فرع ثقافة دمياط

3

قصر ثقافة دمياط
التاريخ
31 : 1
2019/1/
-8-6-3 -1
15 -13 -10
 -22 -20 -17-29-27 -24
2019/1/31
13 - 8 - 6 - 1
 - 20 - 1529 - 27 - 22
2019/1/

4

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

عرض كتب عن تربية الطفل و نصائح
تربوية (مكتبات)

القصر

10ص

أ/يارا حامد زغلول – أ/
ايمان حسان

كورس تعليم التفصيل والخياطة

القصر

5م

أ /أحالم أحمد صيام

ورشة تعليم رسم للكبار

القصر

صباحا

أ /دينا محمد معروف – أ/
مروة فاروق عبد الرازق

التاريخ
-9-7-2
21-16 -14
 30 -28 -232019/1/

2019/1/2

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

كورس تعليم االشغال اليدوية والكروشيه

القصر

5م

أ /عبير يوسف عبد
الرحمن –

حفل تخريج دفعة جديدة من التفصيل و
الخياطة و االشغال اليدوية يتضمن عرض
فني  -عرض أزياء من إنتاج الدارسات -
عرض إنتاج دورات الكروشيه و التريكو
وغيرها من المشغوالت  -توزيع شهادات
تقدير على المتدربات

القصر

أ /أحالم أحمد صيام

7م

أ /توفيق عيسى فودة

5

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

ورشة تعليم رسم للكبار

القصر

6م

أ /سوزان ناصر العزبي

2019/1/2

احتفال فني بمناسبة أعياد الميالد المجيد
تتضمن (فرقة هواة الموسيقي والغناء+
أمسية شعرية)

مسرح قصر
ثقافة دمياط

8م

أحمد شولح

2019/1/3

محاضرة بعنوان التكافل االجتماعي طريق
للسلم االجتماعي (ثقافة عامة)

األكاديمية
الرياضية
بالشعراء

11ص

أ /أبو الفتوح المنسي

التاريخ
14 - 9 - 7 - 2
 - 21 - 1630 – 28 - 23
2019/1/

6

النشاط

مكان التنفيذ

2019/1/3

يوم ثقافي يتضمن ندوة عن العمل التطوعي
 -فقرات فنية

مسرح القصر

2019/1/6

محاضرة عن التسامح بين المسيحية
واإلسالم (مكتبات)

التاريخ

موعد التنفيذ

المشاركون
مستشار محمد عبد المنعم

 11ص

ا /عاطف محمد
فرقة هواة القصر

القصر

12ظ

أ /عبد هللا إبراهيم شقرية

2019/1/7

احتفالية فنية بمناسبة أعياد الميالد المجيدة

- 21 - 14 - 7
2019/1/ 28

مسرح قصر
ثقافة دمياط

7م

أحمد شولح

ورشة لتعليم الخط العربي و أنواعه

القصر

6م

أ /شريهان السعيد عيد

دورة تدريبية لموظفي القصر بعنوان
التطوير االداري

القصر

 10ص

د .مني المنسي

2019/1/9 - 8

7

التاريخ
2019/1/10
2019/1/10
2019/1/10

2019/1/12

8

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

معرض متنوع النتاج الورش (فنون)

القصر

11ص

أ /دينا محمود النجيري -
أ/نورهان ياسر الطناحي

محاضرة بعنوان
( كيفية معاملة المعاقين معاملة صحية )

مركز االبن
الخاص

 11ص

هدي أبو عماشة

احتفالية بمناسبة أعياد الميالد المجيدة
لمجموعة من المواهب

مسرح قصر
ثقافة دمياط

6م

هواة القصر

يوم ثقافي يتضمن ورشة تصنيع عرائس -
مسابقة مواهب  -حفل كورال القصر

قرية العدلية

(ثقافة قرية)

11ص

أ /فادي السيد عبد الباقي–
أ/توفيق عيسى فودة

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/1/13

احتفالية فنية بمناسبة احتفاالت يناير
بالمشاركة مع مكتب المستشار العسكري

القصر

7م

فرقة هواه الموسيقي
والغناء بقصر ثقافة دمياط

2019/1/14

ندوة لشعراء العامية (أدب)

