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"دعم ورسم خريطة الصناعات
الثقافية في مصر"

دليل الصناعات الثقافية



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المؤسسات الثقافية



 أسوان

 األدب

 مكتبه دره النيل لالطفال

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -امام مبنى المحافظه  -كورنيش النيل 

 أسوان

 01006073342 - 097/2335528 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

 أسوان

 الحرف اليدوية

 اوزوريس للبرديات

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 أسوان -طريق السادات  العنوان:

 01001482423 - 097/2326080 التليفون:  مشغوالت يدوية؛ معرض األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 أسوان

 الحرف اليدوية

 ايجيبت للبرديات

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 أسوان -طريق السادات  العنوان:

 01091924628 - 097/2328555 التليفون:  مشغوالت يدوية؛ معرض األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 ألوانى الفخارباروك 

 1940 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -امام مدرسه باحثه الباديه  -شارع المطار 

 أسوان

 01064948715 التليفون:  صناعة فخار األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 (النوبى)بازار حنفى 

التأسيس:سنة   1965 
 

 العنوان:
بجوار مديريه امن  -شارع كورنيش النيل 

 أسوان

 01091785859 - 097/2314083 التليفون:  مشغوالت يدوية؛ توثيق تراثي األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 أسوان

 الحرف اليدوية

 بازار نوبر

التأسيس:سنة   1962 
 

 العنوان:
بجوار مديريه االمن  -شارع كورنيش النيل  

 أسوان  -

 01223671750 - 097/2304657 التليفون:  مشغوالت يدوية؛ توثيق تراثي األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 للبردياتساندليا 

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 أسوان -طريق السادات   العنوان:

 التليفون:  مشغوالت يدوية؛ معرض؛ طباعة يدوية األنشطة:
097/2320558 - 097/2328890 - 

097/2328891 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 قصر النوبه لاللباستر

 1996 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
امام مستشفى الدكتور  -طريق السادات 

 سليمان

 01014971758 التليفون:  مشغوالت يدوية؛ معرض؛ صناعة اوراق األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 أسوان

 الحرف اليدوية

 مصنع اوبرا عايده لاللباستر

 2004 سنة التأسيس:
 

 أسوان -طريق السادات  العنوان:

 01282383114 - 01003426498 التليفون:  مشغوالت يدوية؛ معرض؛ مسرح عرائس األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 الحاج عادل محمود احمد العمال الجريد ورشه

 2009 سنة التأسيس:
 

 أسوان -ابو الريش قبلى  العنوان:

 01283213685 التليفون:  الحرف اليدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 الجريدورشه المعلم مجدى العمال 

 2004 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
امام صيدليه دكتور رافت  -ابو الريش قبلى 

 نجع الجروت-

 01204619381 التليفون:  الحرف اليدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 غير مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 أسوان

 الحرف اليدوية

 العمال الجريدورشه المعلم ناصر 

 2006 سنة التأسيس:
 

 بجوار الوحده البيطريه -ابو الريش قبلى  العنوان:

 01222678339 التليفون:  مشغوالت يدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 غير مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 ورشه حسب هللا رشاد للنول

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 النوبه -غرب سهيل  العنوان:

 01280703019 التليفون:  صناعة سجاد يدوي؛ صناعة كليم األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 ورشه سان جورج للفضه

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
شارع سعد زغلول متفرع من شارع 

 اسفل فندق واحة النوبه -البازارات 

 01223173990 - 097/2369052 التليفون:  مشغوالت يدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 



 أسوان

 المساحات الثقافية

 جمعيه اصدقاء البيئه والتنميه

 2005 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
شارع التمبكشيه المتفرع من شارع 24رقم

 القاهره -الجماليه  -المعز لدين هللا الفاطمى 

 األنشطة:

مشغوالت يدوية؛ مشغوالت وصناعات 

صدفية؛ صناعة سجاد يدوي؛ مشغوالت 

وصناعات نحاسية؛ محاضرات وندوات؛ 

 نادي طفل

 0227872171 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مركز الوان للفنون والهندسه

 2014 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
عماره عبد الرحيم  -شارع كليه التربيه 

 امام مسجدعبد الرحيم حماده -حماده 

 األنشطة:
الحرف اليدوية؛ المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ 

 تعليم رسم
 01158629329 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 (مركز الشالل الثقافى)مركز فكره الثقافى 

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -شارع الشالل  -فيال عبد الخالق البتيتى 

 أسوان

 األنشطة:

مشغوالت يدوية؛ المهرجانات؛ المكتبات؛ 

فنون تشكيلية؛ نادي ادب؛ تعليم موسيقي؛ 

 محاضرات وندوات؛ ورش عمل

 01128131409 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

اإلشهار:حالة   مشهرة 
   

 

 



 أسوان

 المسارح

 مسرح فوزى فوزى

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 أسوان -شارع  كورنيش النيل  العنوان:

 01221078268 - 097/2333813 التليفون:  المسارح األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

 أسوان

 المكتبات

 مكتبه ابو سمبل

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 أسوان -مدينه ابو سمبل  العنوان:

 097/2340582 - 01143992187 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 أسوان

 المكتبات

 للطفل والشبابمكتبه ابوالريش 

 1996 سنة التأسيس:
 

 أسوان -ابو الريش قبلى   -نجع الشيخ على العنوان:

 01207002490 - 097/4662402 التليفون:  المكتبات؛ محاضرات وندوات؛ نادي طفل األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكتبه ادندان

 2004 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -بجوار مكتب بريد ادندان  -قريه ادندان 

 أسوان

 األنشطة:
المكتبات؛ محاضرات وندوات؛ نادي 

 التكنولوجيا
 097/4632517 - 01148765820 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

اإلشهار:حالة   مشهرة 
   

 

 أسوانمكتبه 

 2009 سنة التأسيس:
 

 أسوان -شارع سوق البازارات  العنوان:

 0114119777 - 097/2316677 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 أسوان

 المكتبات

 مكتبه الحجز بحرى

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -عزبه البوسته  -خلف الساحه االبراهيميه 

 أسوان -السباعيه شرق 

 01155567532 - 097/4690905 التليفون:  المكتبات؛ فنون تشكيلية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكتبه السالم لالطفال

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 أسوان -كورنيش النيل امام فندق مرحبا العنوان:

 01289966212 - 097/2335527 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكتبه الشطب

التأسيس:سنة   2003 
 

 أسوان -كوم امبو  -الشطب  -شارع المعبد  العنوان:

 01272174342 - 097/4731949 التليفون:  المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ ورش عمل األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 أسوان

 المكتبات

 والشباب بدراومكتبه الطفل 

 2006 سنة التأسيس:
 

 أسوان -دراو  -خلف مركز الشرطه  العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ محاضرات وندوات؛ نادي 

 التكنولوجيا
 01110180143 - 097/4733974 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 (الشيخ على) مكتبه الكلح شرق

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -بجوار الوحده الصحيه  -نجع الشيخ على 

 أسوان

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ محاضرات 

 وندوات
 01144218954 - 097/4502057 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكتبه المقله الفرعيه

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 أسوان -نجع المقله  -ابو الريش بحرى  العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ محاضرات 

 وندوات
 01141270080 التليفون: 

اإللكتروني:البريد   االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:  غير متاح 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 أسوان

 المكتبات

 مكتبه كلح الجبل

 1998 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
مدينه  -طريق السباعيه -قريه البصيله الكلح 

 أسوان -ادفو 

 095/4512157 - 01096470977 التليفون:  المكتبات؛ محاضرات وندوات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  الشباباالطفال؛  المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

 أسوان

 دور النشر

 دار الحديث للنشر

 2010 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 - أسوانبجوار قصر ثقافه  -كورنيش النيل 

 أسوان

 01063438566 التليفون:  دور النشر األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

  



 أسوان

 قصور الثقافة

 بيت ثقافه ادفو

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 ادفو -شارع كورنيش النيل  العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ نادي ادب؛ 

 محاضرات وندوات
 01140517454 - 097/3422556 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بيت ثقافه البصيله

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 أسوان -ادفو  -قريه البصيله  -المعماريه  العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ نادي ادب؛ 

 محاضرات وندوات
 01121640714 - 097/3422556 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بيت ثقافه توشكى

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 أسوان -توشكى  -بجوار السنترال  العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ نادي ادب؛ فنون 

 محاضرات وندوات شعبية؛
 01284936644 - 097/4610406 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 أسوان

 قصور الثقافة

 بيت ثقافه دراو

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -بجوار مكتب التموين  -شارع المستشفى 

 أسوان -دراو 

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ نادي ادب؛ 

 محاضرات وندوات
 097/4738148 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بيت ثقافه كالبشه

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
طريق  -بجوار مستشفى قروى كالبشه 

 أسوان - أسوانالقاهره 

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ نادي ادب؛ 

 محاضرات وندوات
 01227208607 - 097/3552765 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 أسوان

 قصور الثقافة

 أسوانقصر ثقافه 

 1963 سنة التأسيس:
 

 أسوان -امام نادى النصر  -كورنيش النيل   العنوان:

 األنشطة:

تعليم الرقص الشعبي؛ مشغوالت يدوية؛ 

المسارح؛ المهرجانات؛ المكتبات؛ معرض؛ 

عروض كورال؛ فنون تشكيلية؛ فرقة 

مسرحية؛ نادي ادب؛ فنون شعبية؛ موزاييك؛ 

محاضرات وندوات؛ نادي التكنولوجيا؛ نادي 

 مرأة

 097/2313390 - 01119029296 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 قصر ثقافه السباعيه

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -ادفو  -السباعيه غرب  -عزبة البدرات 

 أسوان

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ فرقة مسرحية؛ 

 نادي ادب؛ فنون شعبية
 01121589419 - 097/3410037 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 أسوان

 قصور الثقافة

 قصر ثقافه العقاد

 1993 سنة التأسيس:
 

 أسوان -بجوار بنك مصر  -كورنيش النيل  العنوان:

 األنشطة:
فنون تشكيلية؛ نادي ادب؛ فنون  المكتبات؛

 شعبية؛ محاضرات وندوات؛ نادي مرأة
 097/23131450 - 0127300033 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 قصر ثقافه كوم امبو

 1981 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
كوم  -بجوار الحى القديم  - شارع البياره

 أسوان -امبو 

 األنشطة:
المسارح؛ المكتبات؛ عروض كورال؛ فنون 

 تشكيلية؛ فرقة مسرحية؛ نادي ادب
 01222723431 - 097/3510878 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

  



 أسيوط

 المكتبات

 دار الكتاب المقدس

 1883 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -امام عماره مشكل  -شارع الجمهوريه 

 أسيوط_ أسيوطمدينه 

 088/2318680 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 الثقافيه(الف)مكتبه 

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 أسيوط -شارع الجمهوريه  العنوان:

 01025000494 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

  



 أسيوط

 الموسيقي

 للموسيقىs.m.kمؤسسه 

 2012 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
متفرع من شارع  -شارع الوحده العربيه 

 أسيوط-المحافظه 

 01200218520 - 01201258259 التليفون:  تعليم موسيقي؛ فرقة اوبرا؛ ورش عمل األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مؤسسه دو رى مى للموسيقى

 2011 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
بجوار  -من شارع جالل الدسوقى 11فيال

 مصنع كوكاكوال

 01003210099-  01271717076 التليفون:  تعليم موسيقي؛ فرقة اوبرا؛ ورش عمل األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

  



 أسيوط

 قصور الثقافة

 بيت ثقافه ابنوب

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 أسيوط -مركز ابنوب  -شارع بورسعيد  العنوان:

 088/2500511 التليفون:  المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ نادي ادب األنشطة:

اإللكتروني:البريد   االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:  غير متاح 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بيت ثقافه البدارى

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 أسيوط -عماره البدارى  -شارع بورسعيد   العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ نادي ادب؛ 

 محاضرات وندوات
 088/2608386 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  الشباباالطفال؛  المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بيت ثقافه القوصيه

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
مركز القوصيه -شارع المستشفى المركزى  

 أسيوط -

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ نادي ادب؛ 

 محاضرات وندوات
 088/4750313 التليفون: 

المستهدفة:المجموعة   غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 أسيوط

 قصور الثقافة

 بيت ثقافه بيت الجنادله

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 أسيوط-مركز الغانيم  -قريه دير الجنادله  العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ نادي ادب؛ نادي 

 مرأة
 088/2822362 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بيت ثقافه ديروط

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
مركز -ديروط بجوار الوحده المحليه  

 أسيوط -ديروط 

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ نادي ادب؛ 

 وندواتمحاضرات 
 088/4787933 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بيت ثقافه صدفا

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 أسيوط-مركز صدفا -يوليو 23شارع  العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ نادي ادب؛ 

 وندوات؛ نادي مرأة محاضرات
 088/2670229 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 أسيوط

 قصور الثقافة

 بيت ثقافه محمود حسن اسماعيل

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 أسيوط -مركز ابوتيج  -قريه النخيله  العنوان:

 األنشطة:
فنون تشكيلية؛ نادي ادب؛ المكتبات؛ 

 محاضرات وندوات؛ نادي مرأة
 088/2717755 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بيت ثقافه منفلوط

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 أسيوط -مركز منفلوط  -ميدان القلعه  العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ نادي ادب؛ 

 محاضرات وندوات
 088/4700794 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بيت ثقافه مير بالقوصيه

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 أسيوط -القوصيه مركز  -قريه مير قبلى  العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ نادي ادب؛ 

 محاضرات وندوات
 088/2535220 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 أسيوط

 قصور الثقافة

 قصر ثقافه ابوتيج

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 أسيوط -مركز ابوتيج  -شارع الفرغل  العنوان:

 األنشطة:
المسارح؛ المكتبات؛ معرض؛ فنون تشكيلية؛ 

 فرقة مسرحية؛ نادي طفل
 088/2480436 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 قصر ثقافه احمد بهاء الدين للطفل

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
-  أسيوطمركز  -شارع نادى المهندسين 

 أسيوط

 األنشطة:

المكتبات؛ معرض؛ عروض كورال؛ فنون 

تشكيلية؛ فنون شعبية؛ نادي طفل؛ ورش 

 عمل

 088/2290204 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 أسيوطقصر ثقافه 

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 أسيوط - أسيوطمركز  -ميدان البنوك  العنوان:

 األنشطة:

تعليم الرقص الشعبي؛  صناعة األفالم؛ 

المسارح؛ المهرجانات؛ المكتبات؛ معرض؛ 

فنون تشكيلية؛ نادي ادب؛ فنون شعبية؛ تعليم 

موسيقي؛ محاضرات وندوات؛ نادي مرأة؛ 

 نادي علوم

 088/2352800 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 أسيوط

 قصور الثقافة

 قصر ثقافه الغنايم

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
بجوار مجلس مدينه -شارع الجمهوريه  

 أسيوط -مركز الغنايم  -الغنايمي 

 األنشطة:
األفالم؛ المسارح؛ فنون تشكيلية؛ صناعة 

 نادي التكنولوجيا
 088/2650048 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 قصر ثقافه المعابده

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 أسيوط-مركز ابنوب   -قريه المعابده  العنوان:

 األنشطة:
المسارح؛ محاضرات وندوات؛ نادي 

 التكنولوجيا؛ نادي طفل
 088/4967131 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 قصر ثقافه ساحل سليم

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 أسيوط-شارع ساحل سليم   -شارع االزهر العنوان:

 األنشطة:

صناعة األفالم؛ المكتبات؛ معرض؛ فنون 

تشكيلية؛ فرقة مسرحية؛ نادي التكنولوجيا؛ 

 نادي طفل

 088/2630424 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 



 اإلسكندرية

 اليدويةالحرف 

 اتيليه مترو

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
متفرع من صفية  -شارع عبد الفتاح يحيى 2

 محطة الرمل -زغلول

 األنشطة:
نحت؛ مشغوالت يدوية؛ الحرف اليدوية؛ 

 صناعة فخار؛ مشغوالت وصناعات نحاسية
 01007883735 التليفون: 

اإللكتروني:البريد   الشباب المجموعة المستهدفة:  غير متاح 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 الحاج احمد لصناعة السبح

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 شارع محمد كريم امام ابو العباس 44 العنوان:

 01005178983-4859629 التليفون:  مشغوالت يدوية؛ الحرف اليدوية األنشطة:

اإللكتروني: البريد  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:  غير متاح 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 الشركة العربية لبناء السفن

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 شارع قابتباي بجوار نادي اليخت العنوان:

 4819840-0106900566 التليفون:  مشغوالت يدوية؛ الحرف اليدوية األنشطة:

اإللكتروني:البريد   غير متاح المجموعة المستهدفة:  غير متاح 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 اإلسكندرية

 اليدويةالحرف 

 اوالد الحاج دسوقي

 1945 سنة التأسيس:
 

 شارع ابن هشام متفرع من شارع فرنسا 70 العنوان:

 8402765\03 التليفون:  مشغوالت يدوية؛ الحرف اليدوية األنشطة:

 متاح غير البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 حداد للسجاد اليدوي

 1958 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
كيروسيز مول  -شارع ابراهيم الشريف 9

 الدور االول

 5422026 التليفون:  صناعة سجاد يدوي؛ صناعة كليم األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 حرفة صناعة المراكب

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 يوليو الكورنيش البحري 26شارع  12 العنوان:

 0122595501-01200694178 التليفون:  مشغوالت يدوية؛ الحرف اليدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  غير متاح المجموعة المستهدفة:

اإلشهار:حالة   مشهرة 
   

 



 اإلسكندرية

 اليدويةالحرف 

 خان الخليلي

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 اسكندرية -طريق الحرية 34-32 العنوان:

 4868306-4871844 التليفون:  مشغوالت يدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 سجاد لطفي مصطفى

 1930 سنة التأسيس:
 

 محطة الرمل -شارع الغرفة التجارية 22 العنوان:

 األنشطة:
مشغوالت يدوية؛ الحرف اليدوية؛ صناعة 

 سجاد يدوي؛ صناعة كليم
 4809464-10167061516 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 شركة سليمان الجندي للبامبو

 1945 سنة التأسيس:
 

 طريق الحرية االبراهمية 219مصنع  العنوان:

 4298612-5921153-01001552853 التليفون:  ديكور؛ مشغوالت يدوية؛ الحرف اليدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  غير متاح المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 اإلسكندرية

 اليدويةالحرف 

 كنج البامبو

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 طريق الحرية كليوباترا 307 العنوان:

 األنشطة:
ديكور؛ مشغوالت يدوية؛ الحرف اليدوية؛ 

 معرض
 4261939 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  غير متاح المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مركز الفنون

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 رشدي -شارع ايمان 16 العنوان:

 األنشطة:

نحت؛ مشغوالت يدوية؛ التصوير 

الفوتغرافي؛ الطباعة؛ الحرف اليدوية؛ 

 عروض كورال؛ تعليم رسم؛ موزاييك

 5466735-5466759 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 من البلد

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
راس الحكمة متفرع من عبد السالم  3

 زيزينيا -عارف

 التليفون:  معرض األنشطة:
0100565573-01223166765-

5829769 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  غير متاح المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 اإلسكندرية

 اليدويةالحرف 

 ورشة الحاج محمد سعد لصناعة خشب الشطرنج

 1944 سنة التأسيس:
 

 غير متاح العنوان:

 األنشطة:
مشغوالت يدوية؛ الحرف اليدوية؛ صناعات 

 خشبية
 01223896946 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  غير متاح المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

 اإلسكندرية

 الدعاية واإلعالن

 ارت لينك

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
شارع ابراهيم  -برج كيروسيز االداري 9

 مصطفى كامل-الشريف

 5457800 التليفون:  الدعاية واإلعالن األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 اإلسكندرية

 الدعاية واإلعالن

 الفا جراف

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 االزاريطة -شارع الفراعنة  24 العنوان:

 4864052-4864775 التليفون:  الدعاية واإلعالن األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 االعالنالمهدي للدعاية و 

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 جنلكليس -طريق الحرية 670 العنوان:

 01280651794 التليفون:  الدعاية واإلعالن األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 الوسيط للدعاية و االعالن

 متاحغير  سنة التأسيس:
 

 طريق الحرية 34 العنوان:

 4839116\03 التليفون:  الدعاية واإلعالن األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 اإلسكندرية

 الدعاية واإلعالن

 لحلول الماقع االلكترونية و التسويق -اوفربينك

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 سموحة -شارع فوزي معاذ 75 العنوان:

 01112913713 التليفون:  الدعاية واإلعالن األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 برنت اند برنت

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 سيدي جابر -عبد القادر رجب 6 العنوان:

 5450606 التليفون:  الدعاية واإلعالن األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بروجيكت للدعاية و االعالن

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
شارع االمير جميل امام  -برج الشيماء 21

 دار محمد رجب

 5779134 -01224928659 التليفون:  الدعاية واإلعالن األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 اإلسكندرية

 الدعاية واإلعالن

 تكنوفيجن

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
شارع علي بن  -برج سموحة بارونز 74

 سموحة -ابي طالب

 01210778646 التليفون:  واإلعالنالدعاية  األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 راما ديزاين

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
شارع عبد السالم عارف بالدور  107

 امام كلية الفنون الجميلة -االول

 01148388848-01227390070 التليفون:  واإلعالنالدعاية  األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 ريكالم لالعالن

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 رشدي -شارع عبد القادر رجب 17 العنوان:

 5421971\03 التليفون:  الدعاية واإلعالن األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 اإلسكندرية

 الدعاية واإلعالن

 مور للدعاية و االعالن

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 شارع االقبال لوران -برج الخير 16 العنوان:

 01111189897-01017386757 التليفون:  الدعاية واإلعالن األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مؤسسة اخبار اليوم

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 سيدي جابر -طريق الحرية 330 العنوان:

 5434081 التليفون:  الدعاية واإلعالن األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  الشباباالطفال؛  المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 البلد -مؤسسة اخبار اليوم

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 شارع طريق الحرية 73 العنوان:

 4969875 -4969873 التليفون:  الدعاية واإلعالن األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 اإلسكندرية

 الدعاية واإلعالن

 العامرية -مؤسسة اخبار اليوم

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 اإلسكندريةطريق القاهرة  25الكيلو  العنوان:

 4701147 التليفون:  الدعاية واإلعالن األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

اإلشهار:حالة   مشهرة 
   

 

 الفتح -مؤسسة اخبار اليوم

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 جوار مجمع الدواجن -محطة ترام باكوس العنوان:

 5772774 التليفون:  الدعاية واإلعالن األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 المنشية -مؤسسة اخبار اليوم

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 شارع ابن الصائغ 3 العنوان:

 4866467\03 التليفون:  الدعاية واإلعالن األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 اإلسكندرية

 الدعاية واإلعالن

 برج العرب -مؤسسة اخبار اليوم

التأسيس: سنة  غير متاح 
 

 2عمارة  -المجاورة السالمة العنوان:

 4593134 التليفون:  الدعاية واإلعالن األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 كرموز -مؤسسة اخبار اليوم

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 المنشية الجديدة -المنطقة الصناعية العنوان:

 3606128 التليفون:  الدعاية واإلعالن األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 جريدة الجمهورية -مؤسسة دار التحرير للطباعة و النشر

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 برج العرب العنوان:

 4590105 التليفون:  الدعاية واإلعالن األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 اإلسكندرية

 الدعاية واإلعالن

 2 اإلسكندرية -جريدة الجهورية -مؤسسة دار التحرير للطباعة و النشر

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 شارع اسماعيل مهنا 22 العنوان:

 3922959 التليفون:  الدعاية واإلعالن األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 3 اإلسكندرية -جريدة الجهورية -مؤسسة دار التحرير للطباعة و النشر

 متاحغير  سنة التأسيس:
 

 مبارك العنوان:

 4701299 التليفون:  الدعاية واإلعالن األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مؤسسة روز اليوسف

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 المنشية -شارع كنيسة الدبانة العنوان:

 4878933-4865771-4847527 التليفون:  الدعاية واإلعالن األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 اإلسكندرية

 الدعاية واإلعالن

 نهضة مصر للطباعة و النشر و التوزيع

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 رشدي -طريق الحرية 408 العنوان:

 5462090 التليفون:  واإلعالنالدعاية  األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 نيو الين للدعاية و االعالن

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 سموحة -50برج الصادق شارع  7 العنوان:

 4245142\03 التليفون:  الدعاية واإلعالن األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 يلوبيدجز مصر المحدودة

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 السرايا -شارع حسن امين 10 العنوان:

 3599194\03 التليفون:  الدعاية واإلعالن األنشطة:

المستهدفة:المجموعة   غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 



 اإلسكندرية

 الرقص

 مركز رزودانس

 2005 سنة التأسيس:
 

 شارع سيزوسترس 15 العنوان:

 األنشطة:
المسارح؛ الرقص؛ المهرجانات؛ معرض؛ 

 ورش عمل
 01286080621-01287750503 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

 اإلسكندرية

 المتاحف

 المتحف اليوناني الروماني

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 غير متاح العنوان:

 غير متاح التليفون:  المتاحف األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  غير متاح المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 اإلسكندرية

 المتاحف

 متحف أكواريوم لعلوم البحار

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 بحري بجوار قلعة قايتباي العنوان:

 034801499 التليفون:  المتاحف األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  غير متاح المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 القومي اإلسكندريةمتحف 

 1996 سنة التأسيس:
 

 طريق الحرية 110 العنوان:

 4835519 التليفون:  المتاحف األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 القومي اإلسكندريةمتحف 

 متاحغير  سنة التأسيس:
 

 طريق الحرية 110 العنوان:

 034835519 التليفون:  المتاحف األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  غير متاح المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 اإلسكندرية

 المتاحف

 متحف المجوهرات الملكية

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 جليم -شارع أحمد يحيى  27 العنوان:

 035828348 التليفون:  المتاحف األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  غير متاح المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 متحف حسين صبحي

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 محرم بك -شارع المنشا 6 العنوان:

 3936616\03 التليفون:  معرض األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  الشباب االطفال؛ المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 متحف محمود سعيد

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 جناكليس -شارع محمود سعيد باشا  6 العنوان:

 035851245 - 035821688 التليفون:  المتاحف األنشطة:

 متاحغير  البريد اإللكتروني:  غير متاح المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 اإلسكندرية

 المتاحف

 مركز محمود سعيد للمتاحف

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 جناكليز -شارع محمد باشا سعيد 8 العنوان:

 األنشطة:
المتاحف؛ معرض؛ صناعات سمعية 

 وبصرية؛ ورش عمل
 5851245 التليفون: 

 متاح غير البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

 اإلسكندرية

 المساحات الثقافية

 اإلسكندريةاتيليه 

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -الفراعنة -شارع فيكتور باسيلي 6

 اإلسكندرية

 األنشطة:
التصوير الفوتغرافي؛  صناعة األفالم؛ 

 عروض كورال؛ نادي ادب
 4820526 التليفون: 

المستهدفة: المجموعة  غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 اإلسكندرية

 المساحات الثقافية

 اسكندريال للثقافات و الفنون

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 محطة الرمل -3شارع الفلكي د 9 العنوان:

 01273352356 التليفون:  ورش عمل األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 (جدران)الكابينه 

 2011 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -محطة الرمل -شارع سان سابا 11

 اسكندرية

 4859459\03 التليفون:  صناعة األفالم؛ تعليم موسيقي األنشطة:

اإللكتروني:البريد   االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:  غير متاح 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 المركز الثقافي االسباني

 1970 سنة التأسيس:
 

 الدور الثاني -شارع فؤاد 101 العنوان:

 3920214 التليفون:  محاضرات وندوات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 اإلسكندرية

 المساحات الثقافية

 المركز الثقافي الروسي

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 باب شرقي -شارع البطالسة 5 العنوان:

 األنشطة:

مشغوالت يدوية؛ الحرف اليدوية؛ فنون 

تشكيلية؛ تعليم رسم؛ نادي التكنولوجيا؛ نادي 

 مرأة

 4865645\03 التليفون: 

اإللكتروني: البريد  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:  غير متاح 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 المركز العربي لالوريجامي

 2011 سنة التأسيس:
 

 غير متاح العنوان:

 01224999393 التليفون:  مشغوالت يدوية؛ المسارح؛ ورش عمل األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

اإلشهار:حالة   مشهرة 
   

 

 باب عشرة

 2011 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
عمارة الخليج مدخل ج  -شارع مرتضى

 الدور االرضي

 األنشطة:
نحت؛ التصوير الفوتغرافي؛ تعليم رسم؛ 

 موزاييك
 01223541065-01220841384 التليفون: 

 متاح غير البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 اإلسكندرية

 المساحات الثقافية

 بيت ثقافة ابوقير

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
-السجل المدني -مساكن االسكان الصناعية

 24\23\22عمارة رقم 

 5614676 التليفون:  المكتبات؛ عروض كورال؛ تعليم رسم األنشطة:

اإللكتروني:البريد   االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:  غير متاح 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بيت ثقافة القباري

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 شارع المكس امام نقطة شرطة الورديان العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ فرقة مسرحية؛ 

 نادي ادب؛ محاضرات وندوات
 01227234031 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 فان كاسل

 2008 سنة التأسيس:
 

 كفر عبده -شارع علي ذو الفقار 15 العنوان:

 01274442778-01060024243 التليفون:  معرض؛ تعليم رسم؛ نادي علوم األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 اإلسكندرية

 المساحات الثقافية

 اإلسكندريةمجمع الفنون الجميلة ب

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 محرم بيك -شارع المنشا العنوان:

 3936616 التليفون:  المسارح؛ المتاحف؛ المكتبات؛ ورش عمل األنشطة:

اإللكتروني:البريد   االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:  غير متاح 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 اإلسكندريةمركز الحرية لالبداع ب

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 طريق الحرية بجوار قسم العاطرين 1 العنوان:

 األنشطة:
المسارح؛ المكتبات؛ معرض؛ تعليم 

 موسيقي؛ تعليم رسم؛ نادي التكنولوجيا
 4958633-4959155 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مركز الدراسات السكندرية

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 شارع سليمان يسري 50 العنوان:

 األنشطة:
مشغوالت يدوية؛ الحرف اليدوية؛ ورش 

 عمل
 3913262 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 اإلسكندرية

 المساحات الثقافية

 اإلسكندريةمركز الفنون الجميلة ب

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 محرم بيك -شارع المنشا العنوان:

 3936616 التليفون:  المسارح؛ المتاحف؛ المكتبات؛ ورش عمل األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  الشباب االطفال؛ المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مؤسسة المدينة

 2011 سنة التأسيس:
 

 وسط البلد -شارع طلعس حرب 8 العنوان:

 01118146485-4875818 التليفون:  الدعاية واإلعالن؛ المسارح األنشطة:

اإللكتروني:البريد   االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:  غير متاح 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 يدوية لفنون صناعة النشر

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
شارع االسحاقي متفرع من  28

 محرم بك -االسكندراني

 0114498853 التليفون:  مشغوالت يدوية؛ الطباعة؛ الحرف اليدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 



 اإلسكندرية

 المسارح

 سيرك فاتن الحلو

 1987 سنة التأسيس:
 

 داخل كلية سان مارك بالشاطبي العنوان:

 01007775577-01011106938 التليفون:  فرقة مسرحية األنشطة:

اإللكتروني:البريد   االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:  غير متاح 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 المسرحية اإلسكندريةفرقة 

 2012 سنة التأسيس:
 

 الشاطبي -داخل مسرح ليسيه الحرية العنوان:

 01001482162-01277187734 التليفون:  فرقة مسرحية؛ مسرح عرائس األنشطة:

اإللكتروني:البريد   االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:  غير متاح 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مسرح السيد درويش

 1918 سنة التأسيس:
 

 محطة الرمل -شارع الحرية 22 العنوان:

 4865106\03 التليفون:  عروض كورال؛ فرقة اوبرا األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

اإلشهار:حالة   مشهرة 
   

 

 



 اإلسكندرية

 المكتبات

 الكس بوك سنتر

 2011 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -شارع الحرية 514 -الكس شو روم

 الوزارة

 5847137\5847136 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 المكتبة العامة بالشالالت

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 شارع باتريس لوموبا العنوان:

 األنشطة:

مشغوالت يدوية؛ الحرف اليدوية؛ فنون 

تشكيلية؛ مسرح عرائس؛ محاضرات 

 وندوات

 غير متاح التليفون: 

 متاحغير  البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكتبات فكرة -شركة فكرة للمكتبات الحديثة

 2012 سنة التأسيس:
 

 الدور االول -سان ستيفانو العنوان:

 التليفون:  المكتبات األنشطة:
01112205552-01202598216-

01068947775 

 متاحغير  البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 اإلسكندرية

 المكتبات

 فابريكا

 2014 سنة التأسيس:
 

 سبورتنج -شارع طيبة 100 العنوان:

 01117912165-01011106513 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 االسالميمعرض الكتاب 

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 شارع كلية الطب 2 العنوان:

 0100232698 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 لالبداع اإلسكندريةمكتبة مركز 

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
بجوار نقطة شرطة  -طريق الحرية

 العطارين

 4956633\03 -4959155\03 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 اإلسكندرية

 المكتبات

 مكتبة ميرامار

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
متفرع من  -ابراهيم شضوقيشارع  19

 االبراهيمية -شارع ابراهيم سند

 01208847705 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 منشأة المعارف

 1958 سنة التأسيس:
 

 محطة الرمل -شارع سعد زغلول  44 العنوان:

 4872303 -4853055 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

  



 اإلسكندرية

 الموسيقي

 الكنسورفتوار -المعهد العالي للموسيقى

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 سموحة -فيكتور عمانويل شارع 43 العنوان:

 4251788\03 التليفون:  تعليم موسيقي األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 معهد الموسيقى العربية

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 المنشية -شارع مسجد العطارين 117 العنوان:

 4847766\03-01112549484 التليفون:  تعليم موسيقي األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 الكونسورفتوار -اإلسكندريةمعهد موسيقي 

 1966 سنة التأسيس:
 

 شارع فؤاد امام القنصلية االسباني العنوان:

 4875086\03 التليفون:  تعليم موسيقي األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 



 اإلسكندرية

 دور النشر

 اإلسكندرية -الدار الجامعية

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 االبراهيمية -شارع زكريا غنيم 84 العنوان:

 التليفون:  دور النشر األنشطة:
Fax: 035917982-035907466-

035917882 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 الدار العالمية للنشر و التوزيع

 2001 سنة التأسيس:
 

 محطة مصر -شارع الصالحي 310 العنوان:

 4970370\03 التليفون:  النشردور  األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 الدار العربية للكتاب

 2001 سنة التأسيس:
 

 محرم بك -شارع المنشا 3 العنوان:

 3907998\03 التليفون:  المكتبات األنشطة:

المستهدفة:المجموعة   غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 اإلسكندرية

 دور النشر

 المركز المصري االمريكي للكتاب

 2001 سنة التأسيس:
 

 العنوان:

 -طريق الحرية زيزينيا مبنى الفيروز 601

 -عبدالقادر رجب 27\10الدور الثاني شقة 

-شارع وجيه باشا 16 \رشدي -كفر عبده

 زيزينيا

 5436442-5745569 -5759719 03 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 الملتقى المصري لالبداع و التنمية

 1997 سنة التأسيس:
 

 عمارة برج عين شمس البيطاش 24 العنوان:

 التليفون:  دور النشر؛ المكتبات األنشطة:
03\4446196-4352319-4350846-

01225804831 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 دار االبداع للنشر و التوزيع

 2004 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
المنشية  -هانوبجوار  -شارع االسقفيه 4

 الصغرى

 0123166118 -4833405\03 التليفون:  دور النشر؛ المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 اإلسكندرية

 دور النشر

 دار البراء لنشر و توزيع الكتب العلمية

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 محطة الرمل -شارع دكتور محمد رافت 11 العنوان:

 4838326\03 التليفون:  دور النشر؛ المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 دار الدعوة للنشر

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 محرم بك -شارع منشا 2 العنوان:

 3901914\03 التليفون:  دور النشر؛ المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 دار السالم للطباعة و النشر و التوزيع و الترجمة

 1973 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 جمعية -االكبر اإلسكندريةشارع  127

 الشاطبي -الشبان المسلمين

 Fax: 203 5932204 -5932205\03 التليفون:  دور النشر؛ الطباعة األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 اإلسكندرية

 دور النشر

 دار العقيدة للنشر

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 باكوس -شارع الفتح 101 العنوان:

 5747321\03 التليفون:  دور النشر؛ المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
متفرع من شارع  -شارع محمود صدقي 59

 سيدي بشر -العسيوي

 5404480\03 التليفون:  دور النشر؛ المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 كلمة

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
تسعة عشر ش مرميوان من عبد الحميد 

 بدوي

 4849262 التليفون:  النشردور  األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  غير متاح المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 اإلسكندرية

 دور النشر

 اكمل -للوسائط الثقافية و المكتبات اإلسكندريةمركز 

 1995 سنة التأسيس:
 

 رشدي -شارع احمد شوقي 183-181 العنوان:

 6411741\03-5411109\03 التليفون:  دور النشر؛ المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 للنشر و التوزيع اإلسكندريةمكتبة 

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 الشاطبي -طريق الجيش 27 العنوان:

 5926148\03 التليفون:  دور النشر؛ المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مؤسسة الثقافة الجامعية

 1958 سنة التأسيس:
 

 اإلسكندرية -شارع سوتر 40 العنوان:

 4875224 التليفون:  دور النشر؛ المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 اإلسكندرية

 دور النشر

 مؤسسة شباب الجامعة

 1962 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -شارع دكتور مصطفى مشرفة 40

 االزريطة

 4839496\03 التليفون:  دور النشر األنشطة:

 shabab_elgamaa@yahoo.com البريد اإللكتروني:  الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

 اإلسكندرية

 ستوديو صناعة األفالم

 ستوديو روفيز

 2013 سنة التأسيس:
 

 كفر عبده -شارع مينا 25 العنوان:

 01227102822 التليفون:  صناعة األفالم األنشطة:

اإللكتروني:البريد   االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:  غير متاح 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 اإلسكندرية

 ستوديو صناعة األفالم

 ستوديو فجليف

 2005 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
برج  \امام سنترال ميامي -شارع زغمور

 كريم

 األنشطة:
التصوير الفوتغرافي؛  صناعة األفالم؛ 

 صناعات سمعية وبصرية
 01221172554 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  الشباباالطفال؛  المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

 اإلسكندرية

 سينما

 سينما امير

 1952 سنة التأسيس:
 

 محطة الرمل -طريق الحرية  41 العنوان:

 033927693 التليفون:  صناعة األفالم؛ صناعات سمعية وبصرية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 اإلسكندرية

 سينما

 سينما ديب مول

 2005 سنة التأسيس:
 

 رشدي -شارع سوريا  1 العنوان:

 035411597 التليفون:  صناعة األفالم؛ صناعات سمعية وبصرية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 سينما رينيسونس

 2006 سنة التأسيس:
 

 سيتي سنتر العنوان:

 033970156 - 033970157 التليفون:  صناعة األفالم؛ صناعات سمعية وبصرية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 سينما كيروسيز

 2006 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
شارع ابراهيم الشريف بجوار مدرسة عبد  9

 هللا النديم

 035435356 - 035433350 التليفون:  صناعة األفالم؛ صناعات سمعية وبصرية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 



 اإلسكندرية

 قصور الثقافة

 قصر ثقافة رشدي \بيت ثقافة رشدي

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
داخل مجمع عمارات مصطفى -نادي الفتح

 كامل

 األنشطة:
المكتبات؛ مسرح عرائس؛ تعليم رسم؛ 

 محاضرات وندوات
 غير متاح التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  الشباباالطفال؛  المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 قصر تذوق سيدي جابر

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 سيدي جابر الشيخ -شارع بورسعيد 9 العنوان:

 األنشطة:
المسارح؛ معرض؛ عروض كورال؛ فنون 

 تشكيلية؛ محاضرات وندوات؛ ورش عمل
 5440422\03 التليفون: 

المستهدفة: المجموعة  غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 يوليو 26قصر ثقافة 

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 شارع االنسة مي الدور االول علوي 10 العنوان:

 األنشطة:
مشغوالت يدوية؛ الحرف اليدوية؛ المكتبات؛ 

 نادي ادب؛ تعليم رسم
 غير متاح التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 اإلسكندرية

 قصور الثقافة

 قصر ثقافة الشاطبي

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 ب شارع بور سعيد36 العنوان:

 األنشطة:
المسارح؛ المكتبات؛ نادي ادب؛ تعليم رسم؛ 

 نادي التكنولوجيا
 01225493844 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 قصر ثقافة برج العرب

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
خلف  ,المجاورة الثانية -برج العرب الجديدة

 مبنى المهندسين

 األنشطة:

موسيقي؛ تعليم المكتبات؛ نادي ادب؛ تعليم 

رسم؛ نادي التكنولوجيا؛ نادي مرأة؛ نادي 

 علوم

 Fax: 4595518 -4595518 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 (قصر التذوق)قصر ثقافة سيدي جابر 

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
سيدي جابر  -شارع سيدي جابر بور سعيد 9

