
 أوال : المشاركات المجتمعية :

 مبادرة "باٌدٌنا نجملها"الذي اطلمها الدكتور طارق رحمً محافظ الغربٌة ونائبة الدكتور احمد  فً اطار
عطا ، بهدف تجمٌل وتنظٌف شوارع المحافظة وتجمٌل األسوار والمٌادٌن، سعٌاً لتحسٌن المظهر العام 

ٌس جامعة طنطا للمحافظة، وإعالء مبدأ المشاركة، وذلن تحت رعاٌة االستاذ الدكتور /مجدي سبع ..رئ
واالستاذ الدكتور/ عماد عتمان نائب رئٌس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة واالستاذ 

 الدكتور /الرفاعى مبارن نائب رئٌس جامعة طنطا لشئون التعلٌم والطالب

عة الموافك ا .د/حمدي إسماعٌل شعبان .. عمٌد الكلٌة ٌوم الجم شاركت كلٌة التربٌة النوعٌة تحت رعاٌة
بطالبها من لسم التربٌة الفنٌة فً هذة المبادرة بتجمٌل سور باب جامعة طنطا حٌث لامت  41/41/1142

بعمل جدارٌة تجمٌلٌة علً السور واٌضا علً الكشن الكهربائً المحٌط بسور الجامعة وذلن تحت اشراف 
عمارة.. مدرس التصوٌر بمسم التربٌة  د /اٌمان الشرلاوي.. مدرس التصمٌم بمسم التربٌة الفنٌة ود/ شٌرٌن

واضاف ا.د/ حمدي شعبان عمٌد الكلٌة ان المشاركة فً هذة المبادرة واجب وطنً علً كل  نٌة ،الف
 .مواطن وسوف ٌستمر طالب الكلٌة فً تجمٌل وتزٌٌن المٌادٌن والشوارع بالمحافظة

 

 

 



  باٌدٌنا هنجملها"الذي اطلمها الدكتور طارق رحمً استكماال لمشاركة كلٌه التربٌة النوعٌة فى مبادرة"
محافظ الغربٌة ونائبة الدكتور احمد عطا بالتعاون مع جامعة طنطا ، بهدف تجمٌل وتنظٌف شوارع 

المحافظة وتجمٌل األسوار والمٌادٌن، وذلن تحت رعاٌة االستاذ الدكتور /مجدي سبع رئٌس جامعة طنطا 
ائب رئٌس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة واالستاذ واالستاذ الدكتور/ عماد عتمان ن

 الدكتور /الرفاعى مبارن نائب رئٌس جامعة طنطا لشئون التعلٌم والطالب

استكملت كلٌة التربٌة النوعٌة تحت رعاٌة االستاذ الدكتور /حمدي شعبان عمٌد كلٌة التربٌة النوعٌة 
 41/41/1142 ع كفر عصام ٌوم الثالثاء الموافكطنطا بشارالجدارٌات التجمٌلٌة لسور باب جامعة 

بطالبها من لسم التربٌة الفنٌة واٌضا علً الكشن الكهربائً المحٌط بسور الجامعة.وذلن تحت اشراف د 
/اٌمان الشرلاوي.. مدرس التصمٌم بمسم التربٌة الفنٌة ود/ شٌرٌن عمارة .. مدرس التصوٌر بمسم التربٌة 

 .الفنٌة
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  ًاستكماال لمشاركة كلٌه التربٌة النوعٌة فى مبادرة "باٌدٌنا نجملها"الذي اطلمها الدكتور طارق رحم

..محافظ الغربٌة مع جامعة طنطا ، بهدف تجمٌل وتنظٌف شوارع المحافظة وتجمٌل األسوار والمٌادٌن، 

تحت رعاٌة االستاذ الدكتور /مجدي سبع.. رئٌس جامعة طنطا واالستاذ الدكتور/ عماد عتمان  وذلن

..نائب رئٌس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة واالستاذ الدكتور /الرفاعى مبارن ..نائب 

 رئٌس جامعة طنطا لشئون التعلٌم والطالب

الجدارٌات التجمٌلٌة للكشن الكهربائً بشارع توت عنخ آمون فً استكملت كلٌة التربٌة النوعٌة عمل 

محٌط كلٌة التربٌة النوعٌة تحت رعاٌة االستاذ الدكتور /حمدي شعبان... عمٌد كلٌة التربٌة النوعٌة 

  ..بالتعاون مع رئاسة حً ثانً طنطا و جمعٌة نهضة مصر

البها من الفرلة الثانٌة والثالثة بمسم التربٌة وبط 4/2/2020,  3/2/2020ٌومً االثنٌن والثالثاء الموافك 

 الفنٌة وذلن تحت اشراف د /اٌمان الشرلاوي...مدرس التصمٌم بمسم التربٌة الفنٌة

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ثانيا : المناقشات العلمية :

