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 .األردف، عجموفالوىادنو ث لمبنيف/ ،يالفرع األدب الثانوية العامة، بتقدير )جيد جدًا(شيادة الدراسة  1995
عمػاف  -األكاديمية األردنية لمموسيقى  -درجة البكالوريوس في العموـ الموسيقية، بتقدير )جيد جدًا(  2000 - 1996
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 :الدكتوراه اطروحةعنوان وملخص 
 إلػػى اسػػتناداً  األردف فػػي األساسػػية المرحمػػة طمبػة لػػد  االجتمػػاعي التفاعػػؿ ميػػارال لتنميػة مقترحػػة تربويػػة أسػػس عنااناا اروين:اا  

 .الموسيقية التربية في أورؼ كارؿ منيجية
 األردف فػػي األساسػػية المرحمػػة طمبػػة لػػد  االجتمػػاعي التفاعػػؿ ميػػارال لتنميػػة تربويػػة أسػػس اقتػػراح إلػػى الدراسػػة ىػػدفل الممخاا  

ف. الموسػيقية التربيػة فػي أورؼ كػارؿ منيجيػة إلى استناداً   لممرحمػة الموسػيقية التربيػة ومعممػال معممػي جميػ  مػف الدراسػة أفػراد تكػون
ـن  الدراسػة بيانػال ولجمػ . ومعممػة معممػاً ( 350) عػددىـ والبػال  األردف، فػي والخاصػة الحكوميػة المػدارس فػي العامميف األساسية  تػ
 .فقرة( 50) مف تكونل استبانة، تطوير
 أفػػراد نظػػر وجيػػة مػػف االجتمػػاعي التفاعػػؿ لميػػارال األردف فػػي األساسػػية المرحمػػة طمبػػة ممارسػػة درجػػة أف الدراسػػة نتػػائ  أظيػػرل
 درجػػة وأف المنخف ػػة  والدرجػػة المتوسػػطة الدرجػػة بػػيف الدراسػػة أداة فقػػرال جميػػ  وكانػػلمنخف ػػة،  كانػػل عػػاـ نحػػو   عمػػى الدراسػػة
 كانل عاـ نحو   عمى الدراسة أفراد نظر وجية مف األردف في األساسية المرحمة طمبة لد  االجتماعي التفاعؿ ميارال تنمية أىمية
 بػػيف الفػػروؽ لمتوسػػطال إحصػػائية داللػػة ذال فػػروؽ وجػػود إلػػى النتػػائ  أشػػارل كمػػا. مرتفعػػة الفقػػرال جميػػ  درجػػة وكانػػل، مرتفعػػة
 الدراسػة توصػمل السػابقة، النتػائ  عمػى وبنػا ً . األىميػة ُبعػد لصػال  الفػروؽ وكانػل الدراسػة، أداة فقػرال جميػ  عنػد واألىمية الواق 
 وزارة الدراسػة توصػي عميػو وبنػا ً . والفمسػفية واالجتماعيػة والنفسػية التعميميػة كاألسػس ،المقترحػة التربويػة األسػس مػف مجموعػة إلى

 .المقترحة التربوية األسس بتبني األردنية والتعميـ التربية
 

  العمل والخبرات:
 الجامعة األردنية. –محا ر متفرغ في قسـ الفنوف الموسيقية بكمية الفنوف والتصميـ  حتى اآلف – 2022
 .وزارة التربية والتعميـ –تخصص التربية الموسيقية  –مشرؼ تربوي  2022 - 2022
 الجامعة األردنية. –قسـ الفنوف الموسيقية بكمية الفنوف والتصميـ محا ر غير متفرغ في  2022 – 2017
 .محا ر متفرغ في األكاديمية األردنية لمموسيقى 2017 - 2015
 .محا ر غير متفرغ في األكاديمية األردنية لمموسيقى 2015 - 2012
 .محا ر غير متفرغ في جامعة اليرموؾ 2008 - 2005
 .في وزارة التربية والتعميـ موسيقىمعمـ  2021 – 2000

 

  األعمال اإلدارية
لػػػد  األكاديميػػػة األردنيػػػة لمموسػػػيقى فػػػي إعػػػداد وتطػػػوير خطػػػة العمػػػؿ لمتابعػػػة تنفيػػػذ  ارتبػػػاط ػػػابط  2017 - 2016

 .سياسال الوثيقة الوطنية لمواجية التطرُّؼ
 

 

 



 

