
 

  دبلوم في التصميم الجرافيكي– ( كلية تدريب غزةGTC التابعة ) لـ(UNRWA) 1999-2001. 

  (.2005  -2001)  غزة –جامعة األقصى  -ة الفنون الجميلة كلي –بكالوريوس في التربية الفنية 

  جمهورية السودان –جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا  –التصميم الجرافيكي  –ماجستير في الفنون الجميلة 

   (2011-2014.) 

  (.2015)ية السودان جمهور –جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا   -تصميم  –فنون جميلة  –مسجل لدرجة الدكتوراه 

  (.2008-2005)غزة  –جامعة األقصى  –معيد في كلية الفنون الجميلة في مجال التصميم بالكمبيوتر 

 (.2008-2007) غزة –جامعة األزهر  –كلية الدراسات المتوسطة  -قسم التصميم والمونتاج  محاضر في 

 (.2015-2014)غزة  –جامعة األقصى  –صميم بالكمبيوتر في كلية الفنون الجميلة في مجال الت محاضر 

 .مدرب في مجال التصميم الجرافيكي في العديد من البرامج المتخصصة لهذا المجال 

 : مساقات تم تدريسها 

  .االنفو جرافيك -

 .فنون اإلعالن والتصميم الجرافيكي -

 . يجرافيكالتصميم ال -

 .التصميم الفني بالحاسوب -

  .رافيةغمعالجة الصور الفتو -

 التجارية. هوية الشركاتتصميم  -
 

 2003-2001العام لنقابات عمال فلسطين  لالتحاد مصمم جرافيك. 

  حتى اآلن. 2003غزة  من  –مصمم جرافيك لجامعة األقصى 

 الغير حكومية والمنظمات للعديد من المؤسسات م جرافيكمصم. 

 المانحة لمساعدة الشعب الفلسطيني.للعديد من المشاريع التي تقدمها الدول  مصمم جرافيك 

   بالجامعات الفلسطينية.مصمم جرافيكي للعديد من المؤتمرات العلمية الدولية 

 .مستشار للعديد من مؤسسات وشركات المجتمع المدني في مجال التصميم الجرافيكي 

 

  المحلية. والتشكيلية الفنيةشارك في العديد من الفعاليات والمعارض 

  التابع  لـ  2010لدى برنامج ألعاب الصيف  والتصميم الجرافيكيمدرب مدربين معتمد للفنون الجميلة(UNRWA). 

 م.2014جمهورية السودان  –امة معرض خاص في ذكرى النكبة في مقر السفارة الفلسطينية اق 

     اقامة معرض بعنوان "مساهمة الجرافيك في تجسيد هوية الفن التشكيلي الفلسطيني " في مقر جامعة السـودان للعلـوم والتكنولوجيـا– 

 م.2014 يالجرافيكقسم التصميم  –كلية الفنون الجميلة والتطبيقية 

 

 

  زيطباعة عربي انجلي 

  ووردمايكروسوفت (Word). 

 كورل درو  (Corel draw). 

  فوتوشوبأدوبي  .(Adobe Photoshop) 

 

 

 محافظة الوسطى  -في محافظات غزة  يليين الفلسطينيينعضو جمعية الفنانين التشك . 

 محافظة الوسطى. –كيلين الفلسطينيين عضو االتحاد العام للفنانين التش          

 07-07-2016آخر حتديث: 
 

CV                                                                                                                                             

 محمد عمر محمد حمدان 

 801146556 

 م.1983 /6/ 10

 قطاع غزة، فلسطين ، محافظة الوسطى، البريج مخيم

2552171 8 00972  

 488845 00972 599 

hamdan_h44@hotmail.com 

  متزوج

 غزة -جامعة األقصى   -ن الثقافية والعالقات العامة الشئو -  المطبوعات والنشر دائرة مدير 
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 .دورة في التقييم الذاتي المؤسسي في جامعة األقصى ضمن مشروع التقييم الذاتي والتخطيط اإلستراتيجي الممول من   البنك الدولي 

  ، ساعة تدريبية ، شئون التنمية وخدمة المجتمع ، جامعة األقصى 36دورة في التصوير الفوتوغرافي. 

  شئون التنمية وخدمة المجتمع ، جامعة األقصى واألرشفة التقنية وبناء المكتبات الرقمية مهارات البحث في دورة ،. 

 مركز الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يدورة في التخطيط االستراتيج ،.  

 دورة تدريب مدربين (TOT ) ( ضمن برنامج ألعاب الصيف التابع  لـUNRWA. ) 
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