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اخلمي�س 12/8

 عر�ض الفرقة القومية للفنون ال�شعبية 

التابعة للبيت الفني للفنون ال�شعبية واال�شتعرا�شية - 8م. 

“�شعرالتذكرة 15جنيه للم�شريني- 38,50جنيه للأجانب”

االأحد12/11

 ندوة وختام احتفاليات وزارة الثقافة بالقاهرة عا�شمة الثقافة 

يف دول العامل االإ�شلمي بالتعاون مع بيت املعمار امل�شرى - 6م. 

وتت�شمن: 

- اللغة املعمارية حلقبات القاهرة االإ�شلمية د. عادل غنيم.

- �شواهد وحكايات القاهرة واأهلها د. م�شطفي ال�شادق.

-  فقرة مو�شيقية .

اجلمعة 12/23

ليلة �شوفية مع فرقة “الدراوي�ض” قيادة / ح�شني دروي�ض - 8م.  

“�شعرالتذكرة 15جنيه للم�شريني- 38,50جنيه للأجانب”

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

التابعة للهيئة العامة لق�شور الثقافة

ال�شبت واالأربعاء من كل اأ�شبوع  - 7م.

»�شعر التذكرة 15جنيه للم�شريني - 94جنيه للأجانب« 
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اجلمعة 12/16

 حفل الفنان/ وائل الف�شني وفرقته - 8م.

اجلمعة 12/23

 حفل ثنائي العود “غ�شان ودينا” - �شعر التذكرة180جنيه - 8م.

الور�ض الفنية

ال�شبت والثلثاء من كل اأ�شبوع

 ور�شة مدر�شة االإن�شاد الدينى واالبتهال

 للمن�شد.  حممود التهامى - 1ظ.

االأحد واخلمي�ض من كل اأ�شبوع: 

ور�شة كورال ق�شر االأمري طاز - اإ�شراف اأ.  هبة رم�شان - 4م.

املعار�ض

االأحد 12/25

مبنا�شبة االحتفال بذكرى ميلد ال�شاعر 

ور�شام الكاريكاتري/ �شلح جاهني

- افتتاح معر�ض كاريكاتري بعنوان  “�شلح جاهني.. م�شرية اإبداع” 

وي�شتمر حتى 10 يناير 2023

مركز االإبداع الفني بالقاهرة �شاحة دار االأوبرا، ت: 27363446ق�شر االأمري طاز: 17 �ض ال�شيوفية - متفرع من �شارع ال�شليبة - حي اخلليفة ت: 25142581

اخلمي�س 12/1

 �شالون ال�شينما مع املخرج/ اأحمد فوؤاد دروي�ض، 

ومناق�شة حول فيلم “النا�شر �شلح الدين” -  6م.

من 10 لـ 12/15

 عرو�ض االأفلم اليابانية بالتعاون مع  موؤ�ش�شة اليابان بالقاهرة - 4م.

االأحد 12/18

 منتدى ثقافة واإبداع..مع الكاتب ال�شحفى/ طارق الطاهر - 6م.

االأحد12/25

 اأم�شية �شعرية مبنا�شبة ذكرى ميلد ال�شاعر/ �شلح جاهني

 بالتعاون مع بيت ال�شعر العربي - 7م.

على مدار ال�شهر:

 عر�ض م�شرحية “ �شابوه” تاأليف واإخراج اأحمد حميي

من خريجي مركز االإبداع الفني
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ال�شبت12/3

 حلقة نقا�ض وعر�ض نتائج ور�شة عمل »عمارة من اأجل االإن�شان« 

2022 م مع اأ. اأحمد عمر - م/ حممد الفندي - 10�ض.

- ندوة بعنوان »ترميم املجموعة املولوية بالقاهرة« 

مع د. على طه عمر - 6م.

ال�شبت 12/17

 نادي الكتاب - بالتعاون مع جمموعة و�شل ود.ابراهيم مدين 

ملناق�شة كتاب العمران وال�شيا�شة 6م.

