مهرجان زايد لإلبداع

برنامج مهرجان مدينة زايد لإلبداع
دورة الفنان صالح السعدنى
اليوم

الخميس
2018/06/21

المكان

التوقيت

ميادين الشيخ
زايد

 5:00م  6:00 -م

جامعة النيل

 2:00م –  6:00م ورشة  Ideationمن سن  10ل 12
حفل( إعالن برنامج المهرجان )
 3:00م –  5:00م تكريم الفنان صالح السعدنى
افتتاح معرض الفنون التشكلية
أمسية شعرية غنائية
 8:00م _  10:00م • الشاعر  /جمال بخيت
• الموسيقار  /أحمد الحجار
ورشة االتيكيت من سن 12 - 6
 12:30م

جامعة النيل
جامعة الن ـيـ ــل
مركز جامعة
القاهرة للغات
والترجمه

ليوم
الجمعة
2018/06/22

الــــحـــــدث

( كرنــــفـــــــال )

 : -اإلفــــتــتــاح - :

• فرقة النيل لآلالت الشعبية .
• فرقة أوسكاريزم ــا .
• التن ـ ـ ــورة .

المكان

التوقيت

الــــحـــــدث

جامعة النيل

 12:00م –  6:00م

ورشة  Ideationمن سن 16 - 13

نادى الشيخ زايد

 6:00م –  7:00م

إفتتاح بطولة زايد للشطرنج

الحديقة الثقافية

 5:00م –  7:00م

ورشة طباعه لألطفال من سن 12 – 6
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مدية الشيخ زايد – الحي االول – المجاورة الثالثة – عمارة ( – )8شقة رقم ()1
E- mail: Zayedfest@gmail.com
موبايل 01010969434 :
تليفون 38504269 :

مهرجان زايد لإلبداع

اليوم

السبت

2018/06/23

اليوم
األحد

2018/06/24

المكان

التوقيت

الــــحـــــدث

جامعة النيل

 12:00م –  6:00م

ورشة  Ideationمن سن  10ل 12

نادى الشيخ زايد

 6:00م –  7:00م

نادى الشيخ زايد

جدول

جامعة النيل

 8:00م 10:00 -م

الحديقة الثقافية

 5:00م –  7:00م

مركز جامعة القاهرة
للغات والترجمه

 12:30م

ندوه عن تأخر النمو اللغوي عند األطفال

المكان

التوقيت

الــــحـــــدث

نادى الشيخ زايد

جدول

جامعة النيل

الحديقة الثقافية

• إفتتــاح بطولة زايد لتنس الطاولة
• بطولة زايد للشطرنج
• الشاعر محمد بهجت وفرقته

ورشة تصوير ضوئي وفنون الميديا من سن  12فأكثر

• بطولة زايد للشطرنج

 8:00م –  10:00م

سهرة غنائيه " محمد عزت " وفرقته

 5:00م –  7:00م

• مسابقة الرسم

 7:30م –  9:30م

• ندوة سحر التربية

اليوم

المكان

التوقيت

الــــحـــــدث

االثنين

جامعة النيل

 2:00م –  6:00م

ورشة  Ideationمن سن  13ل 16

جامعة النيل

 2:00م –  6:00م

بطولة كرة القدم االليكترونية فيفا 2018

نادى الشيخ زايد

جدول

2018/06/25

الحديقة الثقافية

 5:00م –  7:00م

• بطولة زايد للشطرنج
ورشة احمي نفسك من سن  5سنوات فأكثر
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اليوم

الثالثاء

2018/06/26

اليوم
األربعاء

2018/06/27

اليوم
الخميس

2018/06/28

المكان

التوقيت

الــــحـــــدث

جامعة النيل

 2:00م –  6:00م

ورشة  Ideationمن سن  10ل 12

نادى الشيخ زايد

جدول

جامعة النيل

 8:00م _  10:00م

الحديقة الثقافية

 7:30م –  9:30م

مركز جامعة القاهرة
للغات والترجمه

 12:30م

• بطولة زايد للشطرنج
أمسية شعرية غنائية

• المطرب  /عهدى شاكر

• الشاعر  /مسعود شومان
ندوة المشاعر وإدارة الذات
ورشة إعادة تدوير الكارتون

المكان

التوقيت

الــــحـــــدث

جامعة النيل

 12:00م –  6:00م

ورشة  Ideationمن سن  13ل 16

نادى الشيخ زايد

جدول

جامعة النيل

 8:00م 10:00 -م

الحديقة الثقافية

 5:00م –  7:00م

ورشة البرمجة من سن 12 – 6

المكان

التوقيت

الــــحـــــدث

جامعة النيل

 12:00م –  6:00م

تحكيم مشاريع ورش Ideation

نادى الشيخ زايد

جدول

جامعة النيل

الحديقة الثقافية

 8:00م 10:00 -م
 5:00م –  7:00م

• بطولة زايد للشطرنج
• سهرة غنائية الموسيقار "أحمد إسماعيل"
• الشاعر  /سليم حداد

• بطولة زايد للشطرنج
Star Gazing
مسابقة المذيع الصغير
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اليوم
الجمعة

2018/06/29

المكان

التوقيت

الــــحـــــدث

جامعة النيل

 08:00ص10:00 -م

جامعة النيل

1:00م 6:00 -م

أنشطة رياضية عائلية من برنامج الجامعة
Super Science show by Bibliotheca
Alexandrina

نادى الشيخ زايد
جامعة النيل

الحديقة الثقافية

اليوم

السبت

2018/06/30

جدول
 6:00م

 700م –  9:00م

• ختام بطولة زايد للشطرنج
حفل مسرح عرائس الست أم كلثوم
ورشة رصد الفلك من سن  10فأكثر

المكان

التوقيت

الــــحـــــدث

مركز جامعة القاهرة
للغات والترجمه

 12:30م

ورشة عمل لوحه جماعية بمالمس مختلفة

جامعة النيل

 6:00م 10:00 -م

: -حفل الختــــام- :

• كلمة المهرجان

• توزيع جوائز البطوالت الرياضية
• توزيع جوائز مسابقات األدب
• توزيع جوائز ورش األطفال
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