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 سيرج راذيح
 
 
 
 
 
 

 ،التصميم المطبوعشعبة :  .:الجرافيكالقسم الوافي   دنجيبه عبد الحفيظ علي أبو زياالسم :

 ممتاز.، وتخصص  عام جٌد جداً مع مرتبة الشرفتقدير 

 nagebaelwafi@gmail.comالبرٌد االلٌكترونً :

 10221788702المحمول : .................تلٌفون أرضى :

 م2112خرج :تارٌخ الت

 جامعة المنيا –بكلية الفنون الجميلة  مدرس الوظٌفة الحالٌة :

 م29/02/2100تارٌخ التعٌٌن :

 م2110تارٌخ الحصول على تمهٌدى ماجستٌر :

 م2117م/02/0:تارٌخ تسجٌل موضوع الماجستٌر 

 الثقافية في تطور فنون الحفر والطباعة في فرنسا " " دور التيارات: عنوان البحث

 م01/0101: ٌخ التعٌٌن بدرجة مدرس مساعدتار

 م00/00/0101تارٌخ تأهٌلً الدكتوراه :

 م02/00/2100: تارٌخ تسجٌل الدكتوراه

 ٍعبصشح ىقضبَب دوه اىَزىعظ ٍِ خاله فْىُ اىغشافُل سؤَخ عنوان البحث:

 األتحاز انري قًد تُشرْا نًرطهثاخ انذكرٕراِ

 عُٕاٌ انثحس جٓح انُشر انراريخ انثهذ

عبٍعخ اىَُْب، ٍؤرَش  4112ًٍبسط42ـ42 نًُياا

اىفِ و اىيغخ) ميُخ 

اِداة ـ ميُخ اىفْىُ 

 اىغَُيخـ ميُخ األىغِ(

أصش اىقضبَب االعزَبعُخ 

عيً فْبٍّ اىغشافُل فٍ 

ٍصش و عىسَخ خاله 

اىقشُ اىعششَِ" دساعخ 

 ٍقبسّخ"

 

 األتحاز انُظريح ٔ انعًهيح تعذ انذكرٕراِ
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 انراريخ ( –انُشر جٓح  –) عُٕاٌ انثحس 

 جٓح انُشر ٔ انراريخ

 عْىاُ اىجحش عهخ اىْشش اىزبسَخ انثهذ و

أثشَو  5ـ2 انًُيا 1

4112 ً 

عبٍعخ اىَُْب، ٍؤرَش اىفِ 

واإلقزصبد) ميُخ اىفْىُ 

 اىغَُيخ(

)فن الجرافيك المعاصر بين 
القيم الجمالية وتأثير الحالة 

 تقتصايية اال

ـ 12ـ 12 األقصر 2

 4112ًّىفَجش

عبٍعخ عْىة اىىادٌ،اىَؤرَش 

اىذوىٍ األوه ىفْىُ اىغشافُل 

وخذٍخ اىَغزَع) ميُخ اىفْىُ 

 اىغَُيخ(.

فْىُ اىغشافُل ثُِ 

اىعَو اىزقيُذٌ واىزغذَذ 

 ٍِ خاله اىطجعخ اىفُْخ.

أثشَو  45ـ 42 األقصر 3

4112ً 

عبٍعخ عْىة اىىادٌ،اىَؤرَش 

اىذوىٍ اىضبىش ىيفْىُ 

 اىزشنُيُخ وخذٍخ اىَغزَع)

 ميُخ اىفْىُ اىغَُيخ(.

محمية العناصر وعالمية 
في األعمال الفكر 

 الجرافيكية لمفنانين العرب

أثشَو  45ـ 42 األقصر 4

4112ً 

عبٍعخ عْىة اىىادٌ،اىَؤرَش 

اىذوىٍ اىشاثع ىيفْىُ اىزشنُيُخ 

وخذٍخ اىَغزَع) ميُخ اىفْىُ 

 اىغَُيخ(.

