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 م2016يوليو  وحىتم 2015ما مت حتقيقه خالل الفترة من اغسطس  

وراعينا أن تكون أولويات التنفيذ على النحو الذى حيقق احلراك التطويري لكافة نواحى اإلدارة والتدريب 
 وتطوير االداء والتخطيط واملتابعة وزيادة املوارد املالية.

 

 اإلدارة والتدريب: .1

مراجعة اللوائح والقوانني والضوابط بالشكل الذى ييسر عمليات اإلدارة والتنفيذذ وحيذدد ا العمل على 
بشكل مينع االجتهادات الشخصية للقائمني على التنفيذ مما قد ينتج عنه ىف كثري من األحيان غياب القوانني 

ل أحيانا من موظف آلخر واإلجراءات التنفيذية واختالف طريقة تطبيقها من كلية إىل كلية داخل اجلامعة ب
 داخل نفس القسم، وتفعيل الربامج التدريبية لتطوير األداء وتقدمي كوادر جديدة.

 تطوير األداء الفين باستخدام تكنولوجيا املعلومات: .2

العمل على تطوير عدد من قواعد البيانات اخلاصة بتوفري كافة البيانات عن أعضاء  يئة التدريس وطذالب 
والعالقات الثقافية )برنامج العالقات الثقافية، الدراسات العليا، املكتبات( بالشكل الذذى الدراسات العليا 

متخصصة ووحدات جيعل األمر يسريا إذا ما مت استدعاء أى نوع من أنواع البيانات. وكذلك إنشاء مراكز 
والتكنولوجيا الذكيذة وحدة دعم ومتويل املشروعات البحثية التنافسية باجلامعة ومركز البحوث البيئية مثل 

وبرنامج جامعة الطفذل بالتعذاون مذع مصر بكلية اآلثار  –بكلية العلوم ومركز املسكوكات اإلسالمية 
 أكادميية البحث العلمى والتكنولوجيا.

 

 التخطيط واملتابعة: .3

بالتاىل مت اال تمام ىف  ذا الشأن بتشكيل جمموعة من اللجان املتخصصة يكون هلا صفة االقتراح والتصميم و
 التخطيط واملتابعة والتقييم.

 زيادة املوارد املالية لقطاع الدراسات العليا: .4

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

 على اجملتمع.
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 :والعالقات الثقافية والبحوثإجنازات قطاع الدراسات العليا 

 اللذذوائح والقذذرارات اجلامعيذذة املتعلقذذة بالعمذذل بالقطذذاع وحتذذديثها رتطذذوي أواًل:
 ملواكبة التقدم والتطور احلادثني علذى مسذتوى العذال ولتحقيذق اجلذودة واالنتشذار           

  والبحثية:لرباجمها التعليمية           
 :اللوائح -أ

 :العليا(الدراسات  )مرحلةالداخلية للكليات  ▪
 بشذذذأن 29/6/2016( بتاريذخ 123صدر قذرار جملس اجلامعذة جبلستذه رقذم ) .1

البحوث والدراسات االستراتيجية لدول حوض  الداخلية مبعهدتعديل بعض املواد يف الالئحة 
 النيل.

 م بشذذأن29/2/2016( بتاريذخ 117قذرار جملس اجلامعذة جبلستذه رقذم ) صدر .2
املوافقة على إجراء بعض التعديالت على اخلطة الدراسية يف الالئحة الداخلية لقسم التربية الفنية 

 بكلية التربية النوعية.

 م بشذذأن24/1/2016( بتاريذخ 116صدر قذرار جملس اجلامعذة جبلستذه رقذم ) .3
 قة على تعديالت الئحة الدراسات العليا بكلية اهلندسة.املواف

بشذأن  28/10/2015( بتاريذخ 113صدر قذرار جملس اجلامعذة جبلستذه رقذم ) .4
 املوافقة على التعديالت املقترحة على الئحة الدراسات العليا بكلية التربية.

عليذا يف  او استحداث برامج دراسات اعتماد الئحة برامج جديدة يف بعض الكليات ▪
 :جديدةكليات 

وصدر  13/7/2015بتاريخ  حصلت جامعة الفيوم على موافقة اجمللس االعلي للجامعات .1
إلدراج درجة ماجستري البيوتكنولوجي يف جمال العلوم  م10/9/2015القرار الوزاري بتاريخ 

ذلك يف حتاد االوريب وواملمول من اال Tempusالزراعية والعلوم البيئية التابع ملشروع الذ 
برنامج )العلوم الزراعية( خلرجيي كليات الزراعة واملعا د الزراعية وبرنامج )العلوم البيئية( 
خلرجيي كليات العلوم والعلوم البيئية والعلوم التطبيقية وكليات اهلندسة )قسم اهلندسة الطبية( 

 وكليات التكنولوجيا احليوية وكليات الطب البيطري( 

 بشذذأن 29/6/2016( بتاريذخ 123ذة جبلستذه رقذم )صدر قذرار جملس اجلامع .2
 املوافقة على مقترح الئحة درجة املاجستري يف إدارة ونظم اجلودة بكلية اهلندسة.

املوافقة  بشأن م31/5/2016( بتاريذخ 121صدر قذرار جملس اجلامعذة جبلستذه رقذم ) .3
 طب.الئحة درجة املاجستري يف التعليم الطيب بكلية ال على مقترح
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 م بشذذأن29/2/2016 خ( بتاريذ117صدر قذرار جملس اجلامعذة جبلستذه رقذم ) .4
املوافقة على تعديل الئحة الدراسات العليا بكلية التربية النوعية بإضافة قسم تكنولوجيا التعليم 

 طبقًا لنظام الساعات املعتمدة.

بشذذأن  25/11/2015( بتاريذخ 114صدر قذرار جملس اجلامعذة جبلستذه رقذم ) .5
 .اعتماد الالئحة الداخلية للدراسات العليا بكلية التمريض بنظام الساعات املعتمدةاملوافقة على 

 بشذذأن 30/9/2015( بتاريذخ 111صدر قذرار جملذس اجلامعذة جبلستذه رقذم ) .6
جامعة  -املوافقة على الالئحة الداخلية لدبلوم الدراسات العليا بكلية احلاسبات واملعلومات

 .يومالف
 

 :قرارات جملس اجلامعة -ب

املوافقة على  أنبش 29/6/2016( بتاريذخ 123صدر قذرار جملس اجلامعذة جبلستذه رقذم ) .1
 تشكيل مكتب الوافدين على مستوي اجلامعة.

املوافقة على  أنبش 29/6/2016( بتاريذخ 123صدر قذرار جملس اجلامعذة جبلستذه رقذم ) .2
ل العيادة املقرر ضمن الرسوم الدراسية جبامعة القا رة لطالب كلية قيام اجلامعة بسداد رسم بد

طب األسنان الذين مت تسجيلهم لعدم وجود دراسات عليا بكلية طب األسنان جامعة الفيوم حبد 
 دكتوراه(. –أقصي ثالث سنوات )ماجستري 

 بشذذأنم 31/5/2016( بتاريذخ 121صدر قذرار جملس اجلامعذة جبلستذه رقذم ) .3
وافقة على احتساب دورات اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد ضمن الدورات امل

 االختيارية وليست اإلجبارية للترقي للوظائف املختلفة ألعضاء  يئة التدريس ومعاونيهم.

املوافقة  بشذذأن 29/2/2016 خ( بتاريذ117صدر قذرار جملس اجلامعذة جبلستذه رقذم ) .4
 (.2020 – 2015)ستراتيجية لقطاع الدراسات العليا والبحوث على اعتماد اخلطة اال

بشذذأن  31/12/2015بتاريذخ  (115صدر قذرار جملس اجلامعذة جبلستذه رقذم ) .5
املوافقة على قواعد صرف مكافأة الكنترول اخلاص بامتحانات الدراسات العليا بالنسبة لالعداد 

 املشاركة وكذلك قيمة املكافأة.

