نشرة شهر يونيو 2021
 -1نائبا رئيس جامعة طنطا يتفقدان لجان امتحانات نهاية العام الدراسي
تفقد الدكتورالرفاعي مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم
والطالب ،والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا
والبحوث ،سير لجان امتحانات نهاية العام “ الفصل الدراسي الثانى” بكليات
الصيدلة والتمريض والعلوم والهندسة والتربية الرياضية واآلداب.
جاء ذلك بحضور الدكتورة نهلة العشماوي عميد كلية الصيدلة ،والدكتورة
عفاف بصل عميد كلية التمريض ،والدكتور طارق مصطفى عميد كلية
العلوم ،والدكتور محمد حسين القائم بأعمال عميد كلية الهندسة ،والدكتور
عالء حلويش عميد كلية التربية الرياضية ،والدكتور ممدوح المصري عميد
كلية اآلداب .وذلك بمشاركة وكالء الكليات لشؤون التعليم والطالب.
أفاد الدكتور الرفاعي مبارك ،أنه لم يتم رصد أية مشكلة داخل لجان االمتحانات في على مستوى الكليات التي يجري فيها االمتحانات،
مؤكدا ً حرص إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمود ذكي علي تذليل كل العقبات التي تواجه الطالب ومتابعة سير أعمال االمتحانات
بصفة مستمرة والعمل على توفير بيئة آمنة ألداء االمتحانات.
وأشار الدكتور كمال عكاشة ،رئيس اللجنة العليا لإلجراءات االحترازية بالجامعة ،أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا بين
طالب الجامعة أو المراقبين ،مؤكدا على توفير كافة التدابير الوقائية واالحترازية للحفاظ على سالمة صحة وسالمة الطالب وأعضاء
هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.
وأضاف أن عملية تعقيم وتطهير اللجان مستمرة علي مدار اليوم  ،وكذلك استعداد األطقم الطبية بالكليات وتزويدها بأدوات اإلسعافات
األولية ،مشددا علي على ارتداء الكمامة ومراعاة التباعد االجتماعي داخل اللجان.

 -2دعم المشاريع البحثية واالنتاجية بـ«كلية العلوم»
أشار الدكتور كمال عكاشة ،نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث،
نائب رئيس الجامعة ،إلي أن الخطة اإلستراتيجية للبحث العلمي بالجامعة
تهدف إلي تطوير ودعم المشاريع البحثيه لتنفيذ رؤية الجامعة وأهدافها لتعزيز
قدرتها التنافسية في سوق التعليم المحلي واإلقليمي والعالمي.
جاء ذلك خالل لقائه بأصحاب المشاريع البحثية واالنتاجية بكلية العلوم ،عقب
جولته التفقدية اليوم لمتابعة حسن سير وانتظام سير االمتحانات العمل داخل
الكلية ،والتي رافقه خاللها الدكتور طارق مصطفي عميد الكلية.
أكد نائب رئيس الجامعة على دعم قطاع الدراسات العليا والبحوث لكافة
المشاريع البحثية واالنتاجية التى تتم داخل الجامعة ،مشيرا إلي أنه تمت
الموافقة علي عدد من المشاريع البحثية المقدمة من أعضاء هيئة التدريس بكلية
العلوم فى عدد من التخصصات العلمية.
أوضح الدكتور طارق مصطفى عميد كلية العلوم بجامعة طنطا  ،أن المشاريع التي تمت الموافقة عليها شملت  :المشروع المقدم من
الدكتورة سماح عبد القادر الدبيكي ،والخاص بعزل وتعريف وحفظ العزالت الميكروبية المختلفة واتاحتها للتسويق بأسعار مناسبة لجميع
المراكز البحثية والجامعات المصرية ،ومشروع الدكتور محمد عبد الواحد ،والخاص بعمل قطاعات دقيقة في الصخور في مجال البحوث
الجيولوجية والخاصة بعلوم المعادن  ،البترول والرسويات حيث أن هناك نقص في مثل هذه المادة العلمية والخاصة بالعملية التدريسية
ويتم إستيرادها من الخارج ،ومشروع الدكتورة عبير علم الدين ،والخاص بإنتاج بعض األنواع من األسماك التي يمكن تسويقها من خالل
وحدة ا لتسويق بالكلية ،ومشروع الدكتور محمد العيسوى ،والذي يهتم بمجال التسويق بما يحقق دخل للكلية ،ومشروع الدكتور عبد
الباسط شكر ،والخاص بانتاج أنواع مختلفة من المنظفات الصناعية التي يمكن تسويقها من خالل وحدة التسويق بالكلية ،وتنفيذ ورش
عمل تدريبية إلنتاج هذه المنظفات.

 -3جامعة طنطا تساهم فى تكاليف النشر الدولى فى المجالت العلمية
وافق مجلس جامعة طنطا فى جلسته األخيرة برئاسة الدكتور محمود ذكى
رئيس الجامعة  ،على المساهمة فى تكاليف نشر البحوث فى المجالت
العلمية ذات معامل التأثير ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
بالجامعة.
أكد الدكتور محمود ذكى ،مواصلة جهود الجامعة فى اتخاذ العديد من
الخطوات واإلجراءات المهمة للنهوض بمنظومة البحث العلمي والنشر
الدولي ودعمها واالرتقاء بها ،بهدف تحسين التصنيف الدولي والوصول إلى
العالمية ،وإثراء البحوث التطبيقية التي تسهم في دعم خطط الدولة نحو
التنمية المستدامة ودعم المشروعات القومية.
أشار الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ،أن الجامعة ستساهم فى تكاليف نشر االبحاث العلمية الصادرة
من الجامعة بحد أقصى  5آالف جنية مصرى للنشر فى مجالت  Q1و  ،Q2و  3آالف جنية مصرى للنشر فى
مجالت  Q3و ،Q4على أن تكون فاتورة دفع تكاليف نشر البحث باسم الباحث المنشور باسمه البحث الذى ينتمى لجامعة طنطا.

