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 والبحث العلمي الدراسات العلیا والمؤتمرات 

 

  رؤية قطاع الدراسات العلیا والبحوث:

يتطلع قطاع الدراسات العلیا والبحوث أن تصبح جامعــة فــاروس باإلســكندرية مؤسســة بحثیــة متمیــزة علــى المســتويین 

 والدولي تساھم في نقل وتسويق التكنولوجیا ودعم االبتكار وإنشاء مجتمع قائم على اقتصاد المعرفة. المحلي

  

  رسالة قطاع الدراسات العلیا والبحوث:

يسعى قطاع الدراسات العلیا والبحوث بجامعة فاروس باإلسكندرية إلى إنشاء برامج حديثــة للدراســات العلیــا فــي 

ً في مجــاالت البحــث مختلف كلیات الجامعة للمساھ ً متقدما مة في إعداد كوادر بحثیة متمیزة بجانب تحقیق مركزا

  العلمي للمساھمة في تقديم حلول علمیة لمشاكل المجتمع.

  

  القیم الحاكمة:

  أخالقیات البحث العلمي. -

  األمانة العلمیة، النزاھة األكاديمیة، حماية الملكیة الفكرية. -

 العلمي.المسئولیة االجتماعیة للبحث  -

 العمل بروح الفريق. -

 التمیز واالبتكار. -

 المصداقیة والشفافیة. -

 

 الغايات:

  تھدف الخطة اإلستراتیجیة لقطاع الدراسات العلیا والبحوث إلى تحقیق الغايات اآلتیة:

ً للتمیز في مجاالت الدراسات العلیا والبحث العلمي التطبیقي واالبتكارات العلمیة. -   أن تصبح الجامعة مركزا

  أن تشغل الجامعة مكانة مرموقة بین الجامعات العالمیة. -

 إعداد كوادر جامعیة ومھنیة قادرة على المنافسة في المجاالت العلمیة واألدبیة. -

 تشجیع خريجي الجامعة على االلتحاق ببرامج الدراسات العلیا لمواصلة الدراسة بعد التخرج. -

ث وقطاعــات المجتمــع المختلفــة لتحقیــق التنمیــة المســتدامة إنشاء وتعزيز الشراكة بین الجامعة ومراكز البحو -

 وحل مشكالت المجتمع.

 

  -األھداف اإلستراتیجیة:

 يھدف قطاع الدراسات العلیا والبحوث بجامعة فاروس باإلسكندرية إلى تحقیق ما يلي:

  إنشاء برامج الدراسات العلیا في جمیع كلیات الجامعة. -

  البحث العلمي ومخرجاته وتحسین جودته (النشر الدولي، االبتكارات والبراءات). تحقیق التمیز البحثي وزيادة حصیلة - 

 تشجیع البحوث الجماعیة ذات التخصصات البینیة التي تساعد على االبتكار والتمیز. -

تشجیع أعضاء ھیئة التدريس للتقدم بمشروعات بحثیة بالتعاون مع الجامعــات والھیئــات البحثیــة والمؤسســات  -

 الداخل والخارج.العلمیة في 

إنشاء وتعزيز الشراكة بین الجامعــة وقطاعــات المجتمــع المختلفــة عــن طريــق ربــط البحــث العلمــي ومخرجاتــه  -

 باحتیاجات المجتمع لحل مشكالته وتحقیق التنمیة االقتصادية والبشرية.
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  سیاسات البحث العلمي

  السیاسات العامة:

  والدراسات العلیا بالجامعة وكلیاتھا.تطوير الھیكل التنظیمي لقطاع البحوث  -

  مراجعة التشريعات التي تحكم قطاع البحث العلمي بالجامعة. -

 توظیف العاملین الالزمین من ذوي االختصاص لتنفیذ اإلستراتیجیة. -

 تنفیذ التدريب الالزم للفئات المعنیة بتنفیذ اإلستراتیجیة. -

 

 -سیاسات البحث العلمي:

 بحثیة في كلیات ومعاھد الجامعة.توحید الجھود العلمیة وال -

  توجیه الباحثین نحو البحوث العلمیة األكثر فائدة لتلبیة حاجات المجتمع. -

 دعم الباحثین الجادين ومنحھم الحوافز الشخصیة والتقديرية. -

 توثیق العالقات مع المؤسسات العامة والخاصة المختصة بالبحث العلمي إلجراء البحوث لمصلحتھا. -

 اإلنتاج العلمي في مجالت متخصصة محكمة لھا معدل تأثیر عالي.تشجیع نشر  -

بناء قاعدة بیانات كاملة عــن البحــوث العلمیــة والبــاحثین ورســائل الدراســات العلیــا ومشــاريع التخــرج وإتاحتھــا  -

 للجمیع، ونشرھا على البوابة اإللكترونیة للجامعة.

