


11

اخلمي�س 2/14
افتتاح معر�سًا فنيًا “�سور م�سرية بعيون ا�سرتالية” 6م  

عر�ض فنى للتنورة الرتاثية وي�ستمر املعر�ض حتى 28فرباير

اخلمي�س 2/21
حفل غنائى لفريق كورال املركز 
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الــورش الفنيــة
ال�سبت و الأحد من كل ا�سبوع 

ور�سة الإن�ساد الدينى للمن�سد حممود التهامى  2ظ.

الأحد والأثنني والأربعاء  من كل اأ�سبوع : 

ور�سة تعليم العزف على الآلت املو�سيقية

 من �سن 10 �سنوات حتى 18�سنة 2ظ 

الأحد والثالثاء واخلمي�ض من كل اأ�سبوع

ور�سة اإعداد املمثل وفنون امل�سرح + ور�سة حكى واإلقاء 4م

الأحد و الثالثاء واخلمي�ض من كل اأ�سبوع 

ور�سة كورال ق�سر الأمري طاز لالأطفال 12ظ والكبار 4م.  



33

الأحد2/10
احتفالية مبنا�سبة رئا�سة م�سر لالحتاد الفريقى 2019 حفل فني )�سخ�سية م�سر الرتاثية 

وحوار على �سفاف النيل( فرقة الطبول النوبية والآلت ال�سعبية امل�سرية بال�سرتاك مع 

فرقة �ستونة للغناء الفلكلورى من ال�سودان وفرقة ال�سنغال 7,30م

الأحد 2/24
حوار الفنون )فرقة �سدى �سوت للرتانيم الكنائ�سية”

 وفرقة عمران لالأن�ساد الدينى( روؤية الفنان انت�سار عبد الفتاح 7,30م

فرقة التنورة الرتاثية
اأيام ال�سبت و الأثنني والأربعاء من كل اأ�سبوع 7,30م

�سعر التذكرة 5 جنيه للم�سريني  - 75 جنيه لالأجانب
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ال�سبت 2/9 
حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم

الأربعاء 2/20
�سالون “م�سر املبدعة”  )بديع امل�سرح امل�سرى(

تقدمي ال�ساعر حممد بهجت 7م

اخلمي�س 2/21
 افتتاح عرو�ض ملتقى القاهرة الدوىل للر�سوم املتحركة 7م

الأثنني 2/25
نادى �سينما دول البحر  املتو�سط  6م

اخلمي�س 28فرباير
ختام ملتقى ال�سعراء والذى 

ينظمه بيت ال�سعر العربى 6م



ال�سبت 2/2
نادى ال�سينما الفريقية 6م 

اخلمي�س 2/7
�سالون ال�سينما الوثائقية

 للمخرج اأحمد فوؤاد دروي�ض 6م. 

ال�سبت 2/9
نادي ال�سينما امل�ستقلة 

بالتعاون مع املركز القومي لل�سينما 6م

الأربعاء 2/13
نادى ال�سينما الهندية 6م.
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ال�سبت2/16
 نادى �سينما الطفل الكارتون امل�سرى 12ظ

اخلمي�س 2/21
عرو�ض اأفالم املدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون 6 م

من اجلمعة 22 حتى اخلمي�ض 28فرباير 
فعاليات ملتقى القاهرة الدوىل للر�سوم املتحركة 

الدورة الثانية ع�سر 5م

ال�سبت 2/23
نادى �سينما الطفل بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما 12ظ
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ال�سبت 2/2
 “حكاية �سارع حممد علي” ور�سة حكي باملو�سيقى والعمارة لالطفال والكبار ..

ا.د. ر�سا طموم – ا.د. جنالء اجلبايل – ا.د. هبة �سفي الدين 10-1ظ

الثالثاء 2/5
 ندوة دور املجتمع املدين يف احلفاظ على الرتاث. د/ م�سرية خطاب 6,30م

ال�سبت 2/9
 رحلة اإىل متحف اأم كلثوم ، مقيا�ض النيل ، ق�سر املان�سرتىل 10�س – 2ظ

الأحد 2/10
�سالون العمارة وال�سينما- الريف امل�سري يف اأفالم ال�سينما ا.د. هبة �سفي الدين -  

الفنانة نيفني حمدي تعقيب ا.د. فتحي م�سيلحي 6,30م

ال�سبت 2/16
 ندوة الأهرامات املعجزة: رحلة معرفية هند�سية يف قلب بيت الأ�سرار.. 

