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اليوم

الوقت

ﺻﺒاحﻲ

عرض فيلم كرتون ومناقشة مابه
من إيجابيات وسلﺒيات

حجرة السينما

ﺻﺒاحﻲ

ورش إعادة تدوير من رول
المناديل وستيك الشيش

حجرة الركن اﻷخضر

ﺻﺒاحﻲ

مسابقة أحسن تلخيص قصة

مكتﺒة عﻼء حمروش

٤م ٧ :م

ورش تنمية مهارات
تدريب فريق مسرح الحديقة من
اﻷطفال ذوى اﻹعاقة

الﺒرجولة

ﺻﺒاحﻲ

ورشة تلوين وتصنيع فخار

الﺒرجولة

مسئول النشاط
مكتﺒة كامل الكيﻼنى
وﻻء ﷴ – فيفيان منير -منى بدر
نادي الحرف الﺒيئية
رانيا عﺒد ﷲ–فؤاد سيد – سيدفؤاد
نادى السينما
مروة أحمد– ريهام جمال-جيهان
ﷴ
نادى الركن اﻷخضر
إيمان ﺻﺒرى  -أميرة ﺻﺒرى -
منال مجدى  -حنان المفتى
مكتﺒة عﻼء حمروش
إيمان أسامة – إيناس حمدى -
عﺒيرياسين
قسم ذوي اﻹعاقة
منال منيب – مروة أحمد
المخرج ﷴ فؤاد
نادي الحرف الﺒيئية
رانيا عﺒد ﷲ – فؤاد سيد – سيد
فؤاد

حجرة السينما

وائل عوض

ﺻﺒاحﻲ
ﺻﺒاحﻲ

اﻷحد
٢٠٢٠/٣/١

ﺻﺒاحﻲ
ﺻﺒاحﻲ
اﻷثنين
٢٠٢٠/٣/٢

ﺻﺒاحﻲ
ﺻﺒاحﻲ
ﺻﺒاحﻲ
ﺻﺒاحﻲ
ﺻﺒاحﻲ

الثﻼثاء
٢٠٢٠/٣/٣

ﺻﺒاحﻲ
ﺻﺒاحﻲ
ﺻﺒاحﻲ

نوع النشاط
ورشة حكﻲ لكتب المكتﺒة
ومسابقات ثقافية
ورشة استنساخ أشكال فرعونية
بالطين

حصة موسيقﻲ تعلم فن اﻻستماع
للموسيقى
ورشة حكﻲ لكتب المكتﺒة
ومسابقات ثقافية

مكان إقامة النشاط
مكتﺒة كامل الكيﻼنى
الﺒرجولة

مكتﺒة كامل الكيﻼنى
مكتﺒة كامل الكيﻼنى
وﻻء ﷴ – فيفيان منير  -منى بدر
نادى الركن اﻷخضر
ورش إعادة تدوير من رول
حجرة الركن اﻷخضر إيمان ﺻﺒرى  -أميرة ﺻﺒرى -
المناديل وستيك الشيش
منال مجدى  -حنان المفتى
مكتﺒة عﻼء حمروش
مسابقة س وج فﻲ معلومات عامة مكتﺒة عﻼء حمروش إيمان أسامة– إيناس حمدى-عﺒير
ياسين
نادى السينما
عرض فيلم كرتون وورشة رسم
مروة أحمد–ريهام جمال-جيهان
حجرة السينما
أفيش وماسكات لشخصيات الفيلم
ﷴ
نادي الحرف الﺒيئية
الﺒرجولة
ورشة تشكيل بالطين
رانيا عﺒد ﷲ – فؤادسيد –سيدفؤاد
مكتﺒة عﻼء حمروش
ورشة حكﻲ عن قصة
مكتﺒة عﻼء حمروش إيمان أسامة–إيناس حمدى  -عﺒير
"اﻷمير النائم"
ياسين
نادى السينما
عرض فيلم كرتون ومناقشة مابه
مروةأحمد– ريهام جمال-جيهان
حجرة السينما
من إيجابيات وسلﺒيات
ﷴ
نادى الركن اﻷخضر
ورش إعادة تدوير من رول
حجرة الركن اﻷخضر إيمان ﺻﺒرى  -أميرة ﺻﺒرى -
المناديل وستيك الشيش
منال مجدى  -حنان المفتى
مكتﺒة كامل الكيﻼنى
ورشة حكﻲ لكتب المكتﺒة
مكتﺒة كامل الكيﻼنى
وﻻء ﷴ – فيفيان منير  -منى بدر
ومسابقات ثقافية
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وزارة الثقافة
المجلـس اﻷعلى للثقافة
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اليوم

الوقت

نوع النشاط

مكان إقامة النشاط

ﺻﺒاحﻲ

ورش إعادة تدوير من رول
المناديل وستيك الشيش

حجرة الركن اﻷخضر

ﺻﺒاحﻲ

حصة موسيقﻲ تعلم فن اﻻستماع
للموسيقى

حجرة السينما

ﺻﺒاحﻲ

ورشة تصنيع وتلوين فخار

الﺒرجولة

ﺻﺒاحﻲ
اﻷربعاء
٢٠٢٠/٣/٤

ﺻﺒاحﻲ
ﺻﺒاحﻲ

حوار عن المرأة وأهمية دورها
فﻲ المجتمع بمناسﺒة اليوم العالمﻲ
للمرأة
ورشة حكﻲ لكتب المكتﺒة
ومسابقات ثقافية
عرض فيلم كرتون وورشة رسم
أفيش وماسكات لشخصيات الفيلم

مكتﺒة عﻼء حمروش
مكتﺒة كامل الكيﻼنى
حجرة السينما

مسئول النشاط
نادى الركن اﻷخضر
إيمان ﺻﺒرى  -أميرة ﺻﺒرى -
منال مجدى  -حنان المفتى
وائل عوض
نادي الحرف الﺒيئية
رانيا عﺒد ﷲ – فؤاد سيد – سيد
فؤاد
مكتﺒة عﻼء حمروش
إيمان أسامة–إيناس حمدى -عﺒير
ياسين
مكتﺒة كامل الكيﻼنى
وﻻء ﷴ – فيفيان منير -منى بدر
نادى السينما
مروة أحمد –ريهام جمال -جيهان
ﷴ

