اإلدارة المركزية للدراسات والبحوث

15

اإلدارة العامة لثقافة القرية
التاريخ

النشاط
معرض القاهرة الدولي للكتاب ورش

 2019/2/9 :1/24حرف بيئية وأشغال فنية (خوص  ،سلك
 ،خيامية ) لكل من طارق

16

مكان التنفيذ
معرض الكتاب
بالتجمع الخامس

موعد التنفيذ

 9ص 6 :م

المشاركون
متولي – خالد عبد
المجيد

اإلدارة العامة لثقافة المرأة
موعد التنفيذ

التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

2019/1/22

يوم تثقيفي يتضمن محاضرة توعوية
التغذية الصحية ودورها في مقاومة
السرطان بالتعاون مع الجمعية
المصرية لسالمة الغذاء  -ورشة عمل
عن الوقاية من اخطار الحريق بالتعاون
مع مؤسسة مصر للتنمية  -ورشة
مسكات لالطفال

معهد االورام

11ص

2019/1/30

ندوة بعنوان دور المرأة في نشر ثقافة
العمل التطوعي

القصر العيني
التعليمي الجديد

11ص

المشاركون
متخصصين من الجمعية
المصرية لسالمة الغذاء
متخصصين من مؤسسة
اهل مصر

أ  /أمينة شفيق  -عليا
حبيب د .سامية قدري

17

االدارة العامة للشباب والعمال
التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

المعرض الدولي للكتاب عدد من الورش
الفنية على النحو التالي :ورشة فنية في مجال
معرض الكتاب
 2019/1/31:1الكروشيه -في مجال فن األوريجامي -في مجال
الموزايك -في مجال نسجيات بتشكيل الخيوط بالتجمع الخامس
والخرز وشرائط الساتان)

18

موعد التنفيذ

المشاركون
المدربة  /آمال لبيب

صباحا

المهندسة/عبلة احمد
المدربة/علياءحشمت

االدارة العامة لثقافة الطفل
التاريخ
2019/1/7

النشاط
ورشة حكى بعنوان
(التلوث الغذائي اسبابة وطرق الوقاية منه)

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

مدرسة التمريض بمبرة
الملك الصالح

10ص

د /محمد سعيد
محمد

مدرسة التمريض بمبرة
الملك الصالح

10ص
 10ص
11ص

2019/1/7

ورشة فنية (محاربة التلوث الغذائي)

2019/1/7

عرض فني مسرح عرائس «السالم» أعياد
الميالد

كنيسة المطرانية ب  6أكتوبر

2019/1/10

ورشة رسم حر لالطفال ذوى االحتياجات
الخاصة

مدرسة بم بم للتربية الخاصة

الفنان يحيى
حسن
فريق أجيال
لفنون العرائس
الفنانة/نانسي
المغربي

19

التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/1/10

ورشة حكي بعنوان «مولد السيد المسيح»

مدرسة أحمد بن طولون

 10ص

د.فايزة عبد
العليم

2019/1/10

ورشة فنية «تصميم كروت أعياد الميالد»

مدرسة أحمد بن طولون

 11ص

قصر ثقافة شهداء  25يناير

10ص

أ /أحمد زحام

2019/1/13

ورشة فنية ( حب الوطن )

قصر ثقافة شهداء  25يناير

10ص

الفنان يحي
حسن

2019/1/14

ورش فنية رسم ملصقات حول التسامح

مدرسة أحمد بن طولون

12ظ

يحي حسن-
نانسي المغربي

2019/1/13

20

ورشة حكي
(تعريف التسامح وبيان مظاهرة)

نانسي حسن
يحيي حسن

التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

2019/1/20

ورشة فنية لرسوم االطفل(حب الوطن)

مدرسة مصطفى كامل
بالتعاون مع قصر جاردن
ستي

10ص

المشاركون
الفنان /يحي
حسن-
الفنانه  /نانسي
المغربي

21

قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتى
التاريخ

النشاط
بمناسبة أعياد الميالد

2018/1/2

عمل ورش فنون تشكيلية عمل ماسك على شكل بابا
نويل -عمل عروس بابا نويل -دنيا المسابقات -عرض
فيلم عن السيد المسيح
بمناسبة أعياد الميالد

