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ديسمبر

1
الخميس

ديسمبر

2
الجمعه

ديسمبر

3
السبت

قاعة سينما الهناجر
�ملر�أة«  �ضد  »�لعنف  �أفالم  �أ�ضبوع   :12/2 حتى   11/28 من  �لفرتة  فى 

بالتعاون مع �جلمعية �لإفريقية 6م. 

بيت السحيمى 
عر�ض �لأر�جوز و خيال �لظل 7,30م.

 
قاعة سينما الهناجر

�ملر�أة«  �ضد  »�لعنف  �أفالم  �أ�ضبوع   :12/2 حتى   11/28 من  �لفرتة  فى 

بالتعاون مع �جلمعية �لإفريقية 6م. 

وكالة الغورى 
فرقة �لتنورة �لرت�ثيه 7,30م. 

 
بيت السحيمي

حفل فرقة قلب ي�ضوع مبنا�ضبة �ليوم �لعاملي للطفل �ملعاق 7م.

مركز طلعت حرب الثقافى 
�ل�ضالون �ملو�ضيقى بعنو�ن »�ملو�ضيقى للجميع« 5,30م.
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قصـر األميــر طــاز 
�حتفالية �ل�ضيخ �جلليل عبد �لبا�ضط عبد �ل�ضمد مبنا�ضبة �لذكرى �لـ28 

لوفاته  تت�ضمن معر�ض �ضور و مقتنيات و فيلم ت�ضجيلى عن �ل�ضيخ وحفل 

�إن�ضاد دينى ملحمود �لتهامى 7م.

بيت السحيمى 
فرقة �لنيل لالآلت �ل�ضعبيه 7,30م. 

بيت الست وسيلة »بيت الشعـر العربى« 
�ل�ضاوى-  رجب  �ل�ضعر�ء:  فيه  ي�ضارك  �لعاميه«  »�ضعر�ء  �ضعرية  �أم�ضيه 

مو�ضيقية  فقرة  مع  �ل�ضهبانى  �ضامل  �حللو�نى-  حممود  �ضومان-  م�ضعود 

غنائية ، تقدمي �ل�ضماح عبد �هلل 7م. 

وكالة الغورى 
فرقة �لتنورة �لرت�ثيه 7,30م.  

مركــز طلعــت حـرب الثقافـى
�لآثرى  �لوعى  �إد�رة  مع  بالتعاون  �بطال«  لكن  »�طفال  م�ضرحية  عر�ض 

لطلبة �ملد�ر�ض 11�ض. 

ديسمبر

4
األحد

ديسمبر

5
االثنين
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بيـت المعمـــار المصـــرى )منـزل علـى لبيـب( 
ندوة »�لعمارة و تنمية �ملجتمع« مع د. عالء �حلب�ضى و د. عال �ضعيد 6م. 

وكالة الغورى 
فرقة �لتنورة �لرت�ثيه 7,30م.  

بيت السحيمي
معر�ض ر�ضوم �طفال للفنانه �لد�مناركية/ �جنر ليز� كري�ضتوفر�ضون

 فى �طار �أ�ضبوع �لكوميك�ض فى م�ضر �لذى تنظمه »موؤ�ض�ضة �ضف�ضافه« 7م. 

 قصـر االميــر بشتـــاك »بيـت الغنـاء العربـى«

�ضالون »مقامات« للدكتورة �ضهري عبد �لعظيم بال�ضرت�ك مع

�لربنامج �لثقافى �لإذ�عى و يعقبه حفل ري�ضتال 8م.

مركــز طلعــت حـرب الثقافـى
حفل �إن�ضاد دينى مع فرقة »حلقة ذكر« مبنا�ضبة �ملولد �لنبوى �ل�ضريف 7م. 

6

ديسمبر

6
الثالثاء

ديسمبر

7
األربعاء 

ديسمبر

8
الخميس
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مركز اإلبداع الفني )قاعة السينما( 
عرو�ض �أفالم ت�ضجيلية للمخرج ��ضماعيل �لناظر 6م.  

قصـر األميــر طــاز 
حفل تن�ضيب �لحتاد �لطالبى على م�ضتوى �إد�رة �خلليفة و �ملقطم 

�لتعليمية 10�ض. 

بيت السحيمى 
عر�ض �لأر�جوز و خيال �لظل 7,30م. 

بيـت المعمـــار المصـــرى )منـزل علـى لبيـب( 
ور�ضة عمل »بو�كى من�ضيه �ملو�ضم �لأول« 9�ض. 

وكالة الغورى 
فرقة �لتنورة �لرت�ثيه 7,30م.  

بيت السحيمي
لقاء ثقافى فى ختام معر�ض ر�ضوم �لطفال »كوميك�ض« 7م.

مركــز طلعــت حـرب الثقافـى 
�ل�ضالون �لثقافى »بور �ضعيد �لبطولة و �لنت�ضار فى ذ�كرة �لوطن«

 مع �لعالمى حممد �ل�ضافعى 6م. 

