
ق�صر الأمري طاز:

 17 �ش ال�صيوفية - متفرع من �صارع 

ال�صليبة، حي اخلليفة ت: 25142581

اخلمي�س3/25

حفل غنائي لفريق كورال املركز بقيادة أ. هبة رمضان
احتفاالً بعيد األم وذكري رحيل العندليب7م.

الور�س الفنية

ال�سبت من كل اأ�سبوع

ورشة مدرسة اإلنشاد الدينى واالبتهال للمنشد محمود التهامى 1ظ.
الثالثاء من كل اأ�سبوع

ورشة منتخب مدرسة اإلنشاد الدينى واإلبتهال
 للمنشد محمود التهامى 2ظ.

الأحد و الثالثاء واخلمي�س من كل اأ�سبوع 

ورشة إعداد املمثل واحلكى وفنون املسرح تدريب أ. أحمد زكريا 3م.
الأحد واخلمي�س من كل اأ�سبوع

ورشة كورال قصر األمير طاز تدريب أ. هبة رمضان4م.



مركز الهناجر للفنون: )قاعة ال�صينما(

�صاحة دار الأوبرا امل�صرية

اخلمي�س 3/4

صالون السينما مع املخرج أحمد فؤاد درويش 7م.
ال�سبت 3/6

نادى السينما االفريقية 7م.
اخلمي�س 3/11

نادى السينما الهندية 7م.
ال�سبت 3/13

نادى السينما املستقلة بالتعاون مع املركز القومى للسينما 6م.
الإثنني 3/15

نادى سينما املرأة بالتعاون مع املركز القومى للسينما 6م.

اخلمي�س3/18

عروض أفالم املدرسة العربية للسينما والتليفزيون6م.
ال�سبت 3/20

 نادى سينما الكارتون املصرى 12ظ.
من الأحد 21 حتى اجلمعة 3/26

أسبوع لألفالم الكولومبية بالتعاون مع سفارة كولومبيا 6م .                                                                                                                                             
ال�سبت 1/27

 - نادى سينما الطفل بالتعاون مع املركز القومى للسينما 12ظ.
- عروض جمعية الفيلم 6م.

الإثنني 3/29

نادى سينما دول البحر املتوسط 6م.



الأربعاء3/10

حفل الفنان محمد يحيي، سعر التذكرة35جنيه، 7.30م.
ال�سبت من كل اأ�سبوع

ورشة عود مع أ/محمد ابو ذكري.
ال�سبت و الأربعاء من كل اأ�سبوع 

تدريس طالب قسم العود والساز واملاندولني “4م.- 8م.”
 ال�سبت و الأربعاء من كل اأ�سبوع 

تدريس قسم الكمان “4م-8م”.
ال�سبت واخلمي�س من كل اأ�سبوع

تدريس قسم النظريات املوسيقية أ.د. أحمد الطويل”3م.- 6م.” 

مركز اإبداع القاهرة:

�صاحة دار الأوبرا ت: 27363446

ال�سبت 3/13

صالون الفن واملجتمع مع الفنانة مديحة حمدى6م.
 الأحد 3/21

 منتدى اإلبداع والثقافة »مالك اخليال عند اعتدال عثمان« .. تكرمي ملسيرة عطاء« 
يتحدث فيها د. شريف اجليار. ويديره الكاتب الصحفى طارق الطاهر، 

كما ستلقى الناقدة الكبيرة اعتدال عثمان كلمة تتناول فيها 
املحطات األساسية فى مسيرتها األدبية والتقدية«6م.

علي مدار ال�سهر

 عروض مسرحية »سينما مصر« رؤية وإخراج خالد جالل 
إنتاج ورشة ستديو مركز اإلبداع الفنى 8م.

بيت الهراوى »بيـت العود العربـى«:

خلف اجلامع الأزهر ت: 25104174



بيت العيني "مركـز اإبـداع الطفـل"

خلف اجلامع الأزهر ت: 25142990

ال�سبت من كل اأ�سبوع

ورشة لكورال أطفال بيت العينى إشراف أ. إميان سليمان 11ص.
الإثنني من كل اأ�سبوع

 ورشة حكى إشراف أ. رحمة محجوب 2ظ.
الأربعاء من كل اأ�سبوع

ورشة أشغال فنية إشراف أ. هالة أنور 2ظ.

ال�سبت3/6

ندوة اإلعالم املعماري يف مصرمع املعمارية ضحي مصطفي6م.
ال�سبت3/13

ندوة الغرب والسعي لبناء دولة حديثة: العمارة يف مصر
1850-1952م املعماري أحمد حمدي عبد العظيم 6م.

