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األربعاء 6/8
وكالة الغوري

فرقة التنورة الرتاثية 9,30م.

الجمعة 6/10
قصر األمير طاز

م�شرحية »عن الع�شاق« – اإخراج هانى عفيفى 9,30م.

بيت السحيمى 
عر�ض خيال الظل والأراجوز 9,30م.

السبت 6/11 
قصر األمير طاز

م�شرحية »عن الع�شاق« اإخراج/ هانى عفيفي 9,30م.

وكالة الغورى 
فرقة التنورة الرتاثية 9,30م. 

قصر األمير بشتاك
فرقة �شدا�شي �شرارة ) مو�شيقي غربية ( 9,30م.

رمضان
3

رمضان
5

رمضان
6
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األحد 6/12
قصر األمير طاز

م�شرحية » عن الع�شاق« اإخراج/ هانى عفيفي 9,30م.

بيت السحيمى
فرقة النيل للآلت ال�شعبية 9,30م.

قبة الغوري 
الدولية  �شلم  ر�شالة  فرقة  الثانية(  )الدورة  الروحية  املقامات  لياىل  افتتاح 

للإن�شاد و املو�شيقى الروحية وت�شم »فرقة �شماع للإن�شاد الدينى- فرقة الرتاتيل 

القبطية- جمموعة من الأ�شوات املميزة من اأقاليم م�شر املختلفة- فرقة الرتانيم 

الكنائ�شية« و �شيف �شرف احلفل جمموعة اأندوني�شيا للإن�شاد 9,30م.

بيت المعمار المصري
فوؤاد  اأحمد  املخرج/  بح�شور  م�شر  فى  الإ�شلمية  العمارة  فيلم  و  ندوة 

دروي�ض 9,30م. 

اإلثنين 6/13
قصر األمير طاز

عر�ض حلقة ذكر )ان�شاد دينى( 9,30م.

بيت السحيمى 
ال�شرية الهللية مع الفنان �شيد ال�شو 9,30م.

رمضان
7

رمضان
8
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فرقة النيل للآلت ال�شعبية
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وكالة الغوري
فرقة التنورة الرتاثية 9,30م.

مركز طلعت حرب الثقافي
عر�ض فرقة ال�شباعية للإن�شاد الدينى  9,30م.

الثالثاء 6/14
قصر األمير طاز

فرقة املن�شد نور ناجح )احل�شرة( )اإن�شاد ديني( 9,30م.

بيت الهراوى )بيت العود العربي(
�شهرة مع العود الفنان طارق الأزهرى والفنان اإ�شلم عبد العزيز 9,30م.

بيت السحيمى 
ال�شيــرة الهلليــة مـع الفنــان/ �شيد ال�شو 9,30م.

األربعاء 6/15
بيت السحيمى

ال�شيــرة الهلليــة مـع الفنــان/ �شيد ال�شو 9,30م.

وكالة الغوري
فرقة التنورة الرتاثية 9,30م.

رمضان
8

رمضان
9

رمضان
10
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فرقة التنورة الرتاثية
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طلعت حرب الثقافي
ال�شالون الثقافى و الحتفال بالعا�شر من رم�شان – فرقة ال�شم�شمية 

للفنون ال�شعبية  9,30م.

الخميس 6/16 
طلعت حرب الثقافي

عر�ض م�شرحية الأطفال »�شندريل« بالتعاون مع البيت الفنى للم�شرح 9,30م.

وكالة الغوري
العر�ض امل�شرحى »�شاحب ال�شمو« – اإخراج: حممد مر�شى 9,30م.

قصر األمير بشتاك
فرقة اأ�شاتذة الطرب للرتاث )مو�شيقى عربية(  9,30م.

بيت السحيمي
عر�ض حكى للفنان/ حممد ال�شعيدى 9,30م.

مركز الخزف والحرف التقليديه 
افتتاح �شوق رم�شان للحرف و الفنون الرتاثية 9,30م

�شهرة  للمن�شد حممود التهامي 11م.

قبة الغوري 
ليايل املقامات الروحية )الدورة الثانية( فرقة املرع�شلي للإن�شاد »�شوريا« 9,30م.

قصر األمير طاز
فرقة ع�شاق النغم )الفنان/ حممد عبدال�شتار( مو�شيقى عربية 9,30م.

رمضان
10

رمضان
11
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املن�شد حممود التهامي
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الجمعة  6/17 
وكالة الغوري

العر�ض امل�شرحى »�شاحب ال�شمو« – اإخراج: حممد مر�شى 9,30م.

