إنجازات قطاع الدراسات العليا بكلية التربية النوعية
أوال  :تم تسجيل عدد ( )251رسالة ماجستير في التخصصات اآلتية :
 -1عدد ( )95رسالة ماجستير بقسم التربية الفنية .
 -2عدد ( )11رسالة ماجستير بقسم التربية الموسيقية .
 -3عدد ( )11رسالة ماجستير بقسم االقتصاد المنزلي .
 -4عدد ( )23رسالة ماجستير بقسم العلوم التربوية والنفسية .
 -9عدد ( )23رسالة ماجستير بقسم اإلعالم التربوي .
 -6عدد ( )12رسالة ماجستير بقسم تكنولوجيا التعليم .
ثانيا ً  :تم تسجيل عدد ( )07رسالة دكتوراه في التخصصات اآلتية :
 -1عدد ( )5رسالة دكتوراه بقسم التربية الفنية .
 -2عدد ( )4رسالة دكتوراه بقسم التربية الموسيقية .
 -3عدد ( )21رسالة دكتوراه بقسم االقتصاد المنزلي.
 -4عدد ( )1رسالة دكتوراه بقسم العلوم التربوية والنفسية.
 -9عدد ( )1رسالة دكتوراه بقسم اإلعالم التربوي.
 -6عدد ( )14رسالة دكتوراه بقسم تكنولوجيا التعليم.
ثالثا ً  :تم مناقشة عدد ( )222رسالة ماجستير في التخصصات اآلتية :
 -1عدد ( )34رسالة ماجستير بقسم التربية الفنية .
 -2عدد ( )1رسالة ماجستير بقسم التربية الموسيقية .
 -3عدد ( )21رسالة ماجستير بقسم االقتصاد المنزلي .
 -4عدد ( )12رسالة ماجستير بقسم العلوم التربوية والنفسية .
 -9عدد ( )11رسالة ماجستير بقسم اإلعالم التربوي .
 -6عدد ( )11رسالة ماجستير بقسم تكنولوجيا التعليم .
رابعا ً  :تم مناقشة عدد ( )57رسالة دكتوراه في التخصصات اآلتية :
 -1عدد ( )9رسالة دكتوراه بقسم التربية الفنية .
 -2عدد ( )4رسالة دكتوراه بقسم التربية الموسيقية .
 -3عدد ( )5رسالة دكتوراه بقسم االقتصاد المنزلي.
 -4عدد ( )2رسالة ماجستير بقسم العلوم التربوية والنفسية .
 -9عدد ( )5رسالة دكتوراه بقسم اإلعالم التربوي.
 -6عدد ( )13رسالة دكتوراه بقسم تكنولوجيا التعليم.

خامس ااً :تاام تخاار ( عاادد ( )271ط ا د دراسااات عميااا مردمااة الاادبمو الخااا

لمعااا الجااامعي  1722/1720فااي

التخصصات اآلتية:
 -1عدد ( )21طالب بقسم التربية الفنية.
 -2عدد ( )2طالب بقسم التربية الموسيقية.
 -3عدد ( )11طالب بقسم التربية االقتصاد المنزلي.
 -4عدد ( )11طالب بقسم التربية العلوم التربوية والنفسية.
 -9عدد ( )34طالب بقسم التربية اإلعالم التربوي.
 -6عدد ( )11طالب بقسم التربية تكنولوجيا التعليم.

