فرع ثقافة الفيوم
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قصر ثقافة الفيوم
التاريخ
2019/1/1

النشاط
ورشة نادى األدب

2019/1/1

محاضرة تعزيزقيم التسامح في المجتمع
ورشة رسم وتلوين وجوه الفيوم

2019/1/15:1
2019/1/15:1
2019/1/2
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(عيد القيامة المجيد)
تعليم عرائس كروشيه
مناقشة كتاب الرواية من الحبكة
إلى الطبيعة

موعد التنفيذ
مكان التنفيذ
5م
قاعة نادى األدب

المشاركون
نادى األدب

مكتبة الطفل

10ص

دولت عناني

قصر الثقافة

10ص

أسماء فريد

قاعة نادي المرأة

10ص

سمية فريد

مكتبة الشباب

5م

أ /محمد جمال
الدين

التاريخ

النشاط

2019/1/3

محاضرة شرح سطح المكتب

مكان التنفيذ
نادى تكنولوجيا
المعلومات بقصر
الثقافة

موعد التنفيذ

المشاركون

10ص

ا/محمد عبد
الرسول

2019/1/4

عرض لفرقة عرب الفيوم البدوية

بهو القصر

6م

2019/1/8

محاضرة بعنوان تعزيز قيمة احترام المرأة
فى المجتمع

نادى المرأة

10ص

2019/1/8

احتفالية الوحدة الوطنية بمناسبة عيد الميالد
المجيد تتضمن (فرقة ترانيم الكنيسة ـ فرقة
اإلنشاد الدينى ـ فقرة شعرية )

المسرح الكبير
بقصر ثقافة
الفيوم

7م

فرقة عرب الفيوم
البدوية
ا/دولت احمد
عناني
الشاعر/محمد
حسنى -الشاعر/
مينا مجدى -
تقديم الروائى
محمد جمال الدين
ـ الفرقالمشاركة
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التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

2019/1/8

ورشة نادى األدب

قاعة نادى األدب

5م

2019/1/9

محاضرة التسامح فى األديان السماوية
محاضرة إنشاء المجلدات وكيفية التعامل
معها من حذف ونسخ ونقل وغيرها

مكتبة الشباب
نادى تكنولوجيا
المعلومات

11ص

2019/1/15

ورشة نادى األدب

قاعة نادى األدب

5م

2019/1/15

محاضرة بعنوان وسائل تحقيق األهداف
محاضرة بعنوان (االستماع للرأي اآلخر
كضمانة للتواصل والبناء ودوره في التنمية
المستدامه)

مكتبة الشباب

10ص

مكتبة الطفل

10ص

ا/دولت احمد
عناني

2019/1/15

محاضرة اهمية التكافل االجتماعي بالمجتمع

نادى المرأة

11ص

ا  /عال سمير
احمد

2019/1/10

2019/1/15
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11ص

المشاركون
أعضاء نادى
األدب
أ /خالد دياب
أ /محمد عبد
الرسول
أعضاء نادى
األدب
د /رضوى هشام

التاريخ

2019/1/30:16
2019/1/31:16
2019/1/17

النشاط
محاضرة بعنوان (منظومة القيم اإليجابية
بالشارع المصري)
عمل ورشة كوفية -جاكيت – فستان طفل
ورشه عمل ماسك مجسم لشخصية فيومية
محاضرة بمناسبة ثورة  25يناير

2019/1/17

محاضرة شرح لقائمة startوقوائم اخرى

2019/1/18

عرض لفرقة عرب الفيوم البدوية

بهو قصر الفيوم

2019/1/20

محاضرة بعنوان (التطرف الديني مرض
قديم حديث و كيفية مواجهته)

