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 المؤىالت العممية:

 االتحادية.جامعة مونستر/ المانيا  -دكتوراه مناىج واساليب تدريس الموسيقا 2000-2003

فػػي واليػػة نػػورد رايػػف وسػػت فػػاليف فػػي  األساسػػية"إعػػداد معممػػي الموسػػيقح لممرحمػػة  سػػالة الػػدكتوراه: عنػػواف ر 

تقييـ نظاـ إعداد المعمميف مف قبؿ المعمميف الممارسيف العتبارات إعادة  –ألمانيا 

 ىيكمة النظاـ في ألمانيا واألردف." 

 –عة األردنية /  عماف الجام -تربوية/ تخصص ادارة مدارس إدارةماجستير  1992-1995

 األردف.

: "دراسة استطالعية آلراء مديري المدارس الثانوية ومعممييا في منطقة عماف الكبرى عنواف رسالة الماجستير

  "في المنياج المدرسي الموسيقحنحو إدخاؿ 

 .اربد –جامعة  اليرموؾ / األردف  - موسيقاتخصص  – بكالوريوس فنوف جميمة 1986-1990

  اربد/األردف. –ثانوية اربد لمبنيف  –دة الثانوية العامة/ الفرع العممي شيا 1986

 دكتورأستاذ  الرتبة األكاديمية:
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 المغات:

 المغة األـ  العربية:

 جيد جداً  اإلنجميزية:

 جيد جداً   األلمانية:

 التعميمية بعد الدكتوراه: الخبرات

 /األردفعماف -الجامعة األردنية  -أستاذ دكتور   اآلف – 2016

 عماف/األردف -الجامعة األردنية  – مشارؾاستاذ   2016 -2011

 إربد/ألردف –جامعة اليرموؾ  –تفّرغ عممي   2014 – 2013

 عماف/األردف -الجامعة األردنية  – مساعداستاذ   2011 –2006

 إربد/ألردف -جامعة اليرموؾ   – محاضر غير متفرغ  2008  – 2007

 إربد/ألردف - جامعة العمـو والتكنولوجيا األردنية –ير متفرغ محاضر غ  2008  – 2007

  /األردفعماف -جامعة األكاديمية األردنية لمموسيقا  -استاذ مساعد   2006 -2003

 الخبرات اإلدارية:

 عماف/األردف –كمية الفنوف والتصميـ / الجامعة األردنية  –نائب عميد   اآلف – 2016

 عماف/األردف –كمية الفنوف والتصميـ / الجامعة األردنية  –نائب عميد   2015 – 2014

 عماف/األردف –كمية الفنوف والتصميـ / الجامعة األردنية  –نائب عميد    2012 – 2010

 عماف/األردف – الجامعة األردنية /رئيس قسـ الفنوف الموسيقية    2010 – 2007

 /األردفعماف –سيقا عميد جامعة األكاديمية األردنية لممو   2006 - 2003

 عماف/األردف –مساعد مدير مدارس كمية السعادة  2000 -1998

 :وورشات العمؿ الدورات التدريبية

 ورشة عمؿ لمدة أسبوع حوؿ التعميـ اإللكتروني في الجامعة األردنية 2015

عماف/ األردف  –( التدريبي ArtReachمدخؿ إلح برنامج آرت ريتش ) –ورشة عمؿ  2008

 2008كانوف ثاني  27-31
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 –اإلمكانيات والمخاطر  –ترويج الديمقراطية الخارجية نحو الشرؽ األوسط  –ورشة عمؿ   2007

 - 30/11برليف/ألمانيا  –نقاش لنادي خريجي بعثة التبادؿ الثقافي األلماني 

1/12/2007    

مية ترينيتي ك وموسيقا االرتجاؿ موسيقح الشرؽ األوسط / ورشة عمؿ في  -تشريف أوؿ   2007

(Trinity College)– .لندف  

 الجامعة األردنية –ورشة عمؿ )مدخؿ الح موسيقح الشعوب(    2004

 .ICDLدورة في الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب    2003

 :والعضوية المشاركات

 عضو ىيئة تحرير المجمة األردنية لمفنوف / جامعة اليرموؾ  - 2017

الجامعة  –واالجتماعية  ةاإلنسانيسمسمة العمـو  –دراسات عضو ىيئة تحرير مجمة  2016

 األردنية

 –عضو المجنة االستشارية العميا لميرجاف الغناء األردني الثالث / دورة األغنية الوطنية  2015

 وزارة الثقافة األردنية.