سادسا ً  :تم عقد المؤتمرات العممية بالكمية كاآلتي :
 عقد المؤتمر العلمي الدولى األول لكلية التربية النوعية جامعة طنطا خالل الفترة من  2 -1إبرينل 2014م تحنعنوا "الدراسا النوعية في ضوء تحديا المستقبل".
 عقد المؤتمر العلمي الدولى الثاني لكلية التربية النوعية جامعة طنطا خالل الفترة من  2 -1إبرينل 2015م تحنعنوا "الدراسا النوعية ودورها في بناء مصر جديدة".
 عقد المؤتمر العلمي الدولى الثالث لكلية التربية النوعية جامعة طنطا خالل الفترة من  7 -6إبرينل 2016م تحنعنوا "البحوث النوعية في ضوء آفاق التطوير".
 عقد المؤتمر العلمي الدولى الرابع لكلية التربينة النوعينة جامعنة طنطنا خنالل الفتنرة من  11 -12إبرينل 2017متح عنوا "الدراسا النوعية نحو إسهام إبداعي لتنمية اإلنتاج".
 عقد المؤتمر العلمي الدولى الخامس لكلية التربية النوعية جامعة طنطا بمديننة رنرم الرني خنالل الفتنرة من -21 21مارس 2012م تح عنوا "التعليم النوعي ودوره في ابتكار مرروعا لتنمية وتطوير سيناء".
سابعا ً  :تم إصدار المجمة العممية النصف سنو ة بالكمية كالتالي :
 إصدار العدد األول للمجلة العلمية النصف سنوية وذلك خالل شهر يونيو 2119م. إصدار العدد الثاني للمجلة العلمية النصف سنوية وذلك خالل شهر ديسمبر 2119م. إصدار العدد الثالث للمجلة العلمية النصف سنوية وذلك خالل شهر يونيو 2116م. إصدار العدد الرابع للمجلة العلمية النصف سنوية وذلك خالل شهر ديسمبر 2116م. إصدار العدد الخامس للمجلة العلمية النصف سنوية وذلك خالل شهر يونيو 2111م. إصدار العدد السادس للمجلة العلمية النصف سنوية وذلك خالل شهر ديسمبر 2111م. إصدار العدد السابع للمجلة العلمية النصف سنوية وذلك خالل شهر يونيو 2111م.ثامنا ً  :مشاركة أعضاء هيئة التدر س بالكمياة باالمؤتمرات والنادوات العممياة داخال وخاار جموور اة مصار العربياة
كالتالي :

االسم

الوظيفة

العنوان

الجوة المنظمة

مكان
االنعقاد

أ. .د/محمد عبد المطمب
جاد

أستاذ سيكولوجية
اإلبداع المساعد
بقسم العمو
التربو ة والنفسية

العولمة والتعميم العالي
والبحث العممي في الوطن
العربي

جامعة العمو
والتقنيات والطب

تونس

د/أ من مصطفى الفخراني

مدرس المكتبات
ونظم المعمومات
بقسم تكنولوجيا
التعميم

مؤتمر االتحاد العربي لممكتبات
والمعمومات الثالث والعشر ن
بعنوان "الحكومة والمجتمع
والتكامل في بناء المجتمعات
المعرفية العربية"

التعاون مع وزارة
الثقافة والفنون
والتراث القطر ة

الدودة -
قطر

17-22
نوفمبر
1721

أستاذ الخزف
المساعد بقسم
التربية الفنية
أستاذ المسرح
المساعد بقسم
اإلع التربوي
أستاذ المسرح
المساعد بقسم
اإلع التربوي

المؤتمر الدولي الثامن لمفن
العربي المعاصر (الفن في
زمن متغير)
مؤتمر بعنوان " قضا ا
التعميم فى ظل األلفية الثالثة
الواقع و المأمول"
مؤتمر بعنوان " قضا ا
التعميم فى ظل األلفية الثالثة
الواقع و المأمول"
مؤتمر بعنوان " قضا ا
التعميم فى ظل األلفية الثالثة
الواقع و المأمول"
مؤتمر بعنوان " قضا ا
التعميم فى ظل األلفية الثالثة
الواقع و المأمول"

كمية الفنون
الجميمة جامعة
اليرموك  -األردن
كمية التربية
النوعية بأشمون
جامعة المنوفية
كمية التربية
النوعية بأشمون
جامعة المنوفية
كمية التربية
النوعية بأشمون
جامعة المنوفية
كمية التربية
النوعية بأشمون
جامعة المنوفية

