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 الدراسات العليا 

: القيد والتسجيل  
ً
 أوال

 

، وبما  • املعتمدة  الساعات  لنظام  العليا وذلك وفقا  الدراسات  الكليات بقطاع  تم تعديل بعض لوائح 

  – كلية العلوم    –كلية التربية    –كلية التمريض    –ألساليب العلمية ) كلية طب األسنان  ايساير أحدث  

    (.كلية التربية الرياضية

 تم أقرار وتفعيل البرامج املهنية الخاصة كالتالي :  •

  169بكلية العلوم وعددهم  –برنامج دبلوم الكيمياء الحيوية التحليلية  -

 0 28بكلية العلوم وعددهم  –برنامج الدبلوم املنهى فى امليكروبيولوجى  -

 0 10وعددهم البرنامج املنهي للمساحة والتعدين بيني كلية العلوم / كلية اآلداب  -

 0 185دى وعددهم  –برنامج منهي لدكتور الصيدلة فارم  -

 42بكلية الصيدلة وعدد  –برنامج الدبلوم املنهى فى الكيمياء الحيوية والتحليل اإلكلينيكى   -

 241برنامج الدبلوم املنهي في التغذية العالجية بكلية الصيدلة  -

 37لصيدلة برنامج الدبلوم املنهي في اليقظة الدوائية بكلية ا -

 43برنامج بكلية الصيدلة  -

  87برنامج املنهي في مكافحة عدوي املستشفيات بكلية الطب وعددهم  -

 30برنامج املنهي في طب الجنين قسم التوليد وإمراض النساء+ بكلية الطب وعددهم  -

 0 144للدكتوراه  388برنامج الدراسات العليا املهنية بكلية التجارة للماجستير وعددهم  -

 ري استحداث وتفعيل برامج مهنية جديدة وجا -

دكتوراه " والقائمين    –ماجستير    –تم وضع ضوابط العتماد الخطط الدراسية للدراسات العليا " دبلوم   •

والئحته   الجامعات  تنظيم  قانون  مع  يتفق  بما  الخارج  من  املنتدبين  أو  الكليات  داخل  من  بالتدريس 

   0لذلك  التنفيذية ومع القواعد والقرارات املنظمة

 2019/2020  2020/2021 

 دكتوراه  ماجستير  دبلوم دكتوراه ماجستير  دبلوم   

 600 1166  450 978 - التسجيالت  

 612 1457 8300 310 664 3768 املنح  



 

 

                                                                                  2021/2022إنجازات قطاع الدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافية     

 

 

5 

عدد   • تسجيل  العتماد  ضوابط  وضع  عدد    1166تم  للماجستير،  لدرجة  لدرجة    600طالب  طالب 

املقرر   النصاب  متضمنة  والبحوث  العليا  الدراسات  مجلس  على  للعرض  املذكرات  وإعداد  للدكتوراه 

والقرار  القوانين  مع  يتفق  بما  الخارج  من  أو  الداخل  من  سواء  التدريس  هيئة  ألعضاء  ات  لإلشراف 

 ( من قانون تنظيم الجامعات   178، 177،  168وذلك وطبقا للمواد ) املنظمة لذلك 

دكتوراه( بتقديم افادة من وحدة البوابة الرقمية    –ت العليات )ماجستير   وتم الزام جميع طالب الدراسا •

 (IT او مكتبة الكلية بان الرسالة غير مسجلة ولم يسبق مناقشتها واجازتها ضمانا لعدم تكرار موضوعات )

 الرسائل  

   .دكتوراه(  -ماجستير    –)دبلوم  تم تفعيل البريد االلكتروني لطالب الدراسات العليا •

ضرورة عرض البروتوكوالت التي يشرف عليها اعضاء هيئة التدريس من كلية الطب علي  تم التأكيد علي  •

  0لجنة اخالقيات البحث العلمي عند وجود مرض ي او عينات بشرية 

 ضرورة اخذ الطالب لدوره التحول الرقمي   ىتم التأكيد عل •

الحكم واملناقشة لعدد   • امل  975تم مراجعة واعتماد تشكيل لجان  ،  طالب لدرجة  طالب   425اجستير 

القرابة   ودرجات  الصالحية  تقارير  ومراجعة  املقررة  القانونية  املدد  استيفاء  بعد  الدكتوراه   لدرجة 

الجامعة   كليات  لكافة  العليا  الدراسات  ولجان  العلمية  واألقسام  الكليات  مجالس  افقات  وذلك ومو

  0لقانون تنظيم الجامعات   ( من الالئحة التنظيمية107 -106 -105 -104 -103طبقا للمواد ) 

طالب لدبلوم الدراسات العليا  وعدد    8300تم مراجعة واعتماد منح طالب الدراسات العليا وعددهم )  •

عدد    1457  ، للماجستير  للمنح    612طالب  املطلوبة  املستندات  كافة  استيفاء  بعد  للدكتوراه  طالب 

يف بما  الكليات  افاة  ومو الجامعة  مجلس  أمانة  مع  املنح  بالتنسيق  على  الجامعة  مجلس  افقة  مو يد 

افاة اإلدارة العامة للدراسات العليا بالجامعة بمشروع قرارات املنح وكشوف تحرير الدرجة    0تمهيدا ملو

تم مراجعة واعتماد كافة نتائج دبلومات الدراسات العليا لكافة الكليات ومراجعة التمهيدي ماجستير   •

 ( وعددهم  لدبلوم  8800ودكتوراه  طالب  العليا(  و  1557  – الدراسات  للماجستير  لدرجة   712طالب 

   .طالب لدرجة الدكتوراه

تم مراجعة واعتماد كافة املوضوعات املتعلقة بتعديل عناوين الرسائل وتعديل لجان اإلشراف ومراجعة   •

 0طالب 284تخصصات املشرفين من الداخل أو من الخارج وعددهم 

علقة بإجراءات املقاصة وفرض مواد دراسية أو اإلعفاء منها  تم مراجعة واعتماد كافة املوضوعات املت •

 0طالب 20واستصدار القرارات الخاصة بذلك من السلطات املختصة بالجامعة وعددهم 
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تم مراجعة واعتماد كافة املوضوعات املتعلقة باعتماد التقارير الدراسية السنوية وحاالت مد فترة القيد   •

 1137األعذار املرضية وأعذار العمل وحاالت الضرورة وعددهم  طالب و   611وإيقاف القيد وعددهم  

 .طالب

وشطبهم  • الطالب  بفصل  املتعلقة  املوضوعات  كافة  واعتماد  مراجعة  الرسوب   تم  مرات    الستنفاد 

املشرفين وعددهم السادة  تقارير  بناء على  أو  للتسجيل  املقررة  القانونية  املدد    1047والستيفاء 

 .طالب

واعتماد املوضوعات املتعلقة بتشكيل لجان املمتحنين واملصححين لالمتحانات التحريرية  تم مراجعة   •

 0والشفهية ولجان الكنترول وأعمال االمتحانات 

افدين ثانًيا:    الو

افقة النهائية على قيد الطالب بمرحلة الدراسات العليا " دبلوم   •   –ماجستير    – تم مراجعة واعتماد املو

ات الطالب بكل دقة وكذا املعادالت العلمية للشهادات للطالب الحاصلين عليها  دكتوراه " ومراجعة ملف

العربية   مصر  جمهورية  خارج  املبدئي    –من  القيد  بمواعيد  الكليات  كافة  افاة  مو تم  أن  بعد  وذلك 

 واملستندات واإلجراءات املطلوبة للقيد  

افقات النهائية على القيد أو   • التسجيل بمرحلة الدراسات العليا بعد استيفاء  تم مراجعة واعتماد املو

 0املطلوب وسداد الرسوم الدراسية املقررة ورسوم الخدمات الطبية 

افدين املقيدين دبلوم )   • طالب للماجستير    21( واملسجلين لعدد  6تم مراجعة واعتماد حاالت الطالب الو

أنهم كما هو متبع في حاالت املصريين  طالب للدكتوراه واتخاذ كافة اإلجراءات القانونية في ش  9، عدد  

 0املقيدين بهذه املراحل 

افاة الكليات بكل   • افدين بالقاهرة ومو افدين من خالل اإلدارة العامة للو تم متابعة أعمال الطالب الو

مايرد للجامعة من تعليمات أو قرارات تخص القيد أو التسجيل أو الرسوم الدراسية واملصروفات املقررة  

   0د اإلعفاء أو تخفيض الرسوم وفقا للقرارات الوزارية املتعلقة بهذا الشأن وكذلك قواع

مدد   • ومراجعة  ومتابعة  )اإليدز(  الطبي  بالفحص  يتعلق  ما  بكل  افدين  الو الطالب  أعمال  متابعة  تم 

افدين     0اإلقامة املقررة داخل أرض الوطن وكذا متابعة ومراجعة تنفيذ القرارات املنظمة للطالب الو

 0( طالب درجة الدكتوراه 37( طالب درجة املاجستير وعدد ) 22نح عدد ) تم م •
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ا: الخريجين  
ً
 ثالث

تم مراجعة واعتماد القرارات الوزارية وكشوف تحرير الدرجة الخاصة بمرحلة الدراسات العليا ) دبلوم   •

 0طالب 8000دكتوراه ( لعدد  –ماجستير  –

دكتوراه "تمهيدا لتوثيقها بالخارجية املصرية    –اجستير  م  –تم بصورة يومية اعتماد الشهادات " دبلوم   •

 شهادة 3020والسفارات األخرى وعددهم 

تم مراجعة صحة بيانات الشهادات التي ترد من الدول العربية واألجنبية والتأكد من صحتها من خالل    •

 0شهادة  599السجالت املحفوظة باإلدارة وعددهم 

 قررة العتماد الشهادات وسداد الرسوم بخزينة الجامعة  تم اتخاذ إجراءات سداد الرسوم امل •

 0تم اتخاذ إجراءات مخاطبة إدارة التحريرات بكشوف تحرير الدرجة الستخراج الشهادة األصلية  •

دبلوم   •  ( الخريجين  بملفات  اإلحتفاظ  إجراءات  اتخاذ  نسخ    –ماجستير    –تم  إلى  باإلضافة   ) دكتوراه 

  0 الرسائل واإلسطوانات الخاصة بها

شهادات   • إلستخراج  تمهيدا  املعتمدة  الدرجة  تحرير  وكشوف  الوزارية  بالقرارات  الكليات  مخاطبة  تم 

 0الطالب وذلك بعد مراجعة قرارات املنح من مجلس الجامعة 

 رابًعا: تدريب املعيدين واملوضوعات العامة 

 450ين املساعدين وعددهم  تم اتخاذ إجراءات واعتماد دورات إعداد املعلم الجامعي للمعيدين واملدرس •

 عضو هيئة تدريس وإخطار الكليات بها واعتماد نتائجها  

للطالب وعددهم   • اللغة املعتمدة  اتخاذ إجراءات واعتماد دورات  التي عقدت    800تم  طالب وطالبة و 

 دكتوراه(     – ماجستير  –بمركز الدراسات الدولية للتعليم عن بعد )دبلوم 

 خامًسا: دورات الحاسب اآللي واإلنترنت  

ال • الحاسب  دورات  انعقاد  أماكن  بتحديد  الخاصة  اإلجراءات  كافة  اتخاذ  الرسوم    ي لآتم  وسداد 

