فرع ثقافة االسماعيلية
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قصر ثقافة االسماعيلية

78

مكان التنفيذ
نادى
التكنولوجيا
الصالون
الثقافى

التاريخ

النشاط

2019/1/1

مقدمه عن برنامج  Excelوالتدريب عليه

2019/1/2

محاضرة بعنوان (مشوار شاعر)

2019/1/4

احتفالية بعنوان(المصريين شعب واحد)بمشاركة فرقة
اإلسماعيلية موسيقى عربية وفرقة كورال الكنيسة

المسرح

2019/1/5

محاضره عن التسويق االلكتروني

نادى
التكنولوجيا

موعد التنفيذ

المشاركون

7م

أ/شيماء عزب

8م

أ /مدحت منير

8م

أ /محمد أحمد

7م

أ/محمد عبدهللا

التاريخ

النشاط

2019/1/6

محاضرة بعنوان( ارسم بسمة )

2019/1/16:8

ورشة فنية لألطفال بعنوان( فى حب مصر) بمناسبة
اعياد الشرطة و 25يناير

2019/1/9
2019/1/9
2019/1/12
2019/1/12
2019/1/13

موعد التنفيذ

المشاركون

مكان التنفيذ
جمعية
التثقيف
الفكرى

8م

أ /هنية السيد

مكتبة الطفل

7م

الفنانة/إيمان
يحيى

قصر الثقافة
محاضرة بعنوان رحلة العائلة المقدسة
الصالون
محاضرة بعنوان (القصة والحديث )
الثقافى
القصر
عرض فنى لفرقة االالت الشعبية
نادى
محاضره بعنوان (دراسه سوق العمل ومعرفه احتياجاته
التكنولوجيا
وكيفيه تمويل مشروع)
نادى
عمل مسابقه رسم على برنامج الرسام واختيار أفضل
التكنولوجيا
صورة

8م
8م

د /حسن يوسف
أ/محمد
محروس
االالت الشعبية

7م

أ /محمد عبدهللا

7م

المدربه /شيماء
عزب

8م
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التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/1/17:13

ورشة خرز(تصنيع مجسمات من الخرز)

نادي المرأة

7م

سهى عشري

2019/1/14

محاضرة بعنوان (نعم لمحارة الفكر المتطرف)

2019/1/14

مناقشة ألهم أعمال الراحل محمود عبد العزيز
محاضرة بعنوان (دور الشرطة المصرية فى الحفاظ
على المجتمع)

الكنيسة
األنجيلية
قاعة األنشطة

8م

أ /نبيل مالك

8م

قاعة األنشطة

 11ص

2019/1/15

محاضرة بعنوان( قد التحدى)

نادى العزيمة

 11ص

أ /على غالب
اللواء /محمود
فرج
ا /كريمة
عمران

عمل ورشه بخامات البيئه لعمل مجسمات لمكونات
الكمبيوتر
عرض فنى لفرقة الفنون الشعبية

نادى
التكنولوجيا
القصر

2019/1/15

2019/1/16
2019/1/16

80

10ص

ا/سها العشري

8م

الفنونالشعبية

التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/1/19

عرض فنى لفرقة االالت الشعبية

القصر

8م

االالت الشعبية

محاضرة بعنوان

الصالون
الثقافى

8م

أ/عمر فرحان

المكتبة العامة

10ص

أ/منيرة طلعت

 11ص

د/ماجدة عطا
أ /ايناس وجيه
عزيز
أ /محمد
البنهاوى

2019/1/19
2019/1/24:20

(أهم أعمال الموسيقار محمد عبد الوهاب)
معرض كتب تاريخية بمناسبة االحتفال بعيد الشرطة
وثورة  25يناير
محاضرة بعنوان (بحبك يابلدى )

نادى العزيمة

2019/1/23

محاضرة بعنوان(أكاذيب تاريخية وحقائق اثرية)

قاعة األنشطة

10ص

2019/1/24

محاضرة بعنوان (يعنى ايه كلمة وطن )

قاعة األنشطة

 11ص

2019/1/23
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التاريخ

النشاط

2019/1/24

محاضره بعنوان االستخدام األمثل لالنترنت

2019/1/25

احتفالية بمناسبةعيد الشرطة واالحتفال بذكرى ثورة
 25يناير تتضمن (عرض فنى لفرقة الفنون الشعبية
كبار -االالت شعبية – موسيقى عربية -معرض -
ورشة في حب مصر للطفل -توزيع جوائز)

