






4 مارس 

5 مارس      

- الفنان/ هانى شاكر 
- الفنانة/ رحاب مطاوع – الفنان/ ياسر سليمان

- تكريم رموز بورسعيد في جميع المجاالت 
- عرض لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية

-  عرض لفرقة بورسعيد لألطفال      - معرض عن تاريخ بورسعيد
)) دار األوبرا المصرية -  هيئة قصور الثقافة - قطاع اإلنتاج الثقافي -  بالتعاون مع محافظة بورسعيد((

- إفتتاح سينما بورسعيد
- وعرض فيلم بورسعيد لفريد شوقى

- تفقد منفذ الهيئة العامة للكتاب بمدينة بورفؤاد بعد تطويره
)) الهيئة العامة للكتاب ((

المركز الثقافى ببورسعيد
ساحة الحديقة الخارجية

بورفؤاد

بورسعيد

الجمعة

الخميس
الساعة 7.00 م



�س
ـــــــار

مـــــــــــ
الجمعة والسبت واألحد واألثنين

5-6-7-8 مارس
- العرض المسرحي  » جنة هنا « 

فرقة الغد
البيت الفني للمسرح - قطاع اإلنتاج الثقافي

مسرح قصر ثقافة بورسعيد

9 مارس
الثالثاء

قصر ثقافة بورسعيد

- افتتاح مركز تنمية المواهب بتخصصات 

المسرح والبالية واألدب مع الفنون 

التشكيلية والموسيقى

))الهيئة العامة لقصور الثقافة((



 15 - 16 - 17 - 18  مارس

- العرض المسرحى »ريسايكل«

فرقة الطليعة
البيت الفنى للمسرح/قطاع اإلنتاج الثقافى

مسرح قصر ثقافة بورسعيد

الخميس والجمعة والسبت 

األثنين والثالثاء واألربعاء والخميس 

11-12-13  مارس 

المركز الثقافي ببورسعيد

- فرقة رضا للفنون الشعبية

)) البيت الفني للفنون الشعبية/ قطاع اإلنتاج الثقافى((



�س
ـــــــار

مـــــــــــ
  19 - 20  مارس

- ندوة عن الفن الشعبى البورسعيدى
 لألستاذ الدكتور/ محمد شبانة

- عرض راقص بمبوطى

قصر ثقافة بورسعيد

25 مارس

ندوة بعنوان
»أثر فن السمسمية على تشكيل الوعى لدى أهالى منطقة القنال«

قصر ثقافة بورسعيد

الجمعة والسبت

الخميس

)) المعهد العالى للفنون الشعبية / أكاديمية الفنون  ((

)) المجلس األعلى للثقافة ((



* باإلضافة إلى برناجم »صيف بورسعيد« املقدم من الهيئة العامة لقصور الثقافة خالل 
أ أنشطة الهيئة يف 

ً
أشهر الصيف )يونية ويوليو وأغسطس( يف حدائق بورسعيد، وأيض

كافة املواقع الثقافية هناك.
* من12 إلى 14 مارس ورشة تدريب يف جمال املسرح لألستاذ الدكتور/ مدحت الكاشف 

بقصر ثقافة بورسعيد مقدمة من املعهد العالى للفنون املسرحية - أكادميية الفنون
* من 19 إلى 21 مارس ورشة تدريب )سيناريو( يف جمال السينما  + فيلم قصير من 
العالى  املعهد  بورسعيد مقدمة من  ثقافة  بقصر  للسينما  العالى  املعهد  مشاريع طلبة 

للفنون املسرحية - أكادميية الفنون

24 - 25 - 26 - 27 مارس

العرض المسرحى »سيد درويش«

)) البيت الفني للفنون الشعبية /  قطاع اإلنتاج الثقافى ((

المركز الثقافي ببورسعيد

األربعاء والخميس  والجمعة  والسبت

باإلضافة إىل:





1  أبريل

 2 - 3 أبريل

 5   أبريل

-  حفل ألوركسترا آالت النفخ واإليقاع     
   بقيادة المايسترو الدكتور/ محمد الحناوى

- العرض المسرحى »سالب واحد«

   )) المعهد العالى للفنون المسرحية / أكاديمية الفنون ((

)) المعهد العالى لموسيقى الكونسيرفتوار / أكاديمية الفنون ((

- ندوة بعنوان »بورسعيد تاريخ للثقافة وآفاق لإلبداع«
  المحاضر األديب الروائى/ عاطف عبد الرحمن. 

