
  

  وزارة الثقافة       

  صندوق التنمیة الثقافیة

  يالمكتب اإلعالم    

  ورش فنیة وثقافیة ومسرحیة بمراكز إبداع الصندوق

مركز طلعت حرب 
 الثقافي

معمار بیت ال قصر اآلمیرطاز 
   المصري

 

  عیني بیت ال
  "مركزإبداع الطفل"

 بیت السحیمي

 ١٤ورشة أركت ایام 
ینایر الساعة  ٢١و 

  .صباحا ١٠

 نشاد الدینيورشة اإل
للمنشد محمود 

التھامي أیام السبت 
واألحد في الواحدة 

  .ظھرا من كل اسبوع

ورشة  ١٠/١ألربعاءا
حملة تنظیف " عمل 

" وتجمیل درب اللبانة
إشراف بیت المعمار 

  المصري 
 )م ٥ –ص ١٠(

  :الفنون التشكیلیة 
ورشة  ٨/١األثنین 

" اجازتي"أشغال فنیة 
سیف إشراف آیة 

  النصر وھالة أنور ،
  )م ٣ –ص ١١(
 

  : الورشة الفنیة
ورشة العرائس أیام 

الجمعة من كل اسبوع 
  )م ٤(، 
  
 

ورشة فنیة وتنمیة 
مھارات لذوي 

القدرات الخاصة ایام 
السبت منكل اسبوع 

  .صباحا ١٠الساعة 

  
ورشة تعلیم العزف 

علي اآلالت 
سن  الموسیقیة من

عام أیام  ١٨حتي  ١٠
ثنین األحد واأل

ربعاء في الرابعة واأل
  .من كل أسبوع

 ١ /٢٠الجمعة 
ورشة  ٢١/١والسبت 

العمارة صدیقة "عمل 
" البیئة لألطفال

  ) ظ  ١ –ص ١٠(
 

ورشة  ١٦/١ الثالثاء
الزخارف اإلسالمیة 

) طباعة علي ورق(
بالتعاون مع إدارة 

التنمیة الثقافیة 
  والوعي اآلثري ،

  )ظ  ١٢(
  

  

ورش فنیة متنوعة 
وورشة خزف وحلي 

بالتعاون مع مركز 
الحرف التقلیدیة 
بالفسطاك یومیا 

طوال فترة أجازة 
ورشة اعداد الممثل  .نصف العام

وفنون المسرح 
حكي والقاء وورشة 
حد والثالثاء ایام األ

والخمیس في الثالثة 
 .عصرا

ورشة  ٢٣/١الثالثاء 
تطبیقات " عمل 

الواقع األفتراضي في 
مجال العمارة وحفظ 

خالد . اآلثار مع د
  )م  ٦(الصوفاني 

  

ورشة تدریب مسرح 
لذوي القدرات 

الخاصة ایام افثنین 
من كل اسبوع في 

الثالثة والنصف 
  .عصرا

بروفة كورال بقیادة 
دعاء عطیة ایام 



السبت والخمیس من 
 .كل اسبوع

ورشة حلوة الحدوتة 
ایام الجمعة والسبت 

ورشة الرسم إشراف   .في الواحدة ظھرا
دعاء فتحي أیام 

، )ظ ٢(الثالثاء 
ورشة الفن التشكیلي    ) ظ١٢(الخمیس 

 ٢٠وحتي  ٦من سن 
سنة ایام السبت والحد 

والثالثاء والخمیس 
في الثالثة من كل 

 .اسبوع

ورشة  ١٨/١الخمیس 
بالتعاون " فن ومتعة"

مع قطاع الفنون 
  )ص١١(التشكیلیة 

توثیق "ورشة عمل 
المناطق ذات القیمة 

بھدف الحفاظ 
منطقة  –واألحیاء 

ورشة  - "المنیرة 
رسم میداني إشراف 

مي حواس . د
باإلشتراك مع 

مجموعة رسامو 
عمران القاھرة أیام 

الجمعة من كل اسبوع 
  )ص  ٩(
 

  :النشاط الثقافي 
ورشة تعلیمیة 

إشراف " حوادیت"
منھ األمام أیام 

األربعاء ، الخمیس 
  ) ظ٢(

ورشة كورال قصر 
األمیر طاز ایام 
السبت واألحد 
 ١٢واألربعاء في 

 .ظھرا من كل اسبوع
ابداع "ورشة 
بالتعاون مع " التدویر

وحدة الركن األخضر 
وزارة البیئة ایام  –

األربعاء من كل 
  اسبوع 

  ) ظ ٢ –ظ  ١٢(

 

ورشة تنمیة مھارات  
" بنكبر وبنتغیر"

إشراف مروة عطیة 
أیام الثالثاء من كل 

  ) ظ  ١٢(اسبوع 
  

ورشة الشعر 
إشراف " األستغمایة"

إیمان المیھي أیام 
  السبت والخمیس 

  )م  ٦(



  : الموسیقي والمسرح 
حتي  ٢١/١الفترة من 

ورشة  ٢٨/١
البانتومایم إشراف 
شریف عبد هللا أیام 

  األحد واألربعاء
  )م ٧ –م  ٥( 

حتي  ٢١/١الفترة من 
ورشة تحریك  ٣١/١

عرائس الماریونیت 
سوزان إشراف 
  )م ٥- ٣(محسن 

  جمیع الورش مجانا
  ع تحیاتم

  التنمیة الثقافیة صندوققطاع المكتب اإلعالمي ـ ل