ديسمبر

8
الخميس

ديسمبر

9
الجمعه

ديسمبر

10
السبت 
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قصـر األميــر طــاز 
�ل�ضالون �لثقافى »م�ضر �ملبدعه« – يدير �ل�ضالون �لكاتب حممد بهجت 

)فى �طار �لحتفال باملولد �لنبوى �ل�ضريف( 6م. 

قصـر األميــر بشتـــاك »بيـت الغنـاء العربـى«
حفل �ضباب �لغناء �لعربى للفنان حممد خلف و �لفنانه �مرية فر�ج 8م.  

مركز اإلبداع الفني )قاعة السينما( 
ملتقى بعنو�ن »�لقد�ض عا�ضمة للثقافة �لعربيه« و يت�ضمن �مللتقى عر�ض 

فيلمني ت�ضجيليني �حدهما للفنانه �لت�ضكيلية �لفل�ضطينيه لطيفة يو�ضف 

و �لدكتور �حمد نو�ر بالتعاون مع �ملجل�ض �لعلى للثقافة 6م. 

 
قبــه الغوري

�حتفالية دولية باملولد �لنبوى �ل�ضريف )فرقة �ضماع لالإن�ضاد – فرقة 

م�ضر  �قاليم  من  �ل�ضو�ت  من  مميزة  جمموعه  لالإن�ضاد-  �ندوني�ضيا 

�ملختلفة- فرقة �لرت�نيم �لكنائي�ضية( 7م

بيت السحيمى 
فرقة �لنيل لالآلت �ل�ضعبيه 7,30م. 

بيت الست وسيلة »بيت الشعـر العربى« 
فيها  ي�ضارك  �ل�ضعر«  ملتقى  »�م�ضيه خا�ضة عن مهرجان  �ضعرية   �أم�ضيه 

طلب-حممد  ح�ضن  �لدكتور  �ملطلب-  عبد  حممد  �لدكتور  �ل�ضعر�ء: 

�ضليمان- �لدكتور �حمد دروي�ض 7م. 

قاعة سينما الهناجر
فى �لفرتة من 12/11 حتى 12/15: �أ�ضبوع �أفالم جنيب حمفوظ7م. 

ديسمبر

11
  األحد
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وكالة الغورى 
فرقة �لتنورة �لرت�ثيه 7,30م.  

قاعة سينما الهناجر
فى �لفرتة من 12/11 حتى 12/15: �أ�ضبوع �أفالم جنيب حمفوظ7م. 

بيـت المعمـــار المصـــرى )منـزل علـى لبيـب( 
حما�ضرة جدلية �لتكنولوجيا و�ل�ضكل فى عمارة �لطني باليمن مع

 م. عبد �لفتاح حممد �مل�ضهلى 6م. 

قاعة سينما الهناجر
فى �لفرتة من 12/11 حتى 12/15: �أ�ضبوع �أفالم جنيب حمفوظ7م. 

وكالة الغورى 
فرقة �لتنورة �لرت�ثيه 7,30م.  

بيت السحيمي
�ملولوية  لفرقة  حفل  �ل�ضريف  �لنبوى  باملولد  �لحتفال  �طار  فى 

�مل�ضرية)�لفنان عامر �لتونى( 7,30م. 

قاعة سينما الهناجر
فى �لفرتة من 12/11 حتى 12/15: �أ�ضبوع �أفالم جنيب حمفوظ7م. 

ديسمبر

12
األثنين

ديسمبر

13
الثالثاء

ديسمبر

14
األربعاء
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مركز اإلبداع الفني )قاعة السينما( 
�ضيف   )9 )�لدورة  للت�ضوير  �لدوىل  �لق�ضر  مللتقى  �ل�ضحفى  �ملوؤمتر 

ملتقي  معر�ض  �فتتاح  يعقبه  4م�ضاًء�  �لهند«  »دولة  �لرئي�ضي  �ل�ضرف 

�ملعار�ض  بقاعة  5م�ضاًء�  �لثامنة«  »�لدورة  للت�ضوير  �لدوىل  �لأق�ضر 

)مركز �لهناجر للفنون(.

قصـر األميــر طــاز 
�أبناءنا ( �لتدخني على �ضحة  و  �لدمان  بعنو�ن )خماطر  ندوة توعية 

بالتعاون مع �لإد�رة �لتعليمية 10�ض.

مركــز طلعــت حـرب الثقافـى
رحلة �ىل جممع �لديان لطلبة �ملد�ر�ض بالتعاون مع �إد�رة �لوعى �لآثرى 

10�ض. 

مركــز طلعــت حـرب الثقافـى
�فتتاح معر�ض م�ضابقة �ر�ض �لفريوز لالأطفال وتوزيع �جلو�ئز على 

�لفائزين فى �مل�ضابقة 6م. 

قاعة سينما الهناجر
فى �لفرتة من 12/11 حتى 12/15: �أ�ضبوع �أفالم جنيب حمفوظ7م. 

ديسمبر

14
األربعاء

ديسمبر

15
الخميس
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بيت السحيمى 
عر�ض �لأر�جوز و خيال �لظل 7,30م. 

