فرع ثقافة بنى سويف
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قصر ثقافة بني سويف
التاريخ
17-10-3
2019/2/242019/2/5

النشاط
اللقاء الخاص بنادي أدب
بني سويف
مسابقه معلومات

2019/2/11:5

معارض طوافة (مركزى)

2019/2/22-15-8
2019/2/7
2019/2/11

اللقاء األدبي لنادي أدب الطفل
قراءه حرة
مسرح عرائس
محاضرة عن التنمر وحقوق
الطفل

2019/2/11
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مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

قصر الثقافة

 6مساءا

ا .خالد محمد توفيق

قصر الثقافة
قصر ثقافة بنى
سويف
قصر الثقافة
قصر الثقافة
قصر الثقافة

 10ص

ا .إيمان علي

 10صباحا
10ص
10ص

قصر الثقافة

 10ص

الفنانه /نازلى مدكور
ا .دعاء عبد المنعم
ا .هبة حنفي
ا .مها سيد
د  .رجب عبد
الظاهر

التاريخ

النشاط
مناقشة كتاب

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/2/18

( علمنا رسول هللا )

قصر الثقافة

10ص

ا .أمل نظمي

2019/2/19

ت .ريهام محمد
محاضرة حول فن التواصل في
سوق العمل

قصر الثقافة

 10صباحا

ا .عمرو غنام

2019/2/19

عرض ماسكات

قصر الثقافة

10ص

ا .رحاب احمد

2019/12/21

عرض كورال األطفال

قصر الثقافة

 7مساءا

ا .احمد مصطفي
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التاريخ

2019/2/28:21

2019/2/25

2019/2/25
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النشاط
عروض االفالم المشاركة
بملتقى القاهرة الدولى للرسوم
المتحركة فى دورته الثانية
عشر على ان يتم عرض االفالم
بالمواقع الثقافية فى نفس توقيت
الملتقى (مركزى)

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

صندوق التنمية
الثقافية بالتعاون
مع الجمعية العربية
للرسوم المتحركة

قصر ثقافة بنى
سويف

ندوة عن القدس رمز االديان

جمعية رواد
قصر ثقافة بنى
سويف

8ص

العاب ذهنية ترفيهية

قصر الثقافة

10ص

امسية شعرية (مركزى)

المشاركون

ا/احمد عزت مدنى –
ا /احمد هيكل ادم
ا/ربيع عبدالحميد-
صفاء صالح الدين
ا .مها سيد

التاريخ
2019/2/25
2019/2/28

النشاط
محاضرة حول تعزيز الوعي
الصحي وتسليط األضواء علي
طرق الحصول علي صحة
جيدة تثقيف علمي
معرض فنون تشكيلية

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

قصر الثقافة

10ص

د .كريم الليثي

قصر الثقافة

10ص

ا .عزه عبد الظاهر
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قصر ثقافة شرق النيل
التاريخ
2019/2/3
2019/2/13
2019/2/17
2019/2/20
2019/2/27
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النشاط
حوار عن ( كتاب الدعاء المستجاب
) ت .بكر محمد ابراهيم
قراءة حرة
مسابقه دينييه
حلقة نقاشية عن كيفية ترشيد المياه
ورشه تلوين مراكب

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

قصر الثقافة

 10ص

ا .نرمين محمود

قصر الثقافة
قصر الثقافة
قصر الثقافة
قصر الثقافة

10ص
10ص
10ص
 10ص

ا .نرمين محمود
ا .نرمين محمود
ا .نرمين محمود
ا .نرمين محمود

قصر ثقافة ببا
التاريخ
2019/2/4
2019/2/8
2019/2/11
2019/2/15
2019/2/18
2019/2/25

النشاط
أمسية شعرية
امسية شعرية ألمراء الصامتة
ندوة ثقافية حول
( كيفية محاربة الفساد )
لقاء ثقافي لشعراء نادي األدب
امسية شعرية
حول شعراء الفصحى
حلقة نقاشية حول
(مصر في مواجهه اعدائها )

مكان التنفيذ
مركز شباب ببا
النادي الرياضي

موعد التنفيذ
 7مساءا
 7مساءا

المشاركون
ا .احمد شعبان
ا .شريف سيد

مركز شباب ببا

 7مساءا

ا .هشام محمد

مركز شباب ببا

 7مساءا

ا .جمال مختار

النادي الرياضي

 7مساءا

ا .شريف سيد

النادي الرياضي

 7مساءا

ا .جمال مختار
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بيت ثقافة الفشن
التاريخ
2019/2/4
2019/2/6
2019/2/11
2019/2/13
2019/2/13
2019/2/18

