يشكر المركز القومى لثقافة الطفل
كل الجهات والوزارات
التى شاركت فى إنجاح هذا الملتقى
وزارة الدولة لشئون البيئة
قطاع العالقات الثقافية الخارجية
أكاديمية الفنون
رابطة الجمعية اإلفريقية
نادى الجاليات السودانية
االتحاد الوطنى للنساء الجزائريات
رئيس اإلدارة المركزية
للمركز القومى لثقافة الطفل
أشرف عامـــر
المركز القومى لثقافة الطفل – مدينة الفنون – الهرم – الجيزة – جمهورية مصر العربية
تليفون  – 86355853 – 86355853 :تليفاكس 82235373:
الحديقة الثقافية لألطفال  :السيدة زينب – ش قدرى – أمام مستشفى الحوض المرصود
تليفون  – 38396338– 38363953 :تليفاكس38392729:
الموقع اإللكترونى  www.enccc.org :البريد اإللكترونى info@enccc.org:

يقيم المركز القومى لثقافة الطفل ملتقى الطفل اإلفريقى الثانى خالل الفترة من

-:
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ندوات ثقافية – ورش فنون تشكيلية – عروض فنية – معارض فنون تشكيلية – معرض
لمنتجات الورش – معرض منتجات للجاليات اإلفريقية المشاركة .

ويتشرف المركز بدعوة سيادتكم لحضور ملتقى الطفل اإلفريقى الثانى

رسالة المركز :
مختصاً فى مجال الطفولة يوجه برامجه ونشاطاته من أجل تعزيز الطفل المصرى واالرتقاء
المستمر به واكتشاف الموهوبين والمبدعين من األطفال فى مختلف المجاالت اإلبداعية

والفنية وتعزيز دوره اإليجابى فى عملية بناء المجتمع وتنميته بشكل سليم.

أهداف المركز :


إجراء البحوث والدراسات حول ثقافة الطفل المصرى وفنونه واحتياجاته



إصدار أوراق عمل تتناول الظواهر والمشكالت المعنية بالطفل المصرى وثقافته.



عقد اللقاءات والمؤتمرات المحلية واإلقليمية والدولية التى تناقش قضايا الطفل



وضع المعايير والمواصفات القياسية للمواد الثقافية ووسائلها التقليدية وغير

ومشكالته.

التقليدية لألطفال فى مصر .

وتوزيعععع شعععهادات
التقعععععععععدير لعععععععععى
الجهات المشاركة
عروض فنية :
( فقععرة باليععة مقدمععة
من أكاديمية الفنون)
تحعععععععت إشعععععععرا د
محمد حسانين
رض فنى مقدم معن
جمعيععععة جمععععال أبععععو
العزايم
(فالحين بلدنا)

القا ة متعددة األغراض

صدر القرار رقم  131لسنة  1191بإنشاء المركز القومى لثقافة الطفل بوصفه جهازاً

حفل الختـــــــام:

يومــــــــيــا :معرض إلصدارات و مطبوعات المركز  -معرض لوحات لألعمال الفائزة فىى مسىاققات
المركز -معرض لمنتجات الورش الخاصة قالمركز -معرض لمنتجات الجمعيات األهلية العاملىة مى
األطفال المعاقين(جمعية أصدقاء الموهوقين)  -معرض للجاليات اإلفريقية

 4112/6/11 : 15بالحديقة الثقافية لألطفال بالسيدة زينب ويتضمن الملتقى

التاريخ الميعاد
الخميس 9 : 5
6/11

الفعاليات

المكان

7: 5

القا ة متعددة األغراض

4112/6/16

الحياة فى إفريقيا
أ.محمد مصطفى وزارة
البيئة
ورش فنون تشكيلية
مقدمة من المركز القومى
لثقافة الطفل
 ورشة أ الم إفريقية
 ورشة أورجامى
 ورشة رسم حر
 ورشة فنون تشكيلية
مقدمة من وزارة البيئة
( مجسم نهر النيل )
مسابقة نهر النيل

(مكتبة الء حمروش )
 ورش حكى حكايات
شعبية إفريقية (مكتبة
كامل كيالنى)
روض فنية :
فقرات فنية :
 الساحر
 األراجوز
 رض فنى مقدم من
جمعية آباء و أبناء
(رقص صعيدى)
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9:7

القا ة متعددة األغراض

9:7

يومــــــــيــا :معرض إلصدارات و مطبوعات المركز  -معرض لوحات لألعمال الفائزة فى مساققات المركز -معرض لمنتجات
الىىورش الخاصىىة قىىالمركز -معىىرض لمنتجىىات الجمعيىىات األهليىىة العاملىىة م ى األطفىىال المعاقين(جمعيىىة أصىىدقاء الموهىىوقين) -
معرض للجاليات اإلفريقية

األحد
4112/6/15

5 : 2331

استقبال األطفال قعرض
التنورة
حفل االفتتاح :
السالم الجمهورى
القععرآن الكععريم (الطفععل أحمععد
مسلم)
كلمة االفتتاح :الشا ر أشر
امر رئيس المركز
عرض فنى :
باليععت تحععت إشععرا د محمععد
حسانين)
عرض فنى :
مقدم من جمعية حبات القلوب:
لشان الزم نكون مع بعض.
لمونا فى مدرستنا .
خمس قارات.
فقرة ز و غناء.
عروض فنية :
مقدمععععة مععععن مدرسععععة الحريععععة
للغات :إلقاء
غناء باللغة اإلنجليزية
غناء باللغة األلمانية
غناء باللغة الفرنسية
إلقاء شعر
مقععععدم مععععن االتحععععاد الععععوطنى
للنساء الجزائريات
(رصد الكواكب والنجوم)
مقععدم مععن الجمعيععة المصععرية
لعلوم الفلك

