انًطرذ

يركس انُٓـبخـر
نهفٌُٕ

يركس اإلثذاع

يطرذ انًٛـذاٌ
ثطبزخ األٔثرا

يطرذ انجبنٌٕ

يطرذ يٛبيٗ

يطرذ انغذ

قبعخ
صالذ خبٍْٛ

يطرذ
أٔثرا يهك

انًطرذ انقٕيٗ

يطرذ
اندًٕٓرٚخ

انٕٛو
انخًٛص
7/19


يركت ثال صٛبد

إخراج /عًرٔ قبثٛم

يركس انُٓبخر نهفٌُٕ

10يطب ءً
يركت ثال صٛبد

انطجذ
7/21

إخراج/عًرٔ قبثٛم



كٕيٛذٚب انجؤضبء

ضهى َفطك

إخراج /يرٔح رضٕاٌ

إخراج/خبنذ خالل

انًطرذ انكٕيٛذ٘

صُذٔق انزًُٛخ انثقبفٛخ

 8يطب ءً

ضهى َفطك
إخراج/خبنذ خالل

يركس انُٓبخر نهفٌُٕ

صُذٔق انزًُٛخ انثقبفٛخ

 10يطب ءً

 8يطب ءً

انثالثبء
7/31

انعش

كهٓى اثُبئٗ

كٕيٛذٚب انجؤضبء

انطبعخ االخٛرح

إخراج /يرٔح رضٕاٌ

إخراجَ/بصر عجذ انًُعى

 10يطب ءً

 6يطب ءً

 8يطب ءً

يطرذ انغذ

نطّ ثطأل

 10يطب ءً

 8يطب ءً

 6يطب ءً

 6يطب ءً

 انعش

كهٓى اثُبئٗ

 نطّ ثطأل

إخراج /إثراْٛى ازًذ

إخراجَٕ /ر يسًذ

إخراج /يسًذ يرضٗ

فرقخ يطرذ األنطٍ

صُذٔق انزًُٛخ انثقبفٛخ

صُذٔق انزًُٛخ انثقبفٛخ

 10يطب ءً

 8يطب ءً

 6يطب ءً
إخراج /ازًذ عسد األنفٙ

 10.30يطب ءً

 8يطب ءً

كبنٛدٕال

ضزٕدٕٚ

انكص ضٍٛ

رٔاَب انٕٓضبثٛر

رزٛى
إخراج /ثبضم يًذٔذ

كهٛخ انجُبد  -ع ٍٛشًص

 6يطب ءً

رزٛى
إخراج /ثبضم يًذٔذ

كهٛخ انجُبد  -ع ٍٛشًص

 6يطب ءً

 انسجم األزًر
 6يطب ءً

انسجم األزًر

 10.30يطب ءً

 قهعخ انًٕد
إخراج /يُبضم عُزر
دار االٔثر
 10يطبءً



انسٚبرح
إخراج /يسًذ خجر

يٓبخر ثرضجبٌ

 6يطب ءً



رخم نكم انعصٕر

شجبة فٗ ع ٍٛانرضٕل
إخراج /صالذ نجٛت
انفرقخانغُبئٛخاالضزعراضٛخ

إخراج /يسًذ انطعذَٗ

انشجبة ٔانرٚبضخ

 6يطب ءً

 10.30يطب ءً

 رخم نكم انعصٕر

يطبفر نٛم

إخراج /يسًذ انطعذَٗ

إخراج/يسًٕد فؤاد

 6يطب ءً

 8يطب ءً

يركس انُٓبخر نهفٌُٕ

قبثم نالشزعبل

إخراج/يسًذ عجذ انًٕنٗ

إخراج/اشرف عهٗ
َبدٖ يطرذ االَفٕشٗ

انثقبفخ اندًبْٛرٚخ  -أضٕاٌ

 6يطب ءً

