


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

حي اخلليفة ت: 25142581
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األربعاء 3/1
 ندوة توعيه بعنوان )نبذ التطرف و العنف و االرهاب( بالتعاون مع

اإدارتى اخلليفة و ال�صيدة زينب التعليمية 10�ش. 

الخميس 3/2
حفل فنى ثقافى بالتعاون مع املركز االإ�صتك�صافى للعلوم و التكنولوجيا يت�صمن 

معر�ش فنى لر�صوم االطفال + عر�ش م�صرحى للمكفوفني 11�ش. 

األحد 3/5
 ندوة توعيه بعنوان )االأخالق( و ذلك بالتعاون مع اإدارتى

اخلليفة وال�صيدة زينب التعليمية 10�ش. 

الخميس 3/16
�صالون »م�صر املبدعه« )فى ذكرى االأربعني لل�صاعر الكبري/ �صيد حجاب(

مع ال�صاعر حممد بهجت 7م. 

السبت 3/18
�صالون ال�صينما الوثائقيه مع املخرج اأحمد فوؤاد دروي�ش 6م.

األحد 3/19
عر�ش م�صرحى بعنوان )بالعمل نرتقى( نتاج ور�صة االرجتال لفريق امل�صرح باملركز، 

يعقب العر�ش لقاء مع الطالب حول اأهمية )االإنتماء والوالء( بالتعاون مع اإدارتى 

اخلليفة و ال�صيدة التعليمية 10�ش.  



الخميس 3/23
 احتفالية عيد االم بالتعاون مع جمعية ب�صمة اأمل لذوى االحتياجات اخلا�صة 

)عرو�ش فنية- معر�ش الطفال اجلمعية- تكرمي االمهات املثاليات( 10 �ش. 

األحد 3/26
 لقاء مفتوح مع الطالب حول )االأمانه( ذلك بالتعاون مع اإدارتى

اخلليفة وال�صيدة زينب التعليمية 10�ش. 

الـــورش الفنيــــة
*ور�صة كورال ق�صر االأمري طاز: اأيام االأثنني - االأربعاء واخلمي�ش من كل اأ�صبوع 4م. 

*ور�صة تعليم العزف على االآالت املو�صيقية: اأيام االأحد- االأثنني واالأربعاء

من كل اأ�صبوع 3م.

*ور�صه اإعداد املمثل وفنون امل�صرح و ور�صة حكى و اإلقاء: اأيام ال�صبت واالأثنني 

واالأربعاء من كل اأ�صبوع 12ظ.

*ور�صة الفن الت�صكيلى: اأيام ال�صبت – الثالثاء و اخلمي�ش من كل اأ�صبوع 2ظ.

)من �صن 6 �صنوات حتى 20 �صنة(  

المعـــارض
فى الفرتة من 3/5 حتى 3/15: معر�ش فنى للطلبة املوهوبني املعهد العاىل للفنون 

التطبيقية بعنوان »من وحى التجريدية« 
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قبة الغوري
 111 �صارع االأزهر، الغورية، ت: 25060227
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األحد 3/12
احتفالية ر�صالة �صالم لالن�صاد و املو�صيقى الروحية

)فرقة �صماع لالن�صاد ال�صوفى- فرقة الرتاتيل و االأحلان القبطيه-

جمموعة من االأ�صوات املميزة من اأقاليم م�صر املختلفه-

فرقة الرتانيم الكنائ�صية- و �صيف �صرف احلفل جمموعة اأندوني�صيا( 8م. 

األحد 3/19
عر�ش الطبول النوبية و االآالت ال�صعبيه 8م. 

األحد 3/26
م�صرح احلقيبه »عر�ش ح�صب اهلل ال�صابع ع�صر« عر�ش توثيقى ومتثيلى

وغنائى يقدم تاريخ فرقة ح�صب اهلل و �صارع حممد على 8م.  



