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الصفة الاساسية 
  *  كاتب و رســام كاريكاتير  و رسوم أطفال  *
درس  الجرافيكس في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا -  كلية التكنولوجيا والتنمية البشرية2002 . 
وحصل على دبلوما في الملتيميديا من القاهرة عام 2007 برامج التصميم الدعائي والالستريتر
عمل للصحف و المجلات السودانية  منذ عام 1997 ، وعمل لبعض الصحف والاصدارات العربية منذ العام  2010 ،عمل في أقسام عديدة  مثل ، البورتريه ،  ورسوم اللألستريشن  ، و التصميم الدعائي. عمل  مع العديد من الجهات الإعتبارية والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني .
اصدارات سودانية عمل بها مثال  :
صحيفة الوطن 
صحيفة البيان 
صحيفة آخرلحظة
إصدارات دورية
الإذاعة والتلفزيون (مجلة)
 جيل جديد - الكترونية  (مجلة)
صحافة الطفل 
سمسمه (مجلة أطفال) 
أطفال التقييس  (مجلة أطفال) 
السوداني الصغير (مجلة أطفال)
صحيفة (الاشبال) لثقافة الطفل 
مشاركات  خارجية وجوائز
ضيف شرفي في مهرجان الفن والسياحة - أنطاليا ، تركيا 2009 
المشاركة في معرض (حبابكم عشرة) المشترك بين مصر والسودان – الزمالك مصر2010
المركز الثالث في المسابقة  سوريا الدولية دمشق 2009 
المركز الثاني في المسابقة ولاية  الخرطوم للفنون - الخرطوم. 2010  
ضيف مشارك الملتقى الإعلامي العربي العاشر – الكويت 2013
حاصل على وسام الإسماعيلية للفنون والثقافة – مصر 2010   
جائزة الطيب صالح للابداع الكتابي للقصة القصيرة 2019
إصدارات عربية  عمل بها 
الفراعنة المصرية  (مجلة)
صحيفة (عرب نيوز/  ARABNEWS) السعودية 2013 
صحيفة المدائن السعودية  (2017 )
عضوية ومهام 
عضو إتحاد الصحفيين السودانيين 
عضو الجمعية السودانية للكاريكاتير
عضو جمعية الهلال الأحمر السوداني
عضو اتحاد رسامي الكاريكاتير الدوليين ( (feco
عمل سكرتيراً للجمعية السودانية للكاريكاتير ، النسخة التمهيدية 2009-2010 
عمل مستشاراً للتحرير بصحيفة ( الأشبال ) للأطفال 
شارك في تأسيس
شارك في تأسيس مجلة السوداني الصغيرالمهتمة بثقافة الطفل.
شارك في تأسيس مجلة أطفال التقييس (ssmo) حماية المستهلك.
شارك في تأسيس صحيفة (الاشبال) للأطفال.
شارك في تأسيس صحيفة (الكاريكاتيروالناس).
•	ميثاق الطفل الافريقي (نسخة للاطفال)  منظمة  (Save the children)
عمل في برنامج تنمية مقدرات الطفل منظمة بلان) plan) سودان .
شارك في اعداد حملة (من أحياها) مع وزارة الصحة )لخفض وفيات الأطفال والأمهات) - 2016
شارك في حملة  (الاستراتيجية الخمسية) مع وزارة الصحة (صحة الامهات والمراهقين ) - 2016           
يعمل حاليا
رسام لمناهج اللغة الإنجليزية للمدرسة مع المجلس الثقافي البريطاني ووزارة التربية والتعليم ، السودان.
الحالة الإجتماعية
متزوج من الفنانة التشكيلية أماني الزين واب لطفلتين تسنيم ووعد
حكمة العمل
" أينما أنبتك الله أزهر " جلال الدين الرومي .

