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التدرج الوظيفى :
 أبريل عام  4102عين استاذاً مساعداً بقسم النظريات والتأليف كمية التربية الموسيقية

جامعة حموان حتى تاريخة.

 مايوعام 4110عين مدرسا بقسم النظريات والتأليف كمية التربية الموسيقية جامعة

حموان.

 عام  4110حصل عمى درجة دكتوراه الفمسفة من كمية التربية الموسيقية جامعة

حموان ورسالة الدكتوراة تحت عنوان – تناول كورالي لبعض األلحان الموسمية لمكنيسة
المصرية " -نظريات وتأليف -تأليف موسيقى عالمى".
 ديسمبر عام  0992عين مدرسا مساعدا بقسم النظريات والتأليف ،كمية التربيـة
الموسيقية ،جامعة حموان.

 عام  0992حصل عمى درجة الماجستير ،كمية التربية الموسيقية ،جامعة حموان

ورسالة الماجستير تحت عنوان – مادريجال مونتفردي قبل مبادئ الكاميراتا وبعدىا -

"نظريات وتأليف -تأليف موسيقى عالمى" .

 ديسمبرعام  0991عين معيد بقسم النظريات والتأليف ،كمية التربيـة الموسيقية ،جامعة
حموان.

 عام  0991حصل عمى بكالوريوس ،كمية التربية الموسيقية ،جامعة حموان بتقدير
إمتياز مع مرتبة الشرف.

األنشطة البحثية:
من عام  8868وحتى اآلن شارك باألشراف عمى رسائل عممية تابعة لقسم النظريات
والتأليف:

 رسالة دكتوراة تحت عنوان – الترددات واأللوان الصوتية كوسيمة لإلستشفاء بين

الماضي والحاضر – إعداد مروة يوسف الصياد  .وتمت مناقشتيا في نوفمبر . 8862

 رسالة ماجستير تحت عنوان -التوافق والتنافر بين الماضي والحاضر  -إعداد/

رييام سيد شعبان  .وتمت مناقشتيا في مارس . 8864
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 رسالة ماجستير تحت عنوان – تأثير موسيقى الييفي ميتال عمى إتجاىات الشباب

في المجتمع المصري – إعداد /مي ار حسام الدين  .وتمت مناقشتيا في أبريل . 8864

 رسالة ماجستير تحت عنوان – موتيت توماس تاليس ذو األربعون صوتاً (دراسة

تحميمية) – إعداد  /مينا مجدي ذكي  .لم يتم مناقشتيا بعد .

 رسالة دكتوراة تحت عنوان  -الموسيقى كمثير لمتفكير االبداعي في مجال الخزف

لطالب كمية التربية الفنية  -إعداد  /ىبة اهلل محمود أحمد  .كمية التربية الفنية قسم

التعبير المجسم جامعة حموان  .لم يتم مناقشتيا بعد .

األبحاث المنشورة :
" .0الموسيقى والتموث السمعي" مجمة المؤتمر العممي األول لمبيئة – عام. 8886
" .4الموسيقى والمياه" مجمة المؤتمر العممي الثاني لمبيئة – عام . 8880
" .3شيادة ديمتريوس الفاليري ومدى تحقيقيا في ألحان الكنيسة القبطية" مجمة
عموم وفنون الموسيقى – المجمد السابع والعشرون – يونيو  8862القاىرة .
" .2الفقرة رقم خمسين من بردية ريند داللة موسيقية _طقوس وعمارة دينية" مجمة
عموم وفنون الموسيقى – المجمد السابع والعشرون – يونيو  8862القاىرة .

أبحاث تحت النشر
" .6ترميم وتدوين المحن القبطي" مركز الدراسات القبطية – مكتبة اإلسكندرية .

" .4الكانون وأنواعو" مجمة عموم وفنون الموسيقى – المجمد الثامن والعشرون –
يونيو  8864القاىرة .
" .3العنصر الروحاني في كممات المحن القبطي وطرق العالج بالذبذبات" المؤتمر
الدولي الثاني بمعيد الدراسات القبطية باألنبا رويس  ،ديسمبر  – 8864القاىرة

الدورات التدريبية
قام بحضور الدورات التدريبية لتنمية ميارات أعضاء ىيئة التدريس:

 دورة معايير الجودة فى العممية التدريسية فى نوفمبر .8887 دورة النشر العممى فى نوفمبر .8887 دورة الجوانب المالية والقانونية فى نوفمبر .8862 دورة تنظيم المؤتمرات فى ديسمبر .8862 دورة أساليب التقويم ونظم االمتحانات فى ديسمبر . 8862 -دورة أخالقيات البحث العممي فى ديسمبر .8862
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 سبتمبر 4111اشترك فى ورشة عمل لمتدريب عمى القيادة وذلك مع قائد
األوركست ار األلمانى فالتر ميك  Walter Mikوالتى أقيمت فى كمية التربية
الموسيقية ،جامعة حموان

