
 االسم الرباعً واللقب: ولٌد حسن عبد الحسٌن عكلة الجابري

 9191محل وتارٌخ الوالدة: بغداد 

 3:  األوالدالحالة االجتماعٌة: متزوج             عدد 

 : الرصافةاإلصدارمحل  0112/ 7/ 01: اإلصدارتارٌخ    11799491رقم الجنسٌة: 

  01204رقم الصحٌفة: 

 : بغداد                                                                                   اإلصدارمحل          : اإلصدارتارٌخ   1910921ق/رقم شهادة الجنسٌة:  

 2015/  10/  8: بغداد اإلصدار وتارٌخمكان          A10538801رقم جواز السفر: 

 

 الشهادات الحاصل علٌها 

 دبلوم موسٌقى

 معهد الدراسات الموسٌقٌة /اسم المعهد      9121لٌها/  تارٌخ الحصول ع/ العراق    اسم الدولة 

 البكالورٌوس:

 اسم الدولة : العراق       اسم الجامعة : بغداد        اسم الكلٌة:  كلٌة الفنون الجمٌلة

 9112-9117الحصول علٌها:  تارٌخ               قسم الفنون الموسٌقٌة / علوم موسٌقٌةالقسم العلمً والتخصص : 

 الماجستٌر:

                 العلوم الموسٌقٌةاسم الجامعة : بغداد        اسم الكلٌة:  كلٌة الفنون الجمٌلة      القسم العلمً والتخصص :   اسم الدولة : العراق 

 ادٌة لعقد الستٌنٌات )رسالة تحلٌلٌة(الخصائص اللحنٌة فً األغنٌة البغدعنوان الرسالة:    0112-0114سنة الحصول علٌها: 

 :الدكتوراه

 اسم الجامعة : بغداد        اسم الكلٌة:  كلٌة الفنون الجمٌلة      القسم العلمً والتخصص : العلوم الموسٌقٌة                  اسم الدولة : العراق 

 ر فً تجوٌد القران الكرٌمالتوظٌف الفنً للنغم والتعبٌعنوان الرسالة:  0192 سنة الحصول علٌها: 

 

 التعٌٌن :

)عازف (     فً وزارة األعالم دائرة  العنوان         0119/ 39/90فً      3224  اإلداري األمرأول تعٌٌن فً الدولة العراقٌة :  

 والتلفزٌون اإلذاعة

 0112/  0/  99فً    0943األمر الوزاري  العدد  أول تعٌٌن فً الجامعة : رقم وتارٌخ

 0112/ 0/3فً   229 اإلداريكلٌة الفنون الجمٌلة / مدٌر مكتب العمٌد باألمر          0112/ 0/ 09   -  0729الجامعً     األمر 

 03/0/0112والمباشرة فً ٌوم األربعاء 

 

 الترقٌات العلمٌة:

جامعة بغداد /  اسم الجامعة والكلٌة :  0112 / 99 / 03  -    01447الجامعً    األمررقم وتارٌخ   مدرس مساعداللقب العلمً:   

 كلٌة الفنون الجمٌلة 

 03/99/0190..  اللقب الثانً مدرس

 0192/ 31/2اللقب الثالث استاذ مساعد

 

 :اإلدارٌةالمهام والمسإولٌات 

    ( 9114 -9112)   معاون فنً فً معهد الدراسات الموسٌقٌةالمهمة أو المسإولٌة:  



 (9119-9117قائد الفرقة الموسٌقٌة )النهار الجدٌد( ، )المهمة أو المسإولٌة:  

 (0112-0117) العربً فً مدرسة الموسٌقى والبالٌهقسم الالمهمة أو المسإولٌة:  رئٌس 

 ( 0113 – 0111والتلفزٌون ) اإلذاعةفً دائرة  واإلنشادٌةالفرقة الموسٌقٌة  قائدالمهمة أو المسإولٌة:  

