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 : التحصيل العلمي 

  

  ٍْٜذح جالىح اىَينح ساّٞا اىؼثذهللا  –دمر٘سآ فٜ اىؼيً٘ اىَ٘عٞقٞح، ذخصص غْاء ػشت

اىَ٘ؽخ ٗاىَ٘اه اىغثاػٜ فٜ ع٘سٝا ٗىثْاُ .  5002ىثْاُ  –جاٍؼح اىشٗح اىقذط  -

 .دساعح ذذيٞيٞح ٍقاسّح

  ىثْاُ  -اىقذط جاٍؼح اىشٗح اىشٗح - تؼثح جاٍؼح اىٞشٍ٘ك –ٍاجغرٞش ػيً٘ ٍ٘عٞقٞح

 .اج اىَ٘عٞقٞح فٜ األسدُذٞػيٚ اى ٗأثشٓ,ٍٖشجاُ جشػ . 5992

  ً5991لبنان  -جامعة الروح القدس  -دبلوم عالً فً الغناء الشرق. 

 5911 -جامعة الٌرموك  – بكالورٌوس موسٌقا. 

  

 :والعملية الخبرات العلمية

  4/9/5151عمٌد كلٌة الفنون والتصمٌم، الجامعة االردنٌة 

  9/5152 – 9/9/5155نائب عمٌد كلٌة الفنون والتصمٌم، الجامعة االردنٌة. 

 ،9/9/5151رئٌس قسم الفنون الموسٌقٌة، كلٌة الفنون والتصمٌم، الجامعة االردنٌة – 
9/5152. 

 ً55/5119الجامعة االردنٌة من -مساعد عمٌد شؤون الطلبة للنشاط الثقافً والفن-
11/2011 

 ٞ55/5055قٞح، ميٞح اىفُْ٘ ٗاىرصٌَٞ، اىجاٍؼح االسدّٞح،سئٞظ قغٌ اىفُْ٘ اىَ٘ع - 

9/5052 

  55/6/5056 - 6/5055اىجاٍؼح االسدّٞح ٍِ  -اعرار ٍؾاسك قغٌ اىفُْ٘ اىَ٘عٞقٞح. 

  5111 -5111استاذ مساعد قسم الموسٌقا، كلٌة الفنون، جامعة الٌرموك. 

  5002 -5992ميٞح اىفُْ٘ جاٍؼح اىٞشٍ٘ك  -ٍذسط قغٌ اىَ٘عٞقا. 

  5009اىجاٍؼح األسدّٞح / ميٞح اىفُْ٘ ٗاىرصٌَٞ  -سئٞظ ىجْح اىذساعاخ اىؼيٞا - 

5052. 

  5152و  5151االردنٌة  الجامعةممثل كلٌة الفنون والتصمٌم فً مجلس. 

  اىجاٍؼح األسدّٞح ٍْز   -قغٌ اىفُْ٘ اىَ٘عٞقٞح  -ٍؾشف ٍْٗاقؼ سعائو اىَاجغرٞش

 .االُ - 5055

 الى االن. 5991من عام  ً األكادٌمٌة األردنٌة للموسٌقامحاضر غٌر متفرغ ف 

 5055اىٚ  5005ٍِ ػاً  .ٍذاضش غٞش ٍرفشؽ فٜ اىَؼٖذ اى٘طْٜ ىيَ٘عٞقا. 

  الموسٌقا جامعة الٌرموك. ًالماجستٌر فعضو لجان مناقشة رسائل 

  5155- 5112مؤسس ورئٌس المنتدى االردنً للموسٌقا منذ التأسٌس. 

  5155-5112الموسٌقا والغناء الصوفً، عمان من عام مدٌر مهرجان. 

  5112مشرف ومدرب جوقة الغناء العربً، المعهد الوطنً للموسٌقا من عام - 
5155 

  ّٜ5050 - 5009ػض٘ ٍشمض االّراج اىَ٘عٞقٜ اىريفضُٝ٘ االسد. 

