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 مقدمة
 م2017 سبتمربوحيت م 2016ما مت حتقيقه خالل الفترة من اغسطس 

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

وإمنا هي توفيق من اهلل سبحانه وتعايل أواًل مث جمهود أعضاء جملس  ًا فرديًا أو شخصيوهذه االعمال ليست جمهودًا
مجيع العاملني بقطاع الدراسات العليا ،وإدارات الكليات املختلفة ،وشئون الدراسات العليا والبحوث باجلامعة 

 والعالقات الثقافية باجلامعة.،والبحوث 
 

 اإلدارة والتدريب: .1

ة اللوائح والقوانني والضوابط بالشكل الذى ييسر عمليات اإلدارة والتنفيذ وحيددها بشكل مينع العمل على مراجع
االجتهادات الشخصية للقائمني على التنفيذ مما قد ينتج عنه ىف كثري من األحيان غياب القووانني واإلجوراءات 

انا من موظف آلخر داخل نفس القسم، التنفيذية واختالف طريقة تطبيقها من كلية إىل كلية داخل اجلامعة بل أحي
 وتفعيل الربامج التدريبية لتطوير األداء وتقدمي كوادر جديدة.

 تطوير األداء الفين باستخدام تكنولوجيا املعلومات: .2

عدد من قواعد البيانات اخلاصة بتوفري كافة البيانات عن أعضاء هيئة التدريس وطالب  وحتديث العمل على تطوير
ا والعالقات الثقافية )برنامج العالقات الثقافية، الدراسات العليا، املكتبات( بالشكل الذى جيعل الدراسات العلي

إنشاء متخصصة مثل ووحدات األمر يسريا إذا ما مت استدعاء أى نوع من أنواع البيانات. وكذلك إنشاء مراكز 
معمل حبوث املنتجات الطبيعية بكلية الصيدلة  "مركز فيزياء الطاقات العالية" بكلية العلوم باجلامعة الفيوم، وإنشاء

 باجلامعة.
 

 التخطيط واملتابعة: .3

مت االهتمام ىف هذا الشأن بتشكيل جمموعة من اللجان املتخصصة يكون هلا صفة االقتورا  والتصوميم وبالتواىل 
 التخطيط واملتابعة والتقييم.

 

 زيادة املوارد املالية لقطاع الدراسات العليا: .4

الربامج البحثية مبا يتناسب مع احتياجات اجملتمع احمللي وتوفري املناخ املناسب جلذب الوافدين، العمل دعم وتطوير 
ج هنائي يعود بالنفع على اجملتمع البحوث إىل منتعلى تطوير البحوث مبا خيدم القطاع الصناعي ونشر ثقافة حتويل 
نافسية باجلامعة ببداية التقدم هلذه املشروعات للعام حيث مت اإلعالن من وحدة دعم ومتويل املشروعات البحثية الت

( مشروع حبثى مقدم 39، ومت املوافقة على متويل عدد )( حبد أقصى مشروعني لكل كلية2016/2017اجلامعى )
 من أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة بكليات اجلامعة املختلفة.
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 :ت الثقافيةوالعالقا والبحوثإجنازات قطاع الدراسات العليا 

 تطوووير اللوووائح والقوورارات اجلامعيووة املتعلقووة بالعموول بالقطوواع وحتووديثهاأواًل:
 ملواكبة التقدم والتطور احلادثني علوى مسوتوى العوال ولتحقيوق اجلوودة واالنتشوار           
 : لرباجمها التعليمية والبحثية           

 : اللوائح -أ
 العليا (: الداخلية للكليات ) مرحلة الدراسات ▪
 املوافقة على: بشأن م26/7/2017( بتاريخ  137  صدر قرار جملس اجلامعة جبلسته رقم ) .1

تعديل لوائح الدراسات العليا جبميع كليات جامعة الفيوم الىت تشترط حصول الطالب على  .1
كشرط للتقدم للدراسات العليا لتصبح  ICDLشهادة الرخصة الدولية لقيادة احلاسب 

 (.Digital Citizen Certificateن الرقمي )شهادة املواط
تكليف مجيع مراكز التدريب على تكنولوجيا املعلومات باجلامعة لضرورة التواصل والتنسيق  .2

مع مركز اخلدمات االلكترونية واملعرفية باجمللس االعلى للجامعات لتوقيع العقود الالزمة 
رقمى ىف ضوء القواعد الفنية إلعتمادها كمراكز تدريب واختبارات لشهادة املواطن ال

واملالية املنظمة لذلك، مث البدء ىف تفعيل تدريب واختبارات شهادة املواطن الرقمى داخل 
 اجلامعة.

 

 املوافقة على: بشأن م26/7/2017( بتاريخ  137  صدر قرار جملس اجلامعة جبلسته رقم ) .2
لالئحة الداخلية ( با53، 48، 43، 37، 34، 33، 30، 21، 13تعديل نصوص املواد ) -

 للدراسات العليا بنظام الساعات املعتمدة بكلية اهلندسة.
 خماطبة اجمللس االعلى للجامعات.  -

م بشأن صدور القرار 28/12/2016( بتاريخ  129صدر قرار جملس اجلامعة جبلسته رقم )   .3
كلية بإجراء بعض التعديالت بالالئحة الداخلية ل 9/11/2016( بتاريخ 5557الوزارى رقم )

 جامعة الفيوم )مرحلة الدراسات العليا( وقرر اجمللس )أحيط اجمللس علمًا(. –التربية 
 بشأن املوافقة على: م26/10/2016( بتاريخ  127صدر قرار جملس اجلامعة جبلسته رقم )   .4

( واخلاصة بعدد الساعات املعتمدة ملقررات الدبلومات املهنية 26تعديل املادة رقم ) -
 خلية للدراسات العليا بكلية احلاسبات واملعلومات.بالالئحة الدا

 خماطبة اجمللس األعلى للجامعات لإلحاطة. -
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 بشأن املوافقة على: م26/10/2016( بتاريخ  127صدر قرار جملس اجلامعة جبلسته رقم )   .5
( اخلاصة بنظام الدراسة واالمتحانات بدبلومات الدراسات العليا 18تعديل بند املادة ) -

 الداخلية للدراسات العليا بكلية العلوم.بالالئحة 
 خماطبة اجمللس األعلى للجامعات. -

 بشأن املوافقة على: م26/10/2016( بتاريخ  127صدر قرار جملس اجلامعة جبلسته رقم )   .6
( واخلاصة بشروط قيد الطالب لدرجة دكتوراه 23تعديل البند الثاىن من املادة رقم ) -

فال( بكلية رياض االطفال على أن يتم االلتزام بقرارات الفلسفة ىف التربية )رياض االط
 اجمللس االعلى للجامعات وقرارات جملس اجلامعة ىف هذا اخلصوص.

 خماطبة اجمللس األعلى للجامعات لإلحاطة. -
 م باملوافقة على:28/9/2016( بتاريوخ 126صدر قورار جملس اجلامعوة جبلستوه رقوم ) .7

( 22م بشأن تعديل املادة )21/9/2016والبحوث بتاريخ اقترا  جملس الدراسات العليا   -
م 19/9/2016من الالئحة الداخلية لكلية اخلدمة االجتماعية مبوافقة جملس الكلية بتاريخ 

على النحو التايل )يتم فتح باب التسجيل لرسائل املاجستري والدكتوراه املستوفاة الشروط 
 طوال العام". 

 ت.خماطبة اجمللس األعلى للجامعا -
 

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

 املوافقة على: بشأن م20/6/2017( بتاريخ  136  صدر قرار جملس اجلامعة جبلسته رقم ) .1
( دبلومة جديدة ملرحلة الدراسات العليا بقسم الدراسات اإلدارية 2استحداث عدد ) .1

 دبلوم التسويق(. –ملوارد البشرية ومها )دبلوم ا
 خماطبة اجمللس االعلى للجامعات. .2

 م بشأن املوافقة على:20/6/2017( بتاريخ  136صدر قرار جملس اجلامعة جبلسته رقم )    .2
جامعة الفيوم ختصص )تاريخ  –الئحة الدراسات العليا بقسم التاريخ بكلية اآلداب  -

 وحضارة مصر والشرق االدىن القدمي(.
 طبة اجمللس االعلى للجامعات.خما -
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 املوافقة على: بشأن م24/5/2017( بتاريخ  135  صدر قرار جملس اجلامعة جبلسته رقم ) .3
 اعتماد الئحة الدراسات العليا )ماجستري /دكتوراه( بكلية احلاسبات واملعلومات. -
 خماطبة اجمللس االعلى للجامعات. -

 م بشأن املوافقة على:30/4/2017تاريخ ( ب 133صدر قرار جملس اجلامعة جبلسته رقم )   .4
مقتر  اخلطة الدراسية لالئحة الداخلية للدراسات العليا ىف ختصص مناهج وطرق تدريس  -

 التربية الفنية لكلية التربية النوعية.
 خماطبة اجمللس االعلى للجامعات. -

 ة على:املوافق بشأن م23/1/2017( بتاريخ  130  صدر قرار جملس اجلامعة جبلسته رقم )  .5
جامعة  –إعادة فتح برنامج التأهيل التربوى بآليات الساعات املعتمدة بكلية التربية  -

الفيوم للعاملني مبديرية التربية والتعليم بالفيوم واحلاصلني على املؤهالت املتوسطة 
 وفوق املتوسطة مع تشكيل جلنة لعمل مقاصة هلم الختصار الربنامج املقتر .

 للجامعات. خماطبة اجمللس األعلى -
املوافقة من حيث  بشأن م23/1/2017( بتاريخ  130  صدر قرار جملس اجلامعة جبلسته رقم ) .6

 املبدأ على:
 –اتفاقية منح درجة ماجستري مشترك بني )ماجستري النانوتكنولوجى بكلية العلوم  -

 جامعة الفيوم( وماجستري النانوتكنولوجى جبامعة روفريا بأسبانيا.
 على للجامعات.خماطبة اجمللس األ -

 على:  بشأن املوافقة  م28/12/2016( بتاريخ  129صدر قرار جملس اجلامعة جبلسته رقم )   .7
تفعيل برنامج الدبلوم التخصصى اخلاص باملعهد الفىن للتمريض اعتبارًا من العام  -

 .2017/2018اجلامعى 
 خماطبة اجمللس األعلى للجامعات. -

 بشأن املوافقة على: م26/10/2016( بتاريخ  127  صدر قرار جملس اجلامعة جبلسته رقم ) .8
م بتفعيل برامج الدراسات العليا 17/10/2016اقترا  جملس كلية هندسة بتاريخ  -

 )الالئحة اجلديدة( ىف قسم اهلندسة الكهربية )ختصص االتصاالت وااللكترونيات(.
 خماطبة اجمللس األعلى للجامعات. -

 على:م بشأن املوافقة 26/10/2016( بتاريخ  127  صدر قرار جملس اجلامعة جبلسته رقم ) .9
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( من الالئحة الداخلية لكلية اخلدمة االجتماعية )مرحلة 15تعديل املادة رقم ) -
الدراسات العليا( بفتح الدراسة بأية شعبة وفقًا للطاقة االستيعابية للقسم العلمى شرط 

 دارسني. 3أال يقل عدد املتقدمني ىف كل شعبة عن عدد 
لدراسة بقسم طرق اخلدمة االجتماعية "شعبة خدمة الفرد" مبرحلة الدكتوراه فتح ا -

 م.2016/2017للكلية للعام اجلامعى 
 خماطبة اجمللس األعلى للجامعات لإلحاطة. -

باملوافقة م 28/9/2016( بتاريوخ 126صدر قورار جملس اجلامعوة جبلستوه رقوم ) .10
بشأن موافقة جملس كلية م 21/9/2016ريخ على اقترا  جملس الدراسات العليا والبحوث بتا

ادراج مقرر )تصميم باترونات صناعية وتنفيذها( ضمن  19/9/2016التربية النوعية بتاريخ 
املواد االختيارية بالئحة الدراسات العليا بكلية التربية والنوعية ، مع إخطار اجمللس االعلى 

 للجامعات لإلحاطة.
 

