مصر
وزارة الثقافة
المجلـس األعلى للثقافة
المركز القومى لثقافة الطفل

ا ألوضطة امثقافية وامفنية نومرلز امقوىم مثقافة امطفل
مبؼرض امقاىرة ازلوىل نوكذاب
ازلورة 73
خالل امفرتة
من ارليس 3812/1/35
حىت ادلؼة 3812/3/18
حتت صؼـــــــــــــــــــــــــــــــار
"امض باب وثقافة املس خقبل"
خممي وضاط ا ألطفال ابب رمق ""5
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3 : 18

اموقت

هوع امنضاط ورش فنون جضكيوية
اميوم امخارخي

8: 3

8388 : 8

ورش حىك – حفالت ثوقيع –
اكهوا ىف طفوههتم

غروض فنية – مواىة صغرية – مساتقات ثقافية و
فنية

الافذذــــــــــــــــــــــــــــــــاح

ارليس
3815/1/35

ادلؼة
3812/1/32
امسبت
3812/1/33
األحد
9112/1/92














ورصة فنية حول امخوغية تبأمهية امغذاء امصحى
ورصة صوصال امفنان  :محمد حسني ػىل حناوى
ورصة ثقافية  :الأمفباء املخحرلة
ورصة خزف
ورصة جدارية فرغوهية
ورصة ثدوير خموفات امبيئة
ورصة ػمل مرص
ورش حروف ىريوغيويفية
ورصة جضكيالت اسفنجية
ورصة أأورجاىم
ورصة ميف ثصنع مؼبخك تنفسك ؟
ورصة امرمس ابلأصاكل اميندس ية
امفنان  /غبد اجمليد رشيف

ورش حىك
امطفوةل وثقافة املس خقبل
اماكثبة  /جهرة امصاوى

مواىة صغرية
مقاء مع امطفةل  /صفاء طو غبد انوطيف

ورصة حىك
ميف ثصنع مس خقبكل؟
اماكثبة  /ثراي غبد امبديع

غرض امساحر
أأ /هبيل براكت

حفل ثوقيع لخاب
امرمس ابلأصاكل اميندس ية
نوفنان غبد اجمليد رشيف

غرض الأراجوز
أأ3انرص غبد امخواب
أأ 3مصطفى يوسف
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األثنين
9112/1/01

الثالثاء
9112/1/01
يوم مخصص
لألطفال ذوى
اإلعاقة
األربعاء
9112/9/1
الخميس
9112/9/9


















ورصة صنع غروسة املؼوقة
ورصة ماساكت (وجوه حيواانت)
ورصة مروت جمسمة
ورصة رمس ػىل اموجو
ورصة ثووين خزف
ورصة صوصال
ورصة أأمسسوارات
ورصة رمس حر وثووين
ورصة رمس ػىل امقامش
ورصة صنع أأصاكل من اخليش "ص نطة –جراب موابيل"
ورصة ميف أأصنع برواز نوصور؟
ورصة أأمؼاب ثقافية "حروف ولكامت"
ورصة صنع ثيجان فرغوهية
ورصة صنع غروسة من امورق
ورصة صنع موحة ابحلروف اميجائية
ورصة صنع خشصيات مرثوهية

حفةل ثوقيع لخاب
"امنحةل وامؼسل"
ثبأميف اماكثبة /حس نات احلكمي
رسوم امفنان  /غبد امرمحن هور ازلين

فقرة مواىة صغرية مع الأطفال املوىوتني امفائزين ىف مساتقات املرلز
ىف "امضؼر والمقاء" وقراءة صؼرية مع
امضاغر  /جمدى غبد امرحمي

حفل ثوقيع لخاب
يال حرنمس
ثبأميف اماكثبة  /رصا امفوال
رسوم امفناهة  /أأجنى امريدى

غرض فىن م ألطفال ذوى الاحذياجات اخلاصة

ورصة حىك
أ
مس
اصنع مس خقبكل 33حتصد خقبل أفضل
نووطن
أأ3هما اثقة

غرض مفرقة املرسح ابحلديقة امثقافية م ألطفال ابمس يدة زينة
ارشاف امفنان  /أأمين محدون

