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 دولة الكويت

 فنان وباحث ومؤلف. -عبد العزيز عبد هللا المسلم 

 مجلس األمناء في مركز الكويت لتطوير العمل اإلنساني نائب رئيس

 

  لمؤهالت العلميةا

 حاصل على البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية . 

  العليا / لدراسة الماجستير في فلسفة الفنونحاصل على شهادة الدراسات . 

  حاصل على شهادة تدريب بـ "التوعية بنظام إدارة الجودة" وفقاً لمتطلبات المواصفات العالمية

 . 2011، في أبريل  ISO 9001 : 2008 للجودة
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 :الرؤية

 .إنسان ألنه اآلخر وقبول التعاون و المحبة قيم تسوده إنساني مجتمع

 

 : الرسالة

 معا نصنعه أفضل لغد األمل وبكل الحب بكل األرض على اإلنسان يحيا أن

 

 :االستراتيجية الغايات

 .قيمي وتعامل وفن أعالم خالل من علمية بمنهجية اإلنسانية القيم منظومة نشر

 .وطني فهو العالم في والمادية والوجدانية المعنوية االحتياجات تلبية

 

 :القيم منظومة

 البناء، منهج والعلم قيمة، أعلى االنسان فتقدير لذا إنسان لكل هللا من منحة لحياةا 

 .نعمل والعلم بالخلق

 دينية او عرقية او ةجغرافي حدود لها ليس اإلنسانية. 

 للتعاون اإلنسان آفاق تفتح عالمية لغة االبتسامة.  
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 الفن في خدمة العمل التطوعي

 

ومآسيه، وإن لم يكن الفن في يوم من األيام بمعزل عن المجتمع وآالمه    

كان قد ابتعد قليال في هذه األيام تحت سيطرة المادة والنظرة النفعية،إال ان 

بعض الفنانين مازالوا يؤثرون الرسالة المجتمعية واألهداف السامية للفن 

 على مجرد التسلية واإلضحاك وجمع المال.

 وشهرتهأعماله الفنية المسلم توظيف عبد هللا الفنان عبد العزيز لقد استطاع ف

، نسانيةلتكتمل رسالته الفنية واإلبداعية بأهدافها اإلخدمة المجتمع لة عالمياإل

بل ا، وتنموي اوأخالقي ابعدا قيميفلم يكتف أن تحمل أعماله الفنية التطوعية 

عمل على ممارسة العمل التطوعي قوال وفعال في مجاالت متعددة  سواء 

أو  لسوريا،المجاورة ة على طول حدود الدول غاثبمشاركته في حمالت اإل

في دار السالم في تنزانيا، فضال عن اإلسالمي عبد العزيز المسلم مركز بناء 

من خالل تعيينه نائب رئيس لم الكثير من الفقراء والمستضعفين أتخفيف 

دعمه المادي ونساني لتطوير العمل اإل مجلس أمناء مركز "مسار"

ليجسد  ،احتياجات الخاصة  وغيرهالسرطان وذوي االمرضى لوالمعنوي 

يضاهي به بريق الشهرة لألمل والحياة في ضمير الفنان، بذلك مفهوما جديدا 

ضواء، وليثبت لذاته ان األضواء والشهرة ليست وحدها فيها السعادة ، واأل

 .يضا في تشجيع ودعم اآلخرين حتى يرتقي المجتمعأ ةسعادلبل ا
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 التطوعي  أوال: النشاط

لى مخيمات الالجئين السوريين في األردن ولبنان إ اته المتكررةزيار ـ

توزيع بومدينة غازي عنتاب التركية ، لتخفيف معاناتهم من الجوع والفقر 

 مواد غذائية وطبية عليهم.
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 .لى وسائل اإلعالم المختلفةإين لنقل معاناتهم ئالالجمعايشة ـ  
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 لعالج الجرحى ى الجزيرة فشمست استئجار دور كامل في المساهمة في ـ 

 .السوريين في األردن المدنيين 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://almesallam.com/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a9-%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d9%81%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d8%ad%d9%89-%d8%a7%d9%84/
http://almesallam.com/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a9-%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d9%81%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d8%ad%d9%89-%d8%a7%d9%84/
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 فتتاح قسم ألمراض الكلى والغسيل الكلوي .اـ 
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ممن السوريين  لتركيب األطراف الصناعية لمساعدة المصابين  ـ افتتاح قسم

 فقدوا أطرافهم.

