
 السيزة الذاتيت

 

 زٌى نطفً يذًٕد ظعد :  االسم

 09977044110:  التليفىن

   m_lotfy@hotmail.comree : البزيذ اإللكتزوني

 الشهاداث الذراسيت:

  .سانفٌُٕ، يصأكادًٌٍح  انًعٓد انعانً نهعًٍُا، ،: دكرٕزاِ فً انسظٕو انًرذسكح 0000

 .فسَعا   0Rennes، تجايعح هثذثًٍح نجًع انًادج انعه           

 يصس. أكادًٌٍح انفٌُٕ، ، انًعٓد انعانً نهعًٍُا،ظرٍس فً انسظٕو انًرذسكحچ: يا 9111

 انًعٓد انعانً نهعًٍُا، أكادًٌٍح انفٌُٕ، يصس.: دتهٕيا اندزاظاخ انعهٍا، قعى انسظٕو انًرذسكح،  9117

 جايعح دهٕاٌ،يصس.ض، قعى جسافٍك، كهٍح انفٌُٕ انجًٍهح، : تكانٕزٌٕ 9119

 الخبزاث العمليت:

  Très-court International Film Festival يٓسجاٌ انفسَعً اندٔنً نألفالو انقصٍسج جدا   يُعق : 0096ـ  0090

 يدٌس ذُفٍري، شسكح ذٍفاًَ تازٌط نهدٌكٕز، فسَعا.:   0090ـ 0099

  .تعفازج دٔنح اإليازاخ انعستٍح، تازٌط، فسَعا جىتادث ٔيرس:   0090ـ 0006

 ، تازٌط، فسَعا.)ذعهٍى ٔذُظٍى انجايعاخ( انعًم تانٍٍَٕعكٕ، قعى انرعهٍى:   0007ـ 0007

 :التذريس والذوراث التذريبيت

 يصس.االظكُدزٌح ، فازٔض، جايعح ٔانرصًٍى، كهٍح انفٌُٕ انًٍدٌايدزض تقعى  :             0096

   Café Filousانفسَعٍح  كافٍّ فٍهٕ( إخساج أفالو انرذسٌك، يؤظعح workshopذدزٌثٍح ) جدٔز :      0090

  Associationأكأ انفسَعٍح  إخساج أفالو انرذسٌك، يؤظعح (workshop)ٔزغ عًم :  0090ـ  0001

      Okaou  .)يؤظعح ذعهًٍٍح ٔعًهٍح نهسظٕو انًرذسكح ٔاألفالو انقصٍسج(  

 إخساج أفالو انرذسٌك تكهٍح انفٌُٕ انجًٍهح جايعح انًٍُا. (workshop): ٔزشح عًم       0090

 ، تازٌط، فسَعا. Institut de Media: يذاضس ظًٍُا انرذسٌك ٔإَراج انعًٍُا انعستٍح تًعٓد إعالو  0090ـ 0004

 ٍهح، جايعح انًٍُا، يصس.تقعى انسظٕو انًرذسكح، كهٍح انفٌُٕ انجًيدزض يعاعد، يعٍد  ،يدزض :  0006ـ 9116

 :المشاركاث الفنيت

 ، تازٌط، فسَعا. انععٕدٌح انًدزظح أطفال زظٕو يٍ  2D Digital دقٍقح( 0) قصٍس يرذسكح زظٕو فٍهى إخساج :          0090

 ، فسَعا.production NAM            اَراج   Une française entièreيشاْد ذذسٌك، فٍهى ذعجٍهً تعُٕاٌ :     0006

 ، تازٌط، فسَعا. Exavier Cartronذصًًٍاخ دٌكٕز غسف أطفال، شسكح دٌكٕز إكصافٍٍّ كازذسٌٔ : 0000ـ 0007

 ، نصانخ انعفازج انًصسٌح، فسَعا. Foire de parisـ ذصًٍى يطثٕعاخ انجُاح انًصسي نًعسض                     

 فسَعا.نًكرة انثقافً، انعفازج انًصسٌح، تازٌط، ٕي، اـ ذصًٍى ٔذُفٍر انرقسٌس انعُ                    

 ،  نهرهٍفصٌٌٕ انًصسي، ٔانقُٕاخ انفضائٍح انعستٍح.زظٕو يرذسكح ٔاألغاًَ أفالو انقصٍسج إخساج:  0007ـ 9119

 ـ ذصًٍى يطثٕعاخ دعاٌح، نشسكاخ دعاٌح ٔإعالٌ، يصس.                    

 :عضى لجان تحكيم

 ، تازٌط، فسَعا.نهجسافٍك ٔانعًازج  Créapoleزٌع انًاجعرٍس، يدزظح كسٌاتٕل : يشا   0090ـ 0097

 :البزامج الفنيت

Photshop/ After effects/ Toon Boom 

 اللغاث:

 انهغح انعستٍح

 .انهغح انفسَعٍح )نغح ثاٍَح(

 .)نغح ثاٍَح( انهغح االَجهٍصٌح

 المعارض الخاصت:

 فُاَاخ( 6)يعسض جًاعً يصس، ججساَد انقاْس تقاعحجسافٍك ٔزظى  : 0096

 تازٌط، فسَعا.اندائسج انعاتعح،  تقاعحٔزظى جسافٍك  : 0090

 تازٌط، فسَعا. ،انٍٍَٕعكٕ .  2D Digital قصٍس يرذسكح زظٕو ٔفٍهى جسافٍك ٔزظى،:  0099

  ، تازٌط، فسَعا Au Bonheur des Arts : جسافٍك ٔزظى تقاعح أ تَٕٕز دٌصاز 0006

 عًاٌ، األزدٌ.انفٍٍُق، زظى تقاعح :         9110

 انقاْسج، يصس.هٍّ ٍاذزظى تقاعح :         9117

 انقاْسج، يصس.انًجهط األعهى نهشثاب ٔانسٌاضح، زظى تقاعح :         9111
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 :والتكزيم الجىائز

 ٔانرشكٍهٍح.انفسَعٍٍٍ نفٌُٕ انًسئٍح يٍ انهجُح انفٍُح نثهدٌح تازٌط، نالَضًاو زظًٍا  نقائًح انفُاٍٍَ : االخرٍاز            0097

  0099انعانًً انًسأج تٍٕو ذشكٍهٍح كفُاَح زظًٍا   يصس نرًثٍم تفسَعا انٍٍَٕعكٕ يٍ االخرٍاز :     0099

                 ، يٓسجاٌ انقاْسج نإلذاعح ٔانرهٍفصٌٌٕ، يصس.أغٍُح زظٕو يرذسكح نألطفال  : انجائصج انثاٍَح ألعًال األطفال           9116

 :) لىحاث( المقتنياث الخاصت

 ٔجانٍسي انفٍٍُق، األزدٌ ـ يقرٍُاخ ٔشازج انثقافح األزدٍَح

 .يصسـ  اإليازاخ انعستٍح انًرذدجـ اَجهرساـ األزدٌ ـ  فسَعا( تأفساد)ـ يقرٍُاخ خاصح 


