إجنازات
قطاع الدراسات العليا والعالقات الثقافية والبحوث
جبامعة الفيوم 2014/2013
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مامت حتقيقه من تطوير ىف قطاع الدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافية خالل الفترة من
أغسطس  2013وحىت أبريل  2014وقد مت مراعاة أن تكون أولويات التنفيذ على النحو الذى حيقق
احلراك التطويرى لكافة نواحى اإلدارة والتدريب وتطوير األداء والتخطيط واملتابعة وزيادة

املوارد.

وهذه األعمال ليست جمهودًا فرديًا أو شخصي وإمنا هي توفيق من اهلل سبحانه وتعاىل أوالً مث جمهود
أعضاء جملس شئون الدراسات العليا والبحوث باجلامعة مث إدارات الكليات املختلفة مث مجيع العاملني
بقطاع الدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافية

باجلامعة.

وميكن تقسيم هذه العمال بشكل عام إىل عدة قطاعات كما
 .1اإلدارة

يلى:

والتدريب:

العمل على مراجعة اللوائح والقوانني والضوابط بالشكل الذى ييسر عمليات اإلدارة والتنفيذ
وحيددها بشكل مينع االجتهادات الشخصية للقائمني على التنفيذ مما قد ينتج عنه ىف كثري من
األحيان غياب القوانني واإلجراءات التنفيذية واختالف طريقة تطبيقها من كلية إىل كلية داخل
اجلامعة بل أحيان ا من موظف آلخر داخل نفس القسم ،وتفعيل الربامج التدريبية لتطوير األداء
وتقدمي كوادر جديدة.
 .2تطوير األداء الفين باستخدام تكنولوجيا

املعلومات:

العمل على تطوير عدد من قواعد البيانات اخلاصة بتوفري كافة البيانات عن أعضاء هيئة التدريس
وطالب الدراسات العليا والعالقات الثقافية (برنامج العالقات الثقافية ،الدراسات العليا،
املكتبات) بالشكل الذى جيعل األمر يسريا إذا ما مت استدعاء أى نوع من أنواع البيانات.
وكذلك إنشاء مراكز متخصصة مثل مكتب براءة االختراع بالتعاون مع أكادميية البحث العلمى
والتكنولوجيا.

 .3التخطيط

واملتابعة:

مت االهتمام ىف هذا الشأن بتشكيل جمموعة من اللجان املتخصصة يكون هلا صفة االقتراح
والتصميم وبالتاىل التخطيط واملتابعة

والتقييم.
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 .4زيادة املوارد املالية لقطاع الدراسات

العليا:

دعم وتطوير الربامج البحثية مبا يتناسب مع احتياجات اجملتمع احمللي وتوفري املناخ املناسب جلذب
الوافدين ،و العمل على تطوير البحوث مبا خيدم القطاع الصناعي ونشر ثقافة حتويل البحوث إىل
منتج هنائي يعود بالنفع على

اجملتمع.

حقائق وأرقام:
▪

إمجاىل أعداد الطالب املقيدين واملسجلني مبرحلة الدراسات العليا للعام اجلامعى
 2014/2013هو  4976موزعني كاالتى :
 4722دبلوم –  200ماجستري-

 54دكتوراه.

إجمالي أعداد الطالب المقيدين بمرحلة الدراسات العليا (دبلوم) بكليات جامعة الفيوم
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إجمالي أعداد الطالب المقيدين بمرحلة الدراسات العليا (ماجستير) بكليات جامعة الفيوم
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▪

إمجاىل أعداد الطالب املمنوحني درجات علمية مبرحلة الدراسات العليا للعام اجلامعى
 2014/2013هو  3868موزعني كاالتى :
 3666دبلوم –  129ماجستري73 -

دكتوراه.

إجمالي أعداد الطالب الممنوحين بمرحلة الدراسات العليا (دبلوم) بكليات جامعة الفيوم
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إجمالي أعداد الطالب الممنوحين بمرحلة الدراسات العليا (ماجستير) بكليات جامعة
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إجنازات قطاع الدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافية واملكتبات خالل الفترة من أغسطس
 2013وحىت أبريل 2014
أوال -تطوير اللوائح والقرارات اجلامعية املتعلقة بالعمل بالقطاع وحتديثها ملواكبة التقدم والتطور
احلادثني على مستوى العامل ولتحقيق اجلودة واالنتشار لرباجمها التعليمية

والبحثية:

أ -اللوائح:
▪

الئحة اجلوائز:

