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فى تصنيف ويبومتركس لالستشهادات المرجعية خالل افتتاحه الملتقى اإلبداعى لطالب »التربية النوعية«

جامعة طنطا تتقدم 
ا عالمًيا

ً
٢٠٢ مركز

د. محمود زكى: ندعم 
الفنون الراقية .. وأولوية 

لرعاية الموهوبين 

سيارة »كلية الهندسة« 
تشارك فى سباق 

رالى القاهرة الثالث

توقيع بروتوكول تعاون  
بين جامعة طنطا 

والمركز القومي للبحوث



فبراير ٢٠٢١ 2
جراحة نادرة  تنقذ حياة رضيع عمره 5 أيام مصاب بانسداد المرىء والناسور

»آداب طنطا«  تطوير 5 مدرجات بـ

تم  تطوير وتجديد 5 مدرجات بكلية اآلداب ضمن املرحلة األولى لتطوير 
مدرجات الكلية والتى تشمل 10 مدرجات.

قام د. محمود زكى رئيس جامعة طنطا  بجولة  تفقدية بكلية اآلداب، و كان 
في استقباله الدكتور ممدوح املصري، عميد كلية اآلداب، والدكتور أحمد 
عبادة العربى وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب، واملهندسة عزيزه محمد 

رضوان باإلدارة الهندسية بالجامعة ومشرفة عملية التطوير بالكلية.
وجه رئيس جامعة طنطا بضرورة االنتهاء من أعمال التطوير فى املواعيد 

ا للمقاييس واملعايير الهندسية املتعارف عليها.
ً

املحددة بكل دقة طبق
أوضح الدكتور ممدوح املصري، أن هناك خطة لتطوير مدرجات الكلية، 
حيث تشمل املرحلة األولى منها 10 مدرجات وعدد 1 قاعة دراسية تشمل 
كافة وسائل التعليم الحديثة ومزودة بأحدث منظومة للصوتيات، إلى جانب 
تركيب مكيفات ورخــام جرانيت لألرضيات والحوائط بجميع املدرجات 
املدركة بخطة التطوير، وذلــك لخلق بيئة ومناخ مالئم للدراسة لجميع 

الطالب بالكلية.

إنجاز طبى جديد بمستشفى طنطا التعليمى

اعلن  الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس جامعة طنطا 
لشئون الطالب، ، عن فوز الجامعة ببطولة الجمهورية 
للجامعات فى كمال األجسام وحصولها على املركز األول 
للعام الرابع على التوالي، بمشاركة االتحاد الرياضي 

للجامعات املصرية.
أوضح د. الرفاعى  أن البطولة أقيمت بمسرح املدرج 
املركزي باملجمع الطبي في إطــار دوري الجامعات 
املصرية بمشاركة 20 جامعة، مشيًرا إلى أن إجمالي 

الطالب املشاركني بلغ 120 طالب.
واضـــاف  إن البطولة أسفرت عن فوز جامعة طنطا 
باملركز األول بإجمالي 80 نقطة بواقع ميدالية ذهبية 
فاز بها الطالب حسام أشرف »كلية اآلداب« وزن 85 ك، 
وأربعة ميداليات فضية حصل عليهم الطالب محمد 
جــالل سلطان »تربية رياضية« وزن 60 ك، وأحمد 

رؤوف »تربية رياضية« وزن 90 ك ، وزياد املحمدي »كلية 
التجارة« وزن 75 ك، ومحمد وليد عثمان »كلية التربية« 
وزن 70 ك، باإلضافة إلى ميدالية برونزية حصل عليها 

الطالب محمد الشربينى »كلية الحقوق« وزن 65 ك .
وجاءت وزارة التعليم العالى فى املركز الثانى بـ79 نقطة، 
واملركز الثالث جامعة حلوان بـ56 نقطة، واملركز الرابع 
جامعة املنصورة بـ45 نقطة، واملركز الخامس جامعة 
اإلسكندرية بـ39 نقطة، واملركز السادس جامعة سوهاج 

بـ34 نقطة.
شهد مراسم تسليم امليداليات الدكتور هشام الجيوشي 
سكرتير عام االتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور 
مجدي وكوك منسق األنشطة الطالبية بجامعة طنطا، 
ومحمد القصير مدير عــام اإلدارة العامة لرعاية 

الطالب.

أحمد خالد رئيًسا إلتحاد 
طالب جامعة طنطا 

و»رشدى« أمينا مساعدا

تشكيل مجلس أعلى 
للوحدات والمراكز

أسفرت انتخابات أمــني اتحاد طالب 
جامعة طنطا، عن فوز الطالب أحمد 
ا عاما 

ً
خالد بكلية الطب البشري، أمين

التحاد طالب جامعة طنطا.
وأوضحت الجامعة فى بيان لها، فوز 
الطالبة إســراء رشــدى بكلية الزراعة 
ــني الــعــام املــســاعــد، كما  بمنصب األم
تمت انتخابات واألمــنــاء املساعدين 
ــالب الجامعة للعام  للجان اتــحــاد ط

الدراسي 2021-2020.
من جانبه قــدم الدكتور محمود ذكى 
رئيس جامعة طنطا، التهنئة التحاد 
ــًرا إلـــى أن  ــي ــش ــة، م ــع ــام ــج طـــالب ال
طــالب الجامعة اخــتــاروا مــن يمثلهم 
في االتــحــادات على مستوى الجامعة 
ا علي دعمه الكامل 

ً
والكليات ، مؤكد

لكافة األنشطة الطالبية.
ــراف  ــات تــحــت إشـ ــاب ــخ ــت ــرت االن ــ وج
الدكتور الرفاعى مبارك، نائب رئيس 
الجامعة لشئون التعليم والــطــالب، 
وعضوية الدكتور محمد ابراهيم عميد 
كلية الحقوق، والدكتور مجدى وكوك 
منسق عام األنشطة الطالبية، ومحمد 
ــام رعــايــة الشباب  القصير مــديــر ع
بــالــجــامــعــة، وطــالــبــني متميزين في 

األنشطة الطالبية غير املرشحني.

 أصــدر  الدكتور محمود ذكــى رئيس 
جامعة طنطا،  قراًرا بتشكيل املجلس 
األعلى للمراكز الوحدات بالجامعة 
برئاسته ، وعضوية كل من :  الدكتور 
عماد عثمان نائب رئيس الجامعة 
لشؤون خدمة املجتمع وتنمية البيئة، 
الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس 
الجامعة  لشؤون التعليم والطالب، 
الدكتور  كمال عكاشة نائب رئيس 
الجامعة للدراسات العليا والبحوث، 
ــني عام  واملــحــاســب أحــمــد رشـــاد أم

الجامعة.
ــدد 2  ــرار على ضــم ع ــق  كما نــص ال
مــن أســاتــذة الجامعة املشهود لهم 
بالكفاءة على أن يــراعــى التجديد 
لهم سنويا،  وهما الدكتور محمد 
عاطف نوير األســتــاذ املتفرغ بكلية 
العلوم ، والدكتور طــارق عبد املنعم 
فايد، األستاذ بكلية العلوم واملدير 
بالجامعة،  للمعلومات  التنفيذي 
على أن يعاون املجلس عــدد ال يزيد 
عن ثمانية إداريــني في التخصصات 
ــا لـــقـــرار السلطة 

ً
ــق املــخــتــلــفــة طــب

املختصة.
ــد رئــيــس جامعة طنطا، أن هذا   أك
القرار يأتى فى إطار موافقة مجلس 
الجامعة بجلسته األخيرة على إعادة 
الهيكلة التنظيمية واملالية للوحدات 
ــز بجامعة طنطا وكلياتها  ــراك وامل
بهدف تطوير األداء الوظيفي واملالي 

واإلداري لها.

البحث العلمى وخدمة 
األهداف القومية

تعاظم الــدور  االكاديمى للجامعات  
فى مصر تحت قيادة الرئيس  عبد 
الــفــتــاح الــســيــســى .. فــهــي مــنــارات 
ــداع العلمي  الفكر االكــاديــمــي واإلبـ
والــتــكــنــولــوجــي .. واصــبــح لقطاع 
ــبــحــوث  دور  الـــدراســـات العليا وال
ــالق ومــهــم  فــي خــدمــة مؤسسات  خ
الدولة الوطنية ومؤسسات املجتمع  
مــن خـــالل  توجية البحث العلمى 
لدعم املشروعات القومية العمالقة  
ومشروعات البناء والتعمير والتنمية 

التي تغطي كل مكان من أرض مصر.
ــات العليا  ــدراسـ  انــطــلــق قــطــاع الـ
بجامعة طنطا  الى أفاق جديدة من 
ــاث والـــدراســـات الــتــى تخدم  ــح االب
ــداف الــوطــنــيــة فــى  مــصــر فى  ــ األه
كافة مــجــاالت العلم والتكنولوجيا 
و ليساهم  بكل طــاقــاتــه وعلمائة  
ــر للتنمية  ــص فـــي  دعــــم  رؤيــــة م
ــك قمنا   ــذل املــســتــدامــة 2030 ، ل
باعداد استراتيجية شاملة  لتطوير 
منظومة البحث العلمي بالجامعة 
باعتباره قــاطــرة للتنمية ووضعنا  
أولــويــة لــالرتــقــاء بمكانة الجامعة 
بالتصنيفات العاملية و توجيه البحث 
العلمي بالجامعة  لخدمة الصناعة 

وايجاد حلول  ملشكالتها .
كما نسعى لعقد  شراكات علمية مع 
كبرى الجامعات فى العالم لتبادل 
الخبرات واجــراء البحوث املشتركة 
ــاء هــيــئــات الــتــدريــس   ــض ــادل أع ــب وت
كما نهتم بعقد اتفاقيات جديدة مع 
املراكز البحثية واملؤسسات العلمية 

املختلفة 
 لقد نجحت  الجامعة  فى دعم النشر 
 open access العلمي فــي مــجــالت
   Scopus املوجودة في قاعدة بيانات
ــام 2020 حــتــى بــلــغ عــدد  خـــالل عـ
األبــحــاث الخاصة  بها 1575بحثا 
ــه ب  ــارن ــق عــلــمــيــا مــنــشــور دولــيــا م
1178 لعام 2019 ...  كما تقدمت 
الجامعة  في تصنيف »ويبومتركس« 
لالستشهادات املرجعية لتحتل املركز 
757 عــاملــيــا متقدمة 202 مــركــزا 
عن ترتيب يناير السابق ، كما جاء 
ــني 35  ترتيبها الــخــامــس محليا ب
جامعة مصرية مدرجة بالتصنيف. 
;كما بلغت االســتــشــهــادات العلمية 
املرجعية من اإلنتاج الفكري للجامعة  
ــدار 167905 بفارق  فــي هــذا اإلصـ
11183 عــن نسخة يوليو األخــيــرة 
ــدد االســتــشــهــادات بها  والــتــي بلغ ع
ــك حصاد   156722 استشهادا وذل
لجهود الجامعة  في تشجيع الباحثني 
إلنتاج أبحاث علمية متميزة ونشرها 
في مجاالت دولية ذات معامل تأثير 
عــالــي والــتــوســع فــي النشر الــدولــي 
ــي الـــدوريـــات املصنفة  لــألبــحــاث ف
ــس«  ــوب ــك ــد بــيــانــات »س ــواعـ ــي قـ فـ

و«كالريفيت«

  د. طارق مصطفى 
عميــًدا لكليــة العلـــوم  

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا ، 
صدور قرار جمهورى بتعيني الدكتور طارق مصطفى 
ا لكلية 

ً
محمد على، األستاذ بقسم الكيمياء، عميد

العلوم .
جاء ذلك خالل استقبال رئيس جامعة طنطا، اليوم، 
للدكتور طارق مصطفى بمكتبه بمقر إدارة الجامعة 
لتسليمه القرار، متمنًيا له التوفيق واملساهمة في 
تطوير الكلية والتعاون مع زمالئها والعمل بروح 
الفريق الواحد للصالح العام. كما وجــه الشكر 
للدكتور أحمد عبد العظيم السباعي الــذى تولى 
القيام بأعمال عميد الكلية الفترة املاضية على 

مجهوداته في خدمة الكلية.
حصل الدكتور طــارق مصطفى على بكالوريوس 
الكيمياء من جامعه عني شمس بتقدير جيد عام 
1987، وماجستير الكيمياء الحيوية من جامعة 
طنطا عام 1992، ثم درجة الدكتوراه فى الكيمياء 
الحيوية من جامعة القاهرة عام 1996، وتدرج في 
الوظائف العلمية حتى حصل على األستاذية فى 

عام 2008.

نبض الشباب .. تواصل األجيال

ا بكلية التربية 
ً
تم اختيار 29 أستاذ

 الــريــاضــيــة مــن بــني أســمــاء أعضاء 
مني لفحص اإلنتاج العلمي 

ِّ
حك

ُ
لجان امل

لشغل وظائف األســاتــذة واألســاتــذة 
املساعدين على مستوى الجامعات 
املــصــريــة فــي الـــدورة الثالثة عشر 

»ديسمبر 2020«.
ــال الدكتور كمال عكاشة،  نائب  وق
رئــيــس الجامعة لــلــدراســات العليا 
والبحوث، أن كلية التربية الرياضية 
لها في لجنة التدريب الرياضى 

َّ
مث

ــالء مــحــمــد حــلــويــش،  ــ الـــدكـــتـــور ع
عميد الكلية، الدكتور إيهاب سيد 
إسماعيل، الدكتور حمدى  إبراهيم 
ــؤاد  ــور شـــريـــف فـ ــتـ ــدكـ ــى، الـ ــي ــح ي
الــجــروانــى،الــدكــتــور شــريــف فتحى 
ــى مــحــمــود  ــل ــح، الـــدكـــتـــور ع ــالـ صـ
على عبيد، الــدكــتــور عــمــرو محمد 
حلويش، الدكتور فتحى محمد ندا 
مصطفى، الدكتور مجدى محمود 
ــوك، الدكتور محمد اشــرف عبد  وك
ــورة مرفت  ــت ــدك الــســتــار عـــوض، ال
احمد كــمــال، الدكتور نبيل حسنى 
الشربجى، الدكتور هانى سعيد عبد 
املنعم، الدكتورة هبه روحى عبدة أبو 
املعاطى، الدكتورة هوايد على محمود 
الــســعــدنــى، الــدكــتــور يــاســر عاطف 

غرابة.
وأوضح الدكتور عالء حلويش، عميد 
كلية الــتــربــيــة الــريــاضــيــة بطنطا، 
أن لجنة الرياضة املدرسية ضمت 
ــى السعيد  ــب ــزغ ــل ال الــدكــتــورة أمـ
السجينى، والــدكــتــورة حنان حلمى 
الجمل، والدكتورة حنان محمد عبد 
اللطيف، والدكتور خالد عبد الغفار 
الفالح، والدكتورة دعاء محمد محى، 
والــدكــتــورة زيــنــب إسماعيل محمد 
إسماعيل، والدكتورة فاطمة أحمد 
ــورة منال  ــت ــدك حــســن بــســيــونــى، وال
جويدة أبــو املجد خليل، والدكتورة 
ــد عــفــيــفــى ،  ــم ــح هـــنـــاء عــفــيــفــى م

والدكتورة وفاء محمد كمال املاحى.
وأضاف عميد كلية التربية الرياضية 
لها فــي لجنة 

َّ
بطنطا، أن الكلية مث

االدارة الــريــاضــيــة الــدكــتــورة عزة 
ــى، عــمــيــد الكلية  ــم ــي ــوس ــى ال ــوق ش
السابق، والدكتور يحى فكرى محمد 

محروس، والدكتورة هاله عمر .

ا  تم أختيارهم
ً
29 أستاذ

 بـ »تربية رياضية« 
طنطا لعضوية لجان الترقيات

تعيين الدكتور فؤاد هراس 
عضوًا بمجلس جامعة طنطا 

أصدر مجلس جامعة طنطا فى جلسته األخيرة برئاسة 
الدكتور محمود ذكى قــرارًا بتعيني الدكتور فؤاد خليفة 
هـــراس، رئيس جامعة طنطا األســبــق عضوًا بمجلس 

الجامعة.
ــراس، على بكالوريوس الطب  حصل الــدكــتــور فـــؤاد هـ
والجراحة من جامعة طنطا بتقدير جيد جدا مع مرتبة 
الشرف - عام 1968، ودبلوم امراض الباطنة العامة من 
جامعة طنطا بتقدير جيدجدا - عــام 1971، ثم درجة 

الدكتوراه فى ذات التخصص من جامعة طنطا - عام 1976.
تدرج فى الوظائف العلمية معيدا في عام 1972، ومدرًسا 
مساعدا فى 1972، ومدرسا في عام 1977، واستاذ مساعد 
في عام 1981، ثم استاذا في 1987، وأستاذ متفرغ فى عام 

.2006
كما شغل الغديد من املناصب اإلدارية بجامعة طنطا ، حيث 
تولى اإلشراف علي املستشفيات الجامعية، ونائبا لرئيس 
الجامعة لشئون التعليم والطالب، ليتولى بعدها رئاسة 

جامعة طنطا فى الفترة من 1/8/2000 حتى 31/7/2006 .

أكد الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا ورئيس 
مجلس إدارة املستشفيات الجامعية، نجاح فريق طبي، بمستشفى 
جامعة طنطا التعليمى، من إنقاذ حياة طفل رضيع عمره 5 أيام، 
بإجراء جراحة كبري فى املريء استغرقت ساعة ونصف ..أوضح 
الدكتور محمود سليم، مدير مستشفى جامعة طنطا التعليمى، أنه 
فور استقبال الحالة  تم عمل كل الفحوصات الطبية الالزمة فى 
أسرع وقت ممكن وتجهيز الطفل لعملية طارئة باملستشفى، وقدم 

الشكر لكامل فريق العمل من طاقم الجراحة والتخدير والتمريض.
من جانبه، قال الدكتور حامد سليم، أستاذ مساعد الجراحة ورئيس 
الفريق الطبى، أن الطفل كان يعانى من عيب خلقي وهو انسداد 
كامل باملريء، مع وجود ناسور بني املريء والقصبة الهوائية، وتم 
ــريء مــرة أخــرى عن  عمل ربــط للناسور مع استكمال توصيل امل
طريق  منظار الصدر الجراحي، من خالل جروح دقيقة ال تتخطى 
ثالثة مليمترات..وأشار الدكتور أحمد سويلم نائب مدير املستشفى 
التعليمى بجامعة طنطا ومدير العمليات، أن الطفل تمت افاقته من 

التخدير وبحالة جيدة بحضانات املستشفى التعليمي
ضم الفريق الطبي من طاقم الجراحة د.حامد سليم أستاذ مساعد 
الجراحة، د. محمد الغزيري، د. أحمد الشرابي، د. محمد موسي، 
د. أحمد محسن، وطبيب مقيم رفعت سند ومحمد نعيم، ومن 
طاقم التخدير د.شيماء فاروق، د.محمد شبل، د.اسماء بدر الدين، 
د.محمد املــالح، طبيب مقيم الشيماء سليمان وشريف الزناتي، 
وضم طاقم التمريض ممرضة التخدير ســاره جابر، وممرضة 

الجراحة صباح ابراهيم، وممرضة املناولة سلوي حسني.

