خطة شھر حزيران
م

اسم المركز

نوع النشاط

عنوان النشاط

القائم بالنشاط

التاريخ

الوقت

1

التل

محاضرة

الغذاء الصحي في رمضان

فؤاد سالمة

2017/06/01

1ظھراً

التل

حلقة كتاب لألطفال

جذع الفاصوليا

منيرة دوكة

2017/06/05

12ظھراً

التل

حلقة كتاب

اللغة العربية وإصالح اللغة العربية
والتعليم

عھد عابدة

2017/06/06

1ظھراً

التل

محاضرة

التلوث البيئي

شيرين الشلبي

2017/06/08

1ظھراً

التل

ورشة عمل

صناعة زي شعبي

انتصار الحبابة

2017/06/13

12ظھراً

التل

محاضرة

المخدرات وآلية تأثيرھا على الدماغ

أشرف الكعيد

2017/06/15

12ظھراً

التل

حلقة كتاب لألطفال

بمناسبة يوم الموسيقى )قصة الموسيقا(

أديبة صالح

2017/06/18

1ظھراً

التل

ورشة رسم

الرحى

عال الخالد

2017/06/19

12ظھراً

التل

ورشة عمل

صناعة ألعاب

عال الخالد

2017/06/20

12ظھراً

التل

حلقة كتاب

أسطورة دون جوتن

باسل عثمان

2017/06/22

1ظھراً

التواني

محاضرة

ضرورة ترشيد االستھالك الكھربائي

ياسين ريحان

2017/06/04

11:30ظھراً

التواني

حلقة كتاب لألطفال

البستان الجميل

رنا الھمس

2017/06/06

11صباحا ً

التواني

حلقة كتاب

في سبيل العربية

نيرمين ريحان

2017/06/11

11صباحا ً

التواني

محاضرة

يوم الطفل العالمي

وفيقة منصور

2017/06/13

11صباحا ً

التواني

محاضرة

سنجعل الجوالن في قلب سوريا

خالد ميرى

2017/06/18

11صباحا ً

التواني

حلقة كتاب

مسؤولية اآلباء في تنشئة األبناء

مريم ريحان

2017/06/20

12ظھراً

التواني

حلقة كتاب لألطفال

قلعة دمشق

منى حجازي

2017/06/25

11صباحا ً

التواني

ورشة رسم

أھالً بالصيف

سعدية النجار

2017/06/27

12ظھراً

الجراجير

حلقة كتاب لألطفال

أعالم الفكر العربي ) أبن زھر (

رئيس المركز صالح
علي درة

2017/06/05

11صباحا ً

الجراجير

نشاط إجتماعي

التعرف على بعض األدوات الزراعية
التراثية في القرية

رئيس المركز صالح
علي درة

2017/06/07

12ظھراً

الجراجير

حلقة كتاب

محو األمية ودورة في التقدم اإلجتماعي

رواء حسين الشفة

2017/06/11

4عصراً

الجراجير

ورشة رسم

رسم حر وتلوين

رئيس المركز صالح
علي درة

2017/06/14

11صباحا ً

الجراجير

محاضرة

المواطنة  :واجبات وحقوق

مريم خضر الصالح

2017/06/16

3ظھراً

الجراجير

جلسة إستماع

قصائد وطنية متنوعة لألطفال
)بمناسبة يوم الطفل العالمي(

رئيس المركز صالح
علي درة

2017/06/19

11صباحا ً

الجراجير

محاضرة

سبل التحبيب بالمطالعة

سعدون محمد درة

2017/06/20

12ظھراً

عبد الحليم حافظ  .بمناسبة يوم
الموسيقى

رئيس المركز صالح
علي درة

2017/06/22

12ظھراً

الجراجير

حلقة كتاب لألطفال

أعالم الفكر العربي ) الزھراوي(

رئيس المركز صالح
علي درة

2017/06/25

12ظھراً

الجراجير

حلقة كتاب

جسم اإلنسان )اللقاح(

رئيس المركز صالح
علي درة

2017/06/26

11صباحا ً

الحرجلة

حلقة كتاب لألطفال

العنف ضد األطفال

سناء الحمد

2017/06/01

11صباحا ً

2

4

الجراجير جلسة إستماع موسيقية

5

6

7

8

الحرجلة

حلقة كتاب

أھمية تنظيم األسرة

رند العبد ﷲ

2017/06/05

11صباحا ً

الحرجلة

محاضرة

تمكين اللغة العربية

خيرية الناطور

2017/06/08

11صباحا ً

الحرجلة

حلقة كتاب

نزار قباني

إيناس العش

2017/06/13

11صباحا ً

الحرجلة

ورشة قراءة

قصة اإلنشاء

سالم توھان

2017/06/15

11صباحا ً

الحرجلة

حلقة كتاب لألطفال

تأثير المناخ الثقافي والفقر على
شخصية األطفال

ميسرة خالد عبد الملك

2017/06/18

11صباحا ً

الحرجلة

محاضرة

دور الشباب في األزمة الراھنة

وسام جرادة

2017/06/21

11صباحا ً

الحرجلة

ورشة رسم

فصل الربيع

آسيا حصيدة

2017/06/22

11صباحا ً

الديماس

حلقة كتاب لألطفال

قفزة الموت

ناصر قويدر

2017/06/01

1ظھراً

الديماس

حلقة كتاب

آثار سورية القديمة

صفاء األحمد

2017/06/04

1ظھراً

الديماس

محاضرة

في ذكرى وفاة القائد الخالد )سورية
قلعة صمود ورمز للمقاومة(

عدنان عرسالي

2017/06/06

1ظھراً

الديماس

محاضرة

دور الشباب في بناء سورية المستقبل

رئيس المركز محمد
عصام التقي

2017/06/13

1ظھراً

الديماس

محاضرة

أقوال في اللغة العربية

ناصر قويدر

2017/06/14

1ظھراً

الديماس

محاضرة

الوقاية من األمراض المعدية

محمد أبو عساف

2017/06/20

1ظھراً

الديماس

حلقة كتاب لألطفال

شجرة النارنج الصبورة

ناصر قويدر

2017/06/22

1ظھراً

الديماس

حلقة كتاب

إدارة األزمة واإلدارة باألزمة

نداء خضر

2017/06/25

1ظھراً

الديماس

محاضرة

الخيزران حرفة اإلبداع واالبتكار

طه نخلة

2017/06/27

1ظھراً

السحل

محاضرة

الصيام )الغاية والفوائد(

أحمد صديق

2017/06/01

5عصراً

السحل

ورشة قراءة

مجموعة قصص منوعة

رئيس المركز حسين
اسماعيل

2017/06/04

1ظھراً

السحل

حلقة كتاب

كيف نتعلم اإلعراب

رئيس المركز حسين
اسماعيل

2017/06/07

1ظھراً

السحل

جلسة استماع موسيقية

عمر النقشبندي

رئيس المركز حسين
اسماعيل

2017/06/12

1ظھراً

السحل

محاضرة

ذكرى رحيل الرئيس حافظ األسد

تامر صديق

2017/06/15

5عصراً

السحل

حلقة كتاب

أزمة الفكر العربي

محمد درويش

2017/06/20

1ظھراً

السحل

حلقة كتاب لألطفال

من أعالم أمتي )طارق بن زياد(

رئيس المركز حسين
اسماعيل

2017/06/26

1ظھراً

السحل

نشاط إجتماعي

الماء أرخص الموجود وأغلى المفقود

رئيس المركز حسين
اسماعيل مع مكتب
مياه القرية

2017/06/29

12ظھراً

السيدة
زينب

حلقة كتاب

متالزمة التلوث في العالم

أسماء أكتع

2017/06/05

12ظھراً

السيدة
زينب

حلقة كتاب لألطفال

الكرة والنافذة

رجاء السعايدة

2017/06/08

12ظھراً

السيدة
زينب

محاضرة

التشبيه في اللغة العربية

جاسم محمد

2017/06/12

5عصراً

السيدة
زينب

حلقة كتاب لألطفال

أبو القرون

رجاء السعايدة

2017/06/15

12ظھراً

9

10

11

السيدة
زينب

جلسة إستماع

بمناسبة يوم الموسيقا العالمي

أصدقاء المركز الثقافي

2017/06/15

5عصراً

السيدة
زينب

محاضرة

