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 ديريةاملمدير  –وكيل الوزارة 

  أشرف البجرميد. 
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 احملتويات
 مدير المديرية –السيرة الذاتية للسيد وكيل الوزارة  •

 االهداف •

 الرسالة  •

 التعاون مع الوزارات والقضايا القومية •

 نية والقوميةالوطالمشروعات  •

 القومية والوطنيةالمبادرات  •

 أنشطة وخدمات حي االسمرات •

 برامج رفع كفاءة العاملين بالمديرية •

 دورات تدريبية للشباب •

 الندوات •

 مراكز تحت االنشاء •

 فصول محو االمية •

 الفتاه والمرأه ( –ذوى االحتياجات الخاصة   –تقارير االنشطة ) البرلمان  •

 تياجات الخاصةمشاريع وانجازات ذوي االح •

 االستثمارية (  –الخطط االنشائية ) االضافية  •

 مشرعات االستثمار والمشروعات لمستقبلية  الخاصة باالندية ومراكز الشباب   •

 التكوين المهني  –نزل الشباب  –شبكات المحمول  –المالعب المفتوحة  •

 الجمعيات العمومية •

 نماذج مصورة •
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تابع احملتويات   

 

  رسم بياني توضيحي •

  2019يونيه إلي 2018من يوليو لالدارات المركزية تقارير النشاط  •

 التي تم اشهارها –الهيئات الجاري انشاءها  •

 خدمة المواطنين ( –مركز تكنولوجيا المعلومات   –انجازات االدارات  بالمديرية ) الهندسية  •

 الدورات الرمضانية •
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 اب والرياضة األهداف االسرتاتيجية ملديرية الشب
 

والثقافية، وإعداد البرامج لتحفيز    الخطط التنفيذية الكفيلة إلدماج الشباب وتفعيل مشاركتهم في الحياة السياسية واالجتماعيةولسياسات ارسم  •

 الشباب وتمكينهم واستثمار طاقاتهم . 

 رعاية الشباب وتأهيلهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم . •

 لوزارة )الحكومة( والشباب . تطوير قنوات االتصال بين ا  •

 التنسيق بين جميع الهيئات والمؤسسات والجهات التي تعنى بدعم الحركة الشبابية .    •

 تنظيم المبادرات والهيئات الشبابية تحت مظلة ورعاية وعناية الوزارة .   •

 تفعيل المراكز الشبابية وإعادة تأهيلها بما يحقق أهداف الوزارة .   •

 اضية وتأهيلها وإعداد خطط وبرامج الستقطاب الشباب إليها .  رعاية المنشآت الري   •
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 ة ــالــرســـ ال
 

االرتقاء بالشباب داخل محافظة القاهرة وتنميتهم معرفيا ومهاريا وقيميا لتمكينهم من التعامل مع مستجدات العصر وتحدياته   •

  فة وغرس القيم الجوهرية مثل :من خالل تطوير السياسات والخطط التنفيذية والتنسيق مع المؤسسات كا

 .  تعزيز الوالء واالنتماء للوطن وقيادته لدى الشباب هو أساس نجاحنا الوالء واالنتماء : •

 الشراكة الفعالة: تبني الشراكات الفعالة ضمن منظومة عملنا لضمان تحقيق رؤيتنا وأهدافنا الوطنية على حد سواء .  •

 رية في كافة موظفينا وأعضاء المراكز الشباب . القيادة: غرس مفهوم القيادة كقيمة جوه •

 .  الشفافية وتكافؤ الفرص المبادرة واإلبداع : تسخير المبادرة واإلبداع طريقنا لتحقيق مستويات متميزة لألداء •

ركة  تأهيل النشء والشباب وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا وتمكينهم من المشا •

 السياسية الفاعلة من خالل العمل مع الوزارات والمؤسسات واالفراد . 
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 مدير املديرية   –السرية الذاتية للسيد وكيل الوزارة         
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 السرية الذاتية    
Curriculum Vitae 

 """""""""""""""""""" 

 :   البيانات الشخصية  -
 رمي الدمرداش االسم : أشرف البج ✓

  1967 \ 7 \ 14مكان وتاريخ الميالد :  القاهرة       ✓

 الحالة االجتماعية :  متزوج  ✓

 القاهرة  -المعادي  -مدينة المعراج  7068العنوان :   ✓

 02 \   24471746هاتف :   ✓

     01142411115الهاتف المحمول :   ✓

 ashrafelbgramy@gmail.com البريد االلكتروني :   ✓

 :   الوظيفة احلالية  -

  28/6/2018الصادر في  59مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة بالدرجة العليا ندب بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 
 حتى تاريخة

 تسلسل الوظائف : -

 1990 \ 2 \ 3تاريخ التعيين :  ✓

 

mailto:ashrafelbgramy@gmail.com
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  تاريخ شغلها                                   أسم الوظيفة 
 
   1990/  2/  3اخصائي رياضي ثالث                           ✓

 1999/  1/  1اخصائي رياضي ثاني                           ✓

 2005/  1/  1اخصائي رياضي أول                            ✓

 2012 / 4/  1بدرجة مدير عام                –كبير باحثين  ✓

اعتبارا من  2016لسنة  1119قرار وزير الشباب والرياضة ندب مدير عام االدارة العامة لتنمية الكوادر والقيادات الرياضية رقم  ✓

 لمدة عام   20/10/2016

  2017ة لسن 486قرار وزير الشباب والرياضة التعين لوظيفة مدير عام االدارة العامة لتنمية الكوادر والقيادات الرياضية رقم  ✓

 لمدة ثالث سنوات 6/7/2017اعتبارا من 

 2018قرار وزير الشباب والرياضة بالندب لوظيفة  رئيس االدارة المركزية لالداء الرياضي بالدرجة العليا  اعتبارا من فبراير  ✓

28/6/2018   

 28/6/2018الصادر في  59ياضة رقم مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة بالدرجة العليا ندب بقرار وزير الشباب والر ✓

 و حتى تاريخة

 0تقارير الكفاية : جميعها تقدير )ممتاز ( و ال يوجد جزاءات منذ تاريخ التعيين حتى تاريخة  ✓

 

 :    املؤهالت العلمية  -

-  

 0م  1989عام  -جامعة حلوان  -كلية التربية الرياضية  –بكالريوس تربية رياضية  ✓

 م 1993عام  -جامعة حلوان  -كلية التربية الرياضية  –تربية الرياضية دبلوم الدراسات العليا في ال ✓

 0م 2011جامعة القاهرة عام  –كلية االقتصاد والعلوم السياسية  -دبلوم الدراسات العليا في االدارة العامة   ✓

 0م  2010االكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عام  -ماجستير االدارة العامة   ✓

 0  2018اكاديمية السادات للعلوم االدارية  –دكتوراه  فلسفة االدارة العامة   ✓
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 :    اخلربات العملية  -

 
والحصول على مراكز متقدمةةة  1990حتى  1982العب تجديف بنادي المقاولون العرب ثم نادي الشرطة الرياضي للتجديف من عام  ✓

 على مستوى الجمهورية والجامعات

 0م 1993م حتى عام  1990بالقوات المسلحة )للرياضة ( من عام ضابط ) احتياط (  ✓

االنتداب من وزارة الشباب والرياضة للعمل مدير مجمع االسكواش ونائب مدير المنشأت الرياضية  بنادي الجزيرة  الرياضي من عام  ✓

 م  1996م حتى عام  1993

 م   2012يوليو  مدير النشاط الرياضي بمدرسة الموهوبين رياضيا بمدينة نصر من  ✓

 ميدالية مراكز          67حققت فيها فرق المدرسة اجمالي عدد  2013حتى اغسطس      
 0جمهورية      اندية ( 63 –عرب  2 –افريقي  2متقدمة في المسابقات الرسمية التالية عدد ) 

   2013قائم بأعمال مدير عام مدرسة الموهوبين رياضيا بمدينة نصر من اغسطس  ✓

افريقي  1ميدالية مراكز متقدمة في المسابقات الرسمية التالية عدد ) 68حققت فيها فرق المدرسة اجمالي عدد  2014مارس  حتى 
 0جمهورية اندية ( 60 –عرب  7  –
 
 117حققت فيها فرق المدرسة اجمالي عدد   2015حتى يوليو 2014مدير عام مدرسة الموهوبين رياضيا بمدينة نصر من مارس  ✓

 0جمهورية اندية  ( 109 –عرب  5 –افريقي  3ية مراكز          متقدمة في المسابقات الرسمية التالية عدد ) ميدال

 رئيس لجنة المتابعة المركزية من المجلس القومي للرياضة على مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية  ✓

  0 2017قومي للناشئين حتى مايو المشروع ال -كبيرباحثين باالدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية    ✓

اعتبارا من  2016لسنة  1119قرار وزير الشباب والرياضة ندب مدير عام االدارة العامة لتنمية الكوادر والقيادات الرياضية رقم  ✓

 لمدة عام     20/10/2016

الدارة العامة لتنمية الكوادر والقيادات  تكليف باعمال االدارة العامة للموهبة الرياضية بجانب ادارة ا 2017عام  5امر اداري رقم  ✓

   16/3/2017الرياضية اعتبار من 
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حتى يوليو  12/6/2017اعتماد الشهادات الخاصة بوزارة الشباب والرياضة لشئون القنصلية بوزارة الخارجة المصرية اعتبارا من  ✓

2018   

للعاملين بالمجلس القومي للرياضة اعتبارا من  عضو اللجنة الرياضية 2017لسنة  395/1قرار وزير الشباب والرياضة  رقم  ✓

   22/11/2017حتى  25/5/2017

سكرتير عام  اللجنة الرياضية للعاملين بالمجلس القومي للرياضة اعتبارا من  2017لسنة  848قرار وزير الشباب والرياضة  رقم  ✓

  2018حتى يوليو  22/11/2017

اعتبارا  2017لسنة  486ير عام االدارة العامة لتنمية الكوادر والقيادات الرياضية رقم قرار وزير الشباب والرياضة بالتعين لوظيفة مد ✓

 لمدة ثالث سنوات 6/7/2017من 

 2018قرار وزير الشباب والرياضة بالندب لوظيفة  رئيس االدارة المركزية لالداء الرياضي بالدرجة العليا  اعتبارا من فبراير  ✓

28/6/2018   

  28/6/2018الصادر في  59والرياضة بمحافظة القاهرة بالدرجة العليا ندب بقرار وزير الشباب والرياضة رقم  مدير مديرية الشباب ✓

 :    الدورات واملشاركات   -

 0بأذربيجان  2007رئيس بعثة منتخب مصر للمالكمة ) كاديت ( ببطولة العالم للكاديت عام  ✓

 بزول والتمثيل المشرف في بطولة العالم للكاديت بأذربيجانخطاب شكر من السيد سفير مصر بأذربيجان عن المجهود الم ✓

ر رئيس بعثة منخب مصر للمالكمة ببطولة ميالد القائد الدولية الثامنة للمالكمة المقامة بنادي البقة بالمملكة االردنية الهاشمية فبراي ✓

2010 

 0 2013بالمملكة العربية السعودية عام عضو بعثة وزارة الرياضة في اسبوع االخاء الرياضي المصري السعودي السادس  ✓

 ICDL 0دورة استخدام الحاسب اآللي  ✓

 0م  1996دورة االكاديمية االولمبية للقادة الرياضيين في االسكواش عام  ✓

 0م 1994دورة االكاديمية االولمبية للقادة الرياضيين في االصابات الرياضية عام  ✓

 1989،  1988دور االسعافات االولية عامين متتاليين  ✓

 بمصر  2009المشاركة بلقاء المصري الكويتي االول للموهوبين رياضيا  ✓

 2010المشاركة بفاعليات اليوم العالمي االول لعلم النفس الرياضي نوفمبر  ✓

 2015اليوم االولمبي للرياضة من اجل التطوير والسالم باللجنة االولمبية الدولية في تدعيم القيم االولمبية ابريل  ✓
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   2017بكلية الدفاع الوطني باكاديمية ناصر العسكرية العليا اغسطس  24االستراتيجية و االمن القومي رقم الدراسات  ✓

البرنامج التدريبي ) نشر اجراءات قيم النزاهة و الشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه ( بمقر هيئة الرقابة االدارية نوفمبر  ✓

2017   

القيادية لدرجة مدير عام بمركز اعداد القادة للقطاع الحكومي بالجهاز المركزي للتنظيم واالدارة برنامج االعداد لشغل الوظائف  ✓

  2017يونيوشهري مايو و

  2017بكلية الدفاع الوطني باكاديمية ناصر العسكرية العليا ديسمبر  10الدراسات الدارة االزمات والتفاوض رقم  ✓

   2018الكوادر وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية برعاية جتمعة الدول العربية فبراير البرنامج العربي االول بشرم الشيخ لصقل 3 ✓

 2017البرنامج التدريبي االول في التسويق واستثمار المنشأت الرياضية مارس  ✓

   2017البرنامج التدريبي االول في ادارة المنشأت الرياضية سبتمبر  ✓

   2017مكافحة الفساد وجرائم العدوان على المال العام اكتوبر  البرنامج التدريبي في تنفيذ آليات استراتيجية ✓

   2017البرنامج التدريبي في تنظيم االحداث الرياضية اكتوبر  ✓

   2017البرنامج التدريبي في تنفيذ آليات استراتيجية مكافحة الفساد وجرائم العدوان على المال العام اكتوبر  ✓

 2017في البريطاني اكتوبر ورشة عمل  لحماية الطفل من المركز الثقا ✓

   2017البرنامج التدريبي في تنفيذ آليات استراتيجية مكافحة الفساد وجرائم العدوان على المال العام نوفمبر  ✓

  2016المؤتمر العلمي السادس عشر للطب الرياضي ورياضيات متحدي االعاقة ديسمبر  ✓

   2017البرنامج التدريبي في تنظيم االحداث الرياضية نوفمبر  ✓

االفريقية والبطولة العربية لالتحاد  2017شكر وتقدير من االتحاد المصري للتراثليون عن الجهد المتميز في بطولة شرم الشيخ  ✓

 الدولي للتراثليون 

  2017البرنامج التدريبي في االعداد البدني ديسمبر  ✓

 2017البرنامج التدريبي في ادارة وتسويق المنشأت الرياضة ديسمبر  ✓

 2018التدريبي الدارة المنشأت الرياضية يناير  البرنامج ✓

  2018شهادة تقدير للجهود المبذولة في مجال كمال االجسام من االتحاد المصري لكمال االجسام  ✓

  2018ملتقى القاهرة الدولي االول للمسرح الجامعي  ✓

 2018البرنامج التدريبي في االصابات الرياضية يناير  ✓

 2018يق واالستثمار الرياضي يناير البرنامج التدريبي في التسو ✓
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 التعاون مع الوزارات والقضايا القومية 
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وزارة التنمية  
 احمللية

وزارة االتصاالت  
 ولوجيا املعلومات وتكن

منظمة العمل  
 الدولية

 وزارة السياحة 

 وزارة اعالم 

اجمللس الثقايف  
 الربيطاني 

 وزارة الداخلية 

 وزارة الصحة 

 وزارة الثقافة 

 وزارة االثار 

وزارة الشباب  
 والرياضة

 حمافظة القاهرة 

مديرية الشباب  
 والرياضة 
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تفعيل عام 
 املعاقني

مواجهة الكوارث 
 واالزمات

ترشيد 
مناهضة  استهالك املياه

 التحرش

تنظيم االسرة  
ومكافحة استغالل 

 االطفال

 حمو االمية

حمو االمية 
 التكنولوجية

التوظيف وحل 
 مشكلة البطالة 

قضايا قومية مت 
 املشاركة فيها
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 الوطنية والقومية  ات  ـ املشروع 
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 مبشاركة مراكز الشباب وأندية حمافظة القاهرة 
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 الساريةغري  فريوس سي واألمراضالكشف عن بيان مبواقع                 

 مبديرية الشباب والرياضة بالقاهرة 
 2019/ 31/1ايل   2018/ 12/ 1مليون صحة للفرتة من  100محلة 

 
 اسم املركز املنطقة  م اسم املركز املنطقة م
 نادي النيل مصر القديمة  11 الهايكستب  النزهه  1

 عين الصيرة  12 الحي العاشر  ر شرق مدينة مص 2

 الفسطاط  13 المستقبل  3

 ابو السعود  14 القاهرة الجديدة  4

 النهضة  15 التجمع االول  5

 77المعادي   البساتين 16 مدينة نصر  غرب مدينة نصر  6

 المعادي الجديدة  17 عزبة النخل  المطرية  7

 صقر قريش  18 عين شمس  8

 زبة النصر ع 19 نادي المطرية  9

 دار السالم دار السالم 20 عرب الحصن  10
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 السارية  غري  فريوس سي واألمراض الكشف عن بيان مبواقع

 مبديرية الشباب والرياضة بالقاهرة 
 2019/ 31/1ايل   2018/ 12/ 1مليون صحة للفرتة من  100محلة 

 
 اسم املركز املنطقة  م اسم املركز املنطقة م

 طره الحيط  المعادي وطره  31 الزيتون حلمية   عين شمس  21

 زهراء المعادي  32 منشية التحرير  22

 المستقبل بطره  33 احمد عصمت  23

 عرب كفر العلو  حلوان  34 السالم ثالث  السالم اول  24

 المعصرة  35 النهضة بالسالم  السالم ثان  25

 حلوان الجديدة  36 كفر الشرفا  المرج  26

 مايو   15 و والتبين ماي15 37 االندلس  27

 التبين  38 بوالق  غرب  28

 الزاوية الحمراء  الزاوية الحمراء  39 الجزيرة  29

 االمل بالقصيرين  40 منشأة ناصر  منشأة ناصر  30
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 السارية  غري  واألمراض ىفريوس سالكشف عن بيان مبواقع 

 مبديرية الشباب والرياضة بالقاهرة 
 2019/ 31/1ايل   2018/ 12/ 1ن مليون صحة للفرتة م 100محلة 

 
 اسم املركز املنطقة  م اسم املركز املنطقة م
 الساحل  الساحل  48 الحبانية  وسط 41

 نادي الكهرباء  49 باب الشعرية  باب الشعرية  42

 روض الفرج  روض الفرج  50 السيدة زينب  السيدة زينب  43

  51 زينهم 44

 الزيتون 

 سراي القبة 

 األميرية  52 االباجية  الخليفة  45

 المقطم  46

 

 السواح  53 المقطم 

 شبرا  شبرا  54 نور المقطم  47
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 الطبي عليها  عداد التي مت توقيع الكشفالإحصائية ا

 مليون صحة (   100)  السارية الغري فريوس سي و االمراضي الكشف عن محلة ضمن 
 2018خالل شهر ديسمرب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 عداداأل التاريخ م األعداد  التاريخ  م 
 38729 ماقبلة 4742 1/12/2018 1

2 2/12/2018 4550 11 11/12/201 2680 
3 3/12/2018 3780 12 12/12/2018 2231 

4 4/12/2018 3426 13 13/12/2018 3456 

5 5/12/201 3566 14 14/12/2018 4850 

6 6/12/2018 4220 15 15/12/2018 3329 
7 7/12/2018 3698 16 16/12/2018 3319 

8 8/12/2018 2550 17 17/12/2018 4200 

9 9/12/2018 4515 18 18/12/201 4621 

10 10/12/2018 3682 19 19/12/2018 3637 

 71052 االمجايل  38729 االمجايل 
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 الطبي عليها  عداد التي مت توقيع الكشفالإحصائية ا
 مليون صحة (   100)  السارية الغري فريوس سي و االمراضي الكشف عن محلة ضمن 

 2018خالل شهر ديسمرب 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 األعداد التاريخ م األعداد  التاريخ  م 
 102400 ماقبلة 71052 ماقبلة 

20 20/12/2018 2940 29 29/12/2018 2990 

21 21/12/2018 4692 30 30/12/2018 2145 
22 22/12/2018 3598 31 31 /12/2018 3450 

23 23/12/2018 3456    

24 24/12/201 2980    
25 25/12/2018 3769    
26 26/12/2018 2560    
27 27/12/2018 3021    
28 28/12/2018 4332    

 110985 االمجايل  102400 االمجايل 

 110985 االمجايل 
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 مشروعات تأهيل الشباب  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 التكنولوجيا من
 أجل التوظيف  

تدشني نادي اليونسكو باملتحف  
 االسالمي 

املرحلة الثانية للربامج  
 التدريبية سيسكو
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 الفنية املشروعات القومية   
 

 اختبارات املوهوبني فنيا  
فن  –متثيل  –عزف  –غناء 

 استعراضي
 

 ياد الطفولة  اع
 مع وزارة االثار 

نبوي مع  احتفال املولد ال
 املؤسسة العقابية 

الدورى الفني بالتعاون مع  
 مؤسسة فنانني مصريني 
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 الفنية املشروعات القومية   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عروض لالفالم القصرية 

حفالت مومسية بالتنسيق مع  
 ادارة الفنون  

 أندية السينما   

 اختبارات املوهوبني فنيا  
 فن استعراضي  –متثيل  –عزف  –غناء 

 



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 

 

 املشروعات القومية الفنية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملتقي القاهرة الدويل للمسرح  
 اجلماعي 

 يوم الشباب العاملي    مسابقة الطرب اخلالب  

احتفالية يوم مصر بأكادميية 
 ناصر للعلوم العسكرية
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الرياضية املهرجانات     

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يون اجلرـــاراثــ م
 ــــي واملش

 حتـت شعــار  
 100" التوعية حبمله 

 مليون صحة  " 
/   11/ 30اجلمعة املوافق 

 م  2018
 

املهرجان الرياضي 
االول لاللعاب املائية يف 

 مسابقات التجديف 
 

 مهرجان
 الدراجات واجلري

 يوم الشباب الدويل   
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 ماراثون اجلري واملشي
 زل وشاركحتت شعار ان
 

 

 مصر اجلديدةماراثون 
1500 

 
 

 

 

  املهرجانات الرياضية 

  

 

 

 
 

املرحلة الثالثة من برنامج 
 املهارات األساسية 

 للدوري االجنليزي يف كرة القدم
 املركز االوليمبي باملعادي 

 

املهرجان اخلتامي  
للمشروع القومي  

 لاليتام  
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 وجوالت سياحية قوافل طبية 
 

 

 

 

 

بية يف  القوافل الط
مجيع التخصصات  يف  

 مراكز الشباب 
 

جولة سياحية مبجمع  
 االديان مبصر القدمية

 

جولة سياحية لذو ي 
 االحتياجات اخلاصة
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 مشاريع قومية للطالئع  

   

   

     

 

 مشروع 
 فضلأحياه  حنو

 
 

مشروع املعسكر 
 الصيفى

 ببورسعيد
 6/8اىل 2/8

 

 رـــي املمـن فــالف
 رح الوزارةــمس

 

 االحتفال 
 باليوم العاملى للشباب

 

فيلم وندوة 
 وجايزة

 

 انا وحنن
 راتحى االمس

 

 مسابقة تراثي حياتى
 

رحلة سياحية حتت 
 شعار تعاىل نعرفها

 

امللتقى العربى 
 اخلامس

 مسابقة عقول 
 مستنري

احتفاالت اجليش الثالث 
 45بانتصار اكتوير

 السويس 

 
 

مسابقة كنوز مصرية 
 مرحله اوىل
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 االحتفاالت الوطنية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االحتفال بالعيد القومي حملافظة 
 القاهرة

 االحتفال باعياد اكتوبر اجمليدة
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 الربوتوكالت 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برتوكول التعاون بني اكادميية 
سياج للهندسة والتدريب يف جمال 

 تكنولوجيا املعلومات

 تنفيذ بروتوكول اليابان  
 البطولة الدولية لكرة القدم 

 مشـروع األمــم املتحــدة 
بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة 

 مع مديرية الشباب والرياضة
CAIRO RUNNER 
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 والوطنيةاملبادرات القومية  
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 املبادرات القومية والوطنية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبادرة الرسم والتصميم 
 ألعضاء مراكز الشباب 
 هنتعلم الرسم    

  –مبادرة ارسم مستقبلك  
 ابتكار (  –متكني    –مشاركة  

 مبادرة  
 خليك زي ادم  

 مبادرة الرياضة  
 حياه   اسلوب

 مبادرة كلنا واحد 
لوزارة الداخلية لبيع  

   مستلزمات املدارس
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 أنشطة وخدمات حي االمسرات 
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 أنشطة وخدمات حي االمسرات

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كرة دوري
 حزب القدم

 وطن مستقبل

 جري نامارثو
 "الللمخدرات"

اإلدمان 
 اإللكرتوني 

القوافل 
التعليمية 
للمرحلة 
 اإلعدادية

مشروعات 
 جوالة
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 برامج رفع كفاءة العاملني باملديرية 
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دورات تدريبية لرفع كفاءة 
 باملديرية     العاملني

 

 

في التفتيش المالي برنامج 

 واالداري

 

 برنامج في الشئون المالية

 

دير االداري برنامج الم

 المتميز

 

 برنامج ادارة ضغوط العمل 

 -wordبرنامج تدريبي 

windows- power point- 

excel 

 

 برنامج صيانة الحاسب االلي 

ورشة عمل في مجال  

 التسويات الضريبية 
 

 
التدليك الرياضي والعالج 

 الطبيعي لالخصائيين الرياضيين 

 

القوانين واللوائح المالية  

 المنظمة للعمل 

  182برنامج قانون رقم  

للتعاقدات   2018ة  لسن

 الحكومية 

 

اللوائح والقوانين للهيئات  
 الشبابية والرياضية 
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دورات تدريبية لرفع 
كفاءة العاملني    

 باملديرية

 

برنامج شبكات الحاسب  

 االلي 

 

برنامج االعالم  

 لكتروني ال ا

 

 رنامج الجودة الشاملة ب

 
 برنامج التامين االجتماعي 

 

 نمية مهارات مديري المستقبل ت

 
برنامج تنمية المهارات االدارةا  

 االشرافية

 
برنامج قانون الخدمة المدنية  

 82ورقم   81رقم 

 
 برنامج العقود االدارية 

 
 برنامج تخطيط ومتابعة

 
 برنامج تاهيل القيادات المتميزة 

 
 تنمية المهارات االشرافية
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دورات تدريبية لرفع 
    كفاءة العاملني

