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األحد 8 /1: حفل “حوارعلى ضفاف النيل مصر..جنوب السودان” فرقة الطبول النوبية واآلالت 
الشعبية وفرقة أورباب لإليقاعات والفنون الشعبية.. جنوب السودان”
 إشراف الفنان/ انتصار عبد الفتاح بالتعاون مع مؤسسة حوار - 8م. 

“سعرالتذكرة 15جنيه للمصريين – 38,50جنيه لألجانب”

الخميس 12 /1: عرض “الفرقة القومية للفنون الشعبية” بالتعاون مع البيت الفني للفنون الشعبية 
واالستعراضية -8م. “سعرالتذكرة 15جنيه للمصريين – 38,50جنيه لألجانب”

الخميس 19 /1: عرض “فرقة رضا للفنون الشعبية” بالتعاون مع البيت الفني للفنون الشعبية 
واالستعراضية - 8م. “سعرالتذكرة 15جنيه للمصريين – 38,50جنيه لألجانب”

الجمعة 20 /1: االحتفال بذكرى زكريا أحمد ومنير مراد – فرقة جوهرة الشرق 
قيادة المايسترو/ أيمن محى الدين – الفنان /حسام حسني  والفنانة/ حسناء كمال - 8م. 

“سعر التذكرة 130جنيه”

األحد 22 /1: حفل الفنانة/ نادية مصطفى- قيادة الفرقة الموسيقية المايسترو/ مدحت حميده – 8م
“سعرالتذكرة 180 جنيه”

الخميس والجمعة 26، 27 /1: حفل خاص
األحد29 /1: حفل لفرقة رسالة سالم “فرقة سماع لإلنشاد 

والموسيقى الروحية – مجموعة التراتيل واأللحان القبطية –  مجموعة 
الترانيم الكنائسية أكابيال –  مجموعة إندونيسيا لإلنشاد” إشراف الفنان/ 

انتصار عبد الفتاح بالتعاون مع مؤسسة حوار- 8م.
“سعرالتذكرة 15جنيه للمصريين – 38,50جنيه لألجانب”

السبت واألربعاء من كل أسبوع: فرقة التنورة التراثية
بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة - 8م

          “سعرالتذكرة 15جنيه للمصريين – 9٤ جنيه لألجانب”

قبة الغوري : 111 �شارع الأزهر، الغورية،  ت: 25060227

التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة
السبت واألربعاء من كل أسبوع -7م.

»سعر التذكرة 15جنيه للمصريين– 9٤جنيه لألجانب«
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الخميس 1/19: حفل الفنان/ ه�سام ع�سام “ليلة مع العود امل�سري”

65جنيه”– 8م التذكرة  “�سعر 
الخميس 1/26: حفل الفنان/ كرم مراد “مو�سيقى واأغاين نوبية”– 8م

الجمعة 1/27: حفل فرقة  “Los Gitanos” جمموعة من االأغاين االأ�سبانية والراي

 قيادة الفنان/ اأحمد عبدالرحمن- 8م.
السبت 1/28: ندوة بعنوان “عمارة املدار�ض االإ�سلمية وتاريخها” 

اأ/ يو�سف اأ�سامة بالتعاون مع بيت املعمار امل�سرى - 6م.

الورش الفنية
السبت والثالثاء من كل أسبوع: 

ور�سة مدر�سة االإن�ساد الديني واالبتهال للمن�سد/ حممود التهامى - 1ظ.
السبت والخميس من كل أسبوع: ور�سة كورال ق�سر االأمري طاز– اإ�سراف اأ/هبة رم�سان -4م.

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

 اأ/ خالد املر�سفى – 2ظ.
الخميس من كل أسبوع: ور�سة فنون ت�سكيلية اإ�سراف اأ/ ح�سام حممد – 2ظ.

