التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

2019/2/28:1

اقامة المهرجانات االقليمية لغروض
نوادى المسرح ورصد النتائج

االقاليم الثقافية الستة

2019/2/5
2019/2/12

(مركزى)
عرض لفرقة التل الكبير لالنشاد الدينى
عرض فنى لفرقة التل الكبير لالنشاد
الدينى
(مركزى)
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التل الكبير
مدرسة حسن الوحيدى

موعد التنفيذ

المشاركون

مدرسة الشهيد
احمد جمال

فرع ثقافة بورسعيد

99

بيت ثقافة الجرابعة
التاريخ
2019/2/4
2019/2/7
2019/2/11
2019/2/14
2019/2/18
2019/2/21
2019/2/25
2019/2/28
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النشاط
ورشة تذوق موسيقى واكتشاف المواهب
اقرأ لطفلك
محاضره عن كيفية الحفاظ على الهوية الثقافية
والتراث الحضاري لمحافظة بورسعيد
قراءة ومطالعة في أهم الكتب األدبية والشعرية
نادى سينما
عرض فيلم تسجيلي لشخصية وطنية
مسابقة ثقافية
عمل أرشيف معلومات ثقافية
ورشه فنيه ورسم حر

مكان التنفيذ
بيت ثقافة الجرابعة
بيت ثقافة الجرابعة

موعد التنفيذ المشاركون
السيد سليمان
11ص
رمضان عوض
11ص

بيت ثقافة الجرابعة

11ص

محمد وهيب

بيت ثقافة الجرابعة

11ص

السيد سليمان

بيت ثقافة الجرابعة

11ص

السيد سليمان

بيت ثقافة الجرابعة
بيت ثقافة الجرابعة
بيت ثقافة الجرابعة

11ص
11ص
11ص

رمضان عوض
محمد وهيب
رمضان عوض

بيت ثقافة أم خلف
التاريخ

النشاط

2019/2/3

أرشيف معلومات عن قناة السويس

2019/2/10

مسابقه ثقافيه بين التالميذ

2019/2/14

زيارة لمركز شباب أم خلف

2019/2/21

مناظره عن الوحدة العربية

مكان التنفيذ
بيت ثقافة
أم خلف
بيت ثقافة
أم خلف
بيت ثقافة
أم خلف
بيت ثقافة
أم خلف

موعد التنفيذ

المشاركون

1ظ

سميه حسن

11ص

ماجدة برايا

5م

ماجدة برايا

1ظ

مصطفى شعبان
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مكتبة دار المغتربات
التاريخ

النشاط

2019 /2/4

محاضره بعنوان حب األوطان من اإليمان

مكان التنفيذ
مكتبة دار المعتربات
بجمعية رعاية
الطلبه

موعد التنفيذ

المشاركون

8م

مكتبة  6أكتوبر
التاريخ
2019/2/3
2019/2/7
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مكان التنفيذ
النشاط
محاضرة عن المحبة و أثرها على المجتمع مكتبة 6أكتوبر
العامة
لردع البغضاء والسجناء بين أبناء المجتمع
ندوة تثقيفية عن التوعية بالزيادة السكانية خطر مديرية الشباب
والرياضة
يهدد اقتصاد الدولة

موعد التنفيذ

المشاركون

 12ظ

أ/سميه االلفى

 12ظ

أ /ايمان جاد

التاريخ
2019/2/12
2019/2/14
2019/2/19
2019/2/24
2019/2/26
2019/2/26

النشاط
محاضرة عن إخطار المخدرات
وتأثيرها على الشباب وطرق الوقايه منها
مسابقة ثقافية في المعلومات العامة
بين رواد المكتبه
محاضرة عن ذوى االحتياجات الخاصة
هم شركاء في التنمية
محاضرة عن االحتفال بعيد الوحدة
محاضرة عن التنمية البشرية فى معرفة
تصرفات بلغة الجسد
ورشة حكي (أهمية الصداقة
صفات الصديق الحقيقي) (مركزي)

مكان التنفيذ
مركز شباب
الزهور

موعد التنفيذ

المشاركون

 12ظ

د .هبه يوسف

مكتبة  6أكتوبر
العامة

 10ص

أ/جمال البوشى

مكتبة  6أكتوبر
العامة

 11ص

د /سيد البكرى

مكتبة 6أكتوبر
العامة

 10ص

أ/عبد الخالق عفيفى

حى المناخ

11ص

أ /حسن ابراهيم

مكتبة قصر
ثقافة

10ص

ا/هجرة الصاوى
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التاريخ
2019/2/26
2019/2/28

