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قبة الغوري  111 �شارع الأزهر، الغورية،  ت 25060227

فرقة التنورة التراثية
السبت واألربعاء

 من كل أسبوع 7م

اإحدى فرق الهيئة العامة لق�صور الثقافة 

 وزارة الثقافة, م�صر, تكونت يف فرباير 1988

 وتقدم عرو�صها ب�صفة دورية طوال العام

األحد 6/12 حفل لفرقة �صماع للإن�صاد واملو�صيقى الروحية باال�صرتاك مع فرقة 
اأو�صانا وفرقة اندوني�صيا للإن�صاد وبالتعاون مع موؤ�ص�صة حوار 8م

الخميس6/9عر�ض لفرقة القومية للفنون ال�صعبية 
التابعة للبيت الفنى للفنون ال�صعبية واال�صتعرا�ض 8م

الخميس6/23عر�ض لفرقة ر�صا للفنون ال�صعبية 
التابعة للبيت الفنى للفنون ال�صعبية واال�صتعرا�ض 8م

األحد 6/26 حفل لفرقة �صماع للإن�صاد واملو�صيقى الروحية 
باال�صرتاك مع فرقة بنات احلور واندوني�صيا  وبالتعاون مع موؤ�ص�صة حوار 8م
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ق�صر االأمري طاز 17 �ض ال�صيوفية - متفرع من �صارع ال�صليبة - حي اخلليفة ت 25142581

الورش الفنية

السبت والثالثاء من كل أسبوع 
ور�صة مدر�صة االإن�صاد الدينى واالبتهال للمن�صد حممود التهامى1ظ.

األحد والخميس من كل أسبوع  ور�صة كورال ق�صر االأمري طاز 12ظ.

السبت 4يونيو 
حفل الفنان عبداهلل ابو ذكرى 8م

السبت من كل أسبوع 
 تدري�ض ق�صم النظريات املو�صيقية للدكتورة مروة عبد املنعم3م

-تدري�ض ق�صم النظريات للمبتدئني لل�صتاذة اإلهام احلاج 4م

- ور�صة وبروفات جماعية للأ�صتاذ ا�صلم طه 7م

السبت و األربعاء من كل أسبوع 
تدري�ض اق�صام بيت العود العربي )ال�صاز والعود واملاندولني(  "4م.- 8م

بيت الهراوى »بيـت العود العربـى« خلف اجلامع االأزهر ت 25104174
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مركز االإبداع الفني بالقاهرة �صاحة دار االأوبرا, ت 27363446

األحد 6/12 
منتدى ثقافة وابداع..مع الكاتب ال�صحفى طارق الطاهر 6م 

المدرسة العربية للسينما و التليفزيون
لتدري�ض العلوم ال�صينمائية والتليفزيونية على �صبكة االإنرتنت

اخلمي�ض6/16

عرو�ض اأفلم املدر�صة العربية لل�صينما والتليفزيون6م   ب�صينما الهناجر

مبركز االبداع الفنى

www.arabfilmtvschool.edu.eg
�صبيل قايتباى – �ض �صيخون مبيدان �صلح الدين بالقلعة
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بيت املعمار امل�صرى �صارع درب اللبانة اأمام جامع ال�صلطان ح�صن, القلعة
األحد 6/5   بيت الغناء العربي »ق�صر االأمري ب�صتاك« �صارع املعز   ت27879187

حفل �صباب الغناء العربي للأ�صوات الذهبية 

مع باقة من اعمال الفنان حممد قنديل 

 بقيادة د/ مدحت عبد ال�صميع 7م.

الخميس 6/9  
�صالون مقامات بيت الغناء العربي

 باال�صرتاك مع الربنامج االذاعى الثقايف

 باالذاعة امل�صرية

 + تخت �صرقى 7م

السبت 6/4 
ندوة اكت�صاف اإ�صنا مع املعماري كرمي اإبراهيم 

األحد 6/12
 �صمن فعاليات وزارة الثقافة "القاهرة عا�صمة الثقافة يف دول العامل االإ�صلمي 

هالة  م  عبادة  جلل  ا.د.  مداخلت  مع  ال�صياد  نزار  كتابات  يف  القاهرة  " ندوة 
غنام - د/ عاطف معتمد- د/ ح�صن حافظ - د/ عمرو ع�صام 6م

السبت 6/18
 ندوة عمارة الدولة اململوكية وتاريخها الباحث ا/ يو�صف اأ�صامة 6م

السبت 6/25
 �صمن فعاليات وزارة الثقافة "القاهرة عا�صمة الثقافة يف دول العامل االإ�صلمي" 

