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دليل 

مهرجان الكويت الدولي
للمسـرح األكـاديمـي

الدورة الخامسة

18 - 28 فرباير 2015

املعهد العالي للفنون املسرحية بدولة الكويت
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فعاليات المهرجان
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المكـرمــون
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- أستاذ الدراما والنقد باملعهد العالي للفنون املسرحية منذ عام 2000م.
- رئيس جلنة الفحص العلمي والترقيات والتعيينات، عامي 2000 و 2001م.

- تولى رئاسة قسم النقد واألدب املسرحي 2002/2001م.
- عميد املعهد العالي للفنون املسرحية منذ عام 2002م إلى عام 2005م.

- له العديد من الدراسات في النقد املسرحي، نشرت في عدد من الدوريات، 
وخاصة )البيان(.

- شارك في عدد من الندوات واحملاضرات حول املسرح داخل الكويت وخارجها.
»اللعبة«،  أقول«،  »بكم  »للصبر حدود«،  املسرحيات، منها:  العديد من  - كتب 

»حاكم ومحكوم«، »الرحلة«.
جلنة  عضوية  منها  الثقافية،  اللجان  من  للعديد  ورئيسًا  عضوًا  اختير   -
الرقابة املسرحية منذ عام 1986م، ثم رئيسًا لها من 1994م إلى 2000م، وعضو 

اللجنة العليا جلائزة الدولة التشجيعية عام 2000م.
الثقافية  وامللتقيات  املهرجانات  وتنظيم  إع��داد  في  عديدة  مشاركات  له   -
والندوات، منها: رئاسة اللجنة الدائمة جلائزة فهد األحمد لإلبداع الدرامي 
لدول  والتلفزيون  اإلذاع���ة  ملهرجان  التحكيم  جل��ان  ورئ��اس��ة  والتلفزيوني، 

مجلس التعاون اخلليجي 2007م.
- مستشار برنامج الفنون مبركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع 2011م.

- شارك في إدارة العديد من املهرجانات املسرحية، منها املهرجان املسرحي 
احمللية  املسرحية  واملهرجانات  1988م،  عام  الكويت  في  اخلليج  لدول  األول 
)األول والثاني والثالث(، ومهرجان اخلرافي لإلبداع املسرحي 2004م، وجائزة 

الشهيد لإلبداع الدرامي والتلفزيوني.
- رئيس جلنة التحكيم في مهرجان الكويت املسرحي اخلامس عشر.

المكرمون

 األستاذ الدكتور أ.د/ خالد عبداللطيف رمضان
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- بكالريوس املعهد العالي للفنون املسرحية 1977م.
- ماجستير في تكنيك املسرح - أمريكا 1982م.

للفنون  العالي  املعهد  الفنون-  أكادميية   - الفنون  فلسفة  ف��ي  دك��ت��وراه   -
املسرحية - القاهرة 1998م.

 -  2000 املسرحية  للفنون  العالي  املعهد   - املسرحي  الديكور  قسم  رئيس   -
2002م.

- وكيل املعهد العالي للفنون املسرحية 2000 - 2004م.
- رئيس قسم الديكور املسرحي - املعهد العالي للفنون املسرحية 2014م.

- قدم العديد من األبحاث واملقاالت العلمية املنشورة في عدد من املجالت 
العلمية في مصر ولبنان واألردن.

- عضو جلان التحكيم في العديد من املهرجانات.
- شارك في العديد من املهمات العلمية اخلارجية.

- شارك في جلان اختيار األساتذة.

  أ.د. إبراهيم عيسى الصفي
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- التحق باملعهد العلي للفنون املسرحية عام 1983م.
- عني معيدًا باملعهد عام 1988م.

- حصل على شهادة الدراسات العليا املتخصصة MFA في اإلخراج املسرحي 
بتقدير عام “ممتاز” عام 2003م.

- عضو هيئة تدريس بقسم التمثيل واإلخراج املسرحي.
- شارك في املهرجانات احمللية والعربية متثياًل وإخراجًا وحتكيمًا.

واإلخ��راج  التمثيل  في مجال  والدولية  اإلجن��ازات احمللية  العديد من  له   -
املسرحي.

- حصل على العديد من اجلوائز، أهمها جائزة التقدم العلمي، وجائزة أفضل 
مخرج، وجائزة النقاد املسرحيني، وجائزة الدولة التشجيعية.

