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 أوالً : الـبـيـانـاث الـشـخـصـيـت

 
 

 مانيرفا رشدى أمين ميخائيل االسم
 وكيل كلية التربية لشئون الدراسات العليا والبحوث سابقا - أستاذ المناهج وطرق التدريس المتفرغ املرتبة العلمية

 حلوان.جامعة  –كلية التربية  جهة العمل
 مناهج وطرق تدريس . التخصص

   40440712020 اجلوال  هاتف العمل
 drManirva_amin@yahoo.com:  Email الربيد االلكرتوين

 القاهرة -الزيتون الغربية   –حدائق الزيتون  –ع سوق الزيتون  4 العنوان
 

  الرمز الربيدي القاهرة  املدينة  ص. ب.  العنوان الربيدي
 

 ثـانـيـاً: المؤهالث الـعـلـمـيـت
 

 التخصص البلد اســم اجلامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة
 مناهج وطرق تدريس القاهرة جامعة حلوان -كليه التربية  5991 الدكـتــــوراه

  الموسيقية لطفل الروضة"برنامج لتنمية بعض المهارات  عنوان رسالة الدكتوراه

 مناهج وطرق تدريس القاهرة جامعة حلوان -كليه التربية  5999 املاجســــتيـر

 عنوان رسالة املاجستري
أثر التدريب عمى صياغة أهداف تدريس الموسيقى صياغة إجرائية عمى األداء التدريسى 

 لعينة من طالب دور المعممين والمعممات "
 

الليسانسالبكالوريـوس/ جامعة حموان –كمية التربية الموسيقية  1891   
  بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف

تربية  بكالوريوسال القاهرة 
 موسيقية

 
 

 ثـالـثـاً: الخبراث العمليت
 

mailto:drManirva_amin@yahoo.com


 الفرتة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 02/5/0760حىت 05/04/0760من  جامعة حلوان  -بقسم المناهج وطرق التدريس بكمية التربية الفنية معيدة

 02/5/0767حىت  03/5/0760من  جامعة حلوان -بقسم المناهج وطرق التدريس بكمية التربية  معيدة

 02/4/0773حىت  03/5/0767من  جامعة حلوان -بقسم المناهج وطرق التدريس بكمية التربية  مدرس مساعد

 04/5/0440حىت  03/4/0773من  جامعة حلوان -بقسم المناهج وطرق التدريس بكمية التربية  مدرس
 0402/ 0/4حىت  00/0400/ جامعة حلوان -بقسم المناهج وطرق التدريس بكمية التربية  رئيس القسم
وكميل لكمية 

 التربية
 0405/ 5/ 14حىت  0/4/0402من  جامعة حموان لشئون الدراسات العميا والبحوث

  1/9/7112من   جامعة حلوان -بقسم المناهج وطرق التدريس بكمية التربية  استاذ متفرغ
 

 رابـعـاً : البحوث المنشورة
 

   )األبحاث العممية فى مجال ذوى االحتياجات الخاصة)المنشورة 

 . 1882 -برنامج مقترح فى تنمية بعض المهارات لمطفل المتخمف عقميا   0

 .    1889  -أثر استخدام الموسيقى كوسيمة معينة لتنمية بعض المهارات لمطفل المعوق ذهنيا     0

 .  1888 -بين "الواقع والمأمول" إعداد معمم التربية الموسيقية لذوى الحاجات الخاصة   1

 . 1888  -فاعمية البرنامج المقترح فى تنمية بعض المهارات لمطفل المتخمف ) عقميا (  2

  -االحتياجااات التدريبيااة عامااة والموساايقية خاصااة لمعممااى الطفاال األصاام ) ضااعيف الساامع ( بالمرحمااة االبتدائيااة  3
7112   . 

 .7112  -تنمية بعض المعارف الموسيقية لألطفال المعوقين سمعيا  4
 فاعمية برنامج قائم عمى استخدام مجموعة من األنشطة المتنوعة بالموسيقى لتعميم الطفل المتوحد     5

 . 7119 -بعض المهارات االجتماعية    
 .  7112برنامج ارشادى سموكى لتنمية بعض المهارات االجتماعية لالطفال المعاقين ذهنيا فئة الفابمين لمتعمم ،  6
   مجال رياض األطفال )المنشورة(األبحاث العممية فى 

  -فعالية برنامج قائم عمى األنشطة المتكاممة لتنمية بعض المفاهيم الرياضية والموسيقية لطفل ما قبال المدرساة  0
7111 . 

 . 7111 -فعالية التعمم التعاونى فى إكساب طالبات شعبة رياض األطفال مهارتى عزف وغناء النشيد  0

 . 7112 -كمدخل لمتنشئة السياسية وتنمية القيم االجتماعية لطفل رياض األطفال القصص واألغانى  1

  -النماااذج الحديثااة لمماانهج  تقااويم مهااارات األداء التدريسااى والصاافات الشخصااية لمعممااات رياااض األطفااال فاا  ضااوء 2
7119 . 

 –تقييم المنهج والنمو المعرفاى والوضاع الترباوى لطفال الروضاة فاى ضاوء المعاايير القومياة لريااض األطفاال فاى مصار  3



7118  . 

  )عداد الطالب / المعمم .)المنشورة  بحوث فى مجال التربية الموسيقية وا 

 . 1889يناير  -مهنة التدريس أراء طالب كمية التربية الموسيقية نحو دراسة المواد التربوية واتجاهاتهم نحو  0

فاعمياة برناامج لتادريب / معماام التربياة الموسايقية عماى اكتساااب مهاارة صاياغة األسائمة وفقااا لمساتويات " بماوم " المعرفيااة  0
 . 1889يونيو  -وتنمية التفكير االبتكارى لديهم 

 . 7112 -جامعة.حموان  –تصور مقترح لتقويم أداء طالب / معمم التربية لعممية فى كمية التربية  1

توظيف الطالبة / المعممة بشعبة رياض األطفال لخامات ونفايات البيئة فى أنتاج نماذج من آالت الباند تصمح لطفل الروضة  2
 . 7112 -فى األنشطة الموسيقية 

ؤتمر العمم  الثامن الم -الحد الفاصل بين  طرق وأساليب واستراتيجيات التدريس الخاصة بشخصية المعمم داخل الفصل 3
 7112التربية ودعم الشخصية المصرية  –عشر 

 
 خامًسا: الكتب والمؤلفاث

 
 2202 2طسيقية ومعلم التربية المىالتدريس مهارات مدخل الى   0

  2202-المناهج ومهارات التدريس   0

 

 3122 -للدكخوراه (المنهجيت العلميت للبحث الخربوى في ضوء الساعاث المعخمدة ) للماجسخير /  1

ححج الطبع  2

 

 
 