مركز اإلبداع الفني
�صاحة دار االأوبرا، ت: 27363446
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فى الفترة من 2/26 حتى 3/2
عرو�ش اأفالم اليابان بالتن�صيق مع »موؤ�ص�صة اليابان« 6م.  

فى الفترة من 3/4 حتى 3/9
مهرجان القاهرة الدوىل ل�صينما املراأة )الدورة العا�صرة(

بالتعاون مع �صفارة ا�صبانيا - 6م.

3/14
عر�ش نتاج ور�صة اأفالم ق�صرية جدًا - 6م.

فى الفترة من 3/25 حتى 3/30
اأ�صبوع الفيلم الفل�صطينى بالتعاون مع

اجلمعية امل�صرية لكتاب و نقاد ال�صينما 6م. 



بيت الغناء العربي
»قصر األمير بشتاك«

�صارع املعز   ت:27879187
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األربعاء 3/1
ور�ش عمل مو�صيقية بني الفرقة النم�صاوية ال�صهرية »كون�صيليوم موزيكم فيينا«

و بع�ش املو�صيقيني امل�صريني بالتعاون مع املركز الثقافى النم�صاوى 

الخميس 3/2
عر�ش مو�صيقي بني الفرقة النم�صاوية ال�صهرية »كون�صيليوم موزيكم فيينا«

وبع�ش املو�صيقيني امل�صريني بالتعاون مع املركز الثقافى النم�صاوى 

الخميس 3/9
�صالون »مقامات« باالإ�صرتاك مع الربنامج الثقافى االإذاعى

للفنان ماجد عرابى و يعقبه حفل ري�صتال 8م. 

األحد 3/12
فرقة �صباب الغناء العربى الفنان مازن دراز و الفنانه �صاره 8م. 

الخميس 3/23
حفل جمعية النور و االأمل 

الخميس 3/30
فرقة اأحلان زمان بقيادة الفنان اأ.د/ عاطف عبداحلميد وفرقته 8م. 



بيت المعمار المصرى
�صارع درب اللبانة اأمام جامع ال�صلطان ح�صن، 

القلعة،  تليفاك�ش: 0225117043
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السبت 3/4
ندوة »قرية واحدة... منتج واحد« د. �صمية بهى الدين 6م. 

السبت 3/11
ور�صة عمل لالأطفال »ف�صلنا بره الف�صل« 9�ش.-3م. 

الثالثاء 3/14
عر�ش فيلم ت�صجيلى »دير االأنبا اأنطونيو�ش« و ندوة »ب�صر وحجر« بح�صور كل من املعمارى ع�صام 

�صفى الدين- املهند�ش ماجد الراهب- املخرج مي�صيل منري- يدير الندوة الفنان رم�صي�ش غطا�ش 6م. 

الثالثاء 3/21
حما�صرة »االأر�ش امل�صحورة« اجلزء االأول د. اأ�صرف بطر�ش 6م. 

الجمعه 3/24
احتفالية ذكرى املعمارى ح�صن فتحى و ور�صة عمل لالأطفال »ثقافة العمارة«

مع املعمارى ع�صام �صفى الدين 10�ش.- 3م. 

السبت 3/25
احتفالية ذكرى املعمارى ح�صن فتحى و ندوة يديرها املعمارى ع�صام �صفى الدين

و يتحدث بها عدد من تالميذ املعمارى ح�صن فتحى 6م. 

الثالثاء 3/28
حما�صرة »االأر�ش امل�صحورة« اجلزء الثانى د. اأ�صرف بطر�ش 6م. 

المعـــارض
فى الفترة من 3/13 حتى 3/23
معر�ش اأعمال طالب مادة تاريخ العمارة

كلية الفنون اجلميلة 6م. 



وكالة الغوري
�صارع ال�صيخ حممد عبده، الغورية، تقاطع �صارع املعز 

مع �صارع االأزهر



15

فرقة التنورة التراثيه
 اأيام ال�صبت و االأثنني واالأربعاء من كل اأ�صبوع 7,30م. 

