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د. اإينا�س عبدالدامي

وزير الثقافة

الثقافية يف م�صر، منه  تنويعا جميال يف م�صهد احلياة  امل�صرح اجلامعي  ي�صكل 

اأنبتت زرعته كتلة ب�صرية قوامها �صباب من املبدعني  قادرين على التغري االيجابي 

وجنحوا يف القاء ال�صوء على ق�صايا واراء تعرب عن احالمهم وطموحاتهم واأكدوا 

وزارة  تويل  لذا   ، امل�صتقبل  يف  عليه  ن�صتند  الذى  الزاويا  وحجر  م�صر  ع�صب  انهم 

الثقافة اهتماما خا�صاً مبهرجان جنوم امل�صرح اجلامعى، وت�صعى هذا العام يف دورته 

الثالثة ان تكون اأكرث انفتاحاً الأول مره على حمافظات م�صر املختلفة لتحقيق عدالة 

ثقافية بني �صباب اجلامعات ،حتى نوؤ�ص�س خلارطة طريق جديده ال جمال لالأرتباك 

فيها، منفتحة ومتحرره اأ�صا�صها الفكر واالبداع الذى يفيد ويرتقى باملجتمع، واذا 

على  طراأ  الذي  التطور  �صرن�صد  ال�صابة  امل�صرحية  التجارب  يف  جيداً  النظر  اأمعنا 

مو�صوعات الن�صو�س خالل العامني املا�صيني .

ان امل�صرح الذى يقف عليه �صباب من املبدعني يعد مبثابة نقله ح�صارية نوعية 

راقية ميكن اأن ت�صطلع بتحقيق جانب كبري من اآمالهم طموحاتهم النه لي�س ممار�صة 

ثقافية اأو فنية فردية، بل هو ممار�صة موؤ�ص�صية جماعية ، ال يكتمل اإال باجلمهور. 

اآرائهم  احتكار  فكرة  تتجاوز  بهم  خا�س  م�صرح  �صنع  على  ال�صباب  قدرة  لعل 

االبداع،  هذا  ويزدهر  ينمو  لكي  احلرية  من  مناخ  بتوفري  ن�صاندهم   بل  واأفكارهم 

، الأن امل�صرح هو املنبع احلقيقي  ونف�صح لهم املجال للتعبري عن انف�صهم بوعي تام 

الأننا  اأفعالنا  لر�صد  االأ�صا�صي  واملحرك  خ�صبته  على  تقدم  اأطروحة  لكل  واجلامع 

مازلنا نقول ال�صباب هم اأمل الغد وبناة امل�صتقبل 

حتية اىل كل من �صاهم يف خروج هذا املهرجان منذ ميالده واىل كل من تبني 

فنية  نه�صة  امل�صرحيه  احلركة  ت�صهد  باأن  ونعدكم  ال�صباب  عقول  ابدعاتها  فكره 

وثقافية ي�صنعها  �صباب اجلامعات . 
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املتعددة،  الثقافية  لالأن�صطة  الدعم  الثقافية  التنمية  �صندوق  قطاع  يقدم 

وخا�صة امل�صرح، ذلك الفن ال�صحري، الذي يجمع كل الفنون علي خ�صبته ، فا�صتحق 

لقب اأبو الفنون ودعم قطاع ال�صندوق موا�صم جنوم امل�صرح اجلامعي ملو�صمه الثالث 

علي التوايل، لنكت�صف �صوياً عرو�صاً رائعة ل�صباب جامعات م�صر املختلفة، عرو�صاً 

بالرغم من ب�صاطة تكلفتها اإال اأنها تطاول اأفخم العرو�س علي اأعتي اخل�صبات، 

من �صباب اأثبتوا قدرات هائلة يف التمثيل والديكور واالإ�صاء واملالب�س واالإخراج، 

وحتي يف الكتابة امل�صرحية وتعددت العرو�س ليكون ا�صرتاك اجلامعات من اأقا�صي 

اجلنوب الأقا�صي ال�صمال، ومن �صيناء احلبيبة التي مل مينع فنانيها ظروف احلرب 

علي االإرهاب اأن ت�صارك وتعزف بعرو�صها نغمات من�صجمة يف �صيمفونيات موا�صم 

جنوم امل�صرح اجلامعي.