ﺻالون اﻷربعاء
اﻹشاعة وخطرها على اﻷوطان
ﺻﺒاحﻲ

 -د /هدى حميد

 -أ /هجرة الصاوي

حديقة المسرح الكﺒير

وﻻء ﷴ

 أ /أحمد عﺒد الهادي زهيريديرها :د /أحمد عﺒد العاطﻲ

الخميس
٢٠٢٠/٣/٥

ﺻﺒاحﻲ

ورشة نحت على الفخار

ﺻﺒاحﻲ

ورشة حكﻲ لكتب المكتﺒة
ومسابقات ثقافية

ﺻﺒاحﻲ

ورش إعادة تدوير من رول
المناديل وستيك الشيش

ﺻﺒاحﻲ

مسابقة رياضية عن كرة القدم

ﺻﺒاحﻲ

عرض فيلم كرتون ومناقشة مابه
من إيجابيات وسلﺒيات

٤م ٧ :م

ورش تنمية مهارات
تدريب فريق مسرح الحديقة من
اﻷطفال ذوى اﻹعاقة

نادي الحرف الﺒيئية
رانيا عﺒد ﷲ – فؤاد سيد – سيد
الﺒرجولة
فؤاد
مكتﺒة كامل الكيﻼنى
مكتﺒة كامل الكيﻼنى
وﻻء ﷴ – فيفيان منير -منى بدر
نادى الركن اﻷخضر
حجرة الركن اﻷخضر إيمان ﺻﺒرى  -أميرة ﺻﺒرى -
منال مجدى  -حنان المفتى
مكتﺒة عﻼء حمروش
مكتﺒة عﻼء حمروش إيمان أسامة –إيناس حمدى -عﺒير
ياسين
نادى السينما
مروة أحمد – ريهام جمال-جيهان
حجرة السينما
ﷴ
قسم ذوي اﻹعاقة
منال منيب – مروة أحمد
الﺒرجولة
المخرج ﷴ فؤاد
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اليوم

الوقت

نوع النﺸاط

مسئول النﺸاط

مكان إقامة النﺸاط

جمعـــة وسبـــت إجـــازة "أحلـــى إجازة"

الجمعة
٢٠٢٠/٣/٦

٤م ٨ :م

السبت
٢٠٢٠/٣/٧

٤م ٨ :م

ورشة حكﻲ لكتب المكتﺒة
ومسابقات ثقافية

مكتﺒة كامل الكيﻼنى

ورشة سينما :فن دوبﻼج –
التمثيل والمونتاج

حجرة السينما

عرض اﻷراجوز
عرض السيرك
عرض الساحر
فقرة كورال الحديقة "سﻼم"
عرض فريق مسرح الحديقة
برنامﺞ غذائﻲ وتقييم الحالة
الصحية ﻷطفال ذوى الهمم
ورشة حكﻲ لكتب المكتﺒة
ومسابقات ثقافية
عرض اﻷراجوز
عرض السيرك
عرض الساحر

اﻷحد
٢٠٢٠/٣/٨

ﺻﺒاحﻲ

ورشة أورجامﻲ بالورق الملون

ﺻﺒاحﻲ

ورشة استنساخ أشكال فرعونية
بالطين

٤م ٧ :م

ورش تنمية مهارات
تدريب فريق مسرح الحديقة من
اﻷطفال ذوى اﻹعاقة

ﺻﺒاحﻲ

مسابقة أحسن تلخيص قصة

ﺻﺒاحﻲ

ورشة حكﻲ عن شخصية نسائية
"باحثة الﺒادية الكاتﺒة ملك حفنﻲ"

ﺻﺒاحﻲ

عرض فيلم كرتون ومناقشة مابه
من إيجابيات وسلﺒيات

المسرح الكﺒير

حديقة المسرح الكﺒير

مكتبة كامل الكيﻼنى
وﻻء ﷴ – فيفيان منير -منى بدر
نادى السينما
مروة أحمد– ريهام جمال  -جيهان
ﷴ
ناصر عبد التواب  -أحمد جاﺑر
البيت الفني للفنون الﺸعبية
واﻻستعراضية
نبيل ﺑركات
وائل عوض
ريهام صبحي – إسﻼم ﷴ
مروة عادل

مكتبة كامل الكيﻼنى
مكتﺒة كامل الكيﻼنى
وﻻء ﷴ – فيفيان منير -منى بدر
ناصر عبد التواب  -أحمد جاﺑر
البيت الفني للفنون الﺸعبية
المسرح الكﺒير
واﻻستعراضية
نبيل ﺑركات
نادي الركن اﻷخضر
حجرة الركن اﻷخضر إيمان ﺻﺒرى  -أميرة ﺻﺒرى -
منال مجدى  -حنان المفتى
نادي الحرف البيئية
رانيا عﺒد ﷲ – فؤاد سيد – سيد
الﺒرجولة
فؤاد
قسم ذوي اﻹعاقة
منال منيب – مروة أحمد
الﺒرجولة
المخرج ﷴ فؤاد
مكتبة عﻼء حمروش
إيمان أسامة – إيناس حمدى -
مكتﺒة عﻼء حمروش
عﺒير ياسين
مكتبة كامل الكيﻼنى
مكتﺒة كامل الكيﻼنى
وﻻء ﷴ – فيفيان منير -منى بدر
نادى السينما
مروة أحمد– ريهام جمال  -جيهان
حجرة السينما
ﷴ
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اليوم

اﻷثنين
٢٠٢٠/٣/٩

الوقت

نوع النﺸاط

مكان إقامة النﺸاط

ﺻﺒاحﻲ

ورشة أورجامﻲ بالورق الملون

حجرة الركن اﻷخضر

ﺻﺒاحﻲ

حصة موسيقﻲ تعلم فن اﻻستماع
للموسيقى

حجرة السينما

وائل عوض

ﺻﺒاحﻲ

ورشة تلوين وتصنيع فخار

الﺒرجولة

نادي الحرف البيئية

ﺻﺒاحﻲ

مسابقة س وج فﻲ معلومات عامة

مكتﺒة عﻼء حمروش

ﺻﺒاحﻲ
ﺻﺒاحﻲ

الثﻼثاء
٢٠٢٠/٣/١٠

حجرة السينما

ﺻﺒاحﻲ

ورشة أورجامﻲ بالورق الملون

حجرة الركن اﻷخضر

ﺻﺒاحﻲ

ورشة تشكيل بالطين

الﺒرجولة

ﺻﺒاحﻲ

ورشة حكﻲ عن قصة
"سلوى فﻲ المنزل

مكتﺒة عﻼء حمروش

ﺻﺒاحﻲ
ﺻﺒاحﻲ

اﻷرﺑعاء
٢٠٢٠/٣/١١

ورشة حكﻲ عن شخصية نسائية
"باحثة الﺒادية الكاتﺒة ملك حفنﻲ"
عرض فيلم كرتون وورشة رسم
أفيش وماسكات لشخصيات الفيلم

