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 غدا السبت.. بدء امتحانات الدراسات العلٌا بجامعة طنطا

أعلن الدكتور كمال عكاشة، نائب رئٌس جامعة طنطا لشئون الدراسات العلٌا والبحوث، عن بدء 
امتحانات الدراسات العلٌا غد "السبت" بكلٌتً الطب والتربٌة النوعٌة وسط إجراءات احترازٌة 

 .مشددة

د. عكاشة، على ضرورة التزام الطالب بالجداول المعتمدة المعلنة على المواقع الرسمٌة وأكد 
لكلٌات الجامعة، مشدًدا على جمٌع الطالب والسادة أعضاء هٌئة التدرٌس والقائمٌن على 

امتحانات الدراسات العلٌا بالجامعة، ضرورة االلتزام بكافة اإلجراءات االحترازٌة، التالٌة: تواجد 
الب قبل موعد االمتحان بساعة واحدة على األقل، وقٌاس درجات الحرارة عند الدخول الط

وارتداء الكمامة وتعقٌم أماكن تواجد الطالب ولجان االمتحان، والحافظ على المسافة األمنة بٌن 
متر، وعدم تبادل األدوات بٌن الطالب، ومغادرة  2الطالب داخل اللجان بحٌث ال تقل عن 

م الجامعً فور االنتهاء من االمتحان وال ٌسمح بأي تجمعاتالطالب للحر . 

 



 المشروعات القطاعٌة الممولة من أكادٌمٌة البحث العلمً طبقا ألولوٌات ما بعد كورونا

أعلن األستاذ الدكتور كمال عكاشة نائب رئٌس جامعة طنطا لشئون الدراسات العلٌا والبحوث عن 
للمشروعات الممولة بعنوان "الشروط المرجعٌة لبعض المشروعات نداء أكادٌمٌة البحث العلمً 

القطاعٌة طبقا ألولوٌات ما بعد كورونا"، وذلك من خالل مركز المشروعات واالبتكارات ونقل 
 التكنولوجٌا، طبقا للخطة التنفٌذٌة لوزارة التعلٌم العالً.

التنفٌذٌة الستراتٌجٌة وزارة ٌذكر أن المشروعات المعلن عنها هً المرحلة األولى ضمن الخطة 
التعلٌم العالً والبحث العلمً والتً أعدتها األكادٌمٌة عن أولوٌات واستعدادات البحث العلمً 
لمرحلة ما بعد كورونا، حٌث أعدت أكادٌمٌة البحث العلمً والتكنولوجٌا، كبٌت خبرة مصرٌة 

ة ما بعد كورونا على خمسة ووعاء فكر لصانع القرار برسم خرٌطة طرٌق البحث العلمً لمرحل
عشر ورقة من أوراق السٌاسات فً قطاعات التعلٌم والصحة والدواء والزراعة والغذاء والبٌئة 
والطاقة والمٌاه والبترول والثروة المعدنٌة والنقل والفضاء واالستشعار من بعد والعمران 

اعٌة واإلنسانٌة األخضر والتكنولوجٌات البازغة والصناعة واالقتصاد والعلوم االجتم
واألخالقٌات، باإلضافة إلى ملحق للخطة التنفٌذٌة وٌحتوي على بعض المشروعات المحددة ذات 

  األولوٌة القصوى فً القطاعات المختلفة، وبعض خرائط الطرٌق التكنولوجٌة التفصٌلٌة.

رغب فً المشروعات المعلن عنها مشروعات قومٌة تحتاج فرق بحثٌة قوٌة ومتكاملة وملتزمة وت
تحقٌق إنجاز فعلً على أرض الواقع ومؤسسات متعاونة ومتكاملة وداعمة وتعاون وثٌق وحقٌقً 

  بٌن مؤسسات البحث العلمً والصناعة والقطاع الخاص وتنفٌذ فوري أو فً أقصر وقت ممكن.

http://www.asrt.sci.eg/index.php/conf/item/426-asrt-call 

  

 جامعة عربٌة بتصنٌف وٌبومتركس 30جامعة طنطا ضمن أفضل 

 مركزا عالمٌا فً تصنٌف وٌبومتركس 183تقدم جامعة طنطا 

أعلن الدكتور كمال عكاشة نائب رئٌس جامعة طنطا لشؤون الدراسات العلٌا والبحوث عن تقدم 

