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قصر األمير طاز

 17ش السيوفية  -متفرع من شارع الصليبة  -حي الخليفة ,ت25142581 :

مركز اإلبداع الفني بالقاهرة
ساحة دار األوبرا ،ت27363446 :

اجلمعة 7/22
حفل ثنائى العود غ�سان ودينا� ،سعر التذكرة 180جنيه7 ،م.
املعار�ض
الأحد 17/3
افتتاح “معر�ض اأعمال الدورة الرابعة ع�سر” مللتقى الأق�سر الدوىل للت�سوير
6م ،وي�ستمر حتى  31اغ�سط�ض.
الور�ض الفنية
ال�سبت والثالثاء من كل اأ�سبوع
ور�سة مدر�سة الإن�ساد الدينى والبتهال للمن�سد حممود التهامى1ظ.
الأحد واخلمي�ض من كل اأ�سبوع
ور�سة كورال ق�سر الأمري طاز 4م.
الأحد 7/3
“منتدى  ..ثقافة واإبداع”
يديره الكاتب ال�سحفى طارق الطاهر 6م.
على مدار ال�سهر
العر�ض امل�سرحى “م�ساحنات” متثيل خريجي وطلبة ا�ستديو
م�سرح مركز الإبداع ،اإخراج هاين عفيفي 8م.
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قبة الغوري

 111شارع األزهر ،الغورية ،ت25060227 :
اخلمي�ض7/14
عر�ض “للفرقة القومية للفنون ال�سعبية”
التابعة للبيت الفنى للفنون ال�سعبية والإ�ستعرا�سية 8م.
اجلمعة 7/22
حفل الفنان “نا�سر �سرف وفرقته”� ،سعر التذكرة 40جنيه8 ،م.
الأحد 7/24
احتفالية “ حوار الفنون” مع فرقة الطبول النوبية والآلت ال�سعبية
وفرقة جنوب ال�سودان لالإيقاعات وفرقة بيب باند
بالتعاون مع موؤ�س�سة حوار  8م.
اجلمعة 7/29
ليلة �سوفية “دراوي�ض املولوية” بقيادة ح�سني �سليمان،
�سعر التذكرة 130جنيه8 ،م.
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بيت المعمار المصرى

شارع درب اللبانة أمام جامع السلطان حسن ،القلعة ،ت25117043 :
الأربعاء 7/6
مبنا�سبة ذكرى تاأ�سي�ض مدينة القاهرة �سل�سلة ندوات ارواح فى املدينة،
مبادرة القاهرة عنوان اأ/حممود التميمي 6م.
الأحد 7/17
�سمن فعاليات وزارة الثقافة «القاهرة عا�سمة الثقافة يف دول العامل
الإ�سالمي» ندوة « القاهرتان يف الأدب امل�سري املعا�سر» �سمن �سل�سلة الب�سر
واحلجر -مبادرة النا�ض واملكان د .فاطمة ك�سك مع د .جميب الرحمن
عامر تقدمي ا /حممد �سعري تعقيب ا.د� /سلمى مبارك
ر�سم الفنان احمد على توفيق 6م.
ال�سبت 7/23
ندوة عمارة الدولة اململوكية وتاريخها «اجلزء الثانى»
اأ .يو�سف ا�سامة 6م.
ال�سبت 3/26
نادي الكتاب – بالتعاون مع مبادرة و�سل
«حدود عمران القاهرة»
يف خطط املقريزي
د /عاطف معتمد 6م.

6

بيت الغناء العربي

«قصر األمير بشتاك» شارع المعز ت27879187 :
اخلمي�ض 7/14
�سالون مقامات بيت الغناء العربي
“رحلة الفنان عبد ال�ستار �سيحة مع تراث املو�سيقى العربية”
بالإ�سرتاك مع الربنامج الإذاعى الثقايف بالذاعة امل�سرية +
ي�ساحبه تخت �سرقى 7م.
اخلمي�ض7/21
حفل الفنانة دعاء حممد وفرقتها 7م.
الأحد 7/ 31
فرقة “فرانكو كايرو” للفنان يا�سر اأنور،
�سعر التذكرة  65جنيه7 ،م.
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سينما الهناجر