مكتبة الشباب

10ص

2019/1/22

محاضرة عن ادارة الوقت

مكتبة الطفل

10ص

ا /كرم عيسى

2019/1/22

ورشة نادى األدب

قاعة نادى األدب

5م

نادى األدب

2019/1/15

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

مكتبة الشباب

 10ص

قاعه نادي المرأة
قصر ثقافه
مكتبة الطفل
نادى تكنولوجيا
المعلومات

10ص
11ص
6م

المشاركون
ا  /عفاف محمد
حامد
سمية فريد
أسماء فريد
ا /سامى حنا
أ/محمد عبد
الرسول

6م

الفرقة
الشيخ/هشام
شعبانعبدالدايم

10ص
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موعد التنفيذ

المشاركون
ا/دولت احمد
عناني
الشيخ  /أحمد
حمدي رمضان

التاريخ

2019/1/23

محاضرة دور الشرطة فى تحقيق األمن

مكتبة الشباب

10ص

أ /هبة لطفى

2019/1/24

محاضرة شرح لبعض أوامر التحكم

نادى تكنولوجيا
المعلومات

11ص

أ/محمد عبد
الرسول

قصر ثقافة الفيوم

7م

رواد الموقع

معسكر قوات
األمن بالعزب

12ظ

فرقة كورال
الطفل

2019/1/22
2019/1/22

2019/1/24
2019/1/26
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مكان التنفيذ

النشاط
محاضرة (دور الوعي الثقافي فى محاربة
قصر ثقافة الفيوم
اإلرهاب ودوره في التنمية المستدامة)
محاضرة بعنوان (سلوكيات المسلم مع غيره
مكتبة الشباب
ودورها فى البناء والتنمية)

االحتفال بعيد الشرطة وعرض الفيلم
التسجيلى (كنت اعرفه)عن شهداء الشرطه
والجيش
احتفاالت  25يناير تتضمن عرض لفرقة
كورال الطفل ـ عرض تنورة

11ص
10ص

التاريخ
2019/1/26
2019/1/27
2019/1/27

النشاط
محاضرة أخالقيات المرأة المسلمة ودورها
فى بناء المجتمع
محاضرة دور الفنون في محاربة التطرف
بمنظور اإلسالم
محاضرة ثقافة الحوار واالختالف في الفكر
اإلسالمي

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

نادى المرأة

10ص

مكتبة الشباب

11ص

المشاركون
أ /همس محي
الدين احمد
الشيخ  /أحمد
حمدي رمضان

مكتبة الشباب

11ص

الشيخ  /احمد
يحي نجيب

ليالى الفيوم التراثية الثقافية
2019/1/29:27

2019/1/28

تتضمنعروض الفرق االتية :عرب الفيوم
البدوية – فنون شعبية ـ روض الفرج -
محاضرات ثقافية تراثية  -معرض للفنون
التشكيلية
عرض فنى لفرقتى السمسمية االسماعيلية
– فنون شعبية طفل الفيوم

المسرح الكبير
بالقصر

7م

مركز التراث
بجامعة الفيوم

المسرح الكبير
بالقصر

7م

الفرق المشاركة
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التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

2019/1/28

ورشة كتابة القصة القصة القصيرةوالمقال

مكتبة الشباب

10ص

المشاركون
عبد الكريم عبد
الحميد

المسرح الكبير

6م

الفرق المشاركة

قاعة نادى األدب
مكتبة الطفل

5م
10ص

مكتبة الشباب

10ص

نادى المرأة

10ص

قصر الثقافة

5م

نادى األدب
عبير حسان
ا/دولت احمد
عناني
أ  /عال سمير
احمد
نادى األدب

2019/1/29
2019/1/29
2019/1/29
2019/1/29
2019/1/29
2019/1/31
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عرض فنى لفرقتى ابوصير لآلالت الشعبية
–فرقة الشرقية للفنون الشعبية
ورشة نادى األدب
محاضرة بمناسبة افتتاح السد العالى
محاضرة تاريخ االختالف االيجابي في
الراي علي مدار التاريخ االسالمي
محاضرة اضرار الزواج المبكر علي
االسرة و المجتمع
ورشة نادى األدب بنادى الموهوبين