مسرح قصر ثقافة بورسعيد

مسرح قصر ثقافة بورسعيد

متحف النصر للفن الحديث ببورسعيد

الخميس

الجمعة والسبت

األثنين

)) قطاع الفنون التشكيلية((



ل
ري

بــــــــــــــ
�أ

من       3      إىل     8    أبريل

 15   أبريل

من     20    إىل    24    أبريل

ملتقى فنون وثقافة نساء المناطق الساحلية يتضمن: حلقات بحثية 
ولقاءات توعوية وورش للحرف التقليدية والتراثية للمرأة الساحلية

  )) الهيئة العامة لقصور الثقافة ((

- ندوة بعنوان » بورسعيد في السينما المصرية«

  )) المجلس األعلى للثقافة ((

قصر ثقافة بورسعيد

قصر ثقافة بورسعيد

-  العرض المسرحي » كأنك تراه«

مسرح قصر ثقافة بورسعيد

من السبت إلى الخميس  

الخميس  

من الثالثاء  إلى السبت

 فرقة الطليعة 
البيت الفنى للمسرح /  قطاع اإلنتاج الثقافى



21 - 22 - 23 أبريل

من     22  أبريل إىل      6   مايو
-  االحتفاالت الرئيسية إلقليم القناة وسيناء

) حفل يتضمن أوبريت ومشاركة فرقة محافظة بورسعيد( 

حديقة األمل

- الفرقة القومية للموسيقى الشعبية حفل ) إنشاد دينى(

)) البيت الفنى للفنون الشعبية/ قطاع اإلنتاج الثقافى ((

المركز الثقافي ببورسعيد

األربعاء والخميس والجمعة

)) الهيئة العامة لقصور الثقافة ((



ل
ري

بــــــــــــــ
�أ

25   أبريل

27 - 28 - 29   أبريل

إحتفالية فنية بمناسبة أعياد تحرير سيناء 25 ابريل 
باإلضافة إلى احتفاالت ليالى رمضان:

1- معرض فن تشكيلى لفنانى بورسعيد
2- ورشة فنية لألطفال عن سيناء

3- محاضرة عن تحرير سيناء
4- عروض لفرقة بورسعيد

  )) الهيئة العامة لقصور الثقافة ((

العرض المسرحى »صحينا يا سينا«

قصر ثقافة بورسعيد
ضمن احتفاالت ليالي رمضان بحديقة األمل

مسرح قصر ثقافة بورسعيد

األحد

الثالثاء واألربعاء والخميس 

فرقة مسرح الساحة 
البيت الفنى للمسرح/ قطاع اإلنتاج الثقافى



30 أبريل
حفل إنشاد دينى للشيخ/ محمود ياسين التهامي

)) صندوق التنمية الثقافية ((

قصر ثقافة بورسعيد

الجمعة

برن���اجم »احتفاالت ليالي رمض���ان« املقدمة من الهيئة العام���ة لقصور الثقافة 
خ���الل الفترة من 10  إل���ى 25 رمضان متضمنة فرق من خمتلف أحناء اجلمهورية 

مبعدل فرقة يومًيا .

 م���ن 2 إل���ى 4 أبري���ل ورش���ة تدريب يف جم���ال املس���رح لألس���تاذ الدكتور/
 عالء قوق���ة مقدمه من )املعهد العال���ى للفنون املس���رحية( أكادميية الفنون

بقصر ثقافة بورسعيد .

