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نشاط استكمال حصز ألاجهزة العلمية بالجامعة
خالل العام ألاكادًمي 2020/2012م
التاريخ
مكخب هائب زئيس الجامعت
لشئون الدزاساث العليا
والبحور
املشزف العام
أ.دً .وسف غسباوي – زئيس الجامعت
املذيز التنفيذي
أ.د .أحمد عكاوي – هائب زئيس الجامعت لشئون الدزاساث العليا والبحور
املنسق العام
أ.دً .اسس عبد الجليل
ألاعضاء
أ.دً .اسس عبد الجليل
د .عماد علي أحمد عامس
د .أبو بكس عبد املىعم أبو بكس
د .محمود سامح أحمد محمد
د .أحمد سعد أحمد حساهين
د .محمود حسب هللا محمود
د .أسماء محمد أحمد الصغير
د .أحمد محمد حسين علي
د .عصام محمد أبو بكس
د .نهاد أحمد ًووس
م .مسوة حمدي أحمد محمد
د .أسامت عبد الوهاب
د محمود صابس جوفيق
أ.د .سمير سعد حامد خطاب
أ.د .عصام علي الطيب
د .شييب عبد الخالق مسعي
أ.د .محمود محمد لبيب
د .بدزيت حسً علي
د .عشماوي عبدالكسيم
آمال سعد املخولي
د .شيماء عبد العاطي
د .عيس ى محمد حجاشي

أنشطة قطاع الذراسات العليا والبحوث
العام ألاكاديمي (9191/9102م)

قطاع الذراسات العليا والبحوث
املنسق (الاسم ،الوظيفت ،الكليت)

أ.دً .اسس عبد الجليل – أسخاذ بكليت الطب البيطسي

وصف النشاط:


















في إطاز سعي قطاع الدزاساث العليا والبحور إلى إزساء مبدأ املؤسساجيت والدشازكيت بين جميع كلياث الجامعت في إعداد الىظم
والخخطيط لخىفير املهام ذاث الصلت بالقطاع ،فقد جم حشكيل لجىت "املعامل وألاجهصة العلميت بجامعت جىوب الوادي" ،جكون
مهمامها على الىحو الخالي:
حصس ألاجهصة العلميت باملعامل املسكصيتالكلياث واملعاهد بالجامعت.
جحدًد شكل البياهاث املدخلت علي البىك القومي للمعامل وألاجهصة العلميت.
جصويد البىك القومى للمعامل والاجهصة العلميت بالجامعاث املصسيت (البىك) ببياهاث الاجهصة بالجامعت بصفت دوزيت.
جقييم أداء كلياث الجامعت ووحداتها املخخلفت فيما ًخص جحدًث البياهاث على البىك ،وإعداد جقازيس دوزيت للعسض على اللجان
واملجالس املخخصت بالجامعت.
إًجاد آليت لخعصيص اسخفادة الباحثين مً داخل الجامعت وخازجها مً ألاجهصة العلميت الخاصت بجامعت جىوب الوادي املسجلت على
البىك.
حصس ألاجهصة املعطلت بالجامعت ودزاست سبل إصالحها.
اسخخدام قواعد البياهاث على البىك ملىع إذدواجيت شساء ألاجهصة ،ومً زم جقليل الهدز والاسخغالل ألامثل للموازد املخاحت
بالجامعت.
املساهمت في اعخماد املعامل البحثيت بالجامعت.
إعخماد املواصفاث الفىيت لألجهصة التى حعتزم الجامعت شساؤها.
بىاء قدزاث املعىيين باألجهصة العلميت بالجامعت (الباحثين والفىيين).
إعداد خطت لدسويق إلامكاهاث والخجهيزاث املعمليت املخوفسة بالجامعت.
العمل على اسخحدار مسكص لصياهت ألاجهصة العلميت بالجامعت.
الخيسيق مع الشسكاث العاملت في مجال حسويق ألاجهصة العلميت فيما ًخص جىظيم املعازض ودعم املؤجمساث العلميت ومشازكت
الباحثين فيها.
إعداد دزاساث اسدثمازيت لجدوى ألاجهصة العلميت بالجامعت مً حيث العائد الاسدثمازي (الخكلفت-العائد) ،ودوز ذلك في حعصيص
املوازد الراجيت للجامعت.
املساهمت في إعداد معياز البحث العلمي الخاص بالجامعت ،مً حيث التزويد بالوزائق وألادلت وكخابت املعياز.

وعقدث اللجىت عدة اجخماعاث ،وجم حصس جميع ألاجهصة العلميت بالجامعت مً واقع السجالث الخاصت باملخاشن ،كما جم ادخال عدد ()201
جهاش حتى نهاًت أبسيل (2020م) ،بحيث أصبحذ عدد ألاجهصة بالجامعت املدخلت على البىك القومي للمعامل أكبر عدد بين الجامعاث املصسيت.
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