
  الھیئة العامة لقصور الثقافة 
  اقلیم جنوب الصعید الثقافي 

 فرع ثقافة البحر االحمر 

  ٢٠٢٠خالل عام انجازات البحر االحمر  

 ٢٠٢شھر ینایر 

  الموقع   النشاط   الیوم 
 –ى غناء فرد –عروض فنیة االحتفال بعید المیالد المجید یتضمن (  ٦/١

 ) مسابقة ثقافیة 
دقة   ق ثقافة الغ

ى ١٣/١ ح
١٩/١  

ة  ح ض م يع اب ) تال : اح  ن ت ال اك   ( ال
اج : اسامة  ازاخ   الق

دقة   ق ثقافة الغ

رة   ٢٥/١ ة ب فال ة ٢٥اح وض ف " ع ای د غ -ی ة  –اء ف ام
ة "   شع

دقة   ق ثقافة الغ

اد  ٣٠/١ ة االق وة االه ة (ن اف مى لل قافي الع الق ن ال ال ة ال
ة ال االح  اف ة ل ات ف  –"واالس اء  –ع ة  -غ أم

ة)   شع

دقةق ثقافة ال   غ

  : القومي المحافظةبعید  االحتفال  ١\٢٢
  القاء شعر محاضره "اسباب  العید القومي للبحر األحمر + 

  قصر ثقافة ابو رماد

١ /٢٢   
م عمل یوواحتفال ثقافة القریة بالعید القومى لمحافظة البحر االحمر 

ثقافى مكثف " محاضرة المشروعات التنمویة بالشالتین+ ورشة 
  فنیة عن البحر االحمر" 

  قصر ثقافة الشالتین

٢٣/١ 
حتى 
٣١/١  

ثیة عروض فنیة لفرقة الشالتین للفنون التلقائیة بالخیمة الترا
  بمعرض القاھرة الدولى للكتاب 

  قصر ثقافة الشالتین

محاضره حول  -ورشة فنون تشكیلیھاالحتفال بعید المیالد المجید   ١١/١
 توطید العالقات المصریھ الروسیھ

  قصر ثقافة رأس غارب  

٢١: ١٩/ 
١  

ان ورشة فنیة لعمل ماكیت بالنصبیاالحتفال بالعید القومى للمحافظة 
  والفوم الالمع لعمل نموذج لفنار راس غارب 

  قصر ثقافة رأس غارب  

ھ ورشة فنون تشكیلیاالحتفال باعیاد الشرطة  وثورة ینایر تتضمن (   ٢٧/١
  )لالطفالمسابقات ثقافیھ +عروض للمواھب +

  قصر ثقافة رأس غارب  

یتضمن "ورشة فنیة لرسم  الحتفال بالعید القومي للمحافظةا   ٢٨/١
  معرض للفنان اشرف حسن"  –عروسة البحر رمز المحافظة 

  قصر ثقافة رأس غارب  

احتفالیھ بمناسبھ عید المیالد " عرض لفرقھ القصیر للفنون  ١\ ٨
 " التلقائیة

  القصیر بیت ثقافة 

(محاضرة " بطوالت البحر  االحتفال بالعید القومي یتضمن ١\٢١
  ورشة فنیة روسیا فى عیون ابناءنا  )–االحمر"

  سفاجابیت ثقافة 

ة ثقافیة قمساب-بطوالت شدوان ینایر(محاضره ٢٥بمناسبھ  احتفالیھ  ١\٢٦
  فنیھ ةورش-

  سفاجابیت ثقافة 

استخدام ورشة فنیة ب –احتفاال بعید المیالد المجید مسابقة ثقافیة  ١\٧
 االلوان المتعددة 

  بیت ثقافة ام الحویطات



  الھیئة العامة لقصور الثقافة 
  اقلیم جنوب الصعید الثقافي 

 فرع ثقافة البحر االحمر 
وحات لاالحتفال بالعید القومى للمحافظة یتضمن " ورشة فنیة لرسم   ١\٢١

  سابقة  ثقافیة م - عن البحراالحمر" 
  بیت ثقافة ام الحویطات

مترتبة ینایر یتضمن " محاضرة بعنوان االثار ال ٢٥االحتفال بثورة   ٢٥/١
  ینایر سلبا وایجابا + مسابقة ثقافیة  ٢٥ورة على ث

