
ياسر بن حييى مدخلي

كـاتب وبـاحث ومـدرب مـسرح

مؤسس ورئيس جملس إدارة مجعية مسرح كيف التعاونية

2021( املركز الثاني)جائزة املسـرح والـفنون األدائية *

2018( املركز األول)جائزة الشـارقة للتأليف املسرحي *

l صلةمدير الكتابة بشركة

1436/ 2015ماجستري الدفاع االجتماعي وحقوق اإلنسان من جامعة امللك عبد العزيز • 

1431/ 2011من جامعة امللك عبد العزيز (  باحث اجتماعي) دبلوم الدراسات العليا يف اخلدمة االجتماعية • 

1424/ 2005بكالوريوس اللغة العربية وآدابها من جامعة امللك عبد العزيز • 

ثقـايف  يف العديد من اجملاالت التعليمية والرقابية واإلدارية والقانونية واإلعالميـة  وناطـيف يف اجملـال ال   2004العمل منذ 

اخـل  يف جمال الدراما التلفزيونية والسينمائية والوثائقية من خالل العديد مـن األعمـال د  وسينارستككاتب مسرحي 

.وخارج اململكة العربية السعودية  مع خمرجني وفنانني حمرتفني ويف حمافل ثقافية متنوعة

مـن  تقديم دورات عديدة يف اجملاالت األدبية واالجتماعية والفنية؛ اليت كـان اـا دور يف تنميـة وصـقل مهـارات العديـد      

.تماعيةاملواهب املتدربني يف العمل اإلبداعي بشكل عام  وذلك بالتعاون مع بعض اجلامعات واملؤسسات الثقافية واالج

1442/ 2021ضمن اجلوائز الثقافية الوطنية  ( املركز الثاني)جائزة املسرح والفنون األدائية • 

1439/ 2018واليت تقدر مبئة ألف درهم إماراتي  ( املركز األول)جائزة الشارقة للتأليف املسرحي • 

2017/1438جائزة السينوغرافيا من جامعة امللك عبد العزيز  • 

1431/ 2010املركز اخلامس يف مسابقة األحباث االجتماعية الرئاسة العامة لرعاية الشباب • 

1437/ 2016دبا احلصن /التكريم ضمن خنبة من املسرحيني العرب يف مهرجان املسرح الثنائي بالشارقة• 

1439/ 2018تكرميي يف يوم املسرح العاملي يف مدينة الطائف • 

1440/ 2019املخواة/ الشخصية املكرمة ضمن ملتقى اإلبداع واالبتكار لوزارة التعليم • 

1441/ 2020أحد املكرمني من رواد نادي املسرح يف جامعة امللك عبدالعزيز   • 

1442/ 2021تكرميي يف يوم املسرح العاملي يف مدينة جدة • 

.اايئة العاملية للمسرح والفنون األدائية التابعة لليونسكو• 

.اإلدارة يف مجعية املسرح والفنون األدائيةجملس وعضو مؤسس • 

.النادي األدبي الثقايف جبدة• 

.اجلمعية العربية السعودية للثقافة والفنون• 

.اجلمعية العربية السعودية لبيوت الشباب• 

.واملسرحاملشاركة كعضو يف جلان حتكيم فنية يف مسابقات األفالم • 

(62)(30)(10)(25)(16)(62)(25)

مـــســـرحي نـــّص

ومسـلسالت وأفالم

مؤمتر ومهرجان  

مـحـلي وعـاملي

جــــوائــز فـــــي 

املسرح والبحث

إخـراج مـسـرح         

و أوبريت استعراضي

ورقـــة وبــحــث  

نــقــدي وعـلـمي

درعا وطهادة      

طـكـر و تـقدير

جهة حملية وخارجية 

نـــفـّــذت أعــمــالـــه

املؤهالت العلمية

اخلربات الوظيفية

الدورات التدريبة

أهـــم الــجــــوائـــز

أهـــم التـكريـمـات

العضويات

فالوظائأهم
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الكتابةمدير كاتب  ومخرج                     مطبوعات    معلم                   رئيس فرقة         سكرتير المشرف العام            سكرتير مساعد األمين               مراقب 