 8يطبءً

 8يطبءً

 قبثم نالشزعبل

زُبٌ فٗ ثسر انًرخبٌ

َقبثخ انًٍٓ انزًثٛهٛخ

يٓبخر ثرضجبٌ

كهٛخ األنطٍ –ع ٍٛشًص

إخراج/يسًذ عجذ انًٕنٗ

َقبثخ انًٍٓ انزًثٛهٛخ

إخراج/اشرف عهٗ
َبدٖ يطرذ االَفٕشٗ

 10.30يطب ءً

 6يطب ءً

 8يطبءً

رزهخ فٗ اعًبق انجسبر
إخراج /يسًذ انعشرٖ

انثقبفخ اندًبْٛرٚخ  -ثٕرضعٛذ

 6يطب ءً

انطٛرح انٓاليٛخ
إخراج /يسًذ انصغٛر

 10يطب ءً

 6يطب ءً

يطرذ انطهٛعخ

 10.30يطب ءً

 8يطب ءً

 10.30يطب ءً

كهٛخ آداة  -ع ٍٛشًص

 8يطب ءً

 10يطب ءً

ٕٚرٛرٌ

ٕٚرٛرٌ

ضجبرربكٕش

رزهخ فٗ اعًبق انجسبر
إخراج /يسًذ انعشرٖ

انثقبفخ اندًبْٛرٚخ  -ثٕرضعٛذ

اندبيعخ انجرٚطبَٛخ

آَى ٚعسفٌٕ
إخراج/عجذ اهلل صبثر

 8يطبءً

ضبزراد ضبنى
إخراج/يسًذ يكٗ

يعٓذ انفٌُٕ انًطرزٛخ

 6يطب ءً

 8يطبءً

 8يطبءً

إخراج /يسًذ زسٍٚ

 آَى ٚعسفٌٕ

ضبزراد ضبنى

غبثخ االركٛبء

إخراج/عجذ اهلل صبثر

يعٓذ انفٌُٕ انًطرزٛخ

إخراج/يسًذ يكٗ

قصر ثقبفخ االَفٕشٗ

 6يطب ءً

 8يطبءً

اإلنٛبرح

كهٛخ آداة  -ع ٍٛشًص

ثُك يصر

 10.30يطب ءً

 8يطب ءً

 10يطب ءً

ضدٍ اخزٛبرٖ

 اإلنٛبرح

إخراج /يسًٕد خًبل

إخراج /يسًذ زسٍٚ

كه ّٛانُٓذضخ  -انقبْرح

ثُك يصر

 8يطب ءً

 10يطب ءً

 8يطب ءً

 10يطب ءً

 اَب كبريٍ

شجبة فٗ ع ٍٛانرضٕل
إخراج /صالذ نجٛت
انفرقخانغُبئٛخاالضزعراضٛخ

إخراجْ/شبو عهٗ

إخراج/ضًب إثراْٛى

 10.30يطب ءً

 6يطب ءً

 10يطب ءً

يطبفر نٛم
إخراج/يسًٕد فؤاد

إخراجْ/شبو عهٗ

يركس انُٓبخر نهفٌُٕ

يطرذ انغذ

 8يطب ءً

 6يطب ءً

انخًٛص
8/2

يطرذ انطهٛعخ

رزهخ انسيٍ اندًٛم
إخراج /يسًذ َٕر

درايب انشسبرٍٛ
إخراج /يسًذ انرش

انثقبفخ اندًبْٛرٚخ  -ديٛبط

 10.30يطبءً
يسبكًّ ٔاد يٍ خُِٕ

نعجخ انست

 8يطب ءً

يطرذ انطهٛعخ

نعجخ انست
إخراج /عجذ اهلل أثٕ انُصر

 8يطبءً

 10.30يطبءً

إخراج/يسًذ عجذ اهلل ازًذ
كهٛخ ردبرح  -ع ٍٛشًص

 8يطبءً

