وزارة الثقافة
فعاليات شباط للفنون
املحافظة
جنني

اسم املعرض

التاريخ واملكان

دورة رسم عىل الزجاج ملدة شهرين 2020/2/8
تبدأ باليوم الثامن من شهر فرباير
مركز تأهيل ورعاية الشبيبة
ورشة رسم

2020/3/2

أسامء الفنانني
محمد رشيف
روان عواد

مدرسة امريحة
سلفيت

معرض الفن التشكييل (معرض
تراثنا هويتنا)

2020/2/10
الزاوية /مركز عبد القادر أبو
نبعه

محمد منر رسطاوي
ضياء مصلح
مريم عقل
عيل رسطاوي
جيهان أبو عمر
حنني رداد

الخليل

معرض فن تشكييل (حجر كنعان) 2020/2/13-12

الفنانة سونيا اقنيبي

يف املركز الكوري
معرض فن تشكييل (حنني)

2020/2/25-23
يف مدرسة الخوارزمي/دورا

معرض فن تشكييل للفنان (الوطن 2020/2/27-25
ُيعرف وال ُي َع ّرف)
يف جامعة الخليل
بيت لحم

معرض (القدس يف العيون)

رام الله
والبرية

معرض “صوت الصمت”

قلقيلية

معرض (بصامت تعبريية)

2020/2/13
جالريي باب الدير
2020/2/20-19-18
متحف «محمود درويش»

2020/2/19-18
الغرفة التجارية

وفاء األدهمي ،عبد
الحميد الصوص
راين الرشبايت

للفنان شهاب القواسمي
بالرشاكة مع جالريي باب
الدير
منار نعريات ،شيامء
جمعة ،زهرة منصور،
إميان الحج ،سوسن
مصطفى ،هيا محمد،
مريا الشوييك،ريم
النتشة ،رند دبور ،ورود
زهران ،تسنيم عطايا،
تقي سبيتناين حسام
محمد ،إبراهيم عبد
الرحمن
محمد جعيدي ،سالم أبو
لبدة ،محمد طه ،سامح
ياسني ،منار رضوان

أريحا

معرض (رؤى وحكايا)

نابلس

معرض (وطن واصل)

طولكرم

معرض الفن التشكييل للشباب
(معرض إبداعات كرمية)

طوباس

معرض (القدس قبلة الروح)

2020/2/23

هدى زين الدين،

مركز الطفل

هيثم اسعيد،

2020/2/ 26 -25
يف جامعة القدس املفتوحة
2020/2/26
الرسايا العثامنية

2020/2/24
قاعة جامعة القدس

ميساء أبو غزالة
سوسن شحادة ،جيهان
أبو بحر ،دانة قينو ،حال
دباس
مجموعة من فناين
طولكرم (محمود أبو
دغش ،فادي البدا ،إياد
زيدان ،طيف أبو دغش،
فرح حكمت ،عالء أبو
صاع ،ربا رشيف ،براءة
الكم ،مها زيدان ،آية
جامل ،حنان عوض،
محمد بشارة ،سميح
طنبوز ،مراد درويب،
محمد حميدة ،عروبة
عمري ،فادي فيات،
ميسون خليل ،مها
زيدان ،هبة بشارة)
جامعة القدس املفتوحة
واملجلس االستشاري،
ريم صبح ،آالء غنام،
شهناز طالل ،حنان دبك،
عبري النجار ،شهادة
رشيدة ،منية مبسلط

القدس

معرض (نبض القدس)

غزة

فنانون تحت الضوء

2020/2/ 27-25
يف قاعة يبوس

2020/2/ 25
يف محرتف شبابيك للفن
املعارص

طالب دويك ،حمزة
األطرش ،إحسان
القواسمى ،ميس داعور،
رائد األطرش ،رشين
حسونة ،هبة بغدادي،
إميان خشان ،منري قاسم،
حامدة مداح ،عاهد
زحيامن ،مجد الوازم
مجموعة من الفنانني

