جامعة حلوان
كلية التربيه الموسيقيه
قسم الصولفيج واإليقاع
الحركى واإلرتجال

ســــــــيرة زاتيـــــــــــــه









اإلسم  :كاميليا محمود جمال الدين أحمد.
بكالوريوس كلية التربيه الموسيقيه دور يونيو بتقدير عام جيد جدآ مرتبة الشرف.9153
معيد بقسم الصولفيج واإليقاع الحركى واإلرتجال عام .9153
مدرس مساعد عام .9111
مدرس عام .9111
أستاذ مساعد عام .2002
أستاذ دكتور .2001
عضو لجنة التحكيم باللجنه العلميه الدائمه للترقى لدرجة
أستاذ وأستاذ مساعد بكلية التربيه الموسيقيه .
عضو إتحاد كتاب مصر ( شعبة أدب الطفل ) .
عضو بجمعية برايد مصر لمكافحة اإلدمان والمخدرات .
عضو الجمعيه المصريه لؤلمم المتحده .






عضو بجمعية أطفال السجينات .
عضو جمعية الكوكب الدرى لؤلطفال ذوى اإلحتياجات الخاصه .
عضواإلتحاد النوعى لؤلطفال األيتام .
عضو نادى ليونز بورسعيد الدولى .





 عضو مجلس إدارة أكاديمية النادى األهلى العربى للطفل الموهوب .
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أوآل  :األنشطه الطبلبيه .
رائد أسرة فينوس لؤلنشطه الطبلبيه بكلية التربيه الموسيقيه منذ عام 9111حتى عام .2000
تنظيم إحتفاليه لتكريم األمهات المسنات على مستوى محافظة حلوان بالمجلس المحلى لمحافظة
حلوان تحت رعاية أ.د عبد الحى عبيد نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطبلب األسبق
.2000
تنظيم ندوه بكلية التربيه الموسيقيه للفنان عمار الشريعى تحت رعاية أ.د أميره فرج عميد كلية
التربيه الموسيقيه األسبق .2000
تنظيم عدة رحبلت لطبلب الجامعه (ذوى اإلحتياجات الخاصه ) وتكريمهم من خبلل أسرة فينوس
تحت رعاية
أ.د عبد الحى عبيدنائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطبلب األسبق.2000
تنظيم عدة حفبلت فنيه لطلبة وطالبات المدن للفنان أحمد الكحبلوى بمناسبة اإلحتفال بالمولد
النبوى الشريف لعدة سنوات مختلفه وعدة حفبلت فنيه أخرىفى مناسبات مختلفه تحت رعاية أ.د
عبد الحى عبيد نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطبلب األسبق .2000
تنظيم إحتفاليه ألطفال جمعية مرضى شلل األطفال بإمبابه تحت رعاية أ.د حسن حسنى رئيس
جامعة حلوان األسبق .2009
نائب رائد أسرة الفنون الرفيعه بريادة أ.د عبد الحى عبيد نائب رئيس جامعة حلوان للتعليم
والطبلب على مستوى الجامعه تختص بالطبلب ذوى اإلحتياجات الخاصه والغير قادرين منذ عام
2000حتى عام .2002
عمل بروتوكول تعاون بين جامعة حلوان والشئون المعنويه للقوات المسلحه بمناسبة اإلحتفال
بؤعياد إكتوبرالمجيد تحت رعاية أ.د حازم فتح هللا نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطبلب
األسبق مع تكريم بعض مصابى حرب إكتوبر من خبلل إحتفاليه كبرى .2001
تنظيم عدة حفبلت من خبلل كورال جامعة حلوان بقصور الثقافه بمحافظة سيناء بمناسبة
اإلحتفال بؤعياد سيناء .2001
تنظيم قافله طبيه شهريه لرعاية المرأه المسنه الغير قادره بعزبة الوالده بحلوان .2001
تنظيم المهرجان األول لئلحتفال باألم المثاليه على مستوى الساده أعضاء هيئة التدريس والساده
الموظفين والساده العاملين بالجامعه من خبلل أسرة فينوس تحت رعاية أ.د حازم فتح هللا نائب
رئيس الجامعه لشئون التعليم والطبلب .2001
تنظيم ملتقى بين شباب جامعة حلوان وشباب جامعة عين شمس لتوعية الشباب من مخاطر
اإلدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة اإلدمان والمخدرات برئاسة مجلس الوزراءتحت رعاية
أ.د حازم فتح هللا ئائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطبلب األسبق .2002
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تنظيم عدة رحبلت ترويحيه للطبلب ذوى اإلحتياجات الخاصه بالجامعه مع تقديم بعض األجهزه
التعويضيه وبعض الهدايا العينيه تحت رعايةأ.د حازم فتح هللا نائب رئيس الجامعه لشئون
التعليم والطبلب .2002
تنظيم عدة أسواق خيريه للطبلب الغير قادرين بالجامعه مع تنظيم عدة مجموعات تقويه
لمساعدتهم على التحصيل الدراسى من خبلل بعض الساده األساتذه المتبرعين تحت رعاية
أ.د رشاد عبد اللطيف نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطبلب السابق.2003
تنظيم الملتقى األول لشباب المدن الطبلبيه على مستوى جميع الجامعات المصريه تحت رعاية
أ.د هانى هبلل وزير التعليم العالى السابق وأ.د عبد الحى عبيد رئيس جامعة حلوان األسبق
وأ.د رشاد عبد اللطيف نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطبلب .2003
توليت رئاسة كنترول مرحلة الماجستيربالدراسات العليا منذ عام  2002حتى عام .2004

