فرع ثقافة كفر الشيخ
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قصر ثقافة كفرالشيخ
التاريخ
2019/1/31:1
2019/1/31:1
2019/1/3
2019/1/3
2019/1/5
2019/1/6
2019/1/6
2019/1/6
2019/1/7
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النشاط
ورشة فن تشكيلي
معرض فن تشكيلي
أمسية لشعراء كفر الشيخ
ندوة بعنوان (هاروت وماروت )
عرض لفرقة كفرالشيخ للموسيقي العربية
مناقشة (شخصية الطفل وثقافته )
ت  /أحمد المخزنجي
عرض لفرقة كفر الشيخ لآلالت الشعبية
مناقشة (اإلسالم والفنون الجميلة )
عرض لفرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية

مكان التنفيذ
المرسم
المرسم
المركز الثقافي
نادي الطفل
المركز الثقافي

موعد التنفيذ
 11ص
 10ص
3م
 11ص
7م

المشاركون
ا /بيشوي يونان
ا /أحمد الرفاعي
شعراء كفرالشيخ
ا /نيفين سماحة
أعضاء الفرقة

المكتبة

 11ص

ا/فاطمة الشناوي

حديقة الخالدين
المركز الثقافي
صنعاء

7م
 11ص
7م

أعضاء الفرقه
ا /عنتر الرويني
أعضاء الفرقه

موعد التنفيذ
مكان التنفيذ
النشاط
التاريخ
 10ص
المدرسة الفكرية
ورشة رسم لذوي اإلعاقة الذهنية
2019/1/10:9
3م
المركز الثقافي
أمسية لشعراء كفر الشيخ
2019/1/10
7م
دار المسنين
عرض لفرقة كفر الشيخ للموسيقي العربية
2019/1/15
 11ص
نادي الطفل
مسابقة في القراءة الحرة
2019/1/16
3م
المركز الثقافي
أمسية لشعراء كفر الشيخ
2019/1/17
مناقشة (الشباب وضرورة الوعي
 11ص
المركز الثقافي
2019/1/20
بالتاريخ الوطني )
مدرسة النور
ورشة نحت وخزف
2019/1/23:21
 10ص
للمكفوفين
3م
المركز الثقافي
أمسية لشعراء كفر الشيخ
2019/1/24
7م
عرض لفرقة كفر الشيخ لآلالت الشعبية المركز الثقافي
2019/1/27
 11ص
نادي الطفل
ندوة (أم المؤمنين)
2019/1/27

المشاركون
د /جاكلين بشري
شعراء كفرالشيخ
أعضاء الفرقه
ا /نفين سماحة
شعراء كفرالشيخ
ا /وليد حامد
د /جاكلين بشري
شعراء كفرالشيخ
أعضاء الفرقه
ا /محمود الوكيل
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مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

التاريخ

المكتبة

 11ص

ا /فاطمة الشناوي

2019/1/29

عرض لفرقة كفر الشيخ للموسيقي العربية

المركز الثقافي

7م

أعضاء الفرقة

2019/1/30

عرض لفرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية

المركز الثقافي

7م

أعضاء الفرقة

2019/1/31

أمسية لشعراء كفر الشيخ

المركز الثقافي

3م

شعراء كفر الشيخ

2019/1/28
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النشاط
مناقشة (اإلعالم في صدر اإلسالم )
ت /د /عبد اللطيف حمزة

قصر ثقافة دسوق
التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

2019/1/9:1

ورشة لرسم البورترية

قصر ثقافة دسوق

 10ص

المشاركون
ا /راندا الطوخي  -ا/
مجدي الشربيني

نادي الطفل

 10ص

ا /سوزان رضوان

2019/1/3

أمسية لشعراء دسوق

قصر ثقافة دسوق

6م

شعراء دسوق

2019/1/3

صالون دسوق الثقافي لكبار المثقفين
والمبدعين والكتاب

قصر ثقافة دسوق

6م

ا /نادي أدب دسوق

2019/1/5

عرض لفرقة دسوق لآلالت الشعبية
(مركزى)

قصر ثقافة دسوق

6م

آالت دسوق

2019/15:1

معرض فن تشكيلي لرسوم األطفال
( السياحة في مصر)
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التاريخ

النشاط
مناقشة (بين الفلسفة واألدب)

