
8102أنشطة القسم من أكتوبر الى ديسمبر   
 

أكتوبر  82 شارك قسم اإلعالم التربوي في فعاليات القافلة البيئية التى انطلقت يوم السبت
اإللقاء  وتم انعقادها في ابيار مركز كفر الزيات، بلجنه إلكتشاف الطالب الموهوبين فى8102

الملط , د/لبلبه فتحى .المسرحى والتمثيل و تكونت اللجنه من ا.م.د /عزة   

 

أولى فاعليات الحمله التوعوية االرشادية التى  0/00/8102بدأت يوم الخميس الموافق 
ون بكلية ينظمها طالب التدريب الميدانى بالفرقة الرابعه شعبه الصحافة واإلذاعة والتليفزي

جامعة طنطا وذلك بمدرسة طنطا الثانويه العسكريه بنين –التربية النوعية   

جامعه طنطا  -تحت اشراف د/اميره صابر مدرس اإلعالم التربوي بكليه التربيه النوعية

والمشرف الداخلى عن التدريب الميدانى , االستاذ/ مصطفى فؤاد مدير المدرسه, ا/اسامه 

شمس الموجه العام تهدف الحملة الى توعية المعلم وولى األمر والطالب بتحسين وتطوير 

 وسوف تستمر فاعليات هذة الحمله لمده ثالث أسابيع متواصله العمليه التعليميه ،

 



عة طنطاجام –السيد مزروع، عميد كلية التربية النوعية  /الدكتور السيد األستاذ تحت رعاية  

 ، واألستاذ الدكتور/ عبد الواحد عطيةعبد الواحد وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ورشة  01/00/8102التربية النوعية، يوم األربعاء نظم قسم اإلعالم التربوي، بكلية 

اعد "احترافية العمل الصحفي"، بحضور الكاتب الصحفي أحمد أبو شنب، مس بعنوان عمل
 .رئيس تحرير األهرام، مدير مكتب األهرام بالغربية

وتناولت الورشة خطورة الكلمة وأهميتها، ومعايير العمل الصحفي، متمثلة في مراعاة 
حقوق  واالستقاللية والمصداقية، والموضوعية، واحترام القارئ، والمحافظة على المسئولية
  .اآلخرين

ضرورة  كما تناولت فنون التحرير الصحفي، وفي مقدمتها الخبر والتحقيق الصحفي، وأكدت
ليست االلتزام بميثاق الشرف الصحفي، وأهمية االعتماد على المصادر الصحفية األساسية و

ما االعتماد على مواقع التواصل االجتماعي كمصدر أساسي للمعلومات، وإن الوسيطة، وعدم
 .استرشادي

طا"، ومن جانبها، صرحت الدكتورة علياء رمضان، رئيس قسم اإلعالم التربوي بـ"نوعية طن
لتنسيق بأن هذه الورشة تمثل باكورة برنامج التدريب الصحفي لطالب القسم، والذي يتولى ا

قسم. حمزة السيد خليل، والدكتورة نجوى البنداري، مدرسْي الصحافة بال له كل من: الدكتور
رية في وأضافت أن قسم اإلعالم التربوي حريص على استضافة الشخصيات ذات التجارب الث

ع المجال اإلعالمي والصحفي؛ إلفادة الطالب من تجاربهم، وإكسابهم معارف متنوعة من الواق
عليمية بسوق العملالعملي، وذلك لربط العملية الت  

 

 



ثاني فاعليات الملتقى الذى ينظمة 82/00/8102انطلق يوم الخميس الموافق 
لتقى الم“قسم اإلعالم التربوي بكلية التربية النوعية جامعة طنطا تحت عنوان 

تحت رعايةاألستاذ الدكتور/ مجدي سبع رئيس الجامعة، ” الدرامي األول
طية عميد الكلية واألستاذالدكتور /عبد الواحد عواألستاذالدكتور /السيد مزروع 

عبان عبد الواحد وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب، بحضور الدكتور حمدي ش
 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال النجار أستاذ اإلعالم

 بجامعة األزهر ، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وعدد غفير من
  .الطالب

أبرز  وأشارت الدكتورة علياء رمضان رئيس قسم اإلعالم التربوي بالكلية أن من
ال ”، و”ال لزواج القاصرات”و” ال للتنمر“الرسائل التى أكد عليها الملتقى كانت 

ر ونعم لجب“، ”نعم للكلمة الطيبة“، باإلضافة إلى ” ال للشك”، و”للتدخين
نعم لطاعة الوالدين واحترام ”، و”قيقهنعم لتحديد الهدف وتح”، و”الخواطر
 ، مضيفة أن الملتقى شهد عرض عدد من الحلقات اإلذاعية المتنوعة”خبراتهم

حضور وحلقات أخرى من المسلسالت التليفزيونية، وسط تفاعالً غير عادياً من ال
ة وخاصة الطالب الذين أنهوا فقراتهم بمجموعة من األغاني الوطنية التحفيزي

عيق نهم مصر بتنفيذها والقضاء على جميع الظواهر السلبية التي تمعاهدين وط
  .تقدم المجتمع

وأوضحت الدكتورة أميرة صابر مدرس اإلذاعة والتليفزيون والمشرف على 
سلوك الملتقى أن فكرته األساسية تدور حول استخدام الدراما كوسيلة لتدعيم ال

ي توصيل واستخدام أسلوب الرواية فاإليجابي، والتنفير من السلوكيات السلبية، 
” كلمتين وبس“قيم مهمة في المجتمع من خالل تجديد واحياء البرنامج اإلذاعي 

جديد وإضافة صور متحركة وفيديوهات وتقديمه من خالل أداء ثنائي أو فردي، وت
 في الفكرة األساسية بما يتناسب مع احتياجات المجتمع اليوم .

  



ية جدى سبع رئيس جامعة طنطا والسيد أ.د/ السيد مزروع عميد كلتحت رعاية السيدأ.د/ م
تمع وتنمية التربية النوعية والسيد أ.د/حسان رشيد عبد العزيز وكيل الكلية لشئون خدمة المج

م السبتالبيئة شارك قسم اإلعالم التربوي في فعاليات القافلة البيئية التى انطلقت يو  

 ه االنبوطين مركز السنطه، بلجنه إلكتشاف الطالبوتم انعقادها في قري 08/8102/ 0 
/امانى الموهوبين فى اإللقاء المسرحى والتمثيل وقد تكونت اللجنه من ا.م.د/ مايسه زيدان, د

 العطار.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



تور/ تحت رعاية السيداألستاذ الدكتور/مجدى سبع رئيس جامعة طنطا والسيد األستاذ الدك
ور/ السيد األستاذ الدكت و السيد   الجامعة لشئون التعليم والطالب الرفاعى مبارك نائب رئيس

احد عبد الو مزروع عميد كلية التربية النوعية والسيد االستاذ الدكتور/ عبدالواحد عطيه 
م التربوي وكيل الكلية للشؤون التعليم والطالب والسيدةأ.م.د/ علياء رمضان رئيس قسم اإلعال

رجل  بقسم اإلعالم التربوى شعبة المسرح عرض مسرحية محاكمه  قدم طالب الفرقة الرابعة
 مجهول ، وعرض مسرحية همام فى بالد األحقاف فى إطار الجانب التطبيقي لمادة المسرح

ا.منه الله الشيشينى ا.أحالم محمود.  الشعرى تحت إشراف د.امانى العطار  

 


