تيسيرا على أبنائنا المبدعين والموهوبين في محافظات مصر قررت وزارة الثقافة أن تقوم قصور الثقافة

بالمحافظات باستقبال األعمال المقدمة لجائزة الدولة للمبدع الصغير يدويا

(وليس بالبريد) في أظرف مغلقة

وذلك طوال أيام األسبوع ماعدا الجمعة والسبت من الساعة  9صباحا حتى  3مساء في المقار التالية:

الفرع

اقليم القاهرة الكبرى
العنوان

القاهرة

 30ش شريف  -القاهرة "مقر الفرع"

الجيزة

ش اليابان أمام اكاديمية الفنون بالهرم "قصر الجيزة"

القليوبية

كورنيش النيل "قصر بنها"

الفيوم

ميدان المحطة والسواقي "قصر الفيوم"

بنى سويف

ش أحمد عرابي أمام النادي الرياضي– "قصر بنى سويف"

مسئول استالم
األعمال
محمد احمد
عال عبد الحليم
ماجدة مصطفى سيد
رامي احمد اسماعيل
هبة اسماعيل كمال
هنادي اسماعيل
عال حسانين
دينا صالح حامد
احمد سعد حسان
مالك فرج عزت

اقليم وسط الصعيد
اسيوط

أسيوط – ميدان البنوك-ميدان طلعت حرب (قصر اسيوط)

سوهاج

التحرير ميدان الثقافة ـ سوهاج (قصر سوهاج)

الوادي الجديد

ش العدل ـ الخارجة ـ الوادي الجديد (قصر الخارجة)

المنيا

رقم  1ميدان ناصر أرض سلطان (قصر المنيا)

ضياء مكاوي
مصطفى هاشم
مصطفى عباس
محسن حسيب
خالد اسماعيل

اقليم جنوب الصعيد
اسوان

ش كورنيش النيل أمام نادى التجديف -أسوان (قصر العقاد)

قنا

ش الشهيد مصطفى كمال مدينة قنا (قصر قنا)

البحر االحمر

مدينة الغردقة أمام مبنى المحافظة (قصر الغردقة)

االقصر

مدينة األقصر – العوامية شارع الجزيرة (قصر األقصر)

منال محمد عبد العزير
سهير عبد الحميد عباس
أشرف على عبد اللطيف
جاكلين صالح سامي
ياسمين اسماعيل عبد الفتاح
هالة حنفي محمود
صفاء اسماعيل ابراهيم
تيسير محمد عمرون

اقليم شرق الدلتا
الدقهلية
الشرقية
كفر الشيخ
دمياط

شارع الجمهورية – المنصورة "قصر المنصورة"
شارع اللواء عبد العزيز  -الزقازيق بجوار مبنى المحافظة "قصر
الزقازيق "
ش أبو بكر الصيق أمام مديرية الشئون االجتماعية (المركز الثقافي
كفر الشيخ)
شارع طلعت حرب – بجوار عمرا فندى "قصر دمياط "

امل السيد الدسوقي
رحاب ابراهيم عريان
هاني محمد عبد الحليم
محمد سعيد ابراهيم
شيماء يوسف
مها كمال محمد
عطيات سليمان االمام
رضوى السيد سعد

اقليم غرب ووسط الدلتا
االسكندرية

 32ش بور سعيد قصر الشاطبي الدور الثاني "مقر رئاسة اإلقليم"

البحيرة

شارع الجمهورية بجوار البنك األهلي (قصر دمنهور)

الغربية

عمارة األوقاف الجديدة المستجدة (قصر طنطا)

المنوفية

27ش جمال عبد الناصر الجالء البحري (قصر شبين الكوم)

مرسى مطروح

ش الجالء ـ مرسى مطروح ـ أمام البنك األهلي (قصر مطروح)

أماني البرنس
أمنية حافظ
هدى اسماعيل
مي حبليزة
تامر الكاشف
نهى حسن
هالة سعيد الشامي
عصمت شلبي
هند عبد الحميد
وردة عبد العليم الشيمى

اقليم القناة وسيناء
االسماعيلية

حي الشــيخ زايــد مــدينة اإلسمـاعيلية "قصر االسماعيلية "

السويس

ش سعد زغلول أمام مـديرية األمن "قصر السويس "

بور سعيد

شــارع األمـين والناصـر -مـــدينة بورسعيد "قصر بورسعيد"

شمال سيناء

العريــش مجمع المصالح الحكومية الدور الرابع "مقر الفرع"

جنوب سيناء

مدينـة طـور سـيناء "قصر ثقافة الطور"

صفية حسن
مي نحاس راضي
مي محمد
بالل محمد
أماني شوقي
دعاء محمد
أشرف المشرحاني
محمود حنفي
منى فوزي
محمد المحمدي

وباإلضافة إلى استقبال االعمال يدويا وبالبريد من خالل مقر المجلس األعلى للثقافة ( 1ش الجبالية ساحة دار
االوبرا المصرية  -الجزيزة الزمالك  -القاهرة)
سيتم استقبال األعمال يدويا أيضا من خالل:
• المركز القومي للثقافة الطفل مدينة الفنون محطة المساحة ش الهرم -الجيزة (بجوار سينما رادوبيس)
• الحديقة الثقافية للطفل ش قدري أمام مستشفى الحوض المرصود بالسيدة زينب  -القاهرة

