
قصر األمير طاز
 17 �ش ال�صيوفية - متفرع من �صارع ال�صليبة -

حي اخلليفة ت: 25142581

الثالثاء 12/4
عرو�ش ملتقى بكرة اأحلى

 لذوى القدرات اخلا�صة 

 »الدورة ال�صاد�صة« 11�ش

األربعاء 12/26
 حفل فنى لإحياء 

ذكرى املو�صيقار فريد الأطر�ش

 بالتعاون مع جمعية حمبي

 املو�صيقار فريد الطر�ش



قبة الغوري
 111 �صارع الأزهر، الغورية، ت: 25060227

فرقة التنورة التراثية
�أيام �ل�سبت و�لإثنني و�لأربعاء من كل �أ�سبوع 7,30م.

5جنيه للم�سريني - 75جنيه للأجانب

الــورش الفنيــة بقصر األمير طاز
األحد واألثنني واألربعاء  من كل أسبوع :

 ور�صة تعليم العزف على الآلت املو�صيقية من �صن 10 �صنوات حتى 18�صنة 2ظ

اخلمي�ش من كل اأ�صبوع:

 ور�صة الغناء لكورال اأطفال ق�صر الأمري طاز 2ظ

الأحد واخلمي�ش من كل اأ�صبوع : 

ور�صة الغناء العربى لكورال ق�صر الأمري طاز »كبار« 4م

األحد والثالثاء واخلميس من كل أسبوع : 
ور�صة امل�صرح 4م 

السبت و األحد من كل اسبوع : 
ور�صة الإن�صاد الدينى للمن�صد حممود التهامى  1ظ.

صر األمير طاز
ق



مركز اإلبداع الفني
�صاحة دار الأوبرا، ت: 27363446

4

األحد 12/30
مبنا�صبة الحتفال بالعام اجلديد ..معًا نغري العامل.. فرقة ر�صالة 

�صلم الدولية للإن�صاد واملو�صيقى الروحية 7م

األحد 12/16
اأم�صية �صعرية ملجموعة من ال�صعراء مبنا�صبة 

ت�صعون عامًا على ميلد رائد �صعر العامية امل�صرية 

فوؤاد حداد

 ينظمها بيت ال�صعر العربى 6م

قبة الغورى



مركز الهناجر للفنون  
)قاعة السينما( 

الثالثاء 12/18
�صالون م�صر املبدعة..احتفاًل بذكرى الكاتب الكبري اأحمد بهجت

تقدمي ال�صاعر حممد بهجت 6م

الخميس 12/20
 عرو�ش اأفلم املدر�صة العربية

 لل�صينما والتليفزيون 6 م

السبت 12/29
 نادى �صينما الأطفال بالتعاون مع املركز القومى لل�صينما12ظ

األثنين 12/31
 نادى �صينما البحر املتو�صط 6م

 السبت 12/1
نادى ال�صينما الفريقية 6م. 

الخميس 12/6
�صالون ال�صينما الوثائقية

 للمخرج اأحمد فوؤاد دروي�ش 

)رباعيات اأفلم م�صر كما مل تراها( 6م. 

السبت 12/8
 نادي ال�صينما امل�صتقلة 

بالتعاون مع املركز القومي لل�صينما 6م

الخميس 12/13
نادى ال�صينما الهندية 6م. 

السبت 12/15
نادى �صينما الطفل "الكارتون امل�صرى" 12ظ



منزل علي لبيب
بيت المعمار المصرى

�صارع درب اللبانة اأمام جامع ال�صلطان ح�صن، القلعة،  

تليفاك�ش: 0225117043

الثالثاء 12/4
اأم�صية تعالوا نعرف م�صر مع اأ.ندى زين الدين 6,30م

الثالثاء 12/11
 �صالون العمارة فى ال�صينما مع املعمارى  م.حممد عطية 6,30م

الثالثاء 12/18
 ندوة روح املكان فى الرتاث الغنائى امل�صرى

 د.كمال مغيث 6,30م

الجمعة 12/21
 جولة فى درب اللبانة و�صارع ال�صليبة

 + حلقة نقا�ش فى بيت املعمار امل�صرى 9�ش-2ظ

حفل االفتتاح 3 ديسمبر  الخامسة مساًء  بمسرح الهناجر  
وقاعة أدم حنين للفنون 

تستمر العروض بمسرح الهناجر ومركز طلعت حرب الثقافي وقصر األمير طاز 
ومركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية حتي 6 ديسمبر من 11 ص وحتي 3 عصرًا



