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عنوان الفعالية/الورشة /النشاط
املقز

الفئة املستهذفة
عذد الحضور/املشاركين

املنسق (الاسم ،الىظيفت ،الكليت)

تعزيز النشز العلمي بجامعة جنوب الوادي
خالل العام الاكادًمي 2020/2012م
التاريخ
مكخب هائب سئيس
الجامعت لشئىن
الذساساث العليا
والبدىر
فشيم العمل
املحاضز/املذرب
حميع الباخثين
املشزف العام
أ.دً .ىسف غشباوي  -سئيس الجامعت
املذيز التنفيذي
أ.د .أخمذ عكاوي – هائب سئيس الجامعت لشئىن الذساساث العليا والبدىر
املنسق العام
أ.دً .اسش عبذ الجليل
فزيق العمل
د .مدمىد خسب هللا مدمىد علي
د .خالذ مدمذ سيذ اخمذ غشيب
د .خمذي اخمذ خسً
د .شيماء غشيب اخمذ على
د .الطيب عبذ الشاصق مدمذ
د .هبه صالح عبذالشخمً مىس ى
د .مدمذ خسجى خسان عثمان
أ.دً .اسش عبذ الجليل – أسخار بكليت الطب البيطشي

وصف النشاط:
في إطاس سعي كطاع الذساساث العليا والبدىر إلى إسساء مبذأ اإلاؤسساجيت والدشاسكيت بين حميع كلياث الجامعت في إعذاد الىظم والخخطيط
لخىفيز اإلاهام راث الصلت باللطاع ،فلذ جم حشكيل لجىت " حعضيض اليشش العلمي بجامعت حىىب الىادي" ،جكىن مهمامها على الىدى الخالي:









جلييم آلالياث اإلاطبلت في الجامعت لخعضيض اليشش العلمي.
بىاء معاًير لخلييم أداء الكلياث مً خيث اليشش العلمي.
بىاء معاًير لخلييم ألاداء البدثي ألعضاء هيئت الخذسيس.
جلييم ألاداء الشامل للجامعت مً خيث اليشش العلمي.
سفع كفاءة الباخثين في اليشش العلمي.
الخىعيت بالذوسياث الشصيىت واإلافترست.
إًجاد آليت لخعضيض الاسدشهاد بالبدىر التي ًيششها الباخثىن مً ميسىبي الجامعت.
إًجاد آليت لخعضيض مؤششاث البدث العلمي ألاخشي للجامعت والباخثين.
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جلييم الخأزير البدثي للجامعت في اإلاجخمع اإلادلي والىطجي.
إًجاد آليت لدسىيم البدىر ،ودساست حذوي اسدثماسيت إلحشاء البدىر العلميت ودوسها في حعضيض اإلاىاسد الزاجيت للجامعت.
دساست مذي جىافش الامكاهاث البدثيت مع جىكعاث اليشش العلمي اإلاطلىبت مً الباخثين.
حعضيض إحشاء البدىر البيييت داخل الجامعت وخاسحها.

وعلذث اللجىت عذة احخماعاث ،وجىصلذ الى الىخائج الخاليت:
 .1اعذاد خضمت مً مؤششاث ألاداء البدثيت للجامعت جليس الاهخاج البدثي للجامعت ،وكفاءة الخجهيزاث واإلاىاسد البدثيت ،واسخطالع
آساء الباخثين ،وحىدة البدىر العلميت ،ومذي جدليم الاهذاف البدثيت للجامعت ،وجشابطها مع الكلياث،وغيرها مً اإلاؤششاث
ً
اإلاخعاسف عليها عاإلايا.
 .2جدذًذ دوس الجامعت في جدليم أهذاف الخطت الاستراجيجيت اللىميت للعلىم والخكىىلىحيا والابخكاس–  ،2030وجم جىصيع هزه الخطت
على الكلياث لخدذًذ دوسها في رلك.
 .3حعذًل ضىابط مىذ دسحاث اإلااحسخير والذكخىساه ليصبذ اليشش العلمي مً هزه الشسائل في دوسياث علميت مصىفت ورلك على الىدى
الخالي:
ًطبم رلك على حميع طالب الذساساث العليا الشاغبين في الدسجيل لذسحتي اإلااحسخير والذكخىساه بذاًت مً ألاول مً ًىاًش 2020م ،وفم كشاس
مجلس الجامعت بجلسخه سكم  272اإلاىعلذة بخاسيخ 2012 – 12 – 20م.
شزط منح درجة املاجستير
اللطاع
العلىم ألاساسيت والهىذسيت
العلىم البيطشيت والضساعيت
العلىم الطبيت
العلىم ؤلاوساهيت والعلىم التربىيت
علىم آلازاس والفىىن والسياخت

مىاصفاث اإلاجلت العلميت
وشش بدث أو كبىل باليشش في مجلت علميت دوليت مدكمت
وشش بدث أو كبىل باليشش في مجلت علميت مخخصصت

