وزارة الثقافة
المجلس األعلى للثقافة
المركز القومي لثقافة الطفل

جدول أنشطة
المركز القومى لثقافة الطفل
خالل
شهر أكتوبر 6102
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وزارة الثقافة
المجلس األعلى للثقافة
المركز القومي لثقافة الطفل

جدول بأنشطة شهر أكتوبر 6102
اليوم
6116/11/1
6116/11/6
6116/11/3

النشاط
المشاركة فى مؤتمر األخالق والمواطنة بمدارس أكاديمية طيبة
المشاركة فى مؤتمر التنمية المستدامة بجامعة عين شمس

6116/11/4

االحتفال برأس السنة اليجرية بالحديقة الثقافية لألطفال بالسيدة زينب

6116/11/5

االحتفال بنصر أكتوبر بالحديقة الثقافية لألطفال بالسيدة زينب

6116/11/11
6116/11/11
6116/11/11
6116/11/16
إلى
6116/11/61
6116/11/13

يوم مصرى ىندى بالحديقة الثقافية لألطفال بالسيدة زينب
مركز ثروت عكاشة
األسبوع الثقافى الصينى بالحديقة الثقافية
 +التعاون مع سفارة النمسا (بعرض لفن السيرك وورشة عمل عن فن السيرك)
قافمة ثقافية لممركز الثقافى الصينى
المسابقة الفنية السنوية التى ينظميا مركز أزاد الثقافى اليندى تحت عنوان " لمحات من اليند

6116/11/18

 " 6116بالحديقة الثقافية لألطفال بالسيدة زينب.
توزيع جوائز المسابقة الدولية " األلوان النقية " الجوائز مقدمة من أكاديمية الرسم األذربيجانية
الحكومية.

6116/11/61
6116/11/64

تالقى مصر مع النمسا فى حديقة األزىر (ورشة حكى – معرض لوحات مصر فى عيون أطفال

العالم – عروض فنية – منفذ بيع كتب إصدارات المركز)
رحمة إلى بانوراما أكتوبر

6116/11/63
إلى

االحتفال بذكرى رحيل طو حسين بالحديقة الثقافية لألطفال بالسيدة زينب

6116/11/67
6116/11/65
إلى

االحتفال بذكرى رحيل طو حسين بمتحف طو حسين

6116/11/67
باإلضافة إلى ما يستجد من أنشطة ،كما سيقام حفل بمناسبة  6أكتوبر بالحديقة وتقديم أوبريت ( مصر نور عنينا ) بالتعاون مع الفنانة
ىند عاكف ،المشاركة مع المجمس القومى لمطفولة واألمومة فى االحتفال بيوم اليتيم بمحافظة المنيا
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وزارة الثقافة
المجلس األعلى للثقافة
المركز القومي لثقافة الطفل

االحتفال برأس السنة الهجرية

فى الحديقة الثقافية لألطفال بالسيدة زينب
اليوم

الفترة

النشاط

 9إلى 11

استقبال األطفال

 11إلى 11

عرض فيمم عن اليجرة النبوية
ورشة حكى عن رأس السنة اليجرية.

المسئول
أ /مروة طمبة
أ /أحمد أبو ضيف
أ /فيفيان منير
أ /منى بدر

محكى عن اليجرة النبوية

أ /شيماء مصطفى
أ /صفوت جودة
أ /ميسرة خيرى

مسابقات ثقافية عن رأس السنة اليجرية
الثالثاء
6116/11/4

 11إلى 16

أ /إيمان أسامة

أ /إيناس حمدى

أ /عبير ياسين
ورشة توكة من القماش

أ /حنان محمود
أ /فاطمة ابراىيم

ورشة خزف

أ /فؤاد سيد
أ /سيد فؤاد

رسم حر وتموين

أ /آمال جمال

طباعة عمى القماش

أ /منى متولى

ورشة إعادة تدوير

أ /مروة عادل
أ /مايكل ميشيل

 16إلى 1

عرض فنى :الساحر

أ /نبيل بركات
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التقرير

وزارة الثقافة
المجلس األعلى للثقافة
المركز القومي لثقافة الطفل

االحتفال بنصر أكتوبر

فى الحديقة الثقافية لألطفال بالسيدة زينب
اليوم

الفترة
 9إلى 11
 11إلى 11

النشاط

المسئول

استقبال األطفال
عرض فيمم عن نصر أكتوبر (كرتون)
ورشة حكى عن حرب أكتوبر العظيم
ورشة عمم مصر بالقماش

