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

فرقة التنورة التراثية

أيام السبت واألربعاء 

 من كل اأ�سبوع ال�ساعة 7 م

الأحد9/5

حفل فني لفرقة �سماع لالإن�ساد واملو�سيقي الروحية وفرقة اأكابيال 

بالإ�سرتاك مع فرقة اإندوني�سيا بالتعاون مع موؤ�س�سة حوار 7م. 

اخلمي�س9/12

فرقة ر�سا للفنون ال�سعبية التابعة للبيت الفنى 

للفنون ال�سعبية وال�ستعرا�س 7م.

اخلمي�س9/23

 الفرقة القومية للفنون ال�سعبية التابعة للبيت الفنى 

للفنون ال�سعبية وال�ستعرا�س 7م.

 اإحدى فرق الهيئة العامة لق�سور الثقافة

وزارة الثقافة, م�سر, تكونت يف فرباير 1988 

مبقر ق�سر الغورى للرتاث وتقدم عرو�سها 

ب�سفة دورية طوال العام 
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ق�سر الأمري طاز: 17 �س ال�سيوفية - متفرع من �سارع ال�سليبة - حي اخلليفة ت: 25142581

من 14 اإىل 9/16

 فعاليات مهرجان ايام القاهرة الدوىل للمونودراما »الدورة الرابعة«5م.

الور�س الفنية

ال�سبت والثالثاء من كل اأ�سبوع

 ور�سة ومنتخب مدر�سة الإن�ساد الدينى والبتهال للمن�سد حممود التهامى1ظ.

الأحد و الثالثاء واخلمي�س من كل اأ�سبوع 

 ور�سة اإعداد املمثل واحلكى وفنون امل�سرح, تدريب املخرج اأ/ اأحمد زكريا 3م.

الأحد واخلمي�س من كل اأ�سبوع  

ور�سة كورال ق�سر الأمري طاز تدريب اأ.هبة رم�سان4م.

الإثنني من كل ا�سبوع

 ور�سة الفنون الت�سكيلية لالأطفال اإ�سراف اأ/رحمة حم�سن 11 �ص.

اجلمعة 9/17

 حما�سرة فى تذوق مو�سيقى 8م.

اجلمعة 9/24

 حفل »ثالثى فلوت« دعاء عبد ربه 8م.

ق�سر املان�سرتيل متحف اأم كلثوم 1 �س امللك ال�سالح منيل الرو�سة  ت: 23631467



67

الإثنني 9/6

»مرتجمون �سباب..جتارب واعدة « يتحدث فيها د.عال عادل امل�ست�سار الثقافى امل�سرى 

بالنم�سا , د.حم�سن فرجانى اأ�ستاذ اللغة ال�سينية بكلية الأل�سن بجامعة عني �سم�س,

 د.اأنور اإبراهيم رئي�س حترير �سل�سلة اآفاق الرتجمة, ال�سادرة عن هيئة ق�سور الثقافة 6م.

الأحد 9/26

 مبدعون وجوائز .. رحلة الرواية د. رمي ب�سيونى 7م .

ال�سبت والثالثاء من كل اأ�سبوع : حما�سرات ق�سم الإخراج 6م

قاعة المسرح
- عر�س م�سرحية » را�سومون« ي�سارك فى بطولة العر�س خريجى ور�سة �ستديو املمثل 

مبركز الإبداع اإخراج كرمي �سهدى واإ�سراف املخرج خالد جالل8م.

7

مركز الإبداع الفني بالقاهرة �ساحة دار الأوبرا, ت: 27363446
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ال�سبت9/11

 �سالون العمارة وال�سينما الثقايف يديره املعماري/ طاهر عبد الغني6م.

الأحد 9/12

 حلقة نقا�س القاهرة: الب�سر واحلجر د. فاطمة ك�سك , اأ. عبد العظيم فهمي6م.

الثالثاء 9/21 

ندوة العالقة بني العمارة والتاريخ د. مها اأبو بكر اأ.د/احمد را�سد -

 د. خالد غريب - د. مينا �سمعان - اأ. د/جمال عبد الرحيم6م.

الأحد9/26

 ندوة ومعر�س اإعادة ال�ستخدام يف القاهرة: التحديات والفر�س بيت القا�سي

 ومدر�سة ال�ساحلية كدرا�سة حالة د. اأحمد الطوبجي - د. دينا املهدي

)ي�ستمر حتى 30 �سبتمرب(6م.