وكالة الغورى 
فرقة �لتنورة �لرت�ثيه 7,30م. 

 
بيت السحيمي

�ضالون �ل�ضينما �لوثائقيه مع �ملخرج �حمد فوؤ�د دروي�ض 6م.

مركــز طلعــت حـرب الثقافـى
حفل لفرقة �ل�ضامتني لالأد�ء �حلركى بقيادة د. ر�ضا عبد �لعزيز 6م. 

بيت السحيمى 
فرقة �لنيل لالآلت �ل�ضعبيه 7,30م. 

بيت الست وسيلة »بيت الشعـر العربى« 
�م�ضيه �ضعريه »�ضعر�ء �ل�ضباب« ي�ضارك فيها �ل�ضعر�ء: �ضلمى فايد- خليل 

عز �لدين- ح�ضن �ضهاب �لدين- �ضريين �لعدوى، تقدمي ح�ضن طلب 7م. 

قاعة سينما الهناجر
فى �لفرتة من 12/18 حتى 12/25: �أ�ضبوع �أفالم �ضارىل �ضابلن 7م. 

ديسمبر

16
الجمعة

ديسمبر

17
 السبت

ديسمبر

18
األحد
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بيـت المعمـــار المصـــرى )منـزل علـى لبيـب( 
ندوة »ثالث حكايات فى �لبحث عن �خللود« 6م. 

مركــز طلعــت حـرب الثقافـى
حفل لالأر�جوز و خيال �لظل و ور�ضة لعمل عرو�ضة خيال �لظل 

لطلبة �ملد�ر�ض 11�ض.

قصـر األميــر طــاز 
لقاء مفتوح مع طالب �ملد�ر�ض بعنو�ن )�لعاد�ت �ل�ضلبية فى حياتنا 

و كيفية �لتخل�ض منها( 10�ض. 

وكالة الغورى 
فرقة �لتنورة �لرت�ثيه 7,30م.

  
قاعة سينما الهناجر

فى �لفرتة من 12/18 حتى 12/25: �أ�ضبوع �أفالم �ضارىل �ضابلن 7م. 

بيـت المعمـــار المصـــرى )منـزل علـى لبيـب( 
�ل�ضالون �لثقافى بعنو�ن »مفهوم �لعمارة �ل�ضعبيه« مع �ملعمارى

 ع�ضام �ضفى �لدين 6م.  

قاعة سينما الهناجر
فى �لفرتة من 12/18 حتى 12/25: �أ�ضبوع �أفالم �ضارىل �ضابلن 7م. 

ديسمبر

18
األحد

ديسمبر

19
األثنين

ديسمبر

20
الثالثاء
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وكالة الغورى 
فرقة �لتنورة �لرت�ثيه 7,30م.  

قاعة سينما الهناجر
فى �لفرتة من 12/18 حتى 12/25: �أ�ضبوع �أفالم �ضارىل �ضابلن 7م. 

قصـر األميــر طــاز 
�لحتفال بذكرى �لفنان فريد �لطر�ض جمعية حمبى فريد �لطر�ض 7م. 

قصـر االميــر بشتـــاك »بيـت الغنـاء العربـى«
فرقة »�مري �لنغم« مو�ضيقي عربية 8م.

مركــز طلعــت حـرب الثقافـى
�ضالون بهجة �لروح »عن �ضالح جاهني و �حمد بهجت« مع �ل�ضاعر حممد 

بقيادة  �لثقافى  حرب  طلعت  مركز  كور�ل  �لغناء  فى  ي�ضاركه  و  بهجت 

�أ.دعاء عطية 6م. 

قاعة سينما الهناجر
فى �لفرتة من 12/18 حتى 12/25: �أ�ضبوع �أفالم �ضارىل �ضابلن 7م. 

بيت السحيمى 
عر�ض �لأر�جوز و خيال �لظل 7,30م. 

قاعة سينما الهناجر
فى �لفرتة من 12/18 حتى 12/25: �أ�ضبوع �أفالم �ضارىل �ضابلن 7م. 

ديسمبر

21
األربعاء

ديسمبر

22
الخميس

ديسمبر

23
ذكــرى وفاة فريــد األطــرشالجمعة

)26 ديسمبر 1974م (
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ذكــرى وفاة فريــد األطــرش
)26 ديسمبر 1974م (
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قصـر األميــر طــاز 
حفل تخرج دفعة جديدة من مدر�ضة �لإن�ضاد �لدينى 7م. 

وكالة الغورى 
فرقة �لتنورة �لرت�ثية 7,30م.  

بيت السحيمي
�لزبيق(-  على  م�ضرحية  )عر�ض  �مل�ضرحية  �جلمالية  حر�في�ض  فرقة 

�خر�ج حممد جمال 7,30م. 

قاعة سينما الهناجر
فى �لفرتة من 12/18 حتى 12/25: �أ�ضبوع �أفالم �ضارىل �ضابلن 7م. 