  بیت ثقافة ام الحویطات

االحتفال بالعید القومي للمحافظة   یتضمن (ورشة فنیة    ١\٢٣
  ومحاضرةاالھمیة االقتصادیة للبحراالحمر)

  بیت ثقافة راس حدربة

 ینایر یتضمن (عرض فني لفریق كورال ٢٥االحتفال بذكرى ثورة   ١\٢٦
  عرض فنى یجسد معركة شدوان ) –ابرق 

  بیت ثقافة ابرق

فظتي محاضرة "محا -احتفالیة العید القومي تتضمن امسیة شعریة   ٢٣/١
  في ركاب التاریخ "

  مكتبة الطفل والشباب بسفاجا

وان ینایر ، تتضمن ندوة بعن ٢٥احتفالیة الثقافة العامة بثورة   ١/ ٢٧
  ینایر" + امسیة شعریة  ٢٥"األدب المصري بعد 

  

  مكتبة الطفل والشباب بسفاجا

االحتفال بالعید القومي للمحافظة یتضمن (عرض فني لألطفال   ١\٢١
  حاملین أعالم مصر والفتھ بانر )

مكتبة الطفل والشباب 
  بالقصیر

دسة تصمیم الماكیتات + ورشة حكى "رحلة العائلة المق فنیة ورشة  ٢/١
  احتفاال بعید المیالد المجید 

  مكتبة الخالدین بسفاجا

  ٢٠٢٠انجازات البحر االحمر  خالل عام 

 ٢٠٢٠فبرایر شھر 
  الموقع   النشاط   الیوم 

- غناء–عزف –الصالون الثقافي"الشباب واالنترنت " یتضمن (ندوة   ٢٧/٢
  شعریة )أمسیة 

  قصر ثقافة الغردقة

خدام باستاالحتفال بالیوم العالمى للرسامین یتضمن (ورشة فنیة رسم   ٦/٢
  )ألوان المیاه على الجبس

  قصر ثقافة رأس غارب  

ضمن یت جھازشئون البیئةاالحتفال بقدوم الوفد الروسي بالتعاون مع   ١٥/٢
نى لفرقة فعرض  –قرات شعریة ف –ستعراضات فنیة ا - قران كریم(

   بیت ثقافة القصیر التلقائیة

  بیت ثقافة  القصیر

١٧/٢ 
حتى 
١٨/٢  

  بیت ثقافة  القصیر  ورشة حرف بیئیة باستخدام خیوط الخیش لتصمیم اشكال مختلفة

  
  
  
  
  
  
  
  



  الھیئة العامة لقصور الثقافة 
  اقلیم جنوب الصعید الثقافي 

 فرع ثقافة البحر االحمر 

  
  
  

توقفت االنشطة بسبب  ٢٠٢٠وشھر ابریل  ٢٠٢٠شھر مارس 
فیروس كورنا المستجد وذلك بقرار من رئیس الھیئة بوقف 

  االنشطة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الھیئة العامة لقصور الثقافة 
  اقلیم جنوب الصعید الثقافي 

 فرع ثقافة البحر االحمر 

  ٢٠٢٠انجازات البحر االحمر  خالل عام 

 ٢٠٢شھر مایو 
  الموقع   النشاط   الیوم 

  بیت ثقافة القصیر  انشاد دیني   ٥\٤
  ثقافة القصیربیت   انشاد دیني   ٥\٥
  قصر ثقافة الغردقة  معزوفة وطنیة على العود–امسیة شعریة   ٥\٧
  قصر ثقافة ابو رماد   ولیلة مع المسحراتي "مسافر عبر الوطن "–امسیة شعریة   ٥\٨

