فرع ثقافة اإلسماعيلية
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قصر ثقافة االسماعيلية
التاريخ
2019/2/7:1
2019/2/8:2
2019/2/3
2019/2/6 ،3
،11 ،7 ،4
2019/2/14

74

النشاط
نادى السينما على ان يتم عرض أفالم
(ملك المربى – حكايات من كتاب األمثال
– اشياء ال تتكلم) (مركزى)
معرض فردى للفنان حسن الشرق ضمن
خطة المعارض الطوافة ضمن خطة اإلدارة
العامة للفنون التشكيلية بالهيئة
عرض فيلم عن الحاسب
ضن نشاط نوادى التكنولوجيا
ورشة تعليم رسم لألطفال
ضمن نشاط الفنون التشكيلية
ورشة تعليم خط عربى تدريب الفنان حسنى
عبد السالم ضمن نشاط الفنون التشكيلية

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

قصر ثقافة
االسماعيلية

ص

صندوق التنمية الثقافية

قاعة
المعارض

8م

أ /حسن الشرق

نادى
التكنولوجيا

11ص

أ /غادة دهشان

المرسم

7م

أ /سماح على

المرسم

7م

أ /حسنى عبد السالم

التاريخ

النشاط

2019/2/6

أمسية أدبية ضمن نشاط نادى األدب

2019/2/15:8
2019/2/14:9

نادى السينما على ان يتم عرض افالم
(حكايات االراجوزاحسن بنت -حكايات
االراجوز قلب نخله -حبطبط) (مركزى)
أسبوع ثقافى لتنمية رعاية المواهب يشمل 5
ورش فنون تشكيلية واعداد ممثل وعلوم وأداء
حركى وموسيقى وغناء وأدب (مركزى)
عرض فنى لفرقة االالت الشعبية

2019/2/9
(مركزى)
بينالى اإلسماعيلية للميكروارت الدورة الثانية
 2019/2/25:10بعنوان المفتاح يتضمن اعمال متناهية الصغر
ضمن نشاط الفنون التشكيلية

مكان التنفيذ
الصالون
الثقافى

موعد التنفيذ

المشاركون

8م

الشاعر على عبد العزيز

قصر ثقافة
االسماعيلية

ص

القصر

10ص

فتحى نجم – حسنى عبد
السالم – مديحة سعد-
محمد الصياد

القصر

8م

فرقة االالت الشعبية

قاعة
المعارض

8م

أ /سماح على
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التاريخ
2019/2/16:10
2019/2/12
2019/2/12
2019/2/13
2019/2/13

76

النشاط
معارض طوافة

مكان التنفيذ
قصر ثقافة
االسماعيلية

(مركزى)
محاضرة بعنوان الفرق بين الدراما التلفيزيونية
والسينمائية لألستاذ محمد على ضمن نشاط قاعة األنشطة
التذوق السينمائى
محاضره عن التطور العلمي فى تقنيات
الحاسوب لالستاذ  /عبدالحميد فريد
عرض فنى لفرقة الموسيقى العربية
(مركزى)
أمسية أدبية ضمن نشاط نادى األدب

موعد التنفيذ

المشاركون
الفنان حسن الشرق

8م

أ /محمد على

نادى
التكنولوجبا

7م

أ /عبد الحميد فريد

قاعة األنشطة

8م

الموسيقى العربية

الصالون
الثقافى

8م

د/صفية فرجانى

التاريخ
2019/2/16
،20 ،16
2019/2/27

مكان التنفيذ

النشاط
محاضرة عن أهم أعمال الفنانة شادية بمناسبة
ذكرى ميالدها لألستاذ  /يوسف محمد محمود قاعة األنشطة
ضمن نشاط التذوق الموسيقى
عرض فنى لفرق االالت الشعبية

القصر

محاضره بعنوان ادمان االنترنت
وتأثيراته الصحيه والنفسيه واإلجتماعيه
2019/2/16
لالستاذ  /محمد عبدهللا
قصر ثقافة
نادى السينما على ان يتم عرض افالم
2019/2/21:16
االسماعيلية
(سكر وبنجرامام الجمهور) (مركزى)
محاضرة بعنوان أمراض الشتاء والوقاية
منها قاعة األنشطة
2019/2/19
د /دينارشدى ضمن نشاط التثقيف العلمى
نادى
التكنولوجبا