بيت السحيمي
عر�ض خيال الظل والأراجوز 9,30م.

طلعت حرب الثقافي
عر�ض م�شرحية الأطفال »�شندريل« بالتعاون مع البيت الفنى للم�شرح 9,30م.

مركز الخزف والحرف التقليديه
فرقة مدر�شة الإن�شاد الدينى مع �شوق رم�شان للحرف و الفنون الرتاثية 9,30م.

السبت  6/18
قصر المانسترلي

حفل الفنانة/ منال حمي الدين – �شعر التذكرة: 50 جنية 9,30م.

وكالة الغورى 
فرقة التنورة الرتاثية 9,30م.

بيت السحيمي
فرقة احلرافي�ض )الفنان/ عماد عبد العزيز( 9,30م. 

مركز طلعت حرب الثقافى 
عر�ض م�شرحية الأطفال »�شندريل« بالتعاون مع البيت الفنى للم�شرح 9,30م. 

رمضان
12

رمضان
13
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منال حمي الدين
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بيت المعمار المصري 
ندوة �شحبة بيت املعمار »العمارة و املو�شيقى« مب�شاحبة فقرة مو�شيقية 9,30م.

مركز الخزف والحرف التقليدية
فرقة اأنغام املديح )اإن�شاد ديني( مع �شوق رم�شان للحرف والفنون الرتاثية 10,30م.

األحد 6/19
قصر األمير طاز

ال�شالون الثقافى مع د. ناهد عبد احلميد مع فقرة اإن�شاد ديني 9,30م.

وكالة الغوري 
العر�ض امل�شرحى »�شاحب ال�شمو« – اإخراج: حممد مر�شى 9,30م.

قصر األمير بشتاك
فرقة زى زمان )مو�شيقى عربية(  9,30م.

بيت السحيمى 
فرقة النيل للآلت ال�شعبية 9,30م.

قبة الغوري 
لياىل املقامات الروحية )الدورة الثانية( )فرقة �شماع للإن�شاد ال�شوفى- 

فرقة اندوني�شيا للإن�شاد- فرقة املرع�شلى للإن�شاد(  9,30م.

رمضان
13

رمضان
14
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اإلثنين 6/20
مركز طلعت حرب الثقافي

فريق كورال اأطفال ال�شعيد 9,30م.

قصر األمير طاز
عر�ض م�شرحية »نعناع اجلنينة« بالتن�شيق مع قطاع الإنتاج الثقافى 9,30م.

وكالة الغورى 
فرقة التنورة الرتاثية 9,30م. 

الثالثاء 6/21
قصر األمير طاز

عر�ض م�شرحية »نعناع اجلنينة« بالتعاون مع قطاع الإنتاج الثقافى 9,30م.

بيت الهراوي )ليالي العود العربي(
�شهرة مع العود الفنان يو�شف عبا�ض و الفنان اأ�شرف عو�ض 9,30م.

طلعت حرب الثقافي
اأم�شية �شعرية غنائية مع ال�شاعر اأحمد عنرت م�شطفى 9,30م.

األربعاء 6/22 
قصر األمير طاز

عر�ض م�شرحية »نعناع اجلنينة« بالتعاون مع قطاع الإنتاج الثقافى 9,30م.

رمضان
15

رمضان
16

رمضان
17
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وكالة الغورى 
فرقة التنورة الرتاثية 9,30م. 

بيت السحيمي
عر�ض )املن�شد/ طه ا�شكندرانى( اإن�شاد دينى 9,30م.

طلعت حرب الثقافي
عر�ض م�شرحية الأطفال »نور القمر فرحان« بالتعاون مع البيت الفنى للم�شرح 9,30م.

الخميس 6/23 
قصر األمير طاز

عر�ض م�شرحية »نعناع اجلنينة« بالتعاون مع قطاع الإنتاج الثقافى 9,30م.

وكالة الغورى 
العر�ض امل�شرحى »�شاحب ال�شمو« – اإخراج: حممد مر�شى 9,30م.

بيت الهراوي )ليالي العود العربي( 
�شهرة مع العود الفنان اأ�شامة ه�شام  والفنان مينا جمال 9,30م.

طلعت حرب الثقافي
عر�ض م�شرحية الأطفال »نور القمر فرحان« بالتعاون مع البيت الفنى للم�شرح 9,30م.