  قصر ثقافة ابو رماد  ولیلة مع المسحراتي "صلة الرحم"–امسیة شعریة   ٥\١٠
  قصر ثقافة الغردقة  ١الفول "حلقة غنائیة مسحراتي –امسیة شعریة   ٥\١٠
  مكتبة الطفل والشباب بسفاجا   محاضرة "حركة الوعي والثقافة في المجتمع "  ٥\١٠
  بیت ثقافة القصیر  عزف على الناي   ٥\١١
  قصر ثقافة رأس غارب  قالقانون "الفنان أحمد سبا–عزف منفرد الة السمسیة التراثیة   ٥\١٢
  قصر ثقافة ابو رماد  المسحراتي "عادات مسیئة "ولیلة مع –امسیة شعریة   ٥\١٢
  بیت ثقافة القصیر  عزف على السمسمیة   ٥\١٣
  بیت ثقافة القصیر  عزف على العود   ٥\١٤
  قصر ثقافة ابو رماد  ولیلة مع المسحراتي "عبر عن التاریخ "–امسیة شعریة   ٥\١٤
  الغردقةقصر ثقافة   ٢حلقة غنائیة مسحراتي الفول "–امسیة شعریة   ٥\١٤
  قصر ثقافة الغردقة  ٣حلقة غنائیة مسحراتي الفول "–امسیة شعریة   ٥\١٨
  قصر ثقافة الغردقة  ٤حلقة غنائیة مسحراتي الفول "–امسیة شعریة   ٥\١٩
  قصر ثقافة الغردقة  ٥حلقة غنائیة مسحراتي الفول "–امسیة شعریة   ٥\٢٠
  قصر ثقافة الغردقة  ٦حلقة غنائیة مسحراتي الفول "–امسیة شعریة   ٥\٢١
  قصر ثقافة حالیب  انشاد دیني "نھج البردة "  ٥\٢١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الھیئة العامة لقصور الثقافة 
  اقلیم جنوب الصعید الثقافي 

 فرع ثقافة البحر االحمر 

  ٢٠٢٠انجازات البحر االحمر  خالل عام 

  ٢٠٢شھر یونیة 
  الموقع   النشاط   الیوم 

  بیت ثقافة القصیر  انشاد دینى في مدح الرسول صلي هللا علیة وسلم   ٦\١٥
 ٣٠یونیة یتضمن (محاضرة "انجازات ثورة  ٣٠االحتفال بذكرى   ٦\١٦

  امسیة شعریة )–غناء فردي –یونیة 
  بیت ثقافة القصیر

ورة عزف على الة الطنبورة للفنان على احمد بمناسبة االحتفال بث  ٦\٢٨
  یونیة  ٣٠

  بیت ثقافة رأس حدربة 

ب یونیة یتضمن(محاضرة "ثورة یونیة ارادة شع ٣٠االحتفال بثورة  ٦\٢٩
  امسیة شعریة ) –

مكتبة الطفل والشباب 
  بالقصیر 

أمسیة –یونیة یتضمن (محاضرة "ثورة یونیة  ٣٠االحتفال بثورة  ٦\٢٩
  شعریة )

  مكتبة الطفل والشباب بسفاجا 

شعبیة  عرض فنون–یونیة یتضمن (عرض تنورة  ٣٠االحتفال بثورة  ٦\٣٠
  غناء فردى)–

  قصر ثقافة الغردقة

ة امسی –یونیة یتضمن (غناء فردي وطني  ٣٠االحتفال بذكرى ثورة   ٦\٣٠
  شعریة )

  بیت ثقافة ابرق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الھیئة العامة لقصور الثقافة 
  اقلیم جنوب الصعید الثقافي 

 فرع ثقافة البحر االحمر 

  ٢٠٢٠انجازات البحر االحمر  خالل عام 

  ٢٠٢ لیوشھر یو
  الموقع   النشاط   الیوم 

عصام محمد \یتضمن(ندوة شعریة للشاعر االحتفال بتنشیط السیاحة   ٧\١٦
المھدى ،عرض فنى لفرقة روادقصر ثقافة الغردقة ،عرض موسیقى 

  السمسمیة و عرض فنى نوبى )

  قصر ثقافة الغردقة

محمود عبد \یولیو یتضمن (غناء فردى للفنان  ٢٣االحتفال بثورة   ٧\٢٢
  ھ شاذلى  أحمد )ط\المالك أحمد وعرض تنورة للفنان 

  ثقافة الغردقةقصر 

قطة یولیو یتضمن (محاضرة "ثورة یولیو ن ٢٣االحتفال بذكرى ثورة   ٢٣/٧
فرد فارقة في تاریخ الھویة المصریة وحكم مصر بابنائھا "وعزف من

