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

حي اخلليفة ت: 25142581

األحد 10/13  
معر�ش " الأخوة والإن�صانية " للخط العربى مب�صاركة الفنان امل�صرى �صالح عبد اخلالق 

والفنانة البولندية ايزابيال وي�صتمر حتى 20اأكتوبر 6 م

الثالثاء واألربعاء23،22/ 10 
 العر�ش امل�صرحى "حكاية وطن" اإخراج اأحمد زكريا تقدمي فريق امل�صرح باملركز 10�ش

الخميس 24/ 10 
عزف مو�صيقى نتاج ور�صة تعليم العزف على الآلت املو�صيقية اإ�صراف بالل ال�صيخ 7م 

- العر�ش امل�صرحى "حكاية وطن"  8م

الــورش الفنيــة
ال�صبت و الثالثاء من كل ا�صبوع : ور�صة الإن�صاد الدينى للمن�صد حممود التهامى  2ظ. 

الأحد والإثنني والأربعاء من كل اأ�صبوع : ور�صة تعليم العزف على الآلت املو�صيقية من 

�صن 10 �صنوات حتى 18�صنة 2ظ

الأحد و الثالثاء واخلمي�ش من كل اأ�صبوع : ور�صة اإعداد املمثل 4م

الأحد و الثالثاء واخلمي�ش من كل اأ�صبوع : ور�صة كورال ق�صر الأمري طاز

 )الأطفال 12ظ - الكبار 4م(  



مركز ابداع القاهرة
�صاحة دار الأوبرا ت: 27363446

الخميس10/10
 عر�ش لأول فيلم روائى �صودانى 

بالتعاون مع مهرجان الأق�صر لل�صينما الأفريقية 6م

من اإلثنني 21 حتى الخميس 10/24
ور�ش دولية فى فنون امل�صرح فى جمالت 

)التمثيل والتاأليف امل�صرحى والفوتوغرافيا والرق�ش املعا�صر 

وفن ت�صنيع وحتريك العرائ�ش( 

�صمن فعاليات ملتقى القاهرة الدوىل للم�صرح اجلامعى10�ش

قاعة املسرح
ا�صتمرار عر�ش م�صرحية »�صينما م�صر« روؤية واإخراج خالد جالل 

نتاج ور�صة �صتديو مركز الإبداع 8م



مركز الهناجر للفنون )قاعة السينما(
�صاحة دار الأوبرا امل�صرية

الخميس10/17
 عرو�ش اأفالم املدر�صة العربية لل�صينما والتليفزيون 7م

السبت 10/19
 نادى �صينما الطفل الكارتون امل�صرى 12ظ

من اإلثنين 21 حتى الجمعة 10/25 
ور�ش دولية فى فنون امل�صرح فى جمالت )التمثيل والتاأليف امل�صرحى والفوتوغرافيا 

والرق�ش املعا�صر وفن ت�صنيع وحتريك العرائ�ش( 

�صمن فعاليات ملتقى القاهرة الدوىل للم�صرح اجلامعى 10�ش

السبت 10/26
نادى �صينما الطفل بالتعاون مع املركز القومى لل�صينما 12ظ

اإلثنني 10/28
 نادى �صينما دول البحر  املتو�صط  7م

 

10/9-8-7-3-2-1
حتكيم م�صابقة املواهب الذهبية

 لذوى الحتياجات اخلا�صة 12ظ-4ع�صرًا

الخميس 10/3
�صالون ال�صينما

مع املخرج اأحمد فوؤاد دروي�ش 7م.   

السبت 10/5
 نادى ال�صينما الأفريقية 7م. 

