فرع ثقافة الجيزة

105

قصر ثقافة الجيزة
التاريخ
2019/2/7:1

2019/2/15:8

2019/2/21:16

النشاط
نادى السينما على ان يتم عرض افالم
(ملك المربى – حكايات من كتاب
االمثال – اشياء ال تتكلم)(مركزى)
نادى السينما على ان يتم عرض
افالم(حكايات االراجوز»احسن
بنت»حكايات االراجوز
«قلب نخله»)(مركزى)
نادى السينما على ان يتم عرض
افالم(سكر وبنجر(امام الجمهور)
(مركزى)
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مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

قصر ثقافة
الجيزة

صباحا

صندوق التنمية الثقافية

قصر ثقافة
الجيزة

صباحا

قصر ثقافة
الجيزة

النشاط
التاريخ
عروض االفالم المشاركة بملتقى
القاهرة الدولى للرسوم المتحركة فى
 2019/2/28:21دورته الثانية عشر على ان يتم عرض
االفالم بالمواقع الثقافية فى نفس توقيت
الملتقى (مركزى)
نادى السينما على ان يتم عرض
افالم(الطفل جحا وحلم القمر -من
2019/2/28:22
الحكايات الشعبية)

مكان التنفيذ
قصر ثقافة
الجيزة

موعد التنفيذ

المشاركون
صندوق التنمية الثقافية
بالتعاون مع الجمعية
العربية للرسوم المتحركة

قصر ثقافة
الجيزة

(مركزى)
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قصر ثقافة  6أكتوبر
التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

2019/2/3

معسكر فني ترفيهي لعمل ورش فنون
تشكسلية وورش ريسيكل باستخدام
خامات من البيئة المنزلية (ثالثة ايام )

مدرسة الرؤية
التجريبية لغات

 11ص

د.اماني رفعت-بسمة – نهى
صفوت– اسماءابراهيم

2019/2/4

معسكر فني ترفيهي استكماال
لليوم األول

مدرسة الرؤية
التجريبية

11ص

أماني رفعت – بسمة البكري
– عزة قناوي –دعاء زكريا

2019/ 2/5

استكمال ايام المعسكر الفني الترفيهي
اليوم الثالث  -أحتفالية فنية بمناسبة
اجازة نصف العام الدراسي (برينتشن
عن حملة معلم وأفتخر – عرض فرقة
فنون شعبية – عرض فرقة موسيقى
عربية –الحصان الراقص -التنورة –
مسابقة في المعلومات العامة والثقافة )
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مدرسة الرؤية
التجريبية
 نادي اكتوبرالرياضي

11ص
4-2م

المشاركون

مدرسةالرؤيةالتجريبية
مع قصر الثقافة -المدرسة
الصينية – نادي 6اكتوبر –
قصر ثقافة  6اكتوبر-عزة
حمدي –زينب السيد – نهى
صفوت)

التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

2019/2/6

ورشة حكي لألطفال

حضانة
اسمارت كيدز

المشاركون
حضانة اسمارت كيدز

11ص

قصر ثقافة 6اكتوبر  -سنية
محمد
حضانة بيبي جاردن

2019/2/7

ورشة عمل اصنع بنفسك ( اسبوعية)
لعمل حصان من ورق الفوم

حضانة بيبي
جاردن

11ص

قصر ثقافة 6اكتوبر -اسماء
ابراهيم –
عزة قناوي
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التاريخ

النشاط

2019/ 2/9

أحتفالية فنية لدعم حملة ( كلنا واحد
) لدمج زوي اإلحتياجات الخاصة
واألطفال بال مأوى في المجتمع عرض
فرقة الفنون الشعبية والمزمار – عرض
تنورة – رسم جدارية من االلوان المائية
واألكريلك يشترك في رسمها الجميع
ويتم تعليقها علي جدار)

2019/ 2/12

ورشة فنون تشكيلية ( اسبوعية )
باستخدام الفوم والكانسون والوان
الفلوماستر والخامات المتوفرة
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مكان التنفيذ
مركز شباب
الحي السادس
مركز شباب
الحي السادس
نادي نقابة
المهندسين
باكتوبر

موعد التنفيذ

المشاركون
مطرانية العذراء مريم

11ص

اتحاد طلبة كلية الصيدلة
د أماني رفعت –بسمة البكري
– دعاء زكريا – رشا ابراهيم
– عزة حمدي )
 -نادي النقابة

4م

قصر الثقافة اماني رفعت –
دعاء هنيدي

التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

2019/2/13

ورشة لعمل اشكال بالدقيق واأللوان

حضانة
اسمارت كيدز

10ص

ورشة عمل ماسكات للوجه من الكانسون
2019/ 2/14
والفوم
2019/ 2/16

ورشة فنون تشكيلية باستخدام الخامات
المتوفرة بالنادي ( أسبوعيا )

حضانة بيبي
جاردن
نادي نقابة
المهندسين
باكتوبر

 10ص

المشاركون
الحضانة-قصر الثقافة
( سنية محمد -بسمة البكري )
الحضانة
قصر الثقافة عزة قناوي –
اسماء ابراهيم

5م

نادي النقابة وقصر الثقافة
(اماني رفعت – دعاء هنيدي
)
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التاريخ

2019/ 2/17

مكان التنفيذ

النشاط
مبادرة مدرستي ( وشة فنون تشكيلية
وريسيكل باستخدام العناصر المتوفرة
في المدرسة – ندوة شعرية للطالب في مدرسة السادات
الثانوية الفنية
وجود عدد م شعراء اكتوبر )

موعد التنفيذ

مدرسة السادات
11ص

لمدة يومان
2019/2/ 18

اليوم الثاني من مبادرة مدرستي

2019/ 2/19

نادي أدب قصر ثقافة الحي السادس

2019/2/21

ورشة عمل اصنع لعبتك لعمل DOG
من الكانسون
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مدرسة السادات
الثانوية الفنية
مركز شباب
الحي السادس
حضانة بيبي
جاردن

المشاركون

11ص
6م
10ص

قصر الثقافة ( أمال عيسى
– محمد مستجاب – بسمة
البكري )
مدرسة السادات وقصر
الثقافة ( أمال عيسى –محمد
مسنجاب -بسمة البكري
مركز الشباب وقصر الثقافة
(ممدوح محمد)
الحضانة وقصر الثقافة ( عزة
قناوي –اسماء ابراهيم )

التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

2019/ 2/27

تعليم األلوان عن طريق
الرسومات الحرة

حضامة
اسمارت كيدز

 10ص

2019/2/28

ورشة فنية تلوين حر

حضانة بيبي
جاردن

10ص

المشاركون
الحضانة وقصر الثقافة
( سنية محمد )
الحضانة وقصر الثقافة
( اسماء ابراهيم –
وعزة فناوي )
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قصر ثقافه العياط
التاريخ
2019/2/2
2019/2/4
2019/2/6
2019/2/9
2019/2/11
2019/2/13
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النشاط
مناقشة كتاب (االدمان والمدمنون) ت/
محمد عمر
مسابقة فى المعلومات العامة
امسية شعرية
معرض رسوم متنوعة
مناقشة كتاب(ابوبكر الصديق) ت/
عصام يوسف
ورشة فنون باستخدام أقالم
الشمع والفحم

