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 اإلدارية سويف ومركز نظم المعلومات بني ةجامع إدارةيسعد 

 2011:2010 الجامعيللعام  اإلحصائييقدم الدليل  أن بالجامعةحد مشروعات التطوير أ

والعاملين ومعاونيهم التدريس  ةهيئ بأعضاء الخاصةيتضمن البيانات والمعلومات  والذي

والحاصلين  ت العلياالدراسا ةوالمقيدين بمرحلوالبكالوريوس الليسانس  بمرحلتيوالطالب 

 للطالب . الجامعةتقدمها  التيبالخدمات  الخاصةعن البيانات  فضاًل العلميةعلى الدرجات 

 و ًاكبير ًاثرأتكنولوجيا االتصاالت قد ترك  ةدور المعلومات وثور أن فيه الشكما و       

 . المعرفةجل بناء مجتمع أمعرفيه من  ةيشهد ثور الذيذلك الزمان  في ةعظيم أهمية أخد

تنمو  والتيسويف  بني ةتقديم معلومات مرجعيه عن جامع األهميةولذلك كان من        

يوضح معالم الواقع  الذي المرجعيذلك الدليل  إعدادعن طريق  ملحوظًا وتشهد تطورًا

 والتأهيل الجودةوتفعيل نظم  اإلداري األداءمما يساعد على رفع  ةالراهن والمأمول للجامع

بين  ةالرياد ةالتحديات وتعظم التطور المستدام بما يحقق للجامع ةعتماد ومواجهلإل

الدولية . و اإلقليمية و المحليةمؤسسات التعليم    
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التطور الذي يشهده القرن الجديد  نإ

سيحقق تغييرًا شاماًل في حياة اإلنسان 

في  وسلوكياته وإنتاجه االقتصادي ، و

مخاوف من أن نه يحمل إنفس الوقت ف

يؤثر هذا التغيير في قدراته وكفاءته 

حيث تحل القدرات التقنية محل 

 .المجاالت اإلنسانية في مختلف المهارات

تغييرا في كل الوسائل حيث ستتحكم نظم الذكاء الصناعي في اإلنسان  21 كما سيشهد القرن

والنظم الخبيرة في برامج المعلومات وتشغيل اآلالت . ومن أول مظاهر هذا القرن ظهور العولمة التي 

راسخًا مفروضًا على العالم.  صعدة الدولية والمحلية وأصبحت توجهًاعميقة على جميع األ أحدثت أثارًا

وتطور  بين الدول كما أصبحت أهم تحديات هذا القرن التسارع في العلم والتكنولوجيا وكسر الحواجز

على أي مجتمع إحراز التقدم العلمي   النظم االلكترونية وسيادة عصر المعلومات ، لذا أصبح لزامًا

تصاالت أهم ركائزه ، ولتحقيق هذا التقدم المتكامل البد من الذي تمثل المعلومات واإل والتكنولوجي

لكترونية ، امتالك وسائله التي من أهمها القدرة على مالحقة التطور السريع في الحاسبات والنظم اإل

إدارته ، الحاسبات والنظم االلكترونية عامال أساسيًا في صناعته و حيث لم يعد هناك نشاط ال تدخل

كذلك القدرة على إمتالك التنمية التكنولوجية الالزمة لتعظيم إستغالل الطاقات والموارد الطبيعية ، 

كذلك يجب تحقيق نهضة المعلومات وتطبيقاتها بجدية في جميع مجاالت الحياة واالنتقال من 

المستمر لوسائل مرحلة نقل التكنولوجيا إلى مرحلة توطين التكنولوجيا والمساهمة في التطوير 

التكنولوجيا عن طريق نظام معلومات متقدم ودائم التحديث . 

 بيانيه ورسومات إحصائية بيانات يتناول سويف بني لجامعة دليل لسيادتكم نقدم أن يشرفنا

 يتناول . كمااالجتماعية و اإلنسانية العلوم : الطبي : الهندسي الجامعة قطاعات جميع عن توضحيه

 والوحدات المراكز دور وكذلك العالي التعليم في المعلومات وتكنولوجيا نظم تطوير مشروعات دور

 بالجامعة. الخاص الطابع ذات

 بالجامعات العالي بالتعليم المعنية الجهات كافة رضاء على الجهد هذا يحوز أن يشرفنا و

 . خاصة بصفة سويف بني وجامعة عامة بصفة المصرية
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 272بموجب القرار الجمهوري رقم  بني سويف الفيوم و   تم الموافقة على إنشاء فرعي جامعة القاهرة

 ، وفي ذلك صدر قرار بإنشاء عديد من الكليات األساسية بالفرع وهى كاآلتي :  1921لسنة 

وبردأت الدراسرة بهرا     1977لسرنة   1122كلية التجارة بفررع بنري سرويف بقررار رئريس مجلرس الروزراء رقرم          -1

 م .1977/1977من العام الجامعي ًا اعتبار

 م . 1921/1922وبدأت الدراسة في العام  1921لسنة  272كلية الحقوق بالقرار الجمهوري رقم  -2

 1921/1922وبدأت الدراسي في العام الجرامعي   1922لسنة  27كلية الطب البيطري بالقرار الجمهوري رقم  -1

 م .

 م.1922/1922ا في العام الجامعي سة بهاوبدأت الدر 1922لسنة  27وري رقم كلية العلوم بالقرار الجمه -2

م 1929/1990وبدأت الدراسة بهرا فري العرام الجرامعي      1921لسنة  219كلية التربية بالقرار الجمهوري رقم  -2

 بالشعبة العامة . 1992/1991ام لشعبة التعليم األساسي وع
 

 الفيوم .باستقالل فرع الجامعة ببني سويف عن  1921لسنة  219ثم صدر القرار الجمهوري رقم 
 

 وتم استكمال الكليات ليصدر القرار بإنشاء الكليات اآلتية :

 م.1922/1927وبدأت الدراسة بها في العام الجامعي  1922لسنة  101كلية اآلداب بالقرار الجمهوري رقم  -1

وبدأت الدراسة  2/1/1992بتاريخ  112كلية الصيدلة بموجب قرار المجلس األعلى للجامعات بجلسة  رقم  -2

 م.1992/1992في العام الجامعي  بها

وبرردأت الدراسررة بهررا فرري العررام الجررامعي      1992لسررنة  21كليررة الطررب البشررري بررالقرار الجمهرروري رقررم      -1

 م وملحق بها مستشفى جامعي .1992/1997

 1997/1997من العام الجرامعي   المعهد الفني للتمريض " ملحق بكلية الطب " وبدأت الدراسة فيه اعتبارًا -2

 م .

م على إنشاء أربع كليات جديدة بفرع بنري سرويف    22/11/1997بتاريخ  971مجلس الجامعة بجلسته رقم وافق 

 وهى ) كلية الهندسة ، كلية الزراعة ، كلية العالج الطبيعي ، كلية طب األسنان ( .
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لعادي ) ثم تلى بعد ذلك زيارة لجنة التعليم والبحث العلمي والشباب بمجلس الشورى في دورة االنعقاد ا

م برئاسة السيد األستاذ الدكتور / فاروق إسماعيل وضمت  2/2/2002الثاني والعشرون ( يوم الثالثاء الموافق 

اللجنة ثماني من أعضائها بمجلس الشورى وسبعة من أعضاء لجنة التعليم بالحزب الوطني بجانب الصحافة ، حيث 

صت اللجنة في نهاية زيارتها بحتمية استقالل فرع جامعة تضمنت الزيارة أيضًا كلية التعليم الصناعي ، وقد أو

القاهرة ببني سويف ، ليصبح جامعة مستقلة ، مع استكمال باقي كلياته بعد االستقالل ، وبضرورة انضمام كلية 

 التعليم الصناعي لفرع الجامعة ببني سويف .

