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  المؤسسات المعنية بالمسرح في العراق ( :62)المحاضرة رقم 

 
مارست النشاط المسرحي في العراق فرق ومؤسسات ودوائر ومعاهد وكليات وكل منها  

تزاوله في ميدانه وصلتها به وحسب طبيعة أهدافها اال ان هناك مؤسسات حكومية كانت معنية 

 :بالنشاط المسرحي في العراق نذكر منها 

 : مصلحة السينما والمسرح .1

 0999لسنة ( 091)أسست هذه المصلحة وفق قانون مصلحة السينما والمسرح رقم 

وهي مرتبطة بوزارة اإلرشاد  10/02/0999 بتاريخ 282المنشور في عدد الوقائع العراقية 

ومهمتها إنتاج األفالم السينمائية بمختلف أنواعها وتشجيع اإلنتاج السينمائي الجيد وتهيئة 

وأنيطت إدارة المصلحة بمجلس . المنشآت والوسائل الضرورية لإلنتاج السينمائي والمسرحي

مدير العام رئيساً وستة أعضاء يكون إدارة مستقل في الشؤون المالية واإلدارية يتألف من ال

. أربعة منهم على األقل من الخبراء في شؤون السينما والمسرح والفنون األخرى ذات العالقة

وكان المدير العام واألعضاء في مجلس اإلدارة يعينون بقرار من مجلس الوزراء وان مدة 

 0991الفني مطلع العام  وقد باشرت مصلحة السينما والمسرح نشاطها. العضوية ثالث سنوات

وقد مرت المصلحة . وهي تعد أول دائرة رسمية مركزية تعنى بالفنون المسرحية والسينمائية

وذلك ( المؤسسة العامة للسينما المسرح)عبر مراحل عدة حيث صدر قانون خاص باستحداث 

تشكيالت  ومن(. دائرة السينما والمسرح)أبدل أسمها الى  0989وفي عام  0999أيلول  29في 

الذي تتفرع عنه الفرقة القومية للتمثيل التي أشرف عليها عدد من ( قسم المسارح)هذه الدائرة 

ويتبعه . الفنانين المعروفين وتتبع القسم ثالث فرق  تتوزع في محافظات البصرة واربيل ونينوى

الفنانين  الذي يعد حقال تجريبياً وقد جرت العادة على تقديمه عروض( منتدى المسرح)كذلك 

الذي حققه المنتدى تضمن عروضاً لفنانين معروفين في الحقل  0989الشباب، إال ان موسم عام 

المسرحي العراقي هم سامي عبد الحميد ومحسن العزاوي وسعدون العبيدي ووجدي العاني 

وكانت الفرق القومية للتمثيل قد ابتدأت مسيرتها أواسط الستينات، . عوني كرومي وغيرهم.ود

 .  0998بعد نتاجات أربعة أخرجها الفنان سامي عبد الحميد تشكلت الفرقة رسمياً عام و

 

 



 معاهد الفنون الجميلة في العراق: ثانيا  

أقدم معاهد الفنون الجميلة في العراق، في بغداد والموصل والبصرة والسليمانية،  فتحت

وكان يسمى آنذاك  0919عارف عام الذي أسسته وزارة الم( معهد الفنون الجميلة ببغداد)أقدمها 

( معهد الفنون الجميلة)تغير عنوانه وأصبح يعرف باسم  0991وفي عام ( المعهد الموسيقي)

وذلك بعد تأسيس فرع التمثيل واإلخراج وفرع الرسم والنحت والفخار فضالً عن فرع 

، 0998د عام  أما المعاهد الثالثة األخرى، فقد استحدثت بع.  الموسيقى الشرقية والغربية

 0999افتتح معهد في محافظة البصرة، وفي عام  0999ففي عام . وجميعها تتبع وزارة التربية

 .         0981تأسس معهد في محافظة نينوى، واستحدث المعهد الثالث في محافظة السليمانية عام 