موعد التنفيذ

المشاركون

8م

أ /يوسف محمد محمود

8م

فرقة االالت الشعبية

7م

أ /محمد عبد هللا

7م
10ص

د /دينا رشدى

77

التاريخ

النشاط

2019/2/20

أمسية أدبية ضمن نشاط نادى األدب

،20
2019/2/27

عرض فنى لفرقة االسماعيلية

مكان التنفيذ
الصالون
الثقافى

8م

قصر ثقافة
االسماعيلية

5م

للفنون الشعبية (مركزى)
نادى السينما على ان يتم عرض
افالم(الطفل قصر ثقافة
الشعبية)
الحكايات
جحا وحلم القمر -من
2019/2/28:22
االسماعيلية
(مركزى)
نادى
تدريب عملي على كيفيه عمل ايميل
2019/2/24
التكنولوجبا
لألستاذه  /غاده دهشان
محاضرة بعنوان عظماء من بلدنا لألستاذة
القصر
2019/2/25
شادية المالح ضمن نشاط الثقافة العامة
محاضرة بعنوان األطعمة الجاهزة وخطورتها
قاعة األنشطة
2019/2/26
على األطفال للدكتورة نجالء شحاته
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موعد التنفيذ

المشاركون
الشاعر والناقد مختار
عيسى

7م
11ص

أ /غادة دهشان

 10ص

أ /شادية المالح

 11ص

د /نجالء شحاته

التاريخ
2019/2/27
2019/2/28

مكان التنفيذ

النشاط
أمسية شعرية ضمن نشاط نادى األدب تتضمن
الصالون
محاضرة بعنوان تجربة الشاعرة فى أدب
الثقافى
الرحالت
معرض كتب ألهم أعمال حافظ ابراهيم
المكتبة العامة
بمناسبة ذكرى ميالده

موعد التنفيذ

المشاركون

8م

الشاعرة أمل عامر

11ص

أ /منيرة طلعت

بيت ثقافة الشيخ زايد
التاريخ
2019/2/4
2019/2/10
2019/2/14

النشاط
معرض كتب ألهم اعمال جمال حمدان بمناسبة
ذكرى ميالده
حوار ثقافى بعنوان التدخين واضراره بمناسبة
االحتفال باليوم العالمى لمكافحة السرطان
معرض كتب متنوعة لألطفال

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

المكتبة العامة

 11ص

هويد أبو العلى

البيت

10ص

على غالب

مكتبة الطفل

 11ص

هويدا ابو العلى
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التاريخ
2019/2/18
2019/2/26
2019/2/26
2019/2/28

النشاط
معرض كتب الهم أعمال يوسف السباعى بمناسبة
ذكرى وفاته
محاضر بعنوان منظومة القيم اإليجابية فى شارعنا
المصرى لألستاذ  /مدحت منير
رسوم حرة لألطفال
معرض رسوم لألطفال من الرسوم الحرة

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

المكتبة العامة

 11ص

مصطفى السيد

مدرسة الزهور

10ص

أ /مدحت منير

مدرسة الزهور
مكتبة الطفل

11ص
10ص

على غالب
هويد أبو العلى

بيت ثقافة الضبعية
التاريخ
2019/2/2
2019/2/5
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النشاط
حوار مفتوح بعنوان اإلنتماء والمواطنة
محاضرة بعنوان التدخين وأضراره على
الصحة ضمن نشاط التثقيف العلمى

مكان التنفيذ
المكتبة العامة

موعد التنفيذ
10ص

المشاركون
أ /أحمد الخضرى

البيت

10ص

أ /على أحمد محمد

التاريخ
2019/2/9
2019/2/13
2019/2/18
2019/2/21
2019/2/24
2019/2/27

النشاط
مناقشة كتاب قصة الفيتامينات من كتب األطفال
مسابقة في المعلومات العامة
معرض كتب ألهم أعمال الكاتب يوسف
السباعى بمناسبة ذكرى
رسومات حرة لألطفال
محاضرة بعنوان التكافل االجتماعى طريق
للسلم االجتماعى
معرض رسوم لألطفال من الرسومات الحرة