ال�شبت12/24

 ندوة بعنوان عمارة وتاريخ م�شاهد اآل البيت

  اأ. يو�شف اأ�شامة -  6م.

من االأحد11- اخلمي�س 12/15

 ور�شة عمل بالتعاون مع جامعة برلني التقنية »عمارة وعمران 

القاهرة التاريخية« مع املعماري/ اأمين هاين - 2ظ.

بيت الغناء العربي: »ق�شر االأمري ب�شتاك« �شارع املعز   ت: 27879187بيت املعمار امل�شرى: �شارع درب اللبانة اأمام جامع ال�شلطان ح�شن، القلعة، ت: 25117043

اخلمي�س12/8

�شالون مقامات بيت الغناء العربي باال�شرتاك مع

 الربنامج الثقايف باالإذاعة امل�شرية “جنمة فى �شماء

 علوم املو�شيقى” االأ�شتاذة الدكتورة/ �شهري عبد العظيم

 ثم فا�شل مو�شيقي للتخت ال�شرقي -7م. 

االأحد12/11

حفل �شباب الغناء العربي للأ�شوات الذهبية

 قيادة املاي�شرتو  د. مدحت عبد ال�شميع - 7م.

االأحد 12/25

حفل غنائي للفنانة/ فاطمة عيد

 “�شعر التذكرة 65جنيه”-7م.
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االأحد 12/4

  �شالون ال�شاعر/ اأحمد عبد املعطي حجازي- 7م.

االأحد 12/18

 اأم�شية احتفالية  بثمانينية 

ال�شاعر/ اأحمد �شويلم- 7م.

ملتقى االأق�شر الدوىل للت�شوير “الـدورة الـ 15”

خـالل الفـرتة من 8 - 22 دي�سمرب 2022

 بيت ال�شعر العربي »بيت ال�شت و�شيلة«خلف اجلامع االأزهر ت: 25103171 �شينما الهناجر: مبركز الهناجر للفنون - �شاحة دار االأوبرا امل�شرية

ال�شبت12/3: نادي ال�شينما االأفريقية - 7م.

ال�شبت12/10: نادى ال�شينما املُ�شتقلة بالتعاون مع

 املركز القومي لل�شينما - 7م.

االأحد 12/11: مبنا�شبة ذكرى ميلد الكاتب والروائى جنيب حمفوظ 

“�شالون جنيب حمفوظ” مع االأ�شتاذ/ يو�شف القعيد - 6م.

االإثنني12/12: ندوة اأرواح يف املدينة “7” اأ. حممود التميمي 

بالتعاون مع بيت املعمار امل�شرى - 6م.

الثلثاء12/13: ندوة بعنوان “مو�شيقى م�شر القدمية: جدلية ال�شوت 

وال�شمت بني النغمات والكلمات ” مع د.  وائل ال�شربينى، 

وتدير احلوار اأ. د. ر�شا طموم - 7م.

ال�شبت12/17: نادى �شينما الطفل الكارتون امل�شرى - 12ظ.

اخلمي�س12/22:عرو�ض اأفلم املدر�شة العربية لل�شينما والتليفزيون - 6م.

ال�شبت 12/24: عرو�ض جمعية الفيلم - 7م.

االإثنني12/26: نادى �شينما املراأة بالتعاون مع املركز القومى لل�شينما - 6م. 

 يل نروح
�شينما
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مركز  طلعت حرب الثقايف:  �ض ال�شيدة نفي�شه منطقة زينهم ت: 23622647

ال�شبت12/24: ندوة بعنوان »علم الرقم« -  د.  اأماين غايل - 4م.

- ندوة الرتاث ال�شعبي بعنوان »من فات قدميه تاه« - اأ.د. عفاف طلبه، 

د.  نوران فوؤاد،  خمرج العرائ�ض اأ. نا�شر عبد التواب - 5:30م.