224

مكان التنفيذ
بيت الثقافة
بيت الثقافة

النشاط
محاضرة عن ( دور المرأة في اإلسالم )
محاضرة عن ( دور المؤسسات العامة في
نشر الثقافة )
محاضرة ثقافيه حول التالحم االجتماعي
( حقوق الجار)
مناقشة كتاب ( يوسف الصديق )

بيت الثقافة

ت .محمد احمد برانق
امسية شعرية ( في حب مصر )
مسابقة في المعلومات العامة

بيت الثقافة
بيت الثقافة

بيت الثقافة

موعد التنفيذ
7م

المشاركون
ا .فاطمة الدبيكي

 11صباحا

ا  .صالح عتريس

 11صباحا

ا .عرفه رجب

 7مساءا

ا .فاطمة زكريا

 11صباحا
11صباحا

ا .احمد هيكل
عفاف نصيف

التاريخ
2019/2/20
2019/2/24
2019/2/25
2019/2/25
2019/2/27

النشاط
محاضره حول كيفية الحوار
وحرية التعبير
عمل ورشة صناعة زينة
مناقشة كتاب ( هجرة الطيور )
ندوه عن ( القدس رمز األديان )
 أمسية شعريةمحاضرة ثقافية حول ثقافة االختالف

موعد التنفيذ

المشاركون

مكان التنفيذ
بيت الثقافة

 11صباحا

ا .عفاف الزغبي

بيت الثقافة
بيت الثقافة

11صباحا
 7مساءا

بيت الثقافة

7م

أ /رمضان حبيب
ا .عفاف نصيف
ا .احمد هيكل ا .احمد
عزت بدوي ا .بدوي
سيد ا.ربيع قطب
أ /صالح عتريس

بيت الثقافة
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بيت ثقافة أبو صير الملق
التاريخ
2019/2 /5
2019/2/11
2019/2 /18
2019/2 /19
2019/2 /21

226

النشاط
عرض فرقة أبو صير الملق
لآلالت الشعبية
محاضرة بخصوص االعداد
النفسي للطفل لالستعداد الدراسي
ورشة رسم بالزلط
عرض فرقة ابوصير الملق
لآلالت الشعبية
محاضرة بخصوص محاربة
الشائعات

موعد التنفيذ

المشاركون
ا .رأفت عوض مدير
الفرقة

مكان التنفيذ
بيت ثقافة
صير الملق
المدرسة الثانوية

10ص

ا  .محمد سمعان

بيت ثقافة
أبو صير الملق

10ص

ا  .أميرة سعد محمد

بيت الثقافة

6م

ا .رأفت عوض مدير
الفرقة

المدرسة التجارية

 10ص

ا .محمد سمعان

أبو

6م

التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/2 /25

محاضرة عن (أضرار الزواج
المبكر لإلناث)

اإلعدادية بنات

10ص

ا  .كريمة عبد اللطيف

مكتبة بيت ثقافة ابوصير
الملق

 10ص

ا  .كمال صادق

المدرسة الثانوية

 10ص

ا .أحمد صابر

2019/2 /27
2019/2 /28

مناقشة كتاب (محمد صلى هللا
عليه وسلم) الشرقاوي
لقاء حواري مع طالب المدارس
عن قيمة العلم

227

بيت ثقافة أبو سليم
التاريخ
2019/2/3
2019/2/13

النشاط
مسابقات ثقافية وألعاب ترفيهية
لوحة حائط تعرف علي حبيبك
محاضرة عن ( السمنة
وتأثيرها علي الجسم )
محاضرة عن ( الفساد األخالقي
وتاثيرة علي المجتمع )

2019/2/25

ورشه رسم ( صناعه طراطير)