 

 :قرارات جملس اجلامعة -ب
 

املوافقة على  بشأن م20/6/2017( بتاريخ  136  قرار جملس اجلامعة جبلسته رقم )صدر  .1
صيغة عقد املشروع البحثى التنافسى املمول من اجلامعة للمشروعات البحثية التنافسية املقبولة 

( مشروع حبثى مع إجراء التعديالت املقدمة من السادة أعضاء 39)املرحلة االوىل( وعددهم )
 اجمللس.

املوافقة على  بشأن م24/5/2017( بتاريخ  135  قرار جملس اجلامعة جبلسته رقم ) صدر .2
( مشروع حبثى مقدم من أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة بكليات اجلامعة 39متويل عدد )

 م.9/5/2017املختلفة مبوافقة جملس إدارة حساب البحوث باجلامعة بتاريخ 
 

 لعملية التعليمية والبحثية للجامعة من التقدم التكنولوجى: حتقيق أكرب استفادة ل ثانيًا:
 اإلستفادة من الشبكة الدولية للمعلومات ) االنترنت ( وذلك من خالل : ▪

برامج الدراسات العليا بكليات اجلامعة وكافة املعلومات املتعلقة هبا ، مواعيود وحتديث نشر  -1
علوى .... اخل االمتحانات والنتائجوجداول اجلداول التدريسية  االلتحاق ، التقدم لإللتحاق ،

وتغذيته بآخر التطورات املتعلقة بالقطاع من إحصوائيات وأخبوار  موقع اجلامعة اإللكتروىن
 .وإعالنات ومنح دراسية وغري ذلك
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وإتاحة قواعد بيانات لالحباث الدولية الىت نشرها أعضاء هيئة التدريس جبامعوة الفيووم نشر  -2
علي موقع اجلامعة االلكتروين، وذلك من خالل الرابط م 2015حىت  2009خالل الفترة من 

 التايل:

http://www.fayoum.edu.eg/pgsr/statementresearch.aspx 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 لعليا والبحوث من حيث:مت عمل حصر لكافة القرارات املنظمة للعمل بقطاع الدراسات ا -3
 القيد والتسجيل .1

 اإلشراف العلمي .2

 منح الدرجات العلمية .3

 أعمال الكنترول .4

 املشاركة يف املؤمترات العلمية .5

 إدارة البحوث العلمية .6

من خالل رابط قطاع الدراسات العليا  ، وإتاحتها على موقع اجلامعة االلكتروىنوغريها الكثري
 كاآليت:

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

 

 

 

 

 كت

 

 الدراسات العليا -قرارات مجلس الجامعة

http://www.fayoum.edu.eg/pgsr/statementresearch.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/pgsr/pdf/decioin.pdf
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 :من خالل الرابط التايل على املوقع اإللكتروىن للجامعة الكتيبات اآلتية إتاحةمت  -4

guide.aspxhttp://www.fayoum.edu.eg/pgsr 
 

 م(.2021-2016خطة البحث العلمى جلامعة الفيوم ) ❖

 

 
 
 
 
 
 
 

 الكتيب املصور جلامعة الفيوم. ❖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلعالن عن املؤمترات العلمية وورش العمل والندوات املزمع عقدها باجلامعة وكلياهتا ،وخالفه  -5
 .على موقع اجلامعة اإللكتروىنمن أنشطة القطاع 

 

 

 

 

 كت

 

 خطة البحث العلمى

 

 

 

 

 كت

 

http://www.fayoum.edu.eg/pgsrguide.aspx
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 :ةتياكز اآللذى يصدر مرتني سنويا، املرا للجامعاتلتصنيف ويبوميتركس  وفقًايوم احتلت جامعة الف ▪
 

Webometrics Ranking of World Universities 

 2017يوليو  2017يناير  2016يوليو  2015ديسمرب  2015يوليو  2015يناير  2014يوليو  2013يوليو  2013يناير  التصنيف

 على مستوى العال
 من 5984

 جامعة 21250 
من  615

 جامعة 11992من  2450 جامعة 11992من  2450 3416 3457 11994
 من 2543

 جامعة 11996 
من  2467 2572

11999 

على مستوى القارة 
 األفريقية

 من 107

 جامعة 853 
من  50 جامعة 1487من  53 جامعة 1441من  44 جامعة 1441من  44 1321من  63  974من  83

 1497من  47 1522

لى مستوى جامعات ع
 جامعة1238من  145 جامعة1239من  145 178    الشرق األوسط

 من 185

 جامعة 1266 
من  157 

1243 

على مستوى الوطن 
 العرىب

 من 116

 جامعة  725 
 986من  53  جامعة 971من  61 جامعة 977من  43 جامعة 978من  43 990من  60  830من  84

على مستوى مصر 
 جامعة 62من  17 جامعة 62من  13 جامعة 62من  13 58من  16 50من  14 59من  17 جامعة 59من  19 )مجيع اجلامعات(

 من  16

 جامعة 61 
 60من  15

على مستوى دول 
من  116  134 جامعة1188من  121 جامعة1189من  121 180    سيفتس*

2956 

 
 

 
سواق الناشئة: (CIVETS)سيفتس * 

أ
 اختصار لدول ال

فريقيا  -Tتركيا   -Eمصر  -Vفيتنام  -Iندونيسيا إ -Cكولومبيا 
أ

 .Sجنوب ا

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

The Consejo Superior de InvestigacionesCientíficas (CSIC) 

 اإلنتاج اإللكتروىن للجهات األكادميية من خالل أربعة معايري وهى:وهو متخصص ىف تقييم 

▪ Web Size (20%),  

▪ Rich Files (15%),  

▪ Google Scholar(15%), and 

▪ Link Visibility (50%). 
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 :مشروع املكتبة الرقمية ▪
 عناصر اساسية هى: ستةن مشروع املكتبة الرقمية من يتكو

 

 :الفهرس املوحد للمكتبات اجلامعية .1

 :كاآلتى مكتبة 16وقد مت ميكنة كل اعمال مكتبات جامعة الفيوم البالغ عددها 
 1890مقتىن جديد ) كتب ، رسائل ، اوعية مرجعية( ، وعدد 4152مت ادخال عدد    -

 تسجيلة فهرسة الكترونية .

 متردد على مكتبات جامعة الفيوم. 35200مت تسجيل دخول عدد  -

 237ىل تسجيل مستعريين جدد بعدد ونية، إضافة إعملية استعارة الكتر 1229مت عمل  -
 مستعري.

 عملية جرد الكتروىن ملكتبات جامعة الفيوم. 30مت عمل -

 
 املستودع الرقمى للرسائل اجلامعية: .2

وهو النشاط املسئول عن رفع وإتاحة النص الكامل للرسائل اجلامعية الىت جتيزها جامعة الفيوم وقد 
هتا جامعة الفيوم مباشرة فور اجازهتا، وقد بلغ امجاىل عدد النص مت رفع كل الرسائل الىت اجاز
 خطة حبث لرسائل قيد الدراسة. 595رسالة علمية، وعدد  445الكامل املرفوع من الرسائل 
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 النشر االلكتروىن و تكشيف الدوريات العلمية الىت تصدرها كليات جامعة الفيوم: .3

الدوريات الىت تصدرها كليات جامعة الفيوم ويبلغ  وقد مت تكشيف ورفع النص الكامل ملقاالت
 .مقالة جملالت  كليات )دار العلوم ، الزراعة ، السياحة والفنادق ، التربية( 163عددها 

 

 استخدام بنك املعرفة املصرى: .4
املصرى  باستخدام بنك املعرفةبعقد عدد من ورش العمل للتعريف قام فريق عمل املكتبة الرقمية 

ضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  والطالب مبرحلىت الليسانس او البكالورويس والدراسات للسادة اع
باجلامعة مرتني ىف العام وقد مت عقد ورشتني عمل  ،العليا باالضافة اىل االداريني العاملني باجلامعة

دل كلية مرتني ىف العام اجلامعى مبع( 16) البالغ عددهاعمل بكليات اجلامعة ،  وورش اجلامعى
ورشة عمل خالل العام  (31) الفصل الدراسى الواحد اى ورشة عمل لكل كلية منفردة ىف

 اجلامعى الواحد.
 

 استخراج إفادات: .5

افادة براءة بعدم تسجيل عنوان الرسالة )ماجستري / دكتوراه( على بوابة  332استخراج عدد  -
 .www.eulc.edu.eg احتاد املكتبات اجلامعية املصرية

لرفع النص الكامل  CDافادة بتسليم رسائل املاجستري والدكتوراه على  622استخراج عدد  -
 . www.eulc.edu.eg على النظام )احتاد املكتبات اجلامعية املصرية

راسة للماجستري والدكتوراه على افادة بتسليم خمططات الرسائل قيد الد 681استخراج عدد  -
CD لرفعها على النظام )احتاد املكتبات اجلامعية املصرية www.eulc.edu.eg . 

 

 االنتحال وفحص التشابه: .6

مت اسناد مهمة الفحص واستخراج التقارير للمكتبة الرقمية باجلامعات املصرية بداية من شهر 
 .2017سبتمرب 

http://www.eulc.edu.eg/
http://www.eulc.edu.eg/
http://www.eulc.edu.eg/
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وقد جاءت جامعة الفيوم يف املرتبة األوىل يف متوسط االستشهادات املرجعية بني اجلامعات 
 . 2016حىت  2013املصرية يف الفترة ما بني 
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 نشر اسم اجلامعة على املستوى الدوىل واحمللي، من خالل : :ثالثًا 
 تبادل االساتذة الزائرين . ▪

افية مع جامعات العال )على سبيل املثال توقيوع تقوية وتوطيد العالقات العلمية والثق ▪
، وتفعيل بروتوكول تعاون حيث صدر قوورار جملووس عدد من مذكرات التفاهم

باملوافقة على بروتوكول  م24/5/2017بتاريوخ  (135اجلامعوة جبلستوه رقوم )
،وقوود التعاون بني املعهد القومي للجودة بوزارة التجارة والصناعة وجامعوة الفيوم

م 23/1/2017( بتاريووخ 130صودر قورار جملس اجلامعوة جبلستوه رقوم )
جامعة الفيووم  –مقتر  مذكرة التفاهم بني كلية التربية النوعية  املوافقة على بشوأن

   جامعة حلوان. –وكلية االقتصاد املنزىل 
عدد  -بعثات اشراف مشترك 21)عدد  ختصصية منحة إيفاد 40ختصيص عدد  ▪

مهمات علمية( ألعضاء هيئة التدريس واهليئة  15  عدد –كاملة  ةبعثات خارجي4
 .املعاونة باجلامعة

صدر قورار جملوس اجلامعوة جبلستوه املوافقة علي إصدار جمالت علمية جديدة حيث  ▪
املوافقة على مقتر  الالئحة بشووأن  م22/2/2017بتاريوخ  (131رقوم )

د صودر قورار جملس اجلامعوة جبلستوه وقو ، التربية النوعيةالعلمية جمللة كلية 
املوافقة على تغيري اسم اجمللة العلمية م بشأن 23/1/2017بتاريخ  (130رقوم )

 .لكلية السياحة والفنادق إىل اجمللة الدولية للتراث والسياحة والضيافة
 

إىل  االستاذ الدكتور/ نائب رئيس اجلامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث رسف ▪
  :حلضور مؤمتر بعنوان ماليزيا

"1st Asian Conference on Geography and Geology" 
 ديسمرب. 26:21خالل الفترة من  

 جديدة:ومراكز يف جمال إنشاء وحدات  :رابعًا
بشووأن م 24/5/2017بتاريوخ  (135صدر قورار جملس اجلامعوة جبلستوه رقوم ) .1