لتحتل المركز  2020الجامعة فً التصنٌف األسبانً للجامعات "وٌبومتركس" نسخة ٌولٌو 

عن نسخة التصنٌف لشهر ٌناٌر للعام ذاته، مؤكداً أن الجامعة جاءت ضمن  183، متقدمة 1745

جامعة عربٌة مشاركة بالتصنٌف مشٌرا إلى أن عدد الجامعات التً ٌتم تصنٌفها  30أفضل 

 .ألف جامعة من مختلف دول العالم 30حوالً 

والبحوث بأن تقدم الدكتور كمال عكاشة نائب رئٌس الجامعة لشئون الدراسات العلٌا   وأضاف 

جامعة طنطا فً التصنٌفات الدولٌة ٌعكس الدور الذي تبذله الجامعة فً دعم البحث العلمً من 

خالل تحفٌز أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة وشباب الباحثٌن لنشر أبحاثهم العلمٌة فً 

اتٌجٌة التً انتهجتها مجالت مصنفة دولٌا ذات معامل تأثٌر عالً، كما ٌأتً نتٌجة لترسٌخ اإلستر

 .الجامعة لتطوٌر البحث العلمً، وتعزٌز جهود أعضاء هٌئة التدرٌس والعاملٌن والطالب



وأشار سٌادته الى أن هذا التقدم ٌعكس جهود وحدة البوابة االلكترونٌة المستمرة فى تطوٌر موقع 

العدٌد من الخدمات الجامعة ومواقع الكلٌات لٌواكب التطورات التكنولوجٌة الحدٌثة، وإضافة 

التفاعلٌة للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس والطالب والعاملٌن بالجامعة، والمحاوالت المستمرة 

للتطوٌر لالرتقاء بالجامعة لتصبح فً طلٌعة الجامعات العالمٌة ودعم قدراتها التنافسٌة وتحقٌق 

 .كافة الرؤى والتطلعات

 

 

 

 

 



 للباحثٌن المتمٌزٌن بالجامعةالدكتور كمال عكاشة ٌتوجه بالشكر 

توجه الدكتور كمال عكاشة نائب رئٌس جامعة طنطا للدراسات العلٌا والبحوث بالشكر للسادة 

أعضاء هٌئة التدرٌس المتمٌزٌن فً البحث العلمً من خالل معدل النشر وكذلك الباحثٌن الذٌن 

، وذلك على خلفٌة 2020-7-14وحتى 2017حققوا أعلى نسبة استشهادات علمٌة فً الفترة من 

 881إعالن التصنٌف األسبانً وٌبومتركس تقدم جامعة طنطا فً تصنٌف االقتباسات للمركز 

 .عالمٌا

مؤكدا على أهمٌة النشر   وأضاف سٌادته أن القطاع ٌدعم جمٌع الباحثٌن فً النشر العلمً المتمٌز

 .على دورٌات متمٌزة ذات معامل تأثٌر مرتفع

ئمة أعلى الباحثٌن نشراً بجامعة طنطا فً هذه الفترة وكذلك أعلى الباحثٌن وأعلن سٌادته عن قا

التابعة لمؤسسة السٌفٌر،  Scival.com فً االستشهادات العلمٌة من خالل قاعدة بٌانات ساٌفال

 .وٌمكن االطالع علٌها من خالل المرفق

 



لتصنٌف وٌبومتركس لالستشهادات جامعة طنطا تتقدم عالمٌاً وتحافظ على ترتٌبها محلٌاً وفقاً 
2020العلمٌة ٌولٌو   

رئٌس جامعة طنطا لشؤون الدراسات العلٌا والبحوث عن تقدم  كمال عكاشة نائب أعلن الدكتور

، حٌث 2020جامعة طنطا عالمٌاً فً تصنٌف وٌبومتركس لالستشهادات العلمٌة نسخة ٌولٌو 

ا بدال من المركز 881حققت الجامعة المركز  ًٌ مركزا مقارنًة بنسخة ٌناٌر  78بفارق  959 عالم

طبقاً للنسخة األخٌرة الصادرة من تصنٌف وٌبومتركس لالستشهادات العلمٌة والتً تم  2020
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إلى أن تقدم   كاشة نائب رئٌس جامعة طنطا للدراسات العلٌا والبحوثوأكد الدكتور كمال ع

جامعة طنطا فً هذا التصنٌف ٌأتً نتٌجة للدور الذي تبذله الجامعة فً دعم البحث العلمً من 

خالل تحفٌز أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة لنشر أبحاثهم العلمٌة فً مجالت دولٌة ذات 