تعديالت قانون األحوال الشخصية
السوري

سماھر العجوز

2017/06/19

12ظھراً

السيدة
زينب

ندوة

أساليب التعامل التربوي

ميرنا الست _ الرا
بقول

2017/06/22

12ظھراً

السيدة
زينب

نشاط إجتماعي

اكتشاف المواھب األدبية الشابة

اتحاد الكتاب
والصحفيين
الفلسطينيين

2017/06/22

5عصراً

الصبورة

جلسة إستماع

مذكرات العم صبور

نوار دغمان

2017/06/04

11صباحا ً

الصبورة

حلقة كتاب

الزالزل والبراكين

تحسين حسين

2017/06/05

11صباحا ً

الصبورة

محاضرة

تمكين اللغة العربية

لورين العلي

2017/06/06

11صباحا ً

الصبورة

ورشة رسم

ترشيد إستخدام الماء

مياسة عثمان

2017/06/07

11صباحا ً

الصبورة

حلقة كتاب لألطفال

التصوير الشمسي

عفاف ديب

2017/06/12

11صباحا ً

الصبورة

محاضرة

بمناسبة ذكرى وفاة القائد المؤسس
)حافظ األسد(

راتب قزاز

2017/06/13

11صباحا ً

الصبورة

ورشة قراءة

المجموعة العلمية للصغار )عالم الفلك(

لبابة المقداد

2017/06/14

11صباحا ً

الصبورة

جلسة إستماع

أناشيد وأغاني لألطفال

لمى سليمان

2017/06/18

11صباحا ً

الصبورة

حلقة كتاب

التراث الثقافي

ريم علي

2017/06/19

11صباحا ً

الصبورة

ورشة رسم

سوريا بلدي

ريما الخازم

2017/06/21

11صباحا ً

الصبورة

حلقة كتاب

تاريخ أطباء العيون

يمان صالح

2017/06/28

11صباحا ً

الضمير

محاضرة

نفحات من تاريخ تراثنا الساحلي

حنان عبارة

2017/06/05

12:30ظھراً

الضمير

محاضرة

اإلسھاالت الحادة عند األطفال دون
5سنوات

اسماعيل الكيالني

2017/06/12

10:30صباحا ً

الضمير

ورشة رسم

الصيف في المنتزه

رئيس المركز غادة
حمدان

2017/06/18

11صباحا ً

الضمير

محاضرة

أھم شروح اإلعراب عن قواعد اإلعراب

لميس حوري

2017/06/21

11:30ظھراً

الضمير

حلقة كتاب لألطفال

مذكرات عصفور

رئيس المركز غادة
حمدان

2017/06/26

10صباحا ً

الضمير

حلقة كتاب

استثمار العطلة الصيفية

أسماء جيرودية

2017/06/28

10:30صباحا ً

الغزالنية

عرض فيديو

محكمة األشياء

حسن نواح

2017/06/04

12ظھراً

الغزالنية

محاضرة

المركز الصحي ودوره في المجتمع

أزدھار عرابي

2017/06/07

12ظھراً

الغزالنية

حلقة كتاب

نقائض جرير واألخطل

رئيس المركز قاسم
زعيتر

2017/06/12

12ظھراً

الغزالنية

جلسة إستماع

تراث العراضة الشامية

عبد السالم القدور

2017/06/14

12ظھراً

رئيس المركز قاسم
زعيتر

2017/06/18

12ظھراً

الغزالنية

حلقة كتاب لألطفال

سفينة النجاة

أحالم اليوسف

2017/06/19

12ظھراً

الغزالنية

محاضرة

خصائص اللغة العربية

أيمن فرح

2017/06/21

12ظھراً

الغزالنية

حلقة كتاب

عين جالوت

حسين المطلق

2017/06/26

12ظھراً

الغزالنية

حلقة كتاب لألطفال

األرض والمطر

زائدة الحلبي

2017/06/28

12ظھراً

القسطل

ورشة رسم

أثر من آثار بالدي

رئيس المركز منال
بديع عبد الكريم

2017/06/01

11صباحا ً

القسطل

محاضرة

االسالم بين التكفير والتفكير

مأمون القادري

2017/06/04

5عصراً

بمناسبة يوم الموسيقى )أمير البزق
الغزالنية جلسة استماع موسيقية
السوري محمد عبد الكريم(

12

13

القسطل

نشاط إجتماعي

ألعاب متنوعة

المركز الثقافي
بالتعاون مع منظمة
الھالل األحمر في بلدة
القسطل

القسطل

محاضرة

الالشمانيا وطرق الوقاية منھا

مصطفى التال

القسطل

ندوة

التربية الالعنفية لألطفال

القسطل

حلقة كتاب لألطفال

قصة اإلعراب

المركز الثقافي
بالتعاون مع منظمة
الھالل األحمر في بلدة
القسطل
رئيس المركز منال
بديع عبد الكريم

2017/06/07

11صباحا ً

2017/06/11

5عصراً

2017/06/15

5عصراً

2017/06/17

11صباحا ً

القسطل

حلقة كتاب

اآلباء والتربية المعاصرة

مريم علوان

2017/06/18

11صباحا ً

القسطل

محاضرة

الميراث وأحكامه وفقا ً للقانون السوري

محمد علوش

2017/06/21

5عصراً

القسطل

جلسة استماع

أفكار مقترحة لقضاء العطلة الصيفية

رئيس المركز منال
بديع عبد الكريم

2017/06/25

11صباحا ً

القسطل

نشاط إجتماعي

طقوس العيد في بلدة القسطل

رئيس المركز منال
بديع عبد الكريم

2017/06/27

11صباحا ً

القطيفة

جلسة إستماع

حكايا من التراث

صالح غنيم

2017/06/01

12ظھراً

القطيفة

محاضرة

إزدياد حاالت الطالق ضمن واقع األزمة

إبراھيم الشيخة

2017/06/04

12ظھراً

القطيفة

حلقة كتاب

التوحد ) المرض الذي حير العلماء (

سوسن سلماوي

2017/06/05

11صباحا ً

القطيفة

عرض فيديو

الذئب والخراف السبعة

حسين محب الدين

2017/06/08

11صباحا ً

القطيفة

محاضرة

أخالقيات القائد المؤسس )حافظ األسد (

نده أحمد علي

2017/06/11

12ظھراً

القطيفة

حلقة كتاب لألطفال

العدوانية معالمھا وكيفية التعامل معھا

إعتدال الشيخ

2017/06/12

12ظھراً

القطيفة

ندوة

تطور مفھوم الحب في اللغة العربية

سعاد مصطفى  .ف﷼
خليل

2017/06/14

12ظھراً

القطيفة

عرض فيديو

خطورة التبذير

نوارس سلوم  .نجوى
عجاج

2017/06/15

11صباحا ً

القطيفة

حلقة كتاب

قلعة حلب

رھف عبد الرحمن

2017/06/19

12ظھراً

القطيفة

محاضرة

ترقق العظام

حسام قريع

2017/06/22

12ظھراً

القطيفة

عرض فيديو

الصدق

نوارس سلوم  .نجوى
عجاج

2017/06/27

11صباحا ً

القطيفة

حلقة كتاب لألطفال

تنمية الشخصية

خالدية الطالع

2017/06/28

12ظھراً

الكسوة

حلقة كتاب

أسواق دمشق القديمة

المركز مع إحدى
المدارس التي تقيم
النادي الصيفي

2017/06/01

12ظھراً

الكسوة

محاضرة

التلوث البيئي أسبابه وأنواعه ومخاطره

خزامة العبد ﷲ

2017/06/05

12ظھراً

الكسوة

حلقة كتاب لألطفال

أعالم و مبدعون

المركز مع إحدى
المدارس التي تقيم
النادي الصيفي

2017/06/08

12ظھراً

الكسوة

محاضرة

عمالة األطفال وآثارھا السلبية على
المجتمع

محمد العبد ﷲ

2017/06/12

11صباحا ً

الكسوة

حلقة كتاب

قبسات من التراث الشعبي

المركز مع رابطة
اإلتحاد النسائي

2017/06/15

12ظھراً

الكسوة

نشاط إجتماعي

المركز الثقافي مع عدة
جلسة حوارية عن معانات الالجئين في
فعاليات تربوية
الدول الجوار
وسياسية

