
 

 
 

 جامعة طنطا
 يةكلية التربية النوع

 قسم التربية الفنية         
                                                                               

 هم الدقيقهم بقسم التربية الفنية وتخصصيسماء السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونا 

 الحالة الوظيقية التخصص الدقيق التخصص العلمية الدرجة مــــــــــــــــاالس 

 قائم بالعمل أشغال المعادن التربية الفنية أستاذ  ا.د/ السيد محمد مزروع  .1

 قائم بالعمل النحت التربية الفنية أستاذ  ا.د/عبدالواحدعطيةعبدالواحد  .2

 قائم بالعمل الخزف التربية الفنية أستاذ .د/ حسان رشيد عبد العزيزا  .3

 قائم بالعمل أشغال الخشب التربية الفنية أستاذ  .د/ محمود السيد أحمدا  .4

 قائم بالعمل الخزف التربية الفنية أستاذ  ا.د/ سعيدعبدالغفارالعنانى  .5

 قائم بالعمل طباعة المنسوجات التربية الفنية أستاذ د/ مها محمد عا مرا.  .6

 قائم بالعمل أشغال فنية التربية الفنية أستاذ  منال فوزى الديبد / ا.  .7

 قائم بالعمل طباعة المنسوجات التربية الفنية أستاذ د / رانيا عبده أالماما.  .8

 قائم بالعمل التصميم التربية الفنية أستاذ حسن حسن طهد /ا.  .9

 ماجدة شوقى بطرس ا.م.د/  .10
مناهج وطرق تدريس  التربية الفنية متفرغأستاذ 

 تربية فنية

 قائم بالعمل

 قائم بالعمل النسيج التربية الفنية أستاذ مساعد مها على حسن الشيمى /ا.م.د  .11

 معار أشغال فنية التربية الفنية أستاذ مساعد نشريف ربيع عبد الرحم /ا.م.د  .12

 قائم بالعمل الخزف التربية الفنية أستاذ مساعد / أسماء محمد العسيلي ا.م.د  .13

 قائم بالعمل طباعه منسوجات التربية الفنية أستاذ مساعد / رحاب أحمد عطية ا.م .د  .14

 قائم بالعمل النسيج التربية الفنية أستاذ متفرغ   د/ محمد أحمد الجزار  .15

 قائم بالعمل التصميم التربية الفنية مدرس هدى عبدالعزيزمطر /د  .16

 معار التصميم التربية الفنية مدرس د / سمية محمد عيسى  .17

 بالعملقائم  الرسم والتصوير التربية الفنية مدرس د/أمانى أحمد حبيب  .18

 قائم بالعمل التصميم التربية الفنية مدرس د/ إيمان على الشرقاوى  .19

 قائم بالعمل الرسم  والتصوير  التربية الفنية مدرس د / مروة محمود سليمان  .20

 قائم بالعمل النسيج التربية الفنية مدرس / اسماء محمد خطاب د  .21

 قائم بالعمل أشغال المعادن التربية الفنية مدرس د/نشوى أحمد عبد الوهاب  .22

 قائم بالعمل أشغال فنية التربية الفنية مدرس د / منار محمود عودات  .23

 بالعملقائم  النسيج التربية الفنية مدرس د/عبير محمد المتولى  .24

 قائم بالعمل الرسم والتصوير التربية الفنية مدرس د/ منى حمدى الطبجى  .25

 قائم بالعمل النسيج التربية الفنية مدرس د/ رضوى إبراهيم زكريا  .26

 قائم بالعمل الرسم والتصوير التربية الفنية مدرس شيرين خميس عمارة /د  .27

 قائم بالعمل النحت التربية الفنية مدرس شيرين محمد عدلى د/  .28

 قائم بالعمل اشغال المعادن التربية الفنية مدرس د/ سالى سمير زيدان  .29

 قائم بالعمل الرسم والتصوير التربية الفنية م.مساعد م.م/ داليا حمدى سيف الدين  .30

 قائم باجازة خاصة الخزف التربية الفنية م.مساعد م.م/ شيماء يوسف الجبالى  .31

 قائم بالعمل النسيج التربية الفنية م.مساعد الششتاوىمنار احمد  /م.م  .32

 قائم بالعمل التصميم التربية الفنية م.مساعد م/ يسرا مسعد فودةم.  .33

 قائم بالعمل طباعة المنسوجات التربية الفنية م.مساعد م/حنان طه اسماعيلم.  .34

 قائم بالعمل المعادنأشغال  التربية الفنية م.مساعد م.م/ أمنيه رياض المنشاوى  .35

 قائم بالعمل أشغال الخشب التربية الفنية م.مساعد م/ نورهان صالح غيطم.  .36

 قائم بالعمل التصميم التربية الفنية م.مساعد م/ شروق ايهاب الدسوقى م.  .37

 قائم بالعمل طباعة المنسوجات التربية الفنية معيد اسماء حمادة مصطفى عوض/م  .38

39.  
م/ أسماء محمد أبو اليزيد 

 بسيونى 
 التربية الفنية معيد

 أشغال الخشب
 قائم بالعمل

 

 القسم       مجلس رئيس                                       

 مصطفى محمود السيدا.د/                                                                             
 



 

 

 


