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 المؤھالت العلمیة 

 .فرنسا ،جامعة ستراسبورغ / بداع و التوجھات الفنیةمختبر المقاربات المعاصرة لإل ،في فنون العرض : دكتوراه 2016

  .فرنسا باریس، ،ینغ: تكوین في الفدیو ماب 2015

  فرنسا. ،ستراسبورغجامعة  ع الفنیة و الثقافیة /یتخطیط و تسییر المشار تیر في فنون العرض،ماجس:  2012

  مسرحي/ المغرب. خراجتخصص إ ،شعبة تشخیص ،للفن المسرحي و التنشیط الثقافي العالي: خریج المعھد  2007

 

 الخبرات المھنیة

 نص عصام الیوسفي. ،"توقیع:  إخراج مسرحیة  " 2017

 )www.pourlesarts.org(: مدیر فني لمھرجان تي أرت / الخشبة الجدیدة.  2016 / 2007

 : المرجع الثقافي لمجلس المقیمین األجانب بمدینة ستراسبورغ/ فرنسا. 2012 / 2009

 محمود الشاھدي.و إیمان الرغاي ،عاحمد السبینص أ ،"الكاس الخاويخراج مسرحیة  ":  إ 2016

المنصف  ،إیمان حمیدان ،يعبد الرفیع الجواھر ،ن عدنانیاسی : عن نصوص،"خراج عرض فني "المدن العتیقة: إ 2016
 محمد األشعري. ،مراد القادري ،فاطمة شھید ،إدریس الملیاني ،إنعام كجھ ،الوھایبي

 دورة الكویت. ،مھرجان المسرح العربي ،المغربیة نتقاء العروض: عضو لجنة إ 2016

 نص عصام الیوسفي. ،"أخد الكلمةخراج مسرحیة  ":  إ 2015

 مسرح الشارع. ،"خراج مسرحیة  "حنا: إ 2014

 .محمود الشاھدي و نص طارق الربح ،"مسرحیة  "بین بین و دراماتورجیا خراج: إ 2013
   المغربیة.      وزارة الثقافة ،2014ناس مك ،حترافيالجائزة الكبرى للمسرح اال

    .دورة الرباط ،مھرجان المسرح العربي / الھیئة العربیة للمسرح 

 



 

 نص عبد اللطیف اللعبي. ،مسرحیة  "تمارین في التسامح" و دراماتورجیا خراج: إ 2012
 المغربیة.وزارة الثقافة  ،حترافياالالجائزة الكبرى للمسرح 

 المغربیة. وزارة الثقافة ،خراجأحسن إجائزة 
 الجائزة الكبرى لمھرجان العاصمة للمسرح المغربي.

   للمسرح المغربي.خراج لمھرجان العاصمة أحسن إجائزة  
  دورة الدوحة. ،مھرجان المسرح العربي / الھیئة العربیة للمسرح 

 .Edward BOND للكاتب "si ce n'est toi"إقتباس عن  ،إخراج مسرحیة "یال كان خوك" : 2009

 .المغرب / فرنسا ،الرباط / أبریس ،إخراج عرض الشارع " كوسموبرفیت" : 2008

 ورشات التكوین 

 / المغرب. ، الرباطوالتنشیط الثقافي، المعھد العالي للفن المسرحي جالمونولو:  تقنیات التشخیص في ن: تكوی 2017

 ، توطین فرقة المدینة الصغیرة بدار الثقافة لمدینة تطوان.ةالمسرحی إدارة الفرق والمشاریعورشة :  2017

 : ورشة تقنیات اإلخراج المسرحي، توطین فرقة المدینة الصغیرة بدار الثقافة لمدینة تطوان. 2016

 .المغرب/ فاس  وزارة الثقافة المغربیة ،: ورشة تقنیات الكتابة، المعھد الفرنسي 2015

 / المغرب. ، الرباطوالتنشیط الثقافيثقافیة، المعھد العالي للفن المسرحي ن حول إنجاز المشارع الفنیة وال: تكوی 2014

 ات الخاصة، ستراسبورغ/ فرنسا.حتیاج: ورشات مسرحیة لفائدة ذوي اال 2012

 .الرباط/ المغرب، تحاد األوربيبشراكة مع اإلالكتابة  ورشة تقنیات التشخیص و ورشة:  2013

 : ورشة تقنیات التشخیص لفائدة شباب من المغرب، تونس، فرنسا، وألمانیا / فاس، المغرب. 2008

 ألمانیا. ،ورشة تقنیات التشخیص لفائدة شباب من المغرب، تونس، فرنسا، وألمانیا / شتوتغرت:  2006

 

 

 


