سور القاهرة الشمالي
(باب النصر)

5

المسرح الكبير


تبدأ الفعاليات في التاسعة مساء

التاريخ
الثالثاء
 9رمضان
2019/5/14
األربعاء
 10رمضان
2019/5/15
الخميس
 11رمضان
2019/5/16
الجمعة
 12رمضان
2019/5/17
السبت
 13رمضان
2019/5/18

الفقرة األولى

الفقرة الثانية

افتتاح المعارض والورش الفنية

عرض فني فرقة أوبرا عربي (نهج البردة)

عرض فنى لفرقة األنفوشي للموسيقى العربية

عرض فنى لفرقة سوهاج للفنون الشعبية

عرض فنى لفرقة السباعية لإلنشاد الديني

عرض فنى لفرقة اإلسماعيلية للفنون الشعبية

عرض فنى لفرقة أبو قير للموسيقى العربية

عرض فنى لفرقة الوادي الجديد للفنون الشعبية

عرض فنى لفرقة قنا للموسيقي العربية

عرض فنى لفرقة الشرقية للفنون الشعبية

6

التاريخ
األحد
 14رمضان
2019/5/19
اإلثنين
 15رمضان
2019/5/20
الثالثاء
 16رمضان
2019/5/21
األربعاء
 17رمضان
2019/5/22
الخميس
 18رمضان
2019/5/23
الجمعة
 19رمضان
2019/5/24

الفقرة األولى

الفقرة الثانية

عرض فنى لفرقة الشرقية لإلنشاد الدينى

عرض فنى لفرقة ملوي للفنون الشعبية

عرض فنى لفرقة توشكي التلقائية

عرض فنى لفرقة العريش للفنون الشعبية

عرض فنى لفرقة سوهاج للموسيقى العربية

عرض فنى لفرقة الغربية للفنون الشعبية

عرض فنى لفرقة التنورة التراثية

عرض فنى لفرقة أسوان للفنون الشعبية

عرض فنى لفرقة أسيوط للموسيقي العربية

عرض فني لفرقة مطروح للفنون الشعبية

عرض فنى لفرقة بورسعيد للموسيقى العربية

عرض فني لفرقة أسيوط للفنون الشعبية

7

التاريخ

الفقرة األولى

الفقرة الثانية

السبت
 20رمضان
2019/5/25

عرض فنى لفرقة المصرية للموسيقى العربية

عرض فني لفرقة قنا للفنون الشعبية

األحد
 21رمضان
2019/5/26

فرقة محمد عبد الوهاب للموسيقى العربية

عرض فنى لفرقة الحرية للفنون الشعبية

اإلثنين
 22رمضان
2019/5/27

عرض فنى لفرقة النيل لآلالت الشعبية

عرض فني لفرقة المنيا فنون شعبية

الثالثاء
 23رمضان
2019/5/28

عرض فنى لفرقة مصطفي كامل للموسيقى العربية

8

عرض فنى لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية

مسرح الطفل
التاريخ
الثالثاء
 9رمضان
2019/5/14
االربعاء
 10رمضان
2019/5/15
الخميس
 11رمضان
2019/5/16
الجمعة
 12رمضان
2019/5/17
السبت
 13رمضان
2019/5/18

أفالم ورسوم متحركة
من  8.30 :8.10م

الفقرة الثانية
من  9.00 : 8.30م

الفقرة الثالثة
من 9.30 : 9م

رمضان جانا
غراب ابني آدم

منوعات ماريونيت بوجى وطمطم
ورجل القبقاب -فقرة التنورة
"أجيال لفنون العرائس"

مولد الرسول
"فرقة قصر جاردن سيتي"

الشعب هو البطل
طين عيسى

عرض ماريونيت الليلة الكبيرة
"أجيال لفنون العرائس"

احكى ياجدو
"فرقة قصر جاردن سيتي"

عرض مسرحى (السالم)
"أجيال لفنون العرائس"

عرض مسرحية مملكة القرود
"فرقة قصر جاردن سيتي"

عرض مبروك ولبلب (تراث األراجوز)
"أجيال لفنون العرائس"

