فرع ثقافة سوهاج
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قصر ثقافة سوهاج
التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

2019/3/10: 1

ورشه فنية لتعليم بدائيات الرسم للرواد

قاعة المعارض

صباحا ومساءا

2019/3/7:1

نادى سينما األطفال على ان يتم عرض أفالم
 - hamlet comedy – fadeyeاألزهر فى
عهد المماليك – من سيفوز بالكأس) بحضور
الناقد (مركزى)

قصر ثقافة
سوهاج

 11ص

صندوق التنمية
الثقافية

2019/3/3

حلقة نقاشية عن مناهج النقد األدبى
د /عبد هللا عبد الراضى

قصر سوهاج

 7مساء

د /طارق عبد المجيد
آخرين

2019/3/31 : 5

معرض بعنوان رؤية بيئية للفنان
د /أبو الحمد طه

قاعة المعارض

صباحا ومساء

د/أبو الحمد طه

2019/3/15:8

نادى سينما األطفال على إن يتم عرض أفالم
( - promamu – lilquفولز)
بحضور الناقد (مركزى)

قصر ثقافة
سوهاج

 11ص

صندوق التنمية
الثقافية

2019/3/10

عرض لفرقة سوهاج للفنون الشعبية (مركزى)

قصرث سوهاج

 7مساء

فرقة سوهاج للفنون
الشعبية
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المشاركون
أ /أحمد السيد-
أ /محمد منتصر

التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

2019/3/10

ندوة عن السردية

قصرث سوهاج

 7مساء

2019/3/12

عرض لفرقة سوهاج لآلالت الشعبية
(مركزى)

قصرث سوهاج

 7مساء

فرقة سوهاج لآلالت
الشعبية

قصر ثقافة
سوهاج

صباحا

صندوق التنمية
الثقافية

القصر

 2:12ظ

د /بهاء الدين مزيد

2019/3/17

ندوة بعنوان دور المرأة فى ثورة (19مركزى)

القصر

 2:12ظ

د /أحمد مختار مكى

2019/3/17

حلقة نقاشية عن التناقض فى
الشعر الحديث

قصرث سوهاج

 7مساء

د/محمود أحمد–أحمد
خضر وآخرين

2019/3/18

عرض فنى لفرقة سوهاج للموسيقى (مركزى)

قصرطهطا

 7مساء

فرقة سوهاج
للموسيقى العربية

2019/3/18

ندوة بعنوان ثورة  19وبداية التعددية الحزبية
(مركزى)

القصر

 2:12ظ

د /مصطفى رجب

2019/3/21:16
2019/3/16

نادى سينما االطفال على ان يتم عرض أفالم
(اإلسعافات األولية – دكان عم فندى)
بحضور ناقد (مركزى)
ندوة بعنوان ثورة  19وتجليات الوعي الشعبي
(مركزى)
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المشاركون
أ/محمد على عبادى–
محمد جانب وآخرين

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

التاريخ

القصر

 2:12ظ

د /أبوزيد بيومى

مكتبة قصر
الثقافة

 10صباحا

د /مديحة أحمد عبادة

القصر

 2:12ظ

أ /بهاء الدين رمضان

2019/28:22

نادى سينما األطفال على ان يتم عرض أفالم
(مسلسل أباظة وحجرة اإلسرار – forest
 )guardبحضور الناقد (مركزى)

قصر ثقافة

صباحا

صندوق التنمية
الثقافية

2019/3/24

ندوة عن النقاط التى تلتقى فيها الموسيقى العربية
فى الشعر العربى الحديث

قصر سوهاج

 7مساء

2019/3/24

عرض لفرقة سوهاج للفنون الشعبية (مركزى)

قصرث سوهاج

 7مساء

2019/3/25

عرض فنى لفرقة سوهاج للموسيقى

قصرث سوهاج

 7مساء

2019/3/26

عرض لفرقة سوهاج لآلالت الشعبية

مكتبة الطفل
والشباب بالبلينا

 7مساء

2019/3/19
2019/3/20
2019/3/20

النشاط
ندوة بعنوان دستور 23
ابن شرعى لثورة (19مركزى)
محاضرة مكتبية حول كتاب العالقات األسرية
تأليف /حصة بنت صالح المالك
ندوة بعنوان ثورة  19وثورة  52مقدمات ونتائج
(مركزى)
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أ /محمد فاروق –
عاصم المزالوى
وآخرين
فرقة سوهاج للفنون
الشعبية
فرقة سوهاج
للموسيقى العربية
فرقة سوهاج آلالت
الشعبية

التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/3/26

عرض لفرقة سوهاج للفنون الشعبية (مركزى)

مكتبة الطفل
والشباب

مساء

فرقة سوهاج للفنون
الشعبية

2019/3/26

الصالون الثقافى للمرأة ( مركزى) عن نماذج من
الشخصيات النسائية لها دورفى الواقع المصرى -
لقاء شعرى (مركزى)

قصرسوهاج

 10صباحا

أ /أوفى عبد هللا–
عالء عبد السميع

2019/3/26

االحتفال باليوم العالمى للمرأة وعرض األفالم
التسجيلية (حياة كاملة –هذا الزمان – يعيشون
بيننا) (مركزى)

قصر ثقافة
سوهاج

صباحا

رواد الموقع

2019/3/31

أمسية شعرية لشعراء العامية

قصر سوهاج

 7مساء

ا /صبرىضاحى–
خلف أحمد حسن
واخرين
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قصر ثقافة طهطا
مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

التاريخ

مقر الموقع

 11صباحا

أ /ابتسام احمد

مقر الموقع
مقر الموقع

7مساء
 11صباحا

أعضاء نادى األدب
أ /محمد محفوظ

مقر الموقع

 11صباحا

أ /حسين عقيلى

مقر الموقع
مقر الموقع

7مساء
 11صباحا

أعضاء نادى األدب
أ /محمد محفوظ

2019/3/18

االحتفال باليوم العالمى للمرأة وعرض
األفالم التسجيلية (حياة كاملة –هذا الزمان
– يعيشون بيننا) (مركزى)

مقر الموقع

 11ص

رواد الموقع

2019/3/21
2019/3/21
2019/3/21
2019/3/27:25
2019/3/28

االجتماع االسبوعى لنادى أدب طهطا
ندوة ثقافية عن منزلة األم
مرسم للهواه
معرض فن تشكيلى للهواه
االجتماع األسبوع لنادى أدب طهطا

مقر الموقع
مقر الموقع
مقر الموقع
مقر الموقع
مقر الموقع

7مساء
 11صباحا
7مساء
مساءا وصباحا
7مساء

أعضاء نادى األدب
أ /رشا محمد عمر
أ /نبيل شحاتة
أ /نبيل شحاتة
أعضاء نادى األدب

2019/3/5
2019/3/7
2019/3/10
2019/3/13
2019/3/14
2019/3/17

النشاط
ندوة مكتبية حول كتاب الغراب والثعبان
تأليف /احمد بهجت
االجتماع األسبوعي لنادى أدب طهطا
قافلة ثقافية ألكتشاف المواهب
محاضرة ثقافية بعنوان التكافل االجتماعي
طريق إلى السلم االجتماعي
االجتماع االسبوعى لنادى أدب طهطا
قافلة ثقافية ألكتشاف المواهب

90

قصر ثقافة دار السالم
مكان التنفيذ

التاريخ

النشاط

2019/3/4

عرض فيديو بروجكتورلألطفال

قصر ثفافة دار السالم

2019/3/6

اللقاء االسبوعى لنادى أدب دار السالم

قصر ثفافة دار السالم

 6مساء

2019/3/12

عرض فيديو بروجكتورلألطفال

قصر ثفافة دار السالم

 6مساء

عبد الرءوف موسى

2019/3/13

اللقاء األسبوعي لنادى أدب دار السالم

قصر ثفافة دار السالم

 6مساء

أعضاء نادى
أدب دار السالم

2019/3/13

ندوة مكتبية حول كتاب قضايا المرأة بين
التقاليد الراكدة والوافدة
تأليف اإلمام محمد الغزالى

مكتبة القصر

11صباحا

أ /سعيد على ابوزيد

2019/3/14

محاضرة عن البطالة واألزمة العالمية

قصر ثقافة دار السالم

 10صباحا

أ /عاطف محمد احمد

2019/3/19

عرض فيديو بروجكتورلألطفال

قصر ثفافة دار السالم

 6مساء

عبد الرءوف موسى
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موعد التنفيذ

