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   المؤهالت العلمية :
   .ة القسم العلمي ، مدرسة تونس الثانوية للبنينثانوية عام

  بتقدير عام جيد جدًا. الكلية الجامعية للعلوم التقنيةدبلوم في (تكنولوجيا الوسائط المتعددة) 
  بكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات تخصص أنظمة المعلومات االدارية 

  

  الخبرات
 (الدبلوم المتوسط) بجامعة فلسطين لتطبيقيةا العمل كمحاضر لبرامج الجرافيك في كلية التقنيات .1

  القيام بإعطاء دورات في فن الخط العربي في كال من  .2
  نادي الزيتون الرياضي). –(مركز هولست الثقافي 

 برامج التصميم والجرافيك في مركز هولست الثقافي.  دورة في إعطاء .3

 التعليم المستمر بالكلية الجامعية إعطاء دورة في التصميم الجرافيكي لجمعية الوداد والتي عقدت في .4

 في مركز خدمة المجتمع في الكلية الجامعية  ICDLإعطاء دورة  .5

  4/1/2004وحتى  1/9/2003العمل كمصمم جرافيك في مطبعة الخطيب من تاريخ  .6
 5/9/2005وحتى تاريخ  5/1/2004بة ومطبعة دار المنارة من تاريخ العمل كمصمم جرافيك في مكت .7

 2010وحتى  5/9/2005طين من تاريخ بجامعة فلس كالعمل كمصمم جرافي .8

العمل كمصمم جرافيك في دائرة العالقات العامة بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، وذلك في فترة التحضير  .9
 7/2009-6في شهري  2009/2010لمهرجان وحفل التخرج واستقبال الطلبة الجدد لعام 

الصوت رقميا وهندسة الصوت في مشروع علماء المستقبل والذي نظمته وزارة  العمل كمحاضر في تحرير .10
 ساعة تدريبية  84التربية والتعليم بالتعاون مع الكلية الجامعية بواقع 

تخصص الوسائط المتعددة من  -العمل كمحاضر في الكلية الجامعية في قسم تكنولوجيا المعلومات .11
 وحتى اآلن (بنظام الساعة) 1/10/2010

  
  
  
  



     
  الدورات : 

  من مركز هولست الثقافي. Corel Drawفي برنامج التصميم والرسوم الرقمية  ةدورة مبتدأ .1
 من مركز هولست الثقافي. Corel Drawدورة متقدمة في برنامج التصميم والرسوم الرقمية  .2

  Front Pageدورة في برنامج تصميم صفحات االنترنت  .3

 جامعة فلسطين)الدورات الخاصة بإختبار التوفل( .4

 دورة في تصميم وٕاخراج الصحف والمجالت بمركز الجزيرة للتدريب والتطوير التابع لقناة الجزيرة القطرية. .5

  
  المهارات
  في مسابقة الخط  مستوى مناطق السلطة الوطنية الفلسطينيةحاصل على المرتبة األولى على

 م. 1998العربي لعام 

 
 


