
 السيرة الذاتية

 

 معمومات شخصية: (1

 تسنيم أحمد عبد الهادي محمد )المدهون( االسم:

 م12/2/1985 تاريخ الميالد:

 فمسطين-خانيونس مكان الميالد:

 متزوجة :الحالة االجتماعية

 800391070 رقم الهوية:

 رقم جواز السفر:

 كمية الدعوة اإلسالمية -بكالوريوس آخر مؤهل عممي:

 سيناريست )وثائقي ودراما( ومخرجة  العمل الحالي:

 قناة األقصى الفضائية مكان العمل:

 فمسطين-غزة مكان اإلقامة:

 معسكر الشاطئ-غزة العنوان:

 0599013833 الهاتف النقال:

 tsnmnrdn@outlook.sa البريد اإللكتروني:

 

 المؤهالت العممية: (2

 بكالوريوس الدرجة العممية:

 م2006 تاريخ الحصور عميها:

 فمسطين البمد المتخرج منها:



 الدعوة اإلسالمية التخصص العام:

مساقات مكثفة في العموم الشرعية، المغة العربية، واإلنجميزية، والفمسفة  :التخصصوصف 
 والتاريخ.

 ماجستير التفسير بالجامعة اإلسالميةطالبة 

 التاريخ الوظيفي: (3
 كاتبة سيناريو أفالم تسجيمية بشركة الرباط لإلنتاج اإلعالمي المنصب:  -

 م2007إلى فبراير  2006من أكتوبر 

 قناة األقصى ذاعةمعدة ومقدمة برنامج الصباح في إ المنصب: -

 م2007يونيو  إلى 2007يناير من

 مسئولة وحدة إنتاج البرامج واألفالم بمؤسسة الثريا لالتصال واإلعالم  المنصب: -

 م2007مارس  إلى 2006أكتوبر  من

 الفضائيةكاتبة سيناريو وأعمال أدبية بقناة األقصى  المنصب: -

 م2012ديسمبر  إلى 2007فبراير  من

 لالتصال واإلعالم الثرياالمدير التنفيذي لمؤسسة  المنصب: -

 م2013إلى فبراير  2013من يناير 

 الفمسطينيين الكتاباألدباء و رابطة عضو مجمس إدارة  المنصب: -

 م2014يناير  إلى 2013سبتمبر من 

 الفضائيةسيناريست ومخرجة بقناة األقصى  المنصب: -

 إلى تاريخه 2013من فبراير 

 الجزيرة مدوناتكاتبة مقاالت في موقع  المنصب: -

 تاريخه إلى 2016نوفمبر  من



 الخبرات العممية: (4
دورات متخصصة في اإلعالم وكتابة السيناريو مع مدربين من الخارج، ضمن فعاليات  -

 عبد اهلل السعافين، واألستاذ نزيه األحدب. مركز بيرزيت، أهمهم د.
 سنوات في مجال كتابة السيناريو بأشكاله. 10خبرة أكثر من  -
صالح قناة نتجت لعمل تسجيمي ووثائقي وديكودراما، أ   400كاتبة سيناريو أكثر من  -

 و جهات خارجية.أاألقصى 
 عضو لجان تحكيم عدة مسابقات أكاديمية في مجال اإلعالم، وأدبية.   -
التي أعددت السيناريو األفالم عبر ، داخمية وخارجية في مؤتمرات ومسابقات مشاِركة -

 وحصل بعضها عمى جوائز.لها، 
 عضو لجنة التطوير والتخطيط البرامجي داخل قناة األقصى الفضائية.  -
مدربة في مجال كتابة السيناريو لمبرامج المباشرة، واألفالم، والدراما، في األيام الدراسية  -

 الممحقة بالمنهاج في جامعة األقصى، والجامعة اإلسالمية.
 .لمعموم التطبيقية عيةبالكمية الجاممناقش خارجي لمجموعة مشاريع تخرج طالبات  -
 كاتبة سيناريو حمقات دراما متنوعة منفصمة، أو ممحقة ببرامج وفواصل اجتماعية.  -
كتابة سيناريو مسمسل "حياة وعايشينها" الذي عرض عمى قناة األقصى الفضائية شهر  -

 .2013رمضان من العام 
ذي سيعرض عمى كاتبة سيناريو مسمسل "بوابة السماء" بالتشارك مع كاتبين آخرين، ال -

 قناة األقصى الفضائية رمضان القادم.
 


