
 جمهورية اذربيجان                                  

 وزارة الثقافة و السياحة                               

 مسرح المتفرجين الشباب الحكومي االذربيجاني              

 

 لتالمذة المدرسة )مسرحيات النهار(                          

 

 "تيق ـ تيق خانوم"                                                    عبد هللا شاعق 

 "القطة ذات الحذاء"                                                      ش. بيرو

 "رقيقة الخصر و عمالق"                                           و. توحيد اوقلي 

 ائمة"                                                        ب. ماروين"الجميلة الن

 "فاطمة الجميلة"                                                    رواية شعبية اذربيجانية

 "علي بابا و االربعون لصا"                                       رواية شعبية عربية

 ري لعالء الدين"                                  رواية شعبية عربية "المصباح السح

 "الخير و الشر"                                                      نظامي الكنجوي

 "الوز االمي"                                                         رسول رضا

 أ.ت. آ. حوفمان                                        "شيلكونشيك"                 

 "قصة خزر ولي العهد"                                              ك. اغابالييف

 "قلعة الينجا"                                                           ديلسوز

 ب.بانشيف                         "قصة التوائم االربعة"                       

 س.ث. آخوندوف و عبد هللا شاعق"الطفلة السوداء" )قارجا قيز(                         

 "مغامارات براتينو"                                                 آ. توليستوي 

 . ليندقرين" الصغير و كارلسون يسكن في السقف"                          آ

 "شاجولوم و شونجولوم و مانجولوم"                               م. مشفق

 "الدمية المتحدثة"                                                     عبد هللا شاعق 

 "القبعة الحمراء"                                                      ي. شوارتيس

 كوكي"                                                    رواية شعبية "مغامارات

 " الماعز المجنون"                                                   نورالالييفا  

 "ولد البطة القبيح"                                                     خ. آنديرسون

 ي. أول                                                  "كان وما كان"        

 "يوم والدة االرنب"                                                     خ. علي بايلي 

 "فجل عجيب"                                                         رواية شعبية روسية 

 س. شيدا                                         "ثعلب, ثعلب, تنبكي"         

 "بيبي طويل الجورب"                                                  آ. ليندقرين

 "آيجان"                                                                  خ. علي بايلي

 ر. شووارد                               "قرينتش"                                 

 "ملك محمد"                                                        رواية شعبية اذربيجانية

 "شيبولينو"                                                               روداري

 سويفت                        "غوليفر في بلد ليليبوت"                       

 



 للكبار )مسرحيات الليل(                                

 

 "السيدة سيمناز في النوم"                                         س. روستم

 "السحر الجني"                                                   ع. حقويردييف 

 حسين جاود                                                 "الشيخ سنان"     

 "آيدين"                                                            جعفر جبارلي 

 "مغامارات اوليوير تويست"                                   ج.ديكينس 

 ت.ولييفا                "حمامتي البيضاء"                                

 "حكاية خرس قولدورباسان"                                    م.ف. آخوندزاده

 "انا احبك"                                                         أ.أميرلي

 "الصحائف اليومية المدمرة"                                    إ. افندييف

 جوليت"                                              و. شكسبير "رومييو و

 "قصص قرية بوزونا"                                           ايلجين

 م .ف. آخوندزاده          "مستعلی شاه الدرويشوردان وج السيد حكاية الطبيب النباتي"

 م .ف. آخوندزاده                       "الحاج قارا"                                 

 "انا جئت يا بنات"                                                 ل. نورين

 "السعادة مثل االيطالية"                                            فليبو

 أ.أميرلي"وجه الجدار ذلك"                                                  

 "ملكة الجمال لبلدة ليبين"                                         م. ماكدوناخ

 "جمجمة في كونيمارا"                                            م. ماكدوناخ

 "قصة ذي القميص االصفر مع والح"                           إ. افندييف

 و. شكسبير                                          "ريشارد الثالث"           

 "إرث"                                                               ش. ميرألموف

 "رسائل الشيطان من جهنم"                                      ع. حقويردييف

 س. ايلسيوار                 "آرزو و مراد"                                     

 "صاحبة الفندق"                                                     ك. قالدوني

 "الجيران"                                                       أ. أميرلي و و. شوقراييفا

 محمد فضولي       "ليلى و مجنون"                                              

 "القطر عديم العنوان"                                              أ. أميرلي

 "عشق نيجار"                                         اعدت على اساس قصة كوراوقلي

 

 

                                     

 

 

 

                                  

 

 

 



 المسرحيات الصغيرة                                     

 

 

 

 " قد انتهى"                                                              نورين

 "كونتوراباس"                                                          زوسكيند

 ن. و. قوقول                          "قيود المجنون"                               

 "بدون كلمة"                                                             س. بكيت

 "مجنون"                                                                ف. دوستاييفسكي 

 ت. ولييفا                          "العقاب"                                           

 "نهاية النهاية"                                                              ب, آغاييف

 "انا عشت كما رغبت"                                                     أ.لييوس

 

 

 

ارة الجمهوريدددة مددددير المسدددرا ز مبدددارز حميددددوف ) ممثدددل حامدددل علدددى لقدددب الجدددد
 اآلذربيجانية و خادم الثقافة الحامل على لقب الجدارة الجمهورية الكالميكية ( 

مخددرج المسددرا العددام ز بهددرام عثمددانوف )خددادم الثقافددة الحامددل علددى لقددب الجدددارة 
 الجمهورية اآلذربيجانية و الكالميكية( 

 

  www.tyuz.azالموقع الرسمي: 

 52-88-493 (99412+) ;78-65-493 (99412+)هاتف : و ال 72العنوان: شارع نظامي : 

 16:00و المسرحيات الصغيرة في ساعة  19:00و الليل في ساعة  15:00و  12:00مسرحيات النهار تبدأ في ساعة 

 

 

 
 