القصر

7م

أ/دينا لطفي أ/محسن
المالح أ/هشام الخميسي

2019/1/15

محاضرة عن التذوق البصري

القصر

11ص

أ /طه الغباشي

2019/1/16

مناقشة كتاب السد العالي هرم االرادة
المصرية تأليف /محمد يوسف (مكتبات)

القصر

12ظ

أ /سمير مصطفى الفيل

2019/1/17

محاضرة عن مكونات و اساسيات الحاسب
اآللي

القصر

10ص

أ /دينا طلعت البرعي

التاريخ

9

التاريخ
2019/1/21
2019/1/22
2019/1/23
2019/1/24

10

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

ندوة بمناسبة االحتفال باليوم العالمي للغة
العربية (أدب)

القصر

7م

أ/عيد صالح أ/فكري
داوود ادارة أ /أيمن
عباس

القصر

12ظ

أ /والء محمد حواس – أ/
رانيا محمد شلتوت

القصر

10ص

أ /مي عاصم الكرداني

القصر

12ظ

ورشة فنية لرسم لوحات فنية بمناسبة عيد
الشرطة  25يناير باستخدام ألوان الباستيل و
الخشب و الرصاص و الظل و النور (فنون)
ورشة عن التعرف على سطح المكتب و
كيفية عمل خلفية و شاشة مؤقتة
ندوة عن ثورة يناير وإنجازاتها (مكتبات)

أ /ناهد سعد –
أ /ياسر الجمال

التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

احتفالية فنية بمناسبة ثورة يناير تتضمن
عرض فني لفرقة الهواة بالقصر  -محاضرة
عن الشباب و الحركات االحتجاجية في
ثورة  25يناير  -ترديد بعض االغاني
الوطنية (ثقافة عامة)
محاضرة عن التذوق السينمائي

القصر

7م

القصر

11ص

2019/1/28

ورشة عن التعرف على لوحة التحكم

القصر

6م

2019/1/28

ندوة للقصة القصيرة (أدب)

القصر

7م

2019/1/24
2019/1/27

المشاركون
أ /توفيق عيسى فودة –
أ /وحيد شعيب
أ /عالء الديك
أ /مصطفى محمود
فرحات
أ/عزيز فيالة أ/سمير الفيل
أ /ادارة أ/فكري داوود

11

قصر ثقافة طفل دمياط
التاريخ
2019/1/17:15

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

ورشة رسم عن عيد الشرطة
(المرسم مسائى )

المكتبة قاعة االنشطة
مسائى

5م

محاضرة بعنوان علماء و
شخصيات أثرت في البشرية
(نادى العلوم)

مكتبه الطفل

 11ص

أ /اشراقة عوض فرح

2019/1/17

محاضرة (معاملة الطفل
المعاص معاملة سليمة )

قصر الطفل

 11ص

غادة أحمد العشري

2019/1/19

حفل كورال اطفال بمناسبة أعياد
الشرطة

المسرح

7م

ا /توفيق عيسي فوده

2019/1/15

12

المشاركون
م| أمنيه مصطفي القاضى
م /هبه هللا محمد سعد موسي

التاريخ
2018/1/23

النشاط
ورشة فنيه بمناسبة العام الجديد
(نادى الموهوبين)

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المرسم

 10ص

(المرسم صباحي)

المشاركون
م/مي ماهر العشري
م /عبدالحميداللبان

2019/1/24

حفل فنى لفرقه الدراما الحركية
بمناسبة عيد الشرطة

المسرح

7م

ا/كريم محمد خليل

2019/1/26

حفل كورال أطفال بمناسبة
ذكرى ثوره يناير

المسرح

7م

ا /توفيق عيسي فوده

2019 /1/27

محاضرة بعنوان الثورة وبناء
المستقبل

المكتبه

10ص

أ  /سمير مصطفي الفيل

13

قصر ثقافة دمياط الجديدة
مكان التنفيذ
نادى

موعد التنفيذ
11ص

التاريخ
-15-10-8-3-1
-29-24-22-17
2019/1/31

المرأة

5م

-23-16-9-2
2019/1/30

ورشة تفصيل وخياطة

نادى المرأة

11ص

2019/1/3
-21-14-7
2019/1/28

14

النشاط
فصل محو االمية

المشاركون
ا/شاهيناز نيازى
د/عبير االتربى

محاضرة عن مفهوم الشعر الجاهلى
وتناول لشعراء المرحلة

قاعة القصر

6:4م

ا/سمير الفيل

ورشة تعليم كورشيه

نادى المرأة

11ص

ا/سامية شرة

(نادى أدب الطفل)

التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/1/8

ورشة فنية لتعليم أساسيات الرسم
باستخدام الوان الباستيل والخشب

المرسم

11ص

هند الشناوى -اميرة على

2019/1/9

مسابقة معلومات عامة

مكتبة الطفل

10ص

فاطمة نحلة  -هدى عيد

قاعة القصر

10ص12:ظ

د/هبة مصطفى

نادى التكنولوجيا

11ص

أمنية الجوجرى

قاعة القصر

6:4م

ا/محمد محى الدين

2019/1/9
2019/1/9
2019/1/9

محاضرة بعنوان حقوق الطفل
فى المواثيق الدولية
محاضرة عن إيجابيات وسلبيات
االنترنت
ورشة نحو عربى
(نادى أدب الطفل)

15

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

التاريخ

المكتبة العامة

11ص10:ص

ا/محمد محى

قاعة القصر

6:4م

إيمان جورجى -نورة
بركات

المرسم

11ص

هند الشناوى -أميرة على

2019/1/23

مسابقة معلومات عامة لرواد المكتبة

المكتبة العامة

12,30:11,30ظ

وسام عبد الرحمن

2019/1/23

محاضرة آداب واخالقيات إستخدام
االنترنت

نادى التكنولوجيا

12ظ

أمنية الجوجرى

2019/1/23

ورشة فنية لعمل مشغوالت فنية
بالفوم والورق الملون

المرسم

11ص

هند الشناوى -أميرة على

2019/1/10
2019/1/15
2019/1/17

16

النشاط
محاضرة عن ثورة 25يناير
ومايترتب عليها
اللقاء االسبوعى لنادى أدب الطفل
ورشة فنية (رسم -تلوين )
فى موضوع (فى حب مصر)

التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/1/24

محاضرة ( كيف تجعل الطفل المعاق
طفل مبتكر )

مركز االبن
الخاص

 11ص

هدي أبو عماشة

2019/1/24

ورشة حكى لنادى أدب الطفل

قاعة القصر

6:4م

إيمان جورجى -نورة
بركات

2019/1/24

حفل بمناسبة عيد ثورة 25يناير

المسرح

6م

محمد محمود المحروقى

2019/1/24

محاضرة تنمية المواهب الغنائية
والدراما الحركية (تذوق سمعى)

قاعة القصر

7م

يارا على

2019/1/27

محاضرة عن ثورة 25يناير

مكتبة الطفل

10ص

فاطمة نحلة  -هدى عيد

2019/1/29

تجويد وتحسين الشعر لدى اطفال
نادى األدب

قاعة القصر

6:4م

إيمان جورجى
نورة بركات

17

قصر ثقافة فارسكور
التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/1/2

ورشة عمل مجسمات فنية

مرسم القصر

7م

م .إيمان عصام

2019/1/3

مسابقة معلومات عامة

نادي الطفل

7م

أ /جهادسويدى

2019/1/6

حفل موسيقي لمواهب القصر بمناسبة أعياد
الميالد

مسرح
قصر ثقافة
فارسكور

7م

طاهر أبو حطب

قارئ وكتاب مناقشة كتاب
2019/1/8

18

(محمد الرسالة والرسول)
تأليف /نظمي لوقا

المكتبة العامة

11ص

أ /رانيا شحاته

التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/1/8

محاضرة عن (التعرف علي الكمبيوتر
وأجزاءه ومخاطره وفوائد استخدامه)

مدرسة المبرة

 12ظ

رضوي السعي

2019/1/9

أمسية شعرية

نادى االدب

7م

شعراء القصر

مدرسة المبرة

 11ص

رضوي السعيد

11ص
7م
11ص
11ص
11ص

الشيخ  /محمد ابو الرجال
شعراء وأدباء القصر
م /نهلة غراب
م /إيمان عصام
أ /وائل الدهشان