 تنظيم حفآل فنيآ من خبلل كورال جامعة حلوان لتكريم بعض أسر شهداء حرب إكتوبر بنادى
الجبلء للقوات المسلحه تحت رعايةأ.د عبد هللا بركات .2004
 تنظيم مإتمر لئلحتفال بعيد المرأه المصريه والساده األساتذه الغير متفرغين الحاصلين على
جائزة التميز العلمىتحت رعاية أ.د عبد هللا بركات.2001
 عمل بروتوكول تعاون بين وزارة التربيه والتعليم متمثله فى إدارة العجوزه التعليميه وجامعة
حلوان متمثله فى كلبة التربيه الموسيقيه بمناسبة اإلحتفالبيوم الطفل اليتيم على مستوى جميع
مدارس إدارة العجوزه التعليميه تحت رعاية أ.د عبد الحى عبيد .2001
 عمل عدة حفبلت ترفيهيه لطلبة وطالبات المدن الطبلبيه بجامعة حلوان وعدة ندوات فنيه
ومسابقات فنيه وعدة ندوات فنيه أخرى تحت رعاية أ.د عبد هللا بركات .2005
 عمل بروتوكول تعاون بين جامعة حلوان وقطاع السجون بوزارةالداخليه وعمل حفل خيرى
ألطفال السجينات وأمهاتهن بسجن النساء بالقناطرالخيريه بمناسبة اإلحتفال بعيد األضحى
المبارك تحت رعاية أ.د عبدهللا بركات .2005
 المشاركه فى تنظيم مهرجان جامعة القاهره للمنوعات الموسيقيه والغنائيه . 2001
 تنظيم حفآل فنيآ كبيرآ من خبلل كورال جامعة حلوان لمشاركة الشرطه فى عيدها فى نادى
الدجله بالمعادى وتم تكريم أسر شهداء الشرطه تحت رعاية أ.د عبد هللا بركات رئيس جامعة
حلوان السابق وأ.د رشاد عبد اللطيف نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطبلب .2001
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تنظيم حفآل فنيآ ألطفال مرضى السرطان بمستشفى 31131تحت رعاية أ.د عبد هللا بركات
رئيس جامعة حلوان السابق وأ.د رشاد عبد اللطيف نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطبلب
وقام بالغناء الفنان إيهاب توفيق.2001
تنظيم إحتفاليه لؤلطفال األيتام بالتعاون مع اإلتحاد النوعى للطفل اليتيم بكلية التربيه الموسيقيه
تحت رعاية أ.د نبيله ألفى عميد الكليه وقام بالغناء الفنان إيهاب توفيق .2090
المشاركه فى لجنة تحكيم مسابقة الغناء والعزف الموسيقى ألطفال النادى األهلى .2090
المشاركه فى لجنة تحكيم فعاليات المإتمر السنوى العربى الخامس لكلية التربيه النوعيه جامعة
المنصوره .2090
تنظيم ندوه بعنوان (األغنيه والطفل ) لطلبة وطالبات كلية التربيه النوعيه بجامعة المنصوره
تحت رعاية أ.د أحمد البهى عميد الكليه .2090
اإلشتراك فى فعاليات ملتقى فنون األطفال العرب بكلية التربيه الفنيه جامعة حلوان تحت رعاية
أ.د محمود الطيب ناصر رئيس جامعة حلوان .2090
اإلشتراك فى لجنة تحكيم فعاليات المإتمر السنوى العربى السادس لكلية التربيه النوعيه جامعة
المنصوره .2099
تنظيم إحتفاليه لتكريم الساده األساتذه أعضاء هيئة التدريس بقسم الصولفيج واإليقاع الحركى
واإلرتجال الذين شغلوا مناصب العمداء والوكبلء ورإساء األقسام السابقين والذين تقدموا
للترقى باللجان العلميه 2099م.
تنظيم إحتفالية للطفل اليتيم بكلية التربية الموسيقية تحت رعاية أ.د /عاطف عبد الحميد عميد
الكلية عام  2092م.
تنظيم تكريم لرئيس اللجنة العلمية الدائمة السابقة أ.د /أميمة أمين فهمى ورئيس اللجنة العلمية
الدائمة الحالية أ.د /جيبلن أحمد عبد القادر وكبلهما من قسم الصولفيج واإليقاع الحركى تحت