 الشيخ

 األنشطة:
المهرجانات؛ فنون تشكيلية؛ محاضرات 

 وندوات
 5440422 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 اإلسكندرية

 قصور الثقافة

 قصر ثقافة مصطفى كامل

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
بجوار  -شارع مصطفى كامل 207امام 

 مساكن شدس

 غير متاح التليفون:  المسارح؛ المكتبات؛ نادي ادب؛ تعليم رسم األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

 اإلسكندرية

 مراكز الشباب

 مركز شباب الشالالت

التأسيس: سنة  غير متاح 
 

 العنوان:
شارع السلطان حسين امام عمارة  51

 المقاولين

 4846288 التليفون:  نحت؛ المكتبات؛ فنون تشكيلية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 اإلسكندرية

 مراكز الشباب

 مركز شباب العمراوي

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 شارع مصطفى كامل المندرة العنوان:

 األنشطة:
المسارح؛ المكتبات؛ عروض كورال؛ نادي 

 مرأة؛ نادي طفل
 غير متاح التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مركز شباب المطار

 متاحغير  سنة التأسيس:
 

 الطريق السريع مطار النزهة العنوان:

 3813324\03 التليفون:  المكتبات؛ محاضرات وندوات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مركز شباب المعمورة

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 المعمورة البلد -سعيدشارع بور  العنوان:

 5614648 التليفون:  نحت؛ فنون تشكيلية؛ تعليم رسم؛ نادي مرأة األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 اإلسكندرية

 مراكز الشباب

 مركز شباب برج العرب الجديد

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
الخامسة امام مستشفى برج العرب المجاورة 

 العام بجوار قسم شرطة برج العرب

 األنشطة:
المكتبات؛ عروض كورال؛ فنون تشكيلية؛ 

 نادي ادب؛ نادي مرأة
 4590802-4596686 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 شباب سموحهمركز 

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 سموحة -شارع فيكتور عمانويل 69 العنوان:

 األنشطة:

المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ تعليم رسم؛ 

محاضرات وندوات؛ نادي التكنولوجيا؛ نادي 

 مرأة

 4289621\03 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

  



 األقصر

 الحرف اليدوية

3m لتصنيع الفضه والذهب 

 2007 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -متفرع من شارع المحطه  -شارع البوسته 

 األقصر

 01224487849 - 01001224576 التليفون:  الحرف اليدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 البازار النوبى

 1995 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
بجوار فندق شيراتون  -شارع خالد بن الوليد 

 األقصر -العواميه  -

 01221452703 التليفون:  مشغوالت يدوية؛ معرض؛ صناعة فخار األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  الشباب االطفال؛ المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 الرحال للسجاد اليدوى

 2010 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
بجوار المدرسه  -شارع احمد عرابى  

 األقصر -الفندقيه 

 01119852921 - 01017855184 التليفون:  معرض؛ صناعة سجاد يدوي؛ صناعة كليم األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 األقصر

 الحرف اليدوية

 المركز الحضرى للمرأه للمشغوالت اليدويه

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 األقصر -بجوار معبد الكرنك  العنوان:

 األنشطة:

مشغوالت يدوية؛ صناعة فخار؛ توثيق 

يدوي؛ صناعة كليم؛ تراثي؛ صناعة سجاد 

 طباعة يدوية؛ نادي مرأة

 01110909172 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بازار ابو الحجاج لالحجار الكريمه

 1900 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 - األقصرشارع معبد  -ميدان ابو الحجاج 

 األقصر

 01004702365 التليفون:  مشغوالت يدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بازار الباب االخضر

 2003 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -بجوار فندق ارابيسك  -شارع محمد فريد 

 األقصر

 التليفون:  الحرف اليدوية األنشطة:
01004871550 - 01000467615 - 

095/2369215 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 األقصر

 الحرف اليدوية

 سنتر التجاره العادله

 1998 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 - األقصرامام معبد  -شارع معبد الكرنك 

 األقصر

 095/2254870 - 01000347900 التليفون:  مشغوالت يدوية؛ معرض األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 لى سكاربيه للبرديات

 2002 سنة التأسيس:
 

 األقصر-البر الغربى  -شارع ميمنون  العنوان:

 التليفون:  معرض؛ صناعة اوراق؛ طباعة يدوية األنشطة:
01110289926 - 01228926501 - 

095/2060904 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 (كهف عالء الدين)محالت ارخصهوم القديم

 1955 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 - األقصرامام معبد  -شارع السوق القديم 

 األقصر

 األنشطة:
الحرف اليدوية؛ مسرح عرائس؛ توثيق 

 تراثي؛ طباعة يدوية
 01004443638 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 األقصر

 الحرف اليدوية

 مدرسه الفخار

 2008 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -البر الغربى  - مركز القرنه -نجع الطارق 

 األقصر

 األنشطة:
الحرف اليدوية؛ معرض؛ صناعة فخار؛ 

 تعليم رسم
 01222265159 - 01009024111 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 التكوين المهنىمركز 

 1991 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
متفرع من شارع  -شارع التكوين المهنى 

 األقصر -التليفزيون 

 095/2271278 التليفون:  نحت؛ الحرف اليدوية؛ صناعة فخار األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مصنع ابو الحجاج لاللباستر

 1982 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -الحى الغربى  -مركز القرنه -عزبه الورد 

 األقصر

 التليفون:  مسرح عرائس األنشطة:
01002000372 - 0106456408 - 

01271106390 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

اإلشهار:حالة   مشهرة 
   

 



 األقصر

 الحرف اليدوية

 مصنع زلط لاللباستر

 1998 سنة التأسيس:
 

 األقصر -البر الغربى  العنوان:

 095/2313016 - 01227204527 التليفون:  معرض؛ مسرح عرائس األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 وادى الفنمصنع 

 2003 سنة التأسيس:
 

 األقصر -البر الغربى -مركز القرنه  العنوان:

 01005697893 التليفون:  معرض؛ مسرح عرائس األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 معرض البلدى للفخار

 2010 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -البر الغربى  -القرنه  -قريه السيول 

 األقصر

 األنشطة:
الحرف اليدوية؛ صناعة اوراق؛ صناعة 

 فخار؛ توثيق تراثي؛ صناعة سجاد يدوي
 01005436085 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 األقصر

 الحرف اليدوية

 معهد نفرتارى للبرديات

 1990 سنة التأسيس:
 

 األقصر -البر الغربى  -شارع تمثال ممنون  العنوان:

 التليفون:  صناعة اوراق؛ توثيق تراثي؛ طباعة يدوية األنشطة:
01006423703 - 01004710033 - 

095/2060744 

 متاحغير  البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 ورشه احمد عابدين لصناعه الخوص

 2009 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -البر الغربى  -القرنه  -شارع التمثالين 

 األقصر

 01280520855 التليفون:  مشغوالت يدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 ورشه ديفيد للذهب والفضه

 2003 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -متفرع من شارع المحطه  -شارع البوسته 

 األقصر

 01229979963 - 01002081701 التليفون:  الحرف اليدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 



 األقصر

 المتاحف

 متحف ايزيس للبرديات

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
خلف مبنى الجوازات  -شارع خالد بن الوليد 

 األقصر -العواميه  -

 غير متاح التليفون:  المتاحف؛ صناعة اوراق األنشطة:

اإللكتروني:البريد   االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:  غير متاح 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

 األقصر

 المساحات الثقافية

 مرسم عبد الرسول

 1920 سنة التأسيس:
 

 العنوان:

بجوار مكتب  -داخل فندق عبدالرسول 

 -البرالغربى  -القرنه  -تفتيش اثار القرنه 

 األقصر

 األنشطة:

الحرف اليدوية؛ المكتبات؛ معرض؛ فنون 

تشكيلية؛ نادي ادب؛ تعليم موسيقي؛ ورش 

 عمل

 01008686647 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 األقصر

 المساحات الثقافية

 للتراث الحضاري األقصرمركز 

 2007 سنة التأسيس:
 

 األقصر -شارع معبد الكرنك العنوان:

 التليفون:  معرض األنشطة:
095/2373397-095/2373375-

095/2373086 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مؤسسه فن من الناس الى الناس

 2011 سنة التأسيس:
 

 األقصر -البر الغربى  -جزيره البعيرات  العنوان:

 األنشطة:

واإلعالن؛ المهرجانات؛ المكتبات؛ الدعاية 

معرض؛ فنون تشكيلية؛ تعليم موسيقي؛ 

 ورش عمل

 01220797310 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 غير مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

  



 األقصر

 المكتبات

 مكتبة الطفل و الشباب باكله

التأسيس:سنة   2014 
 

 األقصر -أسنا العنوان:

 01274555465 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكتبة الطفل و الشباب بالدير

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 األقصر -أسنا  العنوان:

 01224797460 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكتبة الطفل و الشباب بالديمقراط

 2014 سنة التأسيس:
 

 األقصر -قرية الديمقراط -آرمنت العنوان:

 األنشطة:
تشكيلية؛ نادي مرأة؛ ورش المكتبات؛ فنون 

 عمل
 01100864689 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 األقصر

 المكتبات

 قبلي -مكتبة الطفل و الشباب بالرزيقات

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 األقصر -البر الغربي -آرمنت العنوان:

 01146823988 التليفون:  المكتبات؛ ورش عمل األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكتبة الطفل و الشباب بالنواصر

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 أسنا العنوان:

 01147311450 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكتبة الطفل و الشباب بتوماس و عافية

 2005 سنة التأسيس:
 

 توماس و عافية ,األقصر ,أسنا العنوان:

 01007702248 التليفون:  المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ فنون شعبية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 األقصر

 المكتبات

 مكتبه الضبعبه

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
البر الغربى  -مركز القرنه  -قريه الضبعبه 

 األقصر -

 01006961062 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  الشباب االطفال؛ المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكتبه الطفل والشباب بالحله

 2014 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -مركز اسنا  -قريه الحله  -نجع النشاريه 

 األقصر

 01274555465 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكتبه الطفل والشباب بالدير

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 األقصر -مركز اسنا  العنوان:

 01224797460 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

اإلشهار:حالة   مشهرة 
   

 



 األقصر

 المكتبات

 مكتبه الطفل والشباب بالديمقراط

 2014 سنة التأسيس:
 

 األقصر -مركز ارمنت  -قريه الديمقراط  العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ نادي مرأة؛ ورش 

 عمل
 01100864689 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكتبه الطفل والشباب بالريانيه

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 األقصر -البر الغربى  -قريه الريانيه  العنوان:

 01004328017 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

اإلشهار:حالة   مشهرة 
   

 

 مكتبه الطفل والشباب بالزريقات قبلى

 2014 سنة التأسيس:
 

 األقصر -مركز ارمنت -البر الغربى  العنوان:

 01146823988 التليفون:  المكتبات؛ ورش عمل األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 األقصر

 المكتبات

 مكتبه الطفل والشباب بالمحاميد بحرى

 1997 سنة التأسيس:
 

 األقصر -مركز ارمنت  -المحاميد بحرى  العنوان:

 األنشطة:
المسارح؛ المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ نادي 

 طفل
 01005877420 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكتبه الطفل والشباب بالنواصى

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 األقصر -مركز اسنا  العنوان:

 01147311450 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 الطفل والشباب بتوماس وعافيهمكتبه 

 2006 سنة التأسيس:
 

 األقصر -اسنا  -قريه توماس وعافيه  العنوان:

 01007702248 التليفون:  المكتبات؛ فنون شعبية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 األقصر

 المكتبات

 مكتبه العبودى

 1909 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 - األقصرامام معبد  -شارع معبد الكرنك 

 األقصر

 095/52372390 - 01111174764 التليفون:  مشغوالت يدوية؛ المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 2مكتبه العبودى 

 1995 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
خلف مبنى الجوازات  -شارع خالد بن الوليد 

 األقصر -العواميه  -

 095/2273390 - 01222303261 التليفون:  مشغوالت يدوية؛ المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكتبه المحاميد قبلى

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 األقصر -قريه المحاميد قبلى  العنوان:

 01119159730 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 األقصر

 المكتبات

 (شهداء الثوره)مكتبه حاجز الضبعه 

 1997 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
بجوار مجلس المدينه  -قريه حاجز الضبعه 

 األقصر -والمستشفى 

 01118981126 التليفون:  المكتبات؛ نادي طفل األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

 األقصر

 قصور الثقافة

 األقصر

 2011 سنة التأسيس:
 

 األقصر-جزيره العواميه  العنوان:

 األنشطة:

أخراج؛ تعليم الرقص الشعبي؛ مشغوالت 

يدوية؛ المسارح؛ المهرجانات؛ المكتبات؛ 

فنون شعبية؛ نادي التكنولوجيا؛ نادي مرأة؛ 

 نادي طفل

 095/2284391 - 01002376150 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 األقصر

 قصور الثقافة

 بيت ثقافه ارمنت

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 األقصر -مركز ارمنت غرب  العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ فرقة مسرحية؛ 

 نادي ادب؛ محاضرات وندوات؛ نادي مرأة
 010057067360 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بيت ثقافه أسنا

 2012 سنة التأسيس:
 

 األقصر -مركز أسنا  العنوان:

 األنشطة:

المسارح؛ المهرجانات؛ المكتبات؛ فنون 

تشكيلية؛ نادي ادب؛ نادي التكنولوجيا؛ نادي 

 طفلمرأة؛ نادي 

 2015 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بيت ثقافه النمسا

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 األقصر -مركز اسنا  العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ عروض كورال؛ فنون تشكيلية؛ 

 نادي مرأةفرقة مسرحية؛ نادي ادب؛ 
 01000498489 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 األقصر

 قصور الثقافة

 األقصرقصر ثقافة 

 2011 سنة التأسيس:
 

 األقصر-جزيره العواميه  العنوان:

 األنشطة:
مشغوالت يدوية؛ المكتبات؛ نادي ادب؛ فنون 

 تعليم رسم؛ نادي التكنولوجياشعبية؛ 
 095/2284391 - 01002376150 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 قصر ثقافه  حسن فتحى

 1997 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
القريه  -مركز القرنه  -قريه حسن فتحى 

 األقصر - النموذجيه

 األنشطة:
المسارح؛ المهرجانات؛ المكتبات؛ فنون 

 تشكيلية؛ نادي ادب؛ تعليم رسم؛ نادي طفل
 01069658345 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 قصر ثقافه الطارف

 2013 سنة التأسيس:
 

 األقصر -البر الغربى  -قريه القرنه الجديده  العنوان:

 األنشطة:

تعليم الرقص الشعبي؛ مشغوالت يدوية؛ 

المسارح؛ المهرجانات؛ المكتبات؛ فنون 

 تشكيلية؛ نادي مرأة؛ نادي طفل

 01118981126 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 األقصر

 قصور الثقافة

 قصر ثقافه الطود

 2008 سنة التأسيس:
 

 األقصر -مركز الطود  العنوان:

 األنشطة:

المسارح؛ المهرجانات؛ المكتبات؛ فنون 

تشكيلية؛ نادي ادب؛ فنون شعبية؛ تعليم 

 موسيقي؛ تعليم رسم؛ نادي مرأة

 01111117660 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 قصر ثقافه المدامود

 2006 سنة التأسيس:
 

 األقصر -قريه المدامود  العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ فرقة مسرحية؛ 

 نادي مرأة
 01147943330 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  الشباباالطفال؛  المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 قصر ثقافه بهاء طاهر

 2013 سنة التأسيس:
 

 األقصر -الحى الغربى  -منسأه العمارى  العنوان:

 األنشطة:
المسارح؛ المهرجانات؛ المكتبات؛ فنون 

 تشكيلية؛ تعليم رسم؛ نادي مرأة؛ نادي طفل
 095/2324476 - 010610659926 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 األقصر

 قصور الثقافة

 قصر ثقافه نادى الطفل

 2007 سنة التأسيس:
 

 األقصر -مساكن الصنايع  العنوان:

 095/2373860 التليفون:  المكتبات؛ عروض كورال؛ فنون تشكيلية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

 الجيزة

 الرقص

 دار اوبرا جامعه مصر للعلوم

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
يوليو الحى 26امتداد محور 1رقم

 اكتوبر داخل الجامعه16المتميز

 01094444273 التليفون:  اوبراالرقص؛ فرقة  األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

  



 الجيزة

 الطباعة

 أرت فان

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 شارع الدكتور السبكي الدقي 25 العنوان:

 0233356721 - 01142555610 التليفون:  ورش عملمشغوالت يدوية؛ فنون تشكيلية؛  األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 االشقر ارت

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 شارع فيصل بجوار مركز راية العنوان:

 01006610131 التليفون:  الطباعة؛ فنون تشكيلية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 دار الرسم بالكلمات

 2013 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -الطالبيه  -شارع عثمان محرم 50رقم

 الهرم

 0225622743 - 01111529029 التليفون:  دور النشر األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 الجيزة

 الطباعة

 دار ليلي للطباعه

 2004 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
تقاطع مصدق  -شارع السودان 23رقم 

 الجيزه -الدقى 

 0123885295 التليفون:  دور النشر؛ الطباعة األنشطة:

المستهدفة:المجموعة   غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مرسم

 2006 سنة التأسيس:
 

 امام الجامعة -بين السرايات العنوان:

 01002200764 التليفون:  فنون تشكيلية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

  



 الجيزة

 المتاحف

 متحف الفنان محمد ناجى

 1962 سنة التأسيس:
 

 القاهره -حدائق القبه  -كفر غطاطى  العنوان:

 0233773484 التليفون:  المتاحف األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 متحف محمد خليل

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 الجيزه-شارع كارفور   1رقم العنوان:

 0233362378 التليفون:  المتاحف األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 متحف محمد محمود خليل وحرمه

التأسيس:سنة   1962 
 

 العنوان:
بجوار مجلس  -الدقى  -رقم شارع كافور 

 الدوله

 0233389720 التليفون:  المتاحف األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 



 الجيزة

 المساحات الثقافية

AT future Group 

التأسيس:سنة   غير متاح 
 

 الجيزه -الدقى  -ميدان المساحه 19رقم العنوان:

 0233382225 - 01009333913 التليفون:  صناعات سمعية وبصرية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 الثقافة هيئة قصور -بيت ثقافة البراجيل 

 1987 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
البراجيل شارع  -الوحدة المحلية بالبراجيل 

 المشتل

 األنشطة:
نادي ادب؛ محاضرات وندوات؛ نادي طفل؛ 

 ورش عمل
 0111624461 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 الهيئة العامة لقصور الثقافة -بيت ثقافة المنيرة الغربية 

 1997 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
شارع البوهي تقاطع القنطرة المنيرة الغربية 

 امبابة

 غير متاح التليفون:  المسارح؛ المكتبات؛ محاضرات وندوات األنشطة:

اإللكتروني:البريد   االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:  غير متاح 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 الجيزة

 المساحات الثقافية

 بيت ثقافة اوسيم

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
أعلى مبنى المرور  -شارع الجمهورية 

 أوسيم -القديم 

 0238702881 التليفون:  فنون تشكيلية؛ محاضرات وندوات األنشطة:

اإللكتروني:البريد   االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:  غير متاح 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 جليرى ارت كولت بابوون

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 الجيزه -الشيخ زايد  العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ محاضرات 

 وندوات
 01001223366 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 ساقية امبابة

 2014 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
شارع البوهي تقاطع القنطرة المنيرة الغربية 

 امبابة

 غير متاح التليفون:  فنون تشكيلية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 الجيزة

 المساحات الثقافية

 مرسم خاطر

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
برك الخيام  بولق الدكرور  مدخل القرية من 

 عند النهية

 01001161498 التليفون:  فنون تشكيلية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

 الجيزة

 المكتبات

 المكتبة القانونية و االدبية

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العتبة -سور االزبكية  العنوان:

 01008482452 التليفون:  المكتبات؛ نادي ادب األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 الجيزة

 المكتبات

 بوالك الدكرورمكتبة ثقافة 

 1981 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -بوالق الدكرور  -اربعه شارع القطاوى 

 داخل نادي بوالق الدكرور

 01066319369 التليفون:  المكتبات؛ معرض؛ محاضرات وندوات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

 الجيزة

 دور النشر

 (ن)دار 

 2013 سنة التأسيس:
 

 الجيزه -الهرم  -عمارات منتصر 20رقم العنوان:

 01127772007 - 0235860372 التليفون:  دور النشر األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 الجيزة

 دور النشر

 دار الروان

 2010 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -اول شارع  الوحده  -شارع باريس 3رقم

 امبابه الجيزه

 0233100951 - 01147379183 التليفون:  دور النشر األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 للنشر والتوزيعدار الروان 

 2014 سنة التأسيس:
 

 الجيزه -الهرم  -عمارات  النهضه 20رقم العنوان:

 011491837370 التليفون:  دور النشر األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 دار الشروق للنشر والتوزيع

التأسيس:سنة   غير متاح 
 

 الجيزه -شارع شارل ديجول  العنوان:

 0235685187 التليفون:  دور النشر األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 الجيزة

 دور النشر

 دار صفصافة للثقافة والنشر

 2009 سنة التأسيس:
 

 هارون الدقي الجيزةشارع  33 العنوان:

 01110787870 التليفون:  دور النشر األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 دار لياسمين للنشر

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
شارع كمال هويدى من خاتم المرسلين 4رقم

 بجوار معهد الفنون المسرحيه -الهرم  -

 01009368775 التليفون:  دور النشر األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

  



 الجيزة

 ستوديو صناعة األفالم

 العربيه لالنتاج والتوزيع

 2000 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -شارع احمد عرابى  -برج النهضه 21رقم

 امام سنترال العربى -المهندسين 

 023345 التليفون:  صناعة األفالم األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

 الجيزة

 قصور الثقافة

 بيت ثقافة زينه

 1997 سنة التأسيس:
 

 الجىزة -زينه  -شارع المشتل  العنوان:

 األنشطة:
المسارح؛ المهرجانات؛ المكتبات؛ فنون 

 تشكيلية؛ محاضرات وندوات
 01158125795 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 الجيزة

 قصور الثقافة

 بيت ثقافة صفط اللبن

التأسيس: سنة  1985 
 

 العنوان:
داخل الوحدة المحلية  -شارع التحرير 

 بجوار مسجد الحمة -لصغط اللبن 

 010260892 التليفون:  المكتبات؛ محاضرات وندوات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 كرداسهبيت ثقافة 

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
ناصية الشارع السياحي علي ترعة 

 كرداسه -المريوطية 

 01229184235 التليفون:  الحرف اليدوية؛ محاضرات وندوات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

  



 الجيزة

 مراكز الشباب

 أكتوبر 6مركز شباب 

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 أكتوبر 6 -الحي الساس  العنوان:

 األنشطة:
المسارح؛ فنون تشكيلية؛ محاضرات 

 وندوات
 0238334663 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مركز شباب ابو النمرس

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
بعد المنيب بمسافة  -مدينة ابو النمرس 

 صغيرة

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ محاضرات 

 وندوات
 0238096630 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

اإلشهار:حالة   مشهرة 
   

 

 مركز شباب أبو النمرس

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 مدينة أبو النمرس بعد المنيب العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ محاضرات 

 وندوات
 0238096630 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

اإلشهار:حالة   مشهرة 
   

 



 الجيزة

 مراكز الشباب

 مركز شباب اسكان ناصر

 1979 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
شارع جالل القاضي من شارع ترعة 

 أرض عزيز عزت -السواحل 

 0233127211 التليفون:  المسارح؛ فنون شعبية؛ محاضرات وندوات األنشطة:

 متاحغير  البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مركز شباب اطفيح

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 مدينة اطفيح العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ محاضرات 

 وندوات
 023814639 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مركز شباب أطفيح

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 مدينة أطفيح العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ محاضرات 

 وندوات
 023814639 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 الجيزة

 مراكز الشباب

 مركز شباب البدرشين

التأسيس:سنة   غير متاح 
 

 مدينة البدرشين العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ محاضرات 

 وندوات
 0238020423 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مركز شباب البوهى

 1979 سنة التأسيس:
 

 بجوار مكتب المحافظ -امبابة  -ش البوهى  العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ محاضرات 

 وندوات
 0237140941 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مركز شباب البوهي

 1970 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
مكتب  -امبابة بجوار  -شارع البوهي 

 المحافظ

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ محاضرات 

 وندوات
 0237140941 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 الجيزة

 مراكز الشباب

 مركز شباب الجيزة

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 شارع خوفو 52 العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ محاضرات 

 وندوات
 0235732754 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مركز شباب الحوامدية

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 الحوامديةمدينة  العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ محاضرات 

 وندوات
 0238125810 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مركز شباب السالم

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 شارع رمزي فرج الهرم 10 العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ محاضرات 

 وندوات
 0235859295 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 الجيزة

 مراكز الشباب

 مركز شباب الشوربجي

 1976 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -شارع الشوربيجي امام شارع المشتل 

 الجيزة  -الدكروربوالق 

 01152850555 التليفون:  المكتبات؛ تعليم رسم؛ محاضرات وندوات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مركز شباب الصف

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 جنوب حلوان -مدينة الصف  العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ محاضرات 

 وندوات
 0238620456 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مركز شباب العمرانية

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -الثالثين  -شارع أبو بكر الصديق 

 العمرانية

 األنشطة:
المسارح؛ المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ 

 محاضرات وندوات
 01067976220 - 0235478237 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 الجيزة

 مراكز الشباب

 مركز شباب العياط

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العياطمدينة  العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ محاضرات 

 وندوات
 0238601507 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مركز شباب المشابك

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 اول فيصل -ش بهلول  العنوان:

 األنشطة:
المسارح؛ المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ 

 محاضرات وندوات
 0235846926 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مركز شباب المنيرة

 1960 سنة التأسيس:
 

 إمبابة -شارع محمد حجازي  العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ محاضرات 

 وندوات
 0237108242 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 الجيزة

 مراكز الشباب

 مركز شباب الوفاء

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 محطة مشعل -مشعل  -شارع الهرم  8 العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ محاضرات 

 وندوات
 0233830251 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مركز شباب امبابة

 1800 سنة التأسيس:
 

 شارع مدينة التحرير 14 العنوان:

 األنشطة:

فنون تشكيلية؛ المسارح؛ عروض كورال؛ 

فرقة مسرحية؛ فنون شعبية؛ محاضرات 

 وندوات

 01113558864 - 01271445126 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مركز شباب اوسيم

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 0238700721 العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ محاضرات 

 وندوات
 مدينة اوسيم التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 الجيزة

 مراكز الشباب

 مركز شباب أوسيم

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 مدينة أوسيم العنوان:

 األنشطة:
محاضرات المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ 

 وندوات
 0238700721 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مركز شباب اوالد عالم

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 الدقى -ش النهضة  العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ محاضرات 

 وندوات
 0233385614 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مركز شباب أوالد عالم

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 شارع النهضة الدقي العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ محاضرات 

 وندوات
 0233385614 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 الجيزة

 مراكز الشباب

 مركز شباب زينه

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 شارع ابو قريشي متفرع من زىنه العنوان:

 األنشطة:
مشغوالت يدوية؛ المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ 

 محاضرات وندوات
 01127816501 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مركز شباب ساقية مكي

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -محطة مترو مكي سابقاً  -ساقية مكي 

 الجيزة

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ محاضرات 

 وندوات
 02/35478237 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مركز شباب سفط اللبن

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 الجيزة -سغط اللبن  -شارع شريف  العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ معرض؛ فنون تشكيلية؛ 

 محاضرات وندوات
 01221187423 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 الجيزة

 مراكز الشباب

 مركز شباب مصر

 2003 سنة التأسيس:
 

 الجىزة -زينه  -شارع المشتل  العنوان:

 01225222193 التليفون:  فنون تشكيلية؛ محاضرات وندوات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مركز شباب منشاة القناطر

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 الجيزة -مدينة منشاة القناطر  العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ نادي ادب؛ 

 محاضرات وندوات
 0238940452 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مركز شباب منشأة القناطر

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 مدينة منشأة القناطر العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ محاضرات 

 وندوات
 0238940452 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 الجيزة

 مراكز الشباب

 مركز شباب ميت عقبة

 1960 سنة التأسيس:
 

 ميت عقبة -شارع الشهيد نصر دعبس  78 العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ محاضرات 

 وندوات
 0233050074 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 نادي بوالك الدكرور

 1980 سنة التأسيس:
 

 بوالق الدكرور -اربعه شارع القطاوي  العنوان:

 01152515581 التليفون:  فنون تشكيلية؛ محاضرات وندوات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

  



 الدقهلية

 الحرف اليدوية

 مصانع اوالد حالوه

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 طريق اجا -منيه سمنود  العنوان:

 01067889961 التليفون:  صناعة فخار األنشطة:

المستهدفة:المجموعة   غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب 

 غير مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مصانع و معارض اوالد سريدان

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 طريق اجا -منيه سمنود  العنوان:

 01064609233 / 01277490083 التليفون:  صناعة فخار األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 غير مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 ورشة الحج محمد الدجلة

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 سمنود -طريق اجا  العنوان:

 01225081708 التليفون:  صناعة فخار األنشطة:

 متاح غير البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 غير مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 



 الدقهلية

 المتاحف

 متحف اثار المنصورة

 1960 سنة التأسيس:
 

 المنصورة -قسم اثنين  العنوان:

 050/2243763 التليفون:  المتاحف؛ معرض األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

 الدقهلية

 المساحات الثقافية

 اتيليه المنصوره

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
سكه  -ثمانيه و سبعون شارع شاهين 

 المنصوره -سندوب 

 050/2234305 - 0107347712 التليفون:  تعليم رسم؛ ورش عمل األنشطة:

اإللكتروني:البريد   االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:  غير متاح 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 الدقهلية

 المساحات الثقافية

 بيت القصير

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
امام بوابه  -واحد و عشرون شارع اليمان 

 حي الجماعة -إستاد المنصورة 

 األنشطة:
المسارح؛ المهرجانات؛ فنون تشكيلية؛ نادي 

 ادب؛ تعليم موسيقي؛ محاضرات وندوات
 01066172883 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مؤسسه أحالم

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -اثنان و ثالثين شارع االسكندر المقدوني 

 المنصوره -خلف بنك قناه السويس 

 األنشطة:
تعليم  المكتبات؛ فرقة مسرحية؛ نادي ادب؛

 موسيقي؛ تعليم رسم
 التليفون: 

01098020906 - 01015820058 - 

01006240446 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

  



 الدقهلية

 المكتبات

 المكتبه العصرية للنشر و التوزيع

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
بجوار فندق  -الماشية السفلية برج المعموره 

 مرتيال الجزيرة

 050/2200341 - 01119009005 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكتبة ابو القراميط

 متاحغير  سنة التأسيس:
 

 مركز السنبالوين -قرية ابو القراميط  العنوان:

 غير متاح التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكتبة اتميده

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
ميت  -اتميده  -مبني مركز شباب اتميده 

 غمر

 غير متاح التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 الدقهلية

 المكتبات

 مكتبة الجوابر

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 ميت سلسيل -قرية الجوابر  العنوان:

 050/2711904 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكتبة العيادية

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 مركز شربين -العيادية  العنوان:

 050/7862430 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  الشباباالطفال؛  المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مركز شربين -مكتبة الالوبدي 

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 مركز شربين -قرية المهبدسين  العنوان:

 غير متاح التليفون:  المكتبات األنشطة:

 متاحغير  البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 الدقهلية

 المكتبات

 مكتبة الهيئه المصرية العامه للكتاب

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 المنصوره -محطة المترو /السكه الجديدة العنوان:

 050/2246719 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

اإلشهار:حالة   مشهرة 
   

 

 مكتبة بسنديله

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 مركز بلقاس -الوحدة المحلية ببسنديله  العنوان:

 غير متاح التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بينزمكتبة بوكس اند 

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
الماشية السفلية  -سبعه شارع جزيرة الورد 

 المنصورة -

 التليفون:  المكتبات األنشطة:
050/2242285 - 0106539128 - 

01001084084 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 الدقهلية

 المكتبات

 مكتبة حسن توبار

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 المنزلة -بجوار مدرسة الحمزاوي  العنوان:

 050/6612703 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكتبة رأس الخليج

 متاحغير  سنة التأسيس:
 

 مركز الشربين -رأس الخليج البلد  العنوان:

 050/7974420 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكتبة شبراسندي

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 السنبالوينمركز  -قرية شبراسندى  العنوان:

 غير متاح التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 الدقهلية

 المكتبات

 مكتبة طمي االبديد

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 طمي االبديد -مركز شباب  العنوان:

 050/6855688 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكتبة كفر الترع الجديد

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
مركز  -مركز شباب كفر الترع الجديد 

 شربين

 050/7974434 التليفون:  المكتبات األنشطة:

المستهدفة:المجموعة   غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكتبة كفر بهيده

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 مركز ميت غمر -قرىة بهيدة   العنوان:

 غير متاح التليفون:  المكتبات األنشطة:

اإللكتروني:البريد   االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:  غير متاح 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 الدقهلية

 المكتبات

 مكتبة كفر طنبول

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 مركز السنبالوين -كفر طنبول القديم  العنوان:

 غير متاح التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكتبة كفر غانم

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 مركز السنبالوين -مركز شباب كفر غانم  العنوان:

 050/6763526 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكتبة ميت سلسيل

التأسيس:سنة   غير متاح 
 

 قرية ميت سلسيل العنوان:

 050/2711907 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 الدقهلية

 المكتبات

 مكتبه دماصن

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
مركز ميت  -دماصن  -مبني الوحده المحليه 

 غمر

 غير متاح التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكتبه سانتماي

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 مركز ميت غمر -قرية سانتماي  العنوان:

 050/6844336 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكتبه مصر العامه

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 سته شارع الجمهورية أمام مبني المحافظ العنوان:

 األنشطة:
المسارح؛ المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ نادي 

 ورش عملالتكنولوجيا؛ 
 2303049 - 2303047 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 



 الدقهلية

 الموسيقي

 دار الموسيقي

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -شارع الصيام متفرع من شارع بنك مصر 

 المنصوره 

 01220781005 التليفون:  مشغوالت يدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 دنيا الفنون

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
  -شارع صيام متفرع من شارع بنك مصر 

 المنصوره

 01005831338 التليفون:  مشغوالت يدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

  



 الدقهلية

 قصور الثقافة

 بيت ثقافة الجمالية

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 الجمالية -المدينة  -شارع البحر  مجلس  العنوان:

 غير متاح التليفون:  فنون تشكيلية؛ نادي مرأةالمكتبات؛  األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بيت ثقافة المقاطع

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
مركز  -قرية المقاطع  -جمعية المجتمع 

 السنبالوين

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ محاضرات 

 وندوات
 050/6780150 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بيت ثقافة اويش الحضر

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 اويش الحضر -شارع احمد الديب  العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ محاضرات 

 وندوات
 غير متاح التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 الدقهلية

 قصور الثقافة

 بيت ثقافة علي مبارك

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 مركز منيه النصر -قرية برمبال  العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ تعليم موسيقي؛ محاضرات 

 وندوات
 050/9146802 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بيت ثقافه ابن عبيد

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
مركز بن  -بجوار استاد بن عبيد الرياضي 

 عبيد

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ نادي ادب؛ نادي 

 التكنولوجيا
 050/2644817 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بيت ثقافه أجا

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 أجا -بجوار مركز األسعاف  -رعاية الطفل  العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ نادي ادب؛ 

 محاضرات وندوات؛ نادي مرأة
 050/2623727 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 الدقهلية

 قصور الثقافة

 بيت ثقافه الدوراتين

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 مركز النبرون -قرية الدوراتين  العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ محاضرات 

 وندوات
 050/262327 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بيت ثقافه السنبالوين

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 بجوار المطافي -شارع المحلج  العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ عروض كورال؛ نادي ادب؛ 

 محاضرات وندوات؛ نادي مرأة
 050/6691361 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بيت ثقافه المنزله

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 مركز المنزله -شارع االنصار  العنوان:

 050/7715562 التليفون:  المكتبات؛ محاضرات وندوات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 الدقهلية

 قصور الثقافة

 بيت ثقافه بدواي

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 مركز بداوي -بجوار الوحده المحليه  العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ محاضرات 

 وندوات
 050/2090831 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بيت ثقافه بصراط

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 مركز المنزله -قرية بصراط  العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ محاضرات 

 وندوات
 050/7731107 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بيت ثقافه بلقاس

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 مركز بلقاس -بجوار عمر افندي  العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ محاضرات 

 وندوات
 050/2793323 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 الدقهلية

 قصور الثقافة

 بيت ثقافه دكرنس

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
بجوار االسعاف  -شارع عبد المنعم رياض 

 دكرنس -

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ نادي ادب؛ 

 محاضرات وندوات
 050/7388026 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بيت ثقافه زكارية الحجاوي

التأسيس:سنة   غير متاح 
 

 شارع الثوره بلمطريه -مجلس المدينه  العنوان:

 050/7762259 التليفون:  المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ تعليم موسيقي األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بيت ثقافه سماد طلخا

التأسيس:سنة   غير متاح 
 

 العنوان:
داخل المدينه السكنيه لشركه النصر اللسمده 

 طلخا -

 050/2541584 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 الدقهلية

 قصور الثقافة

 بيت ثقافه شربين

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 امام كوبري شربين -شارع الجمهوريه  العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ نادي ادب؛ 

 محاضرات وندوات
 050/79204074 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بيت ثقافه طلخا

 متاحغير  سنة التأسيس:
 

 طلخا -خمسه مساكن البلتاجي  العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ محاضرات 

 وندوات
 050/2525323 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بيت ثقافه نجيب سرور

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 الدقاهلية -مركز أجا  -قرية اخطامه  العنوان:

 األنشطة:
مشغوالت يدوية؛ المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ 

 محاضرات وندوات
 050/6340003 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 الدقهلية

 قصور الثقافة

 قصر ثقافة البرامون

التأسيس:سنة   غير متاح 
 

 مركز المنصورة -قرية البرامون  العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ محاضرات 

 وندوات
 050/2180548 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 قصر ثقافة الطفل

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 المنصورة -شارع الجمهورية  العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ محاضرات 

 وندوات؛ نادي طفل
 050/2318519 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 قصر ثقافة المنصوره

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -امام عمر افندي  -شارع الجمهرية 

 المنصوره

 األنشطة:

المسارح؛ المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ فرقة 

مسرحية؛ نادي ادب؛ نادي التكنولوجيا؛ 

 نادي مرأة

 050/2318519 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

اإلشهار:حالة   مشهرة 
   

 



 الدقهلية

 قصور الثقافة

 قصر ثقافة منيه النصر

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 منيه النصر -شارع كلية التربيه النوعيه  العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ محاضرات 

 وندوات؛ نادي التكنولوجيا
 050/7500570 التليفون: 

اإللكتروني:البريد   االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:  غير متاح 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 قصر ثقافة ميت الفراماوي

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 مركز ميت غمر -قرية ميت الفراماوي  العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ محاضرات 

 وندوات
 غير متاح التليفون: 

اإللكتروني:البريد   االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:  غير متاح 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 قصر ثقاقة نعمان عشور

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
بجوار  -ميت غمر  -شارع كرنيش النيل 

 االمن المركزي

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ نادي ادب؛ نادي 

 التكنولوجيا
 050/6916181 التليفون: 

المستهدفة:المجموعة   غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 الدقهلية

 قصور الثقافة

 صبري/ورشه المعلم

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 سمنود -طريق أجا  العنوان:

 01221509723 -  01208175348 التليفون:  صناعة فخار األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 غير مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

 السويس

 المساحات الثقافية

 بيت ثقافة فيصل

 1977 سنة التأسيس:
 

 2و1شقة  31مدينة فيصل حى نجد عمارة  العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فرقة مسرحية؛ نادي ادب؛ نادي 

 طفل
 062/3674339 التليفون: 

المستهدفة:المجموعة   غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 السويس

 المساحات الثقافية

 بيت شندورة

 2006 سنة التأسيس:
 

 قرية الشمندورة العنوان:

 062/3470762 التليفون:  المكتبات؛ محاضرات وندوات؛ نادي طفل األنشطة:

اإللكتروني:البريد   االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:  غير متاح 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 قصر ثقافة السويس

 1992 سنة التأسيس:
 

 شارع سعد زغلول أمام مدرية االمن3 العنوان:

 األنشطة:

مشغوالت يدوية؛ المكتبات؛ عروض 

كورال؛ موزاييك؛ فرقة اوبرا؛ محاضرات 

وندوات؛ نادي التكنولوجيا؛ نادي مرأة؛ نادي 

 عملطفل؛ ورش 

 062/3331111 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 متحف السويس القومى

 2014 سنة التأسيس:
 

 السويس -حوض الدرس -بور توفيق  العنوان:

 غير متاح التليفون:  المتاحف األنشطة:

المستهدفة:المجموعة   غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 السويس

 المساحات الثقافية

 دارغنيمة للعلوم والمعارف "مكتبة 

 1980 سنة التأسيس:
 

 شارع التحرير السويس 24 العنوان:

 062/3229335 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكتبة نادى الشرطة

 1988 سنة التأسيس:
 

 نادى الشرطة -شارع الشهداء  العنوان:

