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 في تاريخ الفنون واللغة العربية من جامعة حيفا، حصلت على شهادة اللقب األول 1998
 حصلت على شهادة اختصاص التدريس في الفن. 1999
 .في موضوع فن متعدد الجهات  M/Aحازت بامتياز على اللقب الثاني . 2003

مشروعهن الفني آانعكاس للوضع االجتماعي : فنانات من وادي عارة: عنوان أطروحة الماجستير آان 
 والسياسي

 مرموزات الجسد في الفن الفلسطيني النسوي  المعاصر "في مرحلة آتابة الدآتوراة عن . 2007-2008
 

 عمل
 عملت في الصحافة في صحيفة االتحاد الحيفاوية 1990-1992
 محاضرة في آلية بيت بيرل لتأهيل األساتذة العرب :  2006-2008
 في عرعرة -نعمات–محاضرة في آلية الفنون  -1998-2005
 معلمة للفنون في مدرسة وادي لنسور، ومدرسة عين إبراهيم في أم الفحم -1998-2005

 :مسرحيات
مسرحية نشيج السبحات، تمت ترجمتها للعبرية، اإلنكليزية، وتم قراءتها في جامعة أيوا في أمريكا، بورتالند، 

 .مسرح فيكتوري في شيكاغو، مسرح السرايا في يافا
 ا للعبرية لألنكليزية ، وتمت قراءتها في مسرح فيكتوري في شيكاغوتمت ترجمته: مسرحية تحت الظل
 تحت الطبع: مسرحية الضفيرة
 :قصص قصيرة

 2007-2006" حفنات"مجموعة 
 آطيف آونته مخيلتي: "مجموعة

 
 شعر

 ترنيمات بال إيقاع"مجموعة 2005 -1990
 :مجموعة

 "سأرسل النار بين يدي"2005-2006
صحيفة االتحاد، مجلة الجديد األدبية، مجلة : تلف الصحف والمجالت األدبيةنشرت األشعار والقصص في مخ

 .الناطقة باسم اتحاد الكتاب الفلسطينيين، صحيفة األيام في راماهللا، وفي مختلف المواقع 48الـ، 
 

 أيامي مع مليكة : روايات
وعن رحلتها مع المرض إزاء  الكتاب يتحدث عن الكاتبة المغربية مليكة مستظرف من خالل عالقة دامت سنتين 

 .إهمال والمباالة أحد بوضعها
 ) تم نشره باأللمانية(عزيزي من وراء البحار

 



 منح ونشاطات
 فازت بجائزة التفوق  بمنحة من جامعة تل أبيب.1999
2006-2008 

 حازت على منح التفوق من جامعة تل أبيب
 المي في جامعة أيوا حازت على منحة االشتراك في برنامج الكتاب الع2001-2002

 :مؤتمرات
وقد مثل اساتذة من " خيط عام"اشترآت في المؤتمر العالمي الذي أقيم في جامعة تل أبيب تحت عنوان . 1999

 جامعة من مختلف أنحاء العالم  45
اشترآت في المؤتمر عن صاموئيل بيكيت، في مداخلة تاثير بيكيت على المسرح العربي قاسم مطرود . 2005
 . نموذجا
 الذي أقيم في الناصرة" حق العودة"اشترآت في مؤتمر . 2006
 لقراءة بعض من قصصها  من قبل مجموعة القصة القصيرة في سال، المغرب للمغرب تمت دعوتها . 2006
 .آازبالنكا(و األدبي في الدا البيضاء لون دعوتها لالشتراك في الصاتمت . 2007
في جامعة براندايز في " المسرح آوسيلة تصالح مع الذات ومع اآلخر"تمر العالمي ؤاشترآت في الم. 2007
 بوسطن

 الورشة  األدبية للمواهب األدبية في أم الفحم، وتوقفت لظروف التحاقها في 1995-1990اسست من سنة و
 . الجامعة

عن طريق معهد أميل توما للدراسات مجموعة الصالون الفني )تطوعا(أسست مع الكاتب سلمان ناطور  
 لتشجيع الفنانات الفلسطينيات عن طريق تقديم النقد لألعمال واقتراح معارض لهن

فنان عاصم أشرفت على معارض، وآتبت مقدمات لكاتالوجات ألسماء معروفة في الفن اللسطيني، آاتالوج ال
 . فريد ووليد أبو شقرة، أبو شقرة، أحمد آنعان، 

 
 آتب عنها

 .ميخال سيغيف في جريدة هآرتس حول آتابتها
 ، سحر خليفة، يفيلم وثائقي من إخراج المخرج الفلسطيني حنا إلياس مع نوال السعداو

 مقال نقدي" نشيج السبحات لعايدة نراهللا"بروفيسور شمعون ليفي 
 .األنوثة والفحولة في نشيج السبحات بعايدة نصراهللا" باح األنباريص

نشر في موقعه، آذلك قدم محاضرة عن آتابات عايدة نصراهللا في مؤتمر في بيت " نص مدهش"فاروق مواسي 
 . لحم

 معارض فنية
 . في متحف البرج الحصين، قلنسوة" آاليغرافيا"معرض جماعي  -. 1997
 .عات حبيبا،جف  "آاليغرافيا"معرض جماعي  -1997
 . ، صالة العرض في أم الفحم"ارض"معرض جماعي  -1999
 . ، صالة العرض في جامعة شيكاغو" أرض"معرض جماعي  -1999
 في جامعة تل أبيب_ ، جاليريا جينيا ستشيؤبرغ"نسيج عالقة"معرض  -2000
 . ، صالة العرض في أم الفحم"نسيج عالقة"معرض  -2000
 تل ابيب –، صالة العرض آمنون "0002"  معرض جماعي، -2001
 .آاتلوج حول الفن النسائي الفلسطيني" بورتريه شخصي"معرض  -2001

 ، صالة عرض بيالك ، تل أبيب"نساء مبدعات أدب وفن"معرض جماعي 2002-
 مرآز الندوة، بيت لحم–في جاليريا الكهف " سبحات"معرض فردي  -2002
 بيت لحم جامعة  ، صالة عرض"سبحة"معرض فردي  -2002
 أبيب-تل. بيت آسيا". ارني جرحك"معرض  -2003
 .، دار الندوة بيت لحم" الهوية"معرض جماعي  -2005

 
 ، القدس"ويتحولن لصرخة واحدة.."معرض . 2006

 
 ، باريس"ذاآرة المستقبل" يمعرض عالم. 2007
 ، باريس"ذاآرة المستقبل. " 2008
 اشيونال، ليفربولفي جاليريا انترن" الرحم"معرض عالمي . 2008

 