2017/06/20

11صباحا ً

الكسوة

حلقة كتاب لألطفال

السنجاب الصغير

المركز الثقافي مع
مركز إيواء خان دنون

2017/06/22

12ظھراً

الكسوة

ندوة

الفرق بين الشعر والنثر

حسام حالوة  .نسيبة
فياض

2017/06/26

12ظھراً

الكسوة

ورشة رسم

طقوس الصيف

المركز الثقافي مع
مركز إيواء خان دنون

2017/06/29

11صباحا ً
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15

16
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المقيليبة

محاضرة

يوم الطفل العالمي

زينة األحمد

2017/06/01

1ظھراً

المقيليبة

حلقة كتاب

شاعرات العرب في الجاھلية واإلسالم

محمود شريفة

2017/06/05

1ظھراً

المقيليبة

محاضرة

ذكرى وفاة القائد الخالد حافظ األسد

عاصم الشعبان

2017/06/07

1ظھراً

المقيليبة

حلقة كتاب

الماسونية والمنظمات السرية

فادية جھيم

2017/06/11

1ظھراً

المقيليبة

حلقة كتاب لألطفال

النملة والصرصور

رئيس المركز عامر
خلف

2017/06/14

11صباحا ً

المقيليبة

عرض فيديو

الكذب حرام

رئيس المركز عامر
خلف

2017/06/18

1ظھراً

المقيليبة

حلقة كتاب

الخبرة البشرية

رحاب البقاعي

2017/06/20

1ظھراً

المقيليبة

جلسة استماع

يوم الموسيقا العالمي

2017/06/22

12ظھراً

المقيليبة

حلقة كتاب لألطفال

النملة المجدة والقائد

2017/06/28

1ظھراً

الناصرية

محاضرة

رمضان أيام زمان

رئيس المركز خالد
خضرة

2017/06/04

11صباحا ً

الناصرية

ورشة تدريبية

حساب ذھني لألطفال

آالء كريزان

2017/06/07

11صباحا ً

الناصرية

ورشة رسم

مبادئ عامة في الرسم

زياد جبارة

2017/06/11

11صباحا ً

الناصرية

ورشة خط

خط الرقعة

زياد جبارة

2017/06/15

11صباحا ً

الناصرية

حلقة كتاب لألطفال

فلزات

رئيس المركز خالد
خضرة

2017/06/18

11صباحا ً

الناصرية

ورشة قراءة

شخصيات أدبية

رئيس المركز خالد
خضرة

2017/06/21

11صباحا ً

النبك

محاضرة

الصحة والحياة

مصطفى التال

2017/06/06

6مسا ًء

النبك

ورشة عمل

أشغال يدوية لذوي اإلحتياجات

أياد جبارة

2017/06/07

6مسا ًء

النبك

ورشة عمل

أشغال يدوية

رھف النفوري

2017/06/08

6مسا ًء

النبك

حلقة كتاب لألطفال

سر الطائر

منى بحبوح

2017/06/09

6مسا ًء

النبك

محاضرة

جمال اللغة العربية

فاروق النفوري

2017/06/13

6مسا ًء

النبك

حلقة كتاب لألطفال

جيمس والدراقة الضخمة

ھنيدة معقالي

2017/06/15

6مسا ًء

النبك

ورشة رسم

رسم علم سورية على الوجه

ميس الھدر

2017/06/16

6مسا ًء

النبك

حلقة كتاب

قضايا المسرح

عمر عبد ﷲ

2017/06/20

11صباحا ً

النبك

محاضرة

دور الرفاق الحزبيين في مكافحة الفساد

حسام الشاقي

2017/06/20

6مسا ًء

النبك

نشاط إجتماعي

حوار عن أھمية العمل

أحمد فخر الدين

2017/06/22

6مسا ًء

النبك

نشاط إجتماعي

مسابقات

محمد العينية

2017/06/23

6مسا ًء

النبك

حلقة كتاب

قلعة الحصن

نداء العبد

2017/06/27

11صباحا ً

النبك

ورشة رسم

فصل الربيع

عبده الدش

2017/06/29

6مسا ًء

النبك

عرض مسرحي

العطلة الصيفية

شھيرة طربوش

2017/06/30

6مسا ًء

الھامة

محاضرة

اللغة العربية الداللة والتطور

رئيس المركز ازدھار
ياسين

2017/06/01

11صباحا ً

الھامة

حلقة كتاب

األمن المائي السوري

رئيس المركز ازدھار
ياسين

2017/06/05

3ظھراً

الھامة

محاضرة

قصر العظم متحف للتقاليد الشعبية
والصناعات اليدوية

رئيس المركز ازدھار
ياسين

2017/06/06

11صباحا ً

رئيس المركز عامر
خلف
رئيس المركز عامر
خلف
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الھامة

حلقة كتاب لألطفال

قوس قزح

راميا زھرية

2017/06/08

11صباحا ً

الھامة

أمسية أدبية

سوزان إبراھيم األديبة المتسللة إلى
مدن القصة

رئيس المركز ازدھار
ياسين

2017/06/11

11صباحا ً

الھامة

محاضرة

الطفل العصبي )األسباب والوقاية(

رئيس المركز ازدھار
ياسين

2017/06/12

11صباحا ً

الھامة

حلقة كتاب لألطفال

فن النحت في العصر القديم

2017/06/15

11صباحا ً

الھامة

نشاط إجتماعي

رحلة ترفيھية لألطفال بمناسبة اليوم
العالمي للطفل

2017/06/18

11صباحا ً

الھامة

ورشة رسم

رسم ما يختاره الطفل

ريما زھرية

2017/06/19

11صباحا ً

الھامة

حلقة كتاب

قراءة في كتاب مقدمة إلى نظرية
المعلومات

ليلى ياسين

2017/06/19

11صباحا ً

الھيجانة

عرض فيديو

بمناسبة يوم الطفل العالمي )خيط
الحياة(

نيرمين وردة

2017/06/05

11صباحا ً

الھيجانة

حلقة كتاب

ديوان لبيد بن ربيعة

زينب عباس

2017/06/06

11صباحا ً

الھيجانة

عرض سينمائي

سوريا مھد الحضارات

رئيس المركز إبراھيم
سعيد

2017/06/07

12ظھراً

الھيجانة

محاضرة

ترشيد الطاقة وإستھالك المياه

فضة خطاب

2017/06/08

12ظھراً

الھيجانة

ورشة رسم

الماء ھو الحياة

ورود إبراھيم

2017/06/12

11صباحا ً

الھيجانة

حلقة كتاب

أوراق مقاتل

ملك وردة

2017/06/13

11صباحا ً

الھيجانة

محاضرة

في ذكرى رحيل القائد المؤسس حافظ
األسد )سوريا دولة المواجھة للمشروع
الصھيوني(

أحمد ويحة

2017/06/15

12ظھراً

الھيجانة

حلقة كتاب لألطفال

البستان الجميل

ينل وردة

2017/06/19

11صباحا ً

2017/06/20

11صباحا ً

الھيجانة

حلقة كتاب لألطفال

الحصان األزرق

زينب ھدلة

2017/06/22

11صباحا ً

اشرفية
صحنايا

ورشة تدريبية

كورال السنونو

منار نوير

2017/06/01

6مسا ًء

اشرفية
صحنايا

حفل

ملتقى غنى الثقافي )التاسع والعشرين(

المركز الثقافي
وأصدقاء المركز

2017/06/01

6مسا ًء

اشرفية
صحنايا

محاضرة

المبدأ الكلي عند رندة اليازجي

فريد برجاس

2017/06/05

12ظھراً

اشرفية
صحنايا

حلقة كتاب لألطفال

الملك الظاھر بيبرس

سارة الحاج علي

2017/06/07

12ظھراً

اشرفية
صحنايا

ورشة تدريبية

كورال السنونو

منار نوير

2017/06/08

6مسا ًء

اشرفية
صحنايا

جلسة إستماع

حياة جبران خليل جبران

جميلة معمر

2017/06/12

12ظھراً

اشرفية
صحنايا

محاضرة

األزمة السورية وثقافة التكفير اإلرھابي

نعمان سالمة

2017/06/14

12ظھراً

اشرفية
صحنايا

ورشة تدريبية

كورال السنونو

منار نوير

2017/06/15

6مسا ًء

اشرفية
صحنايا

حلقة كتاب

حي الميدان الدمشقي

ھدى الربداواي

2017/06/18

12ظھراً

اشرفية
صحنايا

حلقة كتاب

نور عروس

2017/06/20

12ظھراً

اشرفية
صحنايا

حلقة كتاب لألطفال

غيث عبيدي

2017/06/21

12ظھراً

اشرفية
صحنايا

ورشة تدريبية

منار نوير

2017/06/22

6مسا ًء

رئيس المركز ازدھار
ياسين
العاملون في المركز
وأصدقاء المركز
ورواده

رئيس المركز إبراھيم
الھيجانة جلسة إستماع موسيقية بمناسبة يوم الموسيقى )فريد األطرش(
سعيد
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بمناسبة اليوم العالمي للموسيقا )النغم
والكلمة في حياة الموسيقار سھيل
عرفة(
بمناسبة يوم الطفل العالمي )أنا أنمو
وأكبر(
كورال السنونو
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22
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اشرفية
صحنايا