 ( 9112 -9117قسم الموسٌقى فً معهد الدراسات الموسٌقٌة  )رئٌس المهمة أو المسإولٌة:  

 (0112 – 0112مدٌر مكتب العمٌد فً كلٌة الفنون الجمٌلة )المهمة أو المسإولٌة:  

 

 

 المعارض والمهرجانات:

 المكان مصر                   9112السنة              ر الموسٌقى العربٌة         مإتم    اسم النشاط -9

 المغربالمكان                    9111السنة                                مهرجان فاس     النشاط   اسم  -0

 المغربالمكان                    0111السنة                مهرجان الرباط                   اسم النشاط     -3

 المغربالمكان                    0119السنة                                   الرباطمهرجان  اسم النشاط    -7

  لبنانالمكان                   0111السنة            مهرجان المدٌنة                       اسم النشاط     -2

 لبنان المكان                    0119السنة                                   مهرجان بٌروت اسم النشاط    -9

     لبنانالمكان                    0110السنة               ٌت الدٌن                ن باسم النشاط    مهرجا -4

    / برلٌن االمانٌالمكان    0119السنة    ()تكلٌف من جامعة بغداد(كومبٌوتر -لنشاط    دورة فً برنامج )لٌنوكساسم ا -2

 (.0114مهرجان التراث فً ابو ضبً سنة ) -1

 (.            0199إتمر الموسٌقى العربٌة فً القاهرة )سنة م -91

 أنقرةتركٌا /  المكان               0117السنة                    مهرجان الطفولة )رئٌس وفد(اسم النشاط      -99

              األردن دارة شومانالمكان                   9112السنة          على الناي (        دأمسٌة موسٌقٌة )منفر  اسم النشاط   -90

 المكان  األردن قاعة األندا                              9112على الناي (             السنة     دأمسٌة موسٌقٌة )منفر   اسم النشاط  -93

 المكان  األردن قاعة األورفلً                              9112على الناي (             السنة     دأمسٌة موسٌقٌة )منفر   اسم النشاط  -97

 المكان  مصر / مسرح األوبرا                 9112على الناي (             السنة     دأمسٌة موسٌقٌة )منفر  اسم النشاط   -92

 المكان  لبنان / مسرح المدٌنة                              9111على الناي (             السنة     دأمسٌة موسٌقٌة )منفر  اسم النشاط   -99

 ( فً جمٌع المرافق الثقافٌة العراقٌة والمحافظات والدول72بحدود )د على الناي (منفرعزف عدد من األمسٌات الموسٌقٌة) -94

 .مشاركات فً جمٌع دورات مهرجان بابل عازف منفرد وقائد الفرقة المركزٌة للمهرجان على المسرح البابلً  -92

 المكان بغداد / قاعة مداراة للفنون          0119اسم النشاط المعرض التشكٌلً الشخصً األول     السنة  -91

 المكان بغداد / قاعة مداراة للفنون          0112اسم النشاط  المعرض التشكٌلً الشخصً الثانً   السنة  -01

-0119- 0110-0119- 17-13-10-19وات )جمٌع الحفالت فً مناسبة تؤسٌس جامعة بغداد  للسناسم النشاط   -09

0114-0112-0111-0191 )  

 

 المواد التً تم تدرٌسها

النظرٌات الموسٌقٌة والصولفٌج وعملً آلة الناي لجمٌع المراحل فً معهد الدراسات الموسٌقٌة ومدرسة الموسٌقى والبالٌه مادة  -9

