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( عضو املرتقني 29رئيس جامعة بين سويف يتقدم خبالص التهاني القلبية للـ)

 للدرجة األعلى

1 Mar 2019 

 
فرباير اجلاري برئاسة األستاذ  27( بتاريخ 168وافق جملس جامعة بين سويف يف جلسته رقم )

املعاونة من أعضاء هيئة التدريس واهليئة  24رئيس اجلامعة على ترقي الدكتور منصور حسن 
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م اخلاص بتنظيم اجلامعات 1972لسنة ( 49طبقا لشروط الرتقي املنصوص عليها يف قانون )

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

عة، والسادة لس األعلى للجامعات، وذلك حبضور السادة نواب رئيس اجلامالرتقيات املقررة من اجمل

 . عمداء الكليات والسادة أعضاء جملس اجلامعة

وتقدم األستاذ الدكتور منصور حسن خبالص التهاني القلبية للسادة املرتقني، متمنيا هلم دوام 

لدولية املتميزة اليت تساهم يف النجاح والتوفيق، ومشجعا إياهم على مزيد من األحباث العلمية ا

 . ةرفع التصنيف الدولي للجامع
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فرباير برئاسة األستاذ الدكتور منصور  27( بتاريخ 168وافق جملس جامعة بين سويف رقم )

نواب رئيس اجلامعة وعمداء الكليات وأعضاء اجمللس، على  حسن رئيس اجلامعة وحبضور السادة

لى السادة عمداء الكليات م، وتعميمها ع2019 /2018ض اخلريطة الزمنية للعام الدراسي عر

 ووكالء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

اإلجازات ووجه األستاذ الدكتور منصور حسن بضرورة االلتزام باخلريطة الزمنية ومراعاة 

الفصل الدراسي الثاني يف نهاية  أسبوع على أن تكون نهاية 15الرمسية، مشريا إىل أن مدة الدراسة 

مارس، وامتحانات العملي  28 -23اسي يف الفرتة من شهر مايو، وبدء امتحانات نصف الفصل الدر

ات اجلامعة مايو، أما امتحانات النظري بكل كلي 15-5نهاية الفصل الدراسي يف الفرتة من 

من عام  6 -29إىل  5 -25من  ومعاهدها واخلاصة بنهاية الفصل الدراسي سيتم عقدها يف الفرتة

  م.2019
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 رئيس جامعة بنى سويف : بروتوكول تعاون بني كلية الطب وجامعة النهضة

1 Mar 2019 

 
 

 168م وافق جملس جامعة بنى سويف برئاسة األستاذ الدكتور/ منصور حسن فى جلسته رق

عة وعمداء الكليات وأعضاء فرباير اجلاري، وحبضور السادة نواب رئيس اجلام 27واملنعقد بتاريخ 

شري جامعة بين سويف وجامعة النهضة اجمللس، على بروتوكول تعاون بني كلية الطب الب

 لتدريب وتأهيل طالب جامعة النهضة بكلية الطب البشري باجلامعة.

الدكتور منصور حسن إىل أن التدريب سيتم على أيدي أساتذة من أعضاء هيئة وأشار األستاذ 

ة الطب ويشمل دورات علمية باملستشفى اجلامعي، مع االلتزام بوضع مناهج التدريس بكلي

هيل طبقا للجداول الزمنية املقررة، موضحا أن التدريب على مستويني األول مدته التدريب والتأ

تدريب على فصلني دراسيني، واملستوى الثاني مدته عامني ونصف عامني ونصف يقسم فيه ال

 لني دراسيني أيضا.يقسم فيه التدريب على فص

كما أشاد رئيس اجلامعة بكلية الطب البشري حيث أنها تعد أحد الصروح الطبية العريقة، فهي 

تميزة تتمثل من أهم كليات الطب البشري يف القطر املصري، مبا يتوافر لديها من كوادر طبية م

 عي وغريها.يف األساتذة وأعضاء هيئة التدريس، واإلمكانيات املادية واملستشفى اجلام

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 ابريلأخبار شهر  | رئيس جامعة بين سويف يكرم احملالني للمعاش خالل شهر فرباير 185
 

 رئيس جامعة بين سويف يكرم احملالني للمعاش خالل شهر فرباير

1 Mar 2019 

 
كرم جملس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس اجلامعة، يف جلستة رقم 

فرباير، حبضور السادة نواب رئيس اجلامعة وعمداء الكليات وأعضاء اجمللس، العاملني لشهر  168

 لمعاش، تقديرًا ملا بذلوه من جهد خالل فرتة عملهم باجلامعة.احملالني ل

أكد رئيس اجلامعة أن اهليكل اإلدارى ميثل أحد أهم أضالع العملية التعليمية باجلامعة، الذي 

مع أعضاء هيئة التدريس، واهليئة املعاونة والطالب، مما رفع اجلامعة  يستكمل مقوماته بالتعاون

امعات، ومنحهم شهادات تقدير، تقديرا جلهودهم طوال السنوات املاضية إىل مكانة عالية بني اجل

 خدمة وتنمية اجلامعة. خالل العمل واملشاركة فى

جلاري هم: السيد/عصام الدين واجلدير بالذكر أن السادة احملالني للمعاش خالل شهر فرباير ا

الفتاح، فين شئون خريي، كبري أخصائيني شئون مالية بكلية الصيدلة؛ السيد/رمضان عبد

عية بكلية هندسية بإدارة اجلامعة؛ والسيد/سعيد كريم نسيم، كبري أخصائيني خدمات إجتما

الرتبية  احلقوق؛ والسيد/ عصام حممد حممد خليفة، كبري أخصائيني تنمية إدارية بكلية

 للطفولة املبكرة.
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 ت املصريةرئيس جامعة بين سويف يكرم الطالب الفائزين بأسبوع شباب اجلامعا

1 Mar 2019 

 
كرم األستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بين سويف الطالب احلاصلني على مراكز 

ي اقيم يف كفر متقدمة يف خمتلف األنشطة الطالبية يف اسبوع شباب اجلامعات املصرية، والذ

فرباير  27بتاريخ  (168فرباير، وذلك خالل ترأسه جمللس اجلامعة رقم ) 7إىل  2الشيخ يف الفرتة من 

 م، حبضور السادة نواب رئيس اجلامعة وعمداء الكليات وأعضاء اجمللس.2019

ت هم: وأوضح رئيس اجلامعة أن فريق اجلوالة احلاصلني على املركز األول يف أسبوع شباب اجلامعا

أمحد نشأت صاحل، حكيم حممد صالح الدين، أمين مصطفى طه، مؤمن أمحد معروف، حممد 

يع إبراهيم، حممد شحاتة سلطان، حممد إدريس صربة، أمحد عربي علي، أماني أمين عبدالسم

 شام حسين، هاجر طه سعد، فاطمة أمحد خفاجى، سارة خالد سيد.خميمر، نورهان ه

منصور حسن إىل أن الفائزين باألنشطة الفنية والعلمية والثقافية هم:  كما أشار األستاذ الدكتور

علوم ذوي االحتياجات اخلاصة، فاز باملركز األول يف النشاط الفين، حممد مصطفى حممد، كلية 

النشاط العلمي كل من: عمرو حممد أمحد الشريف، كلية الرتبية  وحصل على املركز الثاني يف

عة، كلية طب األسنان؛ فهمي ربيع عيد، كلية اإلعالم؛ حممد حسن الرياضية؛ أماني رجب مج

الثقايف فقد حصل على املركز الثالث كل من منة اهلل خالد  علي، كلية اهلندسة. أما النشاط

اء غريب فتحي، كلية السياسة واالقتصاد. وحصلت الطالبة عبداملقصود، كلية الطب البشري؛ امس

 بية للطفولة املبكرة، على املركز الثالث بالنشاط الفين.جهاد عبداهلل حسن، بكلية الرت

بنائهم وبناتهم لقلبية ألسرة جامعة بين سويف لفوز أوتقدم رئيس اجلامعة خبالص التهاني ا

 . بهذه اجلوائز، مشجعا إياهم على مزيد من التفوق واالزدهار
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للرتشيح لوظيفة عميد كلية جامعة بين سويف تعلن األمساء النهائية للمتقدمني 

 الرتبية

1 Mar 2019 

 
 

ئية للمتقدمني للرتشيح لوظيفة أعلنت جلنة اختيار العمداء جبامعة بين سويف األمساء النها

فرباير  7، بناء على إعالن الرتشيح املنشور على موقع اجلامعة بتاريخ عميد كلية الرتبية باجلامعة

راجعة أوراق املتقدمني وعدم تقديم طعون يف املواعيد م، وعلى فرز الطلبات املقدمة وم2019

 الرمسية، وهم:

 .بوكيل كلية الرتبية لشئون التعليم والطالاألستاذ الدكتور/حممد حسني سعيد حسني،  .1

األستاذ الدكتور/حممد محاد هندي مطر، قائم بعمل عميد كلية علوم ذوي االحتياجات  .2

   . اخلاصة

م يف متام 2019مارس  12املقابلة الشخصية يوم الثالثاء املوافق وقررت اللجنة حتديد موعد 

  الساعة العاشرة صباحا.
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سعد بأعمال وكيل معهد أحباث النباتات يقرر قيام د/ وائل  رئيس جامعة بين سويف

 الطبية والعطرية

1 Mar 2019 

 
 

فرباير  28تاريخ ( ب338أصدر األستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بين سويف قرارا رقم )

ية م، بقيام السيد الدكتور/ وائل سعد السيد عبداجمليد األستاذ املساعد بكلية الزراعة البيئ2019

واحليوية والتصنيع الغذائي جامعة بين سويف، بعمل وكيل معهد أحباث النباتات الطبية 

 م.2019يوليو  31تمع وتنمية البيئة باجلامعة حتى والعطرية لشئون خدمة اجمل

واجلدير بالذكر أن الدكتور وائل تدرج يف الوظائف األكادميية حيث عمل معيدا مبعهد اهلندسة 

وجيا احليوية )جامعه املنوفيه( فرع السادات ، ثم مدرس مساعد بنفس املعهد، الوراثية والتكنول

الوراثة لدكتوراه من دولة املانيا، وحاليا أستاذ مساعد عضو بعثة خارجية للحصول على ا ثم 

بكلية الزراعة جامعة بنى سويف، وشارك يف العديد من املؤمترات وورش  واهلندسة الوراثية 

لتكنولوجيا احليوية والبيئة يف كل من الواليات املتحدة األمريكية ودول االحتاد العمل املتعلقة با

 األوروبي

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

أخبار  | الت مستشفى ناصر املركزيرئيس جامعة بين سويف يعلن حالة الطوارئ باملستشفى اجلامعي الستقبال حا 189

 ابريلشهر 
 

بال حاالت رئيس جامعة بين سويف يعلن حالة الطوارئ باملستشفى اجلامعي الستق

 مستشفى ناصر املركزي

1 Mar 2019 

 
 

وارئ والتأهب أعلن األستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بين سويف إعالن حالة الط

 حلرجة من مستشفى ناصر املركزي.القصوى باملستشفى اجلامعي الستقبال احلاالت املرضية وا

د بقسم الطوارئ والعيادات وكشف رئيس اجلامعة عن خطة طوارئ مشلت رفع درجة االستعدا

ات اخلارجية والرعاية املركزة وغرف العمليات إضافة إىل تدعيم املستشفى باألدوية واملستلزم

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

  . ياإلجازات باملستشفى اجلامع

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

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

 . ساعة 24الطوارئ على مدار 
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األعالم اخلالدة جبامعة بين سويف: املخرج صالح أبو سيف، والشيخ طه الفشين، 

 امس، واإلمام البوصرييوالبابا كريولس اخل

2 Mar 2019 

 
 

السادة (، حبضور 168وافق جملس جامعة بين سويف برئاسة األستاذ الدكتور منصور حسن، رقم )

كارية ألعالم بين نواب رئيس اجلامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء اجمللس، على تصميم متاثيل تذ

 سويف.

االنتهاء من أربعة متاثيل ألربعة أعالم من حمافظة بين سويف وأوضح رئيس اجلامعة إىل أنه مت 

البوصريي،  وهم املخرج صالح أبو سيف والشيخ طه الفشين والبابا كريولس اخلامس واإلمام

 وسيتم وضعهم يف أماكن بارزة بإدارة اجلامعة.

مايو عام  10يوم واجلدير بالذكر أن املخرج صالح أبو سيف من رواد السينما الواقعية، ُولد يف 

قرية احلومة. واخرج أول فيلم روائي له )هو   الواسطى مركز حمافظة بنى سويف م يف1915

، من أبرز أعماله 1982لعراقية فيلم )القادسية( عام ، وأخرج للسينما ا1946دائما يف قليب( عام 

 . (30الزوجة الثانية، القاهرة أيضا ) البداية، محام املالطيلي، 

نشدين املصريني. ولد ملوا  القرآن أحد أعالم قراء سي الفشينالشيخ طه حسن مر

، وأختري م1937 سنة   اإلذاعة املصريةالتحق ب . حافظة بين سويفمب  الفشن مبركز  م1900 سنة

 10 ، ورحل يفم1962 سنة  عبدالفتاح الشعشاعي رئيسًا لرابطة القراء خلفًا للشيخ

ه صاحب مدرسة متفردة يف التالوة واإلنشاد، وكان على علم كبري م كان الشيخ ط1971   ديسمرب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D9%89_%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1900
https://ar.wikipedia.org/wiki/1900
https://ar.wikipedia.org/wiki/1900
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1937
https://ar.wikipedia.org/wiki/1937
https://ar.wikipedia.org/wiki/1937
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/1962
https://ar.wikipedia.org/wiki/1962
https://ar.wikipedia.org/wiki/1962
https://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
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باملقامات واألنغام، وانتهت إليه رئاسة فن اإلنشاد يف زمنه فلم يكن يعلوه فيه أحد، وهو أشهر 

 .. من أشهر التواشيح كانت ميالد طه يا أيها املختار.  علي حممود أعالم هذا الفن بعد الشيخ

؛ ُولد بقرية تزمنت التابعة لبين سويف قداسة البابا كريلس اخلامس البابا املائة والثاني عشر

باسم سم الراهب يوحنا الرباموسي، وُعِرف م. بدير الرباموس با1844م، وترهب سنة 1824سنة 

البابا  يوحنا الناسخ. بعد عامني من رهبنته طلب الرهبان سيامته كاهًنا، فسامه

الكنيسة  ومساه قمًصا وعينه مساعًدا له يف  البابا م استدعاه1855يف عام قًسا،   دميرتيوس

م. باسم البابا 1874، ومسي القمص يوحنا بطريرًكا يف أول نوفمرب سنة الكاتدرائية باألزبكية

بسيامته أجنال اخلديوي إمساعيل، وهم توفيق باشا وحسني ل كريلس اخلامس. حضر االحتفا

 . باشا كامل وحسن باشا ومعهم الوزراء

شاعر صنهاجي اشتهر  اإلمام البوصريي هو حممد بن سعيد بن محاد الصنهاجي البوصريي

 مبدائحه النبوية، ومن أشهر أعماله الربدية املسماة "الكواكب الدرية يف مدح خري الربية"، وُولد

 م.1295وتويف عام  م1213 مارس من  7مركز الواسطى ببين سويف يف  بوصري لبوصريي يف بلدةا

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF
https://st-takla.org/Saints/Coptic-Synaxarium-Orthodox-Saints-Biography-00-Coptic-Orthodox-Popes/Life-of-Coptic-Pope-111-Pope-Demetrius-II_.html
https://st-takla.org/Saints/Coptic-Synaxarium-Orthodox-Saints-Biography-00-Coptic-Orthodox-Popes/Life-of-Coptic-Pope-111-Pope-Demetrius-II_.html
https://st-takla.org/Saints/Coptic-Synaxarium-Orthodox-Saints-Biography-00-Coptic-Orthodox-Popes/Life-of-Coptic-Pope-111-Pope-Demetrius-II_.html
https://st-takla.org/Coptic-History/places/africa/egypt/cairo/wast-al-kahira/saint-mark-church-morkosia-el-azbakeya.html
https://st-takla.org/Coptic-History/places/africa/egypt/cairo/wast-al-kahira/saint-mark-church-morkosia-el-azbakeya.html
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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 "رئيس جامعة بنى سويف جيري أول عملية جراحية مببادرة "نور العيون

2 Mar 2019 

 
منصور حسن رئيس جامعة بين سويف، تدشني مبادرة "نور العيون"، الدكتور األستاذ شهد 

وزرع العدسات، مبستشفى رمد بين سويف بالتعاون مع نوادي  عمليات املياة البيضاء إلجراء

روتاري، وذلك برعاية املستشار هاني عبداجلابر حمافظ بين سويف، وحضور الدكتور عبد 

الناصر محيدة، وكيل وزارة الصحة؛ واألستاذ أمحد محدي وكيل وزارة التضامن؛ والدكتورة هدى 

الرمد؛ واألستاذة آمال صفوت، رئيس نادي روتاري بين سويف؛ ورؤساء مستشفى  ب، مديرةرج

 وأعضاء نادي روتاري مبحافظات اجلمهورية.

