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

الفنانة داليا عبد 

فرقة التنورة التراثية
أيام السبت واألربعاء 
 من كل اأ�سبوع ال�ساعة 7 م

الأحد 1/9

حفل لفرقة �سماع للإن�ساد واملو�سيقى الروحية باال�سرتاك 

مع فرقة اأو�سانا بالتعاون مع موؤ�س�سة حوار 8م.

 اخلمي�س1/13

عر�س لفرقة القومية للفنون ال�سعبية التابعة للبيت الفنى

 للفنون ال�سعبية واال�ستعرا�س 8م.

 الأحد 1/23

حفل الفنانة داليا عبد الوهاب وفرقتها، �سعر التذكرة 90جنيه، 8م.

اخلمي�س1/27

عر�س لفرقة ر�سا للفنون ال�سعبية التابعة للبيت الفنى

 للفنون ال�سعبية واال�ستعرا�س 8م.

 اإحدى فرق الهيئة العامة لق�سور الثقافة

وزارة الثقافة، م�سر، تكونت يف فرباير 1988 

للرتاث وتقدم عرو�سها 

ب�سفة دورية طوال العام 

الفنانة داليا عبد الوهاب
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الــور�ش الفنيــة

االأحد واخلمي�س من كل اأ�سبوع

 ور�سة كورال ق�سر االأمري طاز 4م.

ال�سبت والثلثاء من كل ا�سبوع

 ور�سة مدر�سة االإن�ساد الدينى واالإبتهال للمن�سد حممود التهامى1ظ.

االإثنني من كل اأ�سبوع

ور�سة فنون ت�سكيلية للأطفال اإ�سراف اأ. رحمة حم�سن 11�س.

االأحد و الثلثاء واخلمي�س من كل اأ�سبوع 

 ور�سة اإعداد املمثل واحلكى وفنون امل�سرح تدريب اأ. اأحمد زكريا 3م.

الأحد 1/16

 منتتدى ثقافة واإبداع..)مبدعون وجوائز بني االأدب وال�سحافة(

 يتحدث فيها هدى زكريا - عبداهلل العوي�س - �سهاب طارق - نهى �سبحى 

ويديره الكاتب ال�سحفى طارق الطاهر 6م.

من 29يناير حتي 5 فرباير

 مهرجان جمعية الفيلم ال�سنوى47-48 لل�سينما امل�سرية.

مركز االإبداع الفني بالقاهرة �ساحة دار االأوبرا، ت: 27363446ق�سر االأمري طاز: 17 �س ال�سيوفية - متفرع من �سارع ال�سليبة - حي اخلليفة ت: 25142581
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اخلمي�س1/13

 �سالون مقامات بيت الغناء العربي باال�سرتاك مع الربنامج الثقايف +

 تخت �سرقى 7م.

الأحد 1/16

�سمن فعاليات وزارة الثقافة)القاهرة عا�سمة الثقافة يف الدول االإ�سلمية(

 ندوة القاهرة: الب�سر واحلجر )من تراث املدينة واملجتمع مبادرة �سرية 

القاهرة +مبادرة النا�س واملكان( د. فاطمة ك�سك  واأ. عبد العظيم فهمي 6م.

الأحد 1/30

 حفل دمج اأ�سحاب الهمم من املواهب الذهبية مع االأ�سوات الذهبية

  بقيادة د. مدحت عبد ال�سميع 7م.

بيت الغناء العربي: »ق�سر االأمري ب�ستاك« �سارع املعز   ت:27879187بيت املعمار امل�سرى: �سارع درب اللبانة اأمام جامع ال�سلطان ح�سن، القلعة

ال�سبت 1/8

 لقاء نادي الكتاب )عمران احلياة واالإن�سان(

 اأ. د. يحيى عبد اهلل ومبادرة و�سل 6م.

الأحد 1/16

 �سمن فعاليات وزارة الثقافة)القاهرة عا�سمة الثقافة يف الدول االإ�سلمية(

 ندوة القاهرة: الب�سر واحلجر )من تراث املدينة واملجتمع مبادرة �سرية 

القاهرة +مبادرة النا�س واملكان( د. فاطمة ك�سك واأ. عبد العظيم فهمي

)بق�سر االأمري ب�ستاك( 6م.

ال�سبت 1/22

 )النا�س والرتاث( 10 �سنوات من �سحافة الرتاث: كنوز من املعرفة واملدد

 اأ. اأمرية الن�سوقاتي 6م.
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 يال نروح
سينما

» يف ال�سينما ال توجد قواعد، فقط خطايا يجب جتنبها. واخلطيئة االأويل هي امللل«     

               )فرانك كابرا(

ال�سبت 1/8

 نادى ال�سينما امل�ستقلة بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما 6م.