2019/1/15
2019/1/16
2019/1/16
2019/1/17
2019/1/20
2019/1/21

محاضرة عن

(التعرف علي برامج الكمبيوتر)
محاضرة بعنوان (التكفير والعنف واالرهاب) المكتبة العامة
قصر الثقافة
أمسية شعرية
مرسم القصر
ورشة رسم بمناسبة احتفاالت  25يناير
مرسم القصر
ورشة رسم عن احتفاالت عيد الميالد
محاضرة بعنوان (مصر بعد ثورة  25يناير) قصر الثقافة

19

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

التاريخ

محاضرة عن
(كيفية التعامل مع جهاز الكمبيوتر)

نادي
تكنولوجيا
المعلومات

 11ص

رضوي السعيد

2019/1/ 23

محاضرة لألطفال عن ثورة  25يناير

نادي الطفل

6م

أ /جهاد سويدى

2019/1/23

لقاء أدبي

مركز شباب
العطوي

7م

شعراء القصر

2019/1/24

مناقشة قصص لألطفال

نادي الطفل

11ص

دعاء أسعد

مرسم القصر

11ص

م /نهلة غراب

2019/1/23

2019/1/24

20

المعرض الشهري للفنون التشكيلية –
مسابقة طلع الفنان اللي جواك

قصر ثقافة كفر سعد
التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/1/31:1

عرض كتب بمناسبة ثورة يناير

المكتبة العامة

11ص

سعدية إبراهيم

المكتبة العامة

11ص

سعدية إبراهيم

نادى الطفل
مدرسة الثانوى
التجارى المشتركة
بكفر سعد

11ص

سعدية إبراهيم

11ص

أ /أحمد محمد حمد

11ص

سعدية إبراهيم

2019/1/31:1
2019/1/31:1
2019/1/2
2019/1/3

مجلة حائط عن إنجازات ثورة
يناير
مسابقة معلومات عامة
محاضرة عن الواجب الدينى
والوطنى لرجال الشرطة اتجاه
المواطنين
مسابقة رسم عن االحتفال بأعياد
الميالد المجيد

قصر ثقافة كفر سعد

21

التاريخ
2019/1/3
2019/1/6

2019/1/8

2019/1/8

22

موعد التنفيذ

المشاركون

مكان التنفيذ

النشاط
معرض رسوم أطفال بمناسبة أعياد
قصر ثقافة كفر سعد
الميالد المجيد

12ظ

سعدية إبراهيم

قصر ثقافة كفر سعد

7م

فرقة كفر سعد

ورشة فنية لعمل رسومات

قاعة الفنون
التشكيلية

11ص

سعدية إبراهيم

محاضرة عن أجزاء و مكونات
الحاسب

نادي تكنولوجيا
المعلومات

6م

أحمد السقا

عرض فنى لفرقه كفر سعد لآلالت
الشعبية (مركزى)

وإعادة تدوير المخلفات

التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/1/16

حفل لفرقة الموسيقى والغناء
الشعبى بمناسبة  25يناير

القصر

7م

فرقة الموسيقى والغناء
الشعى بدمياط

2019/1/20

عرض فنى لفرقة كفر سعد لآلالت
الشعبية(مركزى)

فرقه كفر سعد
لآلالت الشعبية

7م

قصر كفر سعد

2019/1/23

ندوة عن ثورة  25يناير

القصر

11ص

2019/1/24

حفل لفرقة الموسيقى والغناء
الشعبى

القصر

7م

أ /عصام راشد –
أ /حنان عبد السالم
فرقة الموسيقى والغناء
الشعى بدمياط

23

التاريخ
2019/1/28

24

النشاط
مناقشة حوارية لكتاب مصر فى
مواجهة اسرائيل والغرب سياسيا
وعسكريا ت /عبد الرؤوف أحمد
عمرو

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

المكتبة العامة

11ص

ابتسام الشربينى

بيت ثقافة الزرقا
التاريخ
2019/1/31:1

النشاط
معرض كتب بمناسبة 25يناير وعيد
الشرطة

2019/1/3

ورشة فنية بمناسبة أعياد الميالد المجيد

2019/1/9

محاضرة بعنوان (الوحدة الوطنية
وحقوق المواطنة)

