
 نشرة شهر فبراٌر 0202

ألول مرة بالجامعات المصرٌة: مجلس الدراسات العلٌا بجامعة طنطا ٌقرر البدء فً انتاج  -1
 مقررات الكترونٌة للدراسات العلٌا

أعلن األستاذ الدكتور كمال عكاشة نائب رئٌس جامعة طنطا لشئون الدراسات العلٌا والبحوث عن بدء 

انتاج مقررات الكترونٌة لطالب الدراسات العلٌا، وذلك فً إطار سعى الجامعة مركز التعلٌم اإللكترونً فً 

الدائم نحو تطوٌر عملٌتً التعلٌم والتعلم تحت رعاٌة األستاذ الدكتور مجدي سبع رئٌس جامعة طنطا، 

وخاصة بعد أن أصبحت المقررات اإللكترونٌة إحدى ركائز التعلٌم االلكترونً ونجاح تجربة انشاء 

  ت الكترونٌة للطالب فً مرحلة البكالورٌوس.مقررا

أضاف األستاذ الدكتور كمال 

عكاشة أن جامعة طنطا تهدف دائماً 

إلى تحسٌن مخرجاتها التعلٌمٌة 

والخدمات التً تقدمها للطالب 

وتقدٌم المناهج الدراسٌة بصورة 

رقمٌة تفاعلٌة مزودة بأحدث 

التقنٌات الحدٌثة التً أثبتت نجاحها 

ى العالم، لذا جاءت فكرة على مستو

تطوٌر وإنتاج المقررات االلكترونٌة 

للدراسات العلٌا وتحوٌل المقررات 

  التقلٌدٌة الى مقررات الكترونٌة.

ومن جانبه تابع الدكتور ٌاسر عبدة مدٌر مركز التعلٌم اإللكترونً أن المركز مؤهل بكوادر بشرٌة 

ٌُمكنهم وإمكانات ومعدات قادرة على تطبٌق المشروع ومس اعدة أعضاء هٌئة التدرٌس على القٌام بجمٌع ما 

من تطوٌر الكائنات التعلٌمٌة التً تخص مقرراتهم وتقدٌم الدعم الفنً الكامل لهم بكل ما ٌتعلق بعناصر هذا 

 .المشروع

 

 نائب رئٌس جامعة طنطا ٌفتتح المؤتمر األول لقٌادات الشباب بكلٌة الصٌدلة -0

عكاشة نائب رئٌس جامعة طنطا للدراسات العلٌا والبحوث ، الٌوم األحد ، فعالٌات افتتح الدكتور كمال  
المؤتمر األول لقٌادات الشباب الذي تنظمه كلٌة الصٌدلة على مدار ٌومٌن ، تحت رعاٌة الدكتور مجدي 

 سبع رئٌس الجامعة ، والدكتورة نهلة العشماوي عمٌد الكلٌة.



ة أن وفً كلمته أكد الدكتور كمال عكاش
المؤتمر ٌعد منصة فعالة ومحفل ثري 
اٌماناً بحاجتنا الى من ٌنهض بوطننا نحو 
القمة ، مشٌراً إلى أن الشباب هم أعظم 
قوة نمتلكها على االطالق لذلك كانت 
األولى واألجدر باالستثمار واكتشاف 
الطاقات الجبارة ، موضحاً أن ادراك 
القٌادات بهذه المسئولٌة المجتمعٌة ودور 

لشباب المهم والعمل علٌه أمر ٌستحق ا
 التقدٌر واالمتنان.

