
دورة " الثالث الموسم " مواسم نجوم المسرح الجامعي دول برنامج المشاھدات لج
  )فاطمھ علي ( الفنانة
  18/9/2017حتي 10/9في الفترة من 

  م 5ظ  حتي  12من الساعھ بقاعھ السینما بمركز اإلبداع الفني 
****************  

  المخرج   الجامعھ  أسم العرض  الیوم والتاریخ
  

  االحد 
10/9  

    القفص 
  

  القاھرة 

  أكرم عماد 
  أحمد یحیي   كنت ھنا من قبل 
  بیشوي جورج   یوم من زماننا 
  محمد عبد الستار   یوم من زماننا 
  محمد زلط  الباب مغلق 

  سعید سمیر  الوردة والتاج 
  االثنین 

11/9  
  اسماعیل ابراھیم   القاھرة   جزیرة الماعز 

ست شخصیات تبحث عن 
  مؤلف 

  ندي ناصر 

  عادل مبروك   الحارس 
  محمد عبد السالم   عربة اسمھا الرغبة 
  احمد جمال   اغاني علي الممر 
  محمد شیخ العرب   لكل امرئ بریتھ 

  الثالثاء 
12/9  

  بیشوي جورج   القاھرة   طقوس االشارات والتحوالت 
  أحمد صالح   باط مان 

  أبانوب سلیمان   مسافر بال متاع 
  مصطفي طھ  اللحظة االخیرة 
  مصطفي حسنین   منحني الطریق 

  فادي أحمد   عین شمس   الحادثھ 
  االربعاء

 13/9  
الجالد والمحكوم علیھ 

  باالعدام 
  محمود حازم  عین شمس

   
  مصطفي العباس   كنت ھنا من قبل 

  بدر عفیفي   لیلة القتلة 
خمسة أشخاص في فندق 

  جورج 
  محمد عمرو 

  
  

  محمد السوري   الرجل الذي فكر لنفسھ 
  اشرف رشاد   الدبلة 

  
  

  الخمیس 
14/9  

  مینا مجدي   عین شمس   سبعھ دوالرات 
  محمد خالد   جلسة نسائیة 

  زیاد ھاني كمال   سكولایر 
  احمد مجدي   موت انتقالي 

  محمد عالء   ) لعبة الموت ( كلیوباترا 



  محمد احمد شبل   لعبة الموت 
  الجمعھ 

15/9  
  فادي احمد   عین شمس  مسافر لیل 

  احمد حرز هللا   یوم من زماننا 
فصیلة علي طریق ( الفصیلة 

  )الموت 
  محمود صالح 

  انور محمد   كلھم ابنائي 
  محمود حسن   دیوان الحشاشین 

  احمد سیف   حلوان   القرار 
  اجازة    16/9السبت 
  مصطفي احمد   حلوان   اللعبة لم تبدأ بعد   17/9االحد 

  علي الحسیني   جامعھ بدر   اوالدنا في لندن 
  كریم شھدي   جامعھ المستقبل   في أعالي البحار 

  
  خالد الشامي   جامعة المستقبل   أنشودة البجعة 

  محمد الدسوقي   جامعة كفر الشیخ   یوم أن عاد الغناء 
  احمد عبد الباسط   جامعة اسیوط   السالح العاري 

  محمد فاروق   جامعة المنصورة   قصھ حدیقھ الحیوان   18/9االثنین 
  محمد الملكي   جامعھ سیناء   الكلمات المتقاطعة   
  مصطفي سید   جامعة الفیوم   الجالد   
  احمد محمد كمال   جامعة قناة السویس   مكان مع الخنازیر   
  احمد صالح   حدیقة الغرباء   

  
  
  
  
  
  

  رئیس                                                                                 
  مواسم نجوم المسرح الجامعي 

  خالد جالل الفنان 
  
  
  
  
  
  
  
  