 4119شارك بحضور دورة الجودة التى أقيمت بجامعة القاىرة ونظمتيا الييئة



األلمانية لمتبادل العممى .8882

المؤتمرات العلمية
 8886 شارك بالمؤتمر العممي األول لمبيئة بكمية التربية الموسيقية جامعة
حموان ببحث بعنوان "الموسيقى والتموث السمعي"  -القاىرة – نوفمبر . 8886

 8884 شارك بالمؤتمر العممى الدولى الرابع بعنوان " محتوى عمم الموسيقى
األثرية" والذى أقيم فى ألمانيا .ببحث بعنوان ”Coptic Church Hymns
”are deeply rooted in Pharaonic Music.
 8880 شارك بالمؤتمر العممي الثاني لمبيئة بكمية التربية الموسيقية جامعة
حموان ببحث بعنوان "الموسيقى والمياه"  -القاىرة – أبريل . 8880
 8887 شارك بالمؤتمر الدولى لمموسيقى الفرعونية والذى أقيم بالقاىرة  .ببحث
بعنوان " لحن عيد الخمسين في الكنيسة القبطية كمثال المتداد ألحان التسبيح
الفرعونية ".
 8864 شارك بمؤتمر " تراث الفيوم ..أيقونة الحضارة المصرية القديمة عبر
العصور " مركز الدراسات القبطية – مكتبة اإلسكندرية ومركز األنبا آبرام الثقافي
القبطي بدير العزب بالفيوم ببحث بعنوان " ترميم وتدوين المحن القبطي" مايو . 8864

 8864 شارك بالمؤتمر الدولي الثاني بمعيد الدراسات القبطية باألنبا رويس ،
بعنوان " الدراسات القبطية _ تطمعات مستقبمية " ببحث بعنوان "العنصر الروحاني في
كممات المحن القبطي وطرق العالج بالذبذبات" ديسمبر  – 8864القاىرة

األنشطة التدريسية:


من عام 2001وحتى اآلن قام بتدريس المقررات التالية:

مرحلة الدراسات العليا:
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 مادة ىارمونى وكونتربوينت (س )8288084قام بتدريس شق الكونتربوينت لمرحمة
دبموم الدراسات العميا فى التربية الموسيقية

 مادة ىارمونى وكونتربوينت (س )8288088قام بتدريس شق الكونتربوينت لمرحمة
دبموم عام فى التربية الموسيقية لمكميات النوعية

 مادة ىارمونى وكونتربوينت (س )8288087قام بتدريس شق الكونتربوينت لمرحمة
الماجستير قسم الصولفيج

 مادة كونتربوينت (خ )8282067لمرحمة الماجستير قسم الموسيقى العربية

 مقرر كونتربوينت ( 2 ،8 ،6س 0ـــ  )8284084لمرحمة الماجستير قسم النظريات
والتأليف

مواد مرحلة البكالوريوس:


كونتربوينت الفرقة الثانية.



كونتربوينت الفرقة الثالثة.



اليارموني العممي لمفرقة األولى والثانية .



تاريخ الموسيقى العالمية لمفرقة التحضيرية واألولى والثانية .



تذوق الموسيقى العالمية شعبة مسرح كمية اآلداب جامعة حموان.

األنشطة الجامعية:
 قام بعمل أمين مجمس الكمية لمعام الجامعي 8868 / 8866
 شارك كعضو أساسى فى لجنة فحص آالت البيانو بالكمية.
 شارك كعضو بمجمس شئون البيئة والمجتمع فى عام8880
 شارك فى اقتراح إنشاء وحدة إلصالح وضبط آالت البيانو كوحدة ذات طابع خاص

لزيادة الموارد المالية بالكمية.

 قام بعمل اصالحات وضبط بعض اآلت البيانو الخاصة بالمبنى األداري بالكمية
بدون أي مقابل مادي.
 قام بتنظيم نشاطا طالبيا خاص بمادة الكونتربوينت.
 قام باألشتراك وألقاء محاضرة في الصالون الثقافي بقسم النظريات والتأليف عام
. 8880
 إفادة بالمشاركة في اعداد الئحة الساعات المعتمدة الخاصة بالقسم
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األنشطة الثقافية لخدمة المجتمع:
 6224-6222 عمل كقائد الوركست ار وكورال الكنيسة القبطية برعاية نيافة
الحبر الجميل األنبا موسى وتحت إشراف االستاذة الدكتورة ىدى صبري نقوال .

 مايو  + 4113فبراير  + 4112فبراير  4112قدم محاضرات عن الموسيقى
الفرعونية وعالقتيا بالفمك واأللحان القبطية  -بالصالون الثقافى المصرى والذى
أسسو الدكتور /عبد العزيز حجازى عام .6220
 4112 – 4110 قام بتدوين ألحان خاصة بطائفة الروم الكاثوليك بكنيسة العذراء
سيدة النياح بالمنشية اإلسكندرية.
 قدم محاضرة عن "األلحان القبطية ومصادرىا الكونية" بمركز الدراسات القبطية
بمكتبة اإلسكندرية بالقاىرة – اكتوبر .8864
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