وضع الئحة متكاملة للجوائز باجلامعة تشمل مجيع اجلوائز اليت متنحها اجلامعة أسوة بكافة
اجلامعات املصرية ،حيث مل يسبق خالل كافة السنوات املاضية أن مت تكرمي عضو هيئة تدريس
من اجلامعة من خارج كليات العلوم والزراعة والطب واهلندسة سوى عضو هيئة تدريس واحد
من كليات (التمريض – اآلثار – اخلدمة االجتماعية).
و مت مراعاة اآليت:
o

وضع آليات جديدة ملكافأة النشر العلمي ألعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة حبيث يتاح
ألعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة جبميع كليات اجلامعة العملية والنظرية املشاركة يف
اجلوائز سواء املتواجدين بداخل مصر أو خارجها شريطة ظهور اسم جامعة الفيوم علي
البحث علي أن يتم قبول األحباث من معامل تأثري يبدأ من  0.01مبقابل مادي يبدأ من
 2000جنيه وحيت  30000جنيه.

o

وضع جائزة جديدة لتأليف الكتب العلمية والترمجة ألول مرة جبامعة الفيوم بقيمة  10اآلف
جنيه للجائزة الواحدة.

o

وضع جائزة جديدة للتميز يف البحث العلمي ختتص بقطاع الدراسات النظرية ألول مرة جبامعة
الفيوم بقيمة 15

o

ألف جنيهًا للجائزة.

اقتراح جائزة جديدة لرباءة االختراع ألول مرة جبامعة الفيوم بقيمة

10اآلف جنيه للجائزة.
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(مرحلة الدراسات العليا):

▪

اللوائح الداخلية للكليات

o

التوصية ببدء الدراسة مبرحلة الدراسات العليا بكلية التربية النوعية – جامعة الفيوم

(دبلوم –

ماجستري  -دكتوراه) مع خماطبة اجمللس األعلى للجامعات يف ذلك وفقًا لقرار جملس اجلامعة
حيث جاري مراجعة الالئحة.
o

مراجعة وتعديل العديد من لوائح الدراسات العليا ببعض الكليات مبا حيقق مصلحة الدارسني
وخاصة ىف كليات التربية  -اخلدمة االجتماعية  -اهلندسة  -دار العلوم  -معهد البحوث
والدراسات االستراتيجية لدول حوض النيل.

▪

اعتماد الئحة لدبلومات جديدة يف بعض الكليات:

o

اعتماد الئحة دبلوم الدراسات العليا جديدة لكلية العلوم "دبلومة الطاقة الشمسية" بالتعاون مع
 4دول عربية و 4دول أوربية وذلك للمرة األوىل داخل اجلامعة اليت يتم فيها املوافقة على دبلوم
مشترك مصري – أوريب.

o

اعتماد الئحة دبلوم متخصص يف إدارة املستشفيات – االقتصاد الزراعي لدول حوض النيل
وذلك مبعهد البحوث والدراسات االستراتيجية لدول حوض النيل.

▪

الئحة املكتبات:
اعتماد أول الئحة موحدة للمكتبات بالكليات توضح آليات التعامل مع املكتبات من حيث
اإلطالع – االستعارة – التصوير سواءً ملن هم من داخل جامعة الفيوم أو من اجلامعات األخري.

▪

الئحة اجملالت العلمية:

 oاعتماد الئحة اجمللة العلمية لكلية اهلندسة.
 oاعتماد الئحة اجمللة العلمية لكلية اآلداب.
 oمراجعة الئحة اجمللة العلمية لكلية رياض األطفال .
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ثانيًا -تعديل قواعد منح الدرجات العلمية للهيئة املعاونة باملوافقة علي:
 -1عدم منح الدارس درجة املاجستري إال بعد قيامه بنشر حبث واحد علي األقل (مستخلص
من الرسالة) يف دورية إقليمية أو يف مؤمتر علمي متخصص وبدون اشتراط وجود جملة
مبعامل تأثري حمدد.
 -2عدم منح الدارس درجة الدكتوراه إال بعد قيامه بنشر حبث واحد(مستخلص من الرسالة)
يف دورية عاملية حمكمة ذات معامل تأثري أو نشر حبثني إثنني بدوريات إقليمية حمكمة
تقرها اللجان العلمية الدائمة املختصة.
 -3يسري هذا القرار علي املتقدمني للقيد والتسجيل بدرجيت املاجستري والدكتوراه إعتبارًا
من 2011/9/1م.
 -4يقوم الدارس واملشرف الرئيسي بالتوقيع علي استمارة تفيد العلم هبذا القرار عند
التسجيل ويتم تقدميها إيل إدارة الدراسات العليا ضمن املستندات املطلوبة.
ثالثًا -حتقيق أكرب استفادة للعملية التعليمية والبحثية للجامعة من التقدم التكنولوجى:
االستفادة من الشبكة الدولية للمعلومات (االنترنت) وذلك من خالل:

نشر برامج الدراسات العليا بكليات اجلامعة وكافة املعلومات املتعلقة هبا ،مواعيد االلتحاق ،التقدم
لاللتحاق ،اجلداول التدريسية وجداول االمتحانات والنتائج ....اخل على موقع اجلامعة اإللكتروىن.
o

حتديث وتفعيل ملخصات لرسائل املاجستري والدكتوراه الىت أجيزت من كليات اجلامعة علي
موقع اجلامعة االلكتروين.

o

إدخال نظام املكتبات اإللكتروين جلميع مكتبات الكليات وربطها بقواعد البيانات باجمللس
األعلى للجامعات.

o

اإلعالن عن املؤمترات العلمية وورش العمل والندوات املزمع عقدها باجلامعة وكلياهتا ،وخالفه
من أنشطة القطاع على موقع اجلامعة اإللكتروىن.
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رابعًا -البعثات واملهمات العلمية ودعم أحباث املاجستري
o

والدكتوراه:

ختصيص عدد  30منحة إيفاد (ختصصية( عدد  10بعثات إشراف مشترك – عدد  10بعثات
خارجية كاملة – عدد  10مهمات علمية )ألعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة باجلامعة
وذلك يفوق مامت ختصيصه جلامعة الفيوم يف آخر مخسة عشر عامًا وقد مت توزيعها على عدد 10
كليات جامعية بواقع ثالثة لكل كلية سواء كلية عملية أو نظرية وهو ما مت ألول مرة باجلامعة.

o

املشاركة مببادرة أكادميية البحث العلمى والتكنولوجيا لتمويل مشروعات التخرج ورسائل
املاجستري والدكتوراه حيث متت املشاركة برسالة دكتوراه ملدرس مساعد بكلية احلاسبات
واملعلومات ،ويبلغ قيمة الدعم املقدم  100ألف جنيه ملدة عامني  -رسالة ماجستري ملعيد بكلية
العلوم بدعم قيمته  50ألف جنيه ملدة عام.

خامسًا -املشروعات البحثية:
o

فوز جامعة الفيوم بثالث مشروعات حبثية ضمن مشروع  2014/1/6 TEMPUSىف النداء
السادس األخري وذلك من إمجاىل  16مشروع فازت هبا مجهورية مصر العربية .وألول مرة
تتوىل جامعة الفيوم مسئولية منسق ألحد مشروعات )  (TEMPUSحتت عنوان:
Establish a new joint master degree in biotechnology
applied to agri-science, environment and pharmacology

واملمول من األحتاد األوريب مع وزارة التعليم العاىل وسوف يساهم املشروع ىف توفري منح جمانية
للمعيدين للحصول على درجة ماجستري دولية

)(Joint Master Degree

من  12جامعة

مشاركة يف املشروع ( 6جامعات أجنبية  6 +جامعات مصرية) )وذلك ىف ختصصات البيئة
والزراعة والعلوم).
o

فوز جامعة الفيوم مبشروع حبثي ممول من االحتاد األوريب مع وزارة التعليـم العاىل وسوف
يساهم املشروع ىف توفري منح جمانية للمعيدين للحصول على درجة ماجستري
)Master Degree

دولية (Joint

من  16جامعة مشاركة يف املشروع ( 6جامعات أجنبية  4 +جامعات

مصرية  4 +جامعات عربية) وذلك ىف جمال النانوتكنولوجى ختصصات

(العلوم واهلندسة).
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فوز جامعة الفيوم مبشروع حبثي لكلية اهلندسة باجلامعة بالتعاون مع كلية اهلندسة جامعة عني

o

مشس وبعض الدول األوربية.

تقدمت جامعة الفيوم بعدد  2مشروع حبثي جديد للمرحلة احلالية لصندوق التنمية التكنولوجية

o

أحدامها من كلية الزراعة باملشاركة مع كلية اآلداب – املشروع اآلخر من كلية العلوم.

سادسًا-

يف جمال إنشاء وحدات جديدة:
إنشاء وحدة براءة االختراع جبامعة الفيوم:

•

يف إطار التعاون مع أكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا مت إنشاء مكتب براءة االختراع باملكتبة
املركزية حيث ميكن من خالهلا التقدم بأي فكرة أو اختراع سواء من داخل اجلامعة أو من داخل
حمافظة الفيوم ويتم توقيع اتفاقية التعاون بتاريخ
االتفاق على إنشاء وحدة حتت اسم

•

2014/4/17م.

