
 

 
  

مركز قطور –بشواي الملقإتقریر القافلة الطبیة التثقیفیة بقریة 
.م٢٢/٣/٢٠٢٢یوم  الثالثاء الموافق 

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

 

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

ق إقریة  إلىم ٢٢/٣/٢٠٢٢ شواى المل ز قطور –ب رى –مرك د والق ة بوف ث شاركت الكلی والعزب المجاورة لھا حی

سید  ى أكرم منري/أدبرئاسة ال ك عل ة وذل سام العلمی ي األق ة وممثل ة البیئ ع وتنمی شئون خدمة المجتم ة ل ل الكلی وكی

-:النحو التالي

-:قسم التربیة الفنیة : ًأوال

:األعضاء المشاركین

.مدرس بقسم التربیة الفنیةإسماعیلحنان طھ / د.١

.مدرس بقسم التربیة الفنیةیسرا مسعد فوده/ د.٢

vبالبصماتلونیةمالمس" عنوانتحتتدریبیةورشةبالقافلةالفنیةالتربیةسمققدم."

-:أھداف الورشة

."الطبیعیة منھا والصناعیة“التعرف على أنواع البصمات .١

.األساسیة وكیفیة استخدامھااأللوانالتعرف على .٢

.على البصماتاللونيالتدریب على كیفیة الدمج .٣

.البصمات بطریقة مختلفة طباعيالتدریب على طریقة .٤

.  حقیق مالمس متنوعة ومختلفة نتاج تنوع أشكال البصمات وأحجامھات.٥



- :قسم اإلعالم التربوي : ًثانیا

:األعضاء المشاركین

.ھالة كتاكت المدرس بقسم اإلعالم التربوي/ د.١

vنشاط الصحافة واإلذاعة المدرسیة" قدم قسم اإلعالم التربوي ورشة تحت عنوان "

-:أھداف الورشة

.الخاصة بالعمل اإلعالمي المدرسيالتدریب على بعض المھارات.١

.اإلعالميكیفیة ممارسة النشاط .٢

).الشعر–التمثیل –اإللقاء( اإلعالمیةتفعیل المھارات .٣

- :االقتصاد المنزليقسم : ًلثاثا

:األعضاء المشاركین

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

المدرس المساعد بقسم االقتصاد المنزلي إبراھیمعفاف على / د.م.٢

vالتعرف على الخامات البیئیة المتوفرة"قدم قسم االقتصاد المنزلي ورشة تحت عنوان."

-:أھداف الورشة

.لدى الریف المصريبالمھارات الیدویةاالھتمام.١

.لتحسین المستوى االجتماعي من خالل األشغال الیدویةالوعيبث .٢

- :تكنولوجیا التعلیمقسم : ًثالثا

:األعضاء المشاركین

.المدرس بقسم تكنولوجیا التعلیمإسماعیلطلعت آیة/ د.١

vالتكنولوجیا ودورھا في العملیة التعلیمیة" قدم قسم تكنولوجیا التعلیم ورشة تحت عنوان"



-:أھداف الورشة

التقنیات التكنولوجیة المستخدمة في العملیة التعلیمیة منھا على سبیل استخدام بعضتنمیة مھارات التالمیذ على .١

.)بنك المعرفة(المثال 

.ز من خالل تطبیقات الھاتف النقالتنمیة مھارات التالمیذ على استخدام  تقنیات الواقع المعز.٢

.إلنشاء بعض الرسومات البسیطةpaintتنمیة مھارات التالمیذ على استخدام برنامج الرسام.٣

- :التربة الموسیقیةقسم : ًارابع

:األعضاء المشاركین

.س المساعد بقسم التربیة الموسیقیةرالمدھاجر أیمن عید / م.م.١

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

-:حفلة أھداف ال

.اآلليالعزفمجالفيالفنیةالمواھباكتشاف.١

.العربيالغناءمجالفيالفنیةالمواھباكتشاف.٢

.والغناءالعزفمجالفيالمواھبلھذهالفنیةالقدراتتنمیة.٣



بالصورمدعمةالقافلة











مدیر المكتب                     وكیل الكلیة                                   عمید الكلیة                        

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


