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القاهرة ..
القاهرة املحروسة، بلد األلف مئذنة، قاهرة املعز، ساحرة الشرق..
أسماء وألقاب تنئب عن بقعـة مضيـئة يف خـارطة الـعـالم، تـحمـل
 مـنـارة احلـضارة، وأمجـاًدا حـية،حاضنة تـنوع  ثقـايف فريد، قـّدم
 للـعالم نـموذًجا حـضارًيا يف التعايش اإلنساين باقًيا  حـىت اليــوم،

 فــاستـحـقت أن تـكـون مـنـارة الـثـقـافة والتـنوير عـبـر الـعصور ، 
تشكـلت كـنوزهـا  الرتاثي�ة الىت تمثـلت ىف آثـار مـاديـة منها إقامة
 القالع وبن�اء احلـصون واألسـوار واملـدارس، مـثـل: قـلعـة صالح

الدين، ومدرسة األشرف قايتب�اي، وخان اخلليلي، ومسجد السلطان حسن، ومساجد آل البيت... وغريها،
عربت عن التنوع الثقاىف والفىن للحضارات االنساني�ة الىت إحتضنها الوطن على مر التاريخ ليتشكل عالم 

ممزي متشابك العناصر واملفردات.
ثقافتها  لتقدم  اإلساليم،  العالم  يف  الثقافة  2022.عاصمة  يف  العالم  إىل  تنطلق  القاهرة  هي  وها 
الرتاكم  تعكس  اليت  والفني�ة  الثقافية  الفعاليات  من  العديد  عرب  بأسره،  العالم  إىل  وحضارتها 
أصالتها  على  شاهًدا  حاضرها  يقف  العريقة،اليت  املدين�ة  لهذه  الثقايف  والعطاء  احلضاري 
والتنوير،لتكون  واإلبداع  الثقافة  من  عصًرا  تدشن  اليت  اجلديدة  اجلمهورية  لقيم  وحاماًل 
واإلساليم. العريب  للعالم  والتاريخ  والعلم  والفن  الثقافة  عاصمة  راية  حتمل  بأن  جديرة   القاهرة 
وبهذه املناسبة حرصت وزارة الثقافة املصرية على اعداد أجندة فعاليات  ثقافية وفني�ة وفكرية وابداعية  
 تتواصل على مدار  العام  2022 وجتسد اهم معالم الهوية املصرية بمشتمالتها الثقافية والرتاثي�ة املتعددة .

وىف النهاية أقدم جزيل الشكر ملنظمة العالم االساليم للرتبي�ة والعلوم والثقافة ) اإليسيسكو( والدكتور 
سالم بن محمد المالك، املدير العام للمنظمة ، صاحب  اجلهد الدؤوب والرؤية الثاقبة يف تطوير منظومة 
األدوات  وكافة  الناعمة  القوى  استثمار  خالل  من  مستهدفاتها  حيقق  الذي  النحو  على  باملنظمة  العمل 
واألساليب الفاعلة لتعزيز التعاون وتعميق العالقات وإحداث التمازج الوجداين بني الشعوب االسالمية . 

 

القاهرة .. حاضرة احلواضر، ناصرة الدين، حافظة التاريخ، حاضنة
 املـستـقـبـل، درة تــاج العـواصـم املصريـة عـبـر العـصور..القاهرة ..

 قاهرة أعدائـها،  حـافـظـة أبـنـائهـا، مـديـنـة االلف مئذنة..القاهرة.. 
ملتقى احلضارات وبوتـقـة الثـقـافـات التـي انـصهرت بـهـا فـأفـرزت 
شخصيتها العاملية املميـزة. ال يـخفـى على أحد ما تمثله هذه املدين�ة
 اآلسرة من قيم ثقافية وفـنـيـة وعلمـية وسـياسيـة يدركهـا القـايص
 والداين، فهى غني�ة عن كل تعريف، إذ يكفـيها شهـرًة ما تـضمـه من

 تنوع ثقايف وحضاري امتد عرب العصور منذ إنشائها و حىت يومنا هذا ، سريًا واثقًا حنو املستقبل المأمول لها 
إن شاء هللا.. فالقاهرة يف قلب وعقل كل من ينتيم إىل عاملنا اإلساليم.واليوم يشرفنا أن حنتفي بها عاصمة 
للثقافة يف العالم اإلساليم، يف ظل اجلمهورية اجلديدة اليت أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السييس، 
التطور املذهل الذي يشهده  العربي�ة، لما تبنت�ه رؤية حتديثي�ة تتواكب و متطلبات  رئيس جمهورية مصر 
و  حاضرها  علي  تقتصر  ال  هائلة،  تطورات  بها  شهدت  الرؤية،  هذه  يف  كبري  نصيب  للقاهرة  فكان  العالم، 
آفاق مستقبلها، بل و تراثها بكل مكوناته ومفرداته، فكان قرار إعادة القاهرة التاريخية إىل رونقها، بمثابة 
إعادة إحياء لتاريخها والتأكيد على مكانتها الثقافية الكربى وإعادة تموضعها كمركز ثقايف وفين وعليم رائد 

