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الدكتوراه
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معالجو ىارمونيو وكنترابنطيو لؤللحان
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الدرجة العممية

المصريو الشعبيو المأثوره
دراسو تحميميو مقارنو لآلالت ذات لوحات
المفاتيح عند كل من كارل فيميب إيمناويمباخ
ولودفيج فان بيتيوفن

بكالوريوس التربيو الموسيقيو -تقدير إمتياز
مع مرتبة الشرف – األول عمي الدفعو مدة
خمس سنوات

التدرج الوظيفي -:

 -معيد بكمية التربية الموسيقية

عام 0192

 -مدرس مساعد

عام 0110

 -مدرس

عام 0111

عام 7110

 -أستاذ مساعد

عام 7111

 -أستاذ
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الوظيفة الحالية

أستاذ النظريات والتأليف الموسيقي بكمية التربية الموسيقية جامعة حموان
 رائد إتحاد الطالب بالكمية مدة  2سنوات دراسية  .منذ عام  7112حتي . 7119 -مراجع داخمي ألعمال وحدة الجودة بالكمية .

 -عضو مجمس شئون تعميم وطالب عام . 7112 – 7112

 -عضو مجمس شئون خدمة بيئة ومجتمع عام . 7112 – 7112

 قام بعقد ورشة عمل بالكمية تحت عنوان – أخالقيات المينة والممكية الفكرية  .لمعامالجامعي  . 7101- 7111بمسرح الكمية .

الدورات
إجتاز مجموعه من الدورات بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة
حموان وهي -:

- -0دورة تدريب المتدربين. TOT
 -7دورة ميارات العرض الفعال.
 -2دورة ميارات التقويم.

 -0دورة تخطيط المنيج الجامعي.

 -2دورة إتخاذ القرار وحل المشكالت
 -2دورة إدارة الوقت وضغوط العمل.
 -2دورة في الشئون القانونية.

 -9دورة في مركز دراسات حقوق اإلنسان بكمية الحقوق – جامعة القاىرة.

كما حضر مجموعه من الدورات إلعداد مراجع خارجي معتمد من الهيئة القومية

لضمان الجودة واالعتماد وهي -:

 -0دورة التقويم الذاتي الموسسي  -تعميم العالي .
 -7دورة نواتج التعمم وخرائط المنيج  -تعميم العالي.
 -2دورة المراجعة الخارجيو  -تعميم العالي .
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 .-0دورة التخطيط اإلستراتيجي  -تعميم العالي
حصل عمي شيادة ال  ICDLمعتمده .

األبحاث المنشورة فى المؤتمرات والمجالت العممية :

 -0إستخدام المحاكاه كفن كونترابنطي عند لوديفيج فان بيتيوفن .
 -7ظالل اليارمونيو عمي مقاماتنا العربيو.

 -2التكثيف النغمي في األغنيو العربيو المعاصره.
 -0إستخدام التقنيات الفنيو في التوزيع المعاصر.

 -2دراسو تحميميو إلفتتاحية البرنامج الغنائي اإلذاعي.
 -2إمكانية المعالجة اليارمونية لبعض المقامات العربية غير الشائعة.
 -2صوره غنائيو بعنوان‘ ياورد عمي فل وياسمين ‘ بحث تنظير.
- -9معالجو ىارمونيو وكنتربنطيو لموشح شاغمي بالحسن بدر بحث تنظير.
 -1رابسودى مصنف ( )22لـ برامز لمصوت المنفرد والكورال واألوركست ار – دراسةتحميمية.
 -01إمكانية اإلستفاده من الحاسب اآللي في تنفيذ برنامج لتعمم المقرر الدراسي لمادةاليارموني
لطالب الفرقو األولي بكمية التربيو الموسيقيو.

 -00عالقة النص بالتوزيع األوركسترالي من خالل توزيع أندريا رايدر ألغنية جبار.
 -07دراسو تحميميو لمؤلفة ( إفتتاحيو مصريو ) لعمر خيرت.

األنشطه -:

النشاط العممي :

أشرف عمي العديد من الرسائل العممية منيا -:
 دراسو تحميميو ىارمونيو لصوناتا البيانو لشوبان في مقام سي بيمول الصغير مصنف .35رسالة ماجستير .

 -مؤلفات داريوس ميموه آللة البيانو ( دراسة تحميميو تعزفيو ) رسالة ماجستير.

