
 2018انشطة القسم من ابريل الى يونيو 

 المعارض الفنية:

جامعة طنطا واألستاذ  -تحت رعاية األستاذ الدكتور / السيد محمد مزروع عميد كلية التربية النوعية  •

الدكتور / محمود السيد رئيس قسم التربية الفنية بالكلية ... قام األستاذ الدكتور / السيد محمد مزروع , 

األستاذ الدكتور / عبد الواحد عطيه عبد الواحد وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب , االستاذ الدكتور / 

محمود السيد رئيس قسم التربية الفنية بافتتاح معرض أشغال الخشب " ساعات ...ساعات " لطلبة 

م الساعة الثانية عشر ظهرا فى تما 4/4/2018الفرقة الرابعة بقسم التربية الفنية يوم األربعاء الموافق 

األستاذ الدكتور / محمود السيد , م.م / نورهان صالح . واشتمل المعرض على ساعات : تحت اشراف

 . حائط خشبية بأشكال وتصميمات مختلفة ومتنوعة من خامة الخشب

 

االستاذ الدكتور/ السيد محمد مزروع عميد الكلية واالستاذ الدكتور /عبد الواحد عطية عبد 
مدير وحدة  التعليم والطالب واألستاذ الدكتور/محمد عبد المطلب جاد الواحدوكيل الكلية لشئون

واالستاذ الدكتور/ نجالء  التربية الفنيةضمان الجودة واالستاذ الدكتور / محمود السيد رئيس قسم 
 .معرضالفتتاح الحلبى رئيس قسم االقتصاد المنزلى وبعض اعضاء هيئة التدريس بالقسم اثناء ا

 
جامعة طنطا واالستاذ  -تحت رعاية السيداالستاذ الدكتور / السيد محمد مزروع عميد كلية التربية النوعية  •

 تربية الفنية بالكلية .. قام االستاذ الدكتور/ السيد محمد مزروع عميد الكليةالدكتور / محمود السيد رئيس قسم ال

واالستاذ الدكتور /عبد الواحد عطية عبد الواحدوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب واألستاذ الدكتور/ حسان 

عبد المطلب جاد مدير  رشيد عبد العزيزوكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةواألستاذ الدكتور/ محمد

ة بافتتاح معرض اشغال الخشب " وحدة ضمان الجودة واالستاذ الدكتور / محمود السيد رئيس قسم التربية الفني

الساعةالثانية عشر ظهرا  11/4/2018فوانيس " لطلبة الفرقة الثانية بقسم التربية الفنية يوم االربعاء الموافق 

محمود السيد ...م.م / نورهان صالح .... م/ اسماء ابو اليزيد .....ا/ اسراء  /... تحت اشراف : االستاذ الدكتور 

عفيفى .....ا/ نهال اشرف ا/ صفاء النجار ..... ا/االء عبد الرحمن واشتمل المعرض على فوانيس خشبية 

  .باشكال وتصميمات مختلفه ومتنوعه من آركت الخشب

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=130670367780654&set=pcb.130670544447303&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=130670367780654&set=pcb.130670544447303&type=3


 

عميد الكلية واالستاذ الدكتور /عبد الواحد عطية عبد االستاذ الدكتور/ السيد محمد مزروع 
مدير وحدة  التعليم والطالب واألستاذ الدكتور/محمد عبد المطلب جاد الواحدوكيل الكلية لشئون

 .معرضالفتتاح اثناء ا ضمان الجودة واالستاذ الدكتور / محمود السيد رئيس قسم التربية الفنية

جامعة طنطا  -السيد محمد مزروع عميد كلية التربية النوعية  /تحت رعاية السيداالستاذ الدكتور  •
واالستاذ الدكتور / محمود السيد رئيس قسم التربية الفنية بالكلية .. قام االستاذ الدكتور/ السيد محمد 

