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 انجسء انرابع

انجسء انرابع 
َحٕ جبيعت بحثيت 

.  رٛعٙبد اٌغبِؼخ ٔؾٛ اٌزؾٛي اٌٝ عبِؼخ ثؾضيخ 4.1

. 2013/2014 سعبئً اٌّبعغزيش ٚاٌذوزٛساٖ في اٌؼبَ األوبديّي 4.2

.  رشغيغ ٚرؾفيض اٌجبؽضيٓ ٚالبِخ ػيذ اٌؼٍُ 4.3

.  أداء ِىزت االرظبالد اٌذٌٚيخ ٚاٌزؼبْٚ اٌخبسعي4.4

 . رٛعٗ وٍيخ اٌؼٍَٛ اٌّزمذِخ ٔؾٛ رمذيُ ثشاِظ ِزّيضح ٌخذِخ رخظظبد ثؾضيخ ثيئيخ 4.5

 . عبِؼخ ثٕٝ عٛيف رغجك عبِؼخ لطش في اٌزظٕيف اٌجؾضٝ اٌذٌٚٝ 4.6
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 انجسء انرابع

 تٕجٓبث انجبيعت َحٕ انتحٕل إنٗ جبيعت بحثيت  4.1

. ٘ب ػٍٝ إٌبؽيخ اٌزؼٍيّيخ فمؾ سرجٕٝ اداسح اٌغبِؼخ ِٓ ػٓ ػذح رٛعٙبد اٌزؾٛي ٔؾٛ عبِؼخ ثؾضيخ ثذالُ ِٓ الزظبد

 عناصر الإسجراثيجية البحثية  4.1.1

: يٛػؼ اٌشىً اٌزبٌي ػٕبطش اإلعزشاريغيخ اٌجؾضيخ ٌغبِؼخ ثٕٝ عٛيف 

 

 

 

 

 

 

 

 

:- ٚفيّب يٍٝ رٕبٚي ٌزٍه اٌؼٕبطش ٚاٌخطٛاد اٌزٝ رُ ارخبر٘ب ٌزفؼيً رٍه اٌؼٕبطش 

ًا  :  خامخ

عنخصر ال طة 

 األمتراتيجية 

ًا  أابخد : راابخ

 ال طة الاحثية
آليخت التحول : ثخلثخ

 الى جخابة احثية 

 الرؤية: أوالًا 

ًا   الرمخلة: ثخنيخ

األعزشاريغيخ 

 اٌجؾضيخ

 عناصر الأسجراثيجية البحثية لجامعة بنى سىيف
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 انجسء انرابع

 سإيخ لطبع اٌجؾٛس ٚاٌذساعبد اٌؼٍيب  -1

: يزجٕٝ لطبع اٌجؾٛس اٌشإيخ اٌزبٌيخ 

"  ٚرؾفيض اٌجبؽضيٓ ٔؾٛ خذِخ اٌّغزّغ ػزّذ ػٍٝ رشغيغٔؾٛ عبِؼخ ثؾضيخ رمذَ اثؾبس ِجزىشح ٚد" 

:- ٕ٘بن اػزجبساد ػذيذح ِٓ اعً رٛعيٗ عبِؼخ ثٕٝ عٛيف ٔؾٛ اٌجؾش اٌؼٍّٝ ٚإٌٙٛع ثٗ ٌؼً اثشص٘ب ِب يٍٝ 

  اٌزؾٛي ٔؾٛ اٌجؾٛس اٌجيئيخ ِزؼذدح اٌزخظظبد ٚاٌزٝ رؼزّذ ػٍٝ دِظ ٚخٍؾ دٚائش اٌّؼبسف اٌّزىبٍِخ في رطجيمبد

اٌظٕبػخ اٌؼٍّيخ ِغ اػؼبء االٌٚٛيخ ٌألثؾبس اٌجيئيخ ٚاٌّزىبٍِخ اٌزخظظبد ٚدػّٙب ٚرّٛيٍٙب ٚثزي اٌغٙٛد ٌزغٛيمٙب 

 .ػٍّيبً 

  ُِغ ػذَ اإلػزّبد فمؾ ػٍٝ ِب رمذِٗ اٌذٌٚخ ٚأّب اٌجؾش ػٓ – ٚػغ ِٛاصٔخ ثؾضيخ ِٕفظٍخ ػٓ ِٛاصٔخ اٌزؼٍي

 .  ٚإٌّؼ ِٓ اٌّئعغبد اٌّؾٍيخ ٚاإللٍيّيخ ٚاٌذٌٚيخ ٜاٌجؾشف ِظبدس رّٛيً غيش رمٍيذيخ وبٌٛق

  ًاٌزٛعٗ ٔؾٛ اعشاء اٌجؾٛس اٌزطجيميخ اٌزٝ رؼبٌظ لؼبيب اٌجٍذ ػِّٛبً ٚاٌزّٕيخ خظٛطب. 

  سفغ ٚرّٕيخ لذساد اٌجبؽضيٓ ثظفخ خبطخ ِٓ اٌشجبة ٚرشغيغ ٚرؾفيض ٘ئالء اٌجبؽضييٓ ٔؾٛ األثزىبس ٚاألثذاع. 

 اٌزؤصيش اٌمٜٛ  ِؼبًِ رشغيغ اٌجبؽضيٓ ػٍٝ إٌشش اٌذٌٚٝ في اٌّغالد اٌؼبٌّيخ راد. 
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  ٛأشبء لٛاػذ ثيبٔبد ٌٍجؾش اٌؼٍّٝ في اٌغبِؼخ ٚرؾفيض اٌجبؽضيٓ ػٍٝ ِغزٜٛ األلغبَ اٌّخزٍفخ ثىٍيبد اٌغبِؼخ ٔؾ

 .رؾذيضٙب راريبً 

  رطٛيش ِٕظِٛخ اٌزؼبْٚ اٌجؾضٝ ثيٓ اٌغبِؼخ ٚاٌّئعغبد اٌّغزّؼيخ ػٓ ؽشيك: 

  رمٛيخ ٚرؼضيض آٌيبد اٌشثؾ ثيٓ اٌغبِؼخ  رضجذ خجشح ثؾضٝ ِغ اٌّغزّغ ٚاٌمطبػبد اٌزّٕٛيخ ثبٌجيئخ اٌّؾيطخ. 

  دػُ اٌّششٚػبد اٌجؾضيخ ٚسثطٙب ثبٌظٕبػخ ٚلطبع األػّبي ٚرّٛيٍٙب ِٓ ِظبدس راريخ ٚغيش رمٍيذيخ. 

  َرؼضيض األٌزضاَ ثآداة ٚاخالليبد اٌجؾش اٌؼٍّٝ ٚرمييُ ِٚزبثؼخ رٌه ػٍٝ ٔؾٛ ِزغك ِٚغزذا. 

  ِشاػبح أشبء ِغّغ ِشاوض اٌزّيض اٌجؾضٝ ٚرطجيمبرٗ في ِخزٍف اٌزخظظبد ٚدٚائش اٌّؼبسف اٌجيئيخ

 .ٚاٌّزىبٍِخ 

 سعبٌخ لطبع اٌجؾٛس ٚاٌذساعبد اٌؼٍيب  -2

ثّب يغُٙ في األسرمبء ثبٌّغزّغ .اإلسرمبء ثبٌؼٍّيخ اٌجؾضيخ ٚاٌزؼٍيّيخ ٚرٛعٙٙب ٔؾٛ ؽً اٌّشىالد اٌّغزّؼيخ " 

". اٌّؾٍٝ ٚاٌؼبٌّٝ 

 :آٌيبد اٌزؾٛي اٌٝ عبِؼخ ثؾضيخ  -3
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 انجسء انرابع

ٌٚزمذيّٙب . في ظً عؼٝ عبِؼخ ثٕٝ عٛيف اٌٝ اٌزؾٛي ِٓ عبِؼخ ٔبلٍخ ِٚطجمخ ٌٍّؼبسف اٌٝ عبِؼخ ِٕزغخ ٌٙب 

فمذ ارخزد عبِؼخ ثٕٝ عٛيف اٌشؼبس اٌزبٌٝ ٌيؼجش ػٓ ؽّٛؽبرٙب رٍه في خطزٙب . ٚاِغزخذاِٙب في وبفخ اٌّغبالد 

" .  ِغزّؼيخ اٌىزشٚٔيخ ٔؾٛ عبِؼخ ثؾضيخ " 2020-2014األعزشاريغيخ اٌّغزمجٍيخ 

 ثفعيل آليات الجطىر البحثى بالجامعة  4.1.2
:- رغؼٝ اٌغبِؼخ ٌزفؼيً آٌيبد اٌزطٛيش اٌجؾضٝ ِٓ خالي 

 

 

 

 

 

 

: ٚفيّب سطذ اٌزطٛس اٌجؾضٝ ثبٌغبِؼخ ِٓ خالي 

 

ال طة الاحثية  -1

 للجخابة

 

 الاوازنة الاحثية   -2

 

إنشخء صندوق  -3

 الوقف الاحثى

إنشخء اركز تطوير - 4

 الاحوث البلاية
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 .اٌخطخ اٌجؾضيخ ٌٍغبِؼخ  -1

 .اٌّٛاصٔخ اٌجؾضيخ  -2

 .أشبء طٕذٚق اٌٛلف اٌجؾضٝ -3

 .أشبء ِشوض رطٛيش اٌجؾٛس اٌؼٍّيخ  -4

 

 

 

 

 

 

 

 .اٌخطخ اٌجؾضيخ ٌٍغبِؼخ  -1

اؤممخت 

 تطوعية

اؤممخت 

 تطوعية

اؤممخت 

 تطوعية

 

اؤممخت 

 تطوعية

اؤممخت 

 تطوعية

اؤممخت 

اؤممخت  تطوعية

 تطوعية

اؤممخت 

 تطوعية

اؤممخت 

 تطوعية

اؤممخت 

 تطوعية

اصخدر 

ال طة 

 الاحثية
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لٝ رٍه اٌّشىالد درغؼٝ عبِؼخ ثٕٝ عٛيف إلػذاد خطخ ثؾضيخ ػٍّيخ ِٓ خالي أشبء ثٕه اٌّشىالد اٌجؾضيخ اٌزٜ يظ

: ِٓ خالي سطذ ؽجيؼخ اٌّشىالد اٌزٝ رٛاعٗ اٌّئعغبد اٌخّظ اٌزبٌيخ 

A.  (أٌخ ...... اٌؼذي – اٌظؾخ – اٌزشثيخ ٚاٌزؼٍيُ )ِئعغبد خذِيخ  

B.  (اٌغّؼيبد اٌخيشيخ اٌّغزّؼيخ )ِئعغبد رطٛػيخ. 

C.  (اٌششوبد اإلٔزبعيخ ثبٌّذيٕخ اٌظٕبػيخ ثجٕٝ عٛيف – اٌّظبٔغ )ِئعغبد أزبعيخ. 

D.  اٌظٕذٚق اإلعزّبػٝ ٌٍزّٕيخ – أوبديّيخ اٌجؾش اٌؼٍّٝ – اٌّغٍظ اٌمِٛٝ ٌألِِٛخ ٚاٌطفٌٛخ )ِئعغبد لِٛيخ –

 .(ٚصاسح اٌىٙشثبء ٚاٌطبلخ – ٘يئخ اٌّغزّؼبد اٌؼّشأيخ 

E.  (األلغبَ اٌؼٍّيخ ثىٍيبد اٌغبِؼخ اٌّخزٍفخ ٚؽجيؼخ اٌّشىالد اٌؼٍّيخ اٌجؾضيخ اٌزٝ رٛاعٙٙب )ألغبَ ػٍّيخ عبِؼيخ. 
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أِيٓ ٌطفٝ سئيظ عبِؼخ ثٕٝ عٛيف ثبٌجؾش اٌؼٍّٝ ٚرشغيغ اٌجبؽضيٓ ٚاصاٌخ وبفخ اٌؼمجبد اٌزٝ / د.في اؽبس ا٘زّبَ أ

