خطة شھر آيلول
م

اسم المركز

نوع النشاط

عنوان النشاط

القائم بالنشاط

التاريخ

الوقت

التل

محاضرة

الشطار والعيار

رضوان األحمر

2016/09/01

1ظھراً

التل

ورشة رسم

الفانوس

عال خالد

2016/09/05

12ظھراً

التل

ورشة خط

ورشة خط عربي بالرقعة )أحبك وطني(

سائد ميرو

2016/09/06

12ظھراً

التل

أمسية شعرية

ھذيان شاعر  -موطن الياسمين  -حروف
وأرقام  -صدى ذكرى  -وصيتي لحبيبتي  -لغتي

رجب عثمان  -رغدة عثمان

2016/09/08

1ظھراً

التل

جلسة استماع

صراع األلوان

أديبة صالح

2016/09/19

12ظھراً

التل

حلقة كتاب

أوالدنا بين التبعية واالستقالل

سميرة حجازي

2016/09/20

12ظھراً

التل

محاضرة

إدارة الضغوط النفسية

رغدة بلبل

2016/09/22

1ظھراً

التل

عرض فيديو

بائع التفاح

مريم الحليبي

2016/09/26

10صباحا ً

التل

ورشة عمل

أعمال يدوية )كروشيه(

روضة الشعار

2016/09/27

12ظھراً

التل

محاضرة

قل لي من تصاحب أقل لك من أنت

محمد ربيع الرفاعي

2016/09/29

1ظھراً

التواني

حلقة كتاب

قوانين التغير

حياة قاسم

2016/09/06

12ظھراً

التواني

نشاط اجتماعي

تنظيف الساحة الرئيسية

مجموعة من أطفال القرية

2016/09/07

11صباحا ً

التواني

عرض فيديو

رحلة في الكون

محمد اسماعيل

2016/09/08

3ظھراً

التواني

ورشة رسم

أھالً بالمدرسة

محمد ديب ابراھيم

2016/09/19

11صباحا ً

التواني

جلسة استماع

معالم وأسواق دمشق القديمة

ھناء عليان

2016/09/21

11صباحا ً

التواني

محاضرة

كيف تكون معلما ً موثراً

عائشة اسماعيل

2016/09/22

12ظھراً

التواني

محاضرة

لغتي الجميلة

حسن حمزة

2016/09/25

12ظھراً

التواني

جلسة استماع

كيف أكون طالبا ً محبوبا ً

سعدية النجار

2016/09/28

11صباحا ً

التواني

حلقة كتاب

صفحات من دفاتر األزمة

ايمان مقصود

2016/09/29

12ظھراً

الجبة

حلقة كتاب

االقتصاد المنزلي

خالد ضاھر

2016/09/01

4عصراً

الجبة

محاضرة

االعتناء باألشجار المثمرة

مصطفى عمر

2016/09/03

4عصراً

الجبة

ورشة رسم

األطفال والعيد

اطفال البلدة

2016/09/08

1ظھراً

الجبة

حلقة كتاب

االتفاقيات السورية اللبنانية

خالد عمر

2016/09/15

4عصراً

الجبة

ندوة

تھيئة الطفل للمدرسة

أيمن الخطيب  -عبد العليم
زيتون

2016/09/17

4عصراً

الجبة

محاضرة

االنتماء الوطني

عوض زيتون

2016/09/24

4عصراً

الجراجير

حلقة كتاب

االغتذاء البشري ومشكالته

رقية دره

2016/09/02

4عصراً

الجراجير

نشاط اجتماعي

مسابقة في الثقافة العامة لألطفال

رئيس المركز صالح دره

2016/09/08

12ظھراً

الجراجير

نشاط اجتماعي

التعرف على الطرق التراثية القديمة للحصاد
والبيادر

رئيس المركز صالح دره

2016/09/13

11صباحا ً

الجراجير

محاضرة

سورية رمز المقاومة والصمود

أحمد بكر

2016/09/16

4عصراً

الجراجير

ورشة رسم

العودة الى المدرسة

رئيس المركز صالح دره

2016/09/19

11صباحا ً

الجراجير

ندوة

ارشادات ونصائح تربوية الستقبال العام
الدراسي الجديد

رئيس المركز صالح دره -
عبد المنعم العبد  -سعد ﷲ
صالح

2016/09/20

11صباحا ً

الجراجير

جلسة استماع

جلسة لغوية )األسماء الخمسة(

رئيس المركز صالح دره

2016/09/25

11صباحا ً

الجراجير

محاضرة

اللغة العربية وضرورة االھتمام بھا

عبد المنعم العبد

2016/09/27

12ظھراً

الحرجلة

ندوة

نحو بناء قرية خالية من األمية

اناس العش  -خولة
الرفاعي  -منال العش

2016/09/01

11صباحا ً

الحرجلة

عرض فيديو

حياة النبات

رئيس المركز محمود
زعيتر

2016/09/04

11صباحا ً

الحرجلة

ورشة عمل

زيارة مركز رياض الھدى للمشاركة في ورشة
عمل

رئيس المركز محمود
زعيتر

2016/09/05

11صباحا ً

الحرجلة

محاضرة

معا ً يداً بيد لإلقالع عن التدخين

خالد طعمة

2016/09/08

11صباحا ً

الحرجلة

جلسة استماع موسيقية

معزوفة للسيد محمد عبد الكريم

رئيس المركز محمود
زعيتر

2016/09/11

11صباحا ً

الحرجلة

نشاط اجتماعي

حملة توعية )بلدي أجمل ( بمناسبة اليوم
العالمي لألوزون

ادارة المركز الثقافي ولجنة
أصدقاء المركز

2016/09/12

11صباحا ً

الحرجلة

محاضرة

تدمر قبلة التاريخ )بمناسبة اليوم العالمي
للسياحة(

أمانة زيتوني

2016/09/26

11صباحا ً

الحرجلة

حلقة كتاب

األتمتة واللغة

أحمد شھاب

2016/09/29

11صباحا ً

الديماس

حلقة كتاب

التنمية الثقافية للطفل العربي

تماضر حجيري

2016/09/01

1ظھراً

الديماس

محاضرة

أثر االعالم في توعية الشباب

رئيس المركز محمد عصام
التقي

2016/09/04

2ظھراً

الديماس

نشاط اجتماعي

جلسة حوارية )المرأة ودورھا في المجتمع(

صفاء األحمد

2016/09/06

1ظھراً

الديماس

جلسة استماع

البطتان والسلحفاة

مالك حسن

2016/09/08

1ظھراً

الديماس

نشاط اجتماعي

جلسة حوارية )التوعية بأھمية الحوار
الوطني(

منذر مطر

2016/09/18

1ظھراً

الديماس

جلسة استماع موسيقية

صباح فخري

ناصر مطر

2016/09/20

1ظھراً

الديماس

جلسة استماع

البستان الجميل

تماضر حجيري

2016/09/22

1ظھراً

الديماس

محاضرة

اللغة العربية وأھميتھا

ناصر قويدر

2016/09/25

1ظھراً

الديماس

نشاط اجتماعي

جلسة حوارية )مساجد دمشق القديمة(

عمرو بايرلي

2016/09/26

2ظھراً

الديماس

عرض سينمائي

قصص الصمود )تراب الغرباء(

ناصر قويدر

2016/09/28

2ظھراً

الديماس

جلسة استماع

السلحفاة واألرنب

رئيس المركز محمد عصام
التقي

2016/09/29

1ظھراً

السحل

جلسة استماع

أحب أن أعرف اعالم أمتي )صالح الدين
األيوبي(

رئيس المركز حسين
اسماعيل

2016/09/01

10صباحا ً

السحل

جلسة استماع موسيقية

صباح فخري

رئيس المركز حسين
اسماعيل

2016/09/04

10صباحا ً

السحل

محاضرة

القيادة اإلدارية

خالد سنيور

2016/09/08

5عصراً

السحل

نشاط اجتماعي

جلسة لغوية )كتابة الھمزة المتوسطة على
النبرة(

رئيس المركز حسين
اسماعيل

2016/09/20

10صباحا ً

السحل

حلقة كتاب

المجتمع األھلي ودوره في بناء الديمقراطية

فرح شرف الدين

2016/09/21

12ظھراً

السحل

ورشة رسم

فصل الخريف

رئيس المركز حسين
اسماعيل

2016/09/25

10صباحا ً

السحل

محاضرة

األزمة والوضع الخدمي في البلدة بين الواقع
والتحديات

عزت سيف الدين

2016/09/26

12ظھراً

السحل

محاضرة

االستعداد للعام الدراسي وتجاوزه بتفوق

عيسى صديق

2016/09/29

1ظھراً

السيدة زينب

جلسة استماع

تدريبات في اللفظ اللغوي

اتحاد الكتاب والصحفيين
الفلسطينيين

2016/09/02

3ظھراً

السيدة زينب

ورشة عمل

حركات في رياضة التايكوندو

عمر ابراھيم

2016/09/05

1ظھراً

السيدة زينب

ندوة

التراث الشعبي لمدينة درعا

رئيس المركز ياسر محمد -
محمد فرحان محمد

2016/09/09

3ظھراً

السيدة زينب

أمسية أدبية

شعر  -قصة

2016/09/19

5عصراً

السيدة زينب

نشاط اجتماعي

اكتشاف المواھب االدبية الشابة

2016/09/23

3ظھراً

السيدة زينب

حلقة كتاب

التأھيل المھني لذوي االحتياجات الخاصة

ھيام عثمان

2016/09/26

1ظھراً

السيدة زينب

أمسية أدبية

شعر  -قصة

يحيى محي الدين  -دعاء
حسن  -حسان علي

2016/09/26

5عصراً

السيدة زينب

محاضرة

رؤية السيد الرئيس بشار األسد االستراتيجية
للغة العربية

أحمد نصار

2016/09/30

3ظھراً

الصبورة

عرض فيديو

سندباد

منال حسن

2016/09/04

11صباحا ً

الصبورة

حلقة كتاب

ھل يجب أن نقول ال ألطفالنا

عفاف ديب

2016/09/05

11صباحا ً

الصبورة

جلسة استماع

قصائد لألطفال من ديوان األطفال

مياسة عثمان

2016/09/06

11صباحا ً

الصبورة

ورشة رسم

سورية يا بلدي

يمان صالح

2016/09/07

11صباحا ً

الصبورة

نشاط اجتماعي

زيارة ألسواق دمشق القديمة

أصدقاء المركز

2016/09/11

11صباحا ً

الصبورة

جلسة استماع موسيقية

فريد األطرش

مثيال بدران

2016/09/19

11صباحا ً

الصبورة

حلقة كتاب

بعض قضايا الفكر العربي المعاصر

سعد الدين صالح

2016/09/20

11صباحا ً

الصبورة

محاضرة

اللغة العربية وأسباب استمراريتھا

رحمة بكور

2016/09/21

11صباحا ً

الصبورة

نشاط اجتماعي

زيارة للمدارس

أصدقاء المركز

2016/09/22

11صباحا ً

الصبورة

عرض فيديو

حكايات عالمية

نوار دغمان

2016/09/25

11صباحا ً

