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 برنامج املؤمتر   
 

 رابط احلضور التوقيت احلدث
 "   إيقاعات لونية"    معرض طالب الفرقة الرابعة بعنوان   افتتاح

 أ.د/ هنى عبد العزيز أستاذ الرسم والتصوير ورئيس قسم الرتبية الفنية  حتت اشراف  
 د/ عمرو حيي مدرس الرسم والتصوير   
 معيد / امحد وجيه    

10 – 10.15 

https://bit.ly/2TYZdoF 
 

  السالم الوطن 
  القرآن الكرمي

 10.30 أ.د / مصطفي قدري وكيل الكلية كلمة  
 10.35 أ.د / اسامة السيد عميد الكلية  

 10.40 لشئون الدراسات العليا والبحوث انئب رئيس اجلامعة   أ.د / حممد أمين صاحل  كلمة  
 10.45 رئيس اجلامعة       أ.د / حممود املتين  كلمة  

 10.50 تكرميات
 12 – 11 احلفل املوسيقي 
 Break 11 - 12    اإلفطار  

 بعنوان  ورشة عمل
 "  األشارات االولية يف التعامل مع الصم وضعاف السمع" 

 ية كلية الرتبية النوعية أستاذ اية الرتبية اخلاصة بقسم الرتبية الفن  ا.د / حممد علي ابو امحد
1 – 1.20 http://bit.ly/3ge24Ts 

 1.50 – 1.30 الكورال والقضااي اإلجتماعية "  ورقة عمل أ.د / مصطفي أمحد حممد بعنوان  " 

https://bit.ly/3cV2DzF 

 Plant Sterols and Stanols  " 2 – 2.20بعنوان "  سامة السيد مصطفي أ.د / اورقة عمل 
 2.40 – 2.20 " دور التعليم عن بعد يف التعليم املوسيقيبعنوان "  أ.د/ داليا حسني فهميورقة عمل 
 3 - 2.40 "  دور التعليم املوسيقي لذوي اهلمم خلفض اإلسراف يف اإلهنماك وأحالم اليقظة"  أ.د / أمل سليمورقة عمل 
 3.20 – 3 " املوسيقا اإللكرتوية كمذهب يف موسيقا القرن العشرين"  أ.د / مصطفي قدري عليورقة عمل 
 3.40 – 3.20 " البعد الوجداين ضروري لتهيئة الطالب ملواجهة االزمات يف سوق العمل"  أ.د / أمل سليمورقة عمل 

Prof. Dr. Nicos Souleles : Design has a lot to offer towards the 
Sustainable Development Goals (SDGs) 

3.40 – 4 
 : قسم الرتبية الفنية مناقشة األحباث 

4 - 5 http://bit.ly/3gicxxb 
 : قسم الرتبية املوسيقية  
 : قسم اإلقتصاد املنزلي  
 والرتبوية: قسم العلوم النفسية   
 : قسم اإلعالم الرتبوي  

 Break 2   6 - 5  وجبة الغذاء  
 6.10 – 6 التوصيات 

https://bit.ly/2TYZdoF  6.30 – 6.10 تكرمي الوكالء السابقني 
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