السٌــــرة الذاتٌـــــــة
د .نهلة مطر
مؤلفة موسيقية ومدير متحف أم كلثوم
استاذ مساعد – قسم النظريات والتأليف
جامعة حلوان

الخبرة الوظٌفٌة:
مدٌر متحف أم كلثوم:
قطاع صندوق التنمٌة الثقافٌة
وزارة الثقافة
( -3122اآلن )
استاذ مساعد:
جامعة حلوان (  - 3121اآلن) -جمهورٌة مصر العربٌة
كلٌة التربٌة الموسٌقٌة – قسم النظرٌات والتألٌف
مــدرس منتدب (زائر):
الجامعة األمرٌكٌة ( -)3112-3112جمهورٌة مصر العربٌة
كلٌة العلوم االجتماعٌة واإلنسانٌة – قسم المسرح
اكادٌمٌة الفنون ( -)3112-3116جمهورٌة مصر العربٌة
معهد الكونسٌرفاتوار – قسم التألٌف والقٌادة
جامعة القاهرة ( -)3117-3116جمهورٌة مصر العربٌة
كلٌة التربٌة النوعٌة– قسم الموسٌقى
مساعد تدرٌس :TA
جامعة والٌة أرٌزونا ( -)3116-3115الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة
مدرسة الموسٌقى – قسم النظرٌات والتألٌف

الـخبرة البحثٌـة:
المنسق الموسٌقً وباحث:
سٌمنار الموسٌقى والتارٌخ ()3123-3121
سٌمنار بٌنً عن الوظٌفة اإلجتماعٌة للموسٌقى بالتعاون مع المنسق التارٌخً د .محمد
عفٌفً ،رئٌس قسم التارٌخ ،كلٌة اآلداب ،جامعة القاهرة:
اصدار وتحرٌر كتاب "التارٌخ والموسٌقى"  3123مع DVDالتجهٌز الصوتً " المدٌنة الشبح" اغسطس 3122سكرتٌر عام :
المؤتمر الدولً األول للتعلٌم الموسٌقً فً مصر ()3121
كلٌة التربٌة الموسٌقٌة (فبراٌر )3121
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مؤلفة موسٌقٌة وباحثة:
جامعة حلوان ( -)3117-3116جمهورٌة مصر العربٌة
مشروع إحٌاء الموسٌقى الفرعونٌة
إعداد كتاب عن التألٌف الموسٌقى المستلهم من التراث المصرى القدٌم ،وإلقاء بحث عن اقتراح طرٌقة
للربط بٌن المسارات اللحنٌة لترتٌل القرآن الكرٌم وبٌن المسارات اللحنٌة للنصوص الدٌنٌة المصرٌة
القدٌمة (مشاركة مع د .محمد التونسى ،كلٌة اآلداب ،قسم آثار ،جامعة حلوان) .ـ تألٌف مقطوعات
مصاحبة للرقص الفرعونى فى حفل افتتاح المؤتمر الدولى الثانى للموسٌقى الفرعونٌة.

مساعد بحث :RA
جامعة والٌة أرٌزونا ( -)3116-3115الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة
كلٌة الفنون الرفٌعة  -برنامج المٌدٌا والهندسة والفنون
تصمٌم برنامج الموسٌقى التفاعلٌة الخاص بمجموعة "الكهف" – إشراف د .دٌفٌد بٌرشفٌلد.
نشر بحث مشترك فى المؤتمر الدولى لموسٌقى الكومبٌوتر مع المشرف وبقٌة المجموعة من
قسم علوم الكمبٌوتر والهندسة اإللكترونٌة.

مساعد بحث :RA
جامعة والٌة ارٌزونا ( -)3114-2003الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة
كلٌة الفنون الرفٌعة  -برنامج المٌدٌا والهندسة والفنون
تصمٌم برنامج الستشعار اللون وتولٌد سالسل ماركوف الخاص بعرضٌن مسرحٌٌن– إشراف تود
إنجلٌز.