  على االورج و فقرات غنائیة 

  قصر ثقافة رأس غارب

رفعت محمد \االحتفال بتنشیط السیاحة یتضمن (عرض التنورة للفنان   ٧\١٨
  حمد الرحالوى )م\اء فردى للفنان وغن

  بیت ثقافة القصیر

یولیو یتضمن (محاضرة "مدینة القصیر  ٣٠االحتفال بذكرى   ٧\٢٢
یولیو ثورة  ٣٠طھ حسین "،محاضرة "ثورة "ثورة \المحاضر أ

یاسر خلیل  "،امسیة شعریة للشعراء ابو ضیف \التحریرالمحاضر أ
ى سماء حامد  وعزف علشلبى و الشاعرة سھیر ابراھیم والشاعرة ا

ون السمسمیة للفنان شاذلى الرحالوى عرض فنى لفرقة القصیر للفن
ئیة التلقائیة وفقرات غنائیة العضاء فرقة القصیر للفنون التلقا

  ووفقرة غنائیة للفنان محمد الرحالوى )

  بیت ثقافة القصیر

 یولیو یتضمن (امسیة شعریة و محاضرة "قصة ٢٣االحتفال بثورة   ٢٥/٧
  شعب ")

  بیت ثقافة سفاجا

  بیت ثقافة الحمراوین  ورشة اشغال یدویة "خرز للسیدات "  ٢٨/٧
مكتبة الطفل والشباب  ورشو حرف یدویة للتدریب على الخیاطة باستخدام الباترون  ٧\٢٧

  بالقصیر
  

  

  

  

  

  

  



  الھیئة العامة لقصور الثقافة 
  اقلیم جنوب الصعید الثقافي 

 فرع ثقافة البحر االحمر 

  ٢٠٢٠انجازات البحر االحمر  خالل عام 

  ٢٠٢٠شھر أغسطس 
  الموقع   النشاط   الیوم 

عرض –االحتفال بعید االضحى المبارك یتضمن (غناء فردى   ٨\٣
  عزف على السمسمیة )–تنورة 

  قصر ثقافة الغردقة

 االحتفال بعید االضحى المبارك فى حضور عدد من القیادات  ٤/٨
عطا هللا محمد نائب عن رئیس \المدینة وعلى راسھمالمھندس 

للفنون المدینة ویتضمن االحتفال (عرض فنى لفرقة القصیر 
  التلقائیة و غناء فردى وعزف على السمسمیة )

  بیت ثقافة القصیر 

 االحتفال بذكرى افتتاح قناة السویس یتضمن (أمسیة شعریة  ٨\٧
للشاعر /طارق ناجح وعرض فقرة عزف على السمسمیة 
 للفنان /ولید خلف وعرض فنى للتنورة للفنان /طھ الشاذلى

  احمد 

  قصر ثقافة الغردقة

حتفال بالعام الھجرى الجدید یتضمن (محاضرة "دورس اال  ٨\٢٠
  مضان حسین "ر\مستفادة من الھجرة النبویة المحاضرأ

  بیت ثقافة القصیر

االحتفال براس السنھ الھجریة یتضمن (امسیة شعریة   ٨\٢١
محمد \الحسن عباس مسعود واالبتھال الدینى للفنان\للشاعر

  ابراھیم )

  قصر ثقافة راس غارب 

  
٨\٢٧  

االحتفال فنیة بمناسبة تنشیط السیاحة یتضمن (عرض فنى 
شاذلى أحمد حلبى وغناء فردى \على الة السمسمیة للفنان 

محمد خالد وفقرة شعریة \محمد عزت  وایقاع \للفنان 
  رم نصیفك\غناء فردى للموھبة –زى محمود أیمن فو\للشاعر

  قصر ثقافة الغردقة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الھیئة العامة لقصور الثقافة 
  اقلیم جنوب الصعید الثقافي 

 فرع ثقافة البحر االحمر 

  ٢٠٢٠االحمر  خالل عام انجازات البحر 

  ٢٠٢٠شھرسبتمبر  
  الموقع   النشاط   الیوم 

عزف على الة –سھرة ثقافیة وفنیة تتضمن (عرض فقرة تنورة   ٩\١٦
  انشاد دینى )–امسیة شعریة –السمسمیة 

  

