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 3172الجامعة اللبنانٌة  –قسم المسرح  –شهادة دكتوراة فً الفن وعلوم الفن  : امعٌةالدراسة الج

 ( من جامعةPhysical Theatre) 2004 فً مسرح فٌزٌاء الجسد ماجستٌر تمثٌل واخراج    

 London   Royal Holloway- University of 

   

  3112 -بكالورٌوس إخراج وتمثٌل مسرحً   

 جامعة الٌرموك  

   

 الجامعة االردنٌة 7515بكالورٌوس علوم سٌاسٌة   

 ولغاٌة االن 32/7/3172بالجامعة االردنٌة من  استاذ مساعد

 مساعد العمٌد لشؤوون الطلبة والنشاطات

 

 العربٌة، اإلنجلٌزٌة والعبرٌة    اللغات

  شهادة كفاءة فً اللغة اإلنجلٌزٌة من جامعة كٌمبردج بالتعاون مع

 7557 –البرٌطانً  المركز الثقافً

  شهادة كفاءة فً اللغة العبرٌة من معهد دار الجلٌل للنشر والدراسات

  7552 -واألبحاث الفلسطٌنٌة 

  شهادةILETS  ً3112من المركز الثقافً البرٌطان 

  شهادة لغة انجلٌزٌة متقدمة من مركز اللغات فً روٌال هولوي– 

 جمعة لندن

 السٌرة الفنٌة

 ستاذ مساعد فً كلٌة الفنون والتصمٌم الجامعة االردنٌة لغاٌة االن+ ا العضوٌة المهنٌة
  7551-7512رابطة المسرحٌٌن األردنٌٌن من 

  وحتى تارٌخه 7551نقابة الفنانٌن األردنٌٌن من 

  7515-7512العضو المشرف على نادي السٌنما فً رابطة المسرحٌٌن األردنٌٌن من 

  7515 - 7512الثقافة عضو فً نادي السٌنما المنبثق عن وزارة  
  3112-3115الثقافة االردنٌة عضو هٌئة تحرٌر مجلة فنون الصادرة عن وزارة 

  االردنٌة من كاتبة مقال اسبوعً مختص فً المسرح فً جرٌدة الغد الٌومٌة

 7/73/3112ولغاٌة7/73/3112

  ة ولغاٌ 7/7/3112كاتبة مقال اسبوعً مختص فً المسرح فً جرٌدة الرأي االردنٌة من

7/2/3112 

  لغاٌة االن 7/7/3112كاتبة ابحاث مختصة فً المسرح فً مجلة تاٌكً المعنٌة بابداع المرأة من 

 عن وزارة الثقافة االردنٌة ومجلة افكار الصادرتان كاتبة ابحاث مختصة فً المسرح فً مجلة فنون 

 الكوٌت -فً مجلة فنون  كاتبة ابحاث مختصة فً المسرح 

 3112المصطلحات والمذاهب المسرحٌة الصادر من منشورات امانة عمان  مؤلفة كتاب مدخل الى 

  مؤلفة كتاب: رواد المسرح والرقص الحدٌث فً القرن العشرٌن النظرٌة والتطبٌق منشورات وزارة

 3115الثقافة 

  ،ًالقٌام بعمل ورشات عمل مختصة بالمسرح لكل من الهٌئة الملكٌة لالفالم، المركز الثقافً البرٌطان

 مهرجان الجزائر لجامعة االردنٌة، جامعة الٌرموك، وفً المدارس الخاصة.ا

 او بتأطٌر  المشاركة فً المهرجانات العربٌة اما بعروض مسرحٌة او باوراق نقدٌة او بلجان التحكٌم

 .مسرحٌة ورش

  ٌة االنولغا 3111رابطة الكتاب االردنٌٌن عضو 

 ولغاٌة االن 32/73/3111ن عضو هٌئة ادارٌة فً الهٌئة العربٌة للمسرح م 

 ٌولغاٌة االن 3112سة فرقة المسرح الحدٌث منذ رئ 

  3172-3173اللجنة العلٌا لعام المرأة فً الهٌئة العربٌة للمسرح 
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 الدورات الدراسٌة والتدرٌبٌة
   )7517 –دورة خدمات طٌران وسٌاحة فً شركة الملكٌة األردنٌة )عالٌة سابقا 

