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�أجمل  �أحد  يف  �لوطُن  يتجلى  �لكرمي،  رم�ضان  �ضهر  حلول  مع 
ويتبدى  وهجها،  �أوج  فى  �مل�ضرية  �لثقافة  تبدو  حيث  مالحمه، 
�لرت�ث و�ملوروث فى �لكثري من مفرد�ت �حلياة �ليومية للم�ضريني، 
ليعك�س كل هذ� بحق ر�ضيًد� �ضخًما من �لتفرد، �لذي ال ن�ضتطيع 

�إيجازه �إال فى جملة و�حدة "�لهوية �مل�ضرية".
 

ـ  �لكرمي  �لز�ئر  بهذ�  لالحتفاء  �لثقافة  وز�رة  حر�س  �إطار   ويف 
ـ �أن توؤكد على قيمة هذه �لهوية، و�أن ُت�ضلط  �ضهر رم�ضان �ملعظم 
 ، و�الإبد�ع  �لفكر  �ُضبل  و�أن تدعم كافة  �أركانها،  �أبرز  �ل�ضوء على 

متبنية يف ذلك ��ضرت�تيجية تعمل على �إتاحة �خلدمة �لثقافية لكافة �مل�ضريني، وُتكر�س جزًء� 
كبرًي� منها خلدمة �ملناطق �ملحرومة، و�الأ�ضد �حتياًجا للن�ضاط �لثقايف؛ مو�كًبة يف ذلك �هتمام 
�لقيادة �ل�ضيا�ضية بهذ� �الأمر، وموؤكدًة على �أن �خلدمة �لثقافية حق لكل �مل�ضريني، و�أن �لرت�ث 

و�الإبد�ع و�لفن هم �لطريق �الأكرث ر�ضوًخا للحفاظ على "�لهوية �لوطنية".
 

�أتوجه بال�ضكر لكل �لفنانني و�ملبدعني �لذين �ضوف ي�ضاركوننا يف جعل �حللم حقيقة  وختاًما، 
على �ر�س �لو�قع، ولزمالئي �لعاملني بالوز�رة �لذين حملة م�ضاعل �لفن و�الإبد�ع، وللم�ضريني 
مًعا  نعمل  و�أن  �ملتنوعة  �لثقافية  �لفعاليات  هذه  ح�ضور  يف  بامل�ضاركة  �أدعوهم  �لذين  جميًعا، 

متم�ضكنَي وحمافظنَي جميًعا على �لهوية �مل�ضرية من فكر وثقافة وفن و�إبد�ع.

�أ.د. نيفني �لكيالين
وزيــــــــر �لثقافـة
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املجلس األعلي للثقافة 

�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

�أونالين تنظيم مبادرة يومية عن �لفنون 
�ال�ضالمية " عن رم�ضان "

من 1 رم�ضان �ىل 29 رم�ضان
من 23 مار�س �ىل20 �بريل

�ون الين- يوتيوب 
وفي�س بوك �ر�ضم �حلكاية و�ك�ضب معايا من 1 رم�ضان �ىل 29 رم�ضان

من 23 مار�س �ىل20 �بريل
�ون الين- يوتيوب 

وفي�س بوك �أوبريت �أهاًل رم�ضان من 1 رم�ضان �ىل 29 رم�ضان
من 23 مار�س �ىل20 �بريل

�ون الين- يوتيوب 
وفي�س بوك عي�ضها اليت من 1 رم�ضان �ىل 29 رم�ضان

من 23 مار�س �ىل20 �بريل
�ون الين- يوتيوب 

وفي�س بوك �أوبريت حبيبي يا ر�ضول �هلل من 1 رم�ضان �ىل 29 رم�ضان
من 23 مار�س �ىل20 �بريل

�ون الين- يوتيوب 
وفي�س بوك فو�زير لولو ومور� �ملو�ضم �لثالث من 1 رم�ضان �ىل 29 رم�ضان

من 23 مار�س �ىل20 �بريل
�ون الين- يوتيوب 

وفي�س بوك فو�زير "وجبة يف فزورة" �ملو�ضم �لثاين من 1 رم�ضان �ىل 29 رم�ضان
من 23 مار�س �ىل20 �بريل

�ون الين- يوتيوب 
وفي�س بوك فو�زير "من �أنا؟!" �ملو�ضم �لثاين من 1 رم�ضان �ىل 29 رم�ضان

من 23 مار�س �ىل20 �بريل
�ون الين- يوتيوب 

وفي�س بوك ور�ضتنا من بيتنا من 1 رم�ضان �ىل 29 رم�ضان
من 23 مار�س �ىل20 �بريل

�ون الين- يوتيوب 
وفي�س بوك �الأر�جوز يف رم�ضان من 1 رم�ضان �ىل 29 رم�ضان

من 23 مار�س �ىل20 �بريل
�ون الين- يوتيوب 

وفي�س بوك مائة حكاية وحكاية من 1 رم�ضان �ىل 29 رم�ضان
من 23 مار�س �ىل20 �بريل

�ون الين- يوتيوب 
وفي�س بوك حكاية وجبة من 1 رم�ضان �ىل 29 رم�ضان

من 23 مار�س �ىل20 �بريل
�ون الين- يوتيوب 

وفي�س بوك �عرف تاريخك من 1 رم�ضان �ىل 29 رم�ضان
من 23 مار�س �ىل20 �بريل

املجلس األعلي للثقافة 

�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

�ون الين- يوتيوب 
وفي�س بوك حو�ديت م�ضرية من 1 رم�ضان �ىل 29 رم�ضان

من 23 مار�س �ىل20 �بريل
�ون الين- يوتيوب 

وفي�س بوك لقاء �الأدباء من 1 رم�ضان �ىل 29 رم�ضان
من 23 مار�س �ىل20 �بريل

�ون الين- يوتيوب 
وفي�س بوك

فو�زير
�مل�ضحر�تي

من 1 رم�ضان �ىل 29 رم�ضان
من 23 مار�س �ىل20 �بريل

�ون الين- يوتيوب 
وفي�س بوك يف بيتنا طفل من 1 رم�ضان �ىل 29 رم�ضان

من 23 مار�س �ىل20 �بريل
�ون الين- يوتيوب 

وفي�س بوك حكايات �ضايف من 1 رم�ضان �ىل 29 رم�ضان
من 23 مار�س �ىل20 �بريل

�ون الين- يوتيوب 
وفي�س بوك حكايات جدو من 1 رم�ضان �ىل 29 رم�ضان

من 23 مار�س �ىل20 �بريل
�ون الين- يوتيوب 

وفي�س بوك عم جحا من 1 رم�ضان �ىل 29 رم�ضان
من 23 مار�س �ىل20 �بريل

مقر �ملجل�س �العلى 
للثقافة ندوة "رم�ضان فى م�ضر" 5 رم�ضان 27 مار�س

مقر �ملجل�س �العلى 
للثقافة

ندوة " ثقافة �لرت�ضيد و�ال�ضتهالك 
و�لتكافل" 7 رم�ضان 29 مار�س

�أونالين ندوة "حماية �الأطفال علي �ضبكة 
�النرتنت و�لرقابة �الأبوية" 8 رم�ضان 30 مار�س

مقر �ملجل�س �العلى 
للثقافة

مائدة م�ضتديرة"مدى ��ضتثمار �لثقافة 
�ل�ضعبية و�لفولكلور وفنون �ل�ضعر 

و�ملو�ضيقى و�لق�ض�س �لرت�ثية مثل �لف 
ليلة وليلة  و�لدر�ما �لتاريخية "

8 رم�ضان 30 مار�س

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب

لقاء مع �ملبدعني �ل�ضغار �لفائزين
بجائزة �لدولة للمبدع �ل�ضغري 8 رم�ضان 30 مار�س
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�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب

م�ضرحية �لعر�ئ�س "�أر�جوز و�أر�جوزتا"
عر�س عر�ئ�س ماريونت 8 رم�ضان  30 مار�س

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب ور�س فنية -  ور�س حكي -  ور�س دمج 8 رم�ضان  30 مار�س

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب   عر�س لفرقة �مل�ضرح �الأ�ضود 8 رم�ضان  30 مار�س

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب

حفل �الفتتاح 
�الأر�جوز وعر�ئ�س  بالتنورة  • ��ضتقبال 

• �فتتاح معر�س لوحات �الأطفال �لفائزين 
يف م�ضابقة �ملبدع �ل�ضفري يف دورتها �لثانية 

بع�س" لذوى  "بنكمل  لفريق  • عر�س 
�لهمم باحلديقة �لثقافية

لفرقة ��ضتعر��ضي  • عر�س 
�حلديقة �لثقافية "بنات وب�س "

 و��ضتعر��س �أهال رم�ضان 

8 رم�ضان  30 مار�س

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب

عيني" نور  "�لر�ضول  •�أوبريت 
من �إنتاج �ملركز �لقومي لثقافة �لطفل 
لكور�ل "�ضالم" فريق كور�ل �حلديقة 

�لثقافية

8 رم�ضان 30 مار�س

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب �ل�ضريك �لقومى  8 رم�ضان 30 مار�س

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب م�ضرحية على بابا و�الأربعني حر�مي 8 رم�ضان 30 مار�س

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب معر�س كتب �أطفال من 8 رم�ضان �ىل 19 رم�ضان

من 30 مار�س �ىل 10 �بريل
�حلديقة �لثقافية 

بال�ضيدة زينب
معر�س �للوحات �لفائزة فى م�ضابقة م�ضر 

فى عيون �أطفال �لعامل
من 8 رم�ضان �ىل 19 رم�ضان
من 30 مار�س �ىل 10 �بريل

�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب

لقاء مع �ملبدعني �ل�ضغار �لفائزين بجائزة 
�لدولة للمبدع �ل�ضغري 9 رم�ضان  31 مار�س

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب م�ضرحية �لعر�ئ�س �أر�جوز و�أر�جوزتا 9 رم�ضان  31 مار�س

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب ور�س فنية -  ور�س حكي -  ور�س دمج 9 رم�ضان  31 مار�س

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب عر�س لفرقة �مل�ضرح �الأ�ضود 9 رم�ضان  31 مار�س

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب

�ضالون يف حمبة �لوطن بالتعاون مع وز�رة 
�الأوقاف بح�ضور كتاب و�ضعر�ء ومتخ�ض�ضني 

باالإ�ضافة الأحد م�ضايخ وز�رة �الأوقاف 
و�ملجل�س �الأعلى لل�ضئون �الإ�ضالمية  ورئي�س 

�ملركز �لقومي لثقافة �لطفل

9 رم�ضان  31 مار�س

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب فرقة عر�ئ�س  �حلديقة �لثقافية 9 رم�ضان  31 مار�س

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب م�ضرحية على بابا و�الأربعني حر�مي 9 رم�ضان  31 مار�س

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب

لقاء مع �ملبدعني �ل�ضغار �لفائزين بجائزة 
�لدولة للمبدع �ل�ضغري 10 رم�ضان  1 �بريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب م�ضرحية �لعر�ئ�س �أر�جوز و�أر�جوزتا 10 رم�ضان  1 �بريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب ور�س فنية -  ور�س حكي -  ور�س دمج 10 رم�ضان  1 �بريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب عر�س خيال �لظل 10 رم�ضان  1 �بريل

املجلس األعلي للثقافة  املجلس األعلي للثقافة 
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�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب 

�ضالون �أكتوبر  بح�ضور  �لكاتب �ل�ضحفي
�أ/ حممد �ل�ضافعي - �لكاتب د. �ل�ضيد جنم

ورئي�س �ملركز �لقومي لثقافة �لطفل
10 رم�ضان  1 �بريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب 

عر�س �أوبريت �لعبور و�أغنيات وطنية من 
�إنتاج �ملركز 
لكور�ل �ضالم 

فريق كور�ل �حلديقة �لثقافية
��ضتعر��س وطني 
لفرقة بنات وب�س

10 رم�ضان  1 �بريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب  م�ضرحية على بابا و�الأربعني حر�مي 10 رم�ضان  1 �بريل

مقر �ملجل�س �العلى 
للثقافة

ندوة " طة ح�ضني و�لق�ضية �لفل�ضطينة " 
فى �إطار �الحتفال بيوم �لعا�ضر من رم�ضان 11 رم�ضان  2 �بريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب 

لقاء مع �ملبدعني �ل�ضغار �لفائزين بجائزة 
�لدولة للمبدع �ل�ضغري 11 رم�ضان  2 �بريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب  م�ضرحية �لعر�ئ�س �أر�جوز و�أر�جوزتا 11 رم�ضان  2 �بريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب  ور�س فنية -  ور�س حكي -  ور�س دمج 11 رم�ضان  2 �بريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب  عر�س خيال �لظل 11 رم�ضان  2 �بريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب 

�ضالون يف حمبة �لوطن بالتعاون مع وز�رة 
�الأوقاف بح�ضور كتاب و�ضعر�ء ومتخ�ض�ضني 

باالإ�ضافة الأحد م�ضايخ وز�رة �الأوقاف 
و�ملجل�س �الأعلى لل�ضئون �الإ�ضالمية  ورئي�س 

�ملركز �لقومي لثقافة �لطفل

11 رم�ضان  2 �بريل

�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب 

عر�س لفرقة �حلديقة �لثقافية لذوى 
�لهمم  " بنكمل بع�س " 11 رم�ضان  2 �بريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب  م�ضرحية على بابا و�الأربعني حر�مي 11 رم�ضان  2 �بريل

مقر �ملجل�س �العلى 
للثقافة

�ضالون ثقافى " مب�ضاركة وزير �لثقافة 
و�ل�ضياحة �ل�ضينى و�لفنانني �مل�ضاركني 

مبعر�س حو�ر طريق �حلرير" 
12 رم�ضان  3 �بريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب 

لقاء مع �ملبدعني �ل�ضغار �لفائزين بجائزة 
�لدولة للمبدع �ل�ضغري 12 رم�ضان  3 �بريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب  م�ضرحية �لعر�ئ�س �أر�جوز و�أر�جوزتا 12 رم�ضان  3 �بريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب 

�ضالون يف حمبة �لوطن بالتعاون مع وز�رة 
�الأوقاف بح�ضور كتاب و�ضعر�ء ومتخ�ض�ضني 

باالإ�ضافة الأحد م�ضايخ وز�رة �الأوقاف 
و�ملجل�س �الأعلى لل�ضئون �الإ�ضالمية  ورئي�س 

�ملركز �لقومي لثقافة �لطفل

12 رم�ضان  3 �بريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب  �ل�ضريك �لقومي 12 رم�ضان  3 �بريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب  م�ضرحية على بابا و�الأربعني حر�مي 12 رم�ضان  3 �بريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب 

عر�س لفرقة  �حلديقة �لثقافية "بنات 
وب�س" عبد �لرحمن �أو�ضكار 

عر�س فرقة �ضوهاج للفنون �ل�ضعبية
12 رم�ضان  3 �بريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب  ور�س فنية -  ور�س حكي -  ور�س دمج 12 رم�ضان  3 �بريل

ق�ضر ثقافة �لطفل ور�س نادى �لعلوم 12 ـ 19 رم�ضان  3-10�بريل

املجلس األعلي للثقافة  املجلس األعلي للثقافة 
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�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب  عر�س لفرقة �مل�ضرح �الأ�ضود 12 رم�ضان  3 �بريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب 

لقاء مع �ملبدعني �ل�ضغار �لفائزين
بجائزة �لدولة للمبدع �ل�ضغري 13 رم�ضان  4 �بريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب  عر�س م�ضرحية �الأر�جوز �لك�ضالن 13 رم�ضان  4 �بريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب  ور�س فنية -  ور�س حكي -  ور�س دمج 13 رم�ضان  4 �بريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب  عر�س  عر�ئ�س ماريونيت  من ذوى �لهمم 13 رم�ضان  4 �بريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب 

�ضالون يف حمبة �لوطن بالتعاون مع وز�رة 
�الأوقاف بح�ضور كتاب و�ضعر�ء ومتخ�ض�ضني 

باالإ�ضافة الأحد م�ضايخ وز�رة �الأوقاف 
و�ملجل�س �الأعلى لل�ضئون �الإ�ضالمية ورئي�س 

�ملركز �لقومي لثقافة �لطفل

13 رم�ضان  4 �بريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب  عر�س  عر�ئ�س ماريونيت 13 رم�ضان  4 �بريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب  �ل�ضريك �لقومي 13 رم�ضان  4 �بريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب  م�ضرحية على بابا و�الأربعني حر�مي 13 رم�ضان  4 �بريل

مقر �ملجل�س �العلى 
للثقافة

�أم�ضية �ضعرية"جتليات رم�ضان يف �ل�ضعر 
�لعربي" 14 رم�ضان  5 �بريل

باأحد �لبيوت 
�لتاريخيه مبنطقة 

�لقاهرة

ندوة "م�ضجد ومدر�ضة �ل�ضلطان ح�ضن 
بني �لعمارة و�لرو�ية  و�لت�ضوير 

�لفوتوغر�يف"
14 رم�ضان  5 �بريل

�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب 

لقاء مع �ملبدعني �ل�ضغار �لفائزين
بجائزة �لدولة للمبدع �ل�ضغري 14 رم�ضان  5 �بريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب  عر�س �أر�جوز و�أر�جوزتا 14 رم�ضان  5 �بريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب  ور�س فنية -  ور�س حكي -  ور�س دمج 14 رم�ضان  5 �بريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب  عر�س  عر�ئ�س ماريونيت 14 رم�ضان  5 �بريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب 

�ضالون يف حمبة �لوطن بالتعاون مع وز�رة 
�الأوقاف بح�ضور كتاب و�ضعر�ء ومتخ�ض�ضني 

باالإ�ضافة الأحد م�ضايخ وز�رة �الأوقاف 
و�ملجل�س �الأعلى لل�ضئون �الإ�ضالمية ورئي�س 

�ملركز �لقومي لثقافة �لطفل

14 رم�ضان  5 �بريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب 

كور�ل �ضالم 
فريق كور�ل �حلديقة �لثقافية 14 رم�ضان  5 �بريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب  �ل�ضريك �لقومي 14 رم�ضان  5 �بريل

�أونالين ندوة "م�ضتقبل �لعامل يف ظل تطبيقات 
" chatGPT لذكاء �ال�ضطناعي� 15 رم�ضان  6 �بريل

مقر �ملجل�س �العلى 
للثقافة

مائدة م�ضتديرة "مدى ��ضتثمار �لثقافة 
�ل�ضعبية و�لفولكلور كمو�د تر�ثية جاذبة 
تنع�س �لذ�كرة �لوطنية وت�ضاهم يف تاكيد 

�لهوية �لثقافية و�دخال �لبهجة على 
�لنفو�س"

15 رم�ضان  6 �بريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب 

لقاء مع �ملبدعني �ل�ضغار �لفائزين بجائزة 
�لدولة للمبدع �ل�ضغري 15 رم�ضان  6 �بريل

املجلس األعلي للثقافة  املجلس األعلي للثقافة 
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�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب  عر�س م�ضرحية �الأر�جوز �لك�ضالن 15 رم�ضان  6 �بريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب  ور�س فنية -  ور�س حكي -  ور�س دمج 15 رم�ضان  6 �بريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب  عر�س لفرقة �مل�ضرح �الأ�ضود 15 رم�ضان  6 �بريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب 

�ضالون يف حمبة �لوطن بالتعاون مع وز�رة 
�الأوقاف بح�ضور كتاب و�ضعر�ء ومتخ�ض�ضني 

باالإ�ضافة الأحد م�ضايخ وز�رة �الأوقاف 
و�ملجل�س �الأعلى لل�ضئون �الإ�ضالمية ورئي�س 

�ملركز �لقومي لثقافة �لطفل

15 رم�ضان  6 �بريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب  فرقة  �حلديقة �لثقافية "بنات وب�س" 15 رم�ضان  6 �بريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب  عر�س فرقة مطروح للفنون �ل�ضعبية 15 رم�ضان  6 �بريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب  �ل�ضريك �لقومي 15 رم�ضان  6 �بريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب 

لقاء مع �ملبدعني �ل�ضغار �لفائزين بجائزة 
�لدولة للمبدع �ل�ضغري 16 رم�ضان  7 �بريل 

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب  عر�س م�ضرحية �الأر�جوز �لك�ضالن 16 رم�ضان  7 �بريل 

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب  ور�س فنية -  ور�س حكي -  ور�س دمج 16 رم�ضان  7 �بريل 

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب  عر�س خليال �لظل 16 رم�ضان  7 �بريل 

�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب 

�ضالون يف حمبة �لوطن بالتعاون مع وز�رة 
�الأوقاف بح�ضور كتاب و�ضعر�ء ومتخ�ض�ضني 

باالإ�ضافة الأحد م�ضايخ وز�رة �الأوقاف 
و�ملجل�س �الأعلى لل�ضئون �الإ�ضالمية ورئي�س 

�ملركز �لقومي لثقافة �لطفل

16 رم�ضان  7 �بريل 

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب 

عر�س لفرقة �حلديقة �لثقافية لذوى 
�لهمم  "بنكمل بع�س " 16 رم�ضان  7 �بريل 

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب  عر�س فرقة �ل�ضباعية لالإن�ضاد �لديني 16 رم�ضان  7 �بريل 

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب  �ل�ضريك �لقومي 16 رم�ضان  7 �بريل 

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب  م�ضرحية على بابا و �الأربعني حر�مي  16 رم�ضان  7 �بريل 

فرع ثقافة �ل�ضرقية
ق�ضر ثقافة �لزقازيق �أم�ضية �أدبية 17 رم�ضان  8�بريل

�أونالين ندوة "قر�ء�ت ق�ض�ضية" 17 رم�ضان   8 �بريل
�حلديقة �لثقافية 

بال�ضيدة زينب 
لقاء مع �ملبدعني �ل�ضغار �لفائزين بجائزة 

�لدولة للمبدع �ل�ضغري 17 رم�ضان  8 �بريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب  عر�س م�ضرحية �الأر�جوز �لك�ضالن 17 رم�ضان  8 �بريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب  ور�س فنية -  ور�س حكي -  ور�س دمج 17 رم�ضان  8 �بريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب  عر�س لفرقة �مل�ضرح �الأ�ضود 17 رم�ضان  8 �بريل

املجلس األعلي للثقافة  املجلس األعلي للثقافة 
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�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب 

�ضالون يف حمبة �لوطن بالتعاون مع وز�رة 
�الأوقاف بح�ضور كتاب و�ضعر�ء ومتخ�ض�ضني 

باالإ�ضافة الأحد م�ضايخ وز�رة �الأوقاف 
و�ملجل�س �الأعلى لل�ضئون �الإ�ضالمية  ورئي�س 

�ملركز �لقومي لثقافة �لطفل

17 رم�ضان  8 �بريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب 

عر�س لفرقة �حلديقة �لثقافية لذوى 
�لهمم  " بنكمل بع�س" 17 رم�ضان  8 �بريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب  �ل�ضريك �لقومي 17 رم�ضان  8 �بريل

مقر �ملجل�س �العلى 
للثقافة

ندوة "�لتقاليد �لرم�ضانية يف م�ضر منذ 
�لع�ضر �لفاطمي �إىل �الآن" 18 رم�ضان  9 �بريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب 

لقاء مع �ملبدعني �ل�ضغار �لفائزين بجائزة 
�لدولة للمبدع �ل�ضغري 18 رم�ضان  9 �بريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب  عر�س م�ضرحية �الأر�جوز �لك�ضالن 18 رم�ضان  9 �بريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب 

