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الخميس11/10
حفل غنائي مو�صيقي لفريق كورال ق�صر الأمري طاز،

 اإ�صراف اأ. هبه رم�صان 7م.

الور�ش الفنية
ال�صبت والثالثاء من كل اأ�صبوع

ور�صة مدر�صة الإن�صاد الدينى والإبتهال  للمن�صد حممود التهامى1ظ.
ال�صبت والأحد واخلمي�ش من كل اأ�صبوع

 ور�صة كورال ق�صر الأمري طاز 4م.

قصر األمير طاز:
 17 ش السيوفية - متفرع من شارع الصليبة - حي الخليفة, ت: 25142581

مركز اإلبداع الفني بالقاهرة: ساحة دار األوبرا، ت: 27363446

الثالثاء 11/1
احتفالية ا�صدار كتاب “اآين اإرنو.. خزائن مل تعد فارغة” للفائزة بجائزة 
نوبل فى الآداب ٢٠٢٢، الكتاب اإعداد وتقدمي اإ�صراء النمر، مب�صاركة نخبة 

من املرتجمني، يديرها الكاتب ال�صحفي/ طارق الطاهر - 6م.

من 14 إلى 24 نوفمبر
فعاليات مهرجان القاهرة ال�صينمائى الدولى “الدورة الرابعة والأربعون”
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الخميس 11/17
حفل فنى لفرقة اأبو الغيط “�صعر التذكرة 9٠جنيه” 8م

األحد 11/20
حفل فنى لفرقة �صماع لالإن�صاد واملو�صيقى الروحية وفرقة بنات احلور

وفرقة فل�صطني بالتعاون مع موؤ�ص�صة حوار للفنون 8م

اإلثنين 11/21
حفل فنى لفرقة نظرة لالن�صاد “�صعر التذكرة 6٠جنيه”8م

الخميس11/24
فرقة ر�صا للفنون ال�صعبية التابعة للبيت الفنى

للفنون ال�صعبية وال�صتعرا�صية 8م. 

األحد 11/27
�صهرة مع فرقة الأنامل ال�صغرية بقيادة د. راجى املقدم

برعاية موؤ�ص�صة حوار للفنون 8م

قبة الغوري: 111 شارع األزهر، الغورية،  ت: 25060227

السبت واألربعاء من كل أسبوع 7م.
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بيت المعمار المصرى

 شارع درب اللبانة أمام جامع السلطان حسن، القلعة، ت: 25117043

بيت الغناء العربي

»قصر األمير بشتاك« شارع المعز   ت: 27 8791 87

الخميس11/10
�صالون مقامات بيت الغناء العربي بال�صرتاك مع

الربنامج الثقايف بالإذاعةامل�صرية - احتفاًل بالفنان عبد الغني ال�صيد
مب�صاحبة الفنان اأحمد الوزيري وفرقتة املو�صيقية  7.3٠م.

الخميس11/17
حفل فني للفنان/ حممود عبد احلميد وفرقته املو�صيقية 7.3٠م.

الجمعة 11/25
حفل فني للفنانة/ تقى علي وفرقتها )�صعر التذكرة65جنية(73٠م.

السبت11/5
مبنا�صبة الحتفال مبئوية اكت�صاف مقربة توت عنخ اآمون »توت عنخ اآمون«

روؤية جديدة مع اأ.د. �صلوى اأحمد كامل 6م.
الجمعه11/11

»اأرواح يف املدينة 6« مع اأ/ حممود التميمي »القاهرة وعمرانها«
مع اأ.د. نزار ال�صياد 6م )ب�صينما الهناجر(

األحد11/13
�صمن احتفاليات وزارة الثقافة بالقاهرة عا�صمة الثقافة يف دول العامل الإ�صالمي 

»جولة بني م�صاجد القاهرة« مع  د/ عادل غنيم 6م.
الثالثاء 11/15

ندوة عن التغري املناخي واإلزامية حتقيق اآليات ال�صتدامة مع  د. هبة حمرو�ش6م.
السبت 11/19