رؤية فلسفية للذاتي )
والموضوعي من خالل 

 (لجرافيكأعمال ا

5     

6     
 المواد التً قمت بتدرٌسها:

الفصل  الشعبة القسم الفرقة الدراسً المقرراسم  م

 الدراسً

 العام الدراسً

 م0106/ 0105 الثانً ـــــــــــ      جرافٌك الثانٌة حفر وطباعة 0

 م0106/ 0105 الثانً فنون كتاب جرافٌك الثالثة حفر وطباعة 0

 م0106/ 0105 الثانً تصمٌم مطبوع ا جرافٌك ثةالثال مناظر 3

 م0102/ 0106 األول فنون ــــــــــــ   اإلعدادي رسم جرافٌك 4

 م0102/ 0106 األول ـــــــــــ       جرافٌك األولى تارٌخ الفن العام 5

 م0102/ 0106 األول تصمٌم مطبوع جرافٌك الثالثة تارٌخ فن التخصص 6

 م0102/ 0106 الثانً فنون ــــــــــــ   دادياإلع رسم جرافٌك 2

 م0102/ 0106 الثانً تصمٌم مطبوع جرافٌك الثالثة مناظر خارجٌة 8

 م0108/ 0102 األول ـــــــــــــــ     جرافٌك الثانٌة حفر وطباعة 9
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 م0108/ 0102 األول ــــــــــــــ     جرافٌك الثانٌة تكنولوجٌا 01

 م0108/ 0102 األول فنون ـــــــــــ   عدادياإل رسم جرافٌك 00

 م0108/ 0102 الثانً فنون ـــــــــــــــ اإلعدادي رسم جرافٌك 

 م0108/ 0102 الثانً ـــــــــــــــ     جرافٌك الثانٌة حفر وطباعة 

 م9010/ 8010 ولاأل فنون  اإلعدادي رسم جرافٌك 

 م9010/ 8010 ولاأل ـــــــــــــــ     جرافٌك الثانٌة رسم 

 م9010/ 8010 األول ــــــــــــــ     جرافٌك الثانٌة تكنولوجٌا 

 م0109/ 0108 الثانً فنون  اإلعدادي رسم جرافٌك 

 م0109/ 0108 الثانً ـــــــــــــــ     جرافٌك الثانٌة رسم 

 م0109/ 0108 االثانً ــــــــــــــ     جرافٌك الثانٌة تارٌخ فن عام 

       

       

 المهام التً أسندت لً بعد مناقشة الدكتوراة:

 التارٌخ مكان المهمة اسم المهمة

قسم الجرافٌكـ كلٌة الفنون الجمٌلة جامعة  عضو مجلس القسم

 المنٌا

حتى م 0106منذ ٌناٌر

 م0108/0109

منسق قسم الجرافٌك ألعمال 

 الجودة بالقسم

 م0106/ 01/ 4 المنٌاكلٌة الفنون الجمٌلة جامعة 

 

عضو لجنة مراجعة توصٌف 

 برنامج قسم الجرافٌك

 م0106/0102 كلٌة الفنون الجمٌلة جامعة المنٌا

استبانات برامج ومقررات قسم 

الجرافٌك البكالورٌوس 

والدراسات العلٌا وعمل التحلٌل 

اإلحصائً والرسم البٌانً لمواد 

 القسم العلمً 

ن الجمٌلة جامعة قسم الجرافٌك ـ كلٌة الفنو

 المنٌا

/ 0105راسً )العام الد

/ 0106م و0106

 م(0102

المشاركة فً أسبوع الفتاٌات 

استقبال ومرافقة وفد المصرٌة)

  (جامعة سوهاج

 م0106سبتمبر 2ـ0 جامعة المنٌا
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/ 0106العام الدراسً كلٌة الفنون الجمٌلة جامعة المنٌا عضو كنترول الفرقة الثانٌة 

