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

فرقة التنورة التراثية
السبت واألربعاء

 من كل أسبوع 7م

اإحدى فرق الهيئة العامة لق�صور الثقافة 

 وزارة الثقافة, م�صر, تكونت يف فرباير 1988

 وتقدم عرو�صها ب�صفة دورية طوال العام

الجمعة 12/3: احتفالية “حوار الفنون” بالتعاون مع موؤ�ص�صة حوار لفنون
 ثقافات ال�صعوب فرقة الطبول النوبية واالآالت ال�صعبية8م. 

 الخميس12/9: عر�ض لفرقة القومية للفنون ال�صعبية
 التابعة للبيت الفنى للفنون ال�صعبية واال�صتعرا�صية 7م.

األحد 12/12: �صمن فعاليات وزارة الثقافة لالحتفال بالقاهرة عا�صمة الثقافة يف
 دول العامل االإ�صالمي ندوة “القاهرة: الب�صر واحلجر4” بالتعاون مع بيت املعمار امل�صرى

 د/ فاطمة ك�صك وا/عبد العظيم فهمي 6م.

الخميس12/23: عر�ض لفرقة ر�صا للفنون ال�صعبية التابعة للبيت 
الفنى للفنون ال�صعبية واال�صتعرا�صية 7م.

األحد12/26: احتفالية العام اجلديد “ر�صالة �صالم” بالتعاون مع موؤ�ص�صة
 حوار لفنون ثقافات ال�صعوب وفرقة �صماع لالن�صاد واملو�صيقي الروحية 7م.
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ق�صر االأمري طاز: 17 �ض ال�صيوفية - متفرع من �صارع ال�صليبة - حي اخلليفة ت: 25142581

الخميس12/2 
حفل تخرج الدفعتني »احلادية ع�صر والثانية ع�صر« من مدر�صة االإن�صاد الديني 

واالبتهال تدريب وا�صراف ال�صيخ حممود يا�صني التهامى 7 م.

الــورش الفنيــة
ال�صبت والثالثاء من كل اأ�صبوع: ور�صة مدر�صة االإن�صاد الدينى واالبتهال 

للمن�صد حممود التهامى1ظ.

االإثنني من كل اأ�صبوع: »ور�ض فنية لطالب املدار�ض«

 بالتعاون مع اإدارة اخلليفة واملقطم التعليمية10�ض.

االأحد و الثالثاء واخلمي�ض من كل اأ�صبوع : ور�صة اإعداد املمثل واحلكى 

وفنون امل�صرح تدريب اأ.اأحمد زكريا 3م.

االأحد واخلمي�ض من كل اأ�صبوع : ور�صة كورال ق�صر االأمري طاز 4م.

السبت12/18
 حفل الطالب املتفوقني 7م.

السبت من كل أسبوع :
 تدري�ض ق�صم النظريات للمبتدئني اال�صتاذة الهام احلاج من 4 م.

7م. طه  اإ�صالم  لال�صتاذ  جماعي  عزف  مفتوحة  عمل  • ور�صة 
السبت و األربعاء من كل أسبوع :

تدري�ض اأق�صام بيت العود العربي 

ال�صاز والعود واملاندولني »4م.- 8م.« 

بيت الهراوى »بيـت العود العربـى« خلف اجلامع االأزهر ت: 25104174
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مركز االإبداع الفني بالقاهرة �صاحة دار االأوبرا, ت: 27363446

الخميس12/16
عرو�ض اأفالم املدر�صة العربية لل�صينما والتليفزيون6م. 

مكتبة مصر العامة – ببورسعيد
اخلمي�ض 12/23: منتدي ثقافة واإبداع

 "جنيب حمفوظ ...رحلة وثائقية"

 يديرها الكاتب ال�صحفى طارق الطاهر + افتتاح 

معر�ض»بخط اليد وعلم الو�صول« 

اإهداءات كبار املثقفني لـ جنيب حمفوظ« 6م

بدء الدرا�صه بالدفعة 

الثالثة ال�صتوديو املواهب 

مبركز االبداع الفني.