التعليم  مزروع عميد الكلية واالستاذ الدكتور /عبد الواحد عطية عبد الواحدوكيل الكلية لشئون
ستاذ الدكتور/حسان رشيد عبد العزيز وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والطالب واأل

واألستاذ الدكتور/محمد عبد المطلب جادمدير وحدة ضمان الجودة واالستاذ الدكتور / محمود السيد 
سم رئيس قسم التربية الفنية بافتتاح معرض الرسم والتصوير " ظل ومنظور " لطلبة الفرقة االولى بق

الساعه الثانية عشر ونصف ظهرا... تحت اشراف :  11/4/2018التربية الفنية يوم االربعاء الموافق 
واشتمل  .الدكتوره / شيرين عمارة ....ا/نعيمة مسعد .... ا / الشيماء البطل .....ا / اسراء عفيفى

لوحات للطبيعة الصامتة المعرض على لوحات متعددة في المنظور بانواعه الداخلى والخارجى و 
بأقالم الرصاص بتظليل من زاوايا اضاءة متعددة . كما اشتمل المعرض على لوحات ذات خلفيات 

مبتكرة من قبل الطلبه مستخدمين أقالم الفحم االسود واالبيض والباستيل وغيرها من الخامات اللونية 
 .والتقنيات المتعدد

 

 



 

مزروع عميد الكلية واالستاذ الدكتور /عبد الواحد عطية عبد االستاذ الدكتور/ السيد محمد 
مدير وحدة  التعليم والطالب واألستاذ الدكتور/محمد عبد المطلب جاد الواحدوكيل الكلية لشئون

والدكتورة / شيرين عمارة  ضمان الجودة واالستاذ الدكتور / محمود السيد رئيس قسم التربية الفنية
 .معرضالفتتاح وبعض اعضاء هيئة التدريس بالقسم اثناء ا

جامعة طنطا واألستاذ  -تحت رعاية األستاذ الدكتور / السيد محمد مزروع عميد كلية التربية النوعية  •
مد مزروع الدكتور / محمود السيد رئيس قسم التربية الفنية بالكلية .. قام األستاذ الدكتور/ السيد مح

واألستاذ الدكتور /عبد الواحد عطية عبد الواحدوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب واألستاذ الدكتور / 
محمود السيد رئيس قسم التربية الفنية بإفتتاح معرض األشغال الفنية "الخيوط وجماليات الخطوط " 

الساعه الحادية عشر ...  18/4/2018لطلبة الفرقةاالولي بقسم التربية الفنية يوم االربعاء الموافق 
تحتاشراف: الدكتورة /منار عوادات .... أ/سارة البدوي..ا/ نانسي طاهر ...ا/يمني بهجت ..ا/نهال 
اشرف.. ا/سارة الجبار ... واشتمل المعرض على مشغوالت فنية من الخيوط فيها تتعانق الخامة 

الية والتعبيرية للخط كعنصر هام من عناصر التصميم والتقنية بإمكاناتها التشكيلية لتأكيد القيمة الجم
وأسسه اإلنشائية حيث تتأكد العالقات الجمالية للخطوط من خالل عمليات االمتداد والتالقي والتقاطع 

والتشابك ،وذلك بواسطة الخيوط النسجية باختالف انواعها )صوفية وقطنية وحريرية( وكذلك اختالف 
 .في تشكيالت هندسية وزخرفية دقيقة ومبهرة مكونة تشكيالت فنية إبداعية تخاناتها والوانها ومالمسها

 
االستاذ الدكتور / السيد محمد مزروع عميد الكلية  والدكتورة/ منار عودات  مدرس االشغال بالقسم اثناء 

 تفقده المعرض مع الطالب.