الور�ض الفنية

ال�شبت من كل اأ�شبوع : ور�شة التاتينج  اأ.  �شها علي - 2ظ.

- ور�شة فنية فن التطريز اإ�شراف اأ.  اأماين ر�شا - 4م.

االأحد من كل اأ�شبوع: ور�شة فنية وتنمية مهارات لذوي القدرات اخلا�شة 

»ر�شم واأ�شغال فنية »  اإ�شراف اأ.  داليا ال�شربيني - 12ظ.

اخلمي�ض من كل اأ�شبوع: ور�شة قراءة وحكى - 1ظ.

اجلمعة من كل اأ�شبوع : ور�شة اكت�شاف املواهب الفنية د.  طارق االأفندي-1ظ.

- ور�شة الوعي بالذات والتعامل مع االآخرين اإ�شراف اأ.  مينى ع�شام - 2ظ.

- ور�شة �شناعة حلي من ال�شلك اإ�شراف اأ.  اإ�شراء عماد  - 3م.

ال�شبت واالأحد من كل اأ�شبوع: ور�شة لذوي الهمم عنا�شر من البيئة

 اإ�شراف اأ.  ميار اأحمد - 11�ض.

اجلمعة وال�شبت من كل اأ�شبوع: بروفات فريق الكورال طلعت حرب

 تدريب اأ.  دعاء عطية - 1ظ .

ال�شبت12/3:  نادى �شينما االأطفال باالإ�شافة لور�شة ر�شوم متحركة

 مع اأ. عطية خريي - 1ظ.

- ندوة بعنوان »الت�شدي لتغري املناخ بالتعاون مع جمعية اميحوتب«

 د.  فوزي طه - 4م .

- ندوة بعنوان »االأرقام املفقودة من تاريخ امليلد« اأ.  اأماين غايل - 6م.

ال�شبت12/10:   جل�شة اليوجا والتاأمل وال�شحة واالإن�شان

 مع د. ناجي طوبيا -3م.

- ندوة وور�شة »فن العلج باالأ�شابع االأكيوبري�شر« د.  يحيي فوزي - 4م.  

- اأم�شية ثقافية بالتعاون مع نادى الق�شة - 5م.

االأحد12/11: مبنا�شبة اليوم العاملي لذوي الهمم عر�ض م�شرحية

 »اإعادة التدوير« تقدمي اأبناء جمعية احلق يف احلياة 

لذوى القدرات اخلا�شة  اإخراج اأ. حممد جاد - 12ظ.

ال�شبت12/17: ور�شة فنية مع دكاترة من كلية تربية فنية - 

جامعة الزقازيق - 11�ض.

- ندوة للتعريف »باآثار م�شر االإ�شلمية« مع د.  جمال عبد الرحيم - 6م.

- ال�شالون الثقافى.. ذاكرة الوطن يتحدث عن »عيد الن�شر يف ذاكرة 

الوطن« يديره الكاتب ال�شحفى اأ.  حممد ال�شافعي - 6:30م.
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بيت الهراوي )بيت العود العربي( خلف اجلامع االأزهر ت: 25104174

ال�شبت 12/24: حفل الفنانة/ �شهى �شعيد 

“�شعر التذكرة 40جنيه”-7:30م.

ال�شبت من كل اأ�شبوع :

- تدري�ض ق�شم النظريات املو�شيقية للمتقدمني

 اإ�شراف د.  مروة عمرو عبد املنعم - 3م.

- تدري�ض اأق�شام النظري للمبتدئني للأ�شتاذة الهام احلاج - 4م.

- بروفة جماعية وور�شة عمل اأ�شتاذ/ اإ�شلم طه - 7م.

ال�شبت واالأربعاء من كل اأ�شبوع : تدري�ض اأق�شام بيت العود 

العربي )ال�شاز والعود واملاندولني(  - 4م.

الثلثاء12/6: حفل فرقة ق�شر الغورى للمو�شيقى العربية - 7م.

