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 سنة نشر البحث النشر الدولي إجمالي النشر العلمي نسبة النشر الدولي

6.48% 31 33 413. 

6.43% 13 4. 4132 

3.41% 12 11 4138 

311% 43 43 413. 

311% 43 43 4136 

 

o لالجراءات التصحيحية التي اتخذتها الكلية لدعم  ويالحظ من الجدول السابق ان هناك تزايد واهتمام بالنشر الدولى لنظرا

وتحفيز الباحثين من أبناء الكلية ودعمهم بمكافآت للنشر الدولي وذلك وفقاً  لمعامل التأثير للمجالت العلمية المنشور بها 

 .األبحاث

o هيئة التدريس ذوي  نسبة أعضاء هيئة التدريس المشاركين في البحث العلمي من إجمالي أعضاء و يوضح الجدول التالي

 .التخصص

 

 العام

 إجمالي

 د األبحاثاعدأ

 إجمالي

د أعضاء هيئة اعدأ

 التدريس

 نسبة

النشر إلى أعداد أعضاء 

 هيئة التدريس

4102 31 48 142 

4102 13 1. 143 

4102 12 .6 14.1 

4102 43 .3 14. 

4102 43 2. 1,. 

 (3-31/2مرفق )                   

 

 

 :محلياً ودولياً مشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في األنشطة والمشروعات والمؤتمرات العلمية والبحثية 

  أكتوبر بتشجيع ودعم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب على عرض مشروعاتهم  8تقوم كلية الصيدلة جامعة

البحثية في مؤتمرات محلية ودولية وذلك من خالل تحمل مصاريف االشتراكات والسفر واالقامة واالنتقاالت للمشاركين 

 .بالمؤتمرات

 تالي حجم مشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في المؤتمرات المحلية والدوليةويوضح الجدول ال: 

 العام األكاديمي
حضور 

مؤتمرات 

حضور 

 مؤتمرات دولية

مجموع 

 المشاركات

إجمالي 

أعضاء هيئة 

نسبة 

 المشاركة

هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب يشاركون في األنشطة والمشروعات والمؤتمرات العلمية أعضاء  01/2

 .والبحثية

 :تطور اإلنتاج البحثي للمؤسسة
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 التدريس محلية

4102/4102 01 02 42 22 2422% 

4102/4102 22 4 21 24 2122% 

4102/4102 02 4 02 22 3323% 

4102/4102 2 2 02 22 4320% 

 يؤخذ في االعتبار مشاركة بعض أعضاء هيئة التدريس في أكثر من مؤتمر سنويا

 :مشاركة الطالب في األنشطة والمشروعات والمؤتمرات العلمية والبحثية محلياً ودولياً 

  يحضره أعضاء هيئة التدريس من الجامعة ومن جامعات حرصت الكلية على تنظيم أيام علمية للمشاريع الطالبية

أخرى بجانب رجال الصناعات الدوائية والنقابة العامة للصيادلة, كما شجعت طالبها على حضور المؤتمرات المحلية 

 .والدولية إلكسابهم العديد من الخبرات والمهارات

 م حضورهاويبين الجدول التالي عدد المؤتمرات والمشاريع الطالبية التي ت: 

 4102/4102 4102/4102 4102/4102 4102/4102 النشاط

حضور المؤتمرات المحلية 

 والدولية
 (دوفات)0 -

+ دوفات ) 4

 (جامعة المنصورة

+ دوفات ) 4

مؤتمر الجمعية 

 (الصيدلية

 2 2 4 - مشاريع طالبية علمية

 (3-31/8مرفق )           

 

 :أكتوبر باعداد قواعد بيانات ورقية والكترونية تشمل العديد من المجاالت مثل 8قامت كلية الصيدلة جامعة 

 عدد ونسبة االبحاث العلمية المحلية والدولية الى مجمل االبحاث المنشورة -0

يوضح الجدول التالي إجمالي عدد ونسبة االبحاث العلمية المحلية والدولية  المنشورة من قبل أعضاء هيئة التدريس ذوي 

 التخصص 

 

نسبة النشر 

 الدولي

نسبة النشر 

 المحلي

إجمالي النشر 

 العلمي

النشر 

 المحلى

النشر 

 الدولي
 سنة نشر البحث

6.48% 324.% 31 4 33 413. 

6.43% 3443% 13 . 4. 4132 

3.41% 24.% 12 4 11 4138 

311%  - 43  - 43 413. 

