فرع ثقافة األسكندرية

3

قصر ثقافة االنفوشى
التاريخ
2019/2/7:1
2019/2/1
2019/2/1

4

2019/2/28:1
2019/2/30:1

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

النشاط
نادى سينما االطفال على ان يتم عرض
افالم (ملك المربى – حكايات من كتاب
االمثال – اشياء ال تتكلم )(مركزى)
ندوة بعنوان نصائح اثناء استخدام
الكمبيوتر
يوم ترفيهي لالطفال بمناسبة اجازة
نصف العام بالتعاون مع اطفال ذوى
االحتياجات الخاصة
عمل مسابقة في المعلومات العامة

مقر القصر

4م

تقدمها داليا سامح اشراف
ا .احمد فهمي

مقر القصر

5م

اشراف اماني عوض

مقر القصر

11ص

دورة تكنولوجيا معلومات

مقر القصر

11ص

تقدمها زينب ابو بكر
تقدمها داليا سامح إشراف
احمد فهمي

مقر القصر

المشاركون
صندوق التنمية الثقافية

موعد التنفيذ

المشاركون

التاريخ

 11ص

إشراف سالي جمال-
شاهنده غريب

مقر القصر

11ص

تقدمها اماني علي عوض

2019/2/3

ندوة بعنوان الرومانسية شعر وغناء

مقر القصر

7م

احمد يحيي اشراف فاطمة
السماليجي

2019/2/4

ندوة بعنوان الدراما والقصة

مقر القصر

7م

محمد عبد العاطي اشراف
السيد احمد – اسالم جابر

2019/2/15 :1

-16-9-2
2019/2/23

النشاط
تنفيذ ورشة فنية باستخدام قصاصات
الورق الملون وتعليم الرواد كيفية
استغالل قصاصات الورق لعمل لوحات
فنيةعمل حول رسم الجندي المصري
والسالح باستخدام الكرتون بمناسبة
ذكري اكتوبر المجيد
ورشة فنية لتعليم االطفال اساسيات
الرسم

مكان التنفيذ

مقر القصر

5م

5

6

التاريخ
-12-11-5-4
-25-19-18
2019/2/26
-18-11-4
2019/2/24

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

تعليم الكروشية والخرز والجلد والخياطة

مقر القصر

5م

اشراف مروة فوزي -امل
حسين

ورشة بعنوان كيفية تتعامل
مع ذوي القدرات الخاصة

مقر القصر

10ص

2019/2/5

أمسية شعرية

مقر القصر

7م

2019/2/5

مدرسة الصحافة

مقر القصر

11ص

2019/2/6

ندوة بعنوان االعالم المحلي في تنمية
المجتمع االعالمي

مقر القصر

7م

تقدمها د /عايدة خليفة د/
وليد الجندي  -حاتم فهيم
د /عبد الحميد محمود
جابر بسيوني
تقدمها هدي الساعاتي
عبد هللا عبد الصبور-
الشاعر رضا فوزي
اشراف فاطمة السماليجي

النشاط
تنظم ادارة التمكين الثقافى محاضرة
بعنوان تفسير الالئحة التنفيذية بقانون
ذوى االحتياجات الخاصة

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

التاريخ

مقر القصر

11ص

د/خالد حنفى  -أ/حسين
عاشور اشراف غادة
طلعت

2019/2/7

ندوة بعنوان السينما بين الفكر واالبداع
في تكنولوجيا االتصال

مقر القصر

7م

2019/2/15:8

نادى سينما االطفال على ان يتم عرض
افالم (حكايات االراجوز احسن بنت
– حكايات االراجوز (قلب نخلة)
(مركزى)

مقر القصر

2019/2/6

عرض لفرقة فنون االعاقه الشاطبي
وفرقة عرائس الماريونيت االنفوشي

المخرج محمد الشال –
بهاء الدين محمد -مدحت
مكاوي – حنان حسن
هبه السايس

7

التاريخ
2019/2/9
2019/2/15-9

8

النشاط
عرض فني لفرقة طالئع االنفوشي
للفنون الشعبية
عرض فني فرقة طالئع االنفوشي
للموسيقى العربية

