1

رمضان

األربعاء 6/8
وكالة الغوري

رمضان

الجمعة 6/10
قصر األمير طاز

3

فرقة التنورة الرتاثية 9,30م.

5

م�سرحية «عن الع�شاق» – �إخراج هانى عفيفى 9,30م.

بيت السحيمى

عر�ض خيال الظل والأراجوز 9,30م.

رمضان

6

السبت 6/11
قصر األمير طاز

م�سرحية «عن الع�شاق» �إخراج /هانى عفيفي 9,30م.

وكالة الغورى

فرقة التنورة الرتاثية 9,30م.

قصر األمير بشتاك

فرقة �سدا�سي �شرارة ( مو�سيقي غربية ) 9,30م.
2

3

رمضان

7

األحد 6/12
قصر األمير طاز

م�سرحية « عن الع�شاق» �إخراج /هانى عفيفي 9,30م.

بيت السحيمى

فرقة النيل للآالت ال�شعبية 9,30م.

قبة الغوري

افتتاح لياىل املقامات الروحية (الدورة الثانية) فرقة ر�سالة �سالم الدولية
للإن�شاد و املو�سيقى الروحية وت�ضم «فرقة �سماع للإن�شاد الدينى -فرقة الرتاتيل
القبطية -جمموعة من الأ�صوات املميزة من �أقاليم م�صر املختلفة -فرقة الرتانيم
الكنائ�سية» و �ضيف �شرف احلفل جمموعة �أندوني�سيا للإن�شاد 9,30م.

بيت المعمار المصري

ندوة و فيلم العمارة الإ�سالمية فى م�صر بح�ضور املخرج� /أحمد ف�ؤاد
دروي�ش 9,30م.

رمضان

8

اإلثنين 6/13
قصر األمير طاز

عر�ض حلقة ذكر (ان�شاد دينى) 9,30م.

بيت السحيمى

ال�سرية الهاللية مع الفنان �سيد ال�ضو 9,30م.
4

فرقة النيل للآالت ال�شعبية

5

رمضان

8

وكالة الغوري

فرقة التنورة الرتاثية 9,30م.

مركز طلعت حرب الثقافي

عر�ض فرقة ال�سباعية للإن�شاد الدينى 9,30م.

رمضان

9

الثالثاء 6/14
قصر األمير طاز

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

بيت الهراوى (بيت العود العربي)

�سهرة مع العود الفنان طارق الأزهرى والفنان �إ�سالم عبد العزيز 9,30م.

بيت السحيمى

ال�سيــرة الهالليــة مـع الفنــان� /سيد ال�ضو 9,30م.

رمضان

10

األربعاء 6/15
بيت السحيمى

ال�سيــرة الهالليــة مـع الفنــان� /سيد ال�ضو 9,30م.

وكالة الغوري

فرقة التنورة الرتاثية 9,30م.
6

فرقة التنورة الرتاثية

7

رمضان

10

رمضان

11

طلعت حرب الثقافي

ال�صالون الثقافى و االحتفال بالعا�شر من رم�ضان – فرقة ال�سم�سمية
للفنون ال�شعبية 9,30م.

الخميس 6/16
طلعت حرب الثقافي

عر�ض م�سرحية الأطفال «�سندريال» بالتعاون مع البيت الفنى للم�سرح 9,30م.

وكالة الغوري

العر�ض امل�سرحى «�صاحب ال�سمو» – �إخراج :حممد مر�سى 9,30م.

قصر األمير بشتاك

فرقة �أ�ساتذة الطرب للرتاث (مو�سيقى عربية) 9,30م.

بيت السحيمي

عر�ض حكى للفنان /حممد ال�صعيدى 9,30م.

مركز الخزف والحرف التقليديه

افتتاح �سوق رم�ضان للحرف و الفنون الرتاثية 9,30م
�سهرة للمن�شد حممود التهامي 11م.

قبة الغوري

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

قصر األمير طاز

فرقة ع�شاق النغم (الفنان /حممد عبدال�ستار) مو�سيقى عربية 9,30م.
8

املن�شد حممود التهامي

9

رمضان

12

الجمعة 6/17
وكالة الغوري

العر�ض امل�سرحى «�صاحب ال�سمو» – �إخراج :حممد مر�سى 9,30م.