ورشة تدريبية

كورال السنونو

منار نوير

2017/06/29

6مسا ًء

بدا

جلسة إستماع

تقاسيم على أوتار الثقافة

بديعة قاسم

2017/06/04

11صباحا ً

بدا

محاضرة

الحضارة العربية القديمة في العراق

رئيس المركز مأمون
خراطة

2017/06/07

11صباحا ً

بدا

حلقة كتاب لألطفال

من قواعد اللغة )المثنى والجمع(

رئيس المركز مأمون
خراطة

2017/06/11

11صباحا ً

بدا

حلقة كتاب

الطب الرياضي

أحمد خراطة

2017/06/14

11صباحا ً

بدا

جلسة إستماع

مكتبات الشام في عصر إزدھارھا

رئيس المركز مأمون
خراطة

2017/06/18

11صباحا ً

بدا

عرض فيديو

النحلة مايا

إدارة المركز بالتعاون
مع مدرسة عطايا
خراطة

2017/06/21

11صباحا ً

بدا

محاضرة

التلوث البيئي

أكرم خراطة

2017/06/25

11صباحا ً

بدا

حلقة كتاب

دمشق أقدم عاصمة في التاريخ

لؤي برھوم

2017/06/28

11صباحا ً

بدا

نشاط إجتماعي

حلقة نظافة في المدرسة

إدارة المركز بالتعاون
مع مدرسة عطايا
خراطة

2017/06/29

11صباحا ً

بلودان

حلقة كتاب لألطفال

سلسلة تربية األطفال

مونيت المصري

2017/06/04

1ظھراً

بلودان

محاضرة

تراثنا الريفي والحفاظ عليه

محمد بشير زيتون

2017/06/06

12ظھراً

بلودان

عرض فيديو

النظافة

باسمة عمر

2017/06/08

11صباحا ً

بلودان

ندوة

ذكرى وفاة القائد الخالد حافظ األسد

ھاني التل  -غياث حمو

2017/06/11

12ظھراً

بلودان

حلقة كتاب

لغتنا العربية كيف نحافظ عليھا

منار برھان

2017/06/15

12ظھراً

بلودان

حلقة كتاب

مشاكل الشباب

شذى برھان

2017/06/19

1ظھراً

بلودان

حلقة كتاب لألطفال

الثعلب الماكر

سارة الكويفي

2017/06/22

12ظھراً

بلودان

أمسية موسيقية

أغاني من تراثنا الريفي

فرقة الكورال

2017/06/26

11صباحا ً

بيت تيما

جلسة استماع

حول فضائل رمضان

رئيس المركز منذر
ادريس

2017/06/04

11صباحا ً

بيت تيما

حلقة كتاب

مقدمة ابن خلدون

رئيس المركز منذر
ادريس

2017/06/12

12ظھراً

بيت تيما

حلقة كتاب لألطفال

حكايات عالمية

رئيس المركز منذر
ادريس

2017/06/15

12ظھراً

تلفيتا

حلقة كتاب

قرى الطين

حسين محمود شلھوم

2017/06/01

1ظھراً

تلفيتا

حلقة كتاب لألطفال

ھكذا يصبح الطفل قائداً

رئيس المركز أنس
قاسم

2017/06/05

2ظھراً

تلفيتا

محاضرة

اإلجازة الصيفية بين المتعة والفائدة

بدر يوسف

2017/06/08

1ظھراً

تلفيتا

عرض فيديو

حكاية النملة العرجاء

ماجد عيشة

2017/06/12

1ظھراً

تلفيتا

محاضرة

حافظ األسد عبقرية وشموخ

أحمد يوسف

2017/06/13

3ظھراً

تلفيتا

محاضرة

الجوالن والتمسك بالھوية الوطنية

أحمد أحمد

2017/06/15

1ظھراً

تلفيتا

ورشة رسم

فصل الصيف

ماجد عيشة

2017/06/18

1ظھراً

تلفيتا

حلقة كتاب

األبجدية الموسيقية

مريم القاضي

2017/06/20

1ظھراً

تلفيتا

ورشة رسم

آثار من وطني

ماجدة عيشة

2017/06/22

1ظھراً

تلفيتا

نشاط إجتماعي

تمكين اللغة العربية

حمود سليم  -رضا
يوسف

2017/06/26

5عصراً
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تلفيتا

حلقة كتاب لألطفال

دمشق

ماجد عيشة

2017/06/28

2ظھراً

جبعدين

حلقة كتاب لألطفال

ذكريات العيد

وردة رفاعية

2017/06/01

12ظھراً

جبعدين

محاضرة

يوم الطفل العالمي

فاطمة الطويل

2017/06/05

11صباحا ً

جبعدين

محاضرة

جبعدين _ التاريخ وأھم اآلثار

رئيس المركز راتب
عموش

2017/06/08

11صباحا ً

جبعدين

حلقة كتاب

إساءة معاملة األطفال

رئيس المركز راتب
عموش

2017/06/12

12ظھراً

جبعدين

محاضرة

أھم التحديات التي تواجه اللغة العربية
وسبل مواجھتھا

ريم سيالن

2017/06/15

12ظھراً

جبعدين

عرض فيديو

أستكمال مجموعة األفالم التعليمية
الناطقة

محمد حسون

2017/06/18

10صباحا ً

جبعدين

جلسة إستماع

بمناسبة يوم الموسيقى العالمي
)اإلستماع إلى ألحان الفنان عمر
النقشبندي(

رئيس المركز راتب
عموش

2017/06/20

11صباحا ً

جبعدين

حلقة كتاب لألطفال

الدرس المفيد

خطاب خطاب

2017/06/22

12ظھراً

جبعدين

حلقة كتاب

الثقافة وھموم المجتمع

محمد عيسى

2017/06/26

12ظھراً

جديدة
الخاص

ورشة عمل

)جيل(

ميسون اسماعيل

2017/06/01

12ظھراً

جديدة
الخاص

ورشة رسم

فصل الصيف

فاطمة أحمد

2017/06/06

12ظھراً

جديدة
الخاص

حلقة كتاب

ربيع كاذب

ھيثم الرفاعي

2017/06/06

1ظھراً

جديدة
الخاص

ورشة عمل

جيل )ألفاظ بذيئة(

ميسون اسماعيل

2017/06/08

12ظھراً

محاضرة

قالوا في القائد المؤسس حافظ األسد

نور الدين الكيالني

2017/06/10

5عصراً

حلقة كتاب

دمشق القديمة وكنوزھا الدفينة

آمنة اسماعيل

2017/06/13

1ظھراً

ورشة عمل

جيل )ترشيد استھالك الموارد(

ميسون اسماعيل

2017/06/15

12ظھراً

ورشة رسم

رسم حر

فاطمة أحمد

2017/06/20

12ظھراً

حلقة كتاب لألطفال

قصص من العالم

مھند الرفاعي

2017/06/20

1ظھراً

ورشة عمل

جيل )تفكير ايجابي(

ميسون اسماعيل

2017/06/22

12ظھراً

عرض فيديو

خيط الحياة

بالل خالد

2017/06/22

1ظھراً

حلقة كتاب لألطفال

إعراب الكلمات والتراكيب المشكلة

ھند أحمد

2017/06/27

1ظھراً

حلقة كتاب

رسالة الغفران

تغريد يونس

2017/06/01

12ظھراً

محاضرة

قدسية الشھادة

يوسف صفية

2017/06/03

2ظھراً

جلسة إستماع

قتيبة بن مسلم الباھلي

إيناس الحميدي

2017/06/06

12ظھراً

حلقة كتاب

من مفكرة األيام

نضال نصر ﷲ

2017/06/08

12ظھراً

2017/06/10

2ظھراً

جلسة إستماع

موسى بن نصر

إيناس الحميدي

2017/06/12

12ظھراً

محاضرة

تجفيف منابع اإلرھاب

رئيس المركز محمد
داالتي

2017/06/15

2ظھراً

نشاط إجتماعي

لقاء جماھيري )الوطن و المواطنة(

منير أبو كحلة

2017/06/17

12ظھراً

نشاط إجتماعي

تاريخ أسرة شھيد

مصطفى نصر ﷲ

2017/06/19

12ظھراً

حلقة كتاب

رسائل األحزان

أيمان الحلبوني

2017/06/22

12ظھراً

نشاط إجتماعي

افتتاح النادي الصيفي لألطفال )تعلم -
ابداع  -العب(

رئيس المركز سامر
المصري -داليا نصر -
فاديا مشعل

2017/06/04

10صباحا ً

جديدة
الخاص
جديدة
الخاص
جديدة
الخاص
جديدة
الخاص
جديدة
الخاص
جديدة
الخاص
جديدة
الخاص
جديدة
الخاص
جديدة
الوادي
جديدة
الوادي
جديدة
الوادي
جديدة
الوادي
جديدة
الوادي
جديدة
الوادي
جديدة
الوادي
جديدة
الوادي
جديدة
الوادي
جديدة
الوادي
جديدة
عرطوز

