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قصر األمير طاز
 17 �ش ال�صيوفية, متفرع من �صارع ال�صليبة,

 حي اخلليفة ت: 25142581
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الــورش الفنيــة
ال�صبت و الثالثاء من كل ا�صبوع :

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

الأحد واخلمي�ش من كل اأ�صبوع : ور�صة تعليم العزف على الآلت املو�صيقية 

من �صن 10 �صنوات حتى 18�صنة 12ظ

الأحد و الثالثاء واخلمي�ش من كل اأ�صبوع : 

ور�صة اإعداد املمثل تدريب اأ.اأحمد زكريا 4م

الأحد و الثالثاء واخلمي�ش من كل اأ�صبوع : ور�صة كورال ق�صر الأمري طاز 

تدريب اأ.هبة رم�صان)الأطفال 12ظ - الكبار 4م( 

مركز اإلبداع الفني بالقاهرة
�صاحة دار الأوبرا, 

ت: 27363446

الجمعة 1/24
حفل اإفتتاح اإحتفالية بعرو�ش

 املخرج العاملي يو�صف �صاهني عودة ال�صينما امل�صرية لإفريقيا

 والتي �صوف تقام يف نف�ش التوقيت فى اأكرث

 من 25 دولة فى وقت واحد 6م  

25 يناير حتى 8 فبراير
 مهرجان جمعية الفيلم ال�صنوى 46 لل�صينما امل�صرية

على مدار ال�صهر: عرو�ش م�صرحية »�صينما م�صر«

 روؤية واإخراج خالد جالل 

انتاج ور�صة �صتديو مركز الإبداع الفنى 8م
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مركز الهناجر للفنون
�صاحة دار الأوبرا امل�صرية

45

الخميس 1/2
 �صالون ال�صينما الوثائقية 

مع املخرج اأحمد فوؤاد دروي�ش 7م

السبت 1/4
 نادى ال�صينما الفريقية 7م

الخميس 1/9
 نادى ال�صينما الهندية 7م

السبت 1/11
 نادى ال�صينما امل�صتقلة بالتعاون مع املركز القومى لل�صينما 7م 

من األحد 12 حتى األربعاء 1/15 
ا�صبوع الفيلم الفل�صطينى

الخميس 1/16 
عرو�ش اأفالم املدر�صة العربية لل�صينما والتليفزيون 6م

 السبت 1/18 
نادى �صينما الطفل الكارتون امل�صرى 12ظ

اإلثنين12/20
نادى �صينما املراأه بالتعاون مع املركز القومى لل�صينما 7م 

السبت 1/25
 نادى �صينما الطفل بالتعاون مع املركز القومى لل�صينما 12ظ

من 26 - 30يناير 
مهرجان جمعية الفيلم ال�صنوى 46 لل�صينما امل�صرية
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بيت المعمار المصرى
�صارع درب اللبانة اأمام

 جامع ال�صلطان ح�صن, القلعة, 

 تليفاك�ش: 0225117043

السبت 1/11 
حفل

 اعالن نتائج جوائز املكعبات الذهبية4

 لعام 201٩ 6م

الثالثاء 1/14
ج�صور#1 برنامج التوجيه املهني

 ل�صباب املعماريني د/ ماجد زاغو 6م

السبت 1/18 
ندوة املجتمع املدين ركيزة جناح م�صروعات 

احلفاظ على الرتاث اأ.د. �صهري حوا�ش 6م

الثالثاء 1/21
»القاهرة عا�صمة الثقافة ال�صالمية 2020«

 حلقة نقا�ش الأ�صرطة الكتابية يف العمائر الإ�صالمية م/حممد نا�صر وهدان 6م

الثالثاء 1/28
 ندوة م�صاريع تطوير القاهرة التاريخية م/حممد اخلطيب 6م

الورش الفنية
من الأحد 26 حتى اخلمي�ش 1/30

 مهرجان درب اللبانة للتدريب على احلرف املعمارية

 مثل )اأ�صا�صيات الر�صم الهند�صى والنماذج الآركيت والورقية والزخارف اجلب�صية(

 بالتعاون مع مبادرة القلم التابعة ملوؤ�ص�صة »اكت�صاف الذات« 10�ش
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قبة الغوري
  111 �صارع الأزهر, الغورية, 

