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 الخبرة المهنية •

            جامعة كوبنهاجن. -العالمي لكتابة تاريخ وتراث فلسطين   منسق المشروع  •

       

 . 2014-2013  : باحث متقدم  متحف المرأة في الدنمارك

الدراسات الثقافية ، وفي تخصصات قسم  -قسم الالهوت  -في جامعه كوبنهاجن   باحث متقدم 2010-2013جامعة كوبنهاجن 

 واإلقليمية .

 KVINFO : 2006-2010 . مستشار ، 

 .  ، مستشار 2005جامعة أرهوس في الدنمارك 

 . 1995: الفلسطينيون من لوبيا في الدنمارك ، أحالم و وقائع ، 2004المركز الدنماركي لالجئين 
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