الصبورة

ندوة

الحفاظ على البيئة

أصدقاء المركز

2016/09/26

11صباحا ً

الصبورة

محاضرة

الجوالن في ذاكرة السينما تجسيد للصمود
والمقاومة

راتب قزاز

2016/09/27

11صباحا ً

الصبورة

ورشة رسم

الحفاظ على بيئة نظيفة

يمان صالح

2016/09/28

11صباحا ً

الضمير

نشاط اجتماعي

دورة تمريض بالتنسيق مع االتحاد النسائي

أسماء العسلي

2016/09/04

10صباحا ً

الضمير

محاضرة

اضطرابات النطق عند األطفال

محمد خطاب

2016/09/08

11:30ظھراً

أيمن الحسن  -تغريد مزيد -
رجاء السعايدة
اتحاد الكتاب والصحفيين
الفلسطينيين

الضمير

ندوة

واقع الخدمات في مدينة الضمير )البلدية -
الھاتف  -الكھرباء(

اعتدال شعبان  -حياة
القاضي  -مصطفى عيد

10:30 2016/09/12صباحا ً

الضمير

حلقة كتاب

اآلثار في الجوالن

محمد غزال

2016/09/14

10صباحا ً

الضمير

ورشة رسم

رسم حر

رئيس المركز غادة حمدان

2016/09/20

11:30ظھراً

الضمير

محاضرة

اللغة العربية في العملية التربوية

سليم العيسى

2016/09/22

12ظھراً

الضمير

محاضرة

أھم المواقع األثرية في دمشق

سمر سوار

10:30 2016/09/26صباحا ً

الضمير

جلسة استماع

بائع السمسم وشريكه

رئيس المركز غادة حمدان

2016/09/28

11صباحا ً

الغزالنية

ورشة رسم

فصل الصيف

عبد السالم قدور

2016/09/04

11صباحا ً

الغزالنية

حلقة كتاب

القوة واالرھاب جذورھما معا ً في عمق الثقافة
األمريكية

حسن يونس

2016/09/05

12ظھراً

الغزالنية

ندوة

العودة الى المدرسة

رئيس المركز قاسم زعيتر
 -حسين المطلق

2016/09/07

12ظھراً

الغزالنية

محاضرة

عقود للبيع

عالء قاسم

2016/09/12

12ظھراً

الغزالنية

جلسة استماع

السمكة المغرورة

رئيس المركز قاسم زعيتر

2016/09/14

12ظھراً

الغزالنية

جلسة استماع

اللغة العربية في المناھج الدراسية

حسين المطلق

2016/09/19

12ظھراً

الغزالنية

أمسية شعرية

غزل اجتماعي

حسام غزيل  -حسين
المطلق

2016/09/21

12ظھراً

الغزالنية

جلسة استماع

الجاھة ودورھا في الحياة االجتماعية

رئيس المركز قاسم زعيتر

2016/09/26

12ظھراً

الغزالنية

محاضرة

صحة األسنان

أبي جبر

2016/09/28

12ظھراً

الغزالنية

عرض فيديو

خيط الحياة

زائدة الحلبي

2016/09/29

12ظھراً

القطيفة

حلقة كتاب

االحترام معالمه وتعليم الناشئة عليه

ألفت العجمي

2016/09/04

12ظھراً

القطيفة

ورشة رسم

فصل الخريف

رغدة السعيد

2016/09/05

11صباحا ً

القطيفة

محاضرة

تطوير مفھوم الجمال في اللغة العربية

سابر أبو الريش

2016/09/07

12ظھراً

القطيفة

جلسة استماع موسيقية

صبحي جارور

حسين محب الدين

2016/09/08

12ظھراً

القطيفة

حلقة كتاب

األمراض الذھنية عند الراشد

روعة رضوان

2016/09/19

12ظھراً

القطيفة

نشاط اجتماعي

جلسة حوراية )األمثال الشعبية(

رئيس المركز صالح غنيم

2016/09/20

12ظھراً

القطيفة

محاضرة

التمائل والتوازن في التصاميم المستلھمة من
التراث

رامي السعيد

2016/09/21

12ظھراً

القطيفة

ورشة رسم

مالمح الزمن في رسم الوجوه

رواد السعيد

2016/09/26

12ظھراً

القطيفة

عرض فيديو

األميرة نرجس

حسين محب الدين

2016/09/28

12ظھراً

الكسوة

محاضرة

الصحة اإلنجابية

فاطمة الشعار

2016/09/01

12ظھراً

الكسوة

نشاط اجتماعي

جلسة حوارية )اللغة العربية لغتنا األم(

المركز مع فعاليات سياسية
واجتماعية وتربوية

2016/09/07

12ظھراً

الكسوة

حلقة كتاب

مغني اللبيب

غصون الشيخ

2016/09/08

12ظھراً

الكسوة

ورشة عمل

األلوان

المركز مع مجموعة من
األطفال

2016/09/11

12ظھراً

الكسوة

ندوة

األخطاء في تربية األوالد

ازدھار حسن  -وداد صخر
 -فاطمة مرعي

2016/09/14

12ظھراً

الكسوة

جلسة استماع

اسمھان

رئيس المركز محمد خير
صخر

2016/09/15

1ظھراً

الكسوة

محاضرة

الحفاظ على التراث

سمر الشيخ

2016/09/18

12ظھراً

الكسوة

محاضرة

سورية رمز الصمود والمقاومة

محمود العابد

2016/09/22

12ظھراً

الكسوة

أصبوحة شعرية

قصائد وطنية وقومية

ماھر محمد  -محمد حسين
 -فادي عيسى

2016/09/28

1ظھراً

الكسوة

نشاط اجتماعي

جلسة حوارية )أھمية مرحلة الطفولة في عمر
اإلنسان(

المركز مع فعاليات متعددة

2016/09/29

12ظھراً

المقيليبة

محاضرة

دور االعالم في المرحلة الراھنة

عماد القادري

2016/09/01

1ظھراً

المقيليبة

جلسة استماع

المحافظة على التراث الشعبي

رئيس المركز عامر خلف

2016/09/04

12ظھراً

المقيليبة

عرض فيديو

اإلحسان الى الجار

رئيس المركز عامر خلف

2016/09/06

11صباحا ً

المقيليبة

حلقة كتاب

اآلباء والتربية المعاصرة

مريم الغزاوي

2016/09/08

1ظھراً

المقيليبة

محاضرة

الوسطية في اإلسالم ومحاربة الفكر التكفيري

انعام رزوق

2016/09/11

1ظھراً

المقيليبة

جلسة استماع

المحافظة على الممتلكات العامة

رئيس المركز عامر خلف

2016/09/18

12ظھراً

المقيليبة

ورشة رسم

رسم خارطة الوطن العربي

رئيس المركز عامر خلف

2016/09/20

11صباحا ً

المقيليبة

نشاط اجتماعي

زيارة الى مركز اإليواء

رئيس المركز عامر خلف

2016/09/22

10صباحا ً

المقيليبة

حلقة كتاب

طفلك في مرحلة الروضة

محاسن الشيخ

2016/09/26

1ظھراً

المقيليبة

جلسة استماع

حكايات شعبية أرمنية

رئيس المركز عامر خلف

2016/09/28

11صباحا ً

الناصرية

جلسة استماع

الحارث بن عباد

رئيس المركز خالد خضرة

2016/09/04

10صباحا ً

الناصرية

ورشة رسم

مجموعة الصف ) 3+2رسم طبيعة صامتة(

زياد جبارة

2016/09/06

10صباحا ً

الناصرية

ورشة رسم

مجموعة الصف ) 5+4رسم طبيعة صامتة(

زياد جبارة

2016/09/07

10صباحا ً

الناصرية

ورشة رسم

مجموعة الصف ) 6رسم طبيعة صامتة(

زياد جبارة

2016/09/08

10صباحا ً

الناصرية

جلسة استماع

مجموعة أبطال الفتح االسالمي

رئيس المركز خالد خضرة

2016/09/11

10صباحا ً

الناصرية

ورشة رسم

مجموعة الصف ) 3+2رسم طبيعة صامتة(

زياد جبارة

2016/09/13

10صباحا ً

الناصرية

ورشة رسم

مجموعة الصف ) 5+4رسم طبيعة صامتة(

زياد جبارة

2016/09/14

10صباحا ً

الناصرية

ورشة رسم

مجموعة الصف ) 6رسم طبيعة صامتة(

زياد جبارة

2016/09/15

10صباحا ً

الناصرية

محاضرة

العودة الى المدرسة

أحمد خضرة

2016/09/24

10صباحا ً

النبك

جلسة استماع

قراءة قصص

رحاب غجغوج

2016/09/04

11صباحا ً

النبك

نشاط اجتماعي

فعالية التنمية االجتماعية )دعم نفسي لليافعين(

ھنيدة معقالي

2016/09/05

6مسا ًء

النبك

حفل

حوار زجلي عن التمسك بالوطن

ابراھيم عبد ﷲ  -محمد
العبد ﷲ  -محمود المغربي

2016/09/06

6مسا ًء

النبك

نشاط اجتماعي

فعالية التنمية االجتماعية )حوار مع ذوي
االعاقة(

أحمد موسى حسن

2016/09/07

6مسا ًء

النبك

حلقة كتاب

الضرائر في اللغة العربية

مروى النفوري

2016/09/11

6مسا ًء

النبك

نشاط اجتماعي

فعالية التنمية االجتماعية الدعم النفسي )بھجة
العيد(

منى بحبوح

2016/09/12

6مسا ًء

النبك

نشاط اجتماعي

فعالية بالفرح نلونھا )ألعاب العيد(

ميس الھدر

2016/09/15

6مسا ًء

النبك

ورشة رسم

فعالية التنمية االجتماعية الدعم النفسي )رسم
حر (

أحمد فخر الدين

2016/09/19

6مسا ًء

النبك

محاضرة

احياء متعة العلم

فاروق النفوري  -خالد
الشاقي

2016/09/20

6مسا ًء

النبك

نشاط اجتماعي

فعالية التنمية االجتماعية )زيارة ذوي االعاقة
الى شعبة الھالل األحمر بالنبك(

أنوار الشاقي

2016/09/21

6مسا ًء

النبك

محاضرة

كيف نحيا سعداء

نايفة عرب  -مأمون
القادري

2016/09/22

6مسا ًء

النبك

محاضرة

األغاني التراثية

مھا مرشاق

2016/09/27

6مسا ًء

النبك

ورشة رسم

فعالية بالفرح نلونھا )ورشة رسم حر(

مصطفى غجغوج

2016/09/29

6مسا ًء

الھامة

محاضرة

لغتنا منارة حضارتنا

رئيس المركز ازدھار
ياسين

2016/09/01

11صباحا ً

الھامة

أمسية أدبية وتراثية

قطوف تراثية شعرية

رئيس المركز ازدھار
ياسين

2016/09/05

11صباحا ً

الھامة

ندوة

محو أمية الفتاة و أثره على المجتمع

كفاح األعرج

2016/09/08

11صباحا ً

الھامة

جلسة استماع

جلسة استماع قصصية للناشئة األصحاء
وذوي االحتياجات الخاصة )من مذكرات عالء -
أھالً بمدرستي(