ندوة

أسامة العمري _ علي
أرخص موجود وأغلى مفقود ) المياه (
عيسى

ورشة رسم

فاكھة الصيف

رغداء محمود  -سعدة
السالم

2017/06/05

11صباحا ً

جديدة
عرطوز

جلسة استماع

أنا أنمو وأكبر

دعاء صقر  -ھبة
شحادة

2017/06/06

11صباحا ً

محاضرة

الماسونية تعريفھا وتاريخھا

رعد حاتم

2017/06/07

1ظھراً

جديدة
عرطوز

حلقة كتاب لألطفال

الالشمانيا

سالي نمير

2017/06/12

12ظھراً

جديدة
عرطوز

ورشة

بمناسبة اليوم العالمي للطفل )رسم -
غناء  -موسيقا(

رغداء المحمود  -ديانا
أبو الخير

2017/06/13

12ظھراً

جديدة
عرطوز

محاضرة

اللغة العربية وأثرھا في اللغات األخرى

ميخائيل سمعان

2017/06/14

1ظھراً

جديدة
عرطوز

حلقة كتاب

تراث القنيطرة

فاديا مشعل

2017/06/18

1ظھراً

جديدة
عرطوز

محاضرة

ثقافة العمل التطوعي

موسى لطفي

2017/06/21

1ظھراً

جديدة
عرطوز

جلسة استماع موسيقية

أبو العال محمد

فيروز بيطار  -فاديا
مشعل

2017/06/22

1ظھراً

جرمانا

ورشة

رسم  ,موسيقى  ,رقص  ,مسرح
تفاعلي

مديرية ثقافة الطفل

2017/06/03

11صباحا ً

جرمانا

نشاط اجتماعي

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

المركز بالتعاون مع
أتحاد الكتاب العرب

2017/06/04

8مسا ًء

جرمانا

ورشة

رسم  ,موسيقى  ,رقص  ,مسرح
تفاعلي

مديرية ثقافة الطفل

2017/06/05

11صباحا ً

جرمانا

محاضرة

شعر أيليا أبو ماضي الوجداني
وأرتباطاته

علي عبيد

2017/06/06

7مسا ًء

جرمانا

ورشة عمل

مھارات التواصل

ھويدا حمشو _ تماره
الحناوي

2017/06/07

5عصراً

جرمانا

ورشة

رسم  ,موسيقى  ,رقص  ,مسرح
تفاعلي

مديرية ثقافة الطفل

2017/06/10

11صباحا ً

جرمانا

نشاط اجتماعي

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

المركز بالتعاون مع
أتحاد الكتاب العرب

2017/06/11

8مسا ًء

جرمانا

ورشة

رسم  ,موسيقى  ,رقص  ,مسرح
تفاعلي

مديرية ثقافة الطفل

2017/06/12

11صباحا ً

جرمانا

محاضرة

ثقافة المتنبي

نزار بريك ھندي

2017/06/13

8مسا ًء

جرمانا

حلقة كتاب لألطفال

كليلة ودمنة

جوليا السمان

2017/06/14

5عصراً

جرمانا

ورشة

رسم  ,موسيقى  ,رقص  ,مسرح
تفاعلي

مديرية ثقافة الطفل

2017/06/17

11صباحا ً

جرمانا

نشاط اجتماعي

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

المركز بالتعاون مع
أتحاد الكتاب العرب

2017/06/18

7مسا ًء

جرمانا

ورشة

رسم  ,موسيقى  ,رقص  ,مسرح
تفاعلي

مديرية ثقافة الطفل

2017/06/19

11صباحا ً

جرمانا

محاضرة

شعراء ظرفاء

زيد النجم

2017/06/20

8مسا ًء

جرمانا

ورشة

رسم  ,موسيقى  ,رقص  ,مسرح
تفاعلي

مديرية ثقافة الطفل

2017/06/24

11صباحا ً

جرمانا

عرض سينمائي

ملتقى جرمانا الثقافي )عرض فيلم
سينمائي(

المركز بالتعاون مع
أتحاد الكتاب العرب

2017/06/25

7مسا ًء

جرمانا

ورشة

رسم  ,موسيقى  ,رقص  ,مسرح
تفاعلي

مديرية ثقافة الطفل

2017/06/26

11صباحا ً

جرمانا

أمسية شعرية

مشاعل البعث

صابر فلحوط

2017/06/27

7مسا ًء

جرمانا

محاضرة

قضايا التوحد

أسعد طربيه

2017/06/28

5عصراً

جديدة
عرطوز
جديدة
عرطوز

28
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جيرود

حلقة كتاب

فقه اللغة وأسرار العربية

محمد بكر

2017/06/01

11صباحا ً

جيرود

محاضرة

الماء طاقة

محمد ھالل

2017/06/05

11صباحا ً

جيرود

حلقة كتاب لألطفال

الفيزياء للصغار

آالء محمد سمور

2017/06/08

11صباحا ً

جيرود

جلسة إستماع

أشھر المأكوالت القديمة في جيرود

عبد الحليم فرھود

2017/06/11

11صباحا ً

جيرود

محاضرة

من سمات العربية اإليجاز واإلعراب

بھاء عثمان

2017/06/13

11صباحا ً

جيرود

حلقة كتاب لألطفال

قصة اإلعراب

ماھر مسألة

2017/06/15

11صباحا ً

جيرود

حلقة كتاب

األمومة مسؤولية فكيف تمارسينھا؟

ھدى زرزور

2017/06/19

11صباحا ً

جيرود

محاضرة

يوم الطفل العالمي

مروى حجازي

2017/06/21

11صباحا ً

جلسة إستماع

أولى مغامرات المھر األبيض

رئيس المركز خالد
محمد الشيخ

2017/06/05

1ظھراً

حفير الفوقا

ورشة رسم

فصل الصيف

رئيس المركز خالد
محمد الشيخ

2017/06/07

1ظھراً

حفير الفوقا

أمسية شعرية

ميسلون

رئيس المركز خالد
محمد الشيخ

2017/06/08

1ظھراً

حفير الفوقا

محاضرة

المواطنة إنتماء )حقوق_واجبات(

محمود عطايا

2017/06/12

1ظھراً

حفير الفوقا

حلقة كتاب لألطفال

النبع

رئيس المركز خالد
محمد الشيخ

2017/06/13

1ظھراً

حفير الفوقا

حلقة كتاب

تمكين اللغة العربية

محمد ليال

2017/06/14

1ظھراً

حفير الفوقا

حلقة كتاب لألطفال

المھندس

رئيس المركز خالد
محمد الشيخ

2017/06/18

1ظھراً

حفير الفوقا

حلقة كتاب

من التراث الفراتي

أسامة شبلي

2017/06/20

1ظھراً

حفير الفوقا

جلسة إستماع

يمامة على السطح

رئيس المركز خالد
محمد الشيخ

2017/06/21

1ظھراً

حفير الفوقا

محاضرة

اإلرھاب ال دين له

قاسم علي بركات

2017/06/26

1ظھراً

حلبون

حلقة كتاب لألطفال

ابن رشد

محمد خطاب

2017/06/04

11:30ظھراً

حلبون

عرض فيديو

كليلة ودمنة

محمد خطاب

2017/06/07

11صباحا ً

حلبون

حلقة كتاب

كيف تعالج نفسك )ضغط الدم(

نايفة اللحام

2017/06/11

1ظھراً

حلبون

ورشة قراءة

ابن طفيل

محمد خطاب

2017/06/13

11:30ظھراً

حلبون

ورشة رسم

مناظر فصل الصيف

رئيس المركز موفق
كناكري

2017/06/14

11:30ظھراً

حلبون

عرض فيديو

حديقة الحروف

رئيس المركز موفق
كناكري

2017/06/15

11:30ظھراً

حلبون

حلقة كتاب لألطفال

ابو حامد الغرناطي

محمد خطاب

2017/06/18

11:30ظھراً

حلبون

حلقة كتاب

زھر اآلداب و ثمر األلباب

عائشة اللحام

2017/06/19

1ظھراً

حلبون

جلسة استماع

المقدسي

محمد خطاب

2017/06/22

11:30ظھراً

حينة

جلسة استماع

مجموعة سليمة

2017/06/01

1ظھراً

حينة

ورشة رسم

رسم شخصيات كرتونية

2017/06/05

12ظھراً

حينة

عرض فيديو

ليلى والذئب

2017/06/11

11صباحا ً

حينة

جلسة استماع موسيقية

أغاني تراثية

2017/06/15

10صباحا ً

حينة

نشاط إجتماعي

جلسة حوارية )مواھب األطفال(

2017/06/19

12ظھراً

حينة

جلسة استماع

قصص ترفيھية

2017/06/20

1ظھراً

حينة

نشاط إجتماعي

جلسة تعليمية لألطفال عن قواعد
الرسم واأللوان

رئيس المركز جمانة
بشارة  -عصام صبيح

2017/06/22

10صباحا ً

حينة

عرض فيديو

خيط الحياة

رئيس المركز جمانة
بشارة

2017/06/25

11صباحا ً

 30حفير الفوقا

32

33

رئيس المركز جمانة
بشارة
رئيس المركز جمانة
بشارة
رئيس المركز جمانة
بشارة
رئيس المركز جمانة
بشارة
رئيس المركز جمانة
بشارة
رئيس المركز جمانة
بشارة