 جامعة اليرموؾ. –عضو لجنة امتحاف القدرات الفنية لطمبة كمية الفنوف الجميمة  2015

ىيئة  –عضو لجنة مراجعة دليؿ معايير اعتماد الخاص وضماف الجودة لكميات الفنوف  2015

  اعتماد مؤسسات التعميـ العالي

 عضو لجنة مقابمة واختيار مدرسي مديرية تدريب الفنوف في وزارة الثقافة  2015

 رئيس جمعية خريجي الجامعات والمعاىد األلمانية اآلف – 2014

 –تخصص المرحمة األساسية العميا  –يـ برنامج البكالوريوس "التربية عضو لجنة تقي 2012

 فمسطيف. –تعميـ الموسيقح" جامعة بيرزيت 

عضو فريؽ تحكيـ النتاجات العامة والخاصة لمبحث الموسيقا واألناشيد/ وزارة التربية  2012

 والتعميـ

 وزارة الثقافة األردنية –مدير ميرجاف أغنية الطفؿ التاسع  2012
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 ميرجاف الغناء األردني / وزارة الثقافة –ممثؿ الجامعة األردنية  2012 – 2011

 المرشد األكاديمي لطمبة الدراسات العميا في قسـ الموسيقا / الجامعة األردنية 2011

 عضو ىيئة تحرير المجمة األردنية لمفنوف / جامعة اليرموؾ 2014 – 2011

 ا الخالدة / إذاعة الجامعة األردنيةمعد ومقدـ برنامج الموسيق 2011 – 2010

 رئيس لجنة البحث العممي / كمية الفنوف والتصميـ  2012 – 2010

 ممثؿ كمية الفنوف والتصميـ في مجمس الدراسات العميا / الجامعة األردنية 2012 – 2010

 ممثؿ كمية الفنوف والتصميـ في مجمس الجامعة األردنية 2010 – 2008

 عاىد األلمانيةممعية خريجي الجامعات والرئيس ج 2009 – 2007

عضو الجنة المشكمة مف قبؿ وزارة التعميـ العالي لتحديد الطاقة االستيعابية لتخصص  2007

 الموسيقا لجامعة اليرموؾ وفؽ معايير االعتماد. 

معد الخطة الدراسية واالسترشادية لتخصص التربية الموسيقية في كمية الفنوف والتصميـ /  2007

 امعة مادبا.  ج

 عضو لجنة البحث العممي / كمية الفنوف والتصميـ في الجامعة األردنية  2007 - 2006

 عضو لجنة الدراسات العميا / كمية الفنوف والتصميـ في الجامعة األردنية  2007 – 2006

 – 29/4جامعة فيالدلفيا ) –عضو لجنة تحكيـ ميرجاف المسرح الجامعي العربي  2006

4/5/2006 ) 

 عضو نقابة الفنانيف األردنييف. اآلف -2005

 العبد هللوالتي ترأسيا جاللة الممكة رانيا  العميا لميرجاف األغنية األردني عضو المجنة 2010 -2005

 المعظمة.