ريقرة التري كانرت تتبرع لهرا ضرمن       وتبع ذلك صدور قرار باستقالل جامعة بني سويف عن جامعة القراهرة الع 

خطة الدولة في التوسع في إنشاء الجامعات التي استكملت مقوماتها المادية والبشرية بقررار رئريس الجمهوريرة رقرم     

 وتم استكمال الكليات بعد ذلك كاآلتي :  2002لسنة  22

لسنة  21الجامعي رقم بقرار رئيس  7/1/2007انضمام كلية التعليم الصناعي إلى جامعي بني سويف بتاريخ  -1

 م .  2007

 م . 2007لسنة  277كلية التمريض بالقرار الجمهوري رقم  -2

بنرري سررويف الجديرردة بشرررق النيررل ( بررالقرار   كليررة الهندسررة ) مقرهررا داخررل المجمررع التكنولرروجي بمدينررة  -1

 م .2007لسنة  277الجمهوري رقم 

ومقرهرا مدينرة بنري     2007لسنة  219بنات ( بموجب القرار الجمهوري رقم  وكلية التربية الرياضية ) بنين  -2

 سويف الجديدة بشرق النيل .
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 كلية الحقوق

كلية 

 العلوم

  

 التجارةكلية 

 األدارة

 اآلدابكلية 

 ملعب خماسي

 تعليم مفتوح

 االتصاالت و المعلومات تكنولوجيا

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 العبور ,بني سويف  ,: بني سويف  العنوان

: GPS "lat=29.0814730715, lon=31.1009821478 " 



للعام

 

9 

 

 كلية الصيدلة

lat=29.0831509499 

lon=31.0945956415 
  

 التربيةكلية 

 

 

 

 

  

 الحرم الجامعي

 كلية الطب بطري

 كلية الطب . كلية تمريض

lat=29.0805919777 

lon=31.1049723062  

 المستشفى الجامعي
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 مجمع المباني الجديد للجامعة

lat=29.0408917471 

lon=31.1291675023 
 الهندسةكلية 

 

 التعالين الصناعيكلية 
lat=29.0429261271 

lon=31.1080082804 

 

 التربية الرياضيةكلية 
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 اإلدارة العامة للشئون القانونية

إدارة القضايا والتنفيذ 
 والحجز اإلداري

إدارة الفتاوى والعقود 
 والتظلمات

 إدارة التحقيق والتأديب

 اإلدارة العامة لمكتب رئيس الجامعة

 مكتب المتابعة إدارة خدمه المواطنين

 إدارة اإلحصاء المركزي

 اإلدارة العامة للتنظيم وإلدارة

إدارة ترتيب الوظائف 
 وتخطيط القوى العاملة

 إدارة التنظيم وطرق العمل

 إدارة التدريب

 اإلدارة العامة للتوجيه المالي وإلداري

 إدارة التوجيه المالي

 إدارة التوجيه اإلداري

 إدارة العالقات العامة واألعالم

 قسم األعالم والترجمة

 قسم العالقات العامة

 مركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

 قسم التوثيق والمكتبة قسم النشر

 قسم الحاسب اآللي قسم اإلحصاء

 قسم دعم اتخاذ القرار

 يالتطوير التكنولوجإدارة  إدارة التخطيط ومتابعة الخطة
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اإلدارة العامة للشئون 
 الطبية

إدارة الشئون العالجية 
 و الوقاية

 إدارة طب األسنان

 إدارة مستشفي الطلبة

إدارة الشئون المالية 
 واإلدارية

اإلدارة العامة للمدن 
 الجامعية

إدارة المدن الجامعية 
 للطالب

إدارة المدن الجامعية 
 للطالبات

 إدارة التغذية

 إدارة المطاعم

إدارة الشئون المالية 
 واإلدارية

إالدارة العامة لرعاية 
 الشباب

إدارة الجوالة 
والرحالت والخدمة 

 العامة

 إدارة النشاط الرياضي

إدارة النشاط الثقافي 
 والفني

إدارة النشاط  
 االجتماعي وألسر

إدارة الشئون المالية 
 واإلدارية

اإلدارة العامة لشئون 
 التعليم

إدارة الخريجين 
 وتحرير الشهادات

 إدارة الوافدين

إدارة شئون الدراسة 
والتسجيل و 
 االمتحانات

 د نائب رئيس الجامعة.مكتب أ
إدارة التكافل 
 االجتماعي

 إداره المطبعة
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اإلدارة العامة للدراسات العليا 
 والبحوث

 إدراة شئون الدرسات العليا

 إدارة البحوث العلمية

اإلدارة العامة للعالقات 
 الثقافية

 إدارة العثات والمنح

 وإلجازات الدراسية 

إدراة اإلعارات والمهمات 
 العلمية

إدارة االتفاقيات الثقافية 
 والمؤتمرات

 اإلدارة العامة للمكتبات

 إدارة المكتبة المركزية

 إدارة شئون مكتبات الكليات

إدارة الشئون المالية 
 واإلدارية

 د نائب رئيس الجامعة.مكتب أ
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 اإلدارة العامة لمشروعات البيئة

 إدارة تخطيط وتنمية البيئة
إدارة متابعة تنفيذ 
 المشروعات البيئية

اإلدارة العامة لشئون الوحدات ذات 
 الطبع الخاص

إدارة متابعة وتقيم أداء 
الوحدات ذات الطابع 

 الخاص

إدارة االنتفاع بالمشآت 
الجامعية غير الطالبية 
 ومركز خدمة المجتمع

إدارة االتصال والعالقات 
 الخارجية

 إدارة الندوات و المؤتمرات

 إدارة القوافل المتكاملة
إدارة التدريب والتأهيل 

 لخدمة المجتمع

 د نائب رئيس الجامعة.مكتب أ
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   كلية التجارة

 

 محمدأ.د محمد عبد اهلل  عميد الكلية :

  رسالة الكلية :

  المساهمة في تقدم ونهضة األمة وذلك بتزويد المجتمع باحتياجاته من الموارد البشرية بأفضل مستوياتها

 .  و السلوكية و العلمية  األخالقية 

  إجراء البحوث النظرية والتطبيقية ذات االرتباط المباشر باحتياجات المجتمع والمشكالت التي تواجه

 مؤسساته وقطاعاته المختلفة. 

 تلك المؤسسات والتحسين  تقديم الخدمات المباشرة لمؤسسات المجتمع والتي تكفل حل مشكالت

 الفعال لموارد المجتمع.والتطوير المستمر ألداء تلك المؤسسات واالستغالل الكفء و

  أهداف الكلية :

 . و السلوكية و العلمية خالقية مستوياتها األ تزويد المجتمع باحتياجاته من الموارد البشرية بأفضل .1

 جودة الخريج .  زيادة كفاءة وفعالية البحث العلمي وتحسين جودة البحوث النظرية والتطبيقية وتحسين .2

 وفعالية مؤسسات المجتمع ذات االرتباط الوثيق بالكلية .المساهمة بفعالية في رفع كفاءة  .1

 تدريب طلبة كلية الدراسات العليا وتحديث المعرفة لديهم ورفع مهاراتهم . .2

 منح درجة الدبلوم والماجستير والدكتوراه لطلبة الدراسات العليا . .2

 والتجارية.  ةتوثيق الصلة بالمؤسسات ذات االرتباط بالكلية من خالل مركز الدراسات المالي .7

كنولوجيا الحاسب اآللي رت المساهمة في رفع المهارات والمعرفة لدى أفراد المجتمع المحيط بالكلية في مجال .7

 من خالل مركز الدراسات المالية والتجارية .

 2007 للكلية واإلعالن عنها في اجتماع مجلس الكلية بتاريخ يونيه اإلستراتيجية لقد تمت الموافقة على األهداف 
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   كلية الحقوق
 

 صفوت ناجي عبد القادر   أ.د عميد الكلية :

أن تكون الكلية في طليعة كليرات الحقروق المعتررف بهرا محليرًا وإقليميرًا ودوليرًا كمركرز هرام           رؤية الكلية :

المناسررب المتميررز للتعلرريم المتميررز واألبحرراث المتقدمررة فرري مجررال العلرروم القانونيررة وان ترروفر الكليررة المنررا  التعليمرري    

والمستدام الذي يحفز كل مرن الطرالب وأعضراء هيئرة التردريس علرى التعلريم واالبتكرار فري مجرال األبحراث القانونيرة             

 المرتبطة بواقعنا المعاصر .

