


الــورش الفنيــة
ال�سبت و الأحد من كل ا�سبوع : 

ور�شة الإن�شاد الدينى للمن�شد حممود التهامى  1ظ. 

الأحد والإثنني والأربعاء  من كل اأ�سبوع :

 ور�شة تعليم العزف على الآلت املو�شيقية من �شن 10 �شنوات حتى 18�شنة 1-3م

الأحد و الثالثاء من كل اأ�سبوع : 

ور�شة الفن الت�شكيلى من �شن 7 �شنوات حتى12�شنة 10.30�شباحًا. 

الأربعاء و اخلمي�س من كل اأ�سبوع : 

 ور�شة الفن الت�شكيلى من �شن 13 �شنوات حتى20�شنة 10�شباحًا. 

الأحد و الثالثاء واخلمي�س من كل اأ�سبوع : 

ور�شة كورال ق�شر الأمري طاز: 4م.   
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األحد 7/15
حوار الطبول من اأجل ال�شالم 

فرقة الطبول النوبية والآلت ال�شعبية 

امل�شرية 8م 

األحد 7/22
اإحتفاًل باأعياد ثورة يوليو املجيدة 

فرقة ر�شالة �شالم الدولية لالإن�شاد 

الدينى واملو�شيقى الروحية  8م

فرقة التنورة التراثية
 اأيام ال�شبت و الإثنني والثالثاء 

والأربعاء من كل اأ�شبوع 7,30م. 
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األحد 7/15
 اإفتتاح اأ�شبوع الأفالم الكورية 

بالتعاون مع املركز الثقافى الكورى

 وي�شتمر حتى 7/19 

الخميس 7/5
 �شالون ال�شينما الوثائقية

 للمخرج اأحمد فوؤاد دروي�ش 

)رباعيات اأفالم م�شر كما مل تراها( 6م. 

السبت 7/7
 نادى ال�شينما الفريقية 6م. 

الخميس 7/19
نادى ال�شينما الهندية 6م. 

الخميس 7/26
 احتفال بالذكرى العا�شرة 

للمخرج الكبري يو�شف �شاهني 6م 

اإلثنين 7/30
 نادى �شينما دول البحر  املتو�شط  6م
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مهــرجان
 أجــازة سعــيدة لألطفــال

خالل الفرتة من 7/8 وحتى 7/14: يت�شمن: 

ور�ش فنية لالأطفال + عرو�ش فنية وعرو�ش 

اأفالم ر�شوم متحركة. 

من ال�شاعة 5 م�شاًء وحتي الثامنة م�شاًء

ر�شم الإ�شرتاك 50 جنيه فى اليوم

الثالثاء7/3
ندوة التوثيق املعمارى الفوتوغرافى 

مع الفنان بول�ش ا�شحق 7م

الثالثاء 7/10
 اأم�شية فهم املعانى وراء املبانى 

مع املعمارية علياء ن�شار 7م

الثالثاء 7/17
 �شالون ثقافى "الأثر" الواقع واملاأمول

 مع اأ.اأبوالعال خليل 7م

الثالثاء 7/24
 حما�شرة احلدائق الرتاثية  

مع د.هالة زكى 7م

الثالثاء 7/31
 حلقة نقا�ش ا�شتخدام منوذج الإنياجرام لفهم 

منط �شخ�شية املعمارى وتاأثريها على دوره فى 

منظومة العمل مع املعمارى اأحمد د�شوقى 7م
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الخميس 7/12 
 �شالون مقامات بال�شرتاك

 مع الربنامج الإذاعى 

الثقافى لالإذاعة امل�شرية

 احتفاًل بذكرى موؤ�ش�ش

 بيت الغناء العربى

 الفنان حم�شن فاروق 7م. 