األردن

15-12
إبر ل عا
1722

اإلفادة من تقنية المير ا في
ابتكار مجموعة من الحمي –
دراسة تطبيقية

جامعة
المنوفية

 15ـ 12
مارس
1722

مستمع

جامعة
المنوفية

 15ـ 12
مارس
1722

مستمع

جامعة
المنوفية

 15ـ 12
مارس
1722

مستمع

جامعة
المنوفية

 15ـ 12
مارس
1722

مستمع

كمية التربية النوعية
بأشمون جامعة
المنوفية

جامعة
المنوفية

 15ـ 12
مارس
1722

مستمع

جامعة
المنوفية

 15ـ 12
مارس
1722

مستمع

أ. .د/أسماء محمد
العسيمي
أ. .د/عزة دسن الممط

أ. .د /ما سة عمى ز دان
د /طارق محمود
الشوربجى

المدرس بقسم
اإلع التربوي

د/عادل أمين شداد

المدرس بقسم
اإلع التربوي

د /هالة فوزى عبد الخالق

المدرس بقسم
اإلع التربوي

مؤتمر بعنوان " قضا ا التعميم
فى ظل األلفية الثالثة الواقع و
المأمول"

د/شير ن ج ل طنطاوى

المدرس بقسم
اإلع التربوي

مؤتمر بعنوان " قضا ا
التعميم فى ظل األلفية الثالثة
الواقع و المأمول"

كمية التربية
النوعية بأشمون
جامعة المنوفية

أ. .د /جيوان عزت
الشافعى

أستاذ مساعد بقسم
التربية الموسيقية

مؤتمر بعنوان "التكامل
المعرفى و تحد ات التقد "

جامعة االسكندر ة

جامعة
االسكندر ة

أ. .د /د نا عادل
المح وى

أستاذ مساعد بقسم
التربية الموسيقية

مؤتمر بعنوان "التكامل
المعرفى و تحد ات التقد "

جامعة االسكندر ة

جامعة
االسكندر ة

د/سوا أدمد ردمة المه

مدرس بقسم
التربية الموسيقية

مؤتمر بعنوان "التكامل
المعرفى و تحد ات التقد "

جامعة االسكندر ة

جامعة
االسكندر ة

د/محمد دممى مراد

مدرس بقسم
التربية الموسيقية

مؤتمر بعنوان "التكامل
المعرفى و تحد ات التقد "

جامعة االسكندر ة

جامعة
االسكندر ة

د/إ مان الجوهرى سميمان

مدرس بقسم
التربية الموسيقية

مؤتمر بعنوان "التكامل
المعرفى و تحد ات التقد "

جامعة االسكندر ة

جامعة
االسكندر ة

د /مر م دممى سعد

مدرس بقسم
التربية الموسيقية

مؤتمر بعنوان "التكامل
المعرفى و تحد ات التقد "

جامعة االسكندر ة

جامعة
االسكندر ة

أ .د/عادل جمال الد ن
الونداوى

أستاذ متفرغ بقسم
االقتصاد المنزلى

المؤتمر الدولى "لمتنمية
البشر ة و متطمبات سوق
العمل"

كمية االقتصاد
المنزلى جامعة
دموان

د/هدى عبد العز ز مطر

مدرس بقسم
التربية الفنية

مؤتمر بعنوان "جماليات
الفن فى عصر التكنولوجيا"

كمية التربية الفنية
 -جامعة دموان

كمية
االقتصاد
المنزلى
جامعة
دموان
كمية التربية
الفنية -
جامعة
دموان

المدة

اسم البحث

12-17
نوفمبر
عا
1777

العولمة (الفن والثقافة والوو ة)
الطر ق إلى المواطنة العولمية
بناء مكتبة رقمية قائمة عمى
تقنيات العالم االفتراضي وأثرها في
تطو ر المكتبات (فنيا ً واقتصاد اً)
دراسة تجر بية

