جدول أنشطة
املركز القوىم لثقافة الطفل
خالل شهر أغسطس 2019

اليوم
امخليس
2019/8/1

التوقيت
11ص1:ظ
11ص1:ظ
11ص1:ظ
11ص1:ظ

نوع النشاط
ورشة تعلمي الرمس (الفن حياة)

ماكن اقامة النشاط
مكتبة اكمل الكيالىن

قراءة حرة ومسابقات

مكتبة اكمل الكيالىن

تصنيع خفار

جحرة الفنون التشكيلية

ورشة اكوتش العربيات الباىل لزتيني احلدائق
جحرة الركن الخرض

5م7:م

ورشة تعلمي الرمس – ورشة تعلمي الكرفتس والورجاىم

10ص12:ظ
5م7:م

معل نرشة للمكتبة تقوم الطفال فهيا بكتابة نبذة عن أنشطة
املكتبة اخملتلفة وأمهيهتا

مكتبة عالء محروش

5م7:م

ورشة معل ماكيت جمسم من اخلشب عن احلياة اليومية
للمرصى القدمي

جحرة املتحف

6م7:م
5م7:م

لقاء مع اكتب أو شاعر
جتميع فريق املهرج الصغري (عامل دجيا)

املرسح الكبري
املرسح الكبري

5.30م6:م

عرض أوىل حلقات اخلروف شون

جحرة السيامن

ورش فنية وتمنية همارات
4م7:م
5م6:م
7م8:م

امجلعة
2019/8/2

وندوة عن كيف تعاملني طفكل املعاق
ورشة تمنية االبداع
عرض فرقة مرسح احلديقة

أمام جحرة ذوى اهلمم
املرسح الكبري
املرسح الكبري

5م7:م

ورشة معل ماكيت جمسم من اخلشب عن احلياة اليومية
للمرصى القدمي

جحرة املتحف

5م 7 :م

رمس عىل الوجه

جحرة السيامن

7م8:م
8م9:م

عرض فرقة مرسح احلديقة
عرض السريك

املرسح الكبري
املرسح الكبري

مس ئول النشاط
فنون تشكيلية املركز
أمال جامل – ميرسة خريى
مكتبة اكمل الكيالىن
والء محمد – مىن بدر
اندى فنون تشكيلية
س يد فؤاد
اندى الركن الخرض
اميان صربى  -أمرية صربى  -منال
جمدى  -حنان املفىت – والء نبيل
مكتبة عالء محروش
اميان أسامة – ايناس محدى
عبري ايسني
اندى متحف الطفل
ش اميء مصطفى  -صفوت جودة
وفؤاد س يد(قسم الفنون)
والء محمد
محدى جمدى
اندى السيامن
مروة أمحد – رهيام جامل
جهيان محمد
قسم ذوى اهلمم
منال منيب – مروة أمحد
ومدحية الصباح
اجنى مدثر
فريق مرسح احلديقة
رهيام صبحى -اسالم محمد
اندى متحف الطفل
صفوت جودة
وفؤاد س يد(قسم الفنون)
اندى السيامن
رهيام جامل
فريق مرسح احلديقة
رهيام صبحى -اسالم محمد
البيت الفىن للفنون الشعبية
والاس تعراضية

اليوم

السبت
2019/8/3

التوقيت

نوع النشاط

ماكن اقامة النشاط

10ص12:ظ

اللعاب الشعبية عند املرصيني القدماء

جحرة املتحف

11ص1:ظ
5م7:م

تلوين عىل الفخار
تصنيع خفار

جحرة الفنون التشكيلية

5م 7:م

ورشة حىك

مكتبة اكمل الكيالىن

5م 7 :م

رمس عىل الوجه

جحرة السيامن

6م7:م
6م7:م
8م9:م
11ص1:ظ

الحد
2019/8/4

ورشة وحصة موس يقى
عرض عرائس القفاز
عرض السريك

مكتبة اكمل الكيالىن
املرسح الكبري
املرسح الكبري

ورشة حىك ومسابقات واالعالن عن اندى الدب

مكتبة اكمل الكيالىن

11ص1:ظ

تلوين عىل الفخار

جحرة الفنون التشكيلية

10ص12:ظ
5م7:م

ورشة "املنضدة املس تديرة" يقسم املرتددين لفريقني ويمت
النقاش بيهنم

مكتبة عالء محروش

10ص12:ظ
5م7:م

ورشة معل اخلروف شون
ورشة معل اخلروف شون

جحرة السيامن

5م7:م

ورشة معل ماكيت جمسم من اخلشب عن احلياة اليومية
للمرصى القدمي

جحرة املتحف

5م7:م

جتميع فريق املهرج الصغري (عامل دجيا)

املرسح الكبري

5م7:م

ورشة تعلمي فن الكوالج

جحرة الركن الخرض

4م7:م

تمنية همارات ،ورمس حر ،وندوة مع أولياء المور عن
سالمة الغذاء وتطبيقها عىل الطفال ذوى اهلمم

أمام جحرة ذوى اهلمم

6م7:م

عرض فريق ذوى االعاقة من فريق احلديقة

املرسح الكبري

مس ئول النشاط
اندى متحف الطفل
ش اميء مصطفى  -صفوت جودة
وفؤاد س يد(قسم الفنون)
اندى فنون تشكيلية
س يد فؤاد  -رانيا عبد هللا
مكتبة اكمل الكيالىن
والء محمد
اندى السيامن
رهيام جامل
كورال سالم احلديقة
وائل عوض
رمحة حمجوب
البيت الفىن للفنون الشعبية
والاس تعراضية
مكتبة اكمل الكيالىن
والء محمد – فيفيان منري -مىن بدر
اندى فنون تشكيلية
رانيا عبد هللا
مكتبة عالء محروش
اميان أسامة – ايناس محدى
عبري ايسني
اندى السيامن
مروة أمحد  -جهيان محمد
اندى متحف الطفل
صفوت جودة
وفؤاد س يد(قسم الفنون)
محدى جمدى
اندى الركن الخرض
اميان صربى  -أمرية صربى  -منال
جمدى  -حنان املفىت – والء نبيل
قسم ذوى اهلمم
منال منيب – مروة أمحد
ومروة عادل(قسم الصحة)