2019/1/13

ورشة عمل تريكو

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المكتبة

11ص

نادي الطفل
بيت ثقافة الزرقا
المدرسة الثانوية
الفنية للتمريض
البيت

11ص

المشاركون
سحر احمد الخولي -
رشا وجدي البيومي
رشا سويلم
عبير حجازي

11ص

عبدهللا جمعة محمد

11ص

االستاذه رضا محمد
موسي

25

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

التاريخ

المكتبة

11ص

احمد محمد الكتاني

2019/1/20

ندوة بعنوان (25يناير وعيد الشرطة)

المكتبة

12ظ

عبدهللا جمعة محمد -
سحر احمد الخولي

2019/1/20

ورشة قص ولزق  -مناقشة قصة الطائر
العجيب تأليف احمد نجيب

نادي الطفل

11ص

عبير السيد حجازي -
رشا رجب سويلم

2019/1/21

محاضرة عن ثورة 25يناير إرادة شعب

احدي المؤسسات

11ص

محمد عبدالحميد سليم

2019/1/15

26

النشاط
محاضرة مكتبية بعنوان
(الدولة تحارب اإلرهاب)

التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/1/23

ورشة رسم بمناسبة ثورة  25يناير

نادي الطفل

11ص

عبير السيد حجازي -
رشا رجب سويلم

2019/1/27

زيارة لمركز الشرطة بالزرقا وتكريم
أسر الشهداء وذلك بمناسبة ذكرى
25يناير وعيد الشرطة

مركز الشرطة
بالزرقا

12ظ

سناء توفيق عمارة -
هبة إبراهيم خضر
-ليلي يوسف المرسي

27

بيت ثقافة السرو
التاريخ
2019/1/30:1

النشاط
معرض فن تشكيلي

2019/1/30:1

معرض عن عيد الشرطة

2019/1/2

28

عمل ورشة فنية لرسوم شخصية

مكان التنفيذ
البيت
نادي الطفل
بالبيت

موعد التنفيذ
11ص

المشاركون
أ /مي شقرية

10ص

أ /شيماء صالح

البيت

10ص

أ/شيماء صالح

2019/1/3

محاضرة عن اإلرهاب وأثره علي البالد

الوحدة المحلية
بالسرو

 11ص

أ /مصطفي عنتر

2019/1/3

مناقشة كتاب المواطنة في الفكر اإلسالمي
تأليف /فينان عيسوي

المكتبة بالبيت

10ص

أ/أسماء البيومي

بابا نويل

التاريخ
2019/1/3
2019/1/6
2019/1/6
2019/1/7
2019/1/8

النشاط
مناقشة كتاب صراع الكنز
ت /محمد سعيد العريان
أمسية شعرية
ندوة مكتبية عن أهمية القراءة لإلنسان
مسابقة س -ج
ورشة فنية احتفاال بأعياد الميالد

2019/1/8

محاضرة عن عظماء من بلدنا

2019/1/8

زيارة إلي مستشفي السرو

2019/1/8

ورشة فنية احتفاال بأعياد الميالد المجيد

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

البيت

10ص

أ /شيماء صالح

البيت
البيت
البيت
البيت
إدارة التضامن
اإلجتماعي
بالسرو
مستشفي السرو

 11ص
10ص
 10ص
11ص

أ /طلعت العواد
أ /شيماء صالح
أ /شيماء صالح
أ /شيماء صالح

11ص

أ /مصطفي عنتر

10ص

أ/شيماء صالح

البيت

11ص

أ/شيماء صالح

29

التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/1/10

عرض فيلم ألطفال (مريم ابنة عمران)

البيت

10ص

أ /شيماء صالح

2019/1/11

زيارة إلي مركز شرطة السرو يتضمن
لقاء فكري وأدبي وتوزيع شهادات
تقديرية بمناسبة عيد الشرطة ( 25يناير)

