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كمية التربية الموسيقية

قسم النظريات والتأليف

السيرة الذاتية
C.V
أ0د /حسين عبد الحليم دغيدى
المؤهالت الدراسية
جاريد انحصىل عهيها

و
1

اندرجة انعهًية
اندكحىراِ

 1991و

2

انًاجسحير

1991و

3

انبكانىريىس

عُىاٌ انرسانة
انًعانجة انهاريىَية فى صىَاجا انبياَى
عُد انكسُدر سكريابيٍ
دراسة يقارَة نهحٍ انًىضىع داذم
قسى انعرض عُد كم يٍ يىهاٌ
سباسحياٌ باخ وبىل هيُدييث

1993و
الوظيفة الحالية
أسحاذ بقسى انُظريات وانحأنيف – كهية انحربية انًىسيقية – جايعة حهىاٌ

التدرج الوظيفى :
 معيد بقسم النظريات والتأليف يناير  4431م أستاذ مساعد بقسم النظريات والتأليف 2002م أستاذ بقسم النظريات والتأليف  2002 /5/22ماألبحاث المنشورة 0:
 أبحاث منشورة فى مؤتمرات عممية ومجالت عممية قدمت لمحصول المقب العممى لوظيفةأستاذ مساعد ثم أستاذ بكمية التربية الموسيقية  -جامعة حموان 0

اإلشراف العلمى -:
 قام باإلشراف عمى أكثر من خمسبن رسالة عممية فى الماجستير والدكتوراه فى أقسام عمميةمختمفة سواء داخل جامعة حموان أو خارجيا وكذلك مناقشة الرسائل العممية سواء داخل كمية

التربية الموسيقية أو خارجيا بجامعات أخرى مثل عين شمس أو جامعة قناة السويس 0

 -االشتراك فى المؤتمرات العممية 0
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 شارك فى المؤتمرات العممية بكمية التربية الموسيقية  -جامعة حموان 0 -منذ تعيينو مدرسا بقسم النظريات والتأليف0

 عين سكرتير تحرير مجمة عموم وفنون ( وىى المجمة العممية لنشر األبحاث بكمية التربيةالموسيقية  -جامعة حموان ) فى الفترة من "4441م  2000-م "

األنشطة المختلفة :
 عضو مجمس خدمة المجتمع وتنمية البيئة من أعوام  2002م –  2002م 0 عضو كنترول مرحمة الماجستير أعوام  2004م – 0 2004 يشارك فى لجان تحكيم مسابقة التأليف والتمحين لمكميات المتخصصة التى تقيمياجامعة حموان 0
 شارك فى التدريس فى بكمية التربية النوعية بالعباسية فى مرحمة الدراسات العمياوكذلك المشاركة فى أعمال االمتحانات والتصحيح بكمية التربية النوعية بالزقازيق
 شارك فى التدريس فى مرحمتى البكالوريوس والدراسات العميا بكمية التربية النوعيةببور سعيد جامعة قناة السويس وكذلك فى أعمال االمتحانات والتصحيح
 شارك بالتدريس لمرحمة البكالوريوس بكمية التربية النوعية – جامعة جنوب الوادى رائد المجنة الرياضية بكمية التربية الموسيقية  -جامعة حموان منذ عام  2004م–  2004م 0
 عضو مجمس الدراسات العميا فى العام  2003م 2004 -م عضو مجمس النظريات والتأليف منذ عام  4442م حتى اآلن 0 عضو مجمس الكمية فى العام الجامعى 0 2044 -2040-2004 عضو مجمس تعميم الطالب فى العام الجامعى 2045- 2041-2042-2044 يقوم باإلشراف وتدريب أوركست ار المجموعات اآللية لمنشاط األوركسترالى بكميةالتربية الموسيقية منذ عام  2001م حتى اآلن 0
 قام بتأليف وتوزيع مؤلفات أوركسترالية من تأليفو أو من تأليف بعض األساتذة معالقيام بتوزيع تمك األلحان أوركستراليا وقيام أوركست ار الكمية بأدائيا فى حفالت
الكمية 0
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 يقوم بالتدريس فى قسم النظريات والتأليف بكمية التربية الموسيقية لمواد التوزيعاآللى والغنائى لمختمف المراحل وألقسام كذلك يقوم بتدريس اليارمونى التأليف
لمرحمة الدراسات العميا 0

الدورات الحاصل عليها :
 دورة ميارات إدارة الوقتدورة الساعات المعتمدة
دورة تصميم المقرر الجامعى
دورة تقييم التدريس
دورة توكيد الجودة واالعتماد
وىى دورات لتنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس 0