 -4انتظام سير امتحانات الدراسات العليا بـ «كلية الطب» وسط اجراءات احترازية مشددة
تابع الدكتور محمود ذكى ،رئيس جامعة طنطا اليوم ،انتظام سير امتحانات
الدراسات العليا بمرحلة الدبلوم والماجستير بكليات لجامعة ،والتى تجرى
وسط اجراءات احترازية ووقائية مشددة .
في هذا السياق ،تفقد الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات
العليا والبحوث ،لجان االمتحانات فى الفترة الصباحية ،برفقة الدكتور أحمد
غنيم عميد كلية الطب ،والدكتورة انجى عبد الوهاب وكيل الكلية للدراسات
العليا ،والدكتور وليد سامى وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ،والدكتورة
سحر هزاع وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
أوضح نائب رئيس الجامعة ،ورئيس اللجنة االحترازية العليا بالجامعة ،أن
أجمالى عدد الطالب الذين أدوا امتحانات اليوم بلغ  120طالب وطالبة
مقسمين على  13لجنة.
وأضاف أن جميع أعمال االمتحانات لم تشهد أى مشكالت ،مؤكدا ً على ضرورة اتباع جميع اإلجراءات االحترازية والوقائية ،من إرتداء
الكمامات ومتابعة قياس درجات الحرارة لضمان سالمة وصحة الطالب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.
وأكد الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ،استمرار تطبيق كافة اإلجراءات االحترازية والوقائية ،من أعمال التعقيم والتطهير لكافة
اللجان والمبانى بشكل يومي ،واالهتمام بمراعاه التباعد االجتماعى حفاظا على صحة وسالمة الطالب.
وأفادت الدكتورة انجى عبد الوهاب ،أن امتحانات اليوم أجريت فى تخصصات األشعة التشخيصية ،والنساء والتوليد ،وطب المخ
واألعصاب ،وطب وجراحة العيون ،وعالج األورام ،وجراحة القلب والصدر ،والتخاطب ،والجلدية والتناسلية.

 -5وسط إجراءات احترازية مشددة  ..بدء امتحانات طالب الدراسات العليا بـ «كلية التجارة»
حرص الدكتور محمود ذكى ،رئيس جامعة طنطا ،على متابعة سير أعمال
امتحانات طالب الدراسات العليا بكلية التجارة والتي انطلقت مساء اليوم.
وقال رئيس جامعة طنطا ،إن  1500طالبًا وطالبة من طالب الدراسات العليا
بالكلية أدوا االمتحانات وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة للحد من انتشار
فيروس كورونا.
فى السياق ذاته ،أشار الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا
والبحوث ،أن جميع أعمال االمتحانات داخل كلية التجارة تمت بشكل سليم ،ولم يتم
رصد أى مشكالت خاللها.
جاء ذلك خالل متابعته للجان االمتحانات بالكلية ،والتى رافقه خاللها الدكتور
هانى الشامى عميد الكلية ،والدكتور هانى الجرف وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ،والدكتور أحمد أبو موسي وكيل الكلية لشئون
ال تعليم والطالب ،والدكتور هشام االبيارى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وأضاف نائب رئيس الجامعة ورئيس اللجنة العليا لإلجراءات االحترازية ،أنه تم التنبية على جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين
وأفراد األمن اإلدارى ،بضرورة منع التجمعات ،للحفاظ على صحة وسالمة جميع المشاركين في أعمال االمتحانات ،والتشديد على
تطبيق كافة اإلجراءات االحترازية والوقائية ،ومواجهة حاالت الغش بعزم وحسم.
وأفاد الدكتور هانى الشامى عميد كلية التجارة ،أن إجمالى عدد الطالب الذين أدوا االمتحانات اليوم بلغ  1500طالبًا وطالبة ،مقسمين
على  114لجنة فى مراحل الدبلوم والماجستير والدكتوراه األكاديمى ،والدبلوم والماجستير والدكتوراه المهنى ،بعدد من التخصصات
منها المحاسبة ،وإدارة األعمال ،ونظم المعلومات ،واالقتصاد واإلحصاء .

 -6نائب رئيس جامعة طنطا يهنئ الدكتور نادر المليجي البتكاره آلية جديدة في
جراحات التجميل
يتقدم األستاذ الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا بخالص التهنئة للدكتور
نادر المليجي األستاذ المتفرغ بقسم جراحة التجميل ،البتكاره آلية جراحية سميت
باسمه وقررت مجلة "جراحة التجميل األوروبية" تسمية البحث باسمه ألحداثه تغيرات
جوهرية فى أساليب عالج التجاعيد.
وأشار سيادته الى أن ذلك يمثل فخرا كبيرا واعتزازا بعلماء جامعة طنطا  ،ويؤكد
كفاءة الباحث وقدرته وكفاءته العلمية والعملية ذات المستوى الرفيع ،مطالبا ً جميع
باحثي وأعضاء هيئة التدريس الجامعة بأن يحذو حذوه لتطوير البحث العلمي وتعزيز
قدرة الجامعة التنافسية بين مثيلتها من الجامعات .
جدير بالذكر أن البحث استند على اكتشاف طبقة رقيقة فوق العضلة يخرج منها خيوط تسبب التجاعيد ،وبقطع تلك الخيوط تختفي
التجاعيد ،بعد أن كان االعتقاد السائد أن كسرات وتجاعيد الجبهة سببها العضلة األمامية للوجه وكان العالج السائد شلل العضالت
باستخدام البوتكس أو عمليات تجميل الوجه وجراحات فى منتهى الصعوبة.

