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 أوال":البٌانات الشخصٌة

 أ.د.آمال أحمد مختار صادق االسم

 7331/ابرٌل/3 المٌالد تارٌخ

 جامعة حلوان –كلٌة التربٌة  –أستاذ علم النفس التربوي  الوظٌفة الحالٌة

 بٌانات االتصال                                                               

 25548193 02 002     العمل
    002 02 25590000 3933                                   
        داخلى:         

 26221614 02 002          تلٌفون المنزل 

 26221642 02 002     فاكس

   01005188002 002     محمول

  dr.amalsadek@gmail.com     برٌد الكترونى

 

 والدرجات العلمٌةالمؤهالت 

  امتٌاز مع مرتبة الشرف. – 7391بكالورٌوس التربٌة الموسٌقٌة 
  7393 – 7391مدرسة بالتعلٌم الثانوي. 
  معهاد  –جامعاة لنادن  –عضو بعثة وزارة التعلٌم العاالً للاى المملكاة المتحادة

 .7391 – 7393التربٌة. 
  جامعة لندن. –معهد التربٌة  – 7391الدبلوم الخاص فً علم النفس 
  جامعة لندن. –معهد التربٌة  7391دكتوراه الفلسفة فً علم النفس 

 ثانٌاً: الوظائف التً  شغلتها

 ( 7393 – 7391مدرس التربٌة الموسٌقٌة بالتعلٌم الثانوي.) 
 (.7311 – 7391جامعة حلوان ) –كلٌة التربٌة الموسٌقٌة  -مدرس علم النفس 
  (.7313 – 7311حلوان)جامعة  –أستاذ مساعد علم النفس 
  (.7311 – 7313جامعة حلوان ) –أستاذ ورئٌس قسم علم النفس وتكنولوجٌا التعلٌم 
 (7311 – 7311وكٌلة كلٌة التربٌة جامعة حلوان للتعلٌم والطالب والدراسات العلٌا.) 
 (.7337 – 7311كلٌة التربٌة النوعٌة ندباً من جامعة حلوان) عمٌد 
  (.7331 – 7337جامعة حلوان ) –عمٌد كلٌة التربٌة 
 (7331 – 7331نائب رئٌس جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة.) 
 اآلن(.-7331جامعة حلوان)-كلٌة التربٌة-أستاذ علم النفس المتفرغ 
  اآلن(. – 7331جامعة حلوان) –مدٌر مركز الرعاٌة الصحٌة واالجتماعٌة 
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 مــــــــــمة والتكرٌـــــــــثالثا": الجوائز واألوس

 .  3123* حصلت علً جائزة الدولة التقدٌرٌة فً العلوم االجتماعٌه عام         
 (.7397عٌد العلم)-احتفالٌة أوائل الخرٌجٌن-كرمها الرئٌس الراحل جمال عبد الناصر 
 ( 7313حصااالت علاااى جاااائزة الدولاااة التشاااجٌعٌة فاااى علااام الااانفس)- عااان كتااااب ل اااة

 .وتطبٌقاته فى الموسٌقى  فى علم النفس الل وىالموسٌقى:دراسة 
  كرمهااااا السااااٌد الاااارئٌس محمااااد حساااانى مبااااارا بمنحهااااا نااااوط االمتٌاااااز ماااان الطبقااااة

 (.7337األولى)
  (.7331كورٌا الجنوبٌة)-سول–حصلت على درع االتحاد الدولى للتربٌة الموسٌقٌة 
 (.7337-7313)ورد اسمها وسٌرتها الذاتٌة فى موسوعة الشخصٌات المصرٌة البارزة 
 (7333ورد اسمها وسٌرتها الذاتٌة فى موسوعة علم النفس.) 
 ورد اسمها وسٌرتها الذاتٌة فى موسوعة(WHO IS WHO-In the Arab World). 

 ورد اسمها وسٌرتها الذاتٌة فى موسوعة(WHO IS WHO-In Music &Musicians). 

  العمل االجتماعى وحصالت كرمتها وزارة التضامن االجتماعى لجهودها المتواصلة فى
 .1111على درع الوزارة وتم اختٌارها شخصٌة العمل االجتماعى المتمٌز لعام 

  1117تم تعٌنها رئٌساً لقطاع دراسات التربٌة النوعٌة بالمجلس األعلاى للجامعاات عاام 
 لدورتٌن متتالٌتٌن. 1111، 

 7339عام  كرمتها كلٌة التربٌة الموسٌقٌة جامعة حلوان بمنحها درع الكلٌة . 

   7331كرمتها جامعة حلوان عندما بل ت سن الستٌن عام. 

  بمناسابة الٌوبٌال  1111كما كرمتها عاام  1111كرمتها كلٌة التربٌة جامعة حلوان عام
 الفضى للكلٌة.

  1111كرمتها جامعة أسٌوط كلٌة التربٌة النوعٌة عام. 

  1113كرمتها كلٌة التربٌة جامعة طنطا عام . 

 ٌ1111جامعة القاهرة  –ة التربٌة ببنً سوٌف كرمتها كل. 

  1111كرمتها جامعة المنٌا عام. 

 

 : عضوٌة اللجان والهٌئات العلمٌة )مختصرة(رابعا"

 والبحث العلمً والتكنولوجٌا  عضو المجلس القومً للتعلٌم. 
  ًالمجالس القومٌة المتخصصة. -عضو شعبة التعلٌم الجامع 
  المتخصصة. ةالمجالس القومٌ –عضو شعبة الفنون والثقافة 
  المجالس القومٌة المتخصصة . –عضو مناوب شعبه الفنون والثفافة 
 اآلن(.-7331جامعة حلوان)-عضو مجلس خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة 
  المجلس األعلى للثقافة سابقا. –عضو لجنة التربٌة وعلم النفس 
  الموسٌقى.عضو الجمعٌة الدولٌة للتربٌة الموسٌقٌة وسٌكولوجٌة 
  وأعٌد االنتخاب  7311عضو مجلس االتحاد الدولً للتربٌة الموسٌقٌة باالنتخاب

7331. 
  مركز  –المندوب اإلقلٌمً للمركز الدولً للمعلومات الموسٌقٌة والتربٌة الموسٌقٌة

 " جامعة غرب استرالٌا.Sir Frank Callawayفرانا كالوي" 
 .عضو االتحاد الدولً لعلم النفس 
 ٌة خرٌجً معهد التربٌة بجامعة لندن، وعضو جمعٌة خرٌجً الجامعات عضو جمع

 البرٌطانٌة.
 (7333-7337عضو وأمٌن مجلس لدارة الجمعٌة المصرٌة للدراسات النفسٌة .) 
 (1111رئٌس مجلس لدارة الجمعٌة المصرٌة للدراسات النفسٌة –.)اآلن 
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 كنولوجٌا.عضو لجنة التربٌة وعلم النفس أكادٌمٌة البحث العلمً والت 
  7331مالٌزٌا  –الرئٌس اإلقلٌمً لالتحاد الدولً لعلماء النفس المسلمٌن باالنتخاب. 
  مقرر لجنة فحص اإلنتاج العلمً لؤلساتذة واألساتذة المساعدٌن لعلوم الموسٌقى

 وزارة الثقافة. -أكادٌمٌة الفنون –والتألٌف الموسٌقً والقٌادة 
 التربوٌة وعلم النفس، وأمٌن اللجنة لترقٌة األساتذة  عضو اللجان العلمٌة الدائمة للعلوم

المجلس األعلى للجامعات وجامعة  –المساعدٌن واألساتذة فً علم النفس فً مصر 
 األزهر. وبعض الجامعات العربٌة.

  (.7331 -7337المجلس األعلى للجامعات) –عضو لجنة قطاع التربٌة ولعداد المعلم 
  ألدو فابرٌس" لجامعات دول البحر األبٌض المتوسط عضو لجنة التحكٌم لجائزة"

 .7339للبحوث التربوٌة المتمٌزة 
 اآلن(. – 1117المجلس األعلى للجامعات)-رئٌس لجنة قطاع دراسات التربٌة النوعٌة 
  عضو لجنة تسٌٌر مشروع انشاء نظام داخلى للجودة بكلٌات التربٌة النوعٌة وكلٌات

جلس األعلى للجامعات)قراروزٌرالتعلٌم العالى والدولة رٌاض األطفال برئاسة أمٌن الم
 (.71/1/1111-7311للبحث العلمى رقم

  : األعمال العلمٌة خامسا"

I. .الكتب 
II. .األبحاث العلمٌة المنشورة 
III. .الدراسات النظرٌة 
IV. .الترجمات 
V. .االختبارات النفسٌة المنشورة 
VI. المحلٌة واالقلٌمٌة والدولٌة حضور المؤتمرات العلمٌة. 
VII. .االشراف على الرسائل العلمٌة 

I. الكتب 

 الكتب المنشورة وصدر عن معظمها عدة طبعات وهً:
 : )الطبعة -(7311الطبعة الثانٌة)-(7311الطبعة األولى)علم النفس التربوي)باالشتراك

الطبعاااااااة -(1111الطبعاااااااة الخامساااااااة)-(7331الطبعاااااااة الرابعاااااااة)-(7311الثالثاااااااة)
 مكتبة األنجلو المصرٌة.(2008السابعة)الطبعة  -(1113السادسة)

 :)الطبعااااة نمووووو اننسووووان موووون مرحلووووة الجنووووٌن الووووى مرحلووووة المسوووونٌن )باالشووووتراك
 -(1113الطبعة الرابعة)-(7331الطبعة الثالثة)-(7331الطبعة الثانٌة)-(7311األولى)

 مكتبةاألنجلو المصرٌة.(1111الطبعة الخامسة)
 : )التقوٌم النفسً )باالشتراك 

 مكتبة األنجلو المصرٌة.-(1111الطبعة الخامسة)-(7311الطبعة الثالثة )
 : )مناهج البحث وطرق التحلٌل انحصائً فً العلوم التربوٌة والنفسٌة )باالشتراك 

 (مكتبة األنجلو المصرٌة.1111-1111-7333(لعادة طبع )7337الطبعة األولى)
  لغوووة الموسوووٌقى دراسوووة فوووً علوووم الووونفس اللغووووي وتطبٌقاتوووه فوووً مجوووال الموسوووٌقى

الكتااب حاائز علاى جاائزة الدولاة -( مركز التنمٌة البشارٌة والمعلوماات7313))منفرد(:
 (.7313التشجٌعٌة فى علم النفس)

 :)(7311الطبعااة الثانٌااة)-(7311الطبعااة األولااى)طوورق تعلووٌم الموسووٌقى )باالشووتراك-
 ( مكتبة األنجلو المصرٌة.1111-)لعادة طبع-(7311الطبعة الثالثة)

 مكتبااة -(7331الطبعااة األولااى)ٌكولوجٌة الموسووٌقى )منفوورد(:دراسووات وبحوووث فووً سوو
 األنجلو المصرٌة.
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 :)الخبرات الموسٌقٌة فً دور الحضانة ورٌاض األطفال)باالشتراك 
مكتبااة األنجلااو -(7331الطبعااة الثالثااة)-(7331الطبعااة الثانٌااة)-(7311الطبعااة األولااى)

 المصرٌة.
  (:2811الحضانة)باالشتراك()الكتب المرشدة لمشرفات 

سااانوات(. وزارة الشااائون 9-1الكتااااب الثالاااث )مااان-سااانوات(1-1الكتااااب الثاااانى )مااان
 الٌونسٌف.-االجتماعٌة

  كراسات الموسٌقى لتالمٌذ المراحل المختلفة من التعلٌم األساسى ودلٌل المعلم الخاص
 بها:

