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الوظيفة الحالية

الشهادات العلمية


بكااوريوسيفنونااي نجميلاا_نقنم ااتنمرماااملموبنمرم_ يناا_نقن اان_ن1999نتن.نبكااوريوسيفنونااي نجميلاا_نقنم ااتنمرماااملموبن
مرم_ ين_نقن ن_ن1999نتن.



موجل ميونمرفني نمرجميل_نن–نجومع_نمأل كندوس_ن–نم تنمرماملموبنمرم_ ين_نقنمخاصنماملتنيأماولنجومولك ن
2008 .



موضوع الرسالة الماجستير

:ننن"نمرهيل_نمرباوس_نوىنماملتنشعوومبنمرمحووظوبنوىنماون"ن.

مراادكميومىنوااىنول ااف_نمرفنااي نمرجميلاا_ننكللاا_نمرفنااي نمرجميلاا_نجومعاا_نم

ااكنوس_نيماادنيمو ا نمجلاافنمرذللاا_ننلااىن رااكن مااووس ن

2015/1/13نيأنممدبنمجلفنمرجومع_نمردوج_ن جل مهنمرمنعقدةنوىن2015/1/22ننميضيعنو اور_نمرادكميومةن "نمشاك بن

ماملتنمرايونمرميحدةنرلمؤ وبنمرجومعل_نمرماوس_نيأومبو_هونبورمحلطنمر يئى" ن

عضوية النقابة

نضينوىننقوب_نمرفنوني نمرمشكليي نمن ننوتن1999نتن .ن

الدورات الدولية :

مرديوةنمرديرل_نمأليرىنرف نمرحفونبمدين_ن"أيوبيني "urbinoنمإلل_ورل_نن.نوىنمرفموةنم نن2001ن .ن

الجــــــــــوائز وشهادات التقدير :
 حوال_ننلىنشهودةنديرل_نرلحفونن–نأيوبينين–نمل_ورلون2001نتن.ن
 شهودةنمقديونم نمعوضن"نأنمفوض_نحمىنمرناون"ن–ننقوب_نمأل_بوءن2001تن.
 جوئزةنأيرىنوىنم وبق_نرمكووح_نمألدمو ن نودىنويمووىن–نومميدةن2002ت.

 موكزنثونىنوىنمرماملتنمرم_ يعنيشهودةنمقديونبموكزنمأل كندوس_نرأل دمعن.ن
 جوئزةناوري ننوجىنبقاونثقوو_نمألنفيشىن2002تن.

 حوال_ننلىننددنم نمرشهودمبنوىنمجولند مو _نمرذم ييمونجومولكن.
 حوال_ننلىنشهودةنملودةنمرذم ييمون) ICTPن)ن.
 حوال_ننلىنشهودةنمرديرل_نرقلودةنمرذم ييمو(ICDLن)ن.
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 حوال_ننلىنمرميلفيلن دوج_نجيدنجدمن(موكزنخدم_نمرمجممعنيمنمل_نمر يئ_)ن.
 شهودةنمقديونم نمرموكزنمرثقووىنمرماوين ويمونر شمومكنوينمعوضنشبوبنمرجومولكن(مرماوينم ل_ورى)ن2009ت.
 شهودةنمقديونم نمرموكزنمرثقووىنمرماوين ويمونر شمومكنوينمعوضنشبوبنمرجومولكن(مرماوينم ل_ورى)ن
م ودنى)2010تن.
 شهودةنمقديونيشكونم نمرمؤممونمرديرىنمرومبعنرذلل_نمرفني نمرجميل_نقنجومع_نم

كندوس_نقنرلمشووك_نبورميمجدنضم ن

وونللوبنمرمؤممون2014نت.

ورش العمــــل :
 يوش_ننملنبق تنمرماملموبنمرم_ ين_ن1999ن.
 يوش_ننملنبموكزنمجميلنمرمدين_ن–نمحوتنبكن–نمأل كندوس_ن-2002ن2003ننتن.
يوش_ننملنونل_ن ي نمرفنونيي نمرماوسي نيمإلل_وريي ن.نموكزنمجميلنمرمدين_ن.نمأل كندوس_ن.نييريين.2002ن


 مرمؤممونمرديرىنمرومبعنرذلل_نمرفني نمرجميل_نقنجومع_نم كندوس_قنمحبنننيم "نثقوو_نمرحوسوبنوىنمرفني نمرباوس_نيمرعمووةن
"ن.2014