مركز شرطة
السرو

11ص

أ /السعيد قنديل  -أ/ماهر
الطنطاوي -أ /مي شقرية

2019/1/15

عرض فيلم عن ثورة  25يناير

البيت

11ص

أ /مي شقرية

المكتبة بالبيت

10ص

أ /أسماء البيومي

محاضرة عن ثقافة الحوار واالختالف فى الوحدة المحلية
بالسرو
الفكر االسالمى

11ص

أ /مصطفي عنتر

2019/1/17
2019/1/22

30

محاضرة (تنسيق اقاع المعني)
ت/سعيد شوقي

التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/1/27

مسابقة بمناسبة ذكرى 25يناير

المكتبة بالبيت

10ص

أ /أسماء البيومي

حلقة حوارية حول كتاب
2019/1/28

(ثورة يناير والبحث عن الطريق)

المكتبة بالبيت

10ص

أ /أسماء البيومي

ت/أحمد محمد عبده

31

بيت ثقافة كفر بطيخ
النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

معرض فنون تشكيلية (أسماك )
غرس قيمة حب الوطن في الطفل
معرض كتب عن ثورة يناير
مجلة حائط عن تفتح الزهور
محاضرة (25يناير وتالحم الشعب

بيت الثقافة
مكتبة الطفل
المكتبة
مكتبة الطفل

 10ص
1ظ
 10ص
 12ظ

شكري عبده غانم
شكري عبده غانم
نادية مختار ندا
محمد عبد الجواد الرفاعي

بيت الثقافة

7م

ا/عبد العزيز حسن إسماعيل

2019/1/23

لقاء أدبي

تنمية المجتمع

7م

أيمن عباس عوض

2019/1/28

مسابقة معلومات عامة

بيت الثقافة

1ظ

شكري عبده غانم

التاريخ
2019/1/6
2019/1/9
2019/1/10
2019/1/16
2019/1/20

32

عبر التاريخ )

مكتبة بصارطه
التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/1/3

محاضرة عن عيد الميالد المجيد

المكتبة

4ص

عمادعاطف المغربى

2019/1/24

محاضرة عن عيد الشرطة

المكتبة

4ص

عمادعاطف المغربى

33

مكتبة الركابية

34

التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ موعد التنفيذ

المشاركون

2019/1/6

زيارة الى مقر كفالة اليتيم

كفالة اليتيم
الركابية

 10ص

حنان فكرى الشيمى

2019/1/16

قراءة حرة لموسوعة الطفل

المكتبة

4ع

حنان فكرى الشيمى

2019/1/26

محاضرة مكتبية العالم االسالمى فى عصر
العولمة

المكتبة

4ع

حنان فكرى الشيمى

2019/1/27

مسابقة ثقافية

المكتبة

4ع

حنان فكرى الشيمى

مكتبة الروضه
التاريخ
2019/1/31:1

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

معرض كتب متنوع

المكتبة

 12ظ

فوزية إبراهيم المراكبى

2019/1/6

محاضرة عن تعزيز قيم التسامح فى
المجتمع المصرى

نادى الشباب

 12ظ

أنيس منصور عثمان

2019/1/16

قراءة قصص حرة

المكتبة

 12ظ

فوزية إبراهيم المراكبى

2019/1/23

مسابقة رسم عن ثورة  25يناير

المكتبة

 12ظ

اميرة بكر الشامى

2019/1/24

مجله حائط عن ذكرى  25يناير

المكتبة

 12ظ

اميرة بكر الشامى

35

مكتبة العبيدية
التاريخ

36

النشاط

مكان التنفيذ موعد التنفيذ

2019/1/15:13

مجلة حائط بمناسبة ذكرى  25يناير

المكتبة

12ظ

2019/1/27

ورشة رسم عن  25يناير

المكتبة

12ظ

المشاركون
نسمة زاهر
سهام محمد
سهام محمد
نسمة زاهر

مكتبة شرباص
التاريخ
2019/1/3
2019/1/9
2019/1/20
2019/1/27

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

محاضرة عن ثورة يناير
مناقشة كتاب الحقول الخضراء

المكتبة

11ص

أ /رشاد عبد الرحيم هويدى

المكتبة

10ص

نادية صبرى القزاز

المكتبة

11ص

أميرة حسين شمس

المكتبة

11ص

أ /ود عبد العزيز عسكر

تأليف  /محمد محمود عبد الرزاق
يوم ثقافى كامل يشمل مسابقة رسم
ومعلومات عامة وقراءة حرة
محاضرة عن الوحدة الوطنية وطرق
الحفاظ على الهوية المصرية

