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من اخلميس 11/1 حتى األربعاء 11/14 
عر�ض م�سرحية “�سحينا يا �سينا” بالتعاون مع قطاع الإنتاج الثقافى 

الثالثاء 11/6
 اإ�سكت�ض م�سرحى بعنوان )خليك اإيجابى( لفريق امل�سرح باملركز 

فى اإطار الحتفال باأعياد الطفولة 9,30�ض

- ندوة توعية بعنوان )معُا �سد التنمر( وذلك بالتعاون مع الإدارة التعليمية 10,30�ض

األحد 11 /11
 اإفتتاح معر�ض »رحلة حياة« للم�سور الكبري رم�سي�ض مرزوق وي�ستمر حتي 22 نوفمرب 7م

اإلثنني 19 /11
 �سالون م�سر املبدعة »فى حب الر�سول « اإحتفاًل باملولد النبوى ال�سريف تقدمي ال�ساعر 

حممد بهجت مب�ساحبة فرقة مدر�سة الإن�ساد الدينى بقيادة ال�سيخ حممود التهامى 7م

اخلميس 11/22
فى اإطار الحتفال باأعياد الطفولة 

)حفل غنائى لفريق كورال املركز - اأغانى من الرتاث والفلكلور ال�سعبى( 7م

اإلثنني 11/26
 ندوة توعية بعنوان )ال�سمات ال�سخ�سية الإيجابية( 

بالتعاون مع الإدارة التعليمية
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الــورش الفنيــة
األحد و الثالثاء واخلميس من كل أسبوع 

 ور�سة الفن الت�سكيلى من �سن 7 �سنوات حتى20�سنة 10�سباحًا. 

األحد واإلثنني واألربعاء  من كل أسبوع : 
ور�سة تعليم العزف على الآلت املو�سيقية 

من �سن 10 �سنوات حتى 18�سنة 1ظ

اخلميس من كل أسبوع
 ور�سة الغناء لكورال اأطفال ق�سر الأمري طاز 2ظ

األحد واخلميس من كل أسبوع 
ور�سة الغناء العربى لكورال ق�سر الأمري طاز “كبار” 4م

ال�سبت و الأحد من كل ا�سبوع : ور�سة الإن�ساد الدينى 

للمن�سد حممود التهامى  1ظ. 
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من السبت 27 أكتوبر حتى 4 نوفمرب
 فعاليات املهرجان القومى لل�سينما )الدورة الـ 22(

اإلثنني 11/5
 اأم�سية �سعرية ملجموعة من ال�سعراء مبنا�سبة “مائة وخم�سون عامًا على 

ميالد اأمري ال�سعراء اأحمد �سوقى” ينظمها بيت ال�سعر العربى6م

فى الفرتة من 11/18 حتى 11/30

عرو�ض مهرجان القاهرة ال�سينمائى )الدورة ال 40(
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من السبت 27 أكتوبر
 حتى 4 نوفمرب

 فعاليات املهرجان القومى لل�سينما )الدورة الـ 22(

اخلميس 11/8
نادى ال�سينما الهندية 6م. 

السبت 11/10 
نادي ال�سينما امل�ستقلة 

بالتعاون مع املركز القومي لل�سينما

اخلميس 11/15
عرو�ض اأفالم املدر�سة العربية لل�سينما 

والتليفزيون 6 م

السبت 11/17 
- نادى �سينما الطفل 12ظهرًا

      - نادى ال�سينما الفريقية 6م.

فى الفرتة من 11/18 حتى 11/30
مهرجان القاهرة ال�سينمائى الدوىل

)الدورة الـ 40(
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األحد 11/4
حفل مو�سيقى )الهارب يجمع ال�سعوب( 

للفنانة منال حميى الدين 

والفنان اليرالندي اأن كورماك دى بارا 

)�سعر التذكرة 25جنيه للم�سريني 

و75جنيه لالأجانب( 7م

األحد 11/18
مبنا�سبة املولد النبوى ال�سريف “التعطرية”  

فرقة �سماع لالإن�ساد واملو�سيقى الروحية 

بال�سرتاك مع جمموعة من الأ�سوات امليزة من 

اأقاليم م�سر - فرقة احلور لالإن�ساد – 

وفرقة �سلطان العارفني و�سيف �سرف احلفل 

اأندوني�سيا 7م
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السبت 11/3 
اأم�سية بعنوان رحلة وحوار بني العمارة واملو�سيقى مع املعمارى وائل امل�سرى 6,30م

