احلديقة الثقافية بالسيدة زينب


معرض الكتاب



مقهى جنيب حمفوظ



برنامج الكتاب املسموع لذوى االحتياجات اخلاصة



ورش حكي طفل



معارض وورش فنية



عروض فنية



معرض إصدارات اهليئة العامة لقصور الثقافة طوال فرتة الفعاليات.



عرض لفرقة السامر بعنوان مقامات مصرية فى الفرتة من  23:9رمضان
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مقهى نجيب محفوظ
التاريخ

النشاط

موعد التنفيذ

المشاركون

الثالثاء
9رمضان
2019/5/14

ندوة بعنوان
(مالمح المشهد التراثي واإلبداعي فى مطروح)

9م

صالح حسين(الجيزة)
د /محمود سعد (مطروح)
د /صالح الدين (مطروح)
د/حمدى سليمان (القاهرة)
يديرها/حمد شعيب (مطروح)

الثالثاء
9رمضان
2019/5/14

حفل توقيع كتاب بعنوان
(ثورة مصر المنسيّة ..مقاومة االحتالل البريطاني في
مطروح والواحات 1919-1915م )
تأليف/عبد القادر طريف(قدورة العجني)

10م

د /أحمد زكريا (القاهرة)
أ/عبدالقادرطريف(مطروح)
يديرهاد/جمال العسكرى (القاهرة)
المنسق أ/لبنى الطماوى

الثالثاء
9رمضان
2019/5/14

(الليلة الشعرية األولى)

11م

الشعراء/مختار محمود(مطروح)على الشوكى
(مطروح)عالءأبوخلعة(مطروح) وآخرون
ومن شعراء البادية المصرية بمطروح/عياد
عبدالرازق-جبريل موسى  -أحمد يوسف-
وآخرون يديرهاالشاعرالسعيد المصرى-
المنسق د/هالل عبدالرازق
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التاريخ

النشاط

موعد التنفيذ

المشاركون

االربعاء
10رمضان
2019/5/15

ندوة بعنوان
(مالمح وخصوصية اإلبداع النسوى المصرى)

9م

أ/أسماء عواد(القاهرة)
أ/سهى زكى (القاهرة)
أ/مى خالد(القاهرة)وآخرون
تديرها األديبة/وسام جار النبى (الغربية)
بمصاحبة الفنان محمدعزت
منسق الندوة/لبنى الطماوى

االربعاء
10رمضان
2019/5/15

(الليلة الشعرية الثانية)
(ليلة الشعر النسوى المصري)
ضيف األمسية الشاعرة الكبيرة /إيمان بكرى
(القاهرة)

10.30م

35

شريفة السيد (القاهرة)
عفت بركات (اإلسكندرية)
أمل عامر (القاهرة)
شادية المالح (اإلسماعيلية) وآخرون
تديرها الشاعرة/أمينة عبد هللا
منسق األمسية د /هالل عبد الرازق

التاريخ
الخميس
 11رمضان
2019/5/16

الخميس
 11رمضان
2019/5/16
الجمعة
 12رمضان
2019/5/17

موعد التنفيذ

النشاط
مناقشة كتاب بعنوان
(مشاهد عابرة لرجل وحيد)
لألديب /أحمد أبو خنيجر
الفائزبجائزة مؤسسة ساويرس الثقافية
فرع القصة القصيرة
فى دورته الرابعة عشرة 2019م

9م

(ليلة شعرية مفتوحة)
ضيف األمسية الشاعرالكبير
ماجد يوسف (القاهرة)

 10.30م

ندوة بعنوان
(تجديد الخطاب الثقافى)