  برنامج دورة كمبٌوتر على استعمالLOTUS  من شركةCEB - 7515 

  دورة كمبٌوتر على استعمال برنامجDOS  من شركةCEB – 7515 

 (2 ًدورات لغة إنجلٌزٌة فً المركز الثقافً البرٌطان )– 7557&  7551   

  7552 –دورة لغة عبرٌة من دار الجلٌل للنشر والدراسات واألبحاث الفلسطٌنٌة 

 نون األدائٌة التابع لمؤسسة نور الحسٌن بالتعاون مع المركز دورة "تمثٌل وأداء" فً مركز الف

 3111 -الثقافً البرٌطانً 

  دورة انجلٌزيILETS  ً3112من المركز الثقافً البرٌطان 

  ً3112دورة كومبٌوتر شاملة من مركز النظم الثقاف 

 3112وي لوٌال هورمتقدم من مركز اللغات فً جامعة  دورتٌن انجلٌزي 

  التالٌة ومرفق طٌه كشوف  عاما فً المجاالتثالثون  (21) تتلخص السٌرة المهنٌة بالخبرة الفنٌة على مدى        المهنٌةالفنٌةالسٌرة 

 مفصلة عن األعمال الفنٌة ذات العالقة:    

 (22) التألٌف  مسرحً بٌن التمثٌل منفردا أو مجتمعا مع لعم ستون

 اإلنتاج أو اإلعداد أو اإلخراج أو 

 (27واح ) ًتمثٌل –د وثالثون عمل تلفزٌون 

 (2 أربعة أفالم كرتون )- دبلجة أصوات 

 مدخل للمصطلحات والمذاهب المسرحٌة ، ةمسرحٌ اتمؤلف :

، رواد المسرح والرقص الحدٌث فً 3112منشورات امانة عمان 

 3115القرن العشرٌن : النظرٌة والتطبٌق منشورات وزارة الثقافة 

  المسرح الوطنً المحترف الجزائر عضو لجنة تحكٌم فً مهرجان

3111 

  القاهرة  –عضو لجنة تحكٌم فً المهرجان العربً الدورة السابعة

3111 

 3115عمان  أمانه –نة تحكٌم مهرجان صٌف عمان عضو لج 

  مسرح الطفل ، مؤسسة عبد الحمٌد شومان  أدبعضو لجنة تحكٌم

 3171 األردن

  التجرٌبً بورقة بحث مشاركة فً الندوة الفكرٌة بمهرجان القاهرة

3171 

  3172 73عضو لجنة تحكٌم فً المهرجان العربً الدورة 

  3173مشاركة فً ورقة بحث مؤتمر الجامعة اللبنانٌة 

  3173مشاركة بالندوة الفكرٌة مهرجان االردن 

  3172رئٌس لجنة تحكٌم مهرجان الشباب 

  ً3172عضو لجنة تحكٌم المهرجان المدرس 

  3171صدى للفالم القصٌرة والمقاالت عضو لجنة تحكٌم دائزة 

 

   الجوائز والشهادات التقدٌرٌة

  ًجائزة أفضل ممثلة عن دور مساند فً مسرحٌة "أمرؤ القٌس فً بارٌس" فً المهرجان المسرح

   7557 –األردنً األول  

  شهادة تقدٌر للمشاركة فً مسرحٌة "القشة" فً األسبوع الثقافً األردنً المنعقد فً المجمع

 7553 –لثقافً فً أبو ظبً، اإلمارات العربٌة المتحدة ا

  شهادة تقدٌر للمشاركة فً مسرحٌة "الخادمات" فً الفعالٌات الثقافٌة فً مهرجان جرش للثقافة

  7555 -والفنون من اللجنة العلٌا للمهرجان 

 ردنً جائزة التمثٌل من لجنة التحكٌم الخاصة عن مسرحٌة "الباب" فً المهرجان المسرحً األ

 7551 –السادس  

  شهادة تقدٌر للمشاركة فً مسرحٌة "نساء بال مالمح" فً الفعالٌات الثقافٌة فً مهرجان جرش