المعارض:
األحد 1/29:  افتتاح معر�ض بعنوان “اإبداعات باالأنافورة” 

لفنانى جمعية املحافظة على الرتاث امل�سرى وي�ستمر حتى 2 فرباير 2023

مركز االإبداع الفني بالقاهرة �ساحة دار االأوبرا, ت: 27363446ق�سر االأمري طاز: 17 �ض ال�سيوفية - متفرع من �سارع ال�سليبة - حي اخلليفة ت: 25142581

المسرح

على مدار الشهر: عر�ض م�سرحية “ �سابوه” تاأليف واإخراج/ اأحمد حمي
من خريجي “�ستوديو املمثل” مركز االإبداع الفني

القاعة المتعددة األغراض

الجمعة 1/20: ندوة اأرواح يف املدينة مع الكاتب ال�سحفي اأ/حممود التميمي مع ق�سائد 
من وحي املدينة لل�ساعر الكبرياأ/ جمال بخيت بالتعاون مع بيت املعمار امل�سرى - 6م.

6م.  - القعيد  يو�سف  االأ�ستاذ/  حمفوظ” مع  جنيب  األحد 1/29: “�سالون 

مدرسة الرقص

اإلثنين والثالثاء31،30 /1: اختبارات مدر�سة الرق�ض احلديث- من 6: 9م
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اإلثنين 1/9: نادي الكتاب مع جمموعة و�سل ومناق�سة كتاب »االأعمدة ال�سبعة 
لل�سخ�سية امل�سرية«.. مع م/ هاين ميلد حنا و د/ اإبراهيم مدين – 6م

السبت 1/14: بالتعاون مع مدر�سة خزانة للرتاث »م�سايخ العجم«
 د/ حممد قدري - 6م.

السبت1/21: ندوة ومعر�ض »ت�سكيل الفراغ التاريخي
 د/ دينا املهدي واأعمال مدر�سة القاهرة للرتاث

 )ي�ستمر املعر�ض ملدة اأ�سبوع حتى يوم ال�سبت 28 /1(- 6م.

السبت 1/28: - ور�سة العمارة التفاعلية )البناء باحلجر(
 املعماري/ �سريف اأبوزيد – 11�ض.

- حلقة نقا�ض »العمارة  كائن حي« م/ اأحمد د�سوقي – م/ اأحمد �سري-6م.

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

الخميس1/12: �سالون مقامات بيت الغناء العربي  بعنوان“عبد العظيم 
حممد.. ح�سور اليغيب” مائة عام على امليلد, باال�سرتاك مع الربنامج الثقايف 

باالإذاعة امل�سرية” �سيف ال�سالون املاي�سرتو د/اإيهاب عبد ال�سلم 
ثم فا�سل مو�سيقي  مع الفنان/ حميي �سلح – 7م.

الخميس 1/19
 االحتفال بذكرى ميلد

 عبد العزيز حممود  
يقدمها الفنان/ اأحمد الوزيري وفرقته املو�سيقية 

وباقة من اأجمل اأغانى املو�سيقى العربية- 8م. “�سعر التذكرة 65جنيه”

األحد 1/29: حفل الفنانة اآيات فاروق وفرقتها املو�سيقية -8م. 
65جنيه” التذكرة  “�سعر 
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األحد1/1:  �سالون ال�ساعر/ اأحمد عبد املعطي حجازي 
بعنوان )احل�ساد ال�سعرى لعام 2022(- 7م.

األحد 1/8: - ور�سة �سعراء جامعات م�سر-5م
-اأم�سية �سعرية ل�سعراء جامعات م�سر – 

و�سعراء االإ�سماعيلية- 7م.

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

األحد 1/1: اأرواح يف املدينة “القاهرة 1922 وعر�ض فيلم “بني الق�سرين”
 اأ/حممود التميمي بالتعاون مع بيت املعمار امل�سرى - 6م.

الخميس 1/5: �سالون ال�سينما مع املخرج/ اأحمد فوؤاد دروي�ض, وعر�ض مناذج من 
املو�سيقى الت�سويرية يف ال�سينما امل�سرية” فوؤاد الظاهرى, على اإ�سماعيل, بليغ حمدى, 

اآندريا رايدر” -  6م.

السبت 1/7: نادي ال�سينما االأفريقية - 6م.

الخميس 1/12: نادى ال�سينما الهندية بالتعاون مع �سفارة الهند – 6م.

السبت1/14: نادى ال�سينما املُ�ستقلة بالتعاون مع املركز القومي لل�سينما -6م.

