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الغردقة المسرحیة سرحیة لفرقة قصر ثقافة معروض 
الراكضون تحت التراب



ر ثقافة االحتفال بالعید القومى لمحافظة البحر االحمر بقص
 ابو رماد





دورة تدريبیة تتضمن عدة ورش فنیة لتعلیم الحرف 
ورشة نسیج بقصر /ورشة قشرة خشب ( البیئیة 

ثقافة الغردقة 



ید المیالد احتفالیة فنیة وثقافیة بمناسبة االحتفال بع
المجید بقصر ثقافة الغردقة 



فنیة و عرض ورشة یونیھ  ٣٠االحتفال بذكرى ثورة 
ة الشالتینفابرجیكتور فیلم انجازات الرئیس بقصر ثق



اسبوع الدمج الثقافي بین أطفال ابورماد وحاليب 
والشالتین في رحله القاھرة 

٢٠٢٠مایو ١٣حتي ٦اسبوع الدمج الثقافي بین أطفال ابورماد وحالیب والشالتین واطفال القاھرة في الفتره من                  
والعدید من المناظق االثریة حیث تم زیارة األھرامات 



مبواقع فرع البحر  ١٤٤٢االحتفال بلياىل رمضان الثقافية
االمحر 



مبواقع فرع البحر  ١٤٤٢االحتفال بلياىل رمضان الثقافية
االمحر 



احة واليت ببهو احتفاليه فنيه وثقافية مبناسبة تنشيط السي
ثقافة الغردقة قصر 

 



تنشيط السياحة ببيت ثقافة القصري حفل 
 



يونيو ٣٠احتفال بيت ثقافة القصري بذكرى 
 



بوليو بقصر ثقافة  ٢٣احتفاليه فنيه مبناسبة ذكري ثورة 
 الغردقه 



صر ثقافة احتفالية فنيه مبناسبة عيد االضحي املبارك بق
الغردقه 

 



يد األضحى احتفالية ببيت ثقافة القصري مبناسبة ع
املبارك

 



صر ذكري افتتاح قناة السويس اجلديده بقباالحتفال 
 ثقافة الغردقه



لعام اهلجرى ا جلديداحتفال بيت ثقافة القصري   



ائيةلفرقة الشالتني للفنون التلق يةض فنو عر   



ر ثقافة لفرقة حاليب للفنون التلقائية قص ية ض فنو عر 
حاليب

  



لغردقه فيلم بعنوان مستقبل مشرق بقصر ثقافة ا  



يت ثقافة عروض فرقة الفنون التلقائية وعرض التنورة بب
القصري

 



صور الثقافة فعاليات امللتقى الثقايف الرابع لشباب احلدود الذي نظمته اهليئة العامة لق
لبحر االمحر يف الفرتة من  ستضافة شباب  ٢٥إىل  ١٩بقصر ثقافة الغردقة  سبتمرب 

مشال سيناء، جنوب سيناء، الوادى اجلديد، البحر األمحر، "حمافظات حدودية ) ٦(من 
"أسوان، القاهرة، مطروح   



فل مكتبة الط) منارات احلياة ( فيلم تسجيلي بعنوان 
 والشباب بسفاجا 



بقصر وبر مبناسبة انتصارات اكتاحتفالية فنية وثقافية 
 ثقافة الغردقه 



نتصارات حرب أ كتوبر احتفاالت بيت ثقافة القصري 
يدة ا

 



ردقه فاعليات معرض الفن التشكيلي بقصر ثقافة الغ  



ريعروض فيلم أجيال النصر ببيت ثقافة القص
 



بقصر ثقافة )ورش صنایعیة مصر ( برنامج 
الغردقة 



ريبيت ثقافة القصبفعاليات معرض الكتاب   



ملولد النبوي الشريف  لشالتنيا بقصر ثقافة اإلحتفال   



حماضرات التنمية البشرية قصر ثقافة الغردقه
 



مللتقى ال ثامن مشاركة بنات حاليب وشالتني وابورماد 
 للمراة بشرم الشيخ



مج اهل مصر لشباب احملافظ ه سهرة ثقافية ضمن بر
احلدودية قصر ثقافة الغردقه 

 



ليوم العاملى لذوى االحتياجات اخل اصةاالحتفال 



احتفاالت اعيادالطفوله ببيت ثقافة القصري
 



اوينمعرض الكتاب ببيت ثقافة احلمر  فاعليات   



احتفاالت عيد الطفولة بقصر ثقافة الغردقه
 



لبحر حماضرات ثقافية وتوعوية اون الين بفرع ثقافة ا
االمحر بكافة املواقع 



ة ورش فنية اون الين بفرع ثقافة البحر االمحر بكاف
املواقع 



مع تحیات مدیریة ثقافة البحر االحمر
 ٢٠٢٠انجازات سنة 

 امنیة صبري/المتابعھ   سئول م
 سوسن محمد عبدالرحیم/ الفرعمدیر عام  