ٚيف  طسئيظ عبِؼخ ثٕٝ أِيٓ ٌطفٝ/ د.ػمذ اٌيَٛ أ. رٛاعُٙٙ في ِؾبٌٚخ األعزفبدح ِٓ خجشاد ٘ئالء اٌؼٍّبء ٚاٌجبؽضيٓ 

عٛيف اٌزيٓ رُ  اسثؼيٓ ثبؽضب ٚثبؽضخ ِٓ  أػؼبء ٘يئخ اٌزذسيظ ِٓ ِخزٍف وٍيبد عبِؼخ ثٕٝ اعزّبػبً ِٛعؼبً ِغ اوضش ِٓ

ٔبئت سئيظ اٌغبِؼخ ٌشئْٛ  ؽشيف شٛلٝ/ د.اٌّغزٜٛ اٌغٌٛٝ وّب ؽؼش األعزّبع أ ٔشش اوضش ِٓ ثؾش ػٍّٝ ٌُٙ ػٍٝ

.  ٚػذدا ِٓ ػّذاء اٌىٍيبد ثبٌغبِؼخ ٚاٌجؾٛساٌذساعبد اٌؼٍيب 

عٛيف ٚ٘ٝ ػٍٝ   ثغبِؼخ ثٕٝٚاٌجبؽضيٓٚرؼّٓ األعزّبع ػذد ِٓ اٌمشاساد اٌزٝ ِٓ شؤٔٙب األسرمبء ثبٌجؾش اٌؼٍّٝ 

: إٌؾٛاالٌٝ 

 ٚؽذح ٌذػُ اثزىبس ٚثشاءاد األخزشاع ٚرؾًّ اٌغبِؼخ ٌىبفخ اٌشعَٛ أشبءسئيظ اٌغّؼخ رُ / د.ثٕبء ػٍٝ لشاس أ -

 . اٌغبِؼخ أثٕبءٚاٌزىبٌيف اٌخبطخ ثجشاءح اخزشاع ِٓ 

ػشٚسح ٚعٛد ِٛاد ٌٍجؾش اٌؼٍّٝ ثىً لغُ داخً وً وٍيبد اٌغبِؼخ ٚاٌزؤويذ ػٍٝ  سئيظ اٌغبِؼخ ػٍٝ/ د.رؤويذ أ -

 .ػشٚسح ػًّ ِششٚع ٌّٛاصٔخ اٌجؾش اٌؼٍّٝ ثؤْ رمَٛ وً وٍيخ ثٛػغ خطزٙب اٌجؾضيخ ٌزؾذيذ اٌّٛاصٔخ اٌّالئّخ ٌٙب 
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 انجسء انرابع

رؤويذا األعزبر اٌذوزٛس سئيظ اٌغبِؼخ ػٍٝ ػشٚسح اْ يمَٛ ػؼٛ ِٓ أػؼبء ٘يئخ اٌزذسيظ ثبإلششاف ػٍٝ اداسح  -

 . اِبَ أػؼبء ٘يئخ اٌزذسيظاٌؼمجبداٌؼاللبد اٌضمبفيخ ِٓ اعً اٌمؼبء ػٍٝ وبفخ اٌغٍجيبد اٌّٛعٛدح ٚرزٌيً 

ػشٚسح ػًّ ِضً ٘زٖ اٌٍمبءاد ثظفخ دٚسيخ داخً وً وٍيخ ِٓ وٍيبد عبِؼخ ثٕٝ  سئيظ اٌغبِؼخ ػٍٝ/ د.أوذ أ -

 . اٌيٗ ِٓ ٔزبئظ ٚأثؾبس رٛطٍٛاعٛيف ٌٍٛلٛف ػٍٝ ِشبوً اٌجبؽضيٓ ِٚؾبٌٚخ رزٌيً اٌؼمجبد أِبُِٙ ِٚزبثؼخ ٚرمييُ ِب 

في عّيغ اٌّشاوض اٌجؾضيخ ثىٍيبد اٌغبِؼخ ِٓ اعً  (فشيك اٌؼًّ)سئيظ اٌغبِؼخ ػٍٝ ػشٚسح رطجيك عيبعخ / د.أ اوذ -

 .اٌجؾش اٌؼٍّٝ داخً عبِؼخ ثٕٝ عٛيف ٌٛػؼٙب في ِمذِخ  اٌغبِؼبد اٌّظشيخ   ٚاٌزمذَ ثّغزٜٛاالسرمبءرؾميك 

اٌٝ ػشٚسح ٚعٛد ِؼًّ ِشوضٜ ػٍٝ ِغزٜٛ وً وٍيخ ِٓ اعً ِغبػذح اٌجبؽضيٓ ثبعشاء  أِيٓ ٌطفٝ/ د.أشبس أ -

  .أثؾبصُٙ
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-   
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اٌّٛاصٔخ اٌجؾضيخ   -2

يظؼت ػٍٝ أٜ ِئعغخ ػٍّيخ ِٚٓ ثيٕٙب اٌغبِؼخ ثطجيؼخ اٌؾبي األعزّشاس فٝ ٚرطٛيش ؽشوخ اٌجؾش اٌؼٍّٝ فيٙب ، 

ٚاٌزٝ رؼذ اٌٛظيفخ األُ٘ ٌٙب ، اال ارا رٛفش ٌذيٙب ِظذساً دائّبً ٌزّٛيً ػٍّيخ اٌجؾش اٌؼٍّٝ فيٙب ، ِٚٓ ٘زا إٌّطٍك فبْ 

اٌغبِؼخ رغؼٝ إلػذاد ِٛاصٔخ ثؾضيخ رزؼّٓ اٌّٛاسد ٚاٌّؼبسف اٌشئيغيخ ٌٍجؾش اٌؼٍّٝ ٌىٝ رمَٛ ثؤداء ِٙبِٙب اٌّؾٛسيخ 

ثفبػٍيخ ، ٚؽشٜ ثبٌزوش اْ ٘زا اإلعشاء يزطٍت دػٛح ٚصاسح اٌّبٌيخ إلػذاد ِٛاصٔخ ثؾضيخ ٌٍغبِؼبد ثغبٔت اٌّٛاصٔخ 

اٌزؼٍيّيخ ِٚٛاصٔخ اٌّغزشفيبد اٌغبِؼيخ ، ٌٚىٝ رزّىٓ اٌغبِؼخ ِٓ ػًّ رٌه الزشؽذ ِٛاصٔخ ثؾضيخ ٌزمذيّٙب اٌٝ اٌّغٍظ 

األػٍٝ ٌٍغبِؼبد ٌزؼّيّٙب ػٍٝ اٌغبِؼبد اٌّظشيخ ، ِٚٓ صُ رؼؼٙب ٚصاسح اٌّبٌيخ ػّٓ ِخظظبد صبثزخ ٌٍجؾش اٌؼٍّٝ 

: ٚرزؼّٓ ٘زٖ اٌّٛاصٔخ اٌجٕٛد اٌزبٌيخ 

A.  رّٛيً اٌجؾٛس. 

B.  ٌٝٚإٌشش اٌذ. 

C.  اٌّئرّشاد اٌذاخٍيخ ٚاٌخبسعيخ. 

D.  اٌذٚساد اٌزذسيجيخ ٚاٌؾٍمبد اٌؼٍّيخ. 
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E.  ؽظخ اٌغبِؼبد ِٓ اٌجؾٛس اٌزٕبفغيخ. 

F.  دػُ اٌّىزجبد اٌغبِؼيخ. 

G.  ٍُعٛائض ػيذ اٌؼ. 

H.  ٜاٌشعَٛ اٌذساعيخ ٌّؼبٚٔٝ أػؼبء ٘يئخ اٌزذسيظ اٌذاسعيٓ في اٌغبِؼبد األخش. 

I.  ٓاعزمطبة األعبرزح اٌضائشي. 

J.  ٝأشبء ِشاوض اٌزّيض اٌجؾض. 

K.  ٚاالػزّبدسعَٛ اٌغٛدح.  

ٚلذ شبسوذ عبِؼخ ثٕٝ عٛيف في اػذاد ِششٚع لبْٔٛ رٕظيُ اٌزؼٍيُ اٌؼبٌٝ في اٌغضء اٌخبص ثبٌذساعبد اٌؼٍيب ٚاٌجؾش 

 .اٌؼٍّٝ ٌٚؼً اثشص ِبرؼّٕٗ رٌه اٌغضء ٘ٛ الشاس ِٛاصٔخ خبطخ ٌٍجؾش اٌؼٍّٝ ثّششٚع اٌمبْٔٛ اٌّمزشػ 
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 َحٕ جبيعت بحثيت 
 

148 
  إَجبزاث ٔرؤٖ–جبيعت بُٗ سٕيف 

 انجسء انرابع

: أشبء طٕذٚق اٌٛلف اٌجؾضٝ  -3

رغؼٝ عبِؼخ ثٕٝ عٛيف اٌٝ اٌزؾٛي ِٓ عبِؼخ ٔبلٍخ ٌٍّؼبسف اٌٝ عبِؼخ ِٕزغخ ٌٍّؼبسف ، رغؼٝ ػٍٝ رٛظيفٙب 

. ٚاعزخذاِٙب في وبفخ اٌّغبالد ، ٚرٌه ٌّٛاعٙخ وبفخ اٌّشىالد اٌزٝ رٛاعٗ ِئعغبد اٌذٌٚخ ٚرؼٛق رؾميك أ٘ذافٙب 

: ٚيغزٍضَ رٌه األِش ػشٚسح رٛفش ِب يٍٝ 

o  اداسح عبِؼيخ ػٍيب ؽّٛؽخ ِٚشغؼخ ػٍٝ اسريبد ِغبالد اٌجؾش اٌؼٍّٝ ِٓ ثؾٛس أعبعيخ ٚرطجيميخ ٚأغبٔيخ ٚاعزّبػيخ.  

o  خطخ ثؾضيخ رزؼّٓ وبفخ اٌّشىالد اٌزٝ رٛاعٗ ِئعغبد اٌذٌٚخ. 

o  ِٓغّٛػخ ِٓ اٌجبؽضيٓ اٌّزّيضي. 

o  ِظبدس رّٛيً رٛفش ثشىً دائُ األِٛاي اٌالصِخ ٌٍميبَ ثبٌجؾٛس اٌؼٍّيخ. 