بيت السحيمي

عر�ض خيال الظل والأراجوز 9,30م.

طلعت حرب الثقافي

عر�ض م�سرحية الأطفال «�سندريال» بالتعاون مع البيت الفنى للم�سرح 9,30م.

مركز الخزف والحرف التقليديه

فرقة مدر�سة الإن�شاد الدينى مع �سوق رم�ضان للحرف و الفنون الرتاثية 9,30م.

رمضان

13

السبت 6/18
قصر المانسترلي

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

وكالة الغورى

فرقة التنورة الرتاثية 9,30م.

بيت السحيمي

فرقة احلرافي�ش (الفنان /عماد عبد العزيز) 9,30م.

مركز طلعت حرب الثقافى

عر�ض م�سرحية الأطفال «�سندريال» بالتعاون مع البيت الفنى للم�سرح 9,30م.
10

منال حمي الدين

11

رمضان

13

بيت المعمار المصري
ندوة �صحبة بيت املعمار «العمارة و املو�سيقى» مب�صاحبة فقرة مو�سيقية 9,30م.

مركز الخزف والحرف التقليدية

فرقة �أنغام املديح (�إن�شاد ديني) مع �سوق رم�ضان للحرف والفنون الرتاثية 10,30م.

رمضان

14

األحد 6/19
قصر األمير طاز

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

وكالة الغوري

العر�ض امل�سرحى «�صاحب ال�سمو» – �إخراج :حممد مر�سى 9,30م.

قصر األمير بشتاك

فرقة زى زمان (مو�سيقى عربية) 9,30م.

بيت السحيمى

فرقة النيل للآالت ال�شعبية 9,30م.

قبة الغوري

لياىل املقامات الروحية (الدورة الثانية) (فرقة �سماع للإن�شاد ال�صوفى-
فرقة اندوني�سيا للإن�شاد -فرقة املرع�شلى للإن�شاد) 9,30م.
12

13

رمضان

15

اإلثنين 6/20
مركز طلعت حرب الثقافي

فريق كورال �أطفال ال�صعيد 9,30م.

قصر األمير طاز

عر�ض م�سرحية «نعناع اجلنينة» بالتن�سيق مع قطاع الإنتاج الثقافى 9,30م.

وكالة الغورى

فرقة التنورة الرتاثية 9,30م.

رمضان

16

الثالثاء 6/21
قصر األمير طاز

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

بيت الهراوي (ليالي العود العربي)

�سهرة مع العود الفنان يو�سف عبا�س و الفنان �أ�شرف عو�ض 9,30م.

طلعت حرب الثقافي

�أم�سية �شعرية غنائية مع ال�شاعر �أحمد عنرت م�صطفى 9,30م.

رمضان

17

األربعاء 6/22
قصر األمير طاز

عر�ض م�سرحية «نعناع اجلنينة» بالتعاون مع قطاع الإنتاج الثقافى 9,30م.
14

رمضان

17

وكالة الغورى

فرقة التنورة الرتاثية 9,30م.

بيت السحيمي

عر�ض (املن�شد /طه ا�سكندرانى) �إن�شاد دينى 9,30م.

طلعت حرب الثقافي

عر�ض م�سرحية الأطفال «نور القمر فرحان» بالتعاون مع البيت الفنى للم�سرح 9,30م.

رمضان

18

الخميس 6/23
قصر األمير طاز

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

وكالة الغورى

العر�ض امل�سرحى «�صاحب ال�سمو» – �إخراج :حممد مر�سى 9,30م.

بيت الهراوي (ليالي العود العربي)

�سهرة مع العود الفنان �أ�سامة ه�شام والفنان مينا جمال 9,30م.

طلعت حرب الثقافي

عر�ض م�سرحية الأطفال «نور القمر فرحان» بالتعاون مع البيت الفنى للم�سرح 9,30م.

