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 :السؤهالت العمسية 
 

التخبية السجال السعخفي في ) ، دكتؽراة الفمدفة في أصؽل التخبية2010تذخيؼ أول -1
.عشؽان الجامعة األردنية، األردنكمية العمؽم التخبؽية ، قدػ اإلدارة واألصؽل،  ،(السؽسيقية

 األطخوحة )أسذ تخبؽية مقتخحة لمتخبية السؽسيقية لطمبة السخحمة األساسية في األردن(.
، جامعة الخوح  ، بتقجيخ "جيج ججا" كمية السؽسيقى، ماجدتيخ عمؽم مؽسيقية2002يار آ-2

 .القجس ، لبشان
،تقجيخ "مستاز"، كمية التخبية ، بكالؽريؽس فشؽن جسيمة ، تخرص مؽسيقى 1994ديخان ح-3

 ردن.أل ، جامعة اليخمؽك ، االفشؽن 

 .ردنأل وزارة التخبية و التعميػ، ا ، ثانؽية عامة ، الفخع العمسي،1989تسؽز-4
 المغات )كتابة، قخاءة، محادثة(

 مستاز -العخبية -1

 جيج ججا -اإلنجميدية -2

 
 

 
 



 في السجالت العمسية: السحكسةاألبحاث و  الكتب
دساعاث ِجٍت  والع وعٍ طٍبت اٌجاِعت االسدُٔت ٌّفاهُُ اٌخشبُت اٌىطُٕت ودسجت حّزٍها،  -1

، 42، ااٌّجٍذ ، اٌجاِعت األسدُٔتاٌعٍىَ اإلٔغأُت واالجخّاعُت، عّادة اٌبحذ اٌعٍٍّ 

 .17/2/2014اٌعذد االوي، اٌجاِعت األسدُٔت، 

 

اٌزمافُت واٌّهُٕت ٔحىاٌخشبُت اٌّىعُمُت ِٓ وجهت ٔظشطٍبت اٌفٕىْ اٌّىعُمُت اإلحجاهاث  -2

ِجٍت دساعاث اٌعٍىَ اإلٔغأُت واالجخّاعُت، عّادة اٌبحذ اٌعٍٍّ،  فٍ اٌجاِعت األسدُٔت

 .16/3/2014،اٌعذد اٌزأٍ،42اٌجاِعت األسدُٔت ، ااٌّجٍذ 

،ِجٍت دساعاث اٌعٍىَ حُّٕخه ِهُٕااٌجىدة اٌشاٍِت فٍ إعذاد ِعٍُ اٌخشبُت اٌّىعُمُت و -3

اإلٔغأُت واالجخّاعُت، عّادة اٌبحذ اٌعٍٍّ، اٌجاِعت األسدُٔت، )ِمبىي ٌٍٕشش(، ِىافك 

 .16/12/2015عٍُه بخاسَخ 

 

ِجٍت شؤوْ اٌشعبُت فٍ إٌص اٌّغشحٍ اٌخٍُجٍ، ِجٍتحىظُف األغُٕت  -4

،)ِمبىي ٌٍٕشش(، ِىافك جّعُت االجخّاعُُٓ واٌجاِعت االِشَىُت فٍ اٌشاسلت،اجخّاعُت

 .26/6/2016عٍُه بخاسَخ

 

ِذي حىافش ِعاَُشجىدة اٌبشٔاِج االوادٍَّ فٍ بشٔاِج إعذاد ِعٍٍّ اٌّىعُمً فٍ  -5

اٌّجٍت اٌعشبُت ٌضّاْ جىدة ، اٌجاِعت األسدُٔت ِٓ وجهت ٔظش اٌطٍبت فٍ اٌخخصص

اٌّجٍذ  ِٕشىسٌُّٓ، اححاد اٌجاِعاحاٌعشبُت/ جاِعتاٌعٍىَ واٌخىٕىٌىجاااٌخعٍُُ اٌجاِعٍ، 

 .2017َ( 30اٌعذد )اٌعاشش، 

 

،  ِجٍت دساعاث اٌعٍىَ اإلٔغأُت واالجخّاعُت، عّادة األغأٍ اٌشعبُت فٍ ِحافظت جشػ -6

 َ.2017( 25اٌعذد )(، ِٕشىساٌبحذ اٌعٍٍّ ، اٌجاِعت األسدُٔت،)

  

سلُ  عُُٓ واٌخشلُت، لشاسوخاب ولفاث فٍ اٌفٕىْ اٌذساُِت واٌّىعُمُت، ٌجٕت اٌخ -7

 .5/4/2018(، حاسَخ 263/2018)