قبــه الغوري
)فرقة   2017 �جلديد  �لعام  و  �لكري�ضما�ض  مبنا�ضبة  كربى  �حتفالية 

و  �لرت�تيل  فرقة   – لالإن�ضاد  �ضماع  فرقة  ت�ضم  و  �لدولية  �ضالم  ر�ضالة 

�لأحلان �لقبطية – فرقة �لرت�نيم �لكنائ�ضية- فرقة �أندوني�ضيا لالإن�ضاد 

بالإ�ضرت�ك مع فرقة �لطبول �لنوبية و �لآلت �ل�ضعبية �مل�ضرية( 7م. 

بيت الست وسيلة »بيت الشعـر العربى« 
بعنو�ن  حجازى  �ملعطى  عبد  �حمد  �ل�ضاعر  »�ضالون  �ضعرية  �م�ضيه 

ق�ضيدة �لنرث« ي�ضارك فيها �ل�ضعر�ء: عبيد عبا�ض- �لدكتور حممد عبد 

�ملطلب- عاطف عبد �لعزيز- عبد �لعزيز مو�فى 7م. 

ديسمبر

24
السبت

ديسمبر

25
األحد
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بيت السحيمى 
فرقة �لنيل لالآلت �ل�ضعبية 7,30م. 

قاعة سينما الهناجر
فى �لفرتة من 12/18 حتى 12/25: �أ�ضبوع �أفالم �ضارىل �ضابلن 7م. 

وكالة الغورى 
فرقة �لتنورة �لرت�ثيه 7,30م.  

بيت السحيمي
فى ذكرى �ضالح جاهني �م�ضية �ضعرية غنائية 7م. 

بيـــت الهــراوى »بيـت العــود العربــى«
حفل مو�ضيقى للفنان �ضريف �ضبحى 8م.- �ضعر �لتذكرة 25 جنية. 

وكالة الغورى 
فرقة �لتنورة �لرت�ثيه 7,30م.  

ديسمبر

ديسمبر

26

28

اإلثنين

األربعاء

ديسمبر

25
األحد
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ديسمبر

ديسمبر

ديسمبر

29

30

31

الخميس

الجمعة

السبت

متحـــف أم كلثــــوم
حفل فنى مبنا�ضبة ذكرى ميالد �أم كلثوم )�لفرقة بقيادة �ملاي�ضرتو 

و�ملطربه   - مطاوع  رحاب  �ملطربة  مب�ضاركة  �ل�ضميع  عبد  مدحت 

ح�ضناء( 8م.  

مركــز طلعــت حـرب الثقافـى
نادى �ل�ضينما... �ل�ضاحر حممود عبد �لعزيز 6م.  

بيت السحيمى 
عر�ض �لأر�جوز و خيال �لظل 7,30م. 

وكالة الغورى 
فرقة �لتنورة �لرت�ثيه 7,30م.  
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ذكــرى ميالد أم كلثوم

) 31 ديسمبر 1898م (
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الورش الفنية

قصـر األميــر طــاز 

• ور�ضة �لإن�ضاد �لدينى للمن�ضد نقيب �ملن�ضدين �ل�ضيخ/ حممود �لتهامى: 	

�أيام �ل�ضبت و �لأحد من كل �أ�ضبوع »3م.-6م.«  

• لقاء �كت�ضاف �ملوهوبني من �بناء �لإد�رة �لتعليمية فى جمال �لغناء: 	

�أيام �لثالثاء من كل �أ�ضبوع 10�ض. 

• �لأربعاء و �خلمي�ض من 	 �أيام �لأحد -  ور�ضة كور�ل ق�ضر �لأمري طاز: 

كل �أ�ضبوع 4م. 

• �لثنني 	 �لأحد-  �أيام  �ملو�ضيقية:  �لآلت  على  �لعزف  تعليم  ور�ضة 

و�لأربعاء من كل �أ�ضبوع 3م.

• ور�ضه �إعد�د �ملمثل وفنون �مل�ضرح و ور�ضة حكى و �إلقاء:  �أيام �ل�ضبت 	

و�لثنني و�لأربعاء من كل �أ�ضبوع 12ظ.

• كل 	 من  �لثالثاء    - �لأحد  �أيام  �ملد�ر�ض:  لطالب  فنية  ��ضغال  ور�ضة 

�أ�ضبوع 10�ض. 

مركز طلعت حرب الثقافى 
�لثنني 19 دي�ضمرب  

• للحفاظ 	 �مل�ضرية  �جلمعية  مع  بالتعاون  �آثرية  معلومة  و  فنية  ور�ضة 

على �لرت�ث �مل�ضرى 11�ض. 
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• كل 	 من  �ل�ضبت  �أيام  �خلا�ضة:  �لإحتياجات  ذوي  مهار�ت  تنمية  ور�ضة 

�أ�ضبوع 10�ض. 

• ور�ض فنية متنوعة : �أيام �خلمي�ض و �ل�ضبت من كل �أ�ضبوع 1ظ.	

