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 المعارض والعروض

 ، سوریا"الموطن" اقیم معرض أورنینا بمعھد جوتھ فى دمشق 1986
 ، ألمانیاكز الثقافي النسائي، میونیخرأجسام، الم"درب الصلیب" تركیب ثالثي األبعاد، رسومات و 1989
 ، صنعاء، الیمننقوش، رسومات و1معرض رقم  1989
 ، النمساتركیب ثالثي األبعاد، رسومات، أجسام، سنت ورجیل، سالسبورجبارد" ،  -ال وحار  -أبیض ونعم  -"أسود  1990
 ، ألمانیا" بالد الشرق والغرب جمع فیھا فن عصور ما قبل التاریخ وكانت فى میونخ 1991
 مكتبة الدولة، حفر، بیت الثقافة، صنعاء، الیمن  1992
 ، ألمانیاتحت العنوان "معدود وموزون ومنقسم"، مدینة كمبتن "وانیتاس"، عرض مسرحي خاص بندوة 1992
 ، ألمانیا"أغنیة سباء"، آثار أثریة، نقوش، معرض بولھ، مدینة شوسنرید 1993
 ، ألمانیاأجسام، قاعة البورصة في بیت الحبوب بمدینة كمبتناألبعاد، رسومات و"عن الغراب والناس"، تركیب ثالثي  1994
 "قلب متوحش"، إنتاج باإلبرة الباردة، نقوش، معرض سبیكتروم، مدینة ممنغن 1995
 واللھب"، إنتاج بالنار خاص بــ "صور لمعرض"، معبد برعان، مأرب، الیمن "النار 1995
 ، ألمانیابالنار، الحدیقة الكبیرة، مدینة درسیدن"توھج الماء"، إنتاج  1995
 أن أربور بالوالیات المتحدة األمریكیةمدینة " معرض "بیلینتیر" فى أ"أغنیة سب 1995
 الیمن ،"كیف أرسم البحر" فى خلیج عدن 1996
 ، ألمانیایغز"انطوائي ومنفتح"، نقوش، معرض في مبنى المحاضرات، جامعة الیب 1996
 ، ألمانیا"فترة"، أعمال على الورق، جامعة السارلیند، مدینة ساربروكن 1996
 ، ألمانیا"النور واألثر"، إنتاج بالنار حول كنیسة نیكوالي، مدینة الیبزیغ 1996
 ، ألمانیا"إنساني وبقایا"، عالقات خیالیة، إنتاج تحویلي، بارك كمبودونوم لآلثار، مدینة كمبتن 1996
 ، ألمانیاالحافة"، رسومات، مركز للبحث متعدد التخصصات، بیلیفیلد"قفزات  1997
 إنتاج، خلیج عدن، الیمن"كیف یمكنني دھن البحر"،  1997
 مد والجزر، خلیج عدن، الیمن"الحمم البركانیة"، إنتاج بالنار لل 1997
 "انطوائي ومنفتح"، معرض حدة، رسومات وإنتاج بالنار، صنعاء، الیمن 1998
 ، ألمانیاوجسم، محطة بالون، مدینة دریسدن "سفینة سكرانة"، رسومات 1998
 دریسدنمدینة ر ألبھ، ھنالعلى  تراكیب ناریة"تیار"،  1998
 والطلقات الناریة والنصوص والموسیقة، حضرموت، الیمن یةناربالترتكیب ال، "مجنون لیلى" 1998
 كوتشیرا، جامعة الیبزیغ"اللھب والختم"، إنتاج بالنار لفرانس فون  1999
 "سحر الحدیقة"، جولة لیلیة، إنتاج، دراماتورجیا والتركیبات، مع مدرسة البالیھ داسا فاغنر، بارك شابوي، مدینة كمبتن 1999
 "نار ونھار"، إنتاج بالنار والماء والمسیقى والرقص، مدینة كمبتن 2000
 ش ورسم بالفحم، مدینة دریسدنونق، Sächsische Zeitung"طابق المدراء"، صحیفة  2000
 " أداء النار فى الیمنTerra-xو" ZDFفیلم  2001
 "ویلكم!"، مأرب، الیمن 2001
2002 "Sursum cordaتركیب النیران على االذاعة األلمانیة وفى النمسا " 
 الیمن، " فى منزل الثقافة بصنعاء"الخط والزخم 2004
 النمسا ،"برو أرتى" بھالین"الرسائل السریة" فى معرض  2004