  قصر ثقافة الغردقة

دودیة فعالیات موتمر الملتقى الثقافى الرابع لشباب المحافظات الح  ٩\١٩
نون بالبحر االحمر یتضمن (عرض فنى لفرقة قصر ثقافة الغردقة للف

 ورشة–ورشة النسیج المركب –ورشة للمشغوالت الجلدیة –الشعبیة 
ورشة ادبیة - ورشة فنیة "الدراما المسرحیة "–المراكب التراثیة 
  )"الكتابة االدبیة 

  قصر ثقافة الغردقة

دودیة فعالیات موتمر الملتقى الثقافى الرابع لشباب المحافظات الح  ٩\٢٠
- واریومبالبحر االحمر یتضمن (زیارة الى متحف االحیاء المائیة االك

 ابراھیم عسكر عن االدمان واالفكار المغلوطة\وكلمة للسید الدكتور 
ج ورشة النسی–دیة ورشة للمشغوالت الجل–التى تودى الى االدمان 

یة ورشة فنیة "الدراما المسرح–ورشة المراكب التراثیة –المركب 
  رشة ادبیة "الكتابة االدبیة )و-"

  قصر ثقافة الغردقة

دودیة فعالیات موتمر الملتقى الثقافى الرابع لشباب المحافظات الح  ٩\٢٢
ورشة –بالبحر االحمر یتضمن (زیارة لمتحف اثار الغردقة 

اثیة ورشة المراكب التر–ورشة النسیج المركب –للمشغوالت الجلدیة 
 الكتابة االدبیة )ورشة ادبیة "-ورشة فنیة "الدراما المسرحیة "–

  قصر ثقافة الغردقة

دودیة فعالیات موتمر الملتقى الثقافى الرابع لشباب المحافظات الح  ٩\٢٣
ئیس االدارة ر –لقاء مع د/ حنان موسى –(بالبحر االحمر یتضمن 

ورشة –المركزیة للدراسات والبحوث ورشة للمشغوالت الجلدیة 
 ورشة فنیة "الدراما–ورشة المراكب التراثیة –النسیج المركب 

  رشة ادبیة "الكتابة االدبیة )و-المسرحیة "

  قصر ثقافة الغردقة

ت ختام فعالیات موتمر الملتقى الثقافى الرابع لشباب المحافظا  ٩\٢٤
ھبة الصیرفي عن \الحدودیة بالبحر االحمر یتضمن (كلمة السیدة أ

–ورشة للمشغوالت الجلدیة –البورصة المصریة و اھمیتھا للشباب
ورشة فنیة –ورشة المراكب التراثیة –ورشة النسیج المركب 
  رشة ادبیة "الكتابة االدبیة )و-"الدراما المسرحیة "

  قصر ثقافة الغردقة

  

  

  

  



  الھیئة العامة لقصور الثقافة 
  اقلیم جنوب الصعید الثقافي 

 فرع ثقافة البحر االحمر 

  ٢٠٢٠االحمر  خالل عام انجازات البحر 

  ٢٠٢٠  أكتوبرشھر
  الموقع   النشاط   الیوم 

االحتفال بانتصارات اكتوبر یتضمن (محاضرة "اكتوبر العزة   ١٠\٥
لقاء مع بطل من –ورشة فنون تشكلیة – أمسیة شعریة-والكرامة"

تكریم اسر الشھداء المشاركین –نى عرض ف- ابطال حرب أكتوبر
  فى حرب اكتوبر )

  الغردقة قصر ثقافة

رماد  ابو–حالیب –احتفالیة فنیة وثقافیة لشباب وفتیات الشالتین   ١٠\١٤
ضمن برنامج اھل مصر لدعم وتنمیة المناطق الحدودیة یتضمن 

ن (عرض فنى لفرقة  قصر ثقافة الغردقة للفنون الشعبیة للفنا
تشكیلي لفناني البحر االحمر معرض الفن ال-الء عبد الرازق ع\

 ابداعیة ""لحظات 

  قصر ثقافة الغردقة

نھلة فتحي \ورشة فنیة لفن االركت من قشرة الخشب المدرب   ١٠\١٤
  مصبح كامل –احمد 

  قصر ثقافة الغردقة

نھلة فتحي \ورشة فنیة لفن االركت من قشرة الخشب المدرب   ١٠\١٩
  مصبح كامل –احمد 

  قصر ثقافة الغردقة

لمنشد االنشاد الدینى احتفاال بمولد النبي صل هللا علیھ وسلم ل  ١٠\٢٦
  مصطفي عبد الحمید \

