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 السيد األستاذ الدكتور / محمود أحمد ذكى

 رئيس الجامعة
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 امعة طنطاجنبذة عن :ـ  
 

متتتط مطاتتتط العتتتا  الدراستتت  جامعتتتة طنطتتتا كانتتتل الاطتتتواى األشلتتتى  ن تتتا  

شقتتتتد تمهاتتتتل وتتتتذ  الاطتتتتواى طتتتت   ن تتتتا  كايتتتتة الطتتتت ،  تتتت   ، 2691/2691

شالزراعتتتة ب اتتت  ال تتتي ، حيتتت  بطنطتتتا  تتابعتتتل بان تتتا  كايتتتاى العاتتتو  شالت بيتتتة

شكانتتتتل  ، 2696/2691بتتتتدأى الدراستتتتة بيتتتتذ  ال ايتتتتاى طتتتت  العتتتتا  الجتتتتامع  

 ندرية".تتبط ط  تاك الم حاة "جامعة ا س 

التتتتذض ين تتتت    2691لعتتتتا   96صتتتتدر النتتتتانو  رقتتتت    2691شطتتتت  عتتتتا  

شيتتتتوالى تسستتتيس كايتتتاى أإتتت ر ت تتتا   لتتتى صتتت   جامعتتتة طنطتتتا" بان تتتا  "

 الجامعة. 

  بتتتتتد  الدراستتتتتة ب ايتتتتتاى التجتتتتتارة 2691/2699ط تتتتتيد العتتتتتا  الدراستتتتت  

 .شط  األسنا  شالصيدلة

بتتتتتدأى الدراستتتتتة ب ايتتتتتة ا دا ، شمتتتتتط بدايتتتتتة   2691/2699شطتتتتت  عتتتتتا  

  كانتتتتل بدايتتتتة الدراستتتتة ب ايتتتتة الت بيتتتتة ب اتتتت  2699/2691العتتتتا  الدراستتتت  

 ال ي . 

 بدأى الدراسة ب اية الحنوق.   2612/2611شط  عا  

بتتتتتدأى الدراستتتتتتة ب ايتتتتتة الت بيتتتتتة ال يا تتتتتتية   2611/2611شطتتتتت  عتتتتتا  

 اية التم يض حاليا". شالمعيد العال  لاتم يض "ك

بتتتتتتدأى الدراستتتتتتة ب ايتتتتتتة   2661/2662شمتتتتتتط بدايتتتتتتة العتتتتتتا  الدراستتتتتت  

 اليندسة. 

كمتتتا صتتتدر قتتت ار بان تتتا  كايتتتة لاطتتت  البيطتتت ض شبتتتدأى الدراستتتة بيتتتا طتتت  

  . 2662/2661العا  الجامع  

بتتتتتتدأى الدراستتتتتتة ب ايتتتتتتة   2661/2669شمتتتتتتط بدايتتتتتتة العتتتتتتا  الدراستتتتتت  

 بطنطا. الزراعة 

شطتتت ا ل ايتتتة ا دا  طتتت   ، 2661شقتتتد تتتت  اطتتتتتا  طتتت ا ل ايتتتة التجتتتارة عتتتا  

 شذلك با ا الجامعة ب ا  ال ي .   2661عا  
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دراستتتية لات بيتتتة ال يا تتتية تتتت   ن تتتا  طصتتتو    2669/2661شطتتت  عتتتا  

 ب ا  ال ي .

شصتتتتدر النتتتت ار الجميتتتتورض باصتتتتف طتتتت ا الجامعتتتتة ب اتتتت  ال تتتتي  كجامعتتتتة 

  .1119مستناة عا  

 

 العنوان البريدي:

 الغربية -طنطا  -ش الجيش 

 الموقع اإللكتروني:

web page: www.tanta.edu.eg 

 لالتصال:

                                                                                    40  /3333133تليفون: 

 3342033/404فاكس: 
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 :ـال ؤية 

جامعة طنطا م انتيا العامية شالتعايمية بين جامعاى أ  تتبوأ 

 العال  شت و  طى صدارة الجامعاى المص ية .

 

 

 

 :ـال سالة 

طى صدارة التصنيااى الدشلية من إال  طنطا ش ط جامعة 

متابعة شدراسة معايي  وذ  التصنيااى شالعمف عاى استياا  

 متطاباتيا .

 

 

 :ـ األودا  

   محايا .الجامعة عالميا شبتصنيف األرتنا 

 سين السمعة االكاديمية شالتوظياية لاجامعة .حت 

  جامعة طى  111الوصو  بجامعة طنطا ألط ف

 .جامعاى مص ية  1العال  شأط ف 

 . زيادة الدإف الصناعى شالبحهى لاجامعة 

  م اركة جامعة طنطا طى جميط التصنيااى الدشلية

 المميزة .

 يااى الدشلية من رطط ت تي  جامعة طنطا بالتصن

 الوحدة من تحايف شجمط شادإا  البياناى الالزمة لاتصنيف .إال  ما تنو  به 

   التعاش  مط كاطة قطاعاى شاداراى الجامعة من إال  تحديد منوماى رطط ت تبي

 الجامعة شتحديد االلياى شالاطط الالزمة لذلك .

 عة شطالبيا شإ يجييا ان ا  شتحدي  قواعد البياناى الالزمة لحص  بياناى الجام

شالتى تاد  عماية التحو  ال قمى الى جان  التصنيف الدشلى طى ناس الوقل .
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 أوال : النشأة : 

 3013الوزاري رقم  /قرار الجمهوري بالكفرع  لجامعه االسكندرية  3312تاريخ التأسيس: مايو 

 .3312/3313بدء الدراسة: تاريخ 

   البرامج التعليمية التي تمنحها المؤسسة التعليمية:ثانيا : 

  23/3/2443بتاريخ  3324طبقاً لالئحة التي تم الموافقة عليها بقرار وزارى رقم  .1
زارى بنظام الساعات المعتمدة بقرار و 3+1&  2+3برنامج بكالورويوس الطب والجراحة  .2

 . 30/3/2430بتاريخ  3304
بتاريخ  0403بنظام النقاط المعتمدة بقرار وزارى  2+3برنامج بكالوريوس الطب والجراحة  .3

0/3/2433.  
 

 عدد المقررات لكل برنامج اسم البرنامج التعليمي م

 20 بكالوريوس طب والجراحة 3

2 
بكالوريوس الطب و الجراحة بنظام النقاط 

 30 المعتمدة )خمس سنوات(

3 
بكالوريوس الطب و الجراحة القائم على 

(3+1الجدارات بنظام الساعات المعتمدة )  12 

0 
القائم على  بكالوريوس الطب و الجراحة

(2+3الجدارات بنظام الساعات المعتمدة )  12 

 : مدة الدراسة بالبرامج 
 ( 2443)الئحة  ست سنوات + عام إمتياز .1
)بكالوريوس الطب و الجراحة القائم على الجدارات بنظام الساعات  1+3&  3+2 .2

 المعتمدة(
 بنظام النقاط المعتمدة(  2+3)برنامج بكالوريوس الطب والجراحة  3+2 .3

 خمس مستويات  :(  عدد مستويات البرنامج )في نظام الساعات المعتمدة 

 ة التي طبقاً لالئح(:دراسات عليا لبرامج التعليمية التي تمنحها المؤسسة التعليمية ) ا

 3033 رقم الوزارى بالقرار والمعتمدة 2433 اكتوبر 33تم الموافقة عليها بتاريخ 

 عدد المقررات لكل برنامج اسم البرنامج التعليمي م

 دبلوم

 0 دبلوم الميكروبيولوجي الطبية والمناعة  .1

 0 دبلوم الطب الشرعي والسموم اإلكلينكية  .2

 1 دبلوم السموم اإلكلينكية  .3

 1 دبلوم الصحة العامة وطب المجتمع  .4

 كلية الطب
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 عدد المقررات لكل برنامج اسم البرنامج التعليمي م

 1 دبلوم طب الصناعات والصحة المهنية  .5

 3 دبلوم طب وجراحة العين  .6

 3 دبلوم األذن واألنف والحنجرة  .7

 3 دبلوم طب األطفال  .8

 1 دبلوم الباطنة العامة  .9

 0 دبلوم امراض الصدر  .11

 0 دبلوم امراض القلب واالوعية الدموية  .11

 0 دبلوم المناطق الحارة والحميات  .12

 1 دبلوم االمراض الجلدية والتناسلية  .13

واالعصاب والطب النفسيدبلوم طب المخ   .14  0 

 1 دبلوم االشعة التشخيصية  .15

 3 دبلوم عالج االورام والطب النووي  .16

 1 دبلوم الطب الطبيعي والروماتيزم والتاهيل  .17

 3 دبلوم التوليد وأمراض النساء  .18

 1 دبلوم الجراحة العامة  .19

 1 دبلوم المسالك البولية والتناسلية  .21

 1 دبلوم جراحة العظام  .21

التخدير والعناية المركزة الجراحيةدبلوم   .22  1 

 ماجستير

 0 ماجستير علم التشريح واالجنة  .1

 3 ماجستير الفسيولوجيا الطبية  .2

 1 ماجستير الهستولوجي  .3

 1 ماجستير الكيمياء الحيوية الطبية  .4

 1 ماجستير الباثولوجيا  .5

 3 ماجستير الفارماكولوجيا الطبية  .6

الطبية والمناعةماجستير الميكروبيولوجيا   .7  1 

 3 ماجستير الطفيليات الطبية  .8

 3 ماجستير الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية  .9

 3 ماجستير السموم اإلكلينكية  .11

 3 ماجستير الصحة العامة وطب المجتمع  .11

 3 ماجستير طب الصناعات والصحة المهنية  .12

 1 ماجستير طب العائلة  .13

 3 ماجستير طب وجراحة العين  .14

 3 ماجستير اإلذن واألنف والحنجرة  .15

 34 ماجستير السمعيات  .16
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 عدد المقررات لكل برنامج اسم البرنامج التعليمي م

 34 ماجستير امراض التخاطب  .17

 3 ماجستير طب االطفال  .18

 3 ماجستير الباطنة العامة  .19

 3 ماجستير امراض الصدر  .21

 3 ماجستير امراض القلب واالوعية الدموية  .21

 3 ماجستير طب المناطق الحارة والحميات  .22

الجلدية والتناسليةماجستير االمراض   .23  3 

 3 ماجستير طب المخ واالعصاب والطب النفسي  .24

 0 ماجستير االشعة التشخيصية  .25

 3 ماجستير عالج االورام والطب النووي  .26

 3 ماجستير الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل  .27

 1 ماجستير الباثولوجيا اإلكلينكية والكيميائية  .28

 0 ماجستير امراض الدم  .29

علم بنك الدمماجستير   .31  0 

 3 ماجستير التوليد وامراض النساء  .31

 3 ماجستير الجراحة العامة  .32

 3 ماجستير جراحة المسالك البولية والتناسلية  .33

 3 ماجستير جراحة العظام  .34

 3 ماجستير جراحة القلب والصدر  .35

 3 ماجستير المخ واالعصاب  .36

 1 ماجستير طب الطوري واالصابات  .37

والعناية المركزة الجراحيةماجستير التخدير   .38  3 

 دكتوراة

 3 دكتوراة علم التشريح واالجنة  .1

 3 دكتوراة الفسيولوجيا الطبية  .2

 3 دكتوراة الهستولوجي  .3

 3 دكتوراة الكيمياء الحيوية الطبية  .4

 3 دكتوراة الباثولوجيا  .5

 3 دكتوراة الفارماكولوجيا الطبية  .6

والمناعةدكتوراة الميكروبيولوجيا الطبية   .7  3 

 34 دكتوراة الطفيليات الطبية  .8

 3 دكتوراة الطب الشرعي والسموم اإلكلينكية  .9

 3 دكتوراة السموم اإلكينكية  .11
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 عدد المقررات لكل برنامج اسم البرنامج التعليمي م

 3 دكتوراة الصحة العامة وطب المجتمع  .11

 3 دكتوراة طب الصناعات والصحة المهنية  .12

 34 دكتوراة طب وجراحة العين  .13

 3 دكتوراة األذن واألنف والحنجرة  .14

 34 دكتورة السمعيات  .15

 3 دكتوراة طب االطفال  .16

 3 دكتوراة الباطنة العامة  .17

 3 دكتوراة امراض الصدر  .18

 3 دكتوارة امراض القلب واالوعية الدموية  .19

 3 دكتوراة طب المناطق الحارة والحميات  .21

 3 دكتوراة االمراض الجلدية والتناسلية  .21

 3 دكتوراة طب المخ واالعصاب  .22

النفسيدكتوراة الطب   .23  3 

 3 دكتوراة األشعة التشخيصية  .24

 3 دكتوراة عالج االورام والطب النووي  .25

 3 دكتوراة الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل  .26

 3 دكتوراة الباثولوجيا اإلكلينكية والكيميائية  .27

 3 دكتوراة امراض الدم  .28

 3 دكتوراة التوليد وامراض النساء  .29

 3 دكتوراة الجراحة العامة  .31

 3 دكتوراة جراحة التجميل  .31

 3 دكتوراة جراحة االطفال  .32

 3 دكتوراة االوعية الدموية  .33

 3 دكتوراة جراحة المسالك البولية والتناسلية  .34

 3 دكتوراة جراحة العظام  .35

 3 دكتوراة جراحة المخ واالعصاب  .36

 3 دكتوراة جراحة القلب والصدر  .37

 3 دكتوراة طب الطوارئ واالصابات  .38

التخدير والعناية المركزة والجراحيةدكتوراة   .39  3 

33إجمالي عدد البرامج =  
إجمالي عدد المقررات )الغير 

011مكررة( =   

 

 :  مدة الدراسة:  ثالثا

 (2443ست سنوات + عام امتياز  )الئحة 

 (2433خمس سنوات + عامين امتياز )الئحة 
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 رابعا : لغة الدراسة : 

 اإلنجليزية 

 خامسا : األقسام : 

  جدول(:قائمة بأسماء األقسام العلمية بالمؤسسة التعليمية( 
 قسم جراحة المسالك البولية -2 قسم الكيمياء الحيوية الطبية -1

قسم الميكروبيولوجيا الطبية  -3
 والمناعة

 قسم جراحة العظام -4

 قسم طب العين وجراحتها -6 قسم الباثولوجيا  -5

 قسم طب األطفال -8 قسم الطفيليات -7

 قسم طب المناطق الحارة والحميات -11 قسم الطب الشرعى والسموم  -9

 قسم األشعة التشخيصية والتصوير الطبى -12 قسم الصحة العامة وطب المجتمع -11

 قسم جراحة المخ واألعصاب -14 قسم الفارماكولوجيا الطبية -13

 قسم الباثولوجيا اإلكلينيكية -16 قسم الهستولوجيا -15

 والتناسليةقسم األمراض الجلدية  -18 قسم الفسيولوجيا -17

 قسم عالج األورام باإلشعاع -21 قسم التشريح األدمى واألجنة -19

 قسم األمراض الصدرية -22 قسم الجراحة العامة -21

 قسم طب القلب واألوعية الدموية -24 قسم الباطنة العامة -23

قسم التخدير والعناية المركزة  -25
 الجراحية

 قسم عالج األورام باإلشعاع -26

 قسم جراحة القلب والصدر  -28 قسم النساء وأمراض التوليد -27

 قسم الطب الطبيعي والتاهيل -31 قسم األذن واألنف والحنجرة -29

 طب الطوارئ واإلصابات -32 جراحة التجميل واإلصالح -31

 التعليم الطبى -34 جراحة القلب واالوعية -33

 