 االن الى 5111عام  من العربً للموسٌقا المجمع -والتراث  الدراسات لجنة عضو. 



  5055 - 5002ٍٖشجاُ االغْٞح االسدّٞح اىشاتغ دٗسج  -ػض٘ ىجْح اىرذنٌٞ اىؼشتٞح 

 عضو لجنة تحكٌم برنامج STAR CLUB –  5114لبنان. 

  ً5991اعداد وتقدٌم البرنامج التلفزٌونً " أمسٌات طربٌة " إنتاج التلفزٌون األردن. 

 واالغانً الوطنٌة أهمها: عشقنا، اطمنً، عمان،  تلحٌن وغناء العدٌد من االوبرٌتات
مغناة قبلة االرواح، بدون القدس، اوبرٌت  أردن، احبه، فلسطٌن، ماذا بغزة ٌا ابً،

 وغٌرها الكثٌر. فارس العلٌاء،
 

 االبحاث المنشورة:

 ٜ6102، أعي٘ب ٍقرشح ىشفغ ٍغر٘ٙ أداء اىطاىة فٜ ٍادج اىغْاء اىؼشت . 

 6102، ذؾشِٝ االٗه ذشمٞثح ٍقاٍٞح ٍثرنشج غٞش ٍأى٘فح ٍِ فصٞيح اىنشد. 

  اىؼيً٘ اإلّغاّٞح  :، ٍجيح دساعاخ اىغْاء اىؼشتٜ االسذجاىٜطشٝقح ٍقرشدح ىرذسٝظ

 . 6102اَب  ، ٗاالجرَاػٞح

 اىثقافٞح ٗاىَْٖٞح ّذ٘ اىرشتٞح اىَ٘عٞقٞح ٍِ ٗجٖح ّظش طيثح اىفُْ٘ اىَ٘عٞقٞح  اإلذجإاخ

 . 6102 ، اىؼيً٘ اإلّغاّٞح ٗاالجرَاػٞح :، ٍجيح دساعاخ فٜ اىجاٍؼح االسدّٞح

  :أعَاء ٍقرشدح ىجَٞغ ٍغافاخ اىَقاٍاخ اىؼشتٞح اىرٜ ذذر٘ٛ ػيٚ ثالثح أستاع اىثُؼذ

 .ٍجيح دساعاخ 6104 ؽثاط ،دساعح ذذيٞيٞح

 اىؼيً٘ اإلّغاّٞح ٗاالجرَاػٞح :، ٍجيح دساعاخ اىَقاٍاخ فٜ األغْٞح اىؼشتٞح اىَؼاصشج ، 

 . 6104ماُّ٘ اىثاّٜ 

  ذغٞٞش ٍقاٍٞح األىذاُ اىؾؼثٞح فٜ اىنراتح األٗسمغرشاىٞح ػْذ اىَؤىفِٞ اىؼشب اىقٍِ٘ٞٞ ٍا

 . 6102 ، ٝ٘عف خاؽ٘ إَّ٘رجا   -تِٞ اىرط٘ٝش ٗاىرؾ٘ٝٔ 

  اعرؾؼاس األصٍاُ ٍِ خاله األغاّٜ ٗاألىذاُ فٜ ٍْطقح تالد اىؾاً ٍٗصش تِٞ اىْصف

اىؼيً٘  :، ٍجيح دساعاخاىثاّٜ ىيقشُ اىراعغ ػؾش ٗاىْصف األٗه ٍِ اىقشُ اىؼؾشِٝ

 . 6106 ماُّ٘ اىثاّٜ ، اإلّغاّٞح ٗاالجرَاػٞح

 ، ٛاىَ٘اه اىؾشقاٗٛ اىغثؼاٗٛ مأدذ أؽناه االسذجاه فٜ اىرشاز اىَ٘عٞقٜ اىغ٘س 

6100. 

  6100اىزائقح اىَ٘عٞقٞح،  ذَ٘ص ٗاقغ اىرشتٞح اىَ٘عٞقٞح فٜ االسدُ ٗاثشٕا فٜ سفغ . 

