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الجمعة 3/3: ثنائي العود غ�سان ودينا – 8م.”�سعر التذكرة 180جنيه”

الخميس9 /3: حفل للفنان عز الأ�سطول وفرقته– 8م.”�سعر التذكرة 130جنيه”

األحد 12 /3:حفل حوار على �سفاف النيل فرقة الطبول النوبية والآلت ال�سعبية مع فرقة 

ال�سم�سمية بال�سوي�س8-م. “�سعر التذكرة15جنيه للم�سريني - 38,50جنيه للأجانب”

الخميس 16/ 3: عر�س”الفرقة القومية للفنون ال�سعبية” 

بالتعاون مع البيت الفني للفنون ال�سعبية وال�ستعرا�سية - 8م. 

38,50جنيه للأجانب”   - 15جنيه للم�سريني  “�سعر التذكرة 

اإلثنين 20 /3: عر�س “فرقة ر�سا للفنون ال�سعبية” 

بالتعاون مع البيت الفني للفنون ال�سعبية وال�ستعرا�سية 8-م. 

38,50جنيه للأجانب”   - “�سعر التذكرة15جنيه للم�سريني 

قبة الغوري : 111 �سارع الأزهر, الغورية,  ت: 25060227

التابعة للهيئة العامة لق�سور الثقافة
ال�سبت والأربعاء من كل اأ�سبوع  -7م.

»�سعر التذكرة 15جنيه للم�سريني– 94جنيه للأجانب«
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الخميس 3/2:حفل تخريج الدفعة” 15,14,13 “
 من مدر�سة الإن�ساد الديني لل�سيخ/حممود التهامي-7 م 

الخميس 3/9:حفل لفرقة “Voice Band“قيادة/ ا�سلم جاد “�سعر التذكرة 65جنيه”- 7 م

األحد 3/12: معر�س الفن الت�سكيلي حتت اإ�سراف الفنانة/اأمل جويفل
• عر�س اأن�ساد للمن�سد / زين حممود �سعر التذكرة 65 جنيه 7 م  

الخميس 3/16: حفل لفريق “كورال ق�سر المري طاز” قيادة/ هبه رم�سان- 7م

السبت 3/18: ندوة “ �سور جمرى العيون “ 
مع / يو�سف اأ�سامة بالتعاون مع بيت املعمار امل�سري -6م.

الورش الفنية:
السبت والثالثاء من كل أسبوع: ور�سة مدر�سة الإن�ساد الديني والبتهال  

 للمن�سد/ حممود التهامي -1ظ.

السبت والخميس من كل أسبوع: ور�سة كورال ق�سر الأمري 

طاز-  اإ�سراف/هبة رم�سان -2ظ.

اإلثنين من كل أسبوع: ور�سة فن الكاريكاتري اإ�سراف فنان 

الكاريكاتري والر�سوم املتحركة/ خالد املر�سفي – 2ظ.
- اخلمي�س من كل اأ�سبوع ور�سة فنون ت�سكيلية 

- اإ�سراف ح�سام اأحمد - 2 ظ

مركز الإبداع الفني بالقاهرة �ساحة دار الأوبرا, ت: 27363446ق�سر الأمري طاز: 17 �س ال�سيوفية - متفرع من �سارع ال�سليبة - حي اخلليفة ت: 25142581

المسرح: عر�س م�سرحية” �سابوه “تاأليف واإخراج/ اأحمد حمي ال�ساعة -8 م 

من خريجي “�ستوديو املمثل” مركز الإبداع الفني.

القاعة المتعددة األغراض:

الباز  حممد  مع/  الأربعاء” وندوة  األربعاء 3/1: “حديث 

ملناق�سة روايته اجلديدة “اأدم الأول”– 6 م 

التميمي حممود  ال�سحفي  الكاتب  املدينة” مع  يف  الجمعة 3/3: “ اأرواح 

بالتعاون مع بيت املعمار امل�سري” -6م.