 باملديرية

 

التغيرات المناخية واثر  

االحتباس الحراري علي  

 الحياة 

 

هندسة وجودة االدارة  

في ظل التنمية  

 المستدامة 

 

برنامج تطوير اداء  ب

 الخدمات الحكومية 
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 دورات تدريبية للشباب 
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 دورات تدريبية  
 للشباب 

 

برنامج استراتيجية  

 االمن القومي 

 

التدليك الرياضي  

 والعالج الطبيعي 

 

بناء قدرات الشباب  

 وتأهيلهم لسوق العمل 

 

 SYBبرنامج ابدأ مشروعك 

 

 البرنامج التدريبي لليونسيف 
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 دورات تدريبية
 للشباب 

دورة تدريبية لتأهيل 

  القيادات الشبابية من

 اندية التطوع 

دورة تدريبية 

شبكات لتحديات 

 التواصل

 

دورة التنمية 

 السياسية

 

دورة تدريبية لتأهيل القيادات    

الشبابية مع قوات الدفاع  

 الشعبي 

 

دورة تدريبية عن المشروعات  

الصغيرة وكيفية تسويقها  

 الشعبي 

 

دورة تدريبية لتأهيل القيادات  

الشبابية مع قوات الدفاع  

 بي الشع

 

برنامج رائد اعمال المستقبل  

 الشعبي 

 

دورة تدريبية في مجال الحرف  

 والنجارة وصناعة الجلود الشعبي 
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مئوية جمال 

 الناصر عبد

 
 
 

 
 

 الندوات 

شباب ضد 

 التحرش
الهجرة غير 

 الشرعية

التنمية 

 البشرية

االحتفال برأس 

 السنة الهجرية

شباب حول 

 الرسول

رمضان 

                  بيقولك

 ال للمخدرات

ندوة تمكين 

ذوي القدرات 

 الخاصة 
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توعية الطفولة 

 المبكرة

 الندوات 

 التثقيف 

 المالي  

عن المولد 

 النبوي الشريف

 

تنمية الموارد  

 البشرية 

التغذية  

الرياضية  

 للرياضيين 

     استهالك   ترشيد

المياه والحفاظ  

 عليها 

ندوتين عن  

العنف ضد  

 المرأة والفتاة 
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 مراكز شباب حتت االنشاء

مركز شباب 

 الخيالة
مركز شباب 

 مدينة معا

مركز شباب جمال 

 عبد الناصر حلوان
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 فصول حمو االمية 
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 ةـــاألمي و ــول حمـــفص
 

 

 تاريخ فتح الفصل  تح الفصل مكان ف اسم املنطقة  م 
1  

 

 المطرية

 1/7/2018 جمعية االنصار

 1/8/2018 مركز شباب عرب الحصن 2

 1/8/2018 جمعية واحد من الناس 3

 1/8/2018 جمعية اصحاب اليمين  4

1/11/2018 

5  

 منطقة الزيتون

 1/10/2018 جمعية تنمية المجتمع

 1/11/2018 مركز طبي االميرية 6

 1/11/2018 ية واحة الحياةجمع 7

 1/11/2018 جمعية العصامي  8
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 ةـــاألمي و ــول حمـــفص
 

 تاريخ فتح الفصل  مكان فتح الفصل  اسم املنطقة  م 
 2018/ 7/ 1 مدرسة السيدة سمية االبتدائية  منطقة السالم تان  9

1 /10/2018 

 2018/ 7/ 1 يوليو االبتدائية  23مدرسة  10

1 /10/2018 

 11/2018/ 1 جد النور المحمدي مس 11

 10/2018/ 1 جمعية الهالل االحمر  12

1 /11/2018 

13  

 منطقة السالم تان 

 11/2018/ 1 جمعية االحتكام

 11/2018/ 1 مسجد عمرو ابن العاص  14
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 ةـــاألمي و ــول حمـــفص
 

 تاريخ فتح الفصل  مكان فتح الفصل  اسم املنطقة  م 
1

5 

 

 

 

 

 

 

 منطقة السالم اول

 2018/ 7/ 1 مركز شباب الشهيد احمد حمدي 

1

6 

 2018/ 7/ 1 مركز طبي السالم ثان 

1 /10/2018 

1

7 

 2018/ 7/ 1 مدرسة طارق بن زياد 

1

8 

 2018/ 8/ 1 جمعية ابواب السعادة 

1

9 

 2018/ 9/ 1 حضانة مسجد رياض الصالحين 

2

0 

 10/2018/ 1 الشركة العربية 

 

 



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 

 ةـــاألمي و ــول حمـــفص
 

 تاريخ فتح الفصل  مكان فتح الفصل  نطقة اسم امل م 
2
1 

    

 

 

 

 

     

 منطقة البساتين  

 2018/ 7/ 1 جمعية البساتين الخضرة 

1 /8 /2018 

1 /11/2018 

2
2 

 2018/ 8/ 1 مسجد ابو خالد 

1 /11/2018 

2

3 

 2018/ 7/ 1 مسجد صقر قريش 

1 /8 /2018 

1 /11/2018 

2

4 

 2018/ 7/ 1 جمعية امام المتقين 

1 /8 /2018 

2
5 

 2018/ 8/ 1 السالم االبتدائية مدرسة 

1 /10/2018 

1 /11/2018 
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 ةـــاألمي و ــول حمـــفص
 

 تاريخ فتح الفصل  مكان فتح الفصل  اسم املنطقة  م 
 2018/ 7/ 1 جمعية الدليل واالرشاد   26

1 /8 /2018 

1 /11/2018 

27  

 

 

 منطقة البساتين 

 

 2018/ 8/ 1 مدرسة علي بن ابي طالب 

 2018/ 8/ 1 ر مركز شباب عزبة النص 28

 11/2018/ 1 جمعية عباد الوهاب  29

 11/2018/ 1 جمعية المساع  30

 2018/ 7/ 1 جمعية االصالح  منطقة الشرابية  31
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 ةـــاألمي و ــول حمـــفص
 

 تاريخ فتح الفصل  مكان فتح الفصل  اسم املنطقة  م 
32  

 منطقة الشرابية 

 2018/ 9/ 1 وحدة صحية طبي 

 2018/ 9/ 1 مسجد الزاوية   33

 2018/ 8/ 1 مركز شباب روض الفرج  منطقة روض الفرج  34

35  

 

 منطقة عين شمس 

 2018/ 7/ 1 جمعية الرحمة والنور 

 2018/ 7/ 1 جمعية نور االسالم   36

 2018/ 8/ 1 جمعية الصفوة   37

 2018/ 8/ 1 جمعية اصحاب الهمم  38

 2018/ 8/ 1 مركز شباب حلمية الزيتون  39

 2018/ 7/ 1 الصمود لاليتام   جمعية منطقة ح القبة  40

1 /10/2018 
 

 

 

 

 

 



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 

 

 

 ةـــاألمي و ــول حمـــفص
 

 تاريخ فتح الفصل  مكان فتح الفصل  اسم املنطقة  م 
  منطقة ح القبة  41

 مدرسة الوايلي االعدادية 

1 /8 /2018 

1 /10/2018 

 11/2018/ 1 قصر الثقافة   42

 11/2018/ 1 جمعية اهدي 43

44  

 

 منطقة المرج 

 2018/ 8/ 1 باب الشرفا مركز ش

 2018/ 8/ 1 منزل المستقبل 45

 2018/ 8/ 1 مسجد فاطمة الزهراء  46

47  

 منطقة حلوان 

جمعية التجمع الوطني  

 للمرأةالعربية 

1 /10/2018 

 2018/ 8/ 1 مركز شباب كفر العلو  48

 2018/ 8/ 1 مركز شباب عابدين  منطقة عابدين  49

 2018/ 8/ 1 جمعية مسجد القمري  50

 11/2018/ 1 مسجد الرحمة  نطقة التبين م 51

 10/2018/ 1 مركز شباب الزاوية  منطقة الزاوية الحمراء 52

 



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 

 

              تقرير نشاط                    

 واملراة   الفتاة  -ذوي االحتياجات اخلاصة   -  الربملان    
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 أنشطة البــرملـــــان                        
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للمعسكر التدريبي 
ملناهضه خماطر 

 االدمان

اختار حياتك التابع 
لصندوق مكافحه 
وعالج االدمان 

 والتعاطي

معسكر تنمية الوعي  
 باحملليات 

للقوافل التعليمية 
لطلبة املرحلة 

 اديةاإلعد 

مبادره ترشيد 
 استهالك املياه

الربنامج التدريبي 
 نواب الغد

بتحديد اللجنه 
 اإلعالمية للربملان 

حد معسكر اليوم الوا
عن االدمان 

االليكرتوني حبي  
 االمسرات

معسكر )سيب 
 بصمتك ( مبطروح

 
 أنشطة وبرامج الربملان
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رملان شباب حمافظه 
ه يف معسكر القاهر

 احملليات يف مدينه أبو قري

يف افتتاح عدد من 
 املشروعات مع السيد

الرئيس عبدالفتاح  
 السيسي 

معسكر احياء اللغة 
العربية ضمن فاعليات 
ندوة حوراية عن  مبادرة ) سيب بصمتك (

"اهلجرة غري الشرعية 
 " واالجتار بالبشر

احلملة القومية لتنمية 
 الوعى باحملليات

عن  يهالتحديات الناج
تواصل شبكات ال

 ياالجتماع

مشروع التنميه  
 السياسيه للربملان 

قاهره  وفد من شباب برملان ال
يف  داخل جامعه الدول العربيه

 "ملتقي شباب وادي النيل

أنشطة وبرامج  
 الربملان
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 برامج ومشاريع

 ذوي االحتياجات اخلاصة
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  مسابقة الكشافة )أنا قادر بشكل خمتلف(
 

 

 

 بصري( –حركي  –مسابقة احللم املصري لالعاقات )ذهني 
 

 النتيجة فرتة التنفيذ مكان التنفيذ

 مركز اول انشاء ديني وغناء فردي مكفوفين.  - 2018/ 11/12-6من  مدينة ابو قير باالسكندرية 

 اول الفنون الشعبية ذهني  مركز   -

 مركز ثاني في المسرح )جلوس حركي (  -

 جائزة احسن موسيقي للمسرح الفني والمالبس  -
 

 

 النتيجة فرتة التنفيذ مكان التنفيذ

حصول الفريق علي المستوي التالت   11/2018/ 14-9من مدينة ابو قير باالسكندرية 

 والميدالية البرونزية في بطولة الجمهورية 
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 2018/2019دوري مراكز الشباب للصم ) النسخة التانية (
 

تخب الدوري تحت رعاية رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة وتم عمل تصفيات واختيار من

 صباحا .  11 9وجهاز فني  والتدريب للمنتخب في مركز شباب سراي القبة كل يوم جمعة من الساعة  
 

 
 

 رحلة االقصر واسوان 
 

 . مشترك لجميع االعاقات ماعدا الحركية 55المستفيد حوالي  4/1/2018 -28/12تبدأ من يوم 

 
 

 

 

 

 

 



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1820/2019دوري مراكز الشباب للصم ) النسخة التانية (
 

الدوري تحت رعاية رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة وتم عمل تصفيات واختيار منتخب 
صباحا وتم الدوري في   11: 9وجهاز فني  والتدريب للمنتخب في مركز شباب سراي القبة كل يوم جمعة من الساعة 

 المركز االول علي مستوي الجمهورية  . وحصل الفريق علي 30/4/2019/ حتي 1/12/201الفترة من 

 

 مشروع معا لتحويل االعاقة ايل طاقة
  

شاب وفتاه بمدينة شرم الشيخ   25واشتراك في المشروع  30/4/2019حتي   2/4/2019تم المشروع خالل الفترة من 
هنية في كرة الريشة وحصل فريق كرة طائرة جلوس علي المركز االول في االعاقة الحركية  وحصول فريق االعاقة الذ

 علي المركز الثاني
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 اليوم العاملي لالعاقة
 

 ( مشارك من جميع مراكز الشباب   150تم االختفال باليوم العالمي لالعاقة بمركز شباب الجزيرة بعدد )

 
 
 

 ورش عمل ملدربي ومشريف مراكز واندية ذوي االحتياجات اخلاصة
 

 . الورشة االولي لالعاقة الحركية والورشة الثانية لالعاقة الذهنية 2/2/2019حتي  31/1/2019تم تنفيذ الورشة من 
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 مشروع مراكز تنمية الفنون واالبداع لذوي االحتياجات اخلاصة مبراكز الشباب
 

 9/2018السالم ( خالل الفترة من  –مايو  15 –الزاوية الحمراء  -تم تنفيذ المشروع في مراكز شباب ) عابدين
 شاب وفتاه .  220وعدد المستفيدين من المشروع  4/2019 حتي

 
 
 

 رحالت اعرف بلدك لذوي القدرات واهلمم
 

 شاب وغتاه  26لعدد  2019/ 8/ 29حتي    25/8رحلة االسكندرية )معسكر ابو قير (  خالل الفترة من  
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 اجنازات ذوي القدرات واهلمم                  
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 اول بطولة العالم   بالنمسا

 فريق الهوكي 

 

العاب القوي اول بطولة  

 ايرلندا

تنس طاولة ثاني بطولة 

 العالم بالتشيك

 فريق اليد

 اول جمهورية
 سلةفريق ال

 اول جمهورية



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 بطولة  كأس مصر 
 

 
   
 
 
 
 

 بطولة  اجلمهورية 

 
 

 سباحة  العاب قوي  امليداليات 
 2 12 ذهب

 4 4 فضة

 2 3 برونز

 تنس طاولة  سباحة  قدم يد رفع اثقال  العاب قوي  امليداليات 

 4     12 ذهب

  1 1 1 1 9 فضة

 2 1 1   6 برونز
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   بطولة الوطنية االويل والثانية 

   البطولة االقليمية التاسعة بابو ظبي

 

 بولينج  تنس طاولة  بوتس  درجات  رفع اثقال  مجباز  العاب قوي  يداليات امل

  2   1 1 4 ذهب

 1  3  4 2 1 فضة

 1  3 1    برونز

 ريشة  رفع اثقال  تنس ارضي  العاب قوي  امليداليات 

  1 1 3 ذهب

 1   4 فضة

    2 برونز
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  طنة عمان بطولة العامل امريكا وسل
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ريشة  تنس طاولة   امليداليات 

 1  ذهب 

  1 فضة 

  1 برونز
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 املرأة الفتاه و 
 

 

 

 موقع  20بواقع 

 في مراكز الشباب  

 (  620عدد المستفيدين ) 
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 مراكز تنمية االبداع مبراكز شباب القاهرة 
 

 تنفذ في اربع مراكز شباب 

 مركز شباب عابدين   -1

 ركز شباب الزاوية الحمراء  م -2

 مايو .   15مركز شباب  -3

 مركز شباب السالم .  -4

 لكال الجنسين .4/2019حتي  9/2018دأ العمل بهذه المراكز من ب 

 
 انواع االنشطة 

 فني –ثقافي  –رياضي 
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 خلطط االنشائية ا 

 االستثمارية   -االضافية 
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 2019إيل يونية  2018االجنازات خالل الفرتة من شهر يوليو 

 عن االنشاءات
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 2018/2019ها لخطط المديرية اإلنشائية للعام المالي مليون جني (3.700تم اعتماد مبلغ ) •

 وهي موزعة كاألتي : 

( مشروع استكمال تم االنتهاء منها  2( مشروعات منها عدد )10( مليون جنيها لعدد )2.700) الخطة االستثمارية •

 تنفيذ عيني %100بنسبة 

اسات الشروط وجاري اتخاذ إجراءات الطرح  ( مشروع إنشاء جديد تم االنتهاء من إعداد ومراجعة واعتماد كر 8وعدد ) •

لهذه المشاريع                         

 املشروعات اإلنشائية 
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•  

 

 ( مشروع موزعة كاألتي: 7( جنيه مليون جنيه لعدد )1.000الخطة اإلضافية ) •

 تنفيذ عيني %100( مشروع استكمال تم االنتهاء منها بنسبة 4عدد ) •

 ( مشروع جديد جاري اتخاذ إجراءات  3عدد ) •

( مليون 69( مراكز شباب بمعرفة وزارة الشباب والرياضة )المرحلة الخامسة( بإجمالي مبالغ )10وير عدد )جاري تط •

 جنيها 

 مليون جنيها3.700مجلة االعتمادات:  •

 % 30التنفيذ العيني :  •

 ة املشروعات اإلنشائي
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 2019/ 2018االستثمارية للعام املايل   املوقف التنفيذي للخطة

 

 
نسبة التنفيذ  التنفيذياملوقف  االعتماد بيان األعمال أسم اهليئة

 العيني
جاري مراجعة المستخلص الختامي  320 استكمال أعمال التطوير ش المقطم 0م

 بالحسابات للصرف

100 % 

جاري تعديل كراسة الشروط  100 تطوير البوابة ش عين الصيرة0م

 والمقايسة

100 % 

تجديد دورة المياه الخاصة  ش الزاوية الحمراء0م

 بالملعب

هاء من مراجعة الكراسات تم االنت 130

 وجاري اعتمادها

100 % 

جاري مراجعة المقايسة وتعديل  300 تطوير الملعب الخماسي ش المعادي الجديدة0م

الكراسات بعد مراجعتها من التفتيش 

 المالي واإلداري

100 % 

إحالل وتجديد الملعب  ش عزبة النصر0م

 الخماسي

 % 100 جاري إسناد االعمال لالنتاج الحربي 350

استكمال أعمال المبني  نادي المقطم

 اإلداري

 % 100 جاري الصرف 150

تطوير المدخل والبوابة  نادي النيل

 والالفتة

تم مراجعة المقايسات واعتمادها من    200

االدارة الهندسية  وجاري اعتماد 

 الكراسة  من التفتيش المالي واالداري

100 % 
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 2019/ 2018للعام املايل  االستثمارية  املوقف التنفيذي للخطة

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 % 173نسبة التنفيذ الفعلي     
 
 

نسبة التنفيذ  املوقف التنفيذي االعتماد بيان األعمال أسم اهليئة
 العيني

تطوير الملعب الثالثي وإنشاء  النادي القومي 

 غرف خلع المالبس

 % 100 جاري الطرح 440

 % 100 جاري إسنادها لالنتاج الحربي   400 إنشاء ملعب متعدد نادي حلوان الرياضي 

جاري مراجعة الكراسة بالتفتيش  310 إحالل وتطوير سور النادي  عرب راشد نادي 

وتعديل المقايسة بالنادي بعد مراجعتها 

 من االدارة الهندسية     

100 % 

 % 100 /////////////////////////////////// 2.700 //////////////////////// اإلجمالي 
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 2019/ 2018املوقف التنفيذي للخطة اإلضافية للعام املايل 
 

االعتماد  املنصرف  املوقف التنفيذي 
 باالالف 

 م اسم اهليئة  بيان باإلعمال 

 1 مقر المديرية رفع كفاءة مقر المديرية 110 ج 102.468 تم صرف المستخلص الختامي 

 2 ش صقر قريش0م ة االلعاب تطوير صال 10 ج 9112.6 تم صرف مستحقات شركة التراث 

 3 ش  الثورة الحضري 0م إحالل وتطوير المكتبة  200 --- جاري الطرح

تم مراجعة المقايسة وكراسة الشروط 

 إدارة التفتيش المالي واالداريمن 

 وجاري الطرح

إحالل وتطوير الجيم  370 ----

 وااللعاب الفردية

 4 ش بدر 0م

إحالل وتطوير الصرف  70 ---- اتخاذ اجراءات الطرحجاري 

 الصحي

 5 ش الحبانية  0م

من  جاري مراجعة المستخلص

 االدارة الهندسية

 6 ش الفسطاط0م استكمال اعمل التطوير  2296.25 ---

جاري صرف المبلغ من قبل 

 المحافظة

 7 ش منشأة ناصر 0م نشر قرار ارض النرش 10347.5 ---

  االجمالي  //////////////////////// 1.000 ج 111.580 ////////////////////
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 مشروعات االستثمار اخلاصة بكل مركز 
 

القيمة املالية لكل   املشاريع املطروحة لالستثمار  اسم املركز  م 
 مشروع مت طرحه 

القيمة االجيارية لكل  
 مشروع 

القيمة االجيارية  
 السنوية لكل مشروع 

 تنفيذ األعمال نسبة  

 كافتيريا  العروبة 1

 صالة العاب ترفيهية

 --- 

--- 

 

5000 

2000 

60000 

24000   

 كراسة الشروط  إعدادجارى 

  كراسة الشروط  إعدادجارى  

 ملعبين خماسى الحى العاشر  2

 كافتيريا 

 الجيم

601000 

  

 

22000 

5000 

3000 

264000 

60000 

36000 

 كراسة الشروط  أعدادجارى 

  كراسة الشروط  إعدادجارى 

  كراسة الشروط  إعدادجارى 

3 

 

 

 

 بدر

 

 

 كافتريا المركز

 كافتريا الصحة الرياضية  

 مطبخ

--- 

--- 

--- 

 

5000   

20000   

12000    

   

60000    

240000    

144000 

 

 تم التشغيل 

 تم التشغيل 

 تم التشغيل 

 حضانة  الهايكستب  4

 سنترال

 ملعب قدم قانونى 

--- 

--- 

4000000 

30000    

45000   

50000 

360000    

540000 

600000 

 تم التشغيل 

 تم التشغيل 

 تم التشغيل 

5 

 

 

 مكرم عبيد

 

 

 حمام سباحة

 ملعب نجيلة   2

 

600000 

600000 

 

15000 

20000 

 

180000 

240000    

 

 

 تم االنتهاء 
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 مشروعات االستثمار اخلاصة بكل مركز 

 
 

 

القيمة املالية لكل   ثمار املشاريع املطروحة لالست  اسم املركز  م 
 مشروع مت طرحه 

القيمة االجيارية لكل  
 مشروع 

القيمة االجيارية  
 السنوية لكل مشروع 

 نسبة تنفيذ األعمال 

 ملعبين قدم خماسى المستقبل بالقطامية   6

 صالة جيم

 كافتيريا 

400000 

--- 

--- 

30000 

2500    

950     

360000 

30000    

11400 

 طجارى مراجعة كراسة الشرو

 جارى مراجعة كراسة الشروط

 تم التشغيل 

 كافتيريا  القاهرة الجديدة 7

 مركز العجائن

--- 

--- 

6000    

2750   

72000    

33000    

 تم التشغيل 

 تم التشغيل 

 صالة افراح  التجمع االول 8

 كافتيريا  

 ملعب كرة قدم 

 قاعة بالى ستيشن

 كافتيريا اسفل المدرجات 

6000000 

--- 

5000000   

--- 

--- 

40000 

30000    

50000    

21000    

23000    

480000 

360000    

600000    

252000    

276000   

 مراجعة كراسة الشروط

 تم التشغيل 

 تم التشغيل 

 تم التشغيل 

 تم التشغيل 

 حمام السباحة مدينة نصر 9

 قاعتين مناسبات  

 كافتيريا 

 ملعبين قدم 

11500000 

7000000 

--- 

--- 

80000    

70000    

5000    

30000    

960000    

840000    

60000    

360000    

 مراجعة كراسة الشروط

 مراجعة كراسة الشروط

 تم التشغيل 

 تم التشغيل 

 كافتيريا  منشية التحرير 10

 صالة أفراح 

 صالة أفراح 

--- 

1000000 

1000000 

4000    

37000    

31000    

48000    

444000    

372000    

 تم التشغيل 

 تم التشغيل 

 تم التشغيل 
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 مشروعات االستثمار اخلاصة بكل مركز 
 

القيمة املالية لكل   املشاريع املطروحة لالستثمار  اسم املركز  م 
 مشروع مت طرحه 

القيمة االجيارية  
 لكل مشروع 

القيمة االجيارية السنوية  
 لكل مشروع 

 نسبة تنفيذ األعمال 

11 

 

 

 

 السالم اول

 

 

 

 كافتيريا 

 صالة أفراح  2

 حمام سباحة

 

--- 

6000000 

11500000 

4500    

60000 

20000 

54000    

720000 

240000 

 تم التشغيل 

 جارى اعداد المزايدة 

 جارى اجراء بعض التعديالت  

 

 حمام سباحة السالم ثالث  12

 محالت على السور+قاعة افراح 

 قاعة افراح 

 كافتيريا 

11500000 

---- 

3000000 

--- 

20000    

60000    

12012    

650    

240000    

720000    

144144    

7800    

 جارى اعداد كراسة الشروط

 جارى اعداد كراسة الشروط

 تم التشغيل 

 تم التشغيل 

 حمام السباحة النهضة بالسالم 13

 قاعة افراح 2

11500000 

600000 

25000 

40000 

300000 

480000 

 جارى مراجعة كراسة الشروط

 جارى مراجعة كراسة الشروط

 حمام سباحة االندلس 14

 خماسىملعب  

 صالة افراح 

 كافتيريا 

 مالهى اطفال

7227600 

200000   

800000 

--- 

40000 

15500    

11000   

20000 

2000   

10000 

186000    

132000   

240000 

24000   

120000 

 

 تم االنتهاء 

 تم االنتهاء 

 تم االنتهاء 

 تم االنتهاء 

 جارى مراجعة كراسة الشروط

 

 م التشغيل    ت    15000    1250 --- كافتيريا  بوالق 15

 



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 
 

 مشروعات االستثمار اخلاصة بكل مركز 
 

القيمة املالية لكل   املشاريع املطروحة لالستثمار  اسم املركز  م 
 مشروع مت طرحه 

القيمة االجيارية  
 لكل مشروع 

القيمة االجيارية السنوية لكل  
 مشروع 

 نسبة تنفيذ األعمال 

16 

 

 

 عابدين

 

 

 ملعب قدم خماسى

 

250000    

 

 

11500    

  

138000    

 

 تم التنفيذ 

 