 062/3308416 التليفون:  المكتبات؛ محاضرات وندوات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

  



 السويس

 المكتبات

 مكتبة دار المعارف

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
مدينة )حى الطائف بجوار صيدلية عماد 

 (فيصل

 062/3672966 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

اإلشهار: حالة  مشهرة 
   

 

 

 السويس

 الموسيقي

 دكان الكابتن الغزالى

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
متفرع من  -تسعهعشر شاع احمد شوقي 

 السويس -شارع البراديس 

 غير متاح التليفون:  فنون شعبية األنشطة:

 متاحغير  البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

  



 السويس

 قصور الثقافة

 بيت ثقافة الزيتيات

 1979 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
النادى الرياضى بشركة السويس لتصنيع 

 البترول

 غير متاح التليفون:  المكتبات؛ نادي ادب؛ نادي مرأة األنشطة:

اإللكتروني:البريد   االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:  غير متاح 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بيت ثقافة العمدة

 2004 سنة التأسيس:
 

 قرية العمدة العنوان:

 062/3502413 التليفون:  المكتبات؛ نادي ادب؛ محاضرات وندوات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

اإلشهار:حالة   مشهرة 
   

 

 بيت جنيفه

 2006 سنة التأسيس:
 

 قرية جنيفه العنوان:

 0629201082 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 السويس

 قصور الثقافة

 بيت كبريت

 2002 سنة التأسيس:
 

 كبريتقرية  العنوان:

 062/3273149 التليفون:  المكتبات؛ نادي ادب األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

 الغربية

 المساحات الثقافية

 مؤسسه بره الصندوق الثقافيه

 2013 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
بجوار  -شارع سعيد مع شارع االمام مسلم 

 الغربيه -طنطا  -صيدليه خليل 

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ نادي ادب؛ تعليم 

 موسيقي؛ محاضرات وندوات
 01098181383 - 01008260300 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

اإلشهار:حالة   مشهرة 
   

 

 

  



 الغربية

 المكتبات

 مكتبه ابو الغر

 1985 سنة التأسيس:
 

 الغربيه -مركز كفر الزيات  -ابو الغر  العنوان:

 040/2573716 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكتبه ابو صير

 2011 سنة التأسيس:
 

 الغربيه -سمنود  -ابو صير  العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ محاضرات 

 وندوات؛ نادي التكنولوجيا؛ نادي طفل
 040/2906887 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

اإلشهار:حالة   مشهرة 
   

 

 مكتبه ابيار

 1998 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
كفر الزيات  -بجوار مسجد العمرى  -ايبار 

 الغربيه -

 040/2580713 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 الغربية

 المكتبات

 الفرستقمكتبه 

 1986 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -طنطا   -مركز بسيون  -قريه الفرستق 

 الغربيه

 01146542209 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكتبه سميره موسى

 2002 سنة التأسيس:
 

 الغربيه -زفتى  -سنبو الكبرى  العنوان:

 040/5693317 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكتبه شرشابه

 2012 سنة التأسيس:
 

 الغربيه -مركز زفتى  -شرشابه  العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ نادي ادب؛ 

 محاضرات وندوات؛ نادي مرأة؛ نادي طفل
 01272345085 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 الغربية

 المكتبات

 مكتبه صرد

 2008 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
كيلو من 5طريق القناه السادسه على بعد 

 الغربيه -طنطا -قريه قطور 

 01061505522 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكتبه طنطا

 1900 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -طنطا -امام محالت هانو  -ميدان الساعه 

 الغربيه

 040/3332594 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكتبه كفر حجازى

 1988 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -المحله الكبرى  -قريه كفر حجازى 

 الغربيه

 01226734884 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 الغربية

 المكتبات

 مكتبه كال الباب

 1977 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -طنطا  -مركز السنطه  -كفر كال الباب 

 الغربيه

 040/5366454 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكتبه محله مرحوم

 2012 سنة التأسيس:
 

 الغربيه -مركز طنطا  -محله مرحوم  العنوان:

 040/3600253 التليفون:  المكتبات األنشطة:

المستهدفة:المجموعة   غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

  



 الغربية

 دور النشر

 دار الصحابه للتراث

 1950 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
خلف عمارات االوقاف  -ميدان الساعه 

 الغربيه -طنطا  -المستجده 

 01223780573 - 040/3331587 التليفون:  دور النشر األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

 الغربية

 قصور الثقافة

 بيت ثقافه السنطه

 1984 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
امام جراج مجلس المدينه  -شارع على الفار 

 الغربيه -طنطا  -مركز السنطه  -

 040/5463074 التليفون:  المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ نادي مرأة األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 الغربية

 قصور الثقافة

 بيت ثقافه القراشيه

 1970 سنة التأسيس:
 

 الغربيه -طنطا  -القراشيه  العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ نادي ادب؛ 

 محاضرات وندوات؛ نادي مرأة؛ نادي طفل
 040/5326974 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بيت ثقافه دهتور

 1980 سنة التأسيس:
 

 الغربيه -طنطا  -مركز دهتور  العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ محاضرات 

 وندوات
 040/5718929 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بيت ثقافه زفتى

 1976 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -زفتى  -خلف المطار  -شارع بركه السبع  

 الغربيه

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ فرقة مسرحية؛ 

 نادي ادب؛ محاضرات وندوات
 040/5700461 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 الغربية

 قصور الثقافة

 بيت ثقافه سعد الدين الشاذلى ببسيون

 1979 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -بسيون  -بجوار المطافى  -يوليو 23شارع 

 الغربيه

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ نادي ادب؛ 

 محاضرات وندوات؛ نادي مرأة؛ نادي طفل
 040/2737920 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بيت ثقافه قطور

 1982 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
بجوار مجلس مدينه قطور  -شارع المدارس 

 الغربيه -طنطا  -

 040/2753196 التليفون:  المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ فرقة مسرحية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بيت ثقافه كفر الزيات

 1982 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
عماره عثمان الدمياطى  -شارع الكورنيش 

 الغربيه -كفر الزيات  -

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ نادي ادب؛ نادي 

 مرأة
 040/2559187 التليفون: 

اإللكتروني:البريد   االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:  غير متاح 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 الغربية

 قصور الثقافة

 قصر ثقافه  طنطا

 1980 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -بجوار مصر الطيران  -شارع المتحف 

 الغربيه -طنطا

 األنشطة:

المسارح؛ المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ فرقة 

مسرحية؛ نادي ادب؛ تعليم موسيقي؛ نادي 

 التكنولوجيا؛ نادي مرأة

 040/3280250 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 قصر ثقافه المحله الكبرى

 1961 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
المحله  -امام البنك االهلى  -شارع محب 

 الغربيه -الكبرى 

 األنشطة:

فنون تشكيلية؛ فرقة المسارح؛ المكتبات؛ 

مسرحية؛ نادي ادب؛ محاضرات وندوات؛ 

 نادي مرأة؛ نادي طفل

 040/2232392 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

  



 القاهرة

 األدب

 فوكس

 2015 سنة التأسيس:
 

 وسط البلد -ش عماد الدين فوق اخر ساعة  العنوان:

 01115938787 التليفون:  فنون تشكيلية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 غير مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

 القاهرة

 الحرف اليدوية

Decoration Marble 

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -شارع الحجر امتداد شارع الجزائر 

 البساتين

 01110403881 التليفون:  الحرف اليدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 الحرف اليدوية

 ابداع لالنتيكات

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 شبرا2المنتزهشارع 4رقم العنوان:

 01025830089 - 01224779802 التليفون:  مشغوالت يدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 ابو العربى للسجاد اليدوى

 1990 سنة التأسيس:
 

 شارع جوهر القائد -السكه الجديده  العنوان:

 01221626733 - 01121282023 التليفون:  مشغوالت يدوية؛ صناعة سجاد يدوي األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 أبو سمرة

 1950 سنة التأسيس:
 

 كنيسة االفرنج بالموسكي  4حارة العنوان:

 0225937335 التليفون:  مشغوالت يدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  غير متاح المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 الحرف اليدوية

 احمد فهمى للفخار

 2005 سنة التأسيس:
 

 قريه الفخارين مصر القديمه العنوان:

 01223192068 التليفون:  صناعة فخار األنشطة:

المستهدفة:المجموعة   غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب 

 غير مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 أشرف هاشم

 1970 سنة التأسيس:
 

 الدرب األحمر -شارع الخيامية  18 العنوان:

 األنشطة:
الحرف اليدوية؛ صناعة سجاد يدوي؛ 

 صناعة كليم
 01005687206 التليفون: 

المستهدفة:المجموعة   غير متاح البريد اإللكتروني:  غير متاح 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 ال حبشى للتحف

 2010 سنة التأسيس:
 

 جسر السويس -شارع كمال حجاب 1رقم العنوان:

 01004027502 التليفون:  الحرف اليدوية األنشطة:

اإللكتروني:البريد   االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:  غير متاح 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 الحرف اليدوية

 ال مرزوق للتحف

 1980 سنة التأسيس:
 

 عزبه النخل -شارع بسيونى جمعه 20رقم العنوان:

 01007157192 التليفون:  الحرف اليدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

اإلشهار:حالة   مشهرة 
   

 

 سيد زكي /األحمدي 

 1940 سنة التأسيس:
 

 الدرب األخمر -شارع الخيامية  29 العنوان:

 01145646234 - 01229287129 التليفون:  مشغوالت يدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  غير متاح المجموعة المستهدفة:

 غير مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 الباستر ماجيك

 2013 سنة التأسيس:
 

 المعادى -دجله 204شارع9رقم العنوان:

 01223541403 - 01220332952 التليفون:  مشغوالت يدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 الحرف اليدوية

 البيت بيتك للتحف

 2010 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
حدائق  -شارع سكه عبد الرازق 1رقم

 المعادى

 01229369208 التليفون:  الحرف اليدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 والحرارياتالجمعية التعاونية اإلنتاجية لصناعة الفخار والخزف 

 2014 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
مدينة الفسطاط  -أ مدينة الحرف اليدوية 73

 مصر القديمة -

 01111298144 التليفون:  صناعة فخار األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  غير متاح المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 الحاج فؤاد خفاجي

التأسيس:سنة   غير متاح 
 

 القاهرة -شارع المعز بجوار متحف النسيج  العنوان:

 01002997756 التليفون:  المتاحف؛ فنون تشكيلية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 الحرف اليدوية

 الخياميه ستار

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 القاهره -الدرب االحمر  -شارع الخياميه  العنوان:

 01222699757 التليفون:  مشغوالت يدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 السعدني خطاط

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 المنيل -ش دار الصناعة  20 العنوان:

 0225319852 - 01146031579 التليفون:  الحرف اليدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 السيد مختار حامد السيد

 1970 سنة التأسيس:
 

 الدرب األحمر -شارع الخيامية  24 العنوان:

 0225102623 التليفون:  يدوية؛ صناعة سجاد يدوي مشغوالت األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  غير متاح المجموعة المستهدفة:

 غير مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 الحرف اليدوية

 الشيخ صالح للصاغه

 1993 سنة التأسيس:
 

 القاهره -الصاغه  -خان الخليلى  العنوان:

 األنشطة:
وصناعات مشغوالت يدوية؛ مشغوالت 

 نحاسية
 01228966155 - 0225881626 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 العالمية للخيام

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 شارع الخيامية الدرب األحمر العنوان:

 0106027108 - 0106937565 التليفون:  مشغوالت يدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  غير متاح المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 الفاروق

 1990 سنة التأسيس:
 

 شارع الخيامية الدرب األحمر 29 العنوان:

 01224530017 - 01225393531 التليفون:  مشغوالت يدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  غير متاح المجموعة المستهدفة:

 غير مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 الحرف اليدوية

 محسن سيد ملوخية /القاهرة الفاطمية 

 2000 سنة التأسيس:
 

 الدرب األحمر -شارع الخيامية  18 العنوان:

 األنشطة:
الحرف اليدوية؛ صناعة سجاد يدوي؛ 

 صناعة كليم
 01220323386 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  غير متاح المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 القلعة

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 القلعة -ش السلطان حسن  26 العنوان:

 التليفون:  الحرف اليدوية األنشطة:
01067844444 - 0225149476 - 

0225149475 

المستهدفة:المجموعة   غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 المؤسسه المصريه لالضائه والديكور والنحاس

 2005 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
مصر  -قريه الفخارين  -شارع قصر الشمع 

 القديمه

 األنشطة:
مشغوالت يدوية؛ صناعة سبح؛ مشغوالت 

 نحاسيةوصناعات 
 01001569734 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 الحرف اليدوية

 النافذه

 2010 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
مصر القديمه  -قريه الفخارين  17/18درب

 القاهره -

 01001336900 التليفون:  مشغوالت يدوية؛ صناعة اوراق األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 الورشة الفنية

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
حارة  -ممر الخواجة  -درب البرابرة 

 الموسكي -السادات 

 01118376666 التليفون:  الحرف اليدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 الورشة الفنية لتصنيع الصدف

 1970 سنة التأسيس:
 

 حوش قدم خلف جامع األزهر 28 العنوان:

 01110160072 - 01005549116 التليفون:  مشغوالت وصناعات صدفية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  غير متاح المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 الحرف اليدوية

 الورشة الفنية لمنتجات األصداف بخان الخاليلي

 1990 سنة التأسيس:
 

 شارع الكحكيين خلف الجامع األزهر العنوان:

 األنشطة:
مشغوالت يدوية؛ مشغوالت وصناعات 

 صناعات خشبيةصدفية؛ 
 01001495234 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  غير متاح المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 الورشة الفنية لمنتجات الصدف

 1981 سنة التأسيس:
 

 شارع الكحكين -زقاق السباعي  3 العنوان:

 01004756962 التليفون:  مشغوالت وصناعات صدفية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  غير متاح المجموعة المستهدفة:

 غير مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 الورشة الفنية لمنتجات خان الخليلي

 1950 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
خان ابو  -وكالة عزيزه  -حارة النسناس  10

 الموسكي -طافية 

 01110583870 التليفون:  الحرف اليدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 الحرف اليدوية

 الورشه الفنيه للصدف

 2000 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
الدرب  -شارع عبدهللا الجوانى 22رقم

 االحمر

 األنشطة:
مشغوالت يدوية؛ مشغوالت وصناعات 

 صدفية
 01140751747 / 0100664378 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 غير مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 الورشه الفنيه للطواحين

 1885 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
الدرب (تحت الربع سابقا)شارع احمد ماهر 

 االحمر

 01064770179 التليفون:  الحرف اليدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 غير مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 الورشه الفنيه لمنتجات خان الخليلى

 1990 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -شارع المعز لدين هللا الفاطمى 92رقم

 الجماليه

 األنشطة:
مشغوالت وصناعات مشغوالت يدوية؛ 

 نحاسية
 01005140374 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 غير مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 الحرف اليدوية

 انتيكا للتحف

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 شارع عبد الحميد الديب الخلفاوى67رقم العنوان:

 01282956469 التليفون:  الحرف اليدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 أوالد الشيخ

 1920 سنة التأسيس:
 

 شارع الخيامية الدرب األحمر 18 العنوان:

 التليفون:  مشغوالت يدوية األنشطة:
01225230603 - 01224828950 - 

0225122308 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  غير متاح المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 أوالد شومان للدعاية واإلعالن

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 شارع محمد علي من العتبة 157 العنوان:

 01006321127 - 01003446416 التليفون:  مشغوالت وصناعات نحاسية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  غير متاح المجموعة المستهدفة:

 غير مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 الحرف اليدوية

 بازار مصطفى حمامه

 1925 سنة التأسيس:
 

 القاهره -شارع المعز بالصاغه 87رقم العنوان:

 01118122812 التليفون:  مشغوالت يدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بلبل للتحف والمشغوالت القديمه

 1995 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
امام  -شارع المعز لدين هللا الفاطمى 

 القاهره -مستشفى قالوون 

 01281020763 التليفون:  الحرف اليدوية األنشطة:

المستهدفة:المجموعة   غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بيت السحيمى لتدريب وتعليم الحرف اليدويه

 2015 سنة التأسيس:
 

 شاره المعز لدين هللا الفاطمى العنوان:

 األنشطة:
الحرف اليدوية؛ مشغوالت وصناعات 

 نحاسية
 01119719677 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 الحرف اليدوية

 بيوت للديكور

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 القاهره الجديده -عمارات النجرس 175رقم العنوان:

 01111119099 - 01210361160 التليفون:  ديكور األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  الشباباالطفال؛  المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 (مهندس محي الدين حامد)تنت سنتر 

 1901 سنة التأسيس:
 

 الدرب األحمر -شارع الخيامية  18 العنوان:

 01223993565 - 0225069204 التليفون:  مشغوالت يدوية؛ صناعة سجاد يدوي األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  غير متاح المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 جاليري الناصر

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 الموسكي -سكة درب الجنينة  8 العنوان:

 0128049540 - 01224617322 التليفون:  الحرف اليدوية األنشطة:

اإللكتروني:البريد   االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:  غير متاح 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 الحرف اليدوية

 جاليري موريس عوض

 1995 سنة التأسيس:
 

 نوبار بجوار وزارة الداخلية  20شارع العنوان:

 01223332290 التليفون:  مشغوالت يدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 جالل بالل

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 خان الخليلي -أحمد باشا  العنوان:

 األنشطة:
مشغوالت يدوية؛ صناعة حلي؛ مشغوالت 

 وصناعات نحاسية
 0225927591 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 جمال وجدي علي

 1940 سنة التأسيس:
 

 الدرب األحمر -شارع الخيامية  18 العنوان:

 01227226097 التليفون:  مشغوالت يدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  غير متاح المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 الحرف اليدوية

 جمعيه الفسطاط للخزف والفخار

 2001 سنة التأسيس:
 

 مصر القديمه -منطقه الفخار الجديده  العنوان:

 01118216566 التليفون:  الحرف اليدوية؛ صناعة فخار األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 جودي للمنتجات السياحية والسجاد والكليم

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
الدرب  -بوابة المتولي  -شارع الخيامية  18

 األحمر

 األنشطة:
الحرف اليدوية؛ صناعة سجاد يدوي؛ 

 صناعة كليم
 01001499126 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  غير متاح المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 حسن شحاته للمصنوعات الجلديه

التأسيس:سنة   1999 
 

 القاهره -العتبه  -كوم الشيخ سالمه  العنوان:

 01143858669 التليفون:  مشغوالت يدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 الحرف اليدوية

 حسن قدري

 1990 سنة التأسيس:
 

 المغربلين الدرب األحمرشارع  4 العنوان:

 األنشطة:
مشغوالت يدوية؛ صناعة سجاد يدوي؛ 

 صناعة كليم
 01142921229 - 01221174802 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  غير متاح المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 خالد زكى للتحف

 1814 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
امام مسجد السلطان  -شارع المعز لدين هللا 

 برقوق

 01009694591 التليفون:  مشغوالت يدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 خلفاء للصدف

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -خان الخليلى  -وكاله السلحدار  5رقم

 القاهره

 0225904844 التليفون:  مشغوالت وصناعات صدفية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 الحرف اليدوية

 خياميه أرت

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -الدرب االحمر  -شارع الخياميه 29رقم

 القاهره

 01142921299 - 01221174802 التليفون:  مشغوالت يدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 دار العروبه للهدايا التذكاريه

 1965 سنة التأسيس:
 

 الرفاعىشارع القلعه بجوار جامع  22 العنوان:

 25108310 - 0122764083 التليفون:  مشغوالت يدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 رجب رزق للتحف

 2003 سنة التأسيس:
 

 القاهره -شارع خان الخليلى 7رقم العنوان:

 األنشطة:
يدوية؛ مشغوالت وصناعات مشغوالت 

 نحاسية
 01277667755 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 الحرف اليدوية

 ريتش وود

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 القاهره -ابو رواش  -مجمع تكنو فالى  العنوان:

 0235391499 التليفون:  الحرف اليدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 زكى فؤاد بطرس

 1995 سنة التأسيس:
 

 القاهره -خان الخليلى  العنوان:

 0223807558 / 0225904153 التليفون:  الحرف اليدوية؛ صناعة حلي األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 زينهم للفخار

 2005 سنة التأسيس:
 

 23قريه الفخارين مصر القديمه وحده العنوان:

 01224108317 التليفون:  صناعة فخار األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 غير مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 الحرف اليدوية

 سالم ارت للتراث االسالمى

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
خلف الجامع  -شارع محمد عبده 27رقم

 االزهر

 0105075659 التليفون:  مشغوالت يدوية األنشطة:

اإللكتروني:البريد   االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:  غير متاح 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 شركة العسكري

 1950 سنة التأسيس:
 

 شارع المعز لدين هللا الفاطمي 141 العنوان:

 التليفون:  مشغوالت وصناعات نحاسية األنشطة:
0225904042 - 0225885247 - 

01223431120 

اإللكتروني:البريد   غير متاح المجموعة المستهدفة:  غير متاح 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 شركه االمانه للنحاس

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -شارع المعز لدين هللا الفاطمى 99رقم

 القاهره -الجماليه 

 األنشطة:
مشغوالت يدوية؛ مشغوالت وصناعات 

 نحاسية
 01065116336 / 01001248531 التليفون: 

المستهدفة:المجموعة   غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب 

 غير مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 الحرف اليدوية

 شركه النحاس المصريه

 1976 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
-شارع المعز لدين هللا الفاطمى  99رقم

 الجماليه

 التليفون:  مشغوالت وصناعات نحاسية األنشطة:
01006050823 / 01008876655 / 

0225930284 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 شركه الوزان للمشغوالت اليدويه

 1980 سنة التأسيس:
 

 القاهره -الغوريه  -حاره الرسام  2رقم العنوان:

 01003061198 التليفون:  مشغوالت يدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 شركه ناجى للزجاج والديكور

 1985 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
شارع جوزيف تيتو متفرع من شارع 16رقم

 السندباد

 0226218992 التليفون:  زجاج معشق األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 الحرف اليدوية

 شيخ الفخارين

 2009 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
مصر  -قصر الشمع  -قريه الفخارين 

 القديمه

 01003326752 التليفون:  صناعة فخار األنشطة:

اإللكتروني:البريد   االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:  غير متاح 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 طارق الصفطي

 1980 سنة التأسيس:
 

 الدرب األحمر -شارع الخيامية  29 العنوان:

 01226168232 التليفون:  الحرف اليدوية؛ صناعة كليم األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  غير متاح المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 طارق سعودي درويش

 1975 سنة التأسيس:
 

 الدرب األحمر -شارع الخيامية  18 العنوان:

 األنشطة:
الحرف اليدوية؛ صناعة سجاد يدوي؛ 

 صناعة كليم
 01224648017 - 026569522 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  غير متاح المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 الحرف اليدوية

 عبد الظاهر بوكستار

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 شارع الشيخ محمد عبده خلف األزهر 31 العنوان:

 األنشطة:
مشغوالت يدوية؛ صناعة اوراق؛ توثيق 

 تراثي
 غير متاح التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  غير متاح المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 عربي الزين

 2000 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
شارع الصاغه امام مستشفى قالوون 99رقم

 القاهره -

 األنشطة:
الحرف اليدوية؛ مشغوالت وصناعات 

 نحاسية
 01121048345 / 0225900843 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 عصام علي خليل

 1890 سنة التأسيس:
 

 شارع الخيامية الدرب األحمر 25 العنوان:

 01221174801 - 01154778554 التليفون:  الحرف اليدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  غير متاح المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 الحرف اليدوية

 الزجاجعصامكو للرسم على 

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 المقطم -شارع االهرام 3رقم  العنوان:

 0225080405 التليفون:  زجاج معشق األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 عنبر لمنتجات خان الخليلى

 2009 سنة التأسيس:
 

 شارع جوهر القائد -السكه الجديده  العنوان:

 0111322 التليفون:  مشغوالت يدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 غير مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 فضيات الكينج

 1990 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -حارة اليهود  -خان ابو طافية  27

 الموسكي

 01069372592 - 01222730364 التليفون:  الحرف اليدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 الحرف اليدوية

 فضيات المعز

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 شارع المعز لدين هللا الفاطمي 121 العنوان:

 0225908930 - 01005190981 التليفون:  نحت؛ مشغوالت يدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 فن الخيامية

 1980 سنة التأسيس:
 

 امام باب زويلة -شارع الخيامية  29 العنوان:

 التليفون:  الحرف اليدوية األنشطة:
01204133112 - 01063145779 - 

01008146350 - 01283166450 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  غير متاح المجموعة المستهدفة:

 غير مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 فوزي علي حسن وولده محمد

 1900 سنة التأسيس:
 

 شارع الخيامية الدرب الحمر 18 العنوان:

 01094439172 - 01064670303 التليفون:  اليدويةالحرف  األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  غير متاح المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 الحرف اليدوية

 كيرو أرت

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 شارع محمد حسن الجمل مدينه نصر7رقم العنوان:

 01001192723 - 01222675555 التليفون:  الحرف اليدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 الند للبرديات

 1975 سنة التأسيس:
 

 القاهره -خان الخليلى  -السكه الجديده  العنوان:

 01227499966 - 022590647 التليفون:  صناعة اوراق؛ طباعة يدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 لؤلؤه االزهر الشريف لالعمال اليدويه

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
خلف الجامع  -شارع درب االتراك 3رقم

 االزهر

 األنشطة:
مشغوالت وصناعات الحرف اليدوية؛ 

 صدفية؛ مشغوالت وصناعات نحاسية
 0225107660 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 الحرف اليدوية

 مجدي حسن

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 شارع خان جعفر 8 العنوان:

 01224329415 التليفون:  مشغوالت يدوية؛ صناعة سبح األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 سامح سليمان يوسف /محالت الخيام 

 1995 سنة التأسيس:
 

 الدرب األحمر -شارع الخيامية  18 العنوان:

 01278118455 - 0120659789 التليفون:  مشغوالت يدوية؛ صناعة سجاد يدوي األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  غير متاح المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 محي الدين رجب

 1901 سنة التأسيس:
 

 شارع الخيامية الدرب األحمر 18 العنوان:

 02225102526 - 01223993565 التليفون:  مشغوالت يدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  غير متاح المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 الحرف اليدوية

 مركز الحرف التقليديه بالفسطاط

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
شارع االمام بجوار مسجد عمرو بن  1رقم

 الفسطاط -العاص 

 0223633018 التليفون:  الحرف اليدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مركز الرحمة لعمل كسوة الكعبة واآلية القرآنية والسيرما

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 الدرب األحمر -شارع الدردير  8 العنوان:

 األنشطة:
سجاد يدوي؛ الحرف اليدوية؛ صناعة 

 صناعة كليم
 01003053271 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 غير مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 ضياء للنحت والخزف.مركز د

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 قريه الفخارين مصر القديمه العنوان:

 01001167030 التليفون:  نحت؛ صناعة فخار األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 غير مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 الحرف اليدوية

 مصنع الفخار

 2005 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -فى منطقه مارجرجس  17/18درب

 القاهره

 01227880475 - 01128966888 التليفون:  صناعة فخار األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مصنع ام ابراهيم

 1985 سنة التأسيس:
 

 حى السيدة زينب -شارع السد  العنوان:

 011155159750 التليفون:  مشغوالت يدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مصنع جمال حديده

 1950 سنة التأسيس:
 

 حوش قدم خلف جامع األزهر 28 العنوان:

 األنشطة:
الحرف اليدوية؛ مشغوالت وصناعات 

 صدفية
 01006730635 - 01270095494 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  متاحغير  المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 الحرف اليدوية

 مصنع شاكر للمصوغات

 1980 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
خان ابو  -شارع المقاصين بالصاغة  20

 حارة اليهود -طاقية 

 0225922279 - 01200008008 التليفون:  الحرف اليدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  الشباب االطفال؛ المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 معرض صالح الدين للنحت على الرخام

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 (تحت الربع سابقا)شارع احمد ماهر15رقم العنوان:

 01222966940 التليفون:  نحت؛ الحرف اليدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  الشباباالطفال؛  المجموعة المستهدفة:

 غير مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكه للسبح

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 القاهره -بجوار مسجد الحسين  -الحسين  العنوان:

 01111398096 التليفون:  صناعة سبح األنشطة:

 متاحغير  البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 الحرف اليدوية

 مؤسسة احمد نجيب احمد

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 شارع الخيامية الدرب االحمر 17 العنوان:

 01110936043 - 01009282323 التليفون:  مشغوالت يدوية؛ صناعة سجاد يدوي األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  غير متاح المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مؤسسه الجماليه للسبح

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 القاهره -بجوار مسجد الحسين  -الحسين  العنوان:

 025922827 التليفون:  صناعة سبح األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مؤسسه محمد بدر لالعمال اليدويه

 1965 سنة التأسيس:
 

 الصاغه -خان الخليلى  العنوان:

 األنشطة:
مشغوالت يدوية؛ صناعة فخار؛ توثيق 

 تراثي؛ مشغوالت وصناعات نحاسية
 01285197331 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

اإلشهار:حالة   مشهرة 
   

 



 القاهرة

 الحرف اليدوية

 مون اليت

 1985 سنة التأسيس:
 

 السكه الجديده -شارع جوهر القائد 64رقم العنوان:

 0225909159 التليفون:  الحرف اليدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 ورشة ابناء الدوقي

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 الخليفة -شارع المظفر  10 العنوان:

 01222178899 التليفون:  الحرف اليدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 ورشة احمد تنورة

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 الزاوية الحمرا -شارع سكة الوايلي  العنوان:

 01126526887 التليفون:  الحرف اليدوية؛ الرقص األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 الحرف اليدوية

 ورشة احمد سيد محمد

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 الجمالية -زاوية االربعين العنوان:

 01226373572 التليفون:  مشغوالت وصناعات نحاسية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 ورشة احمد محمد احمد

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 امام الكحكيين -شارع الغورية  36 العنوان:

 0225101331 - 012247767500 التليفون:  الحرف اليدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 ورشة اسامة رمضان

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 الموسكي -الصاغة  -خان ابو طاقية  29 العنوان:

 01282152417 التليفون:  الحرف اليدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 الحرف اليدوية

 ورشة الحاج محمد بالغة

 1990 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
متفرع من او نهاية شارع  -بركة الفيل 

 الخيامية

 01001006597 التليفون:  الحرف اليدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 ورشة الخطاط

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 التبن -شارع وسط المساكن  العنوان:

 01009913899 التليفون:  الحرف اليدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  الشباباالطفال؛  المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 ورشة السالمة

 1950 سنة التأسيس:
 

 باب زويلة -حى الرابع  العنوان:

 01090190057 التليفون:  مشغوالت وصناعات نحاسية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 الحرف اليدوية

 ورشة الهدهد

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 منطقة قايتباي -شارع السوق  3 العنوان:

 01281153254 التليفون:  الحرف اليدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 ورشة ام النور

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -حارة اليهود  -خان ابو طافية  27،29،31

 الموسكي

 01225152035 - 01285676435 التليفون:  الحرف اليدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 ورشة اوالد المرشدي

 1940 سنة التأسيس:
 

 الجمالية -الدراسة  -شارع برج الطف  12 العنوان:

 01020863146 التليفون:  الحرف اليدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 الحرف اليدوية

 ورشة ايمن بشرى

 2005 سنة التأسيس:
 

 وكالة الشيخ لطفي خان ابو طقيه بالموسكي العنوان:

 01229446546 التليفون:  مشغوالت يدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  غير متاح المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 ورشة جلود االمانة

 1958 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -قصبة رضوان امام بوابة المتولي  5

 الدرب االحمر

 01224509005 التليفون:  الحرف اليدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 ورشة حنفي سيد

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 وسط البلد -ش جواد حسني  8 العنوان:

 01225168997 التليفون:  الحرف اليدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 الحرف اليدوية

 ورشة خالد الخطاط

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 بالمقطم اإلسكندريةمساكن  6بلوك  العنوان:

 01005063776 التليفون:  الحرف اليدوية األنشطة:

المستهدفة: المجموعة  غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 ورشة سمير لطالء المعادن وخان الخليلي

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -شارع المعز لدين هللا الفاطمي   92

 الجمالية

 01009270833 التليفون:  مشغوالت وصناعات نحاسية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 غير مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 ورشة عرفه أبو عمار

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 وكالة بزارعة بالجمالية العنوان:

 األنشطة:
مشغوالت يدوية؛ صناعة فخار؛ مشغوالت 

 وصناعات نحاسية
 01122257400 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 الحرف اليدوية

 ورشة عمرو الوكيل

 1995 سنة التأسيس:
 

 البساتين -عزبة خير هللا  العنوان:

 01000119177 التليفون:  الحرف اليدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 ورشة عيد االمام

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 وكاله الشيخ لطفي خان أبو طقيه بالموسكي العنوان:

 01125822877 التليفون:  مشغوالت يدوية؛ فنون تشكيلية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  غير متاح المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 ورشة عيد النقاش

 1983 سنة التأسيس:
 

 قبالة الشيخ لطفي خان أبو طقيه بالموسكي العنوان:

 01118898397 التليفون:  الحرف اليدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  غير متاح المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 الحرف اليدوية

 ورشة فايف جولد

 1985 سنة التأسيس:
 

 الصاغة -خان ابو طاقية  27 العنوان:

 01222349841 - 01287303032 التليفون:  الحرف اليدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 ورشة مجدي طه يونس و أوالده

 1975 سنة التأسيس:
 

 سكة درب الجنينه بالموسكي 10 العنوان:

 01228221832 التليفون:  ديكور؛ مشغوالت يدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  غير متاح المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 ورشة مسعد الخطاط

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -ش كمال متفرع من شارع محمود عمار 

 عزبة الهجانة

 01006457357 التليفون:  الحرف اليدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 الحرف اليدوية

 ورشة مشغوالت نحاسية وفضية

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 الجمالية -شارع المعز لدين هللا الفاطمي  92 العنوان:

 01016767674 التليفون:  مشغوالت يدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 ورشة مصطفى امين

 2000 سنة التأسيس:
 

 طقيه بالموسكيوكالة الشيخ لطفي خان ابو  العنوان:

 01111783695 التليفون:  مشغوالت يدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  غير متاح المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 ورشه ااوالد عيد سعيد مرسال للبراميل الخشبيه

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
باب  -تحت الربع  -شارع احمد ماهر 86رقم

 الخلق

 0225110717 / 0101635567 التليفون:  صناعات خشبية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 الحرف اليدوية

 ورشه ابراهيم وصالح للفخار

 1978 سنة التأسيس:
 

 مصر القديمه -منطقه الفخار الجديده  العنوان:

 01227646304 التليفون:  مشغوالت يدوية؛ صناعة فخار األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 غير مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 ورشه االحجار الكريمه بالجماليه

 1975 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -شارع المعز لدين هللا الفاطمى 92رقم

 الجماليه

 01065609058 التليفون:  الحرف اليدوية؛ صناعة سبح األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 غير مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 ورشه االمين للمشغوالت النحاسيه

 1965 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
خلف الجامع  -شارع السباعى  6رقك

 االزهر

 األنشطة:
الحرف اليدوية؛ مشغوالت وصناعات 

 نحاسية
 01001533789 / 01005744797 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 الحرف اليدوية

 ورشه الحاج ابراهيم ذكى حسن

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
شارع على باشا ابراهيم متفرع من شارع 

 القلعه

 01001596626 التليفون:  مشغوالت يدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 ورشه الحاج طارق اسعد لصناعه ليى الشيشه

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -حاره السنانين متفرع من شارع المعز 

 القاهره

 01152649852 التليفون:  مشغوالت يدوية؛ صناعة الشيشة األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 للفخارورشه الحاج عادل زهدى 

 1965 سنة التأسيس:
 

 مصر القديمه -منطقه الفخار الجديده  العنوان:

 01226365464 التليفون:  صناعة فخار األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 غير مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 الحرف اليدوية

 ورشه الحاج عبده حسن الحلوانى

التأسيس:سنة   1975 
 

 القاهره -الجماليه  -درب المسمط  العنوان:

 األنشطة:
مشغوالت يدوية؛ مشغوالت وصناعات 

 نحاسية
 01018830525 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 الخشب ورشه الحاج على البراملجى للبراميل

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 باب الخلق -تحت الربع  -درب فايد  1رقم العنوان:

 0225116373 / 01001807761 التليفون:  صناعات خشبية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 الوهاب للصدفورشه السيد احمد عبد 

 1935 سنة التأسيس:
 

 الدرب االحمر -شارع ابوحريبه 15رقم العنوان:

 األنشطة:
الحرف اليدوية؛ مشغوالت وصناعات 

 صدفية
 01223223600 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 الحرف اليدوية

 ورشه الصدف

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
الدرب االحمر  -أ حيضان الموصلى 29رقم

 القاهره-

 األنشطة:
مشغوالت يدوية؛ مشغوالت وصناعات 

 صدفية
 0225125412 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 االهلىورشه الفخار 

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 مصر القديمه -منطقه الفخار الجديده  العنوان:

 01001521577 التليفون:  مشغوالت يدوية؛ صناعة فخار األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 ورشه الفسطاط للفخار والخزف

 1969 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
مدينه  -ه مدينه الحرف اليدويه 75رقم

 مصر القديمه -الفسطاط 

 01124445140 / 01001489803 التليفون:  مشغوالت يدوية؛ صناعة فخار األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 الحرف اليدوية

 ورشه المعز للنحاس

 2009 سنة التأسيس:
 

 شارع المعز لدين هللا الفاطمى75رقم العنوان:

 األنشطة:
مشغوالت يدوية؛ مشغوالت وصناعات 

 نحاسية
 01154391251 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 المهندس عادل عبد الدايمورشه 

 1980 سنة التأسيس:
 

 الحسين -شارع التمبكشيه  العنوان:

 األنشطة:
الحرف اليدوية؛ مشغوالت وصناعات 

 نحاسية
 01114944548 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 على النحاسورشه النقش 

 2005 سنة التأسيس:
 

 الجماليه -درب الطبالوى  العنوان:

 األنشطة:
الحرف اليدوية؛ مشغوالت وصناعات 

 نحاسية
 01225455748 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 غير مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 الحرف اليدوية

 اليدوى ورشه ايام زمان للسجاد

 1920 سنة التأسيس:
 

 شارع الخياميه امام بوابه زويله29رقم العنوان:

 01288408878 التليفون:  صناعة سجاد يدوي؛ صناعة كليم األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 ورشه ثروت للنحاس

التأسيس:سنة   غير متاح 
 

 العنوان:
 -شارع المعز لدين هللا الفاطمى 54رقم

 الجماليه

 األنشطة:
مشغوالت يدوية؛ مشغوالت وصناعات 

 نحاسية
 01227874856 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 حسن للفضه والنحاسورشه حسين احمد 

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -الجماليه  -شارع المعز لدين هللا الفاطمى 

 القاهره

 األنشطة:
الحرف اليدوية؛ صناعة حلي؛ مشغوالت 

 وصناعات نحاسية
 01115880576 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 الحرف اليدوية

 ورشه حسين سيد حسن للفخار

 1963 سنة التأسيس:
 

 مصر القديمه -منطقه الفخار الجديده  العنوان:

 01005732673 التليفون:  الحرف اليدوية؛ صناعة فخار األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

اإلشهار:حالة   غير مشهرة 
   

 

 ورشه خالد محمد سيد

 1983 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -شارع ابو بهاء من عقبه الصباغ 30رقم

 الخصوص

 األنشطة:
مشغوالت يدوية؛ مشغوالت وصناعات 

 نحاسية
 01009530998 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 غير مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 ورشه صياغه لالعمال النحاسيه

 1975 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -شارع المعز لدين هللا الفاطمى  92رقم

 القاهره -الجماليه 

 األنشطة:
مشغوالت يدوية؛ مشغوالت وصناعات 

 نحاسية
 01270369972 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 غير مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 الحرف اليدوية

 ورشه طارق مصطفى السنوسى للصدف

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 الدرب االحمر -درب المحروق 20رقم العنوان:

 األنشطة:
مشغوالت يدوية؛ مشغوالت وصناعات 

 صدفية
 01225680725 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  الشباباالطفال؛  المجموعة المستهدفة:

 غير مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 ورشه عادل الديب لالعمال اليدويه

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 مصر القديمه -منطقه الفخارين الجديده  العنوان:

 01003493963 التليفون:  الحرف اليدوية؛ صناعة فخار األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 غير مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 ورشه عبد الظاهر

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -االزهر  -شارع محمد عبده  31رقم

 القاهره

 0225118041 التليفون:  مشغوالت يدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 الحرف اليدوية

 ورشه عمرو ازخرفه وحفر الزجاج

 1987 سنة التأسيس:
 

 المأله -دار السالم  -شارع التونسى 26رقم العنوان:

 01063439573 التليفون:  زجاج معشق األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 غير مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 ورشه كرم ابوزيد

 1995 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -وكاله بازرعه متفرع من شارع المعز 

 القاهره -الحسين 

 األنشطة:
الحرف اليدوية؛ مشغوالت وصناعات 

 نحاسية
 01201028092 التليفون: 

اإللكتروني:البريد   االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:  غير متاح 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 ورشه محمد ابراهيم محمد