المدرسة العربية للسينما و التليفزيون
لتدري�ض العلوم ال�صينمائية والتليفزيونية على �صبكة االإنرتنت

اخلمي�ض12/16

عرو�ض اأفالم املدر�صة العربية لل�صينما والتليفزيون6م 

مبركز االبداع الفنى

www.arabfilmtvschool.edu.eg
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بيت املعمار امل�صرى: �صارع درب اللبانة اأمام جامع ال�صلطان ح�صن, القلعة
بيت الغناء العربي: »ق�صر االأمري ب�صتاك« �صارع املعز   ت:27879187

 الخميس12/9
 �صالون مقامات بيت الغناء العربي 

باال�صرتاك مع الربنامج الثقايف + تخت �صرقى 7م.

الخميس12/30
 حفل �صباب الغناء العربي كلثوميات 

)احتفااًل مبيالد كوكب ال�صرق اأم كلثوم( 

مب�صاركة االأ�صوات الذهبية 

بقيادة د/ مدحت عبد ال�صميع 7م.

السبت 12/4
املعماري  الرتاث  تاأهيل  واإعادة  اإحياء  عن  عمل  وور�صة  • جولة 

حمدي ال�صطوحي12ظ. 

التاريخي العمراين  ال�صياق  يف  ان�صاين  ت�صميمي  مدخل  • نحو 
 املعماري ع�صام العربي 6م.

األحد 12/12 
�صمن فعاليات وزارة الثقافة لالحتفال بالقاهرة عا�صمة الثقافة يف دول العامل 

االإ�صالمي ندوة "القاهرة: الب�صر واحلجر4" د/ فاطمة ك�صك 

وا/عبد العظيم فهمي )بقبة الغورى( 6م.

السبت 12/18
 ندوة ب�صمات م�صرية يف عمارة القاهرة اخلديوية ا.د. �صهري حوا�ض 6م.

السبت 12/25
 ندوة عمارة وتاريخ القاهرة الفاطمية الباحث ا/يو�صف اأ�صامة6م.
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12/1 حتي 12/7
عرو�ض مهرجان القاهرة ال�صينمائي الدويل

الخميس9 /12
نادى ال�صينما الهندية 7م.

 يال نروح
سينما

»الذهاب اإىل ال�صينما هو اأ�صبه بالعودة اإىل الرحم, فاأنت جتل�ض هناك �صاكنًا متاأماًل 

يف الظالم تنتظر احلياة لتظهر على ال�صا�صة«  )فيديريكو فليني(
�صينما الهناجر: �صاحة دار االأوبرا امل�صرية

السبت12/11
نادى ال�صينما امل�صتقلة بالتعاون مع املركز القومى لل�صينما 6م.

من األحد 12/12 حتى الخميس 12/16
 مبنا�صبة ذكري ميالد جنيب حمفوظ

عرو�ض اأفالم احلائزين على جائزة نوبل 

بالتعاون مع �صفارة كولومبيا  6م.

السبت 12/18
 نادى �صينما الطفل الكارتون امل�صرى 12ظ.

اإلثنني 12/20
نادى �صينما املراأة بالتعاون مع املركز القومى لل�صينما 6م.

السبت 12/25
 نادى �صينما الطفل بالتعاون مع املركز القومى لل�صينما 12ظ.

عرو�ض افالم جمعية الفيلم 6م

اإلثنني 12/27
نادى �صينما

     دول البحر املتو�صط 6م.
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الخميس12/2
 مهرجان »معًا ن�صتطيع« مبنا�صبة االأحتفال باليوم العاملى 

لذوى االحتياجات اخلا�صة )يوم االإعاقة  العاملى( 2 ع�صرًا.

موهوبني  واأطفال  كبار  فنانني  اأعمال  ت�صكيلي  فن  • معر�ض 
من ذوي القدرات اخلا�صة.