 صالة متعددة  الوايلى  17

 صالة جيم

 صالة افراح 

 كافتيريا حمام سباحة

 كافتيريا العائالت

--- 

--- 

1000000 

--- 

--- 

5000 

5000 

10000 

1800 

4200    

60000 

60000 

120000 

21600 

50400   

 تم االنتهاء 

 تم االنتهاء 

 مراجعة كراسة شروط

 تم االنتهاء 

 ة شروطمراجعة كراس

 قاعة افراح +جيم2 منشأة ناصر 18

 حمام سباحة

 +ملعب متعدد

 ملعبين نجيلة

7000000 

11500000 

---  

700000    

100000 

20000 

25000   

20000    

 1200000 

240000 

300000   

240000    

 مراجعة كراسة الشروط

    

 تطوير صالة االفراح  الحبانية   19

 انشاء ملعب نجيلة رباعى

 ملعب سداسى

 كافتيريا 

 كافتيريا 

300000 

250000 

40000 

--- 

--- 

12100    

6820    

 10000 

11400 

10200 

145200    

81840    

120000 

136800 

122400 

 تم االنتهاء 

 تم االنتهاء 

 جارى اعداد كراسة شروط

 تم االنتهاء 

 تم االنتهاء 

 تم االنتهاء       75600    6300 --- كافتيريا  الجمالية   20
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 االستثمار اخلاصة بكل مركز مشروعات 
 

املشاريع املطروحة   اسم املركز  م 
 لالستثمار 

القيمة املالية لكل  
 مشروع مت طرحه 

القيمة االجيارية  
 لكل مشروع 

القيمة االجيارية السنوية لكل  
 مشروع 

 نسبة تنفيذ األعمال 

 كافتيريا  الخالدين 21

 مالهى

 قاعة افراح 

 ملعبين قدم 

 قاعة افراح 

--- 

1000000 

900000 

300000 

800000   

8000    

35000 

10000    

24500    

8855 

96000    

420000     

120000    

294000    

106260 

 جارى مراجعة كراسة الشروط

 جارى مراجعة كراسة الشروط

 جارى مراجعة كراسة الشروط 

 تم االنتهاء 

 تم االنتهاء 

 قاعتين افراح  باب الشعرية 22

 كافتيريا 

10000000 

--- 

60000    

2200    

720000    

26400    

 تم االنتهاء 

 تم االنتهاء 

 قاعة أفراح  السيدة زينب  23

 كافتيريا 

3000000 

--- 

30000 

1500   

360000 

18000    

 تم االنتهاء 

 تم االنتهاء   

 ملعب نجيل خماسى  زينهم 24

 قاعة افراح 

 تطويرحمام سباحة

 كافتيريا 

200000 

2000000 

3000000 

--- 

12000    

30000    

217000    

2000 

144000    

360000    

2604000     

24000 

 مراجعة كراسة الشروط

 مراجعة كراسة الشروط

 تم التشغيل 

 تم التشغيل   

25 

 

 

 القلعة 

 

 

 قاعات افراح  3

 ملعب خماسى

 كافتيريا 

 

5000000 

20000 

---  

90000    

10000    

7000   

1080000 

120000    

84000     

 تم االنتهاء 

 تم االنتهاء 

 االنتهاء  تم

 قاعة افراح  االباجية  26

 ملعب خماسى

 كافتيريا 

1000000 

200000 

--- 

50000 

15000    

2300    

600000 

180000    

27600    

 تم االنتهاء 

 تم االنتهاء 

 تم االنتهاء 
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 مشروعات االستثمار اخلاصة بكل مركز 
 

القيمة املالية لكل   املشاريع املطروحة لالستثمار  اسم املركز  م 
 وع مت طرحه مشر

القيمة االجيارية  
 لكل مشروع 

القيمة االجيارية السنوية لكل  
 مشروع 

 نسبة تنفيذ األعمال 

 ملعبين نجيلة    المواصلة   27

 جيم-قاعة افراح 

601400   

4000000 

20000    

60000 

240000    

720000 

 مراجعة كراسة الشروط

االمامين  28

 والتونسى

 كافتيريا 

 حمام سباحة

 قاعة افراح 

10000 

11500000 

2500000 

600 

70000 

60000 

7200 

840000 

720000 

 تم االنتهاء 

 مراجعة كراسة الشروط

 مراجعة كراسة الشروط

 صالة افراح  السيدة نفيسة  29

 كافتيريا 

2000000 

--- 

18000    

2000 

216000    

24000 

 تم االنتهاء 

 طباعة كراسة الشروط

مجمع رياضى )حمام سباحة  المقطم 30

 لة مغطاه.صالة مناسبات(.صا

 كافتيريا 

 ملعب نجيلة 

15000000 

 

--- 

200000 

50000 

 

2000 

15000 

600000 

 

24000 

180000 

 اعداد كراسة الشروط

 

 تم االنتهاء 

 اعداد كراسة شروط

 نور المقطم 31

 

 

 

 الكافتيريا 

 حمام سباحة

 قاعة افراح 

50000    

12768890 

5170620 

3700   

20000 

20000 

 

44400    

240000 

240000 

 تم االنتهاء 

 مراجعة كراسة الشروط

 مراجعة كراسة الشروط

 صالة افراح  عين الصيرة 32

 كافتيريا 

2000000 

--- 

50000 

3000 

600000 

36000 

 جارى استكمال االوراق

 كافتيريا  الفسطاط 33

 تطوير ملعب النجيلة 

--- 

300000 

2000 

20000 

24000 

240000 

 

 طجارى مراجعة كراسة الشرو
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 مشروعات االستثمار اخلاصة بكل مركز 

 

املشاريع املطروحة   اسم املركز  م 
 لالستثمار 

القيمة املالية لكل  
 مشروع مت طرحه 

القيمة االجيارية  
 لكل مشروع 

القيمة االجيارية السنوية لكل  
 مشروع 

 نسبة تنفيذ األعمال 

 روطمراجعة كراسة الش 720000 60000 755680 قاعة افراح  ابو السعود  34

 حمام سباحة   77المعادى  35

 صالة العاب 

11470270 

1350000 

100000 

20000 

1200000 

240000 

 

 جارى مراجعة كراسة الشروط 

 المعادى الجديدة  36

 

 

 قاعة افراح  2

 ملعبين خماسى

 كافتيريا 

 مالهى

4391605 

601400 

--- 

50000 

200000 

30000 

5000    

6000    

2400000 

360000 

60000    

72000   

 تم االنتهاء  

 تم االنتهاء 

 تم االنتهاء 

 تم االنتهاء  

 جارى التسليم      180000    15000    851000 ملعب خماسى عزبة النصر 37

 ملعب قدم قانونى  طره االسمنت 38

 حمام سباحة اولمبى

 ملعب متعدد االغراض 

4362775 

24000000 

1461680 

50000 

80000 

20000 

600000 

960000 

240000   

 جعة كراسة الشروطمرا

 مراجعة كراسة الشروط

 مراجعة كراسة الشروط 

 حمام سباحة  زهراء المعادى 39

 كافتيريا    

   -جيم

11500000 

--- 

--- 

1000000 

4000 

100000 

12000000 

48000 

1200000 

 مراجعة كراسة الشروط

 مراجعة كراسة الشروط

 مراجعة كراسة الشروط

 حمام سباحة حلوان الجديدة 40

 مالهى

 كافتيريا 

11470270 

832000 

532720 

100000 

5000 

10000 

1200000 

60000 

12000 

 مراجعة كراسة الشروط

 مراجعة كراسة الشروط

 مراجعة كراسة الشروط  
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 مشروعات االستثمار اخلاصة بكل مركز 

املشاريع املطروحة   اسم املركز  م 
 لالستثمار 

القيمة املالية لكل  
 مشروع مت طرحه 

االجيارية    القيمة 
 لكل مشروع 

القيمة االجيارية السنوية لكل  
 مشروع 

 نسبة تنفيذ األعمال 

 نهضة شرق حلوان 41

 

 مالعب قدم 2

 حمام سباحة

601400 

11500000 

16500    

40000 

198000   

480000   

 تم االنتهاء 

 مراجعة كراسة الشروط

 حمام سباحة اولمبى المعصرة 42

 قاعتين افراح 

 حديقة مالهى

-مطعم –باب نزل ش

 خلع مالبس-كافتيريا

24000000 

7000000 

1000000 

8000000 

100000 

80000 

5000 

100000 

1200000 

960000 

60000 

1200000 

جارى التعديل بعد مخاطبة الوزارة  

 بالموافقة على المزايدات المقترحة 

 مايو  15 43

 

 

 

 

 ملعبين نجيلة خماسى

 ملعب نجيلة خماسى

ة  ملعب متعدد ) سلة وطائر

) 

 مجمع حمام سباحة

600000    

500000    

500000 

 

7000000 

11000   

10000   

20000 

 

100000 

132000    

120000 

240000 

 

1200000 

 تم التشغيل 

 

 مراجعة كراسة الشروط

 

 مراجعة كراسة الشروط

 كافتيريا  التبين   44

 جيم

--- 

--- 

800    

2100    

9600    

25200    

 تم االنتهاء 

 تم االنتهاء 

 مراجعة كراسة الشروط 1800000 150000 800000 تطوير حمام السباحة الساحل 45

 محل 2 جزيرة بدران 46

 قاعة وجيم

 ملعب خماسى 

--- 

2000000 

30000 

6000   

46000 

20000 

72000    

552000 

240000 

 تم االنتهاء 

 مراجعة كراسة الشروط

 جارى الطرح
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 مشروعات االستثمار اخلاصة بكل مركز 
 

املشاريع املطروحة   ملركز اسم ا  م 
 لالستثمار 

القيمة املالية لكل  
 مشروع مت طرحه 

القيمة االجيارية  
 لكل مشروع 

القيمة االجيارية السنوية  
 لكل مشروع 

 نسبة تنفيذ األعمال 

 مراجعة كراسة الشروط 480000 40000 4391605 مجمع الصاالت الثورة الحضرى 47

 قاعة أفراح  األميرية 48

 نادى اجتماعى

1000000 

50000 

40000 

20000 

480000 

24000 

 مراجعة كراسة الشروط

 مراجعة كراسة الشروط

 جارى التطوير   250000000 تطوير شامل سراى القبة 49

 
 نادىمشروعات االستثمار اخلاصة بكل 

 
املشاريع املطروحة   اسم املركز  م 

 لالستثمار 
القيمة املالية لكل  
 مشروع مت طرحه 

ية  القيمة االجيار 
 لكل مشروع 

القيمة االجيارية السنوية  
 لكل مشروع 

 نسبة تنفيذ األعمال 

 حمام سباحة  نادى النخيل  1

 ملعب خماسى

 مالهى ترفيهية

12470170 

1000000 

832000 

 20000 

10000 

5000     

240000   

120000 

60000 

تم إعداد كراسات الشروط 

 ومراجعتها وجارى تعديل

 بعض البنود بعد المراجعة

 حمام سباحة نادى نسيج حلوان 2

 ملعب نجيلة 

11500000 

1237150 

20000 

10000 

240000 

120000 

تم مراجعة بعد التعديل وجارى 

 تحديد ميعاد الطرح 

نادى المصرى  3

 القاهرى

مول تجارى + تطوير 

 منشأت النادى 

جارى تعديل من قبل  ---- ---- 65024705

االستشاري بناء على تعليمات  

 الوزارة
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 املفتوحة    املالعب   - املالعب 
 شبكات احملمول 

 التكوين املهني  –نزل الشباب  

 
 
 



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 
 
 
 
 
 
 
 

 رسم ختطيطي للمالعب طبقا لنوع االرضية
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تحت التطوير 

 الشامل 

 ( ملعب 5)

 

 تحت االنشاء 

 ( ملعب 3)

 رملية      

 ملعب ( 1) 

 اسفلت 

 ( ملعب 1) 

 اسمنت

 بالط ( ملعب 2)

 ( ملعب 26) 

 بالط حمصي

 ( ملعب  2) 

 حمرة

 ( ملعب  19)

 اكليرك

 ( ملعب  25) 

 ترتان

 ( مالعب  7) 

 عينجيل طبي

 ( ملعب  13) 

 

 نجيل صناعي 

 ( ملعب 111)

 عدد املالعب  
215 
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 قطاع املالعب املفتوحة 

 2019/ 6/ 30حىت   2018/ 1/7املالعب املفتوحة احملصلة من  إيرادات إمجايل

 اسم الملعب  م لملعب اسم ا م

 االسمارات بالمقطم 11 3الشروق   1

 1السالم  12 الزعفران  2

 بير ام سلطان  13 غرب مدينة نصر  3

 1بدر  14 1التجمع   4

 عزبة فهمي  15 3السالم  5

 الشيماء بالمقطم  16 دار السالم 6

 4السالم  17 التجمع االول  7

 1الشروق   18 2السالم  8

 مشة بالشرابية مه 19 المطرية  9

 المرج  20 التونسي  10

 2845332:  االمجايل
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 بيان باملالعب املفتوحة املطروحة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 اسم الملعب  م اسم الملعب  م

 ( 1بدر  )   10 ملعب المجاورة االولي   1

 (   3بدر )   - 11 (   10ملعب المجاورة )  2

 (   4بدر )   – 12 (  14ملعب المجاورة )  3

 (   2الشروق )   13 (   13ملعب المجاورة )  4

 االسكان العائلي   14 (   19ملعب المجاورة )  5

 (    2ملعب التجمع  )   • 15 (   22ملعب المجاورة )  6

 الملعب المتميز بمدينة بدر   • 16 (   27 – 26ملعب المجاورة )  7

( جنوب الطريق   14ملعب المجاورة )  17 ( الحديقة العامة   34ملعب المجاورة )  8
 ئري الدا

   (   28ملعب المجاورة )  9
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 30/6حتي  1/7من  ايرادات املالعب املؤجرة داخل مراكز الشباب 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 االيراد الشهر االيراد الشهر
 98000 يناير  178152.40 يوليو

 278550 براير 161898.40 أغسطس

 150050 مارس  170118.40 سبتمبر

 152000 ابريل 164363.80 أكتوبر

 60500 مايو 161684.05 نوفمبر

 88000 يونية 164363.80 ديسمبر

 2.127.680.85 االمجايل  
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  ولــــات احملمـشبكإيــرادات 
 
 

 شبكات احملمول  اسم املركز  م 
 140000اتصاالت وفودافون   مايو  15مكز شباب  1

مركز شباب جزيرة   2

 بدران 

 شبكة اتصاالت مبلغ  

 ج نسبة للوزارة 105000

فودافون    مركز شباب بدر  3

 ج كهرباء 12000ج+ 117128

ج باالضافة الى  100000موينيل  مركز شباب االميرية  4

 القيمة المضافة 

 ج 133000موبينيل  مركز شباب الساحل  5

 شبكة اتصاالت  مركز شباب زينهم  6

 ج    120000موبينيل  مركز شباب االباجية  7

 ج   120000اتصاالت

 ج  120000دافونفو
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 شبكات احملمول -تابع 
 

 شبكات احملمول  اسم املركز  م 
مركز شباب االمامين   8

 والتونسي 

 ج    110000فودافون 

 ج   96800اتصاالت  

مركزشباب السيدة   9

 نفيسة 

ج غير شامل نسبة  124000

 الوزارة 

مركز شبا ب عين   10

 الصيرة 

  10زيادة سنوية   –ج  100000

 ل( شبكة محمو 2بالمائة )

 فودافون و المصرية لالتصاالت  مركز شباب ابو السعود  11

 ج   100000إتصاالت مركز شباب المعادي  12

ج و   118000أورانج   مركز شباب طره الحيط  13

ج  ألنها مستغلة  60000فودافون

 البنية األساسية ألورانج
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 شبكات احملمول -تابع 
 

 شبكات احملمول  اسم املركز  م 
رة  مركز شباب ط 14

 االسمنت 

 شبكة محمول    2

 ج  117000

مركز شباب حلوان   15

 الجديدة 

اورانج    –الف    151فودافون 

الف   133اتصاالت  –الف   150

 الف  100المصرية   –

 ج 104000اتصاالت   مركز شباب المعصرة  16

 ج في السنة   150000فودافون  مركز شباب الجمالية  17

 ج في السنة   131000تصاالت  

ب صقر  مركز شبا 18

 قريش

 ج 11000فودافون 

 ج 100000اتصاالت   

 ج 100000موبينيل
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 ي  ــــن املهنــويــز التك ـــراكـــم

 

 

 املوقف احلاىل    املوقع  املنطقةأسم  م
 أسم املسئول

 

 منشأة ناصر  1
  –شارع الكبارى  3بلوك

 منشأة ناصر  
  يعمل 

 ا/أحمد على محمد 

01001301425 

 يعمل  ية ة القلعة مخازن المدير الخليفه 2

 ا/عبد الفتاح محمد عيسى  

01115141772 

 الساحل   3
شارع جسر البحر ة خلف  
مدرسة ناصر الثانوية 

 العسكرية بنين 
 يعمل 

 ا/هاشم محمد عبد المجيد 

01221500933 
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 2018ديسمرب  –من يوليو  اب القاهرةــزل شبــن
 

 ن الصناعي وسائل االم  عدد الغرف  قوة النزل  نزل الشباب  م 

 )المميز( فرداً  35        مركز شباب عين الصيرة 1
 )العادي(   فرداً  72         
     

 طفايات حريق 4يوجد    غرف تسعة  9/  غرف سبعة  7

  مركز شباب السيدة زينب 2

 

 في التطوير
 

 مركز شباب المنيل 3

 مركز شباب جزيرة بدران 4

 مركز شباب عابدين 5

 مستاد السال 6
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  مشروع مراكز تنمية الطفولة املبكرة
 

 
 
 

 
 
 
 

 اهليكل الوظيفي لكل مركز  املبلغ اسم املركز  م
 2ميسرين + عدد  2عدد  ج 4000 مركز شباب عزبة النصر  1

+    ) عامالت (  مساعدين
  -متطوعني )  شاب  2عدد 

 0فتاه ( 

 

 ج 31000 مركز شباب القلعة  2

 ج   13620 ونسي مركز شباب االمامني والت 3

 ج 40810 مركز شباب السيدة زينب  

 ج 11070 مركز شباب عني الصرية  



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 
 

 اجلمعيات العمومية                    

 
 

 



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 
 
 

 

 

 المالحظات مةركةز شةبةاب م المالحظات نةةةةادي م اليوم 

     نادي عرب غنيم  1 8/    3الجمعة  ــ  

     شء وشباب العمالنادي  ن 2 8/   5األحد ــ 

     نادي  كفر العلو  3 8/  11السبت ــ  

  مركز شباب المواصلة  1    8/    15األربعاء 

  مركز شباب زينهم  2    8/  16لخميس ـ  

  مايو   15مركز شباب  3    8/   17الجمعة ـ  

  مركز شباب كفر العلو  4  نادي الكهرباء  4 8/  18السبت ـ  

  مركز شباب شرق حلوان  5    8/    26األحد ـ 

     نادي حدائق حلوان  5 8/  27األثنين ـ  

  حلوان  مركز شباب نهضة شرق 6    8/   28الثالثاء ــ  

     نادي مصنع الطائرات الرياضي  6 8/    29ألربعاء ـ ا

  مركز شباب التبين 7    8/   31الجمعة ـ  

 

 

 اجلمعيات العمومية 



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 

 

 

 المالحظات مةركةز شةبةاب م المالحظات نةةةةادي م اليوم 

 عادية ـ أولمبية مركز شباب الحبانية 8  نادي منشية ناصر 7 9/  1السبت ـ 

 انتخابات ـ تزكية مركز شباب الزاوية الحمراء 9    9/  4الثالثاء ـ 

 انتخابات ـ تزكية مركز شباب المعادي الجديدة 10    9/  5األربعاء ـ 

 انتخابات ـ تزكية بمركز شباب السيدة زين 11    9/  6الخميس ـ 

بدون مستشار.انتخاب  نادي حلوان الرياضي 8 9/  7الجمعة ـ 
 أعضاء.تزكية 5

 انتخاب مركز شباب منشية التحرير 12

 انتخاب مركز شباب اإلمام الليثي 13    9/  8السبت ـ 

 انتخاب مركز شباب المعصرة 14    9/  10األثنين ـ 

     لظاهرنادي شباب ا 9 9/  12األربعاء ـ 

 انتخاب مركز شباب العروبة 15    9/  13الخميس ـ 

    أعضاء تزكية 3انتخاب. نادي زهراء حلوان 10 9/  14الجمعة ـ 

 انتخاب مركز شباب المستقبل بطره 16    9/  15السبت ـ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ت العمومية اجلمعيا تابع  



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 

 

 المالحظات مـركـز شـبـاب م المالحظات نــــادي م اليوم

 عادية ـ أولمبية مركز شباب حلمية الزيتون 17    9/  20الخميس ـ 

 11 9/  21الجمعة ـ 

12 

13 

 نادي عرب راشد

 نادي بركة الحاج

 نادي الطيران

 

 جلسة أولى

 انتخاب مركز شباب الجمالية 18

 نادي اتحاد شباب المعصرة 14 9/  22السبت ـ 

 نادي بركة الحاج

 انتخاب أمين صندوق

 جلسة ثانية

 انتخاب قريش مركز شباب صقر 19

 انتخاب مركز شباب القلعة 20    9/  23األحد ـ 

 انتخاب مركز شباب السالم أول 21  نادي المصانع الحربية )اإلنتاج الحربي( 15 9/  25الثالثاء ـ 

 16 9/  27الخميس ـ 

17 

 نادي مصر للتأمين

 نادي المجموعات العلمية

  مركز شباب عين شمس 22 

 اجلمعيات العمومية تابع  



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 

 

 

 المالحظات مـركـز شـبـاب م المالحظات ادينــــ م اليوم

 18 9/  28الجمعة ـ 

19 

20 

21 

22 

 نادي الحطابة

 نادي شبرا

 نادي النيل

 نادي الشرق األدنى لألرمن

 نادي األهلي

 

 

 

 عادية

 جمعية.ع.غير.عادية

 انتخاب ـ أولمبية مركز شباب سراي القبة 23

     نادي منشية حلوان الجديدة 23 9/  29السبت ـ 

  24 9/  30األحد ـ 

25 

 نادي الدرب األحمر

 نادي القومي بالدرب األحمر

 عادية ـ أولمبية مركز شباب الخالدين 24 انتخاب عضو

 اجلمعيات العمومية تابع  



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 

 

 المالحظات مـركـز شـبـاب م المالحظات نــــادي م اليوم

    انتخاب مجلس إدارة.ك نادي المصرية لإلتصاالت 26 10/  1األثنين ـ 

    انتخاب نادي إسكو 27 10/  3األربعاء ـ 

 انتخاب مركز شباب مكرم عبيد 25    10/  6السبت ـ 

  28 10/  7األحد ـ  

29  

 نادي مراد

 نادي حلوان القبلية

 عادية ـ أولمبية مركز شباب أبو السعود 26 عادية

 انتخاب مركز شباب طره الحيط 27    10/  9الثالثاء ـ 

 انتخاب مركز شباب الثورة الحضري 28    10/  10األربعاء ـ 

 انتخاب مركز شباب االمامين والتونسي 29    10/  11الخميس ـ 

 30  نادي حلوان البلد 30 10/  12الجمعة ـ 

31 

 مركز شباب التجمع األول

 مركز شباب األزبكية 

 انتخاب.مناصب ـ أولمبية

 انتخاب لنهضة بالسالممركز شباب ا 32  نادي ضباط الالسلكي 31 10/  13السبت ـ 

 عادية ـ أولمبية مركز شباب األميرية 33    10/  14األحد ـ 

 انتخاب مركز شباب كفر الشرفا 34    10/  15األثنين ـ 

 اجلمعيات العمومية تابع  



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 

 

 

 المالحظات مـركـز شـبـاب م المالحظات نــــادي م اليوم

  مركز شباب الساحل 35  نادي هواة الصيد 32 10/  16الثالثاء ـ 

  33 10/  17ربعاء ـ األ

34  

 نادي األزبكية

 نادي عزبة الوابور

    انتخاب.استكمال

 عادية ـ أولمبية مركز شباب عين الصيرة 36 عادية مايو 15نادي  35 10/  18الخميس ـ 

 انتخاب مركز شباب السالم ثالث 37  نادي السكة الحديد 36 10/  19الجمعة ـ 

  37 10/  20السبت ـ 

38  

39  

 ادي حلوان العامن

 نادي مصمص

 نادي السالح المصري

 عادية

 انتخاب رئيس

 عادية

 انتخاب مركز شباب أحمد عصمت 38

  40 10/  21األحد ــ 

41 

42 

 نادي المصري القاهري

 نادي التنمية سبورت

 نادي هومنتمن نوبار

 39 

40 

 مركز شباب عزبة النصر

 مركز شباب روض الفرج

 انتخاب

 انتخاب ـ أولمبية

 انتخاب مركز شباب بدر 41  نادي المقاولون العرب 43 10/  22األثنين ـ 

     نادي الشروق 44 10/  23الثالثاء ـ 

 اجلمعيات العمومية تابع  



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 

 

 

 المالحظات مـركـز شـبـاب م المالحظات نــــادي م اليوم

 انتخاب مركز شباب طرة األسمنت 42  نادي طالئع الجيش 45 10/  24األربعاء ـ 

 46 10/  25الخميس ـ 

47 

 نادي البليارد

 نادي الشباب المصري

 عادية ـ أولمبية مركز شباب األندلس 43 

 48 10/  26الجمعة ـ 

49 

50 

51 

52 

 نادي المقطم

 نادي اإليمان الرياضي للمعاقين

 نادي المعادي واليخت

 نادي هليوبوليس

 نادي الزهور

 انتخاب س.ت.مجلس

 

 

 

   

 53 10/  27السبت ـ 

54 

55
57 

 الجزيرةنادي 
 نادي الفروسية

 نادي ضباط المراقبة الجوية
 نادي النصر
 نادي رويال

 عادية ـ أولمبية 77مركز شباب المعادي  44 

 اجلمعيات العمومية تابع  



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالحظات مـركـز شـبـاب م المالحظات نــــادي م اليوم

 58 10/  28األحد ـ 

59 

 نادي الشمس

 نادي اتحاد الشرطة

 نادي التجمع هايتس

 انتخاب ـ أولمبية نة نصرمركز شباب مدي 45 

 60 10/  29األثنين ـ 

61 

 نادي ايديال

 نادي جرين هيلز

انتخاب عضو فوق 
 السن

 عادية ـ أولمبية مركز شباب حدائق القبة 46

 62 10/  30الثالثاء ـ 

63 

64 

 نادي الداخلية

نادي المؤسسة العسكرية 
 بالهايكستب

 النادي النوبي 

 انتخاب مجلس كامل

 