يف املنطقة العربي�ة بل يف العالم أجمع، والتأكيد على تفردها وتمتعها بسمات رسمت شخصيتها املتفردة.
و جيدر التذكري هنا، بأن االحتفاء بالقاهرة عاصمة للثقافة يف العالم اإلساليم، يأيت يف ظل انطالق العديد 
من املشروعات الثقافية الكربى اليت تشهدها مصر يف أفق عام 2022، ومن تلك املشروعات انتهاء األعمال 
املتحف  وافتت�اح  رسميًا،  الفتت�احها  واالستعداد  اجلديدة  اإلدارية  العاصمة  يف  والثقافة  الفنون  مدين�ة  يف 

املصري الكبري، الذي يعد أكرب متحف يف العالم حلضارة واحدة.
وإيمانًا منا يف منظمة العالم اإلساليم للرتبي�ة والعلوم والثقافة – إيسيسكو – بدور القاهرة الثقايف الرائد، 
العالم  يف  الثقافة  لعواصم  اجلديد  الربنامج  إطار  ويف  للمنظمة،  اجلديدة  والرؤية  التوجهات  مع  وتوافقًا 
الثقايف  الرتاث  وحماية  وتنوعاتها  أشكالها  بكافة  للثقافة  دعمها  باستمرار  تلزتم  املنظمة  اإلساليم،فإن 

واحلضاري يف كافة الدول األعضاء يف اإليسيسكو.
د.إيناس عبد الدايم

وزيرة الثقافة
د. سالم بن محمد المالك

المدير العام لمنظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة
إيسيسكو



برنامج فعاليات
إفتت�اح القاهرة عاصمة الثقافة يف العالم اإلساليم

علي مدار 4 أيام
يوم األحد 10 إبريل - 9 رمضان

حفل إفتت�اح فعاليات القاهرة عاصمة الثقافة يف العالم اإلساليم
املسرح الروماين بسور القاهرة الشمايل

الساعة التاسعة مساءًا
   - معرض القاهرة عاصمة الثقافة يف العالم  اإلساليم يف الوثائق املصرية   

                                                                                                                   )الهيئ�ة العامة لدار الكتب والوثائق القومية(
   -معرض الكتاب                         

                                                                           ) الهيئ�ة العامة لقصور الثقافة والهيئ�ة العامة للكتاب واملركز القويم للرتجمة(
   -معرض الفنون التشكيلية 

                                                                                                   )قطاع الفنون التشكيلية والهيئ�ة العامة لقصور الثقافة(
   - عرض فيلم  تسجيلى بعنوان )القاهرة القديمة التاريخية                                   )املركز القويم للسينما(
   - معرض لفنون اخلط العريب                                                                                            )صندوق التنمية الثقافية(

   - اوبريت »هنا القاهرة«                                                                                              )الهيئ�ة العامة لقصور الثقافة(
   

-احلفل الفين لفرقة »احلضرة«                                                                                                    )دار األوبرا املصرية(

تابع برنامج فعاليات
إفتت�اح القاهرة عاصمة الثقافة يف العالم اإلساليم

علي مدار 4 أيام
يوم اإلثنني 11 أبريل - 10 رمضان

إحتفاالت العاشر من رمضان
بساحة الهناجر اخلارجية بدار األوبرا املصرية

الساعة التاسعة مساءًا

   -معرض وثائقي عن مساجد مصر اخلديوية
                                                                                                                                              )الهيئ�ة العامة لدار الكتب والوثاشق القومية(

   -احلفل الفين »تكريم الضباط والفنانني« وفقرة فني�ة لفرقة »كورال روح الشرق« 
                                                                                                                                                                                                  )قطاع اإلنت�اج الثقايف(



تابع برنامج فعاليات
إفتت�اح القاهرة عاصمة الثقافة يف العالم اإلساليم

علي مدار 4 أيام
يوم األربعاء 13 أبريل - 12 رمضان

فعاليات رمضان باحلديقة الثقافية
بالسيدة زينب

الساعة التاسعة والنصف مساءًا

-ديفيلية عرائس األراجوز 
-افتت�اح معرض القاهرة يف عيون أطفال العالم اإلساليم

-إستعراض األرجوز
-أوبريت »اهال رمضان«

-توزيع جوائز مسابقة القاهرة يف عيون العالم اإلساليم
                                                           )املركز القويم لثقافة الطفل بالتعاون   التابع للمجلس األعلي للثقافة(