9م
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المشاركون
أ/أحمد ابو خنيجر(أسوان)
د /سعيد الوكيل(القاهرة)
أ/شوقى عبد الحكيم(القاهرة)
أ/اعتدال عثمان(القاهرة)
اإلعالمى /أحمد المريخى (القاهرة)
منسق الندوة أ /لبنى الطماوى
يسرى حسان (القاهرة)-
سوزان عبدالعال (القاهرة)-محمود عبد الصمد
(اإلسكندرية)-عبيدطربوش (البحراألحمر)-
وآخرون يديرها الشاعر/وليد فؤاد
منسق األمسية د/هالل عبد الرازق
د /شاكر عبد الحميد(القاهرة)-
د/حسين حمودة(الجيزة)-
أ /شعبان يوسف (القاهرة)-
يديرها د /محمد سليم شوشة(بنى سويف)
منسق الندوة أ/لبنى الطماوى

التاريخ

النشاط

موعد التنفيذ

المشاركون

الجمعة
 12رمضان
2019/5/17

(ليلة شعراء قصيدة النثر المصرية)
ضيف األمسية الشاعر الكبير
محمد فريد أبو سعده (الغربية)

 10.30م

جمال القصاص (القاهرة) –
محمد عيد (القاهرة)-
مؤمن سمير (بنى سويف)
محمود خير هللا (القاهرة)-
وآخرون يديرها الشاعر/شعبان ناجى-
منسق األمسية أ /أحمد هانى

السبت
 13رمضان
2019/5/18

احتفالية تكريم اسم
(الكاتب الكبير ..فؤاد حجازى)

9م

د /أحمد عبد القادر(الدقهلية)-
أ/فرج مجاهد (الدقهلية)-
أ /إبراهيم جاد هللا (الدقهلية)-
أ /سمير الفيل(دمياط)
أ /إيهاب فؤاد حجازى(الدقهلية)
يديرها اإلعالمى/هشام علوان(الجيزة)-
منسق الندوة ا /جيهان نمر
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التاريخ

النشاط

موعد التنفيذ

المشاركون

السبت
 13رمضان
2019/5/18

(ليلة شعرية مفتوحة)
ضيف األمسية الشاعر الكبير
عبد المنعم رمضان (الجيزة)

 10.30م

على منصور (القليوبية)-
مدحت منير (اإلسماعيلية)-
أشرف البوالقى (قنا)-
محمود الحلواني (القليوبية)-
صالح نعمان (اإلسماعيلية)-
وآخرون يديرها الشاعر/حاتم السروى-
منسق األمسية أ/أحمد هانى

االحد
 14رمضان
2019/5/19

ندوة بعنوان
(التجلى الصوفي فى اإلبداعات
الشعرية والسردية المعاصرة)

9م

د/حسن طلب (القاهرة)-
د/عبد الناصرهالل (القاهرة)-
د/سميح شعالن (القاهرة)-
د /محمد أبو الفضل (قنا)-
يديرها د/حاتم الجوهرى (الجيزة)-
منسق الندوة أ /جيهان نمر
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التاريخ
االحد
 14رمضان
2019/5/19

االثنين
 15رمضان
2019/5/20

االثنين
 15رمضان
2019/5/20

موعد التنفيذ

النشاط
(ليلة الشعر الصوفي)
ضيف األمسية الشاعر الكبير
محمد الشهاوى (كفر الشيخ)

 10.30م

احتفالية تكريم اسم
(الشاعر الكبير ..محمد أبو دومة)

9م

ليلة شعرية مفتوحة
ضيف األمسية الشاعر الكبير
جميل عبد الرحمن (سوهاج)

10.30

39

المشاركون
مسعود شومان (القليوبية)-
إيهاب البشبيشى (الجيزة)-
رجب الصاوى (الجيزة)-
حسن شهاب الدين (القاهرة)
وآخرون يديرها الشاعر/سامى عبد هللا-
منسق األمسية أ /أحمد هانى
د /مصطفى رجب (سوهاج)-
د/حافظ المغربى(المنيا)-
د/محمود أبو دومة (اإلسكندرية)-
د /بهاء الدين مزيد (سوهاج) وآخرون
يديرها د/أحمدالليثى(المنيا)
منسق الندوة أ /جيهان نمر
عاطف عبد العزيز (القاهرة)
شيرين العدوى (الجيزة)-
حسونة فتحى (شمال سيناء)
على عمران (الجيزة) وآخرون
يديرها الشاعر/وليد فؤاد-
منسق األمسية  /السعيدالمصرى