ال�سبت من كل اأ�سبوع

 ور�سة عمارة من اأجل الإن�سان يديرها املعماري/اأحمد عمر, املعماري/حممد فندي6م.

بيت الغناء العربي: »ق�سر الأمري ب�ستاك« �سارع املعز   ت:27879187بيت املعمار امل�سرى: �سارع درب اللبانة اأمام جامع ال�سلطان ح�سن, القلعة

اخلمي�س9/9

 �سالون مقامات بيت الغناء العربي بالإ�سرتاك مع الربنامج الثقايف بالإذاعة امل�سرية 

)حوار ال�سالون عن الفنان الكبري عازف الكمان الراحل عبده داغر ( 7م.

اخلمي�س9/16

 حفل فرقة تراث �سيد دروي�س بقيادة/ حممد ح�سن �سيد دروي�س

 )�سعر التذكرة60جنية(7م.

اخلمي�س9/30 

حفل �سباب الغناء العربي مب�ساركة الأ�سوات الذهبية 

واملو�سيقار/ بليغ حمدي بقيادة / مدحت عبد ال�سميع 7م.

ال�سبت من كل اأ�سبوع: )ور�س الغناء العربي(.
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 يال نروح
سينما

قاعة ال�سينما 

اخلمي�س 9/2

 �سالون ال�سينما مع املخرج اأحمد فوؤاد دروي�س.

»الذهاب اإىل ال�سينما هو اأ�سبه بالعودة اإىل الرحم, فاأنت جتل�س هناك �ساكنًا متاأماًل 

يف الظالم تنتظر احلياة لتظهر على ال�سا�سة«  )فيديريكو فليني(

مركز الهناجر للفنون: �ساحة دار الأوبرا امل�سرية

ال�سبت9/4

نادي ال�سينما الأفريقية7م.

اخلمي�س9/9

نادى ال�سينما الهندية 7م.

ال�سبت9/11

نادى ال�سينما امل�ستقلة بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما 7م.

اخلمي�س9/16

عرو�س اأفالم املدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون6م.

ال�سبت 9/18 

نادى �سينما الطفل الكارتون امل�سرى 12ظ.

الإثنني9/20

نادى �سينما املراأة بالتعاون مع املركزالقومى لل�سينما 7م.

ال�سبت 9/25

- نادى �سينما الطفل بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما 12ظ.

- عرو�س اأفالم جمعية الفيلم 7م.

الإثنني 9/27

نادى �سينما دول البحر املتو�سط 6م.
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ال�سبت9/4 نادي �سينما طلعت حرب لالأفالم الق�سرية,

 بالتعاون مع اجلمعية امل�سرية للكتاب ونقاد ال�سينما6م.

الإثنني9/6 » معر�س العائلة« معر�س فنى ملجموعة من املواهب ال�سبابية فى العائالت2م.

اجلمعة9/10 اأم�سية اإبداعية يديرها حممد عز الدين 

وال�ساعر/ وائل فتحي, الفنان/ يا�سر املغربي7م.

اخلمي�س9/16 حما�سرة عن » ريادة الأعمال«,

 حتا�سر فيها د. نبوية عبدالرحمن - ا�ست�سارى التدريب12م.

- ور�سة »العزف بالألوان« , مو�سيقي , فنون ت�سكيلية حتت اإ�سراف اأ. د. عادل بدر2م.

مركز  طلعت حرب الثقايف:  �س ال�سيدة نفي�سه منطقة زينهم ت: 23622647

ال�سبت 9/18

حفل الفنان ماريو وفرقته )�سعر التذكرة35جنية( 8م.

ال�سبت9/25

 حفل الطالب املتفوقني  8م.

ال�سبت من كل اأ�سبوع 

تدري�س ال�سوليفيج وقراءة النوتة للمبتدئني الأ�ستاذة اأ. اإلهام احلاج من 4 م.

ال�سبت و الأربعاء من كل اأ�سبوع

تدري�س اأق�سام بيت العود العربي ال�ساز والعود واملاندولني »4م.- 8م.« 

بيت الهراوى »بيـت العود العربـى« خلف اجلامع الأزهر ت: 25104174
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ال�سبت9/18  احتفالية مبنا�سبة يوم ال�سالم العاملى تت�سمن:- 

معر�س فتى  لنتاج اأن�سطة وور�س �سهر اأغ�سط�س +  اأم�سية ثقافية +  ور�س عمل 4م.

