
امل�صرح ال�صغري بالأوبرا
الثنني 6/10: �صالون م�صر املبدعه  مع الكاتب حممد بهجت  

متحـف اأم كلثـوم »املان�صرتىل«
الربعاء 6/19: �صالون ام كلثوم الفنى .

اخلمي�س 6/27: فرقة جوهرة ال�صرق قيادة د. امين حمى 

�صعر التذكرة 50 جنية

بيت العيني »مركز اإبداع الطفل« 
الفنون الت�صكيلية

الأحد من كل ا�صبوع: ور�صة تعليم الر�صم ا�صراف دعاء فتحى 

12-1,30ظ

الثالثاء واخلمي�س من كل اأ�صبوع : ور�صة اأ�صغال فنية 

ا�صراف اأ.هالة اأنور  10-1ظ

الور�س الثقافية

ال�صبت والأثنني واخلمي�س من كل اأ�صبوع : ور�صة اأن�صطة متنوعة 

لالأطفال ا�صراف اأ.هبة اهلل جمال – اأ.ميار اأحمد  11-1ظ

ال�صب والثالثاء واخلمي�س من كل اأ�صبوع : ور�صة تعليم مبادى 

احلا�صب الآىل ا�صراف اأ.نورهان حم�صب 11-1ظ

ال�صبت من كل اأ�صبوع : ور�صة لكورال اأطفال بيت العينى اإ�صراف 

اأ.اإميان �صليمان 11-1ظ

مركز اخلـزف و احلرف التقليدية
املعار�ض

املعر�س الدائم ملنتجات املركز

 )اخلزف- نحا�س- خيامية- حلى- جنارة( .

مركز احلرية لالإبداع بالإ�صكندرية 
6/8: نادي ال�صينما الأفريقية 6م. 

6/12: ندوة ومناق�صة ديوان »ليتك متطر »لل�صاعرة/ جنالء خليل 

مناق�صة د/ حممد خميمر والكاتبة والناقدة/ اإميان الزيات يدير 

اللقاء الباحثة/ اأمرية جماهد 7م.  

 6/13: ندوة بالتعاون مع مبادرة اأكوا 6.30م.

6/15: اأفالم ال�صينما امل�صتقلة

 بالتعاون مع املركز القومى لل�صينما  ال�صاعة 6م .

6/16: احلفل اخلتامى موؤ�ص�صة اأ�صدقاء مر�صى اأنيميا البحر 

املتو�صط مع معر�س م�صاحب للمنتجات الفنية لالأطفال 5م. 

6/17: ندوة بعنوان “ مقدمة عن علم لغة اجل�صد”

تقدمي اأ/ م�صطفى مرزوق  6م. 

6/19: املوؤمتر الأول للمجل�س الأعلى

 للقبائل العربية و امل�صرية 6م.

 6/20: ندوة بالتعاون مع مبادرة اأكوا 6.30م

عر�س م�صروعات التخطيط العمراين ملدينة الإ�صكندرية »كلية 

الفنون اجلميلة

6/22: ندوة بعنوان “مانيوال العالقات”

 تقدمي د/ م�صطفى النحا�س 6م. 

22 و 6/29: لقاء ماك كلوب و هو عن مبادرة اإحياء الرتاث 

ال�صكندرى ال�صاعه 4 م. 

”Qhapaq Nan “ 6/23: افتتاح معر�س ت�صوير فوتوغرافى

بالتعاون مع �صفارة جمهورية البريو 

و ي�صتمر حتى 12 يوليو 2019 ال�صاعه 6 م  

24 و 6/25: عر�س م�صرحية مملكة ال�صو�س

 تاأليف و اإخراج د/جمال ياقوت 7 م.

6/26:عر�س م�صرحية ال�صنافر

 تاأليف و اإخراج د/جمال ياقوت 7م.

6/26: ندوة ومناق�صة املجموعة الق�ص�صية “انك�صار” 

للكاتبة/ اأمينة الزغبي مناق�صة د /كوثر مروان 

يدير اللقاء الكاتب / حممد عبا�س علي 7 م. 

  ” 6/27: �صالون الثقافة العلمية ندوة بعنوان “الذكاءالإ�صطناعي

املتحدث اأ.د/ غادة اخلياط  تقدمي اأ.د / حممد رفيق خليل 6,30 م

ختام »مبادرة حدوتة للتدريب علي الكتابة للطفل« 

6/29: اأفالم �صينما البحر املتو�صط  و عر�س فيلم دم�صق حلب 

اإدارة الأ�صتاذة / منى حجاب ال�صاعة 6م .

ور�صة باليه حتت اإ�صراف / مى �صعد: ايام الأحد و الثالثاء 

واخلمي�س 5 – 8 م .



ق�صـر الأميــر طــاز

الور�س الفنية

ال�صبت و الأحد من كل ا�صبوع : ور�صة الإن�صاد الدينى للمن�صد 

حممود التهامى  2ظ. 