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 شارع الدرب االصفر القاهره3رقم العنوان:

 األنشطة:
الحرف اليدوية؛ مشغوالت وصناعات 

 نحاسية
 01202904326 التليفون: 

اإللكتروني:البريد   االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:  غير متاح 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 الحرف اليدوية

 ورشه محمد عبد الرازق مرسى

 1995 سنة التأسيس:
 

 الدرب االحمر -شارع ابو حريبه 26رقم العنوان:

 01225989309 التليفون:  مشغوالت يدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 غير مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 ورشه مالك سمير

 1994 سنة التأسيس:
 

 مصر القديمه -منطقه الفخار الجديده  العنوان:

 01224566541 التليفون:  الحرف اليدوية؛ صناعة فخار األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرةغير  حالة اإلشهار:
   

 

 ورشه وجيه محمد على للنحاس

 1970 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -شارع المعز لدين هللا الفاطمى 99رقم

 الجماليه

 األنشطة:
مشغوالت يدوية؛ مشغوالت وصناعات 

 نحاسية
 0225914780 / 01001517644 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 الحرف اليدوية

 ورشه ياسر للفخار

 1988 سنة التأسيس:
 

 مصر القديمه -منطقه الفخار الجديده  العنوان:

 01112919283 التليفون:  مشغوالت يدوية؛ صناعة فخار األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

اإلشهار:حالة   غير مشهرة 
   

 

 ورشه يوسف طه للصاغه والسبح

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 القاهره -شارع الدرب االصفر 3رقم العنوان:

 األنشطة:
مشغوالت يدوية؛ صناعة سبح؛ صناعة 

 حلي؛ مشغوالت وصناعات نحاسية
 01223176753 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 وصف مصر

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
شارع المعز لدين هللا  -حارة بيت القاضي 

 الفاطمي

 0225921759 التليفون:  مشغوالت يدوية؛ فنون تشكيلية؛ تعليم رسم األنشطة:

اإللكتروني:البريد   الشباب المجموعة المستهدفة:  غير متاح 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 الحرف اليدوية

 وفيق شديد للبرديات

 2009 سنة التأسيس:
 

 خان الخليلي -سكة البادستان  6 العنوان:

 األنشطة:
مشغوالت يدوية؛ صناعة اوراق؛ فنون 

 تشكيلية
 0225902142 التليفون: 

 متاحغير  البريد اإللكتروني:  الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

 القاهرة

 الدعاية واإلعالن

 للدعاية واالعالن 151

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -المعادى الجديده  -شارع النصر  27رقم

 القاهره

 0227544070 التليفون:  دور النشر؛ الطباعة األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 الدعاية واإلعالن

twins media 

 2005 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
الشارع الجديد في شبرا الخيمة بالقاهرة 

 الكبرى

 01220127566 التليفون:  الدعاية واإلعالن األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  الشباب المجموعة المستهدفة:

اإلشهار: حالة  مشهرة 
   

 

 برنت هاوس

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 شبرا -روض الفرج حى الساحل 74رقم العنوان:

 01027118887 التليفون:  الطباعة األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 شركه سمارت برنت

التأسيس:سنة   2005 
 

 ميدان المطريه -مبنى الصحه  العنوان:

 01112836523 التليفون:  الدعاية واإلعالن األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 الدعاية واإلعالن

 محمد رؤوف ديزاينر

 2010 سنة التأسيس:
 

 غير متاح العنوان:

 01144671071 التليفون:  الدعاية واإلعالن؛  صناعة األفالم األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  الشباب المجموعة المستهدفة:

 غير مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 معادى بلوتينج سنتر

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
شارع المختار متفرع من شارع 3رقم

 المعادى -الجزائر 

 01287211388 - 0225167622 التليفون:  الطباعة؛ صناعات سمعية وبصرية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مؤسسه طيبه لالعالن

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 القاهره-شارع المعز لدين هللا الفاطمى  العنوان:

 01222857323 التليفون:  الدعاية واإلعالن األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 



 القاهرة

 الطباعة

 الشركه العربيه الحديثه

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
خلف  -شارع المنطقه الصناعيه 47رقم

 العباسيه -الهندسه 

 026823792 التليفون:  الطباعة؛ توثيق تراثي األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 الشيماء للطباعه والدعايه واالعالن

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
حدائق  -شارع السيخ محمد البابلى 33رقم

 القبه

 0226823777 التليفون:  دور النشر؛ الطباعة األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 القاضي الخطاط

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
السيدة  -شارع منصور  تقاطع المبتديان  2

 زينب

 0227961129 التليفون:  فنون تشكيلية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  غير متاح المجموعة المستهدفة:

 غير مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 الطباعة

 المعادى للطباعه

 1990 سنة التأسيس:
 

 القاهره -المعادى 155شارع 11رقم العنوان:

 01274062222 - 0225248947 التليفون:  الطباعة؛ طباعة يدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 المؤسسة االهلية لألجهزة العلمية و مهمات المكاتب

 1976 سنة التأسيس:
 

 شارع فهمي 19 -باب اللوق  العنوان:

 01111918144 التليفون:  دور النشر؛ الطباعة األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 المؤسسه العربيه الحديثه

 1960 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -منشيه البكرى  -شارع االسحاقى 4رقم

 الجديدهمصر 

 01223117730 التليفون:  دور النشر؛ الطباعة األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 الطباعة

 جرانت جاليرى

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 رقم شارع الجمهوريه عابدين وسط البلد العنوان:

 0223916769 التليفون:  فنون تشكيلية الطباعة؛ األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 دار االثار للطباعه

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 عين شمس -شارع منشيه التحرير 28رقم العنوان:

 026363787 التليفون:  الطباعة األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 دار السالم للطباعه والنشر

 1973 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
بجوار  -شارع االزهر الرئيسى 120رقم

 مستشفى الحسين

 0225932820 / 0222741578 التليفون:  دور النشر األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 الطباعة

 دار بن الجوزى للطباعه والنشر والتوزيع

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 خلف الجامع االزهر -درب االتراك  5رقم العنوان:

 0225061903 / 0225061621 التليفون:  دور النشر؛ الطباعة األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 شركه الشمرلى

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 القاهره -كامل صدقى 10رقم العنوان:

 025904015 التليفون:  الطباعة األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 متروبول للطباعة و أعمال الكرتون

 1939 سنة التأسيس:
 

 11عطفة الهدارة  -عابدين  العنوان:

 غير متاح التليفون:  دور النشر؛ الطباعة األنشطة:

اإللكتروني:البريد   االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:  غير متاح 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 الطباعة

 مرسم د يحيى عبده

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 غير متاح العنوان:

 غير متاح التليفون:  الطباعة؛ فنون تشكيلية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مطابع الدريني الكبير

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 أرض شريف في عابدين 15 العنوان:

 0223903270 التليفون:  الدعاية واإلعالن؛ دور النشر؛ الطباعة األنشطة:

 adel.elderiny@yahoo.com البريد اإللكتروني:  الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 اللوتسمطابع 

 1921 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -الفجاله  -شارع كمال صدقى 38رقم

 القاهره

 0225909363 التليفون:  الطباعة األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 الطباعة

 مطبعة الفتوح

 1908 سنة التأسيس:
 

 السيدة زينب -شارع خيرت  87 العنوان:

 التليفون:  الطباعة األنشطة:
01005169024 - 01226027147 - 

0222040018 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  غير متاح المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مطبعة النصر

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 ريحانشارع الشيخ  71 -عابدين  العنوان:

 0223933028 التليفون:  الطباعة األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مطبعه الوحده العربيه

 1969 سنة التأسيس:
 

 القاهره -الظاهر  -درب الجامع  11رقم العنوان:

 0225908162 التليفون:  دور النشر؛ الطباعة األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 الطباعة

 مطبعه مصطفى البابى الحلبى

 1859 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -الدراسه  -ميدان مصنع الطربيشى  2رقم

 القاهره

 025106322 التليفون:  الطباعة األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مؤسسه نهضه مصر للطباعه

 1938 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -الفجاله  -شارع كامل صدقى 18رقم

 القاهره

 0225908895 التليفون:  دور النشر؛ الطباعة األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

  



 القاهرة

 المتاحف

M.Y 

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 السكة الجديدة -شارع جوهر القائد  - 73 العنوان:

 01228903324 - 0100193594 التليفون:  المتاحف؛ فنون تشكيلية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 المتحف الجيولوجي المصري

 1901 سنة التأسيس:
 

 أمام نادي نقابة المحامين -محطة الزهراء  العنوان:

 0225240916 التليفون:  المتاحف األنشطة:

المستهدفة:المجموعة   غير متاح البريد اإللكتروني:  غير متاح 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 المتحف الحربى القومى

 1946 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -االباجيه  -داخل قلعه صالح  االيوبى 

 القاهره

 02/25119619 التليفون:  المتاحف األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 المتاحف

 المتحف الفن المصري الحديث

 1991 سنة التأسيس:
 

 دار األوبرا المصرية العنوان:

 6-02237666665 التليفون:  المتاحف األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  غير متاح المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 المتحف الفنى االسالمى

 1903 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
ش بورسعيد امام مديرية  -ميدان باب الخلق 

 امن القاهرة

 0223909930 التليفون:  المتاحف األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 القبطىالمتحف 

 1910 سنة التأسيس:
 

 مصر القديمه -مارجرجس  العنوان:

 0226328766 التليفون:  المتاحف األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 المتاحف

 المتحف المصري

 1901 سنة التأسيس:
 

 ميدان التحرير العنوان:

 غير متاح التليفون:  المتاحف األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  غير متاح المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 المدرسة الكاملية

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 شارع المعز لدين هللا الفاطمي العنوان:

 غير متاح التليفون:  المتاحف األنشطة:

المستهدفة:المجموعة   غير متاح البريد اإللكتروني:  غير متاح 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بازار الملك الصالح

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
بجوار مستشفى  -شارع المعز لدين هللا 

 قالوون

 0225892747 التليفون:  المتاحف األنشطة:

اإللكتروني:البريد   غير متاح المجموعة المستهدفة:  غير متاح 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 المتاحف

 بقايا مدرسة الظاهر بيبرس البندقداري

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 شارع المعز لدين هللا الفاطمي العنوان:

 غير متاح التليفون:  المتاحف األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  غير متاح المجموعة المستهدفة:

اإلشهار:حالة   مشهرة 
   

 

 جاليري بهاء

 1945 سنة التأسيس:
 

 شارع البستان 28 -باب اللوق  العنوان:

 01001500860 التليفون:  معرض؛ فنون تشكيلية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 جامع الحاكم بأمر هللا

التأسيس:سنة   غير متاح 
 

 العنوان:
امتداد شارع المعز لدين  -الدرب األصفر 

 هللا الفاطمي

 غير متاح التليفون:  المتاحف األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  غير متاح المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 المتاحف

 جامع الظاهر بيبرس

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 منطقة الظاهر -ميدان األزهر  العنوان:

 غير متاح التليفون:  المتاحف األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  غير متاح المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 حسني مصطفى حسن

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 القاهرة -خان الخليلي  العنوان:

 0225918316 التليفون:  المتاحف األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  غير متاح المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 عاشور

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 ربع السلحدار 5 -خان الخليلي  العنوان:

 01007541136 التليفون:  المتاحف األنشطة:

اإللكتروني:البريد   الشباب المجموعة المستهدفة:  غير متاح 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 المتاحف

 عمر جروب

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 السكة الجديدة -جوهر القائد 73ش  العنوان:

 01274790553 - 01229222145 التليفون:  المتاحف األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 قصر الفنون

 1992 سنة التأسيس:
 

 دار االوبرا المصرية العنوان:

 التليفون:  المتاحف؛ ورش عمل األنشطة:
0227368796 - 0227367628 - 

0227367627 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 فهمىقصر عائشه 

 1958 سنة التأسيس:
 

 الزمالك -شارع المعهد السويسرى  العنوان:

 02/27398131 التليفون:  المتاحف؛ معرض؛ فنون تشكيلية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 المتاحف

 متاحف قصر عابدين

 متاح غير سنة التأسيس:
 

 العنوان:
ميدان  -شارع مصطفى عبد الرازق 

 الجمهوريه

 0223916909 التليفون:  المتاحف األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 متحف االسلحه

 1928 سنة التأسيس:
 

 القاهره -داخل قصر عابدين  العنوان:

 0223916909 التليفون:  المتاحف األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 متحف البرديات

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 خان الخليلي -  36خان عزام  العنوان:

 01001784701 التليفون:  المتاحف؛ صناعة اوراق األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 المتاحف

 متحف الجزيره

 1957 سنة التأسيس:
 

 الزمالك -داخل دار االوبرا المصريه  العنوان:

 02/27370598 التليفون:  المتاحف األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  الشباب االطفال؛ المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 متحف الحضارة المصرية

 1999 سنة التأسيس:
 

 مصر القديمة -شارع الفسطاط  العنوان:

 غير متاح التليفون:  المتاحف األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

اإلشهار:حالة   مشهرة 
   

 

 متحف الخزف االسالمى

 1924 سنة التأسيس:
 

 الزمالك -شارع المرصفى  العنوان:

 02/27373298 التليفون:  المتاحف األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 المتاحف

 متحف الشمع

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 محطة عين حلوان العنوان:

 0229802555 التليفون:  المتاحف األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  غير متاح المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 متحف الفضيات

 1928 سنة التأسيس:
 

 القاهره -قصر عابدين  العنوان:

 02/23916909 التليفون:  المتاحف األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 متحف المركبات الملكيه بالقلعه

 1983 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -االباجيه  -داخل قلعه صالح  االيوبى 

 القاهره

 02/25103102 التليفون:  المتاحف األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 المتاحف

 متحف المولوية

 2007 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -م عباس -الصليبية  -السيوف 31ش 

 الخليفة

 غير متاح التليفون:  المتاحف األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 متحف الميدليات والنياشين

 1928 سنة التأسيس:
 

 القاهره -داخل قصر عابدين  العنوان:

 0223916909 التليفون:  المتاحف األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

اإلشهار:حالة   مشهرة 
   

 

 متحف النسيج المصرى

 2005 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
امام مسجد  -شارع المعز لدين هللا الفاطمى 

 السلطان برقوق

 02278768854 / 0227865227 التليفون:  المتاحف األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

اإلشهار:حالة   مشهرة 
   

 



 القاهرة

 المتاحف

 متحف ام كلثوم

 2002 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
المبنى الملحق لقصر  -شارع الملك الصالح 

 -المنسترلى 

 0223631467 التليفون:  المسارح؛ المتاحف؛ معرض األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 متحف أنجي أفالطون

 2011 سنة التأسيس:
 

 العنوان:

شارع السيوفية  14 -قصر األمير طاز 

 -حي الخليفة  -متفرع من شارع الصليبية 

 المقطم

 0225142518 التليفون:  المتاحف األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  غير متاح المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 متحف بيت االمه

 1952 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
شارع سعد زغلول من شارع القصر العينى 

 السيده زينب -

 02/27945399 التليفون:  المتاحف األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 المتاحف

 أندرسونمتحف جاير 

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
بجوار مسجد )شارع أحمد بن طولون ) 4

 أحمد بن طولون

 0223648722 التليفون:  المتاحف األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  غير متاح المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 متحف سعد زغلول

 1931 سنة التأسيس:
 

 شارع الفلكى امام شارع سعد زغلول العنوان:

 0227945399 التليفون:  المتاحف األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 متحف عفت ناجى وسعد الخام

 2015 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -سراى العتبه  -شارع الكريم 12رقم

 الزيتون

 0222583703 التليفون:  المتاحف األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 المتاحف

 متحف قصر الجوهره

 1811 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -االباجيه  -داخل قلعه صالح  االيوبى 

 القاهره

 02/05116187 التليفون:  المتاحف األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 متحف محمود مختار

 1938 سنة التأسيس:
 

 القاهره -شارع التحرير الجزيره 5رقم العنوان:

 0227351123 التليفون:  المتاحف األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 متحف هدايا الدوله

 1928 سنة التأسيس:
 

 القاهره -قصر عابدين  العنوان:

 02/23916909 التليفون:  المتاحف األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 المتاحف

 متحف هدى شعراوي

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 السيدة زينب -شارع القصر العيني  22 العنوان:

 0223647682 التليفون:  المتاحف األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  غير متاح المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مجمع متاحف عابدين

 1928 سنة التأسيس:
 

 القاهره -قصر عابدين  العنوان:

 02/23916909 التليفون:  المتاحف األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مجموعة السلطان الغوري

 متاح غير سنة التأسيس:
 

 شارع المعز لدين هللا الفاطمي العنوان:

 غير متاح التليفون:  المتاحف األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  غير متاح المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 المتاحف

 مدرسة وقبة السلطان الناصر محمد بن قالوون

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 المعز لدين هللا الفاطميشارع  العنوان:

 غير متاح التليفون:  المتاحف األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  غير متاح المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 منزل الست وسيله

 1700 سنة التأسيس:
 

 خلف الجامع االزهر -شارع محمد عبده  العنوان:

 األنشطة:
المتاحف؛ المكتبات؛ نادي ادب؛ المسارح؛ 

 محاضرات وندوات
 02250103171 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 منطقة بيت السحيمي

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 منطقة الدرب األصفر العنوان:

 غير متاح التليفون:  المتاحف األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  غير متاح المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 



 القاهرة

 المساحات الثقافية

 اتيليه زكريا محمود

 1995 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
شارع اسماعيل رمزى متفرع من شارع  36

 مصر الجديده -الميريالند 

 01068121613 التليفون:  معرض؛ فنون تشكيلية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 اتيليه نثان دوس

 1993 سنة التأسيس:
 

 قريه الفخارين مصر القديمه العنوان:

 01001492584 التليفون:  نحت؛ صناعة فخار األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 ارت اللواءللفنون

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 ارض اللواء -شارع محمد على  19رقم العنوان:

 األنشطة:
صناعات سمعية وبصرية؛ فنون تشكيلية؛ 

 نادي ادب
 012259630611 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 المساحات الثقافية

 ارت فوياج

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 الفسطاط-شارع قصر الشمع   العنوان:

 01000896363 التليفون:  معرض؛ فنون تشكيلية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 البيت الفني للفنون الشعبية

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 وسط البلد -شارع عبد الخالق ثروت  27 العنوان:

 0223936336 - 0223935922 التليفون:  فنون تشكيلية؛ فنون شعبية؛ تعليم موسيقي األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية

 1980 سنة التأسيس:
 

 الزمالك -شارع حسن صبري  9 العنوان:

 0227380523 - 02273609368 التليفون:  المسارح؛ تعليم موسيقي األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 المساحات الثقافية

 المركز المصرى للثقافه والفنون

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
بجوار ضريح  -شارع سعد زغلول 1رقم

 سعد زغلول

 01227950828 التليفون:  المكتبات؛ فنون شعبية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 المنتدى الثقافى المصرى

 1974 سنة التأسيس:
 

 جاردن سيتى -كورنيش النيل 1101رقم العنوان:

 التليفون:  نادي ادب؛ محاضرات وندوات األنشطة:
01006283607 - 27946030 - 

27947350 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 امير االحجار للفنون البصريه

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 القاهره -الحسين  العنوان:

 01206517542 التليفون:  صناعة األفالم األنشطة:

المستهدفة:المجموعة   غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 المساحات الثقافية

 بيت السنارى

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 بجوار مدرسه السنيه -السيده زينب  العنوان:

 األنشطة:

الحرف اليدوية؛ المكتبات؛ معرض؛ فنون 

تشكيلية؛ نادي ادب؛ محاضرات وندوات؛ 

 ورش عمل

 0223909471 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بيت الهرارى

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 االزهر -شارع محمود عبده  19رقم العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ نادي ادب؛ 

 محاضرات وندوات
 0225104173 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بيت سيزيف للثقافه

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 وسط البلد -شارع قصر النيل 6رقم العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ نادي ادب؛ تعليم 

 محاضرات وندواتموسيقي؛ 
 01099760508 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 المساحات الثقافية

 بيت سيزيف للثقافه والفنون

 2013 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
أ شارع قصر النيل اعلى سينما 6رقم

 الدور الثانى -ومسرح قصر النيل 

 األنشطة:

المهرجانات؛ المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ فرقة 

مسرحية؛ نادي ادب؛ تعليم موسيقي؛ 

 محاضرات وندوات؛ ورش عمل

 01227581936 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 تاون هاوس جاليرى

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 القاهره-وسط البلد  -شارع النبراوى 15رقم العنوان:

 0225768086 التليفون:  فنون تشكيلية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 (Teatro Maadi)تياترو المعادي 

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 200شارع 15  -المعادي  العنوان:

 األنشطة:
المسارح؛ الرقص؛ معرض؛ عروض 

 كورال؛ نادي ادب
 0225191697 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 المساحات الثقافية

 جاليرى الشموع

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 المعادى -شارع ميدان الحريه  12رقم العنوان:

 األنشطة:
صناعات سمعية وبصرية؛ فنون تشكيلية؛ 

 تعليم موسيقي
 0233500081 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 جاليرى المسار للفن المعاصر

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 القاهره -الزمالك  -يوليو  26شارع  العنوان:

 0227368537 - 01000670705 التليفون:  فنون تشكيلية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 جاليرى اون للفنون المعاصره

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 القاهره -وسط البلد  العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ نادي ادب؛ 

 محاضرات وندوات
 01224351514 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 المساحات الثقافية

 جاليرى تاون هاوس

 1998 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
مدينه  -شارع البطراوى وسط البلد 10رقم

 البلد

 0225768086 التليفون:  معرض؛ فنون تشكيلية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 جاليرى سالمه

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 المهندسين -شارع احمد عرابى  26رقم العنوان:

 0233463242 التليفون:  فنون تشكيلية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 جاليرى فنون جميله

 2000 سنة التأسيس:
 

 القاهره -ميدان العباسيه  العنوان:

 01090505553 التليفون:  ديكور؛ فنون تشكيلية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 المساحات الثقافية

 جاليرى هنفننها

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -الزمالك  -شارع محمد مظهر 41رقم

 القاهره

 01278999808 التليفون:  التصوير الفوتغرافي؛ فنون تشكيلية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 جرافيتى الهامى نجيب

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
مصر  -شارع دجله  232طريق285عماره

 الجديده

 01288332563 التليفون:  الطباعة؛ فنون تشكيلية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 جمعية الورشة

 2008 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
شارع حسن عاصم من شارع البرازيل  30

 الزمالك -

 01006604547 - 01020274674 التليفون:  ورش عمل األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 المساحات الثقافية

 جمعيه اصدقاء البيئه

 2005 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
متفرع من شارع  -شارع الربع 145رقم

 الجماليه -المعز لدين هللا الفاطمى 

 األنشطة:
مشغوالت يدوية؛ مشغوالت وصناعات 

 نحاسية
 0227873438 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 جمعيه التريتل للخدمات الثقافيه والدينيه

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -ميدان الجيش  -شارع الطربيتى 24رقم

 الظاهر

 27875209  -  01112724560 التليفون:  الطباعة؛ فنون تشكيلية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 جمعيه بيوت الشباب المصريه

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
المنيل  -شارع عبد العزيز ال سعود 135رقم

 امام نادى المنيل -

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ محاضرات 

 وندوات
 02236407 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 المساحات الثقافية

 نهار مطر-رسام العباسيه

 1990 سنة التأسيس:
 

 القاهره -ميدان العباسيه  العنوان:

 01006604552 التليفون:  فنون تشكيلية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 سانتا ماريا

 1990 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
من  -شارع اسماعيل رمزى  26رقم 

 مصر الجديده-الميريالند  

 01001242420 - 0224520433 التليفون:  معرض؛ فنون تشكيلية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 سبيل محمد علي باشا

 1820 سنة التأسيس:
 

 شارع المعز لدين هللا الفاطمي العنوان:

 غير متاح التليفون:  المتاحف األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  غير متاح المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 المساحات الثقافية

 سولو

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
خلف السراج مول  -شارع فؤاد بدران 6رقم

 مدينه نصر -الحى الثامن  -

 األنشطة:
صناعات سمعية وبصرية؛ فنون تشكيلية؛ 

 تعليم موسيقي
 01288882297 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 فول مون ستوديو

 2005 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
شارع عز الدين طه متفرع من شارع 17رقم

 الطيران مدينه نصر

 01001561630 - 01066798489 التليفون:  وبصريةصناعات سمعية  األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 محمد عبد المنعم الفسطاط

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
مصر القديمه  -قريه الفخارين  17/18درب

 القاهره -

 01005147869 التليفون:  ديكور؛ مشغوالت وصناعات نحاسية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 المساحات الثقافية

 مدرسه عزه فهمى لتعليم فن الحلى

 2005 سنة التأسيس:
 

 قريه الفخارين مصر القديمه العنوان:

 01090127641 التليفون:  اليدويةالحرف  األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مرسم الفنان سيد البيباني

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 باب الخلق -شارع الدورية  45 العنوان:

 0025122201 - 01111851036 التليفون:  فنون تشكيلية؛ تعليم رسم األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مرسم الفنان محمود مدنى

 2015 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
شارع المعز لدين هللا  -الدرب االصفر 

 الفاطمى

 0225883013 / 01006535696 التليفون:  معرض؛ فنون تشكيلية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 غير مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 المساحات الثقافية

 (نشورى ارت) -مرسم القاهره الجديدة 

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 القاهره -ب التجمع االول 55رقم العنوان:

 01222944800 - 0222473378 التليفون:  فنون تشكيلية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مرسم دكتور ايهاب الطوخي

 2000 سنة التأسيس:
 

 ش حسن عاصم الزمالك 30 العنوان:

 01006604547 التليفون:  فنون تشكيلية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مرسم علي مرسي

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -الزيتون  -ثالثه شارع عبد الحمن نصر 

 بلقرب من محطة مترو حدائق الزيتون

 01118298994 التليفون:  تعليم رسم األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 المساحات الثقافية

 مركز الطفل للحضارة واالبداع

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
مصر  -سفير  -شارع ابوبكر الصديق  34

 الجديدة

 األنشطة:
المسارح؛ فنون تشكيلية؛ تعليم موسيقي؛ 

 ورش عمل
 0226326126 - 0226399915 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مركز الطفل للحضاره واالبداع

 2012 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
ميدان سفير  -شارع ابوبكر الصديق 34رقم

 مصر الجديده -

 0226424246 التليفون:  فنون تشكيلية؛ نادي طفل المكتبات؛ األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مركز المصطبة للموسيقي الشعبية المصرية

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 السيدة زينب -شارع سويقة السباعين  4 العنوان:

 0223926768 التليفون:  تعليم رسم األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 المساحات الثقافية

 مركز بابل الثقافى

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
وسط  -الدور الثالث  -نوبار باشا  30رقم

 البلد

 األنشطة:
تشكيلية؛ نادي ادب؛  المكتبات؛ فنون

 محاضرات وندوات
 01015422600 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مركز جسور الثقافى

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 الزمالك -خلف فندق ماريوت  العنوان:

 األنشطة:
تشكيلية؛ نادي ادب؛ تعليم المكتبات؛ فنون 

 موسيقي
 01200390448 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 للفنون المعاصرة 1718مركز درب 

 2008 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
بجوار الكنيسه المعلقه  -شارع قصر الشمع 

 القديمهمصر  -

 األنشطة:
المكتبات؛ صناعة فخار؛ فنون تشكيلية؛ 

 محاضرات وندوات
 0223610511 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 المساحات الثقافية

 مركز سعد زغلول الثقافى

 2003 سنة التأسيس:
 

 السيده زينب -شارع زعد زغلول 2 العنوان:

 األنشطة:
المسارح؛ المهرجانات؛ معرض؛ فنون 

 تشكيلية؛ محاضرات وندوات
 02/27956864 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مركز فنون رمسيس

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 طريق سقاره -الحرانيه  العنوان:

 0233815746 التليفون:  المتاحف؛ معرض؛ فنون تشكيلية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مشكاه

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
متفرع من  -شارع عمر زعفان  29رقم

 مدينه نصر -شارع الطيران 

 األنشطة:
ديكور؛ المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ فرقة 

 مسرحية؛ نادي ادب؛ محاضرات وندوات
 01282234566 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 المساحات الثقافية

 مؤسسه افكار للفنون

التأسيس:سنة   غير متاح 
 

 المرغنى -شارع محمد يوسف 27رقم العنوان:

 022415652 / 01224673435 التليفون:  صناعات سمعية وبصرية؛ فنون تشكيلية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مؤسسه التاون هاوس

التأسيس:سنة   غير متاح 
 

 العنوان:
شارع حسين المعمارى متفرع من 3رقم

 ميدان طلعت حرب -محمود بسيونى 

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ فرقة مسرحية؛ 

 نادي ادب
 01275070727 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مؤسسه المساحه

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
شارع المساحه متفرع من ميدان  13رقم

 الدقى -المساحه 

 األنشطة:
صناعات سمعية وبصرية؛ فنون تشكيلية؛ 

 نادي ادب؛ تعليم موسيقي
 01111899998 التليفون: 

اإللكتروني:البريد   االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:  غير متاح 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 المساحات الثقافية

 مؤسسه بيت الفن

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
مصر  -شارع االميراالى حسين جاد 11رقم

 الجديده

 0226372324 / 0226398957 التليفون:  صناعات سمعية وبصرية األنشطة:

اإللكتروني:البريد   االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:  غير متاح 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مؤسسه زوور خانه للفنون

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 الزمالك -شارع حسين باشا  30رقم العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ صناعات سمعية وبصرية؛ فنون 

 تشكيلية؛ تعليم موسيقي؛ محاضرات وندوات
 01020274674 التليفون: 

المستهدفة:المجموعة   غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مؤسسه زين ستون

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 القاهره-الحسين  العنوان:

 01004968333 التليفون:  فنون تشكيلية؛ تعليم موسيقي األنشطة:

اإللكتروني:البريد   االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:  غير متاح 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 المساحات الثقافية

 مؤسسه سمات الثقافيه

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -البرجاس  -شارع محمد على حنا 7رقم

 جاردن سيتى

 األنشطة:
الرقص؛ صناعات سمعية وبصرية؛ فنون 

 تشكيلية
 0227926561 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  الشباباالطفال؛  المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مؤسسه شباب الفنانين المستقلين

 2006 سنة التأسيس:
 

 الدقى -شارع هارون  33رقم العنوان:

 01063212160 التليفون:  صناعة األفالم؛ المكتبات؛ فرقة مسرحية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مؤسسه شبابيك الثقافيه

 2012 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
شارع المقطم الرئيسى شارع 20رقم

 المطافى

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ نادي ادب؛ 

 محاضرات وندوات؛ ورش عمل
 غير متاح التليفون: 

المستهدفة:المجموعة   غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 



 القاهرة

 المسارح

 (المسرح القومي)البيت الفني للمسرح 

 1920 سنة التأسيس:
 

 ميدان العتبة العنوان:

 0225917783 التليفون:  المسارح األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  غير متاح المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 البيت الفى للمسرح

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
وسط البلد  -شارع عبد الخالق ثروت 27رقم

 القاهره -

 0223292847 / 0223939715 التليفون:  المسارح؛ نادي التكنولوجيا األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  الشباب االطفال؛ المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 الجمعية المصرية للرسوم المتحركة

 2004 سنة التأسيس:
 

 وسط البلد -ش شريف  36 العنوان:

 01008555197 التليفون:  فنون تشكيلية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 المسارح

 المسرح العائم

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
امام -شارع عبد العزيز بن سعود المنيل 

 القاهره -مسجد صالح الدين 

 012853113581 - 0223684074 التليفون:  المسارح؛ فرقة مسرحية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 المسرح القومى

 1869 سنة التأسيس:
 

 القاهره -العتبه -شارع سيف النصر  1 العنوان:

 0225917783 التليفون:  المسارح؛ فرقة مسرحية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 المسرح القومى لالطفال

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -العتبه  -يوليو ميدان حليم 26شارع 6رقم

 القاهره

 0225933334 التليفون:  المسارح؛ فرقة مسرحية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

اإلشهار:حالة   مشهرة 
   

 



 القاهرة

 المسارح

 (عبدالرحمن الهراوى)بيت العود العربى 

 1731 سنة التأسيس:
 

 شارع محمد عبده خلف الجامع االزهر العنوان:

 األنشطة:
المسارح؛ فرقة مسرحية؛ تعليم موسيقي؛ 

 موزاييك
 025104174 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 جمعية النهضة العلمية و الثقافية -جيزويت القاهرة 

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 شارع المهراني في الفجالة  15 العنوان:

 0127397788 التليفون:  المسارح؛ عروض كورال؛ تعليم موسيقي األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 دار االوبرا المصريه

 1988 سنة التأسيس:
 

 القاهره -الجزيره  -شارع الجباليه   العنوان:

 27370598 02 التليفون:  المسارح؛ فرقة مسرحية األنشطة:

 متاح غير البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 المسارح

 مركز الهناجر للفنون

 1991 سنة التأسيس:
 

 دار االوبرا المصرية العنوان:

 0227356861 التليفون:  المسارح؛ فرقة مسرحية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 شباب االباجيهمركز 

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 القاهره -االوتستراد  العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ نادي ادب؛ 

 محاضرات وندوات
 025146873 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 الجمهوريهمسرح 

 1912 سنة التأسيس:
 

 عابدين -شارع الجمهوريه  12 العنوان:

 02/27398056 - 02/23690777 التليفون:  المسارح؛ فرقة مسرحية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 المسارح

 مسرح الجنينه

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
داخل  -الدراسه  -طريق صالح سالم 

 االزهر بارك

 01065508337 التليفون:  المسارح؛ فرقة مسرحية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 وزارة الثقافة -مسرح السالم 

 1994 سنة التأسيس:
 

 السيدة زينب -شارع القصر العيني  101 العنوان:

 0227952484 التليفون:  المسارح؛ ورش عمل األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مسرح الطليعة

 1969 سنة التأسيس:
 

 ميدان العتبة العنوان:

 0225937948 التليفون:  المسارح؛ فرقة مسرحية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 المسارح

 مسرح العرائس

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 ميدان العتبة العنوان:

 0225910954 التليفون:  المسارح األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مسرح الفن

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 شارع الجالء -وسط البلد  العنوان:

 0225782444 التليفون:  المسارح؛ فرقة مسرحية األنشطة:

اإللكتروني:البريد   االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:  غير متاح 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 جالل الشرقاوى-مسرح الفن 

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 القاهره -وسط البلد  -شارع رمسيس 22رقم العنوان:

 0225782444 التليفون:  المسارح األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 المسارح

 مسرح القاهرة للعرائس

 1960 سنة التأسيس:
 

 ميدان العتبة العنوان:

 غير متاح التليفون:  المسارح األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مسرح الهوسابيه

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
خلف مستشفى  -محطه مترو احمد عرابى 

 القاهره -السكه الحديد 

 025799881 التليفون:  المسارح األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مسرح هدي الشعراوي -مسرح فيصل ندا 

 1920 سنة التأسيس:
 

 السيدة زينب -ش القصر العيني  22 العنوان:

 0223647682 التليفون:  المسارح؛ فرقة مسرحية؛ ورش عمل األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 المسارح

 مسرح ليسيه الحريه

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 القاهره -وسط البلد  -شارع الشيخ ريحان  العنوان:

 0227922261 / 01062108281 التليفون:  المسارح؛ فرقة مسرحية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مسرح هيلتون رمسيس

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
داخل الملحق التجارى لهيلتون  -وسط البلد 

 القاهره -رمسيس 

 0225747436 التليفون:  المسارح؛ فرقة مسرحية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

  



 القاهرة

 المكتبات

 الكتب خان

 2013 سنة التأسيس:
 

 دجله المعادى - 254شارع 12رقم العنوان:

 01222503722 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 (روض الفرج)المكتبه العامه 

 1997 سنة التأسيس:
 

 مبنى سوق الخضار القديم العنوان:

 01270562282 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 دار الغريب للطباعه والنشر والتوزيع

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 ميدان الزوغلى -شارع نوبار  12رقم العنوان:

 025917959 التليفون:  النشر؛ الطباعةدور  األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 المكتبات

 دار الفضيلة للنشر

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 شارع الجمهورية 7  -عابدين العنوان:

 0222713875 التليفون:  دور النشر؛ المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 دار تنميه للكتب

 2011 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
شارع هدى شعراوى متفرع من 19رقم

 طلعت حرب

 01228222112 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  الشباباالطفال؛  المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 عمر بوك ستور

 2006 سنة التأسيس:
 

 اعلى مطعم فلفله -شارع طلعت حرب 5رقم العنوان:

 01027889960 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 المكتبات

 مكتبات الزوام

 2005 سنة التأسيس:
 

 القاهره -امام مسرح العرائس  العنوان:

 01111002861 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 الحديثة مكتبة الزارية الحمراء

 2014 سنة التأسيس:
 

 القاهرة -شارع بور سعيد 3 -القصيرين العنوان:

 األنشطة:
معرض؛ فنون تشكيلية؛ محاضرات 

 وندوات؛ ورش عمل
 0233360291/0233360293 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكتبة الفراعنة

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 سور االزبكية بالعتبة 115مكتبة رقم  العنوان:

 01223969467 التليفون:  دور النشر؛ المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 المكتبات

 مكتبة خان بالمعادي

التأسيس:سنة   2006 
 

 دجلة، المعادي ٢٥٤شارع  ١٣فيال  العنوان:

 0225170678 التليفون:  المكتبات؛ نادي ادب األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكتبة ديوان

 2002 سنة التأسيس:
 

 الزمالك يوليو في 26شارع   159 العنوان:

 0227362578 التليفون:  المكتبات؛ نادي ادب األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكتبة سمير أبو العال

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 89سور االزبكية   -العتبة  العنوان:

 01276579957 التليفون:  توثيق تراثيالمكتبات؛  األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 المكتبات

 مكتبة طلعت حرب

 1994 سنة التأسيس:
 

 زينهم -ش السيدة نفيسة  العنوان:

 23622647 التليفون:  فنون تشكيلية؛ محاضرات وندوات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكتبة مدبولي

 1938 سنة التأسيس:
 

 ميدان سفنكس العنوان:

 0223463535 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 متاحغير  البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكتبة مصر الجديدة

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 القاهره -صالح سالم  -شارع العروبه  العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ محاضرات 

 وندوات
 01142364426 التليفون: 

 متاحغير  البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 المكتبات

 مكتبه ابو بكر الصديق

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 القاهره -االزهر  -شارع االتراك  العنوان:

 01001221774 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكتبه البلد

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -وسط البلد  -شارع محمد محمود 31رقم

 امام الجامعه االمريكيه

 01118464756 التليفون:  دور النشر؛ الطباعة؛ المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكتبه الصفا

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 امام الجامع االزهر -ميدان االزهر 127رقم العنوان:

 0225147320 التليفون:  دور النشر؛ المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 المكتبات

 الفرجمكتبه الطفل روض 

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 مبنى سوق الخضار القديم العنوان:

 0224604142 - 01287573312 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكتبه العزيزيه

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 القاهره -بجوار مسجد الحسين  -الحسين  العنوان:

 025915224 التليفون:  دور النشر؛ الطباعة؛ المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكتبه الف

 2009 سنة التأسيس:
 

 مصر الجديده -شارع المرغنى 143رقم العنوان:

 غير متاح التليفون:  دور النشر؛ المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 المكتبات

 سور االزبكيه -مكتبه امين شعبان 

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 االزبكيهالعتبه سور  العنوان:

 01009035443 التليفون:  المكتبات؛ توثيق تراثي األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكتبه دار التاليف

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 القاهره -بجوار مسجد الحسين  -الحسين  العنوان:

 0225935033 التليفون:  دور النشر؛ الطباعة؛ المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكتبه ديوان

 2002 سنة التأسيس:
 

 الزمالك -يوليو 26شارع 159رقم العنوان:

 غير متاح التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 المكتبات

 (جمعيه مصر الثقافيه)مكتبه عرب المحمدى

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 شارع لطفى السيد الدمرداش3رقم العنوان:

 غير متاح التليفون:  المكتبات األنشطة:

المستهدفة:المجموعة   Arab.escd@gmail.com البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكتبه فتحى ابراهيم

 1928 سنة التأسيس:
 

 القاهره -ميدان طلعت حرب 6رقم العنوان:

 0225746597 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكتبه ليلى

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 القاهره -شارع قصر النيل 39رقم العنوان:

 0223934402 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 المكتبات

 مكتبه مدبولى

 1958 سنة التأسيس:
 

 القاهره -ميدان طلعت حرب 6رقم العنوان:

 0225756421 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

 القاهرة

 الموسيقي

 السمعيه والبصريهالصدفى للفنون 

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
شارع السبع قاعات القبليه  18و 11رقم

 القاهره -االزهر 

 022594642 / 01114646767 التليفون:  صناعات سمعية وبصرية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 الموسيقي

 الماس لالدوات الموسيقيه

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 - مدينه نصر -مساكن الضباط  25رقم

 القاهره

 01222178374 التليفون:  صناعات سمعية وبصرية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بلكون الونج

