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األحد 5/ 2: احتفالية الفنون بني ال�شرق والغرب فرقة الطبول النوبية واالآالت ال�شعبية 
وفرقة بيب باند- 8م. “�شعرالتذكرة 15جنيه للم�شريني - 38،50جنيه للأجانب”

الجمعة 10/ 2: حفل فرقة “احل�شرة” - قيادة الفنان/ نور ناجح- 8م.
“�شعرالتذكرة 130جنيه”

األحد 12/ 2: احتفالية كربى لفن ال�شماع ا�شتعداًدا لليايل املقامات الروحية يف 
�شهررم�شان مع فرقة �شماع للإن�شاد واملو�شقى الروحية وفرقة توا�شيح من �شوريا 

وفرقة بنات احلور - 8م.

– 38،50جنيه للأجانب” “�شعرالتذكرة15جنيه للم�شريني 

الجمعة 17/ 2: حفل املن�شد/ زين حممود - 8م. 
“�شعرالتذكرة 180جنيه”

األحد 19/ 2: االحتفال بذكرى ميلد ليلى مراد و�شادية - 
الفنانة/ نهى حافظ وفرقتها املو�شيقية – 8م.

55 جنيه” “�شعرالتذكرة 

الخميس 23/ 2:  عر�ض”الفرقة القومية للفنون ال�شعبية”بالتعاون مع البيت 
الفني للفنون ال�شعبية واال�شتعرا�شية - 8م.  “�شعرالتذكرة 15جنيه للم�شريني 

-  38،50جنيه للأجانب”

اإلثنين 27/ 2:  عر�ض “فرقة ر�شا للفنون ال�شعبية” بالتعاون مع البيت الفني 
للفنون ال�شعبية واال�شتعرا�شية - 8م.

38،50جنيه للأجانب”   - 15جنيه للم�شريني  “�شعرالتذكرة 

املعــار�ض
الجمعة  17/ 2:  افتتاح معر�س بعنوان “رحلة العائلة املقد�شة”- 6م، وي�شتمر حتى 4 مار�س.

التابعة للهيئة العامة لق�شور الثقافة

ال�شبت واالأربعاء من كل اأ�شبوع  -7م.

»�شعر التذكرة 15جنيه للم�شريني– 94جنيه للأجانب«



ق�شر االأمري طاز: 17 �س ال�شيوفية - متفرع من �شارع ال�شليبة - حي اخلليفة ت: 25142581

الخميس 9/ 2:  �شالون “حكايات العم قطام�س” مع ال�شاعر/ يا�شر قطام�س -
ليلة �شعرية غنائية فكاهية - 8م.

الجمعة 17/ 2: حفل عيد احلب - ري�شيتال “هارب” - الفنانة/ �شلمى �شابر  - 8م. “�شعر التذكرة 65 جنيه”
الخميس 23/ 2 : حفل فرقة “مرتو الفن” قيادة الفنان/ وائل اأبو خطوة - 8م. “�شعر التذكرة 65 جنيه”

السبت 25/ 2:  ندوة بعنوان “عمارة املدار�س االإ�شلمية وتاريخها” مع اأ/ يو�شف اأ�شامة
 بالتعاون مع بيت املعمار امل�شري – 6،30م.

الور�ض الفنية
السبت والثالثاء من كل أسبوع: ور�شة مدر�شة االإن�شاد الديني واالبتهال

للمن�شد/ حممود التهامي - 1ظ.

السبت والخميس من كل أسبوع: ور�شة كورال ق�شر االأمري طاز - اإ�شراف اأ/هبة رم�شان - 4م.
اإلثنين من كل أسبوع:  ور�شة فن الكاريكاتري اإ�شراف فنان الكاريكاتري

والر�شوم املتحركة اأ/ خالد املر�شفي – 2ظ.

الخميس من كل أسبوع: ور�شة فنون ت�شكيلية اإ�شراف اأ/ ح�شام حممد – 2ظ.
السبت  4/ 2: م�شروع “ر�شم م�شر” – اإ�شراف اأ.د/ حممد حمدي – من 10�س : 3م.

