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ورش العمل و الدورات التدريبية :

ورشة تنمية
ورشة اﻹنشاد
مهارات وورش
الديني لﻠمنشد
محمود التهامي أيام فنية متنوعة
السبت واﻷحد في "رسم – اشغال
فنية" لذوي
من كل اسبوع.
القدرات الخاصة
)1ظ(
ايام السبت من
كل اسبوع
)10ص( .

الورشة الفنية :

الفنون التشكيلية :

ورشة العرائس
أيام الجمعة من
كل اسبوع 4) ،
م(

ورشة تعﻠيم الرسم دورة تدريبية في ذكري حسن فتحي
" العمارة المحﻠية" – ورشة تصميم
إشراف دعاء
فتحي  :ايام السبت لﻺطفال والشباب:
أيام الجمعة  23و السبت  24مارس
من كل اسبوع
)12ظ(
قيمة اﻷشتراك ) 150جنيهاَ(

ورشة تنمية
مهارات ذوي
اﻹحتياجات
الخاصة إشراف
دعاء فتحي  :أيام
اﻷحد  ،اﻷربعاء ،
الخميس )11ص(
ورشة
collection art
لطﻼب المدارس
إشراف آية سيف
النصر  ،هالة

ة ال قاف ة
مركز طلعت
حرب الثقافي
) مﺠاﻧا َ (

ورشة تدريب
ورشة تعﻠيم
مسرح لذوي
العزف عﻠي
اﻵﻵت الموسيقية القدرات
الخاصة أيام
من سن 10
سنوات حتي  18اﻷثنين من كل
سنة ايام اﻷحد  ،اسبوع
اﻷربعاء من كل )3:30ع(
اسبوع )3م(
واﻷثنين من كل بروفة الكورال
بقيادة دعاء
اسبوع )1ظ(
عطية

أنور  :أيام اﻷثنين
 ،الثﻼثاء ،
الخميس )11ص(

ورشة اعداد الممثل أيام السبت
وفنون المسرح
والخميس من
وورشة حكي
كل اسبوع
والقاء ايام اﻷحد
والثﻼثاء والخميس )3ع(
)3ع(.
ورشة الفن
التشكيﻠي من سن 6
وحتي  20سنة ايام
السبت والثﻼثاء من
كل اسبوع )12ظ(.

الورش الثقافية :

جولة أثرية
لمجموعة اﻷسئﻠة
اﻷثرية بعنوان "
كل سبيل حياة"
بالتعاون مع إدارة
الوعي اﻷثري :
أيام اﻷثنين 3/12
و اﻷثنين 3/19
)10ص(
جولة في البيوت
اﻷثرية " حواديت
البيوت" بالتعاون
مع إدارة الوعي
اﻷثري :
أيام اﻷربعاء 3/7
واﻷربعاء 3/14
)10ص(
ندوة بعنوان "
أشهر اﻷمهات في
التاريخ" :
أيام الثﻼثاء 3/20
)10ص(
ورشة "عودة
ميما" بالتعاون مع
وحدة الركن

ورشة كورال
قصر اﻷمير طاز
أيام اﻷحد ،اﻷثنين،
اﻷربعاء من كل
اسبوع ) 4م(.

ورشة اشغال
فنية ورسم لطﻠبة
المدارس ايام
اﻷثنين
واﻷربعاء من
كل اسبوع
)11ص(

اﻷخضر :
أيام اﻷربعاء 3/7
واﻷربعاء 3/14
)11:30ص(
ورشة تعﻠيمية
"تصفح وأعرف
عبر اﻹنترنت"
حول الحفاظ عﻠي
المياه ومحاربة
العنف :
أيام اﻷثنين ،
اﻷربعاء ،
الخميس من كل
اسبوع
)11:30ص(

مع تحيات
المكتب اﻹعﻼمي ـ لقطاع صندوق التنمية الثقافية

