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الدورات التدريبية:
 دورة إعداد ممثل مع فرقة مسرح المشاىد  40ساعة2001م.
 دورة إعداد ممثل مع مؤسسة البيادر  40ساعة 2001م.
 دورة إعداد منشطين  25ساعة في مؤسسة أيام المسرح
 دورة إعداد ممثل مبتدئو في مؤسسة أيام المسرح

 دورة إعداد منشطين في جمعية إبداع لمعمل الفني.
المهارات:
 القدرة عمى قيادة ورشات دراما ومسرح.
 القدرة عمى كتابة النصوص المسرحية.
 القدرة عمى كتابة األغاني والقصائد

 القدرة عمى التعامل مع األطفال من جميع الفئات.

 القدرة في اختيار الديكور والمالبس واعداد الموسيقي لألعمال المسرحية.

األعمال والنشاطات:
2013
2012

دورة في حقوق اإلنسان مع مركز غزة لمثقافة والفنون بواقع  30ساعة بإشراف crs
ممثل في مسرحية قاعد قاعد مركز غزة لمثقافة والفنون

ممثل في مسرحية " نقطة نظاام " ماع مصامحة بماديات السااحل شامن مشاروع تحساين

جودة المياه في غزة  ..تنفيذ مركز غزة لمثقافة والفنون

 دورة إعااداد ممث ال مكثفااة فااي مؤسسااة بساامة لمثقافااة والفنااون مااع المخاارج نعاايم
نصر

 ممثل في مسرحية وادي الزيزفون بمؤسسة بسمة لمثقافة والوفنون
 تنفي ااذ ورش ااة د ارم ااا بمرك ااز النش اااط النس ااائي بمعس ااكر جبالي ااا لمفئ ااة اإلعدادي ااة
بنات بمؤسسة بسمة لثقافة والفنون

 تنفيا ااذ ورشا ااة د ارما ااا مكثفا ااة بمدرسا ااة عبا ااد الك ا اريم العكما ااوك با اادير الااابم لمفئا ااة
2010

اإلعدادية بنين بمؤسسة بسمة لثقافة والفنون

 ممثل في مسرحية السجرة تابعة لطاقم بمجيكي بالشراكة الفمسطينية
 ممثا اال فا ااي مسا اارحية تكتيا ااك والمشا اااركة فا ااي ميرجا ااان غ ا ازة لممسا اارح 2010
باإلشافة إلى مسرحية السجرة

 العماال ماادرب د ارمااا بمؤسسااة عبااد المحساان القطااان فااي قطاااع غازة بواقااع 60
ساعة تم من خالليا تخريج طاقم ممثمين معد لمعرض.
 ممثل بمسرحية "بكفي تمثيل" مع فرقة مسرح المشاىد.
 ممثل بمسرحية األمير السعيد بمؤسسة أيام المسرح.
 ممثل في مسرحية قمم رصاص بمؤسسة بسمة لثقافة والفنون

 تنفيذ ورشاة د ارماا فاي المركاز العصاري بمعساكر جبالياا لمفئاة اإلعدادياة بناات
2009

بمؤسسة بسمة لثقافة والفنون

 تنفيذ ورشاة د ارماا فاي مركاز الم اازي الثقاافي بمديناة الم اازي لمفئاة اإلعدادياة
بنين بمؤسسة بسمة لثقافة والفنون

 تنفيااذ ورشااة د ارمااا فااي مركااز النشاااط النسااائي ببياات حااانون لمفئااة اإلعداديااة
بنات بمؤسسة بسمة لثقافة والفنون
 موظف في مؤسسة بسمة لمثقافة والفنون عمى عقد تحت اسام مشاروع أعماال
ترفييية لألطفال لمدة ستة أشير ما بين ممثل وادارة عروض سينمائية داخال
2008

مدارس وكالة ال وث ومدارس الحكومة في قطاع غزة.

 ممثل في مسرحية "دواليب ،الصباح رباح ،القصة وماا فيياا ،كيماو كيماو فاي
مؤسسة بسمة لمثقافة والفنون.

 كتابة نص رحمة األرواح بالم ة الفصحى

 كتابة نص وباء بالفشل
 كتابة نص نقطة خالف


كتابة نص بيت النار

 كتابة نص الكفن

 كتابة ريحانة بالفصحة

 كتابة أبريت شمس الصبحية لمكبار
 كتابة أبريت الحمم ألطفال
 ممح اان أغني ااة وادي الزيزف ااون وك ااداب ووىي ااا بن ااا ىي ااا ولس ااة ب ااتحمم واهلل ط ااب

وطبخونا واسمعوني يا حموين وشجرة بتحكي واجى رئايس البمدياة وغاباة وكال
ساااعات الاادنيا وأطفااال عاام تصاارخ فااي معظاام المساارحيات المااذكورة فااي ىااذه

السيرة
2006م

 مخرج منفذ في مسرحية تقسم وال تختار فرقة مسرح المشاىد.
 مساعد مخرج في مسرحية اعرف حدودك بمركز ىولست.

2005م

 ممثل في مسرحية لما تعرف قولي بمؤسسة بسمة لمثقافة والفنون.

 المشاااركة فااي ميرجااان غازة لممساارح بعممااين مساارحيين لمتحاااد العااام لمم اركااز
الثقافية بنفس المسرحيتين

2004م

 مخرج منفذ في مسرحية كأنيا لعبة بمؤسسة بسمة لمثقافة والفنون.
 ممثل في مسرحية مدينة األحالم لفرقة فوانيس.
 ممثل في الفيمم األلماني "إسعاف عاطفي".
 العم اال ف ااي ورش ااتين د ارم ااا لألطف ااال لمؤسس ااة بس اامة لمثقاف ااة والفن ااون بمرك ااز

2003م

ىولست.

 ممثل بمسرحية الشاطر مش حسن في جمعية دار الجالء.
 ممثل في مسرحية أخ لو كانت ولد في جمعية دار الجالء.
 العمال فااي سابعة أعمااال مسارحية مااا باين فنااي صاوت وممثاال ومخارج مبتاادئ
بالمركز الفمسطيني لحل النزاعات.

2002م

 مساارحية زمااور الخطاار ،المفتاااح ،أباايض أسااود ،مدينااة فااي حصااار ،حكايااة،
لسو بتحمم ،إحنا والثانيين.
 المشا اااركة كمسا اااعد ما اادير فنا ااي فا ااي جميا ااع ميرجانا ااات المركا ااز الفمسا ااطيني
لمديمقراطية وحل النزاعات حتى عام 2005م.
 العمل ممثل في مسرحية صراع جمعية حمم فرقة المشاىد.

2001م

 قيادة ميرجان محافظة غزة األول.

 مشرف عام لمخيم التحدي والصمود التابع لو ازرة الشؤون االجتماعية.
 ممثل في مسرحية البابور بجمعية إبداع لمعمل الفني

 ممثاال فااي مساارحية طمعااان روح بمؤسسااة إبااداع لمعماال الفنااي لمفنااان ال ارحاال
عبد الحميد الخرطي
 ممثل مسرحية ويستمر الحمم بجمعية إبداع لمعمل الفني

 تنفيذ أعمال مسرحية في الميرجانات المدرسية حتى عام 2005م.
2001 – 1997م

 المشاركة في جميع أعمال جمعية إبداع مسرح وموسيقى.