عرض مسرحية
دندش وأصحاب العصفورة
"فرقة قصر جاردن سيتي"

عرض الخواجة وبسطاوى
"أجيال لفنون العرائس"

عرض مسرحية الزهور الجميلة
"فرقة قصر جاردن سيتي"

الحياة أحلى
مجمع األديان
ناقة صالح
عايز أطير
العاصمة اإلدارية الجديدة
دابة االرض
ظل ونور
هدهد سليمان

9

التاريخ

أفالم ورسوم متحركة
من  8.30 :8.10م

الفقرة الثانية
من  9.00 : 8.30م

الفقرة الثالثة
من 9.30 : 9م

االحد
 14رمضان
2019/5/19

أكتوبر إرادة مصرية
آدم عليه السالم

عرض بانتوماميم (ترشيد المياه)
"أجيال لفنون العرائس"

مولد الرسول
"فرقة قصر جاردن سيتي"

االثنين
 15رمضان
2019/5/20

وحوي يا وحوي
أبرهة وطير األبابيل

منوعات ماريونيت – ماسكات
"أجيال لفنون العرائس"

عرض مسرحية
نقطة مياه تساوى حياة
"فرقة قصر جاردن سيتي"

الثالثاء
 16رمضان
2019/5/21

من أجل سالمتنا
مدينة العلمين الجديدة
امرأة نوح عليه السالم ج1

عرض بالماسكات
أوبريت المسحراتى (سيد مكاوى)
"أجيال لفنون العرائس"

احكى يا جدو
"فرقة قصر جاردن سيتي"

االربعاء
 17رمضان
2019/5/22

صف تاني
قناة السويس
امرأة نوح عليه السالم ج2

فقرات منوعات (الدودة الشقية)
عرائس ماريونيت
"أجيال لفنون العرائس"

عرض مسرحية
دندش وأصحاب العصفورة
"فرقة قصر جاردن سيتي"

10

التاريخ
الخميس
 18رمضان
2019/5/23
الجمعة
19رمضان
2019/5/24
السبت
 20رمضان
2019/5/25
االحد
 21رمضان
2019/5/26

أفالم ورسوم متحركة
من  8.30 :8.10م
اقرأ
امرأة نوح عليه السالم ج3
رحلة العائلة المقدسة
الجامع األزهر
من فات قديمه تاه
مسجد عمرو بن العاص
تاج المساجد
ابن حنبل
هبقى ايه
قطار النوبة
لفة
إيد على إيد
مسجد أحمد بن طولون
إسماعيل عليه السالم

الفقرة الثانية
من  9.00 : 8.30م

الفقرة الثالثة
من 9.30 : 9م

عرض أوبريت الليلة الكبيرة
"أجيال لفنون العرائس"

عرض مسرحية مملكة القرود
"فرقة قصر جاردن سيتي"

عرض مبروك ولبلب (تراث األراجوز)
"أجيال لفنون العرائس"

عرض مسرحية الزهور الجميلة
"فرقة قصر جاردن سيتي"

عرض الخواجة وبسطاوى
"أجيال لفنون العرائس"

عرض مسرحية
نقطة مياة تساوى حياة
"فرقة قصر جاردن سيتي"

عرض بانتوماميم (ترشيد المياه)
"أجيال لفنون العرائس"

11

احكى يا جدو
"فرقة قصر جاردن سيتي"

التاريخ

أفالم ورسوم متحركة
من  8.30 :8.10م

الفقرة الثانية
من  9.00 : 8.30م

الفقرة الثالثة
من 9.30 : 9م

االثنين
 22رمضان
2019/5/27

أبو ذر الغفاري
جابر عثرات الكرام

منوعات ماريونيت – ماسكات
"أجيال لفنون العرائس"

عرض مسرحية
نقطة مياه تساوى حياة
"فرقة قصر جاردن سيتي"

الثالثاء
 23رمضان
2019/5/28

ـــــــــــــ

عرض بالماسكات أوبريت المسحراتى
(سيد مكاوى)
"أجيال لفنون العرائس"

مولد الرسول
"فرقة قصر جاردن سيتي"

