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 مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

  أنشطة الطفلبرنامج 

 معرض القاهرة الدولي للكتاب
 2018فبراير  10يناير إلى 27

 

 49دورته الـ  في

 )القوى الناعمة .. كيف؟(        

 
 

 
 

 ركن بابا شارو  (1الورش الفنية )

  – مجسمات بالصلصال ورشة 1:  11 الساعة
جدارية  - ورشة مجسمات ورقية - ورشة العروسة بالقماش

 فرعونية
ورشة قوالب  - ورشة رسم على الزجاج  2.30:  1 الساعة
 جبسية

  – ورشة رسم بالرمال الملونة 4:  2.30  الساعة
 ورشة أورجامى وتصنيع سمكة من الورق الملون

 شراباتورشة تصنيع عرائس   6:  4 الساعة

 ركن فريدة عويس  (2الورش الفنية )

  6:  11  الساعة
 ريسايكل من ورشة عمل

  ورق المكتب
 عمل مجسمات من ورشة

 الفوم
 عرايس لألطفالورشة 

ورشة طباعة  
أورجامى 
 حلى واكسسوارورشة عمل  
 عمل جلدورش 

 عمل كروت إعالنيةورشة 
ورشة تشكيل بالسلك 
 ورشة رسم وعمل تيجان

 متنوعة لألطفالبأشكال 

 ركن أبلة فضيلة ندوات وحفلات توقيع

ندوة بعنوان.."الطفل والتطوع واالنتماء" د. صالح  1:12الساعة 
 هاشم

 حفل توقيع كتاب هكسا "حكايات لألطفال"   3:  1  الساعة
 د. نيفين فاروق

 حفل توقيع كتاب "كلنا أطفال أطفال  5:  3  الساعة
  د. نبيل صادق –د. ثروت فتحى  

د. حنان  –ندوة : الثقافة البصرية لألطفال    6:  5  الساعة
 موسى

 ركن مجدي عبد الرحيم ورش حكي وألعاب شعبية

 لقاء مع مؤسسة مصر تبتكر للتدريب والتنمية   1:  11  الساعة

 مع األطفال المبتكرين والمخترعين

 ورشة حكي شعبي  2.30:  1  الساعة

  عن التسامح  29/1/2018. هجرة الصاوى األولى
  وقبول اآلخر..وحكى قصة سر البراد القديم

 ورشة ألعاب شعبية 

 ماما صفاء )ورشة حكى( صفاء عبد المنعم 4:  2.30  الساعة

 حواديت ملونة )ورشة رسوم الحكايات(

  5.30:  4  الساعة

  صفاء البيلي –شخصيات تخرج من الحواديت  
  الحكاياتورش رسوم 

  7: 5.30  الساعة

 الكتكوت في حضرة الرنب العجوز 
 محمد عبد القوى حسن 

 مسرح محمد فوزي العروض الفنية

 عرض فني لفرقة أجيال للعرائس  1:  12  الساعة

 األراجوز المصريعرض فني لفرقة   2:  1  الساعة

األراجوز / ناصر  –الساحر / نبيل بركات   3:  2  الساعة

 عبد التواب

 عرض مسرحى )ولد وبنت ( 4:  3  الساعة

 عرائسعرض  5:  4  الساعة

منوعات شعبية فرقة "تحيا مصر " لفنون     6:5الساعة     

 العرائس
 

 ةيوميفعاليات 
 مسابقات ثقافية وجوائز 

 ( كتاب المعلومات)الثقافة كنز لا يفنى 

 )مصر للطيران وورش بازل ونماذج طائرات )طير أنت 

  الأمومة(واتوبيس دوت كوم )المجلس القومي للطفولة 

  لشئون  ي()المجلس القوم2017الأسفلت وداع)رسم على
 الإعاقة(

  كلنا بنحب مصر )معرض فنون تشكيلية للاتحاد العام
 لشباب العمال(

  *ورشة خوص البامبو، ورشة سجاد، ورشة خيامية،*
ورشة خزف، ورشة خوص النخيل، ورش نقش نحاس، ورش 

 لاسيه ورش نسيج خرز، ورشة الجوخ
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