حكايات من القاهرة يف 100 �صنة )من دفاتر ال�صحافة امل�صرية(

 ا/ حممود التميمي مع د/ غادة العب�صي اأغنيات قاهرية6م
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الخميس 6/2
�صالون ال�صينما الوثائقية مع املخرج اأحمد فوؤاد دروي�ض 7م

السبت 6/4 
نادى ال�صينما االأفريقية 7م

 يال نروح
سينما

»الذهاب اإىل ال�صينما هو اأ�صبه بالعودة اإىل الرحم, فاأنت جتل�ض هناك �صاكنًا متاأمًل 

يف الظلم تنتظر احلياة لتظهر على ال�صا�صة«  )فيديريكو فليني(
�صينما الهناجر �صاحة دار االأوبرا امل�صرية

السبت 6/11 
نادى ال�صينما امل�صتقلة بالتعاون مع املركز القومى لل�صينما 7م

الخميس 6/16
عرو�ض اأفلم املدر�صة العربية لل�صينما والتليفزيون 7م

السبت 6/18 
نادى �صينما الطفل الكارتون امل�صرى 12ظ

اإلثنني 6/20
 نادى �صينما املراأة بالتعاون مع املركز القومى لل�صينما 7م

السبت 6/25   
عرو�ض جمعية الفيلم 7م

اإلثنني 6/27 
نادى �صينما دول البحر املتو�صط  7م
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السبت 6/4 
نادى �صينما االأطفال + ور�صة ر�صوم متحركة مع اأ.عطية خريي4م

السبت 6/11 
اأم�صية ثقافية بالتعاون مع نادى الق�صة 4م

السبت 6/18 
ندوة الت�صميم اخللى لذوى القدرات اخلا�صة مع /.تقى فتحى 1م

-ال�صالون الثقافى ..ذاكرة الوطن يديره الكاتب ال�صحفى حممد ال�صافعى 6م

مركز  طلعت حرب الثقايف  �ض ال�صيدة نفي�صه منطقة زينهم ت 23622647

السبت 6/25
 ندوة تاريخ اأثار �صارع ال�صرفاء اأ.د.جمال عبد الرحيم 2ظ

الورش الفنية
السبت 6/18

 ور�صة ماكيت اأ.د.عبدربه ح�صن – واأ.د. منال عبد احلميد 3م

السبت 6/28
م�صابقة كتاب وور�صة فنية بعنوان اأقرا و�صكل على النا�صية 3م

*****

ال�صبت من كل اأ�صبوع: ور�صة متثيل بالعرائ�ض اأ.رحمة حمجوب 11�ض 

- ور�صة فنية كوالج تطوير مهارات لذوى القدرات اخلا�صة د.�صماح احمد 2ظ

االإثنني من كل اأ�صبوع ور�صة فنية تعليم ر�صم ا�صراف اأ.رحمة حم�صن 1،30م

اجلمعة وال�صبت من كل اأ�صبوع- ور�صة فنية فن التطريز, اك�ص�صورات, 

طباعة جلد مع اأ.اأمانى ر�صا 2ظ

اجلمعة وال�صبت من كل اأ�صبوع ور�صة )دمج( لفريق كورال طلعت حرب 

وذوى الهمم11ظ.

االإثنني من كل اأ�صبوع ور�صة فنية لذوى القدرات اخلا�صة 

مع اأ.داليا ال�صربينى 10�ض ور�ض )االأونلين(

االأحد من كل اأ�صبوع معلومة و�صوؤال " كتاب دليفرى "، 

ملخ�ض كتاب على �صفحة الفي�صبوك و الوات�صاب للمركز8م.
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 بيت ال�صعر العربي »بيت ال�صت و�صيلة«خلف اجلامع االأزهر ت 25103171 

األحد 6/5
اأم�صية �صعرية  ملجموعة من ال�صعراء 

األحد 6/12
اأم�صية �صعرية مبنا�صبة ذكرى وفاة ال�صاعر اأحمد رامى 6م

األحد 6/19
اأم�صية �صعرية مبنا�صبة ذكرى رحيل ال�صاعر �صعدى يو�صف 6م

بيت ال�صحيمي اجلمالية, حارة الدرب االأ�صفر, �صارع املعز  ت913391 25  

الثالثاء 6/7
 حفل لفرقة ق�صر الغورى للمو�صيقى العربية 7م

الخميس 6/23
حفل فنى لفرقة فوي�ض باند »�صعر التذكرة 65جنيه«

االأحد من كل اأ�صبوع  فرقة النيل للآالت ال�صعبية 

اخراج عبد الرحمن ال�صافعى 7م

اجلمعة من كل اأ�صبوع  عر�ض للأراجوز وخيال الظل 7م
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املعر�ض الدائم ملنتجات املركـز