مكان التنفيذ
قصر ثقافة العياط

موعد التنفيذ
11ص

قصر ثقافة العياط
قصر ثقافة العياط
قصر ثقافة العياط

11ص
11ص
11ص
11ص

قصر ثقافة العياط

11ص

قصر ثقافة العياط

المشاركون
أ /رانيا حمودة
أ /انتصار سعيد
االدباء الشبان
أ /عبد الفتاح حمد
أ /هدى شعبان
أ /عبد الفتاح احمد

التاريخ
2019/2/16
2019/2/19
2019/2/20
2019/2/23
2019/2/27

النشاط
محاضرة عن(تأهيل ذوى االحتياجات
الخاصة للعمل فى المجتمع)
ندوة بعنوان( االثار النفسية
واالجتماعية لختان االناث)(مركزى)
مراسم حرة متنوعة
مجلة حائط متنوعة
مناقشة كتاب( الخيط الرفيع)
ت /احسان عبد القدوس

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

قصر ثقافة العياط

11ص

أ /وفدى عطية

قصر ثقافة العياط

11ص

قصر ثقافة العياط
قصر ثقافة العياط

11ص
11ص

قصر ثقافة العياط

11ص

د.منال زكريا-ا/صفاء
اسماعيل-ا/سماح عبدالغنى
أ /عبد الفتاح احمد
أ /محمد نور
أ/صالح صادق
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قصر ثقافة البدرشين
التاريخ
2019/2/2
2019/2/5
2019/2/13
2019/2/18
2019/2/21
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النشاط
محاضرة بعنوان (محاربة العنف في
االسالم) الشيخ صالح نفس
مناقشة كتاب (ثغرات في ثوب العلم) ت/
مني خليل
ورشة فنون تشكيلية
مناقشة كتاب(المراة في االسالم )
ت /عبداللة شحاتة
محاضرة بعنوان(استخدام وقت العمل)
د شيماء أبو غزالة

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

قصر البدرشين

7م

وفاء سيد

قصر البدرشين

11ص

مرفت إسماعيل

قصر البدرشين

7م

فاطمة محمد

قصر البدرشين

11ص

رفعت عبد الرازق

قصر البدرشين

11ص

نادية محمد /مرفت اسماعيل

التاريخ

النشاط
مسابقة في المعلومات العامة مع

2019/2/25
رواد الكتبة
مناقشة كتاب (االعجاز العلمي في القران
2019/2/27
الكريم ) تأليف د /عبدهللا شحاتة

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

قصر البدرشين

11ص

نادية محمد /مرفت إسماعيل

قصر البدرشين

7م

وفاء سيد عبد الحميد
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بيت ثقافة البراجيل
التاريخ
:3
2019/2/24
2019/2/4
2019/2/13

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

مسابقة فى المعلومات العامة

بيت البراجيل

11ص

ا /محاسن عبد الكريم

بيت البراجيل

11ص

بيت البراجيل

11ص

مناقشة كتاب (صالة الفريضة )
تاليف /عبد الرازق نوفل
محاضرة ( االخالق االسالمية )

ورشة رسوم اطفال لعمل الفتات ورسوم
 2019/2/19للحفاظ على البيئة من التلوث باستخدام
الوان الخشب والفلوماستر والشمع
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بيت البراجيل

11ص

ا /دراهم محمود
( امينة المكتبة)
الشيخ حسام شمروخ
ا /ضيف فؤاد
ا /دراهم محمود

التاريخ
2019/2/20
2019/2/25

النشاط
يوم ثقافى لتقديم مواهب االطفال
فى الشعر والغناء
ورشة حكى عن البيئة واعادة التدوير
قصة اين تذهب القمامة

ورشة فنون تشكيلية  -عمل عروسة
2019/2/26
بالصوف باستخدام خيوط الصوف

مكان التنفيذ
بيت البراجيل
بيت البراجيل
بيت البراجيل

موعد التنفيذ
11ص
11ص
11ص

المشاركون
ا /حنان عاطف
ا /هبه فتحى
“ اخصائى ثقافى “
ا /حنان عاطف
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بيت ثقافة صفط اللبن
التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/2/3

ورشة فنية عن التطرف ونبذ العنف

بيت صفط اللبن

11ص

أ/نجالء سيد

2019/2/5

مسابفة معلومات عامه عن اثار مصر

بيت صفط اللبن

6م

أ/سلوى محمد

بيت صفط اللبن

11ص

أ/أسماء عبدالكافى

بيت صفط اللبن

6م

أ/منار االسالم محمد

بيت صفط اللبن

11ص

أ/نجالء سيد

بيت صفط اللبن

6م

أ/سلوى محمد

2019/2/6
2019/2/10

ورشة حكى لقصة انا والنمر
تاليف أ/نشأت المصرى
ورشة حكى لقصة أغنية اللقاء
تاليف أ/حسين الزناتى

2019/2/12

مسابقة اجمل لوحة

2019/2/14

ورشة حكى لقصة انا طير بالجناحات
تاليف أ/محمد كشك
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التاريخ
2019/2/18
2019/2/24

النشاط
ورشة حكى لقصة عقد من الفل تاليف أ/
متولى الشافعى
محاضرة بعنوان ولكم فى رسول هللا قدوة
حسنة

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

بيت صفط اللبن

6م

أ/مناراالسالم محمد

بيت صفط اللبن

11ص

أ/احمدعبدالحميد

6م

أ/منار االسالم محمد

11ص

أ/اسماء عبدالكافى

11ص

أ/حاتم فهمى

بيت صفط اللبن

2019/2/25

ورشة حكى عن االخالق الكريمة

2019/2/27

قراءة فى قصة االميروالعجوزة تاليف أ/
عماد حسن الشافعى

بيت صفط اللبن

2019/2/28

محاضرة بعنوان اثر الوحدة على الفرد
والمجتمع (عيد الوحدة)

بيت صفط اللبن
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بيت ثقافة الباويطى
التاريخ
2019/2/4

النشاط
عرض لفرقة الباويطى التلقائية
بمناسبة مهرجان ام كلثوم
تدريب االطفال على الفن التشكيلى

الموقع

2019/2/21

مسابقة ثقافية بين فريقين من الرواد

الموقع

 10صباحا ً

الموقع

مسائى

كوثر احمد

الموقع

مسائى

فرج انور

2019/2/6

2019/2/26
2019/2/24
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ورشة حكى لالطفال عن
العادات القديمة بالواحات
ندوه عن سوسة النخيل
للمهندس فرج انور

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

الموقع

 10صباحا ً

مروان جمال

 10صباحا ً

مجدى رمزى
عبدالرسول جمعه

بيت ثقافة المناجم
التاريخ
2019/2/2

النشاط
ورشة طباعة لالطفال على الزجاج

مكان التنفيذ
بيت الثقافة

موعد التنفيذ
 10صباحا ً

المشاركون
على هللا رجب

2019/2/7
2019/2/14

ندوة عن الطفل المعاق يلقيها
ا /احمد عبد الغنى
مسابقة ثقافية بين فريقين من رواد الموقع

بيت الثقافة

 10صباحا ً

احمد عبدالغنى

بيت الثقافة

 10صباحا ً

احمد نبيل

2019/2/18

امسية شعرية عن العامية فى الشعر

بيت الثقافة

 10صباحا ً

احمد فاروق

2019/2/21

ورشة تدريب االطفال على فن الزخرفة

بيت الثقافة

 10صباحا ً

احمد فاروق

2019/2/26

مناقشة قصة البطة السوداء
للمؤالف /ابراهيم عزوز
الفانوس السحرى

بيت الثقافة

 10صباحا ً

على هللا رجب

 10صباحا ً

 10صباحا ً

احمد نبيل

2019/2/28
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بيت ثقافة اوسيم
التاريخ
2019/2/28 -14 -2

