
 
  

 

زفتىمركز –میت الحارونبقریة قریر القافلة الطبیة التثقیفیة ت
.م٢٦/٣/٢٠٢٢الموافق السبتیوم  

وضمن فاعلیات "حیاة كریمة"في إطار تنفیذ المبادرة الرئاسیة 
.تطویر قرى الریف المصري

حممود زكى رئيس اجلامعة/ حتت رعاية أد
محدي شعبان / والسيد أد

نائب رئيس اجلامعة لشئون خدمة اتمع وتنمية البيئة

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

ق  ة  ٢٦/٣/٢٠٢٢المواف ى قری ارونم إل ت الح ز –می يمرك ا –زفت اورة لھ زب المج رى والع والق

أكرم منـري وكيـل الكليـة لـشئون خدمـة      / أدالسیدحیث شاركت الكلیة بوفد برئاسة 

-:وممثلي األقسام العلمیة وذلك على النحو التالياتمع وتنمية البيئة

-:قسم التربية الفنية : أوالً

:األعضاء المشاركین

.مدرس بقسم التربیة الفنیةدالیا حمدي احمد/ د.١
.مدرس بقسم التربیة الفنیةشروق إیھاب الدسوقي / د.٢
.مدرس بقسم العلوم التربویةفاطمة یوسف حشاد/ د.٣

vاكتشاف المواھب الفنیة" عنوانتحتتدریبیةورشةبالقافلةالفنیةالتربیةسمققدم."



 
  

-:أھداف الورشة

التصویرلوحةلتكویناألساسیةالعناصرأھمالطالبتعلیم.١

.وخامتھاالعناصرمالمستوضیح.٢

.المختلفةوالمالمسالصامتةالطبیعةعناصرتتناولتصویرلوحاتتنفیذ.٣

- :قسم اإلعالم التربوي : ثانياً

:األعضاء المشاركین

.األستاذ المساعد بقسم اإلعالم التربويأمیرة صابر محمود / د. م.أ.١

vطرق التربیة السلیمة لألبناء" قدم قسم اإلعالم التربوي ندوة تحت عنوان "

-:توصیات الندوة

.یكون قدوة لألبناء ومصدر لتعلم السلوك لصحیح أنعلى الوالدین .١

.مشاركة األبناء في التربیة اآلباءعلى .٢

.تعزیز روابط الثقة والصداقة بین الوالدین واألبناء .٣

.المراقبةمنح األبناء قدر من الحریة في نطاق .٤

- :االقتصاد املرتيلقسم : لثاًثا

:األعضاء المشاركین

.األستاذ المساعد بقسم االقتصاد المنزليوالء زین العابدین       / د.م .أ.١

.المدرس المساعد بقسم االقتصاد المنزلي والء احمد مسعد  / م.م.٢



 
  

vاألشغال الیدویة بالموارد البیئیة" قدم قسم االقتصاد المنزلي ورشة تحت عنوان   ."

-:أھداف الورشة

.المتوفرةالبیئیةالخاماتعلىالتعرف.١

.متمیزةبمنتجاتالخاماتتلكتدویر.٢

- :التربية املوسيقيةقسم : اًرابع

:األعضاء المشاركین

.المدرس بقسم التربیة الموسیقیةحمد صابر المتوليأ/ د.١

مع فریق موسیقى من طالب قسم التربیة الموسیقیة

vوان ت عن صغر تح یقي م ل موس یقیة حف ة الموس سم التربی دم ق ذه" ق ننب یقیةاآلالتع الموس

".العربيالغناءوأسالیبوطرقأدائھا،وأسلوب

-:حفلة أھداف ال

.الغناءمجالفيالفنیةالمواھباكتشاف.١

.العربيالغناءمجالفيالفنیةالمواھباكتشاف.٢

.والغناءالعزفمجالفيالمواھبلھذهالفنیةالقدراتتنمیة.٣



 
  

بالصورمدعمةالقافلة



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  

مدیر المكتب                     وكیل الكلیة                                   عمید الكلیة                        

شعبانإسماعیلحمدي / د.أكرم محمد نمیر                    أ/ د.احمد قندیل              أ/ ا