: ِٛاسد اٌٛلف اٌجؾضٝ

 .سيغ اٌٛلف اٌجؾضٝ ٚغالرٗ  -1

 .ػبئذ اٌٛدائغ إٌمذيخ ٚخالفٗ  -2

 .اٌٙجبد ٚاٌٛطبيب ٚاٌزجشػبد اٌزٝ يمجٍٙب ِغٍظ اٌغبِؼخ  -3

 .أيخ ؽظيٍخ أخشٜ ٌٕشبؽ اٌٛلف ٚاداسارٗ ٚاعزضّبسح ألِٛاي اٌٛلف  -4

ٚلذ لبِذ اٌغبِؼخ ثؼًّ ِئرّش ػٓ اٌٛلف اٌجؾضٝ ٚلذ رجشػذ عٙبد ٚأفشاد ػذيذح ٌظبٌؼ اٌٛلذ اٌجؾضٝ ثبٌغبِؼخ  
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 جريدة الجاهورية

 2014-3-7يوم الجابة الاوافق 
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 جريدة الاصرى اليوم  

 2014-3-11يوم الجابة الاوافق 
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: رُ أشبء اٌّشوض ٌزؾميك األ٘ذاف اٌزبٌيخ

 .رشغيغ اٌؼًّ اٌجؾضٝ اٌغّبػٝ ػٓ ؽشيك دػُ اٌفشق اٌجؾضيخ اٌّزّيضح  -1

 .اٌزٛعغ في اٌّششٚػبد اٌزٝ رزفك ِغ أٌٚٛيبد ٚصاسح اٌزؼٍيُ اٌؼبٌٝ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٝ  -2

 .رفؼيً دٚس اٌجؾش اٌؼٍّٝ ثبٌغبِؼخ في خذِخ اٌظٕبػخ ٚلطبػبد اإلٔزبط ٚاٌخذِبد ثبٌذٌٚخ  -3

 .رؾفيض اٌجبؽضيٓ ٚدػُ ٚرّٛيً اٌجؾٛس اٌّجزىشح اٌّمذِخ ُِٕٙ  -4

 .عزة ِظبدس رّٛيً خبسعيخ ٌذػُ اٌّششٚػبد اٌجؾضيخ  -5

 .ِٚؼبييش لجٌٛٙب  (طؾيخ ، أعبعيخ ، أغبٔيخ ٚاعزّبػيخ)رؾذيذ ِغبالد ِششٚػبد اٌجؾٛس اٌزطجيميخ  -6
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 مركز ثطىير البحىث العلمية ووحداثه الفرعية  4.1.3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

وحدة دعم وتاويل 

 الاشروعخت

 

وحدة دعم وتاويل 

 الاشروعخت

 

وحدة دعم وتاويل 

 الاشروعخت

 

وحدة دعم وتاويل 

 الاشروعخت

 

وحدة دعم وتاويل 

 الاشروعخت

 

وحدة دعم وتاويل 

 الاشروعخت

 

وحدة دعم وتاويل 

 الاشروعخت

وحدات اركز 

تطوير الاحوث 

 البلاية
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 ٚؽذح دػُ ٚرّٛيً اٌّششٚػبد  -1

  اٌٙذف اٌؼبَ ٌٍٛؽذح 

دػُ اٌجؾش اٌؼٍّٝ اٌزٜ يزفك ِغ أٌٚٛيبد ٚصاسح اٌزؼٍيُ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٝ ، ٚيزغك ِغ ؽً ِشىالد اٌّغزّغ ٚاٌجيئخ 

. اٌّؾيطخ 

  األ٘ذاف األعزشاريغيخ 

 .رشغيغ اٌؼًّ اٌجؾضٝ اٌغّبػٝ ػٓ ؽشيك دػُ اٌفشق اٌجؾضيخ اٌّزّيضح  -

 .اٌزٛعغ في اٌّششٚػبد اٌزٝ رزفك ِغ أٌٚٛيبد اٌجؾش اٌؼٍّٝ ٌٛصاسح اٌزؼٍيُ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٝ -

 .رفؼيً دٚس اٌجؾش اٌؼٍّٝ ثبٌغبِؼخ في خذِخ اٌظٕبػخ ٚلطبػبد اإلٔزبط ٚاٌخذِبد ثبٌذٌٚخ  -

 .رؾفيض اٌجبؽضيٓ ٚدػُ ٚرّٛيً اٌجؾٛس اٌّجزىشح اٌّمذِخ ُِٕٙ  -

 .عزة ِظبدس رّٛيً خبسعيخ ٌذػُ اٌّششٚػبد اٌجؾضيخ  -
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 ٚؽذح إٌشش اٌؼٍّٝ -2

ٌإلسرمبء ثبٌغبِؼخ ٌزؾزً ِىبٔخ ٚرشريت ِزمذَ ثيٓ اٌغبِؼبد اٌؼبٌّيخ الثذ ِٓ اٌزؾفيض ػٍٝ إٌشش اٌذٌٚٝ ٌألثؾبس في 

: اٌّغالد اٌؼبٌّيخ ، ٌزا رزّضً أ٘ذاف اٌٛؽذح فيّب يٍٝ 

: أْذاف انٕحذة 

 .الشاس عٛائض اٌغبِؼخ اٌزشغيؼيخ ٚاٌزمذيشيخ في وً ػبَ ٌزشغيغ ٚرؾفيض اٌجبؽضيٓ ػٍٝ إٌشش في ِغالد ػبٌّيخ  -1

 .اخزيبس أفؼً اٌجؾٛس إٌّشٛسح ثٕبءا ػٍٝ اٌّؼبًِ اٌزؤصيشٜ ٚرىشيُ ِئٌفيٙب في ػيذ اٌؼٍُ  -2

ػمذ دٚساد ٚٚسػ ػًّ ٌٍزٛػيخ ثىيفيخ وزبثخ األثؾبس اٌؼٍّيخ ٚويفيخ ػشع ٚرؾّيً األثؾبس ٚاٌّمبالد اٌؼٍّيخ  -3

 .ػٍٝ ِٛالغ اٌّغالد ػٍٝ اٌشجىخ األٌىزشٚٔيخ 

 .ِزبثؼخ ٚسطذ األثؾبس إٌّشٛسح ثشىً دٚسٜ في وً وٍيخ ٚػًّ اسشيف ٌٙب ػٍٝ ِٛلغ اٌغبِؼخ  -4

اػذاد ٔظبَ اٌىزشٚٔٝ ٚػًّ لٛاػذ ثيبٔبد ٌٍجؾٛس إٌّشٛسح ِغ روش اٌّؼبًِ اٌزؤصيشٜ ٌىً ثؾش أٚ ِمبٌخ ثؾضيخ  -5

 .ٚرؾذيش ثيبٔبرٗ ثشىً دٚسٜ
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أشبء ِغٍخ ػٍّيخ ٌٍغبِؼخ ِمغّخ اٌٝ أعضاء ٌٍزخظظبد اٌؼٍّيخ ِٚؾبٌٚخ ٔشش٘ب ٚاػزّبد٘ب في داس ٔشش  -6

ٚاٌذػٛح ٌّؾشسييٓ داخٍييٓ ٚخبسعييٓ ثبسصيٓ فٝ اٌزخظظبد اٌّخزٍفخ ٌإلششاف  (Elsevier)ِشِٛلخ ِضً اٌغفييش 

 .ٚالشاس أٌٚٛيبد إٌشش فيٙب 

دػُ سعبئً اٌّبعغزيش ٚاٌذوزٛساٖ ، ٚػًّ اسشيف ٌغّيغ اٌشعبئً اٌزٝ رُ اعبصرٙب ِٕٚؾٙب في وً اٌىٍيبد  -7

 .ٚٔشش٘ب ػٍٝ ِٛلغ اٌغبِؼخ 

اٌضاَ اٌطبٌت ِٚششفٝ وً سعبٌخ ِبعغزيش أٚ دوزٛساٖ ثٕشش ثؾش ٚاؽذ ػٍٝ األلً في ِغٍخ ػبٌّيخ راد ِؼبًِ  -8

 .رؤصيشٜ 

 .( Impact Factor and H.index)طشف ِىبفآد ِبٌيخ رزٕبعت ِغ دسعخ اٌّؼبًِ اٌزؤصيشٜ  -9
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 ٚفي ٘زا اٌغيبق فمذ لبِذ اٌغبِؼخ ثضيبدح ِىبفآد إٌشش اٌؼٍّٝ في اٌّغالد اٌذٌٚيخ  -3
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 "آنيبث تشجيع انُشر انذٔنٗ" بجبيعت بُٗ سٕيف َذٔة حٕل "

أِيٓ ٌطفٝ سئيظ عبِؼخ ثٕٝ عٛيف ثبٌجؾش اٌؼٍّٝ ٚاألسرمبء ثّغزٜٛ إٌشش اٌذٌٚٝ ٌٍجؾٛس / د.في اؽبس ا٘زّبَ أ

 .اٌؼٍّيخ ٔظّذ وٍيخ اٌؼٍَٛ ثبٌغبِؼخ ٔذٚح ؽٛي أٌيبد رشغيغ إٌشش اٌذٌٚٝ

د أِيٓ ٌطفٝ سئيظ اٌغبِؼخ اْ اٌغبِؼخ رمذِذ رمذِبً ٍِِّٛغبً في اٌجؾش اٌؼٍّٝ في اٌغٕٛاد اٌضالصخ األخيشح .اوذ أ

 .خبطخ ثؼذ ػمذ اٌؼضَ ػٍٝ ْ رظجؼ عبِؼخ ثٕٝ عٛيف عبِؼخ ثؾضيخ رٕزظ اٌّؼشفخ ٚرظذس٘ب ٌٚيظ ٔمٍٙب فمؾ 

ٚأػبف عيبدرٗ اْ اٌٙذف ِٓ اٌٍمبء ٘ٛ ِؼبػفخ إٌشش اٌذٌٚٝ ٚثشاءاد األخزشاع ٚاإلعزّبع اٌٝ اٌّؼٛلبد ٚاٌّشبوً 

اٌزٝ رؼٛق اٌجبؽضيٓ ٚاٌؼًّ ػٍٝ رذٌيً اٌؼمٛثبد اٌزٝ رٛاعُٙٙ ٚايغبد ؽٍٛي فؼبٌخ ٌٙب ٚعّبع اٌّمزشؽبد اٌشخظيخ ٌشفغ 

ِغزٜٛ ِؼذي إٌشش اٌذٌٚٝ ٌٍجؾٛس اٌؼٍّيخ ثبإلػبفخ اٌٝ رشغيغ لطبع اٌجؾٛس ٚرؾفيض اٌجبؽضيٓ ػٍٝ ٔشش ثؾٛصُٙ في 

 .اٌّغالد اٌجؾضيخ اٌذٌٚيخ 

أِيٓ ٌطفٝ اْ اٌغبِؼخ ال رذخش عٙذا في دػُ اٌجؾش اٌؼٍّٝ ٚاٌجبؽضيٓ ٚاٌؼًّ ػٍٝ ِؼبػفخ اٌّىبفؤح / د.ٚأٚػؼ أ

اٌّبٌيخ ٌٍجبؽضيٓ اٌذٌٚييٓ اٌزيٓ ٌذيُٙ ٔشش دٌٚٝ ٚأػبف عيبدرٗ اْ اٌغبِؼخ ٌذيٙب خطخ رزؼّٓ اآلٌيبد اٌّزٕٛػخ ٌذػُ 

 .اٌجؾش اٌؼٍّٝ في اٌغبِؼخ 
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ٚػشٚسح رؼبفش اٌغٙٛد اٌّزّضٍخ في اٌزؼبْٚ اٌّششن ثيٓ اٌىٍيبد اٌّخزٍفخ ِضً وٍيخ اٌذساعبد اٌؼٍيب ٚوٍيخ اٌؼٍَٛ 

ٚاٌظيذٌخ ٚاٌطت اٌجششٜ ٚ اٌجيطشٜ ٚخٍك ٚايغبد لٕٛاد ارظبي دائّخ ثيٓ وً ٘زٖ اٌىٍيبد ؽزٝ ٔغزطيغ اْ ٔؼغ عبِؼخ 

 .ثٕٝ عٛيف في ِظبف اٌغبِؼبد اٌؼبٌّيخ ِٓ ؽيش اٌزظيف اٌذٌٚٝ 

أِيٓ ٌطفٝ ػٍٝ ػشٚسح رؼبْٚ لغُ اٌٍغخ اإلٔغٍيضيخ ثىٍيخ اآلداة ٌّشاعؼخ اٌجؾٛس اٌؼٍّيخ ِٓ ؽيش اٌظيبغخ / د.ٚأوذ أ

اٌٍغٛيخ ثبإلػبفخ اٌٝ اِىبٔيخ االعزؼبٔخ ثغٙبد خبسعيخ ِزخظظخ ٌّشاعؼخ اٌجؾٛس اٌؼٍّيخ لجً إٌشش ِئوذا ػٍٝ ػشٚسح 

ٚرٌه سداً ػٓ ِشبوً اٌجبؽضيٓ ٚاٌزٝ رزٍخض في ػؼف ِغزٜٛ اٌٍغخ في اٌجؾٛس .رفؼيً ِشوض اٌٍغبد ٚاٌزشعّخ ثبٌغبِؼخ 

اٌّمذِخ ِٓ اٌجبؽضيٓ اٌؼشة ٚؽشق طيبغزٙب ثبإلػبفخ اٌٝ ِشبوً اٌزّٛيً خبطخ فٝ ٔشش اٌجؾٛس اٌؼٍّيخ في اٌّغالد 

 .اٌؼبٌّيخ 
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 َحٕ جبيعت بحثيت 
 

161 
  إَجبزاث ٔرؤٖ–جبيعت بُٗ سٕيف 

 انجسء انرابع

. ِزبثؼخ ؽٍت اٌجشاءح ٚاٌزظٍّبد ِٓ إٌبؽيخ اإلداسيخ ٚاٌمبٔٛٔيخ ؽزٝ اٌؾظٛي ػٍٝ ثشاءح االخزشاع -11

. اٌذػُ اٌفٕٝ ٌٍّخزشع ِٓ خالي اٌّىزت - 12

 :ٚؽذح اٌزذسيت ٚاٌّئرّشاد  -4

: رزٕٛع األٔشطخ اٌزٝ رمذِٙب اٌٛؽذح وبٌزبٌٝ 

  دٚساد رّٕيخ اٌمذساد. 

