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 الحجاويزكريا مسرح 

 املسرح املكشوف زكريا احلجاوي 

 الساعت
 اليىم

01- 00.11 00.11 - 0 0 – 0.11 0.11 - 2 2 – 3.11 

 السبت
ًىاًش  05

0106 

 حفل الافخخاح

اض   صشفأملحً ٍس

 سامح طاهشمخشج مىفز 

 بذوي الخشاج دًىا إ

 0إلى  00

 الضعبيت لآلالثفشكت الىيل 

 األحد
ًىاًش  06

0106 

 محافظت املىيا

 -مذسست )الحذًثت ع.بىاث 
ت الفىيت املخلذمت   -الثاهٍى

ت الجذًذة بىاث   -الثاهٍى

الساداث  -ألامل للصم 
بني أحمذ  -ث.بىاث 

الضهذ دمحم جمال  -ث.بىين 

ت بىين  -   –جال الثاهٍى
السالم ع.بىاث(وصاسة 

 التربيت والخعليم

 باإلضافت ىس لعشوض فلك

 مىاهب فشدًت إلى 

 )غىاء /مىسيلى(
ت  مشهض صباب ألاميًر

 اللاهشة

اضت  وصاسة الضباب والٍش

 
 السيرن اللىمي

 والذودة الضليت الساحش

املش ى على السلك 
 والكشابيك 

البيت الفني للفىىن 

 الضعبيت 
 الثلافي  إلاهخاجكطاع 

 

مهشجان فىاوي 
ت والط  يعتبالحٍش

 ماجذة كىاوي  .د

 

