
 0202 أغسطسنشرة شهر 

 بدء التقدم ببرامج الدراسات العليا األكاديمية والمهنية بتجارة طنطا 91سبتمر 0202

ن الدراسات العلٌا والبحوث عن ٌعلن األستاذ الدكتور كمال عكاشة نائب رئٌس جامعة طنطا لشئو
بدء التقدم ببرامج الدراسات العلٌا األكادٌمٌة والدراسات العلٌا المهنٌة بكلٌة التجارة جامعة طنطا 

 .0202سبتمر 91ٌوم السبت الموافق 

وأضاف سٌادته أن ببرامج الدراسات 
العلٌا األكادٌمٌة والمهنٌة بكلٌة التجارة 
جامعة طنطا تعد فرصة عظٌمة لجمٌع 
العاملٌن بالشركات والبنوك وموظفً 

الحكومة وجمٌع مجاالت األعمال 
وقدامى وحدٌثً التخرج للتمٌز العلمً، 

كما ٌعد فرصة عظٌمة أٌضاً الحراز 
  .رة المهنٌةتقّدًما أسرع فً المسٌ

   ولمزٌد من التفاصٌل ٌرجى االطالع على المرفق 



 



  الصيدلةنائب رئيس جامعة طنطا يتفقد سير امتحانات الدراسات العليا بكلية  -0

نطا للدراسات العلٌا والبحوث، الٌوم االثنٌن، قام الدكتور كمال عكاشة نائب رئٌس جامعة ط
بجولة تفقدٌة لمتابعة سٌر أعمال امتحانات الدراسات العلٌا بكلٌة الصٌدلة، رافقه فً الجولة 
الدكتورة نهلة العشماوي عمٌد الكلٌة، والدكتورة أمل ابو حمر، وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا 

 والبحوث.

ولته على انتظام العملٌة االمتحانٌة وتطبٌق اللوائح المنظمة لها اطمئن الدكتور كمال عكاشة فً ج
وتوفٌر سبل الراحة والهدوء للطالب، موجها بتذلٌل أٌة عقبات قد تواجههم حتى ٌتمكنو من تأدٌة 

امتحاناتهم بكل تركٌز، كما تأكد من االلتزام التام باتباع االجراءات االحترازٌة للوقاٌة من فٌروس 
م الكلٌة والمدرجات وقاعات ولجان االمتحانات وارتداء الطالب والمالحظٌن كورونا وتعقٌ

 للماسكات الطبٌة.

 

 

نائب رئيس جامعة طنطا يواصل جوالته التفقدية لمتابعة أعمال امتحانات الدراسات العليا  -3
 بكلية الهندسة

واصل الدكتور كمال عكاشة، نائب رئٌس جامعة طنطا لشئون الدراسات العلٌا والبحوث، الٌوم، 
لتً بدأت الٌوم جوالته التفقدٌة لمتابعة سٌر أعمال امتحانات الدراسات العلٌا بكلٌة الهندسة، وا

 لجنة امتحانٌه. 09مقرر بمختلف التخصصات بالكلٌة، مقسمة على  91طالب فً  901بإجمالً 

أكد د. كمال عكاشة على االلتزام التام بتطبٌق كافة اإلجراءات الوقائٌة االحترازٌة حفاظاً على 
 صحة وسالمة الطالب، مشًٌدا بجهود الكلٌة فً تنفٌذ تلك االجراءات .

نائب رئٌس الجامعة مداخل ومخارج اللجان االمتحانٌة واإلجراءات المتبعة واللوحات وتفقد 
االرشادٌة لتوجٌه الطالب، ووجود أطباء أثناء االمتحانات لمتابعة الحالة الصحٌة للطالب عند 

الالزم، كما تفقد مبنً إدارة الدراسات العلٌا بالكلٌة على هامش الزٌارة، والذي ٌعمل بنظام 



طالب مزود بنظام االستدعاء اآللً، وذلك لتقدٌم  12ونً، وٌضم قاعة مكٌفة تسع لعدد إلكتر
 خدمة ممٌزة لطالب الدراسات العلٌا، مشٌرا إلى أنها تعد األولً من نوعها بجامعة طنطا.

رافقه فً الجولة الدكتور أحمد نصر وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث، والدكتور أٌمن 
 الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة.البكري وكٌل 

 

 

 .. نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد امتحانات الدراسات العليا بطب األسنان ماليو -4

أكد الدكتور كمال عكاشة نائب رئٌس جامعة طنطا للدراسات العلٌا والبحوث على تطبٌق 
حة وسالمة الطالب ، جاء ذلك خالل جولته لتفقد سٌر االجراءات االحترازٌة حفاظاً على ص

أعمال امتحانات الدراسات العلٌا بكلٌة طب االسنان التً رافقه خاللها الدكتوره عبٌر دراج عمٌد 
  الكلٌة والتً تأتً فً إطار المتابعة المستمرة المتحانات الدراسات العلٌا بكلٌات الجامعة.