وأشار رئيس اجلامعة يف مستهل كلمته إىل أن املشروع يأتي تزامنًا مع املبادرة الرئاسية "نور حياة" 

اجملتمعية، وحتقيق التنمية لمشاركة حلقيقي لوتوجهات الدولة؛ حيث أن املشروع ميثل املفهوم ا

الشاملة، والنهوض مبستوى اخلدمات الصحية، كما يعمل على إنهاء قوائم اإلنتظار بالعمليات 

 اجلراحية؛ مشريًا إىل أن الدولة أولت االهتمام األكرب ملكافحة مثل هذه األمراض.

مسح شامل لقرى  إجراء مساهمة يفوأعرب األستاذ الدكتور منصور حسن عن استعداد اجلامعة لل

احملافظة وعمل قوافل طبية إلجراء عمليات للفقراء األكثر احتياجا ملثل هذه العمليات، بواسطة 

أساتذة وأطباء العيون باملستشفى اجلامعي بالتعاون مع وزارة الصحة ومستشفى الرمد، واملشاركة 

 ( عملية خالل شهرين فقط.2000يف االنتهاء من )

ه بالكشف على احلاالت املرضية األوىل اليت سيتم إجراء عمليات هلا معة بنفسئيس اجلاوقام ر

ضمن مبادرة "نور العيون"، كما بادر سيادته بإجراء أول عملية جراحية "مياة بيضاء" لسيدة 

     عجوز مبستشفى الرمد. 

https://www.masrawy.com/news/Tag/933398/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1#bodykeywords


 
 أخبار جامعة بين سويف 
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ريادة رئيس جامعة بين سويف يعلن املشاركة يف تفعيل برنامج اليونسكو حول 

 الاألعم

2 Mar 2019 

 
أعلن األستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بين سويف، خالل ترأسه جمللس اجلامعة رقم 

( حبضور السادة نواب رئيس اجلامعة، وعمداء الكليات وأعضاء اجمللس، عن ترشيح عدد من 168)

قرر عقد ألعمال، واملأعضاء هيئة التدريس للمشاركة يف تفعيل برنامج اليونسكو حول ريادة ا

م، وذلك ردا على اخلطاب الوارد من وزارة التعليم 2019مارس  26 -17ىل دوراته يف الفرتة من أو

 العالي والبحث العلمي بهذا الشأن.

وأشار رئيس اجلامعة إىل أن الربنامج التدرييب لريادة األعمال سيتم عقده بالشراكة بني مكتب 

إلقليمي ملنظمة العمل الدولية ية بالقاهرة واملكتب اللعلوم يف الدول العرباليونسكو اإلقليمي 

بالقاهرة، مؤكدا على استيفاء األعضاء املرشحني كمتدربني للمعايري الواجب توافرها وهي أن 

يكون أستاذا جامعيا، واخلربة يف جمال التوظيف الذاتي، والقدرة على العمل يف جمموعات، واخلربة 

ة، هذا باإلضافة إىل القدرة على تصميم عمل يف جمال آخر ذي صلالتجارية اخلاصة / ال يف األعمال

برامج فعالة وتقديم خدمات التدريب، والرغبة يف تقديم التدريب يف جمال إدارة األعمال، وإجادة 

ءة اللغة اإلجنليزية، واخلربة يف تدريب أصحاب املشاريع الصغرية، ومهارات االتصال اجليدة والكفا

 والتدريب.يف تقنيات التعليم 



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

أخبار شهر  | رئيس جامعة بين سويف يعلن النشر العلمي شرط تشكيل للكليات العملية وشرط منح للكليات النظرية 194

 ابريل
 

رئيس جامعة بين سويف يعلن النشر العلمي شرط تشكيل للكليات العملية وشرط 

 منح للكليات النظرية

2 Mar 2019 

 
أعلن األستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بين سويف، عن موافقة جملس اجلامعة رقم 

لدرجيت املاجستري  حثني بنشر أحباث علمية( على ضرورة قيام اهليئة املعاونة والبا168)

دكتوراه، على أن تكون شرط تشكيل للكليات العملية بإستثناء كلية الطب البشري عند املنح، وال

 وشرط منح للكليات النظرية.

وأضاف رئيس اجلامعة أن هذا املتطلب للحصول على درجيت املاجستري والدكتوراه، يساعد يف 

دم اجلامعة يف التصنيفات عليا، واملساهمة يف تقالعلمي، والدراسات ال االرتقاء مبنظومة البحث

الدولية، مشريا إىل أن الكليات العملية يتقدم الطالب مبا يفيد بالنشر كمتطلب إجباري لتشكيل 

جلنة احلكم واملناقشة، أما طالب الكليات النظرية فيجب أن يقدم الطالب ما يفيد النشر كمتطلب 

ية متخصصة وحمكمة وتصدرها يتم النشر يف جملة علمدرجة العلمية، على أن إجباري ملنح ال

   هيئة علمية بصفة منتظمة. 



 
 أخبار جامعة بين سويف 
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 رئيس جامعة بين سويف: بروتوكول تعاون مع االحتاد املصري للسالح

2 Mar 2019 

 
برعاية األستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بين سويفـ وبعد النجاح الباهر للبطولة 

 26إىل  24قدها جبامعة بين سويف يف الفرتة من اجلامعيني، واليت مت عية الثالثة للمبارزين العرب

م، مت توقيع بروتوكول تعاون بني كلية الرتبية الرياضية جبامعة بنى سويف، 2019فرباير 

 واالحتاد املصري للسالح.

ور خمتار أمني وشهد األستاذ الدكتور منصور حسن توقيع الربوتوكول بني األستاذ الدكت

الرياضية؛ والسيد املهندس عبداملنعم السيد رئيس االحتاد املصري ، عميد كلية الرتبية عبدالغين

للسالح؛ مشريا إىل أن الربوتوكول يهدف إىل التعاون يف كل اجملاالت العلمية والبحثية والرياضية، 

لية، لبطوالت احمللية والدومتمثال يف عقد الدورات التدريبية املشرتكة، والتعاون يف تنظيم ا

يع قاعدة املمارسة لرياضة السالح بصعيد مصر، وإقامة مراكز لتدريب واملساهمة يف توس

 الناشئني تكون مقرها كلية الرتبية الرياضية جامعة بنى سويف.

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

فريق إدارة جامعة بين سويف يتغلب على املستشفى اجلامعي بركالت الرتجيح يف كأس الدكتورعبد الرمحن سليم لكرة  196

 ابريلأخبار شهر  | القدم
 

فريق إدارة جامعة بين سويف يتغلب على املستشفى اجلامعي بركالت الرتجيح يف 

 كأس الدكتورعبد الرمحن سليم لكرة القدم

5 Mar 2019 

 
ة شهد األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بين سويف املباراة النهائية يف بطولة اجلامع

للعاملني لكرة القدم "كأس الدكتور عبد الرمحن سليم" واليت تغلب فيها فريق إدارة اجلامعة على 

 .فريق املستشفى اجلامعي بركالت الرتجيح

لعبة كرة القدم شارك فيها  عاملة للعاملني قد نظمت بطولة يفكانت اللجنة الرياضية للنقابة ال

اجلامعة اجلوائز وشهادات التقدير للمراكز األوىل حيث كافة كليات اجلامعة، كما سلم رئيس 

حصل فريق إدارة اجلامعة على املركز األول وفريق )أ( باملستشفى اجلامعي على املركز الثاني، 

على املركز الثالث بعد فوزه على فريق كلية األلسن بهدفني دون وفريق )ب( باملستشفى اجلامعي 

 .مقابل

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 ابريلأخبار شهر  | "الب توب" لكل طالب معاق بصريا ابتداء من العام القادم 39رئيس جامعة بنى سويف: توفري  197
 

"الب توب" لكل طالب معاق بصريا ابتداء من  39وفري رئيس جامعة بنى سويف: ت

 العام القادم

5 Mar 2019 

 
جهاز الب توب لكل  39أعلن األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بين سويف عن توفري 

البصرية باجلامعة، ابتداء من العام القادم، جاء ذلك خالل افتتاح رئيس   اإلعاقةالطالب ذوي 

عمل بكلية اإلعالم حتت عنوان "تدريب الطالب اجلامعي على مساعدة ذوي اجلامعة لورشة 

اإلعاقة البصرية يف استخدام التقنيات املساعدة، حبضور عميد كلية اإلعالم، ومنسق األنشطة 

 ة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وسط حضور الفت من الطالب.الطالبية باجلامع

عة على وضع برنامج تدرييب مناظر لتدريب العاملني وأعضاء وخالل كلمته أكد رئيس اجلام

هيئة التدريس يهدف إىل تيسري املعامالت اإلدارية مع ذوي اإلعاقة من الطالب والعاملني، وطالب 

حسن من القائمني على تنظيم املؤمترات والنداوت وورش العمل األستاذ الدكتور/ منصور 

خالل توفري مرتجم لغة إشارة لإلعاقة السمعية، ووصف  باجلامعة على مراعاة ذوي اإلعاقة من

كل ما ينطق من قبل احملاضر وذكر مزيد من التفاصيل حتى يتسنى لذوي اإلعاقة البصرية 

 فهم حمتوى ومضمون الندوة .

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

أخبار شهر  | عاليات مؤمتر االبتكار واالبداع للطالب املصريني والعرب واألفارقةرئيس جامعة بنى سويف يفتتح ف 198

 ابريل
 

ف يفتتح فعاليات مؤمتر االبتكار واالبداع للطالب املصريني ة بنى سويرئيس جامع

 والعرب واألفارقة

5 Mar 2019 

 
افتتح صباح اليوم األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بين سويف فعاليات املؤمتر 

ريوس الطالبي الرابع لقطاع شئون التعليم والطالب بعنوان "االبتكار واالبداع لطالب البكالو

طالب، حتت إشراف نائب  200والليسانس باجلامعات املصرية والعربية واإلفريقية مبشاركة 

 .يس اجلامعة لشئون التعليم والطالبرئ

أوضح رئيس اجلامعة أن الطالب املشاركني باملؤمتر سوف يقدمون أحباث ختدم القارة اإلفريقية 

ض، واالجتاهات احلديثة يف اهلندسة، والزراعة يف جماالت املياة والبيئة، ويف جمال عالج األمرا

لوجي، البايوتكنولوجي، واحلاسبات واملعلومات وعلوم األرض، والتكنولوجيا احلديثة )النانوتكنو

واإللكرتونيات واإلتصاالت، باإلضافة إىل أحباث يف جماالت العلوم اإلنسانية وعلى رأسها ريادة 

الفين واألدبي، وجمال القضايا االقتصادية يف الوطن العربي األعمال والصناعات الصغرية، واإلبداع 

وية واإلنسانية، والنظم احملاسبية احلديثة، ونظم املعلومات والقارة اإلفريقية، والعلوم الرتب

  .اجلغرافية، وطرق التدريس احلديثة

بداع لدى وأضاف األستاذ الدكتور/ منصور حسن أن املؤمتر يهدف إىل تنمية روح االبتكار واإل

ب وبناء يف تقدم الشعوطالب اجلامعات املصرية والعربية واإلفريقية ملا هلا من أهمية بالغة 

 .احلضارات، الفًتا إىل حصول الطالب الفائزين على جوائز معنوية ومادية قيمة



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

أخبار شهر  | للمرة األولي من نوعها رئيس جامعة بين سويف يعلن إنشاء فريق مسرحي وقناة يوتيوب لذوي اإلعاقة 199

 ابريل
 

للمرة األولي من نوعها رئيس جامعة بين سويف يعلن إنشاء فريق مسرحي وقناة 

 عاقةيوتيوب لذوي اإل

6 Mar 2019 

 
 

أعلن األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بين سويف عن إنشاء فريق مسرحي وفريق 

للكورال من ذوي اإلعاقة، وذلك للمرة األوىل من نوعها يف جمال األنشطة اليت تنظمها اجلامعة 

  لذوى اإلعاقة

ب الطالب ذوي اإلعاقة، اهموكما أعلن رئيس اجلامعة عن إنشاء قناة يوتيوب تهدف إىل عرض 

الفًتا إىل وجود عدًدا من األنشطة الرتفيهية واخلدمية من رحالت إىل املعامل السياحية بالقاهرة، 

باإلضافة إىل أنه جاري العمل على إبرام عدًدا من الربوتوكوالت مع املؤسسات واهليئات املعنية 

ية تدريب الطالب ذوي االعاقة انمكمبلف اإلعاقة لتسهيل كافة اخلدمات للطالب، ودراسة إ

البصرية على االمتحانات اإللكرتونية باستخدام احلاسب اآللي، وتفعيل طابعة برايل املتاحة 

  .مبكتبة كلية اآلداب وكذا املكتبة السمعية بالكلية

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 ابريلأخبار شهر  | رئيس جامعة بين سويف يتسلم درع اجلمعية املصرية للدراسات النفسية 200
 

 رئيس جامعة بين سويف يتسلم درع اجلمعية املصرية للدراسات النفسية

6 Mar 2019 

 
دكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بين سويف درع اجلمعية املصرية للدراسات الذ تسلم األستا

النفسية من األستاذ الدكتور/ حممد محاد هندي عميد كلية علوم ذوي اإلعاقة ممثاًل عن 

اجلمعية، يأتي ذلك تقدير لرئيس اجلامعة على دعمه الكامل للمؤمتر اخلامس والثالثون لعلم 

 .مارس اجلاري بقاعة املؤمترات باجلامعة 3-2ما بني ة رتالنفس، واملنعقد يف الف

وأوضح رئيس اجلامعة أن املؤمتر مشل ثالثة حماور رئيسية وهي: علم النفس الرتبوي، من حيث 

أمناط وأساليب واسرتاتيجيات التعلم والتفكري، والذكاءات املتعددة وتنميتها، وصعوبات التعلم 

النفعالية، واملوهبة والتفوق واملوهوبني املعرضني، وأساليب واة النمائية واألكادميية واالجتماعي

واسرتاتيجيات القياس والتقويم املعاصرة، والتقييم النيوروسيكولوجي والديناميكي، 

 .واالسرتاتيجيات والعمليات املعرفية وما وراء املعرفية والعبء املعريف

ي ناقش الصحية النفسية، وعلم انلثوأضاف األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس أن احملور ا 

النفس االجيابي وجودة احلياة، وعلم النفس يف مواجهة قضايا العنف والتطرف، وعلم النفس 

وقضايا املواطنة واالنتماء، وتعديل السلوك لألطفال ذوي السلوك املشكل، وأخالقيات مهنة 

 األخصائي واملعاجل النفسي

ي االحتياجات اخلاصة، وضروة االهتمام برعاية ذول كما ناقش احملور الثالث تعليم وتأهي

وتأهيل األفراد ذوي اإلعاقة ـ جبميع فئاتها، والوقوف على مستحدثات تعلم ذوي االحتياجات 

اخلاصة، والكشف عن استعدادات وقدرات األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة، والوقف على أحدث 

معوقات الدمج الشامل لذوي االحتياجات د رصبرامج إعداد معلمي وأخصائي الرتبية اخلاصة، و

 .اخلاصة



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 ابريلأخبار شهر  | رئيس جامعة بين سويف يقرر قيام د/ أمحد هاشم بأعمال وكيل كلية األلسن 201
 

 رئيس جامعة بين سويف يقرر قيام د/ أمحد هاشم بأعمال وكيل كلية األلسن

8 Mar 2019 

 
 

فرباير  28( بتاريخ 339أصدر األستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بين سويف قرارا رقم )

رتويح دالقادر، األستاذ املساعد بقسم الالسيد الدكتور/ أمحد حممد هاشم عبم بقيام 2019

الرياضي بكلية الرتبية الرياضية، بأعمال وكيل كلية األلسن جامعة بين سويف لشئون التعليم 

 م .31/7/2019والطالب حتى 

اضية ، وتوىل واجلدير بالذكر أن الدكتور أمحد حممد هاشم يعمل أستاذ مساعد بكلية الرتبية الري

ج جبامعة بين سويف منذ أغسطس رياضي بالكلية، ومدير مركز اإلنتارئيس قسم الرتويح ال

   م.2018

 

 

 

 

 

 

 



 
 أخبار جامعة بين سويف 
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 رئيس جامعة بين سويف يهنئ رجال القوات املسلحة مبناسبة يوم الشهيد

9 Mar 2019 

 
 

لص أرق التهاني القلبية واألمنيات رئيس جامعة بين سويف خبا -يتقدم أ.د/ منصور حسن 

 .ملسلحة مبناسبة يوم الشهيد والذي يوافق التاسع من مارسالسعيدة لرجال القوات ا

صرح أ.د/منصور حسن، أن ذلك اليوم يعكس اعتزاز الوطن بأبنائه وجيسد أمسى معاني العطاء  

أمنها وسالمتها عرب تارخيها الطويل، والروح الوطنية املخلصة جلنود مصر األوفياء املدافعني عن 

املصرية صفحات اجملد والكرامة يعتز بها أبناء مصر جيال بعد  والذين أضافوا إىل سجل الوطنية

 .جيل

وجدير بالذكر أن ذلك اليوم ميثل ذكرى استشهاد الفريق عبد املنعم رياض رئيس أركان حرب 

ابعته تنفيذ خطة تدمري خط بارليف والتى القوات املسلحة األسبق والذي نال الشهادة خالل مت

 .1969مارس  8بدأت بالفعل يف يوم 

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 
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 ابريلشهر 
 

جامعة بين سويف يكرم طالب وطالبات كلية السياحة والفنادق املشاركني يف رئيس 

 تنظيم البطولة العربية

10 Mar 2019 

 
 

كرم األستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بين سويف طالب وطالبات كلية السياحة 

ك مبقر كلية جلامعيني، وذلوالفنادق املشاركني يف تنظيم البطولة العربية الثالثة للمبارزين ا

السياحة والفنادق حبضور األستاذ الدكتور غادة علي حممود عميد الكلية والسادة وكالء الكلية 

  ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة والعاملني والطالب بالكلية. 