 :   العنوان البريدى

 كلية الطب  –جامعة طنطا   –طنطا 

 الموقع اإللكترونى :

https://med.tanta.edu.eg/ 

 :   لإلتصال

 +2 404 3330300رقم التليفون : 
 +2 404 3040030فاكــس: 

 33320الرمز البريدي:
  dean@med.tanta.edu.eg :البــريد اإللكتــروني

  

https://med.tanta.edu.eg/
mailto:dean@med.tanta.edu.eg
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 بمرحلة البكالوريوس ) ذكور واناث (بيان باعداد الطالب المقيدين بكلية الطب 

 2423/2422للعام الجامعى 

 

 بكلية الطب بمرحلة البكالوريوس ) ذكور واناث ( الخريجيينبيان باعداد الطالب 

 2424/2423للعام الجامعى 

 

 ) ذكور واناث ( دراسات عليابيان باعداد الطالب المقيدين بكلية الطب 

 2423/2422للعام الجامعى 
 

 

جملةطالبةطالب طالبةطالب طالبةطالب 

20313230310323343433301030كلية الطب

1303303332233233البرنامج الدولى لطب الجدارات

20333343023303324230011103إجمالى عام كلية الطب

الكلية

توزيع الطالب المقيدين
جملة الطالب المقيدين

وافدينمصريين

جملةطالبةطالب طالبةطالب طالبةطالب 

330033330033333كلية الطب 

الكلية

توزيع الطالب الخريجين
جملة الطالب الخريجين

دور ثانىدور أول 

 البيان

جملةانثىذكرجملةانثىذكرجملةانثىذكرجملةانثىذكرجملةانثىذكرجملةانثىذكرالكليــــــــة

3112034443032343334441334333224312332الطــــــــــــــب

444444130444343033وافـــــــــــدين

3112034443002333334441034330220313334إجمالى بالوافدين

اإلجماليدكتوراةتمهيدى دكتوراة ماجستيردبلوم  تمهيدى ماجستير



   

 14 اعداد : االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

 

 

 

 ) ذكور واناث ( على الدراسات العليا بكلية الطب الحاصلينبيان باعداد الطالب 

 2424/2423للعام الجامعى 

 

 

 ) ذكور واناث ( بكلية الطب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لهابيان باعداد 

 2423/2422للعام الجامعى 

 

 

 

 

 

 

 

 البيان

جملةانثيذكرجملةانثيذكرجملةانثيذكرجملةانثيذكرجملةانثيذكرجملةانثيذكرالكليــــــــة

3433333444334214304444230310301333333الطــــــــــــــب

وافدين

3433333444334214304444230310301333333إجمالى بالوافدين

اإلجماليدكتوراةتمهيدى دكتوراةماجستيرتمهيدى ماجستيردبلوم 

جملةأنثىذكرجملةأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرجملةأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

20913925012214216617724327764867715158224543613123258559817112512742399

كلية الطب

البيان

معاونى أعضاء هيئة التدريسأعضاء هيئة التدريس

اإلجمالـــــــى

أستاذ
أستاذ  

متفرغ

أستاذ 

مساعد

أستاذ 

مساعد 

متفرغ

مــدرس
مدرس 

متفرغ
جملـــة

مدرس 

مساعد
جملــةمعـيـــد



   

 15 اعداد : االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

 

   

  

   

  

 أوائل الخريجيين 



   

 16 اعداد : االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

 

 

 

  



   

 17 اعداد : االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

 

 

 

 

 شالً: الن سةأ

التجارة   ،    ت  تحوياه  لى كاية2619ا  نواتيا المعيد العال  التجارض الذض ت  تسسيسه عا  ك

 ، 91/2699 ، شقد بدأى الدراسة بيا ط  العا  الجامع  2691لسنة  2196بالن ار الجميورض رق  

  .2661/2669كما بدأى الدراسة ب عبة الاغة ا نجايزية ط  العا  الجامع  

 انياً: الدرجاى العامية 

 منح الجامعة بنا  عاى طا  ال اية الدرجاى العامية ا تية:ت

 * درجة الب الوريوس ط  التجارة من  حدر ال ع  ا تية:

 ا حصا  التطبين . -االقتصاد  - دارة األعما   -لمحاسبة ا

 الب الوريوس ط  التجارة بالاغة ا نجايزية ط   حدر ال ع  السابنة. درجة* 

  دباو  الدراساى العايا ط  أحد التاصصاى ا تية:* 

 -ت اليف  - حصا  تطبين   -محاسبة   يبية  -محاسبة ح ومية شقومية  -حاسبة مالية شم اجعة م

ية دراساى مص ط -تنمية شتاطيط اقتصادض  -تسمين  -حساباى عامية  -بحوث العماياى  - حصا  س ان  

 دارة  -تسويق  - دارة عامة  - دارة مالية  - دارة األعما   -اقتصادياى الم  شا شدراسة الجدشر  -

 نظ    يبية. -مالية عامة  -المست اياى 

 حد التاصصاى الت  تمنح طييا درجة الب الوريوس.أدرجة الماجستي  ط  * 

 درجة الدكتورا  ط  أحد التاصصاى الت  تمنح طييا درجة الماجستي .* 

 الهاً: مدة الدراسة 

 أربط سنواى لنيف درجة الب الوريوس ط  التجارة. -

 طبق ال اية نظا  االنتسا  الموجه ط  جميط أقساميا ماعدا قس  الاغة ا نجايزية.ت -

 ابعاً: لغة الدراسةر

  .2661/2669جايزية ط  العا  الجامع  نلاغة الع بية شقد ت   ن ا  قس  لادراسة بالاغة ا ا

 امساً: األقسا إ

 المحاسبةـــ    دارة األعما ــ   ا حصا  شال يا ةـــ   االقتصاد شالمالية العامة

 ادساً: الوحداى ذاى الطابط الااصس

 م كز الادمة العامة.ــــ   م كز الحسا  العام ــ    م كز تعاي  الاغاى األجنبية

 12121ال ق  الب يدض:  -كاية التجارة  –ش سعيد  –طنطا ـ العنوا  الب يدض:

 ـ: الموقط ا ل ت شن 

www.tantait.comweb page:   

 1129119/191طاكس:  1129921/191تاياو :  ـلالتصا :

  com.dean@tu.edu.egmail: -e الب يد ا ل ت شن :

 

 كلية التجارة

http://www.tantait.com/
mailto:com.dean@tu.edu.eg


   

 18 اعداد : االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

 

 

 بمرحلة البكالوريوس ) ذكور واناث ( التجارةبيان باعداد الطالب المقيدين بكلية 

 2423/2422للعام الجامعى 

 

 

 بمرحلة البكالوريوس ) ذكور واناث ( التجارةبكلية  الخريجيينبيان باعداد الطالب 

 2424/2423للعام الجامعى 
 

 

  

جملةطالبةطالب طالبةطالب طالبةطالب 

تجارة )انتظام (  13433133230133431023002كلية ال

تجارة ) انتساب (  3404303433340330330032كلية ال

3033314332303131343311تجارة  ) لغة(

BIS    332032333332332332303  تجارة

300311300311333برنامج محاسبة وتمويل

تجارة 32300330023032142333023331إجمالى عام كلية ال

الكلية

توزيع الطالب المقيدين
جملة الطالب المقيدين

وافدينمصريين

جملةطالبةطالب طالبةطالب طالبةطالب 

تجارة  )إنتظام ( 303434020023331034132323كلية ال

تجارة  )إنتساب( 00023003333332103433كلية ال

تجارة  ) لغة( 2332033031233213333كلية ال

BIS243243243223241020

3433300233230324330333444إجمالى التجارة

الكلية

خريجين توزيع الطالب ال
خريجين جملة الطالب ال

دور ثانىدور أول 



   

 19 اعداد : االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

 

 

 

 ) ذكور واناث ( تعليم مفتوح التجارةبيان باعداد الطالب المقيدين بكلية 

 2423/2422للعام الجامعى 

 

 

 

 ) ذكور واناث ( عليادراسات  التجارةبيان باعداد الطالب المقيدين بكلية 

 2423/2422للعام الجامعى 
 

  

اإلجمالــىالرابعـــةالثالثــةالثانيــــةاألولــى

جملهباقمستجدجملهباقمستجدجملهباقمستجدجملهباقمستجدجملهباقمستجد

441232342330231      طالب

44343040343 طالبة

444444332333243203203جملة

بيان الطالب المقيدين بكلية التجارة تعليم المفتوح بجامعة طنطا  فى العام الجامعى 2422/2423

الفرقه

الشعبه

التجارة 

 البيان

جملةانثىذكرجملةانثىذكرجملةانثىذكرجملةانثىذكرجملةانثىذكرجملةانثىذكرالكليــــــــة

22430333333330313233300323323222303321301042 التجــــــارة

444433444343444332وافـــــــــــدين

22430333333333311233300333321222303320300040إجمالى بالوافدين

اإلجماليدكتوراةتمهيدى دكتوراةماجستيرتمهيدى ماجستيردبلوم 



   

 21 اعداد : االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

 

 

 

 ) ذكور واناث (الحاصلين على الدراسات العليا بكلية التجارةبيان باعداد الطالب 

 2424/2423للعام الجامعى 
 

  

 

) ذكور واناث ( أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التجارةبيان باعداد   

 2423/2422للعام الجامعى 
 

 

  

  

جملةأنثىذكرجملةأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرجملةأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

15619413131212725969555150283823335171122146126272

 كلية التجارة

معاونى أعضاء هيئة التدريسأعضاء هيئة التدريس

اإلجمالـــــــى
أستاذ

أستاذ  

متفرغ

أستاذ 

مساعد

أستاذ 

مساعد 

متفرغ

مــدرس
مدرس 

متفرغ
جملـــة

مدرس 

مساعد
معـيـــد

البيان
جملــة

 البيان

جملةانثيذكرجملةانثيذكرجملةانثيذكرجملةانثيذكرجملةانثيذكرجملةانثيذكرالكليــــــــة

3243423433300333333303333324233كلية تجارة 

343وافدين

32434234333003333331034333324233إجمالى بالوافدين

اإلجماليدكتوراةتمهيدى دكتوراةماجستيرتمهيدى ماجستيردبلوم 



   

 21 اعداد : االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

 

 أوائل الخريجيين 



   

 22 اعداد : االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

  

 

 

 

      
 

 

  



   

 23 اعداد : االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

 

 

 

 شالً: الن سةأ

ط  العا   بيا ، شقد بدأى الدراسة 2696لسنة  2111ن ئل بالن ار الجميورض رق  أ

  ، شتعد  ان  أقد  كاياى الجامعة من حي  ا ن ا .2696/2691مع  الجا

 انياً: الدرجاى العامية 

 منح الجامعة بنا  عاى طا  ال اية الدرجاى العامية ا تية:ت

 * درجة الب الوريوس ط  العاو  شالت بية ط   حدر ال ع  ا تية:

  العاو  البيولوجية شالجيولوجية. -الايزيا  شال يميا   -يا ياى  ال

 درجة الب الوريوس ط  الطاولة شالت بية شعبة رياض األطاا .* 

 درجة الب الوريوس ط  العاو  شالت بية شعبة تعاي  أساس  ط  أحد التاصصاى ا تية:* 

 العاو . -يا ياى  ال

 التعاي  التجارض. ةط  العاو  شالت بية شعب * درجة الب الوريوس

 رجة الب الوريوس ط  العاو  شالت بية شعبة التعاي  الزراع .د* 

 درجة الايسانس ط  ا دا  شالت بية ط   حدر ال ع  ا تية:* 

لااساة ا -التاري   -الاغة الا نسية  -الاغة ا نجايزية  -الاغة الع بية شالدراساى ا سالمية 

 عا  الناس. -طيا االجغ  -شاالجتماا 

 درجة الايسانس ط  ا دا  شالت بية شعبة تعاي  أساس  ط  أحد التاصصاى ا تية:* 

 المواد االجتماعية. –الاغة ا نجايزية -لاغة الع بية ا

 * الدباو  العامة ط  الت بية.

 الدباو  المينية ط  الت بية ط  أحد ط شا التاصصاى ا تية:* 

اي  تع –ا رشاد الناس   –شرياض األطاا   ةالح ان -الت بية الااصة  -دارة المدرسية ا 

س  النياس النا –ت نولوجيا التعاي   –التاطيط الت بوض شاقتصادياى التعاي   –ال بار 

تاطيط شتطوي   –تدريس  حدر المواد األكاديمية  –عا  الناس المدرس   –شالت بوض 

 المناوج.

 الدباو  الااصة ط  الت بية.* 

 درجة الماجستي  ط  الت بية من أحد األقسا  الت بوية بال اية.* 

 درجة دكتورا  الااساة ط  الت بية ط  أحد التاصصاى الت  تمنح طييا درجة الماجستي .* 

 كلية التربية



   

 24 اعداد : االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

 

 

 الهاً: مدة الدراسة 

 سانس شدرجة الب الوريوس.ربط سنواى لنيف درجة الايأ

 ابعاً: لغة الدراسةر

 لاغة الع بية طيما عدا أقسا  الاغاى شاألقسا  العامية.ا

 :ـا إامساً: األقس

ـــتتتـ  المنتتتاوج شطتتت ق التتتتدريس ــتتتـ  ط نستتت " –الاغتتتاى األجنبيتتتة " نجايتتتزض 

عاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ـــ   الاغة الع بية شالدراساى ا سالمية الناسيةالصحة  

 ةالت بيتتتتتتة المنارنتتتتتتة شا دارة التعايميتتتتتتـ  أصتتتتتتو  الت بيتتتتتتة ــــالناس الت بوض 

   رياض األطاا  ـــ  

 :ـسادساً: الوحداى ذاى الطابط الااص

 م كز الادمة العامةـــ  م كز رعاية الطاولة شاألمومة *

 :ـالعنوا  الب يدض

 ش الجيش -كاية الت بية  -جامعة طنطا  -طنطا 

  :الموقط ا ل ت شن 

web page: www.tanta.edu.eg/ar/Tanta/Education/index.html 

 :لالتصا 

 1116191/191طاكس:  1121119/191تاياو : 

  :الب يد ا ل ت شن 

 e-mail: edu.dean@tu.edu.eg 

 

  

 

  



   

 25 اعداد : االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

 

 

 

 بمرحلة البكالوريوس ) ذكور واناث ( التربيةبكلية  المقيدينبيان باعداد الطالب 

 2423/2422للعام الجامعى 
 

 

 بمرحلة البكالوريوس ) ذكور واناث ( التربيةبكلية  الخريجيينبيان باعداد الطالب 

 2424/2423للعام الجامعى 
 

 

 

 

  

جملةطالبةطالب طالبةطالب طالبةطالب 

2424333102024223331333334كلية التربية

2233322333333برنامج الكيمياء باللغة اإلنجليزية

بيولوجيا باللغة اإلنجليزية 3333333333ال

13213233رياضة باللغة االنجليزية

تربية 2413330002024133300333303إجمالى كلية ال

توزيع الطالب المقيدين

الكلية
جملة الطالب المقيدين

وافدينمصريين

جملةطالبةطالب طالبةطالب طالبةطالب 

13223303333303023333232كلية التربية

0334303323برنامج الكيمياء باللغة اإلنجليزية

3333433320العلوم البيولوجية باللغة اإلنجليزية

10023043133203423323232إجمالى كلية التربية

الكلية

توزيع الطالب الخريجين
جملة الطالب الخريجين

دور ثانىدور أول 



   