مكتﺒة كامل الكيﻼنى

ورشة حكﻲ عن شخصية نسائية
"باحثة الﺒادية الكاتﺒة ملك حفنﻲ"
عرض فيلم كرتون ومناقشة مابه
من إيجابيات وسلﺒيات

مكتﺒة كامل الكيﻼنى
حجرة السينما

مسئول النﺸاط
نادي الركن اﻷخضر
إيمان ﺻﺒرى  -أميرة ﺻﺒرى -
منال مجدى  -حنان المفتى

رانيا عﺒد ﷲ – فؤاد سيد – سيد فؤاد

مكتبة عﻼء حمروش
إيمان أسامة – إيناس حمدى -
عﺒير ياسين
مكتبة كامل الكيﻼنى
وﻻء ﷴ – فيفيان منير -منى بدر
نادى السينما
مروة أحمد– ريهام جمال  -جيهان ﷴ

نادي الركن اﻷخضر
إيمان ﺻﺒرى  -أميرة ﺻﺒرى -
منال مجدى  -حنان المفتى
نادي الحرف البيئية
رانيا عﺒد ﷲ – فؤاد سيد – سيد فؤاد

مكتبة عﻼء حمروش
إيمان أسامة – إيناس حمدى -
عﺒير ياسين
مكتبة كامل الكيﻼنى
وﻻء ﷴ – فيفيان منير -منى بدر
نادى السينما
مروة أحمد– ريهام جمال  -جيهان ﷴ

ﺻﺒاحﻲ

ورشة أورجامﻲ بالورق الملون

حجرة الركن اﻷخضر

نادي الركن اﻷخضر
إيمان ﺻﺒرى  -أميرة ﺻﺒرى -
منال مجدى  -حنان المفتى

ﺻﺒاحﻲ

حصة موسيقﻲ تعلم فن اﻻستماع
للموسيقى

حجرة السينما

وائل عوض

ﺻﺒاحﻲ

ورشة تصنيع وتلوين فخار

الﺒرجولة

نادي الحرف البيئية

ﺻﺒاحﻲ

حوار عن المرأة وأهمية دورها فﻲ
المجتمع بمناسﺒة اليوم العالمﻲ للمرأة

مكتﺒة عﻼء حمروش

ﺻﺒاحﻲ
ﺻﺒاحﻲ

ﺻﺒاحﻲ

ورشة حكﻲ عن شخصية نسائية
"العالمة سميرة موسى"
عرض فيلم كرتون وورشة رسم
أفيش وماسكات لشخصيات الفيلم
ﺻالون اﻷربعاء
الوطن ومقاصد اﻷديان
 د /سيد نجم أ /ﷴ إسماعيل أ /سيد العزب ﷴ محموديديرها :أ /أحمد عﺒد العليم

مكتﺒة كامل الكيﻼنى
حجرة السينما

حديقة المسرح الكﺒير

رانيا عﺒد ﷲ – فؤاد سيد – سيد فؤاد

مكتبة عﻼء حمروش
إيمان أسامة– إيناس حمدى -عﺒير ياسين

مكتبة كامل الكيﻼنى
وﻻء ﷴ – فيفيان منير -منى بدر
نادى السينما
مروة أحمد– ريهام جمال  -جيهان ﷴ

وﻻء ﷴ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Basma
المركﺰ القومى لثقافة الطفل  -مدينة الفنون  -الهرم ت  ٣٥٨٦٦٠٦٩ - ٣٥٨٦٦٠٦٨ :فاكس٣٧٧٩٦٢٤٢ :
الحديقة الثقافية لﻸطفال – ش قدرى – أمام الحوض المرصود – السيدة زينب ت  ٢٣٩١٥٢٢٠ – ٢٣٩٥٨١٦٩ :فاكس٢٣٩١٧٤٧١ :
الفيس :الصفحة الرسمية للمركﺰ القومي لثقافة الطفل
البريد اﻹلكترونيinfo@enccc.org :
الموقع اﻹلكترونيwww.enccc.org :

وزارة الثقافة
المجلـس اﻷعلى للثقافة
المركﺰ القومى لثقافة الطفل

اليوم

الخميس
٢٠٢٠/٣/١٢

الوقت

نوع النﺸاط

ﺻﺒاحﻲ

ورشة أورجامﻲ بالورق الملون

ﺻﺒاحﻲ

ورشة نحت على الفخار

٤م ٧ :م

ورش تنمية مهارات
تدريب فريق مسرح الحديقة من
اﻷطفال ذوى اﻹعاقة

ﺻﺒاحﻲ

مسابقة رياضية عن الكاراتيه

ﺻﺒاحﻲ

ورشة حكﻲ عن شخصية نسائية
"العالمة سميرة موسى"

ﺻﺒاحﻲ

عرض فيلم كرتون ومناقشة مابه
من إيجابيات وسلﺒيات

مسئول النﺸاط
مكان إقامة النﺸاط
نادي الركن اﻷخضر
حجرة الركن اﻷخضر إيمان ﺻﺒرى  -أميرة ﺻﺒرى -
منال مجدى  -حنان المفتى
نادي الحرف البيئية
رانيا عﺒد ﷲ – فؤاد سيد – سيد
الﺒرجولة
فؤاد
قسم ذوي اﻹعاقة
منال منيب – مروة أحمد
الﺒرجولة
المخرج ﷴ فؤاد
مكتبة عﻼء حمروش
إيمان أسامة – إيناس حمدى -
مكتﺒة عﻼء حمروش
عﺒير ياسين
مكتبة كامل الكيﻼنى
مكتﺒة كامل الكيﻼنى
وﻻء ﷴ – فيفيان منير -منى بدر
نادى السينما
مروة أحمد– ريهام جمال  -جيهان
حجرة السينما
ﷴ

