
 0202 مارسنشرة شهر 

 بالمملكة المتحدة  ٠٢٠٢/٠٢٠1التقدم لبرنامج التبادل الطالبي للدراسة بجامعة برادفورد  -1

تعلن جامعة طنطا عن فتح باب التقدم لبرنامج التبادل الطالبً للدراسة بجامعة برادفورد 
 بالمملكة المتحدة تحت  0202/020٢

(Erasmus+ KA 107)   الممول بالكامل
من االتحاد األوربً، للطالب فى مرحلة 

البكالورٌوس والماجستٌر والدكتوراة للدراسة 
بجامعة برادفورد بالمملكة المتحدة ، وذلك فً 

إطار االتفاقٌة التً عقدتها جامعة طنطا مع 
جامعة برادفورد، على أن ٌكون آخر موعد 

  .0202ماٌو  ٢2لتقدٌم االوراق 

ة و الكٌمٌاء وتشمل المنحة مجاالت الهندس 
وعلوم الحاسب و البٌومٌدٌكال وإدارة 

األعمال والقانون وعلم النفس والسالم والتنمٌة الدولٌة وأٌضاً علم اآلثار والعلم الجنائً والطب الحٌوي 
 .باإلضافة إلى علم اإلجرام وعلم االجتماع

لٌزٌة لطالب مرحلة ٌكون مستوى اللغة االنج  جدٌر بالذكر أن الحصول على هذة المنحة ٌشترط أن
 .لطالب الدراسات العلٌا C1، وB2  البكالورٌوس

 وٌمكن االطالع على تفاصٌل شروط التقدم للمنحة واألوراق المطلوبة من خالل المرفقات

 المنحة تفاصٌل

 التقدم استمارة

 المطلوبة واألوراق الشروط

 

 

 

 

 

http://view.tanta.edu.eg/univ/4de566c4-3e88-4ecc-8749-920de9dcb271Attachment1.pdf
http://view.tanta.edu.eg/univ/e7d29c09-4a02-43cc-be92-14c07ddf8d10708ff368-3753-47df-a80f-fc76090134eeAttachment1.pdf
http://view.tanta.edu.eg/univ/c6b5e77c-6ecd-4ed1-a4c5-1cd8ba69824fAnnouncement.pdf


ربط المنصات التعليمية الخاصة بجامعة طنطا التى يتم من خاللها نشر المقررات االلكترونية  -٠
 بتطبيق للهاتف المحمول

أعلن األستاذ الدكتور مجدى سبع عن ربط المنصات التعلٌمٌة الخاصة بجامعة طنطا التى ٌتم من خاللها 
بتطبٌق للهاتف المحمول ٌمكن من خالله االطالع على كافة المحاضرات نشر المقررات االلكترونٌة 

باستخدام الهاتف المحمول دون الحاجة الى جهاز كومبٌوتر تسهٌال على أعضاء هٌئة التدرٌس و طالب 
  الجامعة.

ومن جانبه أكد األستاذ الدكتور مجدى سبع أن 
الجامعة تعمل بشكل مستمر على إتخاذ التدابٌر 

لمنع إنتشار الفٌروس والتسهٌل على الالزمة 
الطالب فى تحصٌل المقررات الدراسٌة والتزام 

المنزل، والتفكٌر فى حلول مبتكرة من خالل لجنة 
علٌا من جمٌع العاملٌن بالجامعة اللذٌن لدٌهم الخبرة 
الكاملة فً العمل اإللكترونً لنشر المحاضرات فً 

 04نفس أوقاتها الرسمٌة واعادتها على مدار 
 .ساعة

 فٌدٌو لشرح كٌفٌة استخدام التطبٌق للتسهٌل على الطالب.  كما أضاف سٌادته أنه تم عمل

 Android لٌنك تحمٌل التطبٌق لألجهزة

 IOS لٌنك تحمل التطبٌق لألجهزة

 لٌنك فٌدٌو لكٌفٌة استخدام التطبٌق

  

 -3المجلس األعلى للجامعات يستعرض الخطط المستقبلية للدراسة في إطار تطورات 

المجلس األعلى للجامعات ٌستعرض الخطط المستقبلٌة للدراسة فً إطار تطورات الوضع  -3

 العالمً إلنتشار فٌروس كورونا المستجد

 

أجتمع المجلس األعلى للجامعات فً جلسته رقم 
، حٌث أستعرض 0202-3-0٢( بتارٌخ 696)

المجلس الخطط المستقبلٌة للدراسة فً الجامعات 
فً إطار تطورات الوضع العالمً إلنتشار 
فٌروس كورونا المستجد، وضرورة إتخاذ 

تشار المرض وفى ضوء التدابٌر الالزمة لمنع إن
قرار السٌد رئٌس الجمهورٌة بتعطٌل الدراسة 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodle.moodlemobile
https://apps.apple.com/us/app/moodle/id633359593
https://tanta.edu.eg/elearning/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%84.mp4
https://tanta.edu.eg/elearning/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%84.mp4


لمدة أسبوعٌن. وفً بداٌة الجلسة ثمن المجلس قرارات الدولة المصرٌة للحفاظ على صحة المصرٌٌن 
 .وجمٌع الجهود التً تبذلها وزارات وقطاعات الدولة المختلفة لتحقٌق ذلك

