
إلىمن

األحد

يونية 2 الموافق
Fun Day٣0 م12.00 ص10.00

 بمركز (A) االجتماعات قاعة

المؤتمرات
النشء بمكتبة  YP friends

االثنين

يونية 3 الموافق
Fun Day٣0 م12.00 ص10.00

 بمركز (A) االجتماعات قاعة

المؤتمرات
النشء بمكتبة  YP friends

الفنون مركزالنشء مكتبة أنشطة غرفة10*الرسم عمل ورشة م12.٣0 ص٣0.10

1٥*تتعامل جرب م1.00 ص11.00
 بمركز (A) االجتماعات قاعة

المؤتمرات
يمنى يوسف، بمكتبة النشء. أ

مركز الفنون النشء مكتبة أنشطة غرفة10*الطباعة ورشة م4.00 م2.00

النشء بمكتبة رمضان، نادر. أبحري منطقة10القلعة زيارة م1.00 ص11.00

10محاور أنا م1.00 ص11.00
 بمركز (A) االجتماعات قاعة

المؤتمرات
النشء بمكتبة الدين، كمال ندى. أ

لمبة فريقالنشء مكتبة أنشطة غرفة10*لمبة ورشة م 4.00 م 1.00

 Innovo Academyالنشء مكتبة أنشطة غرفة10*علمية ورشة م12.٣0 ص٣0.10

1٥*تتعامل جرب م2.00 ص11.00
 بمركز (A) االجتماعات قاعة

المؤتمرات
النشء بمكتبة يوسف، يمنى. أ

لمبة فريقالنشء مكتبة أنشطة غرفة10*لمبة ورشة م4.00 م1.00

10*الكتاب نادي م 2.00 ص11.00
 بمركز (A) االجتماعات قاعة

المؤتمرات
النشء بمكتبة عباس، نورهان. أ

الزيارات إدارةالرئيسية االطالع قاعة2٥الحضارية البانوراما وعرض المكتبة داخل جولة م1.00 ص 11.00

لمبة فريقالنشء مكتبة أنشطة غرفة10*لمبة ورشة م4.00 م1.00

Innovo Academyغرفة أنشطة مكتبة النشءRobotics*10 استخدامات عن قراءة ورشة م12.٣0 ص٣0.10

10*الكتاب نادي م1.00 ص11.00
 بمركز (A) االجتماعات قاعة

المؤتمرات
نورهان عباس، بمكتبة النشء. أ

لمبة فريقالنشء مكتبة أنشطة غرفة10*لمبة ورشة م4.00 م1.00

مركز الفنون النشء مكتبة أنشطة غرفة10*الرسم عمل ورشة م12.٣0 ص٣0.10

مركز الفنون النشء مكتبة أنشطة غرفة10*الطباعة ورشة م4.00 م2.00

رمضان إسماعيل، بمكتبة النشء. أبحري منطقة10اليخوت صناعة ورشة زيارة م1.00 ص11.00

الفنون مركزالنشء مكتبة أنشطة غرفة10*نحت عمل ورشة م1.00 ص11.00

النشء بمكتبة ياقوت، نورهان. أالنشء مكتبة أنشطة غرفة10*ببساطة الرياضيات ورشة م4.00 م2.00

Innovo Academyالنشء مكتبة أنشطة غرفة10*علمية ورشة م12.٣0 ص٣0.10

مركز الفنون النشء مكتبة أنشطة غرفة10*الرسم عمل ورشة م4.00 م1.00

الزيارات إدارةالرئيسية االطالع قاعة2٥الحضارية البانوراما وعرض المكتبة داخل جولة م1.00 ص11.00

الفنون مركزالنشء مكتبة أنشطة غرفة10*نحت عمل ورشة م1.00 ص11.00

النشء بمكتبة ياقوت، نورهان. أالنشء مكتبة أنشطة غرفة10*ببساطة الرياضيات ورشة م4.00 م2.00