 جامعة الفيوم. –ية" بكلية العلوم "مركز فيزياء الطاقات العالاملوافقة على إنشاء 

املوافقة على  بشأن م30/11/2016( بتاريخ  128صدر قرار جملس اجلامعة جبلسته رقم )   .2
 جامعة الفيوم. –إنشاء معمل حبوث املنتجات الطبيعية بكلية الصيدلة 

املوافقة على  بشأن م30/11/2016( بتاريخ  128صدر قرار جملس اجلامعة جبلسته رقم )   .3
عالن وحدة دعم ومتويل املشروعات البحثية التنافسية باجلامعة ببداية التقدم هلذه املشروعات إ
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( حبد أقصى مشروعني لكل كلية، وذلك حىت األول من شهر 2016/2017للعام اجلامعى )
 م.2017فرباير

 :اإلهتمام باإلداريني العاملني باجلامعة لتشجعهم علي اإلبداع، من خالل :خامسًا

باملوافقة  م26/10/2016( بتاريوخ 127ورار جملس اجلامعوة جبلستوه رقوم )صدر ق .1
"ختفيض مقابل اخلدمات للدراسات العليا لإلداريني العاملني باجلامعة بربامج الدبلوم  على:

 ".%30واملاجستري والدكتوراه جبميع كليات اجلامعة بنسبة 
 

 والعالقات الثقافية: اسات العليا والبحوثيف جمال القواعد املنظمة للعمل بقطاع الدر: سادسًا
حتديد  بشأن 29/8/2017( بتاريخ  138  صدر قرار جملس اجلامعة جبلسته رقم ) .1

نوعية املصروفات الدراسية املقررة ملد فترة صالحية جلنة احلكم واملناقشة ونص القرار 
بند رقم م 31/7/2016( ىف 124على " االلتزام بقرار جملس اجلامعة جبلسته رقم )

( الفقرة الثانية مع تعديل نص الفقرة ليصبح: )احلد االقصى ملد فترة تشكيل جلنة 39)
املناقشة واحلكم لطالب الدراسات العليا املسجلني لدرجىت املاجستري والدكتوراه 
بكليات اجلامعة املختلفة مرة واحدة ملدة ستة اشهر على ان يقوم الدارس بسداد كافة 

 ية املقررة مرة واحدة فقط خالل العام اجلامعى(. املصروفات الدراس
قيد  بشأن م26/7/2017( بتاريخ  137  صدر قرار جملس اجلامعة جبلسته رقم ) .2

األطباء املعينني باإلدارة الطبية باجلامعة بالدراسات العليا باجلامعة بعد )عام جامعى/ 
 ميالدى( من تعيينهم.

املوافقة على  م20/6/2017( بتاريخ  136  صدر قرار جملس اجلامعة جبلسته رقم ) .3
بشأن صرف  28/3/2012( بتاريخ 70تطبيق قرار جملس اجلامعة جبلسته رقم )

مكافأة متيز ألعمال رصد ومراجعة نتائج االمتحانات والتراكمى ملرحلة البكالوريوس 
والليسانس على مرحلة الدراسات العليا، وذلك فيما خيتص باالمتحانات االلكترونية 

 .MISومسئول 
املوافقة على  م20/6/2017( بتاريخ  136  صدر قرار جملس اجلامعة جبلسته رقم ) .4

بشأن صرف  28/3/2012( بتاريخ 70تطبيق قرار جملس اجلامعة جبلسته رقم )
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مكافأة متيز ألعمال رصد ومراجعة نتائج االمتحانات والتراكمى ملرحلة البكالوريوس 
العليا، وذلك فيما خيتص باالمتحانات االلكترونية  والليسانس على مرحلة الدراسات

 .MISومسئول 
املوافقة  بشأن م30/4/2017( بتاريخ  133  صدر قرار جملس اجلامعة جبلسته رقم ) .5

بشأن مقتر   19/4/2017على اقترا  جملس الدراسات العليا والبحوث بتاريخ 
اه( الستيفاؤها من قبل توحيد افادة الختيار موضوع البحث لرسالة )ماجستري/ دكتور

الباحثني جبميع كليات اجلامعة املختلفة لتكون متماشية مع بنود وأهداف وموضوعات 
(، على أن تكون من ضمن 2021 – 2016خطة البحث العلمى جلامعة الفيوم )

 األوراق املطلوبة لتسجيل الدرجة العلمية.
التوصية  بشأن م30/4/2017( بتاريخ  133  صدر قرار جملس اجلامعة جبلسته رقم ) .6

لدى السادة عمداء الكليات مبراعاة تعدد السادة احملكمني للرسائل العلمية بالقسم 
العلمى الواحد لتنوع املدارس العلمية ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة للباحثني من 

 حلقات املناقشة.
وافقة امل بشأن م29/3/2017( بتاريخ  132  صدر قرار جملس اجلامعة جبلسته رقم ) .7

 على:
تبىن كليات اجلامعة املختلفة ومعاهدها تنفيذ خطة البحث العلمى جلامعة الفيوم  .1

على الوجه الذى طرحت عليه واملعتمد أساسًا على اقتراحات 2016/2021
 األقسام العلمية بكليات اجلامعة املختلفة.

 توزيع اخلطة على إدارات اجلامعة املختلفة وكلياهتا واملكتبة املركزية. .2
توزيع نسخ على وزارة التعليم العاىل، اجمللس االعلى للجامعات،جملس شئون  .3

الدراسات العليا والبحوث، وزارة املالية، وزارة التخطيط، لتوفري الدعم املاىل الالزم 
 لتنفيذ اخلطة.

 املوافقة على: بشأن م29/3/2017( بتاريخ  132  صدر قرار جملس اجلامعة جبلسته رقم ) .8
التدريب امليداىن لطالب دبلوم الدراسات العليا بكلية العلوم كمتطلب  مقتر  آليات -

 للحصول على درجة الدبلوم على النحو التاىل:
 مقتر  التدريب امليداين. .1
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 اآلليات املقترحة من قبل الكلية. .2
تطبيق القواعد املالية املتبعة ىف برامج التدريب امليداىن ملرحلة البكالوريوس بكلية العلوم  .3

 نفس الربامج مبرحلة الدبلوم.على 
 خماطبة اجمللس االعلى للجامعات. -

 

 املوافقة على: بشأن م29/3/2017( بتاريخ  132  صدر قرار جملس اجلامعة جبلسته رقم ) .9
فتح باب القيد والتسجيل طول العام للسادة املعيدين واملدرسني املساعدين بكلية العلوم  -

كز واملعاهد البحثية واجلامعات االخرى مع التوصية جامعة الفيوم ومن يعادهلم ىف املرا –
بقبول طالب من اخلارج ىف حاالت الشعب الىت يتم فتحها طبقًا لالمكانات البحثية 

( واخلاصة مبواعيد 1( بند )3باالقسام والربامج املختلفة وذلك وفقًا لنص املادة رقم )
والتسجيل لدرجىت املاجستري القبول والىت تنص على: )أن تقدم طلبات االلتحاق للقيد 

 ودكتور الفلسفة ىف املواعيد الىت حيددها جملس الكلية ويقرها جملس اجلامعة(.
 

املوافقة على  بشأن م23/1/2017( بتاريخ  130  صدر قرار جملس اجلامعة جبلسته رقم ) .10
تعديل وجتميع قرارات جملس اجلامعة اخلاصة بقواعد تشكيل وصرف مكافأة الكنترول 

ص بامتحانات الدراسات العليا والكنترول املميز بالنسبة لالعداد املشاركة وكذلك قيمة اخلا
 املكافأة على النحو املذكور بالقرار. 

املوافقة على  بشأن م23/1/2017( بتاريخ  130  صدر قرار جملس اجلامعة جبلسته رقم ) .11
دة ملدة ثالثة أشهر جلميع احلد األقصى ملد فترة تشكيل جلنة تقييم البحث التطبيقى مرة واح
 الدارسني مبرحلة الدراسات العليا لدرجة املاجستري بكلية اهلندسة.

 املوافقة على: بشأن م23/1/2017( بتاريخ  130  صدر قرار جملس اجلامعة جبلسته رقم ) .12
إعطاء مهلة زمنية للدارس بربامج الدراسات العليا بكلية العلوم حبد أقصى فصل دراسي  -

ريخ موافقة جملس الكلية على القيد حىت يتمكن الطالب من استكمال خطة واحد من تا
البحث واختيار جلنة االشراف على الرسالة، على أن حتسب املدة الزمنية للدارس اعتبارًا 

 من تاريخ القيد بالربنامج.
 خماطبة اجمللس األعلى للجامعات. -
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املوافقة على  بشأن م23/1/2017( بتاريخ  130  صدر قرار جملس اجلامعة جبلسته رقم ) .13
 اعتماد الئحة التحرير العلمى اخلاصة مبرحلة الدراسات العليا بكلية اآلداب.

بشأن املوافقة  م28/12/2016( بتاريخ  129صدر قرار جملس اجلامعة جبلسته رقم )   .14
 على:
( من الالئحة الداخلية للدراسات 2مقتر  تفعيل نظام الفصل الصيفى الوارد باملادة ) -

العليا مبعهد البحوث والدراسات االستراتيجية لدول حوض النيل على مجيع الدبلومات 
 املذكورة بالالئحة الداخلية للمعهد.

 خماطبة اجمللس األعلى للجامعات. -
 

  بشأن املوافقة  م28/12/2016( بتاريخ  129صدر قرار جملس اجلامعة جبلسته رقم )   .15
 م.2021 -2016لوم على اخلطة البحثية اخلمسية لكلية الع

 املوافقة بشأن  م28/12/2016( بتاريخ  129صدر قرار جملس اجلامعة جبلسته رقم )   .16
 ( م.2021-2016على اخلطة االستراتيجية جلامعة الفيوم )

املوافقة  بشأن م30/11/2016( بتاريخ  128صدر قرار جملس اجلامعة جبلسته رقم )   .17
م 20/11/2016واملمتدة حىت  7/11حوث بتاريخ على اقترا  جملس الدراسات العليا والب

مبعاملة أطباء اإلدارة الطبية )بشرى/ صيادلة/ أسنان( معاملة املعيدين واملدرسني املساعدين 
باجلامعة من حيث سداد مقابل اخلدمات والتدريب ومقابل الساعات املعتمدة املطلوب 

ما عدا ماهو منصوص عليه سدادها للقيد والتسجيل بربامج الدراسات العليا وذلك في
 م.1972لسنة  49بقانون تنظيم اجلامعات رقم 

املوافقة  بشأن م30/11/2016( بتاريخ  128صدر قرار جملس اجلامعة جبلسته رقم )   .18
 20/11/2016واملمتدة حىت  7/11على اقترا  جملس الدراسات العليا والبحوث بتاريخ 

أداء االمتحان دون التقيد مبدة القيد املقررة  باستمرار الطالب املقيد بدرجة الدكتوراه ىف
بالالئحة الداخلية بكلية الطب )ست سنوات( طاملا مت قبول الرسالة العلمية املقدمة منه 

 ومناقشتها.
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منوذج  بشأن م30/11/2016( بتاريخ  128صدر قرار جملس اجلامعة جبلسته رقم )   .19
ريق اإلعالن ونص القرار"أحيط موحد لتقرير جلنة فحص للمتقدمني لشغل وظائف عن ط

 اجمللس علمًا مع تعميم النموذج على الكليات".
م باملوافقة 30/11/2016( بتاريوخ 128صدر قورار جملس اجلامعوة جبلستوه رقوم ) .20

"صرف بدل اجلامعة وحافز اجلودة والتفرغ العلمي للسادة أعضاء هيئة التدريس       على: 
املشار إليها وأثناء املهام العلمية والتفرغ العلمي وأثناء  ومعاونيهم خالل فترات اإلجازات

حضور املؤمترات العلمية والبعثات واإلشراف املشترك واالجازات الدراسية وأثناء املشاركة 
( واملنعقدة 125يف املشروعات البحثية اعتبارًا من تاريخ موافقة جملس اجلامعة جبلسته رقم )

 م.31/8/2016بتاريخ 
  بشأن املوافقة  م26/10/2016( بتاريخ  127جملس اجلامعة جبلسته رقم )  صدر قرار  .21

تعديل قرار  بشأن م19/10/2016"اقترا  جملس الدراسات العليا والبحوث بتاريخ على 
آلية النشر العلمي لألحباث  م بشأن24/9/2014( بتاريخ 99جملس اجلامعة جبلسته رقم )

توراه كشرط ملنح الدرجات العلمية للدارسني على املستخلصة من رسائل املاجستري والدك
 النحو التايل:

عدم منح الدارس درجة املاجستري إال بعد قيامه بنشر حبث واحد مستخلص من الرسالة يف  -
 دورية إقليمية أو يف مؤمتر علمي متخصص. 