يوم مفتوح الكتشاف المواهب

مكان التنفيذ
بيت ثقافة اوسيم

موعد التنفيذ
9ص

احمد قاسم /وردة بدر

2019/2/11 :4

مسابقة في المعلومات العامة

بيت ثقافة اوسيم

11ص

جلسين  /وردة بدر

2019/2/6

ورشة فنون تشكيلية

بيت ثقافة اوسيم

10ص

صفاء فتحي

2019/2/10

ورشة حكي قصة (ثعلوب وثعلباد)
ت /محمد فوزي
ورشة فنون تشكيلية

بيت ثقافة اوسيم

11ص

احمد قاسم

بيت ثقافة اوسيم

11ص

صفاء فتحي

بيت ثقافة اوسيم

10ص

صفاء فتحي

2019/2/13
2019/2/16
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النشاط

 +معرض رسوم
ورشة ابتكارات فنية

المشاركون

التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/2/18

مسابقة ثقافية معلومة× كلمة

بيت ثقافة اوسيم

11ص

احمد قاسم

بيت ثقافة اوسيم

11ص

جلسين حسين

بيت ثقافة اوسيم

11ص

د /راندا الغزالي

2019/2/23

ورشة اعمال كروشية

بيت ثقافة اوسيم

10ص

صفاء فتحي

2019/2/25

ورشة حكي قصة (بني إسرائيل) ت
د/سعد اسماعيل

بيت ثقافة اوسيم

11ص

احمد قاسم

2019/2/27

مسابقة في المعلومات العامة

بيت ثقافة اوسيم

11ص

وردة بدر

2019/2/19
2019/2/20

ندوة بعنوان
(اهمية العمل لالنسان)
محاضرة بعنوان
(مخاطر الزواج المبكر)
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بيت ثقافة طموة
التاريخ
2019/2/4
2019/2/6
2019/2/11
2019/2/14
2019/2/19
2019/2/21
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النشاط
مناقشة كتاب البهلوان الراقص
تأليف هالة الشارونى
مناقشة كتاب محمد على
تأليف حسين كفافى
عمل ورشة فنون تشكيلية رسم حر
االلوان الفلوماستر
عمل مجلة حائط بعنوان نهر النيل
عمل مسابقة في المعلومات العامة
عمل مسابقة في المواهب في الغناء
والقاء الشعر

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

بيت ثقافة طموة

11ص

سيد كمال

بيت ثقافة طموة

11ص

محمود رمضان

بيت ثقافة طموة

11ص

محمد عبد التواب

بيت ثقافة طموة
بيت ثقافة طموة

4م
11ص

سعد عيد
عبد هللا حسن

بيت ثقافة طموة

5م

رافت عباس

التاريخ
2019/2/25
2019/2/26

النشاط
عمل لقاء مجتمعي
لمناقشة مشكلة الزواج المبكر
عمل احتفالية بعيد الوحدة في الغناء
ورشة فنون تشكيلية وعرض مواهب

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

بيت ثقافة طموة

11ص

سيد كمال

بيت ثقافة طموة

 11ص

محمود رمضان
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بيت ثقافة الصف
التاريخ
2019/2/3
2019/2/5
2019/2/14
2019/2/21
2019/2/27
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النشاط
مناقشة كتاب بعنوان

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

بيت ثقافة الصف

11ص

أحمد عباس

11ص

فاطمة الطوخي

11ص

أحمد عباس
صبري سالمة  /ابراهيم
موسي

11ص

سارة محمد – فاطمة
الطوخي

(القدرات اإلدراكية للطفل)
مسابقة فى المعلومات العامة
بيت ثقافة الصف
بين األطفال
مناقشة كتاب بعنوان ( مكانة السنة ) بيت ثقافة الصف
ورشة عمل لمناقشة
أعمال بيت ثقافة الصف
شعراء النادى
عمل زيارة لمدرسة أمل الصف
بيت ثقافة الصف
للصم والبكم

7م

بيت ثقافة المتانيا
مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

التاريخ

بيت ثقافة المتانيا

10ص

عماد حسني

2019/2/3

مسابقة في المعلومات العامة

بيت ثقافة المتانيا

10ص

منال سيد

2019/2/5

محاضرة عن اهمية الماء في الحياتنا

بيت ثقافة المتانيا

10ص

ا/عفاف سيد

2019/2/7

مناقشة كتاب ماري كوري ت/علي
عبدالمنعم

بيت ثقافة المتانيا

10ص

عماد حسنى

2019/2/10

معرض رسوم لالطفال

بيت ثقافة المتانيا

10ص

عبيرجمعة

2019/2/1

النشاط
مناقشة كتاب كيف تسير السيارة ت/
محمد امين سليمان
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التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/2/13

مناقشة كتاب فرحانة والمالبس السهيرة
ت /رانية حسين امين

بيت ثقافة المتانيا

10ص

منال سيد

2019/2/20

مسابقة في المعلومات العامة

بيت ثقافة المتانيا

10ص

زينب جمعة

2019/2/25

مناقة كتاب خريف الغضب
ت /محمد حسين هيكل

بيت ثقافة المتانيا

10ص

عماد حسنى
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بيت زنين
التاريخ
2019/2/6
2019/2/12
2019/2/17
2019/2/18
2019/2/21
2019/2/26

النشاط
مناقشة كتاب العين بين السعادة
والشفاء تأليف /عبدالغنى عبدالرحمن
مناقشة كتاب ورد المحبة
تأليف طاهر البرنبالى
مسابقة فى المعلومات العامة
ورشة رسم على الوجه
قرأة حرة
مناقشة كتاب عمر بن الخطاب
تأليف /عبدالتواب يوسف

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

بيت ثقافة زنين

10ص

ناهد فرحات

بيت ثقافة زنين

10ص

غادة احسان

بيت ثقافة زنين
بيت ثقافة زنين
بيت ثقافة زنين

 10ص
6م
10ص

غادة احسان
ايمن ياسين
ناهد فرحات

بيت ثقافة زنين

10ص

غادة احسان
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مكتبة بمها
التاريخ
2019/2/3
2019/2/6
2019/2/8
2019/2/11
2019/2/13
2019/2/20
2019/2/28

النشاط
مسابقة ثقافية بين الرواد
ندوة حول االهاب
ورشة حكي قصة (الجمل الجمل) ت/
احمد مجاهد
ورشة رسم حر
مسابقة في المعلومات العامة بين الرواد
مسرحية السيف الذهبى ت/حازم شحاتة
ندوة ادبية بعنوان
( نشر الوعي الفكري عن الثقافة)

132

مكان التنفيذ
مكتبة بمها
مكتبة بمها
مكتبة بمها

موعد التنفيذ
10ص
10ص
10ص

المشاركون
ربيع ابراهيم
عبد العزيز خليفة
يحي على

مكتبة بمها
مكتبة بمها
مكتبة بمها
مكتبة بمها

10ص
10ص
10ص
10ص

احمد هالل
ربيع ابراهيم
احمدهالل
أ /احمد رضا

بيت كرداسة
التاريخ
2019/2/4

النشاط
محاضرة عن وسائل تنظيم االسرة

ورشة حكى مع االطفال في كتاب (اطفالنا
تأليف/
 2019/2/11فى رحاب القران الكريم)
دكتور سعد اسماعيل شلبى
2019/2/17
2019/2/18
2019/2/21
2019/2/24