األبحاث والمقاالت المنشورة:
المنشورة باللغة العربٌة

-

تأمالت :المرأة والتألٌف الموسٌقى وتشكٌل الذات المصرٌة  :مقال فى الكتاب التذكارى
"عواطف عبد الكرٌم :مسٌرة من الحب والعطاء"،المجلس األعلى للثقافة ،القاهرة ،مارس
3112
تجسٌد الفن للحٌاة :الفكر الرقمى وصٌاغة العمل الدرامى المتعدد الوسائط “عٌـون لعٌـونً”:
مجلة دروب ،شبكة اإلنترنت3112 ،
تجسٌد الفن للحٌاة :تطبٌق مفهوم الزمان والمكان التجاه ما بعد الحداثة فى فك رموز اآلثار
الموسٌقٌة الفرعونٌة وللتألٌف الموسٌقى المستلهم من هذا التراث :بحث مشترك مع د .محمد
التونسى ،المؤتمر الدولى الثانى :الموسٌقى الفرعونٌة بٌن الماضى والحاضر ،حلوان3112 ،
رفعت جرانه :مقال منشور فى الجزء الثانى من "التألٌف الموسٌقى المصرى المعاصر"،
برٌزم ،وزارة الثقافة3114 ،
تجسٌد الفن للحٌاة :بٌتهوفن وتولستوى :مقال منشور فى مجلة افاق ،المجلس األعلى
للثقافة3111 ،
مقاالت صغٌرة منشورة على الموقع اإللٌكترونً "دروب":
لحظات موسٌقٌة –3 :حــــــاول جــــاهدا
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للقصبجً لون… موسٌقً… متمٌز…

-

 لحظات موسٌقٌة -5 :ظل حائرا لحظات موسٌقٌة -4 :تأ َملت لحظات موسٌقٌة  -6 :وكادت شفتاه أن تصفرا تأمالت مــع المــوجً السنباطً وكالسٌكٌة التعبٌر الموسٌقً الفٌاض -عبقرٌة الشارع المصري….زجلٌات بٌرم وعالم كوكب الشرق :األوله فً الغرام نموذجا

المقاالت لمنشورة باللغة اإلنجلٌزٌة:
:Contemporary Egyptian Music Composition between Inheritance and Delineation
Paper presented at the IMC conference, Beijing, Oct. 2007.
Generative Soundscapes for Experiential Communication:
University, Muncie, Indiana (April paper submitted to the 2005 Seamus conference, Ball State
Sundram, and Nahla Mattar. 14 – 16) By: David Birchfield, Hari
Concept Based website navigation using a Tangible User Interface:
paper published on the internet:
(http://66.102.7.104/search?q=cache:k_62r7nUQ04J:ame2.asu.edu/facu
)By: lty/hs/pubs/ame-tr-2004-15.pdf+%22+Nahla+Mattar%22&hl=en&client=safari
Sundram, and Nahla Shreesharsh Kellar, Harini Sridharan David Birchfield, Hari
Mattar.

الجــوائــز:
جائزة مسابقة التألٌف الموسٌقى الدولٌة للمؤلفات السٌدات :المركز الثانى عن "ثالثة" للشٌللو وباص
الكالرنٌت والبٌانو ،أونا ،ألمانٌا3112 ،
جائزة أحسن بحث دكتوراه :كلٌة الموسٌقى ،جامعة والٌة ارٌزونا ،الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة .3114
جائزة تشجٌعٌة :مسابقة المجلس األعلى للثقافة للتألٌف ،جمهورٌة مصر العربٌة3111 ،

المنــــــح:
منحة فنان مقٌم من الهٌئة األلمانٌة للتبادل األكادٌمً :التألٌف والتنظٌم اإلداري لفنون الصوت ،برلٌن،
سبتمبر 3124
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منحة منهٌئة الثقافة القومٌة الدنماركٌة :فنان مقٌم من الدنمارك :لتنظٌر عرض مسرحً دنماركً عن
أم كلثوم ،كوبنهاجن/الٌسانور ،نوفمبر3124
منحة بحثٌة :تجمٌع مادة علمٌة عن البرامج المجتمعٌة الثقافٌة للمتاحف ومراكز الموسٌقى،
بروهٌلفتسٌا ،فبراٌر 3124
فنان مقٌم :من المؤسسة الثقافٌة السوٌسرٌة ،فبراٌر -ابرٌل 3112
تنظٌم حفل انترمٌدٌا إٌجٌبت :من جمعٌة الشباب الموسٌقى ومجموعة "رامى" ،القاهرة واإلسكندرٌة
3112
لحضور مؤتمر المجلس الدولى للموسٌقى :من قطاع العالقات الخارجٌة الثقافٌة ،إلقاء بحث ،بكٌن،
أكتوبر 3112
انتاج مشروع (الدكتوراة) التخرج :من مركز الطلبة الدولٌٌن ،جامعة والٌة أرٌزونا3116 ،
بعثة خارجٌة :جامعة حلوان ،إدارة البعثات ،الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة3115-3111 ،