باإلضافة إىل:





 27-28 مايو
-  فرقة باليه أوبرا القاهرة

  » الليلة الكبيرة« و »باليه زوربا«

المركز الثقافي ببورسعيد

الخميس والجمعة

)) دار األوبرا المصرية ((

من     19   إىل    22  مايو

)) البيت الفني للفنون الشعبية / قطاع اإلنتاج الثقافي ((

المركز الثقافي ببورسعيد

-  العرض المسرحي  » سيرة حب«

األربعاء والخميس والجمعة والسبت



يو
ـــــــــــا

مــــــــ
  26 - 27 - 28 مايو

28 مايو

-  فرقة أنغام الشباب  »شباب اليف«

   )) البيت الفني للفنون الشعبية / قطاع اإلنتاج الثقافي ((

ندوة عن أغانى المقاومة والنضال 
أ.د/ مصطفى سليم

وحفل غنائى لفرقة الموسيقى العربية

قصر ثقافة بورسعيد

مسرح قصر ثقافة بورسعيد

األربعاء والخميس والجمعة   

الجمعة   

   )) المعهد العالى للموسيقى العربية/ أكاديمية الفنون ((



و  إحتف���االت  رمض���ان  ش���هر  فت���رة  م���دار  عل���ى 
الثقاف���ة قص���ور  تقدمه���ا  الت���ي  رمض���ان   ليال���ي 

 يف حمافظة بورسعيد

يف الفت���رة من28 إل���ى30 مايو ورش مقدم���ة من )املعهد 
العالى للس���ينما(أكادميية الفنون ورشة تصوير فوتوغرافى 

بقصر ثقافة بورسعيد  

باإلضافة إىل:





من       1     إىل      8    يـونيه

9 - 10 - 11  يـونيه

-  ملتقى شباب الحدود الرابع
يضم الملتقى شباب المناطق الحدودية بواقع من محافظات »شمال وجنوب سيناء«  
و»حاليب وشالتين« و»أسوان« و»الوادى الجديد« »مطروح وسيوة« و»القاهرة« 

يتضمن:
ورش فنية، وورش أدبية في مجال الشعر والقصة، وحلقات بحثية

   )) الهيئة العامة لقصور الثقافة ((

فرقة رضا للفنون الشعبية 

   )) البيت الفنى للفنون الشعبية / قطاع اإلنتاج الثقافى ((

قصر ثقافة بورسعيد

المركز الثقافى ببورسعيد

األربعاء والخميس والجمعة



يه
نــــــــــــــــ

يو
 16 يونيه

  18 -19 يونيه

17 يونيه

ندوة بعنوان )يوميات بورسعيد( مع أنغام السمسمية
  عن الحياة اليومية والتقاليد البورسعيدية

  المحاضر: المؤرخ والشاعر/ محمد عبد القادر

   )) قطاع الفنون التشكيلية ((

ندوة عن »التنمية الثقافية في محافظة بورسعيد«

   )) المجلس األعلى للثقافة ((

متحف النصرللفن 
الحديث ببورسعيد

قصر ثقافة بورسعيد

عرض »الشاطئ«
   )) المعهد العالى للفنون المسرحية/ أكاديمية الفنون ((

قصر ثقافة بورسعيد

األربعاء   

الخميس

الجمعة و السبت



20 يـونيه

21  يـونيه

23-24-25 يونيه

ملتقى للموهوبين بإقليم القناة وسيناء الثقافى
  

 )) الهيئة العامة لقصور الثقافة ((
قصر ثقافة بورسعيد

-  ورشة عمل قشرة خشب
 

متحف النصر للفن  )) قطاع الفنون التشكيلية ((
الحديث ببورسعيد

-  عرض ألف ليلة وليلة ورقص حديث

   )) أكاديمية الفنون - المعهد العالى للبالية ((

الفرقة القومية للموسيقى الشعبية  )آالت شعبية(
   )) البيت الفنى للفنون الشعبية/ قطاع اإلنتاج الثقافى((