2019/1/6
ت  /علي ادهم
احتفالية بمناسبة عيد الميالد المجيد
تتضمن (ورشة فنية لرسوم األطفال +
2019/1/8
ندوة عن السيد المسيح)
ندوة (دور الثقافة في التنمية الشاملة )
2019/1/10
معرض فن تشكيلي ( بوترية )
2019/1/30:12
محاضرة (الزخارف والفنون القبطية )
2019/1/15
ورشة إعداد ممثل
2019/1/20:15
ورشة حرفية الكتابة المسرحية
2019/1/25:15
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مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

المكتبة

 11ص

ا /مي عامر

قصرثقافة دسوق

11ص

قصر ثقافة دسوق
قصر ثقافة دسوق
قصر ثقافة دسوق
قصر ثقافة دسوق
قصر ثقافة دسوق

6م
 10ص
 11ص
6م
6م

ا /سوزان رضوان
ا /محمد محيي
الشاعر /أكرم عقل
ا /رندا الطوخي
ا /راندا الطوخي
للمخرج /محمد الطايع
للمؤلف  /سامح عثمان

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

التاريخ

نادي الطفل

 10ص

ا /هالة عطية

2019/1/17

أمسية لشعراء دسوق

قصر ثقافة دسوق

6م

شعراء دسوق

2018/1/20

ندوة ( المرأة بعد سن األربعين)

نادي مراة

 11ص

ا /رجاء أبو طه

2019/1/23:20

ورشة لعمل أعالم بمناسبة ثورة يناير

قصر ثقافة دسوق

 10ص

ا /راندا الطوخي

2019/1/22

مسابقة أدبية (عيد الشرطة)

نادي الطفل

 11ص

ا /سوزان رضوان

2019/1/30:16

النشاط
معرض فن تشكيلي لرسوم األطفال
( أهمية النيل وترشيد استهالك المياه )
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التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/1/22

عرض لفرقة دسوق لآلالت الشعبية
(مركزى)

قصر ثقافة دسوق

6م

آالت دسوق

2019/1/22

معرض عن فن الكورشية والرسم علي
الزجاج

نادي مرأة

 11ص

ا /رجاء أبو طه

2019/1/23

ندوة (الترابط بين أبناء الوطن الواحد)

نادي الطفل

 11ص

ا /سوزان رضوان

المكتبة

 11ص

ا /وفاء سعد

2019/1/27
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مناقشة (جمالية العيش المشترك)
ت د/فتحي التركي

قصر ثقافة البرلس
التاريخ
2019/1/1
2019/1/5
2019/1/6

2019/1/8

النشاط
محاضرة بعنوان
(الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطني)
معرض رسوم أطفال (  25يناير )
محاضرة بعنوان
(أثر الماء علي صحة اإلنسان سلبا وإيجابا)
محاضرة بعنوان
(ثورة يناير والنتائج المترتبة عليها)

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

قصر البرلس

 11ص

ا /إبراهيم عطية

نادي الطفل

 10ص

ا/مني المحالوي

قصر البرلس

 11ص

د /صابر شمس

قصر البرلس

 11ص

ا /رابحة الشابة

59

60

موعد التنفيذ

المشاركون

التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

2019/1/8

احتفالية بمناسبة عيد الميالد تتضمن
(محاضرة»اإلخاء بين المسلمين واألقباط،
بروفات مسرحية لألطفال عن االنتماء»)

قصر البرلس

6م

2019/1/10

ورشة عمل أقالم رصاص

نادي الطفل

 10ص

2019/1/12

أمسية لشعراء برج البرلس

قصر البرلس

6م

شعراء البرج

2019/1/15

مناقشة (علل وأدوية ) تأليف محمد الغزالي

المكتبة

 11ص

ا /إبراهيم صالح

ا /علي العشري
ا /تقوه عطية
ا /سامية عامر

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

التاريخ

النشاط

م.ش.الشيخ
مبارك

 11ص

تدريب /مسعد الدوانسي

2019/1/18

ندوة ( معالم بلدنا )

نادي الطفل

 11ص

ا /رحاب القلفاط

2019/1/20

ورشة للتعريف بفوائد وأضرار األعشاب
الطبية

نادي موهوبين

 10ص

ا /علي العشري

2019/1/25

ورشة للمسرح

قصر البرلس

 11ص

ا /علي العشري

ورشة حرف بيئية ( حرفتي مستقبلي) ورشة
2019/1/24:15
جريد ( مركزية )
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قصر ثقافة انور المعداوى
التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/1/2