على   والحصول  دوراتهم  وانعقاد  املرشحين  الطالب  بأسماء  الكليات  ومخاطبة  لها  املقررة  الدراسية 

 0طالب وطالبة  2540الشهادات الخاصة بهؤالء الطالب وعدهم 

 0واإلنترنت ومتابعة تنفيذها   يلآتم اللجنة العليا للحاسب مخاطبة الكليات بمحاضر ال •
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 النواحي املالية    

تم مخاطبة الكليات بالقواعد والنواحي املالية الخاصة برسوم الدراسة أو إيقاف القيد وكذلك القواعد   •

   0املالية الخاصة باألعذار املرضية ورسوم الخدمات الطبية 

العالي   • التعليم  وزارة  من  ترد  والتي  وقواعدها  املالية  بالنواحي  والخاصة  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  تم 

  0اطبة الكليات بذلكوالقيام بمخ

   .تم اتخاذ اإلجراءات الخاصة بالرسوم الخاصة بدورات اللغة والدورات التي تعقد بمركز التعليم املستمر •

ورسوم   • النسخ  ورسوم  املؤمنة  الشهادات  باعتماد  الخاصة  بالرسوم  الخاصة  اإلجراءات  اتخاذ  تم 

   . اإلفادات

     0قتراحها وقرارها ومخاطبة الكليات بذلكالية التي يتم تم اتخاذ اإلجراءات الخاصة بكافة القواعد املا •

 إدارة العالقات الثقافية 

 الهيكل التنظيمي 

 

 

رئيس الجامعة

نائب رئيس الجامعة للدراسات

العليا والبحوث

اإلدارة العامة 

ةللعالقات الثقافي

إدارة التبادل 

والنشاط الثقافى

واملؤتمرات

ت إدارة شئون البعثا

واألجازات الدراسية
إدارة العالقات 

العلمية
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بعثة ومهمة    33حصول جامعة طنطا على املركز األول بين الجامعات املصرية حيث حصلت على عدد   •

 املعاونة. للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة   2019/2020علمية من خطة بعثات 

 ظهور جامعة طنطا ألول مرة في تصنيف ليدن الدولي الهولندي ضمن سبع جامعات مصرية   •

 من أعضاء   13، من بينهم  2020من علماء العالم لعام    %2أدرجت جامعة ستانفورد قائمة ألفضل   •
ً
عاملا

 هيئة التدريس بجامعة طنطا

افق مجلس الجامعة بجلسته املنعقدة في   • على إنشاء وحدة متابعة املبعوثين بالجامعة   30/11/2020و

 لقرار املجلس األعلى للجامعات الصادر في 
ً
 . 21/3/2020وذلك طبقا

 جوائز الجامعة  

 بيان عددي بالسادة الحاصلين على جوائز الجامعة:   •

 أفضل أداء مؤسس ي   التميز في االداء الجامعي   التقديرية   التشجيعية   العام  

2019 12 3 3 - 

2020 4 1 1 - 

من أعضاء هيئة التدريس جوائز الدولة التشجيعية والتقديرية وجائزة خليفة التربوية    7حصول عدد   •

 وجائزة إكرام عبد السالم  

 إكرام عبد السالم  خليفة التربوية التقديرية التشجيعية 

4 1 1 1 

  2020من أعضاء هيئة التدريس على جائزة الدولة التشجيعية لعام  4حصول عدد  •

ألعضاء هيئة التدريس    Citationجائزة( " أربعون جائزة " خاصة باإلشارات املرجعية    40استحداث )  •

  15تم منح عدد    -  30/9/2018ألف جنيه بقرار مجلس الجامعة بجلسته املنعقدة في   25وقيمة الجائزة  

أعض في  من  الجامعة  مجلس  بقراري  التدريس  هيثة  حتى    29/9/2019،  15/9/2019اء  واملمتدة 

30/9/2019   

دكتوراه( في الجامعة وهي اثنتا عشرة جائزة بقيمة إجمالية    - إنشاء جائزة باسم أحسن رسالة )ماجستير   •

العليا والبحوث  ألف جنيه في مجاالت العلوم الطبية، األساسية، اإلنسانية بقرار مجلس الدراسات    108

في   املنعقدة  في  15/1/2019بجلسته  الجامعة  مجلس  حتى    23/2/2019.وقرار    28/2/2019واملمتدة 

 جنيه للماجستير   8000جنيه للدكتوراه،  10000وقيمة الجائزة 
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جوائز ألحسن رسالة ماجستير بقرار مجلس الجامعة    6وعدد    -جوائز ألحسن رسالة دكتوراه    6منح عدد   •

  29/6/2019واملمتدة حتى  26/6/2019في 

جوائز ألحسن رسالة ماجستير بقرار مجلس الجامعة    6وعدد    -جوائز ألحسن رسالة دكتوراه    6منح عدد   •

   30/9/2020واملمتد حتى  29/9/2020في 

جائزة لألبحاث املتميزة للمشاركين بأبحاث من جامعة طنطا في املنتدى البيئي الدولي   30تخصيص عدد   •

الجائزة    2020الرابع   في    4000وقيمة  الجامعة  مجلس  بقرار  حتى    26/8/2019جنيه  واملمتدة 

31/8/2019 . 

 بيان جوائز الجامعة التقديرية  

سنة  نوع الجائزة  مجال الجائزة   الكلية  االسم 

 الحصول  

 2021 التقديرية  العلوم االساسية   العلوم  السيد ابراهيم السيد سالم  

 2021 التقديرية  العلوم الطبية  الصيدلة  جمال محمد محمود املغربى  

 2020 التقديرية  العلوم االساسية   العلوم  نهال عاطف صالح الدين  

 2019 التقديرية  العلوم االساسية   العلوم  أحمد إبراهيم أحمد أبو عنبر  

 2019 التقديرية  العلوم الطبية  الصيدلة  أحمد أحمد عبد العزيز  

 2019 التقديرية  العلوم الهندسية   الهندسة   مصطفى محمود عبد النبى دياب  

 

 الحاصلين علي جوائز الدولة التشجيعية و التقديرية   

 

 2015 الرواد  الطب  جراحة العظام    عبد الحى أحمد مشهور مشهور 

 2015 الدولة التشجيعية العلوم  النبات   محمد عبدالصمد الهيتي  

 2016 الدولة التشجيعية العلوم  الكيمياء   محمد رضا عبد هللا بربر  

 2018 الدولة التقديرية العلوم  علم املناعة  محمد لبيب راغب سالم
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 2018 الدولة التشجيعية الهندسة   هندسة القوى امليكانيكيه محمد عبد الجيد احمد ابراهيم 

هندسة القوى و االالت  ضياء الدين عبد الستار علي منصور 

 الكهربية 

 2018 الدولة التشجيعية الهندسة  

 2018 الدولة التشجيعية العلوم  النبات  محمد احمد عبد الفتاح العيسوى 

طب املناطق الحارة  شريف عبد السالم عبد الباقي  

 والحميات  

 2019 الدولة التشجيعية الطب 

 2019 الدولة التشجيعية الصيدلة  الكيمياء الصيدلية   فتوح راشد منصور  

 2019 الدولة التشجيعية العلوم  الكيمياء  وائل عبد القادرعامر 

 2020 التشجيعيةالدولة  الهندسة   اشغال العامة  محمد محمود عبد املجيد السمدوني 
     

 الحاصلين علي جوائز دولية اخري 

 2018 خليفة التربوية  الهندسة   هندسة القوي امليكانيكية   عبد النبي البيومي قابيل  

 2018 اكرام عبد السالم  العلوم  النبات  محمد احمد عبد الفتاح العيسوى 

 جوائز االشارات املرجعية 

 العام  الكلية  القسم  العلمى  الدرجة العلمية االسم 

 2021 العلوم  النبات و امليكرو بيولوجي استاذ مساعد  محمد احمد عبد الفتاح العيسوى 

 2021 العلوم  الكيمياء  استاذ متفرغ محمد جابر ابو العزم 

 2021 العلوم  علم الحيوان استاذ السيد ابراهيم السيد سالم 

 2021 العلوم  الفيزياء  استاذ متفرغ اسامه محمد حميده

 2021 الهندسة   هندسة انشاءات  استاذ ايهاب عبد الفتاح محمد اللبودى 

 2021 الهندسة   هندسة القوى امليكانيكيه استاذ مساعد  محمد عبد الجيد احمد ابراهيم 

 2021 الهندسة   هندسة االنتاج و التصميم امليكانيكي  مدرس عمار حامد عبد السالم الشيخ 
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ضياء الدين عبد الستار علي  

 منصور 

 2021 الهندسة   هندسة القوى و االالت الكهربية  استاذ

 2021 الطب  جراحة مسالك بولية  استاذ اسامة محمد حسن العشرى 

شريف محمد عبد السالم عبد  

 الباقي

 2021 الطب  طب املناطق الحارة و الحميات  استاذ مساعد 

 2021 الطب  انف و اذن و حنجرة  استاذ الشيخ محمد ناصر عبد املغنى 

 2021 الطب  الجراحه العامة  استاذ متفرغ عصام عبد العزيز الحلبي

 2021 الصيدلة  التكنولوجيا الصيدليه استاذ ابتسام احمد عيس ي

 2021 الصيدلة  الصيدلة االكلينيكية مدرس احمد عبد الحكيم الشربيني

طب  عالج الجذور  استاذ متفرغ الحدينيحاتم عبد الحميد 

 االسنان  

2021 

 2019 العلوم  الفيزياء  استاذ احمد عبد العظيم السباعى

 2019 العلوم  الكيمياء  استاذ الرفاعي صبحى قناوى 

 2019 العلوم  علم الحيوان استاذ محمد لبيب سالم

 2019 العلوم  النبات   استاذ مصطفي محمد الشيخ 

 2019 الهندسة   هندسة القوى امليكانيكيه استاذ عبد النبي البيومى قابيل 

 2019 الهندسة   هندسة االلكترونيات و االتصاالت الكهربية استاذ مساعد  اميرة صالح احمد عاشور 

 2019 الهندسة   هندسة القوى و االالت الكهربية  استاذ احمد محمد رفعت متولي عزمى

 2019 الصيدلة  التكنولوجيا الصيدليه استاذ املغربي جمال محمد محمود 

 2019 الصيدلة  العقاقير استاذ متفرغ عبد الرحيم سيد ابراهيم

 2019 الزراعة   النبات الزراعي استاذ  عبد الناصر عبد الغنى الزعويلي

 2019 الطب  جراحة املسالك البولية  استاذ عبد الحميد محمود البهنس ي
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الحميد عبد الرحمن  ايمن عبد 