عدم منح الدارس درجة الدكتوراه إال بعد قيامه بنشر حبث واحد مستخلص من الرسالة يف  -
دورية عاملية حمكمة ذات معامل تأثري أو نشر حبثني اثنني بدوريات إقليمية حمكمة تقرها 

 .تصة أو نشر حبثني يف مؤمترات دولية مفهرسةاللجان العلمية الدائمة املخ
م للمتقدمني للقيد والتسجيل 24/9/2014( بتاريخ 99يطبق قرار جملس اجلامعة رقم ) -

 م.31/10/2016م حىت 1/9/2011تبارًا من اع بدرجيت املاجستري والدكتوراه
يسرى هذا القرار على املتقدمني للقيد والتسجيل بدرجىت املاجستري والدكتوراه اعتبارًا من   -

 م .1/11/2016
يقوم الدارس واملشرف الرئيسي بالتوقيع على استمارة تفيد العلم هبذا القرار عند التسجيل  -

  يا ضمن املستندات املطلوبة.ويتم تقدميها إيل إدارة الدراسات العل
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يف حالة عدم تقدم الباحث بأحباث منشورة يلتزم باحضار خطاب من جملة النشر حيدد فيه  -
عدد اجمللة الذي سينشر فيه البحث والتاريخ الذي سيتم فيه النشر وعدد صفحات البحث 

 املستخلص من الرسالة. 
 

  بشأن املوافقة  م26/10/2016( بتاريخ 127صدر قرار جملس اجلامعة جبلسته رقم ) .22
اعتماد خطة بشأن  19/10/2016على اقترا  جملس الدراسات العليا والبحوث بتاريخ 

 (.2021 -2016البحث العلمى جلامعة الفيوم )
 بشأن املوافقة  م26/10/2016( بتاريخ  127صدر قرار جملس اجلامعة جبلسته رقم )   .23

م بشأن مقتر  أن 19/10/2016بتاريخ  اقترا  جملس الدراسات العليا والبحوثعلى 
يقوم جملس القسم املختص جبميع كليات جامعة الفيوم بإعتماد إقرار تفويض عضو هيئة 
 تدريس واحد حلضور مؤمتر علمي لنشر حبث مستخلص من رسالة )ماجستري/ دكتوراه(.

 م26/10/2016( بتاريوخ 127صدر قورار جملس اجلامعوة جبلستوه رقوم ) .24
م 31/8/2016( بتاريخ 125" التأكيد على قرار جملس اجلامعة رقم ) على: باملوافقة

الذي نص على " احلد األقصي ملد البعثة سواء على نفقة البعثات أو منحة شخصية هو 
العام السادس فقط يصرف خالهلا املبعوث مرتبه من البعثات واجلامعة حىت العام اخلامس 

 ام اخلامس".فقط، وبدون مرتب من اجلامعة بعد الع
 م26/10/2016( بتاريوخ 127صدر قورار جملس اجلامعوة جبلستوه رقوم )  .25

"إعفاء املدرسني املساعدين واملعيدين جبميع كليات ومعاهد جامعة الفيوم  باملوافقة على:
من مقابل اخلدمات املطلوب سدادها للقيد والتسجيل بربامج الدراسات العليا، وذلك فيما 

ليه يف قانون تنظيم اجلامعات على أن يسري اإلعفاء خالل مدة القيد عدا ماهو منصوص ع
والتسجيل املنصوص عليها يف اللوائح الداخلية للكليات فقط وال يسري على حاالت مد 

 القيد أو التسجيل بعد املدد القانونية".
م باملوافقة 31/8/2016( بتاريوخ 125صدر قورار جملس اجلامعوة جبلستوه رقوم ) .26

 على: 
ختصيص موظف واحد من إدارة املعاشات إلهناء كافة أعمال املستحقات املالية للمعاشوات  -

 لكل أعضاء هيئة التدريس املتقدمني لإلعارة.
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يتم ختصيص موظف واحد إلهناء أعمال صندوق الزمالة ويتويل تسديد اشتراكات نوادي  -
 لإلعارة.أعضاء هيئة التدريس السنوية لكل أعضاء هيئة التدريس املتقدمني 

 يضم الشخصني املختارين إيل حصة اجلامعة املقررة ضمن مكافأة الدراسات العليا السنوية. -

يف مقابل هذه اخلدمة يقوم عضو هيئة التدريس بسداد مقابل خدمة مببلغ مخسومائة جنيوه  -
 .4/87960/450/9يورد بصندوق حساب البحوث باجلامعة رقم 
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، الندوات، وامللتقيات، وورش العمل ، ومؤمتراتمن  لعلميةالفعاليات ا: يف جمال تنظيم سابعًا
 واملعارض:

: 3إلعداد املعلم اجلامعي بكلية التربية خالل الفترة من  الثالثونعقدت الدورة  .1
 .م10/7/2017

 
 
 
 
 
 
 
 

 م بقاعة االحتفاالت الكربى.15/5/2017عقدت حفل ختام األنشطة جبامعة الطفل بتاريخ  .2

 
 
 
 
 
 
 

بعنوان "اهلوية املهنية  اخلدمة االجتماعيةكلية ؤمتر العلمي السنوي السادس والعشرون لمت عقد امل .3
 م.2017مايو  4:  3االجتماعية وفق التحديات اجملتمعية املعاصرة" يف الفترة من للخدمة 
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ستاذ بقاعة اال 18/4/2017بتاريخ  بعنوان مشاكل تربية حنل العسلمت عقد ندوة لكلية الزراعة  .4
 .الدكتور سعد نصار للمؤمترات بالكلية

 
 
 
 
 
 
 

املنح والربامج التدريبية املقدمة من جلنة التبادل التعليمي والثقايف بني  مت عقد ندوة تعريفية عن .5
 م.29/3/2017بتاريخ  الواليات املتحدة األمريكية ومجهورية مصر العربية )الفولربايت(

 

 
 
 
 
 
 
 

: 26/3إلعداد املعلم اجلامعي بكلية التربية خالل الفترة من عشرون عقدت الدورة التاسعة وال .6
 .م4/4/2017
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مت عقد املؤمتر الدوىل األول لكلية التمريض بعنوان "تطوير التمريض طريقًا للتقدم ىف النظام  .7

 م.2017مارس  28:  27خالل الفترة من الصحى للمستقبل" بقاعة االحتفاالت الكربى 

 
 
 
 
 
 
 

 
م مبشاركة 2017مارس  23: 19فتتا  معرض الكتاب الدورى االول خالل الفترة من مت ا .8

 العديد من دور النشر باملكتبة املركزية جبامعة الفيوم.

م 19/3/2017مت عقد ندوة ملناقشة دور االعالم ىف مناهضة ونبذ التطرف والتعصب بتاريخ  .9
هلي والكاتب الصحفي/ عبد اجلليل الكابنت/ أمحد بالل جنم منتخب مصر والنادي االحبضور 
 .الشرنويب
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 لكلية دار العلومملركز جتديد اخلطاب الديين وفقه الواقع  املؤمتر السنوي الثاينمت عقد  .10
بعنوان:"قضايا جتديد اخلطاب الديين بني النصوص الشرعية واألعراف االجتماعية" خالل الفترة 

 م.2017مارس  18: 16من 

 

 

 

 

 

 

 

م 2017مارس  8:  7يف الفترة من  كيفية استخدام بنك املعرفة املصري"مل عقدت ورشة ع .11
 باملكتبة املركزية.

 
 
 
 
 
 

 8: 6خالل الفترة من لكلية الزراعة مت عقد املؤمتر الدوىل السابع للتنمية الزراعية املستدامة  .12
 .م2017مارس 
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عنوان بلدول حوض النيل مت عقد دورة تدريبية ملعهد البحوث والدراسات االستراتيجية  .13
"مكافحة العدوى لألمراض املرتبطة بالرعاية الصحية بدول حوض النيل" وذلك ىف إطار جمال 

 .(2/3/2017إىل  19/2مكافحة العدوى ، الىت استمرت ملدة أسبوعني خالل الفترة من )

 
 
 
 
 
 

نيل بعنوان مت عقد دورة تدريبية ملعهد البحوث والدراسات االستراتيجية لدول حوض ال .14
بالتعاون مع الوكالة املصرية للشراكة من أجل )مكافحة العدوى ىف مؤسسات الرعاية الصحية( 

 م.2017/  2/  19 بتاريخالتنمية 

 
 
 

 
 
 
 
 

بالتعاون مع جامعة  السياحة والفنادقكلية لللسياحة والضيافة العاشر الدوىل  املؤمترمت عقد  .15
مبدينة شرم  2017 /11/2: 8خالل الفترة من  لربيطانيةسالنيتو اإليطالية وجامعة بورمتوث ا

 .الشيخ
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والىت ينظمها املركز مت عقد دورة املدرب احملترف املعتمد دوليًا من جامعة ميزورى األمريكية  .16
الدوىل لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات جبامعة الفيوم بالتعاون مع املركز الدوىل 

أيام متتالية خالل الفترة  6يئة التدريس جبامعة القاهرة وتعقد الدورة ملدة لتنمية قدرات أعضاء ه
 .متدربًا 16وتضم  2017/  2/  21إىل  2/  16من 

 
 
 
 

 
 
 
 

"ادارة املؤسسات الصحية يف الدول االفريقية" يف اطار مت عقد برنامج تدريىب بعنوان  .17
( اليابانية للتعاون الدويل )جايكابروتوكول التعاون املشترك بني جامعة الفيوم و اهليئة 

  فرباير وملدة ثالثة أسابيع.12خالل الفترة من وذلك 

 
 

 

 

 

: 18إلعداد املعلم اجلامعي بكلية التربية خالل الفترة من عقدت الدورة الثامنة والعشرين  .18
 م.26/12/2016
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 احلاصلني على تكرميحيث مت يد العلم التاسع بعم 28/12/2016 حتفلت جامعة الفيوما .19

درجيت املاجستري والدكتوراه من السادة أعضاء اهليئة املعاونة والعاملني احلاصلني على جوائز 
التميز اإلدارى والقيادات السابقة والسادة النواب والعمداء والوكالء السابقون وأوائل كليات 

جائزة جامعة الفيوم اجلامعة وكذلك تكرمي الراحلني عن جامعة الفيوم وتكرمي احلاصلني على 
التفوق ىف خدمة اجملتمع وتنمية البيئة البحث العلمى والتقديرية وجوائز التفوق ىف التدريس و

( وجوائز التميز ىف أستاذ وأستاذ مساعدوجوائز التميز ىف الترقي للدرجات العلمية األعلى )
الت العلمية الدولية أكثر من النشر العلمي الدويل حيث يبلغ اعداد األحباث الىت مت نشرها ىف اجمل

حبث كما مت أيضًا تكرمي كلية السياحة والفنادق حلصوهلا على االعتماد من اهليئة القومية  320
  .لضمان اجلودة واإلعتماد

 

الدورة السادسة ملكافحة العدوى باملستشفيات ىف دول الشرق األوسط والىت تنظمها عقدت  .20
خالل باملكتبة املركزية باجلامعة ( JICA ) عاون الدوىل اليابانيةجامعة الفيوم بالتعاون مع هيئة الت

  :ىومتدرب من مخسة دول ه 21ويشارك هبا  2016/  12/  15حىت  11/  13الفترة من 
 (. السودان –فلسطني  –سوريا  –تونس  -) مصر 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

عاون مع مركز التطوير امعة الفيوم بالتجب ( ISEF ) معرض إنتل للعلوم والتكنولوجيامت إقامة  .21
باملكتبة املركزية  2016/  12/  15 يومالتكنولوجى مبديرية التربية والتعليم بالفيوم وذلك 

  .جبامعة الفيوم
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 املدربني احملترفني تدريب دورة مت عقد  .22
CIPT(Certified International Professional Trainer)  

بالتعاون مع الدوىل لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات اجلامعية باجلامعة  املركز انظمه والىت
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جبامعة القاهرة وجامعة ميزورى األمريكية خالل الفترة مون 

 م22-27/10/2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بقاعوة  2016/  10/  25 وميوكلية العلوم ل) النانوتكنولوجى وتطبيقاته ( مت عقد ندوة بعنوان  .23
األستاذ الدكتور / إبراهيم الشربيىن أسوتاذ وقد استضافة اجلامعة املؤمترات باملكتبة املركزية باجلامعة 

 علوم النانو واملواد الذكية جبامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا .
 