مناقشة (حيوانات الصحراء)

المكتبة

 10ص

ا /سالي وهبة

المكتبة

 11ص

ا /أمينة عبدالفتاح

2019/1/9

مناقشة ( عالم النبات) ت /منير علي

المكتبة

 10ص

ا /أنيسة عوض هللا

2019/1/13

محاضرة عن (شقائق الرجال شركاء البناء)

المكتبة

 11ص

ا /علي محمد

2019/1/6
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ندوة بعنوان
(دور مؤسسات المجتمع المدني في تنمية الثقافة)

التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/1/17

عرض لفريق كورال القصر

قصر أنور
المعداوى

 12ظ

ا /أنيسة عوض هللا

2019/1/17

محاضرةعن (الفنون والبناء الوجداني لإلنسان)

المرسم

 11ص

ا /علياء عبد المقتدر

2019/1/17

ورشة فنية لتدوير المخلفات البيئية

المرسم

 12ص

ا /علياء عبد المقتدر
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التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

احتفالية بثورة  25يناير تضمنت
المرسم

 10ص

2019/1/21

احتفالية بعيد الشرطة وعرض الفليم التسجيلى
(كنت أعرفة) عن شهداء الشرطة والجيش
(مركزى)

قصر أنور
المعداوى

10ص

رواد الموقع

:1/21
2019/2/15

معرض رسوم أطفال ( ثورة  25يناير)

المرسم

 10ص

ا /علياءعبد المقتدر

2019/1/29

مناقشة (أطفال أبطال) تأليف عبد التواب يوسف

المكتبة

 10ص

ا /سالي وهبه

 ( 2019/1/21محاضرة  -ورشة رسوم بإستخدام األلوان المائية
 -كورال )
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ا /ممدوح متولي

قصر ثقافة صالح الشرنوبى
التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/1/1

محاضرة بعنوان (ثقافة الحوار واإلختالف
في الفكر اإلسالمي)

قصر صالح
الشرنوبى

 11ص

ا /رضا حنورة

2019/1/6

احتفالية بمناسبة عيد الميالد المجيد تتضمن
(ورشة فنية مصغرة  +عرض للمواهب
الغنائية)

قصر ثقافة
الشرنوبي

 10ص

2019/15:1

معرض فن تشكيلي

قصر صالح
الشرنوبى

 10ص

ا /عساف مراد
ا/انتصار
أبوالمكارم
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التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

2019/1/9

ندوة (مواهب الطفل)

نادي الطفل

 11ص

2019/1/14

أمسية لشعراء صالح الشرنوبي

قصر صالح
الشرنوبى

5م

2019/1/15

ندوة (فضائل الصدق)

نادي الطفل

 11ص

2019/1/31:16

معرض رسوم أطفال

نادي الطفل

 10ص
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المشاركون
ا /انتصار
أبو المكارم
شعراء بلطيم
ا /انتصار
أبو المكارم
ا /انتصار
أبو المكارم

التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/1/21

محاضرة بعنوان (الشباب وضرورة الوعي
بالتاريخ الوطني)

قصر صالح
الشرنوبى

 11ص

ا/محمد عبدالحميد

المكتبة

 11ص

ا /محمد شرف

2019/1/23

مناقشة (مصر المكان)
ت /محمد جبريل
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قصر ثقافة فوه
التاريخ

المكتبة

 11ص

ا/أحمد الديب

2019/1/23:1

دورة تعليم عمل مفرش يدوي

قصر فوه

 11ص

ا/سحر إسماعيل

2019/1/2

ندوة (عمر بن عبد العزيز)

نادي الطفل

 11ص

ا/فتحي الدمنهوري

قصر فوه

 11ص

ا/عادل بدر

قصر فوه

 11ص

ا /سعيد شعبان

2019/1/1

2019/1/3
2019/1/3
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النشاط
مناقشة (عقيدة أهل السنة والجماعة)

مكان التنفيذ موعد التنفيذ

المشاركون

تأليف د /علي جمعة

محاضرة بعنوان
(الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطني)
محاضرة (اإلسالم والفنون الجميلة)

التاريخ

النشاط

2019/1/6

احتفالية بمناسبة عيد الميالد المجيد تتضمن
(ورشة فنية  +محاضرة «الدين هلل والوطن
للجميع»)