الأحد والأثنني والأربعاء  من كل اأ�صبوع : ور�صة تعليم العزف 

على الآلت املو�صيقية من �صن 10 �صنوات حتى 18�صنة 2ظ

الأحد و الثالثاء  واخلمي�س من كل اأ�صبوع : ور�صة اإعداد املمثل 

وفنون امل�صرح +ور�صة حكى واإلقاء 4م

الأحد و الثالثاء واخلمي�س من كل اأ�صبوع : ور�صة كورال ق�صر 

الأمري طاز )الأطفال 12ظ - الكبار 4م( 

مركز الهناجر للفنون )قاعة ال�صينما(

 11- 18- 6/25: عرو�س افالم لالطفال و ال�صباب من كل من: 

بولندا، الت�صيك، واملجر 7م

الربعاء 12 /6: نادى ال�صينما الفريقية 6م. 

اخلمي�س 6/13: نادى ال�صينما الهندية 6م  

ال�صبت 6/15 : عرو�س مهرجان تري كور الفرن�صى الدوىل 

لالفالم الق�صرية جدًا 7م

ال�صبت 29 /6: نادى �صينما الطفل

 بالتعاون مع املركز القومى لل�صينما 12ظ

»بيت الغناء العربى« بق�صر المري ب�صتاك

اخلمي�س 6/20:  �صالون مقامات بالإ�صرتاك مع الربنامج الثقافى 

لالإذاعة امل�صرية يعقبه حفل وطنيات ملجموعة من الأ�صوات 

الذهبية اإحتفاًل  بذكرى 30 يونيو 7م.

بيت املعمـار امل�صرى

الثالثاء 6/18: �صالون العمارة و ال�صينما »ما وراء جت�صيد الفراغ 

فى ال�صينما« مع املخرج طاهر عبد الغنى 6,30م. 

ال�صبت 6/22: حما�صرة »عمارة الطني« 

مع م. عادل فهمى 6,30م.  

الثالثاء 6/25: ور�صة عمل البناء بالطوب امل�صغوط 6,30م. 

ال�صبت 6/30: ندوة متخ�ص�صة »جتريب تطبيق منوذج النياجرام 

لإنتاج عمارة متوافقة« م. اأحمد د�صوقى 6,30م. 

بيت الهراوى »بيـت العود العربى«

تعليم العود والبزق واملندولني: اأيام ال�صبت والأثنني و الأربعاء 

من كل اأ�صبوع »4م.- 9م.« تدري�س كادر اأ�صاتذة 

بيت العود العربى 

تعليم نظريات العود للمتقدمني اأ.د. اأحمد يو�صف: اأيام ال�صبت و 

اخلمي�س من كل اأ�صبوع »3م.- 6م.« 

تعليم نظرياتى العود للمبتدئني اأ. الهام احلاج: 

اأيام ال�صبت من كل اأ�صبوع »5م.- 6م.«

بيت ال�صحـيمي

الأحد  من كل اأ�صبوع: فرقة النيل لالآلت ال�صعبية اإخراج

 عبد الرحمن ال�صافعى 7,30م

اجلمعة من كل اأ�صبوع: عر�س خيال الظل والراجوز اإخراج نبيل 

بهجت 7,30م  

فى الفرتة من 6/18 حتى 6/20: عر�س اوبريت« �صت الدنيا« 

لفرقة ال�صم�س التابعه للبيت الفنى للم�صرح 

الــور�س الفنيــة

ور�صة العرائ�س: اأيام اجلمعة من كل اأ�صبوع 4م.

بيت ال�صعر العربى

الأحد 6/16: اأم�صية �صعرية »ال�صاعر بدرتوفيق« مبنا�صبة خم�س 

�صنوات على رحيل ال�صاعر مع ا�صت�صافة �صعراء من بنى �صويف 

الأحد 6/30: �صالون ال�صاعر اأحمد عبد املعطى حجازى ويناق�س 

ثالثية ال�صاعر ح�صن طلب »اجنيل الثورة وقراآنها« 7م. 

)مبنا�صبة احتفالت 30 يونيو( 

قبة الغوري

فرقة التنورة الرتاثية:اأيام ال�صبت و الأثنني والأربعاء من كل 

اأ�صبوع 7,30م.

مركز طلعت حرب الثقافى

الأربعاء 6/12: ندوة مع كاتبة الطفال  زهراء �صالمة 1ظ

ال�صبت 6/15: نادى �صينما الأطفال ذوى القدرات اخلا�صة بالتعاون 

مع املركز القومى لل�صينما 12ظ

ال�صبت 6/15: �صالون ذاكرة الوطن م�صروع للم�صتقبل يدير 

ال�صالون الكاتب واملوؤرخ حممد ال�صافعي 7م

اخلمي�س 6/20: عر�س م�صرحية ع�صان احنا واحد 

لذوى القدرات اخلا�صة 7م

الربعاء 6/26واخلمي�س 6/27: م�صرحية عرائ�س لالأطفال 

بالتعاون مع البيت الفنى للم�صرح 7م

الثنني من كل ا�صبوع: عر�س فيلم لالأطفال 5م

الأحد والأربعاء من كل ا�صبوع: عربعن نف�صك 1ظ

ال�صبت واخلمي�س من كل اأ�صبوع: ور�س فنية متنوعة  ر�صم- 

اأ�صغال فنية 11�س

ال�صبت والأحد والأربعاء من كل ا�صبوع: ور�س فنية متنوعة 11�س

اخلمي�س من كل ا�صبوع: تعليم ا�صا�صيات الر�صم 1ظ

 ال�صبت واخلمي�س من كل ا�صبوع : بروفة الكورال 

بقيادة اأ.دعاء عطية 3ع�صرا