ريما زھرية

2016/09/18

11صباحا ً

الھامة

حلقة كتاب

في بناء النص وداللته

سامية الدھان

2016/09/19

11صباحا ً

الھامة

ورشة رسم

ورشة رسم وأعمال يدوية

رؤى حج ابراھيم

2016/09/22

11صباحا ً

الھامة

نشاط اجتماعي

حروف وألوف

رئيس المركز ازدھار
ياسين

2016/09/25

11صباحا ً

الھامة

محاضرة

الصحة العامة والبيئة

وائل ديب

2016/09/26

11صباحا ً

الھيجانة

عرض سينمائي

فيلم جوليا

رئيس المركز ابراھيم سعيد

2016/09/01

12ظھراً

الھيجانة

جلسة استماع موسيقية

زكية أحمد

نيرمين وردة

2016/09/05

12ظھراً

الھيجانة

محاضرة

ثقافة المقاومة في الشعر العربي

محمد خير ضيف ﷲ

2016/09/08

4عصراً

الھيجانة

جلسة استماع

مشيدات دمشق ذوات األضرحة وعناصرھا
الجمالية

رمزية مفلح

2016/09/19

12ظھراً

الھيجانة

عرض فيديو

خيط الحياة

نيرمين وردة

2016/09/20

11صباحا ً

الھيجانة

ورشة رسم

أھال مدرستي

رئيس المركز ابراھيم سعيد

2016/09/21

11صباحا ً

الھيجانة

حلقة كتاب

الموجز في البالغة والعروض

مجد مفلح

2016/09/22

12ظھراً

الھيجانة

نشاط اجتماعي

لقاء مع دورات محو األمية في البلدة

المركز مع فعاليات البلدة

2016/09/22

4عصراً

الھيجانة

حلقة كتاب

الرأي العام

مھا محمد

2016/09/26

12ظھراً

الھيجانة

محاضرة

مرض سرطان الثدي وضرورة الكشف المبكر

ملك ويحة

2016/09/29

4عصراً

أشرفية
صحنايا

أمسية أدبية

أمسية أدبية موسيقية )ومضات(

نزار مزھر

2016/09/01

6مسا ًء

أشرفية
صحنايا

نشاط اجتماعي

مشروع حصر تراث أشرفية صحنايا )(6

المركز مع فعاليات أھلية

2016/09/18

12ظھراً

أشرفية
صحنايا

محاضرة

كيف نفعل دور المجتمع األھلي

رئيس المركز لمى سالمة

2016/09/19

12ظھراً

أشرفية
صحنايا

حلقة كتاب

الدوس النحوي في األندلس )د .أيمن ھشام
ياسين(

يحيى أبو شقرا

2016/09/22

12ظھراً

أشرفية
صحنايا

عرض فيديو

سندريال

سومر الحسين

2016/09/26

12ظھراً

أشرفية
صحنايا

جلسة استماع موسيقية

سليم سروة

عال سالمة

2016/09/27

12ظھراً

أشرفية
صحنايا

محاضرة

الغذاء والشراب )معلومات ونصائح(

محمد عبد ﷲ

2016/09/29

12ظھراً

بدا

محاضرة

يوم الطفل العربي

رئيس المركز مأمون
خراطة

2016/09/04

11صباحا ً

بدا

محاضرة

اللغة العربية وتحدياتھا

مسرة مرعي

2016/09/07

11صباحا ً

بدا

جلسة استماع

ثياب الملك

ادارة المركز بالتعاون مع
مدرسة بدا الجديدة

2016/09/11

11صباحا ً

بدا

حلقة كتاب

دمشق القديمة

ياسين مرعي

2016/09/14

11صباحا ً

بدا

جلسة استماع

الشباب المراھق

رئيس المركز مأمون
خراطة

2016/09/18

11صباحا ً

بدا

عرض فيديو

حديقة الحروف

ھال شيتي

2016/09/22

11صباحا ً

بدا

جلسة استماع موسيقية

محمد عبد الوھاب

رئيس المركز مأمون
خراطة

2016/09/25

11صباحا ً

بدا

ورشة رسم

فصل الخريف

ادارة المركز بالتعاون مع
مدرسة بدا الجديدة

2016/09/29

11صباحا ً

بلودان

محاضرة

الفروق الفردية في المدرسة

عدلة ابو خديجة

2016/09/03

1ظھراً

بلودان

عرض فيديو

احترام المعلم

رشا حمو

2016/09/06

12ظھراً

بلودان

محاضرة

كيف يستقبل الطالب العام الدراسي

ليلى اسماعيل

2016/09/18

1ظھراً

بلودان

حلقة كتاب

القيم االجتماعية في الريف

ھائل المھر

2016/09/19

1ظھراً

بلودان

ورشة عمل

عمل ديكور من الجص

وسيم حمو

2016/09/20

12ظھراً

بلودان

عرض فيديو

أھالً بالمدرسة

باسمة عمر

2016/09/22

12ظھراً

بلودان

محاضرة

التأھيل المھني للمعاقين

صونيا عساف

2016/09/25

1ظھراً

بلودان

جلسة استماع

تحية الى جيشنا الباسل

صفاء عالء الدين

2016/09/26

12ظھراً

بلودان

حلقة كتاب

قصص من عبق الماضي

محمد عائشة

2016/09/27

1ظھراً

بلودان

محاضرة

كيف تعلمون أطفالكم اللغة العربية

مضر الخوري

2016/09/29

1ظھراً

بيت تيما

نشاط اجتماعي

زيارة للمركز الصحي

ادارة المركز

2016/09/04

10صباحا ً

بيت تيما

حلقة كتاب

كبرى اليقينيات الكونية

محمد شحادة جمعة

2016/09/06

12ظھراً

بيت تيما

محاضرة

كيف نقرأ ونجتھد مع بداية العام الدراسي
الجديد

منذر حيدر

2016/09/21

12ظھراً

بيت تيما

جلسة استماع

قراءة من ديوان األطفال للشاعر سليمان
العيسى

ادارة المركز

2016/09/25

12:30ظھراً

تلفيتا

محاضرة

أثر وسائل اإلعالم في توجيه الشباب

أسعد شلھوم

2016/09/01

5عصراً

تلفيتا

جلسة استماع

لغة عربية )ألف التفريق(

رئيس المركز أنس قاسم

2016/09/04

1ظھراً

تلفيتا

نشاط اجتماعي

الطفل والقراءة

ھالة القاضي

2016/09/06

1ظھراً

تلفيتا

حلقة كتاب

قرى الطين

محمود شلھوم

2016/09/08

1ظھراً

تلفيتا

محاضرة

العائلة والعام الدراسي الجديد

محمد المحمد

2016/09/18

1ظھراً

تلفيتا

ورشة رسم

مدرستي

ماجدة عيشة

2016/09/20

1ظھراً

تلفيتا

حلقة كتاب

)كيف نتعلم اإلعراب(

حمود سليم

2016/09/22

2ظھراً

تلفيتا

عرض فيديو

النظافة الشخصية

ماجد عيشة

2016/09/26

1ظھراً

تلفيتا

جلسة استماع

حكاية الصديق

أنس قاسم

2016/09/29

1ظھراً

جبعدين

محاضرة

أھم أمراض الشتاء والوقاية منھا

أنس سيالن

2016/09/01

11صباحا ً

جبعدين

محاضرة

أھم اآلثار التاريخية في القلمون

ميادة عموش

2016/09/12

11:30ظھراً

جبعدين

نشاط اجتماعي

لقاء مع مدراء المدارس بمناسبة العام
الدراسي الجديد

رئيس المركز راتب عموش

10:30 2016/09/15صباحا ً

جبعدين

جلسة استماع موسيقية

مھا الجابري

رئيس المركز راتب عموش

2016/09/18

4عصراً

جبعدين

عرض فيديو

عرض فيلم تعليمي )نطق األحرف(1

محمد حسون

2016/09/20

10صباحا ً

جبعدين

نشاط اجتماعي

المرأة السورية ودورھا في تربية الطفل

ريما شمعة

2016/09/21

11صباحا ً

جبعدين

عرض فيديو

عرض فيلم تعليمي )نطق األحرف(2

محمد حسون

2016/09/25

10صباحا ً

جبعدين

محاضرة

شرح مرسوم العفو الذي أصدره السيد الرئيس
بشار األسد

محمد راجح ضامن

2016/09/27

11:30ظھراً

جبعدين

جلسة استماع

أعالم من التاريخ

رئيس المركز راتب عموش

2016/09/29

10صباحا ً

جبعدين

نشاط اجتماعي

زيارة أحد عوائل الشھداء )الشھيد رائد عبادة( رئيس المركز راتب عموش