 7555 –للثقافة والفنون من اللجنة العلٌا للمهرجان 

  ً3113 –شهادة تقدٌر لتمثٌل دور فً المسلسل التلفزٌونً "الدرب الطوٌل" من ملتقى جرش األدب  

 3113الفنانٌن االردنٌٌن فً مهرجان المسرح االردنً العاشر عام  تكرٌم من نقابة 

   3112 –جائزة التمثٌل عن مسرحٌة "مكبث" فً مهرجان الربٌع الدولً فً مدٌنة سوسة، تونس 

  3115 األردنتكرٌم لفرٌق مسرحٌة بال عنوان من مهرجان  

 (2ًشهادات تقدٌر للتفوق الدراسً والحصول على أعلى معدل تراكم )  فً الدفعة والقسم والكلٌة

 للفصول الدراسٌة المنتهٌة فً –فً كلٌة الفنون فً جامعة الٌرموك 
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  3112&  3113 &  3117&  3111سنوات      

  3115للجنة التحكٌم المفترضة ابام قرطاج المسرحٌة  اإلخراججائزة 

  ً5عن مسرحٌة بوابة 3175جائزة وزارة الثقافة لألبداع المسرح 

  3111قرطاج المسرحٌة الدورة الثالثة عشر  أٌامتكرٌم من 

  كلجنة تحكٌم 3111تكرٌم من المهرجان العربً القاهرة 

  ً3111الجزائر  –تكرٌم من مهرجان المسرح الوطن 

  3111تكرٌم من مهرجان الزرقاء المسرحً الصٌفً الدورة السادسة 

  3111وزارة الثقافة  –لسابعة الخامس عشر الدورة العربٌة ا األردنًتكرٌم من مهرجان المسرح 

  ً3171 األردن –تكرٌم من المركز الثقافً الملك 

  3171األعمال تكرٌم من مهرجان المسرح العربً القاهرة على مجمل 

  3171تكرٌم من المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقٌن 

  3177تكرٌم من المركز الثقافً الملكً على مسرحٌة أوراق للحب 

 3175لكتاب تكرٌم  رابطة ا 

  3171تكرٌم منتدى الرواد الكبار 

  ً3171تكرٌم صالون الرصٌفة الثقاف 

 

  عند الطلب أعالهمستند ٌثبث صحة ما ورد  أية: ٌمكن توفٌر مالحظ
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 األعمال المسرحٌة 

 مذكور أدناه  هو  التمثٌل فً جمٌع األعمال التالٌة باإلضافة إلى ما ٌرد مقابل كل عمل كما
عمان، تألٌف الكاتب السوري ولٌد مدفعً  -عدٌن" على مسرح الجامعة األردنٌة مسرحٌة "وب     .7

 وإخراج زهٌر

 وكان هذا أول عمل لً فً المسرح الجامعً وعلى إثرها تم توظٌفً فً "أسرة المسرح 7515-النوبانً         

( ثالث وعشرون دٌنار 32)( سبعة عشر دٌنار تمت الحقا زٌادته إلى 71األردنً براتب شهري مقداره )        

 مقابل

 عملٌن سنوٌا          

نابلس، تألٌف الكاتب السوري سعد هللا ونوس  -مسرحٌة "بائع الدبس الفقٌر" على مسرح الزٌتون      .3

 وإخراج 

    7515 -أحمد جبر          

ن، تألٌف عما -مسرحٌة "اضبطوا الساعات" على مسرح دائرة الثقافة )أسامة المشٌنً حالٌا(      .2

 الكاتب محمود

    7515 -دٌاب وإخراج حاتم السٌد          

مسرحٌة "الرجال لهم رؤوس" على مسرح دائرة الثقافة )أسامة المشٌنً حالٌا(، إخراج شعبان      .2

    7512 -حمٌد 

نابلس، تألٌف الكاتب ممدوح  -مسرحٌة "محاكمة الرجل الذي لم ٌحارب" على مسرح الزٌتون      .5

 ان وإخراج العدو

    7512 -بسام سعد          

عمان،  -مسرحٌة "الغرباء ال ٌشربون القهوة" على مسرح دائرة الثقافة )أسامة المشٌنً حالٌا(      .2

