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 سيرة ذاتية           

 

  الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة: أواًل 

 عبد الفتاح الشافعي محمد عبد الرحمن  االسم
 .أكتوبر 6 جامعة - علوم المسرحمدرس   الوظيفة

 02/20/2891 تاريخ الميالد 

 yourbedous@yahoo.com البريد االلكتروني 22000312022 الهاتف

 

 الـبـيـانـات الـعـلـمـيـة: ثـانـيـاً 
 التاريخ التخصص الجهة  الدرجة العلمية
دكتوراه الفلسفة 

 في اآلداب
كلية  -قسم الدراسات المسرحية

 جامعة اإلسكندرية -اآلداب
 " تقنيات اإلخراج في مسرح الميجاميوزيكال"

مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتداولها 
 .المتخصصة في فنون المسرحبين الجامعات والمعاهد 

0223 

ماجستير في 
تقنيات اإلخراج 

 المسرحي

كلية  -قسم الدراسات المسرحية
 جامعة اإلسكندرية -اآلداب

 "توظيف فنون السيرك في العرض المسرحي

مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتداولها 
 .بين الجامعات والمعاهد المتخصصة في فنون المسرح

0222 

 بكالوريوس

 "علوم المسرح " 
لية العلوم ك -أكتوبر 6جامعة 

 عام جيد جدابتقدير –اإلجتماعية 

 0222 التمثيل واإلخراج

وزارة  -مركز اإلبداع الفني دبلوم اإلخراج 
 منحة من وزارة الثقافة-الثقافة

 0222 اإلخراج المسرحي
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 السجل الوظيفي: ثـالـثـاً 
 الزمنية الفترة جهة العمل    الوظيفة
 حتى اآلن  – 0223 .أكتوبر 6جامعة  -نجليزيةإلاقسم اللغة  -كلية التربية مدرس

 0222 – 0223 أكتوبر 6جامعة  –قسم علوم المسرح  -كلية العلوم اإلجتماعية مدرس 

  0223 – 0222 أكتوبر 6جامعة  –قسم علوم المسرح  -كلية العلوم اإلجتماعية مدرس مساعد

  0222 – 0222 أكتوبر 6جامعة  -قسم علوم المسرح  -العلوم اإلجتماعيةكلية  معيد

 

 الخبرات المهنية: رابعــا
 

 التاريخ جهة العمل م

 0229 (قرار وزاري)وزارة الثقافة  -المدير التنفيذي لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي 2

وزارة الثقافة  -الدورة الحادية عشر -العربي رئيس لجنة البرامج والعروض بمهرجان المسرح 0
 ".االمارات"المصرية والهيئة العربية للمسرح 

0229 

 0229 .رئيس لجنة الثقافة بالمجلس -عضو مجلس أمناء مدينة السادس من أكتوبر 3

 0228 .نو نفلا ةيميداكأ -ةيبعشلا نو نفلل يلاعلا دهعملا -ةيقيبطتلا ضو ر علاو  ليثمتلا داو م سير دت 1

جامعة -كلية اآلداب-دبلوم اآلدب المسرحي -ونظريات اإلخراج تدريس مواد فنون اآلداء المسرحي 2
 .القاهرة

 حتى اآلن0222

 أكتوبر 6جامعة  -كلية التربية -دبلوم الدراسات العليا–تدريس مادة الفولكلور والفنون الشعبية  6
 .جامعة حلوان بالمشاركة مع

 حتى اآلن-0226

 حتى اآلن 0223 .أكتوبر6جامعة  -كلية التربية  -بقسم اللغة اإلنجليزية  مسرحتدريس مواد ال 2
 0221 - 0223 .أكتوبر 6جامعة  –كلية اإلعالم  –مواد اإلخراج اإلذاعي والتلفزيوني تدريس  9

 0222 : 0222 .أكتوبر 6جامعة  -كلية العلوم االجتماعية  –تدريس مواد اإلخراج والتمثيل بقسم علوم المسرح  8
 حتى اآلن-0226 .(ITI)عضو المعهد الدولي لعلوم المسرح  22
 0229 .أكتوبر 6جامعة  –عضو مجلس كلية التربية  22
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 اآلنحتى  0221 .اكتوبر 6جامعة -كلية التربية-مجلس قسم اللغة اإلنجليزيةعضو ب 20
 0222 : 0223 .اكتوبر 6جامعة -مجلس كلية العلوم االجتماعيةعضو ب 23
 0222 : 0222 .اكتوبر 6جامعة -كلية العلوم االجتماعية–بمجلس قسم علوم المسرح عضو  21

رئيس لجنة متابعة الفرق األجنبية بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي الدورة  22
03،01. 