مركز الخزف والحرف التقليدية 
�شهرة على ال�شحور مع املن�شد ح�شام �شقر  12م.

رمضان
17

رمضان
18
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قصر المانسترلي
حفل فرقة �شفراء املو�شيقى العربية – �شعر التذكرة: 50 جنية  9,30م.

الجمعه 6/24
قصر االمير بشتاك

بهجت  اأحمد  حممد  ال�شاعر  مع  الوطن«  »م�شحراتى  الثقافى  ال�شالون 

مب�شاحبة التخت ال�شرقى  9,30م.

قصر األمير طاز
عر�ض م�شرحية »نعناع اجلنينة« بالتعاون مع قطاع الإنتاج الثقافى 9,30م.

وكالة الغورى 
العر�ض امل�شرحى »�شاحب ال�شمو« – اإخراج: حممد مر�شى 9,30م.

بيت السحيمى
عر�ض خيال الظل والأراجوز  9,30م.

طلعت حرب الثقافي
الفنى  البيت  مع  بالتعاون  فرحان«  القمر  »نور  الأطفال  م�شرحية  عر�ض 

للم�شرح  9,30م.

رمضان
18

رمضان
19
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عر�ض الأراجوز
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السبت 6/25
قصر األمير طاز

عر�ض م�شرحية »نعناع اجلنينة« بالتعاون مع قطاع الإنتاج الثقافى 9,30م.

وكالة الغوري
فرقة التنورة الرتاثية  9,30م.

قصر األمير شتاك
�شهرة مع العود )ثنائى العود دينا عبد احلميد و غ�شان اليو�شف( 9,30م.

بيت السحيمى
عر�ض )املن�شد/ اإيهاب يون�ض( »اإن�شاد دينى« 9,30م.

طلعت حرب الثقافي
فرقة اأطفال بور�شعيد للفنون ال�شعبية 9,30م.

بيت المعمار المصري
ندوة �شحبة بيت املعمار »العمارة و ال�شينما« 9,30م.

األحد 6/26
قصر األمير طاز

افتتاح معر�ض م�شابقة »تراثى« للت�شوير الفوتوغرافى بالتن�شيق مع »اجلهاز 

القومى للتن�شيق احل�شارى يليه عر�ض م�شرحية »نعناع اجلنينة« 9,30م.

رمضان
20

رمضان
21
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قصر األمير بشتاك
 فرقة بنت البلد )للفنانة/ عفاف �شكرى( »مو�شيقى عربية« 9,30م.  

بيت السحيمي
فرقة النيل للآلت ال�شعبية 9,30م.

قبة الغوري
لياىل املقامات الروحية )الدورة الثانية( عر�ض طقو�ض ال�شمو 9,30م. 

األثنين  6/27
وكالة الغوري

فرقة التنورة الرتاثية 9,30م.

طلعت حرب الثقافي
فريق كورال مركز طلعت حرب الثقايف 9,30م.

قصر المانسترلي
حفل الفنانة/ مى فاروق وفرقتها – �شعر التذكرة: 50 جنية - 9,30م.

رمضان
21

رمضان
22
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الثالثاء 6/28
قصر األمير طاز

عر�ض م�شرحية »نعناع اجلنينة« بالتعاون مع قطاع الإنتاج الثقافى 9,30م.

بيت الهراوي )ليالي العود العربي(
�شهرة مع العود الفنان اإ�شلم طه و الفنان �شومر النا�شر 9,30م.

بيت السحيمي
ليلة رم�شانية مع الفنان/ هانى �شنودة  9,30م. 

طلعت حرب الثقافي
يليه عر�ض فرقة   - للأطفال وذوي الحتياجات اخلا�شة  ا�شتقبال  حفل 

ال�شامتني 7م. 

االربعاء 6/29 
وكالة الغورى 

فرقة التنورة الرتاثية 9,30م.

بيت العيني 
حفل ا�شتقبال للأطفال وذوي الحتياجات اخلا�شة - يليه عر�ض الأراجوز 

وخيال الظل بــ )بيت ال�شت و�شيلة(  7م. 

رمضان
23

رمضان
24
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الخميس 6/30
قصر األمير بشتاك

فرقة اأنغام ال�شرق للرتاث »مو�شيقى عربية« 9,30م.

الجمعة 7/1
بيت السحيمى 

عر�ض الأراجوز و خيال الظل 9,30م. 

السبت 7/2
وكالة الغورى 

فرقة التنورة الرتاثية 9,30م. 