 

اٌبُٕت اٌفىشَت فٍ األغأٍ اٌخشارُت األسدُٔت، ِجٍت ِؤحت ٌٍبحىد واٌذساعاث، جاِعت ِؤحت  -8

 .2018)ِٕشىس(، اٌّجٍذ اٌزاٌذ واٌزالرىْ، اٌعذد اٌخاِظ، 

 

اٌفشق اٌّىعُمُت األسدُٔت ودوسها فٍ اٌحفاظ عًٍ اٌخشاد اٌغٕائٍ األسدٍٔ واٌعشبٍ،  -9

 .2019/ 2/ اٌعذد 12اٌّجٍذ ( ، ِٕشىساٌّجٍت األسدُٔت ٌٍفٕىْ، جاِعت اٌُشِىن ،)

 

دساعت ححٍٍُُت ألعّاي ِىعُمُت فٍ اٌذساِا ٌّىعُمُُٓ أسدُُٔٓ وأرشها فٍ اٌّىعُما  -10

/ 13اٌّجٍت األسدُٔت ٌٍفٕىْ، جاِعت اٌُشِىن ،)ِٕشىس( ، اٌّجٍذ  اٌخصىَشَت اٌعشبُت،

 .2020/ 1اٌعذد 

اٌّجٍت اٌّصشَت  ٌىطُٕت األسدُٔت ودوسها فٍ حعضَض االٔخّاء اٌىطٍٕ ،األغُٕت ا -11

عاٌٍّ بعٕىاْ : ِغخمبً اٌخعٍُُ اٌّؤحّش اٌ اٌّخخصصت بحذ ِٕشىس فٍ ٌٍذساعاث 

إٌىعٍ وروٌ االحخُاجاث اٌخاصت فٍ ضىء ِفهىَ اٌجىدة / ِحىس اٌخشبُت اٌّىعُمُت، 

  (.12/2020خّاد اٌّجالث، لشاس سلُ )إٌّعمذ فٍ جاِعت عُٓ شّظ / اٌماهشة، ٌجٕت اع

12-  Practice Background, Historical Documenting Adhan: Al -12

 in Prayer for Call Muslim the of Features Musicological and Rules,

 231,-213 p. 1, No. 55, Volume 2019,Jordan of Kingdom Hashemite



 Musicologica Mohammed, Nuserat Nidal. Al Bakri, Tsonka; Mallah

)print( 0391-1212 ISSN:Brunensia, 
13- )online( 436X-2336 ISSN: 

 
 

مدى استجابة طلبة الموسٌقا لبرامج التدوٌن الموسٌقً فً مادة الكومبٌوتر والموسٌقا فً كلٌات  -14
البحث العلمً / الجامعة األردنٌة الفنون بالجامعات األردنٌة، مجلة دراسات العلوم اإلنسانٌة ، عمادة 

 .10/2/2021)مقبول للنشر(، 
      

 المحكمة األعمال الفنٌة: 
 

(، حاسَخ 2009/2016أوبشَج ٌٍُت فشح، عّاْ: اٌجاِعت األسدُٔت: ٌجٕت اٌخعُُٓ واٌخشلُت، لشاس سلُ )-1

19/12/2016. 

 

(، 2009/2016اٌخعُُٓ واٌخشلُت، لشاس سلُ )ٔشُذ جاِعت اٌطفٍُت اٌخمُٕت، عّاْ: اٌجاِعت األسدُٔت: ٌجٕت  -2

 .19/12/2016حاسَخ 

(، 65/2020: اٌجاِعت األسدُٔت: ٌجٕت اٌخعُُٓ واٌخشلُت، لشاس سلُ ). ٔشُذ جاِعت اٌعمبت ٌٍخىٕىٌىجُا، عّا3ْ

 .4/2/2020حاسَخ 

 

 * األبحاد واٌّشاسَع اٌّذعىِت:

 .0202"ترجمة المهسيقى العربية" مشروع مدعهم من الهكالة الجامعية الفرنكهفهنية  -1
 

واقغ وػي طلبت الجاهؼت االردًيت لوفاهين التربيت الىطٌيت ودرجت توثلها،  هجلت دراساث الؼلىم اإلًساًيت  -2

، الؼذد االول، 42واالجتواػيت، بذػن هي ػوادة البحث الؼلوي في الجاهؼت األردًيت، الجاهؼت األردًيت، االوجلذ 

 .11/2/2014الجاهؼت األردًيت، 

 
هذي هساهوت الفٌىى الوسرحيت والوىسيقيت في تشخيص الوشكالث الٌفسيت وػالجها لذي ًسالء قري  -3

