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"The way to Scopus" 1- ورشة عمل بجامعة طنطا 

تحت رعاٌة الدكتور مصطفى الشٌخ، القائم بأعمال نائب رئٌس جامعة طنطا للدراسات العلٌا والبحوث، 
، "The way to Scopus"  تنظم وحدة تطوٌر البحث العلمً بالجامعة ورشة عمل تحت عنوان

سلٌمان األستاذ بقسم الجٌولوجٌا بكلٌة العلوم ومدٌر وحدة تطوٌر البحث العلمً  وسٌحاضرها الدكتور علً
 .بالجامعة

كما ذكر مدٌر الوحدة أن الورشة ستتناول بعض النقاط 
، Scopus الهامة منها كٌف ٌمكن انشاء حساب على

وستعرض تصنٌف المجالت حسب التخصصات، وتقٌٌم 
نظام توزٌع  المجالت العالمٌة، وأخٌرا التعوف على

 .Q1,Q4 المجالت

 8جدٌر بالذكر أن الورشة ستعقد ٌوم األربعاء الموافق 
فً تمام الساعة العاشرة صباحا، بقاعة  0202ٌناٌر 

( بالدور األرضً بمبنى التطوٌر523)  . 

  :وللتسجٌل بالورشة ٌرجى ملىء االستمارة بالرابط التالً

https://forms.gle/sSGduKpyKFvMBCAK7 

 

 0- الدكتور كمال عكاشة نائباً لرئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث

كمال محمد عطٌه  تعلن إدارة جامعة طنطا عن تعٌٌن الدكتور
بكلٌة الطب  بقسم أمراض الباطنة العامة األستاذ عكاشة

بالجامعة، فً منصب نائب رئٌس الجامعة لشئون الدراسات 
 العلٌا والبحوث.

الدكتور كمال عكاشة حصل على بكالورٌوس وٌذكر أن 
، وعٌن معٌداً 5881الطب والجراحة من جامعة طنطا فً 

، وعٌن مدرس مساعد فً ابرٌل 5880بالكلٌة فً دٌسمبر 
، وتدرج فً 0225، وعٌن مدرس بالكلٌة فً 5881

صب رئٌساً ، إضافًة إلى أنه قد شغل من0255الوظائف العلمٌة حتى وصل إلى درجة أستاذ فً فبراٌر 

  ومدٌراً للمستشفى الرئٌسً بالجامعة. لوحدة أمراض الكلى بقسم األمراض الباطنة بكلٌة الطب

 



1- “Clarivate Analytics Solution Web of Science" ورشة عمل بجامعة طنطا 

تحت رعاٌة الدكتور كمال عكاشة، نائب رئٌس جامعة  
تطوٌر طنطا للدراسات العلٌا والبحوث، تنظم وحدة 

البحث العلمً بالجامعة ورشة عمل تحت 
 Clarivate Analytics Solution Web"  عنوان

of Science وسٌحاضرها الدكتور علً سلٌمان ،"
األستاذ بقسم الجٌولوجٌا بكلٌة العلوم ومدٌر وحدة تطوٌر 

 البحث العلمً بالجامعة.

كما ذكر مدٌر الوحدة أن الورشة ستتناول بعض النقاط 
منها كٌف ٌمكن انشاء حساب ععلى الموقع،  الهامة

وستعرض تصنٌف المجالت حسب التخصصات، وتقٌٌم 
 .Q1,Q4 المجالت العالمٌة، وأخٌرا التعرف على نظام توزٌع المجالت

فً تمام الساعة العاشرة صباحا،  0202ٌناٌر  53جدٌر بالذكر أن الورشة ستعقد ٌوم األربعاء الموافق 
 . ألرضً بمبنى التطوٌر( بالدور ا523بقاعة )

  

تجديد باقة أجراء تقرير االقتباس للرسائل العلمية وأبحاث الترقي وكذا أبحاث جوائز الجامعة  -2
 بجامعة طنطا

ٌعلن األستاذ الدكتور كمال عكاشة نائب رئٌس جامعة طنطا لشئون 

الدراسات العلٌا والبحوث عن تجدٌد باقة عمل تقرٌر االقتباس 

 الترقً وكذا أبحاث جوائز الجامعة .للرسائل العلمٌة وأبحاث 

وأضاف األستاذ الدكتور أحمد رفعت عزمً مدٌر المكتبة الرقمٌة  

تقرٌر االقتباس للرسائل العلمٌة وأبحاث بجامعة طنطا أنه ٌتم عمل 

الترقً وكذا أبحاث جوائز الجامعة باإلدارة العامة للمكتبات الدور 

  األول علوي بالمكتبة المركزٌة بعد سداد الرسوم الخاصة بمبنى التطوٌر بالمجمع الطبً بالجامعة.

