
 السيزة الذاتيت
 

 جىيظ وصفي انشاػي

 

 المعلوماث الشخصيت
 انشاػي  اعى انؼبئهخ:

 جىيظ وصفي عهيًبٌ  االعى انكبيم:

 األسدَيخ   انجُغيخ:

  j.raie@ju.edu.jo انجشيذ االنكزشوَي:

 

 الدراست
 جبيؼخ إكغزش، ثشيطبَيب MA Theatre Practice    يبجغزيش :6002 – 6002

يىط دسايب/ رًثيم وإخشاج يغشحي، كهيخ انفُىٌ انجًيهخ، جبيؼخ ثكبنىس :6006 – 8991

 انيشيىك، األسدٌ

شهبدح إداسح انًكبرت وانغكشربسيب انزُفيزيخ، جًؼيخ انشبثبد انًغيحيخ،  :8991 – 8992

 األسدٌ

 انزىجيهي، كهيخ ساهجبد انُبصشح، األسدٌ :8992 – 8912

 

 

 الخبزاث

  وظًبٌ انجىدح، انجبيؼخ األسدَيخ  نالػزًبديغبػذ انؼًيذ  اآلٌ: – 6081

 ػشض يغشحي "ييٍ ػُذِ انحم؟"، يخشج يُفز  :6060

  ػشض يغشحي "َىع آخش"، يخشجخ  :6089

 ػشض يغشحي "يٍ يخبف أٌ يؼيش وهًب"، يًثهخ  :6081
  ، انجبيؼخ األسدَيخ نالػزًبد وظًبٌ انجىدح:  يغبػذ انؼًيذ 6082 – 6082

 ػشض يغشحي "راد انشداء األحًش"، يًثهخ   :6082

 ػشض يغشحي "كبعيذ فبظي"، يخشجخ   :6082

 هخ انزبعؼخ يب قجم األخيشح"، يًثهخ ػشض يغشحي "انهي  :6086

 "جًيذ"، يخشجخ يجزًغ   ػشض يغشح  :6088

  ػشض يغشحي "ػضنخ"، يخشجخ  :6088

 ػشض يغشحي "وحيذاٌ في االَزظبس"، يًثهخ  :6080

 فيهى قصيش "ثيٍ انغطىس"، يًثهخ   :6009

 ػشض يغشحي "حكبيخ جغذ"، يًثهخ  :6009

 نُظيف"، يخشجخػشض يغشحي "حكبيخ يٍ ججم ا  :6009

)يششوع يشزشك يب ػشض يغشح انًعطهذيٍ "إيأل انفشاؽ..."، يغبػذ يخشج  :6009

 ثيٍ انجبيؼخ األسدَيخ وانًجهظ انثقبفي انجشيطبَي(

 "، يًثهخIncendiesفيهى غىيم"  :6009

 ششكخ غيش سثحيخ  - ػعى يؤعظ "جغذ نهفُىٌ األدائيخ وانغًؼيخ انجصشيخ"  :6009



  ػشض يغشحي "أحالو يقيذح"، يًثهخ  :6001

 يحبظشح، كهيخ انفُىٌ وانزصًيى، انجبيؼخ األسدَيخ اآلٌ: – 6002

 يذسثخ يًثم "كُض"،  ػشض يغشح غفم  :6002

 ػشض يغشحي "اَهط"، يغبػذ يخشج  :6002

 ػشض يغشحي "َىع َبدس يٍ انحت"، يغبػذ يخشج  :6002

 ػشض يغشحي "يزبهبد ػًبَيخ"، يًثهخ  :6006

 ػشض يغشحي "انًغزأجش انجذيذ"، يذيش خشجخ  :6000

 انفشقخ انىغُيخ، وصاسح انثقبفخ، ساقصخ  :8999

 فشقخ انجبنيخ، كهيخ ساهجبد انُبصشح، ساقصخ:8992 – 8912

 

 

 الورشاث

 
وسشخ "انؼالج ثبنذسايب" نطالة انؼالج انىظيفي في : 6081، 6082، 6082، 6082، 6082

 انجبيؼخ األسدَيخ، يذسثخ 

 "انًؤدي انحي ودوسِ في رشكيم انفعبء انًغشحي"، يغبػذح يذسة  : وسشخ6086
 ، انهيئخ انًهكيخ نألفالو، يشبسكخ "إَزبج األفالو انقصيشح"وسشخ  :6080

 ، انهيئخ انًهكيخ نألفالو، يشبسكخ"حشفخ انًخشج"وسشخ  :6080

 شبسكخ، انهيئخ انًهكيخ نألفالو، ي"األفالو انشقًيخ انغبدعخ"وسشخ  :6080

 يذسثخ يًثهيٍ، انهيئخ انًهكيخ نألفالو   :6009 – 6001

 وسشخ انزًثيم نألفالو، انهيئخ انًهكيخ نألفالو، يغبػذح يذسة  :6001

 وسشبد دسايب األغفبل، أيبَخ ػًبٌ، يذسثخ :6002

 

 

 اللغاث
 يًزبص  انؼشثيخ:

 يًزبص اإلَجهيضيخ:

 جيذ جذا انفشَغيخ:

 خ يؼشفخ ثغيطخ ثبنهغ  انزشكيخ:

 يؼشفخ يجذئيخ ثبنهغخ األنًبَيخ:

 

 