2019/1/31:25

عروض الفيلم التسجيلي ( كنت أعرفه)عن شهداء
الشرطة والجيش

2019/1/27

محاضرة بعنوان(ألوان)
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مكان التنفيذ
نادى
التكنولوجيا

موعد التنفيذ

المشاركون

7م

أ /غادة دهشان

حديقة الشيخ
زايد

8م

االالت الشعبية
– الفنون
الشعبية –
الموسيقى
العربية

مكتبة الطفل

 11ص

أ/محمد أحمد

جمعية
التثقيف
الفكرى

 11ص

أ/زينب مطر

التاريخ
2019/1/29
2019/1/31

النشاط
ندوةعن أهميه الحاسب ف حياتنا
معرض كتب ألهم أعمال الكاتب خيرى شلبى بمناسبة
ذكرى ميالده

مكان التنفيذ
ملجا األيتام

موعد التنفيذ
7م

المكتبة العامة

10ص

المشاركون
أ/شيماء عزب
أ/ايمان
عبدالعزيز
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بيت ثقافة الشيخ زايد
التاريخ
2019/1/8
2019/1/12
2019/1/15
2019/17:16
2019/1/24
2019/1/27

84

النشاط
رسوم لألطفال بمناسبة االحتفال بعيد الشرطة
مناقشة ألهم أعمال الكاتب احسان عبد القدوس فى
ذكرى وفاته
معرض لرسوم األطفال ناتج الورشة
معرض كتب تاريخية
بمناسبةاالحتفال بعيد الشرطة
مسابقة فى المعلومات العامة
بمناسبة االحتفال بعيد الشرطة
معرض كتب متنوعة لألطفال

مكان التنفيذ
مكتبة الطفل

موعد التنفيذ
 11ص

المشاركون
هويدا أبوالعلى

المكتبة العامة

10ص

على غالب

مكتبة الطفل

 11ص

هويدا ابوالعلى

المكتبة العامة

 11ص

مصطفى السيد

مكتبة الطفل

10ص

على غالب

مكتبةالطفل

11ص

مصطفى السيد

بيت ثقافة الضبعية
مكان التنفيذ
مقر البيت

النشاط
التاريخ
مسابقة في المعلومات العامة عن المخترعين
2019/1/5
مناقشة كتاب االنهار والسدود ت /غنيم عبده بمناسبة
مكتبة الطفل
2019/1/9
ذكرى بداية بناء السد العالى
مقر البيت
رسوم لألطفال بمناسبة االحتفال بعيد الشرطة
2019/1/12
البيت
 2019/1/16محاضرة ثقافة الحوار واالختالففى الفكر االسالمى
معرض كتب ألهم أعمال الكاتب يحى حقى
المكتبة
2019/1/17
فى ذكرى ميالده
 2019/1/21مناقشة كتاب من طفولة النبي صلى هللا عليه وسلم مكتبة الطفل
الوحدة
محاضرة دورالشرطة المصرية في الحفاظ
2019/1/28
المحلية
علىاألمنبمناسبة االحتفال بأعياد الشرطة

موعد التنفيذ
10ص

المشاركون
نجالء محمد

10ص

محمود أبوطالب

10ص
11ص

نجالء محمد
أحمد سالم

11ص

محمود أبوطالب

10ص

أحمد الخضرى

10ص

على أحمد محمد

85

التاريخ
2019/1/30

86

النشاط
معرض رسوم لألطفال من ناتج رسوم األطفال
بمناسبة االحتفال بعيد الشرطة

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

مكتبة الطفل

11ص

نجالء محمد

بيت ثقافة التل الكبير
مكان التنفيذ
البيت

التاريخ

النشاط

2019/1/1

لقاء نادى األدب

2019/1/6

ورشة رسم لألطفال ضمن نشاط المواهب

مكتبة الطفل

2019/1/9

محاضرة بعنوان معا ً ضد الفتن

البيت

محاضرة (مصر نسيج وطني واحد)بمناسبة
2019/1/8
االحتفال بعيد الشرطة
البيت
عرض لفرقة اإلنشاد الديني
2019/1/8
البيت
أمسية أدبية محليةضمن نشاط نادى األدب
2019/1/9
 2019/1/15محاضرة بعنوان( محافظتى فى ركاب التاريخ ) مجلس المدينة
البيت