104

النشاط
ورشة فنية (عمل كروت تعبر عن الصداقة)
(مركزى)
محاضرة عن التوعية الدينية لتجديد الخطاب
الدينى بما يتفق مع الشرع

مكان التنفيذ
مكتبة
قصرثقافة
 6اكتوبر
جمعية أحباء
بورسعيد

موعد التنفيذ
10ص
8م

المشاركون
الفنان /يحى حسن
الفنانة/نانسى المغربى
الشيخ  /محمد الحديدى

بيت ثقافة تحسين الصحة
التاريخ

النشاط
عرض أفالم DVD

2019/2/7 :3

(فيلم باربى – فيلم الدادة دودى – توم اند جيرى
– سندريال)
مسرحية قصة بيت األصدقاء

2019/2/14: 10
2019/2/21 : 17

ت /سمير عبد الباقى
عرض مسرحي قصة بيت األصدقاء
ت /سمير عبد الباقى

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

بيت ثقافة
تحسين الصحة

12ظ

أ /سمر يحيي

بيت ثقافة
تحسين الصحة

12ظ

أ /سناء حمدان

بيت ثقافة
تحسين الصحة

12ظ

أ /أمل الجباس
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التاريخ
2019/2/28 :23

106

النشاط
ورشه عمل تابلوهات عرائس
أ /شيماء حزين

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

بيت ثقافة
تحسين الصحة

12ظ

سمر يحى

مكتبة طفل األمل
التاريخ
2019/2/3
2019/2/3
2019/2/7
2019/2/11
2019/2/14
2019/2/17

النشاط
ورشة فنية
مسابقة ثقافية
اإلذاعي الصغير
لغة الزرافة
البوم عن معبد أبو سمبل
محاضرة كيف نغرس حقوق
اآلخرين فى أطفالنا
مناقشة كتاب المد والجزر
تأليف/عبده صالح

مكان التنفيذ
مركز شباب االستاد
مركز شباب االستاد
مكتبة طفل األمل
مدرسة الشهيد نبيل منصور
االبتدائية
مدرسة الغرفة التجارية
االبتدائية
مدرسة الشهيد نبيل منصور
االبتدائية

المشاركون
موعد التنفيذ
أ/أمل رزق
7م
أ/سميه عبد الرازق
7م
10ص

أ/حنان معوض

10ص

ا /أمل رزق

11ص

ا /شاهنده ابراهيم

11ص

سميه عبد الرازق
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التاريخ
2019/2/20

2019/2/28:21

2019/2/24
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النشاط
محاضرة عن دور الشباب فى
ترسيب الهوية ودعم الوحدة
الوطنية
عروض األفالم المشاركة بملتقى
القاهرة الدولى للرسوم المتحركه
الذى ينظمه فى دورته الثانية
عشر على أن يتم عرض األفالم
بالمواقع الثقافية في نفس توقيت
الملتقى (مركزى)
معرض رسوم لألطفال

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

مدرسة العبور اإلعدادية
بنين

11ص

د /توفيق خطاب
صندوق التنمية
الثقافية بالتعاون
مع الجمعية العربية
للرسوم المتحركة

مكتبة االمل

مدرسة نبيل منصور
االبتدائية

11ص

أ/أمل رزق
أ /حنان معوض

مكتبة السالم البحري
التاريخ
2019/2/3
2019/2/5

2019/2/6

النشاط
معرض رسوم
أطفال متنوع
ورشة عمل عروسة
من الجوارب القديمة
مناقشة سلسلة قصص القران
(الملك طالوت والنهر)

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

نادى السالم البحرى

11ص

أ /مروه المغربى

نادى السالم البحرى

11ص

أ /مروه المغربى

نادى السالم البحرى

11ص

أ /حنان عبد الحافظ

بقلم  /أحمد بهجت
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التاريخ
2019/2/7

نادى السالم البحرى

11ص

أ /مروه المغربى

11ص

أ /حنان عبد الحافظ

2019/2/10

من الجوارب القديمة
معرض كتاب لكتب
المكتبة الخضراء

نادى السالم البحرى

2019/2/17

محاضرة عن اإلسالم
دين المحبة واإلخاء

مدرسه بورفؤاد ث بنات

11ص

مدرسه بورفؤاد ث بنات

11ص

أ /حنان عبد الحافظ

مدرسة عمر السقا ع بنات

11ص

مروة المغربى

2019/2/17
2019/2/24
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النشاط
معرض نتيجة ورشة عروسة