المعـــارض
املعر�ش الدائم ملنتجات مركز احلرف

)خزف – نحا�ش – خيامية – حلى – جنارة(.



مركز إبداع الطفل
بيت العيني

خلف اجلامع االأزهر ت: 25142990
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فى الفترة من 3/1 حتى 3/21 
ور�صة فنية و توعيه بيئيه و ثقافيه لطالب املدار�ش بالتعاون مع

الركن االأخ�صر والوعى االأثرى: اأيام الثالثاء و اخلمي�ش   

فى الفترة من 3/1 حتى 3/30: 
ور�صة الن�صاط الثقافى ا�صراف اأ. اأمل حممد:

اأيام االأحد- االأثنني و الثالثاء »11�ش.« 

فى الفترة من 3/1 حتى 3/30: 
ور�صة تنمية مهارات ذوى االإحتياجات ا�صراف اأ. دعاء فتحى:

اأيام الثالثاء و اخلمي�ش »11�ش.« 



مركز الهناجر للفنون 
)قاعة السينما(
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السبت 3/4
�صالون ال�صينما االإفريقية 6م. 

الثالثاء 3/7- األربعاء 3/8
م�صاريع تخرج �صباب املعهد العاىل لل�صينما 7م. 

فى الفترة من 3/10  حتى 3/17
االأ�صبوع الثانى لعرو�ش اأفالم �صارىل �صابلن

)�صعلوك ال�صينما الهوليوديه- االأ�صطورة �صارىل �صابلن( 7م. 

فى الفترة من 3/21 حتى 3/23
اأفالم املراأة و االأم مبنا�صبة عيد االأم 7م. 



بيـــت الهــراوى
»بيـت العــود العربــى«
خلف اجلامع االأزهر ت: 25104174
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تعليم الة العود
اأيام ال�صبت- االأثنني و االأربعاء من كل اأ�صبوع »4م.- 9م.«

تدري�ش كادر اأ�صاتذة بيت العود العربى 

تعليم نظريات العود للمتقدمين
اأ.د. اأحمد يو�صف: اأيام ال�صبت و اخلمي�ش من كل اأ�صبوع »3م.- 6م.« 

تعليم نظرياتى العود للمبتدئين
اأ. اإلهام احلاج: اأيام ال�صبت من كل اأ�صبوع 5م. 

البروفة الجماعية المفتوحة للجمهور
اأيام ال�صبت من كل اأ�صبوع 8م.  



مركز طلعت حرب الثقافي
 �ش ال�صيدة نفي�صه منطقة زينهم ت: 23622647
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األربعاء3/1
ور�صة فنية و معلومة اأثرية بالتعاون مع جمعية املحافظة على الرتاث 11�ش.

السبت 3/4
اأم�صية �صعرية بعنوان من ب�صتان الكلمات لل�صاعرة اميان الهوارى

و جمموعه من ال�صعراء  6م. 

السبت 3/9
ندوة مع اأمهات اأطفال االأوتيزم فى اإطار االحتفال بيوم املراأة العاملى 6م. 

من األحد 3/12 حتى الخميس 3/23
فعاليات م�صابقة املوهوبني بالتعاون مع اإدارة رعاية املوهوبني

بوزارة الرتبية والتعليم 1ظ.

الخميس 3/23
�صالون بهجة الروح بعنوان )االأم( مع ال�صاعر حممد بهجت و ي�صاركه فى الغناء 

كورال مركز طلعت حرب الثقافى بقيادة اأ. دعاء عطيه 6م.

األربعاء 3/29
ور�صة فنية و معلومة اأثرية بالتعاون مع جمعية

املحافظة على الرتاث 11�ش.



الجمعه 3/31
حفل فنى لالأطفال مبنا�صبة يوم العطاء و عيد االأم يت�صمن: فقرات لل�صاحر

واالأراجوز و عرائ�ش 1ظ. – عر�ش فرقة ال�صامتني بقيادة ر�صا عبد العزيز 6م. 

