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العلوم وأالداب الكلية:  

سلطنة عواى نزوى،جاهعة    

 المعلومات الشخصٌة
 : هانً فاروق إبراهٌم أحمد عامراالسم

 متزوج الحالة االجتماعٌة:

 ammer@unizwa.edu.om :ًعنوان البرٌد اإللكترون
 139/  99125562 أرقام التواصل:

األكادٌمٌة المؤهبلت  
   م ٤٩٩١ حلوان جامعة  الفنٌة التربٌة بكالورٌوس على حاصل

 . خزف تخصص - م 0222 الفنٌة التربٌة فً ماجستٌر

 خزف تخصص – م 0222 الفنٌة التربٌة فً الفلسفة دكتوراه

 استاذ مشارك بجامعة  نزوي 
التعلٌمٌة ،الخبرة الحالٌة /السابقة األنشطة  

 مدرس مساق الخزف
 مدرس مساق النحت

 مساق التصوٌرمدرس 
 طبٌعة متحركة–مدرس مساق رسم طبٌعة حٌة 
 مدرس مساق رسم طبٌعة حٌه
 مدرس مساق االشغال الخشبٌة
 مدرس مساق االشغال الفنٌة 

 مدرس مساق الحرف الفنٌة فسً عمان
 مدرس مساق تارٌخ الفن االسبلمً

 مدرس مساق تارٌخ الفن الحدٌث
 مدرس مساق التشكٌل بالخامات البٌئٌة

 مساق رسوم االطفال و مراحل النمو مدرس
 البحثٌة األنشطة

 )، الكتب ، ألخ المقاالتالبحثٌة ، حضور المؤتمرات ،عروض المؤتمرات ، المنشورات ،مجلة محكمة،  االهتماماتتقتصر على  ال( 

 



 فً مجال الفنون ومجال التربٌة  االهتمامات البحثٌة:
 عروض المؤتمرات:

 م 0222 حلوان جامعة -  الفنٌة التربٌة بكلٌة التاسع العلمً المؤتمرعرض بحث ب-9

 التربٌة بقسم (المدرسة قبل ما أطفال لدي الخزفً التعبٌر فً البصمة استخدام آثربعنوان)  الثانً الدولً المؤتمرعرض بحث ب -0

 م 0923 عمان سلطنة   -نزوي جامعة – واآلداب العلوم بكلٌة االنسانٌة والدراسات

 (ملمسٌا الخزفٌة المسطحات إلثراء تشكٌلٌة جمالٌة كمفردة معاصرة مغاٌرة طرق استحداثعرض بحث بعنوان ) -3

 السلطان جامعة مع باالشتراك 0292/مارس/39-32 -المعاصرة العمانٌة الممارسات– البصرٌة الفنون لملتقى الدولً المؤتمرب

 . عمان بسلطنة الفرنسٌة والسفارة قابوس

( التعبٌري الخزف من نمازج استحداث خبلل من عمان سلطنة بمٌادٌن الوطنً التراث إحٌاءتقدٌم بوستر بعنوان )  -2   
 مدى والتعلٌم اإلعداد: المعلم" نزوي جامعة – واآلداب العلوم كلٌة – االنسانٌة والدراسات التربٌة لقسم الرابع الدولً المؤتمر

 3/3/0292-9"متغٌر عالم فً الحٌاة

 لطبلب التولٌف تقنٌة باستخدام معاصرة خزفٌة أشكال لبلستحداث كمدخل عمان بسلطنة البٌئة خامات)المشاركة ببحث بعنوان  -5

 (الجامعة
-2-9. التربٌة كلٌة – الفٌة التربٌة بقسم  البحثٌة المجموعة– قابوس السلطان جامعة – البصرٌة للفنون الثانً الدولً المؤتمرب 

0292 

للشكل الخزفً( بالمؤتمر الدولً المفهوم البنائً والتعبٌري  لبلستكمالأثر مكمبلت الشكل  )المشاركة بتقدٌم بحث والقائه بعنوان -2

 .0291أكتوبر 1-7السادس لكلٌة التربٌة "التربٌة الفنً "والتحدٌات المعاصرة المنعقد بجامعة السلطان قابوس 