 تألٌف الكاتب  

 7512 –محمود دٌاب وإخراج حاتم السٌد          

عمان، تألٌف الكاتب  -ٌا( مسرحٌة "باب الفتوح" على مسرح دائرة الثقافة )أسامة المشٌنً حال      .1

 محمود دٌاب 

 7512 –وإخراج حاتم السٌد          

عمان، تألٌف الكاتب سعد الدٌن  -مسرحٌة "مٌت فً إجازة" على مسرح كنٌسة الروم الكاثولٌك      .1

 زٌدان 

 7512 –وإخراج ٌوسف الجمل          

ٌف الكاتب المصري علً سالم وإخراج عمان، تأل -مسرحٌة "الخوف" على مسرح الجامعة األردنٌة      .5

 حاتم السٌد

         - 7511 

عمان، تألٌف الكاتب المصري علً سالم وإخراج  -مسرحٌة "الصعالٌك" على مسرح الجامعة األردنٌة  .71

 حاتم 

 7511 –السٌد          

تألٌف  عمان، -مسرحٌة "رسول من قرٌة تمٌرة" على مسرح دائرة الثقافة )أسامة المشٌنً حالٌا(  .77

 الكاتب 

 7511 -محمود دٌاب وإخراج حاتم السٌد          

عمان، تألٌف الكاتب سعد الدٌن زٌدان  -مسرحٌة "انهم ٌأكلون البطاطا" على مسرح دٌر الالتٌن  .73

 وإخراج 

 7511 –ٌوسف الجمل          

 –أحمد قوادري  عمان، إخراج -مسرحٌة "البٌدر" على مسرح دائرة الثقافة )أسامة المشٌنً حالٌا(  .72

7511 

 –عمان، إخراج أحمد شقم  -مسرحٌة "البرمٌل" على مسرح دائرة الثقافة )أسامة المشٌنً حالٌا(  .72

7511 

 عمان، تألٌف الكاتب محمد الماغوط وإخراج حاتم -مسرحٌة "المهرج" على مسرح الجامعة األردنٌة  .75

  7511 –السٌد          

نابلس، تألٌف الكاتب السوري سعد  -" على مسرح الزٌتون حزٌران 5مسرحٌة "حفلة سمر بمناسبة  .72

 هللا

 وبعد هذا العرض تم إغالق المسرح بأمر من الحاكم العسكري 7511 -ونوس وإخراج بسام سعد          

 7511 –عمان، إخراج أحمد قوادري  -مسرحٌة "صندوق الدنٌا" على مسرح الجامعة األردنٌة  .71

عمان، إخراج  -" على مسرح دائرة الثقافة )أسامة المشٌنً حالٌا( مسرحٌة "ما بٌوقع غٌر الشاطر .71

 المخرج

 7515 –المصري خٌري أسعد          

مسرحٌة "قناع السعادة" على مسرح دائرة الثقافة )أسامة المشٌنً حالٌا(، تألٌف جورج كلٌمنصو  .75

 وإخراج 

 7515 –شعبان حمٌد          

ائرة الثقافة )أسامة المشٌنً حالٌا(، تألٌف برنسالف ناشتش مسرحٌة "اللعبة الخطرة" على مسرح د .31

 وإخراج 
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 7511 –شعبان حمٌد          

عمان، تألٌف الكاتب  -مسرحٌة "لٌالً الحصاد" على مسرح دائرة الثقافة )أسامة المشٌنً حالٌا(  .37

 محمود دٌاب 

 7511 –وإخراج حاتم السٌد          

عمان،  -ه ماتً(" على مسرح دائرة الثقافة )أسامة المشٌنً حالٌا( مسرحٌة "دم دم تك )بونتٌال وتابع .33

 تألٌف

 وقد عرضت هذه المسرحٌة الحقا فً مهرجان جرش 7513 –الكاتب برتولد برخت وإخراج خالد الطرٌفً          

 7512للثقافة والفنون فً عام          

 عمان، تألٌف نادر عمران -مسرحٌة "طوط طاط طٌط أبو الزعابٌط" على مسرح المركز الثقافً الملكً  .32