 

 

 

 

 

 

 



Page 10 of 54 لملمسابدالعزيز عبدهللا ع لفن في خدمة العمل التطوعيا     
 

الطلبة السوريين في المخيمات   ومساعدة ،مؤسسة التعليم فوق الجميع دعمـ 

 اإلنترنت. عن طريقالجامعة المفتوحة  عبرتطويرلمتابعة دراستهم 
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على الحدود جميع المراحل الدراسية في المخيمات ـ  المساهمة في دعم 

 التركية السورية.
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 ـ رعاية كبار السن في مخيمات الالجئين بتركيا.
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مدرسة األخالء ـ روضة وتعليم أساسي في جودة التعليم بـ اإلشراف على 

 األردن لتعليم الطالب السوريين.

 

 

 

 

 

 

 



Page 14 of 54 لملمسابدالعزيز عبدهللا ع لفن في خدمة العمل التطوعيا     
 

اجين من الشعب السوري تـ المساهمة في جمع  ما يقارب مليون دوالر للمح

 عبر تلفزيون الوطن.

ـ المشاركة في مشروع مؤتمر "علم" الدولي األول والذي من أهدافه عرض 

المأساة التعليمية ومخاطرها العميقة على المجتمع السوري واإلقليمي، ودعم 

مشاريع من هيئة "علم" لوجستيا وإعالميا وإيصال صوت األطفال 

   السوريين للعالم.  
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لدعمهم معنويا مع الالعب كية الترـ زيارة الالجئين السوريين على الحدود 

 العالمي عمر كاتونيه.
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ـ زيارة مركز الوسطية ومركز صويلح لرعاية األيتام باألردن، بهدف 

 دعمهم ومساعدتهم نفسيا وماديا ومعنويا.
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ـ زيارات ميدانية لمخيمات الالجئين السوريين في البقاع بلبنان واالطالع 

 على أحوالهم ودعمهم.  
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ـ تنظيم رحلة للفنانين بعنوان "قافلة سفراء الخير" إلى األردن لتقديم الدعم 

والعون لمستشفى المقاصد ومركز أيتام ماركا الشمالية ومركز أيتام مخيم 

  المحطة ومركز يزن التربوي ومخيم الحمرا. 
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 ـ المشاركة بقوافل الرحمة لمركز البقعة لالجئين الفلسطينيين في األردن

 ووقف الرحمة الخيري في لبنان
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 ـ اإلنفاق على خدمة القرآن الكريم تحفيظا وتعليما وطباعة ونشرا.
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 مجمع الرحمة التنموي في جيبوتي منها  ـ كفالة أيتام في شتى دول العالم

عن طريق لجنة وقرقيزستان البوسنة والهرسك  وعدد كبير من األيتام في

   مسلمي أوربا واألمريكيتين.
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المياه في قرية بقرقيزستان والتي تبرع بها وتوصيل افتتاح محطة لتحلية ـ 

 بالمملكة العربية السعودية. يأهل منطقة الزلف
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ومنها التطوع في تجسيد فيلم لطلبة  ،ـ دعم مشاريع الطلبة في الخارج

 أكاديمية نيويورك.
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باسم عبد العزيز عبد هللا المسلم في دار السالم ـ التبرع ببناء مركز إسالمي 

 يضم مسجدا ودارا لأليتام ومرفقا تعليميا. بتنزانيا،
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 ـ بناء مسجد مع مرفقاته في مملكة تايالند.
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ـ دعم مادي لمركز الوسطية اإلسالمي في األردن لتيسير رحلة عمرة لأليتام 

  ، ممن يحفظون القرآن.وأمهاتهم
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 ودعم نزالء مستشفى سرطان األطفال في الكويت .ـ زيارة 
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حتياجات الخاصة وتقديم الهدايا والمساعدات العينية  ـ متابعة أحوال ذوي اال

 لهم في المناسبات واألعياد باستمرار.