 ت: 25060227

الثالثاء 1/14
 فرقة الطبول النوبية وفرقة الآلت ال�صعبية امل�صرية وفرقة ح�صب اهلل

 بال�صرتاك مع جمموعة من اأ�صوات الغناء ال�صعبى 

روؤية فنية للفنان انت�صار عبد الفتاح 

برعاية موؤ�ص�صة م�صر اخلري وموؤ�ص�صة حوار لفنون ثقافات ال�صعوب 8م

األحد 1/26 
حفل ر�صالة �صالم اإىل العامل 

روؤية فنية للفنان انت�صار عبد الفتاح 

برعاية موؤ�ص�صة م�صر اخلري وموؤ�ص�صة حوار لفنون ثقافات ال�صعوب 8م

فرقة التنورة التراثية
اأيام ال�صبت و الإثنني والأربعاء من كل اأ�صبوع 7,30م

الثالثاء 1/7 
مبنا�صبة الحتفال بالعام اجلديد 2020 

واأعياد امليالد املجيد حفل لفرقة اأكابيال للرتانيم الكنائ�صية

 برعاية موؤ�ص�صة م�صر اخلري 

وموؤ�ص�صة حوار لفنون ثقافات ال�صعوب 8م
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بيت الهراوى
 »بيت العود العربى«

خلف اجلامع الأزهر 

ت: 25104174

تعليم آلة العود والماندولين 
والساز واآلالت اإليقاعية والناى والقانون: 

اأيام ال�صبت والإثنني والأربعاء من كل اأ�صبوع »4م- ٩م« 

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

اأيام ال�صبت واخلمي�ش من كل اأ�صبوع »3م- 6م« 

تعليم النظريات للمبتدئني اأ.د. احمد يو�صف: 

ال�صبت من كل اأ�صبوع »4م.- 5م.« 

ور�صة عمل بح�صور اجلمهور: ال�صبت من كل اأ�صبوع 7-٩م
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بيت الغناء العربي
»ق�صر الأمري ب�صتاك«

�صارع املعز,   ت:2787٩187

11

الخميس 1/9
 �صالون املقامات بالإ�صرتاك مع

 الربنامج الثقافى لالإذاعة امل�صرية 

وي�صاحب ال�صالون تخت �صرقى 7,30م

الخميس 1/16
حفل غنائى للفنان يا�صر اأنور وفرقته املو�صيقية

  »�صعر التذكرة 60جنيه« 7,30م

الخميس 1/30
 حفل �صباب الغناء العربى لالأ�صوات الذهبية احتفاًل بذكرى

 كارم حممود .. بقيادة املاي�صرتو د. مدحت عبد ال�صميع 7,30م

السبت من كل أسبوع :
 دورات تدريبية فى جمال الغناء العربى
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السبت 1/11
 �صالون ذاكرة الوطن م�صروع للم�صتقبل 

يدير ال�صالون الإعالمى حممد ال�صافعى6م

السبت 1/4
 افتتاح معر�ش خط عربى

 بعنوان »الكلمة الطيبة« 6م وي�صتمر حتى 1/11

األحد 1/26
 مبنا�صبة بدء اأجازة ن�صف العام 

عر�ش لالأراجوز وخيال الظل 1ظ

اإلثنين 1/27
رحلة يف عامل الق�ص�ش 

مع كاتبة الطفال جنالء عالم

 »كيف تختار �صديقا«1ظ

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

ت: 23622647

12

األربعاء 1/29
 عر�ش لل�صاحر والعرائ�ش 1ظ

الخميس 1/30 
حفل فنى لفرقة چو »�صوية فن« 6م

الخميس من كل أسبوع: ور�ش فنية ور�صم وا�صغال جلدية وطباعة 3ع�صرًا 

الجمعة من كل اسبوع:  ور�صة ر�صم 2ظ

السبت والخميس من كل اسبوع : بروفة الكورال بقيادة اأ. دعاء عطية 3ع�صرًا

السبت من كل أسبوع: ور�ش فنية وتعديل �صلوك لذوى القدرات اخلا�صة 10�ش
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األحد 1/5
 �صالون ال�صاعر اأحمد عبد املعطى حجازى 7م