وتنظيم البطولة تقبال وأشاد رئيس اجلامعة باجلهد املبذول من إدارة الكلية والطالب يف اس

العربية، مشجعا إياهم ملزيد من التفوق واالزدهار، وأعرب عن استعداد اجلامعة لتذليل أي عقبات 

 قد تواجههم، وتوفري كل ما يستلزم لتطوير العملية التعليمية والبحثية بالكلية.

ية، منهم بالكل ( طالب وطالبة40واجلدير بالذكر أن األستاذ الدكتور منصور حسن قام بتكريم )

مي عزت، عزت خالد، رميوند عبدالتواب، حممد هشام، حازم عصام، محزة طارق، مصطفى 

 جمدي، إبرام نادي، أمحد سامي، أمحد جمدي، أمحد شاكر، أمحد مسري، آية خالد، ليزا ألفونس.

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 
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بكلية الطب : إنشاء مجعية  17رئيس جامعة بين سويف خالل ختريج الدفعة الــ 

 للخرجيني

10 Mar 2019 

 
أعلن األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بين سويف عن إنشاء مجعية خلرجيي اجلامعة 

بني اجلامعة واخلرجييني، جاء ذلك خالل حفل ختريج الدفعة   تهدف إىل إستمرار التواصل

وعميد الـسابعة عشر بكلية الطب البشري، حبضور السادة نواب رئيس اجلامعة، ونقيب األطباء، 

 . الكلية والوكالء ولفيف من أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة والطالب اخلرجيني وأسرهم

واستهل رئيس اجلامعة كلمته بدعوة احلضور للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن، 

غة والوقوف دقيقة أخرى إجالاًل وتقديرا ألسر وأولياء أمور الطالب، معربًأ عن سعادته البال

ورة حفل التخرج، الفًتا إىل أن منظومة التطوير اجلامعي قد بدأت بالقطاع الطيب ليتماشى حلض

مع التعليم قبل اجلامعي، حيث مت تطوير عملية الدراسة بكلية الطب وأصبحت بنظام اخلمس 



 
 أخبار جامعة بين سويف 
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سنوات باإلضافة إىل عامني لإلمتياز، وأن التطوير مشل املناهج وطرق اإلمتحانات والتصحيح، 

 .بح بشكل إلكرتوني متكامليث أصحب

كما صرح األستاذ الدكتور/ منصور حسن أنه مت اإلنتهاء من تطوير الئحة الدراسات العليا بكلية 

الطب لتواكب اخلطة اإلسرتاتيجية لتطوير التعليم، على أن يتم العمل بها بعد إعتمادها من 

امعة بإعتماد الئحة األطباء درة اجلمبا  اجمللس األعلى للجامعات، كما أعلن رئيس اجلامعة عن

 املقيمني اجلديدة يف جملس اجلامعة القادم

ودعا رئيس اجلامعة أبنائه الطالب أن يكونوا قدوة ومنوذجًا متميزا، داعيا املوىل عزوجل 

لألستاذ الدكتور/    بالتوفيق هلم يف استكمال مسريتهم العملية والعلمية، كما شهد احلفل تكريم

عميد كلية الطب، وتكريم أوائل الفرق، كما قام الطالب مجيعًا بأداء قسم سن من منصور ح

 .الطبيب خلف األستاذ الدكتور/ أمحد الشرقاوي نقيب أطباء بين سويف
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 رئيس جامعة بين سويف يكرم املوسيقار هاني شنودة

11 Mar 2019 

 
شنودة،  سيقار الكبري هانيكرم األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بين سويف املو

وذلك تقديرُا لدعمه ومشاركته يف األنشطة الفنية باجلامعة، حيث قام املوسيقار الكبري وفرقته 

بإحياء حفل فين كبري مبسرح اجلامعة ظهر اليوم، والذي نظمه قطاع خدمة اجملتمع وتنمية 

لقومي للمرأة، الثقافة واجمللس االبيئة باجلامعة بالتعاون مع صندوق تنمية الثقافة التابع لوزراة 

 .حبضور عدد كبري من طالب وطالبات اجلامعة

وأكد األستاذ الدكتور/ منصور حسن أن اجلامعة ال تدخر جهدًا يف دعم األنشطة الطالبية، السيما 

باإلضافة إىل   يف بناء الفرد وتكوينه من الناحية االنفعالية والنفسية،  النشاط الفين الذي يساهم

حتقيق التنمية الشاملة واملتوازنة جلميع جوانب الشخصية للطالب، وهلا انعكاسات نها تعمل على أ

من ناحية   إجيابية على شخصية الطالب من ناحية، وعلى تنمية املهارات واملعلومات لديهم

أخرى، فهي تسعى إىل بناء فرد متكامل متوازن مع نفسه ومتفاعل مع حميطه البيئي 

 .واالجتماعي



 
 أخبار جامعة بين سويف 
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 رئيس جامعة بين سويف: سلسلة من الزيارات الطالبية للكليات العسكرية

12 Mar 2019 

 
يف إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس اجلمهورية بتنظيم زيارات طالبية 

ومية العمالقة والوحدات العسكرية، والتعاون املثمر بني اجلامعة والقوات املسلحة للمشروعات الق

طالبة وطالبة  50ن األستاذ الدكتور/منصور حسن رئيس جامعة بين سويف عن زيارة أعل

 .ة للكلية اجلويةباجلامع

وعمداء وأوضح الدكتور منصور حسن أن وفد اجلامعة ضم عدًدا من أعضاء هيئة التدريس 

ة، وقاعات الكليات، ومدير الرتبية العسكرية باجلامعة، حيث قام الطالب بزيارة القاعات التارخيي

 .وعلوم املالحة احملاكاة، كما تعرفوا خالل الزيارة على أنشطة الكلية واملتمثلة يف علوم الطريان،

يارات القادمة خالل وأضاف رئيس اجلامعة أن زيارة الكلية اجلوية هي حلقة يف سلسة من الز

قومية، لتعريف طالب الفصل الدراسي الثاني لعدد من الكليات واملعاهد العسكرية واملشروعات ال

والعسكرية وتعريفهم اجلامعة حبجم اإلجنازات اليت تقوم بها الدولة يف خمتلف نواحي التنموية 

 .بإمكانات الدولة املختلفة يف كافة اجملاالت

اذ الدكتور/ حمي مطاوع عميد كلية األلسن تبادل الدروع مع عميد الكلية جدير بالذكر أن األست

 .ذ الدكتور/ منصور حسن رئيس اجلامعةاجلوية، وسلمه لألستا



 
 أخبار جامعة بين سويف 
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رئيس جامعة بين سويف: فوز مشروع حبثي عن استخراج البرتول والغاز بتمويل 

 ألف جنية 700

12 Mar 2019 

 
ئيس جامعة بين سويف عن فوز مشروع حبثي عن أعلن األستاذ الدكتور/ منصور حسن ر

لك عقب توقيع رئيس اجلامعة بروتوكول ألف جنية، جاء ذ 700استخراج البرتول والغاز بتمويل 

روع، حبضور األستاذ الدكتور/حنان تعاون مع صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية املمول للمش

 .باملشروع سليمان عميد كلية العلوم، والفريق البحثي الفائز

شرق  وأوضح رئيس اجلامعة أن عنوان املشروع "جيولوجية وراواسب الطفلة الزيتية، مبنطقة

لغاز الطبيعي النيل ببين سويف "الصحراء الشرقية" ويهدف إىل إستخراج املواد البرتولية وا

للتنمية  2030باحملافظة، وأكد أن اجلامعة تعمل بكامل طاقتها لتحقيق خطة الدولة 

 .بشكل عام، وتنمية اجملتمع السويفي بشكل خاص  املستدامة

يولوجيا بكلية البحثي املستفيد من التمويل بقسم اجل  جدير بالذكر أن فريق إدارة املشروع 

العلوم باجلامعة، ويضم الدكتور/ زكريا حممد حممد عبداهلل باحثًا رئيسيًا للمشروع، والدكتور/ 

 . ثًا مساعدا، واألستاذ الدكتور/ حممد إبراهيم استشاريا للمشروعياسر فليح سالمة باح

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

أخبار  | اقةرئيس جامعة بين سويف يستقبل جلنة جتنيد وتعبئة املنيا إلستخراج شهادات اإلعفاء للطالب ذوي اإلع 209

 ابريلشهر 
 

يد وتعبئة املنيا إلستخراج شهادات رئيس جامعة بين سويف يستقبل جلنة جتن

 عفاء للطالب ذوي اإلعاقةاإل

12 Mar 2019 

 
استقبل األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بين سويف جلنة طبية عسكرية من 

جتنيد وتعبئة املنيا، إلستخراج شهادات اإلعفاء للطالب ذوي اإلعاقة، يأتي ذلك يف إطار اهتمام 

سبل الراحة للطالب ذوي اإلحتياجات اخلاصة تيسريًا على الطالب  اجلامعة بتقديم كافة

 .يس اجلامعة لشئون التعليم والطالبوأسرهم من تكبد عناء السفر، كان ذلك حبضور نائب رئ

ح األستاذ الدكتور/ منصور حسن أن اجلامعة تعد أول جامعة مصرية تستقبل اللجنة للعام وأوض

طالب، وأعرب رئيس اجلامعة عن استعداد  21الشهادات لعدد  الثاني على التوالي، ألستخراج

عات واملعاهد املوجودة يف إقليم بين اجلامعة الستقبال الطالب ذوي اإلحتياجات اخلاصة من اجلام

وذلك إلجراء الكشف الطيب وكافة اإلجراءات الالزمة إلستخراج الشهادات وذلك لكافة  سويف،

 .طالب حمافظة بين سويف

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 
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ين سويف يفتتح مهرجان املسرح اجلامعي حبضور الفنانة "مسيحة امعة برئيس ج

 "أيوب

12 Mar 2019 

 
افتتح األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بين سويف مهرجان املسرح اجلامعي، والذى 

األستاذ الدكتور/ هشام بشري نائب نظمه قطاع خدمة اجملتمع وتنمية البيئة، وحتت إشراف 

د خضر، نائب رئيس اجلامعة لشئون عة لشئون القطاع، حبضور األستاذ الدكتور/حممرئيس اجلام

التعليم والطالب، واألستاذ الدكتور/فاطمة حسن أمحد، نائب رئيس اجلامعة لشئون الدراسات 

تور/ هاشم توفيق أستاذ النقد الفنانة القديرة مسيحة أيوب، واألستاذ الدك  العليا والبحوث،



 
 أخبار جامعة بين سويف 
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لية البنات جامعة عني مشس، حلوان، واألستاذ الدكتور/ رقية شليب عميد ك املسرحي جبامعة

واألستاذ الدكتور/عبد اهلل سعد أستاذ باملعهد العالي للفنون املسرحية، واإلعالمية نهلة حجازى، 

 .ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس والطالب

يد على أروح ضحايا حادث الطائرة احلضور بالوقوف دقيقة حد  جانبه طالب رئيس اجلامعةمن 

إىل أن املهرجان سوف يشهد عدًدا من العروض املسرحية على خشبة مسرح  األثيوبية، مشريًا

اجلامعة، حيث يبدأ العرض األول لفريق كلية التجارة باجلامعة عن مسرحية "رحلة حنظلة" 

وأمريات والت ديزني"  -مدة  ونوس، وإخراج األستاذ حممد سيد، ثم مسرحييت "العللمؤلف سعد اهلل

لرتبية للطفولة املبكرة باجلامعة، وأخرياً عرض مسرحي "ماكبث" لفريق للفريق املسرحي بكلية ا

  كلية البنات جامعة عني مشس رواية عن الكاتب الكبري وليم شكسبري

كما تنظيم حفل عيد ميالد للفنانة القديرة مسيحة أيوب، جدير بالذكر أن اجلامعة قامت ب 

  .ية والعزف املوسيقي الفردياملهرجان عدًدا من الفقرات الفنية الغنائ  شهد
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رئيس جامعة بين سويف يتفقد املنشآت اجلديدة املقرر افتتاحها غدا حبضور وزير 

 التعليم العالي

13 Mar 2019 

 
تفقد األستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بين سويف، بعض املنشآت اجلديدة وكذلك 

مت تطويرها متهيدا الفتتاحها غدا حبضور األستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم اليت 

 العالي، ومعالي املستشار هاني عبداجلابر حمافظ بين سويف، وأمني اجمللس األعلى للجامعات.

دين وبدأ رئيس اجلامعة جولته باستوديهات كلية اإلعالم، واملعرض الفين للطالب ، وإدارة الواف

وذلك مبقر اجلامعة غرب النيل، ثم انتقل إىل جممعات اجلامعة شرق النيل وقام بتفقد كلية  ،

الرتبية للطفولة املبكرة، وكلية طب األسنان، ودار الضيافة واملؤمترات، وجممع اخلدمات الطالبية، 

 ومحام السباحة األوليميب والغطس.

األعلى للجامعات مبقر جامعة بين سويف  لساجملوأوضح رئيس اجلامعة بأنه سيتم عقد اجتماع 

    ألول مرة خالل هذا العام، حبضور رؤوساء اجلامعات املصرية وأعضاء اجمللس املوقر. 



 
 أخبار جامعة بين سويف 
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 رئيس جامعة بين سويف يشهد مراسم احتفال احملافظة املئوي بعيدها القومي

13 Mar 2019 

 
للمحافظة   االحتفال املئوي يف ويفشارك األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بين س

لتقديم التهنئة للمستشار/   بعيدها القومي، حيث توجه رئيس اجلامعة ملقر ديوان عام احملافظة

هاني عبداجلابر حمافظ بنى سويف، وكان ذلك حبضور القيادات األمنية السيد اللواء أشرف عز 

حمللية والشعبية ورجال الدين وا ذيةالعرب، مدير األمن، ولفيف من القيادات العسكرية التنفي

 .اإلسالمي واملسيحي

بدأ االحتفال بالتوجه إىل حديقة اخلالدين مبيدان املديرية القديم لوضع إكليل الزهور على قرب 

اجلندي اجملهول، وعزف السالم الوطين جلمهورية مصر العربية، كما شاهد احلضور عرض فيلم 

على رأسها املشاريع العمالقة اليت قام بافتتاحها فخامة  كانيت تسجيلي عن إجنازات احملافظة وال

الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنها اجملمع الصناعي لألمسنت، وجممع الرخام واجلرانيت، وطريق 



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 ابريلأخبار شهر  | رئيس جامعة بين سويف يشهد مراسم احتفال احملافظة املئوي بعيدها القومي 214
 

بين سويف الزعفرانة، وحمطة كهرباء غياضة، وصوامع سدس، كما شاهدوا عدًدا من العروض 

 .طنية، وشعر، وعزفى وغانلطالب املدارس اإلبتدائية تضمنت أ

وقدم رئيس اجلامعة خالل الزيارة دعوة للمستشار هاني عبداجلابر والقيادات األمنية والشعبية 

وأعضاء جملس النواب حلضور مراسم افتتاح ثالث عشرة منشآة جديدة داخل اجلامعة غدَا 

 .امعاترؤساء اجل وعدًدا منحبضور األستاذ الدكتور/ خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي 

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

وزير التعليم العالي ورئيس جامعة بين سويف واحملافظ يفتتحون مبين اخلدمات الطالبية وملحق وحضانة كلية  215

 ابريلأخبار شهر  | رياض األطفال
 

وزير التعليم العالي ورئيس جامعة بين سويف واحملافظ يفتتحون مبين اخلدمات 

 الطالبية وملحق وحضانة كلية رياض األطفال

14 Mar 2019 

 
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث /األستاذ الدكتورافتتح صباح اليوم 

واملستشار/ هاني عبداجلابر حمافظ بين  ،ئيس اجلامعةمنصور حسن ر/واألستاذ الدكتور العلمي،

سويف يفتتحون مبنى اخلدمات الطالبية وملحق وحضانة كلية الرتبية للطفولة املبكرة، حبضور 