مكان التنفيذ
مكتبة الطفل
مقر البيت

موعد التنفيذ
10ص
11ص

المشاركون
نجالء محمد
محمود أبو طالب

المكتبة العامة

11ص

محمود أبو طالب

مكتبة الطفل
معهد الفتيات
األزهرى
مكتبة الطفل

10ص

نجالء محمد

10ص

أ /ابراهيم محمد

11ص

نجالء محمد
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بيت ثقافة التل الكبير
التاريخ
-19 -5
2/26
2/7
2/9
2/13
2/18
2/20
2/20
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النشاط
أمسية شعرية لشعراء نادى األدب
ورشة رسم لألطفال ضمن نشاط المواهب
مسابقة الكتشاف المواهب غناء –شعر  -رسم
معرض رسوم لألطفال من ورشة المواهب
معرض كتب ألهم أعمال الكاتب يوسف السباعى
بمناسبة ذكرى وفاته
محاضرة بعنوان بالعلم يعلو المجتمع سيحاضر فيها
احمد عبد الشكور ضمن نشاط الثقافة العامة
عرض فنى لفرقة االنشاد الدينى

مكان التنفيذ
النادى
الرياضى
مكتبة الطفل
مكتبة الطفل
مكتبة الطفل

موعد التنفيذ

المشاركون

7م

شعراء نادى األدب

10ص
10ص
10ص

مديحة أحمد
أ /عبير عطيه
مديحة أحمد

المكتبة العامة

10ص

أ /عبير عطيه

10ص

أ /أحمد عبد
الشكور

11ص

فرقة االنشاد الدينى

مدرسة الشهيد
أحمد جمال
م الشهيد أحمد
جمال

التاريخ

النشاط
محاضرة بعنوان شقائق الرجال شركاء البناء لألستاذ
مصطفى سليمان ضمن نشاط الثقافة العامة

2/24

عرض لفرقة اإلنشاد الديني

2/24

2/27

مناقشة كتاب مصر التي ال تعرفونها
وسيم السيسى

تأليف

مكان التنفيذ
م .حسن
الوحيدى
م .حسن
الوحيدى

موعد التنفيذ

المشاركون

10ص

أ /مصطفى سليمان

11ص

فرقة االنشاد الدينى

المكتبة العامة

10ص

أ /أميرة الجاويش
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بيت ثقافة القنطرة شرق
التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/2/7

أمسية أدبية ضمن نشاط نادى األدب

البيت

7م

شعراء نادى األدب

محاضرة بعنوان تدريب األطفال على كتابة
2019/2/7
القصة لألستاذة فاطمة البيك
 2019/2/10ورشة رسوم حرة لألطفال ضمن نشاط المواهب
أمسية أدبية ضمن نشاط نادى األدب
2019/2/14
محاضرة بعنوان حرية االبداع لألستاذ سيد
2019/2/14
طوفان ضمن نشاط نادى أدب الطفل

البيت

8م

أ /فاطمة البيك

مكتبة الطفل
البيت

10ص
7م

أ /جيهان رشدى
شعراء نادى األدب

البيت

8م

أ /سيد طوفان

 2019/2/18محاضرة بعنوان االنتماء وأثره فى تقدم األوطان
لألستاذخالد عتيق (ضمن نشاط الثقافة العامة)

م .أم المؤمنين

10ص

أ /خالد عتيق

البيت

7م

شعراء نادى األدب

2019/2/21

84

أمسية شعرية ضمن نشاط نادى األدب بمناسبة
ذكرى حافظ ابراهيم

التاريخ
2019/2/21

النشاط
محاضرة بعنوان تدريب األطفال على االلقاء
لألستاذة فاطمة البيك ضمن نشاط نادى أدب
الطفل

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

البيت

8م

أ /فاطمة البييك
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بيت ثقافة طفل القنطرة شرق
التاريخ

لقاء حوارى يتضمن ندوة بعنوان الشائعات
سرطان يهدد المجتمع يحاضر فيها د /عماد
العوضى واألستاذة شيرين معيقل  -ورشة
رسم تدريب الفنانة نجوى ابراهيم ضمن نشاط
القرية
معرض لرسوم االطفال من ورشة الرسوم
الحرة لألطفال

البيت

11ص

مكتبة الطفل

11ص

أ /جيهان رشدى

2019/2/28

أمسية أدبية ضمن نشاط نادى األدب

البيت

7م

شعراء نادى األدب

2019/2/28

محاضرة بعنوان الخط العربى لألستاذ عماد
محمد ضمن نشاط نادى أدب الطفل

البيت

8م

أ /عماد محمد

2019/2/25
2019/2/26
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النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون
د /عماد العوضى
الفنانة نجوى ابراهيم

