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قبة الغوري
 111 �شارع الأزهر، الغورية،  ت: 25060227
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فرقة التنورة التراثية
اأيام ال�سبت والإثنني والأربعاء 

 من كل اأ�سبوع ال�ساعة 7,30م
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األحد 7/14
فرقة الطبول النوبية والآلت ال�سعبية امل�سرية

األحد 7/21
اأورك�سرتا الأنامل ال�سغرية 

)فرقة مو�سيقية من حمافظة بور �سعيد( 8م

األحد 7/28
 ور�سة مدر�سة �سماع 8م
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قصر األمير طاز
 17 �ش ال�صيوفية - متفرع من �صارع ال�صليبة -

حي اخلليفة ت: 25142581
45

الخميس 7/4
حفل غنائى لفريق كورال ق�صر الأمري طاز 7م

األحد 7/7 ويستمر حتى 7/21
 افتتاح املعر�ش الدوىل للكاريكاتري 

)الدورة ال�صاد�صة(

 بالتعاون مع اجلمعية امل�صرية للكاريكاتري 7م

الثالثاء 7/9
 ن�صاط  طالبى بالتعاون مع جامعة بنى �صويف 

الخميس 7/18
 )فرقة املعهد العاىل للمو�صيقى الكون�صرفتوار( 8م

األربعاء 24- الخميس 25-  
الثالثاء 30 و األربعاء 7/31

عر�ش م�صرحى بعنوان »حكاية وطن«

 مبنا�صبة ذكرى 23 يوليو 

الورش الفنية
ال�صبت و الأحد من كل اأ�صبوع : 

ور�صة الإن�صاد الدينى للمن�صد حممود التهامى  2ظ

الأحد والأثنني والأربعاء من كل اأ�صبوع : 

ور�صة تعليم العزف على الآلت املو�صيقية

 من �صن 10 �صنوات حتى 18�صنة 

اإ�صراف بالل ال�صيخ 2ظ

الأحد والثالثاء واخلمي�ش من كل اأ�صبوع :

 ور�صة اإعداد املمثل وفنون امل�صرح + ور�صة حكى 

واإلقاء اإ�صراف اأحمد زكريا 4م

الأحد والثالثاء واخلمي�ش من كل اأ�صبوع :

 ور�صة كورال ق�صر الأمري طاز اإ�صراف هبة رم�صان 

)الأطفال 12ظ - الكبار 4م( 

اأيام ال�صبت والأثنني والأربعاء من كل اأ�صبوع 

تعليم العود والبزق واملندولني

 تدري�ش كادر اأ�صاتذة بيت العود العربى »4م.- 9م.«
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بيت الهراوى
 »بيـت العود العربـى«

خلف اجلامع الأزهر ت: 25104174

اأيام ال�صبت و اخلمي�ش من كل اأ�صبوع 

تعليم نظريات العود للمتقدمني اأ.د. اأحمد يو�صف:

 »3م.- 6م.« 

اأيام ال�صبت من كل اأ�صبوع 

تعليم نظرياتى العود للمبتدئني اأ. اإلهام احلاج: 

 »5م.- 6م.«
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مركز اإلبداع الفني بالقاهرة
�صاحة دار الأوبرا، ت: 27363446

  الخميس 7/4

)قاعة ال�صينما(

�صالون م�صر املبدعة  مبنا�صبة احتفالت 30 يونيو 

مع ال�صاعر حممد بهجت والفنانة �صمرية عبد العزيز

مب�صاحبة الفنانة فاطمة  حممد علي وفرقتها املو�صيقية ال�صاعة  7م
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بيت المعمار المصرى
�صارع درب اللبانة اأمام جامع ال�صلطان ح�صن، القلعة،  

تليفاك�ش: 0225117043
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 الثالثاء 7/2

 ندوة »الرتجمة املعمارية« مع م. م�صطفى ح�صام 6،30م

السبت 7/6
 نادى القراءة فى فل�صفة العمارة مع م. طارق وجيه و م. حممد عماد 3م

- ندوة »بني الك�صف و اخلفاء«: الإمكانات ال�صعرية لالإ�صاءة املعمارية 6،30م

الثالثاء 7/9
 ندوة »تطبيقات اأهداف التنمية امل�صتدامة فى التعليم املعمارى« مع م. مرييت عماد عزيز 6،30م

الثالثاء 7/16
ندوة »50 عام على والرتجروبيا�ش« مع د. اأحمد رفعت 6،30م

السبت 7/20
 نادى القراءة فى فل�صفة العمارة مع م. طارق وجيه  و م. حممد عماد 3م 

6،30م العزيز  عبد  لبنى  د.  املكان  و  الن�صان  ملحمة  باكو«:  و  القاهرة  مدينتني«..  »ق�صة  • ندوة 
االثنين 7/22