املعار�ض
 الخميس 9/ 2: افتتاح معر�س بعنوان “طفولة باالألوان” - 6م، وي�شتمر حتى 2/18.

السبت 25/ 2: افتتاح معر�س “ُملتقى االأق�شر الدويل للت�شوير” – الدورة “15” – 6م، وي�شتمر حتى 3/19.
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مركز االإبداع الفني بالقاهرة �شاحة دار االأوبرا، ت: 27363446

المسرح
على مدار الشهر: عر�س م�شرحية “ �شابوه” تاأليف واإخراج/ اأحمد حمي

من خريجي “�شتوديو املمثل” مركز االإبداع الفني.

القاعة املُتعددة الأغرا�ض
الخميس 2/2:  ندوة اأرواح يف املدينة اأ. حممود التميمي بالتعاون مع بيت املعمار امل�شرى - 6م.

من األحد 12 لـ 16/ 2:  اختبارات م�شابقة ال�شوت الذهبي - من 1ظ.
األربعاء 15/ 2:  حديث االأربعاء - مناق�شة االأعمال االأدبية للروائي اأ. عمار علي ح�شن -6م.

األحد 12/ 2:  منتدى “ثقافة واإبداع” واحتفالية �شدور االأعمال الكاملة للأديب الكبري الراحل/ عبد 
الفتاح اجلمل وحوار مع الكاتبة ال�شحفية/ عائ�شة املراغي يديره الكاتب ال�شحفي/ طارق الطاهر -6م.

من اإلثنين 20/ 2 لـ 22/ 2:  ت�شفيات م�شابقة ال�شوت الذهبي - من 1ظ.
األربعاء 22/ 2: حديث االأربعاء - مناق�شة لكتاب “300000 عام من اخلوف”

مع ال�شفري/ جمال اأبو احل�شن - 6م.

األحد 26/ 2:  “�شالون جنيب حمفوظ” مع االأ�شتاذ/ يو�شف القعيد - 6م.

مدر�سة الرق�ض
 اإلثنين والثالثاء 21،20/ 2:  اختبارات مدر�شة الرق�س احلديث - اإ�شراف الفنان/ منا�شل عنرت - من 6: 9م
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السبت 4/ 2:  ندوة »ترميم املجموعة املعمارية املولوية بالقاهرة«
مع د.  علي طه عمر- مدير ق�شم الرتميم باملركز االإيطايل امل�شري

للرتميم وااَلثار- 6م.

السبت 11/ 2:  ندوة »الرمز يف العمارة من �شور الهريوغليفية اإىل نقو�س 
الدميوطيقية« مع د.  اأحمد عو�س - 6م.

السبت 18/ 2: ندوة »�شل�شلة اأعراق االأجداد« بالتعاون مع مدر�شة خزانة 
للرتاث م�شايخ العجم مع د. حممد قدري - 6م.

السبت 25/ 2:  احتفالية للإعلن عن جوائز املكعبات الذهبية »5« - 6م.

بيت الغناء العربي: »ق�شر االأمري ب�شتاك« �شارع املعز   ت: 27879187بيت املعمار امل�شرى: �شارع درب اللبانة اأمام جامع ال�شلطان ح�شن، القلعة، ت: 25117043

الخميس9/ 2: �شالون مقامات بيت الغناء العربي باال�شرتاك مع الربنامج 
الثقايف باالإذاعة امل�شرية “اأ�شعار فى حدائق االأوتار”- فى ذكرى كوكب ال�شرق 

اأم كلثوم - �شيف ال�شالون ال�شاعر الكبري/ ال�شيد ح�شن، ثم فا�شل غنائي مع  

الفنانة/ حنان اخلويل وفرقتها املو�شيقية -7م.

الخميس 23/ 2: حفل الفنان/ �شعيد عثمان وفرقته املو�شيقية – 8م.

األحد 26/ 2: االحتفال بذكرى حممد العزبي - فرقة “جنوم م�شرية” قيادة 
املاي�شرتو/ م�شطفى مهدي – 8م. “�شعر التذكرة 65جنيه”
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األحد 5/ 2
�شالون ال�شاعر/ اأحمد عبد املعطي حجازي بعنوان”

ذاكرة م�شر ال�شعرية” - 7م.

