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 جامعة اإلسكندرية –كلية التربية النوعية 

 ورشة العمل السابعهالبرنامج الزمنى ل

 

 

 

 

 تحت عنوان

 )اإلبداع وريادة األعمال لتحقيق المستقبل المستدام(

 5/2018/ 17-5فى الفترة من 
 

 5/5/2018السبت اليوم األول : 

 المكان الحدث الزمن

 مكتب االستقبال التسجيل 10.30:9.00

11.30:10.30 

 السالم الوطنى
 الكلمات االفتتاحية

 أ.د/ منى شرف عبد الجليل
منسق االتحاد الدولى لإلقتصاد المنزلى وممثله فى لجنة منسقى 

 الجمعيات االهلية باليونسكو
 عبد العزيز محمد د خيريهأ.

 القائم بعمل رئيس قسم التربية الفنية 
 أ.د/إيناس موسى دياب

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
 أ.د/ أميرة الصردى

وكيل الكلية لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع والقائم بعمل 
 عميد الكليه

 كلمة السادة النواب 
 كلمة السيد االستاذ الدكتور رئيس الجامعة 

 قاعة المحاضرات    

 ورش العمل والندواتالمعارض الفنية  افتتاح الحفل الموسيقى و 

12.00:11.30 
 للجرافيك الدولية Behanse& Adobe مسابقة معرض

 للجرافيك   Adobe  الدين عماد أحمد فنانال معرض
 الجاليرى 

12.30:12.00 
 "الكتابة في االدبي االبداع ماوراء سيناريو"  

 مهدي وحيد/  أ والكاتب والصحفي السيناريست
 قاعة المحاضرات 

1.00:12.30 
 "االدارة الثقافية وتنمية االبداع"

 / أحمد صالح أ المخرج
 قاعة المحاضرات 
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 المكان الحدث الزمن

1.30:1.00 

 " تعليمية كوظيفة المسرحي األداء"
  صالح أحمد/ المخرج

 قسم تربية فنية - أحمدقدرى/د 
رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية كلية  – الشريف سناء /دأ.م.

  التربية النوعية جامعة االسكنرية
قسم العلوم النفسية والتربوية كلية التربية -  زيتون أميرة م.م  

 النوعية جامعة االسكنرية
 فنانة - قدرى أسماء/ أ

  1ق

2.00:1.30 

 "األسرية الحياة وجودة االبداع"
 الورداني نبيلة/ د.أ

 – المنزلي االقتصاد قسم ورئيس  المؤسسات وادارة االسكان أستاذ
 بورسعيد جامعة

 قاعة المحاضرات 

2.30:2.00 

  " االبداعية ومضاته الفنان يستوحي اين ومن كيف:  االستلهام" 

Inspiration: How and Where Do Artists Get Their 
Spark 

 د / منى وادى 
  الفنية التربية بقسم مدرس

 االسكندرية جامعة -النوعية التربية كلية-

 المحاضرات قاعة

 2ق  االستراحة  

3.30:3.00 

 " البصرى الذكاء تنمية على واثره التأملى التفكير" 
 رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية -الشريف سناء/  د.م.أ

 زيتون أميرة / م.م -حنان سمير  /د-منصور ثناء/ د
 قسم العلوم النفسية والتربوية كلية التربية النوعية جامعة االسكنرية

 قاعة المحاضرات

4.00:3.30 
 "االبداع وتنمية التوسين"عمل ورشة

 فنانة – قدري أسماء/أ
 قاعة المحاضرات 

4.30:4.00 

”Molecular Gastronomy: creativity in preparing food” 
Prof. Mona Sharaf Abdelgalil 

Alexandria  -Household management &family economics 

university M  

 قاعة المحاضرات 

  يةالمواز العمل ورش 

12.00 –4.00 

 " الفنية والمهارات االبداع لتنمية كمدخل االفتراضي الواقع" 