اليوم

التوقيت

نوع النشاط
عرض حلقات اخلروف شون

11ص12:ظ
11ص1:ظ
11ص1:ظ
10ص12:ظ

الثنني
2019/8/5

جحرة السيامن
ورشة تعلمي الرمس (الفن حياة)

مكتبة اكمل الكيالىن

ورشة حىك ومسابقات وقراءة حرة

مكتبة اكمل الكيالىن

اللعاب الشعبية عند املرصيني القدماء

جحرة املتحف

معل دورة اسعافات أولية لطالب ادارات املوهوبني
10ص2:ظ

وورشة تمنية االبداع

الربجوةل

11ص1:ظ

تشكيل ابلصلصال والورق والطني
تصنيع خفار

جحرة الفنون التشكيلية

5م7:م

ورشة تعلمي الرمس

جحرة الركن الخرض

10ص12:ظ
5م7:م

ورشة تعلمي الطفال ماهية الرتاث الغري مادى وتعريف
الطفال ابلرتاث الشعىب املرصى

مكتبة عالء محروش

6م7:م

ندوة عن الرتبية البيئية وتمنية الوعى البيىئ عند الطفال،
وورشة تدوير خملفات من البالستيك

جحرة السيامن

11ص1:ظ
11ص1:ظ
5م7:م
11ص1:ظ

ورشة حىك عن قناة السويس القدمية وتأمميها ومراحل
تطورها
تشكيل ابلصلصال والورق والطني
تصنيع خفار
معل جمسم عىل شلك معةل قناة السويس

الثالاثء
2019/8/6

ماكن اقامة النشاط

5م7:م
10ص12:ظ
5م7:م

ورشة حىك عن قناة السويس اجلديدة وأس باب حفرها
وأمهيهتا ملرص وممزياهتا
ومسابقات سني وجمي عن قناة السويس

مكتبة اكمل الكيالىن
جحرة الفنون التشكيلية
جحرة الركن الخرض
مكتبة عالء محروش

5م7:م

ورشة معل ماكيت جمسم من اخلشب عن احلياة اليومية
للمرصى القدمي

جحرة املتحف

5م7:م
6م7:م

جتميع فريق املهرج الصغري (عامل دجيا)
لقاء مع اكتب للتحدث عن قناة السويس

املرسح الكبري
املرسح الكبري

مس ئول النشاط
اندى السيامن
مروة أمحد – رهيام جامل
جهيان محمد
فنون تشكيلية املركز
أمال جامل –ميرسة خريى
مكتبة اكمل الكيالىن
والء محمد – فيفيان منري -مىن بدر
اندى متحف الطفل
ش اميء مصطفى  -صفوت جودة
وفؤاد س يد(قسم الفنون)
قسم املنظامت احلكومية وغري
احلكومية
منال منيب – اوجيىن صبحى
ومروة عادل(قسم الصحة)
واجنى مدثر
اندى فنون تشكيلية
س يد فؤاد  -رانيا عبد هللا
اندى الركن الخرض
اميان صربى  -أمرية صربى  -منال
جمدى  -حنان املفىت – والء نبيل
مكتبة عالء محروش
اميان أسامة – ايناس محدى
عبري ايسني
قسم البيئة
مايلك ميش يل
مكتبة اكمل الكيالىن
والء محمد – فيفيان منري -مىن بدر
اندى فنون تشكيلية
س يد فؤاد  -رانيا عبد هللا
اندى الركن الخرض
اميان صربى  -أمرية صربى  -منال
جمدى  -حنان املفىت – والء نبيل
مكتبة عالء محروش
اميان أسامة – ايناس محدى
عبري ايسني
اندى متحف الطفل
ش اميء مصطفى
محدى جمدى
والء محمد

اليوم

التوقيت
5.30م6:م

ابىق أنشطة
الثالاثء
2019/8/6

نوع النشاط
عرض حلقات اخلروف شون ،وفيمل فتحى اي وردة ،وبعد
عرض الفيمل يمت رشح كيفية صناعة فيمل كرتون
وورشة تعلميية عن كيفية كتابة سيناريو واخراج فيمل سيامن
(أ /شوىق حسن)

ماكن اقامة النشاط

مس ئول النشاط

جحرة السيامن

اندى السيامن
مروة أمحد – رهيام جامل
جهيان محمد

6م6.30:م
6.30م7:م

عرض الراجوز
عرض الساحر
عرض خيال الظل

10ص12:ظ

اللعاب الشعبية عند املرصيني القدماء

جحرة املتحف

10ص2:ظ

برانمج التأثري السلىب لللعاب االلكرتونية وندوة عن الثر
السلىب لها حيث تؤدى للعزةل

الربجوةل

7م7.30:م

املرسح الكبري
املرسح الكبري
املرسح الكبري

برانمج جيل يعرف اترخيه
10ص2:ظ
11ص1:ظ
الربعاء
2019/8/7

5م7:م

زايرة طالب من ادارة القبة جملمع الداين مع رشح اترخيى
للماكن

مجمع الداين

ورشة كيف تصنع كتابك
مكتبة اكمل الكيالىن
تمكةل ورشة كيف تصنع كتابك

11ص1:ظ
5م7:م
11ص1:ظ

تصنيع خفار
طباعة عىل الورق
ورشة اعادة تدوير

5م7:م
10ص12:ظ
5م7:م

ورشة تعلمي فن الكوالج
ورشة معل اخلروف شون
ورشة معل اخلروف شون
ندوة عن خلق سلوك بيىئ دلى الطفال وغرس القمي
اخلرضاء فهيم ،وورشة جعينة ورق (اعادة تصنيع الورق)

مكتبة اكمل الكيالىن

ورشة تعلمي "كيفية كتابة القصة"