األحد 12/ 2
اأم�شية �شعرية ل�شعراء حمافظة بنى �شويف - 7م.

األحد 19/ 2
اأم�شية �شعرية ملجموعة من �شعراء العامية امل�شرية - 7م.

 بيت ال�شعر العربي »بيت ال�شت و�شيلة«خلف اجلامع االأزهر ت: 25103171 �شينما الهناجر: مبركز الهناجر للفنون - �شاحة دار االأوبرا امل�شرية

األربعاء 1/ 2: عر�س فيلم “الأ�شرار” مبنا�شبة ذكرى وفاة النجم/ عادل اأدهم - 6م.
الخميس 2/2: �شالون ال�شينما مع املخرج/ اأحمد فوؤاد دروي�س - 6م.

الجمعة 3/ 2: عر�س ومناق�شة فيلم “برجوان”- مبادرة �شرية القاهرة 
تقدمي وتعقيب اأ. د. نزار ال�شياد - 6م.

السبت 4/ 2: نادي ال�شينما االإفريقية - 6م.
األربعاء 8/ 2: عر�س فيلم “الناظر” مبنا�شبة ذكرى وفاة الفنان/ علء ويل الدين – 6م.

الخميس 9/ 2: نادي ال�شينما الهندية بالتعاون مع �شفارة الهند - 6م.
السبت11/ 2: نادي ال�شينما املُ�شتقلة بالتعاون مع املركز القومي لل�شينما - 6م. 

الخميس 16/ 2: عرو�س املدر�شة العربية لل�شينما بالتعاون مع اأكادميية الفنون - 6م.
الجمعة  17/ 2: عر�س فيلم »غزل البنات« مبنا�شبة ذكرى ميلد الفنانة/ ليلى مراد – 6م.

السبت 18/ 2: - نادي �شينما الطفل الكارتون امل�شري - 12ظ.
                 - عر�س فيلم “نهر احلب” مبنا�شبة ذكرى ميلد الفنان/ زكي ر�شتم - 6م.

اإلثنين20/ 2: نادي �شينما املراأة بالتعاون مع املركز القومي لل�شينما - 6م.
األربعاء 22/ 2: عر�س فيلم “كلمة �شرف” مبنا�شبة ذكرى

وفاة املخرج/ ح�شام الدين م�شطفى -6م.

السبت 25/ 2: عرو�س جمعية الفيلم -6م.
االثنين 27/ 2: عرو�س اأفلم البحر املتو�شط - 6م.
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مركز  طلعت حرب الثقايف:  �س ال�شيدة نفي�شه منطقة زينهم ت: 23622647

األربعاء 22/ 2: ور�شة فنية بالتعاون مع جامعة الزقازيق - كلية الرتبية النوعية-11�س.
الخميس 23/ 2: • ا�شتعرا�س فني لذوى القدرات اخلا�شة من جمعية اأبناء املعادي- 12ظ.

• عر�س فيلم “كلمة �شرف” مبنا�شبة ذكرى وفاة املخرج/ ح�شام الدين م�شطفى -6م.

السبت 25/ 2:  ندوة حكي للأطفال مع اأ. زهراء �شلمة-1ظ.
• ندوة بالتعاون مع جمعية اإميحوتب بعنوان »التقومي ال�شيني للعام اجلديد« -

يقدمها د. فوزى طه - 4م.

األحد 26/ 2: ندوة »اأحت�شر للأخ�شر« بالتعاون مع وزارة البيئة -
كيفية احلفاظ علي البيئة - 11�س.

الورش الفنية
اأ. هالة دويدار -1ظ. اللغة االإجنليزية  الجمعة من كل أسبوع: • ور�شة تعليم 

• ور�شة الوعي بالذات والتعامل مع االآخرين اإ�شراف اأ. مينى ع�شام- 2ظ.
• ور�شة فنية:»ت�شنيع منتجات �شغرية جلود« مع  اأ. �شرين حممد-2م.

• ور�شة �شناعة ُحلي من ال�شلك اإ�شراف اأ.  اإ�شراء عماد  -3م.