موعد التنفيذ

المشاركون

7م

نادى األدب

10ص
8م

مديحة أحمد
الشيخ مهدي حامد
األب حبيب

10ص

لواء  /طه عمار

10ص
7م
10ص

فرقةاالنشادالدينى
نادى األدب
أ /سناء السيد
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التاريخ
2019/1/15
2019/1/27

88

النشاط
عرض لفرقة اإلنشاد الديني
مناقشة كتاب( ثورة يناير البحث عن الطريق)

مكان التنفيذ
مجلسالمدينة
المكتبة العامة

موعد التنفيذ
10ص
10ص

المشاركون
فرقة االنشاد الدينى
أ /عبير عطيه

بيت ثقافة القنطرة شرق
التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/1/3

محاضرة بعنوان ( االعالم )

البيت

7م

أ /شيرين معيقل

محاضرة فن األداء
محاضرة قصيدة النثر والعامية
2019/1/3

محاضرة الموشحات

البيت

8م

نادى األدب

محاضرة قراءة فى الشعر الحديث
2019/1/6

محاضرة قراءات فى شعر
ورشة رسوم أطفال( مصر فى عيون أوالدها)

مكتبة الطفل

10ص

أ /جيهان رشدى
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التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

2019/1/10

ندوة بعنوان (مصر ليست وطن نعيش فيه أنه وطن
يعيش فينا)

البيت

2019/1/10

محاضرة بعنوان (فن الديكور)
محاضرة الزجل فى التربيع الشعرى

البيت

2019/1/10

محاضرة الشعر العمودى

البيت

2019/1/15

محاضرة أدب الحروب
محاضرة دور مؤسسات المجتمع المدنى فى التنمية
الثقافية
محاضرة الخط العربى

قاعة الموارد
المائية
البيت

2019/1/17
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المشاركون
موعد التنفيذ
الشيخ محمد ربيع
8م
األدب شنودة
أ /سيد طوفان
7م
8م

نادى األدب

10ص

أ /خالد عتيق

7م

أ/عماد العقيلى

التاريخ

2019/1/17

النشاط
محاضرة فن القصة
محاضرة األدب الشعرى
محاضرة شعر التفعيلة

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

البيت

8م

نادى األدب

محاضرة شعر عامية نثرية
2019/1/22

محاضرة ايجابيات وسلبيات ثورة يناير

البيت

11ص

أ/عماد العوضى

2019/1/24

احتفالية العيد القومى للمحافظة

البيت

7م

-

البيت

8م

نادى األدب

2019/1/24

محاضرة الرباعيات
محاضرة الصحافة واألدب
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التاريخ

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/1/27

النشاط
ورشة رسوم لألطفال بمناسبة االحتفال بعيد الشرطة
وثورة يناير

10ص

أ /جيهان رشدى

مكتبة الطفل

7م

-

2019/1/31

احتفالية لعيد الشرطة

البيت

محاضرة قصيدة العامية
2019/1/31

محاضرة العامية والبيئة
محاضرة علم العروض
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البيت

8م

نادى األدب

بيت ثقافة طفل القنطرة شرق
التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/1 /2

ورشة فنية بمناسبة االحتفال بأعياد الشرطة

البيت

10ص

أ /فيفى جاد

2019/1/5

مناقشة كتاب عيسى عليه السالم

البيت

11ص

أ /فيفى جاد

2019/1/9

مجلة حائط بمناسبة أعياد الشرطة

البيت

10ص

أ /أمال عسران

البيت

10ص

أ/فيفى جاد

البيت

10ص

أ /أمال عسران

2019/1/23

حوار ثقافى بعنوان (ثقافة االعتذار)

البيت

11ص

أ /أمال عسران

2019/1/24

مناقشة كتاب الشرطة المصرية

البيت

10ص

أ /فيفى جاد

2019/1/13
2019/1/15

معرض رسوم لألطفال من ناتج الورشة الفنية
بمناسبة االحتفال بعيد الشرطة
مسابقة معلومات عامة بمناسبة االحتفال بأعياد
الشرطة
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94

التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/1/28

معرض كتب متنوعة لألطفال

البيت

10ص

أ /فيفى جاد

مكتبة ثقافة أبوصوير
التاريخ
2019/1/3
2019/1/9
2019/1/13
2019/1/15
2019/1/16

النشاط
معرض كتب لمؤلفات إحسان عبدالقدوس بمناسبة
ذكرى ميالده
مناقشة مع الرواد عن محافظة اإلسماعيلية وموقعها
المتميز
مسابقة فى المعلومات العامة عن تاريخ مصر القديم
والحديث
مناقشة كتاب ثورة التحرير تضحك
ت  /سمير الجمل
معرض كتب عن الثورات المصرية