نشررر الرروعي والثقافررة وتشررجيع البحررث القررانوني المقررارن فرري ضرروء المشرركالت والقضررايا    رسررالة الكليررة :

المعاصرة وتعزيز المعرفة بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية عن طريق تقديم حزمة متكاملة االجتماعية واالقتصادية 

 من العلوم القانونية والشرعية واالقتصادية .

 أهداف الكلية : 

تأهيل وإعداد المتخصصين في مجال العلوم القانونية لتلبية احتياجرات سروق العمرل فري كافرة المؤسسرات        .1

 الدولية .العامة والخاصة المحلية و

 اإلسهام في خدمة المجتمع من خالل نشر الوعي والثقافة القانونية وتقديم االستشارات في هذا المجال . .2

 تقديم أبحاث ودراسات تقدم حلواًل علمية لمجتمعنا المصري والعربي . .1

 السعي لتعزيز التعاون بين المؤسسات القانونية العامة والخاصة محليًا ودوليًا . .2
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 كلية اآلداب  

 

 محمد فرج شوقيطريف أ.د  : عميد الكلية

 : رؤية الكلية

 العربية واللغة اإلنجليزية واالجتماع والمكتبات  التنوع خالق في موضوعات وفروع تخصصات اللغة

  متوسطية. اليورو والمعلومات والتاريخ والجغرافيا والفلسفة وعلم النفس والصحافة و

  في التعليم والبحث واإلسهام الفعال في خدمة المجتمع والثقافة والبحث. اإلبتكار اإلتقان و 

 : رسالة الكلية 

  وتنمية مهارات التفكير العلمي والنقدي.التركيز على اكتساب المعرفة 

  تأكيد أهمية التخصصات المختلفة ودورها في التنمية الشاملة في المجتمع 

 .تشجيع االبتكار في التعليم والبحث العلمي متعدد الرؤى والمناهج 

 ن دعم احترام القيم األخالقية في التعليم و البحث و خدمة المجتمع و الممارسات المهنية للمدرسي

 واألخصائيين في التخصصات المختلفة .

 : أهداف الكلية 

تقديم برامج دراسية عالية الجودة في مرحلة الليسانس تؤدى إلى نواتج تعليمية تتوافق مع احتياجات سوق  .1

 العمل ولديها القدرة على إدارة المعرفة المعلوماتية. 

و تؤهل الباحثين لمستوى راقي من النواحي تقديم برامج دراسات عليا تسهم في الرصيد البحثي والمعرفي  .2

 العملية والمهنة و األخالقية .

 تقديم الخدمات االستشارية لسائر المؤسسات في المجتمع . .1

إعداد أجيال متعاقبة من أعضاء هيئة التدريس لديهم القدرة على التطوير الذاتي المستمر و يقدمون أداء   2.

 جامعيًا متميزًا.
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    كلية العلوم
 

 أ.د عادل عبد المنعم احمد : عميد الكلية

أن تكون الكلية كيانًا علميًا معتمدًا مشهودًا له بدوره التنويري وبأنه منارة العلوم والعلمراء فري    : رؤية الكلية

 مصر الشرق األوسط .

تأكيد ريادتها التعليمية والعلمية والبحثية والمجتمعية وتوفير منا  للتطوير والتقدم من خرالل   : رسالة الكلية

تقررديم خرردمات تعليميررة متميررزة لطالبهررا إلعررداد خررريج قررادر علررى المنافسررة فرري المجرراالت العلميررة والتكنولوجيررة          

 اث العلمية .واإلنسانية متفقًا مع معايير وتنمية الحس المجتمعي بأهمية العلوم واألبح

 :  أهداف الكلية

الحفاظ على مكانة الكلية كأحد مراكز التميز والتقدم في العلوم األكاديمية والبحث العلمي بما يؤدي إلى  .1

 تنمية المجتمع داخل المحافظة والدولة ككل .

صناعي العالمي خريج مؤهل علميًا وعالميًا حسب احتياجات المجتمع وقادر على االنخراط في المجتمع العلمي وال .2

. 

 برامج متطورة لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا . .1

  تطوير المجتمع من خالل تقديم بعض الخدمات من خالل الوحدات ذات الطابع الخاص  .2


   معمل التحاليل الدقيقة المركزي  مركز التدريب على الحاسب اآللي 

فتح قنوات تعاون مع الهيئات والجامعات العالمية من خالل تبادل األبحاث العلمية وغيرها .  2. 
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   كلية الطب البيطري
 

 مجدي فتحي محمد القاضي أ.د:  عميد الكلية

 تسعى الكلية إلى أن تكون معتمدة ومعترف بها محليًا وإقليميًا .  : رؤية الكلية

إمداد مصر بأطباء بيطريين ذوي مهارات عملية جيدة من خالل تعليم بيطري مستمر وقرادرين علرى   رسالة الكلية : 

ا لضرمان  المنافسة في سوق العمل المحلي واإلقليمي وإعرداد الخطرط البحثيرة لتنميرة الثرروة الحيوانيرة وحرل مشراكله        

سالمة األغذيرة ذات األصرل الحيرواني بجانرب المشراركة فري خدمرة المجتمرع وتنميرة البيئرة بمرا يتفرق مرع أخالقيرات               

 المهنة .

 : أهداف الكلية

إعداد خريجين مهنيين مدربين تدريبًا عاليًا ذو كفاءة عالية في العلروم الطبيرة البيطريرة ، للحفراظ علرى الثرروة        .1

 والسمكية ، وقادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي واإلقليمي .الحيوانية والداجنة 

إعداد طالب باحثين في الدراسات العليا ، للحصول على درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه ، قادرين على  .2

 حل المشاكل الحقلية للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية على المستوى المحلي واألفريقي .

كوادر مهنية عالية الخبرات من أعضاء هيئة التدريس للنهوض بمهنة الطرب البيطرري والمسراهمة فري     إعداد  .1

 سوق العمل المحلي واإلقليمي .

 تدريب األطباء البيطريين الخريجين للنهوض بمستواهم العلمي والمهني وربطهم بالكلية . .2

طرري ، والتري تحتراج إليهرا المواقرع      تقديم االستشرارات والخبررات العلميرة فري مختلرف تخصصرات الطرب البي        .2

 اإلنتاجية والبحثية الخاصة منها والحكومية .

الحفاظ على صحة اإلنسان من خالل وضع الخطط اإلستراتيجية لمكافحرة اإلمرراض المشرتركة برين اإلنسران       .7

 والحيوان على المستوى المحلي واإلقليمي .

على تنمية الثروة الحيوانية بالمشاركة مع الهيئات توفير غذاء صحي امن لإلنسان من أصل حيواني مع العمل 

 . والمؤسسات الحكومية المحلية واإلقليمية لخدمة االقتصاد القومي
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   كلية الطب
 

 أ.د عالء عبد الحليم مرزوق عميد الكلية :

تتبنى الكلية معايير متجددة للجودة المؤسسية واألكاديمية واإلكلينيكية بحيث تكرون قرادرة    : رؤية الكلية

على التحسين المستمر وبما يؤهلها للتقدم للحصول على االعتماد المؤسسي لهرا ولبرامجهرا األكاديميرة واإلكلينيكيرة     

 والعالمية .   ويضعها في مصاف الكليات المعترف بها على المستويات المحلية واإلقليمية

أن كلية الطب هى مركز تعليمي وبحثي متقدم يقدم للمجتمع طبيب علرى أعلرى مسرتوى مرن      : رسالة الكلية

المعرفة والتدريب قادر على مواصلة العطاء والتطوير الذاتي ويضارع مستوى الخريجين من كليات الطب العالمية كما 

ه في مجاالت الطب المختلفة طبقًا لحاجات المجتمع متبعة في ذلرك  انها تمنح بعد التخرج درجتي الماجستير والدكتورا

 منهجية الساعات المعتمدة وملتزمة بالتعليم الطبي المستمر . 

