السبت واألحد من كل اسبوع

ور�شة الإن�شاد الدينى للمن�شد حممود التهامى 2ظ.

األربعاء 3/6

�أم�سية “فل�سطني فى الذاكرة” بالتعاون مع املجل�س الأعلى للثقافة
ي�صاحبها افتتاح معر�ض “قول يا طري” وي�ستمر املعر�ض حتى 12مار�س  6م

اإلثنين 3/11

ندوة توعية لطالب املدار�س بالتعاون
مع �إدارتى اخلليفة وال�سيدة التعليمية �10ص

األحد واإلثنين واألربعاء من كل أسبوع

ور�شة تعليم العزف على الآالت املو�سيقية من �سن � 10سنوات حتى �18سنة 2ظ

األحد والثالثاء والخميس من كل أسبوع
ور�شة �إعداد املمثل وفنون امل�سرح +ور�شة حكى و�إلقاء 4م

األحد والثالثاء والخميس من كل أسبوع
ور�شة كورال ق�صر الأمري طاز (الأطفال 12ظ  -الكبار 4م)

الخميس 3/21

احتفالية عيد الأم وتكرمي الأمهات بالتعاون
مع جمعية ب�سمة �أمل لذوى القدرات اخلا�صة �11ص

اإلثنين 3/25

ندوة توعية لطالب املدار�س بالتعاون
مع �إدارتى اخلليفة وال�سيدة التعليمية �10ص
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الثالثاء 3/19

�صالون م�صر املبدعة تقدمي ال�شاعر حممد بهجت
�أم�سية« ورد بريم التون�سى اجلميل» بالتعاون مع دار الأوبرا امل�صرية 8م
بامل�سرح ال�صغري بدار الأوبرا

األحد 3/3

حفل افتتاح مهرجان ال�شروق البداعات طالب االعالم 6م

األربعاء 3/6

حفل ختام مهرجان ال�شروق البداعات طالب االعالم 6م

اإلثنين 3/11

مبنا�سبة االحتفال مبئوية 1919
ندوة .. 1919ال�شعب فى مواجهة الإحتالل بح�ضور :
�أ.د .عا�صم الد�سوقى� -أ.د .هدى زكريا  -الكاتب ال�صحفى �شريف عارف -
يدير الندوة الكاتب حممد ال�شافعى

األحد 3/24

�أم�سية �شعرية “الق�صائد املغناه”
مب�شاركة فرقة النهر اخلالد (بيت ال�شعر العربى) 6م

4

5

األحد 3/10

�صالون العمارة وال�سينما ”٧امناط احلداثة يف املدن ال�سينمائية” د/نزار ال�صياد6,30م
(بيت املعمار امل�صرى)

السبت3/2

نادى ال�سينما االفريقية 6م.

الخميس 3/7

�صالون ال�سينما الوثائقية
للمخرج �أحمد ف�ؤاد دروي�ش 6م.

السبت 3/9

نادى ال�سينما امل�ستقلة
بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما 6م

3/14،13،12

�أ�سبوع للأفالم الهندية فى �إطار مهرجان الهند على �ضفاف النيل
بالتعاون مع �سفارة الهند بالقاهرة 6م

السبت 3/16

نادى �سينما الطفل الكارتون امل�صرى 12ظ

السبت 3/23

نادى �سينما الطفل بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما 12ظ

اإلثنين 3/25

نادى �سينما دول البحر املتو�سط 6م

الخميس3/28

عرو�ض �أفالم املدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون6م
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السبت 3/16

ندوة ومعر�ض وور�ش عمل عن العمارة والفنون الرتاثية اجلمعية العربية للعمارة والفنون
اال�سالمية 6,30م وي�ستمر املعر�ض حتى يوم 18مار�س

السبت 3/2

ندوة عمران القاهرة :م�شكالت قائمة ومداخل حلول د/منى زكريا 6,30م

الثالثاء 3/5

األحد 3/17

حما�ضرة املر�أة ،املجتمع ومفهوم الأمان يف املجتمعات العاملة م/ريهام مراد 6,30م

الثالثاء 3/19

ندوة املعماري الأجنبي :مراجعات م /م�صطفى ح�سام وم/ماجد زاغو 6,30م

ندوة الأ�ساليب العلمية لتوثيق وترميم الأيقونات القبطية
د� /سعيد عبد احلميد ح�سن 6,30م

ور�شة عمل مع د.عبد العزيز اجلندى وطالب ق�سم اجلرافيك�س – كلية الفنون
اجلميلة �9ص – 2ظ

حلقة نقا�ش"نادي القراءة يف فل�سفة العمارة "3,30م
"�صالون ثقافى" احتفالية ذكرى ميالد املعماري ح�سن فتحي ا /دينا �أبو زيد 6,30م

