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 الســـيـرة الــذاتــيــــة     

   

 : مصطفى قدري على فهمي    ـم ـــــــــــــــــــــــــــــــاالس

 : أستاذ بقسم الرتبية املوسيقية     ـة ـــــــــــــــــــــــالوظيف

 : النظرايت والتأليف    التخصـص 

 العباسية    - شارع رمسيس   365:   عنوان العمل 

    1965/  2/  18:   اتريخ امليـالد  

    265021801051119:   الرقم القومي  

 : متزوج    احلالة االجتماعية 

 القاهرة    - حممد شفيق تريومف مصر اجلديدة   15:   حمل اإلقامة 

 : مصري    ة ـــــــــــــاجلنسي

 : مسـلم        : كلية الرتبية النوعية ـ جامعة عني مشس  الداينة    حمل العمـل

 : القاهرة     حمل امليـالد 

 : اثنان    عدد األبنـاء  

    01007329632:    التليفون 

 mka_1821965@hotmail.com   ،dr.mostafa.kadry@sedu.asu.edu.eg:  البريد االلكترونـي
 سية راالمؤهالت الد أواًل 

 بتقدير جيد جدًا .    1989بكالوريوس التربية الموسيقية جامعة حلوان  •

 بتقدير جيد جدًا .   1995ماجستير التربية النوعية تربية موسيقية وازرة التعليم العالي  •

بتقدير    2002ه الفلسفة في التربية النوعية تربية موسيقية جامعة عين شمس  را دكتو  •
   ممتـاز مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة ونشرها على الكليات المناظرة .

   التدرج الوظيفي

بتقدير جيد جدًا بكلية التربية   1990/ 20/8من      راً اعتبـا معيد بقسم التربية الموسيقية   •
  وازرة التعليم العالي . -النوعية  

بكليـة التربيـة النوعيـة   22/2/1997مـن    راً مـدرس مـساعد بقـسم التربيـة الموسـيقية اعتبـا •
  وازرة التعليم العالي . -
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جامعـة   -بكليـة التربيـة النوعيـة    2000/ 27/5مـن    راً اعتبـا مـدرس بقـسم التربيـة الموسـيقية   •
   عين شمس .

بكليـة التربيـة النوعيـة   7/2010/ 28مـن    راً اعتبـا أسـتاذ مـساعد بقـسم التربيـة الموسـيقية   •
   جامعة عين شمس . -

جامعة   -بكلية التربية النوعية    4/2016/ 27من    راً اعتبـاأستاذ بقسم التربية الموسيقية   •
   عين شمس .

النوعية    وكيالً  • التربية  والبحوث   جامعة عين شمس   -بكلية  العليا  الدراسات  لقطاع 
 2020 /11/3من  راً اعتبـا

 ثانيًا الرسائل  :   

 :    الماجستيرعنوان رسالة 

الهارموني  أداء  تحسين  في  الكمبيوتر  استخدام  أثر 
 :     هراالدكتو العملي  عنوان رسالة 

 باخ     أثر استخدام الكمبيوتر في تحليل مقطوعات الفوجا عند يوهان سبستيان
 ثالثًا األبحاث  : 

نوع 
 المشاركة    

 مكان 

 جهة النشر أو  أسم  المؤتمر    المؤتمر   

 سنة  

 عنوان البحث   النشر  

  بحث 

 العدد األول بالمجلة المصرية 

المتخصصة بكلية التربية  سات راللد
 النوعية جامعة عين شمس

اكتوبر  
 عام 

2005 

التدوين الموسيقي لآلالت 
 اإليقاعية 

  بحث 

عشر بمجلة علوم   رابعالمجلد ال
وفنون بكلية التربية الموسيقية 

 جامعة حلوان 

يونية  
 عام 

2006 

بنطية  راسة تحليلية للفنون الكونتراد
( عند   87لقالب الفيوج مصنف ) 