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

المكتبة

10ص

أ /أحمد الشافعى

المكتبة العامة

10ص

أ /أحمد الشافعى

دار نور البيان
لألطفال

11ص

أ /عبد الرحمن
محمد

المكتبة

10ص

أ /أحمد الشافعى

المكتبة العامة

11ص

أحمد الشافعى
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التاريخ
2019/1/23
2019/1/27

96

النشاط
رسوم لألطفال بمناسبة االحتفال بعيد الشرطة وثورة
25يناير
مناقشة كتاب فن التعامل مع ذوى االحتياجات الخاصة
تأليف /مصطفى أبو اليزيد

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

دار التبيان

10ص

المشاركون
أ/عبدالرحمن
محمد

مكتب البيئة

10ص

أ /أحمد الشافعى

مكتبة ثقافة القصاصين
مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

التاريخ

المكتبة العامة

10ص

أ /هند محمد

2019/1/6

معرض كتب متنوعة لألطفال

مكتبة الطفل

10ص

أ /سماح حسن

2019/1/13

مناقشة كتاب ثورة يناير والبحث عن طريق
تأليف /أحمد محمد عبده

االدارة التعليمية

11ص

أ /رندا عبدالفتاح

2019/1/15

محاضرة بعنوان (قرى لها تاريخ )

اإلدارة الزراعية

10ص

أ/عابد عبدالعظيم

مكتبة الطفل

10ص

أ /هند محمد

االدارة الصحية

9ص

أ/عاطف حسن

2019/1/1

2019/1/17
2019/1/20

النشاط
معرض كتب ألهم أعمال احسان عبد القدوس
بمناسبة ذكرى ميالده

مسابقة فى المعلومات العامة عن أهمية السد
العالى بمناسبة ذكرى بنائه
محاضرة بعنوان (خير اجناد االرض )بمناسبة
عيد الشرطه
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98

التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/1/24

ورشه رسم بمناسبة االحتفال بعيد الشرطه

مكتبه الطفل

10ص

أ /سماح حسن

2019/1/27

معرض لرسوم األطفال الخاصة بورشة الرسم

مكتبه الطفل

10ص

أ /سماح حسن

مكتبة ثقافة السبع أبار
مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

التاريخ

مكتبة عامة

10ص

أ/محمدعبدالعزيز

2019/1/8

مناقشة كتاب(حياة المسيح) ت/عباس محمودالعقاد

مكتبة عامة

10ص

أ /جميل يوسف

2019/1/10

مناقشة كتاب (كرة القدم )

مكتبة الطفل

11ص

أ /أحمد توفيق

2019/1/15

معرض كتب لموسوعات الطفل

مكتبة الطفل

10ص

أ /على السيد

مكتبة الطفل

10ص

أ/محمدعبدالعزيز

مكتبة الطفل

10ص

أ /أحمد توفيق

2019/1/2

2019/1/22
2019/1/23

النشاط
مناقشة كتاب( قلبى ليس فىجيبى)الحسان عبدالقدوس
بمناسبة ذكرى ميالده

حوار عن أهمية المكتبة فى بناء شخصية سليمة بعيدة
عن العنف
مسابقة رسم عن ثورة 25يناير بمناسبة ثورة يناير
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التاريخ
2019/1/24
2019/1/27

100

النشاط
محاضرة بعنوان (دور الشرطة فى الحفاظ على األمن)
بمناسبة االحتفال بعيد الشرطة
يوم ترفيهى لألطفال يتتضمن ألعاب متنوعة لألطفال

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

المكتبة

10ص

أ /أسماء فتحى

مكتبة الطفل

10ص

أ /جميل يوسف

مكتبة ثقافة على الراعى
التاريخ
2019/1/3

النشاط
معرض كتب ألهم أعمال احسان عبد القدوس
بمناسبة ذكرى ميالده
فيديو رسوم متحركة لألطفال

المكتبة

2019/1/8

محاضرة بعنوان (عظماء من بلدنا)

المدرسة الثانوية

10ص

مكتبة الطفل

10ص

أ /ناهد أحمد

المكتبة العامة

10ص

أ /ناهد أحمد

2019/1/1

2019/1/14
2019/1/16

رسوم لألطفال بمناسبة عيد الشرطة وثورة
يناير
مناقشة كتاب أبدًا مصر لن تنسى بمناسبة
االحتفال بثورة  25يناير واعياد الشرطة