 دراسة تحميميو لصوناتا البيانو مصنف  00رقم  0لمودفيج فان بيتيوفن .رسالة ماجستير -دراسة تحميميو ألسموب مصاحبة البيانو لؤلغنية الفنية الفردية ( الميد ) لبرامز .
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-

رسالة دكتوراه  -التكنولوجيا الرقمية كآداه في إبداع الموسيقي اإللكترونية  .رسالة
دكتوراه .

النشاط الفني :

 -معتمد موزع موسيقي من لجنة اإلذاعة والتميفزيون عام . 0112

 قام بتأليف الموسيقي التصويرية لفيمم ( بنات عفاريت ) لممخرج رأفت المييي. -قام بالتوزيع الموسيقي لمعديد من مسمسالت التمفزيون  .منيا :-

* مسمسل (موعد مع الغائب ) إشترك معو بالعزف عمي آلة العود األستاذ الدكتور/

حسين صابر.

* مسمسل ( أم العروسو) .بطولة الفنان حسن فيمي والفنانة معالي زايد .

قام بتوزيع حمقات فوازير رمضان لمتمفزيون المصري 7110 – 7112 .إخرhج عمروعابدين .

 -قام بتوزيع حمقات فوازير رمضان لمتميفزيون المصري – قناة اإلسماعيمية – .7112

 قام بتوزيع مقدمات حمقات لؤلطفال بالتميفزيون بعنوان (بوجي وطمطم ) إخراج رحمي.منعام  7117حتي عام . 7112

-قام باالشتراك بالعزف عمي آلة البيانو في العديد من الحفالت داخل الكمية وكذلك

الحفالت في مسارح الدولة وقصور الثقافة وأكاديمية الفنون .

-إشترك بالعزف في الحفالت القومية لمعديد من الدول العربية  .عازف بيانو في فرقة

السر ) )the secretلمفنان عازف العود
نصير شمو .

حصل عمي شيادة تقدير من و ازرة الثقافة – قطاع الفنون التشكيمية – اإلدارة المركزيولممتاحف والمعارض لمشاركتو الفعالة كعازف لمبيانو .

الجوائز:
اسم الجائزة :
تاريخ الحصول
عمييا :
الجية المانحة :
سبب الحصول
عمييا :

شيادة تقدير
مايو 7119
بيت اليراوي لمعود بحي الحسين بالقاىرة
مسابقة العزف عمي آلة العود وتخريج دفعو جديدة من بيت العود
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اسم الجائزة :
تاريخ الحصول

عمييا :

الجية المانحة :
سبب الحصول
عمييا :
اسم الجائزة :
تاريخ الحصول

عمييا :

الجية المانحة :
سبب الحصول
عمييا :

اسم الجائزة :
تاريخ الحصول
عمييا :
الجية المانحة :
سبب الحصول
عمييا :

اسم الجائزة :
تاريخ الحصول
عمييا :

شيادة تقدير
يناير 7119
جامعة حموان
تحكيم المسابقة بين طالب الجامعة
شيادة تقدير
ابريل 7112
ساقية الصاوي بالزمالك
مسابقة عمر خيرت لمعزف عمي آلة البيانو لممراحل العمريو المختمفوشيادة تقدير
مارس 7112
حصل عمي شيادة تقدير من و ازرة الثقافو – قطاع الفنون التشكيميو –

اإلدارىالمركزيو لممتاحف والمعارض .
مشاركتو الفعالو كعازف لمبيانو
شيادة تقدير
مايو 7112

الجية المانحة :

جامعة أسيوط

سبب الحصول

ميرجان اإلبداع الفني الثاني لمطفل المعاق ذىنيا
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عمييا :

الهوايات :
دراسة فن التمثيل – ورشة الدكتور محمد عبد اليادي –  9أشير

دراسة فن اإلخراج السينمائي – ستديو جالل – معيد فنون السينما
الموسيقي التصويريو لؤلفالم السينمائيو .

الرياضو .

خدمة البيئه

والمجتمع-:

 -ألقي عدة محاضرات في ساقية الصاوي في الموسيقي ضمن دورات تعميميو لنشر الوعي

الموسيقي لديالمجتمع لمعام .7111- 7119 – 7112

 قام بالتدريس في كمياتالتربيو النوعيو المختمفو عمي مستوي الجامعات داخل القاىرهوخارجيا :-

كميةالتربيو النوعيو جامعة بنيا . 7112 – 7112
كمية التربيو النوعيو جامعةاإلسكندريو . 7112 - 7112

كمية التربيو النوعيو جامعة القاىره 7119-71127112 – 7112

.7111-7119
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