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 اتفاقٌات علمٌة مشتركة مع جامعة طنطا على هامش المعرض التعلٌمً بنٌجٌرٌا -1

ضمن فعالٌات  افتتح الملحق الثقافً المصري بنٌجٌرٌا جناح جامعة طنطا التعلٌمً المقام بمدٌنة كانو النٌجٌرٌة
 المعرض التعلٌمً األول للجامعات المصرٌة

 

 رئيس جامعة طنطا : اإلرهاب األسود لن ينال من عزيمة وإرادة الجيش المصري -2

وات المسلحة والشرطة قال الدكتور مجدي سبع ، رئٌس جامعة طنطا : " إن الشعب المصري ورجال الق
 ."المصرٌة ًٌدا واحدة ضد اإلرهاب ونأكد أننا كلنا فً هذا الوطن مصرٌٌن

 

 انطالق فعاليات المؤتمر السنوي لقسم العظام بطب طنطا -3        

، رئٌس جامعة طنطا المؤتمر السنوي لقسم العظام بكلٌة الطب  افتتح الٌوم الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع
 والذي عقد بقاعة المؤتمرات بالمستشفً التعلٌمً العالمً

 

         

 رئٌس جامعة طنطا ٌشهد تخرٌج دفعة الدكتور عبد الوهاب كامل بكلٌة التربٌة -3

شهد الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع ، رئٌس جامعة طنطا ، الٌوم األربعاء ، االحتفال الذي نظمته كلٌة التربٌة 
 بجامعة طنطا بمناسبة تخرٌج دفعة الدكتور عبد الوهاب كامل

 

         

 مدرسٌن بجامعة طنطا 9وتعٌٌن  عضو هٌئة تدرٌس 16ترقٌة  -4

برئاسة الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع  33/4/2312وافق مجلس جامعة طنطا فً جلسته المنعقدة بتارٌخ 
 رئٌس الجامعة على منح اللقب العلمى لوظٌفة

 

         

ٌفتتح مهرجان عرض مشروعات تخرج طالب قسم اإلعالم بكلٌة رئٌس جامعة طنطا  -5
 اآلداب
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لٌوم األربعاء ، مهرجان افتتح الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع ، رئٌس جامعة طنطا ، صباح ا -6
 عرض مشروعات تخرج طالب قسم اإلعالم بكلٌة اآلداب

 

        

 بطب طنطا 12رئٌس جامعة طنطا ٌفتتح الجلسات العلمٌة للمؤتمر السنوي الـ  -7

لقسم النساء  12افتتح الٌوم الدكتور مجدى سبع ، رئٌس جامعة طنطا الجلسات العلمٌة للمؤتمر السنوي ال 
 ، "حت عنوان "الجدٌد فً الصحة اإلنجابٌة للنساءوالتولٌد ت

 

         

 تكلٌف هاشم السقا للقٌام بمهام أمٌن كلٌة التربٌة النوعٌة بجامعة طنطا -2

 33/4/2312( بتارٌخ 1163)أصدر الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع ، رئٌس جامعة طنطا ، قرار رقم 
 بتكلٌف هاشم السٌد حسن السقا أخصائً شئون

 

        

 ختام فعالٌات المرحلة الثانٌة لمبادرة "شباب مصر" بجامعة طنطا -9

اختتمت جامعة طنطا، الٌوم االثنٌن، فعالٌات أنشطة مبادرة شباب مصر لهذا العام بقاعة المؤتمرات بمقر إدارة 
 كتور مجدي عبد الرؤوف سبع ، رئٌس الجامعة ،الجامعة ، بحضور الد

 

         

ورشة عمل " الدروسوفٌال: نموذج منخفض التكلفة ذو قٌمة عالٌة فً األبحاث الطبٌة     - 13
 الحٌوٌة " بعلوم طنطا

عن تنظٌم ورشة عمل بعنوان " الدروسوفٌال: نموذج منخفض التكلفة ذو تعلن إدارة كلٌة العلوم جامعة طنطا 
 قٌمة عالٌة فً األبحاث الطبٌة الحٌوٌة

 

         

 رئٌس جامعة طنطا ٌفتتح الملتقى السنوي لتوظٌف الخرٌجٌن بكلٌة الصٌدلة -11
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مجدي عبد الرؤوف سبع ، رئٌس جامعة طنطا ، الٌوم األحد ، فعالٌات ملتقى التوظٌف السنوي  افتتح الدكتور
 للخرٌجٌن بكلٌة الصٌدلة ،

 