  اللجان:
 ع و الفريؽ المحوري لمشروع تعميـ الموسيقى لمصفوؼ الثالثة األولى )مبادرة مدرستي(. 2022 - 2021
 .األردنية والتعميـ التربية وزارة ،عف بعد واألناشيد الموسيقى مسابقة تحكيـ لجنة ع و 2021 - 2020

 .الجامعة لوا  تربية مديريةعف بعد، واألناشيد  الموسيقى مسابقة تحكيـ لجنة ع و
 .اإلسالمية العممية الكمية مدارس ،عف بعد الموسيقى مسابقة تحكيـ لجنة ع و

 .، وزارة التربية والتعميـ األردنيةسيقى واألناشيدع و لجنة تحكيـ مسابقة المو  2018
 .الخطط الدراسية لممساقال الجامعية في األكاديمية األردنية لمموسيقى عدادإلنة العمؿ ع و لج 2017 - 2016
 .و بط الجودة في األكاديمية األردنية لمموسيقىع و لجنة  ماف  2017 - 2016
ع ػػػو لجنػػػة العمػػػؿ عمػػػى إعػػػداد دراسػػػة التقيػػػيـ الػػػذاتي لػػػد  األكاديميػػػة األردنيػػػة لمموسػػػيقى كمتطمػػػ   2017 - 2016

 .لغايال الحصوؿ عمى شيادة  ماف الجودة
 .في األكاديمية األردنية لمموسيقى. ع و لجنة اآلالل 2017 - 2015
 .زيفشركة ، (" )المواى  الموسيقيةو لجنة التحكيـ في برنام  "تألؽع  2017 - 2013
 .مية اإلسالمية لمسابقة الموسيقىع و لجنة تحكيـ في مدارس الكمية العم 2019 - 2013
2010 – 2015 
2017 - 2020 

 .لوا  الجامعة تربية مديريةلد   ع و لجنة تحكيـ مسابقة الموسيقى

 

 :للنشر ما بعد الحصول على درجة الدكتوراه المقبولة العلمية األبحاث
 طارؽ عوده اسـ الباحث )الباحثيف(

 26/4/2022 تاريخ القػػػػبوؿ
 البوليفونية وطرؽ تدريسيا عند كوداي عنواف البحث

 اسـ المجػػػػػػػػػػػػػمة
مصػر/ مخبػر نظريػة المغػة  –جامعة القاىرة  -كمية دار العموـ –( 2357 – 0644األندلس )مجمة 

 .الوظيفية" بجامعة الشمؼ، الجزائر
 .2022/ بتمبرسأيموؿ/( 35) العددلمنشر في  مالحػػػػػػػػػػػػػػػػػظال

 طارؽ عوده، أحالـ جمعة، محمد الزبوف اسـ الباحث )الباحثيف(
 02/11/2021 تاريخ القػػػػبوؿ
 الج مف  اريدني  لمشكالت الب:ث الفمم  نسبا التغمب عميه .تصنيات أعض ء الهيئ  التدييسي  :   عنواف البحث

 اسـ المجػػػػػػػػػػػػػمة
مصػر/ مخبػر نظريػة المغػة  –جامعة القاىرة  -كمية دار العموـ – (2357 – 0644)األندلس مجمة 

 .الوظيفية" بجامعة الشمؼ، الجزائر
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 ما بعد الحصول على درجة الدكتوراه:نشورة األبحاث العلمية الم
 طارؽ عوده، محمد الزبوف (الباحثيف) الباحث اسـ
 2020 اريخ النشرت

 عنواف البحث
الموسػػيقية ل ػرورة تنميػػة ميػارال التفاعػػؿ االجتمػاعي لػػد  طمبػة المرحمػػة درجػة تقبػؿ معممػػي التربيػة 

 األساسية في األردف استنادًا إلى منيجية كارؿ أورؼ.
 جامعة النجاح الوطنية. -مجمة جامعة النجاح لألبحاث )العمـو اإلنسانية(  اسـ المجػػػػػػػػػػػػػمة
 .2020شباط / ( 2العدد ) 34المجمد  مالحػػػػػػػػػػػػػػػػػظال

 محمد الزيود، طارؽ عوده (الباحثيف) الباحث اسـ
 2019 ريخ النشرتا

 .)العالج بالموسيقى( مستو  وعي طمبة الجامعة األردنية بظاىرة المخدرال الرقمية عنواف البحث
 ، الجامعة األردنية.واالجتماعيةالعمـو اإلنسانية  مجمة "دراسال"، اسـ المجػػػػػػػػػػػػػمة
 .(1، العدد )46المجمد  مالحػػػػػػػػػػػػػػػػػظال

 