رعاية أ.د /عاطف عبد الحميد عميد الكلية عام  2091م.
تنظيم زيارة لكبار المسنين من أساتذة الكلية المقيمين بدار رعاية المسنين خارج الكلية وذلك
ألدخال البهجه والسرور عليهم من خبلل أسرة ( بسمة خير) بريادة أ.د /كاميليا جمال الدين .
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ثانيآ  :تكريم وشهادات تقدير من جامعة حلوان .
 حصلت على درع جامعة حلوان فى األنشطه الطبلبيه المتميزه من خبلل أ.د حازم فتح هللا نائب
رئيس الجامعه لشئون التعليم والطبلب األسبق .2001
 حصلت على مستشار جامعة حلوان لؤلنشطه الفنيه والثقافيه للمدن الطبلبيه بجامعة حلوان من
خبلل أ.د حازم فتح هللا نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطبلب .2002
 حصلت على درع جامعة حلوان لؤلنشطه الطبلبيه المتميزه من خبلل أ.د رشادعبد اللطيف نائب
رئيس الجامعه لشئون التعليم والطبلب .2003
 حصلت على درع جامعة حلوان لؤلنشطه الطبلبيه المتميزه من خبلل أ.د رشاد عبد الطيف نائب
رئيس الجامعه لشئون التعليم والطبلب .2004
 تم ترشيحى رئيس اللجنه الفنيه بالملتقى األول لشباب المدن الجامعيه على مستوى جميع
الجامعات المصريه من خبلل أ.د عبد الحى عبيد رئيس جامعة حلوان األسبق وأ.د رشاد عبد
اللطيف .2004
 تم ترشيحى عضو باللجنه العليا لؤلنشطه الطبلبيه بالجامعه ومنسق عام األنشطه الفنيه والثقافيه
بالجامعه من خبلل أ.د عبد هللا بركات رئيس جامعة حلوان السابق .2001
 حصلت على مستشارجامعة حلوان للنشاط الفنى والثقافى وعضو اللجنه العليا لؤلنشطه الطبلبيه
من خبلل أ.د رشاد عبد اللطيف نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطبلب .2005
 تم تكريمى من خبلل نادى أعضاء هيئة تدريس جامعةحلوان لحصولى على أفضل بحث متميز
على مستوى الدول العربيه فى المإتمر القومى السنوى السادس عشرلمركز تطوير التعليم
الجامعى بجامعة عين شمس .2090
 تم ترشيحى مستشار اللجنه الفنيه العليا بإدارة رعاية الشباب بالجامعه من خبلل أ.بهاء مختار
مدير عام رعاية الشباب وأ.د محمد عبد الحميد النشار نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم
والطبلب 2099
 تكريم وشهادات تقديربالمجتمع .
 شاركت فى المإتمر الدولى الثالث ألغنية الطفل بؤغنية(لما كتابك يبقى معاك ) وحصلت على
المركز الرابع على مستوى العالم .2009
 شاركت فى مإتمر (معآ لحماية النشئ من المخدرات )بؤغنية( خللو بالكم من اإلدمان ) التى قام
بغنائها األطفال فى اليوم اإلفتتاحى للمإتمر تحت رعاية المجلس القومى للطفوله واألمومه
.2001
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 كرمت من خبلل نقابة المحامين بالجيزه نظرآ إلهتمامى بقضايا األطفال ذوى اإلحتياجات الخاصه
المختلفه .2003
 قمت باإلشتراك فى فعاليات مهرجان القراءه للجميع بترشيح من جمعية الرعايه المتكامله
من خبلل كتاب (حكايات وأغانى ) الذى قمت بتؤليفه لؤلطفال والذى يهدف إلى تعليم األطفال
بعض القيم التربويه والسلوكيه .
ومن خبلل جمعية الرعايه المتكامله قمت بعمل عدة ندوات لؤلطفال فى أكثر من خمسة عشر
مكتبه وحصلت على شهادة تقدير من جمعية الرعايه المتكامله ومن كل مكتبه قمت بزيارتها
.2090

 دورات تدريبيه.









دوره تدريبيه بعنوان ( الساعات المعتمده ) إدارة مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس
والقيادات بجامعة حلوان .2004
دوره تدريبيه بعنوان ( تقييم التدريس ) إدارة مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس
والقيادات بجامعة حلوان .2004
دوره تدريبيه بعنوان ( إقتصاديات وتسويق وتمويل البحوث ) إدارة مشروع تنمية قدرات
أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان .2004
دوره تدريبيه بعنوان ( مهارات إدارة الوقت ) إدرة مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس
والقيادات بجامعة حلوان .2003
دوره تدريبيه بعنوان ( الجوانب القانونيه ) إدارة مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس
والقيادات بجامعة حلوان .2004
دورة تدريبية بعنوان ( الشئون المالية بالجامعة ) مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ـ
جامعة حلوان  2091م .
دورة تدريبية بعنوان ( الشئون اإلدارية والقانونية بالجامعة ) مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة
التدريس ـ جامعة حلوان  2091م .
دورة تدريبية بعنوان ( منهجية إكتشاف القادة ـ التربية القيادية ـ التدريب القيادى العام ـ البيئة
المحفزة للقيادة 4ـ  1إبريل  2091م .
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..  دورات باللغة األجنبية
 Neuro Linguistic Programming I – The EDU- MASTER training center This
1dayof Jul 2012 .
 Management Priorities – The EDU- MASTER training center This 2 dayof
Jul 2012 .
 Mind Maps - The EDU- MASTER training center This 3 dayof Jul 2012 .
 Law Of Attraction - The EDU- MASTER training center This 4 dayof Jul
2012 .
 Self – Confidence - The EDU- MASTER training center This 5 dayof Jul
2012 .
 Speed Reading - The EDU- MASTER training center This 6 dayof Jul 2012 .
 Hypnosis - The EDU- MASTER training center This 7 dayof Jul 2012 .
 Recruitent And Team Building - The EDU- MASTER training center This 8
dayof Jul 2012 .
 Business Communication Skills - The EDU- MASTER training center This 9
dayof Jul 2012 .
 Stress Mangement And Crisis - The EDU- MASTER training center This 10
dayof Jul 2012 .
 Neuro Linguistic programming 2 - The EDU- MASTER training center
This11 dayof Jul 2012 .
 Creative Thinking - The EDU- MASTER training center This 12 dayof Jul
2012 .
 Secrets Of your Abilities - The EDU- MASTER training center This 14 dayof
Jul 2012 .
 Memory ;Remembering - The EDU- MASTER training center This 15 dayof
Jul 2012 .
 Situational Leadership – The EDU-MASTER Training center –
7