أ /مروة طمبة
أ /أحمد أبو ضيف
أ /رييام ماىر
أ /والء محمد
أ /حنان محمود
أ /فاطمة ابراىيم
أ /شيماء مصطفى

ورشة عمل العجالت الحربية

األربعاء
6116/11/5

 11إلى 16

أ /صفوت جودة
أ /ميسرة خيرى

ورشة إعادة تدوير مخمفات البيئة

مسابقات ثقافية عن نصر أكتوبر

أ /مروة عادل
أ /مايكل ميشيل
أ /إيمان أسامة

أ /إيناس حمدى

أ /عبير ياسين
ورشة كروت معايدة
ورشة خزف
 16إلى 1

عرض فنى :األراجوز

أ /فؤاد سيد

أ /رانيا عبد اهلل
أ /سيد فؤاد
أ /ناصر عبد التواب
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التقرير

وزارة الثقافة
المجلس األعلى للثقافة
المركز القومي لثقافة الطفل

" يوم مصرى هندى "

فى الحديقة الثقافية لألطفال بالسيدة زينب
اليوم

الفترة

النشاط

 9إلى 11

استقبال األطفال

المسئول

دورة تدريبية لتعميم اليوجا

أ /سحر يسري

عرض أزياء ىندي

أ /سالى محمود

عرض فيمم ىندي (تسجيمى  +درامى)

أ /عمرو سمير

معرض إصدارات تراث ىندى

أ /ىالة عزت

ورشة رسم عمى الزجاج أعمال مستوحاة من

أ /آمال جمال

التقرير

اليند
ورشة أورجامى أعمال مستوحاة من اليند
ورشة إعادة تدوير
األثنين
6116/11/11

 11إلى 1

ورشة رسم حر وصمصال

أ /مايكل ميشيل

أ /مروة عادل
أ /فؤاد سيد

أ /رانيا عبد اهلل

ورشة عمل ثقافية عن تاريخ األزياء اليندية

أ /حنان محمود

بالصور والرسم والتعرف عمى عمم اليند

أ /فاطمة ابراىيم

ورشة حكى عن أىم المعالم األثرية الموجودة
فى اليند بالصور
ورشة رسم عمى الوجو:
عمم مصر واليند
مناقشة حرة عن الشخصية اليندية (اندي ار
غاندى)
 1إلى 6

أ /فوقية حامد

عرض فنى :الساحر

أ /شيماء مصطفى

أ /ميسرة خيري

أ /صفوت جودة
أ /مروة طمبة

أ /حنان المفتى
أ /إيمان أسامة
أ /عبير ياسين

أ /إيناس حمدى

أ /نبيل بركات

يقام عمى هامش اليوم معرض إلصدارات ومطبوعات المركز ومعرض لموحات الفائزة فى مسابقة مصر فى عيون أطفال العالم من دولة الهند
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وزارة الثقافة
المجلس األعلى للثقافة
المركز القومي لثقافة الطفل

اليوم

الفترة

النشاط

 9إلى 11

استقبال األطفال
دورة تدريبية لتعميم اليوجا

أ /سحر يسري

عرض أزياء ىندي

أ /سالى محمود

عرض فيمم ىندي (تسجيمى  +درامى)