12

ورش فنية للطفل والمواهب
التاريخ

النشاط

موعد التنفيذ

المشاركون

الثالثاء
 9رمضان
2019/5/14

ورشة فنية لرسوم األطفال لتصنيع فانوس رمضان-عمل جدارية
عن أهم أشكال ومظاهر رمضان-ورشة رسم على البالونات

8م

الفنان /يحي حسن
الفنانة/نانسي المغربي

الثالثاء
 9رمضان
2019/5/14
الثالثاء
 9رمضان
2019/5/14
الثالثاء/االربعاء
 10:9رمضان
2019/5/15:14
االربعاء
 10رمضان
2019/5/15

ورشة إخراج كتاب حكاية فانوس-ورشه تصنيع حلى-
ورشه تشكيل مجسم بالصلصال الملون
ورشه رسم علي الوجه-ورشة تصنيع عروسةمن البالستيك والفوم
ورشة رسم حر باألويل باستيل على كانسون ملون-
ورشة رسم على الوجة-ورشة عمل محفظةبالفوم والسوست-
ورشة باستيل مع ووتركلرعلىكانسون

8م

كريمة عبد الفتاح
مني عبد الوهاب
ماجدة غالي

8م

فاطمة تمساح –نجوى ابراهيم-
مصطفى اسماعيل واخرون

ورشة نجوم رمضانية – ورشة حكى-
مسابقة ثقافية

8م

جيهان مبروك

ورشة مجسمات كرتون (فانوس رمضان)
ورشة فنية رسم الحارة المصرية الرمضانية

8م

الفنان /يحي حسن
الفنانة  /نانسي المغربي

13

التاريخ

النشاط

موعد التنفيذ

االربعاء
 10رمضان
2019/5/15

ورشة إخراج كتاب بعنوان نصيحه رمضانيه-
ورشه تصنيع حلي-ورشه تصنيع محفظه من الجوخ
ورشه رسم علي الوجه-ورشة أورجامى

8م

كريمة عبد الفتاح
مني عبد الوهاب
نجوي عبد العزيز

االربعاء
 10رمضان
2019/5/15
الخميس
 11رمضان
2019/5/16
الخميس
 11رمضان
2019/5/16
الخميس
11رمضان
2019/5/16
الخميس/الجمعة
12:11رمضان
2019/5/19:18

ورشة رسم على الوجه-ورشة حفر على النحاس-عمل جدارية
عن مظاهر اإلحتفال برمضان-ورشة رسم حر
باألويل باستيل على كانسون ملون

8م

فاطمة تمساح –نجوى ابراهيم-
مصطفى اسماعيل واخرون

ورشة خط عربي بعنوان (رمضان كريم)-ورشة فنية لتشكيل
فانوس من الصلصال والفخار(أجمل فانوس)

8م

الفنان/يحي حسن
الفنانة  /نانسي المغربي

8م

شرين عبدالمولي-مني
عبدالوهاب-كريمةعبدالفتاح

8م

فاطمة تمساح –نجوى ابراهيم -
صطفى اسماعيل واخرون

8م

ميرة تاج الدين

ورشة كروت بعنوان هل هاللك شهر مبارك-ورشه رسم بالوان
الفلوماستر-ورشه تصنيع ميداليه من الجلد-ورشه رسم علي
الوجه-ورشة أورجامى
ورشة رسم على الوجة-ورشة لعمل مداليات بالشفاطات الملونة-
ورشة لتصنيع فانوس رمضان وزينة رمضان-
ورشة صلصال على كانسون أبيض
ورشة صلصال عن الشارع المصرى-
ورشة حكى -مسابقة ثقافية
14

المشاركون

التاريخ

النشاط

موعد التنفيذ

المشاركون

الجمعة
 12رمضان
2019/5/17

ورشة رسم حر عن (ليالي رمضان)
ورشة فنية لرسوم االطفال حكايات رمضانية

8م

الفنان /يحي حسن
الفنانة  /نانسي المغربي

الجمعة
 12رمضان
2019/5/17

ورشة إخراج كتاب بعنوان رمضان حول العالم-
ورشه قص ولصق بالفوم الملون-ورشة حلي-
ورشه رسم علي الوجه-ورشة تصنيع عرائس من العيدان الخشب