                                                                                                                                         بالتعاون مع قصور الثقافة

تابع برنامج فعاليات
إفتت�اح القاهرة عاصمة الثقافة يف العالم اإلساليم

علي مدار 4 أيام
يوم الثالثاء 12 أبريل - 11 رمضان

إفتت�اح معرض فيصل الرمضاين للكتاب
بساحة الهيئ�ة العامة للكتاب بمنطقة فيصل

الساعة التاسعة مساءًا

-الهيئ�ة العامة للكتاب ومشاركة جميع قطاعات الوزارة باإلضافة إىل دار املعارف وعدد 
من دور النشر اخلاصة

   - أنشطة ثقافية و فني�ة و للطفل »ملدة 11 يوم« 
                                                                                                                                                               ) قطاعات الوزارة(





»سور القاهرة الشمايل«                                                                                            الهيئ�ة العامة لقصور الثقافة
-عروض فني�ة لفرق قصور الثقافة من جميع املحافظات                                                11 : 24 أبريل

»بيت املعمار املصري«                                                                                       قطاع صندوق التنمية الثقافية
-تنظيم عدد من املحاضرات والندوات                                                           األحد الثاين من كل الشهر 

 حول » العمارة اإلسالمية«
 

»قاعة صالح جاهني«                                                                                                 قطاع شئون اإلنت�اج الثقايف
-  عرض فين لإلنشاد الديين للفرقة القومية للموسيقي الشعبي�ة                                    12 أبريل

»مركز ثروت عكاشة«
-  عرض الفيلم التسجيلي »القاهرة عمارة الروح  والقاهرة«                                             13 أبريل

- عرض الفيلم التسجيلي »َاثار إسالمية حول األزهر«
-  عقد ندوة ملناقشة األفالم

»تدشني ورشة تصوير الفوتوغرايف »مساجد القاهرة«                                                       13 أبريل

»مركز الثقافة السينمائي�ة«                                                                                قطاع شئون اإلنت�اج الثقايف
-  عرض الفيلم التسجيلي »اخليامية وفن الفالحني«                                                        13 أبريل

»احلديقة الثقافية بالسيدة زينب«                                                                    الهيئ�ة العامة لقصور الثقافة
-برنامج راوى من بلدنا »السرية الهاللية«                                                                         13 : 24 أبريل

-برنامج املوهوبني والورش وذوي القدرات اخلاصة
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أ »املركز القويم للرتجمة«                                                                                                املركز القويم للرتجمة

   -  مناقشة كتاب »القاهرة يف األدب املصري احلديث«                                                    13 أبريل

»املركز األكادييم للثقافة والفنون-سيد درويش«                                            أكاديمية الفنون
-حفل إنشاد ديين حتيي�ه فرقة اإلنشاد الديين باملعهد العايل                                                14 أبريل       

للموسيقى العربي�ة 

لصغري«                                                                                                                         دار األوبرا املصرية »املسرح ا
لرمضاني�ة                                                                                                                                  15  أبريل -السهرات ا

حفالت فني�ة متنوعة جتمع فنون املوسيقى والغناء

»هل هاللك«                                                                                                                          قطاع شئون اإلنت�اج الثقايف
لتهايم                                                                                                                              16 أبريل الشيخ محمود ا

»مركز ثروت عكاشة الثقايف«        
-  عرض الفيلم الروايئ القصري »اللهم إين صايم«                                                                   17 أبريل

ـ التسجيلي »يف رحاب احلسني« إخراج/ هاشم النحاس
ـ عقد ندوة ملناقشة األفالم

»مراسم وكالة الغوري«
- ورشة أطفال رسم وتلوين )التحوير النب�ايت يف الفن اإلساليم(                                  17 أبريل

 

 



20
22

ل 
ري

بـــ
أ »املسرح املكشوف«                                                                                                            دار األوبرا املصرية

لية بنعلي وفرقتها                                                                                                        17  أبريل -الفنانة غا

» املجلس األعلي للثقافة«                                                                                         املجلس األعلي للثقافة
-أمسية شعرية بعنوان »ليلة مضيئ�ة مع الشعر املدحي النبوي والصويف«       17 أبريل 

» املجلس األعلي للثقافة«                                                                                         املجلس األعلي للثقافة
-عقد ندوة لالحتفاء باليوم العاليم للرتاث                                                                           18 أبريل

-إقامة معرض بعنوان »إسالميات«

»متحف النصر للفن احلديث ببورسعيد«                                                قطاع الفنون التشكيلية
لقاهرة«                                                                              17 أبريل ندوة »تطور الثقافة اإلسالمية با

   »مسرح  د نهاد صليحة«                                                                                           أكاديمية الفنون
-  يقدم طالب املعهد العايل للفنون الشعبي�ة بعض                                                         18 أبريل