 

 :األعمال الفنية ألغراض الترقية 

 

  ٌ6101، ماُّ٘ اىثاّٜ اىرشقٞح ألغشاضقصٞذج ص٘فٞح "ّادد ٍط٘قح" ػَو فْٜ ٍذن . 

  ٌماُّ٘ اىرشقٞح ألغشاضقصٞذج ص٘فٞح "رمشذل ال اّٜ ّغٞرل ىَذح" ػَو فْٜ ٍذن ،

 . 6101اىثاّٜ 

  ماُّ٘ اىرشقٞح ألغشاض" ػَو فْٜ ٍذنٌ ٍريقٜقصٞذج ص٘فٞح "قيثٜ ٝذذثْٜ تاّل ،

 . 6101اىثاّٜ 

  ٌماُّ٘ اىثاّٜ اىرشقٞح ألغشاضقصٞذج ص٘فٞح "ٕ٘ اىذة فاعيٌ تاىذؾا" ػَو فْٜ ٍذن ،

6101 . 

 6101، ماُّ٘ اىثاّٜ قصٞذج "صدّٜ تفشط اىذة" ػَو فْٜ ٍذنٌ الغشاض اىرشقٞح . 



 Jordan Song ماُّ٘ اىثاّٜ قصٞذج "اسدُ" ػَو فْٜ ٍذنٌ الغشاض اىرشقٞح ،

6101. 

 Jerusalem Song,  ، ٍغْاج قثيح االسٗاح "اىقذط" ػَو فْٜ ٍذنٌ الغشاض اىرشقٞح

 .6112، ماُّ٘ اىثاّٜ اىي٘دح االٗىٚ

 Jerusalem Song  ٍغْاج قثيح االسٗاح "اىقذط" ػَو فْٜ ٍذنٌ الغشاض اىرشقٞح

 .6112ُّ٘ اىثاّٜ ، مااىي٘دح اىثاّٞح

 Jerusalem Song  ٍغْاج قثيح االسٗاح "اىقذط" ػَو فْٜ ٍذنٌ الغشاض اىرشقٞح

 .6112، ماُّ٘ اىثاّٜ اىي٘دح اىشاتؼح

 Jerusalem Song  ٍغْاج قثيح االسٗاح "اىقذط" ػَو فْٜ ٍذنٌ الغشاض اىرشقٞح

 .6112، ماُّ٘ اىثاّٜ اىي٘دح اىثاىثح

 ٍجيح دساعاخ: اىؼيً٘  ثٜ فٜ األسدُ دساعح ذذيٞيٞحاىٖجْٜٞ ادذ ق٘اىة اىغْاء اىؾؼ ،

 .6112، ماُّ٘ اىثاّٜ  اإلّغاّٞح ٗاالجرَاػٞح

  ّٜ6102قصٞذج ال ذغٜء اىظِ تٜ، ػَو فْٜ ٍذنٌ ألغشاض اىرشقٞح ، ماُّ٘ اىثا . 

  ّٜ6102قصٞذج اترغٌ، ػَو فْٜ ٍذنٌ ألغشاض اىرشقٞح، ماُّ٘ اىثا . 

  ّٜ6102قصٞذج قذسٛ، ػَو فْٜ ٍذنٌ ألغشاض اىرشقٞح، ماُّ٘ اىثا . 

  ّٜ6102قصٞذج اُ االٗاُ، ػَو فْٜ ٍذنٌ الغشاض اىرشقٞح، ماُّ٘ اىثا . 

  ّٜ6102قصٞذج ٝا اخد ٍنح، ػَو فْٜ ٍذنٌ الغشاض اىرشقٞح، ماُّ٘ اىثا . 

  

 :المؤتمرات وورش العمل

  5152القاهرة دار االوبرا  -مؤتمر الموسٌقا العربٌة 

  5155مؤتمر الموسٌقا العربٌة، القاهرة. 