 انتخاب

 انتخاب مركز شباب األباجية 47

 65 10/  31األربعاء ـ 

66 

67 

 نادي سباق الخيل

نادي مصر الجديدة لإلسكان 
 والتعمير

 نادي مدينة نصر  

    

 اجلمعيات العمومية تابع  



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 

 

 المالحظات مـركـز شـبـاب م المالحظات نــــادي م اليوم

 انتخاب مركز شباب زهراء المعادي 48    11/  2الجمعة ـ 

 انتخاب مركز شباب عرب الحصن 49    11/  3السبت ـ 

انتخاب استكمال  نادي عابدين 68 11/  4األحد ـ 
 ط.مستشار

   

  مركز شباب بوالق 50    11/  6الثالثاء ـ 

 انتخاب مركز شباب الفسطاط 51    11/  8الخميس ـ 

 انتخاب مركز شباب الوايلي 52  نادي هيئة قضايا الدولة 70 11/  9الجمعة ـ 

نادي االتحاد اإلجتماعي  71 11/  10السبت ـ 
 والرياضي للمعاقين

 انتخاب مركز شباب الهايكستب 53 

 انتخاب مركز شباب جزيرة بدران 54    11/  11األحد ـ 

 انتخاب مركز شباب الحي العاشر 55   72 11/  14األربعاء ـ 

 انتخاب القاهرة الجديدةمركز شباب  56  نادي الغابة الرياضي 73 11/  16الجمعة ـ 

 انتخاب مركز شباب الشرابية 57    11/  17السبت ـ 

  مركز شباب السيدة نفيسة 58    11/  22الخميس ـ 

 اجلمعيات العمومية تابع  



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 

 

 

 

 المالحظات مـركـز شـبـاب م المالحظات نــــادي م اليوم

 74 11/  23الجمعة ـ 

75 

 النادي األهلي

 نادي إنبي 

مركز شباب غرب حلوان  59 
 ديدةالج

 انتخاب

 76 11/  24السبت ـ 

 

77 

 نادي هليوليدو

 النادي األهلي 

 نادي القاهرة 

مركز شباب نهضة مصر  60 
 القديمة

 انتخاب

 

 انتخاب مركز شباب البساتين 62 انتخاب عضو نادي مصر للبترول 78 11/  27الثالثاء ـ 

 انتخاب المقطممركز شباب  63  نادي اإلرادة والتحدي 79 11/  28األربعاء ـ 

 انتخاب مركز شباب األمل 64    11/  30الجمعة ـ 

 اجلمعيات العمومية تابع  



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 

 

 

 

 المالحظات مـركـز شـبـاب م المالحظات نــــادي م اليوم

 انتخاب مركز شباب منشية البكري 65    12/  3األثنين ـ 

 انتخاب مركز شباب عابدين 66    12/  4الثالثاء ـ 

 67    12/  7الجمعة ـ 

68 

 باب المستقبل بالقطاميةمركز ش

 مركز شباب الجزيرة 

 انتخاب

 انتخاب مركز شباب شبرا 69    12/  8السبت ـ 

 انتخاب مركز شباب عزبة النخل 70    12/  10األثنين ـ 

 انتخاب مركز شباب السواح 71    12/  11الثالثاء ـ 

مركز شباب زهراء مصر  74    12/  14الجمعة ـ 
 القديمة 

 انتخاب

 اجلمعيات العمومية تابع  



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 
 
 
 

 
 مناذج مصورة 

 
 
 
 
 
 
 



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 
 
 
 
 
 
 

 رســــــم بيـانى توضيـحى 
 
 
 
 
 
 
 
 



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 
 2018رسم بياني يوضح املشاريع باخلطة املنفذه شهر يوليو 
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 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 
 

 2018رسم بياني يوضح املشاريع باخلطة املنفذه شهر اغسطس 
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 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 

 

 

 2018رسم بياني يوضح املشاريع باخلطة املنفذه شهر سبتمرب 
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 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 

 

 

 

 2018رسم بياني يوضح املشاريع باخلطة املنفذه شهر اكتوبر  
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 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 

 

 

 2018رسم بياني يوضح املشاريع باخلطة املنفذه شهر نوفمرب 
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 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 

 

 

 2018رسم بياني يوضح املشاريع باخلطة املنفذه شهر ديسمرب 
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 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 

 

 2019يناير رسم بياني يوضح املشاريع باخلطة املنفذه شهر 
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 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 

 2019فرباير رسم بياني يوضح املشاريع باخلطة املنفذه شهر 
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 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 

 
 2019مارس رسم بياني يوضح املشاريع باخلطة املنفذه شهر 
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 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
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 2018خطط النشاط عن شهر يوليو 
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 2018خطة االدارة العامة للشباب يوليو 

 
 مكان التنفيذ تاريخ التنفيذ اجلهة املنفذة اسم املشروع م

 عدداملستفيدبن
 أ ذ

 25 25 م.ش سراي القبة  25/7 االدارة العامة للشباب   ندوة بعنوان مئوية جمال عبدالناصر  1

 حي امبابة  27/7 االدارة العامة للشباب   مشروع تشجير حي امبابة  2
10 10 

 م.ش سراي القبة  8/ 2الي    7/ 29من  االدارة العامة للشباب   سم  مشروع ورشة تعليم ر 3
15 20 
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   2018يوليو  -خطة االدارة العامة للطالئع 
 

 عدداملستفيدبن تاريخ التنفيذ مكان التنفيذ اســــــــم املشروع م
 أ ذ 

 74 ـــ 1/7من  م.ش الجزيرة  مسابقة العروض الرياضية  1

 100 100 29/7 الزاويه الحمراء  مشروع المعسكر الكشفى  2

 200 200 13/7الى   7/ 9 م.ش الساحل مشروع نحوحياه افضل  3

 100 100 طوال السنة الدراسية  حي االسمرات  مشروع أنا ونحن  4

 
 2018يوليو  -خطة االدارة العامة العداد القادة والتدريب 

 

                                                

 عدداملستفيدبن تاريخ التنفيذ مكان التنفيذ ـم املشروعاســـــــ م
 أ ذ 

 72 - 7/ 26الي21/7 كلية تربية رياضية بنات  الكفاءة األساسية للموظف الفعال 1
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 2018يوليو  –ان ــــــة الربملـــخط

 
   اجلهة املنفذة  اسم املشروع م

 مكان التنفيذ
 عدد املستفدين  تاريخ التنفيذ 

 أ ذ
 50 60 27/7/2018 جامعة عين شمس  البرلمان   معسكر جواله  1

 150 200 19/7/2018 ش سراي القبة 0م البرلمان   المؤتمر الوطني األول للشباب  2

 30 30 2/8/2018حتي29/7 قاعة االحتفاالت  البرلمان   دوره تشكيليه  3

 75 75 30/7/2018 جامعة عين شمس  البرلمان   ندوه ثقافيه  4

 400 500 19/7/2018 قاعة االحتفاالت بمحافظة القاهرة  البرلمان  ؤتمر الوطني األول للشباب الم 5
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 2018 أغسطسخطط النشاط عن شهر 
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 2018 اغسطس –خطة االدارة العامة للشباب 
 

اإلدارة التابع  اسم املشروع م
 هلا

 مكان التنفيذ تاريخ التنفيذ عدد املستفدين
 اعاقة اناث رذكو

مسابقة تشكيلية في   1

 أسس الرسم 

  8/  7  - 7/   27 - 25 20 تشكيلي 

 م 2018/

 الحبانية 

تنفيذ مشروع حلقة   2

 نقاشية عن التلوث  

    8/  18  - 8/  9 - 25 20 التطوع 

تنفيذ مشروع   3

 مشغوالت يدوية 

  10حلمية الزيتون     8/  15 - 8/  8 - 30 - نادي الفتاة 

 صباحا 

ة فنية  تنفيذ ورش 4

 لتعليم الرسم 

 الحبانية  8/    28- 8/   19 - 25 20 تشكيلي 
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  2018 اغسطس –خطة االدارة العامة للطالئع 

   
 

 عدد املستفدين  تاريخ التنفيذ  مكان  التنفيذ اسم املشروع م

 أ ذ

 25 20 8/ 6الى  8/ 2 بورسعيد مشروع المعسكر الصيفى  1

 15 15 8 مسرح الوزارة  الفن في الممر  2

 100 100 12/8 م.ش التجمع االول  االحتفال باليوم العالمى للشباب  3

4 

 فليم وندوة وجايزة 

بوالق/ مدينة نصر/ الساحل/سراى  

القبة / عين الصيرة/ حلميةالزيتون /  

الجزيرة / الحبانية/ القلعه الزاوية  

 الحمراء 

 8/ 18الي16

250 250 

 100 100 طوال العام  حى االسمرات  مشروع انا ونحن  5

رحلة سياحية تحت شعار تعالى   6

 نعرفها

 3 19 29/8 اكوابارك 

 2018/ 9/ 7-29/8 المركز االوليمبي  الملتقى العربى الخامس  7
 

1 

 285 20   8/  7حتي  7/   27 م ش الحبانية  مسابقة تشكيلية في أسس الرسم  8
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 2018 اغسطس -خطة االدارة العامة العداد القادة والتدريب 

 
                                                 

 عدداملستفيدبن تاريخ التنفيذ مكان التنفيذ اســــــــم املشروع م
 أ ذ 

إلى    8/ 26من  مركز اعداد القادة  بناء قدرات الشباب وتاهيلهم لسوق العمل  1

30/8/2018 

12 12 

إلى    8/ 11من  مركز اعداد القادة  الكفاءة األساسية للموظف الفعال 2

16/8/2018 

24 36 
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 2018 سبتمرب خطط النشاط عن شهر 
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 2018سبتمرب  –خطة االدارة العامة للشباب 
 

االدارة التابع  اسم املشروع م
 هلا

 مكان التنفيذ  تاريخ التنفيذ عدد املستفدين
 اناث  ذكور  

1  

 أوال: الرحالت والمعسكرات 

 رحلة نيلية  تنفيذ

 

 

 مرسى ماسبيرو  13/9/2018 25 25

   2018/ 21/9  -14 - 270 الجوالة  ثانيا : نشاط الجوالة  2

 

 ش االندلس 0م

 ش االميرية  0م

 ثالثا : النشاط الثقافى  3

تنفيذ زيارة ثقافية لشارع المعز +  

 مسابقة فى الشعر والزجل 

 شارع المعز  2018/ 9/ 24 -/23/9 50 50 ثقافى  

 النشاط الدينى رابعا:   4

تنفيذ مشروع بعنوان الدروس  

 المستفادة من الهجرة النبوية  

ش حلمية  0م 2018/ 9/ 26  –  24 35 50 الدينى  

 الزيتون  

 خارج الخطة  5

 تنفيذ مشروع بعنوان  

 ابداع مراكز الشباب (

تشكيلى +  

ثقافى + فنى  

 + تطوعى

ش حلمية  0م 2018/ 9/ 25/حتى 9/ 1 150 150

 الزيتون 
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 2018 سبتمرب  – الدارة العامة للطالئعخطة ا

 

 عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ  مكان التنفيذ  اسم املشروع م
 30   2018/   22/9 مايو   15م.ش  ورشه عمل كيفيه استغالل خامات البيئة  1

 150   2018/  14/9الى    9/ 6 م.ش االميريه  مهرجان االميرية للفنون   2

 1 9/ 7-29/8 كز االوليمبي المر الملتقى العربى الخامس  3
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 خطة االدارة العامة العداد القادة والتدريب

 

 عدداملستفيدبن تاريخ التنفيذ مكان التنفيذ اســــــــم املشروع م
 أ ذ 

ورشة عمل فى مجال التنمية البشرية) الوطن توطين  1

 وتطوير لتحقيق التنمية المستدامة ( 

إلى    9/ 17من  ادارة اعداد القادة 

19/9/2018 

8 24 

2 
 ورشة عمل فى مجال التسويات الضريبية على الدخل

إلى    9/ 24من  ادارة اعداد القادة 

26/9/2018 

18 3 

3 
 برنامج شباب ضد التحرش 

إلى   7/9من  مركز شباب األميرية 

10/9/2018 

9 30 

4 
 ندوة عن اإلحتفال برأس السنة الهجرية 

مركز التعليم المدنى  

 يرة بالجز
13/9/2018 

26 31 

5 
 برنامج شباب ضد التحرش 

مركز شباب أحمد  

 عصمت 

إلى    9/ 14من 

17/9/2018 

10 18 

6 
 برنامج شباب ضد التحرش 

إلى    9/ 21من  مركز شباب االميرية 

24/9/2018 

11 28 
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 2018خطة النشاط خالل شهر نوفمرب 
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 اخرى تذكر عدداملستفيدبن تاريخ التنفيذ مكان التنفيذ اســــــــم املشروع م

 أ ذ 

 العدد طبقا للفاكس  150 150 11/ 2 م.ش الجزيرة  مشروع قيمنا من تراثنا  1

 عمل تشكيلى 80تسليم   50 30 19/11 الوزارة  مسابقة عشان بكرة)التثقيف المالى (  2

  13، 9 مسرح الوزارة  ة مسابقةكنوزمصرية مرحلة ثاني 3

،16 /11 

 العددطبقا للفاكس  75 50

مشروع المخيم الكشفى لتنمية   4

 المهارات لغيرالكشفين بالمدراس 

الى  11/ 20من  ( مدراس 5عدد )

28/2/2019 

 اشبال وزهرات  500 500

الى  23/11 القصر واسوان  المعسكرالقومى لالقصرواسوان  5

29/11 

  ــــ 16

  25 25 11/ 3 م.ش الساحل اهيلية التشكيلية مشروع المسابقة الت 6

تنفيذ مسابقة كنوزمصرية مرحله   7

 ثانية

 المنيل -بوالق–االميرية  

 الشرابية    -مدينة نصر

1 ،2  ،5   ،

7 /11 

50 75  

  100 100 20/11 م.ش الساحل االحتفال بالمولدالنبوى الشريف  8
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  2018نوفمرب  –للرياضة  هخطة االدارة العام

 
 عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ مكان التنفيذ ملشروعاسم ا م

 إناث ذكور

 بطولة القاهرة لكمال االجسام   1

 و مصارعة الذراعين 

 - 147 11/  3 ش االميرية  0م 

ندوة تثقيفية بعنوان " البرنامج المقترح   2

 لتنمية الوعى الغذائى للملح اليودى " 

 50 48 11/    19 ش سراى القبة   0م 

  15ش   0مايو وحتى م  15جهاز من  مايو   15راثون الجرى لمنطقة ما 3

 مايو  

2 /11 220 160 

 50 75   11/  9 أول س عمار بن ياسر حتى آخره  ماراثون الجرى منطقة النزهة   4

 170 200 11/    16 الحيط م ش المستقبل حتي م ش طرة   ماراثون الجرى لمنطقة المعادى وطره  5

 150 200 11/    23 االندلس    ش مؤسسة الزكاة حتى م ش المرج  ماراثون الجرى لمنطقة  6

تنس طاولة المشروع القومى للناشئين   7

 والواعدين والرقابة( 

 واعدين 11 ناشئين  14  م .ش البساتين
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 2018نوفمرب  –للرياضة  هخطة االدارة العام -تابع 

 
 

 عدد املستفيدين مكان التنفيذ اسم املشروع م

 رفع اثقال  8

 المشروع القومى للناشئين والواعدين والرقابة() 

  16 م .ش روض الفرج 

 ناشئين

--------- 

 مالكمة  9

 ) المشروع القومى للناشئين والواعدين والرقابة(

ناشئي 16 77م.ش المعادى

 ن

---------- 

 مالكمة  10

 ) المشروع القومى للناشئين والواعدين والرقابة(

 واعدين  10  م.ش صقر قريش 

 ارعة مص 11

 ) المشروع القومى للناشئين والواعدين والرقابة(

  16 م.ش ابو السعود 

 ناشئين  

 واعدين   4

 مصارعة  12

 ) المشروع القومى للناشئين والواعدين والرقابة(

 واعدين  4 -------- م . ش حلوان 

 جودو 13

 ) المشروع القومى للناشئين والواعدين والرقابة(

 ------- ------ م. ش التجمع االول
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  2018نوفمرب  –والتدريب خطة االدارة العامة العداد القادة 

تاريخ  مكان التنفيذ اسم املشروع م

 التنفيذ

عدد 

 املستفيدين

 مالحظات 

 مدرج بالخطة  16 25 29/11-25 إعداد القادة + االستاد التدليك الرياضي والعالج الطبيعي   1

 محول من وزارة الشباب والرياضة 24 8 5/11-2 رية ش االمي0م برنامج شباب ضد التحرش  2

 محول من وزارة الشباب والرياضة 28 9 12/11-9 ش حلمية الزيتون  0م برنامج شباب ضد التحرش 3

 محول من وزارة الشباب والرياضة 30 8 19/11-16 ش االميرية0م برنامج شباب ضد التحرش 4

 محول من وزارة الشباب والرياضة 14 3 26/11-23 ونش حلمية الزيت0م برنامج شباب ضد التحرش 5

 محول من مديرية التنظيم واإلدارة   2 -- 4/12-26 مديرية التنظيم واإلدارة  برنامج حاسب الي  6
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 2018نوفمرب  -خطة الربملان 

 
 م اسم املشروع مكان التنفيذ تاريخ التنفيذ عدد املستفيدين الدعم املاىل

 1 مشروع )الخطة (ماهية البرلمان م.ش مدينة نصر  17/11/2018 25 25 

 2 مشروع سيب بصمتك م.ش.م نصر  17/11/2018 25 25 تطوعى

 3 القوافل التعليمية  حى االسمرات 15/11/2018-14 100 100 اليوجد دعم وزارة

 4 برلمانا مسئوليتنا  سراى القبة 24/11/2018 100 100 دعم وزارة

 5 جلسة مجلس النواب مجلس الشعب 25/11/2018 6 ____ تنفيذ الفاكس 

 6 جامعة الدول العربية  جامعة الدول العربية  29/11/2018 10 10 حضور البرلمان العربى 
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 2018خطة النشاط خالل شهر ديسمرب  



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 
  2018ديسمرب  –خطة النشاط لالدارة العامة إلعداد القادة 

 
عدد  أخرى تذكر

 المستفيدين

 م إســــــــم المشروع كان التنفيذ م تاريخ التنفيذ 

 ذكور إناث 

تم تمويلها من ميزانية 

 خارج الخطة –المديرية 

إدارة إعداد القادة   11/12/2018إلى  9/12من  7 45

 والتدريب 

ورشة عمل عن القوانين واللوائح 

 الورشة األولى–المالية المنظمة للعمل

1 

 

 

إعداد القادة   إدارة 18/12/2018إلى  16/12من  8 33

 والتدريب 

ورشة عمل عن القوانين واللوائح 

الورشة  –المالية المنظمة للعمل 

 الثانية

2 

 

 

ورشة عمل بعنوان إنطلق وحدد هدفك  77م .ش .المعادى  26/12/2018إلى 24/12من  28 34

 ال لإلعاقة نعم للتحدى –

3 
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  2018سمرب دي –خطة النشاط لالدارة العامة إلعداد القادة  -تابع 

 
 م إســــــــم المشروع مكان التنفيذ  تاريخ التنفيذ  عدد المستفيدين

 ذكور إناث 

إلى  30/11من  --- 38
1/12/2018 

 1 برنامج شباب ضد التحرش م .ش . األميرية

إلى  7/12من  9 44
10/12/2018 

 برنامج شباب ضد التحرش م .ش . حلمية الزيتون
 

2 

إلى  9/12من  2 2
20/12/2018 

 فى برنامج تدريبى مديرية التنظيم واإلدارة
WINDOWS- WORD 

3 

إلى  9/12من  1 1
20/12/2018 

 برنامج تدريبى في بناء وإدارة فريق العمل مديرية التنظيم واإلدارة
 

4 

إلى 10/12من  1 1
19/12/2018 

 5 ية برنامج تدريبىفي مقاومة السلبية وتنمية الشخص مديرية التنظيم واإلدارة

إلى 11/12من  1 2
17/12/2018 

 في برنامج تدريبى مديرية التنظيم واإلدارة
POWER POINT 

6 

إلى 14/12من  5 5
18/12/2018 

 برنامج قضايا نادى السكان المدينة الشبابية شرم الشيخ 
 

7 

إلى 19/12من  10 ---
23/12/2018 

 البرنامج التدريبى لليونيسيف  المدينة الشبابية شرم الشيخ 
 

8 

إلى 21/12من  --- 10
22/12/2018 

 برنامج شباب ضد التحرش م .ش .حلمية الزيتون
 

9 
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 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 

 
  2018ديسمرب  –خطة النشاط لالدارة العامة إلعداد القادة  -تابع 

 
 م إســــــــم المشروع مكان التنفيذ  تاريخ التنفيذ  عدد المستفيدين

 ذكور إناث 

من  6 4
 24/12/2018إلى21/12

كز التعليم المدنى مر
 العاشر 

 برنامج قضايا السكان
 

10 

إلى 22/12من 9 4
24/12/2018 

 معسكر الصحة اإلنجابية محافظة أسوان
 

11 

إلى 23/12من  1 1
30/12/2018 

 البرنامج التدريبى في الجودة الشاملة   مديرية التنظيم واإلدارة
 

12 

 البرنامج التدريبى في الشئون المالية  دارةمديرية التنظيم واإل 1/1/2019إلى 23/12من  --- 4
 

13 

إلى 30/12من  1 3
13/1/2019 

 التدريبى  الرنامج مديرية التنظيم واإلدارة
Excel 

14 
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 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 
  2018ديسمرب  –خطة الربملان 

 
 اخرى تذكر عدد املستفدين تاريخ التنفيذ مكان التنفيذ اسم املشروع م

 
 امر دفع من الوزارة  اناث  ذكور 12/2018/ 1-30 تون حلمية الزي دورة التنمية السياسية  1

100 100 

دورة تدربيه لتحديات   2

 شبكات التواصل 

 امر دفع من الوزارة  50 50 12/ 5الى 12/ 2 التعليم المدنى 

محاضرة عن تنمية الوعى   3

 بالمحليات 

 امر الدفع من الوزارة  100 100 12/2018/ 6 حلمية الزيتون 

عليمية  تم تنفيذ قوافل ت 4

 اعدادى وثانوى 

 م.ش المعصرة 

 م.ش حلوان الجديدة 

20-

21/12 /2018 

 لم يتم الصرف حتى االن  100 100

بدر   -المحروسة تم حضور افتتاحات الرئيس  5

 اهالينا 

13-14-

15/12 /2018 

بتكليف من السيد الدكتور   40 40

 وكيل الوزارة 

تم تنفيذ معسكر يوم كامل   6

 احياء اللغه العربية 

الصرف من مركز شباب   50 50 2018/ 22/12 رة الجزي

 الجزيرة 

حضور ندوة عن الهجرة   7

 الغير شرعية 

التعليم المدنى  

 بالجزيرة 

 تابع لوزارة الشباب  50 50 2018/  12/ 9
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 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 

 
  2018ديسمرب  –خطة الربملان 

 
 اخرى تذكر املستفدين عدد  تاريخ التنفيذ مكان التنفيذ اسم املشروع م

 
ن التنمية  حضور ندوة ع 8

 البشرية 

التعليم المدنى  

 بالجزيرة 

تابع للتعليم المدنى   25 25 2018/ 20/12

 بالوزارة 

معهد عاطف   برلمان المدارس  9

 السادات  االزهرى 

 مرسل دعم من الوزارة  100  خالل شهر ديسمبر 

المدينه الشبابية   معسكر عن المحليات  10

 بابو قير

17:20/12 /

2018 

5 6  

 



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
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 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 
  2018ديسمرب  –العامة للرياضة  خطة االدارة

 

 مالحظات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ مكان التنفيذ  اسم املشروع م
 إناث  ذكور

  200 400   12/ 10:  1 ش زينهم  0م  بطولة القاهرة لسباحة الزعانف  1

الوزارة +صندوق االمم   100  1/12 مجمع االديان جولة سياحية لمجمع االديان 2

 دة للسكانالمتح

(   2030الرياضة من أجل تنمية مصر)وجه مصر 3

 ندوة تمكين ذوى القدرات الخاصة 

الوزارة +صندوق االمم   30 70 12/  6 االستاد

 المتحدة للسكان

 ( 2030الرياضة من أجل تنمية مصر)وجه مصر 4

 ماراثون ذوى االحتياجات الخاصة

الوزارة +صندوق االمم   500 1000 12/ 7 االستاد

 لمتحدة للسكانا

 ( 2030الرياضة من أجل تنمية مصر)وجه مصر 5

 جولة سياحية بالمتحف المصرى

 

 المتحف المصرى

الوزارة +صندوق االمم   40 60 12/    8

 المتحدة للسكان

ش  0من أمام م ماراثون تحت شعار" الرياضة اسلوب حياة " 6

 الزاوية  

 و العودة

 منطقة الزاوية 40 110 12/  7
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 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 

  2018ديسمرب  –خطة االدارة العامة للرياضة  - تابع
 

 مالحظات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ مكان التنفيذ  اسم املشروع م
 

ش الشرابية و  0من أمام م  ماراثون تحت شعار" الرياضة اسلوب حياة "  7

 العودة

 منطقة الشرابية 70 110 12/  14

ن ) تنس  اللقاء التقييمى للمشروع القومى للواعدي 8

 مالكمة ( بأبى قير ) االسكندرية ( –طاولة 

  12/  15:  13 معسكر أبى قيرباالسكندرية

15 

 

6 

الوزارة / على مستوى 

 الجمهورية

 الوزارة 25 75 12/  19 ش روض الفرج 0م  ندوة بعنوان " التغذية الصحية للرياضيين "  9

