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األستاذ الدكتور منصور حسن بناء على اجتماع جملس إدارة مركز تطوير األداء اجلامعي برئاسة 

لنواب وأعضاء جملس اإلدارة، يسر مكتب النشر الدولي رئس جامعة بين سويف وحبضور السادة ا

األداء اجلامعي أن يعلن عن فتح باب التقدم ملكافأة النشر لألحباث املنشورة للسادة  مبركز تطوير

خالل  ويفأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ومجيع الباحثني جبامعة بنى س

 ما يليوتشمل املكافآت هذا العام منظومة جديدة، ك م،2018 عام

أحباث أو أكثر يف عام واحد، يصرف ألف  10  عدد األحباث املنشوره أوال: مكافأة الباحث املميز:

 جنية عن كل حبث.

ق ملن يشار إىل أحباثهم املنشورة فى آخر عام يسب للباحث: املرجعيةثانيا: عدد االستشهادات 

(، 2018ة لعدد االشتشهادات يف عام تصرف املكافأ 2019يناير  1اإلعالن عن املكافأة )مبعنى إعالن 

 ISI Thomson) يف قواعد بيانات (Excluding self citations)  مع استبعاد االستشهاد الشخصي

Reuters Scopus or)  وذلك بأحباث منشورة يف قواعد بيانات ،  (ISI Thomson Reuters)   على

 : النحو التالي

 . مرة 50  شهاداتلعدد االست  ألفني جنية   تكون املكافأة

 . مرة 75  لعدد االستشهادات  آالف جنيها 3   تكون املكافأة

 . مرة فما أكثر  100  لعدد االستشهادات  آالف جنيها 4   تكون املكافأة

 Q1 باحث عن كل حبث منشور فى جملةتصرف مكافأة لكل  ثالثا: مكافأة النشر فى جمالت مميزة:

 10  تصرف مكافأة واالجتماعية:ولية لتخصصات العلوم اإلنسانية رابعا: مكافأة النشر يف جمالت د

آالف جنيها لكل حبث منشور دوليا بإحدى جمالت املتاحة على قواعد بيانات سكوبس أو 

 كالريفيت

املدونة فى أسفل كل استمارة وتسليمها إىل يتم استكمال االستمارة املرفقة مع إتباع التعليمات 

 م.2019يناير  31إىل  1لفرتة من العالقات الثقافية يف ا
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رئيس جامعة بنى سويف : تشغيل جممع املالعب الرياضية ومحام السباحة 

 القادماألوليمبيي الشهر 

1 Jan 2019 

 
 

أعلن األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بين سويف عن تشغيل جممع املالعب 

يس الرياضية ومحام السباحة األوليمبيى اعتبارًا من الشهر القادم، جاء ذلك خالل تفقد رئ

 اجلامعة للمنشآت واملالعب الرياضية اجلديدة بشرق النيل.

مت تصميمه مبواصفات أوليمبية، وحيتوي على مغطس   اجلامعة أن محام السباحةوأوضح رئيس 

متفرج، ويشمل األعمال الكهروميكانيكية  3000أوليميب، وصاري القفز، واملدرج اجلماهريي بسعة 

وليميب من غاليات للمياة، والفالتر، والطلمبات، ونظام لتشغيل محام السباحة واملغطس األ

كما حيوي غرف تغيري املالبس للسيدات أسفل مدرج محام السباحة، وغرف تغيري الكلور للتنقية، 

مالبس الرجال، ودورات املياة، ونادي صحي لتدريب األيروبكس، ومتارين االمحاء، كما يشمل 

 ساونا.غرف اجلاكوزي ومحام البخار ومحام ال
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 املتميزين رئيس جامعة بنى سويف يستهل العام اجلديد بصرف مكافآت للباحثني

 والنشر الدولي

1 Jan 2019 

 
استهل األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بين سويف العام امليالدي اجلديد، بصرف 

مركز تطوير األداء  مكافآت للباحثني املتميزين والنشر الدولي، جاء ذلك خالل ترأسه إلجتماع

 .وأعضاء جملس اإلدارةاجلامعي حبضور السادة النواب ومدير املركز، 

وأوضح رئيس اجلامعة أن منظومة املكافآت اجلديدة تأتي يف إطار تشجيع الباحثني على زيادة 

نشر عدد األحباث ذات اجلودة العالية يف جمالت دولية ذات تأثري مرتفع، حيث قرر رئيس 

هليئة املعاونة بصرف مكافآت متيز لكل باحث سواء كان من أعضاء هيئة التدريس أو ا  اجلامعة

أو الباحثني قام بنشر عدد عشر أحباث سنويًا، إضافة إىل مكافآت خاصة لألحباث اليت يصل عدد 

االستشهادات املرجعية الدولية إىل عدد مخسني استشهادا حد أدنى، شريطة أن تدرج اجمللة 

 .عد بيانات سكوبس أو كالرفيتالدولية بقوا

بضروة إعداد كتيب يضم كافة مستخلصات األحباث  وأوصى األستاذ الدكتور/ منصور حسن

العلمية املنشورة دولية ونشره على البوابة اإللكرتونية للجامعة لتعمييم االستفادة منه، واليت 

املواقع الشخصية ألعضاء  تؤثر بشكل إجيابي بزيادة االستشهادات املرجعية للباحثني، وحتديث

وابة اإللكرتونية، جبانب مواقع سكوبس، وجوجل سكوالر، هيئة التدريس واهليئة املعاونة على الب

 .ولينكد إن، أوركيد



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

أخبار  | والتجديد للجهاز اإلداري 2015/9001رئيس جامعة بنى سويف: حصول مركز التعلم املدمج على شهادة األيزو  9

 ينايرشهر 
 

 2015/9001: حصول مركز التعلم املدمج على شهادة األيزو رئيس جامعة بنى سويف

 والتجديد للجهاز اإلداري

1 Jan 2019 

 
 

التعلم املدمج ر حسن رئيس جامعة بين سويف، حصول مركز الدكتور/ منصوأعلن األستاذ 

فى  %97بنسبة   ، والتجديد للجهاز اإلداري بعد حصوله على2015/9001على شهادة األيزو 

التقييم، جاء ذلك خالل اإلجتماع املشرتك، مع مسئولي املؤسسة املاحنة لشهادة األيزو 

 .ودة واالعتماد باجلامعة، ومديري اإلدارات، ومسئولي مركز ضمان اجل9001/2015

يس اجلامعة أن العام القادم سوف يشهد طفرة كبرية يف حصول عدد من الوحدات وصرح رئ

، وأن اجلامعة تقوم يف الوقت الراهن بتنفيذ 2015/9001واملراكز باجلامعة على شهادة األيزو 

صول على الشهادة، وعلى رأسها إدارة توصيات الشركة املاحنة للشهادة جتاه تلك الوحدات للح

 .اللغات والرتمجة، ومركز املؤمترات، واملدن اجلامعية، واملالعب واملستشفياتالوافدين، ومركز 

وأوضح األستاذ الدكتور/ منصور حسن أن هذه الشهادة هي أكرب الشهادات العاملية ملراجعة النظم 

ثائق مع الواقع اإلداري الفعلي، وإستيفاء معايري اإلدارية واليت تقوم على التأكد من تطابق الو

حة املستفيد من اخلدمات املقدمة، واملعايري املطلوبة جلودة اجلهاز اإلداري. كما تعتمد معايري مصل

األيزو على توافر التخطيط ومؤشرات التنفيذ، وآليات قياس رضاء العمالء، وإجراءات التصحيح 

 .تمع عن خدمات اجلامعة املختلفةلضمان رضا اجمل  اليت يتم إختاذها

ة الشكر للعاملني باجلامعة ومدير مركز التعلم املدمج ووحدة ضمان وقدم رئيس اجلامع

جلهودهم حنو االرتقاء باجلهاز اإلداري للجامعة، الفتًا إىل ضرورة االستمرار يف عملية   اجلودة

 .التطوير اإلداري اليت ختدم العملية التعليمية والبحثية



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 ينايرأخبار شهر  | رئيس جامعة بين سويف يوقع بروتوكول تعاون مع شركة تيتان لألمسنت فى جمال تطويراملهارات 10
 

ئيس جامعة بين سويف يوقع بروتوكول تعاون مع شركة تيتان لألمسنت فى جمال ر

 تطويراملهارات

2 Jan 2019 

 
 

منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف واملهندس حممد نبيل بالنيابة   وقع األستاذ الدكتور

عن املهندسة أمانى شحاتة رئيس قطاع املوارد البشرية مبجموعة تيتان مصر 

توكول تعاون مشرتك لدعم مشروع تأهيل طالب كلية العلوم يف برنامج تطوير برو  لألمسنت،

املهارات األكادميية والعملية ، حبضور االستاذ الدكتور محادة حممد حممود وكيل كلية العلوم 

 .لشئون التعليم والطالب، واألستاذ توني عثمان مدير إدارة العالقات العامة باجملموعة

أن الربوتوكول يأتى يف إطار خطة اجلامعة اخلاصة بتأهيل شباب معة اجلاوأوضح رئيس 

املشاركة بني اجلامعة ومؤسسات اجملتمع املدني الصناعية، لتهيئة وتدريب   اخلرجييني، ودعم

الطالب على التقنيات احلديثة، مشرًيا إىل أن املصنع سوف يوفر خرباء متخصيصني لتدريب 

لعام أو الصيفية فى جماالت األمن الصناعي والبيئة، وإدارة صف ااء نالطالب أثناء اإلجازات سو

املشروعات، واملوارد البشرية واملهارات الفردية، وإدارة اجلودة ونظم إعتمادات شهادات األيزو، 

 .واملعدات املستخدمة يف املرافق باملصانع، واحملاسبة، واملبيعات والتسويق



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 ينايرأخبار شهر  | يف يوقع بروتوكول تعاون مع شركة تيتان لألمسنت فى جمال تطويراملهاراترئيس جامعة بين سو 11
 

وف تتكفل بتدريب الطلبة بواسطة املتخصصني عة سمووأشار املهندس حممد نبيل أن اجمل

بالشركة يف جماالتهم، وتوفري املادة العلمية للطلبة على أقراص مدجمة أو سحابة إلكرتونية، الفًتا 

أن الربنامج يستهدف طلبة البكالوريوس ومرحلة ما قبل البكالوريوس أثناء أجازة نصف العام 

عي والبيئة وإدارة املشروعات، على أن يقوم الطالب لصنامن االدراسي، وخيتص مبعرفة مبادئ األ

مع نهاية الربنامج بتقديم تقرير)مشروع( دراسة حالة كتدريب تطبيقي ملا مت دراسته، 

والعرض أمام إدارة اجلامعة والسادة أعضاء هيئة التدريس املعنيني، وممثلي إدارة شركة أمسنت 

 .دني باحملافظةع املتمبين سويف )تيتان مصر(، وبعض ممثلي اجمل

وأضاف األستاذ توني عثمان أن الطالب بعد انتهاء الربنامج سوف يكونوا قد اكتسبوا الكثري من 

املهارات واخلربات الفنية والعملية واليت سوف تساعدهم بصورة كبرية بعد التخرج على اإللتحاق 

كتسبة من ربات واملهارات املالصناعية نظرا للخبنجاح فى وظائف املكاتب االستشارية واجلهات 

الربنامج، الفًتا اىل أن ابرام الربوتوكول يأتى فى إطار توجيهات املهندس خالد بدوى رئيس جملس 

 . إدارة اجملموعة واملهتمة بالتواصل الدائم واملستمر مع اجلامعات املصرية

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 ينايرأخبار شهر  | رئيس جامعة بين سويف يتابع أعمال تطوير مركز املؤمترات باكرا 12
 

 رات باكرارئيس جامعة بين سويف يتابع أعمال تطوير مركز املؤمت

2 Jan 2019 

 
 

قام األستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بين سويف، باكر اليوم، بزيارة مفاجئة ملتابعة 

أعمال صيانة وتطوير مركز املؤمترات كورنيش النيل، وذلك يف إطار املتابعة املستمرة لتحسني 

 جودة اخلدمات املقدمة مبركز املؤمترات.

جلودة العاملية يف كل منشآتها لى تطبيق معايري ان اجلامعة حريصة عوأشار رئيس اجلامعة إىل أ

وإداراتها املختلفة، وتسعى إىل حتقيق مستويات عالية من اخلدمات الفندقية املتميزة، وتوفري 

 القاعات الالزمة لعقد املؤمترات الدولية وورش العمل والدورات التدريبية.

يا مميكنة ركز املؤمترات حالخلدمات املقدمة مبوأوضح األستاذ الدكتور منصور حسن أن ا

بالكامل، وميكن للسادة أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة والزائرين، حجز مواعيد اإلقامة 

      أونالين، وتسديد الرسوم املطلوبة، وكذا قاعات املؤمترات وورش العمل والدورات التدريبية. 

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 ينايرأخبار شهر  | يف يف زيارة مفاجئة للمدينة اجلامعية ليالرئيس جامعة بين سو 13
 

 معية ليالاجئة للمدينة اجلارئيس جامعة بين سويف يف زيارة مف

2 Jan 2019 

 
 

قام األستاذ الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بين سويف، بزيارة مفاجئة للمدينة 

استكماال للجواالت التفقدية املستمرة،  أول أيام العام امليالدي اجلديد، اجلامعية بنات ليال يف

ة، وإزالة أي عقبات الطالب والطالبات باجلامعلالطمئنان على تقديم اخلدمة املناسبة ألبنائه 

 ون هلا.يتعرض

والتقى رئيس اجلامعة بالطالبات املتواجدات داخل املدينة والعاملني بها، واستمع إىل طلباتهم 

ومقرتحاتهم، مؤكدا على اعتماد اإلدارة على أفكارهم املبدعة اليت تساعد يف التطوير املستمر 

  بها. القوانني واللوائح املعمول للعمل باجلامعة، يف ضوء 

وأوضح األستاذ الدكتور منصور حسن أن اجلامعة حريصة على توفري كل السبل اليت تساعد 

الطالب والطالبات على التحصيل الدراسي، من خالل تقديم خدمات متميزة باملدن اجلامعية، 

 ذا تشجيعهم على املشاركة يفوتوفري األثاث واملطاعم واملطابخ واملقاعد وأماكن االسرتاحات، وك

ملالعب والقاعات الالزمة هلا، وأماكن ملمارسة األنشطة الرياضية األنشطة الطالبية بتوفري ا

 والفنية والثقافية وغريها.

