
 

 ثانيا أنشطة القسم

تحت رعاية األستاذ الدكتور /السيد مزروع عميد كلية التربية النوعية واألستاذ الدكتور/نجالء الحلبي. رئيس قسم 

تصاد عات نسجية من المخلفات المنزلية(لطلبة الفرقة الثانية قسم االقااالقتصاد المنزلي بالكلية .تم افتتاح معرض )ابد

. تحت إشراف أ.د /عادل جمال الدين الهنداوي. أ.م.د/وئام محمد حمزة. 4/2018/ 5المنزلي يوم الخميس الموافق 

التدريس بكلية وحضر االفتتاح مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية. وشهد االفتتاح أيضا نخبة من أعضاء هيئة 

 الفنون التطبيقية والمركز القومي للبحوث



 

 

 

مينار خاص عقد س 4/2018/ 13في رحاب كلية التربية النوعية جامعة طنطا بقسم االقتصاد المنزلي تم يوم -  

)دراسة أنسب األساليب التطبيقية  للتسجيل لدرجة الماجستير تحت عنوان حث/ محمد سليم محمد المرسي سليم بالبا   

 لرفع كفأة جودة الجاكت الكاروه الرجالى (

مينار في حضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس بالقسم.وتم عقد الس  

 

 



نجالء الحلبي رئيسة قسم االقتصاد المنزلي  /الدكتورة واألستاذةسيد مزروع عميد الكلية.الالدكتور/تحت رعاية االستاذ -

شارك قسم االقتصاد المنزلي في معرض الكلية المقام على شرف زيارة األستاذ الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا . 

تذة و المعيدين بالقسم.و اشتمل المعرض على مجموعة من اعمال وتحت إشراف مجموعة كبيرة ومتميزة من األسا

القتصاد المنزلي فى  تخصصات متنوعة ) المالبس المنزلية . مالبس االطفال.الكروشيه. التريكو. تصميم الطالب بقسم ا

مجموعة متنوعة االزياء.التطريز اليدوي بالخيط.  التطريز اليدوي بالشرائط.النسيج _ المالبس الحريمي. والرجالي.و

لبيئة  ( وقد تميزت المنتجات بتصميمها باستخدام من اكسسورات المنزل واالكسسورات الحريمي باستخدام مخلفات ا

الخامات البيئية وتوظيفها فى منتجات ذات قيمة نفعية وجمالية من خالل رؤية فنية  ومبدعة...واهتم المعرض بصفة 

 خاصة بربط منتجات القسم و الطالب بسوق العمل ليتمكنوا بعد تخرجهم من إقامة المشاريع الصغيرة الخاصة بهم





 



 

أسبوع  حافل من األنشطة واالنجازات لطالبات الفرقتين الثالثة والرابعة بقسم االقتصاد  4/2018/ 19لخميس اختتم ا-

المنزلي من خالل مادة التربية المتصلة. حيث قامت الطالبات بشرح العديد من الدروس في مجاالت االقتصاد المنزلي 

مسكن( و عمل مجموعة مبتكرة ومتنوعة من الوسائل التعليمية وتأثيث ال إلدارةواالمختلفة )المالبس والنسيج 

 واألنشطة 

 التي تساعد الطالبات في فهم الدروس بطريقة شيقة.

كما قامت الطالبات أيضا بتنفيذ العديد من الوجبات الغذائية والحلوى المتنوعة. و مجموعة من االكسسوارات و المالبس 

 بأنواعها المختلفة.

 

 

 

عقد   4/2018/ 26الخميس الموافق  يومفي رحاب كلية التربية النوعية جامعة طنطا بقسم االقتصاد المنزلي تم -

للتسجيل لدرجة الماجستيراد إبراهيم عبد السالم الضحاوي  مينار خاص  بالباحثة/ جهس  

المانيكان بالدمج بين الطباعة والتطريز بالشرائط( .تحت عنوان )إثراء جماليات مالبس السهرة بأسلوب التشكيل على   

مينار في حضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس بالقسم.وتم عقد الس  

 