 ئم بعمل رئيس قسم التربية الفنيةقا-العزيز عبد خيرية/ دأ.
  سليمان ايمان/ أ-حمودة شروق/ م- شرفمحمد  داليا/ د 

 جامعة االسكندرية-كلية التربية النوعية-قسم التربية الفنية

 2ق

1.30:1.00 
 قاعة المحاضرات 
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 المكان الحدث الزمن

12.00 –4.00 

" توظيف الطباعة الفنية بالدمج بين تقنية الحفر علي اللينو 
والشاشة الحريرية لتطوير المشروعات الصغيرة والتنمية 

 المستدامة للمرأة المصرية وريادة األعمال"
 صفاء صالحد/ 

 كندريةجامعة االس -كلية التربية النوعية-مدرس بقسم التربية الفنية 
  ممدوح ميأ  – انور شيماءأ / -  عالء هدير أ/ – معروف هاجرأ/ 

 حديقة المتحف 

12.00 –4.00 
"المبارك رمضان بشهر لالحتفال تشكيلية صياغات ابتكار"

 حمزاوي نعيمة/ د 
  سكندريةاال جامعة -النوعية التربية كلية- الفنية التربية بقسم مدرس

 2ق

12.00 –4.00 

 " العربي الخط في والظاهرة الكامنة الحركة" عمل ورشة
 مدرس – صوفيا/ د

 مساعد مدرس– رؤوف شرين/ م.م
 دريةاالسكن جامعة -النوعية التربية كلية الفنية التربية قسم

 المتحف حديقة

12.00 –4.00 

 "لحدوتة .. عروسة عصاابتكار شخصيات مسرحية "
 د/ إيناس حسنى

 مدرس بقسم العلوم التربوية والنفسية
 م.م أميرة زيتون

 مدرس مساعد بقسم العلوم التربوية والنفسية
 

 المتحف حديقة

 

 6/5/2018اليوم الثاني : األحد 

 المكان الحدث الزمن

10.00:9.30    

"Marketing handicrafts to the world on 
the internet" 

Prof.Dr/Gwendolyn Hustvedt 

Professor of Textiles  
President Elect of the International 

Federation for Home Economics  
2018-2020 

School of Family&Consumer Science 
Texas State University 
San Marcos,Texas USA 

 

 قاعة المحاضرات

10.30:10.00 
 " االعمال وريادة الديجتال فن" 

 مندوب شركة بابل  –د/أحمد قدرى 
 المحاضرات قاعة
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 المكان الحدث الزمن

11.00:10.30 
 " Behanseمؤسسة " 

 بيهانسمؤسسة نيابة عن  اسماعيل عمروأ/  -قدرى أحمد/د
 المحاضرات قاعة

11.30:11.:00 
 " الدين عماد أحمد الفنان"  

  الدين عماد أحمد الفنان   - قدرى أحمد/د
 المحاضرات قاعة

12.00:11.30 
 ادةوري االبداع بين التبادلية العالقة مستقبل" 

 "األعمال
 د هبة جمال  – قدرى اسماء/ أ – قدرى أحمد/د

 المحاضرات قاعة

12.30:12.00 

" اإلبداع في ادراة شئون األسرة بين النظرية 
 والتطبيق"