 (.وزارة التربٌة والتعلٌم.7311)
  اآلن(:-2882للثانوٌة العامة بالتكلٌف)دلٌل المعلم فى علم النفس 

 ٌجدد سنوٌا".-المركز القومى المتحانات والتقوٌم التربوى
 : عدد من الكتب تم تألٌفها  و/أو ترجمتها بتكلٌف من الهٌئات والوزارات 

 وزارة التربٌة والتعلٌم ووزارة الشئون االجتماعٌة فً مجالً علم النفس والموسٌقى،.-
مة بعض الكتب من أهمها سٌكولوجٌة التعلم تألٌف س. ها.. هاولز كما شاركت فً ترج-

 .7313باالشتراا مع د. فؤاد أبو حطب وراجعه د. عبد العزٌز القوصً مكجروهل 
 

II. األبحاث العلمٌة المنشورة 

 

 (:7311آمال صادق ) 7
جامعاة -التربٌة الموسٌقٌة فى التكوٌن النفسى واالجتماعى للمواطن:مؤتمر الموساٌقىدور

 .الدول العربٌة

دراسااات عاملٌااة للقاادرة الموسااٌقٌة عنااد طااالب الماادارس والمعاهااد الموسااٌقٌة :الكتاااب  1
 (.7311السنوى فى التربٌة وعلم النفس.تحرٌر:سعٌد اسماعٌل على.المجلد الثانى)

دراساااة عاملٌاااة لالبتكاااار الموساااٌقى:الكتاب السااانوى فاااى التربٌاااة وعلااام النفس.المجلاااد  3
 (.7319الرابع)

القٌمة التنبؤٌة الختبارات القباول للتعلاٌم الموساٌقى فاى مصر)مشاترا(:بحوث فاى تقناٌن  1
 (.7319)االختبارات النفسٌة:المجلد األول.تحرٌر:فؤاد أبوحطب.مكتبة األنجلو المصرٌة

فااااى العملٌااااات العقلٌااااة المعرفٌااااة لاااادى الطالبااااات والطااااالب  الفااااروق بااااٌن الجنسااااٌن 1
 (.7319لٌة التربٌة بمكة المكرمة.السنة الثانٌة.العدد الثانى)السعودٌٌن)مشترا(.مجلة ك

الفروق بٌن الجنسٌن فى القدرات الموسٌقٌة .مجلة دراسات وبحوث جامعة حلوان.المجلد  9
 (.7311العدد الثانى)-األول

دراسااة مقارنااة لرسااوم األطفااال فااى اختبااار رساام الرجاال)لجودانف(فى كاال ماان الاازى  1
التقلٌدى .بحوث فى تقنٌن االختبارات النفسٌة.المجلد الثانى:تحرٌر:فؤاد األوروبى والزى 

 أبوحطب.مكتبة األنجلو المصرٌة.

العالقااة بااٌن التحصااٌل واالسااتعداد فااى مجااال الموسٌقى:دراسااة فااى تفاعاال االسااتعدادات  1
 (.7313العدد األول)-المعالجات.مجلة دراسات وبحوث جامعة حلوان.المجلد الثانى

التااادرٌب علاااى اآلداء فاااى االختباااارات الموساااٌقٌة.بحوث فاااى تقناااٌن االختباااارات أثااار  3
 (.7313النفسٌة،المجلد الثانى:تحرٌر:فؤاد أبوحطب.مكتبة األنجلو المصرٌة)

 

برامج واستراتجٌات اعداد معلم التربٌة الموسٌقٌة فى مصر:دراسة ضمن مشروع بحاث  71
 (.7313جامعة عٌن شمس)-اعداد معلم المرحلة الثانٌة كلٌة التربٌة

جامعة عٌن شامس.مجلة -أثر الموسٌقى فى شخصٌة الطفل.ندوة تربٌة الطفل:كلٌة التربٌة 77
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 (.7311جامعة عٌن شمس:المجلد الثالث)-كلٌة التربٌة

مدرسة التعلٌم األساسى:بوتقة للكشف عن االساتعدادات وتنمٌتهاا.مؤتمر التعلاٌم األساساى  71
 (.7311لٌة التربٌة الفنٌة)بٌن النظرٌة والتطبٌق.ك

-أثر الموسٌقى فى شخصٌة الطفل المعوق.المؤتمر العلمى األول.كلٌاة التربٌاة الموساٌقٌة 73
 (.7311جامعة حلوان)

بحوث فى اختبارات القدرات الموسٌقٌة فى مصر.المؤتمر الدولى الخامس عشار للتربٌاة  71
 (.7311انجلترا)-الموسٌقٌة.برٌستول

Researches on musical ability tests in Egypt. Presented in the 
XV international conference on music education. Bristol-
England(1982)   

71 Music Education in Egypt as media for international 
understanding. Presented in the XVI international conference 
on music education, Eugene, USA (1984). 

نحو آفاق جدٌدة للمعرفة:دور الفناون ماع اشاارة خاصاة للموساٌقى والعلاوم االنساانٌة فاى  79
-التنبؤ المعرفى)مشترا(.المؤتمر العلماى األول للتربٌة:التربٌاة والمساتقبل .كلٌاة التربٌاة

 (.7311جامعة عٌن شمس.مجلة دراسات تربوٌة:العدد األول)

71 Transferability of music learning. Presented in the 10th 
international seminar on music education. Victoria-British 
Colombia-Canada. Published in: Council of research in music 
education. Vol 85(1985). 

جامعة -نى:كلٌة التربٌةالموسٌقٌةالمٌول الموسٌقٌة للشباب المصرى.المؤتمر العلمى الثا 71
 (.7311حلوان)

73 The nature of musical creativity. Presented in the 6th    world 
conference on gifted &talented children. Hamburg-Germany 
(1985). Published in A.J. Crowpley etal eds. Giftedness: A 
continuing worldwide challenge. New-York: Trillium Press 
(1986). 

11 Visualization of musical concepts. Presented in the 11th 
international research commission seminar. ISME-Frankfort 
(1986).Published in bulletin no 91. Council of research in 
music eds (1987) 

فرنون:العااالم واالنساااان.المؤتمر الساانوى الرابااع .الجمعٌاااة المصاارٌة للدراساااات فٌلٌااب  17
 (.7311النفسٌة باالشتراا مع كلٌة اآلداب جامعة عٌن شمس)

11 The role of folk music in the Egyptian system of education 
(Joint research).The seminar of folk music. ISME-
Japan(1988). 

13 The effect of specialized training on sensory and perceptual 
levels of musical abilities. XVI international ISME conference. 
Camberra-Australia (1988). 
نشر فى كتاب بحوث ودراسات فى سٌكولوجٌة الموسٌقى والتربٌة الموسٌقٌة.مكتبة 

 (7331األنجلو المصرٌة)

11 The factorial structure of musical ability tests/achievement 
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tests at different level of training .The 12th international 
research seminar. ISME –Melbourne-Australia 
(1988).Published in: Canadian Music Education Journal. Vol 
(30)-No (2)(1989).  

11 Estimation of time duration: the effects of some content 
variables .The 13th International Research seminar. ISME-
Stockholm-Sweden (1990). Poster session: 19th international 
ISME conference-Helsinki-Finland (1990).Published in 
Canadian music education vol (33)(1991). 

تنمٌاة االبااداع فااى الفنااون عنااد تالمٌااذ التعلاٌم األساسااى .مااؤتمر االبااداع فااى التعلااٌم العااام  19
(.نشاار فااى كتاااب :االبااداع فااى التعلااٌم العااام.تحرٌر مااراد 7337التربٌااة والتعلااٌم)وزارة 

  (.7333القاهرة)-وهبة. معهد جوته

كلٌااات التربٌااة النوعٌااة.المؤتمر الثااانى اعااداد معلاام التربٌااة الموسااٌقٌة فااى مصاار فااى  11
 (.7331للموسٌقى العربٌة)

آراء ومقترحااات حااول امكانااات ومتطلبااات كلٌااات الترٌااة النوعٌة)باالشااتراا(.المؤتمر  11
 (.7331األول للتعلٌم العالى.القاهرة)

13 From music to music’s and then from music’s to music in 
Japanese way. Plenary session .Seoul-ISME world 
conference.July22th (1992). 

التنبؤ المعرفى بالمستقبل:دراسة فى سٌكولوجٌة الزمن)باالشتراا(.المؤتمر السنوى لكلٌة  31
 (.7333اآلداب جامعة المنٌا)

37 Personal intelligence: A strategy for testing and some 
preliminary results (Joint paper). The international congress 
of psychology. Montreal-Canada (1993).  

31 The nature of flexibility of musical closure. 14th research 
commission seminar .ISME-Nagoya-Japan (1992).Published 
in Bulletin no 119.Council for research in music education 
(1994). 

33 Preparing teachers in Egypt: the present situation and 
perspectives. The 1st seminar on education. Bari-Italy(1994). 

31 The relationship between musical & visual embedded figures 
.the 15th international research seminar. ISME-Miami-Florida-
USA (1994).Poster session. 
نشر فى كتاب بحوث ودراسات فى سٌكولوجٌة الموسٌقى والتربٌة الموسٌقٌة.مكتبة 

 .(7331األنجلو المصرٌة)

31 Field dependence/independence and its relation to music 
closure.4th European conference of Psychology. 
Athens(1995) 
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طرق الكشف عن الموهوبٌن فى العالم العربى:حالة مصر)مشترا(.بتكلٌف من المنظماة  39
 (.7339العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم)ألقى فى العراق(مارس)

محو األمٌة:الوقاٌة والعالج.ورقة عمل مقدمة الى مؤتمر دور الجامعات فى محاو األمٌاة  37
 (.7339)وتعلٌم الكبار.ابرٌل

38 Structural analysis of personal intelligence in music. Paper 
presented at the 26th international congress of psychology. 
Montreal-Canada(1996) 

39 Multi-cultures: from scientific research to practice. Paper 
presented at plenary session; 2nd formed 96 .International 
conference showcase, many voices One sea. Interculturality 
& ExpoEducation Perspective in research within the 
Mediterranean area .Pari-Italy (1996). 

40 The relationship between subjective assessment /objective 
measures &personal intelligence .Paper presented at 5th 
European congress of psychology. Dublin-Ireland (1997) 

.نادوة التنشئة الموسٌقٌة للطفل من خاالل وساائل االعاالم :الادور الترباوى ألغنٌاة الطفال  41
( .ونشار فاى 7331موسٌقى الطفل فى وسائل االعالم .المجلاس األعلاى للثقافاة )أكتاوبر 

 (.7331د الثانى مجلة آفاق دار األوبرا المصرٌة)العد

المهرجاناااات الموسااااٌقٌة:ورقة مقدمااااة الاااى شااااعبة الفنااااون والثقافاااة للمجااااالس القومٌااااة  42
 (وألقٌت فى المجلس القومى للثقافة والفنون واالعالم.7333)المتخصصة

مقدماة الاى فاى الفناون ماع اشاارة خاصاة للموساٌقى .ورقاة والمبدعٌن رعاٌة الموهوبٌن  43
ورشااة العماال حااول أسااالٌب الكشااف عاان الموهااوبٌن ووسااائل العناٌااة بهاام التااى نظمتهااا 

 (.7333العراق.دٌسمبر)-المنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم.ب داد

اعااداد المتلقااى فااى مجااال الموسااٌقى :ورقااة مقدمااة الااى شااعبة الثقافااة والقنون.المجااالس  44
ٌااات فاااى المجلاااس االقاااومى  للثقافاااة والفناااون واآلداب (.ألق1111القومٌاااة المتخصصاااة)

 واالعالم.

