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10/ 7 ،6
عرو�ض م�ضرحية �ضمن فعاليات مهرجان حكاوى الدويل لفنون الطفل 5م.

الجمعة 21 /10
حفل ثنائى العود غ�ضان ودينا “�ضعر التذكرة 180جنيه”.

الور�ض الفنية
ال�ضبت والثالثاء من كل اأ�ضبوع: ور�ضة مدر�ضة االإن�ضاد الدينى واالبتهال 

للمن�ضد حممود التهامى1ظ.
ال�ضبت واالأحد واخلمي�ض من كل اأ�ضبوع : ور�ضة كورال ق�ضر االأمري طاز 4م.

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

من 19 إلى 24 أكتوبر 
فعاليات ملتقي القاهرة الدولى للر�ضوم املتحركة

 - الدورة الثالثة ع�ضر 12ظ.

من 16 حتى  21 /10
 اأ�ضبوع الفيلم ال�ضينى بالتعاون مع املركز الثقافى ال�ضينى 

بالقاهرة 6م.

على مدار الشهر
 عر�ض م�ضرحى “ماكنون” 

عن ماكبث وليم �ضك�ضبري
 للمخرجة و�ضام اأ�ضامة من خريجى مركز االإبداع الفنى

قصر األمير طاز:
 17 ش السيوفية - متفرع من شارع الصليبة - حي الخليفة, ت: 25142581
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األحد 9 /10
 احتفااًل باملولد النبوى حفل فني لفرقة �ضماع لالن�ضاد واملو�ضيقي الروحية 

وفرقة اندوني�ضيا وفرقة بنات احلور بالتعاون مع موؤ�ض�ضة حوار7م. 

األحد 16 /10
حفل فنى لفرقة نور النبى “�ضعر التذكرة 80جنيه”.

األحد 23 /10
حفل فنى لفرقة الطبول النوبية واالآالت ال�ضعبية 

فى حوار مع فرقة بيب باند و�ضهرة وطنية مبنا�ضبة انت�ضارات اكتوبر 
بالتعاون مع موؤ�ض�ضة حوار 8م. 

الخميس 27/ 10
حفل لفرقة احل�ضرة للفنان نور ناجح “�ضعر التذكرة 105” 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

األحد 10/9
حفل فنى للفنانة رمي كمال وفرقتها املو�ضيقية 

مع باقة من اأجمل االأغانى الوطنية
 مبنا�ضبة االحتفال بانت�ضارات اأكتوبر 7م.

الخميس10/13
�ضالون مقامات بيت الغناء العربي باال�ضرتاك مع الربنامج 
الثقايف باالذاعة امل�ضرية )100عام على ميالد �ضاحب الع�ضا 

ال�ضحرية على ا�ضماعيل ( + تخت �ضرقى 7م.

اإلثنين 10/3
 احتفالية بيت املعمار امل�ضرى بيوم العمارة العاملى 6م.

اإلثنين 10/10
  �ضالون العمارة وال�ضينما »اأرواح يف املدينة 5«

مع االإعالمى ا/حممود التميمي )ب�ضينما الهناجر( 6م.

األحد 10/16
 �ضمن فعاليات وزارة الثقافة لالحتفاء بالقاهرة عا�ضمة الثقافة

 يف دول العامل االإ�ضالمي ندوة 
»و�ض الربكة: احلي املغيب يف  قاهرة اإ�ضماعيل« مع ا/عادل �ضيف 6م.

السبت 10/22
 ندوة عمارة الدولة اململوكية وتاريخها »اجلزء اخلام�ض« ا.يو�ضف ا�ضامة 6م. 

السبت 10/29
 ندوة مع نادي كتاب جمموعة و�ضل: »مواجهة التغيري املناخى فى مدينة 

الق�ضري« معمل امل�ضتقبل امل�ضرى ا.د. نبيل الهادي  6م.
ال�ضبت من كل ا�ضبوع: ور�ضة ع - عمارة من اأجل االن�ضان 2022م

م. اأحمد عمر – م. حممد الفندى 9�ض – 6م.
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األحد 2 /10
 �ضالون ال�ضاعر اأحمد عبد املعطى حجازى

 “االحتفال بانت�ضارات اكتوبر” 6م.

