جامـ ــعة طــنطـ ــا

كلـ ــية ال ـت ـربيـة النوعيـ ــة

مكتب وك ـ ـ ــيل الكليــة

لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

أنشطة القطاع من  2017حتى تاريخه.
م

النشاط

.1

تكليف السيد الدكتور /وليد العشري المدرس بقسم اإلعالم التربوي
بإصدار نشرة بيئية العدد األول

.2

ندوة بعنوان " ترشيد الطاقة الكهربائية " حاضر فيها السيد األستاذ

الدكتور/احمد محمد رفعت وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع

التاريخ
2017/3/6
2017/3/20

وتنمية البيئة.

.3

زيارة السيدة الدكتور /هدى عبد العزيز مطر المدرس بقسم التربية الفنية
مع مجموعة من طالب الفرقة الثانية بقسم التربية الفنية لمستشفى

2017/3/30
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.4

ندوة بعنوان " محو األمية "حاضر فيها السيد األستاذ/جابر عبد الوكيل

.5

قيام قافلة طبية بيئية إلى قرية سندسيس مركز المحلة الكتشاف

.6

قيام القافلة الشاملة إلى قرية كفر المحروق مركز كفر الزيات والقرى

مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالغربية.
الموهوبين فى مجال الفنون التشكيلية والموسيقي
والعزب المجاور لها

.7

تكليف السيدة الدكتور /امانى جميل العطار المدرس بقسم اإلعالم
التربوي بعمل النشرة (اإلصدار الثاني – الثالث – الرابع)

 .8ندوة علمية بقسم التربية الموسيقية بعنوان" متطلبات االرتقاء بمادة البيانو
بين األستاذ والطالب بكليات التربية النوعية " والتي ألقاها األستاذ

2017/4/3
2017/4/20
2017/7/3
2017/10/3
2017/10/4م

الدكتور /يونس محمود محمد بدر أستاذ البيانو بكلية التربية الموسيقية
بجامعة حلوان.

.9

إقامة معرض باسم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالمجمع
الطبي بالجامعة بكلية العلوم

 .10قيام قافلة طبية بيئية إلى قرية شبراتنا مركز بسيون الكتشاف الموهوبين
فى مجال الفنون التشكيلية والموسيقي
زيارة طلبة مدرسة السالم الخاصة لكلية التربية النوعية

.11

 .12قيام قافلة صناعية إلى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ،والتي
شاركت فيها الكلية بوفد من قسم االقتصاد
 .13ندوة بعنوان " باالنتماء والشباب تحيا مصر"" حاضر بها السيد األستاذ
الدكتور/

2017/10/8،9م.

2017/11/8م
2017/11/9م
2017/11/15م.
2017/12/5م.

عبد الوهاب كامل األستاذ بكلية التربية – جامعة طنطا
 .14القافلة الطبية التثقيفية لقرية كنيست دمشيت والقرى والعزب المجاورة لها
بمركز طنطا يوم االثنين.

.15

2017/12/18م.

تكليف السيدة الدكتورة /حنان جالل قلقيلة المدرس بقسم تكنولوجيا
التعليم ،وذلك للنظر فى تصميم موقع متابعة الخريجين للتواصل معهم
والذي تم تصميمه من قبل كلية الهندسة.

 .16القافلة الطبية التثقيفية لقرية شرشابة والقرى والعزب المجاورة لها بمركز
زفتى يوم األربعاء

2018/1/2م

2018/1/24م.
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.17

تم منح دورات تدريبية للطالب الموهوبين ممن تم اكتشافهم بالقوافل
الطبية التثقيفية في مجال" الفنون والموسيقي" من قبل مركز الخدمة

2018/1/21،24م2018/2/1 - 2018/1/28،30 .م.

العامة بالكلية

 .18القافلة الصناعية إلى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى لحل
مشكلة "البترونات والبدلة الشتوي" وذلك يوم السبت

2018/2/10م.

 .19عقد ندوة تحت عنوان" أهمية المشاركة االيجابية للشباب فى االنتخابات
الرئاسية" يحاضر بها السيد اللواء /حمدي لبيب الخبير األمني
واالستراتيجي والسيد األستاذ /داوود عصمت كاتب صحفي ومحلل

2018/3/8م.

سياسي .

.20

حملة تثقيفية توعوية لطالب كلية التربية النوعية عن "أهمية النظافة
بالكلية"

 .21القافلة الطبية التثقيفية لكفر حجازي والقرى والعزب المجاورة لها بمركز
المحلة الكبرى يوم الثالثاء

2018/3/12م
2018/3/20م.