ًدا من السادة نواب جملس النواب، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة السادة نواب رئيس اجلامعة وعد

 .التدريس والطالب

كافرتيا، ومطعم،  2ي للطالب حيتوي على مكتبتني وة أن اجملمع اخلدموأوضح رئيس اجلامع

وجممع دورات مياه مزود بالند أسكيب خارجي، خلدمة أعضاء هيئة التدريس، الفًتا أن ملحق 

فولة املبكرة مقام على ثالثة أدوار، ويضم مدرجني للطلبة، ومعمل كمبيوتر، كلية الرتبية للط

 .ووحدة ضمان اجلودة واالعتمادوحدة تكنولوجيا املعلومات 



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

وزير التعليم العالي ورئيس جامعة بين سويف واحملافظ يفتتحون قاعة امللتقي الطالبي وأعمال التطوير باملدن  216

 ابريلأخبار شهر  | اجلامعية
 

وزير التعليم العالي ورئيس جامعة بين سويف واحملافظ يفتتحون قاعة امللتقي 

 الطالبي وأعمال التطوير باملدن اجلامعية

14 Mar 2019 

 
 

خالد عبدالغفار وزير التعليم العاىل والبحث العلمي، واألستاذ /افتتح صباح اليوم األستاذ الدكتور

منصور حسن رئيس اجلامعة، واملستشار/ هاني عبداجلابر حمافظ بنى سويف قاعة /الدكتور

من امللتقي الطالبي وأعمال التطوير باملدن اجلامعية، حبضور السادة نواب رئيس اجلامعة وعدًدا 

 .السادة نواب جملس النواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطالب

طالبات مشلت أعمال دهانات داخلية التطوير مبدينيت الطلبة وال وأوضح رئيس اجلامعة أن أعمال

وخارجية للمباني والغرف، وتغيري كافة أنواع األثاث من آسرة وطاوالت استذكار وصيانة، 

شبكات الكهرباء واملياه والصرف الصحي، وكذلك تطوير مطبخ املدينة وصاالت الطعام، وتطوير 

ي بكل مدينة يضم عدد من املالعب، وتغيريات باملظهر باإلضافة إىل إنشاء عدد جممع رياض

 .اخلارجي والند سكيب وعدد من النوافري



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

وزير التعليم العالي ورئيس جامعة بين سويف واحملافظ يفتتحون قاعة امللتقي الطالبي وأعمال التطوير باملدن  217

 ابريلأخبار شهر  | اجلامعية
 

ء القاعات هو توفري ملتقى وأضاف األستاذ الدكتور/ منصور حسن أن اهلدف من التوسع يف إنشا

 للشباب داخل اجلامعة يهدف إىل تعميق الوعي لدى الطالب يف اجملاالت الثقافية واالجتماعية

والدينية واملعنوية، إضافة إىل كونها وسيلة ترفيهية يستطيع الطالب التجمع بداخلها ملشاهدة 

اة لكرة القدم للفريق الوطين كانت خطب لقيادات الدولة أو مشاهدة مباراألحداث القومية سواء 

 .من خالل شاشات عرض عمالقة داخل القاعات

ام ابي مزودة بأحدث األجهزة من شاشات عرض ونظأن قاعة امللتقى الشب  وأشار رئيس اجلامعة

صوتي حديث، إضافة إىل توافر اإلنرتنت بكافة أركانها من خالل "الواي فاي" عالوة على وجود 

 . املنظام إطفاء حريق متك

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 ابريلأخبار شهر  | ظ يضعون حجر أساس املسجد الكبريوزير التعليم العالي ورئيس جامعة بين سويف واحملاف 218
 

وزير التعليم العالي ورئيس جامعة بين سويف واحملافظ يضعون حجر أساس املسجد 

 الكبري

14 Mar 2019 

 
واألستاذ  خالد عبد الغفار وزير التعليم العاىل والبحث العلمي،/ألستاذ الدكتوراليوم ا قام صباح

عبداجلابر حمافظ بنى سويف بوضع واملستشار/ هاني  منصور حسن رئيس اجلامعة،/الدكتور

حجر أساس املسجد الكبري، باجملمع األول بشرق النيل حبضور السادة نواب رئيس اجلامعة وعدد 

 . نواب جملس النواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطالبمن السادة 

ء من أعمال جثات أنه سيتم بدء أعمال تنفيذ بناء املسجد فور االنتها  وصرح رئيس اجلامعة

وعلى على مقربة   مرتا مربعا، 1000املوقع مباشرة، الفتا إىل أن املسجد سوف يبنى على مساحة 

مع اخلدمي ، الفًتا أن تكلفة البناء بالكامل تربع من عدد من من املستشفى اجلديد واجمل

 . وأفراد ورجال أعمال اجملتمع املدني  مؤسسات

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 ابريلأخبار شهر  | وزير التعليم العالي ورئيس جامعة بين سويف واحملافظ يفتتحون دار الضيافة 219
 

 جامعة بين سويف واحملافظ يفتتحون دار الضيافة وزير التعليم العالي ورئيس

14 Mar 2019 

 
واألستاذ  الي والبحث العلميخالد عبد الغفار وزير التعليم الع/األستاذ الدكتور  افتتح صباح اليوم

منصور حسن رئيس اجلامعة، واملستشار/ هاني عبداجلابر حمافظ بنى سويف دار /الدكتور

رئيس اجلامعة وعدًدا من السادة نواب جملس النواب، وعمداء الضيافة، حبضور السادة نواب 

 .الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والطالب

ائها طبقا للمواصفات الفندقية ن إىل أن الدار مت تصميمها وإنشوأشار األستاذ الدكتور منصور حس

أربعة طوابق جمهزة العاملية، وتقع على مساحة تزيد عن ألف وستمائة مرتا مكعبا مكونة من 

غرفة فندقية متميزة خلدمة أعضاء هيئة التدريس،  48على أعلى مستوى، تضم أكثر من 

 .ةوالطالب الوافدين، واملستثمرين باحملافظ

وأكد األستاذ الدكتور منصور حسن على حرص اجلامعة على توفري كافة سبل الدعم والتسهيالت 

واملستثمرين باحملافظة من خالل توفري سكن فندقي  ألعضاء هيئة التدريس والطالب الوافدين

متكامل السيما وأن احملافظة أصبحت من احملافظات اجلاذبة للمستثمرين لقربها من العاصمة 

 .ها عدًدا من املناطق الصناعية املتميزة واملصانع العمالقةوب



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 ابريلأخبار شهر  | عليم العالي ورئيس جامعة بين سويف واحملافظ يفتتحون محام السباحة األوليميبوزير الت 220
 

سباحة وزير التعليم العالي ورئيس جامعة بين سويف واحملافظ يفتتحون محام ال

 األوليميب

14 Mar 2019 

 
عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث  افتتح صباح اليوم األستاذ الدكتور/خالد

واملستشار/ هاني عبداجلابر  صور حسن رئيس جامعة بين سويف،نم /واألستاذ الدكتور العلمي،

لنيل، حبضور السادة محام السباحة األوليمبى بكلية الرتبية الرياضية شرق ا  حمافظ بين سويف،

نواب رئيس اجلامعة وعدد من السادة نواب جملس النواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس 

 .والطالب

ُصمم مبواصفات أوليمبية ومغطس أوليميب وصاري أن محام السباحة  أوضح رئيس اجلامعة

األعمال الكهروميكانيكية متفرج، ويشمل  3000القفز، ومت تزويده مبدرج للجماهريي بسعة 

لتشغيل محام السباحة واملغطس األوليميب من غاليات للمياة والفالتر والطلمبات ونظام الكلور 

د أسفل مدرج محام السباحة غرف تغيري املالبس للسيدات، وغرف يوج  للتنقية، مشريًا إىل أنه

ومتارين اإلمحاء ويشمل  تغيري مالبس الرجال ودورات املياه ونادي صحي لتدريب األيروبيكس

 .غرف اجلاكوزي ومحام البخار ومحام الساونا



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 احليوية والتصنيع الغذائيوزير التعليم العالي ورئيس جامعة بين سويف واحملافظ يفتتحون كلية الزراعة البيئية و 221

 ابريلأخبار شهر  |
 

احملافظ يفتتحون كلية الزراعة وزير التعليم العالي ورئيس جامعة بين سويف و

 ذائيالبيئية واحليوية والتصنيع الغ

14 Mar 2019 

 
خالد عبد الغفار وزير التعليم العاىل والبحث / افتتح صباح اليوم األستاذ الدكتور

واملستشار/ هاني عبداجلابر حمافظ   منصور حسن رئيس اجلامعة، / واألستاذ الدكتور  العلمي،

والتصنيع الغذائي، حبضور السادة نواب  كلية الزراعة البيئية واحليوية يفتتحونبين سويف 

رئيس اجلامعة، وعدًدا من السادة نواب جملس النواب، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس 

 . والطالب

وأوضح رئيس اجلامعة أن الكلية مقامة على أربعة طوابق وتضم عدًدا من قاعات التدريس 

ثالثة عشر قسما تشمل  الكلية وتضم الرئيسية، ومكاتب أعضاء هيئة التدريس، واملكاتب

البساتني، والكيمياء الزراعية، واالقتصاد الزراعي، والنباتات الطبية والعطرية، واالنتاج 

احليواني والدواجن، وعلوم األغذية، وعلوم األلبان، ووقاية النبات، وقسم األراضي واملياه، وقسم 

 . اصيل، وقسم أمراض النباتقسم امليكروبيولوجيا الزراعية، وقسم احملالوراثة، و



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

أخبار شهر  | رئيس جامعة بين سويف يهدي درع اجلامعة لوزير التعليم العالي واحملافظ وأمني اجمللس األعلى للجامعات 222

 ابريل
 

رئيس جامعة بين سويف يهدي درع اجلامعة لوزير التعليم العالي واحملافظ وأمني 

 اجمللس األعلى للجامعات

14 Mar 2019 

 
الدكتور أهدى األستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بين سويف درع اجلامعة لألستاذ 

بنى البحث العلمي، واملستشار هاني عبداجلابر حمافظ خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي و

سويف، واألستاذ الدكتور حممد لطيف أمني عام اجمللس األعلى للجامعات، وذلك يف مستهل انعقاد 

العالي، مبقر اجمللس األعلى للجامعات، حبضور السادة رؤساء اجلامعات، وقيادات وزارة التعليم 

 . جامعة بين سويف



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

أخبار شهر  | رئيس جامعة بين سويف يهدي درع اجلامعة لوزير التعليم العالي واحملافظ وأمني اجمللس األعلى للجامعات 223

 ابريل
 

حسن بأعضاء اجمللس األعلى للجامعات يف رحاب اجلامعة ألول الدكتور منصور  رحب األستاذ كما

ويف بداية اجللسة وقف اجمللس دقيقة حداد على شهداء الوطن يف حادث  مرة خالل هذا العام،

 . الطائرة اإلثيوبية

انب امعة بين سويف ومبا تشهده من تطوير يف كافة جووأشاد األستاذ الدكتور خالد عبدالغفار جب

من كليات ومعاهد متخصصة، متوجها بالشكر على  العملية التعليمية والبحثية، ومبا تنفرد به

استضافة اجلامعة الجتماع اجمللس األعلى للجامعات، ومت التقاط صورة تذكارية للمجلس األعلى 

 يف نهاية االجتماع.

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 | التعليم العالي ورئيس جامعة بين سويف واحملافظ يطلقون إشارة البث التلفيزيونى بإستديوهات كلية األعالموزير  224

 ابريلأخبار شهر 
 

ة البث الي ورئيس جامعة بين سويف واحملافظ يطلقون إشاروزير التعليم الع

 التلفيزيونى بإستديوهات كلية األعالم

14 Mar 2019 

 
واألستاذ  خالد عبد الغفار وزير التعليم العاىل والبحث العلمي،/أطلق األستاذ الدكتور

سويف إشارة واملستشار/ هاني عبداجلابر حمافظ بين  منصور حسن رئيس اجلامعة،/الدكتور

لية األعالم ، حبضور السادة نواب رئيس اجلامعة بإستديوهات ك  البث التلفيزيونى والراديو

الكلية ، وعدًدا من السادة نواب جملس النواب، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس  وعميد

 .والطالب

يو اإلذاعي، اللذين مت وأوضح رئيس اجلامعة أن االفتتاح يشمل االستديو التليفزيوني واالستد

العصر، ألغراض التدريب واإلنتاج اإلذاعي، كما يشتمل تصميمهما وفق أحدث تكنولوجيا 

، من أحدث األجهزة، «آبل ماكونتش»جهاز  30معمل الوسائط املتعددة، والذي حيتوي على   على

 . ، للتدريب والتطبيق العلمي على فنون اإلعالم احلديثIBM جهاز 50، يسع 

ة، والذى إحتوى على أعمال فنية ، ما قاموا بإفتتاح معرض لألنشطة الطالبية حبرم اجلامعك

ب، واختتموا الزيارة بإفتتاح مبين إدارة الوفدين بعد أعمال التجديد ، للطال  وجتارب علمية

  لشمل نادي لألنشطة ، وإالتقاط صورة تذكارية مع نصب تذكري أعالم بين سويف



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 ابريلأخبار شهر  | وزير التعليم العالي ورئيس جامعة بين سويف واحملافظ يفتتحون معهد علوم املسنني 225
 

وم عالي ورئيس جامعة بين سويف واحملافظ يفتتحون معهد علوزير التعليم ال

 املسنني

14 Mar 2019 

 
واألستاذ  خالد عبد الغفار وزير التعليم العاىل والبحث العلمي،/افتتح صباح اليوم األستاذ الدكتور

واملستشار/ هاني عبداجلابر حمافظ بين سويف يفتتحون  منصور حسن رئيس اجلامعة،/الدكتور

من السادة نواب جملس النواب،  معهد علوم املسنني، حبضور السادة نواب رئيس اجلامعة، وعدًدا

 .التدريس والطالبوعمداء الكليات، وأعضاء هيئة 

وأوضح رئيس اجلامعة أن املعهد مقام على طابقني ويضم ورشة لتصنيع األجهزة التعويضية، 

اتب أعضاء هيئة التدريس، ويضم املعهد عشرة وعدًدا من قاعات التدريس ومكاتب رئيسية، ومك

اسات ب املسنني، قسم للتغذية والرعاية، دراسات التمريض، قسم الدرأقسام تشمل قسم ط

النفسية، قسم الدراسات االجتماعية، قسم العالج الطبيعي، قسم الرتبية الرياضية والرتويح، 

ت الفنية، باإلضافة إىل قسم الدراسات قسم الدراسات الفنية، قسم العالج الوظيفي، قسم الدراسا

 .اهلندسية والبيئية



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

وزير التعليم العالي ورئيس جامعة بين سويف واحملافظ يفتتحون البئر االستكشايف للمساهمة يف تنفيذ مشروعات  226

 ابريلأخبار شهر  | زراعية باجلامعة
 

وزير التعليم العالي ورئيس جامعة بين سويف واحملافظ يفتتحون البئر االستكشايف 

 للمساهمة يف تنفيذ مشروعات زراعية باجلامعة

14 Mar 2019 

 
التعليم العالي والبحث العلمي، خالد عبد الغفار وزير  /افتتح صباح اليوم األستاذ الدكتور

ابر حمافظ بنى سويف واملستشار/ هاني عبداجل منصور حسن رئيس اجلامعة،/واألستاذ الدكتور

يفتتحون البئر اإلستكشايف للمساهمة يف تنفيذ مشروعات التنمية الزراعية، حبضور السادة نواب 

لكليات، وأعضاء هيئة التدريس رئيس اجلامعة، وعدًدا من السادة نواب جملس النواب، وعمداء ا

لسبق يف هذا امعة بين سويف أن اجلامعة هلا اوأشار الدكتور منصور حسن رئيس ج .والطالب

مرتًا، وجيري حاليا عمل جتارب الضخ واالختبارات األولية  130اجملال، الفًتا أن البئر حفر بعمق 

ت األلوف من األفدنة من األراضي مناطق صناعية وعشرا 8للبئر، السيما وأن احملافظة لديها 

الزراعية وهو مايتطلب التعاون يف تنفيذ اخلطة القومية يف هذا اجملال، وتقديم منوذج حبثي 

 .ف إىل خطة الدولة التنمويةقابل للتطبيق ميكن أن يضي



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 ابريلأخبار شهر  | رئيس جامعة بين سويف يدين اهلجوم اإلرهابي على مسجدي نيوزيلندا 227
 

 رئيس جامعة بين سويف يدين اهلجوم اإلرهابي على مسجدي نيوزيلندا

15 Mar 2019 

 
 

اإلرهابي على الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بين سويف، بشدة اهلجوم  أدان األستاذ

شخصا  49مسجدي مدينة كرايست تشريش يف نيوزيلندا اليوم اجلمعة، الذي أسفر عن مقتل أكثر 

 . وإصابة العشرات

ويتقدم رئيس اجلامعة خبالص التعازي ألهالي وذوي ضحايا اهلجوم، سائال املوىل عزوجل للضحايا 

عز وجل أن مين على املصابني بالشفاء  ع الرمحة واملغفرة، وألسرهم الصرب والسلوان، داعيا اهللواس

 العاجل.

