جامعة طنطا
اإلدارة العامة لرعاية الطالب
نادي العلــوم

تقرير عن فاعليات الملتقى القمي الثالث للنانوتكنولوجي
المقام خالل الفترة من  1/26إلي 2015/1/29
بمشاركة الجامعات المصرية

تم بحمد اهلل إقامة الملتقي القمي الثالث للنانوتكنولوجي ألندية علوم الجامعات المصريو في الفترة
من  1/26إلي  2015 /1/29بصالة المدينو الجامعيو بنات بسبرباي وتمت الفاعليات علي النحو

التالي:

الجامعات المشاركة(:

طنطا  -المنوفية – حلوان – القاىرة – األزىر – كفر الشيخ – بنها –

االسكندرية– المنصورة – الفيوم –– دمنهور – التعليم العالى  -بورسعيد)
اليوم األول اإلثنين :2015 /1/ 26

مساء
تم استقبال وفود الجامعات المشاركة
ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الرابعة ً
علي الغذاء حيث بدأ تسكين وفود الجامعات المشاركو بالمدينو الجامعية بسبرباي(طلبو _طالبات)  ،وكان
في استقبالهم أ.د /مسئول االتصال الطالبى والمدير العام لرعاية الطالب ،ومدير نادى العلوم  ،واللجان
المنظمو من موظفى االداره حيث تم الترحيب بجميع الوفود.

وقد تم عقد اجتماع مع السادة مشرفي أندية العلوم المشاركة في الملتقى تم خاللو شرح فعاليات

الملتقى وكذا الرد علي جميع األسئلو حول مجاالت التسابق

بحضور السيد  /مدير عام رعاية الشباب ومدير نادى العلوم

واتخاذ الالزم نحو تسهيل مهمو الوفود

ت لى ذلك حفل افتتاح الملتقى والذى شرفو بالحضور السيد االستاذ الدكتور/

محسن محمود

مقشط نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب  ،حيث بدا الحفل بالقران الكريم ثم كلمو االستاذ

الدكتور /نائب رئيس الجامعو لشئون التعليم والطالب رحب فيها بالوفود المشاركو وابلغهم تحيات السيد
االستاذ الدكتور /عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس الجامعو حيث وضح سيادتو أن الجامعة بكل

قياداتها مهتمو بالغ اإلىتمام بتقديم كل سبل العون لراحة الوفود وتمنى لهم إقامو طيبو ومشاركو فعالو وان
جامعة طنطا دائما ترحب بابنائها من طالب الجامعات المصرية المهتمين باالبتكارات واالبحاث العلمية

وتعمل على تذليل كافة العقبات التى تواجههم لتحقيق االىداف المرجوة من اندية العلوم واوضح سيادتو

فى كلمتو اىمية نشاط اندية العلوم واقتناعو شخصيا بامكانيات الطالب المنتمين لهذا النشاط واستعداده
لتقديم اى مساعدة يحتاجها النشاط

 تم تجميع الوفود على العشاء الساعة العاشرة مساءا توجو الجميع الى اماكن المبيت فى تمام الساعة الحادية عشرمساءااليوم الثاني :الثالثاء :2015 /1/27

تم تجميع الوفود المشاركة فى الملتقى على وجبة االفطار فى تمام الساعة الثامنو والنصف صباحا

بدأت فعاليات الملتقى لليوم الثاني

جامعة طنطا كما ىو موضح بالجدول التالى

وفى تمام الساعة العاشرة صباحا بحضور لجان التحكيم من

م

اسم اجملال

اسم احملكم

1

املشروعات الصغرية

ا .م د /ىيام دمرداش الغزاىل

2

االلكرتونيات

3

امليكاترونيك

م

اسم المجال

اسم المحكم

4

البحث العلمى

ا.د/محمود ابراىيم عبد الحليم كلية الهندسةجامعة

5

االبتكار واالختراع

ا.م د/ايو حممد فوذى

اسم الكلية

كلية الرتبية
النوعية

ا.د طلعت ميز

ا.م.د ياسر حممد عبده
م.م طوسون حممد حلمى
ا.د/عزت السيد شعيب
د/عمروحسني عبد اهلل
د/ىبة على اخلىب

كلية العلوم
كلية اهلندسة

اسم الكلية

ا.د /عبد النبى البيومى قابيل

المنيا كلية الهندسة

د/ضياء الدين منصور

طنطا

ا.د/عزت السيد شعيب
د/ضياء الدين منصور
د/ىبة على الخبى

كلية الهندسة

قام السيد االستاذ الدكتور /محسن محمود مقشط نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالببزيارة للملتقى فى تمام الساعة الواحدة ظهرا حيث تفقد سيادتو جميع معارض الجامعات المشاركة واثنى

سيادتو على ابتكارات الطالب والطالبات فى الملتقى وحثهم على بذل المزيد من الجهد فى مجال
االبتكار والبحث العلمى
 -فى تمام الساعة الثانية ظهرا تم تقديم وجبة الغذاء للوفود المشاركة

 -استئناف تحكيم مجاالت التسابق فى الملتقى من الساعة الثالثة حتى الساعة الثامنة مساءا

 ثم تناول وجبة العشاء من الساعة الثامنة مساءا التوجو الى اماكن المبيت فى تمام الساعة العاشرة مساءااليوم الثالث :األربعاء 2015 /1/28
 -تناول وجبة االفطار فى تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا

 تجميع جميع الوفود والتحرك الى مقر كلية العلوم بالمجمع الطبى فى تمام الساعة التاسعةوالنصف

صباحا
محاضرة عن النانو تكنولوجى حاضر فيها ا  0د/محمود ابراىيم عبد الحليم رئيس قسم الكمياء