 
  حضور المؤتمرات:

 . م 0222 حلوان جامعة -  الفنٌة التربٌة بكلٌة التاسع العلمً المؤتمر -9

 . م 0222 القاهرة جامعة – وفرنسا مصر بٌن الجامعً التعاون آفاق حول االول المنتدي -2

  . م 0923 عمان سلطنة   -نزوي جامعة – واآلداب العلوم بكلٌة االنسانٌة والدراسات التربٌة لقسم الثانً الدولً المؤتمر-3

 فً النفسً االرشاد برامج)  -نزوي جامعة – واآلداب العلوم بكلٌة االنسانٌة والدراسات التربٌة لقسم الثانً الدولً المؤتمر -4

 .0292  ماٌو - عمان بسلطنة" سلٌم لئلرشاد قوٌم إعداد" والمجتمع الفرد خدمة

 السلطان جامعة مع باالشتراك 0292/مارس/39-32 -المعاصرة العمانٌة الممارسات– البصرٌة الفنون لملتقى الدولً المؤتمر -5

 . عمان بسلطنة الفرنسٌة والسفارة قابوس

 مدى والتعلٌم اإلعداد: المعلم" نزوي جامعة – واآلداب العلوم كلٌة – االنسانٌة والدراسات التربٌة لقسم الرابع الدولً المؤتمر -6

 3/3/0292-9"متغٌر عالم فً الحٌاة

-2-9. التربٌة كلٌة – الفٌة التربٌة بقسم  البحثٌة المجموعة– قابوس السلطان جامعة – البصرٌة للفنون الثانً الدولً المؤتمر -7
0292. 

, نزوى جامعة( 0295دٌسمبر 92-2) العربٌة الجامعات طبلب لتدرٌب العربً بالمجلس عشر السابع االبداعً الطبلبً الملتقً .8

 .عمان سلطنة

 
 المنشورات:

 للشكل والتعبٌري البنائً المفهوم لبلستكمال الشكل مكمبلت أثر)  بحث منشور بمجلة االمسٌا الدولٌة للفنون بعنوان -9
 (الخزفً

لعضو هٌئة التدرٌس اإلدارٌةالخبرة   
ةمنسق شعبة التربٌة الفنٌ  

 مشرف جماعة الفنون التشكٌلٌة
 و رئٌس اللجنة الفنٌة لمعرض الدولً للفنون التشكٌلٌة الدورة الثالثة والرابعة والخامسة  كومٌسٌر

  
 خدمات المجتمع

 :   بها قام عمل ورش
 العامة الهٌئة – الخامس الفخار  ملتقى  - 0222 العرب الطفل وتنمٌة الفنٌة للتربٌة الثامن العلمً المؤتمر فعالٌات فً شارك   -

 م 0223 مارس بقنا – البٌئٌة     والحرف التشكٌلٌة للفنون العامة اإلدارة – الثقافة لقصور

 ومعهد الفنون بقصر التاسع  الدولً القاهرة بٌنالً هامش على األورام معهد أطفال و المدارس ألطفال الفنٌة العمل ورشة   -

  م 0222  الجزٌرة – المصرٌة األوبرا دار – األورام

 0222 بألمانٌا مونشٌر بجامعة التطبٌقٌة  الفنون بقسم األستاذ, روشبوش اندرٌا/  الدكتورة األستاذة زٌارة وبرنامج عمل ورشة   -

  م



 م٩٠٠٩/  بجده - السعودٌة العربٌة المملكة جدة محافظة أمانة( 9" ) حجازٌات"  عمل ورشة - 

 .م 0290 عمان بسلطنة – نزوي بجامعة"  التشكٌلٌة الفنون معارض اهمٌة"  بعنوان عمل ورشة - 

 التربٌة وزارة – الداخلٌة بمحافظة( 90-5)االساسً للتعلٌم الفضل ام بمدرسة"  الخزفٌة التشكٌل طرق"  بعنوان عمل ورشه -