0226-0222 

26 
 

( 3)عضو بلجنة متابعة العروض األجنبية بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بقرار رقم 
 .بوزارة الثقافة خاص باللجنة العليا للمهرجانات

0222 

 0222 المشرف على المترجمين المرافقين للفرق األجنبية بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 22

بوزارة  لقاهرة الدولي للمسرح التجريبيعمل في إدارة الترجمة بلجنة التجهيزات الخاصة بمهرجان ا 29
 الثقافة

0220 : 0228  

 حتى اآلن 0222 .وشارك في العديد من مسلسالت اإلذاعة، المصريةممثل معتمد باإلذاعة  28

 حتى اآلن 0222 ."اإلخراج المسرحي"عضو بنقابة المهن التمثيلية شعبة  02
 

 

 الـخـبـرات والممارسات الفنية:  خامسا
 العام جهة اإلنتاج اسم العمل م

 MBC 0221مجموعة قنوات  "ليش أل"إخراج عرض مسرحي ببرنامج  2

 0222-0221 مجموعة سريكات فاتن الحلو مخرج بالسيرك المصري األوروبي  0

كبداية لمشروع " نقطة ومن أول السيرك"إخراج عرض  3
 "  نحو سيرك أكثر إنسانية"

 -البيت الفني للفنون الشعبية 
 السيرك القومي المصري

0223 
 

ضمن المشاركة في " مهرجون في ورطة"إخراج عرض  1
الدورة األولى  –الغردقة الدولي لمسرح الطفل مهرجان 

 .وحصل على درع المهرجان وشهادة تقدير -

 0223 مؤسسة مانيتون لمسرح الطفل

الدولي بعرض " سيركايرو"إخراج عرض إفتتاح مهرجان  2
 الدورة الثانية -الليلة الكبيرة-

 0220 مؤسسة المورد الثقافي

 0222المركز القومي لثقافة الطفل ضمن فعاليات " الجميلة والوحش " إخراج مسرحية  6
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وحصل على شهادة  -المهرجان األول لمسرح الطفل 
 تقدير من رئيس المركز القومي لثقافة الطفل

 وزارة الثقافة المصرية
 

 .0222-0229 السيرك القومي "السيرك المصري"إخراج بعض فقرات  2

(  هاملت)عن نص " نص ساعة هاملت"إخراج مسرحية  9
 "لوليم شكسبير"

  –صندوق التنمية الثقافي 
 مركز اإلبداع الفني بدار األوبرا

0228 

وزارة  –المجلس األعلى للثقافة توقيع موسوعة الطفل الثقافية"إخراج مراسم إحتفال  8
 الثقافة المصرية

0229 

 : مساعد مخرج مع كل من  22
 سمير/أ -سعد أردش/أ -عبد الرحمن الشافعي/أ) 

 (هناء عبد الفتاح/د -العصفوري

– مركز الهناجر للفنون 
الجامعة  –المسرح القومي  

 األمريكية

 أثناء فترة الدراسة 
 (0220-0222 ) 

 

 اللغات والدورات التدريبية : سادساً 
  

 اللغات
 (اللغة األم) اللغة العربية  -
 (.0226بتقدير إمتياز عام  -دبلوم اللغة اإلنجليزية من المجلس الثقافي البريطاني)  اللغة اإلنجليزية -
بتقدير جيد جدا عام  –لدراسة اللغة الروسية " بوشكين"دبلوم اللغة الروسية من معهد ) اللغة الروسية -

0221) 
 .ودة التعليم واالعتمادالهيئة القومية لضمان ج -التخطيط االستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي" - الدورات

 .الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد -التقويم الذاتي لمؤسسات التعليم العالي -
 .حقوق الملكية الفكرية -
 .توطين استراتجيات التعليم والتعلم -
 .فنيات توصيف وتقرير المقررات -
 .قانون الجامعات الخاصة -
 .استراتيجيات التدريس الجامعي -
 .األداء أساليب تقويم -
 .المعلم الجامعي وأخالقيات المهنة -
 .التعليمية المعايير األكاديمية والبرامج -
  .لية التعليميةمعايير التقويم الذاتي للقدرة المؤسسية والفاع -
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 .إدارة األزمات والكوارث   -
  .الساعات المعتمدة واإلرشاد األكاديمي -
 .ICDL األلي الرخصة الدولية لقيادة الحاسب -

 

