
 سيرة ذاتية

C.V 
 اسماء سمير شفيق الفرع االسم/

 66/4/2996 تاريخ الميالد/

 873668379 رقم الهوية/

 6857667 رقم الهاتف/

 7598883672 رقم الجوال/

 الشاطئ الشمالي بالقرب من مطاعم النور العنوان/

 Asma-92windowslive.com  البريد االلكتروني/

 آنسة الحالة االجتماعية/

 تخصص تربية انجميزي -جامعة العممي/المؤهل 

 -الدورات والتدريبات:

 دورة في االدارة والتسويق -
 دورة في الضغط والمناصرة -
 دورة في الصحة االنجابية -
 دورة االتصال والتواصل -
 دورة في التخطيط والتواصل -
 دورة في المهارات الحياتية -
 دورة في ادارة الوقت -
 دورة في مهارة كتابة التقارير -
 تدريبية في مجال العمل المسرحي بإشراف المخرج نزار الزعبي تنفيذ جمعية بسمة لمثقافة والفنوندورة  -

 سنوات الخبرة

 سبع سنوات في العمل المسرحي 
 عضو نقابي في االتحاد العام لمفنانين الفمسطينيين 

 

 

 

 



 مهارات العمل

 عمل مسرحي تراجيدي -
 عمل مسرحي كوميدي -
 عمل مسرحي حكواتي -
 خاص باألطفالعمل مسرحي  -
 عممت منشطة أطفال في مركز البرامج النسائية الشاطئ لمدة عامين -
 عممت منشطة في مشروع )تحديات القراءة( لطالب المدرسة األمريكية -

 العمل المسرحي:

 المخرج مكان العرض العروض المسرحية الرقم

 مسرحية الحمم 72
مؤسسات المجتمع المدني+ مراكز البرامج النسائية 

 قطاع غزةفي 
 يسري المغاري

 يسري المغاري ومؤسسات محافظة غزة -جمعية الشبان المسيحية شارع سمسم 76
 يسري المغاري منتدى التواصل –مراكز البرامج النسائية  سنرجع يوما 73

وبعض المؤسسات في  -مؤسسة سعيد المسحال مش كافينا 74
 محافظة غزة

 حمادة عبد المطيف

 حازم ابو حميد مسرح رشاد الشوافي  احنا قدها 75
 يسري المغاري مراكز البرامج النسائية مسرحية انصاف 76

 مراكز البرامج النسائية مسرحية مثمي مثمك 77
تدريب مركز البرامج 

 النسائية

 مركز البرامج النسائية مسرحية هذا حقي 78
تدريب مركز البرامج 

 النسائية
 المخرج يسري المغاري مختمفةجمعيات ومؤسسات  مسرحية سنعود 79

وطن عمى جدار  27
 الصمت

المخرج عبد الفتاح  مسرح سعيد المسحال وجمعيات أخرى
 شحادة

 المخرج يسري المغاري رياض األطفال مسرحية غابة األلوان 22
 ايام المسرح مدارس الوكالة مسرحية الطيور الثالثة 26
 محمد ابو كويكاخراج  رياض األطفال مسرحية تك تك دم 23

24 
مسرحية كواليس قمب 

 كريستين
 المخرج: ناهض حنونة جمعيات ومؤسسات قطاع غزة

 المخرج: ناهض حنونة جمعيات المجتمع المدني مسرحية ولد من األوالد 25
 المخرج: ناهض حنونة جمعيات وكميات مسرحية أحالم دوت كوم 26
 المخرج: ناهض حنونة في مدارس الوكالة مسرحية أسف يا كابتن 27
 المخرج: ناهض حنونة في جمعيات ومدارس الوكالة مسرحية عزف منفرد 28
 

 



 المعرفون:

 صباح طالب -
 سموى أبو معيمق -
 ابراهيم عاشور -

 


