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 السيرة الذاتية
 

                                                       حسين التميمي فراس ياسين جاسم االسم :
                                                                                1972تاريخ الميالد :

 الشيادة: ماجستير عموم موسيقية
        ةموسيقيفنون  التخصص :

 تدريسي الوظيفة :
           استاذ مساعد الدرجة العممية :
 كمية الفنون الجميمة -جامعة بغداد -قسم الفنون الموسيقية عنوان العمل :

  yahoo.com2firasalbaghdadi@ البريد االلكتروني :

 

 . المؤهالت العممية  
 التاريخ الكمية الجامعة الدرجة العممية

 1992 وزارة الثقافة دراسات الموسيقيةمعيد ال دبموم
 1998 كمية الفنون الجميمة جامعة بغداد البكموريوس
 2002 كمية الفنون الجميمة جامعة بغداد الماجستير

 

 التدرج الوظيفي .
 إلى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت
 2003-1998 الدراسات الموسيقيةمعيد  /محاضرمدرس موسيقى 1

 2003- 2000 مدرسة الموسيقى والباليو اضر/محمدرس موسيقى 2

/محاضر/ مدرس موسيقى 3
 2005تعيين 

 ولغاية االن 2003 بغداد \كمية الفنون الجميمة

 

 

 التدريس الجامعي .
 إلى -الفترة من  الجامعة الجهة ) المعهد / الكمية ( ت
 ولغاية اآلن 2003 بغداد كمية الفنون الجميمة 1
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 ية التي قمت بتدريسها .المقررات الدراس

 السنة المادة القسم ت
تاريخ الفنون الموسيقية )عصر النيضة  الفنون الموسيقية 1

 والباروك والكالسك والرومانتك(
 ولغاية االن– 2004

 2003ولغاية االن  مبادئ القيادة الموسيقية الفنون الموسيقية 2

 2010 - 2006 موسيقى الصالة الفنون الموسيقية 3

-17-16-2009- 2003 عزف وغناء المجاميع  الفنون الموسيقية 4
18 

 ولغاية االن  – 2003 تدريس الة الكمان الفنون الموسيقية 5

 2010 قيادة وقراءة السكور  الفنون الموسيقية 6

 2018 -2017 -2010 تاريخ الموسيقى المعاصرة  الفنون الموسيقية 7

 ولغاية االن – 2006 استماع ومشاىدة االعمال الموسيقية الفنون الموسيقية 8

 2016-2015-2014 نظريات الموسيقى العربية الفنون الموسيقية 9

 
 ) االطاريح ، الرسائل ( التي اشرف عميها .

 السنة  القسم اسم الرسالة ت
اسموب تاليف قالب السماعي عند  1

 العراقيين نالموسيقيي
 2115 الفنون الموسيقية

 2115 الفنون الموسيقية دور الة الكونترباص في الموسيقى والغناء العراقي 2

 2118 الفنون الموسيقية بناء الشكل الموسيقي لقطع الة العود في العراق 3
 
 

 تطوير التعميم . أوالمشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع 
 السنة محل النشر اسم البحث ت
 2010 مجمة كمية التربية االساسية لشكل في مؤلفات موسيقى االوركسترا العراقيةبناء ا 1

مقوماات الترريااب فااي االغنيااة العربياة ماان وجيااة نظاار  2
 متخصصة 

 2010 مجمة كمية التربية االساسية

 2010 مجمة االكاديمي االصول التاريخية والفنية لمقام الالمي 3
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الغنااء العراقااي التقاساايم تقالياد االرتجااال فاي الموساايقى و  4
 أنموذجا

 2013 مجمة االكاديمي

تقويم ميارات األداء عمى الة الكمان لرمبة قسم الفنون  5
 الموسيقية 

 2013 مجمة كمية التربية االساسية

مواضاااااع األصاااااابع فاااااي العااااازف عماااااى الاااااة العاااااود فاااااي  6
 النظرية الموسيقية العربية

 

 2016 مجمة كمية التربية االساسية

عوقااات تربيااا معااايير نظااام الجااودة فااي قساام الفنااون م 7
 الموسيقية

 2018 وقائع مؤتمر كمية الفنون الجميمة

تساااااامية المقامااااااات الحاليااااااة ودالالتيااااااا فااااااي الموساااااايقى  8
 العربية وايجاد بدائل ليذه التسميات

 

 2018 المجمة األردنية لمفنون
 
 
 

 

 2112ة منذ عام خبير عممي لستة رسائل ماجستير في الفنون الموسيقي -

 الكتب المؤلفة.
 2117 -بغداد -دار الفتح لمنشر –الجزء االول  –سمسمة بحوث موسيقية 

 
 

 

 

 

 