جمعـــة وسبـــت إجـــازة "أحلـــى إجازة"

الجمعة
٢٠٢٠/٣/١٣

٤م ٨ :م

السبت
٢٠٢٠/٣/١٤

٤م ٨ :م

فوازير ومسابقات ثقافية

مكتﺒة كامل الكيﻼنى

ورشة سينما :فن دوبﻼج –
التمثيل والمونتاج

حجرة السينما

عرض اﻷراجوز
عرض السيرك
عرض الساحر
فقرة كورال الحديقة "سﻼم"
عرض فريق مسرح الحديقة
برنامﺞ غذائﻲ وتقييم الحالة
الصحية ﻷطفال ذوى الهمم
فوازير ومسابقات ثقافية

المسرح الكﺒير

حديقة المسرح الكﺒير
مكتﺒة كامل الكيﻼنى

عرض اﻷراجوز
عرض السيرك
عرض الساحر

المسرح الكﺒير

مكتبة كامل الكيﻼنى
وﻻء ﷴ – فيفيان منير -منى بدر
نادى السينما
مروة أحمد– ريهام جمال  -جيهان
ﷴ
ناصر عبد التواب  -أحمد جاﺑر
البيت الفني للفنون الﺸعبية
واﻻستعراضية
نبيل ﺑركات
وائل عوض
ريهام صبحي – إسﻼم ﷴ
مروة عادل
مكتبة كامل الكيﻼنى
وﻻء ﷴ – فيفيان منير -منى بدر
ناصر عبد التواب  -أحمد جاﺑر
البيت الفني للفنون الﺸعبية
واﻻستعراضية
نبيل ﺑركات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Basma
المركﺰ القومى لثقافة الطفل  -مدينة الفنون  -الهرم ت  ٣٥٨٦٦٠٦٩ - ٣٥٨٦٦٠٦٨ :فاكس٣٧٧٩٦٢٤٢ :
الحديقة الثقافية لﻸطفال – ش قدرى – أمام الحوض المرصود – السيدة زينب ت  ٢٣٩١٥٢٢٠ – ٢٣٩٥٨١٦٩ :فاكس٢٣٩١٧٤٧١ :
الفيس :الصفحة الرسمية للمركﺰ القومي لثقافة الطفل
البريد اﻹلكترونيinfo@enccc.org :
الموقع اﻹلكترونيwww.enccc.org :

وزارة الثقافة
المجلـس اﻷعلى للثقافة
المركﺰ القومى لثقافة الطفل

اليوم

اﻷحد
٢٠٢٠/٣/١٥

الوقت

نوع النﺸاط

مكان إقامة النﺸاط

ﺻﺒاحﻲ

ورشة كروت عيد اﻷم

حجرة الركن اﻷخضر

ﺻﺒاحﻲ

ورشة استنساخ أشكال فرعونية
بالطين

الﺒرجولة

٤م ٧ :م

ورش تنمية مهارات
تدريب فريق مسرح الحديقة من
اﻷطفال ذوى اﻹعاقة

الﺒرجولة

ﺻﺒاحﻲ

مسابقة أحسن تلخيص قصة

مكتﺒة عﻼء حمروش

ﺻﺒاحﻲ
ﺻﺒاحﻲ

اﻷثنين
٢٠٢٠/٣/١٦

حجرة السينما

مروة أحمد– ريهام جمال  -جيهان ﷴ

ﺻﺒاحﻲ

ورشة كروت عيد اﻷم

حجرة الركن اﻷخضر

نادي الركن اﻷخضر
إيمان ﺻﺒرى  -أميرة ﺻﺒرى -
منال مجدى  -حنان المفتى

ﺻﺒاحﻲ

حصة موسيقﻲ تعلم فن اﻻستماع
للموسيقى

حجرة السينما

وائل عوض

ﺻﺒاحﻲ

ورشة تلوين وتصنيع فخار

الﺒرجولة

نادي الحرف البيئية

ﺻﺒاحﻲ

مسابقة س وج فﻲ معلومات عامة

مكتﺒة عﻼء حمروش

ورشة حكﻲ عن فضل اﻷم
ودورها الهام فﻲ جميع اﻷديان
عرض فيلم كرتون وورشة رسم
أفيش وماسكات لشخصيات الفيلم
ﺻالون "اﺑن الهيثم"

حديقة المسرح الكﺒير

ﺻﺒاحﻲ

ورشة كروت عيد اﻷم

حجرة الركن اﻷخضر

ﺻﺒاحﻲ

ورشة تشكيل بالطين

الﺒرجولة

ورشة حكﻲ عن قصة
"الطحان الﺒخيل"

مكتﺒة عﻼء حمروش

ﺻﺒاحﻲ
ﺻﺒاحﻲ
ﺻﺒاحﻲ

الثﻼثاء
٢٠٢٠/٣/١٧

ورشة حكﻲ عن فضل اﻷم
ودورها الهام فﻲ جميع اﻷديان
عرض فيلم كرتون ومناقشة مابه
من إيجابيات وسلﺒيات

مكتﺒة كامل الكيﻼنى

مسئول النﺸاط
نادي الركن اﻷخضر
إيمان ﺻﺒرى  -أميرة ﺻﺒرى -
منال مجدى  -حنان المفتى
نادي الحرف البيئية
رانيا عﺒد ﷲ – فؤاد سيد – سيد
فؤاد
قسم ذوي اﻹعاقة
منال منيب – مروة أحمد
المخرج ﷴ فؤاد
مكتبة عﻼء حمروش
إيمان أسامة – إيناس حمدى -
عﺒير ياسين
مكتبة كامل الكيﻼنى
وﻻء ﷴ – فيفيان منير -منى بدر
نادى السينما

ﺻﺒاحﻲ
ﺻﺒاحﻲ
ﺻﺒاحﻲ

ورشة حكﻲ عن فضل اﻷم
ودورها الهام فﻲ جميع اﻷديان
عرض فيلم كرتون ومناقشة مابه
من إيجابيات وسلﺒيات