 .م0293 عمان سلطنة – نزوي بوالٌة التعلٌم

 .0293 مارس, نزوى بجامعة, واآلداب العلوم بكلٌة,  التشكٌلٌة الفنون جماعة", الببلستٌكٌة بالمستهلكات" عمل ورشة -

 عمان سلطنة, نزوى جامعة, واآلداب العلوم كلٌة, الفنٌة التربٌة بشعبة, التشكٌلٌة الفنون جماعة" خزفٌة قبلدة" عمل ورشة -

 .0293 فبراٌر,

 . 0293 الفخار صناعة فً  الطبلب ومواهب مهارات تنمٌة فً" االساسً للتعلٌم الفضل ام" بمدرسة عمل ورشة -

 . 0293" الخزف التشكل طرق فً عمل ورشة"  فً االساسً للتعلٌم ازكً بمدرسة عمل ورشة -

  .0293 التشكٌلٌة الفنون جماعة لطبلب( السماء من طٌور) بعنوان" خزفً نحت" نزوي جامعة فً عمل ورشة -

 .0292عمان سلطنة – نزوى بجامعة واآلداب العلوم بكلٌة( السرامٌك فسٌفساء) جدارٌة لوحة عمل ورشة -

 .0292(  تذكاري نصب) المعدنٌة باألعمدة  المجسم التشكٌل - تمثال عمل ورشة -

 .0292 نزوى جامعة إنشاء من سنوات عشر مرور بمناسبة( مدلٌا) خزفٌة قبلدة عن عمل ورشة -

 . 0292 عمان سلطنة - نزوى بجامعة - واآلداب العلوم كلٌة – السماء فً طٌور عن عمل ورشة -

 .0292 عمان بسلطنة نزوى بجامعة واآلداب العلوم بكلٌة الثالث الدولً بالمؤتمر عمل ورشة -

 العامة بالمدٌرٌة والتعلٌم التربٌة بوزارة التشكٌلٌة الفنون مادة مشرفً تدرٌب و الخزفً التشكٌل فً نزوي بجامعة عمل ورشة -

 02/99/0292 عمان بسلطنة – الداخلٌة بمحافظة والتعلٌم للتربٌة

 بالمدٌرٌة والتعلٌم التربٌة بوزارة التشكٌلٌة الفنون مادة ومعلمات لمعلم تدرٌب و الخزفً التشكٌل فً نزوي بجامعة عمل ورشة -

  90/90/0292-32/99/0292 عمان بسلطنة – الداخلٌة بمحافظة والتعلٌم للتربٌة العامة

 نزوي– نزوي بجامعة م0292 نوفمبر 93 الى90 من بهبلء مدارس لطالبات" منسوج خزف" الخزف مجال فً عمل ورشة -

 . عمان سلطنة

 . 0292نوفمبر الفخار صناعة فً  الطبلب ومواهب مهارات تنمٌة فً" االساسً للتعلٌم الفضل ام" بمدرسة عمل ورشة -

 . 0292 نوفمبر الفخار صناعة فً  الطبلب ومواهب مهارات تنمٌة فً" االساسً للتعلٌم االدب جواهر" بمدرسة عمل ورشة 

 .0292 إبرٌل تشكٌلها وطرق( الخزفٌة الحلً) الخزفً التشكٌل فً نزوي بجامعة عمل ورشة -

 جامعة 02/9/0297-00 التعلٌم التربٌة وزارة/ الداخلٌة بمحافظة الفنٌة التربٌة مشرفً و لمعلمً النحت مجال فً عمل ورشة -

 .نزوى

 .نزوى بجامعة 0297-91-95/ الموز بركة مدرسة - الداخلة لمعلمات جدارٌة لواحات عمل ورشة -

 .م0297 إبرٌل91عمان بسلطنة, 2-9 الشامخات سح مدرسة, الداخلٌة بمحافظة" بالطٌن التشكٌل جمالٌات" عمل ورشة -

 إبرٌل 02 عمان بسلطنة نزوى بجامعة, 2-9 الشامخات سح مدرسة طبلب,  الداخلٌة بمحافظة" بالورق التشكٌل" عمل ورشة -