عضو لجنة التحكيـ النيائية لمبرنامج اإلذاعي مواىب عمح الطريؽ، اإلذاعة األردنية /  2005

 األردف. –عماف 

ضو فريؽ تحكيـ ميرجاف الزيتونة األوؿ إلحياء التراث والفنوف الفمكمورية، جامعة ع  2005

      األردف.  –الزيتونة، عماف 
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ا واألناشيد/ وزارة التربية الموسيقتحكيـ النتاجات العامة والخاصة لمبحث عضو فريؽ  2005

 والتعميـ

 والتعميـعضو فريؽ تأليؼ منياج الموسيقح / وزارة التربية  2003-2004

  السادس-الرابع عضو لجنة التحكيـ األولية / ميرجاف األغنية األردنية 2004-2006

جامعة  ،األردنيةات لمجامع ة والرابعةالثالث األغنية الوطنية مسابقتي عضو لجنة تحكيـ 2004-2005

 .األردف – عماف ،الدلفيايف

 -المفرؽ  ،جامعة آؿ البيت ،قيةلجنة تقييـ القدرات الموسي ضمفعضو لجنة تحكيـ  2004-2006

 األردف

 /استرالياISMEعضو المجمع الدولي لمموسيقا التربوية  2005 - 2003

 سية التعميمية في األردف.فلزيادة التنا 2020عضو المجنة المصغرة لمبادرة األردف رؤيا  2003-2004

 المؤتمرات والندوات

 9 – 6القاىرة مف  –سيقية / جامعة حمواف كمية التربية المو  –المؤتمر الدولي الثاني  2017

 .2017نيساف 

( Minhoجامعة مينو ) –الموسيقح العربية في المفيـو العالمي  –ندوة الموسيقح العرقية  2016

 2016كانوف أوؿ  8 – 5مف  البرتغاؿ –

اف مف الكسميؾ/ لبن –جامعة الروح القدس  –المؤتمر الدولي "اإليقاع في الموسيقح العربية"  2016

 .2016تموز  16 – 14

ديسمبر في العاصمة العمانية  17 – 13مف  الممتقح الثاني لمؤرخي الموسيقح العربية  2015

 مسقط

 10/2015/ 29 – 27التفيا  –السنوي لكميات الفنوف في العالـ الممتقح  2015

 يةفي مدينة تورينو اإليطال 6/7/2015 – 1الميرجاف األوؿ لكميات الفنوف مف  2015

( عضو المجنة التحضيرية 13/5/2015-11مؤتمر تحديات التعميـ الموسيقي المدرسي ) 2015

 إربد -جامعة اليرموؾ  –ومشاركة بورقة عمؿ 
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 14/11/2014 – 14وزارة الثقافة األردنية  –ميرجاف المسرح األردني الحادي والعشريف  2014

 الجامعة األردنية –ندوة الفف ووسائؿ اإلعالـ  2012 

 وزارة الثقافة األردنية - 2012مدير ميرجاف أغنية الطفؿ العربي لمعاـ  2012

جامعة الروح القدس  – 2011ية الموسيقية في الدوؿ العربية مؤتمر الدولي التربال 2011

 2011تموز  9 – 7لبناف  –)الكسميؾ( 

ـ تقديـ ورقة وت 5/5/2010-2 مؤتمر المكاف في الثقافة الوطنية / الجامعة األردنية 2010

 بعنواف )شيادة عف المكاف في األغنية والموسيقا األردنية(

 رئيس مؤتمر موسيقيوف مف القدس / الجامعة األردنية  2009

 10/5/2009 – 8أثينا  –المؤتمر الثالث لمجمعية اليونانية لمتعميـ الموسيقي األساسي   2009

 .اليوناف

 جامعة اليرموؾ / إربد - 28/4/2009األردف" بتاريخ ندوة بعنواف "التربية الموسيقية في  2009

 جامعة اليرموؾ / إربد – المتوسطاألبيض حوض البحر دوؿ ل مؤتمر عمـ الجمؿ الرابع  2008

/  2008شباط  17 – 14الوطف العربي في الفترة مف  الموسيقية فيممتقح المعاىد   2008

 تونس -صفاقس 

العربية" في إطار فعاليات إربد مدينة الثقافة األردنية لمعاـ ندوة "أغاني الطقوس الشعبية    2007

2007 

 جامعة اليرموؾ/ إربد –ندوة "تجربة التعميـ الموسيقي الجامعي في الوطف العربي"    2007

  األردف-الفحيص  –ميرجاف الفحيص السادس عشر  –األلمانية  الموسيقحندوة عف   2006

 –اء التراث والفنوف الفمكمورية، جامعة الزيتونة / عماف ندوة نحو برنامج وطني إلحي  2005

 األردف.

