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الوظيفة :بقسم النظريات والتأليف بكمية التربية الموسيقية – جامعة حموان
----------------------------*الشيادات العممية:
 بكالوريوس التربية الموسيقية من كمية التربية الموسيقية جامعة حموان 4974م. -ماجستير التربية الموسيقية (بيانو) كمية التربية الموسيقية جامعة حموان 4981م.

 دكتوراه في عموم الموسيقى من جامعة كولون ( )Kolnالمانيا الغربية 4989م وقدنشرت عن طريق دار نشر (جوستاف بوزا) ألمانيا.
*شيادات أخرى:
 دبموم في التعميم والتنمية الدولية جامعة كاسل ( )Kasselأمانيا الغربية 4988في الموضوعات التالية:
أ -فيما يختص بالنظم الجماعية في البحث العممي:
 تخطيط وتنظيم األبحاث
 التعاون البحثي
 تنمية البرامج البحثية المتميزة

ب -التعميم الجامعي:

 تحميل عممية التعميم والتعمم في المجال الجامعي
 تنمية وتقييم المناىج
 التدريب عمى ميارات التدريس
ج -التخطيط واإلدارة في الجامعات:
 تحميل الخطط الجامعية واإلدارة المركزية
 تقنيات التخطيط عمى مستوى األقسام
د -دور الجامعة في التنمية الدولية:
 التنمية الجامعية في تغيير المجتمع
 تحميل الثقافة اإلجتماعية
 اإلطار التكنولوجي و اإلقتصادي في الجامعات ودوره في تنميتيا
 تبادل العموم والتكنولوجيا
ىذا باالضافة الى دورات:
 -4التعاون واإلتصاالت
 -2العمل اإلداري الجماعي
 دورة إرشادية تبع مركز التنمية المينية وبالتعاون مع مكتب التوجيو واإلرشاد بكميةالتربية األساسية بدولة الكويت 4995م تناولت اسس نظام المقررات التي تسير عمييا
الكميات التطبيقية والذي يقوم عمى الوحدات الدراسية وكيفية التعامل من حيث البرنامج
الدراسي وخطة الدراسة وطريقة التسجيل في تمك المقررات القائمة عمى أساس في
الوحدات الدراسية.

 دورة في الكمبيوتر التعميمي والذي نظميا مركز القياس والتقويم والتنمية المينية بباليئيةالعامة لمتعميم التطبيقي والتدريبي بدولة الكويت 4998م.
*التدرج الوظيفي:
 من 4976/44/45م معيد بقسم البيانو بكمية التربية الموسيقية جامعة حموان. من 4981/9/44م مدرس مساعد بقسم البيانو بكمية التربية الموسيقية جامعة حموان. من 4991/8/44م مدرس بقسم األداء بكمية التربية الموسيقية جامعة حموان. من 4994/42/25م استاذ مساعد بقسم النظريات والتأليف بكمية التربية الموسيقيةجامعة حموان.
 من 2113/3/47م استاذ بقسم النظريات والتأليف بكمية التربية الموسيقية جامعة حموان. من 2114/41/25م رئيس قسم النظريات والتأليف بكمية التربية الموسيقية جامعةحموان.
*األبحاث العممية:
 بعذ األنظمة السممية في الموسيقى الغربية وأوجو التشابو واإلختالف بينيما نوعية الصوت واختالف المحتوى الترددي لبعض اآلالت التصميم الصوتي لقاعات االستماع األلوان المسموعة والنغمات المرئية األبعاد الموسيقية الجديدة وكيفية تحقيقيا وادراكيا اإلسموب الجرافيكي واستخدامو والتحميل الموسيقي -موسيقى الفاركتال اسموب جديد في التاليف الموسيقي

 الخمفية الموسيقية كمصطمح جديد في عمم الموسيقى مشكمة األشكال الموسيقية عند بعض مؤلفي القرن العشرين التوافق والتنافر بين النظرية والتطبيق*المغات:
المغة األلمانية والمغة اإلنجميزية
*النشاط العممي:
 امين لجنة قطاع الفنون والتربية الموسيقية بالمجمس االعمى لمجامعات نائب رئيس ممتقى المعاىد الموسيقية في الوطن العربي اإلشراف عمى قسم التربية الموسيقية بكمية التربية النوعية – المنصورة كرئيس قسم4993 – 4994م
 االشراف عمى قسم التربية الموسيقية (بنين) كنائب رئيس قسم بكمية التربية األساسيةبدولة الكويت 2111م
 اإلشراف عمى قسم العموم الموسيقية بكمية التربية النوعية جامعة المنوفية كرئيس القسمالعام الدراسي 2116 – 2115م والعام الدراسي 2117 – 2116م
 احد اعضاء المجنة المشكمة في كمية التربية النوعية جامعة القاىرة لمتابعة اعمال وسيرالدراسة بقسم التربية الموسيقية بالكمية
 عضو خارجي في مجمس كمية التربية النوعية جامعة القاىرة عضو في مجمس كمية التربية النوعية جامعة المنوفية -مناقشة واإلشراف عمى الرسائل العممية (ماجستير  -دكتوراه) في كل من:

 كمية التربية الموسيقية جامعة حموان
 كمية التربية النوعية جامعة المنوفية
 كمية التربية النوعية جامعة عين شمس
 كمية الدراسات العميا جامعة الخميج العربي دولة البحرين
 كمية التربية النوعية جامعة طنطا
 معيد الدراسات التربوية جامعة القاىرة
 االشتراك في المؤتمر الثالث  4993والمؤتمر السادس 2111م بكمية التربية الموسيقيةجامعة حموان بأبحاث عممية.
 المشاركة في المؤتمر المقام اكتوبر 2115م لالثاريين العرب بجامعة الدول العربية. اإلشتراك في مؤتمر بجميورية تونس (الموسيقى بين النظرية والتطبيق) حضور ندوة في جامعة حموان في الشئون القانونية عام 2114م االشتراك في ندوة عن نظم االمتحانات في الجامعات المصرية بمركز تطوير التعميمالجامعي بكمية التربية النوعية جامعة عيم شمس 2115/3/42م
 االشتراك بورقة عمل في ندوة اليوية الموسيقية بين الموروث والعولمة بكمية التربيةالموسيقية جامعة حموان 2115
 االشتراك في لجان الترقيات بالمعيد العالي لمموسيقى الكونسيرفاتوار أكاديمية الفنون. االشتراك في تقييم البحوث لممجمة المصرية لمدراسات المتخصصة بكمية التربية النوعيةجامعة عين شمس

 االشتراك كاحد اعضاء لجنة تحكيم النشاط الفني الموسيقي في اسبوع شباب الجامعاتالمقام بجامعة المنصورة 2115م وجامعة المنوفية .2117
 استفدام الخبرات االجنبية خاصة من جامعات المانية لالستفادة العممية*أنشطة طالبية:
 المشاركة في وضع معايير الجودة بكمية التربية النوعية جامعة المنوفية االشتراك مع المجمس األعمى لمشباب والرياضة في تقييم النواحي الفنية بالجامعاتومراكز الشباب
 االشتراك مع و ازرة الثقافة في تقديم محاضرات وتقييم النواحي الفنية بقصور الثقافة فيالمحافظات المختمفة
*انشطة عممية أخرى:
االشتراك في تقويم عممية التعميم والتعمم تبع عمل خاص بمعيار البرنامج التعميمي (معايير
الجودة) بكمية التربية األساسية بدولة الكويت 4997م وقد اشتممت عممية التقويم عمى:
 -4فحص السياسة المتبعة في القبول وتقويم إجراءاتو ووسائمو الحمية لمعرفة مدى وفائيا
باالختيار الصحيح لممدخالت.
 -2تقويم برامج الدراسة في التخصصات المختمفة لموقوف عمى :
 مدى مالئمة مفردات كل برنامج الىدافو. مدى انسجام اىداف كل برنامج مع اىداف الكمية مدى مالئمة محتوى المقررات لتحقيق أىداف البرنامج -كفاية األوزان النسبية لمجاالت الدراسة المتضمنة في البرنامج

 كفاية الساعات المخصصة لتدريس المقررات في الخطة الدراسية لكل برنامج عناصر القوة وعناصر الضعف في المقررات مدى وفاء برنامج التربية العممية والتدريب الميداني باالعداد الميني -3تقويم الطرق واالساليب المتبعة في التدريس لمتعفرعمى مدى مناسبتيا ودرجة كفايتيا
 -4تقويم نظام التقويم المعمول بو واالساليب المستخدمة في التقويم الصفي والكشف عن
مدى مناسبة وكفاية النظام واألساليب
 -5تحديد العوامل التي تسيم في تييئة البيئة الفكرية والتربية المناسبة
 -6استقصاء مستوى رضا مسئولي سوق العمل عمى مخرجات الكمية
 -7التوصل الى االجراءات الكفيمة بتطوير البرنامج التعميمي
*مشروعات:
 التقدم بمشروع متكامل لتطوير كمية التربية الموسيقية جامعة حموان في مرحمة البكالوريوسمن خالل وضع معايير جديدة لمبرامج التعميمية بما تتالئم مع التطورات التي حدثت في
المجتمع المصري ومسايرة التطور العالمي وايضا بما تتالئم مع قدرات وميول الطمبة والطالبات
وذلك إلعدادىم لخدمة المجتمع من الناحية البحثية والتربية والمينية والدراسة عمى اساس نظام
الساعات المعتمدة  461ساعة لمتخرج بواقع  21ساعة كحد أقصى في كل فصل دراسي
والتي يشترط إكماليا والنجاح فييا بالمستوى التي سوف تنص عميو الموائح ،ان اليدف من تقديم
تمك الدراسة بنظام الساعات المعتمدة ىو:
 -4مدة الدراسة التي يقضييا الطالب في الكمية ترتبط بقدراتو واستعداداتو فالطالب الممتاز
يمكنو االنتياء من دراستو بسرعة
 -2اتاحة فرص عديدة لمطالب في اختيار المواد الدراسية

 -3يعمل ىذا النظام عمى تقوية وتحفيز الطمبة في الدراسة
 -4يمكنو االنتقال من شعبة الى شعبة اخرى دون ان تضيع عميو كل دراستو السابقة
 -5يسيل عممية التحويل من جامعة الى اخرى او تكممة الدراسة في جامعة اخرى وذلك
لسيولة حساب المواد الدراسية والساعات المخصصة ليا
 التقدم بمشروع النشاء مركز تدريب اللة البيانو مما يساعد الكمية عمى توفير اماكنلمتدريب بعدد كاف وعالوة عمى المميزات االخرى
 التقدم بشروع لتطوير المكتبة السمعية بما يتيح ليا الحصول عمى أندر التسجيالتعالوة عمى االحتفاظ بموروثاتيا من الفقدان او اليمك
 االشتراك كرئيس لممجمس التنفيذي لمتنمية الثقافية والسياحية التابع لمركز بحوث التجارةالخارجية بجامعة حموان 2117م.

