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فنــــون

:الفنــون - 8
مــن أجــل رفــع وعــى الشــباب المصــرى وخاصــة شــباب الجامعــات، وحرصــا مــن جامعــة القــاهرة 
التــي تســعى دائمــا إلــى التمیــز فــي تقــدیم خــدماتها العلمیــة والفنیــة لطالبهــا خوفــا منهــا علــى ذوقیــات 

ت الجامعــة فقــد قامــ.. وأخالقیــات الطــالب ممــا قــد یشــغلهم ویملــئ فكــرهم مــن فــن ردئ ومعانــا مبتذلــة 
ممثلة فى قطاع خدمة المجتمع بانتقاء بعـض الفنـون الراقیـة والهادفـة حرصـا علـى حرمـة هـذا المكـان 
العریــق وخوفــا علــى المبــادئ واألخالقیــات لــدى األبنــاء وتحفیــزهم علــى الرقــى والتقــدم والعمــل الصــالح 

: الفنونوشغل أوقات فراغهم بما ینفعهم ویدفعهم إلى مستقبل باهر ومشرف، ومن هذه 

احلفل املوسيقى) 1(
ألوركسرتا جامعة أوجاستانا األمريكية

بمناسبة العید المائة والخمسون لتأسیسھا
13/1/2011مساء یوم الخمیس الموافق 
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حفل) 2(
فنــى موسيقى

سليم سحاب/ للمايسرتو 
مساء يوم

21/12/2010الثالثاء

حفل) 3(
فني تراثي

إميان البحر درويشان للفن
قاعة االحتفاالتب

مساء يوم
20/12/2010االثنني 

حفـل ) 4(
فرقة املوسيقى

كلية الرتبية النوعية
باملقهى لثقافى

لعيدالعلم
صباح يوم

20/12/2010االثنني 
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فعالیات أسبوع التوعیة باألھداف اإلنمائیة لأللفیة) 5(

يةحفل فرقة الفنون الشعبية الرتك
.2010دیسمبر 5-13

ومــع فعالیــات أســبوع التوعیــة،   
) صــحتك مســئوليتك: (بعنــوان

وبمناســبة األســبوع الثقــافى التركــى، 
فقـــد شـــاركت 

بباقـــة متنوعـــة مـــن العـــروض 
ــــة، وكــــذلك عــــرض  ــــة الفلكلوری الغنائی

.األزیاء التقلیدیة التركیة

بة فعالیاتبمناس: فىنحفل) 6(
)مهرجان القـراءة للجميع(

اـــورنيـة كاليفـفرقة جامع
للفنون الشعبيةاألمريكية

باملكتبة املركزية
13-18/7/2010

حفل موسيقى) 7(
للفنان كـريــم ســالمـة

بالتعاون مع السفارة األمریكیة
ةبوابة المكتبة المركزی

)28/4/2010األربعاء (
الواحدة ظهرا
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:حفل موسيقى) 8(
لفرقة كلية الرتبية النوعية

مبناسبة افتتاح سور األزبكية
بوابة المكتبة المركزیة

)2010ابریل 13(

:حفل فني) 9(
لفرقــة رضــا

للفنون االستعراضية
قاعـة االحتفـاالت الكبـرى

)12/4/2010االثنین(
مساءالخامسة

: حفل) 10(
الليلـــة احملمديـــة

عرض فى سیرة الرسول
أحمــد الكحــالوى: للمنشد 

رىقاعة االحتفـاالت الكب
)2/3/2010الثالثاء(
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: حفل فني) 11(
) حييي خليل(الفنان 

وفرقته الموسیقیة 
أمــــــام المكتبـــــــة المركزیــــــة، لطـــــــالب 
الجامعـــة فـــي إطـــار احتفـــاالت عیـــد العلـــم 

.مع حضور قیادات جامعة القاهرةالثامن 
)21/12/2009االثنین (

:حفل فني مبناسبة) 12(
احتفالية عيد العلم الثامن

منال محـي الدین.انةللفن
وفرقتها الموسیقیة 
قاعة االحتفاالت الكبرى

)21/12/2009(

: حفل فني) 13(
ة البلوز األمريكيفرق

مع فرفة وسط البلد الغنائية
بالتعاون مع السفارة األمریكیة بالقاهرة

) 27/10/2009الثالثاء (
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)15/7/2009(). سینما، شعر، قصة(لقاهرة تكوین منتدى ثقافي لجامعة ا–14

)ن مع جمعیة نهضة المحروسةبالتعاو(
)26/4/2009().أسبوع التوعية البيئية(الطالب سابقات فنیة وشعریة وثقافیة بین إقامة م-15
عرض موسیقى -16

).أنا املصري( لفرقة 
)12-26/4/2009(

)14/4/2009().قھوة ســـادة( عرض مسرحیة -17
)1/3/2009(.عرض موسیقى لفرقة المدرسة األلمانیة باإلسكندریة-18
)21/12/2008(.عمر خیرتعرض موسیقى للفنان -19
)15/12/2008(.النور واألملعرض موسیقى لفرقة -20


