
 

 

 

 برنامج محاضرات أولياء األمور

 إلجازة نصف العام

2019فبراير  7يناير إلى الخميس،  21في الفترة من االثنين،   

عدد 
 الحاضرين

 الوقت
 المكان

ورشة عمل 
 لألطفال

 اسم المحاضرة اسم المحاضر المكان
 الميعاد

 اليوم التاريخ من إلى
ولي أمر  30

طفلا  30+   
مساءا  4 مساءا  ,02 00, 0 

االجتماعات قاعة  
(E) 

 عن اقالو
 الوقت

االجتماعات قاعة  
(A) 

عرفة لهامإ /أ الوقت عن اقالو   21/1/2019  االثنين 

ولي أمر  30

طفلا  30+   
مساءا  4 مساءا  2 00, ,00 

االجتماعات قاعة  
(E) 

سعيدة كوني  
االجتماعات قاعة  

(A) 
عرفة لهامإ /أ سعيدة كوني   22/1/2019  الثلثاء 

ولي أمر  30

طفلا  30+   
مساءا  4 مساءا  2 00, ,00 

االجتماعات قاعة  
(E) 

المذاكرة أسرار  
االجتماعات قاعة  

(A) 
 فاطمة /د

 البربري
المذاكرة أسرار  23/1/2019  األربعاء 

ولي أمر  30

طفلا  30+   
مساءا  4 مساءا  2 00, ,00 

االجتماعات قاعة  
(E) 

المذاكرة أسرار  
االجتماعات قاعة  

(A) 
 فاطمة /د

 البربري
المذاكرة أسرار  24/1/2019  الخميس 

 ولي أمر 40
1,00 

 مساءا 
10,00 

ا  صباحا
  

االجتماعات قاعة  
(C) 

 لمركزا
للمرأة اإلقليمي  

أساليب أتصال الوالدين 
 اإليجابيالدور +  باألبناء
حل مشكلت  في لآلباء

 األبناء وتنمية مهاراتهم

27/1/2019  األحد 

 ولي أمر 40
1,00 
 مساءا 

10,00 
ا  صباحا

  
االجتماعات قاعة  

(C) 
 لمركزا

للمرأة اإلقليمي  
28/1/2019 التنمر  األثنين 

 ولي أمر 40
1,00 

 مساءا 
10,00 

ا  صباحا
  

االجتماعات قاعة  
(C) 

 لمركزا
للمرأة اإلقليمي  

والميديا التربية  
  األبوين وانفصال لطفلا+  

29/1/2019  الثلثاء 

ولي أمر  30

طفلا  30+   
مساءا  4 مساءا  2 00, ,00 

االجتماعات قاعة  
(E) 

 وأبنائي أنا
 واإلتيكيت

االجتماعات قاعة  
(A) 

صلح ةبسم /أ واإلتيكيت وأبنائي أنا   30/1/2019  األربعاء 

ولي أمر  30

طفلا  30+   
مساءا  4 مساءا  2 00, ,00 

االجتماعات قاعة  
(E) 

 وأبنائي أنا
 واإلتيكيت

االجتماعات قاعة  
(A) 

صلح ةبسم /أ واإلتيكيت وأبنائي أنا   31/1/2019  الخميس 

ولي أمر  30
1,00 
 مساءا 

10,00 
ا  صباحا

االجتماعات قاعة  
(E) 

عنوانك كلمك  
االجتماعات قاعة  

(A) 
رسلن نهى /أ عنوانك كلمك   5/2/2019  الثلثاء 



 

طفلا  30+   

ولي أمر  30

طفلا  30+   
1,00 

 مساءا 

10,00 

ا  صباحا
االجتماعات قاعة  

(E) 
أودي مع لعبا  

االجتماعات قاعة  
(A) 

رسلن نهى /أ أودي مع لعبا   6/2/2019  األربعاء 

ولي أمر  30

طفلا  30+   
1,00 

 مساءا 

10,00 

ا    صباحا  
االجتماعات قاعة  

(E) 
 أمي هل

 تحبني؟
االجتماعات قاعة  

(A) 
البرجي دينا /أ تحبني؟ أمي هل   7/2/2019  الخميس 

 

( سليم جيل لخلق معاا ) 

 تعليمات عامة

 الحضور قبل موعد المحاضرة بعشر دقائق على األقل. يرجى

 باصطحاب طفل واحد فقط في كل ورشة. يسمح لكل ولي أمر

 ممنوع دخول األطفال األقل من ست سنوات.

 الماء.ممنوع دخول المأكوالت والمشروبات ما عدا 

 

 للحجز واالستعلم؛ رجاءا االتصال بمكتبة الطفل.

 1628(+                     داخلي: 203) 4839999تليفون: 

 childrenlibrary@bibalex.orgالبريد اإللكتروني: 

 www.facebook.com/baصفحة الفيسبوك: 

 https://www.facebook.com/groups/795591640606362مجموعة الفيسبوك: 

 