 :  أهداف الكلية

دعم وتطوير أقسام الكلية مع تنميرة القردرات علرى مباشررة التقرويم الرذاتي طبقرًا للمعرايير المنشرورة للهيئرة            -1

 الجودة .القومية لالعتماد وضمان 

مساندة ودعم عملية ضمان الجودة واالعتماد بما يتماشى مع المعايير الدولية وذلرك لضرمان تصرنيف الكليرة      -2

 عالميًا .

تأكيد الثقة على المسرتوى المحلري واإلقليمري والعرالمي فري خريجري الكليرة وذلرك مرن خرالل تحديرد مخرجرات              -1

 ره المستمر .العملية التعليمية وتوكيد كفاءة وجودة التعليم وتطوي

 التعاون على المستويين اإلقليمي والدولي مع الكليات المماثلة في مجاالت تطوير التعليم والبحث العلمي  -2

المراجعررة المسررتمرة والتحررديث لوهررداف واالسررتراتيجيات بمررا يتوافررق مررع متطلبررات جامعررة ومحافظررة بنرري      -2

 سويف .
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   كلية التمريض
 

 محمد حسين معبد أ.د : عميد الكلية

مواجهة التحدي المتزايد في المنافسة العالمية في ظل المعطيات الجديدة مثل العولمة والجات  : رؤية الكلية

والملكية الفردية والعالم المفتوح والثورات العلمية المتالحقة وذلك بإعداد الخرريج القرادر علرى التعامرل مرع كرل جديرد        

ة الوراثيررة والجينيرروم البشررري وتكنولوجيررا    مررن علرروم الكمبيرروتر والعلرروم البيولوجيررة والصررحة الحديثررة فرري الهندسرر       

 االتصاالت .  

إعداد خريج متميز عميًا ومهنيًا ملما بأحدث األساليب العلميرة والتقنيرات الحديثرة وقرادرًا علرى       : رسالة الكلية

 تقديم رعاية تمريضية ذات جودة عالية .

 :  أهداف الكلية

الطالب من خالله المعرفة األكاديمية والتطبيقات ضمان مستوى تعليمي وتدريبي بجودة عالية يكتسب  .1

 العلمية واإلكلينيكية .

 تخريج أخصائي تمريض وممارس كفء في مهنة التمريض في تخصصات التمريض المختلفة . .2

إعداد خريج ملم بمعارف العصر الحديث من علوم الكمبيوتر والعلوم البيولوجية كالوراثة والجينات وعلوم  .1

 نها ويضيف إليها .االتصاالت يأخذ م

تأهيل الطالب ببعض العلوم االجتماعية واإلنسانية إلعداده للتفاعل مع المجتمع واالندماج فيه بشعور وطنري   .2

 مخلص من خالل مهنته اإلنسانية والتي تحتاج إلى العطاء المستمر .

لنفس في التجديد تزويد الطالب بمهارات تعليم الذات والتعلم عن بعد وتزويده بثقافة االعتماد على ا .2

 والتطوير واالبتكار .

 تزويد الطالب بمهارات التفكير النقدي وحل المشاكل حتى تساعد على اتخاذ القرار .
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   كلية الصيدلة
 

 

 أ.د أمال أحمد عبد الفتاح : عميد الكلية

تهدف الكلية إلى أن تصبح كليرة متميرزة علرى الصرعيدين المحلري والردولي فري مجرال التعلريم           رؤية الكلية :

 والبحث العلمي المرتبط بالعلوم الصيدلية المختلفة . 

تعتبر الكلية إحدى مؤسسرات التعلريم العرالي التري تتطلرع إلرى التميرز فري التعلريم والنهروض           رسالة الكلية : 

لية المختلفرة وخردمات احتياجرات المجتمرع المتعلقرة بالشرأن الصريدلي ، كمرا تتعهرد          بالبحث العلمي في العلوم الصريد 

 الكلية بالقيام بهذه الرسالة بتطبيق أعلى مستوى من المعايير المحلية والدولية . 

  أهداف الكلية :

الالزمرة  إعداد طرالب الكليرة فري المراحرل المختلفرة اإلعرداد األمثرل وإكسرابهم المعلومرات والمهرارات والقريم             -1

 للمنافسة القوية في سوق العمل .

 إمداد الكوادر العاملة بالكلية بالوسائل الالزمة لالرتقاء بالعملية التعليمية وأجراء البحوث العلمية . -2

 إجراء بحوث علمية تتواكب مع التطور العلمي والتكنولوجي في المجاالت الصيدلية المختلفة . -1

 المنظمة الصحية واالرتقاء بالمستوى الصحي للمجتمع . التعاون مع الجهات المختلفة لتطوير -2

 التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية ذات االهتمام المشترك . -2
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 كلية التربية  

 

 عبد المنعم محمد محمد عبد اهللعميد الكلية :

تتطلع الكلية إلى أن تكون رائدة على المستوى القومي محققة لمعايير الجودة العالمية في  : الكليةرؤية 

 التعليم والتعليم والبحث التربوي وتنمية المجتمع . 

تسعى إلى إعداد المعلمين وتنميتهم مهنيًا للوصول بهم إلى تحقيق معايير األداء المطلوبة ،  : رسالة الكلية

وإعداد الباحثين القادرين على اإلسهام في بناء المعرفة وتوظيفها في حل المشكالت التربوية والحياتية ، وتوفير 

 الخدمات التربوية بما يحقق تطوير التعليم واالرتقاء بالمجتمع .  

 :  داف الكليةأه

اإلعداد األكاديمي والتربوي والمهني للطالب المعلم ليكون معلم المستقبل الذي يحمل رسالة التعليم على  .1

 عاتقه في المستقبل .

التنمية المهنية المستدامة ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم واإلداريين للمحافظة على التحسين المستمر  .2

 ألداء الكلية .

 بحث التربوي الهادف ، وإعداد باحثين متميزين في كافة المجاالت التربوية .إرساء قواعد ال .1

 تنمية المعلمين بمراحل التعليم قبل الجامعي مهنيًا للوصول بهم لتحقيق المعايير المهنية . .2

 المساهمة في تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي وحل مشكالته . .2

 التربوية التي تخدم المجتمع والبيئة .إجراء وتنفيذ المشروعات  .7
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   كلية التربية الرياضية 

 

 مدحت علي ابو سريع  الكلية : أ.د عميدقائم بأعمال 

تسعى الكلية إلى دعم طالبها وخريجيها ببررامج تربويرة وتعليميرة وتدريبيرة متطرورة علرى أعلري         : رؤية الكلية

مستوى تقني ومهني في مجال التربية البدنية والرياضة تجعلهم قادرين على التنافس القروى مرع أقررانهم مرن خريجري      

هرة مشررفة وفاعلرة ألحردث مؤسسرة      الكليات المناظرة على المستوى المحلري واإلقليمري والعرالمي ليكونروا بحرق واج     

تربوية رياضية في المجال التربوي الرياضي وليكونروا دداه التواصرل مرع مؤسسرات المجتمرع المختلفرة داخلًيرا وخارجًيرا         

لرريس علررى مسررتوى المحافظررة   ا وإدارًيررا وبحثًيرراتعليمًيررا وترردريبًي وتصرربح الكليررة مشررعال للنهضررة الرياضررية  

 فحسب بل على المستوى اإلقليمي والدولي. 