قصر ثقافة
فوه

11ص

2019/1/9

ندوة (ربع الخطابية بفوه)

نادي الطفل

 11ص

ا /زغلول الجمال

2019/1/10

أمسية لشعراء فوه

قصر فوه

7م

شعراء فوه

قصر فوه

 10ص

ا /سمر عناني

قصر فوه

 11ص

ا /سمر عناني

 2019/1/17:10ورشة فنية لعمل نتيجة العام الميالدي الجديد
2019/1/14

محاضرة بعنوان
( تحويل البيئة التالفة الي منتج فني)

مكان التنفيذ موعد التنفيذ

المشاركون
ا /سمر عناني
ا /عالء بندق
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التاريخ

النشاط

2019/1/20

ندوة (ثورة يناير)

2019/1/21

2019/1/24
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محاضرة بعنوان
(التعرف علي فنون ما بعد الحداثة)
أمسية لشعراء فوه

مكان التنفيذ موعد التنفيذ

المشاركون

نادي الطفل

 11ص

ا /محمد نعمان

قصر فوه

 11ص

ا /رانيا الكومي

قصر فوه

7م

شعراء فوه

بيت ثقافة مطوبس
التاريخ
2019/1/1
2019/1/2
2019/1/3
2019/1/6
2019/1/8
2019/1/9
2019/1/10
2019/1/14

النشاط
مناقشة (اإليمان في رحاب القران)
تأليف د /محمد خليفة
ندوة أطفال (الخط العربي)
أمسية لشعراء مطوبس
مناقشة (التفكير العملي) تأليف فؤاد زكريا
محاضرة بعنوان أعياد الميالد
معرض لعرض منتجات ورش نادي
المواهب
ندوة أطفال (خالد بن الوليد )
محاضرة( يعني ايه كلمه وطن)

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

المكتبة

 11ص

ا /أحمد شحاتة

نادي الطفل
بيت مطوبس
المكتبة
بيت مطوبس

 11ص
6م
 11ص
 11ص

ا /سماء فهمي
شعراء مطوبس
ا /أحمد شحاتة
ا /أحمد فضل

بيت مطوبس

 10ص

ا /سماء فهمي

نادي الطفل
بيت مطوبس

 11ص
 11ص

ا /إيمان الزراع
ا /أحمد فضل
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72

التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/1/21

مناقشة (اإلعجاز الرباني في جسم اإلنسان)
تأليف علي فؤاد مخيمر

المكتبة

 11ص

ا /أسامة فوزي

2019/1/23

محاضرة (االحتفال بذكري ثورة  25يناير)

بيت مطوبس

 11ص

ا /أحمد فضل

2019/1/24

أمسية لشعراء مطوبس

بيت مطوبس

6م

شعراء مطوبس

2019/1/27

معرض رسوم أطفال عن ثورة يناير

نادي الطفل

 10ص

ا /إيمان الزراع

بيت ثقافة سيدى سالم
التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/1/2

احتفالية بالسنة الميالدية الجديدة وعمل
ورشة لعمل شجرة عيد الميالد

بيت سيدى سالم

 11ص

ا /أحمد عبد المهيمن

2019/1/13

ندوة (تعزيز قيم التسامح في المجتمع
المصري)

م.ش.سيدي سالم

 11ص

ش /هشام الصوفي القص /
ميخائيل

2019/1/17

معرض رسوم أطفال عن فصل الشتاء

بيت سيدى سالم

 10ص

ا /جميلة الشهاوي

2019/1/20

مناقشة (ثورة يناير والبحث عن الطريق)
ت /أحمد محمد عبده

المكتبة

 11ص

ا /أحمد مطاوع
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التاريخ
2019/1/22
2019/1/24
2019/1/27
2019/1/30

74

النشاط
معرض فن إسالمي
للراحل /محمد الشهاوي
محاضرة عن (ثورة  25يناير)
مناقشة( عالم بدون حرب)
ت د /راشد البراوي
أمسية لشعراء سيدي سالم

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

بيت سيدى سالم

 10ص

ا /أحمد عبد المهيمن

بيت سيدي سالم

 11ص

د /علي العوضي

المكتبة

 11ص

ا /عاصم عيسي

بيت سيدى سالم

 11ص

شعراء سيدي سالم

بيت ثقافة الحامول
التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/1/2

محاضرةعن (ثورة يناير بداية التغيير)

