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النقاط الرئيسية

لجامعةالمتميزالدولىبالنشرخاصةإحصائيات

لبحثيةاالجهاتلجميعالدولىالنشرمنونسبتهالقاهرة

للدولة

دولىالوالنشرالعلمىللبحثالقاهرةجامعةدعمتطور

علىالقاهرةلجامعةالمتميزالدولىالنشرمردود

الوطنىإلقتصادادعموالدولىالتصنيف

العلياالدراساتلقطاعاألخرىاإلنجازاتبعض

2017-2016عامخاللوالبحوث



لى إحصائيات خاصة بالنشر الدو

ه ونسبتالقاهرةالمتميز لجامعة 

الجهاتلجميع من النشر الدولى 

للدولةالبحثية 



SciValإحصائيات النشر الدولى من قواعد بيانات 



إحتلت جمهورية Scimagoطبقاً آلخر إحصائية من : ملحوظة

دولة من حيث النشر الدولى233من 35مصر العربية المرتبة 

إحصائيات النشر الدولى من

SciValقواعد بيانات 
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(  أول فقطإصدار -2016)معهد /الدولية لكل كليةعدد األبحاث

إجمالى عدد أبحاث اإلصدار األول 

1979= 2016فقط من عام 
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(أول فقطإصدار -2016)عدد األبحاث الدولية لكل عضو هيئة تدريس 
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ىالدولالنشر المعهد من إجمالى /النسبة المئوية للكلية

كلية العلوم كلية الطب كلية الصيدلة

كلية الهندسة كلية الطب البيطرى كلية الزراعة

كليات أخرى

من عدد األبحاث الدولية % 72كليات تساهم بحوالى 4: ملحوظة

من عدد األبحاث الدولية % 85كليات تساهم بحوالى 6و 
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(  إصدار أول فقط-2016)معهد /لكل كليةمجموع معامل تأثير األبحاث

إجمالى مجموع معامل تأثير أبحاث اإلصدار 

3954.32= 2016األول فقط من عام 
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عضو هيئة تدريس/ معامل تأثير 

ر إحصائيات اإلصدا

2016األول لعام 
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تأثيرالكلية فى مجموع معامل اللحصة النسبة المئوية 

كلية الطب كلية العلوم كلية الصيدلة

كلية الهندسة كلية الطب البيطرى كليات أخرى

من إجمالى معامل تأثير % 89كليات تساهم بحوالى 5: ملحوظة

األبحاث الدولية
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أقسام من حيث عدد األبحاث الدولية10أفضل 

ر إحصائيات اإلصدا

2016األول لعام 

إجمالىمن%10بحوالىيساهمالعلومبكليةالكيمياءقسم:ملحوظة

الدوليةاألبحاث
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أقسام من حيث  مجموع معامل تأثير األبحاث الدولية10أفضل 

ر إحصائيات اإلصدا

2016األول لعام 

IFمن مجموع % 11قسم الكيمياء بكلية العلوم يساهم بحوالى : ملحوظة
IFمن مجموع % 9و قسم األمراض العصبية بكلية الطب يساهم بحوالى 