ندوة الت�صميم املعماري والتقييم العقاري د/ابراهيم مدين 6,30م

حما�ضرة ت�أثري العمارة امل�صرية القدمية على عمارة القاهرة اال�سالمية ا/حممود مرزوق 6,30م

األربعاء 3/6

الثالثاء 3/12

السبت 3/23

الثالثاء 3/26
السبت 3/30

�أم�سية عن وهم الزمن د/ا�شرف بطر�س 6,30م
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السبت 3/30

حفل للفنان ا�سالم عبد العزيز وفرقته
( �سعر التذكرة  25جنيه) 8م
تعليم العود والبزق والمندولين:
�أيام ال�سبت والإثنني و الأربعاء من كل �أ�سبوع “4م9 -.م”.
تدري�س كادر �أ�ساتذة بيت العود العربى
تعليم نظريات العود للمتقدمين أ.د .أحمد يوسف:

�أيام ال�سبت و اخلمي�س من كل �أ�سبوع “3م6 -.م”.

تعليم نظرياتى العود للمبتدئين
�أ .الهام احلاج� :أيام ال�سبت من كل �أ�سبوع “5م6 -.م”.

األحد 3/17

ال�صالون الثقافى "�أجمل ق�صائد احلب فى ال�شعر العربى"
ال�شعراء/
على عمران – ال�سيد العي�سوى – ر�شا احل�سينى
–غادة عفيفى املطرب حممد العاليلى
وتخت �شرقى 7م

الجمعة 3/29

السبت 3/9

حفل يوم العطاء يت�ضمن:
عر�ض الأراجوز وال�ساحر والتنورة  -فقرات من ال�سريك القومى 1ظ

السبت من كل أسبوع:

ور�شة فنية وور�شة تنمية مهارات لذوى القدرات اخلا�صة �10صباح ًا

�صالون ذاكرة الوطن م�شروع للم�ستقبل يدير ال�صالون
الكاتب وامل�ؤرخ حممد ال�شافعي 6م

السبت من كل أسبوع :

ندوة لطلبة املدار�س التخطيط وادارة الوقت �11ص

السبت والخميس من كل أسبوع:

�أم�سية �شعرية بالتعاون مع بيت ال�شعر ملجموعة من
ال�شاعرات مبنا�سبة اليوم العاملى للمراُه 6م

األحد واألربعاء من كل أسبوع :

اإلثنين 3/11

الخميس 3/14
السبت 3/16

نادى �سينما الأطفال بالتعاون
مع املركز القومى لل�سينما 12ظ

ور�شة م�سرح 2ظ

ور�ش فنية متنوعة "ر�سم – ا�شغال فنية – ور�شة طباعة 2ظهر َا
ور�ش فنية متنوعة �11ص

السبت والخميس من كل أسبوع:
بروفة الكورال بقيادة �أ.دعاء عطية  2ظهر ًا

الخميس من كل أسبوع :

ور�شة تعليم ا�سا�سيات الر�سم 12ظ
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الــورش الفنيــة

ور�شة العرائ�س:
�أيام اجلمعة من
كل �أ�سبوع 4م.

األحد 3/10

فرقة النيل للآالت ال�شعبية "�شعبة الغناء ال�شعبى" �إخراج عبد الرحمن ال�شافعى 7,30م

الجمعة 3/15

عر�ض خيال الظل واالراجوز "حكاية بائع الرمان" و�إخراج نبيل بهجت 7,30م

الجمعة 3/1

األحد 3/17

فرقة النيل للآالت ال�شعبية "�شعبة الإن�شاد الدينى" �إخراج عبد الرحمن ال�شافعى 7,30م

عر�ض خيال الظل واالراجوز "�صندوق
احلكايات" ت�أليف و �إخراج نبيل بهجت 7,30م

الجمعة 3/22

فرقة النيل للآالت ال�شعبية "�شعبة التنورة"
�إخراج عبد الرحمن ال�شافعى 7,30م

األحد 3/24

فرقة النيل للآالت ال�شعبية "�شعبة التنورة" �إخراج عبد الرحمن ال�شافعى 7,30م

حفل �شباب االن�شاد (�سعر التذكرة 25جنية)

عر�ض خيال الظل واالراجوز "عراي�سنا" مبنا�سبة عيد االم ت�أليف و�إخراج نبيل بهجت 7,30م

 ور�شة كاريكاتريبالتعاون مع اجلمعية امل�صرية للكاريكاتري 2ظهر ًا
 عر�ض خيال الظل واالراجوز "حكاية البنت الذكية"ت�أليف و�إخراج نبيل بهجت 7,30م
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فرقة النيل للآالت ال�شعبية " �شعبة الغناء ال�شعبى" �إخراج عبد الرحمن ال�شافعى 7,30م

األحد 3/3

الثالثاء 3/5

الجمعة :3/8

عر�ض خيال الظل واالراجوز "جحا ملك احلواديت"
مبنا�سبة عيد االم ت�أليف و�إخراج نبيل بهجت 7,30م

