
 

  

  

 
 

 11/1/8112حتى  1/1/8112حصر إنجازات الدراسات العليا في الفترة من                              

 

 11/1/8112حتى  1/1/8112رسالة ماجستير ودكتوراه خالل الفترة من  82تم تسجيل عدد أوالً : 

 ( رسالة ماجستير في التخصصات اآلتية :25تم تسجيل عدد ) - 1

 

 رسالة ماجستير بقسم التربية الفنية .( 11عدد ) -1

 ( رسالة ماجستير بقسم التربية الموسيقية .7عدد ) -5

 ( رسالة ماجستير بقسم االقتصاد المنزلي .11عدد ) -3

 ( رسالة ماجستير بقسم العلوم التربوية والنفسية .8عدد ) -4

 ( رسالة ماجستير بقسم اإلعالم التربوي .8عدد ) -2

 تكنولوجيا التعليم .( رسالة ماجستير بقسم 6عدد ) -6

 

 ( رسالة دكتوراه في التخصصات اآلتية :65تم تسجيل عدد ) - 5

 

 ( رسالة دكتوراه بقسم التربية الفنية .2عدد ) -1

 ( رسالة دكتوراه بقسم التربية الموسيقية .1عدد ) -5

 ( رسالة دكتوراه بقسم االقتصاد المنزلي.11عدد ) -3

 ية والنفسية.( رسالة دكتوراه بقسم العلوم التربو5عدد ) -4

 ( رسالة دكتوراه بقسم اإلعالم التربوي.3عدد ) -2

 ( رسالة دكتوراه بقسم تكنولوجيا التعليم.2عدد ) -6

 

 31/3/5112حتى  1/1/5118رسالة ماجستير ودكتوراه خالل الفترة من  36: تم مناقشة عدد  اثاني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ( رسالة ماجستير في التخصصات اآلتية :55تم مناقشة عدد ) - 3

 ( رسالة ماجستير بقسم التربية الفنية .3عدد ) -1

 ( رسالة ماجستير بقسم االقتصاد المنزلي .2عدد ) -5

 العلوم التربوية والنفسية .( رسالة ماجستير بقسم 4عدد ) -3

 ( رسالة ماجستير بقسم اإلعالم التربوي .5عدد ) -4

 ( رسالة ماجستير بقسم تكنولوجيا التعليم .5عدد ) -2

 ( رسالة ماجستيربقسم التربية الموسيقية5عدد )  -6

7-  
 ( رسالة دكتوراه في التخصصات اآلتية :14تم مناقشة عدد ) - 4

 ة الفنية .( رسالة دكتوراه بقسم التربي5عدد ) -1

 ( رسالة دكتوراه بقسم االقتصاد المنزلي.4عدد ) -5

 ( رسالة دكتوراه بقسم تكنولوجيا التعليم.6عدد ) -3

 ( رسالة دكتوراه بقسم اإلعالم التربوى5عدد )  -4

 

 

 

م فمممي 5117/5118للعمممام الجمممامعي ( طمممالر دراسمممات عليممما مرحلمممة المممدبلوم الخممما  112تمممم تخمممري) عمممدد ) -2

 :التخصصات اآلتية

 ( طالب بقسم التربية الفنية.88) عدد -1

 ( طالب بقسم التربية الموسيقية.8عدد ) -8

Tanta university 
faculty of Specific Education 

Graduate Studies 

 جامعة طنطا

 ةكلية التربية النوعي

 الدراسات العليا



 

 ( طالب بقسم التربية االقتصاد المنزلي.18عدد ) -1

 ( طالب بقسم التربية العلوم التربوية والنفسية.12عدد ) -4

 ( طالب بقسم التربية اإلعالم التربوي.14عدد ) -5

 ( طالب بقسم التربية تكنولوجيا التعليم.11عدد ) -6

 

 :كالتالي  م 5112و5118لألعوام بالكلية ات العلميةعقد المؤتمرتم  -7

 

 12المؤتمر العلمي الدولى الخامس لكلية التربية النوعية جامعة طنطا بمدينة شرم الشيخ خالل الفترة من عقد  -

 ."التعليم النوعي ودوره في ابتكار مشروعات لتنمية وتطوير سيناء"م تحت عنوان 1122مارس  12 -

مةارس  2-6بمدينةة الرردقةة خةالل الفتةرة مةن لكليةة التربيةة النوعيةة جامعةة طن ةا  السادسقد المؤتمر العلمي الدولى ع-

