
:ةيتاذلا ةريسلا•
هللدبع ناير روسيفوربلا :مسالا•

 :ناونعلا•
Markenbau

Beethovenstraße 21
D-04107 Leipzig

Mobil: 00491723185035

:ةينورتكلالا عقاوملا
www.typobau.de

www.rayan.de
www.markenbau.de
www.hgb-leipzig.de

www.guc.edu.eg

:يملعلا ليصحتلا•
قارعلا/لصوملا يف ةينفلا ةيوناثلا ةسردملا ١٩٧٨-١٩٧٥•
اينامور يف ةيسارد ةرايز ١٩٨٠-١٩٧٨•
ةينفلا ةيبرتلا مسق ،نيلرب يف نونفلا ةعماج يف ةسارد ١٩٨٤-١٩٨٢•
يكستيباك ذاتسالا دي ىلع يرصبلا لصاوتلا مسق ،نيلرب يف نونفلا ةعماج يف ةسارد ١٩٨٩-١٩٨٤•
يبرعلا طخلا ءانبو ةيبرعلا ايفارغوبيتلا :ةحورطالا عوضوم ،ةيناملالا مولبد ةداهشب جرخت ١٩٨٩•
رتويبمكلل ةديدج ةيبرع طوطخ ميمصتو ريوطت :ةحورطاب فرش بلاطك جرخت ١٩٩١•

:ةينهملا ةربخلا•
نيلرب يف ميمصتلل يارد خوه ةكرش يف ممصم ١٩٩٢-١٩٩٠•
نيلرب يف نياريف اتيل دهعم يف ينيتال طخ سردم ٢٠٠١-١٩٩٣•
نيلرب يف نيازيداتيم ةكرش يف ممصم ٢٠٠١-١٩٩٣•
نيلرب ايناملا يف ميمصت ةكرش ربكا •
تاونس عبس ةدملو ،نيلرب لقنلا طئاسو ةكرش ميمصت عورشم ريدم  •
نيلرب يف نيازيداتيم ةكرش يف نيممصملا سيئر ٢٠٠٠-١٩٩٥•
)مسجملا نجاف سكلوف راعش ميمصت( نجاف سكلوف ةكرش ةمالع ءانبل نيممصملا سيئر•
ملاعلا يف ةرايس ىلغا )مسجملا يتاجوب راعش ميمصت( يتاجوب ةكرش ةمالع ءانبل نيممصملا سيئر•
ةدحوملا ايناملا ةلود ةمالع ءانبل نيممصملا سيئر •
ةدحوملا ايناملا ةلود راعش ةيناملالا ةيداحتالا ةموكحلل يداحتالا رسنلا ميمصت•
ةيناملالا تارازولا تاراعش لك ديحوت•
مادستوب يف لقنلا طئاسو ةكرش ميمصت عورشم ريدم•
تاكرشلا تايوه/ةيئرملا تاكرشلا تايوهل لقتسم راشتسم ٢٠٠١-٢٠٠٠•
 يف ميمصت ةيلك لوا كزبيال ةيرصبلا نونفلا ةعماج يف يف باتكلا نف ةيلك ايفارغوبيت ذاتسأ ٢٠٠١ ذنم•



تاكرشلا تايوه/ةيئرملا تاكرشلا تايوهل لقتسم راشتسم ٢٠٠١-٢٠٠٠•
 يف ميمصت ةيلك لوا كزبيال ةيرصبلا نونفلا ةعماج يف يف باتكلا نف ةيلك ايفارغوبيت ذاتسأ ٢٠٠١ ذنم•

ةليمجلا نونفلل ةعماج مدقاو ايناملا
ةيسسؤملا تايوهلاو ميماصتلل واب نكرام ةكرش ريدمو سسؤم ٢٠٠١•
ةرهاقلا يف ةيناملالا ةعماجلا يف ميمصتلا ةيلكل سسؤملا ديمعلا ٢٠٠٥•
ةرهاقلا يف ةيناملالا ةعماجلا يف ميمصتلا ةيلكل لوألا ديمعلا ٢٠٠٧-٢٠٠٥•
اسمنلا يف ةديدجلا ميمصتلا ةعماج دامتعا :٢٠١٢•
برغملا/شكارم يف ةيناملالا ةعماجلا سيسأت :٢٠١٣•
رطق يف ةيناملالا ةعماجلا سيسأت :٢٠١٣•
نيئجاللا عم لماعتلا ضرغل كزبيال ةيرصبلا نونفلا ةعماج سيئر ضوفم :٢٠١٥ ذنم•
ايناملا/كزبيال ةيرصبلا نونفلا ةعماج يف يف باتكلا نف ةيلك ديمع ٢٠١٥•
 يف نيئجاللل ةيميداكا لوا ،كزبيال ةنيدم يف نيئجاللل نفلاو ميمصتلل ةيناملالا ةعماجلا سسؤم ٢٠١٦•

ايناملا يف ميمصتلاو نفلا لاجم
ةيبرعلا دالبلا يف ةيناملالا سرادملاو ةيناملالا تاعماجلا ءانبب ةصتخملا واب كنودلب ةكرش سيسأت ٢٠١٧•
ايبيل يف ةينفلا تاعماجلا ةلودج ةداعا ٢٠١٧•

