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التاريخ االكاديمى
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الخبرات االدارية
 -1رئيس قسم هندسة االنشاءات واملشرف على قسم مدنى 2007/24/4حتى .2010/2/9
 -2مدير مركز البحوث واالستشارات الهندسية من 2007/4/10حتى . 2010/2/9
 -3عميد كلية الهندسة جامعة طنطا من  2010/ 2 / 10حتى . 2010/10/10
 -4نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلب من  2010/10/10حتى .2011/12/29
ً
اعتبارا من  2011/12/28حتى .2016/7/31
 -5رئيس جامعة طنطا
 -6مدير مشروع التطويراملستمروالتأهيل للعتماد  CIQAPبكلية الهندسة حتى .2010
 -7رئيس مجلس ادارة مشروع التطوير املستمروالتأهيل للعتماد والخاص بهندسة طنطا.
 -8رئيس مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة – كلية الهندسة جامعة طنطا.
 -9رئيس مجلس إدارة مركز البحوث واالستشارات الهندسية.
 -10رئيس مجلس إدارة وحدة الورش االنتاجية.
 -11رئيس مجلس إدارة وحدة الكوارث.
 -12عضو مجلس إدارة مركزضمان الجودة بجامعة طنطا.
 -13عضو مجلس إدارة مركزالصيانة بجامعة طنطا.
 -14رئيس مجلس إدارة مشروع تطوير معمل الخرسانة املسلحة واملنشآت الثقيلة.
 -15رئيس مجلس إدارة مشروع تطوير معمل ميكانيكا التربة واالساسات.
 -16عضو لجنة املنشآت الجامعية جامعة طنطا.
 -17عضو لجنة صيانة املنشآت الجامعية واالجهزة.
 -18رئيس لجنة املنشآت الجامعية.
 -19رئيس اللجنة العليا لدورات الحاسب اآللي واالنترنت لطلب الدراسات العليا.
 -20رئيس اللجنة العليا إلدارة نوادي تكنولوجيا املعلومات.
 -21رئيس اللجنة العليا لبرنامج الصيدلة اإلكلينيكية بكلية الصيدلة.
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 -22رئيس اللجنة العليا لإلشراف العام على برنامج الدراسة للطلب املاليزيين بكليتي الطب وطب األسنان.
 -23رئيس اللجنة العليا لنظام تحسين امليزة التأمينية لطلب كليات الجامعة على مستوى مرحلة الليسانس
والبكالوريوس.
 -24رئيس اللجنة العليا لشعبة اللغة االنجليزية بكليتي التجارة والحقوق.
 -25رئيس اللجنة العليا للوحدات ذات الطابع الخاص.
 -26رئيس اللجنة العليا ملشروعات التخطيط العمراني واالستراتيجي للقرى.
 -27رئيس اللجنة الطبية العليا.
 -28رئيس مجلس إدارة مركز تطويراألداء الجامعي.
 -29رئيس مجلس إدارة وحدة التخطيط االستراتيجي وتقييم األداء بالجامعة.
 -30رئيس مجلس إدارة مركز الخدمة العامة للمؤتمرات واالحتفاالت.
 -31رئيس مجلس إدارة مركز صيانة األجهزة العلمية والطبية.
 -32رئيس مجلس إدارة مركز الخدمة العامة للتنمية البشرية.
 -33رئيس مجلس إدارة مركز الخدمة العامة لتعليم اللغة العربية لغيرالناطقين بها.
 -34رئيس مجلس إدارة مركز الخدمة العامة للستثمارالخدمي.
 -35رئيس مجلس إدارة مركز الخدمة العامة للدراسات الدولية للتعليم عن بعد.
 -36رئيس مجلس إدارة املنتدى الطلبي بالجامعة.
 -37رئيس مجلس إدارة مركز الخدمات العامة للحاسبات والتكنولوجيا.
 -38رئيس مجلس اإلدارة املركزي لبرامج التعليم املفتوح بكليات الجامعة.
 -39رئيس مجلس إدارة نادى الجامعة.
 -40رئيس مجلس إدارة مركز اللغات والتعليم املستمر.
 -41رئيس مجلس أمناء مستشفى جامعة طنطا العاملي.
 -42رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص.
 -43رئيس مجلس اإلدارة املركزي لنشروتوزيع الكتاب الجامعي.
 -44رئيس مجلس ادارة التأهيل التربوي.
 -45رئيس مجلس إدارة دارالضيافة.
 -46رئيس مجلس إدارة مركز علوم وتكنولوجيا البيئة.
 -47رئيس اللجنة العليا لإلشراف على املشروعات التنافسية بالجامعة.
 -48رئيس مجلس إدارة مركز ضمان الجودة.
 -49رئيس مجلس أمناء صندوق الوقف الخيري للبحث العلمي والتكنولوجي بجامعة طنطا.
 -50رئيس مجلس إدارة مركز توجيه املنتسبين.
 -51رئيس اللجنة العليا لبرنامج الدراسة للحصول على بكالوريوس العلوم (تخصص مزدوج) بكلية العلوم.
 -52رئيس اللجنة العليا لإلشراف على الدراسة التكميلية بكلية التربية.
 -53رئيس اللجنة العليا لإلشراف على برنامج دكتورالصيدلة ( )Pharma Dبكلية الصيدلة.
 -54رئيس اللجنة العليا لإلشراف العام على املعمل املركزي.
 -55رئيس مجلس ادارة مستشفى جامعة طنطا العاملي.
 -56رئيس اللجنة العليا لإلشراف العام على شعبة اللغة العربية وآدابها لغيرالناطقين بها (برنامج متميز) بكلية اآلداب.
 -57رئيس اللجنة العليا لبرنامج الدراسات العليا املهنية بكلية التجارة.
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 -58رئيس اللجنة العليا لبرنامج نظم معلومات األعمال  BISبكلية التجارة.
 -59رئيس لجنة جائزة االستاذ الدكتورالسيد احمد عتمان.
 -60رئيس اللجنة العليا للشراف على برنامج التعليم باللغة االنجليزية (لشعب – الرياضيات  /الفيزياء /الكيمياء/
العلوم البيولوجية والجيولوجية) بمصروفات بكلية التربية.
 -61رئيس اللجنة العليا للشراف العام على برنامج هندسة التشييد بكلية الهندسة.
 -62رئيس مجلس إدارة وحدة الطبع والنسخ بمطبعة جامعة طنطا.
 -63رئيس اللجنة العليا لبرنامج دبلوم الكيمياء الحيوية التحليلية بكلية العلوم.
 -64رئيس مجلس ادارة مركز الخدمات اإللكترونية واملعرفية بالجامعة.

