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  السيرة الذاتية

  
  عدنان علي أحمد المشاقبة:    االسـم        - 
 األردن –الزرقاء :    مكان الوالدة   - 

  1972نيسان  24:    تاريخ الوالدة  - 

 أردنـي:    الجنسيـة     - 

 9721042160: الرقم الوطني    - 

 

 عنوانال

 .قسم الفنون المسرحية/ كلية الفنون والتصميم  -الجامعة األردنية  - 

 عمان - مملكة األردنية الهاشمية ال - 

 962779271732+:       الـهـاتـف   - 

 mash_ad@yahoo.com ;  mash.ad@hotmail.com :    بريد الكتروني - 

  
  جنبيةاأل اللغات

 )اللغة األم (اللغة العربية  - 

 جيد جدا: المستوى  ، استيعاب ، ، محادثة كتابة :اإلنجليزيةاللغة  - 

  
 مهارات الحاسوب

 وورد، أكسل، باوربوينت، أكسس، ون نوت: مايكروسوفت أوفيس - 

  أدوبي أكروبات - 
  

  المؤهالت العلمية
  .1990 العلميالفرع / العامة  الثانوية - 

 



2 
 

والفنون كلية التربية / قسم الفنون الجميلة) وٕاخراجتمثيل (في المسرح البكالوريوس درجة  - 
 .1994اليرموك  جامعة

الغنائية والصراع في المسرحية العربية ( درجة الماجستير في العلوم المسرحية - 
 .1996جامعة بغداد /  ، بأشراف األستاذ الدكتور عقيل مهدي يوسف)المعاصرة

، )النصيالمسرحي في ضوء المنهج التحليل ( والنقد المسرحيدرجة الدكتوراه في األدب  - 
 .2000جامعة بغداد /ل الزيديبأشراف األستاذ الدكتور عبد المرس

 

  والدراساتاألبحاث 
 الديمقراطي، ملتقى الشباب ليات اشتغال العالمات في فيلم دافنشي كودآدراسة سيميائية في  - 

 2007األردني بالتعاون مع مركز القدس للدراسات السياسية، 

األردني مهرجان ل، دراسة مقدمة في الندوة الفكرية لوأثرها في الطفل اإلعالممشاهد العنف في  - 
 2006لمسرح الطفل العربي الثامن، 

بدولة األمارات  االجتماعيينفي مجلة شؤون اجتماعية، الصادرة عن جمعية بحث منشور  - 
آليات وكيفيات توظيف (: ، بعنوانبالتعاون مع الجامعة األمريكية في الشارقةالعربية المتحدة 

 )التراث في النص المسرحي اإلماراتي

الرؤية السياسية (: ، بعنوانللبحوث اإلنسانية غزة  - مجلة الجامعة اإلسالميةفي بحث منشور  - 
 )ونوس سعد اهللاللقضية الفلسطينية في مسرح 

: بعنوان ) الجزء األول -المسرح األردني وجوه الواقع ومرايا األحالم( في كتاب بحث منشور  - 
 مفلح-الزيودي  محمود- بة هاشم غراي(االشتباك مع الواقع السياسي االجتماعي في نصوص 

 .2015 )البراري هزاع- العدوان 

المفارقة الدرامية : (بعنوان 2016، 2  عدد ،9 مجلد للفنون، ةياألردن المجلةبحث منشور في  - 
 )أنموذجا تطبيقيا) رسالة من جبل النار(في النص المسرحي األردني 

 2018، 1 العدد ، 45 المجّلد واالجتماعية، اإلنسانية العلوم/في مجلة دراسات بحث منشور  - 
 )المرأة في مهرجان المسرح األردني التاسعدور (: بعنوان

مرثية (عند مفلح العدوان  تقنيات المونودراما(: المجلة األردنية للفنون بعنوانبحث منشور  - 
 ))الوتر الخامس نموذجا

 األردنيدراسة بيبلوغرافية لمهرجان المسرح  - 
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  الخبرة العملية
  .21/10/2002 ولغاية 26/2/2001من  :اليرموكجامعة / غا في قسم الدراما محاضرا متفر  - 
 ولغاية 31/1/2010من  :االردنيةالجامعة / محاضرا متفرغا في قسم الفنون المسرحية  - 