 األردف. –ندوة واقع وآفاؽ الحركة الموسيقية في األردف، جريدة الرأي / عماف   2005

 األردف –ممتقح المعاىد الموسيقية  في الوطف العربي / عماف   2004

 األردف -ربدإوؾ / ، جامعة اليرمالرابعمؤتمر الفف العربي المعاصر    2004
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 القاىرة –مؤتمر الموسيقا العربية الثالث عشر، دار األوبرا المصرية   2004

 .األردف –عماف  ،مؤتمر المجمع العربي لمموسيقا )الثامف عشر(  2004

 .األردف – البحر الميت ،ممتقح شباب األردف  2004

 المنح والبعثات بعد الدكتوراه

( إلح بولندا لمدة Josyleen) ERASMUS MUNDUS يةاألوروبمنحة المفوضية   2011 -1

 شيريف

 إلح ألمانيا لمدة شيريف DAADمنحة مؤسسة التبادؿ األكاديمي األلماني  2010 -2

 إلح ألمانيا لمدة ثالثة أشير DFGة البحث العممي األلماني سمنحة مؤس   2009 -3

 دة شيريفإلح ألمانيا لم DAADمنحة مؤسسة التبادؿ األكاديمي األلماني  2007 -4

 :والدراسات المنشورة والمقبولة لمنشر  األبحاث

 عمح وتحفيزىـ لمطمبة النفسية الصحة عمح المدرسة في الموسيقح تعميـ أثر (2016حداد، رامي ) -1
( جامعة 17، العدد )مخبر تطوير الممارسات النفسية والتربوية – ، مجمة دراسات تربوية ونفسيةالتّعمـ

 الجزائر –قصدي مرباح ورقمة 
 "الواقع والتحديات" بيئة التعميـ الموسيقي المدرسي في األردف( 2016عميش، إيؼ و حداد، رامي ) -2

 .(3العدد ) (43)الجامعة األردنية / العموـ اإلنسانية واالجتماعية، المجمد  –مجمة دراسات 
ة الفنوف والتصميـ في واقع الصحة النفسية وأثرىا عمح اإلبداع الفني لطمبة كميّ ( 2015حداد، رامي ) -3

العدد  ،مخبر تطوير الممارسات النفسية والتربوية –مجمة دراسات تربوية ونفسية ،الجامعة األردنية
 الجزائر –جامعة قصدي مرباح ورقمة  (15)

فمسفة التربية الموسيقية عند كؿ مف جاف  (2015حداد، رامي وعبدالحفيظ، إياد و ماضي، عزيز ) -4
 –مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمـ النفس  – دراسة مقارنة - تزيجاؾ روسو وجوف بستالو 

 )مقبوؿ لمنشر( سوريا – الجمعية العممية لكميات التربية في الجامعات العربية
ميارات ب الخاصة كارؿ تشيرني التربويةلراء دراسة تحميمية آل( 2015حداد، رامي و الدراس، نبيؿ، ) -5

( 2المجمد ) – جامعة السمطاف قابوس -مجمة اآلداب والعمـو االجتماعية   – األداء عمح آلة البيانو
 (9العدد )

األطفاؿ ومرحمة  الغناء ونظريات الموسيقا في رياضمنيجّية كوداي لتعميـ  (2014حداد، رامي ) -6

)مقبوؿ جمدالجامعة األردنية / العمـو اإلنسانية واالجتماعية، الم –مجمة دراسات  األولح ،التعميـ األساسي

 لمنشر(
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نظرية االضمحالؿ الداخمي وعالقتيا باستغالؿ مبدأ نوافذ الفرص عند إدويف ( 2014حداد، رامي ) -7