بيت الحامول

 11ص

ا/عبد هللا سكر

مناقشة (الفتاوى ،كل ما يهم المسلم في حياته)

مكتبة مصنع
السكر

 11ص

ا/أيمن الشيخ

ندوة (الوحي)

نادي الطفل

 11ص

ا/هويدا معوض

2018/1/2
2019/1/6
2019/1/6
2019/1/9

تأليف محمد متولي الشعراوي

مناقشة (االكتشاف وتنمية المواهب)
تأليف شاكر عبد الحميد سليمان
لقاء أدبي لشعراء الحامول

المكتبة

 10ص

ا /جيهان الزغبي

بيت الحامول

7م

شعراء الحامول

75

76

التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/1/9

محاضرةعن (الثقافة ودورها في المجتمع)

مكتبة مصنع
السكر

 11ص

ا /عمرو عبد الباسط

2019/1/15

محاضرةعن (ثورة يناير)

 11ص

ا /محمد الجوهري

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

ندوة (ثورة  25يناير)
ندوة ( األمانة)
محاضرةعن (المبادئ العامة لثورة يناير)

 10ص
7م
4م

ا /اميمة محمد
ا /عزة إبراهيم
ا /عبد المقصود

2019/1/23

محاضرةعن (الشباب ودورة في تنمية البالد)

 11ص

ا/محمد عبدالشافي

2019/1/27

مسابقة في المعلومات العامة

 11ص

ا /هويدا معوض

مكتبة مصنع
السكر
المكتبة
نادي الطفل
بيت الحامول
مكتبة مصنع
السكر
نادي الطفل

بيت ثقافة قلين
التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/1/6

مناقشة (الحركة المصرية من أجل
التغير) تأليف /أبو أدهم عباده

المكتبة

 11ص

ا /وسام عبدالحميد

2019/1/10

أمسية لشعراء قلين

بيت قلين

7م

شعراء قلين

2019/1/15:13

معرض رسوم أطفال

نادي الطفل

 10ص

ا /زينب عيسي

2019/1/16

محاضرة عن (من أجل غد أفضل)

م.ش .منشأة عجالن

 11ص

ا/محمد محي

2019/1/24
2019/1/27

أمسية لشعراء قلين
ندوة عن (األمانة)

بيت قلين
نادي الطفل

7م
 11ص

شعراء قلين
ا /زينب عيسي

77

بيت ثقافة بلطيم
التاريخ
2019/1/1
2019/1/4
2019/1/6
2019/1/11
2019/1/14
2019/1/14
2019/1/24
2019/1/24

78

النشاط
ورشة فنية لألطفال بخامات البيئة
محاضرة (قصيدة النثر بين المعايير والجمالية)
محاضرة (اإلخاء والتسامح بين األديان)
أمسية لشعراء بلطيم
محاضرة (مكافحة التطرف الفكري)
مناقشة (علي اسم مصر) تأليف /ديم أبو عبيد
احتفالية بمناسبة  25يناير تضمنت
(مواهب -غناء -شعر -إنشاد ديني)
محاضرة بعنوان
( تعزيز قيم التسامح في المجتمع المصري )

مكان التنفيذ
نادي الطفل
بيت بلطيم
بيت بلطيم
بيت بلطيم
بيت بلطيم
بيت بلطيم

موعد التنفيذ
 10ص
4م
 11ص
5م
 11ص
 12ظ

المشاركون
ا /مروة محمود
ا /جيالن زيدان
ا /ربيع شوشة
شعراء بلطيم
د /أحمد سعد
ا /عبدالحليم الجبيص

بيت بلطيم

 11ص

ا /عال بركات

بيت بلطيم

 11ص

ا /مني المغازي

بيت ثقافة بيال
التاريخ
2019/1/30:1

النشاط
االحتفال بالسنة الميالدية وورشة لعمل شجرة
الميالد

2019/1/2

ورشة تعريفية لبرامج تصميم المواقع

2019/1/6
2019/1/8
2019/1/9
2019/1/9

محاضرة (عظماء من بلدنا)
محاضرة مكتبية (طب األطفال)
ندوة (عيد الشرطة)
مناقشة (علي أدهم وتاريخه) تأليف علي ادهم
محاضرة عن

2019/1/15

( كيفية التعامل مع االختبارات االلكترونية)