مكتبة ثقافة أبوصوير

2019/2/11
2019/2/13

النشاط
مناقشة كتاب (شخصية مصر) لجمال حمدان
مسابقة فى المعلومات العامة عن المحافظات
المصرية
معرض كتب عن تاريخ مصر
معرض كتب متنوعة لألطفال عن األخالق

التاريخ
2019/2/4

2019/2/18

مسابقة فى الرسم الحر

2019/2/6

2019/2/20
2019/2/25

مناقشة كتاب ضحى اإلسالم تأليف أحمد أمين
مع مسئول المكتبة
معرض كتب عن التربية وقواعدها

مكان التنفيذ
المكتبة

موعد التنفيذ
10ص

المشاركون
أ /أحمد الشافعى

دار نورالبيان

10ص

أ /عبد الرحمن محمد

المكتبة العامة
مكتبة الطفل
دار حمزة بن
عبد المطلب

11ص
10ص

أ /أحمد الشافعى
أ /أحمد الشافعى

11ص

أ /عبد الرحمن محمد

المكتبة العامة

10ص

أ /أحمد الشافعى

المكتبة العامة

10ص

أ /أحمد الشافعى
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التاريخ

النشاط

2019/2/26

محاضرة عن (المخدرات وأضرارها)
لألستاذ عبد المجيد محمد حسن عودة

مكان التنفيذ
مدرسة
أبوصوير
الصناعية

موعد التنفيذ

المشاركون

10ص

أ /عبد المجيد محمد
حسن

مكتبة ثقافة القصاصين
التاريخ
2019/2/3
2019/2/5
2019/2/10
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النشاط
تأليف
مناقشة كتاب الماكروبيوتك
س.ج البرت
معرض كتب متنوعة للكتب األدبية
محاضرة بعنوان (أخطار التسرب من التعليم)
سيحاضر فيها أ /حسن عبد السالم
(ضمن نشاط الثقافة العامة)

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

المكتبة العامة

11ص

أ /هند محمد

المكتبة العامة

11ص

أ /رندا عبد الفتاح

مدرسة
القصاصين
االعدادية الجديدة

10ص

ا /حسن عبد السالم

التاريخ
2019/2/11
2019/2/17
2019/2/21

النشاط
معرض كتب متنوعة لألطفال
محاضرة بعنوان الفيروسات الكبدية
والوقاية منها للدكتور محمد اسماعيل
ضمن نشاط التثقيف العلمى
ورشه رسم بعنوان فى حب مصر

محاضرة بعنوان الشباب وضرورة الوعى
 2019/2/24بالتاريخ الوطنى ضمن نشاط الثقافة العامة أ/
محمد جمال
معرض رسوم لألطفال من
2019/2/26
ورشة فى حب مصر

مكان التنفيذ
مكتبة الطفل

موعد التنفيذ
10ص

المشاركون
أ /سماح حسن

م .القصاصين
الثانوية التجارية

10ص

د /محمد اسماعيل

مدرسة
القصاصين
االعدادية الجديدة

10ص

أ /سماح حسن

م .القصاصين
الثانوية

10ص

أ /محمد جمال

مكتبة الطفل

10ص

أ /سماح حسن
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مكتبة ثقافة السبع أبار
التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

2019/2/2

معرض كتب متنوعة لألطفال عن العلوم

مكتبة الطفل

10صباحا

المشاركون
أ /محمد عبد
العزيز

مكتبة عامة

10ص

أ /جميل يوسف

مكتبة الطفل

11ص

أ /أحمد توفيق

مكتبة الطفل

10ص

أ /جميل يوسف

المكتبة العامة

10ص

أ /محمد عبد
العزيز

2019/2/4
2019/2/9
2019/2/13

مناقشة كتاب (مختارات عن شخصية مصر) بمناسبة
ميالد جمال حمدان تأليف عبد الحميد صالح حمدان
مناقشة كتاب الشهادتان إعداد لجنة التأليف والترجمة
والنشر مكتبة العبيكان مع مسئول المكتبة
مسابقة رسم حر

مناقشة ألهم أعمال يوسف السباعى كتاب (بين أبو
 2019/2/16الريش وجنينة ماميش ) وذلك بمناسبة ذكرى وفاته مع
مسئول المكتبة
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مكان التنفيذ
النشاط
التاريخ
م.
 2019/2/18محاضرة بعنوان دور الثقافة فى التنمية الشاملة
العامة لألستاذ الثانويةالتجارية
أحمد مهدى ضمن نشاط الثقافة
بأبو صوير
 2019/2/21مناقشة كتاب مغامرات فى الهرم
مسئول المكتبة تأليف فؤاد مكتبة الطفل
قنديل مع
مكتبة الطفل
يوم ترفيهى لألطفال
2019/2/23