ندوة »احلجر و الب�صر.. �صرق و غرب العتبة« د. حممد فرج 6،30م

الثالثاء 7/30
ندوة »تطور �صور جمرى العيون كمحور ثقافى �صياحى« مع اأ.د. طارق وفيق 6،30م
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األربعاء 7/3
عر�ش الفيلم ال�صينى »الطرف الأول و الطرف الثانى«  بالتعاون مع املركز الثقافى ال�صينى 7م  

الخميس 7/4
 �صالون ال�صينما الوثائقية »العمارة و ال�صينما«  مع املخرج اأحمد فوؤاد دروي�ش 7م 

السبت 7/6
نادى ال�صينما الأفريقية 7م

الخميس 7/11
 نادى ال�صينما الهندية 7م

السبت 7/13
 نادى ال�صينما امل�صتقلة  بالتعاون مع املركز القومى لل�صينما  7م

الخميس 7/18
عرو�ش اأفالم املدر�صة العربية لل�صينما والتليفزيون 7م

السبت 7/20
  نادى الكرتون امل�صرى 12ظ

السبت 7/27
نادى �صينما الطفل بالتعاون مع املركز القومى لل�صينما 12ظ 

اإلثنين 7/29
عرو�ش اأفالم دول البحر املتو�صط 7م قاعة السينما 

مركز الهناجر للفنون
�صاحة دار الأوبرا امل�صرية
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بيت الغناء العربي
»قصر األمير بشتاك«

�صارع املعز   ت:27879187
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الخميس 7/11
�صالون مقامات بال�صرتاك مع الربنامج الثقافى 

بالإذاعه امل�صرية و ي�صاحب ال�صالون التخت ال�صرقى 8م

الخميس 7/18
 حفل �صباب الغناء العربى لالأ�صوات الذهبية  بقيادة د. مدحت عبد ال�صميع 8م 
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فى الفترة من 7/14 حتى 7/18: برنامج اجازة سعيدة
–  عر�ش اأفالم ر�صوم متحركة- عرو�ش فنية  تبداأ الفعاليات فى اخلام�صة م�صاًء و تت�صمن:-  ور�ش فنية متنوعة 

لالأطفال  )فقرات من ال�صريك القومى-  عرو�ش م�صرح عرائ�ش لالأطفال- عرو�ش لل�صاحر و الأراجوز( 

السبت 7/20 : الحتفال بذكرى ثورة يوليو فى �صالون ذاكرة الوطن م�صروع للم�صتقبل 
و يدير ال�صالون الكاتب واملوؤرخ حممد ال�صافعى 7م. 

الخميس 7/25: حفل فنى لفرقة جو »�صوية فن« 7م. 
السبت 7/27: برنامج حلوة يا بلدى رحلة اىل املتحف الإ�صالمى 10�ش. 

األحد واألربعاء من كل أسبوع: ندوة عرب عن نف�صك مع الدكتورة هدى الأن�صا�صى 1ظ. 
الورش الفنية

ال�صبت و اخلمي�ش من كل اأ�صبوع:  ور�صة فنية متنوعة ر�صم و طباعة اإ�صراف / هبة حممد �صمري12ظ

بروفه الكورال بقيادة اأ. دعاء عطية 3م

ور�صة فنية متنوعة ا�صغال فنية وحلى اإ�صراف/ اإميان عبد الرازق 4م

الأحد و الأربعاء من كل اأ�صبوع:  ور�صة اورجامى و اأ�صغال ورقيه اإ�صراف/ هبة اأنور 12ظ

اخلمي�ش من كل اأ�صبوع: تعليم ا�صيا�صيات الر�صم اإ�صراف/ مروة جمدى 12ظ

الأثنني و الربعاء من كل اأ�صبوع: ور�صة ا�صغال جلدية اإ�صراف /اأمرية عبد املنعم 4م 

الأحد من كل اأ�صبوع: ور�صة زراعة 5م

الأثنني من كل اأ�صبوع: عر�ش فيلم لالأطفال 5م- ور�صة كتابة و �صيناريو مع الكاتب خالد جمال 5م

