ص مسرحية اخلط األخري ضمن فعالية املهرجان املسرحي الثالث للشباب.
جائزة أفضل تأليف عن َن ّ
ص أغنية مسرحية همس الكراسي الفائزة جبائزة أفضل عمل مسرحي يف املهرجان.
كتابة نَ ّ
تأليف كتاب الصّور املتحيّزة :التحيّز يف املونتاج السّينمائي.
املسابقة األدبية ضمن فعالية (الدوحة :عاصمة الثقافة العربية :)2010
املركز األول :أفضل نصٍّ مسرحيّ يف غيابَتِ اجلُبّ.
املركز الثاني :أفضل جمموعة شعرية فصيحة.
منتج مساعد ومساعد خمرج فيلم دوحة – مونرتيال – دوحة الوثائقي لصاحل جلنة لالحتفال
باليوم الوطين (الفيلم من إخراج خريي بشارة).
إخراج وإنتاج فيلم تعريفي جلامعة قطر جامع اإلشارات السريعة للراغبني يف االلتحاق بكليّةِ
الشريعة.
إنتاج (كتابة ،إخراج) أول فيلم قصري شخصيّ :إرهاب – سياحة.
مساعد خمرج فيلم قصري .Needlewood Antiques

حترير كتاب دليل التصوير امليداني لقناة اجلزيرة ،إعداد رياض حممد.
كتابة نصوص أغاني مسرحية اجتماع طارئ.
كتابة نصوص أغاني مسرحية األسري.
كتابة نصوص أغاني مسرحية كش يا أستاذ.
ص مسرحيّيت األوىل يف انتظار غودو :رُؤية عربيّة لغودو جديد ،وعُرضت ضمن احتفاالت
كتابة نَ ّ
اليوم العاملي للمسرح.
حترير كتاب حملات يف ف ّن القيادة ،إعداد أمحد علي العمادي.

أعملُ يف جمال االستشارات والتنمية البشرية والتدريب يف

اجملالني املؤسسيّ والشخصيّ .وأمارس عدة أدوات وأساليب
ملساعدة الراغبني يف تطوير أدائهم مهن ّياً وحتسني حياتهم شخصيّا.
عملتُ يف اإلعالم التلفزيوني يف جمال األخبار وإعداد الربامج
والتدريب .كما ختصّصت يف صناعة األفالم ،كتابة وإخراجاً ،ولي
كتابٌ مطبوع حول موضوع التّحيّز يف صناعةِ السينما .كما ُنشرت
لي مقاالت مكتوبة يف بعض الصحف اخلليجيّة واملواقع
اإللكرتونية .وقمت كذلك بتحرير أعمالٍ مكتوبةٍ لزمالء آخرين.
أكتبُ الشعر العربي الفصيح ،والشعيبّ بدرجة أقلّ ،وقد
لُحِّنت العديد من نصوصي الشعرية لإلنشاد على مستوى اخلليج.
ولديّ مشاريع دواوين شِعريّة تشمل مُجمل إنتاجي .كما أكتب
للمسرح ،نصوصاً متثيلية وأشعاراً غنائية ،ونالتْ بعضُ أعمالي
جوائز تقديريّة.
أعيشُ يف قطر ،وطين الذي فيه وُلدتُ وترَعرَعت ،مع زوجيت

رباب ،كرمية الراحل ماهر عبداهلل ،رمحه اهلل ،واليت تعمل كذلك
حةِ املُتكاملة واإلبداع الَبصَريّ.
يف الكتابة واإلرشاد للصِّ ّ