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

المكتبة العامة

10ص

أ /حنان برعى

10ص

أ/محمدعبدالعزيز
أ/عبدالجواد
محمد

101

التاريخ
2019/1/21
2019/1/23
2019/1/27

102

النشاط
مسابقة فى المعلومات العامة بمناسبة االحتفال
بعيد الشرطة
معرض كتب للكاتب يحى حقى بمناسبة ذكرى
ميالده
عرض فيديو عن البيئة ( الركن األخضر )

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

مكتبة الطفل

10ص

أ /حنان برعى

المكتبة العامة

10ص

أ /حنان برعى

مكتبة الطفل

10ص

أ/محمدعبدالعزيز

مكتبة ثقافة الخشاينه
التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/1/6

مسابقة رسم بمناسبة االحتفال بعيد الشرطة

مكتبة الطفل

10ص

أ /محمد سالم

المكتبة العامة

10ص

أ /أحمد صالح

المكتبة العامة

11ص

أ /أحمد صالح

مكتبة الطفل

10ص

أ /محمد سالم

2019/1/22

معرض كتب متنوعة لألطفال

مكتبة الطفل

11ص

أ /أحمد صالح

2019/1/27

معرض رسوم لألطفال ناتج مسابقة الرسم

مكتبة الطفل

10ص

أ /محمد سالم

2019/1/15
2019/1/17
2019/1/20

حوار ثقافى بعنوان االثار االيجابية المترتبة على بناء
السد العالى بمناسبة ذكرى بناء السد العالى
معرض كتب ألهم أعمال يحى حقى بمناسبة ذكرى
ميالده
مسابقة فى المعلومات العامة بمناسبة االحتفال بذكرى
ثورة  25يناير

103

مكتبة ثقافة حى السالم
التاريخ
2019/1/3
2019/1/9
2019/1/15
2019/1/17
2019/1/23
2019/1/27

104

النشاط
معرض كتب ألهم أعمال احسان عبد القدوس بمناسبة
ذكرى ميالده
مسابقة فى المعلومات العامة عن أهمية السد العالى
بمناسبة ذكرى بنائه
حوار ثقافى بعنوان دور الشرطة فى خدمة المجتمع
بمناسبة االحتفال بعيد الشرطة
مناقشة ألهم أعمال الكاتب يحى حقى بمناسبة ذكرى
ميالده
رسوم لألطفال بمناسبة االحتفال بعيد الشرطة

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

المكتبة العامة

10ص

أ /محسن كمال

مكتبة الطفل

11ص

أ/محمد سعيد

المكتبة العامة

10ص

أ /توفيق السيد

المكتبة العامة

11ص

أ /محسن كمال

مكتبة الطفل

11ص

أ/محمد سعيد

معرض رسوم لألطفال بمناسبة االحتفال بعيد الشرطة

مكتبة الطفل

10

أ /توفيق السيد

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

موعد التنفيذ

المشاركون

ص

105

التاريخ

النشاط

المسابقة الثقافية البحثية
2019/1/31:1

106

(دراسة الظواهر الثقافية واالجتماعية
لقرى محافظتك ) (مركزى)

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

على مستوى األقاليم
واألفرع الثقافية التابعة لها

ص

المشاركون
لجنة تقييموتحكيم
من المركز القومي
للبحوث الجنائية
(قسم
المجتمعاتالريفية)
أ.د/كامل كمال أ.د/
أحمدحسن أ.د /أمل
زكريا

التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

2019/1/31:1

استمرار المسابقة البحثية المركزية
للعام المالي 2019/2018م لإلدارة
بعنوان (دور الشباب في الحفاظ على
التراث والهوية المصرية )

جميع المواقع الثقافية
على مستوى الجمهورية
واألندية االجتماعية ومراكز
الشباب والجامعات وأماكن
التجمعاتالشبابية والعمالية
باألقاليم الثقافية والمناطق
النائية والحدودية

آخر موعد لتسليم األبحاث
2019/1/31م (مركزى)

موعد التنفيذ

المشاركون

107

االدارة العامة لرعاية المواهب (مركزى)
التاريخ
2019/1/30

108

مكان التنفيذ

النشاط
جولة في المكان  -ورشة فنية  -مسابقة
ثقافية عن دور مدينة اإلسماعيلية في مدينة اإلسماعيلية
انتصارات أكتوبر

موعد التنفيذ

المشاركون

 2: 10ظهرا

الموهوبين