  دٚساد ػّبْ عٛدح اٌزؼٍيُ ٚاألػزّبد. 

  ٓدٚساد اػذاد اٌّذسثيٓ اٌّؼزّذيToT.  

  دٚساد اٌزّٕيخ اٌجششيخ ٌطالة اٌغبِؼخ. 

  ٌٝعبِؼخ ثٕٝ عٛيف – ِششٚع اٌطشق اٌّئديخ اٌٝ اٌزؼٍيُ اٌؼب. 

 ٚؽذح اٌّؼبًِ ٚاألعٙضح اٌؼٍّيخ  -5

. ٚؽذح رُ اعزؾذاصٙب ِئخشاً ٚ٘ٝ في ِشؽٍخ اإلٔشبء ٚاإلػذاد ٌٛعغزيبً ، ٚفٕيبً 

: رؤيت انٕحذة 
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رٕشيؾ اٌؼٍّيخ اٌجؾضيخ ثبٌغبِؼخ ِٓ خالي ِغّٛػخ ِٓ اٌخذِبد اٌزٝ رغُٙ في إٌٙبيخ اٌٝ صيبدح ػذد األثؾبس اٌّشزشوخ 

. ثيٓ اٌىٍيبد ٚاأللغبَ اٌّخزٍفخ ٚرضيذ ِٓ فؼبٌيخ األعٙضح اٌّزبؽخ 

: أْذاف انٕحذة 

 .أشبء أٚي ثٕبء ِؼٍِٛبد ِؼٍّيخ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌغبِؼبد اٌّظشيخ  -1

 .ٚػغ الئؾخ ِٛؽذح ٌؼًّ اٌّؼبًِ ٚاٌٛؽذاد ثبٌغبِؼخ  -2

 .أشبء ٚؽذح ِؼزّذح ٌظيبٔخ ِٚؼبيشح األعٙضح ٌزمٍيً ٔفمبد اٌظيبٔخ ٚاٌّؼبيشح ِٓ اٌخبسط -3

اٌّغبّ٘خ في ػًّ لبػذح ثيبٔبد ٌّزطٍجبد ِؼبًِ اٌغبِؼخ اٌجؾضيخ اٌّخزٍفخ ِٓ األعٙضح ٚاٌّغزٍٙىبد ٚؽشؽٙب في  -4

 .طٛس ِٕبلظبد ِٛؽذح ػٍٝ ِغزٜٛ اٌغبِؼخ 

 ٚؽذح دػُ األثزىبس ٚثشاءاد االخزشاع ِٚشاوضاٌزّيض اٌجؾضٝ  -6

Innovation, Patency and Research Excellence Center Support unit 

ٚؽذح رُ اعزؾذاصٙب ِئخشاً ٚ٘ٝ في ِشؽٍخ اإلٔشبء ٚاإلػذاد ٌٛعغزيب ، ٚفٕيبً  

اٌشإيخ اْ رظجؼ اٌٛؽذح ٘ٝ اٌّالر األٚي داخً اٌغبِؼخ ٌٍجبؽضيٓ ٚاٌّجزىشيٓ ٚاٌّظٕؼيٓ ٔؾٛ اإلٌٙبَ ٚاألثزىبس 

. ٚسٚػ اٌّجبدسح 
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: انرسبنت 

رشغيغ اٌّجزىشيٓ ػٍٝ رؾٛيً أفىبسُ٘ ٚاثذاػبرُٙ اٌٝ ِٕزغبد راد ليّخ الزظبديخ ٚسثطُٙ ثبٌّظٕؼيٓ ٚؽفع 

وّب رغؼٝ اٌٛؽذح اٌٝ رشغيغ سثؾ اٌفشق ٚاٌّغبِيغ . ؽمٛلُٙ اٌفىشيخ ِّب يظت في اإلسرمبء ثبٌغبِؼخ ِؾٍيبً ٚدٌٚيبً 

اٌجؾضيخ في ِشاوض رؼبْٚ ثؾضٝ ِٚشبسيغ رزغُ ثؤ٘ذاف ِزٛعطخ ٚثؼيذح اٌّذٜ إلٔغبص٘ب ٚرطٛيش٘ب اٌٝ ِشاوض أثؾبس ٚاػذح 

. ِٚٓ صُ رّيض ثؾضٝ 

األْذاف  

 .رؼضيض اإلثزىبس في ِغزّغ اٌغبِؼخ  -1

 .ٔشش صمبفخ األثزىبس ٚرشغيغ ؽٍجخ اٌغبِؼخ ػٍٝ رمذيُ أفىبسُ٘ ٚرؾٛيٍٙب اٌٝ اثزىبساد راد ليّخ الزظبديخ  -2

أشبء ِٛلغ اٌىزشٚٔٝ ٌخذِخ وبفخ ششائؼ اٌّغزّغ ِٓ خالي ػشع الزشاؽبرُٙ ٚأفىبسُ٘ ٚاٌؼٍُ ػٍٝ دػّٙب  -3

ٚرطٛيش٘ب ٚرّٕؾُٙ اٌفشطخ ٌٍزغٛيك ِٚمبثٍخ أطؾبة اٌششوبد اٌّٙزّخ ثٙزا اٌّغبي ٚاٌّشبسوخ ثٙب في إٌّبفغبد 

 .ٚاٌّغبثمبد اٌّؾٍيخ أٚ اٌّؼبسع اٌذٌٚيخ 

اػذاد لبػذح ثيبٔبد رؼُ اٌجبؽضيٓ اٌشاغجيٓ في اٌزؼبْٚ ِغ اٌّشوض ِغ رظٕيفُٙ ؽغت ا٘زّبِبرُٙ ٚرخظظبرُٙ  -4

 .اٌذليمخ 
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رفؼيً ٚرؾذيش لبػذح ثيبٔبد اٌشعبئً ٚاألثؾبس اٌؼٍّيخ داخً اٌغبِؼخ إلٌمبء اٌؼٛء ػٍٝ ِشاوض اٌمٛح  -5

 .ِٚغّٛػبد اٌؼًّ اٌجؾضيخ داخً اٌغبِؼخ 

 .رؤعيظ ٔبدٜ ِشوض األثزىبساد  -6

 .ػًّ دٚساد ػٓ اٌزفىيش األثزىبسٜ ٚؽمٛق اٌٍّىيخ اٌفىشيخ  -7

 .اٌّغبّ٘خ في ٔمً األثزىبساد اٌٛاػذح ِٓ اٌغبِؼخ اٌٝ اٌظٕبػخ  -8

 .رؾفيض اٌّجذػيٓ ٚاألعزضّبس في اثزىبسارُٙ ِٚٛا٘جُٙ ثٙذف خذِخ اٌّغزّغ  -9

 .رغٛيك األثزىبساد ٚاإلفىبس اٌجؾضيخ اٌّزّيضح ٚرٛفيش فشص ػًّ ٌٍّجزىشيٓ  -10

 تشجيع تسجيم براءاث األختراع" بجبيعت بُٗ سٕيف َذٔة بعُٕاٌ 

رشغيغ " أِيٓ ٌطفٝ سئيظ عبِؼخ ثٕٝ عٛيف ألبَ لطبع اٌذساعبد اٌؼٍيب ٚاٌجؾٛس ٔذٚح ثؼٕٛاْ / د.رؾذ سػبيخ أ

 اٌمبئُ ثؼًّ سئيظ ِىزت ثشاءاد االخزشاع ٚدػُ االثزىبس ٚاٌجؾش –ػبدي ػٛيؼخ / د.ثؾؼٛس أ" رغغيً ثشاءاد األخزشاع 

 .اٌؼٍّٝ
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أِيٓ ٌطفٝ اٌشىش ٌىٍيخ اٌظيذٌخ الٔٗ يشؼش ثبٌفخش اٌشذيذ ثبٌّغزٜٛ اٌزٜ ٚطٍذ اٌيٗ اٌىٍيخ ٔظشاً ٌّبرزؼّٕٗ / د.ٚعٗ أ

اٌىٍيخِٓ خظبئض ِبديخ ٚثششيخ ػٍٝ أػٍٝ ِغزٜٛ فّٙٝ رؼذ ِغزمجً عبِؼخ ثٕىغٛيف ٚرٛعيٗ اٌشىش ٌمطبع اٌجؾٛس 

ٚاٌذساعبد اٌؼٍيب ثبٌغبِؼخ ٔظشاً ٌٍذٚس اٌىجيش اٌزٜ لبِذ ثٗ اٌغبِؼخ في لبْٔٛ رٕظيُ اٌزؼٍيُ اٌؼبٌٝ خبطخ لطبع اٌذساعبد 

اٌؼٍيب ؽيش رؼّٓ اٌّششٚع الزشاػ آٌيبد ِغزؾذصخ ٚأفىبس عذيذح آِالً اْ يىْٛ اٌّششٚع ِزىبِالً ٌخذِخ اٌّغزّغ اٌغبِؼٝ 

 .ِئوذاً ػٍٝ اٌذٚس اٌىجيش اٌزٜ ٌؼجزٗ عبِؼخ ثٕٝ عٛيف في رمذيُ أدٚاس ِزطٛسح ٌٍزؼٍيُ اٌؼبٌي 

وّب ٚعٗ عيبدرٗ اٌشىش ٌّشوض رطٛيش اٌجؾٛس ٔظشاً ألْ اٌغبِؼخ لذيّبً وبْ ارغب٘ٙب رؼٍيّيبً فمؾ ٌٚىٓ ِغ رٌٛٝ عيبدرٗ 

اداسح اٌغبِؼخ عؼٝ ٌزطٛيش اٌٍٛائؼ ؽيش لبَ ػّذاء اٌىٍيبد ثبٌغبِؼخ ثزطٛيش ٌٛائؼ وٍيبرُٙ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌجىبٌٛسيٛط 

 .ٚاٌذساعبد اٌؼٍيب ِضً وٍيبد اٌؼٍَٛ ٚاٌظيذٌخ ٚاٌطت اٌجششٜ ٚاٌجيطشٜ ٚاآلداة ٚاٌزشثيخ 

وٍيخ ال يؼذ ِغشد سلُ ثً اعزؾذاس وٍيبد رؼذ  (20)أِيٓ ٌطفٝ إٔٔب ال ٔٙزُ ثبٌىُ فمؾ فضيبدح ػذد اٌىٍيبد اٌٝ / د.أوذ أ

 َ 2011األٌٚٝ ِٓ ٔٛػٙب ػٍٝ ِغزٜٛ اٌغبِؼبد اٌّظشيخ ِضً وٍيخ اٌذساعبد اٌؼٍيب ٌٍؼٍَٛ اٌّزمذِخ فّٕز شٙش ِبسط 

ٚٔؾٓ ٔمَٛ ثبػذاد ِشوض رطٛيش اٌجؾٛس ِزٛاصيبً ِغ أشبء وٍيخ اٌذساعبد اٌؼٍيب ٌٍؼٍَٛ اٌّزمذِخ ٚثبٌشغُ ِٓ إٔب ٚاعٕٙب 
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اٌؼذيذ ِٓ اٌزؾذيبد اال إٔب اعزطؼٕب ثّب ّٔزٍىٗ ِٓ ػضيّخ اْ ٔٛاعٗ رٍه اٌزؾذيبد ألْ ٌذيٕب اٌشإيخ ٚاٌشعبٌخ ٚاأل٘ذاف فىً 