ساحة دار األوبرا المصرية
ال�سبت 7/2
نادي ال�سينما الأفريقية 7م.
الأربعاء 7/6
�سالون ال�سينما مع املخرج اأحمد فوؤاد دروي�ض 7م.
اخلمي�ض 7/14
نادى ال�سينما الهندية بالتعاون مع �سفارة الهند 7م.
ال�سبت 7/16
نادي �سينما الطفل الكارتون امل�سري  12ظ.
الإثنني 7/18
نادى �سينما املراأة بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما 7م.
الإثنني 7/25
نادى �سينما دول البحر املتو�سط 7م.
اخلمي�ض 7/28
عرو�ض اأفالم املدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون 7م.
الثالثاء من كل اأ�سبوع
عرو�ض اأفالم املهرجان القومى لل�سينما 7م.

نروح
يالسينما
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بيت الشعر العربي «بيت الست وسيلة»
خلف الجامع األزهر ت25103171 :

الأحد 7/3
�سالون ال�ساعر اأحمد عبد املعطى حجازى
بعنوان “ال�سعر الآن” 6م.
الأحد 7/24
الحتفاء مبرور  10اأعوام على رحيل حلمى �سامل 6م.
الأحد 7/31
قراءة الديوان اجلديد لل�ساعر ح�سن طلب “كالنا لعب”
مب�ساركة جمموعة من ال�سعراء والنقاد 6م.
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مركز طلعت حرب الثقافي

ش السيدة نفيسه منطقة زينهم ت23622647 :

ال�سبت 7/23
ال�سالون الثقافى ..ذاكرة الوطن
يديره الكاتب ال�سحفى حممد ال�سافعى 6م.
اخلمي�ض 7/28
ندوة بعنوان «�سناعة امل�ستقبل» مع اأ .د .ع�سام �سرف 5م.
حفل فنى للفنان هانى �سنودة وفرقته 7،30م.ال�سبت 7/30
 ندوة تاريخ اأثار �سارع ال�سرفاء اأ .د .جمال عبد الرحيم 4م.-افتتاح معر�ض ح�سارة م�سر الإ�سالمية 6م.

ال�سبت 7/2
عر�ض اأفالم كرتون لالأطفال +ور�سة ر�سوم متحركة +
ندوة مع اأ.عطية خريي 1ظ.
الأحد 7/3
ندوة تر�سيد اإ�ستهالك املياه فى عيد الأ�سحى
بالتعاون مع مرفق املياه �11ض.
الإثنني 7/4
ندوة مع اأ .زهراء �سالمة حكايات لالأطفال 12ظ.
ال�سبت 7/16
 اأم�سية ثقافية بالتعاون مع نادى الق�سة 4م.عر�ض فقرات من ال�سريك القومى 5م.اخلمي�ض 7/21
عر�ض التنورة بالتعاون مع الهيئة العامة لق�سور الثقافة 7م.

الور�ض الفنية
الإثنني من كل اأ�سبوع
ور�سة فنية تعليم ر�سم اإ�سراف رحمه حم�سن 1ظ.

10

11

ال�سبت من كل اأ�سبوع
 ور�سة تنمية مهارات للفنون مع اأ�.سارة اجلندى 12ظ.ور�سة فن التطريز مع اأ .اأمانى ر�سا 2ظ.الأحد من كل اأ�سبوع
ور�سة ت�سنيع �سمع مع اأ .داليا ال�سربينى 12ظ.
الأربعاء من كل اأ�سبوع
ور�سة خط عربى مع اأ .حممد فوزى 2ظ.
اجلمعة من كل اأ�سبوع
ور�سة ت�سنيع العرو�سة مع اأ .رحمة حمجوب 2ظ.
ال�سبت والأربعاء من كل اأ�سبوع
ور�سة (دمج) لفريق كورال طلعت حرب وذوى الهمم 1ظ.
اخلمي�ض من كل اأ�سبوع
ور�سة قراءة وحكى 1ظ
من الأربعاء  7/27اإىل ال�سبت 7/30
ور�سة مرج خيط مع اأ .حممد اأحمد 12ظ.
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7/30،25،23
ور�سة ماكيت جم�سمات اأ .حممد �سالح 1ظ.
ال�سبت من كل اأ�سبوع
ور�ض فنية وتنمية مهارات ذوى القدرات اخلا�سة
اإ�سراف اأ .داليا ال�سربينى 12ظ.
الإثنني 7/25،17
ور�سة تنمية مهارات ذوي الهمم (طبيعة �سامته)
اأ .م�سطفي غنيم واأ .رينييه �11ض.
ور�ض (الأونالين)
الأحد من كل اأ�سبوع
معلومة و�سوؤال « كتاب دليفرى» ،ملخ�ض كتاب على
�سفحة الفي�سبوك و الوات�ساب للمركز8م.
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بيت الهراوي (بيت العود العربي)
خلف الجامع األزهر ت25104174 :