:)ةيناملالا ةغللاب اهلك( اهتبتك يتلا بتكلا•
Arabische Schriftkunst يبرعلا طخلا نف ١٩٩٣•

•١٩٩٨ Art calligraphique arabe Historie, typologie et modernité  

•٢٠٠٢  Corporate Design - Kosten und Nutzen

•٢٠٠٥ Piktogramme und Icons. Pflicht oder Kuer

 Pictograms and icons نيكب يف ةينيصلا ةعبطلا•

Pictograms and icons ويكوط يف ةينابايلا ةعبطلا•

•٢٠٠٧ Formulare Von der Wiege bis zur Bahre… Formulare in Corporate 

Design               
•٢٠١٢ Typobau واب نكرام رشنلا راد - ايفارغوبيتلاو ةيبرعلا طوطخلل وابوبيت باتك

:اهتبتك يتلا تالاقملاو تاروشنملا
ميلعتلاو ميمصتلا لوح لاقم ٢٠٠ نم رثكا

ةمالعلا ءانبل قيرطلا لوح Novum ةلجم يف تالاقم ٢٠٠٧ - ٢٠٠٦•
ايفارغوبتلا لوح Paperazzo ةلجم يف تالاقم ٢٠١٢•
اهريغو•

 :اهب تمق يتلا ةيصخشلا ضراعملا•
Typographische Geselschaft خينويم يف ةيبرعلا ايفارغوبيتلا ١٩٩٣•

  Design Transfer Gallery نيلرب ١٩٩٣ •

نيلرب ،ةيبوروألا تاباختنالاب قلعتي اميف ضرعم ١٩٩٤•
نيلرب يف ةيلمع تاراهظإ عم يبرعلا يفارغيلاكلا ١٩٩٥•



نيلرب ،ةيبوروألا تاباختنالاب قلعتي اميف ضرعم ١٩٩٤•
نيلرب يف ةيلمع تاراهظإ عم يبرعلا يفارغيلاكلا ١٩٩٥•
فرودلسود يف ايفارغوبيتلا ىدتنم ١٩٩٦•
ماعلا لقنلل مادستوب تامدخ يف ةيسسؤم ميماصت ١٩٩٧•
برغملا يف شكارم يف هتوغ دهعم يف ةيبرعلا يفارغيلاكلا ١٩٩٨•
 Galerie im Koernpark نيلرب يف ةيبرعلا ةيفارغوبيتلا لامعألا ثدحأ ٢٠١٢•

رطق يف ةيبرعلا ةيفارغوبيتلا لامعألا ثدحأ ٢٠١٤•

:ةيسيردتلا تاطاشنلاو تاشرولاو تارضاحملا•
ةيسسؤملا ميماصتلا•
ةيسسؤملا تايوهلا•
ةيراجتلا تامالعلا•
طوطخلا•
ةعوبطملا لاكشالاو ناولالا•
ةعابطلا•
ةيبرعلا ةعابطلا•
يبرعلا طخلا•
ةيحيضوتلا روصلا•
حاضيالاو داشرالا لئاسو•

:ندملا يف ةيسيردتلا تاطاشنلاو تاشرولاو تارضاحملا•
ةيردنكسالا•
نامع•
دادغب•
توريب•
نيلرب•
ةرهاقلا•
روصقلا•
سنوت•
ةبرج•
ءاضيبلا رادلا•
قشمد•
كزبيال•
ندنل•
شكارم•
لصوملا•
نيكب•
مادستوب•



نيكب•
مادستوب•
طابرلا•
روتاب نالوا•
خيرويز•
تيوكلا•
ةحودلا•
ضايرلا•
يبد•
اهريغو•

طباورلا مها•
•Facebook

https://www.facebook.com/rayan.abdullah.5

 نيميقملا نيئجاللا بالطلل رفوت ،كيزبيال ةيرصبلا نونفلا ةيميداكأ يف يفقاثتلا لدابتلل نفلاو ميمصتلا ةيميداكأ
.نفلاو ميمصتلا لاجم يف ةيناجم تاسارد ايناملأ يف ايلاح

https://www.facebook.com/akademie.transkulturell.hgb

ايناملا ،كزبيال ةنيدم يف ميمصتلل يتكرش طبار
•Markenbau

www.markenbau.de

يبتكو يتالاقم لكل طبار
•Typobau

http://typobau.de

•Linkedin
https://www.linkedin.com/in/prof-rayan-abdullah-8763b527

•XING
https://www.xing.com/profile/Rayan_Abdullah/cv?sc_o=mxb_p

ينمو ينع مالفالا كل طبار
•YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCrNFNIg5S6BMLuIqTYwnf7A?
view_as=subscriber

•Twitter
https://twitter.com/MarkenbauGbR



•Instagram
https://www.instagram.com/rayan_abdullah

ديمع اهب نا يتلا يتعماج طبار
• Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (HGB)

https://www.hgb-leipzig.de/personen/professor-innen_mitarbeiter-innen/prof-
rayanabdullah

اهيف وضع نا يتلا ،ةرهاقلا يف ةيناملالا ةعماجلا ةرادا سلجم طبار
•German University in Cairo

http://www.guc.uni-stuttgart.de/Founding%20Deans%20and%20Cooperation%20Partners.htm
وا

http://guc.edu.eg/en/about_guc/trustees_council_deans/university_council.aspx

كزبيال
22.10.2018