أ /عمرو سمير

معرض إصدارات تراث ىندى

أ /ىالة عزت

ورشة أشغال ورقية
ورشة إعادة تدوير

الثالثاء
6102/01/00

 11إلى 1

المسئول

ورشة رسم وتموين المعالم الموجودة فى اليند

التقرير

أ /آيات حسنى

أ /محمد مجدى
أ /مايكل ميشيل

أ /مروة عادل

أ /شيماء مصطفى
أ /ميسرة خيري

أ /صفوت جودة

عرض فيمم كرتون

أ /أحمد أبو ضيف
أ /مروة طمبة

أ /حنان المفتى
مسابقة ثقافية عن اليند

أ /إيمان أسامة
أ /عبير ياسين

أ /إيناس حمدى

ورشة عمل مالبس ىندية
ورشة رسم حر
 1إلى 6

عرض فنى :األراجوز

أ /حنان محمود
أ /فاطمة ابراىيم
أ /فؤاد سيد

أ /رانيا عبد اهلل
أ /ناصر عبد التواب

يقام عمى هامش اليوم معرض إلصدارات ومطبوعات المركز ومعرض لموحات الفائزة فى مسابقة مصر فى عيون أطفال العالم من دولة الهند
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وزارة الثقافة
المجلس األعلى للثقافة
المركز القومي لثقافة الطفل

بمناسبة عام الصين 6102

تستضيف الحديقة الثقافية لألطفال بالسيدة زينب
" األسبوع الثقافى الصينى "

خالل الفترة من  6102/01/02إلى 6102/01/61
اليوم

الفترة

النشاط

 9إلى 11

استقبال األطفال
معرض إصدارات كتب عن الصين
عرض فيمم تسجيمي عن الصين
معرض تراث صينى
ورشة رسم عمى القماش أعمال مستوحاة من الفن

المسئول

أ /سحر يسري
أ /سالى محمود
أ /عمرو سمير
أ /ىالة عزت
أ /آمال جمال

الصينى
ورشة أورجامى أعمال مستوحاة من الفن الصينى

أ /فوقية حامد

ورشة إعادة تدوير

أ /مايكل ميشيل

ورشة حكى عن أىم األكالت الصينية وكيف انتشرت
فى الفترة األخيرة فى مصر

األحد
6116/11/16

 11إلى 1

ورشة حكى عن أشير ُكتاب وقصص األطفال فى
الصين
ورشة رسم حر وصمصال

أ /مروة عادل
أ /إيمان أسامة
أ /عبير ياسين
أ /إيناس حمدى
أ /فؤاد سيد
أ /رانيا عبد اهلل

ورشة عمل ثقافية عن تاريخ األزياء الصينية بالصور

أ /حنان محمود

والرسم والتعرف عمى عمم الصين

أ /فاطمة ابراىيم

ورشة حكى عن أىم المعالم األثرية الموجودة فى
الصين بالصور

أ /شيماء مصطفى
أ /ميسرة خيري
أ /صفوت جودة

أنشطة أثرية من إدارة التنمية الثقافية والوعى األثرى –
القطاع اإلسالمى  -و ازرة اآلثار
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التقرير

وزارة الثقافة
المجلس األعلى للثقافة
المركز القومي لثقافة الطفل

(عروض فنية – ورش عمل -
ألعاب بازل – ندوة أثرية)
عرض فيمم " موالن "
 1إلى 6

عرض فنى :الساحر

أ /أحمد أبو ضيف
أ /مروة طمبة
أ /نبيل بركات

يقام عمى هامش األسبوع الثقافى معرض إلصدارات ومطبوعات المركز ومعرض لموحات الفائزة فى مسابقة مصر فى عيون أطفال العالم من دولة الصين
استقبال األطفال

