
 

 2018انشطة قسم اإلعالم التربوى من ابريل الى يونيو  

 

        ــــــلمورش الع

قدم قسم اإلعالم التربوي ورشة عمل بعنوان تحليل الورقة االمتحانية يوم االحد           
بمبنى التكنولوجيا، حاضر فى  2فى تمام الساعة الحادية عشر بمدرج 1/4/2018الموافق 

 فتحى وقد حضر لفيف من اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسمالورشة د.لبلبة 

 

 

 

 

          

 



 رضاــــــمعال  

فتتح د.مجدى سبع رئيس جامعة طنطا والمستشار العسكرى بمحافظة الغربية و ا.د/ السيد إ-
رئيس قسم محمد مزروع عميد كلية التربية النوعية والسيدة الدكتورة علياء عبد الفتاح رمضان 
واشتمل  .اإلعالم التربوي معرض االنشطة الطالبيه لقسم االعالم التربوى مسرح وصحافة

المعرض على أنواع متعدده من المنتجات الصحفية والتي تضمنت صحف حائط وصحف ربع 
ساعه وقد تناولت الصحف موضوعات متنوعه مثل تنمية المجتمع السيناوي عن طريق 

تلفة باإلضافة إلى العديد من الموضوعات التي تخص المجتمع األنشطة السيناويه المخ
ماكيتات  5وجاء معرض المسرح عباره عن  .المحلي إلى جانب عدد من الموضوعات التربوية

منهم اربعه ماكيتات مجسمه عن مسرحيه الغوله لبهيج اسماعيل وهى مشاهد منتقاه تعبر عن 
ناظر تعبر فيها سينوغرافيه المسرح عن مالمح عادات وتقاليد المجتمع السيناوى فى اربعه م

البيئه السيناويه فجاء المشهد االول عباره عن العرس السيناوى فى مظهر احتفالى وجاء 
المشهد التانى يجسد انشطه المرأ السيناويه من خبيز ونسيج وتجبين وطحن للقمح بالرحايه 

يد وطقوس لحس البشعه وهو وجاء المشهد الثالث يجسد جلسه القاضى بماتحمله من تقال
طقس يكشف السارق او المذنب بشكل عام من خالل تمرير البشعه على لسان المذنب وجاء 
المشهد الرابع عباره عن جلسه خلويه تعبر عن السفارى وقام فيها طالب التربيه العملى بقسم 

اخراجية، كما  المسرح الفرقتين الثالثه والرابعه برسم المناظر وتوزيع الشخصيات حسب رؤيه
 .2018 سيناء ضم المعرض ماكيت للعملية الشامله



 

 



 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اتار ـسمينال

ظهرا بمدرج  12.30فى تمام  26/4/2018عقد قسم اإلعالم التربوي يوم الخميس الموافق -
بمدرسة  ( بمبنى تكنولوجيا التعليم سمينار للباحثة شيماء احمد هيكل أخصائية المسرح1)

الجيل المسلم للتسجيل لدرجة الماجيستير فى التربية النوعية اإلعالم التربوي تخصص) مسرح 
لفيف من  رحفوظ عبدالرحمن. وقد حضر السميناتربوى( بعنوان توظيف التراث في مسرح م

 السادة أعضاء هيئة التدريس بالقسم وبعص طالب الدراسات العليا

 



 

 

( 1بمدرج ) 3فى تمام الساعة  26/4/2018التربوي يوم الخميس الموافق قد قسم اإلعالم ع
بمبنى تكنولوجيا التعليم سمينار للباحثة منه اهلل محمد الشيشينى المعيدة بقسم اإلعالم 

التربوي جامعه طنطا للتسجيل لدرجة الماجيستير فى التربية النوعية اإلعالم التربوي تخصص) 
المجتمع المصري في العروض المسرحية للثقافة الجماهيرية في  مسرح تربوى( بعنوان قضايا

لفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس  روقد حضر السمينا 2015إلى  2010الفترة من 
 .بالقسم وبعص طالب الدراسات العليا

 





 
ظهرا 1.5فى تمام الساعة  26/4/2018عقد قسم اإلعالم التربوي يوم الخميس الموافق -

( بمبنى تكنولوجيا التعليم سمينار للباحث محمد عالء الخطيب المدرس المساعد 1)بمدرج 
بقسم اإلعالم التربوي جامعه طنطا للتسجيل لدرجة الدكتوراه فى التربية النوعية اإلعالم 

معاناة الطبقة الوسطى فى مسرح ابراهيم الحسينى »التربوي تخصص) مسرح تربوى( بعنوان 
لفيف  روقد حضر السمينا «م2018حتى  1999تماعية فى الفترة من فى ضوء التغيرات االج

 من السادة أعضاء هيئة التدريس بالقسم وبعص طالب الدراسات العليا



 