- شارك بالتمثيل في العديد من األعمال التلفزيونية واإلذاعية.

   أ. شايع الشايع
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فعاليات المهرجان
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العروض المسرحية
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األربعاء 2015/2/18

ولد فن املمثل مع ميالد البشرية، فالتمثيل غريزة أساسية عند البشر، سعى اإلنسان إلى إشباعها منذ العصر احلجري، 
حينما كان يعود الرجل من رحلة الصيد ليحكي ألفراد قبيلته مغامرته التي انتهت بقتل األسد، ويجسد املوقف جتسيدًا 

متثيليًا يشاركه فيه بعض أفراد القبيلة، مما يعني أن اإلنسان عرف التمثيل قبل أن يعرف لغة التخاطب.
واستمرت الرحلة الطويلة لفن املمثل عبر العصور، وفي كل عصر، لم يكتف املمثل بالتعبير عن بيئته املادة واالجتماعية، 

وعن ذاته الفردية، بل تخطى ذلك إلى التعبير عن تطلعاته وآماله. 
وفي هذه اللوحة القصيرة، تتجسد حملات خاطفة من تلك الرحلة املمتدة عبر الزمان... رحلة ممثل.

االفتتاح

  اللوحة الدرامية : الممثــــل
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طاقم العمل  

عامر أبو كبير     يوسف املطر        محمد املياحي فيصل الرندي   محمد عاشور  
روان الصايغ      سعد العوض بدر البناي   محمد عبد الرزاق 
مصطفى محمود  سعود بوعبيد بدر احلالق   حامد محمد  

مؤثرات موسيقية : 
عبد العزيز القديري

فوتوغرافيـــا:
محمد باسل

مساعد مخرج :
رنا الوارث

مساعد مخرج:  
حسني الحداد 

مخرج منفذ وإعداد موسيقي: 
محمد الكندري

إخراج:  هاني النصار سينوغرافيا: فهد املذن

الممثلــــون
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الخميس 2015/2/19

  في تلك اللحظة الفارقة التي يعيشها عاملنا العربي، تتباين املواقف بني من يتهم القوى اخلارجية بالعمل على إضعاف 
املنطقة العربية، ومن يلقي باللوم على الصراعات الداخلية، وفي كل األحوال، لن جتد إال أصواتًا خافتة تدرك أن التباكي 
على أمجاد املاضي، واللوم املستمر لآلخر لن يجدي، بل يحقق ألعدائنا بغيتهم، والطريق الوحيد أن نبدأ بأنفسنا، فما 

ضعفنا إال ألننا قررنا أن نكون ضعفاء.

المعهد العالي للفنون المسرحية - دولة الكويت

     مسرحية: اضحك أنت عربي

يعقب العرض ندوة تطبيقية
إدارة:  ريم عبداألمري          تعقيب: عبداهلل خزعل

تأليف:  
باسل الطه 

  
إخراج: 

مشاري 
املجيبل
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   إبراهيم لرياوي

سعد العوض

مساعد مخرج:
كفاح الرجيب

  بدر البناي

إضاءة: 
عبداهلل النصار

مصطفى محمودحامد محمد

إعداد موسيقى: 
عبدالعزيز القديري

إخــــراج:
مشاري املجيبل

روان الصايغ

أزيـــاء: 
منرية الحساوي

سعود بو عبيد

مكيــاج:  
استقالل مال اهلل

طاقم العمل  

الممثلــــون
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الجمعة 2015/2/20

آهٍ.....
الصراخ يترك في الريح ... ظل شجرة السرو ... )اتركوني أبكي وسط هذا الريف(

لقد حتطم كل شيء في العالم ... لم يبق سوى الصمت ... )اتركوني أبكي وسط هذا الريف(
األفق بدون ضياء ... تعضه النيران ... )سبق أن أخبرتكم بأن تتركوني أبكي وسط هذا الريف(

من خالل مختارات من األشعار الغنائية واملسرحية لفيديريكو جارثيا لوركا، نتعرف على العالم الثري لشاعر أسبانيا 
الكبير. 