المتابعة واإلعالم           مشرف في الشؤون الثقافيةوحدة



:عربيا وعامليا

نالت نصوصه اهتمام عربي وعاملي من عدة باحثني يف مصر واجلزائر ومنهم الباحـث مـريا حميـي الــدين الـذي قـــدم مــسـرحـيـــة         2019•         

الـيت اخـتيــرت   ( االنتصـار أو املـوت أو كالهمـا   )إخـوان الشيـاطني ضـمن مــؤمتر عـلــمي يف جامــعة جنـوب سـريالنكا وكــذلك مــســرحية         

.هولندا/ كـأحـد النماذج التعليمية ضمن دبلوم اللغة واألدب يف املنظمة الدولية للبكالوريا يف الهاي 

.براغ العاملي للسينوغرافيا يف مجهورية التشيككوادريناليضمن معرض ( ياهوهجبا )عرض تصميم السينوغرافيا ملسرحية 2019•        

قدمت أعماله يف بعض البالد العربية على مستوى مجاهريي منها سلطنة عمان وليبيا2018•        

.حـصـل عـلى الـمـركـز األول فـي جائزة الشارقة للتأليف املسرحي وسلمه مسو حاكم الشارقة براءة اجلائزة2018•        

.الكويت-لفرقة افتح يا مسسم ( هيا نكتشف الكنز)إخراج مسرحية 2015•        

.املشاركة ضمن وفد وزارة الثقافة واإلعالم يف مهرجان السينما اخلليجية بباريس2014•        

.مثل اململكة العربية السعودية وقدم ورقة عمل يف املؤمتر العاملي للمسرح يف باكو بأذربيجان2013•        

:حمليا

.الذي يوثق منهجية التجربة املسرحية( مسرح كيف)طباعة كتاب 2021•

.عضو مؤسس يف اجلمعية املهنية للمسرح والفنون األدائية2021•

.عضو مؤسس يف مجعية مسرح كيف التعاونية  ورئيس جملس إدارتها2021•

.جائزة املسرح والفنون األدائية املركز الثاني يف حفل اجلوائز الثقافية الوطنية برعاية مسو ولي العهد2021•

.مبادرة معمل اإلبداع املسرحي2021•

.مدير الكتابة يف طركة صلة2020•

اد العـرب   أسس منتدى املسرح يف النادي األدبي الثقايف جبدة وأطلق مسابقة النقد املسرحي عربيا واليت حتـث البـاحثني والنقـ   2020-2019•

.على تناول النصوص املسرحية السعودية بالبحث والنقد وأعلن يف ذات العام عن مبادرة رموز املسرح السعودي

.املخواةطخصية مللتقى اإلبداع بوزارة التعليم يف 2019•

.ضمن كتاب يضمن النصوص الفائزة جبائزة الشارقة للتأليف املسرحي( االنتصار أو املوت أوكالهما)طبعت مسرحيته 2019•

.طبع له كتاب عزف اليمام ضمن إصدارات النادي األدبي الثقايف جبدة2019•

mbc.املشرف على احملتوى يف مبادرة مسرح السعودية اليت قدمت املسرح كمشروع يتبنى املواهب ويعرض على 2018• 1
.تقديم العديد من الدورات بالتعاون مع اجلامعات السعودية واألندية األدبية ومعارض الكتاب وحكايا مسك2017/2018•

.مواهب بربنامج الدورة املتقدمة يف التأليف املسرحي( 10)ست أطهر لتدريب ( 6)مبادرة كيف للتأليف ملدة 2019•

.نشر أول جملة احملرتف املتخصصة يف املسرح جبهوده الشخصية2016•

(.الدورة التأسيسية)عضو اللجنة التنفيذية ملهرجان جدة التارخيية 2015•

.أحد مؤسسي قطاع الشؤون الثقافية مبنطقة مكة املكرمة يف وزارة الثقافة واإلعالم2015•           
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