أفضل أعضاء هيئة تدريس من حيث عدد األبحاث الدولية 

(اإلصدار األول فقط–2016)
(طب بيطرى)عبدالعاطى مصطفى عبدالعاطى  20

(علوم)على يحيى الليثى كامل  15

(علوم)صبحى محمد جمعه محمد   14

(علوم)جهاد جنيدى محمد جنيدى   14

(صيدلة)هانى وجيه عبدالفتاح درويش  13

(أفريقيةدراسات )محمد سعيد عباس جاب هللا  13

(هندسة)احمد جمعه احمد رضوان  12

(طب بيطرى)اشرف محمد عبدالرحمن ابو سعده  12

(صيدلة)على محمود على حسانين الحلوانى  12

(صيدلة)مها عبدالمنعم ابو سريع حجازى  12

(صيدلة)هاله السيد السيد زعزع  11

(طب)فؤاد عبدالمنعم عبدهللا  11

(علوم)عيد حسن عبدالرحمن ضحا  10

(هندسة)سعيد رزق جريس  10

(علوم)ثريا عبدالرحيم فرغلى محمد  10

(علوم)احمد حلمى محمود ابراهيم الواحى  10

(صيدلة)محمد على على فرج  10

(صيدلة)احمد عبدالفتاح عثمان عبدالبارى  10



مجموع معامل تأثير عضو هيئة تدريس من حيث 20أفضل 

(اإلصدار األول فقط–2016)األبحاث الدولية 
(طب)فؤاد عبدالمنعم عبدهللا  364.28

(علوم)على يحيى الليثى كامل  82.62

(طب)امال محمد ابراهيم البشالوى  62.1

(طب)جمال الدين عصمت محمد جميل  58.54

(طب بيطرى)عبدالعاطى مصطفى عبدالعاطى  52.88

(صيدلة)احمد عبدالفتاح عثمان عبدالبارى  51.17

(طب)نيفين عبدالمنعم سليمان الشخص  42.22

(طب)الفت جميل احمد شاكر  41.46

(صيدلة)فرج محمد على على  35.51

(علوم)محمد احمد السيد ابوالفتوح االعصر  32.72

(علوم)صبحى محمد جمعه محمد   32

(طب)ليلى احمد راشد اسماعيل  30.98

(علوم)جهاد جنيدى محمد جنيدى  27.88

(صيدلة)محمد احمد محى الدين النبراوى  27.81

(صيدلة)مايسه يعقوب يوسف محمد  26.35

(علوم)على محمود على حسانين الحلوانى  25.74

(علوم)احمد جالل حلمى عبده  25.18

(صيدلة)احمد شريف محمد حسين عطيه  24.91

(طب بيطرى)مسعد عبدالحميد عبدالعزيز هاللى  24.68

(علوم)ندا فاروق احمد عطا  23.42

مجموع معامل تأثير عضو هيئة تدريس من حيث 20أفضل 

(اإلصدار األول فقط–2016)االبحاث الدولية 

9.2%
من مجموع معامل 

تأثير أبحاث 

اإلصدار األول لعام 

2016



ث لبحمعامل تأثير عضو هيئة تدريس من حيث أعلى 20أفضل 

(اإلصدار األول فقط–2016)دولي واحد 
(طب)امال محمد ابراهيم البشالوى  59.56

(طب)فؤاد عبدالمنعم عبدهللا  44.00

(طب)سحر محمد شاكر عبدالفتاح شتا  17.20

(طب)عبدهللا امين سليم االغا  17.20

(طب)كمال زكى محمود شعير  14.98

(طب)اسامه كمال زكى محمود شعير  14.98

(طب)جمال الدين عصمت محمد جميل  14.92

(هندسة)احمد عبدالشافى محمود جمعه  13.96

(صيدلة)احمد عبدالفتاح عثمان عبدالبارى  13.51

(طب)باسل مصطفى كمال الزرقانى  12.38

(علوم)محمد احمد السيد ابوالفتوح االعصر 11.71

(طب)ليلى عبدالمطلب محمد سليم  11.33

(طب)نيفين عبدالمنعم سليمان الشخص  11.33

(طب)الفت جميل احمد شاكر  10.59

(صيدلة)رامى كرم عزيز حنين  9.42

(طب بيطرى)مسعد عبدالحميد عبدالعزيز هاللى  9.42

(طب)جعفر محمد محمد رجب  8.49

(علوم)محمد مجدى محمد عبدالوهاب  8.29

(معهد األورام)وائل ياسين منصور خلف هللا  7.74

(طب)ايمان جمال الدين محمد محمود  7.71



مواقع على موقع الجامعة10أفضل 



تطور دعم جامعة القاهرة 

لىالدووالنشر للبحث العلمى 
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:ملحوظة

مليون جنيه45.5= 2016إلى 2013إجمالى مكافآت النشر الدولى من •

ىتمثل اإلصدار األول فقط ولها بقية فى اإلصدار الثان2016مكافآت •





:الدولىوالنشرالعلمىللبحثأخرىدعمأوجه

اثلألبحاألدنىالحدخاصة)الدولىالنشرمكافآتقيمةرفع•

(التأثيرمعاملذات

خاللبحثىمشروع50حوالىالجامعةتمويلعلىالموافقة•

لكلبحثيةمشاريع10منبدال2017-2016المالىالعام

السابقةالماليةاألعوامخاللمالىعام

ذاتدوليةأبحاث10منأكثرينشرلمنجوائزإستحداث•

الواحداإلصدارفىتأثيرمعامل

جموعم–عدد)الدولىالنشرفىكليةألفضلجوائزإستحداث•

(تأثيرمعامل
موعمج–عدد)الدولىالنشرفىقسمألفضلجوائزإستحداث•

(تأثيرمعامل
بعضدعم–معاملتمويل–الجامعةجوائزمكافآتإلىباإلضافة)

