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قبة الغوري : 111 �شارع الأزهر، الغورية،  ت: 25060227

فرقة التنورة التراثية
أيام السبت واألربعاء 

 من كل اأ�سبوع ال�ساعة 7.30 م

اخلمي�س11/11

الفرقة القومية للفنون ال�سعبية التابعة للبيت الفنى

للفنون ال�سعبية واال�ستعرا�سية 7م.

الأحد 11/14

حفل طقو�س ال�سمو روؤية الفنان/ اإنت�سار عبد الفتاح بالتعاون مع موؤ�س�سة

حوار  )فرقة �سماع للمو�سيقي الروحية وفرقة اندوني�سيا للإن�ساد(8م.

اخلمي�س11/25

فرقة ر�سا للفنون ال�سعبية التابعة للبيت الفنى

للفنون ال�سعبية واالإ�ستعرا�سية 8م.

الأحد11/28

احتفالية “حوار فنون” لفرقة الطبول النوبية واالآالت ال�سعبية باالإ�سرتاك

مع فرقة بيب باند بالتعاون مع موؤ�س�سة حوار للفنون  8م.

اإحدى فرق الهيئة العامة لق�سور الثقافة 

 وزارة الثقافة, م�سر, تكونت يف فرباير 1988

  للرتاث وتقدم عرو�سها ب�سفة دورية

 طوال العام
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ق�سر االأمري طاز: 17 �س ال�سيوفية - متفرع من �سارع ال�سليبة - حي اخلليفة ت: 25142581

 الأحد 11/21

معر�س فن ت�سكيلى بعنوان “الطفولة والفن” مبنا�سبة االحتفال بيوم الطفل العاملى 6م.

اخلمي�س11/25

حفل غنائي بعنوان )من فات قدمية تاه(

 لفريق كورال املركز اإ�سراف اأ. هبة رم�سان7م.

الور�س الفنية:

ال�سبت والثلثاء من كل اأ�سبوع

ور�سة ومنتخب مدر�سة االإن�ساد الدينى واالإبتهال للمن�سد حممود التهامى1ظ.

االإثنني من كل ا�سبوع

ور�سة الفنون الت�سكيلية للأطفال اإ�سراف اأ. رحمه حم�سن11�س.

االأحد و الثلثاء واخلمي�س من كل اأ�سبوع 

ور�سة اإعداد املمثل واحلكى وفنون امل�سرح تدريب اأ. اأحمد زكريا 3م.

االأحد واخلمي�س من كل اأ�سبوع 

ور�سة كورال ق�سر االأمري طاز 4م.
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الأحد 11/21

منتدى ثقافة واإبداع “رفعت �سلم.. �سبعون وردة من النهار”

مع الكاتب ال�سحفى طارق الطاهر 6م.

قاعة امل�سرح

عر�س م�سرحية هاملتهن اإخراج �سعداء الدعا�س علي مدار ال�سهر 7م.

7

مركز االإبداع الفني بالقاهرة �ساحة دار االأوبرا, ت: 27363446
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ال�سبت 11/6

ور�سة عمل  “متحف بيت املعمار” م. حمدي ال�سطوحي12ظ.

ال�سبت 11/13

ندوة  “القاهرة عا�سمة الثقافة يف دول العامل االإ�سلمي” 2021, القاهرة: الب�سر واحلجر )من 

تراث املدينة واملجتمع( مع د. فاطمة ك�سك- اأ. عبدالعظيم فهمي, 6م )ببيت ال�سحيمي(.

الأحد 21/ 11

�سالون العمارة وال�سينما مع د. �سيماء عا�سور 6م.

ال�سبت 11/27

احتفالية “ذكري ميلد املعماري رم�سي�س وي�سا وا�سف, وذكري وفاة

املعماري ح�سن فتحي” مع م. عماد فريد – م. رامز عزمى 6م.

بيت الغناء العربي: “ق�سر االأمري ب�ستاك” �سارع املعز   ت:27879187بيت املعمار امل�سرى: �سارع درب اللبانة اأمام جامع ال�سلطان ح�سن, القلعة

اخلمي�س11/4

�سالون مقامات بيت الغناء العربي باال�سرتاك مع الربنامج الثقافى باالإذاعة امل�سرية 7م.