انضباط سٌر االمتحانات باللجان، مشددا على ضرورة  واطمأن نائب رئٌس جامعة طنطا على
االلتزام بكافة االجراءات الوقائٌة من ارتداء الماسكات الطبٌة، والتعقٌم المستمر لقاعات ولجان 

االمتحانات، وااللتزام بمسافات التباعد اآلمن بٌن الطالب للحفاظ على سالمة المشاركٌن فً 
 االصابة بفٌروس كورونا.اعمال االمتحانات من التعرض لخطر 

وأضافت األستاذة عبٌر دراج القائم بعمل عمٌد الكلٌة أن الكلٌة استعدت الستقبال طالب الدراسات 

العلٌا بإجراءات احترازٌة مشددة منذ وصول الطالب للكلٌة ثم لجنته حتى مغادرتها، مضٌفًة أنه 

الب لحفظ المسافات اآلمنة بٌنهم، تم تجهٌزها بكواشف الحرارة، والالفتات التً ٌلتزم بها الط

 .ععالوًة على إقامة غرف عزل فً حال االشتباه فً أي حالة حرًصا على سالمة الجمٌ

  .طالب بالدبلومات 91طالباً مقٌدٌن بالماجستٌر جزء أول، و 91وتابعت أن إجمالً عدد الطالب 



 

التصوير الطبي في جائحة كورونا ... الدروس والتحديات " المؤتمر االفتراضي الرابع " -5
 أغسطس الجاري 02بجامعة طنطا 

تخصص فً التصوٌر الطبً بعنوان تنظم جامعة طنطا المؤتمر االفتراضً الدولً الرابع الم
أغسطس الجاري، ٌشارك  02ٌعقد “"التصوٌر الطبً فً جائحة كورونا ... الدروس والتحدٌات 

بالمؤتمر عدد كبٌر من العلماء األجانب والمصرٌٌن والعرب لتبادل الخبرات فً أحدث وسائل 
ة بمختلف أنحاء التشخٌص باألشعة لفٌروس كورونا وتطور ظهور أعراض كورونا خارج الرئ

 الجسم.

ومن جانبه أكد األستاذ الدكتور مجدي سبع رئٌس جامعة طنطا أن المؤتمر ٌعد فرصة جٌدة 
لمشاركة الباحثٌن والدارسٌن حول العالم للتعرف على طرق الفحص المستخدمة الكتشاف 

وٌر االصابة بفٌروس كورونا المستجد ومدى دقتها، عالوًة على التحدٌات التً واجهت التص
الطبً لمرضى فٌروس كورونا خالل الفترة الماضٌة ورصد تأثٌرات التطورات التكنولوجٌة 

  المختلفة ودورها فً دقة التشخٌص.

وأضاف األستاذ الدكتور كمال عكاشة نائب رئٌس جامعة طنطا لشئون الدراسات العلٌا والبحوث 
التصوٌر الطبً حول أن المؤتمر ٌهدف فً األساس الى عرض أحدث التطورات فً مجال 

العالم، مما قد ٌساعد المستشفٌات فً كشف الفٌروس وعزل المرض لمنع انتشار العدوى بشكل 
أكبر عالوًة على دراسة األعراض الغٌر التقلٌدٌة األخرى التً تظهر خارج الرئة وإمكانٌة 

  اكتشافها مبكراً عن طرٌق التصوٌر الطبً مما ٌسهم فً رفع نسب الشفاء.

األستاذ الدكتور أحمد غنٌم عمٌد كلٌة الطب ونائب رئٌس المؤتمر أن هذا المؤتمر ٌعقد وأضاف 
 -بالتعاون مع الجمعٌة األوربٌة لألشعة واألكادٌمٌة ألمرٌكٌة لتعلٌم األشعة عبر اإلنترنت 



ACORE  والجمعٌة األفرٌقٌة لألشعة والجمعٌة العربٌة لألشعة وأٌضاً الجمعٌة المصرٌة
 ٌعد المؤتمر منصة علمٌة دولٌة لتبادل الخبرات العلمٌة والطبٌة بٌن المشاركٌن. لألشعة، حٌث

وفى سٌاق متصل أكد األستاذ الدكتور حسام زٌتون مقرر المؤتمر أن العمل ٌجرى على قدم 
وساق من اللجنة المنظمة للمؤتمر ألنهاء كافة االستعدادات، مشٌراً الى جاهزٌة الموقع الرسمً 