28/4/2014.  
 .اآلنولغاية  28/4/2014من  :األردنيةالجامعة / في قسم الفنون المسرحية  اً مساعد اً استاذ - 

 2012/  2011- العام الجامعي  األردنيةالجامعة / الفنون والتصميممساعد عميد كلية  - 

 2016 -  2011 ممثال عن قسم الفنون المسرحية/ عضو مجلس كلية الفنون والتصميم - 

  2015/2016عضو مجلس الجامعة األردنية للعام الدراسي  - 

  2016 -  2014أمين سر منتدى النقد الدرامي  - 

 2016/2017الدراسي  عضو مجلس الجامعة األردنية للعام - 

   2018 – 2016نائب رئيس منتدى النقد الدرامي  - 
 2017/2018عضو مجلس الجامعة األردنية للعام الدراسي  - 

  -  2019نائب رئيس منتدى النقد الدرامي  - 

  
  :التالية القيام بتدريس المواد الدراسية

  وتفسير النصوصتحليل  - 1
 المدخل إلى الدراما - 2
 درامانظريات ال - 3

 )إجباري كلية( ميالتذوق الدرا - 4

 مسرح الطفل - 5

 1تاريخ المسرح   - 6

  2تاريخ المسرح  - 7

 )إجباري كلية( مقدمة في المسرح - 8

 تحليل النص المسرحي  - 9

 جماليات المسرح - 10

 المسرحي اإلعدادو فن التأليف  - 11

 )اختياري جامعة(التذوق الفني - 12

 نقد مسرحي  - 13
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 إضاءة/ 2تقنيات المسرح  - 14

 1 إخراج  - 15

 )جامعة ةإجباري(الثقافة الوطنية - 16

 )اختياري جامعة( ذوق الفنونت - 17

 )بحث ورؤيا وخطة عمل(1مشروع تخرج  - 18

  )تمثيل وٕاخراج( 2مشروع تخرج  - 19
  

  :االجتماعيةالنشاطات 
 

  .2000 – 1994عضو رابطة الفنانين األردنيين  - 
  - 2001عضو نقابة الفنانين األردنيين  - 

 2001 عضو مؤسس لفرقة طقوس المسرحية - 

  -  2013 عضو منتدى النقد الدرامي - 

  
 

  :وعضوية اللجان الفنيةو الثقافية النشاطات األعمال و 
  
محكم معتمد لدى عدد من المجالت العلمية المحكمة والمتخصصة بالفنون والعلوم  - 

 االنسانية واالجتماعية
رابطة الفنانين /المشاركة في لجنة الندوات في مھرجان مسرح الشباب األردني الرابع  - 

 . 7/8/1995ولغاية   22/7/1995األردنيين في الفترة من 

-10 وزارة الثقافة/  األول جنة تقييم التجربة لمھرجان مسرح الھواةلل ارئيسالعمل  - 
18/5/2001 . 

األردن  –جامعة جرش / العمل عضوا في لجنة تحكيم مھرجان المسرح الكوميدي الثالث - 
1 -12/4/2001 . 

-5وزارة الثقافة  /المشاركة في عضوية لجنة الندوات لمھرجان مسرح الھواة الثاني - 
20/5/2002. 

 20وزارة الثقافة في الفترة من / المشاركة في مھرجان مسرح الشباب األردني التاسع  - 
 . 27/11/2004ولغاية 



5 
 

 –المملكة األردنية الھاشمية /وزارة الثقافة  - رئيس فرقة طقوس المسرحيةل انائبالعمل  - 
 .2008ولغاية  2006عمان 

وزارة الثقافة  - )دورة مؤاب(عشيات طقوس المسرحي األول مدير مھرجان ل انائبالعمل  - 
 .2008عمان  -المملكة األردنية الھاشمية /

العمل عضوا في لجنة قراءة النصوص المقدمة للمشاركة في الموسم المسرحي لعام  - 
 . 16/5/2005وزارة الثقافة  2005

ح الجامعي العربي العمل عضوا في لجنة تحكيم مھرجان جامعة فيالدلفيا التاسع للمسر - 
 . 30/4/2010- 25األردن للفترة / عمان