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

رئيس جامعة بين سويف يشارك يف حضور قداس عيد امليالد اجمليد بكاتدرائية ميالد املسيح بالعاصمة اإلدارية  14

 ينايرأخبار شهر  | اجلديدة
 

يالد اجمليد بكاتدرائية رئيس جامعة بين سويف يشارك يف حضور قداس عيد امل

 ميالد املسيح بالعاصمة اإلدارية اجلديدة

6 Jan 2019 

 
ة بين سويف، دعوة شخصية من ديوان عام منصور حسن رئيس جامع تلقى األستاذ الدكتور

رئاسة اجلمهورية حلضور قّداس عيد امليالد اجمليد، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا 

 وبطريرك الكرازة املرقسية.اإلسكندرية 

الد وشهد رئيس اجلامعة القداس حبضور القيادات األمنية والتنفيذية بالدولة، بكاتدرائية مي

السيسي رئيس املسيح بالعاصمة اإلدارية اجلديدة، واليت افتتحها اليوم فخامة الرئيس عبدالفتاح 

 اجلمهورية.

البابا تواضروس الثاني يف نهاية القداس، معربا وتقدم األستاذ الدكتور منصور حسن بتهنئة 

 عن سعادته باملشاركة يف هذه املناسبة العزيزة علينا مجيعا.

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 ينايرأخبار شهر  | رئيس جامعة بين سويف يوقع بروتوكول تعاون مع نادي روتاري جيزة كرنك 15
 

 ف يوقع بروتوكول تعاون مع نادي روتاري جيزة كرنكة بين سويرئيس جامع

6 Jan 2019 

 
ورة وقع األستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بين سويف، بروتوكول تعاون مع الدكت

منى مرشد رئيس نادي روتاري جيزة كرنك، خلدمة املواطنني جبامعة بين سويف، واجملتمع 

 السويفي.

يف إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح هذا الربوتوكول يأتي  وأوضح رئيس اجلامعة أن

 السيسي رئيس مجهورية مصر العربية، بضرورة التنسيق والتعاون بني مؤسسات الدولة املختلفة

الستغالل اإلمكانيات املتاحة بكل مؤسسات الدولة خلدمة املواطن واجملتمع املصري، واستغالل 

جلمعيات األهلية يف خدمة اجملتمع، مشريا إىل أن الربوتوكول يهدف إىل إمكانيات اجملتمع املدني وا

 شكل خاص، واجملتمع السويفي بشكلعمل مشروعات خدمية ختدم الطالب جبامعة بين سويف ب

 عام.

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 ينايرأخبار شهر  | رئيس جامعة بين سويف يفتتح معرض مالبس نادي روتاري 16
 

 رئيس جامعة بين سويف يفتتح معرض مالبس نادي روتاري

6 Jan 2019 

 
بين سويف املعرض اخلريي للمالبس  افتتح األستاذ الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة

لتعاون مع نادي روتاري اجليزة الكرنك، لبيع املالبس اجلديدة بأسعار رمزية واألحذية با

 لشراء املالبس. والعاملني، وشهد املعرض إقبااًل كبرًيا من الطالبوالعاملنيغري القادرين  للطالب

آالف قطعة مالبس لكًلا من الطلبة وأوضح رئيس اجلامعة، أن املعرض يضم ما يزيد عن أربع 

 درين بأسعار رمزية، وكذا العاملني باجلامعة.والطالبات غري القا

ض اخلريي للمالبس يعد صورة من صور وأضاف األستاذ الدكتور منصور حسن، أن املعر

التكافل االجتماعي ودعم غري القادرين جملابهة متطلبات احلياة، وأن اجلامعة ال تتدخر جهًدا 

ى التواصل املستمر مع أبنائها الطالب يف كافة اجملاالت، وحتفيزهم ملزيد من العطاء إلثراء عل

 . العملية التعليمية والبحثية باجلامعة

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 ينايرأخبار شهر  | رئيس جامعة بنى سويف يرتأس وفد لزيارة األديرة والكنائس للتهنئة بعيد امليالد اجمليد 17
 

عة بنى سويف يرتأس وفد لزيارة األديرة والكنائس للتهنئة بعيد امليالد رئيس جام

 اجمليد

6 Jan 2019 

 
 

من اجلامعة س جامعة بنى سويف، صباح اليوم، وفدا ترأس األستاذ الدكتور منصور حسن، رئي

والقيادات وأعضاء هيئة التدريس باجلامعة  متمثال يف السادة النواب وعددا من عمداء الكليات

األخوة املسيحيني بعيد امليالد اجمليد،  اإلدارية ورؤساء األقسام من العاملني باجلامعة، لتهنئة

مبدينة بين سويف، حيث قدم رئيس اجلامعة ومرافقوه بالكنيسة املطرانية  استهل زيارته 

كهنة والذين التهنئة بالعيد لنيافة األنبا غربيال مطران بين سويف، وعدد كبري من اآلباء وال

 عربوا عن تقديرهم هلذه الزيارة اليت تدل على عمق مشاعر احملبة واألخوة بني أبناء بين سويف.



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 ينايرأخبار شهر  | امليالد اجمليد رئيس جامعة بنى سويف يرتأس وفد لزيارة األديرة والكنائس للتهنئة بعيد 18
 

كان يف ر األنبا أنطونيوس مبركز ناصر؛ حيث وعقب ذلك توجه رئيس اجلامعة إىل دي 

استقباله نيافة القمص فام األنطوني وكيل الدير، حبضور لفيف من قيادات الدير ومجع من 

األخوة املسيحيني من أبناء مركز ناصر، حيث حرص رئيس اجلامعة على تقديم التهنئة لألخوة 

 . األقباط مؤكًدا على وحدة الصف بني أبناء الوطن الواحد

دير األنبا بوال مركز ناصر لتقديم التهنئة  كما توجه األستاذ الدكتور منصور حسن إىل

بعيد امليالد اجمليد، حيث جتمع العديد من األخوة  الديرنيافة القمص باسيليوس وكيل  إىل

املسيحيني وشاركهم رئيس اجلامعة فرحتهم بالعيد، مؤكًدا على وحدة املصري معرًبا عن سعادته 

 . ركتهم الفرحة بهذه املناسبة العزيزة على قلوبنا مجيعا كمصرينيملشا
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 رئيس جامعة بين سويف: تفعيل املشاركة اجملتمعية لكلية علوم األرض

9 Jan 2019 

 
 

رئيس جامعة بين سويف، أهمية دور كلية علوم األرض يف ناقش األستاذ الدكتور منصور حسن، 

يناير  9( بتاريخ 14ك خالل رئاسته جمللس الكلية رقم )املشاركة اجملتمعية باحملافظة، وذل

صم سالمة، نائب حمافظ بنى سويف، واألستاذ الدكتور سيد اجلاري، حبضور األستاذ الدكتور عا

ستاذ الدكتور أمحد مصطفى، األستاذ املساعد بكلية عبد القادر، عميد كلية علوم األرض، واأل

يولوجيا بنقابة العلميني، والسادة الوكالء ورؤوساء العلوم جامعة عني مشس، ورئيس شعبة اجل

 األقسام بالكلية.
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وأشار رئيس اجلامعة إىل ضرورة تدريب الطالب باملصانع واهليئات املرتبطة بتخصصات الكلية 

لق باملوارد املائية، والبرتول، والغاز، والثروات املعدنية، واجليولوجيا، املختلفة، وخاصة ما يتع

 . ناعية، واليت تزيد بدورها من قدرات الطالب على املنافسة يف سوق العملوالتنمية الص

كما ناقش اجمللس بعض املوضوعات املقرتحة لدورات تدريبية حول تنقية مياة الشرب ومعاجلة 

ناعي، وسبل ترشيد استهالك املياة، من خالل مركز دراسات وأحباث مياة الصرف الصحي والص

كذا الرؤية املستقبلية لتدريب الطالب على أحدث تقنيات يف االستكشاف املياة التابع للكلية، و

 جلوفية، واجليولوجيا اهلندسية.املعدني، واملياة ا

ة، واستطالع آراء الطالب حول هذا وقام األستاذ الدكتور منصور حسن مبتابعة االمتحانات بالكلي

ب رضاهم عن النظام مقارنة نظام االمتحانات اجلديد والتصحيح اإللكرتوني، وأبدى الطال

ائيا، ويتسم بالشفافية بالنظام السابق لالمتحانات والتصحيح، والذي يقضي على الغش نه

  والعدل يف التصحيح.
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وابة اإللكرتونية على املركز األول على رئيس جامعة بين سويف يعلن حصول الب

 مستوى اجلامعات املصرية

9 Jan 2019 

 
 

ين سويف، عن حصول البوابة اإللكرتونية نصور حسن، رئيس جامعة بأعلن األستاذ الدكتور م

وفقًا لتصنيف اجمللس  %100للجامعة، على املركز األول على مستوى اجلامعات املصرية بنسبة 

م، جاء ذلك خالل ترأسة إلجتماع وحدة 2019 -2018للجامعات للربع الثاني من العام املالي األعلى 

يناير اجلاري، حبضور مدير وحدة  9( بتاريخ 59عليم العاىل رقم )إدارة مشروعات تطوير الت

نية، تمثلة يف املكتبة الرقمية، والبوابة اإللكرتوإدارة املشروعات، ومديري املشروعات باجلامعة وامل

ونظم املعلومات اإلدارية، والتعليم اإللكرتوني، وشبكة املعلومات، ومدير وحدة ضمان اجلودة 

 معة.واالعتماد باجلا
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وأوضح رئيس اجلامعة أن تقييم البوابات اإللكرتونية للجامعات املصرية، يتم طبقا لتسعة معايري 

(، 2.5%(، واألخبار الفرنسية )%5)  (، واألخبار اإلجنليزية%5واليت تتمثل يف األخبار العربية )

(، واملقررات %15) (، وهيئة التدريس%30(، واألقسام )%10(، والنشرات )%2.5واألخبار األسبانية )

 . (%15(، واخلدمات )%15الدراسية )

كما ناقش االجتماع إنشاء نظام تعليم إلكرتوني بكلية الطب البشري، وإمكانية التعاون بني 

إلكرتونية، وأوصى األستاذ  التعليم اإللكرتوني باجلامعة والتعلم املدمج إلنتاج مقرراتمشروع 

يف تسجيل لوائح الكليات على نظام مركز نظم املعلومات الدكتور منصور حسن بضرورة اإلسراع 

ة باجلامعة لسهولة رصد النتائج، واستكمال املنظومة اإللكرتونية لالمتحانات والتصحيح اإلداري

 لرصد حتى إظهار النتائج للطالب.وا
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يعلن حصول اجلامعة على الرتتيب اخلامس حمليا طبقا لتصنيف ويبومرتيكس لإلشارات رئيس جامعة بين سويف  23

 ينايرأخبار شهر  | املرجعية
 

رئيس جامعة بين سويف يعلن حصول اجلامعة على الرتتيب اخلامس حمليا طبقا 

 يكس لإلشارات املرجعيةلتصنيف ويبومرت

11 Jan 2019 

 
 

الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بين سويف، حصول جامعة بين سويف مع أعلن األستاذ 

م على الرتتيب اخلامس على مستوى اجلامعات املصرية، طبقا لتصنيف 2019بشائر عام 

ر السابع يناير ويبومرتيكس لإلشارات املرجعية جبوجل سكوالر للجامعات احلكومية يف اإلصدا

االستشهادات املرجعية جبوجل  وليا، حيث بلغ عدد( د1339م، كما حصلت على ترتيب )2019

وبذلك تقدمت اجلامعة أربعة مراكز على مستوى اجلامعات  ( يف هذا التصنيف،41.028سكوالر )

املصرية مقارنة باإلصدار السابق من التصنيف، حيث كان ترتيبها التاسع من أفضل عشر 

 امعات حكومية.ج
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 رئيس جامعة بين سويف يرتأس اجتماع جملس كلية اإلعالم

13 Jan 2019 

 
 

تاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بين سويف، ظهر اليوم، اجتماع جملس كلية ترأس األس

يناير اجلاري ، حبضور األستاذ الدكتور حممد زين عميد الكلية،  13( بتاريخ 40اإلعالم رقم )

دة الوكالء، وأعضاء جملس الكلية، ومت مناقشة توزيع مقررات الفصل الدراسي الثاني للعام والسا

 م، وتعيني املعيدين طبقا للخطة اخلمسية لألقسام العلمية بالكلية.2019 -2018اجلامعي 

وأوصى رئيس اجلامعة بضرورة مراعاة الشفافية والعدل يف توزيع املقررات الدراسية طبقا 

عمول بها، والتخصصات الدقيقة ألعضاء هيئة التدريس، ثم حسب األقدمية يف للقوانني امل

رة اإلسراع ببدء الدراسات العليا بالكلية مرحليت املاجستري روالتخصص، وكذا التوصية بض

 والدكتوراه.
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وأشار األستاذ الدكتور منصور حسن إىل أهمية الكلية يف املشاركة اجملتمعية وريادتها، حيث أنها 