 ديمتري شوستاكوفيتش 

  بحث 

بالعدد الثالث بالمجلة المصرية  
سات المتخصصة بكلية التربية  راللد

 النوعية جامعة عين شمس

أكتوبر  
 عام 

2006 

النغمات المصغرة بين الموسيقا  
 العربية والغربية

  بحث 

 بع بالمجلة المصرية الرابالعدد 

المتخصصة بكلية التربية  سات راللد
 النوعية جامعة عين شمس

ابريل 
 عام 

2007 

 برنامج كمبيوتري مقترح لتدريس 

مادة علم اآلالت باستخدام  
 المتعددة الوسائط

 بحث 

 مركز 

القاهرة 
 ت راللمؤتم

ُنِشَر بالمؤتمر العلمي األول لكلية 
 التربية النوعية جامعة عين شمس

ابريل 
 عام 

2007 

 برنامج مقترح لتنمية الغناء 

الصولفائي بالمصاحبة الهارمونية 
 من خالل الكمبيوتر 
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    بحث 
 بالعدد السادس بالمجلة المصرية 

  سات المتخصصة بكلية التربيةراللد
 النوعية جامعة عين شمس   

 اكتوبر  

 عام  
2008 

 سة تحليلية لثالث مقدمات آللة  راد

 البيانو عند كلود اشيل ديبوسي   

  بحث 
مجلة كلية التربية النوعية جامعة  

 القاهرة

يناير  
 عام 

2010 

 اإلثنى عشرية في صوناتا البيانو
  عند هانس 6مصنف   2رقم 

 سة تحليليةرايسلير د

  بحث 
كلية التربية النوعية جامعة  مجلة 

 القاهرة

يونيو 
 عام 

2010 

 الميكروتون كمذهب في موسيقى
 القرن العشرين

  بحث 
مؤتمر كلية التربية الموسيقية  جامعة 

 حلوان 

ابريل  
 عام 

2014 

  برنامج كمبيوتري مبتكر لتدريس
  الهارموني النظري ذاتيًا ، وأثره

 على الهارموني العملي

  بحث 
التربية الموسيقية جامعة مجلة كلية 

 حلوان 

يناير   
 عام 

2015 

 سة تحليلية لقالب الفوجا في راد

من  كل  عند  الرومانتيك   العصر 
 مز راكارل تشيرني ويوهان ب

  بحث 

مجلة علوم وفنون الموسيقى المجلد  
الثالث والثالثون كلية التربية 

 الموسيقية جامعة حلوان 

 يوليو 

2015 

 الهارمونية ورموزها فيالتآلفات 
 مؤلفات الجاز

  بحث 

مجلة علوم وفنون الموسيقى المجلد  
الثالث والثالثون كلية التربية 

 الموسيقية جامعة حلوان 

 يوليو 

2015 

 ليراسة تحليلية للتوزيع األوركستراد
 لموسيقا لعبة سوبر ماريو

 اإللكترونية 

  بحث 

مجلة علوم وفنون الموسيقى المجلد  
والثالثون كلية التربية الموسيقية بع راال

 جامعة حلوان 

 اكتوبر 

2015 

  جا الهندي منراسة تحليلية للراد
 ها كادال"را خالل مؤلفة "انج

 عند موثامباكل كوتشوكونجي 

 األقصر  ورقة عمل 
 المؤتمر الدولي األول لكلية التربية

 النوعية جامعة جنوب الوادي

سبتمبر 
2017 

 الموسيقي تأثير أسلوب التأليف 

العربي قديمًا على أسلوب التأليف 
 الموسيقي الغربي حديثاً 

 ابتكار 
عين  
 شمس 

 I hub مسابقة األفكار االبتكارية
ASU innovates for 

Researchers 
 راير فب

وسيلة مبتكرة لتعليم الطالب 
 الكفيف التدوين الموسيقي 

 ورقة عمل 
عين  
 شمس 

والدولي السادس   الثامنالمؤتمر العلمي 
 كلية التربية النوعية 

التخطيط اإلستراتيجي للتعليم النوعي في 
 ضوء التحديات والتحوالت العالمية 

 "آفاق وحلول" 

 يونيو 
الموسيقا اإللكتروية كمذهب في 

 موسيقا القرن العشرين
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 :    ت    رابعًا الخبرا

