
تحت رعاية السيدأ.د/ مجدى سبع رئيس جامعة طنطا والسيد أ.د/ السيد مزروع عميد كلية التربية النوعية والسيد أ.د/حسان رشيد عبد 

 العزيز وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة شارك قسم اإلعالم التربوي في فعاليات القافلة البيئية التى انطلقت يوم السبت

 الموافق

وتم انعقادها في قريه االنبوطين مركز السنطه، بلجنه إلكتشاف الطالب الموهوبين فى اإللقاء المسرحى والتمثيل وقد تكونت ٨١٠٢/٠٨/٠

 .اللجنه من ا.م.د/ مايسه زيدان, د/امانى العطار

 

جامعة طنطا وأ.د/ عبد الواحد عطيه  –تحت رعاية أ.د / مجدى سبع رئيس جامعة طنطا وأ.د / السيد مزروع عميد كلية التربية النوعية 

 عبد الواحد وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب وأ.د/ هالة معروف رئيس قسم التربية الموسيقية قدم طالب قسم التربية الموسيقية بكلية

لمتصلة بالمدارس وذلك يومي جامعة طنطا العديد من االنشطة والفقرات الغنائية والعزفية ضمن فعاليات التربية ا –التربية النوعية 

 االربعاء والخميس الموافق

٨١٠٢/٠٠/٨٢ -٨٢. 

 

 

 



 

تحت رعاية السيداألستاذ الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع رئيس جامعة طنطا والسيد األستاذ الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة 

روع عميد كلية التربية النوعية والسيد االستاذ الدكتور/ حسان رشيد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والسيد األستاذ الدكتور/ السيد مز

 عبد العزيزوكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع 

ا ببلتاج بمركز قطور والقرى المجاورة له٨١٠٢/٠٨/٨٨شاركت كلية التربية النوعية في القافله التى نظمتها الجامعة يوم السبت الموافق 

خ بمدرسة بلتاج الثانوية المشتركه من خالل لجنة إلكتشاف الموهوبين في الرسم واإللقاء والتمثيل والغناء مكونة من ا.م.د . حسناء الطبا

اماني حبيب مدرس التصوير بقسم التربية الفنية بالكلية / د. اميرة احمد صابر مدرس بقسم اإلعالم  .رئيس قسم تكنولوجيا التعليم/ د

 . م.م. احمد بيومي مدرس مساعد بقسم التربية الموسيقية / وىالترب

 

- 

 

 

 

 

 



برئاسة األستاذ الدكتور /هاله معروف عامر  ٨١٠٢/٠٨/٨٢عقد مجلس قسم التربية الموسيقية جلسته الشهرية يوم االربعاء الموافق 

 . رئيس القسم وتم مناقشة كافةالموضوعات المدرجة في جدول األعمال

 

للباحثة مريم القس أبانوب بعنوان ٨١٠٢/٠/٨كلية التربية النوعية تم عقد سيمينار بقسم التربية الموسيقية يوم األربعاء الموافق  فى رحاب

" توظيف بعض األلحان الكنسية األرثوذكسية إلكساب مهارات العزف على الة البيانو للمبتدئين " وذلك لتسجيلها لدرجة الماجستير فى 

 قية تخصص بيانوالتربية الموسي

 



للباحثة نسمة صبرى بعنوان " ٨١٠٢/٠/٨فى رحاب كلية التربية النوعية تم عقد سيمينار بقسم التربية الموسيقية يوم األربعاء الموافق 

 برنامج مقترح لتحسين مستوى اداء المارشات عند سوسا " وذلك لتسجيلها لدرجة الماجستير فى التربية الموسيقية تخصص بيانو

 

الساعة الواحده  ٨١٠٢/٠/٠٢فى رحاب كلية التربية النوعية جامعة طنطا تم عقد سيميناربقسم التربية الموسيقية يوم االربعاء الموافق 

ظهرا للباحثة فبرونيا يسري لبيب جرجس بعنوان "التنويعات اإليطالية عند أدريان كلوستر وكيفية أدائها على الة البيانو "للحصول على 

 جستيرفى التربية النوعية قسم التربية الموسيقيةدرجة الما

 



تحت رعاية السيد ا.د/ مجدي سبع رئيس جامعة طنطا والسيد ا.د/ عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -

ل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والسيد أ.د/ السيد مزروع عميد كلية التربية النوعية والسيد أ.د/ حسان رشيد عبد العزيز وكي

في قافلة طبية تثقيفية إلي قرية صالحجر مركز بسيون والقرى  ٨١٠٢/٠/٨٢شاركت كلية التربية النوعية جامعة طنطا يوم األحد الموافق 

يقية د. هبة عزوز ومن قسم رضوى زكريا ..... ومن قسم التربية الموس .والعزب المجاوره لها حيث شارك من قسم التربية الفنية د

 اإلعالم د. هالة كتاكت ومن قسم تكنولوجيا التعليم د. آية طلعت

 

الساعة الواحدة ظهرا للباحثة نسرين اسماعيل محمد الشيخ تحت ٨١٠٢/٨/٢تم عقد سيمينار بقسم التربية الموسيقية يوم االربعاء الموافق 

اب مهارات االداء على الة القانون للطالب المبتدأ " لتسجيلها لدرجة الماجستير فى تدريبات مقترحة من الحان الرحبانية الكس "عنوان

