
 

 

 

 بية الفنية واإلقتصاد المنزليالمعرض السنوي لقسمي التر: 

 
رئٌس الجامعة واألستاذ الدكتور/ دمحم عبدالحمٌد  –افتتح األستاذ الدكتور/ أٌمن عثمان  

عمٌد الكلٌة، المعرض السنوي لقسمً التربٌة الفنٌة واإلقتصاد المنزلً تحت  –راشد 

إشراف السادة أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم ، وقد ضم المعرض العدٌد من األعمال 

ٌم والتصوٌر والمشغوالت الفنٌة وأعمال الخزف المتنوعة إضافة الفنٌة فً مجال التصم

إلى نماذج المالبس وأعمال النسٌج والطباعة والكروشٌه والتطرٌز، وخالل تفقده 

للمعرض أشاد رئٌس الجامعة بما شاهده من أعمال متمٌزة تعكس الجانب المهاري 

تقدٌره للسادة أعضاء هٌئة واإلبداع الفنً لدى طلبة الكلٌة، وأعرب سٌادته عن شكره و

التدرٌس لجهودهم فً صقل مواهب الطالب، وأكد رئٌس الجامعة على أهمٌة هذه 

المعارض والتً تعد بمثابة نتاج للجانب العملً لدراسة الطالب فً الكلٌة، وأضاف 

أن إدارة الكلٌة تقدم كل الدعم والرعاٌة  –عمٌد الكلٌة  –األستاذ الدكتور/ دمحم راشد 

تمام لهذه المعارض الفنٌة المتنوعة والتً تمثل حصاد عام دراسً إلبراز المواهب واإله

لى تخرٌج الفنٌة الواعدة بالكلٌة، معرباً عن تقدٌره لألستاذ الدكتور رئٌس الجامعة لدعمه المتواصل لرسالة كلٌة التربٌة النوعٌة والتً تهدف إ

 .حضر اإلفتتاح السادة الوكالء وأعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌعهم وطالب الكلٌةالكوادر الفنٌة المتخصصة فً العدٌد من المجاالت، 

 

 

 

 

 

 افتتاح مشروع التخرج لطالب قسم التربية الفنية 

 
رئٌس الجامعة، افتتح األستاذ  –تحت رعاٌة األستاذ الدكتور/ أٌمن عثمان    

مدٌر  -عمٌد الكلٌة ٌرافقه المهندسة/ اٌرٌنً فاٌز –عبدالحمٌد راشد الدكتور/ دمحم 

شعبة  –مشروع التخرج لطلبة الفرقة الرابعة  –المركز الثقافً األفرٌقً بأسوان 

رئٌس قسم التربٌة  –التربٌة الفنٌة تحت إشراف األستاذ الدكتور/ رانٌا رضا 

المساعد والدكتورة/ سالً  أستاذ الخزف –الفنٌة واألستاذ الدكتور/ منى فتحً 

مدرس الطباعة بقسم التربٌة الفنٌة بالكلٌة، وقد ضم المعرض العدٌد من  –سمٌر 

األعمال الفنٌة التً أنتجها الطالب فً مجال التصمٌم والنحت والطباعة والخزف 

ولوحات فنٌة متمٌزة عكست الجانب التطبٌقً والعملً للعام الجامعً 

على ماشاهده من  –ه للمعرض أثنى عمٌد الكلٌة وخالل تفقد م ،0202/0200

ً الجهد المتمٌز لق سم التربٌة الفنٌة الذي ٌعد بٌئة   أعمال فنٌة وإبداعٌة أنتجها الطالب تحت إشراف السادة أعضاء هٌئة التدرٌس، وثّمن غالٌا

ٌة التً تؤهلهم لتحقٌق التمٌز فً أعمالهم الفنٌة، كما أكد تعلٌمٌة تعمل على صقل وتنمٌة المواهب لدى الطالب واكسابهم العدٌد من المهارات الفن

لعمٌد عمٌد الكلٌة أن مشروع التخرج ٌمثّل حصاد لسنوات الدراسة بقسم التربٌة الفنٌة وعمل دؤوب من قبل السادة أعضاء هٌئة التدرٌس، وعبّر ا

رة المتحف لما تقدمه من تسهٌالت وخدمات لطلبة الكلٌة لتنفٌذ عن شكره وتقدٌره للطلبة والسادة المشرفٌن ،وقدّم كل الشكر والتقدٌر لمدٌ

المدٌر العام للمركز الثقافً األفرٌقً عن تطلعها لمزٌد من  –مشروعاتهم فً هذا المعلم السٌاحً الهام، ومن جانبها أعربت المهندسة اٌرٌنً 

فنٌة لطلبة الكلٌة لعرضها فً المركز الثقافً األفرٌقً الذي ٌعد واجهة التعاون بٌن الكلٌة والمركز مشٌرةً إلى ترحٌب إدارة المركز باألعمال ال

  .سٌاحٌة هامة بأسوان

 

 