حينة
34

دربل

35

36

37

ورشة رسم

لوحات طبيعية

رئيس المركز جمانة
بشارة

2017/06/28

12ظھراً

دير عطية

حلقة كتاب لألطفال

الكلب الذي ال يستطيع النباح

سوزان صباغ

2017/06/03

11صباحا ً

دير عطية

محاضرة

25طريقة للتأثير في نفس الطفل وعقله

روز عبدو

2017/06/06

11صباحا ً

دير عطية

نشاط إجتماعي

قواعد لعبة الشطرنج

سوسن األزرق

2017/06/10

11صباحا ً

دير عطية

حلقة كتاب

تربية الطفل )مشكالت وحلول لآلباء
ولألمھات(

عائدة عطا ﷲ

2017/06/12

11صباحا ً

دير عطية

نشاط إجتماعي

تجارب علمية للصغار

سوزان صباغ

2017/06/17

11صباحا ً

دير عطية

محاضرة

الزراعة المنزلية

مياس خوري

2017/06/20

11صباحا ً

دير عطية

حلقة كتاب لألطفال

المرآة السحرية

سوزان صباغ

2017/06/24

11صباحا ً

دير عطية

حلقة كتاب

قراءة في شعر الشاعر أبو تمام

لينا اليبرودي

2017/06/25

11صباحا ً

دير علي

محاضرة

شعر _ نثر _ أدب

ھاني شاھين

2017/06/06

12ظھراً

دير علي

ورشة رسم

أزياء شعبية

لبنى حمشو

2017/06/12

11صباحا ً

دير علي

محاضرة

حافظ األسد مسيرة مناضل

سلمان حمدان

2017/06/14

12ظھراً

دير علي

حلقة كتاب لألطفال

البالغة العربية

حسام رزق

2017/06/19

12ظھراً

دير علي

حلقة كتاب

التغذية الصحية

مھا أبو كحله

2017/06/21

11صباحا ً

دير علي

نشاط إجتماعي

النادي الصيفي وخدماته

رئيس المركز فندي
زين الدين

2017/06/25

12:30ظھراً

دير علي

حلقة كتاب لألطفال

القدس لنا

ريم سكر

2017/06/28

12ظھراً

جميل السراج

رئيس المركز منى
عبود

2017/06/01

1ظھراً

دير قانون

محاضرة

تمكين اللغة العربية

نھلة حيدر

2017/06/05

5:30مسا ًء

دير قانون

حلقة كتاب

السياحة

باسل سليمان

2017/06/08

5عصراً

دير قانون

ورشة رسم

رسوم حول كيفية تدوير النفايات

رئيس المركز منى
عبود

2017/06/11

1:30ظھراً

دير قانون

حلقة كتاب لألطفال

اآلثار في بالدنا

خالد حيدر

2017/06/13

6مسا ًء

دير قانون

ندوة

الزراعة في المنزل

منير سليمان  -محمد
سعيد حيدر

2017/06/15

6مسا ًء

دير قانون

حلقة كتاب لألطفال

تنظيم الوقت لألطفال

جھان أسعد

2017/06/18

5:30مسا ًء

دير قانون

محاضرة

الماء وعدم الھدر

أمينة إسماعيل

2017/06/27

5عصراً

دير قانون

حلقة كتاب

الجوالن القضية السورية

بشير رسالن

2017/06/29

6مسا ًء

ندوة

المواطن السوري ودوره في الحرب
على اإلرھاب

قيادة الفرقة

2017/06/01

6:30مسا ًء

رأس المعرة

حلقة كتاب

األبعاد القانونية للمؤامرة على سورية

محمد خالد البيطار

2017/06/06

2:30ظھراً

رأس المعرة

محاضرة

اللغة اآلرامية وأثرھا على لھجة رأس
المعرة

محمد خالد سعيد
الرفاعي

2017/06/08

3:15ظھراً

رأس المعرة

حلقة كتاب لألطفال

قصة أختراع األرقام

جميلة أبو زيد

2017/06/11

1ظھراً

رأس المعرة

أمسية أدبية

الصالون األدبي الشھري )األنواع
األدبية والمعاصرة(

رئيس المركز عمر
جمعة

2017/06/13

رأس المعرة

حلقة كتاب لألطفال

صفحات من تاريخ الموسيقا

رئيس المركز عمر
جمعة

2017/06/18

دير قانون جلسة إستماع موسيقية

 38رأس المعرة

6مسا ًء
1:15ظھراً

رأس المعرة جلسة إستماع موسيقية شارات لمسلسالت سورية و مناقشتھا

39

40
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مناھج اللغة واألدب

رئيس المركز عمر
جمعة

2017/06/19

6مسا ًء

منار أبو بكر

2017/06/22

3:15ظھراً

2017/06/27

12ظھراً

ھيثم ضميرية

2017/06/05

11:30ظھراً

2017/06/07

11:30ظھراً
12ظھراً

رأس المعرة

حلقة كتاب

رأس المعرة

نشاط إجتماعي

رنكوس

محاضرة

اللغة العربية والمجتمع المعرفي

رنكوس

حلقة كتاب

فن الحوار واالقناع

عبد اللطيف بيطار

رنكوس

حلقة كتاب لألطفال

التنمية والمشروعات الصغيرة

سناء سليمان

2017/06/11

رنكوس

ندوة

أبناؤنا وأھمية التربية األسرية

حاتم عمر  -سوسن
بعيون

2017/06/15

11:30ظھراً

رنكوس

محاضرة

اإلسعافات األولية

محمد خالد

2017/06/19

11:30ظھراً

رنكوس

حلقة كتاب لألطفال

الرجل الطيب

غفران كريم

2017/06/22

12ظھراً

رنكوس

جلسة استماع

سورية شمس التغيب

رئيس المركز محمود
بعيون

2017/06/26

12ظھراً

زاكية

محاضرة

األبعاد الحقيقية لألزمة

نزار الفھاد

2017/06/01

4:30عصراً

زاكية

نشاط إجتماعي

مناقشة نشاطات المركز

غسان طعمة _
أصدقاء المركز

2017/06/02

1:30ظھراً

زاكية

ندوة

مرض الحمى المالطية

زكريا الشيخ _ ھاني
رزوق

2017/06/04

5عصراً

زاكية

حلقة كتاب

تدوين الثقافة العربية

سامح رمضان

2017/06/07

2ظھراً

زاكية

أمسية شعرية

قصائد طفولية من ديوان سليمان
العيسى

خالد القادري _ أمجد
صعب _ روان الشيخ

2017/06/11

4:30عصراً

زاكية

محاضرة

أبجدية اللغة العربية

عبد ﷲ طعمة

2017/06/12

4:30عصراً

زاكية

نشاط إجتماعي

زيارة أماكن األيواء

غسان طعمة _ الفرق
الحزبية

2017/06/16

1:30ظھراً

زاكية

حلقة كتاب لألطفال

القصة في مجالت األطفال

ھنادي الفھاد

2017/06/19

2ظھراً

زاكية

عرض فيديو

عرض آلثار سوريا

عدنان الشياح

2017/06/21

11صباحا ً

زاكية

حلقة كتاب

من التراث الشعبي في الجوالن

زياد رمضان

2017/06/24

2ظھراً

زاكية

ورشة قراءة

قراءة قصص متنوعة

صفاء جھيم

2017/06/28

11صباحا ً

زاكية

حلقة كتاب لألطفال

اإلمالء التعليمي لألطفال

مريم الغزاوي

2017/06/29

2ظھراً

زاكية

نشاط إجتماعي

زيارة أسر الشھداء بمناسبة عيد الفطر

أسرة المركز الثقافي

2017/06/30

1:30ظھراً

صحنايا

ورشة رسم

لنرسم معا ً

تيماء فرح

2017/06/03

12ظھراً

صحنايا

ورشة تدريبية

مبادئ الحساب الذھني

أحالم كشيك

2017/06/03

1ظھراً

صحنايا

نشاط إجتماعي

كورال )طائر الفينيق(

منار نوير

2017/06/03

5عصراً

صحنايا

حلقة كتاب

تاريخ األدب العربي

صافية سليقة

2017/06/05

12ظھراً

رئيس المركز بالتعاون
معايدة حواجز الجيش العربي السوري
مع الفعاليات
بعيد الفطر
اإلجتماعية
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صحنايا