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 ابريلأخبار شهر  | رئيس جامعة بين سويف: تعيني أ.د/ نيفني عبدالرؤوف رئيسا لقسم النبات بكلية العلوم 228
 

رئيس جامعة بين سويف: تعيني أ.د/ نيفني عبدالرؤوف رئيسا لقسم النبات بكلية 

 العلوم

15 Mar 2019 

 
( بتاريخ 363أصدر األستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بين سويف قرارا رقم )

يفني عبدالرؤوف حممد خليفة، األستاذ بقسم م بتعيني السيدة األستاذ الدكتور/ ن10/3/2019

النبات بكلية العلوم جامعة بين سويف، رئيسا لقسم النبات ملدة ثالث سنوات اعتبارا من تاريخ 

 صدور القرار.

س العلوم قسم النبات واجلدير بالذكر أن أ.د/ نيفني عبد الرؤوف حممد حاصلة على بكالوريو

م، وحصلت على 1992الطالبة املثالية جلامعة القاهرة عام بتقدير عام امتياز وحصوهلا على 

رحلة عمرة مكافأة هلا لتميزها ومت تكرميها فى عيد العلم حلصوهلا على املاجستري فى فرتة 

صرف الصحي م، ومت تطبيق رسالة املاجستري على حمطات تنقية املياه وال1994وجيزة عام 

ية، وحصلت على درجة الدكتوراه ومت تعيينها مبنطقة العاشر من رمضان وحمطة تزمنت الشرق

مدرسا بالقسم واحلصول على اللقب العلمي أستاذ مساعد ثم أستاذ وعينت رئيسا لقسم النبات 

وشاركت فى حصول كلية العلوم على اجلودة بصفتها رئيسا للقسم ومت تكرميها من جامعة بنى 

 سويف.

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 ابريلأخبار شهر  | "جامعة بين سويف تنظم إحتفالية كربى للمخرج الكبري الراحل "صالح أبو سيف 229
 

 " الراحل "صالح أبو سيفجامعة بين سويف تنظم إحتفالية كربى للمخرج الكبري

17 Mar 2019 

 
حتت رعاية األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بين سويف نظمت كلية اإلعالم 

بالتعاون مع قطاع خدمة اجملتمع، إحتفالية كربى للمخرج الكبري صالح أبوسيف أحد أشهر أعالم 

رئيس اجلامعة لشئون خدمة افظة، وذلك حتت إشراف األستاذ الدكتور/ هشام بشرى نائب احمل

 اجملتمع وتنمية البيئة، واألستاذ الدكتور/ حممد زين عميد الكلية

حضر االحتفال الفنان/أمحد فرحات، واملخرج /حممد صالح أبو سيف، والدكتورة/مين الصبان 

واألستاذة /فاطمة ة/ جنجا عبداملنعم، أخت الفنانة سعاد حسين، األستاذ مبعهد السينما، واألستاذ

حسني رياض، واألستاذ الدكتور/أشرف حسن الباردوي، والدكتورة/سحر اجلمال عن مؤسسة 

 .أخبار اليوم، وسط حضور الفت من الطالب



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 ابريلأخبار شهر  | "أبو سيفجامعة بين سويف تنظم إحتفالية كربى للمخرج الكبري الراحل "صالح  230
 

يلية استهل احلفل بالوقوف دقيقة حداد على أروح شهداء الوطن، وعرض عدًدا من األفالم التسج

ملخرج الكبري صالح أبو سيف، كما قام األستاذ الدكتور/ عن تاريخ السينما املصرية، وعن أعمال ا

 .منصور حسن بإهداء درع اجلامعة للضيوف

م. يف حمافظة بنى سويف مركز  1915مايو عام  10جدير بالذكر ُولد صالح أبو سيف يف يوم 

أبو سيف يتيما مع والدته اليت قامت على تربيته  الواسطى قرية احلومة. تويف والده باكرا فعاش

 بشكل صارم بعد االنتهاء من الدراسة االبتدائية التحق أبو سيف مبدرسة التجارة املتوسط ، وهو

خمرج ومؤلف مصري، ومن رواد السينما الواقعية، كان يعمل باحمللة الكربى )بشركة املنسوجات( 

نيازي مصطفى والذي ساعده يف االنتقال للعمل يف أستوديو يف بداية حياته، وهناك التقى باملخرج 

عمل ، ليدرس السينما بفرنسا وإيطاليا، وحني عاد 1936مصر حينما الحظ حبه للسينما يف عام 

بأستديو مصر ملدة كبرية حتى أصبح مديرا لقسم املونتاج، عمل مساعدا للمخرج كمال سليم يف 

وحسني صدقي، حتى أخرج أول فيلم روائي له )هو فيلم )العزمية( من بطولة فاطمة رشدي 

، أخرج للسينما العراقية 1946دائما يف قليب( بطولة عماد محدي، وعقيلة راتب ودولت أبيض عام 

، من أبرز أعماله أيضا ) البداية، محام املالطيلي، الزوجة الثانية، 1982م )القادسية( عام فيل

 (30القاهرة 

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 ابريلأخبار شهر  | رئيس جامعة بين سويف: وضع ضوابط تنظيم عمل املشروعات املمولة من جهات خارجية 231
 

ع ضوابط تنظيم عمل املشروعات املمولة من جهات رئيس جامعة بين سويف: وض

 خارجية

18 Mar 2019 

 
أعلن األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بين سويف عن وضع ضوابط وإجراءات 

جديدة لتنظيم العمل بشأن املشروعات املمولة من جهات خارجية مؤكدأ على ضرورة رفع الوعي 

خالل ترأسه جمللس إدارة مركز التطوير املهين املنعقد يف النهوض بتصنيف اجلامعة، جاء ذلك 

 .ظهر اليوم

كما ناقش اإلجتماع مقرتح خماطبة صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية التابع لوزراة التعليم  

العالي إلنشاء حساب موحد للمشروعات املمولة من الصندوق، وإنشاء إدارة شئون مالية موحدة 

لى كز، ونقل ورش الزجاج من كلية العلوم إىل كلية عملية آخرى ، عالوة علكافة الوحدات واملرا

النظر يف إجراء تعديالت يف مكافآت النشر الدولي حبيث تهدف إىل تشجيع أكرب عدد ممكن من 

 .الباحثني باجلامعة

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 ابريلأخبار شهر  | التعاون العلمي والتنموي مع رئيس جامعة النهضةرئيس جامعة بين سويف يبحث سبل  232
 

رئيس جامعة بين سويف يبحث سبل التعاون العلمي والتنموي مع رئيس جامعة 

 النهضة

18 Mar 2019 

 
سويف بزيارة جلامعة النهضة قام صباح اليوم األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بين 

أحد اجلامعات اخلاصة باحملافظة لبحث سبل التعاون العلمي والتنموي بني اجلانبني، كان فى 

إستقباله األستاذ الدكتور/ حسام املالح رئيس اجلامعة، واملهندس حممد الرشيدى رئيس جملس 

 .مناء ، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس باجلامعةاأل

قدم األستاذ الدكتور/ منصور حسن الشكر جلامعة النهضة على مشاركتها الفعالة  وخالل اللقاء

يف العديد من األنشطة التى تنظمها جامعة بين سويف، والتى كان آخرها مشاركتها فى تنظيم 

يني، وأكدًا رئيس اجلامعة على أهمية دعم الراوبط البطولة العربية الثالثة للمبارزين اجلامع

اجلامعات احلكومية واخلاصة لدعم جودة األداء التعليمي مبا ينعكس على منظومة والتعاون بني 

  .التعليم العالي وخدمة اجملتمع احمليط باجلامعة

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

يف  رئيس جامعة بين سويف خالل اجتماع مركز تنمية املوارد يوجه بضرورة التعاون مع اهليئات احلكومية واخلاصة 233

 ابريلأخبار شهر  | جمال التدريب
 

رئيس جامعة بين سويف خالل اجتماع مركز تنمية املوارد يوجه بضرورة التعاون 

 اهليئات احلكومية واخلاصة يف جمال التدريبمع 

18 Mar 2019 

 
أكد األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بين سويف على ضرورة التعاون مع اهليئات 

احلكومية واخلاصة يف جمال التدريب وتنمية املوارد البشرية، جاء ذلك خالل اجتماع رئيس 

 . واملنعقد صباح اليوم 16البشرية باجلامعة رقم اجلامعة مبجلس إدارة مركز تنمية املوارد 

ش رئيس اجلامعة خالل اإلجتماع خطة التسويق للمركز، وطرق تواصله مع جمتمع كما ناق

اجلامعة واجملتمع احمليط بها، باإلضافة إىل مناقشة تنظيم وإعداد عدد من الدورات التدريبية 

ت اخلاصة، عالوة على طباعة دليل مصور لطالب كلييت رياض األطفال وعلوم ذوي اإلحتياجا

باملركز، يأتي ذلك فى إطار إهتمام اجلامعة بزيادة وعي جمتمع اجلامعة للمدربني املعتمدين 

 .واجملتمع احمليط حنو أهمية تنمية املوارد البشرية لتحسني ورفع كفاءة األداء املؤسسي

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 ابريلأخبار شهر  | رئيس جامعة بين سويف يف لقاء إعالمي مع طالب املدارس ضمن فعاليات مبادرة اإلعالمي الصغري 234
 

ضمن فعاليات مبادرة رئيس جامعة بين سويف يف لقاء إعالمي مع طالب املدارس 

 اإلعالمي الصغري

18 Mar 2019 

 
األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بين سويف لقاء إعالمي مع عدد من طالب عقد 

املدارس باحملافظة، يأتى ذلك يف إطار فعاليات مبادرة اإلعالمي الصغري لطالب املدارس، واليت 

 .اإلعالمينيأطلقتها مدرسة هابي هوم بالتعاون مع نقابة 

لتطوير الذي حدث يف مراحل التعليم قبل اجلامعي، وأكد رئيس اجلامعة خالل اللقاء على أهمية ا

األمر الذي دفع كافة قطاعات التعليم العالي لتطوير مناهج اجلامعات ملواكبة العصر وحتقيق 

تطوير وأصبحت لتواكب التحول الرقمي، حيث انتهى القطاع الطيب من عملية ال  التطور املطلوب

عامني لإلمتياز، عالوة على تطوير املناهج ونظم  كلية الطب بنظام اخلمس سنوات باإلضافة إىل

 . اإلمتحانات لتصبح إلكرتونية بشكل كامل، متهيدًا إلستقبال طالب التعليم قبل اجلامعي

عريف جدير بالذكر أن األستاذ الدكتور/ منصور حسن قام بشرح تفصيلى لطالب املدارس للت

طرق اجلديدة لتطوير املناهج واإلمتحانات، باجلامعة وكافة كلياتها وأهم الربامج اجلديدة، وال

واملرتبة اليت وصلت إليها اجلامعة يف التصنيفات العاملية، السيما وهي احلاصلة على املركز األول 

  .ريعلى مستوي اجلامعات املصرية طبًقا لتصنيف التاميز خالل العام املاضي واجلا



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 ابريلأخبار شهر  | رئيس جامعة بين سويف يستقبل وفًدا علمًيا رفيع املستوى من جامعة فيجو األسبانية 235
 

فيجو رئيس جامعة بين سويف يستقبل وفًدا علمًيا رفيع املستوى من جامعة 

 األسبانية

19 Mar 2019 

 
استقبل األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بين سويف الدكتورة/ كارمن جارسيا 

كان ذلك ماتو، والدكتور/ مانويل فرناندي أستاذي تكنولوجيا املعلومات جبامعة فيجو األسبانية، 

العلوم، واألستاذ الدكتور/ عال محودة حبضور األستاذة الدكتورة / حنان سليمان عميد كلية 

منسق مشروع اإليرامسوس، واألستاذ الدكتور/ جودة إمساعيل عميد الكلية السابق، والدكتور/ 

 .حممد قايد رئيس قسم علوم احلاسب بكلية احلاسبات واملعلومات

ن اهلدف من الزيارة هو عقد حلقة نقاشية وورشة عمل يف جمال وأوضح رئيس اجلامعة أ

تكنولوجيا املعلومات يف ضوء فعاليات مشروع اإلحتاد األوروبي اإليرامسوس بكلية العلوم، كما 

تطرق اللقاء إىل حبث وتعزيز سبل التعاون بني اجلامعتني يف جمال تكنولوجيا املعلومات، وإمكانية 

ة، عالوة شرتك بني اجلانبني يهدف إىل تبادل اخلربات العلمية والبحثيإبرام بروتوكول تعاون م

  .على تبادل األساتذة والطالب



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 ابريلأخبار شهر  | رئيس جامعة بين سويف : إنشاء عيادة بيطرية بكلية الطب البيطري 236
 

 رئيس جامعة بين سويف : إنشاء عيادة بيطرية بكلية الطب البيطري

19 Mar 2019 

 
أعلن األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بين سويف عن إنشاء عيادة بيطرية جديدة 

املنعقدة ظهر اليوم ، و 78الطب البيطري ، جاء ذلك خالل ترأسة للجنة املنشآت رقم بكلية 

  حبضور السادة نواب رئيس اجلامعة وأعضاء اللجنة

وطالب رئيس اجلامعة خالل اإلجتماع إعداد تقارير سالمة إنشائية لعدد من املنشآت داخل 

فى إجراء أعمال الصيانة الالزمة ، باإلضافة  احلرم اجلامعي ، للتأكد من صالحية املنشآت مع البدء

 . من اللجان الفنية إلستالم بعض املشروعات بشرق النيل من اهليئات املنفذة اىل تشكيل عدد

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 ابريلأخبار شهر  | رئيس جامعة بين سويف يناقش استعدادات مركز اإلنتاج إلستقبال شهر رمضان 237
 

 رئيس جامعة بين سويف يناقش استعدادات مركز اإلنتاج إلستقبال شهر رمضان

19 Mar 2019 

 
ئيس جامعة بين سويف اجتماع جملس إدارة ترأس صباح اليوم األستاذ الدكتور/ منصور حسن ر

نائب رئيس اجلامعة   واخلدمات الطالبية، حبضور األستاذ الدكتور/ هشام بشريمركز اإلنتاج 

 لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة، وأعضاء جملس اإلدارة

شهر رمضان  وعرض اإلجتماع إجنازات املركز خالل الفرتة املاضية، واستعدادات املركز إلستقبال

 املركز ومؤسسة نهضة بين سويف لتوريد بعض املبارك، ومناقشة بنود بروتوكول تعاون بني

منتجات املركز، والتصنيع حلساب الغري مبقابل مع التوصية بوضع دراسة مستفيضة حول األمر، 

طعم، وكذلك بنود بروتوكول التعاون بني مركز اإلنتاج واخلدمات ومركز املؤمترات فى تشغيل امل

املركز، ومناقشة اإلنتهاء من أعمال الصيانة  عالوة على مناقشة إعادة اهليكلة اإلدارية داخل

 .بوحدة األلبان

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 
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ز األول رئيس جامعة بين سويف يعلن حصول الطالب "يوسف ناجي" على املرك

 مبسابقة مواهب

20 Mar 2019 

 
حصول الطالب يوسف ناجي  أعلن األستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بين سويف، 

من  بكلية اهلندسة على املركز األول مبسابقة "يوم املواهب".. واليت تعد أول مسابقة طالبية

اكتشاف املواهب الشهرية،   مجبرا داخل اجلامعة وذلك على غرار الكتشاف املواهب الفنية نوعها

، وعمرو حجاج بكلية كما حصد أربعة طالب املركز الثاني وهم سامح عرفة بكلية التجارة

 اهلندسة، ودينا عادل بكلية اإلعالم، وعبدالرمحن هاشم بكلية التجارة.