ومن جانبها أشارت الدكتورة نهلة العشماوي إلى أهمٌة المؤتمر لمناقشته إحدى الموضوعات الهامة الذي 
تركز علٌه الدولة وتولٌه جامعة طنطا اهتماماً كبٌراً ، مشٌرة الى دور كلٌة الصٌدلة تجاه أبنائها الذٌن هم 

التخرج ومواجهة سوق العمل باعتبارهم هم مستقبل هذا الوطن وأمله نحو التقدم ، موضحة أن  على وشك
المؤتمر ٌضم مجموعة من الجلسات التً تركز على تنمٌة المهارات القٌادٌة لدى الشباب من خالل نخبة 

 .متمٌزة من المحاضرٌن الى جانب المهارات االكادٌمٌة التً ٌتعلمها الطالب داخل الكلٌة

شارك فً فعالٌات المؤتمر الدكتور هانً دنٌا نقٌب صٌادلة الغربٌة ، والدكتور مختار البسٌونً استاذ القٌم 
واالخالقٌات بكلٌة التربٌة ، والدكتور عبد الرازق الكومً رئٌس قسم الجغرافٌا بكلٌة اآلداب ، والدكتور 

جامعة االزهر ، والدكتور هٌثم توفٌق استاذ ابراهٌم ابو المجد مدرس الكٌمٌاء التحلٌلٌة بكلٌة الصٌدلة 
الكٌمٌاء الصٌدلٌة بكلٌة الصٌدلة جامعة طنطا ، والدكتور عبد العزٌز عبد الداٌم عمٌد كلٌة العلوم ، 
والدكتور عبد الحمٌد المنشاوي عمٌد كلٌة التربٌة ، والدكتور مجدي الحفناوي نقٌب األطباء بالغربٌة ، 

 هٌئة التدرٌس بمختلف كلٌات الجامعة.وجمع من األساتذة وأعضاء 

  

 الباحث محمد عبد الرؤف عبد العزٌز عون ٌحصد براءة إختراع فً الهندسة الطبٌة -3

تحت رعاٌة األستاذ الدكتور كمال عكاشة نائب رئٌس 
جامعة طنطا للدراسات العلٌا والبحوث، تعلن إدارة 
مركز المشروعات واالبتكارات ونقل التكنولوجٌا 

طنطا عن قبول طلب براءة إختراع بتارٌخ بجامعة 
 0251لعام  0251202122ورقم  0202ٌناٌر  02

المقدمة من الباحث محمد عبد الرؤف عبد العزٌز 
وذلك فً   عون خرٌج كلٌة الهندسة جامعة طنطا

بعنوان"كرسى متحرك ٌتحرك  مجال الهندسة الطبٌة
 "بحركة الرأس

 52/0/0251موضوعه بتارٌخ   قام بتقدٌم براءة إختراع  على جدٌر بالذكر أن الباحث محمد عبد الرؤف
 . إلى مكتب براءة اإلختراع بمركز التطوٌر بجامعة طنطا



 



 مؤتمرات شهر فبراٌر 0202

 االسم
الوظٌفه 
 الحالٌه

اسم 
 الكلٌة

 الفترة المؤتمر مكان االنعقاد
نوع 

 المساهمه

 كلٌة العلوم

نهلة عبد العلٌم 
 رضوان

 اسوان العلوم استاذ
المؤتمر الثالث للعلوم 
 البٌولوجٌة وتطبٌقاتها

 بنفقات 6-8/2/2020

 هدى كمال السٌد
استاذ 
 متفرغ

 اسوان العلوم
المؤتمر الثالث للعلوم 
 البٌولوجٌة وتطبٌقاتها

 بنفقات 6-8/2/2020

 عبد المنعم قزوع
استاذ 
 متفرغ

 اسوان العلوم
المؤتمر الثالث للعلوم 

 وتطبٌقاتهاالبٌولوجٌة 
 بنفقات 6-8/2/2020

عبد الفتاح عبد 
 الفتاح العتٌق

استاذ 
 مساعد

 اسوان العلوم
المؤتمر الثالث للعلوم 
 البٌولوجٌة وتطبٌقاتها

 بنفقات 6-8/2/2020

 امجد سالم ابراهٌم
استاذ 
 مساعد

 اسوان العلوم
المؤتمر الثالث للعلوم 
 البٌولوجٌة وتطبٌقاتها

 بنفقات 6-8/2/2020

ثرٌا عبد العزٌز 
 دٌاب

 اسوان العلوم مدرس
المؤتمر الدولى الثالث فى العلوم 
 البٌولوجٌة والبٌئٌة وتطبٌقاتها