بيت ثقافة ابشواى
التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/1/1

محاضرة بعنوان دور الفنون في محاربة التطرف
من منظور االسالم

بيت ثقافة
ابشواى

10ص

الشيخ /أحمد
ممدوح قرنى

2019/1/8

محاضرة بعنوان ثقافة الحوار في الفكر االسالمي

بيت ثقافة
ابشواى

11ص

الشيخ /أحمد
ممدوح قرنى

2019/1/9

ورشة أشغال يدوية باستخدام خيوط الحرير

بيت ثقافة
ابشواى

10ص

هناء رجب
توفيق

بيت ثقافة
ابشواى

11ص

الشيخ/أحمد
ممدوح قرنى

 2019/1/15محاضرة بعنوان اهمية التكافل االجتماعي بالمجتمع
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التاريخ

النشاط

2019/1/16

محاضرة بعنوان ( إدارة وتنظيم الوقت)

2019/1/22

محاضرة بعنوان تعزيز قيم التسامح بالمجتمع

2019/1/23

ورشة فنون تشكيلية عن ثورة يناير
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مكان التنفيذ
بيت ثقافة
ابشواى
بيت ثقافة
ابشواى
بيت ثقافة
ابشواى

موعد التنفيذ

المشاركون

10ص

أ/ماجد لطفي

10ص
10ص

الشيخ /أحمد
ممدوح قرنى
أ/أحمد السيد
فهمي

بيت ثقافة سنورس
مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

الموقع

11ص

المشاركون
أ/رمضان
الليمونى

التاريخ

الموقع

10ص

سلوى محمد

مكتبة الطفل

5م

الموقع

10ص

2019/1/15

محاضرة أهمية التكافل االجتماعي بالمجتمع

الموقع

11ص

2019/1/22

محاضرة منظومة القيم االيجابية بالشارع
المصري

الموقع

10ص

نادى األدب
الشيخ /حمادة
السيد جمعة
الشيخ/محمد
السيد اسماعيل
الشيخ /محمد
السيد إسماعيل

2019/1/1
2019/1/9
2019/1/10
2019/1/13

النشاط
احتفالية رأس السنة الميالدية تتضمن عروض
لمواهب رواد بيت الثقافة -فقرات شعريةـغناء
محاضرة بعنوان أضرار الزواج المبكر علي
االسرة و المجتمع
حوار نقدي
محاضرة االستماع للرأي االخر كضمان
للتواصل والبناء ودوره في التنمية المستدامة
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التاريخ
2019/1/24

النشاط
احتفالية ثورة  25يناير

2019/1/26

زيارة مدرسة بنات سنورس

2019/1/29

محاضرة بعنوان قبول االخر المختلف ثقافيا
وفكريا و دينيا
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مكان التنفيذ
مركز الشرطة
مدرسة بنات
سنورس
بيت ثقافة
سنورس

موعد التنفيذ
11ص

المشاركون
يحيى صالح

10ص

أ /يحيى صالح

11ص

الشيخ /محمد
السيد إسماعيل

بيت ثقافة أطسا
التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/1/1

محاضرة (اهمية التكافل االجتماعي بالمجتمع)

الموقع

10ص

الشيخ /مصطفي عبد
العظيم خليل

2019/1/5

ندوة (الشباب وضرورة الوعى بالتاريخ)

مركز شباب
خليل الجندى

5م

أ /رمضان ابراهيم
-أ /حسام طه

2019/1/5

محاضرة بعنوان(دور الوعي الثقافي لمحاربة
االرهاب ودوره في التنمية المستدامه)

الموقع

10ص

الشيخ/عرفه احمد
حامد

2019/1/6

محاضرة ( رموز نسائية فى اإلسالم)

الموقع

10ص

2019/1/9

ندوة أدبية بعنوان ( أدب العولمة)

مركز شباب
ادفو

5م

الشيخ /حسن
الهلباوي
أ/عيد رمضان  -أ/
محمد ربيع
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التاريخ
2019/1/13
2019/1/20
2019/1/23
2019/1/28
2019/1/29

