
ق�صر الأمري طاز

 17 �ش ال�صيوفية - متفرع من �صارع ال�صليبة -

حي اخلليفة ت: 25142581

السبت والثالثاء من كل اسبوع:
 ور�صة مدر�صة االإن�صاد الدينى واالبتهال للمن�صد حممود التهامى1ظ.

األحد و الثالثاء والخميس من كل أسبوع : 
ور�صة اإعداد املمثل واحلكى وفنون امل�صرح تدريب اأ/اأحمد زكريا 3م.

األحد والخميس من كل أسبوع : 
ور�صة كورال ق�صر االأمري طاز تدريب اأ/هبة رم�صان4م.



مركز الهناجر للفنون )قاعة ال�صينما(

�صاحة دار االأوبرا امل�صرية

الخميس 2/4: 
�صالون ال�صينما مع املخرج اأحمد فوؤاد دروي�ش 6م

السبت 2/6: 
نادى ال�صينما االفريقية 6م.

الخميس 2/11:
نادى ال�صينما الهندية بالتعاون مع �صفارة الهند 6م.

السبت 2/13: 
نادى ال�صينما امل�صتقلة بالتعاون مع املركز القومى لل�صينما 6م

الخميس2/18:
عرو�ش اأفالم املدر�صة العربية لل�صينما والتليفزيون6م

السبت 2/20: 
نادى �صينما الطفل الكارتون امل�صرى12ظ.

اإلثنين2/15:
نادى �صينما املراأة التعاون مع املركز القومى لل�صينما6م.

األثنين2/22: 
نادى �صينما دول البحر املتو�صط  6م.

السبت 27/2: 
عرو�ش افالم جمعية الفيلم 6م



بيت الهراوى

 »بيـت العود العربـى«

خلف اجلامع االأزهر ت: 25104174

السبت 2/27: 
حفل الفنان مينا جمال وفرقته املو�صيقية 7.30م.

السبت و األربعاء من كل أسبوع :
تدري�ش اق�صام بيت العود العربي الكماجنه وال�صاز والعود واملاندولني4م-8م

السبت والخميس من كل أسبوع:
 تدري�ش النظريات املو�صيقية اأ.د.اأحمد الطويل”3م.- 5م.” 

السبت من كل أسبوع: 
تعليم ال�صولفيج وقراءة النوتة للمبتدئني اأ/الهام احلاج”3م.- 5م.”

مركز ابداع القاهرة

�صاحة دار االأوبرا ت: 27363446

األحد 2/21:
 منتدى االإبداع والثقافة »املجالت امل�صرية ودورها العربى« 6م

السبت2/27:
 �صالون الفن... واملجتمع مع الفنانة مديحة حمدى 6م

اإلثنين والثالثاء واألربعاء من كل اسبوع :
 عرو�ش م�صرحية »�صينما م�صر« روؤية واإخراج خالد جالل 

انتاج ور�صة �صتديو مركز االإبداع الفنى 8م.



السبت2/20:
 ندوة عن مركز دوار العزبة الثقايف، رحلة يف عملية الت�صميم 

مع املحا�صر معماري احمد ح�صام �صعفان  5 م”

السبت 2/27:
 ندوة عن العمارة والعلوم االن�صانية 

مع املعماريان حممد عماد فريحة واحمد حمدى عبد العظيم 6م

منزل علي لبيب

بيت املعمار امل�صرى

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

تليفاك�ش: 0225117043



قبة الغوري

 111 �صارع االأزهر، الغورية، ت: 25060227

الخميس 2/11:
 عر�ش للفرقة القومية للفنون ال�صعبية 

التابعة  للبيت الفنى للفنون ال�صعبية واالإ�صتعرا�صية 7م

الخميس 2/25: 
عر�ش لفرقة ر�صا للفنون ال�صعبية 

التابعة للبيت الفنى للفنون ال�صعبية واالإ�صتعرا�صية 7م

األحد 2/28: 
حفل ر�صالة �صالم فى برنامج جديد

 بالتعاون موؤ�ص�صة حوار لفنون ثقافات ال�صعوب 7،30م

السبت واألربعاء من كل أسبوع
فرقة التنورة الرتاثية7،30م



مركز طلعت حرب الثقايف

 �ش ال�صيدة نفي�صه منطقة زينهم ت: 

23622647

األربعاء 2/3: 
لقاء توعوي عن العالقات اال�صرية اأثناء التباعد االجتماعي لالطفال يف 

ظل جائحة كورونا مع اأ/هدي االن�صا�صي ، اأ/منال اأحمد يتم ن�صرة علي 

املوقع االليكرتوين طوال ال�صهر.