الأحد و اخلمي�ش من كل اأ�صبوع: ور�ش مرج خيط مع الفنان اإبراهيم الربيدى 5م

ال�صبت من كل اأ�صبوع: ور�ش فنية وتنمية مهارات لذوى القدرات اخلا�صة

 اإ�صراف/ األهام عليان – دعاء حممد – �صرين لطفى 10�ش

مركز  طلعت حرب الثقافي
 �ش ال�صيدة نفي�صه منطقة زينهم ت: 23622647

14

اإلثنين 7/1
 ندوة مع كاتبة الأطفال زهراء �صالمة 1ظ

الخميس 7/4
 ندوة عن كيفية التعامل مع ذوى القدرات اخلا�صة فى 

فرتة املراهقة مع د. دعاء عبد اللطيف 4م

الجمعة 7/12
      • ندوة معًا فى مواجهة الرهاب 5م

7م فرقته  و  �صنوده  هانى  للفنان  فنى  • حفل 
السبت 7/13

 نادى �صينما الأطفال ذوى القدرات اخلا�صة 

 بالتعاون مع املركز القومى لل�صينما 12ظ

البنات   ختان  �صد  القومية  احلملة  �صمن  • ندوة 
بالتعاون مع املجل�ش القومي للمراأة 5م

للفنون معانى  موؤ�ص�صة  مع  بالتعاون  فنى  • معر�ش 
  و عر�ش ا�صكت�ش لالأطفال 6م
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 بيت الشعر العربي
»بيت الست وسيلة«

خلف اجلامع الأزهر ت: 25103171 

األحد 7/7
احتفاًل بذكرى ال�صاعر عبد املنعم عواد يو�صف 

مبنا�صبة مرور ت�صع �صنوات على رحيله 7م

األحد 7/21
ذكرى ميالد ال�صاعر حممود ح�صن اإ�صماعيل 

ويعقبها ام�صية ل�صعراء العامية امل�صرية  7م

األحد 7/28
 �صالون اأحمد عبد املعطى حجازى عن

 ال�صاعر حلمى �صامل مبنا�صبة مرور �صبع �صنوات 

على رحيله و يعقبها حلقة نقا�صية عن اأثر ثورة 

يوليو  على ال�صعر امل�صرى احلديث 7م

بيت السحيمي
اجلمالية، حارة الدرب الأ�صفر، �صارع املعز

 ت:913391 25  

السبت 7/13
حفل فرقة الفنانة هند الراوى 8م 

 �صعر التذكرة 25 جنيه 

الثالثاء 7/23
 حفل فرقة ق�صر الغورى للمو�صيقى العربية 

التابعة للهيئة العامة لق�صور الثقافة احتفاًل بثورة 23 يوليو  8م 

األحد  من كل أسبوع
 فرقة النيل لالآلت ال�صعبية اإخراج عبد الرحمن ال�صافعى 7،30م

الجمعة من كل أسبوع
 عر�ش خيال الظل والراجوز اإخراج نبيل بهجت 7،30م  

الورش الفنية
ور�صة العرائ�ش: اأيام اجلمعة من كل اأ�صبوع 4م

17
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مركز  الحرف التقليدية بالفسطاط
1�صارع الإمام، خلف جامع عمروبن العا�ش  بالف�صطاط،

 م�صر القدمية،  ت:27412324

المعارض
املعر�ش الدائم ملنتجات املركز 

)اخلزف، نحا�ش، خيامية، حلى، جنارة( 

1819

المدرسة العربية للسينما و التليفزيون
الخميس 7/25

امتحانات »ال�صيناريو- الإخراج- الت�صوير- ال�صوت و املونتاج« 

برئا�صة اأ.د. منى ال�صبان – ر�صوم المتحان للمادة الواحدة 500 جنيه للم�صريني و 500 

–  تقام المتحانات فى متام العا�صرة �صباحًا مبركز طلعت حرب الثقافى.  دولر لغري امل�صريني 

للمزيـد مـن املعلومـات: برجــاء زيارة املوقع الإلكرتونى

www.arabfilmtvschool.edu.eg
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مركز إبداع الطفل »بيت العيني«
خلف اجلامع الأزهر ت: 25142990
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فى الفترة من 7/21 حتى 7/25: 

برنامج اجازة سعيدة
تبداأ الفعاليات فى احلادية ع�صر �صباحًا و تت�صمن:- 

ور�ش فنية متنوعة – عر�ش اأفالم ر�صوم متحركة- عرو�ش فنية لالأطفال 

)فقرات من ال�صريك القومى- عرو�ش م�صرح عرائ�ش لالأطفال- عرو�ش لل�صاحر و الأراجوز( 

الورش الفنية
الأحد من كل اأ�صبوع:

 ور�صة تعليم الر�صم اإ�صراف دعاء فتحى 12-1،30ظ

ال�صبت والثالثاء واخلمي�ش من كل اأ�صبوع : 

ور�صة تعليم مبادئ احلا�صب الآىل اإ�صراف اأ.نورهان حم�صب 11-1ظ

ال�صبت من كل اأ�صبوع : 

