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نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا يشارك في تكريم رواد التميز في قائمة أفضل  -1
 علماء العالم

كرم مجلس جامعة طنطا، بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ورئاسة الدكتور عماد عتمان 
من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة  13اليوم، رئيس الجامعة، وحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، 

 طبقا لقائمة جامعة ستانفورد. 2020% من العلماء عالميا لعام 2الذين تم اختيارهم ضمن أفضل 

 

 13من جانبه، هنأ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أعضاء هيئة التدريس الفائزين، مؤكداً أن ظهور 
من العلماء حول العالم يعكس تاريخ جامعة طنطا المشرف والمشهود لها ٪ 2أستاًذا بجامعة طنطا بقائمة أفضل 

 بالكفاءة فى األوساط العلمية األكاديمية على المستويين العربي والدولي.

أكد رئيس جامعة طنطا اعتزاز الجامعة بعطاء رواد التميز العلني فى كافة التخصصات، ودعا رئيس 
دوة ونموذجا يحتذى به بين األجيال المتعاقبة، من أجل النهوض بجامعة الجامعة األساتذة المكرمين ليكونوا ق

 طنطا .

وأشار الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا، أن ظهور أعضاء هيئة التدريس 
يئة بالجامعة ضمن هذه القائمة يعكس دور قطاع الدراسات العليا لرفع كفاءة البحث العلمي من خالل توفير ب

 تعليمية وبحثية متميزة،، حيث ال يألو القطاع جهداً فى تقديم كافة أشكال الدعم للباحثين، لتحقيق التقدم المنشود.

شمل التكريم الدكتور عبد النبى قابيل األستاذ بكلية الهندسة، الدكتور أحمد السباعى األستاذ بكلية العلوم، 
، الدكتور مصطفى فهمى حسنين األستاذ بكلية الهندسة، الدكتور الدكتور الرفاعى قناوى األستاذ بكلية العلوم

السيد العجوز األستاذ بكلية الهندسة، الدكتور محمد لبيب سالم األستاذ بكلية العلوم، الدكتور صالح شلبى األستاذ 
تاذ بكلية المساعد بكلية الهندسة، الدكتور جمال المغربى األستاذ بكلية الصيدلة، الدكتور مصطفى الشيخ األس

العلوم، الدكتور محمد عياد األستاذ بكلية العلوم، الدكتور ضياء الدين منصور األستاذ بكلية الهندسة، الدكتور 
 محمد العيسوى األستاذ المساعد بكلية العلوم.  عبد الفتاح ابو مهره األستاذ بكلية العلوم، والدكتور



نطا لظهور الجامعة ضمن أفضل األستاذ الدكتور كمال عكاشة يهنىء باحثى جامعة ط  -2
 جامعة عالمياً طبقاً لتصنيف التايمز 022

هنأ األستاذ الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون الدراسات العليا والبحوث السادة أعضاء 
جامعة في مجال "الهندسة  500لظهور جامعة طنطا ضمن أفضل  هيئة التدريس وجميع باحثى جامعة طنطا 

في "علوم الحياة"، وفي العلوم السريرية وما قبل السريرية  600-501  والتكنولوجيا" كما جاءت في الترتيب
في علوم الفيزياء، جاءت  800-601عالميا وحصلت أيضا على المركز  601حققت جامعة طنطا الترتيب 

 في نتائج التصنيف التي أعلنت أمس.

 

مستوى الجامعات المصرية حيث قفزت للمرتبة   تقدماً علىوأضاف سيادته أن جامعة طنطا حققت 

الجامعة على ترتيبها   "الهندسة والتكنولوجيا" و"علوم الحياة" و "الفيزياء"، كما حافظت  الثانية في مجاالت

 . 749جامعة عالمية بينما كان العدد العام السابق  827للعام الثاني رغم زيادة عدد الجامعات المشاركة الى 

يعكس جودة البحث العلمي والباحثين  ومن جانبه أكد نائب رئيس الجامعة أن االنجاز الذى حققته الجامعة 

للجهود التي بذلتها خالل السنوات الماضية من أجل االرتقاء بالنشر العلمي، ودعم  فى الجامعة ويعد حصاداً 

تصنيف التايمز  العالي،مشيراً الى أن وتشجيع الباحثين على النشر بالمجالت العالمية ذات معامل التأثير

مؤشر وهي االستشهادات العلمية والتأثير البحثي للجامعة وعدد  13معايير تشتمل  5البريطاني يعتمد علي 

 وسمعة األبحاث والدخل العائد منها باإلضافة إلى البيئة التعليمية.

 



جيا المعلومات جائزة اليونسكو / الملك حمد بن عيسى ال خليفة الستخدام تكنولو -3
 0202واالتصال في التعليم لعام

عن فتح باب الترشح  (،ايسيسكو-الكسو –تعلن اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة )يونيسكو 
 لجائزة اليونسكو / الملك حمد بن عيسى ال خليفة الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال في التعليم لعام

2020. 

بالذكر أن هذه الجائزة تهدف جدير 
هذا العام إلى تسليط الضوء على 

دور الذكاء االصطناعي في ضمان 
استمرارية التعلم وجدته للجميع، 

خصوصا في ظل الظروف 
االستثنائية التي فرضتها جائحة 

، والتي أدت إلى 1كورونا كوفيد 
االعتماد على التعلم عن بعد 

 باستخدام التكنولوجيا الحديثة، حيث
تكافئ الجائزة المبادرات الهادفة 
إلى إيصال التلعيم الجيد لجميع 

الفئات باستخدام التقنيات الحديثة، 
وضمان تكيفها مع االحتياجات 
الخاصة لكل المتعلمين، وهو 

 مايتناسب مع التحوالت التي يشهدها العالم اليوم.

الترشيحات عبر البريد االلكتروني  كما ترسل2020ديسمبر  18يذكر أن آخر موعد الستقبال الترشيحات  
 التالي:

egypt.natcom@gmail.com 

egnatcom@egnatcom.org.eg 

 ولمزيد من التفاصيل حول الجائزة يرجى زيارة الموقع التالي:

prize-education-education/ict-https://ar.unesco.org/themes/ict 
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