 .م0292

-  
االستشارٌة األنشطة  

 :والمسابقات التحكٌم لجان

 .0292-0290نزوى بجامعة واآلداب العلوم بكلٌة الجمٌلة الفنون برامج اعداد فً المشاركة* 

 .0295 قابوس السلطان جامعة التربٌة بكلٌة الفنٌة التربٌة قسم لطبلب التخرج مشارع تقٌم  *

 .0292 دٌسمبر1, عمان سلطنة – الداخلٌة بمحافظ,  إزكً بوالٌة العمانٌة المرأة بجمعٌة عمان بالوان الرسم مسابقة تقٌم* 

 .0292 دٌسمبر01 قابوس السلطان جامعة التربٌة بكلٌة الفنٌة التربٌة قسم لطبلب التخرج مشارع تقٌم* 

 دٌسمبر02 قابوس السلطان جامعة التربٌة بكلٌة الفنٌة التربٌة قسم لطبلب للفنون الدقٌقة التخصصات فً التخرج مشارع تقٌم *

0297. 

  واآلداب العلوم بكلٌة نزوى بجامعة الماجستٌر رسائل من للعدٌد التحكٌم لجان راسة فً شارك * 
 السلطان بمركز الفنون شؤون وزارة– التشكٌلٌة للفنون العمانٌة بالجمعٌة 0291 الدورة الشباب بمعرض تحكٌم لجنة عضو* 

 .السلطانً للدٌوان التابع والعلوم للفنون العالً قابوس

 
 العضوٌة فً الهٌئات المهنٌة

 .م0222 حلوان جامعة  – الفنٌة التربٌة بكلٌة تدرٌس هٌئة عضو -

 الً االن 0290عضو هٌئة تدرٌس بجامعة نزوي من  -

. م9112  التشكٌلٌٌن الفنانٌن نقابة عضو -  

م9112 الجمٌلة الفنون محبً جمعٌة عضو -   



 .0293 التشكٌلٌة للفنون العمانٌة الجمعٌة عضو  -

 الجوائز وشهادات التقدٌر

  م  9112العربٌة مصر جمهورٌة – والرٌاضة الشباب وزارة والرٌاضة للشباب األعلى للمجلس التشجٌعٌة الجائزة -

  – العربٌة مصر جمهورٌة– القاهرة حلوان جامعة – الفنٌة التربٌة متحف مقتنٌات 
  
 – الٌونان– قطر  -  البحرٌن – اإلمارات – السعودٌة – بمصر العالم دول من العدٌد فً أفراد لدى خاصة مقتنٌات -

  كندا – األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات – ألمانٌا – رومانٌا – اسبانٌا
 
  م٩٠٤٤ - ٩٠٤٠ الصبان طه الفنان االستاذ لدي خاصة مقتنٌات ـ

 بالمملكة"  العظمة دٌنا" الدكتورة" - ادهم طبلل" المهندس والدكتور" الحجٌبلن فهد" الفنان لدي خاصة مقتنٌات   -   

   م  0290 السعودٌة العربٌة

 للفنون العمانٌة الجمعٌة بمقر 0292 اكتوبر - للوافدٌن الصغٌرة الفنٌة االعمال لمسابقة االول المستوي جائزة - 

  عمان سلطة– مسقط والفنون لآلداب العامة المدٌرٌة– والثقافة التراث وزارة– التشكٌلٌة
 

 السلطانً للببلط التابع التشكٌلٌة للفنون العمانٌة بالجمعٌة 02الــ الثانوي بالمعرض" االولى الشرفٌة بالجائزة" الفوز -

 .عمان سلطنة مسقط( 0292 خرٌف)

 

 الجامعات طبلب لتدرٌب العربً بالمجلس عشر السابع االبداعً الطبلبً بالملتقً االبداع محور االول بالمركز الفوز -

 .عمان سلطنة, نزوى جامعة( 0295دٌسمبر 92-2) العربٌة

 
 الجامعات طبلب لتدرٌب العربً بالمجلس عشر الثامن االبداعً الطبلبً بالملتقً االبداع محور االول بالمركز الفوز -