اً أن الجامعة فً هذا التصنٌف حافظت على ترتٌبها المحلً ، حٌث معامل تأثٌر عالً،مضٌف

جاءت فً المركز الخامس بعد جامعات القاهرة، المنصورة، عٌن شمس وجامعة اإلسكندرٌة، 

156722وذلك بعدد استشهادات   

وفى السٌاق ذاته أضاف نائب رئٌس الجامعة أن تصنٌف وٌبومتركس ٌعد من أهم التصنٌفات  

عتمد على تقٌٌم الجامعات العالمٌة من حٌث مكانة البحث العلمً المعتمد دولٌاً، كما الدولٌة وٌ

ٌهدف إلى تحسٌن وجود مؤسسات التعلٌم العالً والبحث العلمً على اإلنترنت، وتشجٌع نشر 

المقاالت العلمٌة المحكمة بطرٌقة الوصول المفتوح، وٌصدر فً إسبانٌا عن المجلس العالً 

 للبحث العلمً

 

 قانون جدٌد لتنظٌم البعثات والمنح واإلجازات الدراسٌة

أعلن األستاذ الدكتور كمال عكاشة نائب رئٌس جامعة طنطا لشئون الدراسات العلٌا والبحوث عن 
صدور قانون جدٌد لتنظٌم البعثات والمنح واإلجازات الدراسٌة، طبقاً لما أعلنه األستاذ الدكتور 

 149رقم خالد عبدالغفار وزٌر التعلٌم العالى عن تصدٌق الرئٌس عبدالفتاح السٌسً على القانون 
أحكام  6بشأن تنظٌم البعثات والمنح واإلجازات الدراسٌة، وفٌما ٌلى ُنشٌر إلى أبرز  2020لسنة 

بالقانون تعكس التطور فى مجال االبتعاث وتعالج العدٌد من الثغرات فً القانون القدٌم وتشمل 
ا فً ذلك االبتعاث فً أهم بنوده التنوع فً أنواع اإلٌفاد واالبتعاث لٌشمل كافة أنواع االبتعاث بم

المرحلة الجامعٌة األولى أو قضاء فصل دراسً أو عام دراسً بالخارج أو أي نوع من أنواع 
اإلٌفاد او البرامج التدرٌبٌة أو الدراسٌة وذلك لضمان مرونة القانون فً أي نوع مستجد من 

بالدولة أٌاً كانت  الدراسات والبعثات، واتساع نطاق تطبٌق أحكام القانون على كافة العاملٌن
تعاقد(، وأٌضاً تطبٌق القانون على كافة المستفٌدٌن من أحكام  –طرٌقة شغلهم لوظائف )تعٌٌن 

لٌضمن استفادة كافة فئات المجتمع كطلبة الجامعات والنابغٌن من برامج االبتعاث المختلفة، 



ة أو الجهة الموفد إلٌها عالوًة على تحدٌد طبٌعة العالقة بٌن الدولة وجهة االبتعاث وهً الجامع
الموفد لتلقً البعثة أو األجازة الدراسٌة تضمن قٌام مكتب البعثات المختص بتلقً تقارٌر عن مدى 

استجابة الموفد لبرنامج البعثة وتحقٌق الغرض منها وهو ما لم ٌكن متاحا طبقا للقانون القدٌم 
السماح باستمرار الموفد المتفوق فً وذلك حتى ٌمكن متابعة التطور الدراسً للموفد إضافة ًالى 

دراسته للحصول على المؤهل األعلى وهً أمور لم تكن متاحة فً القانون السابق وذلك كله وفقا 
للشروط التً تحددها الالئحة التنفٌذٌة وأٌضاً إلزام الموفدٌن باإلشارة إلى اسم "جمهورٌة مصر 

البتعاث لضمان استفادة الدولة مما ٌنشره العربٌة" و"الجامعة الموفدة" عند نشر أبحاث جهة ا
الموفدٌن من أبحاث أثناء فترة البعثة ورفع تصنٌف الجامعات والمراكز البحثٌة المصرٌة فً 

 مؤشرات األبحاث.