228

النشاط
محاضرة (اضرار الزواج المبكر علي االسرة

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

بيت ثقافة
اطسا

11ص

الشيخ  /محمد احمد
عبد الهادي

10ص

للشيخ  /احمد محمد
سالم

11ص

أ/سناء سيد

5م

أ/رمضان إبراهيم

10ص

أ/مروة مجدى

والمجتمع)
محاضرة بعنوان (االستماع للرأى اآلخر
كضمان للتواصل والبناء)
ورشة حكى لألطفال

بيت ثقافة
اطسا
حضانة

مسابقة معلومات عامة
محاضرة بعنوان (دور رجل الشرطة

ديزنى للغات
مركز شباب

فى الحفاظ على األمن )

م /عبد المجيد
بيت ثقافة
اطسا

ورش نادى العلوم

بيت ثقافة طامية
التاريخ
2019/1/5
2019/1/6

النشاط
ورشة فنون تشكيلية
(رسم بالقلم الرصاص عن ثورة يناير)
محاضرة (دور الوعي الثقافي في محاربة
االرهاب ودوره في التنمية المستدامه)

2019/1/9

محاضرة تصحيح المفاهيم المغلوطة

2019/1/10

معرض فنى تشكيلى عن ثورة يناير

2019/1/15

محاضرة (ثورة  25يناير مالها وما عليها)

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

المسرح

11ص

أ/كارم ماهر

بيت ثقافة
طاميه
بيت ثقافة
طاميه
المسرح
المكتبة العامة
ببيت طاميه

10ص
11ص
11ص
10ص

للشيخ/عزت
منصور محمود
ا /محمد محمود
رجب
كارم ماهر
أ/محمود الشرقاوى
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مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

التاريخ

ندوة (ترويج الشائعات وأثرها على تكدير السلم
2019/1/19
العام) مسابقة فى المعلومات العامة

بيت ثقافة
طامية

11ص

محاضرة التطرف الديني مرض قديم حديث و
2019/1/29
كيفية مواجهته
محاضرة االستماع للرأي االخر كضمان
2019/1/31
للتواصل و البناء

بيت ثقافة
طاميه
بيت ثقافة
طاميه
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النشاط

10ص
10ص

المشاركون
د\ محمد صالح
البشرية ـ أ/محسن
عويس عبد القادر
للشيخ  /محمود
محمد احمد
للشيخ  /عبد هللا
ربيع احمد

مكتبة الفيوم العامة
التاريخ
2019/1/1
2019/1/9
2019/1/10
2019/1/10
2019/1/10
2019/1/16

مكان التنفيذ
المكتبة

النشاط
محاضرة (تعزيزقيم التسامح في المجتمع)
محاضرة التكافل االجتماعى طريق السلم
المكتبة
االجتماعى
المكتبة
محاضرة (التوعية ضد اخطار االدمان)
مناقشة فى كتاب(على اسم مصر) بانوراما
مكتبة الشباب
مصرية تاريخية مصورة
امسية شعرية لشعراء صالون مجاز
قاعة الندوات
األدبى و جامعةالفيوم والتعليقات النقدية
مكتبة الطفل
محاضرة عن الوحدة الوطنية

موعد التنفيذ
10ص

المشاركون
عال سمير احمد

11ص

خالد على

11ص

أحمد هارون
محمد صالح ـ احمد
عبد العال
ا/د/مجدى توفيق –د/
ايهاب المقرانى
أحمد رمضان

4م
2ظ
11ص
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232

التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

2019/1/17

امسية شعرية بصالون مجاز األدبى

قاعة الندوات

2ظ

المشاركون
د/إيهاب المقرانى-د/
مجدى توفيق–د/
أحمد سمير

2019/1/17

محاضرة بعنوان (دور القوى الناعمة فى
مواجهة التطرف الفكرى واإلرهاب)

مكتبة الشباب

5م

ا/عويس معوض

2019/1/20

جلسة حوارية بعنوان (ثقافة االحترام)