السبت 11/10
 الحتفال بذكرى ميالد املعمارى  رم�سي�ض وي�سا وا�سف - 

رحلة اإىل مركز رم�سي�ض وي�سا وا�سف للفنون باحلرانية وور�سة فنية لالأطفال 9�ض

- حلقة نقا�ض مواقع الرتاث العمرانى بالقاهرة التاريخية اأ.د.عادل اإ�سماعيل 3ع�سرًا

الثالثاء 11/13
حما�سرة علم الرتاث الثقافى ومقوماته فى م�سر اأ.كرمي بدر 6,30م

الثالثاء 11/20
ندوة �سل�سلة رواد العمارة 2 مع اأ.د. حممود ي�سرى ،

 اأ.د. �سامح العاليلى ، اأ.د. عبد املح�سن 6,30

الثالثاء 11/27
ندوة ايكولوچيا العمران اأ.د. طارق وفيق
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السبت 11/24
حفل فنى للفنان اأ�سامة ه�سام وفرقته املو�سيقية   “�سعر التذكرة 25جنيه” 7م

تعليم آلة العود
اأيام ال�سبت والإثنني و الأربعاء من كل اأ�سبوع “4م.- 9م.” 

تدري�ض كادر اأ�ساتذة بيت العود العربى 

تعليم نظريات العود للمتقدمني

 اأ.د. اأحمد يو�سف: 

اأيام ال�سبت و اخلمي�ض من كل اأ�سبوع “3م.- 6م.” 

تعليم نظرياتى العود للمبتدئني

 اأ. الهام احلاج: اأيام ال�سبت من كل اأ�سبوع “5م.- 6م.”
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اإلثنني 11/5
ندوة لطلبة املدار�ض بالتعاون مع اإدارة الوعى الأثرى  بعنوان “زهور من نور” 11�ض

اخلميس 11/8
حفل توزيع جوائزامل�سابقة الأدبية ال�سنوية بالتعاون  مع بيت ال�سعر 6م

اإلثنني 11/12
حفل الأراجوز وال�ساحر مبدر�سة جنة الطفل لالإعاقة احلركية 

مبنا�سبة اأعياد الطفولة 11�ض

السبت 11/17
نادى �سينما ذوى القدرات اخلا�سة بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما 12ظ

�سالون ذاكرة الوطن م�سروع للم�ستقبل يدير ال�سالون الكاتب واملوؤرخ حممد ال�سافعي 6م

اإلثنني 11/19
ندوة لطلبة املدار�ض بالتعاون مع اإدارة الوعى الأثرى 

بعنوان “املعارك واحلروب فى م�سر عرب الع�سور”11�ض

اخلميس 11/22
- كرنفال اأعياد الطفوله بالتعاون مع اإدارة الوعى الأثرى 

ور�ض فنية وعر�ض عرائ�ض وم�سابقات اأثريه  11�ض.

- عر�ض الأراجوز وخيال الظل 6م
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السبت 11/24
- اإفتتاح معر�ض اأر�ض الفريوز نتاج امل�سابقة التى نظمها ال�سندوق

 مبنا�سبة انت�سارات اأكتوبر ويعقبه توزيع جوائز الفائزين 5م

 - الليلة املحمدية فى �سالون بهجة الروح مع ال�ساعر حممد بهجت مب�ساركة فريق كورال 

مركز طلعت حرب الثقافى بقيادة اأ.دعاء عطية 6م

ال�سبت من كل اأ�سبوع: ور�سة فنية وور�سة تنمية مهارات لذوى القدرات اخلا�سة 10�سباحًا

ال�سبت من كل اأ�سبوع: ور�ض فنية  متنوعة “ر�سم – ا�سغال فنية –ور�سة طباعة 1ظهرَا

الأربعاء من كل ا�سبوع : ور�سة اداء حركى وتعليم عزف على اللت املو�سيقية لذوى 

القدرات اخلا�سة 2ع�سرًا

الإثنني والأربعاء من كل اأ�سبوع: دورة برجمة للمبتدئني لطلبة املدار�ض 11�سباحًا

ال�سبت واخلمي�ض من كل ا�سبوع: بروفة الكورال بقيادة اأ.دعاء عطية 2 ظهرًا
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املعـــارض
املعرض الدائم ملنتجات املركز 

)اخلزف- نحاس- خيامية- حلى- جنارة(

- دورة بيت جميل للحرف الرتاثية بالتعاون مع مدرسة األمري تشارلز 

للفنون التقليدية السبت واإلثنني واألربعاء 10-4عصرا
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اخلميس واجلمعة والسبت 15، 17،16 /11
 اأجيال من ال�سرية الهاللية 7م 