مكتبة عالء محروش

جحرة الفنون التشكيلية
جحرة الركن الخرض

6م7:م
10ص12:ظ
5م7:م
6م7:م

ورشة وحصة موس يقى

جحرة السيامن

مكتبة اكمل الكيالىن

انرص عبد التواب
نبيل براكت
فريق مرسح احلديقة
رهيام صبحى -اسالم محمد
اندى متحف الطفل
ش اميء مصطفى
قسم املنظامت احلكومية وغري
احلكومية
منال منيب
ومروة عادل(قسم الصحة)
ومدحية الصباح
قسم املنظامت احلكومية وغري
احلكومية
اوجيىن صبحى
ومحمود محزة(قسم الحباث)
مكتبة اكمل الكيالىن
والء محمد – فيفيان منري
مىن بدر
اندى فنون تشكيلية
س يد فؤاد  -رانيا عبد هللا
اندى الركن الخرض
اميان صربى  -أمرية صربى  -منال
جمدى  -حنان املفىت – والء نبيل
اندى السيامن
مروة أمحد  -جهيان محمد
قسم البيئة
مايلك ميش يل
مكتبة عالء محروش
اميان أسامة – ايناس محدى
عبري ايسني
كورال سالم احلديقة
وائل عوض

اليوم

التوقيت
11ص1:ظ
11ص1:ظ
11ص1:ظ
11ص1:ظ

نوع النشاط
ورشة تعلمي الرمس (الفن حياة)

ماكن اقامة النشاط
مكتبة اكمل الكيالىن

قراءة حرة ومسابقات

مكتبة اكمل الكيالىن

تصنيع خفار

جحرة الفنون التشكيلية

ورشة اكوتش العربيات الباىل لزتيني احلدائق
جحرة الركن الخرض

5م7:م

امخليس
2019/8/8

ورشة تعلمي الرمس – ورشة تعلمي الكرفتس والورجاىم

10ص12:ظ
5م7:م

معل نرشة للمكتبة تقوم الطفال فهيا بكتابة نبذة عن أنشطة
املكتبة اخملتلفة وأمهيهتا

مكتبة عالء محروش

6م7:م

لقاء مع اكتب أو شاعر

املرسح الكبري

5م7:م

ورشة معل ماكيت جمسم من اخلشب عن احلياة اليومية
للمرصى القدمي

جحرة املتحف

5م7:م
4م7:م

جتميع فريق املهرج الصغري (عامل دجيا)
تمنية همارات ،وندوة عن دور الفن ىف التوافق النفىس دلى
املعاق

املرسح الكبري
أمام جحرة ذوى اهلمم

وندوة عن كيف تفهمني لغة اشارة ابنك
عرض فيمل عيد الحضى
5.30م6:م
5م6:م
7م8:م

امجلعة
2019/8/9

ورشة تمنية االبداع
عرض فرقة مرسح احلديقة

املرسح الكبري
املرسح الكبري

5م 7 :م

رمس عىل الوجه

جحرة السيامن

8م9:م

قسم ذوى اهلمم
منال منيب – مروة أمحد
ومدحية الصباح

اجنى مدثر

5م7:م

عرض السريك

مكتبة عالء محروش
اميان أسامة – ايناس محدى -
عبري ايسني
والء محمد
اندى متحف الطفل
ش اميء مصطفى  -صفوت جودة
وفؤاد س يد(قسم الفنون)
محدى جمدى

جحرة السيامن

ورشة معل ماكيت جمسم من اخلشب عن احلياة اليومية
للمرصى القدمي

7م8:م

اندى الركن الخرض
اميان صربى  -أمرية صربى  -منال
جمدى  -حنان املفىت – والء نبيل

اندى السيامن
مروة أمحد – رهيام جامل
جهيان محمد

جحرة املتحف

عرض فرقة مرسح احلديقة

مس ئول النشاط
فنون تشكيلية املركز
أمال جامل – ميرسة خريى
مكتبة اكمل الكيالىن
والء محمد – مىن بدر
اندى فنون تشكيلية
س يد فؤاد

املرسح الكبري
املرسح الكبري

فريق مرسح احلديقة
رهيام صبحى -اسالم محمد
اندى متحف الطفل
صفوت جودة
وفؤاد س يد(قسم الفنون)
اندى السيامن
رهيام جامل
فريق مرسح احلديقة
رهيام صبحى -اسالم محمد
البيت الفىن للفنون الشعبية
والاس تعراضية

من السبت املوافق  2019/8/10اىل الثالاثء املوافق  : 2019/8/13عطةل عيد الحضى املبارك

اليوم

التوقيت

الربعاء
2019/8/14

عرض السريك

ــاء
من الســــــــــاعــــــة  6مــســــــــ ً
ــــاء الـــــــى  10مــســـــــــ ً

الاحــتــفـــــــــــــــــــال بــعــيـــــــــــــــــد الضــحــى الـــمــبــــــــــــــــــــــــارك

امخليس
2019/8/15

نوع النشاط
املرسح السود
عرض فرقة مرسح احلديقة

ورشة طباعة عىل اخليش ومنتجات من اخليش
لقاء مع اكتب من كتّاب الطفال ومعل حوار مع الطفال
عن عيد الحضى وعاداته وتقاليده
لعبة ابزل عىل شلك خروف العيد

ماكن اقامة النشاط
املرسح الكبري

مس ئول النشاط
شعبان أبو الفضل

املرسح الكبري

رهيام صبحى – اسالم محمد

املرسح الكبري
مكتبة اكمل الكيالىن
املرسح الكبري

ورشة اعادة تدوير معل كروت هتنئة مبناس بة العيد
ألعاب ومسابقات ترفهيية للطفال وتوزيع هدااي عينية

مكتبة اكمل الكيالىن

ندوة تفاعلية حتت عنوان "عيدك بصحة"

الربجوةل

رمس عىل الوجه وعرض احللقة الخرية من اخلروف شون

جحرة السيامن
جحرة املتحف

عرض الراجوز

املرسح الكبري

عرض كورال

املرسح الكبري

عروض فنية يقدهما فريق ذوى اهلمم للحديقة
وتمنية همارات
ورمس عىل الوجه
عرض فرقة مرسح احلديقة
عرض السريك
املرسح السود