 .عبِؼبد ِظش اآلْ رمزجظ ػٕب األفىبس ٚرمَٛ ثؼًّ ِضٍٙب 

أِيٓ ٌطفٝ سئيظ اٌغبِؼخ اْ عبِؼخ ثٕٝ عٛيف لذ أخزد رىٍيف ثّمزشػ لبْٔٛ خبص ثبٌجؾٛس ٚاٌؼاللبد / د.أوذ أ

اٌذٌٚيخ ٚأْ اٌغبِؼخ لذ لبِذ ثذٚس وجيش في ٘زا اإلؽبس ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ اْ ػّش اٌغبِؼخ ِٕز اعزمالٌٙب ػٓ عبِؼخ اٌمب٘شح 

ٌُ يزغبٚص اٌؼشش عٕٛاد اال أٔٙب أطجؾذ ِزٛاعذح ٚثمٛح ثيٓ اٌغبِؼبد اٌّظشيخ ؽيش ٔشوض ػٍٝ رؾٛيً اٌغبِؼخ ِٓ عبِؼخ 

رؼٍيّيخ اٌٝ عبِؼخ ثؾضيخ ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ اٌظشٚف اٌؼظيجخ اٌزٝ ِشد ثٙب اٌجالد اال إٔب اعزطؼٕب رؾميك اإلٔغبصاد ثٕغجخ 

 % .90رزغبٚص 

أِيٓ ٌطفٝ سئيظ اٌغبِؼخ اْ ِشوض رطٛيش اٌجؾٛس يؾظٝ ثبإل٘زّبَ ِٓ اداسح اٌغبِؼخ فمذ ثذأٔب اٌؼًّ رذسيغيبً / د.أوذ أ

ٚأٔشؤٔب ٚؽذح فشػيخ أال ٚ٘ٝ ِشوض دػُ ثشاءاد األخزشاع خبطخ ٚإٔب في ِغزّغ ِؼشفخ ٔشيذ فيٗ سثؾ اٌجؾٛس ثبٌظٕبػخ 

ِٓ اإلخزشاػبد رظً ؽجيغخ اإلدساط ٚالٔشٜ ِشدٚد رٍه االخزشاػبد ػٍٝ اسع اٌٛالغ ٌٚىٓ ٌيظ ِؼٕٝ رٌه % 98ؽيش اْ 

اْ ٔزغبً٘ رٍىُ األخزشاػبد خبطخ ٚاْ اٌّشوض ٌٗ سإيزٗ ٚسعبٌزٗ ٚأ٘ذافٗ ؽيش ٔزؼذٜ ؽذٚد اٌزضميف ٚاإلػالَ ثؤْ ٔمذَ 

اٌذػُ ٌزٍه اٌجشاءاد ٌزٌه ٌٓ ٔمزظش ػٍٝ ِىبفؤح اٌجبؽضيٓ ِٓ أثٕبء اٌغبِؼخ فمؾ ثً اٌّخزشػيٓ اٌظغبس في ِشؽٍخ ِب لجً 
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اٌزؼٍيُ اٌغبِؼٝ أطاللبً  ِٓ اٌّغئٌٛيخ االعزّبػيخ ٚاٌذٚس اٌّغزّؼٝ ٌٍغبِؼخ ؽيش عزمَٛ ثذػُ اٌّجزىشيٓ اٌظغبس في أٜ 

ِشؽٍخ رؼٍيّيخ ٚعٛف ٔزؾًّ سعَٛ رغغيً رٍه اٌجشاءاد ؽزٝ رؤخز ؽشيمٙب الْ رىْٛ راد ليّخ ٌٍّغزّغ وىً ٌٍّٚخزشع 

 .ثظفخ خبطخ 

أِيٓ ٌطفٝ اٌٝ اْ ِٓ ػّٓ أ٘ذاف اٌّشوض أيؼبً رغٛيك ثشاءاد االخزشاػبد ٚسثطٙب ثبٌظٕبػخ ٚاٌزطجيك /د.أشبس أ

 .اٌؼٍّٝ اٌفؼٍٝ  ٌٙب ٚاْ يىْٛ ٌٍّشوض دٚس لجٍٝ ٌٚيظ ِغشد ِشؽٍخ ثؼذيخ

أِيٓ ٌطفٝ اْ ِّٙخ اٌّشوض في اٌّمبَ األٚي ٚٔؾٓ ػٍٝ ِشبسف ػبَ عبِؼٝ عذيذ ٘ٛ اٌٛطٛي ٌٍطالة / د.أػبف أ

اٌّٛ٘ٛثيٓ ٚأْ يىْٛ ٕ٘بن رٕغيك ثيٓ لطبع اٌذساعبد اٌؼٍيب ٚاٌطالة ِٓ أعً رشغيغ ِٛا٘ت اٌطالة ٚاٌٛطٛي اٌيُٙ 

ِئوذاً اْ دٚسٔب وغبِؼخ ٚوّشوض دػُ ثشاءاد األخزشاع ٘ٛ ػشٚسح اؽذاس رٛاطً ِغ سعبي األػّبي ٚاٌظٕبػخ ِٓ اعً 

دػُ رٍه األخزشاػبد ٚوزٌه ِئعغبد اٌّغزّغ اٌّذٔٝ ِضً عّؼيخ ِظش اٌخيش ِٓ اعً اؽذاس رؼبفش اٌغٙٛد ٌخذِخ   

 .اٌطالة 

أِيٓ ٌطفٝ ثؼشٚسح ػًّ ِؼشع دٌٚٝ ٌجشاءاد االخزشاع ٚاؽالق اٌّجبدساد ِٓ اعً رشعّخ األلٛاي اٌٝ / د.أٚطٝ أ

ؽيش الزشػ عيبدرٗ ثبْ رمَٛ . أفؼبي ػٍٝ اسع اٌٛالغ ؽزٝ ٔشؼش ثؤٕٔب أٔغضٔب ٚأظٙشٔب ِٙبسرٕب في اإلٔزبط ٚاٌزغٛيك 
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 انجسء انرابع

اٌغبِؼخ ثبػذاد ِئرّش أٚ يَٛ ػبٌّٝ يمبَ ػٍٝ ٘بِشٗ ٘زا اٌّؼشع اٌذٌٚٝ ٌجشاءاد األخزشاع ثبٌششاوخ ِغ أوبديّيخ اٌجؾش 

اٌؼٍّٝ ٚارؾبد اٌغبِؼبد اٌؼشثيخ ػٍٝ عجيً اٌّضبي ٔظشاً ٌّب ٌّٙب ِٓ اعٙبِبد ٚاِىبٔبد وجيشح خبطخ ٚاْ ارؾبد اٌغبِؼبد 

 .اٌؼشثيخ ػٍٝ ارُ األعزؼذاد ٌٍّشبسوخ في اٜ ػًّ يذػُ اٌجؾش اٌؼٍّٝ 
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 عشيذح اٌغّٙٛسيخ

 12/9/2014يَٛ اٌغّؼخ اٌّٛافك 
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 انجسء انرابع
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 انجسء انرابع

 .رؼضيض اٌؼاللخ ثيٓ اٌغبِؼخ ٚاٌّغزضّشيٓ ٚاٌّجزىشيٓ  -11

 .دػُ ِشبسيغ ثؾضيخ ِؾذدح ٚاٌزٝ رجذأ ثفىشح ِجزىشح  -12

 .خٍك صمبفخ سٚػ اٌّجبدسح ثيٓ أػؼبء ٘يئخ اٌزذسيظ ٚاٌّٛظفيٓ ٚاٌطالة  -13

 .اٌؼًّ ػّٓ ِٕظِٛخ األثزىبس ثبٌغبِؼخ ٚاٌزّيض في خذِخ اٌّجزىشيٓ  -14

رىٛيٓ ٔمطخ ارظبي ثيٓ اٌٛؽذح ثغبِؼخ ثٕٝ عٛيف ٚاٌّىزت اٌشئيغٝ ٌجشاءاد األخزشاع ثؤوبديّيخ اٌجؾش  -15

 .اٌؼٍّٝ ٚاٌزىٌٕٛٛعيب اٌزبثؼخ ٌٛصاسح اٌذٌٚخ ٌٍجؾش اٌؼٍّٝ 

ريغيش اعشاءاد رغغيً ؽٍجبد اٌؾظٛي ػٍٝ ثشاءاد االخزشاع ٚاألعزفبدح ِٓ اٌّؼٍِٛبد اٌزىٌٕٛٛعيخ اٌزٝ  -16

 .رؾٛيٙب اٌجشاءاد في ِغبي اٌظٕبػخ ٚاٌزّٕيخ اٌزىٌٕٛٛعيخ ٚاألعزضّبس 

ٔشش اٌٛػٝ ػٓ ؽشيك ٔذٚاد رٛػٛيخ ٌزغغيً ثشاءاد ِٓ خالي ٔظبَ اداسٜ ِؾىُ يؾّٝ اٌّزشػيٓ ٚيؾفع  -17

 .2002ٌؼبَ  (82)ؽمٛلُٙ ؽجمبً ٌمبْٔٛ اٌٍّىيخ اٌفىشيخ سلُ 

رشغيغ اٌّخزشػيٓ ٚاٌّجزىشيٓ ِٓ خالي ِؾبٌٚخ ؽشػ ِغبثمبد رٕبفغيخ ٚإٌشش شٙشيبً ثغشيذح اٌجشاءاد  -18

 .اٌّظشيخ ٌطٍجبد ثشاءاد األخزشاع 
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 انجسء انرابع

دػُ أشبء ِشاوض رّيض ثؾضٝ ٌٍميبَ ثؤٔشطخ ثؾضيخ ٚػٍّيخ ٔٛػيخ ِٚشوضح في ِغبالد ِؾذدح راد أّ٘يخ  -19

 .ٚؽٕيخ ٚثؼذ اعزشاريغٝ 

رؼضيض أشبء ثشاِظ رٛأِخ ِغ اٌغبِؼبد ٚاٌّشاوض اٌّزّيضح ٚاٌزٝ ٌٙب طٍخ ثّشاوض اٌزّيض اٌجؾضٝ ثبٌغبِؼخ  -20

. ٚاٌغؼٝ ٌألٔؼّبَ ٌٍزؾبٌف اٌذٌٚٝ في ِغبي األثزىبس ٚسيبدح األػّبي 

 2014-2013 رسبئم انًبجستير ٔانذكتٕراِ نهعبو األكبديًٗ 4.3

 ٌؼذد سعبئً اٌّبعغزيش ٚاٌذوزٛساٖ اٌّغغٍخ في وٍيبد اٌغبِؼخ اٌّفؼً ثٙب ٌٛائؼ ْيٛػؼ اٌغذٚي اٌزبٌٝ رؾٍيً ِمبٚ

. 2013/2014اٌذساعبد اٌؼٍيب ػٓ اٌؼبَ االوبديّٝ 
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اٌىٍيخ َ 
رغغيالد دوزٛساٖ رغغيالد ِبعغزيش 

اعّبٌٝ اٌؼذد 
إٌغجخ 

اٌّئٛيخ  % ػذد % ػذد 

% 34.81 212% 22.15 37% 39.59 175اٌطت اٌجششٜ  1

% 8.37 51% 7.78 13% 8.59 38اٌطت اٌجيطشٜ  2

% 9.68 59% 6.58 11% 10.85 48اٌظيذٌخ   3

% 9.19 56% 8.98 15% 9.27 41اٌؼٍَٛ   4

% 13.3 81% 13.17 22% 13.34 59اآلداة   5

% 4.76 29% 16.16 27% 0.45 2اٌؾمٛق   6

% 5.09 31% 1.79 3% 6.33 28اٌزغبسح   7

% 9.19 56% 17.36 29% 6.10 27اٌزشثيخ   8

% 0.82 5% 0.59 1% 0.9 4اٌزؼٍيُ اٌظٕبػٝ  9

% 3.77 23% 1.79 3% 4.54 20اٌزشثيخ اٌشيبػيخ   10

اٌذساعبد اٌؼٍيب ٌٍؼٍَٛ  11

اٌّزمذِخ  
 - -6 3.59 %6 0.98 %

% 100 609% 100 167% 100 442اإلعــّـــبٌٝ  
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 انكهيبث األكبر ترتيببً في تسجيم رسبئم انًبجستير  -1