37

مكتبة كفر المنازلة
مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

التاريخ

المكتبة

12ظ

أ /هنية أبو السادات نوارة

2019/1/21

محاضرة عن ثورة شعب ثائر

المكتبة

11ص

أ /محمد صبح

2019/1/23

مسابقة رسم عن عمل رجل الشرطة

المكتبة

11ص

أ /نانسى مصطفى زوهيرى

2019/1/3

38

النشاط
محاضرة عن الحوار الثقافى كضمانة
للتواصل والبناء

مكتبة كفر المياسرة
التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/1/8

ندوة من كتاب (قصة االمير حمزة البهلوان)
تأليف سامي بطة

المكتبة

6م

ناهد عيد

2019/1/14

مناقشة من كتاب (حكايات مسلية)

حضانة االيمان

 11ص

موزة مطاوع

2019/1/15

ندوة من كتاب (حكاية العمر كله ) وائل سعيد

المكتبة

6م

ناهد عيد

2019/1/16

مسابقة من كتاب موسوعة االوئل (دينية)

2019/1/27

قراءة قصة (الفيل والنملة)

حضانة
الفاروق
حضانة المروة

 11ص

سمر راضى

 11ص

موزة مطاوع

2019/1/27

النانوتكنولوجي واستخداماته في طباعة
وتجهيز المنسوجات

المكتبة

 11ص

محمد ماهر العجالتي

39

مكتبة كفر سليمان
التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/1/1

عرض كتب عن الشرطة وثورة يناير

المكتبة

9ص

زينب السيد أبو النجا

11ص

زينب السيد أبو النجا

10ص

زينب السيد أبو النجا

 11ص

أ /خالد عبد المنعم الشربيني

10ص

زينب السيد أبو النجا

ندوة عن تنمية اإلبداع واإلبتكار واكتشاف
2019/1/9
المواهب المختلفة
 2019/1/16مسابقة فى الرسم عن الصناعات فى دمياط

المكان الملحق
بالمكتبة
المكتبة

األلعاب اإللكترونية وتأثيرها علي الصغار مدرسة السادات
2019/1/23
االعدادية
والشباب
2019/1/24

40

مناقشة كتاب اإلسراء والمعراج للدكتور /
أحمد شلبى

المكتبة

مكتبة ميت ابو غالب
التاريخ
2019/1/1
2019/1/3
2019/1/10
2019/1/13
2019/1/17
2019/1/20
2019/1/23
2019/1/27

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

عرض كتب بمناسبة ذكرى  25يناير
عمل مسابقة ثقافية (س.ج) معلومات عامة
محاضرة أدبية عن دور الثقافة فى التنمية
الشاملة
ورشة رسم وتلوين عن ميناء دمياط
ندوة عن جمال عبد الناصر وذكرى ميالده
تقديم أبحاث عن السياحة فى مصر
معرض فنون تشكيلية
ورشة فنية لعمل مجسمات من مخلفات
البيئة

المكتبة
المكتبة

11ص
11ص

وفاء الحسينى إبراهيم
وفاء الحسينى إبراهيم

المكتبة

11ص

أ /محمد أحمد سيف الصعيدى

المكتبة
المكتبة
المكتبة
المكتبة

11ص
11ص
11ص
11ص

وفاء الحسينى إبراهيم
وفاء الحسينى إبراهيم
وفاء الحسينى إبراهيم
وفاء الحسينى إبراهيم