اخلمي�س13 /1

 نادى ال�سينما الهندية 7م.

ال�سبت1/15

 نادى �سينما الطفل الكارتون امل�سرى 12ظ .

االإثنني 1/17

نادى �سينما املراأة بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما 6م.

ال�سبت 1/22

 عرو�س اأفلم جمعية الفيلم 6م.

من 30يناير اىل 3فرباير 2022 

 مهرجان جمعية الفيلم ال�سنوى47-48 لل�سينما امل�سرية.

االأحد من كل اأ�سبوع

 مبادرة �سنايعية م�سر.

 )قاعة ال�سينما(

ال�سبت 1/1

 نادى ال�سينما االأفر يقية 6م.

اخلمي�س 1/6

 �سالون ال�سينما مع  املخرج اأحمد فوؤاد دروي�س 6م.

�سينما الهناجر: مبركز الهناجر للفنون - �ساحة دار االأوبرا امل�سرية.
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ال�سبت 1/15

 - جولة الفنون عر�س تقدميى وحوار مفتوح 3م.

-اأم�سية ثقافية بالتعاون مع نادى الق�سة 4م.

-افتتاح معر�س لنتاج اأن�سطة �سهر دي�سمرب 2021.

ال�سبت 1/22

- ندوة ثقافية بعنوان )فنون االأدب ومو�سيقى ال�سعر( بالتعاون مع جمعية اميحوتب العلمية 12ظ.

-عر�س اأفلم كرتون للأطفال وحوار مع د.عطية خريى 4م.

ال�سبت 1/29

ال�سالون الثقافى ..ذاكرة الوطن يديره الكاتب ال�سحفى حممد ال�سافعى 6م.

الور�ش الفنية

ال�سبت 1/22

 ور�سة العزف باالألوان، مو�سيقي وفنون ت�سكيلية 3م.

ال�سبت 1/29

 م�سابقة كتاب وور�سة فنية بعنوان اأقرا و�سكل على النا�سية 3م.

مركز  طلعت حرب الثقايف:  �س ال�سيدة نفي�سه منطقة زينهم ت: 23622647بيت الهراوى »بيت العود العربى« خلف اجلامع االأزهر ت: 25104174

االأربعاء 1/5

 حفل اأ�ستاذ العود ماريو �سعيد وفرقته 7،30م.

ال�سبت من كل اأ�سبوع 

 -تدري�س ق�سم النظريات املو�سيقية للطلب 

املتقدمني د. مروة عبد املنعم3م.

-تدري�س النظريات وال�سولفيج للمبتدئني 

اأ. اإلهام احلاج 4م.

ال�سبت و االأربعاء من كل اأ�سبوع 

تدري�س اأق�سام بيت العود العربي 

)ال�ساز والعود واملاندولني( »4م.- 8م.« 
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الأحد1/16

- ور�سة �سعراء جامعات م�سر 5م.

- اأم�سية �سعرية مع ال�سعراء: خالد حممود -

عبد احلكم العلمى - موؤمن �سمري - عبري العطار 7م.

الأحد1/23

- ور�سة �سعراء جامعات م�سر5م.

- اأم�سية �سعراء مبنا�سبة خم�س �سنوات على رحيل 

ال�ساعر �سيد حجاب مع ال�سعراء: حممد بغدادى - نان�سى اإبراهيم -

 حممود احللوانى - رجب ال�ساوى 7م.

الأحد1/30

- ور�سة �سعراء جامعات م�سر 5م.

-اأم�سية �سعرية ل�سعراء القليوبية 7م.

 بيت ال�سعر العربي »بيت ال�ست و�سيلة«خلف اجلامع االأزهر ت: 25103171 

ال�سبت من كل اأ�سبوع

 ور�سة تعبري فنى حر اإ�سراف اأ. �سيلفيا جوزيف1ظ.

اجلمعة من كل اأ�سبوع

 ور�سة تعلم ا�سا�سيات ومبادىء الر�سم ا�سراف اأ. رحاب عبد احلميد 10�س.

اجلمعة وال�سبت من كل اأ�سبوع

ور�سة )دمج( لفريق كورال طلعت حرب وذوى الهمم 11ظ.

االأربعاء واجلمعة من كل اأ�سبوع

ور�سة تعلم اأ�سا�سيات ومبادئ الر�سم بالتعاون مع املدار�س املحيطة باملركز 

اإ�سراف اأ. رحاب عبد احلميد10�س.

االإثنني من كل اأ�سبوع

 ن�ساط ذوى القدرات اخلا�سة اإ�سراف اأ. داليا ال�سربينى 12ظ.

