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 المسرحية تاألعمال والنشاطا
 

 الجهة التابعة المسمى العمل السنة

0914 

مجموعة ورشات في الدعم النفسي 
 اثناء الحرب 

 مؤسسة اطفال الحرب اليولندية مدرب 

 مجموعة أساس الحق والعدالة مدرب  دورة في فن القيادة
لتعامل النفسي مع دورات في ا 1

 ذوي االعاقة 
 مؤسسة تامر لمتعميم المجتمعي مدرب

دورات في التعامل النفسي في  7
 التعامل مع االطفال ذوي االعاقة 

 مدرب
الجمعية الوطنية لتأىيل 

 المعوقين

 مدرب T-O-Tدورة اعداد قادة 
المركز الفمسطيني لمديمقراطية 

 وحل النزاعات
لألطفال تدريب ميارات حياتية 

 واألىالي
 جمعية بسمة لمثقافة والفنون مدرب

0910 

تدريب ميارات حياتية لألطفال 
 جمعية بسمة لمثقافة والفنون مدرب ولميافعين واألىالي

 جمعية بسمة لمثقافة والفنون ممثل مسرحية "البنت من حارتنا"
 جمعية الصداقة النرويجية ممثل فيمم "الحسكة" سينما



 الجهة التابعة المسمى العمل السنة
 جمعية مخاتير فمسطين الخيرية محاضر مرأة في المجتمع دمج دور ال

 جمعية مخاتير فمسطين الخيرية مدير المشروع مشروع من أجل مجتمع أمن
مشروع تطوير قدرات المخاتير 

 جمعية مخاتير فمسطين الخيرية مدير المشروع ورجال االصالح

 اذاعة صوت األسرى ممثل حمقات اذاعية
 جمعية بسمة لمثقافة والفنون ممثل مب كرستينمسرحية "كواليس ق

مشروع الطارئ بعد الحرب "جمسات 
 دعم نفسي

 جمعية بسمة لمثقافة والفنون منشط

0910 
 جمعية بسمة لمثقافة والفنون مدرب تدريب ميارات حياتية

 جمعية بسمة لمثقافة والفنون مدرب تدريب دراما
 لمثقافة والفنونجمعية بسمة  ممثل مسرحية "ضايل شعرة"

0911 
 جمعية بسمة لمثقافة والفنون مدرب تدريب ميارات حياتية

 جمعية بسمة لمثقافة والفنون مدرب تدريب دراما

0919 
 مؤسسة بسمة لمثقافة والفنون ممثل مسرحية وادي الزيزفون
 مؤسسة بسمة لمثقافة والفنون مدرب تدريب ميارات حياتية

 مركز شؤون المرأة ممثل+ مخرج مسرحية بنت غزة باألحضان
 مؤسسة بسمة لمثقافة والفنون ممثل مسرحية الممك والولد النجيب 0996
 مؤسسة بسمة لمثقافة والفنون ممثل مسرحية قمم رصاص ومحاية 0996
 فرقة البيادر المسرحية ممثل مسرحية دار الجنون 0991

 ممثل مسرحية بحر حبيبة 0991
فرقة البيادر المسرحية+وكالة 

 الغوث
 مؤسسة بسمة لمثقافة والفنون ممثل مسرحية الحقونا 0991

 مخرج -ممثل مسرحية أم جابر 0995
اتحاد المراكز الثقافية+وكالة 

 الغوث



 الجهة التابعة المسمى العمل السنة
 مؤسسة بسمة لمثقافة والفنون ممثل مسرحية قرب وشوف 0999
 الفنونمؤسسة بسمة لمثقافة و  مخرج مسرحية وجية نظر 0999
 النشاط النسائي الشاطئ مدرب مدرب دراما 0997
 تمفزيون فمسطين ممثل مسمسل لعبة األيام 0994
 نادي خدمات جباليا مخرج مسرحية أنا و أنا 0990
 طاقم شؤون المرأة مخرج فيمم وثائقي نساء مشرقات  0990
 نادي خدمات الشاطئ مدرب تدريب طاقم تمثيل 0990
 بايونير لإلعالم ممثل ا دوارةفيمم الدني 0991
 سوالف+بايونير لإلعالم ممثل فيمم ليمة ممطرة 0991
 مؤسسة بسمة لمثقافة والفنون مخرج مسرحية جبل الضباب 0999
 مؤسسة بسمة لمثقافة والفنون ممثل  مسرحية أنا الممك 0999
 مؤسسة بسمة لمثقافة والفنون مدرب تدريب طاقم تمثيل 0999
 معيد األمل لأليتام مخرج ة كونت نفسيمسرحي 1666
 العالمية لإلنتاج الفني ممثل مسمسل أنت يا قدس 1666

 وكالة الغوث موجو موجو فني 1661-0999
 كمية التربية مدرب مدرب دراما 1661-1666

 فرقة أضواء المدينة مخرج مسرحية إحنا ىنا 1661
 ربيةكمية الت ممثل مسرحية محاكمة دالل المغربي 1661
 مؤسسة الربيع لرعاية األحداث مخرج مسرحية كن كما أنت 1661
 تمفزيون فمسطين ممثل مسمسل رجال حول الرسول 1665
 تمفزيون فمسطين ممثل مسمسل ليالي الصيادين 1669
 أيام المسرح ممثل مسرحية كفر شما 1669
 إنتاج فمسطيني مصري ممثل فيمم المعتقل 1669
 فرقة الجنوب المسرحية ممثل العجايبمسرحية بالد  1667



 الجهة التابعة المسمى العمل السنة
 مؤسسة سوالف ممثل مسمسل سوالف 1667
 أيام المسرح ممثل مسرحية الدب 1667
 فرقة أضواء المدينة مخرج مسرحية ضياع األبناء 1664
 فرقة أضواء المدينة ممثل+مخرج مسرحية آه يا دكتور 1660
 ينةفرقة أضواء المد ممثل+مخرج مسرحية العمم نور 1660
 المركز الفمسطيني ضد العنف مخرج مسرحية جوز االثنين 1660
 فرقة أضواء المدينة مخرج مسرحية إحنا بخير 1660
 فرقة الجنوب المسرحية ممثل مسرحية المعبة 1661
 فرقة الجنوب المسرحية إداري ميرجان براعم الحرية 1661
 يةفرقة الجنوب المسرح ممثل مسرحية محاكمة الكبار 1669
 فرقة حناضل ممثل مسرحية أستاذ خصوصي 1669
 غزة-نادي العودة ممثل+مخرج مسرحية إسالم عمر 1619
 نادي خدمات جباليا ممثل مسرحية بالوالدين إحسانا 1614

 
 