الجدٌر بالذكر أن جامعة طنطا قد حصلت على المركز األول فى عدد من البعثات، حٌث حصل 

بعثة، طبقاً للقائمة التى أعلنها الٌوم الدكتور  20على  أعضاء هٌئة التدرٌس والباحثٌن بالجامعة

خالد عبد الغفار وزٌر التعلٌم العالى والبحث العلمً، حول نتٌجة خطة البعثات للعام الثالث 

، والتً تشمل إٌفاد لبعثات خارجٌة 2022 - 2017من الخطة الخمسٌة الثامنة  2019/2020

 دكتوراه ـ ما"إشراف مشترك ـ مهمات علمٌة لما بعد ال

. 

 
 

 



 قانون جدٌد لتنظٌم البعثات والمنح واإلجازات الدراسٌة

أعلن األستاذ الدكتور كمال عكاشة نائب رئٌس جامعة طنطا لشئون الدراسات العلٌا والبحوث عن 
صدور قانون جدٌد لتنظٌم البعثات والمنح واإلجازات الدراسٌة، طبقاً لما أعلنه األستاذ الدكتور 

 149عبدالغفار وزٌر التعلٌم العالى عن تصدٌق الرئٌس عبدالفتاح السٌسً على القانون رقم خالد 
أحكام  6بشأن تنظٌم البعثات والمنح واإلجازات الدراسٌة، وفٌما ٌلى ُنشٌر إلى أبرز  2020لسنة 

مل بالقانون تعكس التطور فى مجال االبتعاث وتعالج العدٌد من الثغرات فً القانون القدٌم وتش
أهم بنوده التنوع فً أنواع اإلٌفاد واالبتعاث لٌشمل كافة أنواع االبتعاث بما فً ذلك االبتعاث فً 
المرحلة الجامعٌة األولى أو قضاء فصل دراسً أو عام دراسً بالخارج أو أي نوع من أنواع 

تجد من اإلٌفاد او البرامج التدرٌبٌة أو الدراسٌة وذلك لضمان مرونة القانون فً أي نوع مس
الدراسات والبعثات، واتساع نطاق تطبٌق أحكام القانون على كافة العاملٌن بالدولة أٌاً كانت 

تعاقد(، وأٌضاً تطبٌق القانون على كافة المستفٌدٌن من أحكام  –طرٌقة شغلهم لوظائف )تعٌٌن 
لمختلفة، لٌضمن استفادة كافة فئات المجتمع كطلبة الجامعات والنابغٌن من برامج االبتعاث ا

عالوًة على تحدٌد طبٌعة العالقة بٌن الدولة وجهة االبتعاث وهً الجامعة أو الجهة الموفد إلٌها 
الموفد لتلقً البعثة أو األجازة الدراسٌة تضمن قٌام مكتب البعثات المختص بتلقً تقارٌر عن مدى 

طبقا للقانون القدٌم  استجابة الموفد لبرنامج البعثة وتحقٌق الغرض منها وهو ما لم ٌكن متاحا
وذلك حتى ٌمكن متابعة التطور الدراسً للموفد إضافة ًالى السماح باستمرار الموفد المتفوق فً 
دراسته للحصول على المؤهل األعلى وهً أمور لم تكن متاحة فً القانون السابق وذلك كله وفقا 

إلشارة إلى اسم "جمهورٌة مصر للشروط التً تحددها الالئحة التنفٌذٌة وأٌضاً إلزام الموفدٌن با
العربٌة" و"الجامعة الموفدة" عند نشر أبحاث جهة االبتعاث لضمان استفادة الدولة مما ٌنشره 
الموفدٌن من أبحاث أثناء فترة البعثة ورفع تصنٌف الجامعات والمراكز البحثٌة المصرٌة فً 

 مؤشرات األبحاث.

مركز األول فى عدد من البعثات، حٌث حصل الجدٌر بالذكر أن جامعة طنطا قد حصلت على ال

بعثة، طبقاً للقائمة التى أعلنها الٌوم الدكتور  20أعضاء هٌئة التدرٌس والباحثٌن بالجامعة على 

خالد عبد الغفار وزٌر التعلٌم العالى والبحث العلمً، حول نتٌجة خطة البعثات للعام الثالث 

، والتً تشمل إٌفاد لبعثات خارجٌة 2022 - 2017من الخطة الخمسٌة الثامنة  2019/2020

 "إشراف مشترك ـ مهمات علمٌة لما بعد الدكتوراه ـ ما

 

 



 بمٌزانٌة سنوٌة 250 ألف جنٌه: انشاء نادي رٌادة األعمال بجامعة طنطا

أعلن األستاذ الدكتور كمال عكاشة نائب رئٌس جامعة طنطا لشؤون الدراسات العلٌا والبحوث 