فرقخ انجسٛرح انقٕيٛخ

فرقخ انجسٛرح انقٕيٛخ

كتمت

انثقبفخ اندًبْٛرٚخ  -انغرثٛخ

إخراج/ازًذ عجذ اندهٛم

إخراج/يسًذ عجذ اهلل ازًذ
كهٛخ ردبرح  -ع ٍٛشًص

إخراجَ/صر انذ ٍٚعجذ اهلل
فرقخ انًطرذ انقٕيٙ
انطٕداَٙ

إخراج /اشرف فدم

يسبكًّ ٔاد يٍ خُِٕ

إخراج/ازًذ عجذ اندهٛم

اَب كبريٍ

إخراج /اشرف فدم

قصر ثقبفخ االَفٕشٗ

إخراج /انطعٛذ يُطٙ

إخراج/ضًب إثراْٛى

غبثخ االركٛبء
انثقبفخ اندًبْٛرٚخ  -انغرثٛخ

إخراج /يسًٕد ٚسٗٛ

يطرذ انطهٛعخ

 8يطبءً

ضر انعٕدح
إخراجٔ /نٛذ طهعذ

يطرذ انطهٛعخ

 انثبيُخ يطبءً

 8يطبءً

خبيعخ انجرٚطبَٛخ

إخراج /ازًذ عسد األنفٙ

يطرذ انغذ

انثقبفخ اندًبْٛرٚخ  -أضٕاٌ

ضر انعٕدح

إخراج/عالء انكبشف
َبدٖ يطرذ شج ٍٛانكٕو

انثبيُخ يطبءً

إخراج /عًرٔ زًسح

إخراجٔ /نٛذ طهعذ

يطرذ اانطهٛعخ

انجؤضبء

زُبٌ فٗ ثسر انًرخبٌ
إخراج /عًرٔ زًسح

 انجؤضبء

إخراج /يٗ عجذ انرازق
يدًٕعخ زٔاٚب نهفٌُٕ
ٔانزًُٛخ

انشجبة ٔانرٚبضخ

كهٛخ األنطٍ –ع ٍٛشًص

إخراج /انطعٛذ يُطٙ

 8يطب ءً
إخراج /يٗ عجذ انرازق
يدًٕعخ زٔاٚب نهفٌُٕ
ٔانزًُٛخ

انسٚبرح
إخراج /يسًذ خجر

إخراج /يسًٕد ٚسٗٛ

كه ّٛانُٓذضخ  -انقبْرح

 6يطب ءً

 8يطبءً

إخراج /يسًذ انصغٛر

إخراج /يسًٕد خًبل

رٔاَب انٕٓضبثٛر

انًطرذ انقٕيٗ نألطفبل

ضجبرربكٕش

ضدٍ اخزٛبرٖ

 22 +ندًٛع انفئبد انعًرٚخ
إخراج /يسًذ خجر

إخراج /يسطٍ رزق

 انطٛرح انٓاليٛخ

انكص ضٍٛ

 6يطبءً

ضرد ازذاس يٕد يعهٍ
إخراج /يسًذ عس انذٍٚ
فرقخ عٍٛ
 8يطبءً

ضزٕدٕٚ
إخراج/عالء انكبشف
َبدٖ يطرذ شج ٍٛانكٕو

انًطرذ انقٕيٗ نألطفبل

يطرذ انشجبة

ضرد ازذاس يٕد يعهٍ
إخراج /يسًذ عس انذٍٚ
فرقخ عٍٛ
 8يطبءً

فرقخ يطرذ األنطٍ

كبنٛدٕال



ضُٕٔاٚذ

إخراج/ضبير ثطَٕٗٛ

صُذٔق انزًُٛخ انثقبفٛخ

 22 +ندًٛع انفئبد انعًرٚخ
إخراج /يسًذ خجر

 8يطب ءً

 6يطبءً

يطرذ انشجبة

ٕٚو يعزذل خذا

صُذٔق انزًُٛخ انثقبفٛخ

إخراج /إثراْٛى ازًذ