مسابقة في المعلومات العامة فى
المعلومات الدينية
عمل ورشة فنون تشكيلية من تدوير
المخلفات لعمل مقلمة
عمل ورشة للعب بالصلصال
وعمل رسم على الوجه
عمل محاضرة عن الوحدة الوطنية

مكان التنفيذ
بيت كرداسة

موعد التنفيذ
 10ص

المشاركون
منى يوسف

بيت كرداسة

 11ص

هشام مصطفى

بيت كرداسة

 11ص

أميرة عبد الحليم

بيت كرداسة

 11ص

بيت كرداسة

 11ص

بيت كرداسة

 11ص

نسرين رفعت
امال عزالدين
وسميرة احمد
سعيد عمارة
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التاريخ
2019/2/25
2019/2/26
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النشاط
عمل محاضرة عن حقوق الطفل فى
المواثيق الدولية
عمل معرض فنون تشكيلية
على ما تم انجازه خالل الشهر

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

بيت كرداسة

 11ص

ماهر حسين

بيت كرداسة

 11ص

هيام محمد

مكتبة ساقي مكي
التاريخ
2019/2/4
2019/2/5
2019/2/6
2019/2/7
2019/2/10
2019/2/11
2019/2/12

النشاط
ورشة حكي مع الرواد عن كيفية
الوقاية من االمراض
جلسة حوارية عن حياة ام كلثوم
مناقشة قصة جابر بن حيان
ت/حازم شحاته
ورشة فنون تشكيلية باالدوات التاحة
مسابقة دينية بين الرواد
يوم ترفيهى بااللعاب المتاحة للمكتبة
(شطرنج)
ورشة حكى قصة عقلة االصبع ت/
عادل الغضبان

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

مكتبة ساقية مكى

11ص

ايمان احمد

مكتبة ساقية مكى

5م

امال صالح

مكتبة ساقية مكى

11ص

ناهد عبد اللطيف

مكتبة ساقية مكى
مكتبة ساقية مكى

11ص
5م

محمد حامد
ايات عبد العزيز

مكتبة ساقية مكى

11ص

هانم رمضان

مكتبة ساقية مكى

5م

امال صالح
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التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

2019/2/19 -14

حوار ومجلة حائط عن الوحدة
الوطنية

مكتبة ساقية مكى

2019/2/18
2019/2/21

ورشة فنون تشكيلية تدوير خامات
حوار مع الرواد عن تنظيم الوقت
مناقشة كتاب الذكاء وقوة االرادة ت/
عاطف عماره
محاضرة عن االستذكار الجي
د /امانى احمد
رحلة الى متحف ام كلثوم
ورشة فنون تشكيلية بالصلصال

مكتبة ساقية مكى
مكتبة ساقية مكى

2019/2/23
2019/2/24
2019/2/25
2019/2/28
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موعد التنفيذ
11ص

المشاركون
محمد حامد

5م
5م
11ص

أمال صالح
حسن جابر
ايمان حسين

مكتبة ساقية مكى

11ص

ايمان حسين

مكتبة ساقية مكى

11ص

ايمان حسين

مكتبة ساقية مكى
مكتبة ساقية مكى

5م
11ص

تامر احمد
محمد حامد

مكتبة الحلف الشرقي بأطفيح
التاريخ
2019/2/5
2019/2/7
2019/2/11
2019/2/14
2019/2/18

النشاط
مسابقه في المعلومات العامة
قراءه وتلخيص لألطفال من
كتاب(اسماء بنت ابى بكر)
ت/عبد الجليل حماد
مناقشة كتاب(سبيل السعادة)
ت /يوسف بن احمد ابن نصير
محاضره عن اهمية الفيتامينات لبناء
جسم االنسان
ورشه فنيه لرسوم االطفال

مكان التنفيذ
اطفيح

موعد التنفيذ
11ص

المشاركون
دينا مصطفى

اطفيح

11ص

رانيا محمد

اطفيح

5م

شعبان سيد

اطفيح

11ص

طارق يحيى
الخطيب

اطفيح

11ص

رانيا محمد
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التاريخ
2019/2/21
2019/2/26
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النشاط
مناقشة كتاب(االعجاز العلمي في
القران) ت /زغلول النجار
معرض فنى لرسوم االطفال

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

اطفيح

5م

شعبان سيد

اطفيح

11ص

دينا مصطفى

الدقي الثقافية
التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/2/11

مسابقة في المعلومات العامة

مكتبة الدقي

12ص

هناء رمضان

2019/2/14

عرض فيلم كارتون لألطفال

مكتبة الدقي

11ص

هويدا علي

2019/2/16

قافلة ثقافية إلى دار معا النقاذ انسان

مكتبة الدقي

11ص

أ /زينب صدقي

2019/2/24

ورشة فنون تشكيلية

مكتبة الدقي

11ص

أ /صفوت عزالدين

2019/2/25

عرض فيلم تسجيلي عن تعامد
الشمس على تمثال رمسيس

مكتبة الدقي

12ص

آمال أحمد
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مكتبة السالم
التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/2/ 1

مسابقة ثقافية

مكتبة السالم

7م

شروق ابراهيم

2019/2/ 3

حوار مع الرواد عن
مواجهة الفكر األرهابى

مكتبة السالم

7م

شروق ابراهيم

ورشة فنية

مكتبة السالم

5م

شروق ابراهيم

مكتبة السالم

7م

شروق ابراهيم

مكتبة السالم

7م

شروق ابراهيم

-13 -11 -4
-25 -20-18
2019/2/27
2019/2/ 5
2019/2/8
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محاضرة عن حقوق زوى
األحتياجات الخاصة
محاضرة بعنوان طريق النجاح
يبدأمن الثقة بالنفس و تعزيزها

التاريخ

النشاط

2019/2/10

مسابقة دينية مع الرواد

2019/2/12

ندوة بعنوان األمانة و ما تحمله
من معانى كثيرة
حوار مع الرواد عن الصدقة
فى األسالم
اسئلة معلومات عامة مع الرواد
محاضرة بعنوان معا ً ضد التنمر
محاضرة بعنوان التحلى بخلق
الرسول (ص)

مكان التنفيذ
مكتبة السالم
مكتبة السالم

موعد التنفيذ
7م
7م

المشاركون
شروق ابراهيم
شروق ابراهيم

مكتبة السالم

7م

شروق ابراهيم

مكتبة السالم
مكتبة السالم
مكتبة السالم

7م
7م

شروق ابراهيم
شروق ابراهيم
شروق ابراهيم

2019/2/24

مسابقة ثقافية مع الرواد

مكتبة السالم

7م

شروق ابراهيم

2019/2/26

مسابقة دينية

مكتبة السالم

7م

شروق ابراهيم

2019/2/15
2019/2/17
2019/2/19
2019/2/22

7م
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مكتبة االقواز
التاريخ
2019/2/2
2019/2/6
2019/2/10

النشاط
مناقشة كتاب حركات الغلو والفطرة في
اإلسالم ت /محمد عبده
محاضرة – دور الجيش في الحفاظ على
األمن القومي
ورشة فنية لذوي االحتياجات الخاصة

مناقشة كتاب –سلسلة شهداء حول الرسول
2019/2/17
– مجموعة مؤلفين
عرض بروجوكتور لتعامد الشمس على
2019/2/21
معبد أبو سمبل
2019/2/24