الثقافة لق�صور  العامة  الهيئة  مع  بالتعاون  ثقافية  كتب  •  معر�ض 

مركز  طلعت حرب الثقايف:  �ض ال�صيدة نفي�صه منطقة زينهم ت: 23622647

اخلا�صة القدرات  ذوي  اإنتاج  من  يدوية  واأعمال  م�صغوالت  • معر�ض 
 بالتعاون مع اأفراد وجمعيات ي�صاحب اليوم ور�ض عمل فنية متنوعة.

الجمعه12/3 
لقاء فى اطار ال�صحة النف�صية – د/عبداهلل غازى– 

اخلبري الدوىل فى التدريب وبناء ال�صخ�صية االإيجابية4م.

لذوي  العاملي  اليوم  مبنا�صبة  التحدى«  م�صوار  »جمعية  من  الهمم  لذوى  • حفل  
القدرات اخلا�صة, وجمموعة من الفقرات الغنائية وال�صعرية وعزف واإن�صاد 

وتكرمي لنماذج متميزة من ذوى الهمم7م.

السبت12/11  
3م. مفتوح  وحوار  تقدميى  عر�ض  الفنون«  • »جولة 

4م. الق�صة  نادى  مع  بالتعاون  ثقافية  • اأم�صية 
السبت12/18 

 -معر�ض فنى لنتاج اأن�صطة وور�ض �صهر نوفمرب 2021م  3ع�صرًا .

-عر�ض اأفالم كرتون لالأطفال فى قاعة ال�صينماوحوار مع د. عطية خريي 4م.

-ال�صالون الثقافى ذاكرة الوطن) ذوى الهمم(, يديره اأ/ حممد ال�صافعى 6م.
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الجمعة12/24 
م�صابقة كتاب وور�صة فنية بعنوان اقرا و�صكل على النا�صية2م.

ت�صكيلية3م. وفنون  مو�صيقي  باالألوان,  العزف  • ور�صة 

الورش الفنية
السبت من كل أسبوع: ور�صة تعبري فنى حر  اإ�صراف اأ.�صيلفيا جوزيف1ظ.

- ور�صة اكت�صاف املواهب املو�صيقية وتنميتها لذوى القدرات اخلا�صة )غناء , 

عزف و�صولفيج....( بالتعاون مع موؤ�ص�صة اأوالدنا4م.

اإلثنني من كل أسبوع: ور�صة ت�صكيل يدوي 
ا�صراف اأ/ داليا ال�صربيني10�ض.

-ن�صاط لذي الهمم12ظ.

األحد والجمعة من كل أسبوع: ور�صة)دمج( لفريق كورال 
طلعت حرب لذوى الهمم11ظ.

األربعاء والجمعة من كل أسبوع:ور�صة تعلم اأ�صا�صيات ومبادئ الر�صم 
بالتعاون مع املدار�ض املحيطة باملنطقة  حتت

 اإ�صراف اأ/رحاب عبد احلميد10�ض.

-ور�صة »زين ثيابك« وفن التطريز, مع اأ اأمانى ر�صا 12ظ.

الجمعه والسبت من كل أسبوع: ور�صة عمل فى جمال تعلم
 احلرف الرتاثية للفنانة حنان النحراوى

 »موؤ�ص�صة امل�صرية حلقوق ال�صم«, لذوى الهمم 1ظ.

• ور�صة اأتدرب واتعلم حكى مع اأ/ �صو�صن ر�صوان3م.  

األحد واألربعاء من كل أسبوع: ور�صة فن الكاريكاتري فى ال�صارع
 اإ�صراف اأ/ خالد املر�صفى3م.

)األونالين(

الثالثاء من كل أسبوع: معلومة و�صوؤال » كتاب دليفرى«, 
على �صفحة الفي�صبوك و الوات�صاب للمركز8م.

 ،Online األحد من كل أسبوع: )حكاية مكان( معلومة
ي�صاحبها لغة اإ�صارة اأ. منال حممد 8م.