وأوضح رئيس اجلامعة أن املنافسة مشلت عددا كبريا من املواهب بداية من الغناء والتمثيل 

ىل املسرحي، واإلنشاد الديين، والرسم، والشعر، والبيت بوكس، والفن اإلستعراضي الشعيب، الفًتا إ

ومت اختيار الطالب املوهوبني   طالب وطالبة، 130أن عدد الطالب وصل يف مرحلة التصفيات إىل 

يف كل نشاط على حدى بنظام التصفيات عن طريق التصويت بني جلنة التحكيم، معلنًا عن 



 
 أخبار جامعة بين سويف 
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وائز مالية قيمة وشهادات تقدير للفائزين وهم: يف موهبة الغناء فازت الطالبة دينا عادل، ج

ة اإلعالم، باملركز األول، والطالب باسم أشرف، بكلية السياسة واالقتصاد، باملركز الثاني؛ بكلي

ة منى وفازت طالبتان من كلية الرتبية للطفولة املبكرة يف موهبة اإلنشاد الديين فحصدت الطالب

فاز ثالثة عطية، على املركز األول، والطالبة منار صربي على املركز الثاني؛ أما موهبة الشعر فقد 

طالب فحصدت شيماء مصطفى مشعل بكلية اإلعالم على املركز األول، وحممد ياسر عبدالعظيم 

 الث.بكلية التجارة على املركز الثاني، وإسالم عبدالناصر بكلية احلقوق على املركز الث

وحصد الطالب يوسف ناجي بكلية اهلندسة على املركز األول يف موهبة االستعراض، واملركز 

ثاني سامح عرفة بكلية التجارة؛ وموهبة البيت بوكس فاز عبدالرمحن هاشم بكلية التجارة ال

 باملركز األول، وعبدالرمحن عرابي باملركز الثاني؛ أما موهبة التمثيل فقد فاز بها طالب كلية

التجارة، حيث حصدت الطالبة شهرية مسري املركز األول، وحصد الطالب حممد حسن علي املركز 

ني؛ وفاز الطالب عمرو حممد عبداحلميد حجاج بكلية اهلندسة باملركز األول يف موهبة الرسم، الثا

    وفازت الطالبة بسمة مجعة بكلية الرتبية باملركز الثاني. 

ظمها قطاع خدمة اجملتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع قطاع شئون جدير بالذكر أن املسابقة ن

نة التحكيم مكونة من األستاذ الدكتور/ هشام بشرى نائب رئيس التعليم والطالب باجلامعة، وجل

اجلامعة لقطاع خدمة اجملتمع وتنمية البيئة، واملخرج/ أمحد امساعيل، واألستاذ الدكتور/ حممد 

لتطبيقية، والدكتورة / سحر اجلمل مدير القسم الفين مبؤسسة أخبار ماضي وكيل كلية الفنون ا

د رجب مستشار النشاط الثقايف واإلعالمي، والدكتورة/ أمنية حسن اليوم، والدكتورة /منال أمح

 بكلية اهلندسة، واملايسرتو/ إميان جنيدي

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 
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 ابريل
 

رئيس جامعة بين سويف: قيام د/ فييب فرج اهلل ملعي بأعمال وكيل معهد أحباث 

 النباتات الطبية والعطرية

23 Mar 2019 

 
مارس  20( بتاريخ 479سويف قرارا رقم ) أصدر األستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بين

م بقيام السيدة الدكتورة / فييب فرج اهلل ملعي األستاذ املساعد بقسم الكيمياء العضوية بكلية 2019

الصيدلة، بأعمال وكيل معهد أحباث النباتات الطبية والعطرية لشئون الدراسات العليا والبحوث 

 م.2019يوليو  31حتى 

امتياز مع مرتبة  –على بكالوريوس العلوم الصيدلية  لدكتورة فييب حصلت اواجلدير بالذكر أن 

(، 2003مصر )مايو  –بين سويف  –جامعة القاهرة فرع بين سويف  –كلية الصيدلة  –الشرف 

 –جامعة القاهرة فرع بين سويف –كلية الصيدلة  –كيمياء عضوية صيدلية  -وعلى ماجيستري 

كلية  –كيمياء عضوية صيدلية  -ونالت درجة الدكتوراة  ،(2009مصر )يناير  –بين سويف 

(. تولت عدة مناصب 2013مصر )فرباير  –بين سويف  –جامعة بين سويف  –الصيدلة 

، وعضو 9/2018و حتى  11/2017من  منها: منسق برنامج الصيدلة االكلينيكية عن الفرتة  ادارية

. كما اشرفت على الرسائل 2017-2016 –ويف سجامعة بين  –جلنة الدراسات العليا كلية الصيدلة 

العلمية املختلفة ما بني ماجستري و دكتوراه، كما حصلت على أحسن رسالة دكتوراه داخل جامعة 

 ، وهلا العديد من األحباث العلمية املنشوره دوليا.2014يف عام  بين سويف 
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 فولربايت األمريكيةرئيس جامعة بين سويف يستقبل مدير هيئة 

24 Mar 2019 

 
استقبل األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بين سويف الدكتورة / ماجي احللواني 

مدير هيئة فولربايت األمريكية، وذلك للتعريف باملنح الدراسية والربامج املختلفة اليت تقدمها 

ور زمالة هيوبرت همفري، حبض اهليئة للدراسة بالواليات املتحدة األمريكية، ومنح برنامج

 .الدكتورة / إميان قنديل مدير مكتب التعاون الدولي والعالقات اخلارجية باجلامعة

وأوضح رئيس اجلامعة أن اهلدف من الزيارة إقامة ندوة تعريفية عن التقدم ملنح فولربايت 

التدريس واملدرسني املساعدين للبحث والدراسة بالواليات املتحدة األمريكية" ألعضاء هيئة 

املاجستري والدكتوراه باجلامعات   ن وطالب الدراسات العليا، إلجراء أحباثهم يف مرحليتواملعيدي

األمريكية املختلفة، إضافة إىل شرح أنواع منح برامج املاجستري زمالة هيوبرت همفري ومنح 

 .أحباث ما بعد الدكتوراه

هليئة للتخصصات الفريدة حسن اهليئة بتوفري عدًدا من املنح با وطالب األستاذ الدكتور/ منصور

من نوعها باجلامعة كتخصص النانو تكنولوجي، وجمال دراسات املشروعات الصغرية واملتوسطة، 

  وعلوم الفضاء واملالحة اجلوية، السيما وأن اجلامعة لديها كافة اإلمكانات املعملية فى هذا اجملال

قسام ولفيف من أعضاء هيئه التدريس دة عمداء الكليات والوكالء ورؤساء األوحضر الندوة السا

  .باجلامعة  واهليئه املعاونة



 
 أخبار جامعة بين سويف 
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 ابريلأخبار شهر  | كابالت األلياف الضوئية
 

رئيس جامعة بين سويف: إنشاء مركز معلومات شرق النيل بكلية احلاسبات وتنفيذ 

 البنية املعلوماتية باستخدام كابالت األلياف الضوئية

24 Mar 2019 

 
إنشاء مركز معلومات شرق ر/ منصور حسن رئيس جامعة بين سويف عن أعلن األستاذ الدكتو

النيل بكلية احلاسبات وتنفذ البنية املعلوماتية باستخدام كابالت األلياف الضوئية، جاء ذلك 

خالل إجتماع رئيس اجلامعة مبجلس إدارة وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي واملنعقد ظهر 

 .اليوم

وير شبكات االتصاالت، وذلك يف ور حسن على سعي اجلامعة املستمر يف تطوأكد الدكتور/ منص

ضوء توجه الدولة حنو عملية التحول الرقمى، باإلضافة إىل تطوير خدمات اإلنرتنت وزيادة 

سرعتها على مستوى اجلامعة من أجل تلبية احتياجات أسرة اجلامعة من خدمات اإلنرتنت فائق 

 .السرعة

فاعلية على مستوى عدد من الكليات إلجتماع ناقش مراحل تعميم الشاشات التجدير بالذكر أن ا

باجلامعة، وبروتوكول التعاون بني مركز التعليم اإللكرتوني ومركز التعلم املدمج وإنتاج 

املقررات التعليمية، وأعمال االمتحانات اإللكرتونية بكليات اجلامعة وإعداد االختبارات؛ وعرض 

    .ة للكليات واجلامعةخبار واألنشطة على املواقع اإللكرتونيإحصائيات نشر األ



 
 أخبار جامعة بين سويف 
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 ابريلشهر 
 

رئيس جامعة بين سويف: ابريل املقبل .. املهرجان الدولي الثاني للوافدين مبشاركة 

 دولة عربية وإفريقية 46

24 Mar 2019 

 
الوافدين لفعاليات ناقش األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بين سويف استعداد إدارة 

والذى تنظمه اجلامعة خالل شهر ابريل املقبل، جاء ذلك خالل املهرجان الدولي الثاني للوافدين، 

ترأسه إلجتماع اللجنة العليا للوافدين املنعقدة صباح اليوم، حبضور السادة نواب رئيس اجلامعة، 

 .وأعضاء اللجنة

سفارة أفريقية،  25سفارة عربية و 21شاركة وأوضح رئيس اجلامعة أن املهرجان سوف يكون مب

ت املهرجان عرض عددا من األفالم القصرية عن اجلامعة واحملافظة وإدارة الوافدين وتضم فعاليا

وأهم الربامج الدراسية باجلامعة، باإلضافة إىل فقرات فنية غنائية وعروض فولكلور من طالب 

املشاركة، وخيتتم املهرجان جبولة للزائرين داخل  الوافدين باجلامعة متثل الثقافة الشعبية للدول

 .ات اجلامعة، كما ناقش اإلجتماع كيفية اإلشرتاك يف معرض جيديكس العاملي بسلطة عمانقطاع

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 | لتعليم والبحث العلمي مع جامعة بنغازي احلديثة الليبيةرئيس جامعة بين سويف يوقع مذكرة تفاهم يف جمال ا 244

 ابريلأخبار شهر 
 

رئيس جامعة بين سويف يوقع مذكرة تفاهم يف جمال التعليم والبحث العلمي مع 

 جامعة بنغازي احلديثة الليبية

24 Mar 2019 

 
الدكتور/ كامل علي األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بين سويف، واألستاذ وقع 

لويبة رئيس جامعة بنغازي احلديثة بدولة ليبيا مذكرة تفاهم مشرتك يف جمال التعليم والبحث 

  العلمي ملدة مخس سنوات

اجلامعتني إلنشاء وأوضح رئيس اجلامعة أن اهلدف من املذكرة هو توسيع إطار التعاون بني 

شروعات واألنشطة والدراسة املستقبلية وحتقيق الربامج العلمية املفيدة للجامعتني يف خمتلف امل

النهضة العلمية على الصعيد احمللي والدولي، والتعاون يف الربامج والدرجات األكادميية، وتبادل 

ملنفعة بني اجلامعتني، أعضاء هيئة التدريس من خالل الزيارات القصرية، وزيارات تبادل ا

تدريب وتطوير أداء اخلرجييني، وإحداث تكامل يف وتبادل املنح الدراسية للطالب، عالوة على 

جماالت العلوم اإلنسانية والعلوم التطبيقة وتكامل بني املختربات واملعامل بني اجلانبني، وفتح 

 .آفاق تعاون وتوأمة املناهج بني الكليات املتناظرة

وتنظيم املؤمترات ستاذ الدكتور/ منصور حسن أن املذكرة تسعى للتعاون أيضًا يف عقد وأضاف األ

والندوات وورش العمل العلمية املشرتكة، وتطوير أنشطة البحوث العلمية، واإلشراف املشرتك على 

الرسائل واألطروحات العلمية، وتبادل املعلومات واخلدمات اإلستشارية اهلندسية يف جمال الطاقة 

والبحوث والدراسات واللغات املتجددة واملياة، جبانب التعاون يف إنشاء وتطوير مراكز التدريب 

 .والرتمجة



 
 أخبار جامعة بين سويف 
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رئيس جامعة بين سويف يشهد حفل حصول مركز التعلم املدمج على شهادة ايزو 

9001/ 2015 

25 Mar 2019 

 
شهد األستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بين سويف احتفال مركز التعلم املدمج 

تماع جملس إدارة مركز التعلم املدمج وذلك على هامش اج 2015 /9001حبصوله على شهادة ايزو 

مارس اجلاري، حبضور السادة نواب رئيس اجلامعة ومدير املركز وأعضاء  25( بتاريخ 136رقم )

  جملس اإلدارة. 

والدبلومات كما ناقش االجتماع مقرتح إنشاء وحدة إنتاج مقررات إلكرتونية باملركز، والربامج 

د برامج تدريبية لرفع كفاءة وإعداد قيادات إدارية، وعرض املقرتحة من كلية العلوم، ومقرتح عق

مقرتح لربوتوكوالت تعاون مع بعض املراكز اخلاصة بالتدريب والتنمية والتأهيل. هذا وناقش 

املؤمتر األول االجتماع أيضا مقرتح إعداد حفل خلرجيي املركز يف شهر ابريل املقبل، وتوصيات 

رؤية حنو التطوير والذي انعقد يف الفرتة من  -ليم اإللكرتوني ملركز التعلم املدمج مستقبل التع

 فرباير من العام احلالي. 28 -26



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 ابريلأخبار شهر  | رئيس جامعة بين سويف يناقش تكليف معيدين بكليات الطب البشري والعلوم والتجارة 246
 

رئيس جامعة بين سويف يناقش تكليف معيدين بكليات الطب البشري والعلوم 

 والتجارة

25 Mar 2019 

 
يئة رئيس جامعة بين سويف اجتماع جلنة شئون أعضاء ه ترأس األستاذ الدكتور منصور حسن

مارس اجلاري، حبضور السادة نواب رئيس اجلامعة  25( بتاريخ 18التدريس واهليئة املعاونة رقم )

وعمداء بعض الكليات وأعضاء اللجنة، وناقش االجتماع تكليف معيدين جدد ببعض الكليات 

لوم طباء املقيميني اليت انتهت نيابتهم، وكلية العومنها كلية الطب البشري على أن يكون من األ

واليت تتطلب ختصصات  2020 -2019حيث سيتم تطبيق الالئحة اجلديدة مع بداية العام القادم 

  أخرى جديدة، وكلية التجارة طبقا للخطة اخلمسية لتعيني املعيدين. 

معات ومعاهد أخرى بواقع كما ناقش االجتماع ندب بعض أعضاء هيئة التدريس باجلامعة إىل جا

، ويوما واحدا ملن يتوىل منصب إداري باجلامعة؛ وندب أعضاء هيئة يومني أسبوعيا كحد أقصى

التدريس من خارج جامعة بين سويف للتدريس بكليات اجلامعة ندبا جزئيا بواقع يومني 

تماع أيضا نقل أسبوعيا، طبقا الحتياجات األقسام العلمية بالكليات واملعاهد؛ هذا وناقش االج

ت أخرى إىل جامعة بين سويف طبقا الحتياج األقسام بعض أعضاء هيئة التدريس من جامعا

 العلمية وسد عجز العبء التدريسي يف التخصصات املختلفة.
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رئيس جامعة بين سويف: السيسي شخصية منوذجية ... وقائد التطوير الشامل 

 دولة...وهدان: التعديالت تصب يف صاحل استقرار ال

25 Mar 2019 

 
كتور/ منصور حسن رئيس جامعة بين سويف الندوة التى نظمتها شهد صباح اليوم األستاذ الد

كلية احلقوق باجلامعة حتت عنوان "التعديالت الدستورية وآثارها على احلياة السياسية 

احلقوق،  واإلقتصادية واالجتماعية" حتت إشراف األستاذ الدكتور/ مجال عبدالرمحن عميد كلية

لس النواب، واألستاذ الدكتور/ أمحد رفعت سفري مصر وحبضور األستاذ/ سليمان وهدان وكيل جم

األسبق يف اليونسكو ورئيس جامعة بين سويف األسبق، واألستاذ الدكتور/ رابح رتيب بسطا نائب 
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عبد رئيس جامعة بين سويف األسبق، والسادة نواب رئيس اجلامعة، واألستاذ الدكتور/هشام 

العام بالكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس املنعم الفقية الدستوري ورئيس قسم القانون 

 .والطالب

تعديل الدستور ليتماشى مع تطور الظروف واجملتمع ومصلحة   وخالل كلمته أكد على أهمية 

فرتة الرئيس البلد، حتى ال يقف حجر عثرة أمام التنمية املستدامة اليت تشهدها مصر خالل 

طوير شامل يف كافة اجملاالت، وعلى رأسها ملف عبدالفتاح السيسي، والذي استطاع إحداث ت

مكافحة اإلرهاب، والتعليم والبنية التحتية، والصحة ومكافحة الفساد، والعالقات اخلارجية يف 

م فرتة وجيزة، ألنه شخصية صاحبة مواصفات قياسية ومنوذجية، وال خيفى على أحد إهتما

وذوي االحتياجات اخلاصة، واملسنني، وأسر الرئيس باملرأة، والفالحني، والعمال، وكبار السن، 

 .وأبناء الشهداء

وأشار االستاذ/ سليمان وهدان أن التعديالت الدستورية تصب يف صاحل استقرار الدولة 

لس النواب خالل ومؤسساتها، مؤكدًا أن الندوة تأتي يف ضوء احلوار اجملتمعي الذي يقوم به جم

لدستورية اجلديدة بني أوساط شباب اجلامعات، وذلك يف الفرتة احلالية للتعريف بالتعديالت ا

 .املنظمة للتعديل 226ضوء املادة 

وقدم األستاذ الدكتور مجال عبدالرمحن شرحًا مفصاًل عن أهم التعديالت ومنها دعم بعض 

سنوات، وإجراء إصالحات  6الرئاسة لتصبح  فئات اجملتمع، وإنشاء جملس الشيوخ، وحتديد مدة

يار رؤوساء اجلهات واهليئات، فيما قام األستاذ الدكتور/ أمحد رفعت بعرض نبذه عن يف نظام اخت