 .Center of Excellence إنشاء مراكز تمیز بما يتواءم مع التخصصات القوية فیھا -

إقامة شــراكة فعلیــة وتنظیمیــة وعلمیــة بــین الجامعــة ومراكزھــا البحثیــة وقطاعــات التنمیــة واإلنتــاج والخــدمات  -

 المختلفة.

 تعظیم استخدام الموارد والمرافق والتجھیزات المتوافرة في الجامعة فیما بینھا ألغراض البحث العلمي. -

 لدعم الطالب الذين يملكون القدرة على التمیز واإلبداع.توفیر اآللیات والبرامج الالزمة  -

 تشجیع أعضاء ھیئة التدريس للتقدم بمشروعات بحثیة بالتعاون مع الجامعات والھیئات البحثیة. -
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  سیاسات الجامعة التشجیعیة ألعضاء ھیئة التدريس والھیئة المعاونة 
 فیما يخص األبحاث المنشورة والمؤتمرات العلمیة

  

  األبحاث المنشورة: أوال:

لتصــنیف المجــالت العلمیــة، وتمــنح الجامعــة مكافــأة النشــر العلمــي ألعضــاء ھیئــة  ISIتعتمد جامعة فاروس نظام 

ً لما يلي:   التدريس وأعضاء الھیئة المعاونة بشرط نشر البحث تحت اسم جامعة فاروس وفقا

لعلمــي فــي إحــدى الــدوريات أو المجــالت مكافأة مالیة قدرھا خمســة آالف جنیھــا فــي حالــة نشــر البحــث ا -1

  % في قائمة التصنیف المعتمد من الجامعة.10العلمیة المتخصصة المصنفة ضمن أول 

فــي حالــة نشــر البحــث العلمــي فــي إحــدى الــدوريات أو المجــالت العلمیــة  هجنی 3000مكافأة مالیة قدرھا  -2

 تمد من الجامعة.% في قائمة التصنیف المع67% وحتى 10المتخصصة المصنفة من بعد 

في حالــة نشــر البحــث العلمــي فــي إحــدى الــدوريات أو المجــالت العلمیــة  هجنی 1500مكافأة مالیة وقدرھا  -3

 % في قائمة التصنیف المعتمد من الجامعة.67المتخصصة المصنفة من بعد 

في حالة نشر البحث العلمي فــي مجلــة علمیــة متخصصــة أو مــؤتمر علمــي  هجنی 500مكافأة مالیة قدرھا  -4

 متخصص خارج قائمة التصنیف المعتمدة من الجامعة.

 وفي حالة وجود أكثر من مؤلف ينتمي لجامعة فاروس للبحث الواحد تقسم مكافأة النشر بین المؤلفین بالتساوي.

  

  :العلمیة المؤتمراتثانیا: 

 ت:فیما يخص حضور المؤتمرا  

تسمح الجامعة بحضور المؤتمر بعد موافقــة رئــیس الجامعــة مــع اعتبــار فتــرة التغیــب عــن الجامعــة خــالل فتــرة 

  المؤتمر مأمورية رسمیة مدفوعة المرتب إذا توافرت جمیع الشروط اآلتیة:

  أن يكون للعضو بحث مقبول في المؤتمر. -1

ً على مادة البحث بالكامل ولیس على  -2  الملخص.أن يكون البحث محكما

 أن يظھر في البحث بوضوح أن العضو ينتمي إلى جامعة فاروس باإلسكندرية. -3

 أال يزيد عدد المؤتمرات في السنة المیالدية عن ثالثة. -4

 أال تزيد فترة المؤتمر عن سبعة أيام متصلة بما فیھا اإلجازات بجمیع أنواعھا. -5

 

 :فیما يخص المساھمة المالیة  

كلیــة كــل معة لعضو واحد فقــط فــي أي مــؤتمر خــارجي، ولعضــو واحــد فقــط مــن تقتصر المساھمة المالیة للجا

بالجامعة في أي مؤتمر داخلي من أعضاء ھیئة التــدريس والمدرســین المســاعدين الــذين لھــم أبحــاث مقبولــة 

  محكمة على البحث بالكامل بشرط توافر ما يلي:

  مرور عام كامل على تاريخ االلتحاق بالجامعة. -1

ین على آخر مساھمة للجامعة في مؤتمر خارجي سابق أو عام كامل واحــد علــى آخــر مرور عامین كامل -2

 مساھمة للجامعة في مؤتمر داخلي سابق.