الورش الفنية و الرحـــالت 
 ورشة تنمية مهارات ذوي اإلحتياجات الخاصة

اأيام ال�صبت من كل اأ�صبوع 10�ش. 

ورش فنية متنوعة )رسم- أشغال جلدية- أشغال فنية(
 اأيام اخلمي�ش و ال�صبت من كل اأ�صبوع 1ظ. 

ورشة تمثيل
 اأيام ال�صبت من كل اأ�صبوع 4م.  

ن�صاط ثقايف : يوميًاً 

ور�صة ادبية : يوميًا

بروفة الكورال
اأيام ال�صبت و اخلمي�ش 3م. )اإ�صراف اأ. دعاء عطيه(
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قصر المانسترلي / متحف أم كلثوم
1 �ش امللك ال�صالح منيل الرو�صة ت: 23631467

ال�صبت

فرقة االأ�صالة )بقيادة د. طارق يو�صف(

�صعر التذكرة 25 جنيه 8م. 



بيت السحيمي
اجلمالية، حارة الدرب االأ�صفر، �صارع املعز، ت:25913391
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الجمعه من كل أسبوع
عر�ش االأراجوز وخيال الظل 7,30 م.

األحد من كل أسبوع
فرقة النيل لالآالت ال�صعبية اإخراج /عبد الرحمن ال�صافعي 7,30 م.

السبت 3/18
حفل جلمعية حمبي �صيد دروي�ش مبنا�صبة ذكراه - 7م.

�صعر التذكرة )25 جنيه(

المعـــارض
فى الفرتة من 3/19 حتى 3/26: معر�ش »فنانات اخلط العربى« فى اإطار

االحتفال باليوم العاملى للمراأة - 6م.

الورش الفنيـــة
-ور�صة زخرفة عربية: اأيام ال�صبت من كل اأ�صبوع

اإ�صراف الفنان جمدى ال�صحات 11�ش. 

- ور�صة العرائ�ش: اأيام اجلمعة من كل اأ�صبوع من 4م.- 6م.  

- دورات كمبيوتر: طوال اأيام ال�صهر 



 بيت الشعر العربي
»بيت الست وسيلة«

خلف اجلامع االأزهر ت: 25103171 
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األحد 3/5
»ذكرى بريم التون�صى اأحفاد بريم« ي�صارك فيها ال�صعراء: عبد ال�صتار �صليم-

حنان �صاهني- ناجى �صعيب ، تقدمي ال�صماح عبد اهلل 7م.  

األحد 3/12
»ذكرى حممد عبد الوهاب و اأم كلثوم« ق�صائد مغناه يقراأها حممد اإبراهيم ابو 

�صنه- ح�صن طلب- حممد �صليمان، تقدمي ال�صماح عبد اهلل، مع فقرة فنية 7م. 

األحد 3/19
»اليوم العاملى لل�صعر« ي�صارك فيها ال�صعراء: فوؤاد طمان- حممد فريد ابو �صعده- 

جمال الق�صا�ش،  تقدمي ال�صماح عبد اهلل 7م.  

األحد 3/26
�صالون اأحمد عبد املعطى حجازى بعنوان »م�صر ال�صاعرة« ي�صارك فيه النقاد:

د. حممد عبد املطلب- د. حممد الربيعى د. حممد فتوح اأحمد،

تقدمي ال�صماح عبد اهلل 7م. 



