

 

 
 

مركز زفىت - تقرير القافلة الطبية التثقيفية بقرية طاى 

.م٨/٦/٢٠٢٢يوم  األربعاء املوافق 

. وضمن فعاليات تطوير قرى الريف املصري" حياة كرمية"يف إطار تنفيذ املبادرة الرئاسية 

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

لشئون خدمة اتمع وتنمية البيئة

ق  اء المواف وم األربع ة ی ة تثقیفی نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة بالجامعة قافلة طبی

د –مركز زفتى–م إلى قریة نھطاى٨/٦/٢٠٢٢ ة بوف ا حیث شاركت الكلی رى والعزب المجاورة لھ والق

وممثلي األقسام العلمیة وذلك برئاسة 

-:على النحو التالي

-:قسم التربية الفنية : أوالً

:األعضاء المشاركین

.األستاذ المساعد بقسم التربیة الفنیةأماني احمد حبیب/ د.م.أ.١

.األستاذ المساعد بقسم التربیة الفنیةمنى إبراھیم الطوبجي/ د.م.أ.٢

.المدرس المساعد بقسم التربیة الفنیةأسماء أبو الیزید/ م.م.٣

vةقسمقدم ةالتربی ةورشةالفنی وانتحتتدریبی ةأشكال"عن الفومفنی ھوورشھ، "ب تتضمنفنی

.الفنيالتعبیررسم

-:أھداف الورشة

.تشكیل بالطین الصلصال.١

.أشكال فنیة باللون.٢



- :قسم اإلعالم التربوي : ثانياً

:األعضاء المشاركین

.الستاذ المساعد بقسم اإلعالم التربويلبلبة فتحي خلیفة/ د.م.أ.١

.االستاذ المساعد بقسم اإلعالم التربويعلیاء رمضان عبد الفتاح/ د.م.أ.٢

٠المدرس بقسم اإلعالم التربوىعال عبد الجواد حسن / د.٣

vأساسیات الحركة واإللقاء" قدم قسم اإلعالم التربوي ورشة "

-:أھداف الورشة

.اكتشاف المواھب الفنیة في القصیدة والشعر واإللقاء   .١

.تنمیة المواھب التمثیلیة والمسرحیة.٢

- :قسم االقتصاد املرتيل : ثالثاً

:األعضاء المشاركین

.األستاذ المساعد بقسم االقتصاد المنزلي شیرین ریاض المنشاوي / د.م.أ.١

.المدرس بقسم االقتصاد المنزليمنى السید عبد الحمید عوف       /د.٢

.المدرس المساعد بقسم االقتصاد المنزلي سحر أنیس الفخراني  / م.م.٣

vالمالبس الیدویة والمشغوالت الفنیة" قدم قسم االقتصاد المنزلي ورشة تحت عنوان   ."

-:أھداف الورشة

.إعادة تدویر الخامات مثل إعادة تدویر القماش.١

.كیفیة تصنیع ورد بالستان.٢



قسم تكنولوجيا التعليم: رابعا

:األعضاء المشاركین

.المدرس بقسم تكنولوجیا التعلیمشعبان عطیةإیمان/ د.١

.المدرس المساعد بقسم العلوم التربویةمحمد حرز هللا منصور       / م.م.٢

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

.التنمر اإللكتروني.٤

- :قسم التربية املوسيقية : رابعاً

:األعضاء المشاركین

.المدرس بقسم التربیة الموسیقیةاحمد صابر المتولي / د.١

.المدرس المساعد بقسم التربیة الموسیقیةسلمى أكرم نمیر / م.م.٢

vي مجال امصغراموسیقیقدم قسم التربیة الموسیقیة حفال ة ف شاف المواھب الفنی ى اكت ، باإلضافة إل

.العزف والغناء

-:أھداف الحفلة 

.كیفیة استخدام آلة األورج.١

.مشاركة األطفال العزف والغناء وتنمیة مھاراتھم.٢



بالصورمدعمةالقافلة











عمید الكلیةوكیل الكلیة                        مدیر المكتب                  

شعبانإسماعیلحمدي / د.أأكرم محمد نمیر               / د.أحمد قندیل            أ/ أ