 الجزائر. –جامعة قصدي مرباح ورقمة  (،13العدد ) ، مجمة دراسات تربوية ونفسية،غوردوف

 Proposing a Process for Using( 2014الغوانمة، فادي و حداد، رامي و الغوانمة، محمد ) -8

Music Analysis Software to Improve Teaching Authentic Arab Singing and 

Ornamenting, International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 

4, No. 6; April 2014, Center for Promoting Ideas, USA 
المقاـ في األغنية العربية ( 2014ة، فادي )تيسير، أيمف و حداد، رامي، وسكرّية ىيثـ، وغوانم -9

 (1) ممحؽ (41)الجامعة األردنية / العموـ اإلنسانية واالجتماعية، المجمد  –مجمة دراسات ، المعاصرة

 كونشيرتوصعوبات االنتقاؿ بيف األوضاع في الحركة األولح مف ( 2013) أسعد، جورج و حداد، رامي -10

وزارة التعميـ العالي والبحث  (4)العدد  -(6)المجمد –دنية لمفنوف المجّمة األر ، الكماف لييثـ سكرّية

 العممي / جامعة اليرموؾ

 The Relevance between Arabian and( 2013حداد، رامي و حماـ، عبدالحميد ) -11

European Musical Forms (An Experimental Study), International Journal of 

Humanities and Social Science, Center for Promoting Ideas (CPI), USA, 

Vol. 3 No.  11. 

/  129العدد  - مجمة التراث العربي  –( الرباب في التاريخ 2013حداد،  رامي، )و حماـ، عبدالحميد  -12

 سوريا –اتحاد الكتاب العرب 

الذائقة  واقع التربية الموسيقية في األردف وأثرىا في رفع( 2012تيسير، أيمف و حداد، رامي، ) -13

أعماؿ مؤتمر التربية الموسيقية في الدوؿ  - 12 جامعة الكسميؾ المجمد دراسات، مجمة الموسيقية

 2011المؤتمر الدولي  -العربية 

المجّمة األردنية  ،( دالالت المكاف في األغنية الشعبية األردنية2013حداد، رامي و الدراس، نبيؿ، ) -14

 التعميـ العالي والبحث العممي / جامعة اليرموؾوزارة  (3)العدد  (6)المجمد –لمفنوف 

العالقات المقامية في سماعيات عامر (  2012حداد، رامي )و الدراس، نبيؿ ، و ، جبرائيؿ، جورج -15

 2012سنة  26 المجمد( االنسانية العمـو) لألبحاث النجاح جامعة مجمة -ماضي
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تغيير مقامية األلحاف  –( 2012) ، والشرقاوي، صبحيسكرية، ىيثـ و تيسير، أيمف و حداد، رامي -16

المجّمة   يوسؼ خاشو أنموذجًا، –القومييف  الشعبية في الكتابة األوركسترالية عند المؤلفيف العرب

 وزارة التعميـ العالي والبحث العممي / جامعة اليرموؾ (2)العدد  (6)المجمد، األردنية لمفنوف

ألغنية في ت استخدامادراسة تطبيقية ال (2012الشرقاوي، صبحي وحداد، رامي و ماضي، عزيز ) -17

الجامعة األردنية / العمـو اإلنسانية واالجتماعية،  –إكساب طفؿ الروضة مفاىيـ جديدة، مجمة دراسات 

 (3)العدد  (39)المجمد 

( دراسة تحميمية لسيرة الفنانة األردنية سموى وموروثيا الغنائي، 2012حداد، رامي وغوانمة، محمد ) -18

 وزارة التعميـ العالي والبحث العممي / جامعة اليرموؾ  2العدد  -  5المجمد –ردنية لمفنوف المجّمة األ 

( جدلية استخداـ المؤلفيف الموسيقييف لألصوات الطبيعية 2012عبد الحفيظ، إياد، و حداد، رامي ) -19