م إوضاد دًني  فٍش

البيت الفني 
 للفىىن الضعبيت

  إلاهخاجكطاع 

 الثلافي

 ثننياإل

ًىاًش  07

0106 

 محافظت اللاهشة

ميضيت البكشي مذسست )
السلحذاس  -اللىميت

اضيت  ساهت فاجيما  –الٍش

  –بالعباسيت 

ت(ى هجيب محف  ظ الثاهٍى

 وصاسة التربيت والخعليم

  باإلضافت فلكلىس عشوض 

 مىاهب فشدًت إلى 
 )غىاء /مىسيلى(

مشهض صباب صالح سالم 

ف بني  سٍى
اضت  وصاسة الضباب والٍش

 السيرن اللىمي

 الذودة الضليت الساحشو 
ت والساللم يالبسكل

 املخحشهت 

البيت الفني للفىىن 

 الضعبيت 

 الثلافي  إلاهخاجكطاع 

 1311إلى  0311
م طمىح  فٍش

ت  للكىىص البضٍش

عبذ الشحمً 

 مؤمً

 2311إلى  1311

فشكت صاي 
 مظبىط

 سامح طاهش

 3311الي2311

 هجىم بكشةفشكت 

 هادي الضشوق
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 الساعت

 اليىم
01- 00.11 00.11 - 0 0 – 0.11 0.11 - 2 2 – 3.11 

 الثالثاء

ًىاًش  11

0106 

 محافظت اللاهشة
مذسست )ساهت فاجيما 

 عمش  –بالحجاص 

بً الخطاب الشسميت 
أمير الجيىش  –لغاث 

ت بىاث  ليت االجم –الثاهٍى

ت بىاث(  الخجاٍس

 وصاسة التربيت والخعليم

  باإلضافت فلكلىس عشوض 

 مىاهب فشدًت إلى 

 )غىاء /مىسيلى(
صباب الضالالث مشهض 

ت  إلاسكىذٍس

اضت  وصاسة الضباب والٍش

 السيرن اللىمي
 والذودة الضليت الساحش

الخىاصن على ألاهىاب 

 الضجاجيت 
البيت الفني للفىىن 

 الضعبيت 

 الثلافي  إلاهخاجكطاع 

 فشكت فً وصاًت
 أحمذ مطاوع

 مىسيلى صعبيت

البيت الفني 
 للفىىن الضعبيت

 األربعاء

ًىاًش  10

0106 

 محافظت اللاهشة

مذسست )املشج الصىاعيت 

املشج الشسميت  –بىاث 
دمحم الذسة  –لغاث 

الضيماء  –الابخذائيت 

إلاعذادًت بىاث( وصاسة 

 /التربيت والخعليم

محافظت إلاسماعيليت 

 )مذسست إلاسشاء واملعشاج(

  باإلضافت فلكلىس عشوض 
 مىاهب فشدًت إلى 

 )غىاء /مىسيلى(

اللاهشة مشهض صباب بىالق 

اضت  وصاسة الضباب والٍش

 السيرن اللىمي

 والذودة الضليت الساحش
املش ى على السلك 

 والكشابيك 

البيت الفني للفىىن 

 الضعبيت 

 الثلافي  إلاهخاجكطاع 

سابطه أوالد ماما 
 هىهت

 بذاع املىاهب()إ

 سميرة

جيإلا    سٍش

 ميىجً باهذ

 اخلميس

فبراًش   0

0106 

 صباح دفا

 كصت كصيرة
 إمام ًاسمين

  باإلضافت فلكلىس عشوض 
 مىاهب فشدًت إلى 

 )غىاء /مىسيلى(

ت  مشهض صباب الحٍش
ت   إلاسكىذٍس

اضت  وصاسة الضباب والٍش

 السيرن اللىمي
 والخيابلى الخىجش

املش ى على السلك 

 والكشابيك 
البيت الفني للفىىن 

 الضعبيت 

 الثلافي  إلاهخاجكطاع 

 سابطت

 ساهىجيس

 ألادبيت
 أًمً عمش

م  هجىم فٍش

 الىادي

 الفىان 
 سضا ألامين

 اجلمعة

فبراًش   0
0106 

 فشكت جىاصيح سىسٍت 

 بليادة عذهان الساست

 0إلى  0

 

 محمىد ٌس التهامي

0 - 
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 الساعت

 اليىم
01- 00.11 00.11 - 0 0 – 0.11 0.11 - 2 2 – 3.11 

 السبت

فبراًش   1
0106 

 محافظت اللليىبيت
 مذسست الفخح بالخاهكت  

 وصاسة التربيت والخعليم

ت  مىسيلى وجٍش
مشهض صباب إلاسخاد 

 بىسسعيذ
اضتوصاسة   الضباب والٍش

 السيرن اللىمي
 الساحش والذودة الضليت
الاهخيبيىث والساللم 

 املخحشهت 
البيت الفني للفىىن 

 الضعبيت 
 الثلافي  إلاهخاجكطاع 

فشكت املىسيلى 
 السىسٍت

 
فشكت الخان 
للمىسيلى 
 العشبيت

 األحد

فبراًش   2
0106 

 محافظت اللليىبيت
مذسست هشداس ي الخاصت  

 بالخصىص 
 وصاسة التربيت والخعليم

  باإلضافت فلكلىس عشوض 
 مىاهب فشدًت إلى 

 )غىاء /مىسيلى(
مشهض صباب سمىحه 

ت  إلاسكىذٍس
اضت  وصاسة الضباب والٍش

 السيرن اللىمي
 الساحش والذودة الضليت

ألاهىاب  ىالخىاصن عل
الضجاجيت و الحبل 

 الضاحك
البيت الفني للفىىن 

 الضعبيت 
 الثلافي  إلاهخاجكطاع 

 
 

م هجىم علي  فٍش
م إلابذاع  طٍش
 دًىا بذوي 

 1311 ىال 0311

م   فٍش
مضىاس الخحذي 

 / إلاعاكتلزوي 
 منى صفىث د.

