
 

 السيرة الذاتية

 هيثم سكرية  /أ.د

حاصل على الجائزة العالمية في التأليف السيمفوني في المسابقة  

 . 2019الدولية للموسيقى في صربيا 

تم تناول مسيرته الفنية وتحليل ألعماله السيمفونية في أطروحة  

، وفي العديد من 2019ي القاهرة  دكتوراه في أكاديمية الفنون ف

 . الماجستير واألبحاث المنشورةرسائل 

 

مؤلف وقائد أوركسترا أردني له العديد من المؤلفات األوركسترالية التي يتم تقديمها في المحافل  •

 الثقافية والفنية محليًا وإقليميًا وعالميًا. 

 / كلية الفنون والتصميم / الجامعة األردنية.  دكتورأستاذ  •

 أستاذ التأليف الموسيقي في قسم الفنون الموسيقية / كلية الفنون والتصميم / الجامعة األردنية.  •

 . 2017  – 2013رئيس قسم الفنون الموسيقية   •

األردنية  في كلية الفنون والتصميم في الجامعة    نائب العميد للدراسات العليا والشؤون األكاديمية •

2017 –  2018. 

حصل على درجة الدكتوراه في الفنون / قسم تأليف وقيادة من المعهد العالي للموسيقى أكاديمية   •

استخدام بعض  ، عنوان الرسالة )2011، سنة  بتقدير مرتبة الشرف األولىالفنون / القاهرة  

 (.السيمفوني األلحان الشعبية األردنية كأفكار بنائية لتأليف القصيد 

حصل على درجة الماجستير في الفنون / قسم تأليف وقيادة من المعهد العالي للموسيقى أكاديمية   •

الموسيقى البروجرامية عند كل  ، عنوان الرسالة )  2007، سنة  بتقدير امتيازالفنون / القاهرة  

 (  دراسة تحليلية مقارنة –من رفعت جرانة ويوسف خاشو 

الدراسات   • دبلوم  والقيادة    2005العليا عام  أنهى  التأليف  تأليف    –قسم  بتقدير عام تخصص 

 .امتياز، وتقدير تخصص امتياز

  1992تخرج من المعهد العالي للموسيقى وحصل على شهادة البكالوريوس في الموسيقى عام   •

 . وكان األول على دفعته بتقدير عام امتياز، وتقدير تخصص امتيازقسم التأليف والنظريات 



امتحان القيادة في الدورة التي تلقاها من الملحقية الثقافية األمريكية في َعـّمـان وبالتعاون  إجتاز   •

 .1993المعهد الوطني للموسيقى عام  –مع مؤسسة نور الحسين  

 . نيةاألوركسترا الوطنية األرد قائد ومؤسس  •

 

 الجوائز والتكريم:

 .2019المسابقة الدولية للموسيقى في صربيا الجائزة العالمية في التأليف السيمفوني في  .1

 عن مسرحية سالومي. –جائزة أفضل موسيقى تصويرية في مهرجان بترا العربي  .2

ــل عـمل متـكاـمل في مهرـجان األننـية األردني  .3 اـلي  أـقامـته رابـاة الفـنانين    –ـجائزة أفضــ

 األردنيين.   

ثالثة ( في مهرجان األننية األردنية  جائزة الملك عبدهللا الثاني لإلبداع ) الجائزة الثانية وال .4

 الثاني.

 حصد جميع الجوائز الكبرى الثالث في مهرجان أننية الافل العربي وهي:  .5

 الجائزة األولى ألفضل عمل عربي. •

 الجائزة األولى ألفضل عمل محلي. •

 الجائزة األولى ألفضل عمل من خالل تصويت الجمهور.  •

 ا العبدهللا المعظمة لفوز األردن في هيا المهرجان.ولقد نال شرف تكريم جاللة الملكة راني

في مجاالت االداب   2002-2001تكريم جاللة الملكة رانيا العبدهللا المعظمة لمبدعي عام   .6

 والثقافة والفنون. 

ـــهد الثـقافي األردني ومنـحه   .7 اني المعظم عن دوره في المشــ تكريم جالـلة المـلك عـبدهللا الـث

 .2003راسته العليا في القاهرة عام بعثة دراسية خاصة إلستكمال د 

تكريم دولة رئيس الوزراء األســـبل الســـيد فيصـــل الفايز للجهود المبيولة في احتفاالت   .8

المملكة بعيد ميالد جاللة الملك عبدهللا الثاني المعظم، حيث قام بتكوين أوركســـترا عربية  

 بقيادته لمرافقة نجوم الغناء العرب. 