التاريخ

النشاط

موعد التنفيذ

المشاركون

الثالثاء
 16رمضان
2019/5/21

لقاء فكرى حول (وسطية اإلسالم)
مع فضيلة الشيخ /د أسامة األزهـرى
مستشار الرئيس للشئون اإلسالمية

9م

حسن الشاذلى (القاهرة)
منسق الندوة /جيهان نمر

الثالثاء
 16رمضان
2019/5/21

(ليلة الشعراء الشباب والجامعات المصرية)
ضيف األمسية الشاعر الكبير
د /عالء جانب (الجيزة)

 10.30م

حسن عامر (قنا) -أحمد حمزة (البحيرة)-
عالءشكر(اإلسكندرية)
الال حسن (الغربية)-وسام دراز (الغربية)
وآخرون يديرها الشاعر /شعبان ناجى
منسق األمسية /السعيد المصرى

االربعاء
 17رمضان
2019/5/22

لقاء فكرى بعنوان (حقائق واسرار)
مع الكاتب الصحفى الكبير/أ /مصطفى بكرى
رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة
األسبوعوعضو حالي بمجلس النواب المصرى

9م
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يديرها الناقد /عبد الحافظ بخيت (القاهرة)-
منسق الندوة أ /آمال عبد العظيم

التاريخ

النشاط

موعد التنفيذ

االربعاء
 17رمضان
2019/5/22

(ليلة شعر البادية المصرية)
ضيف األمسية الشاعر الكبير
مشتهر أبو حامد نغماس (عالء الرمحى)
(الفيوم)

 10.30م

أحالم أبو نواره (المنيا)-
حمدان ضيف هللا (جنوب سيناء)-
أبو عامر السيد (الشرقية)-
محمد يوسف سالم (أسوان)
وآخرون يديرها الشاعر/السعيد المصرى-
المنسق ا /وليد فؤاد

الخميس
 18رمضان
2019/5/23

ندوة بعنوان
احتفالية مئوية ثورة 1919

9م

د/محمد عفيفى-د /قاسم عبده قاسم
ا /محمد نبيل-أ/عبد السالم فاروق
يديرها الكاتب /طارق العوضى
منسق الندوة أ /آمال عبد العظيم

الخميس
 18رمضان
2019/5/23

(ليلة شعرية مفتوحة)
ضيف األمسية الشاعر الكبير
إبراهيم رضوان (الدقهلية)

 10.30م

أوفى عبد هللا (سوهاج)-
سميراألمير(الدقهلية)-
حسن القباحى (األقصر)
مصباح المهدى (الدقهلية وآخرون
منسق األمسية /وليد فؤاد
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المشاركون

التاريخ
الجمعة
 19رمضان
2019/5/24

موعد التنفيذ

النشاط
ندوة مناقشة كتاب
(الجالسون فى الشرفة حتى تجئ زينب)
لألديبة /نهى محمود
الفائزة بجائزة مؤسسة ساويرس الثقافية
فرع القصة القصيرة
فى دورته الرابعة عشرة 2019 -م

9م

الجمعة
 19رمضان
2019/5/24

(ليلة الشعراء الشباب)
ضيف األمسية الشاعر الكبير
عماد غزالي (القاهرة)

 10.30م

السبت
 20رمضان
2019/5/25

ندوة بعنوان
(بيئة الجنوب وتأثيرها فى تشكياللوعى الثقافى)

