
 

 

 مكتبة شبرا الخيمة العامة

 تقدم .....

برنامج األنشطة 

 والخدمات 

8102نصف العام   

 الدورات الرياضية التنمية البشرية

"اختبار للتعرف على شخصية طفلك " وذلك يوم 

صباحا  01الساعة  810210182الثالثاء الموافق   

ج بأسبقية الحجز 82رسوم االختبار :   

 للحجز واالستعالم
 كوبري مسطرد–ميدان المعاهدة  –مايو  02شارع 
 62841214ت ، فاكس:    62864444ت: 

Facebook: ESCDمكتبة شبرا الخيمة العامة 

E-mail: shobra.escd@gmail.com 
 

ورش تنمية بشرية ألولياء االمور "الصحة النفسية 

 810210181لألطفال " وذلك يوم السبت الموافق 

تقديم دورات االتيكيت والمنتسوري لألطفال يوم السبت 

ظهرا 08.21الساعة  810210181الموافق   

دورات رياضة الكاراتيه  المواعيد : 

ظهرا الثالثاء الساعة  00السبت الساعة 

عصرا 6  

ورش تنمية بشرية لألطفال "التفكير اإليجابي 

 810210180واإلبداعي " وذلك يوم االحد الموافق 

دورات تنمية بشرية وذلك يوم السبت الموافق 

صباحا لمدرب التنمية  01الساعة 810210181

 البشرية ا1 ايل سامى

سنوات فأكثر    4التايكوندو لألطفال  من سن 

الدورة ايام الخميس والجمعة من كل اسبوع 

 وفقا للتوقيتات االتية:

 3 - 1الجمعة من م...  7 - 5الخميس من 

 النشاط اليومي مع االطفال



 

 

 -" دورات تأسيس عربي 
 حساب "

ايام من كل اسبوع )جمعة1  2
 سبت 1 اثنين

—السبت —االيام : الجمعة
ص... 01االثنين :  

 الدورات التعليمية الكمبيوتر صباحي الفنون

 السعر التوقيتات اسم الدورة

دورة شهادة 

الرخصة الدولية 

لقيادة الحاسب 

  ICDL األلى

 ظ  11:  9من 

االحد والثالثاء 

 والخميس
 

 ج  611

دبلومة التواصل 
 االجتماعي للكبار

 ظ  11:  9من 

االثنين و 

 االربعاء

 ج اعضاء 021
ج غير  041

 االعضاء

دبلومة مصمم 
 الجرافيك الصغير

Photoshop—
flash 

 ظ  1:  11من 

االحد والثالثاء 

 والخميس

 ج اعضاء 081
ج غير  061

 اعضاء

دورة الصيانة 

 Getلألطفال 
Connected 

 ظ 1:  11من 

—االثنين

 االربعاء

 ج اعضاء 081
ج غير  061

 اعضاء

 الكمبيوتر مسائي

 السعر التوقيتات اسم الدورة

دورة شهادة 

الرخصة الدولية 

لقيادة الحاسب 

  ICDL األلى

 م 7:  4من 

االحد والثالثاء 

 والخميس
 

 ج  611

دورة الصيانة 

 Hardwarللكبار 
+ Software 

 م 7:  4334من 

—السبت

—االثنين

 االربعاء

 ج اعضاء 811
ج غير  881

 اعضاء

ورش فنية )فن اوريجامي( ورش يوميه بسعر 
 ج لغير العضو  81ج للعضو و  02

UCMAS 

" دورات تحسين الخط العربي"   
 يوم السبت من كل اسبوع 

ص 00الساعة   
ج أعضاء 21  
ج غير أعضاء 011  

 دورت فن التفصيل و تصميم الباترون 
 ج للمستوى على ايدي متخصصين  881

برنامج حسابي لتنمية مهارات الطفل العقلية واكساب 
سنة  08:  6االطفال في المرحلة العمرية من سن 

 مهارات حسابية متقدمة بدون استخدام االلة الحاسبة
 شعور( 2مستويات )كل مستوى  01البرنامج من 

ج الكتاب +  021ج ) 201سعر المستوى الواحد 
 ج للعداد  021

 )االسعار سارية حتى نهاية فبراير فقط ( 

 اللغات

دورات اللغة االنجليزية لسن ما قبل المدرسة 
ج لألعضاء و  21سنوات بسعر  4:  6من 

 ج لغير االعضاء 011

دورات اللغة االنجليزية للكبار بشهادات 
معتمدة من جمعية مصر للثقافة وتنمية 

 المجتمع يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع 
ج غير  811ج اعضاء و  041السعر 

 أعضاء 
 ج  21باسبقية الحجز لتحديد المستوى بسعر 