 م0102

/ 0106العام الدراسً  كلٌة الفنون الجمٌلة جامعة المنٌا لجنة الثقافٌةعضو ال

 م0102

عضو لجنة مراجعة توصٌف 

 برنامج قسم الجرافٌك

 م0106/0102 كلٌة الفنون الجمٌلة جامعة المنٌا

/ 0102العام الدراسً  كلٌة الفنون الجمٌلة جامعة المنٌا عضو كنترول الفرقة الرابعة

 م0108

قسم الجرافٌك ـ كلٌة الفنون الجمٌلة جامعة  وضع الجدول عضو لجنة 

 المنٌا

/ 0102العام الدراسً 

 م0108

المشاركة فً أسبوع متحدي 

اإلعاقة)استقبال ومرافقة فوج 

 جامعة األزهر(

/ 0102العام الدراسً  جامعة المنٌا

0108 

عضو لجنة استكمال ملفات 

المقررات والسٌر الذاتٌة 

 ٌس بالقسمألعضاء هٌئة التدر

قسم الجرافٌك ـ كلٌة الفنون الجمٌلة جامعة 

 المنٌا

106 /0102، 

عضو فرٌق التخطٌط 

 اإلستراتٌجً

 ، 0106/ 0105 كلٌة الفنون الجمٌلة جامعة المنٌا

عضو فرٌق التخطٌط 

 اإلستراتٌجً

 ، 0102/ 0106 كلٌة الفنون الجمٌلة جامعة المنٌا

عضو فرٌق التخطٌط 

 اإلستراتٌجً

 م0108/ 0102 الفنون الجمٌلة جامعة المنٌاكلٌة 

المشاركة فً إعداد مصفوفة 

 برنامج الجرافٌك بشعبتٌه

قسم الجرافٌك ـ كلٌة الفنون الجمٌلة جامعة 

 المنٌا

 م00/9/0106

 02/2/0108ـ 2من /  عضو كنترول القدرات

ـ ،0102/ 0106 كلٌة الفنون الجمٌلة جامعة المنٌا عضو لجنة تحلٌل البٌانات

 م0108/ 0102

 ، 0102/ 0106 كلٌة الفنون الجمٌلة جامعة المنٌاعضو لجنة إعداد أدوات التقوٌم 
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 وبنك األسئلة

عضو لجنة إعداد أدوات التقوٌم 

 وبنك األسئلة

 ، 0108/ 0102 كلٌة الفنون الجمٌلة جامعة المنٌا

عضو لجنة فرز مشارٌع التخرج 

 إلعادة هٌكلة المطابع

كلٌة الفنون الجمٌلة جامعة قسم الجرافٌك ـ 

 المنٌا

م الفصل 0108ـ 0102

 الدراسً الثانً

 م0108/ 0102 كلٌة الفنون الجمٌلة ـ جامعة المنٌا. عضو كنترول الفرقة الرابعة

عضو لجنة خدمة المجتمع 

 وشئون البٌئة 

 م0/0/0108 كلٌة الفنون الجمٌلة جامعة المنٌا

ندوة بعنوان: الفن التشكٌلً عبر 

 صورالع

 م04/0/0108 مكتبة فزارة التابعة لفرع ثقافة أسٌوط

عضو لجنة شئونخدمة المجتمع 

 البٌئة تنمٌةو

 م0108/ 0102 كلٌة الفنون الجمٌلة جامعة المنٌا

 م02/2/0108ـ 2من / كلٌة الفنون الجمٌلة جامعة المنٌا عضو كنترول القدرات 

خدمة ن وشئعضو لجنة 

 البٌئة  تنمٌةالمجتمع و

 م0108/0109 جمٌلة جامعة المنٌاكلٌة الفنون ال

اإلشراف على طالبات رحلة قسم 

 النحت

المتحف المصري والقبطً واإلسالمً 

 وشارع المعز

القاهرة 

 م3/3/0108القدٌمة

 م0108/0109 كلٌة الفنون الجمٌلة عضو كنترول الفرقة اإلعدادي

عضو لجنة خدمة المجتمع 

 وتنمٌة البٌئة

 م0109/ 0108 ة المنٌاـ جامع كلٌة الفنون الجمٌلة

التابع لوكالة خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة ـ   عضو فرٌق أصدقاء البٌئة

 ـ جامعة المنٌا كلٌة الفنون الجمٌلة

 م0109/ 0108

   

   

   

 

 تارٌخ الحصول على درجة استاذ مساعد :
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 األبحاث النظرٌة و العملٌة بعد الحصول على درجة أستاذ مساعد

 التارٌخ ( –جهة النشر  –حث ) عنوان الب

 

0- 

 تارٌخ الحصول على درجة استاذ :  

 

 اشراف و مناقشة األبحاث العلمٌة ) الماجستٌر و الدكتوراه (

 اسم الباحث ( –تارٌخ المناقشة  –تارٌخ االشراف  –) عنوان البحث 

تارٌخ  نوع البحث تارٌخ اإلشراف عنوان البحث م

 المناقشة

 اسم الباحث

عادات والتقالٌد فً اإلخراج أثر ال 0

 الفنً لمجالت المرأة العربٌة

هدى محمد   ماجستٌر م0102../../ 

 ناجً محمد

0      

3      

 