2019/2/20
2019/2/24

228

مكان التنفيذ
بيت ثقافة أبو سليم
بيت ثقافة أبو سليم

موعد التنفيذ
 10ص
 10ص

المشاركون
ا /وفاء حسين
ا/وفاء عبدالحليم

بيت ثقافة أبو سليم

 10ص

د .سلوى إبراهيم

بيت ثقافة أبو سليم

 10ص

ا .نعيم حماد

بيت ثقافة أبو سليم

 10ص

ا .فاطمة عز الدين ا.
منصورة عبد الجواد

بيت ثقافة اهناسيا المدينة
التاريخ

النشاط

2019/2/6

أمسية شعرية

2019/2/10

ورشة تشكيل بالورق الملون

2019/2/13

أمسية قصصية

2019/2/20

مناقشة حرة حول
( ثالثية نجيب محفوظ )

مكان التنفيذ
بيت ثقافة اهناسيا
المدينة
بيت ثقافة اهناسيا
المدينة
بيت ثقافة اهناسيا
المدينة
بيت ثقافة اهناسيا
المدينة

موعد التنفيذ

المشاركون

7م

ا .نور سليمان

10صباحا

ا .كماله علي ا ,هناء
كامل ذيدان

 7مساءا

ا .عطية معبد

مساءا

أ /ربيع إمام
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التاريخ
2019/2/24
2019/2/27
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النشاط
حلقة نقاشية حول
(طريقة كتابة المسرح)
ورشة حكي

مكان التنفيذ
بيت ثقافة اهناسيا
المدينة
بيت ثقافة اهناسيا
المدينة

موعد التنفيذ

المشاركون

 7مساءا

ا .صالح شعبان

 10صباحا

ا .كمالة علي

بيت ثقافة اهناسيا الخضراء
ا~لتاريخ
2019/2/4

النشاط
محاضره عن ( العنف األسري )

2019/2/13

محاضرة عن ( عيد الحب )

2019/2/20

ورشة ( تدوير مالبس )

2019/2/27

مسابقة ثقافية – معلومات عامة

مكان التنفيذ
الوحدة المحلية
بيت ثقافة اهناسيا
الخضراء
بيت ثقافة اهناسيا
الخضراء
بيت ثقافة اهناسيا
الخضراء

موعد التنفيذ
10ص

المشاركون
ا .منصورالنويري

10ص

ا  .إيمان حسن

10ص

ا  .فاتن احمد حلمي

10ص

ا  .احمد عبد العزيز
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مكتبه دالص
التاريخ
2019/2/4
2019/2/10
2019/2/21
2019/2/25
2019/2/27
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النشاط
مناقشه كتاب ( اللياقة البدنية
والتدريب المهني ) ت .موسي فهمي
مسابقة ثقافية عن (مصر الفرعونية)
مجله حائط عن ( البيئة والسالم )
ورشة صناعة صندوق حلويات
ألعاب ذهنية – شطرنج – مكعبات

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

مكتبه دالص

10ص

ا  .محمد إبراهيم

مكتبه دالص
مكتبه دالص
مكتبه دالص
مكتبه دالص

10ص
10ص
10ص
10ص

ا  .خالد حسين
ا .سهام عبد الرحمن
ا .سهام عبد الرحمن
ا .فاتن عبد المعبود

مكتبه الطفل والشباب با أبو صير الملق
التاريخ

النشاط

2019/2/4

ورشة حكي عن أجازه نصف العام

2019/2/6
2019/2/13

محاضرة تثقيف علمي
( االستخدام األمثل لألدوية )
ورشة تشكيل بالسيديهات

موعد التنفيذ

المشاركون

مكان التنفيذ
مكتبه الطفل
والشباب
أبو صير الملق

10ص

ا .إيمان محمد عبد
الرحمن

مكتبه الطفل
والشباب
أبو صير الملق

10ص

كيميائي /وائل قرني

مدرسة الشهيد سيد
عبد الحفيظ الثانوية

10ص

ا .إيمان محمد عبد
الرحمن
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التاريخ

النشاط

2019/2/18

محاضره بعنوان ( نبذ العنف )

2019/2/21

مسابقة ثقافية بعنوان( فكر واتسلي )
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مكان التنفيذ
مكتبه الطفل
والشباب
أبو صير الملق
مكتبه الطفل
والشباب
أبو صير الملق

موعد التنفيذ

المشاركون

10ص

ا .جابر عمر

10ص

ا .صباح بدر حسن

مكتبه منشأه عاصم
النشاط
التاريخ
حلقة نقاشية حول ما بين الحالل
2019/2 /3
والحرام
 2019/2 /12محاضرة عن (إمراض الشتاء)
مناقشة كتاب ( لغة الظهور)
2019/2 /17
ت .عبد الحميد جودة السحار
ورشة رسم رموز تعبيرية
2019/2 /27
على ورق ملون