املعماري حمدي  ال�سطوحي 6,30م
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ال�سبت 2/23
العمارة ال�سالمية مراآة ع�سرها ...ا.د. حممود ابراهيم ح�سني 6,30م

الثالثاء 2/26
 العمارة يف لوحات

 ا.د. عبد العزيز اجلندي 6,30م

 2/27 ,24 ,20 ,18 ,17 ,13 ,11
ور�ض عمل لطلبة الفنون اجلميلة جامعة حلوان 9-2ظ

 



الأحد 2/3 
�سالون مقامات بالإ�سرتاك مع الربنامج الثقافى لالإذاعة امل�سرية

 ي�ساحب ال�سالون تخت �سرقى 7م

اخلمي�س 2/28
حفل �سباب الغناء العربي 7م 

) وليد حيدر – ح�سناء (

ال�سبت والأربعاء من كل اأ�سبوع

 الدورات التدريبية لطالب بيت الغناءالعربى

اإ�سراف/ د.مدحت عبد ال�سميع
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ال�سبت 2/2 
حفل تخرج دار�سني بيت العود 7م

الأثنني2/25
حفل ا�ستاذ بيت العود الفنان مينا جمال ) �سعر التذكرة 25 جنيه( 7م

تعليم آلة العود
اأيام ال�سبت والأثنني و الأربعاء من كل اأ�سبوع “4م.- 9م.” 

تدري�ض كادر اأ�ساتذة بيت العود العربى 

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

اأيام ال�سبت و اخلمي�ض من كل اأ�سبوع “3م.- 6م.” 

تعليم نظرياتى العود للمبتدئني اأ. الهام احلاج: اأيام ال�سبت من كل اأ�سبوع “5م.- 6م.”
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ال�سبت 2/2
- عر�ض م�سرحية )عل�سان اأحنا واحد( 2ظ -

 عر�ض الأراجوز وخيال الظل 5م

الحد 2/3 
 حفل فنى لفرقة جو “ �سوية فن” 6م

الأثنني 2/4
 عر�ض م�سرحية عل�سان اأحنا واحد 5م

الأربعاء 2/6
ندوة اللعب والتفكري البداعى 12ظ

- �سالون بهجة الروح مع ال�ساعر حممد بهجت 

مب�ساركة فريق كورال مركز طلعت حرب الثقافى بقيادة اأ.دعاء عطية 6م

اخلمي�س 2/7
 ور�سة �سلك  12م

الأثنني 2/11
افتتاح معر�ض نتاج ور�ض الطفال مبكتبة م�سر العامة بدمياط 6م

اخلمي�س 2/14
 فعاليات ملتقى ال�سعربالتعاون مع بيت ال�سعر العربى 6م



ال�سبت 2/16
 نادى �سينما ذوى القدرات اخلا�سة بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما 12ظ

�سالون ذاكرة الوطن م�سروع للم�ستقبل يدير ال�سالون الكاتب واملوؤرخ حممد ال�سافعي 6م

من اجلمعة 22فرباير حتى الربعاء 27فرباير

عرو�ض اأفالم ملتقى القاهرة الدوىل للر�سوم املتحركة 

الورش
ال�سبت من كل اأ�سبوع

ور�سة فنية وور�سة تنمية مهارات لذوى القدرات اخلا�سة 10�سباحًا

ال�سبت واخلمي�ض من كل اأ�سبوع

 ور�ض فنية  متنوعة “ر�سم – ا�سغال فنية –ور�سة طباعة 1ظهرَا

الأحد والأثنني والأربعاء من كل اأ�سبوع

 دورة برجمة للمبتدئني 11�سباحًا

الأحد والأربعاء من كل اأ�سبوع 

ور�ض فنية متنوعة 11�س

ال�سبت واخلمي�ض من كل ا�سبوع

 بروفة الكورال بقيادة اأ.دعاء عطية 2 ظهرًا

اخلمي�ض من كل اأ�سبوع 

ور�سة تعليم ا�سا�سيات الر�سم 12ظ





اجلمعة 2/1
عر�ض الراجوز وخيال الظل عراي�سنا تاأليف واإخراج نبيل بهجت 7,30م

الأحد 2/3
 فرقة النيل لالآلت ال�سعبية �سعبة الفنون ال�سعبية

 اإخراج عبد الرحمن ال�سافعى 7,30م

اجلمعة 2/8
عر�ض الأراجوز وخيال الظل �سندوق احلكايات 

تاأليف واإخراج نبيل بهجت 7,30م

الأحد 2/10
فرقة النيل لالآلت ال�سعبية �سعبة املزمار البلدى والتنورة

 اإخراج عبد الرحمن ال�سافعى 7,30م

اخلمي�س 2/14
 حفل لفرقة مواىل 

بقيادة الفنانة �سارة الراوى 7,30م
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اجلمعة 2/15
عر�ض الأراجوز وخيال الظل على الأبواب