اخلمي�س 12/15: حفل فرقة »فوي�ض باند« 

قيادة الفنان/ اإ�شلم جاد - 7م. »�شعر التذكرة 65جنيه« 

اخلمي�س 12/22: مبنا�شبة ذكرى وفاة املو�شيقار/ فريد االأطر�ض 

حفل لفرقة جمعية حمبي فريد االأطر�ض - 7م. 

»�شعر التذكرة 65جنيه«  

االأحد من كل اأ�شبوع: فرقة »النيل للآالت ال�شعبية«

 التابعة للهيئة العامة لق�شور الثقافة - موؤ�ش�ض الفرقة الراحل 

عبد الرحمن ال�شافعى - 7م.

اجلمعة من كل اأ�شبوع: عر�ض »للأراجوز وخيال الظل« 

فرقة وم�شة - موؤ�ش�ض الفرقة د. نبيل بهجت - 7م.

بيت ال�شحيمي اجلمالية، حارة الدرب االأ�شفر، �شارع املعز  ت:913391 25 
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املدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون لتدري�س العلوم

 ال�سينمائية والتليفزيونية على �سبكة الإنرتنت

www.arabfilmtvschool.edu.eg

اخلمي�س12/22

عرو�ض اأفلم املدر�شة العربية لل�شينما والتليفزيون

) ب�شينما الهناجر( 6م .

الزيارة من 9�ض حتي 5 يوميًا ما عدا الثلثاء

متحف جنيب حمفوظ: خلف جامع االأزهر، الدرب االأحمر، حمافظة القاهرة  - ت: 25061227

�شبيل قايتباى - �شارع �شيخون مبيدان �شلح الدين بالقلعة

دورة بيت جميل بالتعاون مع 

مدر�شة االأمري ت�شارلز للفنون التقليدية

ال�شبت واالإثنني واالأربعاء 10-4ع�شًرا

املعر�ض الدائم ملنتجات املركز 

)خزف، نحا�ض، خيامية، حلى، جنارة(

15 14

مركز  احلرف التقليدية بالف�شطاط:1�شارع االإمام، خلف جامع عمروبن العا�ض  بالف�شطاط، م�شر القدمية،  ت:27412324
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مركز احلرية للبداع باالإ�شكندرية 1 �شارع فوؤاد، بجوار نقطة �شريف، االإ�شكندرية  ت:34956633

الق�شم الثقايف

االأحد 12/4: ندوة بعنوان »عابرة بن�شف ظل«

 لل�شاعرة/عبري مبارك مناق�شة ال�شاعر والناقد.  طارق الكردى 

وال�شاعر/ �شامي عقل يدير اللقاء/عبد املنعم كامل - 6:30م.

الثلثاء 12/6: ندوة بعنوان مناق�شة رواية »اأر�ض املطاريد« 

للكاتبة / �شابرين عا�شور مناف�شة اأ.د.  بهاء ح�شب اهلل

 واالأديب وال�شاعر/ حممد عبا�ض علي ويدير اللقاء

 االإعلمية / هنا ممدوح - 6:30 م. 

االأربعاء 12/21,7: ور�شة اأكوا لتنمية الكتابة االإبداعية

 الدورة الثانية )اأ�شهر اأربع قواعد حول �شخ�شيتك الروائية

 تكتب بها رواية ناجحة ( 

اللقاء االأول )ال�شخ�شية تثري تعاطف القارىء(

اللقاء الثاين ) تطبيقات علي كيفية اإثارة القارىء مع �شخ�شيتك(

تقدمي اأ.د.  حممد عبد احلميد خليفة - 6 م .

االإثنني 12/12: ملتقى احلرية ال�شعري اإبداعات �شكندرية 

تقدمي ال�شاعر/ ح�شني من�شور - 6:30م .