ي كلية إعالم على مستوى مجهورية مصر العربية، وبذلك فهي ختدم صعيد مصر، وتعد ثان

الت اإلعالم املختلفة، قادرين على التعامل مع تكنولوجيا املعلومات اخرجييني للعمل يف جم

واالتصال، وقادرين على املنافسة على املستوى القومي واإلقليمي، وإجراء البحوث العلمية 

ات اجملتمع اإلقليمي، واملساهمة يف تطوير املؤسسات اإلعالمية بتقديم املرتبطة بأولوي

ة، وإعداد جيل من الباحثني والعلماء ميثلون نواة لتوجه حبثي اإلستشارات والربامج التدريبي

  يهتم بالقضايا املصرية والعربية يف جمال اإلعالم والتنمية
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 تابعة أعمال التطويررئيس جامعة بنى سويف يتفقد عدًدا من املنشآت مل

14 Jan 2019 

 
 

قام ظهر اليوم األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، جبولة تفقدية مشلت 

املدن اجلامعية، ودار الضيافة بالشرق، ومركز املؤمترات بكورنيش النيل، وذلك ملتابعة سري أعمال 

 .التطوير باجلامعة

وتفقد أعمال التطوير ة بزيارة مركز املؤمترات استهل رئيس اجلامعة جولته التفقدي

مشلت أعمال دهانات داخلية وخارجية للمبنى، وجتديد وتطوير قاعة املؤمترات الرئيسية   واليت

إنارة   النظام الصوتي من خالل غرفة كنرتول حمكمة، وتزويده بنظام  من حيث جتديد

إىل نظام الدفاع  التيار الكهربائي، إضافة وذلك وفًقا لربنامج يعمل آلًيا يف حالة انقطاع  حديث

 .املدني واإلنذار اآللي واإلطفاء مطابقًا لنظم السالمة والصحة املهنية

وعقب ذلك توجة األستاذ الدكتور/ منصور حسن إىل دار الضيافة بشرق النيل، وقام مبعاينة 

فري كافة سبل غرف الدار واملرافق وجتهيزات املباني، وأكد على حرص اجلامعة على تو

سهيالت ألعضاء هيئة التدريس والطالب الوافدين واملستثمرين باحملافظة، من خالل والت  الدعم
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توفري سكن فندقي متكامل السيما وأن احملافظة أصبحت من احملافظات اجلاذبة للمستثمرين، 

 .لقربها من العاصمة وبها عدد من املناطق الصناعية املتميزة واملصانع العمالقة

 مدينة الطلبة وحتدث مع الطلبة أثناء وجبة الغداء عن مستوى ثم توجه رئيس اجلامعة إىل

الطعام، ووجه بتنفيذ كافة متطلبات الطلبة، وأكد على حرص اجلامعة على توفري كافة سبل 

الدعم والرعاية ألبنائها الطالب يف خمتلف الكليات بشكل عام، واملغرتبني منهم بشكل خاص، كما 

ملطعم وثالجات التربيد واطمئن على صالحية كافة املنتجات جتهيزات املباني، وخمزن اتفقد 

 .من اللحوم واملنتجات اجلافة
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رئيس جامعة بين سويف: املوافقة على الندب اجلزئي ألعضاء اهليئة التدريس 

 باجلامعة

14 Jan 2019 

 
هيئة ماع جلنة شئون أعضاء ترأس األستاذ الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بين سويف، اجت

يناير اجلاري، حبضور بعض من السادة العمداء  14( بتاريخ 16التدريس واهليئة املعاونة رقم )

وأعضاء جملس إدارة اللجنة، ولقد متت املوافقة على ما يلي متهيدا لعرضها على جملس اجلامعة 

ساعدين درسني واألساتذة املاملتمثلة يف: ندب السادة أعضاء هيئة التدريس وخاصة امل  القادم

واألساتذة ندبا جزئيا من جامعة بين سويف إىل خارج اجلامعة، على أن يتم الندب ملدة ال تزيد 

عن يوم واحد ألصحاب املهام اإلدارية باجلامعة، ويومني حبد أقصى ملن هم دون ذلك، وندب السادة 

لعلمية الحتياجات األقسام ا أعضاء هيئة التدريس داخل اجلامعة من كلية إىل أخرى طبقا

بالكليات، والتخصصات الدقيقة لألعضاء، وكذا ندب بعض أعضاء هيئة التدريس حلضور 

االمتحانات العملية بالكليات اليت تتطلب ذلك، هذا باإلضافة إىل ندب بعض أعضاء أعضاء هيئة 

علمية بالكليات، التدريس من اخلارج إىل جامعة بين سويف، وذلك طبقا الحتياجات األقسام ال

 .خصصات اليت تتطلب ذلكوالت
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وأضاف رئيس اجلامعة إىل أنه متت املوافقة أيضا على مزاولة املهنة يف غري أوقات العمل الرمسية 

لبعض األعضاء وخاصة املنتمني للكليات اليت تتطلب دراسات تطبيقية وعملية باملعامل أو 

ين سويف، طبقا ت األخرى إىل جامعة بالورش، وكذا نقل أعضاء هيئة تدريس من اجلامعا

للتخصصات اليت ينفرد بها األعضاء الراغبني يف النقل، واحتياجات األقسام العلمية، باإلضافة إىل 

  .تكليف املعيدين أوائل الدفعات، حسب اخلطة اخلمسية لألقسام العلمية بالكليات
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 رئيس جامعة بين سويف يرتأس اجتماع جلنة املنشآت

15 Jan 2019 

 
 75ترأس األستاذ الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بين سويف، اجتماع جلنة املنشآت رقم 

يناير اجلاري، حبضور السادة النواب أ.د/ حممد خضر، نائب رئيس اجلامعة لشئون  15بتاريخ 

 التعليم والطالب، وأ.د/ فاطمة حسن، نائب رئيس اجلامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث،

م بشرى نائب رئيس اجلامعة لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة، واملستشار املالي هشا /وأ.د

 والقانوني وأعضاء جملس إدارة اللجنة.

وناقشت اللجنة استكمال مدرجات كليات الرتبية الرياضية واهلندسة والتمريض، وورش كلية 

بعض الغرف للسادة  تجهيزثات لاهلندسة، وتوفري احتياجات كلية الطب البيطري لبعض األثا

أعضاء هيئة التدريس واإلداريني لبدء الدراسة بالكلية املبنى اجلديد شرق النيل ابتداًءا من 

الفصل الدراسي الثاني، هذا باإلضافة إىل مناقشة توريد معامل قسم اهلندسة الكهربية )قوى 

اسيات الكهرباء مل أسهي معواتصاالت( من اهليئة العربية للتصنيع )مصنع اإللكرتونيات( و

واإللكرتونيات الرقمية والتناظرية، ومعامل تكنولوجيا االتصاالت، ومعمل إلكرتونيات القدرة، 

  ومعمل احملوالت واآلالت الكهربية، للمساهمة يف تطوير العملية التعليمية والبحثية بالكلية.

والتوصية  ت الطالبية،جممع اخلدماكما اُقرتح بناء مسجد مبقر اجلامعة شرق النيل جبوار 

باالنتهاء من استوديهات كلية اإلعالم، واملوافقة على إنشاء مقر للمطبعة بشرق النيل، وإجراء 

 .عمليات صيانة لكل أعمدة اإلنارة باحلرم اجلامعي غرب النيل
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جامعة بين سويف تستضيف البطولة العربية للمبارزين اجلامعيني للعام الثالث على 

 التوالي

15 Jan 2019 

 
اجتمعت اللجنة التنظيمية للبطولة العربية للمبارزين اجلامعيني برئاسة األستاذ الدكتور 

رئيس جامعة بين سويف، وحبضور األستاذ الدكتور خمتار أمني، عميد كلية منصور حسن 

الرتبية الرياضية، ورئيس اللجنة املنظمة، ود/ أمين غنيم، مدير البطولة، وأعضاء اللجنة 

يمية، وناقشت اللجنة االستعدادات اليت متت حتى اآلن الستقبال واستضافة البطولة التنظ

التوالي جبامعة بين سويف بالتعاون مع االحتاد الرياضي املصري العربية للمرة الثالثة على 

 للجامعات، ومراجعة اخلطة الزمنية إلنهاء كافة التجهيزات الالزمة لذلك.

م بالصالة 2019فرباير  26وحتى  24لة سيتم عقدها يف الفرتة من وأوضح رئيس اجلامعة أن البطو

( جامعة مصرية وهي جامعات 22البطولة ) املغطاة باستاد بين سويف الرياضي، وستشرتك يف

القاهرة، وعني مشس، وحلوان، واإلسكندرية، ومصر للعلوم والتكنولوجيا، واألمريكية، واألملانية، 

ف، والفيوم، والزقازيق، واملنصورة، وبنها، وقناة السويس، وطنطا، وكفر الشيخ، وبين سوي

وادي اجلديد، واملعهد اهلندسي بكفر الشيخ، والعريش، واملنوفية، ومدينة السادات، وأسيوط، وال

( جامعة عربية وهي املغرب جامعة قاض عياض، والبحرين جامعة 12وكلية الدفاع اجلوي، و)

العراق جامعة ديالي، والعراق جامعة الكوفة، والعراق كلية اخلليج، والسعودية جامعة الطائف، و

األمريكية، واألردن جامعة األردن، وتونس، املستقبل، والكويت جامعة الكويت، ولبنان اجلامعة 

 .3واإلمارات، واجلزائر جامعة اجلزائر 

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

ي لكلية طب األسنان من املكتب الدولي األمريكي حلماية رئيس جامعة بين سويف: اعتماد جلنة اخالقيات البحث العلم 32

 ينايرأخبار شهر  | األشخاص والبحث العلمي
 

رئيس جامعة بين سويف: اعتماد جلنة اخالقيات البحث العلمي لكلية طب األسنان 

 املكتب الدولي األمريكي حلماية األشخاص والبحث العلميمن 

15 Jan 2019 

 
 

جامعة بين سويف عن اعتماد جلنة أخالقيات البحث أعلن األستاذ الدكتور منصور حسن رئيس 

العلمي لكلية طب األسنان من املكتب الدولي حلماية البحث العلمى بالواليات 

اث متعددة املراكز، وإثراء البحث العلمي ح إجراء أحب، مما يتي OHRP - USA األمريكية املتحدة

 .  اجملالت العلمية املعتمدةلكي يكون على أسس أخالقية معتمدة، وكشرط أساسي للنشر يف

وأشار رئيس اجلامعة إىل أن اهلدف من اللجنة محاية حقوق وسالمة مجيع املوضوعات البحثية، 

 يف تصميم املشاريع البحثية لتقليل األضرار عن طريق توجيه النصائح واالستشارات للمحققني

تتناول املوضوعات البشرية قبل احملتملة على األشخاص، ومراجعة املشروعات البحثية اليت 

الشروع يف البحث، واملوافقة على األحباث اليت تفي باملعايري احملددة حلماية األشخاص، ومراقبة 

 . رية حممية بالفعلاألحباث املعتمدة للتأكد من أن املواد البش

كليات وأضاف األستاذ الدكتور منصور حسن إىل أن اللجنة ميكن أن تشارك فيها العديد من ال

بالتعاون مع كلية طب األسنان، مثل الكليات الطبية والصحية، واملراكز البحثية بوزارة الصحة، 

  . والقطاعات الصحية األخرى

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 ينايرأخبار شهر  | رئيس جامعة بين سويف يعلن رفع حالة الطوارئ باملستشفى اجلامعي لسوء األحوال اجلوية 33
 

وارئ باملستشفى اجلامعي لسوء األحوال رئيس جامعة بين سويف يعلن رفع حالة الط

 جلويةا

16 Jan 2019 

 
 

أعلن األستاذ الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بين سويف، عن رفع حالة الطوارئ والتأهب 

 ألحوال اجلوية.القصوى باملستشفى اجلامعي ابتداء من اليوم، لسوء ا

ستعداد بقسم الطوارئ، والعيادات وأشار رئيس اجلامعة إىل أن خطة الطوارئ تشمل رفع درجة اال

زة، وغرف العمليات، إضافة إىل تدعيم املستشفى باألدوية واملستلزمات اخلارجية، والرعاية املرك

التمريض على مدار اليوم، ومنع والتجهيزات الالزمة، وتواجد كل التخصصات الطبية، وفريق 

 اإلجازات باملستشفى اجلامعي.

ت املرضية من حمافظة بين سويف، حسن بقبول ودخول كل احلاال ووجه األستاذ الدكتور منصور

واحملافظات احمليطة بها سواء للعالج السريري، أو إلجراء كافة العمليات اجلراحية، أو حاالت 

 ساعة. 24الطوارئ على مدار 

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 ينايرأخبار شهر  | 2019جامعة دوليا يف تصنيف التاميز لالقتصاديات الناشئة لعام  200جامعة بين سويف ضمن أفضل  34
 

جامعة دوليا يف تصنيف التاميز لالقتصاديات  200معة بين سويف ضمن أفضل جا

 2019الناشئة لعام 

16 Jan 2019 

 
 

أعلن األستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بين سويف، عن إدراج اجلامعة ضمن أفضل 

 148م، حيث حصلت على ترتيب 2019جامعة دوليا يف تصنيف التاميز لالقتصاديات الناشئة  200

 دوليا، والرتتيب الرابع على مستوى اجلامعات املصرية.

