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 البيانات األساسية 
 
 

 االسممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم 
 

 

  أميرة فاروق سيد األلفى 

 الشخصية   الصورة

 الوظيفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 

  مدرس بقس  التربية الموسيقية

 العمةةةةةةةةةةةة  عنةةةةةةةةةةةةوا 
 

  القاهرة – العباسية–  رمسيس شارع 365

 العمةةةةةةةةةةة  تليفةةةةةةةةةةةو  
 

  

 المةةةةةةةةةةةة    تةةةةةةةةةةةة ر  
  

7-2-1980  

 القةةةةةةةةةةةةو  الةةةةةةةةةةةة    
 

28002070103824  

 الجنسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةية
 

   مصرى 

 الح لةةةةة ااعيم  يةةةةة
 

 متزوجة 

 النةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو 
 

 أنثى 

  حةةةةةةةةةةةة  ا    ةةةةةةةةةةةةة
 

 المعادى الجديدة –دجلة    -الجديدة  عمارات نيركو 25

 المنةةةةةةةةةة   تليفةةةةةةةةةةو  
 

 

 الموب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 

01003658772 

 االكي ونةةةةةة  الب  ةةةةةة 
 

dr.amira.farouk.@sedu.asu.edu.eg 

 االكي ون   المو ع
 
 
 

 
 

   :العلمية المؤه ت: أواا 
 

 العلمية   ال رعة
 سنة الحصو 
 عل  ال رعة

 المعه  - الكلية اليخصص ال   ق  الع م  اليخصص
الجهة  /الج  عة 

 الم نحة

 بكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة لور و 
  

 ع  عة ع ن شمس  الي بية النو ية   الي بية الموسيقية  2000/2001

 الم عسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  
 

 ع  عة ع ن شمس  الي بية النو ية  نظ   ت وتأليف  الي بية الموسيقية  2002/2003

  كيوراهلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
 

 ع  عة ع ن شمس  الي بية النو ية  نظ   ت وتأليف  الي بية الموسيقية  2008/2009
 

   :الم عسي    رس لة  عنوا 
 الع بيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة غةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلب ل

 

الخطط اله ر ونية المسيخ  ة ف  ف لس ت " ف انسوا ف   ر ك شوب   " وإ ك نية توظيفه  ف   
  ن هج ال راسة لط لب كلية الي بية النو ية 

 األعنبيةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ب للغةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 

Harmonic Plans In Some Of Chopin’s Valses And The Possibility Of 
Their Use In Courses Of Study For The Student Of The Faculty Of 

Specific Education  
 :الةةةة كيوراه رسةةةة لة عنةةةةوا 

 الع بيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة غةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلب ل
 

األوركسي ال  للقصة  أسلوب " س  ع  ب وكف يف " ف  الصي غة الموسيقية واليوز ع  
 الموسيقية " ب ي  والذئب " )  راسة تحل لية ( 

 األعنبيةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ب للغةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 

Method of Sergi Prokofiev in the Drafting   Musical and Orchestration 
of the Musical tale “Peter and the Wolf “(Analytical Study) 

   الذاتية الس  ة

mailto:dr.amira.farouk.@sedu.asu.edu.eg


   

 

   النوعية كلية التربية
 التربية الموسيقية قسم 

 

(2 ) 

 
 

 الذاتية الس  ةت بع 
 

 الشه  ة( إرف ق صورة  ن ا ف  ة أو  )ب ع ء :الي ر س ه ئة   رات و ش وع ت تنمية ال ورات: ث نيا 
 

   ال ورة عنوا   م

 Title 

 المك    
Place 

 الجهة المنظمة  
 Organized Association 

   الي ر  

 Date 
   رب/ ي رب 

 كلية التربية البحث العلمى 1
مركمممممممممممممز   مممممممممممممو ر التعلمممممممممممممي  

 الجامعى
 متدرب  2004/  27-29/11

2 
مهمممممممممممممارات اال صممممممممممممما  

 الفعا 

مركممز  يميممة تممدرات 
أعضممممممممممممممما  هي مممممممممممممممة 
التممممدر س والقيممممادات 
 بجامعة عين شمس

مركمممز  يميمممة تمممدرات أعضممما  
هي ممممممممة التممممممممدر س والقيممممممممادات 

 بجامعة عين شمس

 متدرب  6-8/3/2007

3 
أخالقيمممممممممممممممممممممممممممات و داب 

 المهية
 كلية األلسن

مركمممز  يميمممة تمممدرات أعضممما  
التممممممممدر س والقيممممممممادات هي ممممممممة 