املوافقة  بشذأن 28/10/2015بتاريذخ  (113)س اجلامعذة جبلستذه رقذم صدر قذرار جمل .6
، وقذد صذدر قذرار اعتماد الئحة التدريب على النشر الدوىل لألحباث العلمية باجلامعةعلى 

املوافقة على اعتماد بشذأن  31/12/2015( بتاريذخ 115جملس اجلامعذة جبلستذه رقذم )
 .ب التدريب على النشر الدوىل لألحباث العلمية باجلامعةالالئحة اإلدارية واملالية ملكت
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 حتقيق أكرب استفادة للعملية التعليمية والبحثية للجامعة من التقدم التكنولوجى:  ثانيًا:
 خالل:وذلك من  االنترنت()اإلستفادة من الشبكة الدولية للمعلومات  ▪

مواعيذد  هبذا،فة املعلومات املتعلقة برامج الدراسات العليا بكليات اجلامعة وكاوحتديث نشر  -1
علذى .... اخل االمتحانات والنتذائجاجلداول التدريسية وجداول  لإللتحاق،التقدم  االلتحاق،

وتغذيته بآخر التطورات املتعلقة بالقطاع من إحصذائيات وأخبذار  موقع اجلامعة اإللكتروىن
 .وإعالنات ومنح دراسية وغري ذلك

خالل الفتذرة مذن ستري والدكتوراه الىت أجيزت من كليات اجلامعة رسائل املاج نشر عناوين -2
 موقع اجلامعة االلكتروين، وذلك من خالل الرابط التايل: على 2015حيت 2010

http://www.fayoum.edu.eg/pgsr/Theses.aspx 
)رسذائل املاجسذتري يات اجلامعة املختلفة عن حمافظة الفيوم بكل اجريتاليت نشر الدراسات  -3

ئج  ذذه ميكن توظيف نتذا حىت موقع اجلامعة االلكتروين على العلمية(االحباث  الدكتوراه،/
ات البحثية باجلامعة الدراسات يف خدمة اجملتمع، وهبدف إنشاء قاعدة بيانات تضم مجيع الدراس

 ط التايل:، وذلك من خالل الرابعن احملافظة

http://www.fayoum.edu.eg/pgsr/pdf/Fusr.pdf 
 

موقع اجلامعة االلكتروين حتت عنوان " املعامل يف خذدمتك" إلتاحذة  علىنشر قاعدة بيانات  -4
 الل الرابط التايل:يانات عن االجهزة جلميع الدارسني، وذلك من خكافة املعلومات والب

http://www.fayoum.edu.eg/laboratory.aspx 
 

 :من خالل الرابط التايل على املوقع اإللكتروىن للجامعة الكتيبات اآلتية إتاحةمت  -5

//www.fayoum.edu.eg/pgsrguide.aspxhttp: 
 

 .2014وحىت  2009لألعوام من النشر الدوىل ( كتيبات 5)  ❖

 .2014دليل الدراسات العليا والبحوث  ❖

 .2014الئحة جوائز جامعة الفيوم  ❖

 .2014كتيب االتفاقيات الدولية  ❖

 .2015اخلطة االستراتيجية للقطاع  ❖

 .2015الئحة املكتبات  ❖

 .2015ات كتيب ضوابط املؤمتر ❖

 وكلياهتا، وخالفهاإلعالن عن املؤمترات العلمية وورش العمل والندوات املزمع عقد ا باجلامعة  -6
 .على موقع اجلامعة اإللكتروىنمن أنشطة القطاع 

http://www.fayoum.edu.eg/pgsr/Theses.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/pgsr/pdf/Fusr.pdf
http://www.fayoum.edu.eg/laboratory.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/pgsrguide.aspx
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  Webometrics Ranking ofلتصنيف ويبوميتركس للجامعذات وفقًااحتلت جامعة الفيوم  ▪

World Universities ا، املركز االيت:لذى يصدر مرتني سنويا 
 

 2016يناير  إصدار 2015إصدار يوليو  2015يناير  إصدار التصنيف

 11992من  2450 3416 على مستوى العال
 جامعة

 11992من  2450
 جامعة

على مستوى القارة 
 األفريقية

 جامعة 1441من  44 جامعة 1441من  44 1321من  63

على مستوى جامعات 
 الشرق األوسط

178 
من  145
 جامعة1239

من  145
 جامعة1238

 جامعة 977من  43 جامعة 978من  43 990من  60 على مستوى الوطن العرىب

على مستوى مصر )مجيع 
 اجلامعات(

 جامعة 62من  13 جامعة 62من  13 58من  16

 جامعة1188من  121 جامعة1189من  121 180 على مستوى دول سيفتس

 
س (CIVETS)سيفتس * 

أ
 -Eمصر  -Vفيتنام  -Iإندونيسيا  -Cواق الناشئة: كولومبيا اختصار لدول ال

فريقيا  -Tتركيا  
أ

 .Sجنوب ا

 ومن اجلدير بالذكر أن تصنيف ويبوميتركس يتبع أحد أ م املراكز البحثية بإسبانيا وأوروبا: 
The Spanish National Research Council 

The Consejo Superior de InvestigacionesCientíficas (CSIC) 

 :و يو و متخصص ىف تقييم اإلنتاج اإللكتروىن للجهات األكادميية من خالل أربعة معايري 

▪ Web Size (20%),  

▪ Rich Files (15%),  

▪ Google Scholar (15%), and 

▪ Link Visibility (50%). 

 

 :مشروع املكتبة الرقمية ▪
 اساسية  ى: مخس عناصريتكون مشروع املكتبة الرقمية من 

 الجامعية:الموحد للمك تبات  الفهرس -1
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 كاآلتى:مكتبة  16وقد مت ميكنة كل اعمال مكتبات جامعة الفيوم البالغ عدد ا 

 وعدد (،اوعية مرجعية رسائل، كتب،)مقتىن  5498عدد  ومراجعة واعتمادادخال مت  -
 .تسجيلة فهرسة الكترونية 1665

 الفيوم.متردد على مكتبات جامعة  42363مت تسجيل دخول عدد  -

 لكترونية.إعملية استعارة  899مت عمل  -

 عملية جرد الكتروىن لكل مكتبات جامعة الفيوم. 30باالضافة اىل  -
 

 الجامعية:المستودع الرقمى للرسائل  -2
تاحة النص الكامل للرسائل اجلامعية الىت جتيز ا جامعة الفيوم وقد عن رفع وإو و النشاط املسئول 

وقد بلغ امجاىل عدد النص  اجازهتا،جازهتا جامعة الفيوم مباشرة فور مت رفع كل الرسائل الىت ا
 لرسائل قيد الدراسة. 419رسالة علمية وعدد  481الكامل املرفوع من الرسائل 

 
لك ترونى  -3  الفيوم:الدوريات العلمية التى تصدرها كليات جامعة  وتكشيفالنشر ال

ات الىت تصدر ا كليات جامعة الفيوم ويبلغ وقد مت تكشيف ورفع النص الكامل ملقاالت الدوري
رياض  والفنادق،السياحة  االثار، الزراعة، العلوم،دار  ،اآلداب) جملالت كلياتمقالة  296عدد ا 
 .التربية( االطفال،

 
 العالمية:اتاحة قواعد البيانات  -4
م الستخدام قواعد البيانات جبامعة الفيو ومعاونيهممت اعداد حسابات للسادة اعضاء  يئة التدريس  

عمل بكليات  وورش اجلامعى،العاملية باالضافة اىل عقد ورشتني عمل باجلامعة مرتني ىف العام 
كلية مرتني ىف العام اجلامعى مبعدل ورشة عمل لكل كلية على حدا ىف  16عدد ا  اجلامعة اليالغ

 الواحد.اجلامعى  ورشة عمل خالل العام 18الفصل الدراسى الواحد اى ما يقرب 
 

 المصرى:استخدام بنك المعرفة – 5
مببادرة رئاسية وقد قام فريق  2016وقد مت اضافة  ذا النشاط اىل املكتبة الرقمية منذ شهر يناير 
صرى للسادة استخدام بنك املعرفة امل،وعمل املكتبة الرقمية بعقد عدد من ورش العمل للتعريف 

الدراسات العليا والطالب مبرحلىت الليسانس او البكالورويس و اعضاء  يئة التدريس ومعاونيهم
باجلامعة مرتني ىف العام باالضافة اىل االداريني العاملني باجلامعة وقد مت عقد عقد ورشتني عمل 

كلية مرتني ىف العام اجلامعى مبعدل ورشة  16الغ عدد ا بالاجلامعى، وورش عمل بكليات اجلامعة 
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ورشة عمل خالل العام  18ا ىف الفصل الدراسى الواحد اى ما يقرب عمل لكل كلية على حد
 اجلامعى الواحد.

 
 خالل:نشر اسم اجلامعة على املستوى الدوىل واحمللي، من  ثالثًا:

م بشأن اختيار ا.د. أمحد جابر شديد 2015لسنة  1742صدر القرار الوزاري رقم  ▪
باللجنة العلمية الدائمة وث عضوًا نائب رئيس اجلامعة لشئون الدراسات العليا والبح

فحص االنتاج العلمي للمتقدمني من أعضاء  يئة البحوث مبركز حبوث ل وذلك
اللقب  علىالصحراء لشغل وظائف أستاذ باحث وأستاذ باحث مساعد أو للحصول 

العلمي وذلك يف ختصص مصادر املياه بوصفه عضوًا من اجلامعات املصرية من خارج 
 اء.مركز حبوث الصحر

 الزائرين.تبادل االساتذة  ▪

تقوية وتوطيد العالقات العلمية والثقافية مع جامعات العال )على سبيل املثال توقيذع  ▪
صدر قذرار جملذذس  "، وتفعيل بروتوكول تعاون حيثعدد من مذكرات التفا م

تفعيذل بشذذذأن  30/9/2015 خ( بتاريذذ111اجلامعذة جبلستذه رقذم )
يذة التجذارة جامعذة االسذكندرية للعذام اجلذامعي بروتوكول التعاون مع كل

( 116وقذد صذدر قذرار جملس اجلامعذة جبلستذه رقذذم ) .2015/2016
املوافقة من حيث املبدأ على البدء يف تنفيذ الربامج  بشذأن 24/1/2016بتاريذخ 

