
 م2017الوحدة خالل شهر يناير وفبراير ومارس  انجازات

 استخدام تقنية المعلومات والعروض التقديمية في عرض أعمال مجلس كلية اآلداب

قامت وحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية بتطوير سبل عرض أعمال مجلس الكلية حيث تم 
بدًء من شهر يناير وذلك استخدام العروض التقديمية في مناقشة موضوعات المجلس وذلك 

 لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة وترشيد استهالك األوراق واألحبار

 
 2017فبراير  1نشر نتائج الطالب في الفصل الدراسي األول بدًء من يوم 

 
 



 اجتماعات األستاذ الدكتور مدير الوحدة مع فريق العمل لمناقشة مهام الربع الثالث

 
 نظام الفارابي للجودةتنظيم ورشة عمل عن 

ورشة  وحدة ضمان الجودة بالكلية  بالتعاون مع بكلية اآلداب نظمت وحدة تكنولوجيا المعلومات
وقسم  المكتبات والمعلوماتألعضاء هيئة التدريس بقسمي "  نظام الفارابي للجودةعمل بعنوان " 

 م.2017 فبراير 19الموافق  األحدوذلك يوم  اآلثار

 
 تنظيم ورشة عمل عن استخدام بنك المعرفة المصري



نظمت وحدة تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع قسم المكتبات والمعلومات ورشة عمل بعنوان " 
استخدام بنك المعرفة المصري" للطالب والتي حاضر فيها كل من أ. إبراهيم بسيوني، 

 م.2017مارس  8ذلك يوم األربعاء الموافق وأ.الدسوقي عبد الستار، وأ. منى إبراهيم، و 

 
 

ورشة عمل " الميتاداتا وأساليب إدارتها وحدة تكنولوجيا المعلومات تشارك في تغطية وتنظيم 
نشائها بمواقع اإلنترنت"  وا 

نشائها  شاركت وحدة تكنولوجيا المعلومات في تنظيم ورشة عمل " الميتاداتا وأساليب إدارتها وا 
وذلك  ،بمواقع اإلنترنت" المقدمة من قسم المكتبات بالتعاون مع مركز الخدمة العامة بالكلية

  م2017مارس  16- 14خالل الفترة من 



 

 
 

 



 ندوة بعنوان تحديات األمن القومي المصري وسبل المواجهة المشاركة في تغطية 

وكالة الكلية لشئون البيئة بالتعاون مع قسم اإلعالم ومركز إعالم طنطا التابع للهيئة العامة  هانظمت
لالستعالمات وحاضر في اللقاء االعالمي جالل عواره وكيل لجنة الثقافة واالعالم بمجلس النواب 

سمير مهنا مدير  وفضيلة الشيخ ياسر الغياتي من علماء االزهر الشريف، وشارك في اللقاء االستاذ
 م.2017مارس  19إعالم وسط الدلتا، وذلك يوم األحد 

 
 تخريج دفعة من مركز اللغة العربية لغير الناطقين بها حفل المشاركة في تغطية 

واألستاذ  برعاية سيادة األستاذ الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم القائم بعمل رئيس جامعة طنطا
نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة، واألستاذ  ضبعونالدكتور  محمد أحمد 

الدكتور خالد الفخراني عميد الكلية، احتفل قسم اللغة العربية بتخريج دفعة من مركز اللغة العربية 
 م.2017مارس  20لغير الناطقين بها، وذلك يوم اإلثنين 



 
 

 في الحضارات اإلنسانية واآلداب العالمية  مؤتمر بعنوان صورة المرأةالمشاركة في تغطية 

، واألستاذ الم القائم بعمل رئيس جامعة طنطاإبراهيم عبد الوهاب سبرعاية سيادة األستاذ الدكتور 
مؤتمًرا علمًيا بعنوان صورة المرأة في قسم اللغة العربية  نظم خالد الفخراني عميد الكلية،الدكتور 

، ووالذي تم فيه تكريم الدكتورة هاجر سعد الدين وشاركت فيه العالميةالحضارات اإلنسانية واآلداب 
 م.2017مارس  23األقسام المختلفة بالكلية وذلك يوم الخميس 



 
 

 
 



 

 نظام الفارابي للجودةتنظيم ورشة عمل عن 

ورشة  وحدة ضمان الجودة بالكلية  بالتعاون مع بكلية اآلداب نظمت وحدة تكنولوجيا المعلومات
بأقسام اللغة الفرنسية والفلسفة هيئة التدريس ألعضاء "  نظام الفارابي للجودةبعنوان " عمل 

 م.2017 مارس 26الموافق  األحدوذلك يوم  واللغات الشرقية

 
 
 
 
 
 
 
 



المشاركة في االستعدادات الخاصة بمؤتمر وكالة الكلية للدراسات العليا والبحوث لتعديل 
 العليا بالكلية.لوائح الدراسات 

 
 

 "م ندوة بعنوان" تأثير مواقع التواصل اإلجتماعي على إستقرار األسرة المصريةيتنظتغطية و 

محمد أحمد ضبعون نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع برعاية سيادة األستاذ الدكتور 
واألستاذ الدكتور أحمد  عميد الكلية،القائم بعمل خالد الفخراني ، واألستاذ الدكتور وتنمية البيئة

عبادة العربي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نظت وكالة الكلية لخدمة المجتمع 
تأثير مواقع التواصل اإلجتماعي  وتنمية البيئة بالتعاون مع قسمي علم النفس واالجتماع ندوة بعنوان"

 م.2017مارس  28على إستقرار األسرة المصرية"، وذلك يوم الثالثاء 

 