 .العربٌة مصر جمهورٌة, الوادي جنوب جامعة(0292نوفمبر 1-5) العربٌة

 
  م 0220 الخرٌجٌن بٌوم واالحتفال العربً الطفل وتنمٌة الفنٌة للتربٌة الثامن العلمً المؤتمر تقدٌر شهادة  -

       

  0223   إبرٌل – قنا الخامس الفخار ملتقى فً للمشاركة الثقافة لقصور العامة الهٌئة تقدٌر شهادة -

  
 .   م 9112 لعام التشكٌلٌة للفنون القومٌة المسابقة فً النحت مجال فً تقدٌر شهادة  -

 
 بجدة الثقافً العزٌز عبد الملك بمركز      الصغٌرة الفنٌة لؤلعمال األول العربً بالمهرجان فنٌة بأعمال للمشاركة تقدٌر شهادة  - 

   م0222(  الرغامة أبرق) 

 
 المملكة - بجدة - م0221  هـ9232  لعام( 9) حجازٌات فاعلٌة فً للمشاركة تقدٌر شهادة  -

 .  السعودٌة العربٌة  
   الفضل ام مدرسة من"  الخزفٌة التشكٌل طرق"  بعنوان عمل ورشة تنفٌز للفاعلٌات تقدٌر شهادة  -

  0293 عمان سلطنة – نزوي بوالٌة التعلٌم التربٌة وزارة – الداخلٌة  بمحافظة( 90-5) االساسً للتعلٌم    

 
  م0293 عمان سلطنة – نزوي بجامعة الدولً المعرض فً للمشاركة تقدٌر شهادة  -

 
   الفضل ام مدرسة من"   بالطٌن التشكٌل"  بعنوان عمل ورشة تنفٌز للفاعلٌات تقدٌر  شهادة  -

 .0293 عمان      سلطنة – نزوي بوالٌة التعلٌم التربٌة وزارة – الداخلٌة  بمحافظة( 90-5) االساسً للتعلٌم    

 
 عمان سلطة – والتعلٌم التربٌة وزارة -, والتعلٌم للتربٌة العامة المدٌرٌة– 9ح للتعلٌم ازكً مدرسة من تقدٌر شهادة - 

 
 فً النفسً االرشاد برامج) اإلنسانٌة والدراسات التربٌة لقسم الثالث الدولً المؤتمر فً الفعالة المشاركة علً تقدٌر شهادة - 

 0292  ماٌو" سلٌم لئلرشاد قوٌم إعداد" والمجتمع الفرد خدمة

 



 0922نزوى بجامعة التشكٌلٌة للفنون الرابع الدولً المعرض فً الفعالة المشاركة على وتقدٌر شكر شهادة - 

 
 .0295 عمان بسلطنة – نزوي بجامعة التشكٌلٌة للفنون الدولً بالمعرض ولمشاركة التنظٌم على وتقدٌر شكر شهادة - 

  0295-0292 الدراسً للعام االنسانٌة والدراسات التربٌة قسم من وتقدٌر شكر شهادة -

 

 (0292 نوفمبر) العربٌة الجامعات طبلب لتدرٌب العربً بالمجلس األول بالمركز تقدٌر و شكر شهادة -

 
 العرائس مجال فً تطبٌقات" التدرٌبٌة الورشة تقدم فً الحٌاة مدى التعلٌم بمعهد ممثلة نزوى جامعة من وتقدٌر شكر شهادة -

 .0292 ٌناٌر90"الخزفٌة والحلً

 
 .0292 نوفمبر بنزوي والخزف الفخار بمعرض المشاركة على عمان بسلطة والثقافة التراث وزارة من وتقدٌر شكر شهادة  -

 
 .م0297 ابرٌل 2-9 للصفوف العمل ورشة على الداخلٌة بمحافظة الشامخات سح مدرسة من وتقدٌر شكر شهادة -

 

 .م0297 ماٌو عشر الثالث الثقافً بالموسم المبزول الجهد علً نزوى جامعة -واآلداب العلوم كلٌة من وتقدٌر شكر شهادة -

 