إعداد وتأهيل خريجين متميزين علمًيا ومهنًيا بأحردث األسراليب العلميرة والتقنيرة للعمرل فري        : رسالة الكلية

ال التربوي الرياضي لديهم قدرات عقلية وبدنية و مهاريرة وسرمات شخصرية ثابترة تتناسرب مرع طبيعرة العمرل         المج

ومتوافقة مع عادات وتقاليد البيئة والمجتمع المحريط، ممرا يمكرنهم مرن منافسرة خريجري الكليرات والمعاهرد المنراظرة          

مجرال التربيرة الرياضرية مهنًيرا وثقافًيرا وربرط المنراهج        محلًيا وإقليمًيا وعالمًيرا، والعمرل علرى رفرع مسرتوى العراملين فري        

 الدراسية وبرامج البحث العلمي بالكلية بمتطلبات سوق العمل واحتياجات المجتمع. 

 : أهداف الكلية

اإلرتقاء بمستوى خريج الكلية من خالل نظام تعليمي متميز وتكنولوجيا متطورة فري ظرل منرا  ثقرافي وعلمري       .1

 للبحث العلمي.مدعم بمنظومة عصرية 

 في مجاالت التخصص والتدريب العلمي والعملي.  ةلريادا .2

 تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس التنافسية محليًا وعلمًيا.  .1

 المساهمة في خدمة وتنمية المجتمع إقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وحضارًيا .  .2

التطوير والتحسين المسرتمر للبررامج والمقرررات الدراسرية لمسرايرة التطرور العلمري فري التخصصرات المختلفرة            .2

 علمًيا وتكنولوجًيا . 

مواكبة التطور في سوق العمل وتوفي احتياجات من خريج متميز في النواحي العلمية والمعرفية والسلوكية  .7

 وقادر على المنافسة محلًيا وعالميًا .
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 كلية الهندسة  

 

  أمين لطفي أ.د عميد الكلية :عمال أقائم ب

كلية الهندسة متميزة كمؤسسة علمية هندسية لخلق كوادر تواكب التطور العلمي وتساهم  : رؤية الكلية

 في خدمة المجتمع وصناعة التكنولوجيا .

االرتقاء المستمر بمستوى التعليم والمقررات والبحث العلمي من اجل خدمة العملية التعليمية  : رسالة الكلية

 وتحقيق أهداف الكلية في ظل منظمة وسياسة جامعة بني سويف .

 أهداف الكلية :

التجاهات تقديم نموذج متطور للتعليم الهندسي المرتبط بصناعات معينة تخدم البيئة المحيطة ويساير ا .1

العالمية الهندسية في استخدام علوم الحاسب اآللي وتطبيقاته في الصناعة. كما ستقوم الكلية بتطوير 

أداء وتحديث وعمل الدراسات االقتصادية والفنية ودراسات الجدوى للمناطق الصناعية المنتشرة بجنوب 

 الصعيد. 

تنمية محافظات شمال وجنوب الصعيد في مجال التعليم العالي وتوفير فرص العمل بها، وهذا يأتي متسقا  .2

 مع البرنامج االنتخابي لفخامة رئيس الجمهورية وتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء. 

 أيجاد نموذج للتعاون بين المؤسسة التعليمية ومواقع اإلنتاج . .1

 ر والتدريب للمهندسين في مجاالت تخصص الكلية.إعداد دورات للتعليم المستم .2

:  توجيه الدراسات العليا نحو حل مشكالت عملية تواجه الصناعات مثل .2


  

              الصناعات المعدنية الورق   البناء  صناعة األسمنت ومواد  &&

والدراسات واالختبارات دعم مخطط الدولة في أنشاء مناطق صناعية كما ستقوم بأجراء األبحاث التطبيقية  .7

 واالستشارات.
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   كلية التعليم الصناعي
 

سالمه عبد الهادي . محمد عميد الكلية : د قائم بأعمال 

تمثل الرؤية وصفًرا لما تتمنى أن تكون عليه الكلية في المستقبل البعيد، تحديد رؤية ورسالة :  رؤية الكلية

الكلية بمشاركة عدًدا من أعضاء هيئة التدريس وبعض أصحاب المصلحة، وتم نشرها من خالل عقد الندوات 

ية، وتم تعليقها في أماكن المختلفة للطالب، وكتابة نصها على ملصقات، ومطويات تم توزيعها، وفى لوحات إعالن

 متفرقة بالكلية. 

وتم صياغة رؤية الكلية على النحو التالي: تتطلع كلية التعليم الصناعي إلى تحقيق التميز األكاديمي في التعليم 

 الصناعي وإعداد خريج يتوافق مع المتطلبات العالمية لسوق العمل. 

التالي: تسعى كلية التعليم الصناعي بجامعة بني  وتم صياغة رسالة الكلية على النحو:  رسالة الكلية

سويف إعداد المعلمين والفنيين المتخصصين في مجاالت العمل الصناعي وفًقا لمعايير األداء العالمية، وتنفيذ 

البحوث العلمية بالتعاون مع المؤسسات اإلنتاجية المحلية والعالمية، وتقديم الخدمات المجتمعية التي تساهم في 

 قاء بالمجتمع المحلي والعالمي.االرت

نظًرا للتقدم العلمي والتكنولوجي السريع تعمل الكلية من أجل تحقيق أهداف إستراتيجية :  الكلية أهداف

واضحة تساعدها على تحقيق مكانة بارزة داخل المجتمعات األكاديمية، ولذلك تراعي األهداف اإلستراتيجية ارتباطها 

   لكلية بها من تعليم وبحث علمي وخدمة للمجتمع، وهي تتضح في التالي:بكافة الوظائف التي تقوم ا

 تحقيق التميز  األكاديمي في التعليم الصناعي.  -1

 تطوير الخريج ليتوافق مع المتطلبات العالمية لسوق العمل.  -2

 تحسين الخدمات المجتمعية التي تساهم في االرتقاء بالمجتمع المحلى.  -1

 كاديمية واإلدارية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم. تنمية القدرات الفنية واأل -2

 إعداد برامج الدراسات العليا في ضوء المعايير األكاديمية ومتطلبات مجتمع المعرفة. -2

   تطوير مرافق البنية التحتية للكلية وتجهيزاتها في ضوء المعايير القياسية لمؤسسات التعليم العالي .
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 األكاديميللقطاع  طبقًا الجامعة موزعًا بيان بإجماليات. 

  األكاديميالقطاع هيئة التدريس ومعاونيهم حسب  أعضاء إلجماليرسم بيان. 

  األكاديميالقطاع المقيدين حسب  الطالب المستجدين و إلجمالي بيانيرسم. 

   األكاديميالقطاع رسم بيانى للطالب المقيدين بالدراسات العليا حسب.
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   األكاديميللقطاع  طبقًا الجامعة موزعًا بإجماليات بيان: 

 م
 الــقـــطــاع

هيئة  أعضاء

 التدريس ومعاونيهم
 بالـطـــال

ب مقيدين طال

 ساتادر

 471 8633 888 يالقطاع الطب 1

 صفر 6742 441 يالقطاع الهندس 2

3 
 واإلنسانية ساسيةاألقطاع العلوم 

 والطبيعية
117 2667 8244 

 6114 47413 431 قطاع العلوم االجتماعية 4

 11136 32358 1715 اإلجمالـــي

 

  حسبالتدريس و معاونيهم رسم بيان إلجمالي أعضاء هيئة 

:القطاع األكاديمي      

 

 طبي

22% 

 هندسي

7% 

علوم األساسية 

،  اإلنسانية ، 

 الطبيعية

12% 

 علوم االجتماعية

9% 
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 رسم بياني إلجمالي الطالب المستجدين و المقيدين حسب 

:القطاع األكاديمي      

 

 رسم بياني للطالب المقيدين بالدراسات العليا حسب 

 :  القطاع األكاديمي    

 

3152 
2584 

8324 

15702 

114 171 
903 1444 

174 0 

8911 

2051 
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 النوع" . و "الدرجة العلمية عام القوة الفعلية والقائمين بالعمل فعاًل إلجمالي بيان و رسم بياني 

  لكليات الجامعة للقوة الفعلية طبقًا تفصيلي إحصائيبيان . 

