
مراكز الجامعة على مستوى الجامعات 
 فى الوشر الدولى 



 عبيدد ادالر رسديا عا  دة /السيد األستاذ الدكتًرتنفيذاً لخطة

فى  عال البحث ال ل دى ( 2019-2015)التطًيرية د نيًر 

علددى ال ركددا األًل ًالنشددر الدددًلىل حاددلت العا  ددة علددى 

 ستًى العا  ات ال ادرية فدى النشدر فدى  علدى  علدة علدى 

لعا  ددة سددتة  بحدداث تدد  نشددر حيددث ( nature) سددتًى ال ددال  

عدددد  دد  بحددث سددنًياً ( 400)نشددر عدددد د نيددًر ًكددذلم يددت  

 .ال  دل طبي ى على  ستًى ال ال ًىذا ( 247)باحثي  



  عبيدد ادالر /السديد األسدتاذ الددكتًرنتيعة للعيد ال بدذًل  د

فدددى  عدددال البحدددث ال ل دددى ًالنشدددر رسددديا عا  دددة د نيدددًر 

علددى  سددتًى ال ركددا األًل الدددًلىل حاددلت العا  ددة علددى 

 علددى عشددر  عدد ت فددى العا  ددات ال اددرية فددى النشددر فددى 

 Top 10 Percentile)الترتيدددل علدددى  سدددتًى ال دددال  

Journal ) تقع فدى  علدى نسدبة ًىذا   ناه    عا  ة د نيًر

 .   ال ع ت ال ال ية% 10



 بالنسددددبة لتددددعثير الت دددداً  فددددى النشددددر ال ل ددددى علددددى   دددددل

 علددى   دددل استشددياد اإلستشدديادل حاددلت العا  ددة علددى 

عاء ذلم على ( 1,9)على  ستًى العا  ات ال ارية بنسبة 

رسدديا ال ركددا  – شددرش شدد    / د. تاددرير  دد  السدديد 

/  2فدي ححتفاليدة ال يدد السدتي  لل ركدا فدى  –القً ي للبحًث 

1  /2017. 







  فى التانيش ال ال ى لشدير عا  ة د نيًر  ركا تقد

ال ركدا  د  طبقاً ل نظ ة الًيل  تركا  2017يًليً 

ًذلدددم نتيعدددة للعيدددد ( 3843)ال ركدددا حلدددى ( 8510)

رسدديا العا  ددة  –عبيددد اددالر /د.السدديد  ال بددذًل  دد  

علددى ايددادب األبحدداث ال ل يددة ال نشددًرب دًليدداًل ًايددادب 

 .الت اً  الدًلى بال شاريع البحثية ًالتدريسية





مراكز الجامعة على مستوى الجامعات فى 
هشطة الطالبية

أ
 ال



 تفددًا رسدديا عا  ددة د نيددًر  -عبيددد اددالر / األسددتاذ الدددكتًر ألًل  ددرب فددى عيددد

بددال ركا األًل علددى  سددتًى العا  ددات الفرانكفًنيددة ًليسددت العا  ددات العا  ددة 

التى عقد ببيرًت ال سابقة التى تنظ يا الًكالة ال ارية فقط فى  سابقة اختيار الشرق 

العا  ية الفرانكفًنية بالت اً   ع ال ركا الثقافى الفرنسى بلبنا ل حيث قا  طلبدة قسد  الل دة 

 (دًلددة ادد يرب ) باختيددار كتدال تحددت عندًا  الفرنسدية بكليددة التربيدة عا  ددة د نيدًر 

للكاتددل الفرنسددى عايددل فدداى ذً األاددًل الرًانديددة  دد  تدد   قاس ددة كتددل تقددد يا  كادي يددة 

عًنكًر بفرنسا ًىذا الكتال ىً الًحيد الذى فداا بدال ركا األًل فدى ال سدابقة حيدث يدرًى 

سدنًات حيدث  9قاة ىذا الكتال ع  الحدرل األىليدة برًانددا  د  ًعيدة نظدر طفدل ع دره 

 .اعتبره ال حك ً  فى ال سابقة ايحة تحذير    التطرش ًال نارية فى التفكير

 