، وجتارب بعض الدول األجنبية فى التعديل، وأكد على 1923تاريخ الدساتري املصرية منذا عام 

كتور/ رابح رتيب بدور جامعة بين سويف استيفاء كافة شروط التعديل، وأشاد األستاذ الد

ة القضايا الوطنية، فيما تطرق األستاذ الدكتور/ هشام عبداملنعم إىل أهداف ومساندتها لكاف

 .التعديالت الدستورية وسرد الست عشرة مادة املقرتحة للتعديل والثماني مواد املقرتح إضافتها
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أم مثالية على مستوى اجلامعة .. ورحلة عمرة  44تكريم رئيس جامعة بين سويف: 

 للفائزة باملركز األول

26 Mar 2019 

 
أًما مثالية على مستوى كليات  44كرم األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بين سويف 

اجلامعة من أعضاء هيئة التدريس واملوظفات والعامالت، كما أهدى رئيس اجلامعة رحلة عمرة 

ع خدمة للفائزة باملركز األول، كان ذلك خالل إحتفالية اجلامعة بعيد األم واليت نظمها قطا

اجملتمع وتنمية البيئة، حتت إشراف األستاذ الدكتور/ هشام بشرى، وحبضور األستاذ الدكتور/ 

 فاطمة حسن نائب رئيس اجلامعة لشئون قطاع الدراسا العليا والبحوث، وعدًدا من عمداء الكليات

 .وأعضاء هيئة التدريس والعاملني

كلية الفنون التطبيقية د/   توى الكليات منجديربالذكر أن األمهات اليت مت تكرميهم على مس

مساح علي عبده مدرس صياغة وجتهيز، وأ/ سامية أمحد يوسف مدير شئون عاملني، والسيدة 

بدالسالم مدير الشئون جنوى عمر صديق عاملة بالكلية؛ ومن كلية احلقوق أ/ عزة عباس ع

أ/ فاطمة فهمي، ا/ قدرية صابر،  املالية، أ/ ضحى حممد عبداحلفيظ كبري كتاب؛ ومن كلية اآلداب

ومن كلية الرتبية للطفولة املبكرة أ.م.د/مدحية مصطفى علي وكيل الكلية، أ/سهري حممد أمحد 

جنوى حممد صالح، السيدة موظفة، السيدة/ سعاد أمحد عبد العال عاملة؛ ومن كلية الصيدلة أ/ 
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هلام نعيم عبدالعظيم مدرس فاطمة شاكر حسن، ومن كلية اخلدمة االجتماعية التنموية د/إ

التخطيط االجتماعي ، أ/ أم اخلري حسن محيدة شئون عاملني، ومن كلية السياحة والفنادق 

ج الطبيعي أ.د/غادة علي محودة عميد الكلية، أ/ جنالء أمحد جالل موظفة، ومن كلية العال

لية الرتبية أ.د/ألفت عبد الرمحن دياب عميد الكلية، أ/ سناء رمضان علي موظفة، ومن ك

الرياضية أ.م.د/الشيماء سعد زغلول عضو هيئة تدريس، أ/سلوى فتحي سالمة موظفة، السيدة 

زمزم شحاته حممد أبو الدهب، ومن كلية التمريض أ.م.د/سلوى أمحد حممد عضو هيئة تدريس، 

ة حالم جابر جودة، السيدة صباح حممد سيد، ومن كلية العلوم الطبية التطبيقية أ/ ساميأ/ أ

يونس حممد موظفة، ومن كلية علوم األرض أ/ فايزة حممد حسن، ومن كلية العلوم أ.د/هناء 

فهيم إبراهيم عضو هيئة تدريس، وأ/ سعاد علي عبد احلميد، أ/ صباح مصطفى حممود، ومن 

عليا للعلوم املتقدمة أ/ عزة ممدوح، ومن كلية احلاسبات واملعلومات د/ هبه كلية الدراسات ال

ي حسني عضو هيئة تدريس، أ/ حنان حممد حممود، ومن كلية اإلعالم د/ الشيماء محدي عل

حممد صبحي مدرس اإلذاعة والتلفزيون، أ/ نعمات فتحي حممد، ومن كلية علوم ذوي 

مدرس اإلعاقة العقلية، أ/ سناء عبد اجلواد حممد،  االحتياجات اخلاصة د/ ناهد منري جاد

كلية التعليم الصناعي د/أمل إبراهيم حممد عضو هيئة السيدة/ سعدية حممود حممد، ومن 

تدريس، السيدة مرفت عبدالفتاح، ومن كلية اهلندسة أ/ جنوى سيد أبو العينني، ومن كلية 

دريس، وأ/ليلى فتحي مدير الدراسات الرتبية أ.د/مدحية علي حسن أستاذ املناهج وطرق الت

 .العليا، السيدة عزة إمساعيل
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حسن رئيس جامعة بين سويف بدعوة أعضاء جملس اجلامعة رقم تقدم األستاذ الدكتور منصور 

العالي والبحث العلمي ما مارس اجلاري، حلضور واملشاركة يف منتدى التعليم  27( بتاريخ 169)

بالعاصمة اإلدارية اجلديدة بفندق املاسة  2019أبريل  6 - 4بني احلاضر واملستقبل يف الفرتة من 

صور حسن دعوة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي لرتشيح حيث تلقى األستاذ الدكتور من

 .أعضاء هيئة تدريس للمشاركة يف املنتدى

وف يشارك فيه ممثلون من جامعات دولية وجهات علمية عاملية وماحنة مثل يذكر أن املنتدى س 

العربية، واحتاد اجلامعات املؤسسة العاملية للجامعات، واالحتاد األوروبي، واحتاد اجلامعات 

، وهيئة الفولربايت، والوكالة DAAD اإلفريقية، فضًلا عن مشاركة اهليئة األملانية للتبادل العلمي

، واجمللس الثقايف الربيطاني، وغريها من املؤسسات الدولية، USAID لتنمية الدوليةاألمريكية ل

يم العالي والبحث العلمي يف مصر، وأن فضًلا عن املشاركة اجملتمعية.بهدف تسويق وتدويل التعل

هناك معرض سيقام على هامش فعاليات املنتدى لعرض الربامج التعليمية والبحثية واألنشطة 

 .ا اجلامعات املصرية سواء احلكومية أو اخلاصة أو األهلية أو اجلديدةاليت تقدمه
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جوائز ألفضل رئيس جامعة بين سويف : تطبيق نظام التقويم الطالبي املوحد ...و

 شعبة ومكتبة ومعمل وموقع إلكرتوني

27 Mar 2019 

 
ز للفائزين أعلن األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بين سويف عن حزمة من اجلوائ

باملسابقة التى نظمتها جلنة تقييم الشعب والربامج، جاء ذلك خالل ترأسه للجنة العليا للشعب 

 .ح اليوم، حبضور السادة النواب وأعضاء اللجنةوالربامج اجلديدة واملنعقدة صبا

وأوضح رئيس اجلامعة أن اجلوائز واملكافآت سوف تكون ألفضل برنامج، وأفضل مدير إداري، 

مدير مالي، وأفضل مكتبة، وأفضل كنرتول، وأفضل معامل وورش تعليمية، وأفضل موقع و

االجتماع موضوع إدراج برنامج الدبلومات املهنية إلكرتوني، وأفضل أنشطة طالبية، كما ناقش 

 .واملاجستري املهين بكلية التجارة حتت مظلة الالئحة املالية واإلدارية املوحدة

تطبيق نظام التقويم الطالبي املوحد باستخدام جوجل فى قياس مدى رضا كما ناقش االجتماع 

 احلاكمة للدراسة األكادميية، باإلضافة إىل طالب الربامج والشعب عن اخلدمات التعليمية، واملعايري

 .مناقشة ضم برنامج الكيمياء احليوية حتت مظلة الشعب والربامج اجلديدة
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 ب اجلامعة لكرة القدم دوري اجلامعاترئيس جامعة بين سويف: تصدر منتخ

27 Mar 2019 

 
منتخب اجلامعة لكرة أعلن األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بين سويف تصدر 

  .نقطة، بعد فوزه على جامعة طنطا بثالثة أهداف مقابل هدفني 12القدم دوري اجلامعات بـ

رياضي للجامعات شاركت فيه أكثر من مثاني واجلدير بالذكر أن دوري اجلامعات تابع لالحتاد ال

وحلوان، واملنوفية، وقناة جامعات مصرية منها بين سويف، وبنها، وطنطا، واإلسكندرية، 

 .السويس، واألكادميية العربية
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رئيس جامعة بين سويف يستقبل جلنة القياس والتقويم ملراجعة وتقييم نظم 

 االختبارات والتصحيح اإللكرتوني باجلامعة

27 Mar 2019 

 
 

القومي للقياس استقبل األستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بين سويف وفدًا من املركز 

والتقويم التابع لوزارة التعليم العالي، ملراجعة وتقييم أنشطة املركز ووحدات الكليات، وأجهزة 

ثل التجارة واحلقوق التصحيح االلكرتوني الثمانية املتاحة مبقر املركز وبعض وحدات الكليات م

ت اإللكرتونية؛ وقياس والطب البشري والعلوم الطبية التطبيقية؛ واملعامل األربعة لالختبارا

  الوضع احلالي ألساليب القياس والتقويم

وأوصى رئيس اجلامعة بضرورة تفعيل وحدات القياس والتقويم بكل كليات اجلامعة ومعاهدها، 

ملسايرة اجتاهات الدولة يف التحويل االلكرتوني للمقررات واالختبارات وإعداد اهليكل التنفيذي هلا، 

وحدة قياس وتقويم بكليات  12يح اإللكرتوني، مشريا إىل أن اجلامعة لديها االلكرتونية والتصح

الرتبية، واآلداب، والعلوم، والتجارة، واحلقوق، والطب البشري، والزراعة البئية واحليوية 
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واخلدمة االجتماعية التنموية، والتمريض، واهلندسة، وسياسية واقتصاد، والتصنيع الغذائي، 

 .وعلوم طبية تطبيقية

واعربت اللجنة عن سعادتها بنشاط اجلامعة جتاه االختبارات اإللكرتونية وخاصة مع تطبيقها 

على طالب كلية الطب البشري، وبالالئحة املوحدة املتوافرة باملركز، والدورات التدريبية 

ملستمرة اليت يتم عقدها للسادة أعضاء هيئة التدريس بكل كلية، كما مت عقد ندوة مع طالب ا

جلامعة واالستفسار عن مدى جناح جتربة اإلختبارات االلكرتونية والتصحيح االلكرتوني، ا

   .للخروج بتوصيات يف صاحل طالب اجلامعة
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قيق على خلفية رئيس جامعة بين سويف حييل أطباء باملستشفى اجلامعي للتح

 تقصري فى العمل

27 Mar 2019 

 
عة بين سويف، بزيارة مفاجئة للمستشفى قام األستاذ الدكتور منصور حسن، رئيس جام

عدد من األقسام، منها قسم استقبال الطوارئ كبار وأطفال،   اجلامعي ليلة أمس، تفقد خالهلا

املقدمة، و أحال بعض األطباء وتابع إجراءات دخول احلاالت املرضية للوقوف على اخلدمة 

 .للتحقيق على خلفية تقصري فى العمل

على تواجد اجلميع باملستشفى خالل أيام الطوارئ، وسرعة إسعاف احلاالت وشدد رئيس اجلامعة 

احلرجة، وحسن التعامل مع املرضى وتوفري ما يلزم على وجه السرعة، كما استفسر من املرضى 

  .باملستشفى، ومدى رضاهم عن جودتها، ورضاهم عن الطاقم الطيب عن اخلدمة الطبية املتوفرة

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 | رئيس جامعة بين سويف : وفد جامعي يضم طالب ذوي االحتياجات اخلاصة يف زيارة للمعهد الفين للقوات املسلحة 257

 ابريلأخبار شهر 
 

اصة يف رئيس جامعة بين سويف : وفد جامعي يضم طالب ذوي االحتياجات اخل

 زيارة للمعهد الفين للقوات املسلحة

27 Mar 2019 

 
 

 يف إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس اجلمهورية بتنظيم زيارات طالبية

للمشروعات القومية العمالقة والوحدات العسكرية، ودمج ذوي االحتياجات اخلاصة مع أبناء 

حسن رئيس جامعة بين سويف عن زيارة وفد جامعي  اجملتمع، أعلن األستاذ الدكتور/ منصور

  .يضم طالب ذوي االحتياجات اخلاصة يف زيارة للمعهد الفين للقوات املسلحة

يارة املعهد الفين للقوات املسلحة وقبلها الكلية اجلوية والكلية احلربية وأضاف رئيس اجلامعة أن ز

الدراسي الثاني لعدد من الكليات واملعاهد العسكرية هي حلقة يف سلسة من زيارات خالل الفصل 

واملشروعات القومية، لتعريف طالب اجلامعة حبجم اإلجنازات اليت تقوم بها الدولة يف خمتلف 

  .ة والعسكرية وتعريفهم بإمكانات الدولة املختلفة يف كافة اجملاالتالنواحي التنموي

ود./ حسام الدين هواري منسق   د كلية األلسنجدر بالذكر ترأس الوفد أ.د/ حمي مطاوع عمي

عام األنشطة جبامعة بين سويف، وهيئة اإلشراف من كلية الرتبية الرياضية وكلية علوم ذو 

طالب وطالبة من  45حدة خدمة ذوي االحتياجات اخلاصة، وعدد االحتياجات اخلاصة ومدير و

وعها، مما كان له مردود إجيابي على خمتلف كليات اجلامعة وتعترب هذه هي اخلطوة األوىل من ن

 . مجيع احلاضرين والزائرين من مدير املعهد والسادة الزوار احلاضرين



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 | رئيس جامعة بين سويف : وفد جامعي يضم طالب ذوي االحتياجات اخلاصة يف زيارة للمعهد الفين للقوات املسلحة 258

 ابريلأخبار شهر 
 

جلامعة بتبادل الدروع التذكارية وسعادة كما قام أ.د/ حمي الدين مطاوع عميد كلية األلسن با

نائب مدير املعهد الفين السيد اللواء / مدير املعهد الفين للقوات املسلحة وسعادة السيد اللواء/ 

للقوات املسلحة، وسلمه لألستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس اجلامعة، كما مت تكريم الوفد من 

للقوات املسلحة وسعادة السيد اللواء/ نائب مدير  جهه سعادة السيد اللواء/ مدير املعهد الفين

 .املعهد الفين للقوات املسلحة

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 ابريلأخبار شهر  | أفضل برنامجرئيس جامعة بين سويف يعلن فوز كلية الصيدلة يف مسابقة  259
 

 كلية الصيدلة يف مسابقة أفضل برنامجرئيس جامعة بين سويف يعلن فوز 

27 Mar 2019 

 
أعلن األستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بين سويف خالل ترأسه الجتماع جملس 

مارس اجلاري حبضور السادة نواب رئيس اجلامعة وعمداء الكليات  27( بتاريخ 169اجلامعة رقم )

درجة،  60من  59ل برنامج وحصوهلا على وأعضاء اجمللس، عن فوز كلية الصيدلة مبسابقة أفض

واليت أعلنتها اللجنة العليا للشعب والربامج اجلديدة؛ كما أعلن عن جوائز ألفضل مدير ومكتبة 

  .ش تعليمية وأنشطة طالبية وموقع إلكرتونيودعاية وكنرتول ومعامل وور

برنامج كلية الصيدلة مركز وأشار رئيس اجلامعة إىل أفضل مخس برامج الكليات على التوالي 

أول، كلية التجارة مركز ثان، كلية احلاسبات واملعلومات مركز ثالث، اإلعالم ثالث مكرر، 

لتطبيقية، اهلندسة، احلقوق جبائزة متيز وفازت كليات العلوم الطبية وا .ثالث مكرر التمريض

بات واملعلومات يف جائزة املدير اإلداري ومدير شئون الطالب؛ كما تساوت كليتا احلقوق واحلاس

متيز املدير املالي، وجائزة أفضل مكتبة فازت بها كلييت اآلداب والتمريض؛ وجائزة أفضل دعاية 

ا السياسة واالقتصاد والعلوم الطبية فازت بها كلييت اإلعالم والتمريض؛ وحصدت كليت

ييت احلاسبات التطبيقية جائزة أفضل كنرتول؛ وجائزة أفضل معامل تعليمية فازت بها كل

واملعلومات واإلعالم؛ وفازت كلييت التعليم الصناعي والسياحة والفنادق جبائزة أفضل ورش 

طفولة املبكرة واإلعالم؛ أما تعليمية؛ وجائزة أفضل أنشطة طالبية فازت بها كلييت الرتبية لل

       .كلييت احلاسبات واملعلومات والتعليم الصناعي فازا جبائزة أفضل موقع إلكرتوني

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 ابريلأخبار شهر  | جملس جامعة بنى سويف يكرم املوظفني احملالني على املعاش خالل شهر مارس اجلاري 260
 

جملس جامعة بنى سويف يكرم املوظفني احملالني على املعاش خالل شهر مارس 

 اجلاري

27 Mar 2019 

 
رئيس اجلامعة فى جلستة  كرم جملس جامعة بنى سويف برئاسة األستاذ الدكتور منصور حسن

بذلوه من جهد خالل العاملني احملالني للمعاش تقديرًا ملا  27/3/2019املنعقدة بتاريخ  169رقم 

 فرتة عملهم باجلامعة .