 
 
 
 
 
 

 
لعنوف يف مؤسسوات التعلويم: "ا بعنووان لكلية التربية الدويل الثالث عشراملؤمتر العلمي مت عقد  .24

 م.17/10/2016: 15 يف الفترة مناملظاهر، األسباب، سبل املواجهة" 
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املركز الدوىل لتنمية قدرات أعضاء هيئة  نظمهوالذى  ( TOT ) برنامج إعداد املدربنيمت عقد  .25
  . 2016/  10/  20حىت  10/  16التدريس والقيادات باجلامعة واجملتمع احمللى خالل الفترة من 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سفارة املعرفة وخدماهتا للبحث سفارة املعرفة ورشة عمل بعنوان "نظمت املكتبة الرقمية بالتعاون مع  .26

 .باملكتبة املركزية جبامعة الفيوم 2016/  9/  25 يومالعلمى جبامعة الفيوم " وذلك 
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 اجنازات وانشطة االداراة العامة للمكتبات  ثامنًا

 :رات املختلفة للمكتبة ل االداوذلك من خال
 ادارة املكتبة املركزيه •
 ادارة خدمات املعلومات  •
 ادارة متابعة مكتبات الكليات •
 ادارة الشئون املالية  •

 :من خالل منظومة متكاملة بني ادارات املكتبة الجناز العديد من املهام واالنشطة  يتم العمل باملكتبة املركزية
 متخصصني الغري العاملني ايل واضافة املكتبات بقطاع داجلد العاملني لتدريب عمل ورش عقد ▪

 . البيانات قواعد مع التعامل وكيفية املكتبات إلدارة املستقبل نظام استخدام علي 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 لياتالك ملكتبات كتب وشراء
 . املختلفة املعرفة جمال يف جديد هو ما بكل املكتبة المداد الدائم والتنسيق

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

 للمكتبات االيل النظام علي مكتبات قسم/ الرابعة الفرقة االداب كلية طالب بتدري علي االشراف ▪
. 
 .الفيسبوك االجتماعي التواصلموقع  علي املركزيه للمكتبة صفحة متابعة ▪
 جديدباملكتبة( هو ما وبث املستفدين مع التواصل( ▪
تفعيل أنشطة بوابة عقد ورشة عمل بقاعة املكتبة املركزية باجلامعة وذلك للتعريف عن استخدام و ▪

بنك املعرفة املصري باجلامعة بالتعاون مع اجمللس األعلى للجامعات وذلك هبدف تعريف السادة 
أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة والطالب بقواعد البيانات ومصادر املعرفة املتاحة ببنك املعرفة 

جيل الطالب والباحثني على املوقع واشراف ومتابعة املكتبة املركزية على موقع بنك املعرفة وتس
 ول على املعلومات بكل سهولة ويسر.لتسهيل دخوهلم على املوقع للحص

هلم على موقع بنك  حسابشراف على تسجيل الطالب والباحثني من خالل عمل املتابعة واإل  ▪
 . املعرفة

يه مببلغ مائة ألف جن ثراء مقتنيات املكتبة املركزية مبجموعة من أحدث الكتب واملراجع العلميةمت إ ▪
 من املعرض.

 وعلي هامش املعرض مت اقامة :
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 * ندوات تثقيفيه لبث الوعي االجيايب لطالب اجلامعة.
 .*عرض بانوراما التاريخ املصري عن طرق مركز الدراسات العاملي للتراث احلضاري والثقافة

كتبة املركزيه مع مدارس حمافظة الفيوم مت *من منطلق التفاعل مع البيئة احمليطة باجلامعة ومن خالل تواصل امل
استقبال بعض املدارس للزيارة وعقد  ورش عمل توضح دور املكتبات اجلامعية وخدماهتا وكذلك حلضور 

 معرض الكتاب األول للجامعة والندوات الىت أقيمت على هامش املعرض.

ركزيه باستضافة الطلالب الوافدين حتت مظله مشروع التبادل الطاليب التابع للجامعة قامت املكتبة امل  ▪
 .و ذلك للتعريف خبدمات املكتبة والتقنيات احلديثة املستخدمة هبا خلدمة البحث العلمي

ترتيب تنظيم قاعات املكتبة املركزية بأحدث الطرق وذلك لتحسني األداء وتيسريا على املستفيدين  ▪
 .صول على املعلومة بأسرع وقت ممكنللح

 -بدراسة فكرة انشاء : وتقوم االدارة االن ▪

 .وحدة نقدم خدمات املكتبة للمكفوفني والصم والبكم  ❖
 اقامة املعرض الثاين للكتاب الثاين جلامعة الفيوم . ❖
ا يف اواخر يضم تاريخ اجلامعة منذ بدايته انشاء متحف يف املكتبة املركزية ❖

 ن.السبعينيات ايل اآل
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 بيان بعدد مقتنيات املكتبات وعدد العناوين

 وموكوتوبوة الوموركوزيوووووة :ال •
 ( مائة ألف جنيهًا وذلك من صناديق اجلامعة . 100000وذلك مببلغ )  2017/  2016مت شراء كتب خالل عام             
 

 عدد مقتنيات املكتبة : •
 كتاب عرىب  3170 ▪
 كتاب أجنىب  2611  ▪
 رسالة علمية  3308 ▪
 

 عدد الوعونواويووووون   : •
o 1933  عنوان عرىب 
o 2356   عنوان أجنيب 
o 3082  عنوان رسالة علمية 
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 2017 /1/4حىت  بيان بعدد مقتنيات املكتبات وعدد العناوين
 

  2017مت شراءه عام  ام تنياتقإمجايل عدد امل إمجايل عدد العناوين
 الكلية مببلغ

 عريب         E رسائل عريب    E رسائل
  االجتماعية اخلدمة ( جنيه 29،982)  11394 1727 2815 5344 1190 914
 الزراعووووووة ووو 6999 6400 5394 4962
 التمريض ووو ووو 248 52 ووو 212 52
 العلوم  ووو 696 4131 501 676 3505 501
 دار العلوم  ووو 19230 ووو 940 11918 ووو 556
 حاسبات  ( جنيه 25000)  وو 531 22 ووو 496 14
 سياحة وفنادق ووو 3091 2245 259 3437 142
 اهلندسة  ( جنيه45000)  1069 5564 330 3548 180
 اآلداب (  جنيه100،000)  16000 1473 745 7453 1203 670
 الطب (  جنيه 33،000)  ووو 833 129 ووو 546 125
 تربية نوعية  ووو 7705 979 ووو 3711 957 ووو
 تربية عام  ووو 19019 7696 1159 11091 777
 اآلثار  ووو 3499 1789 867 1861 975 615
 رياض أطفال  ووو 3315 200 25 1698 84 18
 حوض النيل  ووو 555 123 18 360 89 17

 

 1/4/2017حىت  بيان بعدد مقتنيات املكتبة املركزية وعدد العناوين 
 

  2017مت شراءه عام  ام تنياتقإمجايل عدد امل إمجايل عدد العناوين
 الكلية مببلغ

 عريب    E رسائل عريب    E ائلرس
 املكتبة املركزية    100000   جنية   3170 2611 3308 1933 2356 3082

 

 2016/2017بيان بعدد املتردديني علي املكتبة املركزيه للعام الدراسي 

 

 قاعة الرسائل العلمية قاعة الكتب االجنبية ةقاعة الكتب العربي
4412 334 520 
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 للمكتبات اداريا علي الوحدات التالية امللحقة باملكتبة املركزية ةتابعة لالدارة العاماالشراف وامل •
 

 املركز االعالمي  -
 مكتب براءة االختراع  -
 سفارة املعرفة  -
 جامعة الطفل  -

 

 مكتب براءة االختراع •

 .15/3/2017( طلب براءة اختراع بتاريخ 3مت تسجيل عدد ) .1
 .28/5/2017ع بتاريخ ( طلب براءة اخترا2مت تسجيل عدد ) .2
 .28/9/2017( طلب براءة اختراع بتاريخ 1مت تسجيل عدد ) .3

 
 نشاط سفارة املعرفة •

 البحث اإللكتروىن داخل مقر سفارة املعرفة : -
يتم إرشاد الطلبة والباحثني من مرتادي السفارة إىل األسلوب األمثل للبحث واحلصول على املعلومات من خالل 

 ة داخل مكتبة األسكندرية .قواعد البيانات املتوفر
 
 رونية ملكتبة اإلسكندرية من داخلإستفاد من خدمة البحث اإللكتروين يف املقتنيات اإللكت -

 السفارة على مدار العام الدراسي : 
 طلبة من الفرق املختلفة من الكليات داخل اجلامعة لعمل األحباث اخلاصة هبم  ✓
 الفيومطلبة دراسات عليا من داخل ومن خارج جامعة  ✓
 أعضاء هيئة التدريس من كليات خمتلفة داخل اجلامعة ✓
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يحتوي الجدول التالي على الندوات وورش العمل التي تم تنفيذها داخل السفارة بجامعة الفيوم خالل الفترة من 

 2017حتى سبتمبر 2016يوليو 

 المحاضر  بعنوان ورشة عمل التاريخ م

 يوليو 28 1
 ورشة عمل بعنوان 

 ل حافز قوي للتعلم "" الفش
 أ. فاطمة علي عبد الوهاب

 أغسطس 1 2
 ُمسابقات حول رواية  3اإلعالن عن 

 " مومو " للكاتب األملاني ميخائيل إنده

 األولى : كتابة مقال   الثانية : الرسم    

 الثالثة : التصوير الفوتوغرافي

 أغسطس  1 3
" على مدار الشهر 

ً
 ورشة عمل " أسبوعيا

 ملعرفة وخدماتها للبحث العلمي "" سفارة ا
 أ. محمد عيد 

 أغسطس 17 4
 ورشة عمل بعنوان 

 " فن الطباعة على القماش "
 الفنانة. هبة أنور 

 سبتمبر 25 5
 بث ُمباشر من مكتبة اإلسكندرية  

 بنك املعرفة املصري 

 تعليق على الورشة في السفارة 

 أ. إسراء ناصر

 أكتوبر 18 – 17 6
 مكتبة اإلسكندرية ملؤتمر بث ُمباشر من 

 " قرنان من العالقات الفرنسية املصرية "