اٌطت اٌجيطشٜ اٌؼٍَٛ اٌظيذٌخ اآلداة اٌطت اٌجششٜ اعُ اٌىٍيخ 

 38 41 48 59 175 ػذد اٌزغغيالد

 39.59 %13.34 %10.85 %9.27 %8.59 %

 انكهيبث األقم ترتيببً في تسجيم رسبئم انًبجستير  -2

اٌزغبسح  اٌزشثيخ  اٌزشثيخ اٌشيبػيخ  اٌزؼٍيُ اٌظٕبػٝ  اٌؾمٛق  اعُ اٌىٍيخ  

 28 27 20 4 2 ػذد اٌزغغيالد

 0.45 %0.9 %4.52 %6.10 %6.33 %

 انكهيبث األكبر ترتيببً في تسجيم انذكتٕراِ  -3

اٌؼٍَٛ  اآلداة  اٌؾمٛق  اٌزشثيخ  اٌطت اٌجششٜ اعُ اٌىٍيخ  

 15 22 27 29 37 ػذد اٌزغغيالد

 22.15 %17.36 %16.16 %13.17 %8.98 %

 
 انكهيبث األقم ترتيببً في تسجيم رسبئم انذكتٕراِ  -4

اٌطت اٌجيطشٜ اٌؼٍَٛ  اٌظيذٌخ  اآلداة  اٌطت اٌجششٜ اعُ اٌىٍيخ  

 11 6 3 3 1 ػذد اٌزغغيالد

 0.59 %1.79 %1.79 %3.59 %6.58 %
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 انجسء انرابع

 انكهيبث انتٗ التٕجذ بٓب دراسبث عهيب بعذ  -5

 .اٌزّشيغ  -1

 .إٌٙذعخ  -2

 .اٌؾبعجبد ٚاٌّؼٍِٛبد  -3

 .اإلػالَ  -4

 .اٌذساعبد اٌغيبعيخ ٚاٌؼٍَٛ األلزظبديخ  -5

 ؽت األعٕبْ  -6

 .اٌؼالط اٌطجيؼٝ -7

 انكهيبث األكبر ترتيببً في تسجيالث انًبجستير ٔانذكتٕراِ  -6
إٌغجخ اٌّئٛيخ  ػذد اٌزغغيالد  اعُ اٌىٍيخ  َ 
% 34.81 212اٌطت اٌجششٜ  1
% 13.3 81اآلداة   2
% 9.68 59اٌظيذٌخ   3
% 9.19 56اٌؼٍَٛ   4
% 9.19 56اٌزشثيخ   5
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 انجسء انرابع

 انكهيبث األقم ترتيببً في تسجيالث انًبجستير ٔانذكتٕراِ  -7
إٌغجخ اٌّئٛيخ  ػذد اٌزغغيالد  اعُ اٌىٍيخ  َ 
% 0.82 5اٌزؼٍيُ اٌظٕبػٝ  1
% 0.98 6اٌذساعبد اٌؼٍيب ٌٍؼٍَٛ اٌّزمذِخ   2
% 3.77 23اٌزشثيخ اٌشيبػيخ   3
% 4.76 29اٌؾمٛق   4
% 5.09 31اٌزغبسح   5

 تشجيع ٔتحفيس انببحثيٍ ٔإقبيت عيذ انعهى  4.3

رؾميمبً ٚرفؼيالً آلٌيبد رٛعٗ اٌغبِؼخ ٔؾٛ اٌجؾش اٌؼٍّٝ ٚرطٛيشٖ ٚإٌٙٛع ثٗ في اٌغبِؼخ ، ؽشطذ اٌغبِؼخ ػٍٝ 

:- ، ؽيش رٙزُ اٌغبِؼخ في رٌه اٌؼيذ ثبآلرٝ (في ِبسط ِٓ وً ػبَ)البِخ ػيذ اٌؼٍُ 

ٚفي ٘زا اٌغيبق رُ رىشيُ وً ِٓ –  ِٓ عبُ٘ ثبػبفخ في ِغبي اٌؼٍُ ٚاالٔغبٔيخ ٚاٌّغزّغ دوزٛساٖ فخشيخ سص ِٕؼ اة -1

ػٍٝ عّؼٗ ِفزٝ اٌذيبس اٌّظشيخ / د.دمحم غٕيُ سائذ صساػخ اٌىٍٝ في ِظش ٚاٌؼبٌُ ٚاألعزبر ثغبِؼخ إٌّظٛسح ، صُ أ/ د.أ

سػب ػٛع األعزبر ثغبِؼخ األص٘ش ِٚئعظ ِشوض اٌؼالط اٌطجٝ اٌؾشوٝ / د.ِٚئعغخ ِظش اٌخيش ٚأخيشاً ٌٚيظ اخشاً أ

 .اٌؼالعٝ ثغبِؼخ ثٕٝ عٛيف ٌيىْٛ صبٔٝ أوجش ِشوض ٚأٚي ِشوض ِٓ ٔٛػٗ ٌخذِخ اٌظؼيذ وبفخ 

 .رفٛق ٌشجبة ٚوجبس اٌجبؽضيٓ ثبٌغبِؼخ ِٕٚؼ عٛائض رشغيؼيخ ٚرّيض  -2
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 انجسء انرابع

دػُ اٌّششٚػبد اٌجؾضيخ ألٚي ِشح في ربسيخ عبِؼخ ثٕٝ عٛيف ِٓ خال رمذيُ رّٛيً ِٓ ِٛاسد اٌغبِؼخ اٌزاريخ اٌٝ  -3

اثشص ٚأفؼً اٌّششٚػبد اٌجؾضيخ اٌّٛعٙخ ٌخذِخ لؼبيب اٌذٌٚخ ٚاٌزٝ رشرجؾ ثشىً ٚصيك ثبٌظٕبػخ ٚؽً ِشبوً اٌّغزّغ 

 .ٚرّٕيخ اٌجيئخ 

 .ِٕؼ عٛائض ألطؾبة أفؼً سعبئً اٌّبعغزيش ٚاٌذوزٛساٖ ٚرىشيُّٙ  -4

 .رىشيُ اٚائً اٌخشيغيٓ في وٍيبد اٌغبِؼخ اٌّخزٍفخ  -5

 .رىشيُ األعبرزح ثىٍيبد اٌغبِؼخ اٌزيٓ فبصٚا ثغٛائض اٌذٌٚخ  -6
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 انجسء انرابع
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 انجسء انرابع

 "انيٕو احتفبل جبيعت بُٗ سٕيف بعيذ انعهى انرابع"

 ثؼيذ اٌؼٍُ 4/3/2014أِيٓ ٌطفٝ سئيظ عبِؼخ ثٕٝ عٛيف رؾزفً اٌغبِؼخ اٌيَٛ اٌضالصبء اٌّٛافك / د.رؾذ سػبيخ أ

. اٌشاثغ ٚرٌه ثمبػخ األؽزفبالد اٌىجشٜ آ٘بة اعّبػيً ثبٌغبِؼخ 

سئيظ عبِؼخ ثٕٝ عٛيف ػٍٝ ؽشص اٌغبِؼخ ػٍٝ البِخ ٘زٖ األؽزفبٌيخ وً ػبَ ٌألؽزفبء - أِيٓ ٌطفٝ/ د.أوذ أ

ثبٌّزّيضيٓ ٚاٌّجذػيٓ ٚاٌّجزىشيٓ ِٓ أثٕبء اٌغبِؼخ ؽيش رىشَ اٌغبِؼخ أٚائً اٌذفؼبد ٚاٌؾبطٍيٓ ػٍٝ اٌّبعغزيش 

ٚاٌذوزٛساٖ ٚاٌؾبطٍيٓ ػٍٝ عٛائض اٌذٌٚخ ِٓ أعشح اٌغبِؼخ ٚرٛصيغ اٌغٛائض اٌزمذيشيخ ٚاٌزشغيؼيخ ، ٚفي ٌّغخ ٚفبء 

عٛف يزُ رىشيُ ألذَ األعبرزح ثبٌىٍيبد ٌّب ثزٌٖٛ ِٓ ػطبء ٚعٙذ ِزٛاطً ِٓ أعً سفؼخ شؤْ اٌغبِؼخ ، وّب عيزُ اإلػالْ 

. ٚاؽذ ٚػششيٓ ِششٚػبً ثؾضيبً ٚرٛصيغ اٌذػُ اٌّبٌٝ ٌُٙ  (21)ػٓ اٌفبئضْ ثزّٛيً اٌّششٚػبد اٌجؾضيخ ٌٍغبِؼخ ٚػذد٘ب 

أِيٓ ٌطفٝ أْ اٌغبِؼخ ؽشيظخ ػٍٝ رىشيُ اٌشِٛص ِٓ اٌؼٍّبء ٚاٌجبؽضيٓ ٚاٌزٜ اطجؼ رمٍيذاً عٕٛيبً ؽيش / د.أشبس أ

عبِؼخ األص٘ش ، ِٚئعظ – سػب ػٛع اعزبر اٌشِٚبريضَ ٚاٌطت اٌطجيؼٝ وٍيخ اٌطت / رىشَ اٌغبِؼخ ٘زا اٌؼبَ اٌٍٛا ؽجيت 

أٚي ِشوض رخظظٝ ٌٍؼّٛد اٌفمشٜ في ِٕطمخ اٌششق األٚعؾ ٚافشيميب ٚػؼٛ اٌّغٍظ اٌؼبٌّٝ ٌزؤ٘يً األِشاع اٌؼظجيخ 
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WFNR َسئيغبً ٌؼذح ِئرّشاد ِؾٍيخ ثبٌمب٘شح ثظفزٗ سئيغبً 2000 ٚسئيظ اٌّئرّش اٌذٌٚٝ ٌشػبيخ اٌّؼٛليٓ ػب ، 

. 2001 – 1995ٌٍغّؼيخ اٌّظشيخ ألِشاع اٌّفبطً ٚاٌشِٚبريضَ ِٓ 

ِٚٓ أػّبٌٗ اإلٔشبئيخ رطٛيش ِشوض اٌمٛاد اٌّغٍؾخ ٌٍطت اٌطجيؼٝ ٚاٌزؤ٘يٍٝ ٚػالط اٌشِٚبريضَ ، أشبء ٚؽذح رؤ٘يً 

األؽفبي اٌّؼٛليٓ رٜٚ اإلؽزيبعبد اٌخبطخ ٚأشبء ِذسعخ ٌزؼٍيُ األؽفبي اٌّؼٛليٓ رٕ٘يبً ، أشبء لغُ ٌٍطت اٌطجيؼٝ 

ِغزشفيبد ، ؽيش رّٕؾٗ اٌغبِؼخ اٌذوزٛاسٖ اٌفخشيخ رمذيشاً ٌّغٙٛدارٗ اٌؼظيّخ في ِغبي اٌجؾش يٚاٌزؤ٘يً ٌٍؼذيُ ِٓ ا

. اٌؼٍّٝ ٚاٌؼٍَٛ اٌطجيخ 
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 أداء يكتب انعالقبث انذٔنيت ٔانتعبٌٔ انخبرجٗ  4.4
اٌّالؽظبد اٌؾذس اٌزبسيخ َ 

رٛليغ ِزوشح رفبُ٘ ٚرؼبْٚ ثيٓ عبِؼخ ثٕٝ عٛيف  10/7/2012 1
 ثبٌٛاليبد اٌّزؾذح Ball State.USAٚعبِؼخ 

األِشيىيخ ، ٌٍجذء في رؤعيظ ِشوض دٌٚٝ ٌشيبدح 
. األػّبي 

رّذ ػٓ  (سئيظ اٌغبِؼخ)أِيٓ ٌطفٝ / د.عؼبدح أ
ؽشيك اٌزفبٚع ِغ اٌغبِؼخ األِشيىيخ ٚ٘يئخ 

USAID -ٚعبِؼخ ثٕٝ عٛيف .

