
ق�صر الأمري طاز

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

حي اخلليفة ت: 25142581

الــورش الفنيــة
السبت من كل اسبوع:

 ور�صة مدر�صة االإن�صاد الدينى واالبتهال 

للمن�صد حممود التهامى 1ظ.

الثالثاء من كل اسبوع: 
ور�صة منتخب مدر�صة االن�صاد الديني واالبتهال للمن�صد/ حممود التهامي2ظ.

االأحد و الثالثاء واخلمي�ش من كل اأ�صبوع : 

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.

االثنني من كل ا�صبوع: ور�صة فنية لالطفال11�ش.

السبت7/10:
 حفل تخرج الدفعه العا�صرة

 )مدر�صة االن�صاد الديني واالبتهال(

 تدريب وا�صراف/ حممود التهامي 8م.

األحد 7/18
 حفل الفنان على الهلباوى 8م



مركز الهناجر للفنون )قاعة ال�صينما(

�صاحة دار االأوبرا امل�صرية

الخميس 7/1
�صالون ال�صينما مع املخرج اأحمد فوؤاد دروي�ش 7م

السبت7/3
 نادي ال�صينما االفريقية7م.

الخميس 7/8
نادى ال�صينما الهندية 7م.

السبت 7/10
نادى ال�صينما امل�صتقلة بالتعاون مع املركز القومى لل�صينما 7م

الخميس 7/15
عرو�ش اأفالم املدر�صة العربية لل�صينما والتليفزيون7م

السبت 7/17
 نادى �صينما الطفل الكارتون امل�صرى 12ظ

األثنين7/19
نادى �صينما املراأة بالتعاون مع املركز القومى لل�صينما 7م

السبت 7/24 
 نادى �صينما الطفل بالتعاون مع املركز القومى لل�صينما 12ظ.

 عرو�ش جمعية الفيلم6م.

االثنين 7/26
نادى �صينما دول البحر املتو�صط 7م.

األحد من كل أسبوع 

ى للسينما
ن القوم

م المهرجا
ض أفال

عرو



بيت الهراوى

 »بيـت العود العربـى«

خلف اجلامع االأزهر ت: 25104174

السبت7/24:
حفل الطالب املتفوقني ببيت العود7م.

السبت7/31: 
حفل الفنانة �صلمي خمتار7م.

السبت و األربعاء من كل أسبوع :
تدري�ش اق�صام بيت العود العربي ال�صاز والعود واملاندولني “4م.- 8م.” 

السبت من كل أسبوع: 
تعليم ال�صوليفيج وقراءة النوتة للمبتدئني اأ/الهام احلاج4م.

مركز ابداع القاهرة

�صاحة دار االأوبرا ت: 27363446

األحد 7/11
منتدي االبداع والثقافة 

مع الكاتب ال�صحفى طارق الطاهر 6م.

الخميس 7/15
 �صالون الفن...

واملجتمع مع الفنانة مديحة حمدي 6م

على مدار الشهر: عرو�ش م�صرحية »�صينما م�صر« 
روؤية واإخراج خالد جالل انتاج ور�صة �صتديو مركز االإبداع الفنى 8م.



منزل علي لبيب

بيت املعمار امل�صرى

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

تليفاك�ش: 0225117043

األحد 6/13
 ندوة “ اأهمية التوثيق املعمارى وم�صئولية دور الن�صر  

مع املعمارى حمدى �صطوحى واال�صتاذ فادى جميل 6م 

الخميس والجمعة والسبت 7/17،16،15:
 ور�صة عمل مع�صكر �صون وتنمية الرتاث الثقافى الالمادى 

)حتقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة( 6م

األحد 7/18
 �صالون ثقافى بعنوان “املراأة واحلق فى املدينة” 6م



قبة الغوري

 111 �صارع االأزهر، الغورية، ت: 25060227

األحد7/4: 
حفل فرقة �صهراية 8م.

الخميس7/8: 
عر�ش لفرقة ر�صا 

للفنون ال�صعبية التابعة للبيت الفنى للفنون ال�صعبية واال�صتعرا�ش 7م 

األحد7/11: 
احتفالية مبنا�صبة مرور 15عام علي تاأ�صي�ش 

فرقة ر�صالة �صالم الدولية برعاية موؤ�ص�صة حوار8م.

الخميس7/29:
 عر�ش لفرقة القومية للفنون ال�صعبية 

التابعة للبيت الفنى للفنون ال�صعبية واال�صتعرا�ش 7م

ة التنورة التراثية
فرق

م السبت واألربعاء من كل أسبوع 7م.
أيا



مركز طلعت حرب الثقايف

 �ش ال�صيدة نفي�صه منطقة زينهم ت: 

23622647

الجمعه7/2: 
اأم�صية �صعرية “ فى حب م�صر”،ال�صاعر اأ.عبا�ش ال�صهبى

 وجمموعة من ال�صعراء يدير االم�صية الناقد د/ رم�صان احل�صرى4م. 