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

مكتبه منشاة عاصم

10ص

ا.نعيمة محمد رجب

مكتبه منشاة عاصم

10ص

ا  .عاطف طه متولي

مكتبه منشاة عاصم

10ص

ا.عزة على ابراهيم

مكتبه منشاة عاصم

10ص

هالة عويس محمد
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مكتبه النادي الرياضي
التاريخ
2019/2 / 7
2019/2/7
2019/2 /8
2019/2/8
2019/2 /9
2019/2 /9
2019/2 /14
2019/2/14
2019/2 /15
2019/2 /16
2019/2 /16
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النشاط
حلقة رسم
مسابقة معلومات عامة
مسرح عرائس
الحكاء رواية (السندباد البحري )
ورشة رسم بالقلم الرصاص
مسابقات والعاب
ورشة رسم باأللوان
الحكاء (حمامة اسمها فله )
مسرح عرائس
مسابقة فنية
مسابقة ثقافية

مكان التنفيذ
مكتبه النادي الرياضي
مكتبة النادي الرياضي
مكتبه النادي الرياضي
مكتبة النادي الرياضي
مكتبه النادي الرياضي
مكتبة النادي الرياضي
مكتبه النادي الرياضي
مكتبة النادي الرياضي
مكتبه النادي الرياضي
مكتبه النادي الرياضي
مكتبه النادي الرياضي

موعد التنفيذ
4م
5م
3م
4م
4م
5م
5م
6م
3م
4م
5م

المشاركون
ا  .ابتسام محمد
ا.حنان عيد
ا .مديحه احمد
ا.حنان عيد
ا .ابتسام محمد
ا .أسماء عبد هللا
ا .مديحه احمد
ا .أسماء عبد هللا
ا .مديحه احمد
ا .سها حسين
ا  .ابتسام محمد

التاريخ
2019/2 /18
2019/2 /21
2019/2 /21
2019/2 /22
2019/2 /22
2019/2 /23
2019/2 /23
2019/2/28
2019/2/28

النشاط
محاضرة تذوق بصري عن
أعمال صدف البحر
ورشة رسم( وطن واحد)
مناقشة قصة الكتاب
الغضبان حسن نصار
مسرح عرائس
ورشة عن صناعة
أظرف الورق
حلقة رسم باأللوان
مسابقة حول التاريخ المصري
ورشة رسم بالقلم الرصاص
رواية قصة الوادي العجيب
ت  .عماد حسن

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

مكتبة النادي الرياضي

10ص

مكتبه النادي الرياضي

4م

مكتبة النادي الرياضي

5م

مكتبه النادي الرياضي

3م

المشاركون
ا  .زهراء محمد
سعيد
ا.حنان عيد
ا.ابتسام محمد
على
ا.حنان عيد

مكتبة النادي الرياضي

4م

ا .أسماء عبد هللا

مكتبه النادي الرياضي
مكتبة النادي الرياضي
مكتبه النادي الرياضي

3م
4م
3م

ا .مديحه احمد
ا .أسماء عبد هللا
ا .ابتسام محمد

مكتبه النادي الرياضي

4م

ا .سها حسين
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مكتبة طنسا بني مالوا
مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

التاريخ

مكتبة طنسا

 10ص

ا.جبريل عبد الواحد

2019/2 /10

ورشة تشكيل بالطين االسوانى

مكتبة طنسا

 10ص

ا .حسين أبو هشيمه

2019/2 /12

محاضرة ثقافية عن(تعزيز قيم التسامح
في المجتمع المصري )

مكتبة طنسا

 10ص

ا.خالد كمال عبد
الوهاب

مكتبة طنسا

 10ص

ا.عادل حسن محمد

مكتبة طنسا

 10ص

ا .حمدي محمد خليل

2019/2 /5

2019/2 /19
2019/2 /27
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النشاط
مناقشة كتاب( أبناء مصر الصامدون )
ت .درويش الزفتاوي

حلقة نقاشية ( تأثير التلوث على صحتك )
مسابقة ثقافية عن (دور الشرطة في حماية
المواطن وممتلكاته )