ــترو أردني   تكريم دار األوبرا المصــرية .9 كواحد من مبدعي التأليف والقيادة، وكأول مايس

 يقود أوركسترا القاهرة السيمفوني.

ة في تونس   .10 ة العربـي يهبي ( في مهرجـان األننـي الجـائزة الكبرى ) جـائزة الميكروفون اـل

/ عن أننية " انتظار الماضـي " كلمات علي البتير  ونناء نادة العباـسي، وتلقى    2007

 جاللة الملك عبدهللا الثاني المعظم.تهنئة خاصة من 



تكريم أوركســترا قار الفلهارموني الســيمفوني عن القصــيد الســيمفوني "بترا" الي  تم   .11

كمؤلف عربي وحيد ضــمن    Marc Minkowskyتقديمه بقيادة القائد العالمي الفرنســي  

 برنامج سيمفوني عالمي يضم أعمال لتشايكوفسكي، برليوز.

ة في تونس  الجـائزة الكبرى ) جـائز .12 ة العربـي يهبي ( في مهرجـان األننـي ة الميكروفون اـل

 .عن أننية " قمراً أراكي " كأفضل عمل متكامل  2013

 عن مغناة بعنوان )القدس( 2015تكريم مهرجان األردن لإلعالم العربي   .13

 تكريم األمم المتحدة عن النشاطات التي تصب في خدمة المجتمع المحلي. .14

 .2015األردن لإلعالم العربي تكريم مهرجان  .15

 2016تكريم وزارة الثقافة من خالل زرع شجرة بأسمه في نابة اإلبداع،  .16

ة أردنـية في الفن    –تكريم ملتقى ـجدارا   .17 اـمات فنـي الـية تكريم ـق ــمن فـع افي، ضــ أم قيس الثـق

 .2019واإلبداع، 

ــوله على الجائزة العالمية في  .18 ــيمفوني في تكريم رئيس الجامعة األردنية لحص التأليف الس

 2019المسابقة الدولة 

تكريم وزارة الثقافة لحصــوله على الجائزة العالمية في التأليف الســيمفوني في المســابقة   .19

 .2019الدولة 

ــابقة الدولية  .20 ا للجنة الدولية للتحكيم في المس ــً تكريم رئيس الجامعة األردنية الختياره رئيس

 .2021للتأليف الموسيقي 

ــندو  ال .21 ــين لالبد تكريم صــ ــترا في االحتفال  اع والتحســ فو  عن تأليف وقيادة األوركســ

 .2021مئوية الدولة األردنية برعاية ملكية سامية الرسمي ل

 

 ألكاديمية والفنية:النشاطات ا

ــيقي للمســرز والتلفزيون   ــهد الثقافي األردني من خالل التأليف الموس ــاط الفني في المش تعدد النش

وكيلك ألحان وتوزيع األناني، باإلضـافة الى قيادة األوركسـترا، وحصـل على العديد من الجوائز  

 والتكريم.

حيث قام بالعزف على البيانو   ـشار  في فعاليات دار األوبرا المـصرية كعازف ومؤلف وقائد، •

حيث   2004في الكونـسيرت الموـسيقي الي  أقامته د. مـشيرة عيـسى على المـسرز الكبير ـسنة  

"، وشــار  كمؤلف حيث عزفت له أوركســترا القاهرة    475عزف فانتازيا موتســارت "   

سـترو  بقيادة الماي  2005السـيمفوني سـيمفونية " واد  رم " في مهرجان إتجاهات عربية عام  

بقيادة المايســترو المصــر  طار  مهران، وشــار     2006اإلنجليز  ســتيفن لويد  وفي عام  



ــترالـية   " حبيـتك أنا عـمان " في نفس   ــيرتو الكـمان واألننـية األوركســ كـقائد حـيث قدم كونشــ

 وقاد األوركسترا في أعمالـــه. 2007المهرجان عام 

ـسيمفونيته ) واد  رم ( ـضمن احتفالها بمرور عام على  قدمت له أوركـسترا عمان الـسيمفوني   •

 تأسيسها ضمن برنامج تضمن مؤلفات لتشايكوفسكي ومندلسون.