- حفل فني لفرقة �سبايا 8م.

ال�سبت9/25 ملحات فى »فهم وتذوق الفنون« عر�س تقدميى

 �سرح علمى مب�سط يلقيه اأ.د. عادل بدر12ظ.

- عر�س اأفالم كرتون لالأطفال تعقيب اأ. عطية خريي2م.

 International Day of the Deafاحتفال مبنا�سبة اليوم العاملي لل�سم -

 ) ندوة و معر�س لذوى الهمم ال�سم.. (2م.

اخلمي�س9/30 عر�س م�سرحى ملجموعة من ال�سباب 7م.

احتفالية مبنا�سبة »اليوم العاملى للرتجمة«- ندوة ثقافية

 بعنوان: » الرتجمة .. ج�سور للتفاهم والتنمية وتي�سري احلوار بني الأمم«

وي�ساحب الحتفال اأن�سطة متعددة.

الور�س الفنية

ال�سبت من كل اأ�سبوع:ور�سة تعبري  فنى حر, فى جمال الت�سوير با�ستخدام 

اخلامات امل�ستهلكة, حتت اإ�سراف اأ. �سيلفيا جوزيف11�ص.

الإثنني من كل اأ�سبوع: »مهن وحرف« لقاء مفتوح مع اأحد احلرفيني ,

 ن�ساط تثقيفي تعليمي ترفيهى 12م.

الأربعاء من كل اأ�سبوع: »كتاب دليفرى«, ملخ�س كتاب من قاعة الإطالع

 باملركز  حتت اإ�سراف اأ. اإميان اأبواملجد8م.

اخلمي�س من كل اأ�سبوع: معلومة on line حكاية مكان ترجمة للغة 

الإ�سارة ومونتاج 6م.

اجلمعه من كل اأ�سبوع:ور�سة كورال املركز املو�سيقي »دمج« 11ظ.

ال�سبت والأربعاء من كل اأ�سبوع: ور�سة اكت�ساف املواهب املو�سيقية وتنميتها لذوى 

القدرات اخلا�سة)غناء, عزف و�سولفيج..( بالتعاون مع موؤ�س�سة اأولدنا4م.

الأحد واجلمعة من كل اأ�سبوع: ور�سة ا�سعال فنية بيئية ويدوية 

اإ�سراف اأ.حممد عبداحلليم 2م.

الأحد والأربعاء من كل اأ�سبوع: »ف�سف�سة« جل�سة حوار مفتوح مع الأطفال 

وال�سباب من �سن )10 : 18 عام( ملناق�سة امل�ساكل الأ�سرية والنف�سية, 

حتت اإ�سراف اأ. هدى الأن�سا�سى, اأ. دعاء عطية2م.

الأحد واخلمي�س من كل اأ�سبوع: ور�سة الكتابة بلغة برايل للمكفوفني ,

 حتت اإ�سراف اأ. وائل ع�سام عبدالرحمن حممد1ظ.

المدرسة العربية للسينما و التليفزيون
لتدري�س العلوم ال�سينمائية والتليفزيونية على �سبكة الإنرتنت

اخلمي�س9/16: عرو�س اأفالم املدر�سة العربية

 لل�سينما والتليفزيون ب�سينما الهناجر 6م.

www.arabfilmtvschool.edu.eg
�سبيل قايتباى – �س �سيخون مبيدان �سالح الدين بالقلعة
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 بيت ال�سعر العربي »بيت ال�ست و�سيلة«خلف اجلامع الأزهر ت: 25103171 

الأحد9/12

-  ور�سه �سعراء جامعات م�سر 5م

 -  تاأبني  ال�ساعر فوؤاد حجاج 7م.

الأحد 9/19

- ور�سة �سعراء جامعات م�سر 5م.

- اإ�سدارات �سعرية جديدة روؤي نقدية يف اأحدث الإ�سدارات ال�سعرية

 يقدمها الناقد/ اأحمد ح�سن 7 م.

الأحد9/26

- ور�سة �سعراء جامعات م�سر 5م.

- اأم�سية �سعرية  مع �سعراء بني �سويف7 م.