 

 



Page 33 of 54 لملمسابدالعزيز عبدهللا ع لفن في خدمة العمل التطوعيا     
 

 ـ االطالع على أحوال دار المسنين ومن فيها من نزالء.
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بسداد المديونيات المتعلقة بذممهم والتي ـ المساهمة في اإلفراج عن السجناء 

 عليهم . حكامكانت وراء األ
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تطوع في تأليف وإنتاج وإخراج فيلم وثائقي عن تفجير مسجد الصادق بعد ـ 

الحادث اإلرهابي الذي تعرض له، حيث عرض في المسجد أثناء إعادة 

الجابر افتتاحه تحت رعاية صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 

 .الصباح

 

ـ تأسيس فريق بحثي بالتعاون مع الدكتور بشير صالح الرشيدي لتفعيل   

 الدراما التلفزيونية كأداة لنشر الوعي والتصدي لمرض السرطان نفسيا.

 

م تزكيته نائبا لرئيس مجلس األمناء لمركز الكويت لتطوير العمل اإلنساني تـ 

 )مسار(
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 :في العمل التطوعي واإلعالم الجديد : استخدام وسائل االتصال نياثا

إن العمل التطوعي يحتاج إلى التطوير والتجديد للتوافق مع أساليب الحياة 

الحديثة،  من أجل محاولة الوصول ومساعدة أكبر قدر من الناس واختصار 

العزيز قام الفنان عبد الوقت والجهد حتى تصل الرسالة بشكل أشمل. ولذلك 

 باآلتي. عبد هللا المسلم

وشراء حقوق أعمال فنية  Funcomـ ابتكار تطبيق إلكتروني أطلق عليه 

على  ذات قيم متميزة ومسرحيات تعليمية لألطفال لبثها مجانا

Itunes&Android األنترنت لنشر المعرفة من خالل عرضها على  قبل

 الترفيه للمساهمة في تحسين حياة الفرد والمجتمع.
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ـ تم إنشاء قناة عبد العزيز المسلم عبر اليوتيوب لنشر األعمال القيمية في 

 المسرح والتلفزيون.
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 ـ دعم مشاريع الشباب وخصوصا الموهوبين في الملتقى األول للطيران .
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الكويتية ودول مجلس التعاون المجهود الحربي للقوات المسلحة ـ دعم 

 الخليجي.
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من قبل رئيس الهيئة العامة للشباب  هـ تأسيس مسرح الشباب وتكريم

 والرياضية الشيخ فهد جابر األحمد الصباح بهذه المناسبة.
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ـ قيادة الحملة اإلعالمية لمشروع "عيالنا أملنا" لتنمية وتطوير قدرات الجيل 

 الجديد.
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 ::األعمال الدرامية والمسرحية التطوعيةثالثا

الفن ليس للتسلية فحسب، بل لقد آمن الفنان عبد العزيز عبد هللا المسلم بأن 

 الثقافية، ومن ثم فقد حاولهو جزء من منظومة المجتمع القيمية والفكرية و

 .الدرامية والمسرحية أهداف أوسع  هجاهدا أن تكون ألعمال

أعمال الخير والتطوع ومساعدة المحتاجين، وتقديم  هلقد وضع نصب عيني

العون للشباب والمساهمة في تقدم وتنمية المجتمع وبث روح اإليجابية بين 

بتأليفها أو إعدادها أو  ما، من خالل مجموعة من األعمال التي ق أفراده

   ، ومن هذه األعمال: إخراجها وتجسيدها كممثل

 