في سنة معهد الفنون الجميلة في بغداد الى انه وتشير المعلومات المتوفرة عن تاريخ 

القسم المسائي بغية اعداد معلمين لتدريس الفنون الجميلة  تأسس قسم نهاري اضافة الى 0992

 عماده وليس المعهد كان في حينه الطلبة في قسم داخلي تابع الى العمادة الن في المدارس ويقبل

وات على ومدتها ثالث سن (اعدادية)الدراسة في القسم النهاري على مرحلتين  وقد كانت. ادارة

اما في القسم المسائي . سنوات لجميع فروع المعهد الفنية االقل وعالية مدة الدراسة فيها أربع

فرع التمثيل واالخراج والرسوم والنحت والفخار وثمانية سنوات لكل من  خمس سنوات لكل من

وفي . الموسيقى الشرقية وفرع الموسيقى الغربية وهو قسم مخصص للهواية او االحتراف فرع

عالوة على الفرع الفنية  تأسس في القسم المسائي ايضأ فرع الخط والزخرفة 0998سنة 

 . االخرى ومدة الدراسة فيه خمس سنوات 

بالتدريس في المعهد نجد واالجانب الذين سبق ان قامو  ومن بين أهم االساتذه العراقيين 

 :ما يأتي 

  آلة العود ـــــالسيد جميل بشير . 

  آلة العود ـــــالسيد منير بشير . 

  آلة العود ـــــالسيد غانم حداد . 

  آلة العود واالناشيد والموشحات وتاريخ الموسيقى الشرقية ـــــالسيد روحي الخماش. 

  ومن بين االساتذة االجانب نجد ما ياتي . ديمةآالالت العراقية الق ـــــالسيد هاشم الرجب: 

  تركي الجنسية رئيس فرع ومدرس آالت الكمنجه والطبور ـــــالسيد مسعود جميل. 

  مدرس آلة الكمنجة الشرقية ونظريات الموسيقى الشرقية ـــــالسيد احمد جودة جاغال. 

  يج واالمالءعربي الجنسية مدرس آله القانون والصولف ـــــالسيد لويس ناشد. 

  مدرس تاريخ موسيقى الغربية ونظريات الموسيقى الغربية ـــــالدكتور سهيل الهاشي. 
  مدرسة آلة البيانو ـــــالسيدة سلوى قنطار رحبان. 
  مدرسة آلة البيانو ـــــاالنسة بيا تريس اوهانيسان. 

 :ومن بين اهم اساتذة المسرح نجد ما يأتي 
  رئيس فرع المسرح ووكيل عميد المعهد ـــــالسيد حقي الشبلي . 
  مدرس االلقاء والتمثيل واالبتكار وتاريخ المسرح ـــــالسيد اسعد عبد الرزاق . 
  مدرس التمثيل وعلم وعلم النفس وعلم الهيئة المسرحية ـــــالسيد ابراهيم الخطيب . 
  مدرس تاريخ المسرح والمسرح المدرسي ـــــالسيد محمد امين توفيق. 



  مدرس المكياج واالبتكار والصامت والمسرح المدرس ـــــالسيد ناجي الراوي. 
  الصوت وااللقاء والتمثيل والمسرح المدرس ـــــالسيد وجيه عبد الغني. 
  مدرس التمثيل والمسرح المدرس ـــــالسيد سامي عبد الحميد. 
  مدرس لمادة التمثيل ـــــالسيد جعفر السعدي. 
 مدرس الصوت واالخراج ـــــريد السيد بدري حسون ف. 

 : ومن االساتذة في فرع الرسم نجد ما يأتي
  رئيس فرع ومدرس لمادة الرسم ـــــالسيد فائق حسن. 
  مدرس الرسم والمنظور ـــــالسيد اسماعيل الشيخلي 
  مدرس االنشاء التصويري ـــــالسيد فرج عبو النعمان. 

