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جامعة القاهرة
يةالنشر الدولي والتوجه للعالم

أيمن سعد نصرالدين الخطيب/ د.ا

نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث



ة؟لماذا يسعى الطالب للدراسة في جامعات عالمي
(World-Class University)



القاهرةجامعة 



جامعة القاهرة بالتصنيفات العالمية
QSاإلنجليزي التصنيف 



جامعة القاهرة بالتصنيفات العالمية
QSاإلنجليزي التصنيف 



• 101 – 150
• Pharmacy & Pharmacology

• Civil & Structural Engineering (+)

• 151 – 200
• Architecture (-)

• Agriculture & Forestry (+)

• Chemical Engineering (++)

• Comp Science & Information Systems (+++)

• 201 – 250
• Law & Legal Studies

• Life Sciences & Medicine

• Electronic Engineering

• Engineering & Technology

• 251 – 300
• Linguistics

• Mechanical Engineering 

• Medicine

• Arts & Humanities (+)

• Biological Sciences (+)

• Chemistry (+)

• 301 – 350
• Business & Management Studies (-)

• 351 – 400
• Mathematics

• Natural Sciences

• Physics and Astronomy

• Social Sciences & Management

(البرامج)التصنيف اإلنجليزي 



جامعة القاهرة بالتصنيفات العالمية
(شنغهاي)الصيني التصنيف 



جامعة القاهرة بالتصنيفات العالمية
(شنغهاي)الصيني التصنيف 



جامعة القاهرة بالتصنيفات العالمية
SCIMAGOاألسباني التصنيف 



جامعة القاهرة بالتصنيفات العالمية
SCIMAGOاألسباني التصنيف 



- 1996)المصري النشرالدولي إجمالي  2017)



اإلنتاجية البحثية لجامعة القاهرة



اإلنتاجية البحثية لجامعة القاهرة



التعاون الدولي الحالي لجامعة القاهرة



ةأفاق جديدة للتعاون الدولي لجامعة القاهر



مؤشرات األداء لجامعة القاهرة



مؤشرات األداء لجامعة القاهرة



ةأقوى الموضوعات البحثية لجامعة القاهر



جامعة القاهرة–مجلة األبحاث المتقدمة 



جامعة القاهرة–العلوم اإلنسانية واالجتماعية مجلة 

Journal of Humanities & 
Social Sciences 



(2017)إحصائيات النشر الدولي لقطاعات الجامعة 

2337عدد األبحاث  إجمالي 
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2337عدد األبحاث إجمالي 
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13%
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التأثيرإجمالي معامل 
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1214عدد المكرمين إجمالي 
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12%

1905عدد المشاركين إجمالي 
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اث عدد األبحإجمالي العلمية من حيث األقسام أفضل 

12%

2.8%
3.3%
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ثير معامل التأإجمالي العلمية من حيث األقسام أفضل 
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25.5%
19.3%

