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 ( أساسيالتربية )تعميم  في بكالوريوسالمؤهل العممي : 

حيدر  األستاذدراسة خاصة عمى يد ، االورج (  آلةمعهد الموسيقى ) فيالدراسة لمدة سنتين  
 .الموسيقى ( من جامعة حموان بمصر  في بكالوريوس) عمي حاصل ألوحيدي

 ) ممحن ( ومدرس موسيقي  ) آلة العود واالورج  ( 
 

 شاركت بها : التي األعمال
 8111لمتراث  لةأصاالذي نظمته مؤسسة  األرضاحتفال يوم  فيالعزف والغناء  -1
 8111 الديمقراطيةالجبهة  نظمتهاحتفال النكبة الذي  فيالعزف والغناء  -8
 8111 واإلعالنريدة الجسر لمدعاية االحتفال الذي نظمته ج فيالعزف والغناء  -3
 خالل شهري مايو ويونيو   8118ان العمل كمنشط  موسيقي مع مؤسسة القط -4
 العود واالورج )تدريس خاص ( آلةاب عمى العزف عمى  تعميم وتدريب مجموعة من الشب -5
بجهاز  خاصةلألطفال  أغنيه) تمحين    المشتركة االبتدائية أسماء  الوكالة العمل مع مدرسه -6

xo   االورج  آلةعمي غنائها بمصاحبه  األطفال( تدريب 
العاطفية  ياتاألغنظاهر ومجموعة من  أبو)بهية ( كممات الشاعرة الهام  أغنيةتمحين  -7

عشنا وشفنا ( تأليف عدة مؤلفات  –بعتم الميل  –ال تسأل عن اسمي  –بمدي  وآلدوالوطنية ) يا 
 8118- 8111- 8111رقصة الم (  –موسيقية ) وجع 

 1113 الديمقراطيةالمشاركة كعازف اورج في مهرجان انطالقه الجبهة  -8
  8118اورج  المشاركة في احتفال يوم المسن العالمي  كعازف  -9

  الخاصةوالحفالت  الشعبيةالمشاركة في العديد  من الحفالت  -11
مسرحية )الممك ( مع مؤسسة بسمة لمثقافة والفنون كمصمم موسيقى  وممثل  فيالمشاركة   -11
 8111المسرحية  في
 8111مسرحية وادي الزيزفون كممثل  فيالمشاركة  -18



مع جامعة القدس المفتوحة  كممثل )الغرباء ال يشربون القهوة ( مسرحية فيالمشاركة  -13
8117 

مسرحية )شقة بطالة اترمال ( كمصصم موسيقى لمعرض مع مؤسسة عشتار  فيالمشاركة  -14
 8111وتدريب المسرح  إلنتاج

 8111موسيقى  مصمممسرحية ) منولوجات غزة( ك فيالمشاركة  -15
 8119ا ( كمصمم موسيقي مع مؤسسة البيادر المسرحية المشاركة في مسرحية ) فيمم سينم-16
تمحين اغنيه ) بوم بوم طاخ ( في مسرحية القفص مع مؤسسه عشتار وتصميم وتنفيذ  -17

 8115الموسيقي 
 8116تصميم وتنفيذ الموسيقي لمسرحية المصور مع مؤسسة البيادر المسرحية  -18
 8116يت مع مؤسسة عشتار تصميم وتنفيذ الموسيقي لمسرحية روميو وجولي -19
 اغاني لمسرحية اخر العنقود مع فرقه البيادر المسرحية وتصميم وتنفيذ الموسيقي 3تمحين  -81
 8113العمل كممثل في مسرحية المدرسة مع مؤسسة ايام المسرح  -81
 8114العمل كممثل في مسرحية فورمات مع مؤسسة ايام المسرح  -88
 8115وقفوش مع مرسسة ايام المسرح العمل كممثل في مسرحية بت -83
العمل كممثل في مسرحية تحرك عميق مع مؤسسة ايام المسرح حيث كان العرض يحتوي  -84

 8115اغاني  4عمي 
 8116العمل كممثل في مسرحية في مستطيل الشك مع مؤسسه ايام المسرح  -85
، 8114كمدرب ورش دراما في كافة محافظات غزة مع مؤسسة ايام المسرح  6تنفيذ  -86
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