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

مسابقة عن شخصيات
إسالمية بارزه
ورشة اعاده تدوير للجينز

للشيخ
محمد الحديدى

بيت ثقافة الهيئة
التاريخ
2019/2/3
2019/2/7
2019/2/12
2019/2/18
2019/2/21

النشاط
إقرأ لطفلك كتاب (كيف أسلمت سمرقند) ت/عبد
التواب يوسف
عمل مجلة ربع ساعة الخضروات
محاضرة الطريق الى التقوق
مسابقة دورى المعلومات
مناقشة كتاب (الصحارى)

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

بيت ثقافة الهيئة

11ص

ا/فريال السيد

بيت ثقافة الهيئة
بيت ثقافة الهيئة
بيت ثقافة الهيئة
بيت ثقافة الهيئة

11ص
11ص
11ص
11ص

ا/فريال السيد
أ /شاهندا ابراهيم
ا /أمانى الباز
ا/فريال السيد
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التاريخ

2019/2/28:21

2019/2/25
2019/2/28

112

النشاط
عروض األفالم المشاركة بملتقى القاهرة الدولي
للرسوم المتحركة الذي ينظمه فى دورته الثانية
عشر على أن يتم عرض األفالم بالمواقع الثقافية

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

بيت الهيئة

صندوق التنمية
الثقافية بالتعاون
مع الجمعية العربية
للرسوم المتحركة

فى نفس توقيت الملتقى
(مركزى)
ورشه عمل رسومات فنية باأللوان
معرض نتاج
رسومات فنيه باأللوان

ورشة

المشاركون

بيت ثقافة الهيئة

11ص

/مروه المغربى

بيت ثقافة الهيئة

11ص

ا/فريال السيد

مكتبة التفوق العلمي
التاريخ

النشاط

2019/2/7

معرض كتب دينية عن السيرة النبوية

2019/2/11

مناقشة كتاب حديث األربعاء  2للدكتور طه
حسين

2019/2/13

ورشة رسم على الزجاج

2019/2/18

مسابقة دينية

2019/2/21

مناقشة كتاب بين الفن واألدب
ماهر البطوطى

مكان التنفيذ
مكتبه التفوق
العلمى
مكتبه التفوق
العلمى
مكتبه التفوق
العلمى
مكتبه التفوق
العلمى
مكتبه التفوق
العلمى

موعد التنفيذ

المشاركون

12ظ

امناء المكتبه

12ظ

ايمان ابو طالب

12ظ

ايمان ابو طالب

12ظ

هدى حمدان

12ظ

هدى حمدان
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التاريخ

النشاط

2019/2/25

مسابقة ثقافية

2019/2/28

مناقشة كتاب الدين والوحى واالسالم أ/
مصطفى عبدالرازق

مكان التنفيذ
مكتبه التفوق
العلمى
مكتبه التفوق
العلمى

موعد التنفيذ

المشاركون

12ظ

ايمان ابو طالب

12ظ

ايمان ابو طالب

بيت ثقافة بورفؤاد
التاريخ
2019/2/4
2019/2/7
2019/2/12
2019/2/17
2019/2/20
2019/2/20

النشاط
مناقشة كتاب
اقرا لطفلك حديقة االسماك
معرض رسوم
ورشة فنية
محاضرة عن استغالل الوقت
مناقشة كتاب الواقع و االسطورة

مكان التنفيذ
بيت ثقافة بورفؤاد
بيت ثقافة بورفؤاد
بيت ثقافة بورفؤاد
بيت ثقافة بورفؤاد
بيت ثقافة بورفؤاد
بيت ثقافة بورفؤاد

موعد التنفيذ
12ظ
12ظ
12ظ
12ظ
12ظ
12ظ

المشاركون
فاطمة هدية
محاسن حواتر
منه هللا احمد
منه هللا احمد
هبه حسن
هاله صقر
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النشاط
التاريخ
عروض األفالم المشاركة بملتقى
القاهرة الدولي للرسوم المتحركة الذي
ينظمه في دورته الثانية عشر على أن
 2019/2/28:21يتم عرض األفالم بالمواقع الثقافية فى
نفس توقيت الملتقى
2019/2/26
2019/2/28

116

(مركزى)
مسابقة معلومات عامة
يوم ترفيهى لالطفال

مكان التنفيذ
بيت بور فؤاد

بيت ثقافة بورفؤاد
بيت ثقافة بورفؤاد

موعد التنفيذ

المشاركون

7م

صندوق التنمية
الثقافية بالتعاون
مع الجمعية العربية
للرسوم المتحركة

12ظ
12ظ

محاسن حواتر
فاطمه هدية

مكتبة طفل القوات المسلحة
التاريخ
2019 /2/3
2019/2/4
2019/2/6
2019 /2/11
2019/2/13
2019 /2/14
2019/2/20