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 مصر الجديده -شارع سوهاج  29رقم العنوان:

 01229314790 التليفون:  صناعات سمعية وبصرية؛ تعليم موسيقي األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بيت العود

التأسيس:سنة   غير متاح 
 

 العنوان:
 -مدينه السعاده  -شارع لطفى النجار 20رقم

 المطريه

 01003353917 التليفون:  صناعات سمعية وبصرية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 الموسيقي

 دار الموسيقى

 متاحغير  سنة التأسيس:
 

 اول شارع شبرا امام محطه المترو العنوان:

 0222028443 - 0222022304 التليفون:  صناعات سمعية وبصرية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 صالح العسال للفنون الموسيقيه

 متاحغير  سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -العرب  -شارع عبد المنهعم رياض 3رقم

 المعادى القاهره

 0227038893 التليفون:  تعليم موسيقي؛ فرقة اوبرا األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مركز محمود فتحى لالجهزه الموسيقيه

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 القاهره -المعادى  -شارلع العدوى 10رقم العنوان:

 012271545903 - 01127214405 التليفون:  صناعات سمعية وبصرية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 الموسيقي

 ورشه بيت العود

التأسيس:سنة   1980 
 

 القاهره -شارع محمد على 164رقم العنوان:

 01006865192 التليفون:  تعليم موسيقي األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

 القاهرة

 دور النشر

 البوتقه للنشر والتوزيع

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
القصر  -شارع حسين حجازى 21رقم

 العينى

 0101592587 التليفون:  دور النشر األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 دور النشر

 الدار العربيه للنشر والتوزيع

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 خلف الجامع االزهر -شارع محمد عبده  العنوان:

 01064464622 التليفون:  دور النشر األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 الشبكه العربيه لالبحاث والنشر

 2011 سنة التأسيس:
 

 وسط البلد -شارع عبد الخالق ثروت 22رقم العنوان:

 0223950835 التليفون:  دور النشر األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 المكتب الثقافى

 1985 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -الجامع االزهر  -درب االكراد 9رقم 

 القاهره

 01005731123 التليفون:  دور النشر األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 دور النشر

 المكتب الثقافى للنشر والتوزيع

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 خلف الجامع االزهر -درب االتراك 9رقم العنوان:

 025100938 التليفون:  دور النشر األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 المكتبه التوفيقيه للنشر والتوزيع

 1960 سنة التأسيس:
 

 الحسين -امام الباب االخضر  العنوان:

 0225904175 / 0225922410 التليفون:  تراثيدور النشر؛ الطباعة؛ توثيق  األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 دار االندلس للنشر

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
خلف الجامع  -شارع درب االتراك 3رقم

 االزهر

 01065597762 التليفون:  المكتباتدور النشر؛  األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 دور النشر

 دار التراث العربى

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 القاهره -بجوار مسجد الحسين  -الحسين  العنوان:

 025885445 التليفون:  دور النشر؛ الطباعة األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 دار التقوى

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 شارع البيطار خلف الجامع األزهر العنوان:

 0225141704 - 01001592271 التليفون:  دور النشر؛ الطباعة األنشطة:

المستهدفة: المجموعة  غير متاح البريد اإللكتروني:  غير متاح 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 دار التوفيقيه للتراث

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
خلف الجامع  -شارع درب االتراك 3رقم

 االزهر

 0227863993 التليفون:  دور النشر األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 دور النشر

 دار الحرمين

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -خلف الجامع االزهر  -درب االتراك  3رقم

 القاهره

 0105877842 التليفون:  دور النشر األنشطة:

 متاحغير  البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 دار السلف الصالح للنشر والتوزيع

 1985 سنة التأسيس:
 

 خلف جامع االزهر -شارع البيطار  العنوان:

 0225101384 / 0225101384 التليفون:  دور النشر األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

اإلشهار:حالة   مشهرة 
   

 

 دار العفانى للنشر والتوزيع وكتب التراث

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
خلف  -الدور الثانى  -درب االتراك 3رقم

 الجامع االزهر

 التليفون:  دور النشر؛ الطباعة؛ توثيق تراثي األنشطة:
01257755711 / 0101756296 / 

0225108257 

المستهدفة:المجموعة   غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 دور النشر

 دار العين للنشر والتوزيع

 2011 سنة التأسيس:
 

 وسط البلد -شاره قصر النيل  العنوان:

 0122228639 التليفون:  دور النشر األنشطة:

اإللكتروني:البريد   االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:  غير متاح 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 دار النعيم

 2005 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
موازى شارع محى  -شارع الحسين 66رقم

 القاهره -الدين ابو العز 

 0128775690 - 0103418784 التليفون:  دور النشر؛ الطباعة األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 دار بن الجوزى للنشر

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -الهضبه الوسطى  -شارع الجامعه الحديثه 

 المقطم

 0225061903 / 0225061621 التليفون:  دور النشر األنشطة:

اإللكتروني: البريد  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:  غير متاح 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 دور النشر

 دار بن جزام للنشر والتوزيع

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 درب االتراك خلف  جامع االزهر 22رقم العنوان:

 0225143141 التليفون:  دور النشر األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 دار دون للنشر

 2013 سنة التأسيس:
 

 وسط البلد -عابدين  -ممر البستان السعيدى  العنوان:

 01020220053 التليفون:  دور النشر األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 روائع للنشر والتوزيعدار 

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 القاهره-خلف الجامع االزهر  العنوان:

 01006502201 / 01063960856 التليفون:  دور النشر األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 دور النشر

 والتوزيع والدراساتدار صفصافه للنشر 

 2009 سنة التأسيس:
 

 الدقى -شارع هارون  33رقم العنوان:

 01110787870 التليفون:  دور النشر األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 دار محمود

 1965 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
شارع  9 -شارع البارودي باب الخلق   9

 السيدة زينب -زينهم  -بيرم التونسي 

 التليفون:  دور النشر؛ الطباعة األنشطة:
01117997998 - 0223953301 - 

0223960443 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  غير متاح المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 والتوزيعدار مصر للنشر 

 2014 سنة التأسيس:
 

 وسط البلد -شارع شامبليون 26رقم العنوان:

 01115557667 التليفون:  دور النشر األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 دور النشر

 دار ميريت

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 القاهره -شارع قصر النيل 6رقم  العنوان:

 0225797710 التليفون:  دور النشر؛ الطباعة األنشطة:

 www.Darmerit.org@yahoo.com البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 دار ميريت للشر

 1998 سنة التأسيس:
 

 وسط البلد -شارع قصر النيل 6رقم العنوان:

 01225797710 التليفون:  دور النشر األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 دارالعفانى للنشر والتوزيع

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
خلف الجامع  -شارع درب االتراك 3رقم

 االزهر

 025108257 التليفون:  دور النشر؛ توثيق تراثي األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 دور النشر

 شركة ناس للطباعة

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
شارع رشدي بجوار محكمة عابدين أمام  32

 مسجد المساحة

 01227894000 التليفون:  دور النشر؛ الطباعة األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  غير متاح المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مدارات لالبحاث والنشر

 2012 سنة التأسيس:
 

 شارع منشيه البكرى30رقم العنوان:

 0100296122 التليفون:  دور النشر األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكتبه الصفا للنشر والتوزيع

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 خلف الجامع االزهر -درب االتراك  العنوان:

 01001431114 التليفون:  دور النشر؛ الطباعة األنشطة:

المستهدفة:المجموعة   غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 دور النشر

 مكتبه مصر

 1932 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -الفجاله  -شارع كامل صدقى 37رقم

 القاهره

 0225908920 التليفون:  دور النشر؛ الطباعة األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مؤسسه افاق للنشر والتوزيع

 2004 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
شارع محمد مظلوم متفرع من شارع 4رقم

 وسط البلد -هدى شعراوى 

 0223926114 التليفون:  دور النشر األنشطة:

اإللكتروني: البريد  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:  غير متاح 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مؤسسه اقرأ

 2005 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
شارع احمد عماره بجوار حديقه 10رقم

 الفسطاط

 0105224207 التليفون:  دور النشر؛ الطباعة األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

اإلشهار:حالة   مشهرة 
   

 



 القاهرة

 دور النشر

 مؤسسه المختار للنشر والتوزيع

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
خلف  -شارع االمام محمد عبده 33رقم

 الجامع االزهر

 0225105891 التليفون:  دور النشر األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مؤسسه روافد للنشر والتوزيع

 2009 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -غمره  -شارع احمد لطفى السيد 11رقم

 القاهره

 0122235071 التليفون:  دور النشر األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 رؤيه للنشر والتوزيعمؤسسه 

 2004 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -شارع البطل احمد بن عبد العزيز  8رقم

 عابدين

 23953150 - 01223529628 التليفون:  دور النشر؛ الطباعة؛ المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 دور النشر

 مؤسسه سما للنشر والتوزيع

 2013 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
ميدان باب  -شارع يوسف الجندى 15رقم

 امام مول البستان -اللوق 

 01271919100 التليفون:  دور النشر؛ الطباعة األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

 القاهرة

 ستوديو صناعة األفالم

 دريم لالنتاج الفنى

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
شارع المقطم 9عمارات النصر الجديده 3رقم

 بجوار مسجد مستوره -

 01000900850 - 0225074011 التليفون:  صناعة األفالم األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 ستوديو صناعة األفالم

 سينمائيون مستقلون لالنتاج والتوزيع

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 الدقى -شارع الموسيقار على اسماعيل 8رقم العنوان:

 غير متاح التليفون:  صناعة األفالم األنشطة:

اإللكتروني:البريد   االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:  غير متاح 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 شركهDIRECTORلالنتاج الفنى والتوزيع

 2000 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -فيصل  -شارع الصفا والمروه 29رقم

 محطه الطوابق الجيزه

 01113775885 التليفون:  صناعة األفالم األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مؤسسه مدرار

 2013 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -شارع جمال الدين ابوالمحاسن 7رقم

 جاردن سيتى

 01200549910 التليفون:  صناعة األفالم األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 



 القاهرة

 قصور الثقافة

 الحديقة الثقافية لالطفال

 1990 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
امام مستشفي  -السيدة زينب  -شارع قدري 

 الحوض المرصود

 األنشطة:
المسارح؛ المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ تعليم 

 موسيقي؛ ورش عمل
 01224458929 التليفون: 

المستهدفة: المجموعة  غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 المركز الثقافى البريطانى

 1938 سنة التأسيس:
 

 القاهره -العجوزه  -شارع النيل 192رقم العنوان:

 0233001666 التليفون:  مشغوالت يدوية؛ فنون تشكيلية؛ نادي علوم األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بيت السناري

 1794 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
السيدة  -حارة مونخ بجوار مدرسة المسلة 

 زينب

 األنشطة:
فنون تشكيلية؛ محاضرات وندوات؛ ورش 

 عمل
 0223909471 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 قصور الثقافة

 بيت ثقافة دار االشارة

 2005 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
مصر  -القوات المسلحة  -نادى االشارة 

 الجديدة

 األنشطة:
فنون تشكيلية؛ محاضرات وندوات؛ نادي 

 مرأة؛ ورش عمل
 0224181206 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بيت ثقافة دار الحرب االلكترونية

 2007 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
ش االوتوستوراد بجوار قرية االمداد 

 مدينة نصر -التعاونى 

 0222608864 التليفون:  ادب؛ محاضرات وندواتالمسارح؛ نادي  األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بيت ثقافة دار المدفعية

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -الماظة  -شارع الثورة امام شركة ايديال 

 مصر الجديدة

 األنشطة:
نحت؛ المسارح؛ فنون تشكيلية؛ محاضرات 

 وندوات
 0224147882 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 قصور الثقافة

 بيت ثقافة نادى الشمس

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
مصر  -نادى الشمس  -جسر السويس 

 الجديدة

 0226234659 التليفون:  المهرجانات؛ محاضرات وندوات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بيت ثقافة نادى الطيران

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
مصر  -سانت فاتيما  -ش احمد فؤاد  14

 الجديدة

 األنشطة:
فنون تشكيلية؛ تعليم موسيقي؛ محاضرات 

 وندوات
 0227748265 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بيت ثقافة نادى المرج

 2007 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
محطة  -المرج  -نادى المرج الرياضى 

 مترو االنفاق المرج

 0224926056 التليفون:  محاضرات وندوات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 قصور الثقافة

 بيت ثقافة نادى الهليوليود

 2009 سنة التأسيس:
 

 مصر الجديدة -روكسى  -نادى الهليوليود  العنوان:

 األنشطة:
معرض؛ فنون تشكيلية؛ نادي ادب؛ 

 محاضرات وندوات
 0224855248 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بيت ثقافة نادى مدينة نصر

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
الحى السادس امام جامعة  -ش المخيم الدائم 

 مدينة نصر -االزهر 

 األنشطة:
المسارح؛ فنون تشكيلية؛ نادي ادب؛ 

 محاضرات وندوات
 0222633001 - 0224023566 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بيت ثقافه المرج

التأسيس:سنة   غير متاح 
 

 العنوان:
 -المرج  -شارع المركز االجتماعى 15رقم

 القاهره

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ فرقة مسرحية؛ 

 نادي ادب؛ محاضرات وندوات؛ ورش عمل
 0224181206 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

اإلشهار:حالة   مشهرة 
   

 



 القاهرة

 قصور الثقافة

 دار الكتب المصرية

 1987 سنة التأسيس:
 

 بوالق -رملة بوالق  -كورنيش النيل  121 العنوان:

 0225751078 التليفون:  محاضرات وندوات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 سعد الدين وهبهقاعة 

 2013 سنة التأسيس:
 

 القصر العينى -شارع امين سامى  العنوان:

 0227947891 التليفون:  محاضرات وندوات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 الثقافةالهيئة العامة لقصور  -قصر السينما 

 1989 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
السالملك سابقا )شارع عبد الرحمن فهمي  4

 جاردن سيتي -

 0227948205 التليفون:  ورش عمل األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 قصور الثقافة

 قصر ثقافة السالم

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 مدينة السالم -م اطلس  361بلوك  العنوان:

 0226560644 التليفون:  معرض؛ نادي ادب؛ محاضرات وندوات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 قصر ثقافة المطرية

 1995 سنة التأسيس:
 

 اول الكابالت مطل على ترعة االسماعيلية العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ محاضرات 

 وندوات؛ نادي مرأة
 01224849937 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 قصر ثقافة روض الفرج

 1997 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
ميدان السوق القديم  -شارع جزيرة بدران  5

 روض الفرج -

 األنشطة:
معرض؛ فنون تشكيلية؛ تعليم موسيقي؛ نادي 

 التكنولوجيا؛ نادي مرأة
 0224604241 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 قصور الثقافة

 ثقافة عين حلوانقصر 

 2009 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
عين  -محطة المترو اول مساكن الزلزال 

 حلوان -حلوان 

 0225572397 التليفون:  نادي ادب؛ محاضرات وندوات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 ثقافة مصر الجديدةقصر 

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
مصر  -شارع هارون الرشيدى  107

 الجديدة

 األنشطة:
المسارح؛ المكتبات؛ محاضرات وندوات؛ 

 نادي مرأة
 0222418819 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 قصر ثقافة منشأة ناصر

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
الكبارى بجوار المركز  -محطة المساكن 

 الطبى

 األنشطة:
المسارح؛ فنون تشكيلية؛ محاضرات 

 وندوات
 022594979 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 قصور الثقافة

 قصر ثقافة نصراء خمسه و عشرون يناير للطفل

 1998 سنة التأسيس:
 

 شارع السيدة نفيسه بجوار مستشفي المغربي العنوان:

 األنشطة:
المسارح؛ المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ تعليم 

 موسيقي؛ محاضرات وندوات
 25329677 التليفون: 

اإللكتروني:البريد   االطفال المجموعة المستهدفة:  غير متاح 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 قصر ثقافه الريحانى

 1949 سنة التأسيس:
 

 حدائق القبه -اخر شارع االجهورى  العنوان:

 األنشطة:

المسارح؛ المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ فرقة 

مسرحية؛ نادي ادب؛ فنون شعبية؛ 

 محاضرات وندوات

 0224841759 التليفون: 

المستهدفة:المجموعة   غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 قصر ثقافه المستقبل

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 مايو المجاوره الثالثه حى رجال االعمال15 العنوان:

 األنشطة:

المسارح؛ المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ فرقة 

وندوات؛ مسرحية؛ نادي ادب؛ محاضرات 

 ورش عمل

 022550342 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 قصور الثقافة

 قصر ثقافه حلوان

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -المشروع االمريكى  -المجاوره الثانيه 

 حلوان

 األنشطة:

فنون تشكيلية؛ فرقة المسارح؛ المكتبات؛ 

مسرحية؛ نادي ادب؛ محاضرات وندوات؛ 

 نادي التكنولوجيا؛ نادي مرأة؛ نادي طفل

 0227642494 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 قصر ثقافه عين حلوان

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
عين حلوان بجوار مسجد -مساكن الزلزال  

 حلوان -االبيض 

 األنشطة:

المسارح؛ المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ فرقة 

مسرحية؛ نادي ادب؛ محاضرات وندوات؛ 

 ورش عمل

 02255619304 - 02255723972 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مركز الثقافة السينمائية

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 ش شريف وسط البلد 36 العنوان:

 023927460 التليفون:  محاضرات وندوات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 قصور الثقافة

 االطفال مكتبة قرية

 2009 سنة التأسيس:
 

 مدينة نصر -الوفاء واالمل -قرية االطفال  العنوان:

 0222740527 التليفون:  معرض؛ محاضرات وندوات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

 القاهرة

 مراكز الشباب

 شباب  بوالقمركز 

 1986 سنة التأسيس:
 

 شارع بوالق الجديده العنوان:

 02/25763153 التليفون:  معرض؛ فنون تشكيلية؛ محاضرات وندوات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 مراكز الشباب

 مركز شباب احمد عصمت

التأسيس:سنة   1993 
 

 عين شمس-اربعه و عشرين شارع عفيفي   العنوان:

 0100408091 التليفون:  المكتبات؛ محاضرات وندوات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مركز شباب االمام الليثى

 متاحغير  سنة التأسيس:
 

 القاهره -شارع الفسطاط الجديد  العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ نادي ادب؛ 

 محاضرات وندوات
 0225128340 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مركز شباب االمامين

 1981 سنة التأسيس:
 

 شارع البساتين 16 العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ معرض؛ فنون تشكيلية؛ 

 محاضرات وندوات
 01112225854 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 مراكز الشباب

 مركز شباب البساتين

 1981 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
امام  -البساتين  -اخر شارع الجزائر 

 كارفور

 األنشطة:
المسارح؛ المهرجانات؛ معرض؛ 

 محاضرات وندوات
 02/25181798 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مركز شباب التجمع األول

 2006 سنة التأسيس:
 

 مدينة نصر -التجمع األول  -المجوره تسعه  العنوان:

 01092815255 التليفون:  المهرجانات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مركز شباب الجزيرة

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
كوبري  -نزلة الزمالك  -شارع الجباالية 

 اكتوبر

 02/273510519 التليفون:  المسارح؛ المكتبات؛ محاضرات وندوات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 مراكز الشباب

 مركز شباب الجزيره

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
بجوار نادى  -شارع سراى الجزيره 

 الجزيره الرياضى

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ نادي ادب؛ 

 محاضرات وندوات
 0237125110 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مركز شباب الحبانية

 1996 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -ش بورسعيد خلف مستشفى احمد ماهر 

 باب الخلق

 األنشطة:
فنون تشكيلية؛ فنون شعبية؛ محاضرات 

 وندوات
 0223906448 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مركز شباب الحي العاشر

التأسيس:سنة   1987 
 

 القاهرة -الحي العاشر  -السوق التجاري  العنوان:

 01224437826 التليفون:  المهرجانات؛ المكتبات؛ محاضرات وندوات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 مراكز الشباب

 مركز شباب السواح

التأسيس:سنة   1998 
 

 العنوان:
اول الكابالت تقاطع ش بورسعيد مع شارع 

 الكابالت

 01066830296 التليفون:  محاضرات وندوات؛ ورش عمل األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مركز شباب السيده زينب

التأسيس:سنة   غير متاح 
 

 القاهره -شارع عبد المجيد اللبان 13رقم العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ نادي ادب؛ 

 محاضرات وندوات
 0223911882 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 القاهرة الجديدةمركز شباب 

 2002 سنة التأسيس:
 

 التجمع الخامس -الحي الرابع  العنوان:

 01005270884 التليفون:  المكتبات؛ محاضرات وندوات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 مراكز الشباب

 مركز شباب القلعه

التأسيس:سنة   1975 
 

 السيده عائشه-شارع صالح الدين   2 العنوان:

 األنشطة:
معرض؛ فنون تشكيلية؛ محاضرات 

 وندوات؛ ورش عمل
 02/25123356 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مركز شباب المرج

التأسيس:سنة   غير متاح 
 

 ش االندلس -المرج  العنوان:

 0224411499 -01223496144 التليفون:  المهرجانات؛ محاضرات وندوات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مركز شباب المستقبل

 1999 سنة التأسيس:
 

 القاهرة -التجمع الثالث  -القطاميه  العنوان:

 01005460331 التليفون:  المهرجانات؛ نادي ادب األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 مراكز الشباب

 مركز شباب المعادى الجديده

 1990 سنة التأسيس:
 

 البساتين -اخر شارع الجزائر  العنوان:

 02/27041405 التليفون:  معرض؛ فنون تشكيلية؛ محاضرات وندوات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مركز شباب الهايكستب

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
مدينه  -امام مستشفى الشهيد احمد جالل 

 نصر

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ نادي ادب؛ 

 محاضرات وندوات
 0226200745 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مركز شباب الوايلى

 1970 سنة التأسيس:
 

 الوايلى -ش احمد سعيد  العنوان:

 األنشطة:
فنون تشكيلية؛ نادي ادب؛ محاضرات 

 وندوات؛ نادي مرأة
 01009202601 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 مراكز الشباب

 مركز شباب حدائق القبة

 1990 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
امام  -بجوار سراي مول  -شارع ولي الهد 

 ندي مصر للبترول

 24512879 التليفون:  المهرجانات؛ المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مركز شباب حلمية الزيتون

 1976 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
الحلمية  -واحد و تسعون شارع سليم االول 

 القاهرة -

 01000121830 التليفون:  المكتبات؛ محاضرات وندوات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مركز شباب حلوان الجديده

 متاحغير  سنة التأسيس:
 

 حلوان -الشارع الغربى  العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ نادي ادب؛ 

 محاضرات وندوات
 025545665 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 مراكز الشباب

 مركز شباب زينهم

 1976 سنة التأسيس:
 

 السيدة زينب -ميدان زينهم  العنوان:

 األنشطة:
المسارح؛ المكتبات؛ موزاييك؛ محاضرات 

 وندوات؛ نادي مرأة
 0223646027 - 01222599387 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مركز شباب عابدين

التأسيس:سنة   1987 
 

 القاهره-الدرب االحمر   -سكه راتب   العنوان:

 01011640257 التليفون:  فنون تشكيلية؛ محاضرات وندوات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مركز شباب عرب الحصن

 1976 سنة التأسيس:
 

 عرب الحصن -شارع وسط البلد  العنوان:

 010939919121 التليفون:  المسارح؛ نادي ادب؛ محاضرات وندوات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 مراكز الشباب

 مركز شباب عزبة النخل

 1976 سنة التأسيس:
 

 القاهرة -عزبة النخل  -شارع رصنا  8 العنوان:

 01227060551 التليفون:  نادي ادب؛ محاضرات وندوات؛ ورش عمل األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مركز شباب عين الصيره

 1964 سنة التأسيس:
 

 15مساكن عين الصيره شارع  العنوان:

 األنشطة:
المسارح؛ فنون تشكيلية؛ فنون شعبية؛ 

 محاضرات وندوات؛ نادي طفل
 02/23639457 - 01095662713 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مركز شباب عين شمس

التأسيس:سنة   غير متاح 
 

 عين شمس -واحد شارع عبد هللا باشا  العنوان:

 22547080 التليفون:  المسارح؛ المكتبات؛ محاضرات وندوات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 مراكز الشباب

 مركز شباب مشية التحرير

التأسيس:سنة   1985 
 

 القاهرة-شارع متحف المطارية  العنوان:

 01001430797 التليفون:  المهرجانات؛ محاضرات وندوات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مركز شباب مكاوي

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 القاهرة -شارع بوسعيد  -محطة مكاو  العنوان:

 01001141636 التليفون:  المهرجانات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مركز شباب مكرم عبيد

 2003 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
مركز  -المجمع السكني  -عبد المنعم فاروق 

 مدينة نصر -عبيد 

 01006576288 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 القاهرة

 مراكز الشباب

 نادى الطاهر

 1960 سنة التأسيس:
 

 ميدان الجيش -ش ابن يوسف  العنوان:

 األنشطة:
تشكيلية؛ محاضرات وندوات؛ نادي  فنون

 مرأة
 0224665259 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 نادى شباب الهالل االحمر المصرى

 1998 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
ناصية شارعين بيرم التونسى والسيدة نفيسة 

 زينهم -خلف مستشفى المقطم  -

 األنشطة:
المسارح؛ المكتبات؛ نادي ادب؛ محاضرات 

 وندوات
 0114556638 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

  



 المنوفية

 الحرف اليدوية

 الفرماوى كربت للسجاد اليدوى

 1990 سنة التأسيس:
 

 المنوفيه -اشمون  -ساقيه ابو شعره  العنوان:

 048/3487194 - 010018884516 التليفون:  صناعة سجاد يدوي؛ صناعة كليم األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 اليدوىمصنع زهران للسجاد 

 1985 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -اشمون  -قريه ابو شعره  -جسر نهر النيل 

 المنوفيه

 01019187273 - 01284232010 التليفون:  صناعة سجاد يدوي األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 للسجاد اليدوىمصنع عاشور 

 1960 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -امام مسجد سيدى على  -قريه ابو شعره 

 المنوفيه -اشمون 

 01001180135 التليفون:  صناعة سجاد يدوي؛ صناعة كليم األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 المنوفية

 الحرف اليدوية

 ورشه الحاج فوزى للفخار

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
اشمون -جريس   -شارع عمر بن الخطاب 

 المنوفيه -

 01002740840 - 048/3478602 التليفون:  صناعة فخار األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 ورشه الحاج محمود قوطه للصدف

 1978 سنة التأسيس:
 

 المنوفيه -اشمون  -قريه المنقدى  العنوان:

 01020157157 التليفون:  مشغوالت وصناعات صدفية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 غير مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 عاطف للصدفورشه المعلم 

 1987 سنة التأسيس:
 

 المنوفيه -اشمون  -قريه النقدى  العنوان:

 01111160631 التليفون:  مشغوالت وصناعات صدفية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 غير مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 المنوفية

 الحرف اليدوية

 ورشه حماد رشاد للخشخانه

التأسيس:سنة   1987 
 

 العنوان:
 -اشمون  -بجوار المعهد الدينى  -قريه شما 

 المنوفيه

 01226274840 التليفون:  مشغوالت يدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 غير مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 ورشه عبد الناصر لصناعه الخشخاش

التأسيس: سنة  2000 
 

 العنوان:
 -اشمون  -بجوار مكتب البريد  -قريه شما 

 المنوفيه

 01116030449 - 01065683459 التليفون:  مشغوالت يدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 غير مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

  



 المنوفية

 المتاحف

 (متحف ميت ابو الكوم)متحف السادات 

 1995 سنة التأسيس:
 

 المنوفيه -مدينه تال  -قريه ميت ابو الكوم  العنوان:

 048/3740800 التليفون:  المتاحف؛ المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 دنشواى متحف

 1999 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
شبين الكوم  -قريه دنشواى  -مركز الشهداء 

 المنوفيه -

 األنشطة:
مشغوالت يدوية؛ المسارح؛ المتاحف؛ 

 معرض؛ محاضرات وندوات
 048/921733 - 048/12778186 التليفون: 

 متاحغير  البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

  



 المنوفية

 المساحات الثقافية

QAFF 

 2014 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
شارع البيئه النموذجى متفرع من شارع 

 المنوفيه -شبين الكوم  -جمال عبد الناصر 

 األنشطة:
المهرجانات؛ المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ 

 محاضرات وندوات؛ ورش عمل
 01143465013 - 048/2323583 التليفون: 

 hamdei_khattab@yahoo.com البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

QAFF 

 2014 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
شارع البيئه النموذجى متفرع من شارع 

 المنوفيه -شبين الكوم  -جمال عبد الناصر 

 األنشطة:
المهرجانات؛ المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ 

 محاضرات وندوات؛ ورش عمل
 01143465013 - 048/2323583 التليفون: 

 hamdi_khattab@yahooo.com البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 المكان

 2014 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
بجوار -برج الدولى    -شارع المجمع 

 المنوفيه -شبين الكوم  -مسجد النجار 

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ نادي ادب؛ تعليم 

 موسيقي؛ محاضرات وندوات؛ ورش عمل
 01064070141 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

اإلشهار:حالة   مشهرة 
   

 



 المنوفية

 المساحات الثقافية

 مكتبه انتيكا

 2015 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
بجوار مسجد  -شارع الجالء البحرى 

 المنوفيه-شبين الكوم  -المغفره

 01008795182 التليفون:  المكتبات؛ محاضرات وندوات؛ ورش عمل األنشطة:

 متاحغير  البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 "دلتا النيل"منتدى التحرير 

 2011 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
بجوار استراحه رئيس  -شارع بورسعيد 

 المنوفيه -مدينه تال -المدينه  

 048/3785847 - 048/3785817 التليفون:  المكتبات؛ محاضرات وندوات؛ ورش عمل األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

  



 المنوفية

 المكتبات

 المكتبه العامه بشبين الكوم

 2009 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -شبين الكوم  -اعلى مبنى حى غرب 

 المنوفيه

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ محاضرات 

 وندوات
 048/2326466 - 0177937615 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكتبه كفر ابو محمود

 2008 سنة التأسيس:
 

 المنوفيه -اشمون  -كفر ابو محمود  العنوان:

 01006850199 التليفون:  المكتبات األنشطة:

المستهدفة:المجموعة   غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكتبه منشاه سلطان

 2008 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -منوف  -منشاه سلطان  -المجمع التتنموى 

 المنوفيه

 048/3630371 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  الشباباالطفال؛  المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 



 المنوفية

 قصور الثقافة

 بيت ثقافه اشمون

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -اشمون  -شارع عبد المنعم رياض 

 المنوفيه

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ نادي ادب؛ تعليم 

 موسيقي
 3442889-048 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بيت ثقافه الباجور

 1978 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -بجوار بيع المصنوعات  -شارع بورسعيد 

 المنوفيه

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ نادي ادب؛ 

 وندواتمحاضرات 
 048/3884587 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بيت ثقافه البتانون

 2010 سنة التأسيس:
 

 المنوفيه-البتانون   -شارع الوحده المجمعه  العنوان:

 األنشطة:

مسرحية؛ المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ فرقة 

نادي ادب؛ محاضرات وندوات؛ نادي 

 التكنولوجيا؛ نادي علوم

 01005482819 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 المنوفية

 قصور الثقافة

 بيت ثقافه الشهداء

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
المساكن  -شارع مدرسه سيدى شبل الثانويه 

 المنوفيه -الشعبيه 

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ نادي ادب؛ تعليم 

 موسيقي
 048/3750482 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بيت ثقافه الماى

التأسيس:سنة   1970 
 

 العنوان:
 -قريه الماى  -شارع الوحده المجمعه 

 المنوفيه

 األنشطة:
المكتبات؛ عروض كورال؛ فنون تشكيلية؛ 

 نادي ادب؛ نادي علوم
 01226303539 - 048/2048301 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بيت ثقافه بركه السبع

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -بركه السبع شرق  -شارع مركز الشرطه 

 المنوفيه

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ نادي ادب؛ تعليم 

 موسيقي؛ محاضرات وندوات
 01004443580___    2994141-048 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  الشباب االطفال؛ المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 المنوفية

 قصور الثقافة

 بيت ثقافه بيت الكوم

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -تال -ميت ابو الكوم  -شارع داير الناحيه 

 المنوفيه

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ نادي ادب؛ 

 محاضرات وندوات؛ نادي التكنولوجيا
 01222711717 - 048/3740193 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بيت ثقافه زكى مبارك

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 المنوفيه -مركز اشمون  -طريق سنتريس  العنوان:

 01006502204 - 048/3405188 التليفون:  وندواتفنون تشكيلية؛ محاضرات  األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بيت ثقافه سبك الضحاك

 2015 سنة التأسيس:
 

 المنوفيه -اشمون  -قريه سبك الضحاك  العنوان:

 األنشطة:
تشكيلية؛ نادي ادب؛ المكتبات؛ فنون 

 محاضرات وندوات؛ نادي التكنولوجيا
 01286565949 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 المنوفية

 قصور الثقافة

 بيت ثقافه شبرا بخوم

 2008 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -شبرا بخوم  -مجمع النور االسالمى 

 قويسنا

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ محاضرات 

 وندوات؛ نادي التكنولوجيا
 01204252905 - 048/2536616 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بيت ثقافه قويسنا

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
بجوار مركز شباب  -شارع مجلس المدينه 

 المنوفيه -قويسنا  -قويسنا 

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ نادي ادب؛ 

 محاضرات وندوات
 01225759576 - 048/2573281 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بيت ثقافه منوف

 1968 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -خلف مجلس المدينه  -شارع بيت النهرين 

 المنوفيه -منوف 

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ نادي ادب؛ 

 محاضرات وندوات
 01011511224 - 048/3661601 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 المنوفية

 قصور الثقافة

 قصر ثقافه السادات

 1989 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
مدينه  -المنطقه االولى  -شارع االمن العام 

 المنوفيه -السادات 

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ نادي ادب؛ 

 محاضرات وندوات
 01000710792 - 048/2610406 التليفون: 

المستهدفة:المجموعة   غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 قصر ثقافه تال

 2009 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
بجوار مجلس  -شارع ميدان انور السادات 

 المنوفيه-تال -المدينه 

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ نادي ادب؛ 

 التكنولوجيامحاضرات وندوات؛ نادي 
 01003751261 - 048/3790127 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 قصر ثقافه دنشواى

 2008 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
مركز  -دنشواى  -شارع دير الناحيه 

 المنوفيه -الشهداء 

 01112095335 -   048/2776967 التليفون:  المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ نادي ادب األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 المنوفية

 قصور الثقافة

 قصر ثقافه شبين الكوم

 1970 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
شبين  -شارع جمال عبد الناصر بحرى 

 الكوم

 األنشطة:

المسارح؛ المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ فرقة 

مسرحية؛ نادي ادب؛ محاضرات وندوات؛ 

 نادي مرأة

 01007889779 / 2221648-048 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكتبه الطفل والشباب

التأسيس:سنة   2012 
 

 العنوان:
 -اشمون -بجوار محطه قطار اشمون  

 المنوفيه

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ نادي ادب؛ 

 محاضرات وندوات؛ نادي التكنولوجيا
 01066209081 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكتبه الطفل والشباب بسمنود

 2002 سنة التأسيس:
 

 المنوفيه -مركز اشمون  -قريه سمادون  العنوان:

 01009574933 - 048/3425393 التليفون:  مشغوالت يدوية؛ المكتبات؛ فنون تشكيلية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

اإلشهار: حالة  مشهرة 
   

 



 المنوفية

 قصور الثقافة

 مكتبه رمله االنجب

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
مركز  -رمله االنجب -المجمع التنموى 

 المنوفيه-اشمون  

 01019813305 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكتبه قورص العامه

 2007 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
-اشمون   -قريه قورص  -المجمع التنموى 

 المنوفيه

 01093148240 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكتبه وسط المدينه

 1990 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -امام بنك مصر  -شارع جمال عبد الناصر 

 المنوفيه -شبين الكوم 

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ محاضرات 

 وندوات
 01099659573 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 



 المنيا

 الحرف اليدوية

 مشغل الحاج محمد رضا حسن

 1999 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
الجراج القبلى  -ميدان االباء الياسوعيين 

 المنيا -القديم 

 غير متاح التليفون:  صناعة سجاد يدوي؛ صناعة كليم األنشطة:

 متاحغير  البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

 المنيا

 الرقص

 مركز مدحت فوزى لفنون العصا

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
ملوى  -سينماملوى بالس -شارع بنك مصر 

 المنيا-

 01007128786 التليفون:  الرقص؛ تعليم موسيقي األنشطة:

اإللكتروني:البريد   االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:  غير متاح 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

  



 المنيا

 المتاحف

 متحف اثار ملوى

 1963 سنة التأسيس:
 

 المنيا - ملوى -بجوار قسم شرطه ملوى  العنوان:

 غير متاح التليفون:  المتاحف األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 متحف اخناتون

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 المنيا -شرق النيل   العنوان:

 غير متاح التليفون:  المتاحف األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

  



 المنيا

 المساحات الثقافية

 دوار الفنون

 2012 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
تقاطع شارع سلطان مع  -شارع النصر 

 المنيا -ميدان لبنان  -شارع ابو النور 

 األنشطة:
المسارح؛ المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ نادي 

 ادب؛ محاضرات وندوات؛ نادي التكنولوجيا
 التليفون: 

01226028669 - 0108684416 - 

0122361926 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 صالون ملوى الثقافى

 2012 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -يوليو خلف مدرسه التحرير 26شارع 

 المنيا -ملوى 

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ نادي ادب؛ 

 محاضرات وندوات
 01007168005 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مؤسسه مجرايه الثقافيه

 2014 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
-شارع سيف بجوار قسم شرطه ملوى  

 المنيا -ملوى 

 األنشطة:

تشكيلية؛ نادي المهرجانات؛ المكتبات؛ فنون 

ادب؛ تعليم موسيقي؛ محاضرات وندوات؛ 

 نادي طفل

 01016009947 - 01210887978 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 غير مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 



 المنيا

 المكتبات

 مكتبه ابوان

 1994 سنة التأسيس:
 

 المنيا -قريه ابوان  -مركز مطاى  العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ فرقة مسرحية؛ 

 محاضرات وندوات؛ نادي مرأة؛ نادي طفل
 086/7981775 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكتبه الروضه

التأسيس:سنة   2012 
 

 المنيا -قريه الروضه  العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ محاضرات وندوات؛ نادي 

 التكنولوجيا
 01119332200 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكتبه العماريه الغربيه

 2005 سنة التأسيس:
 

 المنيا -ديرمواس  -العماريه الغربيه  العنوان:

 01003378538 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 المنيا

 المكتبات

 مكتبه بلهاسه

 2006 سنة التأسيس:
 

 المنيا -مغاغه  -بلهاسه  العنوان:

 086/7565970 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكتبه دهمرو

 2000 سنة التأسيس:
 

 المنيا-مغاغه   -دهمرو  العنوان:

 01119606810 التليفون:  المكتبات؛ فنون تشكيلية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكتبه شم البحريه

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 المنيا -مغاغه  -شم البحريه  العنوان:

 086/7542985 التليفون:  المكتبات؛ محاضرات وندوات األنشطة:

المستهدفة:المجموعة   غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 المنيا

 المكتبات

 مكتبه قلوصنا

 2010 سنة التأسيس:
 

 المنيا -سمالوط  -قريه قلوصنا  العنوان:

 01095714444 التليفون:  المكتبات؛ محاضرات وندوات؛ نادي مرأة األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  الشباب االطفال؛ المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكتبه ملوى الفرعيه

 2007 سنة التأسيس:
 

 المنيا -ملوى  -شارع المسجد المجيدى  العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ فرقة مسرحية؛ 

 محاضرات وندوات
 086/26566557 التليفون: 

المستهدفة:المجموعة   غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكتبه ودار نشر االزبكيه

 2009 سنة التأسيس:
 

 المنيا -ملوى  -ميدان بورسعيد  العنوان:

 01007023084 التليفون:  دور النشر؛ الطباعة؛ المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 



 المنيا

 قصور الثقافة

 بيت ثقافه العدوه

 1989 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -شارع بورسعيد داخل الوحده المحليه 

 المنيا -مركز ومدينه العدوه 

 01062124259 - 086/7464565 التليفون:  عروض كورال؛ محاضرات وندوات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بيت ثقافه بنى مزار

 2009 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
بجوار جامع الحاجه زكيه  -شارع الفردوس 

 المنيا -بنى مزار  -

 األنشطة:
تشكيلية؛ فرقة مسرحية؛ المكتبات؛ فنون 

 محاضرات وندوات؛ نادي مرأة؛ ورش عمل
 01111530976 - 086/7821608 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بيت ثقافه جاهين

 1977 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
جاهين  -عماره الجيزه  -شارع احمد عرابى 

 المنيا -

 01228020242 التليفون:  المكتبات؛ محاضرات وندوات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 المنيا

 قصور الثقافة

 بيت ثقافه دلجا

 1994 سنة التأسيس:
 

 المنيا -دلجا  -شارع الوحده المحليه  العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ محاضرات 

 وندوات
 086/2263765 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بيت ثقافه دير مواس

 1980 سنة التأسيس:
 

 المنيا -دير مواس  -يوليو 26شارع العنوان:

 األنشطة:

المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ فرقة مسرحية؛ 

نادي ادب؛ محاضرات وندوات؛ نادي 

 التكنولوجيا

 01006255655 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بيت ثقافه سملوط

 1981 سنة التأسيس:
 

 المنيا -سملوط  -ديوان الوحده المحليه  العنوان:

 األنشطة:

المكتبات؛ عروض كورال؛ فنون تشكيلية؛ 

فرقة مسرحية؛ نادي ادب؛ محاضرات 

 وندوات؛ نادي التكنولوجيا

 01002044744 - 086/7724921 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

اإلشهار:حالة   مشهرة 
   

 



 المنيا

 قصور الثقافة

 بيت ثقافه شركه النيل

 1981 سنة التأسيس:
 

 المنيا -دماريس -شارع الحريه   العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ محاضرات 

 وندوات
 01069148163 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بيت ثقافه صندافه

 1993 سنة التأسيس:
 

 صندافه -شارع الجسر بجوار مركز قروى  العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ محاضرات 

 وندوات
 01147672200 - 086/7862532 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

اإلشهار:حالة   مشهرة 
   

 

 بيت ثقافه مطاى

 1987 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -مطاى  -عماره السنترال  -شارع المدرسه 

 المنيا

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ نادي ادب؛ 

 محاضرات وندوات
 01069428181 - 086/3920406 التليفون: 

اإللكتروني:البريد   االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:  غير متاح 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 المنيا

 قصور الثقافة

 جمعية الجزويت والفريد

 1989 سنة التأسيس:
 

 المنيا -شارع مستشفى الحميات   العنوان:

 األنشطة:
المسارح؛ المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ فرقة 

 مسرحية؛ محاضرات وندوات؛ ورش عمل
 086/2361456 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 قصر ثقافه ابوقرقاص

 2003 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 أسوانطريق مصر  -شارع بورسعيد 

 المنيا -ابوقرقاص  -الزراعى 

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ فرقة مسرحية؛ 

 نادي ادب؛ نادي مرأة
 01111442029 - 086/2420940 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 قصر ثقافه المنيا

 1997 سنة التأسيس:
 

 المنيا -ارض السلطان  -ميدان ناصر  العنوان:

 األنشطة:

 المسارح؛ المكتبات؛ عروض كورال؛ فنون

تشكيلية؛ نادي ادب؛ فنون شعبية؛ تعليم 

 موسيقي؛ نادي مرأة؛ نادي طفل؛ نادي علوم

 01271133508 - 086/2346719 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 المنيا

 قصور الثقافة

 قصر ثقافه المنيا الجديده

 2007 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -بجوار جهاز المنيا الجديده  -المنيا الجديده 

 المنيا

 األنشطة:

المسارح؛ المكتبات؛ عروض كورال؛ فنون 

تشكيلية؛ فرقة مسرحية؛ نادي ادب؛ 

 محاضرات وندوات؛ نادي مرأة

 01004652537 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 قصر ثقافه مغاغه

 1974 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -شارع الورشه متفرع من شارع طه حسين 

 المنيا -مغاغه 

 األنشطة:

المسارح؛ المهرجانات؛ المكتبات؛ عروض 

كورال؛ فنون تشكيلية؛ فرقة مسرحية؛ نادي 

 ادب؛ محاضرات وندوات؛ نادي التكنولوجيا

 01284306160 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 قصر ثقافه ملوى

 1997 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
-ملوى  -مبنى المطافى  -شاره البوسته 

 المنيا

 األنشطة:

المكتبات؛ عروض كورال؛ فنون تشكيلية؛ 

ادب؛ فنون شعبية؛ تعليم موسيقي؛ نادي 

 محاضرات وندوات؛ نادي طفل

 086/2656657 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 المنيا

 قصور الثقافة

 مكتبه  اسحاق

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
مركز دير مواس -بنى سالم  -عزبه اسحاق 

 المنيا -

 01121367337 - 01204082565 التليفون:  المكتبات؛ محاضرات وندوات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكتبه دلجا

 1998 سنة التأسيس:
 

 المنيا -ديرمواس -دلجا   -شارع الموقف  العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ محاضرات 

 وندوات
 01002429136 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

  



 النوبة

 الحرف اليدوية

 بازار الشيخ محمد كمال

 2002 سنة التأسيس:
 

 النوبه -بجوار مسجد النور  -غرب سهيل  العنوان:

 01118225482 التليفون:  مشغوالت يدوية؛ صناعة كليم األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 جمعيه الغالالب

 1967 سنة التأسيس:
 

 النوبه - أسوانغرب  العنوان:

 01286113707 التليفون:  مشغوالت يدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 جمعيه الكرور

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 النوبه -نجع الكرور  -غرب الدبوديه  العنوان:

 01208586612 التليفون:  مشغوالت يدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 النوبة

 الحرف اليدوية

 جمعيه غرب سهيل

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 أسوان -غرب سهيل  العنوان:

 01280007774 التليفون:  الحرف اليدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 جمعيه كرور قبلى

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 النوبه -نجع الكرور قبلى  -غرب الدبوديه  العنوان:

 01098563703 التليفون:  الحرف اليدوية األنشطة:

اإللكتروني: البريد  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:  غير متاح 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 جمعيه كالبشه

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 النوبه -مركز كالبشه  العنوان:

 01283161493 التليفون:  الحرف اليدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 النوبة

 الحرف اليدوية

 جمعيه مرواو ومريه بنصر النوبه

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 أسوان -نصر النوبه  العنوان:

 01277758958 التليفون:  الحرف اليدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 للمشغوالت النوبيهمركز الحاجه خديجه بشير  

 1964 سنة التأسيس:
 

 أسوان -نصر النوبه  -قريه الجنينه والشباك  العنوان:

 01001985137 التليفون:  الحرف اليدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 غير مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 للنولمشغل سراج فرانسيس 

 2005 سنة التأسيس:
 

 النوبه -بجوار المرسى  -غرب سهيل  العنوان:

 01272743246 التليفون:  الحرف اليدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 غير مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 النوبة

 الحرف اليدوية

 مشغل سمبل

 2011 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -بجوار جمعيه غرب سهيل  -غرب سهيل 

 النوبه

 01023246573 التليفون:  صناعة سجاد يدوي؛ صناعة كليم األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 معرض عوض انور للمشغوالت النوبيه

 2012 سنة التأسيس:
 

 أسوان -مركز نصر النوبه  -قريه مصمص  العنوان:

 01125687213 التليفون:  مشغوالت يدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

  



 النوبة

 ستوديو صناعة األفالم

 جمعيه نجع المحطه

 متاحغير  سنة التأسيس:
 

 النوبه -نجع المحطه  العنوان:

 01276318992 التليفون:  الحرف اليدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

 النوبة

 قصور الثقافة

 بيت ثقافه نجه الفرس

 2009 سنة التأسيس:
 

 أسوانغرب  -الفرسنجع  العنوان:

 األنشطة:
المسارح؛ المكتبات؛ نادي ادب؛ نادي 

 التكنولوجيا
 01006327545 - 097/2211803 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 النوبة

 قصور الثقافة

 قصر ثقافه حسن فخرالدين

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
كوم  -نصر النوبه  -شارع خالد بن الوليد 

 أسوان -امبو 

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ فرقة مسرحية؛ 

 نادي ادب؛ محاضرات وندوات
 01288396494 - 097/2850095 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

 بورسعيد

 الحرف اليدوية

 التراثية لألستشارات الثقافية و الفنية

 2005 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
حي  -شارع الصباح و القنال الداخلي 

 العرب

 01224801558 التليفون:  مشغوالت يدوية؛ المتاحف؛ تعليم موسيقي األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

  



 بورسعيد

 المتاحف

 متحف النصر للفن المصري الحديث

 1959 سنة التأسيس:
 

 العنوان:

ميدان  -شارع اربعة و عشرون يوليو 

بجيوار ديوان العام  -المسلة  اسفل المسله 

 المحافظ

 066/33476761 التليفون:  معرض األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

 بورسعيد

 المكتبات

 كتابيكو لبيع الكتب

 2014 سنة التأسيس:
 

 2بور سعيد الممشي السياحي محل رقم  العنوان:

 01068584500 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 بورسعيد

 المكتبات

 مكتبة االمل

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 حديقة االمل  بحيرة المناخ العنوان:

 066/3221293 التليفون:  المكتبات األنشطة:

اإللكتروني:البريد   االطفال المجموعة المستهدفة:  غير متاح 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكتبة البرموك

 1980 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
شارع صفية زغلول و صالح سالم امام 

 الحماية المدنيه

 0663323319 - 01119380988 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكتبة التقوي العلمي

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 داخل مبنى محافظة بور سعيد العنوان:

 066/3250765 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 بورسعيد

 المكتبات

 مكتبة القؤات المسلحةا اللكترونيه

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
فندق القؤات المسلحة بطرح البحر امام 

 مجمع المطاعم

 غير متاح التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 المغترباتمكتبة 

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -ستة اكتوبر بجوار المحطة العسكرية 

 بحيرة المناخ

 066/3354932 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكتبة حصن العاصمه

التأسيس:سنة   2004 
 

 العنوان:
همام فندق  -شارع الشهيد عاطف السدات 

 القوات المسلحة

 التليفون:  المسارح؛ المكتبات األنشطة:
0663253428/0663253427/066325

4240 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 بورسعيد

 المكتبات

 تسيم الحديثةمكتبه اوالد 

 1990 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
امام  -شارع محمد محمود  -بور سعيد 

 حديقه فريال

 01212427163 - 066/3337112 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 الصحةمكتبه تحسين 

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 حي المناخ العنوان:

 غير متاح التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكتبه سته اكتوبر

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 حي سته اكتوبر العنوان:

 066/3250813 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 بورسعيد

 المكتبات

 مكتبه نادي السالم البحري

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 بور فؤاد -نادي السالم البحري  العنوان:

 066/3400926 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

 بورسعيد

 دور النشر

 ارت بورت

 1993 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
رياض امام مدرسة بور  -شارع عرابي 

 سعيد الثانوية التجريبية

 01223726069 التليفون:  دور النشر األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

  



 بورسعيد

 قصور الثقافة

 الجمعية المصرية لتنمية الثقافة الفرنسية ببورسعيد االلينس فرانسييس

 1989 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
اربعة شارع ابو الفدا متفرع من شارع 

 بورسعيد -الجمهورية 

 األنشطة:
المهرجانات؛ المكتبات؛ معرض؛ 

 محاضرات وندوات؛ ورش عمل
 0663352154 التليفون: 

 allianceportsaid@gmail.com البريد اإللكتروني:  الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 الجرابعةبيت ثقافة 

 2008 سنة التأسيس:
 

 غرب بور سعيد -قرية الجربعة  العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ عروض كورال؛ تعليم رسم؛ 

 محاضرات وندوات
 066/3580463 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 الهيئةبيت ثقافة 

 1990 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
عمارات  -بور سعيد  -بور فؤاد  شرق 

 258الهيئة  عمارة 

 األنشطة:
المكتبات؛ معرض؛ فنون تشكيلية؛ ورش 

 عمل
 066/308304 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 بورسعيد

 قصور الثقافة

 بيت ثقافه الركاب

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 جنوب بور سعيد -قرية الركاب  العنوان:

 066/35500944 التليفون:  المكتبات؛ محاضرات وندوات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بيت ثقافه المنتزه

التأسيس:سنة   غير متاح 
 

 شرق بورسعيد -مدينة بور فؤاد  العنوان:

 066/3400194 التليفون:  المكتبات؛ تعليم رسم؛ محاضرات وندوات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بيت ثقافه النصر

 متاحغير  سنة التأسيس:
 

 مدخل بور سعيد الجنوبي -قرية القابوطيه  العنوان:

 066/9204098 التليفون:  المكتبات؛ محاضرات وندوات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 بورسعيد

 قصور الثقافة

 بيت ثقافه ام خلف

 2005 سنة التأسيس:
 

 بورسعيد -حى الجنوب -قريه ام خلف   العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ فرقة مسرحية؛ 

 نادي ادب؛ محاضرات وندوات
 066/3550299 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 قصر ثقافه بورسعيد

 1964 سنة التأسيس:
 

 بورسعيد -حى المناخ  -شارع االمين  العنوان:

 األنشطة:

تعليم الرقص الشعبي؛ المسارح؛ المكتبات؛ 

فنون تشكيلية؛ فرقة مسرحية؛ نادي ادب؛ 

فنون شعبية؛ تعليم موسيقي؛ محاضرات 

 وندوات؛ نادي التكنولوجيا؛ نادي علوم

 066/3221844 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

  



 ءجنوب سينا

 الحرف اليدوية

 بازار البساط الطائر

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 مدينة دهب -سوق دهب -المسبط العنوان:

 األنشطة:
مشغوالت يدوية؛ الحرف اليدوية؛ صناعة 

 سجاد يدوي؛ صناعة كليم
 01008740262 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 سانت كاترين للمشغوالت اليدوية

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 سانت كاترين العنوان:

 01066481108 التليفون:  مشغوالت يدوية؛ الحرف اليدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 سنتر و بازار طرخان

 1980 سنة التأسيس:
 

 مدينة دهب-المسبط -مجرى السيل العنوان:

 األنشطة:
الحرف اليدوية؛ صناعة اوراق؛ صناعة 

 سجاد يدوي
 01068012503 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 ءجنوب سينا

 الحرف اليدوية

 فراعنة بلس

 1995 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
مدينة  -الممشى -امام مطعم الفنار -المسبط

 دهب

 األنشطة:
مشغوالت يدوية؛ الحرف اليدوية؛ معرض؛ 

 فنون تشكيلية
 01005794288 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 ورشة الحاج عوض للمشغوالت اليدوية

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 جنوب سيناء -سانت كاترين -الملجا العنوان:

 األنشطة:
مشغوالت يدوية؛ الحرف اليدوية؛ صناعة 

 حلي
 01063723898 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

  



 ءجنوب سينا

 المتاحف

 متحف أبو سمبل للبرديات

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 شرم الشيخ -خليج نبق العنوان:

 01221704027 التليفون:  المتاحف؛ معرض؛ صناعة اوراق األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 متحف شرم الشيخ للبرديات

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
بجوار ستوديو كوداك  -السوق القديم

 شرم الشيخ -اكسبرس

 3663361\069 -3660049\069 التليفون:  المتاحف األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 متحف طابا

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 جنوب سيناء -طابا العنوان:

 غير متاح التليفون:  المتاحف األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 



 ءجنوب سينا

 المساحات الثقافية

 بيت ثقافة ابو رديس

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 جنوب سيناء -ابو رديس العنوان:

 3440701\069 التليفون:  المسارح؛ المكتبات؛ فنون تشكيلية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بيت ثقافة دهب

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 دهب -عسله -امام السوق التجاري القديم العنوان:

 3652176\069 التليفون:  المكتبات؛ نادي مرأة األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بيت ثقافة رأس سدر

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 بجوار االسعاف -رأس سدر العنوان:

 األنشطة:

مشغوالت يدوية؛ الحرف اليدوية؛ المكتبات؛ 

فنون تشكيلية؛ فرقة مسرحية؛ محاضرات 

 وندوات

 3400776\069 التليفون: 

المستهدفة:المجموعة   غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 ءجنوب سينا

 المساحات الثقافية

 بيت ثقافة سانت كاترين

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 بجوار مجلس المدينة -سانت كاترين العنوان:

 3470661\069 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بيت ثقافة نويبع

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 مدينة نويبع -امام مسجد نويبع العنوان:

 3500416\069 التليفون:  المكتبات؛ عروض كورال األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

  



 ءجنوب سينا

 المكتبات

 مكتبة أبو زنيمة

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
داخل مبنى مجلس المدينة  -الطريق العمومي

 بأبو زنيمة

 3420884\069 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 متاح غير البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مكتبة دير سانت كاترين

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 سانت كاترين -داخل دير سانت كاترين العنوان:

 3470350\069 -3470348\069 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

اإلشهار:حالة   مشهرة 
   

 

 مكتبة نبتون

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 مدينة دهب -بجوار كوبري دهب -المسبط العنوان:

 3640568\069 -3640262\069 التليفون:  المكتبات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 



 ءجنوب سينا

 قصور الثقافة

 قصر ثقافة الطور

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
طور  -امام شركة المصرية لالتصاالت

 سيناء

 األنشطة:
المسارح؛ المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ نادي 

 التكنولوجيا؛ نادي مرأة
 3777469\069 التليفون: 

اإللكتروني:البريد   االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:  غير متاح 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 قصر ثقافة شرم الشيخ

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 العنوان:
 -بجوار شاطئ الطرس -هضبة ام السيد

 شرم الشيخ

 3664262\069 التليفون:  فنون تشكيلية؛ نادي التكنولوجيا األنشطة:

اإللكتروني:البريد   االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:  غير متاح 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

  



 مطروح وسيوة ىمرس

 الحرف اليدوية

 بازار الجمل

 2001 سنة التأسيس:
 

 ناحية اليمين 2ممر سيوه القديم محل رقم  العنوان:

 األنشطة:
مشغوالت يدوية؛ صناعة سجاد يدوي؛ 

 منحوتات ملحية؛ منتجات سيوية بدوية
 01068603428 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 معرض يدوى بدوى

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 طريق الكورنيش بجوار مطعم هارديز العنوان:

 01005728450/01001120573 التليفون:  مشغوالت يدوية؛ منتجات سيوية بدوية األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

  



 مطروح وسيوة ىمرس

 المساحات الثقافية

 النادى االجتماعى بمطروح

 1983 سنة التأسيس:
 

 مطروح الكورنيش بجوار استراحة المحافظ العنوان:

 01003643186 التليفون:  معرض؛ توثيق تراثي؛ محاضرات وندوات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بيت ثقافة الحمام

 غير متاح سنة التأسيس:
 

 حجرة بمركز شباب الحمام العنوان:

 األنشطة:
تشكيلية؛ محاضرات المكتبات؛ فنون 

 وندوات؛ نادي طفل
 01200583440 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 بيت ثقافة الضبعة

 1980 سنة التأسيس:
 

 حجرة االدارة /االدارة االجتماعية بالضبعة  العنوان:

 046/4671261 التليفون:  المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ نادي طفل األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 مطروح وسيوة ىمرس

 المساحات الثقافية

 بيت ثقافة سيوة

 1980 سنة التأسيس:
 

 امام مجلس مدينة سيوة العنوان:

 4600078 التليفون:  تشكيليةالمكتبات؛ عروض كورال؛ فنون  األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 جمعية التحدى للتنمية الشاملة بمطروح

 2006 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
تقاطع شارع ليبيا مع شارع التحرير عمارة 

 الحاج عطية الجرارى

 األنشطة:
الحرف اليدوية؛ فنون تشكيلية؛ نادي ادب؛ 

 موزاييك
 01118661067-046/4949703 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 قصر ثقافة مطروح

 1970 سنة التأسيس:
 

 أمام البنك االهلى -شارع الجالء العنوان:

 األنشطة:
المسارح؛ عروض كورال؛ فنون تشكيلية؛ 

 فرقة مسرحية؛ موزاييك
 046/4932294 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 مطروح وسيوة ىمرس

 المساحات الثقافية

 منطقة مطروح االزهرية

 2009 سنة التأسيس:
 

 العميد احمد فوزىالريفية امام مدرسة  العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فرقة مسرحية؛ محاضرات 

 وندوات
 011215228005-046/4932977 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

 مطروح وسيوة ىمرس

 المكتبات

 مكتبة سيدى عبدالرحمن

التأسيس:سنة   غير متاح 
 

 العنوان:
بجوار مدرسة سيدى عبدالحمن الثانوية 

 المشتركة

 046/4680872/01289870938 التليفون:  المكتبات؛ محاضرات وندوات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 

  



 وسيوةمطروح  ىمرس

 قصور الثقافة

 بيت ثقافة برانى

 1987 سنة التأسيس:
 

 12شقة  10المساكن الشعبية عمارة  العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ فنون تشكيلية؛ نادي ادب؛ نادي 

 طفل
 046/4400623 التليفون: 

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

اإلشهار:حالة   مشهرة 
   

 

 

 مطروح وسيوة ىمرس

 مراكز الشباب

 مركز شباب الحمام

 1982 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
مدينة الحمام بجوار االمن القومى امام 

 شركة كهرباء البحيرة

 046/4751340 التليفون:  المكتبات؛ محاضرات وندوات األنشطة:

 غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 



 مطروح وسيوة ىمرس

 مراكز الشباب

 مركز شباب الضبعة

 1972 سنة التأسيس:
 

 مدينة الضبعة بجوار المستشفى العام العنوان:

 األنشطة:
المكتبات؛ عروض كورال؛ نادي 

 التكنولوجيا
 046/4670455 التليفون: 

اإللكتروني:البريد   االطفال؛ الشباب المجموعة المستهدفة:  غير متاح 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 مركز شباب مطروح

 1964 سنة التأسيس:
 

 العنوان:
مدينة مطروح شارع الثانوية العسكرية 

 بجوار قسم مطروح

 األنشطة:
المكتبات؛ عروض كورال؛ محاضرات 

 وندوات؛ نادي التكنولوجيا؛ نادي مرأة
 046/4932959 التليفون: 

المستهدفة:المجموعة   غير متاح البريد اإللكتروني:  االطفال؛ الشباب 

 مشهرة حالة اإلشهار:
   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيانات العاملين بالثقافة



 أسوان

 األدب

 إبراهيم صالح حسين

:التليفون   01223952538 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 احمد الجميلي

:التليفون   01141852601 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 احمد ربيع على

:التليفون   01062312840 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 اسامه حسن عبدالمعطى

:التليفون   01284324943 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أشرف حسن عبدالمعطى

:التليفون   010026324427 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 الروبى جمعه محمود

:التليفون   0123801481 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 الشاذلى محمد عباس

:التليفون   01062811032 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 المالكى سيد احمد

:التليفون   01093116589 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 أسوان

 األدب

 النخيلى محمود رفاعى

:التليفون   01004026645 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 جالل يحي محمد

:التليفون   01118517265 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 خالد عطاهللا على

:التليفون   01081934516 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 رشا حسن صالح

:التليفون   0122563501 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 سعودي محمد مرزق

:التليفون   01222512024 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عيسىسيد احمد 

:التليفون   01063894116 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 شاذلى محمود خليفه

:التليفون   01064142424 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عبدالراضى عبدالصبور عباس

:التليفون   01149817272-01282070029-01023979609 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 أسوان

 األدب

 عبدالرؤوف مصطفى أمين

:التليفون   01001419694 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عبدهللا محمد عبدالشافى

:التليفون   01113067273 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عماد الدين صالح قناوى

:التليفون   01226449472 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مصطفىعوض طاهر 

:التليفون   0122959954 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 كمال كامل محمد عبيد

:التليفون   01221210702 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد الطاهر احمد

:التليفون   01063264477 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد طاهر برعى

:التليفون   01220380032 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد عبدالمنعم احمد

:التليفون   01095363013 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 أسوان

 األدب

 محمود عباس محمد

:التليفون   953510320 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مكى قاسم مكى

:التليفون   01223264477 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 وفاء ياسر محمد

:التليفون   953590002 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ياسر مصطفى عبدالجليل

:التليفون   01221017704 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 يحي على الجندى

:التليفون   01065794313 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 يوسف بدرى محمد

:التليفون   01226383774 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

  



 أسوان

 التصوير الفوتغرافي

 علي المريخي

:التليفون   01111278781 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 فاطمه مجدى عابدين

:التليفون   01141852206 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ماهر الشاذلى

:التليفون   01224723072 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

 أسوان

 الحرف اليدوية

 احمد إسماعيل

:التليفون   01007249339 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 احمد عبد الحافظ شندي

:التليفون   01229028363 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ارميا كمال

:التليفون   01270666330 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أروي

:التليفون   01147914972 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 أسوان

 الحرف اليدوية

 افراح سيد غتيق

:التليفون   01228840309 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 الحاجة سعدية

:التليفون   01277758958 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 امال محمد ابراهيم

:التليفون   01113693773 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 بتول ادريس حسن

:التليفون   01157585855 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 بسطاويه حسن

:التليفون   01272138916 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 جمال عبدالستار

:التليفون   01112380407 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 جمال فراج محمود

:التليفون   01224641588 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حسن باروك

:التليفون   01064948715 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 أسوان

 الحرف اليدوية

 حمدي ابا زيد

:التليفون   01286113707 

:البريد اإللكتروني   متاحغير  
 

 حمدي محمد ابازيد

:التليفون   01065409280 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حوشية ابازيدج جمعة

:التليفون   01273617760 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 خديجة ادريس محمد

:التليفون   01117291877 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 سلومخديجة شحات نجار 

:التليفون   01117291877 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 خضري محمد

:التليفون   01283161493 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ربيع احمد محمود

:التليفون   01288473290 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ربيع محمود أحمد

:التليفون   01288473290 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 أسوان

 الحرف اليدوية

 رشا محمد عبد المتعال

:التليفون   01007832637 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 روحية يوسف صيام

:التليفون   01287146620 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 زهير جمعه حسين محمد

:التليفون   01067049414 

:البريد اإللكتروني   متاح غير 
 

 سامية حامد حسن

:التليفون   097210777 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 سلوي صالح الدين محمد

:التليفون   01276318992 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 سيد فراج محمود

:التليفون   01280930147 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 صفاء ابو السعود محمد

:التليفون   0972210504 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عادل بشرة

:التليفون   01223173990 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 أسوان

 الحرف اليدوية

 عادل محمود احمد

:التليفون   01283213685 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عايدة محمد حسب هللا

:التليفون   01157585855 

:اإللكتروني البريد   غير متاح 
 

 عائشه أنور

:التليفون   0972210708 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عائشه عبدهللا

:التليفون   01069641629 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عصام سعد على

:التليفون   01279019798 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 سيدعطيات حسب هللا 

:التليفون   01117291877 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عوض انور

:التليفون   01125687213 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 فادية عبد الفتاح حسبن

:التليفون   01117291877 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 أسوان

 الحرف اليدوية

 فاطة سليمان محمد ابو بكر

:التليفون   01117291877 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 فاطمة حسين محمد احمد

:التليفون   01112149261 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 فاطمه أبو السعود

:التليفون   01114090228 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 فايزة بشير محمد

:التليفون   01001985138 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 فايزة بيومي احمد

:التليفون   01157585855 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 فطومة عبدالغفور ناصر

:التليفون   01112149261 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 كريمة الكرور

:التليفون   01208586612 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 سعد علي مجدى

:التليفون   01204619381 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 أسوان

 الحرف اليدوية

 مجدي فراج محمود

:التليفون   01205836421 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد عبد الوهاب دهب

:التليفون   01280007774 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 منتصر عبدالحميد

:التليفون   01116052759 / 01279985579 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مينا بقطر

:التليفون   01222789899 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ناصر فراج محمود

:التليفون   01222678339 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 نعمات نور الدين

:التليفون   01098563703 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 نعمة عبد الحليم دهب

:التليفون   0972211847 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 هناء درديرى سليمان

:التليفون   01118512969 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 أسوان

 الحرف اليدوية

 هناء سيد

:التليفون   0972210147 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

 أسوان

 الرقص

 احمد المهدى شاكر

:التليفون   01222801045 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حسنى محمد مصطفى

:التليفون   01114562835 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمود محمد عبدالغفار

:التليفون   01114946896 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

 أسوان

 المسارح

 ابو الحسن ربيع احمد

:التليفون   01066955565 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 أسوان

 المسارح

 ابو المجد محمد ابو المجد

:التليفون   01283945755 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 جابر محمود عبد العال

:التليفون   01280272206 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عبد العظيمخالد محمود 

:التليفون   01224706478 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 رجب احمد محمود

:التليفون   01280654615 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 رشاد علي

:التليفون   01221404993 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 رضا محمد عبد الكريم

:التليفون   01061732352 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 سيد احمد عبد المنعم

:التليفون   01112908085 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 صباح عبيد

:التليفون   01225049143 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 أسوان

 المسارح

 محرم محمود خطاب

:التليفون   01274510550 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد مصطفي ابو الفضل

:التليفون   01123680170 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمود شوقي موسي

:التليفون   01227483634 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مؤمن فتح هللا جمعة

:التليفون   01111972974 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

 أسوان

 الموسيقي

 ابراهيم حسن

:التليفون   01121153082 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 إبراهيم سيد

:التليفون   01115588896 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ابراهيم محمد جمال

:التليفون   01273900055 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 أسوان

 الموسيقي

 احمد حسن حسين

:التليفون   01006877493 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 احمد وعدي

:التليفون   01147187277 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ادم محمد

:التليفون   01222662590 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 اسامة محمود احمد

:التليفون   01100393362 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 اسالم عبد الوهاب

:التليفون   01146956659 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 اسالم محمد محمد الشيخ

:التليفون   01110737028 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 اسالم محمد ممدوح

:التليفون   01149887576 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 اكرامي محمد ابا زيد

:التليفون   01147977324 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 أسوان

 الموسيقي

 الشيماء مصطفى

:التليفون   01156840766 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ام هاشم محمد إبراهيم

:التليفون   01008339612 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 اميرة ادريس جمعة

:التليفون   01121517929 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 تيسير عبد التواب

:التليفون   01150201746 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 جعفر إبراهيم حفنى

:التليفون   01154371820 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 جالل صقر صيام

:التليفون   01005643360 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 جمال محمد محمود

:التليفون   01118985737 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حسن امام محمد

:التليفون   01143170427 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 أسوان

 الموسيقي

 حسين محمود سمير

:التليفون   01148286547 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حمادة حربي

:التليفون   0114630633 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 خالد احمد حسن

:التليفون   01118113894 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 خالد عاطف عبده

:التليفون   01283552393 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 رشاد صقر احمد

:التليفون   01278461319 

:البريد اإللكتروني   متاح غير 
 

 رفعت عبدهللا فضل

:التليفون   01158313229 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 رمضان عوض حسن

:التليفون   01222339550 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 سعيد تدراوى جمعه

:التليفون   01100022317 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 أسوان

 الموسيقي

 سوسن احمد جالل

:التليفون   01007009454 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 شحات محمود علي

:التليفون   01008634496 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 شعبان حسين مصطفي

:التليفون   01222801009 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 شعبان محمد حسين

:التليفون   01009654816 

:اإللكتروني البريد   غير متاح 
 

 عادل وهبة عبده

:التليفون   01272505851 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عبد التواب حسين عبد التواب

:التليفون   01004301242 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عبدالمحسن محمد

:التليفون   01223633904 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عز الدين محمد عبد النبي

:التليفون   01223787095 - 01111465889 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 أسوان

 الموسيقي

 عالء بشير

:التليفون   01221615018 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عالء عزبي

:التليفون   01123997915 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 على صالح عبدالسميع

:التليفون   01224523584 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عمر مصطفي محمد

:التليفون   01091077003 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 فاطمة  سعد الدين

:التليفون   01222807818 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محروس عبده جمال

:التليفون   01060858182 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد حسن كمال الدين

:التليفون   012280606428 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد ربيع احمد

:التليفون   010002272766 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 أسوان

 الموسيقي

 محمد سعيد

:التليفون   01114065638 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد عبد المنعم محمد

:التليفون   01148893280 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد قاسم

:التليفون   01110806934 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد كمال الدين

:التليفون   01143562051 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد محمد محمد

:التليفون   01008540610 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمود عبد الكريم

:التليفون   01222669463 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمود محمد عبد القادر

:التليفون   01114946896 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمود محمد عبدالراضى

:التليفون   01120774626 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 أسوان

 الموسيقي

 محمود مصطفى محمد مغازى

:التليفون   01224091733 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مدحت سليمان

:التليفون   01228956606 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مغدى نبيل كامل

:التليفون   01005088046 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 نورهان  ادريس جمعة

:التليفون   01011864150 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 هاجر جمال امين

:التليفون   01064237929 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 هاشم

:التليفون   01101746171 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 هاشم صقر صيام

:التليفون   01151746171 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 هبة عبد اللطيف

:التليفون   01283633390 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 أسوان

 الموسيقي

 هدى بدر

:التليفون   01152189404 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 هدي جمال شواط

:التليفون   01008766388 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 جمال امينهدير 

:التليفون   01002763974 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 هدير قاهراحمد

:التليفون   01093202503 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

 أسوان

 فنون تشكيليه

 احمد النجار

:التليفون   01117249680 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 احمد عباس

:التليفون   01112639949 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 اسامه القاضي

:التليفون   01140243463 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 أسوان

 فنون تشكيليه

 اشرف ابو المجد

:التليفون   01225692087 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 سيد عبدالظاهر

:التليفون   01004973993 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 شريف محمد جمعة

:التليفون   01282588743 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عبد الحكيم عامر

:التليفون   01000319797 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عال محمد ناجى

:التليفون   01159410324 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 فاطمه علوانى

:التليفون   0112687515 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 فيصل حسن

:التليفون   01155352664 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ليلى موسى إبراهيم

:التليفون   01284933088-01153389489 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 أسوان

 فنون تشكيليه

 محمود أبوالفتوح

:التليفون   01061388200 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمود الشنقرابي

:التليفون   01225278217 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مروه حلفاوى عباس

:التليفون   01004172335 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 هدى عبدالشكور عبدالمطلب

:التليفون   01142856640 

:البريد اإللكتروني   متاح غير 
 

 والء حسين

:التليفون   01156342201 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 والء محمد صبرى

:التليفون   01158629329 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

 أسيوط

 األدب

 أحمد أبو بكر جاد الحق

:التليفون   01008181927 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 أسيوط

 األدب

 الشافعي عبد الحميدأحمد 

:التليفون   01017788816 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أحمد راشد البطل

:التليفون   01149462625 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أحمد عبد الحميد علي

:التليفون   01126016107 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أحمد عبد المتجلى

:التليفون   01061201918 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أحمد عبد الواحد

:التليفون   01001108028 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أحمد نادى بهلول

:التليفون   01159547980 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 اسامة حسنين

:التليفون   01090783581 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 أشرف رشاد

:التليفون   01062423051 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 أسيوط

 األدب

 أشرف قاسم

:التليفون   01024242066 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أشرف محمود عكاشة

:التليفون   01013655453 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 الشيماء جمعة مراد

:التليفون   01008416483 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 الشيماء محمد محمود

:التليفون   01120813709 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 انور الجيزاوي

:التليفون   01207792370 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ايمن رجب

:التليفون   01008749979 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 إيهاب كامل ثابت

:التليفون   01007824064 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 بهاء توفيق

:التليفون   01007837377 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 أسيوط

 األدب

 جمال عطا أحمد

:التليفون   01006563801 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حامد عزيز

:التليفون   01152434735 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حسام عبد العزيز عبد المجيد

:التليفون   01006722307 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حسن الهتهوتي

:التليفون   01094520231 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حمدي البطران

:التليفون   01112828704 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حمدي سعيد

:التليفون   01000166186 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 اسماء عبد الرحمن .د

:التليفون   01065547945 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 رمضلن حسانين .د

:التليفون   01001237796 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 أسيوط

 األدب

 عبد الرحمن أبو زيد .د

:التليفون   01116906392 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 علي أحمد علي .د

:التليفون   01141720010 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 فوزية أبو النجا .د

:التليفون   01005471365 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 يحيى محمد .د

:التليفون   01123368980 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ثروت عكاشة/د

:التليفون   01003493207 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 جمال فرغلي/د

:التليفون   01148232426 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمود فرغلي/د

:التليفون   01157564150 

:البريد اإللكتروني   متاح غير 
 

 يسيوطدرويش األ

:التليفون   01008649030 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 أسيوط

 األدب

 زكريا عبد الغني

:التليفون   01003384309 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ساميه ربيع

:التليفون   01022884301 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 سعد عبد الرحمن

:التليفون   غير متاح 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 سيد حسن عبد الرحمن

:التليفون   01110589238 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 سيد سليم

:التليفون   01125411132 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 سيد فاروق الشاعر

:التليفون   01065394480 

:البريد اإللكتروني   متاح غير 
 

 شعبان كامل عطا المنفلوطي

:التليفون   01125620899 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 طه متولي العواجي

:التليفون   01228083842 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 أسيوط

 األدب

 عاطف حكيم

:التليفون   01005342878 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عبد الحي فرغلي

:التليفون   01221904158 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عبد هللا سعد

:التليفون   01008289589 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عبد المؤمن أحمد

:التليفون   01221041527 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عصمت نفادى

:التليفون   01096619413 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 عمرو أحمد

:التليفون   01221420389 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 فراج فتح هللا

:التليفون   01113557139 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 كريمه ثابت

:التليفون   01017489680 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 أسيوط

 األدب

 ماهر مهران

:التليفون   01003832648 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد أبو شناب

:التليفون   01286072703 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد جابر المتولي

:التليفون   01009320739 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد سعد توفيق

:التليفون   01094857980 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 محمد شافع

:التليفون   01110401206 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد قبيصى

:التليفون   01119485456 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مدثر عبد المحسن الخياط

:التليفون   01005838562 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 البلكىمصطفى 

:التليفون   01063819677 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 أسيوط

 األدب

 مصطفي الزيات

:التليفون   01006978077 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ناجح سمعان

:التليفون   01277097472 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 هالة محمد عبد العزيز

:التليفون   01005743070 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

 أسيوط

 اإلذاعة والتليفزيون

 صالح فرغلي

:التليفون   01062253991 - 0119617878 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

 أسيوط

 المسارح

 إبراهيم فاروق

:التليفون   01008689594 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 أسيوط

 المسارح

 أحمد ثابت

:التليفون   01007205946 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أحمد حسين أحمد

:التليفون   01020370611 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أحمد عبد الرؤوف أحمد

:التليفون   01066081130 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أحمد مصطفى

:التليفون   01024088377 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 أسامة عبد الرؤوف

:التليفون   01006320685 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 إسالم بسطا

:التليفون   01097172750 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ايمن عبد الرحمن

:التليفون   01126973112 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 إيهاب محفوظ

:التليفون   01060866363 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 أسيوط

 المسارح

 حسام عبد العزيز

:التليفون   01065551305 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حسني مقلد

:التليفون   01116756325 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 خالد أبو ضيف

:التليفون   01003717798 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 شادي مصطفى كامل

:التليفون   01008409098 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 شعبان المنفلوطي

:التليفون   01125620899 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 صالح محمود

:التليفون   01005321698 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ضياء المطيري

:التليفون   01004369717 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عبد الرحمن حسن

:التليفون   01007170198 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 أسيوط

 المسارح

 عبد الرحمن حسن أحمد

:التليفون   01001898322 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عبد هللا حامد

:التليفون   01062884582 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عصام عبد النبي خضر

:التليفون   01002590755 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عماد عزمي

:التليفون   01004527736 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عمرو حمزه

:التليفون   01007970134 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 الخالقكريم عبد 

:التليفون   01063412012 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 كريم محمود سيد

:التليفون   01006328897 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 كفاح عبد الحميد سلطان

:التليفون   01004981007 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 أسيوط

 المسارح

 محمد أمين

:التليفون   01091964044 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد جمعه

:التليفون   01002317063 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد عاطف

:التليفون   01006854909 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمود كلوى

:التليفون   01123152063 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مصطفي إبراهيم

:التليفون   01150436377 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مؤمن عبده

:التليفون   01228973493 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مينا جمال

:التليفون   01000744232 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 يسيوطنعيم األ

:التليفون   01007507699 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 أسيوط

 المسارح

 هاني محمد أحمد

:التليفون   01013752448 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 هشام االمير

:التليفون   01110343488 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 وائل علم الدين

:التليفون   01006504415 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 وحيد إبراهيم

:التليفون   01226595459 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 وليد نوح

:التليفون   01283032871 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

 أسيوط

 الموسيقي

 أحمد

:التليفون   01141614163 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أندرو حسين

:التليفون   01285498892 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 



 أسيوط

 الموسيقي

 أندرو صادق

:التليفون   01274910071 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 اندرو صليب

:التليفون   01225845863 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 بيتر و مدحت

:التليفون   01224423445 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 جورج صموئيل

:التليفون   01276087659 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 جون نبيل

:التليفون   01206222330 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حاتم حسني

:التليفون   01005731811 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حسام حسني

:التليفون   01004011930 

:البريد اإللكتروني   متاحغير  
 

 فادي فريد

:التليفون   01281690852 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 أسيوط

 الموسيقي

 فيكتور

:التليفون   01278130006 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محب أنيس

:التليفون   01223816226 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد شعبان

:التليفون   01005735081 

:اإللكتروني البريد   غير متاح 
 

 مينا حليم

:التليفون   01280077698 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مينا مالك

:التليفون   01284401169 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مينا ناجي

:التليفون   01004502348 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 نصر أحمد

:التليفون   01002368995 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

  



 أسيوط

 سينما

 أحمد خير

:التليفون   01024088377 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أسامة المنصورى

:التليفون   01220193682 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حسن بدارى

:التليفون   01060110474 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 حمدى قطب أحمد

:التليفون   01024422660 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حمدي حسن صالح التوبى

:التليفون   01002012331 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 خالد نصر

:التليفون   01004894349 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مصطفى امين

:التليفون   01002396071 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

  



 أسيوط

 فنون تشكيليه

 حسام هاشم

:التليفون   01061671944 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ممدوح الكوك .د