قصر ثقافة بورسعيد

المركز الثقافى ببورسعيد

24-25 يونيه

األحد

األثنين

األربعاء والخميس والجمعة

الخميس والجمعة





7-8-9 يوليو

8   يوليو

10-11  يوليو

-  العرض المسرحى للعرائس »على باب واألربعين حرامى«

   )) البيت الفنى للفنون الشعبية/ قطاع اإلنتاج الثقافى ((

-  ندوة بعنوان » بورسعيد ودورها في مكافحة اإلرهاب«

)) المجلس األعلى للثقافة ((

-  عرض »الهدية« 

)) المعهد العالى للفنون المسرحية / أكاديمية الفنون ((

المركز الثقافى ببورسعيد

قصر ثقافة بورسعيد

مسرح قصر ثقافة بورسعيد

األربعاء والخميس والجمعة

الخميس

السبت واألحد



يو
ـــــــــــــــــ

ول
ي

15  يوليو

18 يوليو

21-22-23  يوليو

-  حفل أوركسترا بيت العود العربى

  )) صندوق التنمية الثقافية ((

-  حفل الفرقة الموسيقية الخاصة بالمركز القومى للمسرح واإلعالن عن 
المسابقة البحثية الخاصة بـ: 

- تعبير الفنون الغنائية الشعبية عن ثقافة بورسعيد

  )) المركز القومى للمسرح/ قطاع اإلنتاج الثقافى ((

-  العرض المسرحى  » قواعد العشق األربعون«

  )) البيت الفنى للمسرح / قطاع اإلنتاج الثقافى ((

مسرح قصر ثقافة بورسعيد

مسرح قصر ثقافة بورسعيد

مسرح قصر ثقافة بورسعيد

الخميس

األحد

األربعاء والخميس والجمعة



 27  يوليو
وأهم  السويس  وقناة  بورسعيد  بتراث  للتعريف  ندوة    -
مع  والعمران  العمارة  على  وأثره  المدينة  تخطيط  مالمح 

عرض لتجارب التوثيق والحفاظ

السويس  وقناة  بورسعيد  بتاريخ  للتعريف  جوالت   -
بمعرفة  والمهتمين  للشباب  تنظم  والعمرانى  المعمارى 

تاريخ بورسعيد المعمارى

)) الجهاز القومى للتنسيق الحضارى بالتعاون مع الهيئة العامة 
لقصور الثقافة ومع أحد الجمعيات األهلية ببورسعيد ذات الشأن 

واالهتمام بالتراث((
مدينة بورسعيد

قصر ثقافة بورسعيد

الثالثاء



يو
ـــــــــــــــــ

ول
ي

  28  -29 -30 يوليو

من    29    يوليو إىل      2   أغسطس

-  ملتقى ذوى اإلحتياجات الخاصة  )الدورة الثانية(
عروض فنية لفرق ذوى اإلحتياجات الخاصة بمحافظات مصر ولمدة 5 أيام

-  العرض المسرحى » لحظة حب«

المركز الثقافى ببورسعيد

قصر ثقافة بورسعيد

))الهيئة العامة لقصور الثقافة((

األربعاء والخميس والجمعة

   )) البيت الفنى للفنون الشعبية/ قطاع اإلنتاج الثقافى ((



30 يوليو
ورشة رسم على الزجاج

متحف النصر ببورسعيد

الجمعة

   )) قطاع الفنون التشكيلية ((

يف  الفت���رة  ) 9-10-11  يولي���و ( ورش مقدمة من أكادميية 
 الفنون، ورش���ة تدريب يف جمال املس���رح لألس���تاذ الدكتور/

عاصم جناتى. بقصر ثقافة بورسعيد خالل

باإلضافة إىل:





من        2    إىل       6  أغسطس

من        7     إىل    13   أغسطس

من      11     إىل    13   أغسطس

ملتقى فنون وثقافة المرأة الحدودية يتضمن محاضرات وورش فنية وأدبية ولقاءات تفاعلية توعوية

   )) الهيئة العامة لقصور الثقافة ((

مهرجان مسرح الهواة في دورته الثامنة عشرة  ) 12 عمل مسرحى بجانب حفل اإلفتتاح(

   )) الهيئة العامة لقصور الثقافة ((

   )) البيت الفني للفنون الشعبية/ قطاع اإلنتاج الثقافى ((

قصر ثقافة بورسعيد

قصر ثقافة بورسعيد

المركز الثقافي ببورسعيد

من     15     إىل    16  أغسطس
-  العرض المسرحى  »جبر الخواطر«

  )) المعهد العالى للفنون المسرحية / أكاديمية الفنون ((

مسرح قصر ثقافة بورسعيد

األربعاء والخميس والجمعة

فرقة أنغام الشباب »تخت شرقى«



�س
سط

غ�
�أ

19   أغسطس
ندوة بعنوان »جهود بورسعيد في تحقيق التنمية المستدامة«

)) المجلس األعلى للثقافة ((
قصر ثقافة بورسعيد

قصر ثقافة بورسعيد

20 - 21   أغسطس

-  عرض  » سينما مـصر « 

المركز الثقافي ببورسعيد

-  إقامة عروض األفالم الفائزة في المهرجان 
القومى للسينما المصرية ) الدور 23(

الخميس

))  مركز اإلبداع الفني/ صندوق التنمية الثقافية ((

  )) صندوق التنمية الثقافية ((



25 - 26 -27  أغسطس
-  الفرقة القومية للموسيقى الشعبية  ) إنشاد ديني(

   )) البيت الفني للفنون الشعبية / قطاع اإلنتاج الثقافى ((

-  ورشة مالبس تراثية

   )) قطاع الفنون التشكيلية ((

-  جوالت للتعريف بتاريخ بورسعيد وقناة السويس المعمارى والعمرانى 

المركز الثقافي ببورسعيد

مدينة بورسعيد

متحف النصر ببورسعيد

23   أغسطس

30   أغسطس

األثنين

األربعاء والخميس والجمعة

األثنين

 )) الجهاز القومى للتنسيق الحضارى بالتعاون مع أحد 
الجمعيات األهلية والهيئة العامة لقصور الثقافة  ((

يف الفترة )6 -7 -8 أغس���طس( الورش املقدمة من أكادميية الفنون، 
ورشة تدريب يف جمال املسرح د/ هنادى عبد اخلالق بقصر ثقافة بورسعيد

باإلضافة إىل:





من        2     إىل       6  سبتمرب

من       8     إىل    10   سبتمرب

9  سبتمرب

-  الملتقى الحرفى األول للقصور المتخصصة بعنوان 
   »اإلتجاهات التنموية للحرف التراثية المصرية«

   )) الهيئة العامة لقصور الثقافة ((

-  فقرات متنوعة من سيرك مسرحى

   )) البيت الفنى للفنون الشعبية/ قطاع اإلنتاج الثقافى ((

-  ندوة  بعنوان » بورسعيد من منظور األدباء والكتاب«

   )) المجلس األعلى للثقافة ((

قصر ثقافة بورسعيد

مسرح قصر ثقافة بورسعيد

قصر ثقافة بورسعيد

الخميس



رب
تم

�سب
19 سبتمرب

من     20    إىل    27   سبتمرب

-  ندوة لبيت المعمار المصرى
   حول العمارة في بورسعيد ومدن القناة
    ورش فنية لألطفال عن فنون العمارة

قصر ثقافة بورسعيد

قصر ثقافة بورسعيد

-  أسبوع الدمج الثقافي أطفال المناطق الحدودية، يتضمن:
وعروض  وورش  حرفية  وورش  تشكيلية  فنون  ورش 
للعرائس والماريونيت وزيارات للمناطق التاريخية إلى جانب 