السبت 1/21: نادى �سينما الطفل »الكارتون امل�سرى«- 12ظ.
الثلثاء 1/24:حفل خا�ض

السبت 1/28: عرو�ض جمعية الفيلم - 6م.

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

األحد 1/29: - ندوة »اأحت�سر للأخ�سر« 
بالتعاون مع وزارة البيئة كيفية احلفاظ علي البيئة -11�ض.

- ا�ستعرا�ض لفريق االإبداع  الفني تدريب اأ/ �سامية �سنودة اأ/ اأمل عبدالفتاح- 12ظ.

الورش الفنية

الجمعة 1/27،13:  ور�سة ر�سوم متحركة م/ اأحمد مدبويل »ت�سميم �سخ�سيات« -2ظ.
اجلمعة من كل اأ�سبوع: تعليم اللغة االإجنليزية مع اأ/هالة دويدار

 مدرب معتمد اجلامعة االأمريكية بالقاهرة – 1ظ.
-ور�سة الوعي بالذات والتعامل مع االآخرين اإ�سراف اأ/ مينى ع�سام- 2ظ.

-ور�سة �سناعة ُحلي من ال�سلك اإ�سراف اأ/ اإ�سراء عماد  -3م.
ال�سبت من كل اأ�سبوع :- ور�سة التاتينج اأ/ �سها علي - 2ظ.

-ور�سة فنية ر�سم واأ�سغال فنية مبنا�سبة راأ�ض ال�سنة امليلدية اإ�سراف اأ/اأمانى ر�سا - 4م.

األحد من كل أسبوع:ور�سة فنية وتنمية مهارات لذوى القدرات اخلا�سة »ر�سم واأ�سغال فنية «  
اإ�سراف اأ/ داليا ال�سربينى- 12ظ.

الخميس من كل أسبوع: ور�سة قراءة وحكى - 1ظ.
اجلمعة وال�سبت من كل اأ�سبوع: ور�سة كورال طلعت حرب تدريب اأ/ دعاء عطية - 1ظ.

السبت 1/7: نادى �سينما االأطفال وور�سة ر�سوم متحركة مع اأ/ عطية خريي - 1ظ.
- ندوة  » العلج بالطب ال�سينى“ مع د /يحي فوزى – 4م

- ندوة » احلكي على األ�سنة الطري واحليوان« للدكتور/ ي�سرى عبد الغنىي واأ.د.عفاف طلبه- 5م.

السبت 1/14:- جل�سة اليوجا والتاأمل وال�سحة واالإن�سان مع د/ ناجي طوبيا -3م.
- ندوة بعنوان » كيفية بناء وتنمية الذكاء«  د/ طارق االأفندي - 4م.

- اأم�سية ثقافية بالتعاون مع نادى الق�سة - 5م.
- ندوة بعنوان »علم الرقم«  مع اأ/ اأماين غايل – 6م

السبت1/21: ندوة بعنوان اآثار رحلة العائلة املقد�سة يف م�سر
تقدمي اأ.د.جمال عبد الرحيم  اأ�ستاذ االآثار االإ�سلمية والقبطية – 3,30م.

- ال�سالون الثقافى..ذاكرة الوطن بعنوان« عيد الن�سر يف ذاكرة الوطن ودور ال�سرطة امل�سرية 
التاريخي عرب الع�سور« يديره اأ/حممد ال�سافعي–6:30م.

السبت 1/28: ندوة حكى  للأطفال مع االأ�ستاذة زهراء �سلمة – 1ظ.
- ندوة بالتعاون مع جمعية اإميحوتب بعنوان »التقومي ال�سيني للعام اجلديد “ 

يقدمها دكتور فوزى طه –4م.
- حفل لفريق كورال مركز طلعت حرب الثقافى قيادة اأ/ دعاء عطية - 7م.
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بيت الهراوي )بيت العود العربي( خلف اجلامع االأزهر ت: 25104174

السبت 1/28: حفل الفنان/ ماريو �سعيد - “�سعر التذكرة 40جنيه”7:30م.

السبت من كل أسبوع
- تدري�ض النظريات املو�سيقية للمتقدمني اإ�سراف د. مروة عمرو عبداملنعم - 3م.