السبت من كل أسبوع: • ور�شة فنية »تعليم ر�شم واأ�شغال فنية« اإ�شراف اأ. اأمانى ر�شا - 1ظ.
• ور�شةكور�شيه على القما�س مع  اأ. �شها علي - 2ظ.

األحد من كل أسبوع: ور�شةفنية وتنمية مهارات لذوى القدرات اخلا�شة
»ر�شم واأ�شغال فنية« - اإ�شراف اأ. داليا ال�شربيني - 12ظ.

الخميس من كل أسبوع: ور�شة »قراءة وحكي« - 1ظ.
الجمعة والسبت من كل أسبوع: ور�شة كورال طلعت حرب تدريب اأ.  دعاء عطية - 1ظ.

األربعاء 1/ 2: عر�س فيلم “الأ�شرار” مبنا�شبة ذكرى وفاة النجم/ عادل اأدهم - 6م.
الخميس 2/2: عر�س للأراجوز »فرقة وم�شة - موؤ�ش�س الفرقةد. نبيل بهجت - 3،30م.

1ظ.  - خريي  عطية  اأ.  مع  متحركة  ر�شوم  وور�شة   + االأطفال  �شينما  السبت 4/ 2: • نادي 
• ندوة بعنوان العلج بالطب ال�شيني مع د. يحيى فوزي– 4 ع�شًرا.

• ندوة اأدب الطفل مع  اأ. د. ي�شرى عبد الغني واأ. نهي ي�شري-5ع�شًرا.

األحد 5/ 2: ور�شة »ر�شم واألوان« اإ�شراف اأ. رحمة حم�شن-  11�س.
- �شخ�شيات  ت�شميم  مدبويل  اأحمد  م.  متحركة  ر�شوم  الخميس 9/ 2: • ور�شة 

Character Design- 1ظ.
• حفل فلكلور �شعبي الفنانة/ �شفا الهليل وفرقتها-6م.  

السبت11/ 2: جل�شة اليوجا والتاأمل وال�شحةواالإن�شان مع اأ. ناجي طوبيا -3م.
- ندوة قيا�شات خطوط االأر�س ال�شارةمع اأ. اأماين غايل-3،30ع�شًرا.

- اأم�شية ثقافية بالتعاون مع نادى الق�شة -4م.

- عر�س فيلم “الناظر” مبنا�شبة ذكرى وفاة الفنان/ علء ويل الدين – 6م.

الخميس 16/ 2: عر�س فيلم “نهر احلب” مبنا�شبة ذكرى ميلد الفنان/ زكي ر�شتم - 6م.

الجمعة  17/ 2: عر�س فيلم »غزل البنات« مبنا�شبة ذكرى ميلد الفنانة/ ليلى مراد – 6م.
- الرحيم  عبد  جمال  د.  اأ.  تقدمي  م�شر  اآثار  بعنوان  السبت 18/ 2: • ندوة  

اأ�شتاذ االآثار االإ�شلمية والقبطية-5م.

الوطن« ذاكرة  فى  العايل  »ال�شد  بعنوان  الوطن  ذاكرة  الثقايف:  • ال�شالون 
يدير احلوار  اأ. حممد ال�شافعي - 6:30م.
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بيت الهراوي )بيت العود العربي( خلف اجلامع االأزهر ت: 25104174

السبت  18/ 2
حفل الفنان/ مايكل اأن�شي وفرقته املو�شيقية- “�شعر التذكرة 40جنيه”-8م.

السبت من كل أسبوع
- تدري�س النظريات املو�شيقية للمتقدمني اإ�شراف د. مروة عبداملنعم - 3م.

- تدري�س ال�شولفيج للمبتدئني اإ�شراف اأ. اإلهام احلاج -4م.

 - بروفة جماعية وور�شة عمل اأ. اإ�شلم طه - 7م.

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

الثالثاء 7/ 2: حفل فرقة ق�شر الغورى للمو�شيقى العربية - 7م.

الخميس 9/ 2: عر�س حكي م�شرحي مع الفنان/ حممد عبد الفتاح
وجمموعة »بيت احلواديت«-7م.