المشاركون

 6مساء

عبد الرءوف موسى
أعضاء نادى
أدب دار السالم

التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/3/19

اللقاء األسبوعي لنادي أدب دار السالم

قصر ثفافة دار السالم

 6مساء

أعضاء نادى
أدب دار السالم

2019/3/ 20

عرض فيديو بروجكتورلألطفال

قصر ثفافة دار السالم

 6مساء

عبد الرؤوف موسى

2019/3/27

اللقاء األسبوعي لنادى أدب دار السالم

قصر ثقافة دار السالم

 6مساء

أعضاء نادى
أدب دار السالم

قصر ثقافة المنشاة
التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/3/4

ورشة صلصال لألطفال ذوى
االحتياجات الخاصة

مقر الموقع

 11صباحا

أ /والء الناظر

2019/3/10

محاضرة بعنوان األم مصنع الرجال

مدرسة أسماء بنت أبى
بكر اإلعدادية

 10صباحا

أ/أحمد رمضان

مقر الموقع

 9صباحا

أ /هناء ناجى

مسرح الموقع

 7مساء

أ /أحمد عبد الوارث

2019/3/14
2019/3/19:15

يوم ثقافى لطالب
مدرسة الطالئع االبتدائية
عروض مسرحية  8حارة يوتوبيا
لفرقة المنشاة المسرحية
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النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

ندوة مكتبية عن شقائق الرجال
شركاء البناء
عرض بعض المعلومات للطفل
من موسوعة الطفل

مدرسة أوالد على
الثانوية

 11صباحا

 /أوفى عبد هللا
االنور

التاريخ

مقر الموقع

 9صباحا

أ /هناء ناجى

2019/3/26

ندوة ثقافية للتمكين
ذوى االحتياجات الخاصة

مدرسة على بن
أبى طالب

 10صباحا

أ/عائشة محمود –
حسام عبد الوارث
أحمد – هناء إبراهيم

2019/3/28

محاضرة عن تعزيز القيم االيجابية فى
المجتمع المصرى

مدرسة األقباط
الكاثوليك

 10صباحا

أ /جمال السيد

2019/3/19
2019/3/24

المشاركون

بيت ثقافة المراغة
التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/3/4

سباق معلومات لألطفال

مقر الموقع

 10صباحا

أ /يوسف عبد الحميد

2019/3/7

ندوة ثقافية بعنوان ال للتنمر
ضد األطفال

مدرسة الجزازرة
اإلعدادية

 10صباحا

أ /إبراهيم على
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التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/3/11

محاضرة وأمسية شعرية عن ثورة
( 1919مركزى)

مجلس قروى
شندويل -المراغة

10صباحا

محمد محمد خضر –
محمد محمدين-إبراهيم
على السيد

2019/3/13

ندوة ثقافية عن مكافحة التطرف الفكرى

مدرسة الشوارنية
الجديدة

 10صباحا

أ /محمد محمد خضر

مقر الموقع

 10صباحا

أ /هند على ابراهيم

مقر الموقع

 10صباحا

أ /سناء على هاشم

مكتبة الموقع

 10صباحا

أ /سالم محمود

2019/3/19
2019/3/20
2019/3/24

ورشة فنية لرسوم األطفال عن أعياد األم
المصرية (مركزى)
محاضرة عن
عيد األم ودور األم فى بناء المجتمع
ندوة مكتبية حول كتاب صورة المرأة
المسلمة فى اإلعالم المصرى تأليف
/فوزية عشماوى

بيت ثقافة جهينة
التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/3/3

محاضرة عن اإلسالم والفنون الجميلة

مركز شباب
نزة الهيش

 10صباحا

أ/عبد المنعم عبد هللا على
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التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/3/5

