
 في إقامة هذه التظاهرة الفنية الثقافيةالشركاء 

 * كلية الفنون واإلعالم 

 * مدرسة النساء الخالدات        للتعليم األساسي  .

 * المعهد العالي لتقنيات الفنون بزاوية الدهماني  .

 ة األوركيد للتعليم األساسي  .* مدرسة زهر

 *  المنظمة الليبية ألصدقاء حساسية الجلوتين .

 * مدرسة القدس للتعليم األساسي  .

 * فريق أويات المدينة القديمة  .

 * فرقة أبناء العجيلي للفنون الشعبية  .

 * مدرسة التوحيد بقصر بن غشير  .

 * والباز لآلالت الموسيقية

 واألساتذة الرأئعون أعضاء الفرقة الموسيقية خريجي الكلية :● 

د . ناصر بن  /د . ناصر اغا /أ . عبد الحميد فنير  /د . عرفات السني

أ . كمال  /أ . حاتم خميس   /أ .أبوالقاسم ابودية /أ . هشام البكاي /جابر

 د . نادر الغرياني /نصر  

 والفنانون النجوم  :

 أحمد كعيب /الشاب الجيالني

 البرنامج العام  :

 اإلفتتـــاح بخير ما نستهل به  

 محمد المهلب . مسامعنا الطفل. آيات من الذكر الحكيم يتلوها على 



. كلمة ترحيبية واإلذن بإنطالق التظاهرة تلقيها منسق عام البرنامج  أ . 

 قويعة .عواطف حفوظة 

 . كلمة رئيس منظمة آمالنا للطفل المشاركة في التظاهرة 

 

 الفقرة األولى  :

 الرسم واأللوان 

إحتفالية بمساهمة األطفال المشاركين في تنفيذ لوحات فنية بالرسم على 

 القماش والورق والمنطاد .

 

 الفقرة الثانية  :

 عروض المسرح ..

 

عمل غنائي بعنوان  األمل تقدمه ) مجموعة أطفال  منظمة آمالنا (  •

. 

 قصيدة شعرية بعنوان السالم عليكم تقدمه اليافعة  ريفان احمد . •

ومضة عن التباين في الزي التقليدي الليبي  يقدمها هشام شاكر أبو  •

 فريق جوباتوس  . -جراد 

 فال منظمة آمالنا  (لوحة بعنوان  ليبيا محبة تسامح سالم  ) أط •

قصيدة شعرية بعنوان  الفنون للشاعر معروف الرصافي يقدمها  )  •

 مجموعة منظمة آمالنا (.

حوارية حقوق الطفل  بمناسبة يوم الطفل األفريقي ) مجموعة  •

 أطفال ( .

 نشيد األرض يقدمها ) مجموعة منظمة آمالنا (. •



فلة دنيا عبد الحفيظ قصة قصيرة بعنوان ) النجمة الساطعة( للط  •

 العدل .

عمل إستعراضي بعنوان أحلى مدينة  .. تقديم فرقة أويات بالمدينة  •

 القديمة .

عمل إستعراضي بعنوان يا قمر عاللي  .. تقديم فرقة أويات  •

 بالمدينة القديمة .

عرض مسرحي قصير بعنوان التعايش  ، يقدمها مجموعة أطفال  •

 مدرسة التوحيد .

 

 تنشيطية فقرات • 

 

 الفقرة الثالثة : 

 األلعاب الترويحية الترفيهية .

 * األلعاب :

لعبة شد الحبل  .. لعبة البطش  .. لعبة بنات  .. لعبة الياستيك  .. لعبة 

الخميسة  .. لعبة البالونات  .. لعبة النقيزة  .. لعبة البريوش .. لعبة 

 .  الجري بالشوال  .. لعبة الكراسي   .. لعبة الهاتف

 

 الفقرة الرابعة  :

 فقرة األشغال اليدوية 

 

 الفقرة الخامسة  :

 إطالق بالون التظاهرة الفنية الثقافية 



 

 الفقرة الختامية  :

 حفل فني ساهر  .  •

 

عروض مصاحبة على الشاشة لبرامج األطفال .. وحديث ذكريات  •

 الصور  .. وتسجيالت لألساتذة والزمالء المقيمين خارج الوطن  .

 وعام الفرح عامكم


