
 أسامه علي
-------  

م وتم تكريمة من قبل رئاسة الجمهورية حصل علي 2007أول الجامعات المصرية عام  -
 م علي مستوي الجامعات المصرية .2012المركز االول في الغناء 

 في جميع المناسبات الدولية . المصرية ومثل مصرفرقة االوبرا  يعمل كصوليست في -
 المركز االول فى م ،2013الشارقة وأفضل توزيع موسيقي وقيادة المركز االول في مسابقة  -

 م .2015 -2012 للمواسمالموسيقي والغناء لمسابقة أبداع 
حلقة عن الموسيقي الغربية والشرقية في التلفزيون المصري والفضائيات  77قدم اكثر من  -

 المصرية ، كما قدم العديد من حلقات برامج االذاعة علي الراديو .
ن في جمهورية مصر بأجماع األراء علي مستوي مجال الفنو  جائزة أفضل رسالة دكتوراة -

أشترك في االشراف علي العديد من رسائل الدكتوراة ورسائل الماجستير ونشر  م ،2015العربية 
 .وحصل علي درع الجامعة لمرات عديدة  بحوث في مجالت ومؤتمرات دولية  7أكثر من 

كبر مسابقات الموسيقي والغناء في مصر والشرق االوسط والتي ضمت عضو لجنة تحكيم أل -
 . باالشتراك معهم جميعا  الموسيقار حلمي بكر منير الوسيمي هاني مهني  وغيرهم

وقام بالعديد م  2018 -2014وركسترا وزارة الشباب والرياضةعام أدة قياتكوين وتدريب و بقام  -
 الهيئات الحكومية .كثير من التكريمات من المن الحفالت داخل مصر وخارجها وحصل علي 

 م.2016م ، 2015حصل علي جائزة مجلس الشباب العربي   -
جائزة أفضل مايستروا في الوطن العربي بالمملكة المغربية وحصول مصر علي المراكز  -

 م.2016ي الوطن العربي األولي في الموسيقي والغناء علي مستو 
م 2015حصل علي المراكز األولي علي المستوي الدولى بمعهد كونفيشيوس بجامعة القاهرة  -

 في االداء الحركي واالغنية الصينية بحضور رئيس وزراء الصين ورئيس جامعة بكين الدولية .
ورجال الدولة الشرطة وكبار الوزراء و  الجيش قام بالعديد من االحتفالت الهامة بحضور قيادة -

يوم  -م 2015وبحضور رئيس الجمهورية في المناسبات القومية ) ذكرى أفتتاح قناة السويس 
أفتتاح قاعة المنارة في مركز المؤتمرات  –م 2017السادس من أكتوبر  –م 2016الشهيد 
 .ت لرئاسة الجمهورية حفالوحتي األن وأشترك في أكثر من ألتزام لمناسبات و  م (2017الدولى 

وقام بالعديد من م 2017( دوزانفرقة الخاصة الموسيقية والغنائية ) بتكوين وتدريبقام  -
والتى تم عرضها في  لمنير الوسيمي (أوبرا طرح البحرالحفالت وأهمها تدوين وتدريب وقيادة ) 

 م .2020فبراير  22،23أوبرا سلطنة عمان وقيادة أوركسترا السلطان العمانى