السبت 11/24
 حفل مو�سيقى من الأ�سعار اليونانية وامل�سرية 

لعازفتى الفلوت ناتاىل جرياكى ودعاء �سابر 7م

اجلمعة من كل أسبوع: مبنا�سبة اأعياد الطفولة عر�ض الأراجوز وخيال 
الظل بعنوان “ل للتنمر” تاأليف واإخراج د.نبيل بهجت. 7,30م

األحد من كل اسبوع : فرقة النيل لالآلت ال�سعبية 
اإخراج /عبد الرحمن ال�سافعي: 7,30م

الــورش الفنيــة
ور�سة العرائ�ض: اأيام اجلمعة من كل اأ�سبوع 4م.
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األحد 11/18
 اأم�سية �سعرية ملجموعة من ال�ساعرات  “ املراأة املبدعة بالعامية امل�سرية” 

ي�سارك فيها ال�سعراء : حنان �ساهني – ر�سا احل�سينى – فاتن �سوقى 6م

األحد 11/25
 �سالون ال�ساعر اأحمد عبد املعطى حجازى ي�سارك فيه ال�سعراء : 

حممود قا�سم – ن�ساأت امل�سرى – عمرو ح�سنى – عبده الزراع – 

تقدمي ال�سماح عبداهلل 6م



اخلميس11/15
 �سالون املقامات بال�سرتاك مع الربنامج الثقافى بالإذاعة امل�سرية7م

اخلميس 11/29
حفل فنى لفرقة �سل�سبيل النغم بقيادة الفنان اأحمد عبد اهلل 7م
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المدرسـة العربيـة للسينمـا و التليفزيـون
للمزيـد مـن املعلومـات: برجــاء زيارة املوقع الإلكرتونى

www.arabfilmtvschool.edu.eg
 اأو الأت�سال على الرقم التايل: 01227437313 

)اأ.د. منى ال�سبان(

�سارع �سيخون - ميدان �سالح الدين - القلعة
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فعاليات شارع الشريفني
اخلميس 8نوفمرب 

واخلميس 22نوفمرب 6مساًء
- فقرات فنية متنوعة     

- ر�سم حر لعدد من الفنانيني الت�سكيليني     

- ور�ض فنية لالأطفال     

- ور�ض حكى     
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الفنون التشكيلية
السبت من كل أسبوع : ور�سة ت�سوير “ر�سم” اإ�سراف دعاء فتحى من 1-3 ظ

الثالثاء واألربعاء واخلميس من كل أسبوع :
 ور�سة اأ�سغال فنية  اإ�سراف  اأ.هالة اأنور  10-12ظ

الثالثاء من كل اسبوع : ور�سة تنمية مهارات لذوى القدرات اخلا�سة 
اإ�سراف دعاء فتحى من 10-12ظ

الورش الثقافية
األربعاء واخلميس من كل أسبوع : ور�سة تنمية ب�سرية لطالب املدار�ض املوجودة 

باملنطقة “ ل للتنمر”  اإ�سراف اأ.مروة عطية 10-12ظ

السبت واألحد واإلثنني من كل أسبوع : اأن�سطة متنوعة لالأطفال ا�سراف.مروة �سيد   11-1ظ
اخلميس 11/1

جولة وندوة وور�سة فنية ب�سارع املعز بالتعاون مع اإدارة الوعى الآثرى 10�ض

األربعاء 11/14
جولة وندوة وور�سة فنية مب�سجد اأحمد بن طولون ومتحف جاير اندر�سون 

بالتعاون مع اإدارة الوعى الآثرى 10�ض

قوافل ثقافية
الأربعاء من كل اأ�سبوع : قوافل ثقافية فى املدار�ض املوجودة باملنطقة مبنا�سبة اأعياد 

الطفولة تت�سمن عرو�ض فنية وور�ض فنية وثقافية وور�ض جكى واكت�ساف مواهب 

اخلميس11/22
 احتفالية مبنا�سبة اأعياد الطفولة بال�ساحة اخلارجية تت�سمن عرو�ض وور�ض فنية 11�ض
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القسم الثقافى
اخلمي�ض من كل اأ�سبوع .. ندوة عن اأركان ال�سرد )ال�سخ�سية/املكان/الزمان/احلدث(  

بالتعاون مع مبادرة اأكوا

 اإدارة الفعاليات: د. �سحر �سريف/د. كاميليا عبد الفتاح د.ندى ي�سري 

ور�سة تقنيات ال�سرد )احلبكة/ال�سرد /الو�سف /احلوار(  اإدارة الور�ض: 

د. حممد عبد احلميد خليفة/د. ي�سرا العدوي  6.30م.