األربعاء 3/8: حديث الأربعاء “ ندوه الكاتب عبد الرحيم كمال 

ومناق�سة اأعماله الأدبية والدرامية -6م.

القفا�س  منت�سر  الروائي  الكاتب  “مع  الأربعاء  األربعاء 3/15: “حديث 

وروايته اجلديدة “ب�سورة مفاجئة” -6م.
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السبت 3/4: العمارة من اأجل ال�سعادة ت�سميم اأماكن مبهجة للأجيال القادمة 

نان�سي عبد املنعم- 6م

الثالثاء 3/7: ندوة العمارة ال�سورية يف اأعمال املعماريني الأوربيني-6م

السبت 3/11: منظور واقعي من ا�ستخدام اخلر�سانة واآثارها البيئية

 اأعداد /ه�سام حافظ-6م.

األحد 3/12: ذكريات و�سواهد وتوثيق الوجود الإيطايل يف الإ�سكندرية 

بالتعاون مع موؤ�س�سة األك�سندرينا-6م.

الثالثاء3/14: ملتقى خرباء الرتاث - حلقة نقا�س بالتعاون مع موؤ�س�سة تراثنا- 6م.

السبت 3/18: اأعراق الأجداد3 :خوندات العجم - د. حممد قدري 

بالتعاون مع مدر�سة خزانة للرتاث-6م.

بيت الغناء العربي: »ق�سر الأمري ب�ستاك« �سارع املعز   ت: 27879187بيت املعمار امل�سرى: �سارع درب اللبانة اأمام جامع ال�سلطان ح�سن, القلعة, ت: 25117043

الخميس 3/9: �سالون مقامات بيت الغناء العربي بال�سرتاك مع الربنامج 
الثقايف بالإذاعةامل�سرية”عبقرية املوهبة الإلهية حممد املوجي 

وجتديد �سباب الغناء”- مب�ساحبة التخت ال�سرقي-7م.

غناء املطرب/ اأحمد حم�سن بقيادة د. مازن دراز

الخميس 3/16: حفل للفنانة “ب�سمة عبد القادر” 
وفرقتها املو�سيقية -7م.

بداأ الإعلن عن ور�س الغناء العربي
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األحد3/5: �سالون ال�ساعر/ اأحمد عبد املعطي حجازي 

بعنوان”ذاكرة م�سر ال�سعرية” - 7م.

األحد12 /3: اأم�سية �سعرية ملجموعة من �سعراء حمافظة البحرية - 7م.

األحد19 /3: اأم�سية �سعرية ملجموعة من �سعراء الإ�سكندرية- 7م.

 بيت ال�سعر العربي »بيت ال�ست و�سيلة«خلف اجلامع الأزهر ت: 25103171 �سينما الهناجر: مبركز الهناجر للفنون - �ساحة دار الأوبرا امل�سرية

الخميس 3/2: �سالون ال�سينما مع املخرج/ اأحمد فوؤاد دروي�س-6م.

السبت 3/4: نادي ال�سينما الأفريقية وعر�س فيلم )قطار غانا( - 6م.

اإلثنين 3/6: فيلم “بني الق�سرين” مبنا�سبة ذكرى ميلد خمرج الروائع ح�سن الإمام -6م 

الخميس 3/9: نادى ال�سينما الهندية وعر�س فيلم )ر�ستم( 

بالتعاون مع �سفارة الهند -6م.

السبت 3/11: نادى ال�سينما املُ�ستقلة بالتعاون مع املركز القومي لل�سينما -6م.

الخميس 3/16: عرو�س املدر�سة العربية لل�سينما بالتعاون مع اأكادميية الفنون-6م

الجمعة 3/17: فيلم “الزوجة الثانية” مبنا�سبة ذكرى ميلد الفنان �سلح من�سور -6م

اإلثنين 3/20: نادى �سينما املراأة بالتعاون مع املركز القومي لل�سينما -6م.