اإلثنني والجمعه من كل أسبوع: دورة تعلم اأ�صا�صيات الكمبيوتر 
للمكفوفني »Online«, اإ�صراف كال من: اأ. طارق عبداحلليم اأ. وائل ع�صام 

متخ�ص�ض فى جمال الكمبيوتر7م.
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 بيت ال�صعر العربي »بيت ال�صت و�صيلة«خلف اجلامع االأزهر ت: 25103171 

األحد12/12: ور�صه �صعراء جامعات م�صر 5م.
من  جمموعه  فيها  وي�صارك  جنم  فوؤاد  اأحمد  ال�صعب  �صاعر  رحيل  • ذكرى 

ال�صعراء ال�صيد عنبة, اإبراهيم داوود , ي�صري ح�صان وجمدي ال�صعيد7م.

األحد12/19: ور�صة �صعراء جامعات م�صر5م.
ال�صعراء/ من  جمموعة  فيها  ي�صرتك  امل�صرية  العامية  �صعراء  • ام�صية 

  اأحمد توفيق , عبدة الزراع , حممود فهمي , اأمل عامر 7م. 

األحد12/26: ور�صة �صعراء جامعات م�صر5م.
ال�صعراء  من  جمموعة  فيها   وي�صرتك   2021 عام  يف  ال�صعر  • ح�صاد 

 اأحمد جماهد , عبد احلكم العالمي , نان�صي ابراهيم , حممد اأبو الليف 7م.

بيت ال�صحيمي اجلمالية, حارة الدرب االأ�صفر, �صارع املعز  ت:913391 25  

الثالثاء12/7: حفل فرقة ق�صر الغوري  للمو�صيقى العربية 7م.

اخلمي�ض 12/16: حفل فرقة جمعية حمبي فريد االأطر�ض 

بقيادة / عادل ال�صيد   »�صعر التذكرة 60جنيه«  7م.

اخلمي�ض 12/23: حفل فرقة املاي�صرتو اميان جنيدي« 

�صعر التذكرة 60جنيه« 7م0

االأحد من كل اأ�صبوع: فرقة النيل لالآالت ال�صعبية 

اإخراج عبد الرحمن ال�صافعى 7م.

اجلمعة من كل اأ�صبوع: عر�ض خيال الظل واالأراجوز 7م.
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املعر�ض الدائم ملنتجات املركـز

)اخلزف-  نحا�ض-  خيامية-  حلى-  جنارة(

من األحد إىل الخميس 
من 3-6م

مبادرة �صنايعية م�صر لتدريب ال�صباب على احلرف الرتاثية

)املرحلة الثانية من الدفعة الثانية– الدفعة الثالثة(.

متحف جنيب حمفوظ: خلف جامع االأزهر, الدرب االأحمر, حمافظة القاهرة 

االأحد 12/12

 مبنا�صبة ذكري ميالد جنيب حمفوظ

افتتاح معر�ض  »بخط اليد وعلم الو�صول«

 اإهداءات كبار املثقفني 

لـ جنيب حمفوظ«  1ظ 

مركز  احلرف التقليدية بالف�صطاط:1�صارع االإمام, خلف جامع عمروبن العا�ض  بالف�صطاط,

 م�صر القدمية,  ت:27412324
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مركز احلرية لالبداع باالإ�صكندرية 1 �صارع فوؤاد, بجوار نقطة �صريف, االإ�صكندرية  ت:34956633

القسم الثقافي
األربعاء12/1: مبادرة االإ�صكندرية لتنمية الكتابة االإبداعية 

 ACWAمن الور�ض التطبيقية6.30م

الجمعه12/3: اإحتفالية بعنوان » اأحمد مبارك يف عيون الوطن » يتخللها اإعالن نتائج 
م�صابقة النقد االأدبي عن اأعمال ال�صاعر الراحل اأحمد مبارك 

و موجز للدرا�صات الفائزة 6 م  

األحد12/5: ندوة بعنوان » املراأة و اإ�صرتاتيجية 2030 » املتحدثتان اأ.د/ ماجدة 
ال�صاذيل و اأ.د / اإميان خطاب تقدمي الكاتبة ال�صحفية / هدي ال�صاعاتي 6.30م 

