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مركز طلعت 
 حرب الثقافي

   معمار المصريبیت ال قصر اآلمیرطاز 
 

  عیني بیت ال
مركزإبداع "

  "الطفل

 بیت السحیمي

ورشة تنمیة 
مھارات لذوي 

القدرات الخاصة 
 السبت منایام 

 كل اسبوع
  . )ص١٠(

نشاد ورشة اإل
للمنشد  الدیني

محمود التھامي أیام 
السبت واألحد في 

  .من كل اسبوع
  )ظ ٢(

ورشة  ٣/٢حتي السبت  ١/٢لخمیسا
" مبادئ التصمیم للشباب"معسكر 

إشراف مھا شعبان ، مروة األعصر 
ورشة عمل النماذج + ، ھاتیر رزق

المعماریة مع المعماري أحمد أبو 
  حطب

 )م ٥ –ص ٩(

في الفترة من 
 ٢٤/٢حتي  ١٠/٢

ورشة تعلیم الرسم 
إشراف دعاء 

ایام : عطیة 
السبت من كل 

 )ص١١(اسبوع 

  : الورشة الفنیة
ورشة العرائس 
أیام الجمعة من 

 ٤(كل اسبوع ، 
  )م
 

ورشة فنیة 
لذوي القدرات 

 الخاصة
،  )ص١٠(

ورش فنیة 
رسم "متنوعة 

" اشغال فنیة –
 ظ) ١(

تعلیم  ورشة
العزف علي 

اآلآلت الموسیقیة 
 ١٠من سن 

 ١٨سنوات حتي 
سنة ایام األحد 

،األثنین،األربعاء 
من كل اسبوع 

 .)م٤(

      

ورشة تدریب 
مسرح لذوي 

القدرات الخاصة 
أیام األثنین من 

كل اسبوع 
  ).ع٣.٣٠(

بروفة الكورال 



دعاء "إشراف 
أیام " عطیة

والخمیس السبت 
من كل اسبوع 

  .) ع ٣(

ورشة لطالب 
المدارس إشراف 
آیة سیف النصر، 

ھالة أنور ایام 
الثالثاء واألربعاء 

والخمیس 
  ص )١١(

ورشة اعداد الممثل 
وفنون المسرح 

وورشة حكي 
حد والقاء ایام األ

والثالثاء والخمیس 
 .)ع٣(

أشغال فنیة 
 ورسم أیام

األحد واألثنین 
من كل اسبوع 

  )ص١١(

یومي األربعاء 
والخمیس  ٢١/٢
رسوم  ٢٢/٢

لعرض أفالم 
الملتقي الدولي 

للرسوم المتحركة 
إشراف دعاء 

  ص )١٠(فتحي 

ورشة الفن 
 ٦التشكیلي من سن 

سنة ایام  ٢٠وحتي 
 والثالثاء حداأل

من كل  واألربعاء
 .)ظ٢( اسبوع

  
 

 ٢٧/٢یوم الثالثاء 
رموز "ورشة 

" إسالمیة
باإلورجامي 

والطباعة بالتعاون 
مع الوحدة األثریة 
بمشروع القاھرة 

التاریخیة 
  ص )١١(

ورشة كورال  
قصر األمیر طاز 

أیام األحد ،األثنین، 
األربعاء من كل 

  .)م ٤(اسبوع 

  :النشاط الثقافي 
 ١٢/٢األثنین 

جولة في البیوت 
األثریة المحیطة 

بالتعاون بالمركز 
مع الوحدة األثریة 
بمشروع القاھرة 

التاریخیة 
  ص)١١(

  

 ١٥/٢الخمیس 
جولة في شارع 

المعز بالتعاون مع 
الوحدة األثریة 

بمشروع القاھرة 
التاریخیة 

  ص)١١(



 ٢٨/٢األربعاء  
ورشة األلعاب 

الشعبیة في 
الحضارة 
  )١١(المصریة 

  ص

 

في الفترة من 
 ٢٨/٢حتي  ١٧/٢

حوادیت "ورشة 
إشراف " تاریخیة

منھ األمام ایام 
السبت ،األثنین، 

 ) ١١(الخمیس 
  

 

  جمیع الورش مجانا
  ع تحیاتم

  التنمیة الثقافیة صندوققطاع المكتب اإلعالمي ـ ل