اٌزؼبْٚ ِغ عبِؼخ اٌفيَٛ ٌؾؼٛس اٌغبدح أػؼبء  16/9/2012 2
٘يئخ اٌزذسيظ ِٚؼبٚٔيُٙ ثغبِؼخ ثٕٝ عٛيف 

ويفيخ وزبثخ اٌّشبسيغ : ٌؾؼٛس ٚسشخ اٌؼٍُ في 
" اٌجؾضيخ اٌّمذِخ ِٓ األرؾبد األٚسٚثٝ

رُ األرفبق ػٍٝ اٌٛسشخ ِغ اٌمبئّيٓ ػٍٝ ثشٔبِظ 
 ثٛصاسح اٌجؾش اٌؼٍّٝ RDIاٌجؾٛس ٚاألثزىبس 

.  ٌٍّغبػذح في اٌزمذَ ثبٌّشبسيغ

 Scheme:اٌّغبػذح في وزبثخ اٌّشبسيغ في إٌّؼ  24-27/9/2012 3
1 and 2  ثبٌزؼبْٚ ِغ اٌّىزت  .

 IRO ثّىزت اٌٛؽذح

 How to join in EC:ِؾبػشريٓ ثؼٕٛاْ  26/9/2012 4
Fellowship How to build your career .

 ِشبسن ثبٌٕذٚح 140 -

: ِؾبػشح ثؼٕٛاْ  14/10/2012 5
How to build your Career 

 ِشبسن ثبٌٕذٚح 70 -

رٕظيُ دٚسح رؤ٘يٍيخ ألخزجبس اٌزٛفً اٌذٌٚٝ  10/11/2012 6
TOEFL IBL 

 ِزذسة 12 -

ػًّ ٚسشخ ػًّ ٌٍزؼشيف ثجشٔبِظ رّجظ ٌزطٛيش  13/2/2013 7
اٌزؼٍيُ اٌؼبٌٝ 

وٍيخ اٌظيذٌخ  – ِشبسن  (20)ؽٛاٌٝ 
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اٌذػبيب ٚاٌزؾىيُ ٌّششٚع ِخزجش اٌشٙشح  20/2/2013 8
FAMLAB 

رزٛيغب ٌغٙٛد اٌّىزت فبصد اٌغبِؼخ ثبٌّشوض اٌضبٔٝ 
. ػٍٝ اٌغّٙٛسيخ 

 ػٓ إٌّؼ اٌّمذِخ ِٓ اٌٙيئخ رؼشيفيخرٕظيُ ٔذٚح   18/3/2013 9
( DAAD)األٌّبٔيخ ٌٍزجبدي اٌؼٍّٝ 

٘جخ ػفيفٝ ِغئٛي اٌٙيئخ األٌّبٔيخ ٌٍزجبدي ./ أ -
 اٌؼٍّٝ 

 .ِشبسن  (50)ؽؼٛس ِب يضيذ ػٓ  -
رٛط ثبخزيبس ٚفٛص ِذسط ِغبػذ ثجٕٝ عٛيف  -

ثّٕؾخ دوزٛساح وبٍِخ اٌٝ عبٔت ػذيذ ِٓ إٌّؼ 
.  شٙٛس9-3لظيشح اٌّذح ِب ثيٓ 

األرفبق ِغ اٌٙيئخ األٌّبٔيخ ٌٍزجبدي اٌؼٍّٝ  2013 اثشيً 2 10
(DAAD )

. رٛفش اٌٙيئخ دٚساد رذسيجيخ 
ِزخظظخ ٌٍغبدح أػؼبء ٘يئخ اٌزذسيظ اٌطٍجخ 

. ٚاٌخشيغيٓ ِٓ اثٕبء عبِؼخ ثٕٝ عٛيف 

ِؾبػشح ألػؼبء ٘يئخ اٌزذسيظ  اثشيً  6 11
Oxidative Strees 

How to Write Proposal 

 (اعزبد عبِؼخ أزٛساة)٘بْ اراسد ./د -
 .وٍيخ اٌؼٍَٛ  -
ِشبسن   (50)ؽؼٛس ِب يضيذ ػٓ  -

: ِؾبػشح ٌٍطالة ثؼٕٛاْ  اثشيً  7 12
Why Science 

 (اعزبد عبِؼخ أزٛساة)٘بْ اراسد ./د -
 .وٍيخ اٌؼٍَٛ  -
ِشبسن  (500)ؽؼٛس ِب يضيذ ػٓ  -

 :ِؾبػشح ٌٍطالة ثؼٕٛاْ  اثشيً 8 13
Why Science 

 
 

 (اعزبد عبِؼخ أزٛساة)٘بْ اراسد ./د -
 .وٍيخ اٌؼٍَٛ  -
ِشبسن  (500)ؽؼٛس ِب يضيذ ػٓ  -
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 :ٚسػ ػًّ رذسيجيخ ثؼٕٛاْ 2013 اثشيً 8-9 14
Analysis of Literature on redox 

regulation 

 (اعزبد عبِؼخ أزٛساة)٘بْ اراسد ./د -
 .وٍيخ اٌؼٍَٛ  -
 ِشبسن (15)ؽؼٛس ِب يضيذ ػٓ  -
رٛط اٌؼًّ ثضيبدح ِؼبًِ إٌشش ٌؼذد وجيش ِٓ  -

. اٌؾؼٛس 

ٔذٚح رؼشيفيخ ثبٌّٕؼ ٚثشاِظ اٌزؤ٘يً اٌزبثؼخ   2013اثشيً  15
ٌّئعغخ ِظش اٌخيش 

. وٍيخ اآلداة – ِشبسن  (30)ؽٛاٌٝ  -

 :دٚسح رذسيجيخ ثؼٕٛاْ 2013 اثشيً 30 16
Teambuilding for Team leaders 

- Ms. Sonja Drewes 
 .وٍيخ اٌزغبسح – ِشوض رّٕيخ اٌمذساد  -
. ِشبسن  (30) -

 ِبيٛ 15-16 17
2013 

 :دٚسح رذسيجيخ ثؼٕٛاْ
Self- Marketing 

– ِشبسن ِٓ اٌطٍجخ ٚأػؼبء ٘يئخ اٌزذسيظ  (60) -
. وٍيخ اٌؼٍَٛ 

اٌّئرّش اٌؼشثٝ األٚسٚثٝ ٌٍزؼٍيُ اٌؼبٌٝ ثغبِؼخ ِبيٛ   18
ثششٍٛٔخ 

رٛليغ ارفبليخ رؼبْٚ ثٓ عبِؼخ ثٕٝ عٛيف ٚعبِؼخ  -
 .فيغٛ اإلعجبٔيخ 

 

: دٚسح رذسيجيخ ثؼٕٛاْ   2013 يٛٔيٛ 23 19
Teamnbuilding for team members 

-  Ms. Sonja Drewes 
. ِشبسن  (30) -

وٍيخ اٌظيذٌخ  – ِشبسن  (130)عغً ِب يضيذ ػٓ  -ٚسشخ ػًّ ػٓ ويفيخ االػذاد الخزجبس اٌزٛفً اٌذٌٚٝ يٛٔيٛ   20

 عجزّجش 1-2 21
2013 

 :دٚسح رذسيجيخ ثؼٕٛاْ
Self- Marketing 

. ِشبسن ِٓ اٌطٍجخ ٚاػؼبء ٘يئخ اٌزذسيظ  (50) -
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 انجسء انرابع

: دٚسح رذسيجيخ ثؼٕٛاْ  2013طيف  22
ويفيخ األػذاد الخزجبس اٌزٛفً اٌذٌٚٝ 

وٍيخ – عبػخ رذسيجيخ  (50)– ِزذسة  (15) -
اٌظيذٌخ  

 Proposal Writingدٚسح رذسيجيخ ثؼٕٛاْ  اوزٛثش  23 23
GERLS 

 (دوزٛساح وبٍِخ ثذٌٚخ اِبٔيب)

 .وٍيخ اٌؼٍَٛ – ِزذسة  (20) -
. فٛص اٌغبِؼخ ثّٕؾخ دوزٛساح وبٍِخ  -

. ِشبسن وٍيخ اآلداة  (51) -اٌٍّزمٝ اٌؼٍّٝ األٚي ٌٍّٕؼ اٌذساعيخ   2013 اوزٛثش 24 24

. ِزذسة وٍيخ اٌظيذٌخ  Scientific thinking - (30)دٚسح  ٔٛفّجش 6 25

. ِزذسة وٍيخ اٌظيذٌخ  How to present scientific data - (30)دٚسح  2013 ٔٛفّجش 7 26

اٌّشوض اٌضمبفٝ اٌجشيطبٔٝ ٚثشٔبِظ اٌجؾٛس  - Famlabؽٍّخ رشٚيغيخ ٚٔذٚح رؼشيفيخ ٌّغبثمخ  ٔٛفّجش 23-24 27
 .ٚاٌزّٕيخ ٚاٌجزىبس ثٛصاسحاٌجؾش اٌؼٍّٝ 

 .وٍيخ اٌؼٍَٛ  -
. ِشبسن  (300)ؽٛاٌٝ  -

 Communication and Rhetoricalدٚسح  2013 ديغّجش 4 28
Teachniques 

- Ms. Sonja Drews 
 .وٍيخ اٌزغبسح – ِشوض رّٕيخ اٌمذساد  -
. ِشبسن  (26) -

. وٍيخ اٌؼٍَٛ - ِشبسن  Innovation Clusters - (66)ٔذٚح ػٓ ِشبسيغ ديغّجش   29

ؽشيف شٛلٝ / د.أِيٓ ٌطفٝ  ٚأ/ د.اعزّبع ثيٓ أ -اعزّبع إلٔشبء ِشاوض رّيض ثبٌغبِؼخ  2014 يٕبيش 2 30
ِغ ػذد ِٓ ػّذاء اٌىٍيبد ٚاٌجبؽضيٓ اٌّزّيضيٓ 

ثبٌغبِؼخ  
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 انجسء انرابع

رٛليغ ِزوشح رفبُ٘ ٚرؼبْٚ ثيٓ عبِؼخ ثٕٝ عٛيف  2014 يٕبيش 9 31
 ٚعبِؼخ صٚيً ٌٍؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛعيب

/ د.ٚأ .(سئيظ اٌغبِؼخ)أِيٓ ٌطفٝ / د.عؼبدح أ -
 .ِّٚضٍٝ ِىزت اٌؼاللبد اٌذٌٚيخ .ؽشيف شٛلٝ

. ٚٚفذ ِٓ ػّذاء ٚأعبرزح عبِؼخ ثٕٝ عٛيف 

 ٌؼبَ  Erasms Mundusػًّ دػبيب ٌٍزمذَ ٌّٕؼ فجشايش  – يٕبيش  32
2014 

رزؼّٓ اإلػالْ ػٓ إٌّؾخ ٚؽشيمخ اٌزمذَ ٚرٛفيش  -
. اٌٍّفبد ٚاٌّغبػذح اٌالصِخ ٌٍزمذَ ٌٍّٕؼ 

ِزذسة اعزفبد  (300)يظً ػذد اٌّغزفيذيٓ اٌٝ  - Dealing With Changeاإلػذاد ٌذٚسح  2014ِبسط  33
. ِٓ ٘زٖ األرفبليخ 

دٚسح رذسيجيخ  2014اثشيً  34
Dealing With Change 

- Ms. Mona El Toubgi 
. وٍيخ اٌؼٍَٛ – ِشبسن  (26) -

 Research Managment - Ms. Mona El Toubgi دٚسح  2014يٛٔيٛ  35
. وٍيخ اٌؼٍَٛ – ِشبسن  (26) -