حفل ثوقيع لخاب
"طائرة من ورق"
ثبأميف اماكثة  /محمد غبد امظاىر
رسوم د3ىند مسري

غرض فىن
مفرقة مورال أأطفال احلديقة امثقافية م ألطفال ابمس يدة زينة
ارشاف املايسرتو  /محمد غبد اماله
املايسرتو  /سؼيد غبد اذليد

----------------------------------------------------------------------

املرلز امقوىم مثقافة امطفل  -مدينة امفنون  -اميرم ت  86355854 - 86355853 :فامس82245373 :
Email:Info@enccc.org
www.enccc.org

مصر
وزارة الثقافة
المجلـس األعلى للثقافة
المركز القومى لثقافة الطفل

الجمعة
9112/9/0
السبت
9112/9/4
األحد
9112/9/5
األثنين
9112/9/6


















ورصة صنع خشصيات من امصوصال
ورصة جمسامت ورقية
ورصة جضكيالت من امفوم
ورصة أأمؼاب ثقافية "دول وغوامص"
ورصة رمس ػىل امسرياميك
ورصة ثدوير خموفات امبيئة
ورصة جدارية فرغوهية
ورصة حروف ىريوغيويفية
ورصة رمس ػىل امزجاج
ورصة جمسامت ورقية
ورصة أأورجاىم
ورصة خيش
ورصة ميف ثصنع أأصاكل من خموفات امبيئة
ورصة ميف حرمس لخاتك ؟ امفنان غبد امرمحن
بكر
ورصة مروت جمسمة
ورصة ػمل مرص

اكهوا ىف طفوههتم
اماكثبة  /سامح أأتو بكر

اسكدضات فنية
غرض مقسم امرتتية املخحفية ابحلديقة امثقافية م ألطفال ابمس يدة زينة

حفل ثوقيع لخاب
ػامل امدسوية – املسطرة امطائضة
اػداد ورسوم امفنان /غبد امرمحن هور ازلين

مواىة صغرية مع الأطفال امفائزين
ىف مساتقة املرلز امؼومية "اخملرتع امصغري"

حفل ثوقيع لخاب
لكىن اي مولى
ثبأميف اماكثة  :سؼيد جحاج
رسوم امفناهة  :مروة فذحى

غرض مفرقة املرسح ابحلديقة امثقافية م ألطفال ابمس يدة زينة
ارشاف امفنان  /أأمين محدون

حفل ثوقيع لخاب
أأهور أأفندى
ثبأميف اماكثة  :ػىل ماىر غيد
رسوم امفنان  :غبد امرمحن بكر

 مساتقات ثقافية وثوزيع ىدااي ػىل الأطفال املضارلني
 غرض مرسحية "امفيل املمترد" من اهخاج املرلز امقوىم
مثقافة امطفل
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الثالثاء
9112/9/2
يوم مخصص
لألطفال ذوى
اإلعاقة
األربعاء
9112/9/8
الخميس
9112/9/2
الجمعة
9112/9/11














ورصة ثووين خزف
ورصة صوصال
ورصة أأمسسوارات
ورصة رمس حر  -ئخووين
ورصة جضكيالت اسفذجية
ورصة صنع غروسة مض بك
ورصة طباػة
ورصة رمس ػىل اموجو
ورصة أأورجاىم
ورصة ثدوير خموفات امبيئة
ورصة أأمؼاب ثقافية "لكامت ومؼاىن"
ورصة رمس ابلأصاكل اميندس ية امفنان  /غبد
اجمليد رشيف

حفل ثوقيع لخاب مكل جديد نوغاتة
ثبأميف اماكثبة :ىدى املضاىل
رسوم امفناهة :رحاب جامل ازلين

غرض فىن م ألطفال ذوى الاحذياجات اخلاصة

حفل ثوقيع لخاب
" أأمينة اتنة رئيس ادليورية "
ثبأميف اماكثبة  /جهيان سالمة
رسوم امفناهة  /مىن محمد

غرض الأراجوز
يس بقو حفل ثوقيع مكذاب الأراجوز
نوفنان  /انرص غبد امخواب

حفل ثوقيع لخا ب الأيد ىف الأيد
ثبأميف امضاغرة  :ىناء جودة
رسوم امفنان :غبد اجمليد رشيف

مساتقات ثقافية وثوزيع ىدااي ػىل الأطفال املضارلني

اخلذـــــــــــــــــــــــــــــــــام
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