
 0202 ديسمبرنشرة شهر 

 اإلعالن عن منح مقدمة من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا واالبتكار -1

تعلن هٌئة تموٌل العلوم والتكنولوجٌا واالبتكار بالتعاون مع جامعة طنطا عن فتح باب التقدم لعدد من البرامج 
الثانً لبرنامج العلوم  النداء -والدكتوراه(األول لبرنامج دعم الدراسات العلٌا )طالب الماجستٌر  وهً :النداء

األول الخاص ببرنامج تموٌل إنشاء وتصنٌع وحدات نصف  النداء -األساسٌة )رٌاضٌات ، كٌمٌاء، وفٌزٌاء (
  صناعٌة

 (91النداء الثانً لبرنامج تموٌل األبحاث الخاصة بجائحة فٌروس كورونا المستجد )كوفٌد  -

 

 

 

 0- نائب رئيس جامعة طنطا يفتتح المؤتمر السابع لشباب الباحثين بكلية التمريض

افتتح الدكتور كمال عكاشة نائب رئٌس  
جامعة طنطا للدراسات العلٌا والبحوث، 
المؤتمر العلمً السابع لشباب الباحثٌن، 
والذي تنظمه كلٌة التمرٌض جامعة طنطا 
تحت عنوان" البحث العلمً فً التمرٌض 

تحت رعاٌة الدكتور والتنمٌة المستدامة"، 
  محمود ذكً رئٌس الجامعة.

أكد الدكتور كمال عكاشة، إٌمان جامعة 
طنطا الشدٌد بدور البحث العلمى بوصفه 
أحد ركائز التنمٌة خاصة مع الظروف 
الصعبه التً ٌمر بها العالم فً ظل جائحة 

حرص الجامعة على   كورونا، مشًٌرا إلً



ة مهاراتهم البحثٌة من خالل إقامة المؤتمرات التً تهدف الى إثراء البحث توفٌر الفرصة لشباب الباحثٌن لتنمٌ
 العلمً والتعرف على الجدٌد فً العلوم.

وأضاف نائب رئٌس جامعة طنطا، إلً أن مؤتمر شباب الباحثٌن بكلٌة التمرٌض فً نسخته الحالٌة ٌهدف إلً 
مً فً التمرٌض وتحقٌق التنمٌة المجتمعٌة، إلى تهٌئة بٌئة محفزه وداعمة لللتمٌز واالبتكار فً البحث العل

جانب تطوٌر المنظومة الصحٌة واالرتقاء البحوث العلمٌة التمرٌضٌة بما ٌحقق ضمان جودة الخدمات الصحٌة 
 المقدمة .

من جانبها، أوضحت الدكتورة عصمت محمد جمٌعى، القائم بأعمال عمٌد كلٌة التمرٌض جامعة طنطا، أن 
تحقٌق مفهوم التنمٌة المستدامة فً البحث العلمً  ث فً ضوء المحاور الرئٌسٌة للمؤتمر منها المؤتمر ٌناقش بح

، فضاًل عن مناقشة التحدٌات التً 0202بما ٌضمن تحقٌق الرؤٌة المستقبلٌة للبحوث العلمٌة فً التمرٌض 
  تواجه البحث العلمً فً التمرٌض.

ضر وكٌل كلٌة التمرٌض للدراسات العلٌا والبحوث ونائب شهد فعالٌات االفتتاح الدكتوره سحر محمود الخ
رئٌس المؤتمر والدكتوره فاطمة السٌد سلٌمان مقرر المؤتمر، والدكتوره زٌنب عادل عالم ، والدكتوره إٌمان 
أحمد الخولً سكرتٌري المؤتمر ، بمشاركة الدكتور مجدى الحفناوي ونخبة من أعضاء هٌئة تدرٌس والهٌئة 

 باحثٌن وطالب الكلٌة.المعاونة وال

  

 

 

 

 

 

 