قدم كونـسيرت موـسيقي خاب بمؤلفاته بمـصاحبة أوركـسترا عمان الـسيمفوني بقيادته وبرعاية   •

ؤســــســــة  معالي وزيرة الثقافة، ووزيرة الســــياحة، وبدعم من وزارة الثقافة وأمانة عمان وم

االذاعة والتلفزيون. حيث تم تقديم أول ـسيمفونية أردنية في ـشكلها العالمي ومـضمونها العربي 

ترالي   عبية األردنية في العمل األوركـس تخدام بع  األلحان الـش وهويتها األردنية من خالل اـس

 وكيلك ادخال بع  اآلالت الشعبية األردنية، من خالل سيمفونية البتراء.

ه في • اـت دم مؤلـف ان األردن    ـق ام مهرـج ل خـت ك من  2008حـف ة رئيس الوزراء وذـل ة دوـل اـي ، برـع

وباألـشترا  مع أوركـسترا   2002خالل األوركـسترا الوطنية األردنية التي قام بتأـسيـسها ـسنة 

 دمشل السيمفوني.

ــمة للثقافة العربية   • ــار  في فعاليات عمان عاصــ من خالل مشــــروع إعادة تدوين    2002شــ

ــف ــيمفونية القدس ليوس ــل   س ــترا دمش ــوريا من خالل أوركس ــو، وتم تقديم العمل في س خاش

 .2003، 2002السيمفوني في أكثر من كونسيرت 

  –بمشــروع القصــيد الســيمفوني األردني    2009حاز على التفرغ اإلبداعي من وزارة الثقافة  •

 تعزيز للمدرسة القومية.

الفلهارموني الي  قدم له القصيد تؤدى أعماله في المحافل الثقافية والفنية مثل: أوركسترا قار  •

ــترا   ــيمفوني "البتراء"، وأوركس ــيمفوني "الغروب في   Greenالس التي قدمت له القصــيد الس

واد  رم" في ســازبورغ، باإلضــافة الى مجموعات ةالةية ورباعية تؤد  أعماله في مختلف 

 . 2012، 2011، 2010أنحاء العالم 

الماـضي العربية على مـسرز دار األوبرا الـسلاانية العمانية  قدم كونـسيرت لكالـسيكيات القرن   •

 .2013من خالل قيادة لألوركسترا المصرية 

قدّم كونسيرت خاب بمؤلفاته في بيروت بدعوة من كونسيرفتوار لبنان، حيث قاد األوركسترا   •

بيروت    اللبنانية الشر  عربية في أعماله، وبرعاية سعادة السفير األردني والملحل الثقافي في

 .2014في 

ــين،   • ــيقي الفلهارموني برعاية جاللة الملكة نور الحس ــباب العربي الموس ــار  في حفل الش ش

 .2017الي  نظمه المعهد الوطني للموسيقى، من خالل العمل السيمفوني الغنائي ) عمان( 



على المســــرز الرئيســــي من خالل نقابة    2017شــــار  في مهرجان جرث للثقافة والفنون   •

 األردنيين ، وذلك بقيادة األوركسترا في ليلة أردنية، وحصل على تكريم المهرجان. الفنانين

تم اختيار عمله الفني ) أنا أســـمي القدس ( في افتتاز مهرجان الفحيص في دورته الســـادســـة  •

ــرين   ــين بن عبدهللا ولي العهد   2017والعشـ ــارة( برعاية األمير الحسـ )األردن تاريخ وحضـ

 يم المهرجان.المعظم، وحصل على تكر

 12/2016/ 19المشاركة في كونسيرت القدس  •

مثّل األردن في األســــبوع الثقافي في الصــــين وقدّم ورشــــة عمل في الكونســــيرفتوار وقاد  •

  .2018أوركشترا شنغها  في مؤلفاته 

في الســاحة الرئيســية من خالل أوركســترا   2019شــار  في مهرجان جرث للثقافة والفنون   •

 دم مجموعة من أعماله األوركسترالية، وحصل على تكريم المهرجان.المعهد الوطني حيث ق

رز األوديون   • ة شـومان على مـس ـس قدم كونسـيرت بعنوان )ليلة أردنية سـيمفونية( برعاية مؤـس

 .2019ضمن فعاليات ليالي عمان الموسيقية 

شـــار  في كونســـيرت موســـيقي في صـــربيا من خالل مقاوعة ةالةية قام بأدائها عازفين   •

 .2020ين عالمي

شـار  في االحتفال الرسـمي لعيد االسـتقالل برعاية ملكية سـامية من خالل عمل سـيمفوني تم   •