بكلية الهندسة جامعة المنيا والدكتور /ضياء الدين منصور المدرس بكلية الهندسة (جامعة طنطا)

بعنوان

النانوتكنولوجى وتطبيقاتو فى حل مشكالت قومية معاصرة وبعد االنتهاء من الندوة بدا تنفيذ رحلو ترفيهيو

للمناطق األثريو بمدينة طنطا بناءاً علي طلب الجامعات المشاركة اصطحبهم فيها مدير نادى العلوم

والعاملين باالدارة وتم زيارة مسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا ثم زيارة بعض معالم المدينة والتجول
بمدينة طنطا وبعدىا تم التوجو لمكان الملتقي حيث تناول اعضاء الوفود طعام الغذاء تلى ذلك االنتهاء

من تحكيم مجال البحث العلمي وتمت المناقشو أمام جميع طالب الجامعات المشاركة وتم تقييم البحث

ومشروع النانوتكنولوجى كما ىو موضح بالجدول :
م

اسم الندوة

اسم احملاضر

6

النانو تكنولوجى وتطبيقاتة فى حل

ا.د/محمود ابراىيم عبد الحليمكلية الىندسة (جامعة

م

اسم المجال

مشكالت قومية معاصرة

المنيا)

د/ضياء الدين منصور كلية الهندسة (جامعة طنطا)

اسم المحكم

اسم الكلية

1

البحث العلمى

ا.د/عبد النبى البيومى قابيل

كلية الهندسة

د/محمود ابراىيم عبد

الحليم

د/ضياء الدين منصور

انتهى التحكيم في الساعو الخامسة عصراً وبدأ التجهيز لحفل الختام من إعداد الكوؤس والميداليات
والشنط وشهادات التقدير للجامعات المشاركة
بدأ

ت فاعليات حفل الختام بحضور ا 0د /خالد الفالح مسئول االتصال الطالبى بالجامعة

والسيد /المدير العام لرعاية الطالب والسيد /مدير النادى وبدا الحفل بالقرءان الكريم ثم كلمة للسيد

المدير العام شكر فيها جميع الوفود واثنى على جهدىم ونقل اليهم تحيات السيد ا 0د /رئيس الجامعة
واالستاذ الدكتور /نائب لرئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب ثم كلمة أ.د /مسؤول االتصال بالجامعة

الذى رحب فيها بجميع الوفود المشاركة وشكرىم على حضورىم للملتقى وأثنى على الجهد المبذول من

ابنائو طالب الجامعات المشاركة فى ىذا الجال

كما قدم أعضاء الوفود المشاركة الشكر لجامعة طنطا ،والسيد األستاذ الدكتور /رئيس الجامعة

والسادة النواب والسادة العاملين باالدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة على الجهد المبذول في العمل

على راحة جميع الوفود والترحاب بهم وحسن الضيافو وحسن التنظيم والمظهر الرائع الذي ظهرت بو
الجامعة في ىذا اللقاء وناشدوا السيد  /ا.د رئيس الجامعة بتكرار ىذا اللقاء لما فيو من أىميو بالغو
للطالب حيث يتم تبادل األفكار وتنمية المواىب العلمية لديهم والتطلع لما ىو جديد في كل جامعة

وزيادة الدعم المالي للنشاط العلمي.

ثم بدات مراسم توزيع الجوائز حيث قام مدير النادى باعالن نتائج الجامعات المشاركة وقام السيد

أ0د /خالد الفالح والسيد /المدير العام برعاية الشباب والسيد /مدير عام المدن الجامعية بطنطا بتسلم
الدروع والكئوس والميداليات وشهادات التقدير والشنط والهدايا 0

اليوم الرابع  :الخميس 2015 /1/29

إفطار ،ومغادرة الوفود المشارك
بيان الجامعات المشاركة وأعداد الطالب
باإلضافة إلى السادة العاملين بنادي العلوم والجهات المساعدة من اإلدارات األخري والمدن

تغذية ،والتسكين .والسائقين  ،والعمال
الجامعية والت

م

العدد

اجلامعة

1

املنوفية

8

2

بورسعيد

6

3

املنصوره

8

4

حلوان

8

5

القاىرة

8

6

األزىر

9

7

كفرالشيخ

8

8

بنها

8

9

الفيوم

8

10

طنطا

9

11

اسكندرية

8

12

التعليم العاىل

8

13

دمنهور

8

اإلمجايل

104

نتائج فعاليات الملتقى الثالث للنانو تكنولوجي
ألندية العلوم المصرية 
ابتكار واختراع

الترتيب

ميكاترونك إلكترونيات

األول

بنها

االزىر

منوفية

الثاني

طنطا

االسكندرية

كفر الشيخ

االزىر

حلوان

المنصورة

بورسعيد

بنها

مشروع

مشروعات صغيرة

أفضل بحث علمي

التعليم العالى

المنصورة

القاىرة

دمنهور

طنطا

كفر الشيخ

حلوان

النانوتكنولوجي

وقد كان الترتيب العــام للجامعات المشاركة كالتالي:
م

الترتيب

الجامعة

النسبة%

1

المستوى األول

طنطا

92.5

2

المنوفية

92

3

بنها

92

4

االزىر

91.5

القاىرة

85

كفر الشيخ

84

7

المنصورة

82

8

االسكندرية

80

9

التعليم العالى

80

حلوان

81

11

الفيوم

80

12

دمنهور

78

13

بورسعيد

75

5
6

10

المستوى الثانى

المستوى الثالث

مدير اإلدارة

المدير العام

محمدشعيب

(طايل محمد مشالي)

نائب رئيس الجامعة
لشئون التعليم والطالب

(ا.د /محسن محمود مقشط )