المعهد العالي للفنون الدرامية - مورثيا - المملكة األسبانية

مسرحية: فيديريكو بين األسنان

إعداد: 
جوان مارتينيز 

إخراج 
جمـاعــي 

يعقب العرض ندوة تطبيقية
إدارة وتعقيب د. أثري كامل علي
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Noelia Abenza Luis Ochando 
ديكور وإضاءة

أزياء ومكياجإعداد النص
Juan Martínez

Andrea ClimentAndrea MartínezMaría Belen María Martínez  

María Marín
  عميد املعهد

 Dra. Sonia Murcia Molina  

María Oporto  

طاقم العمل  

الممثلــــون
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 السبت 2015/2/21

النص هو كناية عن احتالل الغرباء للبلدان العربية فكريًا وثقافيًا من خالل رفضهم لثقافة أهل تلك البلدان، األمر 
الذي جتسد في رفضهم شرب القهوة، فالغريب يتدخل في شؤونهم لدرجة أنه يفرض عليهم أمورًا بعيدة عن ثقافتهم، 

واألغرب أنه يرفض تبادل الثقافات، ويصر على أهمية ذاته هو فقط، وعلوه على اآلخر.

 المعهد العالي للفنون المسرحية - جمهورية مصر العربية

مسرحية: الغرباء ال يشربون القهوة

تأليف: 
محمود دياب        

إخراج: 
محمد عادل

   يعقب العرض ندوة تطبيقية
         إدارة: فجر الصباح         تعقيب: مليس الزامل
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إخراج: 
محمد عادل

خالد كمال

وليد الفولي

خالد عبد الحميد

  إضاءة :
 إبراهيم السمان

عـزوز عـادل

ديكور:
عبد الهادي جمال

محمد محسن محمد رؤوف

طاقم العمل  

الممثلــــون
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األحد 3015/2/22

إلى متى؟ 
هذا هو السؤال

أربعة أشخاص في انتظار عصيٍب للذي قد يأتي وقد ال يأتي.
أربعة أشخاص فرق بينهم الدهر ليجمعهم االنتظار.. كل منهم يحمل همومه و أحزانه.

كل منهم يبحث عن طريقه الذي أضاعه.
كل منهم هشمته العاصفة.. وجدوا أنفسهم في مفترق طرق..  وما من عربة تأخذ بأيديهم.

                                   

جامعة عبد المالك السعدي - طنجة - المملكة المغربية

     مسرحية : » الهشيم«

تأليف: 

عبد األمري شمخي             

إخراج: 

سعيد الهراسي

     يعقب العرض ندوة تطبيقية
إدارة: حسني الفيلكاوي         تعقيب: حبيبة العبداهلل
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 إضاءة وإخراج: سعيد الهراسي      

أحمد أمني مرموشي

اإلشراف العام: 
الطاهر القور

سكينة الناجينبيل التوزاني     إسماعيل الفالحي

ديكور ومالبس: 
عبد اإلله محيميد    

طاقم العمل  

الممثلــــون



22

االثنين 2015/2/23

املسرحية تتحدث عن أخوين يقومان باستقدام حارس لهما ليساعدهما في احلراسة ومراعاة شؤونهما، لكنه يعمل عكس 
ذلك، إذ يقوم بحياكة الفنت وزراعة البغضاء بينهما لكي يسيطر عليهما من خالل تفرقهما ، وإذا بحالهما يتبدل من طموحهما 
في العيش بحياة رغدة وردية جميلة ملؤها السالم إلى حياة مليئة بالصراعات والفنت  والبؤس. وهذا اخلطاب هو إسقاط ملا 
يدور في البنية املجتمعية العراقية، إذ بعد االنتظار الطويل للعراقيني من التخلص من احلكم السابق، والذي عانوا منه الكثير 
، فإذا بالتغيير اجلديد يحمل بني طياته الكثير من الصراعات بني األخوة وبني الطوائف.. واملسرحية هي دعوة إلى نبذ العنف 

والطائفية، ودعوة إلى احلب، وإلى عراق يحب اخلير ويدعو إلى السالم واحترام ومحبة اآلخر.

كلية الفنون الجميلة - جامعة بغداد - جمهورية العراق

مسرحية : الحارس

تأليف: 
هارولد بنرت

إخراج: 
حسن حسون

     تعقب العرض ندوة تطبيقية
إدارة: فاطمة العطار         تعقيب: سارة حمودي
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املشرف على العرض: 
د. جاسم كاظم

مسؤول الفرقة:
 د. مظفر كاظم

  إخراج: حسن حسون

جرير عبد اهللأحمد سعدونخلدون كاملوئام وافــيوسام عبد العظيم

طاقم العمل  

الممثلــــون
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أكاديمية المسرح بروما - إيطالياالثالثاء 2015/2/24