الثلثاء 12/13: ندوة بعنوان »جوائز نوبل .. بني االإن�شان 

واالإبداع والعلم وال�شلم « ثم عر�ض كتاب »عقول وقلوب« املتحدث 

اأ.د.  �شريف قنديل االأ�شتاذ مبعهد الدرا�شات العليا والبحوث 

بجامعة االإ�شكندرية وموؤلف كتاب »عقول وقلوب« تقدمي

 د.م/ ح�شن لطفي رئي�ض جلنة ال�شناعة والطاقة -  6 م .

االأربعاء 12/14: ندوة بعنوان »ال�شاعر الكبري اأحمد �شويلم رحلة 

ال�شعر والعطاء« مبنا�شبة بلوغه 80 عاًما مب�شاركة ُنخبة من اأدباء 

االإ�شكندرية وُمثقفيها يدير اللقاء ال�شاعر/ جابر ب�شيوين - 6:30م 
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االأحد 12/18: احتفال اليوم العاملي للغة العربية -

 تقدمي اأ.د.  �شحر�شريف ود.مدحت عي�شى - 6:30م .

الثلثاء 12/20: ندوة بعنوان مناق�شة ديوان »غيبوبة«

 لل�شاعرة د.  فاطمة جعفر مناق�شة الناقد د.  حممد احلداد 

وال�شاعر والناقد.  حممود عبد ال�شمد -

 تقدمي ال�شاعر/ اأمين �شادق - 6:30م.

االأربعاء 12/28: ندوة بعنوان »مناق�شة.. جمموعة �شعرية.. 

طقاطيق منوحاتي« - جزء 1.وبن�ض معزوفة اأمل - جزء2.

طوفانه كان ب�شمة اأمل لل�شاعر/ علي نوح مناق�شة ال�شاعر

 والناقد د.  اأحمد �شماحة - القا�ض والناقد.  رم�شان اأحمد 

عبد اهلل - يدير اللقاء ال�شاعر/ عبداملنعم �شامل - 6:30م .

اخلمي�س 12/29: �شالون التنوير ندوة بعنوان »فل�شفة احلرية« 

املتحدث اأ.د.  ح�شن حماد اأ�شتاذ الفل�شفة بكلية االآداب - 

 تقدمي د.  ماجد موري�ض - 6:30م .

الثلثاء من كل اأ�شبوع: ور�شة كتابة ال�شيناريو تقدمي الكاتب 

د.  اأحمد �شماحة - ال�شن من 16�شنة - 6م .

االأربعاء من كل اأ�شبوع: ور�شة العرو�ض )مو�شيقي واأوزان ال�شعر( 

ُتقدم للفئة العمرية من 15 �شنة - تقدمي د.  عمرو اأمني - 6م .

الور�ض الفنية

اخلمي�ض من كل اأ�شبوع: لقاء م�شروع فوتوغرافيا »كارت بو�شتال« 

بالتعاون مع موؤ�ش�شة عد�شة للت�شوير الفوتوغرايف - 5 م .

ال�شبت واالأحد واالإثنني واالأربعاء من كل اأ�شبوع:

 ور�شة �شتديو املمثل الدفعة الثامنة  - 5م.
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االأحد واالأربعاء من كل اأ�شبوع : ور�شة فنون امل�شرح لذوي القدرات 

اخلا�شة اإ�شراف اأ.  حممد رم�شان - اأ. ع�شام اأحمد بدوى - 11�ض.

ال�شبت واالأحد والثلثاء واخلمي�ض: ور�شة البيانو للكبار

 اإ�شراف اأ.  مي �شلبي - 4م

ال�شبت واالأحد والثلثاء : ور�شة باليه

 حتت اإ�شراف اأ.  مى �شعد  - 5م.

ال�شبت واالإثنني واالأربعاء من كل اأ�شبوع: 

ور�شة البيانو للأطفال اإ�شراف اأ.  اإميان ر�شيدي - 4م .

ال�شبت واالأحد من كل اأ�شبوع: 

ور�شة الكمان اإ�شراف اأ.  جون �شمري - 3م.