الجمعة 3/29
األحد 3/24

الخميس 3/28

حفل لفرقة الفنان جواد ال�شارى لالن�شاد ال�صوفى (�سعر التذكرة 50جنيه)
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المدرسـة العربيـة للسينمـا و التليفزيـون

األحد 3/10

للمزيـد مـن املعلومـات :برجــاء زيارة املوقع الإلكرتونى
www.arabfilmtvschool.edu.eg
�أو الأت�صال على الرقم التايل01227437313 :
(�أ.د .منى ال�صبان)

األحد 3/31

�أم�سية �شعرية ل�شعراء من حمافظة �سوهاج7م
�صالون ال�شاعر �أحمد عبداملعطى حجازى
«�سمات املر�أة » ولقاء مع ال�شعراء والنقاد
للحديث عن املر�أة مبنا�سبة يوم املر�أة العاملى وعيد الأم 7م

�شارع �شيخون  -ميدان �صالح الدين  -القلعة

16

17

املعـــار�ض

املعر�ض الدائم ملنتجات املركز
(اخلزف -نحا�س -خيامية -حلى -جنارة)
دورة بيت جميل بالتعاون
مع مدر�سة الأمري ت�شارلز للفنون التقليدية
ال�سبت والإثنني والأربعاء 4-10ع�صرا

الخميس 3/14

�صالون مقامات بالإ�شرتاك مع الربنامج الثقافى للإذاعة امل�صرية
ي�صاحب ال�صالون تخت �شرقى 7م

الجمعة 3/22

مبنا�سبة عيد الأم  -حفل ملجموعة من الأ�صوات الذهبية
ونتاج ور�ش الغناء لطالب بيت الغناء العربى 7م

السبت واألربعاء من كل أسبوع

الدورات التدريبية لطالب بيت الغناءالعربى
�إ�شراف /د.مدحت عبد ال�سميع

الجمعة 3/15

حفل فنى بالتعاون مع �سفارة �إيرلندا بالقاهرة 7م

األحد 3/17

فرقة بنات احلور لالن�شاد مبنا�سبة اليوم العاملى للمر�أة 7م

األحد 3/31

حوار الفنون فرقة �سماع للأن�شاد الدينى
ر�ؤية فنية و�إخراج الفنان /انت�صار عبد الفتاح 6م

فرقة التنورة التراثية

�أيام ال�سبت و الإثنني والأربعاء من كل �أ�سبوع 7,30م.
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الورش الثقافية
األحد من كل أسبوع

الفنون التشكيلية
األربعاء من كل اسبوع

ور�شة تنمية الفكر الإبداعى
حتت عنوان "يال نلعب"لتنمية الرتكيز الب�صرى وال�سمعى واحل�سى
�إ�شراف �أ.مروة عطيه 12-10ظ

السبت واإلثنين والخميس من كل أسبوع :
ور�شة �أن�شطة متنوعة للأطفال ا�شراف �أ.هبة اهلل جمال – �أ.ميار �أحمد 1-11ظ

ور�شة تنمية مهارات لذوى القدرات اخلا�صة ا�شراف دعاء فتحى
من 3-1ع�صر ًا

األحد واإلثنين والثالثاء من كل أسبوع :

ور�شة تعليم الر�سم ا�شراف دعاء فتحى 1,30-12ظ

3/12، 5

األحد من كل اسبوع

الثالثاء واألربعاء من كل أسبوع

ور�شة �أ�شغال فنية ا�شراف �أ.هالة �أنور 12-10ظ

ور�شة تعليم مبادى احلا�سب الآىل ا�شراف �أ.مروة �سيد ح�سن 1-11ظ
جوالت ثقافية وفنية فى املدار�س املتواجدة مبنطقة الأزهر واحل�سني
تت�ضمن ور�ش فنية وعرو�ض لالراجوز وخيال الظل �10ص

السبت من كل أسبوع

ور�شة لكورال �أطفال بيت العينى �إ�شراف �أ�.إميان �سليمان 1-11ظ
ال�سبت من كل �أ�سبوع  :ور�شة �إعداد ممثل �أ.حممد عزت  3- 1ظ
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برنامج ثقافى وفنى بمحافظة بنى سويف
بالتعاون مع املجل�س القومى للمر�أة وجامعة بنى �سويف

 5 - 3مارس

 -تدريب على احلرف الرتاثية – قاعة امل�ؤمترات – بنى �سويف

3/3

الفرقة القومية للآالت ال�شعبية التابعة للبيت الفنى للفنون ال�شعبية واال�ستعرا�ضية
مب�سرح جامعة بنى �سويف

3/4

حفل فنى لفرقة الفنان هانى �شنودة مب�سرح جامعة بنى �سويف
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