جامعة االسكندرية ومعهد البحذوث والدراسذات  –املتفق عليها مع كلية التجارة 
 ".جية لدول حوض النيلاالستراتي

 

بعثات 5عدد  -بعثات اشراف مشترك 11)عدد  ختصصية منحة إيفاد 19ختصيص عدد  ▪
 .واهليئة املعاونة باجلامعةمهمات علمية( ألعضاء  يئة التدريس  3 عدد –كاملة  خارجية

 

صدر قذرار جملذس اجلامعذة جبلستذه إصدار جمالت علمية جديدة حيث  علىاملوافقة  ▪
املوافقة على مقترح الالئحة م بشذذأن 31/5/2016 خ( بتاريذ121رقذم )

 الطب.العلمية جمللة كلية 
حلضور توقيع اتفاقية شراكة  1/8/2015حىت  27/7السفر إىل إسبانيا ىف الفترة من  ▪

علمية بني جامعة الفيوم وجامعة روفريا إى فريجيلى بإسبانيا ملتابعة أنشطة مشروع 
 من االحتاد األوروىب.النانو تكنولوجى املمول 

زيارة إىل اليونان حلضور اجتماع علمى خاص مبشروع الطاقة الشمسية  ▪
Soledaاملصادر قسم  -بالتعاون مع االحتاد األوروىب عقد باجلامعة الزراعية بأثينا
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 Agricultural University of Athens, Departmentالطبيعية واهلندسة الزراعية 

of Natural Resources and Agricultural Engineering خالل الفترة من
 م.27/1-1/2/2016

بالتعاون  Soledaاجنلترا حلضور اجتماع خاص مبشروع الطاقة الشمسية  إىلزيارة  ▪
لك خالل وذ Heriot – Watt Universityمع اآلحتاد االوريب وذلك جبامعة 

 م.12:8/7/2016م وكذلك خالل الفترة من 17:13/4/2016الفترة من 

االردن ملتابعة أنشطة مشروع النانو تكنولوجي بالتعاون مع جامعة العلوم  إىليارة ز ▪
مايو  17: 14والتكنولوجيا األردنية واجلامعة األردنية األملانية وذلك خالل الفترة من 

 م.2016

" املمول من برنامج "التمبس" يف Soleda حفل ختام أنشطة مشروع "سوليداحضور  ▪
مبدينة الغردقة  -م 14/7/2016 " يوم اخلميس املوافق2016-2012الفترة من "

 /السيد اللواء أ.حوخالد محزة رئيس اجلامعة /د. احبضور ، واألمحرمبحافظة البحر 
عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي،  /حمافظ البحر األمحر، وأ.د أمحد عبد اهلل

ية العلوم منسق محد سعد املدرس بكل.أو د، على مشس رئيس جامعة بنها  /وأ.د
  .املشروع وذلك بالتعاون مع عدد من اجلامعات األوروبية

 

 جديدة:ومراكز يف جمال إنشاء وحدات  :رابعًا
افتتاح مشروع تطوير وحدة معامل أحباث النيماتولوجى والبيوتكنولوجى وذلك ضمن مشروع  .1

لتنمية التكنولوجية العلوم وا من صندوقتعزيز القدرات البحثية والطاقات البشرية واملمول 
املدير التنفيذى للصندوق بتاريخ  -بوزارة التعليم العاىل وذلك حبضور أ.د/ حممود فرج زوره

10/1/2016. 

بشذذأن 31/12/2015 خ( بتاريذ115صدر قذرار جملس اجلامعذة جبلستذه رقذم ) .2
عتماد آليات املوافقة على إنشاء وحدة دعم ومتويل املشروعات البحثية التنافسية باجلامعة وا

 العمل داخل الوحدة.

بشذذأن 31/12/2015 خ( بتاريذ115صدر قذرار جملس اجلامعذة جبلستذه رقذم ) .3
واعتماد الئحته املالية واإلدارية  إنشاء مركز البحوث البيئية والتكنولوجيا الذكية بكلية العلوم

 للمركز.
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بشذذأن  31/12/2015( بتاريذخ 115صدر قذرار جملس اجلامعذة جبلستذه رقذم ) .4
جبامعة الفيوم واعتماد الئحته األساسية  مصر بكلية اآلثار –إنشاء مركز املسكوكات اإلسالمية 

 )املالية واإلدارية(.

بتربع  20/12/2015 تاريخبمت وضع حجر األساس ملبىن املعامل املركزية جبامعة الفيوم وذلك  .5
 من السيد/ األمري مصطفى حسن.

 بتاريخبالتعاون مع أكادميية البحث العلمى والتكنولوجيا  افتتاح برنامج جامعة الطفل .6
3/8/2015. 

 خالل:اإلبداع، من  علىباإلداريني العاملني باجلامعة لتشجعهم  م: اإل تماخامسًا

 م بشذذأن31/5/2016( بتاريذخ 121صدر قذرار جملس اجلامعذة جبلستذه رقذم ) .1
من رسوم اإلشتراك باملؤمترات الداخلية املنعقدة  املوافقة على إعفاء اإلداريني العاملني باجلامعة

 باجلامعة، يف حالة وجود أحباث منشورة هلم باملؤمتر.

 

 والعالقات الثقافية: يف جمال القواعد املنظمة للعمل بقطاع الدراسات العليا والبحوث: سادسًا
عوام لقطاع الدراسات العليا والبحوث لأل اخلطة االستراتيجيةاالنتهاء من إعداد  .1

 (.2020 – 2015اخلمسة القادمة )
 – 2015جلامعة الفيوم لألعوام اخلمسة القادمة ) اخلطة البحثيةاالنتهاء من  جارى .2

 -قطاع العلوم اهلندسية –األساسية  العلوم قطاع( لقطاعات اجلامعة املختلفة: 2020
 قطاع العلوم االجتماعية. -قطاع العلوم اإلنسانية -قطاع العلوم الطبية

م 31/5/2016( بتاريذخ 121در قذرار جملس اجلامعذة جبلستذه رقذم )ص .3
 املوافقة على الضوابط املنظمة لنظام )إجازة مرافقة الزوج/ الزوجة/اإلعارة(. بشذذأن

م 31/5/2016( بتاريذخ 121صدر قذرار جملس اجلامعذة جبلستذه رقذم ) .4
س ومعاونيهم دورات حتديد مدة زمنية حلضور السادة أعضاء  يئة التدري بشذذأن

 تدريبية باخلارج.
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 ، واملعارض:الندوات، وامللتقياتو العمل،، وورش مؤمتراتمن  الفعاليات العلمية: يف جمال تنظيم سابعًا
: 18عقدت الدورة اخلامسة والعشرين إلعداد املعلم اجلامعي بكلية التربية خالل الفترة من  .1

 م26/10/2015

 .22/10/2015بتاريخ الروماتيزم والتأ يل بكلية الطب مت عقد املؤمتر األول لوحدة  .2

" لتطوير التعليم العاىل املمول من االحتاد +Erasmusندوة بعنوان "كيفية التقدم لربنامج  .3
 .2/11/2015 باجلامعة بتاريخاألوروىب بوحدة إدارة املشروعات 

التعليم التمريضى والبحث  املؤمتر األول لكلية التمريض بعنوان "االجتا ات احلديثة ىف مت عقد .4
 .9/11/2015العلمى" بقاعة املؤمترات باملكتبة املركزية بتاريخ 

مت عقد الدورة التدريبية بعنوان "توثيق املراجع وأدبيات البحث العلمى" ىف إطار تعاون جامعة  .5
بتاريخ وذلك بوحدة إدارة املشروعات باجلامعة  DAADالفيوم مع اهليئة األملانية للتبادل العلمى 

15/11/2015. 

عقدت ورشة عمل بعنوان "كيفية استخدام قواعد البيانات العاملية" ىف إطار تعاون جامعة الفيوم  .6
مع وحدة املكتبة الرقمية باجمللس األعلى للجامعات وذلك بقاعة املؤمترات بكلية العلوم ىف الفترة 

 .16/11/2015-15من 

يم الصيديل يف القرن الواحد والعشرين" بتاريخ مت عقد ندوة بكلية الصيدلة بعنوان "التعل .7
1/12/2015. 

جبامعة الفيوم والذى نظمه مركز التطوير التكنولوجى  ISEFافتتاح معرض إنتل واهلندسة  .8
واللجنة التنسيقية لإليسيف مبديرية التربية والتعليم بالفيوم بالتعاون مع جامعة الفيوم وذلك 

 .28/12/2015ة بتاريخ بقاعة املؤمترات باملكتبة املركزي

"دور الفتذوي يف بعنوان كلية دار العلوم ملركز فقه الواقع وجتديد اخلطاب الديين ب عقدت ندوة .9
 م.29/12/2015بتاريخ " جتديد اخلطاب الديين

عقد املؤمتر الدوىل التاسع للسياحة والضيافة والذى نظمته كلية السياحة والفنادق جبامعة الفيوم  .10
م بالتعاون مع وزارة السياحة وحضره 14/2/2016-11خالل الفترة من مبدينة مرسى علم 

عدد كبري من أساتذة وخرباء السياحة باجلامعة واملعا د واهليئات واملؤسسات املصرية والعربية 
 واألجنبية.