الرقصات الشعبي�ة املستلهمة من الرتاث 
»بمبوطي ـ صعيدي ـ إسكندراين ـ دبكة ـ تنورة ـ نويب« 

»إدارة الربامج الثقافية «                                                                                                   قطاع الفنون التشكيلية
اسبوع                                                                                                                                             كل  من  الثالثاء  التاريخية«           القاهرة  من  »صور  فني�ة  -ورشة 

                                                                                                                                                             إبتداء من 19 أبريل



»هل هاللك«                                                                                                                         قطاع شئون  اإلنت�اج الثقايف                               
-أمسية شعرية غنائي�ة للشاعر محمد بهجت                                                                       19 أبريل                       

 
»مركز الثقافة السينمائي�ة«

ـ عرض فيلم »سكر معقود.. مملكة احلسني«                                                                      20 أبريل

»مركز ثروت عكاشة الثقايف«                                                                              قطاع شئون  اإلنت�اج الثقايف
ـ الفيلم التسجيلي »آثار إسالمية حول األزهر« إخراج/ أحمد راشد                          20 أبريل

ـ الفيلم التسجيلي »اإلمام محمد عبده« إخراج/ مدحت قاسم
ـ عقد ندوة ملناقشة األفالم

»مركز القويم للرتجمة«                                                                                                مركز القويم للرتجمة
   -  مناقشة كتاب »القاهرة األيوبي�ة - أحالم عوملية«                                                        20 أبريل

»املركز األكادييم للثقافة والفنون -سيد درويش«                              أكاديمية الفنون 
حفل موسيقي غنايئ ألشهر األعمال الرمضاني�ة                                                                      21 أبريل

»هل هاللك«                                                                                                              قطاع شئون  اإلنت�اج الثقايف
- فرقة احلضرة لإلنشاد الديين                                                                                                         22 أبريل

»املسرح املكشوف«                                                                                                         داراألوبرا املصرية 
لح وفرقته                                                                                                        23  أبريل -الفنان مدحت صا
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»مركز ثروت عكاشة الثقايف«                                                                             قطاع شئون  اإلنت�اج الثقايف

-الفيلم التسجيلي »الفن اإلساليم يف العصر الفاطيم«                                              24 أبريل
ـ الفيلم التسجيلي »مسجد السيدة نفيسة« 

ـ عقد ندوة ملناقشة األفالم 

»مركز دنشواي الثقايف«                                                                                          قطاع الفنون التشكيلية
-ندوة »القاهرة عاصمة للثقافة اإلسالمية«                                                                           26 أبريل

املحاضر: د/ هيثم محمود الشرايب ـ رئيس نادي أدب قصر ثقافة
 شبني الكوم ـ منوفية

» املجلس األعلي للثقافة«                                                                                         املجلس األعلي للثقافة
-إقامة االحتفالية 11 من سلسة »االحتفاء بالنقد العرب واملصريني«                    27 أبريل

-عقد ندوة بعنوان »املالبس الشعبي�ة واتراثي�ة التونسية واملصرية«

»مركز الثقافة السينمائي�ة«                                                                                        قطاع شئون اإلنت�اج الثقايف 
ـ ورشة اخلط العريب بأنواعه والتدريب على كتابت�ه                                                                27 أبريل

»املركز القويم للرتجمة«                                                                                         املركز القويم للرتجمة
   -  مناقشة كتاب »القاهرة مدين�ة عاملية«                                                                              27 أبريل

 
»املركز األكادييم للثقافة والفنون -سيد درويش«                                      أكاديمية الفنون 

ـ حفل غنايئ لفرقة أم كلثوم للموسيقى العربي�ة »موشحات ـ أدوار«                            28 أبريل
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22
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أ »البيت الفين للمسرح«                                                                                          قطاع شئون اإلنت�اج الثقايف

- العرض املسريح »صاحب مقام«                                                      النصف الثاين من شهر رمضان
-األمسية »نور الطريق«                                                                                 النصف الثاين من شهر رمضان

»احلديقة الثقافية لألطفال بالسيدة زينب«                                          املركز القويم لثقافة الطفل
فني�ة  ولوحات  معارض  اإلساليم«لعمل  العالم  دول  أطفال  عيون  يف  »مصر  -مسابقة 
بأعالم الدول وديفيليه مالبس يعرب عن تراثهم لتب�ادل الثقافات الفني�ة والرتاثي�ة والتاريخية                                                                                                                               

ليايل رمضان
»متحف األمري وحيد الدين سليم«                                                                 قطاع الفنون التشكيلية

              online                                         »مسابقة »فنون استلهام القاهرة عاصمة للثقافة-
بالتعاون مع: اإلدارة التعليمية ليح املطرية

