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 سيرة ذاتية

 وليم العوطةاإلسم : 

 1891/  1/  1تاريخ الوالدة: في  

 محافظة البقاع –قضاء زحلة  –علي النهري رياق / السكن: 

 86226689رقم الهاتف الشخصي: 

 69866800رقم هاتف المنزل: 

 williamouta@gmail.comالبريد االلكتروني: 

 

 6668لتعليم العالي منذ العام موّظف كأستاذ في التعليم الثانوي في مالك وزارة التربية و ا -

 . مستقلّ باحث و مترجم   -

 ناشط نقابّي و إجتماعّي و ثقافّي. -

 

 حائز على: 

 6666سنة  –فرع اإلجتماع و اإلقتصاد  –شهادة الثانوية العامة  -1

 6662سنة  –الفرع الرابع  –الجامعة اللبنانية  –إجازة جامعية في الفلسفة )تقدير جيّد(  -6

 –دًا( ج ماستر في الفلسفة عن الرسالة المعنونة "الرغبة و السياسة في فلسفة جيل دولوز" )تقدير جيّد -3

  books/view_book/246560http://raffy.ws/منشورة إلكترونيًا:  – 6610 –الجامعة اللبنانية 

 

 :منهانشرُت عددًا من الترجمات في مواقع إلكترونية ، 

: معازف/ موقع  دولوز و الموسيقى الشعبية -1

-AF%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B2https://ma3azef.com/%D8%

%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D

-9%89

-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D9%91%D8%A9

-%D8%A5%D9%8A%D8%A7%D9%86

%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%86/ 

: حكمةموقع   )جيل دولوز( / التحليل النفسّي : خمس قضايا)جيل دولوز( و  برغسون -6

http://hekmah.org/?s=%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85+%D8%A7

%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%B7%D8%A9 

)جياني فاتيمو( على موقعي في  بإعتبارها تحرًراالعدمية  و)جيل دولوز(   نيتشه و الفكر الرّحال -3

 http://www.ahewar.org/m.asp?nm=1&i=10359: الحوار المتمدن

 -حكمةموقع /  الراغبة  ـ اآلالتمحّصلة برنامج لجيل دولوز و فليكس غاتاري:  -1

https://goo.gl/h1eHkR 

mailto:williamouta@gmail.com
http://raffy.ws/books/view_book/246560
https://ma3azef.com/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%86/
https://ma3azef.com/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%86/
https://ma3azef.com/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%86/
https://ma3azef.com/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%86/
https://ma3azef.com/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%86/
https://ma3azef.com/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%86/
http://hekmah.org/?s=%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%B7%D8%A9
http://hekmah.org/?s=%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%B7%D8%A9
http://www.ahewar.org/m.asp?nm=1&i=10359
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  على  ،آكاديمياكما نشرت بعض األبحاث و الترجمات الفلسفية و الشعرية األخرى في مدونتي في موقع

 lb.academia.edu/Williamouta-https://luااللكتروني:  الرابط

  حكمةمترجم و مدقق ترجمات متطّوع في موقع  :http://hekmah.org/ 

  "مدقق ترجمة كتاب المفكرة االميركية آين راند "فضيلة األنانية“The virtue of selfishness”   الّذي

 /com-http://www.page.7  السعودية– صفحة سبعةسوف يصدر عن دار نشر 

 ونيو داماسيو "البحث عن سبينوزا" االميركي آنط-أعمل على ترجمة كتاب العالم و المفكر البرتغالي

"looking for spinoza   السعودية:  – جداول" بالتعاون مع دار نشرhttp://www.jadawel.net/ 

 

 

 :مدنيناشط 

جمعية نبض للتنمية  –زحلة )محرر "شرعة حقوق الشباب"(–عضو مؤسس في : جمعية مجتمع بديل  -1

 جمعية إنماء علي النهري. -)مدير هيئة إدارية سابقًا(

 6611م من العا -فرع البقاع –أمين سّر الهيئة اإلدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان  -6

 .6613حتى العام 

من -رع البقاعف -مسؤول العمل التربوي و الثقافي في الهيئة االدارية لرابطة اساتذة التعليم الثانوي في لبنان -3

 .6619حتى العام  6612العام 

 

 : اإلنكليزية و الفرنسية.اللغات األجنبية المتقنة -

  أُجيد إستخدام الكومبيوتر )برامج المايكروسوفت األساسية( -

 

 الشخصية اإللكترونية الحسابات و المواقع

   :تويترhttps://twitter.com/william_outa  

 ن: يلينكدouta-https://www.linkedin.com/in/william/ 

  :اكاديمياlb.academia.edu/Williamouta-https://lu 

 متمد::الحوار املhttp://www.ahewar.org/m.asp?nm=1&i=10359  

https://lu-lb.academia.edu/Williamouta
http://hekmah.org/
http://www.page-7.com/
http://www.jadawel.net/
https://twitter.com/william_outa
https://www.linkedin.com/in/william-outa/
https://lu-lb.academia.edu/Williamouta
http://www.ahewar.org/m.asp?nm=1&i=10359