 7512 –وإخراج خالد الطرٌفً          

عمان، تألٌف الكاتب جبرٌل  -مسرحٌة "تغرٌبة زرٌف الطول" على مسرح المركز الثقافً الملكً  .32

 الشٌخ،

 ج هانً صنوبر ومجد القصصإنتا، 7512 –إخراج هانً صنوبر          

عمان،  -مسرحٌة لألطفال "شفاء القلوب" على مسرح المركز الثقافً الملكً ومسرح قصر الثقافة  .35

 إخراج

 وقد عرضت هذه المسرحٌة الحقا فً مهرجان جرش للثقافة والفنون فً نفس العام 7512 –نبٌل نجم          

7512 

  7515 –عمان، إخراج فتحً عبد الرحمن  -لشعبً مسرحٌة لألطفال "سند ولٌسٌا" فً المسرح ا .32

مسرحٌة لألطفال "الفراشات واللهب" على مسرح دائرة الثقافة )أسامة المشٌنً حالٌا(، إخراج عاكف  .31

 –نجم 

 7512وقد عرضت هذه المسرحٌة الحقا فً مهرجان جرش للثقافة والفنون فً نفس العام  7512            

على مسرح دائرة الثقافة )أسامة المشٌنً حالٌا(، تألٌف عٌسى أٌوب  مسرحٌة لألطفال "الوفاء" .31

 وإخراج نبٌل 

 7512 –نجم          

 –عمان، تألٌف شتاٌنبك وإخراج أشرف أباظة  -مسرحٌة "أفول القمر" على مسرح الجامعة األردنٌة  .35

7511 

 وقد تم عرضها بمناسبة الٌوبٌل الفضً لتأسٌس الجامعة األردنٌة         

بدر شاكر السٌاب وإخراج فتحً  عمان، مقتبسة من شعر -مسرحٌة "حفار القبور" فً المسرح الشعبً  .21

  7511 –الرحمن د عب

عمان، تألٌف الكاتب  -مسرحٌة "بكالورٌوس فً حكم الشعوب" على مسرح المركز الثقافً الملكً  .27

 المصري

 7551 –علً سالم وإخراج نبٌل نجم          

عمان، تألٌف الكاتب المغربً  -قٌس فً بارٌس" على مسرح المركز الثقافً الملكً مسرحٌة "أمرؤ ال .23

 عبد 

 –وقد عرضت هذه المسرحٌة فً المهرجان المسرحً األردنً األول الكرٌم بورشٌد وإخراج بكر قبانً          

7557  

 مهرجانوتم منحً جائزة أفضل ممثلة عن الدور المساند فً المسرحٌة فً هذا ال         

عمان، تألٌف الكاتب د. عبد اللطٌف عقل  -مسرحٌة "فنس بن شعفاط" على مسرح قصر الثقافة  .22

 وإخراج

  7553 -وقد عرضت هذه المسرحٌة فً مهرجان بغداد المسرحً  7553 –المخرج العراقً قاسم محمد          

ب فاروق محمد، إخراج د. عمان، تألٌف الكات -مسرحٌة "القشة" على مسرح المركز الثقافً الملكً  .22

 عونً

وقد عرضت هذه المسرحٌة الحقا فً أبو ظبً والشارقة فً . إنتاج مجد القصص، 7553 –كرومً          

  اإلمارات

 وقد حصدت هذه المسرحٌة عدة شهادات تقدٌر  7552 –وفً بارٌس، فرنسا  7553 –العربٌة المتحدة          

 نقد اإلٌجابً والجدل فً الصحافة المحلٌة والعربٌة وكتب عنها مقاال على الصفحةوأثارت كما هائال من ال         

 األولى فً جرٌدة "نٌوٌورك تاٌمز" األمرٌكٌة          

عمان، تألٌف مقداد عبد الرضا وإخراج  -مسرحٌة "كومٌدٌا سوداء" على مسرح المركز الثقافً الملكً  .25

 نادر

  وقد عرضت هذه المسرحٌة الحقا فً مهرجان جرش للثقافة والفنون. القصصإنتاج مجد ، 7552 –عمران          

 7552فً نفس العام          

-عمان، تألٌف جان جٌنٌه وإخراج زٌاد جالل -مسرحٌة "الخادمات" على مسرح المركز الثقافً الملكً  .22

