قنــــــاة
المركز القومي لثقافة الطفل
على اليوتيوب
تقدم برنامجها
خﻼل الفترة من  ١٥نوفمﺒر ﺣتى  ٢١نوفمﺒر ٢٠٢٠

اليوم

اﻷﺣد
٢٠٢٠/١١/١٥

الساعة
٣
عصرا
ً
٤
عصرا
ً
٥
مسا ًء
٣
عصرا
ً

٤
اﻷثنين
عصرا
ً
٢٠٢٠/١١/١٦
٥
مسا ًء

المادة
ﺣصة موسيقى "آلة الكمان"
رؤية فنية وموسيقى /الموسيقار وائل عوض
لقاء اﻷدباء "مﻊ الكاتﺒة نجﻼء عﻼم"
فكرة وتنفيذ /أ .وﻻء ﷴ محمود
معرض الفنان الصغير
الطالبة رحمة أسامة
تعليق /الفنان ﷴ مجدي ،تنفيذ /أ .مروة طلبة
ورشتنا من بيتنا "إعادة تدوير"
إعداد وتقديم /أ .مايكل ميشيل ،تنفيذ /أ .مروة طلبة
إبداعات الشﺒاب " معرض رسوم "
الطالبة هايدى هيثم "إدارة موهوبﻲ الدقﻲ"
تعليق /الفنان أحمد عبد النعيم ،إعداد /أ .أوجينﻲ ﺻبحﻲ
تنفيذ /أ .مروة طلبة
ﺣواديت مصرية "وجــــــه الخيــــــر"
تأليف /الكاتب محمود عبد ﷲ ،رسوم/الفنان نسيم جرجس
حكﻲ /أ .إسراء عبد الرحمن ،تنفيذ /أ .ميسرة خيري

اليوم

الثﻼثاء
٢٠٢٠/١١/١٧

الساعة

المادة

٣
عصرا
ً

ﺣلقات أبطال أكتوبر "بطل ﺣتى النهاية"
تأليف /الكاتب حازم هاشم
أداء ﺻوتﻲ /أ .آمال مرزوق
تنفيذ /أ .وﻻء ﷴ محمود

٤
عصرا
ً

ﺣكايات صافي "مشاعر الفقد"
إعداد وتقديم /د .ﺻفية إسماعيل
تنفيذ /أ .مروة طلبة

٥
مسا ًء

معرض الفنان الصغير
الطالبة ملك أحمد
تعليق /الفنانة مها إبراهيم ،تنفيذ /أ .مروة طلبة

٦
مسا ًء

عرض فنون شعﺒية
تقديم /فريق الحديقة للفنون الشعبية
إشراف /أ .ريهام ﺻبحﻲ ،إخراج /أ .إسﻼم ﷴ
تصوير وتنفيذ /أ .ميسرة خيري

اليوم

الساعة

المادة
ورشتنا من بيتنا

عصرا
٣
ً

"لعﺒة أطفال"
إعداد وتقديم وتنفيذ /أ .مروة طلبة
الشيف الصغير "قالب الشكوﻻتة"

اﻷربعاء
٢٠٢٠/١١/١٨

عصرا
٤
ً

فكرة /أ .إيمان ﺻبري ،المادة العلمية /أ .مروة عادل
تقديم /الطفلة منة محمود
جرافيك وتنفيذ /الفنان جﻼل الدين جمال
إبداعات الصغار "تجسيد شخصية كليوباترا"

 ٥مسا ًء

الطالبة مريم ياسر"إدارة حدائق القبة التعليمية"
تنفيذ /أ .مروة طلبة

اليوم

الساعة
عصرا
٣
ً

الخميس
عصرا
٤ ٢٠٢٠/١١/١٩
ً

 ٥مسا ًء

عصرا
٣
ً
الجمعة
عصرا
٤ ٢٠٢٠/١١/٢٠
ً
 ٥مسا ًء

المادة
اﻷراجوز يعظ "نظم وقتك"
سيناريو وحوار /الشاعر أحمد زيدان
اﻷاجوز تمثيل /أ .ناﺻر عبد التواب
مونتاج وتنفيذ /أ .ميسرة خيري
اعرف تاريخك "مسجد أﺣمد بن طولون"
إعداد /الباحث محمود حمزة ،تقديم /أ .منال منيب
تنفيذ /أ .مروة طلبة
إبداعات الصغار "متحف شرم الشيخ"
تقديم /الطالبة جمانة ﷴ مصطفى
تنفيذ /أ .ميسرة خيري
ﺣواديت ماما سلوى"كنز عﺒد الغني"
إعداد وتقديم /ماما سلوى العنانﻲ
جرافيك وتنفيذ /الفنان جﻼل الدين جمال
عيشها ﻻيت "سم من السموم الﺒيضاء ..الملح"
إعداد وتقديم /الباحثة مروة عادل ،تنفيذ /أ .ميسرة خيري
إبداعات الصغار
تنفيذ /أ .ميسرة خيري

اليوم

الساعة

المادة
 ١٠٠ﺣكاية وﺣكاية "أنا طائر"

عصرا
٣
ً

تأليف /الكاتب جمال دياب ،رسوم /الفنان ماهر عبد القادر
أداء ﺻوتﻲ /اﻹذاعﻲ هشام علوان ،تنفيذ /أ .ميسرة خيري

السﺒت
٢٠٢٠/١١/٢١

عﺒاقرة ذوي الهمم

عصرا
٤
ً

إعداد وتقديم  /أ .منال منيب وأ .أوجينﻲ ﺻبحﻲ
تنفيذ /أ .مروة طلبة
من طفل لطفل "الرسم بالتنقيط"

 ٥مسا ًء

إعداد وتقديم /الطالبة ﺻبا نبيل
تنفيذ /أ .مروة طلبة