جامعة طنطا واألستاذ  -نوعية تحت رعاية األستاذ الدكتور / السيد محمد مزروع عميد كلية التربية ال •
الدكتور / محمود السيد رئيس قسم التربية الفنية بالكلية .. قام االستاذ الدكتور/ حسان رشيد عبد 

العزيزوكيل الكلية لتنمية البيئة وخدمة المجتمع واألستاذ الدكتور / حمدى اسماعيل شعبان وكيل الكلية 
/ محمد عبد المطلب جاد واألستاذ الدكتور / سعيد عبد  للدراسات العليا والبحوث واألستاذ الدكتور

الغفار العنانى بإفتتاح معرض األشغال الفنية " تشكيالت فنية بخامات بيئية " لطلبة الفرقة الثانية 
الساعة الثانية عشر ظهرا.. تحت  18/4/2018بقسم التربية الفنية يوم االربعاء الموافق  والثالثة

رة /منال فوزى الديب..واالستاذة الدكتورة / ماجدة شوقى .. م.م/ آمال صالح اشراف:االستاذة الدكتو
.. م/ اسماء الشناوى أ/سارة البدوي.. ا/سارة الجيار... واشتمل المعرض على مشغوالت فنية من 



خامات بيئية مختلفة ومتنوعة مثل : خامة الجلد بإمكاناتها الفنية في تشكيالت هندسية وزخرفية دقيقة 
رة مكونة تشكيالت فنية إبداعية ... وايضا تشكيالت بالخيوط إلنتاج مجسمات ومنتجات فنية ... ومبه

وخامة القماش بإمكاناتها التشكيلية المختلفة باستخدام الخيامية والتقنيات المختلفة إلنتاج مشغوالت فنية 
 .متنوعة ومتميزة

 

 بعض النماذج من اعمال الطالب بالمعرض

 

 

االستاذ الدكتور/ حسان رشيد عبد العزيزوكيل الكلية لتنمية البيئة وخدمة المجتمع واألستاذ الدكتور / محمد 

 االشغال الفنية بالقسم اثناء المعرض.واالستاذ الدكتور/ منال فوزى الديب استاذ  عبد المطلب

جامعة طنطا واألستاذ  -تحت رعاية األستاذ الدكتور / السيد محمد مزروع عميد كلية التربية النوعية  •
الدكتور / محمود السيد رئيس قسم التربية الفنية بالكلية .. قام االستاذ الدكتور/ حسان رشيد عبد 

سماعيل شعبان وكيل الكلية العزيزوكيل الكلية لتنمية البيئة وخدمة المجتمع واألستاذ الدكتور / حمدى ا
للدراسات العليا والبحوث واألستاذ الدكتور / محمد عبد المطلب جاد واألستاذ الدكتور / سعيد عبد 

الغفار بإفتتاح معرض الرسم والتصوير" لوحات من التكعيبية والكوالج " لطلبة الفرقة الرابعة بقسم 
ساعة الثانية عشر ونصف ظهرا تحت اشراف: ال 18/4/2018التربية الفنية يوم االربعاء الموافق 

الدكتورة /مروة محمود سليمان ..و الدكتورة / منى ابراهيم الطوبجى .. م.م/ داليا حمدى .. ا/ سارة 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=138531226994568&set=pcb.138531453661212&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=138531226994568&set=pcb.138531453661212&type=3


الجيار .. واشتمل المعرض على لوحات تصويرية من التكعيبية والكوالج من خالل اتجاهين : االتجاه 
تار كل طالب حرفة من البيئة المصرية وعالج االسكتش االول عباره عن لوحات تكعيبية حيث اخ

تكعيبيا واالتجاة الثانى عبارة عن لوحات كوالج من قصاصات االوراق المطبوعة النتاج اعمال 
 . تشكيلية فنية تصويرية مبدعة

 

وكيل الكلية لتنمية البيئة وخدمة المجتمع واألستاذ الدكتور / حمدى  االستاذ الدكتور/ حسان رشيد عبد العزيز

الدكتورة /مروة محمود سليمان و الدكتورة / منى واسماعيل شعبان وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 

 اثناء المعرض.ابراهيم الطوبجى .. م.م/ داليا حمدى .. ا/ سارة الجيار 

 