السبت االول والثاني من الشهر: ور�صة عمل يف جمال 
.  on line ”الفنون الت�صكيلية بعنوان “ور�صة العيلة يف املنزل

األربعاء من كل اسبوع : “كتاب دليفري “ on line 12ظ.
 االأحد من كل ا�صبوع �صهريًا: ور�صة حكي on line لالطفال اال�صوياء وذوي 

االحتياجات اخلا�صة، وي�صاحبها بلغة اال�صارة: اأ/منال اأحمد وتوزيع “كتب 

وق�ص�ش”هدايا لكل من يتقدم مبلخ�ش عن الق�صة12ظ.

الخميس2/18: 
�صهرة غنائية بعنوان “االغنية بني االم�ش واليوم” 

بامل�صرح املك�صوف مع املطرب الفنان / عمر حممود 5م.

السبت، األحد 20 ،21 /2: 
ور�صة ت�صكيل جم�صم يف حديقة املركز1ظ

السبت 2/27: 
ال�صالون الثقافى .. فى ذاكرة الوطن

 مع الكاتب ال�صحفى واملوؤرخ حممد ال�صافعى 5م

األحد2/28: 
معر�ش فنى النتاج ور�ش املركز

 ي�صاحبة فقرات غنائية لفريق كورال املركز1ظ.

ال�صبت واالحد واالثنني من كل ا�صبوع: حمو االمية وتعليم الكبار 2-4م

ال�صبت من كل اأ�صبوع: ور�صة كورال املركز مع اأ.دعاء عطية 2ظ



بيت الغناء العربي

»ق�صر االأمري ب�صتاك«

�صارع املعز   ت:27879187

الخميس2/18 : 
حفل ل�صباب الغناء العربي لال�صوات الذهبية 

بقيادة د/ مدحت عبد ال�صميع 7م.

السبت من كل اسبوع:
 الدورات التدريبية بق�صر االمري ب�صتاك

 “ببيت الغناء العربي” يف جمال الغناء العربي.

بيت العيني

الطفـل" اإبـداع  "مركـز 
خلف اجلامع االأزهر ت: 25142990

السبت من كل أسبوع:
ور�صة لكورال اأطفال بيت العينى اإ�صراف اأ/اإميان �صليمان 11�ش.

األربعاء من كل اسبوع:
 ور�صة ق�ش ول�صق ا�صراف رحمة حمجوب 12ظ

الخميس من كل اسبوع: 
ور�صة اأ�صغال فنية ور�صم ا�صراف هالة اأنور 12ظ



 بيت ال�صعر العربي

»بيت ال�صت و�صيلة«

خلف اجلامع االأزهر ت: 25103171 

األحد 2/7:
 �صالون ال�صاعر اأحمد عبد املعطي حجازي 

ويناق�ش فيه جمموعة من ال�صعراء 6م.

األحد2/21:
اأم�صية �صعرية ملجموعة من ال�صعراء6م

متحف 

جنيب 

الخميس 2/18 :
عرو�ش اأفالم املدر�صة العربية لل�صينما والتليفزيون 6م  

ب�صينما الهناجر

�صبيل قايتباى – �ش �صيخون مبيدان �صالح الدين بالقلعة

www.arabfilmtvschool.edu.eg



مركز احلرف التقليدية بالف�صطاط

1�صارع االإمام، خلف جامع عمروبن العا�ش  

بالف�صطاط، م�صر القدمية،  ت:27412324

المعرض الدائم لمنتجات المركـز 
)اخلزف-  نحا�ش-  خيامية-  حلى-  جنارة(

-دورة بيت جميل بالتعاون 

مع مدر�صة االأمري ت�صارلز للفنون التقليدية

ال�صبت واالأثنني واالأربعاء 10-4ع�صرا

من األحد إلى الخميس 
من 3-6م

مبادرة �صنايعية م�صر 

لتدريب ال�صباب على احلرف الرتاثية

 )الدفعة االأوىل 

من املرحلة الثانية

 والدفعة الثانية 

من املرحلة االأوىل(

الثالثاء 2/9:
 حفل فرقة ق�صر الغورى للمو�صيقى العربية 7م

األحد من كل أسبوع:
فرقة النيل لالآالت ال�صعبية 

التابعة للهيئة العامة لق�صور الثقافة7م.