 المسلسالت التلفزيونيةأـ  

 :فريج صويلح

 عبدالعزيز المسلَّم   :تأليف

معالجة الفجوة بين األصالة والمعاصرة، وتعزيز مفهوم الوسطية لدى 

األفراد و المجتمعات، والتأكيد على الترابط األسري وصلة األرحام، و 

التحلي بمكارم األخالق، والدعوة لالقتصاد واالدخار والعمل الحر لدى 

 . رضومكافحة الفقر والم الشباب

 -علي المفيدي  -غانم الصالح   -إبراهيم الصالل  -بطولة : خالد النفيسي 

نصر  -أحمد السلمان  -سمير القالف  -انتصار الشراح  -عبدالعزيز المسلم 

 حماد 
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 :عتيج الصوف

 عبدالعزيز المسلَّم  :تأليف 

تعزيز مفهوم العمل المؤسسي ونبذ الفردية وتشجيع السياحة المحلية 

جية وتحقيق عائد مجتمعي واقتصادي، والمساهمة في رفع الناتج والخلي

الوطني واالنطالق للعالمية، وتشجيع األسر المنتجة على إدارة مشاريعهم 

، وتوفير وتمكين المجتمع الخاصة دون اقتراض، واالنطالق بها للعالمية

 فرص عمل.

عبدالعزيز المسلم  -علي المفيدي  -غانم الصالح   -بطولة : إبراهيم الصالل 

 هبة سليمان  -نصر حماد   -أمل عباس  -أحمد السلمان  -انتصار الشراح  -

 :مسك وعنبر

 عبدالعزيز المسلَّم   ك:تأليف

تحارب كل حلقة منها الفساد، وتمكن الفرد تنشر المعرفة و حلقات منفصلة

ظواهر االجتماعية واألفكار والسلوكيات والعادات الدخيلة من مواجهة ال

 على الفرد و المجتمع .

 -انتصار الشراح  -عبدالعزيز المسلم  -غانم الصالح  -بطولة : سعد الفرج 

محمد  -عبدهللا الباروني  -إلهام الفضالة    هبة الدري  -سمير القالف 

 طي جمال الش -مشعل الشايع  -سلمى سالم  -الشعيبي 
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 :ينور عين

 عبدالعزيز المسلَّم  :شراف العام القصة واإل

قصة اجتماعية تبرز الفجوة بين الشكل والمضمون لدى المرأة الخليجية 

المعاصرة وهي تختار شريك حياتها، كما تحث على حسن الخلق وتمكين 

 الرجال والنساء من بناء أسرة ناجحة .

حسين المنصور  -عبدالعزيز المسلم  -جاسم النبهان  -بطولة : أحمد الصالح 

سلمى سالم  -شهاب جوهر  -عبدالعزيز الحداد  منى شداد   إيمان القصيبي  -

 زينة كرم  -

 :الثمن

 عبدالعزيز المسلَّم  :ـ األبحاث والقصة ف العام اشراإل

النساء ألسباب مالية، تسليط الضوء على ظاهرة ارتفاع عدد السجينات من 

وتعثر سداد الديون وفوائدها  والكفاالت وتوكيل غير األكفاء، وتمكين المرأة 

السجينة من التعايش مع المجتمع بعد خروجها من السجن ، ونشر الوعي 

المالي والقانوني بين النساء لتحسين حياة األسر ومكافحة الفقر وضياع أبناء 

 السجينات.

لمياء  -مشاري البالم  -منى شداد  -صالح المال  -بطولة : عبدالعزيز المسلم 

عبدهللا  -ناصر كرماني  -ليلى السلمان  -شيماء علي أميرة محمد  -طارق 

 عبدهللا بهمن   -عمر اليعقوب  -الباروني 
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 :وتستمر األيام 

 عبدالعزيز المسلَّم  :شراف العامالمعالجة الدرامية واإل

مكافحة مرض األورام الخبيثة، وتمكين المصاب بهذا المرض نفسياً 

لمواجهة مراحل المرض  والتصدي له بكل إيجابية، ونشر الوعي لتعزيز 

 ثقافة األسرة تجاه هذا المريض ودورها اإليجابي في مراحل الشفاء . 