 النمر 

 2019 الطب  الجراحة العامة  استاذ

 2019 الطب  التخدير و العناية املركزة استاذ ياسر محمد عمرو احمد راغب 

طب  العالج التحفظى استاذ متفرغ علي ابراهيم عبد هللا السيد 

 االسنان  

2019 

 2019بيان بجوائز أحسن رسالة ماجستير و دكتوراه لعام 

 نوع الجائزة  مجال الجائزة   الكلية  القسم  االسم 

 ماجستير  العلوم الطبية الصيدلة التكنولوجيا الصيدلية احمد صالح عبد الحميد 

 ماجستير  العلوم الطبية الصيدلة الكيمياء الحيوية  اسماء علي كامل 

 ماجستير  العلوم االنسانية االداب علم االجتماع  اية فتحي سرحان

 ماجستير  العلوم االنسانية التربية    سارة اسامه محمد صالح

 وفاء سليمان محمد الجوهرى 

 ماجستير  العلوم االساسية   الهندسة   فيزيقا ورياضيات هندسية  محمود عبد الحميد سليمان 

 ماجستير  العلوم االساسية   العلوم  الفيزياء  احمد رياض غازي  

 دكتوراه  العلوم الطبية الصيدلة التكنولوجيا الصيدلية منى فاروق عرفة

 دكتوراه  العلوم الطبية الصيدلة التكنولوجيا الصيدلية امل عبد املنعم عبد هللا سلطان 

 دكتوراه  العلوم االنسانية التربية  مناهج و طرق التدريس  شيماء محمد فهيم يوسف 

 دكتوراه  العلوم االنسانية االداب اللغة العربية  بشير عصام الشوربجي 

 دكتوراه  العلوم االساسية   العلوم  الكيمياء   منى نبيل الفقي

 دكتوراه  العلوم االساسية   العلوم  الفيزياء  فاطمة الزهراء فخرى 
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 2020بيان بجوائز أحسن رسالة ماجستير و دكتوراه لعام 

 نوع الجائزة  مجال الجائزة   الكلية  القسم  االسم 

 ماجستير  العلوم الطبية الصيدلة التكنولوجيا الصيدلية رشا السعيد الشيخ 

 ماجستير  العلوم الطبية الصيدلة الكيمياء الحيوية  ندي نبيل مختار حلمي

 ماجستير  العلوم االنسانية التربية    اسراء الحسيني احمد عيد 

 ماجستير  العلوم االنسانية التربية    علي تسن سيد  عمرو تونى

 ماجستير  العلوم االساسية   الزراعة  االراض ي و املياه  محمود ابو املجد محمد سليم 

 ماجستير  العلوم االساسية   الهندسة  هندسة قوى و اآلت الكهربية اسماعيل عبد العزيز اسماعيل 

 دكتوراه  العلوم الطبية الصيدلة الصيدلية الكيمياء  شيماء محمد سعيد ابو خطوة 

 دكتوراه  العلوم الطبية الصيدلة الكيمياء الحيوية  اميرة اسامه محمد ابراهيم

 دكتوراه  العلوم االنسانية التربية  اصول التربية  فيروز رمضان عبد البارى 

 دكتوراه  العلوم االنسانية االداب   مى اسامه ابراهيم الهطيل 

 دكتوراه  العلوم االساسية   العلوم  الرياضيات  ايمن رمضان عطية الشرقاوى 

 دكتوراه  العلوم االساسية   العلوم  وقاية النبات  عبد العزيز السيد  كشك 

 

 2021بيان بجوائز أحسن رسالة ماجستير و دكتوراه لعام 

 ماجستير   علوم أساسية   العلوم  الكيمياء  إسالم سعيد ابراهيم الزينى  

 ماجستير   علوم أساسية   العلوم  الكيمياء  سمر سامى محمد القفاص

 ماجستير   علوم طبية الصيدلة  كيمياء حيوية   سارة محمد أحمد حموده

 ماجستير   علوم طبية  الصيدلة  كيمياء حيوية    إيمان عبد السميع عمرو 
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 املشروعات البحثية  

تمويل املشروعات البحثية املمولة من صندوق البحوث بقرار مجلس إدارة صندوق البحوث واملعتمد   •

 كالتالي:   30/9/2019واملمتدة حتى  29/9/2019من مجلس الجامعة في 

 التمويل  عدد املشروعات  اسم جهة التمويل 

 جنيه   7304800 12 صندوق البحوث بالجامعة  

 

 مشروعات البحثية املمولة من صندوق البحوث بجامعة طنطا   

 ماجستير   علوم إنسانية   االداب  تاريخ   لينا فاروق زكى الجندى  

 ماجستير  علوم إنسانية   التربية   مناهج وطرق تدريس   سلوى محمود عبد الغنى  

 دكتوراة  علوم أساسية   العلوم  الكيمياء   سالى محمد الشيخ  

 دكتوراة  علوم هندسية  الهندسة   هندسة االلكترونيات   نانس ى أحمد الشاعر 

 دكتوراة   علوم طبية  الطب  جراحة مخ وأعصاب  حسين محمد حمدى  

 دكتوراة   علوم طبية  الصيدلة  ميكروبيولوجيا صيدلية  إنجى عبد السميع االخناوى  

 دكتوراة   علوم إنسانية   التجارة  محاسبة  مصطفى أحمد القاض ى  

 دكتوراة   علوم إنسانية   الحقوق  قانون جنائى   أحمد محمد قاعود  

الباحث   عنوان املشروع م 

 الرئيس ى

نهاية  بداية املشروع وامليزانية الكلية 

 املشروع 

 موقف املشروع 

املستخلصة من الدهون في   تقييم استخدام الخاليا الجزعية  1

 عالج قطع األعصاب الطرفية 

محمد رمضان  

 الشنشورى  

 اعتماد التقرير الخامس  08/12/2021 09/09/2019 633000   الطب

دراسات إستكشاف جيولوجية وجيوفيزيائية متكاملة للخامات    2

، جنوب   املعدنية فى الجزء الشمالى من مثلث حاليب ، شالتين

 الصحراء الشرقية ، مصر 

محمد متولى أبو  

 عنبر 

 إعتماد التقرير السابع 08/12/2021 10/09/2019 63000 العلوم  

األطلس الرقمي ملوارد    معلوماتية الطاقة املتجددة:أنموذج  3

 الطاقة املتجددة في محافظة كفر الشيخ )مصر(

عالء أحمد 

 مسعود  

 مد تسعة أشهر  08/12/2021 11/09/2019 54000 العلوم  

بالضوء  تصميم مواد نانونية معدلة . ذكية مستحثة   4

للتطبيقات كمجسات كيميائية وحيوية كيميائية ومانع للتأكل 

 ومزيالت للملوثات 

طارق عبد  

 املنعم فايد 

 اعتماد التقرير الخامس  08/12/2021 12/09/2019 630000 العلوم  
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 البعثات  

بعثة  ومهمة   50حصول جامعة طنطا على املركز االول بين الجامعات املصرية حيث حصلت على  عدد   •

 للسادة أعضاء هية التدريس والهيئة املعاونة   2019/2020علمية من خطة بعثات 

 ضمن سبع جامعات مصرية    ظهور جامعة طنطا الول مرة فى تصنيف ليدن الدولى الهولندى  •

 من أعضاء  19، من بينهم  2021من علماء العالم لعام    %2جامعة ستانفورد  قائمة ألفضل  أدرجت   •
ً
عاملا

 هيئة التدريس بجامعة طنطا

 الجوائز:  

 ألف جنيه   375من أعضاء هيثة التدريس جائزة االشارات املرجعية بإجمالى مبلغ  15تم منح عدد  •

جوائز  الحسن رسالة ماجستير بقرار مجلس الجامعة    6وعدد    -جوائز الحسن رسالة دكتوراة    6منح عدد   •

  31/6/2021واملمتدة حتى  29/6/2021فى 

 

 

توليفات نانوية جديدة كحوامل لالدوية وإستخدامها لعالج   5

وتتبع معدل إطالق الدواء بإستخدام مجسات   االورام الحرارى 

 نانوية

نهال عاطف 

 صالح الدين  

 إعتماد التقرير السادس  08/12/2021 13/09/2019 650000 العلوم  

( تجارية لتقدير التركيز والكشف   Kitsتطوير أدوات تجهيزية) )  6

منزوع  عن تتابعات قواعد الحمض النووي الربيوزي 

األكسجين باستخدام الصبغات الفلورسينية  و الجسيمات  

 النانوية 

الزينى موس ى 

 عبيد 

 اعتماد التقرير السابع 08/12/2021 14/09/2019 700000 العلوم  

تحضير أغشيه بوليمرية جديدة مضادة للميكروبات   7

 للتطبيقات فى التئام الجروح 

الرفاعى صبحى 

 قناوى 

 إعتماد التقرير السابع 08/12/2021 15/09/2019 000 570 العلوم 

حلول تقنية النانو لإلنتاج واالستخدام الكفء لوقود الديزل   8

 الحيوي في محركات اإلشعال بالضغط 

مدحت أبو 

 اليزيد الكيالوى  

 اعتماد التقرير السابع 08/12/2021 16/09/2019 380300 الهندسة 

تطوير نظام تحلية مياه بالتناضح العكس ى يعمل علي دوة   9

 رانكن العضوية التي تعمل بالطاقة الشمسية

صالح محمد  

 صالح شلبى  

 مد ستة اشهر  08/12/2021 17/09/2019 584000 الهندسة 

 نظام تشخيص ي لألمراض الجلديه سريع و متكامل بإستخدام  10

 الحوسبة الناعمة لتصنيف أنواع سرطان الجلد

أميره صالح 

 أحمد عاشور 

 مد ستة أشهر  08/12/2021 18/09/2019 600000 الهندسة 

استخدام املعالجة املوزعة في إدارة الوثائق اإلدارية بكليات   11

 جامعة طنطا -نموذج حالة كلية الهندسة  التعليم العالى

محمد كمال 

 النمر 

  08/12/2021 19/09/2019 417500 الهندسة 

دراسات على التعبير املتباين للسيتوكينات والترنسكريبتوم    12

miRNA  فى املجتمع املصرى  19فى سياق عدوى كوفيد 

محمد على 

 أحمد عيد 

 مد ستة اشهر  03/10/2021 04/10/2020 1000000 العلوم 
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 جوائز الجامعة  :    •

 أفضل أداء مؤسس ى  التميز فى االداء الجامعى   التقديرية  التشجيعية  العام 

2020 4 1 1 - 

2021 5 2 1 - 

 املشروعات البحثية :  

 تمويل املشروعات البحثية املمولة من صندوق البحوث بالجامعة  كالتالى :   •

 التمويل عدد املشروعات إسم جهة التمويل 

 جنيه   7304800 12 صندوق البحوث بالجامعة  

 

مبلغ   • بإجمالى  الخير  مصر  مؤسسة  مع  بالتعاون  العلوم  لكلية  بحثى  مشروع  تمويل  جنيه    250تم  ألف 

 31/6/2021واملمتدة حتى  29/6/2021للمشروع بموجب قرار مجلس الجامعة فى 

 البعثات  

امل • واملدرسين  املعيدين  بالسادة  الخاص  االيفاد  دراسية   متابعة  أجازات  فى  املوفدين  إشراف    - ساعدين 

خارجية من حيث الترشيحات وإتخاذ إجراءات السفر ومد املدد الخاصه بااليفاد طبقا لالعداد   –مشترك 

 التالية . 