األربعاء12/8: منتدي االإبداع العلمي و التكنولوجي ندوة بعنوان »الطاقة ال�صم�صية 
.. والتنمية امل�صتدامة »املتحدث الرئي�صي: اأ.د. معتز �صليمان  تقدمي: د.م. ح�صـــن 

لطفى6.30 م  

اإلثنين 12/13: منتدى ثقافة واإبداع »جنيب حمفوظ« 
 يديره الكاتب ال�صحفى طارق الطاهر + افتتاح معر�ض 

الثالثاء12/14: ندوة بالتعاون مع بيت العائلة امل�صرية بعنوان » ظاهرة االإنتحار بني 
ال�صباب ) االأ�صباب و العالج (« املتحدثون اأ.د/ حممد اأنور و د / حممد �صعد 

و د/ �صفاء ال�صريف و جناب الق�ض / بول�ض عو�ض  تقدمي د/ اإبراهيم اجلمل 6.30 م 

األربعاء12/15: مبادرة االإ�صكندرية لتنمية الكتابة االإبداعية 
6.30م الور�ض,التطبيقية«  ACWAمن 

الخميس12/16: �صهرة » �صعر ومو�صيقي » مع جمموعة من معزوفات اأغاين الزمن 

اجلميل الفنانة / علية علي عازفة البيانو و ال�صاعر / رامي زين

 و جمموعة من اأ�صعاره 6.30م 

األحد12/19: ملتقي احلرية ال�صعري » اإبداعات ال�صباب » ال�صعراء اأحمد ال�صيد 
و اأحمد حنفي و اإ�صالم �صربي اأبو علم و تامر اأنور و �صارة زيادة و عمرو �صرف و 

يا�صمني خريي تقدمي ال�صاعر / جابر ب�صيوين 6.30 م 

اإلثنين12/20: ندوة بعنوان » ظاهرة العنف يف املجتمع )االأ�صباب و كيفية 
مواجهتها ( » اأ.د. لطفي ال�صربيني ا�صت�صاري الطب النف�صي العاملي و اأ.د/ حممود 

عبد الرحمن امل �صبحي تقدمي د ابراهيم عبداهلل.6م 

األربعاء12/22: ندوة بعنوان مناق�صة رواية » احلالة اآزو » للكاتبة د /نهي بالل 
مناق�صة د /مدحت عي�ض يدير اللقاء االأديب / ر�صاد بالل 6.30م 

الثالثاء12/7: بالتعاون مع موؤ�ص�صة خريجي مدار�ض الراهبات و الرهبان 
باالإ�صكندرية ندوة بعنوان » فنان ال�صعب اخلالد / �صيد دروي�ض اإحياءًا للرتاث 

ال�صكندري » �صيف اللقاء د / ح�صن البحر �صيد دروي�ض 6 م  .

األحد12/26: ندوة بعنوان مناق�صة املجموعة الق�ص�صية » �صبديال » للكاتبة د/ 
كوثر مروان مناق�صة االأديب / حممد عبا�ض علي و الناقد د/ حممد احلداد 

يدير اللقاء الكاتبة / رجاء ح�صني 6.30م 

األربعاء12/29: ندوة بعنوان » روؤية حول امل�صهد ال�صردي يف االإ�صكندرية  لعام 
2021 » املتحدثون اأ.د/ حممد عبد احلميد خليفة و االأديب / حممد عبا�ض علي و 

الناقد د/ كرمي عرفان تقدمي االأديب / منري عتيبة 6.30م 
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قسم املسرح
األحد12/5: حفل هيئة تن�صيط ال�صياحة لتكرمي الفائزين مب�صابقة 

الت�صويرالفوتوغرايف » اإ�صكندرية يف عيونا »   7 م

السبت12/18: حفل فرقة مو�صيقي عربية بقيادة / اأمري الرفاعي   7 م.
الخميس12/30: حفل راأ�ض ال�صنة  بقيادة ميجانيو �صمري عزيز ميخائيل 7 م  

قسم السينما
الثالثاء من كل أسبوع: نادى احلرية ال�صينمائي اإدارة الناقد حممد كمال مبارك 6م.  

