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الرحلة  –باب مصر افتتاح معرض 

2 

 

الفن والمجتمع: معارك "محاضرة  

 "الحداثة

 عماد أبو غازي د.

 

نان ترك الف ماذا"جلسة نقاشية:  

"؟رالمصري القديم للفنان المعاص  

مساًء 5  
 
 
 

مساء 7إلى  6من   
 
 
 

مساًء 9إلى  7من   

 األربعاء
فبراير  2

2022 

"ونتذوقه؟ ..نكيف نفهم الف"ورشة   

 الفنان التشكيلي محمد عبلة

 

 لقاء الصحافة والتراث

رغامضياسمين أ.  

 6:30إلى  00:5
 مساًء

 
 

 8:30إلى  7:00
 مساًء

 الخميس
فبراير  3

2022 

"الورشة"عرض الفيلم التسجيلي   

 

يلقاء مفتوح مع الفنان حسن الجريتل  

 تديره الناقدة المسرحية

 د. إيمان عز الدين

 

غنائي "ليالي الورشة" عرض 

الورشةومسرحي لفرقة   

 

 
مساًء 7إلى  5من   

 
 
 

 
مساًء 9إلى  7من   

 

ةالمنتجات الجلدي ةورش   

 )المستوى األول(

 

مساًء 6إلى  4من   
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سبوع الثانيألا  

2022فبراير  6 األحد  

التراثية زياءاأل ةورش  
(الثقافة لقصور العامة الهيئة مع بالتعاون)  

ظهًرا 1إلى  11من   
 

 الغنائية المواهب اكتشاف ةورش
 والموسيقية

الثقافة لقصور العامة الهيئة مع بالتعاون  
مساًء 5إلى  3من   

ةالجلدي المنتجات ورشه  
(األول المستوى)  

مساًء 6إلى  4من   

 الخط في الخطوط بين العالقات" معرض
"العربي  

 للثقافة، األعلى المجلس مع بالتعاون
 اإلدارة الثقافية، للشئون المركزية اإلدارة

 الفنانين ورعاية التفرغ لمنح العامة
 واألدباء

مساًء 8إلى  6من   

2022فبراير  7 االثنين  
القماش على الطباعة ورشة  

والنشء لألطفال  
(واحدة محاضرة)  

اظهرً  1إلى  11من   

2022فبراير  8 الثالثاء  
 ال يوجد فعاليات

 

2022فبراير  9 األربعاء  

"خناتون النبي المفقودإ"كتاب ندوة مناقشة   
 د. شريف شعبان

 
 

مساًء 8إلى  6من   

2022فبراير  10 الخميس  

ةالمنتجات الجلدي ةورش  
 المستوى األول

مساًء 6إلى  4من   
 
 
 

الخط العربي ةورش  
 للكبار

(محاضرة واحدة)  
مساًء 8إلى  6من   

كيات"يسحفل "كال  
داليا إيهاب يونس الفنانة  

 

مساًء 8إلى  6من   
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سبوع الثالثاأل  

2022فبراير  12 السبت  

"نغمات شعرية"معرض   
بالتعاون مع الجمعية العربية للحضارة 

اإلسالميةوالفنون   
 

مساًء 8إلى  6من   

حداأل 2022فبراير  13   

زياء التراثيةاألة ورش  

 بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة

 

ظهًرا 1إلى  11من   

المواهب الغنائية اكتشاف  ةورش

 والموسيقية
 بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة

مساًء 5إلى  3من   

المنتجات الجلدية ةورش  
(مستوى األول)ال  

مساًء 6إلى  4من   

"مواويل"حفل   

عبد الرحمن باللةالفنان   

  الفنان سيد إمام
مساًء 9إلى  7من   

ثنيناإل 2022فبراير  14   

والتلوين في إطار التوعية ورشة الرسم 

 والحفاظ على المياه
بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب 

 والصرف الصحي

ظهًرا 1إلى  11من   

بالورق الملون التشكيل ةورش  

 لألطفال

ة(حاضرة واحد)م  
ظهًرا 1إلى  11ن م  

 عرض الفيلم الوثائقي
BROT 

بالتعاون مع المركز الثقافي النمساوي 

 بالقاهرة

 

مساًء 9إلى  7من   

2022فبراير  15 الثالثاء  

الزخارف في المباني الفاطمية " ةورش

"والمملوكية  

 للكبار

(محاضرة واحدة)  

مساًء 5إلى  3من   
 

مساًء 8إلى  6من  ندوة سيرة القاهرة  
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2022فبراير  16 األربعاء  
أوراق شمعون "ندوة مناقشة رواية 

"المصري  

الشاذلي ةسامد. أ  

مساًء 8إلى  6ن م  

2022فبراير  17 الخميس  

األلعاب في مصر القديمة:ورشة   

"حنلعبة الم  "  

بالتعاون مع مركز توثيق التراث 

 الحضاري والطبيعي

 لألطفال والنشء

 12إلى  10من 
 ظهًرا

 

"ةولوز ةكند"ورشة   

بالتعاون مع مركز توثيق التراث 

 الحضاري والطبيعي

 لألطفال والنشء

اظهرً  2إلى  12من   

المنتجات الجلدية ةورش  
(المستوى األول)  

مساًء 6إلى  4من   

فرقة مواليحفل   

 الفنانة سارة الراوي

 
 
 

مساًء 8إلى  6من   
 

 

سبوع الرابعاأل  

2022فبراير  20 األحد  

زياء التراثيةألا ةورش  

 بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة

ظهًرا 1إلى  11من   
 

اكتشاف المواهب الغنائية  ةورش

 والموسيقية
 بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة

مساًء 5إلى  3من   

المنتجات الجلدية ةورش  
 المستوى األول

مساًء 6إلى  4من   

حفل فرقة الغوري للموسيقى العربية 

 والتراث

الثقافةبالتعاون مع الهيئة العامة لقصور   

مساًء 8إلى  6من   

ثنيناإل 2022فبراير  21   
 ال يوجد فعاليات

 

 الثالثاء

 
2022فبراير  22  

"حفل "غنائي وموسيقي  

 الفنان سيمو صيام
مساًء 8إلى  6من   

2022فبراير  23 األربعاء  

القطائع ثالثية ابن "ندوة مناقشة رواية 

"طولون  

 د. ريم بسيوني
 

مساًء 8إلى  6من   
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2022فبراير  24 الخميس  

المنتجات الجلدية ةورش  
(المستوى األول)  

مساًء 6إلى  4من   

معرض واحتفالية الفنان الكبير خضير 

 البورسعيدي
مساًء 8إلى  6من   

حداأل 2022فبراير  27   

زياء التراثيةاأل ةورش  
 بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة

ظهًرا 1إلى  11من   

اكتشاف المواهب الغنائية ورشه 

 والموسيقية
 بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة

مساًء 5إلى  3من   

"ضد التاريخ"ندوة مناقشة كتاب   
. مصطفى عبيدأ  

مساًء 8إلى  6من   

ثنيناإل 2022فبراير  28  للتراث "نظرة" قةحفل فر  مساًء 9إلى  7من    

 