2019/1/3

22

مكان التنفيذ
مدرسة بم بم
للتربية الفكرية

مدرسة احمد
دنيا المسابقات  -ورشة رسم بألوان الفلومستر-عمل دودة بن طولون تربية
فكرية
من الورق الملون -عرض فيلم كرتون

موعد التنفيذ
10ص

10ص

المشاركون
كريمة-
ماجدة-
شيرين -جمال
فتحي-كريمة
ماجدة-جمال

التاريخ

النشاط
بمناسبة أعياد الميالد

2019/1/6

مجلة علمية -ورش تصنيع كروت ورقية  -عمل سمكة
من الورق الملون  -عرض فيلم قصة سيدنا عيسي
بمناسبة أعياد الميالد

2019/1/10

2019/1/13

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

مدرسة بن
طولون

10ص

تدريبات كرنفال ذوي احتياجات خاصة

مدرسة بم بم

ورشة حكي -ورشة عمل انسيال خرز -عرض فيلم
كرتون
بمناسبة عيد الشرطة

للتربية الفكرية

تدريبات كرنفال ذوي احتياجات خاصة-ورشة تصنيع
عرائس ورقية -ورشة حلي -عرض فيلم كرتون

بم بم
للتربية الفكرية

10ص

10ص

المشاركون
شرين-كريمة
مني-جمال
شهد – مني -
جمال
كريمة –
ماجدة  -جمال

23

التاريخ
2019/1/17

النشاط
بمناسبة عيد الشرطة

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

ورشة كتابة قصة قصيرة -ورش رسم بالصلصال -دودة
من الورق الملون

قصر جاردن
سيتى

10ص

لقاء بعنوان كيف ندون افكارنا بشكل ادبي-عرض فيلم
عن اسماء االنبياء
بمناسبة عيد الشرطة
2019/1/20

2019/1/26

24

مجلة حائط  -ورشة تصنيع كروت ورقية  -ميدالية من
الفوم الملون  -عرض فيلم عن حياة البرزخ
كروت معايدة عن عيد الشرطة ورش رسم بالصلصال-
تصنيع ميدالية بالفوم -عرض مسرحي

قصر جاردن
سيتى

10ص

معرض الكتاب

10ص

المشاركون
شرين-كريمة
مني-جمال
شهد-كريمة
مني-جمال
شهد-كريمة-
مني

التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

2019/1/27

مجلة خاصة بعيد الشرطة-ورش تصنيع كروت معايدة-
عمل دودة من الفوم  -عرض مسرحي

معرض الكتاب

10ص

معرض الكتاب

10ص

معرض الكتاب

10ص

معرض الكتاب

10ص

2019/1/28
2019/1/29
2019/1/30

ورش قصة قصيرة و مسابقات-ورش صلصال
ورش تصنيع فراشة من الورق الملون-عرض مسرحي
ورشة إخراج كتاب -ورشة رسم
ورشة تصنيع سمكة من الورق الملون-عرض مسرحي
ندوة بعنوان شكوي الكتب -ورشة رسم بالوان المائية-
ورشة تصنيع اسورة ستان -عرض مسرحي

المشاركون
شرين-كريمة
ماجدة
شهد-كريمة
مني
شرين-كريمة
ماجدة
سهام-كريمة
مني

25

التاريخ
2019/1/31

26

النشاط
عمل مجلة حائط  -ورشة تصنيع عرائس ورقية
ورشة حلي -ورشة رسمة وحدوتة -عرض مسرحي

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

معرض الكتاب

10ص

المشاركون
شرين-كريمة
ماجدة

قصر ثقافة شهداء 25يناير
التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

2019/1/1

ورشة عمل مجسم لبابا نويل  -عمل ورشة
فراشات

مبرة مصطفي
كامل

11ص

2019/1/2

مجلة حائط عن العام الجديد  -ورشة مجسمات
للحيوانات  -ورشة لعمل دب بالفوم

المركز
الحضري

11ص

2019/1/3

مسابقة معلومات عامة  -عمل حوار بمناسبة
العام الجديد  -ورشة لعمل ميداليات من
الصوف -ورشة رجل الثلج  -تدريب االطفال
علي السلم الموسيقي

دار الهنا

المشاركون
فاطمة شعبان
ناريمان نبيل
فاطمة شعبان
ناريمان نبيل
ريهام نبيل
فاطمة شعبان