مسرحية : في عقلي

إدارك.. ينشأ في حب والديه، ولكنهم ال يلبثوا أن يتركوه خلفهم.. ينمو ويصل إلى مرحلة  يولد اإلنسان طفاًل بال 
اإلدراك.. وفي كل مراحل حياته، يسيطر الزمن على مصيره، ليصبح كمحرك الدمى الذي يتحكم في كل خيوط حياته، 

حتى تبدو “الساعة” وكأنها مركز التحكم في عقل اإلنسان.
يحاول العرض أن يلج داخل العقل اإلنساني، ليعرض صورًا سريالية لتحكم تلك “الساعة” في مصيره، ويتساءل: هل 

ميكن إيقاف الساعة أو حتى تغييرها؟      

تأليف وإخراج  جماعي

  يعقب العرض ندوة تطبيقية
إدارة وتعقيب: د. طارق جمال الدين 
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Valantina Guaetta

Lodovico Zago

Marina Pucci

Aurora Di GioiaLuisa Cassanta

Roberto Bonfantini
ممثل ومصمم ديكور ممثل ومصمم إضاءة

Miriam Messina
Gioele Barone

                                                     Fabio Omodei 

Luca PastoreFrancesc  Gargano

Giorgia Narcisi

املشرف العام  

طاقم العمل  

الممثلــــون
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األربعاء 2015/2/25

تدور أحداث املسرحية في ليلة رأس السنة امليالدية، في مطبخ صغير يقع في قبٍو حتت مطعٍم فخم»MammaMia«، حيث 
يقوم طباٌخ ونادل بتحضير اآلالف من األطباق الشهية لزوار املطعم من الطبقة البورجوازية.يحلل الطباخ والنادل الصراع 

الطبقي في العالم انطالقا من عاملهم الصغير الذي ينحصر في أنواع من املأكوالت.

جمعية المسرح الجامعي بالمنستير - الجمهورية التونسية

  مسرحية :»ماماميـــا«

تأليف وإخراج: 
بسام حمامة

             يعقب العرض ندوة تطبيقية
إدارة: محمد الشريدة    تعقيب: رهام ديب 
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 نضال السهلي  زياد عبد الجليل

  تقني إضاءة: 
أحمد شرف الدين

  تقني صوت: 
ماهر عياد

  تأليف وإخراج:
 بسام حمامة    

طاقم العمل  

الممثلــــون
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الخميس 2015/2/26

 ماذا لو ُطِرح عليك هذا السؤال: هل أنت بطل أم جبان خائن؟
تبدو اإلجابة يسيرة إذا كنت أحدهما.. فماذا لو لم تكن أيًا منهما؟

وماذا لو كنت مضطرًا لإلجابة، وكانت حياتك ذاتها معلقة على إجابتك؟

  المعهد العالي للفنون المسرحية -  دولة  الكويت

مسرحية : مجرد نفايات

تأليف: 
قاسم مطرود

إخراج: 
مصطفى محمود

يعقب العرض ندوة تطبيقية
إدارة: علياء صالح         تعقيب: عهد حكمت 
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إضــــــاءة
علي الفضلي

 مساعد مخرج: 
حامد محمد

تصميم ديكور
جاسم الحملي

مكياج وأزياء
استقالل ما اهلل

إعداد وإخراج : 
مصطفى محمود

بدر الحالقروان الصايغ حسني الحدادإبراهيم لرياوي
 ممثل ومخرج منفذ 

إعداد موسيقي
عبد العزيز القديري

طاقم العمل  

الممثلــــون
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حفل الختامالسبت 2015/8/28

إعالن الفائزين بجوائز المهرجان

جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل.

جائزة أفضل مؤلف مسرحي.

جائزة أفضل مخرج.

جائزة أفضل ممثل )دور أول( .

جائزة أفضل ممثلة )دور أول(.

جائزة أفضل ممثل )دور ثان(.

جائزة أفضل ممثلة )دور ثان(.

جائزة أفضل ديكور.

جائزة أفضل أزياء.

جائزة أفضل إضاءة.

جائزة أفضل موسيقى.