الحضور " أعضاء هيئة تدريس وطلبة 

من كلية اآلداب والتربية قسم لغة 

 فرنسية "

 نوفمبر 28 7
 " سفارة املعرفة وخدماتها للبحث العلمي " 

 بكلية رياض األطفال
 أ. محمد عيد

 ديسمبر 14 8
 تها للبحث العلمي "" سفارة املعرفة وخدما

 بكلية الخدمة اإلجتماعية
 أ. محمد عيد

 فبراير 19 9
 " سفارة املعرفة وخدماتها للبحث العلمي "

 بكلية الطب
 أ. أسامة صالح الدين

 مارس 8 10
ــــ    اإلحتفالية األولى بـ

 " " يوم املرأة العاملي
 الدكتورة. إيمان حسن الشاعر

 مارس 9 11
ـــ   اإلحتفالية الثانية  بــ

 " " يوم املرأة العاملي
 األستاذة الدكتورة. زينب معوض الباهي

 مارس 14 12
  ورشة عمل بعنوان

 " إيدي تتكلم " 
 أ. كرم العجماوي 

 مارس  15 14
 مهرجان الحرف اليدوية 

 " الحلي النحاس "
 الفنانة. هاجر حمدي

 مارس 26 15
 مهرجان الحرف اليدوية 

 مية " " تلوين الزخارف اإلسال 
 األستاذ. شوقي إسماعيل

 مارس 27 16
 ورشة عمل بعنوان

 للمكفوفين " التدريس طرق  " مهارات 
ليف

ُ
 الدكتورة. هبة خ

 الفنانة. هبة أنور  مهرجان الحرف اليدوية  إبريل  2 17
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 " املوزاييك "

 املحاضر  بعنوان ورشة عمل التاريخ م

 إبريل 18 18
  ورشة عمل بعنوان

 ة بورق األلومونيوم "" أشغال فني
 الفنانة. إيمان محمد إبراهيم الجوهري 

 إبريل 19 19
 ورشة عمل بعنوان

 " تعالو نتعلم صحافة " 
 املراسل الصحفي أ.خالد حسين محمود      

 مايو 24 20
 ورشة عمل بعنوان

 " أشغال فنية بالورق وقماش الخيامية لعمل زينة رمضان "

 األستاذ. أحمد حسن أحمد

 انة. إيمان محمد إبراهيم الجوهري الفن

 يوليو 2 21
 مسابقات حول رواية :  3اإلعالن عن 

 يحيى حقي الكبيرللكاتب " سارق الكحل "   

 األولى : كتابة مقال   الثانية : الرسم    

 الثالثة : التصوير الفوتوغرافي

 يوليو 16 22
 ورشة عمل بعنوان

 " وضعاف السمع الصم يدوية بأيدي فنية وأشغال" أعمال 
 الفنانة. إيمان محمد إبراهيم الجوهري 

 سبتمبر 27 23
 ورشة عمل بعنوان

 "  مهارات العرض والتقديم" 
دربة. هبة مجدي غريب عبد الفتاح

ُ
 امل
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 إجنازات أخرى                               

  6600م حواىل 1/9/2017م ، حىت 1/8/2016بلغ حجم املعامالت الىت أجنزت ىف الفترة من  -
إىل  معاملة تقريبًا ) ما بني مذكرات وقرارات ومكاتبووات وخطابات وإخطوارات ... إخل ،

، ميكن تقدير حجم ما مت عرضه على السيد أ.د./ رئيس اجلامعة جهات داخول وخارج اجلامعة 
 معاملة تقريبًا. 3300

 حمتويات أو مواضيع املذكرات م
 . 115عدد ارات والتماسات املوافقة على جتديد إعارات وقطع إعارات مذكرات إعارات وجتديد إع 1
 .51عدد مذكرات مد أجازات وقرارات أجازات دراسية ومنح شخصية للحصول على درجات  2
 للجامعات.مذكرات برامج تنفيذية مع دول عربية وأجنبية ومكاتبات ومذكرات اجمللس األعلى  3
 .35عدد ل أو اعتماده أو اإلعفاء منه سواء احمللى أو الدوىل مذكرات استرداد رسوم التويف 4
 .3بالتنسيق مع إدارة البعثات بوزارة التعليم العاىل عدد   املهمات العلميةمذكرات تنفيذ  5
والدورات  ورش العملوفقًا للضوابط الىت وضعها جملس اجلامعة وكذلك  مذكرات حضور املؤمترات الداخلية واخلارجية 6

 .147بالداخل واخلارج عدد  دريبيةالت
 بكليات اجلامعة .    97 عددالدكتوراه ،  234عدد املاجستري ،  895عدد  مذكرات منح الدرجات العلمية : الدبلوم  7
 مذكرات مكافآت اإلشراف واملناقشة وفحص اإلنتاج العلمى وجلان الترقية واالمتحان التأهيلى . 8
 . 185عدد لقيد والتسجيل ، ووقف وإلغاء القيد وتعديل النتائج واإلعفاء من املقررات مذكرات التماسات إعادة ا 9
 مذكرات املسامهة ىف طبع أو ىف إعداد الرسائل العلمية : املاجستري والدكتوراه للهيئة املعاونة .  10
 100والدكتوراه عدد  438  ودرجىت املاجستري عدد 3110ملرحلة الدبلوم  عدد  مذكرات اعتماد القيد والتسجيل  11
 األصلى للدارس ىف مرحلة البكالوريوس أو الليسانس.التسجيل ىف غري التخصص مذكرات  12
  سجلني بكليات اجلامعة أو خارجها.مذكرات استرداد الرسوم الدراسية للهيئة املعاونة والعاملني امل 13
 23عدد لشفوى والتصحيح النظرى والكنترول املميز وا 36 والكنترول36  عددمذكرات صرف مكافآت املالحظة  14
 100عدد صلني الدراسيني األول والثاىن مذكرات اعتماد النتائج العامة ، واعتماد تشكيل الكنتروالت ىف الف 15
 مني بالتدريس من خارج اجلامعة .مذكرات بدالت السفر واالنتقال واالنتدابات ومكافآت االنتدابات للقائ 16

 50 عدد رات متعلقة بقبول وقيد الطالب الوافدين ) مكاتبات الوزارة وشئون الوافدين والسفارات ... ( .مذك 17
 122عدد  مذكرات متنوعة ) املد االستثنائى واملد الوظيفى ومذكرات الرد على التماسات بعض الدارسني .......( 18
 45أللكتروىن للجامعة عدد   اعتماد اجلداول الدراسية ونشرها على املوقع ا مذكرات 19
 .800إمجايل املعامالت املالية للوو ا.د. رئيس اجلامعة و ا.د. نائب رئيس اجلامعة  عدد    20
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 أرقام واحصائيات هامة         

 أواًل: حساب البحوث 
 قرر املوافقةو م9/5/2017بتاريخ  الثامنةعقد جملس إدارة حساب البحوث جبامعة الفيوم جلسته 

 :علي
( مشروع حبثي مقدم من أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة بكليات اجلامعة 93متويل عدد ) أواًل:

-2016املختلفة واملتمشية مع توجهات الدولة للبحث العلمي وخطة اجلامعة االستراتيجية )
 (، وذلك بقيمة إمجالية تصل إىل2021-2016( وخطة البحث العلمي جلامعة الفيوم )2021
 ( مليون ومخسمائة ألف جنيه فقط.000,500,1حوايل )

صرف تكاليف قيام أعضاء اهليئة املعاونة بكليات اجلامعة املختلفة بأحباث رسائل املاجستري  ثانيًا:
عضوًا من أعضاء  37والدكتوراه )من شراء مواد ومستلزمات أحباث وحتاليل( وذلك لعدد 

 ( ألف جنيه.200صل إىل حوايل )اهليئة املعاونة، وذلك بقيمة إمجالية ت
  

 
عضاء الهيئة المعاونة من حساب البحوث بجامعة الفيوم

 
حصائي بعدد المستفيدين من ا  بيان ا 

بحاث الماجستير والدك توراه"
 
 م9/5/2017بتاريخ  تحت بند "دعم ا

 المستفيدين عدد الكلية م

 16 الزراعة 1

 1 الهندسة 2

 2 العلوم 3

 2 التربية النوعية 4

ثار 5
آ
 1 ال

 11 الطب 6

سنان 7
 
 4 طب ال

جمالي  37 ال 
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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

 

 زة جامعة الفيوم التقديريةجائ ▪

 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 ▪

 اجستير والدك توراهجائزة جامعة الفيوم للحاصلين على درجتى الم ▪
 

تية:
آ

 وتم استحداث الجوائز ال
 

 جائزة جامعة الفيوم التشجيعية فى: ▪

ليف العلمى والترجمة -
أ

 التا

 براءة الختراع -

 جائزة جامعة الفيوم للعاملين ▪
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  باحلاصلني على جائزة جامعة الفيوم التقديرية وجوائز جامعة الفيوم للتفوق فى القطاعات الثالثة بيان

 2016مني بعيد العلم التاسع املكر

 الوظيفة المكرمين اسم الجائزة

 رئيس جامعة الفيوم السابق ا.د./عبد احلميد عبد التواب صربي (جائزة جامعة الفيوم التقديرية )القطاع العملى
 واالستاذ املتفرغ بكلية الطب جبامعة الفيوم 

 جائزة جامعة الفيوم للتفوق فى

 التدريس ▪

 
 نمية البيئةخدمة المجتمع وت ▪

 
 الدكتور/ رانيا أمحد عبد العظيم

 االستاذ املساعد 
 بقسوم اهلندسة الكهربية بكلية اهلندسة

 لدكتور/ إسالم هاليل عبد العزيزا
 االستاذ املساعد

 بقسوم اهلندسة الصناعية بكلية اهلندسة 
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 بيان بأمساء السادة املكرمني

 يف الرتقى للدرجات العلمية األعلى احلاصلني جائزة جامعة الفيوم التشجيعية

أستاذ  /ستاذأالعلمي لوظيفة تقدير اللجنة العلمية الدائمة عند منحهم اللقب  ىأو أكثر ف %85درجة  ىعلاحلاصلني 

 2016 التاسع مساعد بعيد العلم 

 العام الكلية

ك ثر ف %85درجة  ىعل الحاصلين
 
و ا

 
 تقدير اللجنة العلمية الدائمة  ىا

 للقب العلمي لوظيفة عند منحهم ا
 
ستاذ مساعد /ستاذا

 
 ا

ساتذة 
 
ساتذة المساعدون ال

 
 ال

  2016 التربية

براهيم على حمد على ا 
 
 د.ا

براهيم يوسف  د.عبد هللا ا 

 2016 الزراعة
.د/ 

 
 د.وائل مراد محمد صميدة خالد عبد الرحمن يوسف البناا

.د/ 
 
 د.طايع على عبد المجيد على جمال محمدين حسانا

 2016 الخدمة الجتماعية

.د/ قوت القلوب محمد فريد
 
 ا

 

.د/ هناء محمد السيد عبد المجيد
 
 ا

سماعيل .د/ فاطمة عبد هللا ا 
 
 ا

.د/ مرفت السيد خطيري 
 
 ا

.د/ نادية عبد العزيز محمد
 
 ا

 2016 دار العلوم
 ا.د.وليد سعيد عيسي

 
 ا.د.محمود قرني محمد

س 2016 العلوم
 
 امة محمد محمد سرحانا.د.ا

 د.سماح ممدوح محمد فتحي

حمد
 
 د.وائل عبد الجيد ا

 2016 السياحة والفنادق

 ا.د.مرفت عبد الهادي عبد اللطيف
 

 

 ا.د.رباب عادل حسن صالح

ثار
آ
 ال

 

 