 .ولمدة أسبوع  2010/  6/ 28التكليف بالقيام بأعمال رئيس قسم الفنون المسرحية من  - 

 . 31/8/2010العمل عضوا في لجنة مقابلة الطلبة الجدد في قسم الفنون المسرحية  - 

 . 2010/  12/  21م العمل عضوا في اللجنة االجتماعية لكلية الفنون والتصمي - 

 .ولمدة أسبوع  2011/  4/ 19التكليف بالقيام بأعمال رئيس قسم الفنون المسرحية من  - 

الجامعة /العمل عضوا ممثال لقسم الفنون المسرحية في مجلس كلية الفنون والتصميم  - 
 . 9/10/2013األردنية 

ألردنية اعتبارا من الجامعة ا/العمل مساعدا لعميد كلية الفنون والتصميم لشؤون الطلبة - 
 . 2011/2012وحتى نھاية العام الجامعي  18/9/2011

، تحت عنوان ھرجان المسرح األردني الثامن عشرالمشاركة في الندوة الفكرية لم - 
 . 11/2011/ 24 - 14 األردن/في عمان) مسرح المستقبل تغيرات وتصورات(

 . 7/12/2011ردنية العمل مقررا للجنة انتخابات مجلس اتحاد طلبة الجامعة األ - 

/  1/  26ولغاية  2012/  1/ 22التكليف بالقيام بأعمال رئيس قسم الفنون المسرحية من  - 
2012 . 

الجامعة األردنية بيوم المسرح العالمي /العمل رئيس لجنة احتفال قسم الفنون المسرحية - 
16/2/2012  

المسرحية التي تقيمھا العمل عضوا في اللجنة االستشارية العليا للمھرجانات والمواسم  - 
 . 2012المملكة األردنية الھاشمية للعام /وزارة الثقافة

العمل عضوا في اللجنة الفنية الخاصة بالمھرجانات والمواسم المسرحية التي تقيمھا  - 
 30/11/2012ولغاية  1/6/2012المملكة األردنية الھاشمية خالل الفترة –وزارة الثقافة 

. 
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في /في حقل اآلداب  2013م جوائز الدولة التشجيعية لعام العمل عضوا في لجنة تحكي - 
 .مجال النص المسرحي

الجامعة /العمل في لجنة تحكيم امتحان قدرات الطلبة الجدد في قسم الفنون المسرحية - 
 .6/8/2013األردنية 

الجامعة /العمل عضوا ممثال لقسم الفنون المسرحية في مجلس كلية الفنون والتصميم  - 
 . 9/10/2013األردنية 

 .ولمدة أسبوع  2014/  3/ 25التكليف بالقيام بأعمال رئيس قسم الفنون المسرحية من  - 

 . 5/5/2014العمل عضوا في لجنة تحقيق لقضية الطالب جمال معين رشيد  - 

 . 2016ولغاية  2014من األردن /عمان منتدى النقد الدرامي جمعية العمل أمين سر  - 

نقدي  بالمسرح األردني الحادي والعشرين بصفة معقالمشاركة لجنة الندوات لمھرجان  - 
 . 24/11/2014-14في الفترة من 

الجامعة األردنية / العمل عضوا في لجنة البحث العلمي في قسم الفنون المسرحية - 
28/1/2015. 

العمل رئيسا للجنة مقابلة وامتحان القدرات الفنية للطلبة المتقدمين للقبول على الدورة  - 
 . 15/2/2015الجامعة األردنية /الفنون المسرحية الشتوية في قسم

 .ولمدة أسبوع  2015/  2/ 18التكليف بالقيام بأعمال رئيس قسم الفنون المسرحية من  - 

المشاركة بصفة رئيس لجنة التحكيم للمسابقة الرئيسية لمھرجان الدن المسرحي بسلطنة  - 
 .2015/  4/  29ولغاية  22ُعمان من 

حقيق وتقصي الحقائق بموضوع السرقة التي حدثت في مسرح العمل عضوا في لجنة ت - 
 . 18/5/2015الجامعة األردنية /سمير الرفاعي

العمل مقررا للجنة امتحان القدرات الفنية ومقابلة الطلبة المتقدمين للقبول في قسم الفنون  - 
 . 12/8/2015المسرحية 

ني إضاءة وصوت العمل عضوا في لجنة المقابلة وامتحان المتقدمين إلى شاغر ف - 
12/8/2015 . 