12 -10
مارس
1722
12 -10
مارس
1722
12 -10
مارس
1722
12 -10
مارس
1722
12 -10
مارس
1722
12 -10
مارس
1722

مستمع
مستمع
مستمع
مستمع
مستمع
مستمع

 5ـ  0ما و
1722

ببحث

22 –22
إبر ل
1722

ببحث

د /وليد العشرى ابراهيم
عمى

المدرس بقسم
اإلع التربوي

المؤتمر الدولى السنوى
الثالث بعنوان "االع و
تحد ات التغيير فى المرادل
األنتقالية"

كمية االع جامعة
األهرا الكند ة

كمية
االع
جامعة
األهرا
الكند ة

17 -22
مارس
1722

ببحث

د /وليد العشرى ابراهيم
عمى

المدرس بقسم
اإلع التربوي

المؤتمر العممى الدولى
الثانى بعنوان "االع و

كمية االع جامعة
األزهر

كمية االع
جامعة
األزهر

22 -22
أبر ل
1722

ببحث

ثقافة التغيير"
المؤتمر العممي الرابع
بعنوان "التربية وبناء
اإلنسان في ظل التحو ت
الد مقراطية"

كمية التربية جامعة
المنوفية

كمية التربية
جامعة
المنوفية

27 –11
إبر ل
1722

مستمع

كمية التربيه
النوعيه – جامعة
المنصوره

كمية التربيه
النوعيه –
جامعة
المنصوره

2 -0
ما و
1722

ببحث

كمية
االقتصاد
المنزلى
جامعة
دموان

5ـ0
ما و
1722

ببحث

أ . .د/د نا عادل
المح وي

أستاذ مساعد بقسم
التربية الموسيقية

أ .د/عبد الوادد عطيه أبو
صالح

أستاذ النحت بقسم
التربية الفنية و وكيل
كمية التربية النوعية
لشئون التعميم
والط د

المؤتمر السنوى (العربى
التاسع – الدولى السادس)
بعنوان "التعميم النوعى وتنمية
االبداع فى مصر والعالم العربى
(رؤى واستراتيجيات)"

أ .د/عادل جمال الد ن
الونداوى

أستاذ متفرغ بقسم
االقتصاد المنزلى

المؤتمر الدولى "لمتنمية
البشر ة و متطمبات سوق
العمل"

كمية االقتصاد
المنزلى جامعة
دموان

أ. .د/هيا دمرداش دسين
الغزالي

أستاذ مساعد بقسم
االقتصاد المنزلي

مؤتمر جامعة دموان بعنوان
" التنمية البشر ة
ومتطمبات سوق العمل"

جامعة دموان

جامعة
دموان

د/فاطمة وصال محمد
سردان

المدرس بقسم
االقتصاد المنزلي

مؤتمر جامعة دموان بعنوان
" التنمية البشر ة
ومتطمبات سوق العمل"

جامعة دموان

جامعة
دموان

عبد الوادد عطية أبو
صالح

أستاذ النحت بقسم
التربية الفنية و وكيل
كمية التربية النوعية
لشئون التعميم
والط د

2 -5
ما و
1722
2 -5
ما و
1722

مستمع

ببحث

البرنام( التدر بي المميز
الثاني بمركز اليوبيل لمتميز
التربوي "مؤسسة الممك
دسين"

"مؤسسة الممك
دسين"

األردن

12-21
أغسطس
1722

د/شير ن ر اض
المنشاوي

المدرس بقسم
االقتصاد المنزلي

ورشة عمل بالتعاون مع UK
 Academyبعنوان "اإلعداد
والتخطيط واإلشراف عمى
المشار ع البحثية"

