
 تية السيرة الذا

 االسم الرباعي واللقب :  رويدة وعد هللا محمد داؤود الساري

 البيانات الشخصية    

  02/20/2791تاريخ الميالد :   عراقٌةالجنسية : 

  متزوجةالحالة االجتماعية :  انثى الجنس: 

 29923767222الهاتف :   موصلمحل الوالدة : 

  rwaidawaadallah@uomosul.edu.iq: البريد االلكتروني حً المٌثاق  السكن الحالي :

 المؤهالت العلمية :   

 .   2771 -2779* دبلوم  فنون جمٌلة قسم الخط العربً والزخرفة االسالمٌة  

  0220 – 0222* بكالورٌوس فنون جمٌلة قسم الفنون التشكٌلٌة 

 * دبلوم عالً: علم المخطوطات وتحقٌق النصوص

 من معهد البحوث والدراسات العربٌة / القاهرة فً الفنون االسالمٌة  * ماجستٌر :

  0226-0220سنة التخرج :     

 علم المخطوطاتاالختصاص العام :    

 فنون اسالمٌة االختصاص الدقيق :   

 مـدرس مسـاعـــداللقب العلمي :    

 الـمــؤهــالت

  . عضو جمعٌة التشكٌلٌٌن العراقٌٌن 
  . عــضو نــقــابة الفنانٌن العراقٌٌن 

 

 المشاركات والمعارض

 م 2771  -2779 – 2773 – 2771 -2771شاركت فً المعارض التً اقٌمت على قاعة معهد الفنون الجمٌلة لالعوام  -

 م 0222 – 0222 – 2777 – 2771شاركت فً المعارض التً اقٌمت على قاعة كلٌة الفنون الجمٌلة لالعوام  -

 شاركت فً معرض على قاعة مركز صدام للفنون ) سابقاً ( فً معرض ملتقى الشباب .  -

 شاركت فً معارض عدة اقامتها نقابة الفنانٌن / الموصل .  -

 النشاط المدرسً .  –شاركت فً معارض عدة اقامتها مدٌرٌة التربٌة  -

  شاركت فً عدة معارض للخط على قاعة المركز الطالبً فً جامعة الموصل . -

 شاركت فً معرض للخط بدعوة من دولة تركٌا . اقٌم فً اربٌل  -

 . 0221المحبة والسالم الً اقٌم فً السلٌمانٌة  –شاركت فً مهرجان الفن  -
 .0227شاركت فً المعرض التشكٌلً المقام فً كلٌة الفنون الجمٌلة بمناسبة اعمارها،  -

 .0202سحر الزمان وعبقرٌة المكان،  شاركت فً معرض تشكٌلً تحت عنوان نٌنوى -



 .20/9/0202-22عضو اللجنة الفنٌة بالمهرجان السنوي الثانً عشر فً كلٌة الفنون الجمٌلة للفترة  -
شاركت فً المعرض التشكٌلً فً ملتقى رواد الفن العراقيً فيً تركٌيا، مهرجيان فوضيى منتلمية اليدولً للثقافية والفنيون  -

 .0202من اٌار  07مدٌنة الموصل / الغابات / الطاحونة والذي اقٌم فً الـ  –اق بموسمه الرابع المقام فً العر
شاركت مع مؤسسة هواجس للثقافة والفنون بالتعاون مع المدٌرٌة العامة للثقافة والفنيون فيً محافلية حلبجية )نلتقيً لنبيد   -

 .0202/ آب / 01فً حلبجة( 
 .0200كانون الثانً  06العراق،  فً  –شاركت فً معرض الجمعٌة العالمٌة لرسامً االلوان المائٌة فً الموصل  -

 

 

 

 