الخميس 16/ 2: حفل اإن�شاد ديني –الفنان/ م�شطفى ال�شافعي وفرقته 
املو�شيقية-7م »�شعر التذكرة 65جنيه«

الخميس 23/ 2: حفل الفنان/ حممد ب�شري وفرقته املو�شيقية -7م.

األحد من كل أسبوع: فرقة »النيل للآالت ال�شعبية«بالتعاون مع الهيئة 
العامة لق�شور الثقافة- موؤ�ش�س الفرقة الراحل عبد الرحمن ال�شافعى- 7م.

الجمعة من كل أسبوع: عر�س »للأراجوز وخيال الظل«
فرقة وم�شة - موؤ�ش�س الفرقةد. نبيل بهجت - 7م.

بيت ال�شحيمي اجلمالية، حارة الدرب االأ�شفر، �شارع املعز  ت:913391 25 
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الزيارة يومًيا من 9 ص حتى 5 م عدا الثالثاء

سعر التذكرة »المصريين 5جنيه – طالب 2جنيه« 

»األجانب 20جنيه – طالب أجنبي 10 جنيه 

متحف جنيب حمفوظ: خلف جامع االأزهر، الدرب االأحمر، حمافظة القاهرة  - ت: 25061227

دورة »بيت جميل« 
بالتعاون مع مدر�شة االأمري ت�شارلز للفنون التقليدية

السبت واإلثنين واألربعاء 10-4 عصًرا

15

مركز  احلرف التقليدية بالف�شطاط:1�شارع االإمام، خلف جامع عمروبن العا�س  بالف�شطاط، م�شر القدمية،  ت:27412324



مركز احلرية للإبداع باالإ�شكندرية 1 �شارع فوؤاد، بجوار نقطة �شريف، االإ�شكندرية  ت:34956633

األربعاء 1/ 2: عر�س فيلم “الأ�شرار” مبنا�شبة ذكرى وفاة النجم/ عادل اأدهم - 6م.
- ور�شة اأكوا لتنمية الكتابة االإبداعية الدورة الثانية )اأ�شهراأربع قواعد حول

 �شخ�شيتك الروائية تكتب بها رواية ناجحة (.

اجلزء االأول: ال�شخ�شية تواجه م�شكلتها وت�شارع من اأجل احلل.

اجلزء الثاين :علقة البطل بفكرة العمل الروائي وفل�شفته - 6،30 م.

الخميس 2/2: �شالون التنوير بعنوان »العلم قاطرة التقدم« املتحدث اأ. د. اأحمد مر�شي - 
رئي�س ق�شم الهند�شة الطبية بجامعة القاهرة يديره د. ماجد موري�س - 6،30 م.

السبت 4/ 2: عر�س للأراجوز وخيال الظل-12ظ.
األحد 5/ 2: ندوة بعنوان اأدب املهجر بني الغربة واالغرتاب »اإخل�س فرن�شي�س اأمنوذًجا«

يدير اللقاء اأ. د.  �شريف اجليار - اأ�شتاذ النقد واالأدب املقارن، ورئي�س ق�شم اللغة العربية

باآدب بني �شويف - 6،30 م.

اإلثنين 13،6/ 2: مدينة احلواديت )اجلزء الثاين( ور�شة كتابة للق�شة امل�شورة للأطفال 
تقدمي الكاتبة اأ. اإميان ال�شيمي« الور�شة جمانية للفئة العمرية من 9 اإىل 12عام«-4،30م.

األربعاء  8/ 2: ندوة »جتليات االإ�شكندرية بني املا�شي واحلا�شر«
اأواًل: ما�شي االإ�شكندرية العريق: )الكوزموبوليتانية - االإ�شكندر االأكرب - ن�شاأة املدينة: احلقبة 

الهليني�شتية(، )اجلزء الثاين( املتحدث اأ. د. عزت قادو�س - اأ�شتاذ احل�شارة الرومانية واالإغريقية 

بجامعة االإ�شكندرية تديرها د. اأمنية �شلح.