االجتماع األسبوعي ألعضاء نادي األدب

بيت ثقافة جهينة

 6مساء

أعضاء نادى األدب

2019/3/31 :13

معرض فني تشكيلي للهواة

بيت ثقافة جهينة

صباحا ومساء

هواه الفن التشكيلى
من الرواد

2019/3/19

ورشة رسوم أطفال

بيت ثقافة جهينة

 10صباحا

أ/إكرام مقابل

2019/3/20

محاضرة عن
دور الثقافة فى التنمية الشاملة

بيت ثقافة جهينة

 10صباحا

أ/محمد السيد
حماد الضبع

2019/3/26

االجتماع األسبوعي ألعضاء نادي األدب

بيت ثقافة جهينة

 6مساء

أعضاء نادى األدب

بيت ثقافة شطورة
التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/3/6

محاضرة عن دور األم فى تربية النشئ

مدرسة
مجمع شطورة

 11صباحا

أ/منى محمد علم الدين

2019/3/13

محاضرة مكتبية بعنوان فضل األم

مقر الموقع

 11صباحا

أ /أحمد عزيز الدين
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التاريخ

مكان التنفيذ

النشاط

موعد التنفيذ

أسبوع ثقافى احتفاال بأعياد المرأة

أ/محمد محمد– محمد عمر–

المصرية يتضمن محاضرة عن دور

محمد فراج– ناجح  /اسالم

المرأة فى المشاركة المجتمعية  -دور

عبدالرحيم الرحيم– عادل

المرأة في العملية التعليمية وتربية النشئ
2019/3/19:17

المشاركون

مقر الموقع

 -المرأة العصرية واألدب دور الدولة فى

11صباحا

زكريا –ناصر محمود –
الشيخ /محمود عبدالحكيم

االهتمام بصحة المرأة -المرأة فى القران

د/محمد حمدى– الشيخ /أحمد

الكريم والسنة النبوية  -لقاء شعرى -فقرة

عزيز الدين

مواهب شعرية من أبناء القرية
2019/3/18

ورشة رسوم أطفال احتفاال بعيد األم

مقر الموقع

 11صباحا

أ /لمياء عبد البصير

2019/3/21

ندوة ثقافية لألطفال بعنوان بر الوالدين

مقر الموقع

 5مساء

أ/محمد عمر محمد
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مركز ثقافة الطفل بطهطا
التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

2019/3/6

محاضرة بعنوان اإلدمان وآثاره
السلبية على األسرة و المجتمع

2019/3/14

محاضرة عن بر الوالدين

مدرسة كامل
مرسى بطهطا
معهد الشيخ
محمود عنبر
مدرسة الثانوية
الصناعية بطهطا
بمقر الموقع
بمدرسة الثانوية
التجارية بطهطا

2019/3/17
2019/3/20
2019/3/24

محاضرة عن دور األم
عبر التاريخ
ورشة فنية للتعليم الرسم
محاضرة بعنوان محافظتي
في ركاب التاريخ

موعد التنفيذ

المشاركون

 10صباحا

أ/يحىى محمد

 10صباحا

أ /أحمد ابو عليو

 10صباحا

أ /أحمد محمد احمد

 7مساء

ا /ياسمين السعودى

 10صباحا

د/محمد عبد الفضيل

بيت ثقافة طما
التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/3/3

مناقشة كتاب الطفل المعجزة
أمسية شعرية لشعراء
طما أسيوط وسوهاج
مجلة حائط عن عيد األم
مناقشة كتاب فى حياة الشعوب

مقر مكتبة الموقع

 10صباحا

مقر الموقع

 7مساء

مقر الموقع
مقر الموقع

 10صباحا
 10صباحا

أ /فاتن محمد عبد الرحيم
لشعراء طما
أسيوط وسوهاج
ا /فاتن محمد عبد الرحيم
ا /اخالص محمد موسى

2019/3/7
2019/3/7
2019/3/14

97

التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/3/14
2019/3/19
2019/3/21
2019/3/24
2019/3/28
2019/3/28

االجتماع األسبوعي ألعضاء نادى األدب
مرسم للهواة
االجتماع األسبوعي ألعضاء نادي األدب
اقرأ لطفلك
االجتماع األسبوعى ألعضاء نادى األدب
ورشة فنية لعمل األشغال الفنية

مقر الموقع
مقر الموقع
مقر الموقع
مقر الموقع
مقر الموقع
مقر الموقع

 7مساء
 7مساء
 7مساء
 7مساء
 7مساء
 10صباحا

ألعضاء نادى االدب
أ/عادل محمد السيد
ألعضاء نادى األدب
أ /فاتن محمد
ألعضاء نادى األدب
ا /يحى مصطفى محمود

مكتبة ام دومة
التاريخ
2019/3/10
2019/3/25

مكان التنفيذ

النشاط
ندوة حول كتاب المرأة فى القران
تأليف/عباس العقاد
ندوة بعنوان فضل األم على األبناء

موعد التنفيذ

المشاركون

بمقر الموقع

 10صباحا

أ /سيد أحمد محمد

بمقر الموقع

 10صباحا

ا /زكريا محمود هريدى

بيت ثقافة أخميم
النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

التاريخ
2019/3/3

ندوة شعرية

بيت ثقافة اخميم

 10صباحا

ا /عبد الرحيم العسال

2019/3/7

سباق معلومات لألطفال

بيت ثقافة اخميم

 6مساء

ا /ريم عبد الستار
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التاريخ
2019/3/12
2019/3/18
2019/3/24

مكان التنفيذ

النشاط
محاضرة بعنوان
فضل األم فى اإلسالم
مرسم لألطفال عن عيد األم
ندوة مكتبية
بعنوان شقاق الرجال شركاء البناء