جامعة السودان
للعلوم
والتكنولوجيا

العاصمة
السودانية
الخرطوم

2-2
إبر ل
1725

إبراهيم محمد إبراهيم
عجمي

المدرس بقسم
تكنولوجيا التعميم

مومة عممية

ألمانيا االتحاد ة

ألمانيا
االتحاد ة

:1725
1721

د/أمل محمد كو مه

المدرس بقسم
االقتصاد المنزلي

جامعة السودان
للعلوم
والتكنولوجيا

العاصمة
السودانية
الخرطوم

2-2
إبر ل
1725

أ.م.د/هيام دمرداش
الغزالي

أستاذ مساعد بقسم
االقتصاد المنزلي

جامعة السودان
للعلوم
والتكنولوجيا

العاصمة
السودانية
الخرطوم

9-7
إبريل
5102

د/والء زين العابدين
المهر

المدرس بقسم
االقتصاد المنزلي

جامعة السودان
للعلوم
والتكنولوجيا

العاصمة
السودانية
الخرطوم

9-7
إبريل
5102

أمل إبراهيم حماده

المدرس بقسم
تكنولوجيا التعميم

كلية التربية جامعة
الباحة بالمملكة
العربية السعودية

المملكة
العربية
السعودية

– 05
 02إبريل
5102

بحث

أ.م.د/ميمنة محمد
األباصيرى هاشم

األستاذ المساعد
بقسم االقتصاد
المنزلي

جامعة المنصورة

جامعة
المنصورة

– 02
 01إبريل
5102

مستمع

د/والء زين العابدين
السيد المهر

المدرس بقسم
االقتصاد المنزلي

أ. .د/إ ر ني سمير
مسيحه

األستاذ المساعد
بقسم االقتصاد
المنزلي

ورشة عمل بالتعاون مع
 UK Academyبعنوان
"اإلعداد والتخطيط
واإلشراف عمى المشار ع
البحثية"
ورشة عمل بالتعاون مع
 UK Academyبعنوان
"معايير االعتماد وضبط
الجودة لمؤسسات التعليم
العالي"
ورشة عمل بالتعاون مع
 UK Academyبعنوان
"معايير االعتماد وضبط
الجودة لمؤسسات التعليم
العالي"
المؤتمر الدولي األول
بعنوان "التربية  ...آفاق
مستقبلية"
المؤتمر العممى المنعقد
بجامعة المنصورة بعنوان "
التعميم العالى النوعى فى
مصر والعالم العربى ودورة
فى تنمية المجتمع"

المؤتمر العممى المنعقد
بجامعة المنصورة بعنوان
" التعميم العالى النوعى
فى مصر والعالم العربى
ودورة فى تنمية المجتمع"
المؤتمر العممى الخامس
 Smartexالمنعقد بجامعة
كفر الشيخ بعنوان " مؤتمر
عالم الوندسة والفنون

جامعة المنصورة

جامعة كفر الشيخ

جامعة
المنصورة

جامعة
كفر
الشيخ

– 02
 01إبريل
5102

مستمع

– 52
52
نوفمبر
5102

مستمع

أ.د/آ ه محمد فوزي
لبشتين

األستاذ بقسم
االقتصاد المنزلي

د/نبيمة عبد الستار السيد

األستاذ المتفرغ
بقسم االقتصاد
المنزلي

أ. .د/هيا دمرداش
الغزالي
أ. .د/أسماء سامي عبد
العاطي سو مم

األستاذ المساعد
بقسم االقتصاد
المنزلي
األستاذ المساعد
بقسم االقتصاد
المنزلي

التطبيقية والعمو "
المؤتمر السنوي السابع
لممنظمة العربية لضمان
الجودة في التعميم بعنوان "
أثر الجودة واالعتماد في
التعميم"
المؤتمر السنوي السابع
لممنظمة العربية لضمان
الجودة في التعميم بعنوان "
أثر الجودة واالعتماد في
التعميم"
ورشة عمل بمركز التطو ر
بالتعاون مع الويئة األلمانية
لمتعاون الدولي ()DAAD
ورشة عمل بمركز التطو ر
بالتعاون مع الويئة األلمانية
لمتعاون الدولي ()DAAD
ورشة عمل بمركز التطو ر
بالتعاون مع الويئة األلمانية
لمتعاون الدولي ()DAAD
المؤتمر الدولي السادس
بكلية التربية الفنية جامعة
حلوان تحت عنوان "تعليم
الفنون ومتطلبات التغيير"