في حالة اشتراك أكثر من مؤلف ينتمي لجامعة فاروس في نفس البحث تصرف المساھمة المالیة على  -3

 أساس مؤلف واحد يتم اختیاره بقرار من مجلس الكلیة.
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 عة في مصاريف المؤتمرات على النحو التالي:تساھم الجام  

  المؤتمر الخارجي:

  تذكرة السفر كاملة بالدرجة السیاحیة. -1

 قیمة رسم االشتراك والتسجیل في المؤتمر. -2

 دوالر أمريكي للیوم الواحد بحد أقصى سبعة أيام. 100مصاريف إقامة العضو بواقع  -3

 أي مؤتمر خارجي مبلغ سبعة آالف جنیة.يراعي أال يتجاوز الحد األقصى لمساھمة الجامعة في  -4

  

 المؤتمر الداخلي:

  طوال فترة المؤتمر. هجنی 200نفقات بدل انتقال إلى مقر المؤتمر بحد أقصى  -1

 قیمة رسم االشتراك والتسجیل في المؤتمر. -2

 بحد أقصى ثالثة أيام. هجنی 150بدل سفر يومي للعضو بواقع  -3

 

  ة التدريس من ناحیة النشر العلمي والمؤتمرات والترقیات:وفیما يلي شرح الوضع الحالي ألعضاء ھیئ

 

إحصائیة باألبحاث المشارك بھا في مؤتمرات علمیة ألعضاء ھیئة التدريس والھیئة المعاونة بالجامعة، عن  - 

  .2014حتى  2009الفترة من 

 اإلجمالي 2014 2013 2012 2011 2010 2009  السنة

عدد األبحاث المشارك بھا 
 154 30 20 35 22  31 16 علمیة في مؤتمرات
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 .2014إلى سبتمبر  2006إحصائیة بالترقیات في الجامعة خالل الفترة من  - 

أستاذ  أستاذ الدرجة
مدرس  مدرس مساعد

 اإلجمالي مساعد

 147 94 37 11 5 2014إلى  2006الترقیات خالل الفترة من 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2014إلى سبتمبر  2006من أعضاء الھیئة المعاونة بالجامعة عن الفترة من  ـإحصائیة بالحاصلین على الدكتوراه  - 

 اإلجمالي 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 ـنةالســ

 37 8 10  5 6 4  3 1 ــالياإلجم
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  2014إلى سبتمبر  2006من أعضاء الھیئة المعاونة بالجامعة عن الفترة من  ـ إحصائیة بالحاصلین على الماجستیر - 

 اإلجمالي 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنة

 94 17 27 14 18  7 6 5 اإلجمـــالي

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

في الفترة إحصائیة باألبحاث المنشورة في مجالت علمیة ألعضاء ھیئة التدريس والھیئة المعاونة بالجامعة  - 

  2014وحتى عام  2009من عام 

 اإلجمالي 2013 2012 2011 2010 2009 2008 ـنةالس

عدد األبحاث المنشورة 
 156 23 54 25 21 14 19 في مجالت علمیة
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 ة باسم جامعة فاروس باإلسكندريةإحصائیة مجمعة باألبحاث المنشورة ألعضاء ھیئة التدريس والھیئة المعاون - 

 (في المجالت والمؤتمرات العلمیة)
 

