السيرة الذاتية
 االسم :طارق سمير محمد
 تاريخ الميالد8661/5/6 :م
 الديانة :مسلم
 الحالة االجتماعية :متزوج
 الوظيفة الحالية :أستاذ بقسم التربية الموسيقية -تخصص موسيقى عربية
 الكلية :التربية النوعية
 الجامعة :القاهرة
 رقم الهاتف08001180610 :
 المؤهالت العلمية:
 .8بكااالورسوت تربيااة موساايقية -كليااة التربيااة الموساايقية -جامعااة ولااوا  -عااام
8660م بتقدسر جيد جدا ً مع مرتبة الشرف.
 .0ماجستير تربية موسيقية -تخصص موسايقى عربياة -كلياة التربياة الموسايقية-
جامعة ولوا  -عام 8665م.
 .1دكتوراه الفلسفة في التربية الموسيقية -تخصص موسيقى عربية -كلية التربياة
الموسيقية -جامعة ولوا  -عام8666م.
 التدرج الوظيفي:
 .8معيد بقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية جامعة القاهرة عام8660م.
 .0مدرت مساعد بقسام التربياة الموسايقية بكلياة التربياة النوعياة جامعاة القااهرة
عام8666م.
 .1ماااادرت بقساااام التربيااااة الموساااايقية بكليااااة التربيااااة النوعيااااة جامعااااة القاااااهرة
عام8666م.
 .1أسااتاذ مساااعد بقساام التربيااة الموساايقية بكليااة التربيااة النوعيااة جامعااة القاااهرة
عام0006م.

 .5أسااااتاذ بقساااام التربيااااة الموساااايقية بكليااااة التربيااااة النوعيااااة جامعااااة القاااااهرة
عام0080م.
 األنشطة:
 .8عازف عود في فرقة محمد عبد الوهاب للموسيقي والغناء عام 8660،8668م.
 .0قائد الفرقة الموسايقية العربياة الخا اة بكلياة التربياة النوعياة ما عاام0000م
ووتى الوقت الحالي.
 .1اإلشراف وتدرسب فرسق كلية التربية النوعية في مسابقة الغناء الفردي والعزف
الفردي والكورال والحصول علي المركز األول عام0000م.
 .1ول يساات ةلااة العااود بفرقااة الموساايقي العربيااة بكليااة التربيااة النوعيااة أعااوام
8666 ،8661 ،8661م.
 .5تسجيل ولقتي لبرناام دندناة باذاعاة الشاباب والرساااة ،الحلقاة األولاي كانات
ع آلة العود وتطورها عبر التارسخ ،والحلقة الثانية كانت ع المطربة فااسزة
اومد  ،والحدسث ع وياتها الفنية وتقدسم نماذج م أعمالها.
 .6التدرسس بكلية رساض األطفال جامعة القاهرة م عام  0008إلي عام0005م.
 .1التدرسس بكلية التربية بدمياط جامعة المنصورة م عام0000الي عام0006م.
 .1تلحااي نشاايد القاااهرة وعرا ا بجامعااة القاااهرة وقااد أذسااع فااي إذاعااة القاااهرة
الكبرى في شهر ابرسل عام0006م.
 .6عضااو بلجنااة الممتحنااي بامتحانااا القبااول بالقاادرا ب بكليااة التربيااة النوعيااة-
جامعة القاهرة م عام  0000وتى عام0081م.
 .80عضااو لجنااة السااير امتحانااا كليااة التربيااة النوعيااة ماا عااام  0000وتااى
عام0006م.
 .88عضو لجنة تحكيم مهرجا األسر بجامعة القاهرة عام0006 -0005م
 .80عضو لجنة تحكيم مسابقة الطالئع بوزارة الشباب والرساض عام 0006م.