الجمعة من كل أسبوع :
 عر�ش لالراجوز وخيال الظل 7م

بيت ال�صحيمي

اجلمالية، حارة الدرب االأ�صفر  �صارع املعز، ت:25913391



مركز احلرية لالإبداع 

باالإ�صكندرية

1 �صارع فوؤاد، بجوار نقطة �صريف،

 االإ�صكندرية ت:34956633

الخميس 2/4: 
مناق�صة ديوان« وكاأين الكائن االأ�صلي« لل�صاعر/مدحت منري 

يناق�صة ال�صاعر/عبد املنعم كامل وال�صاعر /حامت مرعي 6.30م 

األحد2/7: 
لقاء تاأبني االأ�صتاذ الناقد/عبد الاله ها�صم 

املتحدثون االديب/م�صطفي ن�صر واالديب /احمد ف�صل �صبلول 6.30م 

اإلثنين2/8:
 ندوة بعنوان »التنمية امل�صتدامة2030«

 بح�صور اال�صتاذ الدكتور/ر�صدي �صالح ا�صتاذ االقت�صاد بكلية احلقوق واال�صتاذة 

الدكتورة/مرفت م�صطفي ا�صتاذ بكلية العلوم الطبية جامعه فارو�ش 

للتحدث عن التنمية ال�صحية 6م.

األربعاء2/10:
ندوة مناق�صة ديوان »بوح يف الزمان ال املكان« 

للدكتور/حممد �صحاتة مناق�صة ال�صاعر/ ناجي عبد اللطيف 6.30م 

الثالثاء2/16: 
�صل�صلة ندوات » تراث التنوير فى ال�صرق و الغرب »

 ندوة بعنوان » التنوير فى الفكر العربي احلديث« 

تقدمي اأ.د/اأ�صرف من�صور ا�صتاذ 

ورئي�ش ق�صم الفل�صفة بكلية االداب جامعة اال�صكندرية6.30م.

األربعاء2/17:
ندوة بعنوان »امل�صرح التجاري بني الهواية واالإنهيار«

 املتحدث الفنان /عثمان حممد علي6.30م.

الثالثاء2/23:
 مناق�صة املجموعة الق�ص�صية »العازف«

 للكاتبة /غادة �صالح الدين مناق�صة اأ.د/ �صحر �صريف 6.30                   

األحد2/28:
مناق�صة كتاب »البالغة اجلديدة والن�ش ال�صعري »

)النظرية والتطبيق( للدكتور/حممد زيدان 6.30م.

قسم السينما
السبت 2/13:

 اأفالم ال�صينما االأفريقية 6 م.



السبت 2/20:
 اأفالم ال�صينما امل�صتقلة بالتعاون مع املركز القومى لل�صينما  6م .

المعارض
الخميس 2/11: اإفتتاح معر�ش نتاج م�صروع فتوغرافية »الفوتوغرافيا الت�صكيلية » 

بالتعاون مع موؤ�ص�صة عد�صة للت�صوير الفوتوغرافى ال�صاعه 6.30م و ي�صتمر حتي 

25فرباير

الورش الفنية
اخلمي�ش من كل اأ�صبوع: لقاء م�صروع فتوغرافية »الفوتوغرافيا الت�صكيلية » 

بالتعاون مع موؤ�ص�صة عد�صة للت�صويرالفوتوغرافى 5م

األحد و الثالثاء و الخميس من كل اسبوع:  اأورك�صرتا املوهوبني بقيادة/ كرمي عبد 

العزيز حممود 5-8م.

األحد و االربعاء  من كل اسبوع:  ور�صة باليه لالأطفال حتت اإ�صراف مى �صعد 5 م

اإلثنين و الثالثاء من كل أسبوع: ور�صة باليه للكبار حتت اإ�صراف اإجني حممد  5 م

السبت  من كل أسبوع:  ور�صة الكمان اإ�صراف اأ. جوزيف األفريد 11 �ش

الخميس من كل أسبوع : اجليتار اإ�صراف ليليان عادل   5م

الثالثاء من كل أسبوع : ور�صة الكمان اإ�صراف د .حم�صن اأبو العال 10�ش

األحد و الثالثاء و الخميس من كل أسبوع  : ور�صة البيانو للكبار 

اإ�صراف اأ. مى اأحمد �صالح  3م 