 .ٌل الباحثٌن والدرسٌن حول العالم لحضور المؤتمر الذي ٌعقد افتراضٌاً للمؤتمر لتسج

  لٌنك موقع المؤتمر

 

 

متابعة سير أعمال امتحانات الدراسات العليا.. جولة تفقدية لنائب رئيس جامعة طنطا بكلية  -6
 الطب

أجرى الدكتور كمال عكاشة، نائب رئٌس جامعة طنطا لشئون الدراسات العلٌا والبحوث، ظهر 
الٌوم، جولة تفقدٌة بكلٌة الطب، لمتابعة سٌر أعمال امتحانات الدراسات العلٌا بالكلٌة، واالطمئنان 

ة على تطبٌق كافة االجراءات االحترازٌة والوقائٌة لمواجهة فٌروس كورونا حرصاً على سالم
الطالب، رافقه خاللها الدكتور أحمد غنٌم عمٌد كلٌة الطب، والدكتور عمرو زعٌر وكٌل كلٌة 

 الطب للدراسات العلٌا والبحوث.

http://covid-19-imaging.tanta.edu.eg/index.php


وخالل الجولة، تفقد الدكتور كمال عكاشة، بوابات دخول وخروج الطالب للتأكد من تحقٌق مبدأ 
ات االحترازٌة، وتطبٌق المسافة األمنة التباعد االجتماعً، مؤكدا على اتخاذ الكلٌة لكافة اإلجراء

بٌن الطالب فً لجان االمتحان، وعدم تكدس الطالب أثناء الدخول والخروج، مع مع إجراء تعقٌم 
 شامل للقاعات والممرات وكافة مداخل ومخارج مرور الطالب.

 

ريادة األعمال ودورها في دعم االبتكار" ندوة مركز المشروعات واالبتكارات ونقل  "
 التكنولوجيا السبت المقبل

ٌعلن األستاذ الدكتور كمال عكاشة نائب رئٌس جامعة طنطا لشئون الدراسات العلٌا والبحوث  

" رٌادة األعمال  onlineةلتكنولوجٌا لندوعن عقد مركز المشروعات واالبتكارات ونقل ا

دعم االبتكار"، تعقد الندوة تحت رعاٌة األستاذ الدكتور مجدى سبع رئٌس جامعة  ودورها فً

طنطا، واألستاذ الدكتور مصطفى الشٌخ مدٌر مركز تطوٌر األداء الجامعً، وذلك ٌوم السبت 

 فً تمام الساعة الثامنة مساءاً. 0202أغسطس  95الموافق 

أضاف األستاذ الدكتور عبد الفتاح زلط مدٌر مركز المشروعات واالبتكارات ونقل التكنولوجٌا أن 

الندوة ستعقد أونالٌن ٌحاضر بها األستاذ الدكتور رمضان معن مدٌر مكتب نقل وتسوٌق 

التكنولوجٌا، وٌمكن للجمٌع المشاركة وحضر الندوة من خالل التسجٌل باللٌنك التالى فً موعد 

 .0202 أغسطس 93اه الخمٌس أقص

  لٌنك التسجٌل 

https://nelc.webex.com/nelc/j.php?RGID=rd39501c8a7f240f1671c3c6c7888186b


 

 



من خالل مركز المشروعات واالبتكارات ونقل التكنولوجيا "مستقبلنا رقمي" مبادرة تنمية 
 مهارات شباب مصر

أعلن األستاذ الدكتور كمال عكاشة نائب رئٌس الجامعة لشئون الدرسات العلٌا والبحوث بأن 

العمالقة وزارة االتصاالت ممثلة فً هٌئة تنمٌة صناعة تكنولوچٌا المعلومات ترعى المبادرة 

"مستقبلنا رقمً" لتنمٌة مهارات شباب مصر فً هذا القطاع الهام والواعد عن طرٌق التدرٌب 

عن بعد فً ثالثة محاور رئٌسٌة وهى "التسوٌق الرقمً، والبٌانات، وتطوٌر البرامج على الشبكة 

 .العنكبوتٌة"

ارات بأن الهدف من وأوضح األستاذ الدكتور عبدالفتاح زلط مدٌر مركز المشروعات واألبتك 

هذه المبادرة هو تدرٌب أالف الشباب من الجامعات وخرٌجٌها فً جمٌع أنحاء البالد وتأهٌلهم 