9م
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المشاركون
أ /نهى محمود(الجيزة)
د/عفاف عبد المعطى(الجيزة)
د/سيد ضيف هللا(القاهرة)
أ/عمر شهريار (القاهرة)
يديرها األديب /محمد مستجاب (الجيزة)-
منسق الندوة أ/آمال عبدالعظيم
محمد النجار (الغربية)-
ياسمين الشاذلى (الشرقية)-
حسن المالح (دمياط)-
محمد رؤوف (بورسعيد)
وآخرون يديرها الشاعر/حاتم السروى-
منسق األمسية ا /سامى عبد هللا
أ /منى الشيمى(البحر األحمر) -د/هيام صالح
(أسوان) -أ /بكرى عبد الحميد(األقصر)
وآخرون يديرها /مصطفى البلكى(أسيوط)
بمصاحبة الفنان /كرم مراد
منسق الندوة أ /آمال عبد العظيم

التاريخ

النشاط

موعد التنفيذ

السبت
 20رمضان
2019/5/25

(ليلة شعراء الموال والزجل
والمربعات والواو والنميم)
ضيف األمسية الشاعر الكبير
عبد الستار سليم (قنا)

 10.30م

االحد
 21رمضان
2019/5/26

احتفالية تكريم اسم
(الكاتب الصحفى الكبير ..نبيل زكى)

9م

االحد
 21رمضان
2019/5/26

(ليلة شعرية مفتوحة)
ضيف األمسية الشاعرالكبير
درويش األسيوطى (أسيوط)

 10.30م
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المشاركون
عبده الشنهوري (أسوان) -فضل محمد إبراهيم
(القاهرة)-عمرو المصرى (القاهرة)-
سعد الشرقاوى (كفرالشيخ) وآخرون
يديرها الشاعر/السعيد المصرى-
المنسق/سامى عبدهللا
أ /أحمد بهاء الدين شعبان (القاهرة)-أ/فريدة
النقاش (القاهرة) -أ/عبد هللا السناوى (القاهرة)
وآخرون يديرها اإلعالمى/عيد
عبدالحليم(القاهرة) منسق الندوةأ/السعيد
المصرى
محمد حسنى إبراهيم (الفيوم) -مصطفى عبدهللا
(القاهرة) -حلمى إبراهيم (الدقهلية)
سماح مصطفى (الغربية) وآخرون
يديرها الشاعر /وليد فؤاد
منسق األمسية /حاتم السروى

التاريخ

النشاط

موعد التنفيذ

االثنين
 22رمضان
2019/5/27

ندوة مناقشة كتاب
(فتنة القراءة..مقاربات تأويلية فى الشعر
والسرد والنقد الشارح)
للدكتور/مصطفى بيومى عبد السالم  -الفائز بجائزة
مؤسسة ساويرس الثقافية -فرع النقد األدبيفى دورته
الرابعة عشرة2019-م

9م
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المشاركون

د /محمد عبد الرحمن (المنيا)
د /مصطفى بيومى (المنيا)-
د /هدى عطية (القاهرة)-
د/عماد حسيب (المنيا)
يديرها د /محمد عبد النبى عبيد(الوادى الجديد)
منسق الندوة أ/شعبان ناجى

التاريخ

النشاط

موعد التنفيذ

المشاركون

االثنين
 22رمضان
2019/5/27

(ليلة شعرية مفتوحة)
ضيف األمسية الشاعرالكبير
محمد سليمان (القاهرة)

 10.30م

عزمى عبد الوهاب (القاهرة)-
عبده الزراع (الجيزة) -محمد عزيز (الغربية)-
صالح بدران (دمياط)-هبه عصام (القاهرة)-
أشرف عزمى (الدقهلية)-وآخرون
يديرها الشاعر /شعبان ناجى
منسق األمسية /حاتم السروى

الثالثاء
 23رمضان
2019/5/28

ندوة بعنوان
(ثورة اإلعالم التفاعلي ..وانعكاساته
على المشهد األدبى)

9م
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د /محمود علم الدين-
د /جيهان يسرى.
د /فاطمة الزهراء سعد-
د /عبد الحميد بسيونى-
تديرها /لبنى الطماوى.
بمصاحبة الفنان /أحمد سعد وفرقته الموسيقية-
منسق الندوة أ /وليد فؤاد