(....المتميزينالطالب



المتميزمردود النشر الدولى 

القاهرة على التصنيف لجامعة

دعم اإلقتصاد الوطنىوالدولى



تصنيفالمتميزعلى المردود النشر الدولى 

التيدةالوحيالمصريةالجامعة:الدولىالتصنيففىتميزلا•
طبقا  جامعة500أفضلضمن2017عامفيتصنيفهاتم

نيفوتصشنغهاىتصنيفوهماتصنيفجهتىوأقوىألهم
QSتصنيففىمركز70منأكثرتقدمهابعد)البريطاني

QS2017عامخالل)

o420:شنغهاىتصنيففىالقاهرةجامعةترتيب

oتصنيففىالقاهرةجامعةترتيبQS:481-490

بقاطالبرامجأو/والكلياتمنلكثيرمتميزدولىتصنيف•
QSلتصنيف



420:شنغهاىتصنيففىالقاهرةجامعةترتيب



420:شنغهاىتصنيففىالقاهرةجامعةترتيب



QS:481-490جامعة القاهرة فى تصنيف ترتيب 





بصفة%25منأكثر)الدولةجوائزمنالعديدحصد•

الدوليةواإلقليميةالجوائزمنالكثيرإلىباإلضافة(دائمة

نتيجةةوالدوليالبحثيةالمشاريعمنالعديدبتمويلالفوز•

والعلمىالبحثىللتميز

الوافدينالطالبمنأكبرأعدادإستقطاب•

حمنأوعملفرصعلىللحصولالخريجينفرصزيادة•

جامعةللالعلميةللسمعةنتيجةبالخارجالعلياللدراسات



ى ودعم البحث العلمإرتفاع معدالت  النشر الدولى 
ىالتصنيف الدولتقدمجامعة القاهرة وبالتالى ب

:الوافدينللطالبجذب

إقتصاددعم+أجنبىنقد•

السياحة

ىفوتحسنعالمىإنتشار•

الدولىالتصنيف

:ودوليةإقليميةعملفرص

ميةاإلقليالعملفرصزيادة•

الجامعةلخريجىوالدولية

منالوطنىاإلقتصاددعم•

رجبالخاالعاملينتحويالت

:ونةالمعاللهيئةبعثاتفرص

البعثاتفرصزيادة•

ةالمعاونللهيئةالشخصية

لميزانيةمباشرغيردعم•

اتللبعثالمخصصةالدولة

:ةالدوليالبحوثتمويلزيادة

فىللمشاركةأكبرفرص•

الدوليةالمشاريع

لميزانيةمباشرغيردعم•

العلمىللبحثالدولة



اإلنجازات األخرى لقطاع بعض 

خالل والبحوث الدراسات العليا 

2017-2016عام 



البحثيةللمشروعاتاإللكترونىالتحكيملنظمالتحول

عاتالمشرولمتابعةفنيةلجنةوتشكيلالجامعةمنالممولة

البحثية

البحثيةللمشروعاتاإللكترونىالتقدملنظمالتحول

العامهذاالتقدمبابفتحمنإعتبارا  الجامعةمنالممولة

سهولةسيتيحمماالمركزىالمعملبياناتقاعدةتحديث

ومعاهدكلياتقبلمنالمعمليةلألجهزةوالتحديثالبحث

الجامعة



شكر خاص من قطاع الدراسات العليا والبحوث

بجامعة القاهرة

رئيس الجامعةجابر نصار لألستاذ الدكتور 

للدعم الغير محدود للقطاع 

للمجموعة المتميزة من الباحثينو

الذين هم نجوم هذا الحفل

فةشرالملكل من ساهم فى تحقيق هذه اإلنجازاتو

عمرو عدلى. د.أ

نائب رئيس جامعة القاهرة

للدراسات العليا والبحوث
2017يوليو 4