األحد 16 /10
ال�ضاعر رحيل  على  عامًا  ت�ضعون  مبرور  “االحتفال 

 اأحمد �ضوقى”  مع ال�ضاعر اأحمد عبد املعطى حجازى 6م.

األحد 30 /10
اأم�ضية �ضعرية ملجموعة من ال�ضعراء 6م.

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

السبت 1 /10  نادي ال�ضينما االأفريقية 7م.
الخميس 6 /10 �ضالون ال�ضينما مع املخرج اأحمد فوؤاد دروي�ض 7م.

السبت 8/ 10 نادى ال�ضينما امل�ضتقلة بالتعاون مع املركز القومى لل�ضينما 7م.
من 9 لـ 13: عرو�ض اأفالم �ضمن فعاليات 

مهرجان حكاوى الدولى لفنون الطفل 10�ض.
اإلثنين 10/10 �ضالون العمارة وال�ضينما “اأرواح يف املدينة 5”

مع االإعالمى ا/حممود التميمي بالتعاون مع بيت املعمار امل�ضرى 6 م.
 الخميس 13 /1 نادى ال�ضينما الهندية 6م.

السبت 15 /10  نادى �ضينما الطفل الكارتون امل�ضرى 12ظ.
اإلثنين17 /10: نادى �ضينما املراأة بالتعاون مع املركزالقومى لل�ضينما 6م.

الخميس20 /10:عرو�ض اأفالم املدر�ضة العربية لل�ضينما والتليفزيون 6م.
السبت 22 /10: عرو�ض جمعية الفيلم 7م.

من 23 – 26/ 10: 
         فعاليات ملتقى القاهرة الدولى للم�ضرح اجلامعى  

 الدورة الرابعة 10�ض.
الثالثاء من كل أسبوع: عرو�ض اأفالم املهرجان

 القومى لل�ضينما 7م

9  8
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السبت 10/15
 ندوة توعية عن اأهمية البيئة 

وكيفية احلفاظ عليها د.م / طارق االفندي 6,30م.
خالل الفرتة من 18 اإلى 24 اأكتوبر : 

فعاليات ملتقي القاهرة الدولى للر�ضوم املتحركة11�ض.

السبت 10/22
- ندوة عن كيفية العالج بالفن بالتعاون مع موؤ�ض�ضة مزاييك 11�ض.

-ندوة علمية بالتعاون مع جمعية اميحتوب
 »ريا�ضة اليوجا و�ضحة االن�ضان«6م.

السبت 10/29
ندوة مع الكاتبة/ زهراء �ضالمة حكايات لالطفال12ظ

-ندوة للتعريف باآثار م�ضر االإ�ضالمية
 مع اأ.د.جمال عبد الرحيم 6.30م.

السبت10/1
نادى �ضينما االأطفال وعرو�ض اأفالم عن اأنت�ضارات اكتوبر املجيد + 

 ور�ضة ر�ضوم متحركة مع اأ.عطية خريي1ظ
- ندوة بعنوان » نلتقي لرنتقي« مع اأ.د/ عفاف طلبة 

وتقدمي ا�ضعار عن ملحمة انت�ضارات اكتوبر  6م

األربعاء  10/5
 ال�ضالون الثقافى- ذاكرة الوطن »انت�ضارات اأكتوبر املجيدة – 

ابطال حرب اأكتوبر« يدير ال�ضالون اأ/حممد ال�ضافعى 6م

السبت  10/8
-اأم�ضية ثقافية بالتعاون مع نادى الق�ضة 4ع�ضراً

- مبنا�ضبة االحتفال باملولد النبوى ال�ضريف حفل فني لفرقة النيل 
لالآالت ال�ضعبية �ضعبة »االن�ضاد الدينى«

 بالتعاون مع الهيئة العامة لق�ضور الثقافة 7م.

1011

مركز  طلعت حرب الثقافي

ش السيدة نفيسه منطقة زينهم ت: 23622647
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الجمعة من كل أسبوع
ور�ضة �ضناعة حلى من ال�ضلك اأ.اإ�ضراء عماد 1ظ.