الخميس 7/26
 حفل �شباب بيت الغناء العربى 

للفنانة داليا فوؤاد 

والفنان حممود عبد احلميد 7م
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األحد 7/8
 حفل فنى لفرقة جنوم الطرب قيادة الفنان 

م�شطفى اأحمد 8م- �شعر التذكرة 50جنيه

األحد 7/22
 اأم�شية ثقافية وفنية حول 

اأغانى اأم كلثوم الوطنية 

مع ال�شاعر اأ. جالل عابدين -

 ال�شاعر د. حممود ح�شن -

 ال�شاعر د. ثروت �شليم 7م

المدرسـة العربيـة للسينمـا و التليفزيـون

الخميس 7/26
 امتحانات »ال�شيناريو- الإخراج- الت�شوير- ال�شوت و املونتاج« 

برئا�شة اأ.د. منى ال�شبان - ر�شوم المتحان للمادة الواحدة 500 جنيه للم�شريني 

و 500 دولر لغري امل�شريني - تقام المتحانات فى متام العا�شرة �شباحًا 

مبركز طلعت حرب الثقافى. 

للمزيـد مـن املعلومـات: برجــاء زيارة املوقع الإلكرتونى

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

)اأ.د. منى ال�شبان(

�شارع �شيخون - ميدان �شالح الدين - القلعة
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 7/12 ،11
ور�شة عمل للفنان الأردنى

 طارق اجلندى 4ع�شرًا

7/12
حفل لنتاج الور�شة ومناق�شة كتاب 

الفنان طارق اجلندى 8م

 أيام السبت واإلثنين و األربعاء 

من كل أسبوع “4م.- 9م.” 
تدري�ش كادر اأ�شاتذة بيت العود العربى 

تعليم نظريات العود للمتقدمني

 اأ.د. اأحمد يو�شف: 

أيام السبت و الخميس 

من كل أسبوع »3م- 6م« 
تعليم نظرياتى العود للمبتدئني 

اأ. اإلهام احلاج: اأيام ال�شبت من كل اأ�شبوع 

»5م- 6م«
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اإلثنين 7/2
 ندوة توعية وور�شة تدوير خملفات بالتعاون مع جهاز �شئون البيئة 12ظ

السبت 7/7
 عر�ش م�شرحية اللعبة ال�شقية بالتعاون مع م�شرح العرائ�ش البيت الفنى للم�شرح 7م

اإلثنين 7/9
- ندوة توعية وور�شة تدوير خملفات بالتعاون مع جهاز �شئون البيئة 12ظ

                - نادى �شينما الأطفال 5م

األربعاء 7/11
 “ور�شة فنية لت�شنيع احللى” بالتعاون مع جماعة فر�شان - 

كلية الفنون اجلميلة 12ظ

السبت 7/14
 ندوة مع كاتبة الأطفال زهراء �شالمة 1ظ

         - حفل فنى لفريق جمموعة احلفنى لذوى القدرات اخلا�شة 7م

اإلثنين 7/16
 - ندوة توعية وور�شة تدوير خملفات بالتعاون مع جهاز �شئون البيئة 12ظ

 - نادى �شينما الأطفال 5م
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األربعاء 7/18
 ور�شة حفائر بالتعاون مع اإدارة التنمية الثقافية والوعى الآثرى 12ظ

الخميس 7/19
 اأم�شية �شعرية غنائية فى حب فوؤاد حجاج “فوؤاد حجاج اأنني و�شجن”

 + تكرمي لل�شاعر الكبري  7م

السبت 7/21
- ندوة مع كاتب الأطفال. حممد �شلبى 1ظ

              - �شالون »ذاكرة الوطن.... م�شروع للم�شتقبل« 

مبنا�شبة الحتفال بذكرى ثورة 23يوليو 7م

األربعاء 7/25
حدوتة اآثرية بالتعاون مع اإدارة التنمية الثقافية والوعى الآثرى 12ظ

الخميس 7/26
حفل فنى لفرقة »ريجا كايرو« بقيادة الفنان يا�شر اأنور 

مبنا�شبة الحتفال بذكرى ثورة 23يوليو 7م

السبت 7/28
  - ندوة مع دكتور. هدى الأن�شا�شى 1ظ

           - عر�ش م�شرحى لالأطفال بالتعاون مع م�شرح العرائ�ش - 

             البيت الفنى للم�شرح 7م

1819

الجمعة من كل أسبوع
عر�ش الأراجوز وخيال الظل 

تاأليف واإخراج د. نبيل بهجت 7,30م

األحد من كل اسبوع 
 فرقة النيل لالآلت ال�شعبية

 اإخراج /عبد الرحمن ال�شافعي: 7,30م. 

