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الوظيفة الحالية
استاذ متفرغ بقسم النظريات والتاليف
التدرج الوظيفى :
 استاذ مساعد بقسم بقسم النظريات والتاليف 19940 -عين فى  2001/8/6رئيسا لقسم النظريات والتاليف 0

النظريات والتأليف

 عين فى  2002/9/7وكيال لكمية التربية الموسيقية لشئون خدمة المجتمعوتنمية البيئة حتى 0 2007/10 /15
 عين فى  2007/10/16وكيال لكمية التربية الموسيقية لمدراسات العميا حتى0 2008/9/5
 االنتاج العممى -:
أبحاث منشورة فى مؤتمرات عممية ومجالت عممية قدمت لمحصول عمى
المقب العممى لوظيفة أستاذ مساعد بقسم النظريات والتاليف بكمية التربية
الموسيقية /جامعة حموان 0
 االشراف العممى -:
قام وما يزال االشراف عمى رسائل الماجستير والدكتوراه واشرف عمى أول
رسالة دكتوراه فى التسجيالت الصوتية الرقمية واستخداميا فى الموسيقى بكمية
التربية الموسيقية /جامعة حموان 0
وكذلك االشراف ومناقشة الرسائل العممية بكمية التربية النوعية بجامعات القاىرة –
عين شمس  -قناة السويس – االسكندرية – بور سعيد 0
 االشتراك فى لجان الحكم والمناقشة لمرسائل العممية -:
 االشتراك فى مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه فى كمية التربية الموسيقية/جامعة حموان – كميات التربية النوعية – معيد الكونسيرفاتوار بأكادمية الفنون
 0وقام بمناقشة أول رسالة ماجستير فى قيادة االوركست ار بالكونسيرفاتوار وىى
أول رسالة من نوعيا فى ىذا المجال 0
 االشتراك فى المؤتمرات العممية -:
 شارك فى المؤتمرات العممية بكمية التربية الموسيقية /جامعة حموان منذ تعيينومدرسا بقسم النظريات والتاليف – كما شارك فى بعض المؤتمرات العممية
لكميات الجامعة وبعض الكميات االخرى 0
 شارك فى ورشة العمل التى أقيمت بجامعة حموان اآلعداد آلنشاء دبموممشروع أحياء الموسيقى المصرية القديمة ( الفرعونية ) فى ديسمبر 2002
وكان مقر ار آلحدى لجان المناقشة بمدينة نصر

 أول مدير لمشروع الجودة واالعتماد فى الكمية بترشيح من ادارة الجامعة شارك فى ورشة العمل الخاصة بيذا المشروع والتى أقيمت بمبنى مكتبة كميةالزراعة  /جامعة القاىرة فى ابريل  2005وبتكميف من ادارة المشروعات
بالجامعة 0
 مقرر عام لممؤتمر العممى الثانى لمبيئة والذى أقامتو كمية التربية الموسيقيةفى الفترة من  4-2ابريل  ( 2006وقدم ورقة عمل فى موضوع الجودة
واالعتماد وقام باالشراف الفنى عمى حفل االفتتاح ومتابعة المجان العممية
المشكمة لمناقشة األبحاث المقدمة فى المؤتمر ،ثم صياغة التوصيات
والمقترحات المقدمة من المجان والتى تم ارساليا الدارة الجامعة 0
 شارك فى المؤتمرالدولى الثانى ألحياء الموسيقى المصرية القديمة(الفرعونية)0وكان رئيسا الحدى الجمسات والمشرفالفنى لممؤتمر الذى عقد فى الفترة من
 19 – 18مارس  12007فى قاعة االحتفاالت بجامعة حموان
 شارك فى فعاليات المؤتمر الدولى العممى األول الذى أقامتو كمية التربيةالنوعية بجامعةعين شمس والذى أقيم بمركز القاىرة الدولى لممؤتمرات فى
الفترة من  15-14ابريل  2007وشارك بورقة عمل عن موضوع الجودة
واالعتماد فى التعميم الجامعى وايضا عضوا فى احدى لجان التحكيم لمبحوث
المقدمة 0
 عين مقر ار ألحدى المجان العممية لمؤتمر الموسيقى العربية الذى عقد بداراالوب ار فى الفترة من 0 2009/11 /10-1
 قام بحضور ورشة العمل التى أقيمت بقاعة االحتفاالت الكبرى بجامعة قناةالسويس فى  2007/6/17وكانت بعنوان " تصميم الخطة االستراتيجية
والتنفيذية لمتقدم الى االعتماد "
 أشترك بالحضور فى مؤتمر ومعرض مشروع تطوير نظم وتكنولوجياالمعمومات بعنوان " تكنولوجيا المعمومات فى التعميم العالى  :الحاضر
والمستقبل " فى  6سبتمبر  2007بمركز القاىرة الدولى لممؤتمرات بمدينة
نصر 0

