
 الديخة الحاتية 

 شيت الحيجري  ازىار حكست محسهداالسم :

 االسم الفشي : ازىار العبيجي

  تخرز فشهن تذكيمية / رسم -

 جامعة السهصل/ كمية الفشهن الجسيمة / قدم الفشهن التذكيمية  -

 )الذيادة(التحريل العمسي

 (022٢ –0222 ) / مهصلفشهن تذكيمية فخع الخدف –دبمهم معيج الفشهن الجسيمة  -
 -0222)/ كمية الفشهن الجسيمة  جامعة السهصل تذكيمية فخع الخسم  بكالهريهس فشهن   -

022٢ (  
 020٢ماجدتيخ فشهن تذكيمية فخع رسم جامعة البرخة  -

 العشهن الهضيفي

 مجرس مداعج  -

 السذاركات بالسعارض

عام  -  0222 ة عامالفشهن الجسيممعيج أثشاء الجراسة في  عارضبالعجيج من الس مذاركة -
ركة في ومذا  022٢عام  جامعة السهصل الفشهن الجسيمة/كمية  مذاركة في معخضو   022٢

 . 02٢٢عام  جامعة البرخة الساجدتخمعخض شالب 

 .020٢بالسعخض الشدهي الخقسي عام  مذاركة -

في  اخخ عسلالسذاركة ب و ي،خدف والفهز بالسختبة االولى بعسل مذاركة بالسدابقة اإلبجاعية -
 .0200 خسم ال



   0200بالسعخض الشدهي ابيس واسهد  مذاركة -

 0200مذاركة بسعخض لاللهان السائية خاص بأساتحة كمية الفشهن الجسيمة  -

 0200مذاركة بسعخض ىهاجذ لهنية الثالث في زاخه  -

   السذاركة بالشجوات والسؤتسخات

 0200ورقة عسل عام  تقجيمسذاركة في نجوة تسكين السخاة بال -
عسل ( تقجيم ورشة دور الفشهن التذكيمية في االرشاد التخبهي سذاركة في ورشة عسل )ال -

 0200 (فن الخسم وفهائجه لمرحة الشفدية لمصالب الجامعيعن )
 0200السذاركة بالجورة التاىيمية في شخائق التجريذ  -
االرشاد الشفدي والتهجيو السذاركة بحزهر ورشة عسل )الجور التخبهي والفشي تجاه  -

 0200التخبهي(
  0200لمفشان ريان عبجهللا  سذاركة بحزهر ورشة عسلال -
 0200السذاركة بالشجوة السهسهمة )التعافي من داعر الشذداء في الخصهط االمامية(  -
 0200ورشة عسل )إعادة تذكيل الرهرة من خالل تقشية السهنتاج(  سذاركة بحزهرال -
 0200عسل )التقشيات الحجيثة والتخصيط الستقجم (  سذاركة بحزهر ورشةال -
 0200 اإلسعافات األولية ب ورشة تجريبية خاصة سذاركة بحزهرال -
ن في نطام التعميم االلكتخوني( ورشة عسل )تصهيخ ميام السراحبي سذاركة بحزهرال -

0200 
ورشة عسل تجريبية تحت عشهان )البحث العمسي واثخه عمى االعتساد  سذاركة بحزهرال -

 0200السؤسدي(
 .0200ورشة تجريبية )تصهرات البحث العمسي( سذاركة بحزهرال -



السذاركة بحزهر ورشة عسل )الية ممئ االستسارة االلكتخونية الخاصة بالبحهث  -
 .0200السشذهرة (

 .0200ة(السذاركة بهرشة عسل )مشرة البحهث التصبيقي -
" Scopus and SJRالسذاركة في ورشة تجريبية الكتخونية بعشهان "إدارة قهاعج البيانات -

0200. 

 

 
 شيادات السذاركة 
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-Fine arts/drawing major  
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