-معرض »تصوير فوتوغرايف عن القاهرة القديمة« 
الفنان/ حمزة عالء احلريت

»مركز رامتان الثقايف«
- معرض للخط العريب والزخارف اإلسالمية 

»مركز الفن واحلياة دار النسجيات املرسمة«
- ورشة جلد ـ ورشة صباغة نسيج قبطي ـ ورشة قشرة ـ ورشة نسيج على النول

»شارع املعز«                                                                                                                                                    بالتعاون مع
                                                                                                                                                                 الهيئ�ة العامة لقصور الثقافة 

ـ اإلنشاد الديين للفرقة القومية للموسيقى الشعبي�ة
ـ اآلالت الشعبي�ة للفرقة القومية للموسيقى الشعبي�ة

ـ فقرات متنوعة من السريك القويم



20
22
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»أون الين«                                                                                                                                          أكاديمية الفنون
- املؤتمر العليم األكادييم اخلامس »القاهرة عاصمة الثقافة يف العالم اإلساليم«

»احلديقة الثقافية بالسيدة زينب«                                                                              قطاع شئون اإلنت�اج الثقايف                                             
                                                                                                                                           بالتعاون مع املركز القويم لثقافة  للطفل

- العرض املسريح »رمضان جانا« للفرقة الغنائي�ة االستعراضية 
ـ اإلنشاد الديين للفرقة القومية للموسيقى الشعبي�ة

ـ اآلالت الشعبي�ة للفرقة القومية للموسيقى الشعبي�ة
ـ التخت الشريق لفرقة أنغام الشباب
ـ فقرات متنوعة من السريك القويم

»سور القاهرة الشمايل«                                                                                                                     دار األوبرا املصرية
                                                                                                                                         بالتعاون مع الهيئ�ة العامةلقصور الثقافة

إىل  بإضافة  وكذا  املناسبة،  بهذه  لالحتفال   2022 الفين  املوسم  خالل  الديين  اإلنشاد  فرقة  حفالت  ـ 
احلضرة  فرقة  من  لكل  عروض  تقديم  جانب  إىل  ديين  وإنشاد  شريق  وختت  عربي�ة  موسيقى  مجموعات 

لإلنشاد الصويف وعرض لفرقة مركز تنمية املواهب
                                        

                                                                                                                                                            الهيئ�ة العامة لقصور الثقافة
- تقديم أوبريت غنايئ استعرايض »هنا القاهرة« 

»التنسيق احلضاري«                                                                                                            جهاز التنسيق احلضاري
                                                                                                                                                بالتعاون مع منظمة العالم اإلساليم

                                                                                                                                                               للرتبي�ة والعلوم والثقافة
- اإلعالن عن مسابقة ترايث للتصوير الفوتغرايف
- معرض وندوة حلظات من وراء الزمان واملكان



 
»اإلدارة العامة ملراكز البحوث الرتاثي�ة«                                                                          قطاع الفنون التشكيلية
-ورشة حناس ـ ورشة ديكوباج                                                                   24,22,17,15,10,8,3,1 مايو   

 
 »مراسم وكالة الغوري«

-ورشة أطفال رسم وتلوين )زخارف هندسية إسالمية( + معرض لألعمال               3 مايو
 

»مركز رامتان الثقايف«
-عمل مسابقةاون الين للموهوبني »عمل فيلم وثائقي                                                    1 : 31 مايو

عن القاهرة التاريخية« )القاهرة واأللف مئذنة(
-عرض فيلم وثائقي عن »القاهرة اإلسالمية وأبرز آثارها«                                                  12 مايو

ندوة »تعريفية عن أهم وأشهر اآلثار اإلسالمية«
بالتعاون مع جمعية نواريس مصرية

 - ورشة »خط عريب إساليم وزخارف إسالمية« 
إشراف: أسرة النشاط باملركز  

                                                                                                                       
»متحف املنصورة القويم«

-ندوة »دور القاهرة املحوري يف الثقافة اإلسالمية عرب التاريخ«                                     15 مايو
املحاضر: أ/ أحمد املنيس

 
»ساحة أكاديمية الفنون«                                                                                                           أكاديمية الفنون

 -إحياء احتفالية موكب املحمل                                                           
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»املجلس األعلي للثقافة«                                                                            املجلس األعلي للثقافة
 -املؤتمر الدويل السابع للمأثورات الشعبي�ة    » تراث القاهرة اإلساليم«              النصف الثاين من مايو

»الهيئ�ة العامة لدار الكتب والوثائق القومية«                                       الهيئ�ة العامة لدار الكتب والوثائق القومية
- ندوة علمية » القاهرة بني األصالة واحلديث«                                             26 مايو