 

 

 االتفاقيات ) مذكرات التفاهم (

تم عقد إتفاقيات بين جامعة طنطا وبعض الجامعات الدولية والعربية وأخرى محلية  للتعاون الثقافى بينهم   •

 وكذلك جاري استكمال بعض االجراءات لبعض االتفاقيات .  

                                                                                                                            

 القارة البلد  A E السنة املوقف األخير 

 
 أفريقيا 

 

 العام 

 نوع االيفاد 

 االجمالى  أجازات دراسية  خارجية إشراف مشترك 

2020 67 16 74 157 

2021   70 37 77 184 
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 Al-Kadi Ayad جامعة القاض ي عياض 1989 ساري 
University 

  املغرب 

جاري استكمال 

 اإلجراءات 

 –جامعة الحسن الثاني  2021

 الدار البيضاء

  املغرب  

كلية الرازي للعلوم الطبية  2007 ساري 

 والتقنية

Al-Razy Faculty for 
Medical and 

Technical Sciences 

  السودان 

األكاديمية السودانية  2010 ساري 

 للعلوم

Sudanese Academy 
for Sciences 

  

جاري استكمال 

 اإلجراءات 

 Al-Zaeim Al-Azhary جامعة الزعيم األزهري  2012
University 

  

جاري استكمال 

 االجراءات 

جامعة الرازي للعلوم  2013

 الطبية والتكنولوجية 

University of El-Razi 
for Medical & 
Technological 

Sciences 

  

 Medical Arabs الطبية جامعة العرب  1994 ساري 
University 

  ليبيا

   7th April University جامعة السابع من أبريل  2008 ساري 

جاري استكمال 

 اإلجراءات 

  موريتانيا   جامعة العلوم اإلسالمية  2015

جاري استكمال 

 اإلجراءات 

جامعة نواكشوط   2018

 العصرية 

   

جاري استكمال 

 التوقيعات

  توجو  جامعة لومي 2016

جاري استكمال 

 االجراءات 

  الصومال  أبرار الصومالية  2019

جاري استكمال 

 االجراءات 

  جيبوتي  جامعة جيبوتي 2021

 
 أوروبا 

جاري استكمال 

 االجراءات 

 Friedrich  schiller جامعة جينا  2018
university of Jena 

  أملانيا

جاري استكمال 

 اإلجراءات 

 University of جامعة برشلونه  2013
Barcelona 

  أسبانيا 

جاري استكمال 

 اإلجراءات 

   University of Córdoba جامعة قرطبة 2019

استكمال جاري 

 التوقيعات

 Leeds university in جامعة ليدز 2015
England 

  

جاري استكمال 

 اإلجراءات 

 Bradford university in جامعة برادفورد  2015
England 

  

http://www.tanta.edu.eg/en/unites/ACIR/saudan2.pdf
http://www.tanta.edu.eg/en/unites/ACIR/saudan2.pdf
http://www.tanta.edu.eg/en/unites/ACIR/saudan2.pdf
http://www.tanta.edu.eg/en/unites/ACIR/saudan1.pdf
http://www.tanta.edu.eg/en/unites/ACIR/saudan1.pdf
http://www.tanta.edu.eg/en/unites/ACIR/saudan3.pdf
http://www.tanta.edu.eg/en/unites/ACIR/saudan3.pdf
http://www.tanta.edu.eg/en/unites/ACIR/lebya5.pdf
http://www.tanta.edu.eg/en/unites/ACIR/lebya5.pdf
http://www.tanta.edu.eg/en/unites/ACIR/lebya2.pdf
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جاري استكمال 

 اإلجراءات 

 Sheffield university in جامعة شيفلد  2016
UK 

  

جاري استكمال 

 التوقيعات

  إيطاليا  Moden University جامعة مودين 2010

جاري استكمال 

 التوقيعات

   Sapienza University جامعة سابينزا 2010

جاري استكمال 

 التوقيعات

   University  of Napoli  جامعة نابولي 2011

جاري استكمال 

 اإلجراءات 

    جامعة جنوه 2015

جاري استكمال 

 اإلجراءات 

   , Roma tor vergata جامعة روما تور فيرجاتا 2018

جاري استكمال 

 االجراءات 

    جامعة كالياري  2019

ساري حتي  

2/6/2022 

جامعة االقتصاد ببايد  2016

 جو سيز سيز 

University of 
economy in 

Bydgoszcz, Poland 

  بولندا 

 Sopot university of جامعة سوبوت 2015 مؤجلة
applied science in 

Poland 

  
 
 
 

جاري استكمال 

 االجراءات 

 -جامعة ماريا كوري 2019

 سكلودوسكا لبلن 

Maria curie – 
Sklodowska university 

  

جاري استكمال 

 االجراءات 

مدرسة يوحنا بولس   2019

الثاني للتعليم العالي بياال 

 بودالسكا 

Pope John Paul II Sate  
School of Higher 

Education in Biala 
Podlaska 

  

  روسيا Islamic University الجامعة اإلسالمية  2011 ساري 

 Ryazan State جامعة ريازان  2011 ساري 
University 

  روسيا

جاري استكمال 

 اإلجراءات 

  روسيا  يلتسن " جامعة سالفك "  2014

جاري استكمال 

 االجراءات 

 Ural Federal جامعة االورال االتحادية  2018
University 

  روسيا

جاري استكمال 

 اإلجراءات 

 Astrakhan state اتفاقية استراخان  2016
university in Russia 

  روسيا

جاري استكمال 

 االجراءات 

الجامعة الروسية  2019

للعلوم  االتحادية 

 االنسانية بموسكو

Russian state 
university for the 
Humanities ( the 

Russian Federation , 
Moscow ) 

  روسيا

جاري استكمال 

 االجراءات 

جامعة االبحاث الوطنية "  2020

معهد موسكو لهندسة  

  روسيا 

http://www.tanta.edu.eg/en/unites/ACIR/italy2.pdf
http://www.tanta.edu.eg/en/unites/ACIR/ru2.pdf
http://www.tanta.edu.eg/en/unites/ACIR/ru4.pdf
http://www.tanta.edu.eg/en/unites/ACIR/ru4.pdf
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الطاقة " بروسيا  

 االتحادية

جاري استكمال 

 االجراءات 

االدارة واالقتصاد  معهد  2020

 واالبتكار بروسيا 

  روسيا 

جاري استكمال 

 اإلجراءات 

جامعة لومونوسوف  2021

 موسكو الحكومية

  روسيا 

تم ايقاف التعامل  

معها النها غير  

 معتمدة 

 Free University in الجامعة الحرة بهولندا  2012
Holland 

  هولندا

جاري استكمال 

 التوقيعات

 Monblia university in مونبليه جامعة  2016
France 

  

جاري استكمال 

 االجراءات 

    جامعة ليموج 2017

جاري استكمال 

 اإلجراءات 

  قبرص  University of Nicosia جامعة نيقوسيا 2015

سارية حتي  

22 /5/2024 

أكاديمية تسينوف   2016

 لالقتصاد ببلغاريا 

D.A. TSENOV 
Academy of 

Economics , Bulgaria 

  بلغاريا

 

 آسيا

جاري استكمال 

 اإلجراءات 

  -كلية الدراسات الدولية 2012

 جامعة صن يات سين 

School of 
International Studies 

- Sun Yet Sen 
University 

  الصين 

جاري استكمال 

 اإلجراءات 

جامعة جوانجدونج  2012

 للدراسات األجنبية 

Guangdong 
University of Foreign 

Studies 

  الصين 

جاري استكمال 

 االجراءات 

  الصين  Jinhua  Polytechnic جامعة جينهوا 2017

جاري استكمال 

 اإلجراءات 

 
 

كلية جنوب الصين   2012

 إلدارةاألعمال جامعة

Guangdong 

South china Business 
college Guangdong 
university of foreign 

studies 

  الصين 

سارى حتي  

1/4/2024 

 

 

مؤسسة التعليم الصينية   2014

 للتبادل الدولي

China Education 
Association for 
international 

Exchange 

  الصين 

جاري استكمال 

 اإلجراءات 

الشباب في   شانجدونج 2015

 العلوم السياسية

Shandong youth 
university of political 

science 

  الصين 

جاري استكمال 

 التوقيعات

معهد هبي الدولي لإلدارة   2016

 واالقتصاد بالصين 

Hebei  institute of 
international business 

  الصين 

http://www.tanta.edu.eg/en/unites/ACIR/yon3.pdf
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and economics in 
china 

جاري استكمال 

 االجراءات 

 LINYI UNIVERSITY in جامعة ليني 2018
china 

  الصين 

جاري استكمال 

 االجراءات 

 Gansu Agricultural جامعة كانسو الزراعية 2018
university 

  الصين 

جاري استكمال 

 االجراءات 

 Gansu UNESCO جمعية كانسو اليونسكو  2018
association 

  الصين 

جاري استكمال 

 االجراءات 

لينكسيا املهنية جامعة  2018

 الحديثة 

Linxia modern 
vocational college 

  الصين 

جاري استكمال 

 االجراءات 

جامعة هيبي للدراسات   2019

 االجنبية

Hebei foreign studies 
university ,china 

  الصين 

جاري استكمال 

 االجراءات 

– Jiangsu university جامعة جيانسو 2019
china 

  الصين 

استكمال جاري 

 االجراءات 

جامعة جوانجدونج  2019

للدراسات االجنبية كلية  

ادارة االعمال الجنوبية  

الصين ملحق   -بكوانجو

(2) 

  الصين  

جاري استكمال 

 االجراءات 

  الصين  Chongqing university جامعة تشونغتشينغ  2019

جاري استكمال 

 االجراءات 

للدراسات   كلية هاينان 2021

 االجنبية

  الصين  

جاري استكمال 

 اإلجراءات 

مجمع   –جامعة يونس ي  2013

 وانجو 

Yonsei University – 
Wonju Campus 

كوريا 

 الجنوبية 

 

جاري استكمال 

 اإلجراءات 

جامعة تويوهاش ي  2012

 للتكنولوجيا 

Toyohashi University 
of Technology 

  
 
 

 جاري استكمال 

 التوقيعات

كلية األسماك بجامعة  2014

 كاجوشيما 

Faculty of fisheries 
,kagoshima  
university 

  

جاري استكمال 

 االجراءات 

 Niigata university جامعة نيجاتا 2019
,japan 

  

جاري استكمال 

 االجراءات 

 Samarkand State جامعة والية سمرقند  2018
University 

  اوزبكستان 

جاري استكمال 

 التوقيعات

جامعة سلطان زين   2011

 العابدين

Sultan Zainal Abidin 
University 

  ماليزيا

جاري استكمال 

 االجراءات 

 University Malaysia جامعة ساراواك املاليزية  2020
Sarawak 

  

جاري استكمال 

 التوقيعات

  الكويت Kuwait University جامعة الكويت 2011

  سوريا Damascus university جامعة دمشق  1997 ساري 

http://www.tanta.edu.eg/en/unites/ACIR/bakstan2.pdf
http://www.tanta.edu.eg/en/unites/ACIR/bakstan2.pdf
http://www.tanta.edu.eg/en/unites/ACIR/malysia_ar.pdf
http://www.tanta.edu.eg/en/unites/ACIR/malysia_ar.pdf


