
        

 8102نشرة شهر نوفمبر 
 

 تعزٌز سبل التعاون بٌن جامعة طنطا وجامعة نواكشوط العصرٌة

فى اطار البرنامج التنفٌذي للتعاون الثقافً والعلمً والفنً بٌن حكومة جمهورٌة مصر العربٌة وحكومة 
 ونائب رئٌس الجامعةالجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة استقبل الٌوم رئٌس جامعة نواكشوط العصرٌة 

 
         

 تكرٌم األستاذ إبراهٌم سلكها واألستاذ إبراهٌم بدران بمجلس الدراسات العلٌا والبحوث -1

بجلسته المنعقدة كرم مجلس الدراسات العلٌا والبحوث بجامعة طنطا برئاسة األستاذ الدكتور مصطفى الشٌخ 
الٌوم األستاذ إبراهٌم سلكها مدٌر عام العالقات الثقافٌة، واألستاذ إبراهٌم بدران مدٌر إدارة صندوق البحوث 

 بالجامعة

 
        

 الصٌنٌة " Nankai" بروتوكول تعاون بٌن جامعة طنطا وجامعة -2

امعة نانقوه الصٌنٌة حٌث تم االتفاق قام الدكتور مجدي سبع رئٌس جامعة طنطا بتوقٌع بروتوكول تعاون مع ج
 على دراسة اللغة العربٌة عامٌن بالجامعة الصٌنٌة واستكمال الدراسة

 
         

 د. مصطفى الشٌخ: مطلوب مدربٌن لمركز نظم تكنولوجٌا االتصاالت بجامعة طنطا -3

مصطفى الشٌخ نائب رئٌس جامعة طنطا للدراسات العلٌا والبحوث عن حاجة مركز تدرٌب  أعلن الدكتور
 أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم والعاملٌن

 
         

العلمً"الطاقة المتجددة الجلسة التحضٌرٌة الثانٌة عشر للمإتمر الدولً الخامس للبحث  -4
 " واستدامة المٌاه

ُعقد بمقر إدارة الجامعة بجامعة طنطا الجلسة التحضٌرٌة الثانٌة عشر للمإتمر الدولً الخامس للبحث العلمً" 
 " الطاقة المتجددة واستدامة المٌاه

 
         

استقبال د"الشٌخ" لوفد السفارة البرٌطانٌة :االعالن عن منحة تشٌفننج ل "طالب خالل  -5
 طنطا " للحصول على الماجستٌر من برٌطانٌا

استقبل األستاذ الدكتور مصطفى الشٌخ نائب رئٌس جامعة طنطا للدراسات العلٌا والبحوث الٌوم بالجامعة وفد 
نامج المنح الدراسٌة ، وناردٌن تادرس مساعد برنامج المنح من السفارة البرٌطانٌة ٌضم نٌفٌن شرف مدٌر بر

 الدراسٌة
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 بحث التعاون بٌن جامعة طنطا واللجنة النقابٌة للعلوم الصحٌة بالغربٌة -6

استقبل الٌوم األستاذ الدكتور مصطفى الشٌخ نائب رئٌس جامعة طنطا للدراسات العلٌا والبحوث أعضاء اللجنة 
 للعلوم النقابٌة المهنٌة

 
         

ًٌا 8 -7  نوفمبر آخر موعد للتقدم لخطة البعثات الكترون

صرح األستاذ الدكتور مصطفى الشٌخ نائب رئٌس جامعة طنطا لشئون الدراسات العلٌا والبحوث بؤنآخر موعد 
  نوفمبر المقبل 8للتقدم لخطة البعثات الكترونٌا 

 
         

تكلٌف الدكتور ٌحٌى عبدالجلٌل بتسٌٌر أعمال مركز التدرٌب على تكنولوجٌا المعلومات  -8
 بجامعة طنطا

الدكتور ٌحٌى عبدالجلٌل أصدر األستاذ الدكتور مجدى عبد الرإوف سبع، رئٌس جامعة طنطا، قراراً بتكلٌف 
 محمود األستاذ بقسم علم النبات بكلٌة العلوم

 
         