2016/09/30

2ظھراً

جديدة الخاص

احتفال

ختام النادي الصيفي لألطفال

فاطمة أحمد  -ميسون
اسماعيل  -أحمد مرسل

2016/09/01

10صباحا ً

جديدة الخاص

محاضرة

الواليات المتحدة األمريكية أم االرھاب في
العالم

بركات بركات

2016/09/06

12ظھراً

جديدة الخاص

محاضرة

العولمة وحماية التراث الثقافي

أنس نوارة

2016/09/08

12ظھراً

جديدة الخاص

ورشة رسم

مدرستي بيتي الثاني

ميسون اسماعيل

2016/09/15

10صباحا ً

جديدة الخاص

عرض فيديو

حكايات عالمية )الخاتم العجيب(

رئيس المركز ھيثم الرفاعي

2016/09/15

11صباحا ً

جديدة الخاص

محاضرة

التالعب بالوعي

عمر برغش

2016/09/15

1ظھراً

جديدة الخاص

نشاط اجتماعي

ملتقى المواھب )شعر  -غناء  -القاء(

فاطمة أحمد  -ميسون
اسماعيل

2016/09/15

3ظھراً

صباح فخري

أحمد مرسل

2016/09/15

5عصراً

جديدة الخاص

عرض سينمائي

انھيار الوھم ج - 3ج4

بالل خالد

2016/09/15

7مسا ًء

جديدة الخاص

ورشة رسم

فصل الخريف

فاطمة أحمد

2016/09/22

1ظھراً

جديدة الخاص

حلقة كتاب

اللغة العربية واقعا وارتقاء

أحمد سرية

2016/09/25

1ظھراً

جديدة الخاص

ندوة

التحضير للعام الدراسي والمشكالت التي
تواجه العملية التربوية

محمد خالد  -بسام البوش -
حسين الكيالني

2016/09/27

1ظھراً

جديدة الخاص

معرض

معرض لرسوم وأشغال األطفال

رئيس المركز ھيثم
الرفاعي  -أحمد مرسل

2016/09/28

11صباحا ً

جديدة الخاص

محاضرة

لقاء سياسي حول آخر المستجدات السياسية
والميدانية

حسن يونس

2016/09/29

1ظھراً

جديدة عرطوز

ورشة رسم

مدرستي

رغداء المحمود  -غيداء
عبود

2016/09/04

11صباحا ً

جديدة عرطوز

جلسة استماع

األرنب المغرور

دعاء صقر

2016/09/05

11صباحا ً

جديدة عرطوز

محاضرة

آفاق من حضارتنا العربية قبل االسالم

ماجد عبدﷲ شمس

2016/09/07

1ظھراً

جديدة عرطوز

محاضرة

الجوالن عبر التاريخ

عبد ﷲ المصري

2016/09/10

12ظھراً

جديدة عرطوز

عرض فيديو

األميرة والوحش

ھبة شحادة

2016/09/11

11صباحا ً

جديدة عرطوز

نشاط اجتماعي

ملتقى ثقافي حواري مع أصدقاء المركز

ادارة المركز  -أصدقاء
المركز

2016/09/18

12ظھراً

جديدة عرطوز

أمسية زجلية

قصائد زجلية

عارف النبواني

2016/09/21

1ظھراً

جديدة عرطوز

عرض سينمائي

إيبال

رئيس المركز سامر
المصري  -قاسم محمد

2016/09/22

12ظھراً

جديدة عرطوز

حلقة كتاب

تقنيات االقناع في االعالم الجماھيري

سمر جباعي

2016/09/24

12ظھراً

جديدة عرطوز

محاضرة

اللغة العربية وعالقتھا باللغات األخرى

ياسر شنيور

2016/09/25

12ظھراً

جديدة عرطوز

نشاط اجتماعي

زيارة الى مدرسة في البلدة

داليا نصر  -فيروز البيطار

2016/09/26

11صباحا ً

جديدة عرطوز

أمسية شعرية

شعر شعبي وبدوي

خالد الفرج

2016/09/28

1ظھراً

مھا الجابري

فيروز البيطار  -فادية
مشعل

2016/09/29

11صباحا ً

جرمانا

ورشة خط

التطورات التي طرأت على الخط

أحمد العبد ﷲ األسعد

2016/09/01

10صباحا ً

جرمانا

نشاط اجتماعي

رسم  -موسيقا  -مسرح تفاعلي

مديرية ثقافة الطفل

2016/09/03

7مسا ًء

جرمانا

نشاط اجتماعي

ملتقى جرمانا الثقافي )أدب وثقافة وفن يحدد
من قبل اتحاد الكتاب العرب(

المركز بالتعاون مع اتحاد
الكتاب العرب

2016/09/04

8مسا ًء

جديدة الخاص جلسة استماع موسيقية

جديدة عرطوز جلسة استماع موسيقية

جرمانا

نشاط اجتماعي

رسم  -موسيقا  -مسرح تفاعلي

مديرية ثقافة الطفل

2016/09/05

11صباحا ً

جرمانا

نشاط اجتماعي

رقصة زومبا

مديرية ثقافة الطفل

2016/09/05

12ظھراً

جرمانا

أمسية شعرية

كلمات يقطرھا الوطن

سليمان السلمان  -حامد
السيد

2016/09/06

8مسا ًء

جرمانا

حلقة كتاب

دراسة أول ظاھرة إنسانية  -الحب

ايناس الحجار

2016/09/07

10صباحا ً

جرمانا

ورشة خط

مدارس الخط العربي

أحمد العبد ﷲ األسعد

2016/09/08

10صباحا ً

جرمانا

نشاط اجتماعي

رسم  -موسيقا  -مسرح تفاعلي

مديرية ثقافة الطفل

2016/09/10

11صباحا ً

جرمانا

نشاط اجتماعي

ملتقى جرمانا الثقافي )أدب وثقافة وفن يحدد
من قبل اتحاد الكتاب العرب(

المركز بالتعاون مع اتحاد
الكتاب العرب

2016/09/11

8مسا ًء

جرمانا

نشاط اجتماعي

رسم  -موسيقا

مديرية ثقافة الطفل

2016/09/12

10صباحا ً

جرمانا

نشاط اجتماعي

رقصة زومبا

مديرية ثقافة الطفل

2016/09/12

12ظھراً

جرمانا

محاضرة

المرأة السورية بين الدستوروالقانون

ايمان ونوس

2016/09/13

8مسا ًء

جرمانا

عرض فيديو

مدينة المالئكة

راغدة عبد السالم

2016/09/14

10صباحا ً

جرمانا

ورشة خط

بين الخط والزخرفة

أحمد العبد ﷲ األسعد

2016/09/15

10صباحا ً

جرمانا

نشاط اجتماعي

رسم  -موسيقا  -مسرح تفاعلي

مديرية ثقافة الطفل

2016/09/17

12ظھراً

جرمانا

نشاط اجتماعي

ملتقى جرمانا الثقافي )أدب وثقافة وفن يحدد
من قبل اتحاد الكتاب العرب(

المركز بالتعاون مع اتحاد
الكتاب العرب

2016/09/18

8مسا ًء

جرمانا

نشاط اجتماعي

رسم  -موسيقا

مديرية ثقافة الطفل

2016/09/19

11صباحا ً

جرمانا

نشاط اجتماعي

رقصة زومبا

مديرية ثقافة الطفل

2016/09/19

12ظھراً

جرمانا

محاضرة

سورية الھوية الحضارية

سليم بركات

2016/09/20

8مسا ًء

جرمانا

محاضرة

المخدرات وتأثيرھا على المجتمع

علي سيجر

2016/09/21

10صباحا ً

جرمانا

ورشة خط

الحروفية والفن التشكيلي

أحمد العبد ﷲ األسعد

2016/09/22

10صباحا ً

جرمانا

نشاط اجتماعي

رسم  -موسيقا  -مسرح تفاعلي

مديرية ثقافة الطفل

2016/09/24

جرمانا

عرض سينمائي

ملتقى جرمانا الثقافي )عرض فيلم سينمائي(

المركز بالتعاون مع اتحاد
الكتاب العرب

2016/09/25

8مسا ًء

جرمانا

نشاط اجتماعي

رسم  -موسيقا

مديرية ثقافة الطفل

2016/09/26

11صباحا ً

جرمانا

نشاط اجتماعي

رقصة زومبا

مديرية ثقافة الطفل

2016/09/26

6مسا ًء

جرمانا

ندوة

نقد الفكر العربي

عيد درويش  -علي دياب

2016/09/27

8مسا ًء

جرمانا

ورشة عمل

دعم نفسي واجتماعي

وعد مصطفى

2016/09/28

10صباحا ً

جرمانا

ورشة خط

المنمنمات الحروفية

أحمد العبد ﷲ األسعد