 د.محمد عبد الودود عبد العظيم

 د.محمد عبد هللا السيد يونس

.د/  2016 التربية النوعية
 
  مد مبروك الديبهشام محا

 2016 الطب

 ا.د.شريف صفوت جندي
حمد

 
حمد ناجي عبد الفتاح ا

 
 د.ا

 ا.د.ياسر عزت طه

 شريف رفعت عبد الفتاح
شرف طلعت يوسف

 
 د.ا

نور اسماعيل الهواري 
 
 منال ا

دريس  2016 الحاسبات والمعلومات براهيم ا  ميرة محمد ا 
 
 د.ا

داب
آ
  2016 ال

سماعيل رجب عثمان  د.ا 

 د.نجالء سعد محمد
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 إمجاىل عدد احلاصلني على جائزة جامعة الفيوم التشجيعية يف الرتقى للدرجات العلمية األعلى 

 6201عام 

 الكلية
ك ثر ف %85درجة  ىعل الحاصلين

 
و ا

 
 تقدير اللجنة العلمية الدائمة  ىا

 عند منحهم اللقب العلمي لوظيفة 
 
ستاذ مساعد /ستاذا

 
جمالى ا  ال 

ساتذة 
 
ساتذة المساعدون ال

 
 ال

 2 2 - التربية
 4 2 2 الزراعة

 5 - 5 الخدمة الجتماعية
 2 - 2 دار العلوم
 3 2 1 العلوم
ثار

آ
 2 2 - ال

 2 - 2 السياحة والفنادق
 1 - 1 التربية النوعية

 6 2 4 الطب
 1 1 - الحاسبات والمعلومات

داب
آ
 2 2 - ال

جمالى  30 13 17 ال 
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 بأمساء السادة املكرمني بيان

 2016 بعيد العلم التاسعاحلاصلني على جائزة جامعة الفيوم التشجيعية يف التأليف العلمى 

 :)القطاع األدبي(اواًل: 

 الدرجة األكادميية القسم الكلية االسم م

 أستاذ مساعد اللغة االجنليزية اآلداب د. جنالء سعد حممد حسن 1

 مدرس الصحة النفسية التربية فد. سيد جارحي السيد يوس 2

3 
 مدرس الدراسات السياحية السياحة والفنادق د. سايل شريف حممد فاضل خليل

 أستاذ مساعد اإلرشاد السياحي السياحة والفنادق د. أسامة السيد عبد النيب

 أستاذ مساعد الدراسات السياحية السياحة والفنادق د. فاروق عبد النيب حسانني عطا اهلل 4

 
 :(العملى)القطاع ثانيًا: 

 الدرجة األكادميية القسم الكلية االسم م

 أستاذ مساعد ترميم األثار اآلثار د. حممد معتمد جماهد شعبان 1

 أستاذ ترميم األثار اآلثار أ.د. حممد كمال خالف 2
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 جائزة جامعة الفيوم للحاصلني على درجتى املاجستري والدكتوراه

 

 

 )املاجستري والدكتوراه( ىدرجت ىبأعداد أعضاء اهليئة املعاونة احلاصلني علبيان 

 جنبيةأأو مصرية  أخرىمن أي جامعة أو سواء من جامعة الفيوم، 

 2016التاسع املكرمني بعيد العلم 

 

 الكلية

عضاء الهيئة المعاونة الحاصلين على 
 
عدد ا

عضاء الهيئة المعاونة الحاصلين على الماجستير
 
 الدك توراه عدد ا

جمالى  ال 
من جامعة 

 الفيوم
من جامعة 

خرى مصري
 
 ة ا

من جامعة 
جنبية

 
 ا

من جامعة 
 الفيوم

من جامعة 
خرى مصري

 
 ة ا

من جامعة 
جنبية

 
 ا

 10 - - 7 - - 3 التربية

 15 - - 6 - - 9 الزراعة

 10 2 1 3 - - 4 الهندسة

الخدمة 
 الجتماعية

4 - - 1 - - 5 

 3 - - - - - 3 دار العلوم

 8 - - 5 - - 3 العلوم

السياحة 
 والفنادق

4 - - 3 - - 7 

التربية 
 النوعية

- 1 - - 4 - 5 

ثار
آ
 5 - 3 1 - - 1 ال

 40 - 7 12 - 3 18 الطب

داب
آ
 11 - 1 - - 1 9 ال

الحاسبات 
 6 1 - - - 5 - والمعلومات

 11 - 7 - - 4 - التمريض

رياض 
طفال

 
 ال

- - - 1 2 - 3 

 139 3 25 39 - 14 58 المجموع 
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 ة جامعة الفيوم  أعداد احلاصلني على جائز

 املاجستري والدكتوراه من جامعة الفيوم ىالطالب الوافدين احلاصلني عل من بني

 2016 التاسعبعيد العلم 

 

 ىعدد الطالب الوافدين الحاصلين عل العام الكلية
 درجة الماجستير من جامعة الفيوم

 ىاصلين علعدد الطالب الوافدين الح
 درجة الدك توراه من جامعة الفيوم

داب
آ
 1 - 2016 ال
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 جائزة التميز يف النشر العلمى الدوىل

 

 املختلفة اجلامعة بكليات دوليا املنشورة أعداداألحباث

 2016 التاسعالتى مت تكرميها بعيد العلم 

 إمجاىل عدد األحباث الكلية
 12 التربية
 47 الزراعة

 39 سةالهند
 2 التربية النوعية

 9 السياحة والفنادق
 122 العلوم

ثار
آ

 24 ال
 40 الطب

داب
آ

 6 ال
 18 الحاسبات والمعلومات

 8 التمريض
سنان

أ
 1 طب ال

 6 الصيدلة
جمالى  *324 ال 

 

 

 

 

 

 

بحاث مشتركة بين الكليات 10يوجد * 
أ

 .ا
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عداد الحاصلين على جائزة النشر الدولى 
 
 معةبكليات الجاا

 2016 التاسعبعيد العلم 
 

 أعداد املكرمني الكلية
 6 التربية
 44 الزراعة

 35 الهندسة
 3 التربية النوعية

 6 السياحة والفنادق
 67 العلوم

ثار
آ

 12 ال
 55 الطب

داب
آ

 4 ال
 7 الحاسبات والمعلومات

 5 التمريض
سنان

أ
 1 طب ال

 1 الصيدلة
جمالى  246 ال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

 جائزة جامعة الفيوم للعاملني املكرمني احلاصلني على  السادة

 2016 التاسعبعيد العلم 

 

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

 :كالتالى

ن يرا .1
أ

عى مدة جائزة التميز اإلدارى بحيث ل تقل الدرجة الوظيفية للمرشح عن مدير عام على ا

 .الخدمة والفاعلية فى العمل

 إلى:تم منح الجائزة 
براهيم مصطفي على السيد /لسيدا  الموازنة والحساباتمدير عام   ا 

 

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

 درجة الدك توراه( حاصلين على 4عدد )

 ( حاصلين على درجة الماجستير9عدد )

 الموظف المثالى والعامل المثالي: جائزة   .3

سماء اسم الجائزة
 
 الفائزين بالجائزة ا

 المثالي الموظف

 مناصفة

 بإدارة الصناديق اخلاصة                      محدي صابر على ا.

 بكلية السياحة والفنادق        االنسة/ مروة مصطفي القاضي 

 المثالي العامل
 مناصفة

 حممد عنتر إبراهيم /ومحاملر
 نائب رئيس اجلامعة لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئةاالستاذ الدكتور/ مبكتب  

 باإلدارة العامة لشئون التعليم والطالب           السيدة/ صبا  رشاد حممد
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 2016املتميزون من أبناء جامعة الفيوم املكرمون بعيد العلم التاسع 

 اإلجناز القائم به الوظيفة االسم

 حممد حلمى خفاجى د/
كيل كلية احلاسبات القائم بعمل و

 واملعلومات للدراسات العليا والبحوث

 اجلائزة الدولية ادته على حصل سي
 للتميز يف البحث العلمي واملقدمة من  

Venus International Foundation 
 ( ISO 9001)يف اهلند احلاصلة علي 

 د.حممود عبد السالم أمحد
 صاد الزراعي بقسم االقتمدرس 

 بكلية الزراعة

جائزة أفضل رسالة دكتووراه  علىسيادته حصل 
على مستوي اجلمهورية يف ختصوص االقتصواد 
الزراعي وقد مت تكرميه يف املؤمتر الرابع والعشرون 

 لالقتصاديني الزراعيني.

 أمحد فاروق السيد عثمان /د
احلاصل على درجة الدكتوراه من كلية 

 ماآلداب جبامعة الفيو

جائزة أفضل رسالة علمية  علىسيادته حصل 
م واليت مينحها االحتاد 2016)دكتوراه( لعام 

العريب للمكتبات واملعلومات وقد مت تكرمي سيادته 
لآلحتاد والذي عقد خالل الفترة من  27يف املؤمتر 

 م.  2016نوفمرب  14-16
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 العالقات الثقافية  :ثالثًا
حصاىئ يوضح )البعثات جازات الدراسية( -المنح -لمهمات العلميةا -بيان ا   ال 

 2016/2017العام الجامعى
لي  1/8/2016بداية من   م1/9/2017ا 

 الكلية
جازات  بعثات ا 

 دراسية
 منح

المهمات  المؤتمرات
 العلمية

عارات  ال 

 خارجية داخلية خارجية داخلية خارجية مشترك داخلية

 25 1 2 20 7 7 9 2 8 - العلوم
 4 - - 2 - - - - 3 - التربية
ثار

آ
 3 1 1 13 2 - - - - - ال

 7 1 4 14 9 4 16 - 3 - الزراعة
 11 - - - - - - - - - الخدمة الجتماعية
 8 - 1 - 3 1 1 - - - التربية النوعية
طفال

 
 - - - 1 1 - - - - - رياض ال

 6 1 1 4 4 2 - - 7 - السياحة والفنادق
 11 7 2 12 3 3 - - - - الهندسة
 6 - - 2 - - - - - - دار العلوم
 10 - 2 29 2 - - - - - الطب
داب

آ
 8 - 1 2 - - - - - - ال

الحاسبات 
 والمعلومات

- - - - 1 - 4 1 1 2 
 2 - - 4 - - - - - - التمريض

معهد البحوث والدراسات 
 - - - 1 - - 1 - - - الستراتيجية لدول حوض النيل

سنان
 
 __ __ __ 7 __ __ - __ __ - طب ال

 __ __ __ 1 __ __ - __ __ - الصيدلي          ة
جمالى  103 12 15 116 31 18 33 4 21 - ال 
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 :الدارسات العليا :رابعًا
 بيان بانجازات الدراسات العليا

 بكليات جامعة الفيوم  1/9/2017و حتى  1/8/2016في الفترة من  

 برامج الدراسات العليا
 الدكتوراه متهيدي الدكتوراه املاجستري املاجستري متهيدي الدبلوم 

 وافد مصري وافد مصري وافد مصري وافد مصري وافد مصري

 2 78  20 6 432  209 2 3108 القيد

 1 107   3 325     التسجيل

  15    46     املد األول

  2    87     املد الثاين

  7    11     املد الثالث )استثنائي(

  16    26    4 الوقف

  21    55     تعديل األشراف

تغري موضوع حبث 
  2    4     )جوهري(

 تغيري موضوع حبث
  8    23     )غري جوهري( 

 شطب القيد
 شطب التسجيل 2 11  2  42  24  76

تشكيل جلنة احلكم 
 واملناقشة

    178    59  

 1 97    234   8 4929 املنح

 

 

 



52 

 

ن بعدد الوافدين المقيدين والمسجلين بالدراسات العليا وعدد الخريجين الوافدين  بيا
 بكليات جامعة الفيومم 1/9/2017م و حتى 1/8/2016ن في الفترة م