This 5 day of Abril 2013 .
 Leadership – The EDU- MASTER training center This 6-7 day of April 2013
.
 Discover Your Style Leadership - The EDU- MASTER training center This 8
day of April 2013 .

 تسجيبلت باإلذاعه والتليفزيون والصحف القوميه لمناقشة قضايا األطفال ذوى
اإلحتياجات الخاصه:
 أوآل  :الصحف القوميه .
 جريدة األهرام صفحة المرأه والطفل من خبلل أ .ساميه أبو النصرـ أ .نهاد صالح ـ أ .تهانى
القيعى ـ أ .جمال الكشكى .
 جريدة الجمهوريه ملحق محبوبتى من خبلل أ .هبه الشرقاوى
ـ أ .حنان حسن ـ أ .سيدأبو اليزيد .
 جريدة الحياه من خبلل أ .سعيد ياسين.
 مجلة اإلذاعه والتليفزيون من خبلل أ .دعاء السنجرى .
 مجلة حواء من خبلل أ .إيمان حمزه .
 مجلة كل الناس من خبلل أ .زينات إبراهيم .
 مجلة المرأه اليوم من خبلل أ .سعيد ياسين .
 ثانيآ  :تسجيبلت باإلذاعه والتليفزيون.
9ـ تسجيبلت باإلذاعه :
 برنامج (القاهره فى حياتى )إعداد وتقديم أ .صفاء البلدى بإذاعة القاهره الكبرى .
 برنامج (علمتنى الحياه) إعداد وتقديم أ .محمد صبيح إذاعة القاهره الكبرى .
 برنامج( مسرح المنوعات) إذاعة القاهره الكبرى .
 برنامج (صباح الخير يا عرب )إذاعة صوت العرب .
 لقاء مفتوح بعنوان( أغنية الطفل ) إذاعة الكبار .
 برنامج( لسه فاكر )إذاعة األغانى تقديم دولت أبو الفتوح.
 برنامج (عشره شارع األغانى) إذاعة األغانى تقديم أمل عبد اللطيف.

8

 برنامج (بحوث علميه) البرنامج الثقافى .
 برنامج (ربات البيوت )أ .أمانى الحمصانى البرنامج العام .
 لقاء مفتوح عن أغنية الطفل اإلذاعه التعليميه .
2ـ تسجيبلت بالتليفزيون :
 القناه األولى :ـ برنامج (صباح الخير يا مصر) ـ برنامج( مساء الخير يا مصر)
ـ برنامج (كبلم رجاله) ـ برنامج( هى ).
 القناه الثالثه  :ـ برنامج (سيده من مصر) ـ برنامج( صفصافه ).
 قناة األسره والطفل  :ـ برنامج (مع العيله) ـ برنامج (النص الحلو)
ـ برنامج (نساء ومهن) ـ برنامج (نغمات صغيره) .
 القناه الثقافيه :ـ برنامج (شارع الكبلم) ـ برنامج (مساحه حره)
ـ برنامج (حدوته مصريه) .
 قناة الصحه والسكان  :ـ برنامج (أمهات عبر األجيال) .
 القناه البغداديه  :ـ برنامج (دنيا شهرزاد) .
 القناه التركيه  :ـ برنامج (صباح الخير يا إسطمبول)
 كتب علميه ودراسات وبحوث :