موعد التنفيذ

المشاركون

بيت ثقافة اخميم

 10صباحا

ا /أحمد عبد هللا عرابى

بيت ثقافة اخميم

 6مساء

ا /ريم عبد الستار

بيت ثقافة اخميم

 10صباحا

ا /شعبان خطاب

بيت ثقافة ساقلتة
التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/3/3

سباق معلومات عامة

مركز شباب
ساقلتة

 10صباحا

أ /محمود ابو الحسن
د/عمر صاحب االمير
د/الفنجرى أحمد

اللقاء الحوارى لثقافة القرية يتضمن
محاضرة عن دور الشباب فى التحفيز
2019/3/11

لنزول االنتخابات  -غدا أفضل فى ظل
انتخابات نزيهة  -النزول لالنتخابات واجب
دينى لقاء شعري

قرية الفارسية
بساقلته

الشيخ /خيرى بخيت
 10صباحا

الشعراء /عطيةحسين
عبدالجواد
– حسين فهمى عبد الظاهر
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المشاركون

التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

2019/3/12

احتفالية عن عيد األم

المعهد األزهري

 10صباحا

د /عمر صاحب االمير

2019/3/20

معرض رسوم أطفال للهواة

2019/3/25

يوم ثقافى للطالب

بمقر الموقع
روضة براعم
المستقبل

 9صباحا

أ /محمود ابو الحسن

 9صباحا

أ /أمل عبد الرؤف

بيت ثقافة العسيرات
التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/3/3

ندوة حول كتاب المرأة المصرية فى
القران والحديث
ت/محسن عبد المنعم

مدرسة المؤسسة
العسيرات

 10صباحا

أ /أحمد إبراهيم اسماعيل

2019/3/11

مرسم لالطفال

مقر الموقع

 1ظهرا

أ /فاطمة الدردىرى

2019/3/17

أمسية شعرية احتفاال بعيد األم

مدرسة
أوالد حمرة

 11صباحا

الشاعر /محمد جمال

2019/3/24

لقاء ثقافى لألطفال عن أهمية القراءة

مقر الموقع

 10صباحا

أ /فاطمة الدردىرى
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بيت ثقافة جرجا
مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

التاريخ

بيت ثقافة جرجا

 10صباحا

أ /راوية أحمد عوض

بيت ثقافة جرجا

 10صباحا

أ /رشا عبد القادر

-21-14-7
2019/3/28

مرسم لألطفال

بيت ثقافة جرجا

 6مساء

أ /راوية أحمد عوض

2019/3/10

لقاء ثقافى لألطفال
عن أهمية الرياضة للجسم

بيت ثقافة جرجا

 10صباحا

أ/وائل صبرى

2019/2/17

ورشة فنية لألطفال

بيت ثقافة جرجا

 6مساء

أ /راوية أحمد عوض

2019/3/19

مسابقة فى المعلومات العامة

بيت ثقافة جرجا

 6مساء

أ /تهانى أحمد إبراهيم

2019/3/21

ورشة فنية للصلصال

بيت ثقافة جرجا

 6مساء

أ /راوية احمد عوض

2019/3/24

ورشة فنية لفن الكاريكاتير

بيت ثقافة جرجا

 6مساء

أ /راوية أحمد عوض

2019/3/27

لقاء ثقافى الكتشاف المواهب
من ذوى االحتياجات الخاصة

بمقر الموقع

 10صباحا

أ /تهانى احمد إبراهيم

2019/3/3
2019/3/5

النشاط
حوار ثقافى لألطفال عن األم ودورها
فى األسرة والمجتمع
ندوة مكتبية حول كتاب مائة شخصية
مصرية وشخصية ت  /شكرى القاضى
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مكتبة الطفل والشباب بجرجا
التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/3/3

حوار لألطفال عن فضل األم

مقر المكتبة

 11صباحا

هدى عبدالاله نظير

2019/3/5

مرسم لألطفال عن عيد األم

مقر المكتبة

 11صباحا

هدى عبدالاله نظير

2019/3/10

سباق فى المعلومات العامة

مقر المكتبة

 11صباحا

هدى عبدا لاله نظير

2019/3/10

ندوة مكتبية حول كتاب بهجة األسرة
ونفحة الزهرة ت /على على محمد

مقر المكتبة

 11صباحا

الشيخ  /أسامة
محمد حسين

2019/3/14

حوار مع األطفال عن اإلنترنت
وآثره سلبا وإيجابا

مقر المكتبة

 11صباحا

هدى عبد الاله نظير

2019/3/18

عمل مجلة حائط بموضوعات مختلفة

مقر المكتبة

 11صباحا

هدى عبدالاله نظير

2019/3/20

لقاء ثقافي الكتشاف المواهب
من ذوى االحتياجات الخاصة

مقر الموقع

 10صباحا

هدى عبدالاله نظير
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بيت ثقافة بنى حميل
التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/3/6