التاريخ

النشاط

موعد التنفيذ

الثالثاء
 23رمضان
2019/5/28

ليلة شعرية مفتوحة
ضيف األمسية الشاعر الكبير
صالح اللقانى

 10.30م

المشاركون
ممدوح المتولى (كفر الشيخ)-
وفاء أمين (القاهرة) -محمد أحمد الدسوقي
(جنوب سيناء) -مصطفى جوهر (قنا) -مدحت
العيسوى (القاهرة) -الضوى محمد الضوى
(األقصر)وآخرون يديرها الشاعر/أمينة عبدهللا
منسق األمسية /شعبان ناجى

برنامج الكتاب المسموع لذوي االحتياجات الخاصة
التاريخ

النشاط

موعد التنفيذ

المشاركون

الثالثاء
 9رمضان
2019/5/14

عرض كتاب
ماذا تعرف عن النباتات والحيوانات

9م

د /محمد فتحى فرج
المنسق/سحر عاصم
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التاريخ

النشاط

موعد التنفيذ

المشاركون

االربعاء
 10رمضان
2019/5/15

عرض كتاب (البصمة األيكولوجية)

9م

أحمد مصطفى العتيق
المنسق /محمود إسماعيل

عرض كتاب (اإلمتاع والمؤانسة)

9م

د /محمد السيد إسماعيل
المنسق/هبة يحى

عرض كتاب
(تأمالت فى ثورة )1919

9م

عماد مطاوع
المنسق /سحر عاصم

عرض كتاب (التقاء الفنون البصرية)

9م

نجالء سراج
المنسق/محمود إسماعيل

الخميس
 11رمضان
2019/5/16
الجمعة
 12رمضان
2019/5/17
السبت
 13رمضان
2019/5/18
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التاريخ

النشاط

موعد التنفيذ

المشاركون

االحد
 14رمضان
2019/5/19

عرض كتاب ( 90فيلما ً مصرياً)

9م

د /وليد سيف
المنسق /هبة يحى

االثنين
 15رمضان
2019/5/20

عرض كتاب (مهاجاة الرحى)

9م

عبد القادر طريف
المنسق /سحر عاصم

عرض كتاب
(القصة القصيره أطياف وظالل)

9م

سعيد شحاته
المنسق/محمود إسماعيل

عرض كتاب (الديقراطية بالبلدى)

9م

الحسينى عمران
المنسق/هبة يحى

عرض كتاب (مجد كانوب)

9م

مدحت العيسوى
المنسق/سحر عاصم

الثالثاء
 16رمضان
2019/5/21
االربعاء
 17رمضان
2019/5/22
الخميس
 18رمضان
2019/5/23
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التاريخ

النشاط

موعد التنفيذ

المشاركون

الجمعة
 19رمضان
2019/5/24

عرض كتاب بعنوان (حكايات شعبية من فرنسا)

9م

محمد شحاته
المنسق /محمود اسماعيل

السبت
 20رمضان
2019/5/25

عرض كتاب (فلسفة المصادقة)

9م

د/خالد عبد الغنى
المنسق/هبة يحى

االحد
 21رمضان
2019/5/26

عرض كتاب
(حكايات من كليلة ودمنة)

9م

عمرو عبد الهادى
المنسق/سحر عاصم

االثنين
 22رمضان
2019/5/27

لقاء مع الكاتبة سلوى بكر
حول روايتها أدمانتيوس

9م

فاروق الحبالى
المنسق/سحر عاصم
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ورش حكي الطفل
التاريخ

النشاط

موعد التنفيذ

الثالثاء
 9رمضان
2019/5/14

حوار مفتوح بعنوان
(دور العمل في بناء المجتمع وأثرهفى تنمية الوطن
وتحقيق النماء)

9م

أ /فايزة عبد العليم

الخميس
 11رمضان
2019/5/16

ندوة ( أهمية العمل في حياة الشعوب )

