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 معلومات شخصية

 4820-4-47تاريخ الميالد: 

 مكان الميالد: ألمانيا

 الجنسية:األردنية، األلمانية

 

 المؤهالت العلمية

  للموسيقى، مينسك الحكومية بيالروسأكاديمية 

 بكالوريوس في التأليف الموسيقي

 7774تاريخ التخرج: 

 

 مينسك للموسيقى، الحكومية أكاديمية بيالروس

 ماجستير في التأليف الموسيقي

 7777تاريخ التخرج: 

 

 للموسيقى، مينسك الحكومية أكاديمية بيالروس

 فن الموسيقىدكتوراه في 

 7770تاريخ التخرج: 

 أعمال هلموت الخنمن: اللغة الموسيقية و جوانبها الفلسفية و الجمالية"الرسالة: "

 

 الخبرة 

  األكاديمية األردنية للموسيقىالتدريس في حتى الحاضر عضو هيئة  7747أيلول  ●

 عميد األكاديمية األردنية للموسيقى 7770-7747 ●

 عضو في اوركسترا المعهد الوطني للموسيقى )تشيللو( 7772-7770 ●

 في األكاديمية األردنية للموسيقى الهارموني و التحليل الموسيقيدرس م 7777 ●

 هد الوطني للموسيقىفي المع مسؤول قسم البكالوريوس 7772-7770 ●
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 قائد فرقة الوتريات المتوسطة في المعهد الوطني للموسيقى 7772-7772 ●

 : محاضر في التأليف، التوزيععضو في الهيئة التدريسية للمعهد الوطني للموسيقى 7772-7770 ●

الكونتربوينط  علم اآلالت، ، النظريات الموسيقية، التحليل الموسيقي، الهارموني،األوركسترالي

 في المعهد الوطني للموسيقى الغربية تاريخ الموسيقىو

 

 والعضوياتالندوات 

 التحكيم لجائزة سمو األمير الحسن للتميز  عضو لجنة 

  نيننقابة الفناعضو لجنة العضوية في 

  الطاقة االستيعابية  لتحديديمن قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رئيس اللجنة المشكلة

 لتخصص الموسيقى / جامعة اليرموك

  كلية جامعة اليرموك وقسم الموسيقى / العديد من لجان مناقشة رسائل الماجستير في عضو في

 الجامعة األردنية/  الملك عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات

 7744-7772ر متفرغ في قسم الموسيقى في كلية الفنون والتصميم / الجامعة األردنية مدرس غي 

  تفي جامعة بيرزي "الموسيقى العربية"و "التربية الموسيقية"تقييم برنامجي البكالوريوس في 

بتكليف من الهيئة الوطنية لالعتماد  في جامعة القدس علم الموسيقى""وبرنامج البكالوريوس في 

 والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي / السلطة الوطنية الفلسطينية

 ضمن فعاليات مهرجانات الموسيقية مؤلفاتي تعرض: 

o Tracing Migrations / Berlin, 2004 

o Beyrouth-Berlin, 2008    

o Märzmusk / Berlin, 2013 

 مؤتمراتوال الندوات مشارك في: 

o  جامعة اليرموك 7772"تطوير الخطط الدراسية لتخصص الموسيقى / 

o الجامعة األردنية 7772وضرورة" أهمية  – "برامج الماجستير في الموسيقى / 

o  جامعة اليرموك 7772سيقي الجامعي في الوطن العربي" المو"تجربة التعليم / 

o  جامعة اليرموك  7779والدراما" "التكنولوجيا واإلبداع الفني في الموسيقى / 

o  "جامعة العلوم والتكنولوجيا 7779"الفلكلور في التأليف الموسيقي / 

o  "الجامعة األردنية  7778"موسيقيون من القدس / 

o جامعة اليرموك 7778ية الموسيقية في األردن" / "الترب 

 عضو لجنة اختبار قدرات التفوق الفني / جامعة آل البيت 

  دراسة الطلبات ومقابلة المتقدمين لوظيفة عضو هيئة التدريس في قسم الموسيقى /  نةلجعضو

 7778جامعة اليرموك 

  مشاريع مقدمة لصندوق دعم البحث العلمي / وزارة التعليم العاليتقييم 



  ة دراسات / الجامعة من األبحاث للمجلة األردنية للفنون / جامعة اليرموك ومجل العديدتقييم

 ومجلة جامعة النجاح لألبحاث األردنية

 