15%

مليون جنيه17.5~إجمالى المكافآت 



(2017)إحصائيات النشر الدولي للكليات والمعاهد 

أفضل الكليات من حيث مجمل 
مؤشرات النشر الدولى

Faculty of 
Pharmacy

15

Faculty of 
Science

23

Faculty of 
Medicine

18

(1)كلية العلوم 

(2)كلية الطب البشرى 

(3)كلية الصيدلة 



(2017)إحصائيات النشر الدولي للكليات والمعاهد 

ل أفضل االقسام العلمية من حيث مجم
مؤشرات النشر الدولى

Dept. Chemistry 
- Sciences

31Dept. Physics -
Sciences

10

Dept. 
Pharmacognosy 

- Pharmacy
9

Dept. Anal. 
Chemistry -
Pharmacy

9

(1)كلية العلوم –قسم الكيمياء 

(2)كلية العلوم –الفيزياء قسم 

(3)لة الصيدكلية –الكيمياء التحليلية قسم 

(3)كلية الصيدلة –العقاقيرقسم 



(2017)إحصائيات النشر الدولي للكليات والمعاهد 

(16عدد )أبحاث فأكثر 10الباحثون الحاصلون على 

العددالكليةاالسم

Faculty of Veterinary Medicine28عبدالعاطى مصطفى عبدالعاطى

Faculty of Science27صبحى محمد جمعة محمد

Faculty of Science19على يحيى الليثى كامل

Faculty of Science18ثريا عبدالرحيم فرغلى محمد

Faculty of Pharmacy16محمد على على فرج

Faculty of Science16جهاد جنيدى محمد جنيدى

Faculty of Engineering14احمد جمعه احمد رضوان

Faculty of Computers and Information13ابوالعال عطيفى حسنين

Faculty of Medicine12فؤاد عبدالمنعم عبدهللا

Faculty of Pharmacy12ايهاب فاروق حسن القاضى

Faculty of Engineering11سعيد رزق جريس

Faculty of Medicine11احمد على حسين على

Faculty of Science11ابتسام عطيه محمد الفرحاتى

Faculty of Science11نيفين سامى جادهللا أحمد

Faculty of Science10احمد حلمى محمود ابراهيم الواحى

Faculty of Science10اسماعيل عبدالشافى عبدالحميد



(2017)إحصائيات النشر الدولي للكليات والمعاهد 

باحث من حيث مجموع معامل التأثير20أعلى 
مجموع معامل التأثيرالكليةاالسم

Faculty of Medicine406.5فؤاد عبدالمنعم عبدهللا
Faculty of Science152.07على يحيى الليثى كامل

Faculty of Veterinary Medicine79.45عبدالعاطى مصطفى عبدالعاطى
Faculty of Medicine61.54نيفين عبدالمنعم سليمان الشخص

Faculty of Medicine58.97احمد على حسين على
Faculty of Pharmacy56.25محمد على على فرج

Faculty of Science49.67صبحى محمد جمعة محمد

Faculty of Science48.48جمعه على محمد النجار
Faculty of Medicine47.83عالء حماد على ابو زيد

Faculty of Science43.58ثريا عبدالرحيم فرغلى محمد
Faculty of Medicine40.23جمال الدين عصمت محمد جميل

Faculty of Engineering40.14هانى محمد محفوظ هالل
Faculty of Engineering40.14ياسر محمود الشايب
Faculty of Engineering40.14مصطفى محمد عزى

Faculty of Engineering38.99عمرو احمد عيسوى صالح
Faculty of Computers and Information38.25ابوالعال عطيفى حسنين

Faculty of Medicine38.19ليلى احمد راشد اسماعيل
Faculty of Pharmacy36.60احمد حسن حسنى الشافعى

Faculty of Engineering35.43حسن مصطفى حسن مصطفى
Faculty of Science35.12محمد احمد السيد ابوالفتوح االعصر



(2017)إحصائيات النشر الدولي للكليات والمعاهد 

> 20نشر بحث واحد على االقل بمجلة دولية ذات معامل تأثير في باحثون شاركوا 

معامل التأثيرالمجلةالكليةاالسم

Faculty of MedicineLancet47.83عالء حماد على ابو زيد

Faculty of MedicineLancet47.83فؤاد عبدالمنعم عبدهللا

Faculty of EngineeringNature40.14هانى محمد محفوظ هالل

Faculty of EngineeringNature40.14ياسر محمود الشايب

Faculty of EngineeringNature40.14مصطفى محمد عزى

Faculty of EngineeringNature Nanotechnology38.99عمرو احمد عيسوى صالح

National Cancer InstituteLancet Oncology33.90محمد مصطفى لطيف

Faculty of EngineeringEnergy & Environmental Science29.52حسن مصطفى حسن مصطفى

Faculty of AgricultureNature Genetics27.96حلمى محمد يوسف ابراهيم

Faculty of MedicineNature Genetics27.96خصنيفين عبدالمنعم سليمان الش

Faculty of ScienceProgress in Polymer Science25.77سامى عباس مدبولى فرج



(2017)إحصائيات النشر الدولي للكليات والمعاهد 

(CU Scholar)مواقع 10أفضل 

الموقع االلكترونىالكليةاالسم

ربيع حسن فايد حسن1
Faculty of Veterinary 
Medicinehttp://scholar.cu.edu.eg/rhfayed

شرف محمد  ابو سعده2
Faculty of Veterinary 
Medicinehttp://scholar.cu.edu.eg/ashrafseida

وفاء عبد الغني3
Faculty of Veterinary 
Medicinehttp://scholar.cu.edu.eg/wafaaabdelghany

هشام نبيه المهدي محمد4
Faculty of Computers 
and Informationhttp://scholar.cu.edu.eg/ehesham

محمد كمال الرفاعي5
Faculty of Veterinary 
Medicinehttp://scholar.cu.edu.eg/hanem

Faculty of Medicineمنه محمد محمد عبد الدايم6
http://scholar.cu.edu.eg/menna_abdeldayem