والء محمد
اجنى مدثر

جحرة الركن الخرض

حمىك عن مظاهر الاحتفال بعيد الحضى

مرسح العرائس البيت الفىن
للمرسح
فنون تشكيلية املركز
مىن متوىل

املرسح الكبري
املرسح الكبري
املرسح الكبري
املرسح الكبري

اندى الركن الخرض
أمرية صربى  -حنان املفىت
مكتبة اكمل الكيالىن
والء محمد
قسم الصحة
مروة عادل
اندى السيامن
مروة أمحد – رهيام جامل
جهيان محمد
اندى متحف الطفل
ش اميء مصطفى  -صفوت جودة
انرص عبد التواب – أمحد جابر
كورال سالم احلديقة
وائل عوض
قسم املنظامت احلكومية وغري
احلكومية
منال منيب – أوجيىن صبحى
فريق مرسح احلديقة
رهيام صبحى -اسالم محمد
مرسح العرائس البيت الفىن
للمرسح
شعبان أبو الفضل

اليوم

امجلعة
2019/8/16

التوقيت

نوع النشاط

ماكن اقامة النشاط

5م7:م

ورشة معل ماكيت جمسم من اخلشب عن احلياة اليومية
للمرصى القدمي

جحرة املتحف

5م 7 :م

رمس عىل الوجه

جحرة السيامن

مس ئول النشاط
اندى متحف الطفل
صفوت جودة
وفؤاد س يد(قسم الفنون)
اندى السيامن
رهيام جامل

7م8:م

عرض فرقة مرسح احلديقة

املرسح الكبري

رهيام صبحى -اسالم محمد

8م9:م

السبت
2019/8/17

10ص12:ظ

اللعاب الشعبية عند املرصيني القدماء

جحرة املتحف

5م 7:م

ورشة حىك

مكتبة اكمل الكيالىن

11ص1:ظ
5م7:م

تلوين عىل الفخار
تصنيع خفار

جحرة الفنون التشكيلية

5م 7 :م

رمس عىل الوجه

جحرة السيامن

6م7:م
6م7:م
8م9:م
11ص1:ظ

الحد
2019/8/18

عرض السريك

املرسح الكبري

ورشة وحصة موس يقى
عرض عرائس القفاز
عرض السريك

مكتبة اكمل الكيالىن
املرسح الكبري
املرسح الكبري

ورشة حىك ومسابقات واالعالن عن اندى الدب

مكتبة اكمل الكيالىن

10ص12:ظ
5م7:م

ورشة "املنضدة املس تديرة" يقسم املرتددين لفريقني ويمت
النقاش بيهنم

مكتبة عالء محروش

11ص1:ظ

تلوين عىل الفخار

جحرة الفنون التشكيلية

10ص12:ظ
5م7:م

ورشة ماساكت خشصية كرتونية
ورشة ماساكت خشصية كرتونية

جحرة السيامن

4م6:م
4م6:م
5م7:م
4م7:م

6م7:م

ورشة تعلمي فن الكوالج
منتدى ثقافة الطفل
ندوة عن واقع أدب الطفال ىف مرص والوطن العرىب
جتميع فريق املهرج الصغري (عامل دجيا)
تمنية همارات ،وورشة تعلمي مكبيوتر يقدهما مدربني من ادارة
المتكني الثقاىف ،وندوة مع أولياء المور عن سالمة الغذاء
وتطبيقها ع الطفال ذوى اهلمم
عرض فريق ذوى االعاقة من فريق احلديقة

جحرة الركن الخرض

البيت الفىن للفنون الشعبية
والاس تعراضية
اندى متحف الطفل
ش اميء مصطفى  -صفوت جودة
وفؤاد س يد(قسم الفنون)
مكتبة اكمل الكيالىن
مىن بدر
اندى فنون تشكيلية
س يد فؤاد  -رانيا عبد هللا
اندى السيامن
رهيام جامل
كورال سالم احلديقة
وائل عوض
رمحة حمجوب
البيت الفىن للفنون الشعبية
والاس تعراضية
مكتبة اكمل الكيالىن
والء محمد – فيفيان منري -مىن بدر
مكتبة عالء محروش
اميان أسامة – ايناس محدى
عبري ايسني
اندى فنون تشكيلية
رانيا عبد هللا
اندى السيامن
مروة أمحد  -جهيان محمد
اندى الركن الخرض
اميان صربى  -أمرية صربى -منال
جمدى  -حنان املفىت – والء نبيل

اجمللس العىل للثقافة

وليد كامل

املرسح الكبري

محدى جمدى

أمام جحرة ذوى اهلمم
املرسح الكبري

قسم ذوى اهلمم
منال منيب – مروة أمحد
ومروة عادل(قسم الصحة)

اليوم

التوقيت

نوع النشاط

ماكن اقامة النشاط

ابىق أنشطة الحد
2019/8/18

5م7:م

ورشة معل ماكيت جمسم من اخلشب عن احلياة اليومية
للمرصى القدمي

جحرة املتحف

11ص1:ظ

ورشة طباعة عىل اخليش ومنتجات من اخليش

مكتبة اكمل الكيالىن

ورشة حىك ومسابقات وقراءة حرة

مكتبة اكمل الكيالىن

11ص1:ظ

10ص2:ظ

ورشة مشغوالت يدوية ابخلرز ،ومعل دورة اسعافات
أولية لطالب ادارات املوهوبني ،ومعل ورش الدارات
املوهوبني من مدارس الصم والبمك والرتبية الفكرية من قبل
ادارة المتكني الثقاىف

الربجوةل

ورشة تمنية ابداع
10ص12:ظ
الثنني
2019/8/19

11ص1:ظ

اللعاب الشعبية عند املرصيني القدماء
تشكيل ابلصلصال والورق والطني
تصنيع خفار
ورشة تعلمي الرمس

5م7:م

جحرة املتحف
جحرة الفنون التشكيلية
جحرة الركن الخرض

10ص12:ظ
5م7:م

ورشة تعلمي الطفال ماهية الرتاث الغري مادى وتعريف
الطفال ابلرتاث الشعىب املرصى

مكتبة عالء محروش

11ص12:ظ

عرض فيمل ال للعنف ،وفيمل فتحى اي وردة

جحرة السيامن

ندوة عن كيفية ترش يد اس هتالك الطاقة
5م6:م
6م7:م
11ص1:ظ

الثالاثء
2019/8/20

ومعل اكرت من اخمللفات الورقية والرمس علهيا

جحرة السيامن

لقاء مع رئيس حترير جمةل أطفال

املرسح الكبري

ورشة حىك عن خشصية أدبية (طه حسني) وسريته اذلاتية

مكتبة اكمل الكيالىن

11ص1:ظ

ورشة اعادة تدوير ،وورشة اكوتش العربيات الباىل لزتيني
احلدائق
ورشة تعلمي الكرفتس والورجاىم