عقد املؤمتر العلمي االول لكلية الصيدلة بعنوان" اإلجتا ات احلديثة إلكتشاف دواء اجلليتازون  .11
رض السكري ومناذج احليوانات املستخدمة يف املرحلة االويل لتجربة عالج مرض لعالج م

 م3/3/2016السكري" بتاريخ 
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مت عقددورة تدريبية وتعريفية لبنك املعرفة املصري بالتعاون مع وحدة املكتبات الرقمية باجمللس  .12
 م3/3/2016االعلي للجامعات بتاريخ 

: 14 خالل الفترة من املعلم اجلامعي بكلية التربية مت عقد الدورة السادسة والعشرون إلعداد .13
 .م22/3/2016

 م بشذذأن30/3/2016( بتاريذخ 118صدر قذرار جملس اجلامعذة جبلستذه رقذم ) .14
املوافقة على مقترح معهد البحوث والدراسات االستراتيجية لدول حوض النيل بإقامة ورشة 

 ولتني من وزارة التخطيط على النحو التايل:عمل لدراستني لفريقي حبث سيقوم هبما املعهد ومم

جمموعة عمل )اآلثار اإلقتصادية لسد النهضة على املياه والزراعة وأمن مصر القومي( برئاسة  ▪
 خبري املوارد املائية بالبنك الدويل. –عبد الدامي  تد. صفوا.

رئاسة ا.د. جمموعة عمل )عالقات مصر ودول حوض النيل الوضع احلايل والرؤية املستقبلية( ب ▪
 جامعة القا رة. –أستاذ العلوم السياسية  –مصطفي علوي 

 

 م بشذذأن30/3/2016( بتاريذخ 118صدر قذرار جملس اجلامعذة جبلستذه رقذم ) .15
املوافقة على تنظيم معهد البحوث والدراسات االستراتيجية لدول حوض النيل )دورة تدريبية 

يونيو  2مايو إيل  22م( خالل الفترة من املشروعات االعداد والتقيي جدوىعن دراسات 
 م.2016

أبريل  4-3يف الفترة من لكلية العلوم عقد املؤمتر الدويل للعلوم األساسية والتطبيقات البيئية  مت .16
 .م2016

)الطفولة املبكرة واالجتا ذات  بعنوانلكلية رياض األطفال  االول عقد املؤمتر العلمي الدويلمت  .17
 .م2016 أبريل 21 – 20الفترة من  يفالعاملية املعاصرة(، 

 ، بعنذوانوالذى نظمته كلية اخلدمة االجتماعية اخلامس والعشرون نويسعقد املؤمتر العلمي ال .18
 .م2016مايو  5: 4 الفترة من خالل"اخلدمة االجتماعية والقضايا املعاصرة للشباب العريب" 
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 اجنازات وانشطة االداراة العامة للمكتبات  ثامنًا
 للمكتبة:ل االدارات املختلفة ك من خالوذل

 ادارة املكتبة املركزيه •
 ادارة خدمات املعلومات  •
 ادارة متابعة مكتبات الكليات •
 ادارة الشئون املالية  •

 نشطة:واألمن خالل منظومة متكاملة بني ادارات املكتبة الجناز العديد من املهام  يتم العمل باملكتبة املركزية
 متخصصني الغري العاملني ايل واضافة املكتبات بقطاع اجلدد العاملني بلتدري عمل ورش عقد ▪

 .البيانات قواعد مع التعامل وكيفية املكتبات إلدارة املستقبل نظام استخدام على الكليات مبكتبات
 واملراجع الكتب لشراء ودعمها الكليات ومكتبات املركزيه املكتبة مقتنيات وتنمية لتزويد خطة عمل ▪

 النشر بدور االتصال طريق عن .كلية بكل اخلاصة لميزانيةل طبقا الكليات ملكتبات كتب وشراء
 .املختلفة املعرفة جمال يف جديد  و ما بكل املكتبة المداد الدائم والتنسيق

 على توزيعهم العادة متهيدا وذلك املتخصصني املكتبات قطاعب العاملني لبيانات دوري حصر عمل ▪
 .الكليات مكتبات

 .للمكتبات االيل النظام على مكتبات قسم/ الرابعة الفرقة االداب كلية طالب تدريب على الشرافا ▪
 الفيسبوك االجتماعي التواصل برنامج على املركزيه للمكتبة صفحة متابعة ▪
 جديدباملكتبة(  و ما وبث املستفدين مع لالتواص ( ▪

 

 االداب فنيُا وإداريًا إعادة  يكله مكتبة كلية •
 مبكتبة العمل جلنة ملتابعة تشكيل مت االداب كلية عميد/ الدكتور االستاذ السيد طلب على بناًء ▪

 لألساليب وفقًا افتتاح املكتبة للعمل ومت اعادة اجلامعية املكتبات جلنة بعد موافقة الكلية
 .اجلامعية املكتبات الدارة املستقبل نظام على حمتوياهتا وادخال احلديثة التكنولوجية

 :طريق عن السنوي اجلرد عةمتاب مت ▪

 االخري للمكتبات إ داءه مت وما بالفعل املوجودة الكتب حبصر املكتبة عهدة دفتر ضبط -
 .السنوي اجلرد لعمل متهيدا املكتبة عهدة لضبط لألعوام السابقة اجلرد وفواقد

 .للكلية الفعلي بالواقع ومطابقته النظام على االستعارة حركة متابعة -

 .عليه الكلية الدكتورعميد االستاذ السيد الطالع باملكتبة النهائي بالوضع تقرير عمل مت -

 مت توفري موظف الدارة املكتبة من خرجيي املكتبات والوثائق -
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 نشاء:إلجاري التجهيز 

 قاعة للمكفوفني  ▪
 قاعة للدوريات  ▪
 وحدة تصوير  ▪

 

 بيان بعدد مقتنيات املكتبات وعدد العناوين •

 الذمذركذزيذذذذذة:الذمذكذتذبذة  ▪
 لعدم وجود ميزانية للشراء 2015ل يتم شراء كتب خالل عام   

 املكتبة:عدد مقتنيات  •
 كتاب عرىب  2695 ▪
 كتاب أجنىب  2413 ▪
 رسالة علمية  2902 ▪

 :عدد الذعذنذاويذذذذذن •
 عنوان عرىب  1481 ▪
 عنوان أجنىب  2159 ▪
 عنوان رسالة علمية  2682 ▪
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 بيان بعدد مقتنيات املكتبات وعدد العناوين
 

 الكلية مببلغ 2015عام مامت شراءه  تنياتقإمجايل عدد امل إمجاىل عدد العناوين
 عرىب E رسائل عرىب E رسائل
 اخلدمة  ذذذ 11136 1703 2720 5303 1029 842
الزراعذذذذذذ جنيه 20000 6999 6400 5394 4962

 ة
 التمريض جنيه (5000) ذذذ 248 52 ذذذ 212 52
 العلوم  ذذذ 696 4131 501 676 3505 501
 دار العلوم  ( جنيه40000) 19230 ذذذ 940 11918 ذذذ 556
 حاسبات  جنيه (25000) ذذ 504 22 ذذذ 469 14
 سياحة وفنادق ( جنيهًا20450)  3091 2245 259 3437 142
 اهلندسة  ( جنيه45000)  1047 5498 250 3468 102
 اآلداب (  جنيه45000)  11896 1295 612 7063 1139 591
 الطب (  جنيه 25000)  ذذذ 794 129 ذذذ 507 125
 تربية نوعية  ذذذ 7705 979 ذذذ 3711 957 ذذذ
 تربية عام  (  جنيه 15000)  19019 7696 1159 11091 777
 اآلثار  ذذذ 3499 1789 867 1861 975 615
 رياض أطفال  (  جنيه 37000)  3315 200 25 1698 84 18
 حوض النيل  ذذذ 555 123 18 360 89 17
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شراف على تنسيق وترتيب اإلجراءات اخلاصة بالزيارات واملؤمترات الىت تعقد بقاعة املؤمترات باملكتبة ومتابعتها لتظهر اال
 بصورة مشرفة وعلى أكمل وجه