مبنا�صبة موؤمتر املناخ cop27 ندوة  ومبادرة »حماية الرتاث يف
ظل حتدي تغري املناخ« اأ. اإ�صالم احل�صيني وتت�صمن الحتفال

بذكري ميالد رم�صي�ش وي�صا وا�صف وذكري وفاة ح�صن فتحي. 6م 
الثالثاء 11/22

ندوة بعنوان »التفكري الإبداعي 1« كيف تولد الفكرة؟ كيف نفكر؟ 
�صل�صلة مع  م/اإميان عليوة 6م.

السبت 11/26
عمارة الدولة اململوكية وتاريخها »6« مع  اأ/ يو�صف اأ�صامة 6م.

ندوة عن التغري املناخي و
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األحد 6/ 11
�صالون ال�صاعر اأحمد عبد املعطي حجازي من 5 – 7م.

من7_9م. م�صر  جامعات  �صعراء  • ور�صة 

األحد 11/13
ور�صة نقد ال�صعر ملجموعة من ال�صعراء 5 - 7م.

7_9م. �صعرية  جتارب  • ور�صة 

األحد 11/20
نادي ال�صعر ال�صنوي 5 – 7م.

– 9م.  7 من  البدر�صني  ل�صعراء  �صعرية   • اأم�صية 

 بيت الشعر العربي »بيت الست وسيلة« خلف الجامع األزهر ت: 25103171 سينما الهناجر, ساحة دار األوبرا المصرية

الخميس 11/3
�صالون ال�صينما مع املخرج اأحمد فوؤاد دروي�ش 7م

السبت 11/5
نادي ال�صينما الأفريقية6م.

الخميس11/10
نادى ال�صينما الهندية 7م.

الجمعة 11/11
�صالون العمارة وال�صينما “اأرواح يف املدينة6” مع الإعالمى

اأ. حممود التميمي بالتعاون مع بيت املعمار امل�صرى 6م

السبت11/12
نادى ال�صينما امل�صتقلة بالتعاون مع املركز القومى لل�صينما 6م

من 14 نوفمبر الى 24نوفمبر
والأربعون” الرابعة   فعاليات مهرجان القاهرة ال�صينمائى الدولى “الدورة 

السبت 11/26
عرو�ش جمعية الفيلم 6م.

9  8
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السبت 11/12
- ور�صة طباعة وخيامية ون�صيج بالتعاون مع جامعة الزقازيق 11�ش
- جل�صة اليوجا والتاأمل وال�صحة والإن�صان مع د.ناجى طوبيا 3ع�صراً

- اأم�صية ثقافية بالتعاون مع نادى الق�صة 4م.
- ندوة بعنوان العمارة والإن�صان والبيئة مع د.م . طارق الأفندي

و د.م.  نهال عامر 6.3٠م

السبت 11/19
-ندوة العالج بالإبر ال�صينية د/ يحيي فوزي 4م.

- ال�صالون الثقايف ذاكرة الوطن.. يتحدث عن رائد الأقت�صاد امل�صري
طلعت حرب، يديره اأ. حممد ال�صافعى6.3٠م

السبت 11/5
مبنا�صبة اأعياد الطفولة عر�ش نادي �صينما الأطفال

 يعقبه ندوة مع اأ.عطية خريى 3م.
- ندوة طاقة الكون واملكان مع م/ م�صطفي ح�صن د/ فوزي طه

بالتعاون مع جمعية اآميحتب 5م.
- ندوة الرتاث ال�صعبي مابني احل�صارات مع د/نوران فوؤاد7م

1011

مركز  طلعت حرب الثقافي

ش السيدة نفيسه منطقة زينهم ت: 23622647
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األحد من كل أسبوع
ور�صة فنية وتنمية مهارات لذوي القدرات اخلا�صة

»ر�صم واأ�صغال فنية« 1٢ظ.

الخميس من كل أسبوع
ور�صة اإقراأ واإحكي1ظ.