ش روض  0م من أمام ماراثون تحت شعار" الرياضة اسلوب حياة "  10

 الفرج و العودة

 منطقة روض الفرج 20 80 12/  21

    28/12 مركز شباب صقر قريش بطولة القاهرة للمصارعة 11

 تنس طاولة 12

 ) المشروع القومى للناشئين والواعدين والرقابة(

 14  م .ش البساتين 

 ناشئين 

 26 واعدين11

 االجمالى

 رفع اثقال 13

 والواعدين والرقابة() المشروع القومى للناشئين 

 16  م .ش روض الفرج

 ناشئين 

--------- 19 

 االجمالى

 مالكمة 14

 ) المشروع القومى للناشئين والواعدين والرقابة(

 16  77م.ش المعادى

 ناشئين 

---------- 18 

 االجمالى
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  2018ديسمرب  –خطة االدارة العامة للرياضة  -تابع 
 

خ تاري مكان التنفيذ  اسم املشروع م
 التنفيذ

 مالحظات عدد املستفيدين

 مالكمة 15
 ) المشروع القومى للناشئين والواعدين والرقابة(

 10 واعدين 10   م.ش صقر قريش
 االجمالى

 مصارعة 16
 )المشروع القومى للناشئين والواعدين والرقابة(

 

 
 م.ش ابو السعود

 16 
 ناشئين 

4 
 واعدين

20 
 االجمالى

 مصارعة 17
 ومى للناشئين والواعدين والرقابة() المشروع الق

 االجمالى 18 واعدين 4 --------  م . ش حلوان

 جودو 18
 ) المشروع القومى للناشئين والواعدين والرقابة(

 االجمالى 13 ------- ------  م. ش التجمع االول

زينهم/حلوان  /ش الساحل 0م  المشروع القومى للمعاقين 19
الجديدة /النادي المصري 

 قاهري/استاد المحافظةال
 

 250   

  2018ديسمرب  –خطة االدارة العامة للرياضة  -تابع 
 

تاريخ  مكان التنفيذ  اسم املشروع م
 التنفيذ

 مالحظات عدد املستفيدين

  النادى القومى المشروع القومى للفتاة و المرأة  20

 طوال العام

 80  

 ة  المشروع القومى لرفع معدالت ا للياقة البدني 21

 سنه( 12/  8) 

  80  مركز شباب حلوان الجديدة 
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 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

  2018ديسمرب  -خطة  االدارة العامة للشباب  

 
 
  2018ديسمرب  –خطة ادارة التطوع 
 

 املنصرف عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ مكان التنفيذ أسم املشروع م

 إناث ذكور
يوم ترفيهي لذوي  1

 االحتياجات الخاصة

إلعاقة مجمع خدمات ا

 الشاملة بعين شمس

18  /12  25 25 2190 

 

 عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ مكان التنفيذ أسم املشروع م
 إناث ذكور

    م.ش حلمية الزيتون النادي الثقافي لشهر ديسمبر 1

تم تنفيذ ورشة عمل في الشعر  2

 الغنائي 

 23 ، 24  /12  /2018 10 30 

وتنفيذ ورشة عمل في فنيات كتابة  3

 الرواية

 25  ،26  /12  /2018 20 20 
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  2018ديسمرب  –خطة ادارة الرحالت 
 

 عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ مكان التنفيذ أسم املشروع م

 إناث ذكور
رحلة خارجية قومية   1

 أعرف بلدك 

 55 15 12/   6 –  1/12 األقصر وأسوان 

رحلة خارجية قومية   2

 أعرف بلدك 

 12/  13 – 12/  7 وأسوان  األقصر

 

20 52 

رحلة خارجية قومية   3

 أعرف بلدك 

 13 41 12/  20 –  12/  14 األقصر وأسوان 

رحلة خارجية قومية   4

 أعرف بلدك 

 32 18 12/  27 –  12/  21 األقصر وأسوان 
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  2018ديسمرب –خطة قسم الفنون التشكيلية 
 

 أخري تذكر عدد املستفيدين ذتاريخ التنفي مكان التنفيذ أسم املشروع م

 إناث ذكور
 وزارة  6 --- م 2018/  12/  13 – 8 بور سعيد  مسابقة كاريكاتير  1

 خارج الخطة  15 5 م 2018/   12/  15 م.ش الجزيرة  مبادرة الرسم )معرض تشكيلي (  2

 خارج الخطة  20 --- م   2018/   12/  12 زهراء المعادي  مراكز الفنون  3

  15 3 2018/   12/  20 شرق حلوان  التشكيلي  معرض للفن  4
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 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

  2018ديسمرب  –خطة ادارة اجلوالة 

  2018ديسمرب  –خطة نادي الفتاه 
 أخري تذكر ستفيدينعدد امل تاريخ التنفيذ مكان التنفيذ أسم املشروع م

 إناث ذكور
دورة تدريبية في   1

المشروعات الصغيرة وكيفية  

 تسويقها 

 في الخطة  30 --- 2018/   12/   25،  24، 23 م.ش حلمية الزيتون 

 خارج الخطة  10   م.ش شرق حلوان  معرض لمنتجات أندية الفتاة  2

 أخري تذكر عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ مكان التنفيذ أسم املشروع م

 إناث ذكور
ندوة  تثقيفية عن التفكك   1

 األسري 

اإلتحاد العام للكشافة  

 والمرشدات 

رشدات  جمعية الم 40 ---    2018/ 12/  1

 المركزية  

  12/  21الي    12/  19من  بورسعيد  إعداد كوادر  2

/2018 

جمعية المرشدات   2 ---

 المركزية  

اإلتحاد العام للكشافة   2 ---   12/ 22إلي    12/  19من  شرم الشيخ  رحلة االستكشاف والمغامرة  3

 والمرشدات 

معسكر تأهيل للجوالة   4

 للحصول علي شارة الرحالة 

ليم المدني  مركز التع 

 بالفيوم 

 وزارة الشباب   5   12/   25إلي  12/ 20من 

معسكر تأهيل للجواالت   5

 للحصول علي شارة الرحالة 

مركز التعليم المدني  

 بالفيوم 

 وزارة الشباب  3 ---   12/   30إلي  12/  25من 
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  2018مرب سدي -خطة الفنون املسرحية  
 

 عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ مكان التنفيذ وعأسم املشر م

 إناث ذكور
 12  20 2018/   12/  7 م.ش األميرية  بروفات مراكز الفنون 1

 8 22 2018/   12/  11 م.ش األميرية  بروفات مراكز الفنون 2

 20 30 2018/ 12/ 11 م.ش زينهم  مشروع نادي السينما  3

رفع  المشاركة في البطولة العربية ل 4
 األثقال 

 20 40 13/12/2018 إستاد القاهرة 

 30 10 15/12/2018 م.ش األندلس  عرض مسرحي  5
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 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 

 
  2018مرب سدي -خطة الفنون املسرحية   -تابع 

 
 عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ مكان التنفيذ أسم املشروع م

 إناث ذكور
 2 6 17/12/2018 م.ش حلمية الزيتون  اجتماع مدربين مراكز الفنون  6

 6 15 19/12/2018 م.ش األميرية  حفل فني للموهبين  7

 15 20 20/12/2018 م.ش السيدة زينب  ملتقي فني للمواهب  8

 8 12 20/12/2018 م.ش شرق حلوان  حفل فني الستقبال وزير الشباب  9

   8 20 24/12/2018 م.ش األميرية  حفل فني لذوي االحتياجات الخاصة  10
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  2018ديسمرب  –رة العامة للطالئع خطة االدا

 
تاريخ  مكان التنفيذ اســــــــم املشروع م

 التنفيذ
 عدداملستفيدبن

 أ ذ
 50 50 18/12 م.ش شبرا  مشروع لذوى االحتياجات الخاصة  1

 150 150 1/12 م.ش الساحل  مشروع نشرالثقافة ممارسه الرياضة  2

القلعه/م.نصر/الزاويه/سراى القبة  /شبرا/عزبةالنخل  مشروع التثقيف المالى  3
حلميةالزيتون/احمدعصمت/االندلس/ زينهم/ روض  /

/ الجزيرة/ االمل/الساحل/  77الفرج/ المعادى 
السواح/ االميريه/المواصله/ الحبانية/ عين  

شمس/العروبة/عين الصيرة/ باب الشعرية/ بوالق  
الثورة الحضرى/ زهراء المعادى/ الفسطاط/ السيدة  /

 زينب

6/12  :

15/12 

400 400 

 15 15 13/12 استاد القاهرة  ختام البطولة العربية لرفع االثقال 4

  1/12 م.ش الساحل/ حلوان الجديدة / حلميه الزيتون  مشروع الفنون التراثية  5

:31/12 

75 75 

 
 
 



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 
 
 

  2018ديسمرب  –خطة االدارة العامة للطالئع  -تابع 
 

 عدداملستفيدبن تاريخ التنفيذ ذمكان التنفي اســــــــم املشروع م
 أ ذ

 500 500 30/12 1/12 مدارس   المخيم الكشفى لتنمية المهارات لغير الكشفين  6

 100 100 خالل السنة الدارسية  حى االسمرات  مشروع انا ونحن  7

م.ش حلوان/ دارالسالم/ التبين / الزاوية   زيارات ميدانية للفرق الكشفية  8

 الحمراء 

1  ،14/12 60 60 

افتتاح وختام البطولة العربية واالفريقية لكرة   9

 السرعة 

 30 30 29/12، 27 استاد القاهرة 

 
  



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 

 
 
 
 

  2019يناير خطط النشاط عن شهر 



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 
 2019يناير  للطالئعخطة االدارة العامة 

 مكان التنفيذ تاريخ التنفيذ اجلهة املنفذة اسم املشروع م
 عدداملستفيدبن

 أ ذ

1 
روع ندوة ثقافية لشعبة المنتدى  مش

 الثقافي 
 م ش مدينة نصر  1/ 3 االدارة العامة للطالئع

15 15 

2 
مسابقة فنية ثقافية تحت شعار  

 معلومة رياضية 

 50 50 جميع المراكز  خالل شهريناير  االدارة العامة للطالئع

 100 100 ات حى االسمر خالل السنة الدارسية  االدارة العامة للطالئع مشروع انا ونحن  3

 75 75 م.ش الزاوية الحمراء  25/1 االدارة العامة للطالئع يناير وعيدالشرطة  25االحتفال بثورة  4

 125 125 م.ش الجزيرة  25/1 االدارة العامة للطالئع ندوات لتنمية موارد بشرية   5

6 
  29،  28، 24، 8 االدارة العامة للطالئع زيارات ميدانية للفرق الكشفية 

،31 /1 

 حلوان/احمدعصمت/  قشر

 مايو/الفسطاط 15الزاوية/ 

100 100 

 
 
 
 



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

  2019يناير للرياضةخطة االدارة العامة 

 
 
 

 عدداملستفيدبن مكان التنفيذ اســــــــم املشروع م
 أ ذ 

 50 100 حى االسمرات  مهرجان رياضى الهالى حى االسمرات  1

 250 750 ب الجزيرة مركز شبا يناير  25مهرجان الحتفاالت اعياد الشرطة ،   2

 تنس طاولة  3

 ) المشروع القومى للناشئين والواعدين والرقابة(

 11   15 م .ش البساتين

 رفع اثقال  4

 ) المشروع القومى للناشئين والواعدين والرقابة(

    18 م .ش روض الفرج 

 مالكمة  5

 ) المشروع القومى للناشئين والواعدين والرقابة(

 18 77م.ش المعادى

 

 

 الكمة م 6

 ) المشروع القومى للناشئين والواعدين والرقابة(

   10  م.ش صقر قريش 



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 
  2019يناير للرياضةخطة االدارة العامة 

 عدداملستفيدبن مكان التنفيذ اســــــــم املشروع م
 أ ذ 

7  

مصارعة  )المشروع القومى للناشئين والواعدين 

 والرقابة( 

 

 م.ش ابو السعود 

 

16 

 

4 

مصارعة ) المشروع القومى للناشئين والواعدين  8

 والرقابة( 

 4 14- م . ش حلوان 

جودو ) المشروع القومى للناشئين والواعدين   9

 والرقابة( 

  13 م. ش التجمع االول

10 

 

 المشروع القومى للمعاقين 

 

 

نهم/حلون الجديدة النادي المصري  الساحل/زي

 القاهري/استاد المحافظة 

 

250 

 

 

 80  النادى القومى  روع القومى للفتاة و المرأة المش 11

 المشروع القومى لرفع معدالت ا للياقة البدنية  12

 سنه(   12/   8) 

 80  مركز شباب حلوان الجديدة 

  200 المؤسسة العقابية بالمرج  مشروع ابطال المجتمع  13

 



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 
 

   2019يناير  العدادالقادة والتدريبخطة االدارة العامة 
 

 عدداملستفيدبن مكان التنفيذ ـم املشروعاســـــــ م
 أ ذ 

 13 19 م . التعليم المدنى بالجزيرة  ندوة عن الحد من التقزم  1

 89 76 م . ش . سراى القبة  برنامج التدريب الشامل لإلنجاز بالعمل واإلستمتاع بالحياة  2

 4 1 م . التعليم المدنى بالجزيرة  برنامج اإلعالم اإللكترونى   3

 2 1 م . التعليم المدنى بالجزيرة  رنامج تفعيل سياسة عدم التحرش ب 4

 1 1 مديرية التنظيم واإلدارة  برنامج صيانة الحاسب اآللى  5

 1 4 مديرية التنظيم واإلدارة  برنامج إدارة ضغوط العمل  6

 
 



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 
   2019يناير  العدادالقادة والتدريبخطة االدارة العامة 

 
 عدداملستفيدبن التنفيذ مكان اســــــــم املشروع م

 أ ذ 

 32 43 م . ش . الجزيرة  برنامج مشوارى  ) تنمية مهارات (  7

 2 0 مديرية التنظيم واإلدارة  برنامج التفتيش المالى واإلدارى  8

 1 2 مديرية التنظيم واإلدارة  برنامج المدير اإلدارى المتميز  9

 16 9 ونم . ش . حلمية الزيت برنامج شباب ضد التحرش  10

 0 1 مديرية التنظيم واإلدارة  برنامج شبكات الحاسب اآللى  11

 19 15 م . ش . الساحل  لقاء الشعب يسطر تاريخه  12

 
 
 



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

   2019يناير  العدادالقادة والتدريبخطة االدارة العامة 
 

 عدداملستفيدبن مكان التنفيذ اســــــــم املشروع 
 أ ذ 

 20 15 . ش . الجزيرةم  لقاء الشعب يسطر تاريخه 13

اإلدارة العامة إلعداد القادة   لقاء مسئولى إعداد القادة والتدريب بالمناطق 14

 والتدريب 

4 27 

  2019يناير للربملان طة االدارة العامة خ
 عدداملستفيدبن مكان التنفيذ اســــــــم املشروع م

 أ ذ 

  200 مركز شبب الجزيرة  يناير وعيد الشرطة  25احتفاالت   1

  25 مركز شباب سراي القبة  حلمنا مستقبل بلدنا )نموذج محاكاة (  2

مركز شباب مدينة نصر   كن ايجابيا( –غير   –ابدع   –المبادرات المجتمعية )فكر  3

 والويلي 

375  

  



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 
   2019يناير  للشبابخطة االدارة العامة 

 
 عدداملستفيدبن مكان التنفيذ اســــــــم املشروع م

 أ ذ 

 40 5 حلمية الزيتون  المسابقة القومية التشكيلية  1

 14 6 سراي القبة  المبادرة التشكيلية لتعليم الرسم لقطاعي الشرقي والشمالي  2

 17 3 زهراء المعادي  المبادرة التشكيلية لتعليم االشكال الفنية  3

ورشة عمل في مجال التنمية البشرية وعلوم الطاقة وما وراء   4

 الطبيعة 

 حلمية الزيتون م.ش 

 

35  

  35 م.ش الجزيرة  دورة تدريبية لتأهيل القيادات الشبابية من أندية التطوع 5

  15 مسرح الوزارة  المشاركة في احتفالية مجلة حواء  6

  
 
 



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

   2019يناير  للشبابخطة االدارة العامة 
 

 عدداملستفيدبن مكان التنفيذ اســــــــم املشروع م
 أ ذ 

 0 15 م.ش الجزيرة يناير  25ي احتفالية المشاركة ف 7

صالون ثقافي رواية ساحر الصحراء وتحكيم مسابقة القصة   8

 القصيرة 

 20 20 حلمية الزيتون 

 25 25 حلمية الزيتون  ورشة عمل في كتاب  9

 25 15 حلمية الزيتون  تحكيم مسابقة الشعر  10

 20 30 يتون حلمية الز رحلة ثقافية لمجمع األديان والمتحف القبطي  11

 20 30 م.ش الجزيرة  احتفال شباب مصر بذكري أعياد الشرطة المصرية 12

 16 19 م.ش الجزيرة  دورات تدريبية لتأهيل القيادات الشبابية  13

 



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

   2019يناير  للشبابخطة االدارة العامة 
 

 عدداملستفيدبن مكان التنفيذ اســــــــم املشروع م
 أ ذ 

 32 28 حلة األقصر وأسوان ر رحلة األقصر قومي  14

 41 8 رحلة األقصر وأسوان  رحلة األقصر قومي  15

 58 42 م.ش الجزيرة  معرض لملتقي توظيف ومعرض للشباب  16

 30  األندلس  مشروع حاسب آلي لتنمية مهارات عضوات أندية الفتاة  17

 20  مسرح الوزارة  حضور احتفالية مجلة حواء  18

 50  رح الجزيرة مس يناير  25االحتفال ب 19

حضور تنفيذ ندوات تدريبية لتأهيل القيادات الشبابية مع قوات الدفاع   20

 الشعبي 

 20  م.ش الجزيرة 

 



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 
 
 
 
 

 2019فرباير  خطط النشاط عن شهر             
 
 
 
 
 
 
 

 



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

  2019للطالئع فرباير  خطة االدارة العامة 
 

 عدداملستفيدبن مكان التنفيذ اســــــــم املشروع م
 أ ذ 

 1 300 م.ش عين الصيرة  المهرجان الرياضى للشعب الرياضية  1

 2 300 م.ش عين الصيرة  المهرجان الكشفى للشعب الكشفية  2

 3 100 م.ش الساحل  المسابقة التشكيلية  3

4 
لزاوية/  ا/ لقبة/احمدعصمتا  ح زيارات ميدانية للشعب الكشفية 

 التجمع االول

100 
4 

 5 1000 مدارس  5عدد  الكشفية   ترا شفين لتنميةالمهاالمخيم الكشفي لغيرالك 5

 6 35 بلبيس مع قوات وحدة المظالت   معايشة  6

       
 
 

 



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

  2019للطالئع فرباير  خطة االدارة العامة 
 

 عدداملستفيدبن مكان التنفيذ اســــــــم املشروع م
 أ ذ 

 7 30 م.ش الجزيرة  ورشةعمل لشعبةجماعةالبيئة تحت شعارجيرانا  7

 8 100 م.ش الجزيرة  للطالئع ندوة تثقيفية  8

 9 0 ابوقيرباسكندرية  المعسكرالتميزالكشفى  9

 10 13 الكشافة البحرية  االحتفال بيوم المرشدة العالمى   10

 11 100 حى االسمرات  مشروع انا ونحن 11

 
 
 
 
 
 



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

   2019للرياضة فرباير خطة االدارة العامة 
 

 عدداملستفيدبن ن التنفيذمكا اســــــــم املشروع م
 أ ذ 

 12 250  مشروع العاب قوى 1

 13 80  برنامج دورة المهارات االساسية للدورى االنجليزى 2

 14 600  ماراثون دراجات العاصمة االدارية  3

 15 100  التغذية الرياضية  ةندو 4

 16  م . ش . الساحل  ماراثون منطقة الساحل  5

 17 450 م.ش . عين الصيرة  القديمة ماراثون منطقة مصر  6

 18  2  - 1م .ش. السالم  2  - 1ماراثون منطقة السالم   7

 

 
 

 



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 
   2019للرياضة فرباير خطة االدارة العامة 

 
 عدداملستفيدبن مكان التنفيذ اســــــــم املشروع م

 أ ذ 

 19 0 م .ش. السواح  ماراثون منطقة الزيتون  8

 20 265 م .ش.االمام الليثى  مااثون منطقة الخليفة  9

10 
 تنس طاولة 

 ) المشروع القومى للناشئين ( 
 15 م .ش البساتين 

21 

11 
 تنس طاولة )المشروع القومي والواعدين ( 

 
 11 م.ش. البساتين 

22 

12 
 رفع اثقال )المشروع القومي للناشئين ( 

 
 15 م .ش روض الفرج 

23 

13 
 مالكمة )المشروع القومي للناشئين 

 
 18 77لمعادىم.ش ا

24 

14 
 مالكمة )المشروع القومي للواعدين (

 
 10 77م.ش المعادى  

25 

 
 



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 
   2019للرياضة فرباير خطة االدارة العامة 

 
 عدداملستفيدبن مكان التنفيذ اســــــــم املشروع م

 أ ذ 

15 
 مصارعة 

 )المشروع القومى للناشئين(
 

 
 م.ش ابو السعود 

16 
26 

16 
 مصارعة 
 ع القومى الواعدين ( ) المشرو

 4 م . ش حلوان 
27 

17 
 جودو

 ) المشروع القومى للناشئين ( 
 13 م. ش التجمع االول 

28 

18 
 الجديدة  الساحل/زينهم/حلوان المشروع القومى للمعاقين 

 استاد المحافظة /  النادى المصرى القاهرى

250 
0 

19 
 100 النادى القومى  المشروع القومى للفتاة و المرأة 

0 

20 
 200 المؤسسة العقابية بالمرج  مشروع ابطال المجتمع 

0 

21 
 100 مايو ) التبين(   15مدينه  تنشيط الرياضة باالحياء السكنية 

0 

 
 



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 
  2019العداد القادة والتدريب فرباير خطة االدارة العامة 

 
 عدداملستفيدبن مكان التنفيذ اســــــــم املشروع م

 أ ذ 

 10 20 م . ش . األميرية  برنامج شباب ضد التحرش  1

 10 20 م . ش . حلمية الزيتون برنامج شباب ضد التحرش  2

 10 20 م . ش . األميرية  برنامج شباب ضد التحرش  3

 ورشة عمل فى مجال الطاقة  4

 وأساليب ترشيدها 

اإلدارة العامة إلعداد القادة  

 والتدريب 

20 20 

 مايو  15م . ش .  برنامج الوسطية منهج حياة  5

 م . ش . الساحل 

 م . ش . عين الصيرة 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

 20 20 اإلدارة العامة إلعداد القادة التدريب  برنامج إستيراتيجية األمن القومى  6

 



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 
 
 

   2019للربملان فرباير خطة االدارة العامة 
 

 عدداملستفيدبن مكان التنفيذ اســــــــم املشروع م
 أ ذ 

1 

 

 22 22 المعادى الجديدة  5500)اوسكار شباب( الفريق الفائر اخذ  افضل نموذج محاكاة  

 
 
 
 
 
 
 



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 
  2019فرباير للشبابخطة االدارة العامة 

 
 عدداملستفيدبن مكان التنفيذ اســــــــم املشروع م

 أ ذ 

 35 15  المسابقة القومية التشكيلية"داخل الخطة"  1

 16 4 مركز شباب سراي القبة  ي والشمالي استكمال مبادرة تعليم الرسم للقطاع الشرق 2

 16 4 مركز شباب زهراء المعادي  استكمال مبادرة تعليم الرسم لقطاع الجنوبي قسم األشغال الفنية  3

 16 4  تصعيد مراكز الفنون "تشكيلي"  4

 0 50  العروض الرياضية المشاركة في حفل ختام النشاط بالمديرية 5

 0 100 عدد من مراكز الشباب  من مراكز الشباب معرض المنتجات الشبابية   6

 0 30 مراكز الشباب   دوري كرة قدم للصم  7



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 
  2019فرباير للشبابخطة االدارة العامة 

 
 عدداملستفيدبن مكان التنفيذ اســــــــم املشروع م

 أ ذ 

 30  م ش سراي القبة  ورشة في عمل الصدف   8

 30  م ش الفسطاط  ة  ورشة نجارة وتوظيف علي علب النجار 9

 30  م ش احمد عصمت  ورشة في صناعة الجلود وعمل مفارش   10

مراكز    10  م ش االميرية  احتفالية بمناسبة عيد األم ومعرض للتسوق   11

 مشاركة 

مشروع صناعة األخشاب وتوظيفها في مشغوالت بالنجارة وعمل   12

 جزامة وعلب مجوهرات  

 35  م ش عرب الحصن 

 40  م ش الفسطاط    ورشة خزف 13

 30  م ش الساحل ورشة خزف   14



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 
  2019فرباير للشبابخطة االدارة العامة 

 
 عدداملستفيدبن مكان التنفيذ اســــــــم املشروع م

 أ ذ 

 17  مدينة االقصر  رحلة األقصر وأسوان من خالل مشروع أعرف بلدك 15

ندية  تم عمل معرض تسوق بقرار وزير الشباب لعضوات أ 16

 مركز   30 الفتاةبمراكز الشباب

مركز    30  م ش حلمية الزيتون 

 مشارك 

 35  م ش الهايكستب  ورشة في تصنيع األخشاب والنجارة وعمل علب صدف  17

 
 
 
 
 
 



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 
 
 
 
 
 

 2019مارس خطط النشاط عن شهر                
 
 
 
 
 

 
 



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 
   2019للطالئع مارس خطة االدارة العامة 

 
 عدداملستفيدبن مكان التنفيذ اســــــــم املشروع م

 أ ذ 

 0 20 المدينة الشابية بابوقير  المخيم الكشفى لغيرالكشفين بالمدارس  1

 300 300 م.ش الساحل الكرنفال االول للفرق الكشفية  2

 75 75 م.ش الجزيرة  ندوة تثقيفية للطالئع  3

 100 100 حى االسمرات  مشروع انا ونحن  4

 74 ـــ م.ش الجزيرة  ية مسابقة العروض الرياض 5

الجزيرة/الساحل/عين   اولمبياد الطفل المصرى  6

 الصيرة/الساحل/حلوان الجديدة 

200 

 
 
 



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 
 

   2019للطالئع مارس خطة االدارة العامة 
 

 عدداملستفيدبن مكان التنفيذ اســــــــم املشروع م
 أ ذ 

 50 50 ة مركزشباب االميري المعسكرالتقيمى لشعب االشبال والزهرات  7

 100 100 م.ش الساحل المعسكر الكشفي للشعب الكشفية  8

 25 25 م.ش الساحل االحتفال بعيد االسرة  9

 
 