 السددديد األسدددتاذ فدددى عيدددد  د نيدددًر عا  دددة حادددلت

ال ركدا علدى  رسديا العا  دة –عبيد ادالر / الدكتًر 

فدددى  سدددابقة الفددديل  القادددير ًال قا دددة بال  يدددد األًل 

علددددى  سددددتًى الفرنسددددى للثقافددددة ًالت دددداً  بددددال نيرب 

العا  ات ال ارية ًال دارا الناطقة بالل دة الفرنسدية 

 .2017فى  ارا 

 









األستاذ السيد عيد فى د نيًر عا  ة حالت 
 ال ركا على العا  ة رسيا – االر عبيد /الدكتًر
 تربًية) تس ى عديدب بطريقة األ ية  حً فى األًل
 ًال حيث ال ارية العا  ات  ستًى على (النص
 ًالذى البحيرب ب حافظة فال (280) الفاًل عدد
  عنيا ًال سسًلة الكبار لت لي  ال ا ة الييسة بذلم  قرت

 الشبال ًاارب  ع بالتتا   ال فتى  ايسة/د. 
 .ال ل ى ًالبحث ال الى الت لي  ًًاراب ًالرياتة

 

 







 رسيا  –عبيد االر / السيد األستاذ الدكتًر فى عيد  د نيًر عا  ة حالت
التى نظ تيا عا  ة  (33)فى الدًرب الكشفية رق  على ال راكا التالية  العا  ة
 .2017/ 3/ 4 ستًى العا  ات ال ارية فى على القاىرب 

الفنى ًال  ارض  –الدينى  –الكشفى )فى ال عاالت اآلتية  ركا  ًل  (7)عدد  -
التفاعل ًال  قات  –الدًرى ًالتطلع للقيادب  –الس ر ًال ًاىل اإلبداعية  –

 (.  الرياتى ًاألل ال الترفييية –ال ا ة 

الكشفية   الرًح  –الخد ة ال ا ة )فى ال عاالت التالية  ركا ثا   (2)عدد -      
 (.ًال ظير ال ا 

 .فى ال عال الثقافى ركا ثالث ( 1)عدد  -      

(  ال رشدب ال ثالية –ال سا ر ال ثالى  –ال شرش ال ثالى  )األلقال اآلتية  -      
 .بالدًرب

 

 













 السديد فى عيدد  حالت كلية الت ريض عا  ة د نيًر

علدى  رسديا العا  دة –عبيدد ادالر / األستاذ الدكتًر 

فددى ال دد ت ر الط بددى ال ركددا األًل للبًسددتر ال ل ددى 

الت دددريض عا  دددة قنددداب البحثدددى الددددًلى االًل بكليدددة 

 .2016الدًلية فى على  ستًى العا  ات السًيا 

 





 السديد األسدتاذ فدى عيدد  د نيًر عا  ة حالت

علددى  رسدديا العا  ددة –عبيددد اددالر / الدددكتًر 

 لل شددرفي  سددابقة ال دداراثً  فددى ال ركددا األًل 

 سدتًى العا  دات ال ادرية فدى على ًالط ل 

 .2017ال لتقى الق ى الثانى بعا  ة  سيًط 







 السديد األسدتاذ فدى عيدد  د نيدًر عا  دة حالت

علددى  رسدديا العا  ددة –عبيددد اددالر / الدددكتًر 

علدى  سدتًى لكرب القد  الخ اسدية ال ركا الثانى 

العا  دددات ال ادددرية فدددى ال لتقدددى الق دددى الثدددانى 

 .2017بعا  ة  سيًط 

 





 السديد األسدتاذ فدى عيدد  د نيدًر عا  دة حالت

علددى  رسدديا العا  ددة –عبيددد اددالر / الدددكتًر 

علددى لحفددظ القددرل  الكددري  كددا  ً ال ركددا الثددانى 

 سددتًى العا  ددات ال اددرية فددى ال لتقددى الق ددى 

 .2017الثانى بعا  ة  سيًط 

 





 السديد األسدتاذ فدى عيدد  د نيدًر عا  دة حالت

علددى  رسدديا العا  ددة –عبيددد اددالر / الدددكتًر 

علدددى لل سدددابقة الكشدددفية للعًالدددة ال ركدددا الثدددانى 

 سددتًى العا  ددات ال اددرية فددى ال لتقددى الق ددى 

 .2017الثانى بعا  ة  سيًط 

 