 :ثقافيةالو  علميةال األنشطة المشاركة في: سابعًا 

 اطــالنش م
 ةيحر سملا ضو ر علا " ناو نعب ثحبب WAAE نو نفلا ميلعتل يملاعلا داحتإلل نماثلا يلو دلا رمتؤ ملا يف كر اش 2

 .0228 سر ام "عمتجملا ةفاقث ليكشت ىلع اهر يثأتو 
فن العرض المسرحي بين "ببحث بعنوان ( التربية والفنون افاق للتنمية)-شارك في المؤتمر الدولي لجمعية امسيا 0

 .0229أبريل " الفرجة والتطهير وتأثيرهما على المتلقي
االسكتشات التمثيلية في " مسيا ببحث بعنوان لجمعية ا (الثقافاتاإلبداع وحوار ) -شارك في المؤتمر الدولي 3

 .0226أبريل " المسرح المصري بين الماضي والحاضر
 0222.الهيئة العامة لقصور الثقافة -عضو لجنة مشاهدة ومناقشة عروض نوادي المسرح إلقليم القاهرة الكبرى 1
 -0226عام  لخامسة عشرالدورة امسرح الهواة  الندوات المصاحبة للعروض المسرحية بمهرجان عضو بلجنة 2

 .الهيئة العامة لقصور الثقافة
 نو ر شعلاو  ةنماثلا ةر و دلاو  0222عضو بلجنة تحكيم المهرجان الختامي لنوادي المسرح الدورة الرابعة والعشرون 6

 . وزارة الثقافة-الهيئة العامة لقصور الثقافة 0228
الثالثة والعشرون لدورتي الندوات المصاحبة للعروض المسرحية بالمهرجان الختامي لنوادي المسرح  عضو بلجنة 2

 .الهيئة العامة لقصور الثقافة 0222والسادسة والعشرون  -0221عام 
والحصول على درع الجامعة ، من قبل السيد رئيس الجامعة، أكتوبر 6لجامعة " عيد العلم األول"التكريم في  9

 .0223وشهادة تقدير عام 
من جامعة كاليفورنيا في ورشة عمل حول فنون االداء بالشرق األوسط ( هايدي ميرسون ) التعاون مع الدكتورة  8

عطاء محاضرة لبعض من طالبها بالقاهرة عام ، القديم  . 0220وا 
والثقافية بالقسم على مدار تسعة للجهود العلمية والفنية  -أكتوبر 6بجامعة -التكريم من قبل قسم علوم المسرح 22

 .0222عام -أعوام
المؤسسات التعليمية لفن المسرح بين )عن موضوع  0229قناة التنوير عام ( للود قضية)المشاركة في برنامج  22

رئيس  –عميد كلية الفنون الجميلة ببغداد  –بمشاركة عميد المعهد العالي للفنون المسرحية ( الحاضر والمستقبل
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 .لدراسات المسرحية بكلية التربية النوعية جامعة القاهرةشعبة ا
في المائدة المستديرة عن موضوع القراءة ( 0222الدورة األولى ) المشاركة في فعاليات مهرجان مسرح الطفل  20

 .المسرحية لمسرح الطفل
 .المصري وبعض القنوات الفضائية بالتليفزيون خاصة بالمسرح المشاركة في عددة ندوات ثقافية وعلمية 23
بقناة النيل الثقافية عن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته ( المسرح)المشاركة ببرنامج  21

 .الواحدة والعشرون
 

 :المقاالت النقدية المتخصصة : ثامنًا 

 العام جهة النشر اسم المقال م

 0222 جريدة األهرام المسرح والتغيرات اإلجتماعية 2

 0222 جريدة األهرام فنون األداء غريزة إنسانية 0

 0222 جريدة األهرام مسرح العرائس ومواكبة التطور 3

 0222 جريدة األهرام المسرح والعلوم االنسانية 1

 0222 جريدة األهرام مسرح الجريمة 2

 0222 جريدة األهرام ال مسرح بال جمهور 6

 0222 جريدة األهرام والمســــــرح الشعبي شكسبيـــــــر 2

 0226 جريدة األهرام الساحر العجوز 9

 0226 جريدة األهرام المهرج وفنون األداء 8

 0226 جريدة األهرام آخر صيحات المسرح العالمي" الميجا ميوزيكال" 22

 0226 جريدة األهرام "فنون السيرك بين الفرجة والدراما" 22

 0228 جريدة مسرحنا "هراماتحضن األ طروادة في" 20
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 0228 جريدة روزاليوسف "التجريبي وفاروق حسني" 23

 0222 جريدة مسرحنا "اإلبهار يزور القاهرة مع عالم ديزني"  21

 

 

 

 