 
 
 
 



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 
 
 

  2019للرياضة مارس  خطة االدارة العامة 
 

 عدداملستفيدبن مكان التنفيذ اســــــــم املشروع م
 أ ذ 

 42 100  ماراثون شبرا واالزبكية  1

 40 80  ة زينب ماراثون السيد 2

 55 95  ماراثون منشيه ناصر  3

 50 150  ماراثون منطقة المقطم  4

 4000 6000  ماراثون القاهرة  5

  20 م ش الجزيرة  دورة المدرب المجتمعي  6

 288 1000 مو اقع + مركزشباب الجزيرة  الطفل االولمبيى المصرى  7

 



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 
 

  2019للرياضة مارس  خطة االدارة العامة 
 

 عدداملستفيدبن مكان التنفيذ ـــــم املشروعاســـ م
 أ ذ 

 تنس طاولة  8
 ) المشروع القومى للناشئين ( 

 6 9 م .ش البساتين 

 تنس طاولة  9
 ) المشروع القومى والواعدين ( 

 6 5 م.ش. البساتين 

 رفع اثقال  10
 ) المشروع القومى للناشئين( 

 8 7 م .ش روض الفرج 

 مالكمة  11
 للناشئين(  ) المشروع القومى 

 18 77م.ش المعادى
 

0 

 مالكمة  12
 ) المشروع القومى للواعدين ( 

 0 10 77م.ش المعادى  

 مصارعة  13
 )المشروع القومى للناشئين(

 
 م.ش ابو السعود 

11 5 

 مصارعة  14
 )المشروع القومى للواعدين( 

 0 4 م.ش ابو السعود 



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 
  2019للرياضة مارس  خطة االدارة العامة 

 
 عدداملستفيدبن مكان التنفيذ ـم املشروعاســـــــ م

 أ ذ 

 مصارعة  15

 للناشئين( لمشروع القومىا

 3 4 م . ش حلوان 

 مصارعة  16

 لواعدين (ل) المشروع القومى  

  4 م . ش حلوان 

 جودو 17

 ) المشروع القومى للناشئين ( 

 1 10 م. ش التجمع االول

 ش الساحل  0م  - المشروع القومى للمعاقين  18

 ش زينهم 0م  -

 ش حلوان الجديدة  0م -

 النادى المصرى القاهرى  -

 استاد المحافظة  -

ذوي   250

 احتياجات 

 خاصة 

 

 100  النادى القومى  المشروع القومى للفتاة و المرأة  19

  60 نادى عرب غنيم  المشروع القومى للرواد  20

  200 المؤسسة العقابية بالمرج  مشروع ابطال المجتمع  21



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

  2019للرياضة مارس  مة خطة االدارة العا
 

 عدداملستفيدبن مكان التنفيذ اســــــــم املشروع م
 أ ذ 

 70 50 حى االسمرات مشروع ابطال المجتمع 22

 مايو 15مدينه  تنشيط الرياضة باالحياء السكنية  23

 ) التبين(

150  

   2019العداد القادة والتدريب مارس خطة االدارة العامة 
 عدداملستفيدبن مكان التنفيذ شروعاســــــــم امل م

 أ ذ 

 20 77م ش المعادي  برنامج تكنولوجيا يوم المراة العالمي  1

البرنامج التدريبي في مجال التنمية البشرية )دور المرأة واهميتها   2

 الفعالة في المجتمع ( 

 30 اعداد القادة 

وعات  ندوة تعريفية عن الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشر 3

 المتوسطة 

 100 مايو   15م ش 

دورة الكفاءات االساسية للموظف الفعال من خالل مشروع التأهيل   4

 من اجل التوظيف 

 50 اعداد القادة 

 30 77م ش المعادي تأهيل القيادات المتميزة  5



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 
 

  2019للربملان مارس  خطة االدارة العامة 
 

 بنعدداملستفيد مكان التنفيذ اســــــــم املشروع م
 أ ذ 

 22 22 المعادى الجديدة  5500افضل نموذج محاكاة  )اوسكار شباب( الفريق الفائر اخذ  1

 75 75 االميرية  صالون الشباب  2

 100 100 الجزيرة  بالتسامح واالخالق نرتقى   3

 5 5 راس البر  افضل نموذج محاكاة على المستوى االقليمى  4

 75 75 القلعة  تقيم المبادرات  5

 80 40 حلوان الجديدة  بلدنا اولى بينا  6

 250 250 الجزيرة  تنفيذ اعداد القيادات الشبابيه   7

 100 100 الزاوية واالمل دورى رياضى لكاس الماء  8

 



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 
 

   2019للشباب مارس خطة االدارة العامة 
 

 عدداملستفيدبن مكان التنفيذ اســــــــم املشروع م
 أ ذ 

 40 70  ي االعاقةالمهرجان األول لمتحد 1

 0 100 مركز عزبة النصر  عن الطفولة المبكرة  عيةندوة تو 2

 0 40 مركز عين الصيرة  ندوة توعية عن الطفولة المبكرة  3

 0 50 االماميين التونسي  ندوة توعية عن الطفولة المبكرة  4

 0 40 القلعة  ندوة توعية عن الطفولة المبكرة  5

     ان رحلة إلي مدينة األقصر وأسو 6

 

 مدينة االقصر واسوان      

30 20 

 20 30 رحلة إلي مدينة األقصر وأسوان  7

 25 25 رحلة إلي مدينة األقصر وأسوان  8

 



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

   2019للشباب مارس خطة االدارة العامة 
 

 عدداملستفيدبن مكان التنفيذ اســــــــم املشروع م
 أ ذ 

شعبية وتشكيلية   موسيقي وكورال وفنون –تصفيات مراكز الفنون   9

 في ابو قير االسكندرية 

 0 100 اسكندرية 

 30  م ش سراي القبة  ورشة في عمل الصدف   10

 30  م شباب الفسطاط  ورشة نجارة وتوظيف علي علب النجارة   11

 30  م.ش أحمد عصمت  ورشة في صناعة الجلود وعمل مفارش   12

مراكز    10  االميرية م.ش  احتفالية بمناسبة عيد األم ومعرض للتسوق   13

 مشاركة 

مشروع صناعة األخشاب وتوظيفها في مشغوالت بالنجارة وعمل   14

 جزامة وعلب مجوهرات  

 35  م.ش عرب الحصن –

 40  م.ش الفسطاط  ورشة خزف   15

 30  م.ش الساحل ورشة خزف   16

 17  االقصر واسوان  رحلة األقصر وأسوان من خالل مشروع أعرف بلدك 17

 



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 
 
 
 
 
 

 2019ابريل طط النشاط عن شهر خ

 
 
 
 
 
 
 
 



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

   2019للطالئع ابريل خطة االدارة العامة 
 

 عدداملستفيدبن مكان التنفيذ اســــــــم املشروع م
 أ ذ 

 75 0 استاد القاهرة  مسابقة العروض الرياضية   1

 0 40 الحربي   54نادى  يوم اليتيم  2

 100 100 حى االسمرات  مشروع انا ونحن  3

 75 75 مركزالمنارة  حتفال بيوم اليتيم اال 4

 100 100 م.ش الجزيرة  اولمبياد الطفل  5

 50 50 م.ش السيدة زينب  المسابقة الدينية )الصوت الذهبي (  6

 100 100 مراكزالشباب  المسابقة التشكيلية مصرالخير  7

 250 250 م.ش حلوان الجديدة  مشروع حقك مسئوليتنا  8

 
 
 



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 
   2019العداد القادة والتدريب ابريل  خطة االدارة العامة

 
 عدداملستفيدبن مكان التنفيذ اســــــــم املشروع م

 أ ذ 

 برنامج تدريبى فى مجال الحرف اليدوية ) تصنيع الفوا نيس( 1

 

اإلدارة العامة إلعداد القادة  

 والتدريب 
2 23 

اإلدارة العامة إلعداد القادة   ضية "الورشة األولى " اللوائح والقوانين للهيئات الشبابية والريا 2

 والتدريب 
8 46 

 3 0 مديرية التنظيم واإلدارة   برنامج تطوير أداء الخدمات الحكومية 3

 2018لسنة  182برنامج قانون رقم  4

 للتعاقدات الحكومية

 2 2 مركز القاهرة للتنمية البشرية

 5 9 م . ش . سراى القبة  GYBIبرنامج " ولد فكرة مشروعك "   5

 1 0 مديرية التنظيم واإلدارة  2018لسنة   82برنامج قانون التعاقد رقم  6

 6 14 كلية الهندسة ج .عين شمس  برنامج الكفاءات األساسية للموظف الفعال  7

 17 14 م . ش . سراى القبة  SYBبرنامج إبدأمشروعك  8

 80 100 (المعهد الفنى الصناعى ) سنجر  برنامج ريادة األعمال الحرفية  9

 



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 
 

  2019للربملان ابريل طة االدارة العامة خ
 

 عدداملستفيدبن مكان التنفيذ اســــــــم املشروع م
 

 10  حلمنا مستقبل بلدنا  1

 200 حلمية الزيتون  التعديالت الدستورية  2

 70 خارجي  رحلة الي قرية العزبة  3

 168 القلعة  درع االوطان  4

 150 ادات عاطف الس برلمان المدارس  5

 
 
 

 



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 
  2019للشباب ابريل خطة االدارة العامة 

 
 عدداملستفيدبن مكان التنفيذ اســــــــم املشروع م

 أ ذ 

  50 م.ش عزبة النخل ومحيطه  مشروعات أندية الدعم تم تنفيذ مشروع نظافة  1

  50 م.ش الشرفا داخله وخارجه  مشروع نظافة ودهانات  2

  50 م.ش روض الفرج  االجتماعية مشروع محاضر عن القيم  3

  50 م.ش روض الفرج  مشروع عن التغذية العالجية  4

  50 م.ش روض الفرج  مشروع نظافة   5

  50 م.ش الساحل مشروع محاضر عن القيم االجتماعية  6

  50 م.ش الساحل مشروع عن التغذية العالجية  7

  50 م.ش احمد عصمت  مشروع محاضر عن القيم االجتماعية  8
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  2019للشباب ابريل خطة االدارة العامة 

 
 عدداملستفيدبن مكان التنفيذ اســــــــم املشروع م

 أ ذ 

 0 50 م.ش احمد عصمت  مشروع عن التغذية العالجية  9

 30 25 م.ش احمد عصمت  تنفيذ مشروع نظافة  10

  تنفيذ ورشة عمل بمراكز تنمية الطفولة المبكرة للتدريب علي كيفية  11

 عمل األلعاب من خامات البيئة 

الجمعية العامة لتدريب العاملين  

 بإمبابة 

6  

  50 م.ش اإلمامين والتونسي  تنفيذ مشروع ورشة عمل بمراكز تنمية الطفولة المبكرة لألهالي   12

  50 م.ش القلعة  تنفيذ مشروع ورشة عمل بمراكز تنمية الطفولة المبكرة لألهالي   13

  95 م.ش عزبة النصر  رشة عمل بمراكز تنمية الطفولة المبكرة لألهالي تنفيذ مشروع و  14

 100   80 م.ش حلمية الزيتون  مهرجان كشفي بين مراكز الشباب واالحتفال بيوم الطفل اليتيم  15

  4 محافظة اإلسكندرية   الملتقي الكشفي األول للتنمية المستدامة  16

 3 7 مسرح المنارة  حفل ختام القاهرة عاصمة الشباب العربي  17
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 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 
 

  2019للشباب ابريل خطة االدارة العامة 
 

 عدداملستفيدبن مكان التنفيذ اســــــــم املشروع م
 أ ذ 

مسابقة في الشعر والزجل بمناسبة ذكري تحرير   -1النادي الثقافي  18

 سيناء

 20 10 حلمية الزيتون 

 15 15 حلمية الزيتون  رواية مسابقة في القصة والمقال وال  -2النادي الثقافي  19

 40 30 حلمية الزيتون  ورشة عمل في أعداد الفيلم القصير  -3النادي الثقافي  20

 44 41 حلمية الزيتون  مشروع الثقافة الصحية  21

 37 29 حلمية الزيتون  شباب حول الرسول 22
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  2019للشباب ابريل طة االدارة العامة خ

 

 عدداملستفيدبن مكان التنفيذ اســــــــم املشروع م
 أ ذ 

 وحدات اإلضاءة الزجاج  -تدريبية في مجال الخزف تم توظيفها في الفخار دورة 23

 عمل وحدات الزجاج والبلور بالموزييق والزجاج الملون

-أحمد عصمت-حلمية الزيتون -القاهرة الجديدة

 –األميرية  -األندلس –الساحل  -عرب الحصن

 األسمرات –الفسطاط  –العروبة   –الهايكستب 

330 

ية في مجال النجارة وصناعة الخشب وتم توظيف الخشب في مشغوالت دورة تدريب 24

 تابلوهات من الخشب وإدخال فن الديكوباج  –الصدف علي العلب والصواني الخشبية 

  –الهايكستب  –العروبة  –األندلس  –األميرية 

القاهرة   –الساحل  –عرب الحصن  –الفسطاط 

 حي األسمرات -حلمية الزيتون -الجديدة

330 

 –عرب الحصن  –أحمد عصمت  -العروبة ندوة في ترشيد المياة مهارات وصناعات غذائية  25

-الساحل-القاهرة الجديدة-األميرية-الهايكستب

 األسمرات -حلمية الزيتون –األندلس -الفسطاط

330 

 –دورة تدريبية في مجال صناعة الجلود وتوظيف الجلد ) مفارش بالخرز والشيفون  26

 (شنط بالكروشيه

 معلقات جلدية 

 الهايكستب   -العروبة  –حلمية الزيتون  –الساحل 

القاهرة   –األندلس -الفسطاط -عرب الحصن

 األسمرات–احمد عصمت  –األميرية    -الجديدة 

300 

االحتفال بعيد األم والرسم علي الزجاج وتكريم االمهات المثاليات واكساب مهارات   27

التابلوة   –الصواني  –اجية وبالرسم علي المراية مختلفة بالرسم علي  البلورات الزج

 الزجاجي

 االندلس -العروبة –حلمية الزيتون  –الساحل 

 الفسطاط-عرب الحصن–الهايكستب 

 احمد عصمت -االميرية -القاهرة الجديدة

 

300 

 30 حلمية الزيتون زيارة دور االيتام  28
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 2019مايو خطط النشاط عن شهر              
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   2019للطالئع مايو خطة االدارة العامة 
 

 عدداملستفيدبن مكان التنفيذ اســــــــم املشروع م
 أ ذ 

 35 35 م.ش االميرية  مشروع ليالى رمضان  1

 50 50 م.ش الجزيرة  ندوة التثقيف المالى علشان بكرة  2

 45 45 م.ش سراى القبة  وزارة الثقافة ورش عمل فنية وثقافية مع  3

 50 50 بيت السنارى بالسيدة زينب  ندوة في بيت السنارى  4

م ش الجزيرة /االميرية/ حلمية   ورش عمل فنية وثقافية مع وزارة الثقافة  5

 ن الزيتو

120 

 

120 
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   2019العداد القادة والتدريب مايوخطة االدارة العامة 
 

 عدداملستفيدبن مكان التنفيذ اســــــــم املشروع م
 أ ذ 

اإلدارة العامة إلعداد القادة   الورشة الثانية " اللوائح والقوانين للهيئات الشبابية والرياضية "  1

 والتدريب 

20 20 

 برنامج في مجال التنمية البشرية  2

 " هندسة وجودة اإلدارة في ظل التنمية المستدامة " 

ة  اإلدارة العامة إلعداد القاد

 والتدريب 

15 10 

 برنامج فى مجال المشغوالت اليدوية  3

 " إكسسوارات بالجلود " 

اإلدارة العامة إلعداد القادة  

 والتدريب 

10 15 

 برنامج فى مجال البيئة  4

 " التغيرات المناخية وأثر ظاهرة اإلحتباس الحرارى على الحياة " 

اإلدارة العامة إلعداد القادة  

 والتدريب 

15 10 
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  2019للربملان مايو طة االدارة العامة خ
 

 عدداملستفيدبن مكان التنفيذ اســــــــم املشروع م
 

 500 مراكز   10 رمضان بيقولك ال للمخدرات  1

 100 م ش القلعة واالميرية  انا منك وانت مني  2

 100 م ش االميرية  حفل ختام االنشطة  3

 100 م ش الساحل برلمان الشاب الناجح 4

 100 م ش الساحل ء حول الهجرة الغير شرعية لقا 5

 100 م ش السيدة زينب  توعية لكيفية ترشيد المياه  6
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   2019للشباب مايوخطة االدارة العامة 

 
 عدداملستفيدبن مكان التنفيذ اســــــــم املشروع م

 أ ذ 

 121 179 المركز األوليمبي بالمعادي ملتقي توظيف ومعرض منتجات الشباب  1

 40 20 حلمية الزيتون ندوة عن التنشئة االجتماعية 2

 الجزيرة الخيمة الرمضانية 3

 

100 150 

 90  حي االسمرات ملتقيات حرفية في االسمرات 4
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 2019يونية  خطط النشاط عن شهر             
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   2019للطالئع يونيهخطة االدارة العامة 

 
 عدداملستفيدبن ن التنفيذمكا اســــــــم املشروع م

 أ ذ 

 60 60 م.ش الساحل  امسية رمضانية افطاريتيم 1

 30 30 م.ش الجزيرة تصفيات اولمبياد الطفل المصرى 2

 م.ش الجزيرة مشروع رواد المستقبل 3

 م.ش حلميةالزيتون

50 

50 

50 

50 

 25 25 م.ش الجزيرة  حفل توزيع جوائزالمسابفة الثقافية مع مصر المحروسة 4

 20 20 م.ش الجزيرة مشروع ورش عمل لشعبة جماعة البيئة 5

 50 50 م.ش عين الصيرة  لقاء ودى لشعب الهوايات الرياضية  6

 150 150 م.ش الوايلى  حفل ختام انشطة الموهوبين 7

 100 100 م.ش الوايلى  حفل ختام النشاط الكشفى  8
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   2019للرياضة يونيه خطة االدارة العامة 
 

 عدداملستفيدبن مكان التنفيذ ـــــــم املشروعاسـ م
 أ ذ 

 400 600 مركز شباب الجزيرة  الطفل االولمبي  1

 100 150 محور روض الفرج  ماراثون ) االحتفال باالمم االفريقية وانجازات الحكومة  2

 140 100 م .ش. صقر قريش  مشروع الكاراتية  3

 1500 3500 م .ش. الجزيرة  ماراثون الجزيرة  4

 تنس طاولة  5

 ) المشروع القومى للناشئين ( 

 6   9 م .ش البساتين

 تنس طاولة  6

 ) المشروع القومى والواعدين ( 

 6 5 م.ش. البساتين

 رفع اثقال  7

 المشروع القومى للناشئين

 8 7 م .ش روض الفرج 

 مالكمة  8

 المشروع القومى للناشئين

 18 77م.ش المعادى

 

0 
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   2019رياضة يونيه للخطة االدارة العامة 
 

 عدداملستفيدبن مكان التنفيذ اســــــــم املشروع م
 أ ذ 

 مالكمة  9
 ) المشروع القومى للواعدين ( 

  10 77م.ش المعادى  

 مصارعة  10
 المشروع القومى للناشئين(

 
 م.ش ابو السعود 

11 5 

 مصارعة  11
 المشروع القومى للواعدين(

  4 م.ش ابو السعود 

 مصارعة  12
 مشروع القومى للناشئين(ال

 3 4 م . ش حلوان 

 مصارعة  13
 المشروع القومى للواعدين

  4 م . ش حلوان 

 جودو 14
 ) المشروع القومى للناشئين ( 

 1 10 م. ش التجمع االول 

 ش الساحل  0م  - المشروع القومى للمعاقين 15
 ش زينهم  0م  -
 ش حلوان الجديدة  0م -
 النادى المصرى القاهرى  -

 ة استاد المحافظ

ذوي   250
احتياجات  

 خاصة 

 

 100  النادى القومى  المشروع القومى للفتاة و المرأة  16
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   2019للرياضة يونيه خطة االدارة العامة 
 

 عدداملستفيدبن مكان التنفيذ اســــــــم املشروع م
 أ ذ 

  60 نادى عرب غنيم  المشروع القومى للرواد  17

  200 عقابية بالمرج المؤسسة ال - مشروع ابطال المجتمع  18

 70 50 حى االسمرات  مشروع ابطال المجتمع  19

 مايو  15مدينه   تنشيط الرياضة باالحياء السكنية  20
 ) التبين( 

100 50 

 مؤسسة الحرية  دورى االيتام لدور الرعاية  21
 ) عين شمس( 

50  
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   2019العداد القادة والتدريب يونيهخطة االدارة العامة 
 

 عدداملستفيدبن مكان التنفيذ م املشروعاســــــــ م
 أ ذ 

 1 1 مديرية التنظيم واإلدارة   اإلدارة اإلشرافية مؤهالت عليا  برنامج "تنمية مهارات 1

 30 18 م . ش . حلمية الزيتون برنامج رائد اعمال المستقبل 2

 58 42 م . ش . الجزيرة  برنامج رائد اعمال المستقبل 3

 30 20 م . ش . حلمية الزيتون عمال المستقبلبرنامج رائد ا 4

 30 23 م . ش . الزاوية الحمراء أمسية وندوة دينية رمضانية 5

 برنامج فى مجال البيئة 6

 التغيرات المناخية وأثر اإلحتباس الحرارى على الحياة  

اإلدارة العامة إلعداد القادة  

 والتدريب

4 9 

  1920للربملان يونيه طة االدارة العامة خ
 

 عدداملستفيدبن مكان التنفيذ اســــــــم املشروع م
 

 500 مراكز 10 رمضان بيقولك ال مخدرات 1
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 اهليئات اجلاري إنشاءها / التي مت إشهارها     
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 الهيئات التي تم اشهارها

 م 30/6/2019م حتى 1/7/2018من 
 
 

 والتعمير.اللجنة الرياضية للعاملين بشركة المعادي للتنمية  .1

 اللجنة الرياضية للعاملين بالشركة المصرية للمطارات. .2

 اللجنة الرياضية للعاملين بالهيئة القومية للتأمين اإلجتماعي بمنطقة جنوب القاهرة. .3

 اللجنة الرياضية للعاملين بالشركة المصرية لتجارة الجملة. .4

 تماعي.اللجنة الرياضية للعاملين بقطاع التأمينات وزارة التضامن اإلج .5

 نادي البنك المركزي. .6
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  الهيئات التي تم اشهاره –تابع 

 م 30/6/2019م حتى 1/7/2018من 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 اللجنة الرياضية للعاملين بصندوق التأمين اإلجتماعي بالقطاع الحكومي   .7

 نادي جامعة عين شمس.  .8

 نادي النقابة العامة للمهن الرياضية بالمقطم   .9
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 اجنازات االدارة اهلندسية               
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 مشروعات مراكز شباب 
 

 املوقف التنفيذي املشروع املركزاســــــــم  م
 

ملعب سلة  / ملعب خماسي نجيلة /ملعب تنس   2دد ع مركز شباب حلوان الجديدة  1

 ارضي / ملعب كرة طائرة 

 

 تم استالم وتشغيل

قانوني  نجيل لعب نجيله صناعي خماسي /    ملعب  م مركز شباب السالم ثالث    2

مدرجات  / لع مالبس ومكاتب إداريه   خصناعي   /   

 ملعب قانوني 

 تم االستالم والتشغيل 

 ) قيد التنفيذ لم يتم االنتهاء ( 

 مركز شباب السالم أول   3

 

 ملعب نجيله صناعي خماسي 

 ملعب نجيله صناعي قانوني 

 ملعب خماسي نجيله صناعي 

وحائط ساند                      ةر حول الملعب مباني خرسان سو

 م  1000استالم قطعة ارض مخصصة للمركز 

 م  6125استالم قطعة ارض أخري  

 

 تم االستالم والتشغيل 

 تم االستالم والتشغيل 

 استالم نهائي 

 تم االستالم والتشغيل 

 تم االستالم وتحديد االبعاد 

 صها للمركز يتم تخص
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 املوقف التنفيذي املشروع املركزـم اســـــــ م
 

 ملعب خماسي نجيله صناعي  مركز شباب النهضة بالسالم  4

 ملعب قانوني نجيله صناعي 

 ملعب اكلريك متعدد 

 تم االستالم والتشغيل 

 تم االستالم النهائي 

 قيدالتنفيذ 

 مركز شباب المقطم   5

 

  تم استالم أعمال المبني اإلداري وصالة الجيم و ملعب نجيل

 صناعي 

 

وجاري االن إجراءات االستالم  

 النهائي    

المبني اإلداري والملعب النجيل  وصالة الجيم وصاله   مركز شباب الفسطاط  6

 منازالت 

 تم االستالم النهائي 

 مركز شباب بدر  7

 

تطوير وإحالل وتجديد المبني اإلداري والمكتبة وصالة  

 األلعاب الفردية والجيم 

 اسي نجيله صناعي إحالل وتجديد ملعب خم

 

 

 تم  االستالم والتشغيل      

 

مركز شباب عزبة   8

 النصر 

 جاري االنتهاء من األعمال    إحالل وتطوير الملعب  الخماسي 
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 املوقف التنفيذي املشروع املركزاســــــــم  م
 

 تم االنتهاء من األعمال     BOTتم  إنشاء حمام سباحة بنظام   مركز شباب األندلس  9

 جاري االنتهاء من األعمال  إنشاء مدرجات وتطوير ملعب خماسي نجيل صناعي      مركز شباب االباجية  10

 جاري تنفيذ األعمال  تطوير الملعب القانوني  مركز شباب ابو السعود  11

 تم االنتهاء وجاري االستالم  تطوير ملعب خماسي نجيل صناعي  مركز شباب السيدة زينب  12

  مركز شباب منشية 13

 البكري 

 طوير وإحالل الملعب الخماسي نجيل صناعي           

 تطوير المبني اإلداري                                        

 تم االستالم والتشغيل 

 تم االستالم والتشغيل  إنشاء ملعب خماسي نجيل صناعي  مركز شباب المنيل      14
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 ذياملوقف التنفي املشروع املركزاســــــــم  م
 

 تم االستالم والتشغيل  تطوير وإحالل مالعب وكهرباء المبني اإلداري        مركز شباب الجمالية  15

مركز شباب نهضة شرق   16

 حلوان 

 جاري التنفيذ  إحالل وتجديد ملعبين خماسي نجيل صناعي        

 االنتهاء من االعمال  تم إحالل وتجديد الملعب القانوني نجيل صناعي          مركز شباب األميرية  17

جاري مراجعة كراسات   انشاء حمام سباحة  مركز شباب مكرم عبيد 18

 الشروط 

مركز شباب حلوان   19

 الجديدة                          

 جاري مراجعة كراسات الشروط  انشاء حمام سباحة 

 جاري مراجعة كراسات الشروط  انشاء حمام سباحة  مركز شباب مدينة نصر  20
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 االنديةوعات مشر

 املوقف التنفيذي املشروع املركزاســــــــم  م
 

 تم االستالم والتشغيل  تطوير الملعب المتعدد وإنشاء غرف خلع مالبس  النادي القومي  1

 تم االستالم والتشغيل  إنشاء ملعب متعدد ) إنشاء كامل (  نادي حلوان الرياضي  2

 جاري تنفيذ األعمال   دي ) إشراف  و متابعة (إنشاء جزء من السور للنا نادي عرب الراشد  3

تطوير صالة تنس طاولة                                      نادي النيل الرياضي  4

 تطوير البوابة والمدخل بالنادي                              

 

 م االستالم والتشغيل 

 باحة      حل مشكالت التسخين بحمام الس إستاد المحافظة بالسالم    5

 إعداد مقايسات  لإلستاد ككل                  

 االستالم   تم االنتهاء من األعمال ولم يتم  

إعداد كراسات لدورات المياه بحمام  

        السباحة والمبني اإلداري ومراجعتها

 الخرازشباب تم استالم األرض من حي منشاة ناصر وأمالك الدولة وجاري اإلشهار  وإنشاء مركز   ارض النرش  6

 التابع لمنشاة ناصر  
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 اجنازات مركز املعلومات             
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التحديث المستمر لبيانات مراكز الشباب واللجان واألندية الرياضية من عضوية ومالعب وحمامات سباحة   ✓

 وصاالت أنشطة ومكتبات وأندية فتاة ونزل شباب ... الخ .. 