 حسانين أمل/ د
 األسرة واقتصاديات المنزل ادارة مدرس

 االسكندرية جامعة -النوعية التربية كلية

 قاعة المحاضرات 

 االستراحة 

1.30:1.00 

 "األسرة للمؤسسات النجاح مفاتيح" 
 خليل محمد وفاء

 االسرة واقتصاديات المنزل إدارة مساعد أستاذ
 الفيوم جامعة  - النوعية التربية كلية

 قاعة المحاضرات 

2.00:1.30 

 شخصنة فى واالبداع... االنا من للتحرر جديدة رؤية" 
 " النوعى التعليم

 شعبان ايمان/ د
 والنفسية التربية العلوم بقسم مدرس

 االسكندرية جامعة -النوعية التربية كلية

 قاعة المحاضرات 

2.00:1.30 

 "الصغيرة المشروعات اقامة في اإلبداع" 
 د/ عبير ياسين 

 مدرس ادارة المنزل واقتصاديات األسرة 
  االسكندرية جامعة -النوعية التربية كلية

  المحاضرات قاعة

3.00:2.30 

 لذوى االبداع تربية فى دورها و المتنوعة الفنون“ 
 .”   الخاصة االحتياجات

 والء وحيد محمد الشناوي . 
 االسكندرية جامعة التربية كلية عليا دراسات

 المحاضرات قاعة

  الموازية العمل ورش 

2.00:10:30 

 "جمالية قطع النتاج المنزلية المخلفات استخدام اعادة" 
  حبيب مرسي محمد علي يثرب/ د&  السيد أمل/ د

  األسرة واقتصاديات المنزل ادارة مدرس
 يةاالسكندر جامعة -النوعية التربية كلية

 1ق
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 المكان الحدث الزمن

3.00:10.00 
 "االبداع وتنمية التوسين"عمل ورشة

 قدري أسماء/أ
 كاتبة 

 2ق

 

 7/5/2018األثنين  اليوم الثالث :

 المكان الحدث الزمن

11.00:10.30 

 ماوراء"  فوتوغرافي تصوير عمل ورشة
 "العيون

 أ/ بثينة شعالن 
 فنانة 

 قاعة المحاضرات

3.00:10.00 
 ورشة عمل"التوسين وتنمية االبداع"

 قدري أسماء/أ
 كاتبة 

  اتيليه االسكندرية 

12.00:11.30 

 التطبيقات في االبداعي الخيال توظيف"
 "األعمال وريادة الجرافيكية

 أ بهنسي نصر
 فنان تشكيلى 

 قاعة المحاضرات 

12.30:12.00 

 المشروعات في منها واالستفادة الجلود تقنيات"
 " الصغيرة

 د/ ريهام بسيوني محمدي بسيوني
 والنسيج المالبس بقسم مدرس

 المنوفية جامعة – المنزلي االقتصاد كلية

  1قاعة 

  االستراحة 

2.00:1.30 

 "الموسيقية واأللعاب الطفل"

 /أية أمجدم.م 
 بقسم التربية الموسيقية درس مساعد م

 االسكندرية جامعة -النوعية التربية كلية

 2ق

4.00:1.30 
 " والحلويات الطعام تشكيل فن" 

 المصريين الطهاة مؤسة
 المحاضرات قاعة

2.30:2.00 

 "والتعلم التعليم في ودورها التكنولوجية التطورات" 
 جبريل علي احمد اللطيف عبد مروة. د 

 لرياضيةا التربية كلية العليا الدراسات مكتبة قسم رئيس
 .المعلوماتي الوعي في دكتوراه. للبنات

 قاعة المحاضرات 

3.00:2.30 

 " النوعى المعلم إعداد فى مستقبلية رؤية" 
 غادة الشريف/د 

 وية والنفسية التربمدرس بقسم العلوم 
 االسكندرية جامعة -النوعية التربية كلية

 المحاضرات قاعة
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 8/5/2018اليوم الرابع : الثالثاء 

 المكان الحدث الزمن

11.00:9.00 

 في ديكور كمكمالت المنزلية المخلفات تدوير اعادة"
  "  المنزل

 شعيب محمود علي  اهلل هبه/د.م.أ
 والمؤسسات المنزل ادارة بقسم مدرس

 المنوفية جامعة – المنزلي االقتصاد كلية

 1ق

10.30:10.00 

 "األعمال ريادة ومستقبل األشياء انترنت"
 محمد سليمان د/ محمد وحيد

 مدرس تكنولوجيا التعليم
 جامعة االسكندرية  -كلية التربية النوعية

 قاعة المحاضرات 

11.00:10.30 

 الصغيرة المشروعات إدارة فى المعاصرة االتجاهات" 
 " اإلبداع قوة: 
  عزمى إيمان. د

 االعمال إدارة  فى معتمد تدريب وخبير دولى استشارى
 الدولى البنك - المهنية والتمية

 قاعة المحاضرات 

 االستراحة 

1.30:1.00 

 "األعمال تنافسية وتعزيز شين البلوك تكنولوجيا"