رمضان
26

رمضان
27

رمضان
25
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مركز اإلبداع الفني )المســــرح( 
فى الفرتة من 6/13- 8 رم�شان حتى 6/27- 22 رم�شان: عر�ض م�شرحية »زى النا�ض« 

م�شروع خريجني مركز الإبداع الفنى 9,30م.  

اأيام 24 - 25 - 26 رم�شان : عر�ض »غنى رم�شان« 9,30م.  

مركز الهناجر للفنون )قاعة سينما الهناجر( 
فى الفرتة من 6/15- 10 رم�شان حتى 6/21- 16 رم�شان: عرو�ض اأفلم روائية ارتبطت 

ب�شهر رم�شان الكرمي 9,30 م. 

 – دينية  اأفلم  عرو�ض  رم�شان:   25  -6/30 حتى  رم�شان   17 –  6/22 من  الفرتة  فى 

م�شرية و عاملية 9,30 م.

ساحــة دار األوبـرا المصريـة 
فى الفرتة من 6/20 – 15 رم�شان حتى 6/30- 25 رم�شان: معر�ض الكتاب ب�شاحة دار 

الأوبرا »بخ�شم 50% للجمهور على اإ�شدارات املجل�ض الأعلى للثقافى«  و معر�ض للحرف 

اخلا�شة  الحتياجات  لذوى  الت�شكيلية  الور�ض  لنتاج  معر�ض  ي�شاحبه  و   - التقليدية 

مبركزى )طلعت حرب الثقافى وبيت العينى(  و بع�ض جمعيات ذوى الحتياجات اخلا�شة 

- فى الفرتة من 6/15- 10 رم�شان حتى 6/26- 21 رم�شان: معر�ض للكتاب باأر�ض الهيئة 

للثقافة«  الأعلى  املجل�ض  اإ�شدارات  على  للجمهور   %50 »بخ�شم  بفي�شل  للكتاب  العامة 

ي�شاحبه معر�ض للحرف التقليدية. 

- م�شاركة حفلت فنية لل�شندوق فى نادى ال�شيد امل�شرى- نقابة املهن التمثيلية و املركز 

القومى لثقافة الطفل »احلديقة الثقافية« - جريدة الأهرام.
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مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
الق�شم الثقافى

ندوات » لياىل الإبداع الثقافية فى رم�شان )اأم�شيات فى ال�شعر و الأدب بعنوان رم�شان و الإبداع(«

11 /6 ) 6 رم�شان ( ... اأم�شية �شعرية يديرها اأ / كمال م�شرى 

12 / 6 ) 7 رم�شان (... اأم�شية �شعرية يديرها اأ /ح�شنى من�شور

13 /6 )8 رم�شان (...   اأم�شية �شعرية يديرها اأ/ اأحمد مراد

14 /6 )9 رم�شان ( ...  اأم�شية اأدبية يديرها د/ �شريف عابدين

15 /6  )10 رم�شان (... اأم�شية �شعرية يديرها اأ/ �شلبى عبد احلميد 

16 /6 ) 11 رم�شان (... اأم�شية �شعرية يديرها اأ/ اأ�شرف الد�شوقى 

 18 /6 ) 13 رم�شان (.. اأم�شية اأدبية يديرها اأ/ منري عتيبة 

19 / 6 ) 14 رم�شان ( ..اأم�شية �شعرية يديرها اأ/ عبد املنعم �شامل 

20 / 6 )15 رم�شان (... اأم�شية �شعرية يديرها اأ/ جيهان حيدر 

21 / 6 )16 رم�شان (... اأم�شية �شعرية يديرها اأ / فوؤاد طمان 

22 / 6 ) 17 رم�شان (...اأم�شية �شعرية غنائيه يديرها اأ / اأحمد يحيي

26 / 6 ) 21 رم�شان (... اأم�شية �شعرية يديرها اأ / عبد الرحيم يو�شف

ق�شم امل�شرح 

10 يونيو ) 5 رم�شان( عر�ض نتاج �شتوديو املمثل

13يونيو) 8 رم�شان ( حفل هاى دام باند

14 يونيو )9رم�شان( حفل فريق اأبي�ض و اأ�شود

 15 يونيو )10 رم�شان ( حفل فريق نغم

16 يونيو ) 11 رم�شان ( حفل فريق اإن�شان 
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18 يونيو ) 13 رم�شان (حفل فريق بيانو 