االقتصاديات الناشئة، طبقا الثنى ا التصنيف يتم سنويا جلامعات وأشار رئيس اجلامعة إىل أن هذ

عشر معيارا، تقع يف مخس جمموعات أساسية لتقييم أداء اجلامعات وهي التدريس، والبحث 

%( والعائد  7.5%(، أما التعاون الدولي فنسبته ) 30ل منهم )العلمي، واإلشارات املرجعية ونسبة ك

  %(. 2.5من الصناعة )

تاذ الدكتور منصور حسن، أن إدراج اجلامعة يف مراكز متقدمة بالتصنيفات الدولية، األس وأوضح

يعود لسياسة اجلامعة وحرصها على تطوير العملية التعليمية والبحثية، وحتفيز الباحثني 

 يزيد من ودعمهم، مما

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 ينايرأخبار شهر  | رورة حتقيق اإلكتفاء الذاتي لكافة مستلزمات كليات اجلامعةرئيس جامعة بين سويف يوجه بض 35
 

رئيس جامعة بين سويف يوجه بضرورة حتقيق اإلكتفاء الذاتي لكافة مستلزمات 

 ات اجلامعةكلي

16 Jan 2019 

 
 

وجه األستاذ الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، بضروة حتقيق اإلكتفاء الذاتي 

االحتياجات، جاء ذلك لكافة مستلزمات كليات ومعاهد اجلامعة من اآلثاث واملالبس وغريها من 

م بشرى، نائب رئيس خالل ترأسه الجتماع وحدة إنتاج كلية التعليم الصناعي، حبضور أ.د/ هشا

، واملستشار املالي اجلامعة لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة، وعميد كلية التعليم الصناعي

 للجامعة، وأعضاء جملس إدارة الوحدة.

لتزام مبعايري اجلودة أثناء عملية التصنيع، واإللتزام وأكد رئيس اجلامعة على ضرورة اإل

، كما استعرض حجم األعمال املسندة لوحدة اإلنتاج، ووضع باملواصفات واجلدول الزمين للتسليم

ه اجلديد للكليات التكنولوجية، وتنمية موارد الكلية بني كلية التعليم الصناعي يف ضوء التوج

إنشاء وحدة النسيج، واإلستفادة من معامل اهلندسة النسيجية، الوضع القائم واملأمول، ومقرتح 

 ووحدات قياس جودة املنتجات.

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 ينايرأخبار شهر  | رئيس جامعة بنى سويف: ورش عمل جمانية لطالب التعلم املدمج تؤهلهم لسوق العمل 36
 

رئيس جامعة بنى سويف: ورش عمل جمانية لطالب التعلم املدمج تؤهلهم لسوق 

 العمل

16 Jan 2019 

 
 

صرح األستاذ الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بين سويف، عن قيام مركز التعلم املدمج 

ظيم ورش عمل جمانية لطالب التعلم املدمج، يف جمال إدارة البنوك والبورصة، بهدف تأهليهم بتن

يناير  16( بتاريخ 134وق العمل، جاء ذلك خالل ترأسة الجتماع جملس التعلم املدمج رقم )لس

ري، حبضور السادة النواب أ.د/حممد خضر، نائب رئيس اجلامعة لشئون التعليم والطالب، اجلا

فاطمة حسن، نائب رئيس اجلامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأ.د/هشام بشرى، نائب وأ.د/

اجلامعة لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة، ومدير املركز أ.د/ خالد عباس حلمي، رئيس 

 ضاء جملس اإلدارة.والسادة أع

 /9001لى شهادة األيزو )كما قدم رئيس اجلامعة خالل االجتماع التهنئة إلدارة املركز حلصوهلم ع

ًا لربنامج رياض (، ووجه األستاذ الدكتور منصور حسن بضروة تعيني منسقا أكادميي2015

 لى تأهيل طالب املركز.األطفال، مع مراعاة االلتزام بكافة معايري اجلودة، واليت تنعكس إجيابيا ع

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

أخبار شهر  | رئيس جامعة بنى سويف يستعرض مشروع إنشاء خمبز آلي لسد احتياجات املدن اجلامعية واملستشفى 37

 يناير
 

املدن  رئيس جامعة بنى سويف يستعرض مشروع إنشاء خمبز آلي لسد احتياجات

 اجلامعية واملستشفى

16 Jan 2019 

 
 

 سويف، مشروع إنشاء خمبز نصف آلي، ناقش األستاذ الدكتور / منصور حسن رئيس جامعة بين

املدن اجلامعية واملستشفى اجلامعي من اخلبز، جاء ذلك خالل ترأسه الجتماع  لسد احتياجات

اليوم، حبضور نائب رئيس اجلامعة لشئون خدمة جملس إدارة مركز اإلنتاج واخلدمات الطالبية 

 املركز. اجملتمع وتنمية البيئة، والسادة أعضاء جملس اإلدارة ومدير

كما استعرض رئيس اجلامعة خالل االجتماع مشروع تطوير خط إنتاج الزبادي واجلنب، وعملية 

نافذ التابعة للمركز، وآليات إعادة اهليكلة اإلدارية داخل املركز، والتصنيع حلساب الغري، وإجيار امل

ثالجات، ووجه ال  اإلنتاج، وتوفري مستلزمات املركز من ماكينات حديثة، وتزويده بعدد من

 األستاذ الدكتور منصور حسن بضروة إلتزام العاملني بزي موحد داخل املركز أثناء العمل، مع

 مراعاة الصحة والسالمة املهنية واالهتمام بعنصر اجلودة.

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 ينايرأخبار شهر  | م2018رئيس جامعة بين سويف يعلن أبرز حصاد  38
 

 م2018رئيس جامعة بين سويف يعلن أبرز حصاد 

16 Jan 2019 



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 ينايرأخبار شهر  | م2018علن أبرز حصاد رئيس جامعة بين سويف ي 39
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 ينايرأخبار شهر  | م2018رئيس جامعة بين سويف يعلن أبرز حصاد  40
 

 

 



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 ينايرأخبار شهر  | رئيس جامعة بين سويف يعلن استمرار االمتحانات ... اخلميس املقبل 41
 

 نات ... اخلميس املقبلرئيس جامعة بين سويف يعلن استمرار االمتحا

18 Jan 2019 

 
 

أعلن األستاذ الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بين سويف، استمرار أعمال االمتحانات يوم 

امتحان يف هذا يناير يف مجيع كليات اجلامعة، وذلك يف الكليات املقرر بها إجراء  24 اخلميس املقبل

يناير وعيد الشرطة بدال  25مبناسبة عيد ثورة  اليوم، والذي أعلنته رئاسة الوزراء إجازة رمسية

ميالدية، وأشار رئيس اجلامعة إىل أنه ليس هناك  2019من يناير عام  25ملوافق من يوم اجلمعة ا

 ناير.ي ٢٤ نية للتأجيل بسبب بدء إجازة نصف العام عقب انتهاء امتحانات يوم

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

أخبار  | رئيس جامعة بين سويف: تعيني الدكتور صربي متام عميدا لكلية الطب البيطري وشكر الدكتور حممود حممد 42

 ينايرشهر 
 

لكلية الطب البيطري رئيس جامعة بين سويف: تعيني الدكتور صربي متام عميدا 

 وشكر الدكتور حممود حممد

21 Jan 2019 

 
 

الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بين سويف، خبالص التهاني القلبية إىل يتقدم األستاذ 

األستاذ الدكتور صربى حممد متام حممد لصدور قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 

 ية الطب البيطري ملدة ثالث سنواتبتعيني سيادته عميدًا لكل 2019لسنة  37

إىل  س جامعة بنى سويف خبالص الشكر والتقديركما يتوجه األستاذ الدكتور منصور حسن رئي

تقديرًا ملا بذله   األستاذ الدكتور/ حممود حممد حسني عميد كلية الطب البيطري السابق وذلك

 من جهد خالل فرتة عمله باجلامعة .

م حصل على بكالوريوس العلوم الطبية الدكتور / صربي حممد متا اجلدير بالذكر أن االستاذ

 برتتيب األول على الدفعة 1992امعة القاهرة فرع بنى سويف عام البيطرية من ج

وتدرج باملناصب الوظيفية من معيد بقسم امليكروبيولوجى بكلية الطب البيطري ثم مدرس 

 ثم أستاذ بنفس القسم مساعد بقسم الفريوسات بذات الكلية ثم أستاذ مساعد

اجلودة واإلعتماد باجلامعة عام  وتدرج باملناصب اإلدارية حتى حصل على مدير مركز ضمان

 وحتى تارخية 2013



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 ينايرأخبار شهر  | رئيس جامعة بنى سويف يستقبل جلنة متابعة كلية التمريض متهيًدا لبدء الدراسات العليا بالكلية 43
 

رئيس جامعة بنى سويف يستقبل جلنة متابعة كلية التمريض متهيًدا لبدء 

 الدراسات العليا بالكلية

21 Jan 2019 

 
كلية التمريض، رئيس جامعة بنى سويف جلنه متابعة  استقبل األستاذ الدكتور/ منصور حسن

ادية طه عميد كلية التمريض جامعة الزقازيق، واألستاذ الدكتور برئاسة األستاذ الدكتور ن

لطيفة علي عميد كلية التمريض جامعة طنطا، وذلك يف إطار استعدادات الكلية لبدء الدراسة 

الدكتور هاني حامد دسوقي   ه، حبضور األستاذمبرحلة الدراسات العليا املاجيستري والدكتوار

 بالكلية.  لسادة أعضاء هيئة التدريسعميد كلية التمريض، ولفيف من ا

وأوضح رئيس اجلامعة أن اللجنة أشادت باملستوى املتميز للكلية، حيث حتتوي الكلية على سبعة 

لقسم األطفال،  منها ثالثة للقطاع الطيب، ومعمل حماكاة، ومعمل معامل حديثة ومتميزة

وة على معمل كمبيوتر مزود ومعمل لقسم النساء والتوليد، ومعمل لقسم خدمة اجملتمع، عال

بأحدث األجهزة ومعملني للغات، الفًتا إىل أن اللجنة قامت مبعاينة وفحص كافة معامل الكلية 

من أعضاء ومنشآتها من قاعات، ومدرجات إضافة اىل العنصر البشرى واملتمثل بكوادر الكلية 

 . هيئة التدريس واهليئة املعاونة

بتفقد االمتحانات بالكلية واملعهد الفين واطمأن رئيس اجلامعة على إختاذ كما قام رئيس اجلامعة 

كافة الرتتيبات اخلاصة بتأمني أعمال االمتحانات، من حيث توفري أفراد األمن اإلداري لتأمني 

 . املناسبة يف اللجان، وتواجد األساتذة واملراقبني مقار االمتحان، وتوفري اإلضاءة والتهوية



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

ربية للمبارزين ونسعى خلروج البطولة بشكل رئيس جامعة بين سويف:حزمة من االستعدادات إلستضافة البطولة الع 44

 ينايرأخبار شهر  | مشرف
 

بين سويف:حزمة من االستعدادات إلستضافة البطولة العربية  رئيس جامعة

 للمبارزين ونسعى خلروج البطولة بشكل مشرف

21 Jan 2019 

 
ترأس صباح اليوم األستاذ الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بين سويف، اجتماع اللجنة 

الدكتور خمتار أمني، عميد ية للبطولة العربية للمبارزين اجلامعيني، حبضور األستاذ التحضري

كلية الرتبية الرياضية، ورئيس اللجنة املنظمة، وأمين غنيم، مدير البطولة، وأعضاء اللجنة، 

م فرباير القاد 26 - 24وناقش االجتماع االستعدادات الالزمة للبطولة، واملزمع عقدها يف الفرتة من 

 . بالصالة املغطاة باستاد بين سويف الرياضي

اجلامعة بأن هناك حزمة من االستعدادات املبكرة إلستضافة البطولة، مؤكدا على  وصرح رئيس 

خلروج البطولة بأفضل شكل ممكن، وأوصى رئيس اجلامعة بضرورة حتديد   حرص اجلامعة

ليات الصيانة والتجديدات الالزمة األولويات املطلوب تنفيذها خالل هذا األسبوع، وإنهاء عم

بال الوفود الزائرة من اجلامعات املصرية، وجتهيز دار الضيافة الستقبال مبركز املؤمترات، الستق

الوفود الزائرة من اجلامعات العربية، على أن يتم تقديم اخلدمة بأعلى مستوى خدمي فندقي، 

الوفود املصرية والعربية، ووضع برنامج كما أوصى بضرورة توفري وسائل االنتقال الالزمة لتلك 

 يقه عرب قنوات التواصل االجتماعي املختلفة ويف كليات اجلامعة واحملافظة.إعالمي متميز وتسو

وتناول االجتماع كيفية استقبال الوفود واجلماهري، ووضع تصوُّر حول خطة انتقاالت وأماكن 

أن اجلامعة تضع على عاتقها اخلروج  اإلقامة وتأمني املنتخبات املشاركة بالبطولة، خاصة

 . ةبتنظيم مشرِّف للبطول
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 رئيس جامعة بنى سويف يناقش سبل التعاون مع سلطنة عمان يف جمال التعليم

21 Jan 2019 

 
 

اللجنة العليا   اجتماع  ترأس ظهر اليوم األستاذ الدكتور منصور حسن رئيس، جامعة بين سويف،

املركز ئيس اجلامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومدير للطالب الوافدين حبضور نائب ر

 . وأمني عام اجلامعة، وأعضاء جملس إدارة شئون الوافدين

سلطنة عمان خالل   رئيس اجلامعة أن اجلامعة سوف تستقبل وفد رفيع املستوى من  وأوضح

اة التعليم يف سلطنة شهر مارس املقبل، لإلطالع على إمكانيات اجلامعة ورفيع تقرير إىل وزر

جامعة، كما ناقش كيفية مشاركة اجلامعة يف معرض لسلطنة عمان للتوجية بإرسال وافدين لل

عمان ودعوة وفود من السلطنة حلضور املهرجان الدوىل للجامعة، وذلك يف إطار خطة اجلامعة 

يوم الثقايف لتسويق براجمها اجلديدة والفريدة من نوعها، عالوة على مناقشة موعد إقامة ال

 الدولي للجامعة.