مكان التنفيذ
دار التربية
االجتماعية

موعد التنفيذ

المشاركون
حاتم نصر – ياسر عثمان

مقر القصر

11ص

2019/2/10

ندوة بعنوان ملتقي االبداع السكندري

مقر القصر

7م

2019/2/10

مناقشة كتاب مسرح صالح

مقر القصر

7م

2019/2/11

مناقشة كتاب الزراف تأليف جون ايرلي

مقر القصر

11ص

2019/2/11

مناقشة اعمال القاصة أمال الشاذلي

مقر القصر

7م

هيثم بسيوني اشراف حاتم
نصر
يقدمها احمد قدرى -هبه
السايس
يقدمها د /ماجدة قناوي
– د  .مصطفي عباس
اشراف فاطمه السماليجي
تناقشه زينب ابو بكر
د /سحر الشريف اشراف
السيد احمد -اسالم جابر

التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

2019/2/12

مناقشة ديوان زي المكتوب
للشاعر محمد مناع

مقر القصر

2019/2/13

الشخصية المصرية في الميزان

مقر القصر

2019/2/14

مفهوم الحب واساليب توصيلة لالطفال

مقر القصر

2019/2/15

عرض فني لفرقة طالئع االنفوشي
للفنون الشعبية

مقر القصر

المشاركون
موعد التنفيذ
يناقشه د /محمد زكريا
عناني اشراف السيد احمد
7م
– اسالم جابر
يقدمها د /حسن محمود –
ريم ابو الفضل اشراف
7م
فاطمة السماليجي
محمد ابو صالح هبه
7م
السايس
7م

ياسر عثمان

9

التاريخ

النشاط
تعليم الرواد الفرق بين التعبير الفني
والتصميم االبتكاري

وكيفية التلوين والشروط الواجب
2019/2/28 :15
مراعاتها لتنفيذ تصميم متوازن وكيفية
مراعاة النسب المختلفة ووضع الكلمة
داخل التصميم
نادى سينما االطفال على ان يتم عرض
فيلم (سكر وبنجرامام الجمهور)
2019/2/21:16
(مركزى)
2019/2/17

10

ندوة بعنوان
في مصر الي اين؟

السياحة

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

مقر القصر

ص .م

اشراف سالي جمال الدين
– شاهنده غريب

مقر القصر

مقر القصر

7م

هدي الساعاتي النائب
البرلماني حسني حافظ
واللواء احمد حجازي
وكيل وزارة السياحة هبه
السايس

التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

2019/2/17

ندوة بعنوان االدارة الرشيدة

مقر القصر

2019/2/18

مناقشة المجموعة القصصية
هتاف العصافير

مقر القصر

2019/2/18

ندوة بعنوان ذوي االحتياجات الخاصة
وكيفية تنمية مهاراتهم العلمية والفنية

مقر القصر

2019/2/19

لقاء مع االديبة سعدية خليفة ومنال
يوسف وحوار حول قصيدة النثر

مقر القصر

2019/2/20

ندوة بعنوان
االعالم والشباب قضايا محلية

مقر القصر

المشاركون
موعد التنفيذ
يقدمها ابراهيم عبد المنعم
7م
اشراف فاطمة السماليجي
للقاص ابراهيم يس
تناقشها د /ندي يسري
7م
اشراف السيد احمد –
اسالم جابر
حنان عبد الحكيم اشراف
7م
فاطمة السماليجي
يقدمها جابر بسيوني
اشراف السيد احمد-0
7م
اسالم جابر
يقدمها رضا فوزي
7م
اشراف فاطمة السماليجي

11

التاريخ
2019/2/21

النشاط
ندوة بعنوان
اصلح عيوبك قبل ان تنظر لعيوب
االخرين
عرض فني
لفرقة االنفوشي للموسيقى العربية

مركز شباب
االنفوشي

2019/2/21

ندوة بعنوان فن ادارة الحياة

مقر القصر

2019/2/21

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

مقر القصر

11ص

تقدمها زينب اشراف
فاطمة السماليجي

7م

هيثم بسيوني

7م

د /محمد فاروق استشاري
الطاقة الحيوية -حنان عبد
الحكيم
هبه السايس

12

النشاط
التاريخ
عروض االفالم المشاركة بملتقى القاهرة
الدولى للرسوم المتحركة الذى ينظمة
صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع
 2019/2/28:21الجمعية العربية للرسوم المتحركة فى
دورتة الثانية عشر على ان يتم عرض
االفالم بالمواقع الثقافية فى نفس توقيت
الملتقى (مركزى)
عرض فنى
2019/2/22
لفرقة االنفوشى للموسيقى العربية
نادى سينما االطفال على ان يتم عرض
افالم (الطفل جحا وحلم القمر – من
2019/2/28:22
الحكايات الشعبية) (مركزى)