 9إلى 11

معرض إصدارات كتب عن الصين

عرض فيمم تسجيمى عن الصين
معرض تراث صينى

ورشة تفصيل وطبع عمى الخيش مستوحاة من الفن

الصينى

أ /سحر يسري

أ /سالى محمود
أ /عمرو سمير

أ /ىالة عزت
أ /منى متولى
أ /مايكل ميشيل

ورشة إعادة تدوير

أ /مروة عادل

ورشة تموين خزف وصمصال

أ /فؤاد سيد

أ /رانيا عبد اهلل

أ /سيد فؤاد
ورشة رسم لبعض التصميمات الخاصة بالمالبس

األثنين

6116/11/17

واألزياء الصينى
 11إلى 1

أ /حنان محمود
أ /فاطمة ابراىيم

ورشة حكى عن أشير ُكتاب وقصص األطفال فى
الصين

أ /إيمان أسامة
أ /عبير ياسين

أ /إيناس حمدى
أ /أحمد أبو ضيف

عرض فيمم " موالن "

ورشة عمل مروحة مجسمة صينى

أ /مروة طمبة

أ /حنان المفتى
أ /شيماء مصطفى
أ /ميسرة خيري

أ /صفوت جودة

أنشطة أثرية من إدارة التنمية الثقافية والوعى األثرى –
القطاع اإلسالمى  -و ازرة اآلثار
(عروض فنية – ورش عمل -
ألعاب بازل – ندوة أثرية)

 1إلى 6
 9إلى 11
األربعاء
6116/11/19

 11إلى 1

عرض فنى :األراجوز

أ /ناصر عبد التواب

استقبال األطفال
معرض إصدارات كتب عن الصين

أ /سحر يسري

معرض تراث صينى

أ /عمرو سمير

عرض فيمم تسجيمي عن الصين

أ /سالى محمود
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وزارة الثقافة
المجلس األعلى للثقافة
المركز القومي لثقافة الطفل

أ /ىالة عزت
ورشة إعادة تدوير وأورجامى
ورشة باترونات لممالبس الصينى
محكى عن أشكال البناء لدى الفراعنة واألىرمات
الثالثة

أ /مايكل ميشيل
أ /مروة عادل
أ /حنان يوسف
أ /فاطمة ابراىيم
أ /شيماء مصطفى
أ /ميسرة خيري

أ /صفوت جودة



ورشة عمل مجسمات اسفنجية



عرض فيمم " موالن "

أ /فؤاد سيد

أ /رانيا عبد اهلل
أ /أحمد أبو ضيف
أ /مروة طمبة

أ /حنان المفتى
مسابقات ثقافية عن الصين

أ /إيمان أسامة

أ /عبير ياسين

أ /إيناس حمدى
 1إلى 6

عرض فنى :األراجوز

 9إلى 11

استقبال األطفال
معرض إصدارات كتب عن الصين
عرض فيمم تسجيمي عن الصين
معرض تراث صينى

ورشة إعادة تدوير
ورشة حكى عن أىم األكالت الصينية وكيف انتشرت

فى الفترة األخيرة فى مصر
ورشة أشغال ورقية

الخميس

6116/11/61

أ /ناصر عبد التواب


 11إلى 1

ورشة عمل أىرمات مجسمة

أ /سحر يسري
أ /سالى محمود
أ /عمرو سمير

أ /ىالة عزت

أ /مايكل ميشيل
أ /مروة عادل
أ /آيات حسنى

أ /محمد مجدى

أ /شيماء مصطفى
أ /ميسرة خيري

أ /صفوت جودة


ورشة رسم حر

أ /فؤاد سيد



ورشة باترونات لممالبس الصينى

أ /حنان يوسف



عرض فيمم " موالن "

أ /رانيا عبد اهلل
أ /فاطمة ابراىيم
أ /أحمد أبو ضيف
أ /مروة طمبة

أ /حنان المفتى
ورشة حكى عن أشير ُكتاب وقصص األطفال فى
الصين

 1إلى 6

عرض فنى :الساحر

أ /إيمان أسامة

أ /عبير ياسين

أ /إيناس حمدى

أ /نبيل بركات
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وزارة الثقافة
المجلس األعلى للثقافة
المركز القومي لثقافة الطفل

االحتفال بمرور  34عاماً عمى رحيل عميد األدب العربى
" طه حسين "