:التليفون   01005023001 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 سعد سيف

:التليفون   01060915002 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 وسام درويش حنفى

:التليفون   01008320290 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

 اإلسكندرية

 األدب

 احمد السعيد

:التليفون   01278428700 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 احمد سيد

:التليفون   01289090722 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 احمد مبارك

:التليفون   01225065143 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 اإلسكندرية

 األدب

 أميرة أشرف

:التليفون   01222810411 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ايمن صادق

:التليفون   01111222903 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أيمن قناصي

:التليفون   01114612710 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 جابر بسيوني

:التليفون   01223346647 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حازم جابر

:التليفون   01273043025 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حسن عباس

:التليفون   01223474480 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حسني منصور

:التليفون   01220623638 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حسين محمد السيد منصور

:التليفون   01223608566 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 اإلسكندرية

 األدب

 حمدي زيدان

:التليفون   01223352356 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 رحاب صالح

:التليفون   01225105981 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 رضا فوزي

:التليفون   01201450815 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 سامح عثمان

:التليفون   01226549621 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 سعيد السيد محمد عبد هللا

:التليفون   01222743567 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عاطف حداد

:التليفون   01005801559 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عاطف حناوي

:التليفون   01221962649 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عبد الفتاح مرسي

:التليفون   01282879619 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 اإلسكندرية

 األدب

 عزة رشاد

:التليفون   01279696740 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محجوب موسي

:التليفون   01223299686 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد امجد احمد فؤاد

:التليفون   01007835401 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد رطيل

:التليفون   01001105174 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عثمانمحمد 

:التليفون   01224266217 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد عطية

:التليفون   01253940365 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد عالء الدين المسيرى

:التليفون   01152263635 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد على شحاته على

:التليفون   01009894337 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 اإلسكندرية

 األدب

 محمد فخراني

:التليفون   01278177375 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمود امين

:التليفون   01205485900 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمود عبد الصمد

:التليفون   01222997872 

:البريد اإللكتروني   متاحغير  
 

 مصطفي زكي

:التليفون   01005882262 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مني سالم

:التليفون   01286156577 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 منير عقيلة

:التليفون   01222496625 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 يسري سلطان

:التليفون   01200266398 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

  



 اإلسكندرية

 اإلذاعة والتليفزيون

 اسالم عبدالمجيد

:التليفون   01275547430 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 خالد االمير

:التليفون   01222253774 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 سيلفيا دانيال ايليا

:التليفون   01285818997 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 شيماء ابراهيم الحناوي

:التليفون   01225427692 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عبدهللا عبدالصبور

:التليفون   01001909777 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 فيفيان محمود

:التليفون   01228714800 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 محمد ريان

:التليفون   01229990736 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد محمد نقشارة

:التليفون   01068908901 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 



 اإلسكندرية

 الحرف اليدوية

 أسامة حلمي

:التليفون   01224999393 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 اميمة الشافعي

:التليفون   01001753013 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ايمان البنا

:التليفون   01006288587 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عبد الرازق محمد

:التليفون   01006200859 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 غادة جالل حامد

:التليفون   01224090992 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 لولي ديزاين

:التليفون   01222294920 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محيي الدين حسين

:التليفون   01222163818 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 نرمين محمد جمعه

:التليفون   01001467296 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 



 اإلسكندرية

 الحرف اليدوية

 هند حسن فخرالدين

:التليفون   01223322282 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

 اإلسكندرية

 الرقص

 ابراهيم الجرواني

:التليفون   01277008487 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مالك مينا

:التليفون   01277444239 

:البريد اإللكتروني   متاح غير 
 

 

 اإلسكندرية

 المسارح

 ابراهيم احمد

:التليفون   01220475378 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ابراهيم محمد حسن على

:التليفون   01145282484 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 اإلسكندرية

 المسارح

 احمد شوقى

:التليفون   01065503195 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 شوكت محمد أحمد

:التليفون   01207531978 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 احمد عادل محمد بسيونى

:التليفون   01004791975 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 احمد محمد جابر حسن

:التليفون   01222376353 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 احمد محمد فتحى

:التليفون   01224265486 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 اشرف فتحى

:التليفون   01155529446 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ايمان تاج الدين أحمد

:التليفون   01121702569 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 بسمة عادل يوسف

:التليفون   01127005880 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 اإلسكندرية

 المسارح

 حكيم عبد النعيم

:التليفون   01289765051 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ريهام عبد الرازق

:التليفون   01277730135 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 شريف عزت

:التليفون   01223820763 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عزت االمام

:التليفون   01000274207 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عمرو محمد صالح

:التليفون   01276768992 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 غادة سعيد محمد سالمة

:التليفون   01227534753 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد تاج الدين

:التليفون   01121702569 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 محمد صالح

:التليفون   01222732777 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 اإلسكندرية

 المسارح

 محمد عبد المولى

:التليفون   01282504369 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد عبدالحميد

:التليفون   01008053171 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 الخشابمحمد فرج 

:التليفون   01274457141 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمود محمد على ندا

:التليفون   01066488003 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مروان السيد هاشم

:التليفون   01286678398 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مروان عوض

:التليفون   01090082293 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مريم محمد نور الدين الصراف

:التليفون   01000595494 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مصطفي فتوح

:التليفون   01287876658 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 اإلسكندرية

 المسارح

 مني طوسون

:التليفون   01159333475 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

 اإلسكندرية

 الموسيقي

 احمد شوقي االشقر

:التليفون   01227009531 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أحمد عز الدين كامل

:التليفون   01283382316 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 رامز أشرف

:التليفون   01224866160 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 نبيلسامح 

:التليفون   01226799350 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عصام روك

:التليفون   01006465105 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عصام سليم

:التليفون   01228052416 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 اإلسكندرية

 الموسيقي

 كريم عبد العزيز محمود

:التليفون   01222739733 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ميار أحمد محمد حسن

:التليفون   01222490964 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 هاني ناجي

:التليفون   01222355059 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

 اإلسكندرية

 دور النشر

 اسماء بركات

:التليفون   01285856613 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 حكيم ابو كيلة

:التليفون   01111333409 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 رشيف حسني

:التليفون   01004889907 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 شيرين محمد شومان

:التليفون   01003964794 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 اإلسكندرية

 دور النشر

 مي عصام

:التليفون   01120031907 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

 اإلسكندرية

 سينما

 أحمد أبو زيد

:التليفون   01286095126 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أحمد اسماعيل ابراهيم

:التليفون   01140077140 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أحمد الصاوي

:التليفون   01281476162 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أحمد جمال فهيم

:التليفون   01281283687 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أحمد حمدي

:التليفون   01002899406 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 احمد خليل

:التليفون   01288835075 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 اإلسكندرية

 سينما

 احمد زيان

:التليفون   01005103005 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أحمد سليم

:التليفون   01288271823 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 احمد صالح

:التليفون   01118146485 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أحمد محمد الديب

:التليفون   01095281116 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أرساني مشرقي

:التليفون   01112275797 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أشرف صادق

:التليفون   01285194660 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 االء جمال عباس

:التليفون   01284351252 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أمير عزمي

:التليفون   01272248983 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 اإلسكندرية

 سينما

 ايمن الليثى حسن

:التليفون   01228231426 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ايهاب الرفاعي

:التليفون   01207720062 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 بافلي سامي شحاته

:التليفون   01284473696 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 تامر محمود

:التليفون   01227250299 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 تامر نادى

:التليفون   01227908272 - 01227907020 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 تقى أحمد سعد

:التليفون   01113240552 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حسام العزازي

:التليفون   01223324530 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حسناء حسن

:التليفون   01005059652 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 اإلسكندرية

 سينما

 خلود عيسى

:التليفون   01229821462 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 رامى نبيل

:التليفون   01222345130 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 رامي سيف

:التليفون   01222664567 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ساره رزق فهمى

:التليفون   01228669811 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 شريف الديب

:التليفون   01113780364 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 شريف حمدى محمد

:التليفون   01227025862 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 شيري كمال خليل

:التليفون   01000180716 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عادل رجائي مرتضى

:التليفون   01113587092 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 اإلسكندرية

 سينما

 عبدالسميع عبدهللا

:التليفون   01008383087 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عزة مندور

:التليفون   01280664055 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عماد الدين مبروك سعيد

:التليفون   01006936148 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عماد السمباوي

:التليفون   01004879398 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عمرو أحمد وهبان

:التليفون   01005591575 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عمرو محمود بدر

:التليفون   01118974010 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 فاطمة أحمد مصلح

:التليفون   01002748682 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 كريم الشاذلي

:التليفون   01142262996 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 اإلسكندرية

 سينما

 مارك لطفي

:التليفون   01221172554 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد احمد خميس

:التليفون   01280002108 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد السباعى

:التليفون   01112023066 

:البريد اإللكتروني   متاحغير  
 

 محمد السيد حنفي محمود

:التليفون   01279170378 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد الهوارى

:التليفون   01226515661 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد دافنشي

:التليفون   01225565341 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد طايع

:التليفون   01224430352 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد عبد الصبور

:التليفون   01287219183 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 اإلسكندرية

 سينما

 محمد عفيفى مصطفى

:التليفون   01223885840 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد فاروق عصمت

:التليفون   01229384374 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 محمد فريد أبو المعاطي

:التليفون   01285675075 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد فؤاد ابراهيم

:التليفون   01224364431 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد مصطفي

:التليفون   01272171106 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 هيكل محمد

:التليفون   01224702113 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمود ابو دومة

:التليفون   01001704078 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 معتز محمود عبد الواحد

:التليفون   01121998086 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 اإلسكندرية

 سينما

 مؤمن وصفى حسن احمد

:التليفون   01220630205 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ندا ثابت

:التليفون   01116991110 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 نسرين طلعت

:التليفون   01226397020 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 هاني علي صبرة

:التليفون   01129443189 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 هند بكر

:التليفون   01227102822 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 وصال عبد العزيز

:التليفون   01006862789 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 وليد عزت حسن

:التليفون   01223210606 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ياسر فوزى محمد

:التليفون   01091230549 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 اإلسكندرية

 سينما

 ياسمين حسن

:التليفون   01280091650 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 يسري المملوك

:التليفون   01001158630 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 يوحنا عادل دانيال

:التليفون   01289903848 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

 اإلسكندرية

 فنون تشكيليه

 ابراهيم الطنبولي

:التليفون   01223376824 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أحمد ابراهيم السيد علي

:التليفون   01000253306 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 احمد ابو النصر

:التليفون   01114788346 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 احمد السيد محمدي

:التليفون   01003612580 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 اإلسكندرية

 فنون تشكيليه

 احمد سطوحي

:التليفون   01118003443 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 احمد شوقى احمد

:التليفون   01067643783 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 احمد مجدي عبده

:التليفون   01004597893 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أحمد محمد النمر

:التليفون   01006930478 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 احمد محمد حافظ

:التليفون   01224735823 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 الفونس لويس

:التليفون   01224762139 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 اماني علي احمد

:التليفون   01005168441 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 اماني فاروق رمضان

:التليفون   01005038703 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 اإلسكندرية

 فنون تشكيليه

 اماني مبروك

:التليفون   01225125530 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 امل نصر

:التليفون   01007215169 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 امنية جابر احمد

:التليفون   01223776225 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 اميرة يوسف علي

:التليفون   01063082414 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 انوار عبد الكريم القمري

:التليفون   01114781505 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 إيمان كاشف

:التليفون   01288561242 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 بسمة نادر

:التليفون   01005766367 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ثروت البحر

:التليفون   01005471034 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 اإلسكندرية

 فنون تشكيليه

 جابر حجازي

:التليفون   01006062275 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حازم الطيبي

:التليفون   01001443644 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حازم عبد الخالق

:التليفون   01222721295 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حمدي جبر

:التليفون   01002876125 

:البريد اإللكتروني   متاحغير  
 

 حمدي عبدالكريم

:التليفون   01222307101 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حنان عمار

:التليفون   01001553890 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 خالد هنو

:التليفون   01222703967 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 رانيا الجمل

:التليفون   01224049202 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 اإلسكندرية

 فنون تشكيليه

 رباب نوار

:التليفون   01005878590 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 رشا الهواري

:التليفون   01285597914 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 رغده محمد حسين

:التليفون   01224973303 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 احمد عبدهللارندا 

:التليفون   01125271268 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 رندا محمد عبدهللا

:التليفون   01125271278 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ريم حسن

:التليفون   01009115181 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ريم وجدي مصطفي كامل

:التليفون   01064284847 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ساركيس ايليا سيتان

:التليفون   01005641214 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 اإلسكندرية

 فنون تشكيليه

 سامح الحلواني

:التليفون   01001170800 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 سعيد بدر

:التليفون   01284260380 

:البريد اإللكتروني   متاح غير 
 

 سمر مناع

:التليفون   01222266178 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 سمير علي

:التليفون   01112858772 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 سها امين عثمان

:التليفون   01226443994 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 صبري حجازي

:التليفون   01005248158 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 صفاء عبد السالم

:التليفون   01223929081 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 طارق زبادي

:التليفون   01005859589 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 اإلسكندرية

 فنون تشكيليه

 طه نصر

:التليفون   01001874193 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عيدعبد السالم 

:التليفون   01223158464 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عزة ابو السعود

:التليفون   01288337809 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عزيزة فهمي

:التليفون   01003410048 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عصمت داوستاشي

:التليفون   01223506567 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 علي سعيد

:التليفون   01002902888 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عماد صالح

:التليفون   01116606168 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عمرو بدران

:التليفون   01006184666 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 اإلسكندرية

 فنون تشكيليه

 فاضل عجمي

:التليفون   01223441205 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 فيروز مسعد

:التليفون   01222277682 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 كمال السماك

:التليفون   01064049791 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 كيرولوس ناجى

:التليفون   01285822086 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ماهر شريف

:التليفون   01114498853 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محسن عبد الفتاح

:التليفون   01222519834 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محسن ميتو

:التليفون   034286859 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد احمد الكاتب

:التليفون   01227048355 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 اإلسكندرية

 فنون تشكيليه

 محمد أحمد رفاعي محمود

:التليفون   01229319343 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد العيسوي

:التليفون   01009050604 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد جمال بسيوني

:التليفون   01007883735 

:البريد اإللكتروني   متاحغير  
 

 محمد حامد أحمد

:التليفون   01008850126 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد حسن كشك

:التليفون   01001950844 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد حنفي

:التليفون   01140521970 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد رزق رزق

:التليفون   01226176211 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد زيادة

:التليفون   033594637 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 اإلسكندرية

 فنون تشكيليه

 محمد سالم

:التليفون   01003410048 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد شاكر

:التليفون   01222142320 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عمر طوسون محمد

:التليفون   01225147481 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد نبيل

:التليفون   01141984881 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمود عاشور

:التليفون   01001673642 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مدحت نصر

:التليفون   033937232 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 مروه محمد مصطفي

:التليفون   01271469355 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مصطفى السيد محمد

:التليفون   01119666187 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 اإلسكندرية

 فنون تشكيليه

 مصطفى محمد عسكر

:التليفون   01226135881 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عبد المعطيمصطفي 

:التليفون   01222225232 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مصطفي عبد الوهاب

:التليفون   01005057717 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 معتز الصفتي

:التليفون   01006700664 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 معتز محمد

:التليفون   01111301043 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ممدوح أحمد المنشاوي

:التليفون   01270940424 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مني احمد سمير

:التليفون   01277222308 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مني أحمد سمير

:التليفون   01277222308 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 اإلسكندرية

 فنون تشكيليه

 مني حمدي عيد

:التليفون   01202414838 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مها درويش محمد

:التليفون   01001297135 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 نادية توفيق

:التليفون   01222510297 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 نرمين العاليلي

:التليفون   01007214937 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 نشوي عبده

:التليفون   01122655005 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 نعيمة الشيشيني

:التليفون   01222176668 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 نيفين الرفاعي

:التليفون   01005437470 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 برعيهادي 

:التليفون   01094722004 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 اإلسكندرية

 فنون تشكيليه

 هاني السيد

:التليفون   01223338190 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 هبة اسماعيل محمد

:التليفون   01149495145 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 هبه احمد عبد المنعم

:التليفون   01151575524 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 هناء عبد الرحمن

:التليفون   01224390390 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 هويدا السباعي

:التليفون   01222980759 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 وليد جاهين

:التليفون   01223338985 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 قانوشوليد 

:التليفون   01000579767 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ياسمين علي

:التليفون   01066617997 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 اإلسكندرية

 فنون تشكيليه

 ياسين حراز

:التليفون   01222763400 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 يسرا عجمي ابراهيم

:التليفون   01270791162 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

 األقصر

 األدب

 أدهم محروس

:التليفون   01000089989 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أشرف فراج

:التليفون   01064020072 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 الضوي محمد الضوي

:التليفون   01003554591 

:البريد اإللكتروني   متاحغير  
 

 بستاني النداف

:التليفون   0111895612 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 بكري عبد الحميد

:التليفون   01145377864 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 األقصر

 األدب

 حسين سيد أحمد

:التليفون   01003414998 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حسين محمود خضيري

:التليفون   01113673676 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حشمت يوسف

:التليفون   01069187477 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 خالد حلمي الطاهر

:التليفون   01118625445 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 علي حسان

:التليفون   01148238099 

:البريد اإللكتروني   متاحغير  
 

 قاسم موسى

:التليفون   01060366052 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مأمون محمد أنور

:التليفون   01115699650 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مأمون محمد أنور الحجامي

:التليفون   0115699650 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 األقصر

 األدب

 محمد أحمد سنوسي

:التليفون   01065674889 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد جاد الموال

:التليفون   01003794151 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد عبد العال مرسي

:التليفون   01227494682 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ناصر محمد خليل

:التليفون   01287687886 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 نوبي الجنابي

:التليفون   01159506807 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 نوبي عبد الراضي

:التليفون   01226766626 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

 األقصر

 الحرف اليدوية

 أحمد محمد أحمد

:التليفون   01011558061 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 



 األقصر

 الحرف اليدوية

 أحمد محمد أحمد سليم

:التليفون   01011558061 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 بدوي محمد إبراهيم

:التليفون   01066470850 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد سيد محمد

:التليفون   01067978601 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد سيد محمد عوض

:التليفون   01067978601 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

 األقصر

 الرقص

 محمود منصور راضي

:التليفون   01012587874 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمود منصور رضا

:التليفون   01012587874 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

  



 األقصر

 المسارح

 أحمد عبد الفتاح

:التليفون   01100277899 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أحمد محمد الصادق

:التليفون   01272826182 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أحمد يوسف الجمل

:التليفون   01004674278 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 إسالم علي الشاوري

:التليفون   01012751320 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 انغام محمد إسماعيل

:التليفون   01060739310 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ايام أبو الحجاج

:التليفون   01066980276 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 جاسر حسين

:التليفون   01095083923 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 جمال يونس

:التليفون   01118336718 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 األقصر

 المسارح

 سنبل فهمي أحمد

:التليفون   01009062592 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 سومى غريب

:التليفون   01008917324 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 صباح فاروق

:التليفون   01011852694 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عبد العاطي نجدي

:التليفون   01092929570 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عبد النبي حساني

:التليفون   01066416929 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 فراج عبد الراضي

:التليفون   01227189935 - 01119494372 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 كريم علي الشاوري

:التليفون   01062886129 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 لمياء ناصح محمد

:التليفون   01091091719 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 األقصر

 المسارح

 محمد شحاتة

:التليفون   01023296233 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد يوسف جوهر

:التليفون   01003754257 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمود أبو القاسم

:التليفون   01004924295 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

 األقصر

 الموسيقي

 قرشى العزب زكي

:التليفون   01006913580 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

 األقصر

 سينما

 أشرف محمد أنور

:التليفون   01000791627 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 األقصر

 سينما

 شريف محمد النوبي

:التليفون   01008058525 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عماد الدين عبد العاطي

:التليفون   01069613161 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أحمد محمود نجار

:التليفون   01003187203 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ناصر محمد رمضان

:التليفون   01006495644 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

 األقصر

 فنون تشكيليه

 أحمد حمدي البخشونجي

:التليفون   01066989661 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 الظاهرأحمد صابر عبد 

:التليفون   01004633164 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أحمد هاني خليفة

:التليفون   01121137373 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 األقصر

 فنون تشكيليه

 أكرم محمد صالح

:التليفون   01142847528 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 الشيماء محمد مرجان

:التليفون   01060094242 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 إياد عرابي

:التليفون   01220797310 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حامد محمد

:التليفون   01068957199 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حامد مصطفى

:التليفون   01068957199 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حسين

:التليفون   01280509056 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حمدي فكرى

:التليفون   01006258621 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 دعاء الصاوي

:التليفون   01011166609 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 األقصر

 فنون تشكيليه

 رنا محمد حسن

:التليفون   01099226423 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 شيرين فتح هللا

:التليفون   01061066911 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 شيماء سعيد

:التليفون   01067242080 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 صفاء حسن

:التليفون   01004533077 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عبد الرحيم حاكم

:التليفون   01001559658 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عبد الستار رشيدي

:التليفون   01223234399 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عالء أبو الحمد

:التليفون   01003898179 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عالء عوض

:التليفون   01221108678 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 



 األقصر

 فنون تشكيليه

 محمد ثابت أحمد

:التليفون   01118996639 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد حبيش

:التليفون   01002395224 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد عبد الرحيم عبد الباسط

:التليفون   01121299919 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مصطفى محمود ثابت

:التليفون   01000051156 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مصطفى محمود مصطفى

:التليفون   01149019788 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 منار سيد دسوقي

:التليفون   01099008487 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 منال محمد مبارك

:التليفون   01001007894 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ميرا هاني محمد

:التليفون   01061155475 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 األقصر

 فنون تشكيليه

 ناجح أحمد محمود

:التليفون   01141145881 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 نجالء بدوي هارون

:التليفون   01011930428 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 نرمين سمير

:التليفون   01229509519 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 نفيسه عبد الرحيم

:التليفون   01095558895 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 هبه عبد هللا

:التليفون   01098526868 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 هبه محمد وهبي

:التليفون   01009100941 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 يوليان مراد يوسف

:التليفون   01222249207 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

  



 الدقهلية

 األدب

 ابتسام عبد الصمد إبراهيم درويش

:التليفون   01216466833 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 إبراهيم السيد السيد طه

:التليفون   01062255109 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 إبراهيم محمد حمزة

:التليفون   0109594510 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 إبراهيم محمود رضوان

:التليفون   01010050678 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 الدين أبو العنين أحمد شرف

:التليفون   0198847762 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أحمد الحديدي

:التليفون   01064509502 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أحمد السيد غنيم

:التليفون   2641350 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أحمد محسن محمود الحديدي

:التليفون   01064509502 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 الدقهلية

 األدب

 أحمد محمد الشربيني الصعيدي

:التليفون   0102540182 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أسامة هالل علي عجور

:التليفون   0107005217 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 إسالم مصباح عبد المحسن

:التليفون   7477713 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 أسماء عبد الفتاح محمد

:التليفون   0106871266 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 إسماعيل عبد الغفار عالم

:التليفون   0169749498 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أسيل أمين عبد الحميد مرسى

:التليفون   0106825232 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أشرف أحمد السيد الشناوي

:التليفون   0108610039 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أشرف حسن عبد الرحمن الشربيني

:التليفون   0105367425 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 الدقهلية

 األدب

 أشرف عزمى عبد الحميد

:التليفون   0118364400 

:البريد اإللكتروني   متاحغير  
 

 أشرف محمد عبد العزيز

:التليفون   01007683843 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أشرف محمد محمد مصطفى

:التليفون   0129436667 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 الحسينى الهادى خلف

:التليفون   050264193 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 إبراهيم حافظالسعيد 

:التليفون   0124527307 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 السعيد أحمد السيد نجم

:التليفون   0101351306 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 السيد إبراهيم الجميلى

:التليفون   0502640537 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 السيد السيد أحمد شعبان

:التليفون   0124984839 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 الدقهلية

 األدب

 السيد فتحي إبراهيم عبد الرازق

:التليفون   0194371317 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 الشربيني المرسي الشربيني

:التليفون   0110936486 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أمل محمد جمال

:التليفون   0108443766 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أمين عبد الحميد مرسي

:التليفون   0507487456 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أنفال أمين عبد الحميد مرسى

:التليفون   0507487606 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 آية حكيم

:التليفون   01097147419 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 أيمن باتع فهمي عبد اللطيف

:التليفون   0107105263 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 إيهاب على محمد محمد

:التليفون   01023196746 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 الدقهلية

 األدب

 بشرى أمين الورداني

:التليفون   01875624847 

:البريد اإللكتروني   متاح غير 
 

 جمال مجاهد أحمد السمطي

:التليفون   0102423695 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 جمال محمود الجمال

:التليفون   0127175074 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 جمعة محمد سنجاب محمد

:التليفون   0187458565 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 إبراهيم علي سالمجيهان 

:التليفون   0178233325 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 جيهان أحمد إبراهيم عليوة النجار

:التليفون   0177252889 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حرية عبد الرحمن أحمد سليمان

:التليفون   01092886449 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 فاضل حشيش حسام

:التليفون   0103026520 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 الدقهلية

 األدب

 حسام محمد عبد السالم العقدة

:التليفون   0103444152 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حسام محمود المقدم

:التليفون   0108870276 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حسام مصطفى محمد إبراهيم

:التليفون   0106763171 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حسن محمود مأمون نصار

:التليفون   0106273817 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حلمي إبراهيم إسماعيل

:التليفون   0142458681 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حلمي السيد أبو الحسن

:التليفون   0106169022 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حمادة محمد عطية هزاع

:التليفون   0102962904 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حمدي عبد الفتاح على

:التليفون   0162189415 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 الدقهلية

 األدب

 حمدي عبد المنعم الطليمي

:التليفون   0166370174 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ذكي إبراهيم ذكي الشبراوي

:التليفون   0121920713 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 رضا أحمد السيد االشرم

:التليفون   0506361829 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 زين العابدين محمد البربري

:التليفون   0104334500 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 سامح القصبي

:التليفون   01002080198 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 سامح رضا عبد الفضيل

:التليفون   0109723136 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 سعد أحمد زغلول

:التليفون   0127242338 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 الصعيدىسعد محمد 

:التليفون   0102803290 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 الدقهلية

 األدب

 سلطان محمد أحمد البهوتي

:التليفون   0104160209 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 سلوى صالح شحاتة

:التليفون   0162354922 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 سليمان عوض سليمان عوض

:التليفون   0109959880 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 سمير محمود عبد األمير عبد هللا

:التليفون   0106552034 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 شرف السعيد علي عامر

:التليفون   0162919126 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 شريف محمد بشير الدمناوي

:التليفون   0196918256 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 شريف محمد صالح الدين

:التليفون   0123633030 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 شويكار سعد محمد إبراهيم العشماوي

:التليفون   0197270659 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 الدقهلية

 األدب

 شيماء عبد العزيز القصبي

:التليفون   0100140776 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 شيماء عبد هللا

:التليفون   01094504040 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 شيماء عزت حافظ مرسي

:التليفون   0164366804 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 صفوت متولي العسال

:التليفون   0173120480 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 صفى الدين محمد ريحان

:التليفون   0117479211 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 صالح هالل حنفي

:التليفون   0127393794 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 طارق أحمد البدوي العوضي

:التليفون   0163634802 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 طارق شعبان حسن أبو النجا

:التليفون   01227602504 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 الدقهلية

 األدب

 طالل محمد عبد العدل سيف

:التليفون   0194180919 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عبد الجواد محمد الخضري

:التليفون   0161093838 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 الحكم مندور مشعلعبد 

:التليفون   0165605217 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عبد الرحيم جمال الدين عبد الهادي

:التليفون   0143195783 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عبد العال عبد الهادي عبد الرحيم

:التليفون   0121300635 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عبد العليم عبد اللطيف البرى

:التليفون   0126505535 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عبد الفتاح عبد الرحمن الجمل

:التليفون   0101085737 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عبد هللا عبد الباقى عبد الغفار

:التليفون   0107715679 

:البريد اإللكتروني   متاحغير  
 



 الدقهلية

 األدب

 عبد المحسن عبد الحميد مصطفى الطوخي

:التليفون   012169654 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عبد المنعم أحمد السالب

:التليفون   0104185807 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عبد المنعم مجاهد عبد الوهاب

:التليفون   0100394022 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عبده عبد العزيز الريس

:التليفون   0165605217 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عزة طه العربي

:التليفون   0105674581 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عصام زكي الغنام

:التليفون   0101672988 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 العزيز محسنعالء الدين عبد 

:التليفون   0106742431 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عالء عزب

:التليفون   01223948130 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 الدقهلية

 األدب

 على أحمد أحمد قراقيش

:التليفون   0101101252 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 على محمد محمد بدر

:التليفون   0161223997 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 علي إبراهيم حليمة

:التليفون   0105259386 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 علي عبد العزيز

:التليفون   01006645813 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 علي علي علي عوض

:التليفون   ؟012153157 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 علي محمد السيد عبد العزيز

:التليفون   0106645813 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 علي محمد محمد السيد

:التليفون   0104928054 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 علي معوض عبد الفتاح

:التليفون   0104960548 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 الدقهلية

 األدب

 عماد أحمد مجاهد

:التليفون   0161334939 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عماد الدين أحمد حسني

:التليفون   0507427136 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عمرو عبد الكريم

:التليفون   01142010646 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 فاطمة السيد محمد فال

:التليفون   0105245495 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 فاطمة محمد عبد الهادي غراب

:التليفون   0506458410 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 فتحي عبد المعبود البريشي

:التليفون   0123407862- 0106801205 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 فرج مجاهد عبد الوهاب

:التليفون   0100394022 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 فريد فتيان

:التليفون   01011720770 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 الدقهلية

 األدب

 فكري عمر عبد العزيز

:التليفون   0187297704 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 كريم الجندي

:التليفون   01091989745 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 ماجدة توفيق سيدهم شحاتة

:التليفون   01099280660 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ماهر عبد السميع على عبد الواحد

:التليفون   01094507471 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 متولي عبد هللا زيادة

:التليفون   0102302864 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 مجدي عثمان عبد الرحمن شلبي

:التليفون   0108784120 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مجدي محمود نجم

:التليفون   01860078530 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محسن عبد اللطيف محمود

:التليفون   0507426813 

:البريد اإللكتروني   متاحغير  
 



 الدقهلية

 األدب

 محمد إبراهيم البسيوني إسماعيل

:التليفون   0109045149 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد أحمد مصطفى البيه

:التليفون   0163398697 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد أشرف

:التليفون   01069947420 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد البهي

:التليفون   01090035154 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد السيد صالح

:التليفون   0162186365 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد السيد محمد صالح

:التليفون   01062186365 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد المتولي محمد مسلم

:التليفون   0104110572 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد المصيلحي عوده

:التليفون   0160235130 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 الدقهلية

 األدب

 محمد حامد إسماعيل الشريف

:التليفون   0506560537 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد حلمي السالب

:التليفون   0106759825 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 محمد خيرت السيد أحمد حماد

:التليفون   0162003776 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد شوقي محمود السيد وافي

:التليفون   2245502 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد طه عبد العزيز حسان

:التليفون   0101290070 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 محمد عبد الوهاب السعيد

:التليفون   0102853164 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد محمد خليل

:التليفون   0168899644 - 0502310449 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد محمود عبد العال إبراهيم

:التليفون   0506850888 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 



 الدقهلية

 األدب

 محمد مصطفى حسين الخميسي

:التليفون   01065108829 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد مغاوري

:التليفون   01154649925 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد يوسف بالل

:التليفون   0104008736 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أحمد الدسوقي محمود

:التليفون   0106148990 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمود أمين عبد الحميد مرسى

:التليفون   0507487456 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمود سالمة محمود الهايشة

:التليفون   0165415317 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 الحميد فرجمحمود عبد 

:التليفون   0502640910 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمود محمد محمود شحاتة

:التليفون   0103914892 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 الدقهلية

 األدب

 محمود يوسف الزيات

:التليفون   0109878880 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مصباح محمد المهدي عيد

:التليفون   0161689707 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مصطفى حسان

:التليفون   01006738255 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مصطفى عبد السالم عوض حسان

:التليفون   0106738255 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مصطفى على على النادي

:التليفون   0108087544 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مصطفى محمد مصطفى زهرة

:التليفون   0183173745 - 0164632246 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مصطفى منصور السيد الدبوسي

:التليفون   0506492406 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 معتصم عاطف أحمد السيد

:التليفون   0173907530 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 الدقهلية

 األدب

 معوض مسعد العباسي

:التليفون   0169794060 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 منصور متولي منصور البغدادي

:التليفون   01287554689 - 0502640191 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 منصور مصطفى محمد عطوة

:التليفون   05513015551 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 منى رؤوف

:التليفون   01097311896 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 نادية لطفي عبد الشافي خشبة

:التليفون   01003735011 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 نصر أحمد عبد الرحمن

:التليفون   0107326937 

:البريد اإللكتروني   متاح غير 
 

 هبه السيد عبد الوهاب أحمد

:التليفون   01006155162 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 هشام إبراهيم السيد شادي

:التليفون   0172793614 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 الدقهلية

 األدب

 وائل مصباح عبد المحسن

:التليفون   0101261829 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 وحيد مسعد السيد السواح

:التليفون   0169231823 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 والء عزت محمد حسن مسعود

:التليفون   0100505103 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 وليد أحمد فؤاد

:التليفون   0101395025 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد شبانة وليد المتولى

:التليفون   0502641332 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 وليد عبد الخالق العشرى

:التليفون   0126618519 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 يوسف عبد الحميد سنبل

:التليفون   0187362423 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

  



 الدقهلية

 الفوتغرافيالتصوير 

 أحمد جمال معاطي

:التليفون   2071736 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أحمد سعيد عطية

:التليفون   01274279525 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أحمد محمد الجنايني

:التليفون   0106798962 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أسامة السيد فرج

:التليفون   0105212067 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 تامر السيد حسن خضر

:التليفون   01006462816 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حمدي الزيني

:التليفون   01225676407 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 شادي الشافعي

:التليفون   01009320724 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 عمرو الطوخي

:التليفون   01097564121 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 الدقهلية

 الفوتغرافيالتصوير 

 مجدي أحمد عبد المجيد

:التليفون   0106786815 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مجدي محمود السيد

:التليفون   0114488123 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أبو السعودمحمد 

:التليفون   01002008166 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد أحمد سلطان

:التليفون   0123377592 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد حسني غازي

:التليفون   01006340025 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد رضا إبراهيم

:التليفون   0162290776 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمود محمد خفاجي

:التليفون   0107347712 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مرندا محمد الحنفي

:التليفون   01005229047 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 الدقهلية

 الفوتغرافيالتصوير 

 مها فؤاد عبد الكريم

:التليفون   0162432209 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 نبيه محمود عبد الفتاح

:التليفون   01142026601 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 وائل عبد الحميد أنور

:التليفون   01225719331 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 وفاء علي كرم محمد

:التليفون   0125362101 

:البريد اإللكتروني   متاحغير  
 

 

 الدقهلية

 الحرف اليدوية

 مجدي صالح األسدي

:التليفون   2532278 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محسن محمد صالح

:التليفون   0123725100 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد طاهر طلبة غنيم

:التليفون   0107324542 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 الدقهلية

 الحرف اليدوية

 محمد عبد هللا

:التليفون   01143051167 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ياسمين محمود

:التليفون   01093343104 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

 الدقهلية

 المسارح

 أحمد جابر

:التليفون   01223598194 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أحمد عبد الجليل

:التليفون   01003810787 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أحمد علي الليثي

:التليفون   01006450162 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أحمد فارس

:التليفون   01065450211 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أحمد مصدق

:التليفون   01010060258 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 الدقهلية

 المسارح

 أشرف عوده

:التليفون   01008013409 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 السعيد منسي

:التليفون   01024454321 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أمجد عبد السالم محمد

:التليفون   0105252323 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ايمن شهاب

:التليفون   01223489159 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 خالد عبد السالم

:التليفون   01069389618 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 خيري محمد خالد

:التليفون   01274803509 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 رجائي فتحي

:التليفون   01095253914 

:البريد اإللكتروني   متاح غير 
 

 زاهي مصطفى الهنداوي

:التليفون   01005189339 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 الدقهلية

 المسارح

 طارق قمر

:التليفون   01098315764 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عاطف

:التليفون   01008644963 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 علي كرم

:التليفون   01008785876 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 كريم سرور

:التليفون   01066250251 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد أحمد موافي

:التليفون   01020990181 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد علي

:التليفون   01064351077 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد فتحي

:التليفون   01011707318 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد قطامش

:التليفون   01001971559 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 الدقهلية

 المسارح

 محمود دويب

:التليفون   01283443306 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمود هاشم

:التليفون   01000899071 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ندى العمروسي

:التليفون   01141771777 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 وليد عرنوس

:التليفون   01203063345 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

 الدقهلية

 الموسيقي

 أحمد يحيى

:التليفون   01007730315 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عارفأحمد يحيى 

:التليفون   01005543804 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أدم أشرف

:التليفون   01003810756 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 الدقهلية

 الموسيقي

 أدهم سليمان

:التليفون   01063491286 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أسامة الهادي

:التليفون   01003740494 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 إسالم حسن

:التليفون   01091238902 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حمادة ممدوح

:التليفون   01006349310 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 رامي عصام

:التليفون   01003533305 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 سراج عصام

:التليفون   01005672111 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عمرو حمدي

:التليفون   01006740911 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مجدي زيدان

:التليفون   01066348925 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 الدقهلية

 الموسيقي

 محمد الحلو

:التليفون   01002207206 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد شتا

:التليفون   01099556002 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد طارق

:التليفون   01008456478 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد عبد الواحد

:التليفون   01098020906 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد عز

:التليفون   01005503055 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 هاني أبو المجد

:التليفون   01060916177 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 هيثم محفوظ

:التليفون   01008737173 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

  



 الدقهلية

 فنون تشكيليه

 إبراهيم عثمان عاشور

:التليفون   0106841077 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 إبراهيم عكاشة

:التليفون   0102136025 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أحمد الجنايني

:التليفون   01006798962 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 آية جمعة

:التليفون   01092300031 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ايمن جورج

:التليفون   01282719183 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 جمال عطا

:التليفون   01015393271 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 رحاب تغيان

:التليفون   01007228344 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 سالي العطار

:التليفون   01007740462 

:البريد اإللكتروني   متاح غير 
 



 الدقهلية

 فنون تشكيليه

 سامي محمد محمد عيد

:التليفون   2240358 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عاطف خاطع

:التليفون   01001798657 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد إبراهيم الشوربجي

:التليفون   01274377797 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد غنيم

:التليفون   01114981477 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمود عمارة

:التليفون   01122370903 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمود محمد محمد فرج

:التليفون   0181988294 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 منار عادل

:التليفون   01060999091 

:البريد اإللكتروني   متاحغير  
 

 منار عادل فكري

:التليفون   01060999091 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 الدقهلية

 فنون تشكيليه

 يوسف عبد هللا يوسف

:التليفون   010156464666 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

 السويس

 األدب

 أحمد عايد

:التليفون   01018680828 - 01146471654 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أنور فتح الباب

:التليفون   01227163313 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حاتم مرعي

:التليفون   01223898111 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حسين العشرى

:التليفون   01223133555 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 رضا صالح

:التليفون   01002416478 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 سيد عبد الرحيم

:التليفون   01221358634 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 السويس

 األدب

 صباح هادى

:التليفون   01115595685 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عاطف سالم

:التليفون   01069454111 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عزت المتبولى

:التليفون   01229186217 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عصام ستاتى

:التليفون   01222573684 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 على المنجى

:التليفون   01114715534 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مجدى عطية

:التليفون   01280078680 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمود جمعه

:التليفون   01003331144 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 منال الشربيني

:التليفون   01221297052 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 السويس

 األدب

 هويدا طلعت عطوة

:التليفون   01200195294 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

 السويس

 الموسيقي

 سوبياأحمد 

:التليفون   01007377197 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

 الغربية

 األدب

 ابراهيم اسماعيل القاضي

:التليفون   غير متاح 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ابراهيم محمد المنسوب جعفر

:التليفون   01142590816 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد طايل احمد السيد

:التليفون   01001773712 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 الغربية

 األدب

 احمد عامر قمر الدولة

:التليفون   غير متاح 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 احمد عزت سليم

:التليفون   01207140180 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 احمد محمد الخولي

:التليفون   01016902078 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 احمد محي الدين خليل

:التليفون   01007979494 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 البيومي محمد عوض

:التليفون   01119230975 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ايهاب الورداني

:التليفون   01067587995 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 بركة فوزي توفيق محمد

:التليفون   01276831551 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 برهان علي محمد غنيم

:التليفون   غير متاح 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 الغربية

 األدب

 تامر ابراهيم كليب

:التليفون   01113323099 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 جابر سركيس

:التليفون   01004575163 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حنان فريد عدس

:التليفون   01284776993 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 خضير عبد العزيز خضير

:التليفون   غير متاح 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 سامية بطة

:التليفون   01206943195 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 سعد الدين حسن عبد العزيز

:التليفون   01007477934 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 سمير محمد عبد القادر

:التليفون   غير متاح 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 سوزان محمد عبد العال

:التليفون   غير متاح 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 



 الغربية

 األدب

 شريف احمد  طايل

:التليفون   01004274297 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 شريف طايل

