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 :المعلومات الشخصية
 ناهض عبد السالم حنونة االسم

 م71/71/7691 تاريخ الميالد
 فمسطيني الجنسية
 الرمال الجنوبي –غزة  –فمسطين  العنوان
 مدير عام بسمة لمثقافة والفنون المهنة
 0061101017600 تميفون
 00611166117700 جوال

  Basma_gaza@yahoo.com بريد الكتروني

 1097غزة، عمر المختار  ص.ب.:
 

 :الخبرة العملية
 77 .سنة خبرة في إدارة المؤسسات الثقافية والفنية 

 77 .سنة خبرة في مجال التمثيل واإلخراج 

 7 .سنوات خبرة عممية غي مؤسسة أيام المسرح 

 .مدرس دراما 

 لمثقافة والفنون _ غزة. مدير عام مؤسسة بسمة 
 

 األعمال الفنية والمسرحية:
 

 م1001
 ممثل ومساعد مخرج في مسرحية "لما تعرف قّمي".

 إنتاج مؤسسة بسمة لمثقافة والفنون، إخراج: عصام شاهين.
 م.1001شاركت في مهرجان غزة لممسرح 

 م1007
 ثل في مسرحية الذهب األزرق، إخراج: كمودين أرتس.مم

 رق بمجيكا، فمسطين، الهند، روندا.ف 7مشترك 

 ممثل في مسرحية "الجسر"، إخراج: خميل طافش. م1007
 إنتاج مؤسسة بسمة لمثقافة والفنون.

 مخرج مسرحية "السيرك". م1007
 إنتاج مؤسسة بسمة لمثقافة والفنون.
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 م1001
 : يان ويممز.إخراجممثل في مسرحية "الولد الماشي"، 

 رح.إنتاج مؤسسة أيام المس

 م1001
 مخرج مسرحية "الفيل يا ممك الزمان".

 إنتاج مؤسسة أيام المسرح.

 م1007
 ممثل في جورنيكا )أنا وأمي في الحرب(، إخراج: يان ويممز.

 إنتاج مؤسسة أيام المسرح.

 م1007
 مخرج مسرحية "الكنز المفقود"

 إنتاج مؤسسة أيام المسرح.

 م1007
 حمد".مخرج مسرحية "سرقوا الصندوق يا م
 إنتاج مؤسسة بسمة لمثقافة والفنون.

 م1000
 مخرج مسرحية "أحمر، أخضر، أصفر"

 إنتاج مؤسسة أيام المسرح.

 م7666
 ممثل في مسرحية "منطق الطير"، إخراج: فرنسوا أبو سالم

 إنتاج مؤسسة أيام المسرح.

 م7666
 ممثل في مسرحية "أبض أسود"، إخراج عمى أبو ياسين

 ادر.إنتاج فرقة البي

 م7666
 ممثل في مسرحية "حكاية شارع خمفي"، إخراج: يان ويممز.

 إنتاج مؤسسة أيام المسرح.

 ممثل في مسرحية "حممي هو"، إخراج: يان ويممز. م7660
 إ،تاج مؤسسة أيام المسرح.

 ممثل في مسرحية "محاكمة دالل المغربي"، إخراج د. صالح القدومي. م7660
 جامعة األقصى. –إنتاج كمية التربية 

 ممثل في مسرحية "قصة كفر شمه"، إخراج: يان ويممز. م7661
 تاج مؤسسة أيام المسرح.إن

 ممثل في مسرحية "العنب الحامض"، إخراج: خميل طافش. م7669
 إنتاج مؤسسة بسمة لمثقافة والفنون بالتعاون مع وزارة الثقافة الفمسطينية.

 ص االتهام"، إخراج: مصطفي النبيه.ممثل في مسرحية "امرأة في قف م7661
 إنتاج فرقة الجنوب.

 ممثل في مسرحية "مدينة الحب"، إخراج: مصطفي النبيه. م7667
 إنتاج فرقة الجنوب.

 



 
 التدريب وورش العمل:

 

 م1007-1007

 أيام المسرح + مؤسسة بسمة.
 ورشة. 0+76ورشات دراما مع الطفل عدد 

 مدرس دراما.
 قطاع غزة. المكان: جميع مناطق

 م1007

 أيام المسرح.
 ورشة تعمم تمثيل مسرح إيماني بالماسك )مسرح القناع(

 مسرح ميز هولندا(.0000الدرب: ألين جبسون و تيو فرانسز )
 المكان: هولندا.

 م1001

 أيام المسرح.
 ورشة تدريب إخراج: مسرح الشباب.

 المدرب: ليزبت جولتف.
 المكان: غزة.

 م1000-7669

 سرح.أيام الم
 ومدرس دراما. واإلخراجتدريب عمى التمثيل 
 المدرب: يان ولمز.

 المكان: غزة.

 م1000

 أيام المسرح.
 ورشة تبادل ثقافي.

 المدرب: اليزبيت جولتف )هاوس آن دي آمستيل(.
 المكان: هولندا.

 م1000

 أيام المسرح.
 ورشة التمثيل والكتابة واإلخراج المسرحي.

 بولين مول )هولندا(. المدرب: اليزبيت جولتف و
 المكان: القدس.

 م1000

 أيام المسرح.
 ورشة تعمم تمثيل مسرح إيماني.

 المدرب: ألين جبسون و تيو فرانسز )مسرح ميز هولندا(
 المكان: غزة.



 م1000

 أيام المسرح. –أيام عمان المسرحية 
 ورشة عمل ماسك ودمى.

 المدربين" مي والتر )السويد(.
 .المكان: عمان

 م7666

 أيام عمان المسرحية.
 كيف تعمل مسرح في الشارع.

 المدربين: فرقة بونهير )هولندا(
 المكان: عمان.

 م7661

 فرقة الجنوب. –مسرح دي بابمك 
 ورشة مسرح مضطهدين وتدريب صوت.

 المدرب: فميب دومنية و كمودين أرتس )بمجيكيا(.
 المكان: غزة.

 م7669

 فرقة الجنوب. –مسرح بروكمي 
 مسرح مضطهدين.ورشة 
 بمجيكا(: فيميب دومنيه )المدرب

 المكان: غزة.

7661 

 مؤسسة بسمة –وزارة الثقافة 
 ورشة في التمثيل المسرحي.

 المدرب" خميل طافش
 المكان: غزة.

 