2016/09/29

10صباحا ً

جيرود

محاضرة

أخطاء شائعة في تربية األطفال

بھاء عثمان

2016/09/04

11صباحا ً

جيرود

ندوة

مجالس عزاء النساء

رئيس المركز محمد سمور
 -عبد الجليل فرھود

2016/09/06

11صباحا ً

جيرود

جلسة استماع

تسھيل قواعد اللغة العربية لألطفال

قاسم غرة

2016/09/08

11صباحا ً

جيرود

محاضرة

البيئة  ...ھل أنا مسؤول؟

فادي عبد الدائم

2016/09/12

11صباحا ً

جيرود

حلقة كتاب

معجم مختار الصحاح

رانيا طالب

2016/09/22

11صباحا ً

جيرود

محاضرة

تكيس المبايض

نايف كريزان

2016/09/25

11صباحا ً

جيرود

نشاط اجتماعي

زيارة مركز ذوي االحتياجات الخاصة

رئيس المركز محمد سمور

2016/09/27

11صباحا ً

جيرود

محاضرة

أثر وسائل اإلعالم في توجيه الشباب

عبد الحليم الحكيم

2016/09/28

11صباحا ً

جيرود

عرض سينمائي

نسيم الروح

رئيس المركز محمد سمور

2016/09/29

11صباحا ً

حفير الفوقا

جلسة استماع

قاسم وريش اإلوز

رئيس المركز خالد الشيخ

2016/09/01

1ظھراً

حفير الفوقا

نشاط اجتماعي

ترشيد الماء

رئيس المركز خالد الشيخ

2016/09/04

1ظھراً

حفير الفوقا

محاضرة

الجوالن في عيون الرئيس بشار األسد

محمد خير ليال

2016/09/05

1ظھراً

حفير الفوقا

نشاط اجتماعي

التربية تحت مظلة األسرة

رئيس المركز خالد الشيخ

2016/09/07

1ظھراً

حفير الفوقا

أمسية شعرية

ميسلون

رئيس المركز خالد الشيخ

2016/09/11

1ظھراً

حفير الفوقا

حلقة كتاب

العناية بالطفل وبعالمه الداخلي

محمد علي ريمه

2016/09/12

1ظھراً

حفير الفوقا

ورشة رسم

رسم آثار سوريا

رئيس المركز خالد الشيخ

2016/09/18

1ظھراً

حفير الفوقا

محاضرة

اللغة العربية )المجاز(

محمد عبد ﷲ عساف

2016/09/20

1ظھراً

حفير الفوقا

جلسة استماع

أولى مغامرات المھر األبيض

رئيس المركز خالد الشيخ

2016/09/22

1ظھراً

حفير الفوقا

جلسة استماع

رجل من القش

رئيس المركز خالد الشيخ

2016/09/25

1ظھراً

حلبون

جلسة استماع

تاجر البندقية

محمد خطاب

2016/09/04

11:30ظھراً

حلبون

عرض فيديو

ذوي االحتياجات الخاصة

محمد خطاب

2016/09/07

11صباحا ً

حلبون

حلقة كتاب

كيف تعالج نفسك )ضغط الدم(

نايفة اللحام

2016/09/11

1ظھراً

حلبون

جلسة استماع

ترويض النمرة

محمد خطاب

2016/09/13

11:30ظھراً

حلبون

محاضرة

الھجرة وانعكاسھا على المجتمع

رئيس المركز موفق
كناكري

2016/09/19

2ظھراً

حلبون

جلسة استماع

روميو وجولييت

محمد خطاب

2016/09/25

11:30ظھراً

حلبون

عرض فيديو

أھالً مدرستي

محمد خطاب

2016/09/26

11:30ظھراً

حلبون

ورشة رسم

أھالً يا مدرستي

محمد خطاب

2016/09/21

11:30ظھراً

حلبون

جلسة استماع

أرض الذھب

محمد خطاب

2016/09/22

11:30ظھراً

حال

محاضرة

كلمة السيد الرئيس أمام مجلس الشعب
بمناسبة الدور التشريعي الثاني 7/6/2016

خالد عربية

2016/09/05

11صباحا ً

حال

جلسة استماع

من حكايات أيسوب

رئيس المركز وردة المھرج

2016/09/07

12ظھراً

حال

حلقة كتاب

أغاني الحصاد في ريف دمشق

رئيس المركز وردة المھرج

2016/09/11

1ظھراً

حال

جلسة استماع

أمير األطباء والشيخ الرئيس ابن سينا

رئيس المركز وردة المھرج

2016/09/19

10صباحا ً

حال

جلسة استماع

في سبيل العربية

رئيس المركز وردة المھرج

2016/09/21

1ظھراً

حال

ورشة رسم

فصل الخريف

رئيس المركز وردة
المھرج  -غنوة داالتي

2016/09/22

12ظھراً

حال

جلسة استماع

حكايات من أستونيا

رئيس المركز وردة المھرج

2016/09/25

10صباحا ً

حال

ورشة رسم

بمناسبة يوم السياحة العالمي )أحب سوريا
الغالية جميلة(

رئيس المركز وردة المھرج

2016/09/27

11صباحا ً

حال

ورشة عمل

شارك في تزيين صفك ومدرستك ومركزك
الثقافي

غنوة الداالتي

2016/09/29

12ظھراً

دير عطية

جلسة استماع

جاكلين آنسي)لغز البيت األصفر(

سوسن األزرق

2016/09/03

10صباحا ً

دير عطية

محاضرة

الفجوة بين اآلباء واألبناء

ابراھيم عبد الباقي

2016/09/05

6مسا ًء

دير عطية

محاضرة

لمحة عن تراث دير عطية

رئيس المركز ابراھيم زيادة

2016/09/08

12ظھراً

دير عطية

مسابقة

مسابقة في الثقافة العامة لألطفال

سوسن األزرق

2016/09/10

10صباحا ً

دير عطية

محاضرة

أصول الخط العربي

ثناء سلوطة

2016/09/12

10صباحا ً

دير عطية

عرض فيديو

خيط الحياة

رئيس المركز ابراھيم زيادة

2016/09/19

11صباحا ً

دير عطية

حفل

أحتفال فقرات متنوعة

قرية ذوي االحتياجات
الخاصة

2016/09/23

6مسا ًء

دير عطية

ورشة رسم

العودة الى المدرسة

رئيس المركز ابراھيم زيادة

2016/09/24

10صباحا ً

دير عطية

محاضرة

الذكاء العاطفي

ميساء عجم أوغلي

2016/09/26

6مسا ًء

دير عطية

نشاط اجتماعي

زيارة الى متحف دير عطية

رئيس المركز ابراھيم زيادة

2016/09/29

10صباحا ً

دير علي

جلسة استماع

إرضاء الناس غاية التدرك

سمر أبو فرح

2016/09/04

10صباحا ً

دير علي

محاضرة

دور األسرة والمدرسة في العام الدراسي الجديد

محمد خالد

2016/09/07

11صباحا ً

دير علي

نشاط اجتماعي

نظافة المدارس وتعقيم مياه الشرب

رئيس المركز فندي زين
الدين

2016/09/12

10صباحا ً

دير علي

جلسة استماع

فصاحة بخيل

جواھر ھالل

2016/09/19

11صباحا ً

دير علي

محاضرة

عظمة اللغة العربية

دينا أبو كحلة

2016/09/22

11صباحا ً

دير علي

جلسة استماع

البنت التي صارت حلوة

مجد حمدان

2016/09/27

10صباحا ً

دير قانون

جلسة استماع

القنيطرة )جرح الماضي وأمل المستقبل(

رئيس المركز منى عبود

2016/09/01

1:30ظھراً

دير قانون

محاضرة

االستعداد للعام الدراسي

عاطف سليمان

2016/09/04

5عصراً

دير قانون

ورشة رسم

رسم الجندي السوري كما يراه الطفل

رئيس المركز منى عبود

2016/09/06

1:30ظھراً

دير قانون

ندوة

تدور النفايات

ايمان عليا  -نيرمين وردة

2016/09/11

5عصراً

دير قانون

نشاط اجتماعي

تنظيف ضفة النھر

شباب وشابات من القرية

2016/09/15

1ظھراً

دير قانون

حلقة كتاب

دمشق القديمة وكنوزھا الدفينة

محسن عبود

2016/09/18

4:30عصراً

دير قانون

أمسية موسيقية

محمد عبد الكريم

رئيس المركز منى عبود