142

معرض إنتاجات رواد المكتبة

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

مكتبة االقواز

 12ص

حنان عادل

مكتبة االقواز

 11ص

أ /محمد اسماعيل

مكتبة االقواز

 5م

محمد خليل

مكتبة االقواز

6م

ناجي بسيوني

مدرسة االقواز

 11ص

حنان عادل

مكتبة االقواز

 12ص

حنان عادل

التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/2/26

محاضرة – تنمية سيناء مستقبل وطني

مكتبة االقواز

 5ص

د /سيد عبده

2019/2/2

مناقشة كتاب حركات الغلو والفطرة في
اإلسالم

مكتبة االقواز

 5ص

محمد خليل

2019/2/6

محاضرة – دور الجيش في الحفاظ على
األمن القومي

المكتبة

2019/2/10

ورشة فنية لذوي االحتياجات الخاصة

المكتبة

12ص
12ص

رجب عبد التواب
حنان عادل
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مكتبة القطوري
مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

التاريخ

ت  /شوقى على هيكل
مسابقة فى المعلومات بين رواد المكتبة

مكتبة القطوري

11ص

احمد عمر

مكتبة القطوري

12ص

محمود احمد بكر

2019/2/10

مناقشة كتاب الهشيد الحى ت /حازم هاشم

مكتبة القطوري

11ص

صباح سيد

2019/2/14

مجلة حائط عن نهر النيل

مكتبة القطوري

11ص

احمد عمر

2019/2/17

محاضرة عن التثقيف الغذائي

مكتبة القطوري

11ص

د  /محمد حسنى

2019/2/19
2019/2/22

معرض رسوم واشغال يدوية
مجله حائط عن عيد الوحدة

مكتبة القطوري
مكتبة القطوري

12ص
11ص

صباح سيد
محمود احمد بكر

2019/2/2
2019/2/5
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النشاط
مناقشة كتاب ليس الغراب كالطاووس

مكتبة الكوم األحمر الثقافية
النشاط
مسابقة فى الشطرنج

مكان التنفيذ
مكتبة الكوم االحمر

موعد التنفيذ
4م

المشاركون
مجدى احمد

التاريخ
2019/2/3
-10 -5
2019/2/19

ورشة فن تشكيلى

مكتبة الكوم االحمر

5م

عبد السالم احمد

2019/2/14 -7

مسابقة فى المعلومات العامه

مكتبة الكوم االحمر

5م

2019/2/12
2019/2/26 -17

قراءه حره
العاب ترفيهيه
مناقشة كتاب القرءان
تأليف د /مصطفى محمود
مسابقة فى الشطرنج
مناقشة كتاب المصطافون
األخيار ت /عطيه صقر

مكتبة الكوم االحمر
مكتبة الكوم االحمر

4م
4م

مجدى احمد /عبد
السالم أحمد
مجدى احمد
مجدى احمد

مكتبة الكوم االحمر

4م

مجدى احمد

مكتبة الكوم االحمر

5م

عبد السالم احمد

مكتبة الكوم االحمر

6م

عبد السالم احمد

2019/2/21
2019/2/24
2019/2/28
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مكتبة الناصرية
مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

التاريخ

مكتبة الناصرية

10ص

محمودسالمة

2019/2/4

محاضرة عن اهمية التنمية الثقافية

مكتبة الناصرية

10ص

هيثم عليوة

2019/2/6

مناقشة قصة الحورية الصغيرة
ت /سمير سرحان

مكتبة الناصرية

10ص

محمودسالمة

2019/2/9

رسوم حرة

مكتبة الناصرية

10ص

عبدالتواب محمود

2019/2/10

مسابقة دينية

مكتبة الناصرية

10ص

عبدالتواب محمود

2019/2/12

مناقشة قصة سعدبن معاذ ت/احمد
عبدالفتاح

مكتبة الناصرية

10ص

محمودسالمة

2019/2/2
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النشاط
مناقشة قصة كيف اعيش
ت /نور سليمان

مكان التنفيذ

النشاط
التاريخ
مناقشة قصة البقرة الصفراء ت /ابراهيم
مكتبة الناصرية
2019/2/14
عزوز
مكتبة الناصرية
مسابقة في المعلومات التاريخية
2019/2/17
مناقشة قصة الشمس التدخل القبو
مكتبة الناصرية
2019/2/20
ت /سعيد بكر

موعد التنفيذ

المشاركون

10ص

عبدالتواب محمود

10ص

محمودسالمة

10ص

عبدالتواب محمود
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مكتبة الهالل االحمر
التاريخ
2019/2/3
2019/2/11
2019/2/14

النشاط
اعداد ورشة فنية لعمل مجلة الحائط عن
تعامد الشمس على معبد أبو سمبل
قراءة في كتاب ( نعمة العقل)
تأليف /إيهاب وصفي )
اعداد ورشة فنية رسومات حرة حول
تعامد الشمس على معبد

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

مكتبة الهالل األحمر

6م

أ /هبة سيد مدني

مكتبة الهالل األحمر

11ص

أ /نادية على

مكتبة الهالل األحمر

6م

أ /يسرية أبو الليل

أبو سمبل
قراءة في كتاب موسوعة مصر الحديثة
 2019/2/18الجزء العاشر بمناسبة تعامد الشمس على مكتبة الهالل األحمر
معبد أبو سمبل
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11ص

أ /خالد فاروق

التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/2/23

مشروع محو األمية الفصل الجديد

مكتبة الهالل األحمر

11ص

أ /خالد فاروق

2019/2/28

معرض لرسومات األطفال حول ما تم
رسمه خالل الشهر

مكتبة الهالل األحمر

6م

أ /هبة سيد مدنى
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مكتبة بوالق الدكرور
التاريخ
2019/2/4
2019/2/5
2019/2/6
2019/2/10
2019/2/12
2019/2/17
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النشاط
ندوة عن كيفية االستفادة من نصف
العام (بالوحدة الصحية)
مناقشة في كتاب ( قصص االنبياء )
البن كثير
مسابقة في المعلومات العامة
مناقشة في كتاب قوة التفكير تاليف
ابراهيم الفقي
ورشة حكي في قصة العصفور
تاليف  /عبدو محمد
مسابقة دينية بين الرواد

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

مكتبة بوالق الدكرور

 11صباحا

عبير علي

مكتبة بوالق الدكرور

 10صباحا

رغدة صبري

مكتبة بوالق الدكرور

 6مساءا

عبير سباق

مكتبة بوالق الدكرور

 11صباحا

رانيا ايمن

مكتبة بوالق الدكرور

 11صباحا

سارة اشرف

مكتبة بوالق الدكرور

 10صباحا

رانيا ايمن

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

التاريخ

مكتبة بوالق الدكرور

 11صباحا

ايمان احمد

2019/2/19

مسابقة في الشطرنج

مكتبة بوالق الدكرور

 11صباحا

2019/2/224

مسابقة في الشعر واألدب
مناقشة في كتاب تحليل المراه
تأليف :قاسم آمين
محاضرة عن اخالق النبي (ص)