الميعاد
 6: 5ندوة نهرالنيل :نبض

يومــــــــيــا :معرض إلصدارات و مطبوعات المركز  -معرض لوحات لألعمال الفائزة فى مساققات المركز-
معرض لمنتجات الورش الخاصة قالمركز -معرض لمنتجات الجمعيات األهلية العاملة م األطفال
المعاقين(جمعية أصدقاء الموهوقين)  -معرض للجاليات اإلفريقية

التاريخ الميعاد

الفعاليات

المكان

التاريخ
إالثنين

الفعاليات

المكان

الثالثاء
6/17

6: 5

7: 6

األرقعاء
6/19

6:5
7:6

9:7

ندوة :
حكايات شعبية أفريقية
أ .سامى حنا
ورش فنون تشكيلية :
مقدمععععة مععععن المركععععز القععععومى
لثقافة الطفل
أ الم إفريقية
أورجامى
ورش عمىىىىىىىىل إكسسىىىىىىىىوارات:
مقدمععة مععن المركععز االستكشععافى
بالفيوم ورسم بالرمال
ورش أدقية :
حكايعات شعععبية أفريقيععة (مكتبععة
الء حمروش – كامل كيالنى
عروض فنية :
األراجوز

القا ة متعددة األغراض

9:7

ندوة:
النيل شريان الحياة
ورش فنون تشكيلية:
مقدمعععة معععن المركعععز القعععومى
لثقافة الطفل :
ورشة أورجامى
أ الم إفريقية
رسم حر
مسعععابقة عععن الحيوانعععات فعععى
نهععععر النيععععل (بمكتبععععة ععععالء
حمروش  -كامل كيالنى )
عروض فنية :
األراجوز
رض فنعى مقعدم معن جمعيعة
البلقينى

يومــــــــيـىىـا :معىىرض إلصىىدارات و مطبوعىىات المركىىز  -معىىرض لوحىىات لألعمىىال الفىىائزة فىىى مسىىاققات المركىىز-
معىىىىرض لمنتجىىىىات الىىىىورش الخاصىىىىة قىىىىالمركز -معىىىىرض لمنتجىىىىات الجمعيىىىىات األهليىىىىة العاملىىىىة مىىىى األطفىىىىال
المعاقين(جمعية أصدقاء الموهوقين)

التاريخ الميعاد الفعاليات

المكان

أهداف الملتقى :
تدعيم التواصل بين أطفال قارة إفريقيا وخاصة دول حوض النيل .

رصد الحلول المبتكرة لحلل مكلكلة الفقلر ونقلم الميلاى التلر لتتمرض للم مصلر علام

.3892

التملر علللر حللول الطفللال المبتكلرة للمحافنللة علللر نملر النيللل وحمايتلم مللن التلللو

إلر جانب المحافنة علر المياى وتركيد اال تمالك.

نهر النيل و دول حوض النيل

أيللادغ ص ل يرة ة رقيقللة ة ناعمللة ة تتكللابك اليللوم لتةللا ب ل رة حللب فللر حديقللة قافيللة

أرةللما طيبللة نرويمللا بميللاى نمرالنيللل المنلليم كلريان الحيللاى فللر الج للد اإلفريقللر  .تلللك

هر فكرة " ملتقر الطفل اإلفريقر الول " ال غ يجملا اليلوم أبنلاا جاليلال دول إفريقيلا

ليللرغ كللل منللا أخيللم عللن قللربة فت للمدنا الفنللون وتقربنللا ال قافللال وتجممنللا الصللداقال
لنملن للمالم أن الصداقة بيننا  -أطفال اليلوم رجلاالل ال لد -أقلوغ ربلاط نتماهلد عليلم

.

 -فر الل ة ال احلية ت مر دول حوض النيل بدول " الندوجو" وممناها اإلخاا وهر

الدول التر يخترق النمر أراةيما وتقا فر حوض النمر ولما مصلحة فر مياهم التر
يجللرغ عبللر أ ارةلليما النمللار الم يللة لنمللر النيللل 8وهللر مللن المنبللا إلللر المصللب :

(بورندغ  -رواندغ -تنزانيا -كينيلا -الكون والديمقراطيلة -أوغنلدا -أ يوبيلا -أريتريلا -
جنوب ال ودان -ال ودان – مصر).

يمتبر نمر النيل أطول أنمار المالم إ يبلغ طولم أك ر ملن 5568كلم نابملام ملن بحيلرة

فيكتوريا جنوبام نحو مصبم فر البحر البيض المتو ط كماالم.

با م ه ا النمرالمنيم ال غ قد م أجدادنا وأق لم المصلرغ القلديم أن يحلافن عليلمة وأال

يلو مياهمة وأن يحميم ويقلدم للم القلرابين ة وقاملل عللر ةلفافم حةلارال عنيملةة
نجتما فر ه ا الملتقر .