 حتـى    1987مـن    راالقاهرة التابع للمركز الثقـافي القـومي دار األوبـ  رابفرقة أوب  أوبراليمغني   •

. 1993 

   الجديدة .ف على مدرسي التربية الموسيقية بمدرسة المانر هاوس بمصر رااإلش •

 . ت التربيـة الموسـيقية للدبلومـة األمريكيـة بالمدرسـة األمريكيـة رامقـر وضـع  •

وحتى    1990ف على طالب الكلية أثناء التدريب الميداني "التوجيه بالمدارس" منذ  رااإلش •
2019 

مـ • الـدكتور العميـد (  نائبـًا لألسـتاذ  العـام تـولي مـسئولية ريـادة مجلـس اتحـاد الطـالب )  ن 
  . 2007وحتي   2005سي راالد 

    2007وحتى  2005تولي رئاسة كنترول الفرقة الثانية لجميع الشعب )خمس شعب( من  •
   . 2014وحتى   2012سات العليا لجميع الشعب منذ  راتولي رئاسة كنترول الد  •
  سات العليا .را تولي مسئولية وحدة الضمان والجودة بالكلية لمعيار الد  •
  .1989التدريس بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان   •
   .1994-  1990التدريس بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة فرع ميت غمر  •
 .   2007 -  2002التدريس بكلية التربية النوعية جامعة المنيا  •

 . 2010  – 2007  التدريس بكلية رياض األطفال جامعة قناة السويس •
 2011  -  2008 التربية النوعية جامعة قناة السويس فرع بورسعيد التدريس بكلية  •

 2012  - 2010 رة التعليم العالي "زاالتدريس بمعهد إدارة األعمال والحاسبات " و  •

    2011  - 2008 التدريس بكلية التربية النوعية جامعة الزقازيق •
   2013  حتى  2010من سات العليا ( راالتدريس بكلية التربية النوعية جامعة القاهرة ) للد  •
  2011سـات العليـا ( مـن  راالتـدريس بكليـة التربيـة النوعيـة بقنـا جامعـة جنـوب الـوادي ) للد  •

ه ، ومـادة اسـتخدام الحاسـب اآللـي فـي را لتدريس تخصص النظريات والتأليف لمرحلة الـدكتو 
   . 2021التربية الموسيقية واللغة اإلنجليزية حتى عام  

وانتـدابي لرئاسـة اللجـان االمتحانيـه     2012التـدريس بكليـة التربيـة جامعـة قنـاه الـسويس منـذ   •
   . 2016في تخصص النظريات والتأليف حتى  

   . 2017ــــ  2016 التدريس بكلية التربية النوعية جامعة أسوان  •
جميـع التخصـصات لمرحلـة تـدريس مـادة اسـتخدام الحاسـب اآللـي فـي التربيـة الموسـيقية ل •

   .2019  -  2014ه بقسم التربية الموسيقية كلية التربية  را الدكتو 



 ــــــ 5ــ 

  "ه را يا "دكتو لسات العراة الد لمات جامعة عين شمس لمرحلو ية الحاسبات والمعلالتدريس بك  •
 لمقرر :  2018/   2017عام الدارسي لل

Computer Music (Synthesis, Composition, and Performance) 
حسناء حمدي على غازي  ك فـي مناقـشة رسـالة الماجـستير المقدمـة مـن الدارسـة  رااالشـت •

سـة تحليليـة للقـصيد الـسيمفوني "أالعيـب راد، بعنوان    جامعة القاهرةبكلية التربية النوعية  
   وس . را( لريتشارد شت28ر" مصنف )تيل المهاز 

بكليـة    أميـرة سـيد فـاروق األلفـي ه المقدمـة مـن الدارسـة  را رسـالة الـدكتو فـي مناقـشة  ك  رااالشـت •
أسـلوب " سـيرجى بروكفييـف " فـى الـصياغة عـين شـمس ، بعنـوان  جامعـة  التربية النوعية  

 سة تحليلية ( را) د لى للقصة الموسيقية " بيتر والذئب "راالموسيقية والتوزيع األوركست