 .ولمدة أسبوع  2015/  8/ 23التكليف بالقيام بأعمال رئيس قسم الفنون المسرحية من  - 

 15/9/2015العمل عضوا ممثال لكلية الفنون والتصميم في مجلس الجامعة األردنية  - 
 .ولمدة عام دراسي كامل

وزارة الثقافة في  -العمل عضو لجنة تحكيم مھرجان عمون لمسرح الشباب الرابع عشر - 
 . 7/10/2015ولغاية  4الفترة من 
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الجامعة األردنية /العمل عضوا في لجنة تطوير الخطة الدراسية لقسم الفنون المسرحية - 
3/11/2015. 

ي قسم الفنون العمل رئيسا للجنة إجراء المقابالت الخاصة بقبول الطلبة الجدد ف - 
 . 10/2/2016الجامعة األردنية / المسرحية

العمل عضوا في اللجنة االستشارية العليا للمھرجانات والمواسم المسرحية التي تقيمھا  - 
 . 2016المملكة األردنية الھاشمية للعام /وزارة الثقافة

 . 2016/  3/  13العمل مقررا للجنة خطة قسم الفنون المسرحية من تاريخ  - 

الفنون في مواجھة (ل عضوا في اللجنة العلمية لمؤتمر الفنون الدولي األول العم - 
 2016/  3/  14) اإلرھاب والتطرف

الجامعة األردنية /العمل مقررا للجنة الجودة والتطوير في قسم الفنون المسرحية - 
26/4/2016. 

رة الثقافة وزا - العمل عضوا في لجنة تحكيم مسابقة اإلبداع الشبابي على مستوى المملكة - 
24/8/2016. 

المملكة األردنية الھاشمية / المشاركة في مؤتمر النقد الدرامي األول المنعقد في عمان - 
 . 17/5/2016- 16في الفترة من ) صورة الطفل في الدراما العربية(تحت عنوان 

ضمن وز أعرض المسرحي الساحر لتقييمية لالندوة دراسة نقدية مقدمة في التقديم  - 
 2016-8- 28 بداع الطفوليمھرجان اإل

العمل عضوا ممثال عن قسم الفنون المسرحية في مجلس كلية الفنون والتصميم  - 
4/9/2016 . 

الجامعة األردنية للعام /العمل عضوا في لجنة التحقيق للطلبة في كلية الفنون والتصميم - 
 .6/9/2016بتاريخ  2016/2017الجامعي 

 .ولمدة أسبوع  2016/  9/ 20ن المسرحية من التكليف بالقيام بأعمال رئيس قسم الفنو - 

 25/9/2016العمل عضوا ممثال لكلية الفنون والتصميم في مجلس الجامعة األردنية  - 
 .ولمدة عام دراسي كامل

العمل متحدثا رئيسيا بورقة عمل في الندوة التي أقامتھا جمعية النقاد األردنيين ومنتدى  - 
الفن ( افة في المركز الثقافي الملكي تحت عنوان النقد الدرامي بالتعاون مع وزارة الثق

 . 8/10/2016بتاريخ ) واألدب بين المجاملة والنقد

الجامعة األردنية / إلقاء محاضرة عن كيفية وأھمية المسرح في المدرسة النموذجية - 
15/11  /2016. 
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ألردن ا/ عمان -وزارة الثقافة/ العمل رئيسا للجنة الثقافية لمھرجان األردن المسرحي  - 
16/11 /2016 . 

 .ولمدة أسبوع  2016/  11/ 22التكليف بالقيام بأعمال رئيس قسم الفنون المسرحية من  - 

، ضمن مھرجان الدن "تقنيات مسرح الشارع" العمل مدربا لورشة تدريبية بعنوان  - 
 .4/12/2016سلطنة ُعمان / العربي األول مسقط

( 2017األردن من /تدى النقد الدرامي عمانالعمل نائبا لرئيس الھيئة اإلدارية لجمعية من - 
 ) .2019ولغاية 

 .ولمدة أسبوع  2017/  1/ 09التكليف بالقيام بأعمال رئيس قسم الفنون المسرحية من  - 

العمل عضوا في لجنة تحكيم النصوص المسرحية المقدمة للمسابقة الفنية المنعقدة على  - 
 . 15/1/2017ھامش مؤتمر الفنون الدولي األول 

مل عضوا في لجنة تحقيق بتكليف مباشر من رئيس الجامعة األردنية بتاريخ الع - 
18/3/2017. 