 :العلمية المؤتمرات والندواتالمشاركة في 
المشػػػاركة بورقػػػة بحثيػػػة فػػػي المػػػتتمر العممػػػي الػػػدولي المحكػػػـ الخػػػامس " فػػػاؽ تطػػػور البحػػػث العممػػػي  2019

والتربية والتعمػيـ فػي إطػار التحػديال المعاصػرة" والػذي نظمتػو كميػة العمػـو التربويػة والنفسػية بالتعػاوف 
 . نيساف، األردف - 30/  29/  م  عمادة البحث العممي والدراسال العميا / جامعة عماف العربية

ىيئػػػة  الكفػػػا ة الجامعيػػػة والتػػػي نظمتيػػػا امتحػػػافالمشػػػاركة فػػػي ورشػػػة عمػػػؿ تطػػػوير نتاجػػػال وكفايػػػال  2017 - 2016
 .اعتماد متسسال التعميـ العالي

 .األردني لمجامعالالمشاركة في متتمر ورشة عمؿ التصنيؼ 
 .المشاركة في متتمر فعالية إطالؽ معايير التصنيؼ األردني لمجامعال

 .وزارة التعميـ العالي والبحث العممي - لعنؼ داخؿ الجامعالالمشاركة في ندوة بعنواف مكافحة ا
 

 

 

 



 

 :الدورات التدريبية
 إلجازة ممارسة العمؿ األكاديمياستخداـ أسالي  التدريس الحديثة وتكنولوجيا التعميـ التعمـ والتعميـ ب اسـ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدورة

 11/12/2021 – 30/11/2021 انعقادىا تاريخ
 .جامعة متتةمركز التطوير األكاديمي و ماف الجودة في  مكاف انعقادىا
 ساعة 30 عدد الػػػػساعال
 (Intel)إنتؿ لمتعميـ  اسـ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدورة

 12/03/2020 – 18/01/2020 انعقادىا تاريخ
 .مركز مديرية تربية لوا  الجامعة –وزارة التربية والتعميـ  مكاف انعقادىا
 ساعة 160 عدد الػػػػساعال

 .المواطنة اإليجابية وميارال الحياة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدورةاسـ 
 29/09/2016 – 25/09/2016 انعقادىا تاريخ

 ة.جامعة البمقا  التطبيقي - (NTTI)لتدري  المتدربيف  المعيد الوطني مكاف انعقادىا
 ساعة 25 عدد الػػػػساعال
 .(ICDL) لقيادة الحاسو الرخصة الدولية  اسـ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدورة
 .منظمة اليونسكو )وزارة التربية والتعميـ( مكاف انعقادىا

 15/12/2012 -07/11/2012 انعقادىا تاريخ
 ساعة 100 عدد الػػػػساعال

 

 العمل: اتورش
 بالجامعة األردنية.والتصميـ في كمية الفنوف  ورشة عمؿ حوؿ العالج بالموسيقى 3-9/10/2022

 

 األنشطة التدريسية:

 البك لنيينس    المواد التي درستها:
أسػالي  تػدريس التربيػة (، 2+1طػرؽ تػدريس الموسػيقى )، (1) أسػس التربيػة الموسػيقية، تذوؽ الفنوف 2022 - 2012

أورؼ ل  ال، إيقاعيػة  الل ثػانوي برنام  ،ل إيقاعية اللتذوؽ الموسيقي، برنام  رئيسي ا، الموسيقية
، المسػػرح والموسػػيقى، تػػاريخ الموسػػيقى العربيػػة، ) لػػة بيػػانو( برنػػام  رئيسػػي تربيػػة موسػػيقيةمدرسػػية، ال

، النفس وعمـ الموسيقى، تاريخ موسيقى الرومانتيؾ، تاريخ الموسيقى المعاصرة، مدخؿ إلى الموسيقى
 .الشعو  موسيقى عمـ

دخؿ إلػػى التربيػػة، التربيػػة الوطنيػػة، دراسػػال فػػي الثقافػػة، المواطنػػة اإليجابيػػة وميػػارال الحيػػاة، إدارة مػػ 2017 - 2015
  .مناى  البحث العممي ميارال التعمـ الذاتي، البيئة الصفية، القياس والتقويـ التربوي،

(. ل إيقاعية البرنام  رئيسي  2008 – 2005  )زايمفوف، فيبرافوف، تيمباني، درامز، سنير دـر
 



 

  المهني  الفممي  نالجمفي ت الهيئ ت :  الفضني 
 .ع و في أوركسترا عماف السيمفوني / المعيد الوطني لمموسيقى 2009
 ع و نقابة الفنانيف األردنييف.  2015 - 2002

 