يصاحب الندوة » معرض عن مساجد القاهرة«     

»قاعة سينما احلضارة 2«                                                                       قطاع الفنون التشكيلية                  
- مسابقة »للتصوير الفوتوغرايف عن معالم القاهرة اإلسالمية«                               

 بالتعاون مع مجموعة: ميم

-ورش »إنت�اج مجموعة من األفالم التوثيقية عن القاهرة التاريخية«
 تتضمن: )ورشة كتابة سين�اريو، إخراج، مونت�اج، إنت�اج( 

تعرض األفالم يف ندوة خاصة
إشراف: د/ نادر رفاعي، املخرج/ أحمد عادل، املنتج/ ريهام أبو ريدة
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»قاعة سينما احلضارة 2«                                                                                        قطاع الفنون التشكيلية 

-ورش »إنت�اج مجموعة من األفالم التوثيقية عن القاهرة التاريخية«
 تتضمن: )ورشة كتابة سين�اريو، إخراج، مونت�اج، إنت�اج( 

تعرض األفالم يف ندوة خاصة
إشراف: د/ نادر رفاعي، املخرج/ أحمد عادل، املنتج/ ريهام أبو ريدة

»قصر الفنون , الورش بسينما الهناجر«                                                         قطاع صندوق التنمية الثقافية
-ملتقى القاهرة الدويل لفنون اخلط العريب »الدورة السابعة«                                     5 : 20 يونيو

»اإلدارة العامة ملراكز البحوث الرتاثي�ة والتقليدية«                                           قطاع الفنون التشكيلية
-ورشة صدف ـ ورشة حلي باألسالك واخلرز                             28,26,21,19,14,12,7,5 يونيو

»مراسم وكالة الغوري«
-ورشة أطفال رسم وتلوين )مناظر من القاهرة( + معرض لألعمال                               7 يونيو

»مركز رامتان الثقايف«
-تدريب مسريح بعنوان »سينما جنيب محفوظ                                                            21,14,7 يونيو

والقاهرة اإلسالمية« تعريف بأدب جنيب محفوظ
 ومدى تأثره بالقاهرة اإلسالمية
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»متحف زكريا اخلناين«                                                                                                قطاع الفنون التشكيلية
-ورشة »زخارف إسالمية حرق على جلد وعمل ميداليات«                                          22,15 يونيو

إشراف: أسرة النشاط باملتحف
الفئة العمرية: 15ـ 18 سنة

»مكتب�ة القاهرة الكربي«                                                                                                            قطاع شئون اإلنت�اج الثقايف
- ندوة »القاهرة وتطورها املعماري« 

املتحدث: أ.د/ أيمن فؤاد

»املجلس األعلي للثقافة«
- ندوة »الفولكلور املصري وتأثريه يف دول العالم اإلساليم«

»مركز رامتان الثقايف«                                                                                                   قطاع الفنون التشكيلية
- معرض لنت�اج ورش املجسمات محاكاة لشارع املعز وأشهر اآلثار اإلسالمية                                     28 يونيو

-معرض فن تشكيلي متنوع يضم مجموعة من كبار الفنانني التشكيليني حتت
 إسم »القاهرة عاصمة األلف مئذنة«

»مركز الفن واحلياة دار النسجيات املرسمة«
- ورشة أزياء تراثي�ة من النوبة ـ ورشة نسيج ـ ورشة خيامية
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»اإلدارة العامة ملراكز البحوث الرتاثي�ة والتقليدية«                                            قطاع الفنون التشكيلية
-ورشة حرق على اجللد ـ ورشة رسم على القماش                  26,24,19,17,12,10,5,3 يوليو

»مركز رامتان الثقايف«                                                                                                           
-ورشة »كوالج إعادة تدوير عمل كتب عن القاهرة اإلسالمية«                                          4 يوليو

الفئة املستهدفة: دمج »صم وضعاف السمع«
-ورشة »موزاييك باستخدام أشكال هندسية إسالمية«                                                          4 يوليو

الفئة املستهدفة: دمج »ذوي همم«
بالتعاون مع: إدارة الرتبي�ة املتحفية لذوي اإلحتي�اجات اخلاصة 

»مراسم وكالة الغوري«
- ورشة أطفال رسم وتلوين )رسم على الزجاج(  + معرض لألعمال                                4 يوليو

»مكتب�ة القاهرة الكربى«                                                                                        قطاع شئون اإلنت�اج الثقايف 
ألداء«                                                                                       -ندوة »األغني�ة الديني�ة عناصر اللحن وا

الفنان/ أحمد الكحالوي ـ املوسيقار منري الوسييم

»مركز رامتان الثقايف«                                                                                                       قطاع الفنون التشكيلية
-ورشة »ديكوباج  باستخدام  موتيفات إسالمية« 