9م

أ /أحمد زحام

ورشة حكي ( سنة أولي صيام  -قصص وعبر )

9م

الشاعر /محمود سيف الدين

ورشة حكي
(أجواء رمضان والترابط االسري)

9م

أ /فؤاد مرسي

9م

أ /هجرة الصاوي

االثنين
15رمضان
2019/5/14
السبت
 13رمضان
2019/5/18
الجمعة
 19رمضان
2019/5/24

ورشة حكي ( كيف نربي أبنائنا علي الصيام)
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المشاركون

التاريخ

النشاط

موعد التنفيذ

المشاركون

السبت
 20رمضان
2019/5/25

ورشة حكي
(حكاية فانوس رمضان ومدفع االفطار)

9م

الشاعر /محمود سيف

االحد
 21رمضان
2019/5/26

ورشة حكي(وحوي يا وحوي )

9م

أ /فايزة عبد العليم

الثالثاء
 23رمضان
2019/5/28

ورشة حكي
(أم على وحكاية شجرة الدر)

9م

الشاعر /محمود سيف
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معارض وورش فنية للطفل والمواهب وذوي االحتياجات الخاصة والجمعيات الثقافية
التاريخ

النشاط

موعد التنفيذ

الثالثاء
 9رمضان
2019/5/14

ورشة لعمل مجسمات لفانوس رمضان-
ورشة لعمل زينة رمضان بالفوم وورق الكانسون-
مناقشة الشهادتين  -مسابقة حول الكتاب –حوار عن
قصص األنبياء في القرآن

9م

فاطمة شعبان
ريهام نبيل
نريمان نبيل
مريم حسن

ورشة خيامية وتصنيع فانوس رمضان
لذوى اإلعاقة الذهنية

8م

الفنانة  /حياة محمد

معرض حرف تراثية-ورشة حلى -ورشة نحاس

8م

داليا الشربيني
هالل السمان

ورشة رسم حر-تلوين لفانوس رمضان والمسحراتي-
ورشة لعمل الهالل والنجمة من الفوم وورق الكانسون
مجلة حائط أهال رمضان -حوار عن قصص
األنبياء في القرآن

9م

الثالثاء:الخميس
11:9رمضان
2019/5/16:14
الثالثاء:السبت
13:9رمضان
2019/5/18:14
االربعاء
10رمضان
2019/5/15
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المشاركون

فاطمة شعبان
ريهام نبيل
نريمان نبيل
مريم حسن

التاريخ

النشاط

موعد التنفيذ

الخميس
 11رمضان
2019/5/16

ورشة رسم علي الوجه  -ورشة صلصال -
ورشة مجسمات لألرنب بالفوم وورق الكانسون -
مناقشة كتاب الصالة-مسابقة حول موضوع الكتاب-
حوارعن قصص األنبياء في القرآن

9م

فاطمة شعبان
ريهام نبيل
نريمان نبيل
مريم حسن

ورشة جلد للصم

8م

الفنانة  /نجالء شحاتة

الخميس:االحد
14 :11رمضان
2019/5/19:16
الجمعة
12رمضان
2019/5/17
السبت
13رمضان
2019/5/18
االحد
14رمضان
2019/5/19
االثنين
15رمضان
2019/5/14

ورشة رسم حر عن حرب أكتوبر-ورشة لعمل علم
مصر بالفوم -مجلة حائط عن العاشر من رمضان -
حوار عن قصص األنبياء في القرآن
ورشة مجسمات بالفوم للفراشة  -ورشة مجسمات
للزهور بالفوم  -مناقشة كتاب عن الزكاة والفرق
بين الزكاة والصدقة –حوارعن قصص األنبياء
ورشة لعمل المهرج بالفوم ورشة لعمل مجسم الزهور
ومسابقة دينية عن أشهر الشخصيات اإلسالمية
عمل حوار عن قصص األنبياء في القرآن
ورشة مجسمات الحيوانات والطيور -ورشة لعمل
مقلمة علي شكل مجلة بورق الكانسون  -مجلة صغير
عن رمضان -حوار عن قصص األنبياء في القرآن
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المشاركون