  قصر ثقافة الغردقة

حتى  ١٠\٧
١٠\١٤  

صر فعالیات مشروع اھل مصر اسبوع الدمج الثقافي لدمج اطفال م
لمتحف ا–یتضمن (بدا بعددا من الزیارات المیدانیة مثل االھراملت 

عة قل–متحف المحنطات المائیة –ئیة متحف االحیاء الما–المصرى 
مجمع –حدیقة الحیوان –مجمع الفنون باالسكندریة –قایتباى 

االدیان وجامع عمرو بن العاص وتضمن ایضا عددا من الورش 
یة عن الفنیة والثقافیة وتعلم حرف بیئیة وتصنیع الحلى وورش ادب

فن كتابة القصة وحیاكة وطباعة وورشة خزف الى جانب ورشة 
  حیة للتمثیل وورشة للمسرح االسود)مسر

  قصر ثقافة الشالتین

١٠\١٦ 
حتى 

١٠\٢٢  

المشاركة فى فعالیات المتلقى الخامس لشبلب الحدود یتضمن 
ورش النسیج –(مجموعة من الورش التراثیة "طرق على النحاس 

النحت على الصدف وورش –راكب تراثیة م-المستحدث والجلود
وتنظیم مجموعة من الزیارات ورشة صناعة السینماء "–مسرح 

 ٩للمعالم السیاحیة والثقافیة 

  قصر ثقافة الشالتین

ان قر–االحتفال بالمولد النبوي الشریف یتضمن (السالم الوطنى   ١٠\٢٧
ورال انشدوة المسك فاح لفریق ك–اشنودة طلع البدر علینا –كریم 

  فقرات شعریة للطالبات وانشاد دینى )–مدراس الشالتین 

  ثقافة الشالتینقصر 

حتى  ١٠\٧
١٠\١٤  

مشاركة فى فعالیات مشروع اھل مصر اسبوع الدمج الثقافي لدمج 
اطفال مصر یتضمن (بدا بعددا من الزیارات المیدانیة مثل 

متحف –متحف االحیاء المائیة –المتحف المصرى –االھراملت 
–مجمع الفنون باالسكندریة –قلعة قایتباى –المحنطات المائیة 

مجمع االدیان وجامع عمرو بن العاص وتضمن –حدیقة الحیوان 
ایضا عددا من الورش الفنیة والثقافیة وتعلم حرف بیئیة وتصنیع 

  قصر ثقافة حالیب



  الھیئة العامة لقصور الثقافة 
  اقلیم جنوب الصعید الثقافي 

 فرع ثقافة البحر االحمر 
الحلى وورش ادبیة عن فن كتابة القصة وحیاكة وطباعة وورشة 
  خزف الى جانب ورشة مسرحیة للتمثیل وورشة للمسرح االسود)

١٠\١٦ 
حتى 
١٠\٢٢  

لمشاركة فى فعالیات المتلقى الخامس لشبلب الحدود یتضمن ا
ورش النسیج –(مجموعة من الورش التراثیة "طرق على النحاس 

النحت على الصدف وورش –راكب تراثیة م-المستحدث والجلود
ورشة صناعة السینماء "وتنظیم مجموعة من الزیارات –مسرح 

 ٩للمعالم السیاحیة والثقافیة 

  قصر ثقافة حالیب

حتى  ١٠\٧
١٠\١٤  

صر فعالیات مشروع اھل مصر اسبوع الدمج الثقافي لدمج اطفال م
لمتحف ا–یتضمن (بدا بعددا من الزیارات المیدانیة مثل االھراملت 

عة قل–متحف المحنطات المائیة –متحف االحیاء المائیة –المصرى 
مجمع –حدیقة الحیوان –مجمع الفنون باالسكندریة –قایتباى 
وجامع عمرو بن العاص وتضمن ایضا عددا من الورش االدیان 

یة عن الفنیة والثقافیة وتعلم حرف بیئیة وتصنیع الحلى وورش ادب
فن كتابة القصة وحیاكة وطباعة وورشة خزف الى جانب ورشة 