8م

الجمعة
 12رمضان
2019/5/17

ورشة رسم على الوجة-ورشة طباعة على الخيش الملون-
ورشة رسم حر بالفلوماستر-ورشة بالباستيل والطباشير ا
لملون على صنفرة سوداء

8م

فاطمة تمساح –نجوى ابراهيم -
مصطفى اسماعيل واخرون

السبت
 13رمضان
2019/5/18

ورشة استنسيل (زخارف رمضانية)-
ورشة فنية تصميم شعار رمضان كريم بالورقة الملون

8م

الفنان /يحي حسن
الفنانة  /نانسي المغربي

السبت
 13رمضان
2019/5/18

ورشة إخراج مطوية مهن رمضانية-مسابقات بعنوان
فوازير رمضان-ورشه رسم الوان باستيل زيتيه-
ورشه حلي-ورشه لرسم علي الوجه-ورشة أورجامى

8م

كريمة عبد الفتاح
مني عبد الوهاب
نجوي عبد العزيز
شهد عيد

15

كريمة عبد الفتاح
مني عبد الوهاب
عزة سعد

التاريخ

النشاط

موعد التنفيذ

السبت
 13رمضان
2019/5/18
السبت/االحد
14:13رمضان
2019/5/19:18
االحد
 14رمضان
2019/5/19

ورشة رسم على الوجة-ورشة حفر على الخشب
ورشة طباعة أستنسل ومالمس على كانسون أبيض
ورشة تصنيع أشكال مجسمة بالفوم الملون والجليتر

8م

فاطمة تمساح –نجوى ابراهيم-
مصطفى اسماعيل واخرون

ورشة كروت رمضانية بالفوم –
ورشة حكى -مسابقة ثقافية

8م

سهام انور

ورشة عمل تيجان لألطفال-ورشة لعمل نماذج مصغرة
من فانوس رمضان بالخرزالملون

8م

الفنان /يحي حسن
الفنانة  /نانسي المغربي

االحد
14رمضان
2019/5/19

ورشة إخراج كتاب حكايات واسرار صيام بعض الكائنات-
ورشه رسم علي الزجاج-ورشه تصنيع حظاظه من الخرز
الخشبي-ورشه رسم علي الوجه -ورشة تصنيع عرائس كروشيه

8م

كريمة عبد الفتاح
مني عبد الوهاب
ماجدة غالي

االحد
14رمضان
2019/5/19
االحد :الثالثاء
16:14رمضان
2019/5/21:19

ورشة رسم على الوجة-ورشة رسم بالرمل الملون
على الكانسون-ورشة تصنيع األراجوز-
ورشة نسيج بالشرائط الستان الملونة

8م

فاطمة تمساح –نجوى ابراهيم-
مصطفى اسماعيل واخرون

ورشة طين أسوانى -ورشة حكى-مسابقة ثقافية

8م

منى محمد عبدالعزيز

16

المشاركون

التاريخ

النشاط

موعد التنفيذ

المشاركون

االثنين
 15رمضان
2019/5/20

ورشة صلصال (أشكال وشخصيات رمضانية)
ورشة فنية عن (انتصارات رمضانية)

8م

الفنان /يحي حسن
الفنانة  /نانسي المغربي

االثنين
 15رمضان
2019/5/20

ورشة إخراج مطوية حكاية لكل اكله-ورشه اعاده تدوير
باستخدام الخامات البيئيه-ورشه تصنيع مدليات من االركيت
الخشب-ورشه رسم علي الوجه-عمل سمكه من الورق الملون-
ورشة تصنيع عرائس كوريشة

8م

االثنين
 15رمضان
2019/5/20

ورشة رسم على الوجه-ورشة رسم حر باألويل باستيل-
ورشة رسم حر بالفلوماستر على كانسون أبيض-
ورشة مجسمات بالورق الكانسون الملون

8م

فاطمة تمساح –نجوى ابراهيم-
مصطفى اسماعيل واخرون

ورشة تصنيع عرائس -ورشة حكى-مسابقة ثقافية

8م

ميرة تاج الدين

ورشة فنية
(عمل جدارية عن العاشر من رمضان)