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

مقر القصر

الكلية البحرية

7م

هيثم مدحت بسيونى

مقر القصر

13

14

التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

2019/2/24

ندوة بعنوان العلم يبني االمم

مقر القصر

7م

2019/2/24

ندوة بعنوان بناء االنسان ( توعية
المواطن بحقوقه وواجباته) المحامية
كيداهم العمدة -احمد عبد النعيم رئيس
المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق االنسان

المشاركون
محمود عبد الفتاح –
محمد محمود فاطمة
السماليجي

مقر القصر

7م

اشراف هبه السايس

2019/2/25

قراءة في قصص االعضاء

مقر القصر

7م

2019/2/25

غرض فني
لفرقة االنفوشي للموسيقى العربية

دار الرعاية
المتكاملة

يقدمها عبد هللا هاشم
اشراف السيد احمد –
اسالم جابر
هيثم بسيوني

التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

2019/2/26

قراءة في ديوان
الشاعر عمر بن ابي ربيعة

مقر القصر

7م

2019/2/27

أمسية ثقافية فنية مع الغناء السكندري

مقر القصر

7م

د /احمد جويلي اشراف
السيد احمد -اسالم جابر
يقدمها عثمان محمد
اشراف فاطمة السماليجي

مقر القصر

7م

تقدمها داليا سامح

مقر القصر

10ص

اشراف حاتم نصر

2019/2/28
2019/2/28

ندوة بعنوان التقنيات الحديثة في مجال
التصوير السينمائي
عرض فني
لفرقة االنفوشي للموسيقى العربية

المشاركون
د/مختار عطيه

15

قصر ثقافة برج العرب
التاريخ
2019/2/2
-16-9-2
2019/2/23
2019/2/3
2019/2/4
-18-11-4
2019/2/25
-19-12-5
2019/2/26

16

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

النشاط
ورشة إعادة تدوير مخلفات البيئة
إطارات السيارات المستعملة

القصر

11ص

لمياء أمين

القصر

10ص

محمد جابر

ورشة تشكيل حر بالطين األسوانى لذوى
االحتياجات الخاصة
شقائق الرجال شركاء البناء

حضانة الشروق

11ص

فاطمة أبو الفضل

القصر

11ص

الشيخ أيمن على

ورشة التطريز والتريكو

القصر

 10ص

أ/شيرين على

ورشة الخياطة والتفصيل

القصر

9ص

أ/رجاء إبراهيم

ورشة الخط العربى

التاريخ
2019/2/5
2019/2/6
2019/2/9
2019/2/10
2019/2/11

النشاط
التعطاف والمودة بين الناس مصدر
لطاقة إيجابية
اللقاء األسبوعى لنادى األدب
شعر عامية
ندوة عن زراعة بعض الحبوب
فى المنزل
ندوة لغة التخاطب والحوار
لذوى األحتياجات
ورشة لزراعة بعض النباتات
بحديقة القصر

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

القصر

11س

منى درويش

القصر

7م

القصر

11ص

لمياء أمين

حضانة الشروق

11ص

رباب مصطفى

القصر

11ص

لمياء أمين

أ/يسرى سلطان
أ/إيهاب سالم

17

التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

2019/2/11

أم كلثوم -ذكرى خالدة

القصر

6م

محاضرة بعنوان االحتواء النفسى
لذوى االحتياجات الخاصة
ندوة السالمة والصحة تودى
إلى إنتاج جيد
اللقاء األسبوعى لنادى األدب

مدرسة برج العرب
االبتدائية
مصنع ريفر-برج
العرب

2019/2/11
2019/2/12
2019/2/13
2019/2/16
2019/2/17
2019/2/18

18

أشعار أحمد رامى لكوكب الشرق
قراءة فى قصص تاريخية
تدريب تخاطر لذوى األحتياجات
ورشة تلوين حر للخزف