نية قيام أعضاء هيئة التدريس باجلامعة بالتدريس يف سلطنة عمان واستعرض االجتماع إمكا

عن طريق بروتوكول تعاون للتدريس داخل سلطنة عمان وحيصل الطالب على شهادة مزدوجة 

كون اجلامعة من جامعة بين سويف واجلامعة العمانية، والطالب داخل اجلامعة، ويشرتط أن ت

 . و حكوميةتابعة للتعليم العالي سواء كانت خاصة أ
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 يتابع تطوير وصيانة مركز املؤمترات ليال رئيس جامعة بين سويف

22 Jan 2019 

 
 

قام األستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بين سويف، بزيارة مفاجئة ملركز املؤمترات 

واصلة املتابعة املستمرة، ملا مت من دهانات وأرضيات على كورنيش النيل، مساء اليوم الثالثاء، مل

 االتفاق عليه مسبقا.وإصالحات كهرباء وغريها مما مت 

وأوصى رئيس اجلامعة إىل ضرورة توفري عددا كافيا من خزانات املياة، لتلبية حاجات أعضاء 

يري هيئة التدريس خالل تواجدهم بالفندق، وتقديم أفضل خدمة فندقية تتناسب مع معا

 السالمة والصحة املهنية.

اجلامعة حريصة على تطبيق معايري اجلودة كما أشار األستاذ الدكتور منصور حسن ، إىل أن 

العاملية يف قاعات عقد املؤمترات، والندوات، وورش العمل، واالجتماعات مبركز املؤمترات وكذا دار 

الضيافة، لتحقيق األهداف املرجوة من تلك الفعاليات املتميزة باجلامعة، وخاصة املؤمترات 

     وورش العمل الدولية. 

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 ينايرأخبار شهر  | رئيس جامعة بين سويف يقوم بزيارة مفاجئة ملدينة الطالبات مساءا 47
 

 سويف يقوم بزيارة مفاجئة ملدينة الطالبات مساءارئيس جامعة بين 

22 Jan 2019 

 
 

قام األستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بين سويف، بزيارة مفاجئة ملدينة الطالبات، 

لالطمئنان على توفري اخلدمات الالزمة لقاطين  مساء اليوم الثالثاء، مبنطقة عبدالسالم عارف، 

اجلامعة، واالستماع لشكواهم وآرائهم إلزالة أي مشكالت قد تواجههم  طالباتاملدينة اجلامعية من 

   ، أو تعوق سري العملية التعليمية باجلامعة. 

والتقى رئيس اجلامعة مع الطالبات املتواجدات داخل املدينة والعاملني بها، واستمع إىل طلباتهم 

لفصل الدراسي األول، مشجعا ارات اومقرتحاتهم، واطمأن على مسريتهم التعليمية أثناء اختب

 إياهم على ضرورة بذل أقصى جهد للحصول على تقديرات مرتفعة.

وأشار األستاذ الدكتور منصور حسن إىل أن اجلامعة حريصة على تلبية مقرتحاتهم البناءة اليت 

، ول بهاتساعد يف تطوير العملية التعليمية والبحثية، واليت تتماشى مع اللوائح والقوانني املعم

اليت تساعدهم على التحصيل الدراسي، من خالل تقديم  كما تعمل جاهدة على كل السبل 

خدمات متميزة باملدن اجلامعية، وتوفري اآلثاث، واملطاعم، واملطابخ، واملقاعد، وأماكن 

 االسرتاحات، وكذا تشجيعهم على املشاركة يف األنشطة الطالبية بتوفري املالعب والقاعات الالزمة

 وأماكن ملمارسة األنشطة الرياضية والفنية والثقافية وغريها.هلا، 
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 رئيس جامعة بنى سويف: تعميم جتربة الشاشات الذكية يف الربامج اجلديدة

22 Jan 2019 

 
 

أعلن األستاذ الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بين سويف، عن تعميم جتربة الشاشات الذكية 

ك خالل ترأسه الجتماع جلنة الشعب والربامج اجلديدة رقم اجلديدة، جاء ذليف الربامج والشعب 

يناير اجلاري، حبضور نواب رئيس اجلامعة، واملنسق العام للشعب والربامج  22( بتاريخ 5)

 اجلديدة، وأعضاء جملس اإلدارة.

أحدث  وأكد رئيس اجلامعة على أهمية تطوير العملية التعليمية باجلامعة، حبيث تتوافق مع

امليًا، والذي بدوره ينعكس إجيابيا على جودة العملية التعليمية، كون التكنولوجيا األنظمة ع

األكثر كفاءة ومرونة الستخدام أنواع خمتلفة من األنشطة التشاركية والتفاعلية يف إطار املواقف 

 التعليمية اهلادفة.
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ج اجلديدة باجلامعة،  الشعب والربامكما ناقش االجتماع األطر واملعايري األساسية للمفاضلة بني

واستعرض أهم الربامج املفعلة باجلامعات األخرى واليت حققت جناحًا لالسرتشاد بها فى تصميم 

( برناجما مبرحلة الليسانس أو البكالوريوس 103الربمج اجلديدة واليت بلغ عددها أكثر من )

إعداد مؤلف اللغة ب واأللسن بشأن والدراسات العليا، وعرض اخلطة املقدمة من عميدي اآلدا

 االجنليزية خاص باجلامعة تؤهل الطالب احلصول على املنح الدولية.
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 رئيس جامعة بنى سويف: اإلنتهاء من أعمال تطوير مركز املؤمترات األسبوع املقبل

22 Jan 2019 

 
 

أعمال تطوير مركز إنتهاء  أعلن األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، عن

( 9رات األسبوع املقبل، جاء ذلك خالل ترأسه الجتماع جملس إدارة مركز املؤمترات رقم )املؤمت

 يناير اجلاري، حبضور نواب رئيس اجلامعة ومدير املركز وأعضاء جملس اإلدارة. 22بتاريخ 

كل منشآتها  وأكد الدكتور منصور على حرص اجلامعة على تطبيق معايري اجلودة العاملية يف

ملختلفة، والسعي إىل حتقيق مستويات عالية من اخلدمات الفندقية املتميزة، وتوفري وإداراتها ا

 القاعات الالزمة لعقد املؤمترات الدولية وورش العمل والدورات التدريبية.

أن أعمال التطوير مشلت دهانات داخلية، وجتديد  األستاذ الدكتور/ منصور حسن وأضاف

حيث مت جتديد النظام الصوتي من خالل غرفة كنرتول عة املؤمترات الرئيسية، وتطوير قا

حمكمة، باإلضافة إىل التزويد بنظام إنارة حديث، وفًقا لربنامج يعمل آلًيا يف حالة انقطاع التيار 

الكهربائي، إضافة إىل نظام الدفاع املدني واإلنذار اآللي واإلطفاء مطابًقا لنظم السالمة والصحة 

 ملهنية.ا
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بين سويف: وضع برنامج لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي "صنايعية  رئيس جامعة

 " مصر

23 Jan 2019 

 
 

ناقش األستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بين سويف، صباح اليوم، االستعدادات 

طرحها الالزمة لتنفيذ مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي حول صنايعية مصر، واليت مت 

االعلي للجامعات برئاسة األستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي يف اجتماع اجمللس 

يناير اجلاري، حبضور  23( بتاريخ 167والبحث العلمي، وذلك خالل اجتماع جملس اجلامعة رقم )

ات والسادة معالي الوزير املستشار هاني عبداجلابر، حمافظ بين سويف، والسادة عمداء الكلي

  .جلامعةأعضاء جملس ا

وأوضح رئيس اجلامعة أن املبادرة تهدف إىل تدريب وتأهيل أصحاب األعمال اليدوية واحلرف 

واملهن مثل النجارة والسباكة والكهرباء واحلرف الرتاثية، مثل: صناعة السجاد واخلزف والنحت 
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شهادة  العمالة املدربة، ومنحهموالصدف وغريها من احلرف، ملواكبة احتياجات سوق العمل من 

  .معتمدة من اجلامعة

وأشار األستاذ الدكتور منصور حسن إىل أنه مت وضع برنامج تنفيذي للمبادرة، حيث مت 

التواصل مع بعض املصانع، لدراسة االحتياجات الالزمة من احلرف والتخصصات املطلوبة، 

كليات علوم ة لشئون خدمة اجملتمع، ووسيتم تشكيل جلنة لذلك، يرتأسها نائب رئيس اجلامع

األرض، والتعليم الصناعي، واهلندسة، والسياحة والفنادق، واحلاسبات واملعلومات، والفنون 

  .التطبيقية، ومعهد دراسات املشروعات الصغرية واملتوسطة، واخلدمة االجتماعية

املستفيدين من املبادرة عن وأوصى رئيس اجلامعة اللجنة بضرورة حتديد آليات التواصل مع 

ق التعاون مع احملافظة واحلصول على قاعدة بيانات متكاملة للصنايعية واحلرفيني طري

باحملافظة، وتوقيتات التنفيذ، وأمساء اخلرباء املشاركني، وجداول الربامج التدريبية، وتوثيق 

  .الربنامج التنفيذي لكل جامعة يف هذا الشأن
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دورة التدريبية للهيئة العامة رئيس جامعة بنى سويف يكرم الطالب املشاركني فى ال

 لالستعالمات

23 Jan 2019 

 
كرم األستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بين سويف، صباح اليوم، الطالب املشاركني فى 

التطبيقات واألنشطة اإلعالمية من كليات الدورة التدريبية للهيئة العامة لالستعالمات يف جمال 

( بتاريخ 167قتصاد ، كان ذلك خالل انعقاد جملس اجلامعة رقم )االعالم واأللسن والسياسة واال

يناير اجلاري، حبضور معالي الوزير املستشار هاني عبداجلابر، حمافظ بين سويف، والسادة  23

  عمداء الكليات والسادة أعضاء جملس اجلامعة

يدانية يف املؤسسات وأكد رئيس اجلامعة على أهمية مشاركة الطالب يف الدورات والتدريبات امل

املختصة، األمر الذي يساعدهم فى اكتساب املعارف املختلفة، واخلربات امليدانّية، واملهارات الفّنية، 

بشكل كبري يف النمّو باإلضافة إىل تعديل السّ مات، والسلوكّيات الشخصّية لديهم، حبيث ُيساهم ذلك 
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نظرّية، والتطبيق الع م لّي. جدير بالذكر أن الطالب املهينّ للطالب، من خالل الرّ ْبط بني املعرفة ال

  : املشاركني هم

 األلسن       آالء حامت قطب (1

 إعالم       شيماء سيد أمحد (2

 إعالم      شيماء جنيدي متام (3

 إعالم             ليلى محدي عبد الستار (4

 األلسن                روفيدة شعبان عبدالباقي (5

 األلسن              ناصر كامل أمحدعايدة  (6

 السياسة واالقتصاد      ساندي كريلي ميخائيل (7

 األلسن      جولي قدري رمزي (8

 اإلعالم      رحاب حسني السيد (9

 اسة واالقتصادالسي              نهلة جالل عبد السالم (10

 ادالسياسة واالقتص                      بوستينا عبد اهلل (11

 السياسة واالقتصاد                    تريا عادل عبد الرؤوف (12

 السياسة واالقتصاد            مصطفى علي سيد (13

 السياسة واالقتصاد            رانيا حممدابو العزايم (14

 ناصر عامل نصر (15

 بسنت طارق (16

 هدير صالح عمارة (17

 مصطفى حممد عبد الرمحن (18

 األلسن                    د عبد الالهسارة أمح (19

 األلسن                           إيرني ماجد أديب (20

 األلسن                    حممد حسام حممد (21

 اإلعالم                          حممد أمحد حممود علي القاضي (22

 األلسن                   رضا صاحل راغب عبد احلكيم (23

 األلسن                   مساهر عيد عبد العزيز (24

 األلسن                    داعوات وجدي لوقا (25

 اإلعالم                   يامسني حممد علي (26
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 يناير وعيد الشرطة 25بذكرى احتفاالت  تهنئة رئيس جامعة بين سويف

23 Jan 2019 

 
 

د رئيس جامعة بين سويف خبالص التهاني القلبية إىل يتقدم األستاذ الدكتور/ منصور حسن أمح

فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس اجلمهورية والسادة الوزراء ومجوع الشعب املصري، 

ة وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والعاملني وأسرة اجلامعة من السادة نواب رئيس اجلامع

لعيد الشرطة، مثمنًا التضحيات  67دة والذكرى الـ يناير اجملي 25والطالب مبناسبة احتفاالت 

اليت يبذهلا رجال الشرطة البواسل الذين سجلوا بأحرف من نور بطوالت كثرية يف تاريخ مصر 

ل ألرواح شهدائنا األبرار الذين كتبوا بدمائهم الطاهرة دفاًعا عن أمنها، موجهاً حتية تقدير وإجال

لغالية انتزعت فيها مصر حريتها واستعادت به كرامتها، الذكية شهادة ميالد جديدة ملصرنا ا

 .حفظ اهلل مصر وأهلها من كل سوء
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( من أعضاء هيئة التدريس واهليئة 24جملس جامعة بنى سويف يوافق على ترقي )

 املعاونة

23 Jan 2019 

 
 

ستاذ يناير اجلاري برئاسة األ 23( بتاريخ 167وافق جملس جامعة بين سويف يف جلسته رقم )

من أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة  24الدكتور منصور حسن رئيس اجلامعة على ترقي 

بتنظيم اجلامعات م اخلاص 1972( لسنة 49طبقا لشروط الرتقي املنصوص عليها يف قانون )

 واللجنة الدائمة للرتقيات كال فيما خيصه وطبقا لألحباث املنشورة والقواعد املعمول بها يف جلان

الرتقيات املقررة من اجمللس األعلى للجامعات، وذلك حبضور معالي الوزير املستشار هاني 

 .اجلامعة عبداجلابر، حمافظ بين سويف، والسادة عمداء الكليات والسادة أعضاء جملس
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وتقدم األستاذ الدكتور منصور حسن خبالص التهاني القلبية للسادة املرتقني، متمنيا هلم دوام 