 .2021تقديمه بقيادته 

ــبة يوم   • ــيقى في بلغراد بمناس ــار  في المهرجان الدولي للموس المؤلف العربي الوحيد الي  ش

 . 2021الموسيقى العالمي ضمن برنامج يضم مؤلفين عالميين 

بمناســبة مرور مئة عام على تأســيس الدولة تقديم كونســيرت خاب الحتفال الدولة االردنية   •

 .2021ني( را القاهرة السيمفومان السيمفوني وأوركستوبرعاية ملكية سامية )أوركستر ع

 

 ورش عمل:

 بعنوان: 2017ورشة عمل في جامعة لندن / قسم الدراسات العليا  .1

The Modernized Use of Oriental Modes (Maqamat) 

In Keyboard and Orchestral Composition 

A Practical Course on Oriental Modes (Maqamat) in the Oriental 

Music 

 بعنوان: 2018جمهورية الصين الشعبية  Zhejiangورشة عمل في كونسيرفتوار  .2



The Modernized Use of Oriental Modes (Maqamat) 

In Keyboard and Orchestral Composition 

 بعنوان: 2019ورشة عمل في دولة اإلمارات العربية / وزارة التربية والتعليم  .3

 العربية سبل تطوير الموسيقى 

 بعنوان: 2019ورشة عمل في دولة الكويت / المعهد العالي للموسيقى  .4

 سبل تطوير الموسيقى العربية 

 بعنوان: 2020ورشة عمل في دولة اإلمارات العربية / وزارة التربية والتعليم  .5

 علم الهارموني النغمي 

 بعنوان:   2020في دولة اإلمارات العربية / وزارة التربية والتعليم  ورشة عمل )أونالين(   .6

 المقامات الجريجورية 

ــة عمل )أونالين(   .7 ــعوديةفي ورشــ ،  2021جمعية الثقافة والفنون  /   المملكة العالبية الســ

 بعنوان:

 دمج علوم الموقى العالمية مع سحر الموسيقى العربية 

 

 االهتمامات البحثية:

 الموسيقية في مجال التأليف األوركسترالي وتاوير الموسيقى العربية الفنون  .1

 توةيل وتدوين الموروث الشعبي  .2

 الكتابة األوركسترالية المبنية على الموروث الشعبي كأفكار بنائية  .3

تسخير نظريات وعلوم الموسيقى العالمية من هارموني وتوزيع أوركسترالي في خدمة  .4

 ية الموسيقى العربية وتعزيز الهو

 التعمل في تحليل المقامات العربية ومحاولة تاوير نظرياتها من حيث األبعاد والتحوالت  .5

تحليل أعمال المؤلفين القوميين العرب اليين أخضعوا النظريات الغربية لخدمة وتاوير   .6

 الموسيقى العربية 

 استغالل قوالب التأليف العربية في الكتابة األوركسترالية  .7

 باليائقة الفنية في األردن والعمل على إبراز التنوع الثقافي للنسيج األردني اإلرتقاء   .8

 

 اللجان:

 2020رئيس لجنة التحكيم الدولية للمسابقة العالمية )صربيا(   .1

 2019عضو لجنة التحكيم الدولية للمسابقة العالمية )صربيا(   .2



 2019عضو هيئة تحرير مجلّة أفكار الصادرة عن وزارة الثقافة  .3

   2018عضو اللجنة الفنية لمشروع الموهبة في خدمة المجتمع لصندو  الملك عبدهللا الثاني للتنمية  .4

 2018عضو مجلس الجامعة ممثال عن كلية الفنون والتصميم   .5

رئيس لجنة اعتماد برنامج دبلوم جامعي متوسط / هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها   .6

2018 

 2018برنامج بكالوريوس / هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها رئيس لجنة اعتماد  .7

 2018- 2017رئيس لجنة الدراسات العليا في كلية الفنون والتصميم   .8

 2018- 2017رئيس لجنة الخاة الدراسية في كلية الفنون والتصميم   .9

 2018- 2017والتصميم رئيس لجنة التاوير وضبط معايير الجودة في كلية الفنون  .10

 2016/ 10/ 20عضو لجنة التفّرغ اإلبداعي / وزارة الثقافة   .11

 6/2016/ 19عضو لجنة تقييم برنامج التفّرغ اإلبداعي الثقافي األردني / وزارة الثقافة  .12