 –شريف الموسيقي في أوروبا خالؿ النصؼ الثاني مف القرف الع التأليؼواألصوات اإللكترونية في 

 وزارة التعميـ العالي والبحث العممي / جامعة اليرموؾ (2)العدد – (5) المجمد –المجّمة األردنية لمفنوف 

 ”The delivered effect of Arabian Musical Modes “Maqam( 2011حداد، رامي ) -20

within a group of German listeners – An incentive to motivate globalization 

of musical curricula  -  وزارة التعميـ   -( 2)العدد   - (4)المجمد  –المجمة األردنية لمفنوف

 العالي والبحث العممي / جامعة اليرموؾ

( استشعار األزماف مف خالؿ األغاني واأللحاف في منطقة بالد 2010حداد، رامي وتيسير، أيمف ) -21

 –والنصؼ األوؿ مف القرف العشريف مجمة دراسات الشاـ ومصر بيف النصؼ الثاني لمقرف التاسع عشر 

 ( 1العدد ) 39الجامعة األردنية / العموـ اإلنسانية واالجتماعية، المجمد 

)الشرقاوي( السباعي كأحد أشكاؿ االرتجاؿ في التراث  المواؿ( 2011) تيسير، أيمف و حداد، رامي -22

العدد  38ـو اإلنسانية واالجتماعية، المجمد الجامعة األردنية / العم –، مجمة دراسات الموسيقي السوري

(1)  
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( معززات ومحبطات اإلبداع في المرحمة النمائية الثالثة )سف المراىقة( والمرحمة 2010حداد، رامي ) -23

العدد الثاني وزارة التعميـ  - المجمد الثاث –المجمة األردنية لمفنوف  –النمائية الرابعة )سف الشباب( 

 ي / جامعة اليرموؾالعالي والبحث العمم

 Educational Toolbox based on(2010)و غوانمة، فادي و غوانمة، محمد  حداد، رامي -24

MIR System for Arabian Woodwinds – The Journal of Music, Technology 

& Education volume 3ed issue 1. 

 –حسب منيجية كوداي  تطبيؽ مبادئ كوداي منحح التربية الموسيقية (2010)أيرشيبيت  شوني، -25

 دار الفكر / عماف  –ترجمة رامي حداد و إياد عبد الحفيظ 

المضموف الموسيقي لمُحداء في الغناء الشعبي األردني. في  ( 2009)الدراس، نبيؿ و حداد، رامي،  -26

 .20المجمد  – مجمة عمـو وفنوف الموسيقح، جامعة حػمواف/ كمية التربية الموسيقية

 Integration of Arabic and Western Music by means of(2008حداد، رامي ) -27

introducing Arabic Music in German primary Music Curricula – the 

Magazin of  Musik – Tanz – und Kunsttherapie - HOGREFE Publications 

GmbH & Co KG, Rohnsweg – Göttingen – Germany Issue Nr. 1 of 2008 

of the 19 Year ISSN 0933-6885   

قاموس الموسيقا الحديث الجزء  األوؿ / الطبعة األولح مراجعة وتدقيؽ  (2008)مرىوف، مجيد  -28

 بيروت. –المؤسسة العربية لمدراسات والنشر  -حماـ، عبد الحميد وحداد، رامي 

 –العدد األوؿ  استخداـ الموسيقح في العالج النفسي المجمد الثالث والعشروف (2007)حداد، رامي  -29

 مجمة أبحاث اليرموؾ سمسمة العموـ اإلنسانية واالجتماعية.

   اإلشراؼ عمح رسائؿ الماجستير

توظيؼ اإليقاعات الشعبية الكويتية لرفع مستوى أداء التضاد اإليقاعي لطمبة  -سميرة بوىاف  2015

 المعيد العالي لمفنوف الموسيقية في دولة الكويت.
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نيات اليد اليمنح في أسموب العزؼ عمح الجيتار الكالسيكي والجيتار تق –سامر حداد  2014

 التوافؽ والتعارض. –الفالمنكو 

الصعوبات التي تواجو الدراس المبتدئ آللة البيانو في المراحؿ العمرية  –معتز حداد  2014

 المتقدمة.