مركز شباب
المدينة

5م

2019/1/23

ورشة حكى بعنوان (الفيوم تحكى ) ـ
عرض فديو بروجكتورعن اثار الفيوم

المكتبة

11ص

2019/1/24

أمسية شعرية لشعراء الصالون وجامعة
الفيوم وتعليقات نقدية

قاعة الندوات

2ظ

سيدة محمد محمد
فاطمة محمدا/ابراهيم مسيحة
د /هادى حسان-
ا/د/مجدى توفيق د/
إيهاب المقرانى

التاريخ
2019/1/24
2019/1/27
2019/1/27
2019/1/28
2019/1/27

مكان التنفيذ

النشاط
محاضرة (دور الشرطة والشعب فى خدمة
المجتمع ) -احتفالية عيد الشرطة -امسية مكتبة الشباب
شعرية
محاضرة ثورة يناير واحتفاالت
مكتبة الطفل
عيدالشرطة
االحتفال بعيد الشرطة وعرض الفليم
المكتبة
التسجيلى (كنت اعرفه)عن شهداء الشرطه
والجيش
مكتبة الطفل
االحتفال بعيد الشرطة وعرض الفليم
والشباب
التسجيلى (كنت اعرفه)عن شهداء الشرطه
بسنورس
والجيش
محاضرة بعنوان (دور الفنون في محاربة
المكتبة
التطرف من منظور اإلسالم)

موعد التنفيذ

المشاركون

4م

أ /عبد الجواد طه ا/
محمد صالح

11ص

أ/عبد الجواد طه

7م

رواد الموقع

7م

رواد الموقع

11ص

الشيخ  /عبد الحليم
ربيع عبد الحليم
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مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

التاريخ

جمعية
التعاون
التكنولوجى

10ص

2019/1/28

ندوه بعنوان (الزواج المبكر واالثار
المترتبه عليه اجتماعيا وقانونيا واقتصاديا)

جمعية
التعاون
التكنولوجى

10ص

2019/1/29

محاضرة بعنوان (تاريخ دور المرأة
المسلمة فى تنمية المجتمع فى ظل التنمية
المستدامة علي مدار التاريخ اإلسالمي)

المكتبة

2019/1/30:27
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النشاط
برنامج لمدة  4ايام لتوعية وتمكين
المراة المعيلة يتضمن البرنامج (ورشة
عمل يدوية لتعليم منتتجات من الخرز-
محاضرة عن المراهقة ومفترق الطرق
جلسة حوارية بعنوان واجهة نفسكمحاضرة عن النظافة الشخصية اسلوبحياة)

المشاركون
ا/مروة محمود
عطية-ا/سيدة محمد
–ا/محمد فاطمة
ا/محمد غيث –

10ص

ا /مروه محمود-ا/د/
كريمه منصور
ا/عفاف محمد حامد

مكتبة الطفل والشباب بطامية
التاريخ
-24-17-10-3
2019/1/31
2019/1/5
2019/1/6
2019/1/12
2019/1/14

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

ورشة نحت على الخشب

بهو المكتبة

10ص

أ/ماهر فرج

محاضرة بعنوان االستماع للرأي االخر
كضمان للتواصل والبناء ودوره في
التنمية المستدامة

المكتبة

11ص

الشيخ  /إسالم
منصورعويس

المكتبة

10ص

المكتبة

11ص

المكتبة

10ص

الشيخ  /طارق يحيي
سلطان
الشيخ  /اسالم منصور
عويس
د\رجب ابوالعال –
محمد طه – مروان
محمود

محاضرة بعنوان اهمية التكافل االجتماعي
بالمجتمع
محاضرة بعنوان منظومة القيم االيجابية
بالشارع المصري
ندوة بمناسبة ثورة  25يناير
يعني إيه كلمة وطن
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التاريخ
2019/1/20
2019/1/27
2019/1/27
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النشاط
احتفالية عيد الشرطة
محاضرة بعنوان اضرار الزواج المبكر
علي االسرة و المجتمع
محاضرة بعنوان افتتاح السد العالى