 . التربية النوعية قسم التربية الموسيقية

 

 



الساعة الواحدة ظهرا للباحثة نسمة صبرى يوسف لتسجيلها لدرجة ٨١٠٢/٨/٢عقد سيمينار بقسم التربية الموسيقية يوم السبت الموافق -

فى التربية النوعية بقسم الموسيقى تخصص بيانو بعنوان الموسيقي االمريكيه من خالل مارشات البيانو عند سوسا )  ماجستير الفلسفة

 (دراسة تحليلية عزفية

فى تمام الساعة الحادية عشر  ٨١٠٢/٨/٠٨جامعة طنطا جلسته الطارئة يوم الثالثاء الموافق  –عقد قسم الموسيقى بكلية التربية النوعية 

 هالة معروف رئيس القسم وتم مناقشة كافة الموضوعات المدرجة فى جدول األعمال /أد برئاسة

 

الجامعة  تحت رعاية األستاذ الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع رئيس جامعة طنطا واألستاذ الدكتور عماد عتمان نائب رئيس

تور حسان رشيد لية التربية النوعية واالستاذ الدكلشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واألستاذ الدكتور/ السيد مزروع عميد ك

بيه التي نظمتها جامعة عبد العزيز وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة شاركت كلية التربية النوعية في القافله الط

القدح  ها بمدرسة سعيدقافلة طبية بيئية إرشادية بقرية نواج بمركز طنطا والقرى المجاورة ل٩١٠٢/٩/٠٩طنطايوم الثالثاء 

 االبتدائية حيث شارك 

عليم د. ريهام من قسم تكنولوجيا الت -من قسم التربية الفنية د. شيرين عدلي -ن قسم االعالم التربوي ا.م.د. علياء رمضان م

من قسم التربية الموسيقية ا. سلمى أكرم -الغندور  

 



''أسس التدريب الصحيح للعزف على آلة البيانو'' تحت إشراف قسم التربية الموسيقيه في رحاب كلية التربية النوعية تم عمل ندوه بعنوان 

 ٨١٠٢/٨/٨٢وحاضرها د مريم حلمي سعد وذلك يوم االحد الموافق 

 

برئاسة اد هاله معروف عامر رئيس القسم وتم ٨٢/٨/٨١٠٢عقد مجلس قسم التربية الموسيقيةفي جلسته الشهرية يوم االربعاء الموافق

 اقشة الموضوعات المدرجة في جدول االعمالمن

تحت رعاية السيدأ.د/ مجدى سبع رئيس الجامعة وأ.د/ عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع و تنميه البيئه وأ.د/ السيد 

ت كلية التربية النوعيةفى القافلة مزروع عميد الكلية وأ.د/ حسان رشيد عبد العزيز وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة شارك

والقرى والعزب  –مركز سمنود –الى قرية ميت حبيب ٨١٠٢/٣/٢الطبية التثقيفية التى نظمتها الجامعة والتى انطلقت يوم السبت 

واإللقاء  المجاورة لها ، وقد شاركت الكلية بوفد تمثل في لجان الكتشاف الطالب الموهوبين في مجاالت الرسم والموسيقى والتمثيل

 : وتكونت اللجان من

 . لجنة الكتشاف الموهوبين في الرسم ممثلة فى د/ منار عوادات المدرس بقسم التربية الفنية

 .لجنة الكتشاف الموهوبين فى الموسيقى ممثلة فى أ.م.د/ سهام أحمد رحمة الله بقسم التربية الموسيقية

 .ة فى د/ أمل عقدة المدرس بقسم اإلعالم التربويلجنة الكتشاف الموهوبين فى التمثيل واإللقاء ممثل



 

تحت رعاية السيد أ.د /مجدي سبع رئيس جامعة طنطا وأ.د /عماد عتمان نائب رئيس الجامعةلشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أ.د 

لتعليم والطالب و أ.د/هاله معروف رئيس /السيد محمد مزروع عميد كلية التربية النوعيةة وأ.د /نجالء فاروق الحلبى وكيل الكلية لشئون ا

 قسم التربية الموسيقية 

الحفل الموسيقي السنوي لقسم التربية الموسيقية الريستال وقد ٨١٠٢/٣/٨١عقد يوم االربعاء الموافق  -وفي رحاب كلية التربية النوعية 

الموسيقية المتنوعة تحت إشراف ا.م.د /أيمن عيد توفيق عرض الطلبة والطالبات الفرقة الثانية والثالثة والرابعة مجموعة من االعمال 

 .د/سمير حموده القمري. د /إيمان الجوهري عامر وتدريب وقيادة الفرقة الموسيقية م.م/نورهان ماجد ،أ/احمد حامد

 

ظهرا لمناقشة اإلستعدادات الساعة الواحدة  ٨١٠٢/٣/٨٢عقد قسم التربية الموسيقية اجتماع العضاء هيئة التدريس بالقسم يوم االربعاء 

 إلمتحانات الفصل الدراسي الثاني

جامعة طنطا العديد من االنشطة والفقرات الغنائية والعزفية ضمن فعاليات  –قدم طالب قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية 

 ٢/٢/٨١٠٢-٢ الموافق اإلثنين والثالثاءالتربية المتصلة بالمدارس وذلك يومي 



 
 

 