 الكلية م
 اخلرجيني املقيدين واملسجلني

 دكتوراه ماجستري دكتوراه ماجستري دبلوم

 1  1 1  التربية 1

      الزراعة 2

 1  2   ة االجتماعيةاخلدم 3

  1 7 16 3 دار العلوم 4

      اهلندسة  5

   4   السياحة والفنادق 6

    1  العلوم 7

      التربية للطفولة املبكرة 8

 1     اآلثار 9

      معهد حوض النيل 10

      احلاسبات واملعلومات 12

   1   الطب 13

      التربية النوعية 14

 1  1 1  اآلداب 15

 4 1 16 19 3 اإلمجايل
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 بيان بانجازات الدراسات العليا
 م1/9/2017م و حتى 1/8/2016في الفترة من  

 كلية:الطب

 برامج الدراسات العليا
 الدكتوراه املاجستري الدبلوم 

 وافد مصري وافد مصري وافد مصري
  25  62   القيد

 1 11  52   التسجيل

    3   املد األول

    61   الثاين املد

    1   املد الثالث )استثنائي(

  1     الوقف

  2  2   تعديل األشراف

  1  1   تغري موضوع حبث )جوهري(

 تغيري موضوع حبث
  1  5   )غري جوهري( 

 شطب القيد
  4  5  

 شطب التسجيل

  16  68   تشكيل جلنة احلكم واملناقشة

  30  31   املنح
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 انجازات الدراسات العليابيان ب
 م1/9/2017م و حتى 1/8/2016في الفترة من  

 كلية:العلوم

 برامج الدراسات العليا
 الدكتوراه املاجستري الدبلوم 

 وافد مصري وافد مصري وافد مصري

    2  51 القيد

  8 1 18   التسجيل

  1  2   املد األول

    1   املد الثاين

  1     ي(املد الثالث )استثنائ

    2   الوقف

  4  3   تعديل األشراف

  1     تغري موضوع حبث )جوهري(

 تغيري موضوع حبث
  2     )غري جوهري( 

 شطب القيد
1  1  1  

 شطب التسجيل

  5  3   تشكيل جلنة احلكم واملناقشة

  15  16  58 املنح

  4     إيقاف قيد
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 ليابيان بانجازات الدراسات الع
 م1/9/2017م و حتى 1/8/2016في الفترة من  

 البحوث والدراسات الستراتيجية لدول حوض النيل معهد

 برامج الدراسات العليا
 الدكتوراه املاجستري الدبلوم 

 وافد مصري وافد مصري وافد مصري

      45 القيد

       التسجيل

       املد األول

       املد الثاين

       ث )استثنائي(املد الثال

       الوقف

       تعديل األشراف

       تغري موضوع حبث )جوهري(

 تغيري موضوع حبث
       )غري جوهري( 

 شطب القيد
      

 شطب التسجيل

       تشكيل جلنة احلكم واملناقشة

      25 املنح
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 بيان بانجازات الدراسات العليا
 م1/9/2017م و حتى 1/8/2016في الفترة من  

 كلية:حاسبات ومعلومات

 برامج الدراسات العليا
 الدكتوراه املاجستري الدبلوم 

 وافد مصري وافد مصري وافد مصري

      5 القيد

       التسجيل

       املد األول

       املد الثاين

       املد الثالث )استثنائي(

       الوقف

       تعديل األشراف

       تغري موضوع حبث )جوهري(

 تغيري موضوع حبث
       )غري جوهري( 

 شطب القيد
      

 شطب التسجيل

       تشكيل جلنة احلكم واملناقشة

      3 املنح

       إيقاف قيد
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 بيان بانجازات الدراسات العليا
 م1/9/2017م و حتى 1/8/2016في الفترة من  

 كلية:العلوم

 ج الدراسات العليابرام
 الدكتوراه املاجستري الدبلوم 

 وافد مصري وافد مصري وافد مصري

    2  51 القيد

  8 1 18   التسجيل

  1  2   املد األول

    1   املد الثاين

  1     املد الثالث )استثنائي(

    2   الوقف

  4  3   تعديل األشراف

  1     تغري موضوع حبث )جوهري(

 غيري موضوع حبثت
  2     )غري جوهري( 

 شطب القيد
1  1  1  

 شطب التسجيل

  5  3   تشكيل جلنة احلكم واملناقشة

  15  16  58 املنح

  4     إيقاف قيد
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 بيان بانجازات الدراسات العليا
 م1/9/2017م و حتى 1/8/2016في الفترة من  

 كلية:الزراعة

 برامج الدراسات العليا
 الدكتوراه املاجستري الدبلوم 

 وافد مصري وافد مصري وافد مصري

       القيد

  9  18   التسجيل

  1  1   املد األول

    5   املد الثاين

       املد الثالث )استثنائي(

  6  1   الوقف

  7  2   تعديل األشراف

    1   تغري موضوع حبث )جوهري(

 تغيري موضوع حبث
    1   هري()غري جو 

 شطب القيد
  9  1  

 شطب التسجيل

  9  17   تشكيل جلنة احلكم واملناقشة

  17  22   املنح

       إيقاف قيد
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 بيان بانجازات الدراسات العليا
 م1/9/2017م و حتى 1/8/2016في الفترة من  

 كلية:الهندسة

 برامج الدراسات العليا
 اهالدكتور املاجستري الدبلوم 

 وافد مصري وافد مصري وافد مصري

  14  192  27 القيد

  11  54   التسجيل

    12   املد األول

    9   املد الثاين

       املد الثالث )استثنائي(

  1  8   الوقف

  4  5   تعديل األشراف

    1   تغري موضوع حبث )جوهري(

 تغيري موضوع حبث
    4   )غري جوهري( 

 لقيدشطب ا
58  5  2  

 شطب التسجيل

  1  26   تشكيل جلنة احلكم واملناقشة

    51  8 املنح

       إيقاف قيد
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 بيان بانجازات الدراسات العليا
 م1/9/2017م و حتى 1/8/2016في الفترة من  

 كلية:التربية والطفولة المبكرة

 برامج الدراسات العليا
 اهالدكتور املاجستري الدبلوم 

 وافد مصري وافد مصري وافد مصري

      80 القيد

      14 التسجيل

       املد األول

       املد الثاين

       املد الثالث )استثنائي(

       الوقف

       تعديل األشراف

       تغري موضوع حبث )جوهري(

 تغيري موضوع حبث
       )غري جوهري( 

 شطب القيد
      

 التسجيلشطب 

       تشكيل جلنة احلكم واملناقشة

      53 املنح

       إيقاف قيد
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 بيان بانجازات الدراسات العليا
 م1/9/2017م و حتى 1/8/2016في الفترة من  

 كلية:سياحة وفنادق

 برامج الدراسات العليا
 الدكتوراه املاجستري الدبلوم 

 وافد مصري وافد مصري وافد مصري

 2     9 القيد

  8  26   التسجيل

  2  6   املد األول

    3   املد الثاين

    1   املد الثالث )استثنائي(

    5   الوقف

  1  12   تعديل األشراف

    1   تغري موضوع حبث )جوهري(

 تغيري موضوع حبث
  1  2   )غري جوهري( 

 شطب القيد
  1    

 شطب التسجيل

  8  21   نة احلكم واملناقشةتشكيل جل

  8  13  5 املنح

       إيقاف قيد

 



62 

 

 بيان بانجازات الدراسات العليا
 م1/9/2017م و حتى 1/8/2016في الفترة من  

 كلية:التربية النوعية

 برامج الدراسات العليا
 الدكتوراه املاجستري الدبلوم 

 وافد مصري وافد مصري وافد مصري

  1  6   القيد

    8   التسجيل

       املد األول

       املد الثاين

       املد الثالث )استثنائي(

       الوقف

       تعديل األشراف

       تغري موضوع حبث )جوهري(

 تغيري موضوع حبث
       )غري جوهري( 

 شطب القيد
      

 شطب التسجيل

       تشكيل جلنة احلكم واملناقشة

       نحامل

       إيقاف قيد

 



63 

 

 بيان بانجازات الدراسات العليا
 م1/9/2017م و حتى 1/8/2016في الفترة من  

 كلية:الخدمة الجتماعية

 برامج الدراسات العليا
 الدكتوراه املاجستري الدبلوم 

 وافد مصري وافد مصري وافد مصري

  35  57   القيد

  21  20   التسجيل

  3  5   املد األول

  1  2   املد الثاين

  1  2   املد الثالث )استثنائي(

       الوقف

  3  6   تعديل األشراف

       تغري موضوع حبث )جوهري(

 تغيري موضوع حبث
  2  3   )غري جوهري( 

 شطب القيد
  35    

 شطب التسجيل

  5  10   تشكيل جلنة احلكم واملناقشة

  8  28   املنح

  2  5   عادة قيدإ

 



64 

 

 بيان بانجازات الدراسات العليا
 م1/9/2017م و حتى 1/8/2016في الفترة من  

داب
آ
 كلية:ال

 برامج الدراسات العليا
 الدكتوراه املاجستري الدبلوم 

 وافد مصري وافد مصري وافد مصري

    112  41 القيد

  20  42   التسجيل

  4  5   املد األول

       املد الثاين

       املد الثالث )استثنائي(

    4   الوقف

  3  15   تعديل األشراف

       تغري موضوع حبث )جوهري(

 تغيري موضوع حبث
    2   )غري جوهري( 

 شطب القيد
  3    

 شطب التسجيل

  8  15   تشكيل جلنة احلكم واملناقشة

  6 1 27  28 املنح

       إيقاف قيد

 

 



65 

 

 ان بانجازات الدراسات العليابي
 م1/9/2017م و حتى 1/8/2016في الفترة من  

 كلية:التربية

 برامج الدراسات العليا
 الدكتوراه متهيدي الدكتوراه املاجستري متهيدي املاجستري الدبلوم 

 وافد مصري وافد مصري وافد مصري وافد مصري وافد مصري

    20    178  2835 القيد

 1 12   1 53     التسجيل

  2    8     املد األول

  1    6     املد الثاين

      4     املد الثالث )استثنائي(

  1    1    4 الوقف

  4    7     تعديل األشراف

تغري موضوع حبث 
           )جوهري(

 تغيري موضوع حبث
           )غري جوهري( 

 شطب القيد
13  24  3    2 3 

 جيلشطب التس

تشكيل جلنة احلكم 
 1 2    21     واملناقشة

 1 11    27    4798 املنح

 



66 

 

 بيان بانجازات الدراسات العليا
 م1/9/2017م و حتى 1/8/2016في الفترة من  

 كلية:
آ
 ثارال

 برامج الدراسات العليا
 الدكتوراه متهيدي الدكتوراه املاجستري متهيدي املاجستري الدبلوم 

 وافد مصري وافد مصري وافد مصري وافد مصري وافد صريم

        31  15 القيد

  3    12     التسجيل

           املد األول

           املد الثاين

           املد الثالث )استثنائي(

      1     الوقف

      6     تعديل األشراف

تغري موضوع حبث 
           )جوهري(

 موضوع حبثتغيري 
  1    5     )غري جوهري( 

 شطب القيد
    3      

 شطب التسجيل

تشكيل جلنة احلكم 
  2    7     واملناقشة

 1 2    13    4 املنح

 



67 

 

 بيان بانجازات الدراسات العليا
 م1/9/2017م و حتى 1/8/2016في الفترة من  

 كلية:دار العلوم

 برامج الدراسات العليا
 الدكتوراه املاجستري لدبلوما 

 وافد مصري وافد مصري وافد مصري

 1 8 6 48 3 7 القيد

  9 1 39   التسجيل

  2  26   املد األول

    1   املد الثاين

    1   املد الثالث )استثنائي(

       الوقف

  1  15   تعديل األشراف

       تغري موضوع حبث )جوهري(

 تغيري موضوع حبث
  1  1   غري جوهري() 

 شطب القيد
4  53  1  

 شطب التسجيل

  3  31   تشكيل جلنة احلكم واملناقشة

  2 1 32 8 2 املنح

 

 

 