 20/8/2015 – 10/8/2015 جتويد القران وأحكام التالوة 1
 20/8/2015 – 18/8/2015 ط العريبورشة اخل 2
 10/9/2015 - 9/9/2015 بدء فعاليات نشاط سفارة املعرفة 3
 10/9/2015 أسبوع شباب اجلامعات املصرية العاشر 4
 4/10/2015 ندوة بعنوان يف عال املكفوفني 5
 22/10/2015 ندوة تعريفية عن قانون اخلدمة املدنية 6
 10/2015/ 26-25 احلي بالنشاطورشة عمل بعنوان جامعتنا  7
 10/2015/ 26 ندوة تعريفية عن الدراسة  8
 29/10/2015 ندوة تثقيفية بعنوان احلركة الكشفية ىف التنمية 9
 31/10/2015 فعاليات األيام التدريبية جبامعة الطفل  10
 1/11/2015 ندوة لذكره أكتوبر بعنوان مصر املكان واملكانة  11
 9/11/2015 املؤمتر األول لكلية التمريض  12
 16/11/2015-15 ورشة عمل لفريق اخلطةاالسترتيجية 13
 26/11/2015 ندوة تعريفية بعنوان مصر تستطيع 14
 26/11/2015-22 معرض أقرا للنشر 15
 30/11/2015-29 مسابقة على مستوى الكليات 16
 1/12/2015 ندوة التعليم الصيدىل كلية الصيدلة 17
 2/12/2015 مسابقة اإلبداع 18
 3/12/2015 مسابقة الشعر 19
 7/12/2015 مسابقة الطالب والطالبة املثالية 20
 10/12/2015-9 افتتاح الدورة التنشيطية لطالب حمو األمية 21
 eventdeveieop 12/12/2015ندوة تعريفية  22
 13/12/2015 مسابقة املراسل التليفزيوين 23
 21/12/2015 ة املعرفة وخدمتها للبحث العلمسفار 24
 22/12/2015 يوم االنطالق مبادرة مصر العلمى 25
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 28/12/2015-26 تصفيات معرض انتل للعلوم 26
 16/2/2016-11 دورات تدريبية ىف التنمية البشرية 27
 24/2/2016-21 مهرجان الندوات الذاتية أخالقنا 28
 25/2/2016 ياحةاملؤمتر الثقايف لكلية الس 29
 27/2/2016 مجعية مهندسي الكهرباء وااللكترونيات 30
 27/2/2016 شركة حورس لالسترياد والتصدير 31
 1/3/2016 املؤمتر الثقايف حتت عنوان خطوط 32
 2/3/2016 األلعاب االلكترونية على شاشة عرض 33
 3/3/2016 افتتاحية بنك املعرفة  34
 6/3/2016 الفيوم لقاء صحفي مع صحفيني 35
 9/3/2016 مؤمتر جمالس احتاد الكليات 36
 10/3/2016-6 مد فترة معرض حورس 37
 14/3/2016 دورة اإلسعافات 38
 15/3/201 سفارة املعرفة وخدماهتا للبحث 39
 17/3/2016-14 دورة اإلسعافات األولية 40
 23/3/2016-21 اإلسعافات األولية لكل الطالبة والطالبات 41
 27/3/2016 املشكالت والقضايا ذات األولوية 42
 31/3/2016-27 دورة تدريبية لوزارة املالية 43
 31/3/2016 أمهية احلوار مهارة التواصل 44
 4/4/2016-3 املؤمتر الدويل األول للعلوم 45
 7/4/2016-6 بطولة رفع اإلثقال على مستوى اجلامعة 46
 9/4/2016 مؤمتر متا ة التوظيف 47
 10/4/2016 جمال الروبوتات وأنواعها 48
 11/4/2016 مسابقة بانوراما التصوير فوتو شوب 49
 13/4/2016 حماضر عن مدينة زويل 50
 18/4/2016-15 اللقاء اخلامس ملسابقة الطالب والطالبة املثاليني 51
 18/4/2016 االستعداد لالمتحانات 52
 19/4/2016 مسابقة االختراعات واالبتكارات 53
 21/4/2016-20 الطفولة املبكرة واالجتا ات العاملية 54
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 27/4/2016 ورشة عمل بعنوان جمال املوشن جرفك 55
 4/5/5016 املؤمتر اخلامس والعشرون لكية خدمة  56
 4/5/2016 حماضرة بعنوان صناعة قائد  57
امللتقى الثاين والعشرين لتبادل عروض اجلامعات  58

 العربية 
9/5/2016 

 17/5/2016 ورشة عمل بعنوان كيفية التصدي للضغوط  59
 19/5/2016 عرض مشروع التخرج للتعليم املفتوح  60
 25/5/2016 ورشة عمل بعنوان فانوس رمضان  61
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 الوحدات التالية امللحقة باملكتبة املركزية علىداريا إللمكتبات  ةاالشراف واملتابعة لالدارة العام •
 

 ز االعالمي املرك -
 مكتب براءة االختراع  -
 سفارة املعرفة  -
 جامعة الطفل  -

 

 مكتب براءة االختراع •

 طلب تسجيل براءة اختراع مت تسجيله قبل افتتاح نقطة االتصال (1)مت متابعة عدد  -1
 م6/1/2015( طلب براءة اختراع بتاريخ 7)مت تسجيل عدد  -2
 م15/2/2015تاريخ طلب براءة اختراع ب (1مت تسجيل عدد ) -3
 م10/5/2015طلب براءة اختراع بتاريخ  (2)مت تسجيل عدد  -4
 م8/6/2015طلب براءة اختراع بتاريخ  (16)مت تسجيل عدد  -5
 م5/8/2015طلب براءة اختراع بتاريخ  (2)مت تسجيل عدد  -6
 م29/10/2015براءة اختراع بتاريخ طلب  (3)مت تسجيل عدد  -7

 طلب استمارة تسجيل براءة اختراع (4)ء عدد جارى استيفا
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 نشاط سفارة املعرفة •
يت مت تنفيذ ا داخل السفارة جبامعة الفيوم خالل الفترة حيتوي اجلدول التايل على الندوات وورش العمل ال

 2016حتى مايو  2015سبتمبر من 

 مالحظات المحاضر بعنوانورشة عمل  /محاضرة  التاريخ

 سبتمبر 9
كيفية التقدم للحصول على منحة دراسية باململكة /  ورشة عمل

 املتحدة
 للمكفوفين د. هبة خليف

 خليفد. هبة  كيفية تدريس وتأهيل الطفل التوحدي الكفيفمحاضرة / سبتمبر 10
للمكفوفين 
 والمبصرين

 للمبصرين د. هيثم ناجي في عالم املكفوفينورشة عمل / أكتوبر 4

 نوفمبر 1
كيفية حماية الحاسب اآللي وأجهزة الهواتف املحمولة /  ورشة عمل

 من اإلختراق
 للمكفوفين أ. عالء فريد

 10حتى 7من 
 ديسمبر

أيام  4)
 متواصلة (

مسئول سفارة  امعة للتعريف بسفارة املعرفة ""حملة تسويقية داخل الج فعالية
 المعرفة

تم عمل الحملة على 
أيام في  4مدار 

 الحرم الجامعي

 ديسمبر 22
 "يــــــوم االنـطــــــالقــــــة" فعالية

 م 5ص حتى 10يوم كامل من 

محاضرين من  5
شركة 

 مايكروسوفت

تم عمل الفعالية في 
قاعة اإلحتفاالت 
 بالمكتبة المركزية

أ. فاطمة علي عبد  الذات وتقدير الغضب في التحكمكيفية /  ورشة عمل مارس 7
 الوهاب

مدرب تنمية 
وزارة  –مجتمعية 

 الشباب والرياضة

 مارس15
 في العلمي للبحث وخدماتها / سفارةاملعرفة ورشة عمل

 جامعةالفيوم
أ. محمد عيد 

 يوسف
مسئول سفارة 

 ج الفيوم –المعرفة 

أ. محمد عيد  بأنشطة سفارة املعرفة لزوار منإدارة قصرثقافةالفيوم يلقاء تعريف مارس27
 يوسف

مسئول سفارة 
 ج الفيوم –المعرفة 

أ. فاطمة علي عبد  اآلخرين مع التواصل ومهارة / أهميةالحوار ورشة عمل مارس 31
 الوهاب

مدرب تنمية 
وزارة  –مجتمعية 

 الشباب والرياضة

م. عبد الرحمن  املختلفة وأنواعها وتاتالروب / مجال ورشة عمل إبريل 10
 جمال قطب

معيد بقسم الهندسة 
كلية  –الكهربية 

الهندسة بجامعة 
 الفيوم.

 Motion Graphicsمجال املوشن جرافيك/  ورشة عمل إبريل 27

م. أحمد عبد 
 الرحمن ،

 م. سلمى محسن ،
 أ. هبه حسن

محاضرين بأكاديمية 
GFX  لمصممين

 الجرافيكس.