ـ أوآل  :البحوث العلميه .
قمتتتتت بإعتتتتداد عتتتتدة بحتتتتوث علميتتتته تهتتتتتم جميعهتتتتا بقضتتتتايا األطفتتتتال ذوى اإلحتياجتتتتات الخاصتتتته
واألسوياء تهدف إلى تخفيض اإلضطرابات النفسيه والسلوكيه واإلجتماعيه لديهم .
9ـتتت دراستتته بعنتتتوان  ( :برنتتتامج مقتتتترح لتتتتدريس الموستتتيقى للطفتتتل الكفيتتتف) ـ رستتتالة
دكتوراه ـ كلية التربيه الموسيقيه ـ جامعة حلوان ـ القاهره.9111
2ـتتتتتتت دراستتتتتتته بعنتتتتتتتوان  ( :توظيتتتتتتتف المتتتتتتتواد الفنيتتتتتتته التتتتتتتتى تتتتتتتتدرس بكليتتتتتتتة ريتتتتتتتاض
األطفال) ـ المإتمر السابع ـ كلية التربيه ـ جامعة حلوان القاهره ـ .9115
1ـتتتتتتتت دراستتتتتتتته بعنتتتتتتتتوان ( :إعتتتتتتتتداد معلتتتتتتتتم التربيتتتتتتتته الموستتتتتتتتيقيه للتتتتتتتتتدريس للطفتتتتتتتتل
ـ المتتتتتتإتمر العلمتتتتتتى
المعتتتتتتاق عقليتتتتتتآ متتتتتتن ختتتتتتبلل القصتتتتتته الموستتتتتتيقيه الحركيتتتتتته)
الخامس ـ كلية التربيه الموسيقيه ـ جامعة حلوان ـ القاهره.9111
2ـتتتتتتت دراستتتتتتته عنتتتتتتتوان  ( :متتتتتتتدى فاعليتتتتتتتة برنتتتتتتتامج مقتتتتتتتترح يستتتتتتتتخدم الموستتتتتتتيقى
لتخفتتتتتتتيض اإلضتتتتتتتطرابات الستتتتتتتلوكيه لتتتتتتتدى طفتتتتتتتل الشتتتتتتتارع ـتتتتتتت المتتتتتتتإتمر العلمتتتتتتتى
السادس ـ كلية التربيه الموسيقيه ـ جامعة حلوان ـ القاهره ـ .2000
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3ـتتتتتت دراستتتتتتة بعنتتتتتتوان  (:توظيتتتتتتف تتتتتتتدريبات إميتتتتتتل جتتتتتتاك دالكتتتتتتروز لتتتتتتتدريس بعتتتتتتض
ـ المتتتتتإتمر العلمتتتتتى األول للبيئتتتتته
المفتتتتتاهيم الفراغيتتتتته والهندستتتتتيه للطفتتتتتل األصتتتتتم )
ـ كلية التربيه الموسيقيه ـ جامعة حلوان ـ القاهره .2009
 4ـ دراسه بعنوان  ( :دور األغنيه التربويه الهادفه التى تبث من خبلل
وستتتتتائل اإلعتتتتتبلم فتتتتتى وقايتتتتتة النشتتتتتئ متتتتتن مختتتتتاطر اإلدمتتتتتان ) ـ المتتتتتإتمر العلمتتتتتى
األول للبيئه ـ كلية التربيه الموسيقيه ـ جامعة حلوان ـ القاهره ـ .2001
1ـتتتتتت دراستتتتتته بعنتتتتتتوان ( :دور األلعتتتتتتاب الموستتتتتتيقيه الجماعيتتتتتته والغنتتتتتتاء فتتتتتتى تحستتتتتتين
ـ المتتتتتإتمر العلمتتتتتى
اإلنتبتتتتتاه وبعتتتتتض الستتتتتلوكيات اإلجتماعيتتتتته للطفتتتتتل المتوحتتتتتد )
السابع ـ كلية التربيه الموسيقيه ـ جامعة حلوان ـ .2001
5ـتتتتتت دراستتتتتته بعنتتتتتتوان  ( :دور األنشتتتتتتطه الموستتتتتتيقيه فتتتتتتى تخفتتتتتتيض حتتتتتتدة اإلكتئتتتتتتاب
ـ كليتتتتتتة التربيتتتتتته
ـ مجلتتتتتتة علتتتتتتوم وفنتتتتتتون الموستتتتتتيقى
للطفتتتتتتل المتتتتتتريض نفستتتتتتيآ )
الموسيقيه ـ جامعة حلوان ـ القاهره ـ .2002
1ـتتتتتت دراستتتتتته بعنتتتتتتوان  ( :كيفيتتتتتتة تتتتتتتدريس بعتتتتتتض المفتتتتتتاهيم الموستتتتتتيقيه والدراستتتتتتيه
لطفتتتتتتل المرحلتتتتتته األولتتتتتتى للتعلتتتتتتيم األساستتتتتتى متتتتتتن ختتتتتتبلل مستتتتتترح العتتتتتترائس ) ـتتتتتت
المإتمر الثامن ـ كلية التربيه الموسيقيه ـ جامعة حلوان ـ القاهره ـ .2004
90ـتتتتتتت دراستتتتتتته بعنتتتتتتتوان  ( :تكنولوجيتتتتتتتا التعلتتتتتتتيم ودولرهتتتتتتتا فتتتتتتتى تنميتتتتتتتة مهتتتتتتتارات
المعلم الجامعى) ـ مركز اتطوير الجامعىـ جامعة حلوان ـالقاهره ـ .2001
99ـتتتتتتت دراستتتتتتته بعنتتتتتتتوان  ( :إعتتتتتتتداد معلتتتتتتتم التربيتتتتتتته الموستتتتتتتيقيه لتتتتتتتتدريس بعتتتتتتتض