عضويات فى جمعيات ولجان متخصصة
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

عضو اللجنة العلمية لترقية االساتذه واالساتذه املساعدين (تحكيم االبحاث).
عضو اللجنة االستشارية للهندسة والحاسبات باملجلس األعلى للجامعات (قراروزارى) من عام 2017وحتى تاريخه
عضو مجلس اكاديمية البحث العلمى (قراروزارى) 2013
عضو لجنة اختياررئيس جامعة طنطا الحالى (قراروزارى)
مهندس استشارى فى مجال ميكانيكا التربة واالساسات .1995
مهندس استشارى فى مجال تصميم املنشآت الخرسانية .1997
استشارى لوزارة التخطيط ملراجعة املشاريع (املجمعة العشرية) منذ  2002وحتى االن.
عضو جمعية املهندسين املصرية.
عضو نقابة املهندسين املصرية.

الخبرات العملية في مجال التدريس
-1
-2

-3
-4
-5

-6

عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة جامعة طنطا.
عضو املركزاالستشارى بكلية الهندسة جامعة طنطا ومديره منذ يونيو1993ويقوم هذا املركزبجميع االعمال
االستشارية والتصميمية لجامعة طنطا وحل املشاكل للبيئة املحيطة من هيئات مثل االسكان واالبنية التعليمية
واالوقاف والصحة وخلفه وجميع الهيئات االخرى منها محافظة الغربية والبحيرة وكفرالشيخ.
كما نقوم بأعداد واالشراف على تقاريرالتدعيم والترميم لجميع مبانى الجامعه ومعظم مبانى الهيئات ،دراسات
الجدوى للمشروعات ،تقييم املنشآت من الناحية االنشائية.
مدرس بقسم هندسة االنشاءات كلية الهندسة جامعة طنطا والقيام بتدريس مواد تصميم املنشآت الخرسانية
وخواص واختباراملواد لطلبة مرحلة البكالوريوس وطلب الدراسات العليا واالشتراك فى االشراف على الرسائل.
استاذ مساعد بقسم هندسة االنشاءات كلية الهندسة جامعة طنطا واالشتراك فى تدريس مقررات تصميم
املنشآت الخرسانية لطلب مرحلة البكالوريوس وقسم العمارة وطلب الدراسات العليا واالشتراك فى االشراف على
رسائل املاجستيروالدكتوراه واملشاريع البحثية.
استاذ املنشآت الخرسانية بقسم هندسة االنشاءات كلية الهندسة جامعة طنطا واشترك فى تدريس جميع مواد
تصميم املنشآت الخرسانية لطلب مرحلة البكالوريوس وطلب الدراسات العليا.
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 -7كما نقوم باالشراف على طلب الدراسات العليا لطلبة املاجستيروالدكتوراه وتم االنتهاء من العديد من الرسائل،
كما نقوم باالشراف على مشاريع التخرج للطلبة فى مجال الخرسانة املسلحة وتدعيم وترميم املنشآت الخرسانية.
 -8كذا االشراف على العديد من املشاريع البحثية كخبير.
شهادات في مجال االستشارات الهندسية
رقم
1
2
3

االستشارات الهندسية

جهة ومكان التنفيذ

استشارى وزارة االسكان ملراجعة املشاريع الخاصة
باملجمعة العشرية (التأمين املدنى) واعمال
املجتمعات العمرانية الجديدة.
استشارى ميكانيكا التربة واالساسات.
استشارى تصميم املنشآت الخرسانية.

وزارة االسكان
واملجتمعات العمرانية
الجديدة
نقابة املهندسين
نقابة املهندسين

ما تم تنفيذه فى هذا النشاط
املراجعة
بأعمال
القيام
والتفتيش الفنى على التنفيذ
فى 1995/7/22
فى 1997/11/26