 26 اعداد : االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

 

 

 ) ذكور واناث ( دراسات عليا التربيةبيان باعداد الطالب المقيدين بكلية 

 2423/2422للعام الجامعى 

 

 

 ) ذكور واناث ( التربيةبكلية  الحاصلين على الدراسات العليابيان باعداد الطالب 

 2424/2423للعام الجامعى 

 

) ذكور واناث ( أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التربيةبيان باعداد   

 2423/2422للعام الجامعى 

 

 البيان

جملةانثىذكرجملةانثىذكرجملةانثىذكرجملةانثىذكرجملةانثىذكرجملةانثىذكرالكليــــــــة

21131103333444000322330424443120330033333040443 التربية 

444444231334443031332330وافـــــــــــدين

211311033334440033203302444434323333433433330403إجمالى بالوافدين

اإلجماليدكتوراةتمهيدى دكتوراةماجستير تمهيدى ماجستيردبلوم 

 البيان

جملةانثيذكرجملةانثيذكرجملةانثيذكرجملةانثيذكرجملةانثيذكرجملةانثيذكرالكليــــــــة

2333022331444423303244431330323333432433كلية التربية 

وافدين

2333022331444423303244431330323333432433إجمالى بالوافدين

اإلجماليدكتوراةتمهيدى دكتوراة ماجستيرتمهيدى ماجستيردبلوم 

جملةأنثىذكرجملةأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرجملةأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

1283198138417731999511621143225969197101207308
كلية التربية 

مــدرس
مدرس 

متفرغ
جملـــة

مدرس 

مساعد
معـيـــد

البيان

معاونى أعضاء هيئة التدريسأعضاء هيئة التدريس

اإلجمالـــــــى

أستاذ
أستاذ  

متفرغ

أستاذ 

مساعد

أستاذ 

مساعد 

متفرغ

جملــة
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 أوائل الخريجيين 
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 أشالً: الن سة

 ،بان ا  بعض ال اياى الجديدة التابعة لجامعاى 2696لسنة  2111أن ئل بالن ار الجميورض رق  

شاالس ندرية شأسيوط شمن وذة ال اياى كاية العاو  بطنطا شالتى كانل طى ذلك الوقل  الناو ة شعين شمس

بتطبيق الالئحة  11/21/2696بتاري   919تابعة لجامعة االس ندرية كما صدر الن ار الوزارر رق  

ة يالداإاية ل اية العاو  بجامعة اس ندرية عاى جامعة طنطا شعاى ا  تت و  ال اية من ستة اقسا  عما

قس  -9قس  النباى  -1قس  عا  الحيوا   -9قس  ال يميا  -1قس  الطبيعة -1قس  ال يا ياى -2شوى:

ان سى جامعة طنطا شاستنال عن  2691لسنه  96الجيولوجيا شبصدشر قانو  تنظي  الجامعاى رق  

 جامعة االس ندرية .

بمبنى مدرسة  22/21/2696طق شقد بدأى الدراسة النظ ية شالعماية بال اية صبا  يو  السبل الموا

النديس لويس ) أدارة الجامعة حاليا (    انتنال بعد ذلك الى مبنى كاية الط  الندي  ) كاية الت بية حاليا 

بدأى الجامعة طى بنا  مبنى ال اية الجديد بارض المجمط الطبى شطى بداية العا   2691( شطى عا  

شاصبح ص حا عاميا وائال ينف شاماا بمجمط ال اياى  اكتمف مبنى كاية العاو  2661/2669الدراس  

العامية كما اصبحل ال اية زاإ ة ب ف االم انياى التعايمية شالبحهية شطى يو  االربعا  المواطق 

اطتتح السيد االستاذ الدكتور / حسين كامف بيا  الدين شزي  التعاي  مبنى ال اية بعد اكتما   11/9/2661

ف اربعة اجنحة رئيسية  امة ماصصة لالقسا  العامية بمعامايا الطالبية جميط م اطنة شالتى ت غ

شالبحهية شم ات  السادة اع ا  ويئة التدريس باال اطة الى جنا  إامس م و  من  الث طوابق إصص 

احدوما لم تبة ال اية شبنية الجنا  ماصص الدارة ال اية كما توجد شرش شمااز  ال اية طى مبنى مناصف 

. 

  انياً: الدرجاى العامية

 تمنح الجامعة بنا  عاى طا  مجاس كاية العاو  الدرجاى العامية ا تية لم حاة الب ال يوس:

 :طى التاصصاى التالية)singleوريوس الااصة ط  العاو )تاصص منا د * درجة الب ال

 –الجيولوجيا  -ال يميا   -عاو  المواد –الطبيعة  -عاو  الحاس   -ا حصا  ال يا    -ال يا ياى 

 -يولوجيا المي  شب -النباى  -الح  اى  -عا  الحيوا   -التننية الحيوية  -الايزيا الحيوية  -الجيوطيزيا  

 ال يميا  الحيوية.

 كلية العلوم
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  (General Degree)مزدشج  ط  العاو  )تاصصالعامة *درجة الب الوريوس 

 ال مز التاصص  

 CH-BC ال يميا  / ال يميا  الحيوية 2

 CH-GO /الجيولوجيا ال يميا   2

 CH-BO النباىال يميا  /  3

  CH-M  ال يميا  / مي  شبيولوجى 4

 CH-ZO عا  الحيوا ال يميا  /  5

 CH-EN عا  الح  اىال يميا  /  6

 
 شطنا ألح ا  قانو  تنظي  الجامعاى شالئحته التنايذية.يجوز أ  تن س بال اية ب امج دراسية أإ ر 

 

 * دباو  الدراساى العايا ط  أحد التاصصاى ا تية:

 -يعة األر ية الطب -الجيولوجيا التطبينية  -المي  شبيولوجيا  -ال يميا  التطبينية  -ال يميا  التحاياية 

ل يميائية عاو  البحار ا -الح  اى الطبية  - اى التطبينية الح  -عاو  البحار الطبيعية  -ال يميا  الحيوية 

 التحاليف البيولوجية. –عاو  البحار البيولوجية  -عاو  البحار الجيولوجية  -

 * درجة الماجستي  ط  أحد التاصصاى ا تية:

يميا  ال  -ميا  ال ي -الطبيعة  -ا حصا  شعاو  الحاس   –ال يا ياى التطبينية  -ال يا ياى البحتة 

 المي  شبيولوجيا. -الح  اى  -عا  الحيوا   -النباى  -الجيولوجيا  -الحيوية 

 * درجة دكتورا  الااساة ط  العاو  ط  أحد تاصصاتيا العامية.

 * درجة الدكتورا  ط  العاو  ط  أحد تاصصاتيا العامية.

  الهاً: مدة الدراسة

الب الوريوس ط  العاو  أربط سنواى جامعية )  مانى طصو  دراسيه( عاى األقف مدة الدراسة لنيف درجة 

طبنا لالئحة التنايذية لنانو  تنظي  الجامعاى  شيسمح لاطال  الذض تمتد طت ة دراسته أكه  من أربط 

 لعا  التا ج.  سنواى جامعية أ  يتا ج  ذا حنق متطاباى التا ج ط  أض من الاصاين الدراسيين

 الى النص التال : 11/22/1112بتاري   9111ديف مدة الدراسة بالن ار الوزارض رق  شت  تع

مدة الدراسة لنيف درجة الب الوريوس ط  العاو   الث سنواى جامعية عاى األقف طى حالة  تما  متطاباى 

أسابيط طصف دراس  صيا ( عاى أ  يدرس  6أسبوا )ل ف طصف دراس ( ش ) 29التا ج منسمة عاى 

 ساعاى طى الاصف الدراس  الصيا .  21ساعة طى كف من الاصاين الدراسيين ش  26ل  بحد أقص  الطا
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 رابعاً: لغة الدراسة

         الاغة االنجايزية وى لغة الدراسة المعتمدة لجميط المن راى التاصصية بال اية               

 إامساً: األقسا 

 الايزيا  ــ  النباى  ـــ   ال يميا  الحيويةــ ال يميا ــ    الجيولوجياــ  ال يا ياى ـ  عا  الحيوا 

 سادساً: الوحداى ذاى الطابط الااص

  شحدة التحاليف الدقينة *

 سابعا: الم اكز ذاى الطابط الااص

  م كز الادمة العامة 

 :العنوا  الب يدض

 12119ال ق  الب يدض:  -كاية العاو   -جامعة طنطا  -طنطا 

 :الموقط ا ل ت شن 

https://sci.tanta.edu.eg/ 

 :لالتصا 

 1111119/191طاكس:  1199111/191-1111119تاياو : 

 :الب يد ا ل ت شن 

 e-mail: science.dean@tu.edu.eg 
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 بمرحلة البكالوريوس ) ذكور واناث ( العلومبكلية  المقيدينبيان باعداد الطالب 

 2423/2422للعام الجامعى 

 

 بمرحلة البكالوريوس ) ذكور واناث ( العلومبكلية  الخريجيينبيان باعداد الطالب 

 2424/2423للعام الجامعى 

 

 

 

 

 

جملةطالبةطالب طالبةطالب طالبةطالب 

3333333322314333043003كلية العلوم

3433343342334032برنامج التقنية الحيوية الصناعية

2033203333برنامج الكيمياء التطبيقية الصناعية

34333433330برنامج جيولوجيا البترول والتعدين

3332231332333323040443إجمالى عام العلوم 

الكلية

توزيع الطالب المقيدين
جملة الطالب المقيدين

وافدينمصريين

جملةطالبةطالب طالبةطالب طالبةطالب 

22001344220013133كلية العلوم    ) ساعات معتمدة (

3024430233برنامج جيولوجيا البترول والتعدين

3204432023برنامج التقنية الحيوية الصناعية

20303044203030031إجمالى كلية العلوم

الكلية

خريجين توزيع الطالب ال
خريجين جملة الطالب ال

دور ثانىدور أول 
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 ) ذكور واناث ( دراسات عليا العلومبيان باعداد الطالب المقيدين بكلية 

 2423/2422للعام الجامعى 

 

  

 ) ذكور واناث ( الحاصلين على الدراسات العليا بكلية العلومبيان باعداد الطالب 

 2424/2423للعام الجامعى 

  

 ) ذكور واناث ( العلوم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكليةبيان باعداد 

 2423/2422للعام الجامعى 

  

 البيان

جملةانثىذكرجملةانثىذكرجملةانثىذكرجملةانثىذكرجملةانثىذكرجملةانثىذكرالكليــــــــة

10330333343330323013133444434331320000334343343 العلـــــــــوم

444444444444433433وافـــــــــــدين

10330333343330323013133444434330420300334333340إجمالى بالوافدين

اإلجمالي دكتوراةتمهيدى دكتوراةماجستيرتمهيدى ماجستيردبلوم 

جملةأنثىذكرجملةأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرجملةأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

452992274834211071571652931624552251365758108166351270621

كلية 

العـلـــوم

جملــةمعـيـــد

أستاذ 

مساعد 

متفرغ

مــدرس
مدرس 

متفرغ
جملـــة

مدرس 

مساعد

البيان

معاونى أعضاء هيئة التدريسأعضاء هيئة التدريس

اإلجمالـــــــى
أستاذ

أستاذ  

متفرغ

أستاذ 

مساعد

 البيان

جملةانثيذكرجملةانثيذكرجملةانثيذكرجملةانثيذكرجملةانثيذكرجملةانثيذكرالكليــــــــة

44444433001444302003231030كلية العلـــــــــوم

333331وافدين

44444433001444303402211033إجمالى بالوافدين

اإلجماليدكتوراةتمهيدى دكتوراةماجستيرتمهيدى ماجستيردبلوم 
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 أوائل الخريجيين 
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 الن سة  -أشال :

شقد استنبال أش  طوج من طالبيا ط  العا  الجامع   2691لسنة  116أن سى بالن ار الجميورض رق  

   اتاذى تنمو شتتسط سنة بعد أإ ر شقد تمهف ذلك ط   ن ا  أقسا  جديدة شزيادة  2691/2699

 أعداد المنبولين بيا من الطال   .

 الدرجة العامية  - انيا :

 -تمنح الجامعة بنا  عاى طا  ال اية الدرجاى العامية ا تية:

 درجة الايسانس ط  ا دا  من  حدر شع  ال اية .

 مدة الدراسة  - الها:

  أربط سنواى لنيف درجة الايسانس ط  ا دا -

 تطبيق ال اية نظا  االنتسا  الموجه ط  جميط أقسامه             

 لغة الدراسة -رابعا:

 الاغة الع بية طيما عدا أقسا  الاغاى حي  يت  تدريس المن راى باغة التاصص 

 األقسا  -إامسا:

    -الجغ اطيا شنظ  المعاوماى الجغ اطية         -الاغة الع بية شآدابيا        -الاغة االنجايزية شآدابيا     

   -عا  الناس     -الاغة الا نسية شآدابيا     -ا  ار          -التاري             الم تباى شالمعاوماى     

 الاغاى ال  قية  -الااساة      -ا عال        -االجتماا    

 الب امج المميزة بنظا  الساعاى المعتمدة  -سادسا:

 ب نامج عا  الناس ا كايني         ب نامج المساحة شنظ  المعاوماى الجغ اطية                   

 ب نامج الاغة االنجايزية شالت جمة                                     ب نامج تننية الم تباى شالمعاوماى

 ب نامج الدراساى العب ية                                              ب نامج عا  االجتماا شق ايا األس ة

 ة الع بية لغي  الناطنين بياب نامج شعبة الاغ

 الم اكز ذاى الطابط الااص -سابعا:

 م كز رعاية ذشض اليم                                                     م كز الادمة العامة

 الوحداى ذاى الطابط الااص- امنا:

 يا المعاوماى           شحدة التميز الح وم شحدة التعاي  عن بعد                         شحدة ت نولوج

 شحدة النياس شالتنوي                       شحدة  ما  الجودة                    شحداى األدا  المؤسس  

 كلية االداب
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 كاية ا دا  -سب باض -: طنطا العنوا  الب يدض

  :www.tanta.edu.eg/ar/tanta/art/index.htmlweb page: الموقط االل ت شن 

 191/1919119طاكس:     1919119-191/1919119: لالتصا 

 arts.dean@tu.edu.egmail: -e: الب يد االل ت شن 

  

http://www.tanta.edu.eg/ar/tanta/art/index.html
mailto:arts.dean@tu.edu.eg


   

 38 اعداد : االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

 

 

 

 بمرحلة البكالوريوس ) ذكور واناث ( االداببكلية  المقيدينبيان باعداد الطالب 

 2423/2422للعام الجامعى 

 

 بمرحلة البكالوريوس ) ذكور واناث ( االداببكلية  الخريجيينبيان باعداد الطالب 

 2424/2423للعام الجامعى 
 

  