 :ومن االساتذة في فرع النحت والفخار 
 رئيس فرع النحت ومدرس النحت ـــــلسيد جواد سليم ا . 
  مدرس النحت وتاريخ الفن ـــــالسيد عبد الرحمن الكيالني . 
  مدرس النحت ـــــالسيد خالد الرحال . 

 .ومن االساتذة في فرع الزخرفة والخط العربي
  رئيس الفرع ومدرس الرسم والزخرفة ـــــالسيد عطا صبري . 

  مدرس لمادة الرسم ـــــالسيد خالد القشطيني . 

  مدرس لمادة الرسم ـــــالسيد هاشم الخطاط . 

  مدرس لمادة الرسم ـــــالسيد صادق الدوري . 

 :كلية الفنون الجميلة : ثالثا  

 التي تبناها الدكتور( أكاديمية الفنون الجميلة العليا)بدأت فكرة تأسيس  ،0998في عام 

األكاديمية، واختارت  0999 ـــــ 0998فأسست وزارة التربية في العام الدراسي خالد الجادر، 

على نهر دجلة مباشرة، وكانت  قرب مدينة الطب( باب المعظم)لها بناية تقع في منطقة 

ويدرس )، وقسم الرسم (فنون السينما والمسرح ويدرس)قسم السينما : قسمين فقط هما تظم 

على نهر دجلة ايضا  الى منطقة كورنيش االعظمية  البناية ولتثم تح ،(فنون الرسم والنحت

 وكانت تمنح شهادة الدبلوم العالي، ومدة الدراسة فيها ثالث سنوات. االقامة قرب مديرية

 . تقويمية

 : وتعاقب على إدارة األكاديمية في تلك الفترة كل من 

 . خالد الجادر. د .0

 . جاسم العبودي . 2

 . علي الزبيدي.د. 1

 . عزيز شالل عزيز. د. 9

كان  ، اذ0999ـــــ 0991وتخرجت أول دورة في أكاديميـــــة الفنون الجميلة في عام   

احمد البياتي، راسم  عادل داود سلمان التميمي، ضياء شهاب: ) خريجوا قسم السينما كل من

ن، نجيب رفائيل عربو، بسام فرج اوها عليوي الجميلي، امل علي ضياء الدين، فاروق كريكور

قحطان محمد احمد القيسي، روميو يوسف، محمد يوسف  هللا الوردي، عمانوئيل رسام يعقوب،



ليلى العطار، هاشم عزيز كرومي، سالم الدباغ، لطفي : )فهم  قسم الرسم اما خريجوا(. الجنابي

، 0999معة بغداد عام وألحقت بجا(. نجم الدين، علي طالب، يحيى الشيخ، بدري السامرائي

.. عبد العزيز الدوري، اذ تم تعيين حافظ الدروبي أول عميد لهاالدكتور وكان يرأس الجامعة 

أربع سنوات تمنح شهادة البكالوريوس، وصدر األمر الجامعي ذي  فأصبحت مدة الدراسة فيها

المسرحية  ونالفن)بتأسيس أكاديمية الفنون الجميلة بقسميها  9/9/0999في  (15866) الرقم

  (.والفنون التشكيلية

أوجب إصدار  ولم يتوافر كادر تدريسي يحمل شهادات عليا للتدريس في األكاديمية، مما          

، (أستاذ مساعد فن)، (أستاذ فن)تعليمات لمنح مدرسي معهد الفنون الجميلة ألقاباً فنية مثل

خدمة في دوائر الدولة لكل منهم، ، واعتماداً على سنوات ال(مدرس مساعد فن)، (مدرس فن)

إسماعيل الشيخلي، وفائق حسن، اللذان منحا لقب أستاذ فن، : منحوا األلقاب ومن أوائل الذين