مركز الخزف والحرف التقليدية

�سهرة على ال�سحور مع املن�شد ح�سام �صقر 12م.
15

رمضان

18

رمضان

19

قصر المانسترلي

حفل فرقة �سفراء املو�سيقى العربية – �سعر التذكرة 50 :جنية 9,30م.

الجمعه 6/24
قصر االمير بشتاك

ال�صالون الثقافى «م�سحراتى الوطن» مع ال�شاعر حممد �أحمد بهجت
مب�صاحبة التخت ال�شرقى 9,30م.

قصر األمير طاز

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

وكالة الغورى

العر�ض امل�سرحى «�صاحب ال�سمو» – �إخراج :حممد مر�سى 9,30م.

بيت السحيمى

عر�ض خيال الظل والأراجوز 9,30م.

طلعت حرب الثقافي

عر�ض م�سرحية الأطفال «نور القمر فرحان» بالتعاون مع البيت الفنى
للم�سرح 9,30م.

16

عر�ض الأراجوز

17

رمضان

20

السبت 6/25
قصر األمير طاز

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

وكالة الغوري

فرقة التنورة الرتاثية 9,30م.

قصر األمير شتاك

�سهرة مع العود (ثنائى العود دينا عبد احلميد و غ�سان اليو�سف) 9,30م.

بيت السحيمى

عر�ض (املن�شد� /إيهاب يون�س) «�إن�شاد دينى» 9,30م.

طلعت حرب الثقافي

فرقة �أطفال بور�سعيد للفنون ال�شعبية 9,30م.

بيت المعمار المصري

ندوة �صحبة بيت املعمار «العمارة و ال�سينما» 9,30م.

رمضان

21

األحد 6/26
قصر األمير طاز

افتتاح معر�ض م�سابقة «تراثى» للت�صوير الفوتوغرافى بالتن�سيق مع «اجلهاز
القومى للتن�سيق احل�ضارى يليه عر�ض م�سرحية «نعناع اجلنينة» 9,30م.
18

رمضان

21

قصر األمير بشتاك

فرقة بنت البلد (للفنانة /عفاف �شكرى) «مو�سيقى عربية» 9,30م.

بيت السحيمي

فرقة النيل للآالت ال�شعبية 9,30م.

قبة الغوري

لياىل املقامات الروحية (الدورة الثانية) عر�ض طقو�س ال�سمو 9,30م.

رمضان

22

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 – �سعر التذكرة 50 :جنية 9,30 -م.

19

رمضان

23

الثالثاء 6/28
قصر األمير طاز

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

بيت الهراوي (ليالي العود العربي)

�سهرة مع العود الفنان �إ�سالم طه و الفنان �سومر النا�صر 9,30م.

بيت السحيمي

ليلة رم�ضانية مع الفنان /هانى �شنودة 9,30م.

طلعت حرب الثقافي

حفل ا�ستقبال للأطفال وذوي االحتياجات اخلا�صة  -يليه عر�ض فرقة
ال�صامتني 7م.

رمضان

24

االربعاء 6/29
وكالة الغورى

فرقة التنورة الرتاثية 9,30م.

بيت العيني

حفل ا�ستقبال للأطفال وذوي االحتياجات اخلا�صة  -يليه عر�ض الأراجوز
وخيال الظل بــ (بيت ال�ست و�سيلة) 7م.
20

رمضان

25

الخميس 6/30
قصر األمير بشتاك

فرقة �أنغام ال�شرق للرتاث «مو�سيقى عربية» 9,30م.

رمضان

26

الجمعة 7/1
بيت السحيمى

عر�ض الأراجوز و خيال الظل 9,30م.

رمضان

27

السبت 7/2
وكالة الغورى

فرقة التنورة الرتاثية 9,30م.

21

مركز اإلبداع الفني (المســــرح)

فى الفرتة من  8 -6/13رم�ضان حتى  22 -6/27رم�ضان :عر�ض م�سرحية «زى النا�س»
م�شروع خريجني مركز الإبداع الفنى 9,30م.
�أيام  26 - 25 - 24رم�ضان  :عر�ض «غنى رم�ضان» 9,30م.