ور�س )االأونلين(

االأحد من كل اأ�سبوع

 معلومة و�سوؤال )كتاب دليفرى(، ملخ�س كتاب على �سفحة الفي�سبوك و الوات�ساب للمركز 8م.

الثلثاء من كل اأ�سبوع

 )حكاية مكان( معلومة Online، متا�سيًا مع مبادرة )الثقافة بني اإيديك( 8م.

اخلمي�س من كل اأ�سبوع

 م�سر جميلة )لقطات م�سرفة من م�سر( Online 8م.

االإثنني واجلمعة من كل اأ�سبوع

 دورة تعلم اأ�سا�سيات الكمبيوتر للمكفوفني »Online«، اإ�سراف كل من: اأ. طارق عبداحلليم

 اأ. وائل ع�سام،  متخ�س�س فى جمال الكمبيوتر 7م.
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بيت ال�سحيمي اجلمالية، حارة الدرب االأ�سفر، �سارع املعز  ت:913391 25  

الثلثاء1/4

حفل فرقة ق�سر الغوري للمو�سيقى العربية 7م.

االأحد من كل اأ�سبوع

 فرقة النيل للآالت ال�سعبية اإخراج عبد الرحمن ال�سافعى 7م.

اجلمعة من كل اأ�سبوع

 عر�س خيال الظل واالأراجوز 7م.

املعار�س

املعر�س الدائم ملنتجات املركز )اخلزف، نحا�س، خيامية، حلى، جنارة(.

من االأحد اإىل اخلمي�س

مبادرة �سنايعية م�سر لتدريب ال�سباب على احلرف الرتاثية من 3-6م.

)املرحلة الثانية من الدفعة الثانية-الدفعة الثالثة(.

مركز  احلرف التقليدية بالف�سطاط:1�سارع االإمام، خلف جامع عمروبن العا�س  بالف�سطاط،

 م�سر القدمية،  ت:27412324
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الزيارة من 9�س حتي 5م يوميًا ما عدا الثلثاءمتحف جنيب حمفوظ: خلف جامع االأزهر، الدرب االأحمر، حمافظة القاهرة 

المدرسة العربية للسينما و التليفزيون
لتدري�س العلوم ال�سينمائية والتليفزيونية

 على �سبكة االإنرتنت

www.arabfilmtvschool.edu.eg
�سبيل قايتباى – �س �سيخون مبيدان �سلح الدين بالقلعة

مركز احلرية للبداع باالإ�سكندرية 1 �سارع فوؤاد، بجوار نقطة �سريف، االإ�سكندرية  ت:34956633

الق�سم الثقايف

االأربعاء 1/5: ور�سة اأكوا لتنمية الكتابة االإبداعية  )كيف تكتب روايتك من ال�سفر( 

تقدمي اأ. د. حممد عبد احلميد خليفة،  اجلزء الثاين ال�سخ�سية كاأحد اأركان الرواية - 

تقدمي اأ. د. �سحر �سريف و د. ندى ي�سري 6.30 م.

الأحد 1/9: ملتقي احلرية ال�سعري بعنوان )هن و ال�سعر( مع ال�ساعرات اأمل ماهر - 

اإميان ر�سوان - �سامية عبد الرحيم - عبري احلناوى - عبري مبارك - فاطمة علم - 

 نادية االإ�سناوى يديره ال�ساعرة �سماح م�سعل 6.30 م.

الثلثاء 1/11: ندوة بعنوان )الثقافة الزوجية و االأ�سرية و اآثارها علي االأبناء(

 اأ. د. خالد �سلح اأ�ستاذ اأ�سول الرتبية - كلية الرتبية - ود. ليلي نظيم اأمني عام 

نقابة املهن االإجتماعية واأ. اأ�سماء مديح - تقدمي د. اإبراهيم عبد اهلل 6 م.

االأربعاء 1/19: ور�سة اأكوا لتنمية الكتابة االإبداعية  )كيف تكتب روايتك من ال�سفر( 

تقدمي اأ. د. حممد عبد احلميد خليفة، اجلزء الثاين ال�سخ�سية كاأحد اأركان الرواية - 

 تقدمي اأ. د.  �سحر �سريف و د. ندى ي�سري 6.30 م .

