
 

 أنشطة القسم: 

شارك قسم التربية الفنية منذ االنشاء فى العديد من الفاعليات الفنية والثقافية داخل الكلية والجامعة 

وخارجها بصور متعددة سواء كانت من خالل المشاركة  الجماعية من قبل القسم أو من خالل 

 يلى:المشاركات الفردية ألعضاء هيئة التدريس والطالب بالقسم كما 

مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى العديد من المعارض الفنية العامة داخل الجامعة  •
 وخارجها.

 عمل معارض من إنتاج الطالب داخل الكلية وخارجها. •
 

 :ومن أهم األنشطة الفنية التى قام بها قسم التربية الفنية بالجامعة 

 .2009من الخارج عام تنفيذ جداريات خاصة بتجميل سور كلية التربية جامعة طنطا  •

 .2013تنفيذ جداريات خاصة بتجميل سور مبنى ادارة جامعة طنطا  من الداخل عام  •

م ( عام 12×4موزاييك) التنفيذ جداريه ميدانية بمجمع الكليات بجامعة طنطا  بخامة  •
2016. 

 
 

 
 التصميم المسبق لجدارية ميدانيه بمجمع الكليات بجامعة طنطا

 

 م4م/12اثناء تنفيذ الجدارية بخامة الموزاييك ا.د / عبد الواحد ، ا.د / حسن طه ، 



 
م  بخامة الموزاييك 4م /12تركيب الجدارية الميدانية في مجمع الكليات لجامعة طنطا بسبرباى 

 م2016

 

بمعرض فنى على هامش المؤتمر العلمى الدولى .التربية الفنية  شارك قسم •

التعليم النوعى ودوره فى التربية النوعية جامعة طنطا بعنوان "الخامس لكلية 

 2018مارس  23-21فى الفتره من  ابتكار مشروعات لتنمية وتطوير سيناء " 

شتمل على مجموعه من اللوحات الفنية المتنوعة البرز وابمدينة شرم الشيخ 

ة جامعة طنطا الفنانين من استاذة وباحثين قسم التربية الفنية بكلية تربية نوعي

قائمة على الزخارف السيناوية واستخدام الخامات البيئية المتاحة فى سيناء لعمل 

 تحت اشراف لجنة.... مشاريع صغيرة الفادة المجتمع السيناوى وتطوره

معرض التربية الفنية ا.د محمود السيد مصطفى ... ا.د مها محمد السيد عامر 

 .... ا.م.د/ رحاب محمد عطية

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ا.د / الرفاعى مبارك وا.د / السيد محمد مزروع عميد الكلية  ونخبة من االساتذة 

 والباحثين المشاركين بالمعرض.

 

 

ونخبة من اساتذة  عميد الكلية  اثناء افتتاح ا.د / الرفاعى مبارك وا.د السيد مزروع

 المعرض المشاركين بالمعرضالكليات الفنية 

 



بعمل ورشة عمل بالجلود على هامش المؤتمر العلمى التربية الفنية  شارك قسم •

التعليم النوعى الدولى الخامس لكلية التربية النوعية جامعة طنطا بعنوان "

 23-21فى الفترة من ودوره فى ابتكار مشروعات لتنمية وتطوير سيناء " 

ب تحت اشراف ا.د / منال فوزى الدي بمدينة شرم الشيخ . 2018مارس 

خامة الجلد الطبيعى والصناعى وكيفية استخدامها شتمل على مجموعه من وا

المتنوعة وتشكيلها لعمل منتجات فنية متنوعة مستوحاة من الزخارف السيناوية 

   والباحثين. الفنانين رمنتمالمشاركين فى المؤابرزوذلك بوجود 

 

 ا.د / منال فوزى اثناء ورشة الجلود

 

على هامش  عمل " تشكيالت بالورق" بعمل ورشةية التربية الفن شارك قسم •

المؤتمر العلمى الدولى الخامس لكلية التربية النوعية جامعة طنطا بعنوان 

فى الفترة التعليم النوعى ودوره فى ابتكار مشروعات لتنمية وتطوير سيناء " "