منك  رااالشـت • الدارسـة  فـي  مـن  المقدمـة  الماجـستير  رسـالة  بكليـة  أسماء محمد سعيد   اقـشة 
نـز شـوبيرت فـى التوزيـع راسـة أسـلوب فراد، بعنـوان    جامعـة عـين شـمسالتربيـة النوعيـة  

  .سة تحليلية( را)د  8لى للسيمفونية الغير مكتملة رقم  رااالوركست

الدارسـة  ك  رااالشـت • مـن  المقدمـة  الماجـستير  رسـالة  مناقـشة  إسـماعيلفـي  مـصطفى      عبيـر 
 رابيال " في أوبـراسة تحليلية لدور " دو راد   ، بعنوان  جامعة عين شمسبكلية التربية النوعية  

  . كوزي فان توتي " لموتسارت واالستفادة منها لدارسي الغناء

الدكتو ر االشت • رسالة  مناقشة  في  الدارسة  را اك  من  المقدمة  حسام  ه  أحمد  التربية  عال  بكلية 

  في  جنرعند فا   اميةر البروج  اموسيقل ل  يةليلتح  سةراد، بعنوان    شمس   ينع  جامعة  النوعية
 الموسيقي  التأليف مهارة لتنمية "فاوست"  الكونسير افتتاحية

بكلية التربية    أمير محمد السيد  سفـي مناقـشة رسـالة الماجـستير المقدمـة مـن الدار ك  رااالشـت •
"دور التراث الشعبي في تحسين التذوق الموسيقي لطالب   ، بعنوان  حلوانجامعة    الموسيقية

   .2019 المرحلة اإلعدادية"

بكلية التربية    احمد محمود محمد  سالمقدمـة مـن الدار   الدكتوراه فـي مناقـشة رسـالة  ك  رااالشـت •
 "الشكل والمضمون بين الموسيقا والعمارة )دراسة تحليلية  ، بعنوان  حلوانجامعة    الموسيقية 
 . 2020 وصفية("

بكلية التربية    حسن ممدوح محمد  سالمقدمـة مـن الدار   الدكتوراه فـي مناقـشة رسـالة  ك  رااالشـت •
بعنوان  حلوانجامعة    الموسيقية  فاريز    ،  ادجار  بين  اإليقاعية  اآلالت  مجموعة  "مؤلفات 

 . 2020 مقارنة( وجون كيدج )دراسة تحليلية 
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بكلية  آية صبري يوسف الجندي  االشـتراك فـي مناقـشة رسـالة الماجستير المقدمـة مـن الدارسة   •
  36مصنف    2دراسة تحليلية لصوناتا البيانو رقم    "  بعنوانالتربية النوعية جامعة طنطا ،  

 . 2021عند سيرجى رخمانينوف  
  الحاسبات بكلية    نيرمين نجيب جانالمقدمـة مـن الدارسة    الدكتوراه االشـتراك فـي مناقـشة رسـالة   •

 . أساليب الذكاء الحسابي في التأليف الموسيقي" "  ، بعنوان عين شمسجامعة 
  –   2012  إعالميًا لوحدة الضمان والجودة بكلية التربية ـ جامعة عين شمسرًا  تعييني مستشا •

2014 . 

  اكتوبر . 6بجامعة   IMSIAاختياري كرئيس جلسة بمؤتمر  •

  اكتوبر  . 6بجامعة   IMSIAمحكم ألبحاث بمؤتمر  •

  . 2016محكم ألبحاث بمؤتمر كلية التربية النوعية الدولي الثالث  •

إعـداد خطـط  • كيفيـة  الموسـيقية عـن  التربيـة  لقـسم  العمـل  لورشـة  الزقـازيق  بجامعـة  محاضـر 
   . 2017ثم عام   2016بحثية في ضوء معايير البحث العلمي 

   بدولة تونس تعليم عال في العلوم الموسيقية    أستاذ  لترقيةعضوًا باللجنة الوطنية اإلستشارية   •
فبراير    28تونس كعضوًا في اللجنة المنعقدة في الفترة من    دعوتي ألولى المشاركات بدولة •