"سفارة املعرفة" جبامعة الفيوم:

تكون نقطة اتصال بني جامعة الفيوم ممثلة يف املكتبة املركزية وبني مكتبة اإلسكندرية وميكن من
خالهلا لكافة العاملني باجلامعة من التعرف واإلطالع على كافة حمتويات مكتبة اإلسكندرية
ومت االتفاق عليها بتاريخ 2014/3/20م.
سابعًا -االهتمام باإلداريني العاملني باجلامعة لتشجعهم على اإلبداع ،من خالل:
o

املوافقة وألول مرة على مشاركة اإلداريني يف جوائز التأليف العلمي والترمجة وعلي نفس
القدر واملساواة مع أعضاء هيئة التدريس.

o

املوافقة وألول مرة على مشاركة اإلداريني يف جوائز براءات االختراع مثلهم مثل أعضاء
هيئة التدريس.

 oاملوافقة على منح اإلداريني املتميزين يف األداء جوائز متيز على مستوي اجلامعة.
o

املوافقة على منح جائزة سنوية للموظف والعامل املثايل على مستوي اجلامعة على أن يتم
منحهم اجلائزة يف احتفالية عيد العلم لكل عام.

11

ثامنًا -يف جمال القواعد املنظمة للعمل بقطاع الدراسات العليا والبحوث:
عمل دليل حديث وشامل لكافة القواعد املنظمة للعمل بقطاع الدراسات العليا بكافة كليات اجلامعة
ليصبح متاحًا جلميع العاملني باجلامعة وللمجتمع اخلارجي.
 oعمل دليل جممع لضوابط تنظيم املؤمترات العلمية باجلامعة وفق قواعد حمددة ونشره
بالوسائل املختلفة.
 oعمل دليل جممع للمشروعات البحثية كافة داخل كليات اجلامعة املختلفة.
تاسعًا -:قرارات جملس اجلامعة يف قطاع الدراسات العليا:
o

قرار جملس اجلامعة رقم (  ) 87بتاريخ  2013/9/25والذي نص علي السماح
للطالب املصريني والوافدين احلاصلني علي تقدير"مقبول" بالتقدم لدبلوم الدراسات العليا
بكليات اجلامعة مع مراعاة تطبيق ما جاء بقرار اجمللس األعلي للجامعات جبلسته بتاريخ
 2012/11/10يف هذا الشأن.

o

قرار جملس اجلامعةرقم (  ) 91بتاريخ  2014/1/21واملمتدة حيت 2014/1/28م
با ملوافقة علي إعفاء أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة من رسوم االشتراك باملؤمترات
اليت يتم عقدها داخل جامعة الفيوم فقط ويف حالة قيام اجلامعة بتدعيم هذه املؤمترات.
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عاشرًا -يف جمال تنظيم الفعاليات العلمية من مؤمترات ،وورش العمل  ،والندوات ،وامللتقيات:
بيان باملؤمترات خالل الفترة من أغسطس  2013أبريل 2014م
▪

افتتاح املؤمتر العلمى الثاىن بكلية التربية بعنوان  :التربية وبناء االنسان العرىب ىف ضوء حتديات
احلاضر وتطلعات املستقبل .ىف الفترة من  24-23أكتوبر 2013م .
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▪ افتتاح املؤمتر اهلندسى الدوىل بعنوان " آفاق احللول اهلندسية وحتديات العصر " بكلية اهلندسة
جبامعة الفيوم يوم  2013/11/27و حىت 2013/11/29م.
▪

افتتاح مؤمتر كلية السياحة والفنادق السنوي الثامن " صناعة السياحة والضيافة املصرية يف ظل
التحديات الراهنة "خالل الفترة من  30-29مارس 2014م.

▪

افتتاح املؤمتر الدويل األول لكلية اآلثار بعنوان " اإلجتاهات احلديثة يف علوم اآلثار "خالل الفترة
من 9-7أبريل 2014م .
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▪

بيان بالندوات خالل الفترة من أغسطس  - 2013أبريل 2014م
ندوة تعريفية عن خمترب الشهرة  Famelabبتاريخ  15ديسمرب  2013بكلية العلوم.

▪

ندوة بكلية الزراعة بعنوان" استخدامات الزيوت والدهون النباتية ىف تغذية االنسان والصناعات
الغذائية "يوم  2014-3-16م بقاعة األستاذ الدكتور /سعد نصار بكلية الزراعة باجلامعة.