مركز الهناجر للفنون (قاعة سينما الهناجر)

فى الفرتة من  10 -6/15رم�ضان حتى  16 -6/21رم�ضان :عرو�ض �أفالم روائية ارتبطت
ب�شهر رم�ضان الكرمي  9,30م.
فى الفرتة من  17 – 6/22رم�ضان حتى  25 -6/30رم�ضان :عرو�ض �أفالم دينية –
م�صرية و عاملية  9,30م.

ساحــة دار األوبـرا المصريـة

فى الفرتة من  15 – 6/20رم�ضان حتى  25 -6/30رم�ضان :معر�ض الكتاب ب�ساحة دار
الأوبرا «بخ�صم  %50للجمهور على �إ�صدارات املجل�س الأعلى للثقافى» و معر�ض للحرف
التقليدية  -و ي�صاحبه معر�ض لنتاج الور�ش الت�شكيلية لذوى االحتياجات اخلا�صة
مبركزى (طلعت حرب الثقافى وبيت العينى) و بع�ض جمعيات ذوى االحتياجات اخلا�صة
 فى الفرتة من  10 -6/15رم�ضان حتى  21 -6/26رم�ضان :معر�ض للكتاب ب�أر�ض الهيئةالعامة للكتاب بفي�صل «بخ�صم  %50للجمهور على �إ�صدارات املجل�س الأعلى للثقافة»
ي�صاحبه معر�ض للحرف التقليدية.
 م�شاركة حفالت فنية لل�صندوق فى نادى ال�صيد امل�صرى -نقابة املهن التمثيلية و املركزالقومى لثقافة الطفل «احلديقة الثقافية»  -جريدة الأهرام.
22

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية

الق�سم الثقافى
ندوات « لياىل الإبداع الثقافية فى رم�ضان (�أم�سيات فى ال�شعر و الأدب بعنوان رم�ضان و الإبداع)»
 6 ( 6/ 11رم�ضان ) � ...أم�سية �شعرية يديرها �أ  /كمال م�صرى
 7 ( 6 / 12رم�ضان )� ...أم�سية �شعرية يديرها �أ /ح�سنى من�صور
 8( 6/ 13رم�ضان )� ...أم�سية �شعرية يديرها �أ� /أحمد مراد
 9( 6/ 14رم�ضان ) � ...أم�سية �أدبية يديرها د� /شريف عابدين
 10( 6/ 15رم�ضان )� ...أم�سية �شعرية يديرها �أ� /شلبى عبد احلميد
 11 ( 6/ 16رم�ضان )� ...أم�سية �شعرية يديرها �أ� /أ�شرف الد�سوقى
 13 ( 6/ 18رم�ضان )� ..أم�سية �أدبية يديرها �أ /منري عتيبة
 14 ( 6 / 19رم�ضان ) �..أم�سية �شعرية يديرها �أ /عبد املنعم �سامل
 15( 6 / 20رم�ضان )� ...أم�سية �شعرية يديرها �أ /جيهان حيدر
 16( 6 / 21رم�ضان )� ...أم�سية �شعرية يديرها �أ  /ف�ؤاد طمان
 17 ( 6 / 22رم�ضان )�...أم�سية �شعرية غنائيه يديرها �أ � /أحمد يحيي
 21 ( 6 / 26رم�ضان )� ...أم�سية �شعرية يديرها �أ  /عبد الرحيم يو�سف
ق�سم امل�سرح
 10يونيو (  5رم�ضان) عر�ض نتاج �ستوديو املمثل
13يونيو(  8رم�ضان ) حفل هاى دام باند
 14يونيو (9رم�ضان) حفل فريق �أبي�ض و �أ�سود
 15يونيو ( 10رم�ضان ) حفل فريق نغم
 16يونيو (  11رم�ضان ) حفل فريق �إن�سان