شزط منح درجة الذكتوراه
اللطاع
العلىم ألاساسيت والهىذسيت
العلىم البيطشيت والضساعيت
العلىم الطبيت
العلىم ؤلاوساهيت والعلىم التربىيت
علىم آلازاس والفىىن والسياخت

مىاصفاث اإلاجلت العلميت
وشش بدثين أو كبىل باليشش في مجلت علميت دوليت مدكمت ،على أن ًكىن أخذ هارًً
البدثين في مجلت علميت دوليت مصىفت في كاعذة بياهاث سكىبس ( ،)Scopusأو كاعذة
بياهاث (،)web of scienceختى وإن كاهذ في أكل سبع مً اللاعذجين
وشش بدثين أو كبىل باليشش في مجلت علميت دوليت مدكمت ،على أن ًكىن أخذ هارًً
البدثين في مجلت علميت دوليت مصىفت في كاعذة بياهاث سكىبس ( ،)Scopusأو كاعذة
بياهاث ( ،)web of scienceختى وإن كاهذ في أكل سبع مً اللاعذجين ،أو مجلت علميت

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

قطاع الذراسات العليا والبحوث
مخخصصت ومذسحت في بىك اإلاعشفت اإلاصشي (.)Egyptian Knowledge Bank
 .3حعذًل البىىد التي حعضص اليشش العلمي للجامعت في الئدت اإلاششوعاث البدثيت التي جمىلها الجامعت لخصبذ على الىدى الخالي:
 حعذًل الخىافسيت في اإلاششوعاث البدثيت السىىيت لخكىن عل مسخىي الكلياث وليسذ على مسخىي اللطاعاث
لخديذ للباخثين اإلاخشحاث الخاصت باإلاششوعاث البدثيت غير مدذدة ،وفي ظل سعي الجامعت الى صيادة عذد البدىر
اإلايشىسة في مجالث علميت معترف بها في جصييف الجامعاث ،فالبذ أن جكىن مخشحاث اإلاششوع البدثي الىاخذ هي
وشش أو كبىل لليشش لعذد بدث واخذ (على ألاكل) في مجلت علميت دوليت مصىفت في كاعذة بياهاث سكىبس
( ،)Scopusأو كاعذة بياهاث (،)Web of Scienceختى وإن كاهذ في أكل سبع مً اللاعذجين (سىاء للكلياث العمليت
أو ؤلاوساهيت).
 عذم حسىيت سلفت اإلاششوعاث البدثيت إال بعذ حسليم البدث أو شهادة كبىله وفم ما هى مدذد في البىذ أعاله،
وحعخبر السلفت عهذة مسخذامت على الباخث الشئيس ي ،وال ًخم حسىيتها إال بمىافلت هائب سئيس الجامعت لشئىن
الذساساث العليا والبدىر.
 صيادة اإلابلغ السىىي اإلادذد لخمىيل اإلاششوعاث البدثيت مً ( )720000سبعمائت وعششون ألف حىيه ليصبذ
( )210000زماهيمائت وعششة آالف حىيه.
 جكىن كيمت جمىيل اإلاششوع في الكلياث العمليت ( )40000أسبعىن ألف حىيه ،وفي الكلياث ؤلاوساهيت ()10000
عششة آالف حىيه.
 جخدمل الجامعت وسبت ( )%75مً كيمت اليشش الذولي لؤلبدار اإلاسخخشحت مً اإلاششوعاث البدثيت في مجالث الشبع
ألاول والثاوي ،خسب اإلاجالث اإلاىضحت أعاله.
 الًجىص الخلذم باألبدار التي جم اهخاحها مً اإلاششوعاث البدثيت اإلامىلت مً الجامعت إلى حىائض اليشش التي جلذمها
الجامعت بجميع أهىاعها إلاىع الاسخفادة مشجين ،وإعطاء فشصت لآلخشيً.
 جكىن ألاولىياث البدثيت هي جلك اإلادذدة في الاستراجيجيت اللىميت للعلىم والخكىىلىحيا والابخكاس– .2030
 إجاخت الفشصت لجميع الكلياث (العمليت وؤلاوساهيت) وإلغاء الخىافس على مسخىي اللطاعاث ،بديث حعطي فشصت
للمجتهذًً مً باخثيها لالسخفادة مً جمىيل اإلاششوعاث البدثيت وفم ضىابط اإلاخشحاث اإلازكىسة أعاله ،ألن
طبيعت الذساست مخخلفت ،ووحىد جفاوث في هخائج الخلييم ،وججىب خشمان كلياث كاملت مً فشصت الخمىيل ،بل
ًفضل الخىافس بين باخثي الكليت الىاخذة على ما خصص لهزه الكليت مً ميزاهيت سىىيت لخمىيل اإلاششوعاث
البدثيت ،بششط أال ًلل مخىسط جلييم اإلادكمين إلالترح اإلاششوع البدثي عً (.)%75

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

قطاع الذراسات العليا والبحوث