الــور�س الفنيــة

ور�شة العرائ�ش:

 اأيام اجلمعة من كل اأ�شبوع 4م. 
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األحد 7/8 
اأم�شية �شعرية ي�شارك فيها ال�شعراء

 عبد ال�شتار �شليم - �شعدنى ال�شالمونى - �شماح 

هالل تقدمي ال�شماح عبداهلل 7م

األحد 7/22
 �شالون ال�شاعر اأحمد عبد املعطى حجازى 

ي�شارك فيها د.�شاكر عبد احلميد - 

د. �شعيد توفيق - اأحمد اجلناينى 7م
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الفنون التشكيلية
األحد من كل اسبوع 11ص

 ور�شة اأ�شغال فنية  ا�شراف اأية �شيف الن�شر

السبت والخميس 4عصرًا ، الثالثاء 1ظهرًا
 ور�شة فنون حرفية وتراثية اإ�شراف/ هالة اأنور

السبت والخميس من كل أسبوع 6-8مساًء
ور�شة ت�شوير "ر�شم" اإ�شراف دعاء فتحى

األحد والثالثاء من كل أسبوع 11-1ظهرًا 
ور�شة ت�شوير فوتوغرافيا وفيديو اإ�شراف ولء اأ�شرف

السبت والخميس من كل أسبوع 2-4 عصرًا 
ور�شة فوتو�شوب "ل للعنف نعم للت�شامح" اإ�شراف هدى �شالح - عال �شالح

الورش الثقافية
الثالثاء 11-1ظهرًا ، الخميس 3-5مساًء

ور�شة تنمية مهارات "ل للعنف نعم للت�شامح" اإ�شراف اأ.مروة عطية 

األربعاء 11صباحًا
ور�شة توعية بيئية "نقطة نقطة حافظ عليها" 

بالتعاون مع جمموعة التوعية البيئية وزارة البيئة.
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السبت والخميس من كل أسبوع
 12-3عصرًا:

 ور�شة حكى لل�شغار - 

اإ�شراف فاطمة �شيد

الرحالت
األحد 7/8 - 11صباحًا 

 جولة "كل �شبيل حياة" للتعرف على الأ�شبلة 

مبنطقة الغورية

األحد 7/29 - 11صباحًا 
جولة للتعرف على اآثار �شارع املعز "حكاية اأثر"

 بالتعاون مع اإدارة الوعى الأثرى قطاع الآثار 

الإ�شالمية والقبطية.

أنشطة المسرح
اإلثنين واألربعاء من 2- 4 عصرًا 

 ور�شة م�شرح ال�شغري 

اإ�شراف اأ. زينب �شرف الدين - اأ.هاجر �شرف الدين

شارع الشريفين

الخميس 19 يوليو 6مساًء
- ور�شة عمل لالأطفال وال�شباب عن عمارة و�شط البلد  

حتت اإ�شراف بيت املعمار امل�شرى

- عزف مو�شيقى لعدد من طالب بيت العود العربى 

الخميس 26 يوليو
- ور�ش فنية متنوعة لالأطفال اإ�شراف �شندوق التنمية الثقافية

 ومب�شاركة كليات الفنون املختلفة

- ور�شة حكى )حكايات �شوارع وميادين و�شط البلد(

- عر�ش الأراجوز وخيال الظل
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القسم الثقافى 
l 4 /7: ندوة بعنوان مناق�شة رواية » يوم مقتل اخلليفة« للكاتب د. عمرو العرو�شي

 يناق�شها الناقد/ �شوقي بدر يو�شف اأ.د. حممد عبد احلميد خليفة 

يدير اللقاء الكاتبة والناقدة. اإميان الزيات مب�شاركة نخبة من اأدباء الإ�شكندرية.