 .81المشاركة بالعزف علي آلة العود مع الشاعر وامد طاهر في أمسية شعرسة في
إطار الو األوبرا الثقافي شهر ماسو0006م.
 .81المشاركة في ندوة ومعرضبوظيفة الف في خدمة البيئةب والايي إقامتا كلياة
التربية النوعية جامعة القاهرة عام 0008م.
 .85المشاركة في أسبوع تجميل الواوا البحرسة وعمل وفل موسيقي هناك.
 .86المشاااركة فااي الملتقااي الفنااي الثالااث للجامعااا بجامعااة جنااوب الااوادي عااام
0000م.
 .81المشاركة في الملتقي الفني الدولي الخامس للجامعا بجامعاة جناوب الاوادي
عام 0000م.
 .81تدرسب منتخب الجامعة للموسايقي والكاورال فاي مهرجاا الجامعاة للمنوعاا
اليي أقيم في شهر مارت0000م.
 .86قيااادة منتخااب الجامعااة للموساايقي والكااورال فااي مهرجااا الجامعااة للمنوعااا
اليي أقيم في شهر مارت0000م.
 .00التحكيم في مسابقة المواهب الفردسة بجامعة القاهرة في نوفمبر 0000م.
 .08التحكيم في مسابقة المواهب الفردسة بجامعة القاهرة في دسسمبر0001م.
 .00قيادة فرسق الموسيقي والكورال بجامعة القاهرة في لقاء شاباب الجامعاا فاي
شهر ابرسل0000م.
 .01قيادة فرسق الموسيقي والكورال لجامعاة القااهرة فاي أسابوع شاباب الجامعاا
بأسيوط في شهر فبراسر0001م.
 .01قيااادة فرسااق الموساايقي والكااورال لجامعااة القاااهرة ف اي وفاال عيااد النصاار فااي
أكتوبر عام 0000م.
 .05قيادة فرسق الموسيقي والكورال لجامعة القاهرة في وفل عيد النصر واستقبال
الطالب الجدد في أكتوبر عام 0001م.

 .06قيااادة فرسااق الموساايقي والكااورال بجامعااة القاااهرة فااي إطااار المهرجااا الفنااي
لشباب الجامعا اليي نظمت وزارة الشباب في شهر ابرسل 0001م.
 .01قياادة فرسااق الموساايقي والكااورال بجامعااة القاااهرة فااي مهرجااا الاادولي األول
للموسيقي الجامعياة الايي نظمتا جامعاة القاااي عيااض بماراك  -بالمملكاة
المغربية في شهر ابرسل 0001م.
 .01قيادة فرسق الموسيقي والكاورال بجامعاة القااهرة فاي وفال ختاام األنشاطة فاي
شهر ماسو عام 0001م.
 .06التحكااااايم فاااااي مساااااابقة المواهاااااب الفردساااااة بجامعاااااة القااااااهرة فاااااي شاااااهر
دسسمبر0001م.
 .10التحكااااايم فاااااي مساااااابقة المواهاااااب الفردساااااة بجامعاااااة القااااااهرة فاااااي شاااااهر
دسسمبر0005م.
 .18قيادة فرسق الموسيقي والكاورال بجامعاة القااهرة فاي مهرجاا المنوعاا فاي
شهر ابرسل عام 0006م.
 .10قيادة فرسق الموسيقي والكورال بجامعة القااهرة فاي أسابوع شاباب الجامعاا
بالمنصورة في شهر فبراسر0005م.
 .11قيادة فرسق الموسيقي والكورال بجامعة القااهرة فاي أسابوع شاباب الجامعاا
بالمنوفية عام 0001م .
 .11قياده فرسق الموسيقى والكورال بجامع القاهرة في أسبوع شباب الجامعا
بالمنصورة عام 0006م .
 .15قياده فرسق الموسيقى والغناء بجامعة القاهرة في مهرجا الموسيقى والغناء
واليي نظمت جامعة اإلسكندرسة أعوام  0080 ، 0006 ، 0001 ، 0001م.
 .16مدسر مركز وودة الف وتجميل البيئة بكلية التربية النوعية أعوام ، 0088
. 0080

 .11مستشار جامعة القاهرة للنشاط الفني أعوام ب 0080 – 0088ب  ،ب 0080
–  0081ب .
 .11رئيس قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية جامعة القاهرة بد ًءا م
عام 0080م.
 .16مدسر وودة المسرح بجامعة القاهرة بد ًءا م عام 0081م.
 .10الحصول علي عدة شهادا تقدسر م جها مختلفة.