امل�صرح   لتكرمي فناين  اإيل ملتقي  امل�صرح اجلامعي  بل وحتولت موا�صم جنوم 

امل�صرحية،  احلركة  اأثرت  طاملا  عظيمة  اأ�صماء  التحكيم  جلان  و�صمت  العظام، 

فجل�صت علي مقاعد جلنة التحكيم لت�صاهد وحتكم عرو�س ال�صباب.

كلي ثقة اأن تفرز موا�صم جنوم امل�صرح اجلامعي الع�صرات من الفنانني ال�صباب، 

تطاول قامتهم قامات كبار فناين امل�صرح، وي�صنعون تاريخاً م�صرحياً عتيداً، تفخر 

به ثقافة م�صر.

اأ .د. فتحي عبد الوهاب

رئي�س قطاع �صندوق التنمية الثقافية
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املخرج خالد جالل

رئي�س موا�صم جنوم امل�صرح اجلامعي

وها هو املو�صم الثالث من )موا�صم جنوم امل�صرح اجلامعي( ي�صرق  علينا 

بنجوم امل�صرح اجلدد من �صباب امل�صرحيني الذين يتطلعون اإيل خو�س جتربة 

جديدة علي م�صرح مركز االإبداع الفني وحتت رعاية �صندوق التنمية الثقافية 

امل�صرح  البناء  البديعة  ال�صنوية  امل�صرحية  التظاهرة  تلك  يف  الثقافة  بوزارة 

اجلامعي ...

وها نحن نري �صباب امل�صرح اجلامعي ب�صيناء احلبيبة الأول مرة يف املوا�صم 

واملن�صورة  �صيناء  جامعات  لت�صم  العام  هذا  امل�صاركة  رقعة  ات�صعت  اأن  بعد 

باالإ�صافة جلامعات  القاهرة وعني �صم�س وامل�صتقبل   ...

وتطل علينا اأي�صا )فاطمة علي( رحمها اهلل بروحها املرحة البديعة وقد 

اأهدينا لها تلك الدورة تقديراً لتلك الفنانة ال�صغرية اجل�صد العظيمة الروح .

كل ال�صكر والتقدير لل�صيدة الفنانة القديرة الدكتورة اإينا�س عبد الدامي 

وزير الثقافة مل�صاندتها الدائمة لكل حراك فني جديد...

كل ال�صكر  ل�صندوق التنمية الثقافية والفنان الدكتور فتحي عبد الوهاب 

لكل ما قدم لكي يظهر املو�صم الثالث اإيل النور.

وكامل التقدير ل�صباب امل�صرح اجلامعي اأمل امل�صرح وجنومه يف امل�صتقبل 

القريب.
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المخرج. هاني عفيفي

عضو لجنة تحكيم

م. محمد الغرباوي

عضو لجنة تحكيم

لجنة مشاهدة عروض الموسم الثالث لجنة تحكيم الموسم الثالث

الناقد. عاطف النمر

رٔييس لجنة التحكيم

الفنان/  يوسف اسماعيل 

عضو لجنة تحكيم

الفنانة / نعيمة عجمي

عضو لجنة تحكيم

أ. باسم صادق

أ.هند سالمة

أ.مى سليم

أ. منى فضل 

مقرر اللجنة
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المكرمون في الموسم األول 

الفنان القدير/ �سالح ال�سعدين

الفنان القدير/ �سمري غامن
النجم/ فتحي عبدالوهاب

الفنانة القديرة/  �سمرية عبدالعزيز

الكاتب الكبري/ نادر �سالح الدين

النجم/ حممد هنيدي

النجم/ م�سطفى �سعبان

الفنان القدير/ حممود حميدة

اأ.د. هاين مطاوع رئي�س جلنة التحكيم

ور�سة الفنان/ غنام غنام مع اأبطال العرو�س

الفنان القدير/ حممود يا�سني

�سورة جماعية للفائزين
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المكرمون في الموسم الثاني