محاضرة عن دور الجمعيات والمجتمع
المدنى في التنمية الثقافية

مقر الموقع

 10صباحا

أ /داليا عبد اللطيف

2019/3/13

لقاء ثقافى لألطفال عن فضل األم

مقر الموقع

 10صباحا

أ/طارق عباس فراج

2019/3/21:20

تدريب للهواة الفن التشكيلى
على تنفيذ بعض األعمال الفنية

مقر الموقع

 6مساء

أ /ممدوح السمان

2019/3/27

لقاء ثقافي الكتشاف المواهب من ذوى
االحتياجات الخاصة

مقر الموقع

 10صباحا

أ/عثمان فاروق

مكتبة الطفل والشباب بالبلينا
التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

2019/3/7

االجتماع األسبوعي ألعضاء نادي أدب البلينا

مقر الموقع

 6مساء

2019/3/14

االجتماع األسبوعي ألعضاء نادى أدب البلينا

مقر الموقع

 6مساء
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المشاركون
ألعضاء
نادى أدب البلينا
ألعضاء
نادى أدب البلينا

التاريخ

مكان التنفيذ

النشاط

موعد التنفيذ

احتفالية ثقافية بعيد األم لثقافة القرية تتضمن
محاضرة عن دور األم وفضلها محاضرة بعنوان
2019/3/21

األم المثالية ودورها فى تربية األبناء

المشاركون
أ/محمد كمال الدين
– أ/احمد الحلفاوى

قرية ساحل قبلى
-البلينا

11صباحا

– الشاعر /شريف
جاد– الشاعر/ممدوح

أمسية شعرية لقاء للمواهب المختلفة

على عبد العزيز

2019/3/21

االجتماع األسبوعي ألعضاء نادى أدب البلينا

مقر الموقع

 6مساء

ألعضاء نادى
أدب البلينا

2019/3/28

االجتماع األسبوعي ألعضاء نادى أدب البلينا

بمقر الموقع

 6مساء

ألعضاء نادى
أدب البلينا

2019/3/31

ندوة ثقافية
عن كيفية تنمية مهارة القراءة عند األطفال

بمقر الموقع

 10صباحا

أ /ممدوح على
عبد العزيز
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مركزي (فرع ثقافة سوهاج)
التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/3/12

ندوة ثقافية لتمكين
ذوى االحتياجات الخاصة

مدرسة طه
حسين االبتدائية

 10صباحا

د /سهير ذغلول– هناء عبد
الهادى

2019/3/16

عرض فنى لكورال قصر الطفل

قصر ثقافة
الطفل بسوهاج

6مساء

فرقة كورال قصر الطفل
بسوهاج

2019/3/17

محاضرة ثقافية للمواهب عن دور
األم فى تنمية وعى الطفل

قصر ثقافة
الطفل بسوهاج

 10صباحا

د /اأحمد رمضان

2019/3/18

ندوة ثقافية لتمكين ذوى
االحتياجات الخاصة

مدرسة هدى شعراوى

 10صباحا

د /نجاة على محمود – الشيخ
أحمد محمد

2019/3/19

ورشة فنية لتمكين ذوى
االحتياجات الخاصة

مدرسة ملحقة
المعلمين االبتدائية

 10صباحا

أ/نورا صالح مختار عبد
الرسول

2019/3/24

احتفالية ثقافية فنية لعيد األم

قصر ثقافة
الطفل بسوهاج

 10مساء

أ /فاطمة الزهراء محمد
احمد
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التاريخ

النشاط

مكان التنفيذ

موعد التنفيذ

المشاركون

2019/3/25

احتفالية ثقافية فنية لعيد األم

مكتبة قصر الطفل

 10صباحا

أ /مرفت أحمد محمدالمولد

2019/3/25

مبادرة ( لحد عندنا) (مركزى)

قصر ثقافة طهطا

 10ص

د /محمود أحمد على

2019/3/30

عرض فنى

قصر ثقافة
الطفل بسوهاج

6مساء

فرقة كورال
قصر الطفل بسوهاج
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