45 A century of music in Egypt: A case study. Paper presented 
at the opening plenary session, conference on African music. 
Kongo Brazzaville. Special invited paper by UNESCO (1999). 

 فى مصر:دراسة حالهقرن من الموسٌقى 

46 The structure of musical personal intelligence. Paper 
presented at the 27th international congress of psychology. 
Stockholm-Sweden (2000).  

 بنٌة الذكاء الشخصى فى الموسٌقى

47 Research trends in music education in Egypt. Paper 
presented in the 1st conference of music education in Africa. 
Harari-Zimbabwe. Special invited paper by UNESCO(2000)  

 اتجاهات فى بحوث التربٌة الموسٌقٌة:الواقع الحالى والتصور المستقبلى

رباى طفلا والذكاء والموسٌقى.بحث منشور فاى مجلاة خطاوة التاى ٌصادرها المجلاس الع 48
 (.1111مارس)-77للطفولة والتنمٌة.العدد 

دور الموساااٌقى فاااى التكاااوٌن المتكامااال لشخصاااٌة الطفل.ورقاااة عمااال مقدماااة الاااى نااادوة  49
-13جامعة حلاوان.-ومعرض دور كلٌات الفنون فى خدمة المجتمع.كلٌة الفنون التطبٌقٌة
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 (.1117ابرٌل) 11

المدرسااة.بحث منشااور فااى مجلااة خطااوة التااى التربٌااة الحسااٌة الساامعٌة لطفاال مااا قباال  50
 (.1111مارس) 71ٌصدرها المجلس العربى للطفولة والتنمٌة.العدد 

51 The community care for elderly people in Egypt: The current 
state (Main investigator) Center for elderly Care (CEC)-
Helwan University. Special report requested by WHO(2003) 

التعلٌم والتدرٌب أساس التنمٌة فى مجال رعاٌة المسنٌن.بحث مقادم ونشار ضامن أعماال  11
المؤتمر االقلٌمى العربى الخامس لرعاٌة المسنٌن .مركز الرعاٌاة الصاحٌة واالجتماعٌاة 

 (.1111جامعة حلوان)-للمسنٌن

 مقترحة من جامعة حلوان"شباب الجامعات فى مواجهة األمٌة فى مصر:استراتٌجٌة  13
ورقة علمٌة ألقٌت فى الملتقى الثانى للمشروع القومى للجامعات المصرٌة لمحو األمٌة 

(.أعدت 1111مارس ) 37-31والذى استضافته جامعة جنوب الوادى فى الفترة من 
 الورقة المقدمة من جامعة حلوان

حلوان(:الوضاع الاراهن والتطلعاات مركز الرعاٌة الصحٌة واالجتماعٌة للمسانٌن)جامعة  11
مركااز الرعاٌااة الصااحٌة واالجتماعٌااة –. المااؤتمر االقلٌمااى العربااى السااادس المسااتقبلٌة

 (.1119للمسنٌن)جامعة حلوان()

أجزاء( التاى عرضات علاى المجلاس القاومى  1الخاصة) ورقةالالجزء الثالث من مقررة  11
-:" تحااادٌث التعلاااٌم الجاااامعى وعنوانهاااا 1111-1111لعاااام  31للتعلاااٌم فاااى الااادورة 

 المدخالت:الطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس والتموٌل".

مقااررة الورقااة الخاصااة التااى قاادمت الااى شااعبة الفنااون بالمجااالس القومٌااة المتخصصااة   19
 وعنوانها:"تجوٌد التعلٌم فى الفنون ". 1111-1119لعام  31وعرضت فى الدورة 

III. الدراسات النظرٌة 

 (.7313عالم الفكر)-م النفس والل ةالموسٌقى بٌن عل 11

 (.7313أغنٌة الطفل فى وسائل االعالم)ورقة عمل() 11

 (.7337التربٌة الحسٌة لطفل ما قبل المدرسة) 13

IV. الترجمات 

7 Biological guide to contemporary Arab Cultural Values. Vol. 
(1).Selected bibliography in 6th main chapters. 
Chapter 6: Music and singing. p.p. (315-331).Issued by Cairo 
associated institution for the study and presentation of Arab 
cultural values. UNESCO assistance (1972). 

،أ.ج.دٌز)ترجم باالشتراا مع فؤاد عبد اللطٌف سٌكولوجٌة التعلٌم تألٌف س.ه.هولز 1
دار مكجروهٌل والمكتبة -العزٌز القوصى( القاهرة أبوحطب وبمراجعة عبد

 (.7313االكادٌمٌة)

V. االختبارات النفسٌة المنشورة 

(.الطبعة الثانٌة،األنجلو 7311تقنٌن اختبارات سٌشور للقدرات الموسٌقٌة) 7
 (.7311)المصرٌة

 (.7311المصرٌة)(. الطبعة الثانٌة،األنجلو 7311تقنٌن اختبار بنتلى للقدرات الموسٌقٌة) 1

تقنٌن البروفٌل الشخصى لجوردون على البٌئة السعودٌة.فى بحوث فى تقنٌن االختبارات  3
 (.7311المجلد األول.تحرٌر فؤاد أبوحطب. األنجلو المصرٌة)-النفسٌة

تقنٌن اختبار المصفوفات المتابعة على البٌئة السعودٌة)مشترا(.فى بحوث فى تقنٌن  1
 (.7311المجلد األول.تحرٌر فؤاد أبوحطب. األنجلو المصرٌة)-النفسٌةاالختبارات 
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فى بحوث فى تقنٌن االختبارات تقنٌن قائمة الشخصٌة لجوردون على البٌئة السعودٌة  1
 (.7311المجلد األول.تحرٌر فؤاد أبوحطب. األنجلو المصرٌة)-النفسٌة

ٌة)مشترا( فى بحوث فى تقنٌن تقنٌن اختبار رسم الرجل لجودانف على البٌئة السعود 9
 (.7311المجلد األول.تحرٌر فؤاد أبوحطب. األنجلو المصرٌة)-االختبارات النفسٌة

 (.7313. األنجلو المصرٌة) تقنٌن اختبار ونج للذكاء الموسٌقى 1

( وتشتمل على سبع 7313اختبارات جدٌدة للقدرات الموسٌقٌة. األنجلو المصرٌة) 1
 اختبارات وهى:

 على المسافات. التعرف (7
 تقدٌر المسافات. (1
 التعرف على األلحان)لؤلطفال(. (3
 (.لراشدٌنالتعرف على األلحان)ل (1
 التعرف على االٌقاعات )لؤلطفال(. (1
 التعرف على االٌقاعات )للراشدٌن(. (9
 ب(.-أ(،)صورة-االغالق الموسٌقى )صورة (1

بحوثفى تقنٌن الصورة المختصرة لبطارٌة سٌشور للقدرات الموسٌقٌة.منشور فى  3
 (.7313. تحرٌر فؤاد أبوحطب.األنجلو المصرٌة) المجلد الثانى-االختبارات النفسٌة

المجلد -مقٌاس جدٌد لالتجاهات التربوٌة.منشور فى بحوث فى تقنٌن االختبارات النفسٌة 71
 (.7313الثانى.تحرٌر فؤاد أبوحطب.األنجلو المصرٌة)

. صورة)أ&ب()باالشتراا(.األنجلو العام.المقٌاسان الثانى والثالثمقٌاس كاتل للعامل  77
 (.1119()3ط)-المصرٌة

 
 
 
 

VI. مٌة المحلٌة واالقلٌمٌة والدولٌةحضور المؤتمرات العل 

 ورقة العمل المؤتمر م

جامعة الدول -المؤتمر الثانى للموسٌقى فى مصر 7
 (7311العربٌة)

 (7ورقة رقم)

 (77ورقة رقم) (7311جامعة عٌن شمس)-التربٌةندوة تربٌة الطفل:كلٌة  1

كلٌة التربٌة .مؤتمر التعلٌم األساسى بٌن النظرٌة والتطبٌق 3
 (.7311الفنٌة)
 والحضور.-اعداد المؤتمر 

 (71ورقة رقم)

 (71ورقة رقم) .(7311برٌستول)-المؤتمر الدولى للتربٌة الموسٌقٌة 1

جامعة عٌن -للطفولةمؤتمر معهد الدراسات العلٌا  1
 (.7313شمس)

 (11ورقة رقم)

 (71ورقة رقم) (7311ٌوجٌن)-المؤتمر الدولى للتربٌة الموسٌقٌة 9

 (79ورقة رقم) (7311فٌكتورٌا)-كندا-السٌمنار الدولى للتربٌة الموسٌقٌة 1

 (7311للتربٌة الموسٌقٌة فى مصر) ألولالمؤتمر ا 1
 .ورقة أساسٌة فى الجلسة االفتتاحٌة 

 (73ورقة رقم)

المؤتمر الدولى السادس لؤلطفال المبتكرٌن  3
 .(7311ألمانٌا ال ربٌة)-هامبورج.والموهوبٌن

 (71ورقة رقم)

 ورقة رقم)( (.7319النمسا)-انسبروا.المؤتمر الدولى للتربٌة الموسٌقٌة 71
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ألمانٌا -فرانكفورتة.السٌمنار الدولى للتربٌة الموسٌقٌ 77
 (7319ال ربٌة)

 (11رقم)ورقة 

 (73ورقة رقم) (7319المؤتمر الثانى للتربٌة الموسٌقٌة فى مصر) 71

-مؤتمر معلم التعلٌم األساسى:الحاضر والمستقبل.كلٌة التربٌة 73
 (.7319جامعة حلوان)

 االعداد والحضور

-مؤتمر معلم رٌاض األطفال الحاضر والمستقبل.كلٌة التربٌة 71
 (.7311جامعة حلوان)

 والحضوراالعداد 

المؤتمرات السنوٌة للجمعٌة المصرٌة للدراسات النفسٌة:من  26
 (الى اآلن2816المؤتمر األول )

الحضور واالعداد 
 والمشاركة 

 مقرر عام المؤتمر (.7)المؤتمر- (7311جامعة حلوان) 

 مقرر عام المؤتمر (.1)المؤتمر- (7319جامعة حلوان) 

 مقرر عام المؤتمر (.3)المؤتمر- (7311جامعة حلوان) 

 (17ورقة رقم) (.1المؤتمر)-(7311جامعة القاهرة) 

 االعداد والحضور (.1المؤتمر)-(7313جامعة طنطا) 

 االعداد والحضور (.9(.المؤتمر)7331جامعة المنصورة) 

 االعداد والحضور (.1(.المؤتمر)7337جامعة األزهر) 

 والحضوراالعداد  (.1(.المؤتمر)7331جامعة عٌن شمس) 

 االعداد والحضور (.3(.المؤتمر)7333جامعة أسٌوط) 

 االعداد والحضور (.71(.المؤتمر)7331جامعة حلوان) 

 االعداد والحضور (.77(.المؤتمر)7331جامعة المنٌا) 

 االعداد والحضور (.71(.المؤتمر)7339جامعة أسٌوط) 

 والحضوراالعداد  (.73(.المؤتمر)7331جامعةجنوب الوادى) 

 االعداد والحضور (.71(.المؤتمر)7331جامعةعٌن شمس) 

 االعداد والحضور (.71(.المؤتمر)7333جامعةالزقازٌق) 

 االعداد والحضور (.79(.المؤتمر)1111جامعة السوٌس) 

 رئٌس المؤتمر (.71(.المؤتمر)1117أكتوبر)كلٌةالعلوم االجتماعٌة()9جامعة 

 رئٌس المؤتمر (.71(.المؤتمر)1111)جامعة المنصورة  

 رئٌس المؤتمر (.73(.المؤتمر)1113جامعة  القاهرة)كلٌة اآلداب() 

 رئٌس المؤتمر (.11(.المؤتمر)1111جامعة عٌن شمس)كلٌة اآلداب() 

 رئٌس المؤتمر (.17(.المؤتمر)1111المعهد العالى بالعبور) 

 المؤتمررئٌس  (.11(.المؤتمر)1119جامعة األزهر) 

 رئٌس المؤتمر (.13(.المؤتمر)1111جامعةالمنصورة) 

 رئٌس المؤتمر (.11(.المؤتمر)1111جامعة الزقازٌق) 

 رئٌس المؤتمر (.11المؤتمر)-(1113) 

 رئٌس المؤتمر (.19المؤتمر)-(1171) 

 رئٌس المؤتمر (.11المؤتمر)-(1177) 

 رئٌس المؤتمر (.11المؤتمر)-(1171) 

 رئٌس المؤتمر (.13المؤتمر)-(1173) 

 رئٌس المؤتمر (.31المؤتمر)-(1171) 

 رئٌس المؤتمر (.37المؤتمر)-(1171) 

 رئٌس المؤتمر (.31المؤتمر)-(1179) 
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نج بانجلترا ضمن برنامج االشراف زٌارة جامعة رٌد 79
 .(7311المشترا)

 اشراف مشترا

 الحضور (.7311جامعة القاهرة)-مؤتمر تطوٌر التعلٌم 71

-ٌولٌوملبورن)أسترالٌا()-السٌمنار الدولى للتربٌة الموسٌقٌة 71
7311.) 