إشراف: الفنانة/ منة هللا حليم -متالزمة داون-
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»مركز رامتان الثقايف«                                                                                                             قطاع الفنون التشكيلية

-محاضرة »تعريفية ألهم عناصر الفن اإلساليم«                                                                 19 يوليو
يعقبها ورشة »طباعة على القماش باستخدام عناصر الفن اإلساليم«

»متحف زكريا اخلناين«                                                                                                           
-ورشة »رسم على الزجاج وعمل زخارف إسالمية على أطباق خزف«                 27,19 يوليو

 إشراف: أسرة النشاط باملتحف
الفئة العمرية: 12ـ 15 سنة

»مركز رامتان الثقايف«
- ورشة »رسم باستخدام األلوان المائي�ة عن معالم القاهرة اإلسالمية«                  25 يوليو

إشراف: الفنانة/ ندى عماد_ من ذوي الهمم_
الفئة املستهدفة: دمج ذوي الهمم

-ورشة فني�ة »تشكيل بالطني األسواين عمل أشكال هندسية إسالمية«                 26 يوليو
 للمكفوفني إشراف: د/ أسماء شاهني

-مسابقة »عمل تصميم ملصقات إعالني�ة للرتويج لآلثار اإلسالمية«
الفئة العمرية: 15ـ 22 سنة

»متحف األمري  وحيد الدين سليم«                                                                                        
-3 ندوات »اجلماليات املعمارية يف القاهرة القديمة«

املحاضر: أ/ أحمد الصديقي
»مركز الفن واحلياة  دار النسجيات املرسمة«

- ورشة قشرة ـ ورشة نسيج ـ ورشة خيامية
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س
أغ »اإلدارة العامة ملراكز البحوث الرتاثي�ة والتقليدية«                                         قطاع الفنون التشكيلية

-ورشة سريما ـ ورشة رسم على الزجاج                                  28,23,21,16,14,9,7,2 أغسطس

»متحف زكريا اخلناين«                                                                                                           
-ورشة »رسم لوحات عن العمارة اإلسالمية«                                                  25,18,16 أغسطس

إشراف: أسرة النشاط باملتحف
الفئة العمرية: 15ـ 18 سنة

»مراسم وكالة الغوري«
- ورشة أطفال رسم وتلوين )مناظر من وكالة الغوري(                                             20 أغسطس

+ معرض لألعمال

»مكتب�ة القاهرة الكربى«                                                                                        قطاع شئون اإلنت�اج الثقايف
-مناقشة كتاب »العناصر املعمارية الفرعوني�ة املستخدمة 

يف آثار القاهرة اإلسالمية« 
املتحدث: د./ رضوى زكي

»متحف السرية الهاللية«                                                                                              قطاع الفنون التشكيلية
- ورشة رسم وتلوين »مالمح احلضارة اإلسالمية بالقاهرة«

 الفئة العمرية )8ـ 15 سنة( 
إشراف: أ/ هدى عبد هللا أحمد ، أ/ أحمد خليل حسن 



20
22

س 
ــط

س
أغ »قاعة السينما حضارة 2«                                                                                                       قطاع الفنون التشكيلية

-ندوة »حول اكتشاف مسار الفن اإلساليم يف العصرين  الفاطيم، األيويب«
 املحاضر: د/ نهال حقي

»مركز الفن واحلياة دار النسجيات املرسمة«
- ورشة أزياء  تراثي�ة ـ ورشة نسيج 

»مركز رامتان الثقايف«
- الورش الصيفية ملركز رامتان الثقايف بعنوان »القاهرة عاصمة  للثقافة يف دول العالم اإلساليم«

 يعقبها معرض لنت�اج الورش 

»مركز رامتان الثقايف«                                                                                                             قطاع الفنون التشكيلية
-الورش الصيفية ملركز رامتان الثقايف بعنوان »القاهرة عاصمة  للثقافة يف دول العالم اإلساليم«

 يعقبها معرض لنت�اج الورش 

»اإلدارة العامة ملراكز البحوث الرتاثي�ة والتقليدية«  
20-ورشة حفر على اخلشب ـ ورشة ديزي                                                              27,25,20,18,13,11,6,4 سبتمرب
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»مراسم وكالة الغوري«                                                                                                          قطاع الفنون التشكيلية
-ورشة أطفال رسم وتلوين )االحتفاالت( + معرض لألعمال                                       6 سبتمرب

»مكتب�ة القاهرة الكربى«                                                                                        قطاع شئون اإلنت�اج الثقايف
- ندوة من سجالت وثائق القاهرة اإلسالمية 

املتحدث: أ.د/ رايض محمد جودة

» املجلس األعلي للثقافة«                                                                                                
-ندوة »الفولكلور املصري وتأثريه يف دول العالم اإلساليم«