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

المرسم

 10ص

د /أماني سمير

 11ص

د/دميان مرقص

 11ص
 11ص
 11ص
 11ص

ا /محمد شريف
د /نبيل بدوي
ا /هناء إبراهيم
ا /أمينة شحاتة

 11ص

ا /رانيا مجدي

نادي
تكنولوجيا
بيت بيال
بيت بيال
نادي الطفل
مكتبة المنشية
نادي
تكنولوجيا

79

التاريخ
2019/1/15
2019/1/17
2019/1/24
2019/1/31

80

النشاط
مناقشة (آيات هللا في الكون) تأليف
عبد هللا شحاتة
ندوة (العشرة المبشرون بالجنة)
محاضرة (الحوار الثقافي كضمانة
للتواصل والبناء)
أمسية لشعراء بيال

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

المكتبة

4م

ا /نادية ناصف

نادي الطفل

4م

ا /زينب سويلم

بيت بيال

 11ص

د /دميان مرقص

بيت بيال

7م

شعراء بيال

بيت ثقافة الزعفران
التاريخ
2019/1/2

النشاط
مناقشة (البيئة وقيم المجتمع)
تأليف /علي السكرب

2019/1/6

محاضرة (السالم لغة الحوار)

2019/1/13

ندوة (القدس)
مناقشة (ضياع القيم الروحية بين الشباب)
تأليف /محمد يوسف

2019/1/23

مسابقة لألطفال في المعلومات العامة

2019/1/17

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

المكتبة

 11ص

ا /عطاء ممدوح

بيت
الزعفران
نادي الطفل

 11ص

ا /سيف الدين فرحات

 11ص

ا /أحمد مطر

المكتبة

 11ص

ا /يوسف الصاوي

نادي الطفل

 10ص

ا /أحمد مطر

81

بيت ثقافة الرياض
مكان التنفيذ
بيت الرياض

موعد التنفيذ
 11ص

المشاركون
ا /آمال عاشور

التاريخ
2019/1/8

بيت الرياض

 12ظ

ا/علي عبدالعزيز

بيت الرياض

 11ص

ا /آمال عاشور

تأليف /سعد الدين وهبه
ندوة (ماذا تعرف عن مدينة الفسطاط)

المكتبة

 12ظ

ا /إبراهيم زيان

نادي الطفل

 11ص

2019/1/20

محاضرة عن (بالعمل نبني مصر)

بيت الرياض

 12ظ

ا /آمال عاشور
ا /عبد المالك

2019/1/23

مناقشة (هموم داعية) تأليف /محمد الغزالي

المكتبة

 12ظ

2019/1/9
2019/1/13
2019/1/13
2019/1/17

82

النشاط
ندوة (صناعة الفخار عند قدماء المصرين )
محاضرة عن (تعزيز قيم التسامح في
المجتمع المصري)
ورشة رسم (ثورة يناير)
مناقشة (الحضور الدائم)

عبد الحميد
ا/ذكري عبدالوهاب

بيت ثقافة سنهور المدينه
التاريخ
2019/1/6

النشاط
مناقشة (البخالء) ت /محمد ابو قمر

2019/1/9

محاضرة (دور الثقافة في التنمية الشاملة)

2019/1/14

مسابقة في الرسم والخط العربي
محاضرة بعنوان

2019/1/20
2019/1/23

(دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية)
مناقشة (جنية الحقول)
تأليف /عابدي علي جمعة

موعد التنفيذ
 11ص

المشاركون
ا /أشرف بالل

مكان التنفيذ
المكتبة
معهد سنهورث.
بنين
نادي الطفل

 11ص

ا /أشرف بالل

 10ص

ا/عبد الرحيم مطاوع

معهد سنهور
ع.بنين

 11ص

ا /أشرف بالل

المكتبة

 11ص

ا/عبد الرحيم مطاوع

83

بيت ثقافة شباس الشهداء

84

التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/1/1

ندوة (النظام وأهميتة في حياتنا)

بيت شباس الشهداء

 11ص

ا /عبد البديع الديباوي

2019/1/11

ندوة (رجال من مصر)

المكتبة

 11ص

ا /شيرين

2019/1/24

معرض كتب أطفال

نادي طفل

 11ص

ا /شيرين

2019/1/25

مسابقة لألطفال في الرسم

نادي الطفل

 11ص

ا /شيرين

مكتبة سيدى غازى الثقافية
التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/1/1