األستاذ السيد عيد فى  د نيًر عا  ة الاراعة كلية حالت 
 فى التالية ال راكا على العا  ة رسيا – االر عبيد / الدكتًر
  ستًى بنيا عا  ة نظ تيا التى (39) رق  الاراعية الدًرب

 .2017 /2 /8 فى ال ارية العا  ات

 – الكري  القرل  حفظ) اآلتية ال عاالت فى  ًل  ركا (3) عدد -
   .(العًالة - ال ل ى اإلختراع

 .الخ اسية القد  كرب فى ثا   ركا (1)عدد -      

 .بالدًرب (ال ثالى ال سا ر – ال ثالى القاسد ) اآلتية األلقال -      

 

 



جامعة دموهور مراكز   
سبوع مستوى الجامعات على 

أ
المصرية فى ا

شباب الجامعات بجامعة المووفية خالل 
 الفترة من 

(14-19  /9  /2017)  



 السديد األسدتاذ فدى عيدد  د نيدًر عا  دة حالت

علددى  رسدديا العا  ددة –عبيددد اددالر / الدددكتًر 

علددددى  سددددتًى فددددى الكددددًرال   األًل ال ركددددا 

 سدبًع شدبال العا  دات العا  ات ال ارية فدى 

 .2017ال ارية الحادى عشر بعا  ة ال نًفية 

 





 السديد األسدتاذ فدى عيدد  د نيدًر عا  دة حالت

علددى  رسدديا العا  ددة –عبيددد اددالر / الدددكتًر 

علدى (  98)فى ال ادارعة ًا   األًل ال ركا 

 سددبًع شددبال  سددتًى العا  ددات ال اددرية فددى 

العا  ددددات ال اددددرية الحددددادى عشددددر بعا  ددددة 

 .2017ال نًفية 

 









 السديد األسدتاذ فدى عيدد  د نيدًر عا  دة حالت

علددى  رسدديا العا  ددة –عبيددد اددالر / الدددكتًر 

 سددتًى علددى فددى ال ندداء الفددردى  األًل ال ركددا 

 سدبًع شدبال العا  دات العا  ات ال ارية فدى 

 .2017ال ارية الحادى عشر بعا  ة ال نًفية 

 





 السديد األسدتاذ فدى عيدد  د نيدًر عا  دة حالت

علددى  رسدديا العا  ددة –عبيددد اددالر / الدددكتًر 

 سدددددتًى علدددددى فدددددى العًالدددددة  األًل ال ركدددددا 

 سدبًع شدبال العا  دات العا  ات ال ارية فدى 

 .2017ال ارية الحادى عشر بعا  ة ال نًفية 

 





 السديد األسدتاذ فدى عيدد  د نيدًر عا  دة حالت

علددى  رسدديا العا  ددة –عبيددد اددالر / الدددكتًر 

علددى ( 80)فددى ال اددارعة ًا  الثددانى ال ركددا 

 سددبًع شددبال  سددتًى العا  ددات ال اددرية فددى 

العا  ددددات ال اددددرية الحددددادى عشددددر بعا  ددددة 

 .2017ال نًفية 

 





 السديد األسدتاذ فدى عيدد  د نيدًر عا  دة حالت

علددى  رسدديا العا  ددة –عبيددد اددالر / الدددكتًر 

 سددددتًى علددددى فددددى الشددددطرن  السددددابع ال ركددددا 

 سدبًع شدبال العا  دات العا  ات ال ارية فدى 

 .2017ال ارية الحادى عشر بعا  ة ال نًفية 

 





 السيد األستاذ الددكتًر فى عيد  د نيًر عا  ة حالت /

فددى األًل ال ركددا علددى  رسدديا العا  ددة –عبيددد اددالر 

 سدتًى العا  دات علدى  لتقى األسدر الط بيدة بدعبى قيدر 

الدذى نظ تدو ًاارب (  نشدر علد )فى  بادرب ال ارية فى 

الشدددبال ًالرياتدددة بالت ددداً   دددع ًاارب الت لدددي  ال دددالى 

 .2017ًالبحث ال ل ى فى نًف بر 

 