جائزة أفضل مكياج.
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الندوات الفكرية واألبحاث العلمية

تجارب مسرحية معاصرة
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االثنين 2015/2/23

المحور األول
          

تقنيات الكتابة في الدراما المعاصرة
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تقنيات الكتابة المعاصرة في المسرح الخليجي
أ.د. محمد حسن عبد اهلل

أستاذ النقد األدبي – جامعة القاهرة - جمهورية مصر العربية

تقنيات الكتابة المسرحية في المسرح الكويتي
أ.د. خالد عبد اللطيف رمضان

أستاذ الدراما والنقد – املعهد العالي للفنون املسرحية - دولة الكويت
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الثالثاء 2015/2/24

المحور الثاني
          اإلخراج والسينوغرافيا في التجارب المعاصرة 
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تفاعل أنساق عالمات السينوغرافيا وتناسخ الثقافات
أ.د. عايدة عالم

أستاذ الديكور املسرحي – جامعة حلوان - جمهورية مصر العربية

السينوغرافيا في المهرجانات المسرحية بالكويت 1980 - 2015
أ. مشعل املوسى

املحاضر بقسم الديكور – املعهد العالي للفنون املسرحية - دولة الكويت

تجارب إخراجية وسينوغرافية في المسرح العراقي المعاصر
د. مظفر الطيب

أستاذ التمثيل واإلخراج - كلية الفنون الجميلة- جامعة بغداد - الجمهورية العراقية

تجارب اإلخراج المغاربية المعاصرة من مسرح اإلخراج إلى مسرح األداء
د. حسن يوسفي

أستاذ املسرح واألدب الحديث - جامعة املوىل إسماعيل- مكناس - اململكة املغربية
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األربعاء 2015/2/25

المحور الثالث
النقد المعاصر والحركة المسرحية
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النقد الثقافي - نقد ما بعد الحداثة
أ.د. حسن عطية

أستاذ الدراما والنقد - أكاديمية الفنون - جمهورية مصر العربية

من شرنقة األيديولوجي إلى األفق الجمالي
د. سعيد كاريمي

أستاذ املسرح واألنثروبولوجيا - جامعة املوىل إسماعيل - الرشيدية  - مكناس- امللكة املغربية

النقد السوسيولوجي للظاهرة المسرحية الخليجية
د. سامي الجمعان

أستاذ مساعد الدراما والسرديات بكلية اآلداب -  جامعة امللك فيصل - اململكة العربية السعودية
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القائمون على المهرجان 
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اللجنة العليا للمهرجان

د. فهد منصور الهاجري      
رئيس املهرجان عميد املعهد العالي للفنون املسرحية    

د. راجح المطيري
مديراملهرجان العميد املساعد للشؤون الطالبية والخدمات املساندة 

أ.د. إبراهيم عيسى الصفي
رئيس قسم الديكور املسرحي        املشرف العام على املعرض الفني

د. علي حيدر
رئيس قسم النقد واألدب املسرحي      املشرف العام على الندوات الفكرية

د. عبد اهلل العابر
رئيس قسم التمثيل واإلخراج املسرحي     املشرف العام على العروض املسرحية

د. فيصل القحطاني
رئيس قسم التلفزيون       رئيس تحرير النشرة اليومية

د. أيمن الخشاب
مدرس التمثيل واإلخراج       منسق عام املهرجان
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اللجان المنظمة للمهرجان

لجنة العالقات العامة  
عضوًا أ. هنادي الشمري  رئيسًا    د. بدر الدلح    
عضوًا حسني علي غلوم  عضوًا   د. محمد عبدال    
عضوًا أ. إبراهيم بوطيبان  عضوًا   أ. هند الباطني   
عضوًا أ. علي األنصاري   عضوًا   أ. تهاني جعفر   
عضوًا أ. عذراء عيدان   عضوًا   أ. لولوة الحسينان  
عضوًا طالل الكندري   عضوًا   أ. أفراح الهندال   

لجنة الندوات واللقاءات الفكرية 
رئيساً  د. علي حيدر   
عضوًا د. محمد زعيمة  
عضوًا د. سكينة مراد   
عضوًا د. محمد نوح   

اللجنة الفنية لمشاهدة العروض
رئيسًا   د. عبد اهلل العابر  

عضوًا أ. شايع الشايع   
عضوًا   أ. هاني عبد الرزاق  

عضوًا أ. فهد عبد العزيز املذن  
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اللجان المنظمة للمهرجان

لجنة المعرض الفني
رئيسًا   أ.د. إبراهيم عيسى  
عضوًا   د. نبيل الحلوجي  

عضوًا د. أحمد مصطفى  
  

مدير ومصمم الموقع اإللكتروني للمهرجان
د. طارق جمال الدين عطية

لجنة التجهيزات الفنية
رئيسًا   أ. فهد املذن   

عضوًا عصام الحديدي   
عضوًا مسعود السعيد  
عضواً  محمد مجيد   
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جدول فعاليات المهرجان 