  فً رحاب كلٌة التربٌة النوعٌة تمت منالشة رسالة الماجستٌر الخاصة بالباحثة / أمٌرة وحٌد عصام الدٌن

بعنوان " اإلفادة من الوحدات الخشبٌة  ٢١الساعه  21/12/2012.. من الخارج.ٌوم السبت الموافك 

  "جاهزة الصنع فً استحداث مشغولة خشبٌة

 .ولد حصلت الباحثة علً درجة الماجستٌر فً التربٌة النوعٌة لسم التربٌة الفنٌة تخصص أشغال الخشب

 

 جامعة طنطا تمت منالشة رسالة الدكتوراه الخاصة بالباحثة / ٌسرا مسعد  -فً رحاب كلٌة التربٌة النوعٌة

 ٢١الساعه   11/12/2012عبد الغفار فودة.. المدرس المساعد بمسم التربٌة الفنٌة ٌوم االربعاء الموافك 

لصخور كمدخل إلثراء التصمٌمات بعنوان. " المٌم التشكٌلٌة والجمالٌة آلثار الحركة التكتونٌة علً ا

 ".الزخرفٌة

ولد حصلت الباحثة علً درجة دكتوراه الفلسفة فً التربٌة النوعٌة لسم التربٌة الفنٌة تخصص التصمٌم 

 بتمدٌر ممتاز مع التوصٌة بطبع الرساله علً نفمة الجامعة وتداولها بٌن الجامعات

 

 

 

 



  للباحثة /جٌهان ابراهٌم  رسالة الماجستٌر بمسم التربٌة الفنٌةفً رحاب كلٌة التربٌة النوعٌة تمت منالشة
 ٢٢الساعه 1/41/1142السٌد عزب. ٌوم االحد الموافك 

بعنوان " جمالٌات العمارة االسالمٌة بالحرمٌن الشرٌفٌن إلثراء المشغولة المعدنٌة " وتكونت لجنة الحكم والمنالشة 
 : كالتالً

اشغال المعادن بمسم التربٌة الفنٌة والعمٌد السابك لكلٌة التربٌة النوعٌة جامعة طنطا ا.د/ السٌد دمحم مزروع .. استاذ 
ا.د/ زاهر أمٌن خٌري أٌوب .. استاذ أشغال المعادن بمسم التربٌة الفنٌة كلٌة التربٌة النوعٌة جامعة ، (ورئٌسا )مشرفا

بمسم التربٌة الفنٌة كلٌة التربٌة النوعٌة جامعة  ا.د/ منال فوزي الدٌب .. استاذ االشغال الفنٌة، (عٌن شمس. )منالشا
 ا(طنطا )منالش

ولد حصلت الباحثة علً درجة الماجستٌر فً التربٌة النوعٌة لسم التربٌة الفنٌة تخصص أشغال المعادن بتمدٌر 
 ممتاز

 

 
 

  النوعٌة. تمت منالشة رسالة الماجستٌر بمسم التربٌة الفنٌة للباحثة / مروة توفٌك فً رحاب كلٌة التربٌة

بعنوان " االستفادة من الرموز الكتابٌة  ٢١الساعه  21/11/2012شكري دمحم عمر. ٌوم الخمٌس الموافك 

  :لحضارة الماٌا الستحداث خزفٌات معاصرة" وكانت لجنة الحكم والمنالشة كاالتً

 (عبد العزٌز كامل .. استاذ الخزف بكلٌة الفنون التطبٌمٌة جامعة حلوان )منالشا ورئٌساا.د/ عمر  -

ا.د/ سعٌد عبد الغفار العنانً.. استاذ الخزف بمسم التربٌة الفنٌة ومدٌر مركز الخدمة العامة بكلٌة التربٌة  -

 .جامعة طنطا -النوعٌة 

لتربٌة الفنٌة ووكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع ا.د/ حسان رشٌد عبد العزٌز .. استاذ الخزف بمسم ا-

 .وتنمٌة البٌئة بكلٌة التربٌة النوعٌة جامعة طنطا

بتمدٌر  ٌة لسم التربٌة الفنٌة تخصص خزفولد حصلت الباحثة علً درجة الماجستٌر فً التربٌة النوع

 .ممتاز
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  شعبان عمٌد الكلٌة، وبمتابعة فً رحاب كلٌة التربٌة النوعٌة جامعة طنطا وتحت رعاٌة ا.د/ حمدي
 وإشراف ا.د/ رانٌا اإلمام وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث،

تمت مناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة بالباحثة / حنان طه اسماعٌل احمد فسٌخ المدرس المساعد بقسم 
" الفلسفة اللونٌة ظهرا،بعنوان  ١الساعة  22/7/2020التربٌة الفنٌة بالكلٌة ٌوم األربعاء الموافق 