الموسيقح في اتجاىات طمبة الدورات الموسيقية المسجميف في معاىد  –طارؽ البيطار  2014

 محافظة العاصمة عماف نحو متابعة دراستيـ لمموسيقح كتخصص في مرحمة البكالوريوس.

المضارب الطنينية كطريقة حديثة لتعميـ األشكاؿ اإليقاعية واألنماط المحنية  –عبداهلل المعاني  2014

  واإليقاعات البسيطة لألطفاؿ في مراحؿ التعميـ األساسي. 

واقع التعميـ الموسيقي المدرسي في مدارس التعميـ الخاص في العاصمة  -سحر العباس  2014

 عماف

منيج مقترح لتدريس اإليقاع الموسيقي لطمبة المرحمة االبتدائية المبكرة  -يوسؼ أبو عياش  2013

األساسي( اعتمادا عمح منيجي كارؿ أورؼ وجاؾ  الثالث -األوؿ في األردف )الصفوؼ 

  دالكروز. 

تفعيؿ برنامج دبمـو التربية الموسيقية في قسـ الفنوف الموسيقية في الجامعة  -اد محمد حم 2013

األردنية لتأىيؿ معمـ الصؼ لتدريس منياج الموسيقا واألناشيد لطمبة الصفوؼ الثالث األولح 

 .في مدارس األردف

تنادًا إلح عمح آلة العود اس الموسيقح العربية لتدريس ساللـ اقتراح منيج -طارؽ الجندي  2012

 .عمح آلة التشيمو الموسيقية المتبع في تدريس الساللـ المنيج

دراسة تقييمية لنتائج امتحاف طمبة البيانو لممستويات الخمس األولح في  -مناؿ أبو حساف  2012

مشرؼ  –" في األردف ABRSMامتحاف المجمس المشترؾ لممدارس الممكية لمموسيقي "

 / الجامعة األردنيةمنفرد

أىمية وجود مشرؼ تربية موسيقية لتطوير ميارات التدريس لدى معممي  -سامر زيتوف  2012

 / الجامعة األردنية منفردمشرؼ  –ومعممات الموسيقا في التعميـ الخاص )دراسة استطالعية( 
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اتجاىات طمبة المرحمة الثانوية في فمسطيف / محافظة بيت لحـ نحو دراسة  -حساـ سعد  2012

 / الجامعة األردنية منفردشرؼ م -الموسيقا 

فاعمية استخداـ آلة الفموت ذات المبسـ ) الريكوردر ( في تطوير ميارة  -أيمف عماري  2012

/ الجامعة  منفردمشرؼ  -القراءة الموسيقية الفورية لدى الطمبة في مدارس التعميـ الخاص 

 األردنية

طوير ميارات الغناء التقميدي لطمبة المرحمة أثر تعمـ القراءة الصولفائية في ت -ليندا حجازي  2012

 / الجامعة األردنية منفردمشرؼ  -األساسية العميا في مدارس التعيمـ الخاص 

عالقة الذكاء الموسيقي بالذكاء المغوي حسب نظرية ىاورد جاردنر  -شيريف أبو ديؿ   2012

ت في مدارس التعميـ سنوا 6إلح  5لمذكاءات المتعددة لدى الطمبة مف الفئة العمرية مف 

 / الجامعة األردنية منفردمشرؼ  -الخاص في محافظة العاصمة في األردف 

الميارات الديناميكية الصوتية في منياج جوف ثومبسوف في العزؼ عمح آلة  -أحمد القيسي  2012

 البيانو "دراسة تحميمية"

مشرؼ مشارؾ / جامعة  –الموسيقا الكنسية األرثوذوكسية في األردف -شوباف النمري  2010

 اليرموؾ

 الموسيقافي  هوالدكتوراتير لعديد مف رسائؿ الماجسامناقشة باإلضافة إلح 


