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ورشة كتابة تاريخ الحركة المسرحية في السودان
)23-26 يوليو 2018(

برعاية ال�سيد/ النائب الأول لرئي�س اجلمهورية رئي�س جمل�س الوزراء القومي

الفريق اأول ركن/ بكري ح�سن �سالح

ت�سريف ال�سيدة/ وزيرة التعليم العايل والبحث العلمي

بروف�سري/ �سمية اأبوك�سوة

اإ�سراف ال�سيد/ وزير الثقافة الإحتادي

الأ�ستاذ/ الطيب ح�سن بدوي

�سركاء 

تنظيم 

الور�سة

جتاوزت حركة �مل�صرح يف �ل�صود�ن ما يربو عن �لقرن من �لزمان منذ ورود �مل�صرح من �لغرب .وقد تالحظ �أن ر�صد وتوثيق 

�لن�صاط �مل�صرحي يف �ل�صود�ن قد �ت�صم بال�صفاهية و�صعف �لتوثيق ، بجانب �أن �لكثري من �لكتابات ميكن و�صفها بالذ�تية 

وعدم �ملو�صوعية و�لتجرد ، ف�صاًل عن �صياع �لوثائق و ت�صتت �ملعلومات وتوزعها بحيث ي�صعب على �لباحثني �حل�صول عليها.

ولعل هذه �مل�صكلة �أ�صبحت تزد�د تفاقمًا مع �لفقد �ملتو��صل للوثائق و�ل�صور �ملحفوظة يف موؤ�ص�صات �مل�صرح �لر�صمية )�مل�صرح 

�إلخ ( و�ملوؤ�ص�صات �ل�صعبية ) �لأندية ، �لفرق �مل�صرحية وغريها( �أو �لأفر�د ) �مل�صرحيني �أو  �لقومي ، �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية ، 

�ملهتمني بامل�صرح ( وذلك ب�صبب تغري �صيا�صات �إد�ر�ت �ملوؤ�ص�صات �لر�صمية ونظرتها للوثائق و�لتوثيق ، وب�صبب موت �أو �صعف 

ذ�كرة رو�د �حلركة �مل�صرحية.

�إز�ء كل ذلك، فقد جتمع عدد من �مل�صرحيني �ل�صود�نيني وتد�ولو� حول �مل�صكلة ،ثم تو�صلو� �إىل �أنه قد �آن �لأو�ن جلمع ما ميكن 

جمعه من �ملعلومات وتوثيقها يف كتاب و�حد هو �أ�صبه ب )مو�صوعة �حلركة �مل�صرحية يف �ل�صود�ن(، يتم �إعد�دها عرب ور�صة 

ي�صارك فيها �ملتاح من �مل�صرحيني بالكتابة و�لتوثيق و�حلو�ر، للو�صول �إىل �أكرب قدر من �مل�صد�قية للمعلومات، قبل تثبيتها يف 

�ملح�صلة �لنهائية للور�صة.وهذه �ملح�صلة ل نعتربها نهائية، �ذ �أنها قابلة للتنقيح كلما ظهرت معلومات جديدة.
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اأهداف الور�شة :

�صبط وتوثيق معلومات �حلركة �مل�صرحية يف �ل�صود�ن

ر�صد �مل�صرحيني �ل�صود�نيني )ممثلني ، خمرجني ، 

م�صممني ، منتجني ، �إلخ(

ر�صد �لن�صو�ض و�لعرو�ض �مل�صرحية 

ر�صد �مل�صارح و�لفرق وموؤ�ص�صات �مل�صرح �لتعليمية 

و�ملهرجانات �مل�صرحية

�إخر�ج �ملعلومات يف �صكل ي�صهل على �لباحثني 

�حل�صول عليها

�شركاء تنظيم الور�شة :

ي�صارك يف تنظيم هذه �لور�صة :