 2016زارة الثقافة لإلبداع عضو لجنة تقييم األعمال المرشحة لجوائز و .13

 2016- 2015سانية ممثال عن كلية الفنون والتصميم  عضو هيئة تحرير مجلة دراسات للعلوم اإلن .14

 2016-2015عضو لجنة الترقية في األكاديمية األردنية للموسيقى للعام  .15

 2016عضو لجنة الدراسات العليا والبحث العلمي في كلية الفنون والتصميم  .16

 2013األردنية لإلبداع  عضو عامل في الجمعية  .17

 1997األردنيين شعبة التأليف والتلحين عضو عامل في نقابة الفنانين  .18

 2016 – 2014عضو لجنة العضوية / نقابة الفنانين األردنيين  .19

 2016عضو لجنة تحكيم الحقل الفني الموسيقي لوزارة الثقافة  .20

 2016رئيس اللجنة الفنية لمؤتمر الفنون في محاربة التارف واإلرهاب  .21

ــرات األداء لمـناهج التربية الفنية  رئيس لجـنة   .22 تقييم اإلطار الـعام والـخاب ومـعايير ومؤشــ

 2020والموسيقية / المركز الوطني لتاوير المناهج 

 

 المؤتمرات:

 2015مؤتمر ومهرجان الموسيقى العربية / القاهرة   .1

 2015/ 20/3- 14 مؤتمر ومهرجان الموسيقى الكويتي األول .2

 2018التعليمية / اإلمارات ملتقى المواد  .3

 2018األسبوع الثقافي / الصين   .4

 2019مؤتمر ومهرجان الموسيقى الكويتي الثالث  .5



 2019مؤتمر ومهرجان الموسيقى العربية / القاهرة   .6

 2020ملتقى المواد التعليمية / اإلمارات  .7

 

 الدورات:

 2016  (Moodle)إجراء االختبارات من خالل نظام المودل  .1

 2015التعليم األلكتروني في الجامعة األردنية    .2

 26 /8 /2017 (Moodle)استخدامات نظام  .3

 نتاجات التعلّم الخاصة بالبرامج األكاديمية   .4

التعليم األلكتروني المتقدم: استخدام أنظمة اإلستجابة الصفية )كلكرز( واألجهزة اليكية   .5

 في التدريس.

 Ethics of teaching From A 2020أخالقيات التدريس من منظور تابيقي   .6

Practical Perspective 

 Strategic and Operational Planning  الخاة االستراتيجية والتشغيلية .7

  Responsible Conduct of Research السلو  المسؤول إلجراء األبحاث العلمية .8

 Patents and Intellectual Properties براءات االختراع وتسجيل الملكية الفكرية .9

 Management and Leadership Skills 2019-2020 مهارات اإلدارة والقيادة .10

 Scientific research skills 2020 مهارات البحث العلمي .11

بأمن  ا .12 السيبرانيلتوعية  الفضاء  في   Information Security  200  المعلومات 

Awareness in Cyberspace 

 مشاريع مدعومة:

 بدعم من وزارة الثقافة.  2009إعادة تدوين وتوةيل سيمفونية القدس  .1

بدعم من عمادة البحث العلمي/    2013إعادة تدوين وتوةيل سيمفونية الثورة العربية الكبرى   .2

 الجامعة األردنية. 

تصميم خوارزميات في التأليف الموسيقي من أجل تاوير المرافقة األوتوماتيكية لالرتجال  .3

 بدعم من عمادة البحث العلمي / الجامعة األردنية.   2014الغنائي العربي 

بدعم    2016إعادة تدوين وتوةيل العمل األوركسترالي ألحان من األردن ليوسف خاشو   .4

 األردنية. من عمادة البحث العلمي / الجامعة 



السماء  .5 )أوراتوريو  المتاّرف  الفكر  لمحاربة  األوركسترالي  التأليف  فنون  استخدام 

 2018بدعم من عمادة البحث العلمي / الجامعة األردنية  -واألرض( 

 األبحاث المنشورة:

دراسة تحليلية للتآلفات المبنية على درجات المقامات العربية )الخالية من ثالث  بحث بعنوان:   .1

، العلوم االنسانية واالجتماعية،  39مجلة دراسات / الجامعة األردنية، المجلد رقم    -(  أرباع البعد

 . 2012، تشرين األول، 3العدد 

تغيير مقامية األلحان الشعبية في الكتابة األوركسترالية عند المؤلفين العرب  بحث بعنوان:   .2