اخلمي�س11/18

حفل الفنانة دينا ال�سراج )�سعر التذكرة 60جنيه( 7م.

الثلثاء 11/30

حفل نتاج ور�س الغناء العربي ببيت الغناء العربي

بقيادة/ د. مدحت عبد ال�سميع 7م.

ال�سبت من كل اأ�سبوع: ور�س الغناء العربي.

8
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 يال نروح
سينما

ال�سبت 11/6

 نادى ال�سينما االأفريقية 6م.

التاريخ”       فى  االأجمل  اخلدعة  هي  ال�سينما  ي�سنعك  من  هو  الفيلم  فيلمًا,  ت�سنع  ال  “اأنت 

           )جان  لوك جودار(
 

 
 

�سينما الهناجر: مبركز الهناجر للفنون - �ساحة دار االأوبرا امل�سرية.

اخلمي�س 11/11

 نادى ال�سينما الهندية 7م.

ال�سبت 11/13

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

من 11/14 حتى 11/17

عرو�س اأفلم كولومبيا بالتعاون مع �سفارة كولومبيا 6م.

اخلمي�س 11/18

عرو�س اأفلم املدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون 6م.

اجلمعة 11/19

عرو�س اأفلم �سفارة بولندا احتفااًل بيوم اال�ستقلل البولندى 2ظ.

ال�سبت 11/20

نادى �سينما الطفل الكارتون امل�سرى 12ظ.

االإثنني 11/22

نادى �سينما املراأة بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما 6م.

من 23 نوفمرب اإىل 5دي�شمرب

فعاليات مهرجان القاهرة ال�سينمائى الدوىل “الدورة الثالثة واالأربعون”.
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ال�سبت 11/6: نادي �سينما طلعت حرب للأفلم الق�سرية تعقيب د. ياقوت الديب 4م.

- معر�س فتى لنتاج اأن�سطة وور�س �سهر اأكتوبر 2021م 5م.

ال�سبت 11/13: “جولة الفنون” عر�س تقدميى وحوار مفتوح3م.

- اأم�سية ثقافية بالتعاون مع نادى الق�سة 6 م.

اجلمعة 11/19: عر�س فيلم )كتاب ليل( للأطفال بالتعاون مع �سفارة كولومبيا 1ظ.

ال�سبت11/20: ور�س فنية واأن�سطة متنوعة1ظ.

- لقاء فى اطار ال�سحة النف�سية د. عبداهلل غازى–

 اخلبري الدوىل فى التدريب وبناء ال�سخ�سية االإيجابية3م.

مركز  طلعت حرب الثقايف: �س ال�سيدة نفي�سه منطقة زينهم ت: 23622647

االأربعاء 11/17

حفل فني للفنان/ مايكل اأن�سي )�سعر التذكرة 35 جنيه( 7م.

ال�سبت 11/20

حفل الطلب املتفوقني ببيت العود 7،30م.

ال�سبت و االأربعاء من كل اأ�سبوع

تدري�س اأق�سام بيت العود العربي ال�ساز والعود واملاندولني “4م.- 8م.” 

ال�سبت من كل اأ�سبوع

تعليم ال�سوليفيج وقراءة النوتة للمبتدئني اأ. اإلهام احلاج 4م.

بيت الهراوى “بيت العود العربى”: خلف اجلامع االأزهر ت: 25104174



1415

- معر�س كاريكاتري للفنانة ال�سابة ريتا, بالتعاون مع اجلمعية امل�سرية للكاريكاتري5م.

الأحد11/21: عرائ�س ون�ساط فني مع اأ. رحمة حمجوب, مبنا�سبة اأعياد الطفولة11ظ.

- ور�سة نحت فى املدر�سة لذوى الهمم مبنا�سبة اأعياد الطفولة12ظ.

اخلمي�س11/25: اأم�سية ثقافية مبنا�سبة االحتفال

باليوم العاملى للق�ساء على العنف �سد املراأة4م.

اجلمعة11/26: م�سابقة كتاب وور�سة فنية بعنوان اقراأ و�سكل على النا�سية1ظ.

- ور�سة فن الكاريكاتري فى ال�سارع اإ�سراف فنان الكاريكاتري والر�سوم املتحركة

اأ. خالد املر�سفى2ع�سرًا.