Innovo Academyالنشء مكتبة أنشطة غرفة10*األشكال تصميم ورشة م12.٣0 ص٣0.10

الخرائط بمكتبة عطية، عالء. أالخرائط مكتبة20الخرائط مكتبة داخل جولة م1.00 م12.00

لمبة فريقالنشء مكتبة أنشطة غرفة10*لمبة ورشة م4.00 م1.00

الفنون مركزالنشء مكتبة أنشطة غرفة10*نحت عمل ورشة م1.00 ص11.00

الفنون مركزالنشء مكتبة أنشطة غرفة10*الرسم عمل ورشة م4.00 م1.00

األربعاء

يونية 19 الموافق

الخميس

يونية 13 الموافق

األول األسبوع

الفطــر عيــد

الثاني األسبوع

األربعاء

يونية 12 الموافق

الخميس

يونية 20 الموافق

الرابع األسبوع

2019 أغسطس 28 إلى يونية 2 من

النشاط عن المسئول المكانالعددالنشاطاليوم
الميعاد

المكتبات قطاع المتخصصة، المكتبات إدارة النشء، مكتبة

2019 صيف إلجازة القراءة أنشطة برنامج 

االثنين

يونية 17 الموافق

           االثنين        

يونية 10 الموافق

األحد

يونية 16 الموافق

الثالثاء

يونية 11 الموافق

          األحد      

يونية 23 الموافق

الثالث األسبوع

الثالثاء

يونية 18 الموافق

األحد

يونية 9 الموافق



النشء بمكتبة هريدي، أيمن. أفؤاد شارع10القومي المتحف زيارة م1.00 ص11.00

الفنون مركزالنشء مكتبة أنشطة غرفة10*نحت عمل ورشة م1.00 ص11.00

النشء بمكتبة ياقوت، نورهان. أالنشء مكتبة أنشطة غرفة10*ببساطة الرياضيات ورشة م4.00 م2.00

Innovo Academyالنشء مكتبة أنشطة غرفة10*علمية ورشة م12.٣0 ص٣0.10

النشء مكتبة أنشطة غرفة10*الثقافي للتراث األولية اإلسعافات م4.00 م1.00
Egyptian Heritage Rescue Foundation 

(EHRF) 

الزيارات إدارةالرئيسية االطالع قاعة2٥الحضارية البانوراما وعرض المكتبة داخل جولة م1.00 ص11.00

النشء بمكتبة حجاج، يسرا. أالنشء مكتبة أنشطة غرفة10*االجتماعي التواصل وسائل م1.00 ص11.00

النشء بمكتبة ياقوت، نورهان. أالنشء مكتبة أنشطة غرفة10*ببساطة الرياضيات ورشة م1.00 ص11.00

النشء مكتبة أنشطة غرفة10*الثقافي للتراث األولية اإلسعافات م4.00 م1.00
Egyptian Heritage Rescue Foundation 

(EHRF) 

Innovo Academyالنشء مكتبة أنشطة غرفةRobotics*10 استخدامات عن قراءة ورشة م12.٣0 ص٣0.10

النشء مكتبة أنشطة غرفة10*الثقافي للتراث األولية اإلسعافات م4.00 م1.00
Egyptian Heritage Rescue Foundation 

(EHRF)

           االثنين        

يونية 24 الموافق

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

.األيام جميع حضور المشتركين األعضاء على فيجب أيام، عدة في تنفيذها يتم ممتدة برامج*   عالمة بجوارها التي البرامج

: النشء بمكتبة االتصال رجاًء المعلومات، من لمزيد

 1633: داخلي+                      (203) 4839999: تليفون

:موقع السنوية العضويات حاملي دخول رجاًء األنشطة، في لالشتراك

http://www.bibalex.org/Libraries/youngpeople

 

: اإللكتروني بريدنا

youngpeople@bibalex.org   

         الثالثاء        

يونية 25 الموافق

         األربعاء        

يونية 26 الموافق

         الخميس        

يونية 27 الموافق