311%  - 43  - 43 4136 

 

ويالحظ من الجدول السابق ان هناك زيادة في نسب النشر الدولى على حساب النشر المحلي, نظرا لحرص أعضاء هيئة 

 .بمستواهم العلميوحرصهم على االرتقاء , التدريس على رفع تصنيف الكلية بين الجامعات المختلفة

 :عدد ونسبة االبحاث المشتركة والتطبيقية -4

 .واألنشطة العلميةللمؤسسة قواعد بيانات للبحوث  01/2
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 .يوضح الرسم البياني التالي تطور نسبة االبحاث المشتركة

 

الى  .413ويالحظ  من الرسم السابق تضاعف نسبة االبحاث المشتركة الى اكثر من ثالث اضعاف قي الفترة ما بين االعوام 

 .إجراءات دعم التعاون مع الجهات البحثية االخرىنظرا لما اتخذته الكلية من  4136

 :االتفاقيات المفعلة مع المؤسسات التعليمية أو البحثية المحلية واالقليمية والدولية -3

أكتوبر بعقد العديد من اتفاقيات التعاون مع العديد من الجهات البحثية المحلية واإلقليمية  8قامت كلية الصيدلة جامعة 

 البحثي للكلية وإتاحة فرص التعاون و االنفتاح بين أبناء الكلية ونظرائهم من المؤسسات البحثية لالرتقاء بالنشاط 

 :وعلى سبيل المثال وليس الحصرالمختلفة, 

 الجهة البحثية واألتفاقية م

 .خاص مع كلية الصيدلة جامعة حلوانالطابع المذكرة تفاهم في مجال الدراسات العليا والوحدات ذات  0

 أكتوبر 8جامعة  -اتفاقية تعاون بحثي مشترك بين كليتي طب أسنان وكلية الصيدلة  4

 أكتوبر 8جامعة  -اتفاقية تعاون بين كليتي الطب و الصيدلة  3

 ومركز أبحاث تريكلينيم بجنوب أفريقيا( كلية الصيدلة و كلية الطب) أكتوبر ممثلة في  8اتفاقية بين جامعة  2

 أكتوبر 8الدراسات العليا بين كلية الصيدلة جامعة بني سويف و كلية الصيدلة جامعة مذكرة تفاهم في  2

2 
أكتوبر جمهورية مصر  8مذكرة تفاهم للتعاون بين جامعة الشرق األوسط المملكة األردنية الهاشمية و جامعة 

 العربية

2 

 ة باليابانأكتوبر واحدى كليات الصيدل 8جامعة  -مذكرة التفاهم بين كلية الصيدلة 

(Faculty of Pharmacy &School of Pharmacy & graduate school of (Pharmaceutical 

Sciences, Kumamoto University- Japan 

 :باالضافة لما سبق، تحتوي قاعدة البيانات على انشطة علمية أخرى العضاء هيئة التدريس فعلى سبيل المثال -

  اكتوبر يشاركون في هيئات تحرير مجالت علمية محلية و  8الصيدلة جامعة بعض اعضاء هيئة التدريس بكلية

 :وهم اقليمية او دولية
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 مشارك في هيئة تحرير مجلة القسم عضو هيئة التدريس

نائب رئيس تحرير المجلة العلمية لكية الصيدلة جامعه  الكيمياء محمد رفعت السيد غباشي. د.أ

 القاهرة

 Pharmaceutical drug regulatory affairs الصيدالنيات شيرين سامح المنسي. د

journal. 

  ACTA Scientific pharmaceutical العقاقير عبد العزيز نظيمجيالن . د

sciences.  

 International journal of drug research and 

technology. 

 

  للدوريات العلمية الدولية والمحلية المختلفة مثلكما يشارك أعضاء هيئة التدريس بالكلية في تحكيم االبحاث العلمية: 

 المجلة المحكم لها القسم عضو هيئة التدريس 

 . Molecular biology reports الفارماكولوجي محمد فهمي. د.أ

 Cell biochemistry and biophysics. 

 Canadian journal of physiology and 

pharmacology. 

 Plos One. 

 Open access J. of pharm. Research, Journal الكيمياء الحكيم عمرفرغلي عبد . د.أ

of drug design and medicinal chemistry 

  Spectrochimica Acta الكيمياء محمد رفعت السيد غباشي. د.أ

 J. of electroanalytical chemistry 

 J. of ADAC international 

 chemistry central 

 open chemistry 

 Journal of analytical research 

  Spectrochimica ACTA الكيمياء شريف عيد. د

 Talanta 

 Sensors and actuators B: Chemical 

  PEER J العقاقير رشيدمحمد داليا . د

 Journal of Advanced Research 
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الرسائل العلمية لطالب الدراسات العليا من باالضافة الى مشاركة أعضاء هيئة التدريس من أبناء الكلية في لجان تحكيم 

 الماجستير والدكتوراه

 

 