▪

ندوة تعريفية يف إطار التعاون بني جامعة الفيوم ومكتبة اإلسكندرية للكادر األكادميي وطلبة
الدراسات العليا بكليات اجلامعة وذلك للتعريف باخلدمات العلمية اليت يقدمها قسم الدعم
العلمي واملشروعات مبكتبة اإلسكندرية بتاريخ

2014/3/20م.
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بيان بورش العمل والدورات التدريبية خالل الفترة من أغسطس  -2013أبريل 2014م
▪

السفر إىل املانيا حلضور ورشة عمل "مناقشة خطط مشروع إدارة املياه بني جامعة الفيوم
وجامعة ديسربج اسن بأملانيا "خالل الفترة من 2013/10/9 - 9/27م.

▪

افتتاح ورشة العمل األوىل ملشروع االحتاد االوريب يوم 2014/2/26م باملكتبة املركزية ملنح
درجة املاجستري املشتركة ما بني اجلامعات املصرية وجامعات االحتاد األوريب ىف جماالت الزراعة
البيئية والصيدلة والفائز به معمل النيماتولوجي والبيوتكنولوجي بكلية الزراعة جامعة الفيوم يف
وهى :

إطار مشروعات االحتاد األورىب ) (Tempusللجامعات املصرية املشاركة ىف املشروع
أسوان – الزقازيق– املنيا – سيناء – جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا – بنها .واستكملت ورشة
العمل فاعليتها ملدة يومني يومى 20-19مارس 2014م.
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▪

افتتاح دورة إعداد املعلم اجلامعى العشرون خالل الفترة من  10-29حىت 2013/11/6م.

▪

افتتاح دورة إعداد املعلم اجلامعى احلادية والعشرون خالل الفترة من  2/17إىل
2014/2/25م.
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لقاءات وزيارات وتوقيع مذكرات تفاهم وحفالت خالل الفترة من أغسطس  : 2013أبريل
2014مبجامعة الفيوم
▪

حفل توزيع احلاسبات اللوحية وذلك يف إطار بروتوكول التعاون املربم بني وزارة التعليم العاىل
ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،حيث مت توزيع عدد  82جهاز حاسب لوحى
 Tabletكدفعة أوىل خمصصة للطالب األوائل ىف  2013/11/24باملكتبة املركزية باجلامعة
وحبضور أ.د .رئيس اجلامعة والسادة النواب وعمداء الكليات ومنسقيها ومن املقرر توزيع
أجهزة الدفعة الثانية

▪

(عددها  20جهاز) على الطالب األوائل ىف2014/4/17م.

عقد سلسة من اللقاءات مع املدرسني املساعدين واملعيدين املمثلني لكافة كليات اجلامعة بعنوان
"لقاء العلماء الشبان" ملناقشة رؤيتهم لقطاع الدراسات العليا والبحث العلمى وأهم املشكالت
الىت تواجههم بالقطاع ووضع احللول السريعة هلم.
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صور لبعض األنشطة اليت مت تنفيذها واملشاركة فيها طوال فترة العمل بكلية العلوم
زيارة وفد من اجلامعات اليابانية

ندوة حول مشروع التطوير املستمر بكلية العلوم
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تصميم جهاز حبثى مبزرعة كلية الزراعة بالتعاون مع اليابانيني

جتربة عملية للجهاز البحثى املشترك مع اليابان
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ندوة حول مشروع التطوير املستمر بكلية العلوم

احتفالية يوم الرياضة املصرية 2008
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احتفالية ملتقي التوظيف بكلية العلوم

مسابقة الطالب والطالبة املثالية

22

املشاركة يف اليوم الرياضي بكلية العلوم

اليوم الرياضي بكلية العلوم
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مع وفد من اجلامعات األملانية

مع وفد من اجلامعات األسبانية
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احتفالية عيد العلم اخلامس جبامعة الفيوم

حفل اخلرجيني بكلية العلوم
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يف زيارة مع الطالب ألحد املصانع بالفيوم

يف دورة تدريبية لطلبة كلية العلوم بكلية الزراعة
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يف احتفالية تسليم مشروع التطوير بكلية العلوم

مع وفد من اجلامعة اإليطالية

27

مع طالب وطالبات إحدي املدارس

اجتماع جملس كلية العلوم
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يف إحتفالية يوم اليتيم

احتفالية تكرمي العمال بكلية العلوم

29

متابعة االمتحانات

حفل استقبال الطالب اجلدد بكلية العلوم
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يف دورة تدريبية بكلية العلوم

يف معمل األجهزة الدقيقة بكلية العلوم
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ىف احتفالية افتتاح قاعة االحتفاالت بكلية العلوم
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