بيت الغناء العربي
»قصر األمير بشتاك«
�صارع املعز   ت:27879187

الخميس 12/13
 )مئوية الفنان الكبري/ حممد فوزى( 

�صالون مقامات بالإ�صرتاك مع الربنامج  الثقافى للإذاعة امل�صرية 

ي�صاحب ال�صالون التخت ال�صرقى 7م

الخميس 12/20
 حفل �صباب الغناء العربى )كلثوميات(

 ملجموعة من الأ�صوات الذهبية7م )�صعر التذكرة 25جنيه(

الخميس 12/27
حفل غنائى للفنانة اأنغام م�صطفى 7م

 )�صعر التذكرة 25جنيه(

الأثنني والأربعاء من كل اأ�صبوع :

 الدورات التدريبية

 لطلب بيت الغناء العربى )ور�ش الغناء(



بيت الهراوى
 »بيـت العود العربـى«

خلف اجلامع الأزهر ت: 25104174

تعليم اآلة العود والبزق واملندولني :

 اأيام ال�صبت والأثنني و الأربعاء من كل اأ�صبوع "4م.- 9م." 

تدري�ش كادر اأ�صاتذة بيت العود العربى 

تعليم نظريات العود للمتقدمني اأ.د. اأحمد يو�صف:

 اأيام ال�صبت و اخلمي�ش من كل اأ�صبوع "3م.- 6م." 

تعليم نظرياتى العود للمبتدئني اأ. الهام احلاج:

 اأيام ال�صبت من كل اأ�صبوع "5م.- 6م."

 بيت الشعر العربي
»بيت الست وسيلة«

خلف اجلامع الأزهر ت: 25103171 

األحد 12/2
 اأم�صية �صعرية خا�صة لل�صعراء ال�صباب الفائزين فى م�صابقة بيت 

ال�صعر بالتعاون مع مركز طلعت حرب الثقافى 6م

األحد 12/30
�صالون ال�صاعر اأحمد عبد املعطى حجازى ح�صاد ال�صعر

 لعام  2018  - 6 م



مركز طلعت حرب الثقافي
 �ش ال�صيدة نفي�صه منطقة زينهم ت: 23622647

المدرسة العربية للسينما و التليفزيون
األثنين 12/24

امتحانات “ال�صيناريو- الإخراج- الت�صوير- ال�صوت و املونتاج” 

برئا�صة اأ.د. منى ال�صبان – ر�صوم المتحان للمادة الواحدة 500 جنيه للم�صريني 

و 500 دولر لغري امل�صريني – تقام المتحانات فى متام العا�صرة �صباحًا 

مبركز طلعت حرب الثقافى. 

للمزيـد مـن املعلومـات: برجــاء زيارة املوقع الإلكرتونى

www.arabfilmtvschool.edu.eg

السبت واألحد 12/2،1
عر�ش م�صرحية عل�صان احنا واحد اإنتاج 

�صندوق التنمية الثقافية 

بالتعاون مع موؤ�ص�صة �صلوى علوان 

الثقافية 5م 

األربعاء 12/5
 عرو�ش ملتقى بكرة اأحلى لذوى 

القدرات اخلا�صة  "الدورة ال�صاد�صة" 

11�ش

اإلثنين 12/10
 ندوة لطلبة املدار�ش

التنمر" 11�ش �صد  " معا 
 - اإفتتاح  معر�ش طلبة املعهد العاىل 

للفنون التطبيقية 6م وي�صتمر حتى 

 12/17



الخميس 12/13
اأم�صية �صعرية لل�صعر الن�صائي يف م�صر والدول العربية بالتعاون مع بيت ال�صعر 6م

الخميس والسبت واألحد 12/16،15،13
 عر�ش م�صرحية عل�صان احنا واحد اإنتاج �صندوق التنمية الثقافية 

بالتعاون مع موؤ�ص�صة �صلوى علوان الثقافية 5م

السبت 12/15
�صالون ذاكرة الوطن م�صروع للم�صتقبل 

يدير ال�صالون الكاتب واملوؤرخ حممد ال�صافعي 6م

الخميس12/20
عر�ش فني لفريق التحدي والرادة "م�صرحية ماتهوني�ش عليا – 

فقرات �صعرية وغنائية" 6م

السبت 12/22
نادى �صينما ذوى القدرات اخلا�صة بالتعاون مع املركز القومى لل�صينما12ظ

ال�صبت من كل اأ�صبوع: 

ور�صة فنية وور�صة تنمية مهارات لذوى القدرات اخلا�صة 10�صباحًا

ال�صبت واخلمي�ش من كل اأ�صبوع:

 ور�ش فنية  متنوعة "ر�صم – ا�صغال 

فنية –ور�صة طباعة 1ظهراَ

الأحد والأثنني والأربعاء 

من كل اأ�صبوع: 

دورة برجمة للمبتدئني  

لطلبة املدار�ش 11�صباحًا

الأحد والأربعاء من كل اأ�صبوع : 

ور�ش فنية لطلبة املدار�ش 10�ش

ال�صبت واخلمي�ش من كل ا�صبوع: 

بروفة الكورال 

بقيادة اأ.دعاء عطية 2 ظهرًا



قصر المانسترلي 
 متحف أم كلثوم

1 �ش امللك ال�صالح منيل الرو�صة 

ت: 23631467

الخميس 12/20
 حفل كلثوميات فرقة اأوتار بقيادة املاي�صرتو 

د.عمرو عبد املنعم )�صعر التذكرة 50جنيه(7م

األحد 12/23
حفل الفنانة نيفني رجب واأورك�صرتا �صوت 

املو�صيقى بقيادة املاي�صرتو حممد وهيدى 

)�صعر التذكرة 50جنيه( 7م

الخميس 12/27
حفل كلثوميات مبنا�صبة ذكرى اأم كلثوم

   )�صعر التذكرة 50جنيه( 7م

بيت السحيمي
اجلمالية، حارة الدرب الأ�صفر، �صارع املعز، ت:25913391

السبت 12/15
حفل فنى لفرقة هارموين بقيادة املاي�صرتو/ 

�صريف رفعت )�صعر التذكرة 50 جنيه(

السبت 12/22
 حفل فنى لفرقة اخلان

 )�صعر التذكرة50جنيه(

اجلمعة من كل اأ�صبوع :

عر�ش الأراجوز وخيال الظل

 تاأليف واإخراج د.نبيل بهجت. 7,30م

الأحد من كل ا�صبوع :

 فرقة النيل للآلت ال�صعبية

 اإخراج /عبد الرحمن ال�صافعي: 7,30م. 

الــورش الفنيــة
ور�صة العرائ�ش:

 اأيام اجلمعة من كل اأ�صبوع 4م. 



بيـــت العينــي
خلف اجلامع الأزهر ت: 25142990

الفنون التشكيلية
الأثنني والأربعاء من كل اأ�صبوع : ور�صة اأ�صغال 

فنية ا�صراف اأ.هالة اأنور 10-12ظ

الأربعاء من كل ا�صبوع :

 ور�صة تنمية مهارات لذوى القدرات اخلا�صة 

ا�صراف دعاء فتحى من 1-3ظ

الورش الثقافية
الأحد من كل اأ�صبوع : ور�صة تنمية مهارات 

عطية  مروة  الذهبية" اإ�صراف  "اخليوط 
       10-12ظ

ال�صبت والأثنني واخلمي�ش من كل اأ�صبوع : 

ور�صة اأن�صطة متنوعة للأطفال اإ�صراف اأ.مروة 

�صيد- هبه جمال – ميار اأحمد 11-3ع�صرًا

الأربعاء 12/12 ، الأربعاء 12/26: ندوات 

بعنوان "احلفاظ على تراثنا بالتعاون مع

 اإدارة الوعى الآثرى 10-12ظ

ال�صبت من كل اأ�صبوع : ور�صة لكورال اأطفال 

بيت العينى اإ�صراف اأ.اإميان �صليمان 11-1ظ مركز الحرف التقليدية بالفسطاط
1�صارع الإمام، خلف جامع عمروبن العا�ش  بالف�صطاط،

 م�صر القدمية،  ت:27412324

المعارض
املعر�ش الدائم ملنتجات املركز

 )اخلزف- نحا�ش- خيامية- حلى- جنارة( 

دورة بيت جميل بالتعاون مع مدر�صة الأمري 

ت�صارلز للفنون التقليدية  ال�صبت والأثنني 

والأربعاء 10-4ع�صرا 



األربعاء 12/12
 ندوة بعنوان "مناق�صة املجموعة الق�ص�صية "ت�صكيلت بقايا احللم " للكاتب اأحمد حنفى مناق�صة د/اأحمد 

فرح و د/اأمرية عبد ال�صافى يدير اللقاء الأديب / عادل ال�صمرى 6.30م.