 م تحت عنوان " الدراسات النوعية ودورها فى تنشيط السياحة لتنمية االقتصاد القومى" 8112

 

 إصدار المجلة العلمية النصف سنوية بالكلية:تم  - 7

 .وجارى إصدار العدد الثامن م8112للمجلة العلمية النصف سنوية وذلك خالل شهر يونيو  السابعإصدار العدد  -

 

خممارج جمروريممة مصممر العربيممة داخممل ومشمماركة ضعءممائ  يلممة التممدرية بالكليممة بممالمؤتمرات والنممدوات العلميممة  - 8

 :  كالتالي

 اسم البحث المدة مكان االنعقاد الجرة المنظمة العنوان الوظيفة االسم

إبرا يم محمد إبرا يم د/

 عجمي
  5112: 5112 ضلمانيا االتحادية ضلمانيا االتحادية مرمة علمية المدرس بقسم تكنولوجيا التعليم

 المدرس بقسم االقتصاد المنزلي د/دعاء ابراهيم قابيل

المؤتمر الدولى األول للجمعية 

المصرية لسالمة الرذاء بعنوان " 

 –صحة  –سالمة الرذاء .. علم 

 سلوك"

 مدينة شرم الشيخ مدينة شرم الشيخ
فبراير  12 -15

8112 
 بحث

د/ حمدى إسماعيل 1ا
 شعبان

كيل استاذ تكنولوجيا التعليم وو

ات كلية التربية النوعية للدراس

 العليا والبحوث جامعة طن ا

الدراسات النوعية ودورها فى 

تنشيط السياحة لتنمية االقتصاد 

 القومى"

 مدينة الرردفة

الرردفة مدينة  
مارس  2-6من 

 م 8112
 

أ.د/عادل جمال الدين 
 الهنداوي

 االقتصاد المنزلي
"التعليم النوعي ودوره في ابتكار 
 مشروعات لتنمية وت وير سيناء".

 مدينة شرم الشيخ مدينة شرم الشيخ
 12 - 12من 

 م1122مارس 
 

زأ.د/حسان رشيد عبد العزي   
 التربية الفنية

في ابتكار  "التعليم النوعي ودوره
 مشروعات لتنمية وت وير سيناء".

 مدينة شرم الشيخ مدينة شرم الشيخ
 81 - 81من 

 م8112مارس 
 

 أ.د/حمدي إسماعيل شعبان
 تكنولوجيا التعليم

"التعليم النوعي ودوره في ابتكار 
 مشروعات لتنمية وت وير سيناء".

 مدينة شرم الشيخ مدينة شرم الشيخ
 81 - 81من 

 م8112مارس 
 

أ.م.د/حسناء عبد العاطي 
 ال باخ

 تكنولوجيا التعليم
"التعليم النوعي ودوره في ابتكار 
 مشروعات لتنمية وت وير سيناء".

 مدينة شرم الشيخ مدينة شرم الشيخ
 81 - 81من 

 م8112مارس 
 

 أ.م.د/رحاب أحمد ع يه
 التربية الفنية

التعليم النوعي ودوره في ابتكار "

 سيناء".مشروعات لتنمية وت وير 
 مدينة شرم الشيخ مدينة شرم الشيخ

 81 - 81من 
  م8112مارس 

 أ.م.د/ميمنة محمد األباصيري

 االقتصاد المنزلي

التعليم النوعي ودوره في ابتكار "

وت وير  مشروعات لتنمية

 سيناء".

 مدينة شرم الشيخ مدينة شرم الشيخ

 53 - 51من 

 م8112 مارس
 

 د/منار محمود عودات
 نيةالتربية الف

"التعليم النوعي ودوره في ابتكار 
 مشروعات لتنمية وت وير سيناء".

 مدينة شرم الشيخ
 مدينة شرم الشيخ

 53 - 51من 

 م8112 مارس
 

 د/رنا عباس نافع
 االقتصاد المنزلي

"التعليم النوعي ودوره في ابتكار 
 مشروعات لتنمية وت وير سيناء".

 مدينة شرم الشيخ
 مدينة شرم الشيخ

 53 - 51من 

 م8112 مارس
 



 

 د/سمير حموده القمري
 التربية الموسيقية

"التعليم النوعي ودوره في ابتكار 
 مشروعات لتنمية وت وير سيناء".

