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الخدمة العسكرية  :تم تــأديتـــــها.
الوظيفةةة الموسةةيةية  :أستتتاًال لمتتادة الموستتيقط القباي ت بجام ،ت حيتتوابة لتتتدريس ايب ت
الدراسات ال،ييا بقسم الموسيقط الفرعوني بكيي التربي الموسيقي بالزمالك.
الوظيفة الهندسية :مدير مشترو المتحتف الميترل الكبيتر بشترك أوراستكوم( .أكبتر
متحف في ال،الم يتم إنشاؤه اآلب بمناق األهرامات بالجيزة).

المؤهالت الدراسية :
أ-الشهادات الموسيةية-:
 قام بتستجيل رستال التدكتوراة بأكاديميت الفنتوب بالقتاهرة عتام  1212لموضتو
بحث ب،نواب "أسيوب مقترح لقيادة األلحاب القباي مستنباا ل مب أستاليب القيتادة
ال،المي ".
 حيل عيط درج الماجستتير بتقتدير إمتيتاز متب أكاديميت الفنتوب بالقتاهرة عتام
 1211لموضتتو بح تتي ب،نتتواب "إستتتادام األلحتتاب القباي ت فتتي كتاب ت وقيتتادة
أعمال موسيقي م،ايرة"
 لتتر رستتال ماجستتتير بالم،هتتد ال،تتالي ليدراستتات القباي ت ب،نتتواب "عالق ت اليحتتب
بالنص والاقس فط األلحاب القباي " (تحت المناقش ).
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 حيل عيط دبيتوم الدراستات ال،ييتا فتط التتأليف الموستيقط و قيتادة ااوركستترا
مب اكاديميـــ الفنوب بالقاهرة عام  1551بتقدير جيد جدال ةودرس القيتادة عيتط
يد المايسترو ال،المط يوسف السيسط.
 حيل عيط بكتالوريوس التتأليف الموستيقط والنظريتات متب اكاديميت الفنتوب –
بالقتتاهرة عتتام  1521بتقتتدير عتتام امتيـتتـازة ودرس التتتأليف الموستتيقط عيتتط يتتد
المؤلف الموسيقط ال،المط عزيز الشواب.
 حيتتل عيتتط شتتهادة التتتأليف الموستتيقط و النظريتتات (  )Grade 4متتب كيي ت
ترينتط بيندب – جام ،كمبريدج عام  – 1521بتقدير امتيـــاز.
ب -الشهادات الهندسية-:
 حيتتل عيتتط دبيتتوم الدراستتات ال،ييتتا فتتط الهندس ت الميكانيكي ت متتب جام ،ت عتتيب
شمس عام  – 1525تقدير جيد"
 حيل عيط بكالوريوس الهندس الميكانيكي مب جام ،عيب شمس عام1521
 حيل عيط شهادة ) (IPMA–Bب،د إتمام دراس منهج
Project Management Methodology & Technique
مب مؤسس International project management association
بالجام ،اامريكي بالقاهرة عام 1229
 حيل عيتط شتهادة اتمتام دراست متنهج construction project manager
مب مؤسس  ASCEال،المي ب،تد انهتاا الدراست بالجام،ت اامريكيت بالقتاهرة
عام .1221
 حيل عيط شتهادة إتمتام دراست متنهج & Total Quality Management
 Leadershipمب مؤسس  Top Businessعام 1229
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 حيل عيط شهادة Instructional system development :مب مؤسس
جنرال داينمكس اامريكي عام 1551

الخبرات السابةة :
أ -فى المجال الموسيةى-:
* قام بتأليف كتاب ي،د أول بحث يت،مق فط األلحتاب القبايت ب،نتواب " االحتاب القبايت
روحانيتها و موسيقاها" قدم لر ال مب اآلباا األساقف .
كتتب مقتاال ب،نتواب " ”Musicality of the Coptic Hymnsليتتم نشتره فتي المجيتد
رقم  11بالموسوع الروسي األر وًكسي .
* أعد بح ا هاما عب الموسيقط القباي نشر في الكتاب ال،المي
The Theory and History of the Mediterranean Music
Chapter Five: The Sacred Repertories
Oriental Coptic Church