السبت7/3
 معر�ش لنتاج اأن�صطة املركز 5م.

السبت7/10
نادي �صينما طلعت حرب لعر�ش افالم لالطفال، مع ور�صة فنون ت�صكيلية12ظ.

االثنين7/26،12،5: 
اأن�صطة تنموية  لذوى الهمم “ عر�ش اأفالم - العاب كمببوتر - حكى - فنون ت�صكيلية”.12م.

االربعاء7/28،7: “
كتاب دليفرى”، ا�صبوعيًا8م.

السبت 7/17:
 حفل لفرقة ال�صيخ ايهاب يون�ش 7م

الجمعه7/30:
 عر�ش ا�صكت�ش غنائى م�صرحى ملجموعة من �صباب املركز  7م.

السبت7/31
معر�ش مواهب �صبابية “ ت�صوير فوتوغرافى “5م.

• ال�صالون الثقافى - ذاكراة الوطن) ثورة يوليو املجيدة (،  

 و�صيوفه:د/ نبيل الطوخى  ا�صتاذ التاريخ جامعة بنى �صويف ،

يدير ال�صالون اأ/ حممد ال�صافعى6م.

الورش الفنية
الخميس من كل شهر:

 “ حكاية مكان “ ) حكى ور�صم (، عر�ش اأونالين ملراكز االبداع التابع لل�صندوق،

م�صحوب بلغة اال�صارة اأ. منال اأحمد6م.

السبت من كل اسبوع: 
ور�صة كورال مركز طلعت حرب الثقايف )دمج( تدريب اأ.دعاء عطية 1ظ.



الجمعه7/2:
 ور�ش عمل “فنون ت�صكيلية” مبنا�صبة االحتفال بعيد اال�صحي املبارك1ظ.

الجمعه7/30،9،2-االربعاء14،7:
ور�صة “علوم وفنون” ،معلومات، ور�صم  اأ/اآية �صيف الن�صر2ظ.

السبت7/10،3:
 ور�صة “ العزف باالألوان” ، مو�صيقي ور�صم وتلوين2ظ.

السبت7/24،10،3-االربعاء7/14،7: 
patch workور�صة فن االبليك

) الن�صيج امل�صاف (

حتت اإ�صراف اأ/ اأ�صماء حممود 12ظ.

السبت7/31:
 ور�صة فنون ت�صكيلية مبنا�صبة ثورة يوليو املجيدة4ع�صرًا.

متحف اأم كلثـوم 

»املان�صرتىل«

1 �ش امللك ال�صالح منيل الرو�صة

 ت: 23631467

الجمعة 7/16: 
ثنائى العود دينا وغ�صان 8م

الجمعة 7/30: 
رباعى اوتار ) حممد عبد الفتاح( 8م



بيت الغناء العربي

»ق�صر االأمري ب�صتاك«

�صارع املعز   ت:27879187

الخميس7/8: 
حفل فرقة الفن ال�صادق7,30م

الخميس 7/15: 
حفل �صباب الغناء العربي

 ملجموعة من اال�صوات الذهبية 

بقيادة د.مدحت عبد ال�صميع 7,30م.

بيت العيني

الطفـل" اإبـداع  "مركـز 
خلف اجلامع االأزهر ت: 25142990

الخميس7/8:
 ندوة بعنوان )عيدنا مع آثارنا احلي(

 بالتعاون مع ادارة التوعية االثرية والتوا�صل املجتمعي11�ش.

ور�صة اأورجامي اأ/امين طاهر1ظ.

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

األحد من كل أسبوع : دورة تدريبية تطبيقية يف ريادة االعمال املجتمعية 
لالطفال من �صن16:12�صنة  مع اأ/رحمة حم�صن 12ظ.

الثالثاء من كل أسبوع: ور�صة حكي بعنوان)حكاياتي( اأ/ رحمه حمجوب 11ظ.
األربعاء من كل اسبوع: ور�صة فنون ت�صكيلية ا�صراف اأ/ دعاء فتحي 12ظ.

االربعاء من كل اسبوع: عرو�ش اأفالم ر�صوم متحركة 2ظ.