 2311إلى  1311
 

 هالبكسى جيم
 3311الي2311

 ثننياإل

فبراًش   3
0106 

 محافظت اللليىبيت
مذسست صبان املسلمين 

 ببنها  
 وصاسة التربيت والخعليم

  باإلضافت فلكلىس عشوض 
 مىاهب فشدًت إلى 

 )غىاء /مىسيلى(
 مشهض صباب مطشوح 

اضت  وصاسة الضباب والٍش

 السيرن اللىمي
 الساحش والذودة الضليت
الكشاس ي البالهصاث 

 الخيابلى و 
البيت الفني للفىىن 

 الضعبيت 
 الثلافي  إلاهخاجكطاع 

الفشكت الضعبيت 
 الليبيت

 1311 ىال 0311

 فشكت 
 هشو  وان هاهذ
 اهشم

 2311إلى  1311
 

 فشكت الفىان
 دمحم بكش

 الثالثاء
فبراًش   4

0106 

 محافظت الجيزة
مذسست الفضائل الخاصت  

 وصاسة التربيت والخعليم

  باإلضافت فلكلىس عشوض 
 مىاهب فشدًت إلى 

 )غىاء /مىسيلى(
 مشهض صباب املساعيذ

 صمال سيىاء 
اضت  وصاسة الضباب والٍش

 السيرن اللىمي
 الضليتالساحش والذودة 

خت يالخىاصن علي البسكل
 والكشابيك

البيت الفني للفىىن 
 الضعبيت

 الثلافي  إلاهخاجكطاع 

 الخجمع املصشي 
 للمبذعين
مصطفى 
 الخمساح

 
مىسيلى صعبيت 
البيت الفني 

 للفىىن الضعبيت
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 الساعت

 اليىم
01- 00.11 00.11 - 0 0 – 0.11 0.11 - 2 2 – 3.11 

 األربعاء
فبراًش   5

0106 

 محافظت الجيزة
مذسست الصفا الخاصت  
 وصاسة التربيت والخعليم

  باإلضافت فلكلىس عشوض 
 مىاهب فشدًت إلى 

 )غىاء /مىسيلى(
 مشهض صباب العمشاوي 

ت   إلاسكىذٍس
اضت  وصاسة الضباب والٍش

 السيرن اللىمي
 الساحش والذودة الضليت

املش ى على السلك 
 والكشابيك 

البيت الفني للفىىن 
 الضعبيت 

 الثلافي  إلاهخاجكطاع 

م سواه  فٍش
 معتز صلش

 

 
ت  فشكت أوجاس مصٍش
مطشب دمحم خيري 

وأحمذ 
 عبذالخالم

 اخلميس
فبراًش   6

0106 

 محافظت الجيزة
مذسست أم ألابطال 

ت بىاث وصاسة التربيت  الثاهٍى
 والخعليم

 

  باإلضافت فلكلىس عشوض 
 مىاهب فشدًت إلى 

 )غىاء /مىسيلى(
 مشهض صباب الضيخ صاًذ

إلاسماعيليت مشهض صباب 
 فؤاد بىسسعيذ  بىس 

اضتوصاسة الضباب   والٍش

 السيرن اللىمي
 الساحش والذودة الضليت

 ىالخيابلى و الخىاصن عل
 ألاهىاب الضجاجيت 
البيت الفني للفىىن 

 الضعبيت 
 الثلافي  إلاهخاجكطاع 

 
 فشكت الضاعش

 الضيخ ىمصطف
 

 
 فشكت الفىان

أحمذ سيذ آساب 
 أًذول 
 

 اجلمعة
فبراًش   7

0106 

  

 السيرن اللىمي
 الساحش والذودة الضليت

املش ى على السلك 
 والكشابيك 

البيت الفني للفىىن 
 الضعبيت 

 الثلافي  إلاهخاجكطاع 

مىسيلى صعبيت 
البيت الفني 

  للفىىن الضعبيت

م  فٍش
احي  رهٍش

 أبى الفخىح سامي
 

 السبت
فبراًش   01

0106 

 حفل خخام البيت الفني للفىىن الضعبيت
 كطاع إلاهخاج الثلافي

 2 إلى 0

 

  



 

 

 
84 
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