تكرمي الفنانة/ فاطمة علي »رحمها اهلل«

الفنان القدير/ يحيى الفخراين

ا�سم الفنان الراحل/ فوؤاد املهند�س ويت�سلمها جنله

الكاتب الكبري/ اأحمد عبداهلل

الفنان القدير/ توفيق عبداحلميد

الفنان القدير/ حممد ريا�س

الفنان القدير/ �سامح ال�سريطي

الفنان القدير/ �سالح عبداهلل

ا�سم الفنان الراحل/ حممد عو�س ويت�سلمها جنله

الفنان القدير/ فاروق الفي�ساوي

ا�سم الفنان الراحل/ خالد �سالح ويت�سلمها جنله

الفنان القدير/ اأحمد عبدالعزيز
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 الزيارة

الكلية : هندسة – اعالم 
جامعة سين�اء 

املخرج : أحمد جمعه
املؤلف : فريدريش دورينمات 

املمثلني :
حييي النبوي
االء كرامه 

أحمد جمعه
ناصر عادل

مصطفي نايج
مصمم الديكور: محمد حسين 
مصمم املالبس: مروة املغريب 
مساعد مخرج: خالد عاطف
مخرج منفذ: أحمد اليكس 

موسيقي: محمد عديل – هيثم السالم 
إضاءة: محمود نوح

مدرب الفريق : محمد المالكي 
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 قصة حديقة الحيوان 

الكلية : آداب 
اجلامعه : املنصورة

املخرج : محمد فاروق 
املؤلف : إدوارد أليب 

املمثلني :
خالد عبد السالم

محمد هالل
عبد الباري سعد

محمد علي 
مصمم الديكور : محمد فاروق 
مصمم املالبس: محمد هالل 
مساعد مخرج: محمد قدري 

تنفيذ موسيقي:  مصطفي مجدي 
إضاءة: عز حليم 
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جزيرة الماعز

كلية الهندسة 
جامعة القاهرة

املخرج: إسماعيل إبراهيم
املؤلف: اوجوبىت

املمثلني:
 أحمد موىس

ايمن عبدالعزيز
هبة الكوىم
 مروة محمد

ىم زويد 
مصمم الديكور: هبة الكوىم

مصمم املالبس: ىم زويد
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كلهم ابنأيي 

الكلية : الهندسة 
اجلامعة: عني شمس

املخرج : نور محمد عبد هللا
املؤلف : أرثر ميلر

املمثلني : 
محمد عالء

سعيد سالمان
ساندرا ملقى

يم وائل
مصطفى طارق
محمد أبو سريع

مصمم الديكور : صالح عباس
مصمم املالبس : لبىن املنىس

مخرج منفذ: محمد عالء – عمرو عفيفي 
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يوم من زماننا

الكلية: حقوق 
اجلامعة: القاهرة

دراماتورج و إخراج: محمد عبد الستار
املؤلف: سعد هللا ونوس

املمثلني 
أحمد محمد عبد العزيز

سارة اطميان
محمد شيخ العرب

أحمد حيىي 
أحمد سعيد 

مصمم الديكورواملالبس واالعداد املوسيقي: محمد عبد الستار
مساعد مخرج: سارة أطميان – أسامه العسكري

مخرج منفذ: ممدوح صالح
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 اسكوريال

الكلية : التجارة
اجلامعة : عني شمس

املخرج : زياد هاين كمال
املؤلف : ميشيل دي غولديرود

املمثلني :
 محمد عبدهللا

 أسامة مهنا
 نادين خالد

مصمم الديكور : محمود صالح
مصمم املالبس : هاجر كمال
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ما وراء الستار

جامعة املستقبل 
املخرج: خالد الشايم

املؤلف: أنطون تشيخوف
كتابة وأشعار:  حمدي التايه

املمثلني: 
أحمد حيدر

أمري احلسيين 
ياسمني سراج

 أحمد عماد
دين�ا إيهاب

إبراهيم الزقلة
مصمم الديكور: خالد الشايم

مصمم املالبس: أحالم سليمان
مساعد مخرج: عبد هللا التهايم

كتابة وأشعار: حمدي التايه 
مخرج منفذ: عمر حمدي

تاليف موسيقي: كريم شهدي
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يوم من زماننا 