جامعة طنطا واألستاذ  -تحت رعاية األستاذ الدكتور / السيد محمد مزروع عميد كلية التربية النوعية  •
عبد الدكتور / محمود السيد رئيس قسم التربية الفنية بالكلية .. قام االستاذ الدكتور/ حسان رشيد 

العزيز وكيل الكلية لتنمية البيئة وخدمة المجتمع واألستاذ الدكتور / حمدى اسماعيل شعبان وكيل 
الكلية للدراسات العليا والبحوث واألستاذ الدكتور / محمد عبد المطلب جاد واألستاذ الدكتور / سعيد 

التربية الفنية يوم االربعاء عبد الغفار بافتتاح معرض التصميم" مسارات " لطلبة الفرقة الثانية بقسم 
الساعة الواحدة ظهرا تحت اشراف: الدكتورة / هدى مطر .. ا/ نعيمة مسعد ..  18/4/2018الموافق 

ا/ ايمان فؤاد ا/ ندى السيد . واشتمل المعرض على تصميمات زخرفية متنوعة من مفردات فنون 
خالل التكرار والتراكب والتدريج  التراث مع التاكيد على التضافر وااليقاع الحركى واللونى من

 . اللونى
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=138536803660677&set=pcb.138537166993974&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=138536803660677&set=pcb.138537166993974&type=3


 

االستاذ الدكتور/ حسان رشيد عبد العزيز وكيل الكلية لتنمية البيئة وخدمة المجتمع واألستاذ الدكتور / حمدى 

والدكتورة / هدى مطر وبعض اعضاء هيئة التدريس مع  اسماعيل شعبان وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

 الطالب اثناء المعرض.

تحت رعاية االستاذ الدكتور / السيد محمد مزروع عميد كلية التربية النوعية جامعة طنطا واالستاذ  •
ن الدكتور / محمود السيد رئيس قسم التربية الفنية بالكلية .. قام االستاذ الدكتور / حمدى اسماعيل شعبا

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث واالستاذ الدكتور / عبد الواحد عطية عبد الواحدوكيل الكلية 
لشئون التعليم والطالب بإفتتاح معرض اشغال الخشب " زهور الربيع " لطلبة الفرقة الثانية بقسم 

الدكتور / محمود  تحت اشراف: االستاذ 11الساعة  19/4/2018التربية الفنية يوم الخميس الموافق 
السيد رئيس قسم التربية الفنية ... م.م/ نورهان صالح .. م/اسماء ابو اليزيد ..ا/ اسراء عفيفى..ا/ نهال 
اشرف .... ا/ ندى السيد ا/ االء عبد الرحمن . واشتمل المعرض على لوحات فنية وتصميمات متنوعة 

 .للزهور باستخدام الحرق على الخشب

 



  

االستاذ الدكتور / حمدى اسماعيل شعبان وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث واالستاذ الدكتور / عبد الواحد  

واالستاذ الدكتور / محمود السيد رئيس قسم التربية الفنية واالستاذه  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب عطية عبد الواحد

 الدكتوره / نجالء الحلبي رئيسة قسم االقتصاد المنزلي اثناء االفتتاح المعرض.

تحت رعاية االستاذ الدكتور / السيد محمد مزروع عميد الكلية واالستاذ الدكتور / محمود السيد  •
الفنية . قام االستاذ الدكتور / مجدى سبع رئيس جامعة طنطا والمستشار مصطفى رئيس قسم التربية 

 19/4/2018العسكرى بمحافظة الغربية بافتتاح معرض التربية الفنية بالكلية يوم الخميس الموافق 
حيث اشتمل المعرض على مجموعة من اعمال الطالب بقسم التربية الفنية فى التخصصات الفنية 