 

 

                                                                                  2021/2022إنجازات قطاع الدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافية     

 

 

22 

  األردن  Amman University جامعة عمان 1996 ساري 

جاري استكمال 

 االجراءات 

    جامعة الزيتونة االردنية 2019

  اليمن Aden University جامعة عدن 2005 ساري 

   Sheba University جامعة سبأ 2007 ساري 

 ساري 

 

جامعة  العلوم  2007

 والتكنولوجيا 

University of Science 
&Technology 

  

جاري استكمال 

 اإلجراءات 

األكاديمية األوروبية  2014

 الدولية للدراسات العليا 

   

جاري استكمال 

 التوقيعات

األكاديمية اليمنية   2014

 للدراسات العليا 

   

جاري استكمال 

 التوقيعات

 Bahrain Kingdom جامعة مملكة البحرين  2014
University 

  البحرين 

جاري استكمال 

 االجراءات 

كلية التربية الرياضية  2018

جامعة طنطا و معهد  

 إعداد القادة بدبي 

Center of Preparing 
leaders in Dubai 

  اإلمارات

جاري استكمال 

 االجراءات 

الجامعة االمريكية   2018

 باالمارات

American university 
in the Emirates 

  

جاري استكمال 

 االجراءات 

  لبنان  الجامعة اللبنانية  2019

جاري استكمال 

 اإلجراءات 

معهد الفيزياء النووية   2016

بجمهورية كازاخستان  

 وكلية العلوم

  كازاخستان 

جاري استكمال 

 اإلجراءات 

  اندونسيا  جامعة دار السالم كونتور  2021

جاري استكمال 

 اإلجراءات 

مارس   11جامعة  2021

 الحكومية 

  اندونسيا 

 أمريكا الشمالية

جاري استكمال 

 التوقيعات

 

 Understanding with جامعة األمير إدوارد  2014
University 

  كندا 

استكمال جاري 

 اإلجراءات 

   Guelph university جامعة جوليف 2015

جاري استكمال 

 اإلجراءات 

الواليات   Georgia university جامعة جورجيا  2018

املتحدة 

 االمريكية

 

جاري استكمال 

 االجراءات 

 Chicago state جامعة شيكاغو 2019
university , USA 

  

جاري استكمال 

 االجراءات 

جامعة كنتاكي بمدينة   2020

ليكسينغتون في والية  

 كنتاكي بامريكا

   

http://www.tanta.edu.eg/UNITES/ACIR/Amman.pdf
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 داخلي بجمهورية مصر العربية

مدينة مبارك لألبحاث العلمية   2007 ساري 

 والتطبيقات التكنولوجية 

   

الجامعة املصرية اليابانية للعلوم  2010 ساري 

 والتكنولوجيا 

   

    أكتوبر 6جامعة  2013 ساري 

 

 سارية

 

2016 

كلية طب األسنان كلية جامعة كفر الشيخ  

 وكلية طب األسنان جامعة طنطا

   

كلية الطب جامعة طنطا ومركز أسوان   2016 ساري 

 مؤسسة مجدي يعقوب  –للقلب  

   

كلية التربية الرياضية جامعة طنطا وكلية   2018 ساري 

 التربية الرياضية جامعة حلوان

   

    القومي للبحوث املركز  2019 ساري 

كلية الصيدلة جامعة طنطا ومجموعة   2020 ساري 

شركات سيجما للصناعات الدوائية     )  

 سيجماتك(   –سيجما 

   

    الجامعة االمريكية بالقاهرة  2020 ساري 

جاري استكمال 

 التوقيعات

    املعهد القومي لعلوم البحار واملصايد  2020

    الجديدمحافظة الوادي  2020 ساري 

    املنطقة الشمالية العسكرية  2020 ساري 

    وزارة التضامن االجتماعي 2020 ساري 

جاري استكمال 

 التوقيعات

    جامعة العريش  2020

    وكالة الفضاء املصرية  2020 ساري 

هيئة الدواء    –قطاع الرعاية الصيدلية  2020 ساري 

 املصرية وكلية الصيدلة

   

جاري استكمال 

 التوقيعات

االكاديمية الطبية العسكرية بالقوات   2020

 املسلحة

   

املركز القومي للبحوث بالقاهرة وجامعة   2021 ساري 

 طنطا

   

املركز القومي للبحوث ومركز البحوث   2021 ساري 

العلمية والقياسات ) املعمل املركزي سابقا 

) 

   

 سارية

 
 

مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر    2021

 (الجمهورية (

   

جاري استكمال 

 التوقيعات

    مؤسسة االهرام الصحفية  2021
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    مركز اخبار اليوم للتدريب واالستشارات  2021 سارية

الجامعة املصرية للتعلم االلكتروني   2021 سارية

 االهلية

   

    جامعة الجاللة بالسويس  2021 سارية

كلية الصيدلة جامعة طنطا والجمعية   2021 سارية

 املصرية لصيادلة التغذية والخدمات

   

 سارية

 

جامعة طنطا ومؤسسة اصدقاء جامعة  2021

 طنطا

   

جاري استكمال 

 التوقيعات

    الكلية الفنية العسكرية وجامعة طنطا 2021

 

 مكافآت النشر الدولى :  

افق مجلس الجامعة بجلسته املنعقدة فى   علي االتى :  30/9/2020 واملمتد حتى  29/9/2020و

 تعديل قواعد صرف مكافأة نشر االبحاث الدولية أو براءة اختراع أو نشر كتاب أو جزء من كتاب لتكون كاالتى :    -1

يجب أن تكون االبحاث منشورة باللغة االجنبية وال يعتد باالبحاث املنشورة باللغة العربية وكذلك تستبعد   •

 االبحاث التى ال تحمل إسم جامعة طنطا . 

   WEB OF SCIENCESة عن االبحاث الدولية أو الكتب املنشورة الغير موجودة على  ال يتم صرف املكافآ •

الـــ   العاملية  40أو  نشر   مجلس    دور  من  واملعتمدة  البعثات  بإدارة  املوجودة  النشر   دور  تحديد  قائمة  أو  

 . الجامعة

ة التدريس املتوفى فى التقدم للحصول على مكافآة النشر الدولى لالبحاث املنشورة  ئعضو هي  أحقية ورثة •

آة شرعيا على الورثة  دوليا أو نشر جزء فى كتاب أو نشر كتاب أو براءة االختراع بعد وفاته على أن تقسم املكاف

 وذلك بعد إستيفاء النماذج وإعتمادها من رئيس القسم وعميد الكلية وختمها بخاتم شعار الجمهورية . 

يسقط حق أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة املعاونة في صرف مكافأة النشر الدولي اذا لم يتقدم بطلب   •

 . لصرف املكافأة خالل ثالث سنوات من تاريخ نشر البحث 

دولية   • فى مجالت  املنشورة  الثالث سنوات  لالبحاث  الـــ    -إحتساب مدة  العاملية    40مجموعة  النشر     - دار 

 الكتب املنشورة  ( للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم إعتبارا  من تاريخ النشر .  

وأن يكون    يجب أن يكون البحث املقدم للحصول على مكافآة النشر بحث كامل وليس ملخص أو مقدمة •

 البحث املقدم منشور بالفعل وليس مقبوال للنشر  
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الدولية    • فى كتاب    -الحد االقص ي ملكافات االبحاث  براءة االختراع لعضو هيئة    –نشر كتاب    –نشر جزء 

 جــــنيه ) مائة ألف جنيها( سنويا .   100000اونة ــــــــالتـــــــــــدريس والهيئة املع 

الباحثين املنتمين لجامعة طنطا بالتساوى بينهم وفى حالة وجود  تقسم قيمة املكافآة امل • الية على السادة 

 من جامعة طنطا يحصل على قيمة  
ً
، وفي حالة وجود مؤلف من خارج    %100باحث منفردا الجائزة  من 

 جامعة طنطا تصرف املكافاة بالتساوي علي املؤلفين من جامعة طنطا  .  

 (  الجديدة طبقا للتالى:    WEB OF SCIENCESإعتماد قائمة املجالت  )  •

 مكافاة قيمتها خمسون الف جنيه    Nature and Scienceللنشر فى مجلتى  •

 عشر الف جنيه مكافاة قيمتها (  Q1الفئة االولى)  •

 ثمانية الف جنيه  مكافاة قيمتها  (  Q2الفئة الثانية)  •

 ستة االف جنيه مكافاة قيمتها (  Q3الفئة الثالثة)  •

 اربعة االف جنيه   مكافاة قيمتها (  Q4الفئة الرابعه)  •

فى مجموعه   • النشر  الخامسة)  الفين من   40الفئة  تاثير(  لها معامل  وليس  نشر عاملية  دور 

 الجنيهات. 

 

االقتراح الذي عرضه السيد االستاذ الدكتور/ كمال محمد عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث   -2

   Nature and Scienceفع مكافأة النشر في مجلتي اثناء الجلسة بر 
ً
 بدال من خمسون الف جنيها

ً
الي مائة الف جنيها

 للباحثين للنشر في املجالت املذكورة ورفع    وذلك    Nature and Scienceمع مجلتي    lancetواضافة مجلة  
ً
تشجيعا

 تصنيف الجامعة. 

 بالنسبة للمكافآة الخاصه ببراءة االختراع أو  نشر كتاب أو نشر جزء من كتاب تكون كالتالتى :   -3

اختراع دولية جائزة ماليه   • براءة  الحاصلين علي  بالجامعة  التدريس ومعاونيهم  السادة أعضاء هيئة  يمنح 

 جنيه ( خمسة وعشرون ألف جنيه لكل براءة .  25000قدرها ) 

يمنح السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة الحاصلين علي براءات اختراع محلية جائزة ماليه  •

 جنيه ( خمسة عشر اآلف جنيه لكل براءة .  15000قدرها   ) 

 فصول فأكثر  6 فصول  5-3 فصلين -فصل مكافآة نشر كتاب  دور النشر

Oxford, Wilkins, Lippincott’s, 

Wiley, Axel Springer, Elsevier 

 جنيه 10000 جنيه  8000 جنيه  6000 جنيه 15000

 جنيه  8000 جنيه  6000 جنيه  4000 جنيه 12000 دور نشر عاملية أخرى بلغة أجنبية  
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  – نشر جزء من كتاب    –بأن الحد االقص ى ملكافآت االبحاث الدولية    28/2/2021قرر مجلس الجامعة فى   •

جنيها سنويا وذلك إعتبارا من    100000براءة االختراع لعضو هيئة التدريس والهيئة املعاونة    –نشر كتاب  

 أول يناير من كل عام .  

فى   • بالجامعة  والبحوث  العليا  الدراسات  افق مجلس  النشر    22/5/2021و دور  تحديد  لجنة  على تشكيل 

 العاملية بالجامعة وذلك لتكون مرجع يمكن الرجوع إلية  

مجل • افق  فى  و املنعقدة  بجلسته  الجامعة  بجلستيه    31/5/2021س  الجامعة  مجلس  قرارى  إلغاء  على 

فى   حتى    29/9/2020املنعقدتين  مكافآة   2/2021/ 28و    30/9/2020واملمتدة  على صرف  افقة  املو وقرر 

لرعاية   أو  الزوج  افقة  ملر أو  لالعارة  أجازات خاصه  على  الحاصلين  التدريس  هيئة  أعضاء  للسادة  النشر 

 الطفل أو للعالج أو للبعثات واملهامات العلمية بمجرد إستحقاقها طبقا للقواعد .  