ال�سبت 3/27

ورشة عمل لألطفال والشباب والكبار أ. د. هبة صفي الدين 
مبناسبة ذكري ميالد حسن فتحي10-2ظ.

- حسن فتحي مشاريع وحكايات مختارات 
من أرشيف م/ باسم عبد الرحمن، م/عال سيف 6م.

منزل علي لبيب بيت املعمار امل�صرى

�صارع درب اللبانة اأمام جامع ال�صلطان ح�صن، 

تليفاك�س: 0225117043



قبة الغوري

 111 �صارع الأزهر، الغورية  ت: 25060227

اخلمي�س 3/11

عرض للفرقة القومية للفنون الشعبية التابعة 
 للبيت الفنى للفنون الشعبية واإلستعراضية
)سعرالتذكرة35 للمصريني، 60لألجانب(7م.

اجلمعة 3/12

حفل ثنائى العود دينا وغسان)سعرالتذكرة 110جنيه(7م.

الأحد3/14

 حفل فرقة الطبول النوبية واآلالت الشعبية باإلشتراك مع فرقة حسب اهلل
 )سعر التذكرة 15للمصريني،  35 لألجانب( 7م.

الأحد3/21

حفل للفنان حسن شرارة وفرقتة مبناسبة أعياد الربيع 
وعيد األم بالتعاون مع مؤسسة حوار.

)سعر التذكرة 15للمصريني، 35 لألجانب(7م.
اخلمي�س3/25

عرض لفرقة رضا للفنون الشعبية
 التابعة  للبيت الفنى للفنون الشعبية واإلستعراضية .

)سعرالتذكرة35 للمصريني، 60لألجانب(7م.
الأحد3/28

حفل فرقة سماع لإلنشاد واملوسيقي الروحية
 مبناسبة النصف من شعبان باإلشتراك مع فرقة بنات احلور.

)سعرالتذكرة 15للمصريني،  35 لألجانب(7م.
ال�سبت والأربعاء من كل اأ�سبوع

فرقة التنورة التراثية7,30م.



ال�سبت 6 /3

 "الرياضة والغذاء فى مواجهة جائحة كورونا" لقاء توعوى تثقيفي 
فى مجال الصحة يحاضر فيه :أ. د.  دعاء محمد محمود األستاذ بكلية 
التربية الرياضية للبنات جامعة حلوان ، د. هيثم الطيب باحث املواد 

الصحية بكلية التربية الرياضية للبنني جامعة حلوان1ظ.
الأربعاء3/17

سهرة غنائية لفرقة "باند أصيل" 
وفقرات شعرية لإلعالمى والشاعر/ أسامة سمير6م.

ال�سبت20 / 3

 يوم ترفيهى مبناسبة عيد األم بعنوان ابتكركارت معايدة لألم واألسرة
يتضمن: حكى وتلوين توزيع هدايا، وفقرات موسيقية 12ظ.

الأحد3/21

 معرض فنى بعنوان"مبدعات مصرية" 
ملجموعة متنوعة من الفنانات املصريات5م.

اخلمي�س3/25

- أمسية شعرية ملجموعة من الشباب 
وذوى االحتياجات اخلاصة مع  أ. سوسن رضوان 5م.

- عرض مسرحى "ما هملتش" ملجموعة من شباب املركز 6م.
ال�سبت3/27

- لقاء فى إطار تنمية املهارات البشرية للمترددين على املركز من
 ذوى االحتياجات اخلاصة  بالتعاون مع جمعية تنمية وطن للمجتمعات املحلية 1م.

- الصالون الثقافى - ذاكراة الوطن ) املرأة ودورها الريادى عبر العصور(
 اللواء مجدى شحاته د. هدى زكريا  يدير الصالون أ. محمد الشافعى 5م.

الأحد من كل اأ�سبوع

"قصة ومعلومة" لألطفال وذوى اإلحتياجات اخلاصة،
 ومصحوبة بلغة اإلشارة.

مركز طلعت حرب الثقايف 

 �س ال�صيدة نفي�صه منطقة زينهم

 ت: 23622647



اخلمي�س3/18

حفل شباب الغناء العربي مبشاركة األصوات الذهبية وطالب
 بيت الغناء العربي نتاج ورش الغناء قيادة د. مدحت عبد السميع7م.

اخلمي�س3/25

حفل فرقة جراما فن، 
التذكرة 60جنية، 7م.

ال�سبت من كل اأ�سبوع

 الدورات التدريبية يف مجال الغناء العربي 5م.