 شارك فى مؤتمر "إطالق تقرير حالة التعميم العالى فى مصر" التقرير القطرى" بقاعة االحتفاالت الكبرى بجامعة القاىرة فى 22مارس  2010بدعةة
موجيو من وزير التعميم العالى 0
 أشترك فى المؤتمر الدولى اآلول بكمية التربية الموسيقية  /جامعة حموان فىالفترة من  11-9فبراير  2010وكان عضوا فى احدى لجان التحكيم 0
 شارك فى القرن الحادى والعشرين " فى الفترة من  29 -27مارس 2010حيث كان مقر ار ألحدى الجمسات 0
 عضوية النقابات المينية -:
 عضو مؤسس فى نقابة المين الموسيقية منذ اعادة تنظيميا عام 1974 عضو المين الموسيقية التعميمية 0 الخبرة العممية خارج الجامعة -:
 نشاط فنى فى مجال قيادة المجموعات الموسيقية والعزف والتأليف والتوزيعالموسيقى فى سوق العمل ( تسجيالت شرائط الكاسيت )
 عضو ثم رئيسا لمجنة التحكيم بمسابقات الموسيقى بمديريات الشباببمحافظات الجميورية والمسابقة الفنية السنوية لمقاء شباب الجامعات التى
ينظميا ويشرف عمييا المجمس الألعمى لمشباب والرياضة حتى عام 1995
 األعمال األكاديمية -:
 شارك فى أعمال الكنترول بالمراحل الدراسية المختمفة – وعمل رئيسا لكنترولالدراسات العميا ( مرحمة ماحستير ( 0 ) 2002 – 2001
 التدريس لمرحمة البكالوريوس بكميات التربية النوعية  /جامعة االسكندريةجنوب الوادى – المنصورة والدراسات العميا  /جامعة قناة السويس وعين
شمس واالسكندرية 0
 انتدب لمتدريس بالمعيد العالى لمفنون المسرحية بأكادمية الفنون لمرحمةالماجستير عام 0 1993 -1992
 عضو المجنة العممية لترقية اآلساتذة المساعدين واآلساتذة بمعيدالكونسيرفاتوار بأكادمية الفنون 0