جملةطالبةطالب طالبةطالب طالبةطالب 

31313341033133333333243كلية األداب ) انتظام (

303320343303120340231كلية األداب ) انتساب (

3420342030برنامج الدراسات العبرية

13413431برنامج علم االجتماع وقضايا األسرة

ترجمة لغة اإلنجليزية وال 2040132040133443برنامج ال

مكتبات 2432313241231002برنامج تقنية المعلومات وال

نفس األكلينيكى 332331333233133313برنامج علم ال

2313323323123232030برنامج المساحة 

33033343334333333340023423إجمالى عام كلية اآلداب

الكلية

توزيع الطالب المقيدين
جملة الطالب المقيدين

وافدينمصريين

جملةطالبةطالب طالبةطالب طالبةطالب 

3232100304200341323303333كلية اآلداب ) إنتظام (

203230333334301030334كلية األداب )إنتساب (

343331203104برنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها

33032333234033301333000343إجمالى األداب

الكلية

خريجين توزيع الطالب ال
خريجين جملة الطالب ال

دور ثانىدور أول 
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 ) ذكور واناث ( دراسات عليا االداببيان باعداد الطالب المقيدين بكلية 

 2423/2422للعام الجامعى 
 

 

 ) ذكور واناث (الحاصلين على الدراسات العليا بكلية االداب بيان باعداد الطالب 

 2424/2423للعام الجامعى 

 

) ذكور واناث ( التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية االدابأعضاء هيئة بيان باعداد   

 2423/2422للعام الجامعى 

  

 البيان

جملةانثىذكرجملةانثىذكرجملةانثىذكرجملةانثىذكرجملةانثىذكرجملةانثىذكرالكليــــــــة

30334303433421333320330112044422023403003433013321 اآلداب

4444443302444433331203231وافـــــــــــدين

30334303433421333321333310044423323300300033333312إجمالى بالوافدين

اإلجماليدكتوراةتمهيدى دكتوراةماجستيرتمهيدى ماجستيردبلوم 

جملةأنثىذكرجملةأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرجملةأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

2014307191682276410511410822214211126254772139155294
كلية اآلداب

جملــة

معاونى أعضاء هيئة التدريس

مدرس 

مساعد
أستاذ

أستاذ  

متفرغ

أستاذ 

مساعد
معـيـــد

اإلجمالـــــــى

أعضاء هيئة التدريس

أستاذ 

مساعد 

متفرغ

مــدرس
مدرس 

متفرغ
جملـــة

البيان

 البيان

جملةانثيذكرجملةانثيذكرجملةانثيذكرجملةانثيذكرجملةانثيذكرجملةانثيذكرالكليــــــــة

333314333333233031033130444323033002333333كلية االداب

333330133وافدين

33331433333323303132103314443303342002333333إجمالى بالوافدين

اإلجماليدكتوراةتمهيدى دكتوراةماجستيرتمهيدى ماجستيردبلوم 
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 أوائل الخريجيين 
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 :أشال : الن سة 

 (  بتحديد ال اياى شالمعاود  2699لسنة  2291صدر ق ار مجاس الوزرا  رق )

التابعة لجامعة طنطا شمن بينيا كاية الحنوق شت تيبا عاى ذلك طند توات  صدشر 

 الن اراى التاطيطية شالتنايذية التالية :ـ

 (  بتحديد  19/6/2691ط   919ق ار السيد شزي  التعاي  شالبح  العام  رق )

 1األقسا  العامية ب اية الحنوق جامعة طنطا

   بالمواطنة عاى بد   19/22/2612ق ار مجاس جامعة طنطا بجاسته المنعندة ط

 1 2612/2611الدراسة ب اية الحنوق ط  العا  الجامع  

   باصدار الالئحة الداإاية ب اية  19/9/2611بتاري   929الن ار الوزارض رق

 1وق جامعة طنطاالحن

   ب س  اصدار الالئحة  19/9/2666بتاري  191شقد صدر الن ار الوزارض رق

 1الداإاية الجديدة ل اية الحنوق ـ جامعة طنطا 

 انه شمنذ تاري  ان ا  ال اية شال اية تبذ  قصارر جيدوا من أجف أ  تتبوأ م    

 متميزة بين كاياى الجامعة من إال   تاحة أط ف مناخ أكاديم  مالئ  لاتعاي  شالتعا  

 : انياً : الدرجاى العامية  

 تمنح الجامعة بناً  عاى طا  ال اية الدرجاى العامية ا تية :         

  ( . :ـ انتظا  ـ انتسا  موجهدرجة الايسانس ط  الحنوق )شعبة 

   الدراساى العايا ط  أحد التاصصاى ا تية :دباو 

العاو  الجنائية  –ال  يعة ا سالمية  –النانو  العا   –) النانو  الااص         

العاو   –العاو  االقتصادية شالمالية  –النانو  الدشل   –العاو  ا دارية                    –

 الن ائية ( 

 . درجة الماجستي  ط  الحنوق 

 دكتورا  ط  الحنوق .درجة ال 

 : الهاً : مدة الدراسة  

 . أربط سنواى لنيف درجة الايسانس ط  الحنوق -

 تطبق ال اية نظا  االنتسا  الموجه ط  جميط أقساميا . -

 :رابعاً : لغة الدراسة 

 الاغة الع بية . –

 كلية الحقوق
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 : إامساً األقسا  العامية 

النانو  ـ النانو  الدشل  العا  ـ  الت  يعاى االقتصادية شالمالية

ـ ال  يعة ا سالمية  ـالنانو  الدشل  الااص ـ النانو  المدن                        التجارض

 قانو  الم اطعاى  ـطاساة النانو  شتارياه ـ النانو  العا            ـ  النانو  الجنائ  

 :  سادساً :  الوحداى ذاى الطابط الااص 

 م كز الادمة العامة .

 العنوا  الب يدض :

 مجمط ال اياى بسب باض   -كاية الحنوق  –طنطا 

   1911199طاكس :           1911191-1911191ى : 

 الموقط االل ت شن  : 

www.tanta.edu.eg/ar/tanta/law/index.htmI 

 ا يميف  

Law.dean@tu.edu.eg 

  

mailto:Law.dean@tu.edu.eg
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 ) ذكور واناث ( الليسانسبمرحلة  الحقوقبكلية  المقيدينبيان باعداد الطالب 

 2423/2422للعام الجامعى 
 

 

 

 ) ذكور واناث ( الليسانسبمرحلة  الحقوقبكلية  الخريجيينبيان باعداد الطالب 

 2424/2423للعام الجامعى 
 

  

جملةطالبةطالب طالبةطالب طالبةطالب 

حقوق ) إنتظام ( 1333000130031031003033324كلية ال

حقوق ) إنتساب(  0440322300044332200233كلية ال

3330033330033411لغة

حقوق 3333330043333233333303233323إجمالى عام كلية ال

الكلية

توزيع الطالب المقيدين
جملة الطالب المقيدين

وافدينمصريين

جملةطالبةطالب طالبةطالب طالبةطالب 

حقوق  ) إنتظام ( 3333332130032111323333كلية ال

حقوق  ) إنتساب( 333332223310333331300كلية ال

حقوق  )لغة ( 0013213034434334كلية ال

تعليم المفتوح بالحقوق  34333023033ال

3033001330233333234332330إجمالى الحقوق

الكلية

خريجين توزيع الطالب ال
خريجين جملة الطالب ال

دور ثانىدور أول 
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 ) ذكور واناث ( الحقوق تعليم مفتوحبيان باعداد الطالب المقيدين بكلية 

 2423/2422للعام الجامعى 
 

 

 

 

 

 

 ) ذكور واناث ( دراسات عليا الحقوقبيان باعداد الطالب المقيدين بكلية 

 2423/2422للعام الجامعى 
 

 

 

 ) ذكور واناث ( الحاصلين على الدراسات العليا بكلية الحقوق بيان باعداد الطالب

 2424/2423للعام الجامعى 
  

اإلجمالــىالرابعـــةالثالثــةالثانيــــةاألولــى

جملهباقمستجدجملهباقمستجدجملهباقمستجدجملهباقمستجدجملهباقمستجد

44443202313443410320330      طالب

4444332101320200                  طالبة

4444443323333103033333243جملة

الحقوق 

الفرقه

الشعبه

بيان الطالب المقيدين بكلية الحقوق تعليم المفتوح بجامعة طنطا  فى العام الجامعى 2422/2423

 البيان

جملةانثىذكرجملةانثىذكرجملةانثىذكرجملةانثىذكرجملةانثىذكرجملةانثىذكرالكليــــــــة

3132332330344443233444213341313332033313314 الحقـــــوق

0334440404442333004101وافـــــــــــدين

31313323303344431233444232333043331033023341إجمالى بالوافدين

اإلجماليدكتوراةتمهيدى دكتوراةماجستيرتمهيدى ماجستيردبلوم 

 البيان

جملةانثيذكرجملةانثيذكرجملةانثيذكرجملةانثيذكرجملةانثيذكرجملةانثيذكرالكليــــــــة

32231233044424244420320303313333كلية الحقوق

330وافدين

32231233044424244420033303313333إجمالى بالوافدين

اإلجماليدكتوراةتمهيدى دكتوراةماجستيرتمهيدى ماجستيردبلوم 
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) ذكور واناث ( أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية الحقوقبيان باعداد   

2423/2422للعام الجامعى     

جملةأنثىذكرجملةأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرجملةأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

130101312062103543971552121729472168

كلية 

الحقــــوق

البيان

معاونى أعضاء هيئة التدريسأعضاء هيئة التدريس

اإلجمالـــــــى
أستاذ

أستاذ  

متفرغ

أستاذ 

مساعد

أستاذ 

مساعد 

متفرغ

مــدرس
مدرس 

متفرغ
جملـــة

مدرس 

مساعد
جملــةمعـيـــد
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 ة شعب الخريجيينأوائل 

 ) لغة عربية(

 

 ش

  ش
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 ة شعب أوائل الخريجيين

 ) لغة انجليزية(

 

 ش

  ش
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 أشالً: الن سة

  .2661/2669 ، شقد بدأى الدراسة بيا ط  العا  الجامع  2661لسنة  212أن ئل بالن ار رق  

 عامية انياً: الدرجاى ال

 تمنح الجامعة بنا  عاى طا  ال اية الدرجاى العامية ا تية:

 * درجة الب الوريوس ط  العاو  الزراعية.

 *درجة دباو  الدراساى العايا ط  العاو  الزراعية ط  أحد التاصصاى ا تية:

أللبا ، صنيط ا دارة شتنيي  الم  شعاى الزراعية،  دارة شتازين شتسويق الحاصالى البستانية،  نتاج شت

 النحف شديدا  الح ي .

 * درجة الماجستي  ط  العاو  الزراعية ط  أحد التاصصاى ا تية:

عاو  أرا ى، اقتصاد زراع ،  رشاد زراع ، مجتمط ريا ، إ  ، طاكية، زوور شنباتاى زينة،  نتاج 

صيف، نباى زراع ، أم اض حيوا ،  نتاج دشاجن،  نتاج أسماك، صناعاى غذائية، ألبا ، شرا ة، محا

 نباى، مي نة زراعية، ح  اى اقتصادية، كيميا  شسمياى المبيداى، حيوا  زراع .

 * درجة الدكتورا  ط  العاو  الزراعية ط  أحد التاصصاى الت  تمنح طييا درجة الماجستي .

  الهاً: مدة الدراسة

 ية.أربط سنواى لنيف درجة الب الوريوس ط  العاو  الزراع

 رابعاً: لغة الدراسة

 الاغة الع بية.

 إامساً: األقسا 

 البساتين شقاية النباى المي نة الزراعية األرا   شالميا  عاو  شت نولوجيا األغذية

 الورا ة المحاصيف النباى الزراع  ا نتاج الحيوان  االقتصاد الزراع 

 سادساً: الوحداى ذاى الطابط الااص

 * م كز التجار  شالبحوث الزراعية ب اية الزراعة بطنطاـ م كز الادمة العامة لالغذية ب اية الزراعة 

 كلية الزراعة
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 العنوا  الب يدض:

 12119ال ق  الب يدض:  -كاية الزراعة  -طنطا 

 الموقط ا ل ت شن :

web page: www.tanta.edu.eg/ar/Tanta/Agriculture/index.html 

 لالتصا :

 1911191/191طاكس:  1111111/191-1911119تاياو : 

 الب يد ا ل ت شن :

e-mail: agri.dean@tu.edu.eg 
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 ) ذكور واناث ( البكالوريوسبمرحلة  الزراعةبكلية  المقيدينبيان باعداد الطالب 

 2423/2422للعام الجامعى 
 

 

 ) ذكور واناث ( البكالوريوسبمرحلة  الزراعةبكلية  الخريجيينبيان باعداد الطالب 

 2424/2423للعام الجامعى 
 

 

 ) ذكور واناث ( دراسات عليا الزراعةبيان باعداد الطالب المقيدين بكلية 

 2423/2422للعام الجامعى 
 

  

 

  

 البيان

جملةانثىذكرجملةانثىذكرجملةانثىذكرجملةانثىذكرجملةانثىذكرجملةانثىذكرالكليــــــــة

4444443332433114443304333203203323 الزراعــة 

444444343444343242وافـــــــــــدين

4444443332433104443104331203203323إجمالى بالوافدين

اإلجماليدكتوراةتمهيدى دكتوراةماجستيرتمهيدى ماجستيردبلوم 

جملةطالبةطالب طالبةطالب طالبةطالب 

332033133332333132133كلية الزراعة

الكلية

توزيع الطالب المقيدين
جملة الطالب المقيدين

وافدينمصريين

جملةطالبةطالب طالبةطالب طالبةطالب 

313210301333204033كلية الزراعة

الكلية

توزيع الطالب الخريجين
جملة الطالب الخريجين

دور ثانىدور أول 
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 ) ذكور واناث ( بيان باعداد الطالب الحاصلين على الدراسات العليا بكلية الزراعة

 2424/2423للعام الجامعى 

 

 ) ذكور واناث (زراعة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية البيان باعداد 

 2423/2422للعام الجامعى 

 

 البيان

جملةانثيذكرجملةانثيذكرجملةانثيذكرجملةانثيذكرجملةانثيذكرجملةانثيذكرالكليــــــــة

44444431334443332323320كلية الزراعة 

444343444343وافدين

444444341314443332333323إجمالى بالوافدين

اإلجماليدكتوراةتمهيدى دكتوراةماجستيرتمهيدى ماجستيردبلوم 

جملةأنثىذكرجملةأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرجملةأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

23118117800161700742710126417623298050130
كلية الزراعة

البيان

معاونى أعضاء هيئة التدريسأعضاء هيئة التدريس

اإلجمالـــــــى
أستاذ

أستاذ  

متفرغ

أستاذ 

مساعد

أستاذ 

مساعد 

متفرغ

مــدرس
مدرس 

متفرغ
جملـــة

مدرس 

مساعد
جملــةمعـيـــد
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 أوائل الخريجيين 
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 أشالً: الن سة

 ،    ط أى عاييا عوامف التطور حتى 2691/2699بدأى الدراسة بيا كنس  تابط ل اية الط  عا  

  2699لسنة  2291طبناً لن ار رئيس الوزرا  رق   ، 2699/2699  عا  أصبحل كاية مستناة ط

 الت  ي ميا المجمط الطب  ال امف.شت غف شاحداً من المبان  

  انياً: الدرجاى العامية

 تمنح الجامعة بنا  عاى طا  ال اية الدرجاى العامية ا تية:

 * درجة ب الوريوس الصيدلة.

 * درجة ب الوريوس الصيدلة "صيدلة  كايني ية" بنظا  الساعاى المعتمدة.