الخشبية _ اشغال المعادن _ التصميم _ الرسم والتصوير _ النسيج_ االشغال  المتنوعة ) االشغال
الفنية _ النحت_ الخزف_ طباعة المنسوجات ( وقد تميزت االعمال بتصميماتها باستخدام الخامات 
البيئية وتوظيفها فى اعمال فنية ذات قيمة نفعية وجمالية من خالل رؤية فنية حديثة ومبدعة...واهتم 

بصفة خاصة بربط الفنون على تنوعها بسوق العمل التاحة الفرصة لشباب الخريجين  المعرض
 .باياديهم المبدعة فى نجاح العديد من المشروعات الصغيرة وتوفير فرص للعمل

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=138992170281807&set=pcb.138994273614930&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=138992170281807&set=pcb.138994273614930&type=3


 

واالستاذ الدكتور /  االستاذ الدكتور / مجدى سبع رئيس جامعة طنطا والمستشار العسكرى بمحافظة الغربية 

 .فتتاح معرض التربية الفنيةا السيد مزروع عميد الكلية اثناء

  

تحت رعاية السيد االستاذ الدكتور / السيد محمد مزروع عميد كلية التربية النوعية جامعة طنطا واالستاذ  •

الدكتور / محمود السيد رئيس قسم التربية الفنية بالكلية .... قام االستاذ الدكتور / محمود السيد استاذ اشغال 

حسن حسن طه استاذ التصميم واالستاذة الدكتورة / ماجدة  الخشب ورئيس قسم التربية الفنية واالستاذ الدكتور /

شوقى استاذ مناهج وطرق تدريس التربية الفنية بافتتاح معرض طالب الفرقة الثالثة للتربية الميدانية فى 

تحت اشراف اعضاء هيئة التدريس بالقسم واشتمل على  29/4/2018المدارس المختلفة يوم األحد الموافق

 ناء التدريب العملى الميدانىنتائج الطالب اث

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=139037676943923&set=pcb.139038256943865&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=139037676943923&set=pcb.139038256943865&type=3


 

استاذ اشغال الخشب ورئيس قسم التربية الفنية واالستاذ الدكتور / حسن حسن طه استاذ االستاذ الدكتور / محمود السيد 

 اثناء االفتتاح.التصميم واالستاذة الدكتورة / ماجدة شوقى استاذ مناهج وطرق تدريس التربية الفنية 

نطا واالستاذ تحت رعاية السيداالستاذ الدكتور / السيد محمد مزروع عميد كلية التربية النوعية جامعة ط •

الدكتور / محمود السيد رئيس قسم التربية الفنية بالكلية .... قام االستاذ الدكتور / محمود السيد رئيس القسم 

واالستاذ الدكتور/ حمدى شعبان وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث واالستاذ الدكتور / حسان رشيد عبد 

ة المجتمع واالستاذ الدكتور / سعيد عبد الغفار العنانى بافتتاح العزيز وكيل الكلية لشؤن تنمية البيئة وخدم

ظهرا  12الساعه  30/4/2018معرض طالب الفرقة االولى والثالثة " لقطات نسجية " يوم االثنين الموافق 

تحت اشراف ا.د محمد الجزار ... ا.م.د / مها الشيمى ...د/ اسماء خطاب ...د /عبير المتولى .. د /رضوى 

....م.م/ منار الششتاوى ...ا/ منه سويلم ....ا/ االء يحيى ا/ صفاء النجار واشتمل على اعمال الطالب  زكريا

 .النسجية



 
االستاذ الدكتور / محمود السيد رئيس القسم واالستاذ الدكتور/ حمدى شعبان وكيل الكلية للدراسات العليا 

 اثناء االفتتاح. بالقسم. محمد الجزار استاذ النسيجوالبحوث واالستاذ الدكتور / 

 

تحت رعاية السيد االستاذ الدكتور / السيد محمد مزروع عميد كلية التربية النوعية جامعة طنطا  •
واالستاذ الدكتور / محمود السيد رئيس قسم التربية الفنية بالكلية .... قام االستاذ الدكتور / محمود 