 ـ0

 المؤتمرات التً تم تنظٌمها و المشاركة فٌها : ) المكان و المواعٌد (

 ً.4112أثشَو  5ـ2) اىَُْب،(  ٍؤرَش اىفِ واإلقزصبد) ميُخ اىفْىُ اىغَُيخ( .1

)ميُخ اىفْىُ اىغَُيخ( َؤرَش اىذوىٍ األوه ىفْىُ اىغشافُل وخذٍخ اىَغزَعاى .4

 ً.4112ّىفَجش  12ـ 12)األقصش( 

ـ اىفِ واىهىَخ ثُِ  ىيفْىُ اىزشنُيُخ وخذٍخ اىَغزَعاىَؤرَش اىذوىٍ اىضبىش  .2

ٍِ    عبٍعخ عْىة اىىادٌ  ثبألقصش ـ اىغَُيخفْىُ اىنيُخ ثاىزشاس واىَعبصشح 

 ً.4112ـ   أثشَو 
 المنح و المهمات العلمٌة و البعثات : ) المكان و المواعٌد (

 حصهد عهى انذٔراخ اآلذيح:ـ

 

 انراريخ انكٕد أسى انذٔرج و

 و2006ديسًثر 21ـ P4 11 ح ـــُـــــٓـاخ ٔآداب انًـــأخالقي 1

 و2006ديسًثر22ـ T2 26 ســـاالذجاْاخ انحذيثح في انرذري 2

 و2002يارس 22ـ P1 2  رـيــــــــــكــفــــرــاراخ انــــٓــي 3
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 و2002أتريم 5ـD4 3 ذٕكيـذ انجــٕدج ٔاإلعـرـــًــــاد  4

 و2002أتريم 11ـ R1 12 هًي ــــس انعـــة انثحـــــانيــــأس 5

 و2002يايٕ 10ـ I2 2  الـــــعــــــال انفـــيٓاراخ االذص 6

 و2010يَٕي2ّـ C2 2 ــــعـــــــــــــالانعــــــــــرض انف 2

 و2006ديسًثر 21ـ P4 11  حـــُـــــٓـاخ ٔآداب انًـــأخالقي 2

 و2013يَٕيح  11ـ C3 10 ذُظيى انًؤذــــًراخ انـعـهًـيـح  1

 و2013يَٕيّ  12ـ R3 12 يشرٔعاخ انثحٕز انرــُافسيح  10

 و2013يَٕيّ 25ـ L4 24 ادارج انٕقـــــد ٔاالجرـًـاعــاخ  11

 و2015ديسًثر  12ـ R1 11 انُــــــشــــــــــر انــــذٔنـــــــي  12

 و2015ديسًثر  22ـ T3 21 َظى االيرحاَاخ ٔذقٕيى انطالب  13

 و2011يُاير  21ـ l1 20 انرخطيظ اإلسرراذيجي  14

 SKILIS FOR CAREER SUCCESS WORKSHOP  (October 2017)دٔرج 

 ICTPدورات ال 

 التارٌخ اسم الدورة كود الدورة م

0 010 IT 0م0100ماٌو  3ـ 

0 013 Windows 4 م0100أبرٌل  6ـ 

3 014 Word 2 م0100أبرٌل  00ـ 

4 015 Excel 00م0100أبرٌل  04ـ 

5 016 PowerPoint 00م0100ماٌو  04ـ 

6 012 Access 02م0100أبرٌل  09ـ 

2 018 Internet 01 م0100أبرٌل  00ـ 

8 019 Maintenance 4 م0100ماٌو  5ـ 

دورة البحث فً قواعد البٌانات العالمٌة،  9

 وإدارة المراجع العلمٌة

ُ(End note) 4 م.0104ٌونٌه  9ـ 

 م00/0/0109ـL1 01 دورة التخطبط اإلستراتٌجً 01
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 حصلت علٌها فً مجال القٌاس والتقوٌم:دورات 