 " بنظا  الساعاى المعتمدة.Pharm D* درجة ب الوريوس الصيدلة " 

 " بنظا  الساعاى المعتمدة. Pharm Dب الوريوس الصيدلة "صيدلة  كايني ية  * درجة

 * دباوماى الدراساى العايا ط  التاصصاى ا تية:

دباو  التغذية طى ال عاية الصحية ـ الدباو  المينى طى الينظة الدشائية ـ الدباو  المينى طى ال يميا  

 االكايني ية ـ دباو  ال قابة الدشائية ـ دباو  مستح  اى التجميف  شالتحايف االكايني   ـ دباو  الصيدلة

 * درجة الماجستي  ط  االصيدلة ط  أحد التاصصاى ا تية:

ماجستي  ال يميا  الصيدلية ـ ماجستي  الت نولوجيا الصيدلية ـ ماجستي  ال يميا  الحيوية ـ ماجستي  

ماجستي  ال يميا  التحاياية الصيدلية ـ ماجستي  المي  شبيولوجيا االدشية شالسمو  ـ ماجستي  العناقي  ـ 

 الصيدلية ـ ماجستي  الصيدلة الحيوية ـ ماجستي  الصيدلة االكايني ية 

 * درجة دكتورا  الااساة ط  الصيدلة طى احد التاصاى االتية :ـ 

دكتورا  ال يميا  الصيدلية ـ دكتورا  الت نولوجيا الصيدلية ـ دكتورا  ال يميا  الحيوية ـ دكتورا  االدشية 

الصيدلية ـ  وجياشالسمو  ـ دكتورا  العناقي  ـ دكتورا  ال يميا  التحاياية الصيدلية ـ دكتورا  المي  شبيول

 دكتورا  الصيدلة الحيوية ـ دكتورا  الصيدلة االكايني ية 

 .(Pharm D* درجة الدكتورا  ط  الصيدلة المينية )

 * الماجستي  المينى طى االدارة الصيدالنية 

 كلية الصيدلة
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  الهاً: مدة الدراسة

 إمس سنواى لنيف درجة ب الوريوس الصيدلة.

 إمس سنواى لنيف درجة ب الوريوس الصيدلة ) صيدلة اكايني ية ( بنظا  الساعاى المعتمدة 

بنظا  الساعاى المعتمدة ) إمس سنواى ( Pharm D)سل سنواى لنيف درجة ب الوريوس الصيدلة 

 دراسية + سنة تدري  ( 

بنظا  الساعاى المعتمدة ) إمس سنواى  (Pharm D)سنواى لنيف درجة ب الوريوس الصيدلة سل 

 دراسية + سنة تدري  ( 

 رابعاً: لغة الدراسة

 الاغة ا نجايزية.

 إامساً: األقسا 

 ال يميا  الحيوية الصيدلة ا كايني ية الت نولوجيا الصيدلية ال يميا  التحاياية الصيدلية

 العناقي  ال يميا  الصيدلية االدشية  شالسمو  المي  شبيولوجيا الصيدلية

 سادساً: الوحداى ذاى الطابط الااص

 .م كز الادماى الصيدلية *

 :العنوا  الب يدض

 ية الصيدلةكا -جامعة طنطا  -طنطا 

 :الموقط ا ل ت شن 

web page: www.tantapharmacy.org 

web page: www.tantapharmacy.org/foptu 

 :لالتصا 

 1111999/191طاكس:  1119119/191-1119916تاياو : 

  :الب يد ا ل ت شن 

 phar.dean@tu.edu.egmail: -e 

mailto:phar.dean@tu.edu.eg
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 ) ذكور واناث ( البكالوريوسة بمرحل الصيدلةبكلية  المقيدينبيان باعداد الطالب 

 2423/2422للعام الجامعى 

 

 ) ذكور واناث ( البكالوريوسبمرحلة  الصيدلةبكلية  الخريجيينبيان باعداد الطالب 

 2424/2423للعام الجامعى 
 

  

جملةطالبةطالب طالبةطالب طالبةطالب 

032333320333233330كلية الصيدلة )الئحة جديدة ( فارم دى

13333013312233033003كلية الصيدلة

23333323234331101برنامج الصيدلة اإلكلينكية

صيدلة 333323313234304323213033إجمالى عام كلية ال

الكلية

توزيع الطالب المقيدين
جملة الطالب المقيدين

وافدينمصريين

جملةطالبةطالب طالبةطالب طالبةطالب 

3220133333340333333كلية الصيدلة

الصيدلة اإلكلينكية   ساعات 

معتمدة
03330333343

133332033313333012433إجمالى الصيدلة

الكلية

توزيع الطالب الخريجين
جملة الطالب الخريجين

دور ثانىدور أول 
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 ) ذكور واناث ( دراسات عليا الصيدلةبيان باعداد الطالب المقيدين بكلية 

 2423/2422للعام الجامعى 

 

 ) ذكور واناث ( الحاصلين على الدراسات العليا بكلية الصيدلة بيان باعداد الطالب

 2424/2423للعام الجامعى 
 

 

 ) ذكور واناث (أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية الصيدلةبيان باعداد 

 2423/2422للعام الجامعى 
 

 

 البيان

جملةانثيذكرجملةانثيذكرجملةانثيذكرجملةانثيذكرجملةانثيذكرجملةانثيذكرالكليــــــــة

33030333444342034444301344323123كلية  الصيدلـــــــة

وافدين

33030333444342034444301344323123إجمالى بالوافدين

اإلجمالي دكتوراةتمهيدى دكتوراةماجستيرتمهيدى ماجستيردبلوم 

 البيان

جملةانثىذكرجملةانثىذكرجملةانثىذكرجملةانثىذكرجملةانثىذكرجملةانثىذكرالكليــــــــة

23230134333433323313233104443033032033303000الصيدلـــــــة

444444040444444040وافـــــــــــدين

23230134333433323043233134443033033333303003إجمالى بالوافدين

اإلجماليدكتوراةتمهيدى دكتوراةماجستيرتمهيدى ماجستيردبلوم 

جملةأنثىذكرجملةأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرجملةأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

291173102210241029528112451331257610154128182

كلية 

الصيدلــة

البيان

معاونى أعضاء هيئة التدريسأعضاء هيئة التدريس

اإلجمالـــــــى
أستاذ

أستاذ  

متفرغ

أستاذ 

مساعد

أستاذ 

مساعد 

متفرغ

مــدرس
مدرس 

متفرغ
جملـــة

مدرس 

مساعد
جملــةمعـيـــد
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   بكالوريوس الصيدلة                                                        

 أوائل الخريجيين 
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       االكلينيكية الصيدلة بكالوريوس

 

 أوائل الخريجيين 
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 أشالً: الن سة

شكانل ماحنه ب ايه الط  كنستتت   91/2699أن تتتئل كايه ط  األستتتنا  بجامعة طنطا طى العا  الجامعى 

 2991ت  طصايا عن كايه الط  بموج  الن ار الوزارر رق   99/2699تابط ليا .. شطى العا  الجامعى 

 العياد  ال اماه لحين ا نتيا  منلتصبح مستناه بذاتيا    انتنال بصاه مؤقته  لى  19/21/2699طى 

  كانل كايه ط  األستتتتتنا  أشلى  الث 2611تجييز من وا الدائ  . شعند  طتتا  المجمط الطبى طى  ب يف 

كاياى  حتاان موقعين الجديد حي  توستتطل كايتى الط  شالصتتيدله شيت و  مبنى كايه ط  األستتنا  من 

 أحدر ع   قسما عاميا ماتاااسته طوابق شيدى عاى أحدث النظ  العاميه شبيا 

  انياً: الدرجاى العامية

 تمنح الجامعة بنا  عاى طا  ال اية الدرجاى العامية ا تية:

    (B.D.S)درجة ب الوريوس ط  ط  شج احة الا  شاالسنا   -

 درجة ب الوريوس ط  ط  شج احة الا  شاالسنا  )نظا  الساعاى المعتمدة( -

 * دباو  الدراساى العايا ط  أحد التاصصاى ا تية:

 دباو  االستعا ة ط  ط  األسنا  نظا  السنة الواحدة

 دباو  العالج التحاظ  لألسنا  نظا  السنة الواحدة

 هبتة نظا  السنة الواحدةدباو  األستعا ة السنية الم

 دباو  عالج الجذشر نظا  السنة الواحدة

 دباو  ط  الا  شأم اض الاهة شط ق الت ايص شاالشعة نظا  السنة الواحدة

 دباو  ج احة الا  شالتادي  نظا  السنة الواحدة

 دباو  ط  اسنا  األطاا  نظا  السنة الواحدة

 ط  أحد الا شا ا كايني ية األتية درجة ماجستي  طى ط  شج احة الا  شاألسنا 

 االستعا ة ط  ط  األسنا  

 العالج التحاظ  لألسنا  

 األستعا ة السنية المهبتة 

 كلية طب االسنان
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 عالج الجذشر 

 

 ط  الا  شأم اض الاهة شط ق الت ايص شاالشعة 

 ج احة الا  شالتادي  

  ط  اسنا  األطاا

 ط  األسنا  الوقائ  شالصحة العامة لألسنا 

  :طى أحد الا شا األكاديميه األتية درجة ماجستي  طى العاو  األساسية طى ط  األسنا 

 بيولوجيا الا 

 أم اض الا 

 المواد الحيوية ط  ط  األسنا 

 :حة الا  شاألسنا  أحد الا شا األكاين ية األتيةدرجة دكتور طى ط  شج ا

 االستعا ة ط  ط  األسنا  

 العالج التحاظ  لألسنا  

 األستعا ة السنية المهبتة 

 عالج الجذشر 

 ط  الا  شأم اض الاهة شط ق الت ايص شاالشعة 

 ج احة الا  شالتادي  

 ط  اسنا  األطاا 

 لألسنا ط  األسنا  الوقائ  شالصحة العامة 

 :درجة دكتورا  الااساة ط  ط  الا  شاالسنا  طى أحد الا شا األكاديميه األتية

 بيولوجيا الا 

 أم اض الا 

 ط  األسنا المواد الحيوية ط  

  الهاً: مدة الدراسة

 سنواى دراسية شأش  سنة و  السنة األعدادية 1بالنسبة لطال  الا ق الدراسية مدة الدراسة 

 مستوياى 1سنواى دراسية عبارة عن  1بالنسبة لطال  الب نامج الدشل  مدة الدراسة 

الدراسة ط  درجت  الماجستي  شالدكتورا   بالنسبة لادراساى العايا طمدة الدباو  سنة شاحدة شتاتاف مدة

 حس   ج ا اى البح 
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 رابعاً: لغة الدراسة 

 الاغة ا نجايزية.

 إامساً: األقسا 

 قس  أم اض الا 

 قس  االستعا ة الصناعية لألسنا 

 قس  الت كيباى الهابتة

 قس  العالج التحاظى

 قس  المواد الحيوية لط  األسنا 

 قس  بيولوجيا الا 

 قس  تنوي  االسنا 

 قس  ج احة الا  شالوجه شالاك شالتجميف

 قس  ط  اسنا  االطاا 

 قس  عالج الجذشر

 قس  ط  الا  شأم اض الاهة شط ق الت ايص شاالشعة

 سادساً الب امج الااصة المتاحة لام حاة الجامعية األشل 

 الب نامج الدشل  لب الوريوس ط  شج احة الا  شاألسنا  بنظا  الساعاى المعتمدة.

 سابعا: الوحداى ذاى الطابط الااص

 * م كز الادمة العامة شالعالج باألج .

 العنوا  الب يدض:

 جميورية مص  الع بية -شارا الجيش  -طنطا 

 الموقط ا ل ت شن :

https://dent.tanta.edu.eg 

 لالتصا :

 1199291/191طاكس:  1191129/191-1111912تاياو : 

 الب يد ا ل ت شن :

dean_dent@unv.tanta.edu.eg 
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 ) ذكور واناث ( البكالوريوسبمرحلة  طب األسنانبكلية  المقيدينبيان باعداد الطالب 

 2423/2422للعام الجامعى 
 

 

 

 

 ) ذكور واناث ( البكالوريوسبمرحلة  طب األسنانبكلية  الخريجيينبيان باعداد الطالب 

 2424/2423للعام الجامعى 
 

  

  

جملةطالبةطالب طالبةطالب طالبةطالب 

3433032330333133302023كلية طب األسنان

34343330132031البرنامج الدولى لطب األسنان

33333423021233333102333إجمالى عام كلية طب األسنان

الكلية

توزيع الطالب المقيدين
جملة الطالب المقيدين

وافدينمصريين

جملةطالبةطالب طالبةطالب طالبةطالب 

33334402303342003كلية طب األسنان

0334403322البرنامج الدولى لطب األسنان

30133302303342003إجمالى طب األسنان

توزيع الطالب الخريجين

الكلية
جملة الطالب الخريجين

دور ثانىدور أول 
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 ) ذكور واناث ( دراسات عليا طب االسنانبيان باعداد الطالب المقيدين بكلية 

 2423/2422للعام الجامعى 

 

 ) ذكور واناث ( الحاصلين على الدراسات العليا بكلية طب االسنانبيان باعداد الطالب 

 2424/2423للعام الجامعى 

 

 باعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية طب االسنان) ذكور واناث (بيان 

 2423/2422للعام الجامعى 
 

 البيان

جملةانثىذكرجملةانثىذكرجملةانثىذكرجملةانثىذكرجملةانثىذكرجملةانثىذكرالكليــــــــة

3031041303332031034344433323323234333  طب األسنـــان

34334333344434334333وافـــــــــــدين

33310312033333410330444323333333233332إجمالى بالوافدين

اإلجماليدكتوراةتمهيدى دكتوراة ماجستيرتمهيدى ماجستيردبلوم 

 البيان

جملةانثيذكرجملةانثيذكرجملةانثيذكرجملةانثيذكرجملةانثيذكرجملةانثيذكرالكليــــــــة

3110344443430204443332313333220كلية  طب األسنـــان

343وافدين

3110343433430204443332313333220إجمالى بالوافدين

اإلجماليدكتوراة تمهيدى دكتوراةماجستيرتمهيدى ماجستيردبلوم 

جملةأنثىذكرجملةأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرجملةأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

1618193116111121536279116195285919334792139126208334

كلية طب 

األسنان

أستاذ 

مساعد

أستاذ 

مساعد 

متفرغ

مــدرس
مدرس 

متفرغ
جملـــة

مدرس 

مساعد
جملــةمعـيـــد

البيان

معاونى أعضاء هيئة التدريسأعضاء هيئة التدريس

اإلجمالـــــــى

أستاذ
أستاذ  

متفرغ
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 -أشالً الن سة:
  شكانل  من كاياى الجامعة 11/22/2699بتاري   2291أن ئل كاية اليندسة بالن ار رق  

طنطا، شقد طال  محاطظ كا  ال ي  باست اطة من  ال اية لت و  ب ا  ال ي  لتواط  الواقعة بمدينة 

  عاى بد  الدراسة ب اية اليندسة ط ا 16/1/2661االم انياى الالزمة، شقد شاطق مجاس الجامعة طى 

 ، كما شاطق مجاس الجامعة عاى بد  الدراسة ب اية 2661/2662كا  ال ي  اعتباراً من العا  الدراسى 

  .2662/2661اليندسة بمدينة طنطا طى العا  الجامعى

   - انياً الدرجاى العامية:

  -تمنح الجامعة بنا  عاى طا  ال اية الدرجاى العامية ا تية:

 م حاة الب الوريوس: -أ

كاية اليندسة بجامعة  حي  ت  تطبيق الئحة 2661بدأى الدراسة ب اية اليندسة بجامعة طنطا طى أكتوب  

بالئحة كاية اليندسة  21/1/2669( بتاري  111عين شمس بصاة مؤقتة    صدر الن ار الوزارر رق  )

سنواى عاى تطبيق وذ  الالئحة شنظ اً لاتند  العامى اليائف شلمساي ة التطوراى  9جامعة طنطا. بعد م ى 

الالئحة. شم ل ال اية قدماً من إال  الاب اى العالمية لاعاو  اليندسية أصبح من ال  شرر تطوي  وذ  

صدر الن ار  11/9/1119العامية الموجودة بيا طى  عداد الئحة جديدة تواك  وذا التطور العامى. بتاري  

ب س  الالئحة الداإاية الجديدة لم حاة الب الوريوس شالتى ت  تطبينيا ابتداً  من العا   111الوزارر رق  

 .1119/1111الجامعى 

 درجة الب الوريوس طى اليندسة طى أحد تاصصاى األقسا  ا تية: -1

 –وندسة النور شا الى ال ي بية  –وندسة ا ن ا اى  –اليندسة المدنية  –اليندسة المعمارية 

ي  وندسة االنتاج شالتصم –وندسة االل ت شنياى شاالتصاالى ال ي بية  –وندسة الحاسباى شالتح   ا لى 

لبيئية وندسة العمارة ا –وندسة النور المي اني ية. وندسة الت ييد بنظا  الساعاى المعتمدة  –المي اني ى 

وندسة المي ات شنياى  –وندسة الطاقة المتجددة بنظا  الساعاى المعتمدة  –بنظا  الساعاى المعتمدة 

 بنظا  الساعاى المعتمدة.