19 يونيو ) 14 رم�شان ( حفل باند م�شروع جهاد عمران 

20 يونيو ) 15 رم�شان (حفل الفنان حممد طارق 

21 يونيو ) 16 رم�شان ( حفل فريق �شوت فكره 

22 يونيو ) 17 رم�شان ( اأم�شية �شعرية لبوردة البو�شريى 

23 يونيو ) 18 رم�شان (حفل فرقة الدراوي�ض بعنوان احلناتى 

25 يونيو ) 20 رم�شان ( حفل اإن�شاد دينى مل�شروع �شرور

26 يونيو ) 21 رم�شان ( حفل الفنان كرمي عبد العزيز م�شاحب لتخت �شرقى 

27 يونيو ) 22 رم�شان (اأم�شية خلريجى ور�شة ال�شعرعن اأ�شعار �شلح جاهني

ق�شم املعار�ض

معر�ض خط عربى لنقابة اخلطاطني بالإ�شكندرية بقاعة الأخوين وانلى

الإفتتاح يوم 9 / 6/ 2016  )4 رم�شان( و حتى نهاية �شهر رم�شان

معر�ض فوتوغرافى بعنوان )وحوى( بقاعة �شاحة التحرير الفتتاح يوم 9 / 6/ 2016

)4 رم�شان( و حتى نهاية �شهر رم�شان 

ق�شم املر�شم

ور�ض الأطفال ال�شيفية 

1-  الأحد و الثلثاء من 10-12 .حتت اإ�شراف اأ/ غادة ب�شيونى 

2  – الإثنني و اخلمي�ض من 12-2 حتت اإ�شراف اأ / اآلء حممد

3- الأحد و الأربعاء 10-12 حتت اإ�شراف اأ/مروة عادل

4– الإثنني و الأربعاء من 12-2 حتت اإ�شراف ا / مروة حجازى 

5 – الأحد و الأربعاء من 8-11 م حتت اإ�شراف اأ / �شمر زايد 
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مركز طلعت حرب الثقافي
ور�شة موازيك »من وحى رم�شان«: اأيام الإثنني و اخلمي�ض من كل اأ�شبوع 

ور�شة فنية متنوعة )خيامية- خزف- ر�شم(: يوميًا 

ن�شاط ثقافى: يوميًا 

ور�شة تنمية مهارات لذوى الحتياجات اخلا�شة: اأيام ال�شبت و الأربعاء 

من كل اأ�شبوع  

ور�شة متثيل: اأيام ال�شبت من كل اأ�شبوع 

ور�شة كورال: اأيام الأحد و اخلمي�ض من كل اأ�شبوع

احلرف  و  اخلزف  مركز  مع  بالتعاون  فانو�شا«  ت�شنع  »كيف  اركت  ور�شة 

التقليدية: بالتزامن مع العرو�ض الرم�شانية  

بيت العيني
اأيام 14-15-16-6/19: ور�ض الفنون الت�شكيلية- اإ�شراف اأ. دعاء فتحى 

»فانو�ض  التدوير  اإبداع  وور�شة  ال�شرياميك  عجينة  من  ت�شكيل  ور�شة 

حممود  اأ./  اإ�شراف  احللى  من  لنماذج  تنفيذ  و  ت�شميم  ور�شة   - رم�شان« 

خالد فريد  

اإ�شراف  رم�شان«  لياىل  »غناء  بعنوان  مو�شيقية  ور�شة  و 6/21:   20 اأيام 

الفنانة/ نورا عبد املنعم 

ية
لفن

ش ا
ور

ال
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ية

لفن
ش ا

ور
22 و 6/23: ور�شة ثقافية )نظرة عرب الإنرتنت( بعنوان »رم�شان فى ال اأيام 

دول اأخرى« اإ�شراف اأ./ منة بهلول اإبراهيم

بيت المعمار المصري
ور�ض عمل للأطفال   

العمارة  ور�شة  رم�شان:   16   -6/21 حتى  رم�شان   9-6/14 من  الفرتة  فى 

الإ�شلمية )اأيام الثلثاء – الربعاء واخلمي�ض من كل اأ�شبوع(»10 �ض.- 3م.«

مناذج  ور�شة  رم�شان:   24  -6/29 حتى  رم�شان   17  -6/22 من  الفرتة  فى 

العمارة و الزخارف الإ�شلمية »ر�شومات هند�شية« )اأيام الثلثاء – الأربعاء 

و اخلمي�ض من كل اأ�شبوع( »10 �ض.- 3م.«
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قصر األمير طاز
*فى الفرتة من 6/26- 21 رم�شان حتى 6/28- 23 رم�شان: معر�ض م�شابقة 