مركز الحرف التقليدية
1�صارع االإمام، خلف جامع عمروبن العا�ش  بالف�صطاط، 

م�صر القدمية،  ت:27412324
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فى الفترة من 3/25 حتى 4/6
امللتقى امل�صرى للحلى الرتاثيه و املعا�صرة

)الدورة الثانية(

المعـــارض
املعر�ش الدائم ملنتجات املركز

)خزف – نحا�ش – خيامية – حلى – جنارة(

الورش الفنية
دبلومة مدرسة األمير تشارلز

اأيام ال�صبت- االأثنني و االأربعاء من كل اأ�صبوع »10�ش.- 4م.« 



مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
1 �صارع فوؤاد، بجوار نقطة �صريف،  االإ�صكندرية 

ت:34956633
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قسم الثقافى 
2017/3/1  لقاء مفتوح مع الروائى االأردنى جالل برج�ش تقدمي

د/ �صريف عابدين  ال�صاعه 7 م بقاعة توفيق احلكيم .

2017/3/11  ندوة بالتعاون مع املبادرة االإعالميه ميديا �صري بعنوان » مذيع ال�صارع ق�صة جناح 

عرب ال�صو�صيال ميديا« �صيف اللقاء املذيع/اأحمد راأفت يدير احلوار اأ/حامت قناوى مرا�صل قناة 

6 م بقاعة توفيق احلكيم . ال�صاعه   ONtv قناة  مرا�صل  ثابت  اأ/وائل  و    dmc
2017/3/14  �صالون جتربتى بعنوان »املراة امل�صرية و جتارب اإعالمية« �صيوف اللقاء الكاتبة 

ال�صحفية �صهيلة نظمى مدير مكتب االأهرام والدكتورة �صعاد اخلوىل نائب حمافظ االإ�صكندرية 

و الدكتورة ماجدة ال�صاذىل مقرر فرع املجل�ش القومى للمراة باالإ�صكندرية تقدمي اأ/ هدى 

ال�صاعاتى ال�صحفيه بجريدة ال�صروق  ال�صاعه 6.30م بقاعة توفيق احلكيم .

2017/3/15  املجموعه الق�ص�صيه ق�ص�ش بروحني اإلتفاته بجليم للروائى �صراج النيل 

ال�صاوى )مناق�صة الروائيه و الناقده /منى عارف يدير اللقاء  الناقد / عبد اهلل ها�صم

7م بقاعة توفيق احلكيم .

2017/3/19 ندوة بعنوان مناق�صة رواية » قيد الدر�ش » لالأديبه لنا عبد الرحمن مناق�صة 

االأديب /�صوقى بدر يو�صف و الناقده/ فاطمة عبد اهلل ال�صاعه 7م بقاعة توفيق احلكيم .

2017/3/22 ندوة مناق�صة ديوان » ال�صدوع » ل�صالح اأحمد يناق�صه د/ مراد ح�صن تقدمي اأ/ 

اأحمد حنفى ال�صاعه 7م بقاعة توفيق احلكيم .

2017/3/23 لقاء مع ال�صاعر الغنائى عو�ش بدوى و حوار حول رحلته فى كتابة االأغنيه 

مل�صاهري الغناء العربى و روؤيته لالأغنيه املعا�صره �صيوف اللقاء اأ.د/ خمتار عطيه يدير اللقاء 

ال�صاعر / جابر ب�صيونى ال�صاعه 7 م بقاعة توفيق احلكيم.

2017/3/25  حواديت تيتة وزة لالأطفال وحدوتة » غلطة بطوطة«

تقدمي اأ/ �صريين اجلالب  4م بقاعة ال�صينما .



2017/3/29 ندوة ملناق�صة املجموعة

 الق�ص�صيه » عيون بي�صاء » لالأديب حممد عطيه حممود مناق�صة اأ.د/ ال�صعيد الورقى

يدير اللقاء ال�صاعر عاطف احلناوى 7 م بقاعة توفيق احلكيم.

قسم المسرح 
2017/3/7 حفل مو�صيقى عربيه لكورال �صوت فكره .ال�صاعه 7م �صعر التذكره 20 جنيه 

2017/3/10 عر�ش م�صرحى نتاج ور�صة م�صرح الطفل اإخراج مونيكا جوزيف ال�صاعه 7م

�صعر التذكرة 10جنيه .

