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 أوالً : الـبـيـانـاث الـشـخـصـيـت

 
 

 دمحم حيدر اليماين الناغي االسم
 استاذ املرتبة العلمية
 كلية الرتبية جامعة حلوان جهة العمل
 املناهج وطرق التدريس تربية موسيقية التخصص
 66629781010   اجلوال  هاتف العمل

 mnaghy@yahoo.com االلكرتوينالربيد 

 حلوان العنوان
  الرمز الربيدي  املدينة  ص. ب.  العنوان الربيدي

 

 ثـانـيـاً: المؤهالث الـعـلـمـيـت
 

 التخصص البلد اســم اجلامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة
 املناهج وطرق التدريس تربية موسيقية القاهرة حلوان 1997 الدكـتــــوراه

تخطيط برنامج فى األنشطة الموسيقية لتحقيق بعض أهذاف مرحلة رياض األطفاا  قيياام ماذع فعاليتاى  لاى  عنوان رسالة الدكتوراه

 أداء المعلمات 
 املناهج وطرق التدريس تربية موسيقية القاهرة حلوان 6881 املاجســــتيـر

املاجستريعنوان رسالة   
 برنامج مقترح في التربية الموسيقية ق ييام أثره  لى أداء طالب شعبة رياض األطفا 

 
الليسانس/البكالوريـوس  تربية موسيقية القاهرة حلوان 6892 
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 ثـالـثـاً: الخبراث العمليت
 

 الفرتة الزمنية جهة العمل الوظيفة
 .1661للعام اجلامعي  كلية الرتبيةجامعة حلوان مدير وحدة اجلودة بكلية الرتبية جامعة حلوان 

عضو جلنة وضع معايري جودة التعليم ملادة الرتبية 
 املوسيقية 

 1669 اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

 1661-1669 جامعة امللك سعود مستشار مساعد وكيل الدراسات العليا

 1661 - 6889 الرتبية والتعليم جبمهورية مصر العربيةوزارة   شرو  تعليم الفتياتملمستشار 

 
 رابـعـاً : البحوث المنشورة

 

 أثر األنشطة املتكاملة وتنفيذها خارج الفصل ىف إكساب الوعى البيئى لطفل الروضة.  6

لطفل الروضة يف ضوء املعايري الدولية وواثئق املعايري فعالية برانمج تكاملي بني دور كل من معلمة الروضة ومعلم املوسيقى يف تقدًن األنشطة املوسيقية  1
 احمللية وقياس االجتاه حنوه

 فعالية برانمج ىف تربية السمع للطفل الكفيف من خالل برامج الكمبيوتر كوسيلة للتعلم الذاتى. 

 .أثر استخدام بيئة تعلم موسيقية على تنمية املفاهيم املوسيقية ومفاهيم اجملاالت األخرى  1

 ختطيط كرسي حبث لتطوير مناهج الرتبية املوسيقية لألطفال وقياس اجتاهات أعضاء هيئة التدريس 4

ل برانمج يعتمد على اسـتخدام الفصـول الذكيـة لتـدريل طالبـات رطف األطفـال علـى أداء املهـارات املوسـيقية وقيـاس مـدى تقـبلهن للـربانمج مـن خـال 2
 ( لتقبل التكنولوجياTAMمنوذج )

هــوبني فعاليــة بــرانمج تــدريد مســتخدام اســرتاتيييات التــدريس والبورتفوليــو االلكــرتوين علــى تنميــة مهــارات معلمــات الروضــة الكتشــا  األطفــال املو  0
 موسيقًيا وتنميتهم

 برانمج إلعداد مشرفات وميسرات رطف األطفال للعمل ضمن مشرو  املشاركة اإلجيابية  7

 الذكاء الوجداىن لدى طفل الروضة. فعالية األنشطة ىف تنمية 9

 أثر ألعاب الكمبيوتر على أداء األطفال للصولفيج. 8

 
 

 الكتب والمؤلفاث : خامًسا
 

تةىااة  الترتيةة  للصفىف األول والثاًً والثالث للورحلة االتتدائيةة الترتية الوىسيقية هعلن ةدلأ 6

 .آخريي عاالشتراك هت والتعلين تجوهىةية هصر العرتية

تةةىااة  ألطفةةال الصةةفىف األول والثةةاًً والثالةةث للورحلةةة االتتدائيةةة  الوىسةةيقية كتةةة األًةةة ة 1

 .الترتية والتعلين تجوهىةية هصر العرتية



 .7002كتاب الوهاةات الوىسيقية للصف الحادي عةر تسل ٌة عواى عام  1
 .7002دليل هعلن الوهاةات الوىسيقية للصف الحادٌ عةر تسل ٌة عواى عام  4
 . 7000لصفيي األول اإلعدادي عام الترتية الوىسيقية ل كتاتً 2
 . 7000لصفيي الثاًً اإلعدادي عام الترتية الوىسيقية ل كتاب 0
 . 7000لصف األول اإلعدادي الوهًٌ عام  الترتية الوىسيقية ل كتاب 7
 . 7002لصف الثالث اإلعدادي عام الترتية الوىسيقية لكتاب  9

 