الجمعة من كل أسبوع
- ور�صة الوعي بالذات والتعامل مع الأخرين

اإ�صراف اأ.مينى ع�صام 1ظ.
- ور�صة �صناعة حلى من ال�صلك اإ�صراف اإ�صراء عماد 3م.

- ور�صة اكت�صاف املوهوبني للمو�صيقى د.طارق الأفندى 6،3٠م

الجمعه والسبت من كل أسبوع
بروفات فريق كورال طلعت حرب دمج 1ظ.

السبت 11/26
- ندوة الطب ال�صيني  النظرية والتطبيق مع د. يحيي  فوزي 4ع�صراً.
- ندوة بعنوان اآثار م�صر الإ�صالمية مع اأ.د. جمال عبد الرحيم6.3٠م
- حفل فني لفرقة تقا�صيم عربية بقيادة الفنان حممد خريي  8م.

الور�ش الفنية

السبت من كل أسبوع
- ور�صة فنية تنمية مهارات اإ�صراف اأ. �صارة اجلندى1ظ.

- ور�صة التاتينج اإ�صراف اأ/ �صهاعلي٢ظ.
- ور�صةفنيةفن التطريز ا�صراف اأ. اأمانى ر�صا 4م.

السبت واألحد من كل أسبوع
- ور�صة »دوي« لتمكني الفتيات بالتعاون مع الهالل الأحمر11�ش

- ور�صة ر�صم عنا�صر من البيئة مع اأ.ميار اأحمد 1ظ.



14

بيت الهراوي )بيت العود العربي( خلف الجامع األزهر ت: 25104174

السبت 11/26
حفل الفنان طارق الأزهري  7،3٠م

السبت و األربعاء من كل أسبوع
تدري�ش اأق�صام بيت العود العربي )ال�صاز والعود واملاندولني(  4م

السبت من كل اسبوع
- تدري�ش الأق�صام النظرية للمبتدئني اأ. الهام احلاج 4م.

-تدري�ش الأق�صام النظرية للمتقدمني د. مروة عبداملنعم 3م.
- ور�صة عمل جماعى اأ. اإ�صالم طه 7م.

- ور�صة تدري�ش طالب اخلرجني اأ. حازم �صاهني 7م.

الثالثاء11/1
حفل فرقة ق�صر الغورى للمو�صيقى العربية 7م.

الخميس11/10
حفل فنى لفرقة د. يا�صر املغربي للمو�صيقى العربية 7م.

)�صعر التذكرة  65جنيه(

الخميس11/24
حفل فنى لفرقة الفنان/ حمدي اأبو �صيف للغناء العربي 7م.

)�صعر التذكرة 65 جنيه( 

األحد من كل أسبوع
فرقة النيل لالآلت ال�صعبية

موؤ�ص�ش الفرقة الراحل عبد الرحمن ال�صافعى7م

الجمعة من كل أسبوع
عر�ش خيال الظل والأراجوز7م.

بيت السحيمي الجمالية حارة الدرب األصفر، شارع المعز  ت:913391 25 

1415
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املعر�ش الدائم ملنتجات املركـز
)اخلزف-  نحا�ش-  خيامية-  حلى-  جنارة(

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

 دورة بيت جميل 
بالتعاون مع مدر�صة الأمري ت�صارلز للفنون التقليدية

ال�صبت والإثنني والأربعاء 1٠-4 ع�صراً

المدرسة العربية للسينما والتليفزيون
لتدريس العلوم السينمائية والتليفزيونية

 على شبكة اإلنترنت
www.arabfilmtvschool.edu.eg

الزيارة من 9 �ش حتي 5 يوميًا ما عدا الثالثاء

متحف نجيب محفوظ

خلف جامع األزهر، الدرب األحمر، محافظة القاهرة  ت: 25061227

المدرسة العربية للسينما والتليفزيون

سبيل قايتباى – شارع شيخون بميدان صالح الدين بالقلعة

1617

مركز  الحرف التقليدية بالفسطاط

1شارع اإلمام، خلف جامع عمرو بن العاص بالفسطاط، مصر القديمة،  ت:27412324
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الجمعة 11/18
�صاعة برجمه لل�صغار + �صينما بيت العيني وعرو�ش اأفالم للر�صوم املتحركة