ؽؼٛس اعزّبع ِّضٍيٓ اٌؼششيٓ عبِؼخ اٌّشبسػخ  2014يٛٔيٛ  36
 ELEMENT(Erasmsٚع 38في ِشش

Mundus) 

ثشيطبٔيب  – عبِؼخ وبسديف  -
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 انجسء انرابع

  تٕجّ كهيت انعهٕو انًتقذيت َحٕ تقذيى برايج يتًيسة نخذيت تخصصبث بحثيت بيئيت 4.5

 :- اٌجشاِظ اٌّزّيضح اٌجؾضيخ اٌجيئيخ 4.5.1

 :-ٌؼً أُ٘ اٌجشاِظ اٌّزّيضح اٌزي رمذِٙب وٍيخ اٌؼٍَٛ اٌّزمذِخ 

 .دثٍَٛ ِٚبعغزيش ٚدوزٛساٖ في ػٍَٛ اٌّٛاد ٚرىٌٕٛٛعيب إٌبٔٛ -1

 .دثٍَٛ ِٚبعغزيش ٚدوزٛساٖ في اٌزىٌٕٛٛعيب اٌؾيٛيخ ٚػٍَٛ اٌؾيبح  -2

 .دثٍَٛ ِٚبعغزيش ٚدوزٛساٖ في اٌؼٍَٛ اٌجيئيخ ٚاٌزّٕيخ اٌظٕبػيخ  -3

 .دثٍَٛ ِٚبعغزيش ٚدوزٛاسٖ في اٌطبلخ اٌغذيذح ٚاٌّزغذدح  -4

 .دثٍَٛ ِٚبعغزيش ٚدوزٛساٖ في اٌىيّيبء اٌطجيخ  -5

 .دثٍَٛ ِٚبعغزيش ٚدوزٛساٖ في ػٍَٛ ٕٚ٘ذعخ األعّٕذ  -6

 .دثٍَٛ في اٌزؾٍيً األٌٝ  -7
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 انجسء انرابع

 تٕسعبث بكهيت انعهٕو ٔافتتبح يعًالٌ نهيسر ٔانُبَٕفٕتَٕك4.2.2

أِيٓ ٌطفٝ سئيظ عبِؼخ ثٕٝ عٛيف ِؼٍّٝ اٌٍيضس ٚإٌبرٛفٛرٛٔه ثىٍيخ اٌؼٍَٛ ٚاٌزٝ رؼّٓ اؽذس األعٙضح / د.أفززؼ أ

وّب شٙذ عيبدرٗ اٌزٛعؼبد اٌغذيذح ثمغُ اٌفيضيبء ؽيش رُ أػبفخ ؽبثميٓ ٌٍّجٕٝ ٌزؼُ . ٚاٌزمٕيبد اٌزٝ رخذَ اٌجؾش اٌؼٍّٝ 

اٌّؼبًِ ٌٍطالة ٚؽغشاد أػؼبء ٘يئخ اٌزذسيظ ٚاوذ سئيظ اٌغبِؼخ ػٍٝ ػشٚسح رؼبفش اٌغٙٛد ٌذػُ اٌجؾش اٌؼٍّٝ 

ثبٌغبِؼخ ٚاٌزمبسة اٌّشزشن خبطخ ثيٓ وٍيخ اٌؼٍَٛ ٚاٌؼٍَٛ اٌّزمذِخ ِشيشاً اٌٝ ػشٚسح ؽظٛي وٍيخ اٌؼٍَٛ ػٍٝ اػزّبد 

اٌغٛدح ٚ٘زا يؼذ أغبص ٌٍغبِؼخ وىً ٌٚيظ ٌىٍيخ اٌؼٍَٛ فمؾ ِٚٓ اعً اْ رظجؼ اٌغبِؼخ في ِشرجخ ػٍيب ثيٓ ثبٌغبِؼبد 

 .اٌّزمذِخ ٚاػبفخ عيبدرٗ اْ ٚعٛد ٚؽذح ٌزغٛيك ٚرشٚيؼ إٌّزغبد اٌجؾضيخ اطجؼ اِش ػشٚسيب 

ٚاعزّغ عيبدرٗ ٌششػ ِفظً ػٓ ِؼًّ إٌبٔٛ فٛرٛٔه ٚاٌزٜ اعزطبع في فزشح ػئيٍخ ٌٍميبَ ثؤثؾبس ػٍّيخ رغبػذ ؽً 

 :ثؼغ اٌّشبوً اٌجيئيخ ٚاٌظٕبػيخ اٌزطجيميخ ِٚٓ أّ٘ٙب 

  رظٕيغ ٚرٛطيف اٌّشوجبد إٌبرِٛزشيخ. 

  ٖرؾٍيخ ِٚؼبٌغخ اٌّيب. 

  أزبط إٌٛافز اٌزويخ ٌٍؾبفع ػٍٝ اٌطبلخ. 
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  أزبط اٌطبلخ ثبعزخذاَ اٌخاليب اٌشّغيخ ٚخاليب اٌٛلٛد. 

  وّب اعزّغ عيبدرٗ ششػ ِفظً ػٓ اّ٘يخ اٌٍيضس ٚرطجيمبرٙب اٌّخزٍفخ اٌزٝ رغبػذ ػٍٝ رطٛيش اٌّؼبًِ في وٍيبد

 Medicalاٌغبِؼخ اٌّخزٍفخ ِضً وٍيخ اٌطت ٚاٌطت اٌجيطشٜ ٚاٌظيذٌخ ٚاٌؼٍَٛ اٌّزمذِخ ٚوبْ ِٓ أُ٘ ٘زٖ اٌزطجيمبد 

application: Breath analysis ٚاٌزٝ رغزطيغ البِخ فؾض وبًِ ػٍٝ عغُ اإلٔغبْ ٌزشخيض األِشاع ػٓ ؽشيك 

 .ثبإلػبفخ اٌٝ ثؼغ اٌزطجيمبد األخشٜ ِضً . اٌضفيش أٚ اٌزٕفظ ٚيمَٛ عٙبص اٌٍيض ثزؾٍيٍٙب 

 Industrial applications 

 Environmental Applications 

 Everyday life applications 

 Scientific  research 
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 افتتبح رئيس انجبيعت ألحذث يعبيم بكهيت انذراسبث انعهيب نهعهٕو انًتقذيت 4.5.3

أِيٓ ٌطفٝ سئيظ عبِؼخ ثٕٝ عٛيف ِؼبًِ وٍيخ اٌذساعبد اٌؼٍيب ٌٍؼَٛ اٌّزمذِخ ِٚب رؾٛيٗ ِٓ اعٙضح ؽذيضخ / د.افززؼ أ

ٚخبطخ اٌّؼًّ اٌّشوضٜ ِٚؼًّ إٌبٔٛ رىٌٕٛٛعٝ اٌزٜ يشزًّ ػٍٝ اٌؼذيذ ِٓ األعٙضح اٌؼبِخ اٌزٝ ٚفشرٙب اٌغبِؼخ ٌٍطالة 

 .ٌزؤ٘يٍُٙ ٚرذسيجُٙ 

أِيٓ ٌطفٝ اٌٝ أّ٘يخ األعٙضح ٚاعزخذاِبرٙب اٌفؼبٌخ في اٌمؼبء ػٍٝ اٌّشبوً اٌظؾيخ ٚاٌجيئيخ ٚاْ عبِؼخ / د.أشبس أ

ثٕٝ عٛيف رؼزجش اٚي عبِؼخ في ِظش رغّؼ ٌٍطالة ثبٌزذسيت ػٍٝ ٘زٖ األعٙضح ٚاألعزخذاَ اٌفؼٍٝ ٌٙب ِٓ أعً رؤ٘يٍُٙ 

 .ٚرٛعيغ ِذاسوُٙ ٚرخشيظ ّٔبرط ِششفخ ِٓ اٌؼٍّبء ٌألسرمبء ثبٌغبِؼخ 
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  جبيعت بُٗ سٕيف تسبق جبيعت قطر في انتصُيف انبحثٗ انذٔن4.6ٗ

 اٌّؼٕيخ ثشئْٛ اٌزؼٍيُ ٚرظٕيف اٌغبِؼبد رظٕيفبً ؽذيضبً ٌٍؼبَ U.S. NEWSاٌٙيئخ اٌذٌٚيخ  أطذسد

 خبص ثبٌغبِؼبد في اٌؼبٌُ اٌؼشثٝ ؽجمبً ٌٍّؼبييش اٌّؼٍٕخ ِٓ اٌٙيئخ رُ رؼّيٓ ػذد ٚاؽذ ٚرغؼيٓ 2015

عبِؼخ ِٓ عذ ػششح دٌٚخ ػشثيخ ، رظذسد صالس عبِؼبد عؼٛديخ اٌمبئّخ ثيّٕب اؽزٍذ عبِؼخ اٌمب٘شح 

 .اٌّشرجخ اٌشاثؼخ 

ٚلذ ؽظٍذ عبِؼخ ثٕٝ عٛيف ػٍٝ اٌزشريت اٌضبِٓ ٚاٌؼششيٓ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌغبِؼبد اٌؼشثيخ ِزمذِخ ػٍٝ 

وّب اؽزٍذ عبِؼخ ثٕٝ عٛيف اٌّشرجخ اٌضبٔيخ ػششح ِٓ ثيٓ . صالس ٚعزيٓ عبِؼخ ِٓ ِخزٍف اٌجٍذاْ اٌؼشثيخ 

 ِزمذِخ ػٍٝ وضيش ِٓ اٌغبِؼبد األلٍيّيخ اٌّظشيخ األخشٜ ٚػٍٝ فاٌغبِؼبد اٌّظشيخ اٌّذسعخ في اٌزظٕي

 .عبِؼبد ػشثيخ غٕيخ ِضً عبِؼخ لطش 

يزوش اْ اٌّؼيبس األُ٘ في رٌه اٌزشريت ٘ٛ عٛدح ٚػذد األثؾبس اٌؼٍّيخ إٌّشٛسح في دٚسيبد ػٍّيخ 

، ٚرغزّذ رٍه األؽظبءاد ِٓ لبػذح  Citationػبٌّيخ ِٚمذاس األعشٙبد ثزىً األثؾبس ِٓ لجً اثؾبس اخش 
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 لطبع اٌجؾش في U.S Newsٚػٍيٗ فمذ طٕفذ .  اٌزبثؼخ ٌٍٕبشش اٌؼبٌّٝ اٌغيفييش Scopusاٌجيبٔبد اٌؼبٌّيخ 

 .األدٚيخ ٚاٌغَّٛ ٚاٌؼٍَٛ اٌظيذٌيخ وّٛلغ رّيض ٚلٛح ٌغبِؼخ ثٕٝ عٛيف 

ِٓ اٌّؼٍَٛ اْ ٕ٘بن ػذح رظبٔيف دٌٚيخ شٙيشح ٘ٝ ِؾؾ أظبس عً اٌغبِؼبد في اٌؼبٌُ وزظييف 

 اال أٗ ِٓ اٌؼشٚسٜ ِشاعؼخ اٌّؼبييش اٌزٝ رئخذ في األػزجبس ػٕذ ٚػغ أيب QS, The  Timesشبٔغٙبٜ ٚ 

ِٓ رٍه اٌزظبٔيف ٚػٍيٗ فبْ عبِؼخ ثٕٝ عٛيف رشٜ في ٘زا اٌزظٕيف ؽبفضاً ػٍٝ األعزّشاس في دػُ 

ِٕظِٛخ اٌجؾش اٌؼٍّٝ ٚألثؾبس اٌؼٍّيخ ٚاألعزضادح ِٓ فزؼ لٕٛاد رؼبْٚ ػٍّيخ ِغ عبِؼبد ػبٌّيخ ؽزٝ 

 .يشرمٝ اٌجؾش اٌؼٍُ في اٌغبِؼبد اٌٝ ِغزٛيبد ػبٌّيخ 
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 جريذة انذستٕر

 18/11/2014يٕو انثالثبء  انًٕافق 
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