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 المؤهالت الدراسية
"    Drama in Educationميــة فى موضوع " الدرامــا التعلي  .Ph.Dدرجـة الدكتـوراه  -1

ــــدز ميتروبوليتــان،  ــة ليــ   ,Leeds Metropolitan Universityنجلترا  إجامعــ
England   1994، عام. 

 .1987، أكاديميــة الفنـــون، عام  MAدرجة الماجستــير فى الفنــون  -2
تقدير " جيد جدا " والترتيب " خــــراج " أكاديمية الفنون، الدبلوم الدراسات العليا قسم  " اإل -3

 .1985"األول"، عام 
خراج "  حاصل على بكالوريس المعهد العالى للفنون المسرحية " قسم التمثيل واإل -4

 .1981تقدير " جيد جدا مع مرتبة الشرف "، عام بأكاديمية الفنون، 

 الوظـائـف 
 تقلد العديد من المناصب القيادية بوزارتى الثقافة والشباب :

 رة الثقافةوزا
 .(2014 -2013رئيس قطاع شئون اإلنتاج الثقافى )منتدب من  -1
 .2004أستاذ بالمعهد العالى للفنون المسرحية، أكاديمية الفنون اعتبارا من مايو  -2
 .2004حتى  1999أستاذ مساعد بالمعهد العالى للفنون المسرحية، أكاديمية الفنون  -3
 .2004-1996فنى للمسرح، وزارة الثقافة مدير عام المسرح القومى لألطفال، البيت ال -4
 .1999 - 1994مدرس بالمعهد العالى للفنون المسرحية، أكاديمية الفنون،  -5
 .1994-1987مدرس مساعد بالمعهد العالى للفنون المسرحية، أكاديمية الفنون،  -6
 .1987-1981معيد بالمعهد العالى للفنون المسرحية، أكاديمية الفنون  -7

 وزارة الشباب
 .2012ار وزير الدولة لشئون الشباب، مستش -1
 .2012-2011وكيل الوزارة للبرامج الثقافية والتطوعية، المجلس القومى للشباب،  -2
 .2011-2010وكيل الوزارة للبرلمان والتعليم المدنى، المجلس القومى للشباب،  -3
 .2010-2009مستشار رئيس المجلس القومى للشباب،  -4
 .2009-2008المجلس القومى للشباب،  وكيل الوزارة للبرامج الشبابية، -5
 .2007 -2005وكيل الوزارة لقطاع الطالئع، المجلس القومى للشباب،  -6
 .2005-2004وكيل الوزارة لقطاع الطالئع، وزارة الشباب،  -7

 عضوية اللجان
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 شارك فى عضوية الكثير من اللجان المحلية والدولية منها:
 ( -2014ية بأكاديمية الفنون )عضو اللجنة العلمية لتطوير المناهج الدراس -1
 ( -2014عضو الهيئة العربية للمسرح، الشارقة، ) -2
 (2014-2013عضو لجنة المهرجانات، المجلس األعلى للثقافة ) -3
اللجنة العلمية لترقى األساتذة المساعدين، المعهد العالى للفنون المسرحية،  عضو -4

 حتى اآلن. 2009أكاديمية الفنون 
لترقى األساتذة، المعهد العالى للفنون المسرحية، أكاديمية الفنون اللجنة العلمية  رئيس -5

   حتى اآلن. 2006
 أستاذ زائر لجامعة القاهرة، كلية اآلداب، الدراسات العليا، تدريس مادة فنون المسرح  -6
اإلشرف ومناقشة ألكثر من ثالثين  رسالة لدرجتى الماجستير والدكتوراه فى مجال  -7

 ن، وجامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، وجامعة حلوان.تخصصة بأكاديمية الفنو 
  (آلنحتى ا 2008عضو مجلس اإلدارة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، وزارة الثقافة ) -8
 (حتى اآلن 2009ماد"" باليونسكو )عضو لجنتى "الشباب"  و"التراث الثقافى الال -9

 (-2010إلجتماعى )لمجلس القومى لمكافحة وعالج اإلدمان، وزارة التطامن ااعضو  -10
 (2011-2008عضو لجنة الشباب، إتحاد اإلذاعة والتليفزيون، وزارة اإلعالم ) -11
 (2011 -2002عضو لجنة ثقافة الطفل بالمجلس األعلى للثقافة، وزارة الثقافة ) -12
 (2012-2009رئيس تحرير السلسلة الثقافية للشباب، المجلس القومى للشباب،) -13
 (2008 -2005لطالئع، المجلس القومى للشباب، )لرئيس تحرير السلسلة الثقافية  -14
 (2007 - 2004عضو مكتبة اإلسكندرية ) -15
 عضو إتحاد الكتاب -16
، مؤسسة الشباب مجلةتحت عنوان "إشراقة " ب أسبوعى يكتب فى الصحافة وله باب -17