»قاعة علي مبارك- املبين الرئييس بالكورنيش«        الهيئ�ة العامة لدار الكتب والوثائق القومية
-املؤتمر السنوي الثاين ملركز حتقيق الرتاث بعنوان                                                                                 21,21 سبتمرب

 » الرتاث وترسيخ الهوية«
يصاحب املؤتمر »معرض مستنسخات مخطوطات

 دار الكتب« 

»مركز الفن واحلياة دار النسجيات املرسمة«                                          قطاع الفنون التشكيلية
-ورشة نسيج ـ ورشة أزياء شعيب ـ ورشة صباغة ـ ورشة رسم على اخلشب

»قاعة السينما حضارة 2«
-ندوة »حول التطور املعماري واجلغرايف للقاهرة التاريخية« املحاضر: أ.د/ عاطف معتمد
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»اإلدارة العامة ملراكز البحوث الرتاثي�ة والتقليدية«                                            قطاع الفنون التشكيلية
-ورشة رسم على احلرير ـ ورشة مشغوالت جلدية                        25,23,16,11,9,4,2 أكتوبر

»مراسم وكالة الغورى«                                                                                       
-ورشة أطفال رسم وتلوين )النجمة والهالل( +معرض لألعمال

»سور القاهرة الشمايل«                                                                                          الهيئ�ة العامة لقصور الثقافة
-تقديم العرض املسريح »مآذن املحروسة«

»مكتب�ة القاهرة الكربي«                                                                                     قطاع شئون اإلنت�اج الثقايف
-معرض لفنون اخلط العريب »إبداعات إسالمية بأياِد نسائي�ة« 

املتحدثون: مجموعة من فنانات اخلط العريب بمحافظات اجلمهورية
»مسرح البالون«

-تقديم العرض املسريح »القاهرة يف ألف عام«

»إدارة الرتبي�ة املتحفية ..قاعة املمر 35«                                                      قطاع الفنون التشكيلية
-زيارة للقاهرة الفاطمية »شارع املعز« وإقامة ورش فني�ة من ويح املزارات اإلسالمية

بالتعاون مع إدارة الديق التعليمية
الفئة العمرية: 13ـ 18 سنة

»مركز الفن واحلياة دار النسجيات املرسمة«
-ورشة جلد ـ ورشة نول صغري ـ ورشة قشرة

 
»التنسيق احلضاري«                                                                                                اجلهاز القويم للتنسيق احلضاري

-ندوات القاهرة من الرتاث إيل احلداثة مستلهمات العمارة اإلسالمية
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»اإلدارة العامة ملراكز البحوث الرتاثي�ة والتقليدية«                                        قطاع الفنون التشكيلية
-ورشة حناس ـ ورشة ديكوباج                                                          27,25,22,20,15,13,8,6 نوفمرب

»مراسم وكالة الغورى«                                                                                       
-ورشة أطفال رسم وتلوين )عرائس املساجد( +معرض لألعمال                                                          1 نوفمرب

»مركز الفن واحلياة دار النسجيات املرسمة«
-ورشة شال سين�اوي ـ ورشة نسيج ـ ورشة صباغة

»مكتب�ة القاهرة الكربي«                                                                                     قطاع شئون اإلنت�اج الثقايف
-ندوة  »الزخارف اإلسالمية.. اخلصائص وأوجه التمزي«

املتحدثون: أ.د/ سرية صديق وأ.د/ حمدي عبد هللا
»قصر األمري طاز«                                                                                                                اجلهاز القويم التنسيق احلضاري

-معرض إستعادي مأذن وأجراس تعلو يف سماء القاهرة
»حكاية شارع«

-تنفيذ عدد 10 يفط عن حكاية شوارع القاهرة اإلسالمية

»اإلدارة العامة ملراكز البحوث الرتاثي�ة والتقليدية«                                    قطاع الفنون التشكيلية
-ورشة صدف ـ ورشة ُحلي باألسالك واخلرز                      27,25,20,18,13,11,6,4 ديسمرب

»مراسم وكالة الغورى«                                                                                       
-ورشة أطفال رسم وتلوين )إسالميات رسم ُحر( +معرض لألعمال                                                6ديسمرب  

»مركز الفن واحلياة دار النسجيات املرسمة«
-ورشة خيامية ـ ورشة نول صغري ـ ورشة صباغة

»مكتب�ة القاهرة الكربي«                                                                                    قطاع شئون اإلنت�اج الثقايف
-قراءة يف عبقريات العقاد املتحدث: حسني حمودة

»اجلهاز القويم التنسيق احلضاري«                                                                       اجلهاز القويم التنسيق احلضاري
-إعالن نتيجة مسابقةترايث للتصوير الفوتوغرايف وافتت�اح املعرض
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