 

 

 3- وحدة الكلى بجامعة طنطا على الخريطة العالمية

الدكتور كمال عكاشة نائب رئٌس جامعة طنطا لشئون الدراسات العلٌا والبحوث عن انتقال أعلن األستاذ 
 level“ المستوى األعلى برنامج التوأمة بٌن وحدة الكلى بجامعة طنطا وجامعة شفٌلد البرٌطانٌة إلى



A” ٌس الذي ٌعطى للجامعة ممٌزات تعاونٌة أعلى، وذلك تحت رعاٌة األستاذ الدكتور مجدي سبع رئ
 جامعة طنطا.

ومن جانبه أضاف األستاذ الدكتور كمال عكاشة أن انتقال 
الجامعة لهذا المستوى ٌعد خطوة متمٌزة لدعم التعاون بٌن 
جامعة طنطا وجامعة شلٌفد البرٌطانٌة وإتاحة فرص 
تدرٌبٌة مختلفة لألطباء عالوة على االستفادة من البرامج 

كلً وحضور المختلفة للجمعٌة الدولٌة ألمراض ال
المؤتمرات والندوات وورش العمل وإتاحة برامج زمالة بٌن 

 الجامعٌن.

كما تابع األستاذ الدكتور أحمد غنٌم عمٌد كلٌة الطب هذه الخطوة تعطى لجامعة طنطا فرصة قوٌة للتنافس 
المٌة الذي مع هذه الجامعات ودعم تواجد الجامعة فً التصنٌفات العالمٌة وتبادل الخبرات مع الجامعات الع

مع  من شأنه تنفٌذ استراتٌجٌة الجامعة فً احتالل مكانة متطورة فً التصنٌفات العالمٌة، وتعزٌز التعاون
 الجامعات العالمٌة.

بٌنما أشار األستاذ الدكتور حسن التطاوى المدٌر التنفٌذي للمستشفٌات الجامعٌة أن برنامج التوأمة بٌن وحدة 
شفٌلد البرٌطانٌة ٌعد فرصة جدٌدة لتطوٌر مهارات األطباء بالجامعة وتنمٌة الكلى بجامعة طنطا وجامعة 

 قدراتهم من خالل تبادل الخبرات خاصة فً ظل إنشاء مستشفى جدٌدة للكلى تابعة لجامعة طنطا.

 

 

 6- نائب رئيس جامعة طنطا يفتتح ورشة عمل وحدة تطوير البحث العلمي بمركز التطوير 

األستاذ الدكتور كمال عكاشة نائب رئٌس جامعة طنطا لشئون الدراسات العلٌا والبحوث افتتح صباح الٌوم 
ورشة عمل وحدة تطوٌر البحث العلمً المنعقدة الٌوم بمبنى 

 التطوٌر تحت عنوان

“Clarivate Analytics Solution Web of Science ،"
حٌث أكد األستاذ الدكتور كمال عكاشة أن عقد مثل هذه الورش 

ً فً إطار خطة الجامعة االستراتٌجٌة لالرتقاء بالبحث العملً ٌأت
وتنمٌة قدرات الباحثٌن بالجامعة من خالل الجهود الجادة والمثمرة 

  التً تبذلها للنهوض بالبحث العلمً.

كما تفقد سٌادته مركز تطوٌر األداء الجامعً لالطمئنان على سٌر العمل موجهاً بضرورة االلتزام بالقواعد 
 امعٌة ومواعٌد العمل.الج

 



 د. كمال عكاشة يترأس أول اجتماع للدراسات العليا بجامعة طنطا -7

كمال عكاشة نائب رئٌس  عقد قطاع الدراسات العلٌا والبحوث بجامعة طنطا ،الٌوم، برئاسة الدكتور 
الجامعة لشئون الدراسات العلٌا جلسته لمجلس الدراسات 

ابراهٌم عمٌد كلٌة الحقوق، العلٌا بحضور الدكتور محمد 
وكالء كلٌات الجامعة للدراسات العلٌا والبحوث وأعضاء 
المجلس ومدٌر عام الدراسات العلٌا والبحوث ومدٌر عام 

 العالقات الثقافٌة.

أكد الدكتور كمال عكاشة ، أن المجلس ناقش  من جانبه، 
كافة المستجدات التً تتعلق بقطاع الدراسات العلٌا ، 

نه ٌسعى لمواصلة العمل وأنه لن ٌتوانى عن مشٌراً أ
تقدٌم الدعم الكامل للقطاع بهدف االرتقاء بمنظومة البحث 

 العلمً.