+ حكي ق�ص�صي 1٢ ظ

11/21،18
1ظ زكريا  اأ.يحيي  لل�صغاراإ�صراف  برجمة  نلعب” دورات  “يال 

األحد 11/20
عر�ش عرائ�ش بعنوان حكايات ماما �صتو + ور�ش فنون ت�صكيلية 1٠ �ش

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

- يال مو�صيقي ور�ش تعليم عزف اإ�صراف هبه اهلل بهاء 1ظ.
 - ور�صة اأداء ومتثيل م�صرحي  اإ�صراف حممد عزت 3م.

اإلثنين من كل أسبوع
زيارة مدر�صية )حواديتنا وور�صة حكي وعرو�ش عرائ�ش(

اإ�صراف اأ. رحمة حمجوب 1٠�ش

األربعاء والجمعة من كل أسبوع
تنمية مهارات فنون واتيكيت لل�صغار عاملي اجلديد 1٠�ش

اأنور1٢ظ. هالة  اإ�صراف  فنية  اأ�صغال  • ور�صة 

مركز إبداع الطفل »بيت العيني« خلف الجامع األزهر ت: 25142990

19

السبت 11/5
العر�ش امل�صرحي املدينة التي ت�صبهنا 6.3٠م

السبت من كل أسبوع
-ور�صة تنمية مهارات القراءة والكتابة 11�ش

- ور�صة الفنون ال�صعبية 1٢ظ
- ور�صة كورال الأطفال مع اأ.�صمية �صرور4م

األحد واالثنين من كل اسبوع
جل�صات تخاطب وتنمية مهارات اأ/ولء العتوى 11ظ

اإلثنين من كل أسبوع
حوار مفتوح )�صل�صلة بلدى اجلميلة( مع د. جيهان م�صطفي ٢ظ

اإلثنين والخميس من كل أسبوع
 ور�صة التلوين والق�ش واللزق واملج�صمات مع اأ. نورهان عبد اللطيف ٢ظ.

الخميس من كل أسبوع
لقاءات حكايات و�صخ�صيات مع اأ. اأ�صماءم�صطفي٢ظ

-لقاء.. اجمل ما قراأت مع د.�صامية �صادق 3م.
األربعاء من كل أسبوع

ور�صة اخلط العربى مع اأ.ح�صني �صربى٢.3٠ظ

مكتبة والد  الزعيم الراحل جمال عبد الناصر

 باكوس الشعبي باإلسكندرية

1819
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مركز احلرية لالبداع بالإ�صكندرية
1 �صارع فوؤاد، بجوار نقطة �صريف، الإ�صكندرية  ت:34956633

القسم الثقافي
الثالثاء 11/1

ندوة بعنوان “ احلوار الوطني و التحديات الراهنة” املتحدث الكاتب ال�صحفي 
والإعالمي م�صطفى بكري تقدمي اأ.د �صحر �صريف 6 م 

األربعاء 11/2
ندوة بعنوان “ تعليم ا�صكندرية بني الواقع واملاأمول”

�صيف اللقاء د. عربي اأبو زيد وكيل اأول وزارة الرتبية والتعليم بالإ�صكندرية 
تقدمي د. اإبراهيم عبداهلل 6 م

األحد 11/6
ندوة بالتعاون مع احتاد كتاب م�صر فرع الإ�صكندرية “ تكرمي ال�صاعرة د. وفاء 

بغدادي “ مبنا�صبة ح�صولها على �صهادة الدكتوراة و ت�صليمها درع احتاد كتاب م�صر 
تقدمي ال�صاعر عبد املنعم �صامل 6.3٠ م  .