رئاسة الوفود المصرية واللجان التي تم المشاركة في رئاستها أو عضويتها
 .1لجنة ثلثية إلجراء تحقيق مع السيد أ.د /نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية لشئون التدريب والتعاون الدولي
بتاريخ .2012/5/17
 .2تشكيل لجنة ثلثية للتحقيق في املخالفات املنسوبة للسيد أ.د /رئيس الجامعة املصرية اليابانبة للعلوم
ً
والتكنولوجيا وفقا لتقريرالجهازاملركزي للمحاسبات بتاريخ .2012/5/17
 .3جلسة استطلع ومواجهة حول (قانون تنظيم الجامعات) بتاريخ .2012/5/26
 .4لجنة لدراسة الشكوى املقدمة من طلبة أقسام الهندسة الزراعية بكليات الزراعة ببعض الجامعات لتحويلهم
إلى كليات للهندسة الزراعية والسماح لهم باإلنضمام كأعضاء بنقابة املهندسين املصرية ومتابعة تفعيل قرار
املجلس األعلى للجامعات ببدء جامعات (القاهرة – اإلسكندرية – جنوب الوادي – الزقازيق – املنوفية)
اتخاذ إجراءات إنشاء كليات الهندسة الزراعية بها في ضوء املقومات املادية والبشرية بتاريخ .2012/10/18
 .5لجنة اتحاد الجامعات املصرية للشئون اإلفريقية بتاريخ .2013/1/19
 .6لجنة لدراسة اقتراح جامعة حلوان بتوقيع بروتوكول التعاون بين اتحاد املهندسين املصريين بالسعودية وكلية
الهندسة باملطرية – جامعة حلوان بتاريخ .2013/3/9
 .7لجنة لدراسة ومناقشة تقرير حول إصلح التعليم املفتوح بالجامعات املصرية من خلل مقترح بإنشاء
الجامعة املصرية املفتوحة كجهة مركزية تضع السياسات املوحدة وتوفر البنية التقنية املطلوبة وتنظم
العمل وتقدم الخدمة بالتعاون مع مراكز التعليم املفتوح بالجامعات ووضع مقترح وخطوات لتنفيذيه من
حيث الجوانب اإلجرائية واألكاديمية بتاريخ .2013/5/11
 .8مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية واالجتماعية للسادة أعضاء هيئة التدريس اللذين بلغو سن
السبعين وأسرهم بتاريخ .2013/5/11
 .9مجلس أكاديمية البحث العلمي بتاريخ  2013/6/1وحتى تاريخه.
 .10لجنة التعاون والتنسيق مع الجامعات األوروبية واألمريكية بتاريخ .2013/6/8
 .11لجنة تنفيذية لوضع سياسات وإجراءات العمل في مجال التعاون مع الجامعات العربية بتاريخ .2013/6/8
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 .12لجنة إلعادة تقييم ومراجعة أسلوب عمل اللجان التخطيطية وهيئة مكتبها ومدى تأثير توصياتها على تطوير
التعليم العالي وضبط أدائه مع اقتراح أي تعديلت في أسلوب التشكيل واختصاصات اللجان وعلقتها
بالجامعات ومؤسسات الدولة بتاريخ .2013/6/8
 .13لجنة ثلثية للتحقيق في املخالفات املدعاة تجاه السيد أ.د /رئيس معهد بحوث اإللكترونيات بتاريخ
.2013/12/26
 .14لجنة فحص عضوية جامعة فاروس لإلنضمام لعضوية اتحاد الجامعات العربية.
 .15لجنة لزيارة فرع جامعة أسيوط بالوادي الجديد للتأكد من استكمال البنية املادية والكوادر البشرية الللزمة
إلنشاء ( )5كليات بالوادي الجديد وهي (العلوم ،الطب البيطري ،اآلداب ،التربية الرياضية ،الزراعة) بتاريخ
.2014/2/27
 .16لجنة لدراسة إنشاء أكاديمية بمسمى (األكاديمية املصرية لتكنولوجيا النقل) وتقديم تقريربتاريخ .2014/6/7