مكتبة بوالق الدكرور

 11صباحا

مكتبة بوالق الدكرور

 10صباحا

مكتبة بوالق الدكرور

 11صباحا

2019/2/18

2019/2/26
2019/2/27

النشاط
ورشة إعادة التدوير حرف بيئية
واشغال يدوية

طاهر عبد
الحسيب
سارة لطفي
رغدة صبري
وسارة اشرف
عبير علي
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مكتبة ام خنان
التاريخ
2019/2/2
2019/2/5
2019/2/13
2019/2/18
2019/2/21
2019/2/25
2019/2/27
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النشاط
محاضرة عن محاربة العنف في االسالم
مناقشة كتاب اية وبشرى تأليف االستاذة
فوزية مهران
ورشة تعليم كروشيه
مناقشة كتاب التحرير االسالم تحرير
للمراة تأليف د/محمد عمارة
حوار مع مديرة المدرسة االعدادية
مسابقة في المعلومات العامة
مناقشة كتاب االعجاز في القرآن
للدكتور عبدهللا شحاتة

مكان التنفيذ
مكتبة ام خنان

موعد التنفيذ
11ص

المشاركون
الشيخ محمد اسماعيل

مكتبة ام خنان

11ص

جمال حمودة

مكتبة ام خنان

11ص

سعدية برسوم

مكتبة ام خنان

11ص

منى عبد الحى

مكتبة ام خنان
مكتبة ام خنان

11ص
11ص

منال محمد
جمالحمودة

مكتبة ام خنان

11ص

رانيا محمد

مكتبة سقارة
ر
التاريخ
2019/2/4
2019/2/11
2019/2/17
2019/2/26

النشاط
مناقشة كتاب (المجهر)
ت /محمد على احمد
مناقشة كتاب البعث ت /الحافظ
بن ابى بكر
مناقشه كتاب كنوز الصحراء
ت /سمير محمود
مناقشه كتاب السيرة النبويه
ت /البن اسحاق

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

مكتبة الطفل

 10ص

ماهر الشين

مكتبة الطفل

 10ص

طارق على

مكتبة الطفل

 10ص

ماهر الشين

مكتبة الطفل

 11ص

طارق على
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التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/2/27

مسابقه ثقافيه للرواد

مكتبة الطفل

 11ص

ماهر الشين

ورشه فنون تشكيليه

مكتبة الطفل

 11ص

طارق على

2019/2/22:17
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مكتبة كفر حكيم
التاريخ
2019/2/3

النشاط
ورشة حكي قصة روبوت اخر شقاوة
تأليف  /محمود قاسم

2019/2/6

مسابقة في المعلومات العامة

2019/2/9

مسابقة في الشعر والغناء الكتشاف المواهب

2019/2/17
2019/2/19

مناقشة كتاب من السيرة النبوية العطرة
تأليف /أحمد شلبي
زيارة لمركز حلم طفل لذوي االحتياجات-
ورشة فنية – رسم ع الوجوه

مكان التنفيذ
مكتبة كفر حكيم
مكتبة كفر حكيم

موعد التنفيذ
– 9:30
11:30ص

المشاركون
طاهر محمد

10ص

احمد فتحي

10ص

داليا يحيي

مكتبة كفر حكيم

11ص

طاهر محمد

مركز حلم طفل
(خارجي)

10ص

داليا يحيي

مكتبة كفر حكيم
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التاريخ
2019/2/21

النشاط
االحتفال بعيد الوحدة – أغاني وطنية ورسم
علم مصر

2019/2/25

اكتشاف مواهب غنائية وفنية

2019/2/28

ورشة فنون تشكيلية ( صلصال)
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موعد التنفيذ

المشاركون

مكان التنفيذ
مكتبة كفر حكيم

 10ص

احمد فتحي

مكتبة كفر حكيم

 10ص

محمد قاسم

مكتبة كفر حكيم

 10ص

طاهر محمد

مكتبة صول
التاريخ
2019/2/3
2019/2/6
2019/2/14
2019/2/17
2019/2/21
24/2
27/2

النشاط
مجلة عن الموسيقا غذاء الروح
مناقشة كتاب مستقبل الثقافة في مصر
ت /د طه حسين
معرض فني لرسوم االطفال
مسابقة في المعلومات العامة
حلقة من مشاهير العرب عن سعد بن ابي وقاص
حلقة رسم االطفال
حلقة حول العالم عن اليابان

مكان التنفيذ
مكتبة صول

موعد التنفيذ
10ص

المشاركون
رابعة السيد

مكتبة صول

12ظ

جرجس يوسف

مكتبة صول
مكتبة صول
مكتبة صول
مكتبة صول
مكتبة صول

11ص
10ص
4م
11ص
11ص

مني خليل
اشرف محمد
محمد علي
مني خليل
رابعة السيد
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مكتبة منشاة البكارى
مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

التاريخ

مكتبة منشاة البكاري

10صباحا

أ/زمزم عبده

 2019/2 /20 -6يوم ترفيهى باالدوات المتاحة

مكتبة منشاة البكاري

10صباحا

مسابقة فى المعلومات العامة
جلسة حوارية عن اضرار
الوجبات السريعه
محاكاة قصة نونو وشجرة
التوت ت.شاكر المعداوى

مكتبة منشاة البكاري

10صباحا

مكتبة منشاة البكاري

10صباحا

مكتبة منشاة البكاري

10صباحا

مكتبة منشاة البكاري

10صباحا

2019/2/3

2019/2/7
2019/2/11
2019/2/12
-13 -4
2019/2/27
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النشاط
مجلة الحائط الشهري عن
اجازة نصف العام

ورشة رسم

أ /ايات هللا
مصطفى على
أ/منى على محمود
أ/خديجة موسى
محمد
أ /زمزم عبده عبد
السالم
أ/منى على محمود

التاريخ
2019/2/14
2019/2/17
2019/2/18
2019/2/19
2019/2/21
2019/2/24

النشاط
ورشة حكي عن دور المراة
فى المجتمع
ورشة فنون تشكيلية
بالكروشية
مسابقة فى الرسم
ندوة عن اهمية الرياضة
لصحة جسم االنسان
مناقشة قصة ليالى جدتى
ت.عبد الحميد غازى
محاضرة ثقافية عن كيفية
االستفادة من اإلجازة

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

مكتبة منشاة البكاري

10صباحا

أ /مرام السيد لطفى

مكتبة منشاة البكاري

10صباحا

أ /هشام

مكتبة منشاة البكاري

10صباحا

مكتبة منشاة البكاري

10صباحا

مكتبة منشاة البكاري

10صباحا

أ /خالد فؤاد سيف

مكتبة منشاة البكاري

10صباحا

أ/منى على محمود

أ /ايات هللا
مصطفى على
أ/زمزم عبده عبد
السالم
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التاريخ
2019/2/25
2019/2/26
2019/2/28
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النشاط
ورشة فنون تشكيلية
مناقشة كتاب مكانة المسجد
ورسالته ت :الشيخ منصور
الرفاعى عبيد
معرض لالعمال الفنيه
المتميزة التى تمت خالل
الشهر

مكان التنفيذ
مكتبة منشاة البكاري

موعد التنفيذ
10صباحا

المشاركون
أ /مرام السيد لطفى

مكتبة منشاة البكاري

10صباحا

أ /خديجة موسى
محمد

مكتبة منشاة البكاري

10صباحا

أ /خالد فؤاد سيف

مكتبة دار ياسمينا
التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/2/2

تدريب االطفال على الكورال

مكتبة ياسمينا

 11ص

محمد امين

2019/2/5

تدريب االطفال على الكورال مع
المدرب صبري ابوعلم

مكتبة ياسمينا

 11ص

هدى بركات

2019/2/7

ورشة تعليم الصلصال

مكتبة ياسمينا

 11ص

امينةعبدالحميد

2019/2/12

ورشة حرف بيئية (تدوير مخلفات)