النشاط
محاضرة
(نعمة األمن واألمان فى أوطاننا )
معرض كتب للمكتبه الخضراء
ورشة عمل بمجسم القلب
عمل أرشيف (أهم اإلنجازات القومية
الكبرى
قرات لك طفلى قصة من اختيارك
مسابقة أجمل رسمة
مناقشة كتاب (هديه من الشمع )
ت/يعقوب الشاروتى

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

مكتبه حى العرب

11ص

مالزم /هانى صالح

المكتبة
المكتبة

12ظ
12ظ

أمنيه الزينى
أمنيه الزينى

المكتبة

12ظ

امنيه الزينى

المكتبة
المكتبة

12ظ
12ظ

أمنيه الزينى
امنيه الزينى

مدرسه مصطفى
كامل

10ص

أمنيه الزينى
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التاريخ

2019/2/28:21

النشاط
عروض االفالم المشاركه بملتقى القاهرة
الدولى للرسوم المتحركه الذى ينظمه فى
دورته الثانية عشر على ان يتم عرض
االفالم بالمواقع الثقافية فى نفس توقيت
الملتقى
(مركزى)
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مكان التنفيذ
مكتبة القوات
المسلحة

موعد التنفيذ

المشاركون
صندوق التنمية
الثقافية بالتعاون
مع الجمعية العربية
للرسوم المتحركة

بيت ثقافة الكاب

2019/2/6
2019/2/11
2019/2/13

النشاط
محاضرة الوحدة القومية ودورها في بناء
الوطن
مناقشة كتاب غزوة بدر
محاضرة اإلسعافات األولية
ورشة رسم حر

التاريخ

2019/2/17

ورشة تعليم الخط العربي

2019/2/20

اقرأ لطفلك

2019/2/24

معرض فنون تشكيلية

2019/2/3

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

بيت ثقافة الكاب

12ظ

محمد رجب

بيت ثقافة الكاب
بيت ثقافة الكاب
بيت ثقافة الكاب
مدرسة الكاب
االعداديه
مدرسة الكاب
االبتدائية
بيت ثقافة الكاب

12ظ
12ظ
12ظ

صالح فتحى
صالح فتحى
صالح فتحى

11ص

صالح فتحى

11ص

صالح فتحى

12ظ

صالح فتحى
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التاريخ

النشاط

2019/2/26

دورى معلومات

مكان التنفيذ
مدرسة الكاب
االعداديه

موعد التنفيذ

المشاركون

11ص

صالح فتحى

بيت ثقافة النصر
التاريخ
2019/2/4
2019/2/27-20 -6

2019/2/11
2019/2/13

2019/2/7

موعد التنفيذ
مكان التنفيذ
10ص
حضانة النصر المطوره
7م
مكتبة الضياء

المشاركون
سمر سمير
السيد فؤاد

النشاط
اقرأ لطفلك
نادى أدب
ورشة عمل لتنمية االنتباه
البصرى والسمعى

مدرسة االزهر الثانوية

11ص

د/وائل كامل

معرض رسوم أطفال
نادى االدب

حضانة النصر المطوره
مكتبة الطفل بالضواحى

10ص
7م

سمر سمير
السيد فؤاد
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2019/2/14

النشاط
محاضرة تاريخ الوحدة الوطنية
وترسيخ مبدأ المواطنه

التاريخ

2019/2/21

 نادى أدب المدارسمحاضرة عن البرامج القومية
لبناء الدولة المصرية الحديثة
 -نادى أدب المدارس
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مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

مدرسة محمد السيد
الثانويه بنين

11ص

لواء/احمد الشوربجى

مدرسة روفيدا
االنصاريه الثانويه بنات

11ص

عز الدين حسين

التاريخ

2019/2/28:21

النشاط
عروض االفالم المشاركه بملتقى
القاهرة الدولى للرسوم المتحركه
الذى ينظمه فى دورته الثانية
عشر على ان يتم عرض االفالم
بالمواقع الثقافية فى نفس توقيت
الملتقى (مركزى)