 عضو المجنة تحكيم البحوث العممية بمجمة عموم وفنون الموسيقى التى تصدرعن كمية التربية الموسيقية  /جامعة حموان 0
 عضولجنة تحكيم مجمة عموم وفنون ( دراسات وبحوث) التى تصدر عنجامعة حموان 0
 عضولجنة تحكيم بحوث التربية الموسيقية بالمجمة العممية التى تصدر عنالتربية النوعية  /جامعة عين شمس " المجمة المصرية لمدراسات
المتخصصة0
 عضو بمجمس ادارة مشروع حياء الموسيقى المصرية القديمة ( الفرعونية )وقام بوضع المادة العممية التى يقوم بتدريسيا بالدبموم وتم طبعيا فى كتاب
تحت عنوان " مدخل المموسيقى 0
 عضو لجنة قطاع الفنون والتربية الموسيقية بالمجمس اآلعمى لمجامعات منعام  2011- 2008ومن 2015
 عضو المجنة العممية الدائمة لقطاع التربية الموسيقية لترقية األساتذةالمساعدين بقطاع التربية الموسيقية بالمجمس األعمى لمجامعات بالتشكيل
الجديد لمفترة من أكتوبر( ) 2011 – 2008وانتخب أمينا لمجنة ثم أمينا
لمجنة فى الدورة الحادية عشره من () 2015- 2012
 عين عضو بمجمس كمية التربية النوعية – جامعة األسكندرية لمدة عامانتبدأ من أكتوبر  2008ومشرفا ورئيسا لقسم التربية الموسيقية بالكمية 0
 عضو لجنة تحكيم المؤلفات الموسيقية التى تقدم لنيل جائزة الدولة التشجيعيةلموسيقى األطفال بالمجمس األعمى لمثقافة لعام 0 2009
 قام بتكميف من اآلستاذ الدكتور  /أمين عام المجمس األعمى لممعاىد العمياالخاصة بوضع البرنامج الدراسى فى " التذوق الموسيقى " لطالب المعاىد
العميا اليندسية فى االئحة الدراسية الجديدة بنظام الساعات المعتمدة 0
 بيان باآلنشطة -:
 -يشارك فى النشاط الفنى والثقافى بالكمية منذ تعينة معيدا 0

 عضو بمجان الكمية لشراء األالت الموسيقية واالجيزة االلكترونية لتدعيم الكميةباالجيزة الحديثة التى نحتاجيا 0
 صاحب فكرة انشاء ستديو لمتسجيالت الصوتية بالكمية كوحدة تجارية لخدمةالكمية والمجتمع  ،واشرف عمى تنفيذ وتجييزه بالمعدات الحديثة وتم افتتاحة
فى عام (  ) 1991وعين أول مدير لو  ،وىو أول أستديو تسجيالت صوتية
تنفرد بو جامعة حموان عمى مستوى الجامعات المصرية  ،وىو مجيز بأحدث
تقنيات التسجيل  ،وقد قام باالشراف عمى تجديد وتحديثو وتحولو لمنظام
الرقمى  Digitalفى نياية عام  2001وحتى اآلن 0
 عمل أمينا لمجنة الثقافة بالكمية وأشرف عمى صدور أول عدد من مجمة عموموفنون الموسيقى فى يونيو (  ) 1994وىى مجمة محكمة تصدر عن كمية
التربية الموسيقية جامعة حموان 0
 عزفت لو مؤلفة من تأليفو ( بأسموب القرن العشرين فى التأليف ) فى الحفلالسنوى لكمية التربية الموسيقية بدار األوب ار فى مارس 0 1994
 قدم مشروع انشاء ورشة الصالح الة البيانو واآلالت الموسيقية المختمفة يمكنتطويره فى المستقبل لتجميع وتصنيع بعض األالت الموسيقية مما يساعد فى
توفير نفقات صيانة تمك األالت التى تدفعيا الجامعة سنويا ،والمساىمة فى
إدرار دخل لمكمية والجامعة وقد تم اعداد المكان فى انتظار تشغيل الوحدة 0
 قام بتطوير نظام العمل والدراسة بوحدة الدراسات الموسيقية الحرة بمركزاالشعاع بالكمية ليكون فى خدمة المجتمع واالرسين ومواكبا لمتطور العممى 0
 مستشار فنى لألجيزة االلترونية والكمبيوتر فى المجنة الخاصة النشاء مكتبةاالستماع والمشاىدة بالجامعة والتى تم االنتياء منيا وتشغيميا

0

 قام باالاشراف عمى تجييز وتشغيل معممى الكمبيوتر بالكمية وبمبنى الكميةفى كمية التجارة بالزمالك ،كما اشرف عمى انشاء وتجييز نادى االنترنيت
الذى قدمتو و ازرة االتصاالت ىدية لكميات الجامعة 0
 يشرف عمى تطوير وتحديث مكتبة االستماع الموسيقى بالكمية وتزويدىابالتنيات الحديثة 0