مكتبة ياسمينا

 11ص

امينة عبدالحميد

مكتبة ياسمينا

 11ص

محمد امين

مكتبة ياسمينا

 11ص

حنان ابراهيم

2019/2/15
2019/2/19

مناقشة كتاب ذكريات طفل عجوز
للمؤلف ابراهيم ناجي
محاضرة عن التخاطب وكيفية التعامل
مع المعاق لالستاذ احمد ابراهيم
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التاريخ
2019/2/21
2019/2/25

النشاط
تدريب االطفال على الكورال مع
المدرب صبري ابوعلم
ورشة حرف بيئية (عمل اشكال من
الكرتون)

 2019/2/26ورشة تعليم االطفال علي الرسم والتلوين

162

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

مكتبة ياسمينا

 11ص

محمد امين

مكتبة ياسمينا

 11ص

امينة عبدالحميد

مكتبة ياسمينا

 11ص

هدى بركات

خطط نوادي تكنولوجيا المعلومات الخاصة بفرع ثقافة الجيزة
مكان التنفيذ

النشاط
التاريخ
دورة تكنولوجيا المعلومات لتنمية المعرفة
مكتبة الدقي
2019/2/2
والفكر لذوي االحتياجات الخاصة
تنمية مهارات بصرية وذهنية لذوي االحتياجات دار التثقيف
2019/2/4
الفكري
الخاصة
مكتبة الدقي
محاضرة عن الشبكات وأمن المعلومات
2019/2/9
قصر الجيزة
مكونات الحاسب االلي
2019/2/13

11ص
11ص

مكتبة الدقي

11ص

مكتبة الدقي

11ص

أمال أحمد

قصر الجيزة

11ص

اسالم محمد

2019/2/14
2019/2/21
2019/2/27

ورشة عمل التحكم في النوافذ()windows
ورشة عمل التعرف علي
)windows(accessories
تاريخ نظام التشغيل

موعد التنفيذ
11ص
11ص

المشاركون
د /صابر حمد
أمال أحمد
م /سهيلة محمد
اسالم محمد
أمال احمد
(مدرب كمبيوتر)
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مكتبة الشيخ زايد
التاريخ
2019/2/2
2019/2/3
2019/2/4
2019/2/7
2019/2/9
2019/2/11
2019/2/14
2019/2/16
2019/2/17
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النشاط
رســم حــر
كروشيه
عرض فيلم كرتون
ورشة صلصال
ورشة تريكو
ورشة حكي عن
قصة سيدنا صالح
ورشة عمل باستخدام السديهات
ورشه حـــر
ورشة حكي عن قصص

مكان التنفيذ
المكتبه الشيخ زايد
المكتبه الشيخ زايد
المكتبه الشيخ زايد
حضانه تـــونكل
المكتبه الشيخ زايد

موعد التنفيذ
11ص
11ص
6م
11ص
11ص

المشاركون
أ/إيمان حنفي
جيهان احمد
مروة عبدالعظيم
مـى سعيد
شادية محمود

حضانه المجمع االسالمي

11ص

دعـاء محمد

حضانة تونكل
المكتبه الشيخ زايد
حضانة المجمع االسالمي

11ص
11ص
 11ص

مـى سعيد
جيهان احمد
دعاء محمد

االنبياء ورشه كروشيه

مكتبة الشيخ زايد

11ص

مـى سعيد

التاريخ
2019/2/18
2019/2/20
2019/2/21
2019/2/22
2019/2/23
2019/2/24
2019/2/25
2019/2/27

النشاط
مسابقه ثقافيه
ورشة حكي عن الحب وااليخاء
ورشة باستخدام خامات البيئه
رسـم حــر
كروشيه
ورشه بخامات البيئه
ورشه حكي عن الوحده الوطنية
ورشة بخامات البيئه

مكان التنفيذ
المكتبه الشيخ زايد
المكتبه الشيخ زايد
المكتبه الشيخ زايد
المكتبه الشيخ زايد
المكتبه الشيخ زايد
حضانة تونكل
حضانة المجمع االسالمي
حضانة تونكل

موعد التنفيذ
6م
6م
11ص
6م
11ص
11ص
11ص
11ص

2019/2/28

كروشيه مسابقات ثقافيه

المكتبه الشيخ زايد

11ص  6م

المشاركون
هند صابر
عماد عبد الحكيم
مـى سعيد
مـى سعيد
شادية محمود
مـى سعيد
دعاء محمد
مـى سعيد
مـى سعيد
إبتهال وجيه
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مكتبة طفل المنيرة الغربية
التاريخ

النشاط

2019/2/5

ورشة فنون تشكيلية

2019/2/7

مسابقة في االلعاب الترفيهية بين
رواد المكتبة

2019/2/16

تدريب فريق المنيرة الغربية
للفنون الشعبية

مركز طفل
المنيرة الغربية

معرض عن تعامد الشمس على
رمسيس
عرض فيلم كرتون اطفال على
الكمبيوتر
تدريب فريق المنيرة الغربية
للفنون الشعبية

مركز طفل
المنيرة الغربية
مركز طفل
المنيرة الغربية
مركز طفل
المنيرة الغربية

2019/2/20
2019/2/25
2019/21/28
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مكان التنفيذ
مركز طفل
المنيرة الغربية
مركز طفل
المنيرة الغربية

موعد التنفيذ

المشاركون
سيمون من فرع
ثقافة الجيزة

12ظ

محسن محمد طلبة

3.30م

نجوي محمود

12

محسن محمد طلبة

12ظ

نجوي محمود

3.30م

امل السيد

12ظ

مكتبة أحمد عرابي للطفل
التاريخ
2019/2/1
2019/2/4
2019/2/6
2019/2/7
2019/2/10

النشاط
عرض لمسرح العرائيس
ومسرحية الفارفرفور
نادى األداب ومحاضرة عن الشعر
وعالقته بالتاريخ أ /هانى مهران
مناقشة كتاب حكاية أراجوز
تأليف  /سميرة شفيق
محاضرة ديينية بعنوان
التواضع في اإلسالم
سينما األطفال وعرض لبعض
األفالم التعليمية والترفيهية عن
النظافة

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

مكتبة أحمد عرابي

 6مساءاً

أ /أيمن رشاد

مكتبة أحمد عرابي

 7مساءا

أ /منى شعبان

مكتبة أحمد عرابي

11صباحا ً

أ /منى رجب

مكتبة أحمد عرابي

 7مساءاً

أ /احمد عباس

مكتبة أحمد عرابي

 6مساءاً

أ /امال أحمد

167

التاريخ
2019/2/11
2019/2/17
2019/2/19
2019/2/21
2019/2/25
2019/2/28
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النشاط
نادى األدب وندوة عن
عالقة الفن التشكيلي باألدب
أ /مصطفى عبد الرحيم
قافلة ثقافية لحضانة طيور الجنة
لعمل ورش رسم وتلوين
مسابقات ترفيهية وذهنية في
المعلومات العامة
ورشة تحسين الخط العربي
نادى االدب وندوة لمناقشة
أعمال الشاعر /محمد كليب
معرض فنون تشكيلية لألعمال التى
تمت خالل الشهر