األربعاء 11/7
 ملتقى احلرية ال�سعري مع ال�سعراء �سياء طمان، علي عبد الدامي، احمد �ساهني، 

كمال عبد اجلليل، هدى عبد الغني، فوؤاد ابراهيم، خالد اأبو العزم، حممد الكافوري. 6.30م 

األربعاء 11/14
اأم�سية �سعرية مع منتدى ال�سعر امل�سري مع ال�ساعر/ حممود قرين 

و ال�ساعر/ اإيهاب خليفة مب�ساركة نخبة من ال�سعراء 6.30م

األربعاء 11/28
 ندوة “املدن ال�سحرية يف املعتقدات ال�سعبية” ت�ست�سيف دكتور / فار�ض خ�سر 6.30 م 

اخلميس 11/29
 �سالون الثقافة العلمية د.عمرو �سريف اأ.د/ حممد رفيق خليل 6م 
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قسم املسرح 

اخلميس 11/1
حفل غنائى للفنان / حممود دروي�ض �سعر التذكرة 50 ج 7 م 

األحد 11/4
حفل نتاج ور�سة م�سرح الطفل حتت اإ�سراف اأ/ �سريين اجلالب ال�ساعة 7 م 

�سعر التذكرة 20 ج .

الثالثاء11/6
موؤمتر عن الإحتادات الطالبية تقيمة اإدارة و�سط التعليمية 10�ض

األربعاء 11/14
حفل بالتعاون مع ق�سر ثقافة م�سطفى كامل لفرقة م�سطفى كامل للمو�سيقى العربية 

بقيادة الفنان / اأحمد �سوقى الأ�سقر ال�ساعة 7 م .

اخلميس 22/ 11
حفل لل�سيخ /اإيهاب يون�ض مبنا�سبة املولد النبوى ال�سريف7 م 

االحد11/25
حفل  جمعية دنيتنا للمكفوفني �سعر التذكرة 20 ج ال�ساعة 7م

اجلمعة11/23
 اأم�سية �سعرية مو�سيقية لل�ساعر / �سامل ال�سهبانى ال�ساعة 7 م 
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األربعاء 11/28
 اإفتتاح م�سروع “  “American Arts incupatorبالتعاون مع موؤ�س�سة Zero1  الأمريكية 

والقن�سلية الأمريكية بالإ�سكندرية  ال�ساعة 6 م  

قسم السينما 
10/29 حتى 11/3 املهرجان القومى لل�سينما.

السبت 11/10  نادى ال�سينما الأفريقية ال�ساعة 6م .
السبت 11/17 .. نادى ال�سينما امل�ستقلة 6م

قسم املعارض

اخلميس 11/22: اإفتتاح معر�ض فوتوغرافيا ال�سعوب 7م وي�ستمر املعر�ض
 حتى يوم 6 /2018/12. 

الورش املوسيقية
10�ض   الثالثاء  و  10�ض  ال�سبت  العال  اأبو  /حم�سن  د  اإ�سراف  حتت  الكمان  •ور�سة 

. 1م   والإثنني   ولأحد  ال�سبت  اأيام  الروبى  اأ/اإميان  اإ�سراف  حتت  البيانو  •ور�سة 
. م    8 –  2 الأربعاء  يوم  �سلبى  /مى  اأ  اإ�سراف  حتت  للكبار  البيانو  •ور�سة 

. م   6 – �ض   10 ال�ساعة  من  واخلمي�ض  م    6-10 الإثنني  و  الأحد  العود  •بيت 

. 4-8م   من  الأربعاء   و  الأحد  ال�سيد  رم�سان  اأ/  اإ�سراف  حتت  الكمان  •ور�سة 
الورش الفنية 

بالتعاون مع موؤ�س�سة Zero1  الأمريكية   American Arts incupator 11/30 ور�ض م�سروع

و القن�سلية الأمريكية بالإ�سكندرية ال�ساعة 2 – 6 م.

 ور�سة باليه حتت اإ�سراف / مى �سعد يوم ال�سبت و الأحد و الثالثاء و اخلمي�ض 5م 

25



اجلمعة 11/9
 حفل فنى  لعازفة الهارب

 د.منى وا�سف 7م )�سعر التذكرة 50جنيه(

الثالثاء 11/13
حفل ختام املهرجان القومى لل�سينما امل�سرية

 الدورة 22 - 7م
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