- ور�سة العزف باالألوان, مو�سيقي وفنون ت�سكيلية 3ع�سرًا.

ال�سبت11/27:عر�س اأفلم كرتون للأطفال وحوار مع د.عطية خريي  3ع�سرًا.

- معر�س فنى مبنا�سبة االحتفال بذكرى ميلد رجل االقت�ساد الوطني “طلعت حرب” 5م.

-ال�سالون الثقافى ذاكرة الوطن )احتفال بذكري الزعيم طلعت حرب(

 يديرال�سالون اأ. حممد ال�سافعى 6م.

الور�س الفنية

ال�سبت من كل اأ�سبوع: ور�سة تعبري فنى حر با�ستخدام اخلامات املختلفة,

اإ�سراف اأ. �سيلفيا جوزيف1ظ.

االأحد واجلمعه من كل اأ�سبوع:ور�سة )دمج( لفريق كورال طلعت حرب 11ظ.

االإثنني من كل اأ�سبوع: ن�ساط لذي الهمم12ظ.

- ور�سة ت�سكيل يدوي اإ�سراف اأ. داليا ال�سربيني3م.

ال�سبت واالأربعاء من كل اأ�سبوع:ور�سة اكت�ساف املواهب املو�سيقية وتنميتها

لذوى القدرات اخلا�سة )غناء , عزف و�سولفيج( بالتعاون مع موؤ�س�سة اأوالدنا 4م.

االأربعاء واجلمعة من كل اأ�سبوع: ور�سة تعلم اأ�سا�سيات ومبادئ الر�سم

اإ�سراف اأ. رحاب عبد احلميد 10�س.

اجلمعه وال�سبت من كل اأ�سبوع:ور�سة اإتدرب واإتعلم حكى مع اأ. �سو�سن ر�سوان1ظ.

ور�س )االأونلين(

الثلثاء من كل اأ�سبوع: معلومة و�سوؤال “ كتاب دليفرى”, ملخ�س كتاب على �سفحة 

الفي�سبوك و الوات�ساب للمركز.

اخلمي�س من كل اأ�سبوع:)حكاية مكان( معلومة Online, لغة االإ�سارة اأ. منال حممد.

االأحد واخلمي�س من كل اأ�سبوع: دورة تعلم اأ�سا�سيات الكمبيوتر للمكفوفني

مكفوف ع�سام  وائل  اأ.  عبداحلليم  طارق  اأ.  من:  كل  اإ�سراف   ,”on line“
متخ�س�س فى جمال الكمبيوتر 1ظ .

1415



1617

بيت ال�سحيمي اجلمالية: حارة الدرب االأ�سفر, �سارع املعز  ت:913391 25   بيت ال�سعر العربي “بيت ال�ست و�سيلة”: خلف اجلامع االأزهر ت: 25103171 
الأحد11/14

- ور�سة �سعراء جامعات م�سر من 5 – 7م.

- ذكرى اأحمد �سوقي وحافظ اإبراهيم ي�سارك فيها ال�سعراء 

والنقاد:اأحمد عنرت م�سطفى, �سعد عبد الرحمن, 

د. عادل �سرغام ود. عايدي علي جمعة من 7–9م.

الأحد11/21

- ور�سة �سعراء جامعات م�سرمن 5-7م.

- اأم�سية �سعرية ي�سارك فيا ال�سعراء:�سمري دروي�س, عيد 

عبد احلليم, هبة ال�سيد عبد الوهاب, دعاء عبد املنعم 7–9م.

الأحد11/28

ور�سة �سعراء جامعات م�سر من 5 – 7م.

اأم�سية ل�سعر العامية امل�سرية ي�سارك فيها ال�سعراء:جمدي 

�سعيد, �سعيد �سحاتة, �سيدة فاروق االأ�سيوطي , دعاء فتوح

من 7 – 9م.

               الثلثاء11/2

حفل فرقة ق�سر الغورى للمو�سيقى العربية 7م. 

ال�سبت 11/13

ندوة  “القاهرة عا�سمة الثقافة يف دول العامل االإ�سلمي”2021، 

القاهرة: الب�سر واحلجر )من تراث املدينة واملجتمع( مع د. 

فاطمة ك�سك- اأ. عبدالعظيم فهمي, بالتعاون مع بيت املعمار 6م.