 بجامعة عين شمس

 متدرب  20-22/3/2007

4 
اسممممممممتكداا الت يواوجيمممممممما 

 فى التدر س

مركممز  يميممة تممدرات 
أعضممممممممممممممما  هي مممممممممممممممة 
التممممدر س والقيممممادات 
 بجامعة عين شمس

مركمممز  يميمممة تمممدرات أعضممما  
هي ممممممممة التممممممممدر س والقيممممممممادات 

 بجامعة عين شمس

 متدرب  2007/  25-27/12

أخالقيمممممممممممممات البحمممممممممممممث  5
 العلمى

مركمممممممممممممممز ال اتمممممممممممممممة 
 الضوئية

مركمممز  يميمممة تمممدرات أعضممما  
هي ممممممممة التممممممممدر س والقيممممممممادات 

 بجامعة عين شمس

 متدرب  2008/  8-10/3

6 
معمممممممايير الجمممممممودة فمممممممى 

 العملية التدر سية
 كلية التجارة 

مركمممز  يميمممة تمممدرات أعضممما  
هي ممممممممة التممممممممدر س والقيممممممممادات 

 بجامعة عين شمس

 متدرب  2008/  4-6/11

7 
االمتحانمممممممممممممممات نظممممممممممممممم  

 و قو   ال الب
 كلية التجارة 

مركمممز  يميمممة تمممدرات أعضممما  
هي ممممممممة التممممممممدر س والقيممممممممادات 

 بجامعة عين شمس

 متدرب  2-4/2/2008

  الساعات المعتمدة  8
مركمممز  يميمممة تمممدرات أعضممما  
هي ممممممممة التممممممممدر س والقيممممممممادات 

 بجامعة عين شمس
 متدرب  2010/  16-18/3
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  اليشر الدولى 9
أعضممما  مركمممز  يميمممة تمممدرات 

هي ممممممممة التممممممممدر س والقيممممممممادات 
 بجامعة عين شمس

 متدرب  2010/  21-23/12

  إدارة الفر ق البحثى 10
مركمممز  يميمممة تمممدرات أعضممما  
هي ممممممممة التممممممممدر س والقيممممممممادات 

 بجامعة عين شمس
 متدرب  2011/  22-24/11

11 
 يظممممممممممممممي  الممممممممممممممم  مرات 

 العلمية
 

مركمممز  يميمممة تمممدرات أعضممما  
هي ممممممممة التممممممممدر س والقيممممممممادات 

 بجامعة عين شمس
 متدرب  2012/  27-29/3

12 
الجوانمممممممممممممممم  الماليممممممممممممممممة 

 والقانونية
 كلية التجارة 

مركمممز  يميمممة تمممدرات أعضممما  
هي ممممممممة التممممممممدر س والقيممممممممادات 

 بجامعة عين شمس
 متدرب  2012/  6-8/11

13 
معمممممممايير الجمممممممودة فمممممممى 

 العملية التدر سية
 

مركمممز  يميمممة تمممدرات أعضممما  
هي ممممممممة التممممممممدر س والقيممممممممادات 

 بجامعة عين شمس
 متدرب  2013/  9-11/4

 المبيى الفرعونى اإلدارة الجامعية 14
 التممممممممدر   والت ممممممممو رمركممممممممز 

 بجامعة عين شمس
 متدرب  2014/  17-18/5

15 
دورة إ قان اللغة 

 TOEFL "اإلنجليز ة  

" 

مركز الكدمة  
العامة والتيمية  

  – االجتماعية
 بجامعة عين شمس 

مركز الكدمة العامة والتيمية  
بجامعة عين   –االجتماعية 

 شمس
28/1/2006 

Advanced 
( 72 ) 

Total Score 
( 500 ) 

 

 (CD) ب ع ء إرف ق نسخة  ن البحث عل  :اليخصص  ج    فيالف  ية والجم  ية والمحلية  ال ولية العلميةوالمؤتم ات  البحوث: ث لثا  
 

 ( CDإرف ق نسخة  ن البحث عل   )ب ع ء   المنشورة  ولي ا ف   ج   اليخصص:الف  ية العلمية  البحوث -1
   حظ ت    ت ر   النش  عهة النش   اس  المجلة   بحث  ال  عنوا   م

      

      
 

 ( CDإرف ق نسخة  ن البحث عل   )ب ع ء العلمية المشي كة المنشورة  ولي ا ف   ج   اليخصص:  البحوث -2
   حظ ت    ت ر   النش  عهة النش   اس  المجلة   بحث  ال  عنوا   م

      
 
 
 
 
 
 
 



   

 

   النوعية كلية التربية
 التربية الموسيقية قسم 

 

(4 ) 

 

 ( CDإرف ق نسخة  ن البحث عل   )ب ع ء العلمية الف  ية المنشورة  حلي ا ف   ج   اليخصص:  البحوث -3
   حظ ت    ت ر   النش  عهة النش   اس  المجلة   بحث  ال  عنوا   م