إخراجَٕ /ر يسًذ

ضُٕٔاٚذ

إخراج /ضبير ثطَٕٗٛ

 10يطب ءً

فرقخ ْبيهذ انًطرزٛخ
إخراج /يًذٔذ اثٕ عٕف
كهٛخ انسقٕق  -انًُصٕرح

االرثعبء
8/1

دنٛم
اندذٔل

يطرذ انغذ

إخراج /يسًذ يرضٗ

االرثعبء
7/25

االثٍُٛ
7/30

انطبعخ األخٛرح
إخراجَ/بصر عجذ انًُعى

 6يطب ءً

انثالثبء
7/24

االزذ
7/29

انًطرذ

ٕٚو يعزذل خذا

 فرقخ ْبيهذ انًطرزٛخ
إخراج /يًذٔذ اثٕ عٕف
كهٛخ انسقٕق  -انًُصٕرح

االثٍُٛ
7/23

انطجذ
7/28

قبعخ انفٌُٕ

إخراج /يسطٍ رزق

 6يطب ءً

انًطرذ انكٕيٛذٖ

االزذ
7/22

اندًعخ
7/27

يهزقٗ عرٔض انطفم
يطرذ يزرٔثٕل

زفم االفززبذ عهٗ انًطرذ انكجٛر ثذار األٔثرا انًصرٚخ  8يطبءاً

اندًعخ
7/20

انخًٛص
7/26

يطرذ انًعٓذ
انعبن ٙنهفٌُٕ
انًطرزٛخ

يطرذ يركس اندٛسح انثقبفٗ

إخراج /عجذ اهلل أثٕ انُصر

انثقبفخ اندًبْٛرٚخ  -ديٛبط

 8يطبءً

ْبيهذ

إخراج /ضبير ثطَٕٗٛ

يعٓذ انفٌُٕ انًطرزٛخ

فرقخ اندٛسح

 6يطب ءً

 8يطبءً

درايب انشسبرٍٛ
إخراج /يسًذ انرش

ْبيهذ

صبئذ انعفبرٚذ
إخراج /خًبل ٚبقٕد

يذرضخ كرٚش ٍٛنهفٌُٕ  -ثبألضكُذرٚخ

 8يطبءً

صبئذ انعفبرٚذ

يطرذ انقبْرح نهعرائص

يعٓذ انفٌُٕ انًطرزٛخ

إخراج /ضبير ثطَٕٗٛ

فرقخ اندٛسح

إخراج /خًبل ٚبقٕد

 7يطب ءً

 6يطب ءً

 8يطبءً

 8يطبءً

يذرضخ كرٚش ٍٛنهفٌُٕ  -ثبألضكُذرٚخ

رزهخ انسيٍ اندًٛم
إخراج /يسًذ َٕر

يطرذ انقبْرح نهعرائص

 7يطب ءً

زفم انخزبو ٔرٕزٚع اندٕائس ثبنًطرذ انكجٛر ثذار األٔثرا انًصرٚخ  8يطبءاً

انجٛذ انفُٙ
نهًطرذ

اندبيعبد

شركبد

 يٕعذ زضٕر
ندُخ انزسكٛى

انجٛذ انفُٗ نهفٌُٕ
انشعجٛخ

يركس انُٓبخر
نهفٌُٕ

انشجبة ٔانرٚبضخ

انٓٛئخ انعبيخ
نقصٕر انثقبفخ

دار األٔثرا انًصرٚخ

صُذٔق انزًُٛخ
انثقبفٛخ

يعٓذ انفٌُٕ
انًطرزٛخ

انفرق انًطزقهخ

ضٛف انًٓرخبٌ

يهزقٗ عرٔض انطفم

ندُخ انجرايح ٔانعرٔض
و .يسًذ ْبشى

يذٚر انًٓرخبٌ
ا  /اضًبعٛم يخزبر

رئٛص انًٓرخبٌ
د  /زطٍ عطٛخ