كرم مجلس جامعة طنطا، اليوم، برئاسة الدكتور محمود 
ذكى رئيس الجامعة، وحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء 
الكليات، 18 طالبا وطالبة من حفظة القرآن الكريم على 

مستوى كليات الجامعة.
وأكــد الدكتور محمود ذكــى رئيس الجامعة، على دعم 
الجامعة الكامل ألبنائها الطالب ورعايتهم في كافة 
األنشطة الطالبية، كما عبر عن سعادته بالفائزين، 
ا أنها دعوة تنافس في تعلم وحفظ كتاب الله، سائال 

ً
مضيف

املولى القدير  أن يديم نعمة األمن واالستقرار على مصر 
وعلى بالد املسلمني كافة.

يذكر أن اإلدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة طنطا، 
أقامت مسابقة لحفظ القرآن الكريم على مستوى كليات 
جامعة طنطا بمشاركة 90 طالب وطالبة من حفظة 

القرآن الكريم ليتم تصعيد عدد 6 طالب في 3 مستويات.
 والذي 

ً
شمل املستوى األول حفظ القرآن الكريم كامال

يقدر جائزته املالية بمبلغ 1000 جنيه ، وفاز به عدد 

6 طالب، واملستوي الثانى حفظ نصف القرآن الكريم 
والذي يقدر جائزته املالية بمبلغ 500 جنيه وفاز به 
عدد 6 طالب، واملستوي الثالث حفظ ربع القرآن الكريم 
والذي يقدر جائزته املالية بمبلغ 300 جنيه وفاز بها 

عدد 6 طالب.
تكونت لجنة تحكيم املسابقة من مجموعة متميزة من 
املتخصصني من األســاتــذة بكلية أصــول الدين بجامعة 

األزهر الشريف.

مجلس جامعة طنطا يكرم 18 طالبا وطالبة من حفظة القرآن الكريم

»جامعة طنطا« تحصد بطولة
 الجمهورية للجامعات فى كمال األجسام

المركز اإلعالمى جامعة طنطا
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جريدة متخصصة تصدرها جامعة طنطا 



اســتــقــبــل الــســفــيــر  مــصــر مــحــمــد ظهر  سفير 
جيبوتي بالقاهرة  الدكتور محمود ذكــى رئيس 
جامعة طنطا  حيث  تم بحث  سبل تعزيز أوجة 
التعاون العلمى واالكاديمى  بني جامعتى طنطا 

وجيبوتى  وانشاء فرع لجامعة طنطا فى جيبوتى .
أكد  السفير محمد ظهر.حرص بالده على تعزيز 
أواصر التعاون العلمى واالكاديمي مع  الجامعات 
املصرية  وخاصة جامعة طنطا  ملا لها من مكانة 
مرموقة، وما تقدمه من خدمات تعليمية وأكاديمية 

ومجتمعية معترف بها دولًيا.
ــور مــحــمــود ذكـــى  ان  زيـــارتـــه  ل ــت ــدك ــح ال ــ أوض
جيبوتى  تاتى  لتوقيع اتفاقيات  تأسيس  فرع 
للجامعة  بالتعاون مع جامعة جيبوتى بدعم كامل 
من   الدكتور خالد عبد الغفار  وزير التعليم  العالى 
والبحث العلمى ..مؤكدا انــه سيتم توفير كافة 
ــال اعضاء  االمكانيات لدعم  هذا الــفــرع و ارسـ
من هيئة التدريس من جامعة طنطا  لسد العجز 
فى مختلف  التخصصات   وسيتم بحث استقبال 
ــالب الــدراســات العليا  فى جيبوتى بجامعة  ط

طنطا والحاقهم بدرجات املاجستير والدكتوراة 
فــى التخصصات املختلفة  وتنظيم معسكرات 
تعليمية صيفية لــطــالب مــراحــل البكالوريوس 
بالجامعة  لتلبية االحتياجات التعليمية وتوفير 
برامج التعليم املناسبة ألبناء األشقاء فى دولة 

جيبوتى .
وأضاف اننا نسعى  فى جامعة طنطا  لعقد شراكات 
علمية فــى افريقيا  لخدمة االشــقــاء فــى القارة 
السمراء وتقديم تعليم بمعايير جودة عاملية واحدث 
البرامج التعليمية فى مختلف التخصصات التى 
تساهم فى دعم املشروعات التنموية لالشقاء فى 
جيبوتى  و تعزيز التعاون  االكاديمى  فى مجاالت  
التعليم  والبحث العلمى من خالل فرع جامعتنا 
الدائم الــذى سيتم انشائة  بجيبوتى موضحا ان 
ــك  فى  ياتى فــى اطــار دور مصر الــرائــد فى  ذل
أفريقيا و ايمانا بمسؤليتنا  تجاه  االشقاء االفارقة  
لينطلق شعاع مصر الحضارى والتعليمى الى القارة 
السمراء بعد ان  اســتــعــادت » أم الدنيا«  دورهــا 

القيادى فى افريقيا  

فبراير ٢٠٢١

رئيس الجامعة

مدير المركز اإلعالمى

ا. د. محمود ذكى

عدد مجاني

3

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا على 
احترام الجامعة وإجاللها لقضاء مصر الشامخ، 
مشيدًا بدور نادي القضاة وحرصه على توفير سبل 

الدعم والرعاية لرجال القضاء فى مختلف املجاالت .
جاء ذلك خالل استقباله لنائب رئيس محكمة النقض 
ورئيس نــادى قضاة طنطا املستشار حسن الغزيلى 
والوفد املرافق له، بحضور الدكتور مصطفى فؤاد 
املستشار القانونى لرئيس الجامعة، ضــم الوفد 
املستشار أحمد حــواس رئيس محكمة االستئناف، 

واملستشار أحمد رجب نائب رئيس محكمة النقض 
وسكرتير عام نادي قضاة طنطا، واملستشار طارق 
أبو جازية نائب رئيس محكمة النقض، واملستشار 
ابراهيم صدقي رئيس نيابة النقض، واملستشار 

أسامة عامر ، واملستشار مصطفي توكل.
من جانبه ، قــدم املستشار حسن الغزيلى التهنئة 
للدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة بمناسبة صدور 
ــرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس  ق

الجمهورية بتعيينه رئيًسا لجامعة طنطا.

وأعلن رئيس نــادى قضاة طنطا، تفعيل بروتوكول 
تعاون بني جامعة طنطا ونادي القضاة لعالج أعضاء 
الهيئات القضائية بمستشفيات طنطا الجامعية، 
معرًبا عن تقديره الشديد لجامعة طنطا والتي تعد من 
الجامعات املميزة على مستوى مصر، متمنًيا التوفيق 
والسداد لرئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكى 
في استكمال مسيرة العطاء ملن سبقوه، وأن تشهد 
ــار في  ا من الرفعة واالزده

ً
الجامعة في عهده مزيد

مختلف املجاالت

 تــم  افتتاح  أ ول وحــدة  روبــوت للمحاكاة والنمذجة 
الذكية بكلية الهندسة كوحدة تميز في مجال الذكاء 
ــي لتصبح جامعة طنطا   االصطناعي والتحكم اآلل
األولى على مستوى الجامعات املصرية التى تمتلك هذه 
الوحدة والتى تمثل قفزة تكنولوجية، حيث تهدف إلى 
دعم األهداف االستراتيجية للجامعة وتطوير منظومة 
البحث العلمي ورفع كفاءة خريجى الجامعة، وتحقيق 

قفزة فى الوضع التنافسي للجامعة بني الجامعات 
 على تحسني التصنيف الدولي 

ً
املصرية والدولية، عالوة

لكليات الجامعة.
 تخدم وحدة الروبوت  العملية التعليمية بتوفير خريج 
علي قدر عال من الكفاءة من خالل التعريف باملفاهيم 
   األساسية لتكنولوجيا اإلنــتــاج الحديثة املستخدمة 
ــي صــنــاعــة املــنــتــجــات املــعــقــدة وفــقــا للتصميمات  ف

الهندسية والتي يتم نقلها إلى الروبوت وإنتاجها بدقة 
 عن التطبيق  العملي 

ً
عالية وتكلفة منخفضة، فضال

لالتجاهات البحثية الحديثة املتعلقة بالروبوت  مثل 
تطبيقات الهندسة الحيوية والطبية حيث يساهم وجود 
الروبوت في صناعة األجهزة املخصصة لعمليات إعادة 
التأهيل وصناعة النماذج التطبيقية والبحوث في هذا 

املجال.

بروتوكول تعاون بين نادى القضاة وجامعة طنطا لعالج أعضاء الهيئات القضائية

 افتتاح  أول وحدة روبوت آلى بتكنولوجيا عالمية بجامعة طنطا

د. محمود  ذكى : مصر استعادت دورها الريادى فى إفريقيا فى عهد السيسى
السفير محمد ظهر :  نحرص على التعاون مع جامعة طنطا  لما تقدمه من خدمات تعليمية وأكاديمية

خالل  استقبال سفير جيبوتى بالقاهرة لرئيس جامعة طنطا

سيارة »كلية الهندسة« تشارك 
فى سباق رالى القاهرة الثالث

نبض الشباب .. تواصل األجيال

 تــقــدمــت جــامــعــة طنطا عــاملــيــا في 
تصنيف ويبومتركس لالستشهادات 
املرجعية نسخة يناير ٢٠٢١ بفارق 
ا عن ترتيب يناير السابق، 

ً
٢٠٢ مركز

حيث حققت الجامعة املــركــز ٧٥٧ 
ــدال مــن املــركــز ٩٥٩ وذلــك  عاملًيا ب
طبقا للنسخة األخيرة الصادرة من 
التصنيف والــتــي تــم إعالنها يــوم ٦ 
يناير املاضى، كما تقدمت الجامعة 
على املــســتــوى املحلي حيث حققت 
املركز الخامس بني ٣٥ جامعة مصرية 

مشاركة في التصنيف.
ظهرت الجامعة  ضمن أفضل ٢٠٪ 
من الجامعات املشاركة والتي يبلغ 
عددها ٣٨٠٠ جامعة، فقد تقدمت 
على الكثير من الجامعات العاملية مثل 
جامعة كالركسون األمريكية وال الجونا 
االسبانية وجامعة ايداهو األمريكية 
وجامعة بكني للعلوم والتكنولوجيا 

وجامعة دي مونتفورت البريطانية.
أكــد  الــدكــتــور كــمــال عكاشة نائب 
رئيس الجامعة لشئون الــدراســات 
ــوث، أن عـــدد  ــ ــح ــ ــب ــ الـــعـــلـــيـــا وال
االستشهادات العلمية املرجعية من 
اإلنتاج الفكري للجامعة قد بلغ في 
هذا اإلصدار ١٦٧٩٠٥ بفارق ١١١٨٣ 
عن نسخة يوليو األخيرة والتي بلغ 
ــدد االســتــشــهــادات بها ١٥٦٧٢٢  ع
ا أن هــذا التقدم 

ً
استشهادا، مــؤكــد

نتيجة لجهود الجامعة املستمرة في 
تشجيع الباحثني إلنتاج أبحاث علمية 
متميزة ونشرها في مجاالت دولية 

ذات معامل تأثير عالي.

جامعة طنطا تحصد 
المركز الخامس محليا 

على مستوى الجامعات

  وفقا لتصنيف ويبومتركس 
لالستشهادات المرجعية :

شاركت سيارة »هندسة طنطا« فى مسابقة رالى القاهرة الثالث 
للسيارات الكهربائية محلية الصنع  بمنطقة األهرامات بالجيزة، 
بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث 
العلمى ، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، 

وعدد من رؤساء الجامعات   
ــام بتصميم وتصنيع السيارة  ق
الكهربائية فريق من طالب كلية 
الهندسة بقسم هندسة القوى 
امليكانيكية بمكونات محلية وذات 
مواصفات عاملية، حيث تتميز بخفة 
وزنها الذى ال يتعدى ٥٦ كيلو جرام 
وشكلها االنسيابى الــذى يقلل من 
مقاومة الهواء و بطاريتها القابلة 
لتكرار عملية الشحن والتفريغ على 
فترات زمنية، حيث يكفى شحن 
بطارية السيارة ملدة ساعة واحدة 

السير ملسافة 4٥ كليو متر. 
ــى  ــود ذك ــم ــح ــور م ــتـ ــدكـ أكــــد الـ
رئــيــس جــامــعــة طــنــطــا، أن كلية 
الهندسة بالجامعة تحرص على 
ــم االبــتــكــار وتشجيع الطالب  دع

على اإلبــداع والتفوق فى العلوم والتكنولوجيا وتوفير كافة 
االمكانيات لهم من اجل إعداد كوادر هندسية متميزة .

وأشاد رئيس جامعة طنطا بمبادرة أكاديمية البحث العلمي 
لتشجيع طــالب كلية الهندسة واملعاهد الفنية والكليات 
التكنولوجية على توطني التكنولوجيا وتعميق الصناعة املحلية 
بزيادة قــدرات الطالب عن طريق توفير ميزانيات مناسبة 
لكل الجامعات املشاركة في مسابقة رالي، وذلك تحت رعاية 

الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.
ــح الــدكــتــور محمد مــحــجــوب منسق عـــام هندسة  ــ  وأوض
امليكاترونيات بكلية الهندسة جامعة طنطا واملشرف على 
املشروع ، قيام الفريق الطالبي بإعداد التصميمات الهندسة 
املطلوبة التى مكنتهم مــن اجتياز االخــتــبــارات الالزمة 
للمشاركة فى املسابقة، مشيًرا إلى أنه تم تجميع السيارة 
بالكامل خالل 4 شهور داخل ورش كلية الهندسة تحت إشراف 

قسمى امليكاترونيات والقوى امليكانيكية.

استقبل الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اليوم، فضيلة 
الشيخ السيد عبداملجيد وكيل وزارة األوقــاف بالغربية  الذى قدم 
للجامعة  هدية وزارة األوقــاف لعدد من مجموعات سلسلة )رؤية( 

للفكر املستنير ليستفيد بها طالب جامعه طنطا .. 
جاء ذلك في حضور الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشؤون 
خدمة املجتمع والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات 
العليا،  والدكتور ممدوح املصرى عميد كلية اآلداب، والدكتور 
عاطف نوير نقيب العلميني بوسط الدلتا، والدكتور عبد الحميد 
املنشاوي عميد كلية التربية، والدكتور محمد ابراهيم عميد كلية 

الحقوق.  
من جهته، قدم رئيس جامعة طنطا الشكر لوزير األوقــاف الدكتور 
ا دور الــوزارة التنويري فى بناء الوعى 

ً
محمد مختار جمعة، مثمن

ــالم والفكر الوسطى  ومحاربة الفكر املتطرف ونشر سماحة اإلس
املستنير ، وتحصني عقول الناشئة والشباب ضد األفكار املتطرفة، 

وغرس االنتماء وتصحيح املفاهيم املغلوطة. 
وأشــار الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة 
املجتمع، إلــي استمرار التعاون املثمر والبناء بني مديرية أوقــاف 
ا دعم جامعة طنطا الكامل ملديرية 

ً
الغربية وجامعة طنطا، مؤكد

أوقاف الغربية ومساندتها في آداء رسالتها.

 »األوقاف«  
تهدى جامعة طنطا 46  مجموعة 
من سلسلة )رؤية( للفكر المستنير

الطالب قاموا بتصنيعها بمواصفات 
عالمية من مكونات محلية

ساعة 

شحن تكفى 

لسيرها 45 

كيلو متر 

وصديقة 

للبيئة

وليد العشرى
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استخدم السيليكا فى مقاومة اآلفات 
وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية 

ــام الـــدكـــتـــور مــحــمــد حسني  ــ ق
ــدرس بكلية العلوم  الشتيحى، امل
بجامعة طنطا بنشر بحث في 
دورية نيتشر نانوتكنولوجى العاملية 
ذات معامل التأثير 31، بعنوان 
ــراض في  »تحسني مقاومة األمـ
نباتات األرابيدوبسيس بإستخدام 

جزيئات السيليكا النانوية«.
ــاث  ــح ــد الــبــحــث أحـــد األب ــع وي
التطبيقية ونواه ألبحاث وتطبيقات 
جزيئات السيليكا النانوية على 
نطاق أكبر بإستخدام املحاصيل 
ذات القيمة االقتصادية مثل القمح 

والذره والشعير.
ــح الــدكــتــور كــمــال عكاشة  أوضـ
نائب رئيس الجامعة للدراسات 

العليا، قيام الباحث بدراسة تأثير 
جزيئات السيليكا النانوية في 
مقاومة اآلفـــات وتحفيز مناعة 
النباتات وبالتالي تقليل استخدام 
املبيدات الضارة لصحة اإلنسان 
ا 

ً
والبيئة املحيطة مما ينعكس أيض

ــادة إنتاجية املحاصيل  على زيـ
الغذائية الهامة التي تمثل القيمة 

الكبرى لألمن الغذائي العاملى.
ــح الــدكــتــور الشتيحى،أن  أوضـ
البحث استغرق أكثر من عامني 
فى الفتره من 1/9/2018 حتى 
ــال  1/4/2020، وأجـــــرى خ
مهمة علمية نفذها بكلية العلوم 
بجامعة فريبورج بدولة سويسرا 
بالتعاون مع معهد ادولــف ميركل 

للناتكنولوجى بذات الجامعة.
وأضاف أن نبات االرابيدوبسيس 
هــو مـــودل يتم استخدامه فى 
جميع املعامل املهتمه بفسيولوجيا 
ــات  ومــقــاومــة األمــــراض واآلفـ
فــى النباتات، حيث أن جميع 
جيناته معرفه ويتميز بسرعة 
إجـــراء الــتــجــارب عليه وذلــك 
قبل اجــراء نفس التجارب على 
النباتات األخــرى ذات األهمية 
االقتصادية مثل القمح والــذره، 
مشيًرا إلــى أنــه سيتم التعاون 
فــى املستقبل القريب لدراسة 
تأثير جزيئات السيلكا النانوية 
على تلك النباتات ذات األهمية 

االقتصادية.

وقع الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، بروتوكول تعاون مع الدكتور 
سعيد عبد الله الفى، رئيس جامعة العريش، بحضور نواب رئيس الجامعة 

الدكتور الرفاعى مبارك والدكتور عماد عتمان والدكتور كمال عكاشة.
وأوضح رئيس جامعة طنطا في بيان له اليوم ، أن هذا البروتوكول يأتي ضمن 
سلسلة من التعاون املثمر بني جامعة طنطا وجامعة العريش، بهدف تبادل 
الخبرات وتعزيز أطر التعاون املشترك في كافة املجاالت التعليمية والتدريبية 
والبحثية..وأكد الدكتور محمود ذكى، استعداد جامعة طنطا لتقديم كافة أوجه 
الدعم لجامعة العريش وتقديم كافة االمكانات املتاحة فى سبيل تحقيق التقدم 

والتطور .
وأعرب الدكتور سعيد عبد الله الفى رئيس جامعة العريش عن سعادته بتواجده 
في جامعة طنطا، والتى تعد من كبرى الجامعات املصرية ذات السمعة 
ا أن البرتوكول خطوة لبداية التعاون مع جامعة 

ً
األكاديمية املتميزة، مؤكد

طنطا في مجاالت تنفيذ البرامج التدريبية املختلفة وتبادل الزيارات العلمية 
وامليدانية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطاب فى الجامعتني.