رٌادة األعمال بالجامعة بمركز المشروعات واالبتكارات ممول من أكادٌمٌة عن إنشاء نادي 

ألف جنٌه، وذلك فى اطار حرص جامعة طنطا بقٌادة  250البحث العلمً بمٌزانٌة سنوٌة قدرها 

األستاذ الدكتور مجدى سبع رئٌس جامعة طنطا على تعزٌز نشر ثقافة رٌادة األعمال لطالب 

 ئة التدرٌس بهدف تناول اإلتجاهات الحدٌثة فً مجال رٌادة األعمال.الجامعة والسادة أعضاء هٌ

وأضاف األستاذ الدكتور كمال عكاشة أن النادى سٌعمل على بناء قنوات اتصال مباشرة بٌن 

أصحاب األفكار من منتسبً الجامعة وأصحاب الشركات الناشئة مع المستثمرٌن وحاضنات 

والعمل على تحوٌل كل المبتكر الى رائد   صصة،األعمال لتوفٌر فرص تموٌل وتدرٌب متخ

أعمال، وكٌفٌة االستثمار األولً فً المشارٌع الرٌادٌة الواعدة إلطالقها وتسهٌل دخول السوق 

لخدمة المجتمع وتنمٌة األقتصاد القومى وموارد الدولة المصرٌة، عالوة ً على تطوٌر برامج 

بعض المؤسسات   طالب الدرسات العلٌا وكذلكالتدرٌب داخل الجامعة ألعضاء هٌئة التدرٌس و

 فى البٌئة المحٌطة ألغراض التطوٌر المهنً والشخصً لألفراد.

وأشار األستاذ الدكتور مصطفى الشٌخ مدٌر مركز تطوٌر اآلداء الجامعً أن نادى رٌادة األعمال 

تجارٌة، والوعً بالجامعة ستكون مهمته الرئٌسٌة تشجٌع التفكٌر الرٌادي والنشاط، والمعرفة ال

 التجاري وغرس الثقة لدى الطالب، وتشجٌع وبناء زخم رٌادي بٌن المجتمع الطالبً.

ومن جانبه أكد األستاذ الدكتور عبد الفتاح زلط مدٌر مركز المشروعات واألبتكارات ونقل  

سرة وتسوٌق التكنولوجٌا بجامعة طنطا أن أحد أهم أهداف نادى رٌادة األعمال ٌتمثل فى إنشاء أ

طالبٌة لرٌادة األعمال، وعقد مسابقات طالبٌة بغرض عرض أفكار الطالب فى مشروعات 

تنافسٌة لرٌادة األعمال مضٌفاً أنه سٌتم انشاء منصة على موقع الجامعة الستقبال التحدٌات من 

 الشركاء الرئٌسٌن على أن ٌعرض على نفس المنصة مخرجات البحث العلمى القابلة للتطبٌق.

 



 2012/2020طنطا فى صدارة الجامعات المصرٌة فى عدد البعثات للعام الجامعً  جامعة

نائب رئٌس جامعة طنطا لشؤون الدراسات العلٌا والبحوث   األستاذ الدكتور كمال عكاشة أعلن
حصل أعضاء هٌئة  عدد من البعثات حٌث عن حصول جامعة طنطا على المركز األول فى

، طبقاً للقائمة التى أعلنها الٌوم األستاذ الدكتور خالد بعثة 20لى التدرٌس والباحثٌن بالجامعة ع
خطة البعثات للعام الثالث  عبد الغفار وزٌر التعلٌم العالى والبحث العلمً حول نتٌجة

، والتً تشمل إٌفاد لبعثات خارجٌة 2022 - 2017من الخطة الخمسٌة الثامنة  2019/2020
 .)عد الدكتوراه ـ ماجستٌر)إشراف مشترك ـ مهمات علمٌة لما ب

ومن جانبه األستاذ الدكتور كمال عكاشة أن ذلك ٌأتى انعكاساً لدور جامعة طنطا بقٌادة األستاذ 

فى تعزٌز أهمٌة البحث العلمً والتطوٌر وتشجٌع الباحثٌن على تنمٌة وبناء   الدكتور مجدى سبع

وبناء قاعدة من الكوادر المتخصصة فً ، العلمٌة، وتعظٌم مخرجات العملٌة التعلٌمٌة  قدراتهم

 المجاالت النوعٌة الدقٌقة التى تسهم فى مواصلة مسٌرة البناء والتطوٌر التً تشهدها الدولة.