  5151مؤتمر الموسٌقا العربٌة، القاهرة. 

 5119عمان   مؤتمر المجمع العربً للموسٌقا. 

 دار االوبرا القاهرة. 5111العربٌة الحادي عشر  مؤتمر الموسٌقا 

 5112الجزائر للموسٌقا العربً المجمع مؤتمر. 

 5111لندن  -الغناء العربً مؤتمر. 

 ً5111الٌونان  -ورشة عمل عن الغناء العرب. 

 5119-5111-5112- 5111العربٌة التاسع دار االوبرا القاهرة  مؤتمر الموسٌقا-
5151. 

 ،5151مؤتمر الرحابنة ، جامعة الروح القدس الكسلٌك لبنان. 

  

 :االنجازات الفنية

 .اىذٗىٞح ٍؤعغح فيغطِٞ/  5056جائضج فْاُ اىؼاً 



  عمل غنائً متكامل مهرجان االغنٌة العربٌة، جامعة الدول  ألحسنالجائزة الكبرى
 ، تونس.5152العربٌة " للعمل ال تسًء الظن بً"، 

 مهرجان بترا  ألحسن عمل غنائً متكامل فً الجائزة الكبرى حاصل على
 .5111عام  " آن األوان " والذي أقٌم فً عمان ألغنٌةعن لحنه  األردنٌة لألغنٌة

  ًم، مهرجان االغنٌة االردنٌة 5115 الموسٌقً لألبداعجائزة الملك عبدهللا الثان
 االول.

 بجائزة افضل  5992األول  مهرجان األغنٌة األردنٌة فً بالمركز األول فاز
 وأداء. صوت

  األردنٌٌن األول عن شعبة العزف والغناء فً دورته  الفنانٌنفاز بعضوٌة مجلس نقابة
 .5999-5992االولى 

 

 :االصدارات الموسيقية 
  "5151عمل غنائً من الحانه  55البوم "أعز االلحان. 

 .) عشرة اسطوانات للغناء العربً التقلٌدي ) من الحفالت الحٌة 

 .اسطوانة للموشحات المشرقٌة 

 .اسطوانة قصائد للوطن 

  وهابٌات، جاز عبد الوهاب (.5، طرب5اسطوانات ) طرب  4طربٌة مختارات ، 

  اسطوانة مغناة قبلة االرواح ) غناء غادة رجب، غادة العباسً، اٌمن تٌسٌر، منتصر
 حبٌب، بمناسبة القدس عاصمة الثقافة العربٌة(.

 5151قصٌدة بدون القدس ال ٌرسو سالم، شعر معالً د. منذر المصري. 

 

 

 ةكتب قيد الطباع

 اىذٞاج اىَ٘عٞقٞح فٜ ع٘سٝا فٜ اىْصف االٗه ٍِ اىقشُ اىؼؾشِٝ مراب ذذد اىطثاػح. 

 .الحٌاة الموسٌقٌة فً لبنان فً النصف االول من القرن العشرٌن كتاب تحت الطباعة 

 أغاّٜ اىؼشط فٜ اىشٝف االسدّٜ مراب ذذد اىطثاػح. 

 ٍقاٍاخ اىَ٘عٞقٚ اىؼشتٞح 

 

  :الغنائية التي شارك بها الفنان تيسيرأهم المهرجات والحفالت  

 
    6102ٍٖشجاُ ٍ٘اصِٝ اىَغشب 

  6104ٍٖشجاُ ٍٗؤذَش اىَ٘عٞقٚ األٗه اىن٘ٝد 

     م3102الجزائر  –قسنطٌنة  –مهرجان االنشاد. 