 اشرف عمى االجراءات الالزمة العداد مايمزم النشاء موقع لمكمية من خاللموقع الجامعة عمى شبكة االنترنيت فى كل المعمومات عن الكمية -:
( الالئحة الدراسية لمرحمة البكالوريوس والدراسات العميا – الرسائل العممية
التى نوقشت فى مرحاتى الماجستير والدكتوراه – الوحدات ذات الطابع
الخاص والتى تخدم المجتمع – وحدة اآلستوديو لمتسجيالت الصوتية – وحدة
الدراسات الحرة – ورشة اصالح اآللت الموسيقية ) 0
رئيس المجنة الفنية التى شكمتيا ادارة الجامعة ضمن المجان التى تشكمت
ألعداد وتنظيم أقامة مؤتمر رؤساء اتحاد الجامعات العربية والذى استضافتو
جامعة حموان فى الفترة من  25-23ابريل 0 2005
 أول مدير لمشروع الجودة واالعتماد بالكمية عام  2005وقام بميمة تطويروتغيير الألئحة الداخمية لمكمية بمشاركة بعض العمداء السابقين وبعض
أعضاء ىيئة التدريس فى االقسام المختمفة باالستعانة ببعض لوائح كميات
الموسيقى فى امريكا واوربالكى تواكب النظم العالمية المتطورة  0وىى قيد
البحث لألن حيث أن الألئحة تقترح تغيير أسم الكمية الى " كمية الموسيقى "
 منسق لمشروع تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس بالكمية منذ بدايتيا حتىنياية عام 0 2006
 أشرف عمى تنفيذ برنامج  lCDLألعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم بالكميةوقد تم تخرج دفعة 0
 قدم فكر أنشاء دبموم لتأىيل خريجى الكميات الموسيقية فى مجال ذوىاالحتياجات الخاصة لسد العجز فى المدارس الرعاية المتكاممة وبعض البالد
العربية التى تعانى نقص شديد فى ىذا المجال  0وقد تمت الموافقة عميو فى
المجالس المختصة وقد تم اعداد الالئحة بمشاركة عدد من اساتذة الكمية فى
وذوى الخبرة فى ىذا المجال  ،وتم الموافقة من مجمس الكمية فى التخصصات
المختمفة وذوى الخبرة فى ىذا المجال  ،وتم الموافقة من مجمس الكمية وادارة
الجامعة ولجنة القطاع 0

 قام بوضع البرنامج الخاص بمعسكر اعداد القادة ( ووضع برنامج المسابقةالفنية وتكوين لجنة التحكيم ) والتى أقيمت باالسكندرية فى الفترة من 23-17
أغسطس  2007الختيار منتخب كورال واوركست ار شباب الجامعات المصرية
 * الدورات الحاصل عمييا -: دورة اعداد المعمم 0 دورة شئون مالية 0 دورة تدريب مدربين 0وىما من دورات تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس
أعير لمعمل بكمية التربية األساسية بدولة الكويت فى الفترة من سبتمبر
(1995حتى يوليو  2001وكان نشاطة كاألتى :
 .1عضو بمجنة الشئون العممية بقسم التربية الموسيقية ،وقام بتطوير
المناىج فى تخصصة الدقيق ( ىارمونى – تاريخ وتحميل الموسيقى
العالمية )
 .2عضوالمجنة المشكمة لوضع معايير لخريجى قسم الموسيقى بكمية
التربية األساسية
بمشاركة لجنة برئاسة وكيل و ازرة التربية والتعميم بدولة الكويت 0
 .3اشرف عمى تنفيذ برنامج الحفل السنوى لقسم التربية الموسيقية بكمية
التربية االساسية بدولة الكويت اثناء فترة االعارة 0
 .4اختير نائبا لرئيس قسم التربية الموسيقية بكمية التربية األساسية (بنين
– بنات) والمسئول عن فرع البنين.
 .5رئيس لجنة البحوث التطبيقية وعضو لجنة الجدول 0
 .6أنتدب ممتحن خارجى لطالب الفرقة الرابعة (البكالوريوس) بالمعيد
العالى لمفنون الموسيقية بدولة الكويت 0
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