 المنح الدراسية:
 .(KAAD)منحة التبادؿ األكاديمي األلماني  5102 - 5102

 

   :موسيقية والفنيةال األعمال
 (.افتتاحيةلمقطوعة موسيقية بعنواف ) ةموسيقي موسيقي: تمحيف وكتابةعمؿ  2021
 توزي  أغنية أىو ده المي صار/ ألحاف سيد درويش.إعادة  2020
 توزي  لونجا نياوند/فرحفزا، رياض السنباطي )كتابة موسيقية آللة البيانو(. 2019
 .لمناشئيف األولمبية فيصؿ األمير بدورةقصة حركية ريا ية لممشاركة  تمحيف 2018
 .شاعر معالي الدكتور قاسـ أبو عيفملتوزي  موسيقي لقصيدة المجد لموطف، تمحيف و عمؿ موسيقي:  2018
بالتعاوف م  الفنانػة ىيفػا   (، وكتابة بعض األبيالكممالفني: )فكرة تجمي  الجمؿ المحنية، وال عمؿ 2018+  2015

. كما وقد تـ ت ميف العمؿ  مف ألبـو بعنواف )دنيا( تصرؼ مف التراث،بو كماؿ، بعنواف "عاليادي" 
 .2018مو  ريميكس لمعاـ ذال العمؿ بأس تـ إعادة إصدار

 عمؿ موسيقي/ غنائي: كممال، وتمحيف وتوزي  أغنية وطنية بعنواف )حنا النشميال(. 2014
 (.أغنية وطنية بعنواف )الوطف عمؿ موسيقي/غنائي: كممال، وتمحيف وتوزي  2013

 أرب  حروؼ )أردف(.عمؿ موسيقي/غنائي: تمحيف وتوزي  قصيدة بعنواف 
 

  المشاركات:

 .عجموف الثاني لمثقافة والفنوف في قمعة لممشاركة في ميرجاف عجموف، دعوة مف وزارة الثقافة 05/10/2003
يتسػيو المشاركة في حفؿ أوركسترا عماف السػيمفوني )الكونشػرتو الثالثيػة لمودفيػ  فػاف بيتيػوفف، الكابر  16/11/2009

 .بالية غابانو ألراـ خاتشاتورباف(، متتابعال يااليطالية لبيتر تشايكوفسك
 واالحتفاالل المنظمة مف قبؿ وزارة التربية والتعميـ األردنية. ة في العديد مف المسابقالالمشارك 2015 -2000

 

  شهادات التقدير:
 .جبؿ عماف، مدرسة البنال، دارس الكمية العممية اإلسالميةشيادة شكر وتقدير مف م 05/05/2018
 .جبؿ عماف، مدرسة البنال، دارس الكمية العممية اإلسالميةشيادة شكر وتقدير مف م 05/03/2014
 .التربية والتعميـ / إدارة النشاطال التربويةشيادة تقدير مف وزارة  22/08/2011
 .وأسرة نادي أبو نصير ومنتد  أبو نصير الثقافي ة المجتم  المحمي وأصدقا شيادة تقدير مف ىيئ 23/10/2011
 .شيادة تقدير ومشاركة مف أمانة عماف الكبر  / ىيئة المجتم  المحمي لمنطقة أبو نصير 26/03/2009



 

 

  :التكريمدروع 
 .الجامعة لموا  والتعميـ التربية يةمدير  ،73 االستقالؿ عيد حفؿ انجاح في المشاركة عمى تكريـ درع 2019/5/2

دارس الكميػػػة العمميػػػة ، مػػػف مػػػالسػػػابعة درع تكػػػريـ عمػػػى المشػػػاركة فػػػي تحكػػػيـ مسػػػابقة العػػػزؼ المنفػػػرد 18/12/2018
 .جبؿ عماف، مدرسة البنال، اإلسالمية

 التربية والتعميـ لموا  الجامعة. يةمدير ، 72حفؿ عيد االستقالؿ  درع تكريـ عمى المشاركة في انجاح 14/05/2018
، دارس الكميػػة العمميػػة اإلسػػالميةدرع تكػػريـ عمػػى المشػػاركة فػػي تحكػػيـ مسػػابقة العػػزؼ المنفػػرد، مػػف مػػ 05/05/2018

 .جبؿ عماف، مدرسة البنال
، دارس الكميػػة العمميػػة اإلسػػالميةـ عمػػى المشػػاركة فػػي تحكػػيـ مسػػابقة العػػزؼ المنفػػرد، مػػف مػػدرع تكػػري 05/03/2014

 .جبؿ عماف، مدرسة البنال
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