 بنفقات 6-8/2/2020

 اسوان العلوم استاذ محمد حسٌن محمد
المؤتمر الدولى الثالث فى العلوم 
 البٌولوجٌة والبٌئٌة وتطبٌقاتها

 بنفقات 6-8/2/2020

اسامة محمد 
 حمٌدةمحمود 

استاذ 
 متفرغ

 الغردقة العلوم
المؤتمر الدولى الثانى عشر 

 للعلوم النووٌة وتطبٌقاتها
 بنفقات 15-18/2/2020

 الغردقة العلوم مدرس محمود محمد على
المؤتمر الدولى الثانى عشر 

 للعلوم النووٌة وتطبٌقاتها
 بنفقات 15-18/2/2020

خالد ابو المعاطى 
 عمر

استاذ 
 متفرغ

 الغردقة العلوم
المؤتمر الدولى الثانى عشر 

 للعلوم النووٌة وتطبٌقاتها
 بنفقات 15-18/2/2020

سلوى سعد محمد 
 سعد

استاذ 
 متفرغ

 الغردقة العلوم
المؤتمر الدولى الثانى عشر 

 للعلوم النووٌة وتطبٌقاتها
 بنفقات 15-18/2/2020

 الغردقة العلوم معٌد محمود السٌد عٌد
عشر  المؤتمر الدولى الثانى

 للعلوم النووٌة وتطبٌقاتها
 بنفقات 15-18/2/2020

احمد السٌد عادل 
 عمار

استاذ 
 مساعد

 الغردقة العلوم
المؤتمر الدولى الثانى عشر 

 للعلوم النووٌة وتطبٌقاتها
 بنفقات 15-18/2/2020

سماح عبد القادر 
 الدبٌكى

استاذ 
 مساعد

 جامعة اسٌوط العلوم
ورشة عمل بعنوان " التقنٌة 
 الحٌوٌة باستخدام الفطرٌات "

 بنفقات 15-18/2/2020

اٌمان محمد عدلى 
 بدوى

 القاهرة العلوم معٌدة
ورشة عمل بعنوان " 

Moleclar Diagnosis 
of cancer 

 بنفقات 16-17/2/2020

اٌمان محمد رجب 
 موسى

 القاهرة العلوم معٌدة
ورشة عمل بعنوان " 