 الجاموسي لترقيته لرتبة استاذ تعليم عال   محمد مارس لدراسة ملف االستاذ المساعد  4حتى  

كمقيم لرسالة الماجستير الخاصة بالباحثة   إدارة البحوث العلمية بجامعة حلواناختياري من  •
هالة فؤاد صالح بعنوان تقنيات المينيمالية في اوبرتي اينشتاين على الشاطئ واخناتون لفيليب 

 .  2018جالس "دراسة مقارنة" وذلك لنيل جائزة احسن الرسائل العلمية لعام  
تاذ المساعد لتخصص التربية  باللجنة الدائمة للجنة ترقي األستاذ واألس  اختياري كمحكم معتمد  •

 . وحتى اآلن بجمهورية مصر العربية  2020الموسيقية بداية من مارس  
محكم معتمد باللجنة الدائمة للجنة ترقي األستاذ واألستاذ المساعد لتخصص التربية الموسيقية   •

 .  2020بكلية التربية األساسية بالكويت 
الكلية الثامن والدولي السادس بعنوان   • للتعليم النوعي في ضوء تنظيم مؤتمر  التخطيط اإلستراتيجي 

 بقاعة المؤتمرات بكلية صيدلة .  2021يونيو   14  - التحديات والتحوالت العالمية "آفاق وحلول"
 عليها  فراًا: الرسائل العلمية التي قمت باإلشخامس

مت  
 مناقشتها 

 عنوان الرسالة  القسم  اجلامعة 
 الدرجة 

 العلمية 
 م اسم الباحث 

 مت
 كلية الرتبية 

النوعية جامعة عني  
 مشس

 نظرايت 
 وأتليف 

برانمج مقرتح لتحسني التذوق املوسيقي للطالب 
 املعلم بكلية الرتبية النوعية

 1   نورما ابراهيم شوقي  ماجستي 
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 مت
 كلية الرتبية 

النوعية جامعة عني  
 مشس

صولفيج وايقاع  
 حركي
 وارجتال 

 فاعلية برانمج موسيقي مقرتح إلثراء مادة 
االرجتال من خالل بعض السالمل بطريقة دالكروز  

 ومثيالهتا يف املقامات العربية
 2   عدلية يوسف أبو رحاب  هرادكتو 

 مت
 كلية الرتبية 

النوعية جامعة عني  
 مشس

 نظرايت 
 وأتليف 

 اخلطط اهلارمونية املستخدمة يف بعض 
  فالسات شوابن ٕوٕامكانية توظيفها يف املناهج

 الدراسية بكلية الرتبية النوعية 
 3   أمية فاروق سيد ماجستي 

 مت
 كلية الرتبية 

النوعيةجامعة عني  
 مشس

 نظرايت 
 وأتليف 

دراسة حتليلية مقارنة لعنصري اإليقاع واللون الصويت  
كونشيتو الكمان عند كل من بيال ابرتوك  من خالل  

 واجيور سرتافنسكي 
 4   حمسن فكري حممد  دكتوراه

 مت
 كلية الرتبية 

النوعيةجامعة عني  
 مشس

 نظرايت 
 وأتليف 

 دراسة حتليلية لصيغة اللحن وتنويعاته يف
صوانات البيانو عند بيتهوفن واالستفادة منه يف حتليل  

 املوسيقا العاملية 
 5   راندا حممود عبد النعيم  ماجستي 

 مت
 كلية الرتبية 

النوعيةجامعة عني  
 مشس

 نظرايت 
 وأتليف 

برانمج مقرتح لتنمية التوزيع الغنائي من خالل األغنية  
 الشعبية 

 6   هبة محدي حممد ماجستي 

 مت
 كلية الرتبية 

النوعيةجامعة عني  
 مشس

 نظرايت 
 وأتليف 

بورودين وموديست  دراسة حتليلية ألعمال اليكسندر  
موروسوكي للبيانو وامكانية االستفادة منها يف التأليف  

