مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية

الق�سم الثقايف

الإثنني 1/4
ندوة بعنوان مناق�شة رواية «وديدة» للكاتب/حممد عبا�س علي6.30م .
الثالثاء 1/5
ندوة بعنوان مناق�شة رواية «عذاري �أوراق التوت»
للكاتبة� /سعدية خليفة 6.30م.

الإثنني 1/11

•ندوة بعنوان التنمية امل�ستدامة  2030بح�ضور
الأ�ستاذ الدكتور /ر�شدي �صالح �أ�ستاذ الإقت�صاد بكلية احلقوق 6م.
•ندوة بعنوان مناق�شة ديوان «ر�سائل مل يكتبها جربان»
لل�شاعر� /أحمد �إبراهيم 6.30م.

الأربعاء 1/13

ندوة بعنوان مناق�شة املجموعة الق�ص�صية «علبة الأحالم»
للكاتبة /عزة عز الدين 6.30م.

الأربعاء 1/20

�سل�سلة ندوات «تراث التنوير فى ال�رشق و الغرب»-
ندوة بعنوان «التنوير فى الفكر العربي احلديث» تقدمي �أ.د�.أ�رشف من�صور6.30م .

الأحد 1/24

حفل �شعري لإلقاء ق�صائد لل�شاعر رامي زين و ال�شاعر و�سيم عبد اخلالق
مب�صاحبة عازف العود الفنان  /با�سم عبد احلميد 6.30م.

الإثنني 1/25

ال�صالون الأدبي «�ضابط لكني �شاعر»
لل�شاعر اللواء /حممد حامت حممود 6.30م.
� 1شارع ف�ؤاد ،بجوار نقطة �رشيف ،الإ�سكندرية ت34956633:

مركز طلعت حرب الثقافي

من � 3إيل 1/8

معر�ض ت�صوير ملجموعة من طالب ق�سم الرتبية الفنية -
كلية الرتبية النوعية جامعة عني �شم�س 5م.

الأحد1/10
معر�ض فنى بعنوان (فكرة) �إبداعات �شبابية 5م.
ال�سبت1/23,16
12ظ.
ور�شة ت�شكيل جم�سم نحت بارز
الأحد 1/24

مركز الحرف التقليدية بالفسطاط

املعر�ض الدائم ملنتجات املركـز

(اخلزف  -نحا�س  -خيامية  -حلى  -جنارة)
دورة بيت جميل بالتعاون مع مدر�سة الأمري ت�شارلز للفنون التقليدية
ال�سبت والإثنني والأربعاء 4-10ع�رصاً.

Relief

معر�ض فنى بعنوان املو�سيقى التعبريية فى
�أعمال ح�سني بيكار 5م.

ايام ال�سبت والإثنني والأربعاء من كل �أ�سبوع:

دورة حمو الأمية وتعليم الكبار �أ .عادل عبداملعطى حممود هيئة حمو الأمية
مركز طلعت حرب 4-2م
�ش ال�سيدة نفي�سه منطقة زينهم ت23622647 :
بيت الهراوى «بيـت العود العربـى»

ال�سبت والأربعاء من كل �أ�سبوع

تدري�س �أق�سام بيت العود العربي الكماجنه وال�ساز والعود
واملاندولني “4م8-م”.

ال�سبت واخلمي�س من كل �أ�سبوع
تدري�س النظريات املو�سيقية �أ .د� .أحمد الطويل“3م5 -.م”.
ال�سبت من كل �أ�سبوع

�1شارع الإمام ،خلف جامع عمروبن العا�ص بالف�سطاط ،م�رص القدمية،
ت27412324:
بيت الغناء العربي «قصر األمير بشتاك»

ال�سبت من كل �أ�سبوع

تعليم ال�صولفيج وقراءة النوتة للمبتدئني �أ/الهام احلاج“3م5 -.م”.

الدورات التدريبية يف جمال الغناء العربي.

خلف اجلامع الأزهر ت25104174 :

�شارع املعز ت27879187:

التدري�س �أونالين