المشاركون
أ/سعيد عبدالحميد
أ/مهاب ناظم

11ص

أ /سندس مصطفى

11ص

أ/شيرين أحمد

القصر

7م

القصر
الصرح
المدرسة اليابانية

 12ظهرا
10س
11ص

د/حسن عباس
أ/إيهاب سالم
أ/حامد مهدى
رباب مصطفى
أ/فاطمة أو الفضل

التاريخ

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

القصر

7م

2019/2/20

خطر وفوائد األنترنت على الشباب

المدرسة اإلعدادية
بنين

10ص

أ/محمود خليفة

2019/2/23

ورشة تدوير إطار السيارات المستعملة

القصر

12ظهر

أ/لمياء أمين

2019/2/25

األستخدام األمثل للكمبيوتر

المدرسة الثانوية بنين

10ص

أ/محمود خليفة

2019/2/20

النشاط
اللقاء األسبوعى لنادى األدب
القصة البوليسية بين الواقع والخيال

المشاركون
د/حسن عباس
أ/هشام مشالى

19

التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/2/25

محاضرة بعنوان كيفية تنمية مهارات
ذوى االحتياجات الخاصة

قرية الشروق

11ص

حنان موسى

2019/2/25

ورشة تدريب للعزف على العود

القصر

7م

القصر

7م

2019/2/27

20

اللقاء األسوعى لنادى األدب
مناقشة أدب األعضاء – قصة

أ/سعيد عبدالحميد
أ/مهاب ناظم
أ/يسرى سلطان
أ/صالح أبو شادى

قصر ثقافة الشاطبى
التاريخ
-16-9-2
2019/2/23
-16-9-2
2019/2/23
-17-10-3
2019/2/24
2019/2/3
2019/2/3
2019/2/5

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

ورشة الشعر

قصر الشاطبى

5م

ا/عبدالمنعم سالم

ورشة كتابة القصة

قصرالشاطبي

5م

ا/عالء احمد

مناقشة الروايات األدبية

قصرالشاطبي

6م

ا/محمد عبدالوارث

تصميمات فنية لتنفيذ كارت معايدة
عن عيد الحب
ورشة كوالج باستخدام خامات البيئة لذوى
االحتياجات الخاصة

قصر الشاطبي

5م

أ/أميرة يوسف

قصر الشاطبي

11ص

أ /لميس محمد

قصرالشاطبى

6م

المستشار/اسماعيل
حكيم

أمسية بعنوان شعراء وادباء فى حب مصر

21

التاريخ
2019/2/5
2019/2/5
2019/2/6
2019/2/7-6
2019/2/7-6
-21-14-7
2019/2/28
-21-14-7
2019/2/28

22

النشاط
ورشة فنية لتعليم الرسم لالطفال
عمل مجلة حائط تعبر
عن تاريخ مصر الفرعوني
ورش
معرض رسوم نتاج
الفنون التشكيلية مجمعة
ورشة ومحاضرة عن فن الفسيفساء
محاضرة عن الوعى االثرى
(االثرى الصغير)