ورشة رسم

لنرسم معا ً

تيماء فرح

2017/06/10

12ظھراً

صحنايا

ورشة تدريبية

مبادئ الحساب الذھني

أحالم كشيك

2017/06/10

1ظھراً

صحنايا

نشاط إجتماعي

كورال )طائر الفينيق(

منار نوير

2017/06/10

5عصراً

صحنايا

نشاط إجتماعي

ملتقى طائر الفينيق

اسرة المركز الثقافي
بالتعاون مع ملتقى
طائر الفينيق

2017/06/10

6مسا ًء

صحنايا

حلقة كتاب

التربية البيئية لألطفال

يارا بديوي

2017/06/12

12ظھراً

صحنايا

محاضرة

دور الحزب في الرقابة ومكافحة الفساد

عصام جروس

2017/06/14

12ظھراً

صحنايا

ورشة رسم

لنرسم معا ً

تيماء فرح

2017/06/17

12ظھراً

صحنايا

ورشة تدريبية

مبادئ الحساب الذھني

أحالم كشيك

2017/06/17

1ظھراً

صحنايا

نشاط إجتماعي

كورال طائر الفينيق

منار نوير

2017/06/17

5عصراً

صحنايا

حلقة كتاب

مملكة الصعاليك

ميادة الصالح

2017/06/21

12ظھراً

صحنايا

محاضرة

أثر وسائل التواصل اإلجتماعي على
األسرة

ايمن العمري

2017/06/28

6مسا ًء

صحنايا

حلقة كتاب لألطفال

سليمان العيسى شاعر األطفال

سامر قسوم

2017/06/29

12ظھراً

صيدنايا

ورشة تدريبية

مبادئ في اللغة الفرنسية

ريم نصر

2017/06/01

11صباحا ً

صيدنايا

محاضرة

من أنت ھذا ال يعنيني  .أنت تتألم ھذا
يكفيني

منال التلي

2017/06/04

11:30ظھراً

صيدنايا

نشاط إجتماعي

التعرف على تاريخ دير القديس
جاورجيوس

كادر وأصدقاء المركز

2017/06/05

10صباحا ً

صيدنايا

حلقة كتاب لألطفال

أعالم ومبدعون لويس باستور التعقيم
والبسترة _ فريدريك باندنغ األنسولين

وفاء األسعد

2017/06/06

12ظھراً

صيدنايا

ورشة تدريبية

مبادئ في اللغة الفرنسية

ريم نصر

2017/06/06

11صباحا ً

صيدنايا

ورشة تدريبية

مبادئ في اللغة الفرنسية

ريم نصر

2017/06/08

11صباحا ً

صيدنايا

حلقة كتاب

حافظ األسد رجل في شعب وشعب في
رجل من أقوال )القائد الخالد حافظ
األسد(

بسام أندراوس

2017/06/09

1:30ظھراً

صيدنايا

محاضرة

أنواع المعالجة الفيزيائية

منار المعري

2017/06/11

11:30ظھراً

صيدنايا

ورشة تدريبية

مبادئ في اللغة الفرنسية

ريم نصر

2017/06/13

11صباحا ً

صيدنايا

ورشة تدريبية

مبادئ في اللغة الفرنسية

ريم نصر

2017/06/15

11صباحا ً

صيدنايا

حلقة كتاب

أساسيات التجارة الدولية المعاصرة

ساندرا كحال

2017/06/18

11:30ظھراً

صيدنايا

ورشة تدريبية

مبادئ في اللغة الفرنسية

ريم نصر

2017/06/19

11صباحا ً

صيدنايا

حلقة كتاب لألطفال

المخترعون ابقراط _ ليوناردو دافنشي

حنان خشوف

2017/06/19

11صباحا ً

صيدنايا

ورشة رسم

أھال بالعيد _ فوانيس

مجموعة من
المتطوعين

2017/06/20

11صباحا ً

صيدنايا

عرض فيديو

فليكس حول العالم

وفاء األسعد

2017/06/21

11صباحا ً
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صيدنايا

نشاط إجتماعي

زيارة األيتام في جمعية الرضا

كادر المركز مع فرقة
صيدنايا لحزب البعث

2017/06/22

12ظھراً

ضاحية
قدسيا

محاضرة

فوائد الصيام

لؤي مطلق

2017/06/05

11صباحا ً

ضاحية
قدسيا

حلقة كتاب لألطفال

ملك الرسائل

رئيس المركز ھجينة
عجيب

2017/06/06

10صباحا ً

ضاحية
قدسيا

ورشة عمل

آثار بالدي

رئيس المركز ھجينة
عجيب

2017/06/08

10صباحا ً

ضاحية
قدسيا

عرض فيديو

رد القضاء

رئيس المركز ھجينة
عجيب

2017/06/11

10صباحا ً

ضاحية
قدسيا

محاضرة

معا ً من أجل اللغة العربية

مزينة التوامي

2017/06/12

11صباحا ً

ضاحية
قدسيا

ورشة رسم

رسم منوع

رئيس المركز ھجينة
عجيب

2017/06/14

10صباحا ً

ضاحية
قدسيا

عرض فيديو

النحلة مايا

رئيس المركز ھجينة
عجيب

2017/06/18

10صباحا ً

ضاحية
قدسيا

أصبوحة شعرية

أشعار متنوعة

ابراھيم المشعان

2017/06/19

11صباحا ً

ضاحية
قدسيا

حلقة كتاب

اآلشوريون حقائق ووثائق

ربا دياب

2017/06/20

11صباحا ً

ضاحية
قدسيا

حلقة كتاب لألطفال

عالم الديناصورات

مزينة التوامي

2017/06/21

10صباحا ً

ضاحية
قدسيا

نشاط إجتماعي

الملتقى األدبي

ادارة المركز بالتعاون
مع قحطان بيرقدار

2017/06/22

2ظھراً

ضاحية
قدسيا

ورشة عمل

تھاني العيد

رئيس المركز ھجينة
عجيب

2017/06/25

10صباحا ً

ضاحية
األسد

حلقة كتاب

أبنة الحظ

أيناس مصطفى

2017/06/04

11صباحا ً

ضاحية
األسد

حلقة كتاب لألطفال

األشتر

ماريا أسعد

2017/06/05

11صباحا ً

ضاحية
األسد

محاضرة

قلعة دمشق معماريا ً

مرح سعد الدين

2017/06/13

11صباحا ً

ضاحية
األسد

محاضرة

الكالسيكية المعاضرة _ بدوي الجبل

باسمة ريحان

2017/06/14

11صباحا ً

ضاحية
األسد

حلقة كتاب

نحن واآلخر

إدارة المركز

2017/06/22

11صباحا ً

ضاحية
األسد

محاضرة

مفھوم المواطنة

مرام سعد الدين

2017/06/25

11صباحا ً

ضاحية
األسد

ورشة رسم

رسم حر

إدارة المركز

2017/06/28

11صباحا ً

ضاحية
األسد

حلقة كتاب لألطفال

تعرف على األشكال

حيدر ونوس

2017/06/29

11صباحا ً

عرطوز

محاضرة

تنمية حب القراءة عند األطفال

روضة الزين

2017/06/04

11صباحا ً

عرطوز

حلقة كتاب لألطفال

بحار من صيدا

خولة الخياط

2017/06/07

11صباحا ً

عرطوز

محاضرة

إدارة الوقت

رئيس المركز عبده
قاسم

2017/06/11

11صباحا ً

عرطوز

ورشة رسم

فصل الصيف

خولة الخياط

2017/06/13

11صباحا ً

عرطوز

حلقة كتاب لألطفال

وسائل النقل

رئيس المركز عبده
قاسم

2017/06/15

11صباحا ً

عرطوز

محاضرة

اللغة العربية والحياة

نعمت الداھوك

2017/06/18

11صباحا ً

عرطوز

حلقة كتاب

الصين في القرن العشرين

عبد ﷲ مرعي

2017/06/20

11صباحا ً

عرطوز

محاضرة

التراث الشعبي السوري

خلدون المقطرن

2017/06/22

11صباحا ً

 47عسال الورد

محاضرة

الصيام والصحة الجسدية

رانية عينية

2017/06/04

12ظھراً

عسال الورد

حلقة كتاب

عملية السالم من مدريد الى صعود
أوباما

قمر خلوف

2017/06/06

12ظھراً

عسال الورد

نشاط إجتماعي

تراث وأصالة من بلدي

المركز الثقافي

2017/06/07

12ظھراً

عسال الورد

حلقة كتاب

تاريخ القلمون

أميرة خلوف

2017/06/11

12ظھراً

عسال الورد

حلقة كتاب

التحديات التي تواجه اللغة العربية

محاسن خلوف

2017/06/13

12ظھراً

عسال الورد

محاضرة

قانون العقوبات بين النص والتطبيق

طعان خلوف

2017/06/15

1ظھراً

عسال الورد

أمسية شعرية

التعبير الشعري العام والفصيح

المركز الثقافي

2017/06/18

12ظھراً
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عسال الورد

حلقة كتاب

تاريخ الحروب العربية

شھيرة خلوف

2017/06/19

12ظھراً

عسال الورد

نشاط إجتماعي

اجتماع مع أصدقاء المركز الثقافي

المركز الثقافي

2017/06/22

12ظھراً

قارة

محاضرة

سؤال وجواب في قضايا أسرية

حازم الجرد

2017/06/01

1ظھراً

قارة

نشاط إجتماعي

ملتقى أثر للناشئة )الصداقة والصدق
في التعامل(

محمد محمود وردة

2017/06/03

1ظھراً

قارة

ورشة رسم

رسم المستقبل )ما أحب أن أكون(

ريما سرحان

2017/06/06

5عصراً

قارة

ندوة

القائد المؤسس حافظ األسد قائد ذو
نظرة استرتيجية

حسن القليح  -خالد
حامد

2017/06/07

1ظھراً

قارة

محاضرة

التسرب من المدارس وأثره على
المجتمع

حازم الجرد

2017/06/08

1ظھراً

قارة

ورشة

كيف أصبح إعالميا ً

رئيس المركز زياد
ميمان وقيادة وحدة
الشبيبة في قارة

2017/06/10

1ظھراً

قارة

ورشة

كيف أصبح إعالميا ً

رئيس المركز زياد
ميمان وقيادة وحدة
الشبيبة في قارة

2017/06/12

1ظھراً

قارة

ورشة

كيف أصبح إعالميا ً

رئيس المركز زياد
ميمان وقيادة وحدة
الشبيبة في قارة

2017/06/13

1ظھراً

قارة

محاضرة

حق المرأة في التعلم والملكية والميراث

حازم الجرد

2017/06/16

1ظھراً

قارة

نشاط إجتماعي

ملتقى أثر للناشئة )التعامل بأدب مع
اآلخرين(

محمد محمود وردة

2017/06/18

1ظھراً

قارة

نشاط إجتماعي

مسابقة لليافعين باللغة العربية )قواعد
النحو في اللغة(

رئيس المركز زياد
ميمان

2017/06/20

1ظھراً

قارة

أمسية شعرية

سورية عظيمة بشعبھا

محمد عزو  -محمد
المعراوي -كمال سحيم

2017/06/22

1ظھراً

قارة

محاضرة

تثبيت االزواج المحكمة أمر ضروري

حازم الجرد

2017/06/23

1ظھراً

قارة

حلقة كتاب

المظلومين في التاريخ

مؤمنة القاضي

2017/06/26

1ظھراً

قارة

نشاط إجتماعي

ملتقى شعري ثقافي )ابداع(

رئيس المركز زياد
ميمان وقيادة وحدة
الشبيبة في قارة

2017/06/29

5عصراً

قدسيا

محاضرة

الوقاية من التھاب الكبد

ھدى جاويش

2017/06/04

12ظھراً

قدسيا

حلقة كتاب لألطفال

عقول األطفال

ندى الشربجي

2017/06/07

12ظھراً

قدسيا

محاضرة

الحجامة والطب البديل

اياد الجندي

2017/06/11

12ظھراً

