
 كرام النمري
 5991 –دكتوراه يف الفنون ادلقارنة 

 أمريكا-جامعة اوىايو
 
 

 المؤهالت العلمية: 
 phD ofدكتووووراه يف الفة،وووفةم اروووا مقارنوووة الفنوووون الرأوهوووةم مووو  جامعوووة أوىوووايو أمريكوووا : 5991

philosophy, comparative Arts, Ohio University , Athens, ohio,USA.  
 ,Graduate College لفنوون اروا  ون مو  جامعوة كواوي كرو يهنوام أمريكواماج،وتًن يف ا: 5995

University of South Carolina, Columbia. 

 .Carrara Institute of Technical Marble, Italy -دبةوم م  معهد الرخام يف كرارا: 5991

 .Academia Di Belle Arti, Carraraشهادة يف الركم لةووديل احلي العريان م  : 5991

بكالوريوس )اجازة( يف الفنون ارا  ن رئه،ويم ركوم ورفور ويرووهم داخةوي جرموي جامعوة : 5991
 كوريا. –دمشق 

 
 

 الخبرات الرسمية والعملية
   موان. –م،تشار جين يف مؤك،ة ا ذامة والتةفزيون األردين : 5991-2112
 نهة يف األردن.متن الرتأهة اىل الدرجة اخلاصة م  نظام اخلدمة ادلد: 2112
 : مدير الدائرة الفنهةم مؤك،ة اإلذامة والتةفزيون ا ردين م موان م ا ردن. 5995-5999
  ادل،ة،وووووت  التةفزيونوووووة يف مروووووم لةوووووديكورا  واألزيووووا  لةعديووووود موووو:5995-5991/5992-5991
زيونهوة بتون يف كوامة يةف 011ن وم،قط /موان والبحوري  وا موارا  العربهوة والهونوان يف موا  ووموو األرد

 حمطا  يةفزيونهة خمتةفة يف الشرق ا وكط: 
 ىارون الرشهد م مقاما  احلريريم حمكوة اب  ادلقفعم امحد ب  ماجدم ال،ندباد البحريم مًناي ال،نٌن 

 Americanيف ا ردن  –مووودير جوووين موووع الشوووركة األمريكهوووة ادلنت وووة لوووااما األ فوووال التعةهووووي ادلناىووول 

Children World, Workshop Company. 

مرووووم كووونو راجها )ديكوووورا  وأزيوووا ( لةعديووود مووو  ادل،وووررها  ا ةهوووة والووو  شووواركن يف :5995-5991
ة وارتفالهووة واكتعراةووهة ارجوووم يف مووا  وومووو ر،ووة مشوور م،ووررهة درامهوومهرجانووا  دولهووة يف األردن وخ

 منها: 



 -بريتووانكهإ جخووراا شووعبان محهوود  -يف ادلنقووإ جخووراا صوواي الشوور  –ادلعةووم األكووا جخووراا ىوواين الروونوبر 
 رتق بغداد جخراا امحد أوادري.

 مروم ديكورا : :5995-5991
العديووود مووو  ا رتفووووا   يف الوووديوان ادلةكووووي العوووامر يف مواأووووع خمتةفوووة يف القرووووور ادلةكهوووة يف األردن متوووول 

 رمون. رفت  مهد مهتد جتلة ادلةك وادلةكة اخلاصة يف أرر العقبة والندوة وجزيرة ج
ة العوورا التالوور مشوور / ادلركووز ا متمووي يف م والقووو5991مووؤمترا  القوووة الدولهووة مووؤمتر موووان ا أترووادي

 .  2115موان
 
 

 :الخبرات التدريسية
 كةهة الفنون والتروهمم اجلامعة األردنهةم موان األردن.  اىل اآلن : اكتاذ مشاركم2110
 Teaching ارنووة لةدراكووا  العةهووام جامعووة أوىووايوم،ووامد يوودريإ يف دائوورة الفنووون ادلق:5995-5990

Associate, Comparative Arts, Ohio University Athens, Ohio, USA   
 Graduate School م،وامد يودريإ يف كةهوة الفنوونم سعوة كواوي كارولهنوام كولومبهوا:5991-5995

of Art, Teaching Associate, Colombia, USA, South Caroline 

 مدرس يف معهد الفنون اجلوةهةم وزارة التقاجة والفنونم موانم األردن. :5991-5997
 
 

 الصروح التذكارية 
 صرح ادلخطو ا ::5999

يتكووون الروورح موو  كووبعة رأووا  )خمطو ووا ( مروونو  موو   ا ردن( –)مةووم متةوور اجلوعووة األردنهووة موووان 
-97)احلديوود ا وووي ادلطعووم بالنحوواس األمحوور واألصووفر موووت بقووول ا يووة الكرقووة موو  كووورة الكهووف رأووم