اخلمي�س11/11

فرقة تقا�سيم عربية الفنان حممد خريي 7م,

�سعر التذكرة 60 جنيه

االأحد من كل اأ�سبوع

فرقة النيل للآالت ال�سعبية اإخراج عبد الرحمن ال�سافعى 7م.

اجلمعة من كل اأ�سبوع

عر�س خيال الظل واالأراجوز7م.
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املعار�س

املعر�س الدائم ملنتجات املركز )اخلزف, نحا�س, خيامية, حلى, جنارة(.

من االأحد اإىل اخلمي�س

مبادرة “�سنايعية م�سر” لتدريب ال�سباب على احلرف الرتاثية من 3-6م.

)املرحلة الثانية من الدفعة الثانية-الدفعة الثالثة(.

ال�سبت واالإثنني واالأربعاء 

دورة بيت جميل بالتعاون مع مدر�سة االأمري ت�سارلز للفنون التقليدية 10-4ع�سرًا.

متحف جنيب حمفوظ: خلف جامع االأزهر, الدرب االأحمر, حمافظة القاهرة 

الزيارة من 9�س حتي 5م يوميًا ما عدا الثلثاء

مركز احلرف التقليدية بالف�سطاط:1�سارع االإمام, خلف جامع عمروبن العا�س  بالف�سطاط,

 م�سر القدمية,  ت:27412324
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مركز احلرية للإبداع باالإ�سكندرية 1 �سارع فوؤاد, بجوار نقطة �سريف, االإ�سكندرية  ت:34956633

الق�سم الثقافى

االأحد و الثلثاء و اخلمي�س من كل اأ�سبوع:بالتعاون مع كلية العلوم

جامعة االإ�سكندرية م�سروع Semicolon، 10 �س

الثلثاء 11/2:مناق�سة كتاب “حكاية حمادة واأبوه التواأم” للكاتب/ عادل حراز6.30م

 ACWA االأربعاء 11/3: مبادرة االإ�سكندرية لتنمية الكتابة االإبداعية

من الور�س التطبيقية6.30م. 

الأحد 11/7: منتدي االإبداع العلمي و التكنولوجي ندوة بعنوان 

املتو�سطةوال�سغرية” “التنميةامل�ستدامةوامل�سروعات 
املتحدث:النائب املهند�س/ طارق ال�سيد6.30م .

االإثنني 11/8: مناق�سة كتاب “جمل�س برملان كورونا”

 اأدب �ساخر للكاتبة / رجاء ح�سني6.30م.

الثلثاء 11/9: ندوة ومناق�سة رواية “ال�سر الثلثي” للكاتب / �سامل عبا�س 6.30م

االأربعاء 11/10: ندوة ومناق�سة ديوان “�سبورة احللم امتلت” لل�ساعر/علي نوح6.30م

الثلثاء 11/16: مناق�سة ديوان “ قب�س من م�سرية النور” 

لل�ساعرة/ فوزية �ساهني6.30م.

ACWA االأربعاء 11/17: مبادرة االإ�سكندرية لتنمية الكتابة االإبداعية

من الور�س التطبيقية6.30م.

ال�سبت 11/21: ندوة بعنوان “تعزيزقيم  املواطنة ومواجهةالتطرف والفكر املت�سدد”6م.

الثلثاء 11/23: مناق�سة رواية “احلالة اآزو” للكاتبة د.  نهي بلل6.30م.

المدرسة العربية للسينما و التليفزيون
لتدري�س العلوم ال�سينمائية والتليفزيونية على �سبكة االإنرتنت

اخلمي�س 11/18:عرو�س اأفلم املدر�سة العربية

لل�سينما والتليفزيون ب�سينما الهناجر 6م.

www.arabfilmtvschool.edu.eg
�سبيل قايتباى – �س �سيخون مبيدان �سلح الدين بالقلعة
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االأربعاء 11/24: ندوة مناق�سة رواية “مثلثات فريدة” للكاتبة/ منال يو�سف6.30م.

ال�سبت 11/28:ندوة بالتعاون مع اإحتاد كتاب م�سر فرع االإ�سكندرية بعنوان “ امل�سرح اأبو 

الفنون –معاي�سة التجربة وعلقة امل�سرح ببناء االإن�سان ونظرة اإيل امل�ستقبل “6.30م.