 . 18/7/2017الجامعة األردنية / العمل مرشدا أكاديميا لطلبة قسم الفنون المسرحية - 

الجامعة األردنية /العمل عضو في لجنة الجودة وتطوير قسم الفنون المسرحية - 
9/8/2017. 

في ) 2017(بلة الطلبة المتقدمين لاللتحاق بدورة المسرح للعام العمل عضوا في لجنة مقا - 
 . 13/8/2017قسم الفنون األدائية بوزارة الثقافة 

العمل عضوا في لجنة مقابلة وامتحان القدرات الفنية لطلبة قسم الفنون  - 
 . 21/8/2017الجامعة األردنية /المسرحية

عته من مختلف الجامعات األردنية العمل عضوا في لجنة تقييم المشاريع الفنية ومتاب - 
 . 14/9/2017) كادبي(والمقدمة لصندوق الملك عبد هللا الثاني للتنمية 

  10/10/2017العمل عضوا ممثال لكلية الفنون والتصميم في مجلس الجامعة األردنية  - 
 .ولمدة عام دراسي كامل

الرابع والعشرين، الندوة الفكرية لمھرجان األردن المسرحي  العمل مديرا للندوات في - 
 .2017 -11- 19" المسرحفي ية جالدراماتور"بعنوان 

 .22/1/2018العمل عضوا في لجنة امتحانات القبول لقسم الفنون المسرحية  - 

) 2017/2018(العمل عضوا في لجنة التفوق الفني للجامعة األردنية للعام الجامعي  - 
 . 1/2/2018الدورة الشتوية 
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وزارة -واختيار مدرسي المسرح في مديرية تدريب الفنون العمل عضوا في لجنة مقابلة - 
 . 5/2/2018المملكة األردنية الھاشمية بتاريخ /الثقافة

في دولة األمارات العربية ) شھادات نسوية: المسرح حياة(المشاركة في البرنامج الثقافي  - 
 . 2018/  22/3- 15، خالل الفترة من المتحدة

النقد ( تحت عنوان  28رجان أيام الشارقة المسرحية المشاركة في الملتقى الفكري لمھ - 
 . 2018مارس  -23إلى  13في الفترة من ) الترجمة والتثاقف: المسرحي العربي

ضمن " نص العرض بين المؤلف والمخرج "ورشة تدريبية بعنوان مدربا لعمل ال - 
 .2018 فعاليات مھرجان عمون لمسرح الشباب الدورة السابعة عشرة

 . 2018لعام  وزارة الثقافة/ للجنة التحكيم لمھرجان مسرح الطفل األردني العمل رئيسا - 

 كلية الفنون والتصميم/ المسرحية الفنون قسم خطة وتدقيق مراجعة في المساھمةالعمل و - 
 . 12/2/2019_اإلنجليزية باللغة

 . 19/2/2019_ العمل عضوا في لجنة امتحانات القبول لقسم الفنون المسرحية  - 

_ لطلبة قسم الفنون المسرحية) 2(وا في لجنة مناقشة مشاريع التخرج العمل عض - 
27/3/2019 . 

 . 11/4/2019 كلية الفنون والتصميم/ العمل مرشدا أكاديميا لطلبة قسم الفنون المسرحية - 

 . 11/4/2019 _المسرحية الفنون لقسم العلمي البحث العمل عضوا في لجنة - 

النتخابات مجلس اتحاد طلبة الجامعة األردنية  العمل عضوا في لجنة االقتراع والفرز - 
15/4/2019 . 

  
  
   

  في مجال التعليم الجامعي التدريبية الدورات
 
الجامعة األردنية /اتجاھات حديثة في التدريس، مركز االعتماد وضمان الجودة  -1

24/5/2017. 

كيف تزيد من معدل االستشھاد ببحوثك العلمية، مركز االعتماد وضمان الجودة  -2
 01/10/2018الجامعة األردنية /

واألجھزة الذكية ) كليكرز(استخدام أنظمة االستجابة الصفية : التعلم االلكتروني المتقدم -3
 .20/10/2018الجامعة األردنية /في التدريس، مركز االعتماد وضمان الجودة 
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الجامعة األردنية /تعليم مھارات التفكير الناقد، مركز االعتماد وضمان الجودة  -4
23/10/2018 

 Conducting A Quiz In)إجراء االختبارات القصيرة من خالل نظام المودل -5

MOODLE)  13/2/2019الجامعة األردنية /، مركز االعتماد وضمان الجودة. 

