
 

 

خضرا أبو زيزيت  

 
 

الرشيد ضاحية- عمان: العنوان   
 

اإللكتروني  البريد  
 

  Z.KHADRA@JU.EDU.JO 
 

0779104471 : الهاتف  رقم    

مختصرة نبذة   

األردنية الجامعات مختلف من التقديرية والكتب  الشهادات من العديد  على حصلت  األردن  شمال/إربد مدينة في نشأت   

وعربيًّا محليًّا واألفراد، المؤسسات من المهتمين من العديد لدى مقتنيات هي  أعمالي من والعديد والعربية،   . 

العلمية المؤهالت   

اليرموك جامعة _ تشكيلية فنون  بكالوريوس   

العملية الخبرات   

  مشرفة ومدربة في محترف الخزف في جامعة اليرموك  لمدة عامين •

  مشرفة ومدربة رسم  في مرسم  الجامعة األردنية (1999-حاليًّا •

 تكليف للقيام بأعمال رئيس شعبة  على النشاط الفني والثقافي في الجامعة األردنية من   ٢٠١٤/٩/١ ولغاية• •

٢٠١٤/١٢/٣١ 

 ١/٤/٢٠١٦ولغاية ١/١/٢٠١٦من  الفني والثقافي تكليف للقيام بأعمال رئيس شعبة على النشاط   •

   ١/١/٢٠١٥  الفني والثقافي   على النشاطبأعمال رئيس شعبة للقيام تكليف  •
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 دورة تدريبية في الفن التجريدي  في مدينة بون في  ألمانيا ولمدة ٣ أشهر عام  ١٩٩٨ •

  تتلمذت على أيدي  الفنانيين أمثال  •

  الفنان  الدكتور  علي طالب  .1

  الفنانيين األردنيين محمود صادق  ، والدكتورة أنصاف الربضي  .2

  الفنان  الدكتور  علي البدري .3

 والفنان  االمريكي كيڤين .4

التقديرية الشهادات   

 شهادة مشاركة من جامعة جنوب الوادي في  مصر  •

  شهادة شكر وتقدير من جامعة العلوم االسالمية العالمية •

 شهادة شكر وتقدير من جامعة البلقاء التطبيقية  •

  شهادة مشاركة في معرض الفني لوحة وطن  •

 شهادة مشاركة من جامعة اليرموك •

  شهادة شكر وتقدير من الجمعية العلمية الملكية •

  شهادة شكر وتقدير لتصميم  شعار  الموتمر الدولي  حول معضلة االعمال من كلية االعمال في  الجامعة األردنية •

  شهادة مشاركة من كلية الحقوق لمشاركتها في رسم  اللوحات •

  شهادة شكر وتقدير تصميم  بوسترات  وشعارات من مكتب  خدمة  المجتمع الجامعة األردنية •

 شهادة شكر وتقدير تنفيذ عدد من الرسوم  الجدارية  في مستشفى االيمان  في عجلون  •

 شهادات شكر وتقدير  من العديد من المدارس وتشمل  :مدرسة النموذجية في الجامعة األردنية /مدرسة أم •

     كثير/مدرسة الالتين البطريركية/مدرسة اليرموك األساسية المختلطة/ مديرية التربية والتعليم  لواء الجامعة

 رسم  العديد من الجداريات الوطنية في الجامعة األردنية  •

المنشورة  المقاالت  

 مقالة  “الفن عملية التذوق للفنان والمستمتع تم نشرها في المجلة الثقافية -الجامعة االردنية •

 مقالة الفن والحرب هيلين وحرب السنوات العشر الرهيبه في المجلة الثقافية-الجامعة االردنية  •

 االهتمامات 

الطائرة كرة/اللغات تعلم / الخيل ركوب /التصميم /والخزف النحت /بأنواعه بجميع الرسم       

 اللغات

 اللغة العربية - لغة األم  •

  اللغة اإلنجليزية- جيد جيًدا  •
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