
 
 

 
  

 
 

 


ة ب ة البیئ ع وتنمی ة المجتم ئون خدم اع ش م قط ومنظ ة ی ة تثقیفی ة طبی ة قافل ق الجامع اء المواف الثالث

ة مشالإلىم ٣١/٥/٢٠٢٢ سیون –قری ز ب ا –مرك اورة لھ رى والعزب المج د والق ة بوف ث شاركت الكلی حی

ةأكرم منري/ السيد أد برئاسة  سادة و،وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئ سام ال ي األق ممثل

-:العلمیة وذلك على النحو التالي

-:قسم التربية الفنية : أوالً

:األعضاء المشاركین

.معید بقسم التربیة الفنیةمصطفى السعید/ أ.١

vالنحت" في مجالتدریبیةورشةبالقافلةالفنیةالتربیةقدم قسم."

-:أھداف الورشة

.كیفیة استخدام الطالب الطین الصلصال.١

.عمل نماذج مجسمة من الطین الصلصال.٢

- :قسم اإلعالم التربوي : ثانياً

:األعضاء المشاركین

.المدرس بقسم اإلعالم التربوينجوى البنداري/ د.١

.اإلعالم التربويالمدرس بقسمآمال ناصف/ د.٢

vاإلدمان اإللكتروني" قدم قسم اإلعالم التربوي ندوة تحت عنوان "

-:أھداف الندوة

.ف األطفال باإلدمان اإللكترونيتعری.١

.أسبابھ، أعراضھ.٢

.كیفیة التغلب على اإلدمان اإللكتروني وعالجھ.٣



-:قسم االقتصاد املرتيل : ثالثاً

:األعضاء المشاركین

.المدرس بقسم االقتصاد المنزليمنى السید عبد الحمید عوف       / د.١

.المنزلي المدرس المساعد بقسم االقتصادسحر أنیس الفخراني  / م.م.٢

vالمنزلیةاإلدارة" قدم قسم االقتصاد المنزلي ورشة تحت عنوان   ."

-:أھداف الورشة

.خل المنزلدا) تدویرھاإعادة( استخدام األشیاء المستعملة إعادة.١
.التدریب على إنتاج دیكورات المنزل وإنتاج أدوات مكتبیة.٢

- :قسم تكنولوجيا التعليم : رابعا

:األعضاء المشاركین

.المدرس بقسم تكنولوجیا التعلیمإسماعیلآیة طلعت / د.١

vأخالقیات وآداب التعامل مع اإلنترنت" قدم قسم تكنولوجیا التعلیم ورشة تحت عنوان  ."

-:أھداف الورشة

.كیفیة التعامل مع اإلنترنت.١
.المھارات التكنولوجیة.٢
.طرق التعامل مع االبتزاز اإللكتروني.٣
.اإللكترونيالتنمر .٤

- :قسم التربية املوسيقية : خامسا

:األعضاء المشاركین

.المدرس المساعد بقسم التربیة الموسیقیةمیرنا یعقوب فلیبس واصف/ م.م.٢

.المدرس المساعد بقسم التربیة الموسیقیةي یوسف                نسمة صبر/ م.م.٣

vوسیقیة حفل موسیقي مصغرقدم قسم التربیة الم.

-:أھداف الحفل

.كیفیة استخدام آلة األورج.١
.مشاركة األطفال العزف والغناء وتنمیة مھاراتھم.٢



القافلة مدعمة بالصور
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شعبانإسماعیلحمدي / د.أأكرم محمد نمیر            / د.حمد قندیل              أأ/ أ


