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نائب رئيس جامعة طنطا، لشئون الدراسات العليا   أكد األستاذ الدكتور كمال عكاشة
حيث وصل عدد   قفزات كبيرة فى النشر الدولي أن جامعة طنطا حققت والبحوث

  495ب  مقارنةً   2021بحثاً بنهاية شهر ابريل  715األبحاث المنشورة دولياً الى 
  .2020بحث فى نفس الوقت من العام السابق 

أشار سيادته أن ذلك يأتى فى إطار حرص إدارة جامعة طنطا بقيادة األستاذ الدكتور  
السياسات البحثية وتنفيذ  محمود ذكى رئيس الجامعة على دعم البحث العلمي وتعزيز 

ومتابعة استراتيجيات الجامعة لتطوير البحث العلمي، و مواكبة التطورات 
  .التكنولوجية التي أصبحت أمرا ال مفر منه في مختلف دول العالم

يعد مؤشراً جيداً  ارتفاع اإلنتاج البحثي السنوي وأضاف نائب رئيس الجامعة أن
 Round University في تصنيف التصنيفات الدولية، حيث ظهرت جامعة طنطا ألول مرة انعكس فى تعزيز مكانة الجامعة فى

Ranking (RUR)  هذا إلى جانب الطفرات  ،عالمًيا والخامس محلًيا 776جامعات مصرية فقط ، محققة المركز   6الدولي ضمن
 .لعلمية في المجالت العلميةالكبيرة في برامج الدراسات العليا، وعدد الطالب الملتحقين بها، واإلصدارات ا
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  46طالًبا لدرجة الماجستير، و    75أعلن الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، الموافقة على تسجيل  
 الجامعة للطالب المصريين والوافدين. طالًبا لدرجة الدكتوراه، بمختلف كليات 

الجامعة   كليات  وكالء  بمشاركة  كونفرانس،  الفيديو  تقنية  عبر  اليوم،  والبحوث  العليا  الدراسات  مجلس  ترأسه الجتماع  ذلك خالل  جاء 
 للدراسات العليا والبحوث.



أكد نائب رئيس جامعة طنطا، خالل االجتماع على ضرورة االهتمام بشباب الباحثين  
 ذليل جميع العقبات أمامهم من أجل االرتقاء بمنظومة النشر العلمى الدولى.وت 

وأضاف أن ذلك يأتى فى إطار حرص جامعة طنطا بقيادة الدكتور محمود ذكى رئيس  
الجامعة   استراتيجيات  ومتابعة  الدولى،  العلمى  النشر  منظومة  دعم  على  الجامعة، 

التطور ومواكبة  العلمي،  البحث  منظومة  التي  لتطوير  السريعة  التكنولوجية  ات 
 أصبحت أمرا ال مفر منه في مختلف دول العالم.
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افتتح الدكتور كمال عكاشة ، نائب رئيس جامعة طنطا، اليوم االثنين، المؤتمر العلمى  
"االفتراضى" والذى تنظمه كلية التربية النوعية بالجامعة تحت عنوان:  الدولى السابع 

  26-24عربًيا وأفريقيا" في الفترة من التنمية المستدامة "رؤى التعليم النوعى لتحقيق 
 .مايو الجارى

 
يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور  

امعة طنطا، والدكتور حمدي شعبان عميد كلية التربية النوعية  محمود زكي رئيس ج 
والدكتوره رانيا اإلمام وكيل كلية التربية النوعية للدراسات العليا    ورئيس المؤتمر،
 .ومقرر المؤتمر

 
وأكد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، على أن المؤتمر يعد فرصة لنقل وتبادل  

تعليم النوعي كما يمثل نقطة انطالق حقيقية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة المرجوه على المستوى العربي  الخبرات البحثية فى مجال ال
 . واالفريقي، وكذلك االرتقاء بقدرات ومعارف ومهارات الباحثين
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العليا والبحوث، فوز  أعلن الدكتور كمال عكاشة     27نائب رئيس الجامعة للدراسات 
من بمنحة     طالًبا  والزراعة،  والعلوم،  والهندسة،  والصيدلة،  الطب،  كليات  أوائل 

المتميزين   الجامعات  طالب  دعم  إطار  فى  االجتماعى  التضامن  وزارة  من  شهرية 
 بمرحلتي الدراسات العليا والبكالوريوس. 

بالطالب اليوم بمقر إدارة الجامعة، بحضور الدكتور فتوح راشد جاء ذلك خالل لقائه  
للمبادرة عن  التحليلية بكلية الصيدلة والمنسق العلمي  الكيمياء  منصور، أستاذ مساعد 

 جامعة طنطا. 

اللقاء الجامعة     وخالل  رئيس  ذكى  محمود  الدكتور  تقدير  الجامعة  رئيس  نائب  نقل 
المجاالت،   شتى  فى  المتميزين  تواجههم،  للطالب  التى  والمشكالت  العقبات  جميع  وتذليل   ، تشجيعم  على  الجامعة  إدارة  حرص  مؤكداً 

 معربا عن أصدق تمنياته بمزيد من النجاح والتوفيق للطالب. 

تقدير   على  طنطا،  جامعة  إدارة  حرص  يعكس  الذي  اللقاء  بهذا  سعادتهم  بالغ  عن  المنحه  على  الحاصلين  الطالب  أعرب  جانبهم  من 
 ين علمياً، وتشجيعهم بشكل مستمر على تحقيق مزيد من التفوق. المتميز

يذكر أن الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، قد قام بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن 
 ً علميا المتميزين  العليا  الدراسات  طالب  لدعم  طنطا،  جامعة  مجلس  من  بتفويض  وزيرة االجتماعى،  القباج  نيفين  الدكتورة  بحضور   ،

التضامن االجتماعي، والدكتور صالح هاشم مستشار وزارة التضامن للسياسات االجتماعية، والمستشار أحمد الشحات المستشار القانوني  
 لوزارة التضامن االجتماعي. 

 
 
 
 


