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أعلن األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بين سويف عن بدء الربنامج التدرييب لتنمية 

بعدد أربع دورات تدريبية خالل شهر ابريل اجلاري، واليت وتطوير اجلهاز اإلداري للجامعة 

 وارد البشرية باجلامعة.مها مركز ضمان اجلودة واالعتماد بالتعاون مع مركز تنمية املينظ

وأوضح رئيس اجلامعة أن موضوعات الدورات هي، مؤشرات قياس أداء العمليات اإلدارية، وإدارة 

، مؤكدا على حرص 9001على دورة عن مواصفة األيزو املخاطر، واملراجعة الداخلية، عالوة 

ية حنو اإلبداع، ى تنوع الوسائل والسبل لتدريب املوظفني ودفع قدراتهم الفكراجلامعة عل

وتعميق كفاءتهم وإثراء مهاراتهم القيادية وتزويدها باألساليب التطبيقية املتطورة لتيسري 

 . وتدعيم التنمية اإلدارية

رجان وامله 27رئيس جامعة بين سويف يشارك يف حفل مسر املهرجان الكشفي الــ 

 اإلرشادي الثامن

2 Apr 2019 
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شارك األستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بين سويف يف حفل مسر املهرجان الكشفي 

ـ  اإلرشادي الثامن مساء اليوم، حبضور كابنت حممد فاروق مدير عام رعاية الشباب واملهرجان  27الـ

ب اجلوالة، والذي تتضمن ودكتور شريف ممدوح مستشار اجلوالة، وسط حضور الفت من طال

 العديد من الفقرات الفنية املتميزة.

ة الطالبية ملا هلا وأكد األستاذ الدكتور/ منصور حسن أن اجلامعة ال تدخر جهدًا يف دعم االنشط

من دور مهم يف بناء شخصية الطالب اجلامعي، وتسهم يف استثمار طاقات وإمكانات الطالب، وتتيح 

ب خربات ومهارات جديدة، ورفع املستوى البدني والفكري للطالب، الفرصة أمامهم الكتسا

التعاون واإلخاء روح يعمل على رفع كفاءة الطالب وتنمية االبتكار و  موضحًا ان نشاط اجلوالة

 . وتنمية اجملتمع  فيما بينهم ، كما هلا دورًا يف اخلدمة العامة

 وم الطبيبرئيس جامعة بنى سويف يشهد اإلحتفالية الرابعة لي

2 Apr 2019 

 
شهد ظهر اليوم األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف االحتفالية الكربى اليت 

الفرعية لألطباء البشريني بيوم الطبيب، واألستاذ الدكتور/ أسامة عبداحلي نظمتها النقابة 

بين سويف واألستاذ وكيل نقابة أطباء مصر واألستاذ الدكتور/ أمحد الشرقاوي نقيب أطباء 

الدكتور/ عبدالناصر محيدة وكيل وزراة الصحة باحملافظة، واألستاذ الدكتور/ وائل الشاعر 

طبيب ومنهم الرواد وأصحاب  80أكثر من   ومشل احلفل تكريم  ،عميد كلية الطب البشري
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باء املعاشات واحلاصلني على درجيت املاجستري والدكتواره، وأمهات وزوجات الشهداء األط

 .وتسليمهم شهادات تقدير، وذلك للعام الرابع على التوالي

االحتفال بيوم الطبيب من جانبه أعرب األستاذ الدكتور منصور حسن عن سعادته مبشاركته يف 

بإعتباره واحد من أسرة األطباء باحملافظة ، موضحًا أن اجلامعة ال تدخر جهدا يف دعم املنظومة 

عن تقديره للمسئولني عن املنظومة الصحية باحملافظة واليت تضم  الطبية باحملافظة، معربًا

تمع احمليط باجلامعة سواء مديرية الصحة والتأمني الصحي ونقابة األطباء، موضحاً أن خدمة اجمل

على مستوى تقديم اخلدمات الطبية املتميزة أو اجلانب التوعوي يعد من أهم أدور اجلامعة 

  .لبحث العلميجبانب العملية التعليمية وا

ويف نهاية االحتفال قامت النقابة الفرعية لألطباء ببين سويف بإهداء درع اجلامعة إىل األستاذ 

 . منصور حسن وذلك تقديرًا جلهوده الكربى يف دعم املنظومة الطبية باحملافظةالدكتور 
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 يلابرأخبار شهر 
 

حمللي رئيس جامعة بين سويف: اللجنة النقابية للعاملني حتصد لقب دوري االحتاد ا

 للنقابات لكرة القدم اخلماسي

2 Apr 2019 

 
اللجنة   حصولأعلن ظهر اليوم األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بين سويف عن 

النقابية للعاملني باجلامعة على لقب دوري االحتاد احمللي لنقابات عمال بين سويف، وذلك بعد 

لنقابية لالتصاالت بهدفني مقابل هدف يف تغلب منتخب عاملني اجلامعة على منتخب اللجنة ا

حمافظ بين سويف  املباراة اليت مجعت بينها يف الصالة املغطاة، حبضور املستشار/ هاني عبداجلابر

 ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية باحملافظة

ف فريق من كافة نقابات ومؤسسات حمافظة بين سوي 25وأوضح رئيس اجلامعة أن الدوري يضم 

ر املاضي، مشريًا احلكومية، الفًتا إىل أن الدوري بدأ مباراياته يف اخلامس والعشرين من شهر فرباي

امش املباراة اخلتامية حفلة لتكريم األمهات املثاليات، باإلضافة إىل تكريم إىل أنه عقد على ه

 .أمهات وزوجات الشهداء باحملافظة



 
 أخبار جامعة بين سويف 
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 ركة يف جائزة الدولة للتميز احلكوميرئيس جامعة بين سويف: خطة متكاملة للمشا

2 Apr 2019 

 
األستاذ/ حممد سامي مستشار استقبل األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بين سويف 

وزراة التخطيط واملتحدث الرمسي جلائزة مصر للتميز احلكومي، وذلك يف إطار سعي اجلامعة من 

 .يات ومعاهد اجلامعة فى اجلائزةخالل خطة متكاملة للمشاركة على مستوي كافة كل

ملية تطوير اجلهاز وأوضح رئيس اجلامعة أن اجلائزة تعد إحدى آليات احلكومة اليت تستخدم يف ع

اإلداري ، وتهدف إىل تكوين جهاز إداري كفء وفعال يساهم بدوره يف حتقيق التنمية املستدامة، 

لى ترسيخ مبادئ وقيم التميز يف مجيع ومواكبة التطورات، وتنمية القدرات البشرية، عالوة ع

مستوى املؤسسات وتكون القطاعات، الفًتا أن اجلائزة ليس فقط على مستوى األفراد بل أيًضا على 

 .بشكل مادي ومعنوي

من جانبه أشاد "حممد سامي" باجلامعة وإمكانياتها السيما يف تنوع ختصصات كلياتها ومعاهدها، 

كليات املشاركة على وجه السرعة، مشريا إىل أنه سيتم عقد ورش وطالب بضروة تقديم ملفات ال

يف حتفيز ومكافأة املتميزين يف اجلهاز اإلداري  عمل إضافية للتعريف باجلائزة وأهميتها، ودورها

 للدول



 
 أخبار جامعة بين سويف 
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عامليا يف  300-201رئيس جامعة بين سويف يعلن حصول اجلامعة على الرتتيب 

 ية املستدامةلتحقيق أهداف التنمتصنيف التاميز 

3 Apr 2019 

 

-201أعلن األستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بين سويف حصول اجلامعة على املركز 

م، 2019لتحقيق أهداف التنمية املستدامة لعام  THE-Impact rankingعامليا يف تصنيف التاميز 300

 .2030ويأتى هذا التصنيف متسقا مع رؤية مصر 

مت   الذي خيتص مبدى حتقيق أهداف التنمية املستدامةىل أن هذا التصنيف شار رئيس اجلامعة إوأ

إطالق اإلصدارة األوىل منه العام اجلاري، وهو املبادرة الرائدة لالعرتاف باجلامعات يف مجيع أحناء 

 ستدامة.العامل لتأثريها االجتماعي واالقتصادي، على أساس أهداف األمم املتحدة للتنمية امل

تور منصور حسن أن نتيجة التصنيف تعتمد على أداء اجلامعة املتدرج ستاذ الدكوأضاف األ

الشراكة من أجل األهداف، وأهم  -من أهداف التنمية املستدامة  17واجملهز مسبًقا بشأن اهلدف 

ة وقوة أهداف التنمية املستدامة الثالثة اليت متيزت بها جامعة بنى سويف هي: السالم والعدال

   حة اجليدة والرفاهية. جودة التعليم، والصاملؤسسات، و



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

يق أهداف التنمية عامليا يف تصنيف التاميز لتحق 300-201رئيس جامعة بين سويف يعلن حصول اجلامعة على الرتتيب  282
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فى أهداف )الصحة اجليدة والرفاهية، وجودة  300-201واحتلت جامعة بنى سويف الرتتيب 

فى أهداف )الشراكة من أجل األهداف،  200-101التعليم، واملساواة بني اجلنسني(، واحتلت املركز 

+ فى 201ل(، واحتلت الرتتيب ك واإلنتاج املسؤواملؤسسات، واالستهالاملناخ، السالم والعدالة وقوة 

أهداف )تكافؤ الفرص، املدن واجملتمعات املستدامة، والعمل الالئق والنمو االقتصادي(، ويف اهلدف 

 + .301احتلت الرتتيب   اخلاص بالصناعة واالبتكار والبنية التحتية



 
 أخبار جامعة بين سويف 
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ي وكافترييات العمل باملركز الطيب التخصصرئيس جامعة بين سويف يتابع سري 

 اجلامعة

3 Apr 2019 

 
قام ظهر اليوم األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بين سويف جبولة تفقدية داخل 

احلرم اجلامعي ملتابعة سري العمل، مشلت اجلولة املركز الطيب التخصصي، وكافترييات عددا من 

 .ط األسعاراملنتجات املقدمة للطالب وإنضباالكليات لإلطمئنان على جودة 

وتابع رئيس اجلامعة خالل الزيارة اإلجراءات اليومية اليت يقوم بها املركز يف عالج فريوس سي،  

يف ظل اإلقبال الكبري من أبناء احملافظة على املركز، كما قام مبراجعة كشوف احلضور واإلنصراف 

 .اخلدمة املقدمةاستفسر من املرتددين على مستوى للعاملني وانضباط مواعيد األطباء، و

وشدد األستاذ الدكتور/ منصور حسن على ضرورة إلتزام كافة الكافترييات باألسعار التى أقرتها 

اجلامعة طبًقا للعقود املربمة بني الطرفني، وتوافر شهادات صحية لكل العاملني بكل كافترييا، 

قفازات، حفاظا على احلالة  دة األدوات املستخدمة مع ارتداءوألزمهم أيضا باالعتناء بنظافة وجو

ية للطالب والعاملني وكل من ٌتقدم هلم اخلدمة، كما قام بتخصيص موظف للمتابعة بشكل الصح

 .يومي

ووجه رئيس اجلامعة بضرورة االهتمام بالشكل اجلمالي للمنطقة احمليطة بالكافترييات، 

ة احلسنة مع الطالب باجلامعة، ظيفة، هذا باإلضافة إىل املعاملواستخدام مناضد وكراسي الئقة ون

 .ع مراعاة نظافة الشوارع اخللفية للجامعةم

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 
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 رئيس جامعة بين سويف يشهد احتفالية منتخب جواىل اجلامعة بيوم اليتيم

3 Apr 2019 

 
احتفالية يوم اليتيم شهد ظهر اليوم األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بين سويف 

ان اإلرشادي الثامن واملهرج 27ة ضمن فعاليات املهرجان الكشفي الــواليت نظمها إدارة اجلوال

 .جلوالي وجواالت اجلامعة

وخالل اإلحتفال قام رئيس اجلامعة بتوزيع جمموعة من اهلدايا على عدد من الطالب األيتام 

ثابة ضرورة التفاعل اإلجيابي بيوم اليتيم، ألنه مب باملدارس اإلبتدائية باحملافظة، مؤكدا على

ن جنعل هذا اليوم يومًا للخري ندخل يف البهجة والسرور تذكرة بهذه الفئة الغالية على النفوس، وأ

 .على قلب الطفل اليتيم لنشعرهم بأن اجملتمع يشعر بهم

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 | دولة عربية وإفريقية 46ابريل انطالق املهرجان الدولي للطالب الوافدين مبشاركة  9رئيس جامعة بين سويف:  285
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للطالب الوافدين ابريل انطالق املهرجان الدولي  9رئيس جامعة بين سويف: 

 دولة عربية وإفريقية 46مبشاركة 

3 Apr 2019 

 
انطالق املهرجان الدولي للطالب   أعلن األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بين سويف

دولة عربية وإفريقية يف التاسع من ابريل اجلاري، يتضمن املهرجان عرض  46الوافدين مبشاركة 

ام ولوكور بواسطة امللحقيات الثقافية، يأتي ذلك يف إطار اهتمأفالم وثائقية وعروض فنية وف

اإلفريقية واآلسيوية، وحتقيق التبادل اجلامعة بتنمية العالقات والتعاون مع الشعوب العربية و

 .الثقايف بني الطالب

اجلامعة من جانبه أوضح األستاذ الدكتور/ منصور حسن أن املهرجان يهدف إىل التعريف بدور 

الناعمة والدبلوماسية الشعبية العلمي املتميز، والتبادل الثقايف الذي يعترب أحد أدوات القوى 

 .علناً انتهاء كافة االستعدادات الالزمة إلنطالق املهرجاناملؤثرة يف تكوين صورة واقعية إجيابية، م

ملتقى الشعوب( إلتاحة وأشار رئيس اجلامعة إىل إقامة معرض على هامش املهرجان حتت عنوان )

، باإلضافة إىل قيام الوفود املشاركة جبولة الفرصة للدول املشاركة بعرض أهم مالحمها احلضارية

 .الثالثميدانية يف جممعات اجلامعة 

 
 

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 
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 سويف يشارك يف املنتدى العاملي للتعليم العاليرئيس جامعة بين 

4 Apr 2019 

 

شارك األستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بين سويف اليوم يف فعاليات املنتدى العاملي 

ي قام بافتتاحه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس اجلمهورية، ويعقد للتعليم العالي والذ

أيام، بالعاصمة اإلدارية اجلديدة، كما  3واملستقبل"، وتستمر أعماله ملدة حتت عنوان "بني احلاضر 

للجامعات، وجملس املراكز واملعاهد واهليئات البحثية برئاسة فخامة  حضر اجتماع اجمللس األعلى

حبضور كلٍ من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور الرئيس و

 . وزير الرتبية والتعليم طارق شوقي

شخصية، من بينهم كبار  2000وأوضح رئيس اجلامعة أن املنتدى يشارك يف فعالياته حنو 

 300لعلمي واالبتكار، وأكثر من املسئولني والعلماء واخلرباء واملهتمني بالتعليم اجلامعي والبحث ا

زراء التعليم وخرباء التعليم شخصية أجنبية من كبار العلماء ورؤساء اجلامعات الدولية ونواب و

دولة، باإلضافة إىل ممثلي املنظمات اإلقليمية والدولية املعنية بالتعليم العالي والبحث  55من 

 العلمي.