 بدء التقدم لجوائز الجامعة -9

ء التقدم أعلن األستاذ الدكتور/ مصطفى الشٌخ نائب رئٌس جامعة طنطا لشئون الدراسات العلٌا والبحوث عن بد
 لجوائز الجامعة التً تشمل جوائز الجامعة التشجٌعٌة

 
           

 إعالن جوائز "عتمان" فً مجالً أمراض النساء والتولٌد ، والهندسة اإلنشائٌة -11

أعلن الدكتور مصطفى الشٌخ، نائب رئٌس جامعة طنطا للدراسات العلٌا والبحوث، عن موافقة مجلس الجامعة 
 أمسبجلسته المنعقدة 

 
        

 29-26النشرة األولى للمإتمر الدولً الخامس للبحث العلمً فً الفترة من  -11
 2119مارس 

ٌعلن قطاع الدراسات العلٌا والبحوث بجامعة طنطا عن النشرة األولى للمإتمر الدولً الخامس للبحث العلمى 
 (تحت عنوان )الطاقة المتجددة واستدامة المٌاه

 
        

 مصطفى الشٌخ فً زٌارة لإلدارة العامة للمكتبات بالجامعةالدكتور  -12
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 4حضر الدكتور مصطفى الشٌخ نائب رئٌس جامعة طنطا لشئون الدراسات العلٌا والبحوث الٌوم الثالثاء 
 االجتماع الشهري لمدٌري مكتبات الكلٌات باإلدارة العامة للمكتبات 2118سبتمبر 

 
        

 ت العلمٌة بدون شرط المدةبقرار مجلس جامعة : المهما -13

أعلن الدكتور مجدي سبع ، رئٌس جامعة طنطا عن موافقة مجلس الجامعة فً جلسته األخٌرة ، على إٌفاد 
 أعضاء هٌئة التدرٌس بالجامعة فً المهمات العلمٌة بعد تعٌٌنهم فً

 
  

 كلٌة التجارة تفوز بالمركز االول فً مسابقة التمٌز بٌن مكتبات جامعة طنطا -14

لن الدكتور مصطفى الشٌخ ، نائب رئٌس جامعة طنطا للدراسات العلٌا والبحوث ، عن فوز مكتبة كلٌة أع
 التجارة بالمركز األول

 
  

الدكتور مصطفى الشٌخ : إجراءات تشجٌعٌة لالرتقاء بتصنٌف جامعة طنطا  -15
 عالمٌاً 

والبحوث عن عدد من اإلجراءات أعلن الدكتور مصطفى الشٌخ ، نائب رئٌس جامعة طنطا للدراسات العلٌا 
 التشجٌعٌة للباحثٌن والتً تسهم

 
        

مإتمر جامعة الفلوجة الدولً الدوري األول فً تكنولوجٌا المعلومات نوفمبر  -16
2118 

تعلن جامعة طنطا عن تنظٌم جامعة الفلوجة بالعراق مإتمرها الدولً الدوري األول فً تكنولوجٌا المعلومات 
 ( 2118نوفمبر  21 – 21الفترة من )  والمقرر عقده فً

 
        

 نظم إدارة الطاقة" ورشة عمل بهندسة طنطا" -17

افتتح الدكتور مصطفى الشٌخ ، نائب رئٌس جامعة طنطا للدراسات العلٌا والبحوث، الٌوم األحد ، ورشة العمل 
 التً نظمتها كلٌة الهندسة

 
   

 التمهٌدٌة ”TOT 1“ ازهم دورةمتدرباً الجتٌ 25نائب رئٌس جامعة طنطا ٌكرم  -18

متدرب  25كرم الدكتور مصطفى الشٌخ، نائب رئٌس جامعة طنطا للدراسات العلٌا والبحوث، الٌوم الثالثاء، 
 من أعضاء هٌئة التدرٌس بمناسبة اجتٌازهم لدورة

 
   



الدولً فى لقائه بطالب الدراسات العلٌا والوافدٌن.. مصطفى الشٌخ: هدفنا دخول التصنٌف  - 11
 للجامعات

التقى الٌوم الدكتور مصطفى الشٌخ، نائب رئٌس جامعة طنطا لشئون الدراسات العلٌا والبحوث بطالب 
 الدراسات العلٌا والوافدٌن بالجامعة، وذلك لمناقشة وعرض أهم المشكالت التً تواجهم

 

 