 تاأليف واإخراج نبيل بهجت 7,30م

الأحد 2/17
فرقة النيل لالآلت ال�سعبية

 �سعبة الإن�ساد الدينى

 اإخراج عبد الرحمن ال�سافعى 7,30م

اجلمعة 2/22
عر�ض الأراجوز وخيال الظل فرحة الن�سيم

 تاأليف واإخراج نبيل بهجت 7,30م

الأحد 2/24
فرقة النيل لالآلت ال�سعبية �سعبة املوال ال�سعبى 

 اإخراج عبد الرحمن ال�سافعى 7,30م

الــورش الفنيــة
ور�سة العرائ�ض:

 اأيام اجلمعة من كل اأ�سبوع 4م



اجلمعة 2/1
الحتفال بذكرى "اأم كلثوم

احلميد عبد  ودينا  اليو�سف  غ�سان  العود  " ثنائى 
 )�سعرالتذكرة 75جنيه( 8م

اخلمي�س 2/7
 حفل لفرقة ون�ض للمو�سيقى العربية

 قيادة د.طارق عبا�ض)�سعر التذكرة 50جنيه( 8م

الأحد 2/24
 ال�سالون الثقافى فى ذكرى اأم كلثوم 8م
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فعاليات  ملتقى ال�سعراء يت�سمن حلقات نقا�سية بحثية لعدد من كبار النقاد 

ي�ساحبها اأم�سيات �سعرية ملجموعة من ال�سعراء من م�سر والدول العربية

الأحد 2/3
 افتتاح امللتقى 7م )بيت ال�سعر العربى(

الأحد 2/10
  ا�ستمرار فعاليات امللتقى)بيت ال�سعر العربى(7م

اخلمي�س 2/14
 ا�ستمرار فعاليات امللتقى )مركز طلعت حرب(7م

الأحد 2/17
 ا�ستمرار فعاليات امللتقى)بيت ال�سعر العربى(7م

الأحد 2/24
 �سالون ال�ساعر اأحمد عبد املعطى حجازى "اآفاق �سعرية جديدة"

 ي�سارك فيها جمموعة من ال�سعراء 7م

اخلمي�س 28فرباير
ختام امللتقى )مركز الإبداع الفنى(



المدرسـة العربيـة للسينمـا و التليفزيـون

للمزيـد مـن املعلومـات: برجــاء زيارة املوقع الإلكرتونى

www.arabfilmtvschool.edu.eg
 اأو الأت�سال على الرقم التايل: 01227437313 

)اأ.د. منى ال�سبان(

�سارع �سيخون - ميدان �سالح الدين - القلعة
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املعـــار�ض

املعر�ض الدائم ملنتجات املركز 

)اخلزف- نحا�ض- خيامية- حلى- جنارة(

دورة بيت جميل بالتعاون مع مدر�سة الأمري ت�سارلز للفنون 

التقليدية ال�سبت والأثنني والأربعاء 10-4ع�سرا

20
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الفنون التشكيلية
األربعاء من كل اسبوع : ور�سة تنمية مهارات لذوى القدرات اخلا�سة

  ا�سراف دعاء فتحى من 1-3ع�سرًا

األحد من كل اسبوع: ور�سة تعليم الر�سم ا�سراف دعاء فتحى 12-1,30ظ
الثالثاء واخلميس من كل أسبوع : ور�سة اأ�سغال فنية ا�سراف هالة اأنور  10-12ظ

األحد والثالثاء واألربعاء 2/13،12،11: ور�سة فنون “روؤية معا�سرة” 11-12,30ظ
الورش الثقافية

اإلثنني من كل أسبوع : ور�سة تنمية الفكر الإبداعى
 حتت عنوان “بره ال�سندوق” اإ�سراف اأ.مروة عطيه 10-12ظ

االحد واالثنني والثالثاء من كل أسبوع 
ور�سة تعليم مبادى احلا�سب الآىل ا�سراف اأ.مروة �سيد ح�سن 11-1ظ

األربعاء من كل أسبوع 
جولت ثقافية فى املدار�ض املتواجدة مبنطقة الأزهر واحل�سني

 تت�سمن ور�ض فنية وعرو�ض لالراجوز وخيال الظل 10�س

السبت من كل أسبوع
 ور�سة لكورال اأطفال بيت العينى اإ�سراف اأ.اإميان �سليمان 11-1ظ



اخلميس من كل أسبوع
 بالتعاون مع مبادرة اأكوا - ور�سة تقنيات ال�سرد اإدارةد.حممد 

عبد احلميد خليفة/د. ي�سرا العدوي 6.30م 

- قراءات اإبداعية ونقدية. اإدارة: اأ. اأحمد ف�سل �سبلول/اأ. 