7555 

  –للثقافة والفنون فً نفس العام وقد عرضت هذه المسرحٌة الحقا فً مهرجان جرش . إنتاج مجد القصص         

 وأٌضا فً نفس العام فً مهرجان قرطاج، تونس وقد كنت على القائمة النهائٌة لجائزة التمثٌل 7555         

عمان، تألٌف الكاتب العراقً ٌوسف الصاٌغ،  -مسرحٌة "الباب" على مسرح المركز الثقافً الملكً  .21

 إخراج زٌد 

 وقد شاركت هذه المسرحٌة فً المهرجان المسرحً األردنً السادس. تاج مجد القصصإن، 7551 –القضاة          
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 وحازت على جائزة الدٌكور وعلى جائزة لجنة التحكٌم الخاصة عن التمثٌل لمجد القصص 7551 –         

 –عمان، تألٌف وإخراج غنام غنام  –مسرحٌة "من الحب ما قتل" على مسرح المركز الثقافً الملكً  .21

7555   

كما تم الحقا إعادة عرض  7555 –وقد شاركت هذه المسرحٌة فً المهرجان المسرحً األردنً السابع           

 هذه 

 3111 -المسرحٌة على مسرح المركز الثقافً الملكً          

اربد، تألٌف إبراهٌم  -مسرحٌة "الساعة التاسعة بالضبط" على مسرح كلٌة الفنون فً جامعة الٌرموك  .25

 ابر  ج

  3111 – وإخراج مجد القصص         

فكرة وتمثٌل اربد،  -مسرحٌة بانتوماٌم "كفاح األرواح" على مسرح كلٌة الفنون فً جامعة الٌرموك  .21

 ومساعدة

 3111 –وإخراج األستاذ د. ناٌف الشبول  مخرج مجد القصص         

ف ولٌام شكسبٌر، إعداد وإخراج عمان، تألٌ -مسرحٌة "مكبث" على مسرح المركز الثقافً الملكً  .27

 حكٌم حرب

 وقد 3112 –وقد عرضت هذه المسرحٌة الحقا فً مهرجان الربٌع الدولً فً مدٌنة سوسة، تونس   3117 –           

 فازت هذه المسرحٌة فً هذا المهرجان بجائزة أفضل عمل متكامل وجائزة التمثٌل لمجد القصص         

مساعدة اربد، تألٌف سوفٌكلٌس،  -رح كلٌة الفنون فً جامعة الٌرموك مسرحٌة  "أنتغونا" على مس .23

 مخرج مجد

 3117 –وإخراج األستاذ د. ناٌف الشبول  القصص         

اربد، تألٌف جان كوكتو،  -مسرحٌة  "النسر ذو الرأسٌن" على مسرح كلٌة الفنون فً جامعة الٌرموك  .22

  إعداد

  وقد عرضت هذه المسرحٌة الحقا على 3113 –راج األستاذ محمد نصار وإخ ومساعدة مخرج مجد القصص         

 عمان -مسرح مركز الحسٌن          

عمان، إعداد  -افتتاح المهرجان المسرحً األردنً العاشر للمحترفٌن على مسرح مركز الحسٌن  .22

 وإخراج حكٌم

  3113 –حرب          

 

اربد، تألٌف فسنا  -لٌة الفنون فً جامعة الٌرموك مسرحٌة لألطفال "أخ ٌا أسنانً" فً ممر مسرح ك .25

 مشارقة، 

 3113- إخراج مجد القصص         

تألٌف،  مسرح الحسٌن اربد، -مسرحٌة "الحاجز" على مسرح كلٌة الفنون فً جامعة الٌرموك  .22

 وإخراجتمثٌل سٌنوغرافٌا، اختٌار موسٌقى ،

 3112  –إخراج وإنتاج مجد القصص         

21. Behind The Veil         لندن تألٌف تمثٌل –مسرحٌة )ما مراء الحجاب( جامعة روٌال هولوي 

 3112، .وإخراج

21. Newspapers hijack some  لندن،  –مسرحٌة )الصحافة اختطفت البعض( جامعة روٌال هولوي

 .3112تألٌف واخراج،

25. Accomodation  3112خراج،لندن، تألٌف تمثل وا –مسرحٌة )المعٌشة( جامعة روٌال هولوي. 

 .3112مسرحٌة ) ظالل( المركز الثقافً الملكً، تألٌف، سٌنغرافٌا، تصمٌم، موسٌقى واخراج، .51