حلقة بحثية عن »أهمية قناة السويس الجديدة«

األحد

)) الهيئة العامة لقصور الثقافة ((

   )) صندوق التنمية الثقافية ((



من     22     إىل    24    سبتمرب

 27  سبتمرب

30 سبتمرب و 1 أكتوبر

   -  فرقة رضا للفنون الشعبية
)) البيت الفنى للفنون الشعبية/ قطاع اإلنتاج الثقافى ((

   -  ورشة نسيج رسم 
)) قطاع الفنون التشكيلية ((

حفلة جاال  ألشهر األغانى العالمية 
لفرقة أوبرا القاهرة مصحوبة برقصات لفرقة باليه أوبرا القاهرة

 )) دار األوبرا المصرية ((

المركز الثقافى ببورسعيد

المركز الثقافى ببورسعيد

متحف النصر ببورسعيد

األثنين

األربعاء والخميس 

يف الفت���رة م���ن )3-4 -5 س���بتمبر( ال���ورش املقدم���ة من 
أكادميية الفنون، ورش���ة تدريب يف جمال الس���ينما ) ورشة 

تصويرفوتوغرافى ( بقصر ثقافة بورسعيد

باإلضافة إىل:





من        1    إىل       6   أكتوبر

 4    أكتوبر

6-7-8    أكتوبر

-  »بينالى بورسعيد«.. معارض فن تشكيلى

   )) الهيئة العامة لقصور الثقافة ((

-  ورشة ديزى

   )) قطاع الفنون التشكيلية ((

-  العرض المسرحى »أنا العريس«
وتدور أحداثه عن الشهيد والترابط بين الشعب المصرى

   )) البيت الفنى للفنون الشعبية / قطاع اإلنتاج الثقافى ((

قصر ثقافة بورسعيد

متحف النصر ببورسعيد

المركز الثقافى ببورسعيد

األثنين

األربعاء والخميس والجمعة



بر
تو

�أ ك 14- 15 - 16 أكتوبر
-  معرض لفنانى الخط العربى

   )) صندوق التنمية الثقافية ((

قصر ثقافة بورسعيد

19-20-21  أكتوبر 
-  حفل فرقة أنغام الشباب »شباب اليف«

بعض األغانى الوطنية والمرتبطة بنصر أكتوبر

المركز الثقافى ببورسعيد

7 أكتوبر
-  أوبريت فنى عن نصر أكتوبر بمشاركة فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة

   )) الهيئة العامة لقصور الثقافة ((
قصر ثقافة بورسعيد

الخميس

الخميس  والجمعة والسبت

األربعاء والخميس والجمعة

   )) قطاع اإلنتاج الثقافى / البيت الفني للفنون الشعبية ((



  25-26 أكتوبر

26  أكتوبر

-  العرض المسرحى »موضوع حساس«

   )) المعهد العالى للفنون المسرحية/أكاديمية الفنون ((

-  جوالت للتعريف بتاريخ بورسعيد وقناة السويس 
المعمارى والعمرانى

مسرح قصر ثقافة بورسعيد

مدينة بورسعيد

20 أكتوبر
-  ندوة بعنوان »المقاومة الشعبية ألهالى القنال ضد العدوان الثالثى«

   )) المجلس األعلى للثقافة ((
قصر ثقافة بورسعيد

األثنين والثالثاء

الثالثاء

األرربعاء

   )) الجهاز القومى للتنسيق الحضاري بالتعاون مع أحد الجمعيات األهلية والهيئة العامة لقصور الثقافة ((





من        2    إىل      7   نوفمرب

من       8     إىل      9   نوفمرب

من     10     إىل   12    نوفمرب

-  الملتقى الثالث لفنون وثقافة العمال، يتضمن:  مجموعة من ورش الحرف التراثية والتقليدية 
للعمال إلى جانب لقاءات مفتوحة مع الشخصيات العامة والمؤثرة في هذا المجال