التوفيق، مشجعا إياهم على مزيد من األحباث العلمية الدولية املتميزة اليت تساهم يف النجاح و

 .رفع التصنيف الدولي للجامعة

  التعيني يف درجة أستاذ

 أستاذ أستاذ مساعد التخدير الطب د أمنيد/ حامت املعتز حممو (1

  التعيني يف درجة أستاذ مساعد

أستاذ  مدرس علوم احلركة الرياضية ةالرتبية الرياضي د/ أمحد كمال عبد العزيز (2

 مساعد

 أستاذ مساعد مدرس اهلندسة املدنية اهلندسة د/ حممد نبيل علي بيومي (3

 أستاذ مساعد مدرس علم النفس اآلداب سيد  د/ سحر حسن إبراهيم (4

أستاذ  مدرس االذاعة والتلفزيون اإلعالم د/ رشا عادل لطفي مصطفى (5

 مساعد

أستاذ  مدرس املخ واألعصاب الطب دالطبيب/ مصطفى فكري أمحد أمح (6

 مساعد

 التعيني يف درجة مدرس

مدرس مساعد العلوم األساسية العالج الطبيعي السيد/ أمين عبداهلل حممود حممد (7

 مدرس 

األراضي الزراعة البيئية واحليوية والتصنيع مد مرتضى رجب الشرقاويالسيد/حم (8

 مدرس مدرس مساعد 

التكنولوجيا احليوية  سات العليا للعلوم املتقدمةالدرا السيد/أمحد مجال كامل حبيب (9

 مدرس مدرس مساعد وعلوم احلياة

العملياتتكنولوجيا التحكم يف  التعليم الصناعي السيدة/ شيماء حسن سيد بركات (10

 مدرس مدرس مساعد 

علوم وهندسة الطاقة  الدراسات العليا للعلوم املتقدمة السيدة/ مي فرج حممد همام (11

 مدرس مدرس مساعد دةاجلديدة واملتجد

مدرس  العزل والنسيج والرتيكو الفنون التطبيقية السيدة/ شيماء أمحد حممد أمحد (12

 مدرس مساعد

 التعيني يف درجة مدرس مساعد

 مدرس مساعد معيد األمراض العصبية الطب / سارة مصطفى حييى أمحد الطبيبة (13



 
 أخبار جامعة بين سويف 
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 مدرس مساعد معيد النساء والتوليد الطب الطبيبة/ هبه قاسم مشردل قاسم (14

 مدرس مساعد معيد األمراض العصبية الطب الطبيبة/ منى علي أبو سريع خليفة (15

 مدرس مساعد معيد األطفال الطب الطبيبة/ كرمية صبحي عبد الرمحن (16

 مدرس مساعد معيد األطفال الطب الطبيبة/ والء حممد عبد اهلل مرسي (17

 مدرس مساعد دمعي النساء والتوليد الطب الطبيب/ وليد حممد األمني خالد (18

 مدرس مساعد معيد الباطنة العامة الطب  الطبيب/ حممد أمحد ممدوح أمحد (19

تكنولوجيا االلكرتونيات التعليم الصناعي السيد/ مصطفى عبدالعاطي عبد العزيز (20

 مدرس مساعد معيد 

معيد تكنولوجيا املنسوجات التعليم الصناعي السيد/بهاء صاحل شعبان متولي (21

 مدرس مساعد 

مدرس  معيد القانون الدولي احلقوق آية أمحد حافظ عبد الصمدالسيدة/  (22

 مساعد

مدرس  معيد املرافعات احلقوق السيد/ مصطفى مجال عبد العظيم مربوك (23

 مساعد

مدرس  معيد القانون اجلنائي احلقوق السيدة/ مجانة رمضان عبداهلل غامن (24

 مساعد
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 الصحةرئيس جامعة بين سويف يعلن عن منح جمانية ألطباء وزارة 

23 Jan 2019 

 
 

أعلن األستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بين سويف، صباح اليوم، عن منح جمانية 

الصحة، عن طريق بروتوكول تعاون بني كلية الطب البشري باجلامعة دراسات عليا ألطباء وزارة 

( 167م )وحمافظة بين سويف متمثلة يف مديرية الصحة، وذلك خالل انعقاد جملس اجلامعة رق

يناير اجلاري، حبضور معالي الوزير املستشار هاني عبداجلابر، حمافظ بين سويف،  23بتاريخ 

  .عضاء جملس اجلامعةوالسادة عمداء الكليات والسادة أ

وأوضح رئيس اجلامعة إىل أنه سيتم توفري منح دراسية جمانا لألطباء مبديرية الصحة يف 

صاب، والقلب والصدر، واألوعية الدموية، وغريها من التخصصات النادرة مثل: املخ واألع

أول التخصصات، على أن يشرتط تواجدهم مبحافظة ببين سويف، وبذلك تعد جامعة بين سويف 

 .جامعة مبادرة بهذه املنح وداعمة هلا، كحافز لألطباء باحملافظة، ألداء مهامهم على أكمل وجه
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 نتدى العاملي للبحث العلميرئيس جامعة بين سويف يعلن املشاركة يف امل

23 Jan 2019 

 
املشاركة يف أعلن األستاذ الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بين سويف، عن اعتزام اجلامعة 

ابريل  6 -4املنتدى العاملي للبحث العلمي ما بني احلاضر واملستقبل، واملقرر عقده خالل الفرتة من 

لسيسي رئيس اجلمهورية، وذلك خالل اجتماع جملس املقبل، برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح ا

ر هاني عبداجلابر، يناير اجلاري، حبضور معالي الوزير املستشا 23( بتاريخ 167اجلامعة رقم )

 .حمافظ بين سويف، والسادة عمداء الكليات والسادة أعضاء جملس اجلامعة

اجلامعة لشئون التعليم وأشار رئيس اجلامعة إىل أنه سيتم تشكيل جلنة برئاسة نائب رئيس 

والطالب ونائب رئيس اجلامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ونائب رئيس اجلامعة لشئون 

تمع وتنمية البيئة وعمداء كل الكليات واملعاهد باجلامعة، وإعداد تقرير مفصل خالل خدمة اجمل

ن ميكنهم إلقاء حماضرات أو أسبوع أو عشرة أيام على األكثر حول أساتذة اجلامعة الدوليني، والذي

عروض تقدميية باملنتدى، وتوضيح إمكانيات اجلامعة البشرية واملادية والتجهيزية واإلنشائية 

 .يف خدمة اجملتمع

وأوضح األستاذ الدكتور منصور حسن، ضرورة عرض جتارب التعاون مع اجلامعات املصرية  

ار اإلجيابية، التى ترتبت على ذلك، مطالبا والدولية، فى جماالت التعليم والبحث العلمى، واآلث

العلمية، وإبراز بوضع خطة مستقبلية لدعم فرص التعاون الدولي، يف كافة اجملاالت التعليمية و

الربامج املشرتكة، والشهادات الدولية املعتمدة، مبختلف التخصصات العلمية، وكذلك الكليات 

  .امعةاملنفردة واملراكز البحثية والريادية داخل اجل
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 رئيس جامعة بين سويف يكرم األستاذ الدكتور حممود حممد حسني

23 Jan 2019 

 
 

حسن رئيس جامعة بين سويف، صباح اليوم، األستاذ الدكتور كرم األستاذ الدكتور منصور 

حممود حممد حسني القائم بأعمال عميد كلية الطب البيطري، خالل انعقاد جملس اجلامعة رقم 

يناير اجلاري، حبضور معالي الوزير املستشار هاني عبداجلابر، حمافظ بين  23 ( بتاريخ167)

أعضاء جملس اجلامعة، نظرا جملهوداته اجلمة يف الكلية سويف، والسادة عمداء الكليات والسادة 

خالل تلك الفرتة االنتقالية ، وعدم توانيه يف رفعة الكلية ومساهمتها يف كافة األنشطة العلمية 

 .ةوالبحثي

كما تقدم رئيس اجلامعة خبالص التهاني القلبية لألستاذ الدكتور صربي متام، مدير مشروع 

باجلامعة، لصدور قرار فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيني  ضمان اجلودة واالعتماد

سيادته عميدا لكلية الطب البيطري، ملدة ثالث سنوات، متمنيا لسيادتهما دوام االزدهار والرقي، 

 .والعمل دوما على رفعة اجلامعة
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 رئيس جامعة بنى سويف يواصل جوالته التفقدية مع بداية إجازة نصف العام

27 Jan 2019 

 
 

نصف  مع ثاني يوم من إجازة قام األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بين سويف، 

باحة، ومركز اخلدمات العام الدراسي، جبولة تفقدية مشلت املدن اجلامعية، وجممع محامات الس

 املتكامل، وكلية علوم املالحة وتكنولوجيا الفضاء، وذلك ملتابعة سري أعمال التطوير باجلامعة.

أعمال اإلنشاءات استهل رئيس اجلامعة جولته التفقدية بزيارة مدينة الطالب اجلامعية، وتفقد 

، واليت تضم ثالثة مالعب للطالب  والتطوير، واليت مشلت املالعب اخلاصة باملدينة اجلامعية

ملعب لكرة السلة، وملعب الكرة الطائرة، وملعب كرة القدم اخلماسي، كما تفقد مباني املدينة 
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الصيانة حمددا وقتا  اجلامعية، وأعمال الدهانات والصيانة بها، وأبدى بعض املالحظات يف عمليات

سرعة اإلنتهاء من أعمال الصيانة لإلنتهاء منها، كما تفقد أيضا مدينة الطالبات ووجه ب زمنيا 

 الداخلية للمباني واملطعم خالل إجازة نصف العام الدراسي.

وعقب ذلك توجه األستاذ الدكتور/ منصور حسن إىل مركز اخلدمات املتكامل، والذي يضم 

 يد، وكافترييات، ومطعم(، وقام مبعاينة اإلنشاءات ووجه بسرعة اإلنتهاء منها.مكتبة، ومكتب بر

أعطى رئيس اجلامعة توجيهاته بدهان أعمدة اإلنارة واألرصفة، وكلف بتنظيم معسكر كما 

 لطالب كلية الرتبية الرياضية للمساعدة يف اإلنتهاء من هذه األعمال كمساهمة يف خدمة اجملتمع،

السباحة األوليميب بشرق النيل، والذي   ري أعمال اإلنشاءات والتجهيزات حبمامكما اطمئن على س

  تصميمه مبواصفات عاملية.   مت

كلية علوم املالحة وتكنولوجيا الفضاء، موجها   هذا وتفقد األستاذ الدكتور/ منصور حسن أيضًا

 بالكلية. املنطقة اخلضراء  واإلنتهاء من زراعة  تعليماته بعمل برجوالت للطالب،
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 ينايرأخبار شهر 
 

ربية رئيس جامعة بنى سويف يبحث آخر استعدادات اجلامعة الستضافة البطولة الع

 لثة للمبارزيني اجلامعينيالثا

28 Jan 2019 

 
 

حبث اليوم األستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، خالل ترأسه الجتماع اللجنة 

حبضور األستاذ الدكتور خمتار أمني،   التحضريية للبطولة العربية الثالثة للمبارزين اجلامعيني

لجنة املنظمة، ود/ أمين غنيم، مدير البطولة، وأعضاء العميد كلية الرتبية الرياضية، ورئيس 

اللجنة التنظيمية، آخر االستعدادات اليت متت حتى اآلن الستقبال الوفود احمللية والعربية 

 املشاركة فى البطولة، واخلطة الزمنية إلنهاء كافة التجهيزات الالزمة لذلك.

 االنتهاء من إجراء عمليات الصيانة مت وأشار رئيس اجلامعة خالل اجتماعه باللجنة إىل أنه

الالزمة مبركز املؤمترات، وكذا التجديدات بدار الضيافة الستقبال الوفود الزائرة من اجلامعات 

العربية املشاركة بالبطولة، وستكون اخلدمة متاحة بهما طبقا ملعايري اخلدمات الفندقية 

قباهلم، وتوفري احلماية األمنية هلم منذ ستاملتميزة، كما مت ختصيص وسائل االنتقال الالزمة ال

استقباهلم، وطالب األستاذ الدكتور منصور حسن من اللجنة ضرورة التعجيل بنشر البوسرتات 

واألعالم اخلاصة بالبطولة يف أماكن خمتلفة باجلامعة واحملافظة، وذلك بعد أن مت االتفاق مع 

 تميز.ملمعالي حمافظة بين سويف باملشاركة يف هذا احلدث ا

م بالصالة املغطاة 2019فرباير  26وحتى  24اجلدير بالذكر أن البطولة سيتم عقدها يف الفرتة من 

 .( جامعة عربية12( جامعة مصرية و)22باستاد بين سويف الرياضي، وستشرتك يف البطولة )
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: ختصيص مخس أفدنة إلنشاء مزرعة نباتية تعليمية رئيس جامعة بنى سويف

 عةبكلية الزرا

28 Jan 2019 

 
 

وافق جملس جامعة بنى سويف برئاسة االستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس اجلامعة فى 

يناير اجلاري، وحبضور السادة نواب رئيس اجلامعة، وعمداء  23املنعقدة بتاريخ  167جلستة رقم 

( 320النيل )الكليات، وأعضاء اجمللس، على ختصيص مخسة أفدنة باجملمع األول للجامعة بشرق 

فدان إلنشاء مزرعة لكلية الزراعة للنماذج النباتية والتعليمية بكلية الزراعة، إلجناز مشاريع 

 التخرج للطالب.