أبو العال عطيفي حسنين7
Faculty of Computers 
and Informationhttp://scholar.cu.edu.eg/abo

شيرين سعيد عبد جياد8
Faculty of Veterinary 
Medicine

http://scholar.cu.edu.eg/sherein-saeid-
abdelgayed

محمد محمود يوسف9
Faculty of Regional & 
Urban Planninghttp://scholar.cu.edu.eg/mmyoussif

محمد محمود حافظ محمود10
Faculty of Computers 
and Informationhttp://scholar.cu.edu.eg/mhafez

http://scholar.cu.edu.eg/rhfayed
http://scholar.cu.edu.eg/ashrafseida
http://scholar.cu.edu.eg/wafaaabdelghany
http://scholar.cu.edu.eg/ehesham
http://scholar.cu.edu.eg/hanem
http://scholar.cu.edu.eg/menna_abdeldayem
http://scholar.cu.edu.eg/abo
http://scholar.cu.edu.eg/sherein-saeid-abdelgayed
http://scholar.cu.edu.eg/mmyoussif
http://scholar.cu.edu.eg/mhafez


"والتطويرواألبحاث االبتكار "مسابقة 
(2017)القاهرةلطالب جامعة 

ألف جنيه60( CU Student  Innovation)طالب مبتكر ومبدع 16أفضل 

المعتمدةالمبالغ الكليةاإلسمم

5000القاهرة-زراعة محمد جمعة محمد إسماعيل1

2

مريم محمود سامح عز العرب            

القاهرة-علوم 

1250

1250هدير أسامة فتحي سيد
1250هند عبد الرحمن مبارك
1250يوسف محمود شعبان

3
سيف الدين أحمد محمد

القاهرة-صيدلة 
2500

2500أحمد  محسن رزق
5000القاهرة-صيدلة محمد خالد عبد الخالق خميس4

5000القاهرة-معهدالليزرهاني حسن عبد الحميد بدر5
5000القاهرة-علوم مصطفى محمد أحمد سيد6
5000القاهرة-علوم عبد الرحمن ياسر عبد الرحمن7
5000القاهرة-علوم ميرنا مجدي حكيم ميالد8
5000القاهرة-علوم مي وهبة عبد الرحمن وهبة9

5000القاهرة-علوم ماركو سمير كامل بخيت10
5000القاهرة-علوم اسراء سامي أبو سريع سويلم 11
5000القاهرة-علوم أمينة سيد محمد سيد12



"االبتكار واألبحاث والتطوير"مسابقة 
(2017)لطالب جامعة القاهرة

ألف جنيه60بقيمةجوائز ( طالب مبتكر ومبدع16)مشروع 12أفضل 
ة والزراعيةصناعيالجسيمات النانومترية في التطبيقات الحديثة في المجاالت الطبية وال•

•DIAGNOSE THE DISEASES THROUGH EXAMINING THE PATIENT’S EYE

تقديم عالج جديد لالكتئاب يتفادى مشاكل الحاجز الدموي في المخ•

بة ومعالجة معلتصميم افالم قليل السمك وخفيف الوزن لتستخدم في تطبيقات االغذية ال•
الحروق

والمساهمة في تخفيف مشكلة األمن الغذائي .توفير وإيصال الغذاء لمن يحتاجه بالفعل•
في مصر

