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النقاط الرئيسية
المتميز الدولى بالنشر خاصة إحصائيات 

 الدولى النشر من نسبته و القاھرة لجامعة
-2013 الفترة فى البحثية الجھات لجميع

2015
الجامعة على المتميز الدولى النشر مردود 

الوطنى إلقتصادا دعم علىو
و العليا الدراسات قطاع إنجازات بعض 

2015 عام خالل البحوث



ى إحصائيات خاصة بالنشر الدول
ه و نسبت القاھرةالمتميز لجامعة 

الجھات لجميع من النشر الدولى 
للدولةالبحثية 

2015-2013فى الفترة   



للدولةالجھات البحثية لجميع الدولى النشر إحصائيات 
2015-2013فى الفترة  



للدولةالجھات البحثية لجميع الدولى النشر إحصائيات 
2015-2013فى الفترة  



لجامعة القاھرةالدولى النشر إحصائيات 
2015-2013فى الفترة  



لجامعة القاھرةالدولى النشر إحصائيات 
2015-2013فى الفترة  



ه من و نسبت إحصائيات خاصة بالنشر الدولى المتميز لجامعة القاھرة
2015-2013فى الفترة للدولة النشر الدولى لجميع الجھات البحثية 



ه من و نسبت إحصائيات خاصة بالنشر الدولى المتميز لجامعة القاھرة
2015-2013فى الفترة للدولة النشر الدولى لجميع الجھات البحثية 



ه من و نسبت إحصائيات خاصة بالنشر الدولى المتميز لجامعة القاھرة
2015-2013فى الفترة للدولة النشر الدولى لجميع الجھات البحثية 

جھة بحثية مصرية من حيث النشر الدولى 20أفضل 



للدولةالجھات البحثية لجميع الدولى النشر إحصائيات 
2015-2013فى الفترة  



لجامعة القاھرةالدولى النشر إحصائيات 
2015-2013فى الفترة  



إحصائيات النشر الدولى لجامعة القاھرة
2015لعام اإلصدار الثانى باحث من حيث عدد ابحاث  20أعلى 



إحصائيات النشر الدولى لجامعة القاھرة
2015باحث من حيث عدد ابحاث عام  20أعلى 



إحصائيات النشر الدولى لجامعة القاھرة
2015باحث من حيث مجموع معامل تأثير ابحاث اإلصدار الثانى لعام   20أعلى 



إحصائيات النشر الدولى لجامعة القاھرة
2015باحث من حيث مجموع معامل تأثير ابحاث عام   20أعلى 



إحصائيات النشر الدولى لجامعة القاھرة
تطور دعم الجامعة للنشر الدولى 



إحصائيات النشر الدولى لكليات و معاھد  جامعة القاھرة
2015لعام  الدوليةمشاركة الكليات فى العدد الكلى لالبحاث 



إحصائيات النشر الدولى لكليات و معاھد  جامعة القاھرة
  2015لعام  الدوليةالبحاث مؤلفى امشاركة الكليات فى العدد الكلى ل



إحصائيات النشر الدولى لكليات و معاھد  جامعة القاھرة
  2015لعام  الدوليةالبحاث معامل تأثير االكلى ل جموعممشاركة الكليات فى ال



المتميزمردود النشر الدولى 
الجامعةعلى   

و دعم اإلقتصاد الوطنى  



الجامعةالمتميزعلى مردود النشر الدولى 
 دةالوحي المصرية الجامعة( الدولى التصنيف فى التميز•

 تصنيف ھو و تصنيف ألھم طبقا )جامعة 500 أفضل ضمن
 صنيفلت طبقا الكليات من لكثير متميز تصنيف + شنجھاى

QS.
 من الكثير إلى باإلضافة الدولة جوائز من العديد حصد•

.الدولية و اإلقليمية الجوائز
 من دالعدي بتمويل الفوز العلمى و البحثى للتميز نتيجة•

.الدولية و البحثية المشاريع
.الوافدين الطالب إستقطاب•
 منح أو عمل فرص على للحصول الخريجين فرص زيادة•

  .امعةللج العلمية للسمعى نتيجة بالخارج العليا للدراسات



دعم إقتصاد الدولةالمتميزعلى مردود النشر الدولى 

شر
مبا

ر 
غي

 امم الوافدين الطالب أعداد زيادة•
 ليميةالتع السياحة فى زيادة يعنى
.األجنبى النقد تدفقات و

 ولللحص الخريجين فرص زيادة•
 مما بالخارج عمل فرص على
 فى األجنبى النقد تدفقات يزيد

 للمصريين تحويالت صورة
.بالخارج

 أجنبى تمويل على الحصول  •
 فرص أو البحثية للمشاريع
 إضافة دون بالخارج دراسات
.محلية ماليةأعباء

 
شر
مبا

 توجيه حالة فى اإلقتصاد دعم•
 القيمة لزيادة العلمى البحث

  يةالمصر الصناعة فى المضافة
 جامعة كليات فى عديدة أمثلة(

.)القاھرة
 آليات أو منتجات إستحداث•

.اإلبتكار دعم خالل من إنتاجية
  
  ريعاتالتش بعض لتعديل يحتاج قد(
 إلدارة خبرات إكتساب +

)الحضانات



إنجازات قطاع الدراسات بعض 
 2016العليا و البحوث خالل عام 



البحثية للمشروعات اإللكترونى التحكيم لنظم التحول  
 عاتالمشرو لمتابعة فنية لجنة تشكيل و الجامعة من الممولة
البحثية

نم به التقدم تم متميز مشروع لكل مفتوحة ميزانية إتاحة 
التقييم معايير جتازإ و البحوث إدارة إعالن خالل

المؤتمرات فى المشاركة فى الجامعة مساھمة مضاعفة
الدولى النشر مكافآت زيادة
الدولى النشر تكاليف مساھمات زيادة



 شكر خاص من قطاع الدراسات العليا و البحوث
بجامعة  القاھرة

زة لكل من ساھم فى تحقيق ھذه اإلنجازات المتمي 
و إلى المزيد و المزيد 

من إطالق القدرات البحثية و دوام التقدم

عمرو عدلى. د.أ
نائب رئيس جامعة القاھرة

للدراسات العليا و البحوث 