 انعقاد الدورةتارٌخ  المكان الدورةأسم  م

القٌاس والتقوٌم مركز  العملٌة فً مجال الفنوناإلختبارات  0
بوحدة إدارة 

مشروعات تطوٌر 
 التعلٌم العالً

 م0109ٌناٌر 09

القٌاس والتقوٌم مركز  وتقرٌر المقررتوصٌف  0

بوحدة إدارة 

مشروعات تطوٌر 

 التعلٌم العالً

 م0109قبراٌر  4ـ3

القٌاس والتقوٌم مركز  (0اإلحصائً )التحلٌل  3

بوحدة إدارة 

مشروعات تطوٌر 

 التعلٌم العالً

فبراٌر  00ـ00

 م0109

القٌاس والتقوٌم مركز  المتقدم اإلحصائًالتحلٌل  4

بوحدة إدارة 

مشروعات تطوٌر 

 التعلٌم العالً

فبراٌر 04ـ03

 م0109

5    

    

    

 

 

 براءة االختراع :

0- 

0- 

 : الطالبً أثناء فترة الدراسة النشاط

 4112ًإى4111ًألّشطخ اىطالثُخ اىَخزيفخ ثبىنيُخ وٍذُ عبٍعخ اىَُْب ٍِاىَشبسمخ فٍ اىعذَذ ٍِ ا

 

 اىغْخ اىَشمض اعٌ اىْشبط
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 4111ً/ 1999 ٍشمض أوه عيً ٍغزىي ٍذُ عبٍعخ اىَُْب دوسٌ اىشطشّظ

 4111ً/ 4111 ٍشمض أوه عيً ٍغزىي ٍذُ عبٍعخ اىَُْب دوسٌ اىشطشّظ

 4114ً/ 4111 خ اىَُْبٍشمض أوه عيً ٍغزىي ٍذُ عبٍع دوسٌ اىشطشّظ

 4112ً/ 4114 ٍشمض أوه عيً ٍغزىي ٍذُ عبٍعخ اىَُْب ٍغبثقخ اىنبسَنبرىس

 4114ً/ 4111 ٍشمض صبٍّ عيً ٍغزىي ٍذُ عبٍعخ اىَُْب ٍغبثقخ اىَعيىٍبد اىعبٍخ

 4112ً/ 4114 ٍشمض أوه عيً ٍغزىي ٍذُ عبٍعخ اىَُْب دوسٌ اىشطشّظ

 4111/4114ً  حبد طالة ميُخ اىفْىُ اىغَُيخ ثغبٍعخ اىَُْبإر آٍُِ ٍغبعذ اىيغْخ اىضقبفُخ 

 4112/4112ً إرحبد طالة ميُخ اىفْىُ اىغَُيخ ثغبٍعخ اىَُْب آٍُِ اىيغْخ اىضقبفُخ 

 4112ً/ 4114 ٍشمض أوه عيً ٍغزىي ٍذُ عبٍعخ اىَُْب ٍغبثقخ ٍغالد حبئظ

 4112ً /4112 ٍشمض أوه عيً ٍغزىي ٍذُ عبٍعخ اىَُْب دوسٌ اىشطشّظ

 4112/4112 ٍشمض أوه عيً ٍغزىي ٍذُ عبٍعخ اىَُْب اىطبىجخ اىَضبىُخ

 

 4112ً/ 4114ثنيُخ اىفْىُ اىغَُيخ  شبسمذ فٍ وسشخ  اىفِ اىحذَش ٍع فْبّخ أٍشَنُخ

 

 التارٌخ ( –الجوائز و التكرٌم : ) الجهة المانحة 

 َُْخَظ عْىاد ٍِ عبً عيً ٍذي  بٍشامض أوىً فٍ اىشطشّظ عيً ٍغزىي ٍذُ عبٍعخ اى

  4112إىً  4111

 4114ًٍغزىي ٍذُ عبٍعخ اىَُْب  ًٍشمض أوه فٍ ٍغبثقخ اىنبسَنبرُش عي 

  4112ًاىَشمض اىضبٍّ ىَغبثقخ اىَعيىٍبد اىعبٍخ ىغبٍعخ اىَُْب 

 :أوه فزبح فٍ ربسَخ اىنيُخ رشبسك فٍ إرحبد اىطالة 

 4114ًغَُيخ آٍُِ ٍغبعذ اىيغْخ اىضقبفُخ الرحبد طالة ميُخ اىفْىُ اى 

  4112ًآٍُِ اىيغْخ اىضقبفُخ الرحبد طالة ميُخ اىفْىُ اىغَُيخ 

  4112ًاىطبىجخ اىَضبىُخ عيً ٍغزىي ٍذُ عبٍعخ اىَُْب 

 .أوه فزبح فٍ ربسَخ اىنيُخ رٌ رعُُْهب  ثقغٌ اىغشافُل  ـ ثنيُخ اىفْىُ اىغَُيخ ـ عبٍعخ اىَُْب 