مركز االعتماد وضمان  ،( Classroom Management) إدارة الصف وتنظيمه -6

 .28/2/2019الجامعة األردنية /الجودة 

 Using Social Media For)لتواصل االجتماعي في التعليم استخدام وسائل ا -7

Learning)  07/2/2019الجامعة األردنية /، مركز االعتماد وضمان الجودة. 

، مركز االعتماد  (Effective Communication Skills)مھارات التواصل الفعال  -8

 .20/2/2019الجامعة األردنية /وضمان الجودة 

الجامعة /، مركز االعتماد وضمان الجودة (Blended Learning)التعلم المدمج  -9

 .13/3/2019األردنية 

  
  :واإلذاعيةالمقابالت الصحفية والتلفزيونية 

حول ندوة فيلم  2007-2- 19بتاريخ  لقاء صحفي بجريدة الدستور مع طلعت شناعة - 
 .شيفرة دافنشي

ل ندوة فيلم حو  2007-2- 20لقاء صحفي بجريدة الرأي مع إبراهيم السواعير بتاريخ  - 
 .شيفرة دافنشي

حول  2010- 5-29لقاء صحفي بالملحق الثقافي لجريدة الرأي مع جمال عياد بتاريخ  - 
 .نظريات النقد المسرحي

المذيعة بيان البلوشي، حول ) برنامج من ُعمان( مقابلة تلفزيونية مع قناة ُعمان الثقافية - 
 . 2016 - 12 – 6 واقع المسرح الُعماني وتطلعاته 

تغطية حفل ختام أيام الشارقة برنامج ( الشارقة الفضائية ة تلفزيونية مع قناةمقابل - 
لشارقة المسرحية الدورة ، حول مهرجان أيام اريم سيف المعمري المذيعة) 28المسرحية 

28  ،23-8 - 2018 . 

المذيعة الصحفية غادة /برنامج كافيه شو ) فرنسا(مع راديو مونتي كارلو  إذاعيةمقابلة  - 
  .2018- 8-25حول نتائج مسابقة مهرجان مسرح الطفل األردني الرابع عشرخليل 

  
  :األشراف على مشاريع تخرج طالب الفنون المسرحية
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نص للكاتب المسرحي هزاع عن " قالدة الدم"بعنوان  مشروع تخرج الطالبة هبة القرعان - 
ج عملي والثاني إخراالبراري، وهو ينقسم إلى جزأن األول بحث نظري وٕاعداد للنص، 

  .لعرض مسرحي بكامل عناصره
حمدان ،  عن نص للكاتب جمال أبو" الخيط"تخرج الطالبة وعد الشوابكة بعنوان مشروع  - 

والثاني إخراج عملي لعرض  وهو ينقسم إلى جزأن األول بحث نظري وٕاعداد للنص،
 .مسرحي بكامل عناصره

نص الكاتب هاشم  عن" بيت العنكبوت"تخرج الطالب مؤيد الشوابكة بعنوان مشروع  - 
والثاني إخراج عملي  غرايبة ، وهو ينقسم إلى جزأن األول بحث نظري وٕاعداد للنص،

 .لعرض مسرحي بكامل عناصره

عن نص للكاتب يوجين " جونز اإلمبراطور"تخرج الطالب أحمد العوران بعنوان مشروع  - 
راج عملي والثاني إخأونيل ، وهو ينقسم إلى جزأن األول بحث نظري وٕاعداد للنص، 

 .لعرض مسرحي بكامل عناصره

عن نص " فصيلة على طريق الموت"الجراح بعنوان  أسامة تخرج الطالبمشروع  - 
، وهو ينقسم إلى جزأن األول بحث نظري وٕاعداد للنص،  تريسللكاتب الفونسو سا

 ..والثاني إخراج عملي لعرض مسرحي بكامل عناصره

عن نص من تأليف الطالبة دعاء " عةسب"تخرج الطالبة دعاء العدوان بعنوان مشروع  - 
، وهو ينقسم إلى جزأن األول بحث نظري وٕاعداد للنص، والثاني إخراج عملي العدوان

 .امل عناصرهكعرض مسرحي بل

 