Moleclar Diagnosis 
of cancer 

 بنفقات 16-17/2/2020



سمر عزت غازى 
 الخولى

استاذ 
 مساعد

 العلوم
مركز 

 -المؤتمرات
 جامعة القاهرة

المؤتمر السادس عشر للجمعٌة 
 المصرٌة للبٌولوجٌا التجرٌبٌة

23-28/2/2020 
بدون 
 نفقات

 العلوم معٌدة منى عٌد المغاورى
مركز 

 -المؤتمرات
 جامعة القاهرة

للجمعٌة المؤتمر السادس عشر 
 المصرٌة للبٌولوجٌا التجرٌبٌة

 بنفقات 23/02/2020

محمود ابو الٌزٌد 
 عبد الحق

استاذ 
 متفرغ

 العلوم
مركز 

 -المؤتمرات
 جامعة القاهرة

المؤتمر السادس عشر للجمعٌة 
 المصرٌة للبٌولوجٌا التجرٌبٌة

 بنفقات 23-28/2/2020

 العلوم مدرس فتحى السٌد الجبالى
مركز 

 -المؤتمرات
 جامعة القاهرة

المؤتمر السادس عشر للجمعٌة 
 المصرٌة للبٌولوجٌا التجرٌبٌة

 بنفقات 23-28/2/2020

دعاء السٌد 
 الشرٌف

مدرس 
 مساعد

 العلوم
مركز 

 -المؤتمرات
 جامعة القاهرة

المؤتمر السادس عشر للجمعٌة 
 المصرٌة للبٌولوجٌا التجرٌبٌة

 بنفقات 23-28/2/2020

مروة محمح محمد 
 الشرقاوى

مدرس 
 مساعد

 العلوم
مركز 

 -المؤتمرات
 جامعة القاهرة

المؤتمر السادس عشر للجمعٌة 
 المصرٌة للبٌولوجٌا التجرٌبٌة

 بنفقات 23-28/2/2020

عالء مصطفى ابو 
 زٌد

استاذ 
 متفرغ

 العلوم
مركز 

 -المؤتمرات
 جامعة القاهرة

المؤتمر السادس عشر للجمعٌة 
 التجرٌبٌةالمصرٌة للبٌولوجٌا 

 بنفقات 23-28/2/2020

امال ابراهٌم محمد 
 ٌوسف

استاذ 
 متفرغ

 العلوم
مركز 

 -المؤتمرات
 جامعة القاهرة

المؤتمر السادس عشر للجمعٌة 
 المصرٌة للبٌولوجٌا التجرٌبٌة

 بنفقات 23-28/2/2020

 العلوم استاذ دالٌا فؤاد عفٌفى
مركز 

 -المؤتمرات
 جامعة القاهرة

عشر للجمعٌة المؤتمر السادس 
 المصرٌة للبٌولوجٌا التجرٌبٌة

 بنفقات 23-28/2/2020

 العلوم مدرس جهاد عبد هللا رجب
مركز 

 -المؤتمرات
 جامعة القاهرة

المؤتمر السادس عشر للجمعٌة 
 المصرٌة للبٌولوجٌا التجرٌبٌة

23-28/2/2020 
بدون 
 نفقات

 العلوم مدرس اسراء عبد الرسول
مركز 

 -المؤتمرات
 القاهرةجامعة 

المؤتمر السادس عشر للجمعٌة 
 المصرٌة للبٌولوجٌا التجرٌبٌة

23-28/2/2020 
بدون 
 نفقات

مصطفى كحمد 
 الشٌخ

استاذ 
 متفرغ

 جامعة اسوان العلوم
المؤتمر الدولى حول التنوع 

 البٌولوجى واالمن القومى
 بنفقات 24-26/2/2020

السٌد ابراهٌم السٌد 
 سالم

 القاهرةجامعة  العلوم استاذ
المؤتمر السنوى الدولى الخامس 

عشر للجمعٌة المصرٌة 
 للبٌولوجٌا التجربٌة

 بنفقات 26/02/2020

 كلٌة الهندسة

رضا رجب خلٌل 
 الخضراوى

مدرس 
 مساعد

 اسوان الهندسة
المؤتمر الدولى التاسع 

للرٌاضٌات وعلوم المعلومات 
0202 

 بنفقات 6-8/2/2020

منار محمد احمد 
 عمران

مدرس 
 مساعد

 اسوان الهندسة
المؤتمر الدولى التاسع 

للرٌاضٌات وعلوم المعلومات 
0202 

 بنفقات 6-8/2/2020

اٌمان محمد 
 رمضان الغمرى

مدرس 
 مساعد

 اسوان الهندسة
المؤتمر الدولى التاسع 

 للرٌاضٌات وعلوم المعلومات
 بنفقات 6-8/2/2020



طاهر عبد الفتاح 
 بهنسى جمعة

مدرس 
 مساعد

 اسوان الهندسة
المؤتمر الدولى التاسع 