ق�سم امل�سرح

اخلمي�س 11/18:حفل فرقة اخلان 7م.

اجلمعة 11/19: بالتعاون مع مركز الدرا�سات ال�سكندرية �سمن اإحتفالية اأيام الرتاث 

ال�سكندري “ االإ�سكندرية التي كانت االإ�سكندرية التي �ستكون” 10.30 �س.

الثلثاء 11/30: حفل فرقة م�سطفي كامل للمو�سيقي العربية

بقيادة / اأحمد �سوقي االأ�سقر 7 م.

ق�سم ال�سينما

ال�سبت 11/13:اأفلم ال�سينما االأفريقية( 6م .

ال�سبت 11/2: اأفلم ال�سينما امل�ستقلة بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما 6م

الثلثاء من كل ا�سبوع: نادى احلرية ال�سينمائي اإدارة الناقد حممد كمال مبارك 6م.  

ق�سم املعار�س

اخلمي�س 11/11:اإفتتاح معر�س ت�سوير فوتوغرايف بالتعاون مع نادى عد�سة

بعنوان واحد/ لواحد 6.30 م وي�ستمر حتي 2021/11/24 .

اخلمي�س 11/25: اإفتتاح معر�س ت�سوير زيتي للفنانة اأ�سجان ال�سايف 6.30م.

وي�ستمر حتى2021/12/9.

الور�س الفنية

ال�سبت من كل اأ�سبوع:-ور�سة بالية اإ�سراف اأ.د/ ع�سام عزت 1 ظ.

-ور�سة اجليتار اإ�سراف / وفاء حممد 1 ظ.

-ور�سة االإيقاع اإ�سراف/ حممد ال�سيد 4م.

االإثنني من كل اأ�سبوع: ور�سة الكمان اإ�سراف/ جون  �سمري 4م.

اخلمي�س من كل اأ�سبوع: لقاء م�سروع فوتوغرافية “كارت بو�ستال”

بالتعاون مع موؤ�س�سة عد�سة للت�سوير الفوتوغرافى 5 م .

ور�سة م�سرح طفل اإ�سراف اأ. مونيكا جوزيف 4- 8م.

ال�سبت واالإثنني من كل اأ�سبوع: ور�سة ت�سنيع مناذج الطائرات

اإ�سراف/ ه�سام اإخل�س 6- 7م.

االأحد والثلثاء واخلمي�س من كل اأ�سبوع:ور�سة اأورك�سرتا املوهوبني

اإ�سراف/ كرمي عبد العزيز 5- 9م.

االأحد واالأربعاء من كل اأ�سبوع :ور�سة فنون امل�سرح لذوي القدرات اخلا�سة

اإ�سراف/ ع�سام اأحمد 11�س-1ظ .

ال�سبت واالأحد والثلثاء واخلمي�س: ور�سة بالية حتت اإ�سراف/ مي �سعد 5-8م.

ال�سبت واالأحد والثلثاء واخلمي�س من كل اأ�سبوع:ور�سة البيانو للكبار

اإ�سراف اأ. مى �سلبي 4-8م.

االإثنني واالأربعاء من كل اأ�سبوع:ور�سة البيانو للأطفال

اإ�سراف اأ. اإميان ر�سيدي حممد  الروبي4-7 م.
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خلف اجلامع االأزهر ت: 25142990 مركز اإبداع الطفل “بيت العيني” : 

ال�سبت من كل اأ�سبوع

ور�سة لكورال اأطفال بيت العينى اإ�سراف اأ. اإميان �سليمان 11�س.

االأحد من كل اأ�سبوع

دورة يف فن اإدارة وتنظيم الوقت لل�سغار اإ�سراف اأ. رحمة حم�سن 12ظ.

الثلثاء من كل اأ�سبوع

ور�سة حكي ق�س�سي بعنوان)حكاية يف كتاب( من ق�س�س عاملية اأ. رحمه حمجوب 2ظ.

االأربعاء من كل ا�سبوع

ور�سة الفنون الت�سكيلية )اإعادة تدوير( 12 ظ.

اخلمي�س من كل اأ�سبوع

ور�سة لتعليم مبادئ الت�سوير الفوتوغرايف )مهارات �سناعه فيلم ق�سري( 12ظ.