جحرة الركن الخرض

10ص12:ظ
5م7:م

ورشة حىك عن هنر النيل ومعل حلقة مناقشة عن هنران
الغاىل وتعريف الطفال بأمهيته ملرص

مكتبة عالء محروش

11ص1:ظ

تشكيل ابلصلصال والورق والطني
تصنيع خفار

جحرة الفنون التشكيلية

5م7:م

مس ئول النشاط
اندى متحف الطفل
صفوت جودة
وفؤاد س يد(قسم الفنون)
فنون تشكيلية املركز
مىن متوىل
مكتبة اكمل الكيالىن
والء محمد – فيفيان منري -مىن بدر
قسم املنظامت احلكومية وغري
احلكومية
منال منيب – اوجيىن صبحى
ومروة عادل(قسم الصحة)
واجنى مدثر
اندى متحف الطفل
ش اميء مصطفى  -صفوت جودة
وفؤاد س يد(قسم الفنون)
اندى فنون تشكيلية
س يد فؤاد  -رانيا عبد هللا
اندى الركن الخرض
اميان صربى  -أمرية صربى  -منال
جمدى  -حنان املفىت – والء نبيل
مكتبة عالء محروش
اميان أسامة – ايناس محدى
عبري ايسني
اندى السيامن
مروة أمحد – رهيام جامل
جهيان محمد
قسم البيئة
مايلك ميش يل
والء محمد
مكتبة اكمل الكيالىن
والء محمد – فيفيان منري -مىن بدر
اندى الركن الخرض
اميان صربى  -أمرية صربى  -منال
جمدى  -حنان املفىت – والء نبيل
مكتبة عالء محروش
اميان أسامة – ايناس محدى
عبري ايسني
اندى فنون تشكيلية
س يد فؤاد  -رانيا عبد هللا

اليوم

التوقيت
5م7:م
5م7:م

ابىق أنشطة
الثالاثء
2019/8/20

5.30م6:م
6م6.30:م
6.30م7:م
7م7.30:م
10ص12:ظ

نوع النشاط
ورشة معل ماكيت جمسم من اخلشب عن احلياة اليومية
للمرصى القدمي
جتميع فريق املهرج الصغري (عامل دجيا)
عرض فيمل ال للعنف ،وفيمل فتحى اي وردة ،وبعد عرض
الفيمل يمت رشح كيفية صناعة فيمل كرتون
وورشة تعلميية عن كيفية كتابة سيناريو واخراج فيمل سيامن
(أ /شوىق حسن)
عرض الراجوز
عرض الساحر
عرض خيال الظل
اللعاب الشعبية عند املرصيني القدماء

ماكن اقامة النشاط
جحرة املتحف
املرسح الكبري
جحرة السيامن
املرسح الكبري
املرسح الكبري
املرسح الكبري
جحرة املتحف

برانمج التأثري السلىب لللعاب االلكرتونية
10ص2:ظ
11ص1:ظ
5م7:م
الربعاء
2019/8/21

وندوة عن الثر السلىب لها حيث تؤدى للعزةل

الربجوةل

ورشة كيف تصنع كتابك
مكتبة اكمل الكيالىن
تمكةل ورشة كيف تصنع كتابك

مس ئول النشاط
اندى متحف الطفل
ش اميء مصطفى
محدى جمدى
اندى السيامن
مروة أمحد – رهيام جامل
جهيان محمد
انرص عبد التواب
نبيل براكت
فريق مرسح احلديقة
رهيام صبحى -اسالم محمد
اندى متحف الطفل
ش اميء مصطفى
قسم املنظامت احلكومية وغري
احلكومية
منال منيب – أوجيىن صبحى
ومروة عادل(قسم الصحة) ومدحية
الصباح
مكتبة اكمل الكيالىن
والء محمد – فيفيان منري
مىن بدر
اندى فنون تشكيلية
س يد فؤاد  -رانيا عبد هللا
اندى الركن الخرض
اميان صربى  -أمرية صربى  -منال
جمدى  -حنان املفىت – والء نبيل
اندى السيامن
مروة أمحد  -جهيان محمد
مكتبة عالء محروش
اميان أسامة – ايناس محدى
عبري ايسني

11ص1:ظ
5م7:م
11ص1:ظ

تصنيع خفار
طباعة عىل الورق
ورشة اعادة تدوير

5م7:م
10ص12:ظ
5م7:م

ورشة تعلمي فن الكوالج
ورشة ماساكت خشصية كرتونية
ورشة ماساكت خشصية كرتونية

10ص12:ظ
5م7:م

ورشة تعلمي "كيفية كتابة القصة"

مكتبة عالء محروش

6م7:م

ندوة عن كيفية احلفاظ عىل البيئة بأساليب سهةل للطفال،
وورشة أورجاىم

مكتبة اكمل الكيالىن

قسم البيئة
مايلك ميش يل

مكتبة اكمل الكيالىن

كورال سالم احلديقة
وائل عوض

جحرة الفنون التشكيلية
جحرة الركن الخرض

6م7:م

ورشة وحصة موس يقى

جحرة السيامن

اليوم

التوقيت

نوع النشاط

ماكن اقامة النشاط

11ص1:ظ

ورشة طباعة عىل اخليش ومنتجات من اخليش

مكتبة اكمل الكيالىن

قراءة حرة ومسابقات

مكتبة اكمل الكيالىن

تصنيع خفار

جحرة الفنون التشكيلية

11ص1:ظ
11ص1:ظ
11ص1:ظ

ورشة اكوتش العربيات الباىل لزتيني احلدائق
جحرة الركن الخرض

5م7:م

امخليس
2019/8/22

ورشة تعلمي الرمس– ورشة تعلمي الكرفتس والورجاىم

10ص12:ظ
5م7:م

معل نرشة للمكتبة تقوم الطفال فهيا بكتابة نبذة عن أنشطة
املكتبة اخملتلفة وأمهيهتا

6م7:م

لقاء مع اكتب أو شاعر
تمنية همارات كشفية وبروفات لفريق ذوى اهلمم للحديقة

4م7:م

5م7:م
5م7:م

وندوة عن التوحد عند الطفل املعاق
ورشة معل ماكيت جمسم من اخلشب عن احلياة اليومية
للمرصى القدمي
جتميع فريق املهرج الصغري (عامل دجيا)
عرض فيمل احلاجة لؤلؤ