l

ال�سبت من كل اأ�سبوع
تدري�ض النظريات املو�سيقية للطالب املتقدمني
للدكتورة مروة عبد املنعم 3م.
تدري�ض قراءة النوتة املو�سيقية للمبتدئني
اأ .اإلهام احلاج 4م.
ور�سة وبروفات جماعية اأ .اإ�سالم طه 7م.
ال�سبت و الأربعاء من كل اأ�سبوع
تدري�ض اأق�سام بيت العود العربي
(ال�ساز والعود واملاندولني) «4م8 -.م»
l

l
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بيت السحيمي الجمالية

حارة الدرب األصفر ،شارع المعز ت25 913391:

الثالثاء 7/5
حفل فرقة ق�سر الغورى للمو�سيقى العربية 7م.
الأربعاء  13واخلمي�ض7/28 ،14
عر�ض م�سرحية (بيت الطيب)
�سينوغرافيا واإخراج عمرو قابيل 7م.
الأحد من كل اأ�سبوع
فرقة النيل لالآلت ال�سعبية
موؤ�س�ض الفرقة الراحل عبد الرحمن ال�سافعى 7م.
اجلمعة من كل اأ�سبوع
عر�ض لالأراجوز وخيال الظل 7م.
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مركز الحرف التقليدية بالفسطاط

1شارعاإلمام،خلفجامععمروبنالعاصبالفسطاط،مصرالقديمة،ت27412324:

متحف نجيب محفوظ

خلف جامع األزهر ،الدرب األحمر ،محافظة القاهرة ت25061227 :

املعر�ض الدائم ملنتجات املركز
(اخلزف ،نحا�ض ،خيامية ،حلى ،جنارة)
من الأحد اإىل اخلمي�ض
مبادرة �سنايعية م�سر لتدريب ال�سباب
على احلرف الرتاثية من  6-3م.
(الدفعة الثانية -الدفعة الثالثة).

الزيارة من � 9ض حتي  5يومي ًا ما عدا الثالثاء

المدرسة العربية للسينما والتليفزيون

سبيل قايتباى – شارع شيخون بميدان صالح الدين بالقلعة
اخلمي�ض 7/28
عرو�ض اأفالم املدر�سة العربية لل�سينما
والتليفزيون ب�سينما الهناجر 6م.
المدرسة العربية للسينما والتليفزيون
لتدريس العلوم السينمائية والتليفزيونية
على شبكة اإلنترنت
www.arabfilmtvschool.edu.eg
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مركز إبداع الطفل «بيت العيني»
خلف الجامع األزهر ت25142990 :

الأحد 7/3
مبنا�سبة الحتفال بعيد ال�سحى املبارك عر�ض فقرات
ا�ستعرا�سية و فنون �سعبية و ور�ض فنون 6م.
ال�سبت من كل اأ�سبوع
 ك�ض ملك «دورة �سطرجن» لل�سغار مع اأ .هدى �سالح �10ض.ور�سة لكورال اأطفال بيت العينى اإ�سراف اأ .اإميان �سليمان �11ض.ور�سة «يال مو�سيقى» لتعليم اآلت مو�سيقية اأ .هبه اهلل بهاء 1،30م. ور�ض جتارب اأداء ومتثيل م�سرحي اأ .حممد عزت 4.30م.الأحد من كل اأ�سبوع
ور�سة فنون واإتيكيت اأ .رحمة حم�سن12ظ.
الإثنني من كل اأ�سبوع
ور�سة ت�سنيع عرو�سة قفازية اأ .رحمه حمجوب �10ض.
الثالثاء من كل اأ�سبوع
عر�ض اأفالم للر�سوم املتحركة
«نادى �سينما بيت العينى» �12ض.
الأربعاء من كل اأ�سبوع
ور�ض فنون ت�سكيلية بعنوان «زخارف» 2ظ.
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مكتبة والد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر
باكوس الشعبي باإلسكندرية.