بعثة،  19أن جامعة طنطا حصلت على المركز االول وتلتها جامعة أسٌوط على  وأضاف سٌادته

بعثة، ثم جامعة  11ثم جامعة المنٌا بعثة،  13بعثة، ثم جامعة المنصورة  15ثم جامعة القاهرة 

البعثات التً تم اعتمادها   مشٌراً الى أن بعثات، 8بعثات، وأخٌراً جامعة أسوان  9كفر الشٌخ 

دولة وعلى رأسها، الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  24شملت أرقى الجامعات والمعاهد البحثٌة فً 

ضمت ، وبعثة لكل من الٌابان وكندا وألمانٌا 19بعثة للمملكة المتحدة،  32بعثة، ٌلٌها  41بعدد 

 القائمة جامعات ذات تصنٌف عالمً متمٌز.

 

 

 



فتح باب القٌد بالدراسات العلٌا بقسم اإلعالم التربوي تخصص " اإلذاعة والتلٌفزٌون" للعام 
بالتربٌة النوعٌة 2020/2021الجامعً   

ا لشئون الدراسات العلٌا والبحوث أعلن األستاذ الدكتور كمال عكاشة نائب رئٌس جامعة طنط 

الدكتوراه( بقسم اإلعالم التربوي  –الماجستٌر  –فتح باب القٌد بالدراسات العلٌا ) الدبلوم  عن

 .2020/2021تخصص " اإلذاعة والتلٌفزٌون" بكلٌة التربٌة النوعٌة للعام الجامعً 

العلٌا والبحوث أن التسجٌل وأضافت الدكتورة رانٌا االمام وكٌل الكلٌة لشؤون الدراسات  

حتى  2020أغسطس  1الدكتوراه( خالل الفترة من  –الماجستٌر  –بالدراسات العلٌا) الدبلوم 

 .2020أغسطس  30

 

 

بكلٌات جامعة طنطا 2020/2021فتح باب القٌد بالدراسات العلٌا الكترونٌاً للعام الجامعً   

جامعة طنطا لشئون الدراسات العلٌا والبحوث أعلن األستاذ الدكتور كمال عكاشة نائب رئٌس  
 –ماجستٌر  –" دبلوم   فتح باب القٌد بالدراسات العلٌا  عن موافقة مجلس جامعة طنطا على

 :اللٌنك التالى بكافة كلٌات الجامعة الكترونٌا من خالل 2020/2021دكتوراه " للعام الجامعً 

http://tdb.tanta.edu.eg/PG_Stud_Registration/ 

http://tdb.tanta.edu.eg/PG_Stud_Registration/
http://tdb.tanta.edu.eg/PG_Stud_Registration/


وأشار نائب رئٌس الجامعة الى أن موعد بدء التسجٌل ٌخلتف طبقاً لكل كلٌة ومرفق جدول 

، طالب ٌتم طبقاً للشروط المعلنة بكل كلٌةبمواعٌد الكلٌات المختلفة مضٌفاً أن التقدٌم وقبول ال

 متمنٌاً التوفٌق لجمٌع الطالب المتقدمٌن للقٌد بالدراسات العلٌا بجامعة طنطا.

 

 

 اإلعالن عن قائمة المجالت الدولٌة الخاصة بجوائز نشر جامعة طنطا

األستاذ فً إطار جهود قطاع الدراسات العلٌا لتشجٌع الباحثٌن على النشر الدولً ، أعلن 
الدكتور كمال عكاشة عن نشر قائمة بجمٌع المجالت الدولٌة ذات معامل التأثٌر العالً ، حتى 
 .ٌستطٌع الباحثون اإلستفادة منه فً نشر أبحاثهم دولٌا وكذلك للتقدٌم لجوائز النشر بالجامعة

 وٌمكن االطالع على القائمة من خالل المرفق

 

http://view.tanta.edu.eg/univ/064b7aad-71c5-47bd-adeb-

a544f84215f3ImpactfactorandJIFQuartilereleasedon29june2020-201-325.pdf 

 

 

 

http://view.tanta.edu.eg/univ/064b7aad-71c5-47bd-adeb-a544f84215f3ImpactfactorandJIFQuartilereleasedon29june2020-201-325.pdf
http://view.tanta.edu.eg/univ/064b7aad-71c5-47bd-adeb-a544f84215f3ImpactfactorandJIFQuartilereleasedon29june2020-201-325.pdf

