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مليون جنية 8
بوزارة التعليم العايل وحدة إدارة املشروعاتمن 

إدارة الدراسات العليا 

متدربني من هيئة 10

التدريس مبنح تدريبية 

قصرية االجل يف جمال الطب

والطب البيطري واهلندسة 

باجلامعات الصينية

ولية املشاركة يف املسابقة الد

ة للروبوت يف دورهتا الثالث

جبامعة شيان بالصني

ورشة عمل عن تطوير 

التعليم الطيب واالحباث 

العلمية يف املستشفيات 

اجلامعية 

بالتعاون مع السفري وبنك

املعرفة املصري

عليم استقبال املعهد الدويل للت

IIE األمريكي لبحث سبل

التعاون

ورشة عمل عن تدويل 

مؤسسات التعليم العايل 

والشركات الدولية

وفود للتبادل 5استقبال 

الطاليب بني اجلامعة وجامعات

بكني–وسط الصني )دولية 

(ووهان–شيان –للغابات 

تب املشاركة يف اجتماعات املك

التنفيذي لتحالف جامعات 

طريق احلرير بالصني

ورش عمل وندوات مع 8

ممثلني هليئات دولية 

املجلس–فولربيت –الداد )

(الثقايف الربيطاين

مكتب العالقات الدولية

مشاريع تبادل ضمن برنامج5

ايرومسوس لتبادل هيئة 

التدريس والطالب بني 

اجلامعة وجامعات 

ليون –اجلربا بكوراتيا )

(جنوة بايطاليا–باسبانيا 

جمالت علمية لكليات 

اجلامعة تصدر على 

منصة بنك املعرفة 

املصري

8
هيئة التدريس 

تشارك يف مؤمترات

علمية دولية 2% بعثة دراسية ومهمة 31

علمية

مؤمترات دولية بكليات

اجلامعة ووحداهتا 

–حقوق -متريض –حاسبات –هندسة شربا )
(مركز تنمية القدرات-طب –تربية نوعية 
7

جامعاة بكاني–جامعة ووهاان للتكنولوجياا –جامعة رأس اخليمة )اتفاقيات دولية 4

(جامعة ووهان–للغابات 

العلمية والثقافية العالقاتإدارة 

تكرمي املتميزين من هيئة التدريس 

والطالب يف يوم التميز العلمي اخلامس

عليم مشارك باملؤمتر الدويل لتطوير الت600

امليةالعايل يف ضوء املتغريات واملعايري الع

اعتماد استراتيجيات تطوير 

وتدويل املجالت العلمية

اصدار الئحة جديدة جلوائز 

اجلامعة ومضاعفة عدد اجلوائز

اإلدارة العامة للمكتبات 

1721مسااتعري جديااد ج تسااجيلهم المتااام عاادد 

باتعملية استعارة على النظام االيل الدارة املكت

ريورش عمل للتوعية بأمهية بنك املعرفاة املصا

ملياااون جنياااة اقاااايل القيماااة املالياااة ملقتنياااات

للمكتبة املركزية ومكتبات الكليات

عناااوان رساااالة علمياااة ج فحصاااها علاااى قواعاااد 

بيانات احتاد مكتبات اجلامعات املصرية

اقااااايل مقتنيااااات املكتبااااة املركزيااااة ومكتبااااات

الكليات

برتوكااااول وعطااااط علمااااي قيااااد الدراسااااة ج 

تكشفهم 1200

223690

امعة تنظيم مسابقة أفضل مكتبة على مستوى كليات اجل

(طب-جتارة -هندسة بنها -بيطري –حاسبات )

500

870

14

8

عاااااااادد املاااااااانح الدراسااااااااية للطااااااااالب االفارقااااااااة

ملياااون جنياااة اقاااايل قيماااة حاااوافز النشااار 

الدويل واالستشهادات املرجعية

(دكتااوراة487+ ماجسااتري 1098) ماانح رسااالة علميااة 

يصال التقدم مبؤشر البحاث العلماي تبعاا لتصانيف سايماجو ل

مؤسسة عاملية5000من أصل 407لترتيب 

طالاااااب دراساااااات علياااااا جدياااااد مااااان الوافااااادين

لة عدد الوثائق العلمية ج فحصها ما بني حبث علماي ورساا

فكريةوحتديد نسبة التشابه للحفاظ على حقوق امللكية ال

ياالئحة جديدة ملصروفات الدراسات العل

املشااروعات البحثيااة ماان صااندوق العلااوم والتنميااةعاادد 

مليون جنية 6بتمويل  STDFالتكنولوجية 

بسحبث علمي منشور دوليا طبقا قواعد بيانات اسكو

عاادد مشاااريع شااباب الباااحثني باجلامعااة بقيمااة اقاليااة

مليون جنية ميوهلا صندوق حساب البحث العلمي3

عدد البحوث العلمية مبسابقة حوافز النشر الدويل 

لقواعادطبقااًمعامل جودة املخرجات البحثياة للجامعاة 

Scivalبيانات سيفال  48
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مليوو جنيةيووين  رشوو نم وو  ن

هةيوينتةمييناملهاراتنالعمليين امل

للطووويف نجنم ووواانال  اليووو ن

(طريكليينالطبنالبي)البيطررشين

1
ام   نطيفيبنبكليينالهةدسينبشبن2يةيين  رش ن

لو نتركيزن تخوزرش نالطاةوينالشمةويينجننوزاجنم:االول
.نكهربائييالليفس فادةنمةهانجنتطبيقاتنت ليدنالطاةين

ييكنمو نان اجنان ا نمخ لفينمو نالخشوبنالبيفسو :الثاين
.ةشناالرزن بعضنامل ادنالبيفس يكيي

دبلااااااااااااااااااااااااااااااااااوم ج ماااااااااااااااااااااااااااااااااانحهم3900

100

الف

استحداث مكتب للتسويق املؤسسي 

واملعارض واالجتماعات الكربى

مضاعفة قيمة مسامهة اجلامعة يف املشاركة 

باملؤمترات املحلية والدورات التدريبية

8
-اهلند )ة معارض ومنتديات للتعليم العايل على املستوى الدويل واملحلي شاركت هبا اجلامع

–معاارض ومنتاادى التعلاايم العااايل –إديوجياات –مؤسسااة اابااار اليااوم –عمااان –نيجرييااا 
(ملتقى اجلامعات املصرية والسودانية–منتدى اجلامعات االفريقية والصينية 

-IOP-تايلور -كالريفيت -السفري"ورشة عمل لدور النشر العاملية 
ملصريبالتعاون مع املجلس االعلى للجامعات وبنك املعرفة ا" املنظومة

4
ياات القيااس والتقاومي بكلملركاز مليون جنية 

الطاااب وهندساااة بنهاااا والتربياااة الرياضاااية 

والتربية النوعية

2
وس القيااس الكماي للفاريملشارو  مليون جنية 

مااد الكبدي سي بوحدة التحاليال الطبياة العت

نتائجه دوليا

كلية الفاعلية التعليمية بمشرو  مليون جنية 2

الفنون التطبيقية