 هرام.  األ
 

 ىـاج الفنـاإلنت

 والعربى والدولى منها: عمال فنيا مسرحيا على المستوى المحلى  50أخرج وأشرف ألكثر من   
المشاركة فى الورشة التدريبية الفنية العداد الفريق المحور" العربى األول للمسرح  -1

 .2015المدرسى، الشارقة، 
اإلشراف العام على موسم الفنون المستقلة، المسرحى الخامس، قطاع شئون اإلنتاج  -2

 .2014يونيه  13 –فبراير  5الثقافى،  
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هرجان آفاق المسرحى، قطاع شئون اإلنتاج الثقافى، وزارة اإلشراف العام ورئيس م -3
 .2013الثقافة، الدورة الثانية، عام 

اإلشراف العام على اإلحتفالية الدولية " سفينة النيل لشباب العالم " ساحة معبد الكرنك،  -4
 .2010اغسطس  8األقصر، 

ألقصر، بالتعاون بين " ساحة معبد الكرنك بالية "اليوم العالمى للفرانكونيةإخراج إحتفا -5
 .2012مارس  22الجمعية األفريقية، المجلس القومى للشباب و 

مهرجان الشباب العربى، المجلس القومى للشباب بالتعاون اإلشراف العام على إحتفالية  -6
 .2008اإلسكندرية، المدينة الشبابية بمع جامعة الدول العربية، 

 .2002ورة يوليو، وزارة الشباب، سنة على ث 50أخرج األولمبياد المصر" األول،  -7
ــة أخرج مسرحية " -8 المسرحية ب، كما شارك 1999عام البيت الفنى للمسرح، "  األم الخشبيــ

تونس قرطاج للمسرح، فى مهرجانى نيابوليس الدولى لمسرح الطفل، وأيضا مهرجان 
1999 . 

 .1995خرج مسرحية "رحلـة الحـالج"  لفرقة الغد للعروض التجريبية، أ -9
 

 اج العلمىـاإلنت
كتابا بين مؤلف ومراجعة وقصص لألطفال فى موضوعات  30أكثر من  أصدر

 الفنون، المسرح، ثقافة األطفال، والتنمية البشرية، منها:
 .2015"، الهيئة العربية للمسرح، الشارقة،  مدرسى رؤية مستقبليةالمسرح ال بحث " -1
 .2014رحنا، نشر بحث " فن الممثل عند زكى طليمات " جريدة مس -2
" جريدة  التعرف على ركائز منهج إيوجينيو باربا لتطوير حرفية الممثلنشر بحث "  -3

 .2013مسرحنا، 
، مترجم عن اللغة اإلنجليزية، العدد Children’s Drama أصدر كتاب دراما األطفال -4

 .2013، المركز القومى للترجمة، 2186
تأليف: لورانس   "Theatrical Managementمراجعة كتاب " اإلدارة المسرحية   -5

 .2012يحيى، مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى، على ترجمة الحسين رن، يست
 .2009ة واإلنترنت، دار الطالئع، صدر كتاب، مسرح الطفل بين الكالسيكيأ -6
 .2009دار المعارف،  ،"روبومغامرات صدر له مجموعة قصص للنشء، " -7
 .2008ظل العولمة " الدار المصرية اللبنانية،  أصدر كتاب " النجاح والتميز فى -8
 .2008قضايا وشخصيات" الدار المصرية اللبنانية، أصدر كتاب " التنوير ...  -9
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 تأليف: باميال هاورد، " ?What is Scenographyلسينوغرافيا ا" مراجعة كتاب  -10
 .2004 مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى، ترجمة: د.محمود كامل،

 .1996لكتاب، اصدر كتاب "  عبد التواب يوسف و مسرح الطفل العربى " هيئة أ-11
 

 المؤتمـــــرات والنـــــدوات 
 دولية منها:و محلية وعربية  مؤتمر وندوة 100شارك فى أكثر من 

المشاركة فى الملتقى العلمى األول، الدور المستقبلى للفنون فى القرن الحاد" والعشرين،  -1
 .2015، أكاديمية الفنون 

يونيو  3-1المشاركة فى مؤتمر المسرح المدرسى، الهيئة العربية للمسرح، الشارقة،  -2
2014. 

 .2013ديسمبر  21-14المشاركة فى المؤتمر األورومتوسطى للشباب، شرم الشيخ،  -3
أكتوبر  3-1المشاركة فى مؤتمر ثقافة مصر فى المواجهة، المجلس األعلى للثقافة،  -4

2013. 
بالتعاون بين  الثقافى الالماد" بمحافظة دمياط"التعريف بالتراث وة "المشاركة فى ند -5

 يوليو 12اليونسكو وبرنامج التراث األوربى المتوسطى باإلتحاد األوربى، القاهرة، 
2012. 

