




 سنوات 7 إلى 5 من للسن العمل ورش
 الورش المجموعة

1 
 رسم أعمال يدوية نحت

 مايو 25، األربعاء مايو 23االثنني،  مايو 18، األربعاء مايو 16االثنني، 
 ظهًرا 12.30 إىلصباًحا  10.30من 

2 
 صلصال أعمال يدوية رسم

 يونية 1، األربعاء وماي 30االثنني،  مايو 25، األربعاء مايو 23االثنني، 
 عصرًا 3.30إىل  ظهرًا 1.30 من

3 
 موزاييك أوريجامي أعمال يدوية

 يونية 1، األربعاء مايو 30االثنني،  مايو 25، األربعاء مايو 23االثنني، 
 ظهًرا 12.30 إىلصباًحا  10.30من 

4 
 صلصال رسم أعمال يدوية

 يونية 20االثنني،  يونية 15، بعاءاألر  يونية 13االثنني،  يونية 8، األربعاء
 ظهرًا 2.00 إىل 12.00من 

5 
 أعمال يدوية موزاييك رسم

 يوليو 4االثنني،  يونية 29، األربعاء يونية 27االثنني،  يونية 22، األربعاء
 ظهرًا 2.00 إىل 12.00من 

6 

 صلصال رسم أعمال يدوية
 يوليو 20، األربعاء يوليو 18ني، االثن يوليو 13، األربعاء يوليو 11االثنني، 

 ظهًرا 12.30 إىلصباًحا  10.30من 

7 

 نحت رسم أعمال يدوية
 يوليو 20، األربعاء يوليو 18االثنني،  يوليو 13، األربعاء يوليو 11االثنني، 

 عصرًا 3.30إىل  ظهرًا 1.30 من

8 

 رسم أعمال يدوية أوريجامي
 يوليو 20، األربعاء يوليو 18االثنني،  يوليو 13، األربعاء يوليو 11االثنني، 

 ظهًرا 12.30 إىلصباًحا  10.30من 



 سنوات 7 إلى 5 من للسن العمل رشتابع و 
 الورش المجموعة

9 

 أوريجامي رسم أعمال يدوية
 يوليو 20، األربعاء يوليو 18االثنني،  يوليو 13، األربعاء يوليو 11االثنني، 

 عصرًا 3.30إىل  ظهرًا 1.30 من

10 

 صلصال أعمال يدوية كوالج
 أغسطس 3األربعاء،  أغسطس 1االثنني،  يوليو 27األربعاء،  يوليو 25االثنني، 

 ظهًرا 12.30 إىلصباًحا  10.30من 

11 

 رسم أعمال يدوية صلصال
 أغسطس 3األربعاء،  أغسطس 1االثنني،  يوليو 27األربعاء،  يوليو 25االثنني، 

 عصرًا 3.30إىل  ظهرًا 1.30 من

12 

 أعمال يدوية رسم نحت
 أغسطس 17األربعاء،  أغسطس 15االثنني،  أغسطس 10األربعاء،  أغسطس 8االثنني، 

 ظهًرا 12.30 إىلصباًحا  10.30من 

13 

 نحت صلصال رسم
 أغسطس 17األربعاء،  أغسطس 15االثنني،  أغسطس 10األربعاء،  أغسطس 8االثنني، 

 عصرًا 3.30إىل  ظهرًا 1.30 من

14 

 أوريجامي رسم أعمال يدوية
 سبتمرب 7األربعاء،  سبتمرب 6الثالثاء،  سبتمرب 5االثنني،  سبتمرب 4األحد، 

 ظهًرا 12.30 إىلصباًحا  10.30من 

15 

 صلصال أعمال يدوية كوالج
 بتمربس 7األربعاء،  سبتمرب 6الثالثاء،  سبتمرب 5االثنني،  سبتمرب 4األحد، 

 عصرًا 3.30إىل  ظهرًا 1.30 من

16 

 (سنوات 9إلى  6 من للسن) ألعاب مسرحية عمل ورشة
 اجلمعة والسبتأيام عدا  ما ؛أغسطس 25 إىل 14من ، اخلميسىل األحد إا من يومي  