 -عبير أحمد  -عبدالعزيز الحداد  -حسين المنصور  -بطولة : هدى الخطيب 

منى  -عمر اليعقوب  -عبدهللا الباروني  -مرام  -شيماء علي  -اري البالم مش

 عبداألمام عبدهللا  -حسين  باإلشتراك مع أحمد الصالح 

 

 :ول أاللي ماله 

 عبدالعزيز المسلَّم   :القصة واإلشراف العام 

دعم المشاريع الصغيرة من خالل نشر الوعي لدى الشباب، وتمكينهم من 

إدارة مشاريعهم الخاصة والتصدي للتحديات التي تواجههم في سوق العمل، 

دورة في مفاهيم العلوم اإلدارية والتسويق وتفعيلها ضمن دراما  30أكثر من 

 حلقة .  30خليجية اجتماعية كوميدية على مدى 

 -هيا الشعيبي  -انتصار الشراح  -عبدالعزيز المسلم  -فرج بطولة : سعد ال

 .مبارك المانع
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 ب ـ األعمال المسرحية :

  :الستار

  اإلخراج المسرحي / عبدالعزيز المسلَّم  

 1990مارس  17مهرجان الكويت المسرحي الثاني 

فازت المسرحية بعدة جوائز وفاز المخرج عبد العزيز المسلم بجائزة أفضل 

في مهرجان الكويت المسرحي الثاني بجائزة  1990مسرحي لعام  مخرج

 .أفضل عرض مسرحي

فسرت الرؤية اإلخراجية دوافع الغزو والحروب وأثرها السلبي على األفراد 

والمجتمعات والعالم، وكان العرض قبل غزو دولة الكويت، ومثلت 

 .المسرحية بمهرجان القاهرة التجريبي بعد تحرير دولة الكويت

 

 

  :برشامة

 عبدالعزيز المسلَّم   :تأليف

التعليم يربي الصدق مع النفس ومع المجتمع، وهما من أسباب سعادة اإلنسان 

.. دعوة للتعليم الصحيح وطرح أسباب الغش بجميع أنواعه وخطره على 

المجتمع بدءاً من الغش بالتعليم من خالل الورقة الصغيرة )برشامة( التي 

باالختبارات، وانتهاًء بالوصول لمناصب يستحقها من يخفيها بعض الطلبة 

  .هو أكفأ منه

  إبراهيم السالم -أحمد السلمان  -بطولة : عبدالعزيز المسلَّم  



Page 48 of 54 لملمسابدالعزيز عبدهللا ع لفن في خدمة العمل التطوعيا     
 

  غلطة كمبيوتر

 عبدالعزيز المسلَّم   :تأليف وإخراج

  تحاد الوطني لطلبة جامعة الكويتاال -جامعة الكويت 

 

لعقلية الفرد وثقافتة وفلسفته في الحياة الحاسوب ما هو إال ترجمة وانعكاس 

و العمل، وتطور الحواسيب من تطور علوم الفرد والمجتمع، والمسرحية 

 .نشر للمعرفة الحديثة وتمكين المجتمع

 هالو بانكوك

 عبدالعزيز المسلَّم   :تأليف 

التصدي لظاهرة الزواج بالخارج وأبناء دول مجلس التعاون في شرق آسيا 

في الجنسية والجوازات، وظاهرة هجرة كبار السن من غير المسجلين 

المتقاعدين لشرق آسيا بحثا عن السعادة الموهومة، ودعوة للترابط األسري 

والزواج الناجح بدال من العالقات الوقتية الخاطفة، والتصدي آلفة 

 .المخدرات، والبحث عن طرق السعادة الحقيقية للفرد والمجتمع

 -صالح حمد  -محمد السريع  -عبدالعزيز النمش  - بطولة : ابراهيم الصالل

  ولد الديرة -عبدالعزيز المسلم  طارق العلي 
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  FREE KUWAITفري كويت