مكتﺒة كامل الكيﻼنى
حجرة السينما

مكتﺒة كامل الكيﻼنى
حجرة السينما

رانيا عﺒد ﷲ – فؤاد سيد – سيد فؤاد

مكتبة عﻼء حمروش
إيمان أسامة – إيناس حمدى -
عﺒير ياسين
مكتبة كامل الكيﻼنى
وﻻء ﷴ – فيفيان منير -منى بدر
نادى السينما
مروة أحمد– ريهام جمال  -جيهان ﷴ

مروة عادل
نادي الركن اﻷخضر
إيمان ﺻﺒرى  -أميرة ﺻﺒرى -
منال مجدى  -حنان المفتى
نادي الحرف البيئية
رانيا عﺒد ﷲ – فؤاد سيد – سيد
فؤاد
مكتبة عﻼء حمروش
إيمان أسامة – إيناس حمدى -
عﺒير ياسين
مكتبة كامل الكيﻼنى
وﻻء ﷴ – فيفيان منير -منى بدر
نادى السينما
مروة أحمد– ريهام جمال  -جيهان ﷴ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Basma
المركﺰ القومى لثقافة الطفل  -مدينة الفنون  -الهرم ت  ٣٥٨٦٦٠٦٩ - ٣٥٨٦٦٠٦٨ :فاكس٣٧٧٩٦٢٤٢ :
الحديقة الثقافية لﻸطفال – ش قدرى – أمام الحوض المرصود – السيدة زينب ت  ٢٣٩١٥٢٢٠ – ٢٣٩٥٨١٦٩ :فاكس٢٣٩١٧٤٧١ :
الفيس :الصفحة الرسمية للمركﺰ القومي لثقافة الطفل
البريد اﻹلكترونيinfo@enccc.org :
الموقع اﻹلكترونيwww.enccc.org :

وزارة الثقافة
المجلـس اﻷعلى للثقافة
المركﺰ القومى لثقافة الطفل

اليوم

اﻷرﺑعاء
٢٠٢٠/٣/١٨

الوقت

نوع النﺸاط

مكان إقامة النﺸاط

ﺻﺒاحﻲ

ورشة كروت عيد اﻷم

حجرة الركن اﻷخضر

ﺻﺒاحﻲ

حصة موسيقﻲ تعلم فن اﻻستماع
للموسيقى

حجرة السينما

ﺻﺒاحﻲ

ورشة تصنيع وتلوين فخار

الﺒرجولة

ﺻﺒاحﻲ

حوار عن أهمية دور اﻷم
إجتماعيًا ودينيًا بمناسﺒة عيد اﻷم

مكتﺒة عﻼء حمروش

ﺻﺒاحﻲ

ورشة حكﻲ عن فضل اﻷم
ودورها الهام فﻲ جميع اﻷديان

مكتﺒة كامل الكيﻼنى

ﺻﺒاحﻲ

عرض فيلم كرتون وورشة رسم
أفيش وماسكات لشخصيات الفيلم

حجرة السينما

ﺻﺒاحﻲ

ﺻالون اﻷربعاء
صورة الوطن في شعر الطفل
 أ /أحمد سويلم أ /عﺒده الزراع أ /عادل محمود أحمد عﺒدالعال
يديرها :أ /ﷴ ناﺻﻒ

ﺻﺒاحﻲ

ورشة كروت عيد اﻷم

ﺻﺒاحﻲ

ورشة نحت على الفخار

ﺻﺒاحﻲ
الخميس
٢٠٢٠/٣/١٩

ﺻﺒاحﻲ

مسابقة رياضية عن الكنغوفو

ﺻﺒاحﻲ

ورشة حكﻲ عن فضل اﻷم
ودورها الهام فﻲ جميع اﻷديان

ﺻﺒاحﻲ

عرض فيلم كرتون ومناقشة مابه
من إيجابيات وسلﺒيات

١١ص ١ :ظ

اﻻحتفال ﺑالتراث الثقافي العرﺑي
عرض فريق كورال الحديقة
"سﻼم" ،ومعرض "لوحات"،
ومعرض إﺻدارات المركز

حديقة المسرح الكﺒير

مسئول النﺸاط
نادي الركن اﻷخضر
إيمان ﺻﺒرى  -أميرة ﺻﺒرى -
منال مجدى  -حنان المفتى
وائل عوض
نادي الحرف البيئية
رانيا عﺒد ﷲ – فؤاد سيد – سيد
فؤاد
مكتبة عﻼء حمروش
إيمان أسامة – إيناس حمدى -
عﺒير ياسين
مكتبة كامل الكيﻼنى
وﻻء ﷴ – فيفيان منير -منى بدر
نادى السينما
مروة أحمد– ريهام جمال  -جيهان
ﷴ

وﻻء ﷴ

نادي الركن اﻷخضر
حجرة الركن اﻷخضر إيمان ﺻﺒرى  -أميرة ﺻﺒرى -
منال مجدى  -حنان المفتى
نادي الحرف البيئية
رانيا عﺒد ﷲ – فؤاد سيد – سيد
الﺒرجولة
فؤاد
قسم ذوي اﻹعاقة
منال منيب – مروة أحمد
الﺒرجولة
المخرج ﷴ فؤاد
مكتبة عﻼء حمروش
إيمان أسامة – إيناس حمدى -
مكتﺒة عﻼء حمروش
عﺒير ياسين
مكتبة كامل الكيﻼنى
مكتﺒة كامل الكيﻼنى
وﻻء ﷴ – فيفيان منير -منى بدر
نادى السينما
مروة أحمد– ريهام جمال  -جيهان
حجرة السينما
ﷴ
مقر اﻷمانة العامة
جامعة الدول العربية

سحريسري – وائل عوض –
سالي محمود – عمرو سمير –
خالد عبد الحميد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Basma
المركﺰ القومى لثقافة الطفل  -مدينة الفنون  -الهرم ت  ٣٥٨٦٦٠٦٩ - ٣٥٨٦٦٠٦٨ :فاكس٣٧٧٩٦٢٤٢ :
الحديقة الثقافية لﻸطفال – ش قدرى – أمام الحوض المرصود – السيدة زينب ت  ٢٣٩١٥٢٢٠ – ٢٣٩٥٨١٦٩ :فاكس٢٣٩١٧٤٧١ :
الفيس :الصفحة الرسمية للمركﺰ القومي لثقافة الطفل
البريد اﻹلكترونيinfo@enccc.org :
الموقع اﻹلكترونيwww.enccc.org :

