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 جدول األنشطة والفعاليات الثقافية والفنية
 2019 مارس 10 –1الل الفترة من ـــخ - مدینة الشیخ زاید معرض  

 
                                                   

 6Æ00  ≠  8Æ00 8Æ00  ≠  10.00 6 ≠ 4 4 ≠ 3 4≠ 11 التوقیت
 الیوم

 الجمعة
 2019مارس  1 

 االفتتاح االفتتاح
 االفتتاح

 النیل لالت الشعبیة : فرقة 
  الهیئة العامة لقصور الثقافة

 السبت
 2019مارس  2 

12 – 2 

 السیرك
2-3 

 مجسمات فوم - رسم وتلو�ن - حلى

3-4 
 مسرحیة یبقى األمر معلًقا

 ورشة الصم والبكم نتاج 
 ومعرض فنى رسمورشة 

 

 منهج الدفاع عن الحدیث النبوى  
 هاشمأحمد عمر 

 ىنسعد المطع:  إدارة

 عرض سینمائى لفیلم 
 یوم الدین

 )جمعیة مستثمرى زاید(

 ندوة �حضور 
 )مخرج الفیلم(أبو �كر شوقى 
تعلیًقأ على ) ناقد(طارق الشناوى 

 الفیلم

 األحد
 2019مارس  3 

11- 1 
فن تز�ین األشیاء المحیطة (ورشة د�كو�اج 

 )وتحو�لها إلى لوحات فنیة جمیلة 
 )التنمیة والتثقیف �مدینة زاید فر�ق( 

1 - 2 
ورشة تنمیة المهارات اإلبداعیة لمستخدم 

 النسبة الذهبیة
 شر�ف البندارى 

 مروة الشر�ف. أ -نورا عبد العظیم . د
 
 

2 - 4 
 ) كتاب أطفال(لنا حق 

الكتاب الفائز �جائزة معرض القاهرة 
 2019 لعامالدولى للكتاب 

  ز�ن العابدین فؤاد: مشار�ون 
 هشام بهجت عثمان 

 فاطمة المعدول –عبده الزراع الشاعر 
 
 

4-5 

 توقیع �تاب

 أحالم من زمن البراءة

 طلعت محمود: تألیف 
 دمحم عابدین 

 أحمد عامر: إدارة 
 )دار السعید للنشر والتوز�ع( 

5-6 
 توقیع �تاب

 للصحا�ة أماكن فى مصر  
 دمحم على السید 

)دار المعارف ) 

 التصوف واإلستشراق 
 نیفین �اسین . د
 سحر سامى . د

 یدیر احمد حسن أنور

 فرقة الموسیقى الشعبیة 
 البیت الفنى للموسیقى الشعبیة

 )قطاع اإلنتاج الثقافى(
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 6Æ00  ≠  8Æ00 8Æ00  ≠  10.00 6 ≠ 4 4 ≠ 3 4≠ 11 التوقیت

 الیوم

 االثنین
 2019مارس  4 

11 – 1 
 أورجامى -حلى  -رسم وتلو�ن

 ورشة إعادة تدو�ر الكرتون لعمل تابلوة فنى �مناسبة المعرض
 )والتثقیف �مدینة زایدفر�ق التنمیة ( 

11 – 3 
 حكى لألطفال مستلهم من الباد�ة المصر�ة ورشة  –نشاط بیت الباد�ة 

 إ�مان عرفة  . د –أحالم نوارة . د: مشار�ون 
 أبو الفتوح البرعصى. د: یدیرها

 احتفالیة فنیة موسیقیة غنائیة شعر�ة من الباد�ة المصر�ة 
3 – 4 

 )الصم والبكمنتاج ورشة (مسرحیة حكا�ة روح 

 ورشة عرائس ومار�ونیت

 
 

 حكا�ة مصر�ة 
 جودة عبد الخالق. د

 كَّر�مة ُ�رّ�م . د
 –حسن على عمید �لیة اإلدارة :  إدارة

 جامعة النیل
)دار الشروق (  

  
 

 
 عرض سینمائى لفیلم 

 لمؤاخذة 
 )جمعیة مستثمرى زاید(

 
 
 

 ندوة �حضور
 )سینار�ست(دمحم حفظى 

 أحمد شوقى
رئیس مهرجان القاهرة ( 

 ، تعلیًقا على الفیلم)السینمائى
 
 

 الثالثاء
 2019مارس  5 

11- 1 
 خط عر�ى وطباعة -صناعة صلصال صحى 

 النبتات المذ�ورة فى القران –فن طى الورق االورجامى 
 )فر�ق التنمیة والتثقیف �مدینة زاید( 