23

 18يونيو (  13رم�ضان )حفل فريق بيانو
 19يونيو (  14رم�ضان ) حفل باند م�شروع جهاد عمران
 20يونيو (  15رم�ضان )حفل الفنان حممد طارق
 21يونيو (  16رم�ضان ) حفل فريق �صوت فكره
 22يونيو (  17رم�ضان ) �أم�سية �شعرية لبوردة البو�صريى
 23يونيو (  18رم�ضان )حفل فرقة الدراوي�ش بعنوان احلناتى
 25يونيو (  20رم�ضان ) حفل �إن�شاد دينى مل�شروع �سرور
 26يونيو (  21رم�ضان ) حفل الفنان كرمي عبد العزيز م�صاحب لتخت �شرقى
 27يونيو (  22رم�ضان )�أم�سية خلريجى ور�شة ال�شعرعن �أ�شعار �صالح جاهني
ق�سم املعار�ض
معر�ض خط عربى لنقابة اخلطاطني بالإ�سكندرية بقاعة الأخوين وانلى
الإفتتاح يوم  4( 2016 /6 / 9رم�ضان) و حتى نهاية �شهر رم�ضان
معر�ض فوتوغرافى بعنوان (وحوى) بقاعة �ساحة التحرير االفتتاح يوم 2016 /6 / 9
( 4رم�ضان) و حتى نهاية �شهر رم�ضان
ق�سم املر�سم
ور�ش الأطفال ال�صيفية
 -1الأحد و الثالثاء من . 12-10حتت �إ�شراف �أ /غادة ب�سيونى
 – 2الإثنني و اخلمي�س من  2-12حتت �إ�شراف �أ � /آالء حممد
 -3الأحد و الأربعاء  12-10حتت �إ�شراف �أ/مروة عادل
 –4الإثنني و الأربعاء من  2-12حتت �إ�شراف ا  /مروة حجازى
 – 5الأحد و الأربعاء من  11-8م حتت �إ�شراف �أ � /سمر زايد

24

بيت العيني

�أيام  :6/19-16-15-14ور�ش الفنون الت�شكيلية� -إ�شراف �أ .دعاء فتحى
ور�شة ت�شكيل من عجينة ال�سرياميك وور�شة �إبداع التدوير «فانو�س
رم�ضان»  -ور�شة ت�صميم و تنفيذ لنماذج من احللى �إ�شراف �أ /.حممود
خالد فريد
�أيام  20و  :6/21ور�شة مو�سيقية بعنوان «غناء لياىل رم�ضان» �إ�شراف
الفنانة /نورا عبد املنعم

25

الورش الفنية

مركز طلعت حرب الثقافي

ور�شة موازيك «من وحى رم�ضان»� :أيام الإثنني و اخلمي�س من كل �أ�سبوع
ور�شة فنية متنوعة (خيامية -خزف -ر�سم) :يومي ًا
ن�شاط ثقافى :يومي ًا
ور�شة تنمية مهارات لذوى االحتياجات اخلا�صة� :أيام ال�سبت و الأربعاء
من كل �أ�سبوع
ور�شة متثيل� :أيام ال�سبت من كل �أ�سبوع
ور�شة كورال� :أيام الأحد و اخلمي�س من كل �أ�سبوع
ور�شة اركت «كيف ت�صنع فانو�سا» بالتعاون مع مركز اخلزف و احلرف
التقليدية :بالتزامن مع العرو�ض الرم�ضانية

الورش الفنية

�أيام  22و  :6/23ور�شة ثقافية (نظرة عرب الإنرتنت) بعنوان «رم�ضان فى
دول �أخرى» �إ�شراف �أ /.منة بهلول �إبراهيم

بيت المعمار المصري

ور�ش عمل للأطفال
فى الفرتة من  9-6/14رم�ضان حتى  16 -6/21رم�ضان :ور�شة العمارة
الإ�سالمية (�أيام الثالثاء – االربعاء واخلمي�س من كل �أ�سبوع)«� 10ص3 -.م».
فى الفرتة من  17 -6/22رم�ضان حتى  24 -6/29رم�ضان :ور�شة مناذج
العمارة و الزخارف الإ�سالمية «ر�سومات هند�سية» (�أيام الثالثاء – الأربعاء
و اخلمي�س من كل �أ�سبوع) «� 10ص3 -.م».
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قصر األمير طاز