�ضالون يف حمبة �لوطن بالتعاون مع وز�رة 
�الأوقاف بح�ضور كتاب و�ضعر�ء ومتخ�ض�ضني 

باالإ�ضافة الأحد م�ضايخ وز�رة �الأوقاف 
و�ملجل�س �الأعلى لل�ضئون �الإ�ضالمية ورئي�س 

�ملركز �لقومي لثقافة �لطفل

18 رم�ضان  9 �بريل

�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب  ور�س فنية -  ور�س حكي -  ور�س دمج 18 رم�ضان  9 �بريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب  عر�س لفرقة �مل�ضرح �الأ�ضود 18 رم�ضان  9 �بريل

مقر �ملجل�س �العلى 
للثقافة ندوة" رم�ضان يف �فريقيا " 21 رم�ضان  12 �بريل

مقر �ملجل�س �العلى 
للثقافة

�أم�ضية �ضعرية"جتليات رم�ضان بني �ل�ضعر 
�ل�ضعبي و�ضعر �لعامي" 21 رم�ضان  12 �بريل

بيت �ل�ضنارى ندوة "�لثقافة �لرم�ضانية وتعميق مفاهيم 
�لتعاي�س و�لت�ضامح " 22 رم�ضان  13 �بريل 

املجلس األعلي للثقافة  املجلس األعلي للثقافة 
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قطاع اإلنت�اج الثقاىف  

�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

مركز �لثقافة 
�ل�ضينمائية – �ضارع 

�ضريف- �لقاهرة
عر�س فيلم مملكة �حل�ضني 7 رم�ضان  29 مار�س

مركز �لثقافة 
�ل�ضينمائية – �ضارع 

�ضريف- �لقاهرة
عر�س فيلم �ضكر معقود 7 رم�ضان  29 مار�س

م�ضرح �حلديقة 
�لدولية �لقاهرة عر�س لكور�ل م�ضرح �ل�ضم�س 7 رم�ضان   29 مار�س

م�ضرح �ل�ضالم- قاعة 
يو�ضف �دري�س- 

�لقاهرة

م�ضرحية )�ضيب نف�ضك(
تاأليف: مارك �إجنيا     در�ماتورج 

و�إخر�ج: د. جمال ياقوت
ترجمة: د. نبيلة ح�ضن بطولة: فاطمة 

حممد علي

8 رم�ضان  30 مار�س

م�ضرح �ضاحة مركز 
�لهناجر- �لقاهرة �لفنان علي �لهلباوي وفرقته  8 رم�ضان  30 مار�س

م�ضرح �ضاحة مركز 
�لهناجر- �لقاهرة

فرقة ر�ضا للفنون �ل�ضعبية و�ال�ضتعر��ضية
)فقر�ت من �ل�ضريك �لقومي( 9 رم�ضان  31 مار�س

قاعة �ضالح جاهني ــ 
�جليزة فقر�ت فنية متنوعة لالإن�ضاد �لديني 9 رم�ضان  31 مار�س

�مل�ضرح �لعائم �ل�ضغري- 
�ملنيل- �لقاهرة م�ضرحية )  حلمك علينا ( 10 رم�ضان  1 �بريل 

م�ضرح �ل�ضالم- �مل�ضرح 
�لكبري- �لقاهرة م�ضرحية ) عجيب و عجيبة  ( 10 رم�ضان  1 �بريل 

قطاع اإلنت�اج الثقاىف  

�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

م�ضرح �ضاحة مركز 
�لهناجر- �لقاهرة

حفل مبنا�ضبة ذكرى حرب
�لعا�ضر من رم�ضان 10 رم�ضان  1 �بريل

قاعة �ضالح جاهني ــ 
�جليزة فقر�ت فنية متنوعة لالإن�ضاد �لديني 10 رم�ضان  1 �بريل

م�ضرح �ل�ضالم- �مل�ضرح 
�لكبري- �لقاهرة م�ضرحية ) عجيب و عجيبة  ( 11 رم�ضان  2 �بريل

م�ضرح �ضاحة مركز 
�لهناجر- �لقاهرة فرقة ر�ضا )فقر�ت من �ل�ضريك �لقومي( 11 رم�ضان  2 �بريل

قاعة �ضالح جاهني ــ 
�جليزة فقر�ت فنية متنوعة لالإن�ضاد �لديني 11 رم�ضان  2 �بريل

م�ضرح �ل�ضالم- �مل�ضرح 
�لكبري- �لقاهرة

م�ضرحية ) عجيب و عجيبة  (
تاأليف / �ضعيد حجاج  - �خر�ج /  حممد 

�ل�ضغري بطوله / �ضيد �لرومى–ماهر 
حممود  - �يهاب بكري - دعاء رم�ضان

12 رم�ضان  3 �بريل

م�ضرح �ضاحة مركز 
�لهناجر- �لقاهرة فرقة ر�ضا )فقر�ت من �ل�ضريك �لقومي( 12 رم�ضان  3 �بريل

قاعة �ضالح جاهني ــ 
�جليزة فقر�ت فنية متنوعة لالإن�ضاد �لديني 12 رم�ضان  3 �بريل

م�ضرح �ل�ضالم- �مل�ضرح 
�لكبري- �لقاهرة

م�ضرحية ) عجيب و عجيبة  (
تاأليف / �ضعيد حجاج  - �خر�ج /  حممد 

�ل�ضغري بطوله / �ضيد �لرومى–ماهر 
حممود  - �يهاب بكري - دعاء رم�ضان

13 رم�ضان  4 �بريل

م�ضرح �ضاحة مركز 
�لهناجر- �لقاهرة �لفنانة فاطمة حممد علي 13 رم�ضان  4 �بريل

قاعة �ضالح جاهني ــ 
�جليزة فقر�ت فنية متنوعة لالإن�ضاد �لديني 13 رم�ضان  4 �بريل
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�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

مركز �لثقافة 
�ل�ضينمائية – �ضارع 

�ضريف- �لقاهرة
عر�س فيلم �خليامية 14 رم�ضان  5 �بريل

م�ضرح �ل�ضالم- �مل�ضرح 
�لكبري- �لقاهرة

م�ضرحية ) عجيب و عجيبة  (
تاأليف / �ضعيد حجاج  - �خر�ج /  حممد 

�ل�ضغري بطوله / �ضيد �لرومى–ماهر 
حممود  - �يهاب بكري - دعاء رم�ضان

14 رم�ضان  5 �بريل

م�ضرح �ضاحة مركز 
�لهناجر- �لقاهرة �أم�ضية بهجة �لروح لل�ضاعر حممد بهجت 14 رم�ضان  5 �بريل

قاعة �ضالح جاهني ــ 
�جليزة فقر�ت فنية متنوعة لالإن�ضاد �لديني 14 رم�ضان  5 �بريل

م�ضرح �ل�ضالم- �مل�ضرح 
�لكبري- �لقاهرة

م�ضرحية ) عجيب و عجيبة  (
تاأليف / �ضعيد حجاج  - �خر�ج /  حممد 

�ل�ضغري بطوله / �ضيد �لرومى–ماهر 
حممود  - �يهاب بكري - دعاء رم�ضان

15 رم�ضان  6 �بريل

م�ضرح �لغد- �جليزة
م�ضرحية )   بعد �آخر ر�ضا�ضة (
تاأليف / على عبد �لنبى �لزيدى

�عد�د و �خر�ج / �ضريف �ضبح
15 رم�ضان  6 �بريل

م�ضرح �ضاحة مركز 
�لهناجر- �لقاهرة

�لفرقة �لقومية للفنون �ل�ضعبية
)فقر�ت من �ل�ضريك �لقومي( 15 رم�ضان  6 �بريل

قاعة �ضالح جاهني ــ 
�جليزة فقر�ت فنية متنوعة لالإن�ضاد �لديني 15 رم�ضان  6 �بريل

م�ضرح �ل�ضالم- �مل�ضرح 
�لكبري- �لقاهرة

م�ضرحية ) عجيب و عجيبة  (
تاأليف / �ضعيد حجاج  - �خر�ج /  حممد 

�ل�ضغري بطوله / �ضيد �لرومى–ماهر 
حممود  - �يهاب بكري - دعاء رم�ضان

16 رم�ضان   7 �بريل

�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

م�ضرح �لغد- �جليزة
م�ضرحية )   بعد �آخر ر�ضا�ضة (
تاأليف / على عبد �لنبى �لزيدى

�عد�د و �خر�ج / �ضريف �ضبح
16 رم�ضان  7 �بريل 

م�ضرح �ضاحة مركز 
�لهناجر- �لقاهرة �لفنانة رباب ناجي وفرقتها �ملو�ضيقية 16 رم�ضان  7 �بريل

قاعة �ضالح جاهني ــ 
�جليزة فقر�ت فنية متنوعة لالإن�ضاد �لديني 16 رم�ضان  7 �بريل

�ضاحة �لهناجر- 
�الوبر�- �لقاهرة نادي �ل�ضينما �مل�ضتقلة بالهناجر 17 رم�ضان  8 �بريل

م�ضرح �ل�ضالم- �مل�ضرح 
�لكبري- �لقاهرة

م�ضرحية ) عجيب و عجيبة  (
تاأليف / �ضعيد حجاج  - �خر�ج /  حممد 

�ل�ضغري بطوله / �ضيد �لرومى–ماهر 
حممود  - �يهاب بكري - دعاء رم�ضان

17 رم�ضان  8 �بريل

م�ضرح �لغد- �جليزة
م�ضرحية )   بعد �آخر ر�ضا�ضة (
تاأليف / على عبد �لنبى �لزيدى

�عد�د و �خر�ج / �ضريف �ضبح
17 رم�ضان   8 �بريل

م�ضرح �ضاحة مركز 
�لهناجر- �لقاهرة

�لفرقة �لقومية للفنون �ل�ضعبية
)فقر�ت من �ل�ضريك �لقومي( 17 رم�ضان  8 �بريل

قاعة �ضالح جاهني ــ 
�جليزة فقر�ت فنية متنوعة لالإن�ضاد �لديني 17 رم�ضان  8 �بريل

م�ضرح �ل�ضالم- �مل�ضرح 
�لكبري- �لقاهرة

م�ضرحية ) عجيب و عجيبة  (
تاأليف / �ضعيد حجاج  - �خر�ج /  حممد 

�ل�ضغري بطوله / �ضيد �لرومى–ماهر 
حممود  - �يهاب بكري - دعاء رم�ضان

18 رم�ضان  9 �بريل

م�ضرح �ضاحة مركز 
�لهناجر- �لقاهرة

�لفرقة �لقومية للفنون �ل�ضعبية.
)فرقة رتيبة �حلفني لذوي �الحتياجات( 18 رم�ضان  9 �بريل

قطاع اإلنت�اج الثقاىف   قطاع اإلنت�اج الثقاىف  



2021

�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

قاعة �ضالح جاهني ــ 
�جليزة فقر�ت فنية متنوعة لالإن�ضاد �لديني 18 رم�ضان  9 �بريل

م�ضرح �ل�ضالم- �مل�ضرح 
�لكبري- �لقاهرة

م�ضرحية ) عجيب و عجيبة  (
تاأليف  �ضعيد حجاج  - �خر�ج   حممد 

�ل�ضغري بطوله  �ضيد �لرومى–ماهر حممود  
- �يهاب بكري - دعاء رم�ضان

20 رم�ضان  11 �بريل

م�ضرح �ضاحة مركز 
�لهناجر- �لقاهرة

فرقة �أنغام �ل�ضباب
فرقة �الإن�ضاد �لديني 20 رم�ضان  11 �بريل

مركز �لثقافة 
�ل�ضينمائية – �ضارع 

�ضريف- �لقاهرة
عر�س فيلم م�ضجد �ل�ضلطان ح�ضن 21 رم�ضان  12 �بريل

م�ضرح �ل�ضالم- �مل�ضرح 
�لكبري- �لقاهرة

م�ضرحية ) عجيب و عجيبة  (
تاأليف / �ضعيد حجاج  - �خر�ج /  حممد 

�ل�ضغري بطوله / �ضيد �لرومى–ماهر 
حممود  - �يهاب بكري - دعاء رم�ضان

21 رم�ضان  12 �بريل

م�ضرح �ضاحة مركز 
�لهناجر- �لقاهرة �لفنانة �أمرية ر�ضا 21 رم�ضان  12 �بريل

م�ضرح �ل�ضالم- �مل�ضرح 
�لكبري- �لقاهرة

م�ضرحية ) عجيب و عجيبة  (
تاأليف / �ضعيد حجاج  - �خر�ج /  حممد 

�ل�ضغري بطوله / �ضيد �لرومى–ماهر 
حممود  - �يهاب بكري - دعاء رم�ضان

22 رم�ضان   13 �بريل

م�ضرح �ضاحة مركز 
�لهناجر- �لقاهرة

فرقة �ملركز �لقومي للم�ضرح و�ملطربة 
حنان �خلويل 22 رم�ضان  13 �بريل

م�ضرح �ل�ضالم- �مل�ضرح 
�لكبري- �لقاهرة

م�ضرحية ) عجيب و عجيبة  (
تاأليف / �ضعيد حجاج  - �خر�ج /  حممد 

�ل�ضغري بطوله / �ضيد �لرومى–ماهر 
حممود  - �يهاب بكري - دعاء رم�ضان

23 رم�ضان  14 �بريل

�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

�ل�ضريك �لقومي 
بالعجوزة عرو�س �ل�ضريك �لقومي 23 رم�ضان  14 �بريل

م�ضرح �ل�ضالم- �مل�ضرح 
�لكبري- �لقاهرة

م�ضرحية ) عجيب و عجيبة  (
تاأليف / �ضعيد حجاج  - �خر�ج /  حممد 

�ل�ضغري بطوله / �ضيد �لرومى–ماهر 
حممود  - �يهاب بكري - دعاء رم�ضان

24 رم�ضان  15 �بريل

م�ضرح �ل�ضالم- �مل�ضرح 
�لكبري- �لقاهرة

م�ضرحية ) عجيب و عجيبة  (
تاأليف / �ضعيد حجاج  - �خر�ج /  حممد 

�ل�ضغري بطوله / �ضيد �لرومى–ماهر 
حممود  - �يهاب بكري - دعاء رم�ضان

25 رم�ضان  16 �بريل

م�ضرح �ل�ضالم- �مل�ضرح 
�لكبري- �لقاهرة

م�ضرحية ) عجيب و عجيبة  (
تاأليف / �ضعيد حجاج  - �خر�ج /  حممد 

�ل�ضغري بطوله / �ضيد �لرومى–ماهر 
حممود  - �يهاب بكري - دعاء رم�ضان

26 رم�ضان  17 �بريل

م�ضرح �ل�ضالم- �مل�ضرح 
�لكبري- �لقاهرة

م�ضرحية ) عجيب و عجيبة  (
تاأليف / �ضعيد حجاج  - �خر�ج /  حممد 

�ل�ضغري
بطوله / �ضيد �لرومى–ماهر حممود  - 

�يهاب بكري - دعاء رم�ضان

27 رم�ضان  18 �بريل

م�ضرح �ل�ضالم- �مل�ضرح 
�لكبري- �لقاهرة

م�ضرحية ) عجيب و عجيبة  (
تاأليف / �ضعيد حجاج  - �خر�ج /  حممد 

�ل�ضغري بطوله / �ضيد �لرومى–ماهر 
حممود  - �يهاب بكري - دعاء رم�ضان

28 رم�ضان  19 �بريل

م�ضرح �ل�ضالم- �مل�ضرح 
�لكبري- �لقاهرة

م�ضرحية ) عجيب و عجيبة  (
تاأليف / �ضعيد حجاج  - �خر�ج /  حممد 

�ل�ضغري بطوله / �ضيد �لرومى–ماهر 
حممود  - �يهاب بكري - دعاء رم�ضان

29 رم�ضان  20 �بريل

قطاع اإلنت�اج الثقاىف   قطاع اإلنت�اج الثقاىف  
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�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالو�دى �جلديد ور�ضة عمل فانو�س رم�ضان 1 رم�ضان  23 مار�س

مكتبة م�ضر �لعامة 
�لزقازيق - �ل�ضرقية �أم�ضية رم�ضانية 1  رم�ضان  23 مار�س

مكتبة م�ضر �لعامة 
�ملن�ضورة �لدقهلية

- حديث �ل�ضيام
- فزورة �أمثال �ضعبية

- فزورة ق�ض�س �حليو�ن يف �لقر�ن
- كب�ضولة تكنولوجية

- �ضيانة �لذ�ت

1 رم�ضان  23 مار�س

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة

�ضينما �الأطفال
فرق فنية و��ضتعر��ضية 1 رم�ضان  23 مار�س

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة �خليمة �لرم�ضانية 1 رم�ضان  23 مار�س

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالق�ضري �ليوم �ملفتوح حفالت 1 رم�ضان  23 مار�س

مكتبة م�ضر �لعامة 
�لزقازيق - �ل�ضرقية

ن�ضاط �مل�ضابقات �لدينية
ن�ضاط �حكى حلمك 2  رم�ضان  24 مار�س

مكتبة م�ضر �لعامة 
�ملن�ضورة �لدقهلية

- حديث �ل�ضيام
- فزورة �أمثال �ضعبية

- فزورة ق�ض�س �حليو�ن يف �لقر�آن
- مطبخ  �ضميه

2 رم�ضان  24 مار�س

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة

بازل و�ألعاب �لذكاء
�حلرق على �خل�ضب و�جللد 2 رم�ضان  24مار�س

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة

حلقات حتفيظ �لقر�آن �لكرمي
�لتخاطب وتعديل �ل�ضلوك 2 رم�ضان  24 مار�س

�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالق�ضري حلقات حتفيظ �لقر�آن �لكرمي 2 رم�ضان  24 مار�س

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالق�ضري �خليمة �لرم�ضانية 2 رم�ضان  24 مار�س

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالو�دى �جلديد ندوة عن �لرتحيب ب�ضهر رم�ضان 3 رم�ضان  25 مار�س

مكتبة م�ضر �لعامة 
ببور�ضعيد

- �خليمة �لرم�ضانية
- ُفك و ركب

- يال نلون
- معامل بلدنا

- فرقة �الأنامل
- فرقة بر�عم �الأنامل

3 رم�ضان  25 مار�س

مكتبة م�ضر �لعامة 
�لزقازيق - �ل�ضرقية

ن�ضاط حلو وحادق �لندوة �لتثقيفية 
�الأ�ضبوعية ) �ضحة �ملر�أة و�لطفل – 

حقوق �ملر�أة – �الأ�ضرة و�ملجتمع (
3  رم�ضان  25 مار�س

مكتبة م�ضر �لعامة 
�ملن�ضورة �لدقهلية

- ور�ضة �إعادة تدوير
- حديث �ل�ضيام

- فزورة �أمثال �ضعبية
- فزورة ق�ض�س �حليو�ن يف �لقر�ن

- �ضيانة �لذ�ت

3 رم�ضان  25 مار�س

مكتبة م�ضر �لعامة 
ببور�ضعيد

- ور�ضة " معلومة علي �لطاير "
- فك و ركب

- يال نلون
- حتكي يل

- لغة �جنليزية
- فرقة فوكابيال

4 رم�ضان  26 مار�س

مكتب�ات مصر العامة  مكتب�ات مصر العامة 
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�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالو�دى �جلديد ندوة لتحفيز وت�ضجيع �الأطفال لل�ضيام 4 رم�ضان  26 مار�س

مكتبة م�ضر �لعامة 
فرع كفر �لدو�ر 

�لبحرية

حما�ضرة دينية  " حول ف�ضل �ل�ضهر 
�لكرمي " ور�س فنية متنوعة 4 رم�ضان  26 مار�س

مكتبة م�ضر �لعامة 
بنها

�لقليوبية

ندوة عن تر�ضيد �ال�ضتهالك يف �ضهر 
رم�ضان 4 رم�ضان  26 مار�س

مكتبة م�ضر �لعامة 
�ملن�ضورة �لدقهلية

ور�ضة تلوين مانديال وزخارف
حديث �ل�ضيام

فزورة �أمثال �ضعبية
فزورة ق�ض�س �حليو�ن يف �لقر�آن

�ضيانة �لذ�ت

4 رم�ضان  26 مار�س

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة ندوة عن عالج �الإدمان و�لتعاطى 4 رم�ضان  26 مار�س

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة

مطويات متخ�ض�ضة
وطنية – دينية –�ضحية-ريا�ضية 4 رم�ضان  26 مار�س

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة ور�س �الأركت 4 رم�ضان  26 مار�س

مكتبة م�ضر �لعامة 
فرع كفر �لدو�ر 

�لبحرية

حما�ضرة " تنمية مهار�ت �الأطفال"
ور�س فنية متنوعة 5 رم�ضان  27 مار�س

مكتبة م�ضر �لعامة 
�لزقازيق - �ل�ضرقية

ندوة دينية ) ق�ضايا �ملجتمع (
ن�ضاط �ملكرمية 5  رم�ضان  27 مار�س

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة �لرتيكو و�ضغل �الإبرة 5 رم�ضان  27 مار�س

�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

مكتبة م�ضر �لعامة 
�ملن�ضورة �لدقهلية

ور�ضة طني �أ�ضو�ين
حديث �ل�ضيام

فزورة �أمثال �ضعبية
فزورة ق�ض�س �حليو�ن يف �لقر�آن

دكتور رم�ضان
�ضيانة �لذ�ت

5 رم�ضان  27 مار�س

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة م�ضرح �لعر�ئ�س 5 رم�ضان  27 مار�س

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالو�دى �جلديد ور�ضة �إعادة تدوير خملفات 5 رم�ضان  27 مار�س

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالو�دى �جلديد م�ضابقة �مل�ضحر�تى 6 رم�ضان  28 مار�س

مكتبة م�ضر �لعامة 
ببور�ضعيد

ب�ضتان �الأخالق
حدوتة من �لرت�ث

فك و ركب
يال نلون

فرقة �الأنامل
فرقة بر�عم �النامل

6 رم�ضان  28 مار�س

مكتبة م�ضر �لعامة 
فرع كفر �لدو�ر 

�لبحرية

ور�س فنية متنوعة
عر�س �ضو لالأطفال 6 رم�ضان  28 مار�س

مكتبة م�ضر �لعامة 
�ملن�ضورة �لدقهلية

جل�ضة قر�ءة للن�ضئ
حديث �ل�ضيام

فزورة �أمثال �ضعبية
فزورة ق�ض�س �حليو�ن يف �لقر�آن

�ضيانة �لذ�ت

6 رم�ضان  28 مار�س

مكتب�ات مصر العامة  مكتب�ات مصر العامة 



2627

�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

مكتبة م�ضر �لعامة 
�لزقازيق - �ل�ضرقية ن�ضاط �لتف�ضيل 6  رم�ضان  28 مار�س

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة ندوة عن عالج �الإدمان و�لتعاطى 6 رم�ضان  28 مار�س

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة ور�س �الأركت 6 رم�ضان  28 مار�س

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة �أ�ضغال ورقية 6 رم�ضان  28 مار�س

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالو�دى �جلديد ندوة عن �لفائزين يف رم�ضان 7 رم�ضان  29 مار�س

مكتبة م�ضر �لعامة 
ببور�ضعيد

حكاية �أثر
نادي �لقر�ءة
�إعادة �لتدوير

فك و ركب
يال نلون

لغة �جنليزية
فرقة فوكابيال

7 رم�ضان  29 مار�س

مكتبة م�ضر �لعامة 
فرع كفر �لدو�ر 

�لبحرية

ور�س فنية متنوعة
خو�طر رم�ضانية 7 رم�ضان  29 مار�س

مكتبة م�ضر �لعامة 
�ملن�ضورة �لدقهلية

�أ�ضئلة و م�ضابقات ثقافية
حديث �ل�ضيام

فزورة �أمثال �ضعبية
فزورة ق�ض�س �حليو�ن يف �لقر�آن

�ضيانة �لذ�ت

7 رم�ضان  29 مار�س

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالو�دى �جلديد �مل�ضحر�تى 8 رم�ضان  30 مار�س

�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

مكتبة م�ضر �لعامة 
ببور�ضعيد

ق�ضة و عربة
جدو يحكي يل

يال نلون
فك و ركب

8 رم�ضان  30 مار�س

مكتبة م�ضر �لعامة 
فرع كفر �لدو�ر 

�لبحرية

ور�س فنية متنوعة حما�ضرة " �ضبط 
�لنف�س " عر�س فني لفرقة �لفنون 

�ل�ضعبية بكفر �لدو�ر
8 رم�ضان  30 مار�س

مكتبة م�ضر �لعامة 
�لزقازيق - �ل�ضرقية �أم�ضية رم�ضانية 8 رم�ضان  30 مار�س

مكتبة م�ضر �لعامة 
�ملن�ضورة �لدقهلية

حديث �ل�ضيام
فزورة �أمثال �ضعبية

فزورة ق�ض�س �حليو�ن يف �لقر�آن
كب�ضولة تكنولوجية

8 رم�ضان  30 مار�س

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة

حما�ضرة �لتنمية باملحافظات
ندوة عن عالج �الإدمان و�لتعاطى 8 رم�ضان  30 مار�س

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة ور�س �أ�ضغال ورقية 8 رم�ضان  30 مار�س

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة م�ضرح �لعر�ئ�س 8 رم�ضان  30 مار�س

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة

�ضينما �الأطفال
فرق فنية و��ضتعر��ضية 8 رم�ضان  30 مار�س

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة �خليمة �لرم�ضانية 8 رم�ضان  30 مار�س

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالق�ضري ور�س ت�ضكيل بال�ضل�ضال 8 رم�ضان  30 مار�س

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالق�ضري

�خليمة �لرم�ضانية
�ليوم �ملفتوح حفالت متنوعة 8 رم�ضان  30 مار�س

مكتب�ات مصر العامة  مكتب�ات مصر العامة 
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�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

مكتبة م�ضر �لعامة 
�لزقازيق - �ل�ضرقية

ن�ضاط �مل�ضابقات �لدينية
ن�ضاط �حكى حلمك 9 رم�ضان  31 مار�س

مكتبة م�ضر �لعامة 
�ملن�ضورة �لدقهلية

حديث �ل�ضيام
فزورة �أمثال �ضعبية

فزورة ق�ض�س �حليو�ن يف �لقر�آن
مطبخ  �ضميه

9 رم�ضان  31 مار�س

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة حما�ضرة �لعالقات �لناجحة 9 رم�ضان  31 مار�س

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة ور�س �لرتيكو و�ضغل �الإبرة 9 رم�ضان  31 مار�س

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة

ور�ضة �حكي ىل حكاية
ور�ضة �حلرق على �خل�ضب و�جللد 9 رم�ضان  31 مار�س

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة

حلقات حتفيظ �لقر�آن �لكرمي
ور�ضة �لتخاطب وتعديل �ل�ضلوك 9 رم�ضان  31 مار�س

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة حفلة �أعياد �لطفولة 9 رم�ضان  31 مار�س

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالق�ضري

حلقات حتفيظ �لقر�آن �لكرمي
جمموعات �الهتمام وورد حديثا

حفلة �أعياد �لطفولة
9 رم�ضان  31 مار�س

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالو�دى �جلديد ندوة بعنو�ن روحانيات �ل�ضيام 10 رم�ضان  1 �إبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة ور�س �لر�ضم و�لتلوين من 10 �إىل 29 رم�ضان

من 1 �إىل 20 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
�لزقازيق - �ل�ضرقية

ن�ضاط حلو وحادق
�لندوة �لتثقيفية �الأ�ضبوعية ) �ضحة 

�ملر�أة و�لطفل – حقوق �ملر�أة – �الأ�ضرة 
و�ملجتمع (

10 رم�ضان  1 �أبريل

�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

مكتبة م�ضر �لعامة 
ببور�ضعيد

�خليمة �لرم�ضانية
ور�ضة "معامل بلدنا"

يال نلون
فك و ركب

فرقة �الأنامل
فرقة بر�عم �الأنامل

10 رم�ضان  1 �إبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
�ملن�ضورة �لدقهلية

ليال رم�ضان م�ضرحية �لف ليلة و ليلة
�لليلة �ملحمدية )�إن�ضاد و �ضعر(

ور�ضة �إعادة تدوير
حديث �ل�ضيام

فزورة �أمثال �ضعبية
فزورة ق�ض�س �حليو�ن يف �لقر�آن

�ضيانة �لذ�ت

10 رم�ضان  1 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالو�دى �جلديد حكى ق�ض�س 11 رم�ضان  2 �إبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
ببور�ضعيد

حتكي يل
ور�ضة "معلومة علي �لطاير"

يال نلون
فك و ركب

لغة �جنليزية
فرقة فوكابيال

11 رم�ضان  2 �إبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
�ملن�ضورة �لدقهلية

ليال رم�ضان م�ضرحية �ألف ليلة و ليلة
�لليلة �ملحمدية )�إن�ضاد و �ضعر(

ور�ضة تلوين مانديال وزخارف �إ�ضالمية
حديث �ل�ضيام

فزورة �أمثال �ضعبية
فزورة ق�ض�س �حليو�ن يف �لقر�آن

11 رم�ضان  2 �أبريل

مكتب�ات مصر العامة  مكتب�ات مصر العامة 
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�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة ندوة عن عالج �الإدمان و�لتعاطى 11 رم�ضان  2 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة

مطويات متخ�ض�ضة
وطنية – دينية –�ضحية-ريا�ضية 11 رم�ضان  2 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة مكان فى بلدى 11 رم�ضان  2 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة �لتايكوندو 11 رم�ضان  2 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالو�دى �جلديد م�ضابقة ر�ضم �لفانو�س 12 رم�ضان  3 �إبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بدمنهور
�لبحرية

حما�ضرة دينية  " �إقامة �ضعائر رم�ضان "
عر�س فني للمطرب �أحمد نا�ضر

فرقة مكتبة م�ضر �لعامة بدمنهور
الإحياء �لرت�ث

12 رم�ضان  3 �إبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
�لزقازيق - �ل�ضرقية

ندوة دينية ) ق�ضايا �ملجتمع (
ن�ضاط �ملكرمية 12 رم�ضان  3 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
�ملن�ضورة �لدقهلية

- ليال رم�ضان م�ضرحية �ألف ليلة و ليلة
- �لليلة �ملحمدية )�إن�ضاد و �ضعر(

- ور�ضة طني �أ�ضو�ين
- حديث �ل�ضيام

- فزورة �أمثال �ضعبية
- فزورة ق�ض�س �حليو�ن يف �لقر�ن

دكتور رم�ضان

12 رم�ضان  3 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة �لر�ضم على �لزجاج 12 رم�ضان  3 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة �لرتيكو و�ضغل �الإبرة 12 رم�ضان  3 �أبريل

�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة م�ضرح �لعر�ئ�س 12 رم�ضان  3 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة �أفالم علمية و�لوثائقية 12 رم�ضان  3 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
ببور�ضعيد

- حدوتة من �لرت�ث
- ب�ضتان �الأخالق

- فك و ركب
- يال نلون

- فرقة �الأنامل
- فرقة بر�عم �النامل

13 رم�ضان  4 �إبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة �لكار�تيه 12 رم�ضان  3 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالو�دى �جلديد حكى ق�ض�س 13 رم�ضان  4 �إبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بدمنهور
�لبحرية

عر�س تنورة
حما�ضرة دينية " حول ف�ضل �ضهر رم�ضان"

ور�س فنية متنوعة
عر�س فني لفرقة �لبحرية لالإن�ضاد �لديني

13 رم�ضان  4 �إبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
�لزقازيق - �ل�ضرقية ن�ضاط �لتف�ضيل 13 رم�ضان  4 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
�ملن�ضورة �لدقهلية

- ليال رم�ضان م�ضرحية �ألف ليلة و ليلة
- �لليلة �ملحمدية )�إن�ضاد و �ضعر(

- جل�ضة قر�ءة للن�ضئ
- حديث �ل�ضيام

- فزورة �أمثال �ضعبية
- فزورة ق�ض�س �حليو�ن يف �لقر�آن

13 رم�ضان  4 �أبريل

مكتب�ات مصر العامة  مكتب�ات مصر العامة 
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�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة حما�ضرة تر�ضيد �ال�ضتهالك 13 رم�ضان  4 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة ندوة عن عالج �الإدمان و�لتعاطى 13 رم�ضان  4 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة �أ�ضغال ورقية 13 رم�ضان  4 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالق�ضري من �ضريبح �ملليون 13 رم�ضان   4 �بريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالق�ضري

�للقاء �ل�ضهري للموهوبني 13 رم�ضان  4 �أبريل 

مكتبة م�ضر �لعامة 
ببور�ضعيد

- حكاية �أثر
- نادي �لقر�ءة

- يال نلون
- مذيع �ليوم
- فك و ركب

- لغة �جنليزية
- فرقة فوكابيال

14 رم�ضان  5 �إبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بدمنهور
�لبحرية

ور�س فنية متنوعة
عر�س �ضو لالأطفال

عر�س فني لفرقة �لبحرية للفنون 
�ل�ضعبية

14 رم�ضان  5 �إبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
�ملن�ضورة �لدقهلية

- ليال رم�ضان م�ضرحية �ألف ليلة و ليلة
- �لليلة �ملحمدية )�إن�ضاد و �ضعر(

- �أ�ضئلة و م�ضابقات ثقافية
- حديث �ل�ضيام

- فزورة �أمثال �ضعبية
- فزورة ق�ض�س �حليو�ن يف �لقر�آن

14 رم�ضان  5 �أبريل

�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة حما�ضرة عن �الأمن �ملائى  14 رم�ضان  5 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة ور�س �الأركت 14 رم�ضان  5 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة تدويرمبخلفات �لبيئة 14 رم�ضان  5 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة �لطباعة 14 رم�ضان  5 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالق�ضري

�للقاء �ل�ضهري للموهوبني 14 رم�ضان  5 �أبريل 

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالو�دى �جلديد ور�ضة عمل �ضومو� ت�ضحو� 15 رم�ضان  6 �إبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
ببور�ضعيد

يال نلون
ق�ضة و عربة

جدو يحكي يل
فك و ركب

15 رم�ضان  6 �إبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بدمنهور
�لبحرية

ور�س فنية متنوعة
عر�س �ضو لالأطفال

عر�س فني لفرقة م�ضطفي كامل 
للمو�ضيقى �لعربية

15 رم�ضان  6 �إبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
�ملن�ضورة �لدقهلية

- ليال رم�ضان م�ضرحية �ألف ليلة و ليلة
- �لليلة �ملحمدية )�إن�ضاد و �ضعر(

- حديث �ل�ضيام
- فزورة �أمثال �ضعبية

- فزورة ق�ض�س �حليو�ن يف �لقر�آن
- كب�ضولة تكنولوجية

- �ضيانة �لذ�ت

15 رم�ضان  6 �أبريل

مكتب�ات مصر العامة  مكتب�ات مصر العامة 
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�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

مكتبة م�ضر �لعامة 
�لزقازيق - �ل�ضرقية �أم�ضية رم�ضانية 15 رم�ضان  6 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بنها

�لقليوبية

تنظيم م�ضابقة دينية عن �أهمية �لعباد�ت 
يف تنمية �لقيم لدى �الإن�ضان 15 رم�ضان  6 �إبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة ندوة عن عالج �الإدمان و�لتعاطى 15 رم�ضان   6 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة ور�ضة �أ�ضغال ورقية 15 رم�ضان   6 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة م�ضرح �لعر�ئ�س 15 رم�ضان   6 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة

�ضينما �الأطفال
فرق فنية و��ضتعر��ضية 15 رم�ضان  6 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة �خليمة �لرم�ضانية 15 رم�ضان  6 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالق�ضري من �ضريبح �ملليون 15 رم�ضان   6 �بريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالق�ضري ت�ضكيل بال�ضل�ضال 15 رم�ضان  6 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالق�ضري �ليوم �ملفتوح حفالت 15 رم�ضان  6 �أبريل 

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالو�دى �جلديد لوحة فنية عن �لعا�ضر من رم�ضان 16 رم�ضان  7 �إبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بدمنهور
�لبحرية

ور�س فنية متنوعة
حما�ضرة " تنمية مهار�ت �الأطفال"

عر�س فني لفرقة �أوبر� عربي
16 رم�ضان  7 �إبريل

�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

مكتبة م�ضر �لعامة 
�لزقازيق - �ل�ضرقية

ن�ضاط �مل�ضابقات �لدينية
ن�ضاط �حكى حلمك 16 رم�ضان  7 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
�ملن�ضورة �لدقهلية

حديث �ل�ضيام
فزورة �أمثال �ضعبية

فزورة ق�ض�س �حليو�ن يف �لقر�ن
مطبخ  �ضميه
�ضيانة �لذ�ت

16 رم�ضان  7 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة حما�ضرة �ل�ضخ�ضية 16 رم�ضان  7 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة ور�س �الأركت 16 رم�ضان  7 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة تدويرمبخلفات �لبيئة 16 رم�ضان  7 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة �لرتيكو و�ضغل �الإبرة 16 رم�ضان  7 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة

بازل و�ألعاب �لذكاء
�حلرق على �خل�ضب و�جللد 16 رم�ضان  7 �بريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة

�ضينما �الأطفال
فرق فنية و��ضتعر��ضية 16 رم�ضان  7 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة �لكار�تيه 16 رم�ضان  7 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة

حلقات حتفيظ �لقر�آن �لكرمي
�لتخاطب وتعديل �ل�ضلوك 16 رم�ضان  7 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالق�ضري بيت �لعيلة 16 رم�ضان  7 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالق�ضري حلقات حتفيظ �لقر�آن �لكرمي 16 رم�ضان  7 �أبريل 

مكتب�ات مصر العامة  مكتب�ات مصر العامة 
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�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالق�ضري �خليمة �لرم�ضانية 16 رم�ضان  7 �بريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالو�دى �جلديد �مل�ضحر�تى 17 رم�ضان  8 �إبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
ببور�ضعيد

ور�ضة "معامل بلدنا"
يال نلون

فك و ركب
�خليمة �لرم�ضانية

فرقة �الأنامل
فرقة بر�عم �النامل

17 رم�ضان  8 �إبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بدمنهور
�لبحرية

ور�س فنية متنوعة
عر�س �ضو لالأطفال

عر�س فني لفرقة متحدي �الإعاقة 
باالإ�ضكندرية

17 رم�ضان  8 �إبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
�لزقازيق - �ل�ضرقية

ن�ضاط حلو وحادق
�لندوة �لتثقيفية �الأ�ضبوعية ) �ضحة 

�ملر�أة و�لطفل – حقوق �ملر�أة – �الأ�ضرة 
و�ملجتمع (

17 رم�ضان  8 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
�ملن�ضورة �لدقهلية

ليال رم�ضان م�ضرحية �ألف ليلة و ليلة
�لليلة �ملحمدية )�إن�ضاد و �ضعر(

ور�ضة �إعادة تدوير
حديث �ل�ضيام

فزورة �أمثال �ضعبية
فزورة ق�ض�س �حليو�ن يف �لقر�آن

�ضيانة �لذ�ت

17 رم�ضان  8 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالو�دى �جلديد فو�ئد �الأع�ضاب �لطبيعية لل�ضائم 18 رم�ضان  9 �إبريل

�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

مكتبة م�ضر �لعامة 
ببور�ضعيد

حتكي يل
ور�ضة "معلومة علي �لطاير"

م�ضابقات و �ألغاز
يال نلون

فك و ركب
لغة �جنليزية
فرقة فوكابيال

18 رم�ضان  9 �إبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بدمنهور
�لبحرية

عر�س حكي �ضعبي مع فن �لتحطيب
عر�س �ضو لالأطفال

مو�هب دمنهور من برنامج �لدوم
عبد �لرحمن �ملغربي ) ناي ( – عمر 

�لقليني ) ناي (
كرمي زيد�ن ) غناء (

18 رم�ضان  9 �إبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
�ملن�ضورة �لدقهلية

ليال رم�ضان م�ضرحية �ألف ليلة و ليلة
�لليلة �ملحمدية )�إن�ضاد و �ضعر(

ور�ضة تلوين مانديال وزخارف �إ�ضالمية
حديث �ل�ضيام

فزورة �أمثال �ضعبية
فزورة ق�ض�س �حليو�ن يف �لقر�آن

�ضيانة �لذ�ت

18 رم�ضان  9 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة ندوة عن عالج �الإدمان و�لتعاطى 18 رم�ضان  9 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة

مطويات متخ�ض�ضة
وطنية – دينية –�ضحية-ريا�ضية 18 رم�ضان  9 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة مكان فى بلدى 18 رم�ضان  9 �أبريل

مكتب�ات مصر العامة  مكتب�ات مصر العامة 



3839

�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة �لتايكوندو 18 رم�ضان  9 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالو�دى �جلديد دور�ت ثقافية لذوى �لهمم 20 رم�ضان  11 �إبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
ببور�ضعيد

حدوتة من �لرت�ث
ب�ضتان �الأخالق

فك و ركب
يال نلون

فرقة �الأنامل
فرقة بر�عم �النامل

20 رم�ضان  11 �إبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بدمنهور- فرع 

�لدلنجات - �لبحرية

حما�ضرة دينية  " مفاهيم �لدين 
�ل�ضحيحة "

ور�س فنية متنوعة
20 رم�ضان  11 �إبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
�لزقازيق - �ل�ضرقية ن�ضاط �لتف�ضيل 20 رم�ضان  11 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
�ملن�ضورة �لدقهلية

جل�ضة قر�ءة ن�ضئ
حديث �ل�ضيام

فزورة �أمثال �ضعبية
فزورة ق�ض�س �حليو�ن يف �لقر�ن

20 رم�ضان  11 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة ندوة عن عالج �الإدمان و�لتعاطى 20 رم�ضان  11 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة �أ�ضغال ورقية 20 رم�ضان  11 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة رحلة حول �لعامل 20 رم�ضان  11 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالق�ضري

م�ضابقة �لقر�آن �لكرمي
�للقاء �ل�ضهري للموهوبني 20 رم�ضان  11 �أبريل

�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

مكتبة م�ضر �لعامة 
ببور�ضعيد

حكاية �أثر
نادي �لقر�ءة

�تيكيت �طفال
يال نلون

فك و ركب
لغة �جنليزية
فرقة فوكابيال

21 رم�ضان  12 �إبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بدمنهور- فرع 

�لدلنجات - �لبحرية

حما�ضرة " تنمية مهار�ت �الأطفال"
ور�س فنية متنوعة 21 رم�ضان  12 �إبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
�ملن�ضورة �لدقهلية

�أ�ضئلة و م�ضابقات ثقافية
حديث �ل�ضيام

فزورة �أمثال �ضعبية
فزورة ق�ض�س �حليو�ن يف �لقر�آن

�ضيانة �لذ�ت

21 رم�ضان  12 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة حما�ضرة دور �ملو�ض�ضات �لثقافية 21 رم�ضان  12 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة ور�س �الأركت 21 رم�ضان  12 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة تدويرمبخلفات �لبيئة 21 رم�ضان  12 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة �لطباعة 21 رم�ضان  12 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة رحلة حول �لعامل 21 رم�ضان  12 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالق�ضري ندوة عن عالج �الإدمان و�لتعاطى 21 رم�ضان  12 �بريل

مكتب�ات مصر العامة  مكتب�ات مصر العامة 



4041

�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالق�ضري

م�ضابقة �لقر�آن �لكرمي
�للقاء �ل�ضهري للموهوبني 21 رم�ضان   12 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالو�دى �جلديد قالو� عن رم�ضان 22 رم�ضان  12 �إبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
ببور�ضعيد

- تلوين بالرمل
- ق�ضة و عربة

- جدو يحكي يل
- يال نلون

- فك و ركب

22 رم�ضان  13 �إبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بدمنهور- فرع 

�لدلنجات - �لبحرية

حما�ضرة "�إد�رة �الأزمات "
عر�س �ضو لالأطفال 22 رم�ضان  13 �إبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
�لزقازيق - �ل�ضرقية �أم�ضية رم�ضانية 22 رم�ضان  13 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بنها

�لقليوبية
ندوة عن �الحتفال بليلة �لقدر 22 رم�ضان  13 �إبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
�ملن�ضورة �لدقهلية

- حديث �ل�ضيام
- فزورة �أمثال �ضعبية

- فزورة ق�ض�س �حليو�ن يف �لقر�آن
- كب�ضولة تكنولوجية

- �ضيانة �لذ�ت

22 رم�ضان  13 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة حما�ضرة عن �لتنمية باملحافظات 22 رم�ضان  13 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة

من �ضريبح �لبمبون
قاعة �الطفال 22 رم�ضان  13 �أبريل

�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة �أ�ضغال ورقية 22 رم�ضان  13 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة رحلة حول �لعامل 22 رم�ضان  13 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة م�ضرح �لعر�ئ�س 22 رم�ضان   13 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة �ضينما �الأطفال  فرق فنية و��ضتعر��ضية 22 رم�ضان  13 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة �خليمة �لرم�ضانية 22 رم�ضان  13 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالق�ضري ور�ضة �أ�ضغال ورقية 22 رم�ضان  13 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالق�ضري

م�ضابقة �لقر�آن �لكرمي
�ليوم �ملفتوح حفالت 22 رم�ضان  13 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالو�دى �جلديد ور�ضة �أدب لذوى �لهمم 23 رم�ضان  13 �إبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
ببور�ضعيد

ق�ضة و عربة
يال نلون

فك و ركب
23 رم�ضان  14 �إبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
�لزقازيق - �ل�ضرقية

ن�ضاط �مل�ضابقات �لدينية
ن�ضاط �حكى حلمك 23 رم�ضان  14 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
�ملن�ضورة �لدقهلية

- حديث �ل�ضيام
- فزورة �أمثال �ضعبية

- فزورة ق�ض�س �حليو�ن يف �لقر�آن
- مطبخ  �ضميه
- �ضيانة �لذ�ت

23 رم�ضان  14 �أبريل

مكتب�ات مصر العامة  مكتب�ات مصر العامة 



4243

�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة ور�س �الأركت 23 رم�ضان  14 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة تدويرمبخلفات �لبيئة 23 رم�ضان  14 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة �لرتيكو و�ضغل �الإبرة 23 رم�ضان  14 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة

بازل و�ألعاب �لذكاء
�حلرق على �خل�ضب و�جللد 23 رم�ضان  14 �بريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة

�ضينما �الأطفال
فرق فنية و��ضتعر��ضية 23 رم�ضان  14 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة �لكار�تيه 23 رم�ضان  14 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة

حلقات حتفيظ �لقر�آن �لكرمي
�لتخاطب وتعديل �ل�ضلوك 23 رم�ضان  14 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالق�ضري حلقات حتفيظ �لقر�آن �لكرمي 23 رم�ضان  14 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالق�ضري �خليمة �لرم�ضانية 23 رم�ضان  14 �بريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالو�دى �جلديد م�ضابقة رم�ضانية 24 رم�ضان  15 �إبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
ببور�ضعيد

مذيع �ليوم
�خليمة �لرم�ضانية
ور�ضة "معامل بلدنا"

يال نلون
فك و ركب

فرقة �الأنامل
فرقة بر�عم �الأنامل

24 رم�ضان  15 �إبريل

�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

مكتبة م�ضر �لعامة 
بدمنهور- فرع 

�لدلنجات - �لبحرية

ور�س فنية متنوعة
حما�ضرة "�ن�ضباط �لنف�س �لطريق �إىل 

�لنجاح "
24 رم�ضان  15 �إبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
�لزقازيق - �ل�ضرقية