)اخلزف-  نحا�ض-  خيامية-  حلى-  جنارة(

من األحد إىل الخميس 
من 3-6م

مبادرة �صنايعية م�صر لتدريب ال�صباب على احلرف الرتاثية

)الدفعة الثانية– الدفعة الثالثة(

مركز  احلرف التقليدية بالف�صطاط1�صارع االإمام, خلف جامع عمروبن العا�ض  بالف�صطاط,

 م�صر القدمية,  ت27412324

ملتقى القاهرة الدوىل لفن الخط العربى “الدورة السابعة”
خالل الفرتة من 6 – 20يونيو

اإلثنني 6/6 حفل افتتاح معرض امللتقي بقصر الفنون 
بدار األوبرا 6مساًء

الخميس 6/9 حفل توزيع الجوائز باملسرح الصغري
 بدار األوبرا 6مساء

فعاليات امللتقى بسينما الهناجر
الثالثاء واألربعاء والخميس 7، 8، 6/9 

الندوات العلمية للملتقى 3-11
الثالثاء واألربعاء والسبت 7، 8/ 11/ 6 

الورش الفنية 7-5

بقاعة اآدم حنني – م�صرح الهناجر

اخلمي�ض 6/16 افتتاح معر�ض اعمال الدورة الرابعة ع�صر 

مللتقى االق�صر الدوىل للت�صوير �ض وي�صتمر حتى 21يونيو
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مركز احلرية للبداع باالإ�صكندرية 1 �صارع فوؤاد, بجوار نقطة �صريف, االإ�صكندرية  ت34956633

األربعاء 6/1

ور�صة اأكوا لتنمية الكتابة االإبداعية " كيف نكتب روايتك من ال�صفر " 

تطبيقات �صردية " من احلكاية اإيل اخلطاب " تقدمي اأ.د/حممد عبد احلميد 

خليفة - " تطبيقات �صردية عن " املكان " تقدمي اأ.د/  �صحر �صريف 6م

اإلثنني والثالثاء 6/7،6

 بالتعاون مع املدر�صة االأملانية �صان �صارل بورميه باالإ�صكندرية املوؤمتر 

االأدبي الثاين لباحثات املدر�صة " توفيق احلكيم ..ت�صافر الفكر و الفن بني  

ىاالإحلاح االإبداعي التكاملي و جدل الروؤي التفا�صلي 5 م

الخميس 6/9

 لقاء مع اللواء ال�صاعر حممد حامت يو�صف حول جتربته ال�صعرية و مناق�صة 

اأعماله ال�صعرية ) �صعاع النور – �صراع ال�صوق – الرق�ض علي اأنغام قلبها ( 

�صيوف اللقاء ال�صاعر / جابر ب�صيوين و د / حممد �صحاتة و الناقد اأ/ طارق 

الكردي يدير اللقاء ال�صاعرة / عبري مبارك 6.30 م  

األربعاء 6/15

 ور�صة اأكوا لتنمية الكتابة االإبداعية " كيف نكتب روايتك من ال�صفر " 

تطبيقات �صردية " من احلكاية اإيل اخلطاب " تقدمي اأ.د/حممد عبد 

احلميد خليفة - " تطبيقات �صردية عن " املكان " 6 م 

الخميس 6/16 

بالتعاون مع خريجي كلية العلوم باالإ�صكندرية ندوة بعنوان " لقاء مع 

ال�صاعر عماد ح�صن " حول اأعماله الغنائية و م�صريته الفنية تقدمي 

كيميائي / مهاب ح�صن  6.30م.