وزارة الثقافة
المجلـس اﻷعلى للثقافة
المركﺰ القومى لثقافة الطفل

اليوم

الوقت

نوع النﺸاط

مسئول النﺸاط

مكان إقامة النﺸاط

جمعـــة وسبـــت إجـــازة "أحلـــى إجازة"

الجمعة
٢٠٢٠/٣/٢٠

٤م ٨ :م

السبت
٢٠٢٠/٣/٢١

٤م ٨ :م

عمل كروت تهنئة بمناسﺒة عيد
اﻷم

مكتﺒة كامل الكيﻼنى

ورشة سينما :فن دوبﻼج –
التمثيل والمونتاج

حجرة السينما

عرض اﻷراجوز
عرض السيرك
عرض الساحر
فقرة كورال الحديقة "سﻼم"
عرض فريق مسرح الحديقة
برنامﺞ غذائﻲ وتقييم الحالة
الصحية ﻷطفال ذوى الهمم
عمل كروت تهنئة بمناسﺒة عيد
اﻷم
عرض اﻷراجوز
عرض السيرك

المسرح الكﺒير

حديقة المسرح الكﺒير
مكتﺒة كامل الكيﻼنى

المسرح الكﺒير

عرض الساحر

اﻷحد
٢٠٢٠/٣/٢٢

ﺻﺒاحﻲ

مسابقات ثقافية وترفيهية وعرض
أبلة عطية

حجرة الركن اﻷخضر

ﺻﺒاحﻲ

ورشة استنساخ أشكال فرعونية
بالطين

الﺒرجولة

٤م ٧ :م

ورش تنمية مهارات
تدريب فريق مسرح الحديقة من
اﻷطفال ذوى اﻹعاقة

الﺒرجولة

ﺻﺒاحﻲ

مسابقة أحسن تلخيص قصة

مكتﺒة عﻼء حمروش

ﺻﺒاحﻲ
ﺻﺒاحﻲ

عمل كروت تهنئة بمناسﺒة عيد
اﻷم
عرض فيلم كرتون ومناقشة مابه
من إيجابيات وسلﺒيات

مكتﺒة كامل الكيﻼنى
حجرة السينما

مكتبة كامل الكيﻼنى
وﻻء ﷴ – فيفيان منير -منى بدر
نادى السينما
مروة أحمد– ريهام جمال  -جيهان
ﷴ
ناصر عبد التواب  -أحمد جاﺑر
البيت الفني للفنون الﺸعبية
واﻻستعراضية
نبيل ﺑركات
وائل عوض
ريهام صبحي – إسﻼم ﷴ
مروة عادل
مكتبة كامل الكيﻼنى
وﻻء ﷴ – فيفيان منير -منى بدر
ناصر عبد التواب  -أحمد جاﺑر
البيت الفني للفنون الﺸعبية
واﻻستعراضية
نبيل ﺑركات
نادي الركن اﻷخضر
إيمان ﺻﺒرى  -أميرة ﺻﺒرى -
منال مجدى  -حنان المفتى
نادي الحرف البيئية
رانيا عﺒد ﷲ – فؤاد سيد – سيد
فؤاد
قسم ذوي اﻹعاقة
منال منيب – مروة أحمد
المخرج ﷴ فؤاد
مكتبة عﻼء حمروش
إيمان أسامة – إيناس حمدى -
عﺒير ياسين
مكتبة كامل الكيﻼنى
وﻻء ﷴ – فيفيان منير -منى بدر
نادى السينما
مروة أحمد– ريهام جمال  -جيهان ﷴ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Basma
المركﺰ القومى لثقافة الطفل  -مدينة الفنون  -الهرم ت  ٣٥٨٦٦٠٦٩ - ٣٥٨٦٦٠٦٨ :فاكس٣٧٧٩٦٢٤٢ :
الحديقة الثقافية لﻸطفال – ش قدرى – أمام الحوض المرصود – السيدة زينب ت  ٢٣٩١٥٢٢٠ – ٢٣٩٥٨١٦٩ :فاكس٢٣٩١٧٤٧١ :
الفيس :الصفحة الرسمية للمركﺰ القومي لثقافة الطفل
البريد اﻹلكترونيinfo@enccc.org :
الموقع اﻹلكترونيwww.enccc.org :

وزارة الثقافة
المجلـس اﻷعلى للثقافة
المركﺰ القومى لثقافة الطفل

اليوم

اﻷثنين
٢٠٢٠/٣/٢٣

الوقت

نوع النﺸاط

مكان إقامة النﺸاط

ﺻﺒاحﻲ

مسابقات ثقافية وترفيهية وعرض
أبلة عطية

حجرة الركن اﻷخضر

ﺻﺒاحﻲ

حصة موسيقﻲ تعلم فن اﻻستماع
للموسيقى

حجرة السينما

وائل عوض

ﺻﺒاحﻲ

ورشة تلوين وتصنيع فخار

الﺒرجولة

نادي الحرف البيئية

ﺻﺒاحﻲ

مسابقة س وج فﻲ معلومات عامة

مكتﺒة عﻼء حمروش

ﺻﺒاحﻲ
ﺻﺒاحﻲ

الثﻼثاء
٢٠٢٠/٣/٢٤

حجرة السينما

ﺻﺒاحﻲ

مسابقات ثقافية وترفيهية وعرض
أبلة عطية

حجرة الركن اﻷخضر

ﺻﺒاحﻲ

ورشة تشكيل بالطين

الﺒرجولة

ﺻﺒاحﻲ
ﺻﺒاحﻲ
ﺻﺒاحﻲ

اﻷرﺑعاء
٢٠٢٠/٣/٢٥

عمل كروت تهنئة بمناسﺒة عيد
اﻷم
عرض فيلم كرتون وورشة رسم
أفيش وماسكات لشخصيات الفيلم

مكتﺒة كامل الكيﻼنى

ورشة حكﻲ عن قصة
"سمكات جزيرة المرجان
عمل كروت تهنئة بمناسﺒة عيد
اﻷم
عرض فيلم كرتون ومناقشة مابه
من إيجابيات وسلﺒيات

