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 : العمل الحالي 
   برامج تلفزيونية منذ خمسة اعوام معد - منتج –قناة الكتاب الفضائية 

 العمل السابق 

  أعوام 0والوثائقي لمدة  اإلعالميشركة ميديا تاون لإلنتاج  
  لعام  وأفالمبرامج  إنتاج:  األقصىقناة  

 

 اليت عرضت على قناة اجلزيرة: املشارك فيها ابرز االعمال

  (  حلقات لربنامج زمام املبادرة 5اعداد  ) 
 حياة باجلدول   –:  ) زوجي مقاوماً  التالية املشاركة يف اعداد وحبث وبرديوسر االفالم-  

قصص اثناء احلرب على غزة   -معاناة العبور   –املتنفس  –غزة تعيش  –مستشفى الشفاء 
4102 –  ) 

 

 قناة القدس : اليت عرضت على املشارك فيها ابرز االعمال

  بعنوان " اصداء العدوان " 4104معد وباحث سلسلة افالم وثائقية حول عدوان غزة عام 
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  " حبث " فيلم حكاية حرب 
  " حلقة على شكل وثائقي  01 اعداد وحبث " برنامج انساين وثائقي أحالم بسيطة 
  حلقات رمضان يف عيوهنم " وثائقي اجتماعي انساين"  2اعداد 
  قصص للربنامج الصباحي نورت البيت . 01حبث واعداد 
  حلقة برنامج هنار جديد الصباحي  41اعداد 

 

 اليت عرضت على قناة احلوار  املشارك فيها ابراز االعمال

 حلقة05حبث واعداد سلسلة مساجد حتت الدمار " 
 حبث واعداد فلم  جتربة حكم حركة محاس 
 "  حلقات  5حبث واعداد سلسلة حول قصص مرضى غزة" 
 " حلقات5حبث واعداد قصص عن حاالت اجتماعية تعيش ويالت احلصار" 

 مشاركات اخرى : 

  حبث فيلم قصري متتمات مىن " شركة طيف " حصل على جائزة يف مهرجان اجلزيرة السادس 
  انتاج فيلم اولست انساناً حول ميناء غزة لفضائية االقصى 
  يون العريب" معد وخمرج فيلم " املنطقة العازلة " لشبكة التلفز 
  " من برنامج هنا فلسطني . ثالث حلقاتاملشاركة يف انتاج حلقات لشبكة التلفزيون العريب " 
  4102تغطية احلرب على غزة ميداين عام  
  4102تغطية جمزرة الشجاعية يف حرب غزة  
  لفضائية الكتاب  –اعداد برنامج صباح الكتاب 
  اعداد وحبث برامج منوعة وقصص خمتلفة لفضائية الكتاب يف غزة 
  منتج وخمرج افالم وثائقية لصاحل قناة االقصى والعديد من القصص والربامج الوثائقية التسجيلية اليت

  4102ستعرض الحقاً ضمن دورة براجمية جديدة 
 ة اعوام اعداد  ومنتج برنامج صباح الكتاب .. برنامج صباحي يومي ملدة ثالث 
  " منتج برنامج انساين موسم شهر رمضان " كن بينهم 
  اعداد وباحث برنامج مع الناس وهو برنامج يعىن بقضايا اجملتمع 



 

 أفالم وبرامج من  حصلت على جوائز مشارك فيها  :

  وجوائز حملية ودولية أخرى  باجلائزة األوىل يف مهرجان اجلزائر لألفالم الوثائقية فلم غزة تعيش 
  لألفالم التسجيلية . حصد اجلائزة الذهبية يف مهرجان اجلزيرةفلم متتمات  مىن 
 .) برنامج أحالم بسيطة مهرجان طهران الوثائقي ) مرتني 
  أحسن فيلم يف مسابقة " احلرية " لعام فلم األسري جائزة الشهيد علي اجلابر القطرية  و جائزة

  األسرى اليت تنظمها وزارة 4102
 

 

 روابط ذات صلة  : 

 

 فيلم مستشفى الشفاء  :
https://www.youtube.com/watch?v=tpDZKx4B8C4  

 برنامج أحالم بسيطة : 
  ?v=rJVuw8A0uychttps://www.youtube.com/watch  
 زمام المبادرة  : 
 https://www.youtube.com/watch?v=o5yuOrxIg9c    
  رابط :    7567و  7560و  7553شاركت في توثيق جرائم االحتالل في حروب

Ea0-https://www.youtube.com/watch?v=La7gdwq  
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 معرفني : 

   ١٩١٨٩١٩منتج افالم وثائقية   -محمد الصواف 

   2220112 مراسل التلفزيون العريب بغزة  -باسل خلف  
  1522064415مدير التحرير يف قناة القدس الفضائية –محزة مشتهى 

 