األحد 6/19

 ندوة بعنوان " فن كتابة ال�صيناريو – بني االأم�ض و اليوم( �صيف اللقاء 

الكاتب وال�صيناري�صت الكبري / حممد ال�صيد عيد يديرها ال�صاعرجابر 

ب�صيوين 6.30م
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اإلثنني 6/27

 ندوة بعنوان " الرتبية اخلا�صة و تطوير الذات " املتحدثان اأ/ هالة فهيم 

اأخ�صائية الرتبية اخلا�صة و ال�صحة النف�صية بالهلل االأحمر و اأ/ تامر ناجي 

املوايف املدرب املعتمد من االإحتاد العربي للتدريب الرتبوى 

تقدمي د/ اإبراهيم عبد اهلل 6 م

قسم المسرح
6/7،6،5 عرو�ض م�صارع تخرج طلب كلية االآداب ق�صم امل�صرح – جامعة 

االإ�صكندرية 5 م  

  " "  زوروين كل �صنة مرة   الخميس والجمعة 6/10،9 عر�ض 

م�صروع تخرج الدفعة ال�صابعة من �صتوديو املمثل 3 م 

الخميس 6/23

 عر�ض ختام ور�صة فنون امل�صرح لذوي القدرات اخلا�صة

 اإ�صراف / ع�صام اأحمد بدوى 7 م .

األحد 6/26 

عر�ض م�صرحية االأفاعي بالتعاون مع الهيئة العامة لق�صور الثقافة  7 م 

قسم السينما

السبت 6/11

 اأفلم ال�صينما االأفريقية 6 م 

السبت 6/18

اأفلم ال�صينما امل�صتقلة بالتعاون مع املركز القومى لل�صينما  6م

الورش الفنية
األحد واألربعاء من كل أسبوع  ور�صة فنون امل�صرح لذوي القدرات 

اخلا�صة اإ�صراف / ع�صام اأحمد بدوى 11�ض-1ظ .

السبت واألحد والثالثاء والخميس 

ور�صة باليه اإ�صراف /مى �صعد 5-8م.

السبت واألحد والثالثاء والخميس من كل أسبوع 

ور�صة البيانو للكبار اإ�صراف  مي �صلبي  11�ض- 8م

اإلثنني واألربعاء ور�صة البيانو للأطفال اإ�صراف اأ/ اإميان ر�صيدي الروبي4م 

ال�صبت  واالأحد من كل اأ�صبوع ور�صة الكمان اإ�صراف / جون �صمري 3م.
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مركز اإبداع الطفل »بيت العيني« خلف اجلامع االأزهر ت 25142990

األحد 6/12
 ندوة بعنوان"البيئة  االأن�صان القدمي" و ي�صاحبها ور�ض فنية و ور�صة زراعة

 بالتعاون مع اإدارة التوعية االثرية  التوا�صل املجتمعى بوزارة االثار باقامة 11�ض 

اإلثنني 6/13
 ندوة و عر�ض عرائ�صى بعنوان )ميمة وبذرة( + ور�ض اإعادة تدوير للبل�صتيك 

بالتعاون مع وزارة البيئة 11�ض

الخميس 6/30
 ندوة بعنوان "عيدنا مع اآثارنا اأحلى"  

بالتعاون مع التوعية االأثرية والتوا�صل املجتمعى وزارة االثار12ظ

األربعاء من كل أسبوع ور�ض فنون ت�صكيلية بعنوان»منمنمات« 12ظ

األحد من كل أسبوع
 ور�ض فنون و ور�ض معرفية عن اهداف التنمية امل�صتدامة 

وعلقتها بالبيئة  اأ. رحمة حم�صن

الثالثاء من كل أسبوع 
ور�صة جتارب اأداء م�صرحية  اأ/ رحمة حمجوب 10،30�ض

السبت من كل أسبوع
ور�صة لكورال اأطفال بيت العينى اإ�صراف اأ/اإميان �صليمان 11�ض.

-ياال مو�صيقى ور�صة تعليم االت مو�صيقية 2ظ
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مكتبة والد الزعيم الراحل جمال عبد النا�صر باالأ�صكندرية

السبت 18 /2022/6 : ور�ض ر�صم وتلوين  ال�صاعه 10 �ض

األحد 2022/6/19: ور�صة م�صرح الطفل ال�صاعه 3 م

اإلثنني 20 /2022/6 : ور�صة تنمية مهارات 10�ض

الثالثاء 21 /2022/6 : ور�صة تنمية مهارات اللغه 10�ض

السبت 25 /2022/6 ور�ض ر�صم وتلوين  ال�صاعه 10 �ض

األحد 2022/6/26 ور�صة م�صرح للطفل ال�صاعه 3 م

اإلثنني 27 /2022/6 ور�صة تنمية مهارات 10�ض

الثالثاء 28 /2022/6 ور�صة تنمية مهارات اللغه 10�ض

األربعاء من كل أسبوع ور�صة حكايات و�صخ�صيات 10�ض 

الخميس من كل أسبوع  ور�صة اأجمل ما قراأت  10�ض