4.30م

رغدة كمال
ريهام نبيل

27

28

التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

2019/1/6

عمل مجسمات بالفوم لعمل نحلة  -مجلة
حائط عن العام الجديد  -ورشة لعمل بابا نويل
-عرض فيلم كارتون

مستشفي أبو
الريش

11ص

2019/1/8

ورشة تلوين  -ورشة لعمل عروسة بورق
الكانسون  -ورشة لعمل انسياالت بالخرز

حضانة القلعة

مريم حسن-ريهام نبيل-
حسن مصطفي
فاطمة شعبان

الطفل السعيد

11ص

ناريمان نبيل

2019/1/9

ورشة تلوين  -ورشة مجسمات بابا نويل-
ورشة لعمل انسياالت بالخرز

مركز متحدي
اإلعاقة

11ص

المشاركون
فاطمة شعبان-

رغدة كمال
فاطمة شعبان
ناريمان نبيل

التاريخ

النشاط

ورشة رسم علي الوجه-ورشة مجسمات بالفوم
2019/1/10
 -ورشة عمل عروسة بالصوف

2019/1/13

ورشة لعمل مجسم بابا نويل -ورشة لعمل
قرص الشمس -كروت معايدة للعام الجديد

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون
فاطمة شعبان

حضانة نانو

11ص

ناريمان نبيل

مستشفي
57357

11ص

مبرة مصر
القديمة

11ص

رغدة كمال
فاطمة شعبان
ناريمان نبيل
ريهام نبيل
فاطمة شعبان

ورشة مجسمات – كروت معايدة  -ورشة لعمل
2019/1/14
دودة

مريم حسن
ريهام نبيل

29

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون
فاطمة شعبان

التاريخ

النشاط

حوار عن الثقة بالنفس  -عمل مجسمات بالفوم-
2019/1/17
عمل ورشة بالصوف  -مسابقة ترفيهية

حديقة القصر

4.3م

رغدة كمال

2019/1/21

استقبال األطفال بحديقة القصر  -عمل مسابقة
ثقافية ومجسمات بالفوم لمجلة صغيره

حديقة القصر

 11ص

2019/1/23

ورشة لعمل قرص الشمس – مجسمات بالفوم
– انسيالت بالصوف والخرز

مستشفي
57357

11ص

تامر حسن
فاطمة شعبان
ناريمان نبيل
ريهام نبيل
فاطمة شعبان
مريم حسن
ريهام نبيل

30

التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

2019/1/24

حوار عن عيد الشرطة -مجسمات بالفوم-
ورشة لعمل إخطبوط بالصوف

حديقة القصر

4.3م

2019/1/27

عمل مجسمات بالفوم وورق الكانسون  -عمل
انسياالت بالصوف  -مسابقة دول وأعالم

دار الهنا لأليتام

11ص

حديقة القصر

11ص

استقبال األطفال  -عمل مجلة صغيرة  -ورشة
2019/1/28
رسم حر  -ورشة عمل انسياالت بالخرز

المشاركون
رغدة كمال
تامر حسن
فاطمة شعبان
ناريمان نبيل
ريهام نبيل
فاطمة شعبان
ناريمان نبيل
ريهام نبيل-مريم حسن

31

أتوبيس الفن الجميل

2019/1/8
2019/1/9
2019/1/14
2019/1/15
2019/1/16

النشاط
جمعية رعاية األطفال ذوى احتياجات
خاصة
مدرسة التربية الفكرية بروض الفرج
قصر ثقافة 25يناير
قصر ثقافة روض الفرج
قصر ثقافة العمال
بيت ثقافة نادى الطيران

التاريخ

2019/1/31:17

معرض الكتاب

2019/1/2

32

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

المتحف المصرى

 9صباحا ً

فنانى األتوبيس

حديقة األزهر
مجمع األديان
المتحف المصرى
حديقة األزهر
القلعة
ارض
المعارض

 9صباحا ً
 9صباحا ً
 9صباحا ً
 9صباحا ً
 9صباحا ً

فنانى األتوبيس
فنانى األتوبيس
فنانى األتوبيس
فنانى األتوبيس
فنانى األتوبيس

9ص10:م

رواد المعرض