• �أ�ضبوع 	 كل  من  �لأربعاء  و  �لأحد  �أيام  �ملد�ر�ض:  لطلبة  فنية  ور�ضة 

11�ض.  

• ور�ضة متثيل : �أيام �ل�ضبت من كل �أ�ضبوع 4م.  	

• ن�ضاط ثقايف : يوميًاً 	

• ور�ضة �دبية : يوميًا	

• بروفة �لكور�ل: �أيام �ل�ضبت و �خلمي�ض 3م. )��ضر�ف �أ. دعاء عطيه(	

بيـــت الهــراوى “بيـت العــود العربــى”
تعليم �لة �لعود: �أيام �ل�ضبت- �لثنني و �لأربعاء من كل �أ�ضبوع »4م.- 9م.« 

تدري�ض كادر ��ضاتذة بيت �لعود �لعربى 

تعليم نظريات �لعود للمتقدمني �أ.د. �أحمد يو�ضف: �أيام �ل�ضبت و �خلمي�ض 

من كل �أ�ضبوع »3م.- 6م.« 

�أ�ضبوع  �أيام �ل�ضبت من كل  �أ. �لهام �حلاج:  تعليم نظرياتى �لعود للمبتدئني 

5م. 

�لربوفة �جلماعية �ملفتوحة للجمهور : �أيام �ل�ضبت من كل �أ�ضبوع 8م.  
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بيت السحيمي
�لفنان  ��ضر�ف  �أ�ضبوع  كل  من  �ل�ضبت  �أيام  عربية:  زخرفة  ور�ضة 

جمدى �ل�ضحات 11�ض. 

ور�ضة �لعر�ئ�ض: �أيام �جلمعة من كل �أ�ضبوع من 4م.- 6م.  

مركـــز الخــزف و الحـرف التقليديــة
�أيام �لأحد-  م�ضروع �ك�ضب حرفة جميلة )خزف- حلى- نحا�ض(:  

�لثالثاء و �خلمي�ض من كل �أ�ضبوع »3م.- 7م.« 

و �لأربعاء من  �ل�ضبت- �لثنني  �أيام  دبلومة مدر�ضة �لأمري ت�ضارلز: 

كل �أ�ضبوع “10�ض.- 4م.” 

بيـــت العينــي

ور�ض �لفنون �لت�ضكيلية 

ور�ضة �لر�ضم ��ضر�ف �أ.دعاء فتحى: �أيام �ل�ضبت “12ظ.- 2ظ.”

ور�ضة تنمية مهار�ت ذوي �لإحتياجات �خلا�ضة: �أيام �لثالثاء من كل 

�أ�ضبوع 11�ض.- 1ظ. 

طالب  مع  �لتاريخية  �لقاهرة  ��ضدقاء  جمعية  مع  بالتعاون  ور�ض 

�ملد�ر�ض.
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�خلمي�ض 12/22: ور�ضة طباعة على �لقما�ض ��ضر�ف �أ. دعاء فتحى 

»11�ض.« 

فتحى  �ميان  �أ.  ��ضر�ف  �لتدوير  �بد�ع  ور�ضة   :12/29 �خلمي�ض 

»11�ض.«

�لأن�ضطة �لثقافية

و  �لإ�ضالمية  �لآثار  بقطاع  �لآثرى  �لوعى  �إد�رة  مع  بالتعاون  ندو�ت 

�لقبطية. 

�لثالثاء 12/6: ندوة ملوك و ملكات »11�ض.« 

�لثالثاء 12/13: ندوة �ضيدنا حممد )�ضلى �هلل عليه و�ضلم( �ملبعوث 

رحمة للعاملني »11�ض.« 

بيئية  توعية  و  عمل  ور�ض   :12/8 �خلمي�ض  و   12/1 �خلمي�ض 

بالتعاون مع �لركن �لخ�ضر »وز�رة �لبيئة« 11�ض. 

على مســرح بيت الست وسيلة 
�خلمي�ض 12/25: عر�ض خيال �لظل و �لأر�جوز »11�ض.« مبنا�ضبة 

يوم �لطفل �لعربى �ملعاق. 

�لرحـــالت 

�لرفاعى  و م�ضجد  �ل�ضلطان ح�ضن  12/5: جولة فى م�ضجد  �لثنني 

ي�ضاحب �جلولة �ضرح و تعليق من �إد�رة �لوعى �لثرى بقطاع �لآثار 

�لإ�ضالمية  �لقبطية »10�ض« 
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المعارض الفنية

مركز الهناجر للفنون "قاعة المعارض"
�لدوىل  �لأق�ضر  ملتقي  12/20:معر�ض  حتي   12/14 من  �لفرتة  يف 

للت�ضوير »�لدورة �لثامنة« . 

مركـــز الخــزف و الحـرف التقليديــة
 – – حلى  – خيامية  – نحا�ض  )خزف  �ملركز  ملنتجات  �لد�ئم  �ملعر�ض 

جنارة(.

مركز طلعت حرب الثقافى 
�لفريوز  �أر�ض  م�ضابقة  معر�ض   :12/23 حتى   12/15 من  �لفرتة  فى 

لالطفال. 