  مسرحیة للتمثیل وورشة للمسرح االسود)

  قصر ثقافة  أبو رماد

١٠\١٦ 
حتى 
١٠\٢٢  

قى الخامس لشبلب الحدود یتضمن المشاركة فى فعالیات المتل
ورش النسیج –(مجموعة من الورش التراثیة "طرق على النحاس 

النحت على الصدف وورش –راكب تراثیة م-المستحدث والجلود
ورشة صناعة السینماء "وتنظیم مجموعة من الزیارات –مسرح 

 للمعالم السیاحیة والثقافیة 

  قصر ثقافة  أبو رماد

قران –ارات اكتوبر یتضمن (السالم الجمھورى االحتفال بانتص  ١٠\٦
امسیة شعریة للشعراء ابو ضیف –كریم الشیخ غریب العجیمي 

قصیر للفنون عرض لفرقة ال- الحسین حامد –اشرف البنا –شلبي 
  ) توزیع شھادات تقدیر للمشاركین في حرب اكتوبر –التلقائیة 

  بیت ثقافة القصیر

ورشة الحرف البیئیة لتعلیم فن الرسم والتلوین على الخزف   ١٠\٢٨\٢٧
  مرفت محمد \المدربة أ

  بیت ثقافة القصیر

كرامة االحتفال بذكرى اكتوبر یتضمن  (محاضرة "اكتوبر العزة وال  ١٠\٨
–امسیة شعریة للشعراء محمد سعید –عیل جمال اسما\المحاضر أ

عبید –منال عبد الرازق –اسالم عبد الباسط –جمال اسماعیل 
  طربوش )

  بیت ثقافة سفاجا

  

  

  

  

  

  



  الھیئة العامة لقصور الثقافة 
  اقلیم جنوب الصعید الثقافي 

 فرع ثقافة البحر االحمر 

  ٢٠٢٠انجازات البحر االحمر  خالل عام 

  ٢٠٢٠شھر نوفمبر   

  الموقع  النشاط   الیوم 
رات فق –االحتفال بالمولد النبوى الشریف یتضمن (انشودة دینیة   ١/١١

  عرض كورال ) –انشاد دینى  -شعریة
  قصر ثقافة الشالتین

ى ال١١\١
١١\٢٠  

كتاب في ١٠٠٠حیث تضمن مایقرب من  فعالیات معرض الكتاب
  وحقق نسبة عالیة من المبیعات  مختلف المجاالت 

  بیت ثقافة القصیر

١١\٢  
ل عبد االحتفال بالمولد النبوي الشریف امسیة شعریة للشعراء جما

علي سلیمان –عباس سید عباس –یب عیدأحمد مج -العزیز بدوي
  عزة دیاب –منال القاضي –بھاء الدین حسن –سید الطیب –

  قصر ثقافة الغردقة

١١\٨  
رات افتتاح معرض للمشغوالت والحرف الیدویة تشجیعا لتنمیة مھا

لیم االطفال والشباب وذلك بالتعاون مع ادارة الموھوبین والتع
  الذكى 

  قصر ثقافة الغردقة

١١\١١  
الحدودیة  سھرة ثقافیة ضمن برنامج أھل مصر لشباب المحافظة

حالیب )تتضمن (عرض –ابو رماد –باستضافة شباب (الشالتین 
  عرض على الة السمسمیة )–تنورة 

  قصر ثقافة الغردقة

حتي ١١\١٥
١١\١٩  

ورشة تعلیمیة شاملة "كیفیة صناعة عرائس المسرح االسود 
  عبان ابو الفضل سید ش\"المدرب 

  قصر ثقافة الشالتین

حتى ١١\٢٢
١٢\٦  

المعرض إلي نشر ثقافة القراءة یھدف  الكتابفعالیات معرض 
  .واإلطالع والبحث بإعتبارھم أحد أھم عناصر التقدم

  بیت ثقافة الحمراوین 

عرض عرائس -االحتفال بعید الطفولة یتضمن (عرض تنورة   ١١\٢٢
  رض ماسكات اطفال ع-ماریونیت 