 ىَُْب وميُخ اىفْىُ اىغَُيخ وإداسح اىَذُ حصيذ عيً اىعذَذ ٍِ شهبداد اىزقذَش ٍِ عبٍعخ ا

 اىغبٍعُخ ثبىَُْب.

 ًاىعذَذ ٍِ شهبداد اىزقذَش ٍِ قصش صقبفخ اىَُْب ، وعَعُخ ٍحجٍ اىفْىُ  حصيذ عي

 اىغَُيخ واِداة ثبىَُْب.

 اىغَُيخ واىَذُ اىغبٍعُخ ثبىَُْب. ُحصيذ عيً اىعذَذ ٍِ شهبداد االعزضَبس ٍِ ميُخ اىفْى 

 هش.دسع عبٍعخ األص 

 

 عارض مرحلة الدراسةم

 التارٌخ مكان العرض اسم المعرض م

عرض فرٌق  اىخطىح األوىً ىعشبئش عىاىخ عبٍعخ اىَُْب 

 الجوالة

4111 /4114ً 

شبسمذ فٍ ٍعشض ) اىحت واىغالً ورحذَبد  0

4114) 

 18/2/4114ً قصر ثقافة المنٌا
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ٍعشض طالثٍ ميُخ اىفْىُ اىغَُيخ عبٍعخ  0

 4114ًاىَُْب

 0110/0110 ر ثقافة المنٌاقص

 م0113/ 0110 قصر ثقافة المنٌا ٍعشض طالثٍ ميُخ اىفْىُ اىغَُيخ عبٍعخ اىَُْب 

 4112ً/ 4114 قصش صقبفخ اىَُْب ٍعشض طالثٍ عبٍعخ اىَُْب 

 4114/4112ً قصر ثقافة المنٌا ٍعشض اىزغبسة اىطالثُخ ىنيُخ اىفْىُ اىغَُيخ 

 4112ً قصر ثقافة المنٌا صقبفخ اىَُْب ٍعشض ثْبد اىُْو اىضبىش قصش 

اىقىاد اىَغيحخ  ٍعشض فْبٍّ اىَُْب ىَؤرَش اىىصساء 

 ثبىَُْب

4112ً 

 4112ً ثقصش صقبفخ اىَُْب ٍعشض ٍحنٍ اىشثُع 

 4115ً كلٌة الفنون الجمٌلة ٍعشض اىخشَغُِ ثنيُخ اىفْىُ اىغَُيخ ثبىَُْب 

 4112ً اىَُْب خثقصش صقبف ٍعشض ٍحنٍ اىشثُع 

 4118ً ثقصش صقبفخ اىَُْب ٍعشض ثْبد اىُْو اىشاثع 

قبعخ اىعشض  ٍعشض ٍؤرَش اىُىثُو اىفضٍ ىيفْىُ اىغَُيخ 

 ثغبٍعخ اىَُْب

4118ً 

 4118ً ثقصش صقبفخ اىَُْب ٍعشض ٍجذعبد اىَُْب 

 

 بعد الدكتوراة: المعارض الخاصة

 التارٌخ مكان العرض اسم المعرض الخاص م

قاعة العرض بكلٌة  َُخ رشنُيُخ فٍ اىعَو اىفٍْاىْقطخ واىخظ مق 

 الفنون الجمٌلة المنٌا

 م00/00/0102

    

    

    

    

    

    

 

 ٔرش انعًم:انًشاركح في 
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 انراريخ يكاٌ انٕرشح اسى انٕرشح و

