السيرة الذاتية
السيد حسن الشكرجي
مدير عام دار ثقافة االطفال للفترة
 األسم  :حسن عبدهللا كاظم الشكرجي
 األسم الفني  :حسن الشكرجي
 مواليد الناصرية  :عام 1949
 الحالة األجتماعية  :متزوج
 التحصيييا الدراسييي  :حاصييا عل ي شييدادة البك يالوريوس ميين كلييية الفنييوي ال/ميليية
جامعة بغداد قسم الموسيق
المناصب األدارية التي شغلدا :
 .1ملحن لم/موعة كبيرة من االوبريتات واألغاني العاطفية العراقية.
 .2قائد األوركستراالعربية للموسيق في االذاعة والتلفزيوي.
 .3رئيس الل/نة الوطنية الثقافية للموسيق .
 .4استاذ محاضر في كلية الفنوي ال/ميلة عام .1992
 .5مدير قسم الموسيق والغناء في األذاعة والتلفزيوي للفترة ( 1993ــ .)1998
 .6يشغا حاليا ً منصب مدير عام دار ثقافة االطفال.
النقابات التي ينتمي اليدا :
 .1عضو الم/لس المركزي لنقابة الفنانيين العراقيين المركز العام.
 .2عضييو ئي يية علمييية بدرجيية ابييير لمناقشيية اطروحييات الماجسييتير فييي كلييية الفنيييوي
ال/ميلة.
المدرجانات العربية التي شارك فيدا :
 .1مدرجاي األغنية الفلسطينية في ليبيا عام .1978
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 .2مدرجاي قرطاج في تونس عام .1978
 .3مدرجاي جرش في االردي عام .1988
 .4مدرجاي األغنية العربية في االردي عام .1995
 .5مدرجاي االغنية العربية في البحرين عام .1996
 .6األعييداد واألشييراى علي مدرجيياي األغنييية العراقييية للمطييربين المغتييربين الييذي اقامتي
وزارة الثقافة العراقية في عماي عام .2005
 .7رئيسا ً ومشرفا ً لمدرجاي القبان/ي الدولي في العراق عام .2005
 .8مدرجاي (عراقيوي اوالً) في األردي عا .2006
 .9رئيسا ً ومشرفا ً لمدرجاي المال عثماي الموصلي في العراق عام .2006
 .10رئيسا ً ومشرفا ً لمدرجاي زرياب في العراق عام .2007
 .11رئيسا ً ومشرفا ً لمدرجاي المصالحة الوطنية في العراق عام .2008
 .12رئيسا ً ومشرفا ً لمدرجاي األغنية السبعينية في العراق عام .2010
 .13رئيسا ً ومشرفا ً لمدرجاي زرياب الدولي في العراق عام .2010
المدرجانات الدولية :
 .1مدرجاي األغنية الشبابية في المانيا عام .1976
 .2مدرجاي (أور فيوس) في بلغاريا عام 1976
 .3مدرجاي (مين أوي) في الياباي عام .1977
 .4مدرجاي موسيق الشرق في اسبانيا عام .1977
 .5مدرجاي اصفداي لألغنية الفلوكلورية في ايراي عام .1977
 .6مدرجاي الموسيق العربية في ئولندا عام .1978
 .7مدرجاي الموسيق الفولكلورية في سويسرا عام .1978
 .8مدرجاي موسيق الشعوب في انكلترا ــ مانشسترعام .1979
 .9الم/لس الثقافي الدولي في الواليات المتحدة عام .2007
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أئم المؤتمرات التي شارك فيدا :
 .1مؤتمر الموسيق التراثية في لندي عام .1978
 .2مؤتمر التراث الثقافي لمنظمة اليونسكو في عماي عام .2009
 .3مؤتمر التراث الموسيقي الدولي لليونسكو في باريس عام .2010
أبرز النشاطات العربية التي سائم فيدا :
 .1األسبوع الثقافي العراقي في مصر عام .1975
 .2األسبوع الثقافي العراقي في ال/زائر عام .1975
 .3األسبوع الثقافي العراقي في تونس عام .1977
 .4األسيبوع الثقييافي العراقييي فيي األمييارات العربييية المتحيدة والكويييو والبحييرين وسييوريا
والسعودية عام .1987
 .5األسبوع الثقافي العراقي في األمارات العربية المتحدة عام .2009
ال/وائز والشدادات التقديرية :
 .1جوائز وئدايا تذكارية (مندا العربية والدولية).
 .2العديد من الشدادات التقديرية.
 .3حائز عل العديد من كتب الشكر والتقدير.
المشاركات الثقافية :
 .1احيييياء األمسييييات الثقافيييية فيييي كيييا مييين الوالييييات المتحيييدة األمريكيييية (ديتروييييو ـ
مشيغاي).
 .2احياء األمسيات الثقافية في يوغسالفيا.
 .3احياء األمسيات الثقافية في معظم الدول العربية.
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