مكان التنفيذ
قصرالشاطبى

موعد التنفيذ
11ص

المشاركون
أ/داليا المصرى

قصر الشاطبي

11ص

أ /مظهر شحاته

قصر الشاطبى
قصر الشاطبي

11ص

د/ايمان عبدالخالق

قصر الشاطبي

2.30م

د/ايمان عبدالخالق

ورشة العزف على العود

قصر الشاطبى

6م

الفنان /محمد
شحاته

ورشة العزف على الجيتار

قصر الشاطبى

6م

ا /امسرة النشار

التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2018/2/20:10

ورشة الفسيفاء

قصر الشاطبي

10ص

غادة طلعت

2019/2/12

ندوة عن تفعيل منظومة
ذوى االحتياجات الخاصة

قصر الشاطبي

6م

ا/رباب ابوالعزم /-
ابراهيم عبدهللا

2019/2/17

ورشة فنية لتنفيذ تصميمات عن عيد الحب

قصرالشاطبي

6م

أ/مروة قطرى

2019/2/17

ورشة رسم وتلوين بالوان الزيت

قصرالشاطبي

5م

ا/ايمان السعيد

2019/2/18

محاضرة عن فن التعامل مع ذوى
االحتياجات الخاصة

قصرالشاطبي

11ص

أ /رانيا عصمت

23

24

التاريخ
2019/2/19

النشاط
ورشة رسم وتلوين بالوان الزيت

2019/2/20

ندوة عن المواطنة و ثقافة الحوار

مكان التنفيذ
قصر الشاطبى
مدرسة نبوية
موسى

موعد التنفيذ
6م

المشاركون
ا /اشرف سيد

11ص

ا /زينب طه

2019/2/21

أمسية شعرية مع أمير الشعراء

قصرالشاطبي

7م

2019/2/25

ورشة رسم حرة عن الربيع

قصر الشاطبى

11ص

د/عالء جانب ا/
منال امين
ا/نهى –ريم –
نسرين

قصر ثقافة مصطفى كامل
التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

2019/2/1

عرض فنى لفرقة الموسيقى العربية

نادى البريد

7م

المشاركون
الفنان /احمد شوقى
األشقر

11ص

سحر المالح

5م

الفنان /شريف عباس

7م

الفنان /نصر الدين محمد

11ص

رانيا عبد المقصود -
شروق نبيل

6م

الفنانة /نرمين البوريدي

تعمم ادارة المواهب بالفرع
2019/2/28:1
ورش فنية مختلفة
أيام قصر ثقافة مصطفى
ورشة الدراما الحركية
2019/2/27 :2
كامل
السبت واإلثنين و األربعاء
نادى الكشافة
عرض فنى
2019/2/2
البحرى
لفرقة الحرية للفنون الشعبية
 2019/2/28:3ورشة فنية لعمل شخصيات كارتونية قصر ثقافة مصطفى
كامل
قصر ثقافة مصطفى
ورشة التمثيل للطفل
2019/2/27 :4
كامل
أيام اإلثنين واألربعاء

25

التاريخ

النشاط

2019/2/5

مناقشة أعمال الشعراء
لفرقة

عرض فنى
2019/2/9
الموسيقى العربية
محاضرة عن كتاب
2019/2/10
(بيتهوفن يسمع بالعصا)
عرض فنى لفرقة الحرية للفنون
2019/2/10
الشعبية-مركزى
مسابقة عن أهم الشخصيات
2019/2/25:12
في تاريخ مصر
مناقشة أعمال الشاعر الليبي
2019/2/12
(عمر أبوقاسم الككلي)

26

مكان التنفيذ
قصر ثقافة مصطفى
كامل
مركز جينوتى
قصر ثقافة مصطفى
كامل
دار المسنين
بسموحة
قصر ثقافة مصطفى
كامل
قصر ثقافة مصطفى
كامل

موعد التنفيذ

المشاركون

7م

الشاعر /صادق أمين

7م

الفنان /احمد شوقى
األشقر

11ص

أ /نجاة سعيد

7م

الفنان /نصر الدين محمد

11ص

أ /نجاة سعيد

7م

الشاعر /حسني منصور

التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

2019/2/15

عرض فنى لفرقة الموسيقى العربية

جمعية الفجر

7م

2019/2/18

عرض لفرقة الموسيقى العربية

الكلية البحرية

7م

المشاركون
الفنان /احمد شوقى
األشقر
الفنان /احمد شوقى
األشقر

7م

أ/محمود عبد الصمد

11ص

أ/عظيمة فاروق

11ص

رانيا عبد المقصود -
شروق نبيل

7م

أ/حامد عبده حامد

2019/2/19
2019/2/20
2019/2/28:20
2019/2/26

مناقشة ديوان األستاذة نادية األسناوي قصر ثقافة مصطفى
كامل
(للشرع جن)
قصر ثقافة مصطفى
ندوة عن المحافظة
كامل
على صحة األم والطفل
قصر ثقافة مصطفى
أعمال حرة وماكيتات بالزجاجات
كامل
البالستيك وخامات من الطبيعة
مناقشة مجموعة قصصية (مخطوطة قصر ثقافة مصطفى
كامل
سر األبتسام) لألديب يحي فضل سليم

27

بيت ثقافة  26يوليو
التاريخ
2019/2/2

النشاط
ورشة رسم طبيعة صامتة بالوان
السوفت باستيل
التدريب على تحبيرالشخصية
الكرتونية

بيت ثقافه  26يوليو

2019/2/3

محاضره ( الفن فى اإلسالم)

بيت ثقافه  26يوليو

11ص

بيت ثقافه  26يوليو

7م

أ /نيفين زهران

11ص
11ص

أ/سمرمناع
أ/سهى آمين

11ص

لألستاذه  /زينب طه

2019/2/3

2019/2/4
2019/2/4
2019/2/4
2019/2/4

28

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

بيت ثقافه  26يوليو

11ص

أ/سمر مناع

11ص

أ /نيفين كامل

مناقشة التجربة اإلبداعية
للشاعر فؤاد طمان
بيت ثقافه  26يوليو
ورشة عمل ضغط على النحاس
بيت ثقافه  26يوليو
عرض فيلم نجيب محفوظ
محاضره عن ( تعزير قيمه
المصرى)التعاون فى بيت ثقافه  26يوليو
الشارع

