
  ة:المعلومات الشخصيّ 

العنوان: غزة الرمال الشمالي شارع  –متزوج الحالة االجتماعية:  –سنة  31العمر:  –االسم: خليل صالح الصالح 
  اليرموك.

    874348 599 972+جوال:  ،  2856714 8 970+ هاتف:

  artest_79@hotmail.com  /   Khalil79ah@yahoo.comالبريد اإللكتروني: 

  ة:العلميّ  التالمؤهّ 

  وحتى  2010 –جامعة حلوان (مصر)  –عمارة داخلية  –باحث لنيل درجة الماجستير في الفنون الجميلة
  اآلن.  

  2002وحتى  1997 – )جامعة النجاح الوطنية (نابلس –ديكور  –بكالوريوس فنون جميلة.  

  ة:برات العمليّ الخِ 

  اتوالمسئوليّ المهام   ى الوظيفيسمّ المُ   فترة العمل  سةاسم المؤسّ 
  ّة ناعات العربيّ شركة الص– 

  حدةة المتّ اإلمارات العربيّ 
2004 – 
2005  

  تصميم وٕاشراف  مصّمم ديكور

  ّة للعلوم ة الجامعيّ الكلي
  ةغزّ  -  ةطبيقيّ التّ 

وحتى  2007
  اآلن

أستاذ جامعّي بنظام 
  اعةالسّ 

هن اعة في قسم المِ س بنظام السّ درّ مُ 
  ص ديكور داخلي. ة تخصّ الهندسيّ 

 وحتى  2005  ةغزّ  - جامعة األقصى
  اآلن

ة الفنون الجميلة معيد متفّرغ في كليّ   معيد
  اخلي.يكور الدّ قسم الدّ 

  أستاذ جامعّي بنظام   2007-2005  هراء الزّ  -جامعة فلسطين
  اعةالسّ 

ص اعة في تخصّ س بنظام السّ درّ مُ 
  ديكور داخلي. 

  ّكنولوجيا ة العلوم والتّ كلي- 
  خانيونس

2005 – 
2007  

أستاذ جامعّي بنظام 
  اعةالسّ 

ص اعة في تخصّ س بنظام السّ درّ مُ 
  ديكور داخلي. 

  ّات ة الخّريجات الجامعيّ جمعي
  ةغزّ  -

 2003يوليو 
فبراير حتى 

2004  

ة ة خاصّ م مطبوعات ومواد إرشاديّ صمّ مُ   م جرافيكصمّ مُ 
اقة ترشيد استهالك الطّ بمشروع 

  ة.ة المنزليّ الكهربائيّ 
  ّلثقافة حقوق  ةالهيئة الفلسطيني

  ةغزّ  - اإلنسان (هدف) 
ني شرف مهَ مُ   2006يونيو 

  وعلمي
اإلشراف المهني والعلمي على ورش 

ات ة ضمن فعاليّ ة والعمليّ العمل النظريّ 
باب الفلسطيني يرسم الشّ مشروع 

  حقوقه.
  



  

  ورات:الدّ 

  الفترة  المؤسسة -المكان   اسم الدورة
- 8-11لغاية  1999-6- 12  (نابلس) MCRCمركز تنمية موارد المجتمع   دورة الّتصوير الفوتوغرافي

1999  
دائرة الشئون  –وزارة الشباب والرياضة   دورة إعداد القيادات الشاّبة

  الشبابية
- 8-30لغاية  8-2000- 22

2000  
  

  المعارض والفعالّيات:

-2-10لغاية  1998-2-7مفوضية العمل الجماهيري في الفترة  –المشاركة في المعرض األول للفن التشكيلي 
1998.  

مشروع شارك  – UNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  –المشاركة في المعرض األول لإلبداعات الشبابية (إشراقة) 
  لتنمية قدرات الشباب.

  
  :المهارات

 .مهارة التدريس واإللقاء  
  برنامجAutoCAD – 2D.  
  برامجMicrosoft Word, Excel, PowerPoint.  
  برنامجCorelDraw.  
 Internet Explorer.  

  
  

  ّمنشطيمدّرب   2006نوفمبر   غّزة - فلسة إنقاذ الطّ مؤس 
 ورش عمل فنية

  لاطفلأل

على الفنون  ومهاريتدريب نظري 
  الجميلة واستخدامها كوسيلة للتعبير.

  رّسام لقصص ضمن أنشطة مصّمم و   مصّمم و رّسام    غّزة -مؤّسسة إنقاذ الّطفل
التوعية المجتمعية المنفذة في إطار 

تحسين إمداد المياه للمنازل مشروع 
  النائية في قطاع غزة.

  سم وتنفيذ جدارّيات في مجموعة من ر   مصّمم و رّسام    غّزة -مؤّسسة إنقاذ الّطفل
  رياض األطفال شمال وجنوب غّزة.



  الهوايات:

  الرياضة.  – المطالعة –تصفح المواقع االلكترونية  -الرسم والتصوير الزيتي والنحت والتصوير الضوئي  
  

  الّلغات:

 .(اللغة األم) اللغة العربية  
 .اللغة اإلنجليزية قراءة  

  
  المعّرفون:

  مدير مشاريع مؤسسة إنقاذ الطفل بغّزة –السيد رمزي أرتين.  

   0599 417970هاتف: 

  التطبيقية بغزةأكاديمي متفرغ بالكلية الجامعية للعلوم  –السيد م.حازم حلس.  

   0599 891417هاتف: 

  المدير التنفيذي لجمعية الخريجات الجامعيات بقطاع غزة. –الّسيدة: وداد الّصوراني  

   0599 730338هاتف: 

  

  

 