5.30م6:م
5م6:م
7م8:م

امجلعة
2019/8/23

مكتبة عالء محروش
املرسح الكبري
أمام جحرة ذوى اهلمم

جحرة املتحف
املرسح الكبري
جحرة السيامن

ورشة تمنية االبداع
عرض فرقة مرسح احلديقة

املرسح الكبري
املرسح الكبري

5م7:م

ورشة معل ماكت جمسم من اخلشب عن احلياة اليومية
للمرصى القدمي

جحرة املتحف

5م 7 :م

رمس عىل الوجه

جحرة السيامن

7م8:م
8م9:م

عرض فرقة مرسح احلديقة
عرض السريك

املرسح الكبري
املرسح الكبري

مس ئول النشاط
فنون تشكيلية املركز
مىن متوىل
مكتبة اكمل الكيالىن
والء محمد  -مىن بدر
اندى فنون تشكيلية
س يد فؤاد
اندى الركن الخرض
اميان صربى  -أمرية صربى  -منال
جمدى  -حنان املفىت – والء نبيل
مكتبة عالء محروش
اميان أسامة – ايناس محدى
عبري ايسني
والء محمد
قسم ذوى اهلمم
منال منيب – مروة أمحد
ومدحية الصباح
اندى متحف الطفل
ش اميء مصطفى  -صفوت جودة
وفؤاد س يد(قسم الفنون)
محدى جمدى
اندى السيامن
مروة أمحد – رهيام جامل
جهيان محمد
اجنى مدثر
فريق مرسح احلديقة
رهيام صبحى -اسالم محمد
اندى متحف الطفل
صفوت جودة
وفؤاد س يد(قسم الفنون)
اندى السيامن
رهيام جامل
فريق مرسح احلديقة
رهيام صبحى -اسالم محمد
البيت الفىن للفنون الشعبية
والاس تعراضية

اليوم

السبت
2019/8/24

التوقيت

نوع النشاط

ماكن اقامة النشاط

10ص12:ظ

اللعاب الشعبية عند املرصيني القدماء

جحرة املتحف

5م 7 :م

ورشة حىك

مكتبة اكمل الكيالىن

11ص1:ظ
5م7:م

تلوين عىل الفخار
تصنيع خفار

جحرة الفنون التشكيلية

5م 7 :م

رمس عىل الوجه

جحرة السيامن

6م7:م
6م7:م
8م9:م

ورشة وحصة موس يقى
عرض عرائس القفاز
عرض السريك

مكتبة اكمل الكيالىن
املرسح الكبري
املرسح الكبري

مس ئول النشاط
اندى متحف الطفل
ش اميء مصطفى  -صفوت جودة
وفؤاد س يد(قسم الفنون)
مكتبة اكمل الكيالىن
والء محمد
اندى فنون تشكيلية
س يد فؤاد  -رانيا عبد هللا
اندى السيامن
رهيام جامل
كورال سالم احلديقة
وائل عوض
رمحة حمجوب
البيت الفىن للفنون الشعبية
والاس تعراضية

الاحتفال برأس الس نة الهجرية من يوم الحد  2019/8/25اىل يوم السبت 2019/8/31
11ص1:ظ

ورشة حىك عن الهجرة النبوية واالعالن عن اندى الدب

مكتبة اكمل الكيالىن

مكتبة اكمل الكيالىن
والء محمد – فيفيان منري -مىن بدر

جحرة الركن الخرض

اجنى مدثر

10ص12:ظ

لعبة عن الس نة الهجرية

10ص12:ظ
5م7:م

ورشة "املنضدة املس تديرة" يقسم املرتددين لفريقني ويمت
النقاش بيهنم

مكتبة عالء محروش

11ص1:ظ

تلوين عىل الفخار

جحرة الفنون التشكيلية

10ص12:ظ

ورشة معل جمسم عن غار ثور مبناس بة رأس الس نة الهجرية

5م7:م

ورشة معل جمسم عن غار ثور مبناس بة رأس الس نة الهجرية

5م7:م

ورشة تعلمي فن الكوالج

4م7:م

تمنية همارات ،وورشة تعلمي مكبيوتر يقدهما مدربني من ادارة
المتكني الثقاىف ،وندوة عن املشألك الىت تواجه أولياء المور
ىف التعامل مع أوالدمه من ذوى اهلمم من الناحية النفس ية
والغذائية ابلتعاون مع د /وليد اندى من ادارة المتكني الثقاىف

جحرة السيامن
الحد
2019/8/25

6م7:م
5م7:م
5م7:م

جحرة الركن الخرض

مكتبة عالء محروش
اميان أسامة – ايناس محدى
عبري ايسني
اندى فنون تشكيلية
رانيا عبد هللا
اندى السيامن
مروة أمحد  -جهيان محمد
اندى الركن الخرض
اميان صربى  -أمرية صربى  -منال
جمدى  -حنان املفىت – والء نبيل

أمام جحرة ذوى اهلمم
قسم ذوى اهلمم
منال منيب – مروة أمحد
ومروة عادل(قسم الصحة)

عرض فريق ذوى االعاقة من فريق احلديقة

املرسح الكبري

جتميع فريق املهرج الصغري (عامل دجيا)

املرسح الكبري

ورشة معل ماكيت جمسم من اخلشب عن احلياة اليومية
للمرصى القدمي

جحرة املتحف

محدى جمدى
اندى متحف الطفل
صفوت جودة
وفؤاد س يد(قسم الفنون)