الخميس 10/10
نادى ال�صينما الهندية 7م

السبت 10/12
 نادى ال�صينما امل�صتقلة

 بالتعاون مع املركز القومى لل�صينما 7م 



منزل علي لبيب
بيت المعمار المصرى

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

تليفاك�ش: 0225117043

اإلثنني 10/7
 احتفالية يوم العمارة العاملي)الباوهاو�ش 1٩1٩-201٩( 

 + عر�ش اأفكار �صباب املعمارييني 6,30م

السبت 10/12
ندوة م�صابقة متثيل م�صر يف بينايل فيني�صيا د/هابي ح�صني

 عن جهاز التن�صيق احل�صاري6,30م

األحد 10/13
ندوة الكباري والأنفاق وحق امل�صاة اأ.د. طارق  وفيق6,30م

الثالثاء 10/15
 ندوة الفوتوغرافيا والعمارة م/اأحمد حجاب 6,30م

الثالثاء 10/22
احتفالية مبئوية يحيى الزيني د/هالة اأحمد زكي و د/ هايدي �صلبي 

من جهاز التن�صيق احل�صاري 6,30م

السبت 10/26
 نادي القراءة يف فل�صفة العمارة م/طارق وجيه م/حممد عماد 6م

- ندوة ..اإ�صاءة املباين الرتاثية: بني الك�صف والإخفاء د/اأحمد عمر 6,30م



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

األحد10/6
 مبنا�صبة احتفالت انت�صارات اأكتوبر

 حفل �صدا�صى �صرارة بقيادة الفنان ح�صن �صرارة

 برعاية موؤ�ص�صة م�صر اخلري وموؤ�ص�صة حوار 

األحد10/13
فرقة الطبول النوبية والآلت ال�صعبية

 بال�صرتاك مع فرقة ح�صب اهلل 

برعاية موؤ�ص�صة م�صر اخلري وموؤ�ص�صة حوار 

األحد10/20
 »حكايات من اأكتوبر« مع ال�صاعر حممد بهجت 

مبنا�صبة الحتفال بذكرى انت�صارات اأكتوبر 7م

األحد10/27
 اأورك�صرتا الأنامل ال�صغرية 

 برعاية موؤ�ص�صة م�صر اخلري وموؤ�ص�صة حوار

فرقة التنورة الرتاثية
اأيام ال�صبت و الإثنني والأربعاء 

من كل اأ�صبوع 7,30م.



بيت الهراوى
 »بيـت العود العربـى«

خلف اجلامع الأزهر ت: 25104174

السبت 10/12
 حفل فنى لأ�صتاذ بيت العود حممد يحيى

 وفرقته املو�صيقية �صعر التذكرة 25جنيه

تعليم اآلة العود : اأيام ال�صبت والإثنني و الأربعاء من كل اأ�صبوع 

العربى  العود  بيت  اأ�صاتذة  كادر  ٩م.” تدري�ش  “4م.- 
تعليم نظريات العود للمتقدمني اأ.د. اأحمد يو�صف:

 اأيام ال�صبت و اخلمي�ش من كل اأ�صبوع “3م.- 6م.” 

تعليم نظريات العود للمبتدئني اأ. فادى عادل احلاج:

 ال�صبت من كل اأ�صبوع “5م.- 6م.”

بيت السحيمي
اجلمالية، حارة الدرب الأ�صفر، �صارع املعز، ت:25٩133٩1

اإلثنني 10/7
حفل فرقة ق�صر الغورى للمو�صيقى العربية 7,30م

األحد 10/27
 معر�ش خط عربى بعنوان »الن�صر« 6م

اجلمعة من كل اأ�صبوع: 

عر�ش خيال الظل والأراجوز 7,30م  

الأحد من كل اأ�صبوع: فرقة النيل لالآلت ال�صعبية 

اإخراج عبد الرحمن ال�صافعى 7,30م 

ورشة العرائس
 اأيام اجلمعة من كل اأ�صبوع 4م.



مركز طلعت حرب الثقافي
 �ش ال�صيدة نفي�صه منطقة زينهم ت: 23622647

الخميس 10/3
 افتتاح معر�ش "العمارة الإ�صالمية من الت�صكيالت الورقية" لطلبة كلية الرتبية النوعية  

ق�صم الرتبية الفنية وي�صتمر حتى 10 اأكتوير 6م

السبت 10/5
 �صالون ذاكرة الوطن م�صروع للم�صتقبل بعنوان» بطولت اأكتوبر« فى �صالون ذاكرة 

الوطن بح�صور اللواء �صامى ف�صل-اللواء اأحمد ا�صامه ابراهيم الرائد �صمري نوح يدير 

ال�صالون العالمي حممد ال�صافعي وي�صاحبه فقرة لكورال املركز  6م

اإلثنني 10/7
ندوة توعية لطلبة املدار�ش حول اإنت�صارات اأكتوبر 11�ش

اإلثنني 10/7 واألربعاء 10/9 الخميس 10/10
ندوات توعية لطلبة املدار�ش لرت�صيد ا�صتهالك املياه

 بالتعاون مع ال�صركة القاب�صة ملياه ال�صرب وال�صرف ال�صحى 10�ش

السبت 10/12
 رحلة اإىل بانوراما حرب اأكتوبر10�ش

السبت 10/19
 نادى �صينما الأطفال ذوى القدرات اخلا�صة 

بالتعاون مع املركز القومى لل�صينما 12ظ



بيت الغناء العربي
»قصر األمير بشتاك«
�صارع املعز   ت:2787٩187

الخميس10/10
 �صالون املقامات عن الأغنية الوطنية احتفاًل بانت�صارات اأكتوبر 

بالإ�صرتاك مع الربنامج الثقافى لالإذاعة امل�صرية

 وي�صاحب ال�صالون تخت �صرقى 8م

الخميس 10/31
 حفل الأ�صوات الذهبية »وطنيات« فى ذكرى انت�صارات اأكتوبر 

بقيادة املاي�صرتو مدحت عبد ال�صميع 7م

من اإلثنني 21 حتى الخميس 10/24
 ور�ش دولية فى فنون امل�صرح فى جمالت )التمثيل والتاليف امل�صرحى والفوتوغرافيا 