وقــال رئيس جامعة العريش، أن التعاون الطبي يأتى على رأس أولويات 
بروتوكول التعاون بهدف تعظيم االستفادة من خبرات أساتذة طب طنطا 

وإمكانيات مستشفياتها الجامعية.
وأبدى نواب رئيس الجامعة استعدادهم لتنفيذ بنود البروتوكول سواء بتنفيذ 
ــراء البحوث العلمية املشتركة بني  القوافل الطبية والتبادل الطابي وإج
الجامعتني، واملشاركة فى املؤتمرات والندوات وورش العمل، وتبادل الدعم 

الفنى والتقنى، واإلشراف على الرسائل العلمية.

خالل احتفالية جامعة طنطا فى اليوم العالمى لمكافحة الفساد 

انجاز بحثى ألستاذ بعلوم طنطا

اللواء أسامة حامد:  نتصدى للفساد .. تطبيق القانون بال هوادة على الفاسدين إلعالء  قيم  النزاهة والشفافية 
الدكتور محمود ذكى: نجاح الضربات االستباقية للرقابة اإلدارية فى التصدى للفساد 

 بروتوكول تعاون بين جامعتى طنطا  والعريش

اختار املجلس األعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد 
عبد الغفار، وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، 
ا بكلية التربية النوعية بطنطا من بني أسماء 

ً
14 أستاذ

مني لفحص اإلنــتــاج العلمي لشغل 
ِّ
حك

ُ
أعضاء لجان امل

وظائف األســاتــذة واألســاتــذة املساعدين على مستوى 
ــدورة الثالثة عشر »ديسمبر  الجامعات املصرية في ال

.»2020
وقـــال الــدكــتــور كــمــال عــكــاشــة،  نــائــب رئــيــس الجامعة 
للدراسات العليا والبحوث، أن كلية التربية النوعية 
لها في لجنة الــدراســات التربوية »املناهج 

َّ
بطنطا مث

وطرق التدريس« الدكتور حمدى إسماعيل شعبان، أستاذ 
تكنولوجيا التعليم وعميد الكلية، وضمت لجنة االقتصاد 
املنزلي كل من الدكتورة نجاء فــاروق الحلبى، أستاذ 
إدارة مؤسسات األسرة والطفولة بقسم اإلقتصاد املنزلى 
ووكيل الكلية لشئون التعليم والطاب، الدكتورة آية فوزى 
لبشتني، أستاذ املابس والنسيج ورئيس قسم اإلقتصاد 
املنزلى، الدكتورة هيام دمرداش الغزالى، أستاذ املابس 
والنسيج، الدكتورة رانيا محمد حموده، أستاذ املابس 
والنسيج، الدكتورة إيرينى سمير مسيحة، أستاذ املابس 

والنسيج.
وأوضـــح الــدكــتــور حمدي شعبان، عميد كلية التربية 
النوعية بطنطا، أن لجنة التربية الفنية ضمت كل من 
الدكتور السيد محمد مزروع، أستاذ أشغال املعادن بقسم 
التربية الفنية وعميد كلية التربية النوعية السابق )عضو 
اللجنة العلمية الدائمة لترقية األســاتــذة واألســاتــذة 
املساعدين قسم التربية الفنية(، والدكتور حسان رشيد 
عبد العزيز، أستاذ أشغال الخزف وعميد كلية الفنون 
التطبيقية جامعة طنطا ووكيل كلية التربية النوعية 
لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة جامعة طنطا سابقا، 
والدكتورة رانيا عبده اإلمام، أستاذ طباعة املنسوجات 
ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور 
عبد الواحد عطية عبد الواحد، أستاذ أشغال النحت 
ووكيل الكلية لشئون التعليم والطاب السابق، والدكتور 
سعيد عبد الــغــفــار العنانى أســتــاذ أشــغــال الــخــزف، 

والدكتورة مها محمد عامر أستاذ طباعة املنسوجات .
وأضــاف عميد كلية التربية النوعية بطنطا، أن الكلية 
لها في لجنة املوسيقى الدكتور أكرم محمد نمير أستاذ 

َّ
مث

املوسيقى العربية ووكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع 
وتنمية البيئة، والدكتورة جاكلني جمال سيدهم أستاذ 

نظريات وتأليف موسيقى بقسم التربية املوسيقية

وافق مجلس جامعة طنطا فى جلسته األخيرة، 
والــتــى عقدت برئاسة الدكتور محمود ذكى 
رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمى لوظيفة 
أستاذ لكل من هدى أبو الفتوح أحمد الغمري 
بكلية العلوم، وطــارق رضــوان محمد رضوان، 
وأسامة محمد حامد بدر بكلية التجارة، ونشوى 
محمد محمد يوسف بكلية الهندسة، وفايزة 
محمد شبل رزق بكلية التربية الرياضية، 
وإبراهيم محمد إبراهيم بدرايه، وخالد أحمد 
أحمد مصطفي، وأحــمــد السيد عبد الفتاح 
عطية، ووجية سالم محمد الناغى، وحسام 
سيد جميل الشريف بكلية الطب، وآمال محمد 
أحمد الــزفــتــاوى بكلية التمريض.كما وافــق 
املجلس على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ 
مساعد لكل مــن محمد مــبــارك عبد الجليل 
محمد، وملياء إبراهيم محمد هال، ومصطفى 
السيد البهى الشوبري، ورانــيــا عبد الخالق 
عبد الصمد الــشــنــودى و محمد موسي عبد 
العاطى ميرة بكلية العلوم ، ومحمد أحمد عبد 
الحميد السيد بكلية الصيدلة، وأحمد إبراهيم 

الدسوقي حماد بكلية طب األسنان، وابتسام 
ــدا إبراهيم  خيرت إبراهيم عبد الحى، وروي
يوسف، وهبه محمد شفيق سعيد بكلية الطب، 
وأحمد أبــو اليزيد قطب حبيب، وهبه فتحى 
بسيونى دنيا بكلية اآلداب، وحسام عبد الواحد 
عبد الغنى صالح بكلية الهندسة، ومرفت فتحى 

فريد عوض بكلية التربية النوعية.
كما وافق املجلس على التعيني فى وظيفة مدرس 
لكل من دعاء السيد على الشريف بكلية العلوم، 
والــزهــراء محمد مصطفى املرحومى، وشريف 
فتحى رمضان مرسي بكلية طب األسنان، ومحمد 
حسني محمد عبد الفتاح بكلية الزراعة، وهبه 
فتحى فتح الله أبوعقيلة، ويحيي خيري أحمد 
العجيزى بكلية التربية الرياضية، وإقبال إبراهيم 
عبد املنعم إبراهيم، وإنــعــام إبراهيم محمد 
ــارة عبد املنجى مصطفى محمد،  النجار، وس
وسماح أبــو العينني عبد الله أبــو العينني بكلية 
التمريض، ووليد عزت عبد الفتاح إبراهيم بكلية 
التجارة، ومحمد ذكى عبد السميع القديم، وعا 

موسي محمود موسي بكلية الطب.

14 استاذا بـ »نوعية طنطا« 
لعضوية لجان الترقى 
بـ »األعلى للجامعات«

ترقية 25 عضًوا بهيئة التدريس.. وتعيين 13 مدرًسا 

نظمت جامعة طنطا  احتفالية كبرى 
فى اليوم  العاملي ملكافحة الفساد  تحت 
ــور مــحــمــود ذكـــى رئيس  ــة الــدكــت ــاي رع
الجامعة، بحضور اللواء أسامة حامد 
رئيس هيئة الرقابة اإلداريــة بمحافظة 

الغربية  
ــود ذكــــى، أن  ــم ــح ــد الـــدكـــتـــور م ــ أك
ــة لــلــرقــابــة  ــي ــاق ــب ــت الـــضـــربـــات االس
ــة نجحت فى التصدى للفساد  اإلداري
، موضحا أن جامعة طنطا وضعت 
آليات ملكافحة  الفساد وتجلى ذلك 
واضــحــا فــي الــقــواعــد  التي وضعتها 
في اختيار القيادات الجامعية وأيضا 
ــراء  عمليات التقييم، جنبا  فــى إجـ
إلى جنب مع  اطــاق مشروع التحول 
الرقمى والشمول املالى، كما ال تدخر 
جامعة طنطا جهدا في القيام بدورها 
التوعوى بأضرار الفساد داخل كلياتها 
ووحداتها  وكافة قطاعاتها  ليصبح 
ــزءًا ال يتجزأ من  مكافحة الفساد ج

الوعى الوطنى  والثقافة املجتمعية.
وأوضح اللواء أسامة حامد، رئيس هيئة 
الرقابة اإلداريــة بالغربية، أن الهيئة  
أحد أجهزة الدولة املنوط بها مكافحة 
ــوادة  الــفــســاد، وتطبيق الــقــانــون بــا ه
على الفاسدين إعــاء القيم والنزاهة 
والشفافية  موضًحا أن االستراتيجية 
ــاد حققت  ــس ــف ــة ملــكــافــحــة ال ــي ــن ــوط ال

نتائج إيجابية من خال تطوير البنية 
التشريعية الداعمة ملكافحة الفساد 
مثل قانون مكافحة الجريمة املنظمة 
واإلتجار فى البشر ، فضا عن  إنشاء 

األكاديمية الوطنية ملكافحة الفساد .
ــد،  ــام ــواء أســـامـــة ح ــلـ واســتــعــرض الـ
ــار السلبية للفساد على املستويات  اآلث
االقتصادية واالجتماعية والقانونية، 
مؤكدا أن الفساد هو إســاءة استخدام 
السلطة املخولة لتحقيق مكاسب خاصة 
ــاب الــوظــائــف  ــح ــن خـــال أص ســـواء م

القيادية أو بواسطة صغار املوظفني.
ــدور املجتمعي  ــ وشـــدد عــلــى أهــمــيــة ال
لجامعة طنطا فى زيــادة الوعى بأهمية 
الوقاية من الفساد ومكافحته من خال 
تنظيم الحمات اإلعامية والــنــدوات 

التوعوية والتثقيفية.
حضر االحتفالية رؤســاء جامعة طنطا 
ــم الــدكــتــور عبد الفتاح  السابقون وه
صــدقــة، والــدكــتــور عبد الحكيم عبد 
الخالق، والدكتور محدي سبع ، ونواب 
رئيس الجامعة الدكتور عماد عتمان ،  
والدكتور  الرفاعى مبارك ، والدكتور 
كمال عكاشة، وعمداء ووكــاء الكليات 
ــام العلمية وأعــضــاء  ــس ــاء األق ــ ، ورؤس
هيئة التدريس ، ومــديــرو املستشفيات 
ــاب الكليات  ــد مــن ط الجامعية ، وع

والعاملني بالجامعة.
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 قرارات غير مسبوقة لمجلس جامعة طنطا بحضور المحافظ والقيادات التنفيذية :

 إنشاء مستشفى جامعى ذكى
بالمحلة الكبرى بتكلفة مليار جنيه

 6 مراكز تميز طبى جديدة  .. لخدمة المرضى بمحافظات الدلتا

 تدشين أول قناة تلفزيونية تعليمية على مستوى الجامعات المصرية

دعم مشروع عالج أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة

انــعــقــد  مجلس جامعة طنطا برئاسة 
ــى  بــمــقــر إدارة  ــ ــور مــحــمــود زك ــت ــدك ال
الجامعة، بحضور الدكتور طارق رحمى 
محافظ الغربية، ونــواب رئيس الجامعة 
ــارك، والــدكــتــور  ــب  الــدكــتــور الــرفــاعــي م
عماد عتمان، والدكتور كمال عكاشة، 
وعمداء الكليات، والدكتور فــؤاد هراس 
ــق وعضو  ــب ــس جــامــعــة طــنــطــا األس ــي رئ
مجلس الــجــامــعــة، والــكــاتــب الصحفي 
أحمد املسلماني عضو مجلس الجامعة، 
ــؤاد املــســتــشــار  ــ والــدكــتــور مــصــطــفــى ف
القانوني لرئيس الجامعة، واملستشار 
خيري عمارة  املستشار القانوني للجامعة، 
ــاء األجــهــزة التنفيذية  ــدد مــن رؤوسـ وع
باملحافظة، والدكتور مصطفي زمــزم، 
 رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير 

للتنمية.
أكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة 
طنطا، أهمية الــتــعــاون والتنسيق مع 
األجــهــزة التنفيذية بمحافظة الغربية 
فــى دعــم الجامعة لالضطالع بدورها 
فى خدمة املجتمع بما يدعم تنفيذ رؤية 
مصر للتنمية املــســتــدامــة 2030. كما 
ــاد بالدعم الــدائــم ملحافظ الغربية  أش
الدكتور طارق رحمى للجامعة، وأن هناك 
تعاون مستمر بني الجامعة واملحافظة، 
موضًحا أن الجامعة تدعم بخبراتها كافة 

مشروعات املحافظة التنموية.
وأكـــد رئــيــس جامعة طنطا، أن اآلداء 
ــزة الــتــنــفــيــذيــة ساهم  ــه ــأج املــتــمــيــز ل
ــاد الخطة  ــع ــي تنفيذ  أب بشكل كبير ف
االستراتيجية للجامعة، بما فــي ذلك 
الشمول املالي، والنهوض بالبنية الرقمية 
وتطبيقها في جميع القطاعات والكليات 
والوحدات بالجامعة، لتوفير أفضل سبل 

أداء الخدمات للطالب

ذكى مستشفى 

أكــد الدكتور محمود ذكــى ان  الجامعة 
تستعد إلنشاء مستشفى جامعى جديد 
بمدينة املــحــلــة الــكــبــرى عــلــى مساحة 
11250 مترًا ، موضحًا أنه قام بإعداد 
ــدث  ــا ألح

ً
تصميمات املستشفى طــبــق

املعايير الدولية .
ــح  أن املستشفى يضم فى املرحلة  أوض
االولــي مركزا متطورا للطوارئ  لتقديم 
الخدمة الطبية ملصابى حــوادث الطرق 
و28 غرفة عناية مــركــزة و100 سرير 
إقامة داخلية وأجنحة لغرف العمليات 
بنظام الكبسوالت و30 عيادة خارجية 
متطورة ومــركــزًا لالشعة يضم أحــدث 
االجــهــزة فى العالم وصيدلية مركزية 
مــشــيــرا الـــى أن الــتــكــلــفــة اإلجــمــالــيــة 
للمستشفى تبلغ مليار جنيه وسيتم إنشاؤه 
على 4 مراحل وسيتم قريًبا البدء فى 
تنفيذ املرحلة األولــي بتكلفة 240 مليون 

جنيه ويستغرق تنفيذه عامني.
وأضـــاف أن مجلس جامعة طنطا في 
جلسته األخيرة وافق علي إنشاء مؤسسة 
»أصدقاء جامعة طنطا« لتمويل املستشفي 
ــن خــالل  ــيــة م الــجــديــد بــالــجــهــود الــذات

مشاركات أبناء الغربية واملجتمع املدنى.

تعليمية تلفزيونية  قناة 

ــق  مجلس الجامعة  علي إنشاء  كما واف
قناة تلفزيونية تعليمية خاصة بالجامعة 

على النايل سات لبث املحاضرات للطلبة 
في مختلف الكليات .

ــح رئــيــس جــامــعــة طــنــطــا، أن هــذه  أوضـ
الخطوة تأتي في إطــار حــرص الجامعة 
علي تطوير العملية التعليمية ، وبما يضمن 
تعزيز منظومة التعليم عن بعد والتعليم 
الهجني وتسهيل الــتــواصــل مــع الطالب 

وتخفيض نفقات التواصل علي االنترنت.
وأضــاف أن جامعة طنطا بهذه الخطوة 
تكون أول جامعة مصرية تتطلق قناة 
ــة بــبــث املــحــاضــرات  ــاص تــلــفــزيــونــيــة خ
للطالب ، خاصة مع تفشي أزمة فيروس 

كورونا التى انتشرت عبر دول العالم كله.

الغير قادرين  نفقات عالج 

 كما وافق  مجلس الجامعة علي تخفيض 

بنود اإلقامة واإلشــراف الطبي  لنفقات 
الــعــالج لغير الــقــادريــن بمستشفيات 

العزل بجامعة طنطا .
أوضـــح رئــيــس جامعة طنطا، أن هذا 
القرار يأتي في إطــار حــرص الجامعة 
على املساهمة فى مواجهة أزمة فيروس 

كورونا من خالل تقديم خدمات صحية 
متميزة للمجتمع، وكذلك أعضاء هيئة 
التدريس ومعاونيهم وكــافــة العاملني 
بالجامعة ، ضمن منظومة متكاملة 
لــتــطــويــر الــقــطــاع الــطــبــي كــأحــد أهــم 
اهداف جامعة طنطا االستراتيجية في 

املرحلة الراهنة.

 مشروع العالج

وافــق مجلس جامعة طنطا علي مذكرة 
الدكتور محمود ذكــي رئيس الجامعة، 
بتدبير املـــوارد املالية املطلوبة لدعم 
مشروع الرعاية الصحية ألعضاء هيئة 

التدريس والعاملني بجامعة طنطا.
وأكد رئيس جامعة طنطا حرصه الشديد 
علي تحسني وتطوير الخدمات الصحية 
املقدمة ألعضاء هيئة التدريس والعاملني 
بــجــامــعــة طــنــطــا دون تــحــمــيــلــهــم أي 
مصاريف إضافية، وبما يضمن تحسني 
الخدمات املقدمة لهم، إلى جانب تقديم 
التيسيرات الالزمة لعالجهم وتخفيف 

العبء عليهم

طبي تميز  مراكز 

كما وافــق مجلس الجامعة  على إنشاء 
عــدد 6 مراكز تميز طبي بمستشفيات 
طنطا الجامعية ، تضم : مــركــز طب 
ــات  ــراح ــز ج ــرك ــون، م ــي ــع وجـــراحـــه ال
املسالك البولية وأمــراض الكلي، مركز 
السكته الدماغية، مركز عالج األورام، 
ــز األمــــراض الــبــاطــنــيــة، ومــركــز  ــرك م

األمراض الصدرية
ــذه  ــر ان أن إنـــشـــاء ه ــذك ــال  جــديــر ب
املــراكــز يــأتــى فــى إطــار خطة الجامعة 
االستراتيجية لتطوير القطاع الطبي 
بهدف تقديم خــدمــات صحية متميزة 
للعاملني واملجتمع، وزيادة املوارد الذاتية 
للجامعة، ودعــم وتطوير البحث العلمى 

فى املجاالت الطبية واإلدارية.

الكفاءات الختيار  معايير 

اكد  رئيس الجامعة   وضع آليات جديدة 
ــالل 15 مــعــيــاًرا الخــتــيــار مديرى  مــن خ
ــة والخدمية  القطاعات املختلفة اإلداري

والتعليمية بالجامعة.
 هذه املعايير املوضوعية تتضمن اختيار 
الكفاءات بشفافية مطلقة ونــزاهــة من 
ــالن عــن أى وظيفة شاغرة  ــالل اإلعـ خ
وتشكيل لجان ملقابلة املتقدمني واتاحة 
الفرصة الختيار األفضل، بما يسهم فى 
ا عن الوساطة 

ً
توسيع دائرة االختيار بعيد

واملحسوبية.
 كما تم  تشكيل لجنة كبرى لتقييم كامل 
للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة 

من الناحية االقتصادية والخدمية.