2016/09/23

4:30عصراً

دير قانون

حلقة كتاب

اللغة العربية )واقعا ً وارتقاء(

انتصار الصليبي

2016/09/25

4:30عصراً

دير قانون

محاضرة

دور األم في تنشئة جيل يتبنى سياسة المقاومة

ھيام اليوسف

2016/09/28

5عصراً

رأس المعرة

محاضرة

توثيق التراث بين التنظيم و االعتباطية

محمد محمود الرفاعي

2016/09/01

3:30ظھراً

رأس المعرة

محاضرة

االتصاالت في سورية

محمد خليل الرفاعي

2016/09/06

2:15ظھراً

رأس المعرة

نشاط اجتماعي

معايدة نقاط الجيش العربي السوري بمناسبة
عيد األضحى

رئيس المركز عمر جمعة

2016/09/12

11صباحا ً

رأس المعرة

جلسة استماع

من أجمل اشعار العرب في الوطن والحب
والجمال

رئيس المركز عمر جمعة -
ابراھيم أبو زيد

2016/09/15

3:30ظھراً

رأس المعرة

عرض فيديو

مسرحية بيت الدمى

رئيس المركز عمر جمعة

2016/09/19

6مسا ًء

رأس المعرة

محاضرة

مجلس الشعب :رقابة وتشريع وواقع وطموح

أحمد شريف زيتون

2016/09/22

6:30مسا ًء

سھيل عرفة

رئيس المركز عمر جمعة

2016/09/26

12ظھراً

رأس المعرة

ورشة رسم

عام دراسي جديد أمل جديد

رئيس المركز عمر جمعة

2016/09/27

12:30ظھراً

رأس المعرة

حلقة كتاب

في ظل ثقافتين شرقية وغربية

خبصة حيدر

2016/09/29

3:30ظھراً

رنكوس

محاضرة

ثقافة الحوار

أديب سوسق

2016/09/01

11صباحا ً

رنكوس

حلقة كتاب

البراعم تموت فوق األرصفة

محمد خير عبد السالم

2016/09/04

12ظھراً

رنكوس

محاضرة

نشوء حزب البعث العربي االشتراكي

أسامة سوسق

2016/09/08

12ظھراً

رنكوس

جلسة استماع

تحية الى أطفال االنتفاضة

غفران كريم

2016/09/18

11صباحا ً

رنكوس

حلقة كتاب

فلسطين التاريخية

ھيثم ضميرية

2016/09/22

12ظھراً

رنكوس

ورشة رسم

عدتي يامدرستي

غفران كريم

2016/09/25

11صباحا ً

رنكوس

محاضرة

اللغة العربية وتحديات العولمة

حسن خرسا

2016/09/27

12ظھراً

رنكوس

جلسة استماع

المرآة السحرية

محمود بعيون

2016/09/29

12ظھراً

زاكية

محاضرة

دور األديب في ازكاء الوعي الوطني

ابراھيم الفھاد

2016/09/01

3ظھراً

زاكية

حلقة كتاب

العمل الميداني في التراث الشعبي

روان الھبود

2016/09/04

2ظھراً

زاكية

نشاط اجتماعي

زيارة الى أماكن اإليواء )تنظيم األسرة(

تغريد نور الدين

2016/09/07

11صباحا ً

زاكية

عرض فيديو

السبع المدھش

رئيس المركز غسان طعمة

2016/09/10

2ظھراً

زاكية

محاضرة

دور وسائل اإلعالم في توجيه الشباب

جمال كوكش

2016/09/18

3ظھراً

زاكية

جلسة استماع موسيقية

فريد األطرش

رئيس المركز غسان طعمة

2016/09/19

3ظھراً

زاكية

حلقة كتاب

اللغة العربية واللغات األخرى

ريم المصري

2016/09/22

2ظھراً

زاكية

محاضرة

فلسطين دائما ً في قلب سوريا

نبال عوض

2016/09/25

3ظھراً

زاكية

نشاط اجتماعي

زيارة الى أماكن اإليواء )رعاية الطفولة
واألمومة(

الرا شحادة

2016/09/26

11صباحا ً

رأس المعرة جلسة استماع موسيقية

زاكية

أمسية شعرية

قصائد من ديوان سليمان العيسى

ھدى خالد  -بشار القادري -
حنان نور الدين

2016/09/28

3ظھراً

زاكية

محاضرة

زراعة الفطر

اسماعيل القادري

2016/09/29

12ظھراً

صحنايا

حفل

حفل موسيقي لألطفال )عزف مقطوعات
موسيقية بأنامل األطفال(

ادارة المركز

2016/09/01

6مسا ًء

صحنايا

حلقة كتاب

طرائق تدريس اللغة العربية

يحيى أبو شقرا

2016/09/05

12ظھراً

صحنايا

نشاط اجتماعي

ملتقى ثقافي )طائر الفينيق(

اسرة المركز بالتعاون مع
فھد الحاج علي

2016/09/08

6مسا ًء

صحنايا

ورشة رسم

لنرسم معا ً

رانيا نكد  -ملھم نصر

2016/09/10

5عصراً

صحنايا

محاضرة

األمثال الشعبية

لينا عريج

2016/09/19

5عصراً

صحنايا

أمسية شعرية

غزل وطني وزجل

فادي عيسى  -حسان العلي

2016/09/21

12ظھراً

صحنايا

جلسة استماع

كورال غنائي )طائر الفينيق(

منار نوير

2016/09/22

5عصراً

صحنايا

ورشة رسم

لنرسم معا ً

رانيا نكد  -أدھم قسام

2016/09/24

5عصراً

صحنايا

محاضرة

اسھاالت األطفال في فصل الصيف

ملحم العبيد

2016/09/26

6مسا ًء

صحنايا

محاضرة

االزمة التركية  -مظاھرھا  -أسبابھا  -نتائجھا

طعمة رزق

2016/09/28

6مسا ًء

صيدنايا

جلسة استماع

سلسلة تكوين شخصية الطفل )لماذا التكون
ودوداً  -الواثق بنفسه(

حنان خشوف

2016/09/05

10صباحا ً

صيدنايا

عرض فيديو

خيط الحياة

منال عازر

2016/09/06

10صباحا ً

صيدنايا

ورشة رسم

دمشق أم الياسمين

منال عازر  -وفاء األسعد -
حنان خشوف  -نوال كحال

2016/09/07

10صباحا ً

صيدنايا

محاضرة

سرطان الثدي عند النساء والوقاية منه

جورج خوري

2016/09/09

6مسا ًء

صيدنايا

نشاط اجتماعي

زيارة أماكن أثرية )تعرف على آثار بلدك(

كادر المركز ومجموعة من
أصدقاء المركز

2016/09/18

11:30ظھراً

صيدنايا

محاضرة

كيفية تحقيق األھداف من خالل الدراسة

ردينة بطرس

2016/09/20

11صباحا ً

صيدنايا

جلسة استماع موسيقية

أسمھان

ليندا أبو سكة

2016/09/21

11صباحا ً

صيدنايا

حلقة كتاب

101طريقة لتحفيز دوافعك

وفاء األسعد

2016/09/22

11صباحا ً

صيدنايا

محاضرة

كيف نتعلم اإلعراب

ايمان ضاھر

2016/09/26

11صباحا ً

صيدنايا

محاضرة

دور الثقافة في تعزيز بنية المواطن المعرفية
والثقافية

زلفا عالم

2016/09/28

11صباحا ً

صيدنايا

محاضرة

العادات والتقاليد المتوارثة باألعياد والمناسبات

رؤى أبو موسى

2016/09/29

11صباحا ً

محاضرة

تشجيع الزراعات المنزلية

ايناس مصطفى

2016/09/01

11:30ظھراً

عرض فيديو

األميرة والضفدع

ماري عيسى

2016/09/05

11:30ظھراً

جلسة استماع

مقتطفات من شعر جرير

بثينة حسن

2016/09/08

11:30ظھراً

عرض فيديو

البطل الكبير زھيرو

رنا علي

2016/09/12

11:30ظھراً

ضاحية األسد
بحرستا
ضاحية األسد
بحرستا
ضاحية األسد
بحرستا
ضاحية األسد
بحرستا

ضاحية األسد
بحرستا
ضاحية األسد
بحرستا
ضاحية األسد
بحرستا
ضاحية األسد
بحرستا

عرض فيديو

سندريال ج2

باسمة ريحان

2016/09/14

11:30ظھراً

حلقة كتاب

االدمان على االنترنت

بثينة حسن

2016/09/15

11:30ظھراً

جلسة استماع

مقتطفات من شعر األخطل

فاتن سلھب