 نیلیا كاوفمان، إنتاج، قلعة ھونسالیبورج، سالیبورجر"االستقراء" مع كو 2004
 مدینة أونترسبرج، النمسازور بارباروسا"، إنتاج بالنار، ت"باربارا  2004
 "أبقار وأبقار"، رسومات وتراكیب ناریة، متحف مزارعي الجبال في ألجوي، مدینة دیبھولس 2005
 ألمانیا ،فى متحف التعدین األلمانى بمدینة بوخومبربرا تزور بوخوم" " 2005
 "شجیرة األشواك المحترقة"، تراكیب ناریة، محافظة مأرب، الیمن 2005
 " األبقار" فى " دیبولز" بألمانیا 2006
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 النمسا ،ونترسبرجأ"من الغیوم" أداء النیران، محجر الرخام بمدینة  2006
 الیمن ،فى المئذنة بمدینة عدن –"رسائل سریة" فى الحدیقة  2007
 النمسا ،"رسائل سریة" فى معرض تراك ھاوس فى سالزبورج 2007
 البرازیل ،"خط األستواء" أداء الھواء فى سفینة شحن بضائع فى دلتا األمازون 2007
 ألمانیا ،"زھرة العشب" قاعة الفن بمدینة كمبتن 2007
 النمسا ،العشب" معرض المدنیة بسالزبورج"زھرة  2008
 النمسا ،"أجنحة النار" أداء النار. شارع  "تامس فیج" فى لیون ھارد 2008
 النمسا ،"زینیث والحضیض" أداء الطیران والنار فى ھورتس نیجر ھالبینراین 2008
 الیمن ،"أنا وأنت" محاولة تقرب  فى المنزل األلمانى بصناء 2008
 المانیا –كمبتن مدینة  ،متصل"  فى تافیل ھاوس"خط  2009
 النمسا، "صوت اطالق النار" أداء الصوت والنار، فى بادجاستین 2010
 دولة اإلمارات العربیة المتحدة - الشارقة، "لغة خط الید" أداء النار لفتح الداخل الرابع 2010
2010 "LIVING GALION ئسفینة بضائع ثقیلة، فى المحیط الھاد" / معیشة السفینة الشراعیة، عمل على 
 ألمانیا ،"من خفى الظل" ، رسم أثرى فى منزل التعلیم لكبار السن بمدینة كمبتن 2011
 المانیا، ماندا" بكمبتن ة"عصفور النار" نظم من قبل "مارینا الفنان 2011
 مصر ،أكتوبر القاھرة ٦مسارات الماضى والحاضر والمستقبل" رسومات ومطبوعات فى مكتبة جامعة  2012
 ألمانیا، نغ"عوالم أخري تركیب الغرفة بالرسم والطباعة  واألجسام فى قاعة كرویتس ھیلز . ممین 2013
 مصر، مدینة الثقافة والعلوم، القاھرة - أكتوبر ٦"مختارات" من خالل العمل على الورق . جامعة  2014
 ألمانیا، في سیتي بارك بمدینة كمبتن "جایا نائمة"، قطعة تركیبیة مع الموسیقى 2015
"ثمار التراث"، قطع ورقیة، جامعة الفنون الجمیلة بدعوة من المعرض الخاص للدورة الخامسة للمؤتمر الدولي لفن الخط بمدینة  2016

 اإلمارات العربیة المتحدةدولة  -الشارقة 
 مصر ،األوبرا المصریة، القاھرة"مسرح العالم"، رسومات ومطبوعات، مكتبة الموسیقى بدار  2016
 ألمانیان، ثقافي بالسفارة المغربیة في برلی"رسائل وأحالم"، رسومات، قطع ورقیة ومطبوعات، المركز ال 2017
 النمسا، بورغس"ترا نوسترا"، رسومات، معرض "بافلیون" بمدینة سال 2017
 ألمانیا ،لوحة أخرى، مدینة كمبتن 39"بطلیموس وأنا" قطعة تركیبیة بحدیقة مبنى كمبتن برفقة  2017
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 خط الید الثاني والثالث والرابع والخامس، الشارقة، دولة اإلمارات العربیة المتحدةفي الدولي بینالي المشاركة في المعرض على أساس دعوة لل