 محمد سليمان د/ محمد وحيد
 التعليممدرس تكنولوجيا 

 جامعة االسكندرية  -كلية التربية النوعية

 قاعة المحاضرات 

2.00:1.00 

 "  للشباب صغير كمشروع الشموع صناعة"
 شعيب محمود علي  اهلل هبه/د.م.أ

 والمؤسسات المنزل ادارة بقسم مدرس
 المنوفية جامعة – المنزلي االقتصاد كلية

 1ق

2:30:2.00 

 وتاثيره واالنتماء الهوية بين االزياء مميصم ابداع "
 " النشء علي

 كشك طلعت محمد منال. د
 قوالفناد للسياحة العالي بالمعهد الفندقية الدراسات مدرس

 االسكندرية جامعة

 2ق

4.00:1.30 
 "  والحلويات الطعام تشكيل فن" 

 مؤسة الطهاة المصريين 
 قاعة المحاضرات 

2.00:12.00 

 " السحرى الماسك" 
 د/ أحمد قدرى 

 التربية الفنية بقسم مدرس
 االسكندرية جامعة -النوعية التربية كلية

 مكتبة االسكندرية 

10.00:12.00 
 " االستجابات الجمالية للون عند الطفل " 

  زيتون أميرة م.م
 العلوم التربوية النفسية  بقسممساعد  مدرس

 كتبة االسكندرية م
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 المكان الحدث الزمن

التربية النوعية جامعة كلية  – دكتوراهباحثة  على كانزى/أ 
  اإلسكندرية

 

 9/5/2018 ربعاءاال:  خامسال اليوم

 المكان الحدث الزمن

 
 

2.00:11.00 

 الحلويات تشكيل ورشة" 
 "  الفاكهة ونحت

  مصطفى محمد شيف 

  مصر طهاه مؤسسة رئيس
 احمد رامي شيف

 
 

 1ق

 

 10/5/2018اليوم السادس : الخميس 

 المكان الحدث الزمن

12.00:10.00 

 
 افتتاح المعارض 

 

 معرض ختام االنشطة 
 معرض التربية والتعليم 
 معرض التربية المتحفية 

 أميرة الهندوم /  بالدكتورة  الخاص المعرض
 " حنين " عنوان تحت

 حسن نشوي/  الدكتورةب الخاص  معرضال 
 "األعمال وريادة التصميم" تحت عنوان 
 الفرقة الرابعة  طالب معرض

 “ االعمال  ريادة في. التصوير توظيف“ 
 إشراف تحت

 الهندوم أميرة/  الدكتورة
 الثانية  الفرقة طالب معرض 

 تحت عنوان " مالمح مصرية " 
 دكتور نعيمة حمزاوى \تحت إشراف 

 

 الجاليرى 

 قاعة المحاضرات  الحضور شهادات وتوزيع والتوصيات الختامية الجلسة 2.00:12.00
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 المكان الحدث الزمن

2.00: 6.00 
باسم الكاتب الراحل / أحمد  حفل توزيع جوائز مسابقة األدب

 خالد توفيق
 قاعة المحاضرات 

7.00  

 الثانية للفرقة طالبي معرض
 بعنوان 

 ( اإلسالمي للتراث معاصرة رؤي) 
 حمودة شروق. وم شرف محمد  داليا. ود حسن علي خالد. د

  االحمر فتحية. وا
 

 االسكندرية اتيليه

 

 