 بيت ال�صعر العربي

»بيت ال�صت و�صيلة«

خلف اجلامع االأزهر ت: 25103171 

االحد7/11
 ام�صية �صعرية »مائة واحد ع�صر عامًا 

على ميالد ال�صاعر الرائد حممود ح�صن ا�صماعيل 6م

االحد 7/18
 ام�صية �صعرية ل�صعراء اال�صكندرية 6م

االحد 7/25
 ام�صية �صعرية خا�صة بال�صعراء ال�صباب الفائزين فى امل�صابقة االدبية 

التى اقامها ال�صندوق فى فرعى �صعر الف�صحى والعامية 6م

متحف 

جنيب 

الخميس 7/15:
عروض أفالم المدرسة العربية للسينما 

والتليفزيون6م  بسينما 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
)الخزف-  نحاس-  خيامية-  حلى-  نجارة(

من األحد إلى الخميس 3-6م
مبادرة صنايعية مصر 

لتدريب الشباب على الحرف التراثية
)المرحلة الثانية من الدفعة األولى -  

المرحلة األولى من الدفعة الثانية(

الثالثاء7/6: 
حفل فرقة ق�صر الغورى للمو�صيقى العربية 7م.

الثالثاء 7/27: 
-معر�ش للكاريكايرت بعـــــنوان ) من تراث الكاريكاتري ( 

اجلمعية امل�صرية للكاريكاتري وي�صتمر ملدة ا�صبوع 6م

-» منى بوكهارد » مو�صيقى واغانى اندل�صية 7م

األحد من كل أسبوع:
فرقة النيل لالآالت ال�صعبية

 اإخراج عبد الرحمن ال�صافعى 7م.

الجمعة من كل أسبوع:
عر�ش خيال الظل واالراجوز7م.

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

القسم الثقافي
األحد 7/4 : ندوة ومناق�صة ديوان »ابداعات راكوتي�ش«جمموعة من �صعراء العامية 

يدير اللقاء االعالمى اأ/ جمدى فكرى 6.3م

اإلثنين 7/5 : ندوة بعنوان »الدراما الرم�صامية وتاثريها على املجتمع » املحا�صر 
الكاتب ال�صحفى طارق ا�صماعيل مدير حترير االهرام 6.30م

األربعاء 7/7 : ندوة بالتعاون مع جمعية ا�صدقاء البيئة باال�صكندرية بعنوان 
»النيل من اجل ال�صالم« 6.30م 

السبت 7/10 : ندوة بعنوان »دور املراة يف تنمية املجتمع » فى �صوء اهتمام الدولة 
بدور املراة مع عر�ش مناذج م�صرفة من االن�صطة و االجنازات 

يدير اللقاء اأ/ ابراهيم عبد اهلل امل�صت�صار االعالمى 6.30م  

األحد 7/11 : ندوة بعنوان »االرهاب فى ادب الكتاب املعا�صرين » رواية »انا خري منه » 
منوذجا للم�صت�صار الروائى / بهاء املرى يدير اللقاء /وليد عدنان 6.30م

اإلثنين 7/12 : ندوة بعنوان » الدراما الرم�صانية اراء وا�صداء » 
تقدمي اأ/احمد ب�صيونى 6.30م 

قسم المسرح
األربعاء 7/14 : عر�ش تطبيقى حكى وغناء »مرمي »

 ور�صة �صتوديو املمثل 7م

الخميس 7/15 : حفل نتاج ور�ش املركز )بيانو وجيتار( 7م
قسم السينما

 السبت 7/10 : افالم ال�صينما االفريقية 6 م
السبت 7/17 : افالم ال�صينما امل�صتقلة 

بالتعاون مع املركز القومى لل�صينما 6م

الثالثاء من كل اسبوع : نادى احلرية ال�صينمائى 
ادارة الناقد حممد كمال مبارك 6 م

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

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

األحد والثالثاء واالربعاء: ور�صة �صتوديو املمثل اإ�صراف املخرج/حممد مر�صي
األحد  والثالثاء والخميس من كل أسبوع: ور�صة اأورك�صرتا املوهوبني

 اإ�صراف/ كرمي عبد العزيز حممود 5- 9م.



األحد واالربعاء من كل أسبوع : ور�صة فنون امل�صرح لذوي القدرات اخلا�صة 
اإ�صراف / ع�صام اأحمد بدوى 11�ش-1ظ .

السبت واألحد والخميس: ور�صة بالية حتت ا�صراف / مي �صعد حممود5م.
االثنين والثالثاء: ور�صة بالية حتت ا�صراف /اجني حممد حممد املي�صاوي6م.

الثالثاء من كل أسبوع: ور�صة الكمان اإ�صراف د/ حم�صن اأحمد علي اأبو العال11�ش.
الخميس من كل أسبوع: ور�صة اجليتار اإ�صراف /ليليان عادل فوؤاد 5م.

األحد والثالثاء والخميس من كل أسبوع: ور�صة البيانو للكبار 
اإ�صراف اأ/ مى اأحمد �صالح )مي �صلبي(  4م-8م.