والرق�ش املعا�صر وفن ت�صنيع وحتريك العرائ�ش(

 �صمن فعاليات ملتقى القاهرة الدوىل للم�صرح اجلامعى 10�ش 

األربعاء 10/30
 العر�ش امل�صرحى "حكاية وطن" اإخراج اأحمد زكريا

 تقدمي فريق م�صرح ق�صر الأمري طاز  11�ش

الخميس 10/31
العر�ش امل�صرحى "حكاية وطن" اإخراج اأحمد زكريا

 تقدمي فريق م�صرح ق�صر الأمري طاز  7م

الأربعاء من كل اأ�صبوع: ور�ش لطلبة املدار�ش 11�ش

ال�صبت واخلمي�ش من كل ا�صبوع : بروفة الكورال بقيادة اأ.دعاء عطية 3ع�صرًا

اخلمي�ش واجلمعة من كل ا�صبوع: ور�ش فنية لالأطفال للتعبري عن ذكرى انت�صارات   

اأكتوبر 2-4ع�صرًا

اخلمي�ش واجلمعة وال�صبت من كل ا�صبوع: دورات تدريبية

– �صطرجن” – علوم  اجنليزية  – لغة  “كمبيوتر 
ال�صبت من كل اأ�صبوع: ور�ش فنية وتعديل �صلوك لذوى القدرات اخلا�صة 11�ش

مركز طلعت حرب الثقافي



 بيت الشعر العربي
»بيت الست وسيلة«

خلف اجلامع الأزهر ت: 25103171 

األحد 10/6
 اأم�صية �صعرية »حرب اأكتوبر فى ال�صعر امل�صرى« 7م

األحد 10/13
 �صالون ال�صاعر اأحمد عبد املعطى حجازى ولقاء �صعرى ونقدى 

يناق�ش اأبرز الق�صايا الفنية التى تهم ال�صعراء اجلدد 7م

األحد 10/27
اأم�صية �صعرية لل�صعراء احلا�صلني

 على جوائز الدولة الت�صجيعية 

فى ال�صعر 7م

18

مسرح الجمهورية

الخميس  24 أكتوبر 8م
حفل توزيع جوائز مسابقة املواهب الذهبية

 لذوى القدرات الخاصة 
بالتعاون مع جمعية البلد اليوم

المدرسة العربية للسينما و التليفزيون
الخميس 10/31:

 امتحانات »ال�صيناريو- الإخراج- الت�صوير- ال�صوت و املونتاج«

 برئا�صة اأ.د. منى ال�صبان –

 تقام المتحانات فى متام العا�صرة �صباحًا مبركز طلعت حرب الثقافى. 

للمزيـد مـن املعلومـات: برجــاء زيارة املوقع الإلكرتونى

www.arabfilmtvschool.edu.eg
اأو الأت�صال على الرقم التايل: 01227437313

اأ.د. منى ال�صبان



بيت العيني:
خلف اجلامع الأزهر ت: 25142٩٩0

السبت من كل أسبوع :
ور�صة اأ�صغال فنية 11�ش

ور�صة لكورال اأطفال بيت العينى اإ�صراف اأ.اإميان �صليمان 2ظ

اإلثنني من كل أسبوع :
 ور�صة اأن�صطه متنوعة  2 ظ

األربعاء من كل أسبوع :
 ور�صة تنمية مهارات لذوى القدرات اإ�صراف دعاء فتحى 11�ش

األربعاء من كل اسبوع:
 ور�صة تعليم مبادىء احلا�صب الآىل 2ظ

األحد والثالثاء من كل أسبوع :
 جولت فنية وثقافية احتفال بـ "انت�صارات اأكتوبر"

  داخل مدار�ش منطقة احل�صني 10�ش

الخميس من كل أسبوع:
 يوم ثقافى فنى ب�صاحة بيت العينى 12�ش



مركز الحرية لإلبداع 
باإلسكندرية

1 �صارع فوؤاد، بجوار نقطة �صريف،

 الإ�صكندرية ت:34٩56633

األربعاء 10/2: ندوة ومناق�صة ديوان "عجلتي 26" لل�صاعر/ عماد عامر 7م 
الخميس 10/3: - بالتعاون مع مبادرة اأكوا "املكان فى ال�صرد ال�صكندري املعا�صر - 

فقرة �صرديات �صكندرية - قراءات لق�ص�ش الأع�صاء" 6.30م

الوطن" 7م اأكتوبر وحتديات  "روح  والتنمية  للثقافة  امل�صرية  املوؤ�ص�صة  بالتعاون مع  •ندوة 
الثالثاء 10/8: منتدي الإبداع العلمي والتكنولوجي بعنوان " كيف ن�صنع تراثًا عمرانيًا 