وأد كتو  مةوم الرأعوة األوىل اآليوة الكرقوة الو  نلزلون مةوم الركوول الكورو )صوةعم( يووري ويوإكر يف  (99
ويوزن كوتة مشور  (m52m7m4) ج ر اإلكتمم حب وم يورتاوح ينزيل القرآن. وأد كتبن يف خط

  ناً.
 صرح صتح الدي  األيوا قتطي جواده: :5991

ةهبهٌن يف القورن التواين مشور موهتديم اموام لدي  الإي ررر مدينوة القودس مو  الروالعول ي،تإكر صتح ا
كوووا مووو  احل وووم الطبهعوووي ادل،وووةس ر،وووور معدنهوووة )ا Fiberglass أةعوووة الكوووركم العوووول مووو  الفووواياجتس 

 بقةهل(.



 
 
 

 المعارض الفردية والجماعية: 
 معارض ادلتحف الو ين لةفنون التشكهةهة: 

 ي )مشرتك مع الركام مزيز موورة( ادلنحويا  م  مواد خمتةفة.النحن الفردمعرض :5991
مووع  بالتعوواونمThe Barbican, Center, Londonمعوورض الفوو  ادلعاصوور موو  العووا  ا كووتمي :5999

 ادلؤك،ة ا كتمهة يف لندن.
بالتعواون موع وزارة The Zacena Gallery in Warsaw, Cracawالفنوانٌن األردنهوون ادلعاصوري م :5994

 التقاجة يف بولندا.
  The Ankara State Museum of Modern Artالف  األردين ادلعاصر يف  :5990

 .USA, South Carolina Nation Bank. معرض جردي يف البنك الو ين يف كاوي كارولهنا: 5995

 Huntingtion Art معرض جردي يف أامة ىاننقتون لةفنون يف جامعة كاوي كرو ينام كولومبها: 5995

Gallery, South Caroline University, Columbia, USA. 

 ,British Council Cultural Gallery. جووردي يف ادلركووز التقووايف الايطوواينمعوورض : 5991-5999

Amman- Jordan. 

 معرض ادلرغرا  يف أامة ادلعارض لةفنون التشكهةهة أرجةي موان/ األردن. : 2117
 م معارض رابطة الفنانٌن األردنهٌن يف األردن واخلارا)اجتتاح ادلقر اجلديد لةرابطة: 5995-2117

 معارض أمهاد ا كتقتل يف أامة أمانة موان الكاى ... جخل(
 ٌن يف كةهة الفنون والتروهمم اجلامعة األردنهةم أامة ادلعارض. معرض ادلدرك: 2114
 األردن.  –األول والتاينم يف أامة مبىن بةدية احلر   معرض احلر  لةربهع: 5991-2110
 ,Encounter,Four Walls Art Gallery معوورض ثتثوووة أجهوووال مووو  الفنوووانٌن يف األردن.: 2112

Amman, Jordan.  
 .Spanish Cultural Center Amman   األردنم ادلركز التقايف ا كباين.معرض جنانٌن م: 5999

معوووورض منتوووودى الفنووووون التشووووكهةة يف الووووتتي و يووووا  األمريكهووووة: جورجهووووام كرو ينووووا الشوووووالهة : 5995
 .Tri-states Artist Guild Exhibitionواجلنوبهة. 

ن موووع معهووود أويوووو األدلووواين يف ادلركوووز معووورض جنوووانٌن مووو  األردن يف مووووان و جرانكفوووور م بالتعووواو : 5999
  Goethe Institution, Amman & Frankfurtالتقايف األدلاين. 

 Carrara Institute For Marble ادلعرض ال،نوي دلعهد الرخام يف كرارام ايطالها: 5991



 هد مهتد جتلة ادلةك ر،ٌن الفضي / والإىيب يف أامة دائرة التفاأة والفنون. : معرض م5995
 هة الفنون اجلوهةةم جامعة دمشقم كوريا.ةك: معارض  5991
 مشوورو  ا دوواد األوروا Tempus & Otherشووهادة يف يوودري  ادلوودربٌن يف مشوورو  : 2110-2114

Certificate, Training Trainers for Tempus& Other Programmes, By: European 

Commission DG EAC, within the Tempus – Meda project SCM  
 دبةوم يف اإلدراة العةهام ادلعهد الو ين لإلدارة العةهام موانم األردن. : 2112-2110

   
 