13و 14 /2017/3  عر�ش م�صرحى يف اإطار احتفاالت اجلامعة بالعيد املا�صي ال�صاعه 7م .

16و17 و2017/3/18  امل�صابقه االإقليميه الدوليه ل�صباب املدار�ش االأملانيه حول العامل للعزف 

والغناء بالتعاون مع مدر�صة �صان �صارل بورومى ال�صاعه 9.30 �ش  .

2017/3/23  حفل فريق كراكيب ال�صاعه 7 م �صعر التذكره 25 جنيه .

2017/3/24 حفل فرقة كورال » اأراك�ش » االأرمينى ال�صاعه 6 م .

2017/3/26  حفل عيد االأم لكورال اأطفال املركز بقيادة اأ/ غنوه اأحمد ال�صاعه 7 م

�صعر التذكره 20 جنيه .

2017/3/30 حفل اأورك�صرتا املوهوبني بقيادة الفنان / كرمي عبد العزيز ال�صاعه 7م

�صعر التذكره 25 جنيه.

قسم السينما 
2017/3/11  �صينما االأطفال عر�ش فيلم )االأمريه النائمه ( و يتبعه مناق�صة

حول الفيلم تقدمي اأ/ منى مللوم 4م بقاعة ال�صينما.

»بالتعاون مع موؤ�ص�صة عد�صه لفنون الفوتوغرافيا اأ�صبوعيا كل  امل�صرى  الرتاثى  »التوثيق  • م�صروع 
يوم خمي�ش من ال�صاعة 4 : 8 بقاعة ال�صينما.
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قسم المعارض
23 /2017/3  افتتاح معر�ش ت�صوير زيتى للفنانة / اأمانى ال�صحات و ي�صتمر املعر�ش حتى 

2017/3/27.بقاعة �صاحة التحرير .ال�صاعه 6م

2017/3/23 افتتاح معر�ش ت�صوير زيتى للفنان / حممد العي�صوى و ي�صتمر املعر�ش حتى 

2017/4/2 بقاعة االأخوين وانلى ال�صاعه 7م 

قسم المرسم
ور�صة  نحت اإ�صراف د/مليحه �صعيب كل يوم اإثنني و ثالثاء ال�صاعة 5م.

الورش الموسيقيه
    كورال اأطفال حتت اإ�صراف /غنوة اأحمد ال�صبت من كل اأ�صبوع 4 م 

    ور�صة الكمان حتت اإ�صراف د /حم�صن اأبو العال ال�صبت و الثالثاء من كل اأ�صبوع ال�صاعة 1م .

• ور�صة اجليتار حتت اإ�صراف اأ/م�صطفى ي�صرى ال�صبت من 1م و االأحد واالإثنني 4م.
الروبى اأيام ال�صبت 1م باقى االأيام 4م اأ/اإميان  اإ�صراف  البيانو حتت  • ور�صة 

ماعدا الثالثاء و اخلمي�ش .

1م و االأربعاء2م . الثالثاء من  ال�صيد  اأ/ رم�صان  اإ�صراف  الكمان حتت  • ور�صة 

الورش الفنيه 
اأ/زيزيت ال�صبت و االإثنني و الثالثاء ال�صاعة 5م اإ�صراف  الباليه حتت  • ور�صة 

     ور�صة الباليه حتت اإ�صراف / حممد اأحمد  االأربعاء من كل اأ�صبوع ال�صاعة 5م.

• ور�صة باليه حتت اإ�صراف / مى �صعد يوم االأحد واخلمي�ش ال�صاعه 5 م .
5 م ماعدا اخلمي�ش . اأيام االأ�صبوع  املمثل كل  • ور�ش �صتوديو 

5 م . اأ�صبوع  • ور�صة م�صرح الطفل اخلمي�ش  من كل 
2 م . ال�صاعه  اأيام االأ�صبوع  العود كل  • بيت 












