
 

 سيرة ذاتيةال
 

 معمومات شخصية:
 

 إبراىيم أحمد سممان سممان  االسم:

 901516005  الهوية: رقم

 0599748941  رقم  الجوال:

  م11/1/1979  تاريخ الميالد:

 ( شارع الترانس5معسكر جباليا بموك ):  العنوان
    البريد االلكتروني:

 

 المؤهالت العممية : 
 ثانوي

 

 الدورات التدريبية:
  م.2001ساعة 40رة إعداد ممثل مع فرقة مسرح المشاىد دو 

  م.2001ساعة  40دورة إعداد ممثل مع مؤسسة البيادر 

  ساعة في مؤسسة أيام المسرح 25دورة إعداد منشطين 

 دورة إعداد ممثل مبتدئو في مؤسسة أيام المسرح 

 .دورة إعداد منشطين في جمعية إبداع لمعمل الفني 

 
 المهارات:

  قيادة ورشات دراما ومسرح.القدرة عمى 

 .القدرة عمى كتابة النصوص المسرحية 

  القدرة عمى كتابة األغاني والقصائد 

  جميع الفئات.القدرة عمى التعامل مع األطفال من 

 .عداد الموسيقي لألعمال المسرحية  القدرة في اختيار الديكور والمالبس وا 
 
 
 
 



 األعمال والنشاطات:
 

 crs ساعة بإشراف  30ان مع مركز غزة لمثقافة والفنون بواقع دورة  في حقوق اإلنس 2013
 ممثل في مسرحية قاعد قاعد مركز غزة لمثقافة والفنون  

ممثل في مسرحية " نقطة نظاام " ماع مصامحة بماديات السااحل شامن مشاروع تحساين  2012
 جودة المياه في غزة .. تنفيذ مركز غزة لمثقافة والفنون

2010 

 ل مكثفااة فااي مؤسسااة بساامة لمثقافااة والفنااون مااع المخاارج نعاايم دورة إعااداد ممثاا
 نصر 

 ممثل في مسرحية وادي الزيزفون بمؤسسة بسمة لمثقافة والوفنون 

  تنفياااذ ورشاااة دراماااا بمركاااز النشااااط النساااائي بمعساااكر جبالياااا لمفئاااة اإلعدادياااة
 بنات بمؤسسة بسمة لثقافة والفنون

 العكمااااوك باااادير الاااابم  لمفئااااة  تنفيااااذ ورشااااة درامااااا مكثفااااة بمدرسااااة عبااااد الكااااريم
 اإلعدادية بنين بمؤسسة بسمة لثقافة والفنون

  ممثل في مسرحية السجرة تابعة لطاقم بمجيكي بالشراكة الفمسطينية 

  2010ممثاااال فااااي مساااارحية تكتيااااك والمشاااااركة فااااي ميرجااااان غاااازة لممساااارح 
 باإلشافة إلى مسرحية السجرة 

 60فااي قطاااع غاازة بواقااع  العماال ماادرب درامااا بمؤسسااة عبااد المحساان القطااان 
 ساعة تم من خالليا تخريج طاقم ممثمين معد لمعرض.

 

2009 

 .ممثل بمسرحية "بكفي تمثيل" مع فرقة مسرح المشاىد 

 .ممثل بمسرحية األمير السعيد بمؤسسة أيام المسرح 

 ممثل في مسرحية قمم رصاص بمؤسسة بسمة لثقافة والفنون 

  بمعساكر جبالياا لمفئاة اإلعدادياة بناات تنفيذ ورشاة دراماا فاي المركاز العصاري
 بمؤسسة بسمة لثقافة والفنون

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

  تنفياااذ ورشاااة دراماااا فاااي مركاااز النشااااط النساااائي ببيااات حاااانون لمفئاااة اإلعدادياااة
 بمؤسسة بسمة لثقافة والفنون بنات

2008 

  موظف في مؤسسة بسمة لمثقافة والفنون عمى عقد تحت اسام مشاروع أعماال
دارة عروض سينمائية داخال  ترفييية لألطفال لمدة ستة أشير ما بين ممثل وا 

 مدارس وكالة ال وث ومدارس الحكومة في قطاع غزة.

 ا فيياا، كيماو كيماو فاي ممثل في مسرحية "دواليب، الصباح رباح، القصة وما
 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 

 واهلل طاااب  وكاااداب ووىياااا بناااا ىياااا ولساااة باااتحمم ي الزيزفاااون ممحااان أغنياااة واد
جى رئايس البمدياة وغاباة وكال  سمعوني يا حموين وشجرة بتحكي وا  وطبخونا وا 
ساااعات الاادنيا وأطفااال عاام تصاارخ فااي معظاام المساارحيات المااذكورة فااي ىااذه 

 السيرة
 مخرج منفذ في مسرحية تقسم وال تختار فرقة مسرح المشاىد.  م2006

 م2005

 ساعد مخرج في مسرحية اعرف حدودك بمركز ىولست.م 

 .ممثل في مسرحية لما تعرف قولي بمؤسسة بسمة لمثقافة والفنون 

  المشاااركة فااي ميرجااان غاازة لممساارح بعممااين مساارحيين لمتحاااد العااام لممراكااز
 الثقافية بنفس المسرحيتين

 م2004
 نون.مخرج منفذ في مسرحية كأنيا لعبة بمؤسسة بسمة لمثقافة والف 

 .ممثل في مسرحية مدينة األحالم لفرقة فوانيس 

 ."ممثل في الفيمم األلماني "إسعاف عاطفي 

 م2003

  العمااال فاااي ورشاااتين دراماااا لألطفاااال لمؤسساااة بسااامة لمثقافاااة والفناااون بمركاااز
 ىولست.

 .ممثل بمسرحية الشاطر مش حسن في جمعية دار الجالء 

  الجالء.ممثل في مسرحية أخ لو كانت ولد في جمعية دار 

 م2002

  العمال فااي سابعة أعمااال مسارحية مااا باين فنااي صاوت وممثاال ومخارج مبتاادئ
 بالمركز الفمسطيني لحل النزاعات.

 ،أباايض أسااود، مدينااة فااي حصااار، حكايااة،  مساارحية زمااور الخطاار، المفتاااح
 لسو بتحمم، إحنا والثانيين.

  المشاااااركة كمساااااعد ماااادير فنااااي فااااي جميااااع ميرجانااااات المركااااز الفمسااااطيني
 م.2005ديمقراطية وحل النزاعات حتى عام لم

 م2001

 .العمل ممثل في مسرحية صراع جمعية حمم فرقة المشاىد 

 .قيادة ميرجان محافظة غزة األول 

 .مشرف عام لمخيم التحدي والصمود التابع لوزارة الشؤون االجتماعية 

 ممثل في مسرحية البابور بجمعية إبداع لمعمل الفني 



 ن روح بمؤسسااة إبااداع لمعماال الفنااي لمفنااان الراحاال ممثاال فااي مساارحية طمعااا
 عبد الحميد الخرطي

  ممثل مسرحية ويستمر الحمم بجمعية إبداع لمعمل الفني 

  م.2005تنفيذ أعمال مسرحية في الميرجانات المدرسية حتى عام 
 المشاركة في جميع أعمال جمعية إبداع مسرح وموسيقى.  م2001 – 1997

 

 

 