2016/09/19

11:30ظھراً

عرض فيديو

حياة االمبراطور الجديدة

دارين فطوم

2016/09/22

11:30ظھراً

ضاحية قدسيا

ورشة عمل

تجارب علمية بسيطة لألطفال

يعرب نبھان

2016/09/01

11صباحا ً

ضاحية قدسيا

عرض فيديو

لحن الحياة

2016/09/04

11صباحا ً

ضاحية قدسيا

ورشة عمل

تعليم الصوف

2016/09/05

11صباحا ً

ضاحية قدسيا

ورشة رسم

رسم الطبيعة بأشكال بسيطة

2016/09/06

11صباحا ً

ضاحية قدسيا

جلسة استماع

األرنب األعمى

يمامة بكرو  -رزان موسى

2016/09/07

11صباحا ً

ضاحية قدسيا

ورشة عمل

آثار بالدي )قلعة حلب(

رزان كامل  -سھا العمري

2016/09/08

11صباحا ً

ضاحية قدسيا

نشاط اجتماعي

الملتق األدبي

ادارة المركز بالتعاون مع
قحطان بيرقدار

2016/09/19

11صباحا ً

ضاحية قدسيا

محاضرة

التعريف بمبادئ الحساب الذھني

صفاء شرقاوي

2016/09/22

11صباحا ً

ضاحية قدسيا

محاضرة

في عيون اللغة

رائد الحفري

2016/09/25

2ظھراً

ضاحية قدسيا

محاضرة

دور اللعب ونمو شخصية الطفل

ھجينة عجيب

2016/09/27

11صباحا ً

ضاحية قدسيا

أمسية أدبية

قصة  -شعر

ديمة داوودي  -سوزان
الصعبي  -عالية النعيمي

2016/09/29

12ظھراً

عرطوز

ندوة

حوار انتصارات الجيش العربي السوري في
حلب

أمين الفرقة الحزبية في
عرطوز

2016/09/05

11صباحا ً

عرطوز

حلقة كتاب

األعمال الشعرية الكاملة )أبو القاسم الشابي(

خولة الخياط

2016/09/08

10صباحا ً

عرطوز

محاضرة

الحفاظ على اآلثار ودور البلديات والمجتمع
المحلي في الحفاظ عليھا

عبد ﷲ مرعي

2016/09/18

11صباحا ً

عرطوز

جلسة استماع

عن التلوث البيئي ومصادر التلوث

عماد سويد

2016/09/21

11صباحا ً

عرطوز

ورشة رسم

العودة الى المدرسة

خولة الخياط

2016/09/25

11صباحا ً

عرطوز

حلقة كتاب

الفسيفساء السورية والمعتقدات الدينية القديمة

ھناء قويدر

2016/09/28

11صباحا ً

عرطوز

حلقة كتاب

إدارة األزمات واإلدارة باألزمات

رئيس المركز عبده قاسم

ھبة عبد الرحمن  -فاديا
حيدر
رادھا عشي  -سماھر
الحسن
سھا العمري  -مزينة
التوامي

10:30 2016/09/29صباحا ً

عرنة

عرض سينمائي

تراب الغرباء

رئيس المركز ھيثم معن

2016/09/01

11صباحا ً

عرنة

ورشة رسم

الطبيعة

رنا كبول

2016/09/04

11صباحا ً

عرنة

جلسة استماع

قصة اإلعراب )الفعل(

فادي أبو عقل

2016/09/08

11صباحا ً

عرنة

حلقة كتاب

المحافظة على البيئة

عصام أبو مرة

2016/09/22

11صباحا ً

عرنة

عرض سينمائي

الليل

رئيس المركز ھيثم معن

2016/09/25

11صباحا ً

عرنة

جلسة استماع

أھمية السياحة

ميادة يعقوب

2016/09/27

11صباحا ً

عسال الورد

ورشة عمل

عمل يدوي

رئيس المركز أحمد خلوف

2016/09/05

1ظھراً

عسال الورد

حلقة كتاب

تاريخ القلمون  :تعريف بمدنه وقراه

عزة خلوف

2016/09/06

1ظھراً

عسال الورد

عرض فيديو

سورية الحضارة

رئيس المركز أحمد خلوف

2016/09/07

2ظھراً

عسال الورد

محاضرة

اللغة العربية :مشروع األمة الحضاري

محاسن خلوف

2016/09/19

1ظھراً

عسال الورد

جلسة استماع

من سلسلة حكايا األصدقاء :لمن ھذا الكنز

رئيس المركز أحمد خلوف

2016/09/20

1ظھراً

عسال الورد

حلقة كتاب

تصميم الوسائل التعليمية

ھناء اسكيف

2016/09/21

1ظھراً

عسال الورد

جلسة استماع

أبطال صغار من فلسطين

رئيس المركز أحمد خلوف

2016/09/26

1ظھراً

عسال الورد

نشاط اجتماعي

كورال غنائي من تراث بلدتنا

مجموعة أطفال

2016/09/27

1ظھراً

قارة

ورشة رسم

سورية وطني األجمل

ريما سرحان

2016/09/03

1ظھراً

قارة

ورشة

ورشة تنمية ذوي االحتياجات الخاصة
)علموني الحب والحياة(

وردة حمود

2016/09/06

1ظھراً

قارة

ندوة

االستعداد للعام الدراسي

طه قدور  -فاطمة درويش

2016/09/08

5عصراً

قارة

جلسة استماع

حكايات تراثية من مدينة قارة

مؤمنة القاضي

2016/09/18

1ظھراً

قارة

أمسية شعرية

سورية الصامدة

كمال سحيم  -اسماعيل
ناصيف

2016/09/20

5عصراً

قارة

محاضرة

نحو جيل واع ومتعلم

ابراھيم عبد الباقي

2016/09/22

5عصراً

قارة

مسابقة

مسابقة لليافعين باللغة العربية )لغتنا ھويتنا(

رئيس المركز زياد ميمان

2016/09/25

1ظھراً

قارة

ورشة رسم

بعلمنا نصنع المستقبل

ريما سرحان

2016/09/27

1ظھراً

قارة

نشاط اجتماعي

ملتقى شعري ثقافي الشباب عماد المستقبل

مصطفى زكزك  -عبد
المجيد الطيار  -عبد ﷲ
سويدان  -محمد الشيخ

2016/09/29

5عصراً

قطنا

ورشة رسم

عدنا يا مدرستي

ايمان الحايك

2016/09/05

12ظھراً

قطنا

محاضرة

لغتنا العربية و وسائل االتصال الحديثة

مھند صوان

2016/09/06

1ظھراً

قطنا

أمسية شعرية

تحية للجيش العربي السوري

رئيس المركز محمد حامدة

2016/09/07

2ظھراً

قطنا

حلقة كتاب

في األبعاد الحقيقية لألزمة

فاتن نفوري

2016/09/08

1ظھراً

قطنا

عرض فيديو

احترام المعلم

ايمان الحايك

2016/09/19

12ظھراً

قطنا

معرض فني

رسوم أطفال

طالب النادي الصيفي

2016/09/20

1ظھراً

قطنا

جلسة استماع

الدواء

ايمان الحايك

2016/09/21

12ظھراً

قطنا

نشاط اجتماعي

ملتقى شعري لألطفال )وطني حبيبي(

ايمان الحايك

2016/09/22

12ظھراً

قطنا

محاضرة

سورية أرض الحضارة والجمال

حسام أحمر ذقنة

2016/09/22

1ظھراً

قطنا

محاضرة

التراث الشعبي أنواعه وأھميته

نجالء الخضراء

2016/09/25

1ظھراً

قطنا

محاضرة

تنمية حب القراءة عند االطفال

روضة الزين

2016/09/26

1ظھراً

قطنا

جلسة استماع موسيقية

كفر حور

جلسة استماع

صباح فخري

ايمان الحايك

قصة االعراب لألطفال )الفعل المبني للمجھول( رئيس المركز سامر راجح

2016/09/27

1ظھراً

2016/09/04

11صباحا ً

2016/09/06

11صباحا ً
1ظھراً

كفر حور

حلقة كتاب

سورية الجنوبية )حوران(

نيرمين غازي

كفر حور

محاضرة

اللغة وعاء الحضارة

ھديل يحيى

2016/09/08

كفر حور

ورشة عمل

استقبال العام الدراسي الجديد

رئيس المركز سامر راجح -
صفيه طه

2016/09/20

1ظھراً

كفر حور

محاضرة

قيمة الوقت

رحاب حيدر

2016/09/22

1ظھراً

كفر حور

ورشة رسم

فصل الخريف

رئيس المركز سامر راجح -
صفيه طه

2016/09/25

1ظھراً

كفر حور