حممد عبا�ض/د. كوثر مروان 8.30م  

األثنني 2/11:  ندوة مناق�سة املجموعة الق�س�سية »باب 
البحر«

 للكاتبة جيهان ال�سيد 6.30 م

األحد 2/17:  ندوة مناق�سة املجموعة الق�س�سية “ برجول “ 
للكاتب امل�ست�سار / بهاء املرى 6.30م

األربعاء 2/20: ندوة مناق�سة ديوان “ بوؤ�ض الورد “ لل�ساعر 
/ �سادق اأمني 6.30م

األحد 2/24: ندوة مناق�سة متوالية ن�سو�ض �سردية بعنوان 
ال�سكندرى  ربيع  اأبى  اإبن  �سرية  من  “ املهجور 

للكاتب /اأحمد قا�سد كرمي 6.30م

األثنني 2/25: ملتقى احلرية ال�سعرى اإدارة ال�ساعر / 
اأ�سرف د�سوقى على 6.30م

األربعاء 2/27:  ندوة مناق�سة املجموعة الق�س�سية 
»فرميليون« للكاتب / حممود عبده 6.30م

اخلميس 2/28:  �سالون الثقافة العلمية بعنوان “ ال�سموم 
و الرتياق” اأ.د/مها غامن تقدمي  اأ.د/حممد رفيق خليل 6م



قاعة امل�سرح
اجلمعة 2/1: حفل لفرقة احل�سرة 7م

األحد 2/3: حفل ختام امل�سروع اللوجي�ستى 4م
األثنني 2/11: حفل لفريق غناوينا 7م

اجلمعة 2/15: حفل مو�سيقي للفنانة رانيا يحيى 7م
األثنني 2/18: احتفالية “اذاعة ال�سكندرية ..�سنوات من الإبداع” 7م

اخلميس 2/21: حفل ثنائى فيينا “ هانا هورنى )بيانو ( – رولند هورفا�ض )بوق( 7 م
األحد 2/24: حفل فريق اأطفال غنوة بقيادة الفنانة /غنوة اأحمد 7م

اخلميس2/28: حفل فريق اأورك�سرتا املوهوبني للفنان /كرمي عبد العزيز 7م 
قاعة ال�سينما

السبت 2/9: نادى ال�سينما الأفريقية وعر�ض الفيلم الروائى الطويل  ال�سنغاىل 
م   6“   Hug “ التون�سى  الق�سري  الروائى  “ والفيلم    Border “ حدود 

السبت 2/16: اأفالم ال�سينما امل�ستقلة بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما  6م .
الور�ض

ال�سبت من 10 – 2 م والثالثاء من 10-2 م  : ور�سة الكمان حتت اإ�سراف د/حم�سن اأبو العال

ال�سبت و الأحد و الإثنني : ور�سة البيانو لالأطفال حتت اإ�سراف اأ/اإميان الروبى 4-7م

الأربعاء : ور�سة البيانو للكبار حتت اإ�سراف اأ /مى �سلبى  2 – 8 م 

الثنني واخلمي�ض :  ور�سة العود حتت اإ�سراف اأ/ نان�سى فاروق 5-10م

 الأحد و الثالثاء و اخلمي�ض : ور�سة باليه حتت اإ�سراف / مى �سعد 5 – 8 م .

الإثنني: ور�سة اإيقاع اإ�سراف اأ/ عزت ب�سيونى 4-6م

مكتبة والد الزعيم جمال عبد النا�سر بال�سكندرية

اخلمي�ض من كل اأ�سبوع: ندوة اأجمل ما قراأت لالأطفال 4م

الأحد والأربعاء من كل اأ�سبوع: ور�سة حكايات و�سخ�سيات لالأطفال 12ظ



الفعاليات الفنية خالل معرض الكتاب
الدورة 50

2/2
عرض األراجوز وخيال الظل - 11ص

2/4
صالون مصر املبدعة

 مع الشاعر حممد بهجت والفنانة سمرية عبد العزيز 
وفرقة غنا مصر -  5م



ملتقى القاهرة الدوىل للرسوم املتحركة
"الدورة الثانية عشر"

اخلميس 2/21: حفل افتتاح امللتقى ويتضمن معرض العمال الرسوم 
املتحركة ببهو مسرح الهناجر وعرض فيلم رسوم متحركة

 مبركز اإلبداع الفنى

فعاليات امللتقى
الفرتة من 22 إىل 27 فرباير

يتضمن : عروض أفالم وورش عمل وندوات
مركز طلعت حرب الثقافى- سينما الهناجر 

– مركز احلرية لالبداع باالسكندرية- بيت 
العينى "مركز ابداع الطفل – سينما مركز 

اإلبداع الفنى بالقاهرة – قصور الثقافة 
فى عدد من احملافظات

اخلميس 2/28: ختام امللتقى يتضمن: 
تكرمي الرواد وتوزيع اجلوائز على الفائزين 

وعرض األفالم الفائزة مبسرح الهناجر