�لهيئة �لعربية للم�صرح، �ل�صارقة

عمادة �لبحث �لعلمي بجامعة �ل�صود�ن، �خلرطوم

مركز في�صل �لثقايف، �خلرطوم

مكان وتاريخ �لور�صة :

   تقام �لور�صة باخلرطوم، جامعة �ل�صود�ن ومركز 

�لفي�صل يف �لفرتة من 23 �إىل 26 يوليو 2018

نظام الور�شة :

اللجنة العليا:

مدير جامعة �ل�صود�ن للعلوم و�لتكنولوجيا          م�صرفًا

نائب مدير �جلامعة                                  رئي�صًا

وكيل �جلامعة                                        ع�صوً�

عميد عمادة �لبحث �لعلمي             ع�صوً�

�أ.د. عثمان جمال �لدين                                        ع�صوً�

د. �لي�صع ح�صن �أحمد                                           ع�صوً�

د. عادل حممد �حل�صن حربي                            ع�صوً�

مدير �إد�رة �لعالقات �خلارجية                             ع�صوً�

د. �صم�ض �لدين يون�ض

ممثل مركز �لفي�صل �لثقايف                                ع�صوً�

�أ.د. �صعد يو�صف عبيد                ع�صوً� ومقررً�

الإ�شراف والتن�شيق :

رئي�ض �لور�صة: �أ.د .ر��صد �أحمد ح�صني

رئي�ض م�صارك: �أ. ��صماعيل عبد�لله

�مل�صرف �لعام ) د. يو�صف عايد�بي (

�ملن�صق �لعام : )�أ.د. �صعد يو�صف عبيد (

من�صق: �أ. عبد�لله علي حممد

�ملحرر �لعام : )د. عثمان حممد �لبدوي (
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اللجنة املنظمة :

�أ.د. �صعد يو�صف عبيد  ) �ملن�صق (                        رئي�صًا

�أ.د.�أمل عمر بخيت

) عميد �لبحث �لعلمي - جامعة �ل�صود�ن(   رئي�صًا مناوبًا

د. �صم�ض �لدين يون�ض

) مركز �لفي�صل �لثقايف(                                     ع�صوً�

�أ.د. كارولني �إدو�رد عياد

) عمادة �لبحث �لعلمي(                                         ع�صوً�

�أ.د. عثمان جمال �لدين                                         ع�صوً�

�أ. عادل حممد �حل�صن حربي                                ع�صوً�

د. �لي�صع ح�صن �أحمد                                           ع�صوً�

حماور الور�شة :

تتكون �لور�صة من 7 حماور يت�صمن �ملحور ورقة علمية 

وجد�ول لر�صد �مل�صرحيني :

املحور الأول : )التاأليف امل�شرحي واملوؤلفون (

كاتب �لورقة : �أ.د. عثمان جمال �لدين

�ملحاور : �أ. �أبوطالب حممد

�ملحرر : �أ. هبة ح�صن �صالح

املحور الثاين : )التمثيل واملمثلون (

كاتب �لورقة : �أ. عادل حربي

�ملحاور   : �أ. عبد �لله �ملريي

�ملحرر    : �أ. كامل �لرحيمة

املحور الثالث : )الإخراج واملخرجون (

كاتب �لورقة : �أ.د. �صعد يو�صف

�ملحاور   : �أ. حامت حممد على

�ملحرر    : �أ. فاتن فتحي

املحور الرابع : )الت�شميم وامل�شممون (

كاتب �لورقة : �أ.د. زينب عبد �لله

�ملحاور   : �أ. عبد �لعزيز �لطيب

�ملحرر    : �أ. مي�صون عبد �حلميد

املحور اخلام�س : )امل�شارح والتقنيون (

كاتب �لورقة : د. �صم�ض �لدين يون�ض

�ملحاور   : �أ. �ل�صو �إبر�هيم

�ملحرر    : �أ. حممود فكاك

املحور ال�شاد�س : )الفرق وموؤ�ش�شات التعليم 

و�ملهرجانات(

كاتب �لورقة : �أ.�ل�صر �ل�صيد

�ملحاور   : د. على حممد �صعيد

�ملحرر    : �أ. جماهد عبد �لفتاح
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املحور ال�شابع : )النقد والدرا�شات امل�شرحية (