وسشخ اىعَو اىذوىُخ اىَصبحجخ ىَؤرَش  

 اىفْىُ اىغَُيخ
ٍطجعخ األثحبس 

اىعيَُخ ثقغٌ اىغشافُل 

 نيُخ اىفْىُ ثبىَُْبث

 45/11/4118إى15ًٍِ

   ً 

 4118ً ثقصش صقبفخ اىَُْب وسشخ اىغيىد ىألشغبه اىُذوَخ 

تكهيح انفٌُٕ  ٔرشح إعادج ذذٔير انٕرق 

 انجًيهح

 و11/11/2012

    

    

    
 

 4118ٍجذعبد اىَُْب " ىقصش اىضقبفخ ثبىَُْب. مزبىىط ٍعشض " ُزْفرو ٌُصَر

 ثعذ اىذمزىساح عَواى ػوساىَشبسمخ فٍ 

 اىَنبُ ربسَخ اىىسشخ اعٌ وسشخ اىعَو

اىطجعخ اىفُْخ اىىحُذح 

Monotype 

ميُخ اىفْىُ اىغَُيخ عبٍعخ  4112ًٍبسط  8

 اىَُْب

ميُخ اىفْىُ اىغَُيخ ـ عبٍعخ  ً.4112أثشَو  14 فْىُ اىخذاع اىجصشٌ

 اىَُْب.

اىطجبعخ اىُذوَخ ودوسهب فٍ 

 إصشاء األّشطخ اىطالثُخ

 ثبىَذاسط

ٍذسعخ صالػ اىذَِ  4112ًأثشَو  19

 اىَْىرعُخ اىخبصخ.

اىزحيُو اىجُئٍ وسشخ 

ىإلداسَُِ ثنيُخ اىفْىُ 

 اىغَُيخ

وحذح ضَبُ اىغىدح ثنيُخ  44/4/4112ً

 اىفْىُ اىغَُيخ ثغبٍعخ اىَُْب

 اىَزْىعخ وسشخ اىطجبعخ 

 ىطالة اىفشقخ  اإلعذادٌ 

ـ يخ ثنيُخ اىفْىُ اىغَُ 4112ً/ 2/ 11ـ9

 عبٍعخ اىَُْب

وسشخ رصُْع اىىسق ) إعبدح 

 رذوَش(

 حذَقخ ميُخ اىفْىُ اىغَُيخ 19/11/4118ً

ٍجًْ ٍذسعبد اىطفىىخ  44/11/4118ًـ 19 ّغَُو ميُخ اىطفىىخ اىَجنشح

 اىَجنشح ثغبٍعخ اىَُْب

 انًقرُياخ:
ومزىل ىذي اىعذَذ ٍِ األفشاد ىهب اىعذَذ ٍِ اىَقزُْبد ثغبٍعخ اىَُْب وميُخ اىفْىُ اىغَُيخ ثبىَُْب ، 

 ثَصش، واىنىَذ.
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عيٌٕ قظ ـ َجيثّ انٕافي ـ رسى ـ أقالو رصاص يهَٕح 

 2002سى ـ  20×50ـ 

قهٕب انعرب ـ َجيثّ انٕافي ـ حفر يثاشر تاإلترج ـ 

  2004سى  ـ   33×50

 

                                      

 40×30دراسح َثاخ ـ َجيثّ انٕافي ـ أنٕاٌ يائيح ـ  2002سى  ـ 35×25 كٕالج ـ َجيثّ انٕافي ـ

 2002سًـ 
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انرتيع ـ َجيثّ انٕافي ـ حفر خطي حًضي ٔ ياليس 

 2003سى ـ  25×15ٔذذرج قالفَٕيح ـ 

سى ×11أيٕاج انغاضثح ـ َجيثّ انٕافي ـ ييذزٔذُد ـ 

 2004ـ 20

 
 
 

                              
ٔجّ ـ َجيثّ انٕافي ـحفر تانطريقح انسٕداء ـ 

 2004سى ـ  12×10

ٔجّ ـ َجيثّ انٕافي ـ طثاعح تارزج يٍ قانة خشثي 

 2001سى ـ 20×12طٕني انًقطع ـ 
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انشراء ـ َجيثّ انٕافي ـ رسى ـ انقهى انرصاص ـ 

 2004سى ـ  20×100

 2001سى ـ 33× 23فسيح ـ َجيثّ انٕافي ـحانح َ

 