 مدينة شرم الشيخ
 مدينة شرم الشيخ

 53 - 51من 

 م8112 مارس
 

 د/إيمان علي الشرقاوي
 التربية الفنية

"التعليم النوعي ودوره في ابتكار 
 وت وير سيناء".مشروعات لتنمية 

 مدينة شرم الشيخ
 مدينة شرم الشيخ

 53 - 51من 

 م8112 مارس
 

 أ/أمل رمضان الدباوي
 التربية الموسيقية

"التعليم النوعي ودوره في ابتكار 
 مشروعات لتنمية وت وير سيناء".

 مدينة شرم الشيخ
 مدينة شرم الشيخ

 53 - 51من 

 م8112 مارس
 

 أ/حنان طه إسماعيل فسيخ
 التربية الفنية

"التعليم النوعي ودوره في ابتكار 
 مشروعات لتنمية وت وير سيناء".

 مدينة شرم الشيخ
 مدينة شرم الشيخ

 53 - 51من 

 م8112 مارس
 

 أ/أحمد إبراهيم عبد الكافي
 تكنولوجيا التعليم

"التعليم النوعي ودوره في ابتكار 
 مشروعات لتنمية وت وير سيناء".

 مدينة شرم الشيخ
 دينة شرم الشيخم

 53 - 51من 

 م8112 مارس
 

 أ/نيرمين سعيد شلبي
 مدينة شرم الشيخ مشروعات لتنمية وت وير سيناء". تكنولوجيا التعليم

 مدينة شرم الشيخ
 53 - 51من 

 م8112 مارس
 

 أ/شيماء عبد النبي أبو عامر
 مدينة شرم الشيخ مشروعات لتنمية وت وير سيناء". اإلعالم التربوي

 شرم الشيخ مدينة
 53 - 51من 

 م8112 مارس
 

د / عادل جمال الدين 1ا
 الهنداوى

فرغ أستاذ  المالبس والنسيج المت

 بقسم االقتصاد المنزلى
الدراسات النوعية ودورها فى تنشيط 
 السياحة لتنمية االقتصاد القومى"

مارس  2-6من  مدينة الرردفة مدينة الرردفة

 م  8112
 

م أستاذ إدارة المنزل ورئيس قس د نجالء فاروق الحلبى1ا

 االقتصاد
الدراسات النوعية ودورها فى تنشيط 
 السياحة لتنمية االقتصاد القومى"

مارس  2-6من  مدينة الرردفة مدينة الرردفة

 م  8112
 

ة الفنيةأستاذ ال باعة بقسم التربي د/ رانيا عبدة اإلمام 1ا الدراسات النوعية ودورها فى تنشيط  
 مية االقتصاد القومى"السياحة لتن

مارس  2-6من  مدينة الرردفة مدينة الرردفة

 م  8112
 

م أستاذ الموسيقى العربية قس د/ اكرم محمد نمير1ا

 التربية الموسيقية
الدراسات النوعية ودورها فى تنشيط 
 السياحة لتنمية االقتصاد القومى"

مارس  2-6من  مدينة الرردفة مدينة الرردفة

 م  8112
 

 / حسناء عبد د1م1ا
 العاطى الطباخ

تكنولوجيا التعليم  استاذ

 المساعدوالقائم بأعمال رئييس

 قسم التكنولوجيا ا

الدراسات النوعية ودورها فى تنشيط 
 السياحة لتنمية االقتصاد القومى"

مارس  2-6من  مدينة الرردفة مدينة الرردفة

  م  8112

د/ رحاب احمد 1م1ا
 عطية 

بقسم  أستاذ ال باعة المساعد

 التربية

الدراسات النوعية ودورها فى تنشيط 

 السياحة لتنمية االقتصاد القومى"
 مدينة الرردفة

 مدينة الرردفة
مارس  2-6من 

 م  8112
 

د/ إيمان حامد 1م1ا
 محمود ربيع

 أستاذ مساعد بقسم االقتصاد

–ية المنزلى كلية التربية النوع

 جامعة طن ا

ط الدراسات النوعية ودورها فى تنشي

 السياحة لتنمية االقتصاد القومى"

مارس  2-6من  مدينة الرردفة مدينة الرردفة

  م  8112

د/ علياء رمضان 1م1ا
 عبد الفتاح

الم أستاذ مساعد ورئيس قسم اإلع

 التربوى جامعة طن ا

الدراسات النوعية ودورها فى تنشيط 

 السياحة لتنمية االقتصاد القومى"

مارس  2-6من  مدينة الرردفة مدينة الرردفة

 م 8112
 

لىالمدرس بقسم االقتصاد المنز د/ دعاء محمد قابيل الدراسات النوعية ودورها فى تنشيط  
 السياحة لتنمية االقتصاد القومى"