9م

فاطمة شعبان-ريهام نبيل-نريمان
نبيل-مريم حسن

9م

فاطمة شعبان-ريهام نبيل
نريمان نبيل-مريم حسن

9م

فاطمة شعبان-ريهام نبيل
نريمان نبيل-مريم حسن

9م

فاطمة شعبان-ريهام نبيل
نريمان نبيل-مريم حسن

التاريخ
االثنين:االربعاء
17:15رمضان
2019/5/22:20
الثالثاء
 16رمضان
2019/5/21
الثالثاء :السبت
 20:16رمضان
2019/5/25:21
االربعاء
 17رمضان
2019/5/22
االربعاء/الخميس
18:17رمضان
2019/5/23:22
الخميس
 18رمضان
2019/5/23

موعد التنفيذ

النشاط

المشاركون

ورشة طين اسوانى للمكفوفين

8م

الفنانة  /وفاء هاشم

ورشة انسياالت بالخرز  -ماسكات بالفوم مسابقة أيه
ومعلومة  -حوار عن قصص األنبياء في القرآن

9م

فاطمة شعبان-ريهام نبيل
نريمان نبيل-مريم حسن

ورشة كاريكاتير
ورشة زجاج معشق

8م

خالد المرصفى
علياء حشمت

ورشة فوم ملون
ورشة فنية من البلونات

9م

فاطمة شعبان-ريهام نبيل-
نريمان نبيل-مريم حسن

ورشة حلى
لذوى االحتياجات الخاصة

8م

الفنانة  /نجالء شحاتة

أعمال فنية من االكسسوار والحلى

9م

فاطمة شعبان-ريهام نبيل
نريمان نبيل-مريم حسن
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التاريخ
الخميس:السبت
20:18رمضان
2019/5/25:23
الجمعة
 19رمضان
2019/5/24
السبت
 20رمضان
2019/5/25
االحد
 21رمضان
2019/5/26
االثنين
 22رمضان
2019/5/27
الثالثاء
 23رمضان
2019/5/28

موعد التنفيذ

النشاط
معرض إبداعات التمكين الثقافى

المشاركون

8م

أ /فادية بكير

9م

فاطمة شعبان-ريهام نبيل
نريمان نبيل-مريم حسن

ورشة فنية عمل كروت رمضانية
عمل فراشات من الفوم الملون

9م

فاطمة شعبان-ريهام نبيل
نريمان نبيل-مريم حسن

ورشة بالوان الفلوماستر والورق الملون
عمل فراشات من الفوم الملون

9م

فاطمة شعبان-ريهام نبيل
نريمان نبيل-مريم حسن

ورشة فنية لرسوم االطفال ورسم حر
رسم على الورق الكانسون

9م

فاطمة شعبان-ريهام نبيل
نريمان نبيل-مريم حسن

9م

فاطمة شعبان-ريهام نبيل
نريمان نبيل-مريم حسن

ورشة فنية لرسوم االطفال –
رسم حر-رسم على الورق الكانسون

معرض نتائج ليالي رمضان
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العروض الفنية
التاريخ

النشاط

موعد التنفيذ

المشاركون

االربعاء
10رمضان
2019/5/15

عرض موسيقى عربية

9م

فرقة أبو قير

الجمعة
 12رمضان
2019/5/17

عرض إنشاد ديني

9م

فرقة السباعية

االحد
14رمضان
2019/5/19

عرض فنون شعبية

9م

فرقة الشرقية

9م

فرقة سوهاج

االثنين
15رمضان
2019/5/14

عرض فنون شعبية
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التاريخ
االربعاء
 17رمضان
2019/5/22
الجمعة
 19رمضان
2019/5/24

موعد التنفيذ

النشاط
عرض فنون شعبية

عرض فنون شعبية
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المشاركون

9م

فرقة بورسعيد

9م

فرقة أسوان