مكتﺒة عﻼء حمروش
مكتﺒة كامل الكيﻼنى
حجرة السينما

مسئول النﺸاط
نادي الركن اﻷخضر
إيمان ﺻﺒرى  -أميرة ﺻﺒرى -
منال مجدى  -حنان المفتى

رانيا عﺒد ﷲ – فؤاد سيد – سيد فؤاد

مكتبة عﻼء حمروش
إيمان أسامة– إيناس حمدى-عﺒير ياسين

مكتبة كامل الكيﻼنى
وﻻء ﷴ – فيفيان منير -منى بدر
نادى السينما
مروة أحمد– ريهام جمال  -جيهان ﷴ

نادي الركن اﻷخضر
إيمان ﺻﺒرى  -أميرة ﺻﺒرى -
منال مجدى  -حنان المفتى
نادي الحرف البيئية
رانيا عﺒد ﷲ – فؤاد سيد – سيد فؤاد

مكتبة عﻼء حمروش
إيمان أسامة– إيناس حمدى-عﺒير ياسين

مكتبة كامل الكيﻼنى
وﻻء ﷴ – فيفيان منير -منى بدر
نادى السينما
مروة أحمد– ريهام جمال  -جيهان ﷴ

ﺻﺒاحﻲ

مسابقات ثقافية وترفيهية وعرض
أبلة عطية

حجرة الركن اﻷخضر

نادي الركن اﻷخضر
إيمان ﺻﺒرى  -أميرة ﺻﺒرى -
منال مجدى  -حنان المفتى

ﺻﺒاحﻲ

حصة موسيقﻲ تعلم فن اﻻستماع
للموسيقى

حجرة السينما

وائل عوض

ﺻﺒاحﻲ

ورشة تصنيع وتلوين فخار

الﺒرجولة

نادي الحرف البيئية

ﺻﺒاحﻲ

حوار عن أهمية دور اﻷم
إجتماعيًا ودينيًا بمناسﺒة عيد اﻷم

مكتﺒة عﻼء حمروش

ﺻﺒاحﻲ

حوار مع كاتﺒة أطفال

ﺻﺒاحﻲ

ﺻﺒاحﻲ

عرض فيلم كرتون وورشة رسم
أفيش وماسكات لشخصيات الفيلم
ﺻالون اﻷربعاء
الوطن وأغنية الوطن
 أ.د /ﷴ شﺒانة أ /وائل عوض أ /حمادة جابر قناوييديرها :أ /ﷴ ناﺻﻒ

مكتﺒة كامل الكيﻼنى
حجرة السينما

حديقة المسرح الكﺒير

رانيا عﺒد ﷲ – فؤاد سيد – سيد فؤاد

مكتبة عﻼء حمروش
إيمان أسامة – إيناس حمدى -
عﺒير ياسين
مكتبة كامل الكيﻼنى
وﻻء ﷴ – فيفيان منير -منى بدر
نادى السينما
مروة أحمد– ريهام جمال  -جيهان ﷴ

وﻻء ﷴ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Basma
المركﺰ القومى لثقافة الطفل  -مدينة الفنون  -الهرم ت  ٣٥٨٦٦٠٦٩ - ٣٥٨٦٦٠٦٨ :فاكس٣٧٧٩٦٢٤٢ :
الحديقة الثقافية لﻸطفال – ش قدرى – أمام الحوض المرصود – السيدة زينب ت  ٢٣٩١٥٢٢٠ – ٢٣٩٥٨١٦٩ :فاكس٢٣٩١٧٤٧١ :
الفيس :الصفحة الرسمية للمركﺰ القومي لثقافة الطفل
البريد اﻹلكترونيinfo@enccc.org :
الموقع اﻹلكترونيwww.enccc.org :

وزارة الثقافة
المجلـس اﻷعلى للثقافة
المركﺰ القومى لثقافة الطفل

اليوم

الوقت
ﺻﺒاحﻲ

ﺻﺒاحﻲ

الخميس
٢٠٢٠/٣/٢٦

٤م ٧ :م

ﺻﺒاحﻲ
ﺻﺒاحﻲ
ﺻﺒاحﻲ

مسئول النﺸاط
مكان إقامة النﺸاط
نوع النﺸاط
نادي الركن اﻷخضر
مسابقات ثقافية وترفيهية وعرض
حجرة الركن اﻷخضر إيمان ﺻﺒرى  -أميرة ﺻﺒرى -
أبلة عطية
منال مجدى  -حنان المفتى
نادي الحرف البيئية
رانيا عﺒد ﷲ – فؤاد سيد – سيد
الﺒرجولة
ورشة نحت على الفخار
فؤاد
ورش تنمية مهارات
قسم ذوي اﻹعاقة
منال منيب – مروة أحمد
الﺒرجولة
تدريب فريق مسرح الحديقة من
المخرج ﷴ فؤاد
اﻷطفال ذوى اﻹعاقة
مكتبة عﻼء حمروش
مسابقة رياضية عن اﻷلعاب
إيمان أسامة – إيناس حمدى -
مكتﺒة عﻼء حمروش
الرياضية
عﺒير ياسين
مكتبة كامل الكيﻼنى
مكتﺒة كامل الكيﻼنى
حوار مع كاتﺒة أطفال
وﻻء ﷴ – فيفيان منير -منى بدر
نادى السينما
عرض فيلم كرتون ومناقشة مابه
مروة أحمد– ريهام جمال  -جيهان
حجرة السينما
من إيجابيات وسلﺒيات
ﷴ

جمعـــة وسبـــت إجـــازة "أحلـــى إجازة"

الجمعة
٢٠٢٠/٣/٢٧

٤م ٨ :م

السبت
٢٠٢٠/٣/٢٨

٤م ٨ :م

حوار مع كاتﺒة أطفال

مكتﺒة كامل الكيﻼنى

ورشة سينما :فن دوبﻼج –
التمثيل والمونتاج

حجرة السينما

عرض اﻷراجوز
عرض السيرك
عرض الساحر
فقرة كورال الحديقة "سﻼم"
عرض فريق مسرح الحديقة
برنامﺞ غذائﻲ وتقييم الحالة
الصحية ﻷطفال ذوى الهمم
حوار مع كاتﺒة أطفال