 م حاة الدراساى العايا: - 

شقد  61/61ت  طتح با  النيد لادراساى العايا لدرجت  الماجستي  شدكتور الااساة من العا  الجامع  

بدأى الدراساى العايا طى ط ا ال يا ياى بنس  الايزينا شال يا ياى اليندسية لامعيدين شالمدرسين 

ين شالمدرسين المساعد المساعدين. ت  طتح با  النيد لادراساى العايا بسقسا  ال اية األإ ر لامعيدين

. طى 69/61شدكتور الااساة اعتباراً من العــا  الجامعى  69/69لاماجستي  اعتباراً من العا  الجامعى 

ت  طتح با  النيد شالتسجيف بالدراساى العايا لدراسة دباو  الدراساى العايا شدرجتى  61/66العا  الجامعى 

شقد ت  منح العديد من درجاى الماجستي  شدكتور الااساة  الماجستي  شدكتور الااساة لاطال  من الاارج

 لاعديد من الدارسين. شقد كانل ال اية تطبق الئحة جامعة عين شمس منذ أ  ت  طتح 

 

 كلية الهندسة
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ً عاى ال اية  عداد  با  النيد لادراساى العايا بيا. شنظ اً لاتطور العامى شالت نولوجى ال بي  كا  لزاما

 تطور.الئحة جديدة لمواكبة وذا ال

 يمنح مجاس جامعة طنطا بنا  عا  طا  مجاس ال اية الدرجاى العامية ا تية:

 دباو  الدراساى العايا  -1                         دباو  الدراساى المينية  -2

 ط  اليندسة الااساةدكتورا   -9العاو  ط  اليندسة                     ماجستي  -1

 لألقسا  العامية الموجودة بال اية شالمبينة بالجدش  التالى:شذلك ط  أحد الا شا 

 ال ود با نجايزية النســــــ  العام   

 ARE قس  اليندســــــــة المعمارية 2

 CSE قس  وندســـــــــــة ا ن ا اى 1

 CIH قس  وندسة ال ض شالييدرشلي ا 1

 CPW قس  وندسة األشغا  العامة 9

 CCE الحاسباى ش التح   ا ل قس  وندسة  1

 EPM قس  وندسة النور شا الى ال ي بية 9

 EEC قس  وندسة االل ت شنياى شاالتصاالى ال ي بية 9

 MPD قس  وندسة ا نتاج شالتصمي  المي اني   1

 MEP قس  وندسة النور المي اني ية 6

 PME قس  الايزينا شال يا ياى اليندسية  21

 ((AREقس  اليندسة المعمارية  -2

 ط  اليندسة المعمارية تاصص: أشال: الدباوماى المينية

 ا ن ا  المعمارض شت نولوجيا البنا . -2

  دارة الم  شعاى شدراساى الجدشر االقتصادية. -1

  انيا: دباوماى الدراساى العايا ط  اليندسة المعمارية تاصص:

 التصمي  المعمارض. -2

 ت نولوجيا البنا .  -1

 العمارة المستدامة. -1

  دارة الم  شعاى شدراساى الجدشر االقتصادية.  -9

 ط  اليندسة )اليندسة المعمارية( العاو   الها: ماجستي  

 رابعاً: دكتورا  الااساة ط  اليندسة )اليندسة المعمارية(

 (CSEقس  وندسة ا ن ا اى ) -1

 وندسة ا ن ا اى تاصص:أشال: الدباوماى المينية ط  

 المن آى الا سانية. -2

 وندسة األساسـاى. -1

  بط جودة المواد شالمن آى. -1

  دارة م  شعاى الت ييد. -9
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  صال  شتدعي  شت مي  المن آى. -1

 المعدنيــة. المن ـآى -9

  انيا: دباوماى الدراساى العايا ط  وندسة ا ن ا اى تاصص:

 المن آى الا سانية. -2

 وندسة األساسـاى. -1

  بط جودة المواد شالمن آى. -1

  دارة م  شعاى الت ييد. -9

  صال  شتدعي  شت مي  المن آى. -1

 المعدنيــة. المن ـآى -9

 ط  اليندسة تاصص:العاو   الها: ماجستي  

 وندسة ا ن ا اى.  -2

 ادارة م  شعاى الت ييد. -1

 رابعا: دكتورا  الااساة ط  اليندسة تاصص:

 وندسة ا ن ا اى.  -2

 ادارة م  شعاى الت ييد. -1

 (CIHقس  وندسة ال ض شالييدرشلي ا ) -1

 أشال: الدباوماى المينية ط  وندسة ال ض شالييدرشلي ا تاصص:

 النياساى الييدرشلي ية شالييدرشلوجية -2

  دارة الموارد المائية. -2

 شالييدرشلي ا تاصص: انيا: دباوماى الدراساى العايا ط  وندسة ال ض 

  دارة الموارد المائية. -2

 المن آى المائية. -1

 الييدرشلوجيا البيئية. -1

 ط  اليندسة )وندسة ال ض شالييدرشلي ا(العاو   الها: ماجستي  

 رابعا: دكتورا  الااساة ط  اليندسة )وندسة ال ض شالييدرشلي ا(

 (CPWقس  وندسة األشغا  العامة) -9

 الدباوماى المينية ط  وندسة األشغا  العامة تاصص:أشال: 

  انيا: دباوماى الدراساى العايا ط  وندسة األشغا  العامة تاصص:

 ط  اليندسة )وندسة األشغا  العامة( العاو   الها: ماجستي  

  رابعاً: دكتورا  الااساة ط  اليندسة )وندسة األشغـا  العامة(

 (CCEا ل  )قس  وندسة الحاسباى شالتح    -1
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 أشال: الدباوماى المينية ط  وندسة الحاسباى شالتح   ا ل  تاصص:

 التح   ا ل .  -2

 الب مجياى شت نولوجيا المعاوماى.ـ 1 

 نظ  الحاسباى. -1      

   شب اى الحاس . -9

  انياً: دباوماى الدراساى العايا ط  وندسة الحاسباى شالتح   ا ل  تاصص: 

 شب اى الحاس  شت نولوجيا المعاوماى.  -2

 نظ  التح   االلى. -1

 نظ  وندسة ال شبوتاى. -1

 الذكا  االصطناع  شنظ  الاب ة.  -9

 النظ  الموزعة ط  الحاسباى شالتح  .  -1

 وندسة الب مجياى. -9

 ط  اليندسة )وندسة الحاسباى شالتح   ا ل (.العاو   الهاً: ماجستي  

  الااساة اليندسة )وندسة الحاسباى شالتح   ا ل (.رابعا: دكتورا  

 (EPMقس  وندسة النوض شا الى ال ي بية ) -9

 أشالً: الدباوماى المينية ط  وندسة النوض شا الى ال ي بية تاصص:

 نظ  النور ال ي بية.  -2

 ا الى ال ي بية. -1

 ال ي بية تاصص: انياً: دباوماى الدراساى العايا ط  وندسة النور شا الى 

 وندسة ا الى ال ي بية.  -2

 وندسة الجيد العال . -1

  ل ت شنياى النور. -1

 المحطاى شال ب اى ال ي بية.  -9

 شقاية النظ  ال ي بية. -1

 الطاقة الجديدة شالمتجددة. -9

 ط  اليندسة )وندسة النور شا الى ال ي بية(. العاو   الهاً: ماجستي  

  الااساة ط  اليندسة )وندسة النور شا الى ال ي بية(.رابعاً: دكتورا  

 (EECقس  وندسة ا ل ت شنياى شاالتصاالى ال ي بية ) -9

 أشال: الدباوماى المينية ط  وندسة ا ل ت شنياى شاالتصاالى ال ي بية تاصص:

 أجيزة االتصاالى. -1

 األجيزة ا ل ت شنية. -2

 ا ل ت شنياى شاالتصاالى ال ي بية تاصص: انياً: دباو  الدراساى العايا ط  وندسة 

 شب اى االتصا .  -2
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 األجيزة ا ل ت شنية الطبية.  -1

   شاليوائياى. الموجاى الدقينة -3

 ط  اليندسة )وندسة ا ل ت شنياى شاالتصاالى ال ي بية(. العاو   الهاً: ماجستي  

 شاالتصاالى ال ي بية(.رابعاً: دكتورا  الااساة ط  اليندسة )وندسة ا ل ت شنياى 

 (MPDقس  وندسة ا نتاج شالتصمي  المي اني   ) -1

 أشال: الدباوماى المينية ط  وندسة ا نتاج شالتصمي  المي اني ى تاصص:

 وندسة المواد. -2

 جودة ا نتاج. -1

  انيا: دباوماى الدراساى العايا طى وندسة ا نتاج شالتصمي  المي اني ى تاصص:

 وندسة االنتاج ش التآكف.  -2

 ت نولوجيا الاحا .  -1

 التصمي  المي اني  . -1

 ط  اليندسة )وندسة ا نتاج شالتصمي  المي اني  (.العاو   الهاً: ماجستي  

 رابعاً: دكتورا  الااساة ط  اليندسة )وندسة ا نتاج شالتصمي  المي اني  (.

 (MEPقس  وندسة النوض المي اني ية ) –6

 :الدباوماى المينية ط  وندسة النور المي اني ية تاصصأشال: 

 التب يد شت ييف اليوا . -2

 محطاى شأنظمة الطاقة الح ارية. -1

  انيا: دباوماى الدراساى العايا ط  وندسة النور المي اني ية تاصص:

 وندسة التب يد شت ييف اليوا . -2

 مح كاى االحت اق. -1

 محطاى الطاقة الح ارية.  -1

 نظ  الطاقة الجديدة شالمتجددة. -9

 وندسة ال شبوتاى ش األتمتة. -1

 (.ةط  اليندسة )وندسة النور المي اني يالعاو   الهاً: ماجستي  

 (.ةرابعاً: دكتورا  الااساة ط  اليندسة )وندسة النور المي اني ي

 ((PMEقس  الايزينا شال يا ياى اليندسية -21

 الايزينا شال يا ياى اليندسية:ط  العاو  أشال: ماجستي  

 ط  الايزينا شال يا ياى اليندسية )الايزينا اليندسية( العاو ماجستي   -2

 ط  الايزينا شال يا ياى اليندسية )ال يا ياى اليندسية( العاو ماجستي   -1

  انيا: دكتورا  الااساة ط  الايزينا شال يا ياى اليندسية:

 الايزينا شال يا ياى اليندسية )الايزينا اليندسية(دكتورا  الااساة ط   -2

 اليندسية )ال يا ياى اليندسية( دكتورا  الااساة ط  الايزينا شال يا ياى -1    
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 نظا  الدراسة 

الدراستة بنظا  الساعاى المعتمدة شينو  الطال  بالتسجيف ط  الاصف الدراس  ط  عدد من      

معتمدة شيم ن لاطال  التسجيف ط  طصف الصيف ط  عدد من ( ساعة 21المن راى بحد أقص  )

 ساعاى معتمدة. (9المن راى بحد أقص  )

 مواعيد الدراسة  

تنستت  الستتنة األكاديمية الى  ال ة طصتتو  دراستتية شتبدأ الدراستتة بجميط م احف الدراستتاى العايا 

 كالتالى:

  ا.أسبوع 21شلمدة  صف الدراس  األش  : يبدأ من السبل الهال  من شي  سبتمب ـالا

 .اأسبوع 21ف الدراس  الهان  : يبدأ من السبل الهان  من شي  طب اي  شلمدة ـالاص

 أسابيط. 9الصيا : يبدأ من السبل األش  من شي  يوليو شلمدة  الدراس  الاصـف

  الها: مدة الدراسة:

 :طى م حاة الب الوريوس مدة الدراسة -1

 درجة الب الوريوس طى اليندسة. لنيف –منيا سنة  عدادية  –إمس سنواى 

 الدرساى العايا: طى م حاةمدة الدراسة  -2

 مدة الدراسة لادباومة 1.2

 الساعاى الدراسية لدباو  الدراساى المينية: -أ

   يحصتتتتتف الطال  عاى دباو  الدراستتتتتاى المينية  ذا أت  دراستتتتتة جميط المن راى المحددة لدباو

من المستتتتور الاامس شبمتوستتتط نناط  ستتتاعة معتمدة 21الدراستتتاى المينية شعدد ستتتاعاتيا 

 .Cالتندي  لتاك المن راى ال ينف عن +

 لاحاصف عاييا التند  لادراسة ألية م حاة  حيعتب  دباو  الدراساى المينية م حاة منتيية شال تتي

 أإ ر.

 . الحد األدن  لدراسة من راى دباو  الدراساى المينية طصال  دراسيا 

  الحد األقصتتتتتى لدراستتتتتة من راى دباو  الدراستتتتتاى المينية  الث طصتتتتتو  دراستتتتتية باال  مدة

 الدراساى التسوياية. 

 دباو  الدراساى العايا ط  التاصصالساعاى الدراسية لب نامج  -ب

 اجتاز من راى دباو  الدراستتتتاى  يحصتتتتف الطال  عا  دباو  الدراستتتتاى العايا ط  التاصتتتتص  ذا

ستتاعة معتمدة من المستتتوض الاامس شبمتوستتط نناط التندي  لتاك  11العايا الت  عدد ستتاعاتيا 

 .C+المن راى ال ينف عن

  لمجاس النستت  الماتص أ  يواطق عاى أ  ينو  الطال  بدراستتة ش اجتياز بعض المن راى يجوز

ستتتتتتور ال ابط( شال تحستتتتت  وذ   تتتتتمن عدد الدراستتتتتية من من راى م حاة الب الوريوس )الم

 الساعاى المعتمدة.

