وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻤﺠﻠـﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻄﻔﻞ

اﻷنشطة الثقافية والفنية
للمركز القومي لثقافة الطفل
في
معرض القاهرة الدولي للﻜﺘـــــاب
الدورة ٥١
)مﻦ  ٢٢يناير إلى  ٤فبراير (٢٠٢٠

Basma-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المركز القومى لثقافة الطفل  -مدينة الفنون  -الهرم ت  ٣٥٨٦٦٠٦٩ - ٣٥٨٦٦٠٦٨ :فاكﺲ٣٧٧٩٦٢٤٢ :

وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻤﺠﻠـﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻄﻔﻞ

اليوم

ركﻦ الفنون القولية

ركﻦ الورش الﺘفاعلية

اليوم اﻷول
اﻷربعاء
 ٢٢يناير ٢٠٢٠

اليوم الثالث
الجمعة
 ٢٤يناير
٢٠٢٠

اﻻفتتــــــــاح
حفل توقيع كتاب
"اﻷراجوز المصري"
أ/ناصر عبد التواب
د /صفية إسماعيل

لﻌبة "السلم والثﻌبان"
حول ترشيد اﻻستهﻼك
أ /مايكل ميشيل

ورشة
عرائـــــس
أ /مؤمن ونس

حكﻲ
د /إلهام سيف الدولة

ورشة
أورجامﻲ
أ /مروة عادل

ورشة
رسم على الزجاج
أ /آمال جمال
ورشة
طباعة على الخيش
أ /منى متولﻲ

لقاء مع كاتﺐ
أ /وليد كمال
د /صفية إسماعيل
حفل توقيع كتاب
"سنابل اﻷمل"
د /موسى نجيﺐ موسى
أ /هشام السﻌيد
يديرها :أ /سالﻲ كمال
حكﻲ
أ /هجرة الصاوي
د /صفية إسماعيل
لقاء مع كاتﺐ
أ /فاطمة المﻌدول
أ /أحمد عبد الﻌليم

بازل ومتاهات
أ /إنجﻲ مدثر
إدارة أزمة وحل مشكﻼت
أ /نرمين احمد
ورشة
حكﻲ تاريخﻲ
أ /محمود حمزة
أ /هبة حسن
ورشة
فنون فرعونية
أ /شيماء مصطفى ،أ /صفوت جودة

ورشة
حروف هيروغليفية
أ /شيماء مصطفى
ورشة
جدارية فرعونية
أ /صفوت جودة
ورشة
أورجامــﻲ
أ /مايكل ميشيل

عرض
"اﻷراجوز"

أ /جمال عسل

أ /ناصر عبد التواب
أ /أحمد جابر

مسرحية
"الفيل المتمرد"
المخرج الكبير
أ /أحمد إسماعيل
أ /نرمين أحمد
أ /ميسرة خيري
أ /حسن يحيى
أ /أحمد جابر
أ /ﷴ عادل

Basma-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المركز القومى لثقافة الطفل  -مدينة الفنون  -الهرم ت  ٣٥٨٦٦٠٦٩ - ٣٥٨٦٦٠٦٨ :فاكﺲ٣٧٧٩٦٢٤٢ :

د /صفية إسماعيل وأ /جمال عسل :إشراف عــــام
أ /هالـــة عزت :إشراف على الفنون القولية
أ /مروة عادل وأ /مايكل ميشيل :إشراف على الورش التفاعلية
أ /شيماء عادل :توثيق

اليوم الثاني
الخميﺲ
 ٢٣يناير
٢٠٢٠

ركﻦ الورش الفنية

العروض الفنية

المشرف على اليوم

مﻼحظات

وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻤﺠﻠـﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻄﻔﻞ

اليوم

اليوم الخامﺲ
اﻷحد
 ٢٦يناير
٢٠٢٠

حفل توقيع كتاب
"حنان فﻲ بحر المرجان"
أ /سﻌيد حجاج
أ /هالة عزت

ندوة
كيف تختار غذائك
أ /مروة عادل

ورشة
أورجامﻲ
أ /صفوت جودة

حكﻲ
د /هدى خطاب
لقاء مع كاتﺐ
أ /ﷴ بغدادي
د /صفية إسماعيل
حفل توقيع كتاب
"ظل الفيل" أ /ﷴ فرح
أ /عبد الرحمن نور الدين
أ /شوقﻲ حسن
حكﻲ
أ /نجﻼء عﻼم
أ /هالة عزت
لقاء مع كاتﺐ
أ.د /ﷴ شبانة
أ /نرمين أحمد