* قتتام بتتتأليف كتتتاب ب،نتتواب " تبستتيا نظريتتات عيتتم الهتتارموني" (تحتتت الاب ت ) وًلتتك
بالمشارك م الدكتور عالا فتحي.
* * قام بالتدريس بكيي التربي النوعي بالدقط لمادة " الفرق الموستيقي و قيادتهتا" لمتدة
ال سنوات ايفا ل ليمايسترو ال،المط يوسف السيسط.
* قام بالتدريس فط م،هد االحاب و التسبح بكوتسيكا لمدة الث ستنوات لمتادة " تتًوق
االحاب القباي ".
* ألقتتط ال،ديتتد متتب المحاضتترات عتتب الموستتيقي الميتتري القديم ت فتتي جام،تتات ال،تتالم
وال،ديد مب المنظمتات ال،الميت يُتًكر منهتا جام،ت ألبرتتا بكنتداة وجام،ت روستيا لي،يتوم
اإلنساني ة وجام ،نتيس بيتربياة وجام،ت ستاب تياتوب بموستكوة وبتالمتحف الروستي
لإليقونات وفي بيت المؤلفيب الموسيقييب الروسة وفي الشيرميتف بااس بساب باترس
بتترجة وفتتي منظمتت "كيمتت الحيتتاة  Word of Lifeبموستتكوة وإدمنتتتوب ووينيتتبج
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وفانكوفر وكالجارل بكنداة كما اقام ال،ديد مب الندوات المتايي القاا الضتوا عيتط
اليحب القباط في جمي كنائس ومحافظات مير.
* لر برنامج تييفزيونط مب إعداده وتقديمتر ب،نتواب " متا وراا االحتاب" و التً ي،تبتر
اول برنتامج تييفزيتتونط ي تتوص و يشترح و يقتتدم االحتتاب القبايت بيتتورة عيميت شتتيق
ةقدم فير حتط األب  19حيق زمب كل منها نيف ساع .
* استاا اب يدوب تراث االحاب القباي عيط النوتت الموستيقي ( اك تر متب مائت لحتب
قباط) بشكل عيمط دقيق ماابق لما ينشده المرتييبة و قدمها مب االل فرق دافيدة ب،د
فشل في تدوينها عيماا الحمي الفرنسي وال،ديد مب األجانب والميرييب.
* قتتام بتتتأليف وكتابت الموستتيقط التيتتويري ل ال ت افتتالم روائي ت دينيت ليماتترج الكبيتتر
ستتمير ستتيف و عتتدد متتتب اافتتالم التستتجييي مستتتتادما الهارمونيتت والبوليفونيتت ليحتتتب
القباط.
* أسس "فـرقـة دافـيد" منً أك ر مب  12سن و التط قدمت األلحاب القباي والمزاميتر
فتتط جميتت انحتتاا ال،تتالم ( بتتاريس – مارستتيييا – آجتتد جنتتوب فرنستتا – ستتتوكهولم –
فرانكفورت – هانوفر – ميالنو – فينيسيا – روما -موسكو -ساب بيتر برج – أستانا -
كاراجانتتدا بكازااستتتاب – نتتيس والكسنيستتت بيتتربيا  -اليونتتاب – ألبرتتتا بكنتتدا – جوفتتا
وتاليب بإستونيا ).
* كوب و قاد الك ير مب الفرق منها " اوركسترا و كورال ناظر االر" و " اوركسترا و
كورال الكنيس القباي "ة وأوركسترا وكورال  MENAMEالااص بجام،ت البرتتا
بكندا والمكوب مب سب جنسيات مب أنحاا ال،الم.
* لر ال،ديد مب التسجيالت عيط اشرا كاسيت و اساوانات ليزر منها استاوان ليتزر
قتتتام بإنتاجهتتتا م،هتتتد ال،تتتالم ال،ربتتتط ببتتتاريسة كمتتتا شتتتارك فتتتط ااستتتاوان ال،الميتتت
" متتوزار الميتتر " التتتط حيتتيت عيتتط األستتاوان الًهبيت ببتتاريسة كمتتا شتتارك فتتي
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الموستتيقط التيتتويري ليفتتييم ال،تتالمي "بيفجتتور شتتبل اليتتوفر" باول ت المم يتت ال،الميتت
"يوفي مارسو" الًل إحتو عيط مقاا مب اإلبيالمودي القباي .
* قدم االحاب القباي فط ال،ديتد متب بترامج القنتوات الفضتائي الميتري الماتيفت منهتا
برنتتامج " الحتتاب متتب الستتماا" و برنتتامج " مقامتتات شتترقي " وبرنتتامج "وستتا البيتتد" و
"يباح الاير يامير" و"عالمات" وبرنتامج "عيتط األيتل دور" عيتط قنتاة "أوب تتـي
في".
* قتتام بتيحتتيب ال،ديتتد متتب المزاميتتر بأستتيوب قباتتي أيتتيل ي،تتد امتتتدادال لتتتراث االحتتاب
القباي .

ب  -فى المجال الهندسى-:
*ي،مل حاليا بكبر شركات المقاوات ال،المي كمديرا لمشترو المتحتف الميترل
الكبير.
+++
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