- تدري�ض ال�سولفيج للمبتدئني اإ�سراف اأ/الهام احلاج -4م.
 - بروفة جماعية وور�سة عمل اأ/ اإ�سلم طه - 7م.

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

الثالثاء1/3: حفل فرقة ق�سر الغوري للمو�سيقى العربية - 7م.

األحد 1/8: رحلة جنيب حمفوظ ال�سينمائية »اأغانى االأفلم« - 7م.

الخميس 1/19:حفل فرقة »كردان«قيادة الفنان/على املن�سي- 7م.
»�سعر التذكرة 65جنيه« 

الخميس 1/26:حفل فرقة »اخلان«قيادة الفنان/ فادى املغربي- 7م.
»�سعر التذكرة 65جنيه«

األحد من كل أسبوع: فرقة »النيل للآالت ال�سعبية« بالتعاون مع الهيئة 
العامة لق�سور الثقافة- موؤ�س�ض الفرقة الراحل عبد الرحمن ال�سافعى - 7م.

الجمعة من كل أسبوع : عر�ض »للأراجوز وخيال الظل« فرقة وم�سة – 
موؤ�س�ض الفرقة د. نبيل بهجت - 7م.

بيت ال�سحيمي اجلمالية, حارة الدرب االأ�سفر, �سارع 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�سة االأمري ت�سارلز للفنون التقليدية

السبت واإلثنين واألربعاء 10-4 عصًرا

15

مركز  احلرف التقليدية بالف�صطاط:1�صارع الإمام، خلف جامع عمروبن العا�ص  بالف�صطاط، م�صر القدمية،  ت:27412324
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مركز احلرية للبداع باالإ�سكندرية 1 �سارع فوؤاد, بجوار نقطة �سريف, االإ�سكندرية  ت:34956633

الثالثاء 1/3: ندوة بعنوان »دور الدولة يف اإعداد وتاأهيل ال�سباب ل�سوق العمل« املتحدث 
امل�ست�سار /مدحت الغمراوي وكيل وزارة القوي العاملة تقدمي د/اإبراهيم عبد اهلل  - 6,30م .

األربعاء 1/18/4: ور�سة اأكوا لتنمية الكتابة االإبداعية الدورة الثانية 
)اأ�سهر اأربع قواعد حول �سخ�سيتك الروائية تكتب بها رواية ناجحة(

 )اجلزء االأول (ال�سخ�سية ت�ستعد حلل م�سكلتها
)اجلزء الثاين ( البطل يف الرواية - كيف تر�سم �سخ�سيته من اخلارج والداخل؟ 

     1/18: )اجلزء االأول( تطبيقات عملية على اآليات حل ال�سخ�سية 
) اجلزء الثاين( البطل والبطل امل�ساد - تقدمي  اأ.د.  �سحر �سريف 

و  اأ.د.  حممد عبد احلميد خليفة– 6,30م.

األحد 1/8: ندوة بعنوان »مناق�سة رواية خذها »الفائزة بجائزة توفيق بكار التون�سية 
للأديب/ حممد عبا�ض علي - مناق�سة اأ.د.  بهاء ح�سب اهلل 

تقدمي االأديب/ منري عتيبة -6,30م .

اإلثنين 1/9: ندوة بعنوان »مناق�سة رواية  ال�سفحات االأخرية »للكاتب حممد اأني�ض 
مناق�سة اأ.د. حممد عبد احلميد خليفة تقدمي د/ اأدهم م�سعود القاق-6,30م. 

األربعاء 1/11: ندوة بعنوان »جتليات االإ�سكندرية بني املا�سي و احلا�سر«
اأواًل:ما�سي االإ�سكندرية العريق : الكوزموبوليتانية– االإ�سكندراالأكرب - ن�ساأة املدينة :احلقبة 

الهليني�ستية, املتحدث اأ.د.عزت قادو�ض اأ�ستاذ احل�سارة الرومانية واالإغريقية بجامعة 
االإ�سكندرية تديرالندوة د/ اأمنية �سلح

ثانًيا: احلا�سرال�سكندري: من اأدب البحر: املتحدث ال�ساعر/ اأحمد ف�سل �سبلول ,
تعقيب د/ حممد �سحاتة

ثالثا: اإ�سراقات اإبداعية:الناقدة/ �سحرالنحا�ض والكاتبة/ نريمني دمي�ض.
رابعا: حكايات اأهايل الثغر: مع االأ�ستاذ/ ح�سني عبا�ض تقدمي اأ/  اإخل�ض عبد املح�سن - 6م.