وكالــة الغــوري
 – خيامية   – نحا�ض   – )خزف  �حلرف  مركز  ملنتجات  �لد�ئم  �ملعر�ض 

حلى– جنارة(.
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الحرية لإلبداع باإلسكندرية

�خلمي�ض  و  1و3و8و10و15و17و22و24و29و2016/12/31�ل�ضبت   •
ر�بطة  مع  بالتعاون  عقولنا”  فى  “وطننا  م�ضروع  �أ�ضبوع  كل  من 

�لأخ�ضائيني �لنف�ضيني �مل�ضريه )ر�من(و هو م�ضروع لتفعيل دور موؤ�ض�ضات 

10�ض-5م  �ل�ضاعة  من  �ملخدر�ت  م�ضكلة  مناه�ضة  فى  �ملدنى  �ملجتمع 

بقاعة توفيق �حلكيم.

•  2016/12/4... ندوة  بعنو�ن “ �لوطن...عند �ضاعر�ت �لإ�ضكندريه” 
�لإ�ضكندريه  �ضاعر�ت  من  جمموعه  مع  خ�ضر  فوزى  د/  �لندوة   �ضيف 

تقدمي �ل�ضاعر /�أحمد يحيي . �ل�ضاعة 6.30م بقاعة توفيق �حلكيم .

» للكاتبه /منى  2016/12/5... مناق�ضة كتاب بعنو�ن » حرية فرح    •
مللوم �إ�ضت�ضارى �لعالقات �لأ�ضريه مناق�ضة �أ/ �أحمد ف�ضل �ضبلول و �أ/ �أحمد 

�ضويلم و يدير �للقاء �أ/ عبده �لزر�ع �ل�ضاعة 6.30م بقاعة توفيق �حلكيم.

)بنات  فيلم  عر�ض  �لوثائقيه  �ل�ضينما  �ضالون   ...2016/12/7   •
�لفنون  خالل  من  �مل�ضريه  �ل�ضعبيه  �حلاره  عن  دقيقه   30 �لغوريه( 

بالبارحه«  �لليله  �أ�ضبه  ..ما  با�ضا  »�إبر�هم  فيلم   عر�ض  و  �لت�ضكيليه 

�إخر�ج/ كرمي ورد�نى تقدمي �ملخرج �لكبري / �أحمد فوؤ�د دروي�ض �ل�ضاعة 

6 م بقاعة �ل�ضينما .

•  12و2016/12/14...ندوتان للتعريف باللغه �لهريوغليفيه تقدمي 
�ملحا�ضر/ ن�ضاأت عبيد حما�ضر �للغه �لأملانيه و �مل�ضريات �ل�ضاعة 6.30م 

بقاعة توفيق �حلكيم .

ى 
قاف

الث
م 

س
الق
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مهرجان   « �لتانى  »�جلزء  �ل�ضعر  رحاب  فى  2016/12/13...�ضهره    •
�للقاء  يدير  �لأقاليم  و  �لإ�ضكندريه  �ضعر�ء  من  نخبه  ي�ضم  �ضعرى 

�ل�ضاعر/ �أحمد �ل�ضيد و �ل�ضاعر / �أمري م�ضطفى �ل�ضاعة 6.30م بقاعة 

توفيق �حلكيم .

على  نزيف   « �لف�ضحى  �ضعر  ديو�ن  ملناق�ضة  2016/12/15...ندوة    •
�جل�ضر » لل�ضاعر دكتور / عمرو �أمني مناق�ضة د/ خالد �لبوهى و �ل�ضاعر/ 

�أحمد مبارك يدير �للقاء �ل�ضاعر/ جابر ب�ضيونى �ل�ضاعة 6.30م بقاعة 

توفيق �حلكيم .

•  2016/12/18... �ضالون جتربتى بعنو�ن »�ل�ضعر و جتارب �إعالمية« 
روز�ليو�ضف  بو�بة  حترير  رئي�ض  كب  �أبو  �جلو�د  عبد  �ل�ضحفى  �لكاتب 

�خلام�ضة  �لقناة  مذيعى  كبري  �ل�ضبور  عبد  �هلل  عبد  �ل�ضاعر  �لإعالمى 

�ل�ضحفيه  �ل�ضاعاتى  هدى  �أ/  �ضاملتقدمي  �ملنعم  عبد  �لكبري  �ل�ضاعر 

بجريدة �ل�ضروق  �ل�ضاعة 6.30م بقاعة توفيق �حلكيم .

•  2016/12/19... مناق�ضة �ملجموعه �لق�ض�ضيه ) خمدع ( لالأديبه/ 
/منري  �لأديب   ، يو�ضف  بدر  �ضوقى   / �لأديب  مناق�ضة  �ضامى  �هلل  منة 

قاعة  م   7 �ل�ضاعة  �ضبلول  ف�ضل  �أحمد   / �ل�ضاعر  �للقاء  يدير  عتيبه 

توفيق �حلكيم .