اإلشراف على الملتقى األول لشباب دول حوض النيل، المجلس القومى للشباب بالتعاون  -6
 .2011يوليو  15-9 فى الفترة من مع وزارة الخارجية،

وزارة األسرة ، المشاركة فى عضوية لجنة تقييم أبحاث المؤتمر الدولى، معا نتخذ القرار -7
 .2011والسكان بالتعاون مع اليونسيف، يناير 

 ،اإلطار األورومتوسطي األوروبي ضمن-المشاركة فى ورشة سياسات الشباب العربي -8
 .2010يونيو  3-1من الفترة خالل  –برعاية جامعة الدول العربيةشرم الشيخ 
 .2010يوليو  19-16 كامباال، أوغندا، ، "مؤتمر الشباب األفريقى" المشاركة فى

، شباب مصر: بناة مستقبلنا، معهد 2010المشاركة فى تقرير التنمية البشرية فى مصر  -9
(، UNDPبرنامج اإلنمائى لألمم المتحدة )التخطيط القومى بمصر بالتعاون مع ال

2010. 
جامعة الدول العربية، بيروت، بى" مشاركة فى "مؤتمر برلمان الطفل العر ال -10

2005. 
 .London ،2004 مؤتمر الدولى للسالم والرياضة، لندنالالمشاركة فى  -11
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" التجريب المسرحى على أساليب السرد الشعبى"، مهرجان القاهرة بحث المشاركة  -12
 .1994سبتمبر  3الدولى للمسرح التجريبى،  

بالتعاون مع وزارة  األلمانية (زايدل زهان)من خالل مؤسسة ورش عمل فى المشاركة  -13
 .1995لنشء والشباب، ابرامج  تطويرلذاعة والتليفزيون لى العاملين فى اإلإ اإلعالم،

 

 رجانات ـالمه
  :المشاركة فى العديد من المهرجانات المحلية والعربية والدولية منها

لعربى، زكى طليمات، المعهد العالى للفنون رئيس لجنة تحكيم مهرجان المسرح ا -1
 .2015المسرحية، أكاديمية الفنون، 

 .2015سبتمبر  21-4عضو لجنة تحكيم المهرجان القومى للمسرح المصر"،  -2
 .2014اإلشراف العام مهرجان الفنون المستقلة، قطاع شئون اإلنتاج الثقافى،  -3
 .2013نتاج الثقافى، اإلشراف العام مهرجان آفاق المسرحى، قطاع شئون اإل -4
 .2010 -2002رئيس لجنة العروض، مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى،  -5
 .2008، اب العربى، المجلس القومى للشبابرئيس اللجنة الثقافية والفنية، مهرجان الشب -6
 .2003عضو لجنة اختيار األفالم فى مهرجان القاهرة الدولى السابع لسينما األطفال،  -7
سبتمبر  23الى  12جان األردنى الخامس لمسرح الطفل العربى، من المهر عضو  -8

2002. 
 .2002عضو لجنة التحكيم فى مهرجان القاهرة الخامس لإلذاعة والتليفزيون، يوليو  -9

تونس،   رجان العربى لمسرح الطفولة قرطاجفى المهد المصر"" الوف"رأس -10
1999. 

   .1997ا، المشاركة فى مهرجان أفنيون المسرحى الدولى، فرنس -11

 الجـوائـز
جائزة وشهادات تقدير وخطابات شكر على المستوى المحلى والعربى  15حصل على أكثر من 

  :والدولى منها
 .2015شهادة تقدير للمشاركة "الملتقى العلمى العربى األول للفنون " أكاديمية الفنون،  -1
المصر""، وزارة شهادة تقدير للمشاركة "عضو لجنة تحكيم المهرجان القومى للمسرح  -2

 2015الثقافة، سبتمبر 
 .2014درع قطاع شئون اإلنتاج الثقافى، وزارة الثقافة،  -3
 .2014درع مسرح الميدان، البيت الفنى للمسرح، وزارة الثقافة،  -4
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 .2014شهادة تقدير، مسرح أوبرا ملك، البيت الفنى للمسرح،  -5
 .2013 ميدالية المركز القومى للمسرح والموسيقى، وزارة الثقافة، -6
 .2013درع الهيئة العامة لقصور الثقافة،  -7
خطاب شكر من وزارة األسرة والسكان واليونسيف، للمشاركة فى لجنة تقييم أبحاث  -8

 .Together take the decision  ،2011 المؤتمر الدولى، معا نتخذ القرار
 .2006درع المدير المتميز "المتميزون" ، وزارة الدولة للتنمية اإلدارية،  -9

 .2000درع، المهرجان الثالث لمسرح الطفل العربى،  األردن، سبتمبر  -10
 .2000الجائزة الفضية فى مهرجان القاهرة السادس لإلذاعة والتليفزيون، يوليو  -11
 .1999، جائزة الدولة التشجيعية فى الفنون  -12

 
 اإللكترونيلمزيد من المعلومات عن السيرة الذاتية يمكن زيارة الموقع 
Website: www.dr-abouelkhir.com 

Facebook: www.facebook.com/Dr.MAbouelkhir 
  ،،، هذا وباهلل التوفيق

http://www.dr-abouelkhir.com/
http://www.facebook.com/Dr.MAbouelkhir