 اإلجمالي 2009 2013 2012 2011 2010 2009 الكلیة م

 74 10 12 12 13 22 5 التصنیع الدوائيالصیدلة و 1

 8 0 2  2  3 1 0 طب األسنان 2

 66 12 19 19  7 6  3 الھندسة 3

 38 4 6 12 4 5 7 العلوم المالیة واإلدارية 4

 6 0 0  0  0 2 4 اللغات والترجمة 6

 7 0 0  0 1  0 6 الدراسات القانونیة والمعامالت الدولیة 7

 26 1 2 4 8 5 6 الفنادقوإدارة السیاحة  5

 10 2 2 2 2 2 0 العالج الطبیعي 8

 12 0 3 4 2 1 2 االتصالاإلعالم وفنون  9

 17 4 10 1 1  1 0 العلوم الطبیة المساعدة 10

  1 0 0 1 0 0 0 الفنون والتصمیم 11

 265 33 56 57 41 45 33 اإلجمالي
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  وورش العمل المؤتمرات والندوات

 م التاريخ الموضوع

Nanoscience & nanotechnology conference 14-15 /1 /2009 1. 

 .2  2009 /17/5 – 16 العالمي الثاني لمنظومة اإلصالح الضريبيالمؤتمر 

 .3 / 10/ 11 يوم جنوب أفريقیا الدولي وندوة للسیاحة

 .HONET’09 28-30 /12/2009 4) المؤتمر الدولي السادس (الشبكات البصرية العالیة السعة وتكنولوجیاتھا الممكنة

 .Galaxo 12/2/2010 5مؤتمر تسويق مجموعة جديدة من األدوية خاص بشركة 

 .6 25/2/2010 افتتاح كلیتي العالج الطبیعي والعلوم الطبیة المساعدة

 .7 28/2/2010-27 المؤتمر العلمي الثالث (الضريبة على الدخل والعقارات المبنیة)

 .8 6/3/2010 2009ندوة لشرح وتعريف نماذج اإلقرارات الضريبیة لألشخاص الطبیعیین واألشخاص االعتبارية لعام 

 .UNEP & UNICEF Biodiversity Event( 2/4/2010 9(  2010السنة الدولیة للتنوع البیولوجي 

 .10 8/5/2010 ندوة نظام الفحص بالعینة ومدى مالئمته لمتطلبات مراجعة القوائم المالیة والفحص الضريبي

 .Galaxo 14/5/2010 11مؤتمر لشركة األدوية 

 .12 3/7/2010 مؤتمر الضرائب

 .GSK 23/7/2010 13األدوية شركة مؤتمر 

 .14 25/8/2010 مؤتمر اتحاد الغرف التجارية حضره وزير الصناعة

 .15 21/1/2012-20 فرد24ورشة عمل تطوير المناھج الخاصة بالتغطیة اإلعالمیة للتنوع ـ كلیة اإلعالم 

 .16 2/3/2012 مؤتمر رجال األعمال باإلسكندرية

 .17 8/2012-7 (الھیلتون) فرد عدد  300مؤتمر الضرائب عدد 

 .18 6/7/2012-5 فرد مؤتمر اإلسكندرية الدولي األول للعالج الطبیعي 300الجمعة عدد  يومان الخمیس/

 .19 23/9/2012 مؤتمر الضرائب

 .20 30/9/2012-29 مؤتمر وورشة عمل حول المعايیر المحاسبیة المصرية

 .EMAJ 22/4 - 2/5/ 2012 21في إطار مشروع  ـاستخدامات اإلعالم الجديد في العمل اإلعالمي في عالم ملئ بالمتغیرات 

 .22 4/2/2013- 3-2 مؤتمر البترول بحضور وزير البترول

 .23 23/2/2013 مؤتمر الضرائب

 .24 26/3/2013 مؤتمر الضرائب

 .25 9/4/2013 مؤتمر كلیة اإلعالم

 .26 14/5/2013 مؤتمر كلیة اإلعالم

 .27 15/11/2013 زيارة جمعیة أصدقاء مكتبة اإلسكندرية

 .28 1/6/2013 مؤتمر الضرائب

 .29 18/6/2013 حفل مشروع تخرج اإلعالم

 .30 30/10/2013 مؤتمر الجامعة مع قائد القوات البحرية

 .31 4/1/2014 مؤتمر الضرائب

 .32 1/2/2014 مؤتمر الضرائب

 .33 28/4/2014 منتدى اإلسكندرية لإلعالم

 .34 8/5/2014 منتدى األسنان العالمي

 .kuDER( 17/8/2014 35( مؤتمر

 .36 3/11/2014-1 المؤتمر العلمي الدولي األول لكلیة اإلعالم

 .37 22/10/2014 مؤتمر فاروس الدولي لتطوير األعمال: االبتكار والتحديات

 


