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 فاعليات المركز

  

 زٌارة لمكتبة 

 نصر العامةمدٌنة 

 ورشة فنٌة داخلٌة
تضمنت لوحات فنٌة مختلفة 

 ومتنوعة من البٌئة

 

ألولٌاء أمور المركز ورشة 

  لتعلٌم فن الكروشٌه

 رحلة لحدٌقة األزهر

 عضوٌة بطاقات استخراج تم الرٌاضً االتحاد لبطوالت االستعداد اطار فً

 و الفردٌة األلعاب تصنٌف و المركز لطالب  الذهنٌة لإلعاقات الرٌاضً االتحاد

 القوى العاب تدرٌبات و البدنٌة اللٌاقة بتدرٌبات الطالب قام كما الجماعٌة

 .المجتمع تنمٌة و للثقافة مصر لجمعٌة التابع الثقافً المركز بمالعب

 الكتاب معرض المركز طالب من عدد زار

 وقام المعرض قاعات تفقدوا حٌث الدولً

  فنٌة ورش خالل من فنٌة لوحات بعمل الطالب

 و فردٌة أغانً بأداء الطالب بعض تألق و

 حٌث اٌجابٌة آثار الزٌارة لهذه وكانت جماعٌة

 بزٌارة طالبوا و قبولهم على الزٌارة حازت

 .للمعرض أخرى

  بملتقى األداء تجارب فً المركز أبناء من عدد شارك

 ٌقام الذي الخاصة االحتٌاجات ذوى لفنون "أوالدنا"

 عربٌة دولة 24 تشارك حٌث العالم فى مرة ألول

  الدولٌة المنظمات من العدٌد بجانب وأجنبٌة،

 ٌؤكد الوزارات من العدٌد رعاٌة تحت والمحلٌة

 القدرات ذوى من بأوالدنا الدولة اهتمام على الملتقى

 تتوٌج فهى إنسانٌة قضٌة كونها فبجانب الخاصة،

  النجاحات مع خاصة الدولة لسٌاسة العام لالتجاه

 .المجاالت شتى فى "أوالدنا" حققها التى

 ..  معارض .. زٌارات .. رحالت .. ورش فنٌة .. مسابقات دولٌة .. بطوالت رٌاضٌة 
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  إسماعٌل عمر نٌفٌن /د من لكال محاضرتٌن أهمها من كان فاعلٌات عدة ضم ثقافً ٌوم مرة ألول المركز عقد

 المتعددة،  الذكاءات و  الخاصة االحتٌاجات ذوى مع التعامل كٌفٌة" عن المحاضرة وكانت خاصة تربٌة أخصائً

 ومعتمد محترف خبٌر الخطٌب محمود على عصام /د لمستشارل  أخرى ندوة . الكامنة الطاقات المهارات، تنمٌة

 بالحب التعامل  وأثر الخاصة االحتٌاجات ذوى مع التعامل كٌفٌة عن المحاضرة وكانت البشرٌة التنمٌة فى دولٌا

 األقسام لطالب فنٌة وفقرة المركز خدمات عن مرئً  لعرض باإلضافة ذلك الطفل نمو على بالنفس  والثقة

 .التعلٌمٌة للوسائل وعرض المهنً االعداد قسم منتجات ومعرض التعلٌمٌة

 الدٌن تقً ٌوسف / العمٌد السٌد رعاٌة تحت

 االحتٌاجات ذوي األطفال رعاٌة مركز مدٌر

 أقسام بٌن ثقافٌة مسابقة عقد تم الخاصة

 الخبرات و المعلومات تبادل إطار فى المركز

 . العام منتصف إجازة خالل

 المركز على االبتدائٌة المدرسة قسم حصل

 .بالمسابقة األول

 للثقافة مصر بجمعٌة الثقافً المركز  مع بالتنسٌق

 لقسم الٌدوٌة المنتجات معرض اقامة تم المجتمع وتنمٌة

 المعروضات حازت و ٌومٌن مدار على المهنً األعداد

 قدرات ٌعكس مما الجمعٌة رواد من كبٌر أقبال على

 و الفنً للحس امتالكهم و اإلنتاج و العمل على أبنائنا

 على ٌحوز منتج وتقدٌم التدرٌب و للتعلٌم االستجابة

 .الجمٌع اعجاب
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