أ. فاطمة علي عبد  الرفض على والقدرة السلبية للضغوط / كيفيةالتصدي رشة عملو  مايو 17
 الوهاب

مدرب تنمية 
وزارة  –مجتمعية 

 الشباب والرياضة

 مدربة أشغال يدوية الفنانة / هبة أنور رمضان / فانوس ورشة عمل مايو 25
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  املعرفة:البحث اإللكتروني داخل مقر سفارة  •

املعلومات  على حلصوليتم إرشاد الطلبة والباحثني من ُمرتادي السفارة إىل األسلوب األمثل للبحث وا
 مكتبة اإلسكندرية.من خالل قواعد البيانات املتوفرة داخل 

 
إستفاد من خدمة البحث اإللكتروين يف املقتنيات اإللكترونية ملكتبة اإلسكندرية من داخل السفارة على 

  الدراسي:مدار العام 
 
 طلبة من الفرق املختلفة من الكليات داخل اجلامعة لعمل األحباث اخلاصة هبم  ✓

 
 طلبة دراسات عليا من داخل ومن خارج جامعة الفيوم ✓

 
 أعضاء  يئة التدريس من كليات خمتلفة داخل اجلامعة ✓
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 إجنازات أخرى                                      

م حذواىل 20/7/2016م ، حذىت 1/9/2015بلغ حجم املعامالت الىت أجنزت ىف الفترة من  -
ارات ... معاملة تقريبًا ) ما بني مذكرات وقرارات ومكاتبذذات وخطابات وإخطذ  6690

إخل ، إىل جهات داخذل وخارج اجلامعة ( ، ميكن تقدير حجم ما مت عرضه على السذيد أ.د./ 
 .معاملة تقريبًا 2267رئيس اجلامعة 

 حمتويات أو مواضيع املذكرات م
 . 121عدد مذكرات إعارات وجتديد إعارات والتماسات املوافقة على جتديد إعارات وقطع إعارات  1
 .54عدد جازات وقرارات أجازات دراسية ومنح شخصية للحصول على درجات مذكرات مد أ 2
 للجامعات.مذكرات برامج تنفيذية مع دول عربية وأجنبية ومكاتبات ومذكرات اجمللس األعلى  3
 .31عدد مذكرات استرداد رسوم التويفل أو اعتماده أو اإلعفاء منه سواء احمللى أو الدوىل  4
 .3عدد بالتنسيق مع إدارة البعثات بوزارة التعليم العاىل  همات العلميةاملمذكرات تنفيذ  5
والدورات  ورش العملوكذلك  وفقًا للضوابط الىت وضعها جملس اجلامعة مذكرات حضور املؤمترات الداخلية واخلارجية 6

 .146عدد  بالداخل واخلارج التدريبية
 بكليات اجلامعة .    87 عددالدكتوراه ،  201عدد املاجستري ،  795عدد  مذكرات منح الدرجات العلمية : الدبلوم  7
 مذكرات مكافآت اإلشراف واملناقشة وفحص اإلنتاج العلمى وجلان الترقية واالمتحان التأ يلى . 8
  .185عدد مذكرات التماسات إعادة القيد والتسجيل ، ووقف وإلغاء القيد وتعديل النتائج واإلعفاء من املقررات  9
 مذكرات املسامهة ىف طبع أو ىف إعداد الرسائل العلمية : املاجستري والدكتوراه للهيئة املعاونة .  10
 135عدد والدكتوراه  793عدد  ودرجىت املاجستري  3245عدد   ملرحلة الدبلوم مذكرات اعتماد القيد والتسجيل  11
 .لة البكالوريوس أو الليسانس مرحاألصلى للدارس ىفالتسجيل ىف غري التخصص مذكرات  12
  سجلني بكليات اجلامعة أو خارجها.مذكرات استرداد الرسوم الدراسية للهيئة املعاونة والعاملني امل 13
 23عدد والشفوى والتصحيح النظرى والكنترول املميز  36 والكنترول36  عددمذكرات صرف مكافآت املالحظة  14
 صلني الدراسيني األول والثاىن .، واعتماد تشكيل الكنتروالت ىف الف مذكرات اعتماد النتائج العامة 15
 مني بالتدريس من خارج اجلامعة .مذكرات بدالت السفر واالنتقال واالنتدابات ومكافآت االنتدابات للقائ 16

 ( . مذكرات متعلقة بقبول وقيد الطالب الوافدين ) مكاتبات الوزارة وشئون الوافدين والسفارات ... 17
 122عدد  مذكرات متنوعة ) املد االستثنائى واملد الوظيفى ومذكرات الرد على التماسات بعض الدارسني .......( 18
 39عدد اعتماد اجلداول الدراسية ونشر ا على املوقع األلكتروىن للجامعة  مذكرات 19
 .734عدد  يس اجلامعة إمجايل املعامالت املالية للذذ ا.د. رئيس اجلامعة و ا.د. نائب رئ 20
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 أرقام واحصائيات هامة            

 أواًل: حساب البحوث 
قرر و م9/8/2015بتاريخ عقد جملس إدارة حساب البحوث جبامعة الفيوم جلسته السادسة 

املوافقة علي صرف تكاليف قيام أعضاء اهليئة املعاونة بأحباث رسائل املاجستري والدكتوراه ) مثل 
، وفقًا لقرار ألف جنيه 138243مجايل تكلفة تصل إىل إب( 36لعدد )وإجراء حتليالت( شراء مواد

( 71م واملعدل جبلسة جملس اجلامعة رقم )28/12/2011( بتاريخ 67جملس اجلامعة جبلسته رقم )
 م. 30/4/2012بتاريخ 

عضاء إلهيئة إلمعاونة من حساب إلبحوث بجامعة 
 
حصائي بعدد إلمستفيدين من إ  إلفيومبيان إ 

بحاث إلماجستير وإلدك تورإه"
 
 تحت بند "دعم إ

نشاؤه بتاريخ   م9/8/2015ىم وحت28/12/2011منذ إ 

 إلمستفيدين عدد إلكلية م

 31 إلزرإعة 1

 2 إلهندسة 2

 40 إلعلوم 3

 19 إلتربية إلنوعية 4

ثار 5
آ
 9 إل

 85 إلطب 6

دإب 7
آ
 1 إل

 2 إلحاسبات وإلمعلومات 8

طفال 9
 
 1 رياض إل

سنان 10
 
 1 طب إل

جمالي  191 إل 
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 جوائز جامعة الفيوم  :ثانيا
 

ئحة جوائز جامعة الفيوم فى مايو  ( 94وفقا لقرار مجلس الجامعة بجلسته رقم ) 2014تم إصدار ل
 .1/5/2014والممتدة حتى  30/4/2014بتاريخ 

 
تية:

آ
 تمنح جامعة الفيوم سنويا الجوائز ال

 

 ديريةجائزة جامعة الفيوم التق ▪

 جائزة جامعة الفيوم للتفوق فى: ▪

 التدريس -

 البحث العلمى -

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة -

على ▪
أ

 جائزة جامعة الفيوم التشجيعية فى الترقى للدرجات العلمية ال

 جائزة جامعة الفيوم للتميز فى النشر العلمى الدولى ▪

 جائزة جامعة الفيوم للحاصلين على درجتى الماجستير والدك توراه ▪
 

تية:و
آ

 تم استحداث الجوائز ال
 

 جائزة جامعة الفيوم التشجيعية فى: ▪

ليف العلمى والترجمة -
أ

 التا

 براءة الختراع -

 جائزة جامعة الفيوم للعاملين ▪
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 بيان بأمساء السادة املكرمني

 احلاصلني جائزة جامعة الفيوم التشجيعية يف الرتقى للدرجات العلمية األعلى

تقدير اللجنة العلمية الدائمة عند منحهم اللقب  ىأو أكثر ف %85درجة  ىعلاحلاصلني 

 أستاذ مساعد  /ستاذأالعلمي لوظيفة 

 2015بعيد العلم الثامن 

 إلعام إلكلية
ك ثر ف %85درجة  ىعل إلحاصلين

 
و إ

 
 تقدير إللجنة إلعلمية إلدإئمة  ىإ

 عند منحهم إللقب إلعلمي لوظيفة 
 
ستاذ مساعد /ستاذإ

 
 إ

ساتذة 
 
سا إل

 
 تذة إلمساعدونإل

 2015 إلزرإعة
.د/ عوض عبد إلتوإب محمود

 
 د/ هناء محمد هوإرى  إ

حمد عيسى
 
.د/ عيسى إ

 
حمد عبد إلفتاح يس إ

 
 د/ إ

 د/ وليد حسين على  2015 إلهندسة

 2015 دإر إلعلوم
.د/ على محمد عفيفى

 
 إ

 
حمد

 
.د/ محسن محمد إ

 
 إ

 د/ عرإقى رضوإن رجب  2015 إلعلوم

ثار
آ
برإهيم صبحى إلسيد 2015 إل .د/ إ 

 
 إ

حمد محمود محمد
 
 د/ إ

 د/ وليد على محمد

 د/ شعبان محمد محمود

دإب
آ
 2015 إل

.د/ خالد عبد إلفتاح محمد
 
 د/ محمد زإيد عبد هللا إ

حمد محمد قطب
 
.د/ خالد إ

 
يهاب محمد إلسيد إ  د/ إ 

حمد 
 
حمد محمد إ

 
 د/ إ

طفال
 
 ى قاسمد/ رإنيا محمد عل  2015 رياض إل

 د/ سلوى عطيه محمد  2015 إلتمريض
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 إمجاىل عدد احلاصلني على جائزة جامعة الفيوم التشجيعية يف الرتقى للدرجات العلمية األعلى 

 2015عام 

 إلكلية
ك ثر ف %85درجة  ىعل إلحاصلين

 
و إ

 
 تقدير إللجنة إلعلمية إلدإئمة  ىإ

 عند منحهم إللقب إلعلمي لوظيفة 
 
ستاذ م /ستاذإ

 
جمالى ساعدإ  إل 

ساتذة 
 
ساتذة إلمساعدون إل

 
 إل

 4 2 2 إلزرإعة
 1 1  إلهندسة
 2  2 دإر إلعلوم
 1 1  إلعلوم
ثار

آ
 4 3 1 إل

دإب
آ
 5 3 2 إل

طفال
 
 1 1  رياض إل

 1 1  إلتمريض
جمالى  19 12 7 إل 

 