األحد1/15: ملتقى احلرية ال�سعر لل�سعراء د/ حممد �سحاته – عبداللطيف اجلوهري – 
عاطف اجلندي - كمال مهدي – اآمال ب�سيوين –عاطف عبد احلميد- مني خ�سر –

 عاطف احلناوي- حممد فراج – جلل اأبو خليفة, تقدمي ال�ساعر/ اأ�سرف د�سوقي علي- 6:30م .

الخميس1/19: ندوة بعنوان »مناق�سة املجموعة الق�س�سية اأحوال للروح« للأديب/ حممد 
عطية حممود و مناق�سة الناقد د. اأحمد جمال ناجي مدر�ض البلغة بق�سم اللغة العربية 

كلية اآداب االإ�سكندرية واالأديب والناقد/ اأحمد حنفي 
تقدمي االأديبة / منى من�سور – 6,30م .
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اإلثنين1/23: ندوة بعنوان »املواد واملباين الذكية ..اآفاق بلحدود«
 املتحدث اأ.د. نا�سردروي�ض اأ�ستاذ الهند�سة االإن�سائية بكلية الهند�سة بجامعة اال�سكندرية 

تقدمي د.م/ح�سن لطفي رئي�ض جلنة ال�سناعة والطاقة 
وع�سو جمل�ض نقابة املهند�سني باال�سكندرية - 6:30م.

السبت 1/28: احتفالية عيد ال�سرطة 71 �سالون »�سابط لكني �ساعر«
تقدمي اللواء ال�ساعر/ حممد حامت يو�سف .- 6,30م .

الثالثاء من كل أسبوع حتي1/10: ور�سة كتابة ال�سيناريو 
تقدمي الكاتب د. اأحمد �سماحة - ال�سن من 16�سنة - 6م .

اإلثنين من كل أسبوع من 1/23 حتي 2/12: مدينة احلواديت )اجلزء الثاين( 
ور�سة كتابه للق�سة امل�سورة للأطفال تقدمي الكاتبة/ اإميان ال�سيمي - 6م .

حفالت

السبت 1/28:حفل »مو�سيقى اجليتار« – متدربي ور�سة اجليتار باملركز 
حتت اإ�سراف اأ/ اأحمد عبد الرحمن- 8م - الدخول جماًنا.

الورش الفنية

الخميس من كل أسبوع: لقاء م�سروع فوتوغرافيا »كارت بو�ستال«
 بالتعاون مع موؤ�س�سة عد�سة للت�سوير الفوتوغرايف - 5 م .

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

األحد واألربعاء من كل أسبوع :ور�سة فنون امل�سرح لذوي القدرات اخلا�سة 
اإ�سراف اأ/حممد رم�سان – اأ/ع�سام اأحمد بدوى - 11�ض.

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

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

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

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

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

األربعاء من كل أسبوع: ور�سة تعليم اأ�سول الغناء ال�سرقي اإ�سراف اأ/ حممود اأحمد-7م.
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الجمعة1/20: )اأجازتك عندنا( احتفاالت بيت العينى باأجازة ن�سف العام - 11�ض.ويت�سمن:
- )عامل ا�سكرات�ض ( برجمة ت�سميم األعاب و�سخ�سيات وكيفية حتريكها.

- عامل اجلرافيك )ور�سة فوتو�سوب ( وعمل ت�سميمات من اإنتاج االأطفال اأ/ مرمي ا�سلم.
 -م�سرح عرائ�ض بعنوان )حكاياتى(  ا.رحمة حمجوب.

 -�سينما بيت العينى عر�ض افلم للر�سوم املتحركة.
 -يال نلعب ن�صاط ترفيهي وم�صابقات واألعاب.

ال�سبت 1/21: كرنفال بيت العينى -12ظ ويت�سمن«:-
 -)ور�ض فنون ت�سكيلية( التلوين على اجلب�ض اأ/ دعاء فتحي.