السبت واألحد من كل اسبوع
ور�ضة ر�ضم »عنا�ضر من البيئة« مع اأ.ميار احمد 11�ض.

الجمعة والسبت من كل أسبوع
ور�ضة كورال اطفال مركز طلعت حرب 1ظ.

الخميس من كل أسبوع
ور�ضة قراءة وحكى عن انت�ضارات اكتوبر 1ظ.

اإلثنين 10/31
ندوة توعية بيئية بالتعاون مع الركن االأخ�ضر –

 جهاز �ضئون البيئة لطلبة املدار�ض 11ظ.

من 23 – 10/26
 فعاليات ملتقى القاهرة الدولى 

للم�ضرح اجلامعى – الدورة الرابعة 10�ض .
 الور�ض الفنية

السبت من كل أسبوع 
ور�ضة الوعى بالذات والتعامل مع االآخرين

 اإ�ضراف اأ.مينى ع�ضام 1ظ.
- ور�ضة فنية لذوى القدرات اخلا�ضة مع ا.�ضارة اجلندى 1ظ. 

- ور�ضة فن التطريز مع اأ.اأمانى ر�ضا 2ظ.

األحد من كل أسبوع
- ور�ضة فنية وتنمية مهارات لذوى القدرات اخلا�ضة ور�ضم عرو�ضة 

املولد النبوى ال�ضريف«  ا�ضراف داليا ال�ضربينى11�ض.
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بيت الهراوي )بيت العود العربي( خلف الجامع األزهر ت: 25104174

السبت22 /10
حفل الفنان اإ�ضالم عبد العزيز)�ضعر التذكرة40جنيه(8م.

السبت من كل أسبوع 
تدري�ض االأق�ضام النظرية للمتقدمني واملبتدئني 3م.

السبت و األربعاء من كل أسبوع 
تدري�ض اأق�ضام بيت العود العربي )ال�ضاز والعود واملاندولني(  4م.

اإلثنين من كل أسبوع
 ور�ضة عمل جماعى 6م.

الثالثاء 10/4
 حفل فرقة ق�ضر الغوري للمو�ضيقي العربية7م.

الخميس 10/13
 مبنا�ضبة االحتفال بانت�ضارات اأكتوبر 

حفل فنى لفرقة »�ضحبة ال�ضم�ضمية البور�ضعيدية« 7م.

الخميس 10/27
 حفل فنى لفرقة املولوية 

للفنان عامر التونى »�ضعر التذكرة 105جنيه« 7م.

األحد من كل أسبوع
 فرقة النيل لالآالت ال�ضعبية 

موؤ�ض�ض الفرقة الراحل عبد الرحمن ال�ضافعى7م

الجمعة من كل أسبوع
    عر�ض خيال الظل واالأراجوز 7م

بيت السحيمي الجمالية حارة الدرب األصفر، شارع المعز  ت:913391 25 
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املعر�ض الدائم ملنتجات املركـز
)اخلزف-  نحا�ض-  خيامية-  حلى-  جنارة(

مبادرة �ضنايعية م�ضر
 لتدريب ال�ضباب على احلرف الرتاثية

 دورة بيت جميل 
بالتعاون مع مدر�ضة االأمري ت�ضارلز للفنون التقليدية

ال�ضبت واالإثنني واالأربعاء 10-4 ع�ضراً

المدرسة العربية للسينما والتليفزيون
لتدريس العلوم السينمائية والتليفزيونية

 على شبكة اإلنترنت
www.arabfilmtvschool.edu.eg

الخميس 10/20
عرو�ض اأفالم املدر�ضة العربية لل�ضينما 

والتليفزيون6م  )ب�ضينما الهناجر(

الزيارة من 9 �ض 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 10/7
مبنا�ضبة ذكرى انت�ضارات اأكتوبر .. تقدمي عر�ض م�ضرح عرائ�ض بعنوان »حكايات البطل 

جدو + وور�ض فنية للتعبري بالر�ضم عن انت�ضارات اكتوبر  املجيد 1 ظ.

