
 

 أ.م.د. هيغن ُشهض تْها.. 

 سئيظ قغن الفٌْى الوْعيقية

الوٌِجية  التِاآفٌاى عشاقي احب الوْعيقى هٌز ًعْهة اظافشٍ ، فتعلن عضف العذيذ هي 

 . ّالشععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع ية

الوْعيقى الكٌغية ثن الوْعيقى الوٌِجية )الكالعيكية( ّالوح  َ العى ًفغعَ كشعك  دسط 

 .ك يععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععش

 7991الفٌعععععععْى الوْععععععععيقية ععععععععام حصععععععع  علعععععععى وعععععععِاد  ال كلْسيعععععععْط فعععععععي 

الَغععٌة  تشاتيعع )فععي العلععْم الوْعععيقية عععي هْ ععْ   حصعع  علععى وععِاد  ها غععتيش ثععن 

 0222عام  العشاقية( الكلذاًية الطقغية

عععي حصعع  علععى وععِاد  الععذكتْساٍ فععي التصععام التععولير الوْعععيقي ُّاسهًْيتععَ ،  

الغعوفًْية العشاقيعة   ّسكغعتشا االًغجام الصعْتي فعي هفلفعال اال)) اطشّحتَ كعٌْاى 

 0272فعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععي

للوْاد العولية هٌعز ععام  كوحا ش/ كلية الفٌْى الجويلة   عو  في قغن الفٌْى الوْعيقية

7991  

  0222أكتعععععععععععععععذأ كتعععععععععععععععذسيظ الوعععععععععععععععْاد الٌ شيعععععععععععععععة ّالعوليعععععععععععععععة ععععععععععععععععام  

حص  علعى لقعب هعذسط فعي كليعة الفٌعْى الجويلعة / قغعن الفٌعْى الوْععيقية فعي الععام  -

0222  

 0272اعععععععععععععععععععتار هغععععععععععععععععععاعذ عععععععععععععععععععام  حصعععععععععععععععععع  علععععععععععععععععععى لقععععععععععععععععععب -

كلر كوِام اداسية هٌِا هقشس قغن الفٌْى الوْعيقية في كلية الفٌعْى الجويلعة /كاعذاد هٌعز 



، حيع  كلعر كشئاععة القغعن، ّلعال  ُعزٍ الفتعش   0277ّصْال العى ععام  0222العام 

ِا كشك  يٌاععب الذساععة العشاقيعة للوْععيقى يعو  على تطْيش الوٌاُج الذساعية ّتكيف

لويععة ّالوْعععيقى العشاقيععة الوٌِجيععة، ا ععافة الععى  ععوَ  ععوي ُي ععة تحشيععش هجلععة العا

  . االكععععععععاديوي الوعٌيععععععععة كٌشععععععععش ال حععععععععْ  ّالذساعععععععععال العلويععععععععة

 

 -: ّالتععععععي يعتععععععض كِععععععا ك يععععععشا ، كععععععاى اُوِععععععا شخصععععععيةال اًجاصاتععععععَ ععععععوي 

 .0222اوعععععععععععْس الغععععععععععشياًية الفٌيععععععععععة ععععععععععععام  -توعععععععععععيظ  وعيععععععععععة كلععععععععععذّ -

. ّالتععي تايععش أعععوِا الععى 0222فععي الوْعععيقى عععام  توعععيظ ساكطععة الفععي الوعاصععش - 

، حيع  قعذم الك يعش هعي الحفعالل الوْععيقية  0272في الععام   ساكطة  واعة الوعاصش 

  َالوٌِجيععععععععععععة )كالعععععععععععععج هعاصععععععععععععش( دالعععععععععععع  ال لععععععععععععذ ّلاس عععععععععععع

 

الفٌعععاى هيغعععن ُشهعععض هتْاصععع  كٌتا عععَ هعععي الوفلفعععال الوْععععيقية كٌْعيِعععا )الوْععععيقى 

ّ ع  العذيعذ ّقذ حتى ّقتٌا الحالي ،  0222عيكية( هي عام الٌاعوة، ّالوْعيقى الكال

هي اوكا  الوْععيقى التصعْيشية للوغعشا دالع  ال لعذ ّلاس عَ ا عافة العى العذيعذ هعي 

ال ععشاهج االراعيععة ّكععزلج االفععالم الغععيٌوائية الوٌتجععة هععي ق عع  قغععن الفٌععْى الغععوعية 

  .ّالوشئيععععععععععععععة كوععععععععععععععا كععععععععععععععاى هعععععععععععععععشّف اعععععععععععععععوِا عععععععععععععععاكقا

 

يحتشم الوْعيقى الوِزكة ّالتي تعٌعى فعي  واليعال التع يعش ّالتعي هيغن ُشهض  دأ.م. -

تحو  القين الزّقية ّاالًغاًية ل ٌاء الوجتو  ُّزا ُْ اعاط عولعَ الوْععيقي .. فِعْ 

هتْاصعع  هعع  طالكععَ الو ععذعيي فععي تقععذين ا وعع  اًععْا  الوْعععيقى الكالعععج كِععذّء 

 .ّصوت ّهح ة.... ٌُّالج الك يش هوا قذهَ ُزا الفٌاى

ص  هيغن ُشهض على عذ  وِادال تقذيشية لوفلفاتعَ الوْععيقية ّهعي دّ  ا ٌ يعة ح -

 اح ت ها قذهَ ُزا الفٌاى العشاقي 

البحوث الموسيقية له أكثر من عشرة بحووث موسويقية موشوورة موال معومي ع ميوة  -

 موية عراقية وعربية

 1028له كتاب مؤلف بعووان عواصر التكوين الموسيقى والغواء والصادر عام  -

له الكثير من المقاالي التال تهتم بإشكالية الفن الموسيقال مال العراق وثقامة المعتمع  -

 الفوية.