 الحد األدن  لدراسة دباو  الدراساى العايا أربعة طصو  دراسية رئيسية 

 .الحد األقصى لدراسة دباو  الدراساى العايا سل طصو  دراسية رئيسية 

  يج  أ  يجتاز الطال  مادة الم ت شا بمتوستط نناط ال ينف عن(B)   شذلك  تمن المن راى الت

 يسجف بيا الطال  ط  الدباو .
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 مدة الدراسة لدرجة الماجستي  2.2

  ستتتنتا  من تاري  النيد عاى أ   ماجستتتتي  العاو  ط  اليندستتتةالحد األدنى لاحصتتتو  عاى درجة

يم  ستتتتنة كاماة عاى تستتتتجيف إطة البح  تحتستتتت  من تاري  مواطنة مجاس الدراستتتتاى العايا 

ط  من راى  يف المو تتتوا شالحد األقصتتتى ليا أربط ستتنواى من تاري  النيدشالبحوث عاى تستتج

شيجوز لمجاس الجامعة  بناً  عاى تن ي  الم تتتت    شيت   لغا  النيد بعد وذ  المدة، الماجستتتتتي 

ال ئيستتتى شمواطنة مجاس ال اية شمجاس الدراستتتاى العايا شالبحوث المواطنة عاى مد النيد لمدة 

ا تاطية ال تزيد عن عا  شاحد شيجوز المد حتى منح الدرجة  ذا ت  ت  يف لجنة الح   شالمناق ة 

  عاى رأض الم تتتتتت   مط اعتبتتار تتتاري  النيتتد لتتدرجتتة قبتتف انتيتتا  العتتا  األش  شاألإي  لامتتد بنتتا

 الماجستي  وو تاري  مواطنة مجاس الدراساى العايا شالبحوث عاى النيد.

 مدة الدراسة لدرجة الدكتورا  3.2

  الحد األدنى لاحصتتتو  عاى درجة دكتورا  الااستتتاة ستتتنتين من تاري  مواطنة مجاس الدراستتتاى

حد األقصتتتى ليا ستتتل ستتتنواى تبدأ من تاري  النيد، العايا شالبحوث عاى تستتتجيف المو تتتوا  شال

 شيت   لغا  النيد بعد الحد األقصى لامدة شت تمف دراستة من راى درجة الدكتوراة ش عداد ال سالة

شلمجاس الجامعة  بناً ا عاى تن ي  الم    ال ئيس  شمواطنة مجاس ال اية شمجاس الدراساى 

ت ة ا تتاطية ال تزيد عن عا  شاحد شيجوز المد حتى العايا شالبحوث المواطنة عاى مد التستتجيف لا

منح الدرجة  ذا ت  ت تتتت يف لجنة الح   شالمناق تتتتة قبف انتيا  العا  األش  شاألإي  لامد بنا  عاى 

 رأض الم    .

 

 -:لم حاة الب الوريوس شالدراساى العايا لغة الدراسة رابعا
 الاغة الع بية –الاغة االنجايزية     

 -األقسا :إامساً 

 األقسا  التى تمنح م حاة الب الوريوس

 

 األقسا    األقسا   

 وندسة االن ا اى 1 وندسة االل ت شنياى شاالتصاالى ال ي بية 2

 اليندسة المعمارية 9 وندسة االنتاج شالتصمي  المي اني ى 1

 وندسة الحاسباى شالتح   ا لى 9 وندسة النور شا الى ال ي بية 1

 اليندسة المدنية 1 النور المي اني يةوندسة  9

 بينما تند   الث اقسا  عامية ب امج لما بعد الب الوريوس طنط شت مف:

 األقسا     

 وندسة ال ر شالييدرشلي ا          6

 وندسة األشغا  العامة 21

 الايزينا شال يا ياى اليندسية 22
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 -سادساً: الوحداى ذاى الطابط الااص:
  االست اراى شالبحوث اليندسيةم كز 

 شحدة الورش االنتاجية شالصيانة 

 -العنوا  الب يدر:

 مجمط ال اياى بسب بار –كاية اليندسة  –جامعة طنطا  –طنطا 

 الموقط االل ت شنى

Web page:www.tanta.edu.eg/ar/Tanta/ Engineering/index.htm 

 لالتصا :

 191/ 1911191طاكس:          1911111/191-1911192-1911191تاياو : 

 eng.dean@tu.edu.eg-mail:-e:                                                     الب يد االل ت شنى
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 ) ذكور واناث ( البكالوريوسبمرحلة  الهندسةبكلية  المقيدينبيان باعداد الطالب 

 2423/2422للعام الجامعى 
 

 

 

 ) ذكور واناث ( البكالوريوسبمرحلة  الهندسةبكلية  الخريجيينبيان باعداد الطالب 

 2424/2423للعام الجامعى 
 

  

  

جملةطالبةطالب طالبةطالب طالبةطالب 

هندسة 331133033330033031030كلية ال

تشييد  303230333422242برنامج ال

بيئية 31233302311برنامج العمارة ال

3342333423303برنامج الميكاترونيات

طاقة المتجددة 02302303برنامج ال

هندسة 13103223313133332210043إجمالى عام كلية ال

الكلية

توزيع الطالب المقيدين
جملة الطالب المقيدين

وافدينمصريين

جملةطالبةطالب طالبةطالب طالبةطالب 

هندسة 000333100303330333كلية ال

تشييد  3300430013برنامج هندسة ال

بيئية 4343422برنامج العمارة ال

طاقة المتجددة  24242برنامج ال

3343330433443133413إجمالى الهندسة

الكلية

خريجين توزيع الطالب ال
خريجين جملة الطالب ال

دور ثانىدور أول 
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 ) ذكور واناث ( دراسات عليا الهندسةبيان باعداد الطالب المقيدين بكلية 

 2423/2422للعام الجامعى 

 

 ) ذكور واناث ( الحاصلين على الدراسات العليا بكلية الهندسةبيان باعداد الطالب 

 2424/2423للعام الجامعى 
 

  

 ) ذكور واناث (أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية الهندسةبيان باعداد 

 2423/2422للعام الجامعى 

 

  

  

 البيان

جملةانثىذكرجملةانثىذكرجملةانثىذكرجملةانثىذكرجملةانثىذكرجملةانثىذكرالكليــــــــة

03323303420030430103130331033333431333233334  الهندســـــــــة

444444444444444444وافـــــــــــدين

03323303420030430103130331033333431333233334إجمالى بالوافدين

اإلجمالي دكتوراةتمهيدى دكتوراةماجستيرتمهيدى ماجستيردبلوم 

 البيان

جملةانثيذكرجملةانثيذكرجملةانثيذكرجملةانثيذكرجملةانثيذكرجملةانثيذكرالكليــــــــة

31323343013332233333333201033312331233كلية الهندســــة

وافدين

31323343013332233333333201033312331233إجمالى بالوافدين

اإلجماليدكتوراةتمهيدى دكتوراةماجستيرتمهيدى ماجستير دبلوم 

جملةأنثىذكرجملةأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرجملةأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

3591914317707325411815323492479068182115297363168531

كلية 

الهندســــة

جملــةمعـيـــد
البيان

معاونى أعضاء هيئة التدريسأعضاء هيئة التدريس

اإلجمالـــــــى

أستاذ
أستاذ  

متفرغ

أستاذ 

مساعد

أستاذ 

مساعد 

متفرغ

مــدرس
مدرس 

متفرغ
جملـــة

مدرس 

مساعد
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   نظا  طصاين                                                     
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         ساعاى معتمدة
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 أشالً: الن سة
 ، شبدأى الدراسة بيا طى العا  2616مايو لسنة  11ط   919ت   ن اؤوا بالن ار الجميورر رق  

شكانل تابعة لوزارة التعاي  العال ،    ان مل  لى جامعة طنطا بالن ار  2662/2661الجامعى 
   2661لسنة  116الجميورض رق  

  انياً: الدرجاى العامية
 تمنح الجامعة بنا  عاى طا  ال اية الدرجاى العامية ا تية:

 تية:درجة الب الوريوس ط  الت بية النوعية من أحد األقسا  التعايمية ا  *

  عال  ت بوض. -ت نولوجيا التعاي   -اقتصاد منزل   -ت بية موسينية  -ت بية طنية 

 * الدباو  الااصة ط  الت بية النوعية ط  أحد التاصصاى العامية بسقسا  ال اية.

 * الدباو  الااصة ط  الت بية النوعية ط  المناوج شط ق التدريس تاصص: 

 ت نولوجيا التعاي ". -االقتصاد المنزل   -نية الت بية الا -"الت بية الموسينية 

 * درجة الماجستي  ط  الت بية النوعية ط  أحد التاصصاى العامية بسقسا  ال اية.

 * درجة الماجستي  ط  الت بية النوعية ط  المناوج شط ق التدريس تاصص: 

 تعاي ".ت نولوجيا ال -االقتصاد المنزل   -الت بية الانية  -"الت بية الموسينية 

 * درجة دكتورا  الااساة ط  الت بية النوعية ط  أحد التاصصاى العامية بسقسا  ال اية.

 * درجة دكتورا  الااساة ط  الت بية النوعية ط  المناوج شط ق التدريس تاصص: 

 ت نولوجيا التعاي ". -االقتصاد المنزل   -الت بية الانية  -"الت بية الموسينية 

  الهاً: مدة الدراسة
 أربط سنواى لنيف درجة الب الوريوس.

 رابعاً: لغة الدراسة
 الاغة الع بية.

 إامساً: األقسا 
 ا عال  الت بوض  ـــــ   االقتصاد المنزل  ــــــ   العاو  الت بوية شالناسية

 الت بية الانيةــــ    الت بية الموسينيةـــ     لوجيا التعاي ت نو

 

 يةالنوعكلية التربية 
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سادسا : الب امج الااصة المتاحة لام حاة الجامعية االشلى شالدراساى العايا شالب امج 

 النوعية :ـ

ال يوجد الى اال  ب نامج إاص لام حاة الجامعية االشلى شل ن يوجد منت   ب نامج إاص طى الت بية 

ة الت نولوجيا التعاي  الب امج المميز الانية العداد معا  الت بية الانية لذشر االحتياجاى الااصة شقس 

 المنت حة .

  امنا :ـ الم كز ذاى الطابط الااص 

 م كز الادمة العامة 

 العنوا  الب يدض: 

 12222ال ق  الب يدض:  -شارا بط س   –طنطا 

 الموقط ا ل ت شن :

Stp.tanta.edu.eg 

 لالتصا :

 1119261/191طاكس:  1119261/191تاياو : 

 الب يد ا ل ت شن :

Dean spedu@sed.tanta.edu 
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 اث () ذكور وان البكالوريوسبمرحلة  التربية النوعيةبكلية  المقيدينبيان باعداد الطالب 

 2423/2422للعام الجامعى 
 

 

   اناث(  )ذكور و البكالوريوسبمرحلة  التربية النوعيةبكلية  الخريجيينبيان باعداد الطالب 

 2424/2423للعام الجامعى 
 

 

 ) ذكور واناث ( دراسات عليا التربية النوعيةبيان باعداد الطالب المقيدين بكلية 

 2423/2422للعام الجامعى 
 

  

 

  

 البيان

جملةانثىذكرجملةانثىذكرجملةانثىذكرجملةانثىذكرجملةانثىذكرجملةانثىذكرالكليــــــــة

30330303444340333124213141333232320 التربية النوعية 

444444444444444444وافـــــــــــدين

30330303444340333124213141333232320إجمالى بالوافدين

دكتوراةتمهيدى دكتوراةماجستيردبلوم  اإلجماليتمهيدى ماجستير

جملةطالبةطالب طالبةطالب طالبةطالب 

341333334133332233كلية تربية نوعية

الكلية

توزيع الطالب المقيدين
جملة الطالب المقيدين

وافدينمصريين

جملةطالبةطالب طالبةطالب طالبةطالب 

1033023011330144كلية التربية النوعية

الكلية

توزيع الطالب الخريجين
جملة الطالب الخريجين

دور ثانىدور أول 
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 اث () ذكور وان بكلية التربية النوعيةالحاصلين على الدراسات العليا بيان باعداد الطالب 

 2424/2423للعام الجامعى 
 

 

 

 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التربية النوعيةبيان باعداد 

 2423/2422للعام الجامعى  () ذكور واناث 
 

 

 البيان

جملةانثيذكرجملةانثيذكرجملةانثيذكرجملةانثيذكرجملةانثيذكرجملةانثيذكرالكليــــــــة

333334044433304334333222022314332كلية التربية النوعية 

وافدين

333334044433304334333222022314332إجمالى بالوافدين

اإلجمالي دكتوراةتمهيدى دكتوراةماجستيرتمهيدى ماجستيردبلوم 

جملةأنثىذكرجملةأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرجملةأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

91820630442151254410815254451710617154169223

كلية التربية 

النوعية

البيان

معاونى أعضاء هيئة التدريسأعضاء هيئة التدريس

اإلجمالـــــــى

أستاذ
أستاذ  

متفرغ

أستاذ 

مساعد

أستاذ 

مساعد 

متفرغ

مــدرس
مدرس 

متفرغ
جملـــة

مدرس 

مساعد
جملــةمعـيـــد
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 أشالً: الن سة

لسنة  19  بالن ار الجميورض رق  2611أن ئل كمعيد عاٍ  لاتم يض تابط ل اية الط  ط  عا  

  بتعديف اس  المعيد  لى "كاية 1111لسنة  111 ، شقد صدر الن ار الجميورض رق  2611

 التم يض".

  انياً: الدرجاى العامية

 ى طا  ال اية الدرجاى العامية ا تية: تمنح الجامعة بنا  عا

 * درجة الب الوريوس ط  التم يض.

 * دباو  الدراساى العايا ط  التم يض ط  أحد تاصصاى أقسا  ال اية.

 * درجة الماجستي  ط  التم يض ط  أحد تاصصاى أقسا  ال اية.

 * درجة الدكتورا  ط  التم يض ط  أحد تاصصاى أقسا  ال اية.

باالش ا  عاى المعيد الانى لاتم يض شالذر به مد  الدراسة عامين شينو  بتا يج طنيين تنو  ال اية 

 تم يض .

  الهاً: مدة الدراسة

 أربط سنواى لنيف درجة الب الوريوس ط  التم يض باال اطة الى سنة االمتياز 

 سةرابعاً: لغة الدرا

 الاغة ا نجايزية.

 إامساً: األقسا 

صحة اال  شحديهى  تم يض  ــــ  تم يض الباطنه شالج احة  ـــــ تم يض الحاالى الح جة شالطوارئ

ـ ط ــتم يض صحة المجتمـــ تم يض الصحة الناسية شالعناية ــــ   دارة إدماى التم يضـــــ   الوالدة 

 تم يض األطاا 

 سادسا : الب امج الااصة المتاحة لام حاة الجامعية االشلى شالدراساى العايا 

 ـ ب نامج الم هف شالذر يمنح درجة الب الوريوس طى التم يض بنظا  الساعاى المعتمدة 2

ب نامج ب الوريوس التم يض التاصصى شالذر يمنح درجة الب الوريوس طى التم يض التاصصى  -1

 .لساعاى المعتمدة شجارر استحدا ة بنظا  ا

 كلية التمريض
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 دباو  الدراساى العايا ط  التم يض ط  أحد تاصصاى أقسا  ال اية -1

 درجة الماجستي  ط  التم يض ط  أحد تاصصاى أقسا  ال اية. -9

 درجة الدكتورا  ط  التم يض ط  أحد تاصصاى أقسا  ال اية. -1

امج الدباو  التاصصى شعبة تم يض عناية م كزة الب امج الااصة بالمعيد الانى لاتم يض ) ب ن -9

 شطوارئ ـ النسا شالتوليد .

