
 

 

 

 يوسف الحمدان: االسم
 

 المؤهالت: 
 م.9191أدب ونقد من المعهد العالي للفنون المسرحية بدولة الكويت،  خريج -

 دبلـــــوم تربيــــــة. -

 

 المســـرح مجال التأليف:

 

 نبذة عن المؤلف:

م، باحث ومؤلف مسرحي.  يشغل حالياً وظيفة رئيس مجموعة 9191من مواليد البحرين عام 

الشباب بإدارة الخدمات الطالبية بوزارة التربية والتعليم.  وقد اهتم بالمجال  رعاية الطلبة

المسرحي فاخرج أول مسرحية صوتية تقدم في البالد بعنوان )ميالد شمعة( وهي من تأليفه أيضا.  

 كما ألف واخرج أول مسرحية صامتة في البحرين بعنوان )القبضة(.

 

حية المحلية والعربية والدولية.  ونشرت له دراسات شارك في العديد من المهرجانات المسر

مسرحية في دوريات عربية. وينشر حالياً دراسات ومقاالت مسرحية وثقافية في عدة مجالت 

منها: الرافد األمارتية، نزوى العمانية، والمسرح المصرية، والفنون الكويتية، والدوحة، إضافة 

 ية.  وقد وثقت تجربته النقدية في قاموس المسرحيينإلى الملحق الثقافي بجريدة الوطن البحرين

العالمي بالمعهد العربي التابع لليونسكو.  وهو عضو تحكيم للنصوص المسرحية الخليجية 

 والعربية، وكتب مجموعة من النصوص المسرحية الموجهة لألطفال .

 

 

 العضوية:



 .عضو مؤسس مجلس إدارة لنادي اإلعالم الطالبي البحريني 

  مؤسس لنادي الصحافة البحريني الذي اشهر مؤخراً .عضو 

 .عضو مؤسس بمسرح الصواري 

 .عضو بأسرة األدباء والكتاب البحرينية 

 .عضو لجنة تقييم النصوص اإلذاعية بإذاعة البحرين 

 .عضو مؤسس لمهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما 

 .عضو بجمعية الصحفيين البحرينية 

  العرب.عضو  باتحاد الصحفيين 

 .عضو  باالتحاد الدولي للصحفيين 

 .عضو مؤسس في تجمع النقاد العرب 

 .عضو في نادي البحرين للسينما 

 

 وسمة:التكريم والجوائز واأل

  م.0292حاز على جائزة طارق المؤيد للعمل اإلعالمي المتميز في أغسطس 

 القنديل حاز على جائزة التأليف المسرحي في مهرجان الشارقة المسرحي عن مسرحية. 

  حاز على جائزة التأليف المسرحي األولى في مسابقة التأليف المسرحي التي تنظمها وزارة

 عن مسرحيته )بروفة أولى(. 0292الثقافة في سبتمبر 

  فاز فلمه كاميرا بالجائزة الذهبية في مهرجان القاهرة لإلذاعة والتلفزيون العربي عام

 م.0222

 ثاني في مهرجان األيام الثقافي بالبحرين.فاز فيلمه يوم اسود بالمركز ال 

  فاز برنامجه اإلذاعي )جسور الثقافة( بالجائزة الذهبية في مهرجان اإلذاعة والتلفزيون

 م.0222الخليجي عام 

  فاز برنامجه اإلذاعي بشفافية بالجائزة الذهبية في مهرجان اإلذاعة والتلفزيون العربي

 م.0221بالقاهرة عام 

 

 :المؤلفات

 م.9119الجاثوم: ومسرحيات أخرى. البحرين،  -

 

 hamdan919@hotmail.comالبريد االلكتروني:  
 

mailto:hamdan919@hotmail.com