األثنين 12/17
  ندوة بعنوان كاتب و كتاب ) مبدعى اأدب الطفل ( مناق�صة كتاب " الذكاء النادر" من �صل�صلة يحكى 

للكاتب و ال�صاعرالكبري / اأحمد �صويلم و ر�صوم الفنان /م�صطفى ح�صني  يدير اللقاء اأ/ منى مللوم كاتبة 

وناقدة  اأدب طفل ال�صاعة 6.30 م 

األحد 12/23
ندوة مناق�صة ديوان " القرابني " لل�صاعر عبا�ش من�صور ال�صادر عن هيئة الكتاب امل�صرية يناق�صة ال�صاعر الكبري 

/ عبد املنعم كامل و اأ.د/ اأبو احل�صن �صلم تقدمي ال�صاعر / طاهر �صعيد ال�صاعة 6.30 م 

الخميس 12/27
�صالون الثقافة العلمية بعنوان " الإقت�صاد الأخ�صر " �صيف الندوة اأ.د/ اأحمد ح�صام

 تقدمي اأ.د/ حممد رفيق خليل 6م 

ال�صبت والأحد 12/2,1:  م�صرحية �صراع فى الغابة اإخراج د/ جمال ياقوت  

الثلثاء 12/4: عر�ش لفرقة الرواد للعرائ�ش املاريونيت التابعة لق�صر ثقافة الأنفو�صى و فرقة فنون الإعاقة 

التابعة لق�صر ثقافة ال�صاطبى �صمن ملتقى بكره اأحلى لذوى القدرات اخلا�صة

 الذى نظمه �صندوق التنمية الثقافية  7م 
مركز الحرية لإلبداع

 باإلسكندرية
1 �صارع فوؤاد، بجوار نقطة �صريف،

 الإ�صكندرية ت:34956633

األثنين 12/3
 حما�صرة " التميز املوؤ�ص�صي " دكتور/ طارق حممد رزق

 ودكتور مهند�ش /جمدي حممد عبداهلل 6.30م.

األربعاء 12/5
ندوة مناق�صة ديوان " اأ�صماء فى اأزمنة �صتى" لل�صاعر/ عبد املنعم 

كامل 

مناق�صة اأ.د/ مراد عبا�ش يدير اللقاء ال�صاعر /حممد هلل 6.30م.

اخلمي�ش من كل اأ�صبوع: بالتعاون مع مبادرة اأكوا - ور�صة عن 

تقنيات ال�صرد )احلبكة/ال�صرد /الو�صف /احلوار(: اإدارة الور�ش: د. 

حممد عبد احلميد خليفة و د. ي�صرا العدوي.من 6.30م – 7.30 م 

- ندوة عن اأركان ال�صرد )ال�صخ�صية/املكان/الزمان/احلدث(:

مقاربٌة نقدية حول ملمح العامل الروائي لل�صيد حافظ"

األحد12/9
 ملتقى احلرية ال�صعري 

تقدمي ال�صاعر/عبد املنعم �صامل 6.30 م.

األثنين 12/10
 ندوة بالتعاون مع نقابة اإحتاد كتاب م�صر بعنوان " اإبداعات �صكندرية 

فى جمال الفنون و الآداب " مب�صاركة عدد من كبار ال�صعراء و 

املبدعني و ال�صخ�صيات العامة  6.30 م 



الخميس 12/6
حفل املو�صيقى العربية للفنان /حممود دروي�ش 7 م 

املسرح
ال�صبت والأحد 12/9,8: العر�ش امل�صرحى "حرمي النار " اإخراج / ر�صوى �صريف 7 م 

األربعاء 12/12: حفل املو�صيقى العربية للفنان / �صريف الفايد و الفنانة / دعاء رجب 
�صعر التذكرة 25 ج 7 م  .

األثنين 12/17 حفل فريق نغم بقيادة الفنان / اأحمد رجب 7 م .
"  "American Arts incupatorبالتعاون مع موؤ�ص�صة  األربعاء12/19:ختام م�صروع 

. م    6 بالإ�صكندرية   الأمريكية  القن�صلية  و  الأمريكية    Zero1

قاعة السينما
السبت 12/8: نادى ال�صينما الأفريقية 6 م .

السبت 12/15: اأفلم ال�صينما امل�صتقلة بالتعاون مع املركز القومى لل�صينما  6م 
املعارض

اإ�صتمرار فعاليات  معر�ش فوتوغرافيا ال�صعوب حتى يوم 6 /2018/12 

 Mylene Gervais & Aime Zayed " الخميس 12/13:اإفتتاح معر�ش الفنانني الكنديني
 12/17 يوم  حتى  املعر�ش  ي�صتمر  و  م   6 "

 American Arts incupator"  " األربعاء 12/19/ افتتاح معر�ش نتاج ور�صة م�صروع 
بالتعاون مع موؤ�ص�صة Zero1 الأمريكية والقن�صلية الأمريكية بالإ�صكندرية 6 م  