قبة الغوري

معر�ض للحرف التقليدية و معر�ض الكتاب  :م�صاحب للعرو�ض الفنية

مركز طلعت حرب الثقافي

فى الفرتة من  8 -6/13رم�ضان حتى  23 -6/28رم�ضان :معر�ض «من وحى
رم�ضان»

وكالة الغوري

معر�ض للحرف التقليدية و معر�ض الكتاب  :م�صاحب للعرو�ض الفنية
املعر�ض الدائم ملنتجات املركز (خزف – نحا�س – خيامية – حلى – جنارة)

مركز الخزف بالفسطاط

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

بيت السحيمي

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

27

المعــارض

*فى الفرتة من  21 -6/26رم�ضان حتى  23 -6/28رم�ضان :معر�ض م�سابقة
«تراثى» للت�صوير الفوتوغرافى بالتن�سيق مع «اجلهاز القومى للتن�سيق
احل�ضارى»
*معر�ض للحرف التقليدية و معر�ض الكتاب  :م�صاحب للعرو�ض الفنية

وكالة الغوري

�شارع ال�شيخ حممد عبده-الغورية-تقاطع �شارع املعز من �شارع الأزهر
تليفون25111497:

28

قبة الغوري

� 111شارع الأزهر ،الغورية ،تليفون 25060227

29

مركز إبداع الطفل (بيت العيني)
خلف جامع الأزهر ،تليفون 25142990

30

بيت الهراوي

خلف اجلامع الأزهر ،تليفون 25104174

31

قصر األمير طاز

 17حارة ال�سيوفية ،متفرع من �شارع ال�صليبة ،اخلليفة،
تليفون 25142581
www.tazpalac.gov.eg

32

بيت السحيمي

خلف اجلامع الأزهر ،تليفون 25104174

33

مركز طلعت حرب الثقافي

�شارع ال�سيدة نفي�سة ،منطقة زينهم ،تليفون 23622647
www.thcc.gov.eg

34

مركز اإلبداع الفني بالقاهرة
�ساحة دار الأوبرا ،تليفون 27363446

35

مركز الحرية لإلبداع

�1شارع ف�ؤاد ،بجوار نقطة �شريف ،الإ�سكندرية ،تليفون 034956633
http://ebdaaalex.gov.eg

36

مركز الحرف التقليدية بالفسطاط

�1شارع الإمام ،خلف جامع عمرو بن العا�ص الف�سطاط ،م�صر القدمية،
تليفون 23643103
www.foustatcenter.gov.eg

37

بيت الغناء العربي «قصر األمير بشتاك»
�شارع املعز ،تليفون 27879187

38

بيت المعمار المصري (علي لبيب)

 ٤درب اللبانة ،ميدان القلعة ،القاهرة ،تليفاك�س٠٢٢٥١١٧٠٤٣ :
www.egyptarch.gov.eg

39

عناوين وتليفونات منافذ البيع التابعة لصندوق التنمية الثقافية
املجل�س الأعلى للثقافة–دار الأوبرا  -اجلزيرة 27353749
ق�صر الفنون  -دار الأوبرا – اجلزيرة 27367627-27367628
�أكادميية الفنون الهرم – �أكادميية الفنون 35850291
املان�سرتيل �1ش امللك ال�صالح الرو�ضة -القاهرة 23631537-23631467
وكالة الغوري �ش حممد عبده تقاطع �ش املعز مع �ش الأزهر 01007142223
�سبيل كتخدا �شارع املعز  -منطقة احل�سني 01227145509
زاوية الفجل �شارع املعز  -منطقة احل�سني 01007785710
القلعة داخل قلعة �صالح الدين 25121735
علي لبيب  -درب اللبانة -بجوار ق�سم اخلليفة 25117043
مركز احلرية للإبداع الفني �1ش ف�ؤاد  -نقطة �شريف -ا�سكندرية 03/4956741-4956633
متحف النوبة متحف النوبة ب�أ�سوان097 /2319111-2319222
�أبو �سمبل معبد �أبو �سمبل-ا�سوان 01141428122
جامعة القاهرة داخل جامعة القاهرة 01116158436
جامعة عني �شم�س داخل جامعة عني �شم�س 01273556679

www.cdf.gov.eg
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