بيت ال�سحيمي اجلمالية, حارة الدرب الأ�سفر, �سارع املعز  ت:913391 25  

الثالثاء9/7

 حفل فرقة ق�سر الغوري للمو�سيقي العربية7م.

الأحد من كل اأ�سبوع

فرقة النيل لالآلت ال�سعبية اإخراج عبد الرحمن ال�سافعى 7م.

اجلمعة من كل اأ�سبوع

عر�س خيال الظل والأراجوز7م.

اخلمي�س 9/30

حفل الفنانة جنوي حمدي 7م.
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املعار�س

املعر�س الدائم ملنتجات املركز 

)اخلزف, نحا�س, خيامية, حلى, جنارة( 

من الأحد اإىل اخلمي�س

مبادرة �سنايعية م�سر لتدريب ال�سباب على احلرف الرتاثية من 3-6م.

ال�سبت 9/4 والأربعاء 9/8

اختبار ومقابالت قبول دفعة جديدة  ملنحة »بيت جميل« 

والتى تقام بالتعاون مع مدر�سة الأمري ت�سارلز بلندن.

18

متحف جنيب حمفوظ: خلف جامع الأزهر, الدرب الأحمر, حمافظة القاهرة 

معر�س كاريكاتري بعنوان )جنيب حمفوظ بعيون الكاريكاتري( 

بالتعاون مع اجلمعية امل�سرية للكاريكاتري  وي�ستمر حتي 9 �سبتمرب

الزيارة من 9�س حتي 5م يوميًا ما عدا الثالثاء

مركز  احلرف التقليدية بالف�سطاط:1�سارع الإمام, خلف جامع عمروبن العا�س  بالف�سطاط,

 م�سر القدمية,  ت:27412324
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مركز احلرية لالبداع بالإ�سكندرية 1 �سارع فوؤاد, بجوار نقطة �سريف, الإ�سكندرية  ت:34956633

الق�سم الثقايف

الأحد والثالثاء واخلمي�س من كل اأ�سبوع م�سروع Semicolon بالتعاون مع كلية 

العلوم جامعة الإ�سكندرية ويهدف لتطوير مهارات ال�سباب يف جمال الربجميات 

لتاأهيلهم ل�سوق العمل 10 �ص

الأربعاء 9/8  بالتعاون مع احتاد كتاب م�سر فرع الإ�سكندرية لقاء مع ال�ساعر/ 

عماد ح�سن بعنوان »جتربتي مع الأغنية« )الواقع واملاأمول(, 

يدير اللقاء ال�ساعر/ عبد املنعم  �سامل  6.30م 

الإثنني 9/13  ندوة »امل�سرح املحلى بني الطموحات والتحديات« مع 

اأ. د. هانى اأبو احل�سن �سالم رئي�س ق�سم امل�سرح بكلية الآداب جامعة الإ�سكندرية 

تقدمي الكاتبة ال�سحفية هدى ال�ساعاتي 6.30م

الثالثاء 9/14 ندوة مناق�سة كتاب »حنني زاجل« يف اأدب الر�سائل للكاتبة/ 

جنالء خليل مناق�سة اأ. د. بهاء ح�سب اهلل ود. اأحمد �سماحة, يدير اللقاء 

الكاتب ال�سحفي / ح�سام اأبو العال  6.30م 

الأربعاء 9/15 ندوة مناق�سة رواية »احلجر العا�سق« لالأديب/ اأحمد ف�سل 

�سبلول مناق�سة  اأ. د. �سحر �سريف والناقد اأ. �سوقي بدر يو�سف , يدير اللقاء 

الأديب / حممد عبا�س علي 6.30م 

اخلمي�س 9/16 ندوة بعنوان »ح�ساد مبادرة الإ�سكندرية لتنمية الكتابة 

الإبداعية  ACWA من الور�س التطبيقية وندوات التقنيات ال�سردية 

مناذج من اإبداعات اأع�ساء املبادرة يدير اللقاء الأديب ر�ساد بالل  6.30 م

الأحد 9/19 ندوة بعنوان » نحو منظومة حديثة حلماية الطفولة 

والأ�سر البديلة« املتحدثون د. جناة ح�سن عبد الغني ود. ابراهيم اجلمل 

واأ.  حممد موؤمن, تقدمي امل�ست�سار الإعالمي اأ. اإبراهيم عبد اهلل 6 م.