 
 أخبار جامعة بين سويف 
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ضر ملنتدى يهدف إىل خلق منصة دولية لتناول حاوأشار األستاذ الدكتور منصور حسن إىل أن ا

من خالل مناقشات حوارية تتناول عددا من ومستقبل التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار 

القضايا املطروحة عامليا بطريقة تسمح بتبادل اخلربات والتجارب العاملية يف جماالت تطوير 

 التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 أخبار جامعة بين سويف 
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 مجعية 22امعة بين سويف يرسم الفرحة على وجوه األيتام .... مبشاركة س جرئي

7 Apr 2019 

 
شهد األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بين سويف احتفالية اجلامعة بيوم اليتيم، 

الدكتور/ هشام بشرى نائب واليت نظمها قطاع خدمة اجملتمع وتنمية البيئة حتت إشراف األستاذ 

مجعية، وحبضور السادة النواب وعدد  22طفل من  420امعة لشئون القطاع، ومبشاركة رئيس اجل

مدير التأمني الصحي ببين سويف، د/ أشرف   من عمداء الكليات والدكتور/ الزهراء حممود

 . البفاروق، نائب رئيس جملس إدارة مؤسسة نهضة بين سويف، وسط حضور الفت من الط

اهلدايا على عدد من الطالب األيتام  اجلامعة بتوزيع جمموعة منوخالل اإلحتفال قام رئيس 

جبمعيات الرعاية باحملافظة، مؤكدا على ضرورة التفاعل اإلجيابي بيوم اليتيم، ألنه مبثابة 

البهجة تذكرة بهذه الفئة الغالية على النفوس، وأن جنعل هذا اليوم يومًا للخري ندخل فيه 

 .لنشعرهم بأن اجملتمع يشعر بهم والسرور على قلب الطفل اليتيم

جدير بالذكر أن اجلمعيات املشاركة هي مجعية شباب املستقبل ببهبشني، ومجعية الشابات 

املسلمات، ومدرسة التل للتعليم األساسي، ومؤسسة شباب التحرير للتنمية )الكوم األمحر(، 

للتنمية إهناسيا، وقرية كوم وفاء واألمل، ومجعية الشباب والبيئة ورحلة خري باها، ومجعية ال

)حسن عالم(، مجعية مسجد الرمحن لرعاية األيتام )ناصر(، واجلمعية النسائية  الصعايدة

لتحسني الصحة دار اخلري لأليتام، ومجعية أغصان الزيتون، ومجعية سواعد الشباب اخلريية 

السالم بياض العرب، اية األيتام الشيخ علي، ومجعية فجر اقرية قاي، ومجعية فجر االسالم لرع

شخاص ذوي اإلعاقة، واجلمعية الشرعية )سنور، بياض، التل(، ومدرسة ومجعية التحدي لأل

    .الدوية االبتدائية، ومدرسة الدوية اإلعدادية، وكفر منصور، ومجعية أسرتي



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

بة من القيادات النسائية املشاركة فى ندوة ... هنشارك فى اإلستفتاء على رئيس جامعة بين سويف يستقبل خن 289
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ائية املشاركة فى ندوة ... رئيس جامعة بين سويف يستقبل خنبة من القيادات النس

 اإلستفتاء على الدستور هنشارك فى

7 Apr 2019 

 
استقبل األستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بين سويف الكاتبة الصحفية فريدة  

الشوباشي، والكاتبة الصحفية مسر الدسوقي رئيس حترير جملة حواء، والنائبة مايسه عطوة، 

ي للمرأة، حبضور النائب عضو جلنة املشاركة السياسية باجمللس القوموالدكتورة دينا اجلندي 

يف إطار املشاركة يف الندوة اليت نظمتها وحدة مناهضة العنف ضد املرأة بكلية أشرف عمارة، وذلك 

 .اإلعالم حتت عنوان "هنشارك يف اإلستفتاء على الدستور

اإلجراءات اليت تقوم بها اجلامعة حلث  وأوضح رئيس اجلامعة أن الندوة تأتي يف إطار سلسة من

ية، الفًتا إىل أن اجلامعة سوف تنظم عدًدا من واطنني على املشاركة يف التعديالت الدستورامل

القوافل التوعوية يشارك فيها الطالب وأعضاء هيئة التدريس جتوب عدًدا من القرى واملراكز 

 .أهميته يف بناء مستقبل مصرباحملافظة للتوعية بضرورة املشاركة يف االستفتاء و

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 
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 يلابر
 

وز مشروع حبثي فى جمال حتضري املواد النانومرتية بين سويف: فرئيس جامعة 

 ألف جنية 100بتمويل 

7 Apr 2019 

 
بكلية   أعلن األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بين سويف عن فوز مشروع حبثي

أف جنية، من  100حتضري املواد النانومرتية بتمويل الدراسات العليا للعلوم املتقدمة يف جمال 

 .التعليم العاليصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية التابع لوزراة 

وأوضح رئيس اجلامعة أن عنوان املشروع "نقاط كم كربونية مطعمة بأكاسيد ثنائية الفلز كمواد 

ع خيدم بشكل كبري جمال التربيد جديدة حنو تطبيقات السوائل النانومرتية"، الفًتا أن املشرو

وفرة للكهرباء، وأكد أن ن املشروع يهدف إىل زيادة كفاءة األجهزة وجيعلها موالتكييف السيما وأ

بشكل عام، وتنمية   للتنمية املستدامة 2030اجلامعة تعمل بكامل طاقتها لتحقيق خطة الدولة 

 .اجملتمع السويفي بشكل خاص

درس بالكلية لرئيس للمشروع هو الدكتور/عبد الوهاب عد السالم املجدير بالذكر أن الباحث ا 

 ... والباحثة ابتسام طارق باحث مشارك
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8 Apr 2019 

 

توجهت اإلدارة القانونية جبامعة بي سويف خبالص الشكر والتقدير ملعالي األستاذ الدكتور 

بين سويف الهتمام سيادته بدعم اإلدارة القانونية ماديا ومعنويا  منصور حسن رئيس جامعة

قانونية مبكافحة الفساد، واحلفاظ على املال العام، تأكيدا من سيادته على أهمية دور اإلدارة ال

 دورها احليوي أمام كافة اجلهات القانونية.و

فادة من اخلربات القانونية وأكد رئيس اجلامعة على ضرورة إرساء روح التعاون يف العمل، واالست

بكلية احلقوق، مشريا إىل ضرورة عقد دورات تدريبية يف املوجودة باجلامعة من أساتذة القانون 

كافة املستحدثات من التشريعات واألحكام القضائية  جمال القانون ألعضاء اإلدارة، والوقوف على

 والتعاون مع كافة اإلدارات لنهضة اجلامعة ورفعة شأنها.

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 
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 رئيس جامعة بين سويف يناقش إنشاء مركز لإلختبارات اإللكرتونية بكلية الزراعة

8 Apr 2019 

 
ختبارات ناقش األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بين سويف إنشاء مركز لإل

اإللكرتونية بكلية الزراعة البيئية والتنمية احليوية والتصنيع الغذائي خلدمة كافة الكليات 

واملنعقد ظهر  34األول للجامعة، جاء خالل ترأسه إلجتماع جملس كلية الزراعة رقم باجملمع 

 .لوكالء وأعضاء اجمللساليوم، حبضور عميد الكلية وا

االجتماع بتقديم الشكر إىل األستاذ الدكتور/ منصور حسن على دعمه استهل أعضاء اجمللس 

ختبارات اإللكرتونية داخل اجملمع األول، الكامل واملستمر للكلية وإختيارها لتكون مركزأ لإل

 .أهدوه درع الكليةباإلضافة إىل إنشاء ستة عشر معماًل خلدمة العملية التعليمية بالكلية، كما 

عة خالل اإلجتماع بضروة استكمال الكلية إلجراءات احلصول على اجلودة وأوصى رئيس اجلام

الكلية، كما تطرق إلختيار اللجنة املختصة واإلعتماد، واإلستعانة بأعضاء من اخلارج جمللس 

 .ملراجعة أوراق املتقدمني ملنصب عميد الكلية طبقًا للوائح املختصة

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 
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 كامريات مراقبة تغطي كافة الكلياترئيس جامعة بين سويف: إنشاء شبكة 

8 Apr 2019 

 
شبكة  صرح األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بين سويف أن اجلامعة بصدد إنشاء

وحدة السالمة والصحة كامريات مراقبة تغطي كافة الكليات، جاء ذلك خالل رئاسته جمللس إدارة 

 الوحدةاملهنية، حبضور نواب رئيس اجلامعة، ومدير 

كما ناقش اإلجتماع ضروة التعاقد مع إحدى الشركات العاملة يف جمال الصحة والسالمة املهنية 

ت املؤمترات للمواصفات العاملية، وسرعة اإلنتهاء من تشكيل جملس للتأكيد من مطابقة كافة قاعا

شرق النيل، وإنشاء مع األول للجامعة بإدارة للوحدة ، ومناقشة إنشاء إدارة عامة للمخازن باجمل

خمزن خاص مبسرح اجلامعة، وشدد رئيس اجلامعة خالل اإلجتماع على ضرورة إجراء عمليات 

ييفات، وتنظيم دورات تدريبية على أسس السالمة والصحة صيانة بشكل مستمر لكافة التك

 .املهنية واإلسعافات األولوية واإلطفاء للعاملني بقاعات املؤمترات

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 
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 سويف: وجبات سريعة بأسعار رمزية للطالبرئيس جامعة بين 

8 Apr 2019 

 
لطالب أعلن األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بين سويف عن توفري وجبات سريعة 

عاون مع كلية السياحة اجلامعة مبنافذ بيع مركز االنتاج واخلدمات الطالبية بأسعار رمزية بالت

جمللس إدارة املركز صباح اليوم، حبضور نواب رئيس اجلامعة، والفنادق، جاء ذلك خالل رئاسته 

 .وأعضاء جملس اإلدارة

ببين سويف   سالمية والعربيةكما ناقش اإلجتماع توريد وجبات سريعة لكلية الدراسات اإل

اإلجراءات اخلاصة بإنشاء املخبز النصف آلي لسد احتياجات   الوة علىوالتابعة جلامعة األزهر، ع

ى واملدن اجلامعية، وكيفية االستفادة من إمكانيات املركز، باإلضافة إىل مناقشة الرتتيبات املستشف

  .اخلاصة بشأن تأجري مطعم مركز املؤمترات

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 
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 ميداليات يف مسابقة تدويل التعليم العالي 8عة بين سويف: حصدنا جام رئيس

8 Apr 2019 

 

جامعة بين سويف عن حصول اجلامعة على مثاني أعلن األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس 

-17ميداليات يف مسابقة تدويل التعليم العالي، والتى أقيمت جبامعة املنصورة يف الفرتة ما بني 

 اضي.مارس امل 20

وأوضح رئيس اجلامعة أنه يف مسابقة االبتكار الطبية حصل الطالب عمرو حممد الشريف، 

مود رفاعي حصلوا على املركز الثاني وثالثة ميداليات، والطالبتان فاطمة أشرف ونرمني حم

بينما حصل الطالب حممد حسن علي والطالب حسام الدين أمحد حممد على املركز األول 

ما حصل الطالب عمرو الشريف وأمحد عبدالرمحن وساهر األمري على املركز وميداليتان، في

 سية واألحباث.الثالث وثالثة ميداليات يف مسابقة االبتكارات اهلند

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 
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 رئيس جامعة بين سويف يكرم ممثلي سفارات الدول العربية واإلفريقية

9 Apr 2019 

 

وامللحقني عددا من ممثلي السفارات  كرم األستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بين سويف

الثقافيني لدول عربية وأفريقية، ومنحهم درع اجلامعة، خالل مشاركتهم يف فعاليات املهرجان 

 الدولي الثاني للطالب الوافدين، وهم:

سعادة الوزير املفوض األستاذ الدكتور/ عصام الربام، مدير الرقابة اإلدارية جبامعة الدول 

 .العربية

 ن سفارة تنزانياعلي حممد مويين م املفوض/الوزير 

 األستاذ الدكتور/ أمحد اجلنابي األمني العام لالحتاد العربي للتنمية التكامل االقتصادي

 الدكتور حممد خالد األزعر املستشار الثقايف لدولة فلسطني

 املستشار زهري سعد عباس قنصل مجهورية العراق

وتسلم بالنيابة عنها األستاذ تشار الثقايف لدولة عمان دكتورة منى بنت موسى الزدجالية املس

 سامل املهدي رئيس نادي الطلبة العمانيني

 األستاذ الدكتور حسام حممد عز الدين حسن الرئيس التنفيذي لألكادميية األمريكية

 الدكتور حممود عبداهلل امللحق الثقايف لدولة الصومال

  لثقايف لسفارة فلسطنياألستاذ الدكتور/ سليم التلولي امللحق ا

األستاذ الدكتور/ كاميليا صبحي رئيس طاع العالقات الثقافية والبعثات وتسلك عنها ممثلى 

  قطاع العالقات الثقافية والبعثات

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 
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 رئيس جامعة بين سويف يدين احلادث اإلرهابي بالشيخ زويد

9 Apr 2019 

 
الغادر الذي وقع اليوم ث اإلرهابي أدان الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بين سويف، احلاد

الثالثاء، والذي حدث بسوق الشيخ زويد بشمال سيناء، وأسفر التفجري عن بعض أفراد األمن 

وعددا من املدنيني ما بني قتيل وجريح. سائال املوىل عز وجل لشهدائنا األبطال واسع الرمحة 

 .جلالشفاء العاواملغفرة وألسرهم الصرب والسلوان، وراجيا جلميع املصابني 

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 
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رئيس جامعة بين سويف: بدء فعاليات املهرجان الدولي الثاني للطالب الوافدين .. 