اليوم

التوقيت

نوع النشاط

ماكن اقامة النشاط

11ص1:ظ

ورشة طباعة عىل اخليش ومنتجات من اخليش

مكتبة اكمل الكيالىن

ورشة حىك ومسابقات عن الهجرة النبوية

مكتبة اكمل الكيالىن

10ص12:ظ

اللعاب الشعبية عند املرصيني القدماء

جحرة املتحف

10ص2:ظ

ورشة مشغوالت يدوية ابخلرز ،ومعل دورة اسعافات
أولية لطالب ادارات املوهوبني ،ومعل ورش الدارات
املوهوبني من مدارس الصم والبمك والرتبية الفكرية من قبل
ادارة المتكني الثقاىف
ولعبة عن الس نة الهجرية

الربجوةل

11ص12:ظ

عرض فيمل دموع زهرة ،وفيمل الوطن

جحرة السيامن

11ص1:ظ

تشكيل ابلصلصال والورق والطني
تصنيع خفار

جحرة الفنون التشكيلية

11ص1:ظ

الثنني
2019/8/26

5م7:م
10ص12:ظ
5م7:م
5م6:م
6م7:م
11ص1:ظ
11ص1:ظ
5م7:م
11ص1:ظ
الثالاثء
2019/8/27

5م7:م
10ص12:ظ
5م7:م

ورشة تعلمي الرمس
ورشة حىك عن جهرة الرسول من مكة للمدينة ،وتعريف
الطفال ابلتقومي الهجرى وأسامء الشهور
معل نتيجة حائط ابلشهور العربية
ندوة عن تدوير اخمللفات وكيفية اس تغاللها
وورشة تدوير خملفات من الاكرتون

جحرة الركن الخرض
مكتبة عالء محروش

جحرة السيامن

لقاء مع رئيس حترير جمةل أطفال

املرسح الكبري

ورشة حىك عن الهجرة النبوية

مكتبة اكمل الكيالىن

تشكيل ابلصلصال والورق والطني
تصنيع خفار

جحرة الفنون التشكيلية

ورشة اعادة تدوير وورشة اكوتش العربيات الباىل لزتيني
احلدائق
ورشة تعلمي الكرفتس والورجاىم
ورشة حىك عن جهرة الرسول من مكة للمدين،وتعريف
الطفال ابلتقومي الهجرى ،وأسامء الشهور
معل نتيجة حائط ابلشهور العربية

جحرة الركن الخرض

مكتبة عالء محروش

5م7:م

اكرت جمسم عن الهجرة النبوية

جحرة املتحف

5م7:م

جتميع فريق املهرج الصغري (عامل دجيا)

املرسح الكبري

مس ئول النشاط
فنون تشكيلية املركز
مىن متوىل
مكتبة اكمل الكيالىن
والء محمد – فيفيان منري -مىن بدر
اندى متحف الطفل
ش اميء مصطفى  -صفوت جودة
وفؤاد س يد(قسم الفنون)
قسم املنظامت احلكومية وغري
احلكومية
منال منيب – اوجيىن صبحى
ومروة عادل(قسم الصحة)
واجنى مدثر
اندى السيامن
مروة أمحد – رهيام جامل
جهيان محمد
اندى فنون تشكيلية
س يد فؤاد  -رانيا عبد هللا
اندى الركن الخرض
اميان صربى  -أمرية صربى  -منال
جمدى  -حنان املفىت – والء نبيل
مكتبة عالء محروش
اميان أسامة – ايناس محدى
عبري ايسني
قسم البيئة
مايلك ميش يل
والء محمد
مكتبة اكمل الكيالىن
والء محمد – فيفيان منري -مىن بدر
اندى فنون تشكيلية
س يد فؤاد  -رانيا عبد هللا
اندى الركن الخرض
اميان صربى  -أمرية صربى  -منال
جمدى  -حنان املفىت – والء نبيل
مكتبة عالء محروش
اميان أسامة – ايناس محدى
عبري ايسني
اندى متحف الطفل
ش اميء مصطفى
محدى جمدى

اليوم

التوقيت
5.30م6:م

ابىق أنشطة
الثالاثء
2019/8/27

6م6.30:م
6.30م7:م
7م7.30:م
10ص12:ظ

نوع النشاط
عرض فيمل دموع زهرة وفيمل الوطن ،وبعد عرض الفيمل يمت
رشح كيفية صناعة فيمل كرتون
وورشة تعلميية عن كيفية كتابة سيناريو واخراج فيمل سيامن
(أ /شوىق حسن)
عرض الراجوز
عرض الساحر
عرض خيال الظل
ورشة اكرت جمسم عن الهجرة النبوية

ماكن اقامة النشاط

مس ئول النشاط

جحرة السيامن

اندى السيامن
مروة أمحد – رهيام جامل
جهيان محمد

املرسح الكبري
املرسح الكبري
املرسح الكبري
جحرة املتحف

برانمج التأثري السلىب لللعاب االلكرتونية
الربجوةل

10ص2:ظ
وندوة عن الثر السلىب لها حيث تؤدى للعزةل
برانمج جيل يعرف اترخيه
10ص2:ظ
11ص1:ظ
5م7:م
الربعاء
2019/8/28

11ص1:ظ
5م7:م
11ص1:ظ

زايرة طالب ادارات املوهوبني ملتحف أم لكثوم مع رشح
اترخيى للمتحف

متحف أم لكثوم

ورشة كيف تصنع كتابك
مكتبة اكمل الكيالىن
تمكةل ورشة كيف تصنع كتابك
تصنيع خفار
طباعة عىل الورق

جحرة الفنون التشكيلية

معل جمسم صغري من خامات البيئة محلامة غار ثور

جحرة الركن الخرض

5م7:م
10ص12:ظ
5م7:م

ورشة تعلمي "كيفية كتابة القصة"

10ص12:ظ

ورشة معل جمسم عن غار ثور مبناس بة رأس الس نة الهجرية

5م7:م

ورشة معل جمسم عن غار ثور مبناس بة رأس الس نة الهجرية
ندوة وحوار مع الطفل (ما هو دورك خلدمة البيئة؟)،
 CDوورشة تدوير خملفات من اسطواانت