قدسيا

حلقة كتاب

علم الصرف العربي

خلود ايبو

2017/06/14

12ظھراً

قدسيا

ورشة قراءة

قصص قصيرة )عز الدين القسام(

فلك حمود

2017/06/18

12ظھراً

قدسيا

محاضرة

التراث الشعبي في حوران

مريم المقداد

2017/06/21

12ظھراً

قدسيا

حلقة كتاب لألطفال

اعالم الفكر العربي )ابن خلدون(

رھف مخلالتي

2017/06/29

12ظھراً

قطنا

أمسية شعرية

تحية الى سوريا

خالد فرج

2017/06/05

12ظھراً
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قطنا

ورشة قراءة

فكر قبل ان تعلق

فاتن عساف

2017/06/06

12ظھراً

قطنا

جلسة إستماع

صباح فخري

رئيس المركز ھناء
قويدر

2017/06/08

12ظھراً

قطنا

حلقة كتاب لألطفال

جسم االنسان

ايمان الحايك

2017/06/12

12ظھراً

قطنا

محاضرة

داء السكري

صباح الحموي

2017/06/13

1ظھراً

قطنا

حلقة كتاب

الخط العربي

دارين عبد ﷲ

2017/06/15

12ظھراً

قطنا

محاضرة

حماية الموروث الثقافي

عبد ﷲ مرعي

2017/06/18

12ظھراً

قطنا

محاضرة

المحاوالت الصھيونية في تزوير
االكتشافات األثرية

ابراھيم زعتيتي

2017/06/20

12ظھراً

قطنا

حلقة كتاب لألطفال

ارضاء الناس غاية التدرك

فاتن عساف

2017/06/21

12ظھراً

قطنا

محاضرة

اللغة العربي في عصري االزدھار
والركود

ميخائيل سمعان

2017/06/22

12ظھراً

قطنا

محاضرة

طرق ترشيد المياه

ربيع راجح

2017/06/25

12ظھراً

قطنا

محاضرة

جنوح االحداث

أحمد كنج

2017/06/26

12ظھراً

قطنا

حلقة كتاب

البيوت الدمشقية

رئيس المركز ھناء
قويدر

2017/06/29

12ظھراً

كفر حور

محاضرة

فن اإلقناع

نور فاطمة

2017/06/01

1ظھراً

كفر حور

ورشة عمل

ورشة لغة عربية

رئيس المركز سامر
راجح  -آيات عبد
الرحيم  -أنس فاكھاني

2017/06/03

11صباحا ً

كفر حور

حلقة كتاب لألطفال

التخدير واإلنعاش عبر التاريخ

ھديل يحيى

2017/06/06

1ظھراً

كفر حور

محاضرة

خصائص الحروف العربية ومعانيھا

باسمة شحادة

2017/06/08

1ظھراً

كفر حور

ورشة عمل

ورشة لغة عربية

رئيس المركز سامر
راجح  -آيات عبد
الرحيم  -أنس فاكھاني

2017/06/10

11صباحا ً

كفر حور

حلقة كتاب

كيف تعالج التوتر واإلجھاد

محمد ضاھر

2017/06/13

1ظھراً

كفر حور

محاضرة

البيئة والتلوث

مروى حيدر

2017/06/15

1ظھراً

كفر حور

ورشة عمل

ورشة لغة عربية

رئيس المركز سامر
راجح  -آيات عبد
الرحيم  -أنس فاكھاني

2017/06/17

11صباحا ً

كفر حور

ورشة رسم

فصل الصيف

رئيس المركز سامر
راجح

2017/06/20

1ظھراً

كفر حور

حلقة كتاب

مصر وكنعان وإسرائيل في التاريخ
القديم

رنا الجاسم

2017/06/22

1ظھراً

كفر حور

ورشة عمل

ورشة لغة عربية

رئيس المركز سامر
راجح  -آيات عبد
الرحيم  -أنس فاكھاني

2017/06/24

11صباحا ً

كفر حور

حلقة كتاب لألطفال

أساطير يونانية

رئيس المركز سامر
راجح  .صفية طه

2017/06/27

1ظھراً

كناكر

نشاط إجتماعي

ترشيد إستھالك المياه

نواف عاشور

2017/06/04

10صباحا ً

كناكر

جلسة إستماع موسيقية

ألحان وأغاني فريد األطرش

عبد الفتاح كنعان

2017/06/06

6مسا ًء

54

55

كناكر

محاضرة

العمليات الجراحية وجراحة التجميل

جھاد المصري

2017/06/08

12ظھراً

كناكر

حلقة كتاب

فقه اللغة العربية المقارن

محمد سليم عوض

2017/06/11

3ظھراً

كناكر

حلقة كتاب لألطفال

الطيور

أحمد أرشيد

2017/06/13

10صباحا ً

كناكر

أمسية شعرية

معلقات على بوابات القرن الحادي
والعشرين

قاسم األطرش

2017/06/15

6مسا ًء

كناكر

حلقة كتاب لألطفال

الشوق إلى معاناة شداد

جمال خميس

2017/06/18

12ظھراً

كناكر

محاضرة

كيف نحمي انفسنا من الكوارث

دياب حجازي

2017/06/20

12ظھراً

كناكر

حلقة كتاب

دراسات في التاريخ واآلثار والحرف
الدمشقية

أحمد المصري

2017/06/22

1ظھراً

مديرية
ثقافة ريف
دمشق

نشاط إجتماعي

ملتقى بيدر النجوم

مجموعة من الشعراء

2017/06/07

3ظھراً

مديرية
ثقافة ريف
دمشق

نشاط إجتماعي

ملتقى بيدر النجوم

مجموعة من الشعراء

2017/06/14

3ظھراً

مديرية
ثقافة ريف
دمشق

نشاط إجتماعي

ملتقى بيدر النجوم

مجموعة من الشعراء

2017/06/21

3ظھراً

مديرية
ثقافة ريف
دمشق

نشاط إجتماعي

ملتقى بيدر النجوم

مجموعة من الشعراء

2017/06/28

3ظھراً

معربا

حلقة كتاب لألطفال

البحر يقرر الھجرة

إيمان قبالن

2017/06/01

11صباحا ً

معربا

ورشة رسم

وجوه وأقنعة

باسل عثمان

2017/06/05

11صباحا ً

معربا

حلقة كتاب

حضارة طريق التوابل

نضال عز الرجال

2017/06/06

1ظھراً

معربا

محاضرة

أمريكا والصراع على الشرق األوسط

محمد زين الدين

2017/06/08

1ظھراً

معربا

حلقة كتاب

الفردوس المفقود

دارين حرب

2017/06/12

1ظھراً

معربا

ورشة رسم

الياسمين الشامي

لينا بيطار

2017/06/15

11صباحا ً

معربا

محاضرة

اللغة العربية والصحافة اإللكترونية

عيد حنتيتة

2017/06/20

معربا

حلقة كتاب لألطفال

بيتنا الصغير

عدنان درموش

2017/06/22

1ظھراً
11صباحا ً

معربا

عرض فيديو

مايا في رحلة األحالم

فطوم عاصي

2017/06/25

11صباحا ً

معرة
صيدنايا

محاضرة

ربط التعليم بالمجتمع

أحمد ديب المحمود

2017/06/11

12ظھراً

ورشة رسم

رسم حر

ھنادي طعان سرية

2017/06/13

12ظھراً

حلقة كتاب

طيور العطف

شادي ابراھيم غسان

2017/06/14

12ظھراً

حلقة كتاب لألطفال

فصاحة بخيل

أسامة نعمان الداحوري

2017/06/19

12ظھراً

معرة
صيدنايا

محاضرة

البدانة أم األمراض

نھاد ابراھيم حالق

2017/06/21

12ظھراً

معرة
صيدنايا

حلقة كتاب لألطفال

الراعي حمد

شادي ابراھيم غسان

2017/06/22

12ظھراً

معضمية
القلمون

حلقة كتاب لألطفال

نوادر جحا

إسراء كحيل

2017/06/04

10صباحا ً

معضمية
القلمون

نشاط إجتماعي

تراثنا الموسيقي

أدھم شاليش

2017/06/06

10صباحا ً

معضمية
القلمون

محاضرة

عناصر التقليد الشفوي في الشعر
الجاھلي

جھاد أبو الريش

2017/06/11

10صباحا ً

معضمية
القلمون

جلسة إستماع

بدوي الجبل

أدھم شاليش

2017/06/13

10صباحا ً

حلقة كتاب

المثنيات والمثلثات في لسان العرب

مريم فارس

2017/06/14

10صباحا ً

ورشة رسم

رسومات العيد

أحمد صمادي

2017/06/15

10صباحا ً

حلقة كتاب لألطفال

من أعالم الطب

صفا حبقة

2017/06/18

10صباحا ً

حلقة كتاب

الحلقة الثالثة من قصة الحضارة

أدھم شاليش

2017/06/20

11صباحا ً

محاضرة

العنف المدرسي

آالء وتر

2017/06/21

11صباحا ً

معرة
صيدنايا
معرة
صيدنايا
معرة
صيدنايا

56

معضمية
القلمون
معضمية
القلمون
معضمية
القلمون
معضمية
القلمون
معضمية
القلمون

57

58

منين

حلقة كتاب لألطفال

سلسلة شخصيات أدبية الكاتب :
ميخائيل نعمية

سميرة سكاف

2017/06/04

12ظھراً

منين

جلسة إستماع

ترشيد المياه وحماية مصادرھا

نسيب النسب

2017/06/08

1ظھراً

منين

حلقة كتاب

حافظ األسد  .شخصية تاريخية فذة

رئيس المركز محمد
عواد

2017/06/11

12ظھراً

منين

محاضرة

بمناسبة يوم الطفل العالمي )أطفالنا
أكبادنا(

أحمد سعيد الكردي

2017/06/15

1ظھراً

منين

حلقة كتاب لألطفال

سلسلة مشاعل اإليمان )الرحالة أبن
بطوطة(

جمال عبد الجليل

2017/06/18

12ظھراً

منين

جلسة إستماع موسيقية

سلسلة أعالم الغناء العربي الفنان
الراحل فھد بالن

رئيس المركز محمد
عواد

2017/06/20

12ظھراً

منين

محاضرة

اللغة العربية نشأتھا تطورھا مرونتھا

محمد بدوي حمود

2017/06/22

1ظھراً

منين

عرض فيديو

كان ياما كان الحياة

عبد المنعم بيازيد

2017/06/25

12ظھراً

يبرود

حلقة كتاب

السيرة الذاتية في األدب العربي

اكتمال رجب

2017/06/04

11:30ظھراً

يبرود

عرض سينمائي

الجارف

رئيس المركز شحادة
السيد أحمد

2017/06/07

2:30ظھراً

يبرود

نشاط إجتماعي

اجتماع أصدقاء المركز )دعم العمل
الثقافي(

رئيس المركز شحادة
السيد أحمد

2017/06/08

2ظھراً

يبرود

جلسة استماع موسيقية

الفن األصيل )نجيب السراج (CD1

رئيس المركز شحادة
السيد أحمد

2017/06/08

3:15ظھراً

يبرود

ورشة رسم

جمال فصل الصيف

ريما حقوق

2017/06/11

11:30ظھراً

يبرود

محاضرة

واقع المياه في منطقة يبرود وأھمية
المحافظة على الثروة المائية

فؤاد حمدان

2017/06/14

2:30ظھراً

يبرود

حلقة كتاب لألطفال

سلسلة علماء صنعوا الحضارة
)البيروني(

مرح السيد عمر

2017/06/18

11:30ظھراً

يبرود

نشاط إجتماعي

منبر اإلبداع الثقافي )أدب  -فن(

ادارة المركز بالتعاون
مع أصدقاء المركز

2017/06/19

11:30ظھراً

يبرود

حلقة كتاب لألطفال

النصيحة الضائعة

ريما حقوق

2017/06/21

11:30ظھراً

يبرود

عرض فيديو

الصديق الوفي

رئيس المركز شحادة
السيد أحمد

2017/06/22

12:30ظھراً