لالأجيال القادمة" 6.30 م

الخميس 10/10: بالتعاون مع مبادرة اأكوا "ندوة تقنيات اإبداعية فى الق�صة الق�صرية 
- جتليات �صكندرية فى الفن ال�صعبي و الإ�صتعرا�صي - قراءات لق�ص�ش الأع�صاء" 6.30م

األربعاء 10/16: اإحتفالية ذكرى اإنت�صارات اأكتوبر بح�صور البطال احلقيقيني اأ�صحاب 
املواقف البطولية وتكرمي املجموعة 3٩ الكومندز البحري عر�ش اأوبريت ال�صهيد احلي ا / 

عبد اجلواد �صويلم للملحن /بدوي عبد الدامي و ال�صاعر /طاهر �صعيد ال�صاعه 6م

الخميس 10/17: بالتعاون مع مبادرة اأكوا .."ثقافة الطفل ال�صكندري - ذاكرة ال�صرد 
واملدينة - قراءات لق�ص�ش الأع�صاء" 6.30م

الأحد 10/20: ندوة " تاريخ التعاون و اآفاق امل�صتقبل بني م�صر و ال�صني  6.30م

األربعاء 10/23: ندوة و مناق�صة رواية " ال�صيخ اللوماجني " للكاتب جمال �صويد6.30م
"  6.30 م  اخلمي�ش 10/24: �صالون الثقافة العلمية ندوة " مقدمه فى هند�صة الأن�صجة 

الأربعاء 10/30: ندوة و مناق�صة املجموعة الق�ص�صية " اإبت�صامة على وجه املوت "للكاتبة 

نهلة ال�صحلى 6.30م

مرئية  ثقافة  نحو  �صكندرية–  �صينمائية  "جتليات  اأكوا  مبادرة  مع  بالتعاون   :10/31 الخميس 
�صكندرية – عتبات الإبداع - قراءات لق�ص�ش الأع�صاء" 6.30م

قاعة املسرح
الثالثاء 10/1: حفل غنائي لفريق دي�صيبلز )كورال حجرة ( 7م

الثالثاء 10/15: حفل فريق دنيتنا للمكفوفني 7 م
السبت 10/19: عر�ش م�صرحية حتت الإن�صاء اخراج حممد مر�صى 7م

االثنني 10/21: اأوبريت �صعرى غنائى بعنوان " حكاية اإنت�صار " مبنا�صبة ذكرى انت�صارات اأكتوبر 
تقدمي ال�صاعر/ حممد حممود رطيل مب�صاحبة املاي�صرتو / حممود اأبو زيد 7م

الخميس 10/24: حفل فريق اأورك�صرتا احلرية للموهوبني بقيادة ا/ كرمي عبد العزيز  7 م
10/30،29،28،27: العر�ش امل�صرحي " رحلة �صعيدة " اإخراج / حممد مر�صي 7 م  

الخميس 10/31: حفل  فريق ولد زمان بقيادة د/ اأكرم تربيزي 7م  
قاعة السينما

الثالثاء من كل أسبوع : نادى احلرية ال�صينمائي اإدارة الناقد حممد كمال مبارك 6م 
من 10/8 حتي 10/13 : عرو�ش مهرجان الإ�صكندرية ال�صينمائي لدول البحر املتو�صط الدورة 35

السبت 10/19: اأفالم ال�صينما امل�صتقلة بالتعاون مع املركز القومى لل�صينما  6م .
السبت 10/26: اأفالم �صينما البحر املتو�صط  و عر�ش فيلم اأنا بالنهار  ) اأ�صباين (  6م .

املعارض
الإ�صكندرية  مهرجان  ملعر�ش  م�صاحب  ال�صعوب  فوتوغرافيا  معر�ش  اإفتتاح   :10/3 الخميس 

ال�صينمائي الدويل و ي�صتمر حتى 10 اأكتوبر 201٩- 6م

السبت 10/12: اإفتتاح معر�ش )اإ�صكندرية فى �صوره ( م�صابقة بالتعاون مع هيئة تن�صيط ال�صياحة 
بالإ�صكندرية و ي�صتمر حتى 10/27 - 5م



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

 م�صر القدمية،  ت:27412324

مبادرة صنايعية مصر 
للتدريب على حرف »اخلزف- النحا�ش – اخليامية – ال�صدف – احللى 

الرتاثية – الق�صرة«

ال�صبت – الإثنني – الثالثاء - الأربعاء من 3- 6م

املعـــارض
املعر�ش الدائم  ملنتجات املركـز 

)اخلزف،  نحا�ش،  خيامية،

حلى،  جنارة(