44

جدول فعاليات مهرجان الكويت الدولي للمسرح األكاديمي - الدورة الخامسة -
يف الفرتة من 18 وحتى 28 فرباير 2015

الفتـــــــــرة الثالثــــــــة الفتـــــــــرة الثانيــــــــة الفتـــــــــرة االوىل اليوم 

الوقتوالتاريخ املكان الفعالية الوقت املكان الفعالية الوقت املكان الفعالية

8 مساًء مسرح 
حمد 

الرجيب

حفل افتتاح املهرجان  7.30
مساًء

املدخل 
الرئيسي 

للمعهد

افتتاح 
املعرض 

الفني

األربعاء 
2015/2/18

9 مساًء قاعة أحمد 
عبدالحليم

الندوة 
التطبيقية

تعقيب : 
عبداهلل خزعل

إدارة: 
ريم عبد األمري

8 مساًء مسرح 
حمد 

الرجيب

العرض املسرحي 
اضحك أنت عربي

تأليف: باسل الطه 
إخراج: مشاري 

املجيبل
املعهد العالي للفنون 
املسرحية  - الكويت

الخميس 
2015/2/19

9  مساًء قاعة أحمد 
عبدالحليم

الندوة 

التطبيقية

تعقيب وإدارة: 

د. أثري علي 

كامل

8 مساًء مسرح

حمد 

الرجيب

العرض املسرحي 

فيديريكو بني األسنان

إعداد: خوان مارتينيز 

إخراج جماعي

لفرقة

املعهد العالي للفنون 

الدرامية

مورثيا - أسبانيا

الجمعة 

2015/2/20

جدول فعاليات المهرجان 
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جدول فعاليات مهرجان الكويت الدولي للمسرح األكاديمي - الدورة الخامسة -
يف الفرتة من 18 وحتى 28 فرباير 2015

الفتـــــــــرة الثالثــــــــة الفتـــــــــرة الثانيــــــــة الفتـــــــــرة االوىل اليوم 

الوقتوالتاريخ املكان الفعالية الوقت املكان الفعالية الوقت املكان الفعالية

9 
مساًء

قاعة أحمد 
عبدالحليم

الندوة 
التطبيقية

تعقيب:
 مليس الزامل

إدارة: 
فجر صباح 

8 مساًء  مسرح
حمد 

الرجيب

مسرحية
الغرباء ال يشربون 

القهوة
تأليف: محمود دياب
إخراج: محمد عادل

املعهد العالي للفنون  
املسرحية - مصر

 10
صباحًا 

5 مساًء

فندق 
هوليداي 

إن 
الساملية

فندق 
هوليداي 

إن 
الساملية

برعاية معالي وزير الرتبية 
ووزير التعليم العالي 
د. بدر حمد العيسى 

افتتاح املؤتمر العام الرابع 
لجمعيات كليات الفنون 
باتحاد الجامعات العربية

وبدء الجلسة األوىل 
الجتماع العمداء

الجلسة املسائية 
للمؤتمر

السبت 
21/2/2015

  9
مساًء

قاعة أحمد 
عبدالحليم

الندوة 
التطبيقية

تعقيب: حبيبة 
العبد اهلل

إدارة: حسني 
الفيلكاوي 

8 مساًء  مسرح 
حمد 

الرجيب

مسرحية : الهشيم
تأليف: عبد األمري 

شمخي
إخراج: سعيد 

الهراسي
جامعة عبد املالك 

السعدي
اململكة املغربية

 10
صباحًا 

5 مساًء

فندق 
هوليداي إن 

السالمية

فندق 
هوليداي إن 

السالمية

الجلسة الثانية
املؤتمر العام الرابع 

لجمعيات كليات الفنون 
باتحاد الجامعات 

العربية
وبدء الجلسة الثانية 

الجتماع العمداء

الجلسة الختامية 
للمؤتمر

األحد 
22/2/2015

جدول فعاليات المهرجان 
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جدول فعاليات مهرجان الكويت الدولي للمسرح األكاديمي - الدورة الخامسة -
يف الفرتة من 18 وحتى 28 فرباير 2015

الفتـــــــــرة الثالثــــــــة الفتـــــــــرة الثانيــــــــة الفتـــــــــرة االوىل اليوم 