المسرح الكﺒير

حديقة المسرح الكﺒير
مكتﺒة كامل الكيﻼنى

عرض اﻷراجوز
عرض السيرك
عرض الساحر

المسرح الكﺒير

مكتبة كامل الكيﻼنى
وﻻء ﷴ – فيفيان منير -منى بدر
نادى السينما
مروة أحمد– ريهام جمال  -جيهان
ﷴ
ناصر عبد التواب  -أحمد جاﺑر
البيت الفني للفنون الﺸعبية
واﻻستعراضية
نبيل ﺑركات
وائل عوض
ريهام صبحي – إسﻼم ﷴ
مروة عادل
مكتبة كامل الكيﻼنى
وﻻء ﷴ – فيفيان منير  -منى بدر
ناصر عبد التواب  -أحمد جاﺑر
البيت الفني للفنون الﺸعبية
واﻻستعراضية
نبيل ﺑركات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Basma
المركﺰ القومى لثقافة الطفل  -مدينة الفنون  -الهرم ت  ٣٥٨٦٦٠٦٩ - ٣٥٨٦٦٠٦٨ :فاكس٣٧٧٩٦٢٤٢ :
الحديقة الثقافية لﻸطفال – ش قدرى – أمام الحوض المرصود – السيدة زينب ت  ٢٣٩١٥٢٢٠ – ٢٣٩٥٨١٦٩ :فاكس٢٣٩١٧٤٧١ :
الفيس :الصفحة الرسمية للمركﺰ القومي لثقافة الطفل
البريد اﻹلكترونيinfo@enccc.org :
الموقع اﻹلكترونيwww.enccc.org :

وزارة الثقافة
المجلـس اﻷعلى للثقافة
المركﺰ القومى لثقافة الطفل

اليوم

الوقت
ﺻﺒاحﻲ
ﺻﺒاحﻲ

اﻷحد
٢٠٢٠/٣/٢٩

٤م ٧ :م
ﺻﺒاحﻲ
ﺻﺒاحﻲ
ﺻﺒاحﻲ
ﺻﺒاحﻲ
ﺻﺒاحﻲ

اﻷثنين
٢٠٢٠/٣/٣٠

ﺻﺒاحﻲ
ﺻﺒاحﻲ
ﺻﺒاحﻲ
ﺻﺒاحﻲ
ﺻﺒاحﻲ
ﺻﺒاحﻲ

الثﻼثاء
٢٠٢٠/٣/٣١

مسئول النﺸاط
مكان إقامة النﺸاط
نوع النﺸاط
نادي الركن اﻷخضر
مسابقات ثقافية وترفيهية وعرض
حجرة الركن اﻷخضر إيمان ﺻﺒرى  -أميرة ﺻﺒرى -
أبلة عطية
منال مجدى  -حنان المفتى
نادي الحرف البيئية
ورشة استنساخ أشكال فرعونية
رانيا عﺒد ﷲ – فؤاد سيد – سيد
الﺒرجولة
بالطين
فؤاد
ورش تنمية مهارات
قسم ذوي اﻹعاقة
منال منيب – مروة أحمد
الﺒرجولة
تدريب فريق مسرح الحديقة من
المخرج ﷴ فؤاد
اﻷطفال ذوى اﻹعاقة
مكتبة عﻼء حمروش
إيمان أسامة – إيناس حمدى -
مكتﺒة عﻼء حمروش
مسابقة أحسن تلخيص قصة
عﺒير ياسين
مكتبة كامل الكيﻼنى
مكتﺒة كامل الكيﻼنى
حوار مع كاتﺒة أطفال
وﻻء ﷴ – فيفيان منير -منى بدر
نادى السينما
عرض فيلم كرتون ومناقشة مابه
مروة أحمد– ريهام جمال  -جيهان
حجرة السينما
من إيجابيات وسلﺒيات
ﷴ
نادي الركن اﻷخضر
مسابقات ثقافية وترفيهية وعرض
حجرة الركن اﻷخضر إيمان ﺻﺒرى  -أميرة ﺻﺒرى -
أبلة عطية
منال مجدى  -حنان المفتى
حصة موسيقﻲ تعلم فن اﻻستماع
وائل عوض
حجرة السينما
للموسيقى
نادي الحرف البيئية
الﺒرجولة
ورشة تلوين وتصنيع فخار
رانيا عﺒد ﷲ – فؤاد سيد – سيد فؤاد

مكتبة عﻼء حمروش
إيمان أسامة – إيناس حمدى -
مسابقة س وج فﻲ معلومات عامة مكتﺒة عﻼء حمروش
عﺒير ياسين
مكتبة كامل الكيﻼنى
مكتﺒة كامل الكيﻼنى
حوار مع كاتﺒة أطفال
وﻻء ﷴ – فيفيان منير -منى بدر
نادى السينما
عرض فيلم كرتون وورشة رسم
مروة أحمد– ريهام جمال  -جيهان
حجرة السينما
أفيش وماسكات لشخصيات الفيلم
ﷴ
نادي الركن اﻷخضر
مسابقات ثقافية وترفيهية وعرض
حجرة الركن اﻷخضر إيمان ﺻﺒرى  -أميرة ﺻﺒرى -
أبلة عطية
منال مجدى  -حنان المفتى
نادي الحرف البيئية
الﺒرجولة
ورشة تشكيل بالطين
رانيا عﺒد ﷲ – فؤاد سيد – سيد فؤاد

ﺻﺒاحﻲ

ورشة حكﻲ عن قصة من قصص
المكتﺒة

مكتﺒة عﻼء حمروش

ﺻﺒاحﻲ

حوار مع كاتﺒة أطفال

مكتﺒة كامل الكيﻼنى

ﺻﺒاحﻲ

عرض فيلم كرتون ومناقشة مابه
من إيجابيات وسلﺒيات

حجرة السينما

مكتبة عﻼء حمروش
إيمان أسامة – إيناس حمدى -
عﺒير ياسين
مكتبة كامل الكيﻼنى
وﻻء ﷴ – فيفيان منير -منى بدر
نادى السينما
مروة أحمد– ريهام جمال  -جيهان ﷴ
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