ور�صة لكورال اأطفال بيت العينى اإ�صراف اأ.اإميان �صليمان 11-1ظ

مركز الحرية لالبداع باإلسكندرية
1 �صارع فوؤاد، بجوار نقطة �صريف، الإ�صكندرية

21 ت:34956633

الثالثاء 7/2
 ندوة بالتعاون مع املجل�ش القومى للمراأة بعنوان )الق�صاء على ختان الإناث( 6م

الخميس 7/4
 بالتعاون مع مبادرة اأكوا -  ر�صد جتليات �صكندريتنا الإبداعية »رت�صا« الفن الت�صكيلي   -

 اإحكي يا بحر - العرو�ش التقدميية - قراءات لق�ص�ش الأع�صاء وتعقيب نقدي.

األحد 7/7
 ندوة ومناق�صة كتاب )�صحكات ه�صتريية( ن�صو�ش م�صرحية للكاتب اأحمد د�صوقى 6.30م

األثنين 7/8
ندوة )�صيناء و التنمية و دور الإعالم نحو التقدم ( 6.30م 

الثالثاء 7/9
 منتدى الإبداع العلمي و التكنولوجي 

) اإ�صرتاتيجية مواجهة التغيريات املناخية و حماية �صواطىء الإ�صكندرية( 

 تقدمي د/ ح�صن لطفى 6.30م 
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األربعاء 7/17
  مناق�صة ديوان )وحو�ش غبية( لل�صاعر / راأفت ر�صوان 6.30م

األحد 7/21
مناق�صة املجموعة الق�ص�صية ) نار ورد( للكاتب /�صياء طمان 6.30م 

األثنين 7/22 
 ندوة ) لغة اجل�صد 2( تقدمي اأ/ م�صطفى مرزوق 6م

األربعاء 7/24
مناق�صة املجموعة الق�ص�صية )موعد للفراق( للكاتب /ح�صام اأبو العال 6.30م 

الخميس 7/25
 �صالون الثقافة العلمية مقدمة يف هند�صة الأن�صجة تقدمي اأ.د/ حممد رفيق خليل6.30م

األحد 7/28
 مناق�صة ديوان )اأحالم كارتون( لل�صاعر / تامر اأنور 6،30م

الخميس من كل أسبوع 
م�صروع فنوغرافية )الفوتوغرافيا الت�صكيلية( بالتعاون مع موؤ�ص�صة  عد�صة للت�صوير الفوتوغرافى 5 م 

7/6 و7/20 
 لقاء ماك كلوب )مبادرة اإحياء الرتاث ال�صكندرى( 4 م

األحد 7/28
   Shift Network لفريق   Media In Motion م�صروع

عن الأدوات امل�صتخدمة فى الإعالم 12 ظهرًا

قاعة المسرح
األربعاء 7/4

عر�ش )الليلة الكبرية( لفريق م�صتقبل امل�صتقبل امل�صرحى للطفل اإخراج اإبراهيم ح�صن 7 م 

الجمعة 7/6
افتتاح م�صروع )BTG( �صد الفجوة ملوؤ�ص�صة دليا بالتعاون مع مكتبة ال�صباب –مكتبة الإ�صكندرية 3م

الخميس 7/11
 حفل فريق دنيتنا للمكفوفني 7 م 

الخميس 7/18
 حفل مو�صيقي عربية للفنان /حممد طارق 7م

اإلثنين 7/22
 حفل اأكادميية Talent  مع معر�ش م�صاحب  5 م 



2424

الخميس 7/25
حفل فرقة التذوق للمو�صيقى العربية )اأطفال( بقيادة الفنان / حممود اأبو زيد 7 م

السبت 7/27
 Shift Network لفريق   Media In Motion افتتاح م�صروع 

 عن الأدوات امل�صتخدمة فى الإعالم 4-7م 

قاعة السينما
اإلثنين 7/1

 عر�ش اأفالم ق�صرية جتارب ق�صم فنون امليديا كلية الفنون والت�صميم جامعة فارو�ش ال�صاعه 4-9م

السبت 7/13
 اأفالم ال�صينما الأفريقية  وعر�ش فيلم )طفح الكيل( -املغرب  6 م

االثنين 7/15
عر�ش الفيلم ال�صينى )حركة بنهر امليكوجن( بالتعاون مع املركز الثقافى ال�صينى 7م

السبت 7/20:
 اأفالم ال�صينما امل�صتقلة بالتعاون مع املركز القومى لل�صينما 6م

السبت 7/27
 عرو�ش اأفالم �صينما البحر املتو�صط 6م


