
 
 

   

ية ية لنهاموسيقالتعليمية و األعمال الفنية و األنشطة النظمت كلية التربية معرض الوسائل 

م و شارك جميع طالب و 2\  1 \  2022الفصل الدراسي األول و ذلك يوم األحد الموافق 

 : الي طالبات أقسام الكلية المختلفة ضم المعرض العديد من المشاركات نعرضها كالت

 بعروض ونماذج  في مقررسعيد عبد المعز رئيس قسم رياض األطفال . / د. شارك ا 

  لديناأية عالء ./ داليا السيد و ا./ علوم متكاملة ورياضة عامة بمشاركة المعيدات ا

أحالم قطب بنماذج من الوسائل والمجسمات  / د . م. هالة محمود كما شاركت أ./ ، وأ

ت التعليمية بمقرر المفاهيم واألنشطة التاريخية والجغرافية لطفل الروضة بمشاركة المعيدا

د./ دعاء دسوقي بعرض بعض النماذج  أية عالء الدين كما شاركت ./ داليا السيد و ا./ ا

سحرعثمان . / دلمقرري األمن الفكري واألدارة الصفية في مؤسسات التربية الخاصة 

مدرس تكنولوجيا التعليم ومشرف قسم المناهج وطرق التدريس بنماذج لوسائل مهن لذوي 

. أ األحتياجات الخاصة  بالمشاركة مناالحتياجات الخاصة بمقرر التوجيه المهني لذوي 

لمعيدات بقسم المناهج  وتم أيضا أعداد فيديو نورهان  حسين ا. فاطمة الزهراء أمين و أ

./ سلمي يحي وأ. / للعروض التكنولوجية بمقرر نظم تشغيل  الهواتف بمشاركة المعيدات أ

أحمد مصطفى مدرس تكنولوجيا التعليم . روفيدة رفعت وأيضا شارك د./ هاجر خالد وأ

لوجية ألعمال سحر عثمان بعروض فيديوهات تكنو. بقسم المناهج وطرق التدريس ود 

 الطالب ونماذج من الوسائل وااللعاب التعليمية بمقررتكنولوجيا التعليم في التخصص 



 
 

اسماء ./ أيمان صديق وأ/ م . التعلم الرقمي بمشاركة المعيدات مومقرر

. نورهان  حسين وشاركت د ./ فاطمة الزهراء أمين و أ./ أ ندي السيد و./ شعبان وأ

األطفال بمقرر تقنيات و إنتاج مواد تعليمية و األلعاب نجالء هاشم مدرس بقسم رياض / 

غدير المياح  مدرس الفنون التشكيلية و التربية الفنية بالمشاركة . المنتسوري ،وشاركت د

أسمهان حمدي مدرس مساعد بقسم علم النفس بنماذج للعروض الفنية  / م . مع م

سارة عصام مدرس التربية . / والمجسمات واالنشطة بمقرر اإلبداع للطفولة ،و قدمت د

الموسيقية عروض فنية بمقررأغاني وأناشيد تم التقاط العديد من الصور والفيديوهات 

لتوثيق الحدث وأشاد السادة الحضور باليوم من إعداد وتنظيم وتميز العروض الفنية 

  :المعروضة بالمعرض وشارك بالتنظيم إتحاد طالب الكلية تحت إشراف