  .فن وفرج عبو منح لقب أستاذ مساعد فن، وسامي عبد الحميد الذي منح لقب مدرس

 :لى النحو اآلتيوتشكل أول مجلس ألكاديمية الفنون الجميلة التابعة لجامعة بغداد ع     

 .رئيس المجلس    عميد الكلية( أستاذ مساعد فن)  السيد حافظ الدروبي ـــــ  .0

 .رئيس قسم الفنون التشكيلية(  أستاذ فن)  السيد إسماعيل الشيخلي ـــــ .2

 .رئيس قسم الفنون المسرحية( أستاذ مساعد فن) ـــــ السيد أسعد عبد الرزاق. 1

 (. أستاذ فن) ـــــ السيد فائق حسن. 9

 (. مدرس فن) ـــــ السيد جاسم العبودي. 9

 (. مدرس فن)السيد محمد غني حكمت ـــــ . 9

 . معاون العميد لشؤون الطلبة(  مدرس فن) ـــــ السيد سامي عبد الحميد. 9

 :  أما الرعيل االول للتدريسيين في الكلية، فقد تألف من

 :قسم الفنون المسرحية: أوال  

 . بدري حسون فريد . 0

 . سامي عبد الحميد. 2

 . جعفر السعدي. 1

 . إبراهيم جالل. 9

 . جاسم العبودي . 9

 :قسم الفنون التشكيلية : ثانيا  

 .  فائق حسن. 0

 . إسماعيل الشيخلي. 2

 . إسماعيل فتاح الترك . 1

 . فرج عبو. 9

 . محمد غني حكمت. 9

 . محمد الحسني .9

 . حافظ الدروبي. 9



 . خالد الجادر .8

 تم استحداث قسم 0982استحداث األقسام العلمية الواحد تلو اآلخر، في عام  توالى          

اإلذاعة  بتخصصاته السينما، عبد المرسل الزيدي . الفنون السمعية والمرئية برئاسة د

 0981وفي عام . أقسامها وتم توظيف عدد من األساتذة المصريين للتدريس في. والتلفزيون

والطباعي واألقمشة، ثم قسم التربية  استحدث قسم التصميم بتخصصاته الداخلي والصناعي

 .0999، وقسم الخط العربي والزخرفة عام 0988عام  ، والفنون الموسيقية0981الفنية عام 

. الثمانينات اواسط( كلية الفنون الجميلة)إلى ( أكاديمية الفنون الجميلة)تم تغيير اسم         

تضم البناية األولى الرئيسة   وتشغل حالياً ثالثة أبنية موزعة في منطقة الوزيرية والكسرة،

التشكيلية، والفنون السمعية والمرئية والتصميم، أما  فضالً عن أقسام الفنون( العمادة واإلدارة)

 وتضم( رفةالتربية الفنية والفنون الموسيقية والخط العربي والزخ)أقسام  البناية الثانية فتضم

 (. قسم الفنون المسرحية)البناية الثالثة 

وللكلية نصيب وافر في اغناء المواسم المسرحية في العراق بما تقدمه من عروض 

مسرحية يخرجها األساتذة، وهم فنانون معروفون مثل سامي عبد الحميد وبدري حسون فريد، 

البعض منهم الجوائز والشهادات ويمثل هذه العروض طلبة قسم الفنون المسرحية، الذين أحرز 

وذلك ضمن احتفاالت القطر بيوم المسرح العالمي التي تقام في اليوم . التقديرية ألدائهم الحسن

أعلنت الكلية عن إضافة دراسات  0999ومنذ عام . السابع والعشرين من شهر آذار كل عام

انين الذين قدموا رسائل حول عليا إلى منهاجها، وفي هذه الدراسات تخرج عدد غير قليل من الفن

 . جوانب متنوعة من الحياة المسرحية في العراق في ماضيها وحاضرها
 

، عمعان ،  2تعاريخ وسعائل االععالم فعي الععراق ،   : د سععد سعلمان المشعنداني .م.أ: المصدر 

 .   2112دار أسامة للنشر والتوزيع ، 

 