تعيينات جديدة

وافـــق مجلس جامعة طنطا على منح 
اللقب العلمى لوظيفة أســتــاذ لكل من 
نشوى نعيم فتوح الــفــار، وأحمد سعيد 
أحمد الجبالى بكلية الطب، وعلى حسني 
حسن أبو طاحون بكلية الهندسة، ومنح 
اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد لكل 
من صالح عبد املنصف إبراهيم نجله، 
وسامح محمد فتحى صادق، وريهام عبد 
القادر إبراهيم الخولى، وفاطمة أنس 
الشعراوى أحمد بكلية الطب، ويحيي 
أحــمــد شعبان الــنــجــار، وإيــنــاس حسن 
محمد الــغــزاوى بكلية العلوم، وشهيرة 
عبد الحميد راغب هاشم بكلية األداب، 
وأميرة حسن كمال سعد بكلية الصيدلة، 
ــود رشــــاد الــحــديــدي،  ــم ــح ــد م ــمـ وأحـ
ومحمد مصطفى عبده البرهامى بكلية 
ــاب رشــاد محمد سالم،  الهندسة، ورح
وضياء الدين أحمد على، وشريهان يحيي 
محمد مرسى بكلية التربية الرياضية، 
ومحمود أحمد إبراهيم الوكيل بكلية 

التربية النوعية.

كما وافق املجلس على التعيني فى وظيفة 
مدرس لكل من أمينة أسامة عبد القوى 
املــراكــبــى بكلية الــطــب، وأحــمــد ريــاض 
عبد الوهاب غازى، وسهيلة محمد جالل 
خليل، وإبراهيم محمد عبد املقتدر جاد 
بكلية العلوم، وسامح عبد املنعم محمد 
سراج بكلية التجارة، وأحمد عادل لطفى 

الجمل بكلية التربية الرياضية. 

معيار الختيار القيادات االدارية   
15لضمان  الشفافية والنزاهة

تخفيض بنود 

اإلقامة واإلشراف 

الطبي لغير القادرين 

بمستشفيات العزل

 اعادة تقييم 

الوحدات ذات 

الطابع الخاص من 

الناحية االقتصادية 
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نجح فريق طبى من جراحى 
ــف واألذن والــحــنــجــرة  ــ األن
بمستشفى طنطا الجامعى 
فى  استئصال ورم دموى كبير 
فى قــاع الجمجمة لطفل يبلغ 
من العمر 12 عاما فى عملية 

جراحية استغرقت ساعتني.
أشــاد د. محمود ذكــى رئيس 
جامعة طنطا بدقة و كفاءة 
الفريق الطبى، موضًحا أن 
العملية تعتبر من التدخالت 
الجراحية  املتقدمة التي تحتاج 
إلـــى فــريــق طــبــي متخصص 
 ومؤهل الجرائها نظًرا لدقتها 

ومدى خطورتها.
 أوضــح الدكتور أحمد غنيم، 
عميد كلية الطب بطنطا ورئيس 
مجلس إدارة املستشفيات 
الجامعية، أن الطفل كان يعانى 
من نوبات نزيف شديدة من 
األنـــف، وتــم تشخيصه عند 
فحصه فى العيادة الشاملة وتم 

تقييم الحالة.
وأشاد عميد طب طنطا بجهود 
كل من الدكتور محمد ناصر 
الشيخ، أســتــاذ ورئــيــس قسم 
جراحة األنف واألذن والحنجرة 
ــذى تولى  ــ ــب، وال ــط بكلية ال
اإلشـــراف على حالة الطفل 
ومتابعتها، وفريق القسطرة 
التداخلية بقسم املخ واألعصاب 
بمستشفى الــطــب النفسى، 
والدكتور  حسن التطاوى، املدير 
التنفيذي ملستشفيات طنطا 

الجامعية.
ــح رئيس الفريق الطبى  أوض
الدكتور حسام الشريف،  أستاذ 
الجيوب األنفية  وقاع الجمجمة 
بطب طنطا، أنــه قد تم حقن 
الـــورم باستخدام القسطرة 

ــالق الشرايني  التداخلية إلغ
املغذية للورم لتقليل النزيف 
أثناء العملية بمستشفى الطب 
ــوم السابق  ــي النفسى فــى ال
للعملية بواسطة فريق القسطرة 
التداخلية بقسم املخ واألعصاب 
بــقــيــادة الــدكــتــور حـــازم عبد 
الخالق، أســتــاذ مساعد املخ 
ــاب، والــدكــتــور سعد  ــص واألع

محرم.
وأضـــــاف الـــدكـــتـــور حــســام 
ــه تــم استئصال  الــشــريــف، أن
ا ألحدث 

ً
ــورم بالكامل طبق ال

بروتوكوالت العالج العاملية عن 
طريق املنظار الجراحى من 
فتحة األنف وبدون الحاجة ألى 

فتحات خارجية .
ضم الفريق الطبى الدكتور 
ــتـــاذ  ــوم، أسـ ــ ــم ــ مــحــمــد ط

مساعد مناظير األنــف وقاع 
الجمجمة، والطبيب محمد 
ــدرس مساعد(،  صفوت )مـ
ــاد اســمــاعــيــل )معيد(  ــم وع
وسالم أحمد وحازم البسطى 
)نـــــواب(، بــمــشــاركــة فريق 
التخدير الــذي ضــم د. مني 
بلوغ )مـــدرس(، طبيب عبد 
الله عرابي )مدرس مساعد(، 
ــد الــبــحــيــري  ــم ــح ــب م ــي ــب ط
)مـــدرس مساعد(، وريهام 
زكي ووالء البيلى وعبد الرحمن 
ــواب(، ومن  عبد اللطيف )نـ
طاقم التمريض إنجى عادل 
رئيسة التمريض، والحكيمات 
ــدا سعد  ــوى مــمــدوح ورانـ رض
ــا سعيد  ــن ــراج ودي ووهــيــبــة فـ
ــال وآيــــات عبد  ــم ــب ج ــن وزي

الحميد.

استئصال ورم بجمجمة طفل 
بنجاح بمستشفى طنطا الجامعى

جامعة طنطا  تشارك فى االحتفال باليوم الوطنى للبيئة

طالب طنطا« يشاركون فى  صقر 73  لمجابهة األزمات بالغربية

بالمنظار وبدون جراحة 

تواصل جامعة طنطا تنظيم القوافل الطبية لخدمة القرى 
 لدور 

ً
األكثر احتياًجا بمراكز محافظة الغربية، استكماال

الجامعة فى خدمة املجتمع وتنمية البيئة، بتقديم التوعية 
الصحية والخدمات الطبية واالستفادة القصوى من الكفاءات 

الطبية في مختلف املجاالت والتخصصات.
فى هذا السياق ، نظمت جامعة طنطا  قافلة طبية وبيئية 
شاملة إلــى قرية الكرما التابعة ملركز السنطة بمحافظة 
الغربية، تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، 
بالتعاون مع محافظة الغربية، مع مراعاة كافة اإلجــراءات 

االحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وقال الدكتور عماد عتمان،  نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة 

املجتمع وتنمية البيئة إن القافلة الشاملة شهدت توقيع 
الكشف الطبى وصرف عالج باملجان لـ 808 حالة من أهالي 
القرية، وتوزيع مساعدات مالية و 100 بطانية لألسر األكثر 
احتياًجا، بالتنسيق مع مديرية التضامن االجتماعي، كما تم 
عمل قافلة بيطرية بالتنسيق مع الطب البيطري وتوزيع 

العالج باملجان.
شــارك فى القافلة الدكتورة سحر هــزاع وكيل كلية الطب 
لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر الحجار 
وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة، 
ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير 

عام خدمة املجتمع.

نجح فريق طبي باملستشفى التعليمى العاملي بالجامعة فى  إنقاذ 
طفل يبلغ من العمر 3 أيــام، حيث تم إجــراء جراحة نــادرة له 

استغرقت 4 ساعات.
وأوضــح الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا ورئيس مجلس 
إدارة املستشفيات الجامعية، أن الطفل حديث الوالدة يبلغ من 
العمر 3 أيــام وبمناظرة حالته تبني وجــود عيب خلقى عبارة 
عن انسداد فتحات األنــف بالناحيتني وال يستطيع التنفس أو 
الرضاعة وتم وضعه داخــل حضانة على أكسجني باملستشفى 

التعليمى
وأشــاد الدكتور محمود سليم مدير املستشفى، بمهارة الفريق 
الطبي الــذي نجح في إجــراء الجراحة بدقة عالية، مؤكدًا أن 
املستشفى جاهز الستقبال الحاالت في مختلف التخصصات 
الطبية النادرة، في إطار خطة املستشفى لتعظيم االستفادة من 
االمكانيات التي يملكها باعتباره أحد الصروح الطبية في إقليم 

الدلتا
وقال رئيس الفريق الطبي الدكتور حسام السيد الشريف أستاذ 
جراحة األنف واألذن والحنجره، أن التدخل الجراحى تمثل في 
إصالح العيب الخلقى وعمل فتحات داخلية لألنف عن طريق 
ــف، وبذلك يمكن  املنظار الضوئى الستعادة التنفس من األن
للطفل أن يغادر الحضانة ويتنفس ويرضع بصورة طبيعية، 

موجًها الشكر للفريق الطبي وطاقم التخدير والتمريض.
ــاف د. حسام الــشــريــف،أن هــذه الجراحة من العمليات  وأض
النادرة التى تحدث بمعدل إصابة واحــدة كل 10 آالف طفل، 
موضًحا أن الفريق الطبى ضم أريــج غلوش وسليمان ناصر 
مــدرس مساعد التخدير، ومينا مرقص، وهبه عبد الحميد، 

وأمانى بدر، ونشوي عاطف بدوي.

أعلنت جامعة طنطا عن إنشاء معمل أبحاث بكلية الهندسة لتخزين 
الطاقة بالتعاون مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 
)STDF( بتمويل قدره 7 مليون جنيه..يعد  املعمل  األول من نوعه فى 
مصر ، والذي يضم فريق بحثى من أساتذة كلية الهندسة جامعة 
طنطا من اقسام الفيزيقا والرياضيات الهندسية ، هندسة القوى 
امليكانيكية وكذلك الهندسة الكهربية..وأوضح الدكتور كمال عكاشة 
نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا، أن املعمل سوف 
يوفر األجهزة واملعدات الالزمة لتطوير واختبار البطاريات الكهربية 
ووسائل التخزين الكهربية األخرى، وكذلك تطوير واختبار املواد 
متغيرة الطور املرشحة للعمل كوسط لتخزين الطاقة في املحطات 

الحرارية التي تعمل بالطاقة الشمسية .
من جانبه، أشــار الدكتور صالح شلبى األستاذ املساعد بكلية 
الهندسة والباحث الرئيسى للمشروع، أن التخزين الهيدروليكي، 
وتخزين الطاقة الهيدروجينية سيكون لهما أهمية كبرى في مجاالت 
ا إلى أنه جارى تجهيز البنية األساسية 

ً
البحوث بهذا املعمل، الفت

للمعمل حاليا بكلية الهندسة وسيتم توريد األجهزة واالنتهاء من 
تجهيز املعمل وإجراء التجارب البحثية خالل ثالثني شهًرا من اآلن.

أكد الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا 
والبحوث ، امتالك الجامعة ملراكز تميز إلجراء البحوث العلمية في كافة 
التخصصات العملية، وبما يضمن تعزيز قدرات وتنمية مهارات شباب 
الباحثني بجامعة طنطا . . جاء ذلك خالل الندوة التعريفية التى عقدت 
اليوم بكلية العلوم تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، 
وبحضور الدكتور أحمد عبد العظيم السباعي القائم بأعمال عميد كلية 
العلوم، ووكــالء الكلية، والدكتور محمد الشنشوري، والدكتور محمد 
عطية، وعدد من شباب الباحثني بالكليات العملية 

بجامعة طنطا .
وأوضــح  نائب رئيس جامعة طنطا توفير خدمة 
ــراء التحاليل الخاصة بمرض  الفحص وإجـ
بأنيميا البحر املتوسط »الثالسيميا«بجامعة 
طنطا ، مطالًبا بضرورة إدراج تحليل الثالسيميا 
ــزوج لتجنب إنــجــاب أطفال  للمقبلني على الـ
حاملني للمرض، وكذلك إيالء األهمية للبحوث 
التطبيقية تحقيقا لرؤية مصر 2030 
، مثل األبحاث الخاصة بالتجارب 
السريرية فى عالج فيروس كورونا 
ــاث التسلسل  ــح املستجد، وأب
الجينى للفيروس بجمهورية 
مصر العربية والتى تسهم 
ــى طــرق  بشكل كبير ف

عالج الفيروس.

قوافل جامعة طنطا  الطبية تجوب القرى األكثر احتياجا بالغربية

فحص 808 حالة من أهالى قرية 
الكرما  .. وصرف العالج بالمجان

افتتح الدكتور الرفاعى مبارك، نائب رئيس جامعة 
طنطا لشئون التعليم والــطــالب، الــيــوم، فعاليات 
االحتفال باليوم الوطني للبيئة، بحضور الدكتور 
محمد السيد محمد أحمد، عميد كلية الــزراعــة، 
ولفيف من وكالء البيئة بكليات الجامعة ، وعدد من 
ــراءات احترازية مكثفة  طالب الجامعة، وسط   إج

للحد من انتشار فيروس كورونا.
ــح نــائــب رئــيــس جــامــعــة طــنــطــا، أن فعاليات  أوضـ
االحتفال تتضمنت تنظيم معرض للزهور ونباتات 
الزينة بمقر إدارة الجامعة بالتعاون بــني مركز 
التجارب والبحوث الزراعية ومشتل إدارة الجامعة 
، تحت إشراف الدكتور محمد ابراهيم فتوح، مدير 
مركز التجارب والبحوث الزراعية بكلية الزراعة، 
حيث ضم املعرض إنتاج متميز من نباتات الزينة 

الداخلية والعديد من أنواع الزهور والنباتات.
ــاف الدكتور الرفاعى مــبــارك، أنــه تم زراعــة  وأض
حوالى 120 شجرة ماهوجنى املميز بانتاج األخشاب 
واســتــدامــة نــمــوه على مــدار الــعــام، وذلــك بمجمع 
الكليات بسبرباى فى إطــار فعاليات زراعــة أشجار 

خشبية صديقة للبيئة.
من جانبه، أشار الدكتور محمد السيد محمد أحمد، 
عميد كلية الزراعة، أن فعليات االحتفال قد اختتمت 
ــم املــمــارســات الصديقة للبيئة  بــالــوقــوف على أه
بمزرعة كلية الزراعة وعلى رأسها ممارسات الزراعة 
ــا طــرق تحويل املخلفات 

ً
النظيفة واآلمــنــة، وأيــض

ــادة االســتــخــدام فى  الــزراعــيــة ملنتجات قابلة إلعـ
املجال الزراعى كبدائل للمواد املستخدمة فى االنتاج 

الزراعى.
ــاد الحضور باملمارسات البيئية التى تتبناها  وأش
ــاج املتميز بالصوب  ــت ــة واإلن ــزراع مــزرعــة كلية ال

اإلنتاجية التابعة ملركز التجارب والبحوث الزراعية.
 on( جدير بالذكر ، أنه تم تنظيم ندوة ارشادية بيئية
line( حول الطاقة الشمسية ودورها فى حماية البيئة 
حاضر فيها الدكتور محمد رمضان درويش، أستاذ 
الهندسة الزراعية بكلية الزراعة، وكذلك »اتحضر 
لالخضر« حاضر فيها الدكتور أمجد الجمال، أستاذ 
ورئيس قسم املحاصيل بكلية الزراعة ومدير مركز 

التنمية البشرية بالجامعة.

شهد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة  طنطا   التدريب العملى 
صقر 73 باملنطقة اللوجستية ملجابهة األزمات والكوارث والذى 
شارك فيه 45 طالب وطالبة من الجامعة ، والتى تنظمة محافظة 
الغربية في الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر 2020، بالتنسيق مع 
قوات الدفاع الشعبى، تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ 
الغربية، ومشاركة الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، 
واللواء شاكر يونس، والعقيد أيمن فكري املستشار العسكري 
بالغربية،  ورؤســاء مجالس املدن واالحياء، وعدد من القيادات 

األمنية والتنفيذية باملحافظة. 
قدم الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة التهنئة للدكتور طارق 
رحمى محافظة الغربية على نجاح التدريب العملى »صقر 73« 
ــات والــكــوارث املحتملة، وكذلك التغلب على أي  ملجابهة األزم
ا بجهوده 

ً
عقبات محتملة يمكن أن تتعرض لها املحافظة، مشيد

املضنية فى النهوض باملحافظة فى كافة القطاعات.
من جانبهم، قدم طالب جامعة طنطا درع الجامعة لقائد قوات 
الدفاع الشعبي والعسكري اللواء أركان حرب وليد حمودة تقديرًا 

لجهوده .

جراحة نادرة تنقذ 
حياة رضيع عمره 3 أيام 

» مستشفى طنطا التعليمى« بـ
إنشاء أول  معمل ألبحاث 

تخزين الطاقة  

 لدينا  مراكز تميز ألبحاث السرطان 
و البصمة الجينية  والثالسيميا

بتمويل 7 مليون جنيه

د. كمال عكاشة 
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إياد أبو الحجاج : 
البروتوكول يعزز تعاوننا مع الجامعة  

فى مجاالت الطباعة والصحافة  
والنشر والتدريب واإلعالن

عبد الرازق توفيق :
  الجامعات المصرية  تعيش 

عصرها الذهبى  ..وهى أقوى 
أسلحة القوى الناعمة 

من  وفد  الجامعه  إدارة  بمقر  طنطا   جامعة  رئيس  ذكى  محمود  الدكتور  استقبل 
بالغربية.                                                     للمرأه  القومى  املجلس  أعضاء 

توليه  وما   ، للمرأة  الكامل  الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، دعمه  وأكد 
املناصب  من  بتمكينها  املرحلة  هذه  في  بها  شديد  اهتمام  من  املصرية  الدولة 
للمرأة  القومي  املجلس  به  يقوم  الذي  الدور  وكذلك  والقيادية،  التنفيذية 

املجاالت. كافة  في  بها  والنهوض  لتمكينها 
الدكتوره  بالغربية  للمرأة  القومى  املجلس  ومقرر فرع  الوفد  رئيسة  اعربت  وقد 
ندوات  إقامة  صفاء مرعى عن رغبتها فى شراكة جامعة طنطا، وذلك من خالل 
القيادة  توجهات  مع  تزامنا  الجامعة،  كليات  داخل  للطالب  وتثقيفية  توعوية 

السياسة
بالغربية،  للمرأة  القومى  املجلس  فرع  مقرر  مرعى،  صفاء  الدكتوره  الوفد  ضم 
والدكتور  والدكتور حمدى شعبان،  العشماوي،  نهلة  الدكتورة  الفرع وهم  وأعضاء 
كبير  التطاوي  واميرة  الفضائية،  الدلتا  قناة  رئيس  الحو  وسوزان  معن،  رمضان 
مذيعات قناة الدلتا الفضائية، وشيماء غانم عضو األمانة الفنية بالفرع، وحنان 

للفرع. الفنية  االمانة  السالم عضو  عبد 

قومى المرأة
» يبحث التعاون 

مع جامعة طنطا«

د. محمود ذكى : مصر تخوض معركة الوعى 
فى مواجهة حروب الجيل الرابع

خالل مشاركتة بندوه ثقافية بآداب طنطا 

على  طنطا،  جامعة  رئيس  ذكى  محمود  الدكتور  أكد 
أهمية غرس قيم الوالء واالنتماء للوطن لدى الشباب، 
أن  موضًحا  الوعى،  معركة  تخوض  مصر  أن  موضًحا 
باتت  الوطن  تواجه  التى  بالتحديات  الشباب  توعية 

الرابع. ضرورة فى مواجهة حروب الجيل 
تكريس  فى  نشارك  أن  يجب  الجامعة،  رئيس  وأضاف 
ذلك  جاء   . الوطن  هذا  لبناء  والتخطيط  العمل  ثقافة 
خالل مشاركته فى ندوة ثقافية بآداب طنطا بعنوان« 

مصر التى فى خاطرى فى إرادة التحدى والبناء«.