 

 الدكتور كمال عكاشة فى جولة تفقدية بالمعمل المركزى بجامعة طنطا -8

تفقد أمس األستاذ الدكتور كمال عكاشة نائب رئٌس 
مل المركزي الجامعة لشئون لدراسات العلٌا والبحوث المع

باألستاذ الدكتور طارق   بالجامعة ، والتقى سٌادته
مصطفى مدٌر المركز وأعضاء هٌئة التدرٌس والباحثٌن 
وأخصائً التحالٌل بالمركز، وذلك بحضور األستاذ 
الدكتور مصطفى الشٌخ نائب رئٌس جامعة طنطا السابق 
واألستاذ الدكتور عبد العزٌز عبد الداٌم عمٌد كلٌة العلوم 
واألستاذ الدكتور السٌد سالم القائم بعمل وكٌل الكلٌة 
لشئون خدمة المجتمع وتنمـٌة البٌئة واألستاذ الدكتور 

  عاطف نوٌر األستاذ بكلٌة العلوم

ومن جانبه أشاد األستاذ الدكتور كمال عكاشة بالمعمل 
من األجهزة الحدٌثة المركزى بالجامعة وفرٌق العمل به، كما وجه سٌادته بضرورة تعظٌم اإلستفادة 

الموجودة وخاصًة جهاز تولٌد" مادة النٌتروجٌن السائل" التى تخدم قطاعات كتٌرة بجمٌع المعامل 
 والمستشفٌات وقطاع الصناعة بمختلف هٌئات المحافظة والجامعة

تطوٌره  كما وعد سٌادته بازالة جمٌع المعوقات التى تعوق تقدم العمل بالمعمل المركزي، والعمل الدائم على
 نظراً لدورة فى خدمة العدٌد من الهٌئات.

 



 مؤتمرات شهر يناير 0202

 الدولة المدينة الكلية الوظيفة االسم
ورشة  -دورة  -مؤتمر 

 عمل 
نفقات / 

 بدون
 الفترة

 كلية الطب

فاروق السعيد فاروق 
 حماد

مدرس 
 مساعد

   ايطاليا الطب
دورة تدريبية كمالحظ فى 

وجراحات مجال االصابات 
 تغيير المفاصل

بدون 
 نفقات

1/1-31/3/2020 

محمد محمود معوض 
 جامع

 انجلترا لندن الطب استاذ
مؤتمر 

Epidermolysis 
Bullosa 

بدون 
 نفقات

19-23/1/2020 

 ايمن يوسف التباع
مدرس 
 مساعد

 المانيا ميونخ الطب
زيارة علمية لجامعة 

ميونخ التقنية ) مستشفى 
 ريشت دير ازار (

بدون 
 نفقات

20/1-
28/2/2020 

هشام احمد توفيق 
 جبر

 الطب استاذ
 

المملكة  
العربية 
 السعودية

Medical East 
Best of san 

Antonio breast 
cancer 

synaposiopn 

بدون 
 نفقات

24-25/1/2020 

عادل الحسينى ابو 
 هاشم قمحاوى

 LINC 2020مؤتمر  المانيا ليبزج الطب استاذ
بدون 
 نفقات

28-31/12020 

حسام سيد جميل 
 الشريف

استاذ 
 مساعد

 فرنسا ستراسبورج الطب
الدورة التدريبية المتقدمة 
 فى جراحة قاع الجمجمة

بدون 
 نفقات

28-31/1/2020 

نادر جمعة على 
 المليجى

استاذ 
 متفرغ

 مؤتمر التجميل فرنسا باريس الطب
بدون 
 نفقات

30/1-1/2/2020 

     كلية الهندسة        

احمد عبد عبد السالم 
 السالم احمد

استاذ 
 مساعد

   كندا هندسة

university du 
quebec atrios-
Rivieres (uqtr) 
trios -Rivieres  

بدون 
 نفقات

13/1-
18/2/2020 

عبد النبى البيومى 
 قابيل

 الجزائر الكوت  هندسة استاذ
المؤتمر الدولى االول فى 

 المواد والطاقة والبيئة
بدون 
 نفقات

20-21/1/2020 

     كلية التربية الرياضية        

السيد سامى صالح 
 الدين

 استاذ
التربية 

 الرياضية
   المانيا

بعثة المنتخب القومى 
 لسالح سيف المبارزة

بدون 
 نفقات

3-12/1/2020 

     كلية التجارة        

ايمان محمد محمد 
 سليم

 سان ديجو التجارة استاذ
الواليات 
المتحدة 
 االمريكية

المؤتمر واالجتماع 
السنوى للجمعيات للعلوم 
 االقتصادية واالجتماعية

بدون 
 نفقات

3-5/1/2020 

 