 عبدالعزيز المسلَّم   :تأليف

مبادرة لتشغيل المسرح في دولة الكويت بعد التحرير مباشرة حيث تطوع 

دمار الذي لحق به الفنان عبدالعزيز المسلَّم  بتصليح مسرح الدسمة من ال

وقدم  مع مجموعة من  1991جراء الغزو الغاشم، وأعاد تشغيله في إبريل 

المتطوعين أول مسرحية بعد تحرير دولة الكويت ) الكويت الحرة ( رسالة 

 .شكر للعالم لتحرير دولة الكويت ودعوة للفرح والبناء واالستمرار

 -فرقة البدور الكويتية  -هاني المطر  -عادل البرجس  -بطولة : حمد ناصر 

 . متطوعين من الصامدين في دولة الكويت

 :عاصفة الصحراء

 عبدالعزيز المسلَّم   :القصة واإلخراج

ثاني مسرحية كويتية بعد تحرير دولة الكويت، وثقت المسرحية بطوالت 

وشخصيات أهل الكويت ومقيميها الشرفاء أثناء الغزو الغاشم على دولة 

المسرحية بأحداثها جهود أبناء الوطن بالداخل والخارج الكويت، وتسجل 

ووحدة الصف و العمل على تحرير دولة الكويت، كما تسجل إنجازات 

وبطوالت دول مجلس  التعاون الخليجي والدول العربية واإلسالمية والدول 

 .الصديقة من شرفاء العالم الذين ساهموا في تحرير دولة الكويت

  طارق العلي -عبدالعزيز المسلَّم   -مريم الغضبان  -الصالل بطولة : إبراهيم 
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 :أعبيد في التجنيد

 عبدالعزيز المسلَّم   :تأليف

العلوم العسكرية والتجنيد اإللزامي والدفاع ب لالهتماممسرحية وطنية تدعو 

عن الوطن وكرامة المجتمع في حال حدوث خطر، والتضحيات ذات النتائج 

 .اإليجابية

 -خالد العبيد -محمد السريع  -حياة الفهد  -:مريم الغضبان بطولة 

عبدالرزاق  -عبدالناصر درويش  -عبدالرحمن العقل عبدالعزيز المسلَّم  

  فيصل بوغازي -الخلف 

 :مصاص الدماء

  عبدالرحمن المسلَّم   -عبدالعزيز المسلَّم   :تأليف وإخراج 

وثيمة الثأر الناتج عن  قصة حب رومانسية قدمت قيمة التضحية واإليثار

الظلم لنبذ الطرق غير المشروعة الستعادة الحق، كما سلطت الضوء على 

 .الجوانب القيمية، ودعت إلصالح الذات والمجتمع

  جمال الردهان -باسمة حماده  -عبدالعزيز المسلَّم   -بطولة : علي المفيدي 
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 :البيت المسكون

 عبدالعزيز المسلَّم   :تأليف وإخراج 

، عرضت وتمكين أبنائه السكن واستقرار األسرة من استقرار المجتمع

ظاهرة الطالق وتعدد الزوجات وضياع األبناء، المسرحية أزمة السكن و

ودعت للترابط األسري، والتحذير من اختراق أي قوى خفية واستغالل 

 .التفكك األسري لتحقيق مآربها

 -هيا الشعيبي  - ةباسمة حماد -بدالعزيز المسلَّم  ع -بطولة : غانم الصالح 

 . أحمد السلمان

 