عميد  املصري  ممدوح  الدكتور  أكد  أخرى،  جهة  من 
عريقة  حضارتها  مصر  إن  طنطا،  جامعة  اآلداب  كلية 
موحد  مينا  دولة  من  بدء  السنني  ملاليني  تمتد 
التى هاجمت االغريقني وقاومت  القطرين فمصر هى 
الهوية  على  الحفاظ  أجل  من  واالنجليز  الفرنسيني 
طنطا  بجامعة  اآلداب  كلية  أن  إلى  مشيًرا  الوطنية، 
التى  التثقيفية  الندوات  العديد من  تحرص على عقد 
املواطنة  وروح  واالنتماء  الوالء  قيم  غرس  سأمها  من 

بني الشباب .

تحرير  رئيس  شحاته  النبى  عبد  الندوة  فى  حاضر 
نقيب  الحفناوي  مجدى  والدكتور  املساء   جريدة 
عبد  الدكتور  الندوة  وأدار   السابق،  الغربية  أطباء 
الجغرافيا  قسم  ورئيس  أستاذ  الكومى  الرازق 
بحضور  الكبرى،  املؤتمرات  بقاعة  وذلك  بالكلية، 
املعاونة  والهيئة  التدريس  هيئة  أعضاء  من  عدد 
وجمع من الطالب وسط إجراءات احترازية ووقائية 
كورونا  فيروس  ظاهرة  إنتشار  تداعيات  من  للوقاية 

. املستجد 

توقيع بروتوكول تعاون  بين مؤسسة دار التحرير وجامعة طنطا 
بحضور« أبو الحجاج« و »توفيق«  :

د. محمود ذكى :  إنشاء أكبر مستشفى جامعى ذكى بمواصفات عالمية بالمحلة الكبرى..قريبًا

مؤسسة خيرية  لتلقى تبرعات أبناء الغربية  لتشييد المستشفى بالجهود الذاتية
أكد الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا ان الجامعات 
املصرية تعيش ازهى عصورها فى عهد الرئيس عبد الفتاح 
الدولية   التصنيفات  فى  بقوة  تنافس  واصبحت  السيسى 
الجامعات  لكبرى  قبلة  الى  تحولت  مصر  ان  موضحا 
الدولية واصبحت على الخريطة العاملية للتعليم االكاديمى 
ذكى  تعليمى  مستشفى  اكبر  انشاء  عن  وأعلن   .. املتميز 
بمواصفات عاملية بجامعة طنطا فى مدينة  املحلة الكبرى 
لخدمة املرضى فى محافظات الدلتا  موضحا ان التكلفة 
تمويلها  سيتم  جنية  مليار  تناهز  للمستشفى  املبدئية 
بالجهود الذاتية من خالل مؤسسة خيرية  للجامعة سيتم 
تدشينها مشيرا الى ان التنفيذ  سيتم على 4  مرحل  وتكلفة 

املرحلة االولى 240  مليون جنية  
رئيس  ذكى،  محمود  د.   استقبال   خالل  ذلك  جاء   
الحجاج  أبو  إياد  الجامعة،  إدارة  بمقر  طنطا   جامعة 
والنشر،  للطبع  التحرير  دار  مؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس 
تحرير  رئيس  توفيق  الرازق  عبد  الصحفى  والكاتب 
جريدة الجمهورية  ..  وخالل لقاء استمر ساعتني تم توقيع 
بروتوكول  بني  مؤسسة دار التحرير وجامعة طنطا  لتعزيز 
والصحافة  الطباعة  مجاالت  فى  الجانبني    بني  التعاون 

واإلعالم والنشر والتدريب واإلعالن.
أكد رئيس جامعة طنطا، على أهمية الدور الذي تقوم به 
املؤسسات الصحفية القومية عامة، ومؤسسة دار التحرير 
في  الواسعة  الشعبية  ذات  املختلفة  بإصداراتها  خاصة 
خدمة املجتمع،  وتوعية الرأي العام وانحيازها للوطن في 
املتميزة  الصحفية  بامللفات  وأشاد  التحديات.  مواجهة 
القومية  مشروعاتنا  على  الضوء  تلقى  والتى  بالجمهورية 
وتستعرض مسيرة البناء والتنمية التى تشهدها مصر فى 
كل ربوعها ، للرد على األكاذيب وحمالت التشكيك بعرض 
وأكد   ، الرابع  الجيل  الحقائق واالنجازات ملواجهة حروب 
التى  التعليمية  الخدمات  فى  القمة  تحتل  الجمهورية  ان 

تقدمها للطالب 
للتثقيف  منارة  طنطا  جامعة  أن  الحجاج   أبو  إياد  أكد 
البروتوكول  ان  موضحا  الدلتا   قلب  في  والتنوير  والتعليم 

الذى تم توقيعة مع الجامعة ياتى فى اطار تعزيز التعاون  
معها  فى العديد من مجاالت الطباعة والصحافة واإلعالم 
العلمية  بالشراكة  واإلعالن.. وأشاد  والتدريب  والنشر 
جيبوتي  في  لها   فرع  وإنشاء  أفريقيا ،  في  طنطا  لجامعة 

لخدمة األشقاء في القارة السمراء.
فى  تعيش  املصرية  الجامعات  ان  توفيق  الرازق  عبد  أكد 
عصرها الذهبى   وهى أقوى اسلحة القوى الناعمة وأن ما 
تحقق من انجازات بل معجزات  فى جامعاتنا غير مسبوق 
و أشاد بمشروع انشاء اكبر امستشفى جامعى ذكى بجامعة 

لتقديم  متخصص  مركز  يضم  الكبرى  املحلة  فى   طنطا 
محافظات  لخدمة  الحوادث  ملصابى  الطبية  الخدمة 
جامعة  لرئيس  الدولية  الخبرات  من   وباالستفادة  الدلتا  
احدث  لتواكب  املستشفى  تصميمات  اعداد  فى  طنطا  
املستشفيات العاملية ،  كما أشاد بفكرة إنشاء جامعة طنطا 
األهلية بمواصفات عاملية،  وكذلك إنشاء أول واحدة روبوت 
لتدريب  الحكومية  املصرية  الجامعات  مستوى  على  ذكي 

الطالب على أحدث التكنولوجيا في العالم
وأعلن د. محمود زكى ان الجامعة تستعد النشاء  مستشفى 

مساحة  على  الكبرى  املحلة  بمدينة  ذكى  عاملى  جامعى 
11250 متر موضحا انه قام   باعداد تصميمات املستشفى 
طبقا للمعايير االمريكية  AIA موضحا ان املستشفى يضم 
ملصابى  الطبية  الخدمة  لتقديم  للطوارىء  متطور  مركز 
سرير  و100  مركزة  عناية  غرفة  و28   الطرق   حوادث 
اقامة داخلية وأجنحة لغرف العمليات بنظام الكابسوالت  
و30 عيادة  خارجية متطورة ومركز لالشعة يضم احدث 

االجهزة فى العالم وصيدلية مركزية  .
للمستشفى  االجمالية  التكلفة  ان  الجامعة  رئيس  اوضح 

تبلغ مليار جنية وسيتم انشائها على 4 مراحل وسيتم قريبا 
جنية   مليون   240 بتكلفة  االولى   املرحلة  تنفيذ  فى  البدء 

ويستغرق تنفيذها عامني .
من  الذاتية  بالجهود  املستشفى  انشاء  سيتم  انه  واضاف  
خالل مشاركات أبناء الغربية واملجتمع املدنى حيث سيتم 
مصر  داخل  من  التبرعات  لتلقى  خيرية   مؤسسة  تأسيس 
لخدمة  الطبى  الصرح  بناءهذا  فى  للمشاركة  وخارجها 

املرضى فى محافظات الدلتا .
سيسافر  الجارى   االسبوع  خالل   انه  ذكى   د.  اوضح  
اتفاقيات  لتوقيع  جيبوتى  دولة  الى  برئاسته  جامعى  وفد 
بدعم  جيبوتى  جامعة  مع  بالتعاون  للجامعة  فرع  تأسيس 
كامل من  د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث 
لدعم  االمكانيات  كافة  توفير  سيتم  انه  موضحا  العلمي  
هذا الفرع و ارسال اعضاء من هيئة التدريس من جامعة 
بحث  وسيتم  التخصصات  مختلف  فى  العجز  لسد  طنطا 
بجامعة  جيبوتى  فى  العليا  الدراسات  طالب  استقبال 
فى  والدكتوراة  املاجستير  بدرجات  والحاقهم  طنطا 
صيفية  تعليمية  معسكرات  وتنظيم  املختلفة  التخصصات 
لطالب مراحل البكالوريوس بالجامعة لتلبية االحتياجات 
التعليمية وتوفير برامج التعليم املناسبة ألبناء األشقاء فى 

دولة جيبوتى  
افريقيا   فى  علمية  شراكات  عقد  من  الهدف  ان  واضاف 
تعليم  وتقديم  السمراء  القارة  فى  االشقاء  خدمة  هو 
بمعايير جودة عاملية واحدث البرامج التعليمية فى مختلف 
التنموية  املشروعات  دعم  فى  تساهم  التى  التخصصات 
فى  االكاديمى  التعاون  تعزيز  و  جيبوتى  فى  لالشقاء 
مجاالت التعليم والبحث العلمى موضحا ان ذلك ياتى فى 
اطار دور مصر الرائد فى أفريقيا و ايمانا بمسؤليتنا تجاه 
االشقاء االفارقة لينطلق شعاع مصر الحضارى والتعليمى 
مصرلدورها   استعادت  ان  بعد  السمراء  القارة  الى 
يتم  كما  السيسى   الرئيس  عهد  فى  افريقيا   فى  القيادى 
تعاون مع  حاليا دراسة عقد شراكات علمية وبروتوكوالت 

جامعات بجنوب السودان وموريتانيا
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أكد الدكتور محمود زكى رئيس 

جامعة طنطا ان الجامعات 

املصرية تعيش أزهى عصورها 

فى عهد  الرئيس عبد الفتاح 

السيسى  وأصبحت  تنافس  بقوة 

فى التصنيفات الدولية  ، 

موضحا ان مصر تحولت الى قبلة 

لكبرى الجامعات الدولية  و 

أصبحت على الخريطة العاملية 

للتعليم األكاديمى املتميز  بعد 

نجاح  تنفيذ  استراتيجية تطوير 

التعليم العالى  بقيادة  الدكتور 

خالد عبد الغفار وزير التعليم 

العالى والبحث العلمى  ، 

واصبح لدينا  جامعات جديدة 

بمواصفات عاملية  حيث 

بلغت  استثمارات  الدولة  في 

الجامعات  نحو90 مليار جنيه 

خالل 6 سنوات تم  تخصيص 

معظمها  للجامعات الحكومية .

جاء ذلك خالل استقبال اياد ابو 

الحجاج  رئيس مجلس ادارة دار 

التحرير والكاتب الصحفى عبد 

الرازق توفيق رئيس تحرير 

الجمهورية  لرئيس جامعة طنطا 

الجديد د. محمود زكى فى حوار 

استمر ملدة ساعتني .

 رحب اياد ابو الحجاج  بالدكتور محمود زكى موضحا ان 
جامعة طنطا منارة للعلم واملعرفة فى قلب الدلتا  واشاد 
بالشراكة العلمية للجامعة فى افريقيا وانشاء فرع لها 

فى جيبوتى  لخدمة االشقاء فى القارة السمراء .
وأشاد   عبد الــرازق توفيق  بالخبرات الدولية لرئيس 
الجامعة و برؤيته لتطويرها  كما اشاد بفكرة  انشاء 
الجامعة أالهلية الجديدة  بمواصفات عاملية  وبانشاء 
أول وحدة روبوت ذكى على مستوى الجامعات  لتدريب 

الطالب   باحدث تكنولوجيا  فى العالم .
  ومن جانبه ثمن  د. محمود زكى  الدور املهم الذى تقوم 
به     » الجمهورية«  فى توعية الــرأى العام وانحيازها 
للوطن فى مواجهه التحديات واشاد  بامللفات الصحفية 
املتميزة  التى تلقى االضوء على مشروعاتنا القومية 
وتستعرض  مسيرة البناء والتنمية  التى تشهدها مصر 
فى كل بوعها  للرد على االكاذيب وحمالت التشكيك 
بعرض الحقائق واالنــجــازات ملواجهة حــروب الجيل 
ــاد باألبواب  الصحفية التى تقدم  الرابع.  كما أش
خدمات للقارىء وتوصيل صوته  والتى تجد استجابة 
فورية من  املسؤلني  واكد ان الجمهورية تحتل القمة 
فى خدماتها التعليمية فامللحق التعليمى الذى تقدمه 
للطالب ال تخرج عنه اسئلة االمتحانات واهــدى درع 
جامعة طنطا ل » الجمهورية »  تقديرالدورها فى توعية 

الرأى العام .
وحدة  الروبوت

ــى عالم  ــى عــن دخـــول جامعة طنطا ال اعــلــن د.  زكـ
الــذكــاء االصطناعى  حيث  سيتم قريبا  افتتاح أول 
وحدة  روبوت  ذكى على مستوى الجامعات املصرية 
فى كلية هندسة طنطا  لتدريب الطالب على أحدث 
تكنولوجيا فى العالم  موضحا انها  تعد اول وحدة من 
نوعها  للتميز العلمى فى الذكاء االصطناعى فى مصر  و 
سيتم  استخدام  الروبوت فى تصنيع املنتجات والنماذج 
التجريبية املعقدة ملختلف التخصصات والتطبيقات 
الهندسية والقيام بالعمليات التشغيلية املختلفة والقطع 
بالليزر والبالزما ولحام املعادن ثالثي األبعاد وعمليات 
الطباعة  .. كما تخدم الوحدة العملية البحثيية من خالل 
التطبيق العملي لصناعة النماذج التجريبية ملختلف 
التخصصات امليكانيكية واإلنشائية واملعمارية بدقة 
عالية في التصنيع وامكانية إجراء التجارب املختلفة 
عليها بأقل التكلفة ونسبة دقة متناهية كما يساهم وجود 
الروبوت بشكل ملحوظ في صناعة األجهزة املخصصة 
لعمليات إعادة التأهيل وصناعة النماذج الطبية وفتح 
املجال لعمل مشاريع بحثية خاصة بالقطع بالليزر ثالثي 
األبعاد وهو اتجاه حديث للعمليات الصناعية يوفر قدر 

عال من املنتجات عالية الدقة في التصنيع.
  فرع جيبوتى

 اوضــح رئيس جامعة طنطا انه خالل أيــام سيسافر 
وفد جامعى برئاسته الى دولة جيبوتى لتوقيع اتفاقيات 
تأسيس فــرع للجامعة بالتعاون مع جامعة جيبوتى 
ــر التعليم  ــن  د. خالد عبد الغفار وزي بدعم كامل م
العالي والبحث العلمي  موضحا انه سيتم توفير كافة 
االمكانيات لدعم هذا الفرع و ارسال اعضاء من هيئة 
التدريس من جامعة طنطا لسد العجز فى مختلف 
التخصصات وسيتم بحث استقبال طالب الدراسات 
العليا فى جيبوتى بجامعة طنطا والحاقهم بدرجات 
املاجستير والدكتوراة فى التخصصات املختلفة وتنظيم 
معسكرات تعليمية صيفية لطالب مراحل البكالوريوس 
بالجامعة لتلبية االحتياجات التعليمية وتوفير برامج 

التعليم املناسبة ألبناء األشقاء فى دولة جيبوتى 
ــاف ان الــهــدف مــن عقد شــراكــات علمية فى  واضـ
افريقيا  هو خدمة االشقاء فى القارة السمراء وتقديم 
تعليم بمعايير جودة عاملية واحدث البرامج التعليمية فى 
مختلف التخصصات التى تساهم فى دعم املشروعات 
التنموية لالشقاء فى جيبوتى و تعزيز التعاون االكاديمى 
فى مجاالت التعليم والبحث العلمى موضحا ان ذلك 
ياتى فى اطــار دور مصر الرائد فى أفريقيا و ايمانا 
بمسؤليتنا تجاه االشقاء االفارقة لينطلق شعاع مصر 
الحضارى والتعليمى الــى الــقــارة السمراء بعد ان 
استعادت مصرلدورها  القيادى فى افريقيا  فى عهد 
الرئيس السيسى  كما يتم حاليا دراسة عقد شراكات 
علمية وبروتوكوالت تعاون مع جامعات بجنوب السودان 

وموريتانيا
 استراتيجية  للتطوير

اعلن  رئيس الجامعة  عن  تنفيذ استراتيجية جديدة 
متكاملة  لتطوير الجامعة  فى اطار   خطة وزارة التعليم 
العالي وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي موضحا  ان االستراتيجية 
تتضمن  5  محاور رئيسية تستهدف فى املحور االول 
إعداد خريج قادر على املنافسة فى سوق العمل  املحلية 
والدولية  حتى 2040   من خالل تحسني جودة التعليم 
واستحداث برامج جديدة متميزة فى التخصصات 
التى يحتاجها سوق العمل ويتضمن املحور الثانى  القيام 

بدور فعال فى التفاعل املستدام وخدمة املجتمع املحلى 
والقومى والدولى من خالل دعم قطاع خدمة املجتمع 
والبيئة  ، ويأتى تحقيق التعاون األكاديمي والبحثى مع 
املجتمع الدولى فى املحور الثالث  حيث نسعى الى عقد 
شراكات علمية وتوقيع بروتوكوالت تعاون مع كبرى 
الجامعات فى العالم  لتبادل الخبرات واجراء البحوث 
املشتركة وتبادل اعضاء هيئات التدريس  و يهتم املحور 
الرابع بتعزيز دور العلم واالبتكار وتطوير البحوث بطرق 
ومنهجيات جديدة بما يضمن تحقيق أهداف التنمية 
املستدامة  من خالل ربط البحوث العلمية باملجتمع 
والصناعة خاصة واملحور الخامس  واالخير يتعلق 
بدعم   االقتصاد املبني علي املعرفة  الهميته  في ظل 
الثورة الرقمية الجديدة واالقتصاد املستدام واستثماره 

في إدارة الجامعة اقتصادًيا وتحقيق االكتفاء الذاتى
 الشفافية والنزاهه

 كشف د. زكى عن وضع آليات جديدة  من خالل 15 
معيار الختيار مديرى القطاعات املختلفة اإلداريــة 
والخدمية والتعليمية واالقتصادية بالجامعة  بحيث 
يتم  اختيار الكفاءات بشفافية مطلقة ونزاهة من خالل 
معايير موضوعية واإلعـــالن عن أى وظيفة شاغرة 
وتشكيل لجان ملقابلة املتقدمني واتاحة الفرصة الختيار 
األفضل، بما يسهم في توسيع دائرة  االختيار واملشاركة 
ا عن الوساطة أو 

ً
ويدعم فكرة االنتماء للجامعة بعيد

املحسوبية .كما تم تشكيل لجنة كبرى لتقييم كامل 
للوحدات ذات الطابع الخاص من الناحية االقتصادية 

والخدمية .
جامعة أهلية .. بمواصفات عاملية

وعن انشاء  الجامعة االهلية  الجديدة  اكد  د.محمود 
زكى  انه يسعى لتحقيق قفزة فى نوعية وجودة التعليم 
الجامعى  فى الجامعة االهلية  بتقديم تخصصات 
فى أحــدث العلوم ومواكبة أحــدث البرامج والنظم 
التعليمية العاملية فى النانو تكنولوجى والتكنولوجيا 
املتقدمة وإدارة األعمال والعالج الطبيعي بهدف مواكبة 

ا أن 
ً
احتياجات سوق العمل املحلى والدولي، مضيف

الجامعة األهلية الجديدة ال تهدف إلــى تحقيق 
الربح وتوفر للطالب أماكن دراسية جامعية على 
مستوى عاملى، كما تكون عامل جذب الطالب 
الوافدين. مشيرا الى ان الدراسة ستبداء  بها 
في 4 كليات جديدة هي العلوم وتكنولوجيا 
النانو، و العالج الطبيعي، و إدارة املشروعات 
وتطوير األعــمــال، و الهندسة والتكنولوجيا 

املتقدمة. وسيتم إعداد نماذج إنشائية معمارية 
لجامعة طنطا األهلية الجديدة 

بالتنسيق مع الهيئة الهندسية 
للقوات املسلحة تتوافق مع 

املعايير العاملية لتصميم 
الــجــامــعــات األهــلــيــة، 

وسيبدأ بعدها على 
الفور تنفيذ االعمال 

اإلنشائية.

