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 هائب سئيس الجامعت لشئىن الذساساث العليا والبدىر  –أ.د. أخمذ عكاوي 

 فزيق العمل 

 مدمىد خسب هللا مدمىد عليد.  .1

 عبذ الجليل اخمذ عليًاسش د.  .2

 خالذ مدمذ سيذ اخمذ غشيبد.  .3

  خمذي اخمذ خسًد.  .4

 شيماء غشيب اخمذ علىد.  .5

 الطيب عبذ الشاصق مدمذد.  .6

  هبه صالح عبذالشخمً مىس ىد.  .7

 مدمذ خسجى خسان عثماند.  .8

 أ.د. ًاسش عبذ الجليل  )الاسم، الىظيفت، الكليت(املنسق 

  :وصف النشاط

في إطاس سعي كطاع الذساساث العليا والبدىر إلى إسساء مبذأ اإلاؤسساجيت والدشاسكيت بين حميع كلياث الجامعت في إعذاد الىظم  .1

حعضيض اليشش العلمي بجامعت حىىب الىادي"، جكىن مهمامها  حشكيل لجىت " فلذ جموالخخطيط لخىفيز اإلاهام راث الصلت باللطاع، 

 على الىدى الخالي: 

 آلالياث اإلاطبلت في الجامعت لخعضيض اليشش العلمي. جلييم  .2

 بىاء معاًير لخلييم أداء الكلياث مً خيث اليشش العلمي. .3

 بىاء معاًير لخلييم ألاداء البدثي ألعضاء هيئت الخذسيس.  .4

 جلييم ألاداء الشامل للجامعت مً خيث اليشش العلمي.  .5

 سفع كفاءة الباخثين في اليشش العلمي.  .6

 وسياث الشصيىت واإلافترست.الخىعيت بالذ .7

 إًجاد آليت لخعضيض الاسدشهاد بالبدىر التي ًيششها الباخثىن مً ميسىبي الجامعت.  .8

 إًجاد آليت لخعضيض مؤششاث البدث العلمي ألاخشي للجامعت والباخثين. .9

 جلييم الخأزير البدثي للجامعت في اإلاجخمع اإلادلي والىطجي.  .10
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 حذوي اسدثماسيت إلحشاء البدىر العلميت ودوسها في حعضيض اإلاىاسد الزاجيت للجامعت. إًجاد آليت لدسىيم البدىر، ودساست  .11

 دساست مذي جىافش الامكاهاث البدثيت مع جىكعاث اليشش العلمي اإلاطلىبت مً الباخثين.   .12

 حعضيض إحشاء البدىر البيييت داخل الجامعت وخاسحها.  .13

 الىخائج الخاليت:  وعلذث اللجىت عذة احخماعاث، وجىصلذ الى

اعذاد خضمت مً مؤششاث ألاداء البدثيت للجامعت جليس الاهخاج البدثي للجامعت، وكفاءة الخجهيزاث واإلاىاسد البدثيت، واسخطالع   .1

آساء الباخثين، وحىدة البدىر العلميت، ومذي جدليم الاهذاف البدثيت للجامعت، وجشابطها مع الكلياث،وغيرها مً اإلاؤششاث 

. اإلاخعاس 
ً
 ف عليها عاإلايا

، وجم جىصيع هزه الخطت 2030 –الاستراجيجيت اللىميت للعلىم والخكىىلىحيا والابخكاسدوس الجامعت في جدليم أهذاف الخطت  جدذًذ .2

 على الكلياث لخدذًذ دوسها في رلك. 

اث علميت مصىفت ورلك على الىدى حعذًل ضىابط مىذ دسحاث اإلااحسخير والذكخىساه ليصبذ اليشش العلمي مً هزه الشسائل في دوسي .3

 الخالي: 

، وفم كشاس م2020ًطبم رلك على حميع طالب الذساساث العليا الشاغبين في الدسجيل لذسحتي اإلااحسخير والذكخىساه بذاًت مً ألاول مً ًىاًش 

 .م2019 – 12 – 20اإلاىعلذة بخاسيخ   278مجلس الجامعت بجلسخه سكم 

 شزط منح درجة املاجستير 

اعاللط  مىاصفاث اإلاجلت العلميت 

 العلىم ألاساسيت والهىذسيت

 العلىم البيطشيت والضساعيت وشش بدث أو كبىل باليشش في مجلت علميت دوليت مدكمت 

 العلىم الطبيت

 العلىم ؤلاوساهيت والعلىم التربىيت
 وشش بدث أو كبىل باليشش في مجلت علميت مخخصصت 

 علىم آلازاس والفىىن والسياخت

 شزط منح درجة الذكتوراه

 مىاصفاث اإلاجلت العلميت اللطاع

في مجلت علميت دوليت مدكمت، على أن ًكىن أخذ هارًً  وشش بدثين أو كبىل باليشش العلىم ألاساسيت والهىذسيت

(، أو كاعذة Scopusالبدثين في مجلت علميت دوليت مصىفت في كاعذة بياهاث سكىبس )

 (،ختى وإن كاهذ في أكل سبع مً اللاعذجينweb of scienceبياهاث )

 العلىم البيطشيت والضساعيت

 العلىم الطبيت

في مجلت علميت دوليت مدكمت، على أن ًكىن أخذ هارًً  وشش بدثين أو كبىل باليشش العلىم ؤلاوساهيت والعلىم التربىيت

(، أو كاعذة Scopusالبدثين في مجلت علميت دوليت مصىفت في كاعذة بياهاث سكىبس )

ختى وإن كاهذ في أكل سبع مً اللاعذجين، أو مجلت علميت  (،web of scienceبياهاث )

 (.Egyptian Knowledge Bankمخخصصت ومذسحت في بىك اإلاعشفت اإلاصشي )

 علىم آلازاس والفىىن والسياخت
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 مً الالئدت(، لخصبذ على الىدى الخالي:  5حعذًل مخشحاث اإلاششوعاث البدثيت التي جمىلها الجامعت )اإلاادة  .3
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