ورشة
تفاعلية )السنغال(
قسم الﻌﻼقات الثقافية
ورشة
رسوم وخطوط
ا /ﷴ بغدادى
ورشة
سينما اﻷطفال
أ /شوقﻲ حسن

ورشة
الرسم بالموسيقى
أ /وائل عوض

ورشة
اصنع لﻌبتك بنفسك
قسم الركن اﻷخضر
ورشة
كيف تصبح مراسﻼً ناجحا ً
إسﻼم الشامى

ورشة
حروف هيروغليفية
أ /شيماء مصطفى
ورشة
كروت مجسمة
أ /مروة عادل

عرض
"اﻷراجوز"
أ /ريهام صبحﻲ
أ /ناصر عبد التواب
أ /أحمد جابر

Basma-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المركز القومى لثقافة الطفل  -مدينة الفنون  -الهرم ت  ٣٥٨٦٦٠٦٩ - ٣٥٨٦٦٠٦٨ :فاكﺲ٣٧٧٩٦٢٤٢ :

أ /وليد كمال

د /صفية إسماعيل وأ /جمال عسل :إشراف عــــام
أ /هالـــة عزت :إشراف على الفنون القولية
أ /مروة عادل وأ /مايكل ميشيل :إشراف على الورش التفاعلية
أ /شيماء عادل :توثيق

اليوم الرابع
السبت
 ٢٥يناير
٢٠٢٠

ركﻦ الفنون القولية

ركﻦ الورش الﺘفاعلية

ركﻦ الورش الفنية

العروض الفنية

المشرف على اليوم

مﻼحظات

وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻤﺠﻠـﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻄﻔﻞ

اليوم السادس
اﻷثنيﻦ
 ٢٧يناير
٢٠٢٠

حفل توقيع كتاب
"سبل السﻌادة"
أ /السيد شليل
أ /رحاب جمال الدين
أ /مها محمود
حكﻲ
أ /غادة هيكل
أ /عﻼ عادل

ندوة حول
دور الفن فﻲ بناء شخصية
وثقافة الطفل اﻹفريقﻲ
د /عفاف طلبة
قسم الﻌﻼقات الثقافية
ندوة عن اﻷمراض التﻲ
تُنقل لﻸطفال من الحيوانات
أ /مروة عادل
ورشة
تدوير المخلفات
أ /مايكل ميشيل بالتﻌاون
مع وزارة البيئة

لقاء مع كاتﺐ
د /عبير أنور
د /صفية إسماعيل

اليوم السابع
الثﻼثاء
 ٢٨يناير
٢٠٢٠

حفل توقيع كتاب
"شجرة الموسيقى"
أ /هشام علوان
أ /منى ﷴ
حكﻲ
أ /ﷴ مستجاب
أ /شوقﻲ حسن
لقاء مع كاتﺐ
أ /أحمد فضل شبلون
أ /عﻼ عادل

ورشة
صلصال
أ /ريهام صبحﻲ

ورشة
الﻌين ترى
أ /وائل عوض

أسئلة ومسابقات
ا /عﻼ عادل

ورشة
الرسم بالموسيقى
أ /وائل عوض

ورشة
تيجان
أ /ريهام جمال
ورشة
مجسمات من الجبس
أ /عصام الشحات

ورشة
جدارية فرعونية
أ /صفوت جودة
ورشة
شخصيات كرتونية
أ /جيهان ﷴ

عرض
الساحر
أ /نبيل بركات
+
اسكتش
أخﻼق للبيع
أطفال قصر ثقافة
صفط اللبن
أ /أحمد جابر
أ /ميسرة خيري
أ /حسن يحيى

أ /نادية حسين

Basma-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المركز القومى لثقافة الطفل  -مدينة الفنون  -الهرم ت  ٣٥٨٦٦٠٦٩ - ٣٥٨٦٦٠٦٨ :فاكﺲ٣٧٧٩٦٢٤٢ :

أ /نادية حسين

د /صفية إسماعيل وأ /جمال عسل :إشراف عــــام
أ /هالـــة عزت :إشراف على الفنون القولية
أ /مروة عادل وأ /مايكل ميشيل :إشراف على الورش التفاعلية
أ /شيماء عادل :توثيق