الثالثاء 9/21 منتدي الإبداع العلمي و التكنولوجي ندوة بعنوان »الأبعاد 

اجليو -اإقت�سادية ملبادرة غاز املتو�سط« املتحدث م. اأ�سامة كمال رئي�س جلنة 

الطاقة بنقابة املهند�سني امل�سرية ووزير البرتول والرثوة املعدنية )�سابقًا( 

تقدمي د. م. ح�سن لطفي 6.30 م.

الأربعاء 9/22 ندوة مناق�سة رواية »عدل اإفرتا�سي« للكاتبة/ �ساملة املغربي 

مناق�سة اأ. د. حممد عبد احلميد ود. اأحمد �سماحة يدير اللقاء 

الكاتب/ اأحمد زرد 6.30م

الأحد 9/26 ندوة بعنوان مناق�سة كتاب »�سعراء اأحببتهم« 

لل�ساعر/ جابر ب�سيوين مناق�سة اأ. د. بهاء ح�سب اهلل, يدير اللقاء 

د.  حممد احلداد 6.30 م 

ق�سم امل�سرح

5 اإيل 12 / 9 مهرجان احلرية امل�سرحي ) الدورة ال�سابعة (7م

ال�سبت 9/18 حفل رويال كيدز اأكادميي 7م

اخلمي�س 9/23 حفل نتاج ور�سة البالية اإ�سراف اأ/ مى �سعد حممود7م

اجلمعة 9/27 حفل فريق دنيتنا للمكفوفني 7 م .

ق�سم ال�سينما

الثالثاء من كل اأ�سبوع  نادى احلرية ال�سينمائي اإدارة الناقد 

حممد كمال مبارك 6م. )+16(
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مركز اإبداع الطفل »بيت العيني« خلف اجلامع الأزهر ت: 25142990

ال�سبت11/ 9 اأفالم ال�سينما الأفريقية 6م .

ال�سبت 9/18 اأفالم ال�سينما امل�ستقلة بالتعاون مع املركز القومى لل�سينما 6م .

الإثنني 9/20 عر�س الأفالم الفائزة مب�سابقة  »الكورونا يف عد�سات املبدعني« 

حول احلياة يف زمن الكورونا 6م  

الور�س الفنية

اخلمي�س من كل اأ�سبوع لقاء م�سروع فوتوغرافية »كارت بو�ستال« بالتعاون مع 

موؤ�س�سة عد�سة للت�سوير الفوتوغرافى 5 م .

الأحد  والثالثاء واخلمي�س من كل اأ�سبوع ور�سة اأورك�سرتا املوهوبني

 اإ�سراف اأ. كرمي عبد العزيز 5-9م.

الأحد والأربعاء من كل اأ�سبوع: ور�سة فنون امل�سرح لذوي القدرات اخلا�سة 

اإ�سراف  اأ. ع�سام اأحمد بدوى 11�س-1ظ .

ال�سبت والأحد واخلمي�س: ور�سة بالية اإ�سراف اأ. مي �سعد حممود5م.

ال�سبت من كل اأ�سبوع:ور�سةالكمان اإ�سراف اأ. كر�ستني اإ�سكندر نبيل 5م 

الأحد و الثالثاء و اخلمي�س من كل اأ�سبوع ور�سة البيانو للكبار 

اإ�سراف اأ. مى اأحمد �سالح الدين )مي �سلبي( 4-8م .

الأربعاء من كل اأ�سبوع:  ور�سة الفنون الت�سكيلية اإ�سراف اأ. دعاء فتحى 12ظ 

+ عرو�س اأفالم للر�سوم املتحركة 2م.

الأحد من كل اأ�سبوع: ور�سة لتعليم مبادى الفوتو�سوب اأ. رحمة حم�سن 11ظ.

اخلمي�س من كل اأ�سبوع :ور�سة لتعليم مبادئ  الت�سوير الفوتوغرافى اأ. عبداهلل حم�سن 11ظ.

الثالثاء من كل اأ�سبوع: ور�سة حكي اأ . رحمه حمجوب 11ظ.

ال�سبت من كل اأ�سبوع: ور�سة كورال بيت العيني اأ . اإميان �سليمان 11ظ.

الإثنني 9/13 جولة اثرية بعنوان ) حكاية وراء كل بيت( 10،30�ص. 

الإثنني9/20  يحتفل بيت العيني بختام الن�ساط ال�سيفي 5.30م.
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