الثلثاء 3/21: فيلم “اأبن حميدو” 

مبنا�سبة ذكرى ميلد الفنان اأحمد رمزي 6م

يل نروح �سينما
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مركز  طلعت حرب الثقايف:  �س ال�سيدة نفي�سه منطقة زينهم ت: 23622647

السبت 3/18:ور�سة فنية«ن�سيج وطباعة«بالتعاون مع جامعة الزقازيق-12ظ.

-ال�سالون الثقايف ذاكرة الوطن بعنوان »ال�سد العايل يف ذاكرة الوطن« يديرها حممد ال�سافعي - 6:30م.

األربعاء3/22: فيلم »ابن حميدو« مبنا�سبة ذكرى ميلد الفنان اأحمد رمزي -6م

الورش الفنية

الجمعة من كل أسبوع: ور�سة الوعي بالذات والتعامل مع الآخرين اإ�سراف مينى ع�سام- 2ظ.

- ور�سة فنية: » ت�سنيع منتجات �سغرية جلود » اإ�سراف �سرين حممد-2ظ.
- ور�سة �سناعة ُحلي من ال�سلك اإ�سراف اإ�سراء عماد -3م.

السبت من كل أسبوع: ور�سة كور�سيه »زينة رم�سان« اإ�سراف �سها علي - 2ظ.

األحد من كل أسبوع: ور�سة فنية وتنمية مهارات لذوي القدرات اخلا�سة »ر�سم واأ�سغال فنية »- 

اإ�سراف داليا ال�سربيني- 11�س.

الخميس من كل أسبوع: ور�سة »قراءة وحكي«حكاوي رم�سان و�سيام - 1ظ.

الجمعة والسبت من كل أسبوع: ور�سة كورال طلعت حرب تدريب دعاء عطية - 1ظ.

الخميس 3/2: ندوة عن اإنتاج التغذية فائقة القيمة الغذائية مع الأ�ستاذ الدكتور فوزي جمال 

ا�ستعداًدا ل�سهر رم�سان الكرمي بالتعاون مع جمعية اإميحوتب- 4ع�سًرا.

السبت 3/4: -نادى �سينما الأطفال وور�سة ر�سوم متحركة

 وعر�س فيلم »حكايات الأراجوز« مع عطية عادل خريي - 1ظ.
-ندوة بعنوان الأ�سرة امل�سرية حياة كرمية د/ ي�سري عبد الغني-5ع�سًرا

اإلثنين 3/6:« عر�س فيلم بني الق�سرين« مبنا�سبة ذكرى ميلد خمرج الروائع ح�سن الإمام » -6م

األربعاء 3/8: ندوة بعنوان »القيادات الن�سائية ودورها يف م�سرية التنمية امل�ستدامة«  مبنا�سبة 

اليوم العاملي للمراأة مع د/هاديه �سابر. د/ �سمرية اجلزار ع�سو جمل�س النواب د/ هبة هجر�س 
ع�سو املجل�س القومي للمراأة ورئي�س جلنة املراأة ذات الإعاقة ع�سو جمل�س النواب ال�سابق والفنان 

/ �سامح ال�سريطي مع فقرة غنائية لفرقة احلرملك قيادة الفنانة مروةعبد املنعم -4ع�سًرا.

الجمعة 3/10: تعليم اللغة الإجنليزية اإ�سراف هالة دويدار-1ظ.

السبت3/11: - جل�سة اليوجا والتاأمل وال�سحة والإن�سان مع ناجي طوبيا -3م.

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

الخميس 3/16: فيلم »الزوجة الثانية«  مبنا�سبة ذكرى ميلد الفنان �سلح من�سور -6م

الجمعة 3/17:- تعليم اللغة الإجنليزية اإ�سراف هالة دويدار-1ظ.

- ور�سة ر�سوم متحركة )Story Broad ( اأحمد مدبويل 3ظ.