االلتزام بما صدر من قرارات من الدولة للحد من إنتشار العدوى، كما ناشد المجلس المواطنٌن بضرورة 
كما تقدم بالشكر لجمٌع أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة وجمٌع العاملٌن بالجامعات على دعمهم 

السرٌع والمتمٌز لمنظومة التعلٌم عن بعد، كما وجه تحٌة تقدٌر وإجالل لجمٌع مقدمً الخدمة الصحٌة من 
ٌئة تمرٌض وفنٌٌن واإلدارٌٌن العاملٌن بالمستشفٌات على الدور البطولً الذي ٌقومون به خالل أطباء وه

 .هذه الفترة الدقٌقة من حٌاة األمة

وأكد المجلس على أن االهتمام بصحة الطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس وجمٌع العاملٌن بالجامعات 
 .م إتخاذ كافة التدابٌر الالزمة للحفاظ علٌهاوالمستشفٌات الجامعٌة هً األولوٌة األولى له وأنه ٌت

 :وبناًء علٌه قرر المجلس اآلتً

التؤكٌد على إنجاز خطة الطواري المعلنة لمواجهة فٌروس كورونا المستجد داخل منشآت ومرافق   -٢
 .الجامعات بما فً ذلك االهتمام بالتعقٌم والتطهٌر المستمر

 .٢9/3/0202ستشفٌات والذي أنعقد فً جلسته الطارئة بتارٌخ التؤكٌد على قرارات المجلس األعلى للم  -0

االستمرار فً تفعٌل منظومة التعلٌم عن بعد طوال فترة تعلٌق الدراسة وفق إجراءات تضمن إستمرار  -3
العملٌة التعلٌمٌة للفصل الدراسً الثانً بكل فاعلٌة وجودة وذلك للمحتوى النظري لكافة الكلٌات على أن 

ق العملً للكلٌات العملٌة لما بعد استئناف الدراسة أو فً األجازة الصٌفٌة بحسب ما تقرره كل ٌرحل التطبٌ
 .جامعة

إستمرار التنسٌق مع وزارة االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات لتوفٌر الدخول واإلستخدام المجانً   -4
 .للمنصات التعلٌمٌة اإللكترونٌة

المواعٌد المعلنة سابقا سٌتم إلغاء إمتحانات منتصف الفصل  فً حالة إستمرار تعطٌل الدراسة بعد  -5
 .الدراسً الثانً وضم درجاتها على إمتحانات نهاٌة الفصل الدراسً الثانً

وفقاً للجداول التً  32/5/0202تإجل إمتحانات نهاٌة الفصل الدراسً الثانً على أال تنعقد قبل السبت   -6
 .عالنه الحقاً وفقاً لمستجدات األمورستعلن من كل جامعة أو فً موعد ٌتم إ

بالنسبة لطالب الدراسات العلٌا ٌترك لكل جامعة تحدٌد موعد إنعقاد إمتحاناتها وفقاً لما تراه على أال  -7
 .تحسب مدة تعطٌل الدراسة ضمن مدة الدراسة الالزمة للحصول على الدرجة العلمٌة

ة جمٌع المستجدات وإتخاذ اإلجراءات الالزمة فً حٌنه وقرر المجلس أنه فً حالة انعقاد دائم لمتابع  -6
 .إلتزاما بخطة الدولة للحفاظ على صحة المصرٌٌن ومنع اإلنتشار الوبائً لفٌروس كورونا المستجد

 
  



 4- بث المناهج لطالب الجامعة تلفزيونياً والكترونياً يومياً على مدار الساعة

طنطا عن بدء البث المباشر للمناهج التعلٌمٌة للطالب عبر  أعلن األستاذ الدكتور مجدي سبع رئٌس جامعة
قناة الدلتا لمدة ساعتٌن ٌومٌاً، عالوة على بثها أٌضاً عبر االنترنت لجمٌع الطالب من خالل الموقع 

 اإللكترونً للجامعة.

سٌرفرات كما أضاف سٌادته أن الجامعة تعمل بشكل مستمر على رفع البنٌة التحتٌة للشبكة وزٌادة عدد ال
كما أكد  ،التً ٌتم رفع األبحاث من خاللها وزٌادة عدد المنصات التً ٌتم التواصل من خاللها مع الطالب

سٌاته على أنه تم تشكٌل لجنة علٌا من 
جمٌع العاملٌن بالجامعة اللذٌن لدٌهم الخبرة 
الكاملة فً العمل اإللكترونً لنشر 

ي نفس أوقاتها الرسمٌة   المحاضرات ف
 ساعة. 04واعادتها على مدار 

ومن جانبه أشاد األستاذ الدكتور مجدي سبع 
بدور القٌادة السٌاسٌة فً التعامل مع األزمة 
فور إعالن بتعلٌق الدراسة فً الجامعات 
والمدارس لمدة اسبوعٌن اعتباًرا من ٌوم 

، مثمناً 0202مارس  ٢5األحد الموافق 
ة التً تبذله الحكومة المصرٌة الجهود الكبٌر

لعدم انتشار فٌروس كورونا المستجد خاصة بعد اعالن منظمة الصحة العالمٌة أن الفٌروس أصبح وباًء 
ا، مما ٌإكد ضرورة التعامل مع هذا الموقف بكل قوة واألخذ باألسباب االحترازٌة. ًٌ  عالم

  لٌنك الفٌدٌو

 

https://www.youtube.com/watch?v=2f8yF0uO-S0
https://www.youtube.com/watch?v=2f8yF0uO-S0

