
                
 التدريسي

 براء صالح عبد القادر محمد

 خطاط و مزخرف  
 

 بغساز 6796/  التولد         

/ حسضيسي في قسى انخصًيى / كهيت انفٌُٕ انجًيهةت / اميةةت بغةساز /  الوظيفة

 . يسضغ نًمزة انرظ انةطبي ٔانعذطفت االسالييت 

 الشهادات الحاصل عليها 

ُةةةٌٕ انجًيهةةةت / بغةةةساز / قسةةةى انرةةةظ انةطبةةةي / يةٓةةةس انف  دبلوووون   ووو   -6

 و . 6779ٔانعذطفت / بخقسيطايخيمظعمو 

/ اكمزييةةت انفُةةٌٕ انجًيهةةت /اميةةةت بغةةساز/ قسةةى انرةةظ   بكلوريوووف   وو   -2

ّ  ٔاالٔل عهى زانةطبي ٔانعذطفت /   و .2006عمو  فةخ

 / بخقةةةسيط ايخيمظعةةةمو    ماجسوووتير     وووو  الروووو الخربووو  والزخر وووة  -3

 بمشطاف االسخمش انسكخٕض عبس انطضم بٓيت ( . .)2005-2006

 و . 2062 –و 2065طمنب زكخٕضاِ يُص انةمو انسضاسي   -4

 : المناصب االدارية 

و بًُصةةب 2006-2005انةًةةم فةةي انًفٕضةةيت انةهيةةم نالَخرمبةةمث عةةمو  -6

 يسيط يحطت .

عًهةةجم يقةةطض قسةةى فةةي كهيةةت انفُةةٌٕ انجًيهةةت / قسةةى انخصةةًيى يُةةص عةةمو  -2

 و .2065 -2009

 و .2065-2009ضب انهجمٌ االيخحمَيت في قسى انخصًيى يُص عمو يس -3

 و .2065-2009احس اعضمء نجُت انقبٕل في قسى انخصًيى يُص عمو  -4

 احس اعضمء نجُت انًةمضض في قسى انخصًيى .  -5



 كبيارعيراييي  علي  نهيا اسياتذ  في مجال الخط العربيي االخخرفية تتلمذ 

 : اهم

 :  االسةخمش انسكخٕضعبةس انطضةم بٓيةت(   ) االسخمش    مجال الرو الخرب (

يحًةةةس حسةةةيٍ االسةةةخمش  ))االسةةةخمش حيةةةسضضبي  (      (طةةةمضل انةةةةعأ 

  (االسخمش انسكخٕضذهيم انٕاسطي )   (انجمزض 

 : االسخمش يٕفق  )   () االسخمش صبمح حسيٍ   مجال الزخر ة االسالمية

 . َي (االسخمش طّ انبسخم )   (انسبمغ 

 

 :الفنية  المشاركات

 .و 2006نغميت عمو 6773يٍ عمو يةٓس ٔكهيت انفٌُٕ انجًيهت  يةمضض  -6

 يٓطامٌ بغساز انةمنًي انثمنذ نهرةظ انةطبةي ٔانعذطفةت ٔانحمصةم عهةى  -2

 و.6775عمو  امئعة

 و.6776يٓطامٌ زاض انسالو انثمَي نهرظ انةطبي ٔانعذطفت عمو   -3

 و.6772يٓطامٌ بغساز انةمنًي انطاب  نهرظ انةطبي ٔانعذطفت عمو   -4

 و.2006يٓطامٌ زاض انسالو انثمنذ نهرظ انةطبي ٔانعذطفت عمو   -5

انًسمبقت انسٔنيت انرميست نفٍ انرظ انةطبةي انخةي اقميٓةم يطكةع االبحةمد   -6

 و.2006نهخمضيد ٔانفٌُٕ ٔانثقمفت االسالييت بمسخمَبٕل ) اضسكم ( 

في انخظمْطة انسٔنيت انفُيت نًخحف انشمضقت نفٌُٕ انرظ انةطبي يشمضكت   -9

 .2004عمو 

عًم يحمضط في يةٓس انفٌُٕ انجًيهت / قسى انرظ انةطبي ٔانعذطفةت /   -2

 .2006-2005عمو 



( عةةمو انسةةُيزيةةٕاٌ انٕقةةف  )يةةةطض انرةةظ انةطبةةي االٔل انةةص  اقميةةّ   -7

 و.2060

ص  اقيى عهى قمعت كهيةت زاض انسالو نهرظ انةطبي ٔانعذطفت( ان)يةطض   -60

 .  و2066انفٌُٕ انجًيهت ببغساز انخمب  نجًةيت انرطمطيٍ انةطاقييٍ عمو 

بغةةساز  انةخبةةت انكميًيةةت انًقسسةةت(انرةةظ انةطبةةي ٔانعذطفةةت فةةي )يةةةطض  -66

 . و2066عمو 

يةةةطض انرةةظ انةطبةةي انثةةمَي انةةص  اقميةةّ ) زيةةٕاٌ انٕقةةف انسةةُي( عةةمو  -62

 و.2066

حيسضيةت( انُجةف االشةطف في )انةخبةت انيةطض انرظ انةطبي ٔانعذطفت  -63

 . و2066عمو 

انًسمبقت انسٔنيةت انخمسةةت نفةٍ انرةظ انةطبةي انخةي اقميٓةم يطكةع االبحةمد  -64

 و.2063نهخمضيد ٔانفٌُٕ ٔانثقمفت االسالييت بمسخمَبٕل ) اضسكم ( 

يةةةطض انرةةظ انةطبةةي انثمنةةذ انةةص  اقميةةّ ) زيةةٕاٌ انٕقةةف انسةةُي( عةةمو  -65

 و.2063

نهرظ انةطبي نـ )اًةيت انرطةمطيٍ انةةطاقييٍ( انةص   يةطض زاض انسالو -66

و   بًُمسبت اذخيمض بغساز ضًٍ شبكت 2066اقيى في )ٔظاضة انثقمفت( عمو 

 انًسٌ االبساعيت ٔانحمصم يٍ ذالنٓم عهى شٓمزة حقسيطيت . 

)انًٓطاةمٌ انسةُٕ ( انخصةًيى  قسى فةمنيمث انًشمضكمث انطالبيت ضًٍ  -69

 و . 2066-2009يُص عمو 

شمضكمث انفُيت ضًٍ فةمنيمث انرظ انةطبةي ٔانعذطفةت االسةالييت فةي انً -62

 و . 2069-6773اًةيت انرطمطيٍ انةطاقييٍ يُص عمو 

و 2069-و 6773جًةيت انرطمطيٍ انةطاقييٍ يُص عمو ٔيشمضك بعضٕ  -67

. 



 و .6774انفُمَيٍ انخشكيهييٍ يُص عمو ةيت ًعضٕ ا -20

 و .2062عضت اًةيت انصحمفت انةطاقيت يُص عمو  -26

 و .6774عضٕ َقمبت انفُمَيٍ انةطاقييٍ يُص عمو  -22
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