- حفل لفرقة الليل واملوال قيادة الفنان/ راأفت ي�سري- 7م.
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بيت الهراوي )بيت العود العربي( خلف اجلامع الأزهر ت: 25104174

السبت من كل أسبوع:-
 تدري�س النظريات املو�سيقية للمتقدمني اإ�سراف د/مروه عبد املنعم - 3م.

- تدري�س ال�سولفيج للمبتدئني اإ�سراف/ اإلهام احلاج 4-م.

السبت واألربعاء من كل أسبوع:
 تدري�س اأق�سام بيت العود العربي )ال�ساز والعود واملاندولني( - 4م.

الثالثاء3/7: حفل فرقة ق�سر الغوري للمو�سيقى العربية - 7م.

األربعاء3/8: حفل فرقة اأبو الغيط– قيادة الفنان/ حممد ح�سني اأبو زيد -7م 
»�سعر التذكرة 65جنيه«

األحد من كل أسبوع: فرقة »النيل للآلت ال�سعبية«بالتعاون مع الهيئة العامة 

لق�سور الثقافة- موؤ�س�س الفرقة الراحل عبد الرحمن ال�سافعي- 7م.

الجمعة من كل أسبوع: عر�س »الأراجوز وخيال الظل«فرقة وم�سة -

 موؤ�س�س الفرقة د/نبيل بهجت - 7م.

بيت ال�سحيمي اجلمالية, حارة الدرب الأ�سفر, �سارع املعز  ت:913391 25 
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الزيارة يومًيا من 9 ص حتى 5 م عدا الثالثاء

متحف جنيب حمفوظ: خلف جامع الأزهر, الدرب الأحمر, حمافظة القاهرة  - ت: 25061227

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

السبت واإلثنين واألربعاء 10-4عصًرا

- دورة مبادرة �سنايعية م�سر

15

مركز  احلرف التقليدية بالف�صطاط:1�صارع الإمام، خلف جامع عمروبن العا�ص  بالف�صطاط، م�صر القدمية،  ت:27412324



1617

مركز احلرية للبداع بالإ�سكندرية 1 �سارع فوؤاد, بجوار نقطة �سريف, الإ�سكندرية  ت:34956633

األربعاء 3/1: ور�سة اأكوا لتنمية الكتابة الإبداعيةالدورة الثانية )اأ�سهر اأربع قواعد حول 

�سخ�سيتك الروائية تكتب بها رواية ناجحة(اجلزءالأول: ال�سخ�سية حتقق هدفها بعد دفع 
الثمن. –اجلزءالثاين: م�سائر ال�سخ�سيات وعلقتها بفكرة العمل 6,30م.

الخميس 3/2:افتتاح معر�س« الت�سوير ال�سحفي« 

بالتعاون مع ق�سم الإعلم كلية الآداب جامعة الإ�سكندرية -6م.
- ندوة ولقاء مع الكاتب واملفكر ال�سيا�سي اأد/ حممد اأبو الغارحول اأحدث اإ�سداراته »الفيلق 

امل�سري«)جرمية اختطاف ن�سف مليون فلح م�سري يف احلرب العاملية الأولى( 
يدير اللقاء اأد/عماد دروي�س- 6,30 م.

- حفل تكرمي امل�ساركني يف معر�س »الت�سوير ال�سحفي« بق�سم الإعلم كلية الآداب جامعة 
الإ�سكندرية يف مادة الت�سوير ال�سحفي -6.30م.

3/4،3: فعاليات مهرجان امل�سرح العاملي لطلبة املعهد العايل

 للفنون امل�سرحية فرع الإ�سكندرية-10�س.