 

 

 بيان بأمساء السادة املكرمني

 ة يف التأليف العلمى والرتمجةاحلاصلني على جائزة جامعة الفيوم التشجيعي

 2015 بعيد العلم الثامن

 

 
 

كاديمية إلقسم إلكلية إلسم
 
 إلدرجة إل

مين
 
حمد محمود محمد إ

 
ثار د/ إ

آ
سالمية إل ثار إل 

آ
ستاذ مساعد إل

 
 إ
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 جائزة جامعة الفيوم للحاصلني على درجتى املاجستري والدكتوراه

 

 

 )املاجستري والدكتوراه(  ىدرجت ىصلني علبيان بأعداد أعضاء اهليئة املعاونة احلا

 جنبيةأأو مصرية  أخرىمن أي جامعة أو سواء من جامعة الفيوم، 

 2015 املكرمني بعيد العلم الثامن

 

 إلكلية

عضاء إلهيئة إلمعاونة إلحاصلين على 
 
عدد إ

 إلماجستير
عضاء إلهيئة إلمعاونة إلحاصلين على إلدك تورإه

 
 عدد إ

جمالى  إل 
من جامعة 

 يومإلف
من جامعة 

خرى مصري
 
 ة إ

من جامعة 
جنبية

 
 إ

من جامعة 
 إلفيوم

من جامعة 
خرى مصري

 
 ة إ

من جامعة 
جنبية

 
 إ

 9 - - 8 - - 1 إلتربية

 18 1 - 10 1 - 6 إلزرإعة

 11 4 1 2 - 1 3 إلهندسة

إلخدمة 
 إلجتماعية

7 - - 5 - - 12 

 7 - - 5 - - 2 دإر إلعلوم

 14 - - 5 - - 9 إلعلوم

 إلسياحة
 وإلفنادق

2 - - 5 - - 7 

إلتربية 
 11 1 7 - - 2 1 إلنوعية

ثار
آ
 11 2 8 1 - - - إل

 50 - 9 15 - 7 19 إلطب

دإب
آ
 6 - - 5 - - 1 إل

إلحاسبات 
 5 - 1 - - 2 2 وإلمعلومات

 16 - 13 - - 3 - إلتمريض

رياض 
طفال

 
 1 - 1 - - - - إل

 178 8 40 61 1 15 53 إلمجموع 
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 ة جامعة الفيوم  ني على جائزأعداد احلاصل

 املاجستري والدكتوراه من جامعة الفيوم ىالطالب الوافدين احلاصلني عل من بني

 2015بعيد العلم الثامن 

 

 ىعدد إلطالب إلوإفدين إلحاصلين عل إلعام إلكلية
 درجة إلماجستير من جامعة إلفيوم

 ىعدد إلطالب إلوإفدين إلحاصلين عل
 عة إلفيومدرجة إلدك تورإه من جام

 2 - 2015 إلتربية

 1 - 2015 إلخدمة إلجتماعية

 1 4 2015 دإر إلعلوم
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 جائزة التميز يف النشر العلمى الدوىل

 

 املختلفة اجلامعة بكليات دوليا املنشورة أعداداألحباث

 2015التى مت تكرميها بعيد العلم الثامن 

 إمجاىل عدد األحباث إلكلية
 2 التربية
 47 الزراعة

 43 الهندسة
 2 دار العلوم

 1 التربية النوعية
 6 السياحة والفنادق

 123 العلوم
ثار

آ
 15 ال

 36 الطب
داب

آ
 1 ال

 15 الحاسبات والمعلومات
 4 التمريض

سنان
أ

 1 طب ال
 1 الصيدلة
جمالى  2941 إل 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ( بني كليىت العلوم واهلندسة.1( بني كليىت الزراعة والعلوم، و )2أحباث مشتركة: ) (3عدد) يوجد1
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عدإد إلحاصلين على جائزة إلنشر إلدولى 
 
 بكليات إلجامعةإ

 2015عيد إلعلم إلثامن ب
 

عدإد إلمكرمين الكلية
 
 إ

 2 التربية

 48 الزراعة

 35 الهندسة

 2 دار العلوم

 7 السياحة والفنادق

 65 العلوم

 1 التربية النوعية

ثار
آ

 11 ال

 52 الطب

داب
آ

 1 ال

 10 الحاسبات والمعلومات

 2 التمريض

سنان
أ

 1 طب ال

 2 الصيدلة

جمالى  239 إل 
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 جائزة جامعة الفيوم للعاملني السادة املكرمني احلاصلني على 

 2015بعيد العلم الثامن 

 

منح الجائزة وقد تم تمنح جامعة الفيوم فى احتفالية عيد العلم السنوية عدة جوائز خاصة باإلداريين 

 :كالتالى

ن يراعى مدة جائزة التميز اإلدارى بحيث ل تقل الدرجة الوظيفية للمرشح عن مدير عام على  .1
أ

ا

 .الخدمة والفاعلية فى العمل

 إلى:تم منح الجائزة 
دإرة إلعامة للتخطيط ومتابعة مدير عام  فتحى عبد هللا عبد  إلسالم إلسيد/لسيدإ إل 

 إلخطة

 جائزة للحاصلين على درجتى الماجستير والدك توراه بمنحهم شهادة تقدير. .2

 جائزة الموظف المثالى والعامل المثالي:   .3

سماء جائزةإسم إل
 
 إلفائزين بالجائزة إ

دإرة إلجامعة إلمثالي إلموظف  إسم إلمرحومة/ ماجدة محمود با 

 إلسيد/ محمد عبد إلمقصود إلمثالي إلعامل
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 العالقات الثقافية  :ثالثًا
 

حصاىئ يوضح )إلبعثات جازإت إلدرإسية( -إلمنح -إلمهمات إلعلمية -بيان إ   إل 

 4201/2015 جامعىإلإلعام 

 كليةإل
جازإت  بعثات إ 

 درإسية
 منح

إلمهمات  إلمؤتمرإت
 إلعلمية

عارإت  إل 

 خارجية دإخلية خارجية دإخلية خارجية مشترك دإخلية

 25 - 3 11 5 8 10 2 5 - إلعلوم
 9 - - 2 - - - 1 1 - إلتربية
ثار

آ
 5 - 4 14 8 3 5 2 1 - إل

 13 - 5 6 6 2 5 - - - إلزرإعة
 17 - - - - - - - - - إلخدمة إلجتماعية
 5 1 - 1 9 1 - - - - إلتربية إلنوعية
طفال

 
 2 - - 1 - - - - - - رياض إل

 3 2 5 3 4 3 1 - 4 - إلسياحة وإلفنادق
 13 10 3 16 2 5 14 - - - إلهندسة
 13 - - 3 - - - - - - دإر إلعلوم
 6 2 2 20 - - 4 - - - إلطب
دإب

آ
 11 - 1 4 2 - 1 - - - إل

 2 - - 6 - - - 3 - 1 سبات وإلمعلوماتإلحا
 - - - - - - - - - - إلتمريض

معهد إلبحوث وإلدرإسات 
 - - - - - - - - - - إلسترإتيجية لدول حوض إلنيل

سنان
 
 - - - - - - - - - - طب إل

جمالى  124 15 23 87 36 22 40 8 11 1 إل 
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حصاىئ يوضح )إلبعثات جازإت إلدرإسية( -لمنحإ -إلمهمات إلعلمية -بيان إ   إل 

 5201/6201 إلعام إلجامعى

 إلكلية
جازإت  بعثات إ 

 منح درإسية
إلمهمات  إلمؤتمرإت

 إلعلمية

عارإت  إل 

 خارجية دإخلية خارجية دإخلية خارجية مشترك دإخلية

 20 - - 15 6 2 5 - 3 - إلعلوم
 5 - 1 2 - - - 1 3 - إلتربية
ثار

آ
 4 - - 14 2 - 1 2 1 - إل

 7 - 1 8 9 3 5 1 - - إلزرإعة
 14 1 - 3 - - - - - - إلخدمة إلجتماعية
 6 - - 2 11 - - - - - إلتربية إلنوعية
طفال

 
 1 - - - 1 - - - - - رياض إل

 3 1 - 9 1 1 1 - 4 - إلسياحة وإلفنادق
 13 7 - 11 1 2 6 - - - إلهندسة
 8 - - 2 - - - - - - دإر إلعلوم
 9 - - 31 - - - - - - إلطب
دإب

آ
 10 - 1 3 - - - - - - إل

 1 - - 3 - 1 - 1 - - إلحاسبات وإلمعلومات
 1 - - - 10 - - - - - إلتمريض

معهد إلبحوث وإلدرإسات 
 - - - 1 - - - - - - إلسترإتيجية لدول حوض إلنيل

سنان
 
 - - - 1 - - - - - - طب إل

جمالى  112 9 3 105 41 9 18 5 11 - إل 
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  الدارسات العليا :رابعًا
 كلية التربية •