ن�ضاط حلو وحادق
�لندوة �لتثقيفية �الأ�ضبوعية ) �ضحة 

�ملر�أة و�لطفل – حقوق �ملر�أة – �الأ�ضرة 
و�ملجتمع (

24 رم�ضان  15 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
�ملن�ضورة �لدقهلية

ور�ضة �إعادة تدوير
حديث �ل�ضيام

فزورة �أمثال �ضعبية
فزورة ق�ض�س �حليو�ن يف �لقر�آن

�ضيانة �لذ�ت

24 رم�ضان  15 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالو�دى �جلديد ور�ضة توعوية لذوى �لهمم بلغة �الإ�ضارة 25 رم�ضان  16 �إبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
ببور�ضعيد

حتكي يل
ور�ضة "معلومة علي �لطاير"

يال نلون
فك و ركب

لغة �جنليزية
فرقة فوكابيال

25 رم�ضان  16 �إبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
�ملن�ضورة �لدقهلية

ور�ضة تلوين مانديال وزخارف �إ�ضالمية
حديث �ل�ضيام

فزورة �أمثال �ضعبية
فزورة ق�ض�س �حليو�ن يف �لقر�آن

�ضيانة �لذ�ت

25 رم�ضان  16 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة من �ضريبح �لبمبون قاعة �الأطفال 25 رم�ضان  16 �أبريل

مكتب�ات مصر العامة  مكتب�ات مصر العامة 



4445

�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

مكتبة م�ضر �لعامة 
بدمنهور- فرع 

�لدلنجات - �لبحرية

ور�س فنية متنوعة
حما�ضرة " �أ�ضر�ر �لنجاح "
عر�س فر�في�ضو لالأطفال

25 رم�ضان  16 �إبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة

مطويات متخ�ض�ضة
وطنية – دينية –�ضحية-ريا�ضية 25 رم�ضان  16 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة م�ضرح �لعر�ئ�س 25 رم�ضان  16 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة مكان فى بلدى 25 رم�ضان  16 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة �لتايكوندو 25 رم�ضان  16 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالق�ضري �أ�ضغال ورقية 25 رم�ضان  16 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالو�دى �جلديد �ضالون ثقافى عن كظم �لغيظ يف �ل�ضيام 26 رم�ضان  17 �إبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
�لزقازيق - �ل�ضرقية

ندوة دينية ) ق�ضايا �ملجتمع (
ن�ضاط �ملكرمية 26 رم�ضان  17 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
�ملن�ضورة �لدقهلية

ور�ضة طني �أ�ضو�ين
حديث �ل�ضيام

فزورة �أمثال �ضعبية
فزورة ق�ض�س �حليو�ن يف �لقر�آن

دكتور رم�ضان
�ضيانة �لذ�ت

26 رم�ضان  17 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة

�للقاء �ل�ضهري للموهوبني
) �ضعر – غناء –�لقاء( 26 رم�ضان  17�بريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة �أفالم علمية و�لوثائقية 26 رم�ضان  17 �أبريل

�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة �لكار�تيه 26 رم�ضان  17 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالق�ضري

جمالت حائط عامة
-وطنية-ثقافية –�ضحية- ريا�ضية 26 رم�ضان  17 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالو�دى �جلديد �ضالون ثقافى نور قلبك باالميان 27 رم�ضان  18 �إبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
ببور�ضعيد

حدوتة من �لرت�ث
ب�ضتان �الأخالق

فك و ركب
يال نلون

فرقة �الأنامل
فرقة بر�عم �الأنامل

27 رم�ضان  18 �إبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
�لزقازيق - �ل�ضرقية ن�ضاط �لتف�ضيل 27 رم�ضان  18 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
�ملن�ضورة �لدقهلية

جل�ضة قر�ءة ن�ضئ
حديث �ل�ضيام

فزورة �أمثال �ضعبية
فزورة ق�ض�س �حليو�ن يف �لقر�آن

�ضيانة �لذ�ت

27 رم�ضان  18 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة

م�ضابقات د�خلية �س وج
قاعة �ل�ضباب 27 رم�ضان  18 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة ور�ضة �أ�ضغال ورقية 27 رم�ضان  18 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة م�ضابقة �لقر�آن �لكرمي 27 رم�ضان  18 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالق�ضري

تدوير خملفات �لبيئة
�للقاء �ل�ضهري للموهوبني 27 رم�ضان  18 �بريل

مكتب�ات مصر العامة  مكتب�ات مصر العامة 



4647

�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالو�دى �جلديد

ور�ضة لتعليم �الأطفال �التيكيت �أثناء 
�لزيار�ت �لعائلية 28 رم�ضان  19 �إبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
ببور�ضعيد

�ضناعة �لورد
حكاية �أثر

نادي �لقر�ءة
يال نلون

فك و ركب
لغة �جنليزية
فرقة فوكابيال

28 رم�ضان  19 �إبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
�ملن�ضورة �لدقهلية

�أ�ضئلة و م�ضابقات ثقافية
حديث �ل�ضيام

فزورة �أمثال �ضعبية
فزورة ق�ض�س �حليو�ن يف �لقر�آن

�ضيانة �لذ�ت

28 رم�ضان  19�أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة

�للقاء �ل�ضهري للموهوبني
) �ضعر – غناء –�لقاء( 28 رم�ضان  19 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة

م�ضابقات د�خلية �س وج
قاعة �ل�ضباب 28 رم�ضان  19�أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة ور�س �الأركت 28 رم�ضان  19�أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة �لطباعة 28 رم�ضان  19�أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة م�ضابقة �لقر�آن �لكرمي 28 رم�ضان  19�أبريل

�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالق�ضري

جمالت حائط عامة - وطنية-ثقافية 
ريا�ضية –�ضحية- 

تدوير خملفات �لبيئة
�للقاء �ل�ضهري للموهوبني

28 رم�ضان  19�أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالو�دى �جلديد �ضالون �فتح قلبك 29 رم�ضان  20 �إبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
ببور�ضعيد

ق�ضة و عربة
جدو يحكي يل

يال نلون
فك و ركب

29 رم�ضان  20 �إبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
�ملن�ضورة �لدقهلية

حديث �ل�ضيام
فزورة �أمثال �ضعبية

فزورة ق�ض�س �حليو�ن يف �لقر�آن
كب�ضولة تكنولوجية

�ضيانة �لذ�ت

29 رم�ضان  20 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة م�ضرح �لعر�ئ�س 29 رم�ضان  20 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
بالغردقة م�ضابقة �لقر�آن �لكرمي 29 رم�ضان  20 �أبريل

مكتبة م�ضر �لعامة 
�ملن�ضورة �لدقهلية

حديث �ل�ضيام
فزورة �أمثال �ضعبية

فزورة ق�ض�س �حليو�ن يف �لقر�ن
مطبخ  �ضميه
�ضيانة �لذ�ت

30 رم�ضان  21 �أبريل

مكتب�ات مصر العامة  مكتب�ات مصر العامة 
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�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

�مل�ضرح �ملك�ضوف

�فتتاح �ل�ضهر�ت �لرم�ضانية
فرقة �ملو�ضيقات �لع�ضكرية 
فرقة مركز تنمية �ملو�هب

و�الأحتفال بذكري �نت�ضار�ت �لعا�ضر من 
رم�ضان 

10 رم�ضان  - 1 �بريل

�مل�ضرح �لكبري فرقة عبد �حلليم نويره للمو�ضيقى 
�لعربية 11 رم�ضان - 2 �بريل

�مل�ضرح �ل�ضغري فرقة �أيامنا �حللوة 11 رم�ضان - 2 �بريل

�مل�ضرح �ل�ضغري �ضهرة رم�ضانية من �ضفارة �ليمن بالتعاون 
مع قطاع �لعالقات �لثقافية �خلارجية 13 رم�ضان - 4 �بريل

�مل�ضرح �ل�ضغري �أم�ضية �ضعرية  14 رم�ضان - 5 �بريل

�مل�ضرح �ملك�ضوف �لفنانة دينا �لوديدى وفرقتها 14 رم�ضان - 5 �بريل

�مل�ضرح �لكبري �لفنان علي �حلجار وفرقته 15 رم�ضان - 6 �بريل

معهد �ملو�ضيقى �لعربية فرقة �الإن�ضاد �لديني 15 رم�ضان - 6 �بريل

د�ر �أوبر� �ال�ضكندرية فريق على مر �الأجيال 15 رم�ضان - 6 �بريل

�مل�ضرح �ملك�ضوف فريق م�ضار �إجباري 16 رم�ضان - 7 �بريل

د�ر �أوبر� �ال�ضكندرية فرقة �حل�ضرة لالإن�ضاد �ل�ضويف 16 رم�ضان - 7 �بريل

املركز الثقايف القويم )األوبرا(املركز الثقايف القويم )األوبرا(

�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

�مل�ضرح �ل�ضغري
�ضهرة رم�ضانية من �ضفارة باك�ضتان 

بالتعاون مع قطاع �لعالقات �لثقافية 
�خلارجية

16 رم�ضان  - 7 �بريل

�مل�ضرح �ل�ضغري
�ضهرة رم�ضانية من �ضفارة فل�ضطني 

بالتعاون مع قطاع �لعالقات �لثقافية 
�خلارجية

17 رم�ضان - 8 �بريل

�مل�ضرح �ملك�ضوف �لفنانة عبري نعمة مب�ضاحبة فرقة 
مو�ضيقية  قيادة �حمد عوي�ضة 17 رم�ضان - 8 �بريل

�مل�ضرح �ملك�ضوف فرقة �حل�ضرة لالإن�ضاد �ل�ضويف 18 رم�ضان - 9 �بريل

معهد �ملو�ضيقى �لعربية وهابيات 18 رم�ضان - 9 �بريل

�مل�ضرح �ل�ضغري
�ضهرة رم�ضانية من �ضفارة بنجالدي�س 

فى �لقاهرة بالتعاون مع قطاع �لعالقات 
�لثقافية �خلارجية

20 رم�ضان - 11 �بريل

�مل�ضرح �لكبري
�لفنان مدحت �ضالح

 مب�ضاحبة فرقة �لفنان عمرو �ضليم 
�ملو�ضيقية

21 رم�ضان - 12 �بريل

�مل�ضرح �ل�ضغري ندوة ثقافية 21 رم�ضان - 12 �بريل

�مل�ضرح �ملك�ضوف �ل�ضيخ يا�ضني �لتهامى 22 رم�ضان - 13 �بريل

د�ر �أوبر� �ال�ضكندرية فرقة �أم كلثوم للمو�ضيقى �لعربية 22 رم�ضان - 13 �بريل
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�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

خ�ضبة م�ضرح على 
فهمى باملعهد �لعاىل 
للفنون �مل�ضرحيه " 

�جليزة"

عر�س م�ضرحى لطلبة �ملعهد �لعاىل للفنون 
�مل�ضرحية 10 رم�ضان  - 1 �بريل

خ�ضبة م�ضرح على 
فهمى باملعهد �لعاىل 
للفنون �مل�ضرحيه " 

�جليزة"

عر�س م�ضرحي لطلبة �الأكادميية 11 رم�ضان - 2 �بريل 

خ�ضبة م�ضرح على 
فهمى باملعهد �لعاىل 
للفنون �مل�ضرحيه " 

�جليزة"

تقدمي �حد �لعرو�س �مل�ضرحيه �لتى �ضبق 
ونالت ��ضتح�ضان �جلمهور 13 رم�ضان - 4 �بريل

خ�ضبه م�ضرح د. نهاد 
�ضليحه �ملك�ضوف 

"�جليزة"

حفل مو�ضيقي لفرقة �ملعهد �لعاىل 
ملو�ضيقى �لكون�ضرفتو�ر  13 رم�ضان - 4 �بريل

خ�ضبة م�ضرح على 
فهمى باملعهد �لعاىل 
للفنون �مل�ضرحيه " 

�جليزة"

عر�س م�ضرحي لطلبة �الأكادميية 14 رم�ضان  - 5 �بريل

خ�ضبة م�ضرح على 
فهمى باملعهد �لعاىل 
للفنون �مل�ضرحيه " 

�جليزة"

عر�س م�ضرحي لطلبة �الأكادميية 15 رم�ضان - 6 �بريل

م�ضرح نهاد �ضليحه 
�ملك�ضوف "�جليزة" stand up comedy ليلة 16 رم�ضان  - 7 �بريل

أكاديمية الفنونأكاديمية الفنون
�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

خ�ضبة م�ضرح على 
فهمى باملعهد �لعاىل 
للفنون �مل�ضرحيه " 

�جليزة"

عر�س م�ضرحي لطلبة �الأكادميية 16 رم�ضان - 7 �بريل

خ�ضبة م�ضرح على 
فهمى باملعهد �لعاىل 
للفنون �مل�ضرحيه " 

�جليزة "

عر�س م�ضرحي لطلبة �الأكادميية 17 رم�ضان - 8 �بريل

خ�ضبة م�ضرح على 
فهمى باملعهد �لعاىل 
للفنون �مل�ضرحيه " 

�جليزة

عر�س م�ضرحي لطلبة �الأكادميية 18 رم�ضان - 9 �بريل

خ�ضبة م�ضرح على 
فهمى باملعهد �لعاىل 
للفنون �مل�ضرحيه " 

�جليزة

عر�س م�ضرحي لطلبة �الأكادميية 20 رم�ضان - 10 �بريل

تقام �لليله �لرم�ضانيه 
على م�ضرح نهاد 
�ضليحه �مل�ضكوف 

و �ملعر�س ب�ضاحة 
�الكادميية" �جليزة"

ليله رم�ضانيه لفرقه �ملعهد �لعاىل للفنون 
�ل�ضعبيه ي�ضاحبها معر�س لبيع �مل�ضغوالت 

�ليدويه من �نتاج طالب �ملعهد
20 رم�ضان - 11 �بريل

يقام �حلفل على 
خ�ضبه م�ضرح �ملركز 
�الكادمييى للثقافة 

و�لفنون

حفل مو�ضيقي لفرقة �ملعهد �لعاىل 
ملو�ضيقى �لكون�ضرفتو�ر 23 رم�ضان - 14 �بريل

م�ضرح نهاد �ضليحه 
�ملك�ضوف "�جليزة" حفل مو�ضيقى �حتفاًء بليله �لقدر  27 رم�ضان - 18 �بريل
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�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

قاعة �لباب "�ضليم"ـ  
�لقاهرة  معر�س �لفنانة نريمني �حلكيم من 6 رم�ضان �ىل 17 رم�ضان 

من 28 مار�س �ىل 8 �بريل

�لقاهرة ور�ضة ) �هال رم�ضان( ت�ضميم فانو�س 
رم�ضان للفئة �لعمرية  من 6 �إيل 18 �ضنة

من 11 رم�ضان �ىل 20 رم�ضان
من 2 �بريل �ىل 11 �بريل

بور�ضعيد ندوة )حوليات رم�ضان �لفنية (
قر�ءة يف �ملخطوطات �لعربية " 13 رم�ضان - 4 �بريل

�ملن�ضورة  ندوة بعنو�ن ) �ر�س �لفريوز �لبقعة 
�لغالية ( 14 رم�ضان - 5 �بريل

�لقاهرة
  �لزخارف �الإ�ضالمية فى رم�ضان

ور�ضة فنية يف جمال �لر�ضم و �الأ�ضغال 
�ليدوية للفئة �لعمرية من 6 �إيل 18 �ضنة

18 رم�ضان - 9 �بريل 

بور�ضعيد ور�ضة فنية ) �لرت�ث �ل�ضعبي ( 20 رم�ضان - 11 �بريل

قاعة �لباب "�ضليم" معر�س الأعمال �لفنانة  نرمني �مل�ضري من 20 رم�ضان �ىل 2 �ضو�ل
من 11 �بريل �ىل 22 �بريل 

مركز ر�متان �لثقايف معر�س جماعي لنتاج ور�س �ملوروث �لثقايف 
)�ضعبي- فرعوين- قبطي- �إ�ضالمي(

من 21 رم�ضان �ىل 1 �ضو�ل
من 12 �بريل �ىل 21 �بريل

مو�قع متفرقة
ور�ضة عمل فنية يف جماالت )�لن�ضيج – 
�الأزياء �لرت�ثية – �لق�ضرة – �لنحا�س 

...�لخ( – �ل�ضدف 

من 7 رم�ضان �ىل 21 رم�ضان
من 30 مار�س �ىل 12 �بريل

قطاع الفنون التشكيلية

�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

�ملكتبة �ملتنقلة – نادى 
�لزمالك ور�س ر�ضم وتلوين وم�ضابقات 3 رم�ضان - 25 مار�س

�كتوبر- نادي �لعبور- 
مكتبة �لبارودي-

�أطفال �أكتوبر- �لهرم 
�ملركز   - –�مبابة 

�لنموذجى- �خلليفة 
�ل�ضم�س-  – نادي 

�ملتنقلة

ندوة ثقافية - ور�س فنية – ور�ضة ر�ضم 
وتلوين- ندوة توعية �ضحية– �الحتفال 

بقدوم �ضهر رم�ضان
4 رم�ضان - 26 مار�س

�أكتوبر- نادي �لعبور- 
�طفال �أكتوبر- �لهرم 

�ملركز   - –�مبابة 
�لنموذجى-نادي 

�لقاهرة –مركز �ضباب 
�لعبور-�ملتنقلة

نادي �لنيل – �ل�ضم�س 
�لقبة- – حد�ئق 

�لزيتون

ندوة ثقافية - ور�س فنية – ور�ضة ر�ضم 
وتلوين- ندوة توعية �ضحية- �الحتفال 

بقدوم �ضهر رم�ضان
5 رم�ضان - 27 مار�س

مركز توثيق وبحوث 
�أدب �لطفل

ور�س فنية ر�ضم وت�ضميم  زينة وفانو�س 
رم�ضان 6 رم�ضان - 28 مار�س

الهيئ�ة العامة لدار الكتب والوثائق القومية



5455

�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

�أكتوبر- نادي �لعبور- 
مكتبة �لبارودي-

�أطفال �أكتوبر- �لهرم 
�ملركز   - –�مبابة 

�لنموذجى –من�ضية 
�لبكرى-�ملتنقلة 

 – حلو�ن  –�لتحرير 
�خللفاء �لر��ضدين 
�لبكرى  –من�ضية 

حد�ئق  – �لزيتون- 
�لقبة

ور�س �إعادة تدوير – ور�س فنية – ور�ضة 
ر�ضم وتلوين- ندوة توعية �ضحية- ور�س 

فنية وثقافية – م�ضابقات �ضطرجن –
�الحتفال بقدوم �ضهر رم�ضان

6 رم�ضان - 28 مار�س

�أكتوبر- نادي �لعبور- 
�أطفال �أكتوبر- �لهرم 

�ملركز   - –�مبابة 
�لنموذجى-نادي 
�ل�ضم�س-�خللفاء 

�لر��ضدين �ملتنقلة – 
حلو�ن –مركز �ضباب 

�لعبور – �لزيتون 
–�لتحرير-حد�ئق 

�لقبة

قر�ءة ق�ضة- �أن�ضطة حرة ومتنوعة– 
م�ضرح عر�ئ�س -  �إعادة تدوير – ور�س 

فنية – ور�ضة ر�ضم وتلوين- ندوة توعية 
–  �إقر�أ وتعبد يف  �ضحية- ور�س فنية 

رم�ضان- �أن�ضطة حرة ومتنوعة

7 رم�ضان - 29 مار�س

�ملكتبة �ملتنقلة –نادى 
�لزمالك –نادي 

�لقاهرة

قر�ءة ق�ضة- م�ضابقات �ألعاب ذكاء –ور�س 
فنية وثقافية 8 رم�ضان - 30 مار�س

�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

�ملكتبة �ملتنقلة – نادى 
�لزمالك –نادي 

�لقاهرة

ندوة ثقافية – ور�ضة ر�ضم وتلوين- ندوة 
توعية �ضحية �الحتفال بعيد �لفطر 
 – �ضيناء  حترير  باأعياد  – �الحتفال 

�الحتفال باعياد �ضم �لن�ضيم

10 رم�ضان - 1 �بريل

- نادي �لعبور- 
-�أطفال �أكتوبر- �لهرم 
�لنموذجى-  �ملركز   -–
نادي �ل�ضم�س- �ملتنقلة 

�لعامة  – �كتوبر 
 – �ل�ضم�س  – نادى 

�مبابة- مركز �ضباب 
�مبابة

ندوة ثقافية – ور�ضة ر�ضم وتلوين- ندوة 
توعية �ضحية �الحتفال بعيد �لفطر 
 – �ضيناء  حترير  باأعياد  – �الحتفال 

�الحتفال باعياد �ضم �لن�ضيم

11 رم�ضان - 2 �بريل

- نادي �لعبور- �أطفال 
�أكتوبر- �ملركز 

�لنموذجى-نادي 
�لقاهرة –مركز 

�ضباب �لعبور-�ملتنقلة 
– �خللفاء  –�لزيتون 
�لر��ضدين –�مبابة 
مربوك  – �ل�ضيدة 

– مركز  – �لبارودي 
�ضباب �لعبور-حلو�ن

قر�ءة ق�ضة
م�ضرح عر�ئ�س- �إعادة تدوير

وتلوين- ر�ضم  – ور�ضة 
ندوة توعية �ضحية- ور�س فنية 

 – �ضيناء  حترير  باأعياد  – �الحتفال 
�الحتفال بعيد �لفطر- �الحتفال باأعياد 

�ضم �لن�ضيم

12 رم�ضان - 3 �بريل

مركز توثيق وبحوث 
�أدب �لطفل عرو�س �أفالم "ق�ض�س �الأنبياء" 13 رم�ضان - 4 �بريل

الهيئ�ة العامة لدار الكتب والوثائق القومية الهيئ�ة العامة لدار الكتب والوثائق القومية
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�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

- نادي �لعبور- �طفال 
�أكتوبر- �ملركز 

�لنموذجى-نادي 
�ل�ضم�س مركز �ضباب 

�لعبور-�ملتنقلة –
�لزيتون – �خللفاء 
�لر��ضدين –�مبابة 
مربوك  – �ل�ضيدة 

– مركز  – �لبارودي 
�ضباب �لعبور-حلو�ن

�إعادة تدوير – ور�س فنية – ور�ضة ر�ضم 
وتلوين- ندوة توعية �ضحية- ور�س فنية 

وثقافية – م�ضابقات �ضطرجن-
�الحتفال باأعياد حترير �ضيناء – 

�الحتفال بعيد �لفطر

13 رم�ضان - 4 �بريل

- نادي �لعبور- 
-�أطفال �كتوبر 

- �ملركز �لنموذجى-
�ملتنقلة

مركز �ضباب �لعبور-
�ملتنقلة –�لزيتون 

�لر��ضدين  – �خللفاء 
– �ل�ضيدة  –�مبابة 

مربوك – �لبارودي – 
مركز �ضباب �لعبور-

حلو�ن

قر�ءة ق�ضة- م�ضابقات �ألعاب ذكاء –ور�س 
فنية وثقافية �إعادة تدوير – ور�س 

فنية – ور�ضة ر�ضم وتلوين- ندوة توعية 
�ضحية- ور�س فنية وثقافية – م�ضابقات 
�ضطرجن- �الحتفال باأعياد حترير �ضيناء 