األحد 1/19
 اأم�صية �صعرية ملجموعة من ال�صعراء 7م

األحد 1/26
 اأم�صية �صعرية »�صعراء حمافظات م�صر« 

ملجموعة من ال�صعراء 7م

14

 بيت الشعر العربي
»بيت الست وسيلة«

خلف اجلامع الأزهر 

ت: 25103171 

مركز إبداع الطفل 
»بيت العيني«

خلف اجلامع الأزهر ت: 25142٩٩0

الخميس 1/30
 مبنا�صبة بدء اأجازة ن�صف العام عر�ش لالأراجوز

 وم�صرح عرائ�ش ب�صاحة بيت العينى 2ظ

السبت من كل أسبوع 
ور�صة اأ�صغال فنية  1ظ

السبت من كل أسبوع :
ور�صة لكورال اأطفال بيت العينى

 اإ�صراف اأ. اإميان �صليمان 11�ش

األربعاء من كل اسبوع:
 ور�صة تنمية مهارات

 لذوى القدرات اخلا�صة

15
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المدرسة العربية للسينما و التليفزيون
لتدري�ش العلوم ال�صينمائية والتليفزيونية على �صبكة الإنرتنت

الخميس 1/16 عرو�ش اأفالم املدر�صة العربية لل�صينما والتليفزيون ب�صينما الهناجر 7م

الخميس 1/23 امتحانات »ال�صيناريو- الإخراج- الت�صوير- ال�صوت و املونتاج« 

برئا�صة اأ. د. منى ال�صبان – تقام المتحانات فى متام العا�صرة �صباحًا مبركز طلعت حرب الثقافى.

املوقع الإلكرتونى

www.arabfilmtvschool.edu.eg
�صبيل قايتباى – �ش �صيخون مبيدان �صالح الدين بالقلعة

17

مبادرة صنايعية مصر
للتدريب على حرف “اخلزف- النحا�ش - اخليامية - 

ال�صدف - احللى الرتاثية - الق�صرة”

الأحد -  الإثنني - الثالثاء - الأربعاء - اخلمي�ش 

 من 3- 6م

المعارض
املعر�ش الدائم ملنتجات املركز 

)اخلزف, نحا�ش, خيامية, حلى, جنارة( 

مركز  الحرف  التقليدية بالفسطاط
1�صارع الإمام, خلف جامع عمروبن العا�ش

  بالف�صطاط, م�صر القدمية, 

 ت:27412324
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مركز الحرية لالبداع باإلسكندرية
1 �صارع فوؤاد, بجوار نقطة �صريف, الإ�صكندرية

 ت:34٩56633

األربعاء 1/1 
ندوة بعنوان مناق�صة رواية » �صيدة البحر » للكاتبة د. نهي بالل يدير اللقاء الكاتب /اأحمد زرد 6٫30م

الخميس 1/2
 بالتعاون مع مبادرة اأكوا »�صرد تفاعلي - ثقافة �صردية - غواية الإ�صكندرية جتليات �صعرية-

 نقد القراءات« 6٫30م

األربعاء 1/8
ندوة و مناق�صة ديوان »هايرب« لل�صاعر/ خالد عاطف اأبو العزم 

يدير اللقاء ال�صاعر �صادق اأمني 6٫30م

الخميس 1/9
 بالتعاون مع مبادرة اأكوا » ثقافة مرئية للمكان ال�صكندري - ثقافة �صردية - 

ثقافة �صينمائية �صردية« 6٫30م

األحد 1/12
 ندوة بعنوان » كتاب درا�صات فى املنطق و فل�صفة العلوم« : 

عن اأعمال الدكتور /ماهر عبد القادر 6٫30م

الثالثاء 1/14 
منتدي الإبداع العلمي و التكنولوجي بعنوان » الإبداع العلمي و تطوير اأ�صاليب التعليم «6٫30م 

األربعاء 1/15 
ندوة »بعنوان مناق�صة رواية �صاعر و ملهمه« للكاتبة د/ اأميمة منري جادو6,30م

الخميس 1/16
 بالتعاون مع مبادرة اأكوا » تقنيات �صردية وجهة النظرد. اأحمد �صربة - منوعات �صردية - لقاء مع 

الإعالمي الكبري/ ا�صماعيل ال�صيخة « 6٫30م

اإلثنين 1/20
 ملتقى احلرية ال�صعري �صيف امللتقي لهذا ال�صهر ال�صاعر جابر �صلطان 6٫30م

الثالثاء 1/21 
ندوة بعنوان » دور املجتمع املدين فى الإرتقاء بامل�صتوي اخلدمي «6٫30م

الخميس 1/23 
بالتعاون مع مبادرة اأكوا » �صرد تفاعلي - منوعات �صردية - تقنيات اإبداعية«6٫30م

األربعاء 1/29
 بالتعاون مع مبادرة اأكوا » كوزموبوليتانية قامو�ش احل�صارة ال�صكندرى  - فتنة احلكي - 