للشيخ خالد
الجليل

عبد

النشاط
التاريخ
محاضرة عن كيفية صب واستنساخ
2019/2/6
عمل نحت باستخدام القالب
تعمم ادارة المواهب بالفرع لوحات
معبرة عن الفن التشكيلى الشعبى
2019/2/14 :10
باستخدام خامات مختلفة
مناقشة التجربة اإلبداعية للشاعره/عزه
2019/2/11
رشاد
لقاء مع األستاذ  /أرشرف أبو جليل
مدير عام الثقافه العامه بالهيئه العامه
2019/2/16
لقصور الثقافه
مناقشة التجربة اإلبداعية
2019/2/18
لألستاذ  /هدى عبد الغنى

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

بيت ثقافه  26يوليو

11ص

أ/سهى امين

11ص

سحر مالح

بيت ثقافه  26يوليو

7م

أ /نيفين زهران

بيت ثقافه  26يوليو

7م

أ /نيفين زهران

بيت ثقافه  26يوليو

7م

أ /نيفين زهران

29

التاريخ
2019/2/23
2019/2/25

30

النشاط
مناقشة التجربة اإلبداعية
األستاذه /سهير شكرى
إطالله على أدب
الدكتور /زكريا عنانى

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

بيت ثقافه  26يوليو

7م

أ /نيفين زهران

بيت ثقافه  26يوليو

7م

أ /نيفين زهران

بيت ثقافة ابو قير
التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

2019/2/2

عرض لفريق الموسيقى العربية
والكورال

النادى األهلى
السكندرى

7م

ورشة فنية عن تشكيل بأوراق الكانسون
محاضرة بعنوان إستغالل أوقات الفراغ
ورشة فنية عن الطبيعة بإستخدام خامات
متنوعة
محاضرة بعنوان عظماء من بلدنا

الموقع
الموقع

11ص
11ص

إشراف مروة خليل
هند محمد نجيب
بسمة محمد مبروك

الموقع

11ص

نهى أحمد

الموقع

11ص

عرض لفريق الموسيقى العربية
والكورال

معهد الموسيقى
العربية

6م

نعمات محمد
سامح إبراهيم

2019/2/3
2019/2/3
2019/2/4
2019/2/5
2019/2/9

المشاركون
سامح إبراهيم

إشراف مروة خليل

31

التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

2019/2/10

محاضرة بعنوان بناتنا زهرة حياتنا

مركز شباب البرنس

11ص

2019/2/13

محاضرة بعنوان التعصب والتشدد
مرض قديم

جمعية العزيمة

11ص

2019/2/16

عرض فنى
لفرقة الموسيقى العربية والكورال

جمعية أحمس خليفة

12ظ

2019/2/19

معرض فنى عن الطبيعة
معرض فنى متنوع
لنتاج أجازة نصف العام

الموقع

11ص

إشراف مروة خليل
هند محمد نجيب

الموقع

11ص

نهى أحمد

2019/2/20

32

المشاركون
دعاء إبراهيم
علياء عبده
الشيخ محمد حسين
الرميلى
إشراف نشوى عبد الخالق
سامح إبراهيم

مكتبة النزهة
التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

2019/2/5

ورشه فنية لعمل فراشات الربيع بإعادة تدوير
كرتون بكر الورق

الموقع

11ص

ورشة فراشات الربيع العادة تدوير بكر
الكرتون لذوي اإلحتياجات الخاصة بسيدي
جابر
محاضرة بعنوان ( توعيه الطفل بأهمية الوحده
الوطنية)

المشاركون
أ /شيماء سعيد
الغريب –أ /منى
حمدي عيد

حضانة صناع األمل
بسيدي جابر

11ص

سلمى الوقدى

الموقع

11ص

أ /زينب طه

الموقع

11ص

أ /هبة أحمد أ/مينا
وليم ونيس

2019/2/5
2019/2/7
2019/2/9

ورشة فنية ( طباعة زخارف الفن اإلسالمي )