الإثنني من كل اأ�سبوع

"كتاب دليفرى" يتم نشر ملخص عن كتاب من 
الكتب املوجودة فى قاعة الكبار12ظ.
ً ال�سبت-الأحد-الإثنني اأ�سبوعيا

 فصل محو األمية وتعليم الكبارإشراف أ. عادل املصرى2ظ.
الور�س الفنية

ال�سبت3/13،6

ورشة "فن الديكوباج" لألطفال وذوى اإلحتياجات اخلاصة،
 أ. رضوي سامي أحمد 12ظ.
اجلمعة وال�سبت3/13،12

 ورشة كتابة ابداعية لألطفال أ. خالد دياب 2ظ.
اجلمعة من كل اأ�سبوع

 ورشة فريق كورال املركز "دمج" 1ظ.
ال�سبت الأول والثاين من ال�سهر

 "ورشة العيلة فى املنزل" ورشة عمل فى مجال الفنون التشكيلية
بيت الغناء العربي »ق�صر الأمري ب�صتاك« يتم  متابعة األسر املشاركة فى النشاط بتقنية  Online 12ظ.

 �صارع املعز   ت:27879187



الأحد 3/7

 صالون الشاعر أحمد عبد املعطي حجازي 
ويناقش فيه مجموعة من الشعراء 6م.

الأحد3/21

أمسية للشعر النسائي مبناسبة أعياد األمومة يشترك فيها الشاعرات 
بسنت عبداهلل، حنان ماهر، عبير العطار، مروة فرحات 6م.

 بيت ال�صعر العربي »بيت ال�صت و�صيلة«

خلف اجلامع الأزهر ت: 25103171 

اخلمي�س 3/18

عروض أفالم املدرسة العربية للسينما والتليفزيون
  بسينما الهناجر 6م.

www.arabfilmtvschool.edu.eg

املدر�صة العربية لل�صينما والتلفزيون:

�صبيل قايتباى – �ش �صيخون

 مبيدان �صالح الدين بالقلعة



مركز احلرف التقليدية بالف�صطاط:

1�صارع الإمام، خلف جامع عمروبن العا�س  

بالف�صطاط، م�صر القدمية،  ت:27412324

املعر�س الدائم ملنتجات املركـز 

)اخلزف-  نحاس-  خيامية-  حلى-  جنارة(
-دورة بيت جميل بالتعاون 

مع مدرسة األمير تشارلز للفنون التقليدية
السبت واإلثنني واألربعاء 10-4عصرا

من الأحد اإىل اخلمي�س 

مبادرة صنايعية مصر 
لتدريب الشباب على احلرف التراثية
 )الدفعة األولى من املرحلة الثانية

 والدفعة الثانية من املرحلة األولى( من 3-6م

الثالثاء3/2

 حفل فرقة قصر الغورى للموسيقى العربية 7م.
اخلمي�س 3/18

 فرقة)شوية فن( بقيادة جو، سعر التذكرة35جنية، 7م.
من 22اإىل 25، من 29 اإىل 31 /3 

 عرض مسرحية الطوق واألسورة
 إخراج ناصر عبد املنعم إنتاج مسرح الطليعة

 التابع للبيت الفنى للمسرح 7م.
الأحد من كل اأ�سبوع

فرقة النيل لآلالت الشعبية إخراج/ عبد الرحمن الشافعى 7م.
اجلمعة من كل اأ�سبوع

عرض خيال الظل واألراجوز7م.

بيت ال�صحيمي:

اجلمالية، حارة الدرب الأ�صفر ، �صارع املعز

ت:25913391



القسم الثقايف
اخلميس 3/4: منتدى الثقافة واالبداع "محمد حافظ رجب.. رحلة الريادة 
األدبية" يتحدث فيها: السيد حافظ رجب، مصطفى نصر، جابر بسيونى، 

ومنير عتيبة. ويديره الكاتب الصحفى طارق الطاهر 6م
األحد3/7: ندوة بعنوان" دور األنشطة الثقافية يف الرواج السياحي 

باإلسكندرية "املتحدث أ/ محمد سعد مدير عام تنشيط السياحة 6.30م.
اإلثنني3/8: املتحدثني ملتقي اإلبداع العلمي  ندوة بعنوان "اجلامعات الذكية 

و اخلضراء ..و إستراتيجيات التنمية املستدامة " أ.د/محمد عبد العال 
إبراهيم أستاذ التصميم املعمارى بكلية الهندسة جامعة اإلسكندرية 6م.

الثالثاء3/16: ندوة مناقشة رواية " نسائيات" للكاتبة /مني منصور 
مناقشة الناقد أ/ شوقي بدر يوسف 6.30م.