كاتب �لورقة : .د. �لي�صع ح�صن �أحمد

�ملحاور   : �أ. ربيع يو�صف 

�ملحرر    : �أ. عبد �حلفيظ على �لله

ال�شهادات امل�شرحية :

�صهاد�ت م�صرحية : من رموز ورو�د و�أو�ئل ومميزي 

�حلر�ك �مل�صرحي �ل�صود�ين ) من �ملر�كز و�لأقاليم( ، 

عدد )6( �صهاد�ت كحد �أق�صى ، يديرها من�صق /حمرر 

و�حد على در�ية باملتحدثني ومعرفة وتخ�ص�ض م�صرحي 

.ويقدم �ل�صهاد�ت:

�أ. مكي �صنادة )ممثل وخمرج وم�صمم و�إد�ري م�صرحي 

ر�ئد(

�أ. عثمان على �لفكي )ممثل وخمرج و�إد�ري م�صرحي 

ر�ئد(

د. عائدة حممد علي )موؤ�ص�صة ق�صم �ملاكياج بامل�صرح 

�لقومي، و�أ�صتاذة �ملاكياج بالكلية(

د. خالد �ملبارك   ) �مل�صرحي �ل�صود�ين ، و�لعميد �لذي 

طور معهد �ملو�صيقى و�مل�صرح(

�أ. ها�صم �صديق )�مل�صرحي �ل�صود�ين و�أ�صتاذ �لدر�ما (

�لتكرمي : خالل فعاليات �لور�صة يتم تكرمي �لرموز 

�مل�صرحية �أدناه:

التكرمي اخلا�س : 

تكرمي خا�ض لربوف�صري �ملاحي �إ�صماعيل : )موؤ�ص�ض 

معهد �ملو�صيقى و�مل�صرح ( مبنا�صبة �ليوبيل �لذهبي 

لتاأ�صي�ض �ملعهد

املكرمون:

�أ.�صالح �لأمني )م�صمم �صينوغر�يف ر�ئد، وهو �أول 

من ح�صل على درجة �ملاج�صتري يف �ل�صينوغر�فيا من 

فرن�صا(

�أ. �آ�صيا عبد �ملاجد ) ممثلة م�صرحية ر�ئدة ، لعبت دور 

�لبطولة يف م�صرحيات �ملو�صم �لأول(

�أ. عز �لدين كوجاك ) ممثل وخمرج م�صرحي من 

�لوليات، �بتدع �صكاًل م�صرحيًا خا�صًا به، من �أ�صكال 

م�صرح �ل�صارع، وليز�ل ميار�صه بولية �جلزيرة(

حم�صلة �لور�صة :

يجمع )�ملحرر �لعام( ح�صيلة �لور�صة، من �أور�ق 

وحو�ر�ت و�صهاد�ت من حمرري �ملحاور، ليقوم 

بتحريرها يف �صكل �لكتاب �ملو�صوعي، �ملق�صم �إىل 

�أبو�ب، ح�صب حماور �لور�صة ، كما يقوم برتتيب 

�لأ�صماء �لو�ردة يف �جلد�ول �أبجديًا
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اليوم الأول :23 يوليو 2018 