 .2011في األردى، ػوادة البحث الؼلوي / الجاهؼت األردًيت  SOSاألطفال 

 األغاًي الشؼبيت في هحافظت جرش،  هجلت دراساث الؼلىم اإلًساًيت واالجتواػيت، ػوادة -4

وزارة الثقافت   م. بذػن هي2011( 25ي ، الجاهؼت األردًيت،)هٌشىر(، الؼذد )البحث الؼلو

 .(2015 )هسح هيذاًي، بوٌاسبت جرش هذيٌت الثقافت األردًيت

مدى مساهمة آلة السمسمية في األغنية التراثية في مشروع بدعم من وازارة الثقافة األردنية " -5
 (.0222)مسح ميدانيالعقبة مدينة الثقافة األردنية " بمناسبة منطقة العقبة

 

األغاني الشعبية وتقاليدها الخاصة لمنطقة عين "بدعم من وزارة الثقافة األردنية   هشروع- -2
 .(0222) مسح ميدانيلهاء عين الباشا مدينة الثقافة األردنية بمناسبة  "الباشا ومخيم البقعة

األغاني الشعبية الغهرية وتقاليدها واآلالت الشعبية  األردنية "بدعم من وزارة الثقافة هشروع   -7
 .(0202، )مسح ميداني  بمناسبة اإلحتفالية لمئهية تأسيس الدولة األردنية المرافقة لها

 
 

 



 :األبحاد اٌّمذِت فٍ اٌّؤحّشاث اٌعٍُّت 
 

احجاهاث طٍبت اٌفٕىْ حىاساث حىي اٌخشبُت اٌّىعُمُت  باٌبحذ اٌّىعىَ " ٌٍخشبُت اٌّىعُمُت " ـ اٌّؤحّش اٌذو1ٌٍ

ـ جاِعت اٌُشِىن،  2012َ( دَغّبش /6-4"، وإٌّعمذ بُٓ )اٌّىعُمُت فٍ اٌجاِعت األسدُٔت ٔحى اٌّىعُما وّهٕت ٌٍّغخمبً

 األسدْ.

 
إعذاد بشٔاِج اٌجىدة فٍ ِعشفت ِعاَُش ضّاْ " ٌّىعُمٍ اٌّذسعٍ باٌبحذ اٌّىعىَ اٌّؤحّش اٌذوٌٍ ححذَاث اٌخعٍُُ ا -2

 َ ، جاِعت اٌُشِىن، األسدْ. 2015( أَاس 13-11"، وإٌّعمذ بُٓ )ِعٍُ اٌخشبُت اٌّىعُمُت.

 

ِؤحّش إٌمذ اٌذساٍِ األوي ححج عٕىاْ "صىسة اٌطفً فٍ اٌذساِا اٌعشبُت " باٌبحذ اٌّىعىَ " اٌّىعُمً ودساِا -3

 ، ِٕخذي إٌمذ اٌذساٍِ، عّاْ، األسدْ.2016( أَاس 17-16اٌطفً" وإٌّعمذ بُٓ )

 

ِهشجاْ وِؤحّش اٌّىعُمً اٌعشبُت اٌخاِظ واٌعششَٓ)اٌُىبًُ اٌفضٍ( باٌبحذ اٌّىعىَ "جّاٌُت أداء اٌّىعُمً -4

 َ، داس األوبشا اٌّصشَت، اٌماهشة.2016( ٔىفّبش 6-1اٌعشبُت وإشىاٌُت حمذَُ اٌخشاد"، وإٌّعمذ بُٓ )

 

 .2017اٌزمافاث اٌّىعُمُت إٌّعمذ فٍ جاِعت هاي اٌبشَطأُت عاَ ِؤحّش -5

 

َ، داس األوبشا اٌّصشَت، 2017( ٔىفّبش 6-1ِهشجاْ وِؤحّش اٌّىعُمً اٌعشبُت اٌغادط واٌعششَٓ، وإٌّعمذ بُٓ )-6

 اٌماهشة.

ححج عٕىاْ "ِغخمبً اٌخعٍُُ  ىٍُت اٌخشبُت إٌىعُت فٍ جاِعت عُٓ شّظ ، ٌاٌّؤحّش اٌعٍٍّ اٌغادط واٌذوٌٍ اٌشابع -7

عُٓ اٌغخٕت، ، ا2019ٌ( فبشاَش 28 -24وإٌّعمذ بُٓ )إٌىعٍ  وروٌ االحخُاجاث اٌخاصت فٍ ضىء ِفهىَ اٌجىدة" 

 جّهىسَت ِصش اٌعشبُت.