مكان التنفيذ
بيت ثقافة النصر

موعد التنفيذ

المشاركون
صندوق التنمية
الثقافية بالتعاون
مع الجمعية العربية
للرسوم المتحركة
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قصر ثقافة بورسعيد
التاريخ
2019/2/3
2019/2/3
2019/2/4
2019/2/4
2019/2/5
2019/2/5
2019/2/6
2019/2/7
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النشاط
عرض فنى للفنون الشعبية
عرض فنى لآلالت الشعبية

مكان التنفيذ
المسرح

موعد التنفيذ
8م

المشاركون
محمد صالح

قصر ثقافة بورسعيد

(مركزى)
عرض لفرقة فنون شعبيه اطفال
ابداعات عامة

المسرح
نادى االدب

8م
8م

محمود بيومى
السيد منصور

محاضرة الترابط والحب باب السعادة

مكتبه عامة

11ص

سحر منصور

المسرح

8م

طارق متبولى

نادى التذوق
المسرح

8م
8م

محمد خلف
صباح خضر

عرض لفرقة بورسعيد للموسيقى العربية
(مركزى)
الفن لغة للتواصل بين االجيال
عرض لفرقة بورسعيد لالالت الشعبية

التاريخ
2019/2/7
2019/2/10
2019/2/14: 10
2019/2/11
2019/2/12
2019/2/13
2019/2/14
2019/2/17

النشاط
عرض لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية
(مركزى)
عرض لفرقة كورال اطفال بورسعيد
ورشة النسجيات
ضمن نشاط ثقافة العمال
أدب الطفل في بورسعيد
محاضرة (هيلين كيلر و تحدى االعاقة)
عرض فنى لفرقة بورسعيد للموسيقى
العربية (مركزى)
عرض لفرقة فنون شعبيه اطفال
معرض شباب االبداع

المشاركون

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

قصر ثقافة بورسعيد

7م

المسرح

8م

مركز التدريب
المهني للفتيات

 11ص

نادى االدب
مكتبه الطفل

8م
11ص

السيد منصور
اميرة المهندس

المسرح

8م

طارق متبولى

المسرح
فن تشكيلي

8م
8م

محمود بيومى
محمد حافظ

احمد سرحان
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التاريخ
2019/2/18
2019/2/19
2019/2/20
2019/2/20
2019/2/20
2019/2/21

126

النشاط
بناء الشخصية في القصة والروايه
محاضرة القضاء على المجاعة
واالمن الغذائى
فن التصوير الفوتوغرافى
عرض لفرقة بورسعيد لالالت الشعبية
(مركزى)
عرض فنى لفرقة بورسعيد للفنون
الشعبية (مركزى)
محاضرة عن دور التغذية السليمة

مكان التنفيذ
نادى االدب

موعد التنفيذ
8م

المشاركون
السيد منصور

مكتبه عامة

11ص

منال عيد

نادى التذوق

8م

محمد حافظ

مسرح

8م

صباح خضر

قصر ثقافة بورسعيد
مكتبه الطفل

11ص

ريعان السيد

التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/2/21

عرض لفرقة كورال االطفال

المسرح

8م

احمد سرحان

معارض طوافة
2019/2/27:21

2019/2/28:21

(المجموعه الثانية)

قصر ثقافة بورسعيد

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

قصر ثقافة بورسعيد

صندوق التنمية الثقافية
بالتعاون مع الجمعية
العربية للرسوم
المتحركة
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التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/2/25

شعر العامية و تطوره

نادى االدب

8م

السيد سرحان

لقاء ثقافي لثقافة الشباب يتضمن
2019/2/26
2019/2/26
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محاضرة التنسيق الحضاري والتراث مركز التشييد والبناء
ببورسعيد
المعماري في المباني الحديثة ببورسعيد
أمسية شعرية  -ورشة فن تشكيلي
عرض لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية

المسرح

 11ص
8م

أ /محمد حافظ
أ /عادل الشربيني
محمد صالح

فرع ثقافة بورسعيد
التاريخ

2019/2/28:1

2019/2/28:1

النشاط

مكان التنفيذ

تم مد المسابقة البحثية المركزية للعام جميع المواقع الثقافية على مستوى
المالى2019/2018م لالدارة بعنوان الجمهورية واالندية االجتماعية
دور الشباب فى الحفاظ على التراث ومراكز الشباب والجامعات واماكن
التجمعات الشبابية والعمالية
والهوية المصرية
باالقاليم الثقافية والمناطق النائية
والمحرومه
اقامة المهرجانات االقليمية لغروض
نوادى المسرح ورصد النتائج
االقاليم الثقافية الستة

موعد
التنفيذ

المشاركون

ص

(مركزى)
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