اجلل�شة الأوىل : قاعة ال�شهيد

)حفل الفتتاح(

الفعاليةالزمن

�لقر�آن �لكرمي09:05-09:00

كلمة �ملن�صق09:05 -09:15

معر�ض �ل�صور و�لوثائق09:25-09:15

كلمة عميد �لبحث �لعلمي25: 9 - 9:35

كلمة مدير مركز �لفي�صل09:35 -09:45

09:55-09:45

كلمة �لهيئة �لعربية 

للم�صرح

كلمة مدير �جلامعة9:55 - 10:05 

كلمة وزير �لثقافة10:05 -10:15

ال�شرتاحة الأوىل : 10:15 -11:00

اجلل�شة الثانية :قاعة ال�شهيد

حماور :)التاأليف والتمثيل والإخراج(

الفعالية الزمن

11:05-11:00
مدير �جلل�صة :

د. في�صل �أحمد �صعد 

11:10- 11:05
مد�خلة مدير حمور �لتاأليف :

د. في�صل �أحمد �صعد

11:20- 11:10
ورقة �لتاأليف

�أ.د. عثمان جمال �لدين

11:30- 11:20
مد�خلة حماور �لتاأليف :

�أ.�أبو طالب حممد

11:40-11:30
مد�خلة مدير حمور �لتمثيل:

�أ. حممد عبد �لرحيم قرين

ورقة �لتمثيل �أ. عادل حربي11:50-11:40

12:00- 11:50
مد�خلة حماور �لتمثيل :

�أ. عبد �لله �ملريي

12:10- 12:00
مد�خلة مدير حمور �لإخر�ج

 �أ.د. حاج �أبا �آدم 

12:20- 12:10
ورقة �لإخر�ج : 

 �أ.د. �صعد يو�صف عبيد 

12:30-12:20
مد�خلة حماور �لإخر�ج 

�أ.حامت حممد على

12:45-12:30
مد�خالت �حل�صور حول �ملحاور 

�لثالثة

ال�شرتاحة الثانية : 12:45 -13:00

البرنامج التفصيلي
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اجلل�شة الثالثة :قاعة ال�شهيد

ملخ�شات حماور:التاأليف والتمثيل والإخراج

الفعاليةالزمن

13:05-13:00

مدير �جلل�صة :

د.عثمان �لبدوي - �ملحرر �لعام 

ملخ�ض �لتاأليف :�أ. هبة ح�صن �صالح13:05 -13:15

ملخ�ض �لتمثيل: �أ.كامل �لرحيمة13:15 -13:25

ملخ�ض �لإخر�ج :�أ.فاتن فتحي13:25 -13:35

13:50-13:35

�مللخ�ض �لعام للمحاور:

د. عثمان �لبدوي

اليوم الثاين :24يوليو 2018

 اجلل�شة الأوىل :مركز الفي�شل

حماور :الت�شميم وامل�شارح

الفعالية الزمن

مدير �جلل�صة : )د.�صيد �أحمد �أحمد ( 09:05-09:00

09:10- 09:05

مد�خلة مدير حمور �لت�صميم :)د.

�صيد �أحمد �أحمد (

ورقة �لت�صميم )�أ.د. زينب عبد �لله(09:10 -09:20

09:30- 09:20

مد�خلة حماور �لت�صميم : 

�أ.عبد �لعزيز �لطيب 

09:40-09:30

مد�خلة مدير حمور �مل�صارح:

د. ف�صل �لله �أحمد عبد �لله

09:50-09:40

ورقة �مل�صارح 

د. �صم�ض �لدين يون�ض

10:00- 09:50

مد�خلة حماور �مل�صارح :

�أ. �ل�صو �إبر�هيم

مد�خالت �حل�صور10:15-10:00

 ال�شرتاحة الأوىل : 10:15 -11:00

اليوم الثاين :24 يوليو

 اجلل�شة الثانية : مركز الفي�شل

حماور :) الفرق والنقد(

الفعالية الزمن

مدير �جلل�صة : �أ.د.�صليمان يحي 11:05-11:00

11:10- 11:05

مد�خلة مدير حمور �لفرق: 

�أ.د.�صليمان يحي 

ورقة �لفرق: �أ.�ل�صر �ل�صيد11:10 -11:20
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11:30- 11:20

مد�خلة حماور �لفرق :