 ويفتتح عدًدا من املعارض للدول املشاركة

9 Apr 2019 

 
افتتح ظهر اليوم األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بين سويف فعاليات املهرجان 

من الدول العربية واإلفريقية، ويتضمن املهرجان شاركة عدد الدولي الثاني للطالب الوافدين، مب

عرض أفالم وثائقية وعروض فنية وفولوكور بواسطة امللحقيات الثقافية، كما افتتح عدًدا من 

 .املعارض التعريفية للدول املشاركة وكليات اجلامعة

فلسطني والعراق، لدول  كان رئيس اجلامعة بصحبة عدًدا من ممثلي السفارات وامللحقات الثقافية

الصومال، وسلطنة عمان، والسودان، وتنزانيا، والكويت، وسوريا، واألستاذ الدكتور/ عصام الربام 

مفوض جامعة الدول العربية، واألستاذ الدكتور/ أمحد اجلنابي األمني العام لإلحتاد العربي 

التعليم العالي، والسادة  وزارة للتنمية، واملستشار/ زهري سعد عباس بامللحقية العراقية، وومثلي

 .نواب رئيس اجلامعة وسط حضور الفت من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطالب

وأكد األستاذ الدكتور/ منصور حسن أن اهلدف من املهرجان هو تعريف مجيع الدول العربية 

اجلامعة لتوفري ى حرص واألفريقية واألجنبية بكليات اجلامعة وبراجمها املختلفة، مؤكدُا عل



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

ليات املهرجان الدولي الثاني للطالب الوافدين .. ويفتتح عدًدا من املعارض للدول رئيس جامعة بين سويف: بدء فعا 299

 يلابرأخبار شهر  | املشاركة
 

للطالب الوافدين يف املنظومة التعليمية، وذلك وفقًا ملعايري   أعلى املستويات يف اخلدمات والربامج

اجلودة العاملية من خالل توفري املعلومات اخلاصة بكل برنامج وتيسري ومتابعة اجراءات القيد 

 .والتسجيل والتخرج

وا فى كافة فعاليات املهرجان، ومشلت فقرات املهرجان ركشاجدير بالذكر أن الطالب الوافدين  

أفالم تسجيلية عن جامعة بين سويف، وسلطنة عمان، وفيلم عن يوم الكفيف، ورقص الدبكة 

السورية، ورسم فين عراقي، وشعر جزائري وسوداني، عالوة على مشاركة كورال اجلامعة بعدد 

 .اجلامعة للضيوف وإهدائهم درع اجلامعةس ئيمن األغاني الوطنية، واختتم احلفل بتكريم ر

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 
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رئيس جامعة بين سويف يناقش إجراءات بدء العمل يف املرحلة الثانية من مشروع 

 استكمال دار الضيافة

9 Apr 2019 

 
ناقش األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بين سويف إجراءات بدء العمل يف املرحلة 

مع األول بشرق النيل، جاء ذلك خالل ترأسة جمللس الضيافة باجملاستكمال دار الثانية من مشروع 

واملنعقد صباح اليوم، حبضور السادة نواب رئيس اجلامعة، وأعضاء  79إدارة جلنة املنشآت رقم 

 .اللجنة

وشدد رئيس اجلامعة خالل االجتماع على ضروة استغالل األصول اململوكة للجامعة وإدارتها 

لويات للمشروعات املدرجة، واالهتمام بالتشجري والالند ة ترتيب األوجح، مع مراعابشكل نا

سكيب بكافة املواقع اجلديدة، كما استعرض االجتماع ما مت اجنازه من مشروعات قائمة ومنها 

املطبعة، ووحدة السيارات، ومركز اإلنتاج، ورصف بعض املواقع، وإنشاء عدًدا من الربجوالت 

 .اجلامعية ثالثة واملدنباجملمعات ال

 



 
 أخبار جامعة بين سويف 
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 رئيس جامعة بين سويف يستقبل املدير اجلديد جلهاز تنمية املشروعات

9 Apr 2019 

 
استقبل األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بين سويف"مبكتبه صباح اليوم " احملاسب 

ين والصغرية ومتناهية الصغر ببمنتصر رشدي، املدير اجلديد جلهاز تنمية املشروعات املتوسطة 

افظة، وحبضور حسن زيطة نائب مدير جهاز تنمية املشروعات، سويف، يف مستهل عمله باحمل

  .واألستاذ علي حممد متولي رئيس وحدة اخلدمات الغري مالية

على   بلقاء مدير اجلهاز، مع بداية توليه إدارة اجلهاز، مؤكدا  وعرب رئيس اجلامعة عن سعادتة

تنظيم اجلامعة لعدد من الدورات حزمة من التسهيالت من خالل م اجلامعة الكامل يف تقديم دع

التدريبية للعاملني باجلهاز من الناحية األكادميية، السيما وأن اجلامعة متتلك عدد من الكوادر 

األكادميية والعلمية مبعهد املشروعات الصغرية واملتوسطة التابع للجامعة، مؤكدا على 

ة الدولة للنهوض باملشروعات از يف املساهمة يف حتقيق خطالدور الذي يقوم به اجله  ةأهمي

  .املتوسطة والصغرية، واملساعدة يف توفري فرص عمل الشباب



 
 أخبار جامعة بين سويف 
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طالب وطالبة على اإلصابات الرياضية  120رئيس جامعة بين سويف: تدريب 

 والتأهيل البدني

10 Apr 2019 

 
شهادات دورة "اإلصابات الرياضية سويف  سلم األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بين

بالتعاون مع اجلمعية   والتأهيل البدني والتدليك الرياضي"، واليت نظمتها كلية الرتبية الرياضية

طالب وطالبة بكلية الرتبية الرياضية  120املصرية لإلصابات الرياضية والتأهيل البدني، لعدد 

 .بالكلية

 تأهيل الطالب لإللتحاق بسوق العمل من خالل تقديم هدف إىلوأوضح رئيس اجلامعة أن الدورة ت

معرفة متقدمة ومهارات مهنية وخربات تطبيقية متجددة يف جماالت الوقاية من اإلصابات 

الرياضية، والطرق احلديثة للتأهيل البدني احلركي والرياضي مبختلف أفرعه، لتعزيز جهود 

إلعداد املهين املتطور واملستمر على أساس اضي بااجملتمع لتوفري أخصائي تأهيل بدني حركي ري

 .علمي
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رئيس جامعة بين سويف يعلن فوز طالبات اجلامعة باملركز الثاني يف مسابقة املاهر 

 بالقرآن الكريم

10 Apr 2019 

 
أعلن األستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بين سويف فوز طالبات اجلامعة باملركز الثاني 

م، بني جامعة 2019فرباير  19وحتى  17واملنعقدة يف الفرتة من   املاهر بالقرآن الكريم يف مسابقة

 .بين سويف والفيوم وكلية الدراسات اإلسالمية والعربية ببين سويف التابعة جلامعة األزهر

وأوضح رئيس اجلامعة أن الطالبات الفائزات من كليات اهلندسة والصيدلة والعالج الطبيعي 

لبشري، مشجعا إياهن على مواصلة احلفاظ على هذا التميز، ووعدهن مبكافآة متميزة اوالطب 

تقديرا ملا حققوه من مركز مشرف بني اجلامعات األخرى، والطالبات هن: داليا حممد حامد، 

مروة حسام، أماني رجب مجعة، بسمة أمحد ناصر، هاجر حممود عبداملنعم، يسرا معوض 

أمحد، آية شعبان سعد، رانيا مجال حممد، شيماء رجب حممود، سارة  معبدالتواب، فاطمة إبراهي

    .جمدي حلمي، والء مجال عبداملوجود

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 يلابرأخبار شهر  | 2030رئيس جامعة بين سويف يفتتح ملتقى دور ريادة األعمال واملشروعات فى حتقيق خطة مصر  304
 

رئيس جامعة بين سويف يفتتح ملتقى دور ريادة األعمال واملشروعات فى حتقيق 

 2030خطة مصر 

14 Apr 2019 

 
 

األعمال ى دور ريادة افتتح األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بين سويف ملتق

، والذى نظمه 2030واملشروعات الصغرية واملتوسطة يف حتقيق خطة التنمية املستدامة يف مصر 

معهد املشروعات الصغرية واملتوسطة حتت إشراف األستاذ الدكتور/ أسامة سعيد عبدالصادق 

 س، نائب رئيسعميد املعهد، حبضور املستشار هاني عبداجلابر حمافظ بين سويف، ود/ رأفت عبا

اجلهاز التنفيذي لتنمية املشروعات، د/ داليا إبراهيم، رئيس جملس إدارة شركات نهضة مصر، 

د/ أريج حجازي، نائب مدير املراكز اجلامعية للتطوير املهين باجلامعة األمريكية، أ.د/ إسالم 

ة ير جهاز تنميشاهني، أستاذ االقتصاد واملالية العامة جبامعة القاهرة، أ/ منتصر رشدي، مد

  املشروعات بين سويف، وخنبة من رواد األعمال املشروعات الصغرية



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 يلابرأخبار شهر  | 2030ال واملشروعات فى حتقيق خطة مصر رئيس جامعة بين سويف يفتتح ملتقى دور ريادة األعم 305
 

وأوضح رئيس اجلامعة أن املؤمتر يهدف إىل مناقشة الدراسات واألحباث وأوراق العمل يف جمال 

ريادة األعمال بني كافة اجلهات املعنية باحملافظة، عالوة على توفري الدعم الفين واملالي لقطاع 

غرية واملتوسطة، ونشر ثقافة العمل احلر، واالستفادة من اخلربات األكادميية، معلنًا ملشروعات الصا

عن تدريب عشرين طالب وطالبة على ريادة األعمال مبعهد املشروعات بالتعاون مع جهاز تنمية 

 .املشروعات باحملافظة

رية، والذي ضم شروعات الصغكما قام األستاذ الدكتور/ منصور حسن بإفتتاح معرض منتجات امل

منتجات ألصحاب بعض املشروعات الصغرية، والذي أقيم على هامش امللتقى، وبالتعاون مع جهاز 

تنمية املشروعات املتوسطة والصغرية، عن دور ريادة األعمال واملشروعات املتوسطة والصغرية يف 

ت اليدوية ت من املشغوال، ومشل املعرض منتجا2030حتقيق خطة التنمية املستدامة يف مصر 

واملالبس والصناعات احلرفية والغذائية وغريها، واليت تتميز باجلودة وبأسعارها اليت تقل عن 

 .املنتجات املعروضة باألسواق

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 يلابرأخبار شهر  | رئيس جامعة بين سويف يوقع مذكرة تفاهم مع جهاز تنمية املشروعات يف جمال التدريب 306
 

رئيس جامعة بين سويف يوقع مذكرة تفاهم مع جهاز تنمية املشروعات يف جمال 

 التدريب

14 Apr 2019 

 
رئيس جامعة بين سويف مذكرة تفاهم مع جهاز تنمية ر حسن وقع األستاذ الدكتور/ منصو

املشروعات املتوسطة والصغرية ومتناهية الصغر يف جمال تدريب وتأهيل الشباب بهدف احلصول 

 .على فرص عمل من خالل إقامة مشروعات صغرية

دة ال رياوأوضح رئيس اجلامعة أن التعاون يهدف إىل التنسيق الكامل بني اجلهات املعنية يف جم

األعمال من أجل تهيئة املناخ الالزم للمشروعات الصغرية، وحتفيز الشباب للدخول إىل سوق العمل، 

ونشر ثقافة ريادة األعمال والبحث واالبداع واالبتكار بني أوساط الشباب وتأهيل خرجيي اجلامعة 

ن خالل حزمة شباب معلى إقامة املشروعات وإدارتها بنجاح، عالوة على تنمية قدرات ومهارات ال

 .من الربامج التدريبية

وأضاف األستاذ الدكتور/ منصور حسن أن التعاون يشمل تأهيل كوادر من أعضاء هيئة التدريس 

باجلامعة ليصبحوا مدربني، وتقديم اخلدمات املالية وغري املالية للراغبني يف إقامة املشروعات 

ملتقيات ريادة األعمال والتوظيف واملعارض املقامة، بناء على اإلمكانيات املتاحة، واملشاركة يف 

عالوة على تنظيم عدد من الندوات التوعوية والزيارات امليدانية، واختيار رواد األعمال من 

الطالب أصحاب األفكار اإلبداعية لتحويلها إىل مشروعات ناجحة من خالل املسابقات اليت ينظمها 

 . الطرفان

 



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 يلابرأخبار شهر  | رئيس جامعة بين سويف: انطالق عشرة مبادرات خالل فعاليات األسبوع البيئي السابع 307
 

مبادرات خالل فعاليات األسبوع البيئي الق عشرة سويف: انطرئيس جامعة بين 

 السابع

14 Apr 2019 

 
افتتح األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بين سويف فعاليات األسبوع البيئي السابع 