اليوم

ركﻦ الفنون القولية

ركﻦ الورش الﺘفاعلية

ركﻦ الورش الفنية

العروض الفنية

المشرف على اليوم

مﻼحظات

وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻤﺠﻠـﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻄﻔﻞ

اليوم

اليوم الﺘاسع
الخميﺲ
 ٣٠يناير
٢٠٢٠

حفل توقيع كتاب
"الولد الذي خرج من
البيضة" أ /ﷴ المطارقﻲ
أ /عبد الرحمن بكر
أ /وليد كمال
حكﻲ
أ /زهراء سﻼمة
د /صفية إسماعيل
حفل توقيع كتاب
"فاتورة شادي"
أ /منتصر ثابﺖ
أ /ناصر حامد
أ /إسﻼم الشامﻲ
حفل توقيع كتاب
"د /عﻼء حمروش"
أ /مها ثاقﺐ
أ /مريم فريد
أ /أحمد عبد الﻌليم
حفل توقيع كتاب
"اﻷراجوز الكسﻼن"
أ /السيد فهيم
أ /أحمد جﻌيصة
د /صفية إسماعيل
لقاء مع كاﺗﺐ
أ /نشأت المصري
أ /نرميﻦ احمد

ورشة
ألﻌاب ابتكارية
أنجى مدثر

ورشة
رسم على الزجاج
أ /آمال جمال
ورشة
طباعة على الخيش
أ /منى متولﻲ

ورشة كاريكاتير
أ /أحمد عبد النﻌيم

ورشة
حكﻲ تاريخﻲ
أ /محمود حمزة
ورشة
موسيقية )إفريقيا(
قسم الﻌﻼقات الثقافية
ورشة
رسوم مﺘحركة
أ /مريم فريد

أ /آمال جمال

ورشة
عرائـــــس
أ /مؤمن ونس

ورشة
عرائـــــس
أ /مؤمن ونس

ورشة
أورجامﻲ
أ /مايكل ميشيل

Basma-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المركز القومى لثقافة الطفل  -مدينة الفنون  -الهرم ت  ٣٥٨٦٦٠٦٩ - ٣٥٨٦٦٠٦٨ :فاكﺲ٣٧٧٩٦٢٤٢ :

أ /نرمين أحمد

د /صفية إسماعيل وأ /جمال عسل :إشراف عــــام
أ /هالـــة عزت :إشراف على الفنون القولية
أ /مروة عادل وأ /مايكل ميشيل :إشراف على الورش التفاعلية
أ /شيماء عادل :توثيق

اليوم الثامﻦ
اﻷربعاء
 ٢٩يناير
٢٠٢٠

ركﻦ الفنون القولية

ركﻦ الورش الﺘفاعلية

ركﻦ الورش الفنية

العروض الفنية

المشرف على اليوم

مﻼحظات

وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻤﺠﻠـﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻄﻔﻞ

اليوم

اليوم الحادي
عشر
السبت
 ١فبراير
٢٠٢٠

حفل توقيع كتاب
"حلم قط أسود"
أ /أميمة عز الدين
أ /محسن عبد الحفيظ
أ /أحمد عبد الﻌليم
حكﻲ
إفريقﻲ
قسم الﻌﻼقات الثقافية
لقاء مع كاتﺐ
أ /أحمد عبد النﻌيم
أ /أحمد عبد الﻌليم
حفل توقيع كتاب
"الرسم بحروف اللغة
العربية"
أ /عبد المجيد شريف
أ /شوقﻲ حسن
حكﻲ
أ /سماح أبو بكر
أ /شوقﻲ حسن
لقاء مع كاتﺐ
أ /أحمد قرنﻲ
د /صفية إسماعيل

ورشة
دمج
أ /علﻲ حسين

ورشة
صلصال
أ /ريهام صبحﻲ

ورشة
موسيقية )إفريقيا(
قسم الﻌﻼقات الثقافية
ورشة
مسرحية )إفريقيا(
قسم الﻌﻼقات الثقافية

