
 السيرة الذاتية

 

السم الرباعي : سماح حسن فليح حسن ا    

   بعقوبة  1/7/1959تاريخ الميالد : 

 الحالة االجتماعية : متزوج

  2016الشهادة : الدكتوراه              تاريخ الحصول عليها       

 التخصص العام : فنون موسيقية                التخصص الدقيق : فلسفة في الفنون الموسيقية   

  2017اللقب العلمي : استاذ مساعد            تاريخ الحصول عليها       

 عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي :

samahhasan31@gmail.com       :   البريد االلكتروني                      

 الجهة المانحة لشهادة البكالوريوس : جامعة بغداد/ العراق

 الجهة المانحة لشهادة الماجستير : جامعة بغداد/ العراق



 الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه : جامعة بغداد/ العراق

الموشح الغنائي العربي"حن وااليقاع في للا "      عنوان رسالة الماجستير :  

الدكتوراه :   " آلة الكمان ودورها في اداء اطوار الغناء الريفي"عنوان اطروحة   

 

 الجهات او المعاهد التي درس فيها :

 ت المعهد او الكلية الجامعة
 1 معهد الدراسات الموسيقية/ بغداد 

 2 كلية الفنون الجميلة جامعة بغداد
 3 كلية التربية االساسية جامعة ديالى
الجميلة كلية الفنون جامعة ديالى  4 

 

 المقررات الدراسية التي قام بتدريسها :

 ت الجامعة الكلية  القسم المادة
عملي -الة الكمان  1 معهد الدراسات الموسيقية   

 2 بغداد الفنون الجميلة الفنون الموسيقية الغناء الجماعي

عملي -الة الكمان  3 بغداد الفنون الجميلة الفنون الموسيقية 



وااللقاءالصوت   4 ديالى التربية االساسية التربية الفنية 

 5 ديالى التربية االساسية التربية الفنية مبادئ التمثيل

 6 ديالى التربية االساسية التربية الفنية  التذوق الموسيقي

 7 ديالى الفنون الجميلة التربية الفنية الصوت وااللقاء

الجميلة الفنون السمعية والمرئية التذوق الموسيقي  8 ديالى 

 

 

 المؤتمرات والندوات العلمية والورش التدريسية التي شارك فيها :

-حضور-نوع المشاركة )بحث السنة
 مشاركة(

 ت طبيعة النشاط مكان االنعقاد

 1 مهرجان جامعة جنوب الوادي/ مصر مشارك 2009

 2 مهرجان جامعة اكدنيز/انطاليا/تركيا          مشارك 2009

 3 مهرجان جامعة جنوب الوادي/ مصر مشارك 2010

االفالم السينمائية مهرجان طهران/ ايران مشارك 2010  4 
دورة) المكتبة  كلية الفنون الجميلة مشارك 2012

 االفتراضية(
5 

 6 مهرجان يوم الجامعة/ ديالى مشارك 2013

 7 مهرجان يوم الجامعة/ ديالى مشارك 2014



 8 مهرجان يوم الجامعة/ ديالى مشارك 2015

 9 مهرجان يوم الجامعة/ ديالى مشارك 2016

 10 مؤتمر  مصرالملتقى العلمي العربي الثالث /القاهرة/ باحث 2017

/فضاءات التفضيل الجمالي الندوة الدولية مشارك 2018
بين الدراما التلفزيونية والفنون المسرحية 
 /كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى/العراق

 11 ندوة

 12 مؤتمر الملتقى العلمي الدولي الثالث/القاهرة/ مصر  باحث 2018

 13 مهرجان يوم السالم العالمي/جامعة ديالى مشارك 2018

 

المشروعات البحثية في مجال التخصص :   

 ت عنوان البحث محل النشر السنة
اثر استخدام الحاسوب في تعلم طلبة معهد الدراسات الموسيقية مادة النظريات  مجلة الفتح 2009

 الموسيقية
1 

 2 تصميم واستخدام حقيبة تعليمية في موضوع اآلالت الموسيقية مجلة كلية اآلداب  2010

مجلة كلية التربية  2016
 االساسية

 3 اثر الة البيانو في تحسين ضبط النغمات على الة الكمان

مجلة كلية التربية  2016
 االساسية

 4 الواقع االعالمي في فن الموسيقي والغنائي العراقي

 5 اثر برامج الحاسوب المتطورة في تنمية االداء المهاري لطلبة كلية الفنون الجميلة  اكاديمية الفنون القاهرة 2017

 



 

 

 ابداعات او نشاطات حصل فيها على )جوائز/ شهادة تقديرية / كتب شكر( :

ما حصل عليه  الجهة المانحة عنوان االبداع او النشاط السنة
من )جائزة/ 

شهادة تقديرية 
 / كتب شكر( 

 ت نوع االبداع

2006-2013 ثبحو -ندوات   -مؤتمرات -

اعمال تطوعية-عملورش   
جامعة 

/وكلياتهاديالى  
كتب شكر وتقدير 

20بحدود   
 1 نشاطات علمية وثقافية متنوعة

 2 مهرجان شهادة تقديرية انطاليا / تركيا مهرجان الشباب العالمي 2009

 3 مهرجان شهادة تقديرية طهران/ ايران مهرجان االفالم السينمائية 2010
الملتقى الثقافي العربي / جامعة  2009

 جنوب الوادي
 4 مهرجان شهادة تقديرية مصر

الملتقى الثقافي العربي / جامعة  2010
 جنوب الوادي

 5 مهرجان شهادة تقديرية مصر

الملتقى العلمي العربي/اكاديمية  2017
 الفنون/القاهرة

اكاديمية الفنون 
 القاهرة

 6 مؤتمر شهادة تقديرية

2017 
 

 7 مهرجان فني شهادة تقديرية جامعة ديالى اوبريت النصر



الملتقى العلمي الدولي/اكاديمية  2018
 الفنون /القاهرة

اكاديمية الفنون 
 القاهرة

 8 مؤتمر شهادة تقديرية 

2018 

 
 

دورة الشارة الخشبية الخامسة 
 للجوالة

 9 دورة  شكر وتقدير  جامعة ديالى

الجهود المبذولة للنهوض  2018
 بالمسيرة التربوية 

مجلس محافظة 
 ديالى

 10 نشاطات شكر وتقدير

/كلية الفنون الندوة الدولية 2018
 الجميلة /جامعة ديالى

كلية الفنون 
 الجميلة

 11 ندوة شكر وتقدير

 12 مهرجان شكر وتقدير جامعة ديالى مهرجان السالم 2018

 

 

 الوظائف التي شغلها :

الى -من   ت المناصب االدارية والعلمية مكان العمل 
كلية التربية االساسية / جامعة  2008

 ديالى
 1 مقرر قسم التربية الفنية

كلية الفنون الجميلة /جامعة  2011
 ديالى

 2 رئيس شعبة البعثات

كلية الفنون الجميلة /جامعة  2017
 ديالى

 3 معاون العميد للشؤون العلمية



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