 (11ورقة رقم)

-طوكٌو)الٌابان()ٌولٌو-العداد معلم الموسٌقىالسٌمنار الدولى  73
7311.) 

 (13ورقة رقم)

-كانبرا)أسترالٌا()ٌولٌو-المؤتمر الدولى للتربٌة الموسٌقٌة 11
7311). 

 (11ورقة رقم)

-المؤتمر األول للتربوٌٌن البرٌطانٌٌن 17
 .(7313-هدرزفٌلد)انجلترا()ٌولٌو

 الحضور

ندوة التقوٌم واالمتحانات التى عقدت بالتعاون بٌن وزارة  11
-التربٌة والتعلٌم ومنظمة ابٌداس للتحدٌث التربوى)نوفمبر

7313). 

 الحضور

ندوة حقوق الطفل المصرى فى اللعب الذى عقدته وزارة  13
 .(7331-ئون االجتماعٌة)فبراٌرالش

 الحضور

-السٌمنار الدولى للتربٌة الموسٌقٌة 11
 (.7331ستوكهولم)السوٌد()

 (11ورقة رقم)

 بوستر-(11ورقة رقم) .(7331هلسنكى)فنلندا()-المؤتمر الدولى للتربٌة الموسٌقٌة 11

 (19ورقة رقم) (7337وزارة التعلٌم)-االبداع فى التعلٌم العام 19

وزارة الشئون -ندوة "حق الطفل فى التربٌة المبكرة 11
 (7337االجتماعٌة)

 (13ورقة رقم)

 (11ورقة رقم) (.7331ناجوٌا)الٌابان()-السٌمنار الدولى للتربٌة الموسٌقٌة 11

 (.7331المؤتمر الدولى للتربٌة الموسٌقٌة)كورٌا الجنوبٌة() 13
 (11الجلسة االفتتاحٌة ورقة رقم)*

 بوستر-(11ورقة رقم)
 (11ورقة رقم)

دار االوبرا -المؤتمر الثانى للموسٌقى العربٌة 31
 (7331المصرٌة)نوفمبر

 (13ورقة رقم)

 (31ورقة رقم) (7331-المؤتمر األول للتعلٌم العالى)القاهرة 37

-المؤتمر الدولى للجمعٌة الدولٌة لعلماء النفس)مونتلاير 31
7333) 

 (37ورقة رقم)

 (31ورقة رقم) (7333اب جامعة المنٌا)مؤتمر كلٌة اآلد 33

 ورشة العمل (7333المؤتمر القومى لمناهج التعلٌم االبتدائى) 31

 ورشة العمل* (7331المؤتمر القومى لتطوٌر التعلٌم االعدادى) 31
 المائدة المستدٌرة*

-المؤتمر االول لجامعات دول البحر األبٌض المتوسط 39
 (7331بارى)اٌطالٌا(.ابرٌل)

 (33ورقة رقم)

بافلو(.برنامج -)واشنطنورشة العمل لعمداء كلٌة التربٌة  31
-أسابٌع 9أعدته هٌئة الفولبراٌت لمدة 

(.قدم لهذه الورشة مشروع انشاء 7331ٌولٌو/أغسطس)
مركز الل ات لؤلغراض المتخصصة باالشتراا مع د.سلوى 
 فرج.وتم انشاء المركز بالفعل فى كلٌة اآلداب)جامعة حلوان(

 7331-7331فى العام الجامعى 

مشروع انشاء مركز 
الل ات لؤلغراض 

 المتخصصة
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 (31ورقة رقم) (.7331فلورٌدا()ٌولٌو-المؤتمر الدولى للتربٌة الموسٌقٌة)تمبا 31

-المؤتمر الدولى لدول البحر األبٌض المتوسط )نابولى 33
 (7331-اٌطالٌا()سبتمبر

 الحضور

ألمانٌا ال ربٌة.ضمن برنامج االشراف -هامبورجزٌارة جامعة  11
 (7331-المشترا)نوفمبر

 اشراف مشترا

رئٌس وفد جامعة حلوان فى مؤتمر اعالن باترا لتدعٌم  17
المؤسسات التربوٌة بٌن أوروبا ودول البحر األبٌض المتوسط 

 (7331)دٌسمبر)قبرص(فى مجال البحث والتدرٌب 

 رئٌس وفد جامعة حلوان

جامعة حلوان فى المؤتمر الدولى لرؤساء ونواب  تمثٌل 11
جنوب -رؤساء الجامعات األفرٌقٌة)لٌستو

 (7331أفرٌقٌا()ٌناٌر

 ممثل جامعة حلوان

األبٌض المتوسط السٌمنار الدولى لدول البحر  13
 (.7331وأوروبا:التجدٌد فى التعلٌم الجامعى.)قبرص()ابرٌل

 الحضور

-الل ات لؤلغراض المتخصصة المؤتمر القومى الرابع لتعلٌم 11
 (7331جامعة حلوان)نوفمبر

 اعداد المؤتمر

جامعة جنوب -مؤتمر تطوٌر كلٌات التربٌة بقنا 11
 (7339الوادى)

 الحضور

تمثٌل جامعة حلوان فى المؤتمر الدولى لرؤساء ونواب  19
 (7339رؤساء الجامعات األفرٌقٌة)األقصر() 

 ممثل جامعة حلوان

الدولى لرؤساء ونواب رؤساء الجامعات من النساء المؤتمر  11
الذى نظمه المجلس القومى للتعلٌم بالوالٌات المتحدة 

 (7339ٌونٌو71-73كالٌفورنٌا()-األمرٌكٌة )أوكالند

ممثال" لجامعة  الحضور
ن كأول نائب رئٌس احلو

جامعة حلوان لشئون 
خدمة المجتمع وتنمٌة 

  النساء البٌئة من

التدرٌبٌة فى التخطٌط االستراتٌجى للقٌادات الدورة  11
الجامعٌة.جامعة حلوان باالشتراا مع هٌئة 

 (7339الفولبراٌت)ٌولٌو

 الحضور

-17هولندا()-المؤتمر الدولى للتربٌة الموسٌقٌة)أمستردام 13
 (7339ٌولٌو11

 رئٌس وفد جامعة حلوان

كندا()أغسطس -الكونجرس الدولى لعلم النفس)مونتلاير 11
7339) 

 (31ورقة رقم)*

المؤتمر الثانى التحاد جامعات دول البحر األبٌض  17
-)بارىالمتوسط:بحر واحد أصوات متعددة

 (7339)سبتمبراٌطالٌا(
  رئاسة المائدة المستدٌرة وموضوعها:التعدد الثقافى

 بٌن البحث العلمى والممارسة العلمٌة

 (33ورقة رقم)*
 رئٌس المائدة المستدٌرة*

 الحضور+ورشة عمل (7339القومى لتطوٌر اعداد المعلم وتدرٌبه وعاٌته)المؤتمر  11

رئٌس الفرٌق المصرى لبحث اكتشاف الموهوبٌن والمتفوقٌن  13
ورعاٌتهم بتكلٌف من المنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم 
باالضافة الى حضور ورشة العمل التى عقدتها المنظمة 

 (7339بمدٌنة ب داد)ابرٌل

 (39ورقة رقم)

الحضور+عضو لجنة مارس 79-73مؤتمر التربٌة فى دول البحر األبٌض المتوسط) 11
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 البرنامج العلمى للمؤتمر (7331

المؤتمر العلمى لقطاع خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة بجامعة  11
 حلوان:

 (7331دور الجامعة فى مواجهة التلوث)ابرٌل

 مقرر المؤتمر

 (11ورقة رقم) (7331أٌرلندا()-لعلم النفس فى أوروبا)دبلنالمؤتمر الدولى  19

المشاركة فى التخطٌط النشاء شعبة رٌاض األطفال بكلٌة  11
جامعة دمشق)سورٌا(بتكلٌف من الٌونسكو -التربٌة

 (7331العربى)

 عضو لجنة التخطٌط

السٌمنار الدولى لالرشاد النفسى من المنظور االسالمى الذى  11
-االسالمٌة الدولٌة)كواالالمبور نظمته الجامعة
 (7331مالٌزٌا()أغسطس

 الحضور

ندوة الموسٌقى واالعالم والطفل التى نظمها المجلس األعلى  13
 (7331للثقافة )

 (17ورقة رقم)

اعداد البرنامج المتخصص فى رعاٌة المسنٌن التى نظمها  91
مركز الرعاٌة الصحٌة واالجتماعٌة للمسنٌن)جامعة حلوان( 
باالشتراا مع معهد األمم المتحدة لدراسات 

 (.7331المسنٌن)مالطا())ابرٌل

 االعداد للبرنامج

-1مؤتمر الموسٌقى فى افرٌقٌا )الكون وبرازافٌل() 97
 (7333أغسطس1

ممثال" لمصر بدعوة من منظمة الٌونسكو وقدمت الورقة 
األساسٌة فى الجلسة االفتتاحٌة وموضوعها:قرن من 

 دراسة حاله–ر الموسٌقى فى مص

 ممثل مصر 
 (11ورقة رقم)

المؤتمر االقلٌمى العربى األول لرعاٌة المسنٌن:المسنون فى  91
العالم الواقع والمأمول فى مطلع ألفٌة ثالثة. الذى أعده مركز 

-3الرعاٌة الصحٌة واالجتماعٌة للمسنٌن)جامعة حلوان()
 (1111ابرٌل1

 تحت رعاٌة السٌدة الفاضلة سوزان مبارك

 مقرر المؤتمر

-()استوكهولم11الكونجرس الدولى لعلم النفس) 93
 (1111السوٌد()ٌولٌو

 (19ورقة رقم)

المؤتمر الموسٌقى األول للتربوٌٌن الموسٌقٌٌن فى افرٌقٌا  91
(.بدعوة من 1111أغسطس11-17زٌنبابوى()-)هرارى
 الٌونسكو

 (11ورقة رقم)

 الدورة التدرٌبٌة فى مجال طب المسنٌن . 91
التى أعدها مركز الرعاٌة الصحٌة واالجتماعٌة 
للمسنٌن)جامعةحلوان(باالشتراا مع كلٌة الطب)جامعة 

 (1111وٌلز()سبتمبر

 مقرر البرنامج التدرٌبى

المؤتمر االقلٌمى العربى الثانى لرعاٌة المسنٌن:نحو شٌخوخة  99
أكثر سعادة.الذى أعده مركز الرعاٌة الصحٌة واالجتماعٌة 

 (1117امعة حلوان()ماٌوللمسنٌن )ج

 مقرر المؤتمر

المؤتمر العلمى السنوى العاشر لكلٌة التربٌة جامعة  91
حلوان:التربٌة وقضاٌا التحدٌث والتنمٌة فى الوطن 

-73العربى.ندوة التعلٌم:ال اٌات والوسائل          )

الحضور والمشاركة فى 
 ندوة
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 (1111مارس71

التربٌة فى الجامعات االجتماع الرابع لكلٌات ومعاهد  91
 (1111ابرٌل1-9العربٌة.جامعة البحرٌن)

 الحضور والمشاركة

المؤتمر االقلٌمى العربى الثالث لرعاٌة المسنٌن:الجودة  93
الشاملة فى رعاٌة المسنٌن.الذى أعده مركز الرعاٌة الصحٌة 

 (1111واالجتماعٌة للمسنٌن )جامعة حلوان()أكتوبر

 مقرر المؤتمر

العلمى السنوى الحادى عشر لكلٌة التربٌة جامعة المؤتمر  11
-71حلوان:الجودة الشملة فى اعداد المعلم النوعى)

 (1113مارس73

 الحضور والمشاركة

المؤتمر االقلٌمى العربى الرابع لرعاٌة المسنٌن:المرأة المسنة  17
فى العالم العربى :الواقع والمأمول فى رعاٌتها.الذى أعده 

ٌة واالجتماعٌة للمسنٌن )جامعة حلوان() مركز الرعاٌة الصح
1113) 

 تحت رعاٌة السٌدة الفاضلة سوزان مبارك

 مقرر المؤتمر

عاما"على انشاء  11مؤتمر جامعة أم القرى بمناسبة مرور  11
المملكة العربٌة -كلٌة التربٌة      )مكة المكرمة

 (1111السعودٌة()ٌونٌو

 الحضور

العربىالخامس لرعاٌة المسنٌن.الرعاٌة المؤتمر االقلٌمى  13
المجتمعٌة للمسنٌن:الواقع والمأمول.الذى أعده مركز الرعاٌة 

 (1111الصحٌة واالجتماعٌة للمسنٌن )جامعة حلوان() 
 تحت رعاٌة السٌدة الفاضلة سوزان مبارك

 مقرر المؤتمر

مثلت جامعة حلوان فى الملتقى الثانى للمشروع القومى  11
المصرٌة لمحو األمٌة والذى استضافته جامعة للجامعات 

 (.1111مارس ) 37-31جنوب الوادى فى الفترة من 
أعدت الورقة المقدمة من جامعة حلوان وعنوانها"شباب 
الجامعات فى مواجهة األمٌة فى مصر:استراتٌجٌة مقترحة 

 من جامعة حلوان

 ممثل جامعة حلوان
 (13ورقة رقم)

 

ربى السادس لرعاٌة المسنٌن:مرض المؤتمر االقلٌمى الع 11
الخدمة.الذى أعده -البحث–ألزهاٌمر مشكلة اقلٌمٌة:المشكلة 

مركز الرعاٌة الصحٌة واالجتماعٌة للمسنٌن)جامعة 
 (.1119ابرٌل) 71-71حلوان(

 مقرر المؤتمر

االحتفالٌة التى أقامها المجمع العربى للموسٌقى بمناسبة مرور  19
المؤتمر األول للموسٌقى العربٌة  عاما" على انعقاد  11

 (.1111-()مارس-7331)القاهرة
  المشاركة فى مناقشة البحوث الخاصة بالتعلٌم

 الموسٌقى.

فى مناقشة المشاركة
 البحوث

 

مهرجان ومؤتمر الموسٌقى العربٌة السادس عشر المنعقد  11
 (.1111نوفمبر  71-7بدار األوبرا المصرٌة )

  البحوث الخاصة بأغنٌة الطفل المشاركة فى مناقشة
 فى وسائل االعالم.

فى مناقشة المشاركة
 البحوث

 

المؤتمر االقلٌمى لعلم لنفس والذى أقامته رابطة األخصائٌٌن  11
 (.1111نوفمبر11-71النفسٌٌن المصرٌة)

 رئٌس جلسة
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  المشاركة برئاسة جلسة " بحوث المرأة والتنشئة
 االجتماعٌة "

األول لكلٌة التربٌة جامعة حلوان)السنوى المؤتمر الدولى  13
 الخامس عشر(

اعداد المعلم وتنمٌته آفاق التعاون الدولى واستراتٌجٌات 
 التطوٌر

 (1111ابرٌل17-11)

 رئٌس الجلسة األولى

*حضرت وشاركت فى المؤتمرات والندوات وورش العمل التى أقامتهاا كلٌاات اآلداب والتربٌاة 
والقاهرة وأسٌوط وجناوب الاوادى وطنطاا وجامعاة األزهرومعهاد بجامعات حلوان وعٌن شمس 

 الدراسات العلٌا للطفولة بجامعة عٌن شمس.
 

VII. .االشراف على الرسائل العلمٌة 
جامعاة حلاوان فاى وخاارج داخال رساالة ماجساتٌر ودكتاوراه  711أشرفت على ما ٌقارب مان -

 فة خاصة.مجاالت:علم النفس التربوى بصفة عامة وسٌكولوجٌة الموسٌقى بص
أشرفت على الكثٌر مان رساائل الماجساتٌر والادكتوراه خاارج جامعاة حلاوان وهى:جامعاة قنااة -

كلٌااة -كلٌااة التربٌااة الرٌاضااٌة بنات)باالسااكندرٌة( –المعهااد العااالى للموسااٌقى العربٌااة -السااوٌس
 التربٌة النوعٌة جامعة عٌن شمس.سواء كان ذلا االشراف منفردا" أو مشتركا".

العدٌد من الرسائل العلمٌة )الماجستٌر والدكتوراه( فى الجامعات المصرٌة والعربٌة كما ناقشت -
شااااركت فاااى فحاااص االنتااااج العلماااى لؤلسااااتذة واألسااااتذة المسااااعدٌن بالجامعاااات المصااارٌة 
والعربٌااةالمحول منهااا ماان الجامعااات أو للنشاار فااى المجااالت العلمٌااة الجااازة نشاارها. ماان هااذه 

جامعاة -رٌة مصر العربٌة اضاافة الاى جامعاة حلاوان )بكلٌاتهاا المختلفاة( الجامعات داخل جمهو
جامعة عٌن شمس)كلٌات التربٌة والبنات -كلٌة التربٌة النوعٌة(-القاهرة)معهد الدراسات التربوٌة

جامعااة -جامعااة المنٌا)كلٌااة التربٌااة(-جامعااة أسااٌوط)كلٌة التربٌااة(-واآلداب والتربٌااة النوعٌااة(
جامعااة -جامعااة المنوفٌااة )كلٌااة التربٌااة(-ربٌااة بالزقااازٌق  وكلٌااة التربٌااة ببنهااا(الزقازٌق)كلٌااة الت

اضااافة الااى أكادٌمٌااة -جامعااة قناااة السااوٌس)كلٌة التربٌااة باالسااماعٌلٌة(-المنصااورة)كلٌة التربٌااة(
مصار(.كما شااركت فاى فحاص االنتااج العلماى للساادة األسااتذة واألسااتذة -الفنون)وزارة الثقافاة

الجامعاااات المصااارٌة والعربٌاااة خاصاااة جامعاااات الكوٌااات واألردن وعماااان  المسااااعدٌن فاااى
 والسعودٌة.

 االشراف المشترا مع الجامعات العالمٌة:-
o .جامعة هامبورج بألمانٌا 
o .جامعة رٌدنج بانجلترا 
o .جامعة لندن 
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 بٌان برسائل الماجستٌر والدكتوراه

 مشتركة التى قامت أ.د.آمال صادق باالشراف علٌها منفردة أو
 داخل و خارج جامعة حلوان

 أوال":الرسائل العلمٌة داخل جامعة حلوان

 رسائل الدكتوراه-جامعة حلوان-كلٌة التربٌة-2

 المنح عنوان الرسالة التخصص االسم م
العوامل العقلٌة المسهمة فى النجاح  علم النفس التربوى نادٌة رشدى محروس 7

 الدراسى بكلٌة االقتصاد المنزلى
7319 

 7311 أثر االثراء الثقافى على القدرة الفنٌة علم النفس التربوى سناء على محمد السٌد 1

الحكم الخلقى لدى عٌنة من المجتمع  علم النفس التربوى شحاته محروس شمرون 3
 المصرى فى المراحل التعلٌمٌة المختلفة

7313 

التفاعل بٌن االستعدادات والتحصٌل فى  علم النفس التربوى محمد عبد السالم سالم غنٌم 1
 مجال التربٌة الرٌاضٌة

7313 

نمو ادراا األشكال لدى األطفال  علم النفس التربوى سمٌر عبد المنعم رائف 1
 سنوات3-3المصرٌٌن بٌن

7331 

فاعلٌة برنامج قائم على التعلٌم الذاتى  المناهج وطرق التدرٌس صفاء محمود جمال الدٌن 9
المهارات الٌدوٌة والفنٌة لمعلم لتنمٌة 

 رٌاض األطفال فى أثناء الخدمة

7331 

محمد عز الٌن حسن  1
 البنهاوى

 علم النفس التربوى
 ألمانٌا(-)اشراف مشترا

مدى صالحٌة االختبارات االسقاطٌة للتنبؤ 
 77-1باالبداع لدى عٌنة من األطفال من 

 سنة

7339 

أثر استخدام بعض االستراتٌجٌات التعلٌمٌة  وطرق التدرٌسالمناهج  لبنى حسٌن عبد هللا عزاز 1
على تنمٌة االبتكار لدى األطفال فى مرحلة 

 رٌاض األطفال

7339 

استخدام الكمبٌوتر فى تعلٌم التصمٌم وأثره  علم النفس التربوى سامح خمٌس السٌد اسماعٌل 3
فى تنمٌة بعض القدرات العقلٌة المرتبطة 

 باالبداع

7331 

حسٌن عبد الرحمن حسن  71
 أحمد

تصمٌم وتجرٌب برنامج لتدرٌب الطالب  المناهج وطرق التدرٌس
 المعلمٌن على اكتشاف األطفال الموهوبٌن

7331 

فاعلٌة برنامج لتعلٌم الموسٌقى فى ضوء  المناهج وطرق التدرٌس عناٌات محمد محمود خلٌل 77
نظرٌة بٌاجٌه للنمو العقلى لدى تالمٌذ 

 بتدائٌةالمرحلة اال

7331 

اٌهاب محمد عبد العظٌم  71
 حمزة

أثر استخدام مواد التعلٌم المطبوعة  تكنولوجٌا التعلٌم
والمسجلة صوتٌا" على كفاءة انتاج 
شفافٌات السبورة الضوئٌة لدى الطالب 

 المعلمٌن

7333 

 علم النفس التربوى نجوى محمد بركات 73
 

برنامج مقترح لتنمٌة التفكٌر لدى الطالب 
المعلم وأثره فى آدائه لؤلنشطة التعلٌمٌة فى 

 مرحلة رٌاض األطفال

1111 

مهارات الذكاء الوجدانى لدى الطالب  علم النفس التربوى شٌرٌن شحاته مصطفى القط 71
الفائقٌن ونظرائهم من ذوى صعوبات تعلم 

 الرٌاضٌات

1111 

 رسائل الماجستٌر-جامعة حلوان-كلٌة التربٌة-3

 المنح عنوان الرسالة التخصص االسم م
 علم النفس التربوى شحاته محروس شمرون 71

 

