
 السيرة الذاتية
 
 

 أوال : بيانات عامة : 
 االسم بالكامــل :  أسماء عبد الصبور دمحم حسين 

 التخصص العام : التربية الموسيقية .
 التخصص الدقيق : بيانو

الوظيفة الحالـية:  دكتوره "بيانو" ـ قسمم التربيمة الموسميقية ـ ك يمة التربيمة النوعيمة ـ  امعمة 
 عربية . المنيا ـ  مهورية مصر ال

 06009600067ت . المحـمول   : 
  E-mail :asmaamalk76@ yahoo.comالبريد اإللكتروني :   

 ثانيا : الدر ات الع مية : 
م  بتقديٌر 1998بكالورٌوس التربٌة الموسٌقٌة  بكلٌة التربٌة النوعٌة ـ جامعة المنٌا عام  .1

 عام جٌي جيا مع مرتبة الشرف . 
 م.2222من كلٌة التربٌة ـ جامعة المنٌا عام  يبلوم فً التربٌة الخاصة .2

اجتٌدداس سددنتٌن الماجسددتٌر تخصددم بٌددانو مددن كلٌددة التربٌددة النوعٌددة  عددٌن شددمس عددام  .3
 .2223/2224.ـ 2222/2223

يرجة الماجستٌر فً التربٌة النوعٌة  تخصم بٌانو مدن كلٌدة التربٌدة النوعٌدة ـ جامعدة  .4
 م.  2225عٌن شمس عام 

ٌة لديكتورا  الللسدلة فدً التربٌدة النوعٌدة ـ تخصدم بٌدانو مدن كلٌدة اجتٌاس السنة التمهٌي .5
 م . 2226التربٌة النوعٌةـ جامعة عٌن شمس عام 

يرجة يكتورا  الللسلة فً التربٌدة النوعٌدة ـ تخصدم بٌدانو مدن كلٌدة التربٌدة النوعٌدة ـ  .6
قة م ، بتقيٌر امتٌاس وتوصى اللجنة بطبع الرسالة على نل 2229جامعة عٌن شمس عام 

 المناظرة ً" . الجامعة وان تتياول بٌن الكلٌات الجامعٌة 

 التدرج الوظيفى :   ثالثا :

 شغلت الوظائف التالية منذ التخرج حتى اآلن :     
معٌددددي  بقسددددم التربٌددددة الموسٌقٌةددددـ كلٌددددة التربٌددددة النوعٌةددددـ جامعددددة عددددٌن شددددمس بتددددارٌ               .1

 م .7/2221/ 26
 م .7/2223/ 22ٌقٌةـ كلٌة التربٌة النوعٌة ـ جامعة المنٌا بتارٌ  معٌي  بقسم التربٌة الموس .2

مددديرس مسددداعي بقسدددم التربٌدددة الموسٌقةدددـ كلٌدددة التربٌدددة النوعٌةدددـ جامعدددة المنٌدددا بتدددارٌ   .3
 م .  21/12/2225

 م . 2212/ 22/4ميرس بقسم التربٌة الموسٌقٌة ـ كلٌة التربٌة النوعٌة ـ جامعة المنٌا بتارٌ   .4

 مامات الع مية والعم ية والمشاركة فى األنشطة: رابعا : األهت
 وضع بعض من مقررات تدريس التربية الموسيقية مثل : 

 . وضع مقرر تارٌ  الموسٌقى العالمٌة بكلٌة التربٌة النوعٌة جامعة المنٌا الكترونٌا 
 .وضع توصٌف مقرر آلة البٌانو لللرق األربعة بكلٌة التربٌة النوعٌة جامعة المنٌا 

  المشاركة فى جمٌع أنواع أعمال الكنترول من تارٌ  التعٌن حتى اآلن، والخاصدة بكلٌدة
 التربٌة النوعٌة ـ المنٌا . 

 .االشراف على رسائل الماجستٌر بكلٌة التربٌة النوعٌة بجامعة المنٌا 

 : الشهادات والدورات التى تم الحصول ع يها : خامسا 



 (.ICDLالحاسوب ) الحصول على شهاية القٌاية اليولٌة فى .1
 يورة تثقٌلٌة لمعاونً أعضاء هٌئة التيرٌس بمعهي إعياي القاية بحلوان . .2
 م.2223/2224يورة توٌلل فى اللغة االنجلٌسٌة  .3

 .     يورة تيرٌبٌة بعنوان العرض اللعال  .4
  .     يورة تيرٌبٌة بعنوان االتصال فً أنماط التعلم المختللة  .5
  .     لجوية يورة تيرٌبٌة بعنوان توكٌي ا .6
 .       يورة تيرٌبٌة بعنوان أخالقٌات وآياب المهنة .7
  .     يورة تيرٌبٌة بعنوان تقٌٌم التيرٌس  .8
     يورة تيرٌبٌة بعنوان االتجاهات الحيٌثة فً التيرٌس  .9

  يورة تيرٌبٌة بعنوان تنظٌم المؤتمرات العلمٌة. .12
 يورة التخطٌط االستراتٌجى. .11

 : المؤتمرات: سادسا 
تمر الدديولى األول لجامعددة المنٌددا بعنددوان "حددوار الحضدداراتلقنوات االتصددال بددٌن المددؤ .1

 م.2228نوفمبر  5-3الشعوب " من 
المددؤتمر العلمددى التاسددع لكلٌددة التربددة الموسددٌقٌة بعنددوان "مسددتحيثات اللكددر الموسددٌقى  .2

 م.2214إبرٌل  9-7المعاصر وتأثٌرة على المجتمع " من 

 ن التالية : : عضوية ال معيات وال  اسابعا
 م.2223ل 2221عضو بنايي أعضاء هٌئة التيرٌس ـ جامعة عٌن شمس ـ منذ  .6
 م.2214ل 2223عضو بنايي أعضاء هٌئة التيرٌس ـ جامعة المنٌا ـ منذ  .2

 م.2212/2213عضو مجلس قسم التربٌة الموسٌقٌةـ كلٌة التربٌة النوعٌةـ جامعة المنٌا  .0
 م.2212النوعٌة ـ المنٌا لجنة شئون وتعلٌم الطالب بكلٌة التربٌة .4
 م.2214لجنة المكتبات بكلٌة التربٌة النوعٌة ـ المنٌا .5
 م.2212لجنة االسر بكلٌة التربٌة النوعٌة ـ المنٌا .6

 م.2214عضو لجنة تحكٌم لمسابقة كشاف المواهب بجامعة المنٌا .7

 م .2211عضو عامل نقابة المهن الموسٌقٌة ـ منذ عام  .8
 