 الدرجات العلمية
 الدكتوراه متهيدي الدكتوراه املاجستري متهيدي املاجستري الدبلوم 

 وافد مصري وافد مصري وافد مصري وافد مصري وافد مصري
    16   1 182 1 3056 القيد

 5 49    13     التسجيل
  3    13     املد األول

  1    9     ايناملد الث
املد الثالث 
      1     )استثنائي(

    2  1  1   الوقف
  5    11     تعديل األشراف

تغري موضوع حبث 
      1     )جو ري(

 تغيري موضوع حبث
  2         )غري جو ري( 

 شطب القيد
ذذذذذ  6  4  73  21

  ذ
 شطب التسجيل

تشكيل جلنة احلكم 
  5    9     شةواملناق

  12    16    626 املنح
 



35 

 

 اخلدمة االجتماعية •
 

 الدرجات العلمية
 الدكتوراه متهيدي الدكتوراه املاجستري متهيدي املاجستري الدبلوم 

 وافد مصري وافد مصري وافد مصري وافد مصري وافد مصري
    48    92  3 القيد

 2 11    11     التسجيل
      6     املد األول
      2     املد الثاين

املد الثالث 
      1     )استثنائي(

      1     الوقف
  7    11     تعديل األشراف

تغري موضوع حبث 
      1     )جو ري(

 تغيري موضوع حبث
      3     )غري جو ري( 

 شطب القيد
  6    5    

 شطب التسجيل
تشكيل جلنة احلكم 

      39     اقشةواملن

  18    27    3 املنح
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 كلية الزراعة   •

 الدرجات العلمية 

 الدكتوراه متهيدى الدكتوراه املاجستري متهيدى املاجستري الدبلوم

 وافد مصرى وافد مصرى وافد مصرى وافد مصرى وافد مصرى

 - - - - - - - - - - القيد

 - 14 - - - 46 - - - - التسجيل

 - 4 - - - 13 - - - - ولاملد األ

 - 5 - - - - - - - - املد الثاىن

املد الثالث 
 )استثنائى(

- - - - 1 - - - 1 - 

 - 3 - - - 1 - - - - الوقف

 - 6 - - - 12 - - - - تعديل األشراف

تغري موضوع حبث 
 )جو رى(

- - - - 4 - - - - - 

 تغيري موضوع حبث
 )غري جو رى( 

- - - - 4 - - - - - 

 - - - - - - - - - - شطب القيد

 - 3 - - - 4 - - - - شطب التسجيل

تشكيل جلنة احلكم 
 واملناقشة

- - - - 15 - - - 18 - 

 - 22 - - - 18 - - - - املنح
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 كلية اهلندسة   •
 

 الدرجات العلمية  

 الدكتوراه متهيدى الدكتوراه املاجستري متهيدى املاجستري الدبلوم

 وافد مصرى وافد مصرى وافد مصرى وافد مصرى دواف مصرى

 - - - 16 - - - 156 - 11 القيد

 - 9 - - - 59 - - - - التسجيل

 - - - - - 13 - - - - املد األول

 - - - - - - - - - - املد الثاىن

املد الثالث 
 )استثنائى(

- - - - 4 - - - - - 

 - 3 - - - 4 - - - - الوقف

 - - - - - 4 - - - - تعديل األشراف

تغري موضوع حبث 
 )جو رى(

- - - - 1 - - - - - 

 تغيري موضوع حبث
 )غري جو رى( 

- - - - 5 - - - - - 

 - - - - - - - 8 - 5 شطب القيد

 - 1 - - - 4 - - - - شطب التسجيل

تشكيل جلنة احلكم 
 واملناقشة

- - - - 30 - - - 3 - 

 - 9 - - - 30 - - - 21 املنح
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 االدابكلية  •
 

 الدرجات العلمية
 الدكتوراه متهيدي الدكتوراه املاجستري متهيدي املاجستري الدبلوم 

 وافد مصري وافد مصري وافد مصري وافد مصري وافد مصري
       5 113  30 القيد

 3 10    32     التسجيل
      2     املد األول
           املد الثاين

املد الثالث 
 تثنائي()اس

          

           الوقف
  20    25     تعديل األشراف

تغري موضوع حبث 
 )جو ري(

          

 تغيري موضوع حبث
 )غري جو ري( 

    2      

 شطب القيد
          

 شطب التسجيل
تشكيل جلنة احلكم 

  8    16     واملناقشة

  3    24    40 املنح
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 علومالكلية  •
 

 الدرجات العلمية
 الدكتوراه متهيدي الدكتوراه املاجستري متهيدي املاجستري الدبلوم 

 وافد مصري وافد مصري وافد مصري وافد مصري وافد مصري
          59 القيد

  7    22     التسجيل
      5     املد األول
  4         املد الثاين

املد الثالث 
 )استثنائي(

          

           الوقف
           تعديل األشراف

تغري موضوع حبث 
 )جو ري(

          

 تغيري موضوع حبث
 )غري جو ري( 

          

 شطب القيد
    8      

 شطب التسجيل
تشكيل جلنة احلكم 

  2    9     واملناقشة

  10    11    35 املنح
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 الطبكلية  •
 

 ةالدرجات العلمي
 الدكتوراه متهيدي الدكتوراه املاجستري متهيدي املاجستري الدبلوم 

 وافد مصري وافد مصري وافد مصري وافد مصري وافد مصري
    44    44   القيد

  25    40     التسجيل
      2     املد األول
      2     املد الثاين

املد الثالث 
           )استثنائي(

  2    2     الوقف
           تعديل األشراف

تغري موضوع حبث 
           )جو ري(

 تغيري موضوع حبث
      2     )غري جو ري( 

 شطب القيد
  5    5    

 شطب التسجيل
تشكيل جلنة احلكم 

  16    37     واملناقشة

  12    29     املنح
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 السياحة و الفنادقكلية  •
 

 ةالدرجات العلمي
 الدكتوراه متهيدي الدكتوراه املاجستري متهيدي املاجستري الدبلوم 

 وافد مصري وافد مصري وافد مصري وافد مصري وافد مصري
          9 القيد

  7    17     التسجيل
  4    9     املد األول
           املد الثاين

املد الثالث 
           )استثنائي(

      1     الوقف
  2    3     تعديل األشراف

تغري موضوع حبث 
           )جو ري(

 تغيري موضوع حبث
  3    4     )غري جو ري( 

 شطب القيد
    3      

 شطب التسجيل
تشكيل جلنة احلكم 

  3    3     واملناقشة

  8    9     املنح
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 االثاركلية  •
 

 الدرجات العلمية
 الدكتوراه متهيدي الدكتوراه املاجستري ي املاجستريمتهيد الدبلوم 

 وافد مصري وافد مصري وافد مصري وافد مصري وافد مصري
        38   القيد

 1 1    29     التسجيل
           املد األول
           املد الثاين

املد الثالث 
           )استثنائي(

           الوقف
      2     تعديل األشراف

تغري موضوع حبث 
           )جو ري(

 تغيري موضوع حبث
      1     )غري جو ري( 

 شطب القيد
  10  2    1  

 شطب التسجيل
تشكيل جلنة احلكم 

  1    3     واملناقشة

          4 املنح
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 كلية رياض االطفال  •

 الدرجات العلمية
 اهالدكتور املاجستري الدبلوم 

 وافد مصري وافد مصري وافد مصري
       القيد

    3   التسجيل
       املد األول
       املد الثاين

       املد الثالث )استثنائي(
       الوقف

       تعديل األشراف
تغري موضوع حبث 
 )جو ري(

      

 تغيري موضوع حبث
 )غري جو ري( 

      

       الشطب
احلكم تشكيل جلنة 

 واملناقشة
      

       املنح
      116 القيد
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 التربية النوعية •

 

 الدرجات العلمية
 الدكتوراه متهيدي الدكتوراه املاجستري متهيدي املاجستري الدبلوم 

 وافد مصري وافد مصري وافد مصري وافد مصري وافد مصري
        48   القيد

           التسجيل
           ألولاملد ا

           املد الثاين
املد الثالث 
           )استثنائي(

           الوقف
           تعديل األشراف

تغري موضوع حبث 
           )جو ري(

 تغيري موضوع حبث
           )غري جو ري( 

 شطب القيد
          

 شطب التسجيل
تشكيل جلنة احلكم 

           قشةواملنا

           املنح
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 االستراتيجية لدول حوض النيل والدراساتمعهد البحوث  •

 

 الدرجات العلمية
 الدكتوراه متهيدي الدكتوراه املاجستري متهيدي املاجستري الدبلوم 

 وافد مصري وافد مصري وافد مصري وافد مصري وافد مصري
          50 القيد

           التسجيل
           املد األول
           املد الثاين

املد الثالث 
           )استثنائي(

           الوقف
           تعديل األشراف

تغري موضوع حبث 
           )جو ري(

 تغيري موضوع حبث
           )غري جو ري( 

 شطب القيد
          

 شطب التسجيل
 تشكيل جلنة احلكم

           واملناقشة

          52 املنح
 

 