ندوة ( بالغة فالح)

نادي طفل

 11ص

ا /هبة عرب

2019/1/15:1

معرض رسوم أطفال

نادي طفل

 11ص

ا /أماني عبد الرحمن

2019/1/6

محاضرة عن (األهتمام بالطفل ورعايته)

مدرسة القومية
العربية

 11ص

ا /رضا يوسف

2019/1/6

ندوة (خديجة سيدة النساء)

نادي طفل

 11ص

ا /بكري عمار

المكتبة

 11ص

ا /هانم محمود

نادي طفل

 11ص

ا/أماني عبدالرحمن

2019/1/8
2019/1/10

مناقشة (دراسات في الفلسفة الحديثة)
ت د /محمود حمدي زقزوق
ندوة (النبي صالح)

85

التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/1/30:15

معرض فن تشكيلي لالطفال

المكتبة

 11ص

ا/أماني عبدالرحمن

المكتبة

 11ص

ا /بكري عمار

مدرسة الشهيد
القزاز

 11ص

2019/1/17

2019/1/21

مناقشة (كفاية المسلم)
تأليف /محمد أحمد بدوي

محاضرةعن (االحتفال بثورة  25يناير)

ث .مشتركة

86

ا /مصطفي سعفان

بيت ثقافة محلة قصب
التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/1/1

ندوة (قصة بوجي وطمطم )

نادي الطفل

 11ص

ا /مباركة راشد

2019/1/30:1

معرض فن تشكيلي عن أيام الدراسة

بيت محلة
قصب

 11ص

ا /عالء أبو شلوع

2019/1/2

محاضرة(الفنون والبناء والوجداني لإلنسان)

بيت محلة
قصب

 11ص

ا /وائل بركات

المكتبة

 11ص

ا /ماهر سعد

2019/1/3

مناقشة ( الثروة الحيوانية والداجنه)
تأليف /عادل الجدوي

87

88

التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/1/13

ندوة (محو األمية وكيفية التغلب عليها)

بيت محلة
قصب

 11ص

ا /محمد رفعت

2019/1/16

مناقشة (لعنة الفراعنة) تأليف /راجي عنايت

المكتبة

 11ص

ا /عالء أبو شلوع

2019/1/29

ندوة (الوقاية خير من العالج)

بيت محلة
قصب

 11ص

ا /حازم صالح

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

89

التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

المسابقة الثقافية البحثية
2019/1/31:1

90

(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)

91

المركز الثقافى بكفر الشيخ
التاريخ
2019/1/6
2019/1/15

92

النشاط
احتفالية كبرى بحضور السيد المحافظ
تتضمن معرض فن تشكيلي ،عرض فنى،
إلقاء لبعض الكلمات
احتفالية بعيد الشرطة وعرض الفليم
التسجيلى (كنت أعرفة) عن شهداء الشرطة
والجيش (مركزى)

2019/1/16

عرض فنى للفنون الشعبية (مركزى)

2019/1/30

عرض فنى للفنون الشعبية (مركزى)

موعد التنفيذ

المشاركون

مكان التنفيذ
المركز الثقافي

 11ص

أ /محمود الوكيل

المركز الثقافى
بكفر الشيخ

 11ص

رواد الموقع

المركز الثقافى
بكفر الشيخ

7م

فرقة كفر الشيخ للفنون
الشعبية

المركز الثقافى
بكفر الشيخ

7م

فرقة كفر الشيخ للفنون
الشعبية

بكفر الشيخ

االدارة العامة للفنون التشكيلية (مركزى)
التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

2019/1/11:2

استكمال الورش الفنية لمشروع حرفة
فى كل بيت

قصر ثقافة
أنور المعداوي
كفر الشيخ

طول اليوم

2019/1/22:13

استكمال الورش الفنية لمشروع حرفة
فى كل بيت

المركز الثقافي
بكفر الشيخ

2019/2/2:1/27

معارض طوافة

قصر ثقافة
كفر الشيخ

المشاركون

93

اإلدارة العامة للفنون الشعبية

94

التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/1/6

عرض فني

دار المسنين (كفر الشيخ)

7م

فرقة كفر الشيخ لآلالت الشعبية

2019/1/7

عرض فني

حديقة صنعاء
(كفر الشيخ)

7م

فرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية

