيت الثقافة

7م

احمد جالل
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بيت ثقافة أبو صير الملق
التاريخ
2019/1/1
2019/1/6
2019/1/8
2019/1/14
2019/1/21

264

النشاط
عرض فرقه أبو صير الملق
لآلالت الشعبية
محاضرة بخصوص

مكان التنفيذ
بيت ثقافة بأبو
صير

موعد التنفيذ
6م

المشاركون
رأفت عوض مدير
الفرقة

مركز المعلومات
بأبو صير

 10ص

كمال صادق

 10ص

أميره سعد

 10ص

محمد سمعان

 10ص

كمال صادق

(رسالة المسيح والمحبة
والسالم )
ورشه صناعه صندوق بطريقه
بيت ثقافة أبو صير
فنيه
محاضرة عن حرب الفساد
بيت الثقافة
واإلرهاب
مركز المعلومات
دعوة إلي الوحدة الوطنية
بابو صير

التاريخ
2019/1/22
2019/1/28

النشاط
عرض فرقه أبو صير الملق
لآلالت الشعبية
محاضره عن ثورة  25يناير ما
لها وما عليها

مكان التنفيذ
مدرسه الثانوية
العامة
بيت الثقافة

موعد التنفيذ

المشاركون
رأفت عوض مدير
الفرقة

 10ص

محمد سمعان

6م

265

بيت ثقافة أبو سليم
التاريخ
2019/1/1
2019/1/6

النشاط
محاضره عن

مكتبه الطفل ببيت
الثقافة

 10ص

نعيم حماد

المسرح الصيفى
ببنى سويف

10ص

رواد الموقع

 10ص

وفاء حسين

محاضره عن ( الهوية المصرية

بيت ثقافة أبو
سليم
بيت ثقافة أبو
سليم

 10ص

فاطمه عز الدين

بيت ثقافة أبو
سليم

 10ص

فاطمه عز الدين

مسابقات ثقافيه وألعاب ترفيهية

بيت ثقافة أبو
سليم

 10ص

منصوره عبد
الجواد

(أهميه الرياضة للشباب)
االحتفال بعيد الشرطة وعرض
الفليم التسجيلى (كنت اعرفه) عن
شهداء الشرطة والجيش

2019/1/15

ورشه رسم (عن أعياد الشرطة)

2019/1/16

مجله حائط عن  25يناير

2019/1/23
2019/1/30

266

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

واألمثال الشعبية )

بيت ثقافة أهناسيا المدينة

2019/1/13

النشاط
امسية شعرية لشعراء اهناسيا
المدينه مع شعراء بني سويف
ارسم ولون وورشه مصغره مع
التالميذ عن ( أعياد الشرطة )

التاريخ

2019/1/22

ندوه حول القصة القصيره

2019/1/29

أمسيه شعريه حول ادب طه حسين

2019/1/2

مكان التنفيذ
بيت ثقافة اهناسيا
المدنيه
بيت ثقافة اهناسيا
المدنيه
بيت ثقافة اهناسيا
المدنيه
بيت ثقافة اهناسيا
المدنيه

موعد التنفيذ

المشاركون

7م

ربيع إمام

10ص

نور سليمان

7م

عطية معبد

7م

احمد هارون

267

بيت ثقافه اهناسيا الخضراء
التاريخ
2019/1/3
2019/1/15
2019/1/22
2019/1/28

268

النشاط
احتفاالت أعياد الميالد
( امسية شعرية )
مسابقه ثقافيه
إعداد مجله حائط
( عن ثوره  25يناير )
ورشه رسم عن
(اعياد الشرطة )

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

بيت ثقافه اهناسيا
الخضراء

 10ص

منصور النويري

بيت ثقافه اهناسيا
الخضراء

 10ص

احمد عبد العزيز

بيت ثقافه اهناسيا
الخضراء

 10ص

احمد عبد العزيز

بيت ثقافه اهناسيا
الخضراء

 10ص

فاتن احمد حلمي

مكتب دالص
التاريخ
2019/1/1
2019/1/6

النشاط
مناقشه كتاب الفوائد
تاليف .بن القيم الجو زيه
عمل مجله حائط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

مكتبه دالص

 10ص

محمد إبراهيم

مكتبه دالص

 10ص

سهام عبد الرحمن

 10ص

سهام عبد الرحمن
ابتسام فتحي عبد
الحميد
ايمان نيازي عبد
الستار

2019/1/16

عن ( نهر النيل )
ورشه صناعه ( البوم)

مكتبه دالص

2019/1/17

مسابقه فنيه عن (  25يناير)

مكتبه دالص

 10ص

2019/1/28

مناقشه كتاب ( زينب رضي هللا عنها )
ت .ابراهيم محمد حسن ( مكتبات )

مكتبه دالص

 10ص

269

مكتبه الطفل والشباب بابو صير الملق
التاريخ
2019/1/8
2019/1/24
2019/1/28
2019/1/30

270

النشاط
محاضره بعنوان
( الوحدة الوطنية )
محاضرة بعنوان ( منظومة
األمن وعالقتها ببناء المجتمع )
ورشة تشكيل
( بالطين األسواني)
مجلة حائط ( اعرف بلدك )

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

مركز شباب ابو صير

 10ص

رجب راضي
فهمي

مكتبه الطفل والشباب
ابو صير الملق

 10ص

سالمه مدكور

مكتبه الطفل والشباب
ابو صير الملق

 10ص

إيمان محمد عبد
الرحمن

مكتبه الطفل والشباب
ابو صير الملق

 10ص

محمد محمد عيسي

مكتبه منشأه عاصم
التاريخ
2019/1/1
2019/1/9
2019/1/15
2019/1/22
2019/1/30

النشاط
محاضره عن ( التسامح والترابط بين
األديان ) (مكتبات)
حلقة نقاشية حول (وثائق الدولة المدنيه)
مسابقه في المعلومات العامة عن
( أعياد الشرطة)
مسابقه فنيه في الرسم عن ثوره  25يناير
مناقشه كتاب (جزيرة األمان)
ت .محمد عادل السحار

المشاركون
عاطف طه
متولي
نعيمه رجب

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

مكتبه منشاة عاصم

 10ص

مكتبه منشاة عاصم

 10ص

مكتبه منشاة عاصم

 10ص

عاطف طه
متولي

مكتبه منشاة عاصم

 10ص

هاله عويس

مكتبه منشاة عاصم

 10ص

ميرفت محمود

271

مكتبه النادي الرياضي
التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

2019/1/3

حلقة رسم ألوان فلوما ستر

مكتبه النادي
الريلضي

3م

رواية قصة (األميرة زمردة )

مكتبه النادي
الريلضي

2م

حلقة رسم بألوان الرصاص

مكتبه النادي
الريلضي

3م

مسرح عرائس

مكتبه النادي
الرياضي

2م

2019/1/4
2019/1/10
2019/1/11

272

مسرح عرائس

مسابقة معلومات عامة

المشاركون
مديحه احمد
ابتسام محمد
مديحه احمد
ابتسام محمد
حنان عيد
اكرام جمال الدين
فاطمه محمد
حنان عيد
مديحه احمد

التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

2019/1/17

حلقة رسم باألقالم الخشب

مكتبه النادي
الرياضي

3م

2019/1/18

مسرح عرائس – مناقشه كتاب حياة
النبي ( ص) وفاة النبي ( ص)

مكتبه النادي
الرياضي

2م

مسابقة عن  25يناير

مكتبه النادي
الرياضي

2م

حلقه رسم باألقالم الخشب حول اعياد
الشرطة

مكتبه النادي
الرياضي

3م

2019/1/25
2019/1/31

ت .عبد الحميد توفيق ( مكتبات )
مسرح عرائس

المشاركون
فاطمه محمد
مديحة محمود
ابتسام محمد
مديحه احمد
اكرام جمال
فاطمه محمد
حنان  -مديحه
محمود
حنان عيد
اكرام جمال
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مكتبة طنسا بني مالو
التاريخ
2019/1/2
2019/1/6
2019/1/9
2019/1/16
2019/1/24

274

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

النشاط
مناقشه كتاب ( كنز قناه السويس)
ت /قاسم سعد
مائد ة مستديرة حول ( تحرير المراه )

مكتبة طنسا

 10ص

حمدي محمد خليل

مكتبة طنسا

 10ص

ورشه ألعاب بالفوم

مكتبة طنسا

 10ص

جبريل عبد الواحد
جماالت فكري عبد
الحميد

مكتبة طنسا

 10ص

نعيم حماد

مكتبة طنسا

 10ص

خالد كمال

محاضره بعنوان
( يعني ايه كلمه وطن)
حلقة نقاشية (التكفير والعنف واالرهاب )

مكتبة سمسطا
مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

التاريخ

مكتبة سمسطا

10ص

هشام ميهوب

مكتبة سمسطا

 10ص

مني سعد ابو القاسم

2019/1/9

(اللياقه البدنيه والتدريب المهني)

مكتبة سمسطا

10ص

راشد علي

2019/1/18

ت /موسي فهمي ابراهيم
محاضره عن (كفاله الطفل اليتيم)
محاضره عن

2019/1/2
2019/1/6

2019/1/23

النشاط
محاضره عن (دور المراه الريفية في
التنمية الريفية )
ورشه تشكيل ( بالطين األسواني)
مناقشه كتاب

( دور الشباب في ثورة  25يناير )

مكتبه سمسطا

10ص

هشام ميهوب

مكتية سمسطا

10ص

ا .راشد علي
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النشاط المركزى
التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

2019/1/31:1

اإلعالن عن المسابقة البحثية
دور المشروعات الصغيرة في
التمكين االقتصادي ( الفكرة –
آليات التنفيذ) (مركزى)

جميع الفروع والجامعات
ومراكز الشباب

276

موعد التنفيذ

صباحا

المشاركون

التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون
لجنة تقييم وتحكيم
من المركز القومي
للبحوث الجنائية

صباحا

(قسم المجتمعات
الريفية)أ.د/كامل
كمال أ.د /أحمد
حسن أ.د /أمل
زكريا

المسابقة الثقافية البحثية
2019/1/31:1

(دراسة الظواهر الثقافية
واالجتماعية لقرى محافظتك )
(مركزى)

على مستوى األقاليم
واألفرع الثقافية التابعة لها

277

مكان التنفيذ

النشاط
التاريخ
استمرار المسابقة البحثية
جميع المواقع الثقافية
المركزية للعام المالي
على مستوى الجمهورية
2019/2018م لإلدارة بعنوان واألندية االجتماعية ومراكز
( 2019/1/31:1دور الشباب في الحفاظ على الشباب والجامعات وأماكن
التراث والهوية المصرية )
التجمعات الشبابية والعمالية
باألقاليم الثقافية والمناطق
آخر موعد لتسليم األبحاث
النائية والحدودية
2019/1/31م (مركزى)

278

موعد التنفيذ

المشاركون

االدارة العامة للفنون التشكيلية (مركزى)
التاريخ
2019/1/19:13

النشاط
معارض طوافة

مكان التنفيذ
قصر ثقافة بني سويف

موعد التنفيذ

المشاركون

279