مكتبة سمسطا
التاريخ
2019/2 /3
2019/2 /20

النشاط
محاضرة عن ( حضارة مصر القديمة )
محاضرة عن ( الظروف البيئية
وتأثيره على االنسان )
محاضرة عن (أرض الفيروز سيناء)

مكتبه سمسطا

2019/2 /21

ورشة طباعة باالستنسيل

مكتبه سمسطا

 10ص

2019/2 /28

الحكاء (ابو زيد العاشق )

مكتبه سمسطا

 10ص

2019/2/12

مكان التنفيذ
مكتبه سمسطا

موعد التنفيذ
 10ص

المشاركون
ا.هشام ميهوب

مكتبه سمسطا

 10ص

ا .راشد على

 10ص

ا .مصطفى محمد
ا.منى سعد أبو
الهاشم
ا.خالد عبد هللا
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فرع ثقافة بنى سويف
التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/2/28:1

ورشة علوم (مركزى)

بني سويف

 10صباحا

ا .احمد سيد
عباس

2019/2/28:1

ورشة تدريبية للعاملين
بالمواقع حول التمكين الثقافي
(مركزى)

بني سويف
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 10صباحا

ماجدة حلمي

التاريخ

2019/2/28:1

2019/2/28:1

النشاط
تم مد المسابقة البحثية
المركزية للعام
المالى2019/2018م
لالدارة بعنوان ( دور الشباب
فى الحفاظ على التراث
والهويةالمصرية ) حتى
اخرفبراير2019م
(مركزى)
اقامة المهرجانات االقليمية
لغروض نوادى المسرح
ورصد النتائج(مركزى)

مكان التنفيذ
جميع المواقع الثقافية
على مستوى الجمهورية
واالندية االجتماعية
ومراكز الشباب
والجامعات واماكن
التجمعات الشبابية
والعمالية باالقاليم
الثقافية والمناطق النائية
والمحرومه

موعد التنفيذ

المشاركون

االقاليم الثقافية الستة
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التاريخ
2019/2/4
2019/2/24 :8
2019/2/6
2019/2/8
2019/2/10
2019/2/11
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النشاط
محاضرة (تحليل المشكالت
السلوكية لذوي االحتياجات
الخاصة(مركزى)
ورشة نادي الموهوبين
( فنون تشكيلية ) (مركزى)
محاضرة عن ( نقص االنتباه
وفرط الحركة ) (مركزى)
عرض لفرقة بني سويف
لفنون الشعبية (مركزى)
قافلة ثقافية (مركزى)
محاضره تذوق بصري
(عن فن الخزف )(مركزى)

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

قصر الثقافة

صباحا

أ .ماجدة حلمي

اهناسيا المدينة

 10صباحا

ا .شعبان محمد

نادي مبارك
لمتحدي اإلعاقة

 10صباحا

ا .ماجدة حلمي

قصر الثقافة

 11صباحا

ا .محمد نادي

قرية الشناوية

 10صباحا

ا.محمودمصطفي

قصر الثقافة

 10صباحا

ا .وفاء الدين
محمد

التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

2019/2/14

قافلة ثقافية (مركزى)

قرية طنسا

 10صباحا

المشاركون
ا محمود
مصطفي

نادي الشرطة

 11صباحا

ا .محمد فتحي

قصر الثقافة

صباحا

أ /ماجدة حلمي

قصر الثقافة

 10صباحا

ا  /احمد السيد

مدرسة خاتم المرسلين

 10صباحا

ا .ماجدة حلمي

2019/2/14
2019/2/15

2019/2/18
2019/2/25

عرض لفرقة بني سويف
الموسيقي العربية (مركزى)
ورشة رسم بالزلط لذوي
االحتياجات الخاصة
(مركزى)
صالون بني سويف الثقافي
محاضره عن ( التطرف
الديني وكيفية مواجهته)
امسية شعرية  -عزف
منفرد(مركزى)_
محاضرة عن ( التوحد )
(مركزى)
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التاريخ
2019/2/26

2019/2/28
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النشاط
محاضرة تثقيف علمي
(عن دور الحاسب اآللي
في التطور التكنولوجي )
(مركزى)
عرض لفرقه بني
سويف الموسيقي العربية
(ارجع يازمان ) من أعمال
الموسيقار محمد الموجى
(مركزى)

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

قصر الثقافة

 10صباحا

ا .احمد جابر

قصر الثقافة

 6مساءا

ا .محمد فتحي
عبد الوهاب