التربية الفنية واالستاذ الدكتور / حسن حسن طه استاذ التصميم السيد استاذ اشغال الخشب ورئيس قسم 
واالستاذة الدكتورة / ماجدة شوقى استاذ مناهج وطرق تدريس التربية الفنية بافتتاح معرض طالب 

تحت اشراف ٢٠١٨/٥/١٢الفرقة الرابعة للتربية الميدانية فى المدارس المختلفة يوم السبت الموافق 
 .بالقسم واشتمل على نتائج الطالب اثناء التدريب الميدانىاعضاء هيئة التدريس 

 



 

 االستاذ الدكتور / محمود السيد رئيس قسم التربية الفنية مع الطالب اثناء تفقده المعرض.

طنطا قام االستاذ الدكتور / تحت رعاية معالي السيد االستاذ الدكتور/ مجدي عبد الرؤوف سبع رئيس جامعه  •

السيد محمد مزروع عميد الكلية واالستاذ الدكتور / محمود السيد مصطفي رئيس قسم التربية الفنية، واالستاذ 

ن تنمية البيئة وخدمةالمجتمع" واالستاذ الدكتور /سعيد العناني استاذ والدكتور /حسان رشيد "وكيل الكليه لشؤ

( للفرقة الثالثة بقسم التربية الفنية بقصر ثقافة طنطا ٢طباعة المنسوجات )أخالقناالخزف بالكلية بافتتاح معرض 

 .ظهرا ١الساعه  ٢٠١٨/٥/١٥الثالثاء الموافق  يوم

ها محمد عامر "أستاذ طباعة المنسوجات " ، والدكتورة /ايمان الشرقاوي م تحت اشراف االستاذ الدكتور/

 االساتذه م.م /حنان طه ،م.م /آمال صالح ، م/ اسماء حمادة ، م/ اسماء الشناويمدرس التصميم بالقسم ،و 

والمعرض ضمن سلسله معارض تحمل نفس المسمي )أخالقنا( واشتمل المعرض علي مجموعه من اللوحات 

ي الفنية المطبوعة علي االقشمة المختلفة وبطرق طباعية مبتكره وهذه اللوحات تضم مجموعه من العبارات الت

تحث علي مكارم االخالق والقيم المجتمعية االصليه وقد نفذت بتصميمات مبتكره باستخدام الخط الكوفي للتأكيد 

علي جماليات وأهميه الخط العربي في ربط الطالب بموروثه الثقافي واالخالقي والحث علي القيم االصيله 

  .لمجتمعنا وتنميه الشعور باالنتماء للوطن

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=152128068968217&set=pcb.152198702294487&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=152128068968217&set=pcb.152198702294487&type=3


 

السيد محمد مزروع عميد الكلية واالستاذ الدكتور /محمود السيد مصطفى رئيس قسم التربية الفنية  /االستاذ الدكتور

سعيد العناني  ن تنمية البيئة وخدمةالمجتمع" واالستاذ الدكتور /وواالستاذ الدكتور /حسان رشيد "وكيل الكليه لشؤ

 .اثناء افتتاح المعرض تحت اشراف ا.د مها محمد عامر  استاذ طباعة المنسوجات بالقسم استاذ الخزف

 

 

 

 

 

 :قسم التربية الفنية سيمنار

ظهرا للباحث / مصطفى عبد  1الساعه  11/4/2018عقد سيمنار بقسم التربية الفنية يوم االربعاء الموافق  •

شكلى من خالل متغيرات الحركه والضوء للمعلق العزيز الطيب من الخارج تحت عنوان " تغير المدرك ال

الطباعى متعدد الطبقات " لتسجيله لدرجة الماجستير فى التربية النوعية قسم التربية الفنية تخصص طباعة 

 .المنسوجات

 

 

 



 
 نموذج مقدم من الباحث لتدعيم البحث

 

 اعضاء هيئة التدريس اثناء السيمنار مع الباحث

 

 

 

 

 

 



 