فى   • املنعقدة  الجامعة بجلسته  افق مجلس  بالجامعة    31/5/2021و النشر  تكاليف  فى  على على املساهمة 

 بحد أقص ى كاالتى :  
 

▪ Q1 and Q2   خمسة االف جنيه 

▪ Q3 and Q4   ثالثة االف جنيه 

على أن تكون فاتورة دفع تكاليف نشر البحث ) إيصال السداد ( بأسم    –نشر الكلية  وذلك من تكاليف ال

 الباحث املنشور بإسمه البحث الذى ينتمى لجامعة طنطا .  

افق مجلس الجامعة بجلسته املنعقدة فى  • على املذكرة املقدمة من السيد أ.د / كمال محمد    27/10/2021  و

افقة على رفع الحد االقص ى ملكافآة   عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث واملتضمنة املو

جنيه إلى   10000من   Q1ألف جنيها وزيادة مكافآة النشر الدولى فى املجالت الدولية  150النشر الدولى إلى 

مع تحمل الجامعة تكلفة النشر   –جنيه  10000جنيه إلى  8000من   Q2جنيه وكذلك فى املجالت  12000

   Q2و    Q1جنيه لكال من املجالت الدولية  20000للناشرين املنتمين لجامعة طنطا وبحد أقص ى 

افق مجلس الجامعة بجلسته املنعقدة فى   • ال محمد  على املذكرة املقدمة من السيد أ.د / كم  27/10/2021و

  ( افقة على منح عدد  العليا والبحوث واملتضمنة املو ( باحثا    19عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات 

على    %2جنيه وذلك لورود أسمائهم ضمن أعلى نسبة    20000وعاملا من جامعة طنطا جائزة مالية وقدرها  

لتشجيعهم وااللسفير وذلك  أستانفورد   جامعة  لتصنيف  طبقا  العالم  فى    مستوى  االستمرار  وحثهم على 

 البحث العلمى بجامعة طنطا بما له من تأثير على تقدم الجامعة فى التصنيفات الدولية .  
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 بيان  بأعداد  الحاصلين على مكافآة  النشر الدولى كالتالى :  

 قيمة الجائزة عدد املشاركين  عدد االبحاث  العام

2020 403 822 2976000 

2021 1222 2373 8746130 

 

 اإلدارة العامة للمكتبات 

 اإلدارة العامة للمكتبات بجامعة طنطا 

طالب   من  بالجامعة  الدارسين  لخدمة  رسالتها  تقدم  إدارات  ثالث  على  للمكتبات  العامة  اإلدارة  تشتمل 

 املراحل األولى وطالب الدراسات العليا وكذا الباحثين وأعضاء هيئة التدريس كالتالي: 

 مكتبات الكليات إدارة شئون  .1

 إدارة املكتبة املركزية  .2

 إدارة الشئون املالية واالدارية  .3
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إدارة اخلدمات 

املالية واإلدارية

خدمات مالية

خدمات إدارية

إدارة شئون 

مكتبات الكليات

اإلشراف على وضع سياسة التبادل 

واإلهداء وسياسة تنفيذها 

اإلشراف على تقييم نظام العمل 

ية عنهامبكتبات الكليات ومراقبة تطبيق

إدارة املكتبة 

املركزية

قسم التدريب

املكتبة الرقمية

قسم اإلعداد الفين

قسم التزويد

قسم السمعبصرية

قسم اخلدمات املكتبية
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: إدارة شئون مكتبات الكليات
ً
 أوال

 2020/2021إنجازات ومهام ادارة شئون مكتبات الكليات للعام الجامعى 

بين هذه  تقوم إدارة شئون مكتبات الكليات بالعديد من املهام الخاصة بمكتبات كليات جامعة طنطا ومن  

 - املهام:  

اقبة تطبيقها. •  متابعة نظم العمل الداخلية في مكتبات الكليات ومر

 التعرف على احتياجات مكتبات الكليات وإعداد املوازنة الخاصة بها. •

 االشتراك في وضع سياسة التبادل واالهداء. •

ة العامة للمكتبات  تكون مكتبات الكليات واملعاهد واملكتبة املركزية تابعين لإلشراف الفني لإلدار  •

 ومسئولين امام عمداء كليتهم من الناحية االدارية. وتضم إدارة الشئون املالية واالدارية أيضا. 

اقبة تطبيقية عنها    االشراف على نظام العمل بمكتبات الكليات ومر

انية  تقوم مدير عام االدارة العامة للمكتبات مع مدير ادارة شئون مكتبات الكليات بعمل زيارات ميد •

والبحوث   العليا  للدراسات  الجامعة  رئيس  نائب   / الدكتور  االستاذ  السيد  افقة  مو بعد  مجدولة 

وذلك للوقوف على نقاط الضعف والقوه بداخل كل مكتبة كلية وتحسين العمل بداخلها وتقديم  

 لها الدعم الالزم ملكتبات الكليات التي تحتاج إلى دعم. 

واخطار السيد االستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة للدراسات    انشاء تقرير عن الزيارات التي تمت •

العليا والبحوث العتمادها ثم توزيعها على وكيل كل كليه للدراسات العليا والبحوث إلخطار مكتبة 

 الكلية التخاذ الالزم. 

اقبه سي • ر  متابعة ما تم تنفيذه من اخطارات عن تقرير الزيارة السابقة وذلك من اجل متابعة ومر

 العمل بمكتبات الكليات للنهوض بمستوي الخدمات التي تقدمها.

 متابعه نظم العمل بداخل املكتبات

إلقامة  • واالجنبية  والعربية  املحلية  والثقافية  العلمية  واملراكز  والهيئات  بالجامعات  االتصال 

 عالقات تبادل املطبوعات بينها وبين الجامعة. 

تنسيق أعمال التبادل بين كليات الجامعة ووحداتها والهيئات العلمية املناظرة من املطبوعات وذلك   •

 في حدود القواعد املقررة . 

 متابعة تنفيذ االنظمة االدارية التى تكفل حسن أداء العمل فى مكتبات الجامعة .  •

 ها وعملياتها وخدماتها .االشراف على مكتبات الكليات واستخدام تكنولوجيا املعلومات فى إدارت •
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 التعرف على احتياجات مكتبات الكليات 

 طلب قوائم املطبوعات التى تصدرها تلك الهيئات ملتابعة الجديد من املطبوعات .  •

 اإلشراف على تزويد املكتبات الجامعية بالكتب والدوريات العلمية وغيرها من مصادر املعلومات .  •

إهداء مطبوعات الجامعة لالفراد العلميين والهيئات التى تقوم معها بتبادل املطبوعات وذلك في   •

 حدود القواعد املقررة . 

 االشتراك فى وضع سياسة التبادل واالهداء

 لهيئات واالفراد وفحصها وتوزيعها علي مكتبات الجامعة بما يحقق االفادة منها .تلقى الهدايا من ا •

تبادل  • بغرض  والخارج  الداخل  فى  والثقافية  العلمية  واملراكز  واملعاهد  بالجامعات  االتصال 

 املطبوعات واملراجع العلمية . 

يهم وعرضها على  استقبال مستندات من مكتبات الكليات الخاصه بالكتب املهداة واملستبعدة لد •

افقة مجلس الجامعة عليها ثم ارسال املستندات مرة اخرى   لجنة املكتبات الجامعية ومن ثم مو

 اليهم . 

املعلومات  • ألوعية  والشراء  االختيار  سياسة  وترشيد  املكتبات  بين  الالزم  بالتنسيق  القيام  تتولى 

ال الترتيبات  ووضع  املكتبات  بين  التعاون  تيسير  عن  فضال  االعارة  الحديثة  تبادل  اجل  من  الزمة 

 وتيسير االستفادة باملقتنيات الى الحدود القصوى. 

: إدارة املكتبة املركزية
ً
  ثانيا

 التزويد:  

والرسائل   واملصادر  واملراجع  الكتب  بكل  بالجامعة  املركزية  املكتبة  اثراء  هو  املكتبات  في  بمعناه  التزويد 

 العلمية والتقارير االحصائية والنشرات والدوريات العلمية لخدمة الباحثين . 

 الجرد السنوي:  

الجرد املكتبة وعمل استمارات  لعهدة  الدفتري  الرصيد  التزويد بحصر  الجرد    يقوم قسم  للجنه  وتسليمها 

 املشكلة من السيد االستاذ الدكتور رئيس الجامعة  

 ويتم الجرد بالطرق اآلتية:  

 الطرق التقليدية   •

 الطرق اآللية   •
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 االستبعاد 

والبحثية   • العلمية  قيمتها  فقدت  التي  املواد  الستبعاد  املكتبة  مجموعات  لتنقية  لجنة  تشكل 

اللجنة ويصدر قرار تشكيلها من   اقتراح اسماء اعضاء هذه  املكتبات  والتاريخية ويتولى مدير عام 

 السيد االستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث . 

اقتراح استبعاد الكتب كل ثالث سنوات  تقوم اللجنة بتنقي •  ة مجموعات املكتبة و

 اإلعداد الفني  

 ويقوم االعداد بأربعة عمليات رئيسية:  •

 التحليل املوضوعي. .1

 التصنيف.  .2

 الفهرسة.  .3

)ماجستير   .4 جامعية  رسائل  على    –ايداع  الجامعية  للرسائل  الكامل  النص  ورفع  دكتوراه( 

 للجامعات . املستودع الرقمي التابع للمجلس األعلى 

 الخدمات املكتبية:  

يقوم قسم الخدمات املكتبية بعد استالم األوعية الجديدة من قسم االعداد الفني بلصق الباركود الخاص  

على الكتاب مع رقم الرف املطبوع وتنظيمها على االرفف وكذلك ارجاع الكتب املستخدمة يوميا في مكانها 

 تنصيف ديوي العشري واملوقع على الرف. ويتم تنظيم االرفف بناء على خطه 

 جمهور املستفيدين من هذه الخدمات هم 

 الساده اعضاء هيئه التدريس بالجامعه والجامعات االخرى .  •

 طالب املرحله االولي والدرسات العليا بالجامعه والجامعات االخري .  •

 السادة االداريين بالجامعة .  •

افدين من جامعات خارج جمهوريه مصر الع •  ربية . الو

 الباحثين من جهات مختلفه .  •

 الخدمات التي تقدمها املكتبة لجمهور املستفيدين  

 خدمة االرشاد والتوجيه .  •

 خدمة االطالع الداخلي .  •

 خدمه االستعارة الخارجيه .  •
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 خدمة التصوير باجر .  •

 الخدمات االلكترونيه .  •

 خدمة االحاطه الجارية .  •

 انشاء حساب على بنك املعرفة املصرى العضاء هيئة التدريس والباحثين .  •

على  • وتدريبهم  التدريس  هيئة  واعضاء  الباحثين  تقابل  التى  املعرفة  ببنك  الخاصة  املشكالت  حل 

 كيفية البحث على قواعد البيانات املختلفة فى بنك املعرفة املصرى. 