التنبؤ بنجاح طالب كلٌة التربٌة الموسٌقٌة 
من اتجاهاتهم نحو التربٌة ومٌولهم نحو 

 دراسة الموسٌقى

7311 

 علم النفس التربوى محمد عبد السالم سالم غنٌم 79
 

أثر كل من عرض النموذج ومعرفة النتائج 
فى اكتساب المهارات الحركٌة الدقٌقة 

7311 
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 لتالمٌذ الحلقة الثانٌة من التعلٌم األساسى

أثر استخدام الموسٌقى أثناء تدرٌس التربٌة  المناهج وطرق التدرٌس جمال ابراهٌم ثروت محمد 71
 الفنٌة على رسوم األطفال

7311 

تطور تعلٌم الموسٌقى فى المرحلة األولى  أصول التربٌة لرافع  محمدنصر الدٌن عبد ا 71
 7331من التعلٌم العام فى مصر من عام 

7311 

 علم النفس التربوى نبٌلة السٌد صبرى 73
 

أثر ال ناء الجماعى فى التكٌف الشخصى 
واالجتماعى لدى األطفال فى مرحلة 

 التعلٌم األساسى

7313 

أثر التدرٌب على صٌاغة أهداف تدرٌس  المناهج وطرق التدرٌس مانٌرفا رشدى أمٌن 11
الموسٌقى صٌاغة اجرائٌة على األداء 
التدرٌسى لعٌنة من طالب دور المعلمٌن 

 والمعلمات

7313 

تقوٌم النشاط الموسٌقى فى رٌاض األطفال  المناهج وطرق التدرٌس لبنى حسٌن عبد هللا عزاز 17
 فى محافظة القاهرة

7313 

 علم النفس التربوى فوقٌة أحمد السٌد عبد الفتاح 11
 

التنبؤ بنجاح طالب معاهد المعلمٌن 
والمعلمات من اتجاهاتهم نحو مهنة 
التدرٌس بالحلقة األولى من التعلٌم 

 األساسى

7331 

دراسة مقارنة للتتفضٌل اللونى فى مراحل  علم النفس التربوى سامح خمٌس السٌد اسماعٌل 13
تها ببعض المت ٌرات الثقافٌة الطفولة وعالق

 والنفسٌة

7331 

برنامج مقترح فى التربٌة الموسٌقٌة وقٌاس  المناهج وطرق التدرٌس محمد حٌدر الٌمانى 11
 أثره على آداء طالب شعبة رٌاض األطفال

7333 

استخدام بعض االستراتٌجٌات لتحقٌق  المناهج وطرق التدرٌس عناٌات محمد محمود خلٌل 11
وحدة فى الصولفٌج ال ربى لتالمٌذ أهداف 

الصف األول من الحلقة الثانٌة من التعلٌم 
 األساسى

7333 

العوامل العقلٌة وغٌر العقلٌة المسهمة فى  علم النفس التربوى أحمد عبد اللطٌف ابراهٌم 19
نجاح طالب شعبة الصناعات الزخرفٌة 

 جامعة حلوان-بكلٌة التربٌة

7331 

عالقة االبتكار ببعض االتجات الوالدٌة  علم النفس التربوى بركاتنجوى محمد أحمد  11
 1-1لدى عٌنة من األطفال من سن  

7331 

فاعلٌة استخدام نموذج تورانس فى تنمٌة  المناهج وطرق التدرٌس عواطف سٌد فهمى أبو العال 11
التفكٌر االبداعى والتحصٌل الدراسى فى 
مادة الرٌاضٌات لدى طالب المرحلة 

 االعدادٌة

1111 

دراسة فاعلٌة برنامج بورتج فى تنمٌة  علم النفس التربوى مرٌم سٌد محمد عبد القادر 13
بعض الجوانب االدراكٌة للطفل المعاق 

 عقلٌا" بمرحلة الطفولة المبكرة

1111 

دراسة تحلٌلٌة تشخٌصٌة لبعض العملٌات  علم النفس التربوى سماح محمود ابراهٌم 31
واستراتٌجٌات حل المشكالت المعرفٌة 

الهندسٌة لدى طالب المرحلة الثانٌة من 
 التعلٌم األساسى

1113 

 المنح عنوان الرسالة التخصص االسم م
انتقال أثر التدرٌب السلبى بٌن تعلم الل تٌن  علم النفس التربوى دالٌا سٌد هاشم 37

االنجلٌزٌة والفرنسٌة فى مدارس التعلٌم 
 العام

1111 

المواصفات التربوٌة للموسٌقى والمؤثرات  تكنولوجٌا التعلٌم حنان محمد كمال مرسى  31
الصوتٌة  المستخدمة فى برامج الكمبٌوتر 

 لمرحلة رٌاض األطفال

1111 

 رسائل الدكتوراه-جامعة حلوان-كلٌة االقتصاد المنزلى-4

 المنح عنوان الرسالة التخصص االسم م
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العالقة بٌن الت ذٌة والتحصٌل الدراسى  الت ذٌة وعلوم األطعمة تفٌدة عبد الفتاح محمد 33
والتكٌف االجتماعى لدى تالمٌذ المرحلة 

 االبتدائٌة

7311 

السلوا الملبسى وعالقته بمفهوم الذات  مالبس ونسٌج ملكة محمود الطنٌخى 31
 وبعض القٌم فى المجتمع المصرى

7311 

فاعلٌة التعلم الذاتى فى تعلم مادة التصمٌم  مالبس ونسٌج نجوى شكرى محمد مؤمن 31
والتشكٌل على المانٌكان للفرقة الرابعة 
شعبة المالبس والنسٌج بكلٌة االقتصاد 

 المنزلى

7311 

أثر القٌم على ما تتخذه ربة المنزل العاملة  ادارة منزل وفاء محمد فؤاد شلبى 39
 فى قرارات تتعلق بشراء لوازم المنزل

7311 

فعالٌة أسلوب العمل المفتوح كأسلوب تعلم  مالبس ونسٌج صطفى محمد السٌدسمٌة م 31
 ذاتى لوحدة تدرٌسٌة فى مجال المالبس

7331 

 رسائل الماجستٌر-جامعة حلوان-كلٌة االقتصاد المنزلى-5

 المنح عنوان الرسالة التخصص االسم م
فى ادارة المنزل مستوٌات ابتكارٌة الزوجة  ادارة منزل وفاء محمد فؤاد شلبى 31

 وعالقتها بتوافق أفراد األسرة
7311 

ادراا الزوجة بمصدر قراراتها العائلٌة  ادارة منزل هناء أحمد شوقى 33
 وعالقتها بالتوافق الزواجى

1111 

 رسائل الدكتوراه-جامعة حلوان-كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بالجزٌرة-6

 المنح عنوان الرسالة االسم م
تأثٌر برنامج نشاط حركى على السلوا العدوانى ألطفال المرحلة  رشدىسلوى محمد  11

 االبتدائٌة
7313 

 7311 أثر تدرٌب جمباز الموانع فى تنمٌة القدرات االدراكٌة الحركٌة نبٌلة محمد خلٌفة أبوزٌد 17

نجوى عبد الفتاح اسماعٌل  11
 بكر

عمل لدى دراسة مقارنة للعالقة بٌن خصائص الشخصٌة والكفاءة فى ال
 خرٌجات كلٌات التربٌة الرٌاضٌة والكلٌات األخرى

7317 

أثر ممارسة األنشطة الرٌاضٌة على الترتٌب القٌمى لدى طلبة وطالبات  فاطمة عبد المقصود القاضى 13
 كلٌات التربٌة الرٌاضٌة بالقاهرة

7317 

 رسائل الماجستٌر-جامعة حلوان-كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بالجزٌرة-7

 المنح عنوان الرسالة االسم م
خالد محمد على محمد  11

 حسٌن

 1111 معوقات العمل االدارى فى بعض أندٌة المسنٌن

 تأثٌر برنامج مقترح لالسترخاء على مستوى القلق لدى كبار السن نشوة محمد عبد المنعم 11
 
 

1117 

 رسائل الدكتوراه-كلٌة التربٌة الرٌاضٌة باالسكندرٌة-7

 المنح عنوان الرسالة االسم م
والموسٌقٌة على التنبؤ بالنجاح القٌمةالتنبؤٌةالختبارات القدرات الحركٌة تراجى محمد عباس 19

 فى مادة التعبٌر الحركى
7311 

أثر استخدام بعض طرائق التدرٌس فى تنمٌة األداء االٌتكارى للتعبٌر  سهٌر عبد اللطٌف سالم 11
 الحركى

7311 

 رسائل الدكتوراه-جامعة حلوان-موسٌقٌةكلٌة التربٌة ال-1

 المنح عنوان الرسالة التخصص االسم م
تنمٌة االبتكارٌة الموسٌقٌة فى مجال  مواد موسٌقٌة وتربوٌة سعاد عبد الرازق نجلة 11

 االرتجال التعلٌمى
7313 

صعوبات تعلم آلة الفٌولٌنة للطالب  أوركسترالى حسٌن صابر لبٌب 13
التربٌة الموسٌقٌة المبتدىء فى كلٌة 

 وامكانٌة عالجها

7311 

استخدام األلحان القومٌة فى تدرٌس آلة  أوركسترالى رضا رجب حسنٌن 11
 الفٌولٌنة للطالب المبتدىء

7311 
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أثر دراسة الهارمونى العملى على  نظرٌات نادٌة عبد الرحٌم حسٌن 17
المصاحبة الهارمونٌة لؤلغانى المدرسٌة 

بكلٌة التربٌة لطالب الصف الثانى 
 الموسٌقٌة

7313 

عصمت الجبالى على  11
 الجبالى

أثر ال ناء الجماعى )الكورال(فى تنمٌة  غناء
بعض جوانب القدرات والتحصٌل 

 الموسٌقى

7311 

 بٌانو)اشراف مشترا( نبٌلة ألفى كامل غطاس 13
 )انجلترا(

طرٌقة مناسبة لتعلٌم األطفال المتخلفٌن 
 عقلٌا" عزف آلة البٌانو

7313 

القٌمة التنبؤٌة الختبارات الذكاء العام  نظرٌات حسنشاه خلٌفة فرج 11
والقدرات الموسٌقٌة فى نجاح الطالب فى 

 مادة الهارمونى

7331 

 المنح عنوان الرسالة التخصص االسم م
المهارات التكتٌكٌة األساسٌة الالزمة  بٌانو هشام غنٌمى حسن العطار 11

البٌانو وامكانٌة اكتسابها لآلداء الجٌد آللة 
من خالل عرض النموذج المصور 

 المرئى البطىء

7337 

أوجه القصور عند بعض الدارسٌن بكلٌة  مواد موسٌقٌة تربوٌة نوال محمد خلٌل 19
التربٌة الموسٌقٌة فى آداء االٌقاع الحركى 

 وامكانٌة عالجه

7331 

الذهنٌة فى تعلٌم  أثر استخدام البروفة بٌانو سلوى حسن محمد محمود 11
البٌانو لطالب الفرقة األولى بكلٌة التربٌة 

 النوعٌة

1113 

أثر برنامج موسٌقى فى تنمٌة بعض  مواد موسٌقٌة تربوٌة رانٌا مصطفى عبد القادر 11
القدرات العقلٌة واالجتماعٌة لدى طفل 