األربعاء3/17: ندوة مناقشة كتاب نصوص"معارج الروح"
معراج أرضي لألديبة / آمال الشاذلي 6.30م.

األحد3/21: مناقشة كتاب"واقع ثقافة الطفل فى العالم العربي"
 للشاعر / جابر بسيوني 6.30م.

الثالثاء3/23: سلسلة ندوات"تراث التنوير فى الشرق والغرب"

 ندوة بعنوان"هل فشل مشروع التنوير لدينا؟" تقدمي أ.د/أشرف منصور 
أستاذ و رئيس قسم الفلسفة بكلية اآلداب جامعة اإلسكندرية  6.30م.

األحد3/28: ندوة مناقشة رواية " سماء قريبة من األرض"
 للكاتبة / عبير درويش 6.30م.

الثالثاء3/30: ندوة بعنوان " آثار الدولة الفاطمية 
فى املجتمع املصري" املتحدث أ.د/أمين فؤاد سيد

 رئيس اجلمعية املصرية للدراسات التاريخية6.30م.
قسم املسرح

اخلميس3/11: حفل فرقة األنفوشي للفنون الشعبية 7 م.
اخلميس3/18: حفل فرقة التذوق للموسيقي العربية 7م.

اإلثنني3/22:حفل فرقة دنيتنا للمكفوفني. 
اخلميس3/25: حفل كورال جوانا 7م.

األربعاء3/31: حفل نتاج ورشة أوركسترا املوهوبني 
بقيادة املايسترو/كرمي عبد العزيز 7 م.  

قسم السينما
السبت3/13: نادى السينما األفريقية 6م.

السبت3/20: نادى السينما املستقلة بالتعاون مع املركز القومى للسينما6م .
22-27 /3: أسبوع لالفالم الكولومبية بالتعاون مع سفارة كولومبيا 6م .                                                                                                                                              

الثالثاء من كل أسبوع: نادي احلرية السينمائي،
 إشراف الناقد أ/ محمد كمال مبارك 6م .

مركز احلرية لالإبداع  بالإ�صكندرية

1 �صارع فوؤاد، بجوار نقطة �صريف،

 الإ�صكندرية ت:34956633



قسم املعارض
اخلميس3/4: افتتاح معرض مسابقة الشباب للفنون البصرية 8،

 ويستمر ملدة شهر 6.30م.
الورش الفنية

اخلميس من كل أسبوع: لقاء مشروع فتوغرافية "الفوتوغرافيا التشكيلية"
 بالتعاون مع مؤسسة عدسة للتصويرالفوتوغرافى5م.

األحد والثالثاء و اخلميس من كل أسبوع: ورشة ستوديو املمثل
 إشراف املخرج /محمد مرسي

األحد والثالثاء و اخلميس من كل أسبوع: أوركسترا املوهوبني
 بقيادة/ كرمي عبد العزيز محمود 5-8م.

األحد واألربعاء  من كل أسبوع: ورشة فنون املسرح لذوي القدرات اخلاصة
 إشراف/عصام أحمد بدوي 11ص.

السبت واألربعاء من كل أسبوع: ورشة مسرح الطفل إشراف/ إبراهيم أحمد5م.
السبت واألحد واخلميس من كل أسبوع: ورشة باليه لألطفال

 حتت إشراف مى سعد 5م.
اإلثنني والثالثاء من كل أسبوع: ورشة باليه للكبار حتت إشراف إجني محمد5م.

السبت من كل أسبوع: ورشة الكمان إشراف أ.جوزيف ألفريد 11ص.
اخلميس من كل أسبوع : ورشة اجليتار إشراف ليليان عادل  5م.
األحد و الثالثاء و اخلميس من كل أسبوع: ورشة البيانو للكبار

 إشراف أ. مى أحمد صالح 3م.  

ال�سبت 3/6

محاضرة التذوق املوسيقي )8(، 7م.
اخلمي�س11 /3

  كلثوميات 3 )ريهام عبد احلكيم(، 8م.
ال�سبت3/20 

حفل رباعي وتري Quartetto di Amici، 8م.
ال�سبت 3/27

 محاضرة التذوق املوسيقي )9(، 7م.

متحف اأم كلثوم:

1�س منيل ال�صالح-منيل الرو�صة-

ت: 23631467



متحف جنيب محفوظ : الزيارة  من 9 صباحاً حتى 5 مساءً
 يومياً ماعدا يوم الثالثاء.

الأربعاء  3/ 3

 افتتاح معرض أعمال
 )ملتقى األقصر الدولى لفن التصوير(

 الدورة )13( بقاعة مركز الهناجر للفنون 5م.