الذي نظمه قطاع خدمة اجملتمع وتنمية البيئة حتت إشراف األستاذ الدكتور/ هشام بشرى نائب 

إبريل اجلاري مبشاركة عشرة كليات،  18-13فرتة ما بني اع، يف الشئون القطرئيس اجلامعة ل

 حبضور املستشار /هاني عبداجلابر حمافظ بين سويف

وأوضح رئيس اجلامعة أن األسبوع البيئي هذا العام يشهد انطالق عشرة مبادرات لكافة الكليات 

"بيئتنا بداية اخلاصة، وحتياجات املشاركة ومنها مباردة "خطوة تبين" لكلية علوم ذوي اإل

مسريتنا" لكلية الصيدلة، و"وقاية" لكلية التمريض، و"علم جارك" لكلية السياسية واالقتصاد، 

و"بفرشتنا جنمل كليتنا" لكلية الصيدلة، و"حافظ على املياة .. وفر الطاقة" لكلية اخلدمة 

تصنيع الغذائي، يوية واللتنمية احلاالجتماعية، و"بإيدينا نزرعها" لكلية الزراعة البيئية وا

و"حياة كرمية" لكلية العالج الطبيعي، و"اعرف كليتنا" لكلية طب األسنان، و"مّجل كليتك" لكلية 

 .لرتبية للطفولة املبكرة



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 يلابرأخبار شهر  | رئيس جامعة بين سويف: انطالق عشرة مبادرات خالل فعاليات األسبوع البيئي السابع 308
 

فيما قام األستاذ الدكتور/ منصور حسن بإفتتاح معارض كليات الفنون التطبيقية، والتعليم 

سيجية، وتصميمات صناعية متطورة، وطباعة نتجات الندد من املالصناعي والذي احتوى على ع

منسوجات، ومعرض كلية السياحة والفنادق الذي تضمن عرض مأكوالت متنوعة ومشغوالت 

يدوية، ومعرض كلية اخلدمة االجتماعية التنموية والذي اهتم بتوزيع عدد من املطبوعات 

 .ى طالب اجلامعةتمعي علالوعي اجمل التوعوية حول الزيادة السكانية، وترشيد املياة،

كما افتتح رئيس اجلامعة ثالثة معارض لكلية الزراعة واليت اهتمت بعرض مشكالت حمصول  

القمح وإجياد عدد من الطرق احلديثة ملعاجلتها، وكيفية اإلستفادة من املخالفات النباتية 

يات طب الفم معارض توعوية لكلواستخدامها كعلف للحيوان، ومعرض الزهور، عالوة على 

سنان والتمريض واليت أطلقت مبادرة عالج ضغط الدم املرتفع، ونزيف األنف، بينما قامت واأل

 .كلية الرتبية للطفولة املبكرة بعرض الوسائل احلديثة لتعليم األطفال

لى هامش جدير بالذكر قام األستاذ الدكتور/ منصور حسن بإفتتاح املكتب اخلدمات احلكومية ع

مل على تسهيل استخراج عدد من األوراق احلكومية من خالل املكتب األسبوع واليت تعفعاليات 

ومنها شهادة امليالد، وبطاقة الرقم القومي، وبيان النجاح، وجواز السفر، وتوثيق اخلارجية، 

من واستخراج سجل جتاري، وبطاقة ضريبية، وإنهاء إجراءات التأمينات واملعاشات، وتوثيق 

 .رجيةالسفارات اخلا

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 
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 يلابرأخبار شهر  | اجملالت إلكرتونيأ
 

رئيس جامعة بين سويف: حصول البوابة اإللكرتونية على املركز األول على مستوى 

 اجلامعات ....ويوصي بنشر كافة اجملالت إلكرتونيأ

14 Apr 2019 

 
أعلن األستاذ الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بين سويف، عن حصول البوابة اإللكرتونية  

وفقًا لتصنيف اجمللس  %103ة بنسبة توى اجلامعات املصرياملركز األول على مسللجامعة، على 

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

ابريل اجلاري، حبضور نواب رئيس  14( بتاريخ 62إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي رقم )

 .وعات باجلامعةروعات، ومديري املشردير وحدة إدارة املشاجلامعة، وم

وأوضح رئيس اجلامعة أن تقييم البوابات اإللكرتونية للجامعات املصرية، يتم طبقا لتسعة معايري 

والفرنسية واألسبانية، والنشرات واألقسام العلمية   واليت تتمثل يف األخبار العربية واإلجنليزية

 .تت الدراسية، واخلدماة التدريس، واملقررابالكليات، وأعضاء هيئ

كما ناقش االجتماع إمكانية تصميم بوابات إلكرتونية لتلقي أحباث كافة اجملالت العلمية لكليات 

التجارة واآلداب واحلقوق والرتبية باجلامعة ونشرها يف الشكل اإللكرتوني، ومناقشة تصميم 

على  ليات املعنية، عالوةديدة على مواقع الكوتنفيذ مواقع إلكرتونية للشعب والربامج اجل

مناقشة أرشفة كافة براءات االخرتاع ورفعها على اخلادم اخلاص مبوقع اجلامعة وتدريب 

 .املختصني بالتشغيل



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 يلابرأخبار شهر  | مليون جنية لتمويل مشروع حبثي فى جمال الطاقة النظيفة 1.3رئيس جامعة بين سويف :  310
 

مليون جنية لتمويل مشروع حبثي فى جمال الطاقة  1.3رئيس جامعة بين سويف : 

 النظيفة

14 Apr 2019 

 
ثي يف جمال عة بين سويف عن فوز مشروع حبالدكتور/ منصور حسن رئيس جامأعلن األستاذ 

مليون جنية من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، التابع  1.366الطاقة النظيفة بتمويل 

  .لوزراة التعليم العالي والبحث العلمي

يفة واالقتصادية وأوضح رئيس اجلامعة أن املشروع بعنوان "تصميم أجهزة ختزين الطاقة النظ

تريية املختلطة " ويهدف املشروع إىل معاجلة قضية وير باستخدام املواد النانوموقابلة للتط

رئيسية لتخزين الطاقة وإدارتها وتكاملها يف األجهزة الطبية، من أجل احلصول على طاقه نظيقه 

قة للمكثفات الفائقة تطوير سالمة وكفائة ختزين الطا  آمنه وعالية الكفائة، ال سيما فيما خيص

 .النفجار خاصة يف األجهزة الطبية أو اهلواتف النقالةالبطارية السامة والقابلة ل بدال من

مضيفا من جانبه أن املشروع يهدف أيضا إىل تصميم مكثفات طاقة آمنة وعالية اجلودة باستخدام 

املكثفات غري املتماثلة الرتكيب، مواد نانوية فعالة ورخيصة بناء على اجليل الثاني من نظم 

ة وآمنة ذو كفائة وثبات فضال عن قابليتها تصنيع كامل ملكثفات فائقه السع  ة علىعالو

للتطوير، كما تشكل اسرتاتيجية جديدة وتصميم متميز للمكثفات الفائقة غري املتماثلة حبيث 

 . تعمل يف وسط آمن متاما

ل املدرس بكلية وع الدكتور/ أمحد مجال الدين أنور خليجدير بالذكر أن الباحث الرئيس للمشر

 .املتقدمة الدرسات العليا للعلوم



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 يلابرأخبار شهر  | د العامليرئيس جامعة بين سويف: "نتوحد من أجلهم" شعار احتفال اجلامعة بيوم التوح 311
 

رئيس جامعة بين سويف: "نتوحد من أجلهم" شعار احتفال اجلامعة بيوم التوحد 

 العاملي

15 Apr 2019 

 
الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بين سويف فعاليات اإلحتفالية اليت نظمها شهد األستاذ  

جات اخلاصة بالتعاون مع كلية الطب البشري بيوم التوحد قسم التوحد بكلية علوم ذوي اإلحتيا

البيئي السابع للجامعة، حبضور األستاذ  العاملي حتت شعار "نتوحد من أجلهم"، فى إطار اإلسبوع

بشري نائب رئيس اجلامعة لشئون قطاع خدمة اجملتمع، واألستاذ الدكتور/ حممد الدكتور/ هشام 

حتياجات، وسط حضور الفت من أعضاء هيئة التدريس محاد هندي عميد كلية علوم ذوي اإل

 .والطالب



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 يلابرأخبار شهر  | رئيس جامعة بين سويف: "نتوحد من أجلهم" شعار احتفال اجلامعة بيوم التوحد العاملي 312
 

وأوضح رئيس اجلامعة أن فعاليات االحتفال مشلت حماضرة لألستاذ الدكتور/ أمحد عبد العزيز 

بشري عن كيفية التعامل معهم، وذلك لتمكني األسر على التعامل مع األبناء بكلية الطب ال

رشادات الالزمة لألمهات بشكل خاص لرصد األعراض املبكرة املصابني بهذا االضطراب وتوفري اإل

فية تشخيصه، عالوة على عرض عدًدا للتوحد، وأهم الصفات اليت متيز التوحد، وأسبابه وكي

ارب جناح لبعض املصابني بهذا االضطراب، إضافة إىل فقرات فنية من الفيديوهات تشرح جت

 .وغنائية بلغة اإلشارة

إلحتفال املوسيقار هاني مهنى واملوسيقار حممد مصطفى، د شارك يف فقرات اجدير بالذكر أنه ق

 .وفريق كورال اجلامعة

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 يلابرأخبار شهر  | جنية حد أدنى للعاملني مبناسبة شهر رمضان املبارك 500سويف: مكافأة  رئيس جامعة بنى 313
 

مبناسبة شهر رمضان جنية حد أدنى للعاملني  500رئيس جامعة بنى سويف: مكافأة 

 املبارك

15 Apr 2019 

 
جلميع أصدر األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بين سويف قرارًا بصرف مكافأة 

جنيها  600ليات اجلامعة العاملني الثابتني واملتعاقدين وأفراد األمن اإلداري ومجيع وحدات وك

الثانية فأقل واملؤقتني، وذلك مبناسبة شهر جنيهًا للدرجة  500للدرجة األوىل وما يعلوها، و

   .رمضان املبارك

ا على العاملني باجلامعة وإعانة أن قرار صرف املكافأة مت اختاذه تيسري  رئيس اجلامعة  وأوضح

هلم على بذل   خال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم، وحتفيزًاهلم على أعباء املعيشة، إلد

ن سري العملية التعليمية مبا يعود بالنفع على سري العمل باجلامعة مزيد من اجلهد خلدمة وحس

  . واالرتقاء به
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وم الثقايف املصري األندونيسي: نسعى رئيس جامعة بين سويف خالل فعاليات الي

 تعاون أكادميي علمي صناعي بني البلدينل

16 Apr 2019 

 

السفري حلمي فوزي سفري دول أندونسيا استقبل األستاذ الدكتور/ منصور حسن عصر اليوم 

والوفد املرافق له، واملستشار هاني عبداجلابر حمافظ بين سويف، واألستاذ حممد ممدوح رئيس 

الشباب املصري، وذلك يف إطار اإلحتفال باليوم الثقايف املصري األندونيسي يف رحاب جامعة جملس 

يذية باحملافظة وأعضاء هيئة التدريس والتنفبين سويف، حبضور عدد من الشخصيات القيادية 

 والطالب .

عمق العالقات اليت تربط بني شعب دوليت مصر  وخالل كلمته أكد رئيس اجلامعة على 

نيسيا واليت تضرب جبذورها يف التاريخ، حيث كانت مصر وال زالت ساحة لتالقي الثقافات وإندو

قامة تعاون أكادميي علمي صناعي بني وتبادل الفنون واإلبداع، مؤكدا على حرص اجلامعة على إ

البلدين، السيما وأن اجلامعة تعد هي األكرب من نوعها على مستوى اجلامعات املصرية من حيث 

كليات، ومتتلك جمموعة من الكليات واملعاهدة الفريدة من نوعها على مستوى الشرق عدد ال
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ملاضي، واملركز األول مبشاركة أربعة لعام افى تصنيف التاميز ا  األوسط، وانفردت باملركز األول 

 جامعات أخرى العام اجلاري.

يمجال النباتات وأعرب األستاذ الدكتور/ منصور حسن عن أمله يف إقامة جمموعة مصانع ف

رتك بني اجلامعة واحملافظة والسفارة الطبية والعطرية على أرض بين سويف يف إطار تعاون مش

بها معهد متخصص يف هذا اجملال واحملافظة ذات ميزة تنافسية األندونيسية، السيما وأن اجلامعة 

 يف ذات اجملال.