مسرحٌة " قبو البصل" اقتباس عن قصة قصٌرة للكاتب االلمانً غونتر غراس. سٌنارٌو، سٌنغرافٌا،  .57

 3115كورٌوغرافٌا، اخراج وانتاج 

 للكاتب االنجلٌزي ولٌام شكسبٌر، سٌنغرافٌا،  مسرحٌة" الملك لٌر صوفٌا" اعداد عن الملك لٌر .53

 3112 وإخراج منتج منفذ، كورٌوغرافٌا ،

 سنارٌو واخراج 3111 مسرحٌة عالم صوفً .52

 إخراجتألٌف مشترك مع نوال العلً، كورٌوغرافٌا، سٌنوغرافٌا، منتج منفذ،  3111 مسرحٌة القناع .52

 وإخراجفٌا، منتج منفذ ، سنارٌو، كرٌوغرافٌا وسنٌغرا 3111 مسرحٌة ابٌض واسود .55

 وإخراج، سٌنارٌو، كورٌوغرافٌا، سٌنوغرافٌا، منتج منفذ  3115مسرحٌة بال عنوان .52

 وإخراجسٌنارٌو، كورٌوغرافٌا، سٌنوغرافٌا، منتج منفذ،  3171مسرحٌة سجون  .51

 وإخراجللصم والبكم سنارٌو  3171مسرحٌة : التمثال المحال  .51

 وإخراج، سٌنارٌو كورٌوغرافٌا  3171مسرحٌة، التراث فً حركة، مسرح راقص  .55

 3177مسرحٌة أوراق للحب، سٌنارٌو، كورٌوغرافٌا، سٌنوغرافٌا وإخراج  .21

 3175سٌنارٌو كورٌوغرافا وسٌنوغرافٌا واخراج  5مسرحٌة بوابة  .27
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 األعمال التلفزٌونٌة
  7515 –مسلسل بدوي "تعالٌل" إخراج سعود الفٌاض      .7

  وقد شارك فً هذا المسلسل الممثلٌن 7512 -( إخراج أنطوان س. رٌمً 73دد )سهرات تلفزٌونٌة لبنانٌة ع     .3

 اللبنانٌٌن هند أبً اللمع، عبد المجٌد مجذوب، إبراهٌم مرعشلً، سمٌر شمص و أحمد الزٌن         

 وقد تم تصوٌره فً البحرٌن 7512 -مسلسل "مهنة المتاعب" إخراج أنطوان س. رٌمً      .2

  وقد تم تصوٌره 7512 -ام ألفٌن" تألٌف الشاعر عمر أبو رٌشة وإخراج أنطوان س. رٌمً مسلسل "قطار ع     .2

 فً البحرٌن         

 7511 -مسلسل "جدار الشوك" إخراج عروة زرٌقات      .5

 7511 -مسلسل "أمل ال ٌنتهً" إخراج موفق الصالح      .2

 7511 –مسلسل "من ٌوم لٌوم" إخراج أنطوان س. رٌمً      .1

 7515 –لسل "ساعة وغنٌة" تألٌف االخوٌن عاصً ومنصور الرحبانً وإخراج أنطوان س. رٌمً مس     .1

 وقد تم تصوٌره فً الٌونان 7515 –مسلسل "بائعة الخبز" إخراج المخرج المصري عبد القادر نجٌب      .5

 7511 –مسلسل "هارون الرشٌد" إخراج أنطوان س. رٌمً  .71

 بطولة إحسان صادق و سمٌرة البارودي،  7517 –ف مسلسل "رماد السنٌن" إخراج حسٌب ٌوس .77