8م

الفنان /يحي حسن
الفنانة  /نانسي المغربي

االثنين:الثالثاء
16:15رمضان
2019/5/21:20
الثالثاء
 16رمضان
2019/5/21

17

كريمة عبد الفتاح
مني عبد الوهاب
ريهان نادر-عزه سعد
شرين عبد المولي

التاريخ

النشاط

موعد التنفيذ

الثالثاء
 16رمضان
2019/5/21

ورشة إخراج مطوية رمضان شهر الطاعات والعبادات-
ورشه قص ولصق بالمانديال-ورشة حلي-
عمل دوده من ورق الكوريشه-ورشه رسم علي الوجه-
ورشه تصنيع مدليات من االركيت الخشب

8م

شهد عيد-مني عبدالوهاب
كريمة عبد الفتاح
ماجدة غالي

الثالثاء
 16رمضان
2019/5/21

ورشة رسم على الوجه-ورشة تصنيع عرائس قفاز
ورشة لعمل محفظة بالفوم والسوست-
ورشة رسم حر باألويل باستيل على كانسون ملون

8م

فاطمة تمساح –نجوى ابراهيم-
مصطفى اسماعيل واخرون

االربعاء
 17رمضان
2019/5/22

ورشة رسم حر-ورشة فنية تيجان باشكال مختلفة
عن رمضان-ورشة رسم على الوجه

8م

الفنان /يحي حسن
الفنانة  /نانسي المغربي

االربعاء
 17رمضان
2019/5/22

ورشة رسم على الوجه-ورشة موزايك-ورشة تصنيع
حلى العيد بالخرز-ورشة رسم حر بالباستيل مع ووتركلر
على كانسون ملون

8م

فاطمة تمساح –نجوى ابراهيم -
مصطفى اسماعيل واخرون

18

المشاركون

التاريخ

النشاط

موعد التنفيذ

االربعاء
 17رمضان
2019/5/22

ورشة إخراج كتاب مهن رمضانية-ورشه تصنيع عرائس
ورقيه رمضانيه-ورشه استانلس بشكل الفانوس-ورشة ألوان
فلوماستر بعنوان حلو يا حلو-ورشه رسم علي الوجه-عمل
عروسه من ورق الكوريشه-
ورشه تصنيع مدليات من االركيت الخشب

8م

كريمة عبد الفتاح
مني عبد الوهاب
ريهان نادر
شرين عبد المولي

الخميس
 18رمضان
2019/5/23

ورشة فنية لرسوم األطفال -عمل مسحراتي رمضان-
ورشة موزايك بالورق الكانسون الملون-ورشة رسم حر

8م

الفنان /يحي حسن
الفنانة  /نانسي المغربي

الخميس
 18رمضان
2019/5/23

كروت بعنوان رمضان يجمعنا-ورشه تصنبععرايس مجسمه
بالسلك والفوم-ورشة استنسل شخصيات رمضانية-
ورشه رسم علي الوجه-عمل فيونكه من ورق الكوريشه لعمل توك

8م

كريمة عبد الفتاح
مني عبد الوهاب
شرين عبد المولي
ماجدة غالي

الخميس
 18رمضان
2019/5/23

ورشة رسم على الوجه-ورشة موزايك-ورشة حلى العيد-
ورشة صلصال على كانسون أبيض

8م

فاطمة تمساح –نجوى ابراهيم -
مصطفى اسماعيل واخرون
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التاريخ

النشاط

موعد التنفيذ

المشاركون

الجمعة
19رمضان
2019/5/24

ورشة صلصال ملون-ورشة فنية لرسوم االطفال –
عمل كروت احتفاالً بشهر رمضان-ورشة رسم حر

8م

الفنان /يحي حسن
الفنانة  /نانسي المغربي

الجمعة
 19رمضان
2019/5/24

مسابقات فوازير رمضان-ورشه رسم بالوان الفلوماستر تصنيع
كروت-ورشه استنسل بشخصيات رمضان-ورشه رسم علي
الوجه-ورشه معالق بالستيك وعليها اشكال مختلفه من الفوم

