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 ػبىد ػباض أيٍس يؼازش: االسم    

 

 1/7/1191انؼساق :انتىند          

 

 : أظخاذ يعاػدانهقة انعهمي   اندكخىزاِ انشهادج:          

 

 انؼساق دظٍت/جايؼت انما // كهٍت انخسبٍتزئٍط لعى ػهىو انمسآٌ  مكان انعمم:    

 

 انجمعياخ وانىقاتاخ:    
ػضى احذاد األدباء و يإظعت ) انمسآٌ نهجًٍغ نهبذىد واندزاظاث اإلَعاٍَت واالجخًاػٍت(،زئٍط              

 -وػضى نجُت خبساء انخأنٍف وانخسجًت وانُشس  .وانكخاب فً انؼساق، وػضى احذاد األدباء وانكخاب انؼسب

 األزدٌ. -وشيٍم جًؼٍت انبذىد   واندزاظاثانؼساق،  -وشازة انثمافتدائسة انشإوٌ انثمافٍت/ 

  

 انكتة انمىشىرج:    
 2001انمساءة ، داز أظايت، ػًاٌ،  -انخكّىٌ -اإلػجاش انمسآًَ : انخبٍاٌ *               

 2002انؼًم األدبً يٍ انًؼُى ئنى انشكم ، داز انفكس، ديشك،  *              

   2007 دسكٍت اإلصالح : زؤٌت لسآٍَت، داز انًذجت، بٍسوث، *                

                        دزاظت حذهٍـهٍت يؼسفـٍت فً انُـص انمـسآًَ، يإظـعت                            -*  انًؼُى انمـسآًَ بٍٍ انخفعـٍس وانخـأوٌم              

 2002انؼسبً، بٍسوث  زالَخشاا

 ، ) لٍد انطبغ(يإظعتونت فً حؼٍٍس انًصطهخ، ايذ -انروق وأًَاط انخروق *               

 

 ،ػسالٍت وػسبٍت ، فً يجالث يذكًت وثمافٍت ايُشىز اػشس بذثثالثت أكثس يٍ ؛   واندراساخ انثحىث      

وزانخساد، ويجهت جر جايؼت انمادظٍت، ويجهت جايؼت كسبالء، -، ويجهت كهٍت انخسبٍتيُها؛ يجهت كهٍت اَداب

وانؼدٌد يٍ انًماالث ويجهت انًىلف انثمافً انؼسالٍت. ويجهت أفكاز األزدٍَت، ٌ، اويجهت ػالياث فً انُمد انعؼىدٌخ

 ٌ، وانفسلاٌ انكىٌخٍت، وانصباح انؼسالٍتااندظخىز وانسأي األزدٍَخ فً انصذف انؼسالٍت وانؼسبٍت، يُها؛

  

 وانىدواخ؛ انمؤتمراخ     
 -يُظًت انخسبٍت وانثمافت وانؼهىويُها؛ َدوة  فً انؼساق وخازجّ ،   يإحًسا ػهًٍا ودونٍاوٌ ػشس                

 يُظًت انخسبٍت وانثمافت وانؼهىو/ انجايؼتَدوة وانًؼهد انؼانًً نهفكس اإلظاليً، انًإحًس اإلظاليً/ 

انذعٍٍ جايؼت ًس يإحيإظعت انًهك دعٍٍ نهبذىد واندزاظاث، ، ويإحًس ، و / جايؼت يإحتانؼسبٍت

، ./ نبُاٌكهٍت اندػىة اإلظاليٍتيإحًس و جايؼت آل انبٍج/ األزدٌ، يإحًس و ،بٍ طالل/ األزدٌ

ويسشخ وشازة انخؼهٍى انؼانً ندوزة حطىٌس كهٍت انؼهىو اإلظاليٍت/ انؼساق ...  -ويإحًس جايؼت كسبالء

 .كهٍت أصىل اندٌٍ/ ئٌساٌ -انًالكاث انخدزٌعٍت ئنى جايؼت طهساٌ
             

 وغيرها ،، ورئاسح انجامعح وعمادج كهيح انترتيحانعاني وزارج انتعهيممه  ب شكر صادراكت خمسح عشر انشكر وانتقدير؛             

 

 ، ظىزٌا 2002* جائصة انُمد واإلبداع، س وانمساتقاخ؛  انجىائ
        ، انعؼىدٌت2002، اث انمسآٍَت نهدزاظ * جائصة يإظعت انمسآٌ َىز                                

 ، انؼساقنؼانً، وشازة انخؼهٍى ا2001،  )األظخاذ األول( *  جائصة االبخكاز أو اإلبداع انؼهًً               

 2011 -2010نهًبدػٍٍ انؼسالٍٍٍ،  خٍٍانثمافت انؼسالٍ انخؼهٍى ووشازة *   حكسٌى وشازة                          

 

 ػهىو انمسآٌانؼساق/ يذافظت انمادظٍت/ جايؼت انمادظٍت/ كهٍت انخسبٍت/ لعى  ىان:انعى    

 

 001977202792002 هاتف وقّال:           abbasameir@gmail.com  انثريد االنيكترووي:    
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