  قصر ثقافة الغردقة

عرض  –االحتفال بعید الطفولة یتضمن ( عرض فیلم لالطفال    ٢٣/١١
  مسابقات ترفیھیة ) –ماسكات 

  قصر ثقافة الغردقة

  
  

  

  

  

  

  

  



  الھیئة العامة لقصور الثقافة 
  اقلیم جنوب الصعید الثقافي 

 فرع ثقافة البحر االحمر 

  ٢٠٢٠انجازات البحر االحمر  خالل عام 

  ٢٠٢٠   دیسمبر  شھر

  الموقع  النشاط   الیوم 
١٢\٦ 

حتى 
١٢\١٣  

عشر  مشاركة فرع ثقافة البحر االحمر في فعالیات االسبوع السابع 
رة مشروع اھل مصر لالطفال الدمج الثقافي یتضمن (ورش فنیة وزیا

  لبعض االماكن االثریة )

  قصر ثقافة الغردقة

١٢\٦ 
حتى 

١٢\١٣  

شر عمشاركة فرع ثقافة البحر االحمر في فعالیات االسبوع السابع 
رة لالطفال الدمج الثقافي یتضمن (ورش فنیة وزیامشروع اھل مصر 

  لبعض االماكن االثریة

  قصر ثقافة راس غارب 

١٢\٦ 
حتى 

١٢\١٣  

شر عمشاركة فرع ثقافة البحر االحمر في فعالیات االسبوع السابع 
رة مشروع اھل مصر لالطفال الدمج الثقافي یتضمن (ورش فنیة وزیا

  لبعض االماكن االثریة

  یر بیت ثقافة القص

١٢\٦ 
حتى 

١٢\١٣  

شر عمشاركة فرع ثقافة البحر االحمر في فعالیات االسبوع السابع 
رة مشروع اھل مصر لالطفال الدمج الثقافي یتضمن (ورش فنیة وزیا

  لبعض االماكن االثریة

  بیت ثقافة سفاجا 

ش االحتفال بالیوم العالمى لذوى االحتیاجات الخاصة یتضمن (ور  ١٢\١٥
  قراءة حرة )–ورسم على الوجھ –فنیة 

  بیت ثقافة القصیر 

االحتفال بالیوم العالمى للغة العربیة یتضمن (محاضرة "جمالیات   ١٢\١٧
 اللغة العربیة "وامسیة شعریة )

  قصر ثقافة الغردقة 

١٢\٢٠  
 فقرة - شعر القاءاالحتفال بالیوم العالمى للغة العربیة تتضمن (

  ) غنائیة
  بیت ثقافة القصیر

 -ةشعری امسیات -غناء(االحتفال براس السنة المیالدیة تتضمن (  ١٢\٣١
  ورشة فنیة لتصمیم شجرة الكریسماس )-موسیقي عزف

  بیت ثقافة سفاجا

  
  ٢٠٢٠المراكز التى حصل علیھا الفرع خالل عام  

  
الثقافي  تتصدر مقدمة الصفحة الرسمیة المركز االول على مستوى قلیم الجنوب الصعید-١

   ٢٠٢٠والمركز الثاني على مستوى الھیئة العامة لقصور الثقافة عن شھر یولیو 
  لث فى اعلى نسبة مشاھدات للصفحة الرسمیة لفرع ثقافة البحر االحمر المركز الثا -٣
  حمرھیر للصفحة الرسمیة لفرع ثقافة البحر االفى اعلى نسبة تواصل الجماالمركز الرابع -٤
  عدد تفاعالت للصفحة الرسمیة لفرع ثقافة البحر االحمر نسبةالمركزالخامس فى اعلي -٥
ص على مستوى اقلیم جنوب الصعید الثقافي  للعرض المسرحي "تبحیرة البو المركز االول-٤

  "للمخرج شاذلي صالح بقصر ثقافة راس غارب 
ت ى على مستوى اقلیم جنوب الصعید الثقافي للعرض المسرحى "الراكضون تحالمركز الثان-٥

واالخراج %٧٥بالمراكز الثانى بنسبة للمخرج اسامة القزاز  بقصر ثقافة الغردقة  التراب "
  %٨٧بنسبة 

  ٢٠٢٠\١١ \١عتماد فرقة الفنون الشعبیة لقصر ثقافة الغردقة ابتداء ا من ا -٦