االأحد من كل اأ�شبوع: ور�شة اجليتار 

اإ�شراف اأ.  اأحمد عبد الرحمن - 3م.

االأربعاء من كل اأ�شبوع: ور�شة تعليم اأ�شول الغناء ال�شرقي

 اإ�شراف اأ.  حممود اأحمد - 7م.

االإثنني 12/5: مبنا�شبة يوم الرتبة العاملى وبالتعاون مع 

وزارة البيئة ندوة بعنوان املخلفات الع�شوية غذاء الرتبة 

باالإ�شافة لور�شة اإعادة تدوير ثم عر�ض م�شرح عرائ�ض - 11�ض.

ال�شبت12/13: مبنا�شبة »اليوم العاملى لذوي االإعاقة« 

يعر�ض املركز فقرة غنائية اأداء كورال بيت العيني يليها

  فقرة مو�شيقية لفرقة بيت العيني املو�شيقية - 12ظ.

اجلمعة12/16: - ندوة )لغتنا اجلميلة( وعر�ض ق�ش�ض م�شورة - 1ظ.

- نادي �شينما بيت العيني عر�ض اأفلم للر�شوم املتحركة - 12ظ.

ال�شبت من كل اأ�شبوع: 

 - ور�شة لكورال اأطفال بيت العينى اإ�شراف اأ.  اإميان �شليمان - 11�ض.

- ور�شة »ياال مو�شيقى« لتعليم العزف على االآالت املو�شيقية

 اإ�شراف اأ.  هبه اهلل بهاء  - 1ظ.

- ور�ض اأداء ومتثيل م�شرحي اإ�شراف اأ.  حممد عزت - 9�ض.

الثلثاء من كل اأ�شبوع: ور�شة حكى »حواديتنا« مع اأ.  رحمة حمجوب - 11�ض.

- ور�شة ا�شغال فنية اإ�شراف اأ.  هالة اأنور - 10�ض.

االأربعاء من كل اأ�شبوع: ور�شة فنون ت�شكيلية »لون عاملي« اإ�شراف اأ.  دعاء فتحى 10�ض.

االإثنني واالأربعاء من كل اأ�شبوع: تنمية مهارات لل�شغار عاملي اجلديد اأ.  ميار اأحمد   11�ض.

مركز اإبداع الطفل »بيت العيني« خلف اجلامع االأزهر ت: 25142990
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ال�شبت واخلمي�ض االأول والثالث من ال�شهر

ور�شة مهارات القراءة والكتابة اإ�شراف اأ. اأمل ح�شني - 11ظ.

االأحد واالإثنني من كل اأ�شبوع

 جل�شات تخاطب وتنمية مهارات اإ�شراف اأ. والء العتوى - 11ظ.

االإثنني واخلمي�ض من كل اأ�شبوع:

 ور�شة التلوين والق�ض واللزق اإ�شراف اأ. نورهان عبداللطيف - 2م.

االإثنني من كل اأ�شبوع

حوار مفتوح )�شل�شلة بلدي اجلميلة(

 اإ�شراف د.  جيهان م�شطفي - 2م.

االأربعاء من كل اأ�شبوع

ور�شة خط عربى اإ�شراف اأ.  ح�شني �شربى -2:30م.

اخلمي�ض من كل اأ�شبوع

لقاءات حكايات و�شخ�شيات - لقاء اأجمل ما قراأت مع د.  �شامية �شادق - 2م.

الزيارة يومًيا من 9 �ض حتى 5 م

�شعر التذكرة »امل�شريني 5 جنيه - طالب 2 جنيه« 

»االأجانب 20 جنيه- طالب 10 جنيه

متحف اأم كلثوم: 1 �ض امللك ال�شالح منيل الرو�شة مكتبة والد الزعيم جمال عبد النا�شر: باكو�ض ال�شعبي باالإ�شكندرية
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