المنظمة العربية
لضمان الجودة

المنظمة
العربية
لضمان
الجودة

2–0
د سمبر
1725

مستمع

المنظمة العربية
لضمان الجودة

المنظمة
العربية
لضمان
الجودة

2–0
د سمبر
1725

مستمع

مركز التطو ر
جامعة طنطا

مركز
التطو ر
جامعة طنطا

 0نوفمبر
1725

مركز التطو ر
جامعة طنطا

مركز
التطو ر
جامعة طنطا

 0نوفمبر
1725

مركز التطو ر
جامعة طنطا

مركز
التطو ر
جامعة طنطا

 0نوفمبر
1725

كلية التربية الفنية
جامعة حلوان

كلية التربية
الفنية جامعة
حلوان

05 –01
إبريل
5101

بحث

كلية التربية الفنية
جامعة حلوان

كلية
التربية
الفنية
جامعة
حلوان

05 –01
إبريل
5101

مستمع

كلية االقتصاد
المنزلى جامعة
حلوان

كلية
االقتصاد
المنزلى
جامعة
حلوان

07-01
مايو
5101

مستمع

المركز القومى
للبحوث بالقاهرة

المركز
القومى
للبحوث
بالقاهرة

57-52
سبتمبر
5107

بحث

كلية
التربية
النوعية –
جامعة كفر
الشيخ

57-52
اكتوبر
5107

بحث

كلية االعالم
وفنون
االتصال
بجامعة
فاروس
باالسكندرية

21- 59
نوفمبر
5107

بحث

د /ميرال محمود بدران

المدرس بقسم
االقتصاد المنزلي

أ.د /حسن حسن طه

األستاذ بقسم
التربية الفنية

أ.د  /منال فوزي الديب

األستاذ بقسم
التربية الفنية

إيرينى سمير مسيحة

األستاذ المساعد
بقسم االقتصاد
المنزلى

ا. 7د /إ ر نى سمير
مسيحة

األستاذ المساعد
بقسم االقتصاد
المنزلى

د /شيرين رياض
المنشاوى

المدرس بقسم
االقتصاد المنزلي

المؤتمر العلمى الدولى األول
لكلية التربية النوعية – جامعة
كفر الشيخ تحت عنوان "
العلوم النوعية ودورها
التنموى وتحديات سوق
العمل"

كلية التربية
النوعية – جامعة
كفر الشيخ

أ.م.د/علياء عبد الفتاح
رمضان

األستاذ المساعد
بقسم اإلعالم
التربوي

المؤتمرالعلمى الثانى
بعنوان " االعالم وثقافة
التسامح "

كلية االعالم وفنون
االتصال بجامعة
فاروس
باالسكندرية

أ.د/اية محمد فوزى
لبشتين

األستاذ بقسم
االقتصاد المنزلي

د/والء ز ن العابد ن
المور

المدرس بقسم
االقتصاد المنزلي

أ.م.د /إيرينى سمير
مسيحة

األستاذ المساعد
بقسم االقتصاد

المؤتمر الدولي السادس
بكلية التربية الفنية جامعة
حلوان تحت عنوان "تعليم
الفنون ومتطلبات التغيير"
المؤتمر الدولى الرابع
بعنوان " تفعيل دور
االقتصاد المنزلى فى
المواطنة وتنمية المجتمع"
بالمؤتمر الدولى الثامن
لشعبة بحوث الصناعات
النسيجية بالمركز القومى
للبحوث بالقاهرة بعنوان "
الصناعات النسيجية الوضع
الراهن والتطورات
المستقبلية"