1.30 – 2.30 
 عروض فنیة وتكر�مات لألطفال 

 ومشاهد تمثیلیة تخص المجتمعغنا ورقص 
2.30 – 3.30 

 ومحاضرات أولیاء األمور   - ورش عمل لألطفال
 عروض 4

 )Data show( 
 )أنا إنسانمؤسسة ( 

 ابنك على ما تر�یه  

إیهاب ماجد. د  

وسائل التواصل االجتماعى مالها 
 وما علیها

 –سارة نصر .د: مشار�ون 
 دمحم عبده بدوى .د

 رمزى رجائى : إدارة االعالمى

 مسرحیة �ا مساء االستغراب

 فرقة نجوم �كرة 
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 6Æ00  ≠  8Æ00 8Æ00  ≠  10.00 6 ≠ 4 4 ≠ 3 4≠ 11 التوقیت

 الیوم

 األر�عاء
 2019مارس  6 

11-1 
 العب مع البرمجة

 )فر�ق التنمیة والتثقیف �مدینة زاید( 
1.00-3.30 

CIC 
 لفیلم قصیر عرض سینمائى

 عرض غنائى 
 فقرة شعر�ة 

 Mimeعرض 
 )اسكتش(عرض مسرحى 

 مشار�ة الجامعة الكند�ة

4 - 10 
 1919�مئو�ة ثورة  لالحتفالندوة 

 1919ثورة  ىأغانحفل 

 الخمیس
 2019مارس  7 

11 – 1  
ورشة تعر�ف النشء �المعالم 

 األثر�ة 
والشخصیات المؤثرة فى محافظة 

 أسوان
 شر�ف البندارى . د

 مروة الشر�ف. أ -نورا عبد العظیم . د

1.00- 2.30 
 الحقیقة والخیال في نظر�ة التطور

 حسن نصرت.د
 ماجدة عمارة. د

3 - 6 
 توز�ع جوائز المسا�قة الثقافیة+ عرض �تاب 

 عرض سینمائى لفیلم 

 یوم للستات 

 )جمعیة مستثمرى زاید(

 ندوة �حضور 
 )فنانة(الهام شاهین 

رئیس مهرجان (أمیر أ�اظة 
 )اإلسكندر�ة

 تعلیًقا على الفیلم

 الجمعة
 2019مارس  8 

1- 2 
 رسم وتلو�ن
 فوم مجسمات

 2 - 4 

 سیرك

 مناقشة
 سر المعبد 
 :مشار�ون 

 ثروت الخر�اوى 
 أحمد رفعت 
 نبیل عمر

 التنمر بین الجانى والضحیة 
 أحمد خیرى حافظ. د

 دمحم حسن غانم. د
 خالد عبد الوهاب. د

 فرقة ر�جا �ایرو
 �اسر أنور 
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 6Æ00  ≠  8Æ00 8Æ00  ≠  10.00 6 ≠ 4 4 ≠ 3 4≠ 11 التوقیت

 الیوم

 السبت
 2019مارس  9 

11-1 
 عرض اللیلة الكبیرة 

 مسرح العرائس
  

1– 4 
 أورجمى –حلى  -رسم وتلو�ن 

 ورش فنون تشكیلیة 
 أراجوز 

 )المر�ز القومى لثقافة الطفل(
 ورشة �رافت تصمیم �ارت

 من الورق الملون  
 ورشة العلوم

فر�ق التنمیة والتثقیف �مدینة ( 
 )زاید

 
 حبیبى الذى �ان
 فر�دة الشو�اشى

 منى طلبة
 دینا قندیل : تدیر 

 )دار السعید للنشر والتوز�ع(

 عرض سینمائى لفیلم 

 نوارة  
 )جمعیة مستثمرى زاید(

 

 ندوة �حضور
 )مخرجة الفیلم(هالة خلیل  

تعلیًقا  ، )ناقد(طارق الشناوى 
 على الفیلم

 األحد
 2019مارس  10 

2.00 – 4.00 

 سیرك

4-5  

 األمیر فى �الد السند
وحورس     

 ضیاء الدین خلیفة
)دار المعارف  ) 

 

5-6 
 1919فیلم وثائقى عن ثورة 

6-8 
 عرض سینمائى لفیلم 

 موالنا
 )جمعیة مستثمرى زاید(

 �حضور ندوة
 )مخرج الفیلم(مجدى أحمد على 

 تعلیًقا  على الفیلم )رئیس مهرجان اإلسكندر�ة(أمیر أ�اظة 

 