اإلثنين 10/17
 ندوة لطلبة املدار�ض بعنوان »اأحت�ضر لالأخ�ضر« + ور�ضة زراعة + 

عر�ض م�ضرحى »بذرة وميمة« بالتعاون مع االإدارة املركزية  والتوعية البيئية 11�ض.

الثالثاء 10/18
�ضينما بيت العينى »عر�ض افالم ر�ضوم متحركة عن كيفية احلفاظ على البيئة« + ور�ضة 
فنون ت�ضكيلية عن اأهمية البيئة + عر�ض م�ضرحى بعنوان »عاوزنها تبقي خ�ضرا« 10�ض

االأثنني واالأربعاء من كل اأ�ضبوع: »القافلة املدر�ضية » وتقدمي لطلبة املدار�ض ور�ض اأ�ضغال 
فنية + ور�ضة حكى + عر�ض م�ضرح عرائ�ض 10�ض.

خالل الفرتة من 18 اإلى 24 اأكتوبر : 
فعاليات ملتقي القاهرة الدولى للر�ضوم املتحركة - الدورة الثالثة ع�ضر 11�ض.

ال�ضبت من كل اأ�ضبوع:  ور�ضة لكورال اأطفال بيت العينى 
اإ�ضراف اأ/اإميان �ضليمان 11�ض

 -ور�ضة »ياال مو�ضيقى لتعليم اآالت مو�ضيقية 
ا.هبه اهلل بهاء 1,30ظهرا - ور�ض جتارب اداء ومتثيل م�ضرحي ا. حممد عزت 4,30م

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

األربعاء 10/5:  احتفااًل بانت�ضارات اأكتوبر ..ور�ض فنية +عرو�ض افالم + حكى 3ع�ضراً.

السبت 10/22: العر�ض امل�ضرحى نتاج ور�ضة م�ضرح الطفل 6,30م. 

األحد 10/16:  يوم العلوم والتكنولوجيا �ضمن فعاليات ا�ضبوع العلوم العربية
 »رحلة فى التاأمل فى م�ضتقبل االأر�ض البعيد« ندوة توعية للحفاظ على البيئة

 + ور�ض اإعادة تدوير ور�ضم 11�ض.

السبت من كل أسبوع:-ور�ضة تنمية مهارات القراءاة والكتابة 11�ض.
-ور�ضة اأ�ضغال فنية »تطريز باخلرز« للكبار اأ.جنالء حممد 12ظ.

-ور�ضة اأوريجامى مع اأ.فريدة الديب 3ظ.
- ور�ضة كورال االأطفال مع اأ.�ضمية �ضرور 4 م.

األحد واإلثنين من كل اسبوع: جل�ضات تخاطب وتنمية مهارات اأ/والء العتوى 11ظ.

اإلثنين من كل أسبوع: حوار مفتوح ) �ضل�ضلة بلدى اجلميلة( مع د.جيهان م�ضطفي 2ظ.

اإلثنين والخميس من كل أسبوع: ور�ضة التلوين والق�ض واللزق واملج�ضمات 
مع ا.نورهان عبد اللطيف 11�ض- ور�ضة م�ضرح الطفل ا�ضراف/ حممد فاروق 5م.

الخميس من كل أسبوع: لقاءات حكايات و�ضخ�ضيات مع اأ/ اأ�ضماء م�ضطفي2ظ. 
-لقاء .. اجمل ما قراأت مع د.�ضامية �ضادق 3ظ. 

األربعاء من كل أسبوع: - ندوة ار�ضاد اأ�ضرى وتثقيف مع د.جيهان م�ضطفي 12ظ. 
- ور�ضة خط عربى مع ا.ح�ضني �ضربى 2,30ظ.