 عصرًا 3.30إىل  ظهرًا 1.30 من



 سنة 11 إلى 8 من للسن العمل ورش
 الورش المجموعة

1 
 فيلم تحريك

 مايو 26اخلميس،  مايو 25األربعاء،  مايو 24الثالثاء،  مايو 23االثنني، 
 عصرًا 3.30إىل  ظهرًا 1.30 من

2 
 خزف

 يوليو 13، األربعاء يوليو 12الثالثاء،  يوليو 11االثنني،  يوليو 10األحد، 
 ظهًرا 12.30 إىلصباًحا  10.30من 

3 
 موزاييك

 يوليو14اخلميس،  يوليو 13، األربعاء يوليو 12الثالثاء،  يوليو 11االثنني،  يوليو 10األحد، 
 ظهرًا 1.30 إىلصباًحا  10.30من 

4 
 تصنيع عرائس

 يوليو 20األربعاء،  يوليو 19الثالثاء،  يوليو 18االثنني،  يوليو 17األحد، 
 ظهًرا 12.30 إىلصباًحا  10.30من 

5 
 فيلم تحريك

 يوليو 21اخلميس،  يوليو 20األربعاء،  يوليو 19اء، الثالث يوليو 18االثنني، 
 عصرًا 3.30إىل  ظهرًا 1.30 من

6 

 1 صلصال
 يوليو 28اخلميس،  يوليو 27األربعاء،  يوليو 26الثالثاء،  يوليو 25االثنني،  يوليو 24األحد، 

 ظهًرا 12.30 إىلصباًحا  10.30من 

7 

 2 صلصال
 يوليو 28اخلميس،  يوليو 27األربعاء،  يوليو 26الثالثاء،  يوليو 25االثنني،  يوليو 24األحد، 

 عصرًا 3.30إىل  ظهرًا 1.30 من



 سنة 11 إلى 8 من للسن العمل تابع ورش

 الورش المجموعة

8 

 أعمال يدوية طباعة
 أغسطس 4اخلميس،  أغسطس 3األربعاء،  يوليو 28اخلميس،  يوليو 27األربعاء، 

 ظهًرا 12.30 إىل صباًحا 10.30من 

9 

 سلك 1 عادة تدويرإ
 أغسطس 18اخلميس،  أغسطس 17األربعاء،  أغسطس 11اخلميس،  أغسطس 10األربعاء، 

 ظهًرا 12.30 إىلصباًحا  10.30من 

10 

 2 عادة تدويرإ لف الورق
 سبتمرب 7األربعاء،  سبتمرب 6الثالثاء،  سبتمرب 5االثنني،  سبتمرب 4األحد، 

 عصرًا 3.30إىل  ظهرًا 1.30 من

11 

 ورشة ألعاب مسرحية
 اجلمعة والسبتأيام ماعدا  ؛أغسطس 25إىل  14 من األحد إىل اخلميس، ا منيومي  

 ظهًرا 12.30 إىلصباًحا  10.30من 
 



 سنة 18 إلى 12 من للسن العمل ورش
 الورش المجموعة

1 
 خزف

 يويول 13إىل  10 من األحد إىل األربعاء، ا منيومي  
 عصرًا 3.30إىل  ظهرًا 1.30 من

2 
 1 موزاييك

 يوليو 28إىل  24 من األحد إىل اخلميس، ا منيومي  
 ظهرًا 1.30 إىلصباًحا  10.30من 

3 
 2 موزاييك

 أغسطس 4يوليو إىل  31األحد إىل اخلميس،  ا منيومي  
 ظهرًا 1.30 إىلصباًحا  10.30من 

4 
 تصنيع عرائس

 أغسطس 11إىل  7 من د إىل اخلميس،األح ا منيومي  
 عصرًا 3.30إىل  ظهرًا 1.30 من

5 
 سلك

 أغسطس 11إىل  8 من االثنني إىل اخلميس، ا منيومي  
 عصرًا 3.30إىل  ظهرًا 1.30 من

6 

 رسم بالخيط
 أغسطس 18إىل  14 من األحد إىل اخلميس، ا منيومي  

 ظهرًا 12.30 إىلصباًحا  10.30من 

7 

 نحت
 أغسطس 25إىل  21 من األحد إىل اخلميس، ا منيومي  

 ظهرًا 12.30 إىلصباًحا  10.30من 
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