سيره ذاتيــــــو
اإلس ــم -:د .سناء صالح محمود حامد
العن ــوان  753 -:ط حدائق األىرام.
رقـم التليفون 10115555541 -:
البريد اإللكترونى sanaa_salah73@yahoo.com -:
الحـالو اإلجتماعيو  -:متزوجة .
الجنسي ــة -:مصرية .
عدد االبن ــاء  -:إثنـان ( بنت  ,ولد ) .
الوظيفو الحـاليـو  -:أستاذ مساعد ـ قسم الصولفيج الغربى وااليقاع واالرتجال ـ بكلية التربية الموسيقية  -جامعة حلوان .

إس ــم الزوج -:د .أيمن محمد عز الدين محمود فهمى .
وظيفو الزوج  -:أستاذ مساعد ـ قسم الصولفيج الغربى وااليقاع واالرتجال ـ بكلية التربية الموسيقية  -جامعة حلوان .

 - 1الشيبدات العلميو-:
 حاصل على بكالريوس التربيو الموسيقيو من كلية التربيو الموسيقيو جامعة حلوان عام 0551م
بتقدير عام إمتياز مع مرتبة الشرف (طوال سنوات الداسو ) .
 حاصل على الماجستير عام 0111م برسالة تحت عنوان ( برنامج مقترح للتغلب على
مشكالت تنفيز بنود منهج التربية الموسيقية لطفل القرية فى المرحلة االولى من التعليم
االساسى)
 حاصل على الدكتوراه عام 0115م عن دراسو بعنوان ( أثر دمج الطفل المعاق ذىنيا مع
الطفل العادى فى إكسابو مفاىيم موسيقية من خالل القصة الحركية ) .
 حاصل على درجة أستاذ مساعد من كلية التربية الموسيقية عام  0101عن األبحاث األتية.
البحث األول  ":طريقة مبتكرة لحساب المسافات والتألفات لطالب الفرقة التحضيرية بالكلية "
البحث الثانى  ":طريقو مقترحة للتغلب على الصعوبات التى تواجة الطالب فى استخدام بعض
الضروب العربية فى مصاحبة االناشيد واالغانى المدرسية "
البحث الثالث  ":األلعاب الموسيقية ودورىا فى محو أمية أطفال المناطق العشوائية"
البحث الرابع  ":أثر إستخدام المصاحبة اإليقاعية اإللكترونية فى ضبط الحس الزمنى
أثناء القراءة الصولفائية لدى طالب الفرقة التحضيرية
إلى جانب أبحاث أخرى لم تنشر بعد يتم تحضيرىا للحصول على درجة األستاذ .

 – 2النشبط العلمى ًالثقبفى -:
 اإلشراف على بعض رسائل الماجستير والدكتوراه.

 رئيسة لجنة القياس والتقويم " لوحدة ضمان الجودة " كلية التربية الموسيقية.
 الوشاركت الفؼالت فً هشزوع تٌويت ههاراث تالهيذ إدارة الوزج التؼليويت وهى إحذي
هشزوػاث تطىيز الوذارس باإلشتزاك هغ اإلتحاد الزياضً للجاهؼاث فً الفتزة هي 9/ 47
إلً 5332 7 / 63
 الوشاركت فً فاػلياث الحفل الختاهً لألًشطت الطالبيت التابؼت إلدارة الوزج التؼليويت الذي
أقين فً يىم  5343 / 7 / 41فً إحذي هذارس هٌطقت الوزج التؼليويت ( جوال ػبذ الٌاصز )
فً حضىر رئيس جاهؼت حلىاى.

 –3الندًات العلمية ًًرش العمل -:
 الوشاركت الفؼالت فً إػذاد الؼذيذ هي الٌذواث وورش الؼول وهٌها :






 –4إػذاد الذراست الذاتيت – وحذة ضواى الجىدة
 – 6صندوق تنمية العلوم والتكنولوجيا
 – 7طرق النشر الدولى لألبحاث
 – 8النشر الدولى
 – 9التعليم عن بعد

–4برامج تنمية قدرات أعضبء ىيئة التدريس -:
 إجتياز برنامج "تصميم المقرر الجامعى "

 إجتياز برنامج "نظام الساعات المعتمدة "
 إجتياز برنامج "التخطيط اإلستراتيجى "

 إجتياز برنامج "معايير الجودة فى العملية التدريسية "

 إجتياز برنامج " ًظن اإلهتحاًاث وتقىين الطالب "
 إجتياز برنامج " أخالقياث البحث الؼلوً "

 – 5ميبرات الكمبيٌتر -:
 حاصل على شهادة ICTBللكمبيوتر .

 حاصل على شهادة  ICDLالدولية .