رقمنة  املستشفيات الجامعية
اكد  رئيس الجامعة  ان هناك أولوية قصوى لتطوير 
ورقمنة املستشفيات الجامعية بطنطا وزيادة قدرتها 
االستيعابية وتــقــديــم افــضــل الــخــدمــات للمرضى 
بمحافظات الدلتا  وميكنة مشروع العالج على نفقة 
الدولة و تطوير العيادات الخارجية  ..وأعلن عن  افتتاح 
اكبر مستشفى جامعى للجراحات  فى ابريل املقبل 
بتكلفة اجمالية   1.3  مليار جنية  موضحا   توفير 
مبلغ 200 مليون جنية  من وزارة التخطيط لتجهيز 
املستشفى بأحدث االجهزة الطبية فى العالم و افتتاح 
مركز مكافحة األمــراض املعدية  خالل شهر لتقديم 
الدعم الطبي الــالزم ملصابي كورونا  موضحا انه تم 
اتخاذ حزمة  من التدابير الوقائية   ملواجهة املوجة 
الثانية من كورونا  و اعالن حالة  االستعدادات القصوى 
بمستشفيات  الجامعية بمختلف أقسامها بصفة عامة 
وفــى أقسام الــطــوارئ واالستقبال وأمــراض الصدر 
والباطنة والعنايات املركزة بصفة خاصة لتقديم 
الخدمات العالجية، وسبل الدعم ملرضى فيروس 

كورونا.
االرتقاء بالتصنيف الدولى

ــال  د. محمود زكــى ان  االرتــقــاء بتصنيف جامعة  ق
طنطا فــى التصنيفات الــدولــيــة يــاتــى على رأس 
ــك قــمــنــا  بــاعــداد خــطــة متكاملة  ــذل ــات  ل ــوي االول
تستهدف تحقيق قفزات فى ترتيب جامعة طنطا 
الدولى  كما نسعى لتطوير منظومة البحث العلمى 
بالجامعة   واالهتمام  باالبحاث التطبيقية التى 
ــة  ــزراع ــل مــشــكــالت الــصــنــاعــة وال ــى ح تــســاهــم ف
وتنمية االقتصاد الوطنى  ودعم رؤية مصر للتنمية 
املستدامة وهناك حزمة من االجـــراءات التى يتم 
اتخاذها لتشجيع البحث العلمى مــن بينها  رفع 
نسبة االســتــشــهــادات، و تشجيع  شباب الباحثني 
وطـــالب الـــدراســـات العليا على  نشر مخرجات 
رسائل املاجستير والدكتوراه في املجالت الدولية 
وتشجيع املــشــروعــات البحثية البينية  بالكليات 
،وتنظيم  دوات تدريبية و ورش عمل  للباحثني 

وأعضاء هيئة التدريس
   القوافل الطبية

 اشار  د. محمود زكى  انه فى اطار الدور الرائد لجامعة 
طنطا فى خدمة املجتمع   يتم تنظيم قوافل طبية شاملة 
ا للمبادرة 

ً
تجوب القرى االكثر احتياجا بالغربية  تنفيذ

التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي »حياة كريمة« 
لتوفير مزيد من الرعاية واالهتمام بالفئات األكثر 
احتياًجا فى خدمة املجتمع  حيث يتم توقيع الكشف 
الطبى على املرضى وصرف الــدواء باملجان ووصلت 

قوافلنا الى حالليب وشالتني وابو رمادة
  جهاز التنفس الصناعى

ــود مــكــافــحــة  ــهـ ــى  جـ وعـــــن دور الـــجـــامـــعـــة فـ
كــورونــا  أوضــح  رئــيــس الجامعة  نجاح  فريق بحثى 
متكامل مــن كليتى الهندسة والــطــب  فــى ابتكار 
ــاز تــنــفــس صــنــاعــى بمكونات  ــه وتــصــنــيــع اول ج
محلية  يساعد  الحاالت الحرجة ملــرضــى كــورونــا 
املستجد عند توقف التنفس كليا  مشيرا الى انه اول 
جهاز محلى تجارى مصرى من مكونات محلية وال يعتمد 
على االمبوباج وبه نظام مدمج يتم التحكم من خالله 
فى تدفق الهواء وعمليتى الشهيق والزفير  كما تم تزويد 
الجهاز بشاشة عرض والتى يتم من خاللها عرض 
الرسومات والبيانات املعبرة عن ضغط الهواء وحجمه 
داخل الرئة وقد تم تجربة الجهاز على حيوان تجارب 

وثبتت كفاءة الجهاز
حضر اللقاء من جامعة طنطا الدكتور وليد العشرى 
ــالم املساعد ومــديــر املــركــز االعالمى  اســتــاذ االعـ
للجامعة والدكتور محمد االلفى وعطا عبد الحليم 
املسؤل بالعالقات العامة بديوان الجامعة 
و املصور محمد شفيق مديرقسم 

التصوير بجامعة طنطا .

  أصبحت على الخريطة العالمية  للجامعات 
   فى عهد الرئيس السيسى

انشاء الجامعة األهلية 
الجديدة بمواصفات عالمية 

.. والبداية ب 4 كليات تضم 

احدث التخصصات

 د. محمود ذكى رئيس جامعة طنطا   فى ضيافة »       « :

إياد أبو الحجاج : جامعة طنطا منارة العلم والمعرفة .. فى قلب الدلتا

عبد الرازق توفيق : أول وحدة روبوت ذكى .. رؤية للتطوير بمستوى عالمى .. بإختصار »جامعة تفرح«

مصر

افتتاح 
 أول وحدة روبوت ذكى  

 بالجامعات المصرية 
 بـ »هندسة طنطا« .. قريبا  

فرع للجامعة 

فى جيبوتى .. 

و قريبا شراكة علمية 

مع جنوب السودان 

وموريتانيا

تصنيع اول جهاز تنفس صناعى بمكونات  محلية  لدعم المرضى  ومواجهة »كورونا

افتتاح مستشفى 

الجراحات الجديد بتكلفة

 1.3 مليار جنية فى 30 ابريل

 المقبل
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د. محمود شكل المدير التنفيذى :

فبراير ٢٠٢١

القناة تستهدف تطوير جودة العملية التعليمية 
بالجامعة ومواجهة فيروس  »كورونا«

بجامعة طنطا  لدعم منظومة التعليم عن بعد

قناة تعليمية

نستهدف الكليات النظرية ذات الكثافة الطالبية العالية.. والبث 16 ساعة يوميًا

   اكــد  د. محمود  شكل املدير التنفيذى  
لقناة جامعة طنطا التعليمية  ان الجامعة 
تقدم  خدمات تعليمية اكاديمية و غيرها 
ملنطقة وسط الدلتا و التى تعتبر من اكثر 
املناطق ذات كثافة سكانيةعالية  فى مصر 
و ليس ذالــك بحسب بل امتدت خدمات 
الــــجــــامــــعــــة 
ــى الـــطـــاب  ــ الـ
الــوافــديــن من 
الدول الصديقة
وقـــــــــــــال ان 
الــــكــــثــــافــــة 
ــة  ــ ــي ــ ــاب ــ ــط ــ ال
ــوق  ــة ف ــي ــال ــع ال
قــدرة االتــاحــة 
ــة  ــي ــم ــي ــل ــع ــت ال
ــة  ــيـ ــمـ ــاديـ االكـ
للطاب  تؤثر 
ســلــبــيــا عــلــى 
ــودة التعليم   ج
ــى  خـــــاصـــــة ف
ــار   ــش ــت ظــــل  ان
ــا  ــورون ــاء  ك ــ وبـ
لـــذلـــك اصــبــح 
تنفيذ بــرامــج 
التعلم عن بعد 
امــر ضـــرورى و 
حتمى وذالــك اسهاما فــى تطوير جــودة 
العملية التعليمية بالجامعة و الحفاظ 
عــلــى صــحــة الــطــاب و الــعــامــلــن على 

العملية التعليمية و مساعديهم.
ــاف أن تنفيذ سياسة  وأض
التعلم عــن بعد  يعتمد 
فــى االســاس على البنية 
الـــتـــحـــتـــيـــة لـــخـــدمـــات 
ــة  ــوزي ــه ــرنـــت وج ــتـ االنـ
الــطــالــب بــحــاســوب آلــى 
ــذى قد  ومشتماتة والـ

اصــبــح يشكل عــبــئ مالى 
ــى الــطــالــب  ــل ــى كــبــيــر ع ــافـ اضـ

باالضافة الى  ان ضعف قدرة شبكات 
االنترنت فى  بعض القرى املجاورة التى 
تمتد لها الخدمات التعليمية للطاب 
املنتسبن لجامعة طنطا وعلية اصبح  
ايجاد طرق بديلة للتعلم عن بعد امر 
ضرورى و التى يجب أن تفى بمتطلبات 
جــودة نقل املحاضرات و املــادة العلمية 

للطالب مع تفادى مشاكل البنية التحتية 
لانترنت فى القرى و النجوع املجاورة فى 
منطقة وسط الدلتا وذلك لضمان وصولها 
لكل الطاب دون اى تكلفة على الطالب 
ــادة العلمية  من خال بث املحاضرات وامل
من خال قناة تلفزيونية بطريقة فنية 
جاذبة للشباب وفى نفس الوقت تقديم 
تجربة جديدة فى نقل املحاضرات الى 

الطاب بإخراج متميز
ــه  تماشيا مع سياسة الدولة  ــح ان  وأوض
بدعم و تعزيز التعلم عن بعد فى ظل 
جائحة كورونا  وذالك للحفاظ على صحة 
ابنائنا الطاب و العاملن على العملية 
التعليمية وتطوير والتوسع فى االتاحة 
االكــاديــمــيــة التعليمية ألبــنــاءالــوطــن 
ــدول الصديقة  ــوافــديــن اليها مــن الـ وال

ــال تــقــديــم محتوى  وذالــــك خـ
علمى أكــاديــمــى بطريقة 

فنية جاذبة للشباب وفــى نفس الوقت 
تقديم تجربة جديدة فى نقل املحاضرات 
ــإخــراج متميز وطريقة  ــى الــطــاب ب ال
مجانية من خال شاشة القناة  فضا عن 
ايجاد نافذة للشباب الجامعى يمكن من 
خالها تقديم أفكارهم للمجتمع وسرعة 
التواصل معهم وبهم واليهم مــن خال 
اشراكهم من صناعة املحتوى الفنى الذى 

يمكن تقديمه على شاشة القناة
ــى   الــقــنــاة التعليمة  للجامعة   اشـــار الـ
تستهدف  4 كليات نظرية  ذات الكثافة 
الطابية العالية و التى يبلغ عدد طابها 
نحو 80.000 طالب  وهى كليات  التجارة  و 
االداب والتربية و  الحقوق حيث ستعمل 
القناة 7 ايــام اسبوعيًا من 8صباحًا الى 
12 مــســاءًا بــواقــع 16 ســاعــة يوميًا لبث 
املحاضرات واالعانات والبرامج 

املوجهه.

 كشف د. محمود شكل  املدير التنفيذى  
للقناة  ان اهم اهداف  القناة  هى التوسع 
ــدرة االتــاحــة التعليمية للجامعة  فــى ق
بتسخير االمكانات التكنولوجية املتوفرة  
فى تكنولوجيا التعلم عن بعد و أالرتقاء 
بالجامعة على املستوى املحلى و الدولى 

وذالــــــــــــك مــن 
ــاد  ــجـ خـــــال ايـ
قــنــاة جــامــعــيــة 
هـــادفـــة بـــروح 
شبابية تجذب 
الشباب الجامعى 
ونــتــفــاعــل معه 
وتــــــقــــــدم لـــه 
مــحــتــوى علمى 
جامعى بطريقة 
جاذبة  وتعزبز 
ــدرات  ــ ــة وق ــ رؤي
التعلم عن بعد 
ــب على  ــل ــغ ــت وال
مشاكل االنترنت 
ــول لكل  ــوص و ال
ــى  الـــــطـــــاب ف
ــل مــصــر او  ــ داخ

خارجها
ــع تكلفة  ــ - رف
االنــــتــــرنــــت و 

مشاكل جودة الشبكات عن كاهل الطاب
 - رفــع تصنيف الجامعة على الساحة 

املحلية و الدولية
- انتشار اوسع و تسويق خدمات الجامعة 
ــيــه  ــعــرب فـــى الــــــدول ال
ــدول  و االفــريــقــيــة و ال
ــى  ــتـ ــة الـ ــ ــق ــ ــدي ــ ــص ــ ال
ــر فى  ــص ــدف م ــه ــت ــس ت

تعليم ابنائها
- توفير مــصــادر اخــرى 
للدعم مالى للجامعة من 

خال ما يلى:
االعانات ........

التسويق للبرامج التعليميه الدولية 
و خــدمــات الجامعه للسوق املحلى و 
ــى    .....اعــــداد بــرامــج تدريب  ــدول ال
وورش عمل على) االخراج و املنتاج 
كبداية  السينمائى(   التصوير  و 
النشاء اكاديميىه للسينما تابعة 

للجامعة

تقديم المحتوى العلمى األكاديمى 

والمحاضرات  بطريقة فنية جاذبة للطالب

نافذة لشباب 
الجامعة لتقديم 

أفكارهم

 تسويق 
 خدمات 

 الجامعة فى 
 الدول العربية

 و اإلفريقية 
  وجذب الطالب 

 الوافدين 

  تفادى 
  مشاكل البنية 

  التحتية  
 لإلنترنت  .. 

 والوصول إلى  
  طالبنا  فى

  القرى و النجوع 

  اإلرتقاء 
بالجامعة

.. أبرز  األهداف
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دورات  لألئمة  والواعظات 
فى  علوم اللغة العربية 

واالرشاد االجتماعى بالجامعة
استقبل الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة  
بمقر إدارة الجامعة، فضيلة الشيخ السيد عبد املجيد، وكيل وزارة األوقاف بالغربية حيث  

تم توقيع بروتوكول تعاون بني وزارة األوقاف املصرية وجامعة طنطا
اوضح نائب رئيس جامعة طنطا، أن البروتوكول يتضمن تعزيز التعاون املشترك بني وزارة 
األوقــاف والجامعة في مجاالت التدريس والتدريب، وذلــك من خالل عقد مجموعة من 
الــدورات التدريبية لألئمة والواعظات، في مجاالت تدريس علوم اللغة العربية وآدابها، 
ــاد النفسي واالجتماعى والعمل على تنمية املهارات  باالضافة إلــى تدريس علوم اإلرش

اإلعالمية لألئمة والواعظات بوزارة األوقاف املصرية.
وأكد د.عتمان على أهمية الدور الهام الذي تقوم به وزارة األوقاف املصرية في تنمية ونشر 
الوعي اإلسالمي الحنيف من خالل توجيه الوعظ واإلرشاد الدينى توجيها إسالمًيا سليما 
واإلشراف على تأهيل الخطباء واملرشدين وأئمة املساجد وإقامة دورات تدريبية وتأهيلية 

متخصصه في نشر الوعى واملعرفة بالدين االسالمى الحنيف.
من جانبه، أكد  فضيلة الشيخ السيد عبد املجيد وكيل وزارة األوقاف بالغربية، أن جامعة 
طنطا تعد منارة للتثقيف والتعليم في قلب الدلتا،  وأشاد بالدور الهام والواضح لجامعة 
طنطا في نشر العلم واملعرفة وما تملكة من خبرات وكــوادر تعليمية متميزة على مستوى 

الجمهورية .

 استقبل   الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا   أعضاء مجلس 
اتحاد طالب الجامعة املنتخب، ، بحضور الدكتور الرفاعى مبارك نائب 
رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطالب، الدكتور عماد عتمان  نائب 

رئيس الجامعة لخدمة املجتمع 
هنأ رئيس الجامعة أعضاء اتحاد الطالب لفوزهم بعضوية االتحاد 

عبر انتخابات أجريت بشكل ديمقراطي نزيه مؤكدًا أن مجلس االتحاد 
الجديد يقع على عاتقه تحديات كبيرة، داعيًا الطالب بأن يكونوا على 
قدر املسؤولية واملهام املنوطة. .  اكد رئيس الجامعة على ضرورة تأصيل 
وتعميق القيم من خالل تدعيم روح األسرة والعمل معا بروح الفريق، 
مشيرًا إلى أهمية االتحادات الطالبية كأحد روافد املتابعة واملشاركة 

من جانب الطالب فيما يتم على أرض الواقع فى الجامعة، وأكد أن باب 
مكتبه مفتوح أمامهم في أي وقت لحل مشاكل الطالب

وأشار  الى أن الجامعة تقدم كل الدعم ملجلس اتحاد الطالب بالجامعة 
للمساهمة في رفع كفاءة العملية التعليمية،و تنظيم النشاط الطالبى 
وكفالة ممارسته، والتعبير عن آرائهم وأن يكونوا خير سفراء للجامعة 

في املجتمع الخارجي.
ومن جانبه طالب  الدكتور الرفاعى مبارك بضرورة  تنظيم خطة عمل 
شاملة تتضمن جميع البرامج واألنشطة الطالبية بالتعاون والتنسيق 
بفاعلية مع اإلدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة من أجل تنفيذ املهام 

املنوطة بمجلس االتحاد على أكمل وجه

بروتوكول تعاون بين جامعة طنطا ووزارة األوقاف

د. محمود ذكى : دعم مطلق لالتحاد واألنشطة الطالبية .. ومكتبى مفتوح
ضرورة تأصيل وتعميق القيم و تدعيم روح األسرة والعمل بروح الفريق

خالل لقائه مع أعضاء اتحاد  طالب الجامعة
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تحقيق الشفافية والنزاهة:

معايير الختيار مديرى 
الوحدات بالجامعة

موقـع  الكترونــى
 للتربيــة العســكرية

أعتمد مجلس جامعة طنطا فى جلسته األخيرة  عدد 
من املعايير الهامة الخاصة باختيار مديرى الوحدات 
 
ً

واملراكز التابعة لجامعة طنطا وكلياتها بعد إعــادة
هيكلة تلك املراكز والوحدات.