 املوسيقي
 7   امساء عبد الرمحن عبد الستار  دكتوراه

 مت
 كلية الرتبية 

النوعيةجامعة عني  
 مشس

 نظرايت 
 وأتليف 

 8   اميان عبد الباقي دكتوراه دراسة حتليلية لبعض املؤلفات التوانلية ألنطون فيربن

 مت
 كلية الرتبية 

النوعية جامعة 
 القاهرة 

 نظرايت 
 وأتليف 

سات البيانو عند أمحد عدانن راد االستفادة من
 دكتوراه وتوزيعها   ساجيون يف أتليف صيغ بسيطة آللة البيانو

 هبة محدي حممود
   9 

 مت
 كلية الرتبية 

النوعية جامعة 
 جنوب الوادي

 نظرايت 
 وأتليف 

 10   أمساء عبدالنىب أمحد مهام  دكتوراه السيمفوين عند بيال ابرتوكدراسة حتليلية للقصيد 

 مت
 كلية الرتبية 

النوعيةجامعة عني  
 مشس

 نظرايت 
 وأتليف 

دراسة حتليلية ألسلوب التحويل ىف  احلركة األوىل  
ليوهان    (15( مصنف )1لكونشرتو البيانو رقم ) 

 برامز 
 ماجستي 

شيماء مصطفى   عبدالفتاح  
 11   أمحد

 مت
 كلية الرتبية 

النوعيةجامعة عني  
 مشس

 غناء عاملي 
لية من أوبرا اورفيو  را دراسة حتليلية لبعض األغاين الكو 

 12   يثرب ممدوح السيد  ماجستي  يلراللمؤلف جلوك واإلستفادة منها يف األداء الكو 

 مت
 كلية الرتبية 

النوعيةجامعة عني  
 مشس

 نظرايت 
 اهلارمونية دراسة حتليلية للخطة 

لبعض مؤلفات نيكتورن شوابن واالستفادة منها يف  
 اهلارموين العملي لدارس الرتبية املوسيقية 

 13   والء مجال عبد الغن  ماجستي 

 مت
 كلية الرتبية 

النوعية جامعة 
 جنوب الوادي

 نظرايت 
دراسة حتليلية للتوزيع االوركسرتايل عند مجال عبد  

 14   رغدة ربيع طنطاوى حممد  ماجستي  فانتازاي على حلن شعيب مصريالرحيم من خالل 

 مت
 كلية الرتبية 

النوعية جامعة 
 جنوب الوادي

 15  كمال امحد علياء   ماجستي  دراسة حتليلية لصوانات البيانو عند يوهان ابتيست كرامر  نظرايت 

 مت
 كلية الرتبية 

النوعية جامعة 
 جنوب الوادي

أوركسرتايل  
 كمان

متطلبات األداء للكونشرتو الثنائي والثالثي والرابعي 
للفيولينه عند كل من فيفالدي وتيليمان ومدي 

 االستفادة منهم يف تنميه األداء العزيف لدارسي اآللة 
 16   سـمية صالـح مـحـمـد أحـمـد  دكتوراه
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 مل
 كلية الرتبية 

النوعية جامعة 
 جنوب الوادي

 17   حسن ابراهيم السمان مصطفى ماجستي    ( عند لياان إلكسندرا 7للسيمفونية رقم )دراسة حتليلية   نظرايت 

 مت
 كلية الرتبية 

النوعيةجامعة عني  
 مشس

 نظرايت 
لف  را التوزيع األوركسرتاىل للسيمفونية الرعوية عند 

 دراسة حتليلية  pastoralفون وليامز 
 18   الغن   عبد مجال والء دكتوراه

 مت
 الرتبية كلية 

النوعيةجامعة عني  
 مشس

 نظرايت 
العناصر املوسيقية احملققة للتعبي الدرامي يف القصيد  

 19 أمساء حممد املليجي  دكتوراه ) يةليلسة حت)درا عند أرنست شوسو السيمفوين فيفيان

 مت
 كلية الرتبية 

النوعيةجامعة عني  
 مشس

 نظرايت 
احليوان لـ  أسلوب التأليف يف العمل املوسيقي كرنفال 
 ) كاميل سان صانص ( دراسة حتليلية