   م3102الكوٌت  –حفل المعهد العالً للموسٌقا. 
  م3102الكوٌت  –حفل دار االثار االسالمٌة. 
  م3102القاهرة  –دار االوبرا  –الموسٌقا العربٌة مهرجان ومؤتمر. 
  األردن،  –مهرجان جرش للثقافة والفنون فً الدورة الثامنة والعشرون، جرش

 .م3102
 تونس   – مهرجان األغنٌة العربٌة ألتحاد اإلذاعات العربٌة فً الدورة السادسة عشر

3102. 
  م3102األردن  –مهرجان "عمان جاز" الثانً، عمان. 
  األردن –م، عمان 3102مهرجان األناشٌد والتراتٌل الروحٌة األول. 
  3102ُعمان  –حفل دار األوبرا السلطانٌة ، مسقط. 

 ،م3103الدوحة  -قطر  مهرجان الموسٌقا الشرقٌة األول. 
  م3100األردن  –مهرجان الغناء الصوفً الثانً، عمان. 
  م3101الهند  –مهرجان راجستان للغناء الصوفً، راجستان. 
  م3101مصر  -مؤتمر ومهرجان الموسٌقً العربٌة دار األوبرا المصرٌة، القاهرة. 

  م3112المغرب  -مهرجان موازٌن، الرباط. 
  م3112األردن  –مهرجان الغناء الصوفً الثانً، عمان. 
  م3112األردن  –حفل ختام مؤتمر المجمع العربً للموسٌقى، عمان. 
  م3112األردن  –جرش والفنون،  للثقافةمهرجان جرش.  
  م3112األردن  –مهرجان الغناء الصوفً األول، عمان. 
 سورٌا  –حفل جاز عبد الوهاب، دار األوبرا، دمشق    ،مهرجانات دار األسد الغنائٌة

 .م3112

 إحٌاء ذكرى عبد الوهاب وعبد الحلٌم لتلفزٌون ART  م3112مصر  –، القاهرة. 

  ،م3112البحرٌن  –المنامة مهرجان البحرٌن الدولً للموسٌقى. 
  م3112عمان  –مهرجان جرش للثقافة والفنون واآلداب، جرش. 
  ًم3112لبنان –مهرجان نٌحا للغناء العربً، بلدة نٌحا فً البقاع اللبنان. 
  م3112عمان  –مهرجان جرش للثقافة والفنون، جرش. 
  م3110األردن  –مهرجان األغنٌة األردنٌة الثانً، عمان. 
 م3111األردن  –ترا لألغنٌة األردنٌة األول، عمان مهرجان ب. 
  م0222األردن  -مهرجان شبٌب للثقافة والفنون، الزرقاء. 

  م0222فلسطٌن  –مهرجان القدس "ٌبوس" للموسٌقا العربٌة ، القدس. 
  م0222األردن  -مهرجان الفحٌص، الفحٌص. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 :األمسيات الطربية الخاصة

 7102حفم حاول تفتكروي  -

 7102افتتاح مهرجان جرش  -

  7102حفم أعس األنحان انمدرج انروماوي عمان /  -

 7102مهرجان مىازيه  -

 7102مهرجان انكىيت نهمىسيقا  -

األردن  –ما ٌطلبه المستمعون" بمصاحبة جوقة بٌت الموسٌقا للغناء العربً، عمان "  -

 .م3102

 .7107حفم دار األوبرا انسهطاوية  -

 –الروحٌة" أمسٌة من الغناء الصوفً، مركز الحسٌن الثقافً، عمان األناشٌد والتراتٌل " -

 .م3102األردن 

مع المطربة المغربٌة كرٌمة الصقلً، القصر الثقافً  باالشتراك  " رجعت لٌالً زمان" -

 .م3103الملكً، 

 .3103فلسطٌن  –مهرجان الطرب فً قدس العرب  -

مع المطربة المغربٌة فردوس، مركز الحسٌن الثقافً،  باالشتراكقصٌدة ومونولوج" " -

 .م3103

مع المطربة المغربٌة فدوي المالكً، مركز الحسٌن الثقافً،  باالشتراك  " أحلى األلحان" -

 .م3100األردن  –عمان 

 –مع المطربة المغربٌة فردوس مركز الحسٌن الثقافً، عمان  باالشتراكدٌالوج مونولوح" " -