د.علي حممد �صعيد 

11:40- 11:30

مد�خلة مدير حمور �لنقد:

د. �أبو �لقا�صم قور

ورقة �لنقد:د.�لي�صع ح�صن �أحمد 11:50-11:40

12:00- 11:50

مد�خلة حماور �لنقد :

�أ. ربيع يو�صف 

مد�خالت �حل�صور12:00 -12:15

اليوم الثاين :24يوليو 

ال�شرتاحة الثانية : 12:15 -12:30

اليوم الثاين :24يوليو

اجلل�شة الثالثة: مركز الفي�شل

ملخ�شات حماور :)الت�شميم وامل�شارح والنقد والفرق (

الفعاليةالزمن

12:35-12:30

مدير �جلل�صة : د.عثمان �لبدوي

�ملحرر �لعام 

12:45- 12:35

ملخ�ض �لت�صميم :

�أ. مي�صون عبد �حلميد

ملخ�ض �مل�صارح :�أ.حممود فكاك 12:45 -12:55

ملخ�ض �لنقد : �أ.عبد �حلفيظ على �لله12:55 -13:05

ملخ�ض �لفرق : �أ.جماهد عبد �لفتاح13:05 -13:15

13:30-13:15

�مللخ�ض �لعام للمحاور:

 د. عثمان �لبدوي

اليوم الثالث : 25يوليو2018

اجلل�شة الأوىل : مركز الفي�شل- ال�شهادات

رئي�س اجلل�شة: اأ. يحي احلاج

الفعالية الزمن

تقدمي : �أ. يحي �حلاج 09:10-09:00

�صهادة :د.حممد فتحي لـ د. خالد �ملبارك 09:10 -09:20

تقدمي :د.�صالح عبد �لقادر لـ �أ.مكي �صنادة09:20 -09:30

�صهادة :د.حممد فتحي لـ �أ. عثمان �لفكي09:30 -09:40

تقدمي :د.�صالح عبد �لقادر لـ د. عائدة09:50-09:40

معر�ض �صور10:00-09:50
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اليوم الثالث : 25يوليو

ال�شرتاحة الأوىل :10:00 -10:40

اليوم الثالث : 25يوليو

اجلل�شة الثالثة :مركز الفي�شل

)ال�شهادات –حوار مفتوح مع اأ�شحاب ال�شهادات(

الفعالية الزمن

تقدمي : �أ.يحي �حلاج11:20-10:50

�صهادة : �أ.مكي �صنادة11:50-11:20

�صهادة : د.خالد �ملبارك12:20-11:50

�صهادة : د.عائدة حممد علي12:50-12:20

�صهادة : �أ.عثمان �لفكي13:20-12:50

مد�خالت �حل�صور14:20-13:20

اليوم الرابع :26يوليو 2018

اجلل�شة اخلتامية : قاعة ال�شهيد

مدير اجلل�شة :اأ.د. �شالح الدين الفا�شل

الفعاليةالزمن

�لقر�آن �لكرمي09:05-09:00

كلمة �ملن�صق09:05 -09:15

كلمة �مل�صرف �لعام د. عائد�بي 09:25-09:15

وثيقة �لور�صة - �ملحرر �لعام د. عثمان 09:25 - 09:40

فيلم فعاليات �لور�صة 09:40 -09:50

كلمة �لهيئة �لعربية للم�صرح 10:00-09:50

كلمة �صيف �ل�صرف10:00 - 10:10

�لتكرمي10:10 -10:20

اإفطار: 10:20-10:50 �شباحًا

العر�س امل�شرحي: 10:50-12:50 عر�س غنام غنام

ورشة كتابة تاريخ الحركة المسرحية في السودان
الزمان: 23-26 يوليو 2018

المكان: قاعة الشهيد للمؤتمرات - جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
مركز الفيصل الثقافي - الخرطوم - الرياض شارع المشتل

�سركاء 

تنظيم 

الور�سة