 األوتٌزم

1113 

 موسٌقى عربٌة سعدٌة رمضان أحمد 13
 )دكتوراه(

مقترح لتنمٌة التفكٌر االبداعى عند برنامج 
معلم التربٌة الموسٌقٌة من خالل ألحان 

 عربٌة للنهوض بالنشاط المدرسى الحر

1111 

 رسائل الماجستٌر-جامعة حلوان-كلٌة التربٌة الموسٌقٌة-8

 المنح عنوان الرسالة التخصص االسم م
 7311 الصوتى أسبابه وامكانٌة عالجه النشاز مواد موسٌقٌة تربوٌة أمٌمة عبد الحمٌد ابراهٌم 91

تكوٌن األشكال الهندسٌة لدى أطفال  مواد موسٌقٌة تربوٌة زٌنب محمد عبد الباسط 97
المرحلة االبتدائٌة عن طرٌق االٌقاع 

 الحركى وال ناء

7311 

أثر التوجٌه الموسٌقى فى تحسٌن تذوق  نظرٌات وتألٌف جالل الدٌن صالح أحمد 91
 التربٌة الموسٌقٌةطالب كلٌة 

7311 

 المنح عنوان الرسالة التخصص االسم م
أثر التدرٌب الجٌد فى الهارمونى العملى  نظرٌات وتألٌف فاطمة صالح الدٌن ممتاز 93

 على تحسٌن اآلداء فى الهارمونى النظرى
7311 

أثر القلق على مستوى آداء الطالب فى  بٌانو نبٌلة ألفى كامل غطاس 91
التربٌة الموسٌقٌة آللة البٌانو أمام كلٌة 

 اآلخرٌن وامكانٌة الت لب علٌه

7313 

محمود خٌرى محمد  91
 الشرقاوى

أثر دراسة الهارمونى العملى على تحسٌن  نظرٌات وتألٌف
 القراءة الفورٌة لدارسى البٌانو

7313 

شوفٌه أثر دراسة األلحان بطرٌقة مورٌس  مواد موسٌقٌة تربوٌة نوال محمد خلٌل 99
فى تحسٌن اآلداء فى االٌقاع الحركى 

 بكلٌة التربٌة الموسٌقٌة

7311 

القدرات العقلٌة المسهمة فى تفوق آداء  بٌانو هشام غنٌمى حسن العطار 91
 البٌانو

7311 

أثر استخدام القصة الموسٌقٌة الحركٌة فى  علوم تربوٌة موسٌقٌة رانٌا أحمد أحمد بدر 91
الحد من السلوا العدوانى لطفل الحلقة 

1111 
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 األولى من التعلٌم األساسى

فاعلٌة استخدام كال" من طرٌقتى جون  علوم تربوٌة موسٌقٌة أحمد حامد متولى مصطفى 93
كٌروٌن ودالكروز فى الصولفٌج لتحسٌن 

 اآلداء السمعى للطفل المعاق سمعٌا"

1111 

أثر األنشطة الموسٌقٌة فى تقوٌم جوانب  علوم تربوٌة موسٌقٌة محمد عبد الرحمن 11
النمو االنفعالى غٌر المرغوبة للطفل 

 المحروم أسرٌا"

1119 

 رسائل الدكتوراه-جامعة حلوان-كلٌة التربٌة الفنٌة-21

 المنح عنوان الرسالة التخصص االسم م
الدالالت النفسٌة للفروق بٌن رسوم  التربوىعلم النفس  عبلة حنفى عثمان 17

البنٌن والبنات فى المرحلة االعدادٌة 
 فى مصر

7313 

خصائص نحت األطفال المصرٌٌن من  علم النفس التربوى مصطفى عبد العزٌز حسٌن 11
مرحلتى الحضانة واالبتدائى وعالقتها 
بالذكاء ونوع الجنس والمستوى 

 االجتماعى

7313 

أثر التدرٌب على برنامج فى تنمٌة  علم النفس التربوى ٌوسففٌنٌس عٌاد  13
التفكٌر االبتكارى فى التعبٌر الفنى 

 لدى تالمٌذ المرحلة االعدادٌة

7317 

أثر البٌئة الرٌفٌة والحضرٌة على  علم النفس التربوى سناء على محمد السٌد  11
االبداع الفنى فى رسوم تالمٌذ المرحلة 

 االبتدائٌة

7317 

دراسة عاملٌة للقدرة الفنٌة فى الفنون  علم النفس التربوى على محمد الملٌجى 11
 التشكٌلٌة

7311 

عالقة خصائص رسوم األطفال  علم النفس التربوى سمٌر عبد المنعم رائف 19
بخصائص النمو النفسى قى مرحلة ما 

 قبل المدرسة

7313 

وعالقته بنوع الجنس التذوق الفنى  علم النفس التربوى عفاف محمد فراج 11
ومستوى التعبٌر الفنى لدى تالمٌذ 

 وتلمٌذات مرحلة التعلٌم األساسى

7333 

الدالالت النفسٌة التجاهات األطفال  علم النفس التربوى نٌفٌن ٌوسف نجٌب 11
نحو األجداد المسنٌن كما تبدو من 
رسومهم وعالقتها ببعض المت ٌرات 

 فى مرحلة التعلٌم األساسى

1111 

 ثانٌا":الرسائل العلمٌة خارج جامعة حلوان

 رسائل علمٌة تم االشراف علٌها واجازتها من معاهد وزارة التعلٌم العالى -2
 )المعهد العالى للتربٌة الموسٌقٌة()قبل انشاء جامعة حلوان(

 المنح عنوان الرسالة التخصص االسم م
 7317 تقنٌن امتحانات البٌانو بٌانو سامى ابراهٌم على 13

 7311 أثر الموسٌقى فى تخفٌف آالم المرضى مواد موسٌقٌة تربوٌة نبٌلة مٌخائٌل ٌوسف 11

 كلٌة البنات االسالمٌة جامعة األزهر-3

 علم النفس نادٌة السٌد محمد الحسٌنى 17
 )دكتوراه(

البنٌة العاملٌة الختبارات الذكاء غٌر 
 اللفظٌة فى مرحلتى الطفولة والمراهقة

7311 

 جامعة قناة السوٌس-كلٌة التربٌة-4

 علم النفس التربوى زٌنب عبد العلٌم بدوى 11
 )دكتوراه(

الفروق فى المكونات المعرفٌة 
واستراتٌجٌات حل المشكالت الكٌمٌائٌة 

 بٌن مرتفعى ومنخفضى اآلداء

7331 

 7333دراسة تحلٌلٌة لتتابع بعض عملٌات النمو  علم النفس التربوىسامٌة صابر محمد  13
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المعرفى لدى أطفال المؤسسات واألطفال  )دكتوراه( الدندراوى
 المقٌمٌن مع أسرهم

 علم النفس التربوى منى عبد الفضٌل ابراهٌم 11
 )دكتوراه(

القدرات والمهارات الالزمة للطالب 
 الجامعى فى عصر العولمة

1111 

 العربٌةالمعهد العالى للموسٌقى -أكادٌمٌة الفنون-5
 7313 الصعوبات التى تواجه دارس آلة الكمان كمان عربى)دكتوراه( سعٌد حسن رجب 11

أثر استخدام االرتجال التعلٌمى فى تدرٌس  صولفٌج)ماجستٌر( نعٌمة صادق بطرس 19
 الصولفٌج وتدرٌب السمع

7311 

الكوٌتٌة فى دراسة تحلٌلٌة لدور المرأة  نظرٌات)ماجستٌر( ٌعقوب ٌوسف زٌد الخبٌزى 11
 األغنٌة الشعبٌة

7331 

 جامعة عٌن شمس-كلٌة التربٌة النوعٌة-6
 بٌانو نهٌر محمد عبد القادر 11

 )ماجستٌر(

الفاعلٌة النسبٌة للتدرٌس المعملى آللة 
البٌانو لطالب الفرقة األولى من كلٌات 

 التربٌة النوعٌة

7339 

13 
 

 بٌانو الدٌن ٌاسٌن عبد العال عالء
 )ماجستٌر(

أسلوب مقترح لمعالجة الصعوبات الفنٌة 
فى المقدمات الص ٌرة عند ٌوهان 

 سبستٌان باخ

7331 

هالة اسماعٌل محمد  31
 الصاوى

 بٌانو
 )ماجستٌر(

برنامج مقترح لتنمٌة القراءة العزفٌة لدى 
طالب الفرقة األولى من كلٌة التربٌة 

 القاهرة-النوعٌة

7331 

 عربٌةموسٌقى  دالٌا حسٌن محمد فهمى 37
 )ماجستٌر(

االستفادة من مدرسة بنسبرج فى ال ناء 
العربى لرفع مستوى تعلٌم ال ناء العربى 

 للطالب المبتدىء بكلٌة التربٌة النوعٌة

7331 

صعوبات تعلٌم االنتقال بٌن األوضاع  أوركسترالى)ماجستٌر( اٌمان قٌصر سمعان 31
 المختلفة فى عزف الكمان

7333 

أثر استخدام الدراسة القبلٌة فى تدرٌس  بٌانو)ماجستٌر( هالة جمٌل أحمد 33
البٌانو لطالب الفرقة األولى بكلٌة التربٌة 

 النوعٌة

7333 

 مواد موسٌقٌة تربوٌة نبٌلة ابراهٌم والى 31
 )ماجستٌر(

 

أثر دراسة الصولفٌج على تذوق طالب 
 المرحلة الثانوٌة

7333 

 المنح عنوان الرسالة التخصص االسم م
 موسٌقى عربٌة فاطمة أحمد ابراهٌم غرٌب 31

 )ماجستٌر(

أسالٌب تدرٌس االٌقاعات العربٌة فى 
العصر العباسى وامكانٌة االستفاده منها 

 فى تدرٌس االٌقاعات والضروب العربٌة

7333 

 بٌانو بهٌة جالل عبد الجواد 39
 )ماجستٌر(

أثر كل من التمرٌن الموزع والتمرٌن 
المهارات العزفٌة المركز فى تنمٌة بعض 

على آلة البٌانو لطالب كلٌة التربٌة 
 النوعٌة باالسكندرٌة

1117 

رٌهام فاروق محمود فرج  31
 هللا

 مواد موسٌقٌة تربوٌة
 )ماجستٌر(

دراسة طرٌقة كل من سلطان كوداى 
 وكارل أورف فى تدرٌس الصولفٌج

1117 

 موسٌقى عربٌة أٌمن ابراهٌم عبد المجٌد 31
 )ماجستٌر(

تدرٌس منهج العود بالتسجٌالت  أثر
الصوتٌة مع متابعة المدونة الموسٌقٌة 

 على األداء لدى الطالب المبتدئٌن

1117 

 كمان الهام ابراهٌم متى 33
 )ماجستٌر(

برنامج مقترح لتعلٌم آلة الكمان للمبتدئٌن 
 من خالل ألحان محمد عبد الوهاب

1117 

 وٌةمواد موسٌقٌة ترب محمد ناصف عطٌة محمد 711
 )ماجستٌر(

دور االرتجال التعلٌمى فى اثراء حصص 
التربٌة الموسٌقٌة أثناء التدرٌب المٌدانى 

 لطالب كلٌة التربٌة النوعٌة

1111 

10
1 

 بٌانو خالد أحمد عبد الخالق
 )ماجستٌر(

تدرٌبات مقترحة لتنمٌة التوافق الحركى 
 بٌن الٌدٌن والقدم لدارسى آلة البٌانو

1111 
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10
2 

 غناء عالمى العربسماح عز 
 )ماجستٌر(

دراسة مقارنة لؤلسلوب الفنى فى أداء 
االلقاء المن م فى بعض أوبرات موتسارت 
وروسٌتى وامكانٌة االفادة منه فى تعلٌم 