مكتبة والد  الزعيم الراحل جمال عبد الناصر

 باكوس الشعبي باإلسكندرية.
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مركز احلرية لالبداع باالإ�ضكندرية
1 �ضارع فوؤاد, بجوار نقطة �ضريف, االإ�ضكندرية  ت:34956633

القسم الثقافي
األربعاء 10/5

 مدينة احلواديت ) ور�ضة كتابة للق�ضة امل�ضورة لالأطفال (
 تقدمي الكاتبة / اإميان ال�ضيمي   6 م 

- ور�ضة اكوا لتنمية الكتابة االإبداعية 
» كيف تكتب روايتك من ال�ضفر« 6.30 م 

األربعاء 10/19
ور�ضة اكوا لتنمية الكتابة االإبداعية 

»كيف تكتب روايتك من ال�ضفر« 6.30 م 

األربعاء من كل أسبوع: ور�ضة العرو�ض )مو�ضيقي واأوزان ال�ضعر(
 تقدمي د/ عمرو اأمني 6 م 

الخميس 20 /10
مبنا�ضبة ذكري االأديب امل�ضري العاملي جنيب حمفوظ علي جائزة نوبل يف االأدب 
يكرم منتدى  ثقافة وابداع...  الناقد الكبري �ضوقي بدر يو�ضف موؤلف مو�ضوعة 

ببليوجرافيا جنيب حمفوظ  ويدير املنتدي الكاتب ال�ضحفى طارق الطاهر6م

 قسم المسرح
من 21 حتى 10/28

مهرجان احلرية امل�ضرحي الدورة الثامنة )دورة املو�ضيقار الراحل اأحمد احلجار ( 
مع اإقامة ور�ضة �ضينوغرافيا

 و معر�ض نتاج الور�ضة علي هام�ض املهرجان .

المعارض
10/21

 معر�ض �ضينوغرافيا علي هام�ض مهرجان احلرية امل�ضرحي الدورة الثامنة ) دورة 
املو�ضيقار الراحل اأحمد احلجار 6 م  

وي�ضتمر حتى 2022/10/28.

الورش الفنية
السبت واألحد واألثنين واألربعاء من كل أسبوع: ور�ضة �ضتديو املمثل 

الدفعة الثامنة 5م

الخميس من كل اسبوع: لقاء م�ضروع فوتوغرافية » كارت بو�ضتال  » بالتعاون مع 
موؤ�ض�ضة عد�ضة للت�ضوير الفوتوغرافى 5 م .

األحد واألربعاء من كل أسبوع : ور�ضة فنون امل�ضرح لذوي القدرات اخلا�ضة 
اإ�ضراف / حممد رم�ضان - ع�ضام اأحمد بدوى 11�ض-1ظ .

2021
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السبت واألحد والثالثاء والخميس:-ور�ضة البيانو للكباراإ�ضراف اأ/مي �ضلبي4م 
-ور�ضة باليه حتت اإ�ضراف /مى �ضعد 5م.

السبت واإلثنين واألربعاء من كل اسبوع: ور�ضة البيانو لالأطفال 
اإ�ضراف اأ/ اإميان ر�ضيدي4م 

السبت واألحد من كل اسبوع: ور�ضة الكمان اإ�ضراف/جون �ضمري 3م

األحد من كل اسبوع: ور�ضة اجليتار اإ�ضراف/ احمد عبد الرحمن 3م.

اإلثنين من كل اسبوع: ور�ضة غناء اأكابيال اإ�ضراف/اإ�ضالم �ضعيد6م
-ور�ضة رق�ض معا�ضر اإ�ضراف / �ضمري ن�ضرى 7م

الثالثاء من كل اسبوع: ور�ضة اآلة القانون اإ�ضراف/فادى املغربي4م
-ور�ضة تعليم املهارات الفردية لالأطفال اإ�ضراف/نادت عادل 7م

األربعاء من كل اسبوع: ور�ضة تعليم اأ�ضول الغناء ال�ضرقي 
اإ�ضراف/ حممود اأحمد 7م
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اإلثنين 10/17
حفل افتتاح امللتقى ويت�ضمن: »افتتاح معر�ض لوحات ر�ضوم متحركة-

 االعالن عن الفائزين فى م�ضابقة امللتقى«,

خالل الفترة من 18 إلى 24 أكتوبر : 
فعاليات امللتقى مبركز طلعت حرب الثقافى – مركز االإبداع الفني – 

مركز اإبداع الطفل البيت العينى-مركز احلرية لالإبداع باال�ضكندرية.

ملتقي القاهرة الدولى للرسوم المتحركة
الدورة الثالثة عشر
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