 .م3101األردن 

 .م3101األردن  –جمل ما لُحن من قصائد نزار قبانً" مركز الحسٌن الثقافً، عمان أ" -



 –أغانً سٌد دروٌش" بمصاحبة جوقة الغناء العربً للمعهد الوطنً للموسٌقى، عمان " -

 .م3112األردن 

أغانً فرٌد األطرش" أمٌر الغناء ، بمصاحبة جوقة الغناء العربً للمعهد الوطنً " -

 .م3112األردن  –للموسٌقى، عمان 

أصوات من غزة" من حفل التضامن مع األهل فً غزة خالل العدوان اإلسرائٌلً على " -

 .م3112مدٌنة غزة، عمان األردن 

 .م3112سورٌا  –فً تكرٌم الموسٌقار ممد الموجً" دار األسد للثقافة والفنون، دمشق " -

األردن  –من الغناء الصوفً" ضمن فعالٌات مهرجان جرش للثقافة والفنون، عمان  لٌلة" -

 .م3112

األردن  –فٌروزٌات" بمصاحبة جوقة الغناء العربً للمعهد الوطنً للموسٌقى، عمان " -

 .م3112

بمصاحبة جوقة الغناء العربً للمعهد الوطنً للموسٌقى، عمان   "أمسٌة الموشحات والقدود" -

 .م3112

 .م3112األردن  –نً عبد الحلٌم األوركسترالٌة" مركز الحسٌن الثقافً، عمان أغا" -

 –أغانً ودٌع الصافً" بمصاحبة جوقة الغناء العربً للمعهد الوطنً للموسٌقى، عمان " -

 .م3112األردن 

 –فً ذكرى أسمهان" بمصاحبة جوقة الغناء العربً للمعهد الوطنً للموسٌقى، عمان " -

 .م3112األردن 

 –ئق نغم لٌلً مراد" بمصاحبة جوقة الغناء العربً للمعهد الوطنً للموسٌقى، عمان حدا" -

 .م3112األردن 

 .م3112األردن  –جاز عبد الوهاب" مركز الحسٌن الثقافً ، عمان " -

 .م0222األردن  –المركز الثقافً الملكً، عمان   ،"ٌا وابور قولً راٌح على فٌن" -

 .0222وهابٌات" " -

 .م0222األردن  –المركز الثقافً الملكً، عمان  أمسٌة طرب" ،" -

 



 

 

 

 :لمعرفة المزٌد عن الفنان د. أٌمن تٌسٌر ٌمكنكم زٌارة الروابط اإللكترونٌة التالٌة

 

 www.aymantayseer.com :الموقع اإللكترونً

  / Facebookالصفحة اإللكترونٌة

https://www.facebook.com/pages/Ayman-

Tayseer/247798102010379?ref=hl 

 

 :وصالت لبعض الحفالت الفنٌة من الٌوتٌوب

https://soundcloud.com/khalidnatour/lahrtkfyeaqo 

http://www.youtube.com/watch?v=j874d5KE2KQ 

http://www.youtube.com/watch?v=aL1uqg0Ae-E 

http://www.youtube.com/watch?v=5mJTJ7UxbHE 

http://www.youtube.com/watch?v=vKzzokA09AI 

http://www.youtube.com/watch?v=HIwSWJ2w8uQ 

http://www.youtube.com/watch?v=Vhy4qAeruVQ&list=PLE84708935A0

EAC43 

http://www.youtube.com/watch?v=jaH-tAAD2vE 

 :بعض المقابالت التلفزٌونٌة

http://www.aymantayseer.com/
https://www.facebook.com/pages/Ayman-Tayseer/247798102010379?ref=hl
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http://www.youtube.com/watch?v=_ADbMftpwKI 

http://www.youtube.com/watch?v=7gUdVvOz-_8 

http://www.youtube.com/watch?v=_ADbMftpwKI
http://www.youtube.com/watch?v=_ADbMftpwKI
http://www.youtube.com/watch?v=7gUdVvOz-_8
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