 ال ناء لطالب كلٌة التربٌة النوعٌة

1111 

 بٌانو خالد ٌحٌى مندوه 713
 )ماجستٌر(

العالقة بٌن كل من الذكاء الموسٌقى 
ذات الموسٌقى ومستوى ومفهوم ال

 التحصٌل فى عزف آلة البٌانو

1111 

10
4 

 بٌانو أمل سلٌم ثابت
 )ماجستٌر(

القدرة الموسٌقٌة وأثرها فى تعلم آلة البٌانو 
 للمكفوفٌن والمبصرٌن

1111 

10
5 

 بٌانو هاٌدى وجٌه معوض ٌوسف
 )ماجستٌر(

دراسة تحلٌلٌة عزفٌة للدراسات الشاعرٌة 
وامكانٌة االستفادة منها عند أبوبكرخٌرت 

 لدى طالب كلٌة التربٌة النوعٌة

1111 

10
6 

هناء عبد الرحمن عبد 
 الحافظ

 كمان
 )ماجستٌر(

أثر كل من التدرٌب الموزع والتدرٌب 
المركز الكتساب المهارات األساسٌة 
لعزف آلة الكمان لدى طالب كلٌة التربٌة 

 النوعٌة بأسٌوط

1111 

10
7 

 بٌانو ٌسرى عٌسوى
 )ماجستٌر(

برنامج مقترح لتحسٌن مصاحبة األغانى 
المدرسٌة من خالل مؤلفات دالكروز آللة 

 البٌانو

1111 

10
8 

 بٌانو هدٌل حسٌن محمد
 )ماجستٌر(

 

دراسة مسحٌة عزفٌة لمؤلفات ادوارد 
ماكدوٌل التعلٌمٌة آللة البٌانو وامكانٌة 
االستفادة منها فى التدرٌس لطالب كلٌة 

 ةالتربٌة النوعٌ

1113 

10
9 

 بٌانو رشا عبد السالم محمد حسن
 )ماجستٌر(

دراسة أثر البروفة الذهنٌة فى تنمٌة 
 القراءة الفورٌة

1113 

 المنح عنوان الرسالة التخصص االسم م
11
0 

 تربٌة خاصة هانى محمد شاكر
 )ماجستٌر(

فاعلٌة برنامج مقترح الكساب الطفل 
المتخلف عقلٌا" مرونة حركٌة للٌدٌن 

 باستخدام بعض اآلالت الموسٌقٌة

1111 

11
1 

نشوة عبد الرحٌم محمد 
 أحمد

 بٌانو
 )ماجستٌر(

أثر تفاعل كل من الطرٌقة الكلٌة والجزئٌة 
فى اتقان عزف مؤلفات كبالفسكى للعازف 

 المبتدىء آللة البٌانو

1119 

11
2 

 نظرٌات مصطفى قدرى على
 )دكتوراه(

أثر استخدام الكمبٌوتر فى تحلٌل 
 مقطوعات الفوجا عند ٌوهان سبسٌتان باخ

1111 

11
3 

 بٌانو صفوت عبد الباقى مصطفى
 )دكتوراه(

دراسة تحلٌلٌة للقسم الختامى من صوناته 
البٌانو فى مؤلفات المرحلة األخٌرة عند 

 بٌتهوفن

1111 

11
4 

برنامج مقترح لتنمٌة الذاكرة الموسٌقٌة  بٌانو)دكتوراه( محمد الصاوىهالةاسماعٌل 
 لدى دارسى البٌانو

1111 

11
5 

 بٌانو نهٌر محمد عبد القادر
 )دكتوراه(

أثر استخدام الطرٌقة التحلٌلٌة فى تدرٌس 
ابتكارات باخ ذات الصوتٌن فى الت لب 

 على صعوبات اآلداء لدى الدارسٌن

1111 

11
6 

 بٌانو عالء الدٌن ٌاسٌن عبد العال
 )دكتوراه(

برنامج مقترح لتدرٌس آلة البٌانو 
االلكترونى لطالب شعبة التربٌة الموسٌقٌة 

 بكلٌات اعداد المعلم

1111 

11
7 

 كمان اٌمان قٌصر سمعان
 )دكتوراه(

أثر استخدام أسلوب التدرٌس الجماعى فى 
 تحسٌن العزف على آلة الكمان للمبتدئٌن

1113 

11
8 

 مواد موسٌقٌة تربوٌة محمد ناصف عطٌة محمد
 )دكتوراه(

لتحسٌن بعض مهارات أثر برنامج مقترح 
التدرٌس لمادة الصولفٌج ال ربى لدى 

 معلمى التربٌة الموسٌقٌة

1111 

11
9 

 بٌانو هالة جمٌل أحمد
 )دكتوراه(

أثر تعلم العزف على البٌانو فى تنمٌة 
االنتباه لدى األطفال ذوى االضطرابات 

1119 
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 فى االنتباه

12
0 

بهٌة جالل عبد الجواد 
 االخرٌطى

 بٌانو
 )دكتوراه(

أثر برنامج مقترح الكتساب عادات 
االستذكار فى تحسٌن آداء المهارات 

 العزفٌة آللة البٌانو

1119 

 جامعة المنٌا-كلٌة التربٌة-7

 المنح عنوان الرسالة التخصص االسم م
 طفولة أمٌرة حجازى 717

 )ماجستٌر(

أثر األنشطة الموسٌقٌة على اكتساب 
المهارات االجتماعٌة لدى عٌنة من 
األطفال المعاقٌن ذهنٌا" فى مرحلة ما قبل 

 المدرسة

1117 

 جامعة القاهرة-كلٌة التربٌة النوعٌة-7

ماجد ابراهٌم عز الدٌن  711
 ناصف

 موسٌقى عربٌة
 )دكتوراه(

برنامج مقترح لتحسٌن آداء تالمٌذ 
المرحلة االبتدائٌة على استٌعاب 

 المحفوظات

1119 

 بٌانو مرفت رجب حسن 713
 )ماجستٌر(

برنامج لتدرٌب بعض المهارات العقلٌة 
وأثره على مستوى اآلداء العزفى على آلة 

 البٌانو

1119 

دراسة مقارنة لفاعلٌة كل من التعلم  بٌانو دالٌا اسماعٌل محمود شاهٌن 711
الفردى والتعلم الجمعى فى العزف على 
آلة البٌانو لطالب الفرقة األولى بكلٌة 

 التربٌة النوعٌة

1111 

فاعلٌة برنامج مقترح لتعلٌم البٌانو عن  بٌانو)دكتوراه( هاٌدى وجٌه معوض ٌوسف 711
 بعد للمبتدئٌن

1111 

 لم ٌتم اجازتها-رسائل علمٌة جارى االنتهاء منها ثالثا":
 داخل و خارج جامعة حلوان 

 التسجٌل عنوان الرسالة التخصص االسم م
 شمس:جامعة عٌن -كلٌة التربٌة النوعٌة-2

 غناء عالمى سماح عز العرب 719
 )دكتوراه(

الصعوبات التكنٌكٌة فى بعض آرٌات 
األٌرا لصوت السوبرانو عند بوتشٌنى 

 وكٌفٌة تذلٌلها

1113 

 جامعة حلوان:-كلٌة التربٌة الموسٌقٌة-3

 مواد موسٌقٌة تربوٌة محمد عبد الرحمن 711
 )دكتوراه(

أثر األنشطة الموسٌقٌة فى تقوٌم بعض 
جوانب النمو االنفعالى غٌر المرغوبة 

 للطفل المرحوم أسرٌا"

1119 

 مواد موسٌقٌة تربوٌة رانٌا أحمد بدر 711
 )دكتوراه(

مدى االستفادة من فعالٌة برنامج موسٌقى 
ٌعمل على تنمٌة االبتكار ومهارات التعبٌر 
الل وى لدى تالمٌذ الحلقة الثانٌة من 

 التعلٌم األساسى

1111 

 مواد موسٌقٌة تربوٌة عصام محمد السباعىمحمد  713
 )ماجستٌر(

أثر األغنٌة فى تنمٌة بعض المهارات 
 الل وٌة لدى طفل الروضة

1119 

 موسٌقى عربٌة هبة محمد رضا ابراهٌم 731
 )ماجستٌر(

فاعلٌة مادة تربٌة الصوت اللفظى فى 
 تحسٌن غناء األناشٌد المدرسٌة

1111 

 حلوان: جامعة-كلٌة التربٌة الفنٌة-4

 علم نفس نٌفٌن ٌوسف نجٌب 737
 )دكتوراه(

برنامج مقترح للكفاءة الوظٌفٌة من خالل 
األنشطة الفنٌة لتحسٌن الشعور بالرضا 
وتقدٌر الذات وخفض الشعور بالوحدة لدى 

 عٌنة من المسنٌن

1111 

 جامعة قناة السوٌس:-كلٌة التربٌة بالسوٌس-5

 تربوىعلم نفس  نعمة عبد السالم محمد 731
 )دكتوراه(

البنٌة العاملٌة للتفكٌر الناقد فى اطار 
النموذج المصرى المعلوماتى للقدرات 

1111 
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 العقلٌة

 علم نفس تربوى السٌد سعد حسٌن 733
 )دكتوراه(

المكونات العاملٌة للذكاء االجتماعى فى 
ضوء نموذجى أبوحطب والبرشت المنبئة 
باالنجاز الدراسى لدى طالب كلٌات 

 التربٌة
 

1111 

 جامعة حلوان:-كلٌة التربٌة-6

 التسجٌل عنوان الرسالة التخصص االسم م
 علم نفس تربوى سماح محمود ابراهٌم 731

 )دكتوراه(

نمو المفاهٌم الرٌاضٌة لدى تالمٌذ الحلقة 
األولى من التعلٌم األساسى وعالقتها 
بالسمة العقلٌة فى ضوء نظرٌة بٌاجٌه 

 الجدٌدة

1111 

 علم نفس تربوى هشام ابراهٌم أحمد 731
 )دكتوراه(

الذكاء الشخصى فى بعض الخصائص 
المعرفٌة والمهارٌة والوجدانٌة وعالقته 
بالتخصص األكادٌمى والنوع لدى عٌنة 

 من طالب كلٌة التربٌة

1111 

 تكنولوجٌا التعلٌم حنان محمد مرسى 739
 )دكتوراه(

الصوت المستخدم فى برامج الكمبٌوتر 
التعلٌمٌة والترفٌهٌة وأثره فى التحصٌل 
الل وى ودافعٌة االنجاز لدى أطفال مرحلة 

 ما قبل المدرسة

1111 

 علم نفس تربوى أمل أبوزٌد محمد 731
 )دكتوراه(

فاعلٌة الذات األكادٌمٌة لدى طالب 
الجامعة المتفوقٌن دراسٌا" ونظرائهم من 

 ذوى التخلف الدراسى

1119 

 علم نفس تربوى أحمد دالٌا سٌد هاشم 731
 )دكتوراه(

فاعلٌة برنامج عالجى قائم على مدخل 
لعب الدور لتنمٌة القدرات الل وٌة فى الل ة 
الفرنسٌة لدى الطالب المتفوقٌن ذوى 

 التحصٌل المنخفض 

1111 

 علم نفس تربوى مى السٌد خلٌفة 733
 )دكتوراه(

فاعلٌة برنامج تدرٌبى لتنمٌة مهارات ما 
وأثره فى توجهات أهداف  وراء المعرفة

 االنجاز لدى عٌنة من طالب كلٌة التربٌة

1111 

 جامعة عٌن شمس:-كلٌة التربٌة-9

 علم نفس تربوى زٌبنب رشدى عبد الحمٌد 711
 )ماجستٌر(

فاعلٌة برنامج غنائى لتحسٌن اآلداء لدى 
األطفال ذوى الصعوبات فى القراءة 

 الجهرٌة

1111 

 
 
 