المؤتمر الدولى الثامن لشعبة
بحوث الصناعات النسيجية
المنعقد بالمركز القومى
للبحوث بالقاهرة بعنوان "
الصناعات النسيجية الوضع
الراهن والتطورات
المستقبلية"
المؤتمر العلمى الدولى األول
كلية التربية النوعية – جامعة
كفر الشيخ تحت عنوان "
العلوم النوعية ودورها
التنموى وتحديات سوق
العمل"
المؤتمر الدولى الخامس
العربي التاسع عشر لالقتصاد

المركز القومى
للبحوث بالقاهرة

المركز
القومى
للبحوث
بالقاهرة

57-52
سبتمبر
5107

بحث

كلية التربية
النوعية – جامعة
كفر الشيخ

كلية
التربية
النوعية –
جامعة كفر
الشيخ

57-52
اكتوبر
5107

بحث

كلية االقتصاد
المنزلي جامعة

كلية
االقتصاد

07 -01
أكتوبر

بحث

المنزلى

أ.م.د /هيام دمرداش
الغزالي

األستاذ المساعد
بقسم االقتصاد
المنزلى

د/والء ز ن العابد ن
المور

المدرس بقسم
االقتصاد المنزلي

د /رنا عباس سليمان
المهر

المدرس بقسم
االقتصاد المنزلي

أ.د /هيا دمرداش الغزالي

األستاذ المساعد
بقسم االقتصاد
المنزلى

د /عبير محمد المتولي

المدرس بقسم
االقتصاد المنزلي

د/دعاء ابراهيم قابيل

المدرس بقسم
االقتصاد المنزلي

المنزلي بكلية االقتصاد
المنزلي جامعة المنوفية
بعنوان " االقتصاد المنزلي في
خدمة وتنمية المجتمع والبيئة"
المؤتمر الدولى الخامس
العربي التاسع عشر لالقتصاد
المنزلي بكلية االقتصاد
المنزلي جامعة المنوفية
بعنوان " االقتصاد المنزلي في
خدمة وتنمية المجتمع والبيئة"
المؤتمر الدولى الثامن لشعبة
بحوث الصناعات النسيجية
بالمركز القومي للبحوث
بالقاهره تحت عنوان "
الصناعات النسيجية الوضع
الراهن والتطورات المستقبلية"
المؤتمر الدولى األول بكلية
التربية النوعية جامعة كفر
الشيخ المنعقد بشرم الشيخ
بعنوان " العلوم النوعية
ودورها التنموي وتحديات
سوق العمل"
المؤتمر الدولى األول بكلية
التربية النوعية جامعة جنوب
الوادي بعنوان " التربية
النوعية وجودة العمل
المجتمعي – رؤية مستحدثة"

المؤتمر الدولى األول بكلية
التربية النوعية جامعة كفر
الشيخ المنعقد بشرم الشيخ
بعنوان " العلوم النوعية
ودورها التنموي وتحديات
سوق العمل"
المؤتمر الدولى األول
لمجمعية المصر ة لس مة
الغذاء بعنوان " س مة
الغذاء  ..عمم – صحة –
سموك"

المنوفية

المنزلي
جامعة
المنوفية

5107

كلية االقتصاد
المنزلي جامعة
المنوفية

كلية
االقتصاد
المنزلي
جامعة
المنوفية

07 -01
أكتوبر
5107

بحث

المركز القومي
للبحوث بالقاهره

المركز
القومي
للبحوث
بالقاهره

57-52
سبتمبر
5107

بحثين

كلية التربية
النوعية جامعة
كفر الشيخ المنعقد
بشرم الشيخ

شرم
الشيخ

57 -52
أكتوبر
5107

بحث

كلية التربية
النوعية جامعة
جنوب الوادي

كلية
التربية
النوعية
جامعة
جنوب
الوادي

57 -52
نوفمبر
5107

بحث

كلية التربية
النوعية جامعة
كفر الشيخ المنعقد
بشرم الشيخ

شرم
الشيخ

57 -52
أكتوبر
5107

بحث

مد نة شر الشيخ

مد نة
شر
الشيخ

22 -25
فبرا ر
1722

بحث