 األندونيسي كما شهد االحتفال قام رئيس اجلامعة بإهداء درع اجلامعة للسفري جدير بالذكر 

املصرية واألندونيسية اليت تهدف إىل التعريف بثقافات الشعبني جمموعة من العروض الفنية 

يب وتوطيد العالقات املتبادلة، كما مت افتتاح معرض يتضمن األعمال املصرية باإلضافة إىل التقر

  واالندونيسية أيضا. 
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اء لكلية ء مكتب الدعم الفين ومتابعة األدرئيس جامعة بين سويف يستقبل أعضا

 االعالم

16 Apr 2019 

 

الدكتور الصاوي استقبل األستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف األستاذ 

الصاوي، واألستاذ الدكتور حلمي حمسب، واألستاذ الدكتور عبدالصبور فاضل أعضاء مكتب 

ية اإلعالم، حبضور األستاذ الدكتور حممد زين عميد الدعم الفين والتقييم ومتابعة األداء لكل

 . الكلية، والسادة الوكالء ولفيف من أعضاء هيئة التدريس

اجلامعة أن اللجنة سوف تقوم مبراجعة كافة قاعات الدراسة واألستديوهات، وعقد وأوضح رئيس 

اصة بشعبة مقابالت شخصية مع الطالب وأعضاء هيئة التدريس، ومراجعة كافة املستندات اخل

 . تقييمها يف ضوء معايري اجلودة وخطة العمل بالكلية  اللغة اإلجنليزية، من أجل

عن سعادتها بزيارة الكلية بشكل عام وشعبة اللغة اإلجنليزية على  كما أعربت جلنة الدعم الفين

ز، وجه اخلصوص، وصرح األستاذ الدكتور الصاوي الصاوي رئيس اللجنة، أن الربنامج جيد ومتمي

وأن مصر يف حاجة ملثل تلك الربامج اجلديدة، وأعرب عن استعداده إلعطاء دورات تدريبية 

عبة يف وضع معايري الربنامج والتوصيفات، وفقا ملعايري اهليئة للجهاز األكادميي واإلداري للش

القومية لضمان اجلودة واالعتماد، مشريا إىل بعض النصائح واالرشادات حول الربنامج واليت 

تساعد يف تطوير األداء وحتسني السلبيات وتعزيز اإلجيابيات وفقا للمعايري القومية للجودة 

 واالعتماد.
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 يف يكرم رموز احملافظةرئيس جامعة بين سو

16 Apr 2019 

 
يف يومًا للوفاء نظمت جامعة بين سويف برئاسة األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس اجلامعة 

وز احملافظة وأعالمها حبضور أسرهم وأقاربهم، وذلك يف إطار فعاليات احتفالية كربى لتكريم رم

مع وتنمية البيئة حتت إشراف األستاذ مة اجملتاألسبوع البيئي السابع، واليت نظمها قطاع خد

 .الدكتور/ هشام بشرى نائب رئيس اجلامعة لشئون القطاع

الفشين، واألستاذ سيد حسن حبراوي كان على رأس املكرمني املستشار زين الفشين ابن الشيخ طه 

كريلس لراحل علي حسن حبراوي، والقس أثناسيوس فوزي عن البابا شقيق األستاذ الدكتور ا

اخلامس، والدكتورة آمال طه عن الراحل األستاذ الدكتور إهاب إمساعيل، أستاذ أمحد محيدة عن 

   .الراحل كابنت حممد لطيف
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ل للمكفوفني ئي بطولة كأس مصر لرفع األثقارئيس جامعة بين سويف يشهد نها

 بالصالة املغطاة

16 Apr 2019 

 
رئيس جامعة بين سويف نهائي بطولة رفع األثقال املصرية شهد األستاذ الدكتور/ منصور حسن 

للمكفوفني بالصالة املغطاة، واليت نظمتها كلية الرتبية الرياضية بالتعاون مع الحتاد الرياضي 

العب والعبة، وذلك حبضور األستاذ الدكتور أمحد حممد عويين  34ني، مبشاركة املصري للمكفوف

مكفوفني، والكابنت أمحد أبو الوفا عضو جملس إدارة االحتاد رئيس االحتاد الرياضي املصري لل

والقائم بأعمال املدير املدير التنفيذي لالحتاد، وكابنت خبيت عزيز جاد عضو جملس إدارة 

ذ الدكتور خالد عبادة أستاذ تدريب رفع األثقال بكلية الرتبية الرياضية جامعة االحتاد، واألستا

أمني   ب مصر لرفع األثقال للمكفوفني، واألستاذ الدكتور خمتاربورسعيد واملدير الفين ملنتخ

  .عميد كلية الرتبية الرياضية

العب والعبة، وتهدف إىل اختيار أفضل  34وأوضح رئيس اجلامعة أن البطولة شارك فيها  

ثقال، مشريًا إىل حصول نادي املؤسسة العناصر الشابة لإلنضمام ملنتخب مصر يف لعبة رفع األ

عسكرية على املركز األول، بينما حصل نادي احلرية الرياضي على املركز الثاني، فيما حصل ال

 .سويف الرياضي على املركز الثالث نادي بين
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كيلو، ودعاء عماد يف وزن  48جدير بالذكر أن الفائزين هم الالعبة مريم حممد نبيل جنم بوزن 

كيلو، ونوران أمحد وحورية عيد  60يف وزن  كيلو، والء عربي وفاطمة عبد الفتاح الدرديري 56

كيلو وحصلت  90ال عبدالناصر يف وزن كيلو، ورشا مج 76كيلو، ومنى راشد يف وزن  5.67يف وزن 

 .على لقب أفضل العبة يف البطولة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

أخبار  | رئيس جامعة بين سويف يشهد ندوة "التحديات املائية اليت تواجه مصر" ضمن فعاليات األسبوع البيئي السابع 320

 يلابرشهر 
 

رئيس جامعة بين سويف يشهد ندوة "التحديات املائية اليت تواجه مصر" ضمن 

 السابعفعاليات األسبوع البيئي 

16 Apr 2019 

 
ائية شهد األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بين سويف فعاليات ندوة التحديات امل

اليت تواجه مصر "ضمن فعاليات األسبوع البيئي السابع، والتى نظمها قطاع خدمة اجملتمع 

ن القطاع، وتنمية البيئة حتت إشراف األستاذ الدكتور/ هشام بشرى نائب رئيس اجلامعة لشئو

حبضور األستاذ الدكتور/ عباس الزعفراني مدير معهد التخطيط العمراني جبامعة القاهرة، 

ة كليات علوم األرض، وعلوم الفضاء، واهلندسة، والزراعة، والطب البيطري، وقسم مبشارك

  اجلغرافيا بكلية اآلداب

 املشروعات القومية وأوضح رئيس اجلامعة أن الندوة سوف تتناول دور البحث العلمي يف

ياة ضمن ومشروعات تطوير الري واستخدام الطرق احلديثة يف الري وكافة جماالت استخدامات امل

، عالوة على استعراض أبرز التحديات 2050إطار اسرتاتيجية تنمية املوارد املائية يف مصر 

كانية ويف ضوء بناء واملشكالت اليت تواجه مصر ومنها مشكلة نقص املياة مع تزايد الكثاقة الس

وارد سد النهضة، إضافة إىل عرض األنشطة البحثية املختلفة وعرض أهم الدراسات يف جمال امل

املائية وتعظيم االستفادة منها، والتعرف على اإلمكانيات البحثية من أجهزة حديثة ومعامل 

 .متطورة
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 رئيس جامعة بين سويف جيري قرعة احلج للعاملني

16 Apr 2019 

 

أعلن األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بين سويف أمساء الفائزين بقرعة احلج على 

معة، وهم األستاذ جمدي إمساعيل بكلية العالج الطبيعي، واألستاذة منى مستوى كليات اجلا

توفيق بكلية الطب البشري بشكل أساسي، بينما االحتياطي هم األستاذ طارق أمحد خمتار، 

بال مجال سعدالدين بكلية اخلدمة االجتماعية، واألستاذ حممد حممود وهبة بكلية واألستاذة/ ن

 الرتبية.

ر اهتمام اجلامعة بتقديم سلسلة من التسهيالت والدعم للعاملني حتفيزا هلم على يأتي ذلك يف إطا

التعليمية استكمال مسريتهم العملية بنجاح، األمر الذي ينعكس اجيابيا على حسن سري العملية 

 واالرتقاء به .

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 
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رئيس جامعة بين سويف يشهد نهائي كأس عبدالرمحن سليم لكرة القدم بكلية 

 التجارة

16 Apr 2019 

 
شهد األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بين سويف نهائى كأس الراحل األستاذ 

حبضوراألستاذ الدكتور/ حممد خضر نائب الدكتور عبدالرمحن سليم لكرة القدم بكلية التجارة، 

رئيس اجلامعة لشئون التعليم والطالب، واألستاذ الدكتور/ إبراهيم عبداحلفيظ عميد الكلية، 

والكابنت ميدو جابر العب فريق مصر املقاصة والنادي األهلي سابقا، والكابنت حممد فاروق مدير 

 .عام رعاية الشباب

صوتك أمانة واليت تقوم بشرح مفصل  –شارك  -اجلامعة عن تدشني مبادرة انزلكما أعلن رئيس 

أيك، من أجل بناء الدوله للطالب عن أهمية التعديالت الدستورية، والتأكيد على املشاركة وقول ر

 .ومؤسساتها، وأن تعديل الدستور ضرورة إلستكمال بناء الدولة على أسس متقدمة وأسس وطنية

ام رئيس اجلامعة بتكريم الكابنت ميدو جابر والفريق األول احلاصل على لقب جدير بالذكر ق

 . البطولة وأهداه الكأس

  



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 يلابرأخبار شهر  | رئيس جامعة بين سويف: خطة تطوير شاملة للشعب والربامج اجلديدة 323
 

 شعب والربامج اجلديدةرئيس جامعة بين سويف: خطة تطوير شاملة لل

16 Apr 2019 

 
أعلن األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بين سويف عن خطة تطوير شاملة للشعب 

والربامج اجلديدة، جاء ذلك خالل ترأسه للجنة العليا للشعب والربامج اجلديدة واملنعقد صباح 

 .جملس اإلدارة اليوم، حبضور السادة نواب رئيس اجلامعة ومدير الوحدة وأعضاء

وأوضح رئيس اجلامعة أن خطة التطوير تشمل اجلانب األكادميي، والبنية التحتية، وطرق 

دمات املقدمة للطالب وأعضاء هيئة التدريس، وشدد على ضروة استكمال التعريف بها، واخل

ستة برامج  ، كما ناقش االجتماع إدراج(MIS) اللوائح األكادميية على النظام اإللكرتوني باجلامعة

للدراسات العليا واملاجستري والدكتواره مبعهد املشروعات الصغرية واملتوسطة واليت ينطبق عليها 

  ج اجلديدة على مستوى كليات اجلامعة حتت مظلة الالئحة اإلدارية واملالية املوحدةشروط الربام

ني بالربامج والشعب على كما ناقش االجتماع صرف مكافأة لكافة عمال اخلدمات املعاونة العامل

مستوى كافة الكليات، وحتديد موعد لتكريم الكليات الفائزة بأعلى تقييم للربامج والشعب 

 .اجلديدة
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رئيس جامعة بين سويف يوقع بروتوكول تعاون مع رئيس االحتاد الرياضي املصري 

 للمكفوفني

16 Apr 2019 

 
سويف، صباح اليوم، بروتوكول تعاون مع وقع األستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بين 

للمكفوفني، وذلك حبضور رئيس االحتاد الرياضي املصري   األستاذ الدكتور أمحد حممد عويين

كابنت أمحد أبو الوفا عضو جملس إدارة االحتاد والقائم بأعمال املدير املدير التنفيذي لالحتاد، 

األستاذ الدكتور خالد عبادة أستاذ تدريب وكابنت خبيت عزيز جاد عضو جملس إدارة االحتاد، و

لفين ملنتخب مصر لرفع األثقال رفع األثقال بكلية الرتبية الرياضية جامعة بورسعيد واملدير ا

   .للمكفوفني، واألستاذ الدكتور خمتار أمني عبدالغين عميد كلية الرتبية الرياضية

يف جماالت عديدة تكفل توسيع قاعدة وأوضح رئيس اجلامعة أن الربوتوكول يهدف إىل التعاون 

ريب ألبناء احملافظة ممارسة فئة ذوي االعاقة وخاصة املكفوفني باجملتمع، وإنشاء مراكز تد

ومشال الصعيد من األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية بعد ترشيحهم من قبل االحتاد، وإقامة 

االت وأدوات وإقامة يف معسكرات املنتخبات القومية واستخدام مرافق اجلامعة من مالعب وص

تضافة األوقات اليت تتناسب مع اجلامعة وبالتنسيق مع االحتاد، وعقد دورات تدريبية واس

حمكمني من اجلامعة لالحتاد، وتنظيم البطوالت الدولية والعربية واألفريقية بالتعاون بني 

ني، واستعانة االحتاد الطرفني واالستعانة بكوادر اجلامعة واالحتاد يف احملافل اخلاصة باملكفوف

اسات باخلرباء يف شتى جماالت التقويم والقياس واإلعداد النفسي والتدريب، وتنظيم الدر

 .التدريبية إلعداد وتأهيل الكوادر الفنية للعمل يف شتى جماالت ذوي اإلعاقة البصرية
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اهليئة صباح اليوم األستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بين سويف وفدا من   استقبل

القومية لضمان جودة التعليم والذى يضم كاًل من األستاذ الدكتور أمحد سيد محودة، األستاذ 

مد الدكتور إبراهيم حممد فارس، األستاذ الدكتور حممد السيد حممد، واألستاذ الدكتور حم

ر حممدي غامن حبضور األستاذ الدكتور صربي متام عميد كلية الطب البيطري، واألستاذ الدكتو

شوقي سليمان مدير وحدة اجلودة واالعتماد بالكلية، وذلك ملراجعة معايري اجلودة ومدى 

 .استيفاء كلية الطب البيطري هلذه املعايري وتطبيقها متهيدًا حلصوهلا على اجلودة واالعتماد

االعتماد وأكد األستاذ الدكتور/ منصور حسن أن اجلامعة حريصة على االلتزام بتطبيق معايري  

األكادميي وضمان اجلودة، وال تدخر جهًدا يف توفري كافة اإلمكانيات والدعم من أجل حصول كافة 

اجلامعة كليات اجلامعة على االعتماد األكادميي طبًقا للخطة االسرتاتيجية للجامعة، موضًحا أن 

لنهوض بالبحث تتبنى املعايري اليت تتوافق مع االحتياجات التنموية للمجتمع واليت حتقق ا

 .العلمي، وتضمن ختريج أجيال قادرة على املنافسة يف سوق العمل

وأضاف رئيس اجلامعة أن املؤسسات التعليمية بصفة عامة وعلى رأسها اجلامعات تعد بيوت خربة  

دم يف شتى اجملاالت، فضاًل عن دورها املهم يف حل مشكالت اجملتمع، مؤكًدا وركيزة أساسية للتق

رار اجلامعة يف تشجيع ودعم البحث العلمي حتى حتصل كافة كليات اجلامعة على شهادة على استم

  . اجلودة واالعتماد
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" يف اطار 2030  شهد األستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بين سويف ندوة "رؤية مصر

العامة بكلية اإلعالم حبضور األستاذ الدكتور أمحد كماىل قسم العالقات مشروع خترج طالب 

نائب وزير التخطيط والدكتورة هويدا بركات وكيل وزارة التخطيط ورئيس وحدة التنمية 

املستدامة واالستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بين سويف، واألستاذ الدكتور حممد زين 

 عميد الكلية

اهتمام الشباب باملشاركة االجيابية فيما خيتص بالشأن العام، معة عن ضرورة وأعرب رئيس اجلا

 . . وقام بتكريم الضيوف واهداهم درع الكلية2030ألن هذا يقودنا لتحقيق رؤية مصر 

ويف مبادرة طالبية اطلق الطالب بيان صحفي قدموا فيه حتية وشكر مستمر لكل قائد يعمل 

العظيم من أجل السعي إىل حتقيق رؤية مصر للتنمية بلد بفكر وضمري ووعي خلدمة هذا ال

 .2030املستدامة 

وقدم الطالب درع املشروع لرئيس اجلامعة باعتباره منوذج إداري متميز يف تقديم اجنازات 

 وحلول مبتكرة واحتواء لألزمات.
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يتقدم األستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بين سويف خبالص التهاني القلبية لألستاذ 

م 2019لسنة  193الدكتور بدر نبية ارسانيوس أرمانيوس لصدور قرار رئيس اجلمهورية رقم 

كل يادته بتعيني سيادته نائبا لرئيس اجلامعة لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة، متمنيا لس

 التوفيق والسداد، وجلامعتنا ومصرنا احلبيبة كل الرفعة واالزدهار.