نون / جامعة اليرمو ، المجلة األردنية  المجلة األردنية للف    -  يوسف خاشو نموذجا    –القوميين  

 . 2013 , 199 – 218، 2، عدد 6للفنون، مجلد 

مجلة دراسات / الجامعة األردنية،   -  السيمفونية التصويرية عند يوسف خاشوبحث بعنوان:  .3

 .2014، 1، ملحل 41المجلد 

األردنية،    مجلة دراسات / الجامعة  -   المقامات في األغنية العربية المعاصرةبحث بعنوان:   .4

 .2014، 1، ملحل 41المجلد 

بعنوان:   .5 العربية  بحث  اآللي  التأليف  لقوالب  األوركسترالية  إنموذج  –الكتابة   –   السماعي 

 . 2014، 11، ملحل 28جامعة النجاز، مجلة جامعة النجاز لألبحاث، المجلد 

الث أرباع أسماء مقترحة لجميع مسافات المقامات العربية التي تحتوي على ثبحث بعنوان:  .6

 2014، 1، ملحل 41مجلة دراسات / الجامعة األردنية،المجلد  -، البُعد

  الحركة األولى من سيمفونية الحسين بن علي ليوسف خاشو، دراسة تحليلية بحث بعنوان:   .7

 .2019، 2، العدد 12المجلة األردنية للفنون / جامعة اليرمو ، المجلد  –

بعنوان:   .8 الدرامي في  بحث  الثانية من سيمفونية الحسين بن علي ليوسف  العنصر  الحركة 

 2019المجلة األردنية للفنون / جامعة اليرمو ، قبول بالنشر  - خاشو، دراسة تحليلية

الحركة الثالثة    -التصوير الدرامي في األعمال السيمفونية عند المؤلفين العرب  بحث بعنوان:   .9

مجلة دراسات / الجامعة األردنية،    - ا من سيمفونية الحسين بن علي ليوسف خاشو إنموذج  

 . 2019قبول بالنشر، 

أساليب التصوير السردي والوصفي في الحركة الرابعة من سيمفونية الحسين    بحث بعنوان: .10

 . 2019، مجلة دراسات / الجامعة األردنية، قبول بالنشر، بن علي ليوسف خاشو
 

   براءات اإلختراع:

 . 2014/ 1/ 570لوطنية: رقم إيداع إبتكار مقام جديد مسجل بالمكتبة ا



 الكتب:

حصل على   .2019/2/725تأليف كتاب بعنوان )علم الهارموني النغمي( مسجل بالمكتبة الوطنية: رقم إيداع 

 صفة الكتاب المتميز ضمن تحكيم الجامعة األردنية.

 أهم األعمال:

 الثورة العربية الكبرى: القصيد السيمفوني  .1

 The Hashemite Kingdom of Jordan Symphonic Poem 

 هاشمي  أمير ميالدالقصيد السيمفوني:  .2

The Birth of Hashemite Prince 

 المتتالية الشعبية األردنية  .3

 Jordanian Folk Suite  

 مرثية الحسينالقصيد السيمفوني:  .4

 Lament King Hussein Symphonic Poem 

 الفجر الجديدالقصيد السيمفوني:  .5

The New Dawn 

 " ملك وملكةسيمفونية " .6

King and Queen Symphony 

 القصيد السيمفوني "الشرو  واد  رم" .7

Sunrise in Wadi Rum Symphonic Poem 

 القصيد السيمفوني " الغروب في واد  رم " .8

Sunset in Wadi Rum Symphonic Poem 

 القصيد السيمفوني  "البتراء"  .9

Petra Symphonic Poem 

 كونشيرتو الكمان في سلم دو الصغير. .10

Violin Concerto in C minor 

 روندو لألوركسترا بعنوان الفيروز .11

Rondo for Orchestra (Al – Fairouz) 

 Salomeسالومي   .12

 ةالةي الكالرينيت والبانو والكنترباب. .13

 وس الشمالسماعي لألوركسترا بعنوان عر .14



Sama'e for Orchestra (Arous Al-Shamal 

 األننية األوركسترالية حبيتك عّمان .15

Orchestral Song (I Love You Amman) 

 فوجات للبيانو 3  .16

 أوراتوريو بعنوان )السماء واألرض( .17

Oratorio Earth & Sky 

 عشرات األناني لفنانين أردنيين وعرب  .18

 





 