 كافة اإليميالت التي تتم من خالل إيميل المديرية .. استقبال وإرسال ✓

 إعداد اإلحصاءات السنوية من عضوية ومالعب وحمامات سباحة إلي أخره .. ✓

إعداد وإرسال البيانات واإلحصاءات التي تطلب من مركز معلومات إلي الجهات الخارجية مثل  وزارة الشباب   ✓

 واإلحصاء والجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة ...... الخ ..  والرياضة والمحافظة والجهاز المركزي للتعيئة

 إدارة الصفحة الرسمية للمديرية علي الفيس بوك .. ✓

 العمل علي برنامج الوزارة بالنت والخاص بالرياضة ..  ✓

 العمل علي برنامج الوزارة بالنت والخاص بالشباب ..  ✓

 الدعم الفني لكافة أجهزة إدارات المديرية .. ✓

 م ..  2018عة بانفليت إحتفاالت أكتوبر تصميم وطبا ✓

 
أوالً : أعمال 
 تخص اإلدارة

: 
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 : إدارة الموارد البشرية .1

 التحديث المستمر لقاعدة العمالة المصممة بمركز المعلومات .. ❖

إدارة قاعدة بيانات العمالة وإعةةداد وتجهيةةز وطباعةةة كشةةوف العةةالوات التشةةجيعية و تسةةكين العةةاملين إعةةداد  ❖

 مراكز الشباب عند إختيار مدرائها ..كشوف أقدميات العاملين بالمناطق و

 
 : إدارة العالقات العامة .2

 إرسال اإليميالت الخاصة بالخبر اإلعالمي من صحافة وفضائيات من خالل إيميل المديرية .. ❖

 المشاركة في نشر األخبار اإلعالمية من خالل النت .. ❖

 نشر لوحة الشرف الشهرية للعاملين المحالين للمعاش من خالل النت .. ❖

 
 : إدارة التخطيط والمتابعة .3

 إدخال بيانات إنجازات مراكز الشباب الشهرية   ❖

 
: 

أعمةةةال تخةةةص 
 إدارات أخري  
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 اجنازات االدارة العامة خلدمة املواطنني               
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امل يتم م مامت حسمه عدد االجراءات بيـــــــان الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــكوى           اسم الشاكى م
 حسمه

 ــــــ مت c 2مشاجره بني موظفني م.ش. املقطم واحد الزوار حتليل فريس  موقع الوزاره 1

شكوى مواطن من نادى املصرى مبنطقة املقطم لعدم وجود خدمات  فاكس الوزاره 2
 وعدم فتح باب العضويه للسكان

 ـــــ مت 3

 ـــــ مت 3 ساد(شكوى ضد مدير م.ش عابدين )دعاره وف موقع الوزاره 3

 ـــــ مت 2 شكوى من العضوية بنادى النصر مجال حممود 4

حممد  5
 مصطفى

 ــــ مت 2 شكوى من العضويه بنادى جرين هيلز

 ــــ مت 3 شكوى ضد م.ش.العرو به )رؤيه( موقع الوزاره 6

 ــــــ مت c 2مشاجره بني موظفني م.ش. املقطم واحد الزوار حتليل فريس  موقع الوزاره 7
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مامل يتم  مامت حسمه عدد االجراءات بيـــــــان الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــكوى           اسم الشاكى م
 حسمه

 ــــ مت 3 شكوى من رانيا عزت ضد نادى  موقع الوزاره 8

حمافظة  9
 القاهره

قيام بعض االشخاص بتحويل قطعة ارض مبنطقة عني مشس جلراج 
 اراتسي

 ــــ مت  3

 ــــ مت 2 شكوى مىن صاحل ضد نادى املعادى موقع الوزاره 10

موقع  11
 الوزاره)فاكس

 ــــ مت 2 شكوى من منال لبيب ضد مدير نادى الشمس

موقع الوزاره  12
 رياضه

 ـــ مت 2 شكوى من ممدوح قوره ضد نادى الشباب املصرى 

موقع الوزاره  13
 رياضه

 ـــ مت 2 د ضد نادى الزهورشكوى من اسالم حمم
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عدد  بيـــــــان الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــكوى           اسم الشاكى م
 االجراءات

مامل يتم  مامت حسمه
 حسمه

موقع الوزاره  14
 رياضه

 ـــ مت 2 شكوى من تامرعلى ضد نادى الشروق 

موفع الوزاره  15
 رياضه

 ـــ مت 2 ن ضد نادى الزهورشكوى من اسالم رمضا

موقع الوزاره  16
 رياضه

 ــــ مت 2 شكوى من االعضاء ضد نادى الطريان فرع التجمع

موقع الوزاره  17
 رياضه

 ــــ مت 2 شكوى من مجال ابراهيم ضد نادى املعادى واليخت 

موقع الوزاره  18
 رياضه

 ــــ مت 2 شكوى من امحد الطحان ضد نادى الطريان الرياضى

موقع الوزاره  19
 رياضه

 ــــ ـــ 2 شكوى من عبد السالم امحد مرسى ضد نادى الشمس

 ــــ مت 2 شكوى من طارق حممد سعيد ضد نادى هليوليدو  موقع الوزاره 20
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عدد  بيـــــــان الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــكوى           اسم الشاكى م
 االجراءات

 مامل يتم مامت حسمه
 حسمه

 ــــ مت 2 شكوى من هامن ابو الفتوح ضد نادى االهلى موقع الوزاره 21

 ــــ مت 2 شكوى من ابراهيم حممدحمى الدين ضد نادى اجلزيره موقع الوزاره 22

مل يتم  ــــ 3 شكوى من سامح عبد العزيز ضد نادى املقاولون العرب موقع الوزاره 23
 بالتفتيش

مل يتم  ـــــ 3 ن ياسر حممد حسن ضد نادى الزهور الرياضىشكوى م موقع الوزاره 24
 بالتفتيش

 ـــــ مت 2 شكوى من حممد صالح امحد نادى النصر لرده من النادى موقع الوزاره 25

شكوى من جنالء فتحى عبد احلميد ضد نادى وادى دجله النهاء  موقع الوزاره 26
 عمله بالنادى

 ـــــ مت 2

 

 

 

 

 

 

 

 



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 

 

مامل يتم  مامت حسمه عدد االجراءات بيـــــــان الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــكوى           اكىاسم الش م
 حسمه

شكوى من مىن عبده الدجوى بسبب تأخر استالم مرتب شهر يناير  موقع الوزاره 27
2019 

 ــــ مت 3

افظه اىل منطقة شكوى من نصر شتا بسبب نقله تعسفى من ستاد احمل موقع الوزاره  28
 سالم اول

مل يتم شئون  ــــ 4
 قانونيه

مديرية  29
التنظيم 

 واالداره

شكوى من حسن عبد اجمليد بسبب فصله عن العمل رغم تقدميه 
 شهاده مرضيه

 ــــ مت 4

مديرية  30
التنظيم 

 واالداره

شكوى من امحد سيد خليل بسبب تضرره من انهاء خدمته   رغم 
 تقدميه شهاده مرضيه

مل يتم شئون  ــــ 4
 القانونيه

شكوى من حمسن قرنى حممود ضد نادى املعادى واليخت بسبب  موقع الوزاره 31
 عدم فتح االشرتاك بفرع القطاميه

 ــــ مت 3

شكوى من حممد عبد اخلالق ضد نادى الشروق بسبب سوء حالة محام  موقع الوزاره 32
 السباحه

 ــــ مت 3
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مامل يتم  مامت حسمه عدد االجراءات بيـــــــان الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــكوى           اسم الشاكى م
 حسمه

 ــــ مت 3 شكوى من هاله على خالد ضد نادى وادى دجل موفع الوزاره 33

 مل يتم باهليئات ـــــ  4 شكوى من مساح مرتس ضد نادى جرين هيلز اللغاء العضويه موقع الوزاره 34

شكوى من امحد حممد بسبب اجباره على شراء مالبس التدريب من مدرب  موقع الوزاره 35
 الكاراتيه ب م.ش الوايلى

 ــــــ  مت 2

 ـــــ  مت 3 شكوى من مصطفى صابر بيومى بسبب نقل تعسفى مبنطقة اخلليفه موفع الوزاره 36

 ــــ  مت 3 نشاط كرة اليد شكوى من هدير القاسم ضد نادى وادى دجله اللغاء موقع الوزاره  37

 ــــ  مت 3 شكوى من اولياء االمور ضد نادى وادى دجله بسبب سوء ارضية االنزالق الفىن الوزاره)فاكس( 38
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مامل يتم  مامت حسمه عدد االجراءات بيـــــــان الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــكوى           اسم الشاكى م
 حسمه

 ــــ  مت 2 شكوى من سونيا عصمت عبد اخلالق ضد نادى املعادى بسبب العضويه  وقع الوزارهم 39

 ــــ  مت 3 شكوى من حممد قرنى ضد نادى املعادى موقع الوزاره 40

 ــــ مت  3 مايو بسبب العضويه 15شكوى من حممد ممدوح ضد نادى  موقع الوزاره 41

مل يتم  ــــ 2 نادى الشروق بسبب العضويه شكوى من رشا مندور ضد موقع الوزاره  42
 باهليئات

شكوى من مصطفى حممد رجب ضد نادى وادى دجله بسبب عدم  موقع الوزاره 43
 دخوله النادى من قبل االداره

مل يتم  ــــ 3
 باهليئات

شكوى من امحد على حممد ضد نادى زهراء حلوان بسبب استيالء  موقع الوزاره 44
 هبعض اشخاص على ارض

 ــ مت 2
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مامل يتم  مامت حسمه عدد االجراءات بيـــــــان الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــكوى           اسم الشاكى م
 حسمه

 باهليئات ــــ 3 من امحد ضد نادى اجملموعات العلميه شكوى موقع الوزاره 45

 بالتفتيش ــــ  3 جلزيره بسبب اهدار املال العام بالنادىشكوى من حممد ابراهيم ضد نادى ا موقع الوزاره 46

 ـــــ  مت 3 شكوى من اسالم رمضان ضد نادى هليوليدو بسبب عدم جتديد العضويه موقع الوزاره 47

شكوى من االعضاء ضد تادى القاهرى املصرى بسبب تصريف مياه محام السباحه  حمافظة القاهره  48
 بالطريق العام

 ـــــ  مت 3

 ـــــ  مت 2 شكوى من اشرف عثمان ضد م.ش التجمع االول بسبب زيادة اشرتاك العضويه موفع الوزاره 49

 ـــــ  مت 3 شكوى من شرين حممد حممد رشدى بسبب ألغاء انتدابها باملديريه احملا فظه 50
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 الدورات الرمضانية املنفذة                 
 ز الشبابعلي مستوي مراك         
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 بيان إحصائي بعدد الربامج و الدورات الرمضانية املنفذة 
 علي مستوى مراكز الشباب 

 
 الربنامج          

 البيان 
الدورات / املسابقات 

 الرمضانية
املعسكرات / الورش /  الندوات الدينية الليايل الرمضانية 

 الرحالت / املعارض 
 35 61 78 240 عدد الدورات

 1490 2300 5765 22439 عدد املستفيدين 
 
 
 
 
 
 



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 
 ة مبراكز الشباب  ذبيان بالربامج والدورات املنف

 

 عدد الفرق العدد الفئة املستهدفة الربنامج / الدورة املركز الفرع م
 ) إن وجد (

1 

 

 منطقة

 مصر الجديدة
 م . ش البكرى

  50 شباب لقاء حول تداعيات األزمة االقتصادية 

  65 طالئع ى ثقافى رياضىدور

 15 120 رياضى (  قدم الدورة الرمضانية )

  200 رياضى للكاراتيه  الدورة الرمضانية 

  150 شباب ليالى رمضان 

  150 طالئع ليالى رمضان 
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 ة مبراكز الشباب  ذبيان بالربامج والدورات املنف

 

 عدد الفرق العدد ستهدفةالفئة امل الربنامج / الدورة املركز الفرع
 ) إن وجد (

 

 

 منطقة

 مصر الجديدة

 م . ش العروبة

 10 80 رياضى الدورة الرمضانية )قدم(

  45 شباب ندوة دينية ومسابقة رمضانية 

  40 نادى المراة  المائدة الرمضانية 

  20 طالئع ورشة أعمال فنية

 م.ش. بدر 
الدورة الرمضانية لكرة القدم تحت  

 سنة 12
 20 160 طالئع

 
الدورة الرمضانية في العاب الكاراتيه  

 الكنغ فو (   –
  250 شباب -طالئع 
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 ة مبراكز الشباب  ذبيان بالربامج والدورات املنف

 

 عدد الفرق العدد الفئة املستهدفة الربنامج / الدورة املركز الفرع
 ) إن وجد (

  120 شباب / طالئع ة الثقافية والدينية الليالي الرمضاني م.ش. الهايكستب النزهه

 

 

 مكرم عبيد شرق مدينة نصر

  45 طالئع الليالي الرمضانية للنشاط التشكيلي 

  25 طالئع العامة   ماتمسابقة المعلو

 8 32 فتيات / شباب   لتنس الطاولة الدورة الرمضانية 

  5الدورة الرمضانية لكرة القدم )  

 مراحل سنية ( 

،  18،  15،  12تحت 

 ، مفتوح  20
400 50 
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 ة مبراكز الشباب  ذبيان بالربامج والدورات املنف
 

 عدد الفرق العدد الفئة املستهدفة الربنامج / الدورة املركز الفرع
 ) إن وجد (

 

 

 شرق مدينة نصر
 

  120 جميع المراحل االحتفال بليالي رمضان  

 10 140 فتيات  شباب / الدورة الرمضانية في الكنغ فو 

 10 70 فتيات / طالئع الدورة الرمضانية في كرة السلة

  130 جميع المراحل الدورة الرمضانية في الكاراتيه 

المستقبل  

 بالقطامية

  3الدورة الرمضانية لكرة القدم )  

 مراحل ( 

، فوق   16،  12تحت 

20 
240 30 

  80 جميع المراحل الليالي الرمضانية  

  15 شباب / طالئع ال باليلي رمضان بقصر الغورياالحتف
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 ة مبراكز الشباب  ذبيان بالربامج والدورات املنف
 

 عدد الفرق العدد الفئة املستهدفة الربنامج / الدورة املركز الفرع
 ) إن وجد (

 

 

 شرق مدينة نصر

 القاهرة الجديدة

االحتفال بليالي رمضان للفنون 

 التشكيلية  
  130 لجميع المراح

  50 جميع المراحل مسابقة فنية وعروض مسرحية 

 12 96 شباب الدرة الرمضانية لكرة القدم خماسي

 5 35 شباب ، فتيات  الدورة الرمضانية في كرة السلة

 12 90 جميع المراحل الدورة الرمضانية في الكنغ فو 

  85 جميع المراحل الدورة الرمضانية في الكاراتيه 
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 ة مبراكز الشباب  ذبيان بالربامج والدورات املنف
 

الفئة  الربنامج / الدورة املركز الفرع
 عدد الفرق العدد املستهدفة

 ) إن وجد (
 

 

 شرق مدينة نصر
 التجمع االول

 150  جميع االعمار االحتفل بليالي رمضان

 10 200 طالئع سنة  14الدورة الرمضانية في كرة القدم تحت 

 15 250 فتيان سنة  18دورة الرمضانية في كرة القدم تحت ال

 15 250 شباب سنة  35الدورة الرمضانية في كرة القدم تحت 

 10 80 فتيات  الدورة الرمضانية في كرة القدم النسائية 

  250 جميع المراحل الدورة الرمضانية في الكاراتيه / الكنغ فو

 الحي العاشر

 20 160 شباب  –طالئع  ي كرة القدم الدورة الرمضانية ف

  200 شباب الدورة الرمضانية في الكاراتيه / الكنغ فو

  200 جميع المراحل االحتفال بليلي رمضان  

 

 



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 
 
 

 ة مبراكز الشباب  ذبيان بالربامج والدورات املنف
 

 عدد الفرق العدد الفئة املستهدفة الربنامج / الدورة املركز الفرع
 ) إن وجد (

 

 

 غرب مدينة نصر

 مدينة نصر

 م.ش مدينة نصر  125 شباب مسابقة سؤال كل يوم

الدورة الرمضانية في الكاراتيه / الكنغ  

 فو
  400 بنين/بنات 

  90 شباب   الدورة الرمضانية لكرة السلة 

  90 جميع المراحل االحتفال بليالي رمضان 

  3الدورة الرمضانية لكرة القدم )  

 مراحل (
 24 192 الئع / شبابط
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 ة مبراكز الشباب  ذبيان بالربامج والدورات املنف
 

 عدد الفرق العدد الفئة املستهدفة الربنامج / الدورة املركز الفرع
 ) إن وجد (

 

 م.ش عرب الحصن منطقة المطرية

 12 96 شباب الدورة الرمضانية لكرة القدم شباب  

 20 200 اشبال الدور الرمضانية لالشبال

  50 شباب االحتفال باليالى رمضان

  40 نادى المراة  ورشة عمل ) فنى ، ثقافى ، دينى ( 

 المطرية ش 0م

 20 200 رياضى الدورة الرمضانية 

  50 شباب امسية دينية عن فوائد الصيام 
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 ة مبراكز الشباب  ذبيان بالربامج والدورات املنف
 

الفئة  ورةالربنامج / الد املركز الفرع
 عدد الفرق العدد املستهدفة

 ) إن وجد (

 عين شمس

  50 طالئع احتفال باليالي رمضان م . ش عين شمس

 ش احمد عصمت0م

  30 شباب مسابقة تشكيلية

  30 طالئع ملتقي ومسابقة عن رمضان

  50 شباب رمضانية  ندوة دينية وليلة 

  40 نادي المراة  ورشة عمل

 15 150 رياضي  في كرة القدم  نيةدور رمضاال
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 ة مبراكز الشباب  ذبيان بالربامج والدورات املنف
 

الفئة  الربنامج / الدورة املركز الفرع
 عدد الفرق العدد املستهدفة

 ) إن وجد (

 م.ش حلمية الزيتون عين شمس

  60 طالئع مسابقة حفظ قران كريم

  25 شباب مسابقة حفظ قران كريم وأحاديث

 18 180 شباب في كرة القدم  دورة رمضانيةال

  15 جوالة معسكر يوم كامل وحفل إفطار

  30 طالئع معسكر ترفيهي وندوة دينية

  15 شباب مسابقة تشكيلية عن رمضان

  20 طالئع مسابقة تشكيلية عن رمضان
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الفئة  الربنامج / الدورة كزاملر الفرع
 عدد الفرق العدد املستهدفة

 ) إن وجد (

 عين شمس

 م.ش حلمية الزيتون

  120 ديني  االحتفال بليلة القدر وندوة 

  80 رياضي  مفتوحة كونغ فو ال الدورة الرمضانية 

  75 رياضي  االحتفال باليالي رمضان

  30 المكتبة  مسابقة معلومات عامة

 ة التحريرم . منشي
 30 240 رياضى  دورة رمضانية داخلية ال

  55 دينى فتاوى واحكام عن الصيام 
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 ة مبراكز الشباب  ذبيان بالربامج والدورات املنف
 

الفئة  الربنامج / الدورة املركز الفرع
 عدد الفرق العدد املستهدفة

 ) إن وجد (

 م . منشية التحرير عين شمس

  35 دينى نية مسابقة دينية رمضا

  55 دينى ندوة دينية عن فضل الصيام 

  40 مسرح عرض مسرحى

  150 تشكيلى معرض تشكيلى

  150 رحالت رحلة داخلية

  45 رحالت زيارة المساجد

  35 نادي المرأة  ورشة حرفية
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 ة مبراكز الشباب  ذبيان بالربامج والدورات املنف
 

الفئة  امج / الدورةالربن املركز الفرع
 عدد الفرق العدد املستهدفة

 ) إن وجد (

 م . منشية التحرير عين شمس
  50 كشافة معسكر خدمة عامة

  30 جوالة حفل فطار رمضان

 

 

 السالم أول

 م . ش السالم اول

  50 شباب ندوة مسابقة دينية 

  45 طالئع ندوة ومسابقة دينية

  60 شباب احتفاالت شهر رمضان

  50 نادى الفتاة  مسابقة فنية وتشكيلى

في كرة القدم /   دورة رمضانيةال

 تنس الطاولة / الكائاتيه 
 41 450 رياضي 
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 ة مبراكز الشباب  ذبيان بالربامج والدورات املنف
 

الفئة  الربنامج / الدورة املركز الفرع
 عدد الفرق العدد املستهدفة

 ) إن وجد (
 

 لسالم ثالث م . ا السالم أول

  45 مكتبة مسابقة ثقافية 

  40 شباب االحتفاالت باليالى رمضان

  50 نادي الفتاة  تصميم مالبس للفنون الشعبية 

 15 150 رياضي  تنس الطاولة( –دورة رمضانية )قدم 

 

 

 منطقة السالم ثانى

 مركز شباب النهضة  

 يوم رياضى للمعاقين  
 ق()جمعية الغد المشر             

  42 رياضي 

  50 طالئع االحتفال بليالى رمضان

مسابقة وملتقى دينى عن فضل شهر 

 رمضان
  20 طالئع

 8 32 فتيات / شباب  الدورة الرمضانية في تنس الطاولة  

 26 248 طالئع / شباب الدورة الرمضانية في كرة القدم 
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 ة مبراكز الشباب  ذبيان بالربامج والدورات املنف
 

 عدد الفرق العدد الفئة املستهدفة الربنامج / الدورة املركز لفرعا
 ) إن وجد (

 

 

 

 منطقة المرج

 م .ش

 كفرا الشرفا 

  40 طالئع االحتفال باليالى رمضان

  30 طالئع ندوة ومسابقة لشهر رمضان

  30 طالئع ندو حول اهمية المشاركة السياسية

  20 شباب ندوة ومسابقة لشهر رمضان

               دورة رمضانية كرة قدم مفتوحة

 مراحل سنية  3
 20 400 رياضي 

 م . ش االندلس
  50 شباب ندوة عن ليلة القدر 

 20 100 شباب دورى معلومات

 

 
 



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 
 

 ة مبراكز الشباب  ذبيان بالربامج والدورات املنف
 

الفئة  الربنامج / الدورة املركز الفرع
 فرقعدد ال العدد املستهدفة

 ) إن وجد (
 

 

 م . ش االندلس منطقة المرج

  45 مكتبة االحتفال باليالى رمضان وندوة

  30 نادى المراة  ندوة عن سلوكيات المسلم

  35 طالئع مسابقة حفظ قران كريم

  60 طالئع مظاهر االحتفال باليالى رمضان 

  50 طالئع ندوةعن موقعة بدر ومسابقة

 منطقة غرب

 بوالق م . ش 

  90 طالئع االحتفال بليالى رمضان

  90 رياضى رفع اثقال الدورة الرمضانية في 

  80 شباب الدورة الرمضانية في الكاراتيه 
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 ة مبراكز الشباب  ذبيان بالربامج والدورات املنف
 

الفئة  الربنامج / الدورة املركز الفرع
 عدد الفرق العدد املستهدفة

 ) إن وجد (
 

 

 م . ش بوالق  نطقة غربم

 الدورة الرمضانية جميع األلعاب 

 مراحل سنية (   5خماسي قدم ) 
 50 400 رياضى

  20 شباب ندوات وأبحاث دينية وحفظ قران

  20 شباب   كمال اجسام  الدوره الرمضانيه 

  25 طالئع / شباب  ندوه دينيه بعنوان ) كيف نستقبل رمضان(   

  15 طالئع / شباب كريممسابقه القران ال

  40 طالئع / شباب ندوه دينيه غزوه بدر والدرس المستفاد منها   
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 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 
 
 

 ة مبراكز الشباب  ذبيان بالربامج والدورات املنف
 

الفئة  الربنامج / الدورة املركز الفرع
 عدد الفرق العدد املستهدفة

 ) إن وجد (
 

 