تكفل   هذه املعايير اختيار الكفاءات بشفافية مطلقة 
ــالل اإلعـــالن عــن أى وظيفة شاغرة  ونــزاهــة مــن خ
على املوقع الرسمى للجامعة، وتشكيل لجان ملقابلة 
املتقدمني وإتــاحــة الفرصة الختيار األفــضــل، بما 
ا عن الوساطة 

ً
يسهم في توسيع دائــرة األختيار بعيد

واملحسوبية.
من جانبه، أوضــح الدكتور عماد عتمان نائب رئيس 

اطلقت جامعة طنطا   النسخة الجديدة ملوقع التربية 
العسكرية، والــخــاص بالتقدم اإللكتروني للتربية 

العسكرية فــي ظــل الــوضــع الــحــالــي الخاص 
 على 

ً
بفيروس كــورونــا املستجد، تسهيال

الطالب، وذلــك فى إطــار خطة الجامعة 
نحو التحول الرقمي ورقمنة العملية 

التعليمية. 
ــراء التسجيل  من خــالل املوقع يتم  اج
الكترونيًا بـــدورات التربية العسكرية 

 بعد ربط قواعد البيانات 
ً

املختلفة، خاصة
املركزية بالجامعة باملوقع، ويتم استدعاء 

بيانات الطالب اليًا لضمان دقة البيانات وعدم 
السماح بأى تعديالت، كما يسمح املوقع باستخراج 

استمارة تسجيل تحتوى على كافة بيانات الطالب 

الجامعة لــشــوون خدمة  املجتمع وتنمية البيئة، أن 
املعايير املقترحة للمفاضلة بني املتقدمني تتضمن : 
النشر العلمي في مجال التخصص املطلوب، املؤهالت 
والــــدورات والــشــهــادات اإلداريــــة، الــخــبــرات الفنية 
واإلداريــة السابقة في نفس املجال، الثبات االنفعالي، 
مــهــارات التواصل، الــقــدرة على العمل تحت ضغط، 
الــقــدرة على االســتــمــرار فــي العمل الفترات طويلة، 
مهارات التواصل باللغة اإلنجليزية، مهارات التواصل 
بأكثر من لغة، املظهر العام، املعرفة بتطبيقات الحاسب 
اآللي املناسبة، والقدرة على كتابة التقارير، والقدرة 

على تشخيص وتحليل املشكالت واتخاذ القرارات.

واملوضوع البحثى الذى تم تخصصيه للطالب بشكل 
عشوائى ومــذودة برمز االستجابة السريع لسهولة 

التأكد من صحتها واملراجعة.
كما يسمح  املــوقــع  أيضًا لجميع الطالب 
بــاالطــالع على املــحــاضــرات املخصصة 
الجتياز التربية العسكرية واملواد العلمية 
املتاحة على املوقع ورفع االبحاث واجراء 
االختبار الكترونيا وفقًا للمواعيد املعلنة 
واملــتــاحــة بــاملــوقــع، وعــقــب انــهــاء كافة 
ــراءات السابقة يستطيع الطالب  ــ االج
االستعالم عن النتائج الكترونيا باستخدام 
الرقم القومى وطباعة اخالء الطرف املذود 
برمز االستجاعة السريع الخاص بكل طالب لتسهيل 

عملية املراجعة.
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المحافظ و رئيس جامعة طنطا يكرمان عباقرة الجامعات

د. طارق رحمى : العباقرة نموذج مشرف لطالب الغربية فى التفوق والتميز

 أعلن الدكتور محمود ذكــى رئيس 
جامعة طنطا ، اليوم، عن موافقة 
مجلس جامعة طنطا فــي جلسته 
األخــيــرة على منح جائزة التميز 
العلمي لعام 2020 للدكتور محمد 
لبيب سالم، أستاذ علم املناعة بكلية 
العلوم بالجامعة واملشرف على مركز 

بحوث تنمية إقليم الدلتا.
 جــاء ذلــك خــال لقائه بالدكتور 
ــم بــمــقــر إدارة  مــحــمــد لــبــيــب ســال
الجامعة مساء اليوم، بحضور الدكتور 
كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة 
طنطا للدراسات العليا والبحوث، 
والدكتور إبراهيم سالم نائب رئيس 
ــات العليا  ــدراس ــل جــامــعــة طنطا ل
والبحوث والقائم بأعمال رئيس 

جامعة طنطا األسبق. 
أوضح رئيس جامعة طنطا، أن فوز 
الدكتور محمد لبيب سالم بهذه 
الــجــائــزة يــأتــى تــقــديــرًا لبحوثه 
ــى جــانــب   ــ ــزة إل ــي ــم ــت الــعــلــمــيــة امل
أنشطته األكاديمية الــرائــدة فى 
مــجــال التخصص خــال السنوات 
ــل وخـــارج  ــرة داخـ ــي الــثــاثــة األخ
ا أن تكريم علماء 

ً
الجامعة، مــؤكــد

الجامعة رسالة تقدير لكل املتفوقني 
والنابغني.

ــاد   الــدكــتــور كمال  ــن جــانــبــه، أشـ م
عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا 

للدراسات العليا والبحوث، بالتاريخ 
العلمى والبحثي املتميز للدكتور 
ا دعم 

ً
ــؤكــد محمد لبيب ســالــم ، م

جامعة طنطا للعلماء والباحثني بما 
يضمن تعزيز املعرفة وبناء األجيال.

أعرب الدكتور »محمد لبيب سالم« 
عن  سعادته الغامرة بتكريم رئيس 
جامعة طنطا املوقر الدكتور محمود 
ذكى، قائا : تكريم رئيس الجامعة 
ــا جهود 

ً
شـــرف أفــتــخــر بـــه«، مــثــمــن

الدكتور كمال عكاشة، فى االرتقاء 
بقطاع الدراسات العليا بالجامعة.

ــور مــحــمــد لبيب  ــتـ ــل الـــدكـ ــص ح
ســالــم عــلــى الــعــديــد مــن األوســمــة 
والتكريمات ، منها تكريم فخامة 
ــس الــســيــســي لـــه فـــي عيد  ــي ــرئ ال
العلم عــام 2019 بجائزة الدولة 
التقديرية ومنحه وســـام العلوم 
والفنون من الطبقة األولى ، جائزة 
ــام 2003 ،  ــة التشجيعية ع ــدول ال
جائزة الدولة للتفوق عام 2009 ، 
ثم جائزة جامعة طنطا التقديرية 

عام 2015. 
كما تم تكريمه من جامعة طنطا 
مؤخرا لظهور اسمه ضمن قائمة 
جامعة ستانفورد األمريكية ألفضل 
2% من علماء العالم لعام 2020 ، 
وحصول أبحاثه علي أعلى نسبة 

اقتباس علمي في عام 2019.

فوز الدكتور »محمد لبيب سالم« 

 بجائزة جامعة طنطا للتميز  

العلمى لعام 2020

كرم مجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكى، رئيس 
الجامعة، بحضور محافظ الغربية الدكتور طــارق رحمى، 
الطالب الفائزين بكأس املركز األول بمسابقة »عباقرة« 
الجامعات املصرية للموسم الثالث 2020، بمنحهم شهادات 
تقدير ومكافأة مالية لكل منهم. وقدم محافظ الغربية الدكتور 
ا أنهم نموذج مشرف 

ً
طــارق رحمى، التهنئة للطالب،مؤكد

لطالب الغربية، مطالًبا إياهم باالستمرار فى التفوق والتميز .
هنأ رئيس الجامعة الدكتور محمود ذكــى، طالبه الفائزين 
الذين استطاعوا تحقيق أعلى نتيجة فى تاريخ البرنامج 
بإجمالي 1170 نقطة، وقاموا بحصد اللقب للموسم الثانى 
على التوالى بعد تغلبهم فى املباراة النهائية على فريق جامعة 
السويس، وأثبتوا أنهم األفضل على مستوى جامعات مصر ، 

متمنيًا لهم دوام التوفيق.
كما قدم  رئيس الجامعة الشكر لهيئة اإلشــراف التي أعدت 
تدريب الطالب وتابعته في مراحله املختلفة، والتى ضمت 
محمد القصير مدير عام رعاية الشباب، ومصطفى منصور، 

مدير النشاط الثقافى، ومحسن رشاد »مشرف«.
أوضح الدكتور الرفاعى مبارك، نائب رئيس الجامعة لشؤون 
الطالب، إن إستراتيجية جامعة طنطا تعتمد على تنمية قدرات 
ومهارات الطالب، والكشف عن املواهب اإلبداعية في مختلف 

املجاالت ورعايتها ودعمها، بالتعاون مع الجهات املختلفة.

ضــم فريق جامعة طنطا الفائز بالكأس كــال مــن:  إســالم 
مصطفى النويهى)الهندسة(، إيمان أشــرف محمد  )طب 
األسنان(،  أسامة أنور مصطفى البديوي  )الطب(،  إيمان عيد 
الضوى )طب األسنان(،  إسراء محمد عبد الغني )الطب(، 
 محمد شادي محمد يحى )طب األسنان(،  نجوى السيد راضي 

)الطب(،  أحمد جمال عبد الفتاح العباسي )الطب (.
شهد التكريم نواب رئيس الجامعة الدكتور الرفاعى مبارك 
والدكتور عماد عتمان والدكتور كمال عكاشة، وعمداء الكليات 
، واللواء هيثم عاطف مدير مخابرات وسط الدلتا ، واللواء 
أسامة حامد مدير مكتب الرقابة اإلدارية بالغربية، والدكتور 
فـــؤاد هـــراس رئــيــس جامعة طنطا األســبــق وعــضــو مجلس 
الجامعة، والكاتب الصحفى أحمد املسلماني عضو مجلس 
الجامعة، والدكتور مجدى وكوك منسق عام األنشطة الطالبية 

بجامعة طنطا.
شمل التكريم كــل مــن  إســالم مصطفى النويهي )كلية 
الهندسة(، إيمان أشــرف محمد  )كلية طب األســنــان(، 
 أسامة أنــور مصطفى البديوي  )كلية الطب(،  إيمان عيد 
الضوي )كلية طب األسنان(،  إسراء محمد عبدالغني )كلية 
الطب(،  محمد شــادي محمد يحى )كلية طب األسنان(، 
 نجوى السيد راضي )كلية الطب(،  أحمد جمال عبدالفتاح 

العباسي )كلية الطب(.

تقدمت جامعة طنطا عامليًا في تصنيف 
ويبومتركس لالستشهادات املرجعية 
ا 

ً
نسخة يناير 2021 بفارق 202 مركز

عن ترتيب يناير السابق، حيث حققت 
ــدال من  الجامعة املــركــز 7٥7 عاملًيا ب
املركز ٩٥٩ وذلك طبقًا للنسخة األخيرة 
الصادرة من التصنيف والتي تم إعالنها 
ــوم ٦ يــنــايــر املـــاضـــى، كــمــا تقدمت  يـ
الــجــامــعــة عــلــى املــســتــوى املــحــلــي حيث 
حققت املركز الخامس بني ٣٥ جامعة 

مصرية مشاركة في التصنيف.
و ظــهــرت  الجامعة ضمن أفضل ٪20 
ــتــي يبلغ  مــن الــجــامــعــات املــشــاركــة وال
ــا ٣٨00 جــامــعــة، فــقــد تقدمت  ــدده ع
على الكثير من الجامعات العاملية مثل 
جامعة كالركسون األمريكية وال الجونا 
االسبانية وجامعة ايــداهــو األمريكية 
وجــامــعــة بــكــني للعلوم والتكنولوجيا 

وجامعة دي مونتفورت البريطانية.
أشار الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس 
ــات العليا  ــدراسـ الــجــامــعــة لــشــئــون الـ
والبحوث، أن عدد االستشهادات العلمية 
املرجعية من اإلنتاج الفكري للجامعة 
قد بلغ في هذا اإلصدار 1٦7٩0٥ بفارق 
111٨٣ عن نسخة يوليو األخيرة والتي 
ــدد االســتــشــهــادات بها 1٥٦722  بلغ ع
ا أن هذا التقدم نتيجة 

ً
استشهادا، مؤكد

لجهود الجامعة املستمرة فــي تشجيع 
الباحثني إلنتاج أبحاث علمية متميزة 
ونشرها في مجاالت دولية ذات معامل 

تأثير عالي
وأوضــحــت الدكتورة دينا عبد الهادي 
ــدة الــتــصــنــيــف الـــدولـــي أن  ــ ــر وح ــدي م
التصنيف اإلسباني »ويبومتركس« يعد 
من أهم التصنيفات الدولية ويعتمد على 
تقييم الجامعات العاملية من حيث مكانة 
البحث العلمي املعتمد دوليًا من خالل 
جوجل اسكوالر لالستشهادات بالبحوث 
العاملية على مستوى ٣0 ألف جامعة من 
200 دولة عاملية، كما يهدف التصنيف 
ــى تحسني وجـــود مــؤســســات التعليم  إل
العالي والبحث العلمي على اإلنترنت، 
وتشجيع نشر املقاالت العلمية املحكمة 

بطريقة الوصول املفتوح.

ىف تصنيف ويبومرتكس 

لالستشهادات املرجعية

جامعة طنطا تتقدم 
ا عالمًيا

ً
202 مركز

خالل افتتاحه الملتقى اإلبداعي لطالب »التربية النوعية«

رئيس جامعة طنطا : ندعم الفنون الراقية .. واألولوية 
لرعاية الطالب الموهوبين فى شتى التخصصات  

د. زكى : طالبنا حققوا أعلى النتائج فى البرنامج وحصدوا اللقب مرتين

 أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا علي 
أهمية دور  الجامعة فى إعداد أجيال متعاقبة قادرة 
علي العطاء، وتنمية اإلبداع وإتاحة الفرصة الكاملة 
للطالب إلظهار مواهبهم وممارسة إبداعاتهم، 
وذلك من خالل ما تقدمه من دعم لكافة األنشطة 
الطالبية وحرصها على تبنى وتشجيع العناصر 

املتميزة.
ــك فــى مستهل كلمته فــى افتتاح امللتقى  ــاء ذل ج
اإلبداعي لطالب التربية النوعية، بحضور الدكتور 
حــمــدى شعبان عميد الكلية، والــدكــتــوره نجالء 
الحلبى وكيل الكلية لشؤون الطالب، والدكتوره رانيا 
اإلمــام وكيل الكلية لشؤون الــدراســات، والدكتور 
ــرم نمير وكيل الكلية لــشــؤون خدمة املجتمع،  أك
والدكتور محمد عبد املطلب مدير وحدة الجودة، 
ورؤســاء األقسام العلمية، وعــدد من أعضاء هيئة 
التدريس والطالب، وسط إجراءات احترازية مكثفة 

للحد من انتشار فيروس كورونا.
أشاد رئيس جامعة طنطا بامللتقي الذي ضم 1٥0 
تحفة فنية لطالب التربية الفنية تحت إشــراف 
الدكتور محمود السيد رئيس القسم، و ٣00 منتج 
يــدوى بتقنية عالية فى اإلقتصاد املنزلي برئاسة 
الدكتورة آية محمد فــوزى لبشتني رئيس القسم، 
ومواهب متميزة في مجال املوسيقى تحت إشراف 

ا 
ً

الدكتوره دينا املــحــالوى رئيس القسم ، وعرض
مسرحًيا لــطــالب اإلعـــالم الــتــربــوى تحت قيادة 
الدكتوره لبلبة خليفة وإشراف الدكتوره عزه امللط 

رئيس القسم.
ــى، معربا عــن فخره  ــرب الدكتور محمود ذك  أع
واعــتــزازه بكلية التربية النوعية الــوجــه املشرق 

لجامعة طنطا، ووجه الشكر لعميد الكلية والوكالء 
ــاء األقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس   ورؤس
والهيئة املعاونة، كما وجــه شكًرا خاصا ألبنائه 
الطالب  الذين أبدعوا فيما تم عرضه من أعمال، 
ا لتسويق منتجات 

ً
موجًها بضرورة تخصيص منفذ

الطالب .

99.7 ٪ نسبة نجاح "أطباء طنطا" 
في اختبار ترخيص مزاولة المهنة  

ا متقدًما في 
ً

  حققت كلية الطب بالجامعة طنطا مركز
االختبار القومي للحصول علي ترخيص مزاولة املهنة 
لألطباء علي مستوي الجامعات املصرية بنسبة 7.٩٩ ٪.. 
 أشاد  الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، باملستوي 
العلمي واألكاديمي ألطباء االمتياز خريجي طب طنطا 
واجتيازهم بتفوق االختبار القومي الخاص بترخيص 
مــزاولــة املهنة، مــؤكــدا دعــمــه للتعليم الطبي املستمر 
إلعداد كوادر طبية متميزة تساهم في االرتقاء بمستوي 
الخدمات الطبية. .من جانبه، أوضح الدكتور أحمد غنيم 
، عميد كلية الطب  أنه تقدم 10 اآلف طبيب امتياز من 
طــالب كليات الطب على مستوى الجمهورية للحصول 
على ترخيص مزاولة املهنة لألطباء ، وتقدم من كلية 
الطب بجامعة طنطا 700 طبيب امتياز، ليحققوا نسبة 
نجاح تعادل ٩٩.7٪  من إجمالى عدد الطالب املتقدمني 

لالختبار .
كانت الهيئة املصرية للتدريب اإللزامى لألطباء ووزارة 
الصحة والسكان املصرية أعلنتا عن انعقاد اإلمتحان 
القومى للحصول على ترخيص مزاولة املهنة لخريجى 
كلية الطب خالل شهر فبراير 2021 بشكل ) online( وفقا 
لقرارات مجلس الوزراء املصري بضرورة منع التجمعات، 
ومراعاة االلتزام الكامل بكافة االجــراءات االحترازية 

والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا املستجد.