 املكتبة السمعبصرية  

السمعبصر  • املكتبة  في تحتوي  تقدمها  التي  واالدبية  العلمية  املواد  من  مقتنيات  احدث  على  يه 

 عروضها الفردية والجماعيه للمترددين عليها من املستفيدين  

اقامة الندوات واللقاءات الفكريه وورش العمل والدورات التدريبه النظريه للسادة العاملين بقطاع  •

 املكتبات في جامعة طنطا. 

 قسم التدريب 

املكت من  تتميز  املكتبات  قطاع  في  العاملة  البشرية  املوارد  لتنمية  مركزا  لتكون  الدائم  بسعيها  املركزية  بة 

املتخصصين وغير املتخصصين ملا يحققه التدريب من تنشيط ورفع كفاءة العاملين وكذلك لطلبة وخريجي  

 قسم املكتبات من داخل الجامعة وخارجها مجانا نظريا وعمليا.

 قسم املكتبات أثناء التدريب  طالب الفرقة الرابعة
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 بمكتبات الجامعة  الرقميتقارير العمل  

 إحصائية بإجمالي عمليات إدخال الفهرسة بمكتبات الجامعة  -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عداد املستعيرين بمكتبات الجامعة أ  بإجمالي حصائية إ -2
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 نواع املقتنيات بمكتبات الجامعةأ  بإجمالي حصائية إ -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021-2020 عامياملترددين بمكتبات الجامعة  بأعدادحصائية إ -4
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 2021-2020 عامينشاط مكتبات الجامعة  بإجمالي حصائية إ -5
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 2021  -  2020تقرير عن مشروع ميكنة االدارة العامة للمكتبات الجامعية عن عامى  

: مشروع الفهرس املوحد:  
ً
 أوال

 . 2020( تسجيلة جديدة عام 3627تم إدخال ومراجعة عدد ) 

 .2021( تسجيلة جديدة عام 2670تم إدخال ومراجعة عدد ) 

 ( مقتنى . 312492ليصل عدد ماتم إدخاله على النظام على موقع جامعة طنطا هو ) 

 2020تقرير تاريخ بالنشاط عام 
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 2021تقرير تاريخ بالنشاط عام 
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: املستودع الرقمى للرسائل الجامعية:  
ً
 ثانيا

 . 2020( رسالة علمية جديدة عام  1506تم رفع النص الكامل لعدد ) 

 . 2021( رسالة علمية جديدة عام  1485تم رفع النص الكامل لعدد ) 

 ( رسالة علمية على النظام . 20740رفعه الى )  ليصل عدد ماتم 
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: مشروع تكشيف 
ً
   بالجامعة:املقاالت للدوريات التى تصدر   وفهرسة ثالثا

 .  2020( مقالة جديدة عام 964تم تكشيف عدد ) 

 .  2021( مقالة جديدة عام 505تم تكشيف عدد ) 

( دورية التى تصدر فى كليات  15( مقالة على النظام لعدد ) 6559فهرسته من مقاالت )  ليصل عدد ماتم 

 (.الحقوق  -اآلداب  -التجارة    -التمريض  - طب األسنان  -)الطب 
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:
ً
 مشروع رفع اختبارات الدراسات العليا على نظام املستقبل:   رابعا

 .  2020( اختبار جامعى جديد عام 318تم رفع عدد ) 

 .  2021( اختبار جامعى جديد عام 251تم رفع عدد ) 

 . اختبار( 1699ماتم رفعه من اختبارات جامعية الى )  إجمالي ليصل  
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:
ً
 مشروع إتاحة املخططات البحثية )الرسائل قيد الدراسة(:   خامسا

 .  2020( مخطط بحثى جديد عام 1080تم إتاحة عدد ) 

 .  2021( مخطط بحثى جديد عام 1487تم إتاحة عدد ) 

 ( مخطط بحثى . 11043ليصل اجمالى ما تم رفعه على النظام ) 
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:
ً
   املكتبية: تفعيل استخدام نظام املستقبل فى العمليات الفنية والخدمات  سادسا

 عدد املترددين:   -1

 ( متردد.21167)  2020عدد املترددين عام 

 ( متردد.19779)  2021عدد املترددين عام 

 ( متردد.401382ليصل إجمالي املترددين ) 
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 عمليات االستعارة  -2

 عملية.( 340)  2020عدد عمليات االستعارة عام 

 عملية.( 235)  2021عدد عمليات االستعارة عام 

 عملية. ( 7357ليصل اجمالى عمليات االستعارة الى ) 
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 تسجيل املستعيرين الجدد -3

 مستعير. ( 521)  2020تسجيل املستعيرين الجدد عام  

 مستعير. ( 283)  2021تسجيل املستعيرين الجدد عام  

 مستعير. ( 18151املستعيرين )  إجمالي ليصل  
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 2020تقرير بإجمالى نشاط خدمات املوقع عام  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021نشاط خدمات املوقع عام    بإجماليتقرير  
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 1202بإجمالي نشاط خدمات املوقع عام  تقرير  

 إنجازات ومهام إدارة الخدمات املالية واالدارية  •

 إنجازات اإلدارة الفرعية )إدارة الخدمات املالية واإلدارية(  •

: إنجازات ومهام إدارة الخدمات املالية واالدارية 
ً
 أوال

 جامعة طنطا شراء كتب ودوريات لجميع مكتبات  6/2املخصصات املالية بند  -1

املالى   • العام  عن  الجامعة  مكتبات  لجميع  الشراء  ومراجعة مستندات  متابعة   2020/2021تمت 

 6/2الجمالى ارتباطات مالية من بند  %97واملراجعة الفنية قبل الصرف وتم تحقيق الهدف بنسبة 

مخصصات  جنيها    600000. من اصل  6/2( جنيها من بند  481433.35ورسم املكتبة وتم صرف ) 

طنطا جامعه  مكتبات  لجميع  الدوريات  و  الكتب  بند  لشراء  من  وتم (  118566.65)   6/2واملبقي 

 ( مبلغ  والزراعه4396.65صرف  التمريض  لكليه  املكتبه  رسم  بند  من  املالى   (  التقرير  واعداد 

املخصصات   متابعة  لتنفيذ  االستعداد  . وجارى  الجامعية  املكتبات  لجنة  والعددى وعرضة على 

وذلك بعد قرار لجنة املكتبات الجامعية   30/6/2022واملنتهى بتاريخ  2021/2022الية للعام املالى امل

 . واعتماد مجلس الجامعة

 الجرد السنوى لجميع مكتبات جامعة طنطا -2

لعام   • الجامعة  ملكتبات  السنوى  الجرد  مستندات  جميع  مراجعة  ومطابقة   2020/2021تمت 

السابقة املكتبية  املقتنيات  اهدائها   ارصدة  تم  والتى  شراؤها  تم  التى  املكتبية  املقتنيات  وكذلك 

 للمكتبات. واعداد التقرير العددى وعرضة على لجنة املكتبات الجامعية. 

 مكافأة الرسائل(  –املكافآت )مكافأة البحوث  -3

تم اعداد الكشوف املقترحة للمكافآت ومتابعتها طبقا للتعليمات والقواعد املنظمة لها وحفظها  •

لفات الفرعية الخاصة باملكافآت بعد صرفها .. حيث يتم صرف مكافاة البحوث كل ثالثة أشهر  بامل

 جنية ..   300.. ويتم صرف مكافاة الرسائل مرتين فى السنة بحد اقص ى 

 االجر االضافى الشهرى )العمل بعد أوقات العمل الرسمى(  -4

ين باألجر اإلضافي بالسجل املعد لذلك  قامت ادارة الخدمات املالية واالدارية بمتابعة تواجد العامل •

املالى   للعام  وذلك  املختصة  للجهات  شهريا  االضافى  االجر  بصرف  الخاصة  املستندات  وارسال 
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بعد    2020/2021 العمل  واستمرارية  التواجد  وانضباط  الشهرية  باملتابعة  حاليا  االدارة  وتقوم 

 . 2020/2021وقت العمل الرسمى للعام املالى 

 

 الوحدات الحسابية للمراجعة النهائية والصرف  -5

بعد   • وذلك  املختصة  الحسابية  الوحدات  الى  الجامعة  مكتبات  ارسال جميع مستندات شراء  تم 

العليا   للدراسات  الجامعة  رئيس  نائب   / الدكتور  األستاذ  السيد  على  وعرضها  فنيا  مراجعتها 

وجارى االستعداد    2020/2021املالى  والبحوث بموجب نموذج معد لهذا الغرض وذلك خالل العام  

املالى   العام  خالل  الفنية  املراجعات  فى  وتم   2021/2022للبدء  املالية  املخصصات  تحديد  وتم 

 اعتماد لجنة املكتبات الجامعية ومجلس الجامعة . 

 قواعد البيانات والحفظ االلكترونى -6

امل • البيانات  الكترونية ويتم تسجيل جميع  بيانات  التقارير  تم اعداد قواعد  لتقديم  بها وذلك  الية 

املالية والعددية لجميع مقتنيات املكتبات فى سرعة ودقة ويمكن الرجوع واالستعالم عن بيانات 

 سابقة. 
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: إنجازات األعمال اإلدارية 
ً
 ثانيا

 سكرتارية لجنة املكتبات الجامعية -1

تنفيذ القرارات وكذلك إعداد ملفات  اإلعداد لجميع موضوعات لجنة املكتبات الجامعية ومتابعة   •

املوضوعات للسادة أعضاء اللجنة موضح بها جدول األعمال. إعداد محضر اللجنة واعتماده من  

مجلس   من  العتماده  والبحوث  العليا  للدارسات  الجامعة  رئيس  نائب   / الدكتور  األستاذ  السيد 

ل من  االنتهاء  تم  األعضاء.  جميع  على  وتوزيعه  املوقر  للعام  الجامعة  الجامعية  املكتبات  جان 

املكتبات   2019/2020 للجنة  املوضوعات  وإعداد  االستعداد  وجارى  القرارات.  تنفيذ  ومتابعة 

 الجامعية املقبلة. 

 تنفيذ ومتابعة القرارات والتعليمات اإلدارية  -2

العمل   • وقت  على  واملحافظة  العمل  سير  بحسن  الخاصة  والقرارات  التعليمات  جميع  تنفيذ  يتم 

بتسليم وإعالم جميع مديري اإلدارات الفرعية بالتعليمات والتأكد من حسن سير العمل بها   وذلك

 وحفظها في امللفات الفرعية الخاصة بالقرارات والتعليمات االدارية. 
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 الحضور واالنصراف واالذون وخطوط السير واملأموريات  -3

يوميات الغياب وتسجيلها ومتابعة إدارة  يتم متابعة دفاتر الحضور واالنصراف يوميا والتأكد من   •

شئون العاملين بالجامعة ومطابقة البيانات وكذلك تسجيل االذونات بأنواعها واتخاذ االجراءات  

 االدارية املنظمة للعمل وإرسالها إلى إدارة شئون العاملين بالجامعة.