 دكتوراه
 شيماء مصطفى عبد 

 20 الفتاح 

 مت
 كلية الرتبية 

النوعية جامعة 
 جنوب الوادي

 نظرايت 
دراسة حتليلية لصيغة اللحن والتنويعات عند أنطون 

 36دفورجاك مصنف 
 21 ريهام حممد العراين ماجستي 

 مت
 كلية الرتبية 

النوعية جامعة 
 جنوب الوادي

 نظرايت 
السمات التوانلية لقالب الروندو عند كل من بيلال  

 " ابرتوك وجني سيباليوس " دراسة حتليلية
 22 راندا جمدي حنا  ماجستي 

 مت
 كلية الرتبية 

النوعية جامعة 
 جنوب الوادي

أوركسرتايل  
 كمان

اسلوب أداء بعض مؤلفات الكونشيتو جروسو آللة  
 اركنجلو كوريللي الفيولينة عند 

 23 حممد خليفة وفاء  دكتوراه

 مت
 كلية الرتبية 

النوعية جامعة 
 جنوب الوادي

 نظرايت 
  9رة األوىل للسيمفونية الكربى رقم كدراسة حتليلية للح

 عند فرانز شوبرت 
 24 مروة بدوي مصطفى  ماجستي 

 مل
 كلية الرتبية 

النوعية جامعة 
 جنوب الوادي

حتليلية للفنون الكونرتابنطية من خالل فوجات  دراسة  نظرايت 
 سان صانز   لعند كامي 161مصنف 

 25 مارينا سامي جورج سامي  ماجستي 

 مل
 كلية الرتبية 

النوعية جامعة 
 جنوب الوادي

 نظرايت 
دراسة حتليلية للقصيد السيمفوين )اتبيوال مصنف  

 ( عند جني سيبليوس 112
 26 علياء كمال امحد  دكتوراه

 مل
 كلية الرتبية 

النوعية جامعة 
 الزقازيق 

 نظرايت 
دراسة حتليلية للعناصر املوسيقية املُحققة للتعبي الدرامى  

رقم  "  Finlandiaفنلنداي  ىف القصيد السيمفوىن "
 ليوهان سيبليوس    26مصنف  7

 27 راندا جمدى حنا اتوضروس  دكتوراه

 مل
 كلية الرتبية 

النوعية جامعة 
 الزقازيق 

دراسة حتليلية للفنون الكونرتابنطية يف فوجات بعض  نظرايت 
 من القرن العشرين  األول مؤلفي النصف  

 28 رميون جرجس العمدة  دكتوراه

 مل
 كلية الرتبية 

النوعية جامعة 
 جنوب الوادي

 نظرايت 
دراسه حتليلية لبعض رقصات متتالية عالء الدين لكارل  

 نيلسون 
 29 ابراهيم ميان ابراهيم فؤاد   ماجستي 

 مل
 كلية الرتبية 

النوعية جامعة 
 جنوب الوادي

 نظرايت 
ة للحركة األويل من الكونشيتو مصنف  دراسه حتليلي

 عند بيال ابرتوك  116
 30 مروة حمسوب حممد أمحد  ماجستي 

 مل
 كلية الرتبية 

النوعية جامعة 
 جنوب الوادي

 نظرايت 
ملؤلفه )فوليا  دراسه حتليليه لصيغه اللحن والتنويعات 

 31 رانيا أمحد سيد  ماجستي  االسبانيه( عند انطونيو سالييي 
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o ًا : عضوية الهيئات العلمية المحلية والدوليةسادس   

  عضو بنقابة المهن الموسيقية

o ًا : الجوائز وشهادات التقديرسابع  

 شهادة تقدير من كلية الحاسبات والمعلومات   •

    2004/    2003شهادة من جامعة المنيا للفوز بالمركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية   •

شـهادة مـن لجنـة تحكـيم أسـبوع شـباب الجامعـات بالمنـصورة للفـوز بـالمركز الثالـث علـى مـستوى  •
    2005/  2004الجامعات المصرية للعام الجامعي  

