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كلیة التربیة النوعیة

قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة
م٢٠٢٢- ٢٠٢١

 
مركز زفىت–القافلة الطبية التثقيفية بقرية السحيمية

 

ة "في إطار تنفیذ المبادرة الرئاسیة      ات وضمن  "حیاة كریم رى الریف    تفعالی طویر ق

ة أ    ،  المصري ة        /د.تحت رعای یس الجامع ود زكى رئ یس     /د.وأ ،محم ب رئ حمدي شعبان نائ

.الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة وعمید الكلیة

وم          ة ی ة تثقیفی ة طبی ة قافل ة بالجامع ة البیئ ع وتنمی ة المجتم ئون خدم اع ش م قط نظ

ق   یس المواف ىم ١٩/٥/٢٠٢٢الخم ة  إل سحیمیةقری ى –ال ز زفت زب  –مرك رى والع والق

ة   حیث شاركت كلیة   ،المجاورة لھا  سید أ     التربیة النوعی د برئاسة ال رم / د.بوف د أك ر  محم نمی

ى    السادة و،وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة   ة وذلك عل ممثلي األقسام العلمی

-:النحو التالي

-:قسم التربیة الفنیة : أوًال

:لمشاركیناألعضاء ا

.مدرس بقسم التربیة الفنیةسمیة محمد عیسى/ د.١

vخربشات صغیرة" عنوانتحتتدریبیةورشةبالقافلةالفنیةالتربیةقسمقدم."

-:أھداف الورشة

.اإلبداعيالتفكیرعلىالمساعدة. ١

.البصریةالمثیراتتحفیز. ٢

.البشریةالنفسومكنوناتالخیالعنر التعبی. ٣



- :الم التربوي قسم اإلع: ثانیًا

:األعضاء المشاركین

.األستاذ المساعد بقسم اإلعالم التربويخلیفةفتحيلبلبة / د. م.أ.١

.األستاذ المساعد بقسم اإلعالم التربويجمیل العطارأماني/ د. م.أ.٢

v              وان وي عمل مسرحي مصغر تحت عن شھید " قدم قسم اإلعالم الترب م   " ال ا ت اء كم القصائد  إلق

.الوطنیة والدینیة من قبل الطالب

- :قسم االقتصاد المنزلي: ثالثًا

:األعضاء المشاركین

.المدرس بقسم االقتصاد المنزليحانرفاطمة وصال س/ د.١

.المدرس المساعد بقسم االقتصاد المنزلي مریم سالم الطحان/ م.م.٢

v   ة ال  "قدم قسم االقتصاد المنزلي ورشة تحت عنوان ل صنف توضیحي      " صحیةالتغذی م عم ا ت كم

.للطالب

-:أھداف الورشة

.الصحیةبالتغذیةالتوعیة.١

.اإلفطاروجبةأھمیة.٢

- :قسم التربیة الموسیقیة: رابعًا

:األعضاء المشاركین

.المدرس المساعد بقسم التربیة الموسیقیةاحمد محمد حامد/ م.م.١

د بقسم التربیة الموسیقیةالمدرس المساععبد الحلیمساميعبد الحلیم / م.م.٢

vالغناء" قدم قسم التربیة الموسیقیة حفل موسیقي مصغر تحت عنوان."

-:أھداف الحفلة 

.الغناءمجالفيالفنیةالمواھباكتشاف.١

.الغناءمجالفيالمواھبلھذهالفنیةالقدراتتنمیة.٢



 











مدير املكتب

امحد قنديل/ ا

وكيل الكلية        

أكرم حممد منري     / د.أ

عميد الكلية    

محدي إمساعيل شعبان/ د.أ


