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 فتح باب الترشح ببرنامج الصيف للعلماء الشباب  -1

تعلن أكادٌمٌة البحث العلمً والتكنولوجً بوزارة التعلٌم والعالً، عن فتح باب الترشح ببرنامج الصٌف  
النظم، والذي للعلماء الشباب ، وذلك فً إطار التعاون المبرم بٌن األكادٌمٌة والمعهد الدولً لتطبٌقات تحلٌل 

فً برنامج الصٌف للعلماء الشباب،  -إذا تم قبوله  –ٌقوم المعهد بمقتضاه بتحمل النفقات الكاملة باحث مصري 
والذي ٌنظمه المعهد لطلبة الدكتوراه بمقره بالكسنبرج بالنمسا خالل الفترة من ٌونٌو حتى أغسطس من كل 

  عام.

  

لعلماء من ذوي الخبرة فً المعهد ومنهم حاصلٌن على جوائز نوبل حٌث ٌعمل الباحث تحت اإلشراف المباشر 
 فً العلوم وٌذكر أن مجاالت البحث كاآلتً :

 Air Quality and Greenhouse Gases     

Evolution and Ecology 

Advanced Systems Analysis                                                                      

Risk and Resilience 

Ecosystem Services and Management                                                         

Transitions to New Technologies 

Energy                                                                                                 

Water 

World Population 



 ولمزٌد من المعلومات والستٌفاء استمارة اإللتحاق ٌرجى الدخول على الروابط التالٌة: 

 https://iiasa.ac.at/web/home/education/yssp/Young_Scientists_Summer_Pro
gram.html 

 
https://iiasa.ac.at/web/home/education/yssp/Apply/ConditionsEligibility/Application_

Information.html 

 .2021ٌناٌر  14النهائى لقبول استمارات الترشح اإللكترونٌة علما بأن الموعد  

  

 نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا يجتمع بأعضاء الهيئة المعاونة -0

اجتمع الدكتور كمال عكاشة، نائب رئٌس جامعة طنطا للدراسات العلٌا والبحوث، الٌوم االثنٌن، مع عدد من 
 .العملٌة بمشاركة ممثلٌن عن كلٌات الطب والصٌدلة والعلوم وطب األسنانأعضاء الهٌئة المعاونة بالكلٌات 

 

وأشار الدكتور كمال عكاشة، إلً أن االجتماع ٌهدف إلى التواصل مع أعضاء الهٌئة المعاونة ومناقشة أهم 
 .نناالمشكالت التً تواجههم فً البحث العلمً باعتباره قاطرة التنمٌة وألهمٌته فً االرتقاء بمستقبل وط

ووجه نائب رئٌس الجامعة، أعضاء الهٌئة المعاونة بأهمٌة إنشاء مجموعات بحثٌة وقطاعات بحثٌة، كما 
شجعهم على ضرورة االشتراك فً المشروعات البحثٌة لالرتقاء بمنظومة البحث العلمً واالرتقاء بترتٌب 

 .جامعة طنطا فً التصنٌفات الدولٌة

نشوري أستاذ طب األطفال بكلٌة الطب ومدٌر مركز المشروعات، شارك فً االجتماع الدكتور محمد الش
والدكتور محمد لبٌب سالم أستاذ علم المناعة بكلٌة العلوم، والدكتور محمد عطٌة أستاذ الباثولوجٌا االكلٌنٌكٌة 

 .بكلٌة الطب، والدكتوره دٌنا عبد الهادي مدٌر البوابة اإللكترونٌة ووحدة التصنٌف الدولً
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 ماجستير خالل عام 666دكتوراه و  312ا تمنح جامعة طنط -3

قال الدكتور كمال عكاشة، نائب رئٌس جامعة طنطا للدراسات العلٌا والبحوث ، أن إجمالً عدد الحاصلٌن على 
حتى  1/10/2019باحث خالل الفترة من  742آالف و  4الدراسات العلٌا بمختلف كلٌات الجامعة بلغ 

30/9/2020 . 

آالف و  3درجة ماجستٌر ، و  664درجة دكتوراه ، و  310جامعة طنطا ، أنه تم منح  وأوضح نائب رئٌس
 دبلوم الدراسات العلٌا فً التخصصات المختلفة. 768

 

بكلٌة  1972وأضاف الدكتور كمال عكاشة ، أن عدد الحاصلٌن على الدراسات العلٌا بمختلف درجاتها بلغ 
بكلٌة الصٌدلة ،  39بكلٌة طب األسنان ، و 90بكلٌة الطب ، و 347بكلٌة الحقوق ، و  1602التربٌة ، و 

بكلٌة التربٌة النوعٌة ، و  29بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة ، و 70بكلٌة العلوم ، و  177بكلٌة الهندسة ، و 74و
 بكلٌة الزراعة. 54بكلٌة التمرٌض ، و  24بكلٌة اآلداب ، و  158بكلٌة التجارة ، و  106

 

                      السبت القادم بمعامل مركز البحوث العلمية والقياساتدورة تدريبية  -6
" Introduction to Forensic Toxicology"  

ٌنظم  تحت رعاٌة األستاذ الدكتور كمال عكاشة نائب رئٌس جامعة طنطا لشئون الدراسات العلٌا والبحوث،
 Introduction to Forensicمركز البحوث العلمٌة والقٌاسات بجامعة طنطا دورة تدرٌبٌة تحت عنوان " 

Toxicology صباحاً  9.30فً تمام الساعة  2020أكتوبر  17"، وذلك إعتبارا من ٌوم السبت الموافق
 بمعامل التدرٌب بالمركز.

 



 0202فتح باب التقدم لجوائز الدولة لعام  -5

األستاذ الدكتور كمال عكاشة نائب رئٌس جامعة طنطا لشؤن الدراسات العلٌا والبحوث عن فتح باب  ٌعلن
أكادٌمٌة   طبقا لما أعلنته 2020التقدم لجوائز النٌل والدولة التقدٌرٌة والتشجٌعٌة وجوائز الدولة للتفوق لعام 

 البحث العلمى والتكنولوجٌا.

لصرف جائزة  Q1-Q4 (Quartile) المجالت الجدٌدة التابع لتصنٌف قائمة أضاف سٌادته بأنه تم اعتماد 
النشر الدولً لألبحاث العلمٌة والكتب، وتم تعدٌل البند الخاص بالمجالت التى التوجد 

 لٌصبح الصرف لكل األبحاث التى لم ٌمر على نشرها ثالث سنوات. (Quartile) بقائمة

 

 ءت كالتالً :قٌمة جوائز النشر الدولً جا جدٌر بالذكرأن

Q1.  10000 Q2.    8000 و  و   Q3.    6000 و    Q4.    4000 

 .(Quartile) جنٌه للمجالت غٌر الموجودة بقائمة ٠٢٢٢وسٌتم صرف مبلغ 

ولن تقبل المستندات  2020دٌسمبر  31 ونوه سٌادته ضرورة تسلٌم طلبات الترشٌح والتقدم فً موعد أقصاه  
 .واالنتاج العلمً المقدم بالٌد

ولمزٌد من المعلومات ٌرجى التوجه إلى إدارة العالقات الثقافٌة بالكلٌة أوالدخول على موقع الجوائز الخاص 
 :  بأكادٌمٌة البحث العلمى والتكنولوجٌا

ar-sprize-http://www.asrt.sci.eg/ar/index.php/state 

 

http://www.asrt.sci.eg/ar/index.php/state-prizes-ar
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