الثلثاء 1/25: بالتعاون مع بيت العائلة امل�سرية ندوة بعنوان )اأ�سباب االإحلاد بني 

�سباب اجلامعات و �سبل مواجهتها( املتحدثون اأ. د. حممود ال�سال - اأ. د.  حممد علء 

الدين - اأ. د.  حممد عبا�س- اأ. د.  �سعيد ال�سقعان - و جناب الق�س/ بول�س عو�س االأمني 

امل�ساعد لبيت العائلة امل�سرية تقدمي د. اإبراهيم اجلمل  6.30م .
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الأحد 1/30: �سالون �سابط لكني �ساعر مدير ال�سالون اللواء / حممد حامت يو�سف 

مب�ساركة فريق مو�سيقي وكورال الفنان / هيثم ب�سيوين  6 م.  

ق�سم امل�سرح

ال�سبت واالأحد 2،1 /1: حفل فريق قلب داوود  7 م.

االأربعاء 1/5: احتفالية بعنوان )اأحمد مبارك يف عيون الوطن( و اإعلن نتائج 

م�سابقة النقد االأدبي عن اأعمال ال�ساعر الراحل اأحمد مبارك و موجز للدرا�سات الفائزة 

و كلمات عن ذكرى و وفاء و اإلقاء �سعر من �سعراء خمتارين متحققني و تكرمي �سخ�سيات 

�ساهمت يف دعم و جناح امل�سابقة برعاية النائبة / مني عمر - ع�سو جمل�س النواب  6 م.  

ق�سم ال�سينما

الثلثاء من كل اأ�سبوع: نادى احلرية ال�سينمائي اإدارة الناقد حممد كمال مبارك 6م.  

ال�سبت 1/8: اأفلم ال�سينما االأفريقية 6م .

ال�سبت1/15: اأفلم ال�سينما امل�ستقلة بالتعاون مع املركز القومى ل�سينما  6م.

الور�ش الفنية

اخلمي�س من كل اأ�سبوع: لقاء م�سروع فتوغرافية )كارت بو�ستال(

 بالتعاون مع موؤ�س�سة عد�سة للت�سوير الفوتوغرافى 5م.

االأحد والثلثاء واخلمي�س من كل اأ�سبوع: ور�سة اأورك�سرتا املوهوبني

 اإ�سراف اأ. كرمي عبد العزيز 5م.

االأحد واالأربعاء من كل اأ�سبوع: ور�سة فنون امل�سرح لذوي القدرات اخلا�سة

 اإ�سراف/ ع�سام اأحمد 11�س.

ال�سبت واالأحد والثلثاء واخلمي�س: ور�سة باليه حتت اإ�سراف/ مى �سعد حممود 5م.

ال�سبت واالحد والثلثاء واخلمي�س من كل اأ�سبوع:

 ور�سة البيانو للكبار اإ�سراف مي �سلبي4م .

االإثنني واالأربعاء من كل اأ�سبوع:ور�سة البيانو للأطفال اإ�سراف اأ. اإميان ر�سيدي 11�س.

اخلمي�س من كل اأ�سبوع: ور�سة م�سرح طفل اإ�سراف اأ. مونيكا جوزيف 6م.

ال�سبت من كل اأ�سبوع: ور�سة االإيقاع اإ�سراف/ حممد ال�سيد 4م.

االإثنني من كل اأ�سبوع: ور�سة الكمان اإ�سراف/ جون  �سمري 4م.

االأربعاء من كل اأ�سبوع: ور�سة تعليم اأ�سول الغناء ال�سرقي

 اإ�سراف/ حممود اأبو زيد 6.30م.

ال�سبت واالإثنني من كل اأ�سبوع: ور�سة ت�سنيع مناذج الطائرات

اإ�سراف/ ه�سام اإخل�س 6م.
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مركز اإبداع الطفل »بيت العيني« خلف اجلامع االأزهر ت: 25142990

ال�سبت من كل اأ�سبوع: ور�سة لكورال اأطفال بيت العينى اأ. اإميان �سليمان 11�س.

االأربعاء 19- 1/26: ور�سة الفنون الت�سكيلية 2ظ.

الأحد 16 - 23 - 1/30: ور�سة ر�سم اإبداعى للعملت الورقية اأ. رحمة حم�سن 12ظ.

11- 12 - 18 - 19 /1: ور�سة كتابة اإبداعية + عر�س حكى

 ق�س�س بعنوان )هنا كان اأجدادنا( 11�سباحاً.

االأحد من كل اأ�سبوع: ور�سة ر�سم اإبداعي  اإ�سراف اأ. رحمة حم�سن2ع�سرًا.

االإثنني 1/24: جولة اأثرية بالتعاون مع الوعى االأثرى 

بعنوان )اأهًل باالأجازة( جلامع االأزهر وجمموعة اأبو الدهب 10،30�س.

الثلثاء 1/25: ندوة بالتعاون مع الوعى االأثرى

 بعنوان )االآثار االإ�سلمية على العملت الورقية( + ور�سة خط عربى  12ظ.


