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منشور في مجلة آلية اآلداب 
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  حرآة وقيم الداللة االجتماعيةال
بحث تطبيقي في عرض تداخالت الفرح (
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1 الرقم والنغم..            أم آلثوم 
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. 

المكان في العرض المسرحي 
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 ر
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 ج
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 القصب
 شفيق المهدي أآاآي 1983   أآاديمية الفنون )غوعول (المعطف-16
     أحزان مهرج السيرك-17

 )ميهاي زافير    (
المهر 1984  أآاديمية الفنون

 ج
صالح .د

 القصب
عوني .د صابر 1985   أآاديمية الفنون تساؤالت مسرحية-18

 آرومي
  تداخالت الفرح والحزن-19

 )فوزية الشويش   (
خوني .دالكاتب 1991   أآاديمية الفنون

 آرومي
        الصخرة -20

 )فؤاد التكرلي  (
طارق .د العالم 1994    جامعة البصرة
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  صلمشارآات توا: تاسعا 
  

ترأس وفد تواصل ورشة الثقافة المسرحية للمشارآة في الفعاليات والمهرجانات المسرحية 
  :أدناه 

   .2006/ابريل /11 – 6للفترة من ) المملكة المغربية ( مهرجان شفشاون لمسرح الطفل   -1
بين فرقة مسرح ) جرش(اللقاء المسرحي العربي المشترك في المملكة األردنية الهاشمية   -2

  .1/9/2006 ولغاية 8-22لحارة الفلسطينية وورشة تواصل للثقافة والفنون للفترة من ا
مارس 27-22للفترة من ) المملكة المغربية (مهرجان اآادير الدولي للمسرح الجامعي   -3

وحصلت على جائزة لجنة التحكيم ) تداعيات مدينة (وقد تم عرض مسرحية  .2007
 .الخاصة 

لجميلة المشارك في مشروع خطوة المستقبل الذي أقامة المعهد السويدي في وفد آلية الفنون ا  -4
 حول تدريب الطلبة العراقيين 27/10/2008 ولغاية 2008 /27/9دمشق للفترة من 

 والعرب لفنون الرقص االيقاعي
 وقدمت عرض 8/5/2007-4مهرجان مسرح قسم الفنون المسرحية جامعة بابل للفترة من   -5

وحصلت تواصل على جائزة أفضل أداء جماعي وجائزة ) ة األيام المرةذاآر( مسرحية 
 .أفضل ممثله واعدة للممثلة نهاد غانم 
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