كما أعلن رئيس اجلامعة عن تنظيم الكلية لدورة تدريبية بعنوان " نظام الزراعة مبحافظة بين 

اإلهتمام بالقضايا  معة علىحرص اجلا  سويف وإستصالح األراضى الزراعية" وذلك فى إطار

اجملتمعية من خالل طرح املشكالت، والعمل على إجياد احللول، وربط اجلامعة باجملتمع اخلارجي، 

واحلفاظ على البيئة الزراعية باحملافظة، وإعداد كوارد مدربة واعية وخلق جيل جديد مؤهل 

 لسوق العمل.

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 ينايرأخبار شهر  | رئيس جامعة بنى سويف: تنظيم قافلة طبية إىل الواحات البحرية تستمر ثالثة أيام 66
 

بحرية تستمر ثالثة احات الرئيس جامعة بنى سويف: تنظيم قافلة طبية إىل الو

 أيام

28 Jan 2019 

 
 

وافق جملس جامعة بنى سويف برئاسة األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس اجلامعة فى 

يناير اجلاري، وحبضور السادة نواب رئيس اجلامعة، وعمداء  23املنعقدة بتاريخ  167جلستة رقم 

البحرية تستمر ثالثة أيام، وتشمل لواحات الكليات، وأعضاء اجمللس، على تنظيم قافلة طبية إىل ا

 ختصصات اجلراحة العامة، واألنف واألذن، والباطنة العامة .

وأوضح رئيس اجلامعة أن القافلة تأتي يف إطار التعاون الدائم بني اجلامعة ووزارة الصحة يف تنفيذ 

م العالج الالزم ، وتقديقوافل طبية شاملة باملناطق النائية للقيام بالكشف اجملاني على املواطنني

 .هلم، وحتويل بعض احلاالت اليت تستدعي إىل املستشفيات

وأضاف األستاذ الدكتور/ منصور حسن، أنه جاري التنسيق مع مستشفى الواحات البحرية 

لتجهيز العيادات اخلارجية، وغرف العمليات واألشعة والتحاليل، باإلضافة إىل طاقم التمريض 

 ت وغرف العمليات.العيادااملعاون لألطباء يف 

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 
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 ينايرأخبار شهر  | االجتماعية
 

رئيس جامعة بنى سويف: تعاون مع وزارة التضامن يف جمال اخلدمات البحثية 

 والرتبوية والثقافية مبؤسسات الرعاية االجتماعية

28 Jan 2019 

 
وافق جملس جامعة بنى سويف برئاسة األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس اجلامعة فى 

يناير اجلاري، وحبضور السادة نواب رئيس اجلامعة، وعمداء  23املنعقدة بتاريخ  167جلستة رقم 

الكليات، وأعضاء اجمللس، على إبرام بروتوكول تعاون مشرتك مع وزارة التضامن االجتماعي يف 

 جمال اخلدمات البحثية والرتبوية والثقافية واألفراد املودعني مبؤسسات الرعاية اإلجتماعية .

يهدف إىل فتح آفاق ملختلف األنشطة الرتبوية والثقافية  اجلامعة أن التعاون وأوضح رئيس

واإلجتماعية واألسرية مبا حيقق مصلحة اجملتمع، ويوسع قاعدة الشراكة من أجل حتقيق التنمية 

املستدامة مبا يتماشى مع السياسة العامة، إضافة إىل عقد الندوات الرتبوية وتقديم اإلرشادات 

االجتماعية بشكل حيد من الظواهر السلبية بني األطفال،  طفال مؤسسات الرعايةاألسرية أل

وذلك من خالل إتباع الطرق واألساليب الرتبوية والعلمية السليمة، وخلق جيل نافع لبلده خال 

 من املشكالت العدوانية .

ا برنامج رفع وأشار األستاذ الدكتور/ منصور حسن إىل أهم الربامج اليت سوف يتم تنفيذها ومنه

اجملتمعي، وبرنامج رعاية املتميزين من طالب املؤسسات االجتماعية، وبرنامج تنمية الوعي 

القدرات واملهارات األكادميية واإلدارية واملهنية والثقافية للسادة العاملني يف مؤسسات الرعاية 

ات إرشادية االجتماعية، وتشمل تلك الربامج عدد من الندوات وورش العمل، وإعداد كتيب

دورية، وأنشطة إجتماعية وتفاعلية مشرتكة، وإقامة معارض خريية، وقوافل تنموية ومطويات 

 شاملة.



 
 أخبار جامعة بين سويف 
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رئيس جامعة بين سويف: مسابقة الختيار أفضل األفكار إلقامة مشروعات صغرية 

 ومتوسطة

29 Jan 2019 

 
وافق جملس جامعة بنى سويف برئاسة األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس اجلامعة فى 

املشروعات يناير اجلاري ، على تنظيم معهد دراسات  23املنعقدة بتاريخ  167ة رقم جلست

الصغرية واملتوسطة مسابقة الختيار أفضل األفكار إلقامة مشروعات صغرية ومتوسطة، بالتعاون 

 مع جهاز تنمية املشروعات الصغرية واملتوسطة ومتناهية الصغر .

لتشجيع الشباب   يف ضوء توجه الدولة بكافة قطاعتهاوأوضح رئيس اجلامعة أن املسابقة تأتي 

ل احلر، وتنمية توجهاتهم حنو ريادة األعمال، وإنشاء مشروعات يتناسب حنو تعميق فكر العم

 حجمها مع قدراتهم املالية ومتطلبات املشروع .

وأضاف األستاذ الدكتور/ منصور حسن أن املسابقة سوف ختتار أفضل مخسة مشاريع صغرية 

واجلهاز تقوم  مها طالب اجلامعة مبختلف كلياتها، على أن تشكل جلنة مشرتكة من املعهديقد

بإختيار املشروعات اليت حتقق املعايري، ويقوم املعهد بتدريب الفائزين على كيفية إنشاء 

مشروعاتهم واالنتقال بأفكارهم من اإلطار الفكري إىل اإلطار التنفيذي، ويتوىل اجلهاز توفري 

 ل الالزم للمشروعات الفائزة .التموي

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 ينايرأخبار شهر  | رئيس جامعة بنى سويف : ندوة بعنوان " تنمية كهف وادي سنور " بكلية علوم األرض 69
 

تنمية كهف وادي سنور " بكلية علوم  رئيس جامعة بنى سويف : ندوة بعنوان "

 األرض

29 Jan 2019 

 
 

أعلن األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف عن تنظيم كلية علوم األرض 

القادم، وذلك بالتعاون مع  باجلامعة لندوة بعنوان " تنمية كهف وادى سنور " خالل شهر مارس

 23املنعقد بتاريخ  167تراسه جمللس اجلامعة رقم  جهاز شئون البيئة باحملافظة، جاء ذلك خالل

 يناير اجلاري، حبضور السادة نواب رئيس اجلامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء اجمللس.

مليون  65رخيها إىل جدير بالذكر أن حممية كهف سنور تعد من األماكن الفريدة واليت يرجع تا

دة من نوعها يف مصر بل يف العامل، وترجع سنة عصر األيوسني األوسط، ويعترب الكهف ظاهرة فري

أهمية الكهف إىل ظهور نتوءات كلسية متثل صواعد وهوابط منها الشفاف كالزجاج، ومنها األبيض 

 شعب املرجانية.كالثلج، ومنها ما يشبه األنابيب الزجاجية الطويلة، ومنها ما يشبه ال

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 ينايرأخبار شهر  | سويف: إنشاء مركز اخلدمة العامة بكلية علوم ذوي االحتياجات اخلاصة رئيس جامعة بنى 70
 

ية علوم ذوي االحتياجات رئيس جامعة بنى سويف: إنشاء مركز اخلدمة العامة بكل

 اخلاصة

29 Jan 2019 

 
 

وافق جملس جامعة بنى سويف برئاسة األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس اجلامعة فى 

اجلامعة، وعمداء يناير اجلاري، وحبضور السادة نواب رئيس  23املنعقدة بتاريخ  167جلستة رقم 

مة كوحدة ذات طابع خاص بكلية علوم الكليات، وأعضاء اجمللس، على إنشاء مركز اخلدمة العا

 االحتياجات اخلاصة . ذوى

وأوضح رئيس اجلامعة أن املركز يهدف إىل تقديم خدمات تعليمية وثقافية لكافة أفراد اجملتمع 

ياجات اخلاصة ، من خالل عقد عددا من ومؤسساته اخلاصة والعامة للتوعية بشئون ذوي االحت

استخدام التكنولوجيا احلديثة اليت تفيد فئات ذوي االعاقة، وتقديم الدورات التدريبية على 

 الربامج اإلرشادية والتعليمية والفنية شتى ألسر ذوي اإلعاقة .

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 
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 رئيس جامعة بنى سويف: املوافقة على إنشاء ملعب كلية الرتبية الرياضية

29 Jan 2019 

 
 

م برئاسة األستاذ الدكتور منصور 29/1/2019بتاريخ ( 76ُعقد اجتماع جلنة املنشآت اليوم رقم )

حسن رئيس جامعة بين سويف، وحبضور األستاذ الدكتور هشام بشرى نائب رئيس اجلامعة 

لقانوني خلدمة اجملتمع وتنمية البيئة، واملستشار املالي األستاذ الدكتور شعبان مبارز، واملستشار ا

  جملس إدارة اللجنة.األستاذ الدكتور مجال عبدالرمحن، وأعضاء 

وناقش األستاذ الدكتور منصور حسن اللجنة يف خطة العمل والوضع املالي والفين للمشروعات 

اإلنشائية باجلامعة، وأوصى بضرورة حصر املشروعات اإلستثمارية، للوقوف على نقاط القوة 

ات، مع وضع رؤية ليلها، والربنامج الزمين لالنتهاء من تلك املشروعلتدعيمها، والعوائق لتذ

متكاملة إلستكمال وتطوير األداء ورفع الكفاءة، كما طالب بوضع تصور عملي يشمل دراسات 

 مالية وفنية وإدارية وخطوات عملية مرحلية للتوسع بباقى املشروعات.

ة اهلندسية وعمداء الكليات بشأن مشروعات واستعرضت اللجنة أيضا املذكرات املعروضة من اإلدار

نى النباتات الطبية والعطرية، وتطوير مبنى الدراسات العليا بكلية الطب البيطري تعلية مب

باحلرم اجلامعي شرق النيل، واستكمال مشرو ع دار الضيافة املتميزة، ووافقت على املذكرة 

أعمال امللعب وعمل رصيف وأماكن جللوس  بشأن إنهاء  املعروضة من عميد كلية الرتبية الرياضية

 كماال ملتطلبات العملية التعليمية وذلك باجلهود الذاتية.الطالب است



 
 أخبار جامعة بين سويف 
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 رئيس جامعة بنى سويف يعلن املشاركة البحثية يف مؤمتر اجملمع العلمي املصري

30 Jan 2019 

 
 

امعة فى وافق جملس جامعة بنى سويف برئاسة األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس اجل

اجلامعة، وعمداء يناير اجلاري، وحبضور السادة نواب رئيس  23املنعقدة بتاريخ  167جلستة رقم 

الكليات، وأعضاء اجمللس، عن مشاركة اجلامعة بالبحوث والدراسات يف املؤمتر الدولي الذي 

اه والطاقة" اجملمع العلمي املصري، حتت عنوان "األبعاد القومية لرتشيد استخدامات املي  يعقده

-27لفرتة ما بني يف ا رئيس جملس الوزراء األستاذ الدكتور / مصطفى مدبولي حتت رعاية دولة

 ابريل املقبل. 28

وأوضح رئيس اجلامعة أن املؤمتر يهدف إىل مناقشة الدور البحثي والعلمي للجامعات يف محلة 

ثري احلمالت، ودور اجملتمع التوعية برتشيد استهالك املياه، ومناقشة طرق قياس املردود وتأ

 ك املياه.املدني كشريك أساسي يف تنفيذ محالت التوعية برتشيد استهال

 

 

 



 
 أخبار جامعة بين سويف 
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 سويف...شعارنا سواعد ختدم لتبين جمتمعا منتجارئيس جامعة بين 

30 Jan 2019 

 
 

برعاية وتوجيهات األستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بين سويف مبشاركة الطالب يف 

ة املختلفة باجلامعة، قامت كلية اخلدمة االجتماعية التنموية بإقامة املعسكر املنهجي األنشط

 شعار حتت ٢٠١٩ يناير٣٠ وحتى ٢٨ عام الدراسي، يف الفرتة منإلعداد القادة خالل أجازة نصف ال

  (.نشارك.  نعمل.  نتعلم) منتجا جمتمعا لتبين ختدم سواعد

أن املعسكر يهدف إىل التدريب على مهارة إقامة املعسكرات، وأوضح األستاذ الدكتور منصور حسن 

القيام مبمارسة أعمال الدهانات  وتنمية اجتاهات الطالب اإلجيابية حنو اخلدمة العامة، حيث مت

والتشجري والتخشيب، وإعداد سور للحديقة اخلاصة بالكلية، وتنمية مهارات الطالب ومواهبهم، 

مة يف إعداد األخصائي االجتماعي حتى يكون مؤهال لقيادة العمل واستيفاء إحدى املتطلبات امله

 الفريقي بكفاءة.

ب املشاركني باملعسكر مخس وتسعني طالب وطالبة وأشار رئيس اجلامعة إىل أن عدد الطال

بالفرقة الرابعة بالكلية، واشرف على املعسكر األستاذ الدكتور أبواحلسن عبداملوجود عميد الكلية 

الدكتور عبدالعزيز عيسى وكيل الكلية لشؤون الطالب، ولفيف من السادة رؤوساء واألستاذ 

 ئة التدريس.األقسام العلمية بالكلية والسادة أعضاء هي

 

 



 
 أخبار جامعة بين سويف 
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 طالب يشاركون مبعرض القاهرة الدولي للكتاب 1000رئيس جامعة بنى سويف : 

30 Jan 2019 

 
، عن تنظيم إحتاد طالب اجلامعة أعلن األستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بين سويف

يوبيله طالب وطالبة مبعرض القاهرة الدولي للكتاب يف  1000رحلة ثقافية للمشاركة عدد 

 الذهيب.