 .17اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بتاريخ .2014/6/24
 .18لجنة دراسة بعض املعاهد الخاصة بتاريخ .2014/6/28
 .19اللجنة العليا للنظر في وضع سياسة واستراتيجية مستقبلة لقبول الطلب الو افدين بالجامعات واملعاهد
املصرية في السنوات الخمس القادمة لتحقيق نسبة قبول تتراوح من  %20-10من خارج مصر من مجموع
الطلب املقبولين بتاريخ .2014/10/14
 .20لجنة دراسة خطة البعثات خلل السنوات القادمة بتاريخ .2014/11/15
 .21لجنة تقييم أوضاع التعليم املفتوح في الجامعات الحكومية بتاريخ .2014/12/28
 .22اللجنة الفرعية (لجنة املؤسسات واملجالس الجامعية) املنصوص عليها في املادة الثانية من القرارالوزاري رقم
 4946لسنة  2014ملعاونة اللجنة الرئيسية إلعداد صياغة مقترح لقانون التعليم العالي الجديد بتاريخ
.2015/1/11
 .23ترشيح املجلس األعلى للجامعات لتقييم مشروعDiscrete element - STDF-French Mobility Program
modeling of concrete: influence of mesoscal constituentsبتاريخ .2015/2/4
 .24لجنة دراسة اللوائح الداخلية التي يوجد بها مشاكل بنظام الساعات املعتمدة بالتنسيق مع السادة رؤساء
وأمناء لجان قطاعات تطويرالتعليم الجامعي باملجلس األعلى للجامعات بتاريخ .2015/2/28
ً
 .25لجنة ثلثية لفحص أعمال أ.د /رئيس هيئة الطاقة الذرية سابقا بتاريخ .2015/3/28
 .26اإلختيارضمن هيئة املكتب للسيد أ.د /وزيرالتعليم العالي بتاريخ .2015/2/22
ً
 .27رئيس الوفد املصري وممثل لوزارة التعليم العالي في الدورة الثانية من مجموعة العمل املشتركة بين وزارتي
التعليم العالي في دولة ماليزيا وجمهورية مصرالعربية يوم اإلثنين املو افق  2015/5/18-14بتاريخ .2015/4/1
 .28عضو مجلس حكماء محافظة الغربية بتاريخ .2015/5/6
 .29تشكيل لجنة للنظر في إعادة تشكيل اللجنة العلمية لهندسة القوى واآلالت الكهربائية لجنة رقم ( )54بالدورة
الحادية عشر بتاريخ .2015/8/16
 .30لجنة فحص عضوية جامعة مدينة السادات لإلنضمام لعضوية اتحاد الجامعات العربية بتاريخ ،2015/8/30
وتمت الزيارة يوم .2015/9/17
 .31إعادة تشكيل اللجنة املكلفة بوضع قانون تنظيم الجامعات الجديد بتاريخ .2015/10/17
 .32لجنة دراسة تقرير وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي بالجامعات املصرية وسبل تطوير مشروعات الوحدة
ورفع األداء بها بتاريخ .2016/1/9
 .33لجنة ملعاينة فرع جامعة قناة السويس بالعريش ليصبح جامعة مستقلة بتاريخ .2016/1/31
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• انجازات فترة رئاسة جامعة طنطا
وأخيرا
 .1حصول ( )4كليات على االعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة وهي كليات الطب والهندسة والعلوم
ً
الصيدلة.
 .2جاري اصدار القرار من الهيئة بخصوص حصول كلية التربية الرياضية على االعتماد.
 .3كما حصلت كل من كليتي اآلداب والتجارة على مشروع "دعم الفاعلية التعليمية SDEE
 .4حصولجامعة طنطا على شهادة األيزو الدولية""ISO 9001:2008