فى متحف طه حسين
اليوم

الفترة

النشاط

 11إلى 11

جولة األطفال بالمتحف

 11إلى 16
الثالثاء

ورشة حكى عن عميد األدب العربى بعنوان
" طو حسن سر البطولة "

ورش فنون تشكيمية عن أعمال طو حسين "

6116/11/65

طباعة عمى القماش بصورة طو حسن وبرواز

 16إلى 1

لمصورة "

ورشة إعادة تدوير
 11إلى 11
 11إلى 16
األربعاء

 16إلى 1

ندوة عن طو حسين بعنوان:
" طو حسن األسطورة "
" أشغال ورقية "

ورشة إعادة تدوير
 11إلى 11
الخميس

 11إلى 16

6102/01/62
 16إلى 1

أ /وليد كمال
أ /فوقية حامد

أ /آمال جمال
أ /مايكل ميشيل

أ /مروة عادل

جولة األطفال بالمتحف

ورش فنون تشكيمية عن أعمال طو حسين

6116/11/66

المسئول

أ /ميا ثاقب
أ /آيات حسنى

أ /محمد مجدى
أ /مايكل ميشيل

أ /مروة عادل

جولة األطفال بالمتحف
حوار مع األطفال عن طو حسين وعرض

األعمال الفائزة فى مسابقة طو حسين

أ /نادية اسماعيل

أ /عال عادل

تسميم الجوائز عمى الفائزين فى مسابقة طو
حسين ( من إصدارات ومطبوعات المركز
وىدايا عينية )
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االحتفال بمرور  34عاماً عمى رحيل عميد األدب العربى
" طه حسين "

فى الحديقة الثقافية بالسيدة زينب
اليوم

الفترة

النشاط

 9إلى 11

استقبال األطفال

المسئول
أ /أحمد أبو ضيف

عرض فيمم وثائقى عن طو حسين

أ /مروة طمبة

ورشة حكى عن طو حسين

أ /فيفيان منير

ندوة عن طو حسين:

"مولده وحياتو حتى التاسعة من عمره"

األحد

6116/11/63

 11إلى 16

محكى أىمية وظيفة الكاتب لدى المصريين القدماء

أ /حنان المفتى
أ /إيمان أسامة

أ /عبير ياسين

أ /إيناس حمدى
أ /شيماء مصطفى
أ /ميسرة خيري

أ /صفوت جودة
أ /فؤاد سيد

ورشة تشكيل بالفوم

أ /رانيا عبد اهلل
أ /سيد فؤاد

تموين فخار
ورشة غوايش من الكروشيو
 16إلى 1

عرض فنى :األراجوز

 9إلى 11

أ /حنان يوسف

أ /فاطمة ابراىيم

أ /ناصر عبد التواب

استقبال األطفال
أ /أحمد أبو ضيف
عرض فيمم وثائقى عن طو حسين

أ /مروة طمبة

ورشة حكى عن طو حسين

أ /منى بدر

ندوة عن طو حسين:

"مولده وحياتو حتى التاسعة من عمره"

األثنين

6116/11/64

 11إلى 16

محكى أىمية وظيفة الكاتب لدى المصريين القدماء

أ /حنان المفتى
أ /إيمان أسامة

أ /عبير ياسين

أ /إيناس حمدى
أ /شيماء مصطفى
أ /ميسرة خيري

أ /صفوت جودة
ورشة تشكيل بالفوم

أ /فؤاد سيد
أ /رانيا عبد اهلل

تموين فخار
ورشة غوايش من الكروشيو
 16إلى 1

عرض فنى :الساحر

أ /سيد فؤاد
أ /حنان يوسف

أ /فاطمة ابراىيم

أ /نبيل بركات
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اليوم

الفترة

النشاط

 9إلى 11

استقبال األطفال

المسئول
أ /أحمد أبو ضيف

عرض فيمم وثائقى عن طو حسين

أ /مروة طمبة

ورشة حكى عن طو حسين

أ /والء محمد

ندوة عن طو حسين:

"مولده وحياتو حتى التاسعة من عمره"

محكى أىمية وظيفة الكاتب لدى المصريين القدماء
الثالثاء

6116/11/65

 11إلى 16

أ /حنان المفتى
أ /إيمان أسامة

أ /عبير ياسين

أ /إيناس حمدى
أ /شيماء مصطفى
أ /ميسرة خيري

أ /صفوت جودة
أ /فؤاد سيد

ورشة تشكيل بالفوم

أ /رانيا عبد اهلل
أ /سيد فؤاد

تموين فخار
ورشة غوايش من الكروشيو

أ /حنان يوسف
أ /فاطمة ابراىيم

أنشطة أثرية من إدارة التنمية الثقافية والوعى األثرى –
القطاع اإلسالمى  -و ازرة اآلثار
(عروض فنية – ورش عمل -
ألعاب بازل – ندوة أثرية)
 16إلى 1

عرض فنى :األراجوز

 9إلى 11

أ /ناصر عبد التواب

استقبال األطفال
عرض فيمم وثائقى عن طو حسين

أ /أحمد أبو ضيف
أ /مروة طمبة

أ /حنان المفتى
ورشة حكى عن طو حسين
ندوة عن طو حسين:
"حياتو فى القرية"

ورشة خزف

األربعاء

6116/11/66

 11إلى 16

ورشة رسم
ورشة توكة العروسة

ورشة عمل ورق بردى

أ /رييام ماىر
أ /إيمان أسامة

أ /عبير ياسين

أ /إيناس حمدى

أ /سيد فؤاد
أ /فؤاد سيد
أ /رانيا عبد اهلل
أ /حنان يوسف
أ /فاطمة ابراىيم
أ /شيماء مصطفى
أ /ميسرة خيري

أ /صفوت جودة
أنشطة أثرية من إدارة التنمية الثقافية والوعى األثرى –
القطاع اإلسالمى  -و ازرة اآلثار
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(عروض فنية – ورش عمل -
ألعاب بازل – ندوة أثرية)

 16إلى 1

عرض فنى :الساحر

 9إلى 11

أ /نبيل بركات

استقبال األطفال
عرض بعض أعمال طو حسين

أ /أحمد أبو ضيف
أ /مروة طمبة

أ /حنان المفتى
ورشة حكى عن طو حسين
ندوة عن دراسة طو حسين فى فرنسا وعممو بالجامعة
وحتى عمادتو لألدب العربى

الخميس
6116/11/67

 11إلى 16
ورشة عن القمم وأىميتو لدى الكاتب

أ /فيفيان منير
أ /إيمان أسامة

أ /عبير ياسين

أ /إيناس حمدى
أ /شيماء مصطفى
أ /ميسرة خيري

أ /صفوت جودة
ورشة توكة من القماش
ورشة رسم عن طو حسين وعمل مجسم عن أعمالو

معرض لكل منتجات الورش التى تم تنفيذىا عن طو

حسين
 16إلى 1

عرض فنى :األراجوز

أ /حنان يوسف

أ /فاطمة ابراىيم

أ /فؤاد سيد

أ /رانيا عبد اهلل
أ /ناصر عبد التواب
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قافمة ثقافية إلى المركز الثقافي الصينى
اليوم

الفترة

النشاط

 9إلى 11

استقبال األطفال
شرح عن القاعة الصينية
عرض فيمم تسجيمي صيني
ورشة فنية

الخميس
6116/11/13

 11إلى 11

أ /سحر يسري
أ /سالى محمود
أ /عمرو سمير
أ /ىالة عزت

ورشة رسم عمى الزجاج

أ /آمال جمال

ورشة أورجامى

أ /فوقية حامد

ورشة إعادة تدوير

أ /مايكل ميشيل

ندوة عن التغذية
 11إلى 16

المسئول

أ /مروة عادل

حضور مدرسة خاتم المرسمين

أ /بسمة سيد

عرض فنى :الساحر

أ /نبيل بركات
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