�لفطر بعيد  – �الحتفال 

14 رم�ضان - 5 �بريل

�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

مركز �ضباب �لعبور-
�ملتنقلة –�لزيتون 

�لر��ضدين  – �خللفاء 
– �ل�ضيدة  – �مبابة 

مربوك – �لبارودي – 
مركز �ضباب �لعبور-

حلو�ن نادي �لعبور- 
�طفال �كتوبر- �ملركز 

�لنموذجى-�ملتنقلة

- قر�ءة ق�ضة- م�ضابقات �ألعاب ذكاء – 
ور�س فنية وثقافية  15 رم�ضان - 6 �بريل

مركز توثيق وبحوث 
�أدب �لطفل ور�س زخرفة �إ�ضالمية 20 رم�ضان - 11 �بريل

مركز توثيق وبحوث 
�أدب �لطفل

ن�ضاط "�أخالقنا" وي�ضتمل على جتويد 
�أحكام �لقر�آن �لكرمي مرتني �أ�ضبوعًيا على 

مد�ر �ل�ضهر
25 رم�ضان - 16 �بريل

�أون الين �ل�ضوم و�لتنمية �لب�ضرية 26 رم�ضان - 17 �بريل

مركز توثيق وبحوث 
�أدب �لطفل رم�ضان �ضهر �النت�ضار�ت 28 رم�ضان 19 �بريل

الهيئ�ة العامة لدار الكتب والوثائق القومية الهيئ�ة العامة لدار الكتب والوثائق القومية
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�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

�الأربعاء 3/29- 7رم�ضان   فرقة »�ملولوية« قيادة �لفنان/ عامر �لتوين   ق�ضر �الأمري طاز
مركز طلعت حرب 

�لثقافى
 - معر�س »نفحات رم�ضانية«

- �ل�ضيخ/ زين وفرقته �الأربعاء 3/29- 7رم�ضان

قبة �لغوري 

�ضالون »�لغورية �لثقايف« ي�ضت�ضيف ف�ضيلة 
�لدكتور/ حممد خمتار جمعة »وزير 

�الأوقاف« يدير �ل�ضالون �لكاتب �ل�ضحفي 
�أحمد �خلطيب مب�ضاحبة فرقة »�ملولوية« 

بقيادة �لفنان/ عامر �لتوين

�خلمي�س 3/30-8 رم�ضان

ق�ضر �الأمري طاز �ل�ضيخ / حممود �لتهامي �خلمي�س 3/30-8 رم�ضان
ق�ضر �الأمري ب�ضتاك �لفنان / �إبر�هيم ر��ضد �خلمي�س 3/30-8 رم�ضان

مركز �حلرية لالإبد�ع 
باالإ�ضكندرية

فريق »نغم للمو�ضيقى �لعربية«
�ضعر �لتذكرة 50 جنيه �خلمي�س 3/30-8 رم�ضان

بيت �ل�ضحيمى  فرقة »�ضحبة �ل�ضم�ضمية �لبور�ضعيدية«  �خلمي�س 3/30-8 رم�ضان

بيت �لعود �لعربي �لفنان / ماريو �ضعيد وفرقته �خلمي�س 3/30-8 رم�ضان
مركز طلعت حرب 

�لثقافى
عر�س م�ضرحية »�الأر�جوز« بالتعاون مع 

�لبيت �لفنى للم�ضرح + ور�ضة فنية �خلمي�س 3/30-8 رم�ضان

بيت �ل�ضحيمي  عر�س �الأر�جوز وخيال �لظل �جلمعة 3/31-9 رم�ضان
مركز طلعت حرب 

�لثقافى
عر�س م�ضرحية »�الأر�جوز« بالتعاون مع 

�لبيت �لفنى للم�ضرح + ور�ضة فنية �جلمعة 3/31-9 رم�ضان

مركز �حلرية لالإبد�ع 
باالإ�ضكندرية

�ل�ضرية �لهاللية بقيادة �ل�ضيخ / زين 
حممود  »�ضعر �لتذكرة 50جنيه« �جلمعة 3/31-9 رم�ضان

ق�ضر �الأمري طاز �أورك�ضرت� �لنور و�الأمل �ل�ضبت4/1- 10 رم�ضان
بيت �لغناء �لعربي 

»ق�ضر �الأمري ب�ضتاك«
حفل �الأ�ضو�ت و�ملو�هب �لذهبية

�ل�ضبت4/1- 10 رم�ضان قيادة د/ مدحت عبد�ل�ضميع

قطاع صندوق التنمية الثقافيةقطاع صندوق التنمية الثقافية
�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

مركز طلعت حرب 
�لثقايف

- �ضالون ذ�كرة �لوطن يديره �لكاتب 
�ل�ضحفي حممد �ل�ضافعي

- عر�س م�ضرحية »�الأر�جوز« بالتعاون مع 
�لبيت �لفنى للم�ضرح +ور�ضة فنية

�ل�ضبت4/1- 10 رم�ضان

بيت �لعيني
ور�س رم�ضانيات »ر�ضم وتلوين« +ور�ضة 

رم�ضان زمان+ ور�ضة فانو�س رم�ضان 
 +ور�ضة حكي »�حكي يا�ضهرز�د«

�ل�ضبت4/1- 10 رم�ضان

مركز جمال 
عبد�لنا�ضر�لثقايف 

باالإ�ضكندرية

عر�س حكي نتاج ور�ضة »مطلوب ممثل« 
لفرقة �ملركز �ل�ضبت4/1- 10 رم�ضان

قبة �لغوري �ل�ضيخ/ �إيهاب يون�س وفرقته �الأحد4/2 - 11 رم�ضان

ق�ضر �الأمري طاز فرقة »ع�ضاق �لنغم« د. حممد عبد �ل�ضتار �الأحد4/2 - 11 رم�ضان

بيت �ل�ضحيمي فرقة »�لنيل لالآالت �ل�ضعبية« �الأحد4/2 - 11 رم�ضان

بيت �ل�ضعر �لعربي 

�ضالون �أحمد عبد�ملعطي حجازي )�ضعر 
�ملر�أة( �مل�ضاركون: زينب فرغلي، ح�ضام 
جايل، ناهد ر�حيل، �ضلمى فايد، دمية 

حممود، مدحت �ضفوت.

�الأحد 4/2-11رم�ضان

مركز طلعت حرب 
�لثقايف

عر�س م�ضرحية �الأر�جوز �لتابعة
للبيت �لفني للم�ضرح

�الأحد 4/2-11 رم�ضان
�إىل �الإثنني 4/3 - 12 رم�ضان

ق�ضر �الأمري طاز �لفنان �أحمد �إبر�هيم وفرقته 13 رم�ضان  - 4 �بريل

بيت �ل�ضحيمى ق�ضر �لغورى للمو�ضيقى �لعربية 13 رم�ضان  - 4 �بريل

�ضينما �لهناجر
عر�س فيلم »ع�ضل �أ�ضود« 

بطولة �أحمد حلمي - يدير �لندوة �لكاتب 
و�لناقد �ل�ضحفي/ �إمام عمر

14 رم�ضان  - 5 �بريل
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�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

قبة �لغوري فرقة �لتنورة �لرت�ثية 14 رم�ضان  - 5 �بريل

ق�ضر �الأمري طاز -هارموين عربي �أون - منتخب �ملو�ضيقى 
للعزف �جلماعي �لتابع جلامعة عني �ضم�س 14 رم�ضان  - 5 �بريل

قبة �لغوري ليايل �ملقامات �لروحية روؤية فنية �لفنان 
�نت�ضار عبد�لفتاح 15 رم�ضان  - 6 �بريل

ق�ضر �الأمري طاز فرقة هو�س 15 رم�ضان  - 6 �بريل

ق�ضر ب�ضتاك- �لقاهرة �ضالون �ملقامات بالتعاون مع �لربنامج 
�الذ�عى 15 رم�ضان  - 6 �بريل

بيت �ل�ضحيمي  �ل�ضيخ حممود �حلديوي 15 رم�ضان  - 6 �بريل

طلعت حرب �لثقافى فرقة �لتنورة �لتور�ثية �لتابعة للهيئة 
�لعامة لق�ضور �لثقافة 15 رم�ضان  - 6 �بريل

مركز �إبد�ع �لطفل
 - �لعينى  "بيت 

�لقاهرة

�فتتاح معر�س فنون ت�ضكيلية وعرو�س 
فنية تت�ضمن حفل عزف وكور�ل وم�ضرح 

عر�ئ�س الأطفال �ملركز
15 رم�ضان  - 6 �بريل

بيت �لغناء 
�لعربي«ق�ضر �المري 

ب�ضتاك«

�ضالون مقامات بيت �لغناء �لعربي 
باالإ�ضرت�ك مع �لربنامج �لثقايف باالإذ�عة 

�مل�ضرية“�الإن�ضاد ح�ضرة ال تغيب« 
مع �ل�ضيخ/ طه �ال�ضكندر�ين وفرقته

�خلمي�س 4/6 - 15 رم�ضان

مركز طلعت حرب 
�لثقايف

فرقة �لتنورة -�لتابعة للهيئة �لعامة 
لق�ضور �لثقافة �خلمي�س 4/6 - 15 رم�ضان

بيت �ل�ضحيمي �ل�ضيخ/ حممود �حلديوي وفرقته �خلمي�س 4/6 - 15 رم�ضان

بيت �لعينيى �فتتاح معر�س فنون ت�ضكيلية + حفل 
عزف وكور�ل وم�ضرح عر�ئ�س الأطفال �خلمي�س 4/6 - 15 رم�ضان

مركز جمال عبد 
�لنا�ضر باالإ�ضكندرية

فرقة "�أبو عوف Team " للمو�ضيقى 
�لعربية �خلمي�س 4/6 - 15 رم�ضان

�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

مركز �حلرية لالإبد�ع 
باالإ�ضكندرية

عر�س حكي وغناء نتاج ور�ضة مطلوب 
ممثل �مل�ضرحية » ليلة رم�ضانية« بالتعاون 

مع مركز جمال عبد �لنا�ضر �لثقايف
�خلمي�س 4/6 - 15 رم�ضان

ق�ضر �الأمري طاز  �لفنان / �أحمد �إبر�هيم وفرقته �جلمعة 4/7 - 16 رم�ضان

بيت �لغناء 
�لعربي«ق�ضر �المري 

ب�ضتاك«
حفل �لفنانة ر�ضوى �ضعيد �جلمعة 4/7 - 16 رم�ضان

بيت �ل�ضحيمي  عر�س �الأر�جوز وخيال �لظل �جلمعة 4/7 - 16 رم�ضان

مركز �حلرية
 لالإبد�ع باالإ�ضكندرية

عر�س حكي وغناء  نتاج ور�ضة »مطلوب 
ممثل« �مل�ضرحية » ليلة رم�ضانية« بالتعاون 

مع مركز جمال عبد �لنا�ضر �لثقايف
�جلمعة 4/7 - 16 رم�ضان

قبة �لغوري فرقة �لتنورة �لرت�ثية �ل�ضبت4/8- 17رم�ضان

ق�ضر �الأمري طاز �ل�ضبت4/8- 17رم�ضان “كور�ل روح �ل�ضـرق« جامعة عني �ضم�س 

بيت �ل�ضحيمي  عر�س حكي نتاج ور�ضة »مطلوب ممثل«
�ل�ضبت4/8- 17رم�ضان لفرقة مركز جمال عبد �لنا�ضر 

مركز طلعت حرب 
�لثقايف

- �أم�ضية �ضعرية بالتعاون مع نادى �لق�ضة
-فرقة �لنيل لالآالت �ل�ضعبية �لتابعة 

للهيئة �لعامة لق�ضور �لثقافة
�ل�ضبت4/8- 17رم�ضان

قبة �لغوري �لفنانة »منال حمي �لدين« وفرقتها �الأحد 4/9-18رم�ضان

بيت �ل�ضحيمي  فرقة »�لنيل لالآالت �ل�ضعبية« �الأحد 4/9-18رم�ضان

قطاع صندوق التنمية الثقافيةقطاع صندوق التنمية الثقافية
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بيت �ل�ضعر �لعربي 

)�لت�ضّوف .. جتربة جمالية( �لكاتب 
و�لرو�ئي  يو�ضف زيد�ن - مب�ضاحبة 
�ملطرب/ زياد �أ�ضرف - يدير �الأم�ضية 

�ل�ضاعر/ �ضامح حمجوب

�الأحد 4/9-18رم�ضان

مركز طلعت حرب 
�لثقايف 

كور�ل �أطفال مركز طلعت حرب �لثقايف 
قيادة دعاء عطية �الأحد 4/9-18رم�ضان

مركز �الإبد�ع �لفنى ندوه ف�ضيلة �الإمام �لدكتور /علي جمعة  �الإثنني 4/10-19رم�ضان

بيت �ل�ضحيمي  �ل�ضرية �لهاللية
�الإثنني 4/10-19رم�ضان للفنان /عزت �لقر�ضي

مركز طلعت حرب 
�لثقايف

عر�س فيلم »يف بيتنا رجل« 
بطولة عمر �ل�ضريف �الإثنني 4/10-19رم�ضان

�ضينما �لهناجر
عر�س فيلم »يف بيتنا رجل« 

بطولة عمر �ل�ضريف - يدير �لندوة 
�لكاتب و�لناقد �ل�ضحفي/ حممد �لروبي

�الإثنني 4/10-19رم�ضان

مركز �حلرية لالإبد�ع عر�س فيلم »يف بيتنا رجل« 
بطولة عمر �ل�ضريف �الإثنني 4/10-19رم�ضان

بيت �ل�ضحيمي  �ل�ضرية �لهاللية للفنان /عزت �لقر�ضي �لثالثاء 4/11-20رم�ضان

قبة �لغوري كرم مر�د وفرقته �لثالثاء 4/11-20رم�ضان

ق�ضر �الأمري طاز حفل �إن�ضاد »فرقة �ضوت م�ضر« �الأربعاء 4/12-21 رم�ضان

قبة �لغوري فرقة �لتنورة �لرت�ثية �الأربعاء 4/12-21 رم�ضان

بيت �ل�ضحيمي  �ل�ضرية �لهاللية للفنان /عزت �لقر�ضي �الأربعاء 4/12-21 رم�ضان

�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

ق�ضر �الأمري طاز  ثنائي �لعود »غ�ضان ودينا« �خلمي�س 4/13-22 رم�ضان

قبة �لغوري �ضالون �لغورية �لثقايف �خلمي�س 4/13-22 رم�ضان

بيت �ل�ضحيمي  �ضالون حكايات »�لعم قطام�س«
مع �ل�ضاعر يا�ضر قطام�س �خلمي�س 4/13-22 رم�ضان

بيت �لعود �لعربي  �لفنان �إ�ضالم عبد �لعزيز وفرقته �خلمي�س 4/13-22 رم�ضان

مركز طلعت حرب 
�لثقايف 

عر�س فيلم »�إ�ضر�ب �ل�ضحاتني«
بطولة لبنى عبد �لعزيز �خلمي�س 4/13-22 رم�ضان

�ضينما �لهناجر

عر�س فيلم »�إ�ضر�ب �ل�ضحاتني« بطولة 
لبنى عبد �لعزيز - يدير �لندوة �لكاتب 

و�لناقد �ل�ضحفي/ �ضيد حممود - بح�ضور 
�لنجمة/ لبنى عبد�لعزيز

�خلمي�س 4/13-22 رم�ضان

مركز �حلرية لالإبد�ع عر�س فيلم »�إ�ضر�ب �ل�ضحاتني« بطولة 
لبنى عبد �لعزيز �خلمي�س 4/13-22 رم�ضان

ق�ضر �الأمري طاز عر�س م�ضرحي نتاج ور�ضة »جوة 
�ل�ضندوق« �إخر�ج �إ�ضالم �إمام

�جلمعة 4/14-23 رم�ضان
�إىل �خلمي�س 4/21 - 29 رم�ضان

مركز �حلرية لالإبد�ع 
باالإ�ضكندرية

عر�س حكي وغناء نتاج ور�ضة »مطلوب 
ممثل« �مل�ضرحية » ليلة رم�ضانية«

 بالتعاون مع مركز جمال عبد �لنا�ضر 
�لثقايف »جمانا«

�الأحد 4/16-25 رم�ضان

قطاع صندوق التنمية الثقافيةقطاع صندوق التنمية الثقافية
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�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب

معر�س الإ�ضد�ر�ت �لهيئة على هام�س 
�حتفاليات �لهيئة بليايل رم�ضان  

10 : 20 رم�ضان
1 : 11 �إبريل

مركز �ضباب من�ضية 
نا�ضر �لنيل لالإن�ضاد ديني )جمموعه �لتنورة( 10 رم�ضان - � �إبريل

د�ر �حلر�س �جلمهوري �ل�ضرقية للفنون �ل�ضعبية 10 رم�ضان - � �إبريل

جمعية �لزهور بكفر 
قنديل �جليزة

ندوة : �ملوروث �ل�ضعبىفى رم�ضان
�أجمدي عبد �لرحمن / د/ �إبر�هيم غريب

ور�ضة حكي / �أجالل �ل�ضياد
10 رم�ضان - � �إبريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب

مناق�ضة كتاب "مر�آة �الإ�ضالم لـ طه ح�ضني" 
/ د. �ضعيد �لوكيل 11 رم�ضان - 2 �إبريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب

ور�ضة عرو�ضة �لتنورة+ وور�ضة تلوين 
وم�ضابقة ثقافية / جيهان مربوك 11 رم�ضان - 2 �إبريل

جمعية ر�بطة 
�لزجالني فرع �ل�ضوي�س

حما�ضرة: �مل�ضحر�تىفى بلدنا / عادل 
�أبو عوي�ضة �أم�ضية �ضعرية )�أحمد ر�ضاد - 

عزت �ملتبويل - �ضباح هادي(
عر�س فني �ل�ضم�ضمية / فرقة �ل�ضوي�س 

للفنون �لتلقائية

11 رم�ضان - 2 �إبريل

جمعية رو�د ثقافة 
�ملحمودية

�أم�ضية �ضعرية
�أحمد �بر�هيم �جلندى - �ضامح حممد رخا 

- بديع فتح �هلل عليوة
11 رم�ضان - 2 �إبريل

الهيئ�ة العامة لقصور الثقافة )اإلدارات املركزية(الهيئ�ة العامة لقصور الثقافة )اإلدارات املركزية(

�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب

و�حة �ل�ضعر�ء: �إبر�هيم عو�س زهر�ن 
 – طلب  – بهية  �لدين  �ضم�س  – �إ�ضالم 
جمال �لق�ضا�س – �ضمري �ضعدي – عادل 
�ل�ضربيني – عبري زكي – عماد غز�يل – 

عالء عبد �ل�ضميع – يا�ضمني �ل�ضاذيل  
مب�ضاحبة �لفنان: ح�ضن زكى / يدير 

�الأم�ضية: عماد مطاوع 
عطر �الأحباب:

�ل�ضاعر �لر�حل "عبد �ملنعم عو�د"  
يتحدث عنه د. ثريا �لع�ضيلي

11 رم�ضان - 2 �إبريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب

ور�ضة عمل جم�ضمات رم�ضان)�ل�ضناعات 
�لتقليدية �خلا�ضة برم�ضان(

11، 12 رم�ضان
2، 3 �إبريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب

ور�ضة م�ضغوالت بالورق �لكرو�ضيه مر��ضم 
�الحتفال ب�ضهر رم�ضان ) زينة رم�ضان – 

فانو�س رم�ضان( ور�ضة ر�ضم باحلنة
�ملدرب: عايدة حممود / �ملن�ضق: وليد 

ممدوح

11، 12 رم�ضان
2، 3 �إبريل

ق�ضر ثقافة رو�س 
�لفرج

- ور�ضة �أ�ضغال �حللي للمدربة/ حورية 
ع�ضمت 

- ور�ضة فن �لديكوباج للمدربة/ ر�نيا 
�ملهدي

معر�س فني نتاج �لور�س �لفنية

12 : 22 رم�ضان - 3 : 13 
�أبريل

ق�ضر ثقافة رو�س 
�لفرج

ور�ضة �لتدوير للورق  للمدرب / خالد عبد 
�ملجيد

ور�ضة �ملكرمية للمدربة / �ضفاء حممد
- ور�ضة �حللي للمدربة / �ضحر حممد

12 : 22 رم�ضان
3 : 13 �أبريل
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�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

ق�ضر ثقافة رو�س 
�لفرج

ور�ضة �خلزف و�لفخار�أ/ بيومي فوزي
ور�ضة �ل�ضجاد �أ/ �ضالح بدر �لدين

ور�ضة �لكليم �أ/ حممد جناح
ور�ضة �حل�ضري �ملر�ضم

فن �لديكوباج للمدربة / ر�نيا �ملهدي

12 : 22 رم�ضان
3 : 13 �أبريل

ق�ضر ثقافة رو�س 
�لفرج

ور�ضة�الإك�ض�ضو�ر�ت �أ/ �ضماح فاروق
ور�ضة �خليامية �أ/ �ضرين عفيفي

ور�ضة �ملكرمية �أ/عماد عا�ضور

12 : 22 رم�ضان
3 : 13 �أبريل

ق�ضر ثقافة رو�س 
�لفرج

ور�ضة فنية يف جماالت :
عمل جم�ضمات رم�ضانية - طرق علي 

�لنحا�س - ر�ضم علي �لوجه
ور�ضة فانو�س رم�ضان من �لورق �مللون

ور�ضة ر�ضم باألو�ن �لبا�ضتيل-  �ضخ�ضيات 
من �لعر�ئ�س

- �ضناعة �ضبحة باخلرز �مللون و�خليوط - 
ر�ضم بالب�ضمات

ور�ضة عمل بليات�ضو جم�ضم - جملة 
�ل�ضحفي �ل�ضغري -�إعادة تدوير  طباعة - 

حظاظات من عيد�ن �لزينة- �أورجامي
- ور�ضة كتاب عن حكاية �أثر - ر�ضم - 

ق�س ولزق - كوالج  ور�ضة �ضنط من 
�خلي�س  - ر�ضم مالمح �لوجه  مب�ضاركة �أ/ 

�أمرية �ضعد – غادة عبد �لنبي - �ضهد عيد- 
مني عبد �لوهاب- ر�نيا �ضلتوت- كرمية 

�لديب-  فاطمة مت�ضاح - ر�ضوي �لق�ضبجي 
- �ضارة علي- جنوي �إبر�هيم

12 : 22 رم�ضان
3 : 13 �أبريل

�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

ق�ضر ثقافة رو�س 
�لفرج

- �ل�ضرية �لهاللية 
- عزت قر�ضي وفرقته

- عر�ئ�س ماريونت جاردن �ضيتي
12 رم�ضان  - 3 �أبريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب

ر�وي من بلدنا
�ل�ضرية �لهاللية / حممد عزت وفرقته

تقدمي م�ضعود �ضومان
11 : 14 رم�ضان - 2 : 5 �إبريل

ق�ضر ثقافة رو�س 
�لفرج

- عزت قر�ضي وفرقته
- عر�ئ�س ماريونت جاردن �ضيتي 14 رم�ضان  - 5 �أبريل

ق�ضر ثقافة رو�س 
�لفرج

- �ل�ضرية �لهاللية
- �الأرجوز �مل�ضري 15 رم�ضان  - 6 �أبريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب

معر�س حرف تر�ثية ويدوية / منتجات 
ور�س �جلمعيات �لثقافية طو�ل �لعام

11 : 20 رم�ضان - 2: 11 
�إبريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب

ور�ضة ر�ضم حر / عمرو علي عبد �حلفيظ 
، هدى �ضعد علي

11 : 20 رم�ضان - 2: 11 
�إبريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب

مناق�ضة كتاب "طبقات �حلكماء و�الأطباء 
لـ �بن جلج" / عبد �لعزيز جمال �لدين 12 رم�ضان - 3 �إبريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب

ور�ضة تابلوهات طباعة عن رم�ضان + 
ور�ضة تلوين وم�ضابقة ثقافية / هبه �هلل 

�حمد
12 رم�ضان - 3 �إبريل

جمعية رو�د ثقافة 
طامية

ندوة: رم�ضان وتهذيب �ل�ضلوك / عبد 
�لكرمي عبد �حلميد

�أم�ضية �ضعرية )علي عمر - حممد ربيع - 
م�ضطفي عبد �لباقي - حممود يحي(

عر�س �إن�ضاد ديني / فرقة �لفيوم لالإن�ضاد 
�لديني معر�س فنون ت�ضكيلية / فناين 

جمعية �الأهلية للفنون �جلميلة 

12 رم�ضان - 3 �إبريل

الهيئ�ة العامة لقصور الثقافة )اإلدارات املركزية(الهيئ�ة العامة لقصور الثقافة )اإلدارات املركزية(
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�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب

و�حة �ل�ضعر�ء:
�أحمد ر��ضد �لبطل – �أحمد �ضويلم – 

حمدي فرحات – �ضعد �لقليعي – �ل�ضعيد 
قنديل – �ضامل �أبو �ضبانة – عبري فوزي 

– عطية معبد – عليه طلحة – حممد �أبو 
�ضادي مب�ضاحبة �لفنان: عبد �هلل رجال  

يدير �الأم�ضية: �ضعبان ناجي
عطر �الأحباب: "د. حممد عناين" يتحدث 

عنه: د. كرمة �ضامي

12 رم�ضان -0 3 �إبريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب �ضبني �لقناطر لالآالت �ل�ضعبية 12 رم�ضان - 3 �إبريل

ق�ضر ثقافة رو�س 
�لفرج �لتنورة �لرت�ثية – كور�ل �جليزة 12 رم�ضان - 3 �إبريل

بيت �ل�ضحيمي �لغوري للمو�ضيقي �لعربية 12 رم�ضان - �إبريل
ق�ضر ثقافة رو�س 

�لفرج
- �ل�ضرية �لهاللية
�الأرجوز �مل�ضري 13 رم�ضان  -4 �أبريل

جمعية عودة �أمل

حما�ضرة �أوالدنا فى رم�ضان / د. �ل�ضيماء 
�ل�ضعيدي

ور�ضة حكي 
عر�س فنون �ضعبية

13 رم�ضان - 4 �إبريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب

مناق�ضة كتاب "�الأعمال �ل�ضردية لـ عبد 
�لفتاح �جلمل"/ عائ�ضة �ملر�غي 13 رم�ضان - 4 �إبريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب

ور�ضة جنوم ��ضالمية  + ور�ضة تلوين 
وم�ضابقة ثقافية / جيهان مربوك 13 رم�ضان - 4 �إبريل

�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب

و�حة �ل�ضعر�ء: 
مبارك �لقليعى – �ضمري �الأمري   

حممد   - ب�ضيونى   جابر   - حد�د  – عبود 
�ل�ضياد  - حممد جمدى – م�ضطفى 

�جلارحى – م�ضطفى عبد�لباقى- �ضريفة 
�ل�ضيد - جمدى �ل�ضعيد

مب�ضاحبة �لفنان: علي �إ�ضماعيل / يدير 
�الأم�ضية: �ضعيد �ضحاتة

عطر �الأحباب: "حممد �ضالح" / يتحدث 
عنه: حممود خري �هلل

13 رم�ضان - 4 �إبريل

ق�ضر ثقافة رو�س 
�لفرج �لنيل لالإن�ضاد �لديني 13 رم�ضان - 4 �إبريل

م�ضت�ضفى �ل�ضحة 
�لنف�ضية بالعبا�ضية �ضرب� �خليمة لالآالت �ل�ضعبية 13رم�ضان - 4 �إبريل

نادي حلو�ن �لبلد 
�لريا�ضي �لتنورة �لرت�ثية 13 رم�ضان - 4 �إبريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب

ور�ضة �ك�ض�ضو�ر�ت باخلرز و�لنحا�س /  
�إميان ح�ضني 13: 15 رم�ضان - 4 : 6 �إبريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب

ور�ضة �لطرق على �لنحا�س عن مظاهر 
�الحتفال ب�ضهر رم�ضان �ملعظم 

�ملدرب: جالل عبد �خلالق / �ملن�ضق: وليد 
ممدوح

13: 15 رم�ضان - 4 : 6 �إبريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب

مناق�ضة كتاب "جماليات �ضعر �لعامية /  
د. �أحمد جماهد" 14 رم�ضان - 5 �إبريل

ق�ضر ثقافة رو�س 
�لفرج

عزت قر�ضي وفرقته
عر�ئ�س ماريونت جاردن �ضيتي 14 رم�ضان  - 5 �أبريل

الهيئ�ة العامة لقصور الثقافة )اإلدارات املركزية(الهيئ�ة العامة لقصور الثقافة )اإلدارات املركزية(
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�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب

ور�ضة �ك�ض�ضو�ر�ت رم�ضانية + ور�ضة تلوين 
وم�ضابقة ثقافية / هبه �هلل �حمد 14 رم�ضان - 5 �إبريل

جمعية رو�د ثقافة 
�أنور �ملعد�وي

�أم�ضية �ضعرية )ب�ضري رفعت - ب�ضمة 
�ضعبان - �بت�ضام �ضعبان - �ل�ضيماء حمزة(
ور�ضة تدوير خامات �لبيئة لعمل زينة 

رم�ضان عر�س كور�ل �أطفال / فريق كور�ل 
�أنور �ملعد�وي 

14 رم�ضان - 5 �إبريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب

و�حة �ل�ضعر�ء: �أحمد �ل�ضهاوي- �إميان 
عبد �لنبي- بكري عبد �حلميد- جمال �أبو 
�ضمرة- حازم �ملر�ضي- دينا لطفي- رحاب 
لطفي- علي عطا- عيد عبد �حلليم- هبة 
عبد �لوهاب ،، مب�ضاحبة �لفنان: �أحمد 
�ضعد / يدير �الأم�ضية: �أمينة عبد �هلل

عطر �الأحباب "عبد �لرحيم من�ضور" 
 / يتحدث عنه:مى من�ضور

14 رم�ضان - 5 �إبريل

ق�ضر ثقافة رو�س 
�لفرج �ضبني �لقناطر لالآالت �ل�ضعبية 14 رم�ضان - 5 �إبريل

م�ضت�ضفى �ل�ضحة 
�لنف�ضية بحلو�ن �لنيل لالآالت �ل�ضعبية 14رم�ضان - 5 �إبريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب

مناق�ضة كتاب "مذكر�ت هدى �ضعر�وي" / 
د. طارق نعمان 15 رم�ضان - 6 �إبريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب

ور�ضة  عمل حيو�نات جم�ضمة بال�ضل�ضال 
+ ور�ضة تلوين وم�ضابقة ثقافية / مرية 

تاج �لدين
15 رم�ضان - 6 �إبريل

جمعية ببا / �جليزة عر�س مو�ضيقي عربية  15 رم�ضان - 6 �إبريل

�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب

و�حة �ل�ضعر�ء: 
�أحمد �الأقط�س- �أ�ضرف �خلطيب- رجب 

�الأغر- د0�ضريين �لعدوي- �ضياء 
�لكيالين- علي �أبو �ملجد- عمر مكرم- 

كمال عبد �لرحيم- م�ضطفى جوهر- هاين 
عويد   مب�ضاحبة �لفنان: حممد �ضريف 

يدير / �الأم�ضية: وليد فوؤ�د
عطر �الأحباب"�ضالح ف�ضل" / يتحدث 

عنه:  د. ر�ضا عطية

15 رم�ضان - 6 �إبريل

ق�ضر ثقافة رو�س 
�لفرج �لغوري للمو�ضيقى �لعربية 15 رم�ضان - 6 �إبريل

مركز �ضباب �لتجمع 
�الأول �ضرب� �خليمة مو�ضيقى عربية 15 رم�ضان - 6 �إبريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب �لنيل لالن�ضاد �لديني 15 رم�ضان - 6 �إبريل

مركز �لطفل للح�ضارة 
و�الإبد�ع   مب�ضر 

�جلديدة
كور�ل مركز �جليزة 15 رم�ضان - 6 �إبريل

مركز طلعت حرب �لتنورة �لرت�ثية 15 رم�ضان - 6 �إبريل

ق�ضر ثقافة رو�س 
�لفرج

�ل�ضرية �لهاللية
�الأرجوز �مل�ضري 15 رم�ضان  - 6 �أبريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب

ر�وي من بلدنا
�ل�ضرية �لهاللية / عز �لدين ن�ضر �لدين 

وفرقته تقدمي م�ضعود �ضومان
15: 17 رم�ضان - 6 : 8 �إبريل

الهيئ�ة العامة لقصور الثقافة )اإلدارات املركزية(الهيئ�ة العامة لقصور الثقافة )اإلدارات املركزية(
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�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

ق�ضر ثقافة رو�س 
�لفرج

عزت قر�ضي وفرقته
16 رم�ضان  - 7 �أبريل عر�ئ�س ماريونت جاردن �ضيتي

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب

مناق�ضة كتاب "من �أدبنا �ملعا�ضر لـ طه 
ح�ضني" / د. �ضامي �ضليمان 16 رم�ضان - 7 �إبريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب

ور�ضة طباعة مفار�س رم�ضان + ور�ضة 
تلوين  وم�ضابقة ثقافية / �ضهام �أنور 16 رم�ضان - 7 �إبريل

جمعية �لزهور 
باخلانكة / �لقليوبية

عر�س فني عر�ئ�س
ور�ضة ر�ضم حر   16 رم�ضان - 7 �إبريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب

و�حة �ل�ضعر�ء: �أحمد ف�ضل �ضبلول- 
�ضادية �ملالح- عارف �لربدي�ضي- عزة 

ريا�س- علي نوح- عمر �ضهريار- جميب 
عيد- حممد �أبو �لليف- م�ضطفى مقلد – 
هدى عز�لدين مب�ضاحبة �لفنان:  �أحمد 
�ضالح / يدير �الأم�ضية: مدحت �لعي�ضوى

عطر �الأحباب: �إبر�هيم فتحى  /
 �ضعبان يو�ضف

16 رم�ضان - 7 �إبريل

مركز �لطفل للح�ضارة 
و�الإبد�ع   مب�ضر 

�جلديدة
�لتنورة �لرت�ثية 16 رم�ضان - 7 �إبريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب �لغوري للمو�ضيقى �لعربية 16 رم�ضان - 7 �إبريل

جمعيه ببا للتنمية �لنيل لالإن�ضاد �لديني 16 رم�ضان - 7 �إبريل
ق�ضر ثقافة رو�س 

�لفرج كفر �ل�ضرفا لالآالت �ل�ضعبية 16 رم�ضان - 7 �إبريل

كلية تربية ريا�ضية 
بالهرم كور�ل مركز �جليزة 16 رم�ضان - 7 �إبريل

�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

ق�ضر ثقافة رو�س 
�لفرج ور�ضة حكي �ضعبي 16 : 22 رم�ضان -7 : 13 

�أبريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب

ور�ضة م�ضغوالت جلدية  "ميد�لية - 
حمافظ جلد"

�ملدرب: �ضريين �ل�ضيد / �ملن�ضق: وليد نادي
16 : 18 رم�ضان - 7: 9 �إبريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب

ور�ضة �أ�ضغال باخلو�س / فاطمة عبد 
�لوهاب 16 : 18 رم�ضان - 7: 9 �إبريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب

مناق�ضة كتاب" �ضعرنا �حلديث �إىل �أين لـ 
د. غايل �ضكري"  / د. حممد �ل�ضحات 17  رم�ضان - 8 �إبريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب

ور�ضة لوحات باملعدن عن رم�ضان+تلوين 
وم�ضابقة ثقافية / منى حممد 17  رم�ضان - 8 �إبريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب

و�حة �ل�ضعر�ء:  �إبرهيم عبد �لفتاح – 
�ضعيد �ل�ضاوي – �ضمري �ل�ضروجي – عزت 

�لطريي – علي �لر�وي – حممد عزيز 
 – ز�كي  فتحي  – حممد  عطوة  – حممد 

م�ضطفى عبد �لباقي – نور �ضليمان
مب�ضاحبة �لفنان: د. حممد ح�ضني / 

يدير �الأم�ضية: حممود �أنور
عطر �الأحباب: "عبد �ملنعم تليمه"

 د. ه�ضام زغلول

17  رم�ضان - 8 �إبريل

ق�ضر ثقافة رو�س 
�لفرج �ضرب� �خليمة للمو�ضيقى �لعربية 17  رم�ضان - 8 �إبريل

جمعية م�ضر �جلديدة �لتنورة �لرت�ثية 17 رم�ضان - 8 �إبريل
مركز طلعت حرب �لنيل لالآالت �ل�ضعبية 17 رم�ضان - 8 �إبريل

ق�ضر ثقافة رو�س 
�لفرج

- �ل�ضرية �لهاللية
- �الأرجوز �مل�ضري 17 رم�ضان  - 8 �أبريل

الهيئ�ة العامة لقصور الثقافة )اإلدارات املركزية(الهيئ�ة العامة لقصور الثقافة )اإلدارات املركزية(
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�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

ق�ضر ثقافة رو�س 
�لفرج - ور�ضة �ألعاب �ضعبية 17 : 22 رم�ضان

8 : 13 �أبريل 
�حلديقة �لثقافية 

بال�ضيدة زينب
مناق�ضة كتاب "يف غياب �حلديقة" / ـ د. 

ح�ضني حمودة 18  رم�ضان - 9 �إبريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب

ور�ضة �لتنورة + ور�ضة تلوين وم�ضابقة 
ثقافية / جيهان مربوك 18  رم�ضان - 9 �إبريل

جمعية رو�د ثقافة 
طنطا

ندوة / مظاهر رم�ضان فى بلدنا  /د/ �أمان 
كحيف

�أم�ضية �ضعرية )عبد �حلميد �لزغبي - 
عارف م�ضطفي - �ضهام �لق�ضا�س - عمر 

فتحي(
عر�س مو�ضيقي عربية لفرقة طنطا 

للمو�ضيقي �لعربية
معر�س فنون ت�ضكيلية / فناين جمعية 

رو�د ثقافة طنطا 

18  رم�ضان - 9 �إبريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب

و�حة �ل�ضعر�ء: �أحمد ر��ضي �لالوندي – 
�أحمد �ضر�ج – بهجت �لدقمريي – خالد 

حلمي �لطاهر – فار�س خ�ضر – فتحي 
–  فوزي عبد �لغفار  جنم – د0فوزي خ�ضر 

- حممد حربي – د. م�ضطفى رجب
مب�ضاحبة �لفنان: حممد عزت / يدير 

�الأم�ضية: �حل�ضينى عمر�ن
عطر �الأحباب "حم�ضن �خلياط" / ي�ضرى 

�ل�ضيد

18  رم�ضان - 9 �إبريل

ق�ضر ثقافة رو�س 
�لفرج �لنيل لالآالت �ل�ضعبية 18  رم�ضان - 9 �إبريل

�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

ق�ضر ثقافة رو�س 
�لفرج

- عزت قر�ضي وفرقته
- عر�ئ�س ماريونت جاردن �ضيتي 18 رم�ضان  - 9 �أبريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب

ر�وي من بلدنا
�ل�ضرية �لهاللية / عزت قر�ضي وفرقته

تقدمي م�ضعود �ضومان
18: 20 رم�ضان

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب

مناق�ضة كتاب "حكايات من دفرت �لوطن لـ 
�ضالح عي�ضى" / �أمينة �لنقا�س 19 رم�ضان - 10 �إبريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب

ور�ضة ر�ضم حر عن مظاهر رم�ضان + ور�ضة 
تلوين وم�ضابقة رم�ضانية / مرية تاج 

�لدين
19 رم�ضان - 10 �إبريل

جمعية م�ضر �جلديدة عر�س فنون �ضعبية
ور�ضة ر�ضم حر 19 رم�ضان - 10 �إبريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب

و�حة �ل�ضعر�ء: �أ�ضرف عرتي�س – �إكر�م 
هالل –ح�ضني �لقباحي – عاطف عبد 
�لعزيز – عبد �لعزيز مو�يف – حممد 

روؤوف – حممد مطر – م�ضباح �ملهدي – 
ناجي �ضعيب – ي�ضري ح�ضان ،، مب�ضاحبة 
�لفنان: حممود يو�ضف / يدير �الأم�ضية: 
حممد خ�ضري - عطر �الأحباب: "د. عبد 

�لرحيم �لكردى"  / د. حممود �ل�ضبع

19 رم�ضان - 10 �إبريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب �لتنورة �لرت�ثية 19 رم�ضان - 10 �إبريل

ق�ضر ثقافة رو�س 
�لفرج كور�ل مركز �جليزة 19  رم�ضان - 10 �إبريل

مكتبة مركز �ضباب 
�ل�ضف �لنيل لالإن�ضاد �لديني 19  رم�ضان - 10 �إبريل

الهيئ�ة العامة لقصور الثقافة )اإلدارات املركزية(الهيئ�ة العامة لقصور الثقافة )اإلدارات املركزية(
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�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

نادي كفر �لعلو 
�لريا�ضي �ضرب� �خليمة لالآالت �ل�ضعبية 19 رم�ضان - 10 �إبريل

ق�ضر ثقافة رو�س 
�لفرج

�ل�ضرية �لهاللية
�الأرجوز �مل�ضري 19 رم�ضان  - 10 �أبريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب

ور�ضة م�ضغوالت خ�ضبية )�ر�بي�ضك(
ور�ضة ر�ضم باحلنة

�ملدرب: �ضريين �ل�ضيد / �ملن�ضق: وليد نادي

19، 20 رم�ضان - 10، 11 
�إبريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب

ور�ضة م�ضنوعات خيامية / خالد عبد 
�حلميد

19، 20 رم�ضان
10، 11 �إبريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب

مناق�ضة كتاب "�لكتابة �لتاريخية من 
منظور �ملو�طنة" / �ضمري مرق�س 20 رم�ضان  - 11 �إبريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب

ور�ضة ت�ضكيل بعجينة �ل�ضري�ميك عن 
رم�ضان + ور�ضة تلوين وم�ضابقة ثقافية / 

منى حممد
20 رم�ضان - 11 �إبريل

مكتبة �مل�ضتقبل عر�س فنون �ضعبية 
ور�ضة ر�ضم حر 20 رم�ضان - 11 �إبريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب

و�حة �ل�ضعر�ء: �أبو عا�ضور �لزعيم – 
�ضادق �أمني – عبد �لنا�ضر �جلوهري – 

عمرو عامر – طاهر �ضعيد -  فوزي حممود 
– وفاء  �ل�ضمري  – و�ئل  عقاب  – حممود 
�أمني – وليد ح�ضمت    مب�ضاحبة �لفنان: 

عهدي �ضاكر / يدير �الأم�ضية: �ل�ضعيد 
�مل�ضري  - عطر �الأحباب: "�ضعد عبد 

�لرحمن" / عادل �ضعد

20 رم�ضان - 11 �إبريل

�حلديقة �لثقافية 
بال�ضيدة زينب كور�ل مركز �جليزة 20 رم�ضان  - 11 �إبريل

�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

ق�ضر ثقافة رو�س 
�لفرج �ضرب� �خليمة لالآالت �ل�ضعبية 20  رم�ضان - 11 �إبريل

مركز �ضباب �ل�ضفا �لتنورة �لرت�ثية 20  رم�ضان - 11 �إبريل
ق�ضر ثقافة رو�س 

�لفرج
عزت قر�ضي وفرقته 

عر�ئ�س ماريونت جاردن �ضيتي 20 رم�ضان  - 11 �أبريل

جمعيه د�ر �لن�ضر 
�الدبيه �ضرب� �خليمة مو�ضيقى عربية 21 رم�ضان - 12 �إبريل

ق�ضر ثقافة رو�س 
�لفرج �لتنورة �لرت�ثية 21  رم�ضان - 12 �إبريل

نادي عزبة �لولدة �لنيل لالإن�ضاد �لديني 21 رم�ضان - 12 �إبريل

جمعية د�ر �لن�ضر 
�الأدبية

ندوة: تطور �الأغنية يف رم�ضان / د.حممد 
�ضبانة ، د. �أ�ضرف عبد �لرحمن

�أم�ضية �ضعرية )حممد �ل�ضحات - �أحمد 
�ل�ضر�ضاوي - عليال�ضيمي(
عر�س مو�ضيقي عربية 

21 رم�ضان - 12 �إبريل

ق�ضر ثقافة رو�س 
�لفرج

�ل�ضرية �لهاللية
�الأرجوز �مل�ضري 21 رم�ضان  - 12 �أبريل

�جلمعية �لعربية 
للعلوم و�لثقافة 

و�لتمية

�أم�ضية �ضعرية )عاطف �جلندي - حممد 
�أبو �لليف - عبري فوزي(

ور�ضة عمل فو�ني�س / علياء ح�ضمت
عر�س �إن�ضاد ديني  

22 رم�ضان - 13 �إبريل

جمعية جماعة �لرو�د
حما�ضرة: دور �لقاهرة يف ن�ضر �حل�ضارة 

�الإ�ضالمية/  د. عبد �لباقي �ل�ضيد
عر�س �إن�ضاد ديني  

23 رم�ضان - 13 �إبريل

الهيئ�ة العامة لقصور الثقافة )اإلدارات املركزية(الهيئ�ة العامة لقصور الثقافة )اإلدارات املركزية(
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�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

حديقة �ل�ضري�تون

)مقهى �لعقاد �لثقايف(
�أم�ضية �ضعرية / حممد �مل�ضري ، حممود 

علي �لعودة �إىل �جلذور)�ضهاد�ت وروؤى( / 
�أحمد �أبو خنيجر

8 رم�ضان - 30 مار�س

حديقة �ل�ضري�تون

ور�ضة حكي "عاد�ت رم�ضان" / منى �ضربي
ور�ضة فنية لالأطفال "فانو�س رم�ضان" / 

فاطمة علو�ين
عر�س فني لفرقة �ملنيا للفنون �ل�ضعبية

عر�س فني لفرقة �أ�ضو�ن للفنون �ل�ضعبية

8 رم�ضان - 30 مار�س

حديقة �ل�ضري�تون ور�ضة "�جللود" / �ملدربة: �ضرين ح�ضني 
ور�ضة "خيامية" / �ملدربة: مروة �الأمني

8 : 17 رم�ضان
30 مار�س: 9 �إبريل

حديقة �ل�ضري�تون

)مقهى �لعقاد �لثقايف(
�أم�ضية �ضعرية / علية طلحة ، عبد�هلل 

عبد�ل�ضبور - عطر �الأحباب "خليل 
قا�ضم"/ �ملتحدث: تي�ضري �لنجار

9 رم�ضان - 31 مار�س

حديقة �ل�ضري�تون

)مقهى �لعقاد �لثقايف(
- �أم�ضية �ضعرية / حممد �لليثي ، �إميان 

بو�ضناق
- �لعودة �إىل �جلذور)�ضهاد�ت وروؤى( / 

�ضامح �الأ�ضو�ين

1 �إبريل

حديقة �ل�ضري�تون

  " ور�ضة فنية لالأطفال "رم�ضان يجمعنا
يار� حممود

م�ضرح عر�ئ�س / هاين فهمي
عر�س فني لفرقة �ملنيا للفنون �ل�ضعبية

عر�س فني لفرقة تو�ضكي للفنون 
�لتلقائية

9 رم�ضان - 31 مار�س

�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

حديقة �ل�ضري�تون

  " ور�ضة فنية لالأطفال "رم�ضان يجمعنا
يار� حممود

م�ضرح عر�ئ�س / هاين فهمي
عر�س فني لفرقة �ملنيا للفنون �ل�ضعبية

عر�س فني لفرقة تو�ضكي للفنون 
�لتلقائية

9 رم�ضان - 31 مار�س

حديقة �ل�ضري�تون ور�ضة �ألعاب �ضعبية / منى �ضربي
عر�س فني لفرقة �ضوهاج لالإن�ضاد �لديني 10 رم�ضان - 1 �إبريل