ثانًيا: احلا�شر ال�شكندري: ق�شائد نـرث من وحي البحر: ال�شاعرة/ جنلء خليل

تعقيب د. ثريا الع�شيلي.

ثالًثا: اأدب البحر: روايات البحر يف االأدب العاملي .. وحيد مهدي ق�شائد عن االإ�شكندرية

 ال�شاعر/ اأحمد ي�شري - ق�شائد بالعامية امل�شرية اأ. حممد اأحمد برمو.

الق�شيدة االأوىل لعبد العليم القباين بعنوان )ليايل االإ�شكندرية( من ديوانه ثورة الرماد الق�شيدة 

الثانية لعلي اجلارم بعنوان )االإ�شكندرية( الق�شيدة الثالثة ملحمد حممود زيتون

بعنوان )االإ�شكندرية( من ديوانه اأحلم الربيع.

رابًعا: حكايات اأهايل الثغر للأ�شتاذ/ ح�شني عبا�س تقدمها اأ. اإخل�س عبد املح�شن- 6م.

الخميس 9/ 2: حفل نتاج ور�شة البيانو اإ�شراف / مي �شلبي -7 م.«�شعر التذكرة 40جنيه«
السبت 11/ 2:  عر�س فيلم “الناظر” مبنا�شبة ذكرى وفاة الفنان/ علء ويل الدين – 6م.

األحد 12/ 2:  ندوة بعنوان �شعيد �شامل »ثمانوَن عاًما من االإبداع«
تقدمي االأديب/ منري عتيبة - 6،30 م.

الثالثاء 14/ 2: حفل الفنان / يا�شر ال�شرقاوي - 7م. »الدخول جماًنا«
األربعاء 15/ 2: ندوة بعنوان املجهودات املبذولة يف تطوير املنظومة ال�شحية باالإ�شكندرية مع 

الدكتورة / اأمرية طهيو - وكيل وزارة ال�شحة باالإ�شكندرية تقدمي د. اإبراهيم عبد اهلل -6م.

- ور�شة اأكوا لتنمية الكتابة االإبداعية الدورة الثانية )اأ�شهراأربع قواعد حول �شخ�شيتك

الروائية تكتب بها رواية ناجحة (.

اجلزء االأول: تطبيقات على مواجهة ال�شخ�شية مل�شكلتها و�شور املواجهة.

اجلزء الثاين: تطبيقات مع الدار�شني على ما مت تدري�شه باللقائني ال�شابقني يف اجلزء الثاين 

تقدمي اأ.د. �شحر �شريف و اأ.د. حممد عبد احلميد خليفة - 6،30 م.

الخميس 16/ 2: عر�س فيلم “نهر احلب” مبنا�شبة ذكرى ميلد الفنان/ زكي ر�شتم - 6م.
- 17،16/ 2: عر�س م�شرحي »البوح« تاأليف هاجر ال�شيد اإخراج/ م�شطفي فتوح 7م. 

»�شعر التذكرة 30جنيه«

الجمعة  17/ 2: عر�س فيلم »غزل البنات« مبنا�شبة ذكرى ميلد الفنانة/ ليلى مراد – 6م.
األحد 19/ 2:  ندوة بعنوان »جنيب حمفوظ بني االأدب والفل�شفة« املتحدثان  اأ.د. اأ�شرف من�شور 

رئي�س ق�شم الفل�شفة باآداب االإ�شكندرية واالأديب: اأحمد ف�شل �شبلول

تقدمي: اأ.د. �شحر �شريف - 6،30 م.  
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الثالثاء 21/ 2: ندوة بعنوان »ال�شناعة والبيئة.. واالقت�شاد االأخ�شـر« املتحدث الرئي�شي: 
اأ.د. منال اأحمد مهديل - اأ�شتاذ كيمياء وبيولوجيا البيئة وعميد املعهد العايل لل�شحة العامة 

بجامعة اال�شكندرية )�شابًقا( تقدمي د. م. ح�شـــن لطفـــى-6م.