�أحبتنى«  �لتى  �جلنيه   « رو�ية  ملناق�ضة  2016/12/21...ندوة   •
�أ/ �للقاء   يدير  �حلميد  عبد  �أ.د/حممد  مناق�ضة  �ضامل  منى  لالأديبة/ 

عبد �هلل ها�ضم �ل�ضاعة 6.30م بقاعة توفيق �حلكيم .

ى 
سم الثقاف

الق
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•   2016/12/1...حفل موؤ�ض�ضة �أ�ضدقاء مر�ضى �أنيميا �لبحر �ملتو�ضط 
)�لثالثيميا(.

•   2016/12/7...عر�ض بالتعاون مع كلية �لآد�ب.
•    2016/12/8...عر�ض بالتعاون مع كلية �لآد�ب.

دورته  فى  للم�ضرحى  �حلريه  مهرجان  �فتتاح   ...2016/12/16  •
�لر�بعه »دورة �لر�حل /ناجى �أحمد ناجى« .

�أ- مهرجان �حلريه للم�ضرح �ل�ضكندرى من 16-23 دي�ضمرب 2016.

ب - مهرجان �حلريه للم�ضرح �لعربى من 23- 27 دي�ضمرب 2016.

�لعربيه  للمو�ضيقى  �إ�ضكندريه  نور  فريق  2016/12/29...حفل   •
للمكفوفني  �ضعر �لتذكره 10 جنيه �ل�ضاعة 7م.

•    2016/11/27 حتى 2016/12/1 دورة تدريبيه بعنو�ن )�لتطوير 
مع  و�خلا�ضة(بالتعاون  �حلكومية  للمنظمات  �لتغيري  و�إد�رة  �لد�ري 

وز�رة �لإت�ضالت و مركز �ملعلومات و دعم �إتخاذ �لقر�ر.

•    2016/12/4حتى 2016/12/8 دورة تدريبيه بعنو�ن )�لتطوير 
�لد�ري و�إد�رة �لتغيري للمنظمات �حلكوميةو�خلا�ضة(بالتعاون مع وز�رة 

�لإت�ضالت و مركز �ملعلومات و دعم �إتخاذ �لقر�ر بقاعة توفيق �حلكيم 

ماعد� يوم 1 و 8 بقاعة �ل�ضينما.
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عرو�ض �أفالم فى �إطار برنامج نادى �ل�ضينما كل يوم �إثنني و ثالثاء من   •

كل �أ�ضبوع بدء من �ل�ضاعة 3ظ بو�قع فيلمني فى �ليوم .

�لفوتوغر�فيا  لفنون  عد�ضه  موؤ�ض�ضة  مع  بالتعاون  م�ضروع »م�ضرتانى«   •
�أ�ضبوعيا كل يوم خمي�ض من �ل�ضاعة 4 : 8 بقاعة �ل�ضينما .

• 2016/12/8 �فتتاح معر�ض �ضالون �لكاريكاتري بقاعة �لأخوين و�نلى 
�ل�ضاعة 7م و ي�ضتمر �ملعر�ض حتى 2016/12/18.

�ضاحة  بقاعة  م�ضرية  عيون  فى  �لهند  معر�ض  2016/12/8�فتتاح   •
�لتحرير �ل�ضاعة 6م و ي�ضتمر �ملعر�ض حتى 2016/12/18.

�ل�ضاعة  ثالثاء  و  �إثنني  يوم  كل  �ضعيب  د/مليحه  �إ�ضر�ف  نحت  ور�ضة    •
5م.

و  �لثنني  �ل�ضالم  عبد  حممد  د/  �إ�ضر�ف  حتت  ت�ضوير  و  ر�ضم  ور�ضة   •
�لأربعاء 6-8م 

و  �لثنني  �ل�ضالم  عبد  حممد  د/  �إ�ضر�ف  حتت  �لكاريكاتري  ور�ضة   •
�لأربعاء 4-6م

�ل�ضعيدى  عادل  د/  �إ�ضر�ف  حتت  �لزيتى  �لت�ضوير  �أ�ضا�ضيات  ور�ضة   •
�خلمي�ض من كل �أ�ضبوه 5-8م.

ور�ضة �لت�ضكيل باخلامات حتت �إ�ضر�ف �أ/�آلء حممد �ل�ضبت و �خلمي�ض   •
من كل �أ�ضبوع 5-8 م.
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�ل�ضاعة  �أ�ضبوع  كل  من  �ل�ضبت  للمكفوفني  ��ضكندريه  نور  فريق  بروفة 

12م.

كور�ل �أطفال حتت �إ�ضر�ف /غنوة �أحمد �ل�ضبت من كل �أ�ضبوع 4 م 

ور�ضة �لكمان حتت �إ�ضر�ف د /حم�ضن �أبو �لعال �ل�ضبت و�لأحد و �لثالثاء 

من كل �أ�ضبوع �ل�ضاعة 1م .

�لأحد  و  �ل�ضبت  ي�ضرى  �أ/م�ضطفى  �إ�ضر�ف  حتت  �أطفال  �جليتار  ور�ضة 

و�لإثنني 4م.