المعــــــارض الفنيـة :
 مرعديدنم نمرمعووضنمرملحق_نبورجومع_نأ مدمءنم ن1999ن .ن
 اوري ننوجىن–نمألنفيشىن–نمأل كندوس_ن2000نتن .ن
 اوري نمألنمولنمراغيوةن–نمرقوهوةن2001ن .ن
 اوري ننوجىن–نمألنفيشىن–نمأل كندوس_ن2001نتن .ن
 اور ني نمرشبوبنبأميللهنمأل كندوس_ن2001تن.ن ن
 ديوةنمدوس ل_ننورمل_نوىنمرحفون-ننأيوبينين–نأل_ورلون2001نت .ن

 معوضنجمونىننورمىنرل_بع_نمرفنل_نبمدينمىنووملونينيبيجلي))Fermignano and peglioنإل_ورلو2001نت.ن
 موسنورىنمرلوبو نرلق_عنمراغيوةنرلحفون2001نتن.ن ن
 معوضنجمونىن"نأنمفوض_نحمىنمرناون"ننقوب_نمأل_بوءن–نمأل كندوس_ن2001نتن.ن ن
 معوضنجمونىن"نويمدنمرف نيمرع_وءن"نبق تنمرماملموبنمرم_ ين_ن–نمأل كندوس_نن2001نتن.ن ن
 معوضنبونيوممونمرحفونمرماوىنمرمعواونبأميللهنمرقوهوةن2001نتن.ن ن
 معوضنمكووح_نمألدمو ن نودىنويمووىن2002نتن.

 معوضنمرييتنمرعورمىنرمكووح_نمألدمو ن(بورف ننيمجهنمألدمو ن)نماونم يقن يدىنجو ون2002ت .ن
 اوري ننوجىن–نمألنفيشىن–نمأل كندوس_ن2002تن .ن

 معوضنجمونىن(مون_نمرشميعنرلفني نمرمشكيلل_)ن–نمرقوهوةن2002نتن .ن
 معوضنييتنمرفني نمرجميل_ن–نكلل_نمرفني نمرجميل_ن–ن2003نتن .ن
 معوضنجيلن1999-1990ضم نم حمفولنبورييبيلنمر ه ىنرذلل_نمرفني نمرجميل_ن2007تن.ن
 معوضنشبوبنو نمرجومولكن(مرماوينم ل_ورىن)ن جومع_نبفويزسنين_نبول_ورلونيمرمقوتنبورموكزنمرثقووينمرماوين ويمون
2009تن.
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 معوضنث ثل_نجومولكن(مرماوينم ل_ورىنم ودنىن)ن جومع_نبفويزسنين_نبول_ورلونيمرمقوتنبورموكزنمرثقووينمرماوين ويمون
2010تن.

 مرمشووك_نوىنأنش__نمريحدةن مبنمر_وبعنمرخوصن.
 مرمعوين_نوىنمرعملل_نمرمعللمل_نم ننوتن 2000ن2012نبكلل_نمرفني نمرجميل_نقنم تنمرماملموبنمرم_ ين_نقنجومع_ن
م

كندوس_ن.

 مرمدوسفنبورمو تنمراغيونمرموبعن نش__نمريحدةن مبنمر_وبعنمرخوصن.

 مرمدوسفن ديومبنمدوس ل_نرلماملتنمرانونىنرل لوومبنمرموبعنرنودىن)(BMWن.نبكلل_نمرفني نمرجميل_نقنجومع_ن
م

كندوس_.

 ماملتنجملعنم_ ينوبنمريحدةن مبنمر_وبعنمرخوصنمر نيل_نم ن2009نقن2012ن.نيك ركنماملتنجملعنمرم_ ينوبن
مرخوا_نبو نش__نمرموبع_نرهونيمرم وبقوبن.نبكلل_نمرفني نمرجميل_نقنجومع_نم

كندوس_.

 مرمشووك_نبورحضيونيمرميمجدنبورمؤممونمرعلمينمرومبعنرذلل_نمرفني نرجميل_نجومع_نمأل كندوس_نمحبنننيم ن"ثقوو_نمرحوسوبن
وينمرفني نمرباوس_نيمرعمووةن2014ن.

األ نشطة

 نضينرجن_ن يونم ممحونوبن جومع_نووويفنخوسفن\نوبلعن(2014ن\2016\2015ن)ن.
 مومجعندمخليننلينملفنمرمق موومبنبكلل_نمرفني نيمرماملتن–نجومع_نووويفن.2016\2015

 مومجعنخووجيننلينمموبع_نمرمعللتنمرمفونلينبكلل_نمرهند _ن–نجومع_نووويفن.2017\2016
 ممي نمجلفنم تنم ن

نخوسفن\نوبلعن(2015ن)

 م ؤلنن نمندمدنمعلوونمرمعللتنيمرمعلتن يحدةنضمو نمرجيدةن .2017\2016ن
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