الوقتوالتاريخ املكان الفعالية الوقت املكان الفعالية الوقت املكان الفعالية
9  مساًء قاعة أحمد 

عبدالحليم
الندوة 

التطبيقية
تعقيب وإدارة: 
د. طارق جمال

8 مساًء مسرح
حمد 

الرجيب

العرض 
املسرحي
يف عقلي

تأليف وإخراج: 
جماعي

أكاديمية 
املسرح - روما
الجمهورية 

اإليطالية

 10
صباحًا

قاعة
أحمد 
عبد 

الحليم

املحور الثاني: 
اإلخراج والسينوغرافيا 

يف التجارب املعاصرة
مناقشة بحث
أ.د.عايدة عالم

بعنوان: تفاعل أنساق عالمات 
السينوغرافيا وتناسج الثقافات

===========
مناقشة بحث

أ. مشعل املوسى
بعنوان: املمارسة السينوغرافية 

يف املهرجانات املسرحية 
بالكويت 

من 1980 إىل 2015
===========

مناقشة بحث 
د. مظفر الطيب 

بعنوان : تجارب إخراجية 
وسينوغرافية يف املسرح العراقي 

املعاصر
===========

مناقشة بحث د. حسن يوسفي
بعنوان: تجارب اإلخراج املغاربية 
املعاصرة من مسرح اإلخراج إىل 

مسرح األداء

الثالثاء 
2015/2/24

جدول فعاليات المهرجان 
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جدول فعاليات مهرجان الكويت الدولي للمسرح األكاديمي - الدورة الخامسة -
يف الفرتة من 18 وحتى 28 فرباير 2015

الفتـــــــــرة الثالثــــــــة الفتـــــــــرة الثانيــــــــة الفتـــــــــرة االوىل اليوم 

الوقتوالتاريخ املكان الفعالية الوقت املكان الفعالية الوقت املكان الفعالية

9  مساًء قاعة أحمد 
عبدالحليم

الندوة 
التطبيقية

تعقيب: 
رهام ديب

إدارة:
 محمد الشريدة

8 مساًء مسرح
حمد 

الرجيب

مسرحية : 
ماماميــــا 

تأليف وإخراج: 
بسام حمامة

جمعية 
املنستري

الجمهورية 
التونسية

 10
صباحًا

قاعة
أحمد 
عبد 

الحليم

املحور الثالث: النقد 
املعاصر والحركة 

املسرحية
مناقشة بحث 

أ.د. حسن عطية
بعنوان:

النقد الثقايف 
- نقد ما بعد الحداثة -

=============
مناقشة بحث

د. سعيد كاريمي
بعنوان

من شرنقة األيديولوجي 
إىل األفق الجمالي

============
مناقشة بحث

د. سامي الجمعان
بعنوان:

النقد السوسيولوجي 
للظاهرة املسرحية 

الخليجية

األربعاء 
2015/2/25

جدول فعاليات المهرجان 
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جدول فعاليات مهرجان الكويت الدولي للمسرح األكاديمي - الدورة الخامسة -
يف الفرتة من 18 وحتى 28 فرباير 2015

الفتـــــــــرة الثالثــــــــة الفتـــــــــرة الثانيــــــــة الفتـــــــــرة االوىل اليوم 

الوقتوالتاريخ املكان الفعالية الوقت املكان الفعالية الوقت املكان الفعالية

9  مساًء قاعة أحمد 
عبدالحليم

الندوة 
التطبيقية

تعقيب: 
عهد حكمت

إدارة: 
علياء صالح

8 مساًء مسرح 
حمد 

الرجيب

مسرحية : 
مجرد نفايات

تأليف : قاسم مطرود
إخراج: 

مصطفى محمود
املعهد العالي للفنون 

املسرحية
دولة الكويت

الخميس 
2015/2/26

زيارة ضيوف املهرجان وطالب املعهد وأساتذته لقرية »الشيخ صباح األحمد الرتاثية«  من الساعة 10 صباحًا إىل الساعة 8 مساًء الجمعة 
2015/2/27

8  مساًء  مسرح
 حمد

الرجيب

حفل الختام 
وتوزيع الجوائز 

للفائزين

السبت 

2015/2/28

جدول فعاليات المهرجان 

إعداد: د. أيمــن الخشـاب
مراجعة:  د. راجح املطريي
إشــــرف: د. فهدالهاجــري