للتن�شيق  القومى  »اجلهاز  مع  بالتن�شيق  الفوتوغرافى  للت�شوير  »تراثى« 

احل�شارى«

*معر�ض للحرف التقليدية و معر�ض الكتاب : م�شاحب للعرو�ض الفنية 

قبة الغوري
معر�ض للحرف التقليدية و معر�ض الكتاب : م�شاحب للعرو�ض الفنية 

مركز طلعت حرب الثقافي
فى الفرتة من 6/13- 8 رم�شان حتى 6/28- 23 رم�شان: معر�ض »من وحى 

رم�شان« 

وكالة الغوري
معر�ض للحرف التقليدية و معر�ض الكتاب : م�شاحب للعرو�ض الفنية 

املعر�ض الدائم ملنتجات املركز )خزف – نحا�ض – خيامية – حلى – جنارة(

مركز الخزف بالفسطاط
املعر�ض الدائم ملنتجات املركز )خزف – نحا�ض – خيامية – حلى – جنارة(

بيت السحيمي
*معر�ض للحرف التقليدية و معر�ض الكتاب : م�شاحب للعرو�ض الفنية

ض
ــار

مع
ال
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وكالة الغوري 
�شارع ال�شيخ حممد عبده-الغورية-تقاطع �شارع املعز من �شارع الأزهر 

تليفون:25111497 
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قبة الغوري 
111 �شارع الأزهر، الغورية، تليفون 25060227 
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مركز إبداع الطفل )بيت العيني( 
خلف جامع الأزهر، تليفون 25142990 

 



31

بيت الهراوي 
خلف اجلامع الأزهر، تليفون 25104174 
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قصر األمير طاز 
17 حارة ال�شيوفية، متفرع من �شارع ال�شليبة، اخلليفة،

تليفون 25142581 

 www.tazpalac.gov.eg
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بيت السحيمي 
خلف اجلامع الأزهر، تليفون 25104174 
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مركز طلعت حرب الثقافي 
�شارع ال�شيدة نفي�شة، منطقة زينهم، تليفون 23622647 

  www.thcc.gov.eg
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مركز اإلبداع الفني بالقاهرة 
�شاحة دار الأوبرا، تليفون 27363446 



36

مركز الحرية لإلبداع 
1�شارع فوؤاد، بجوار نقطة �شريف، الإ�شكندرية، تليفون 034956633 

http://ebdaaalex.gov.eg
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مركز الحرف التقليدية بالفسطاط 
1�شارع الإمام، خلف جامع عمرو بن العا�ض الف�شطاط، م�شر القدمية، 

تليفون 23643103 

 www.foustatcenter.gov.eg
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بيت الغناء العربي »قصر األمير بشتاك«
�شارع املعز، تليفون 27879187 
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بيت المعمار المصري )علي لبيب(
4 درب اللبانة، ميدان القلعة، القاهرة، تليفاك�ض: 0225117043

www.egyptarch.gov.eg
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عناوين وتليفونات منافذ البيع التابعة لصندوق التنمية الثقافية

املجل�ض الأعلى للثقافة–دار الأوبرا - اجلزيرة   27353749

ق�شر الفنون - دار الأوبرا – اجلزيرة  27367627-27367628

اأكادميية الفنون الهرم – اأكادميية الفنون 35850291

املان�شرتيل  1�ض امللك ال�شالح الرو�شة -القاهرة 23631537-23631467

وكالة الغوري �ض حممد عبده تقاطع �ض املعز مع �ض الأزهر 01007142223

�شبيل كتخدا �شارع املعز - منطقة احل�شني 01227145509

زاوية الفجل  �شارع املعز - منطقة احل�شني 01007785710

القلعة داخل قلعة �شلح الدين 25121735

علي لبيب - درب اللبانة- بجوار ق�شم اخلليفة  25117043

مركز احلرية للإبداع الفني 1�ض فوؤاد - نقطة �شريف- ا�شكندرية 03/4956741-4956633

متحف النوبة متحف النوبة باأ�شوان2319111-2319222/ 097

اأبو �شمبل  معبد اأبو �شمبل-ا�شوان 01141428122

جامعة القاهرة  داخل جامعة القاهرة  01116158436

جامعة عني �شم�ض  داخل جامعة عني �شم�ض  01273556679

www.cdf.gov.eg