موعد التنفيذ

المشاركون

10ص

أ /أحمد مهدى

10ص

أ /جميل يوسف

10ص

أ /أحمد توفيق
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مكتبة ثقافة على الراعى
موعد التنفيذ

المشاركون

التاريخ

10ص

أ /حنان برعى

-10
2019/2/27
2019/2/14

ورشة عمل فنية لألطفال

مكتبة الطفل

10ص

أ /ناهد أحمد

عرض فيلم عن البيئة (المناخ ) الركن األخضر

2019/2/17

محاضرة بعنوان الحب عنوان السالم والمحبة
للشاعر على نظير بمناسبة االحتفال بعيد الحب

10ص

الشاعر على نظير

2019/2/18

معرض كتب للكاتب يوسف السباعى
بمناسبة ذكرى وفاته

مكتبة الطفل
م .الثانوية
التجارية
بالقنطرة
غرب

10ص

أ /محمد عبد العزيز

11ص

أ /حنان برعى

2019/2/3
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مكان التنفيذ

النشاط
حوار ثقافى بعنوان سيدة الغناء العربى بمناسبة
المكتبة العامة
ذكرى وفاة أم كلثوم

المكتبة العامة

مكان التنفيذ

النشاط
التاريخ
محاضرة بعنوان تعزيز قيم التسامح في المجتمع
 2019/2/21المصري ضمن نشاط الثقافة العامة لألستاذ  /م .المهندس
أحمد صوابى
مناقشة كتاب شخصيات حيرت العالم
المكتبة العامة
2019/2/26
تأليف عمرو يوسف يناقشة أمينة المكتبة

موعد التنفيذ

المشاركون

10ص

أ /أحمد صوابى

10ص

أ /حنان برعى
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مكتبة ثقافة الخشاينه
التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/2/4

مناقشة ألهم أعمال جمال حمدان أحد أعالم الجغرافيا
بمناسبة ذكرى ميالده

المكتبة العامة

10ص

أ /محمد سالم

2019/2/7

مسابقة فى المعلومات العامة

مكتبة الطفل

10ص

أ /أحمد صالح

2019/2/12

يوم مفتوح لألطفال يتضمن– قراءة حرة
– رسوم لألطفال

مكتبة الطفل

11ص

أ /أحمد صالح

2019/2/17

معرض كتب متنوعة لألطفال

مكتبة الطفل

11ص

أ /محمد سالم

2019/2/21

معرض كتب ألهم اعمال الشاعر حافظ ابراهيم
بمناسبة ذكرى ميالده

المكتبة العامة

11ص

أ /أحمد صالح
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التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/2/24

محاضرة بعنوان يعنى ايه كلمة وطن
لألستاذة أمنة عبد الرازق

مدرسة اللواء
عطية خشانة

10ص

أ /محمد سالم
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مكتبة ثقافة حى السالم
النشاط
التاريخ
معرض كتب ألهم أعمال جمال حمدان
2019/2/3
بمناسبة ذكرى ميالده
حوار ثقافى بعنوان التدخين وأضراره بمناسبة
2019/2/6
االحتفال باليوم العالمى للسرطان مع مسئول المكتبة
معرض كتب متنوعة لألطفال
2019/2/12
محاضرة بعنوان حقوق الطفل فى المواثيق الدولية
2019/2/20
للدكتورة ماجدة عطا ضمن نشاط الثقافة العامة
ورشة رسوم حرة لألطفال
2019/2/20
2019/2/27
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معرض رسوم لألطفال من ورشة الرسوم الحرة

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

المكتبة العامة

10ص

أ /محسن كمال

المكتبة العامة

11ص

أ/محمد سعيد

مكتبة الطفل

10ص

أ /توفيق السيد

مدرسة الجالء

11ص

أ /محسن كمال

مدرسة الجالء

11ص

أ/محمد سعيد

مكتبة الطفل

10ص

أ /توفيق السيد

فرع ثقافة االسماعيلية
التاريخ

2019/2/28:1

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

تم مد المسابقة البحثية المركزية
للعام المالي 2019/2018م لإلدارة
بعنوان (دور الشباب فى الحفاظ
على التراث والهوية المصرية)
حتى أخر فبراير2019م

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

ص

(مركزى)

المشاركون
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