الكلية :جتاره 
جامعه عني شمس 

اسم املخرج :أحمد حرزهللا
اسم املؤلف :سعدهللا ونوس 

املمثلني:
أحمد محمد بي�ال
محمد عبدالرازق

أحمد ابوزيد
نسمه عادل

ساندرا ملكى
صالح محمد

مهندس ديكور: محمود صالح 
مالبس: هاجر كمال 

مخرج منفذ: حسن خالد
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الحادثة

الكلية : التجارة
اجلامعة : عني شمس

رؤية وإخراج : فادي أحمد
تأليف : لينني الرملي

املمثلني :
جهاد أحمد
ماريو نعيم
حازم احمد

حسام سعيد
أحمد ايوب
نسمة عادل

تصميم ديكور : محمود صالح - فادي أحمد
إضاءة : احمد برييس

فريق اإلخراج: مصطفى طلعت - عمرو صالح - روان أحمد - بسام ودود
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فوتوغرافيا مواسم نجوم المسرح الجامعي 2018
»لجان المشاهدة«
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املخرج/خالد جالل    رئي�س اللجنة التنفيذية

الأ�ستاذة/ مي عبدالقادر  

الأ�ستاذة/ اإميان عقيل     

الأ�ستاذة/ عال فهمى 

الأ�ستاذ/ اأ�سرف كمال 

الأ�ستاذة/ نيفني فكري                  

الأ�ستاذ/ تامر البدري )ت�سميم البو�سرت والكتالوج(

الأ�ستاذة/ نرمني ماهر )ت�سميم ال�سهادات(   

لجنة  فنية من شباب استديو اللجنة التنفيذية
مسرح مركز اإلبداع الفنى

الأ�ستاذة / اإميان غنيم 

)ت�سميم اللوجو واجلائزة الكربى(

الأ�ستاذ / اأحمد ال�ساذىل 

الأ�ستاذة / هدير ال�سريف 

الأ�ستاذ / حممد غيث 

الورش التدريبية في الموسم االول 
املخرج الأردين القدير/ غنام غنام 

الورش التدريبية في الموسم الثاني 
الفنان القدير/ اأحمد خمتار 

الورشة التدريبية في الموسم الثالث

ورشة التعبير الحركي ولغة الجسد 

املخرج/ منا�سل عنرت
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جدول برنامج العروض

املخرج - اجلامعة املوؤلف العر�ساليوم والتاريخ

فريدري�س دورينمات الزيارة الثالثاء 2018/4/10
اأحمد جمعة 

جامعه �صيناء

اإدوارد اإلبي قصة حديقة الحيوان االأربعاء 2018/4/11
حممد فاروق

جامعة املن�صورة 

اوجوبتىجزيرة الماعز اخلمي�س 2018/4/12
اإ�صماعيل ابراهيم 

جامعة القاهرة 

اآرثر ميللر كلهم ابنأيي اجلمعة 2018/4/13
نور حممد عبد اهلل 

جامعة عني �صم�س

�صعد اهلل ونو�س يوم من زماننا ال�صبت 2018/4/14
حممد عبد ال�صتار 

جامعة القاهرة 

مي�صيل دي جيلديروداسكوريال االأحد 2018/4/15
زياد هاين كمال 

جامعة عني �صم�س

اأنطون ت�صيكوفما وراء الستار االإثنني 2018/4/16
خالد ال�صامي

جامعة امل�صتقبل 

�صعد اهلل ونو�سيوم من زماننا الثالثاء 2018/4/17
اأحمد حرز اهلل 

جامعة عني �صم�س 

لينني الرمليالحادثة االأربعاء 2018/4/18
فادي احمد 

جامعة عني �صم�س

حفلي االإفتتاح وتوزيع اجلوائز مب�صرح مركز االإبداع الفني 7 م�صاًءااخلمي�س 2018/4/19

تبدأ العروض في التاسعة مساًءا بمسرح مركز اإلبداع الفني 