حديقة �ل�ضري�تون

)مقهى �لعقاد �لثقايف(
�أم�ضية �ضعرية / عبا�س حمزة ، �أحمد 

فخري - عطر �الأحباب "ها�ضم زقايل" / 
�ملتحدث: ح�ضني �الإتالتي

11 رم�ضان - 2 �إبريل

حديقة �ل�ضري�تون
ور�ضة فنية لالأطفال "فرحة رم�ضان" / 

منى يون�س
عر�س فني لفرقة �ضوهاج لالن�ضاد �لديني

11 رم�ضان - 2 �إبريل

حديقة �ل�ضري�تون ور�س حكى و�ألعاب �ضعبية / منى �ضربي 11، 12 رم�ضان - 2، 3 �إبريل

حديقة �ل�ضري�تون ور�ضة " �أ�ضغال �خليامية" / �ملدربة: �آالء 
نا�ضر ح�ضني 11 :18 رم�ضان - 2: 9 �إبريل

حديقة �ل�ضري�تون

)مقهى �لعقاد �لثقايف(
�أم�ضية �ضعرية / حممود �ضنو�ضي ، جمال 

عدوي - �لعودة �إىل �جلذور)�ضهاد�ت 
وروؤى( / جمال �لعدوي

12 رم�ضان - 3 �إبريل

حديقة �ل�ضري�تون

ور�ضة لالأطفال "�إعادة تدوير ل�ضنع 
فانو�س رم�ضان" / والء ح�ضني

عر�س فني لفرقة �أ�ضيوط للمو�ضيقي 
�لعربية

12 رم�ضان - 3 �إبريل

)إقليم جنوب الصعيد – فرع ثقافة أسوان()إقليم جنوب الصعيد – فرع ثقافة أسوان( 
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�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

حديقة �ل�ضري�تون

)مقهى �لعقاد �لثقايف(
�أم�ضية �ضعرية / عبد�لبا�ضط عبد�حلميد 

، حممود ر�ضو�ن
عطر �الأحباب "فنجري �لتايه" / 

�ملتحدث: عبده �ل�ضنهوري

13 رم�ضان - 4 �إبريل

حديقة �ل�ضري�تون

- ور�ضة حكي "ملة �لعيلة" / منى �ضربي
- ور�ضة فنية لالأطفال "طبيعة جميلة" / 

مي عبد �لهادي
- عر�س فني لفرقة �أ�ضيوط للمو�ضيقي 

�لعربية

13 رم�ضان

حديقة �ل�ضري�تون

)مقهى �لعقاد �لثقايف(
�أم�ضية �ضعرية / عبده �ل�ضنهوري ، �أمرية 

حممود
�لعودة �إىل �جلذور)�ضهاد�ت وروؤى( / 

�أحمد �ملريخي

14 رم�ضان - 5 �إبريل

حديقة �ل�ضري�تون
ور�ضة �ألعاب �ضعبية / منى �ضربي

عر�س فني لفرقة �ل�ضباعية لالن�ضاد 
�لديني

14 رم�ضان - 5 �إبريل

حديقة �ل�ضري�تون

)مقهى �لعقاد �لثقايف(
�أم�ضية �ضعرية / �ضمري طلب ، جمال حد�د

عطر �الأحباب "كرم �الأبنودي" / �ملتحث: 
�أ�ضامة �لبنا

15 رم�ضان - 6 �إبريل

حديقة �ل�ضري�تون

ور�ضة فنية لالأطفال "�لنيل" / �أمرية 
نور�لدين - م�ضرح عر�ئ�س / هاين فهمي

عر�س فني لفرقة �أ�ضو�ن لكور�ل �الأطفال
عر�س فني لفرقة �أ�ضو�ن للفنون �ل�ضعبية

15 رم�ضان - 6 �إبريل

�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

حديقة �ل�ضري�تون

)مقهى �لعقاد �لثقايف(
�أم�ضية �ضعرية / �إكر�م مطر ، حممود تقي
�لعودة �إىل �جلذور)�ضهاد�ت وروؤى( / د. 

هيام عبد�لهادي

16 رم�ضان - 7 �إبريل

حديقة �ل�ضري�تون

ور�ضة فنية لالأطفال "فو�كه و �ألو�ن" / 
ليلى مو�ضى

م�ضرح عر�ئ�س / هاين فهمي
عر�س فني لفرقة �لعقاد لكور�ل �الأطفال

عر�س فني لفرقة تو�ضكي للفنون 
�لتلقائية 

16 رم�ضان - 7 �إبريل

حديقة �ل�ضري�تون
ور�ضة �ألعاب �ضعبية / منى �ضربي

عر�س فني لفرقة �ل�ضباعية لالن�ضاد 
�لديني

17 رم�ضان - 8 �إبريل

حديقة �ل�ضري�تون
)مقهى �لعقاد �لثقايف(

�أم�ضية �ضعرية / نبيل يون�س ، حممود 
�ضديق

18 رم�ضان - 9 �إبريل

حديقة �ل�ضري�تون
ور�ضة فنية لالأطفال "�إعادة تدوير ل�ضنع 

زينة �لعيد "/ دعاء عبد�لرحمن
عر�س فني لفرقة �أ�ضو�ن للفنون �ل�ضعبية

18 رم�ضان - 9 �إبريل

)إقليم جنوب الصعيد – فرع ثقافة أسوان( )إقليم جنوب الصعيد – فرع ثقافة أسوان( 
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�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

�ملم�ضي �ل�ضياحي
- فرقة �الأنفو�ضي للفنون �ل�ضعبية

- ور�ضة خيامية للمدربة
- ور�ضة حلي

11 رم�ضان - 2023/4/2

�ملدرج �ل�ضغري باملم�ضي 
�ل�ضياحي

مقهي د. �أحمد عتمان �لثقايف
�أم�ضية �ضعرية ل�ضعر�ء حمافظات 

)�لقاهرة، �جليزة، بني �ضويف، �لفيوم، 
�لقليوبية( �لعودة �إىل �جلذور)�ضهاد�ت 

وروؤى(�إ�ضماعيل بكر، �مل�ضاركون )��ضماعيل 
بكر، حممد كمال، �حمد �ضعد(

11 رم�ضان - 2023/4/2

�ملدرج �لكبري
�ملم�ضي �ل�ضياحي

فرقة �لفيوم للمو�ضيقي �لعربية
فرقة بني �ضويف للفنون �ل�ضعبية
فرقة �الأنفو�ضي للفنون �ل�ضعبية

ور�ضة خيامية
ور�ضة حلي

12 رم�ضان - 2023/4/3

�ملدرج �ل�ضغري باملم�ضي 
�ل�ضياحي

مقهي د. �أحمد عتمان �لثقايف
�أم�ضية �ضعرية ل�ضعر�ء حمافظات 

)�لقاهرة، �جليزة، بني �ضويف، �لفيوم، 
�لقليوبية( عطر �الأحباب حممد �ضاكر 
�مللط، �مل�ضاركون )مريفتيا�ضني، حممد 

كمال، �حمد �ضعد(

12 رم�ضان - 2023/4/3

�ملدرج �لكبري
�ملم�ضي �ل�ضياحي

فرقة �لقناطر للمو�ضيقي �لعربية
فرقة بني �ضويف لذوي �الحتياجات 
�خلا�ضة - فرقة قنا لالن�ضاد �لديني

ور�ضة خيامية - ور�ضة حلي

13 رم�ضان - 2023/4/4

�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

�ملدرج �ل�ضغري باملم�ضي 
�ل�ضياحي

مقهي د. �أحمد عتمان �لثقايف
�أم�ضية �ضعرية ل�ضعر�ء حمافظات 

)�لقاهرة، �جليزة، بني �ضويف، �لفيوم، 
�لقليوبية(

�لعودة �إىل �جلذور)�ضهاد�ت وروؤى(موؤمن 
�ضمري، �مل�ضاركون )موؤمن �ضمري، حممد 

كمال، �حمد �ضعد(

13 رم�ضان - 2023/4/4

�ملدرج �لكبري
�ملم�ضي �ل�ضياحي

فرقة �لفيوم لالن�ضاد �لديني
فرقة �أبو �ضري لالآالت �ل�ضعبية

فرقة قنا لالن�ضاد �لديني
ور�ضة خيامية

ور�ضة حلي

14 رم�ضان - 2023/4/5

�ملدرج �ل�ضغري باملم�ضي 
�ل�ضياحي

مقهي د. �أحمد عتمان �لثقايف
�أم�ضية �ضعرية ل�ضعر�ء حمافظات 

)�لقاهرة، �جليزة، بني �ضويف، �لفيوم، 
�لقليوبية(

عطر �الأحباب د. �ضالح كامل، �مل�ضاركون 
)د.�أ�ضرف عطي، حممد كمال، �حمد �ضعد(

14 رم�ضان - 2023/4/5

�ملدرج �لكبري
�ملم�ضي �ل�ضياحي

فرقة �ل�ضالم للمو�ضيقي �لعربية
فرقة بني �ضويف للفنون �ل�ضعبية
فرقة بور�ضعيد للمو�ضيقي �لعربية

ور�ضة خيامية
ور�ضة حلي

15 رم�ضان - 2023/4/6

)إقليم القاهرة - محافظة بين سويف()إقليم القاهرة - محافظة بين سويف(
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�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

�ملدرج �ل�ضغري باملم�ضي 
�ل�ضياحي

مقهي د. �أحمد عتمان �لثقايف
�أم�ضية �ضعرية ل�ضعر�ء حمافظات )�لقاهرة، 

�جليزة، بني �ضويف، �لفيوم، �لقليوبية( 
�لعودة �إىل �جلذور)�ضهاد�ت وروؤى(جا�ضر 

جمال �لدين، �مل�ضاركون )جا�ضر جمال 
�لدين، حممد كمال، �حمد �ضعد(

15 رم�ضان - 2023/4/6

�ملدرج �لكبري
�ملم�ضي �ل�ضياحي

فرقة بنها للمو�ضيقي �لنوعية
فرقة �ضبني �لقناطر للغناء �ل�ضعبي
فرقة بور�ضعيد للمو�ضيقي �لعربية

ور�ضة خيامية
ور�ضةحلي

16 رم�ضان - 2023/4/7

�ملدرج �ل�ضغري باملم�ضي 
�ل�ضياحي

مقهي د. �أحمد عتمان �لثقايف
�أم�ضية �ضعرية ل�ضعر�ء حمافظات 

)�لقاهرة، �جليزة، بني �ضويف، �لفيوم، 
�لقليوبية( عطر �الأحباب حامت عبد 

�لعظيم، �مل�ضاركون )حممد �ضليم �ضو�ضة، 
حممد كمال، �حمد �ضعد(

16 رم�ضان - 2023/4/7

�ملدرج �لكبري
�ملم�ضي �ل�ضياحي

فرقة بنها للمو�ضيقي �لعربية
فرقة عرب �لفيوم �لبدوية

ور�ضة خيامية
17 رم�ضان - 2023/4/8

�ملدرج �ل�ضغري باملم�ضي 
�ل�ضياحي

مقهي د. �أحمد عتمان �لثقايف
�أم�ضية �ضعرية ل�ضعر�ء حمافظات 

)�لقاهرة، �جليزة، بني �ضويف، �لفيوم، 
�لقليوبية( �لعودة �إىل �جلذور)�ضهاد�ت 

وروؤى(�ضيدة فاروق، �مل�ضاركون )�ضيدة 
فاروق، حممد كمال، �أحمد �ضعد(

17 رم�ضان - 2023/4/8

�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

�ملدرج �لكبري
�ملم�ضي �ل�ضياحي

فرقة �لقاهرة للمو�ضيقي �لعربية
فرقة �أبو �ضري لالآالت �ل�ضعبية

ور�ضة خيامية
18 رم�ضان - 2023/4/9

�ملدرج �ل�ضغري باملم�ضي 
�ل�ضياحي

مقهي د. �أحمد عتمان �لثقايف
�أم�ضية �ضعرية ل�ضعر�ء حمافظات 

)�لقاهرة، �جليزة، بني �ضويف، �لفيوم، 
�لقليوبية( عطر �الأحباب خالد �ل�ضاوى، 

�مل�ضاركون )د. �أحمد �ل�ضيمي، حممد كمال، 
�حمد �ضعد(

18 رم�ضان - 2023/4/9

�ملدرج �لكبري
�ملم�ضي �ل�ضياحي

فرقة �لو�حات �لبحرية �لتلقائية
فرقة بنها لالن�ضاد �لديني
ور�ضة خيامية ور�ضة حلي

19 رم�ضان - 2023/4/10

�ملدرج �ل�ضغري باملم�ضي 
�ل�ضياحي

مقهي د. �أحمد عتمان �لثقايف
�أم�ضية �ضعرية ل�ضعر�ء حمافظات 

)�لقاهرة، �جليزة، بني �ضويف، �لفيوم، 
�لقليوبية( �لعودة �إىل �جلذور)�ضهاد�ت 

وروؤى(�أ�ضامة بدر، �مل�ضاركون )�أ�ضامة بدر، 
حممد كمال، �حمد �ضعد(

19 رم�ضان - 2023/4/10

�ملدرج �لكبري
�ملم�ضي �ل�ضياحي

فرقة �لفيوم لالن�ضاد �لديني
فرقة بني �ضويف للفنون �ل�ضعبية

ور�ضة خيامية للمدربة �ضارة رم�ضان ح�ضن
20 رم�ضان - 2023/4/11

�ملدرج �ل�ضغري باملم�ضي 
�ل�ضياحي

مقهي د. �أحمد عتمان �لثقايف
�أم�ضية �ضعرية ل�ضعر�ء حمافظات 

)�لقاهرة، �جليزة، بني �ضويف، �لفيوم، 
�لقليوبية( عطر �الأحباب حمرو�س عبا�س 
)�لفالح �لف�ضيح(، �مل�ضاركون )�أ�ضامة بدر، 

حممد كمال، �أحمد �ضعد(

20 رم�ضان - 2023/4/11

)إقليم القاهرة - محافظة بين سويف()إقليم القاهرة - محافظة بين سويف(
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�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

ق�ضر ثقافة �لعري�س
مقهى كابنت غز�ىل

�أم�ضية �ضعرية" �لعودة �ىل �جلذور"
ح�ضونه فتحى

10 رم�ضان - 1 �أبريل 

م�ضرح ق�ضر ثقافة 
�لعري�س

عر�س فنى لفرقة �لعري�س للفنون 
�ل�ضعبية

عر�س فنى لفرقة بنى �ضويف للفنون 
�ل�ضعبية

عر�س مل�ضرحية مو�ل �لبالد و�لليل لفرقة 
�أ�ضون

10 رم�ضان - 1 �أبريل 

ق�ضر ثقافة �لعري�س
ثوب �ضيناوى�ملدربة/ �ضادية عبد�لعليم 

�ل�ضيد
ور�ضة �لكليم �ملدربة/ زينب عبد ربه معمر

من 10 �إيل 19 رم�ضان
من 1 �ىل 10 �بريل

ق�ضر ثقافة �لعري�س
مقهى كابنت غز�ىل

�أم�ضية �ضعرية "عطر �الحباب"
حامت عبد �لهادى �ملتحدث حممد ناجى

11 رم�ضان - 2 �أبريل 

م�ضرح ق�ضر ثقافة 
�لعري�س

عر�س فنى لفرقة �لعري�س �لتلقائية
عر�س فنى لفرقة بنى �ضويف للفنون 

�ل�ضعبية
11 رم�ضان - 2 �أبريل 

ق�ضر ثقافة �لعري�س ور�س حكى و�لعاب �ضعبية
د/حمدى �ضليمان

من 11 �إيل 18 رم�ضان
من 2 �إيل 9 �بريل

مكتبة �لعبور ور�ضة فنية �بد�عية 11 رم�ضان - 2 �أبريل 

مكتبة �لنجاح حما�ضرة ثقافية بعنو�ن رحلة �ىل �جلنة 11 رم�ضان - 2 �أبريل 

مكتبة جنيلة حما�ضرة ثقافية بعنو�ن �ضرور �لل�ضان 11 رم�ضان - 2 �أبريل 

�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

ق�ضر ثقافة �لعري�س
مقهى كابنت غز�ىل

�أم�ضية �ضعرية �لعودة �إيل �جلذور
�لهادي عبد  وروؤى"حامت  "�ضهاد�ت 

12 رم�ضان - 3 �أبريل 

م�ضرح ق�ضر ثقافة 
�لعري�س

عر�س فني لفرقة �لبحرية لالن�ضاد �لديني
عر�س فنى لفرقة �لعري�س �ال�ضتعر��ضية 12 رم�ضان - 3 �أبريل 

مكتبة �ضاحية �ل�ضالم ور�ضة فنية �إبد�عية وعمل فانو�س رم�ضان 12 رم�ضان - 3 �أبريل 
ق�ضر ثقافة �ل�ضيخ 

زويد حما�ضرة ثقافية بعنو�ن �لكاظمني �لغيظ 12 رم�ضان - 3 �أبريل 

بيت ثقافة 30 يونيه ور�ضة فنية �إبد�عية 12 رم�ضان - 3 �أبريل 

ق�ضر ثقافة بئر �لعبد حما�ضرة ثقافية بعنو�ن �لقر�آن فى 
رم�ضان 12 رم�ضان - 3 �أبريل 

ق�ضر ثقافة �لعري�س
مقهى كابنت غز�ىل

�أم�ضية �ضعرية "عطر �الحباب" عبد 
�لقادر مر�ضى �ملتحدث/ حمدى �ضليمان

13 رم�ضان - 4 �أبريل 

م�ضرح ق�ضر ثقافة 
�لعري�س

عر�س مل�ضرحية �ضالم �ضالح لفرقة �أ�ضيوط
عر�س فنى لفرقة �لبحرية لالن�ضاد 

�لديني
13 رم�ضان - 4 �أبريل 

ق�ضر ثقافة �لعري�س حما�ضرة ثقافية بعنو�ن كل �ية ولها 
حكاية 13 رم�ضان - 4 �أبريل 

مكتبة جنيلة ور�ضة فنية �بد�عية 13 رم�ضان - 4 �أبريل 

مكتبة �ل�ضهد�ء حما�ضرة ثقافية بعنو�ن حالوة �الميان 13 رم�ضان - 4 �أبريل 

ق�ضر ثقافة �لعري�س
مقهى كابنت غز�ىل

�أم�ضية �ضعرية �لعودة �ىل �جلذور"�ضهاد�ت 
وروؤى" م�ضعد بدر

14 رم�ضان - 5 �أبريل 

إقليم القناة وسين�اء – فرع شمال سين�اء إقليم القناة وسين�اء – فرع شمال سين�اء 
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�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

م�ضرح ق�ضر ثقافة 
�لعري�س

عر�س فنى لفرقة �لعري�س للفنون 
�ل�ضعبية

عر�س فنى لفرقة حممد عبد �لوهاب 
للمو�ضيقى �لعربية

14 رم�ضان - 5 �أبريل 

مكتبة �ضاحية �ل�ضالم حما�ضرة ثقافية بعنو�ن رم�ضان
بر�ئحة �جلنة 14 رم�ضان - 5 �أبريل 

مكتبة �لعبور حما�ضرة ثقافية بعنو�ن �ملر�ةفى �الإ�ضالم 14 رم�ضان - 5 �أبريل 
مكتبة �لنجاح ور�ضة فنية �بد�عية 14 رم�ضان - 5 �أبريل 

ق�ضر ثقافة �ل�ضيخ 
زويد ور�ضة فنية �بد�عية 14 رم�ضان - 5 �أبريل 

ق�ضر ثقافة �لعري�س
مقهى كابنت غز�ىل

�أم�ضية �ضعرية "عطر �الحباب"
عطية عليان �ملتحدث/حممد عطية عليان

15 رم�ضان - 6 �أبريل 

م�ضرح ق�ضر ثقافة 
�لعري�س

عر�س فنى لفرقة حممد عبد �لوهاب 
للمو�ضيقى �لعربية

عر�س فنى لفرقة �لعري�س �ال�ضتعر��ضية
15 رم�ضان - 6 �أبريل 

ق�ضر ثقافة �لعري�س ور�ضة لوحات �ضيناوية لالأ�ضتاذ/ �ضعبان 
جمعة

من 15 �إىل 20 رم�ضان
من 6 �إيل 11 �أبريل

ق�ضرثقافة �لعري�س حما�ضرة ثقافية للتمكني �لثقافى بعنو�ن 
�ضحة ذوى �لهمم فى رم�ضان 15 رم�ضان - 6 �أبريل 

بيت ثقافة �مل�ضاعيد حما�ضرة ثقافية بعنو�ن �ضخ�ضيات 
وذكريات رم�ضان 15 رم�ضان - 6 �أبريل 

ق�ضر ثقافة �لعري�س
مقهى كابنت غز�ىل

�أم�ضية �ضعرية  �لعودة �ىل �جلذور 
عياد عيد  �لقادر  وروؤى" عبد  "�ضهاد�ت  

16 رم�ضان - 7 �أبريل 

�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

م�ضرح ق�ضر ثقافة 
�لعري�س

عر�س مل�ضرحية ما�ضة على جبني �لقمر 
لفرقة طنطا - عر�س فنى لفرقة 

بور�ضعيد لالالت �ل�ضعبية
16 رم�ضان - 7 �أبريل 

ق�ضر ثقافة �لعري�س
مقهى كابنت غز�ىل

�أم�ضية �ضعرية "عطر �الحباب"
عنيز �ضامل �ملتحدث د. �ضمري حم�ضن

17 رم�ضان - 8 �أبريل 

م�ضرح ق�ضر ثقافة 
�لعري�س

عر�س فنى لفرقة �لعري�س للمو�ضيقى 
�لعربية

عر�س فنى لفرقة �لعري�س �ال�ضتعر��ضية
17 رم�ضان - 8 �أبريل 

ق�ضر ثقافة �لعري�س
مقهى كابنت غز�ىل

�أم�ضية �ضعرية �لعودة �ىل �جلذور 
�ل�ضالميه �هلل  وروؤى" عبد  "�ضهاد�ت  

18 رم�ضان - 9 �أبريل 

م�ضرح ق�ضر ثقافة 
�لعري�س

عر�س فنى لفرقة �لعري�س للفنون 
�ل�ضعبية

عر�س فنى لفرقة �ال�ضماعيلية 
لالإن�ضاد�لدينى

18 رم�ضان - 9 �أبريل 

ق�ضر ثقافة �لعري�س ور�ضة فنية بعنو�ن �آيات قر�نية من 
�الملونيوم و�لنحا�س 18 رم�ضان - 9 �أبريل 

مكتبة �لنجاح حما�ضرة ثقافية بعنو�ن
ن�ضاء موؤمنات �ضطرت تاريخ 18 رم�ضان - 9 �أبريل 

مكتبة جنيلة حما�ضرة ثقافية بعنو�ن �ضفات �ملر�ة 
�مل�ضلمة 18 رم�ضان - 9 �أبريل 

ق�ضر ثقافة بئر �لعبد ور�ضة فنية �بد�عية 18 رم�ضان - 9 �أبريل 

ق�ضر ثقافة �لعري�س
مقهى كابنت غز�ىل

�أم�ضية �ضعرية عطر �الحباب حافظ 
�ل�ضادق �ملتحدث / مدحت منري

19 رم�ضان - 10 �أبريل 

إقليم القناة وسين�اء – فرع شمال سين�اء إقليم القناة وسين�اء – فرع شمال سين�اء 
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�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