األحد 3/5: حفل ري�سيتال بيانو للفنان د/ وفيق عديل- 7م.« �سعر التذكرة 75جنيه

اإلثنين 3/6: - عر�س فيلم »بني الق�سرين« مبنا�سبة ذكرى ميلد خمرج الروائع ح�سن الإمام -6م

-ندوة بعنوان مناق�سة كتاب الق�سة الق�سرية جدا يف م�سرللباحثة وال�ساعرة/ اأمرية عبد ال�سايف 
مناق�سة اأد/ �سوكت امل�سري اأ�ستاذ النقد الأدبي باأكادميية الفنون يدير اللقاء الكاتبة ال�سحفية 

وال�ساعرة / جيهان ح�سني- 6,30 م

الثالثاء 3/7: ندوة بعنوان » التعليم روؤية م�ستقبلية »املتحدث الدكتور/عربي اأبو زيد وكيل اأول 

وزارة الرتبية والتعليم بالإ�سكندرية- تقدمي د/اإبراهيم عبداهلل-6م.

األربعاء 3/8: ندوة بعنوان »جتليات الإ�سكندرية بني املا�سي واحلا�سر “

اأوًل:ما�سي الإ�سكندرية العريق: -الكوزموبوليتانية, الإ�سكندر الأكرب
)اجلزء الثاين(املتحدث اأ.د/ عزت قادو�س اأ�ستاذ احل�سارة الرومانية والإغريقية بجامعة 

الإ�سكندرية تدير الندوة د/اأمنية �سلح
ثانًيا احلا�سرال�سكندري: ق�سائد من وحي البحر:ال�ساعر عبد املنعم �سامل, ق�س�س من اأدب البحر: 

د. عبري خالد يحيى, حكايات اأهايل الثغر: للأ�ستاذ ح�سني عبا�س 
تقدمها  اأ. اإخل�س عبد املح�سن-6م.

الإ�سكندرية«  حب  يف  9-3/12: “فعالية 

بالتعاون مع كلية ال�سياحة والفنادق من ال�ساعة 10 �س حتى-4 م.
-فيلم الفتتاح 12 ظ 

-افتتاح معر�س يف حب الإ�سكندرية 12.30 ظ وي�ستمر حتى 12 /3.

2م.  - والفنادق  ال�سياحة  كلية  مع  بالتعاون  الإ�سكندرية«  حب  يف  الجمعه10 /3: “فعالية 

- حفل فريق اخلان بقيادة الفنان /فادى املغربي- 7م«�سعر التذكرة 50جنيه«

السبت3/11:- » فعالية يف حب الإ�سكندرية« بالتعاون مع كلية ال�سياحة الفنادق - 2م.

- اأفلم ال�سينما الأفريقية وعر�س الفيلم املغربي 
»�سربة يف الراأ�س« بالتعاون مع مهرجان ال�سينما الأفريقية-6م.
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األحد3/12:- » فعالية يف حب الإ�سكندرية« بالتعاون مع كلية ال�سياحة والفنادق -11�س.

- ندوة بعنوان »لقاء مع ال�ساعر/ اأحمد اإبراهيم جاد »حول جتربته الإبداعية واحلديث عن 
اإ�سداراته ال�سعرية يدير اللقاء ال�ساعر/ جابر ب�سيوين-6.30م

- حفل نتاج ور�سة اأ�سول الغناء ال�سرقي 
حتت اإ�سراف / حممود اأبوزيد -7 م«�سعر التذكرة 40جنيه«

اإلثنين13 /3: ملتقي احلرية ال�سعري مع ال�سعراء )هدى عبد الغني –اإميان يو�سف-جمدي 

البكري- اأ�سرف قا�سم - منت�سر القا�سي - هناء �سليمان-اأماين �سبكة - حممد ال�سمندي- وفاء 
اأيوب, دعاء عبد اللطيف(يدير اللقاء ال�ساعرة د/اأماين �سكم-6م.

األربعاء 3/15: ور�سة اكوا لتنمية الكتابة الإبداعيةالدورة الثانية )اأ�سهر اأربع قواعد حول 

�سخ�سيتك الروائية تكتب بها رواية ناجحة(
اجلزءالأول تطبيقات على كيفية دفع ال�سخ�سية الثمن يف �سبيل لتحقيقها الهدف. 

