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 ةـــــــــدنان خوجــع                              
       

الفنون في  دكتوراهعلى حائز ،1973بالجامعة اللبنانية  مواليد طرابلس، درس الفن في معهد الفنون        

ون فنعضو الجمعية الدولية لل الفنانين اللبنانيين، لجمعيةرئيس سابق  1988 من باريس فنال فلسفةالتشكيلية و

ارس الكتابة في يم ، كاتبشاعرو ،أكاديمي، فنان تشكيلي ،اد العربي العام للفنونعضو االتح اليونيسكو،

مدير سمبوزيوم  -  ية اسبوعية في جريدة البيان ، يكتب زاوعشرين سنة منذ أكثرمن ة والعربيةالدوريات اللبناني

  .الجامعة اللبنانيةمعهد العالي للدكتوراه في الفي  استاذ منهجيات البحث العلمي .طرابلس الدولي للنحت

 االختصاص العلمي

 االوسط وحوض المتوسط .  الفنون التشكيلية  المعاصرة في الشرق          

 االختصاص الدقيق 

 الفن التشكيلي المعاصر في لبنان والمؤثرات الغربية           

 والجماعية المعارض الفردية

الكاليريات في بيروت وباريس واسطنبول والقاهرة وعمان ودمشق ومدريد وأثينا  أهمعرض أعماله في          

المعارض والمؤتمرات  الى جانب مشاركته في عشرات  وجدة الكويتوالجزائرالمغرب ووسان باولو  و

 في لبنان والخارج.  العلميةو الفنية  والمناسبات

 الفنية وأالعالمية الخبرات

في عدد من الصحف المحلية  واإلخراج الصحفي،  التصميم الفني وديكور المسرحل عمل في مجا         

دور  نفذ العديد من المطبوعات الفنية لعدد منو واألجنبية) التمدن، الكفاح،الخواطر رفليه دو ديمانش(

ومؤسسة  ار عشتارودار النهضة العربية ود المعارف ودارالتمدن دارأالنشاء ودارالنشروالمؤسسات اللبنانية )

مارس الكتابة في عدد من الصحف والمجالت اللبنانية والعربية والفرنسية أبرزها: السفير، النهار،  .الحريري(

 ، رفليه دو ديمنش،الخواطر إذاعات عربية، كتابات معاصرة، البيان،شاء،الكفاح ، التمدن، جريدة الفنون،أالن

 في مجال التدريس و الحياة االكاديمية 

والدراسة المقارنة وتصميم المجسمات والرسم المعماري   واالخراج  رس الفنون والتصميم الفنيد         

رات في الجامعة اللبنانية وجامعة الكسليك وجامعة بيروت العربية وأشرف على عش, ومنهجيات البحث العلمي 

مية في باريس ومدريد والرباط حاضر في عدد من أبرز المنابر الجامعية وأالكاديأالبحاث والرسائل الجامعية. 

الفنية وشارك في عشرات المؤتمرات  ،وديار بكر نبولوالمدينة المنورة  واسطوجدة وبيروت والقاهرة وعمان 

 العلمية في تلك العواصم و

 الجوائــــــــــــز 

التعليم العالي ـــــة وافدرع وزارة الثقو ة،سليمان فرنجي رئيس الجمهورية  ية منــالميدالية الذهب حازعلى         

د من شهادات التقدير من ـــــالى جانب العدي المذهبة، ية الجيش اللبنانيـــــــميدالو، يةــــللفنون التشكيل

 الخارج.و المؤسســـــــــات الثقــــــافية في لبنان 

      المؤلفـــــــــات 

المجالت منشورة في العديد من وفنية  لميةع والشعر والنقد الفني وله ابحاث والقصة كتب في أالدب

 العالم العربي تركيا و العريقة في المتخصصة في لبنان والخارج وفي بعض المؤسسات الجامعية

 المشاركات الفني

 -وشارك في العديد من الملتقياتوتركيا، صمم ونفذ عدد من الجداريات والنصب في لبنان وسوريا          

 وله مقتنيات في لبنان والخارج من مؤسسات وشخصيات مرموقة. فنونالدولية لل -سمبوزيوم

في الجامعة  وفي معهد الفنونه في اآلداب والعلوم اإلجتماعية واإلنسانية في المعهد العالي للدكتورا  ًااستاذ يعمل

  2012متقاعد منذ العام  .سابقا اللبنانية

                                                 

 009613339553:  هاتف محمول

 009616443030:   فاكس

                                Email          : adnankhouja@hotmail.com 

                                            Website           : www.adnankhouja.net  
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