مكان التنفيذ
القاعة العامة

موعد التنفيذ
11ص

المكتبة

10ص

القاعة العامة

11ص

المشاركون
أ/محمود الشرقاوى
الشيخ  /طارق يحي
سلطان
د /أحمد طه

مكتبة الطفل والشباب بسنورس
التاريخ
2019/1/ 3
2019/1/6

النشاط
ورشة فنية بمناسبة احتفاالت (عيد القيامة
المجيد) وتتضمن إلقاء شعر وأغاني وطنية
وأوبريت مسرحي
سرد قصة لألطفال بعنوانجحا يحكم المدينة
-العاب ترفيهية

مكان التنفيذ
كنيسة المالك
ميخائيل
بسنورس

موعد التنفيذ
11ص

المشاركون
هالة عيسى
مروة سيد

المكتبة

10ص

أيمن شعبان

2019/1/6

محاضرة بعنوان (رموز نسائية فى اإلسالم)

المكتبة

10ص

2019/1/8
2019/1/8

محاضرة بعنوان( اختار حياتك)
محاضرة ثقافة الحوارفي الفكر االسالمي
محاضرة رحلة االسرة المقدسة بمصر

المكتبة
المكتبة

11ص
10ص

الشيخ /محمد يس
عليوة
ا  /محمود احمد
الشيخ\ ناصرروبي

مكتبة الشباب

11ص

2019/1/9

بمناسبة عيد الميالد المجيد

ممثل الكنيسة
بسنورس
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مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المكتبة

10ص

2019/1/15

محاضرة تعزيز قيم التسامح في المجتمع
المصري

مكتبة الشباب

10ص

2019/1/17

عرض فني لفرقة الموسيقي العربية

مكتبة الطفل

7م

سرد قصة لألطفال في العلوم الطبيعة بعنوان(
2019/1/20
القدرة الشمسية )

المشاركون
الشيخ /احمد صابر
عبد الحميد
الشيخ /محمد
اسماعيل– ياسر
محمد احمد
فرقةالموسيقي
العربية

التاريخ

مكتبة الطفل

10ص

حسناء ربيع

 2019/1/20محاضرة (تعزيز قيمة احترام المرأة بالمجتمع)

المكتبة

10ص

أسماء مصطفي
سليمان

2019/1/13
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النشاط
محاضرة االستماع للرأي اآلخر كضمان
للتواصل والبناء ودوره في التنمية المستدامة

التاريخ
2019/1/21
2019/1/23
2019/1/27
2019/1/28
2019/1/31

النشاط
احتفالية بعيد الشرطة تتضمن (ورشة رسم -
ورشة خرز-عرض لفرقة كورال األطفال)
محاضرة مكتسبات ثورة  25يناير بمناسبة
ذكري  25يناير
محاضرة بعنوانناصر والسد العالي
االحتفال بعيد الشرطة وعرض الفليم التسجيلى
(كنت اعرفه)عن شهداء الشرطه والجيش

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

مكتبة الطفل

11ص

المشاركون
فرقة كورال
األطفال

مكتبة الشباب

6م

أحمد طوسون

مكتبة الشباب

6م

أحمد قرني

المكتبة

7م

رواد الموقع

الصالون الثقافي ومناقشة الزيادة السكانية

مكتبة الشباب

6م

أعضاء الصالون
الثقافى
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مكتبة حى جنوب
التاريخ
2019/1/2
2019/1/16
2019/1/22
2019/1/27
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النشاط
ورشة فنون تشكيلية
ورشه عمل اعمال فنية
محاضرة بعنوان(دور مؤسسات المجتمع
المدنى فى التنمية الثقافية )
االحتفال بثورة  25يناير تتضمن ورشة فنون
تشكيلية وعرض مواهب المكتبة