1 

الهارمونيمممممة ال روما يمممممة عيمممممد فرانسممممموا فر مممممدر   
( 18مصممي)    شوبان مممن خممال  م لفممة الفممالس

 (1رت   

علمممممممممممموا وفيممممممممممممون 
- الموسمممممممممممممممممممممميقى

المجلمممممممممد الثالمممممممممث 
 عشر

كليممممممممممممممممة التربيممممممممممممممممة 
 –الموسمممممممممممممممممممممممممميقية 

 جامعة حلوان

 -يونيمممممممممممممممممممممممممممممو 
2011 

 

2 

دراسممممممممة  حليليممممممممة لم لفممممممممات  ح ا ممممممممات الجممممممممدة 
للم لمممممممم) ( 31( مصممممممممي)  1العجممممممممو   رتمممممممم   

 الروسى  سيرجى بروكفييف 

علمممممممممممموا وفيممممممممممممون 
-الموسمممممممممممممممممممممميقى 

التاسمممممممم  المجلممممممممد 
 والعشرون 

 

كليممممممممممممممممة التربيممممممممممممممممة 
 –الموسمممممممممممممممممممممممممميقية 

 جامعة حلوان
 –يونيممممممممممممممممممممممممممممممو 

2014 
 

3 
دراسمممممة مقارنمممممة ل ونشمممممر و البيمممممانو فمممممى عصمممممر 
البممممارول والعصممممر الرومممممانتي ى عيممممد كمممم  مممممن 

  باخ  و  برامز   دراسة  حليلية(

علمممممممممممموا وفيممممممممممممون 
-الموسمممممممممممممممممممممميقى 

التاسمممممممم  المجلممممممممد 
 والثالثون 

 

كليممممممممممممممممة التربيممممممممممممممممة 
 –الموسمممممممممممممممممممممممممميقية 

 جامعة حلوان
 –يونيممممممممممممممممممممممممممممممو 

2018 
 

4 
أغممانى كممورا  األ فمما  عيممد  جممما  عبممدالرحي   

  دراسة  حليلية(

علمممممممممممموا وفيممممممممممممون 
-الموسمممممممممممممممممممممميقى 

 األربعون المجلد  
 

كليممممممممممممممممة التربيممممممممممممممممة 
 –الموسمممممممممممممممممممممممممميقية 

 جامعة حلوان
 –ييممممممممممممممممممممممممممممممماير 

2019 
 

 ( CDإرف ق نسخة  ن البحث عل   )ب ع ء المنشورة  حلي ا ف   ج   اليخصص: المشي كة  العلمية  البحوث -4
   حظ ت    ت ر   النش  عهة النش   اس  المجلة   بحث  ال  عنوا   م

      
 
 
 

)ب ع ء إرف ق صورة  ن ا ف  ة أو  :اليعلي  تطو   أو والمجيمع  الب ئة لخ  ة اليخصص  ج   ف  البحثية المش وع ت: رابعا 
 (CDالشه  ة ونسخة  ن البحث عل  

 

 الي ر    له   الي بع الجهة اس  البحث   المش و   اس  م

    
 
 

 الشه  ة( إرف ق صورة  ن ا ف  ة أو   )ب ع ء :واليطبيقية العلمية األنشطة خ  سا :
 

 الكلية  خ رج  الكلية   اخ 
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التاس  ل لية التربية الموسيقية  م  مرالمشاركة بالحضور فى  
 –بالتعاون م  المجم  العربى للموسيقى   –جامعة حلوان  -

بعيوان  مستحدثات الف ر الموسيقى   -جامعة الدو  العربية 
 المعاصر و أثيره على المجتم    

 7-9/4/2014 

ا  عن العا أوائ  الدكتوراه فى إحتفالية   ر   ت ر   ال
فى حف   عيد العل   و عيد   2013-2012الدراسى 

 24/4/2014 –الجامعة الراب  والستون   

مشاركة بالحضور فى ورشة عم   بي  المعرفة المصرى   
بعيوان   كيفية استكداا و فعي  مصادر البيانات والمعلومات  
التى  كدا االحتياجات البحثية للسادة أعضا  هي ة التدر س  

 جامعة عين شمس-ب لية التجارة  -والباحثين   
12-13/11/2018 

بعيوان    -ال لية  مشاركة بالحضور فى م  مر
 الدراسات اليوعية ومت لبات المجتم  وسوق العم    

– 5-6/4/2015 

 

  –   ملتقى   ر   ال وادر العلمية األو  الت ر   فى 
3/4/2016 

 