33

التاريخ

النشاط

2019/2/9

ورشة طباعة زخارف اسالمية الخاصة

2019/2/12

2019/2/14

34

محاضره عن (نشأة اإلذاعة المصرية)
بمناسبة اليوم العالمي لإلذاعة
ورشة فنية لفن طي الورق

موعد التنفيذ

المشاركون

مكان التنفيذ
حضانة صناع األمل
لذوي اإلحتياجات
بسيدي جابر

11ص

سلمى الوقدى

الموقع

11ص

أ /ناهد مصطفى
الرحماني

الموقع

11ص

 /رانيا محمد
إبراهيم – أ/ياسمين
محمدالفولي

التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/2/19

محاضره بعنوان ( موقف األديان من اإلرهاب)

الموقع

11ص

الشيخ /محمد جالل
حمودة

2019/2/23

ورشة فنية ( الفن الهندسي التجريدي)

الموقع

11ص

2019/2/26

محاضره عن ( مجابهة العنف المجتمعي ضد
المرأة)

الموقع

11ص

أ /مينا وليم ونيس
أ /سلمى يحيى
الوقدي
أ /ناهد مصطفى
الرحماني

35

بيت ثقافة رشدى
مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

بيت رشدى

10ص

المشاركون
أ/نشوى عمرو –أ /مني
حسني

التاريخ

2019/2/6

القاء الشعرى لجماعة األدب العربي
أشعار الحياء ذكرى الفنانة ام كلثوم

بيت رشدى

6.30م

للشاعر محمد رطيل

2019/2/13

ورشة عمل خاصة باالند سكيب
باستخدام الوان الخشب

بيت رشدى

10ص

اشراف أ/فاطمه امام  -أ/
سندس ابراهيم

2019/2/5

36

النشاط
استخدام الورق الملون
فى تصميم عن الوحدة الوطنية

التاريخ
2019/2/18

2019/2/19

2019/2/27

النشاط
عمل لوحات فنية تعبر عن
مواجهة االرهاب واثاره المترتبة
على شعوب العالم
محاضره عن التسامح بين افراد المجتمع
و نبذ االرهاب و دور المرأه في التوعيه
االسريه
لقاء المائدة المستديرة للشاعر جابر
بسيوني أشعار بمناسبة عيد الحب لنبذ
العنف واالرهاب

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

بيت رشدى

10ص

اشراف أ/سارة جالل  -أ/
ايمان فؤاد

بيت رشدى

10ص

الشيخ  /اشرف عبد
الجواد -أ/ريم شوقى -أ/
هند حسن

بيت رشدى

6.30م

أ/ايمان عبد البارى وأ/
تامر صالح

37

مكتبة البصرة

38

التاريخ
2019/2/2

النشاط
مفهوم التقدم و معناه

مكان التنفيذ
مكتبة البصرة

2019/2/5

التربية بين الحزم واللين

مكتبة البصرة

2019/2/9

الحرب و أزمة المياة

مكتبة البصرة

2019/2/12

الطبيعة اإلنسانية و النزعة الجينية

مكتبة البصرة

2019/2/16
2019/2/19
2019/2/23
2019/2/26

المرأة و لغة الحب
العمل الصالح و أسباب التقدم
حوارنا نحو المستقبل
األباء وعالج كذب األطفال

مكتبة البصرة
مكتبة البصرة
مكتبة البصرة
مكتبة البصرة

المشاركون
موعد التنفيذ
أ /السيد أنور سالم
11ص
أ/مصطفى إبراهيم
11ص
رمضان
أ /السيد عبد العاطى سالم
11ص
أ /مصطفى إبراهيم
11ص
رمضان
أ /السيد أنور سالم
11ص
سليم محمج سليم
11ص
أدم محمد أدم
11ص
السيد عبد العاطى سالم
11ص

مكتبة الشالالت
النشاط
التاريخ
مجلة حائط عن مناسبات الشهر
2019/2/28:1
مناقشة كتاب النيل شريان الحياة تاليف/
2019/2/2
صالح عبدالحميد
محاضرة عن القيم االيجابية والسلبية في
2019/2/11
شوارعنا المصرية
ورشة فنية عن القص والصق
2019/2/14
بطريقة الكوالج
ندوة عن تنمية الثقة بالنفس
2019/2/16
هي مفتاح كل نجاح

