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 Nature Index جامعة طنطا تحصد المركز الخامس محلٌاً بتصنٌف -1
أعلن األستاذ الدكتور مصطفى الشٌخ نائب رئٌس جامعة طنطا عن حصول الجامعة على المرتبة الخامسة بٌن 

 الجامعات المصرٌة طبقاً لتصنٌف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    

بحث فً جراحة قلب األطفال لعام  111بحثان من جامعة طنطا ضمن قائمة أفضل  -2
2112 

الدكتور مصطفى الشٌخ نائب رئٌس جامعة طنطا لشئون الدراسات العلٌا والبحوث عن اختٌار أعلن األستاذ 
 بحثٌن فى تخصص جراحة قلب األطفال من جامعة طنطا

 
  

 تعدٌل مكافأة لجنة الحكم والمناقشة على الرسائل العلمٌة الماجستٌر والدكتوراه -3

سبع تعدٌل مكافأة لجنة الحكم والمناقشة على الرسائل قرر مجلس جامعة طنطا برئاسة األستاذ الدكتور مجدي 
 العلمٌة الماجستٌر والدكتوراه

 
 

إجراء فحص االقتباس لرسائل الماجستٌر والدكتوراه كشرط لتشكٌل لجنة الحكم  -4
 والمناقشة

الثالثاء أعلن األستاذ الدكتور مصطفى الشٌخ أن مجلس الدراسات العلٌا بالجامعة قرر بجلسته المنعقدة ٌوم 
 أن ٌتم إجراء فحص االقتباس 12/12/2112الموافق 

 
      

منصة لمناقشة األبحاث العلمٌة فً المؤتمر الدولً الخامس للبحث العلمً بجامعة  -5
 طنطا.. مارس المقبل

العلمً ودعم التعاون البحثً، تنطلق فاعلٌات المؤتمر الدولً  فً إطار خطة جامعة طنطا لالرتقاء بالبحث
 الخامس للبحث العلمً بجامعة طنطا

 
        

السفٌر المصري للجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة ٌقترح إنشاء فرع لجامعة طنطا  -6
 بنواكشوط

الدكتور مصطفى الشٌخ نائب استقبل الٌوم السفٌر أحمد سالمة سفٌر جمهورٌة مصر العربٌة بنواكشوط األستاذ 
 رئٌس جامعة طنطا لشئون الدراسات العلٌا والبحوث، وذلك فى ختام زٌارة سٌادته إلى جامعة
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لقاء األستاذ الدكتور مصطفى الشٌخ بوزٌر التعلٌم العالى والبحث العلمى وتقنٌة  -7
 المعلومات المورٌتانى

نائب رئٌس جامعة طنطا لشئون الدراسات العلٌا والبحوث فى اطار زٌارة األستاذ الدكتور مصطفى الشٌخ 
 لجامعة نواكشوط العصرٌة لدعم أواصر التعاون ببن البلدٌن، التقى الٌوم بالسٌد وزٌر التعلٌم العالى

 
        

بحث سبل التعاون بٌن جامعة طنطا وكلٌة الحقوق واالقتصاد بجامعة نواكشوط  -2
 العصرٌة

مصطفى الشٌخ نائب رئٌس جامعة طنطا لشئون الدراسات العلٌا والبحوث الٌوم باألستاذ التقى األستاذ الدكتور 
 الدكتور المختار فال محمدو عمٌد كلٌة الحقوق واالقتصاد بجامعة نواكشوط

 
      

 دبٌة" فً ورشة عمل بجامعة طنطاأهمٌة الكتابة األكادٌمٌة ، والسرقة األ" -9

ٌنظم مركز تنمٌة قدرات أعضاء هٌئة التدرٌس والقٌادات بجامعة طنطا الٌوم ورشة عمل عن الكتابة العلمٌة 
 للكلٌات التً تقوم بالنشر باللغة العربٌة فً مجال العلوم اإلنسانٌة

 
   

دعم أواصر التعاون بٌن جامعة طنطا و كلٌة العلوم والتقنٌات بجامعة نواكشوط  - 11
 العصرٌة

عمٌد كلٌة العلوم والتقنٌات بجامعة نواكشوط العصرٌة ونائبه  2112نوفمبر  22استقبل الٌوم الخمٌس الموافق 
العلمٌة بالكلٌة األستاذ الدكتور لشئون الدراسات العلٌا والبحوث والتعاون الدولى، والسادة رؤساء األقسام 

 مصطفى الشٌخ نائب رئٌس جامعة طنطا للدراسات
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