كما يتقدم األستاذ الدكتور منصور حسن رئيس اجلامعة خبالص الشكر والتقدير والعرفان 

باجلميل لسعادة األستاذ الدكتور هشام بشرى على جهده املضين واملتميز خالل فرتة توليه قائما 

لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة راجيا لسيادته دوام النجاح امعة بعمل نائب رئيس اجل

 والتوفيق.

واجلدير بالذكر أن األستاذ الدكتور بدر نبية تدرج يف الوظائف األكادميية من معيد بقسم 

م، وتوىل العديد من املناصب 2008احملاسبة بكلية التجارة جامعة بين سويف حتى أستاذا عام 

 كيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ورئيس قسم احملاسبة.ومنها 
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( طالب وطالبة يف مبادرة انزل .. شارك ... 250أعلن األستاذ الدكتور منصور حسن عن مشاركة )

نة واليت يقوم فيها الطالب حبمالت توعوية لنشر الوعي بأهمية املشاركة يف العملية صوتك أما

وتشجيع املواطنني بالقرى احمليطة على م، 2019االنتخابية اخلاصة بالتعديالت الدستورية 

املشاركة واإلدالء بأصواتهم بإعتبار أن املعنى احلقيقي هو اإلنتماء للوطن وركيزة أساسية لنظام 

 الدميقراطي. احلكم

وأوضح رئيس اجلامعة أن الطالب املشاركني يف املبادرة سيجوبوا بعض قرى ومراكز حمافظة بين 

ابعة ملركز ناصر، وقرية الضباعنة التابعة ملركز بين سويف، وبعض سويف منها قرية الزيتون الت

جمتمع جامعة بين فضال عن  األحياء باحملافظة منها الزراعيني، واجلزيرة، ومقبل، وصالح سامل 

سويف بأكمله، وذلك حتت إشراف كابنت حممد فاروق مدير عام رعاية الشباب، واخضائى النشاط 

 كابنت شريف سعيد.
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ستاذ الدكتور منصور حسن إىل أن املبادرة بدأت باألغاني الوطنية داخل احلرم اجلامعي، وأشار األ

ستختتم املبادرة بندوة "خدو بالكم دي ثم احلمالت التوعوية املستمرة داخل القرى واملراكز و

         ابريل اجلاري.  22مصر" واملقرر عقدها يوم األثنني القادم 
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الة الطوارئ والتأهب أعلن األستاذ الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بين سويف، عن رفع ح

القصوى باملستشفى اجلامعي بدءا من اليوم، وحتى انتهاء فرتة االستفتاء على التعديالت 

   ابريل اجلاري. 22 -20عقدها يف الفرتة من  م واملقرر2019الدستورية 

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

ارجية، والرعاية املركزة، وغرف العمليات، إضافة إىل تدعيم املستشفى باألدوية واملستلزمات اخل

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

 اإلجازات باملستشفى اجلامعي.

فظة بين سويف، ووجه الدكتور منصور حسن بقبول ودخول كل احلاالت املرضية من حما

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

 ساعة. 24الطوارئ على مدار 
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ف األستاذ الدكتور/ معوض استقبل األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بين سوي

اخلولي رئيس جامعة املنوفية األسبق ورئيس جلنة قطاع العلوم األساسية، والسادة عمداء كليات 

العلوم على مستوى اجلامعات املصرية أعضاء اللجنة، حبضور نقيب العلميني، ورئيس جامعة 

الفضاء، والدراسات العليا  زويل، وعمداء كليات العلوم، وعلوم األرض، وعلوم املالحة وتكنولوجيا

 .للعلوم املتقدمة، ومعهد الليزر باجلامعة

بإنعقاد اللجنة يف رحاب جامعة بين سويف وأعرب األستاذ الدكتور/ منصور حسن عن سعادته 

مؤكدا على أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة يف تطوير قطاع العلوم االساسية على مستوى 

، 2030إىل ضرورة تطوير املناهج الدراسية وفقا ملتطلبات رؤية مصر اجلامعات املصرية، مشرًيا 

لقياس مستوى اخلريج من حيث اخلربات الفًتا إىل ضرورة وضع اللجنة جملموعة من املواصفات 

 .واملهارات اليت يتوجب عليه احلصول عليها لتأهيله للمنافسة يف سوق العمل احمللي والدولي

ض فيديو حول اجلامعة متضمنا تارخيها، وقطاعاتها الطبية والعلوم واجلدير بالذكر أنه مت عر

جتماعية واإلنسانية، وإحصائيات الطالب األساسية والعلوم اهلندسية والتكنولوجية والعلوم اال

وأعضاء هيئة التدريس، وترتيب اجلامعة يف التصنيفات الدولية، وبعض اإلدارات املتميزة 

 .ووحدة متحدي اإلعاقة باجلامعة مثل إدارة الوافدين
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حتت شعار " الرياضة أسلوب حياة " رئيس جامعة بين سويف يشهد ختام املهرجان 

 كلية 25الرياضي الثاني مبشاركة 

21 Apr 2019 

 
جامعة بين سويف ختام املهرجان الرياضي الثاني شهد األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس 

ة"، والذي نظمته اإلدارة العامة لرعاية الشباب باجلامعة للجامعة حتت شعار "الرياضة أسلوب حيا

 25بالتعاون مع اإلدارة املركزية للتنمية الرياضية بالصالة املغطاة بإستاذ بين سويف مبشاركة 



 
 أخبار جامعة بين سويف 

 

 كلية 25حتت شعار " الرياضة أسلوب حياة " رئيس جامعة بين سويف يشهد ختام املهرجان الرياضي الثاني مبشاركة  333

 يلابرأخبار شهر  |
 

، ومدير عام رعاية الشباب، وممثلي وزراة الشباب كلية، حبضور عدًدا من عمداء الكليات

 .والرياضة

املهرجان يشمل ألعاب كرة القدم اخلماسي، وكرة الطائرة، وكرة اليد،  وأوضح رئيس اجلامعة أن

وتنس الطاولة، وكرة السلة، وكرة السرعة، وألعاب القوة، وكرة اجلرس للمكفوفني، الفتًا أن 

ام، مؤكدًا أن اجلامعة ال تألو جهًدا يف دعم األنشطة الطالبية بشكل املهرجان استمر ملدة عشرة أي

بشكل خاص، مشيدأ باألداء املميز إلدارة رعاية الشباب، مؤكدا على ضرورة عام والرياضية 

مشاركة كافة الطالب يف األنشطة الطالبية ملا تضيف هلم من مهارات عقلية وجسمانية وخربات 

 .حياتية

 
رئيس اجلامعة بتكريم الطالب الفائزين باملراكز املتقدمة يف املهرجان،  جدير بالذكر قام

 تكريم األبطال الرياضيني من أبناء احملافظة يف ألعاب رفع األثقال، والكونغ فو، باإلضافة إىل

 .واملالحة الرياضية، واملالكمة، وألعاب القوى، وسباق الدراجات
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يس جامعة بنى سويف، بصوته اليوم األحد يف االستفتاء أدىل األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئ

على التعديالت الدستورية مبقر اللجنة االنتخابية جبمعية الشبان املسلمني، كان رئيس اجلامعة 

األقدام وسط حشد كبري من السادة عمداء الكليات وأعضاء هيئة توجه حنو اللجنة سريًا على 

م مصر ومرددين هتاف حتيا مصر لإلدالء بأصواتهم فى التدريس والطالب املغرتبني حاملني عل

 .اللجنة املخصصة للمغرتبني داخل حمافظة بين سويف

فاعلة يف هذا العرس أبنائه الطالب ومجوع الشعب املصري إىل املشاركة ال  ودعا رئيس اجلامعة

يف طريقها حنو التارخيي الكبري الذي يبعث برسالة إىل العامل أمجع، مشريا إىل أن مصر ماضية 

البناء والتنمية وستظل خبري بفضل تالحم ووحدة أبنائها وتكاتفهم مجيعا على قلب رجل 

 .واحد

وتك أمانة واليت يقوم فيها طالب وطالبة يف مبادرة انزل .. شارك ... ص  250فيما شارك أكثر من 

بية اخلاصة بالتعديالت الطالب حبمالت توعوية لنشر الوعي بأهمية املشاركة يف العملية االنتخا

 . الدستورية وتشجيع املواطنني بالقرى احمليطة على املشاركة واإلدالء بأصواتهم
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 الصيدلة
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اهليئة القومية استقبل صباح اليوم األستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بين سويف وفد 

لضمان جودة التعليم واملتمثل يف األستاذ الدكتور حممود السيد عابد أبو الروس، واألستاذ الدكتور 

إبراهيم سعد، واألستاذ الدكتور عصام حمروس عثمان أمحد مصطفى، واألستاذ الدكتور إيفان 

األستاذ الدكتور صربي حممد الشاذلة، حبضور األستاذة الدكتورة هبة سامل عميد كلية الصيدلة، و

متام مدير مركز ضمان اجلودة واالعتماد باجلامعة، وذلك ملراجعة معايري اجلودة ومدى استيفاء 

  .صوهلا على اجلودة واالعتمادكلية الصيدلة بهذه املعايري وتطبيقها متهيدًا حل

االعتماد  وأكد األستاذ الدكتور منصور حسن على حرص اجلامعة بااللتزام بتطبيق معايري 

األكادميي وضمان اجلودة، وال تألو جهدًا يف توفري كافة اإلمكانيات والدعم من أجل حصول كافة 

تيجية للجامعة، موضًحا أن اجلامعة كليات اجلامعة على االعتماد األكادميي طبًقا للخطة االسرتا

النهوض بالبحث تتبنى املعايري اليت تتوافق مع االحتياجات التنموية للمجتمع واليت حتقق 

 .العلمي، وتضمن ختريج أجيال قادرة على املنافسة يف سوق العمل
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ت خربة وأضاف رئيس اجلامعة أن املؤسسات التعليمية بصفة عامة وعلى رأسها اجلامعات تعد بيو 

وركيزة أساسية للتقدم يف شتى اجملاالت فضاًل عن دورها املهم يف حل مشاكل اجملتمع، مؤكًدا على 

 .2030ار اجلامعة يف تشجيع ودعم البحث العلمي يف إطار اخلطة القومية للتنمية املستدامة استمر
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 يلابر
 

طالبة مغرتبة يدلون بأصواتهن يف االستفتاء على  150رئيس جامعة بين سويف: 

 التعديالت الدستورية

21 Apr 2019 

 

االستفتاء على التعديالت يف إطار حرص اجلامعة على مشاركة طالب اجلامعة يف إبداء آرائهم حنو 

جامعة بين سويف، عصر اليوم، إىل مقار الدستورية، توجه األستاذ الدكتور منصور حسن رئيس 

طالبة مغرتبة من قاطين املدينة اجلامعية،  150اللجان االنتخابية للمرة الثانية، وأكثر من 

 .2019رية لتشجيعهن على اإلدالء بأصواتهن يف االستفتاء على التعديالت الدستو

يوط، وسوهاج، وأسوان، وأوضح رئيس اجلامعة أن الطالبات من حمافظات شتى وهي املنيا، وأس

والفيوم، والغردقة، مشريا إىل أن توافر جلان املغرتبني بالقرب من مكان دراستهم تيسر عليهم 

    وتشجعهم على املشاركة الفعالة يف هذا العرس التارخيي.  اإلدالء بأصواتهم، 
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ليوم الثالث طالب مغرتب يدلون بأصواتهم ل 200رئيس جامعة بين سويف: أكثر من 

 لتوالي يف االستفتاء على التعديالت الدستوريةعلى ا

22 Apr 2019 

 

توجه األستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بين سويف، عصر اليوم، إىل مقار اللجان 

طالب وطالبة من املغرتبني باجلامعة، لتشجيعهم على  200االنتخابية للمرة الثالثة، وأكثر من 

، حبضور اإلعالمي وائل إبراهيم 2019ى التعديالت الدستورية بأصواتهم يف االستفتاء علاإلدالء 

املذيع بقناة النيل الرياضية، والفنان أمحد جوهر، واملذيعة الفنانة شرين خالد، وكابنت حممد 

 فاروق مدير إدارة رعاية الشباب باجلامعة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة.