  لكليات الجامعة طبقًا بالعمل القائمين تفصيلي إحصائيبيان . 

 ساتذة المتفرغين عداد األأبيان ب. 

  لكليات الجامعة مهمات علمية طبقًا فيهيئة التدريس المعارين والموفدين  ألعضاء إحصائيبيان . 

  لكليات الجامعة هيئة التدريس الموفدين طبقًا أعضاء لمعاوني إحصائيبيان . 

  الزائرين األجانب األساتذةبعدد  إحصائيبيان . 

  .  مهيئة التدريس ومعاونيه أعضاءمعدل الطالب لكل عضو من
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 بالعمل عام القوة الفعلية والقائمينإلجمالي  رسم بياني 

 بالجامعة :"النوعو  الدرجة العلمية" حسب فعاًل    

190 
240 

317 
148 

110 34 15 
4 

235 
192 

171 
41 

18 6 2 
1 

 أنثى ذكر

171 
183 

161 
60 49 29 12 4 

225 
134 

90 
21 13 6 2 1 

 أنثى ذكر
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   لكليات الجامعة للقوة الفعلية طبقًا تفصيلي إحصائيبيان :

 

 

  

 122= التجارة 

2% 

 70= الحقوق 

1% 

 212= اآلداب 

12% 

 212= العلوم 

11% 

 29= التمريض 

 221= الطب  1%

11% 

 120= الطب البيطري 

2% 

 121= الصيدلة 

2% 

 92= التربية 

2% 

 22= التعليم الصناعي 

2% 

 21= التربية الرياضية 

 12= الهندسة  2%

2% 
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   لكليات الجامعة طبقًا بالعمل للقائمين تفصلي إحصائيبيان :

  

 91= التجارة 

7% 

 29= الحقوق 

2% 

 121= اآلداب 

11% 

 110= العلوم 

9% 

 29= التمريض 

2% 

 221= الطب 

12% 

 112= الطب البيطري 

2% 

 121= الصيدلة 

9% 

 72= التربية 

2% 

 20=التعليم الصناعي 

2% 

 17=التربية الرياضية 

1% 
 12= الهندسة 

2% 
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: المتفرغين األساتذة بأعدادبيان   

 

 

 يوجد ال ..........: الصيدلة كلية 

 

14 

17 

20 

10 

1 

3 

8 

1 

3 

1 
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 فيالموفدين  هيئة التدريس المعارين و ألعضاء إحصائيبيان  

 : لكليات الجامعة علمية طبقًا مهمات    

 

 
 ال يوجد ..........:الهندسة كلية 

 ال يوجد ...........:التمريض كلية 

10 
11 

13 

33 

10 

3 

7 7 

1 

7 
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 هيئة التدريس الموفدين طبقًا أعضاء لمعاوني إحصائيبيان  

 الجامعة : لكليات    

 المعارين الكليات م

 2 يالطب البيطر 1

 18 يالصناعالتعليم  2

 2 تجارة 3

 2 علوم 4

 12 صيدلة 5

 كليات الجامعةفي باقي  موفدينهيئة التدريس  ال يوجد أعضاء . 

 : الزائرين األجانب األساتذةبعدد  إحصائيبيان  

  أستاذ 1كلية العلوم عدد 

  الجامعة كلياتأجانب في باقي  زائرينال يوجد . 

 : ومعاونيهم هيئة التدريس أعضاء عضو من الطالب لكل معدل 

 
92.8 

33.7 28.8 

6.8 8 
1.7 5.6 

10.2 

26.1 

43.1 

28 

7.2 
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  0 للطالب المستجدين والمقيدين و رسم بياني عام إجماليبيان 

  0 لكليات الجامعة ب المستجدين طبقًامقارن بالطالبيان 

  0 العام للجامعة لإلجماليبيان بنسبة الطلبة المستجدين 

  للنوع عام بالمقيدين والنسبة المئوية لهم طبقًا إجماليبيان . 

  بالطالب المقيدين بكليات الجامعة مقارنبيان . 

  العام للجامعة لإلجماليبيان بنسبة الطلبة المقيدين . 

 بيان بالطالب المقيدين المصرين والوافدين بكليات الجامعة . 

 بيان بعدد الطالب المقيدين الوافدين . 

 الفرق الدراسية" عداد الطالب اللذين يتقاضون مكافأة تفوق حسب أبيان ب ." 

 عداد الطالب اللذين يتقاضون مكافأة تفوقأبيان ب . 

  كلياتالب والثاني األولبيان بعدد الطالب الخريجين بالدورين . 

  .  بين المستجدين والخريجين اإلحاللبيان بمعدل
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 المستجدين

97% 

الباقي لإلعادة 

 والفرص

2% 

  المقيدين و للطالب المستجدين و رسم بياني عام بإجماليبيان : 

  = طالب 12127الطالب المقيدين 

  = طالب 29722المستجدين 

 طالب 2712=  لإلعادة والفرص الربراقرررررري 
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 لكليات الجامعة بيان مقارن بالطالب المستجدين طبقًا : 

.. 

  

8299 

7403 

4713 

867 

521 

894 

595 

1142 

1841 
2063 

902 

485 
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 التجارة 

22% 

 الحقوق

22% 

 اآلداب

17% 

 العلوم

1% 

 التمريض

 الطب 2%

 الطب البيطري 1%

2% 

 الصيدلة

2% 

 التربية

7% 

 التعليم الصناعي

7% 

 التربية الرياضية

1% 

 الهندسة

1% 
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9077 
8551 

5330 

837 
537 

920 
637 

1174 

1972 1855 

987 
493 

   للنوع ًاعام بالمقيدين والنسبة المئوية لهم طبق بإجماليبيان:

 
  المقيدين بكليات الجامعة ببالطال رنمقابيان : 

  

17% 18% 
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8384 

1971 1854 

167 1 1 

25.7 % 

29.5 % 

18.2 % 
2.65 % 

1.35 % 

2.64 % 

2 % 

3.22 % 5.29 % 

6.55 % 

2.33 % 

 الحقوق  التجارة % 0.69

 العلوم اآلداب

 الطب التمريض

 الصيدلة الطب البيطري

 التعليم الصناعي التربية

 الهندسة التربية الرياضية

   الجامعي العام لإلجماليبيان بنسبة الطلبة المقيدين : 

 

  

 

 

 

 

   والوافدين بكلياتالمصرين بيان بالطالب المقيدين :
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1683 

3665 

1526 

239 138 142 

501 407 
247 144 154 

28 21 10 67 20 

 الدور األول

 الدور الثاني

  الطالب اللذين يتقاضون مكافأة تفوق حسب بأعدادبيان   

 " : الفرق الدراسية "   

 

 الطالب اللذين يتقاضون مكافأة تفوق بأعداديان ب : 
  = طالب2202عدد الطالب   

    الثاني و األولبيان بعدد الطالب الخريجين بالدورين:

 

  

239 

2681 

144 

926 930 

329 156 
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  بين المستجدين والخريجين اإلحاللبيان بمعدل : 

 

 

1838 

1767 

1199 

337 172 

207 
177 

342 

674 

634 

357 

252 

2838 

3809 

1680 

267 100 
159 

159 
152 

568 

427 

138 

0 
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 لجامعات والئحته التنفيذية لتنظيم القانون ال. 