كل  �لثالثاء من  ح�ضنى  د/حممد  �إ�ضر�ف  حتت  �لبلد  �بن  فريق  بروفات 

�أ�ضبوع �ل�ضاعة 5 م. 

�أ�ضبوع  كل  من  �خلمي�ض  و  �لثنني  �ملوهوبني  �أورك�ضرت�  فريق  بروفات 

�ل�ضاعة 6م.

ماعد�  �لأ�ضبوع  �أيام  كل  �لروبى  �أ/�إميان  �إ�ضر�ف  حتت  �لبيانو  ور�ضة 

�خلمي�ض 3 م .

ور�ضة �لكمان حتت �إ�ضر�ف �أ/ رم�ضان �ل�ضيد �لثالثاء 1م .

ور�ضة �لباليه حتت �إ�ضر�ف �أ/زيزيت �ل�ضبت و �لإثنني و �لثالثاء �ل�ضاعة 

5م.

�أ�ضبوع  كل  من  �لأربعاء  �أحمد   حممد   / �إ�ضر�ف  حتت  �لباليه  ور�ضة 

�ل�ضاعة 5م.

ور�ضة باليه حتت �إ�ضر�ف / مى �ضعد يوم �لأحد و�خلمي�ض �ل�ضاعة 5 م .

  بروفة فريق �حلريه للفنون �ل�ضعبيه �لأحد من كل �أ�ضبوع �ل�ضاعة 5م.

ور�ض �ضتوديو �ملمثل كل �أيام �لأ�ضبوع 5 م 

ور�ضة م�ضرح �لطفل �خلمي�ض  من كل �أ�ضبوع 5 م .

فرقة �حلريه للفنون �ل�ضعبيه �لأحد من كل �أ�ضبوع 5م
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احتفالية دولية بالمولد النبوى الشريف )فرقة سماع لإلنشاد– 
فرقة اندونيسيا لإلنشاد- مجموعه مميزة من األصوات من 

اقاليم مصر المختلفة- فرقة الترانيم الكنائسية(
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فى إطار االحتفال بالمولد النبوى الشريف حفل لفرقة المولوية المصرية 
)الفنان عامر التونى( 
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ذكــرى ميالد 
صالح جاهين

)25 ديسمبر 1930(
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أسعار تذاكر  العروض املقامة
 بصندوق التنمية الثقافية 

عروض التنورة »وكالة الغوري« 
) 5 جنيه للم�ضري – 30 جنيه لالأجنبي ( 

عروض بيت العود العربي »الهراوي«
 25 جنيه 

عروض قبة الغوري
 ) 5 جنيه للم�ضري – 30 جنيه لالأجنبي ( 

الدخول مجانًا للعروض الفنية األخرى
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عناوين وتليفونات مراكز اإلبداع التابعة للصندوق
ق�ضر �لأمري طاز:  17 �ض �ل�ضيوفية - متفرع من �ضارع �ل�ضليبة -

حي �خلليفة ت: 25142581

وكالة �لغوري: �ضارع �ل�ضيخ حممد عبده، �لغورية، تقاطع �ضارع �ملعز مع �ضارع �لأزهر

قبة �لغوري: 111 �ضارع �لأزهر، �لغورية، ت: 25060227

مركز طلعت حرب �لثقايف:  �ض �ل�ضيدة نفي�ضه منطقة زينهم ت: 23622647

بيت �لهر�وي:  خلف �جلامع �لأزهر ت: 25104174

بيت �ل�ضحيمي:  �جلمالية، حارة �لدرب �لأ�ضفر، �ضارع �ملعز، ت:25913391

مركز �حلرف �لتقليدية: 1�ضارع �لإمام، خلف جامع عمرو بن �لعا�ض

 بالف�ضطاط، م�ضر �لقدمية،  ت:27412324

بيت �لعيني: خلف �جلامع �لأزهر ت: 25142990

مركز �لإبد�ع �لفني:  �ضاحة د�ر �لأوبر�  ت: 27363446

متحف �أم كلثوم: 1 �ض �مللك �ل�ضالح منيل �لرو�ضة ت: 23631467

مركز �حلرية لالإبد�ع بالإ�ضكندرية: 1 �ضارع فوؤ�د، بجو�ر نقطة �ضريف،

 �لإ�ضكندرية ت:34956633

 بيت �ل�ضعر »بيت �ل�ضت و�ضيلة« :  خلف �جلامع �لأزهر ت: 25103171 

بيت �لغناء »ق�ضر �لأمري ب�ضتاك«:  �ضارع �ملعز   ت:27879187

بيت �ملعمار �مل�ضرى:�ضارع درب �للبانة �أمام جامع �ل�ضلطان ح�ضن، �لقلعة، 

تليفون وفاك�ض: 0225117043

�ضندوق �لتنمية �لثقافية بجو�ر د�ر �لأوبر� �مل�ضرية – �جلزيرة – �لقاهرة 

 تليفون: 27357001 – 27354234   فاك�ض: 27364634
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