م�ضرح ق�ضر ثقافة 
�لعري�س

عر�س فنى لفرقة �لعري�س �لتلقائية
عر�س فنى لفرقة �لعري�س �ال�ضتعر��ضية 19 رم�ضان - 10 �أبريل 

ق�ضر ثقافة �لعري�س حما�ضرة ثقافية للتمكني �لثقافى بعنو�ن 
رم�ضان مع �هل �لب�ضرية 19 رم�ضان - 10 �أبريل 

بيت ثقافة قاطية حما�ضرة ثقافية بعنو�ن غزو�ت فى 
رم�ضان 19 رم�ضان - 10 �أبريل 

مكتبة �لكر�مة حما�ضرة ثقافية بعنو�ن مبطالت �ل�ضيام 19 رم�ضان - 10 �أبريل 

مكتبة �ل�ضهد�ء ور�ضة فنية 19 رم�ضان - 10 �أبريل 

ق�ضر ثقافة �لعري�س ور�ضة فنية �بد�عية لذوى �لقدر�ت 
�خلا�ضة 20 رم�ضان - 11 �أبريل 

بيت ثقافة 30 يوينه حما�ضرة ثقافية بعنو�ن �مل�ضلم حاله كله 
خري 20 رم�ضان - 11 �أبريل 

مكتبة �لكر�مة ور�ضة فنية 20 رم�ضان - 11 �أبريل 

�ملكتبة �لعامة حما�ضرة ثقافية بعنو�ن �حكام �ل�ضيام 20 رم�ضان - 11 �أبريل 

بيت ثقافة قاطية حما�ضرة ثقافية بعنو�ن بطوالت فى 
رم�ضان 21 رم�ضان - 12 �أبريل 

مكتبة �ل�ضهد�ء حما�ضرة ثقافية بعنو�ن �آيات فى رم�ضان 22 رم�ضان - 13 �أبريل 

�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

�ملركز �لثقايف بكفر 
�ل�ضيخ

مقهى خريي �ضلبي 
�أم�ضية �ضعرية ل�ضعر�ء كفر �ل�ضيخ- 

�لدقهلية- �ل�ضرقية – دمياط
�لعودة �إىل �جلذور)�ضهاد�ت وروؤى( وحيد 

�لطويلة

13 رم�ضان - 4 �أبريل

�ملركز �لثقايف بكفر 
�ل�ضيخ

عر�س لفرقة �ال�ضماعيلية للفنون 
�ل�ضعبية

معر�س فن ت�ضكيلي
معر�س جوبالن

معر�س كتب

13 رم�ضان - 4 �أبريل

بيت مطوب�س بكفر 
�ل�ضيخ

ور�س حكي و�لعاب �ضعبية)�أطل�س ماأثور�ت 
�ضعبية(

من 13 �إىل 19 رم�ضان
من 4 �إىل 10 �أبريل 

�ملركز �لثقايف بكفر 
�ل�ضيخ

مقهى خريي �ضلبي 
�أم�ضية �ضعرية ل�ضعر�ء كفر �ل�ضيخ- 

�لدقهلية- �ل�ضرقية – دمياط
عطر �الأحباب �أنور �ملعد�وي د. ر�مي هالل 

14 رم�ضان - 5 �أبريل

�ملركز �لثقايف بكفر 
�ل�ضيخ

عر�س لفرقة �ال�ضماعيلية للفنون 
�ل�ضعبية

معر�س فن ت�ضكيلي
معر�س جوبالن

معر�س كتب

14 رم�ضان - 5 �أبريل

إقليم شرق الدلتا الثقايف - فرع ثقافة كفر الشيخإقليم القناة وسين�اء – فرع شمال سين�اء 
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�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

�ملركز �لثقايف بكفر 
�ل�ضيخ

مقهى خريي �ضلبي 
�أم�ضية �ضعرية ل�ضعر�ء كفر �ل�ضيخ- 

�لدقهلية- �ل�ضرقية – دمياط
�لعودة �إىل �جلذور)�ضهاد�ت وروؤى( د. 

عبد �لوهاب عبد �ملح�ضن

15 رم�ضان - 6 �أبريل

�ملركز �لثقايف بكفر 
�ل�ضيخ

عر�س لفرقة �لعري�س �لتلقائية
معر�س فن ت�ضكيلي

معر�س جوبالن
معر�س كتب

15 رم�ضان - 6 �أبريل

حديقة �ضنعاء بكفر 
�ل�ضيخ عر�س لفرقة كفر �ل�ضيخ لالالت �ل�ضعبية 15 رم�ضان - 6 �أبريل

�ملركز �لثقايف بكفر 
�ل�ضيخ

مقهى خريي �ضلبي 
�أم�ضية �ضعرية ل�ضعر�ء كفر �ل�ضيخ- 

�لدقهلية- �ل�ضرقية – دمياط
عطر �الأحباب حممد �لزكي �ملتحدث 

�لدكتور �ضمري �لفيل

16 رم�ضان - 7 �أبريل

�ملركز �لثقايف بكفر 
�ل�ضيخ

عر�س لفرقة �لعري�س �لتلقائية
معر�س فن ت�ضكيلي

معر�س جوبالن
معر�س كتب

16 رم�ضان - 7 �أبريل

حديقة �ضنعاء بكفر 
�ل�ضيخ

عر�س لفرقة كفر �ل�ضيخ للمو�ضيقي 
�لعربية 16 رم�ضان - 7 �أبريل

�ملركز �لثقايف بكفر 
�ل�ضيخ

مقهى خريي �ضلبي 
�أم�ضية �ضعرية ل�ضعر�ء كفر �ل�ضيخ- 

�لدقهلية- �ل�ضرقية – دمياط
�لعودة �إىل �جلذور)�ضهاد�ت وروؤى( 

د. �ل�ضيد عبده �ضليم

17 رم�ضان - 8 �أبريل

�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

�ملركز �لثقايف بكفر 
�ل�ضيخ

عر�س لفرقة كفر �لزيات للمو�ضيقي 
�لعربية

معر�س فن ت�ضكيلي
معر�س جوبالن

معر�س كتب

17 رم�ضان - 8 �أبريل

حديقة �ضنعاء بكفر 
�ل�ضيخ عر�س لفرقة كفر �ل�ضيخ لالالت �ل�ضعبية 17 رم�ضان - 8 �أبريل

�ملركز �لثقايف بكفر 
�ل�ضيخ

مقهى خريي �ضلبي 
�أم�ضية �ضعرية ل�ضعر�ء كفر �ل�ضيخ- 

�لدقهلية- �ل�ضرقية – دمياط
عطر �الأحباب �ضعد �لدين وهبة �ملتحدث 

�الأمري �أباظة

18 رم�ضان - 9 �أبريل

�ملركز �لثقايف بكفر 
�ل�ضيخ

عر�س لفرقة كفر �لزيات للمو�ضيقي �لعربية
معر�س فن ت�ضكيلي 

 معر�س جوبالن
معر�س كتب

18 رم�ضان - 9 �أبريل

�ملركز �لثقايف بكفر 
�ل�ضيخ

مقهى خريي �ضلبي
�أم�ضية �ضعرية ل�ضعر�ء كفر �ل�ضيخ- 

�لدقهلية- �ل�ضرقية – دمياط
�لعودة �إىل �جلذور)�ضهاد�ت وروؤى( حممد 

حممد �ل�ضهاوي

19 رم�ضان - 10 �أبريل

�ملركز �لثقايف بكفر 
�ل�ضيخ

مقهى خريي �ضلبي
�أم�ضية �ضعرية ل�ضعر�ء كفر �ل�ضيخ- 

�لدقهلية- �ل�ضرقية – دمياط
عطر �الأحباب مر�ضي جميل عزيز �ملتحدث 

د. كارم عزيز

20 رم�ضان - 11 �أبريل

إقليم شرق الدلتا الثقايف - فرع ثقافة كفر الشيخإقليم شرق الدلتا الثقايف - فرع ثقافة كفر الشيخ
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�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

�ملركز �لثقايف بكفر 
�ل�ضيخ

مقهى خريي �ضلبي 
�أم�ضية �ضعرية ل�ضعر�ء كفر �ل�ضيخ- 

�لدقهلية- �ل�ضرقية – دمياط
�لعودة �إىل �جلذور)�ضهاد�ت وروؤى( د. 

�أحمد �ضماحة

21 رم�ضان - 12 �أبريل

�ملركز �لثقايف بكفر 
�ل�ضيخ

مقهى خريي �ضلبي 
�أم�ضية �ضعرية ل�ضعر�ء كفر �ل�ضيخ- 

�لدقهلية- �ل�ضرقية – دمياط
عطر �الأحباب عبد �لد�مي �ل�ضاذيل 

�ملتحدث �ل�ضعيد قنديل

22 رم�ضان - 13 �أبريل

�ملركز �لثقايف بكفر 
�ل�ضيخ

عر�س مل�ضرحية اليك
) م�ضروع �بد�أ حلمك(

معر�س فن ت�ضكيلي
معر�س جوبالن
 - معر�س كتب

22 رم�ضان - 13 �أبريل

حديقة �ضنعاء بكفر 
�ل�ضيخ عر�س لفرقة كفر �ل�ضيخ لالالت �ل�ضعبية 22 رم�ضان - 13 �أبريل

�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

�لنادي �الجتماعي 
مبطروح

عر�س فني لفرقة كفر �ل�ضيخ للفنون 
�ل�ضعبية عر�س فني فرقة م�ضطفى كامل 

للمو�ضيقى �لعربية
12، 13 رم�ضان - 3، 4 �أبريل

ق�ضرثقافة مطروح ور�ضة فو�ني�س �ورجامى �ملدربة ن�ضمة 
جمال  12، 15 رم�ضان - 3، 6 �أبريل 

ق�ضرثقافة مطروح ور�ضة ن�ضيج خرز �ملدربة نهلة عبد �لقادر 12، 22 رم�ضان - 3، 13 �أبريل

ق�ضرثقافة مطروح ور�س حكى و�لعاب �ضعبية �ملدربة نهلة 
حممد ح�ضن 12، 20 رم�ضان - 3، 11 �أبريل

ق�ضرثقافة مطروح ور�ضة كور�ضيه �ملدربة �أمرية ماهر 12، 21 رم�ضان - 3، 12 �أبريل 

ق�ضرثقافة مطروح ور�ضة عمل فنية مني �ضاكر 13، 20، 27 رم�ضان
4، 11، 18 �أبريل

ق�ضرثقافة مطروح
حما�ضرة للتذوق �لب�ضري 

)�لتز�وج بني �لزخارف �لهند�ضية 
و�لنباتية ج1( فايزة �أمبابي

13 رم�ضان - 4 �أبريل 

�لنادي �الجتماعي 
مبطروح

مقهى بريم �لتون�ضي �لثقايف
�أم�ضية �ضعرية - حما�ضرة �لعودة �إىل 
�جلذور)�ضهاد�ت وروؤى(قدورة �لعجني

13 رم�ضان - 4 �أبريل

ق�ضرثقافة مطروح حما�ضرة عن )�لزو�ج �ملبكر وكرثة 
�لطالق(عالء عبا�س 14 رم�ضان - 5 �أبريل

�لنادي �الجتماعي 
مبطروح

مقهى بريم �لتون�ضي �لثقايف
�أم�ضية �ضعرية - حما�ضرة عطر �الأحباب 

�إ�ضماعيل عقاب– د. حممود قنديل
14 رم�ضان - 5 �أبريل

�لنادي �الجتماعي 
مبطروح

عرو�س فنية لفرقة بدو �لفيوم �لتلقائية 
وفرقة مطروح �لقومية للفنون �ل�ضعبية

14، 15 رم�ضان
5، 6 �أبريل

إقليم غرب ووسط الدلتا الثقايف- فرع ثقافة مطروح(إقليم شرق الدلتا الثقايف - فرع ثقافة كفر الشيخ
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�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

�لنادي �الجتماعي 
مبطروح

مقهى بريم �لتون�ضي �لثقايف
�أم�ضية �ضعرية - حما�ضرة �لعودة �إىل 

�جلذور)�ضهاد�ت وروؤى( حمد �ضعيب
15 رم�ضان - 6 �أبريل

ق�ضرثقافة مطروح حما�ضرة عن )تنمية �لوعي �لتكنولوجي 
بني �أوالدنا( عمرو �ضرف �لدين

15 ، 22 رم�ضان
6، 16 �أبريل

�لنادي �الجتماعي 
مبطروح

مقهى بريم �لتون�ضي �لثقايف
�أم�ضية �ضعرية - حما�ضرة عطر �الأحباب 

�لفنان علي حميدة– �إ�ضماعيل حميدة
16 رم�ضان - 7 �أبريل

�لنادي �الجتماعي 
مبطروح

عرو�س فنية لفرقة بنى �ضويف للمو�ضيقى 
�لعربية وفرقة �حلرية للفنون �ل�ضعبية 16، 17 رم�ضان - 7، 8 �أبريل

�لنادي �الجتماعي 
مبطروح

مقهى بريم �لتون�ضي �لثقايف
�أم�ضية �ضعرية - حما�ضرة �لعودة �إىل 

�جلذور)�ضهاد�ت وروؤى( عبد �هلل بوزوير
17 رم�ضان - 8 �أبريل

ق�ضرثقافة مطروح حما�ضرة عن )معاجلة �الإ�ضالم للجرمية(
ه�ضام جمعة 18 رم�ضان - 9 �أبريل

�لنادي �الجتماعي 
مبطروح

عرو�س فنية لفرقة �ضباب مطروح 
للمو�ضيقى �لعربية وفرقة �الأنفو�ضى 

لالإيقاعات �ل�ضرقية

18 ، 19 رم�ضان
9، 10 �أبريل

�لنادي �الجتماعي 
مبطروح

�أم�ضية �ضعرية - حما�ضرة عطر �الأحباب  
كامل ح�ضني- ح�ضني من�ضور 18 رم�ضان - 9 �أبريل

�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

ق�ضرثقافة مطروح ور�س عمل فنية لذوى �الحتياجات 
�خلا�ضة �ضيماء عبد �للطيف 18 رم�ضان - 9 �أبريل

�لنادي �الجتماعي 
مبطروح

مقهى بريم �لتون�ضي �لثقايف
�أم�ضية �ضعرية - حما�ضرة �لعودة �إىل 
�جلذور)�ضهاد�ت وروؤى( خمتار عو�س

19 رم�ضان - 10 �أبريل

�لنادي �الجتماعي 
مبطروح

مقهى بريم �لتون�ضي �لثقايف
�أم�ضية �ضعرية -حما�ضرة عطر�الأحباب 

حممد د�ود- عمر مكرم 
20 رم�ضان - 11 �أبريل

�لنادي �الجتماعي 
مبطروح

عرو�س فنية لفرقة �أبو قري للمو�ضيقى 
�لعربية وفرقة مطروح �لقومية للفنون 

�ل�ضعبية

20، 21 رم�ضان - 11، 12 
�أبريل

�لنادي �الجتماعي 
مبطروح

مقهى بريم �لتون�ضي �لثقايف
�أم�ضية �ضعرية - �لعودة �إىل 

�جلذور)�ضهاد�ت وروؤى( عالء �أبو خلعة
21 رم�ضان - 12 �أبريل

�لنادي �الجتماعي 
مبطروح

مقهى بريم �لتون�ضي �لثقايف
�أم�ضية �ضعرية - حما�ضرة عطر �الأحباب 

�أحمد زرزور– د. �ضوق �لنكالوي
22 رم�ضان - 13 �أبريل

إقليم غرب ووسط الدلتا الثقايف- فرع ثقافة مطروح(إقليم غرب ووسط الدلتا الثقايف- فرع ثقافة مطروح(
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�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

ق�ضر ثقافة �خلارجة

)مقهى طه ح�ضني �لثقايف(
�أم�ضية �ضعرية ل�ضعر�ء حمافظات )�لو�دي 

�جلديد – �أ�ضيوط- �ملنيا- �ضوهاج(
�لعودة �ىل �جلذور )�ضهاد�ت وروؤى( / 

نا�ضر حم�ضب

9رم�ضان - 31 مار�س

�ضينما وم�ضرح هيب�س 
باخلارجة عر�س لفرقة �الأق�ضر للفنون �ل�ضعبية 10:9رم�ضان

31 مار�س : 1 �إبريل

بيت ثقافة �لق�ضر ور�ضة"�لثوب �لو�حاتى/ منفذ �لور�ضة: 
عبري حممد عبد�حلميد

18:9رم�ضان 
31 مار�س : 9 �إبريل

مركز �لتدريب على 
�حلرف �لبيئية 

و�ليدوية

ور�ضة "خزف"منفذ �لور�ضة حممد �أحمد 
�أبو زيد

18:9رم�ضان
31 مار�س : 9 �إبريل

ق�ضر ثقافة �خلارجة

)مقهى طه ح�ضني �لثقايف(
�أم�ضية �ضعرية ل�ضعر�ء حمافظات

)�لو�دي �جلديد – �أ�ضيوط- �ملنيا- 
�ضوهاج( �لعودة �ىل �جلذور )�ضهاد�ت 

وروؤى( / طارق فر�ج

10رم�ضان - 1 �إبريل

ق�ضر ثقافة �خلارجة

)مقهى طه ح�ضني �لثقايف(
�أم�ضية �ضعرية ل�ضعر�ء حمافظات )�لو�دي 

�جلديد – �أ�ضيوط- �ملنيا- �ضوهاج(
عطر �الحباب م�ضهور فو�ز /

 �ملتحدث: �وفى  عبد �هلل �الأنور

11 رم�ضان - 2 �إبريل

�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

�ضينما وم�ضرح هيب�س 
باخلارجة عر�س لفرقة �ل�ضباعية لالإن�ضاد �لدينى 12:11 رم�ضان

2 :3 �إبريل
قرى ومر�كز �لو�دى 

�جلديد
ور�ضة حكى و�ألعاب �ضعبيةمنفذ �لور�ضة/ 

م�ضطفى عيد وجمموعة �لو�دى
17:11 رم�ضان - 2: 8 �إبريل

ق�ضر ثقافة �خلارجة

)مقهى طه ح�ضني �لثقايف(
�أم�ضية �ضعرية ل�ضعر�ء حمافظات )�لو�دي 

�جلديد – �أ�ضيوط- �ملنيا- �ضوهاج(
�لعودة �ىل �جلذور )�ضهاد�ت وروؤى( / 

م�ضطفى معاذ -  م�ضطفى معاذ

12رم�ضان - 3 �إبر�يل

ق�ضر ثقافة �خلارجة

)مقهى طه ح�ضني �لثقايف(
�أم�ضية �ضعرية ل�ضعر�ء حمافظات )�لو�دي 

�جلديد – �أ�ضيوط- �ملنيا- �ضوهاج(
�لعودة �ىل �جلذور) �ضهاد�ت وروؤى( / 

�أحمد دياب، �أحمد دياب

13رم�ضان - 4 �إبريل

�ضينما وم�ضرح هيب�س 
باخلارجة عر�س لفرقة �أ�ضو�ن للمو�ضيقى �لعربية 14:13 رم�ضان - 5:4 �إبريل

ق�ضر ثقافة �خلارجة

)مقهى طه ح�ضني �لثقايف(
�أم�ضية �ضعرية ل�ضعر�ء حمافظات )�لو�دي 

�جلديد – �أ�ضيوط- �ملنيا- �ضوهاج(
عطر �الأحباب  �ضوقى �أبو ناجى / �ملتحدث 

: عماد ح�ضيب

14رم�ضان - 5 �إبريل

إقليم وسط الصعيد - فرع ثقافة الوادي اجلديدإقليم وسط الصعيد - فرع ثقافة الوادي اجلديد
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�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

ق�ضر ثقافة �خلارجة

)مقهى طه ح�ضني �لثقايف(
�أم�ضية �ضعرية ل�ضعر�ء حمافظات )�لو�دي 

�جلديد – �أ�ضيوط- �ملنيا- �ضوهاج(
�لعودة �ىل �جلذور)�ضهاد�ت وروؤى( / 

�أحمد �لبدرى

15رم�ضان - 6 �إبريل

ق�ضر ثقافة �لطفل 
باخلارجة

ور�ضة فى جمال "فن �لديكوباج"منفذ 
�لور�ضة نبيل جميل عبد �لرحمن 18:15رم�ضان - 6 : 9 �إبريل

ق�ضر ثقافة �خلارجة

)مقهى طه ح�ضني �لثقايف(
�أم�ضية �ضعرية�أم�ضية �ضعرية ل�ضعر�ء 

حمافظات )�لو�دي �جلديد – �أ�ضيوط- 
�ملنيا- �ضوهاج(

�لعودة �ىل �جلذور) �ضهاد�ت وروؤى( / 
كمال كوكب

16رم�ضان - 7 �إبريل

ق�ضر ثقافة �خلارجة

)مقهى طه ح�ضني �لثقايف(
�أم�ضية �ضعرية ل�ضعر�ء حمافظات )�لو�دي 

�جلديد – �أ�ضيوط- �ملنيا- �ضوهاج(
عطر �الأحباب ح�ضن �ل�ضرق- �ملتحدث: 

�أبو�لفتوح �لربع�ضي

17رم�ضان - 8 �إبريل

�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

ق�ضر �لفنون
-  قطاع �لفنون 

�لت�ضكيلية

�فتتاح معر�س " حو�ر طريق �حلرير على 
فر�س �لر�ضم �لفنية " لعدد من فنانني 

�ضينني وعرب وم�ضرين و�قامة ور�ضة عمل 
للفنانيني �ل�ضينني 

من 13 رم�ضان وملده �ضهر
 من 4 �بريل وملدة �ضهر

مركز �لهناجر للفنون- 
�لقاهرة

معر�س "ملحات من �لهند "العمال �ل�ضادة 
معلمى �لرتبية �لفنية بقاعة �لعر�س 

مبركز �لهناجر للفنون

18 رم�ضان �ىل - 22 رم�ضان
9 �بريل �ىل �بريل

قطاع العالقات الثقافية اخلارجيةإقليم وسط الصعيد - فرع ثقافة الوادي اجلديد



102

�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

مقر �ملركز �لقومي 
للرتجمة – �لقاهرة

مد فرتة �لعمل مبنفذ 
�لبيع من �لعا�ضرة 

�ضباًحا وحتى 
�خلام�ضة بعد �لظهر

�إقامة معر�س للكتاب  باملركز  ي�ضم  
��ضد�ر�ت قطاعات وز�رة �لثقافة 15 رم�ضان - 6 �بريل  

مقر �ملركز �لقومي 
للرتجمة – �لقاهرة

مد فرتة �لعمل مبنفذ 
�لبيع من �لعا�ضرة 

�ضباًحا وحتى 
�خلام�ضة بعد �لع�ضر

معر�س رم�ضان �ملخف�س كتب �أقل من 20 
جنيه 

من 1 رم�ضان �ىل
29 رم�ضان

من 23 مار�س �ىل20 �بريل

�ون الين
كتاب يف دقيقة

)عر�س يومي الأحدث �الإ�ضد�ر�ت يف 
دقيقة فيديو(

من 1 رم�ضان �ىل
29 رم�ضان

من 23 مار�س �ىل20 �بريل

�ون الين
كل يوم كتاب

حو�ر�ت مع �ملرتجمني حول �أحدث 
��ضد�ر�ت �ملركز

من 1 رم�ضان �ىل
29 رم�ضان

من 23 مار�س �ىل20  �بريل

�ملوقع �لن�ضاط �لتاريخ 

�لهناجر معر�س �لقاهرة عمارة وعمر�ن بعيون 
جلنة حفظ �الآثار �لعربية 1954-1881 27 رم�ضان - 18 �بريل

اجلهاز القويم للتنسيق احلضاري

املركز القويم للرتجمة


