
  
  
  
  

  جامعة الفيوم           
  نائب رئيس الجامعة. د.مكتب أ 

  لشئون الدراسات العليا والبحوث
 

  ملخص إجنازات قطاع الدراسات العليا والبحوث
  م٢٠١٧ – ٢٠١٣خالل الفرتة 

برامج أساسية يف اخلطة  ٣م من خالل ٢٠٢١ – ٢٠١٦املشاركة مع فريق اعداد اخلطة االسرتاتيجية جلامعة الفيوم  -١
  :برامج وهي ٦االسرتاتيجية للجامعة من إمجايل 

مج الدراسات العليا -   .بر
مج البحث العلمي -   .بر
مج العالقات الثقافية والتعاون الدويل -   .بر

  .م٢٠٢٠ – ٢٠١٥لقطاع الدراسات العليا والبحوث للفرتة  إعداد اخلطة االسرتاتيجية -٢
  .م٢٠٢١ – ٢٠١٦إعداد خطة البحث العلمي جلامعة الفيوم وألول مرة للفرتة  -٣
  .م وألول مرة٢٠١٧ – ٢٠٠٥إعداد الكتيب املصور جلامعة الفيوم  -٤
  .م٢٠١٦ – ٢٠١٥ – ٢٠١٤إعداد كتيب النشر العلمي الدويل لألعوام  -٥
  .ز جبامعة الفيوم وألول مرةإعداد الئحة اجلوائ -٦
  .إعداد الئحة املؤمترات جبامعة الفيوم -٧
  .إعداد الئحة املكتبات جبامعة الفيوم -٨
  .إعداد دليل الدراسات العليا والبحوث جلامعة الفيوم -٩
  .إعداد الئحة اجملالت العلمية جلامعة الفيوم - ١٠
  .إعداد كتيب االتفاقيات الدولية جلامعة الفيوم - ١١
لتعاون مع االحتاد األورويب ٤اعتماد لوائح  - ١٢   :برامج دراسات عليا مميزة 

مج دبلوم أنظمة الطاقة الشمسية بني كلية العلوم   . أ لتعاون مع   –بر  ٤) + تونس –األردن (دولة عربية  ٢كلية اهلندسة 
 ).إجنلرتا –النمسا  –أملانيا  –أسبانيا (دول أوربية 

لتعاون م  . ب مج ماجستري النانوتكنولوجي  ملانيا بر  .السويد –إجنلرتا  –ع األردن ومخس جامعات أوربية 
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مج ماجستري البيوتكنولوجي لتخصصات  . ت جامعات  ٩لتعاون مع  الطب –البيئة  –الصيدلة  –العلوم  –الزراعة : بر
 .جامعة اوربية ١١مصرية وعدد 

لتعاون مع االحتاد   . ث مج دبلوم إدارة ونظم اجلودة بكلية اهلندسة   ).جاري صدور القرار الوزاري(األورويب بر
 :اعتماد لوائح برامج دراسات عليا جديدة - ١٣

مج املاجستري يف التعليم الطيب   . أ  ).جاري صدور القرار الوزاري(بر
 .اعتماد الئحة الدراسات العليا بكلية الرتبية النوعية ألول مرة  . ب
 .ومات ألول مرةاعتماد الئحة برامج دراسات عليا جديدة بكلية احلاسبات واملعل  . ت
 ).جاري صدور القرار الوزاري(اعتماد الئحة برامج دراسات عليا جديدة بكلية التمريض   . ث
جاري صدور (لدول حوض النيل  ةاعتماد الئحة برامج دراسات عليا جديدة مبعهد البحوث والدراسات االسرتاتيجي  . ج

 ).القرار الوزاري
 .بيةاعتماد الئحة برامج دراسات عليا جديدة بكلية الرت   . ح

 :تطوير وتعديل العديد من لوائح الدراسات العليا بكليات اجلامعة املختلفة مثل - ١٤
ض األطفال   –كلية اخلدمة االجتماعية   –كلية اهلندسة   –كلية العلوم    .كلية دار العلوم  –كلية ر

 :اعتماد إنشاء مراكز متخصصة بكليات اجلامعة املختلفة مثل - ١٥
 .الذكية بكلية العلوممركز حبوث البيئة والتكنولوجيا  -
ر  -  .مصر –مركز املسكوكات اإلسالمية بكلية اآل
 .معمل حبوث املنتجات الطبيعية بكلية الصيدلة -

جلامعة خلدمة طالب الدراسات مثل - ١٦  :اعتماد إنشاء وحدات متخصصة 
 .وحدة التدريب على النشر العلمي الدويل -
 وحدة دعم ومتويل املشروعات البحثية -
 .وثصندوق حساب البح -
 .وحدة رعاية الوافدين -
 .وحدة معامل أحباث النيماتولوجيوالبيوتكنولوجي بكلية الزراعة -
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 .م٢٠١٥إنشاء مكتب سفارة املعرفة التابع ملكتبة اإلسكندرية سبتمرب  - ١٧
 .م٢٠١٥إنشاء مكتب براءة االخرتاع التابع ألكادميية البحث والتكنلوجيا  - ١٨
 :بحث العلمي حيثاملسامهة يف رفع تصنيف اجلامعة يف جمال ال - ١٩

 ١١٩٩٢م من إمجايل ٢٠١٦عام  ٢٤٥٠م إىل ٢٠١٥عام  ٣٤١٦تقدم تصنيف اجلامعة وفقاً ملؤشر ويبومرتيكس من  -
 .جامعة على مستوى العامل

ضيات٢٠١٥احتلت اجلامعة عام  - ء والر  .م املركز األول يف معدل النشر الدويل العاملي يف جمايل الفيز
 .املركز األول على مستوى اجلامعات املصرية يف معدل االستشهادات العلميةم ٢٠١٦احتلت اجلامعة عام  -

مجايل  - ٢٠  .مؤمتر علمي متخصص ١٨املشاركة يف تنظيم العديد من املؤمترات العلمية املتخصصة بكليات اجلامعة املختلفة 
لتعاون مع قطاع خدمة اجملتمع وتنمية ال ٢املشاركة يف تنظيم عدد  - ٢١ جلامعةمؤمتر متخصص عقد   .بيئة 
جلامعة خالل ديسمرب  ٤املشاركة يف تنظيم عدد  - ٢٢ م، مت فيها تكرمي ٢٠١٦، ٢٠١٥، ٢٠١٤، ٢٠١٣احتفاليات لعيد العلم 

  إضافة إىل احلاصلني على درجيت املاجستري والدكتوراه) أستاذ مساعد، أستاذ(الرتقي إىل الدرجات األعلى العديد من املتميزين يف 