  درجات علمية . عليالمقيدين والحاصلين  بإجماليبيان 

 و بالطالب الحاصلين علي درجات علمية بيان بالطالب المقيدين موزعين 

 . لكليات الجامعة طبقًا 
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 التنفيذية : الئحته لجامعات ولتنظيم القانون ال 

 نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليات والبحوث

مررن القررانون والئحترره يكررون نائررب رئرريس الجامعرة لشررئون الدراسررات العليررا والبحرروث متفرغررا وتكررون لرره   ( 20المرادة ) 

السلطات المخولة لوكيل الوزارة المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة للعراملين مرن غيرر أعضراء هيئرة التردريس       

 بالجامعة ، ويتولى تحت إشراف رئيس الجامعة بصفة خاصة:

 الخطط والبرامج التي تدخل في اختصاص مجلس الدراسات العليا والبحوث. أعدادعلى  اإلشراف -1

  اإلشررراف علررى شررئون النشررر العلمرري فرري الجامعررة وكلياتهررا، وتنفيررذ السياسررة المرسررومة فرري هررذا الشررأن،      -2

 والمراجع والدوريات.واإلشراف على شئون مكتبات الجامعة وكلياتها واقتراح الخطة لتزويدها بالكتب 

 اقتراح تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والمحاضرات العامة في الجامعة. -1

 شئون العالقات العملية والثقافية الخارجية. -2

 اإلشراف على شئون الطالب بالدراسات العليا واقتراح القواعد المنظمة لنقل قيدهم وتحويلهم. -2

 ى الرسائل المقدمة للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه.اعتماد تشكيل لجان الحكم عل -7

دراسة تقارير الكليات وتوصيات مؤتمراتها العلمية بالنسبة للدراسرات العليرا والبحروث العلميرة قبرل العررض        -7

 على مجلس الدراسات العليا والبحوث.

العليا والبحوث ولتحقيق التعاون برين الكليرات   اقتراح ما يراه مناسبا لتوفير األجهزة والمواد الالزمة للدراسات  -2

 في هذا المجال وبوجه خاص تنظيم االستفادة من األجهزة النادرة على أكمل وجه.

 تنفيذ قرارات مجلس الدراسات العليا والبحوث. -9
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 مجلس الدراسات العليا والبحوث

يؤلررف مجلررس الدراسررات العليررا والبحرروث برئاسررة نائررب رئرريس الجامعررة لشررئون الدراسررات العليررا   (12المررادة )

 والبحوث وعضوية:

 ( وكالء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.أ)

والخردمات،  ( عدد من األعضراء ال يقرل عرن ثالثرة وال يزيرد علرى خمسرة مرن ذوي الخبررة فري مواقرع اإلنتراج             ب)

يعينررون لمرردة سررنتين قابلررة لتجديررد بقرررار مررن رئرريس الجامعررة بعررد أخررذ رأي مجلررس الدراسررات العليررا والبحرروث  

 وموافقة مجلس الجامعة، وال يجوز أن يجمعوا بين هذه العضوية وبين عضوية مجلس الجامعة المعنية.

 :اآلتيةيختص مجلس الدراسات العليا والبحوث بالنظر في المسائل  (12المادة )

 أواًل: مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة

دراسة وإعداد السياسة العامة للدراسات العليا والبحوث في الجامعرة، والتنسريق بينهرا فري كليرات الجامعرة        -1

 ومعاهدها.

والتنسرريق بررين األقسررام والمررواد المتماثلررة فرري كليررات الجامعررة     رسررم السياسررة الكفيلررة بتحقيررق التعرراون   -2

 ومعاهدها فيما يخص الدراسات العليا والبحوث في الجامعة.

 إعداد خطة عامة لبعثات الجامعة وإجازاتها الدراسية ولإليفاد على المنح األجنبية. -1

خارجهرا، ولتكروين فررق متكاملرة مرن      إعداد برنامج الستكمال أعضراء هيئرة التردريس مرن داخرل الجامعرات أو        -2

 البحثين في التخصصات المختلفة.

 وضع سياسة إليفاد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات في مهمات علمية. -2

وضع خطة لعقد مؤتمرات وندوات علمية وحلقات دراسية في الجامعات وللمشراركة فيمرا يعقرد منهرا خرارج       -7

 الجامعة في دخل البالد وخارجها.

 الدراسات العليا والبحوث. بداء الرأي في وضع الالئحة التنفيذية للجامعات فيما يخص شئونإ -7

 تنظيم قبول طالب الدراسات العليا في الجامعة. -2

 إعداد نظام حساب البحث العلمي في الجامعة. -9

 إعداد نظام مكافآت التفرغ للدراسات العليا والبحوث في الجامعة. -10
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ير الكليات والمعاهد وتوصيات المرؤتمرات العلميرة فيهرا وتقرارير الردوائر العلميرة فري الجامعرة         مناقشات تقار -11

والتقرير السنوي لنائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتقيريم نظرم الدراسرات العليرا والبحروث      

 في الجامعة ومراجعتها بما يكفل النهوض بها.

 ات العليا والبحوث في الجامعة.متابعة تنفيذ خطة الدراس -12

حصررر وتحليررل جميررع البيانررات واإلحصرراءات الخاصررة بهيئررة الترردريس والمدرسررين المسرراعدين والمعيرردين        -11

 والدراسات العليا والبحوث واألجهزة النادرة في الجامعة.

 إعداد مشروع موازنة البحث العلمي في الجامعة، ووضع نظام التصرف في بنود موازنته. -12

 ثانيا: المسائل التنفيذية

 إدارة صندوق البحث العلمي في الجامعة. -1

تلقي المشكالت العلميرة مرن الهيئرات العلميرة والفنيرة المختلفرة وتوزيعهرا علرى كليرات الجامعرة ومعاهردها             -2

 المختصة.

 إعفاء طالب الدراسات العليا من بعض المقررات الدراسية ومن امتحاناتها. -1

 مواعيد امتحانات الدراسات العليا في كليات الجامعة ومعاهدها.تحديد  -2

 تقرير مكافآت التفرغ للدراسات العليا. -2

 اإليفاد في بعثات الجامعة وعلى المنح األجنبية وتقرير األجازات الدراسية. -7

 قات الدراسية.إيفاد أعضاء هيئات التدريس في مهمات علمية ولحضور المؤتمرات والندوات العلمية والحل -7

 الترخيص لوساتذة بإجازات التفرغ العلمي. -2

جمررع البحرروث العلميررة وتشررجيعها ونشرررها وتوزيعهررا علررى أعضرراء هيئررة الترردريس فرري الجامعررة وتبادلهررا مررع   -9

 العلماء والهيئات العلمية في داخل البالد وخارجها.

 المقترحة.توزيع موازنة البحث العلمي في الجامعة وفقا للبرامج  -10

 ثالثا: مسائل متفرقة

 المسائل التي يحيلها عليه مجلس الجامعة.-1

 وفقا للقانون. المسائل األخرى التي يختص بها -2
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 أحكام الدراسات العليا في قانون الجامعات والئحته التنفيذية

الدراسات العليات ودرجات : تمنح مجالس الجامعات بناء على اقتراح مجالس الكليات المختصة دبلومات (92مادة )

 الماجستير والدكتوراه وفقا لما يأتي:

 :أواًل: الدبلومات
 وهي دراسات تتناول مقررات ذات طبيعة تطبيقية أو أكاديمية، ومدتها سنة واحدة على األقل

 ثانيا: الدرجات العلمية العليا وتشمل

 الماجستير: )أ(
وسائل البحث واستقراء النتائج ينتهي بإعداد رسالة تقبلها  وتشمل الدراسة مقررات دراسية عالية وتدريبا في

 .لجنة االمتحان.

أن تقل المدة الالزمة لنيل هذه الدرجة عن سرنتين وفري خصروص ماجسرتير التربيرة وماجسرتير الحقروق         وال يجوز

بلوم وماجستير الدراسات األفريقية تحسرب سرنة مرن هراتين السرنتين مردة الدراسرة الالزمرة للحصرول علرى الرد           

 الخاصة في التربية أو أحد دبلومات الدراسات العليا في الحقوق أو دبلوم في الدراسات األفريقية.

 الدكتوراه: )ب(

تقوم أساسا على البحث المبتكر لمدة ال تقل عن سنتين تنتهي بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم، ويجوز أن 

 تحدده اللوائح الداخلية.يكلف الطالب ببعض الدراسات التمهيدية طبقا لما 

وتتولى اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد تحديد فروع التخصص وأقسام الدراسة للدبلومات والدرجات العلمية 

 العليا التي تمنحها والشروط الالزمة للحصول على كل منها.