:التليفون   01069594948 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 طارق عبد العزيز عمار

:التليفون   01229914245 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عمارطارق 

:التليفون   01097318638 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عادل احمد عصمت

:التليفون   04033307331 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عارف مصطفي عارف

:التليفون   01228364950 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عبد الخالق محمد عبد الخالق

:التليفون   01271999559 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عبد المجيد ابراهيم حمدان

:التليفون   04033507846 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 الغربية

 األدب

 عبد المجيد ابراهيم شاكر

:التليفون   01007762797 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عبد المقصود مصطفي الصياد

:التليفون   01008574839 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عز الدين عبد المنعم خالف

:التليفون   01229557549 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عزت ابراهيم عبد العال

:التليفون   01221543558 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 علي علي بلتاجي طواقي

:التليفون   0405326828 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 علي محمود عبيد

:التليفون   04033509123 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عمر فتحي عمر اسماعيل

:التليفون   01009338202 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عمرو محمد صيام

:التليفون   01005118030 

:البريد اإللكتروني   متاحغير  
 



 الغربية

 األدب

 فخري سعيد ابو شليب

:التليفون   01098713589 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مجدي الحمزاوي

:التليفون   01005137555 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مجدي السيد عبد العزيز

:التليفون   01226327019 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد ابو الفتوح

:التليفون   01283088690 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد ابو قمر

:التليفون   01111229497 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد احمد ابو العزم

:التليفون   01112038039 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد الدش

:التليفون   01067753883 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 محمد العزوبي

:التليفون   01226321552 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 الغربية

 األدب

 محمد انور النوبي

:التليفون   01111522723 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد سامي عبد العزيز

:التليفون   01110140018 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 صادق محمد

:التليفون   01067037524 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد عبد الحميد ابراهيم

:التليفون   04033405672 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد عبد السميع نوح

:التليفون   01003606446 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد عزيز

:التليفون   01069594948 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد محمد درة

:التليفون   01227122071 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمود شرف

:التليفون   01118114696 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 الغربية

 األدب

 مختار عيسي

:التليفون   01281580573 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مصطفي احمد منصور

:التليفون   01224652307 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مصطفي السوداني

:التليفون   0101357624 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مصطفي عبده ابراهيم

:التليفون   01206452738 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مالك معوض سرور

:التليفون   01224248666 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 نادي عبد العزيز الطويل

:التليفون   01067213059 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 نجوي سالم

:التليفون   01201631357 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 هانم عبد الحميد الفضالي

:التليفون   غير متاح 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 



 الغربية

 األدب

 هناء جودة

:التليفون   01201631356 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 هند موسي

:التليفون   غير متاح 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 وفاء محمد ماضي

:التليفون   غير متاح 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 وليد صفاء سالم

:التليفون   01061759979 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

 الغربية

 التصوير الفوتغرافي

 ابراهيم فلبس

:التليفون   01284160997 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حسن حسن طه

:التليفون   01008912082 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مني اسامة

:التليفون   01225064166 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 

 الغربية

 الحرف اليدوية

 اسماء العسيلي

:التليفون   01005359964 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 انجي عبد المنعم

:التليفون   01008641071 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 سعيد عبد الغفار

:التليفون   01224906807 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 طارق صبحي جمعة

:التليفون   01144240825 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

 الغربية

 الرقص

 سعد مدكور

:التليفون   01226394231 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

  



 الغربية

 الطباعة

 رانيا االمام

:التليفون   01224009661 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 مها الشيمي

:التليفون   01221086955 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

 الغربية

 المسارح

 عبد الرحمن المصري

:التليفون   01221402934 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد فتح هللا علي سالم

:التليفون   01064216565 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 هشام القاضي

:التليفون   01211152838 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

  



 الغربية

 الموسيقي

 اسامة عبد الشافي

:التليفون   01092022374 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد الضبابي

:التليفون   01152898040 

:البريد اإللكتروني   متاح غير 
 

 محمد سامي

:التليفون   01279670001 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 معتز طعيمة

:التليفون   غير متاح 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

 الغربية

 سينما

 ابراهيم الطنطاوي

:التليفون   01122500423 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 احمد السروجي

:التليفون   01221994918 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 سامح السعدني

:التليفون   01277707354 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 الغربية

 سينما

 سيد عيد

:التليفون   01200585368 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد العراقي

:التليفون   01279621363 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مسعد الطمباني

:التليفون   01225797781 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مصطفي الشطوي

:التليفون   01220292774 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 منال فوزي

:التليفون   01006265449 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

 الغربية

 فنون تشكيليه

 ابراهيم خضر

:التليفون   01007965656 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 اسالم طارق

:التليفون   01094996266 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 الغربية

 فنون تشكيليه

 امل االلفي

:التليفون   01226765160 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 بسام عفيفي

:التليفون   0108284086 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 بسنت عبد الحميد

:التليفون   01015529694 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حسين راشد

:التليفون   01225964863 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 رانيا حداد

:التليفون   01277125220 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 رائف وصفي

:التليفون   01224568525 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 شيروت صالح عبد الفتاح

:التليفون   01273785074 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عبير محمد

:التليفون   01126943599 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 الغربية

 فنون تشكيليه

 علي السيد شعبان

:التليفون   01123783997 

:اإللكتروني البريد   غير متاح 
 

 كمال قنديل

:التليفون   01068353199 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مجدي عبد الوهاب

:التليفون   01016174670 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محسن عامر

:التليفون   01224499857 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد الشهاوي

:التليفون   01096242756 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد علي ابو الخير

:التليفون   01046370130 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمود ممدوح

:التليفون   01229920007 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 هند عبد الحميد

:التليفون   01004916593 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 



 الفيوم

 األدب

 أحمد أحمد عبد المقصود

:التليفون   01061208616 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أحمد قرنى محمد

:التليفون   01005672941 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أحمد محمد طوسون

:التليفون   01002617533 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 السيد كامل

:التليفون   01000330006 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حاتم حواس

:التليفون   01019777261 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حازم حسين اسماعيل

:التليفون   01004056425 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حسام خليل طه

:التليفون   01524066531 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حسام محمد طه

:التليفون   01098085367 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 الفيوم

 األدب

 خالد سعيد عبد المعبود

:التليفون   01004728436 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 رمضان ابراهيم ابراهيم

:التليفون   01004337764 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 سيد لطفي

:التليفون   01003654508 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 شحاتة ابراهيم

:التليفون   01000704179 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 صبري محمود رمضان

:التليفون   01095130270 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 الحميدعبد الكريم عبد 

:التليفون   01015503094 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عصام الدين أحمد أمين

:التليفون   01093134386 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عويس معوض عبدهللا

:التليفون   01002427213 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 الفيوم

 األدب

 محمد جمال الدين صالح

:التليفون   01008818305 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد حسني ابراهيم

:التليفون   01003814625 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد ربيع محمد

:التليفون   01003838316 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد ربيع هاشم

:التليفون   01003936180 - 01112309646 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد سيد عبد التواب

:التليفون   0100659589 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد شاكر ابراهيم

:التليفون   01015250860 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد صابر فرج

:التليفون   01002784185 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد عالء

:التليفون   01004002903 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 الفيوم

 األدب

 محمد عوض محسن

:التليفون   01003482201 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد يوسف

:التليفون   0112760484 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مخلص امين رزق

:التليفون   01006633172 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مصطفى السيد عبد الباقي

:التليفون   01008020389 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 منتصر ثابت تادروس

:التليفون   01113266546 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 منى ابراهيم حواس

:التليفون   01002737043 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

 الفيوم

 التصوير الفوتغرافي

 أحمد صوفي عبد الجيد

:التليفون   01143838991 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 الفيوم

 التصوير الفوتغرافي

 جمال رمضان قطب

:التليفون   01063093851 - 01148416858 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 سيد محمد حسن

:التليفون   0127990586 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 عماد عبد القادر

:التليفون   01091643863 - 01114257473 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد جمعة عبد السالم

:التليفون   01111233253 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مراد عدلي حبيب

:التليفون   01003722483 - 01208686446 

:اإللكتروني البريد   غير متاح 
 

 

 الفيوم

 الحرف اليدوية

 أيمن عبد القوي سعداوي

:التليفون   0101965271 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حربي عبد الحميد حسان

:التليفون   01019436950 - 01123684588 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 الفيوم

 الحرف اليدوية

 خالد االياصيري

:التليفون   01111091590 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد أحمد سعيد سليمان

:التليفون   0102430338 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد سعد بكر الفيومي

:التليفون   0122874705 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

 الفيوم

 المسارح

 عمر صوفى

:التليفون   01002550383 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

 الفيوم

 فنون تشكيليه

 ـأحمد السيد فهمي عطا

:التليفون   0103732172 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 الفيوم

 فنون تشكيليه

 شمس الدين حسين أحمد

:التليفون   0105081848 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد ابراهيم الدسوقي رمضان

:التليفون   0101927028 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد محمد عبد الرحمن

:التليفون   0104944621 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

 القاهرة

 األدب

 أسامة عبد الفتاح مرسى

:التليفون   01095603997 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أشرف الصاوى

:التليفون   01282964108 - 01129096172 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حسن العربى

:التليفون   01222739626 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مجدى سليم

:التليفون   01157274012 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 القاهرة

 األدب

 محمد خالد عبد هللا

:التليفون   01090161699 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 محمد صفاء توفيق

:التليفون   01111164179 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

 القاهرة

 التصوير الفوتغرافي

 أحمد عيد هاشم

:التليفون   01116124455 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أدهم بدوى

:التليفون   01145663526 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 ايه يحيى

:التليفون   01145159756 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 إيهاب حمدي

:التليفون   01222227636 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حسن األهوانى

:التليفون   01112784554 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 القاهرة

 التصوير الفوتغرافي

 سارة شلبى

:التليفون   01003303713 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 سارية فتحى الخولى

:التليفون   01063082852 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 صفيه يحيى

:التليفون   01144513755 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عالء لطفي

:التليفون   01000108027 

:البريد اإللكتروني   متاحغير  
 

 فدوى رمضان

:التليفون   01112429549 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 كريم فاروق إبراهيم

:التليفون   01098117276 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد خميس الدفراوى

:التليفون   01006266551 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد ربيع صديق

:التليفون   01227080512 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 القاهرة

 التصوير الفوتغرافي

 محمود خطاب

:التليفون   01000294400 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مهاب ممدوح

:التليفون   01061209326 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

 القاهرة

 الحرف اليدوية

 أحمد حسن عبده

:التليفون   01223947106 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أحمد عبد هللا

:التليفون   01226837714 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أحمد كمال محمد فرج

:التليفون   01210808914 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أحمد مصطفى كمال

:التليفون   01282742585 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 اسالم جمال احمد

:التليفون   01119719677 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 القاهرة

 الحرف اليدوية

 جمال احمد سيد

:التليفون   01005190981 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 جمال حسني

:التليفون   01270369972 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حسام حسنين

:التليفون   01159308077 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حسن هدهد

:التليفون   01001396758 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 خالد محمد سيد

:التليفون   01009530988 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 زكريا كمال شحاتة

:التليفون   01000536953 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 سمير

:التليفون   01009270833 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 شيماء سمير

:التليفون   01223891616 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 القاهرة

 الحرف اليدوية

 صافى أحمد السيد

:التليفون   01222319611 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 صالح سالم

:التليفون   01220859200 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عادل الديب

:التليفون   01003493963 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عادل زهدي

:التليفون   01226365464 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عبد الصبور

:التليفون   01278831506 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عبد المنعم الدمرداش

:التليفون   01061461799 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عبده المصري

:التليفون   01282982000 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عالء أحمد الزينى

:التليفون   01117509784 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 القاهرة

 الحرف اليدوية

 على إسماعيل محمد

:التليفون   01228926495 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عنتر طبلة

:التليفون   01221413267 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 فاروق صالح

:التليفون   01227946119 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 كريم زكريا

:التليفون   01272758588 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 كمال حسن هدهد

:التليفون   01281153254 - 01100293581 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 لمياء حميدو

:التليفون   01004903229 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مجدى الغزال

:التليفون   01224260675 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد حسن

:التليفون   01001248531 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 القاهرة

 الحرف اليدوية

 محمد حسن هدهد

:التليفون   01150585634 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد حسين حبيش

:التليفون   01145714004 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد سمير الجندى

:التليفون   01227355000 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد عبد العزيز

:التليفون   01145561085 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد عصام احمد

:التليفون   01016767674 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد محمود

:التليفون   01225455748 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد محمود احمد

:التليفون   01120640026 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد محى الدين محمد

:التليفون   01288286197 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 القاهرة

 الحرف اليدوية

 محمد وجيه فهمى

:التليفون   01201900235 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمود احمد عيد

:التليفون   01154391251 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمود فتحى

:التليفون   01007188063 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 هشام أحمد طلعت

:التليفون   01228184055 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 هشام محمد محمد

:التليفون   01147972722 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

 القاهرة

 الرقص

 حسين عبد اللطيف

:التليفون   01147652456 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عبد اللطيف حسين

:التليفون   01145068700 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 القاهرة

 الرقص

 محمد حسين أبو زيد

:التليفون   01226129404 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مصطفى سينا

:التليفون   01227515564 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

 القاهرة

 المسارح

 أحمد بدران

:التليفون   01111423289 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أحمد حسن

:التليفون   01117422662 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أحمد صادق عبد هللا

:التليفون   01225662373 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 تامر الجزار

:التليفون   01004661764 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 جمال عبد الواحد محمد

:التليفون   01223600438 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 القاهرة

 المسارح

 خالد محمد عبد العزيز

:التليفون   01116404045 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 ربيع عبد الكريم

:التليفون   01001116639 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ريهام ابو بكر

:التليفون   01090248900 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 صالح صالح

:التليفون   01271391178 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عبد السالم كامل

:التليفون   01288881187 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد عبد الرؤوف

:التليفون   01116149110 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 نهاد أحمد عصام الدين

:التليفون   01225317562 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 نهال جمال أحمد

:التليفون   01289919199 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 القاهرة

 المسارح

 هشام علي

:التليفون   01128992114 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 وليد الرافعى

:التليفون   01006069517 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ياسر احمد عبد المقصود

:التليفون   01009153003 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

 القاهرة

 الموسيقي

 أحمد حسن فكرى

:التليفون   01227426224 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 إسالم بكر

:التليفون   01110593340 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 إسالم صابر

:التليفون   01147410783 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 السيد إمام

:التليفون   01001418942 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 القاهرة

 الموسيقي

 خالد رساسة

:التليفون   01004768449 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 رامى عادل

:التليفون   01110669243 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 زياد أحمد

:التليفون   01006326805 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عمر إبراهيم

:التليفون   01143876683 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عمرو عادل عكاشة

:التليفون   01011998560 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد بكر

:التليفون   01061945404 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد عبد اللطيف محمد

:التليفون   01095949894 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مؤمن أيمن عبد الغفار

:التليفون   01128952157 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 



 القاهرة

 دور النشر

 ناصر البدوي

:التليفون   01062794786 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

 القاهرة

 سينما

 أحمد إبراهيم أحمد

:التليفون   01224651133 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أحمد عبد الرحيم الليثي

:التليفون   01005297393 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أحمد محمد أحمد الحلواني

:التليفون   01223532421 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أحمد مصطفي إبراهيم

:التليفون   01226255561 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 إسالم بيومي

:التليفون   01226114134 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أشرف حسن كمال

:التليفون   01222765767 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 القاهرة

 سينما

 المعتز باهلل سيد مطاوع

:التليفون   01221051547 - 0224107781 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أمير محمد

:التليفون   01008295596 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 إميل سليمان شوقي

:التليفون   01222372924 - 0233576164 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 جالل معوض

:التليفون   01005011356 - 0235823893 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 جمال االجهوري

:التليفون   01141889401 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حسن إبراهيم حسن

:التليفون   01224881903 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حسن إسماعيل

:التليفون   01224651133 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 خالد العيسوي

:التليفون   01005134425 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 القاهرة

 سينما

 سامح عبد الرؤوف الجزار

:التليفون   01282666597 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 سماح سليم محمد

:التليفون   01001208245 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 سميحة عبد الهادي

:التليفون   01223797253 - 0235831814 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 سوسن إبراهيم ربيع

:التليفون   01121706741 - 0238376688 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ضياء الدين عبد الخالق

:التليفون   01222264603 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عادل زكي محمد السيد

:التليفون   01063554207 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عادل علي القشيري

:التليفون   01222746109 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عادل نصار

:التليفون   01278662295 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 القاهرة

 سينما

 عبد الفتاح احمد عبد الفتاح

:التليفون   01005305406 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 عبد هللا علي الشرقاوي

:التليفون   01000644685 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عبير محمود عبد العزيز

:التليفون   01114673888 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عصام الدين مصطفي

:التليفون   01227450790 

:البريد اإللكتروني   متاحغير  
 

 على صابر

:التليفون   01119903175 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 فوزيه أبو زيد

:التليفون   01005011356 - 0235823893 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد إبراهيم

:التليفون   01221687643 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد أحمد الشرشابي

:التليفون   010005255903 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 القاهرة

 سينما

 محمد أحمد محمد

:التليفون   01120900465 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد االحمدي

:التليفون   01224503504 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد عبد الحكيم

:التليفون   01002019816 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 محمد عبد الوهاب

:التليفون   0122899987 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد فوزي يونس عبد اللطيف

:التليفون   01223428197 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد محمد زكى

:التليفون   01119341549 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد نصر

:التليفون   01271546354 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمود عبد العزيز

:التليفون   01202275198 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 القاهرة

 سينما

 محمود محمد عزت

:التليفون   01223617413 - 0233763009 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مروة فرج السيد

:التليفون   01006197790 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مصطفى

:التليفون   01142932239 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مصطفى جمال

:التليفون   01112612772 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مصطفى صالح أحمد هريدي

:التليفون   01224329084 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 مصطفى علي

:التليفون   01111971987 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مهدي إبراهيم أحمد أبو شعير

:التليفون   01112621793 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مي مصطفى أبو زيد

:التليفون   01229782003 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 القاهرة

 سينما

 ناجح نعيم جرجس

:التليفون   01224575433 - 0237298503 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 نادية محمود السيد

:التليفون   01009670458 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 نفين سراج الدين

:التليفون   01224334820 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 والء محمد فريد

:التليفون   01223634098 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ياسر عزت مرسي

:التليفون   01222548016 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ياسر فتحي عبد المنعم

:التليفون   01223339636 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

 القاهرة

 فنون تشكيليه

 أحمد مصطفى الحاكم

:التليفون   01000584365 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 القاهرة

 فنون تشكيليه

 أدهم أحمد بدوى

:التليفون   01145663526 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 إسراء حامد

:التليفون   01094048126 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أشرف إبراهيم حسن

:التليفون   01113436535 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 أمل إسماعيل محمد

:التليفون   01005888232 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أمنية أحمد إسماعيل

:التليفون   01004430783 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أميمة رشاد

:التليفون   01112426928 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مبروكبدوى 

:التليفون   01005789168 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 دنيا عبد الحميد

:التليفون   01001820932 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 القاهرة

 فنون تشكيليه

 رؤوف صبحي

:التليفون   01001736475 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 سارة الصاوي

:التليفون   01227295846 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 شيماء منتصر عيسى

:التليفون   01152899680 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 صالح عبد النعيم صديق

:التليفون   01110058836 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 صبرى محمد السيد

:التليفون   01280096060 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عادل محمد محمد علي

:التليفون   01228163257 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عبد الفتاح السيد الغنيمي

:التليفون   01009112090 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عمرو المصرى

:التليفون   01096567223 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 القاهرة

 فنون تشكيليه

 مجدي ابراهيم موسى

:التليفون   01226442771 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد الدالى

:التليفون   01225436338 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد الطحاوى

:التليفون   01024216410 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد عبد الرازق السيد

:التليفون   01001388350 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 محمد فوزى محمد عاشور

:التليفون   01222557091 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 (الشهير بخاطر  )مختار 

:التليفون   01001161498 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مريم أحمد

:التليفون   01004430783 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مريم فهمي

:التليفون   01223956423 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 القاهرة

 فنون تشكيليه

 منار مصطفى حسن

:التليفون   01129669755 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 نشوى عبد الفتاح

:التليفون   01222944800 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 نهى رضوان

:التليفون   01007232316 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 هاجر عز الدين

:التليفون   01008858316 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ياسمين محمد ابوزيد

:التليفون   01097102226 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

 المنوفية

 األدب

 عالء أحمد

:التليفون   01066045443 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 لبنة الجبالي

:التليفون   01099660002 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 

 المنوفية

 الحرف اليدوية

 أحمد أبو طالب

:التليفون   01226818647 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أحمد الفرماوي زهران

:التليفون   01001884516 

:البريد اإللكتروني   متاحغير  
 

 أحمد زهران

:التليفون   01284232010 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حماد رشاد عبد العزيز

:التليفون   01226274840 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عاشور فتحي

:التليفون   01001180135 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عبد الناصر عبد النبي

:التليفون   01065683459 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 كريم محمود محمد قوطه

:التليفون   01122811100 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد بريك القطاوي

:التليفون   01119219192 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 المنوفية

 الحرف اليدوية

 محمد محمود قوطه

:التليفون   01111160631 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمود محمد قوطه

:التليفون   01020157157 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

 المنوفية

 الطباعة

 فاتن شوقي

:التليفون   01010899687 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

 المنوفية

 المسارح

 يوسف عبد الغني النقيب

:التليفون   01224046697 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

  



 المنوفية

 الموسيقي

 حمدي خطاب

:التليفون   01143465013 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

 المنوفية

 فنون تشكيليه

 أحمد العربي

:التليفون   01007520521 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أسماء شاهين

:التليفون   01005432834 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 اميرة حما

:التليفون   01060772327 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 إيهاب فاضل

:التليفون   01064954007 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حسناء نوية

:التليفون   01062020294 

:البريد اإللكتروني   متاح غير 
 

 حنان بسيوني

:التليفون   01023127147 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 المنوفية

 فنون تشكيليه

 زكريا عيسى

:التليفون   01001563154 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 شوقي يوسف

:التليفون   01116283111 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 صالح فوده

:التليفون   01005833959 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عبد الفتاح حبيب

:التليفون   01067996975 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ليلى رشدي

:التليفون   01005136408 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مجدي الجمل

:التليفون   01117456476 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 الشنوانيمصطفى 

:التليفون   01014462507 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مصطفى بط

:التليفون   01005033039 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 



 المنيا

 األدب

 اسامة ابو النجا

:التليفون   01006358701 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 إسحاق ابراهيم

:التليفون   01228876881 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 تامر بهدالي

:التليفون   01018482048 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 جهاد امير مصطفي

:التليفون   01062427283 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حمادة زيدان

:التليفون   01210887978 

:البريد اإللكتروني   متاحغير  
 

 رجب شحات

:التليفون   01226960240 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 رمضان محمد سيد ابوالليل

:التليفون   01148727736 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 سفيان صالح هالل

:التليفون   01286884786 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 المنيا

 األدب

 سيد عبد العال سيد

:التليفون   01118607924 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 صابرية عربي عبد العزيز

:التليفون   01286833835 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عاطف شعبان هاشم

:التليفون   01017640540 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عبد هللا ياسين

:التليفون   01113119298 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عدي محمد توفيق

:التليفون   01120784112 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 علي سيد شحاتة

:التليفون   01008384020 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 علي سيد شحاته

:التليفون   01008384020 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 الصفطيعمرو 

:التليفون   01069727371 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 المنيا

 األدب

 محمد ثروت سيف

:التليفون   01111208044 - 01060329654 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد سيد عمر

:التليفون   01065753530 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد فيض

:التليفون   01092688679 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمود حسن

:التليفون   01008151396 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمود رفعت عبدالبديع

:التليفون   01285972367 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمود نبيل عبدالرشيد

:التليفون   01206613182 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 مصطفي رضا عبدالمنعم

:التليفون   01016514414 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مصطفي عبده

:التليفون   01228037399 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 المنيا

 األدب

 ياسر الباشا علي

:التليفون   01007109769 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

 المنيا

 التصوير الفوتغرافي

 ابراهيم عزت

:التليفون   01278525668 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 رامز بولس

:التليفون   01229712266 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عمرو عصام عبدالمنعم

:التليفون   01010210921 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 رمسيسكارولين بدر 

:التليفون   01282471118 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ماجد صفوت

:التليفون   01226161429 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد صالح عبد العظيم

:التليفون   01024046102 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 المنيا

 التصوير الفوتغرافي

 محمد عبد الحكيم شعبان

:التليفون   01090083859 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مينا شحاته

:التليفون   01272259637 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مينا منير

:التليفون   01208466253 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

 المنيا

 الرقص

 ابراهيم عبد العزيز

:التليفون   01007128786 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 

 المنيا

 المساحات الثقافية

 رفعت اللباد

:التليفون   01286592077 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 المنيا

 المساحات الثقافية

 قاسم بهجت قاسم

:التليفون   01093271776 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد رمضان حسين

:التليفون   01207273920 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 

 المنيا

 المسارح

 احمد فتحي عبدالوارث

:التليفون   01227155792 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 امير شوقي

:التليفون   01289063005 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 بشر جوزيف

:التليفون   01201716511 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 بشوي عادل

:التليفون   01278389809 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 بيشوي جمال

:التليفون   01206885660 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 المنيا

 المسارح

 حمادة ايمن

:التليفون   01061778811 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 رامي صموئيل

:التليفون   01228918308 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 رائد محمد ابوالشيخ

:التليفون   01002767491 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ريم بهاء

:التليفون   01122827784 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ريهام كمال

:التليفون   01005763184 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 طه زينب محمد

:التليفون   01093015167 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 سامح زكي

:التليفون   01003074096 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 سيد حسني

:التليفون   01016827224 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 المنيا

 المسارح

 شيماء عادل

:التليفون   01096629275 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عبدالحميد محمد عبدالحميد

:التليفون   01127246728 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عماد التوني

:التليفون   01008985465 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 فادي انطون راشد

:التليفون   01283340309 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 شنودة عبد السيد كيرلس

:التليفون   01279155914 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 كيرلس نجاتي سامي

:التليفون   01271821662 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 كيرولس صابر

:التليفون   01206310761 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ليلي محمد قطب

:التليفون   01024818376 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 المنيا

 المسارح

 ماجد نبيل

:التليفون   01208175187 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مارك نائل

:التليفون   01280172539 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ماهر بشري

:التليفون   01202149214 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مجدي نصر

:التليفون   01220720063 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محسن صالح

:التليفون   01094903178 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد السيد محمد

:التليفون   01067799686 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد بهجت

:التليفون   01007342024 

:اإللكتروني البريد   غير متاح 
 

 محمد حسن محمد

:التليفون   01121377013 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 المنيا

 المسارح

 محمد شعراوي عبدالعزيز

:التليفون   01002261832 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مروة مصطفي عباس

:التليفون   01060744064 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 منة نور

:التليفون   01022352342 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 منةهللا انور

:التليفون   01022352342 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مونيكا ايهاب

:التليفون   01208530363 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ميرنا مجدي

:التليفون   01286344423 

:اإللكتروني البريد   غير متاح 
 

 مينا ناصف

:التليفون   01226028669 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 هادي هارون محمود

:التليفون   01000517034 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 المنيا

 المسارح

 هيثم فتحي انور

:التليفون   01021216366 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 فؤادياسر محمد 

:التليفون   01002150978 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

 المنيا

 الموسيقي

 ابراهيم المصري

:التليفون   01276636151 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 بشوي فايق

:التليفون   01224043324 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 بيتر كمال

:التليفون   01283200967 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حازم اشرف

:التليفون   01020719870 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 زياد جمال

:التليفون   01098200988 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 المنيا

 الموسيقي

 طه حرب

:التليفون   01011649144 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 نصرعادل 

:التليفون   01090808972 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 كريم حسين

:التليفون   01156057979 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 كيرولس

:التليفون   01274221045 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 كيرولس نشأت

:التليفون   01273656322 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد صاوي

:التليفون   01112556359 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد لطفي

:التليفون   01008171601 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مراد عدلي

:التليفون   01001107610 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 المنيا

 الموسيقي

 معتز الحسيني

:التليفون   01001320687 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مينا بطرس عطا هللا

:التليفون   01205140242 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 هايدي عزت

:التليفون   01210611219 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

 المنيا

 سينما

 ابانوب عادل

:التليفون   01288857169 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 ابانوب فتحي

:التليفون   01028683328 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ابرام نادي

:التليفون   01202542994 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 اندرو اسحق

:التليفون   01276674698 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 المنيا

 سينما

 بشوي

:التليفون   01221029247 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 بيتر شوقي

:التليفون   01228586822 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 جوزيف

:التليفون   01279034787 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 جونيور جمال

:التليفون   01277028051 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ميخائيلرأفت 

:التليفون   01019065455 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 سامية مفتاح

:التليفون   01204560897 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 شهاب محمد ايمن

:التليفون   01064156328 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عصام اسامة

:التليفون   01090610181 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 المنيا

 سينما

 كيرولس ثابت

:التليفون   01220720227 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مجدي ابو زيد

:التليفون   01007127061 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد سمير محمد

:التليفون   01005882611 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 اسحقمينا 

:التليفون   01023279579 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مينا ميخائيل

:التليفون   01286744489 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مينا نشأت

:التليفون   01228674489 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 وليد عبدهللا

:التليفون   01274647443 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 

  



 المنيا

 فنون تشكيليه

 ايمان ابوستيت

:التليفون   01149501519 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 باسم انور

:التليفون   01222361926 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 بسمة عبد الرازق

:التليفون   01000200717 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 جورج نزيه

:التليفون   01275609615 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حسن الشرق

:التليفون   01228358347 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 دينا حجاج صالح

:التليفون   01068949124 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 رانيا عليوة عالم

:التليفون   01001848137 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 رغدة علي احمد

:التليفون   01003774524 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 المنيا

 فنون تشكيليه

 ريهام كمال لطفي

:التليفون   01069595589 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 سحر سامي عبدالوهاب

:التليفون   01067989691 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 سحر عبد المحسن

:التليفون   01008368112 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 سهام صالح

:التليفون   01025550084 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 شيماء علي حسن

:التليفون   01006779933 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 صبا لطفي تحسين

:التليفون   01006688475 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مارتينا حامد

:التليفون   01211304658 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ماريو عاصم

:التليفون   01271000748 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 المنيا

 فنون تشكيليه

 مجدولين بدر رمسيس

:التليفون   01229070297 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 مجدي علي عيد

:التليفون   01285786306 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 منير اسعد

:التليفون   01227255637 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مهند يوسف

:التليفون   01190069033 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مينا صفوت فؤاد

:التليفون   01278925252 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مينا صليب

:التليفون   01224144173 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مينا مختار

:التليفون   01226141526 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ندي عبدالمنعم علي

:التليفون   01022310134 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 



 المنيا

 فنون تشكيليه

 هالة عبد الرازق

:التليفون   01111265025 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 وفاء سمير

:التليفون   01007680060 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 يسرا رفعت

:التليفون   01000034713 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 يوستينا لطفي نجيب

:التليفون   01277574375 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

 بورسعيد

 األدب

 إبراهيم أبو حجة

:التليفون   01222834642 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 إبراهيم سكرانة

:التليفون   01276314562 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أحمد السيد

:التليفون   01282273307 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 بورسعيد

 األدب

 أحمد رشاد حسنين

:التليفون   01220598928 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أحمد زحام

:التليفون   01289101276 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أحمد سليمان

:التليفون   01005180172 

:البريد اإللكتروني   متاحغير  
 

 أحمد عبد الحميد

:التليفون   01227935054 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أسماء عبد الرؤوف

:التليفون   01220778026 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 السيد الخميس

:التليفون   01224447549 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 السيد السمرى

:التليفون   01228281836 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 السيد زرد

:التليفون   0663323508 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 بورسعيد

 األدب

 السيد منصور

:التليفون   01274031919 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 جابر أبو عيد

:التليفون   01221696309 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 خالد توفيق

:التليفون   01221178774 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 سامح الرازقى

:التليفون   01004846290 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 سعد الذكى

:التليفون   01228531696 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 سماح الجوهرى

:التليفون   01092559199 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 صالح زكريا

:التليفون   01228020703 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 صالح عنتر

:التليفون   01223726052 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 بورسعيد

 األدب

 صالح متولى

:التليفون   01221632374 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 طارق زومبة

:التليفون   01111362004 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عاطف عبد الرحمن

:التليفون   01223881744 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عبد الفتاح البيه

:التليفون   01011102333 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عبد الناصر حجازى

:التليفون   01226788567 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عبده العباسى

:التليفون   01226024437 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 فاتن متولى

:التليفون   01061924487 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 كامل عيد

:التليفون   01066900180 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 بورسعيد

 األدب

 محمد األقطشى

:التليفون   01002082853 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد العباس

:التليفون   01270311427 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد سعد بيومى

:التليفون   01224276270 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد عبد الهادى

:التليفون   01025255591 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 

 بورسعيد

 التصوير الفوتغرافي

 أحمد المغربل

:التليفون   01229492425 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أحمد سعد

:التليفون   01000815550 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 آالء السيد

:التليفون   01282151068 

:البريد اإللكتروني   متاحغير  
 



 بورسعيد

 التصوير الفوتغرافي

 حاتم الجندى

:التليفون   01270002303 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حسن الصياد

:التليفون   01225464040 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حسنى مسلم

:التليفون   01000261776 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 خالد أبو كليلة

:التليفون   01005087441 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عبير موافى .د

:التليفون   01275292935 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 وفاء فياض .د

:التليفون   01001561104 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 رانيا عوض

:التليفون   01288123489 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 رجب الحمامى

:التليفون   01121001830 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 بورسعيد

 التصوير الفوتغرافي

 سعد مهدى

:التليفون   01227404372 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 شريف عاشور

:التليفون   0107609005 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 صبرى المكاوى

:التليفون   01223212226 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عالء الحوت

:التليفون   01002271821 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عالء الدين

:التليفون   01005106747 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محب إبراهيم

:التليفون   01223289405 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد الجندى

:التليفون   01278700114 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد حامد

:التليفون   01005329759 - 01283388033 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 بورسعيد

 التصوير الفوتغرافي

 محمد حسين

:التليفون   01226593292 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد ساسى

:التليفون   01007806075 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 محمد كمال محمد

:التليفون   01001384844 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد وسيم

:التليفون   01203999034 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مى عثمان

:التليفون   01288230582 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 واتر البحرى

:التليفون   01222560085 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 وليد منتصر

:التليفون   01220166957 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 يحيى برايا

:التليفون   01224582679 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 



 بورسعيد

 الحرف اليدوية

 أحمد طايع

:التليفون   01202729473 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 وسام نجم

:التليفون   01007408923 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

 بورسعيد

 الرقص

 جمال اإلس

:التليفون   01229718442 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد عشرى

:التليفون   01223869237 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

 بورسعيد

 المساحات الثقافية

 أحمد الجيالنى

:التليفون   01005765877 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 بورسعيد

 المساحات الثقافية

 أسامة العاصى

:التليفون   01005572099 - 01225517455 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أشرف الحلوانى

:التليفون   01007133355 

:البريد اإللكتروني   متاحغير  
 

 إيمان عالم

:التليفون   01007408923 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 خولى صادق

:التليفون   01224601180 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 سعيد القطان

:التليفون   01006577266 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

 بورسعيد

 الموسيقي

 أحمد العجمى

:التليفون   01222556853 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 جابر المرسى

:التليفون   01222398492 - 01062400043 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 بورسعيد

 الموسيقي

 حسن أبو صالح

:التليفون   01006985608 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حمدى نور الدين

:التليفون   01223796757 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حنان خضر

:التليفون   01229067686 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 خالد رضوان

:التليفون   01226372029 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 رجب الشاذلى

:التليفون   01221909992 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 شوقى الريدى

:التليفون   01012670586 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 على عوف

:التليفون   01223867805 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 فاطمة المرسى

:التليفون   01223628424 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 بورسعيد

 الموسيقي

 ماجد الشناوى

:التليفون   01276280986 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محسن العشرى

:التليفون   01282866105 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد الباسوس

:التليفون   01022051300 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ميمى أبو إسالم :شهرته -محمد السعيد شهيب 

:التليفون   01061068974 - 01204063184 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد الشناوى

:التليفون   01062035180 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد غندر

:التليفون   01007167647 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد نصير

:التليفون   01227862733 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 هانى نصير

:التليفون   01228207122 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 



 بورسعيد

 سينما

 أحمد الباز

:التليفون   01006484668 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أحمد عجيبة

:التليفون   01003751308 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 السيد رضوان

:التليفون   01005451798 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 جمال البوش

:التليفون   01226631534 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حسنى عكرى

:التليفون   01227737406 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حسين عز الدين

:التليفون   01284998619 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 سامح فتحى

:التليفون   01002844399 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 سمير زاهر

:التليفون   01222683890 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 بورسعيد

 سينما

 صالح الدمرداش

:التليفون   01223546559 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 طارق حسن

:التليفون   01005051553 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد منتصر

:التليفون   01222644429 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 هشام العطار

:التليفون   01227326007 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

 بورسعيد

 فنون تشكيليه

 أحمد العدوى

:التليفون   01223503061 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أحمد خضر

:التليفون   01007577582 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 أحمد موافى

:التليفون   01009642665 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 بورسعيد

 فنون تشكيليه

 إيمان محمد عبد الرازق

:التليفون   01001065645 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 جمال حميد

:التليفون   01221751174 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 بانسيه األدهم .د

:التليفون   01002917254 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 جيهان العجرودى .د

:التليفون   01222559149 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 جيهان الملكى .د

:التليفون   01024818176 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حريت سامح

:التليفون   01142024488 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 شيماء مصطفى

:التليفون   01225649344 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 صالح شحاتة

:التليفون   01227372354 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 بورسعيد

 فنون تشكيليه

 عاطف زرمبة

:التليفون   01279565500 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 عباس الطرابيلى

:التليفون   01281784742 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محسن خضر

:التليفون   01229171917 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد األسمر

:التليفون   01201424186 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مصطفى العزبى

:التليفون   01005185453 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 مصطفى خضر

:التليفون   01229171917 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 ناجى المقدم

:التليفون   01226562873 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 وسام عبد الوهاب

:التليفون   01096680416 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 



 بورسعيد

 فنون تشكيليه

 ياقوت حجازى

:التليفون   01005132054 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

 مرسي مطروح وسيوة

 األدب

 إسماعيل ُعقاب

:التليفون   01223744689 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 سليمان إدريس

:التليفون   01007338957 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عبد هللا بزويد

:التليفون   01001634658 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عفاف عباس إبراهيم

:التليفون   01007402425 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 فتحى مبروك

:التليفون   01004388181 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد العلمى

:التليفون   01092466679 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 مرسي مطروح وسيوة

 األدب

 محمد خالد شعيب

:التليفون   01221626944 - 01222866141 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمود خليل

:التليفون   01200857227 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 نجالء سري

:التليفون   01090468394 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 

 مرسي مطروح وسيوة

 اإلذاعة والتليفزيون

 مدام أم العز البريق

:التليفون   01014410049 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 نجاح عبد الوهاب

:التليفون   01149574546 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

  



 مرسي مطروح وسيوة

 الفوتغرافيالتصوير 

 ابراهيم أبو خطوه

:التليفون   01002785591 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

 مرسي مطروح وسيوة

 الحرف اليدوية

 مدام عبير

:التليفون   01201929019 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

 مرسي مطروح وسيوة

 الرقص

 أحمد فرغلى

:التليفون   01222919523 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حسن عبد المنعم

:التليفون   01009123102 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 سامح حمادة

:التليفون   01227934585 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 مرسي مطروح وسيوة

 الرقص

 مفرح مرسى

:التليفون   01005071957 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

 وسيوةمرسي مطروح 

 المسارح

 أشرف النوبى

:التليفون   01113904554 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

 مرسي مطروح وسيوة

 الموسيقي

 إيهاب أبو خطوة

:التليفون   01002285591 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 سعد العبيدى

:التليفون   01222650660 

:البريد اإللكتروني   متاحغير  
 

 سلومة عبد هللا

:التليفون   01271999602 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 



 مرسي مطروح وسيوة

 الموسيقي

 محمود زويد

:التليفون   01148079957 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 يسرى زكريا

:التليفون   01222689695 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 يسرى زكريا عبد القادر

:التليفون   01091933315 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

 مرسي مطروح وسيوة

 سينما

 أحمد رسالن

:التليفون   01062277090 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 السيد العربى

:التليفون   01274176471 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حسن شعبان

:التليفون   01271999373 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 

  



 مرسي مطروح وسيوة

 فنون تشكيليه

 أحمد محمود

:التليفون   01889861365 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 حسن حسين

:التليفون   01278751300 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 شيرين جورج

:التليفون   01272427780 

:اإللكترونيالبريد    غير متاح 
 

 شيماء عبد اللطيف الواعي

:التليفون   01229255488 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 صحراء وصفي إسماعيل

:التليفون   01283031326 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 عالء أبو خلعة

:التليفون   01206632648 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 محمد عبد العظيم

:التليفون   01285716446 

:البريد اإللكتروني   غير متاح 
 

 



)هذا البرنامج ممّول تموياًل مشترًكا من االتحاد األوروبي(