مفتتتتتاهيم المتتتتتواد الدراستتتتتيه لطفتتتتتل المرحلتتتتته األولتتتتتى للتعلتتتتتيم األساستتتتتى متتتتتن ختتتتتبلل
الغنتتتتتتاء واأللعتتتتتتاب الموستتتتتتيقيه ) ـتتتتتت المإتمرالتتتتتتدولى الستتتتتتنوى الستتتتتتادس عشرتتتتتتـ مركتتتتتتز
تطوير التعليم الجامعى ـ جامعة عين شمس ـ القاهره ـ .2001
ـتتتت وقتتتتد فتتتتاز هتتتتذا البحتتتتث بالجتتتتايزه األولتتتتى ألفضتتتتل بحتتتتث فتتتتى المتتتتإتمر ـ ثتتتتم إنتتتتتدبت بعتتتتد
ذلك إستشارى بالمراكز اإلستكشافيه للعلوم لتطبيق هذه الفكره عام.2001
ـتتتتت ثتتتتتم كرمتتتتتت بعتتتتتد ذلتتتتتك متتتتتن ختتتتتبلل نتتتتتادى أعضتتتتتاء هيئتتتتتة تتتتتتدريس جامعتتتتتة حلتتتتتوان تحتتتتتت
رعايتتتتتتة أ.د محمتتتتتتود الط يتتتتتتب ناصتتتتتتر رئتتتتتتيس الجامعتتتتتته وأ.د حتتتتتتازم فتتتتتتتح هللا رئتتتتتتيس النتتتتتتادى
لفوزهذا البحث بالجائزه األولى فى المإتمرسبتمير . 2090
92ـتتتتت دراستتتتته بعنتتتتتوان  ( :فاعليتتتتتة برنتتتتتامج يستتتتتتخدم القصتتتتته الموستتتتتيقيه الحركيتتتتته
لتخفتتتيض حتتتدة اإلضتتتطرابات النفستتتيه والستتتلوكيه لتتتدى أطفتتتال الستتتجينات ) ـتتت متتتإتمر
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حقتتوق الطفتتل العربتتى فتتى عصتتر التكنومعلوماتيتته ـ جمعيتتة إنستتان المستتتقبل ـ وزارة التضتتامن
اإلجتماعى ـ القاهره ـ .2090
وقد فاز هذا البحث بجائزة أفضل بحث فى المإتمر.
91ـتتتت دراستتتتة بعنتتتتوان  ( :برنتتتتامج مقتتتتترح يستتتتتخدم الموستتتتيقى والغنتتتتاء لتحستتتتين أداء
جتتتودة الكبتتتتار) ـ مإتمردورالمنظمتتتتات غيتتتتر الحكوميتتته فتتتتى إعتتتتداد بتتترامج تعلتتتتيم الكبتتتتار فتتتتى
الوطن العربى ـ مركز تعليم الكبار ـ جامعة عين شمس ـ .2090
ـ وقد فاز هذا البحث بؤفضل بحث متميز وأصيل فى المإتمر .
92ـ دراسة بعنوان  ( :برنامج مقترح لتطوير برامج إعداد معلم كليتة التربيته النوعيته فتى
مصر ) ـ المإتمر العلمى الدولى األول ـ كلية التربيه ـ جامعة عين شمس ـ .2099
ثانيآ  :الكتب العلميه .
9ـت قمتتت بإعتتداد كتتاب لؤلطفتتال بعنتتوان ( حكايتتات وأغتانى ) يهتتدف إلتتى تعلتيم األطفتتال بعتتض القتتيم
التربويه والسلوكيه متن ختبلل القصته الموستيقيه الحركيته يستتخدمه طتبلب الكليتات المتخصصته فتى
مادة التربيه العمليته ومتادة مصتاحبة األناشتيدكما يستتخدمه أيضتآ معلتم التربيته الموستيقيه للتتدريس
لؤلطفال .2099