العلمى الثالث والدولى   م  مرالمشاركة بالحضور فى 
    و ر التعلي  اليوعى فى ضو    بعيوان   – األو 

 4/2016/ 21-20 –الدراسات البييية  

 
 

 

 قد   معرض لقس  التربية الموسيقية بعيوان  اآلالت  
 الموسيقية القد مة  

16/4/2018 

 

مشاركة بالحضور فى الم  مر الدولى الثامن لجامعة 
الصياعة...   -االبت ار  - االبداععين شمس بعيوان 

 خ وات لتحقيق التقدا والت ور 
 2019إبر   

 

 
 

 الشه  ة( إرف ق صورة  ن ا ف  ة أو    )ب ع ء :خ ى وأنشطة الجو ةاأل األنشطة س  سا :
 

 الكلية  خ رج  الكلية   اخ 

 دورة  أسرار اليشر الدولى  
23/12/2018 

 دورة   حديث الدراسة الذا ية  
 مركز ضمان الجودة واالعتماد  – 9-10/12/2015 
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الحصو  على شهادات ش ر و قدير من كلية  
التربية اليوعية للمجهودات المبذولة فى   

 مكتل) المجاالت 
17/11/2019 

اإل ار الف رى والميهجى للك ة االسترا يجية وضوابط إعداد  دورة  
   االسترا يجيةوصياغة الرؤ ة والرسالة والغا ات واألهداف  

 مركز ضمان الجودة واالعتماد  – 13-14/12/2015 

الحصو  على شهادات ش ر و قدير من كلية  
التربية اليوعية للمجهودات المبذولة فى   

 إعداد ملفات االعتماد البرامجى 
2020 

و حديد   (SWOT Analysis) حلي  البي تين الداخلية والكارجية دورة  
    (   TOWSمصفوفة البدائ  االسترا يجية   

 مركز ضمان الجودة واالعتماد  – 15-20/12/2015 

   نظ  االمتحانات والتقو   دورة   
 مركز ضمان الجودة واالعتماد  – 16-17/12/2015 

    وصيف و قر ر البرامج والمقرراتدورة   
 مركز ضمان الجودة واالعتماد  – 21-22/12/2015 

ضوابط إعداد مصفوفة الك ة التيفيذ ة و ليات المراقبة والمتابعة  دورة    
    ( Plan Risk Management )والتقيي  وخ ة إدارة المكا ر 

 مركز ضمان الجودة واالعتماد  – 27-28/12/2015 
 دورة  استرا يجيات التعلي  والتعل    

 مركز ضمان الجودة واالعتماد  – 23-24/12/2019
 

 ( CD)ب ع ء إرف ق صورة  ن ا ف  ة أو الشه  ة ونسخة  ن البحث عل    :  ف   ج   اليخصص ال س ئ  العلميةبعا :  س 
 
 المن  شة  ت ر    ال رعة العلمية للبحث  عنوا  ال س لة  م
شوبان   الك ط الهارمونية المستكدمة فى فالسات  فرانسوا فر در    1

 وإم انية  وظيفها فى مياهج الدراسة ل ال  كلية التربية اليوعية
 13/5/2008 رسالة ماجستير 

أسلوب  سيرجى بروكفييف  فى الصياغة الموسيقية والتو      2
 األوركسترالى للقصة الموسيقية  بيتر والذئ     دراسة  حليلية ( 

 25/6/2013 رسالة دكتوراه 

 
 (CD)ب ع ء إرف ق صورة  ن ا ف  ة أو الشه  ة ونسخة  ن البحث عل  : اليخصص   ج   ف  ال س ئ  العلمية ا ش اف عل  : ث  ن 

ال رعة العلمية   عنوا  ال س لة  م
 للبحث 

   ت ر   المن  شة اس  الب حث 



   

 

   النوعية كلية التربية
 التربية الموسيقية قسم 

 

(7 ) 

أسلوب فرانز شوبيرت فى التو    األوركسترالى   1
  حليلية ( (   دراسة  8للسيمفونية الم غير م تملة رت   

أسما  محمد سعيد   ماجستير 
 المليجى 

2/1/2016 

دراسة  حليلية ألسلوب التحو   في  الحركة األولى   2
 ( ليوهان برامز 15( مصي)  1ل ونشير و البيانو رت   

شيما  مص فى   ماجستير 
 أحمد  عبدالفتاح

21/8/2016 

 2017 حساا الدين عال  دكتوراه  افتتاحية ال ونسير لم   ر تشارد فاجير    3
دراسة  حليلية لبعض أعما  كامي  سان صانص   4

 واالستفادة ميها فى التأليف الموسيقى
شيما  مص فى   دكتوراه 

 أحمد  عبدالفتاح
2020 

 
 