األربعاء 22/ 2:  ندوة بعنوان مناق�شة رواية »ذلك الغريب« للكاتبة اللبنانية/ مرمي هرمو�س 
مناق�شة اأ.د. طارق من�شور- وكيل كلية االآداب عني �شم�س والناقد اأ. �شوقي بدر يو�شف والروائي 

والفنان الت�شكيلي/ اأحمد اجلنايني- يدير اللقاء الكاتب ال�شحفي/ م�شطفي عبداهلل - 6 م. 

- عر�س فيلم »كلمة �شرف« مبنا�شبة ذكرى وفاة املخرج/ ح�شام الدين م�شطفى – 6م.

األحد 26/ 2:  ندوة بعنوان مناق�شة املجموعة الق�ش�شية »ثلثة فخاخ لذئٍب اأعور« احلائزة 
على املركز االأول فرع �شباب الكتاب بجائزة �شاوير�س عام 2023 للكاتب حممد �شرور -

 مناق�شة: الكاتب والناقد د. خالد �شعيد، والكاتب والناقد/ اأحمد حنفي -

تقدمي الكاتب اأ. م�شطفى زكي - 6،30 م.

اإلثنين 27/ 2:  ري�شيتال جيتار كل�شيك للفنان/ روي�س عزيز مب�شاحبة عازفة اجليتار 
ليليان ميخائيل -7م. »�شعر التذكرة 40جنيه«

الور�ض الفنية
السبت واألحد واإلثنين واألربعاء من كل أسبوع: ور�شة �شتديو املمثل

 الدفعة الثامنة – 5م.

األحد والثالثاء من كل أسبوع: ور�شة كتابة ال�شيناريو واحلوار من عمر 18 عام
تقدمي  اأ.د. اأ�شرف توفيق - 6م.

األحد واألربعاء من كل أسبوع:  ور�شة »فنون امل�شرح لذوي القدرات اخلا�شة« -
اإ�شراف اأ. حممد رم�شان – اأ. ع�شام اأحمد بدوي - 11�س.

السبت واألحد والثالثاء:  ور�شة باليه حتت اإ�شراف اأ. مي �شعد  - 5م.
السبت واألحد والثالثاء والخميس:  ور�شة البيانو للكباراإ�شراف اأ. مي �شلبي- 4م.

السبت واإلثنين واألربعاء من كل أسبوع:  ور�شة البيانو للأطفال
 اإ�شراف اأ. اإميان ر�شيدي - 4م. 

السبت واألحد واإلثنين من كل أسبوع:  ور�شة الكمان اإ�شراف اأ. جون �شمري - 3م.
السبت من كل أسبوع: ور�شة اجليتار اإ�شراف اأ. اأحمد عبد الرحمن - 3م.

األربعاء من كل أسبوع:  ور�شة تعليم اأ�شول الغناء ال�شرقي اإ�شراف اأ. حممود اأحمد - 7م.
اإلثنين واألربعاء من كل أسبوع )25/ 1حتي 15/ 2(:  ور�شة ر�شم وتلوين للأطفال 

الفئة العمرية من 7-10 �شنوات- 12ظ – اإ�شراف اأ. غادة حممد.

الثالثاء والخميس من كل أسبوع:  ور�شة ت�شوير زيتي للكبار من 16 �شنة - 12ظ. 
الجمعة من كل أسبوع:  »ور�شة م�شرح الطفل« التي تنظمها فرقة م�شرح االإ�شكندرية 

التابعة للبيت الفني للم�شرح – من العا�شرة �شباًحا وحتى ال�شاد�شة م�شاًء.
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األربعاء والخميس 2،1/ 2: »�شوء ولون« ور�شة الر�شم بال�شوء -اإ�شراف اأ. داليا ال�شربيني+
»�شينما بيت العيني« عر�س اأفلم للر�شوم املتحركة- 12ظ.

الخميس 2/ 2: �شوفى العينى« ور�شة تعليم التنورة لل�شغار«-1ظ.

الجمعة 3/ 2: برجمة لل�شغار عامل ا�شكرات�س - برجمة وت�شميم Short Film وتعليم كيفية حتريك 
ال�شخ�شيات- عامل اجلرافيك ور�شة فوتو�شوب  T-Shirt Design- 1ظ.