مارس  2-6من  مدينة الرردفة مدينة الرردفة
 م 8112

 

ى تنشيط الدراسات النوعية ودورها ف المدرس بقسم اإلعالم التربوى د/لبلبة فتحى خليفة 
 السياحة لتنمية االقتصاد القومى"

مارس  2-6من  مدينة الرردفة مدينة الرردفة

 م 8112
 

بيةالمدرس بقسم الموسيقى العر د/ هشام احمد حجازى الدراسات النوعية ودورها فى تنشيط  
 السياحة لتنمية االقتصاد القومى"

مارس  2-6من  مدينة الرردفة مدينة الرردفة

 م 8112
 

عليم المدرس بقسم تكنولوجيا الت راهيم محمد عجمىد/ اب

ة جامع–كلية التربية النوعية 

 طن ا

الدراسات النوعية ودورها فى تنشيط 
 السياحة لتنمية االقتصاد القومى"

مارس  2-6من  مدينة الرردفة مدينة الرردفة

  م 8112

عليم المدرس بقسم تكنولوجيا الت د/ محمد عصام سالم

ة جامع–نوعية كلية التربية ال

 طن ا

الدراسات النوعية ودورها فى تنشيط 
 السياحة لتنمية االقتصاد القومى"

مارس  2-6من  مدينة الرردفة مدينة الرردفة

  م 8112

مدرس مساعد بقسم تكنولوجيا التعليم  م/ إيمان شعبان عطية1م
 جامعة طنطا–كلية التربية النوعية 

الدراسات النوعية ودورها فى تنشيط 
 سياحة لتنمية االقتصاد القومى"ال

مارس  2-6من  مدينة الرردفة مدينة الرردفة

 م 8112
 

مدرس مساعد بقسم االقتصاد  م/ سحر أنيس الفخرانى1م
جامعة –المنزلى كلية التربية النوعية 

 طنطا

الدراسات النوعية ودورها فى تنشيط 
 السياحة لتنمية االقتصاد القومى"

مارس  2-6من  ردفةمدينة الر مدينة الرردفة

  م 8112

م/ رشا يسرى 1م
 الوشاحى

مدرس مساعد بقسم تكنولوجيا التعليم 
 جامعة طنطا–كلية التربية النوعية 

الدراسات النوعية ودورها فى تنشيط 

 السياحة لتنمية االقتصاد القومى"

مارس  2-6من  مدينة الرردفة مدينة الرردفة

 م 8112
 

م/ شروق إيهاب 1م
 الدسوقى

س مساعد بقسم التربية الفنية  مدر
 جامعة طنطا–كلية التربية النوعية 

الدراسات النوعية ودورها فى 
تنشيط السياحة لتنمية االقتصاد 

 القومى"

مارس  2-6من  مدينة الرردفة مدينة الرردفة
  م 8112

معيدة بقسم االقتصاد المنزلى كلية  م/ مريم ابراهيم الطحان
 نطاجامعة ط–التربية النوعية 

الدراسات النوعية ودورها فى 
تنشيط السياحة لتنمية االقتصاد 

 القومى"

مارس  2-6من  مدينة الرردفة مدينة الرردفة
  م 8112

معيدة بقسم التربية الموسيقية كلية  م/ سلمى اكرم محمد نمير
 جامعة طنطا–التربية النوعية 

الدراسات النوعية ودورها فى 
صاد تنشيط السياحة لتنمية االقت

 القومى"

مارس  2-6من  مدينة الرردفة مدينة الرردفة
  م  8112

الدراسات النوعية ودورها فى  معيدة بقسم اإلعالم التربوى م/ منة محمد الشيشينى
تنشيط السياحة لتنمية االقتصاد 

 القومى"

مارس  2-6من  مدينة الرردفة مدينة الرردفة
  م  8112



 

م/ محمد حرز الله 
 منصور

الدراسات النوعية ودورها فى  م العلوم التربوية والنفسيةمعيد بقس

تنشيط السياحة لتنمية االقتصاد 
 القومى"

مارس  2-6من  مدينة الرردفة مدينة الرردفة
  م  8112

الدراسات النوعية ودورها فى  معيد بقسم التربية الموسيقية م/ ميرنا يغقوب فيلييبس

تنشيط السياحة لتنمية االقتصاد 

 "القومى

مارس  2-6من  مدينة الرردفة مدينة الرردفة
  م  8112

 

  

 

 