اخلطاب الثقايف فى مواجهة الإرهاب « 6٫30م



2021

الخميس 1/30 
�صالون الثقافة العلمية ندوة بعنوان »اجلديد فى مر�ش ال�صكر «6٫30م

قسم المسرح
األربعاء والخميس 1/9,8

 عر�ش م�صاريع التخرج  لق�صم التمثيل و الإخراج باملعهد العايل للفنون امل�صرحية 

فرع الإ�صكندرية5م

الخميس 1/16 
بالتعاون مع جمعية الكنوز اخلريية اأم�صية فنية تراثية للفنان ح�صن ال�صغري مع الفلكلور ال�صعبي 

وعر�ش مقتطفات من الفيلم الت�صجيلي » عندليب النوبة احلزين« – الفنان الراحل/ ح�صني

 ويعقبه ندوة عن الفيلم يديرها د. �صابر عقيد خمرج الفيلم 5م

الثالثاء 1/20 
بالتعاون مع مديرية �صباب الإ�صكندرية العر�ش امل�صرحي » بنى اآدم يجن )حنان و رحمة(« 

لذوى القدرات اخلا�صة تاأليف و اإخراج /ع�صام بدوى  5 م

الخميس 1/23
 حفل فريق دنيتنا للمكفوفني 7 م

الجمعة 1/24 
حفل اإفتتاح اإحتفالية بعرو�ش املخرج العاملي يو�صف �صاهني عودة ال�صينما امل�صرية لإفريقيا و التي 

�صوف تقام فنف�ش التوقيت فى اأكرث من 25 دولة فى وقت واحد 6م  

الثالثاء 1/28
 عر�ش م�صرحية ال�صبيهان  تاأليف نريفانا عثمان و اإخراج اأحمد عبد الرحيم 7 م

الخميس والجمعة 1/31,30 
العر�ش التطبيقي للدفعة ال�صاد�صة با�صتوديو املمثل باملركز ملادتي الغناء و احلكي )حدوته و غنوه( 7 م

قسم السينما
السبت 1/11

 اأفالم ال�صينما الأفريقية و عر�ش فيلم » Lost warrior  »ال�صومال – الدمنارك  6م

السبت 1/18 
اأفالم ال�صينما امل�صتقلة بالتعاون مع املركز القومى لل�صينما  6م

السبت 1/25 
اأفالم �صينما البحر املتو�صط  6م

الثالثاء من كل اسبوع : 
نادي احلرية ال�صينمائي  اإ�صراف اأ/ حممد كمال مبارك  6 م 

المعارض
الخميس 1/30 

معر�ش ت�صوير فوتوغرايف بقاعتي الأخوين وانلي و �صاحة التحرير 6م وي�صتمر حتى 2/15
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السبت 4 يناير
حما�صرة تذوق مو�صيقي 4

التنوير , الأ�صلوب الڤييناوي الكال�صيكي

ه�صام جرب , حما�صر 7:00 م

دخول جماين

الجمعة 17 يناير
ري�صيتال ڤيولني وپيانو.. اأملانيا - م�صر

�صلمى �صادق, كمان - يا�صر خمتار, بيانو, 8:00 م

التذاكر: 75 جنيه

قصر المانسترلي
متحف أم كلثوم

1 �ش امللك ال�صالح منيل الرو�صة 

ت: 23631467

السبت 18 يناير
حما�صرة 2

�صيتم الإعالن عنها لحًقا , 7:00 م, دخول جماين

الخميس 23 يناير
اأم كلثوم - حفلة 2

مروة ناجي, 8:00 م

التذاكر: 150 جنيه

الجمعة 24 يناير
حما�صرة تذوق مو�صيقي 5

قوالب الع�صر الكال�صيكي: قالب ال�صوناتا

ه�صام جرب , حما�صر, 7:00م. دخول جماين

الخميس 30 يناير
عر�ش فيلم

�صيتم الإعالن عنه لحًقا, 7:00 م

دخول جماين

22
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بيت السحيمي
اجلمالية, حارة الدرب الأ�صفر, �صارع املعز

 ت:٩133٩1 25  
24

اإلثنين 1/6 
حفل لفرقة كردان الغنائية بقيادة د. على املن�صى

 »�صعر التذكرة 35جنيه« 7م

الثالثاء 1/7
 حفل فرقة ق�صر الغورى للمو�صيقى العربية 7م

اجلمعة من كل اأ�صبوع: عر�ش خيال الظل والأراجوز 7م  

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


