أنشطة وكالة الكلية
لخدمة المجتمع وتنمية البيئة
خالل العام الجامعي 2017-2016م

1

تنظيم ندوة عن التكامل بين األنظمة المعلوماتية في الدراسات الجغرافية والمكتبات والمعلومات
برعاية سيادة األستاذ الدكتور خالد الفخراني القائم بعمل عميد الكلية ،واألستاذ الدكتور أحمد عبادة
العربي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،نظت وكالة الكلية لخدمة المجتمع وتنمية
البيئة بالتعاون مع قسمي المكتبات والجغرافيا ندوة علمية بعنوان" التكامل بين األنظمة المعلوماتية
في الدراسات الجغرافية والمكتبات والمعلومات " ،وشارك بالندوة أ.د .محمد ذكي السديمي العميد
السابق للكلية واألستاذ بقسم الجغرافيا وأ.د .بدوية محمد البسيوني أستاذ ورئيس قسم المكتبات
وأ.م.د .عبد الرازق الكومي ألستاذ المساعد بقسم الجغرافيا ود .أحمد حبيب المدرس بقسم الجغرافيا
ود .هبة النموري المدرس بقسم المكتبات وذلك يوم األربعاء  26إبريل 2017م.

ندوة التكامل بين األنظمة المعلوماتية في الدراسات الجغرافية
م
بريل
والمكتبات والمعلومات األربعا

2

تنظيم فعاليات منتدى "اإلدارة واعداد الكوادر القيادية"
برعاية األستاذ الدكتور خالد الفخراني القائم بأعمال عميد كلية اآلداب ،نظمت وكالة الكلية لتنمية
البيئة وخدمة المجتمع بالتعاون مع مركز التنمية البشرية بجامعة طنطا وأسرة مكتبات الغد
فعاليات منتدى "اإلدارة واعداد الكوادر القيادية" والذي عقد في الفترة من  10-8إبريل 2017

3

تنظيم ندوة بعنوان" تأثير مواقع التواصل اإلجتماعي على إستقرار األسرة المصرية"
برعاية سيادة األستاذ الدكتور محمد أحمد ضبعون نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع
وتنمية البيئة ،واألستاذ الدكتور خالد الفخراني القائم بعمل عميد الكلية ،واألستاذ الدكتور أحمد
عبادة العربي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،نظت وكالة الكلية لخدمة المجتمع
وتنمية البيئة بالتعاون مع قسمي علم النفس واالجتماع ندوة بعنوان" تأثير مواقع التواصل اإلجتماعي
على إستقرار األسرة المصرية" ،وشارك فيها كل من أ.د .هبة ربيع األستاذ بقسم علم النفس وأ..د.م.
رانيا الكيالني األستاذ المساعد بقسم اإلجتماع وذلك يوم الثالثاء  28مارس 2017م.

4

المشاركة في مؤتمر بعنوان صورة المرة في الحضارات اإلنسانية واآلداب العالمية والذي نظمه
قسم اللغة العربية بالكلية

برعاية سيادة األستاذ الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم القائم بعمل رئيس جامعة طنطا ،واألستاذ

الدكتور خالد الفخراني عميد الكلية ،شاركت وكالة الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة في المؤتمر
الذي نظمه قسم اللغة العربية بالكلية بعنوان صورة المرأة في الحضارات اإلنسانية واآلداب العالمية،

ووالذي تم فيه تكريم الدكتورة هاجر سعد الدين وشاركت به األقسام المختلفة بالكلية وذلك يوم

الخميس  23مارس 2017م.

5

تنظيم ندوة بعنوان تحديات األمن القومي المصري وسبل المواجهة
برعاية سيادة األستاذ الدكتور خالد الفخراني عميد الكلية ،نظمت وكالة الكلية لشئون البيئة بالتعاون
مع قسم اإلعالم ومركز إعالم طنطا التابع للهيئة العامة لالستعالمات ندوة تحت عنوان تحديات

ندوة تحديات األمن القومي المصري وسبل
بالتعاون
اجهه
واالعالمالمو
الدلتايف ،وشارك في اللقاء
وساالزهر الشر
إع منمعلماء
مرك الغياتي
الشيخ ياسر
اب وفضيلة
بمجلس النو
الدلتا ،وذلك يوم األحد  19مارس 2017م.
االستاذ سمير مهنا
مار
اب د .ياسر العياطي من علماء األزهر
وسطالنو
إعالممجلس
عورةمديرعضو
• أ .جابر
االمن القومي المصري وسبل المواجهة وحاضر في اللقاء االعالمي جالل عواره وكيل لجنة الثقافة

6

تنظيم ندوة علمية دينية بعنوان اإلس م وقضايا المجتمع

برعاية وحضور األستاذ الدكتور خالد الفخراني عميد كلية اآلداب واألستاذ الدكتور أحمد عبادة

العربي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وفي إطار التعاون بين جامعة طنطا ومجمع

البحوث اإلسالمية نظمت كلية اآلداب بالتعاون مع منطقة وعظ الغربية ندوة علمية دينية بعنوان
اإلسالم وقضايا المجتمع وحاضر في الندوة وأجاب عن أسئلة الطالب كل من:

األستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر أستاذ التفسير وعلوم القرآن باألزهر الشريف
فضيلة الشيخ محفوظ المداح مدير عام منطقة وعظ الغربية ورئيس لجنة الفتوى

فضيلة الشيح محمد محمد عويس عضو لجنة الفتوى

وأدار الندوة األستاذ الدكتور عهدي السيسي األستاذ بقسم اللغة العربية وذلك يوم الخميس 23

فبراير 2017م

وكانت أسئلة الطالب حول موضوعات اإلسالم والعلم وزي المرأة المسلمة وحدود العالقة بين

المخطوبين وحقوق األزواج وفقه الصالة

7

تنظيم ندوة بعنوان "تحديات األمن المائي لمصر"
برعاية سيادة األستاذ الدكتور إبراهيم سالم القائم بأعمال رئيس الجامعة ،واألستاذ الدكتور محمد
ضبعون نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،واألستاذ الدكتور خالد الفخراني
عميد الكلية  ،عقدت وكالة الكلية لتنمية البيئة وخدمة المجتمع ندوة بعنوان "تحديات األمن المائي
لمصر" ،وذلك يوم االثنين  28نوفمبر 2016م قدمها أ.د .إبرهيم غانم ،ود .حسن أبو الخير،
ومقرر الندوة أ.د .عبد المعطي شاهين ،صرح بذلك أ.د .أحمد العربي وكيل كلية اآلداب لشؤون
خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

8

تنظيم ندوة بعنوان "الموا نة وقيم االنتما "
برعاية سيادة األستاذ الدكتور عميد الكلية أ.د .خالد الفخراني ،عقدت وكالة الكلية لتنمية البيئة
وخدمة المجتمع ندوة بعنوان "المواطنة وقيم االنتماء" ،وذلك يوم األربعاء  2نوفمبر 2016م
قدمها أ.د .عبد الكريم جبل أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية بالكلية ،صرح بذلك أ.د .أحمد العربي
وكيل كلية اآلداب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

9

المشاركة في مبادرة إ اي نحب بلدنا والتي نظمتها سرة ارسم بسمة
برعاية سيادة األستاذ الدكتور عميد الكلية أ.د .خالد الفخراني ،عقدت أسرة ارسم بسمة مبادرة إزاي
نحب بلدنا ،وذلك يوم الثالثاء  8نوفمبر 2016م  ،وقد شرف اللقاء بالحضور سيادة عميد الكلية
أ.د .خالد الفخراني ،وسيادة وكيل الكلية للدراسات العليا أ.د .ممدوح المصري ،وسيادة وكيل الكلية
لشؤون البيئة أ.د .أحمد العربي  ،ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وطالب الكلية ،صرح بذلك د.

رانيا الكيالني رائدة األسرة.مبادرة ا اي نحب بلدنا
نوفمبر

10

تنظيم ندوة بعنوان " التدريب العملي على االسعافات األولية
برعاية األستاذ الدكتور خالد الفخراني القائم بأعمال عميد كلية اآلداب ،نظمت وكالة الكلية لتنمية
البيئة وخدمة المجتمع ندوة التدريب العملي على االسعافات األولية ،وذلك يوم االثنين  31أكتوبر
2016م ،صرح بذلك أ.د .أحمد العربي وكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع ،وقد حاضر
بالندوة د .زينب محمد شعبان تخصص التمريض الباطني والجراحي والحاالت الحرجة ،ود.
شيرين محمد عبد اللطيف تخصص التمريض الباطني والجراحي والحاالت الحرجة ،وتناولت
الندوة مفهوم االسعافات األولية وكيفية تطبيقها في حاالت اإلغماء واالختناق والجروح والحروق،
وكيفية إنعاش القلب والتنفس الصناعي ،وشارك في الندوة العديد من الطالب من خالل التدريبات
العملية على االسعافات األولية في الحاالت المختلفة ،وقد حضر الندوة لفيف من أعضاء هيئة
التدريس بالكلية والهيئة اإلدارية والطالب.

11

اسيا
تنظيم ندوة بعنوان " كيف تذاكر وتتفوق در ً
برعاية األستاذ الدكتور خالد الفخراني القائم بأعمال عميد كلية اآلداب ،نظمت وكالة الكلية لتنمية
البيئة وخدمة المجتمع بالتعاون مع قسم المكتبات والمعلومات ندوة بعنوان كيف تذاكر وتتفوق
اسيا وقد حاضر بالندوة د .فتوح راشد مدرس الكيمياء التحليلية بكلية الصيدلة بجامعة طنطا
در ً
ود .يا ار عيسى مدرس بقسم علم النفس بالكلية وذلك يوم األربعاء 2016 /11/ 9م

12

المشاركة من خ ل

ب قسم المكتبات في تنظيم مكتبات كليات الجامعة

والتي ضمت المكتبة المركزية ومكتبات كليات الطب والعلوم والصيدلة والتمريض واآلداب
والحقوق والزراعة والهندسة والتربية النوعية

13

المشاركة في دعم مستشفي 57357
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التعاون مع نادي تكنولوجيا المعلومات لتقديم دورات لل
والحاسب اآللي

15

ب في مجاالت تقنية المعلومات
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