 وقد تم تصوٌره فً العراق 7512 –مسلسل "جرحك ٌا ذٌب" إخراج محمد العوالً  .73

 7512 -مسلسل "القرار الصعب" إخراج محمد عزٌزٌة  .72

 7512 –مسلسل "الملح األسود" إخراج عزمً مصطفى  .72

 7511 -مسلسل "من شٌم البادٌة" إخراج محمد عزٌزٌة  .75

 7511 -لسل "فً كل بٌت حكاٌة" إخراج عروة زرٌقات مس .72

 7511 -مسلسل "ال للضٌاع" إخراج فضل ٌانس  .71

  7511 –مسلسل بدوي "الغرٌب" إخراج سعود الفٌاض  .71

 7511 -( تصوٌر وإخراج محمد حٌنا 3سهرات تلفزٌونٌة عدد ) .75

 7515 -مسلسل "هاربة إلى النور" إخراج نجدت أنزور  .31

 7515 -" إخراج محمد ٌوسف العبادي مسلسل "المشوار الطوٌل .37

 7515 -مسلسل "الوصٌة" إخراج محمد ٌوسف العبادي  .33

 7551 -مسلسل "حصاد السنٌن" إخراج عدنان الرمحً  .32

 7557 -مسلسل "الحنان المر" إخراج عدنان الرمحً  .32

 ، 7552 –فٌلم فٌدٌو "ماذا لو مات ظلً" تألٌف باسمة محمد ٌونس وإخراج المخرج العراقً حسٌن محمود  .35

 وقد فاز هذا الفٌلم فً مهرجان أفالم الفٌدٌو القصٌرة بجائزة لجنة التحكٌم المنبثقة من مؤسسة الثقافة والفنون             

 فً أبو ظبً فً اإلمارات العربٌة المتحدة         

 7552 -مسلسل "الثرى والثرٌا" تألٌف جمال أبو حمدان وإخراج نجدت أنزور  .32

 7552 -" إخراج كمال اللحام مسلسل "األسوار .31

 7551 -مسلسل "الدرب الطوٌل" تألٌف د. ولٌد سٌف وإخراج صالح أبو هنود  .31

 7555 -مسلسل "خطوة الى االمام" إخراج كمال اللحام  .35

  3117 -سهرة تلفزٌونٌة إخراج بسام المصري  .21

  3113 –مسلسل "االنباط" تألٌف محمود الزٌودي وإخراج سعود الفٌاض  .27

 

 

 لكرتونأفالم ا
 حلقة 31 –فٌلم "ألٌس فً بالد العجائب" دور األرنب "بٌنً بنً"      .7

 حلقة 751 –فٌلم "قرٌة التوت" دور "السٌدة لٌمونة والسٌدة بصلة"      .3

 حلقة 751 –فٌلم "روكً راكات" دور الطفلة "دولً"      .2

 

 المؤلفات المسرحٌة

 مسرحٌة الحاجز ) غٌر منشورة( .7

 مختصة بالمسرح منشورةمجموعة مقاالت وابحاث  .3

 3112منشورات امانة عمان الكبرى  –مؤلف مدخل الى المصطلحات والمذاهب المسرحٌة  .2

 3115رواد المسرح والرقص الحدٌث " النظرٌة والتطبٌق، منشورات وزارة الثقافة،  .2

 

 

 

 

جهزة المكتبٌة لمدة عشرٌن عاما حصلت بعدها كما ارفق اٌضا السٌرة المهنٌة التً رافقت السٌرة الفنٌة بالتوازي حٌث عملت فً مجال اال

 على التقاعد المبكر من هٌئة الضمان االجتماعً وهً كالتالً:
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Sales Experience  
   
  Feb 1982 – Jan 1987 

       Senior Sales Representative 

  Scientific & Medical Supplies Co. (SMS) 

  Amman – Jordan 

  Tel +962 6 4628258 

 

  Apr 1987 – Apr 1995 

       Executive Sales Person 

  Technical Equipment & Supplies Co. (TESCO) 

  Amman – Jordan 

  Tel +962 6 5538147 

 

  Jun 1995 – Aug 1999 

       Executive Sales Person 

  Jordan Educational Co. (OFFTEC) 

  Amman – Jordan 

  Tel +962 6 4643734 

 

  Oct 1999 – Jul 2002 

       Sales Manager 

  The Business Technology Co. (RICOH) 

  Amman – Jordan 

  Tel +962 6 5671445 

 

 

 

 