السبت 11/ 2: حفل غنائي مو�شيقي بعنوان »اأيامنا« اأداء كورال« بيت 
العيني«قيادة اأ. اإميان �شليمان + فقرة عزف اأداء فريق بيت العيني

قيادة اأ. هبةاهلل بهاء–11�س.

يومًيا عدا الجمعة حتى 9 فبراير: ور�شة فنون واتيكيت لل�شغار 
»ياالنلعب« ن�شاط ترفيهي وتنمية مهارات اإبداعية - اإ�شراف اأ. ميار اأحمد - 11�س.

من األربعاء إلى السبت 1-4/ 2: ور�شة خط عربي تعلم فنون خط الن�شخ 
لل�شغار«حرويف«  اإ�شراف اأ. حممد �شبل - 12ظ.

الجمعة والسبت 3-4/ 2: ور�شة فنون ت�شكيلية ر�شم حر Screen Printing »خطوطي«
اإ�شراف اأ. دعاء فتحي – 1ظ.

من األحد إلى األربعاء  5-8/ 2: ور�شة اأ�شغال فنية »ق�شاقي�س خيامية »- اإ�شراف اأ. هالة اأنور –12ظ.

من الثالثاء إلى الجمعة 7-10/ 2: حكايات ماما �شتو«حكي وعر�س م�شرح عرائ�س«
اأ. رحمة حمجوب–11�س.

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

السبت 4/ 2: ور�شة ت�شميم وتنفيذ عرو�شة خيال ظل
وعر�س للأراجوز وخيال الظل-6م.

من 4 - 8/ 2: ور�شة »كيف تكون قائد وموؤثر فى احلياة« 12ظ.

طوال أجازة نصف العام: ور�شة كتابة ق�شة للأطفال
اإ�شراف اأ. اأ�شرف �شلح ح�شن – 10�س.

األحد واإلثنين من كل أسبوع: جل�شات تخاطب وتنمية مهارات
اإ�شراف اأ. والء حممود يو�شف -2م.

اإلثنين والخميس من كل أسبوع: ور�شة التلوين والق�س واللزق
اإ�شراف اأ. نورهان عبداللطيف-2م.

اإلثنين من كل أسبوع: لقاءات حكايات و�شخ�شيات
اإ�شراف اأ. اأ�شماء م�شطفى- 4م.

الثالثاء من كل أسبوع: حوار مفتوح »�شل�شلة بلدي اجلميلة«
اإ�شراف د. جيهان م�شطفي - 2م.

الخميس من كل أسبوع: لقاء »اأجمل ما قراأت« اإعداد/ �شامية �شادق - 2م.

مركز جمال عبد النا�شر الثقايف - م�شطفى كامل باكو�س باالإ�شكندرية
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الزيارة يومًيا من 9 ص حتى 4 م
�شعر التذكرة »امل�شريني 5جنيه – طالب 2جنيه« 

»االأجانب 20جنيه – طالب اأجنبي 10 جنيه«

متحف اأم كلثوم: 1 �س امللك ال�شالح منيل الرو�شة 
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مواعيد املنفذتليفوناأ�شم املنفذ

املجل�س االأعلى للثقافة - بدار االأوبرا امل�شرية
 27353749
داخلي 288

9�س:4م

9�س:2م23415627ق�شر الفنون - بدار االأوبرا امل�شرية

9�س:2م-اأكادميية الفنون - الهرم

9�س:5م-جنيب حمفوظ - الغورية

9�س:4م-كتخدا - �شارع املعز

9�س:4م-زاوية الفجل - �شارع املعز

9�س:4م23631467متحف اأم كلثوم - ق�شر املان�شرتىل - منيل الرو�شة

مركز احلرية للإبداع باالإ�شكندرية -�شارع فوؤاد

بجوار نقطة �شريف
9�س:7م4956745

9�س:5م-القلعة -داخل قلعة �شلح الدين

9�س:5م333913متحف النوبة - اأ�شوان

9�س:5م-متحف اأبو�شمبل - اأ�شوان

9�س:5م-القرنة - االأق�شر

9�س:4م-على لبيب-�شارع درب اللبانة-القلعة

منافذ بيع �شندوق التنمية الثقافية