مكان التنفيذ
المكتبة
المكتبة

المشاركون
موعد التنفيذ
عبير صالح
10ص
اماني عبد التواب
11ص

المكتبة

11ص

خالد على

المكتبة

11ص

ضياء الفولى

مكتبة الالهون
التاريخ
2019/1/9
2019/1/24

النشاط
محاضرة الوحدة الوطنية بمناسبة عيد الميالد
االحتفال بثورة  25يناير تتضمن ورشة فنون
تشكيلية وعرض مواهب المكتبة

مكان التنفيذ
مكتبة الالهون

موعد التنفيذ
10ص

المشاركون
إسالم شفيق

مكتبة الالهون

10ص

سيد محمود حماد
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مكتبة سيال
التاريخ
2019/1/21

242

النشاط
محاضرة بعنوان (أمجاد الشرطة وحفظ األمن)

مكان التنفيذ
مكتبة سيال

موعد التنفيذ
11ص

المشاركون
سيد حسين

مكتبة الكعابى
التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/1/2

محاضرة بعنوان (جنود مصر األحرار)

مركز الشباب

10ص

سناء قناوى

2019/1/9

محاضرة بعنوان القضاء علي االرهاب

مركز شباب

10ص

محسن عويس

2019/1/13

محاضرة (االستماع للرأي اآلخر كضمان
للتواصل والبناء ودوره في التنمية المستدامة)

مكتبة الكعابى

11ص

الشيخ /حمادة السيد
جمعة

2019/1/14

محاضرة دور الشرطة فى الحفاظ على األمن

مركز الشباب

11ص

أ/عبد الجواد طه

محاضرة مكافحة اإلدمان ومخدر األستروكس
 2019/1/16ـ لقاء حوارى عن مكافحة اإلدمان ـ عرض
فنىفرقة عرب الفيوم البدوية

قرية الكعابى

 11ص

د /محمد صالح /-
محسن عويس عبد
القادر-

2019/1/21

محاضرة  25يناير بين الحاضر والمستقبل

مركز الشباب

10ص

مروة البلبادى

2019/1/24

ورشه عمل عروسة مكرمية

مكتبة الكعابي

11ص

أماني عبدالتواب
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مكتبة منية الحيط
2019/1/8

النشاط
محاضرة تاريخ االختالف االيجابي في
الرأي علي مدار التاريخ اإلسالمي

التاريخ

2019/1/10

محاضرة بعنوان (الزواج المبكر)

محاضرة بعنوان (عقوق الوالدين)
2019/1/13
محاضرة بعنوان (دور رجل الشرطه في
2019/1/14
حفظ االمن بمناسبة عيد الشرطه)
ورشة عمل ماذا تقرأ ؟
2019/1/17
ورشة فنون تشكيلية رسم حر لألطفال
2019/1/21:20
بمناسبة ثورة  25يناير
قراءة حرة واطالع
2019/1/24
محاضرة بعنوان السد العالي بين
2019/1/27
المميزات والمساوئ
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مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

مكتبة منية الحيط

11ص

الشئون
االجتماعيهبالقريه
مكتبة منية الحيط

11ص

مكتبة منية الحيط

11ص

مكتبة منية الحيط

11ص

مكتبة منية الحيط

11ص

مكتبة منية الحيط

11ص

مكتبة منية الحيط

11ص

11ص

المشاركون
الشيخ /مصطفي
عبد العظيم خليل
اماني محمد عبد
العزيز
ياسرعبدالرحمن
عرفه حسين
ربيع
اسماء ناجي
محمد احمد
معروف
احمد محمد السيد
ياسر صالح عبد
المعطي

مكتبة قلمشاه
النشاط
التاريخ
محاضرة بعنوان الوحدة الوطنية
2019/1/9
محاضرة بعنوان نظرة اإلسالم للفنون الجميلة
2019/1/20
ودورها فى تنمية السلوك اإلنسانى
احتفالية ثورة يناير تتضمن ورشة فنون تشكيلية
2019/1/26
وعرض مواهب المكتبة