ال�سبت 7/16
عر�ض لالأراجوز وخيال الظل 6م.
الأحد و الإثنني من كل اأ�سبوع
ور�سة التلوين والق�ض واللزق واملج�سمات
اإ�سراف اأ .نوران اأحمد �11ض.
الإثنني و الثالثاء من كل اأ�سبوع
ور�سة حكايات و �سخ�سيات
(�سل�سلة �سلوكياتك �سخ�سيتك)
اإ�سراف اأ .اأ�سماء م�سطفي1ظ.
الإثنني و الثالثاء من كل اأ�سبوع
حوار مفتوح ( �سل�سلة بلدى اجلميلة) مع د .جيهان م�سطفي 2ظ.
الإثنني والثالثاء من كل اأ�سبوع
جل�سات مهارات و تخاطب اإ�سراف اأ .نوران اأحمد 1ظ.
الإثنني من كل اأ�سبوع
ور�سة م�سرح الطفل اإ�سراف حممد فاروق 4م.
الأربعاء من كل اأ�سبوع
حما�سرات توعوية لالأمهات مع د.جيهان م�سطفي 12ظ.
اخلمي�ض من كل اأ�سبوع
ور�سة اأجمل ما قراأت د� .سامية �سادق 12،30ظ.
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مركز الحرية لالبداع باإلسكندرية