 .5استكمال وافتتاح مستشفى جامعة طنطا التعليمي العالمي افتتا ًحا رسميًا في شهر مايو 2015بحضور المهندس
إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق ووفد من وزراء التعليم العالي والتموين والتنمية المحلية ومحافظ الغربية
السابق ،هذا الصرح الذي طال انتظار افتتاحه حيث وضع حجر األساس له عام  1982على مساحة  4.5فدان
صمم ليسع  1000سرير وتم تخفيضها إلى  456سرير تصل تكلفة اإلنشائية بأسعار اليوم  700مليون جنيه
وقيمة األرض التقديرية  240مليون جنيه وتتكون المستشفى من  13منطقة يعلوها مهبط للطائرات ومن أهم
الوحدات الطبية التي تشملها :وحدة األشعة التشخيصية -وحدة العمليات الجراحية  -وحدة زرع النخاع  -وحدة
المعامل  -بنك الدم  -جهاز فصل البالزما العالجية والخاليا الجذعية بعناية الباطنة  -وحدة المبتسرين  -وحدة
الرمد  -وحدة السمعيات  -وحدة الجلدية والتناسلية والتجميل والليزر  -وحدة الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل
 وحدة عالج السمنة والنحافة  -وحدة الفيروسات الكبدية  -وحدة جراحة العمود الفقري وغيرها من الوحداتالجاري تجهيزها وافتتاحها.
نظرا لما لها من أثر بالغ في تطوير العملية
وقد نالت المنشآت الجامعية الجديدة النصيب األكبر من إنجازات هذه الفترة ً
التعليمية والبحثية أو الخدمية بالجامعة سوا ًء كانت منشآت تعليمية أو مدن ومستشفيات جامعية ومن أهمها:
 .1إنشاء مبنى جراحة المخ واألعصاب والعيادات الخارجية بالمجمع الطبي
 .2انشاء مستشفى الصدر بالمجمع الطبي
 .3إنشاء مبني العيادات االكلينيكية بكلية طب االسنان
 .4تعلية ثالث ادوار فوق مبنى المكتبات بكلية الصيدلة
 .5انشاء بوابة للمجمع الطبي من ناحية كفر عصام
 .6إنشاء مبنى مدني واعدادي بكلية الهندسة
 .7انشاء مبنى الخدمات الطالبية بسبرباي
 .8المبني التعليمي الجديد بكلية التربية الرياضية
 .9إنشاء حمام السباحة بكلية التربية الرياضية بملحقاته
 .10انشاء ملعبين بكلية التربية الرياضية
 .11صالة األلعاب الرياضية بمجمع الكليات بسبرباي
 .12إنشاء مبنى إلسكان الطالبات بسبرباي
 .13انشاء المطعم المركزي بالمدينة الجامعية بسبرباي
 .14انشاء مبني فاصل ( )Cبكلية اآلداب بسبرباي
 .15تعلية دور خفيف فوق مبنى كلية الحقوق
 .16إنشاء مبنى االمتحانات بكلية التجارة
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 .17تجهيز قاعة المؤتمرات وكافيتريا بمبني إدارة الجامعة
 .18انشاء مبنى كلية التربية على شارع محب
 .19انشاء مبنى الورش الفنية بكلية التربية النوعية
 .20تعلية دور بالمبنى اإلداري القديم بكلية التربية الرياضي
 .21تعلية دور ثالث علوي مبنى اإلدارة الطبية
 .22تعلية دور سابع خفيف فوق مبنى كلية طب األسنان
 .23عزل وتشطيب بدروم المبنى المدني واإلعدادي بكلية الهندسة
 .24تعلية مبنى المخبز بسبر باي وتجهيز جراج وورش الجامعة
 .25انشاءمبنىالمطافئ بسبرباي
 .26إنشاء بوابة مجمع الكليات بسبرباي
 .27إنشاء أربع مالعب نجيل صناعي
 .28إنشاء معامل بكلية الهندسة
 .29انشاء المبني التعليمي الجديد بكلية التربية النوعية