التكالٌف :Commissions
"الوان " لمجموعة الموسٌقى المعاصرة المصرٌة :تكلٌف الجمعٌة األوربٌة المصرٌة للموسٌقى
المعاصرة ،لخرٌف 3125
"ترجمان الروائح" و" رق الحبٌب" :على أشعار عاطف عبد العزٌز ،للصوت والبٌانو ،المسرح
الصغٌر ،ماٌو 3124
رباعً وتري (نهر ٌجري بداخلنا) لمهرجان الغرب والشرق :مؤسسة اكسٌنٌا للموسٌقى المعاصرة،
تورٌنو3123 ،
أم كلثوم دٌجٌتال :بالتعاون مع المؤلف والعازف المصري أحمد الصاوي ،مارس 3123
موسٌقى الفٌلم التجرٌبً" مدٌنة األرز" :بٌنالً مانٌفستا للفنون المعاصرة ،اسبانٌا3121 ،
عٌون لعٌونى :موسٌقى حجرة للفٌدٌو والرقص الحدٌث ،ارٌنا مٌلكزرنوفا وكاسى بالك ،أسبوع الرقص
الحدٌث ،فٌنكس3116 ،
نبوءة غٌر مكتوبة :مؤلفة لصوت البارٌتون ،الجٌتار واآلت اإلٌقاع ،مقدمة للمشروع السوٌسرى،
"بوهٌمٌتى" ،تكلٌف الفنانة التشكٌلٌة لٌزا سٌش ،القاهرة وزٌورخ 3115-3114 ،
مجرد عابر سبٌل :أغنٌة على أشعار إدجار بو لصوتى المٌتزو سبرانو والبارٌتون مع البٌانو ،مقدمة
لفرقة "كروستا" ،تكلٌف د .مادلٌن وٌلٌامسون ،فٌنكس3113 ،
تسكن :مؤلفة للفلوت واإلٌقاع والصوت اإللكترونى ،تكلٌف د .مارى فٌتزجٌرالد ،لمشروع التخرج
لمدرسة الرقص الحدٌث ،فٌنكس3113 ،
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انهٌار داخلى :موسٌقى الكترونٌة للرقص الحدٌث ،مقدمة لفصل التصمٌم الحركى "فٌلٌشا هاموود ،الحفل
األخٌر ،فٌنكس 3112

الندوات العامة:
ندوة شهرٌة بالكتب خان عن التذوق الموسٌقً من دٌسمبر  – 3124اآلن
محاضرة شبه شهرٌة عن عالم أم كلثوم  ،بمتحف أم كلثوم من سبتمبر 3122
اإلعداد للمؤلف الموسٌقى المحترف :كلٌة التربٌة الموسٌقٌة ،القاهرة ،نوفمبر 3112
التألٌف الموسٌقى المصرى المعاصر :فٌال فٌنترتور ،سوٌسرا ،ابرٌل  ،3112المجلس األعلى للثقافة،
القاهرةٌ ،ونٌو 3112
نحو بناء مسرح ذكى فى مصر :اتٌلٌه اإلسكندرٌة ،مشروع "رامى" ،اإلسكندرٌة 3112
أمسٌة ثقافٌة مع المؤلف راجح داود :إدارة األمسٌة ،المجلس األعلى للثقافة ،القاهرةٌ ،ونٌو 3112
التألٌف الموسٌقى للوسائط المتعددة :مكتبة اإلسكندرٌة ،مشروع "رامى" الفرنسىٌ ،ونٌو 3112
حفل تكرٌم د.عواطف عبد الكرٌم :إلقاء كلمة ،األوبرا ،القاهرة ،مارس 3112
التألٌف الموسٌقى وتشكٌل الذات المصرٌة :القاعة الزرقاء ،الحرم الٌونانى ،الجامعة األمرٌكٌة بالقاهرة،
فبراٌر 3112
المرأة والموسٌقى :إدارة الندوة ،مهرجان اتجاهات عربٌة ،األوبرا ،فبراٌر 3112
البٌانو.....الطفل.....األسرة المصرٌة :إدارة الندوة ،ساقٌة الصاوى ،القاهرة ،ماٌو 3117
رنٌن مؤلفة موسٌقٌة بٌن ثقافتٌن :ساقٌة الصاوى ،القاهرة ،مارس 3117
رنٌن االستعارة االجتماعٌة فى مؤلفة "عالمات" :منتدى جلوبال إنتربالى ،دار األوبرا المصرٌة،
القاهرة ،فبراٌر 3117
أفكار متبعثرة....ململمة :كلٌة التربٌة الموسٌقٌة ،القاهرة ،نوفمبر 3116