 :2البيت المسكون 

 عبدالعزيز المسلَّم   :تأليف وإخراج

استغالل قوى خفية للتفكك األسري الناتج عن الطالق وتعدد الزوجات الذي 

من شأنه أن يؤثر على تفكك المجتمع، وعبث األيادي الخفية في شؤون 

  .مما يشكل خطراُ عليها وعلى المجتمعاألسرة 

  سعيد المال -نتصار الشراح ا -عبدالعزيز المسلَّم   -الصالح بطولة : غانم 
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 :سوق شرق

  عبدالعزيز المسلَّم   :تأليف

نبذ األفكار والسلوكيات الدخيلة على المجتمع، ووسطية واعتدال اآلباء 

وتعزيز الموروث الشعبي واألجداد وانفتاحهم على األسواق العالمية، 

والعادات والتقاليد، والتأكيد على دور التجار الرائد في بناء مجتمعاتهم وحفظ 

 .حقوقهم ضمن االتفاقيات الدولية للتجارة لضمان التنمية المستدامة للمجتمع

  نتصار الشراحا -عبدالرحمن العقل  -بطولة : عبدالعزيز المسلَّم  

 

 :صفارة إنذار

 عبدالعزيز المسلَّم   :تأليف وإخراج

دعوة المجتمع للتقدم العلمي وبناء أول محطة عربية إلطالق الصواريخ إلى 

 .الفضاء

 .قصة إطالق أول صاروخ عربي إلى القمر دعوة لنعيش حلم القوة العلمية

إبراهيم  -علي السميري  -حسن اإلبراهيم  -بطولة : عبدالعزيز المسلَّم  

 القطان
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 :ينانوة الفريج

  عبدالعزيز المسلَّم   :تأليف وإنتاج

تقديم نماذج لنبذ الفكر الشيطاني الدخيل على المجتمع والمساهمة في الحد 

 .من ظاهرة التطرف واإلدمان على المخدرات وتغيير الخلقة

زهرة  -عبدالعزيز المسلَّم   -علي المفيدي  -بطولة : إبراهيم الصالل 

 .بوعابدحمد العماني عبدهللا  -الخرجي 

 

 :الزوج يريد تغيير المدام

  عبدالعزيز المسلَّم   :تأليف وإخراج وإنتاج

تصدت المسرحية لمروجي فكر التغيير الذي اجتاح بعض الدول العربية، 

وبينت المسرحية األضرار الجسيمة لضياع األمن واالستقرار ومكتسبات 

 .الشعوب

زوجته وأبنائه ثم جاء ذلك من خالل قصة عائلة حافظ رب أسرتها على  

جاء الدور على األبناء لبر والديهم وتوحيد كلمتهم و نبذ أي أفكار دخيلة 

 .تعبث في استقرار أسرتهم الواحدة

  شيماء علي -إلهام الفضاله  -جمال الردهان  -بطولة : عبدالعزيز المسلَّم 
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 :ليلة رعب

 عبدالعزيز المسلَّم   :تأليف وإخراج وإنتاج

من حياة اإلنسان ودوره الرائد في هذه الدنيا،  ودعوة للبناء إبراز الهدف 

واالستقرار والحفاظ على الفرد واألسرة والمجتمع ضمن منظومة علمية 

 .يحكمها حسن الخلق

  هبه الدري -باسمة حماده  -عبدالرحمن العقل  -بطولة : عبدالعزيز المسلَّم  

 

 :مثلث برمودا

 عبدالعزيز المسلَّم   :قصة وإخراج 

العلم بين النظرية والتطبيق، من خالل رؤية بعض المشرعين والتنفيذيين من 

الناجين من كارثة تحطم طائرة وفد مؤتمر التنمية بعد سقوطها في مثلث 

برمودا.. هل يتفقون على بحث وسيلة  النجاة؟ وهل يتمكنون من صناعة 

 سفينة لنجاتهم ؟

 البالممشاري  - الردهانجمال  - الشراحانتصار  - لَّم  عبدالعزيز المس :بطولة

   

 