وأشار رئيس اجلامعة، بأن اهليكل اإلداري ميثل أحد أهم أضالع العملية التعليمية باجلامعة، الذي 

اء هيئة التدريس، والطالب، مما يؤدي إىل رفع اجلامعة إىل يستكمل مقوماته بالتعاون مع أعض

شهادات التقدير ، تقديرا جلهودهم طوال السنوات املاضية مكانة عالية بني اجلامعات، ومنحهم 

خالل العمل واملشاركة يف خدمة وتنمية اجلامعة، وذلك حبضور نواب رئيس اجلامعة وعمداء 

 الكليات وأعضاء اجمللس املوقر.

كد الدكتور منصور ان اجلامعة ال تدخر جهدا فى دعمهم السيما وهم من قضوا سنوات طويلة وأ 

اح، والعمل واملشاركة الفعالة يف خدمة وتنمية اجلامعة، مع احلرص على استمرار العالقة من الكف

الطيبة اليت تربط أبناء اجلامعة مجيعا كأسرة واحدة، مبا يصب يف مصلحة العمل حيث مت تكريم 

 السادة العاملني باجلامعة احملالني للمعاش خالل مارس اجلارى وهم:

  بكلية الطب البيطري   لالسيدة/ سامية امحد امساعي

  بكلية الرتبية الرياضية    السيد/ مجيل سيدهم حنا

  بكلية اهلندسة   السيدة/ جنوي سيد حسن ابو العنيني

  لومبكلية الع   السيد/ محدي عبد احلميد عبد اللطيف

  بكلية العلوم   السيدة/ ماجدة حممد امحد ابراهيم



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

جامعة بنى سويف تنفرد دوليا بنشر أول حبث لقياس املعامالت الضوئية الغري خطية للمواد بإستخدام ليزر الفيمتو  261

 ابريلأخبار شهر  | ثانية عالي الطاقة والرتدد
 

جامعة بنى سويف تنفرد دوليا بنشر أول حبث لقياس املعامالت الضوئية الغري 

 والرتدد خطية للمواد بإستخدام ليزر الفيمتو ثانية عالي الطاقة

28 Mar 2019 

 
 

احث/ عبداهلل شحاته املدرس يتقدم األستاذ الدكتور منصور حسن خبالص التهاني القلبية للب

املساعد مبعهد أحباث وتطبيقات الليزر جبامعة بين سويف لقيامه بنشر حبث دولي حتت إشراف 

املعهد حول تطوير طريقة جديدة أستاذ فيزياء الليزر وعميد  األستاذ الدكتور/ طارق علي حممد

 ليزر الفيمتو ثانية عالي بدقة عالية حتت تأثري لقياس املعامالت الضوئية الغري خطية للمواد

الطاقة والرتدد، وهذه الطريقة اليت مت تطويرها سوف تساهم بشكل كبري يف فهم وحتليل 

نها تطوير أجهزة ليزر خصائص املواد الغري خطية ويعتمد عليها تطبيقات أخرى عديدة من بي

الفريدة واليت تسهم  الفيمتو ثانية، وقد مت نشر البحث فى أحد اجملالت الرائدة يف نشر األحباث

   OSA يف تطوير علوم الليزر وتطبيقاته هي "اجمللة األمريكية التابعة لدار النشر العاملية

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 | جملس جامعة بين سويف يوافق على تنظيم مركز التعلم املدمج لدورات تدريبية مهنية للجهاز اإلداري باجلامعة 262

 ابريلأخبار شهر 
 

جملس جامعة بين سويف يوافق على تنظيم مركز التعلم املدمج لدورات تدريبية 

 مهنية للجهاز اإلداري باجلامعة

30 Mar 2019 

 
برئاسة األستاذ الدكتور منصور حسن، وحبضور  (169وافق جملس جامعة بين سويف رقم )

على مقرتح تنظيم مركز   ادة نواب رئيس اجلامعة وعمداء الكليات وأعضاء جملس اجلامعةالس

التعلم املدمج عددا من الدورات التدريبية املهنية لرفع كفاءة وإعداد اجلهاز اإلداري باجلامعة، 

  ة.وتأهيل جيل قادر على تولي الوظائف اإلشرافي

رفع كفاءة اجلهاز اإلداري، ونقل اخلربات من خالل وأوضح رئيس اجلامعة أن التدريب يهدف إىل 

 املمارسة العملية إىل اجليل اجلديد، وتأهيلهم لتولي الوظائف اإلشرافية يف املرحلة القادمة.

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 ابريلأخبار شهر  | ونة( من أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعا23جملس جامعة بنى سويف يوافق على ترقي ) 263
 

( من أعضاء هيئة التدريس واهليئة 23جملس جامعة بنى سويف يوافق على ترقي )

 نةاملعاو

30 Mar 2019 

 
مارس اجلاري برئاسة األستاذ  27( بتاريخ 169 جلسته رقم )وافق جملس جامعة بين سويف يف

من أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة  23الدكتور منصور حسن رئيس اجلامعة على ترقي 

ات م اخلاص بتنظيم اجلامع1972( لسنة 49طبقا لشروط الرتقي املنصوص عليها يف قانون )

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

الرتقيات املقررة من اجمللس األعلى للجامعات، وذلك حبضور السادة نواب رئيس اجلامعة وعمداء 

 . الكليات والسادة أعضاء جملس اجلامعة

متمنيا هلم دوام التهاني القلبية للسادة املرتقني، وتقدم األستاذ الدكتور منصور حسن خبالص 

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

 . رفع التصنيف الدولي للجامعة



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

رئيس جامعة بين سويف: اتفاقية تعاون بشأن بنوك األسئلة وتطوير نظم االختبارات اإللكرتونية بكلية الطب  264

 ابريلأخبار شهر  | البشري
 

رئيس جامعة بين سويف: اتفاقية تعاون بشأن بنوك األسئلة وتطوير نظم 

 كلية الطب البشرياالختبارات اإللكرتونية ب

30 Mar 2019 

 
الدكتور منصور حسن، وحبضور ( برئاسة األستاذ 169وافق جملس جامعة بين سويف رقم )

على عقد اتفاقية تعاون   السادة نواب رئيس اجلامعة وعمداء الكليات وأعضاء جملس اجلامعة

املعلومات بشأن  بني كلية الطب البشري جبامعة بين سويف واجملموعة املتقدمة لتكنولوجيا

 بنوك األسئلة وتطوير نظم االختبارات اإللكرتونية.

ة أن جماالت االتفاق تتمثل يف تبادل اخلربات العلمية واملهنية يف جمال بنوك وأوضح رئيس اجلامع

األسئلة واالختبارات اإللكرتونية، وتطوير نظم االختبارات يف ضور النظريات احلديثة للقياس 

برجميات ومنتجات وخدمات تساهم يف تطوير بنوك السئلة وتنفيذ  والتقويم، وتقديم

وإقامة مشروعات وبرامج مشرتكة ختدم الطرفني، وفتح آفاق للتعاون  االختبارات اإللكرتونية،

والشراكة مع اجلهات ذات العالقة يف مصر، وتبادل التقارير واإلحصاءات والدراسات اليت تساعد 

التهما املشرتكة، واي أعمال أخرى حتقق أهداف الكلية مع احلفاظ كل من الطرفني على حتقيق رس

 املعمول بها.على احلقوق والقوانني 

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 ابريلأخبار شهر  | رئيس جامعة بين سويف: إصدار جملة ريادة األعمال وتنمية املنظمات 265
 

 رئيس جامعة بين سويف: إصدار جملة ريادة األعمال وتنمية املنظمات

30 Mar 2019 

 
أعلن األستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بين سويف، خالل ترأسه جمللس اجلامعة رقم 

( حبضور السادة نواب رئيس اجلامعة وعمداء الكليات وأعضاء جملس اجلامعة عن موافقة 169)

لس على مقرتح إصدار جملة علمية دولية نصف سنوية بعنوان "جملة ريادة األعمال وتنمية اجمل

 املنظمات".

وأوضح رئيس اجلامعة أن اجمللة سيصدرها معهد دراسات املشروعات الصغرية واملتوسطة 

صر معة باللغتني العربية واإلجنليزية، وهي من أوائل اجملالت العلمية يف هذا اجملال يف مباجلا

 والشرق األوسط.

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

أخبار شهر  | إلجتماعيةجنيها مكافأة للبحث املنشور يف جمالت العلوم اإلنسانية وا 1500رئيس جامعة بين سويف يعلن  266

 ابريل
 

جنيها مكافأة للبحث املنشور يف جمالت العلوم  1500رئيس جامعة بين سويف يعلن 

 اإلنسانية واإلجتماعية

30 Mar 2019 

 
تاذ الدكتور منصور حسن، وحبضور ( برئاسة األس169وافق جملس جامعة بين سويف رقم )

 1500على صرف مكافأة   اجلامعة السادة نواب رئيس اجلامعة وعمداء الكليات وأعضاء جملس

جنيه للبحث  500جنية للبحث املنشور يف فة )ب(، و1000جنية للبحث املنشور يف جملة فئة )أ(، و

فهرسة يف جمالت العلوم اإلنسانية املنشور يف جملة فئة )ج(، وذلك يف حالة النشر يف جمالت غري م

 واإلجتماعية.

ة فئة )أ( هي اجملالت احمللية املتخصصة وحمكمة وهلا وأوضح رئيس اجلامعة أن اجملالت العلمي

حمكم خارجي ومصنفة والناشر جامعة أو هيئة قومية وذات مسعة إقليمية وحملية جيدة يف 

تخصصة احملكمة داخليا ومصنفة والناشر التخصص؛ واجملالت فئة )ب( هي اجملالت احمللية امل

الت الفئة )ج( هي اجملالت احمللية غري كلية أو قسم علمي وهلا مسعة حملية جيدة؛ أما جم

املتخصصة وغري املصنفة وهلا مسعة حملية متواضعة والناشر كلية، مشريا إىل أن التصنيف 

تاج العلمي واليت أقرها اجمللس للمجالت وارد يف قواعد ونظام عمل اللجان العلمية لفحص اإلن

     م.2019 -2016األعلى للجامعات الدورة الثانية عشر 



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 ابريلأخبار شهر  | 3رئيس جامعة بين سويف يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة اجلزائر  267
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استقبل األستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بين سويف، السيد األستاذ الدكتور حممد 

جمللس العلمي ملعهد الرتبية البدنية والرياضية وخبري وطين والسيد اكلي بن عكي رئيس ا

ك لتوقيع اتفاقية تعاون مشرتكة بني ، وذل 3الدكتور حييى لعجال األمني العام جلامعة اجلزائر 

 ، لتبادل اخلربات العلمية والبحثية بني اجلامعتني.3جامعة بين سويف وجامعة اجلزائر 

االتفاقية تتضمن تبادل الزيارات للمحاضرين والباحثني، وتبادل  وأشار رئيس اجلامعة إىل أن

العليا، إضافة إىل عمل مشاريع حبثية، الطالب للتدريب على مستوى البكالوريوس والدراسات 

 وتدريب وتطوير أداء اخلرجيني، وفتح آفاق التعاون يف جمال توأمة املناهج.

ة تشمل تنظيم املؤمترات وورش العمل املشرتكة وأضاف األستاذ الدكتور منصور حسن أن االتفاقي

ا على أهمية إبرام اتفاقيات بني اجلانبني ونشر األحباث العلمية املشرتكة فى جماالت دولية، مؤكًد

التعاون مع اجلامعات العاملية بهدف االرتقاء جبودة التعليم العالي مبفهومه التطبيقي ورفع 

 .التصنيف العاملي للجامعة
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طالب من ذوي  14عة بين سويف يسلم شهادات اإلعفاء من التجنيد لــ رئيس جام

 اإلعاقة

31 Mar 2019 

 
رئيس جامعة بين سويف، صباح اليوم بتسليم شهادات  –الدكتور منصور حسن قام األستاذ 

اإلعفاء من التجنيد ألربعة عشر طالبا من ذوي اإلعاقة، حبضور اللجنة التابعة للقوات املسلحة 

 .ة، وذلك للعام الثاني على التوالياملصري

قوبل بسعادة وارتياح من الطالب وأوضح األستاذ الدكتور منصور حسن أن هذا االجراء والذى 

ذوى االعاقة يساعد بشكل كبري يف ختفيف العبء على أسرهم الذين جيدون صعوبة يف السفر 

سلحة املصرية الستجابتهم ملناطق التجنيد خارج نطاق احملافظة، موجهًا الشكر للقوات امل

رة التجنيد والتعبئة التابعة السريعة للطلب املقدم من اجلامعة، موضحاً أن هذه اللجان تنظمها إدا

هليئة التنظيم واإلدارة بالقوات املسلحة، واليت توضح مدى اخلدمات اجملتمعية اليت تقدمها إدارة 

 .ندة كافة طوائف وفئات اجملتمعالتجنيد والتعبئة وتربز دور القوات املسلحة يف مسا

سعيد عبد العزيز، نادر واجلدير بالذكر أن الطالب هم: مصطفى حممد جربيل، عبدالرمحن 

عبدالعظيم عبدالعظيم، سامح حامد قطب، درويش جابر علي، حسام حمسن حممود، اسالم 

ود سيد مجال عبدالعظيم، مصطفى رمزي صاحل، حممد علي عبدالتواب، أبانوب شحاته، حمم

 .أمني، حممد خالد أمحد، إسالم نصر عبدالستار، إسالم سعد طه
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 27افتتح األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بين سويف املهرجان الكشفي الــ 

من جلوالي وجواالت اجلامعة، ويستمر حتى الرابع من ابريل املقبل، واملهرجان اإلرشادي الثا

 .، ومنسق األنشطة الطالبية، ومدير عام رعاية الشباب باجلامعةحبضور لفيف من عمداء الكليات

وأكد األستاذ الدكتور/ منصور حسن أن اجلامعة ال تدخر جهدًا يف دعم االنشطة الطالبية ملا هلا 

ء شخصية الطالب اجلامعي، وتسهم يف استثمار طاقات وإمكانات الطالب، وتتيح من دور مهم يف بنا

اب خربات ومهارات جديدة، ورفع املستوى البدني والفكري للطالب، الفرصة أمامهم الكتس

يعمل على رفع كفاءة الطالب وتنمية االبتكار وروح التعاون واإلخاء   موضحًا ان نشاط اجلوالة

 .وتنمية اجملتمع  دورًا يف اخلدمة العامة فيما بينهم ، كما هلا

شر كلية وهي كليات التجارة، واحلقوق، والطب وأضاف رئيس اجلامعة أن الكليات املشاركة أربعة ع

البيطري، والعلوم، واآلداب، والرتبية، والتعليم الصناعي، والتمريض، واهلندسة، والرتبية 

جتماعية التنموية، واإلعالم، والرتبية للطفولة الرياضية، والسياسة واالقتصاد، واخلدمة اال

 .حلاصل على املركز األول بأسبوع شباب اجلامعاتاملبكرة، باإلضافة إىل مشاركة منتخب اجلوالة ا

جدير بالذكر قام رئيس اجلامعة حبضور مراسم حتية العلم املصري على أرض املعسكر الكشفي، 

لكيات املشاركة، واليت تشتمل على رسومات، ومشغوالت إفتتاح املعارض الفنية ل  باإلضافة إىل

 .واح طباعة، ولعب أطفاليدوية، ولوحات زيتية، وجمسمات، ودروع، وأل
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حماكم شهد األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بين سويف حجر أساس مبنى جممع 

الدولة، جملس الدولة باحملافظة من قبل املستشار أمحد عبدالعزيز أبو العزم، رئيس جملس 

وحبضور املستشار هاني عبداجلابر حمافظ بين سويف، ولفيف من السادة األساتذة املستشارين 

   .نواب رئيس جملس الدولة واملستشار/ فؤاد عبد الفتاح األمني العام

أن الفرع اجلديد ُيسهم يف تقريب دور العدالة وتطوير منظومة التقاضي   وأوضح رئيس اجلامعة

ملواطنني وتقديم أفضل السبل لسرعة الفصل يف القضايا، الفًتا أن الفرع يشمل للتيسري على ا

حمكمة تأديبية وأخرى إدارية، كما يشمل دائرتني للقضاء اإلداري، ختتص الدائرة األوىل بالنظر 

شئون املوظفني، فيما ختتص الدائرة الثانية بشئون األفراد، وكل منازعة تكون يف كل ما يتعلق ب

  .دارية طرفًا فيها، مثل الطعون الضريبية وقرارات اإلزالة والطعون االنتخابيةاجلهة اإل

 