الفنان أمحد جوهر أدىل بصوته يف االستفتاء على التعديالت شار رئيس اجلامعة إىل أن وأ

الدستورية مبقر جلنة املغرتبني مبحافظة بين سويف، بعد فعاليات ندوة "خدو بالكوا دي مصر" 

صوتك أمانة ونظمتها اإلدارة العامة لرعاية الشباب  –شارك  –اليت عقدت يف إطار مبادرة انزل 

  ء على التعديالت الدستورية.معة بالتزامن مع اإلستفتاباجلا

كما التقى األستاذ الدكتور منصور حسن باملقر االنتخابي مبعالي املستشار هاني عبداجلابر 

حمافظ بين سويف، واللواء حممد أمين عبدالتواب نائب حمافظ القاهرة األسبق، ومت التقاط صور 

االستفتاء على التعديالت يف اإلدالء بأصواتهم يف  مجاعية تذكارية مع الطالب املشاركني

   الدستورية. 
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رئيس جامعة بين سويف يتقدم خبالص التهاني القلبية لد/أمحد عالم ود/حممد 

 شعبان حلصوهلما على جائزة الدولة

22 Apr 2019 

 

ستاذ يتقدم األستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بين سويف خبالص التهاني القلبية لأل

ألستاذ بقسم علم احليوان بكلية العلوم، حلصوله على جائزة الدولة الدكتور أمحد عالم ا

م، وللدكتور حممد شعبان األستاذ املساعد 2018التشجيعية يف العلوم األساسية البيولوجية لعام 

راجيا  بقسم الفيزياء بكلية العلوم، حلصوله على جائزة الدولة التشيجعية يف العلوم الفيزيقية،

 اح والتفوق، وجلامعتنا املوقرة كل التقدم واالزدهار.هلما مزيد من النج

واجلدير بالذكر أن األستاذ الدكتور أمحد علي أمحد عالم، يعمل قائما بعمل وكيل كلية علوم 

ذوي االحتياجات اخلاصة لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة باجلامعة، وحصل على جائزة 

م، 2017م، وجائزة أحسن حبث يف كلية العلوم عام 2008اه يف كلية العلوم عام أحسن رسالة دكتور

 حبث علمي مبجالت دولية. 52وقام بنشر 
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والدكتور حممد شعبان سعيد فاضل يعمل وكيال لكلية علوم املالحة وتكنولوجيا الفضاء لشئون 

م، 2015عام  التعليم والطالب باجلامعة، وحصل على جائزة جامعة بين سويف التشيجعية

مشروع حبثي ممول من جهات خمتلفة  45م، متويل 2018باحث بكلية العلوم عام وجائزة أفضل 

 حبث علمي مبجالت ومؤمترات دولية. 130داخل مصر وخارجها، كما قام بنشر 
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 رئيس جامعة بين سويف: الطالب حممد حسن رئيسًا لربملان شباب اجلامعة

22 Apr 2019 

 
انتخابات برملان شباب اجلامعة بفوز الطالب/ األستاذ الدكتور/ منصور حسن عن نتيجة أعلن 

حممد حسن بكلية اهلندسة مبنصب رئيس برملان شباب جامعة بين سويف، جاء ذلك على هامش 

 . انعقاد ندوة "خدو بالكوا دي مصر" حبضور جنوم الفن والرياضة واإلعالم

على املمارسات شباب اجلامعة يهدف إىل تدريب الطالب  وأوضح رئيس اجلامعة أن برملان 

السياسية لنواب الربملان لصناعة قائد يف املستقبل يستطيع ممارسة احلقوق السياسية، وميثل 

الشعب يف الربملان املصري، يف شكل منوذج حماكاة للجان جملس النواب املصري واليت منها جماالت 

ة واإلعالم، والصناعة املشروعات الصغرية واملتوسطة، والثقافالطاقة والبيئة، وحقوق اإلنسان، و

الدستورية والتشريعية، واإلدارة احمللية، والزراعة، والسياحة والطريان، والشئون االقتصادية، 

   .والشباب والرياضة، والعالقات اخلارجية، والشئون الدينية

مد عليوة حممد مبنصب وكيل جدير بالذكر فازت الطالبة بسمة حامت حممد والطالب حم 

 .ما فاز الطالب حممد أبو اخلري حممد مبنصب أمني السرالربملان، ك
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رئيس جامعة بين سويف خيصص أتوبيسات لنقل الطالب للجان االقرتاع ويشهد 

 "ندوة "خدو بالكوا دي مصر

22 Apr 2019 

 
فعاليات ندوة "خدو بالكوا دي شهد األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بين سويف 

صوتك أمانة اليت نظمتها اإلدارة العامة لرعاية الشباب  –شارك  –ة انزل مصر" يف إطار مبادر

باجلامعة بالتزامن مع اإلستفتاء على التعديالت الدستورية حتت إشراف الكابنت/ حممد فاروق 

اة النيل الرياضية، والفنان أمحد مدير عام اإلدارة، وحبضور اإلعالمي وائل إبراهيم املذيع بقن

 .شرين خالد، وسط حضور الفت من الطالب جوهر، واملذيعة

وأعلن األستاذ الدكتور/ منصور حسن عن ختصيص عدًدا من األتوبيسات لنقل الطالب وأعضاء 

هيئة التدريس والطالب للجان االقرتاع، وذلك يف إطار حرص اجلامعة بأهمية مشاركة أسرة 

عديالت الدستورية، وتشجيعهم على  العملية االنتخابية اخلاصة باالستفتاء على التاجلامعة يف

املشاركة واإلدالء بأصواتهم بإعتبار أن املعنى احلقيقي هو اإلنتماء للوطن وركيزة أساسية لنظام 

 .احلكم الدميقراطي

الدستورية حاضر فيها األستاذ جدير بالذكر أن فعاليات الندوة بدأت مبحاضرة حول التعديالت 

مشل االحتفال فقرات غنائية وطنية   كما  كلية احلقوق،الدكتور/ مصطفى عبداجلواد وكيل 

للفنانة شرين خالد، والفنان أمحد جوهر وكورال اجلامعة، وتكريم ضيوف اجلامعة املشاركني يف 

 .فعاليات املبادرة وأهداهم درع اجلامعة وتي شريت املبادرة
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 باحث جيتازون االختبار األكادميي للغة اإلجنليزية 1219رئيس جامعة بنى سويف: 

23 Apr 2019 
 

 
 

باحث من طالب  1219از علن األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بين سويف عن اجتيأ

الدراسات العليا بكليات اجلامعة االختبار األكادميي للغة اإلجنليزية، وذلك من خالل مخسني 

( واملنعقد صباح 4اختباًرا، كان ذلك خالل رئاسته جمللس إدارة مركز اللغات والرتمجة رقم )

كلية األلسن، واملدير حبضور السادة نواب رئيس اجلامعة، ومدير وحدة اجلودة، وعميد  اليوم،

 .التنفيذي للمركز

وأوضح رئيس اجلامعة أن املركز خالل العام املاضي قام بعقد مثانية يف اللغة اإلجنليزية حضرها 

الجتياز االختبار، الفًتا إىل أن باحث، تهدف إىل تنمية املهارات اللغوية األساسية  127ما يزيد عن 

ني، وتظهر نتيجة االختبار يف اليوم التالي، معلًنا عن تنفيذ اإلختبارات بنظام التصحيح اإللكرتو

 .عشرة استبانات إلستطالع آراء املتقدمني لالختبار

جدير بالذكر أن االختبار األكادميي للغة االجنليزية مبركز اللغات والرتمجة بدياًل عن 

 .جملس اجلامعة التوفل كشرط للتسجيل لدرجة املاجستري والدكتوراه، وفًقا لقرار ختبارا
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رئيس جامعة بين سويف يعلن فوز اجلامعة بتمويل ورشيت عمل من صندوق العلوم 

 (STDF) والتكنولوجيا

23 Apr 2019 

 

بتنظيم أعلن األستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بين سويف فوز كلية الطب البيطري 

(، الورشة األوىل "تطبيقات التحليل  STDFمن خالل صندوق العلوم والتكنولوجيا )ورشيت عمل 

الكمي للصور املورفومرتية يف العلوم البيولوجية والطبية" تقدمت بها الدكتورة الشيماء نبيل 

للقاحات النحاس األستاذ املساعد بقسم الباثولوجيا بكلية الطب البيطري، والورشة الثانية "ا

وأهميتها لصحة اإلنسان واحليوان" تقدمت بها الدكتورة شريين رضا روبي أستاذ البيطرية 

 مساعد األمراض املعدية بقسم طب احليوان كلية الطب البيطري.

وأشار رئيس اجلامعة إىل أن الورشة األوىل ستساعد الباحثني يف اجملالت البيولوجية والطبية ليس 

رعي، ولكن أيًضا يف جمال الطفيليات والتشريح األنسجة والطب الشفقط يف علم األمراض و
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والفروع األخرى الستخدام أداة دقيقة وحمددة لتشخيص وحتديد العديد من مشكالت البحث، 

مؤكدا أن ذلك سيتحقق من خالل زيادة القوة احلسابية والتحسينات يف خوارزميات حتليل الصور 

ة احليوية، مما سيؤدي إىل دقة النتائج، ية للبيانات الطبياليت مسحت بتطوير نهج حتليلية قو

حتديد عالمات النذير اليت ستساعد يف التنبؤ بنتيجة املرض، واستكمال دور أخصائي علم 

األمراض يف احلصول على نتائج دقيقة، حيث تعترب طرق التصوير احملوسبة خطوة أوىل وهامة 

أخصائي األشعة، ... إخل( يف إجراء ائي علم األنسجة، ملساعدة الباحث )أخصائي علم األمراض، أخص

 تشخيص دقيق ودقيق للمشكلة )املرض( وحتديد اخلصائص املورفولوجية املتغرية.

وأضاف األستاذ الدكتور منصور حسن أن الورشة الثانية تهدف إىل زيادة الوعي لدى األطباء 

يف محاية صحة  اللقاحات البيطريةالبيطرين وأصحاب املاشية حول الدور احليوي الذي تلعبه 

احليوانات واإلنسان، وإطالع األطباء البيطريني على االجتاهات احلديثة يف علم األوبئة والوقاية 

والسيطرة على األمراض احليوانية والتطورات يف تقنيات التشخيص للتمييز بني احليوانات 

تطوير وتقييم  ساليب اجلديدة يف(، كما تلخص األ DIVA vaccinesاحملصنة واملصابة حقليًا )

اللقاحات البيطرية، وتساعد الباحثني على تصميم برنامج حتصني فعال ضد أمراض حيوانات 

 املزرعة واحليوانات األليفة، وحتدد األسباب احملتملة لفشل التحصني يف اجملال البيطري.
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 رئيس جامعة بين سويف يعلن األحد القادم أجازة للطالب والعاملني

24 Apr 2019 

 
إبريل  28األستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بين سويف عن منح يوم األحد القادم  أعلن

أجازة لكافة الطالب والعاملني وأعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة باجلامعة، وذلك لتشهد 

أن أبريل، على  29أبريل ومتتد حتى األثنني  25اجلامعة فرتة أجازة متواصلة تبدأ غًدا اخلميس 

أبريل اجلاري، تزامنًا مع ما تشهده مصر من  30ستأنف الدراسة والعمل باجلامعة يوم الثالثاء ي

االحتفال بعدد من املناسبات الوطنية والدينية املتتالية، على أن ال يسمح باألجازات بعد هذا 

 . التاريخ وحتى نهاية امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أيام األجازة املتوالية تتضمن عطلة رمسية غدًا اخلميس ن وأشار رئيس اجلامعة إىل أ

ذكرى حترير سيناء يعقبه يومي اجلمعة والسبت وهى أيام العطلة األسبوعية املعتادة   مبناسبة

أبريل أجازة لألخوة املسيحيني مبناسبة عيد القيامة اجمليد، والذي سوف  27باجلامعة، ثم األحد 

لطالب والعاملني باجلامعة، كما يأتي احتفال مصر بعيد شم ا يشهد تطبيق األجازة على كافة

 .أبريل وهو عطلة رمسية لكافة العاملني بالدولة 29النسيم يوم االثنني 
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 يلابرأخبار شهر  | الدستورية
 

رئيس جامعة بين سويف يتقدم بالتهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على 

 حصاد االستفتاء على التعديالت الدستورية

24 Apr 2019 

 
ستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بين سويف خبالص التهاني القلبية لفخامة األيتقدم 

الرئيس عبدالفتاح السيسي والسادة الوزراء وأسرة جامعة بين سويف من نواب رئيس اجلامعة 

وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة والعاملني والطالب، مبناسبة ظهور 

  .%88لى التعديالت الدستورية واليت بلغت نسبتها ع نتيجة االستفتاء

وصرح رئيس اجلامعة أن حمافظة بين سويف رصدت أعلى معدل مشاركة يف االستفتاء على 

التعديالت الدستورية على مستوى صعيد مصر، وحصدت املركز الرابع على مستوى مجهورية 

والطالب املشاركني يف مبادرة انزل ة مصر العربية، موجها كل الشكر والتقدير إلدارات اجلامع

شارك صوتك أمانة على كل ما بذلوه من جهد حلث الطالب وجمتمع اجلامعة وجمتمع احملافظة 

  .على املشاركة يف االستفتاء
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رئيس جامعة بنى سويف يستقبل وفد هيئة إعتماد برامج جديدة بكلييت اهلندسة 

 والتعليم الصناعي

24 Apr 2019 

 
اليوم األستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بين سويف وفد هيئة اعتماد  استقبل صباح

برنامج اهلندسة اإلنشائية بكلية اهلندسة برئاسة األستاذ الدكتور أمحد موسى، وبعضوية األستاذ 

الدكتور ناير اإلسناوي، واألستاذ الدكتور/أمحد حسني، كما استقبل وفد إعتماد برنامج تأهيل 

ية التعليم الصناعى برئاسة األستاذ الدكتور/ هاني منيب، وبعضوية األستاذ ملعلمني بكلا

الدكتور/ أمحد عمارة، واألستاذ الدكتور/ حممد وطين، وذلك حبضور األستاذ الدكتور حممد 