 .30كما تمت العديد من أعمال الصيانة بمختلف المنشآت الجامعية وإدارة الجامعة والكليات والمستشفيات والمدن الجامعية
 .31وهناك أكثر من إثنى عشرة مشروعًا أخر جاري تنفيذها.
 .32إنشاء مركزً ا إعالميًا بجامعة طنطا ليكون هو الجهة المسئولة عن االنتاج اإلعالمي بالجامعة ،ويتولى تنظيم وتنفيذ وانتاج
الوسائط اإلعالمية التوثيقية بمختلف أنواعها ،باإلضافة إلى تزويد الجهات الخارجية ومراكز النشر والصحف والمواقع
اإللكترونية باألخبار واالحصاءات الدقيقة والمعلومات الموثقة عن الجامعة وإظهار رسالة الجامعة األكاديمية والبحثية
ودورها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 .33قام بزيارة الجامعة العديد من الوفود والشخصيات الهامة خالل هذه الفترة من الشخصيات المصرية أو العربية أو األفريقية
أو األجنبية أو األسيوية.
 .34كما قامت الجامعة بزيارة العديد من الجامعات العربية واإلفريقية واإلسيوية واألجنبية لتوطيد العالقات الثقافية والعلمية
والبحثية بينهما.
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الطب ومركز ضمان الجودة بجامعة طنطا.
 .49ندوة دولية تحت عنوان "نظم القبول بالجامعات" بالتعاون مع شعبة التعليم العالي والتربية بقطاع التعليم
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الصناعات املصرية (كورنيش النيل – القاهرة).
 .59الدورة التاسعة واألربعين للمؤتمر العام التحاد الجامعات العربية في رحاب جامعة اإلمارات العربية – العين –
اإلمارات العربية املتحدة في الفترة من  23-22مارس .2016
 .60زيارة بعض الجامعات الروسية والبولندية لتدعيم التعاون العلمي بين جامعة طنطا وبعض الجامعات
الروسية والبولندية في الفترة من  21-12إبريل  2016من خلل:
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 .61زيارة املكتب الثقافي املصري بموسكو وعمل لقاء وحوار مع طلب لبعثة التعليمية في ندوة بعنوان "املبعوثين
املصريون في روسيا ودورهم في تقدم الدولة".
 .62زيارة جامعة استرخان وتوقيع اتفاقية تعاون بين الجانبين.
 .63عمل زيارة للجامعة الزراعية "تمريازوف" وتفعيل االتفاقيات السابقة.
 .64استكشاف آفاق التعاون مع مؤسسات علمية تخدم أهداف الزيارة.
 .65ابرام اتفاقية مع جامعة سوبوت ببولندا.
 .66مؤتمر روساء الجامعات الفرنكوفونية في منطقة الشرق األوسط  CONFREMOبجامعة اإلسكندرية "الجودة
والتقييم في خدمة التعليم العالي" في الفترة 10-9مايو .2016
 .67املؤتمر الدولى التاسع للنشاءات – فالنسيا – اسبانيا  29-24يوليو 2017
 .68املؤتمر الهندس ى الدولى – الرياض اللمملكة العربية السعودية  7- 4ديسمبر2017
 .69املؤتمرالدولى العاشر للكبارى القصيرة ومتوسطة الطول كيبيك كندا  3-1أغسطس 2018
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واالحتفاالت التي تخدم المجتمع المحيط والطالب بمختلف كليات الجامعة.

السيرة الذاتية 21أ.د عبدالحكيم عبدالخالق خليل رئيس جامعة طنطا السابق

السيرة الذاتية 22أ.د عبدالحكيم عبدالخالق خليل رئيس جامعة طنطا السابق