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

مكتبة أحمد عرابي

 7مساءاً

أ /منى شعبان

حضانة طيور الجنة

 10صباحا ً

أ /منى رجب

مكتبة أحمد عرابي

 7مساءاً

أ /إيمان مجد الدين

مكتبة أحمد عرابي

 7مساءاً

د /صفاء بيومي

مكتبة أحمد عرابي

 7مساءاً

أ /منى شعبان

مكتبة أحمد عرابي

 7مساءاً

أ /أشرف محمود

فرع ثقافة الجيزة
التاريخ

2019/2/28:1

النشاط
تم مد المسابقة البحثية المركزية
للعام المالى2019/2018م لالدارة
بعنوان (دور الشباب فى الحفاظ
على التراث والهويةالمصرية)
حتى اخر فبراير2019م (مركزى)

اقامة المهرجانات االقليمية لغروض
نوادى المسرح ورصد النتائج
2019/2/28:1
(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

ص

االقاليم الثقافية الستة

169

التاريخ
2019/2/28:27
2019/2/28:27

170

النشاط
ورشة عرائس قفاز-مسابقه ثقافية
(مركزى)
ورشة الطباعة على التيشرت
 -مسابقه ثقافية (مركزى)

مكان التنفيذ
مدرسة احمد زويل
االعدادية بنات
– شمال الجيزة
مدرسة الهضبة
التجريبية اعدادية بنات
– جنوب الجيزة

موعد التنفيذ

المشاركون

2:10ظ

ميرا تاج الدين
محمد

2:10ظ
8:5م

سهام انور على

مركز الجيزة الثقافى

2018/2/28:1

النشاط
احتفالية بمناسبة قيثارة
الغناء سعاد محمد

التاريخ

2018/2/28:1

(مركزى)
احتفالية بمناسبة ذكرى
ميالد الفنانة ليلى مراد

2019/2/28:1

(مركزى)
احتفالية بمناسبة عيد
الحب
(مركزى)

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

مسرح المركز الثقافي
بقصر ثقافة الجيزة

الفرقة المصرية
للموسيقى والغناء

مسرح المركز الثقافي
بقصر ثقافة الجيزة

فرقة قصور الثقافة
ألغاني الشباب

مسرح المركز الثقافي
بقصر ثقافة الجيزة

فرقة قصور الثقافة
الغانى االطفال

171

التاريخ
2019/2/4

172

النشاط
توعية بالتحرش
باستخدام (األغاني و
التلوين) بصور تناسب
المرحلة العمرية

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

مركز الجيزة الثقافي

11:00

إدارة األمومة
و الطفولة
بحي العمرانية

2019/2/5

فعالية عن نظافة االسنان
بوجود أحد االطباء
المتخصصين لتوعية
االطفال

مركز الجيزة الثقافي

2019/2/6

يوم عن مبادئ الصحة
و السالمة و عمل تجربة
مبسطة إلخالء المكان
لألطفال

مركز الجيزة الثقافي

11:00

11:00

اإلدارة الصحية بحي
العمرانية
الهالل األحمر و
الحماية المدنية بحي
العمرانية

التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

2019/2/7

توعية بأضرار السجائر
و التدخين بطريقة تناسب
الفئة العمرية

مركز الجيزة الثقافي

-18 -11
2019/2/25

ورشة رسم صغار/
بالغين

قاعة الرسم

-19-12
2019/2/26

ورشة باليه
بالغين/صغار

قاعة الباليه

موعد التنفيذ
11:00
10:00صباحا ً
12:00ظهراً
10:00صباحا ً

المشاركون
حي العمرانية و
متطوعي صندوق
مكافحة و عالج
اإلدمان
أ0رانيا فتحي
أ 0ندا محمد

12:00ظهراً

173

174

التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

20-13
2019/2/27

ورشة موسيقى و غناء

قاعة الموسيقى

10:00صباحا ً

بالغين/صغار

قاعة الغناء

12:00ظهراً

المشاركون
أ .زينب إبراهيم
أ .باسم كمال
أ .عبدهللا سمير

قصر االبداع الفنى  6اكتوبر
التاريخ

النشاط

-13-10-6-5-4-3-2-1
2019/2/27-24-20-17

ورشة مراكب خشبية

-23-21-16-14-9-7-2
2019/2/28

ورشه الخيامية

مكان التنفيذ
القصر
معرض الكتاب
القصر

2019/2/2

حفلة

نادى اكتوبر
الرياضى

2019/2/6-3

ورش ذوى االحتياجات

القصر

موعد التنفيذ

المشاركون

 11:1ظ

ا /سعيد الباجورى
أ/ناديه حمايل

 10:12ص

أ/صفاء بريشه
أ /هويدا سعد الدين

5م
2:10ظ

175

التاريخ
-24-20-17-13-10-6-3
2019/2/27
-24-20-17-13-10-6-3
2019/2/27
-24-20-17-13-10-6-3
2019/2/27
2019/2/24-17-10-3

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

ورشة نحاس

القصر

 1:12ظ

أ /حسام محمد

ورشة حلى

القصر

11:10ص

ا /نورهان عالء

ورشة سجاد

القصر

 12:10ظ

أ/اميرة بهى

ورشة (الركن األخضر)

حديقة القصر

 12:10ظ

2019/2/24-17-10-3

ورشة أعمال خشبية

القصر

1:10ظ

 أ /منال انطون أ  /احمدعبدالحميد

1:10ظ

 -أ /هناء على

 12:10ظ

-أ/عبير مصطفى

-25-21-18-14-11-7-4
2019/2/28
-25-21-18-14-11-7-4
2019/2/28

176

ورشة مسرح
ورشة حكى

مدرسة عثمان
ابن عفان
حضانة الجمعية
الخيرية

التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

-25-20-18-13-11-4
2019/2/27

ورشه الخيامية

مدرسة  6اكتوبر

ورشة ابتكارات فنيه

القصر
جمعية منابر
النور الخيرية

2019/2/25-18-11-4
-25-20-18-13-11-6-4
2019/2/28
-25-21-18-14-11-7-4
2019/2/28
-25-19-18-12-11-5-4
2019/2/26

ازياء
ورشة فنون تشكيلية
(تعليم الرسم)
ورشة فنون تشكيلية
(فنون زخرفية)

موعد التنفيذ
 10:8ص

المشاركون
 -أ/نجالء محمد

1:10ظ

 أ/حنانعبداللطيف
 -أ /ايمان نوح

1:10ظ

 -أ /سهام الشكيلى

القصر

7:6م

-أ/هانى عبدهللا

حضانة الحصرى

12:9ص

 -أ /ريهام ماهر

177

التاريخ
2019/2/26-19-12-5

النشاط
ورشة فنون تشكيليه
(خط ولون)

 -25-21-19-14-12-7-5ورشة فنون تشكيليه (تصميمات
زخرفية)
2019/2/28
2019/2/26-19-12-5
-27-21-20-14-13-7-6
2019/2/28

حضانه فرست
ستب بالمتميز

12:10ص

 -أ /مصطفى السيد

 المدرسةاالسبانية

ورشة(زجاج معشق)
ورشة فنون تشكيلية

القصر
القصر

(اشغال يدوية)

حضانة تونكل
القصر

ورشة فنون تشكيلية

-27-21-20-14-13-6
2019/2/28

(قصاقيص)

2019/2/28-21-14-7

ورشة فنون تشكيليه (خزف)

178

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

مدرسة القرية
السياحية
القصر

11:9ص
12:9ص
12:10ص

 أ /رغده احمد -أ /علياء احمد

12:10ص

 أ /هبه عصامالدين

12:10ص

 -أ  /نورا مصباح

12:10ص

 -أ /رانيا مصطفى

