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  الدرجات العلمية -
  فلسطين/ جامعة النجاح الوطنية -بكالوريوس فنون تشكيلية        2005 
  ا إيطالي/ كالبريا جامعة  –تير تاريخ الفن ماجس       2016 
    
  المناصب األكاديمية -

  جامعة النجاح الوطنية  -مساعد بحث و تدريس                 2006-2013
  جامعة النجاح الوطنية  - مدرس            ر  الحاض -2016

 
 التخصص مجاالت
 واألدائي المفاھيمي الفن

 الحداثة بعد ما نظريات
  ةالسياسي ةاالجتماعي ونالفن
  المعاصرة اإلسالمية والزخارف العربي الخط

  
 المعارضو شاركات المالجوائز و -

 .هللا رام ، العالي التعليم وزارة ، األول المركز - العربي الخط مسابقة   1999
 هللا رام ، الثقافي السكاكيني خليل مركز ، المعاصر الفن تقنياتورشة عمل في    2002
 طولكرم ، -شعاع  – الفلسطينية المؤسسة ، البطلعنوان تالھا مسرحية ب يدرامال ورشة عمل في التمثيل   2003
 .نابلس ، النجاح جامعة ، ستريغا يوتا ة الفرنسيةالفنان معاللوحة المعاصرة  تقنيات في عمل ورشة   2003
  .جنين ، األمريكية العربية الجامعة ، الكاريكاتير فن تقنيات ة عمل فيورش   2004
  .هللا رام ، أرصقة السماء  الشخصي المعرض   2005
 .مصر، قنا  –جامعة جنوب الوادي   ، جماعي معرض   2005
 .هللا رام ، الثقافي السكاكيني خليل مركز ، بالكيت ھنراكالفنان   - المعاصرة الفنية األنماط عمل في ورشة   2005
  بالتعاون مع  تخللھا رسم جدارية استاذ مخيم الفارعة  الناس لكل الفن دولية بعنوان  عمل ورشة   2005
  .هللا رام ، والرياضة الشباب وزارة
 .نابلس. النجاح جامعة ، الحياة صندوق ، جماعي معرض   2006
 .نابلس ، UNDP برنامج ، مدرسة الوكالة مخيم بالطة،  النكبةبعنوان تخللھا إنجاز جدارية  عمل ورشة   2006
 .لحم بيت -إرتاس ، للتراث الريشة كرة مسابقة في األول المركز   2007
  .نابلس. الوطنية النجاح جامعة ، سيالم علي نالفنا – الفنيةالتصويرية  األعمال في تقنيات ورشة   2007
 . هللا رام. السكاكينيمركز خليل   ،  النكبة  بعنوان  معاصر جماعي معرض   2008
  .هللا رام ، المحطة غاليري ، تسامح جماعي  معرض   2008
 .نابلس - فرنسا ، العالمية ماديسون منظمة ، الرسم انطباع/  الطفل مھارات برنامج تطوير   2008
 .دس الق –، نابلس المرأة دراسات مركز ، الطفل لوحة/  الطفل حق برنامج   2008
 -). األدائية الفنون في الجديد واإلبداع التقليد( المتوسطية األوروبية الصيفية المدرسة   2009
  .ايطاليا - نابولي/  اموني جامعة
 .هللا رام ، المحطة غاليري ، خارجفي ال داخلال فيجماعي  معرض   2009
 نابلس. حوارة - سينة ابن كلية - جدارية   2010
  .نابلس - نمائياإل المتحدة ممألا برنامج -  يوم البيئة  طفالاأل جدارية إشراف على تنفيذ  2010
 .والبريطانية الفلسطينية الجامعات ، البريطاني المجلس الشباب عيون في فلسطين جماعي معرض   2010
 .نابلس - الوطنية النجاح جامعة  1 ھواجس  جماعي معرض   2011
 .س.ع.م،  المعاصر العربي والخط الحلي  العرب الطالب حادالت عشر الخامس المؤتمر في طالب على مشاركة إشراف   2012
 لندن -  2 ھواجس جماعي  معرض   2012
  .نابلس ، الوكالة خان  مربعات  جماعي معرض   2012

  
 العضويات -

 .هللا رام. الفلسطينيين الفنانين رابطة   الحاضر -2005
 .نابلس. النجاح جامعة ،  التحكيم لجنة عضو و التدريس ھيئة الحاضر   -2006

 