محاضرة

السياحة صناعة العصر

لينا حيدر

2016/09/27

1ظھراً

كفر حور

أصبوحة شعرية

قراءة شعرية من ديوان دمشق حكاية األزل
للشاعر سليمان عيسى

رئيس المركز سامر راجح

2016/09/29

1ظھراً

كناكر

محاضرة

الثقافة وأھميتھا وقيمتھا في المجتمع

فھد حجازي

2016/09/04

12ظھراً

كناكر

جلسة استماع

العسل وقيمته الغذائية

محمد بكر خميس

2016/09/06

12ظھراً

كناكر

جلسة استماع

قصة االعراب 5

جمال خميس

2016/09/08

12ظھراً

كناكر

حلقة كتاب

صورة النبي محمد )ص( في الكتابات االنكو
أمريكية

محمد أرشيد

2016/09/11

1ظھراً

كناكر

جلسة استماع

تنمية ثقافة الطفل العربي

عصام أرشيد

2016/09/18

12ظھراً

كناكر

محاضرة

الحداثة في األدب العربي المعاصر

كمال عيسى

2016/09/20

1ظھراً

كناكر

نشاط اجتماعي

الثقافة مشروع دائم النمو

رئيس المركز خالد الحالج

2016/09/22

12ظھراً

كناكر

جلسة استماع

األوابد التاريخية في الالذقية

قاسم شيخ سليمان

2016/09/25

12ظھراً

2016/09/06

3ظھراً

2016/09/20

3ظھراً

2016/09/27

3ظھراً
11صباحا ً

أمسية شعرية

ملتقى بيدر النجوم

أمسية شعرية

ملتقى بيدر النجوم

أمسية شعرية

ملتقى بيدر النجوم

ھبة شاكر  -حسني جيرود
 صالح حاج صالحمحمود حمود  -ھاني
درويش  -خالد ال سعد
عدنان كنفاني  -بھاء
السواح  -وليد عنتابي

مديرية ثقافة
ريف دمشق
مديرية ثقافة
ريف دمشق
مديرية ثقافة
ريف دمشق
معربا

جلسة استماع موسيقية

أحمد أبو خليل )القباني الدمشقي(

عدنان درموش

2016/09/01

معربا

محاضرة

اللغة العربية تمكينھا والمحافظة عليھا

محمد حامد

2016/09/05

1ظھراً

معربا

ندوة

واقع المياه في بلدة معربا

عمر درويش  -يوسف
الميسر

2016/09/08

1ظھراً

معربا

حلقة كتاب

بنت األرض ج) 3بثينة شعبان(

نزيه باكير

2016/09/19

11صباحا ً

معربا

أمسية موسيقية

غنوا مع األطفال

زياد صالح أمونة

2016/09/21

1ظھراً

معربا

محاضرة

أمريكا راعية اإلرھاب

موفق عثمان

2016/09/26

1ظھراً

معربا

ورشة رسم

معالم أثرية وسياحية

لينا بيطار

2016/09/27

11صباحا ً

معربا

ورشة عمل

إبداعات ريفية

فيروز جمعة

2016/09/29

11صباحا ً

معرة صيدنايا

محاضرة

المرأة والمجتمع

يوسف انطون غزالة

2016/09/11

12ظھراً

معرة صيدنايا

جلسة استماع

سلسلة تكوين شخصية الطفل )لماذا التكون
ودوداً (

رئيس المركز نھود حميدي

2016/09/13

11صباحا ً

معرة صيدنايا

محاضرة

شلل األطفال

غياث يونس البرغوث

2016/09/19

12ظھراً

معرة صيدنايا

جلسة استماع

سلسلة قصص تكوين شخصية الطفل )الحزين(

أسامة الداحوري

2016/09/20

11صباحا ً

معرة صيدنايا

حلقة كتاب

مالمح الطريق العربي الى االشتراكية

نمر يوسف علم

2016/09/22

11صباحا ً

معرة صيدنايا

محاضرة

التعاون بين األھل والمدرسة

بسيم عبد الكريم كنعان

2016/09/29

12ظھراً

ورشة عمل

الخط العربي

أحمد الصمادي

2016/09/01

11صباحا ً

محاضرة

الحركة التكفيرية الوھابية )نقد وتحليل(

عدنان حسين

2016/09/04

12ظھراً

حلقة كتاب

قطوف تراثية

مريم الخطيب

2016/09/05

11صباحا ً

ورشة عمل

لوحات تجسيد االستعداد للعيد

أحمد صمادي

2016/09/06

11صباحا ً

نشاط اجتماعي

جلسة حوارية )المسرح في بريطانيا(

أدھم شاليش

2016/09/07

11صباحا ً

جلسة استماع

الفراھيدي

أدھم شاليش

2016/09/08

12ظھراً

محاضرة

االبداع في الشعر األندلسي

رئيس المركز كندة أبو
الريش

2016/09/18

11صباحا ً

نشاط اجتماعي

جلسة حوارية )مفاتيح الحياة الناجحة(

أدھم شاليش

2016/09/19

11صباحا ً

حلقة كتاب

التربية الغذائية الصحية في عالم األطفال

نوال الصوص

2016/09/20

11صباحا ً

جلسة استماع

السطوح المائلة

أدھم شاليش

2016/09/21

11صباحا ً

محاضرة

البرمجة العصبية

نسيبة سيف

2016/09/22

12ظھراً

نشاط اجتماعي

جلسة حوارية )القراءة مفتاح الحضارة(

رئيس المركز كندة أبو
الريش

2016/09/25

11صباحا ً

ورشة عمل

تطوير مھارات التلوين عند األطفال

أحمد الصمادي

2016/09/26

10صباحا ً

نشاط اجتماعي

الفرق بين القائد والمدير

رئيس المركز كندة أبو
الريش

2016/09/28

11صباحا ً

جلسة استماع

زياد الرحباني

غزوان علي بوز

2016/09/29

11صباحا ً

منين

محاضرة

ارتداد االرھاب على مصدريه وداعميه

مھيب حجار

2016/09/04

5عصراً

منين

جلسة استماع

من سلسلة شخصيات أدبية خليل مطران

سميرة سكاف

2016/09/06

12ظھراً

منين

جلسة استماع موسيقية

ماري جبران

جمال عبد الجليل

2016/09/08

12ظھراً

منين

عرض سينمائي

أسواق وخانات دمشقية

سلمى شبلي

2016/09/11

12ظھراً

منين

جلسة استماع

أھالً بالمدرسة

نھاد شبلي

2016/09/18

5عصراً

منين

حلقة كتاب

المصدر في اللغة العربية

محمد حمود

2016/09/21

5عصراً

منين

نشاط اجتماعي

زيارة اسرة الشھيد عبدو ثمينة

جمال عبد الجليل

2016/09/25

11صباحا ً

منين

ورشة رسم

فصل الخريف

عبد المنعم بيازيد

2016/09/27

12ظھراً

يبرود

ورشة خط

تعليم فن الخط العربي

عبد اللطيف حالق

2016/09/04

11صباحا ً

معضمية
القلمون
معضمية
القلمون
معضمية
القلمون
معضمية
القلمون
معضمية
القلمون
معضمية
القلمون
معضمية
القلمون
معضمية
القلمون
معضمية
القلمون
معضمية
القلمون
معضمية
القلمون
معضمية
القلمون
معضمية
القلمون
معضمية
القلمون
معضمية
القلمون

يبرود

نشاط اجتماعي

اجتماع أصدقاء المركز لتفعيل ودعم العمل
الثقافي

ادارة المركز مع أصدقاء
المركز

2016/09/05

12ظھراً

يبرود

محاضرة

ثقافة المقاومة

يحيى رومية

2016/09/06

1:30ظھراً

يبرود

ورشة خط

تعليم فن الخط العربي

عبد اللطيف حالق

2016/09/07

11صباحا ً

يبرود

جلسة استماع موسيقية

سھيل عرفة

رئيس المركز شحادة السيد
أحمد

2016/09/18

1ظھراً

يبرود

حلقة كتاب

دراسات في رحاب التراث الحوراني

منى السيد أحمد

2016/09/19

12ظھراً

يبرود

ورشة رسم

استقبال العام الدراسي

ريما حقوق

2016/09/21

11صباحا ً

يبرود

محاضرة

الشباب صحة ونماء

محمد نعيم أبو حصيني

2016/09/22

12:30ظھراً

يبرود

عرض فيديو

كان يا ما كان الحياة

صفوان حقوق

2016/09/25

12ظھراً