 :وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من" للتأثٌرٌة الحدٌثة الستحداث معلقات طباعٌة حائطٌة
ا.د/ السٌد دمحم مزروع .. استاذ اشغال المعادن بقسم التربٌة الفنٌةوالعمٌد االسبق لكلٌة التربٌة النوعٌة 

 (جامعة طنطا. )مشرفا ورئٌسا
طباعة المنسوجات ووكٌل كلٌة الفنون التطبٌقٌة لشئون التعلٌم والطالب ا.د/ حنان علً عثمان .. استاذ 

 (جامعة بنها. )مناقشا
 (ا.د/ مها دمحم السٌد عامر .. استاذ طباعة المنسوجات كلٌة التربٌة النوعٌة جامعة طنطا )مشرفا

شئون الطالب ا.د/ منال دمحمي طه العدوي .. استاذ طباعة المنسوجات ووكٌل كلٌة التربٌة النوعٌة ل
 (جامعة الفٌوم )مناقشا

 
  فى رحاب كلٌة التربٌة النوعٌة جامعة طنطا وتحت رعاٌة أ.د حمدى شعبان عمٌد الكلٌة تم

ظهرا مناقشة رسالة الماجستٌر الخاصة بالباحثة / آٌة  ١١الساعه 22/8/2020األحد الموافق   الٌوم
مستوحاه من  خزفٌة من خالل تصمٌمات بعنوان " استحداث جدارٌات  سعد الدٌن حسن أحمد عٌد.

 :وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من أشعار فؤاد حداد"
أ.د/ سلوي أحمد محمود رشدي أستاذ الخزف المتفرغ بقسم التربٌة الفنٌة كلٌة التربٌة النوعٌة جامعة -

فنون ..استاذ الخزف وعمٌد كلٌة   أ.د/ حسان رشٌد عبد العزٌز -  عٌن شمس )مناقشا ورئٌسا(
أ.د/ سعٌد عبد الغفار العنانً استاذ الخزف بكلٌة التربٌة النوعٌة قسم )-تطبٌقٌة جامعة طنطا )مناقشا

وقد أوصت اللجنة بمنح الباحثة درجة الماجستٌر فً التربٌة )التربٌة الفنٌة جامعة طنطا )مشرفًا
 .النوعٌة قسم التربٌة الفنٌة تخصص الخزف بتقدٌر ممتاز

 

 معنا



 السيمنارات العلمية: ثالثاً: 
 

  للباحث /عبد الحى دمحم طلعت عبد الحى  11/44/1142عمد سٌمٌنار بمسم التربٌة الفنٌة ٌوم األحد الموافك
من الخارج بعنوان "دراسة المٌم التشكٌلٌة والتمنٌة للفخار الشعبى فى أمرٌكا الالتٌنٌة واإلستفادة منها فى 

وذلن لتسجٌله لدرجة دكتوراه الفلسفة فى التربٌة النوعٌة لسم إنتاج خزفٌات تحمل الطابع المصرى " 
 .التربٌة الفنٌة تخصص الخزف

 

 
 

 ظهرا للباحثةسلوي صبري  ٢الساعة  41/44/1142الفنٌة ٌوم األحدالموافك  سٌمناربمسم التربٌة عمد
الخارج بعنوان " العناصرالزخرفٌة العمانٌة واإلفادة منهافً إثراءالمشغولة الخشبٌة عامرعبدالحمٌد. من 

المعاصرة " وذلن لتسجٌلها لدرجة الدكتوراه فً التربٌة النوعٌة لسم التربٌة الفنٌة تخصص أشغال 
 .الخشب
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 ظهراللباحثة أمانً عبدالنبً  41الساعة  41/44/1142ٌوم األحدالموافك  سٌمناربمسم التربٌة الفنٌة مدع
السنبون . من الخارج بعنوان " اإلستفادة من العناصرالزخرفٌة الفرعونٌة لتحمٌك الخداع البصري فً 

لسم التربٌة الفنٌة النوعٌة  الماجستٌرفً التربٌة لدرجة التشكٌل الخزفً المعاصر " وذلن لتسجٌلها
 . تخصص الخزف

 

 
 

 ظم لسم التربٌة الفنٌة سٌمنار للباحثة / نٌفٌن أنور أحمد فؤاد من الخارج ٌوم األربعاء الموافك ن
بعنوان " اإلستفادة من النظم الشكلٌة والمٌم الجمالٌة لحركة الخوٌات  ظهرا  ٢الساعه   42/8/1111

وذلن استكماال للحصول علً درجة الماجستٌر فً التربٌة النوعٌة لسم التربٌة إلثراء التصمٌم الزخرفى "
 .الفنٌة تخصص تصمٌم
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