 سابعا : الم اكز ذاى الطابط الااص 

 ـــ م كز الادمة العامة 

 لعنوا  الب يدض:ا

 كاية التم يض –طنطا 

 الموقط ا ل ت شن :

web page: www.tanta.edu.eg/ar/Tanta/Nursing/index.htm 

 لالتصا : 

 1199611/191طاكس:  1199611/191تاياو : 

 الب يد ا ل ت شن :

                                                                          e-mail: nursing.dean@tu.edu.eg  
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 ) ذكور واناث ( البكالوريوسبمرحلة  التمريضبكلية  المقيدينبيان باعداد الطالب 

 2423/2422للعام الجامعى 
 

 

 

 

   البكالوريوس )ذكور واناث(  بمرحلة  التمريضبكلية  الخريجيينبيان باعداد الطالب 

 2424/2423للعام الجامعى 
 

 

 ) ذكور واناث ( دراسات عليا التمريضبيان باعداد الطالب المقيدين بكلية 

 2423/2422للعام الجامعى 

  

  

 البيان

جملةانثىذكرجملةانثىذكرجملةانثىذكرجملةانثىذكرجملةانثىذكرجملةانثىذكرالكليــــــــة

3031020313343314444030333332303التمريض

44444444444343343وافـــــــــــدين

3031020313343314443030030332301إجمالى بالوافدين

اإلجماليدكتوراةتمهيدى دكتوراةماجستيرتمهيدى ماجستيردبلوم 

جملةطالبةطالب طالبةطالب طالبةطالب 

33330131233030102140كلية التمريض

الكلية

توزيع الطالب المقيدين
جملة الطالب المقيدين

وافدينمصريين

جملةطالبةطالب طالبةطالب طالبةطالب 

332043332203323كلية التمريض

الكلية

توزيع الطالب الخريجين
جملة الطالب الخريجين

دور ثانىدور أول 
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 ) ذكور واناث ( الحاصلين على الدراسات العليا بكلية التمريضبيان باعداد الطالب 

 2424/2423للعام الجامعى 
 

  

 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التمريضبيان باعداد 

 2423/2422للعام الجامعى  () ذكور واناث 

 

  

 البيان

جملةانثيذكرجملةانثيذكرجملةانثيذكرجملةانثيذكرجملةانثيذكرجملةانثيذكرالكليــــــــة

444444403034444313143333كلية تمريض

وافدين

444444403034444313143333إجمالى بالوافدين

اإلجماليدكتوراةتمهيدى دكتوراةماجستيرتمهيدى ماجستيردبلوم 

جملةأنثىذكرجملةأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرجملةأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

017190300305502111611703436931031064219223

كلية  

التمريض

البيان

معاونى أعضاء هيئة التدريسأعضاء هيئة التدريس

اإلجمالـــــــى

أستاذ
أستاذ  

متفرغ

أستاذ 

مساعد

أستاذ 

مساعد 

متفرغ

مــدرس
مدرس 

متفرغ
جملـــة

مدرس 

مساعد
جملــةمعـيـــد
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 أوالً: النشأة

م، حتى صدر القرار الوزارى 3332/3333أنشئت كشعبة من كلية التربية بطنطا في العام الجامعي 

 20/3/3330ية الرياضية طلبة وطالبات بتاريخ بإنشاء كلية للترب 230رقم 

 ثانياً: الدرجات العلمية

 تمنح الجامعة بناء على طلب الكلية الدرجات العلمية اآلتية: 

 * درجة البكالوريوس في التربية الرياضية من إحدى الشعب اآلتية:

 ضي مختار".تدريب رياضي "في نشاط ريا -اإلدارة الرياضية  -تدريس التربية الرياضية 

 * الدبلوم العامة في أحد فروع التخصص اآلتية:

 الترويح -رياضة المعاقين  -اإلصابات الرياضية  -إدارة المؤسسات الرياضية  -الرياضة المدرسية 

 التدريب الرياضي "في نشاط رياضي مختار". -في المؤسسات الرياضية 

 التخصص اآلتية:* درجة الماجستير في التربية الرياضية في أحد فروع 

 –علم النفس الرياضى –التدريب الرياضي  -علوم اإلدارة الرياضية  –علوم الصحة الرياضية 

 علوم الحركة الرياضية. -الترويح الرياضي  -المناهج وطرق التدريس  

 في التربية الرياضية في أحد فروع التخصص اآلتية:* درجة الدكتوراه 

 –علم النفس الرياضى –التدريب الرياضي  -اإلدارة الرياضية علوم  –علوم الصحة الرياضية 

 علوم الحركة الرياضية. -الترويح الرياضي  -المناهج وطرق التدريس  

 مدة الدراسة ثالثاً:

 أربع سنوات لنيل درجة البكالوريوس في التربية الرياضية.

 رابعاً: لغة الدراسة

 اللغة العربية.

 خامساً: األقسام

اإلدارة  والترويح ــــ  علم النفس الرياضي ــــ  علوم الصحة الرياضيةــــ   المناهج وطرق التدريس

 الرياضية

 كلية التربية الرياضية
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 االلعاب الجماعية ورياضات ـــ مسابقات الميدان والمضمار  ــــ   التدريب  وعلوم الحركة الرياضية

الجمباز والتمرينات والتعبير ـــ  الرياضات المائية ــ  المنازالت والرياضات الفردية ــــ المضرب 

   الحركى والعروض الرياضية 

: البرامج الخاصة المتاحة للمرحلة الجامعية االولى والدرسات العليا والبرامج  سادسا

 النوعية 

 ـــ ال توجد برامج خاصة 

 سابعا  : الوحدات ذات الطابع الخاص 

ـــ وحده ضمان الجودة ـ وحدة االستشارات العلمية ـ وحدة المخلفات االلكترونية ـ وحدة التدريب على 

 صناعة وصيانة الكور الرياضية بمختلف انواعها  

 ثامنا : المراكز ذات الطابع الخاص 

 ـــ مركز الخدمة العامة 

 العنوان البريدي:

 بريد سبرباي -كلية التربية الرياضية  -جامع طنطا  -طنطا 

 الموقع اإللكتروني:

web page: www.tanta.edu.eg/ar/Tanta/Phed/Index.html 

 لالتصال:

 3032333/404فاكس:  3034344/404-3032333تليفون: 

 البريد اإللكتروني:

                                                                        e-mail: dean_phed@unv.tanta.edu.eg 
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 اناث (ذكور والبكالوريوس )بمرحلة  التربية الرياضيةبكلية  المقيدينبيان باعداد الطالب 

 2423/2422للعام الجامعى 
 

 

 

 

   اث(  البكالوريوس )ذكور وانبمرحلة التربية الرياضيةبكلية  الخريجيينبيان باعداد الطالب 

 2424/2423للعام الجامعى 
 

 

 

 

 ) ذكور واناث ( دراسات عليا التربية الرياضيةبيان باعداد الطالب المقيدين بكلية 

 2423/2422الجامعى للعام 

  

  

 البيان

جملةانثىذكرجملةانثىذكرجملةانثىذكرجملةانثىذكرجملةانثىذكرجملةانثىذكرالكليــــــــة

33330013433303203323322330313333330221033 التربية الرياضية

444444444444444444وافـــــــــــدين

33330013433303203323322330313333330221033إجمالى بالوافدين

اإلجماليدكتوراةتمهيدى دكتوراةماجستيرتمهيدى ماجستيردبلوم 

جملةطالبةطالب طالبةطالب طالبةطالب 

2032241323203024110314كلية تربية رياضية

الكلية

توزيع الطالب المقيدين
جملة الطالب المقيدين

وافدينمصريين

جملةطالبةطالب طالبةطالب طالبةطالب 

312233332303233113كلية التربية الرياضية

الكلية

توزيع الطالب الخريجين
جملة الطالب الخريجين

دور ثانىدور أول 
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 اناث (ذكور والحاصلين على الدراسات العليا بكلية التربية الرياضية )بيان باعداد الطالب 

 2424/2423للعام الجامعى 

 

 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية التربية الرياضيةبيان باعداد 

 2423/2422للعام الجامعى  () ذكور واناث 
 

  

 البيان

جملةانثيذكرجملةانثيذكرجملةانثيذكرجملةانثيذكرجملةانثيذكرجملةانثيذكرالكليــــــــة

30314443433234440334212303كلية التربية الرياضية

وافدين

30314443433234440334212303إجمالى بالوافدين

اإلجماليدكتوراةتمهيدى دكتوراةماجستيرتمهيدى ماجستيردبلوم 

جملةأنثىذكرجملةأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرجملةأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

252081227240127390087961831421513193453106130236

كلية التربية 

الرياضية

مــدرس
مدرس 

متفرغ
جملـــة

مدرس 

مساعد
جملــةمعـيـــد

البيان

معاونى أعضاء هيئة التدريسأعضاء هيئة التدريس

اإلجمالـــــــى

أستاذ
أستاذ  

متفرغ

أستاذ 

مساعد

أستاذ 

مساعد 

متفرغ



   

 99 اعداد : االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 



   

 111 اعداد : االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (
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 أشال : الن سة:

 بتحويف من مدارس  لى معاود طنية لاتم يض تابعه ل اياى الط   2669( لسنة 291ـــ ان ئل بالن ار الجميورر رق  )

  انيا :الدرجة العامية:

 -تمنح الدرجاى العامية األتية:

 دباو  المعيد الانى لاتم يض. -1

 :مدة الدراسة - الها :

ساعة أسبوعيا لمدة ستة  19ــ يناذ الب نامج عاى مدر عاميين أكاديميين باأل اطة  لى طت ة االمتياز التدريبية ا جبارية 

 أشي .

 رابعا:لغة الدراسة:  

 الاغة ا نجايزية وى لغة الدراسة ما عدا المن راى التى تدرس بالاغة الع بية.

 إامسا: األقسا 

 ـــ  ال يوجد.

 .سادسا: الب امج المتاحة لام حاة الجامعية األشلى شالدراساى العايا شالب امج النوعية 

 ـــ ب نامج الدباو  التاصصى لاطال  الحاصاين عاى شيادة الدباو  الانى لاتم يض.

 سابعا:الوحداى ذاى الطابط الااص 

 ـــ ال يوجد 

المعهد الفنى 

 للتمريض
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  امنا :الم اكز ذاى الطابط الااص 

 ـ ال يوجد 

 :الدشر الهال  أعاى العياد  ال اماة.العنوا  الب يدر

 tin@unv.tanta.edu.eg-dean:لموقط ا ل ت شنىا

 :لالتصا 

 3335545-تاياو :
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 ذكور واناث ()لدبلوم ابمرحلة  بالمعهد الفنى للتمريض المقيدينبيان باعداد الطالب 

 2423/2422للعام الجامعى 
 

 

 

   الدبلوم )ذكورواناث(  بمرحلة المعهد الفنى للتمريض ب الخريجيينبيان باعداد الطالب 

 2424/2423للعام الجامعى 
 

 

 

  

جملةطالبةطالب طالبةطالب طالبةطالب 

فنى للتمريض 33211343321133434المعهد ال

الكلية

توزيع الطالب المقيدين
جملة الطالب المقيدين

وافدينمصريين

جملةطالبةطالب طالبةطالب طالبةطالب 

30023320303202023المعهد الفنى للتمريض

الكلية

توزيع الطالب الخريجين
جملة الطالب الخريجين

دور ثانىدور أول 



   

 114 اعداد : االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ) ادارة المعلومات واالحصاء (

 

 

 

 

 

 لدطعة ال ابعة ) تم يض النسا  شالتوليد (ا
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 الدفعة الرابعة ) الطوارئ والعناية المركزة (
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) تم يض النسا  شالتوليد ( اامسةاللدطعة ا  
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 (الخامسة ) الطوارئ والعناية المركزة الدفعة 
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 أشالً: الن سة

شبدأى الدراسة بيا طى العا  الجامعى  1121لسنة  1992بن ار مجاس الوزرا  رق  أن ئل 

1126/1111   

  انياً: الدرجاى العامية

 الب الوريوس طى الحاسباى شالمعاوماى 

  الهاً: مدة الدراسة

 أربط سنواى 

 رابعاً: لغة الدراسة

  الدراسة طى الب امج المط شحة بالاغتين الع بية شاالنجايزية شطنا لمتطاباى كف من ر دراسى

 إامساً: األقسا 

 قس  وندسة الب مجياىـــ قس  ت نولوجيا المعاوماى ـــ قس  نظ  المعاوماى ـــ قس  عاو  الحاس  

الب امج الااصة المتاحة لام حاة الجامعية االشلى شالدراساى العايا شالب امج سادساً: 

 النوعية :ـ

 ال يوجد 

 وحداى ذاى الطابط الااص : السابعا 

  شحدة  ما  الجودة 

   شحدة االرشاد االكاديم 

   شحدة النياس شالتنوي 

 ى شحدة ت نولوجيا المعاوما 

  شحدة ادارة االزماى 

  م تبة ال اية 

كلية الحاسبات 

 والمعلومات
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 الم اكز ذاى الطابط الااص :  امنا 

 م كز االست اراى لاحاسباى شنظ  المعاوماى ) بصدد بد  الت غيف ( 

 العنوا  الب يدض:

 كاية الحاسباى شالمعاوماى  –مجمط ال اياى بسب بار   -طنطا 

 الموقط ا ل ت شن :

https://ci.tanta.edu.eg/ 

 لالتصا :

 12291911991تاياو : 

 الب يد ا ل ت شن :

Infoics@ics.tanta.edu.eg 
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 ذكور واناث (البكالوريوس )بمرحلة  الحاسباتبكلية  المقيدينبيان باعداد الطالب 

 2423/2422للعام الجامعى 
 

 

 

 الحاسبات والمعلوماتأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بكلية بيان باعداد 

 2423/2422للعام الجامعى  () ذكور واناث 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

جملةطالبةطالب طالبةطالب طالبةطالب 

03233330333333433كلية الحاسبات شعبة عامة 

3343033430200كلية الحاسبات علوم حاسب

33213321320كلية الحاسبات تكنولوجيا معلومات 

34043333434033333011اجمالى عام الحاسبات 

الكلية

توزيع الطالب المقيدين
جملة الطالب المقيدين

وافدينمصريين

جملةأنثىذكرجملةأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرجملةأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

0100000023002460000000246

كلية 

الحاسبات

جملــةمعـيـــد
البيان

معاونى أعضاء هيئة التدريسأعضاء هيئة التدريس

اإلجمالـــــــى

أستاذ
أستاذ  

متفرغ

أستاذ 

مساعد

أستاذ 

مساعد 

متفرغ

مــدرس
مدرس 

متفرغ
جملـــة

مدرس 

مساعد
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ايةـ ـال سنة االن ا  رق  الصاحة  

 كاية الط  3312 7

 كلية التجارة 3303 16

 كلية التربية 3313 22

 كلية العلوم 3313 28

 كلية االداب 3303 35

 كلية الحقوق 3333 41

 كلية الزراعة 3303 49

 كلية الصيدلة 3301 55

 كلية طب األسنان 3301 62

 كلية الهندسة 3301 69

 كلية التربية النوعية 3333 82

 كلية التمريض 2444 88

 كلية التربية الرياضية 3330 94

 المعهد الفنى للتمريض 3331 111

 كلية الحاسبات والمعلومات 1121 118

 فهرســال
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 إصدارات

ة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرارالعاماإلدارة   

 ) إدارة المعلومات واالحصاء (

 

 

 

دليل المتفوقين  دليل االجراءت االحترازية

دليل أعضاء هيئة التدريسالدليل االحصائى السنوى لجامعة طنطا
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