المشاركون
ا/هيام مؤمن

مكان التنفيذ
الشالالت

موعد التنفيذ
10ص

الشالالت

/10ص

ا/حنان علي السيد

لجمعية الحرية

/11ص

الشيخ/عماد الدين عبد
الرسول

جمعية االسكندرية
لاليتام

/11ص

اشراف/هيام مؤمن

الشالالت

10ص

اشراف/عبير ذكي

39

التاريخ
2019/2/17
2019/2/18
2019/2/24

40

النشاط
محاضرة بعنوان تعليم
طريقة برايل للمكفوفين
ورشة فنية عن طريقة رسم المناظر
الطبيعية بااللوان المائية
محاضرة عن تعامد الشمس علي تمثال
رمسيس في كل عام في هذه المناسبه

موعد التنفيذ

المشاركون

مكان التنفيذ
التاهيل المهنى
بالرصافة

11ص

حسين عاشور

الشالالت

10ص

اشراف/هيام مؤمن

الشالالت

10ص

ا/ديدار احمد

بيت ثقافة القبارى
التاريخ
2019/2/3
2019/2/6
2019/2/7
2019/2/11
2019/2/12
2019/2/13

النشاط
ندوة بعنوان حقوق المراه داخل المجتمعات
العربيه
الزراعه
محاضره بعنوان
أساس النماء والتنميه
االجتماع األسبوعي
العضاء نادي االدب
ورشة تفصيل
االسكندريه
ندوة بعنوان
ودورها الثقافي منذ القدم
ندوة عن سبل تعزيز السلوكيات االيجابيه لدي
الطفل

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

الموقع

11ص

هيام عبد الحميد

نادي الشروق
بالقباري

11ص

سناء أبو طبل

قصر الشاطبي

7م

محمد عصام

الموقع

11ص

هيام عبد الحميد

الموقع

11ص

اميره ابراهيم

نادي الشروق
بالقباري

11ص

سناء أبو طبل

41

التاريخ
2019/2/14

النشاط
مناقشة ادبيه العمال االعضاء
محاضرة عن كيفية التعامل مع
ذوى االحتياجات الخاصه يليها
ورشة فنيه لألطفال
االجتماع األسبوعي العمال األعضاء
محاضرة بعنوان تعزيز قيم التسامح فى
اإلسالم

2019/2/28

االستماع العمال األعضاء

2019/2/20
2019/2/21
2019/2/25

42

مكان التنفيذ
قصر الشاطبي

موعد التنفيذ
7م

المشاركون
محمد عصام

نادي الشروق
بالقباري

11ص

سناء أبو طبل

قصر الشاطبي

7م

الموقع

11ص

محمد عصام
الشيخ /سامي عبده
مصطفي

قصر الشاطبي

7م

محمد عصام

فرع ثقافة االسكندرية
التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

تم مد المسابقة البحثية المركزية
جميع المواقع الثقافية
للعام المالى2019/2018م
لالدارة بعنوان ( دور الشباب واالندية االجتماعية ومراكز
الشباب والجامعات واماكن
فى الحفاظ على التراث
2019/2/28:1
والهوية المصرية) حتى اخر التجمعات الشبابية والعمالية
باالقاليم الثقافية والمناطق
فبراير2019م
النائية والمحرومه
(مركزى)

موعد التنفيذ

المشاركون

ص

43

النشاط
التاريخ
اقامة المهرجانات االقليمية
لعروض نوادى المسرح ورصد
2019/2/28:1
النتائج

مكان التنفيذ
االقاليم الثقافية الستة

(مركزى)
2019/2/7

44

عرض فنى  -مركزى

موعد التنفيذ

المشاركون

نادى الكشافة البحرى

فرقة الحرية للفنون
الشعبية

التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

احتفالية العودة الى الجذور
تتضمن ورشة حكى
عن البيئة البدوية
2019/2/12

أمسية شعرية لشعراء

المشاركون
قدورة العجمى
عادل العزومى
مسعود الهوارى

قرية السنافرة ببرج العرب

11ص

د /حسن عباس

عزف آلة المجرونة

أ /ابراهيم العشيبى

عرض فنى تخت لفرقة ابو قير
للموسيقى العربية

أ /يسرى سلطان
عرفة الفردى

45

46

التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

2019/2/18

مسابقة بحثية عن شخصيات
سكندرية بارزة

قصر االنفوشى

7م

المشاركون
شيماء عز الدين
جابر بسيونى