   2006/    2005شهادة تكريم كلية التربية النوعية ج. عين شمس لريادة مجلس اتحاد الطالب   •

   2007/    2006شهادة تكريم كلية التربية النوعية ج. عين شمس لريادة مجلس اتحاد الطالب   •

   شهادة تقدير من كلية التربية النوعية على الجهد المبذول في مؤتمر الكلية . •

  ة القوى العاملة والهجرة لتحكيم المسابقة الموسيقية .زار شهادة تقدير من و  •

   شهادة تقدير من قسم التربية الموسيقية لقيامي بجميع األعمال اإلدارية بالقسم . •
  

o   ت هيئة التدريس .رات و مشروعات تنمية قدرا: الدو  ثامنا   

 ت االتصال "  دورة " إدارة البحث العلمي "   رادورة " مها

 استخدام التكنولوجيا في التدريس "    دورة " التدريس لألعداد الكبيرة والتدريس المصغر "  دورة "
 دورة " إعداد كتابة البحوث ونشرها "   

 دورة " إعداد المدرس الجامعي "  
 هد "   دورة " في حقوق اإلنسان "  دورة " في إدارة الوقت والج

 دورة " في نظم االمتحانات وتقويم الطالب "   دورة " في ادارة الوقت واالجتماعات "  
 ت العلمية "  رادورة " تنظيم المؤتم

 دورة " اإلدارة الجامعية دورة " الفريق البحثي "  دورة " بنوك األسئلة "
 o ت .را: ابتكا ا  تاسع   

    2003اآلالت الموسيقية عام  كتاب

 ءات في تاريخ الموسيقا العالمية " عصر النهضة "   راق كتاب
 في تاريخ الموسيقا العالمية " عصر الباروك "   ءات راق كتاب
 في تاريخ الموسيقا العالمية " عصر الكالسيك "  ءات راق كتاب
 تاريخ الموسيقا العالمية في عصورها األولى .    كتاب

 ذوق الموسيقا العالمية .  ت كتاب

 كمبيوتري " اآلالت الموسيقية " علم اآلالت    برنامج

كمبيوتري " التذوق الموسيقي ) موسيقا الشعوب ـ تذوق اآلالت الموسيقية ـ الصيغ والقوالب(  برنامج
 كمبيوتري " تعلم الفوجا "   برنامج

 كمبيوتري " كيف تتعلم الهارموني "    برنامج

 بنط "  راالكونت كمبيوتري " أساسيات برنامجكمبيوتري " قواعد الموسيقى النظرية "   برنامج

 برنامج كمبيوتري " مدخل إلى التربية الموسيقية " خاص بكلية البنات جامعة عين شمس     برنامج
كمبيوتري   برنامجكمبيوتري " لتنمية الغناء الصولفائي بالمصاحبة الهارمونية من خالل الكمبيوتر "   

 " عن التجويد والعروض الموسيقي "   

 بة الهارمونية من خالل الكمبيوتر "  كمبيوتري " لتنمية الغناء الصولفائي بالمصاح برنامج

إلكترونيأعداد   عين   مقرر  اإللكترونية جامعة  المقررات  بوحدة تصميم  العالمية(  الموسيقا  )تذوق 
 شمس   
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 الكتب

 
 غالف كتاب تاريخ اآلالت الموسيقية

 

 غالف كتاب تاريخ الموسيقا العالمية " للعصور الوسطى وعصر النهضة "

 

 الموسيقا العالمية " لعصر الباروك " غالف كتاب تاريخ 
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 غالف كتاب تاريخ الموسيقا العالمية " لعصر الكالسيك "

 
 غالف كتاب تاريخ الموسيقا العالمية في عصورها األولى

 
 غالف كتاب التذوق واالستماع الموسيقي

 أ.د/ مصطفى قدري على فهمي
 أستاذ النظرايت والتأليف  

 النوعية لشئون الدراسات العليا والبحوث ووكيل كلية الرتبية  
 جامعة عني مشس  