 األجازات بجميع أنواعها -4

تقوم اإلدارة بإرسال جميع األجازات االعتيادية والعارضة إلى إدارة شئون العاملين اجازات طبقا   •

االجازات   ومطابقة  إلكترونيا.  وتسجيله  الفرعية  والسجالت  بامللفات  وتسجيله  املعد  للنموذج 

مستندات   إرسال  وكذلك  العمل.  سير  حسن  من  للتأكد  بالجامعة  العاملين  شئون  مع  املقدمة 

 جازات الخاصة بأنواعهااال 

 االجازات املرضية والتأمين الصحي  -5

تسجيل األجازات املرضية وإرسالها إلى الجهات املختصة بالجامعة الستخراج الخطابات الخاصة  •

بنوع األجازة املرضية. وإرسال خطاب من اإلدارة لكل موظف أو عامل لتحويلة للتأمين الصحي طبقا  

 للنموذج املعد لهذا الغرض. 

 صادر والوارد ومتابعة ممتلكات العميل ال -6

وتسجيلها  • الواردة  أو  الصادرة  املراسالت  للمكتبات سواء  العامة  اإلدارة  مراسالت  جميع  متابعة 

 وعرضها والتحقق من استالمها ومتابعتها االدارية والتأكد من انتهاء دورتها االدارية. 

 قواعد البيانات والحفظ اإللكتروني -7

ات إلكترونية ويتم تسجيل جميع البيانات االدارية بها وذلك لتقديم التقارير  تم إعداد قواعد بيان •

بجميع أنواعها للعاملين باإلدارة وكذلك مطابقة العهد الشخصية إلكترونيا في سرعة ودقة ويمكن  

 الرجوع واالستعالم عن بيانات سابقة. 
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                                                                                  2021/2022إنجازات قطاع الدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافية     

 

 

52 

 والقيادات املركز الدولي لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس 

متميزة   فرص  لتوفير  الجهد  طنطا  بجامعة  والقيادات  التدريس  هيئة  أعضاء  قدرات  تنمية  مركز  يكرس 

املصرية   والجامعات  طنطا  بجامعة  والقيادات  التدريس  هيئة  واملهنية ألعضاء  البشرية  الذاتية  للتنمية 

مراكز التدريب على مستوي العالم  األخرى ويقوم املركز بتطوير مستمر لنظام التدريب به ملواكبة أحدث  

اقبة ومتابعة العملية   لكي يتمش ى مع املعايير املطلوبة للتدريب قومًيا وعاملًيا ووضع خطط لتحسين ومر

 التعليمية لضمان األداء املثمر واملتميز. 

الدولي   • باملركز  اإللكتروني جامعة طنطا خاصة  التعليم  بالتعاون مع مركز  إلكترونية  إنشاء منصة 

جامعة طنطا، وتفعيل منظومة الحجز اإللكتروني   - نمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  لت

 للدورات 

 تم تنفيذ ورش عمل اونالين للمدربين للتدرب على كيفية استخدام املنصة اإللكترونية   •

جامعة تم تدريب مبتعثين في كافة أنحاء العالم باإلضافة للمعارين من أعضاء هيئة التدريس من   •

 طنطا والجامعات األخرى. 

 تم إضافة دورات بمواعيد مسائية لبث الحي تسهيال على أعضاء هيئة التدريس.  •

دفعه   • الجدد  املعيدين  تدريب  في  البدء  العلمية  2020تم  والكتابة  الفعال  العرض  دورتي  على  م 

 كمتطلب للتعيين في وظيفة معيد. 

 م.2020مايو  4الدورات اونالين بتاريخ ( متدرب منذ بداية العمل ب3433تم تدريب عدد )  •

يتم متابعة التدريب يوميا من داخل قاعة التدريب االفتراضية كما يتم التواصل ما بين املتدربين   •

 واملدربين وإدارة املركز طوال فترة الدورة. 

 تم إضافة الدورات التالية ملصفوفة التدريب:  •

 تصميم البرامج واملقررات.   .1

 .2التحليل اإلحصائي  .2

 إدارة املنصات التعليمية والتدريس عن بعد.  .3

 تم التقدم بمقترح إضافة الدورات التالية ملصفوفة التدريب:  •

 برنامج قواعد اللجان الدائمة للترقيات.  .1

 . plagiarismبرنامج معامل االقتباس   .2

 دورات تنمية القدرات والدراسات العليا .3

 املركز عدد الدورات  عدد املتدربين  املدة

 الدراسات العليا  143 3469 2020ديسمبر  -مايو

 دورات تنمية القدرات  142 5100 2020ديسمبر  -مايو
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 مركز املشروعات واالبتكارات ونقل التكنولوجيا 

يمثل مركز املشروعات واالبتكارات ونقل التكنولوجيا الوسيط الفعلي والعملي بين أكاديمية البحث العلمي  

والتكنولوجيا وجامعة طنطا من خالل إنشاء مكتب التيكو لألكاديمية ممثل باملركز على أن تقوم أكاديمية  

بناًء على عقد  البحث العلمي بالدعم املادي وتقوم الجامعة بالدعم الفني وتوفير امل كان والهيكل اإلداري 

 مبرم بين األكاديمية والجامعة املوقع من رئيس الجامعة ورئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. 

 يعتبر املكتب حلقة الوصل بين الباحثين والجهات املمولة ملشاريع البحث العلمي. 

 مكتب املشروعات املشروعات التي تم الحصول عليها بتمويل خارجي من خالل  •

   1200000مشروع املرحلة املوحدة بميزانية قدرها   -
ً
 مصريا

ً
فقط وقدره مليون ومائتان ألف جنيها

 الغير، من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. 

قدرها   - بميزانيه  بالجامعة  األعمال  ريادة     250000مشروع 
ً
مصريا  

ً
جنيها ألف  وخمسون  مائتان 

 من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. 
ً
 الغير، سنويا

 عدد البراءات التي منحت من تسجيالت املكتب واحد.  -

 م. 2020عدد البراءات التي تم تسجيلها باملركز سبعه خالل عام  -

 عمل الندوات وورش ال  •

 قام املركز بعقد ما يقرب من خمس ندوات وورش عمل عن املشروعات البحثية.  -

عن ريادة األعمال لطالب الجامعة   Onlineقام املركز بعقد ما يقرب من أربع ندوات وورش عمل   -

 والهيئة املعاونة. 

 قام املركز بعقد خمس ندوات وورش عمل عن االبتكارات والحماية الفكرية.  -

اللقاءات املختلفة مع السادة املبتكرين الختيار أحسن االبتكارات لعمل نماذج لها تم عقد عدد من   -

 من خالل لجنه مشكله لدراسة االبتكارات وتقيمها. 

 تم دعم عدد من االبتكارات لعمل نماذج لها.  -

 حضور ندوات ومؤتمرات للساده أعضاء املركز في ريادة األعمال. -

عة لعمل مسابقة بينهما تحت شعار مستقبلك الختيار  فريق من طالب الجام  18تم تشكيل عدد   -

 فكره ابتكاريه.
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 سابًعا: وحدة تطوير البحث العلمي

لرفع مستوى املهارات البحثية ألعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا بجامعة طنطا بهدف  السعي  

وأن تحتل    مشكالته  ومعالجة  الدلتا  وسط  مجتمع تحقيق إنجازات بحثية نوعية وابتكارية تساهم في تنمية  

ا بين الجامعات املحلية والعاملية وأن تكون مقصًدا للدارس
ً
ين والباحثين من داخل  الجامعة مركًزا مرموق

   .وخارج الجمهورية

 نشر ثقافة النشر العلمي الدولي، والتعريف بقواعد البيانات العاملية.  •

 ( ورشة عمل. 50تم عقد عدد )  •

 ( متدرب من داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.5888عدد )  •

بالتسجيل للورش من خارج جمهورية  املساهمة في تحسين السمعة األكاديمية لجامعة طنطا حيث قام  •

 ( متدرب. 955مصر العربية ) 

 إنشاء موقع إلكتروني للوحدة، وموقع إلكتروني للشهادات، وموقع إلكتروني لتسجيل الورش.  •

تقديم استشارت علميه للباحثين من أعضاء هيئة التدريس، وطالب الدارسات العليا، والدعم الفني   •

 لعملية النشر الدولي. 

حلوان( وخارج جمهورية مصر    –دربين من داخل الجامعة، ومن خارج الجامعة )القاهرة  استقدام م •

)إنجلترا   التعاون مع دور نشر،    – أملانيا    – العربية  التدريب على الكتابة العلمية، وكذلك  في  أسبانيا( 

 Elseiver – Clarivate – Springer Nature International – Association forومؤسسات  

Geoethics    منسوبي وتدريب  للجامعة،  العلمي  بالنشاط  للتعريف  املصري  املعرفة  بنك  خالل  من 

 الجامعة على استخدام قواعد البيانات. 
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 وحدة املكتبة الرقمية

 فيما يخص التدريب وورش العمل:  •

الرقمي للرسائل  تم تدريب عدد من الكوادر البشرية في املكتبات املعنية على أعمال الفهرسة واملستودع  

والتعامل مع قواعد البيانات العاملية والتعامل مع أعمال االقتباس وفحص الرسائل واملقاالت كما تم عقد  

 ورشة عمل عن بنك املعرفة بالكليات املختلفة.  5أكثر من 

 فيما يخص أعمال الفهرسة وضبط الجودة:  •

مستعير   3800مقتني وتم تسجيل  310000 تم استكمال بناء فهرس موحد ملقتنيات املكتبات لعدد إجمالي 

  7600تسجيلة واعتماد    8000متردد على املكتبات وتم مراجعة    16500باملكتبات املختلفة وتم تسجيل عدد  

 عملية جرد آلي باملكتبات.   11تسجيلة وتم عمل 

 فيما يخص تكشيف ورفع الرسائل الجامعية:   •

 رسالة. 1800م رفع النص الكامل ألكثر من رسالة كما ت 2000تم تكشيف رسائل بعدد وصل إلى 

 فيما يخص االستفادة من قواعد البيانات العاملية:   •

وطالب   ومعاونيهم  التدريس  هيئة  ألعضاء  املعرفة  بنك  على  حسابات  إلنشاء  تعريفية  خدمات  تقديم 

 مستفيد.   3000الدراسات العليا حيث تم زيادة أعداد املستفيدين من مشروع املكتبة الرقمية بأكثر من 

 فيما يخص فحص نسب االقتباس للرسائل واملقاالت:   •

يزيد عن   لعدد  االقتباس  يزيد عن    1200إنهاء فحص نسب  ولعدد  ال    500رسالة جامعية  وبزمن  مقالة 

 ساعة لجميع الحاالت.  48يتجاوز 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                  2021/2022إنجازات قطاع الدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافية     

 

 

56 

 النشر العلمي الدولي 
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 Covid 2021-2020-19قائمة باألبحاث التي نشرتها جامعة طنطا حول فيروس كورونا املستجد 

( بحث علمي منشور في مجالت ودوريات علمية  81قام الباحثون بجامعة طنطا بنشر واملشاركة في نشر عدد ) 

( بحث علمي منشور على  59منهم عدد )   2021-2020خالل    Covid-19عاملية حول فيروس كورونا املستجد  
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