السبت12/11: اأفالم ال�صينما االأفريقية 6م .
السبت12/18: اأفالم ال�صينما امل�صتقلة بالتعاون مع املركز القومى لل�صينما  6م

12/19حتي12/23 : عرو�ض االأفالم احلائزة علي جائزة نوبل
 بالتعاون مع ال�صفارة الكولومبية بالقاهرة  6م .

قسم املعارض
12/5حتي12/10 : اإفتتاح معر�ض م�صابقة الت�صوير الفوتوغرايف 

بالتعاون مع الهيئة العامة لتن�صيط ال�صياحة 6م

12/13حتي12/16 : اإفتتاح معر�ض بعنوان«جنيب حمفوظ بختم الن�صر..
وثائق �صاحب نوبل الوظيفية 6 م

12/19حتي12/23 : اإفتتاح معر�ض كاريكاتري 
مبنا�صبة ذكرى ميالد جنيب حمفوظ  5م

الورش الفنية
الخميس من كل أسبوع: لقاء م�صروع فوتوغرافية » كارت بو�صتال  » 

بالتعاون مع موؤ�ص�صة عد�صة للت�صوير الفوتوغرافى 5م

األحد والثالثاء والخميس من كل أسبوع: ور�صة اأورك�صرتا املوهوبني 
اإ�صراف اأ/كرمي عبد العزيز 5م

األحد واألربعاء من كل أسبوع: ور�صة فنون امل�صرح لذوي القدرات اخلا�صة
 اإ�صراف / ع�صام اأحمد بدوى.11�ض

األحد والثالثاء واألربعاء من كل أسبوع: ور�صة �صتوديو املمثل اإ�صراف املخرج/حممد مر�صي5م
السبت واألحد والثالثاء والخميس: ور�صة باليه حتت اإ�صراف / مى�صعد حممود 5م.

السبت واألحد والثالثاء والخميس من كل أسبوع: ور�صة البيانو للكبار اإ�صراف مي �صلبي4م .
اإلثنين واألربعاء من كل أسبوع: ور�صة البيانو لالأطفال اإ�صراف اأ/ اإميان الروبي.

السبت من كل أسبوع: ور�صة اجليتار اإ�صراف / وفاء حممد 1ظ
الخميس من كل أسبوع: ور�صة م�صرح طفل اإ�صراف اأ/ مونيكا جوزيف 4ظ

السبت من كل أسبوع: ور�صة االإيقاع اإ�صراف / حممد ال�صيد 4م
اإلثنين من كل أسبوع: ور�صة الكمان اإ�صراف / جون  �صمري 4م

األربعاء من كل أسبوع: ور�صة تعليم اأ�صول الغناء ال�صرقي 
اإ�صراف / حممود اأبو زيد 6.30م.

السبت واإلثنين من كل أسبوع: ور�صة ت�صنيع مناذج الطائرات اإ�صراف/ ه�صام اإخال�ض 6م.
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األحد12/5
 احتفالية )لليوم العاملي لذوي االحتياجات اخلا�صة( 11ظ.

ال�صبت من كل اأ�صبوع:ور�صة لكورال اأطفال بيت العينى اإ�صراف اأ/اإميان �صليمان 11�ض.

االأحد من كل اأ�صبوع :ور�صة ر�صم ابداعي  ا�صراف اأ/رحمة حم�صن2ع�صرًا.

الثالثاء واالأربعاء من كل اأ�صبوع: جوالت فنية وثقافية للمدار�ض املحيطة باحل�صني 

وتت�صمن عر�ض عرائ�صي وور�صة فنون ت�صكيلية - )اعادة تدوير( 11ظ.

• حكي ق�ص�صي وعرو�ض م�صرحية  اأ/ رحمه حمجوب 11ظ.  