دراسة تحميمية مؽسيقية وتخبؽية لسحتؽى مشهاج " اٌّؤحّش اٌعٍٍّ اٌصىث وحمُٕاث اٌغٕاء فٍ اٌّىعُمً اٌعشبُت، -8
(، جاِعت اٌشوح 2019،حششَٓ األوي،18-17وإٌّعمذ بُٓ ) "السؽسيقا واألناشيج لسخحمة الطفؽلة الستأخخة في األردن

 اٌىغٍُه، اٌجّهىسَت اٌٍبٕأُت، بُشوث –اٌمذط 

غشية الهؽية السؽسيقية في األ اٌّؤحّش اٌذوٌٍ اٌزاٌذ واٌعٍٍّ اٌحادٌ عشش ٌىٍُت اٌخشبُت اٌّىعُمُت فٍ جاِعت حٍىاْ، -9
" اٌّىعُمً وهىَت اٌشعىب" وإٌّعمذ بباخشة ٔاًَ وشوص األلصش  واٌّؤحّش بعٕىاْ  ،التخاثية األردنية بيؼ األصالة والحجاثة

 ، جّهىسَت ِصش اٌعشبُت. اٌماهشة.8/3/2020-5وأعىاْ ِٓ 

 

األساسية في مشهاج تأهيل معمسي السؽسيقى في ضؽء معاييخ الجؽدة الذاممة وطخق التجريذ السجمج لمسخحمة  -10
ورقة بحثية مقجمة لسمتقى السؽاد الجراسية لمسعمسيؼ / وزارة التخبية والتعميػ في دولة اإلمارات العخبية ،  التخبية السؽسيقية

 .2020/ ديدسبخ/11-15في الفتخة الؽاقعة مابيؼ الستحجة
فعاٌُاث ِجٍظ صاد اٌّعشفٍ اٌغادط واٌزٌ آٌُاث االبخىاس فٍ أطشوحاث اٌذساعاث اٌعٍُا، وسلت بحزُت ِمذِت ضّٓ  -11

 ، األسدْ، عّاْ.29/10/2020عمذ ححج عٕىاْ: االبخىاس األوادٍَّ اٌّؤعغٍ ٌّغخمبً ِغخذاَ بخاسَخ 

 

 

 

 

 

 
 



 األبحاد واٌذساعاث إٌّشىسة فٍ اٌّجالث واٌصحف األسدُٔت واٌعشبُت.
 

 َ.2016، ُٔغاْ 20ِجٍت اٌفٕىْ اٌشعبُت، اٌعذد اٌشعبُت فٍ اٌخشاد اٌعشبٍ، عّاْ: وصاسة اٌزمافت،  إٌىخت -

 

 َ.2016، وأىْ اٌزأٍ 324اٌّشأة فٍ ِغشح وٌُُ شىغبُش، عّاْ: وصاسة اٌزمافت، ِجٍت أفىاس، اٌعذد  -

 

اٌذوسة األوًٌ وواْ رٌه بخمذَُ سؤَت ٔمذَت ٌّغشحُت "أعشاط  –ِهشجاْ دبا اٌحصٓ ٌٍّغشح اٌزٕائٍ  -

 َ، دائشة اٌزمافت واإلعالَ، اإلِاساث اٌعشبُت اٌّخحذة، اٌشاسلت.2016( فبشاَش15-11إِٔت "وإٌّعمذ بُٓ )

 

 العسمية الخبخات: 
 واإلعالميةة والفشي ةالثقافي ات، الجامعة األردنية، مجيخًا لجائخة الشذاط 2015وحتى  2010 -1

 .ومجربا لمفخق السؽسيقة السذكمة في عسادة شؤون الطمبة

 ، نائب عسيج كمية الفشؽن والترسيػ ، الجامعة األردنية. 2016 –2015 -2

نائب العسيج لذؤون الجراسات العميا ورئيذ قدػ الفشؽن السؽسيقية /  2021 -2017 -3
 كمية الفشؽن والترسيػ /  الجامعة األردنية.

 قائج ومجرب لفخقة كؽرال الجامعة األردنية. 2016 -2015 -4

، وحتى اآلن، استاذ مداعج بكمية الفشؽن والترسيػ في قدػ الفشؽن السؽسيقية 2012 -5
 .الجامعة األردنية

 ، جامعة فيالدلفيا،عسان،رئيذ قدػ الشذاط الثقافي و الفشي .2009 -2003ايار  -6
 .و مجرب مؽسيقي ،مذخف،جامعة فيالدلفيا،عسان2003ايار-1996تذخيؼ ثاني  -7
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