   )) الهيئة العامة لقصور الثقافة ((

- العرض المسرحى »األبرياء«
   ))  المعهد العالى للفنون المسرحية/أكاديمية الفنون((

قصر ثقافة بورسعيد

مسرح قصر ثقافة بورسعيد

المركز الثقافى ببورسعيد

- فرقة رضا للفنون الشعبية
   

)) البيت الفنى للفنون الشعبية/ قطاع اإلنتاج الثقافى((



رب
فم

نو
اخلميس     11   نوفمرب 

اخلميس     18  نوفمرب

من     22     إىل    27  نوفمرب

-  ورش فنية وورش حكى بالعرائس ورسم  وعرض مسرح عرائس

    )) دار الكتب والوثائق القومية ((

-  ندوة بعنوان :
   »المعالم األثرية لمدينة بورسعيد وتأثيرها على التنمية في مصر« 

   )) المجلس األعلى للثقافة ((

-  المؤتمر العلمى الخامس ألطلس المأثورات الشعبية، تحت عنوان 
»قناة السويس والموروث الشعبى المصرى« بمناسبة إحتفالية 150 

عاما على إفتتاح قناة السويس 
   )) الهيئة العامة لقصور الثقافة ((

قصر ثقافة بورسعيد

قصر ثقافة بورسعيد

قصر ثقافة بورسعيد



من     24    إىل    26  نوفمرب

 26 - 27  نوفمرب

الفرقة القومية للموسيقى العربية  )آالت شعبية(

    )) البيت الفنى للفنون الشعبية / قطاع اإلنتاج الثقافى ((

العرض المسرحى  »احكى يا سمسية«

المركز الثقافى ببورسعيد

المركز الثقافى ببورسعيد

الجمعة والسبت

    )) المعهد العالى للفنون الشعبية/ أكاديمية الفنون ((





من       8     إىل   10     ديسمرب

الثالثاء  14  ديسمرب

-  الفرقة القومية للفنون الشعبية

  )) البيت الفنى للفنون الشعبية / قطاع اإلنتاج الثقافى ((

المركز الثقافى ببورسعيد

قصر ثقافة بورسعيد

مدينة بورسعيد

-  اإلعالن عن  إدراج 10 شخصيات من أبناء محافظة بورسعيد ضمن مشروع »عاش هنا«

  )) الجهاز القومى للتنسيق الحضارى ((

السويس من خالل عرض  تراث بورسعيد وقناة  التعامل مع  التراث : »عرض تجارب  -  معرض 
مشاريع مقترحةـ  ونفذت أو تحت التنفيذ للحفاظ على التراث وكذلك عرض لمشاريع بعض من الطلبة 

التى تعاملت مع التراث«

  )) الجهاز القومـى للتنسيق الحضارى بالتعاون مع كلية هندسة بجامعة بورسعيد
      واألكاديمية العربية للعلوم البحـرية ((

-  جوالت للتعريف بتاريخ بورسعيد وقناة السويس المعمارى والعمرانى

)) الجهاز القومى للتنسيق الحضارى  بالتعاون مع أحد الجمعيات األهلية وقصور الثقافة  ((



رب
�سم

دي
اخلميس     16  ديسمرب

 23 ديسمرب

-  ندوة بعنوان  »الفدائى/ محمد مهران عثمان.. بطل بورسعيد 1956«
   )) المجلس األعلى للثقافة ((

-  )عيد النصر/ بورسعيد القومى(

-  حفل ختام فعاليات بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية

   )) جميع قطاعات الوزارة ((

قصر ثقافة بورسعيد

المركز الثقافى ببورسعيد

- إقامة معرض للكتاب لمدة 10 أيام ببورسعيد
وذلك خالل العام ويصاحبه معرض للحرف التراثية باإلضافة إلى ندوة عن تاريخ 
بورسعيد بالساحة الخلفية للمركز الثقافى ببورسعيد وسيتم تحديد موعده الحقًا.