 - �سينما بيت العينى عر�ض افلم للر�سوم املتحركة .
- حكى م�سرحي )حكايات ماما �ستو ( اأ/ رحمة حمجوب .

الخميس 1/29: عر�ض للراجوز امل�سرى وور�ض فنية ما�سكات واألعاب ترفيهية متنوعة 
مع اأ/ دعاء فتحي - اأ/ هالة اأنور- 12ظ

من 20 – 1/31 عدا السبت واألحد: - ور�صة فنون واتيكيت لل�صغار يالنلعب »ن�صاط ترفيهى« 
اإ�سراف اأ/ ميار اأحمد - 11�ض.

1/24،23،21،20: ور�سة حكي »حواديتنا «  مع اأ/رحمة حمجوب – 2ظ.

من 22-1/26: ور�سة فنون ت�سكيلية »موزيك« اإ�سراف اأ/ دعاء فتحى – 1ظ.

 )VOICE OVER ( من 27-1/30: ور�ض تعليم االآداء ال�سوتى
»حكاياتى« حكي وعر�ض م�سرح عرائ�ض اإ�سراف اأ/ هالة اأنور –2ظ.

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

1/10،9،8: احلا�سب االآيل واأ�سلوب حل امل�سكلت اإ�سراف اأ/حممد ح�سني- 4م.

1/30،29،28: ور�سة موزاييك »ف�سيف�ساء« للأطفال اإ�سراف اأ/ندى على- 3م.

من 1/28 وطوال اجازة نصف العام: ور�سة كتابة ق�سة للأطفال 
اإ�سراف اأ/اأ�سرف �سلح ح�سن – 10�ض.

األحد واإلثنين من كل أسبوع: جل�سات تخاطب وتنمية مهارات
 اإ�سراف اأ/والء حممود يو�سف - 2م.

اإلثنين والخميس من كل أسبوع: ور�سة التلوين والق�ض واللزق 
اإ�سراف اأ/نورهان عبداللطيف - 2م.

اإلثنين من كل أسبوع: لقاءات حكايات و�سخ�سيات 
اإ�سراف اأ/ ا�سماء م�سطفى - 4م.

الثالثاء من كل أسبوع: حوار مفتوح )�سل�سلة بلدي اجلميلة(
 اإ�سراف د/ جيهان م�سطفي - 2م.

الخميس من كل أسبوع: لقاء اأجمل ما قراأت مع د. �سامية �سادق - 2م.

مكتبة والد الزعيم جمال عبد النا�سر: باكو�ض ال�سعبي باالإ�سكندرية
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الزيارة يومًيا من 9 ص حتى 4 م
�سعر التذكرة »امل�سريني 5جنيه – طالب 2جنيه« 

»االأجانب 20جنيه – طالب اأجنبي 10 جنيه«

متحف اأم كلثوم: 1 �ض امللك ال�سالح منيل الرو�سة 
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مواعيد املنفذتليفوناأ�سم املنفذم

املجل�ض االأعلى للثقافة - 1
بدار االأوبرا امل�سرية

 27353749
9�ض:4مداخلي 288

ق�سر الفنون - بدار االأوبرا 2
9�ض:2م23415627امل�سرية

9�ض:2م-اأكادميية الفنون - الهرم3

9�ض:5م-جنيب حمفوظ - الغورية4

9�ض:4م-كتخدا - �سارع املعز5

9�ض:4م-زاوية الفجل - �سارع املعز6

متحف اأم كلثوم - ق�سر 7
9�ض:4م23631467املان�سرتلى - منيل الرو�سة

8
مركز احلرية للإبداع 

باالإ�سكندرية -�سارع فوؤاد 
بجوار نقطة �سريف

9�ض:7م4956745

القلعة -داخل قلعة �سلح 9
9�ض:5م-الدين

9�ض:5م333913متحف النوبة - اأ�سوان10

9�ض:5م-متحف اأبو�سمبل - اأ�سوان11

9�ض:5م-القرنة - االأق�سر12

على لبيب-�سارع درب 13
9�ض:4م-اللبانة-القلعة

منافذ بيع �سندوق التنمية الثقافية