الكشف عن وجود األورام باستخدام جهاز لقياس األنسجة•

تشخيص مبدئي بالسعر القليل عن وجود السرطان•

فةتنمية المناطق العشوائية عن طريق التجديد العمراني بالمناطق المختل•

الزراعة في طبقات متعددة في وحده المساحة من االرض•

العالج المناعي لسرطان الدم عن طريق الهندسة الوراثية•

زيادة التيار باستخدام الطاحونة•

واستراتيجية إدارة ازمة المياه( تكنولوجيه الفقراء)النانوتكنولوجى •



مشاريع ممولة ذاتيا من الجامعة

قيمة التمويل بالجنيهعدد الفائزينعدد المقترحاتالمجالم

13102.400.000الطبي1

941.200.000البيني2

22600.00الطاقة3

44900.000االبتكاري4

84825.000االحتياجات الغذائية5

36245.925.000االجمالي



مشاريع قومية ممولة ذاتيا من الجامعة

قيمة التمويل بالجنيهالمشاريععدد المجالم

2200,000المياه في واحة سيوة1

4400,000بدائل علف الدواجن المستورد2

1100,000بدائل علف االسماك المستورد3

7700,000االجمالي



مشاريع االقتصاد ممولة ذاتيا من الجامعة

قيمة التمويل المشروعم
بالجنيه

1
ائية الوفرة الماالجتماعية فى التحول من ثقافةدور التاثير الشبكات

الى ثقافة الندرة المائية
48,000

45,000ىاالستهالك الى ثقافة االنتاج فى المجتمع المصرالتحول من ثقافة2

50,000زيادة المشاركة الطالبية فى العمل العام3

4
االفكار االرهابية االجيال الناشئة فى شمال سيناء من اليات حماية
والتطرف  

85,500

228,500االجمالي



امعةبقطاعات الجالدولي تحليل النمط العام للنشر 
قيمة الجوائز/ معامل التأثير / عدد المكرمين / عدد األبحاث إجمالي 

يةاألساسالعلومقطاعيوأسهمالدولىبالنشرالجامعةقطاعاتجميعشاركت•
األبحاثعددإجماليمن%80منبأكثروالطبية

الدوليالنشرإجماليفي25أصلمنمعهد/كلية22شاركت•

انتاجيةبمتوسطالجامعةمنباحث1905بمشاركةبحث2337نشرتم•
نمألباحثينلمجملالبحثيةاإلنتاجيةمعاملكانحينفىباحثلكل1.23

الجامعة

األولىالثالثةالمراكزوالصيدلةوالعلومالبشريالطبكلياتتبادلت•
العلومتىبكليالعلميةاألقسامإستحوذتحينفيالمختلفةالنشربإحصائيات

األولىالثالثةالمراكزعلىوالصيدلةالبشريوالطب



امعةبقطاعات الجالدولي تحليل النمط العام للنشر 
قيمة الجوائز/ معامل التأثير / عدد المكرمين / عدد األبحاث إجمالي 

:السادسإلىالرابعمنالمراكزالتاليةالكلياتتبادلت•
الحاسبات/الليزرمعهد/األوراممعهد/الزراعة/البيطريالطب/الهندسة

اإلحصاءمعهد/والمعلومات

العالممستوىعلى400أعلىبينكلية/تخصص21ظهر•

ودوليةمحليةمانحةجهاتمنخارجيتمويلاستقطابالجامعةاستطاعت•
البحثيةاألنشطةعلىالمنصرفإجماليمن%50حوالييمثلبما



النشر الدولي والتوجه للعالمية

اودوليمحلياالمانحةالجهاتمنلألبحاثالخارجيالتمويلزيادةعلىالعمل•

المستفيدينقطاعاتوكذلك

ةدراسخاللمنللجامعةالدوليالتصنيفلرفعالهادفةبالجهوداالستمرار•

القصورأوجهومعالجةالدوليةللتصنيفاتالمختلفةالمعاييرمساهمة

يقاتبالتطبواالهتمامالدوليالنشرفيالمتميزةالجامعةقطاعاتدورتعزيز•

واالجتماعياالقتصاديالمردودذاتالعملية

ةواالجتماعياإلنسانيةالعلومقطاعاتدوروتفعيلجديدةآلياتاستحداث•

الدوليبالنشر

"المتقدمةاألبحاثمجلة"حالةفيالمتقدمالدوليالترتيبعلىالمحافظة•

اثاألبحاستقطابعلىوالعمل"واالجتماعيةاإلنسانيةالعلوممجلة"واطالق

وعربيامحلياالعربيةباللغةوالمنشورةالمتميزة



شكر وتقدير 

الجامعةمحمد عثمان الخشت رئيس / د.ا•

ثوالبحوالعليا لشئون الدراسات السادة النواب السابقون لرئيس الجامعة •

الجامعةالسادة النواب والعمداء الحاليين أعضاء مجلس •

فيجهودهمأسهمتوالتيالمعاونةوالهيئةالتدريسهيئةأعضاءالسادة•

المتميزالبحثيواالنتاجالقاهرةلجامعةالدوليبالتصنيفاإلرتقاء

مثلتوالتيالمعاونةالهيئةأعضاءغيرمنالعلياالدراساتوطلبةالباحثون•

جامعةلاإلجماليالبحثياإلنتاجإجماليمناألكبرالنصيبالبحثيةإسهاماتهم

القاهرة

للبحوثالعامةباإلدارةالعاملونالسادة•