حسانني عميد كلية التعليم الصناعي، واألستاذ الدكتور حممد سالمة عميد كلية اهلندسة، 

منسق برنامج كلية التعليم الصناعي، ودكتور حممد عبدالسالم حممد رفعت  ودكتورة مرفت

  .منسق برنامج كلية اهلندسة واألستاذ الدكتور ممتاز حجاب منسق الربامج اجلديدة باجلامعة

وأوضح رئيس اجلامعة أن برنامج تأهيل املعلمني بكلية التعليم الصناعي يستهدف إعادة تأهيل 

للعمل على تنمية املهارات العلمية واألدائية، لكي يكونوا معلمني رس الفنية، املعلمني يف املدا

قادرين على تدريس اجلانب األكادميي بصورة أكثر كفاءة، باعتباره أحد أهم أدوار اجلامعة يف 

إعادة تأهيل الشرائح اجملتمعية املتنوعة، بينما يتميز برنامج اهلندسة اإلنشائية بإنفراده على 

كومية يف صعيد مصر، ويهدف إىل تأهيل خريج متميز قادر على املنافسة جلامعات احلمستوى ا
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يف سوق العمل احمللي، مؤكدا على حرص اجلامعة بااللتزام بتطبيق معايري االعتماد األكادميي 

وضمان اجلودة، وال تألو جهدًا يف توفري كافة اإلمكانيات والدعم من أجل حصول كافة كليات 

 .دة على االعتماد األكادميي طبًقا للخطة االسرتاتيجية للجامعةربامج اجلدياجلامعة وال
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يناقش املنح املقدمة للدول األفريقية .... وتقرير املشاركة رئيس جامعة بين سويف 

 يف معرض جيدكس

24 Apr 2019 

 

ناقش صباح اليوم األستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بين سويف أعداد املنح اليت 

تقدمها اجلامعة للدول األفريقية يف ضوء اخلطاب الوارد من اإلدارة املركزية لشئون الطالب 

ن للمرحلة اجلامعية األوىل ومرحلة الدراسات العليا، جاء ذلك خالل ترأسه الجتماع الوافدي

للجنة العليا للوافدين، صباح اليوم، حبضور السادة نواب رئيس اجلامعة واملدير التنفيذي إلدارة ا

 الوافدين، وأعضاء جملس اإلدارة.



 
 أخبار جامعة بين سويف 
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فدين للجامعة إىل اللغتني وأوصى رئيس اجلامعة بضرورة االسراع من ترمجة كتاب دليل الوا

ا الوافدين باجلامعة، كما مت عرض اإلجنليزية والفرنسية، حتى يتناسب واللغات املتحدثني به

 – 14تقرير اشرتاك اجلامعة يف معرض التعليم العالي بسلطنة عمان )جيديكس( يف الفرتة من 

 163املشاركة يف املعرض  م، وأوضح األستاذ الدكتور منصور حسن أن عدد اجلامعات2019ابريل  16

بين سويف، دمياط، بنها،  جامعة حول العامل منها مثاني جامعات مصرية وهي )عني مشس،

 300بروشور باللغة العربية و 400طنطا، املنصورة، مدينة السادات، الفيوم(، ومت توزيع أكثر من 

لفة وبرامج الدراسات قرص ضوئي حول اجلامعة وكلياتها املخت 150بروشور باللغة االجنليزية و

    ائي اخلاص باجلامعة. نسخة من الكتيب االحص 250العليا املتعددة، هذا باإلضافة إىل 
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رئيس جامعة بين سويف يكرم احلاصلني على جائزة الدولة التشجيعية لشباب 

 العلماء

24 Apr 2019 

 
األستاذ الدكتور أمحد عالم األستاذ كرم األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بين سويف 

لتشجيعية يف العلوم األساسية بقسم علم احليوان بكلية العلوم، حلصوله على جائزة الدولة ا

م، والدكتور/ حممد شعبان األستاذ املساعد بقسم الفيزياء بكلية العلوم، 2018البيولوجية لعام 

قية،جاء ذلك خالل اجللسة اإلفتتاحية حلصوله على جائزة الدولة التشيجعية يف العلوم الفيزي

ابريل اجلاري حبضور السادة نواب  من 24واملنعقد ظهر اليوم األربعاء  170جمللس اجلامعة رقم 

 .رئيس اجلامعة وعمداء الكليات وأعضاء اجمللس

واجلدير بالذكر أن األستاذ الدكتور أمحد علي أمحد عالم، يعمل قائما بعمل وكيل كلية علوم  

االحتياجات اخلاصة لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة باجلامعة، وحصل على جائزة  ذوي

م، 2017م، وجائزة أحسن حبث يف كلية العلوم عام 2008توراه يف كلية العلوم عام أحسن رسالة دك

 .حبث علمي مبجالت دولية 52وقام بنشر 

علوم املالحة وتكنولوجيا الفضاء لشئون والدكتور حممد شعبان سعيد فاضل يعمل وكيال لكلية 

م، 2015يجعية عام التعليم والطالب باجلامعة، وحصل على جائزة جامعة بين سويف التش

مشروع حبثي ممول من جهات خمتلفة  45م، متويل 2018وجائزة أفضل باحث بكلية العلوم عام 

 .وليةحبث علمي مبجالت ومؤمترات د 130داخل مصر وخارجها، كما قام بنشر 
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من أعضاء هيئة التدريس واهليئة  49جملس جامعة بين سويف يوافق على ترقي 

 املعاونة

24 Apr 2019 

 

ابريل اجلاري برئاسة األستاذ  24( بتاريخ 170وافق جملس جامعة بين سويف يف جلسته رقم )

واهليئة املعاونة من أعضاء هيئة التدريس  49الدكتور منصور حسن رئيس اجلامعة على ترقي 

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

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

يس اجلامعة وعمداء الرتقيات املقررة من اجمللس األعلى للجامعات، وذلك حبضور السادة نواب رئ

 . الكليات والسادة أعضاء جملس اجلامعة

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

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

 . رفع التصنيف الدولي للجامعة



 
 أخبار جامعة بين سويف 
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رئيس جامعة بين سويف يكرم الدكتور هشام بشرى على جهده املتميز خالل فرتة 

 توليه قطاع خدمة اجملتمع

24 Apr 2019 

 
كرم األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بين سويف األستاذ الدكتور هشام بشرى القائم 

اجملتمع وتنمية البيئة، وذلك نظرًا بأعمال نائب رئيس اجلامعة السابق لشئون قطاع خدمة 

جلهده املضين واملتميز خالل فرتة توليه القطاع، جاء ذلك خالل اجللسة اإلفتتاحية جمللس 

من ابريل اجلاري حبضور السادة نواب رئيس  24واملنعقد ظهر اليوم األربعاء  170جلامعة رقم ا

 .اجلامعة وعمداء الكليات وأعضاء اجمللس

اجمللس املوقر خبالص الشكر والتقدير والعرفان باجلميل لسعادته على ما قدم من كما تقدم 

امعة لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة اجنازات خالل فرتة توليه قائما بعمل نائب رئيس اجل

 .      متمنني لسيادته دوام النجاح والتوفيق
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 املعاش خالل شهر ابريلجملس جامعة بنى سويف يكرم املوظفني احملالني على 

24 Apr 2019 

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

العاملني احملالني للمعاش تقديرًا ملا بذلوه من جهد خالل  24/4/2019نعقدة بتاريخ امل 170رقم 

  فرتة عملهم باجلامعة

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

دي إىل رفع اجلامعة إىل يستكمل مقوماته بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس والطالب، مما يؤ

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

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

 .الكليات و أعضاء اجمللس املوقر

ن اجلامعة ال تدخر جهدا يف دعمهم السيما وهم من قضوا أ األستاذ الدكتور منصور حسن وأكد 

امعة سنوات طويلة من الكفاح، مع احلرص على استمرار العالقة الطيبة اليت تربط أبناء اجل

مجيعا كأسرة واحدة، مبا يصب يف مصلحة العمل حيث مت تكريم السادة العاملني باجلامعة 

 :احملالني للمعاش خالل ابريل اجلاري وهم
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 رئيس جامعة بين سويف يعلن حالة الطوارئ باملستشفى اجلامعي خالل فرتة أعياد

 الربيع

27 Apr 2019 

 

 

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

 القصوى باملستشفى اجلامعي بدءا من اليوم، وملدة ثالثة أيام، خالل فرتة أعياد الربيع.

ارئ، والعيادات وأشار رئيس اجلامعة إىل أن خطة الطوارئ تشمل رفع درجة االستعداد بقسم الطو

اخلارجية، والرعاية املركزة، وغرف العمليات، إضافة إىل تدعيم املستشفى باألدوية 

والتجهيزات الالزمة، وتواجد كل التخصصات الطبية، وفريق التمريض على مدار  واملستلزمات،

 . ع اإلجازات باملستشفى اجلامعياليوم، ومن

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

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

 . ساعة 24الطوارئ على مدار 
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ئية املرقسية رئيس جامعة بين سويف يشهد قداس عيد القيامة اجمليد بالكاتدرا

 بالعباسية

27 Apr 2019 

 

شهد األستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بين سويف، مساء السبت، قداس عيد القيامة 

الثاني، بابا اإلسكندرية  البابا تواضروس ة برئاسةاجمليد بالكاتدرائية املرقسية بالعباسي

يد القيامة اجمليد، أفراحهم بعبطريرك الكرازة املرقسية، وذلك ملشاركة األخوة املسيحيني 

وحبضور مندوب عن رئيس اجلمهورية، وجمموعة من الوزراء، والسفراء، ورجال الدولة، وأعضاء 

 جملس النواب، والشخصيات العامة، وممثلي وسائل اإلعالم احمللية واألجنبية، واملئات من األقباط.

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

 . سعادته باملشاركة يف هذه املناسبة العزيزة علينا مجيعا
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اجلامعي، عصر تفقد األستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بين سويف أقسام املستشفى 

اليوم، والذي يتزامن مع عيد القيامة اجمليد وأعياد الربيع، حبضور األستاذ الدكتور شريف 

 والطاقم الطيب وفريق من اإلداريني.عبداملنعم 

واستهل رئيس اجلامعة زيارته بقسم االستقبال والطواريء باطنة وأطفال وكبار، للوقوف على 

سؤال املرضى عن حالتهم وتوفري ما يلزم من مستلزمات، اخلدمة املقدمة ملرضى املستشفى، و

سرع وقت ممكن وكذلك طاقم وتوفري الطاقم الطيب الكامل لسرعة إسعاف حاالت الطوارئ يف أ

التمريض املعاون واملساعدين واإلداريني لرفع كفاءة قسم الطوارئ ليكون على أعلى حاالت 

  . اإلستعدادات إلستقبال املرضى

قسم الطوارئ على حسن التعامل مع   ألطباء ذ الدكتور منصور حسن توجيهاتهوأعطى األستا

، كما قام بزيارة قسم أمراض الكلى والديلزة، وقسم املرضى، وتوفري ما يلزم يف أسرع وقت ممكن

  . الغسيل الدموي احلاد
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هم كما تفقد رئيس اجلامعة قسم الرعاية احلرجة باملستشفى، حيث أن الرعايات تعترب من أ

أقسام املستشفى نظرا لطبيعة احلاالت املوجودة بها والعمل على تطويرها وزيادة كفاءتها بإضافة 

املستشفى، الستيعاب أكرب عدد من احلاالت نظرا لقلة أعداد آسرة الرعايات آسرة أخرى داخل 

 . باحملافظة
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قدم األستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بين سويف يرافقه عدًدا من عمداء الكليات 

 . زيارته األحد، لعدد من الكنائس التهنئة لألخوة املسيحيني بعيد القيامة اجمليدخالل 

لنيافة بدأت زيارة رئيس اجلامعة والوفد املرافق له مبطرانية بين سويف، حيث قدم التهنئة 

األنبا غربيال أسقف بين سويف حبضور مجع غفري من اآلباء والكهنة الذين عربوا عن تقديرهم 

ة اليت تدل على عمق مشاعر احملبة واألخوة بني عنصري األمة من املسلمني هلذه الزيار

 . واملسيحيني من أبناء احملافظة

مبركز ناصر حيث كان يف  وتوجه األستاذ الدكتور منصور حسن إىل دير األنبا أنطونيوس

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

 . األخوة املسيحيني واملسلمني من أبناء مركز ناصر

كما توجة رئيس اجلامعة إىل دير األنبا بوال مبركز ناصر ومطرانية ببا وكان يف استقباله األنبا 

 . با والفشن ومسسطا وعدد من كهنة املطرانيةأسطفانوس أسقف ب
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دراجات خبارية وكرسي  4قام األستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بين سويف، بتسليم 

كهربائي متحرك للطالب ذوي اإلعاقة بكليات التجارة واآلداب، يف إطار اجلهود املتواصلة للجامعة 

التأهيلية هلم باعتبارهم أصحاب طاقات جيب  يف رعاية ودعم املعاقني وتقديم كافة اخلدمات

توظيفها خلدمة اجملتمع، وذلك حبضور األستاذ الدكتور حممد خضر نائب رئيس اجلامعة لشئون 

التعليم والطالب، والسيد األستاذ مدحت مهدوي أمني عام اجلامعة، وكابنت حممد فاروق مدير 

   .ولياء أمور الطالبعام إدارة رعاية الشباب، ومسئول إدارة التكافل، وأ

وأوصى رئيس اجلامعة بضرورة عمل حصر جلميع الطالب ذوي اإلعاقة من الكليات املختلفة 

احتياجاتهم من األجهزة التعويضية املختلفة يف أقرب وقت، مؤكدا على حرص باجلامعة لتوفري 

واملساهمة الفعالة يف  إدارة اجلامعة الدائم على تذليل كافة العقبات اليت تواجه أبنائها الطالب،

التخفيف عن كاهل أولياء أمورهم، وتقديم اخلدمات الالزمة حلسن سري العملية التعليمية 

 .باجلامعة