 المؤهالت العامة

 التأليف الموسيقي و التوزيع األوركسترالي ●

 العزف على البيانو، التشيللو و الفلوت ●

 قيادة االوركسترا ●

 (Sibelius, Finaleاالنترنت،البرامج الموسيقية ) ، Microsoft Office معرفة في الكمبيوتر:  ●

 نجليزية، الروسية، األلمانية و العربيةاللغات: اال ●

  

 مجاالت االهتمام األكاديمي

 الغربية تاريخ الموسيقى•    التأليف الموسيقي ●

 تقنيات التأليف الحديثة•    النظريات الموسيقية ●

 فلسفة الموسيقى وعلم الجمال•    الموسيقي المعاصرة ●

 

 العربية، اإلنجليزية، األلمانية، الروسية اللغات:

 

 مقاالت منشورة

1. Aesthetic foundations of Musique concréte instrumentale in the early works of 

Helmut Lachenmann // Belarusian State Academy of Music Buletin. – 2003. – 

№ 4. – Pp. 74-78. (باللغة الروسية) 

2. The theory of perception in the aesthetic conception of Helmut Lachenmann: a 

“redefinition” trial of the “functional” aspect of music // Contemporary Music 

Review Vol. 23, No. 3. – Oxfordshire: Taylor & Francis, 2004. – Pp. 91-95. 

3. What has Lachenmann done with my Mozart?! A note on whatever is recorded on 

the tape in Accanto // Contemporary Music Review Vol. 23, No. 4. – Oxfordshire: 

Taylor & Francis, 2004. – pp. 21-23.  

4. Historical consciousness and retrospectives in the works of Helmut Lachenmann 

mid 70-s – 80-s // Belarusian State Academy of Music Buletin. – 2003. – № 4. – 

Pp. 66-71.  (باللغة الروسية) 

5. The specific interpretation of the pinao in the oeuvre of Helmut Lachenmann // 

Issues of history and theory of music and musical pedagogy. – Minsk: Belarusian 

State Academy of Music. – 2003.– Pp. 13–23.  ( الروسيةباللغة  ) 

6. On the role and function of technical equipments in Helmut Lachenmann’s 

“Kontrakadenz”, “Schwankungen am Rand” and “Accanto” // Contemporary 



Musicology. – Minsk: Belarusian State Academy of Music, 2004.– Pp. 127–139. 

  .(باللغة الروسية)

 

 ةروشمن تمقاال

جدلية استخدام المؤلفين الموسيقيين لألصوات الطبيعية واألصوات اإللكترونية في التأليف الموسيقي  .2

، المجلد الخامس، العدد في أوروبا خالل النصف الثاني من القرن العشرين // المجلة األردنية للفنون

 .7747الثاني 

 

 كتاب مترجم

يقية، ترجمة د. رامي نجيب حداد، د. إياد عبد الحفيظ إ. شوني تطبيق منهاج كوداي في التربية الموس .4

 ISBN: 978-9957-07-641-2 -. 7778دار الفكر، عمان،  –محمد. 

 

 مؤلفات مختارة

1. On D (concertino in the form of a sama'i), oboe, small orchestra (2 flutes, 2 

clarinets, bassoon, 2 French horns, B-flat trumpet, timpani, 1-2 percussion, 

strings), 2004; 

2. Patterns I (Lebanesisches Löcher-Spiel in 1-3 Sätzen), piano, small orchestra (7 

winds, 6 brass, harp, 2 percussion, strings), 2004; 

3. Metamorphoses, clarinet, piano, 2000; 

4. “...explored”, flute, clarinet, cello, piano, 2001; 

5. Fibonacci Cycles, clarinet, cello, piano, marimba, 2002; 

6. For Strings. Silent Prayers, viola, cello, inside upright piano, 2002. 

7. Prélude et Dance, for two pianos, 2010. 

8. Mawlawi for qanoon, cello, piano and percussion, 2011 

9. Klangfiguren for flute, clarinet, vibraphone, violin, cello and piano, 2012 

10. “Tahlila” for qanoon, clarinet, trombone, violin and callo. Commissioned by 

Maerzmusik (Berlin) 2013. 

 

، األردن، لبنان، البرتغال، الواليات المتحدة وألمانيا االتحادية جمهورية بيالروسفي المؤلفات قدمت 

 Beyrouth-Berlin ومهرجان  Tracing Migrations-Berlin 2004مهرجان  )ضمن فعاليات

 .(Märzmusk Berlin 2013 ومهرجان  2008