اجلزء الثاين: اأمناط ال�صخ�صيات الروائية ال�صهرية 
تقدمي اأد/�سحر �سريف, اأد.حممدعبداحلميد خليفة-6,30 م.

- حفل �سعري مو�سيقي ال�ساعر رامي زين -7م.

الخميس 3/16: عر�س فيلم »الزوجة الثانية« مبنا�سبة ذكرى ميلد الفنان �سلح من�سور -6م

السبت 3/18: عرو�س اأفلم ال�سينما امل�ستقلة بالتعاون مع املركز القومي لل�سينما - 6م

األحد 3/19: مبنا�سبة اليوم العاملي للمراأة  ندوة بعنوان »ق�سايا املراأة يف الأدب والفن »املتحدثون اأد 

/ اأبو احل�سن �سلم اأ�ستاذ علوم امل�سرح باآداب الإ�سكندرية ,اأد/ جنوى �سابر اأ�ستاذ النقد والبلغة 

باآداب الإ�سكندرية,اأد/ حممود ال�سبع اأ�ستاذ الأدب والنقد بكلية الآداب والعلوم الإن�سانية جامعة 
قناة ال�سوي�س,اأد/ رانيا يحيي رئي�س ق�سم النقد باملعهد العايل للنقد الفني باأكادميية الفنون, د/ 

ندى ي�سري مدر�س الأدب العربي احلديث واملقارن  باآداب الإ�سكندريةتقدمي: اد/ �سحر �سريف 
ا�ستاذ الأدب والنقد احلديث باآداب ال�سكندرية –6,30 م

اإلثنين 3/20:-ندوة بالتعاون مع جمعية اأ�سحاب الإرادة بعنوان »املراأة من متحدي الإعاقة يف 

اأعيننا »املتحدثان اأد/ ماجدة ال�ساذيل مقرر املجل�س القومي للمراأة بالإ�سكندرية
 واللواء د / اأ�سامة ع�سمت م�ساعد وزير الداخلية الأ�سبق 

يدير اللقاءرباب اأبو العزم ع�سو املجل�س القومي للمراأة –6,30م.

األربعاء 3/22: عر�س فيلم »اأبن حميدو« مبنا�سبة ذكرى ميلد الفنان اأحمد رمزي -6م  

الورش الفنية

السبت والثالثاء من كل أسبوع: ور�سة نحت ال�سل�سال وت�سكيل عجينة ال�سرياميك اإ�سراف 

ر�سوى اأمني اإبراهيم-6م.

السبت واألربعاء من كل أسبوع: خط عربي للكبار 

حتت اإ�سراف يو�سف م�سطفي حممد عبد اهلل-4م.

الخميس من كل أسبوع:لقاء م�سروع فوتوغرافية«كارت بو�ستال« بالتعاون مع موؤ�س�سة عد�سة 

للت�سوير الفوتوغرافى - 5 م.
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3/14،7: ور�سة فنون ت�سكيلية اإ�سراف/دعاء فتحي – 1ظ.

3/14،7: ور�سة اأ�سغال فنية اإ�سراف/هالة اأنور –12ظ.

3/14،7: حكايات حكى وعر�س م�سرح عرائ�س “اإ�سراف/ رحمة حمجوب- 11ظ.

3/11: عامل اجلرافيك وعمل ت�سميمات لزينة رم�سان 

)عامل ا�سكرات�س( برجمة لعمل فيديو ر�سوم متحركة للتهنئة بعيد الأم اإ�سراف/مرمي اإ�سلم- 10�س.

السبت من كل أسبوع: “�سمعنا �سوتك “اكت�ساف مواهب غنائية اإ�سراف/اأنغام م�سطفى-11�س.

- ور�سة فنون واتيكيت لل�سغار »يالنلعب« اإ�سراف / ميار اأحمد - 12�س.