للرٌاضٌات وعلوم المعلومات 
0202 

 بنفقات 6-8/2/2020

على صالح صالح 
 شهاب الدٌن

 اسوان الهندسة معٌد
المؤتمر الدولى التاسع 

للرٌاضٌات وعلوم المعلومات 
0202 

 بنفقات 6-8/2/2020

 اسوان الهندسة معٌد نهلة محمود مسلم
المؤتمر الدولى التاسع 

للرٌاضٌات وعلوم المعلومات 
0202 

 بنفقات 6-8/2/2020

 كلٌة التربٌة

 التربٌة مدرس مارى مٌشٌل نجٌب
 -مدٌنة الشروق

 القاهرة

المؤتمر الدولى االول بكلٌة 
االداب واالنسانٌات بالجامعة 

 البرٌطانٌة
 بنفقات 23-24/3/2020

 كلٌة التمرٌض

 التمرٌض معٌدة اسماء مسعد محمد
 

المعرفة للشباب المصرى اسبوع 
 وورشة العمل

12-13/0/0202 
بدون 
 نفقات

منى عادل ابرهٌم 
 الشرقاوى

 التمرٌض معٌدة
 

اسبوع المعرفة للشباب المصرى 
 وورشة العمل

12-13/0/0202 
بدون 
 نفقات

 التمرٌض معٌدة هبة علً عتمان
فندق سٌتى ستار 

 القاهرة
مؤتمر الجمعٌة المصرٌة 

 المراض الكلى
 بنفقات 11-00/0/0202

 كلٌة االداب

 احمد فتحً رزق
استاذ 
 مساعد

 االداب
جامعة  -اداب 

 المنوفٌة

المنتدى العلمى والثقافى الدولى 
" االتجاهات المعاصرة لالداب 
والعلوم االنسانٌة ودورها فى 
الوجود الحضارى والتكامل 

 المعرفى والتنمٌة

 بنفقات 10-14/2/2020

عادل احمد زٌن 
 العابدٌن

 االداب استاذ
جامعة  -اداب 

 المنوفٌة

المنتدى العلمى والثقافى الدولى 
" االتجاهات المعاصرة لالداب 
والعلوم االنسانٌة ودورها فى 
الوجود الحضارى والتكامل 

 المعرفى والتنمٌة

 بنفقات 10-14/2/2020

هبة فوزي 
 المصرى

 القاهرة االداب مدرس
االدب مؤتمر االتصال الثقافى فى 

 واللغوٌات والترجمة البرٌطانٌة
 بنفقات 23-24/2/2020

 كلٌة الزراعة

عالء محمد طه 
 حلوٌش

 استاذ
تربٌة 
 رٌاضٌة

 سوهاج
حفل افتتاح االسبوع االول 

-عاملٌن  -للجامعات ) طالب 
 اعضاء هٌئة التدرٌس (

 بنفقات 8-14/2/2020

 كلٌة التربٌة

سعاد محمد على 
 مصطفى

 مدٌنة الشروق تربٌة مدرس
المؤتمر الدولى االول بكلٌة 
االداب واالنسانٌات بالجامعة 

 البرٌطانٌة
 بنفقات 23-24/2/2020

لمٌاء حسن عبد 
 العال

استاذ 
 مساعد

 مدٌنة الشروق تربٌة
المؤتمر الدولى االول بكلٌة 
االداب واالنسانٌات بالجامعة 

 البرٌطانٌة
 بنفقات 23-24/2/2020

 



 الندوات داخل الكلٌات –مؤتمرات  0202بٌان شهر فبراٌر 

 

 الكلٌة التارٌخ الندوة -عنوان المؤتمر 

 المؤتمر الدولى تحــــــت عـــــــــــــــــنوان :
 " اسهامات التكنولوجٌا الرقمٌة فى تعلٌم وتعلم اللغات"  

 وذلك بالتعاون مع الوكالة الفرنكوفونٌة
 االداب 1/0/0202 – 8

 المؤتمر العلمى الدولى الثامن تحت عنوان: 
 المساواة فى الصحة والرعاٌة التمرٌضٌة

 التمرٌض 02/0/0202- 03

 ندوة علمٌة  بعنوان :
 المنح والدراسة فى الجامعات بالخارج  لطالب مرحلة البكالورٌوس 

 وطالب مرحلة  الدراسات العلٌا   
 ٌوم قاعة السٌمناربمختلف التخصصات  بالكلٌة والكلٌات االخرى 

 الصٌدلة 13/0/0202

 ندوة علمٌة بقسم تمرٌض االطفال بالكلٌة تحت عنوان 
 " التنمر بٌن االطفال والمراهقٌن "  -:

 التمرٌض 11/0/0202

 