 . 0110سنة  إلى 9124من سنة 

 0117-0113كلٌة الفنون الجمٌلة سنة الناي فً  آللة عملًمادة ال -0

 0112الدٌمقراطٌة للمرحلة الثانٌة / كلٌة الفنون الجمٌلة  سنة مادة  -3



 0199مادة علم الجمال للمرحلة الثانٌة /كلٌة الفنون الجمٌلة سنة  -7

 0199مادة تارٌخ الموسٌقى المعاصر للمرحلة الثالثة /كلٌة الفنون الجمٌلة سنة  -2

 0199إنسان للمرحلة األولى /كلٌة الفنون الجمٌلة سنة  مادة حقوق -9

 0199مادة مجامٌع العزف والغناء للمرحلة الرابعة /كلٌة الفنون الجمٌلة سنة  -4

 0199مادة المشاهدة واالستماع للمرحلة الثالثة /كلٌة الفنون الجمٌلة سنة  -2

 0199ٌلة سنة مادة عملً آلة الناي لمختلف المراحل / كلٌة الفنون الجم -1

 علم النفس -91

 التربٌة الموسٌقٌة -99

 تقنٌات استودٌو -90

 مادة التذوق الموسٌقً لقسم السٌنمائٌة والتلفزٌونٌة/ كلٌة الفنون الجمٌلة. -93

 

 وحالٌا ٌقوم بتدرٌس المواد التالٌة:

 / حالٌا للدراسات العلٌا /الماجستٌر.  فلسفة الموسٌقى العربٌة  -9

 / حالٌا للدراسات العلٌا / الماجستٌر.بحث اصول الو مناهج   -0

 مادة النظرٌات العربٌة / للمرحلة الثالثة الدراسة االولٌة.  -3

 مادة القوالب العربٌة/ للمرحلة الثالثة الدراسة االولٌة. -7

 مادة تار ٌخ الموسٌقى العربٌة/ للمرحلة الرابعة الدراسة االولٌة. -2

 ة المراحل.مادة المجامٌع / لكاف -9

 مادة العملً اللة الناي / لكافة المراحل. -4

 مشرفا على تدرٌب الفرقة الموسٌقٌة للقسم. -2

 

 اللجان فً كلٌة الفنون الجمٌلة وخارج الكلٌة.

 عضو اللجنة العلمٌة . -9

 غضو لجة االستالل. -0

 عضو لجنة السالمة الفكرٌة. -3

 واالولٌة.عضو لجان مناقشة طلبة الدراسات العلٌا  -7

 مشارك فً ندوات وورش داخل القسم. -2

 المشرف على تدرٌب الفرقة الموسٌقٌة لطلبة القسم. -9

 مشرف على عدد من رسائل طلبة الماجستٌر. -4

مشارك فً لجنة التقٌٌم لعدد من المسابقات المحلٌة، مثل جائزة االبداء فً وزارة الثقافة، ومسابقة الجامعات لتجوٌد القران  -2

 لكرٌم فً الكوفة.ا

 

 موزعة على الصحف التالٌة :هً و نقدٌة( مقال بٌنها مقاالت  921) هً أكثر منو المقاالت الموسٌقٌة واألدبٌة المنشورة

جرٌدة الصباح  -جرٌدة الجرٌدة   -جرٌدة الزمن  -جرٌدة فنون   -جرٌدة التآخً   -جرٌدة الصباح   -مجلة دجلة  -)مجلة القٌثارة  

 ...  ٌد (الجد

 



 كتب الشكر والشهادات التقدٌرٌة

 .0191من قبل وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً  / بمناسبة ٌوم العلم / ضمن العلماء الحاصلٌن على براءات االختراع لعام  -9

 .0199من قبل وزٌر الثقافة / مهرجان زرٌاب /  -0

 ختراع .رئٌس جامعة بغداد / لنٌلً براءة امن قبل  -3

 .0194ن قبل وزٌر الثقافة كونً عضو لجنة التقٌٌم لجائزة االبداع سنة م -7

 ( موزعة بٌن مساعدٌن رئٌس جامعة بغداد وعمٌد كلٌة الفنون الجمٌلة .02بحدود ) اخرىكتب شكر و -2

 

 اهم المنجزات الموسٌقٌة األخٌرة :

 أنغام الرواد(انتاج البومٌن للناي .. األول )صوفٌات الناي( والثانً )الناي ٌداعب 