8م

شرين عبد المولي
مني عبد الوهاب
نجوي عبد العزيز
جمال محمد

الجمعة
 19رمضان
2019/5/24
الجمعة /السبت
20:19رمضان
2019/5/25:24
السبت
 20رمضان
2019/5/25

ورشة رسم على الوجه-ورشة طباعة باألستنسل
ورشة رسم بالكوريكتور على الورق الكانسون الملون-
ورشة باستيل وطباشير على صنفرة سودا

8م

فاطمة تمساح –نجوى ابراهيم-
مصطفى اسماعيل واخرون

ورشة مشغوالت بالفوم -مسابقة ثقافية

8م

ميرة تاج الدين

ورشة فنية لرسوم األطفال –
تصنيع بوجي وطمطم فى رمضان

8م

الفنان /يحي حسن
الفنانة  /نانسي المغربي

20

التاريخ

النشاط

موعد التنفيذ

السبت
 20رمضان
2019/5/25

مجله رمضان كريم-ورشه توليف خامات متعدده
عن الشخصيات الرمضانيه -ورشه استنسل للجوامع-
ورشه رسم علي الوجه-
عمل فراشه من الفوم الملون

8م

السبت
 20رمضان
2019/5/25

ورشة رسم على الوجه-ورشة طباعة بصمات-ورشة رسم
بالرمل الملون على كانسون-ورشة رسم على الزجاج بالجليز

8م

االحد
 21رمضان
2019/5/26

ورشة فنية لرسوم االطفال
عن بكار فى رمضان

8م

االحد
 21رمضان
2019/5/26

مجله العشر االواخر من شهر رمضان-
ورشه رسم بالوان الباستيل الزيتيه-عمل تابلوة من الستان
وااليتامين البالستيك-
ورشه رسم علي الوجه-عمل عروسه من القلم

8م

شرين عبد المولي
مني عبد الوهاب
نجوي عبد العزيز

االحد
 21رمضان
2019/5/26

مجله القاهره في رمضان-ورشه طباعه-
مظاهر رمضانيه بالخياميه-ورشه رسم علي الوجه –
عمل سمكه من الورق الملون

8م

شرين عبد المولي
شهد عيد-كريمه عبد الفتاح
مني عبد الوهاب-

21

المشاركون
شرين عبد المولي
كريمة عبد الفتاح
ريهان نادر
فاطمة تمساح –نجوى ابراهيم-
مصطفى اسماعيل واخرون
الفنان /يحي حسن
الفنانة  /نانسي المغربي

التاريخ

النشاط

موعد التنفيذ

االحد
 21رمضان
2019/5/26
االثنين
 22رمضان
2019/5/27
االثنين
 22رمضان
2019/5/27
الثالثاء
 23رمضان
2019/5/28
الثالثاء
 23رمضان
2019/5/28

ورشة رسم على الوجه-ورشة تصنيع عرائس بالفوم الملون-
ورشة طباعة باألستنسل والمالمس على كانسون أبيض-
ورشة رسم حر بالفلوماستر

8م

فاطمة تمساح –نجوى ابراهيم-
مصطفى اسماعيل واخرون

ورشة رسم على البالونات

8م

الفنان يحي حسن
الفنانة  /نانسي المغربي

ورشة رسم على الوجه-ورشة تصنيع عرائس
ورشة حلى بالشفاطات الملونة وورق الكوريشة
ورشة رسم بالرمل الملون على الكانسون

8م

فاطمة تمساح –نجوى ابراهيم-
مصطفى اسماعيل واخرون

معرض نتاج الورش الفنية لرسوم االطفال

8م

الفنان /يحي حسن
الفنانة  /نانسي المغربي

ورشة رسم على الوجه-إعداد معرض مجمع
إلنتاج الورش الفنية المنفذة

8م

فاطمة تمساح –نجوى ابراهيم -
مصطفى اسماعيل واخرون

ورشه رسم بالوان الفلوماستر-ورشه رسم علي الوجه-
الختام (معرض بنتاج الورش)

6م

كريمه عبد الفتاح-
مني عبدالوهاب-
نجوي عبدالعزيز-
ماجده غالي

الثالثاء
 23رمضان
2019/5/28

22

المشاركون

