ICTSA-2021 Recommendations

1) Publishing all accepted papers that have been presented in the conference sessions in
three special issues:
i. IEEE
ii. IJSER
iii. UTRJ
2) Applying the results and recommendations of the presented papers to the fields of
industry, engineering, environment, education, administration and economics.
3) Holding this conference annually along with some other specialist ones.
4) Organizing conferences of the university in association with international universities
of high reputation.
5) Encouraging and supporting academicians and researchers of the university for
participation in national and international conferences.
6) Supporting the scientific researches at the university by providing the necessary
infrastructures and facilities in order to achieve high levels of many aspects of
serving the society, such as development, economics, technology and health.
7) Updating the university website with supplementary media, links, personal data, etc.
in both English and Arabic languages.
8) Activating the current journals of the university and issuing some other specialist
journals in many scientific fields and contributions, accountant with timed strategies
for rising them to a high indexation.
9) Subscribing in the international publishers and portal sites which are necessarily for
perusing researches.
10) Activating the scientific research fund of the university and seeking for other
financial resources.

توصيات المؤتمر الدولي للتكنولوجيا و العلوم و اإلدارة 2021 -

 - 1نشر جميع البحوث المقبولة والتي قدمت حضوريا أو افتراضيا في ثالث اصدارات خاصة دولية ومحلية وهي على
النحو االتي:
أ -إصدار بحوث الهندسة والتكنولوجيا والذي سيتم نشره في
IEEE Xplore Digital Library
ب  -إصدار بحوث العلوم التطبيقية والطبية واالدارية ( لغة انجليزية) والذي سينشر في مجلة:
)International Journal of Scientific and Engineering Research (IJSER
جـ  -إصدار بحوث جميع التخصصات والمقدمة باللغة العربية والتي ستتبنى نشرها
مجلة بحوث جامعة تعز )(UTRJ
 -2اإلستفادة من نتائج وتوصيات البحوث العلمية المقدمة في هذا المؤتمر في المجاالت الصناعية والهندسية والطبية
والبيئية والتربوية واالدارية واالقتصادية.
 -3اإلستمرار في انعقاد هذا المؤتمر سنويا باإلضافة الى عقد مؤتمرات دورية اكثر تخصصية.
 -4إقامة المؤتمرات العلمية بالشراكة مع جامعات عالمية عريقة .
 -5حث ودعم االكاديميين والباحثين على المشاركة في المؤتمرات الدولية والمحلية.
 -6دعم البحث العلمي من خالل توفير بنية تحتية وبيئة علمية مالئمة وتوجيه البحوث العلمية بما يخدم التنمية ويحقق
االرتقاء بالمستوى االقتصادي والتكنولوجي والصحي واإلداري في المجتمع.
 -7تحديث وإثراء محتوى موقع الجامعة االلكتروني باللغتين العربية واالنجليزية كونه وجه الجامعة أمام العالم.
 -8تفعيل المجالت العلمية الحالية وإصدار مجالت تخصصية أخرى في العديد من المجاالت العلمية وعمل استراتيجية
زمنية للوصول بها الى مستويات تصنيف متقدم.
 -9اإلشتراك الدائم في دور النشر العالمية والمواقع العلمية التي تخدم البحث العلمي:
 -10تفعيل صندوق دعم البحث العلمي بالجامعة والبحث عن مصادر تمويل أخرى لهذا الصندوق.