ورش العمل:
مٌدٌا الب :ورشة ألعمال الوسائط المتعددة والتفاعلٌة ،استدٌو عماد الدٌن و"رامً 3122 ،"RAMI
جلوبال انتربالى  :ورشة عمل دولٌة لمجموعة من المؤلفٌن ممثلٌن للقارات الخمس ،القاهرة ،فبراٌر
3117
 : SWIPTورشة عمل دولٌة لمجموعة عن األداء التفاعلى الفنى عن بعد بواسطة االنترنت ،فٌنكس،
أغسطس 3112
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الموسٌقى االلكترواكوستٌك  2و  :3ورشتا عمل دولٌة أجراهما المؤلف النمساوى دٌتر كاوفمان ،
القاهرة 2996 ،و 2999

العضوٌات:
جمعٌة الشباب المصرى الموسٌقى – لجنة الموسٌقى واالوبرا والبالٌة
)International Music Education Society (ISME
Composers Forum, College Music Society, Society for
Electro-Acoustic Music in the United States (SEAMUS), and
International Alliance for Women In Music IAWM.

أعمال إدارٌة:
التحرٌر :مدٌر التحرٌر ،مجلة افاق ،المجلس األعلى للثقافة3117 ،
سكرتٌر التحرٌر ،مجلة افاق ،المجلس األعلى للثقافة 3111- 2992 ،و 3112-3116
تنظٌم الحفالت  :انترمٌدٌا اٌجٌبت ،انتاج وتنسٌق ومشاركة ،مسرح هارود ،الجامعة
األمرٌكٌة بالقاهرة ،مكتبة األسكندرٌة" ،رامى" ،نوفمبر 3112
فرقة اريزونا للموسيقى الجديدة :مساعد المدير الفنى للفرقة ،فينكس-3002 ،

اللغــــات:
اللغة العربٌة واللغة اإلنجلٌزٌة :إجادة تامة
اللغة األلمانٌة :قراءة

الخبرة العلمٌة:
دكتوراة فى الفنون الموسٌقٌة :DMA
جامعة والٌة ارٌزونا ( -)3116-3111الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة
كلٌة الفنون الرفٌعة -مدرسة الموسٌقى – قسم النظرٌات والتألٌف
مشروع التخرج :مؤلفة "عالمات" :تجهٌز صوتى وبصرى تفاعلى للموسٌقى والفٌدٌو
والرسوم المتحركة والتمثٌل المسرحى .العرض األول :مسرح اللٌثٌوم ،فٌنكس ،أمرٌكا ،أبرٌل
 .3116عنوان رسالة الدكتوراه :المصوت والرنان :اإلرتباطات التكنولوجٌة والثقافٌة
االجتماعٌة والتألٌفٌة فى مؤلفة "عالمات" .إشراف أ.د جلٌن هاكبارث (رئٌس قسم التألٌف).
دراسات للدكتوراه فى الفلسفة :PhD
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جامعة حلوان ( – )3111-2992جمهورٌة مصر العربٌة
كلٌة التربٌة الموسٌقٌة – قسم النظرٌات والتألٌف
إكمال البرنامج الدراسى المقرر واجتٌاز االمتحانات النهائٌة وتسجٌل خطة الدكتوراه.

ماجستٌر فى التربٌة الموسٌقٌة ،تخصص نظرٌات :MME
جامعة حلوان ( - )2992جمهورٌة مصر العربٌة
كلٌة التربٌة الموسٌقٌة – قسم النظرٌات والتألٌف
عنوان رسالة الماجستٌر :الموسٌقى البروجرامٌة فى مؤلفات رفعت جرانة :دراسة تحلٌلٌة.
إشراف أ.د عواطف عبد الكرٌم (عمٌد كلٌة التربٌة الموسٌقٌة سابقاً).

دراسات علٌا تخصص نظرٌات:
أكادٌمٌة الفنون ( - )2996-2995جمهورٌة مصر العربٌة
معهد الكونسٌرفاتوار  -قسم علوم الموسٌقى النظرٌة

بكالورٌوس التربٌة الموسٌقٌة :BME
جامعة حلوان ( - )1994جمهورٌة مصر العربٌة
كلٌة التربٌة الموسٌقٌة

www.nahlamattar.com
nahla.mattar@gmailcom
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