

 

 
 

احمللةمركز - قرية كفر العبايدهبتقرير القافلة الطبية التثقيفية

١٦/٦/٢٠٢٢اخلميس

وضمن فعاليات" ةحياة كرمي"يف إطار تنفيذ املبادرة الرئاسية 

.املصريتطوير قرى الريف

مود زكى رئيس اجلامعةحم/ حتت رعاية أد
محدي شعبان نائب رئيس اجلامعة / والسيد أد

لشئون خدمة اتمع وتنمية البيئة
ة     ة بالجامع ة البیئ ع وتنمی ة المجتم ئون خدم اع ش م قط ة ت نظ ة طبی وم ال قافل ة ی یسثقیفی خم

ق   ى ١٦/٦/٢٠٢٢المواف ده م إل ر العبای ة كف ز -قری ة مرك ا  المحل اورة لھ زب المج رى والع ث والق حی
شاركت الكلیة بوفد برئاسة   

-:وممثلي األقسام العلمیة وذلك على النحو التالي

- :قسم اإلعالم التربوي : أوالً
 

 
:الورشة أهداف

.المدرسياإلعالمفي مجال الفنیةالمواھب أصحاباكتشاف .١
).التمثیليواإللقاءالشعري اإللقاء(وأنواعھ وخصائصھاإللقاءتعریف التالمیذ بفن .٢
. الجسدولغةتعریف التالمیذ بفن التمثیل .٣
.یةالمدرسةواإلذاعبالصحافةتنمیھ وعي التالمیذ .٤

:األعضاء املشاركني

مدرس المسرح بقسم اإلعالم التربوي فایزة أحمد مسعود/د-١
مدرس الصحافة بقسم اإلعالم التربوينھى أحمد الدیب/د-٢

:اكتشاف املواهب التاليةمت

.مدرسة كفر العبایدة االبتدائیة الصف الخامس االبتدائيلجین محمد إبراھیم-١
. الصف الثانياإلعدادیةمدرسة اإلنشاء العزیز ندا سامي عبد -٢
. مدرسة كفر العبایدة االبتدائیة الصف الرابع االبتدائيخدیجة علي یوسف -٣
. مدرسة كفر العبایدة االبتدائیة الصف السادس االبتدائيملك السعید -٤
.الصف السادس االبتدائيتدائیةمدرسة كفر العبایدة االبماجدة إیھاب-٥



- :قسم تكنولوجيا التعليم: ثانيا
 

 
:الورشة أهداف

مصرفيبأھمیة المبادرات الرقمیة الوعيتنمیة .١
.ة والثانویةمصر الرقمیة لطالب المدارس اإلعدادیأشبالبأھمیة مبادرة الوعيتنمیة .٢
.تنمیة مھارات االنترنت واأللعاب الرقمیة التعلیمیة لدى الطالب.٣
Google chromeتم التطبیق من خالل .٤
٥.Education puzzels
٦.Coloring and learn
٧.Spell and read
تعلیم الحروف.٨
٩.Mathskids

:األعضاء املشاركني

مدرس تكنولوجیا التعلیمآیة طلعت أحمد إسماعیل/د-١
:اكتشاف املواهب التاليةمت

إبراھیملوجین محمد -١
لبیب عبد الرحمن یونس-٢
حمودةإبراھیماحمد محمد -٣

- :قسم االقتصاد املرتيل : لثاثا
 

 
:الورشة أهداف

.مجال التطریز والخیاطةفياكتشاف المواھب الفنیة .١
التطریز بشرائط الساتانفيواإلبداعتعلیم التالمیذ كیفیة االبتكار .٢
اإلبرةتعلیم التالمیذ بكیفیة الخیاطة واستخدام .٣
ابتكاریھتعلیم التالمیذ صناعة الورد بالساتان بطریقة .٤

:األعضاء املشاركني
لبشتینفوزيمحمد آیة/ د.أ-١

.كلیة التربیة النوعیة جامعة طنطا المنزلياالقتصاد ورئیس قسمأستاذ
الھارونىفوزيمروة /م.م-٢

تخصص مالبس ونسیجالمنزليمدرس مساعد بقسم االقتصاد 
والء احمد محمد مسعد / م.م-٣

المنزليمدرس مساعد بقسم العلوم التربویة والنفسیة تخصص االقتصاد 
:اكتشاف املواهب التاليةمت
.رمضان الحسینينورا ) ١

٠١٠٩١٠٨٦٠٤٤سعاد ناجى حراز 



رحمة احمد عبد الرازق) ٢
٠١٠٢٦٥٥٠١٨٠العفیفى إبراھیمیاسمین ) ٣
سارة رضا محمد ولى الدین )٤
٠١٠٠٩٣٨٨٠٢٥مریم رضا محمد ولى الدین ) ٥
شكريإسالمبسنت )٦

- :قسم التربية املوسيقية : رابعا
 

 
:الورشة أهداف

.كیفیة استخدام آلة الكمان.١
.كیفیة استخدام آلة الجیتار.٢
.كیفیة استخدام آلة األورج.٣
.مشاركة األطفال العزف والغناء وتنمیة مھاراتھم.٤
اكتشاف المواھب الموسیقیة في مجاالت العزف والغناء.٥

:األعضاء املشاركني
تربیة موسیقیةرس مساعد بقسم العلوم التربویة والنفسیة تخصص مدسیدوسام مصطفي/ م.م-٣

:اكتشاف املواهب التاليةمت
)الدینيواإلنشادالغناء (عیر زملك السعداوي -١
)الدینيواإلنشادالغناء (لجین محمد إبراھیم -٢
)الدینيواإلنشادالغناء (ملك السعید-٣

- :فنيةقسم التربية ال: خامسا
:عنوانة عمل بورش

 
 

:الورشة أهداف
.الكشف عن المواھب األصیلة للبراعم.١
.علي تأمل  عناصر الطبیعیة وصیاغتھا في أعمال فنیة بخامات بسیطةالتدریب.٢

:األعضاء املشاركني
بقسم التربیة الفنیةالمساعدالخزفأستاذالعسیليمحمد إبراھیم أسماء / د.م.أ-١
بقسم التربیة الفنیةأشغال المعادن مدرس عبد الوھابأحمد نشوى /د-٢

:اكتشاف املواهب التاليةمت
روزانا احمد صالح -١
یوسف عبد اللطیفأسماء-٢
عبد الرحمن یونسأفنان-٣
اھر بدرمحمد عبد الظ-٤
دعاء عبد الظاھر بدر-٥



بالصورمدعمةالقافلة















وكیل الكلیة

أكرم محمد نمیر/ د.أ

عمید الكلیة

حمدي إسماعیل شعبان/ د.أ

مدیر المكتب

احمد قندیل/ أ 


