
 

 الورش التدريبية :

الساعه  21/7/2018عقد ورشة عمل بعنوان"تحليل الورقة االمتحانية" بقسم التربية الفنية يوم السبت الموافق  •

ظهرا . حاضر فيها الدكتوره /مني الطبجيي مدرس الرسم والتصوير بقسم التربية الفنية ...بحضور االستاذ  ١٢

الدكتور/محمود السيد..رئيس قسم التربية الفنية...ا.د سعيد عبد الغفار..ا.د.ماجدة شوقى..ومجموعة من 

ر وحدة ضمان الجودة أ. د.محمد عبد المطلب جاد وقد اعضاءهيئة التدريس بالقسم.. ..وكذلك االستاذ الدكتور مدي

تلخصت الورشة حول كيفية اعداد الورقة االمتحانية..المعايير الشكلية والموضوعية العداد ورقة االمتحان...اعداد 

 .جدول المواصفات الورقة االمتحانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سيمنار قسم التربية الفنية:

ظهرا  ١٢الساعة 29/8/2018يه بكليه التربية النوعية يوم االربعاء الموافقتم عقد سيمنار بقسم التربية الفن •

للباحثة /ايمان عمر سالمة جبر من الخارج بعنوان "االفادة من الرموز الكتابية للحضارة السومرية في استحداث 

التربية النوعية شعبة التربية تصميمات إلثراء المشغولة الفنية الخشبية "لتسجيلها لدرجة دكتوراه الفلسفة في 

  .الفنية تخصص اشغال الخشب

 

 

ظهرا 12الساعة  29/8/2018تم عقد سيمنار بقسم التربية الفنيه بكليه التربية النوعية يوم االربعاء الموافق •
اشكال اآلالت للباحث / علي محمد علي اللبان من الخارج بعنوان "حلول تشكيلية للمشغوالت الخشبية مستوحاه من 

الموسيقية الشعبية"لتسجيله لدرجة دكتوراه الفلسفة في التربية النوعية شعبة التربية الفنية تخصص اشغال 
 . الخشب

 

 
 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=251384079042615&set=a.121328772048147&type=3&eid=ARCJI_Ygvx2L2-mIxTeSNAnm9ubV6mkbKoZK2mpCtcwGRPR72YW6QpEcpdTGUoyrPsMF0JEMTNsSrB10
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=251384079042615&set=a.121328772048147&type=3&eid=ARCJI_Ygvx2L2-mIxTeSNAnm9ubV6mkbKoZK2mpCtcwGRPR72YW6QpEcpdTGUoyrPsMF0JEMTNsSrB10


 

 

 

حت رعاية السيد األستاذ الدكتور/ مجدى عبد الرؤوف سبع رئيس جامعة طنطا والسيد األستاذ الدكتور/السيد ت •

مزروع عميد كلية التربية النوعية شارك قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بمعرض فني علي هامش مؤتمر 

وقد تضمن المعرض مجموعه  ٢٠١٨سبتمبر  25الى23من فى الفترة " مصر تخترع " التي تنظمة جامعة طنطا 

بمشاركة طالب قسم التربية الفنيه واعضاء هيئة التدريس بالقسم في ملتقى ابداعي  متنوعة من اللوحات الفنية

  .ألعمال فنية متميزة

 

 

 

الدكتور/ السيد محمد مزروع عميد السيد االستاذ الدكتور/ مصطفى الشيخ  نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا  والبحوث واالستاذ 

 اثناء افتتاح المعرض الكلية واعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية

         

 بعض االعمال المشاركة في المعرض



 

 

جامعة طنطااقام قسم التربية الفنية بالكلية حفل الستقبال  -حت رعاية أ.د/ السيد مزروع عميد كلية التربية النوعيةت •

بحضور ا.د/ محمود السيد مصطفي رئيس القسم 26/9/2018الطالب الجدد بالقسم وذلك يوم األربعاء الموافق 

الكلية لشئون التعليم والطالب واعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  وكيلعبد الواحدوا.د/ عبد الواحد عطية 

بالقسم وتضمن الحفل الترحيب بالطالب وتعريفهم بالقسم وأنشطته المختلفة بالكلية والتخصصات المختلفة به 

ة وعرض نماذج لكل تخصص علي حده وحث الطالب علي التعاون وااللتزام واالحترام بينهم وبين اعضاء هيئ

  .التدريس بالقسم

 
السيد االستاذ الدكتور / محمود السيد مصطفى رئيس القسم واعضاء هيئة التدريس والمعاونين بالقسم اثناء الترحيب 

 بالطالب

 
ا.د/ عبد الواحد عطية وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب  وا.د/ محمود السيد رئيس القسم واعضاء هيئة التدريس 

 تذكارية مع الطالب بالقسم قي صورة 