األربعاء 11/9
حفل ختام ور�صة اأكوا لتنمية الكتابة الإبداعية ال�صنة الأولى بح�صور نخبة من 

مثقفي واأدباء الإ�صكندرية تقدمي اأ.د حممد عبد احلميد 6.3٠م  

اإلثنين 11/14
ندوة �صينمائية بعنوان “بني الت�صجيلي و الروائي” عر�ش فيلم ت�صجيلي بعنوان 

“العاملني حلظة حياة” اإخراج عز الدين �صعيد مع عر�ش فيلم روائي ق�صري بعنوان 
�صعيد  الدين  عز  اإخراج  حمفوظ  جنيب  الكبري  الأديب  ق�صة  1٢” عن  رقم  “غرفة 

من اإنتاج قطاع الإنتاج املتخ�ص�ش تقدمي اأ.د. اأ�صرف توفيق 6.3٠ م 

األربعاء 11/23
ندوة بعنوان “التنمية امل�صتدامة..والإدارة املتكاملة للمخلفات ال�صناعية “ 

املتحدث  د. ابراهيم ال�صربيني خبري ا�صت�صاري البيئة والتنمية امل�صتدامة
تقدمي د.م. ح�صـن لطفـى رئي�ش جلنة ال�صناعة والطاقة

وع�صو جمل�ش نقابة املهند�صني بال�صكندرية 6.3٠م  

الخميس 11/24
�صالون التنوير وندوة بعنوان “ مفهوم الفقه املعا�صر” املتحدث  اأ.د �صعد الهاليل  

اأ�صتاذ الفقه املقارن بجامعة الأزهر تقدمي د ماجد موري�ش 6 م.

األربعاء من كل اسبوع
ور�صة ) مو�صيقى واأوزان ال�صعر( الفئة العمرية من 15 �صنة

تقدمي د/ عمرو اأمني 6 م. 

قسم المعارض
السبت 11/3

نتاج ور�ش ور�صة ر�صم حر و ور�صة اأ�صغال فنية اإ�صراف/ زينب ال�صوربجي 6 م.

2021
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الورش الفنية
الخميس من كل اسبوع

لقاء م�صروع فوتوغرافية “ كارت بو�صتال” بالتعاون مع
موؤ�ص�صة عد�صة للت�صوير الفوتوغرافى 5 م .

السبت واألحد واألثنين واألربعاء من كل أسبوع
- ور�صة �صتديو املمثل الدفعة الثامنة 5م

األحد واألربعاء من كل أسبوع
- ور�صة فنون امل�صرح لذوي القدرات اخلا�صة

 اإ�صراف / حممد رم�صان - ع�صام اأحمد بدوى 11�ش-1ظ .

السبت واألحد والثالثاء والخميس من كل اسبوع
- ور�صة البيانو للكباراإ�صراف اأ/مي �صلبي4م

السبت واألحد والثالثاء من كل اسبوع
ور�صة باليه حتت اإ�صراف/ مي �صعد 5م.

السبت واالثنين واالربعاء من كل اسبوع
ور�صة البيانو لالأطفال اإ�صراف اأ/ اإميان ر�صيدي4م 

السبت واألحد من كل اسبوع
ور�صة الكمان اإ�صراف/جون �صمري 3م

األحد من كل اسبوع
ور�صة اجليتار اإ�صراف/اأحمد عبد الرحمن 3م.

االثنين من كل اسبوع
- ور�صة غناء اأكابيال اإ�صراف/اإ�صالم �صعيد6م

-ور�صة رق�ش معا�صر اإ�صراف / �صمري ن�صرى 7م

الثالثاء من كل اسبوع
ور�صة اآلة القانون اإ�صراف/فادى املغربي4م

األربعاء من كل اسبوع
ور�صة تعليم اأ�صول الغناء ال�صرقي اإ�صراف/ حممود اأحمد 7م

24،23،17،16،15
ور�صة فيديو لل�صو�صيال ميديا باملوبايل اإ�صراف/ ماجد مكرم خلف عطية 5م