 1شارع فؤاد ،بجوار نقطة شريف ،اإلسكندرية ت34956633:
الأحد  :7/3ندوة بعنوان مناق�سة ديوان « املحنة « لل�ساعر /عمرو الرتكي 6.30م.
الثالثاء  :7/5ور�سة القراءة ونقد ال�سرد ( )2رواية رمزية – املذهب الرمزى 6م.
الأربعاء 6و : 7/20ور�سة اأكوا لتنمية الكتابة الإبداعية «كيف تكتب روايتك
ً
ناجحا»
م�سهدا
من ال�سفر» ( تطبيقات �سردية «كيف تكتب
ً
تقدمي اأ .د .حممد عبد احلميد خليفة -
تطبيقات �سردية « الزمن يف رواية»
تقدمي اأ .د� .سحر �سريف و د .كوثر مروان) 6.30م
الثالثاء  - :7/19ور�سة القراءة ونقد ال�سرد ( )2رواية �سريالية –
املذهب ال�سرياىل 6م.
 ندوة بعنوان « املخاطر و التهديدات الأمنية لإ�ستخدام الإنرتنت و مواقعالتوا�سل الإجتماعي» «قانون جرائم تكنولوجيا املعلومات
و قانون حماية البيانات ال�سخ�سية» املتحدث م /اإ�سالم غامن
اإ�ست�سارى و خبري تقنية املعلومات و التحول الرقمي 6.30م
اخلمي�ض  :7/21ندوة مناق�سة كتاب « كوزموبوليتان»
د .اأحمد حممد �سالمة مناق�سة د� .سحر �سريف 6.30م
الأحد  :7/24ندوة بعنوان «تربية الطفل و طرق التعامل معه فى املراحل
املختلفة» �سيف اللقاء د .نيفني حممود اإ�ست�سارى تربوى بالتعاون مع موؤ�س�سة
خريجي مدار�ض الراهبات و الرهبان بالإ�سكندرية  6.30م
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الثالثاء  :7/26ور�سة القراءة ونقد ال�سرد ( )2رواية عبثية – مذهب العبث6م.
ندوة بعنوان «انعكا�سات التغريات املناخية علي م�سر واأفريقيا»املتحدثون د� .سامح ريا�ض عبداهلل..وكيل وزارة البيئة ورئي�ض جهاز
�سئون البيئة ملنطقة غرب الدلتا و اأ .د .م�سطفي البخ�سوان وكيل وزارة الزراعة
ونقيب الزراعيني ال�سابق واأ .د .منال فوزي اأحمد اأ .بق�سم علوم البيئة كلية
العلوم ورئي�ض اللجنة الوطنية امل�سرية لليون�سكو واأ .د .اأحمد �سالح
اأ .بكلية زراعة جامعة ال�سكندرية6،30م.
الأربعاء  :7/27ندوة بعنوان «لقاء مع الأديبة د .رمي ب�سيوين حول جتربتها
الإبداعية و احلديث عن اأعمالها الأدبية»
يدير اللقاء ال�ساعرة /هنا ممدوح 6.30م.
الأحد  :7/31ندوه بعنوان «مناق�سة ديوان زمن بيدوووب»
لل�ساعر والكاتب  /عادل حراز �سيوف اللقاء د/مدحت العدل
واأ .د .خمتار عطيه وال�ساعرحممد جمعة 6،30م
امل�سرح
الإثنني  :7/4حفل مو�سيقي عربية للفنان  /طارق ح�سني 7م.
الأربعاء  :7/20العر�ض امل�سرحي «  959فلنكات» تاأليف اأحمد يو�سف
و اإخراج حممد طو�سون بالتعاون مع الهيئة العامة لق�سور الثقافة 7م.
اخلمي�ض  :7/21حفل مو�سيقي ( بيانو ) للفنان د /وفيق عديل  7م.
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ال�سينما
ال�سبت  :7/16اأفالم ال�سينما امل�ستقلة بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما 6م .
املعار�ض
اخلمي�ض  :7/21افتتاح معر�ض للت�سوير الفوتوغرايف 6.30م
بالتعاون مع نادي عد�سة و ي�ستمر حتي .2022 /8/4
املر�سم
الإثنني من كل اأ�سبوع :ور�سة عنا�سر الر�سم �10ض ،
ور�سة الأقنعة 12ظ ،اإ�سراف /ر�سا بهن�سي.
ال�سبت والأربعاء من كل اأ�سبوع :ور�سة كولج ق�ض ولزق اإ�سراف/مرمي حممود 6م.
الأحد واخلمي�ض من كل اأ�سبوع :ور�سة ديكوباج اإ�سراف /ر�سوى اأمني 6م.
ال�سبت والأحد من كل اأ�سبوع :ور�سة بورتريه النحت اإ�سراف /مونيكا مراد 6م.
الأربعاءواخلمي�ض من كل اأ�سبوع :ور�سة �سغط علي النحا�ض
اإ�سراف/مونيكا مراد 4م.
الأحد من كل اأ�سبوع  :ور�سة ر�سم حر اإ�سراف زينب حممد �10ض.
الأحد والأربعاء من كل اأ�سبوع :ور�سة ا�سغال فنية ا�سراف زينب حممد 12ظ.
ال�سبت والثالثاء من كل اأ�سبوع :ور�سة كرافت اإ�سراف �سحى عمر 12ظ.
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الور�ض الفنية
اخلمي�ض من كل اأ�سبوع :لقاء م�سروع فتوغرافية « كارت بو�ستال»
بالتعاون مع موؤ�س�سة عد�سة للت�سوير الفوتوغرافى  5م .
الأحد والأربعاء من كل اأ�سبوع :ور�سة فنون امل�سرح لذوي القدرات اخلا�سة
اإ�سراف /ع�سام اأحمد بدوى �11ض1-ظ .
ال�سبت والأحد والثالثاء واخلمي�ض -:ور�سة البيانو للكبار اإ�سراف اأ/مي �سلبي�11ض
ور�سة باليه حتت اإ�سراف /مى �سعد 5م.الإثنني والأربعاء من كل اأ�سبوع :ور�سة البيانو لالأطفال
اإ�سراف اأ /اإميان ر�سيدي 4م .
ال�سبت والأحد من كل اأ�سبوع :ور�سة الكمان اإ�سراف /جون �سمري �سادق 3م.
الأحد من كل اأ�سبوع :ور�سة اجليتار اإ�سراف /اأحمد عبد الرحمن ح�سن 3م.
الإثنني من كل اأ�سبوع- :ور�سة غناء اأكابيال اإ�سراف /اإ�سالم �سعيد 6م.
ور�سة رق�ض معا�سر اإ�سراف� /سمري ن�سرى 7م.
الثالثاء من كل اأ�سبوع :ور�سة اآلة القانون اإ�سراف  /فادى املغربي 4م.
ور�سة تعليم املهارات الفردية لالأطفال اإ�سراف/نادت عادل 7م.الأربعاء من كل اأ�سبوع :ور�سة تعليم اأ�سول الغناء ال�سرقي
اإ�سراف /حممود اأحمد حممود اأبوزيد.
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