توقيع بروتوكول تعاون  بين جامعة طنطا والمركز القومي للبحوث
د. كمال عكاشة : أولوية لتطوير اللقاحات لمواجهة  كورونا

وقع الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس 
جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، 
والدكتور محمد هاشم رئيس املركز 
القومي للبحوث، اليوم، بروتوكول تعاون 
علمى وبحثى مشترك، حيث حضر 
مراسم توقيع البرتوكول الدكتور طارق 
مصطفي عميد كلية العلوم بجامعة 
طنطا، والدكتور ممدوح معوض نائب 

رئيس املركز القومي للشئون البحثية.
وأوضــح نائب رئيس جامعة طنطا، أن 
البروتوكول شمل تعزيز أواصر التعاون 
البحثى املشترك في مجاالت عدة أهمها 

دعــم وتطوير اللقاحات ضد كورونا، 
وذلك تأكيدًا على التزام جامعة طنطا 
التام والدائم في تقديم املساعدة والدعم 
ــات والظروف  ــالزم خاصة في األزم ال

االستثنائية.
وأكــد الدكتور كمال عكاشة، حرص 
جامعة طنطا على تبادل الخبرات العلمية 
ودعم األنشطة البحثية وتحقيق أقصى 
درجات التعاون املثمر فى شتى املجاالت 
مع املركز ، بهدف تطوير العملية البحثية 
والتعليمية الشاملة، وبما يعود بالنفع 
على الطالب والباحثني والعلماء بجامعة 

طنطا، حيث شمل البروتوكول مجاالت 
صناعة النسيج ، والفيزياء، والكيمياء، 
ــة، والصيدلة،  ــزراع والبيولوجيا، وال
والطب، والهندسة وعلوم البيئة بجميع 
فروعها، وتأهيل الكوادر البشرية من 
خــالل البرامج التعليمية والتدريبية 
املختلفة، كما تضمن البروتوكول دعم 
املشروعات البحثية التطبيقية وتبادل 
الخبرات بني الطرفني، وكذلك تبادل 
ــارات وتسخير كافة اإلمكانيات  ــزي ال
بهدف اإلستفادة القصوى لكال الجانبني.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد هاشم، 
رئــيــس املــركــز القومي للبحوث، عن 
سعادته بتوقيع البروتوكول مع جامعة 
طنطا والتي تعد من الجامعات الرائدة 
في مصر، ولها ترتيب متقدم وعلمي بني 

الجامعات املصرية والعربية.
وأشــار الدكتور ممدوح معوض، نائب 
رئيس املركز القومي للشئون البحثية، 
 مــن جامعة طنطا واملــركــز 

ً
أن كــال

القومي للبحوث يضمان الخبرات 
العلمية والتجهيزات املعملية املتقدمة 
ما يثري املجال البحثي والعلمي، وذلك 
ا من الطرفني بأهمية التعاون 

ً
إيمان

ــكــوادر  البحثي املــشــتــرك إلعـــداد ال
العلمية وإجراء البحوث التطبيقية التي 

تخدم املجتمع.



طبعت بمطابع الجامعة

عدد مجانىفبراير ٢٠٢١ جريدة شاملة تصدر عن المركز اإلعالمى- جامعة طنطا

نبض الشباب .. تواصل األجيال

رة
خي

األ

توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين جامعتى طنطا وجيبوتى 
بحضور وزير التعليم العايل الجيبوىت

 وقع الدكتور محمود ذكي رئيس 

جامعة طنطا، والدكتور جامع 

محمد حسن ، اتفاقية تعاون 

مشترك بين جامعتي طنطا 

وجيبوتي، بحضور الدكتور 

نبيل محمد أحمد، وزير 

التعليم العالي والبحث العلمي 

الجيبوتي.

  د. محمود ذكى: مصر استعادت دورها القيادى فى إفريقيا فى عهد الرئيس السيسى

إنشاء  مركز لتعليم ورعاية ذوى اإلعاقة وآخر لتعليم اللغة العربية
  د. محمود ذكى: إنشاء  كليات جديدة بجيبوتى بالتعاون مع جامعة طنطا 

د. كمال عكاشة:

جامعة طنطا، هى خامس أقدم جامعة مصرية 

مقرها مدينة طنطا بمحافظة الغربية ، استقلت 

كجامعة عام ١97٢، بعد أن كانت فرًعا لجامعة 

اإلسكندرية منذ إنشائها بموجب القرار الجمهورى 

رقم ١468 لسنة ١96٢، وهو القرار الذى نص 

على إنشاء كلية الطب بطنطا.

مصطفى  محمد  السفير  االتفاقية  توقيع  شهد 
بكر  ــو  وأب جيبوتي،  بدولة  مصر  سفير  عرفي، 
والبحث  العالي  التعليم  وزارة  عام  سكرتير  حسن 
نائب  عتمان  عماد  والدكتور  الجيبوتي،  العلمي 
وتنمية  المجتمع  خدمة  لشؤون  الجامعة  رئيس 

الطب. كلية  عميد  غنيم  أحمد  والدكتور  البيئة، 
طنطا،  جامعة  رئيس  ذكى  محمود  الدكتور  أكد 
الدكتور  لتوجيهات  تأتي  تنفيذا  االتفاقية  هذه   أن 
والبحث  العالي  التعليم  وزير  الغفار  عبد  خالد 
في  المشترك  الــتــعــاون  أواصـــر  لدعم   العلمي 
بين  بين  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  مجاالت 

وجيبوتي. طنطا  جامعتي 
علي  االتفاق  تم  أنه  طنطا،  جامعة  رئيس  أوضح 
بالتعاون  جيبوتي  بجامعة  جديدة  إنشاء  كليات 
أو  الليسانس  تمنح  درجـــة  طنطا  جامعة  مــع 
أن  على   الجامعتين  بين  المشترك  البكالوريوس 
أساتذة  من  متميزة  نخبة  بها  بالتدريس  يقوم 
ذوي  ورعاية  لتعليم  مركز  وإنشاء  طنطا،  جامعة 
التنسيق   خــال  مــن  جيبوتي  بجامعة  اإلعــاقــة 

المتفوقين  بمنح  الجامعة  تقوم  أن  على  العليا، 
تم االتفاق على  الدراسية، كما  المنح  منهم بعض 
يتعلق  فيما  وجيبوتي  طنطا  جامعة  بين  المشاركة 
وكذلك  العلمية،  والندوات  المؤتمرات  بتنظيم 
التدريس  هيئة  أعضاء  لتبادل  عمل  خطة  وضع 

والعاملين  الــتــدريــس  هيئة  أعــضــاء  ــارات  ــه وم
جامعة  تتولى  أن  على  جيبوتي،  بجامعة  والطاب 

المركز. على  اإلشراف  طنطا 
طنطا  جامعة  استقبال  على  االتــفــاق  تــم  كما 
دراستهم  الستكمال  جيبوتي  جامعة  لطاب 

والهيئات  والـــوزارات  جهة  من  الجامعتين  بين 
جامعة  توفير  وكذلك  أخرى،  جهة  من  المختصة 
للسيدات  اليدوية  الحرف  لتعليم  ا 

ً
مركز طنطا 

اللغة  لتعليم  وإشاء مركز  المختلفة،  المجاالت  في 
قدرات  تطوير  بها  بهدف  الناطقين  لغير  العربية 

الجامعتين. بين 
كذلك  تضمنت  البروتوكول  بنود  أن  ــاف،  وأض
البشري  الطب  كلية  لطاب  تدريب  إنشاء  برنامج 
بالبرنامج  التدريس  يكون  أن  على  بجبيوتي، 
عامين  قضاء  إلى  باإلضافة  اإلنجليزية  باللغة 
قضاء  وكذلك  الجامعية،  طنطا  بمستشفيات 
التدريب  لفترة  بجيبوتي  الطب  كلية  خريجي 

الجامعية. طنطا  بمستشفيات  اإلكلينيكي 
حديثة  خـــال  ــى   ذكـ مــحــمــود  ــور  ــت ــدك ال ــد  وأكـ
السياسية  القيادة  حرص  الجيبوتى  للتليفزيون 
القارة  المستدامة فى  التنمية  المصرية على دعم 
أول  تعقد  طنطا  جامعة  أن  موضًحا  السمراء، 
جيبوتى  جامعة  مع  إفريقيا  فى  لها   علمية  شراكة 
شعاع  أن  إلى  مشيًرا  األفارقة،  األشقاء  لخدمة 
القارة  قلب  إلى  امتد  والتعليمي  الحضارى  مصر 
القيادى  دورها  مصر  استعادت  أن  بعد  السمراء 
السيسي..  الرئيس  عهد  فى  إفريقيا  فى  والريادي 
مساء  بها  أدلى  التى  تصريحاته  خال  ذلك  جاء 

الجيبوتي. للتليفزيون  اليوم 
أن  اللقاء  خــال  طنطا،  جامعة  رئيس  ــح  أوض
هو  إفريقيا  فى  علمية  شراكات  عقد  من  الهدف 
لألشقاء  عالمية  ــودة  ج بمعايير  تعليم  تقديم 
التعليمية  البرامج  وأحدث  السمراء،  القارة  فى 
دعم  فى  تساهم  التى  التخصصات  مختلف  فى 
جيبوتى  فــى  لألشقاء  التنموية  الــمــشــروعــات 
التعليم  مجاالت  فى  األكاديمى  التعاون  وتعزيز 

العلمي. والبحث 
لتلبية  طــنــطــا  جــامــعــة  ــداد  ــع ــت اس وأضـــــاف، 
التعليم  برامج  وتوفير  التعليمية  االحتياجات 
ا 

ً
تنفيذ جيبوتي،  دولة  فى  األشقاء  ألبناء  المناسبة 

التعليم  وزير  الغفار  عبد  خالد  الدكتور  لتوجيهات 
العلمى. والبحث  العالى 

جامعة  رئيس  نائب  عتمان،  عماد  الدكتور  اجتمع 
البيئة،  وتنمية  المجتمع  خدمة  لشئون  طنطا 
ضم  والــذي  بالجامعة،  الطاب  اتحاد  وفد  مع 
إسراء  ونائبه  حجازي  خالد  أحمد  االتحاد  رئيس 
التربية  كليات  اتحاد  أمناء  بحضور   ــدي،  رش
الرياضية  والتربية  النوعية  والتربية  واآلداب 

والتجارة والزراعة  والحقوق 
هذا  أن  طنطا،  الجامعة  رئيس  نائب  ــح  أوض
الجامعة  رئيس  لتوجيهات  ا 

ً
تنفيذ جاء  االجتماع 

ــور مــحــمــود ذكـــي بــضــرورة الــتــواصــل  ــت ــدك ال
خاصة  الطاب  تواجه  التي  للمشاكل  واالستماع 
اساسي  كشرط  األمية«  »محو  مشروع  تطبيق  في 
التي  والحلول  اآلليات  أنسب  ومناقشة  للتخرج، 
وتحفيز  الــمــشــروع،  تنفيذ  تسهيل  شأنها  مــن 
هذا  في  تواجهم  التي  العقبات  وتذليل  الطاب 

الشأن
اتحاد  ــد  وف عتمان،  عماد  الدكتور  ــه  وج كما 
للقيام  طابية  فــرق  تشكيل  بأهمية  الطاب 
واالشتراك  األمية«  »محو  بقضية  توعية  بحمات 
لجامعة  المجتمعية  المسؤولية  علي  ا 

ً
مؤكد  ، بها 

لمحو  القومي  المشروع  في  المشاركة  في  طنطا 
تقديم  علي  الجامعة  حرص  جانب  إلي  األمية، 
التي  والخدمات  والتسهيات  الحوافز  كافة 
في  المساهمة  على  لتشجيعه  الطالب  يحتاجها 

المشروع هذا 
اتحاد طاب  حجازي، رئيس  وصرح أحمد خالد 
بالعديد  تقدم  االتحاد  وفد  أن  طنطا،  جامعة 
علي  القضاء  شأنها  من  التي  المقترحات  من 
الكليات  طــاب  حالًيا  تواجه  التي  المشكات 
ولعل  ــة«،  ــي األم »مــحــو  مــشــروع  تضمنها  الــتــي 
الراغبين  الــدراســيــن  إيــجــاد  صعوبة  أبــرزهــا 
اقترح  حيث  إليهم،  والوصول  أميتهم  محو  في 
الخيرية  الجمعيات  مع  التعاون  الطاب  اتحاد 
الوصول  لتسهيل  المدني  المجتمع  ومنظمات 
وفرز  تنقيح  في  تساهم  فرق  وتشكيل  لألميين، 

بالدارسين. بيانات  قواعد  وتنظيم 
وأكد رئيس اتحاد طاب جامعة طنطا، تقبل الدكتور 
عماد عتمان، نائب رئيس جامعة طنطا، بصدر رحب 
لكافة المقترحات، مشيًرا إلي أنه جاري العمل على 

دراستها وإعانها في أقرب وقت.

»البوابة اإللكترونية«  
تنافس بقوة لحصاد  
»جائزة مصر للتميز الحكومى«

الدكتور  طنطا  جامعة  رئيس   أعلن 
البوابة  مــوقــع  وصـــول  ذكـــي،  محمود 
للمرحلة  طنطا  بجامعة  اإللكترونية 

بجائزة  التقييم  عمليات  النهائية  ضمن 
دورتــهــا  فــي  الحكومي  للتميز  مصر 
المواقع  جائزة  عن   ،2020 لعام  الثانية 
الجامعات  مستوي  علي  اإللكترونية 

الحكومية. والجهات 
»جائزة  أن  طنطا،  جامعة  رئيس  أكد 
ضوء  في  تأتي  الحكومي«  للتميز  مصر 
مصر  “رؤية  المستدامة  التنمية  خطة 
2030” الرامية إلي إحداث نقلة نوعية 
التطورات  لمواكبة  المؤسسي  األداء  في 
وترسيخ  البشرية  الــقــدرات  وتنمية 
مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات 
المؤسسية  للتنافسية  دعًما  الــدولــة 

الفريق. بروح  والعمل 
عام  أمين  رشــاد،  أحمد  المحاسب   أشار 
الوارد  للخطاب  ا 

ً
أنه طبق جامعة طنطا، 

والتنمية  التخطيط  من  وزارة  اليوم 
منح  ــرر  ــق ت االقــتــصــاديــة ،  فــقــد 
األولى  الثالثة  للمراكز  مالية  مكافأة 
المؤسسي  التميز  جوائز  مستوى  على 

والفردي.
مصطفى،  ــم  ــي ــراه إب ــف  ــاط ع  أوضـــح 
للتنظيم  العامة  اإلدارة  ــام  ع مــديــر 
مصر  ــزة  ــائ ج عــام  ومــنــســق  واإلدارة 
أنه   ، طنطا  بجامعة  الحكومي  للتميز 
اإللكترونية  البوابة  اختيار  موقع   تم 
األولــى  المرحلة  فــي  طنطا  بجامعة 
مواقع   10 أفضل  ضمن  التصفيات  من 
تقديم  الخدمات  إلكترونية   فــي 
بعد  الجامعة  اإللكترونية  لمنسوبي 
للجائزة،  الــتــرشــح  مــلــفــات  مــراجــعــة 
وزارة  من  لفريق  ميدانية  وبعد  زيارة 
التخطيط لجامعة طنطا لعرض ما ورد 
تصعيدها  تقرر  بيانات،  من  بالملف 
بجائزة  للتقييم  النهائية  للمرحلة 
جائزة  عــن  الحكومي  للتميز  مصر 
مستوي  علي  اإللكترونية«  »المواقع 

الحكومية. والجهات  الجامعات 

الدكتور عماد عتمان نائب رئيس 
جامعة طنطا يلتقى  مع أعضاء اتحادالطالب 

برئاسة   طنطا  لجامعة  العلمي  االستشاري  المجلس  اجتمع 
الدراسات  لشئون  الجامعة  رئيس  نائب  عكاشة  الدكتوركمال 
بالجامعة  العلمي  البحث  تطوير  آليات  لمناقشة  والبحوث  العليا 
بالتصنيفات  مكانتها  لتعزيز  طنطا  جامعة  قاطرة  باعتباره 
العمل  إلى  الجامعة  داخــل  العلمي  البحث  توجيه  و  العالمية  
المجتمعية  المشاكل  على  بالتركيز  تقوم  بحثية  مــدارس  في 
المركزية  العلمية  األجهزة  تمويل  ودعم   ، القومية  واالتجاهات 
اتفاقيات  عقد  على   

ً
عاوة المختلفة،  التخصصات  تخدم  التي 

المختلفة  العلمية  والمؤسسات  البحثية  المراكز  مع  جديدة 
بالفعل. الموقعة  التعاون  اتفاقيات  وتفعيل 

مجات  في  العلمي  النشر  دعم  أهمية  على  الضوء  إلقاء  تم  كما 
وصل  التى   Scopus بيانات  قاعدة  في  الموجودة   open access
علميا  1575بحثا  بها  طنطا  بجامعة  الخاصة  األبحاث  عدد 

منشور دوليا لعام ٢٠٢٠ مقارنه ب 117٨ لعام ٢٠1٩.
كما اكد على تبني زيادة النشر الدولي للجامعة في مجال العلوم 
داخل  بالفعل  تمت  التي  البحوث  لتطبيق  آلية  ووضع  اإلنسانية،  
صغار  مهارات  تنمية  على  والعمل   ، منها  واالستفادة  الجامعة 
كتابة  في  المساعدين  والمدرسين  المعيدين  من  الباحثين 
البحوث والنشر العلمي الدولي  بما يسمح بزيادة اإلنتاج العلمي 

للجامعة.
البحث  تطورات  نتائج  أحدث  أن  الى  الجامعة  رئيس  نائب  أشار 
»ويبومتركس«  يتمثل فى تقدمها في تصنيف  الجامعة  العلمى فى 
متقدمة  عالميا   757 المركز  لتحتل  المرجعية   لاستشهادات 
٢٠٢ مركزا عن ترتيب يناير السابق ، كما جاء ترتيبها الخامس 

بالتصنيف. مدرجة  مصرية  جامعة   35 بين  محليا 
من  المرجعية  العلمية  االستشهادات  عدد  أن  سيادته  وأضاف 
اإلنتاج الفكري للجامعة قد بلغ في هذا اإلصدار 1٦7٩٠5 بفارق 
االستشهادات  عدد  بلغ  والتي  األخيرة  يوليو  نسخة  عن   111٨3
نتيجة  التقدم  هــذا  أن  إلــى  مشيرا  استشهادا،   15٦7٢٢ بها 
أبحاث  إلنتاج  الباحثين  تشجيع  في  المستمرة  الجامعة  لجهود 
علمية متميزة ونشرها في مجاالت دولية ذات معامل تأثير عالي  
في  المصنفة  الدوريات  في  لألبحاث  الدولي  النشر  في  والتوسع 

و«كاريفيت«. »سكوبس«  بيانات  قواعد 
من  عالما   13 ظهور  فى  أيضًا  العلمى  البحث  نتائج  تجلت  كما 
 %٢ أفضل  قائمة  ضمن  طنطا  بجامعة  التدريس  هيئة  أعضاء 
جامعة  قائمة  أعلنته  لما  ٢٠٢٠،طبقًا  لعام  العالم  علماء  من 
ألف   1٦٠ من  يقرب  ما  القائمة  scopusضمت  حيث  ستانفورد، 

14٩ دولة اعتمادًا على قاعدة بيانات  عالم من 

توجيه  البحث العملي  لخدمة 
المجتمع واالهداف القومية  

شراكات علمية جديدة مع المراكز 

البحثية ..ودعم النشر العلمى  

بالمجالت الدولية     قفزة فى النشر 

العلمى ونشر   ١٥٥٧٥ بحثا علميا 

دوليا خالل ٢٠٢٠