وأوضح رئيس اجلامعة أن ذلك يأتي يف إطار دور اجلامعة الثقايف والتنويري لتشجيع الطالب على 

والذي ُيعد عرسا ثقافًيا مهما جبمهورية القراءة واالطالع، وإميانا بأهمية وقيمة معرض الكتاب 

 مصر العربية.

 ش العمل والفعاليات الثقافية.ولقد جتول الطالب أجنحة املعرض املختلفة وشاركوا يف ور

جدير بالذكر أن جامعة الدول العربية ضيف شرف هذه الدورة ملعرض القاهرة الدولي للكتاب 

، املنظمة للمعرض، اختارت الراحل الدكتور ثروت ، واختارت اهليئة املصرية العامة للكتاب2019

دولة منها  35ويشارك فى املعرض  . عكاشة، والكاتبة الكبرية سهري القلماوى، شخصيتني هلذا العام

دول  7دولة من آسيا، و 16منها تشارك ألول مرة هى: كينيا، غانا، نيجريا، و 3دول أفريقية  10

دارا نشر تشارك ألول  62منها  579غ عدد دور النشر املصرية ويبل . من األمريكتني 2من أوروبا، و

دار نشر منها  170شر األجنبية، فوصلت إىل أما دور الن . شاركت فى الدورات السابقة 517مرة و

للعرض والبيع،  723شاركت فى الدورات السابقة بإمجاىل عدد أجنحة  146تشارك ألول مرة، و 24

ألف  800توكيل مبا يقرب من  525شامل التوكيالت وعددها  1274وإمجاىل عدد الناشرين بلغ 

 . عنوان

 



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 ينايرأخبار شهر  | رئيس جامعة بنى سويف : بروتوكول تعاون مع جامعة )صن يو( املاليزية يف جمال تطوير التعليم 75
 

تعاون مع جامعة )صن يو( املاليزية يف جمال رئيس جامعة بنى سويف : بروتوكول 

 تطوير التعليم

30 Jan 2019 

 
 

وافق جملس جامعة بنى سويف برئاسة األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس اجلامعة يف جلسته 

يناير اجلاري، وحبضور السادة نواب رئيس اجلامعة، وعمداء الكليات،  23نعقدة بتاريخ امل 167رقم 

اجمللس، على توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة )صن يو( املاليزية يف جمال تطوير وأعضاء 

 التعليم.

ي وأوضح رئيس اجلامعة أن التعاون مع اجلامعة املاليزية سيكون يف جمال تطوير التبادل األكادمي

والثقافى يف جماالت التعليم، وتبادل أعضاء هيئة التدريس، ووضع ترتيبات للطالب الستكمال 

الدراسات العليا يف اجلامعة األخرى شريطة استيفاء الشروط ومعايري القبول يف الربامج ذات 

 الصلة، إضافة إىل تبادل املواد واملعلومات العلمية، واملشاركة يف مشاريع حبثية مشرتكة .

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 ينايرأخبار شهر  | ترشيح جامعة بنى سويف لعضوية احتاد اجلامعات األفريقية 76
 

 ترشيح جامعة بنى سويف لعضوية احتاد اجلامعات األفريقية

30 Jan 2019 

 
تور/ منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، عن ترشيح جامعة بنى سويف أعلن األستاذ الدك

لعضوية إحتاد اجلامعات األفريقية، وبدء إدراجها يف مجيع االتفاقيات واملشاريع البحثية ذات 

لطالب الوافدين من قارة أفريقيا، جاء ذلك خالل ترأسه جمللس اجلامعة التمويل الكبري، وجذب ا

يناير اجلاري، وحبضور السادة نواب رئيس اجلامعة، وعمداء الكليات،  23 املنعقد بتاريخ 167رقم 

 وأعضاء اجمللس.

وأوضح رئيس اجلامعة أن مكتب التعاون الدولي باجلامعة عقد عدة لقاءات مع عدد من القيادات 

ة، امعية جبامعة األزهر بصفتها ممثل إقليم مشال القارة األفريقية يف احتاد اجلامعات األفريقياجل

لبدء عمل شراكات واتفاقيات مع اجلامعات األفريقية، واليت من خالهلا يتم تبادل الطالب 

وأعضاء هيئة التدريس، عالوة على حصول اجلامعة على موقع متميز على خريطة استقبال 

 الوافدين األفارقة.الطالب 

املؤمتر الدولي الحتاد اجلامعات وأضاف رئيس اجلامعة أنه مت االتفاق على اشرتاك اجلامعة يف 

 .2063األفريقية ملناقشة اخلطط االسرتاتيجية للتعليم العالي اخلاصة بأجندة االحتاد األفريقى 

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 ينايرأخبار شهر  | رئيس جامعة بنى سويف يعلن املشاركة فى أوملبياد شباب اجلامعات األفريقية 77
 

 األفريقية رئيس جامعة بنى سويف يعلن املشاركة فى أوملبياد شباب اجلامعات

30 Jan 2019 

 
 

الدكتور/ منصور حسن رئيس اجلامعة فى وافق جملس جامعة بنى سويف برئاسة األستاذ 

يناير اجلاري، وحبضور السادة نواب رئيس اجلامعة، وعمداء  23املنعقدة بتاريخ  167جلستة رقم 

قية، واملقرر انعقادها الكليات، وأعضاء اجمللس، على املشاركة فى أوملبياد شباب اجلامعات األفري

مارس املقبل، حتت شعار "ترابط اجلامعات  18-14جبامعة األزهر بالقاهرة يف الفرتة ما بني 

 األفريقية من خالل الرياضة واألنشطة" و"رسم اإلسرتاتيجية ألفريقيا اليت نريدها".

ألعاب القوى"، موضحا  -كرة القدم  -أن املنافسات ستقام يف ألعاب "كرة السلة  وأوضح رئيس اجلامعة 

جلغرافية اخلمس للقارة االفريقية )غرب، شرق، أن الطالب املشاركون ميثلون جامعات األقاليم ا

 مشال، جنوب، وسط أفريقيا(

جدير بالذكر أن احتاد اجلامعات األفريقية، مت تأسيسه من الستينيات لتشجيع التعاون يف ما بينه 

الدولي، ويضم يف عضويته كل املؤسسات املعنية بالتعليم العالي والبحث   األكادميي وبني اجملتمع

التعليم  العلمي من كامل أقاليم القارة وجمموعاتها اللغوية، ويطمح االحتاد أن يكون صوت جمتمع

 . األفريقي  العالي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A


 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 ينايرأخبار شهر  | رئيس جامعة بين سويف يعلن املشاركة يف امللتقى العربي األول للقيادات اجلامعية 78
 

 رئيس جامعة بين سويف يعلن املشاركة يف امللتقى العربي األول للقيادات اجلامعية

31 Jan 2019 

 
 

أعلن األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بين سويف، عن مشاركة اجلامعة يف امللتقى 

للقيادات اجلامعية، الذي ينظمه احتاد اجلامعات العربية، بالتعاون مع جامعة الدول العربي األول 

األداء اجلامعي"  واملنظمة العربية للتنمية اإلدارية حتت عنوان "اسرتاتيجيات التميز يف العربية، 

املنعقد  167فرباير القادم، جاء ذلك خالل تراسه جمللس اجلامعة رقم  18-17خالل الفرتة من 

 وحبضور السادة نواب رئيس اجلامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء اجمللس. يناير اجلاري، 23بتاريخ 

اهات اإلسرتاتيجية وأوضح رئيس اجلامعة أن امللتقى يهدف إىل ربط اجلامعات العربية باالجت

ية املعاصرة يف التعليم اجلامعي، والتعرف على فرص تطعيم السياسات والنظم يف اجلامعات العرب

بهذه االجتاهات، إضافة إىل التأكيد على ضرورة تبادل اخلربات بني القيادات اجلامعية العليا مبا يف 

التطوير لتحقيق التميز يف األداء ذلك تنمية فرص التعاون بني اجلامعات يف املبادرات ومشروعات 

 اجلامعي .

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 ينايرأخبار شهر  | مشارك بأسبوع شباب اجلامعات 155رئيس جامعة بين سويف:  79
 

 مشارك بأسبوع شباب اجلامعات 155رئيس جامعة بين سويف: 

31 Jan 2019 

 
 155أعلن األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بين سويف، عن مشاركة وفًدا مكون من 

فرباير املقبل جبامعة كفر  7 وحتى 2يف فعاليات أسبوع شباب اجلامعات املقام فى الفرتة من  فردَا، 

 . " الشيخ، حتت شعار "بالعلم واملعرفة حنو البناء

، ويرافقهم من  طالب وطالب  110أن عدد املشاركني من الطالب يصل إىل   اجلامعةوأوضح رئيس 

فردًا، ويتنافس الطالب فى األنشطة الرياضية وتشمل قدم 45القيادات واملشرفني واملدربني 

سلة طلبة، وكرة طائرة طالبات، وتنس طاولة، وإسكواش، ومصارعة، واألنشطة مخاسي، وكرة 

 مسابقة القرآن الكريم، واألحاديث، وجمالت احلائط، ودوري املعلومات، الثقافية املتمثلة يف

واملراسل التليفزيوني، والشعر، والقصة القصرية، واملقال، واألحباث الثقافية، أما األنشطة 

ن "الطالب والطالبة املثالية، والشطرنج، والقوافل الطبية واإلجتماعي، االجتماعية فتتضم

الفين مثل "الكورال، واملوسيقى، والفنون التشكيلية" وتتمثل األنشطة باإلضافة إىل النشاط 

العلمية يف "اإلبتكارات العلمية، ودوري املعلومات العلمي، واملعرض العلمي" وأنشطة اجلوالة منها 

 قايف، والفين، واملعارض .الكشفي، والث

قوافل الطبية والبيطرية جدير بالذكر أن األسبوع حافل باملسابقات الرياضية والثقافية، وال

واجلوالة وحفالت السمر حبضور شخصيات عامة بالدولة، ويضم حفل االحتفال عروض 

  آالف طالب وطالبة. 5جامعة مصرية وحبضور  26للجامعات وفقرات غنائية، مبشاركة 

 



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 ينايرأخبار شهر  | فرباير بدء امتحانات التعليم املفتوح والتعلم املدمج 2رئيس جامعة بين سويف:  80
 

 فرباير بدء امتحانات التعليم املفتوح والتعلم املدمج 2رئيس جامعة بين سويف: 

31 Jan 2019 

 
 

أعلن األستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بين سويف، عن بدء امتحانات دور فرباير 

ير فربا 17فرباير وحتى  2والتعلم املدمج، يوم السبت املوافق  -بنظامي التعليم املفتوح  2019

 اجلاري.

املفتوح )جتارة، وأضاف رئيس اجلامعة أن االمتحانات ستعقد جلميع برامج مركز التعليم 

وحقوق، وآداب إعالم، وآداب ترمجة، وإعالم، وخدمة إجتماعية( والتعلم املدمج )جتارة وكلية 

س الدارسني رياض أطفال(، وذلك بالدور اخلامس بكلية التجارة، مشريا إىل أنه مت إعالن أرقام جلو

 على موقع مركز التعلم املدمج.

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 ينايرأخبار شهر  | رئيس جامعة بين سويف: إنشاء قناة إذاعية بكلية اآلداب 81
 

 رئيس جامعة بين سويف: إنشاء قناة إذاعية بكلية اآلداب

31 Jan 2019 

 
 

جلسته وافق جملس جامعة بين سويف برئاسة األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس اجلامعة يف 

امعة، وعمداء الكليات، يناير اجلاري، وحبضور السادة نواب رئيس اجل 23املنعقدة بتاريخ  167رقم 

 وأعضاء اجمللس، على إنشاء قناة إذاعية خاصة بكلية اآلداب بالتنسيق مع كلية اإلعالم.

ة وأوضح رئيس اجلامعة أن القناة سوف تتناول مسرية أعضاء هيئة التدريس، وأخبار اجلامع

ة األفكار والكلية، وبرامج تتناول موضوعات تطوير الذات وقضايا متحدي اإلعاقة، وحمارب

املتطرفة، باإلضافة إىل طرح قضايا املرأة، والثقافة اإلسالمية، وإذاعة األغانى الوطنية، وإقامة 

ومناقشة املسابقات الفنية والعلمية والثقافية، وتقديم النصائح اإلجتماعية، واكتشاف املواهب، 

 الكتب والروايات والرسائل مبكتبة الكلية.

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 ينايرأخبار شهر  | جملس جامعة بين سويف يوافق على إبرام ثالث إتفاقيات تعاون يف جمال الفنون 82
 

 فق على إبرام ثالث إتفاقيات تعاون يف جمال الفنونجملس جامعة بين سويف يوا

31 Jan 2019 

 
 

وافق جملس جامعة بنى سويف برئاسة األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس اجلامعة يف جلسته 

وحبضور السادة نواب رئيس اجلامعة، وعمداء الكليات،  يناير اجلاري، 23املنعقدة بتاريخ  167رقم 

 م ثالث اتفاقيات تعاون خاصة بكلية الفنون التطبيقية باجلامعة.وأعضاء اجمللس، على إبرا

وأوضح رئيس اجلامعة أن االتفاقيات بني كلية الفنون التطبيقية، وكاًل من كلية التصميم 

وكليات ومعاهد االحتاد األكادميي ونقابة مصممي  والفنون اإلبداعية جبامعة األهرام الكندية،

 لعالي للهندسة التكنولوجية .الفنون التطبيقية، واملعهد ا

سبورة لقسم النسيج  2كرسي وعدد  25جدير بالذكر أن اجمللس وافق على قبول تربع بعدد 

 بالكلية .

 

 