ويحتوى الكتاب على إحدى عشر قصه تتمثل فى القصص األتيه .......
القصـــــــــــــــــــــــــــــه
9ـ القط مشــمـــــــــــش
2ـ دبـــدوب الزم يتـــعلم
1ـ العروســــه ســــاندرا
2ـ الطمع قل مــــــا جمع
3ـ الفتــــان الزم يتعاقب
4ـ بســــــمة طفل بريئه
1ـ تـــــوبة الــــثعلـــــب
5ـ القراءه شــــئ جميل
1ـ زيـــــاره إلى البــرج
90ـ كــــتكــت والــثعبان
99ـ شـــادى والسيجاره

الهدف التربوى المراد تدريـــه
مكــــــــــــافـــــــــؤة النـــــجاح
أهمــــية الـــــعلــــم والتعلــــم
حــــب األصـــدقــــاء لبعضهما
الطـــــمع قـــــل مـــــا جمـــــع
الفتـــنه أشــــد مـــن القــــــتل
البسمــــه فى وجـــه المريض
عــــدم خيــــــانة األصــــدقــاء
أهــــــــميــــــــة الــــــقــــراءه
مــــعرفة مـــــــعالم بلدنا مصر
مـــعرفة أهمية طاعة الوالدين
مــــعرفة خـــــطورة التدخــين
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األغنــــــــــــــــــــــــــــــيه
بســــــــبــــــس نـــــــــــو
لمـــا كتـــابك يبقى معـــاك
عروستى حـــــلوه صغيره
الطمـــاع مالهوش مـــكان
أنـــــــا بـــــحـــــب ربنــــا
بسمــــــة طفــــل بريئــــه
ياخــــاين إخرج من الدار
القــــــراءه شــــــئ جميل
بــــحبـــــــك يـــــا مـــصر
سامحينى ياماما سامحينى
خللـــو بالـــكم من اإلدمان

 2ـ كتب علميه تحت الطبع :
 معلم التربيه الموسيقيه وبعض فئات من األطفال ذوى اإلحتياجات الخاصه .2099
 الدراسات اإلجتماعيه فى حصة التربيه الموسيقيه .2099

مقدمه لسيادتكم
أ.د كاميليا محمود جمال الدين أحمد
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