المكتبة

11ص

وفاء الحسينى إبراهيم

41

مكتبة ميت الخولى
التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/1/31:1

معرض كتب عن ثورة  25يناير

المكتبة

11ص

أ /محمد عبد الرحمن غنيم

2019/1/31:1

معرض رسوم اطفال عن الوحدة الوطنية
وثورة  25يناير

المكتبة

11ص

أ /محمد عبد الرحمن غنيم

42

محاضرة حول الوحدة الوطنية وتعميق

2019/1/3

قيم االنتماء والمواطنة
أ /محمد عبد الرحمن غنيم

2019/1/6

مسابقة معلومات عامة

المكتبة

11ص

أ /محمد عبد الرحمن غنيم

المكتبة

11ص

أ /محمد عبد الرحمن غنيم

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

التاريخ

المكتبة

11ص

أ /محمد عبد الرحمن غنيم

2019/1/14

مسابقة رسم عن ذكرى ثورة  25يناير

المكتبة

11ص

أ /محمد عبد الرحمن غنيم

2019/1/16

مناقشة كتاب ( أسس الحياة السليمة ) تأليف
 /سمية العيسوى

المكتبة

11ص

أ /محمد عبد الرحمن غنيم

المكتبة

11ص

أ /محمد عبد الرحمن غنيم

2019/1/10

2019/1/20

النشاط
مناقشة كتاب (عندما تغيرت مصر)
تأليف  /محمد نبيل

محاضرة حول دور القوات المسلحة
فى حماية وتأمين ثورة  25يناير

43

مكتبة الغوابين
النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

محاضرة عن الشباب وضرورة الوعى
بالتاريخ الوطنى
يوم ثقافى بمناسبة ذكرى ثورة  25يناير
محاضرة عن ( شهداء الواجب

المكتبة

10ص

المكتبة

12ظ

أ /محمد رجائى حسن
المنزوالوى
حفيظة سعد السيد حليمة

المكتبة

10ص

محمود محمود السيد الجيزى

2019/1/22

مجلة حائط عن ثورة  25يناير

المكتبة

10ص

ياسمين الغريب الغريب
الدمياطى

2019/1/24

مناقشة قصة االطفال (السمكة المغرورة )

المكتبة

11ص

حفيظة سعد

التاريخ
2019/1/1
2019/1/6
2019/1/15

44

الوطنى وكيف نشكرهم)

مكتبة المحمدية
التاريخ
2019/1/2
2019/1/3
2019/1/9
2019/1/15

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

معرض فنون تشكيلية عن  25يناير
يوم ثقافى يتضمن ألعاب ذهنية ومسابقات
مناقشة قصة لالطفال
قراءة حرة

المكتبة
المكتبة
المكتبة
المكتبة

11ص
11ص
11ص
11ص

سامح مجدى الباز
سامح مجدى الباز
سامح مجدى الباز
سامح مجدى الباز

45

مكتبة كفر الغاب
التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/1/3

ندوة عن عيد الشرطة

المكتبة

 11ص

أ  /عصام الدشاش

2019/1/6

مجلة حائط عن  25يناير

المكتبة

11ص

الشيماء أحمد عبد البارى

2019/1/16

ورشة رسم عن يناير فى عيون االطفال

المكتبة

12ظ

الشيماء أحمد عبد البارى

2019/1/27

مسابقة معلومات عامة

المكتبة

 10ص

الشيماء أحمد عبد البارى

2019/1/31:1

معرض كتب متنوعة

المكتبة

46

الشيماء أحمد عبد البارى

إدارة أطلس
التاريخ

النشاط

عمل جمع ميدانى لالزياء الشعبية
لمحافظة دمياط وذلك وفقا للدليل
الميدانى الخاص بأطلس عن طريق
2019/1/31:1
عمل بحث فى األماكن التى من الممكن
عمل مقابالت ميدانية تفيد البحث
المطلوب عن االزياء الشعبية

مكان التنفيذ

قرى ومراكز
محافظة دمياط

موعد التنفيذ

صباحا

المشاركون

د /منى أحمد محمد فرج

47

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

المسابقة الثقافية البحثية
2019/1/31:1

48

(دراسة الظواهر الثقافية
واالجتماعية لقرى محافظتك )
(مركزى)

على مستوى األقاليم
واألفرع الثقافية التابعة لها

موعد التنفيذ

المشاركون

لجنة تقييم وتحكيم من
المركز القومي للبحوث
الجنائية
(قسم المجتمعات الريفية)
أ.د/كامل كمال أ.د /أحمد
حسن أ.د /أمل زكريا

التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

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)
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