 ال�شاعة 7 م�شاء بقاعة توفيق احلكيم .

l 18 /7: ندوة كاتب و كتاب )مبدعى اأدب الطفل( مناق�شة كتاب »جيمى فريل وال�شيدة ال�شابة« 

من احلكايات ال�شعبية الأيرلندية ترجمة ومناق�شة اأ/ مي�شرة �شالح الدين 

يدير اللقاء اأ/ منى مللوم كاتبة وناقدة اأدب طفل ال�شاعة 7 م بقاعة توفيق احلكيم .

l 7/25: ندوة ومناق�شة رواية »�شدو الأفاعي« للكاتب د. ح�شن حممود يناق�شها

 اأ.د. �شحر �شريف الناقدة د. عبري خالد 

يدير اللقاء الكاتب/ ر�شاد بالل ال�شاعة 7 م�شاء بقاعة توفيق احلكيم.

قسم المسرح
l 7/1حتى 7/7 ور�شة تاريخ النيمي�شن  د. اأحمد بركات من ال�شاعه 11 �ش 

l 5 و7/6عر�ش م�شرحية » حتت الإن�شاء « )نتاج �شتوديو املمثل (الدخول جمانًا .ال�شاعة 7م .

l 7/10 حفل مدر�شة ت�شايكوف�شكى .ال�شاعه 5 م - 9م 

l 11 و12و13و14و7/15 عر�ش م�شرحية » اأنا كارمن « اإخراج/ �شماء اإبراهيم

 بالتعاون مع م�شرح الطليعة البيت القومى للم�شرح . ال�شاعة 7م .

l 18و 7/19 عر�ش م�شرحية »ل�شه ب�شاأل« اإخراج/ حممد مر�شى

 �شعر التذكرة 15 ج . ال�شاعة 7م .
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l 20 و 21 و 22 /7 عر�ش م�شرحية » خرابة تيتو «

  اإخراج/ جمال ياقوت �شعر التذكره 50ج . ال�شاعة 7م .

7/26: حفلة بالتعاون مع جمعية دنيتنا للمكفوفني لبنات نور اأ�شكندرية للمكفوفات 

�شعر التذكرة 20 ج ال�شاعة 7م 

قسم السينما 
 16 و 17 /2018/7 عر�ش اأفالم كورية بالتعاون مع املركز الثقافى الكورى بالقاهرة ال�شاعه 6م

ورش األطفال الصيفية               
l ور�شة ر�شم وتلوين وق�ش ولزق: من �شن 6 - 10 �شنوات 

اأ -  اأ/غادة ب�شيونى الأحد و الثالثاء من ال�شاعة 10 - 12 م 

ب- اأ/مروة عادل الإثنني واخلمي�ش من ال�شاعة 12- 2 م

l ور�شة ر�شم وتلوين واأ�شغال فنية: من �شن 10- 13 �شنة 

اأ/ مروة حجازى الأحد والأربعاء من ال�شاعة 10-12 م

اأ/ مروة عادل الأحد والأربعاء من ال�شاعه 5 - 7 م 

- ور�شة ر�شم وتلوين: من �شن 13 - 16�شنه اأ. د. حممد عبد ال�شالم ال�شبت من ال�شاعة 5 - 8 م 

الورش الموسيقية
- ور�شة الكمان اإ�شراف د. حم�شن اأبو العال ال�شبت والثالثاء من كل اأ�شبوع ال�شاعة 12م

الورش الفنية 
- ور�شة الباليه اإ�شراف اأ/ زيزيت ال�شبت 1 -6 م والأحد والإثنني والأربعاء ال�شاعة 4 م

- ور�شة باليه اإ�شراف/ مى �شعد يوم الأحد واخلمي�ش ال�شاعه 5 م

- بيت العود الإثنني واخلمي�ش من ال�شاعة 11�ش - 5م
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