(. والتدرٌب على كٌفٌة التعامل مع  free lancers)لتصدٌر الخدمات كمهنٌٌن مستقلٌن 

منصات فرص العمل المتخصصة ولخلق فرص عمل واعدة لهم فً األسواق العالمٌة وهذه 

 .لمبادرة مدفوعة التكالٌف من الوزراة التاحة الفرصة لشبابناا

ومن جانبه أكد األستاذ الدكتور كمال عكاشة على أهمٌة هذة المباردة ودعا الشباب، وخرٌجى 

جامعة طنطا على استثمار هذه الفرصة وسرعة التسجٌل و العمل الجدي لصنع مستقبل أفضل 

 .لهم

 لرابط التسجٌ

www.egFWD.com 

 

http://www.egfwd.com/
http://www.egfwd.com/


اليوم.. جولة تفقدية لنائب رئيس جامعة طنطا المتحانات الدراسات العليا بـ "كلية التربية 
 "النوعية

الدراسات العلٌا والبحوث، الٌوم تفقد الدكتور كمال عكاشة، نائب رئٌس جامعة طنطا لشئون 

السبت، سٌر أعمال امتحانات الدراسات العلٌا بكلٌة التربٌة النوعٌة، مشًٌدا بالتزام الكلٌة بتطبٌق 

االجراءات االحترازٌة والحفاظ على سالمة الطالب، وانتظام االمتحانات وعدم وجود معوقات، 

 ائنا الطالب والطالبات بفٌروس كورونا.مشًٌرا إلى أنه لم ٌتم تسجٌل أى حاالت إصابة البن

وأكد الدكتور كمال عكاشه، خالل لقائه بالدكتور حمدي شعبان عمٌد كلٌة التربٌة النوعٌة، 

والدكتورة رانٌا اإلمام وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌا والبحوث، على ضرورة استحداث 

فً كافة التخصصات المختلفة، بحٌث تواكب  -خاصة ومهنٌة  -الكلٌة لبرامج فً الدراسات العلٌا 

ً جامعة طنطا للتحول إلى جامعة ذكٌة من جامعات الجٌل الرابع، وذلك فً حضور الدكتورة سع

نجالء الحلبً وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب والدكتور أكرم نمٌر وكٌل الكلٌة لشئون خدمة 

 المجتمع وتنمٌة البٌئة، والدكتورة علٌاء رمضان رئٌس قسم اإلعالم التربوي.

جامعة طنطا، خالل جولته علً استمرارٌة الكلٌة بتطبٌق كافة اإلجراءات وشدد نائب رئٌس 

سبتمبر المقبل، والتً تتمثل فً عدم تزاحم الطالب  90االحترازٌة خالل فترة االمتحانات حتً 

عند اماكن وبوابات الدخول والخروج، وقٌاس درجات الحرارة عند دخول الكلٌة وارتداء 

موعد االمتحان بساعة واحدة على األقل، وتعقٌم أماكن تواجد  الكمامة، وتواجد الطالب قبل

الطالب ولجان االمتحان، وعدم تبادل األدوات بٌن الطالب، ومغادرة الطالب للحرم الجامعً 

فور االنتهاء من االمتحان وال ٌسمح بأي تجمعات، والحافظ على المسافة األمنة بٌن الطالب 

 .متر 0داخل اللجان بحٌث ال تقل عن 

 



 غدا السبت.. بدء امتحانات الدراسات العليا بجامعة طنطا

أعلن الدكتور كمال عكاشة، نائب رئٌس جامعة طنطا لشئون الدراسات العلٌا والبحوث، عن بدء 
والتربٌة النوعٌة وسط إجراءات احترازٌة  امتحانات الدراسات العلٌا غد "السبت" بكلٌتً الطب

 .مشددة

وأكد د. عكاشة، على ضرورة التزام الطالب بالجداول المعتمدة المعلنة على المواقع الرسمٌة 
لكلٌات الجامعة، مشدًدا على جمٌع الطالب والسادة أعضاء هٌئة التدرٌس والقائمٌن على 

تزام بكافة اإلجراءات االحترازٌة، التالٌة: تواجد امتحانات الدراسات العلٌا بالجامعة، ضرورة االل
الطالب قبل موعد االمتحان بساعة واحدة على األقل، وقٌاس درجات الحرارة عند الدخول 

وارتداء الكمامة وتعقٌم أماكن تواجد الطالب ولجان االمتحان، والحافظ على المسافة األمنة بٌن 
وعدم تبادل األدوات بٌن الطالب، ومغادرة  متر، 0الطالب داخل اللجان بحٌث ال تقل عن 

 .الطالب للحرم الجامعً فور االنتهاء من االمتحان وال ٌسمح بأي تجمعات

 
 

 

 

 

 

 