- ور�سة »يال مو�سيقى« لتعليم العزف على الآلت املو�سيقية اإ�سراف/هبه اهلل بهاء- 1ظ.

مركز اإبداع الطفل »بيت العيني« خلف اجلامع الأزهر ت: 25142990

السبت واألحد واإلثنين واألربعاء من كل أسبوع: ور�سة �ستوديو املمثل الدفعة الثامنة -5م.

األحد واألربعاء من كل أسبوع: ور�سة فنون امل�سرح لذوي القدرات اخلا�سة اإ�سراف/ حممد رم�سان 

11�س.  - بدوي  اأحمد  – ع�سام 

السبت واألحد والثالثاء:  ور�سة باليه حتت اإ�سراف مي �سعد - 5م.

السبت واألحد والثالثاء والخميس:ور�سة البيانو للكباراإ�سراف مي �سلبي- 4م.

السبت واإلثنين واألربعاء من كل أسبوع:ور�سة البيانو للأطفال اإ�سراف اإميان ر�سيدي - 4م.

السبت واألحد واإلثنين من كل أسبوع: ور�سة الكمان اإ�سراف جون �سمري - 3م.

السبت من كل أسبوع: ور�سة اجليتار اإ�سراف اأحمد عبد الرحمن - 3م.

األربعاء من كل أسبوع: ور�سةتعليم اأ�سول الغناء ال�سرقي اإ�سراف اأ/ حممود اأحمد-7م.

الثالثاء من كل أسبوع: ) Fm. Math  Egyptللريا�سيات و�سعوبات التعلم وتنمية املهارات( 

اإ�سراف نهي حممد عبد الفتاح -5م.    

الثلثاء 3/7: منتدى ...ثقافة واإبداع...وتكرمي الناقدة الكبرية / �سيزا قا�سم »اأول من ح�سلت 
على الدكتوراه يف اآدب جنيب حمفوظ« مع الكاتب ال�سحفى طارق الطاهر

)مبنزل الناقدة الكبرية / �سيزا قا�سم(
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األحد3/19: ور�سة عمل وتعليق زينة رم�سان باملركز-1ظ.
األحد واإلثنين من كل أسبوع: جل�سات تخاطب وتنمية مهارات

 اإ�سراف اأ/ولء حممود يو�سف -2ظ.

اإلثنين والخميس من كل أسبوع: ور�سة التلوين والق�س واللزق 

اإ�سراف اأ/نورهان عبد اللطيف-2ظ.

األحد من كل أسبوع: لقاءات حكايات و�سلوكيات اإ�سراف اأ/اأ�سماء م�سطفى- 4م

السبت من كل أسبوع:حوار مفتوح«�سل�سلة بلدي اجلميلة«

اإ�سراف د/جيهان م�سطفي - 2ظ.

الخميس من كل أسبوع: لقاء اأجمل ما قراأت اإعداد  د/ �سامية �سادق – 1ظ.

مركز جمال عبد النا�سر الثقايف بالإ�سكندرية

الزيارة يومًيا من 9 ص حتى 4 م
�سعر التذكرة »امل�سريني 5جنيه – طالب 2جنيه« 

»الأجانب 20جنيه – طالب 10 جنيه

متحف اأم كلثوم: 1 �س امللك ال�سالح منيل الرو�سة 
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المعارض
الخميس 3/16: مبنا�سبة اليوم العاملي للمراأة افتتاح 

معر�س بعنوان »مبدعات« بقاعة اآدم حنني مبركز الهناجر للفنون بالقاهرة -6م. 
وي�ستمر حتي 3/22

من 8 لـ 10مارس  معر�س اخلط العربي يف ختام فعاليات احتفالت وزارة الثقافة 
بالقاهرة عا�سمة الثقافة فى العامل الإ�سلمي 2023 

 باملجل�س الأعلي الثقافة