6م7:م
6م7:م

ورشة وحصة موس يقى

مكتبة عالء محروش

انرص عبد التواب
نبيل براكت
فريق مرسح احلديقة
رهيام صبحى -اسالم محمد
اندى متحف الطفل
ش اميء مصطفى
قسم املنظامت احلكومية وغري
احلكومية
منال منيب
ومروة عادل(قسم الصحة) ومدحية
الصباح
قسم املنظامت احلكومية وغري
احلكومية
اوجيىن صبحى
ومحمود محزة(قسم الحباث)
مكتبة اكمل الكيالىن
والء محمد – فيفيان منري
مىن بدر
اندى فنون تشكيلية
س يد فؤاد  -رانيا عبد هللا
اندى الركن الخرض
اميان صربى  -أمرية صربى  -منال
جمدى  -حنان املفىت – والء نبيل
مكتبة عالء محروش
اميان أسامة – ايناس محدى
عبري ايسني

جحرة السيامن

اندى السيامن
مروة أمحد  -جهيان محمد

مكتبة اكمل الكيالىن

قسم البيئة
مايلك ميش يل

مكتبة اكمل الكيالىن

كورال سالم احلديقة
وائل عوض

اليوم

التوقيت

نوع النشاط

ماكن اقامة النشاط

11ص1:ظ

ورشة طباعة عىل اخليش ومنتجات من اخليش

مكتبة اكمل الكيالىن

قراءة حرة ومسابقات

مكتبة اكمل الكيالىن

11ص1:ظ

تصنيع خفار

جحرة الفنون التشكيلية

5م7:م

معل جمسم من خامات البيئة لغار ثور

جحرة الركن الخرض

10ص12:ظ
5م7:م

معل نرشة للمكتبة تقوم الطفال فهيا بكتابة نبذة عن أنشطة
املكتبة اخملتلفة وأمهيهتا

مكتبة عالء محروش

6م7:م

لقاء مع اكتب أو شاعر
تمنية همارات كشفية وبروفات لفريق ذوى اهلمم للحديقة

11ص1:ظ

امخليس
2019/8/29

4م7:م

5م7:م
5م7:م

ندوة عن دور اللعب ىف تعديل سلوك الابن املعاق
ورشة معل ماكيت جمسم من اخلشب عن احلياة اليومية
للمرصى القدمي
جتميع فريق املهرج الصغري (عامل دجيا)
عرض فيمل عن الهجرة النبوية مبناس بة رأس الس نة الهجرية

5.30م6:م
5م6:م
7م8:م

امجلعة
2019/8/30

املرسح الكبري
أمام جحرة ذوى اهلمم

جحرة املتحف
املرسح الكبري
جحرة السيامن

لعبة عن الس نة الهجرية
عرض فرقة مرسح احلديقة

املرسح الكبري
املرسح الكبري

5م7:م

ورشة معل ماكيت جمسم من اخلشب عن احلياة اليومية
للمرصى القدمي

جحرة املتحف

5م 7 :م

رمس عىل الوجه

جحرة السيامن

7م8:م
8م9:م

عرض فرقة مرسح احلديقة
عرض السريك

املرسح الكبري
املرسح الكبري

مس ئول النشاط
فنون تشكيلية املركز
مىن متوىل
مكتبة اكمل الكيالىن
والء محمد – مىن بدر
اندى فنون تشكيلية
س يد فؤاد
اندى الركن الخرض
اميان صربى  -أمرية صربى  -منال
جمدى  -حنان املفىت – والء نبيل
مكتبة عالء محروش
اميان أسامة – ايناس محدى
عبري ايسني
والء محمد
قسم ذوى اهلمم
منال منيب – مروة أمحد
ومدحية الصباح
اندى متحف الطفل
ش اميء مصطفى  -صفوت جودة
وفؤاد س يد(قسم الفنون)
محدى جمدى
اندى السيامن
مروة أمحد – رهيام جامل
جهيان محمد
اجنى مدثر
فريق مرسح احلديقة
رهيام صبحى -اسالم محمد
اندى متحف الطفل
صفوت جودة
وفؤاد س يد(قسم الفنون)
اندى السيامن
رهيام جامل
فريق مرسح احلديقة
رهيام صبحى -اسالم محمد
البيت الفىن للفنون الشعبية
والاس تعراضية

اليوم

السبت
2019/8/31

التوقيت

نوع النشاط

ماكن اقامة النشاط

10ص12:ظ

اللعاب الشعبية عند املرصيني القدماء

جحرة املتحف

5م 7 :م

ورشة حىك عن الهجرة النبوية

مكتبة اكمل الكيالىن

11ص1:ظ
5م7:م

تلوين عىل الفخار
تصنيع خفار

جحرة الفنون التشكيلية

5م 7 :م

رمس عىل الوجه

جحرة السيامن

6م7:م
6م7:م
8م9:م

ورشة وحصة موس يقى
عرض عرائس القفاز
عرض السريك

مكتبة اكمل الكيالىن
املرسح الكبري
املرسح الكبري

مس ئول النشاط
اندى متحف الطفل
ش اميء مصطفى  -صفوت جودة
وفؤاد س يد(قسم الفنون)
مكتبة اكمل الكيالىن
مىن بدر
اندى فنون تشكيلية
س يد فؤاد  -رانيا عبد هللا
اندى السيامن
رهيام جامل
كورال سالم احلديقة
وائل عوض
رمحة حمجوب
البيت الفىن للفنون الشعبية
والاس تعراضية

• معرض الس يدة زينب للكتاب عىل هامش خطة شهر أغسطس (مقرتح أن يكون ىف النصف الثاىن من شهر
أغسطس)
• تعلن مكتبة اكمل الكيالىن عن اندى الدب ،لك من جيد ىف نفسه موهبة كتابة قصص أو أشعار أو رمس
غالف للكتاب يسجل امسه ،وسوف يمت عرض معهل عىل اكتب أو شاعر لتقيميها الحد من لك أس بوع.

رئيس االدارة املركزية
للمركز القوىم لثقافة الطفل
أ /محمد عبد احلافظ انصف