مكان التنفيذ
مكتبة قلمشاه

موعد التنفيذ
10ص

مكتبة قلمشاه

10ص

مكتبة قلمشاه

11ص

المشاركون
منصور مبروك
الشيخ  /حسن
أحمد الهلباوي
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مكتبة جرفس
التاريخ
2019/1/3
2019/1/15
2019/1/27
2019/1/29
2019/1/30
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النشاط
ورشة فنون تشكيلية
ورشة حكى
محاضرة بعنوان (إيجابيات ثورة يناير)
ورشة فنون تشكيلية
محاضرة بعنوان فوائد السد العالى

مكان التنفيذ
مكتبة جرفس
مكتبة جرفس
مكتبة جرفس
مكتبة جرفس
مكتبة جرفس

موعد التنفيذ
10ص
10ص
10ص
10ص
10ص

المشاركون
رضى عبد الحليم
الطالبة آمنة محمد
د/محمد أحمد عبدهللا
ا/محمود عبد الحليم
على فتحى

مكتبة مطرطارس
التاريخ

النشاط
احتفالية مولد السيد المسيح تتضمن

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/1/8

(عمل جدارية من رسوم األطفال على اللوحات
الورقية ـ إلقاء شعر وغناء لألطفال)
االحتفال بثورة  25يناير تتضمن

قاعة المكتبة

11ص

عبد التواب حنفى

قاعة المكتبة

11ص

محمد فتحى عبدهللا

قاعة المكتبة

11ص

حسين أحمد سيد

2019/1/27

(ورشة فنون تشكيلية -عرض مواهب المكتبة)
 2019/1/31محاضرة اطفال الشوارع بين األسرة والمجتمع
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مكتبة النزلة
التاريخ

النشاط

2019/1/3

محاضرة (اضرار الزواج المبكر)

2019/1/12

ورشة فنون تشكيلية

محاضرة االستماع للراي االخر كضمان
2019/1/13
للتواصل والبناء ودوره في التنميةالمستدامه
2019/1/20

محاضرة نظرة االسالم للفنون الجميلة

االحتفال بثورة  25يناير تتضمن ورشة فنون
2019/1/22
تشكيلية -عرض مواهب المكتبة
محاضرة عقوق الوالدين وعقوبته فى الدنيا
2019/1/30
واآلخرة
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موعد التنفيذ

المشاركون

مكان التنفيذ
مدرسة الصف
الواحد

10ص

الشيخ/محمدخضر

المكتبة

10ص

مروة سيف

المكتبة

10ص

الشيخ/محمود عبد
التواب محمد

المكتبة

10ص

الشيخ/محمود جالل
محمد

المكتبة

10ص

مروة سيف

المكتبة

10ص

محمد قطب

انشطة تقام خارج المواقع الثقافية
التاريخ
2019/1/18

النشاط
محاضرة بعنوان (ثورة يناير ومواجهة الفساد)

مكان التنفيذ موعد التنفيذ
11ص
مركز تخاطب

احتفالية عيد الشرطة مسرح عرائس واستعراض
 2019/1/25فنون شعبية وتنورة وعرض كورال طفل (ثقافة نادى الشرطة
طفل)

11ص

المشاركون
سناء قناوى
جيهان عبد هللا
محمد سيد  -والء
فاروق

ا
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لنشاط المركزى
التاريخ
2019/1/31:1

2019/1/31:1
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النشاط
ورشة التمثيل بعنوان ابدأ
حلمك (مركزى)
اإلعالن عن المسابقة البحثية
دور المشروعات الصغيرة في
التمكين االقتصادي ( الفكرة –
آليات التنفيذ) (مركزى)

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

الفيوم
جميع الفروع والجامعات
ومراكز الشباب

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

251

مكان التنفيذ

النشاط
التاريخ
استمرار المسابقة البحثية
جميع المواقع الثقافية
المركزية للعام المالي
على مستوى الجمهورية
بعنوان
2019/2018م لإلدارة
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)

252

موعد التنفيذ

المشاركون

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

النشاط
معارض طوافة

مكان التنفيذ
قصر ثقافة الفيوم

موعد التنفيذ

المشاركون

253