 منطقة غرب
 م . ش بوالق 

  25 طالئع / شباب له القدر وكيفيه معرفتها (ندوه دينيه ) لي 

والدرس   الحديبيةندوه دينيه عن )  صلح 

 المستفاد منها ( 
 35 طالئع / شباب

 

  100 مكتبة االحتفال باليالى رمضان

 منطقة عابدين
 م.ش. عابدين

  30 شباب ندوة  ومسابقة قران كريم واحاديث 

  45 طالئع احتفاالت ليالى رمضان

 



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
 مديرية الشباب والرياضة 

 املكتب الفني         

 7940506ف :          7948775ت :     الدور الخامس  –مبني مجمع التحرير 

 

 ة مبراكز الشباب  ذبيان بالربامج والدورات املنف
 

الفئة  الربنامج / الدورة املركز الفرع
 عدد الفرق العدد املستهدفة

 ) إن وجد (
  30 شباب الدورة الرمضانية في المالكمة   م.ش. عابدين عابدين

 م.ش.األزبكية منطقة األزبكية

  30 طالئع مسابقة دينية

 15 150 شباب كرة القدم  الدورة الرمضانية في 

 15 60 اجتماعي الدورة الرمصانية في تنس الطاولة

  30 طالئع ندوة ومسابقة دينية

  40 شباب ورشة عمل فنية م.ش.الوايلي  منطقة الوايلي 
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 ة مبراكز الشباب  ذبيان بالربامج والدورات املنف
 

الفئة  الربنامج / الدورة املركز الفرع
 عدد الفرق العدد ةاملستهدف

 ) إن وجد (

 م.ش.الوايلي  منطقة الوايلي 

  70 شباب احتفاالت ليالي رمضان

مرحلة  2الدورة الرمضانية في كرة القدم ) 

 سنية ( 
 24 240 / شباب طالئع

 منطقة منشاة ناصر
ة أش منش0م

 ناصر

  80 رياضى في الكاراتيه   ورة رمضانيةالد

  100 ابشب ية ثقافيةمسابقة رمضان

  50 طالئع احياء ليالى رمضان

 الدورة الرمضانية في كرة القدم 
 -طالئع 

 شباب
150 15 

 

 



 حمـــافظـــة القـــاهــــرة 
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 ة مبراكز الشباب  ذبيان بالربامج والدورات املنف
 

 عدد الفرق العدد الفئة املستهدفة الربنامج / الدورة املركز الفرع
 ) إن وجد (

 منطقة وسط

 ش الحبانية 0م

  20 شباب ليالى رمضان(مسابقة دينية ) 

 25 250 شباب -طالئع  قدم خماسي لكرة الرمضانية ال ةدورال

  30 طالئع أشغال يدوية فنية 

  80 اجتماعي مسابقة رمضان الكبرى

  90 رياضي  الدورة الرمضانية في الكاراتيه 

  30 ديني  مسابقات دينية 

 ش الخالدين 0م

 15 150 رياضي  قدمفي خماسي كرة ال دورة رمضانية

  40 طالئع مسابقة عن شهر رمضان

  40 ثقافي  االحتفال بشهر رمضان
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 ة مبراكز الشباب  ذبيان بالربامج والدورات املنف
 

 

 عدد الفرق العدد الفئة املستهدفة الربنامج / الدورة املركز الفرع
 ) إن وجد (

 منطقة وسط

 ش الخالدين 0م

  50 في ثقا ندوة ثقافية عن رمضان

  30 ديني  مسابقة تحفيظ قران

  30 ثقافي  جوائزمسابقة فكر دقايق واكسب 

  240 اجتماعي ليالي  رمضانية اسبوعية

 ش الجمالية 0م

  50 شباب فضل العشرة االواخر من رمضان

  50 طالئع فضل العشرة االواخر من رمضان

  50 اجتماعي ندوة دينية 

 15 150 رياضي  دورة رمضانية قدم 
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 ة مبراكز الشباب  ذبيان بالربامج والدورات املنف
 

 

الفئة  الربنامج / الدورة املركز الفرع
 عدد الفرق العدد املستهدفة

 ) إن وجد (
 منطقة

 باب الشعرية

م.ش. باب  

 الشعرية

  30 شباب مسابقة احتفاالت رمضان

  30 طالئع ندوة دينية 

 10 80 رياضى القدم  خماسي كرة  دورة رمضانية

 

 

 منطقة

 السيدة زينب 
 م . ش 

 السيدة زينب 

  35 شباب ندوة دينية 

  30 طالئع مسابقة دينية

  35 مكتبة مكتبية أنشطة

ية في رياضالرمضانية ال الدورة 

 الكاراتيه  
  120 رياضى

  40 دينى دينية رمضانية أنشطة
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 مبراكز الشباب  ة ذبيان بالربامج والدورات املنف

 
الفئة  الربنامج / الدورة املركز الفرع

 عدد الفرق العدد املستهدفة
 ) إن وجد (

 

 

 منطقة

 السيدة زينب 

 م . ش 

 السيدة زينب 
 20 200 رياضى مفتوحةلكرة القدم دورة رمضانية 

 م . ش زينهم 

تنس   –) قدم  دورة رمضانية جميع االلعاب

 (   لياقة بدنية  –رفع اثقال  –طاولة 
 40 600 رياضى

  50 شباب احتفاالت ليالى رمضان

  40 شباب ندوة دينية 

  25 شباب مسابقة تشكيلية

  40 طالئع مسابقة معلومات عامة

 الدورة الرمضانية لكرة الطائرة جلوس
احتياجات  

 خاصة
60 10 
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 ة مبراكز الشباب  ذبيان بالربامج والدورات املنف
 

 عدد الفرق العدد الفئة املستهدفة الربنامج / الدورة املركز الفرع
 ) إن وجد (

 

 

 منطقة الخليفة

 م . ش السيدة نفيسة 

  25 شباب ندوة دينية )عن فضل رمضان(

  20 شباب مسابقة تشكيلية عن رمضان

  35 طالئع ليالى رمضان 

 9 72 رياضى الدورة الرمضانية كرة قدم 

  50 طالئع اناالحتفال باليالى رمض

  50 مكتبة مسابقة ثقافية عامة 

  20 مكتبة االحتفال باليالى رمضان

  110 رياضي  مسابقة كاراتية  بنين وبنات 
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 ة مبراكز الشباب  ذبيان بالربامج والدورات املنف 
 

الفئة  الربنامج / الدورة املركز الفرع
 عدد الفرق العدد املستهدفة

 ) إن وجد (
 

 

 

 الخليفة منطقة

 م .ش االباجية 

  250 رياضى دورة رمضانية

 االحتفال بختام النشاط وليالي رمضان  
اجتماعي )طالئع( 

 )احتفاالت(
40  

  20 اجتماعي  ندوة دينية عن فضل شهر رمضان 

  20 اجتماعي  ندوة عن فضل الصيام في شهر رمضان 

 40 400 النشاط الرياضي  دورة رمضانية خالل الشهر

 م.ش. المواصلة

  45 الرياضى  كبار السن )كورة شراب(

  120 رياضي  االنشطة الرمضانية والصيفية مهرجان 

  200 شباب حفل ختام النشاط

  130 طالئع احتفاالت ليالى رمضان

  40 نادى المرأه  المعرض السنوي
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 ة مبراكز الشباب  ذبيان بالربامج والدورات املنف

 

الفئة  الربنامج / الدورة املركز عالفر
 عدد الفرق العدد املستهدفة

 ) إن وجد (
 

 

 منطقة المقطم
 م.ش. المقطم 

  45 شباب مسابقة  –االحتفال بليالي رمضان  ندوة 

  85 شباب الدورة الرمضانية في الكنغ فو 

  130 طالئع ، شباب الدورة الرمضانية في الكارتيه 

 6 60 شباب ي كرة القدم الدورة الرمضانية ف

 م.ش. نور المقطم

  90 شباب -طالئع  الدورة الرمضانية في الكنغ فو 

  150 جميع المراحل الدورة الرمضانية في الكارتيه 

 8 64 شباب الدورة الرمضانية في كرة القدم 
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 ة مبراكز الشباب  ذبيان بالربامج والدورات املنف
 

الفئة  دورةالربنامج / ال املركز الفرع
 عدد الفرق العدد املستهدفة

 ) إن وجد (
 

 

 

 ش ابو السعود0م منطقة مصر القديمة

  40 شباب ورشة فنية ) تشكيلى (

  50 طالئع مسابقة تنافسية دينية مفتوحة

 20 100 جميع المراحل كونغ فوال الدورة الرمضانية في 

 30 300 شباب  –طالئع  قدم  الدورة الرمضانية في كرة

  50 شباب -طالئع  مصارعة الدورة الرمضانية في ال

  150 جميع المراحل كاراتية الدورة الرمضانية في ال

 6 60 شباب دورات رمضانية خارجية
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 ة مبراكز الشباب  ذبيان بالربامج والدورات املنف

 
الفئة  الربنامج / الدورة املركز الفرع

 عدد الفرق العدد املستهدفة
 ) إن وجد (

 

 

 منطقة مصر القديمة
 ش ابو السعود0م

  20 طالئع ندوة ثقافية 

  30 طالئع لمسة رمضانية ) افطار صائم (

  20 شباب اجمع واربح ) العاب ( 

  30 شباب المسابقة الرمضانية

  20 المكتبة  ثقافة علي الهواء 

  20 نادي المرآة  مسابقة دينية
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 ة مبراكز الشباب  ذوالدورات املنف بيان بالربامج
 

 عدد الفرق العدد الفئة املستهدفة الربنامج / الدورة املركز الفرع
 ) إن وجد (

 

 

 ش الزهراء0م منطقة مصر القديمة

 20 200 رياضي  في كرة القدم  الدورة الرمضانية 

  55 شباب ثقافية مسابقة رمضانية

  40 طالئع ندوة دينية وليالي رمضان

  25 مكتبة ندوة دينية 

  25 نادي المراة  ليالي رمضان

 نهضة مصر القديمة 
 20 200 20، فوق  15تحت  دورة رمضانية مفتوحه لكرة القدم 

  120 شباب حفل احياء ليالى رمضان المعظم

 

 

 
. 
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 ة مبراكز الشباب  ذبيان بالربامج والدورات املنف

 
 عدد الفرق العدد الفئة املستهدفة الربنامج / الدورة املركز الفرع

 ) إن وجد (
 

 

 

 منطقة مصر القديمة

 نهضة مصر القديمة 

ندوة ومسابقة دينية  

عن شهر رمضان 

 المعظم

 30 طالئع

 

مسابقة عن اجمل 

 فانوس رمضان

  25 مكتبة

 ش المنيل 0م

  30 اجتماعي مسابقة ثقافية دينية 

  20 ديني  مسابقة ثقافية دينية 

  200 اجتماعي ل ليالي رمضاناحتفا

  30 ديني  احتفاالت دينية 
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 ة مبراكز الشباب  ذبيان بالربامج والدورات املنف

 
الفئة  الربنامج / الدورة املركز الفرع

 عدد الفرق العدد املستهدفة
 ) إن وجد (

 

 

 

 ش المنيل 0م منطقة مصر القديمة

  40 ثقافي  مسابقة أشعار وأمسيات دينية 

  30 شباب رض مسرحيع

  35 طالئع مسابقة تشكيلية

  30 شباب أمسية فنية

  50 رياضي  دورة رمضانية ) كارتية ( 

  80 رياضي  دورة رمضانية ) كونغ فو (

 12 120 رياضي  دورة رمضانية ) قدم ( 

ش عين 0م

 الصيره 

 25 300 رياضي  كونغ فو –كاراتية –دورة رمضانية قدم

  25 شباب ابقة دينيةندوة ومس
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 ة مبراكز الشباب  ذبيان بالربامج والدورات املنف
 

الفئة  الربنامج / الدورة املركز الفرع
 عدد الفرق العدد املستهدفة

 ) إن وجد (
 

منطقة مصر 

 القديمة 

 م.ش.الفسطاط

  80 شباب تشكيلي (–شعبي –احتفاالت ) مسرح 

 25 250 شباب - ئعطال الدورة الرمضانية في كرة القدم 

  40 طالئع احتفاالت ليالي رمضان

منطقة 

 البساتين

 77م . ش المعادى

  40 طالئع ندوة دينية 

  30 طالئع مسابقة تشكيلية

  25 طالئع ندوة ومسابقة عن شهر رمضان

 6 32 رياضى مالكمةالدورة الرمضانية في ال
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 لشباب  ة مبراكز اذبيان بالربامج والدورات املنف

 
الفئة  الربنامج / الدورة املركز الفرع

 عدد الفرق العدد املستهدفة
 ) إن وجد (

منطقة 

 البساتين

 77م . ش المعادى

 15 70 شباب الدورة الرمضانية في التايكوندو 

  150 جميع المراحل في الكاراتيه   دورة رمضانية

  50 شباب مسابقة دينية

  35 شباب ورشة عمل فنية

  60 شباب أمسية دينية

  25 مكتبة ندوة دينية عن شهر رمضان

 م .ش

 المعادى الجديدة 

 20 100 شباب فو  للكونغدورة رمضانية 

  70 شباب -طالئع  دورة رمضانية قدم 

  30 شباب لقاء داخلى تايكوندو

  180 جميع المراحل الدورة الرمضانية في الكاراتيه 
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 ة مبراكز الشباب  ذوالدورات املنف بيان بالربامج
 

الفئة  الربنامج / الدورة املركز الفرع
 عدد الفرق العدد املستهدفة

 ) إن وجد (
 

 

 

 

 منطقة البساتين

 م .ش

 المعادى الجديدة 

  90 شباب االحتفال باليالى رمضان

  15 شباب ورشة عمل فنية

  95 طالئع احتفاالت شهر رمضان

  15 مكتبة ورشة عمل

 م . ش البساتين 

 30 450 جميع المراحل دورة تنشيطية رمضانية ج األلعاب 

  20 طالئع مسابقة معلومات عامة

  50 طالئع مسابقة اليوم الواحد

  60 طالئع ندوة عن ليلة القدر 
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 ة مبراكز الشباب  ذبيان بالربامج والدورات املنف
 

لفئة ا الربنامج / الدورة املركز الفرع
 عدد الفرق العدد املستهدفة

 ) إن وجد (
 

 

 منطقة البساتين
 م . ش البساتين 

  100 طالئع معسكر صالة العيد

  25 شباب مشروع مجلة حائط

  35 شباب مسابقة اليوم الواحد

  40 شباب ورشة فنية

  60 مكتبة ندوة دينيةعن ليلة القدر

  55 طالئع مسابقة تشكيلية

 12 120 شباب قدم  دورة رمضانيه صقر قريش  م.ش. 

  50 شباب بطولة معاقين طائرة جلوس  
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 ة مبراكز الشباب  ذبيان بالربامج والدورات املنف
 

الفئة  الربنامج / الدورة املركز الفرع
 عدد الفرق العدد املستهدفة

 ) إن وجد (
 

 

 

 منطقة البساتين

 م.ش. صقر قريش 

  50 مارجميع االع ندوة طبية

  40 شباب زيارة ثقافية ) شباب ( 

  40 طالئع زيارة ثقافية )طالئع(

  50 شباب ندوة دينية رمضانيه ) شباب(

  50 طالئع ندوة دينية رمضانيه) طالئع(

  30 شباب ورشة تشكيلية

  30 شباب ديني بمناسبة شهر رمضان
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 مبراكز الشباب  ة ذبيان بالربامج والدورات املنف
 

الفئة  الربنامج / الدورة املركز الفرع
 عدد الفرق العدد املستهدفة

 ) إن وجد (
 

 

م.ش. عزبة  منطقة البساتين  

 النصر 

 6 60 فوق السن دورة رمضانية كرة قدم ) مفتوح (

 15 150 فتيان / شباب  (  20دورة رمضانية كرة قدم ) تحت  

 15 150 شباب (  35دورة رمضانية كرة قدم ) تحت  

 15 150 طالئع دورة رمضانية الكاديمية كرة القدم  

  200 طالئع شباب  بطولة كاراتية / الكونغ فو 

 

 

 م.ش. دار السالم  دار السالم  

 20 400 شباب  –طالئع  في كرة القدم رمضانية الدورة ال

  60 طالئع  بطولى داخلية كاراتية  

  80 شباب -طالئع  ة اللقاءات داخلية وخارجي

  65 طالئع  مسابقة الدينية رمضانية  
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 ة مبراكز الشباب ذبيان بالربامج والدورات املنف
 

الفئة  الربنامج / الدورة املركز الفرع
 عدد الفرق العدد املستهدفة

 ) إن وجد (
 

 

 منطقة المعادي وطره

 م.ش. طره االسمنت

 10 50 رياضي  كرة قدم  لقاءات رياضية

  50 شباب االحتفال بليالي رمضان 

  50 طالئع االحتفال بليالي رمضان 

 م.ش.طره الحيط

  50 شباب / طالئع مسابقة دينية لحفظ القرآن الكريم 

  75 شباب / طالئع مسابقة ثقافية مطبوعة
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 ة مبراكز الشباب  ذبيان بالربامج والدورات املنف

 
 عدد الفرق العدد الفئة املستهدفة دورةالربنامج / ال املركز الفرع

 ) إن وجد (
 

 

منطقة المعادي 

 وطره

 م.ش.طره الحيط

مسابقة بحثية عن أحد الشخصيات  

 اإلسالمية
  100 شباب / طالئع

  25 شباب / طالئع مسابقة في لعبة الشطرنج

  50 شباب / طالئع دورى ثقافي

 10 70 مفتوح كرة القدم دورة رياضية في 

 12 120 طالئع دورة في كرة القدم   زهراء المعادي 
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 ة مبراكز الشباب ذبيان بالربامج والدورات املنف
 

 عدد الفرق العدد الفئة املستهدفة الربنامج / الدورة املركز الفرع
 ) إن وجد (

 

 

 منطقة

 حلوان

 

مركز شباب عرب 

 كفر العلو 

 

  35 جميع االعمار ندوة ثقافية )العمل عبادة(

  150 طالئع معسكر صالة العيد  

 12 120 شباب في كرة القدم دورة رمضانية 

مركز شباب 

 حلوان الجديدة

  100 شباب احتفالت ليالى رمضان 

  25 شباب عن فضل ليلة القدر ومسابقة ندوة

  30 طالئع مسابقة الدينية الرمضانية 
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 الشباب  ة مبراكزذبيان بالربامج والدورات املنف
 

 عدد الفرق العدد الفئة املستهدفة الربنامج / الدورة املركز الفرع
 ) إن وجد (

 

 

 منطقة

مركز شباب  حلوان

 حلوان الجديدة

  80 شباب كرة قدم دورة مضانية  

 15 150 طالئع  كرة قدم رمضانية 

  50 جميع االعمار االحتفال بليالى رمضان

  50 طالئع معرض تشكيلى

  50 شباب -طالئع  يومية دينية سابقةم

  50 كشافة  حقل ختام االنشطة الكشفى

  50 حديقة االزهر رحلة حديقة االزهر والحسين )شباب(
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 ة مبراكز الشباب ذبيان بالربامج والدورات املنف
 

 عدد الفرق العدد الفئة املستهدفة الربنامج / الدورة املركز الفرع
 ) إن وجد (

 

 

 نطقةم

 حلوان

حلوان مركز شباب 

 الجديدة

  30 شباب دينى امسية رمضانية

  50 طالئع امسية رمضانية تكريم المتميزين

 20 200 فتيان دورة داخلية كرة قدم  

دورة رمضانية مع هيئات اخرى خماسى 

 بدون اشتراك 

 150 شباب
 

م.ش. نهضة شرق  

 حلوان

 25 طالئع دينىامسية رمضانية ومسابقة 
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 ة مبراكز الشباب ذبيان بالربامج والدورات املنف
 

 عدد الفرق العدد الفئة املستهدفة الربنامج / الدورة املركز الفرع
 ) إن وجد (

 

 

 منطقة

 حلوان

م.ش. نهضة شرق  

 حلوان

 120 )طالئع+ شباب( دورة رمضانية كرة قدم  
12 

 م.ش. المعصرة 

  100 )شباب( إفطار جماعى 

 50 شباب ر جماعى              إفطا
 

  40 طالئع مسابقة فى تجويد القران  

  40 طالئع تنمية مهارات  

 15 150 شباب   دورة رمضانية كرة قدم  
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 ة مبراكز الشباب ذبيان بالربامج والدورات املنف
 

 عدد الفرق العدد الفئة املستهدفة الربنامج / الدورة املركز الفرع
 ) إن وجد (

 

 

 مايو والتبين  15
 مايو  15

 10 50 شباب –طالئع  الدورة الرمضانية في تنس ارضي 

 12 80 شباب  –طالئع  الدورة الرمضانية في الكرة الطائرة 

 15 150 مفتوح  الدورة الرمضانية كرة قدم مفتوح 

 10 60 كبار السن  لقاءات رمضانية لياقة بدنية  

 م.ش. التبين

 15 150 شباب  قدم  داخلية  بطولة

  90 طالئع  ندوة ومسابقة دينية مطبوعة 

  20 شباب  -طالئع  ورش عمل تشكيلي 

 م . ش شبرا  منطقة شبرا

  25 شباب مسابقة و لقاء ديني 

  30 طالئع مسابقة ليلة القدر 
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 ة مبراكز الشباب  ذبيان بالربامج والدورات املنف
 

 الفئة الربنامج / الدورة املركز الفرع
 عدد الفرق العدد املستهدفة

 ) إن وجد (

 م . ش شبرا  منطقة شبرا

  50 شباب امسية رمضانية

  120 رياضى دورة رمضانية )كاراتيه ، كونغوفو(

 الشرابية

 منطقة الشرابية

  15 طالئع أمسية دينية ألحياء رمضان

دورة رمضانية فى االلعاب االتية: كرة  

 القدم،كارتية،تايكوندو
 20 250 ي رياض

  30 المكتبة  مسابقة تشكيلية

 الزاوية الحمراء

 م . ش الزاوية 

  20 شباب مسابقة دينية )ليالى رمضان(

  30 طالئع ليالى رمضان 
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 ة مبراكز الشباب  ذبيان بالربامج والدورات املنف

 
الفئة  الربنامج / الدورة املركز الفرع

 عدد الفرق العدد املستهدفة
 () إن وجد 

 

 

 

 الزاوية الحمراء

 م . ش الزاوية 

  60 شباب -طالئع  مسابقة دينية

  40 طالئع حفل فنى شعبى

 15 150 شباب خماسي كرة قدم دورة رمضانية

  40 مكتبة ندوة ومسابقة دينية

 15 150 طالئع شباب  لقاءات رمضانية

 م . ش األمل

 

 

 

  50 شباب احتفاالت رمضان

  50 طالئع رمضاناحتفاالت 

  150 جميع المراحل كاراتيه ،كونغو فو، لقاءات رمضانية 
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 ة مبراكز الشباب  ذبيان بالربامج والدورات املنف
 

 عدد الفرق العدد الفئة املستهدفة الربنامج / الدورة املركز الفرع
 ) إن وجد (

 

 

 

 الزاوية الحمراء

 م . ش األمل

 

  50 مكتبة مسابقة دينية

  100 رياضى دورة رمضانية جميع األنشطة

  80 رياضى لقاءات رياضية 

  35 شباب األجازة ورمضانندوة حول 

  50 شباب رمضان وكثرة الطاعاتحوار ديني 

  45 شباب فى ذكرى غزوة بدرندورة 

  40 شباب ندوة عن ليلة القدر 

 الساحل
 الساحلم.ش.

  15 بشبا دورى ) ، وزجل، شعر ،قصة (

  20 شباب )قران ، أحاديث( ةدينىمسابقة 
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 ة مبراكز الشباب  ذبيان بالربامج والدورات املنف
 

 عدد الفرق العدد الفئة املستهدفة الربنامج / الدورة املركز الفرع
 ) إن وجد (

 

 

 

 

 روض الفرج 

  20 شباب الفقه ( –ندوة ومسابقة ) قران  م.ش. الساحل

 روض الفرج  م.ش.

 15 150 شباب –طالئع  دورة الرمضانية في كرة القدم ال

  120 جميع المراحل احياء ليالي رمضان

  200 جميع المراحل حفل الجمعيات االهليه  

  150 جميع المراحل   بدء االنشطة الصيفيةحفل 

  140 شباب –طالئع  دوره رمضانيه للكارتيه 

  60 شباب –طالئع  دوره رمضانيه للسله 

 الثورة الحضري 

 –) تواشيح  احياء ليالي رمضان

 شعر ( 
  120 شباب

  85 طالئع / فتيات ليالي رمضان
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 ة مبراكز الشباب ذبيان بالربامج والدورات املنف
 

 عدد الفرق العدد الفئة املستهدفة الربنامج / الدورة املركز الفرع
 ) إن وجد (

 

 

 

 روض الفرج 

 الثورة الحضري 
  120 شباب مضانيه كارتيه  دوره ر

 15 150 شباب  –طالئع  دوره رمضانيه كره قدم 

 جزيرة بدران

  90 جميع المراحل احتفاالت رمضان 

  85 طالئع -فتيات  احتفاالت رمضان 

 20 240 شباب في كرة القدم   دوره رمضانيه

  100 طالئع الدورة الرمضانية في الكنغ فو  

 

 ألميريةم.ش. ا الزيتون

  30 شباب مسابقة حفظ قران وأحاديث

  30 شباب ورشة عمل تشكيلى

 20 160 طالئع الدورة الرمضانية لكرة القدم 
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 ة مبراكز الشباب  ذبيان بالربامج والدورات املنف

 
 عدد الفرق العدد الفئة املستهدفة الربنامج / الدورة املركز الفرع

 ) إن وجد (
 

 

 

 

 

 الزيتون

 .السواح م.ش

  200 طالئع ليالي رمضان

  150 جواله االعداد للمهرجان الكشفي 

  120 طالئع االحتفال بليالي رمضان 

  60 طالئع مسابقة دينية

 24 240 رياضي  سنة  15دورة رمضانية ) قدم ( تحت 

  40 طالئع  معسكر كشفي 

  60 طالئع االحتفال بليالي رمضان 

 10 70 فتيات  -شباب –طالئع  انية في الكرة الطائرة الدورة الرمض

 10 100 طالئع   12الدورة الرمضانية لكرة القدم تحت 

 

 

 

 