ورشة
جدارية إفريقية
قسم الﻌﻼقات الثقافية
ورشة
جبــــس
أ /سحر يسري

ورشة
كيف تكتﺐ سيناريو
أ /شوقى حسن

ورشة
عروسة الملﻌقة
أ /مروة أحمد

ورشة
الﻌين ترى
أ /وائل عوض
ورشة
حكﻲ تاريخﻲ
أ /محمود حمزة

ورشة
تيجان فرعونية
أ /وﻻء نبيل
ورشة
اصنع لﻌبتك بنفسك
قسم الركن اﻷخضر

Basma-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المركز القومى لثقافة الطفل  -مدينة الفنون  -الهرم ت  ٣٥٨٦٦٠٦٩ - ٣٥٨٦٦٠٦٨ :فاكﺲ٣٧٧٩٦٢٤٢ :

أ /سحر يسري

أ /ﷴ عادل

د /صفية إسماعيل وأ /جمال عسل :إشراف عــــام
أ /هالـــة عزت :إشراف على الفنون القولية
أ /مروة عادل وأ /مايكل ميشيل :إشراف على الورش التفاعلية
أ /شيماء عادل :توثيق

اليوم العاشر
الجمعة
 ٣١يناير
٢٠٢٠

ركﻦ الفنون القولية

ركﻦ الورش الﺘفاعلية

ركﻦ الورش الفنية

العروض الفنية

المشرف على اليوم

مﻼحظات

وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻤﺠﻠـﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻄﻔﻞ

اليوم

اليوم الثالث
عشر
اﻷثنيﻦ
 ٣فبراير
٢٠٢٠

ركﻦ الفنون القولية

ركﻦ الورش الﺘفاعلية

حفل توقيع كتاب
"بكم اكتمل"
أ /هانى قدري
أ /أحمد جﻌيصة
أ /وليد كمال

ورشة
تلوين بوستر الفساد
أ /إنجﻲ مدثر

ورشة
تدوير مخلفات
أ/مايكل ميشيل

ورشة
عرائـــــس
أ /مؤمن ونس
ورشة
حكﻲ )إفريقيا(
قسم الﻌﻼقات الثقافية

ورشة
كروت مجسمة
أ /مروة عادل
ورشة
تلوين جبس
قسم الﻌﻼقات الثقافية

ورشة
حول ذوي الهمم
أ /منال منيﺐ

ورش
رسم على القماش
أ /آمال جمال

حكﻲ
أ /هيثم السيد
لقاء مع كاتﺐ
أ /أحمد طوسون
أ /وليد كمال
حفل توقيع كتاب
"يوميات قريتنا السﻌيدة"
أ /فاطمة نﻌمان
أ /مصطفى برشومﻲ
أ /منى متولﻲ
حكﻲ
أ /نجﻼء النجار

ورشة
مصر جميلة بدون فساد
أ /إنجﻲ مدثر

لقاء مع كاتﺐ
أ /عبد الرحمن بكر
أ /إنجﻲ مدثر

ورشة
أشغال يدوية
أ /حياة سﻌد

أ /منال منيﺐ

أ /منى متولﻲ
ورشة
طباعة على الخيش
أ /منى متولﻲ

Basma-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المركز القومى لثقافة الطفل  -مدينة الفنون  -الهرم ت  ٣٥٨٦٦٠٦٩ - ٣٥٨٦٦٠٦٨ :فاكﺲ٣٧٧٩٦٢٤٢ :

د /صفية إسماعيل وأ /جمال عسل :إشراف عــــام
أ /هالـــة عزت :إشراف على الفنون القولية
أ /مروة عادل وأ /مايكل ميشيل :إشراف على الورش التفاعلية
أ /شيماء عادل :توثيق

اليوم الثاني
عشر
اﻷحد
 ٢فبراير
٢٠٢٠

ركﻦ الورش الفنية

العروض الفنية

المشرف على اليوم

مﻼحظات

وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻤﺠﻠـﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻄﻔﻞ

اليوم
اليوم الرابع
عشر
الثﻼثاء

ركﻦ الفنون القولية

ركﻦ الورش الﺘفاعلية

ركﻦ الورش الفنية

العروض الفنية

الختامـــــﻲ

 ٤فبراير
٢٠٢٠

Basma-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المركز القومى لثقافة الطفل  -مدينة الفنون  -الهرم ت  ٣٥٨٦٦٠٦٩ - ٣٥٨٦٦٠٦٨ :فاكﺲ٣٧٧٩٦٢٤٢ :

المشرف على اليوم

مﻼحظات