تحت اشراف ا.د / منال فوزى  بمدينة شرم الشيخ .2018مارس  23-21من 

لعمل  وطرق تشكيلهفية وكي خامة الورق شتمل على مجموعه من الديب وا

منتجات فنية متنوعة مستوحاة من الزخارف السيناوية وذلك بوجود 

   والباحثين. الفنانين رمنتمالمشاركين فى المؤابرز

 

 
 ا.د / منال فوزى اثناء ورشة التشكيل بالورق

 الجوائز العلمية:
الدكتور / حسن حسن طه "أستاذ التصميم بقسم التربية الفنية" على شهادة حصل األستاذ  •

تميز من لجنة تحكيم ملتقى القاهرة الدولى الثالث للخط العربى أثناء مشاركته بالملتقي ، كما 

قام بإلقاء بحث بعنوان )األساليب الفنية للخط العربى كمدخل لبناء جداريات معاصرة( فى 

 تقى القاهرة الدولى الثالث للخط العربى.الندوة المصاحبة لمل



 
 طه  في الملتقى حسن األعمال المشارك بها ا.د حسن

 

كرم األستاذ الدكتور/ إبراهيم عبد الوهاب سالم القائم بعمل رئيس جامعة طنطا وفد الجامعة  •

المتمثل في قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية والذى شارك بفاعليات الملتقى 

لطالبىاإلبداعى التاسع عشر"الريادة واإلبداع وتحديات القرن الواحد والعشرين" بالجامعة ا

 -12)   ات العربية المتحدة فى الفترة مندولة اإلمار –االمريكية فى رأس الخيمة 

 .(م15/11/2017

  -وأسماؤهم كاآلتى :

 أ.د/ عبدالواحد عطية عبدالواحد أبوصالح. -1

 حمد مصطفى.أ.د/ محمود السيد أ -2

 أ.د/ رانيا عبده محمود اإلمام. -3

 الطالبة / رنا عبدالعزيز الجندى.الفرقة الرابعة . -4

 الطالبة / إسراء محمد عبدالعزيز عفيفى. الفرقة الرابعة. -5

 الطالبة / ندا حسين حسين محمد شره.الفرقةالثانية . -6

استاذتهم بصوره جيدة ومشرفة وقد وقام هؤالء الطالب بعرض أبحاثهم المشتركة مع 

حصلت الطالبة / ندا حسين حسين محمد شره باالشتراك مع أ.د/ رانيا عبده محمود اإلمام 

 على المركز الثالث .



 
 إبراهيم عبد الوهاب سالم القائم بعمل رئيس جامعة طنطاتكريم الوفد من ا.د /

 
 أثناء مشاركة الوفد بالملتقى

 

 

 

 

 

 



 العضاء هيئة التدريس بالقسم:التدريبيةالورش 

وحدة ضمان الجودة  مزروع "عميد الكلية" أقامت  تحت رعاية األستاذ الدكتور/ السيد •

، والتي حاضرها 10/9/2017بتاريخ  ورشة طرق واستراتيجبات وتقنيات التربية الفنية

ووكيل الدراسات األستاذ الدكتور/ دينا عادل "أستاذ مناهج وطرق تدربس التربية الفنية 

العليا بكلية التربية النوعية جامعة االسكندرية " والمدرب المعتمد بالهيئة القومية لضمان 

 .الجودة

تحت رعاية األستاذ الدكتور/ السيد مزروع "عميد الكلية" أقامت وحدة ضمان الجودة  •

رها ، والتي حاضم11/9/2017بتاريخ  ورشة طرق وأساليب التقويم في التربية الفنية

األستاذ الدكتور/ إيناس حسني "أستاذ مناهج وطرق تدربس التربية الفنية بكلية التربية 

 .النوعية جامعة االسكندرية "

 

 
 أثناء الورش التدريبية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