اسب ظروف الدراسة في كل تبين اللوائح الداخلية للكليات مواعيد القيد للدراسات العليا بما ين (:91مادة )

 كلية.

ال يجوز لطالب الدراسة العليا أن يقيد اسمه في دراسة أكثر من دبلوم او درجة جامعية عليا في  (:92مادة )

وقت واحد إال بموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية وبعد أخذ رأي مجالس 

 األقسام المختصة.

دين أو المدرسين المساعدين أو يسجلوا لدراسة عليا للحصول على درجة جامعية في غير تخصص وال يجوز للمعي

أقسامهم إال بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس 

 الكلية وبعد أخذ رأي مجالس األقسام المختصة.
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 كليات نظام امتحان مقررات الدراسات العليا وفرص التقدم لهذا االمتحان.تحدد اللوائح الداخلية لل (:92مادة )

 :اآلتيةيقدر نجاح الطالب في امتحانات الدراسات العليا بأحد التقديرات  (:97مادة )

 مقبول –جيد  –جيد جدا  –ممتاز 

 أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرين اآلتيين:

 ضعيف جدا –ضعيف 

التقديرات السابقة وفقا للنظام الذي تعينه اللوائح الداخلية، وإذا تضمن االمتحان في أحد ويكون تطبيق 

المقررات امتحانا تحريريا وأخر شفويا أو عمليا فيعتبر الغائب في االمتحان التحريري غائبا في امتحان المقرر وال 

 ترصد درجات بشأنه.

ات التسررجيل لرردرجتي الماجسررتير والرردكتوراه والمرردة الترري   تحرردد اللرروائح الداخليررة للكليررات إجررراء   (:97مررادة )

يسررقط التسررجيل بعرردها إال إذا رأى مجلررس الكليررة اإلبقرراء علررى التسررجيل لمرردة أخرررى يحررددها بنرراء علررى تقريررر   

 المشرف.

بناء على اقتراح مجلس القسم المختص أستاذ يشرف على تحضير الرسرالة،   –يعين مجلس الكلية  (:92مادة )

أن يعهد باإلشراف على الرسالة أحد األساتذة المساعدين ويجوز أن يتعدد المشرفون من برين أعضراء   وللمجلس 

 هيئة التدريس أو من غيرهم، وفي هذه الحالة يجوز للمدرسين االشتراك في اإلشراف.

وفرري حالررة قيررام الطالررب ببحررث خررراج الجامعررة يجرروز بموافقررة مجلررس الكليررة أن يشررترك فرري اإلشررراف أحررد         

 المتخصصين في الجهة التي يجري فيها البحث.

يجرروز أن ينفرررد باإلشررراف علررى رسررائل الماجسررتير والرردكتوراه رؤسرراء الجامعررات ونرروابهم إذا كرران  (:99مررادة )

التسجيل في الجامعة التي يعملون بهرا، فرإذا كران التسرجيل فري جامعرة أخررى جراز لهرم وآلمرين المجلرس األعلرى             

شراف ويستمر إشرافهم أو مشاركتهم في اإلشراف على الرسائل التري سرجلت تحرت    للجامعات االشتراك في اإل

 إشرافهم قبل شغلهم مناصبهم.

في حالة إعارة المشرف على الرسالة إلى جهة خارج الجامعرة يقردم إلرى مجلرس الكليرة تقريررا عرن         (:100مادة )

المجلرس مرن يحرل محلره أو مرن ينضرم       المدى الذي وصل إليه الطالب في إعداد الرسالة، وفي ضوء ذلرك يعرين   

 إليه في اإلشراف.
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يضع المجلس األعلى للجامعات النظام الذي يكفل التفرغ للدراسات العليا وفقا لظرروف الكليرات    (:101مادة )

 المختلفة.

يقدم المشرف على الرسالة في نهاية كل عام جامعي تقريررا إلرى مجلرس القسرم عرن مردى تقردم         (:102مادة )

بنراء علرى اقترراح     –الطالب في بحوثه ويعرض هذا التقرير على مجلس الكلية ولمجلس الدراسات العليا والبحوث 

 إلغاء قيد الطالب على ضوء هذه التقارير. –مجلس الكلية 

أو المشررفون علرى الرسرالة بعرد االنتهراء مرن إعردادها تقريررا إلرى مجلرس القسرم             يقردم المشررف   (:101مادة )

المختص عن مدى صالحيتها للعرض على لجنة الحكم مشفوعا باقتراح تشركيل لجنرة الحكرم تمهيردا للعررض علرى       

 مجلس الكلية، وعلى الطالب أن يقدم إلى الكلية عددا من النسخ تحدده اللوائح الداخلية.

يشكل مجلس الكلية لجنة الحكم على الرسرالة مرن ثالثرة أعضراء أحردهم المشررف علرى الرسرالة          :(102مادة )

والعضوان اآلخران من بين األسراتذة واألسراتذة المسراعدين بالجامعرات، ويكرون رئريس اللجنرة أقردم األسراتذة،          

 وفي حالة تعدد المشرفين يجوز أن يشتركوا في اللجنة على أن يكون لهم صوت واحد.

جوز أن يكون العضوان أو أحداهما من األساتذة السابقين أو ممن في مستواهم العلمي من األخصائيين وذلرك  وي

بشررط أن يكرون أحردهما علررى األقرل مرن خرارج الكليررة بالنسربة لرسرائل الماجسرتير ومررن خرارج الجامعرة بالنسرربة            

 لرسائل الدكتوراه.

 ة لشئون الدراسات العليا والبحوث.ويتم اعتمد تشكيل لجنة الحكم من نائب رئيس الجامع

تتم مناقشة الرسائل عالنية ويقدم كل عضرو مرن أعضراء لجنرة الحكرم تقريررا علميرا مفصرال عرن           (:102مادة )

الرسالة وتقدم اللجنرة تقريررا علميرا عرن الرسرالة ونتيجرة المناقشرة وتعررض جميعهرا علرى لجنرة للدراسرات العليرا              

هيرردا لعرضرها علررى مجلرس الجامعرة، ويجرروز أال تجرري المناقشررة فري بعررض      والبحروث بالكليرة فمجلررس الكليرة تم   

 الكليات وفقا لما تنص عليه اللوائح الداخلية.

تحدد تقرديرات كرل مرن درجتري الماجسرتير والردكتوراه وفقرا ألحكرام اللروائح الداخليرة، ولمجلرس             (:107مادة )

مع الجامعات األجنبية إذا كانت جديرة برذلك كمرا أن    الجامعة بناء على اقتراح لجنة الحكم أن يقرر تبادل الرسالة

 للجنة الحكم أن توصي بنشر الرسالة على نفقة الجامعة.

لمجلس الكلية بناء على اقتراح لجنة الحكم على الرسالة أن يرخص للطالرب الرذي لرم تقررر أهليتره       (:107مادة )

 تكمال أوجه النقص أو تقديم رسالة أخرى.لدرجة الماجستير أو الدكتوراه في إعادة تقديم رسالته بعد اس
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 2011:2010الحاصلين للعام  2012:2011المقيدين للعام 

  درجات علمية : على والحاصلين المقيدين بإجمالي بيان

  طالب 11112= [  2201:  1201] المقيدين 

 1122=   [ 1201:  1020] علي درجات علمية  نالحاصلي 

 و الطالب الحاصلين على درجات علمية  بيان بالطالب المقيدين 

 : كليات الجامعة مروزعين حسب    



للعام

 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وسبتمبر . مارس دور والمقيدين المستجدين الطالب بأعداد بيان 

 المفتوح بالتعليم الخريجين الطالب بأعداد بيان . 
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برنامج المعامالت 
 المالية والتجارية

برنامج الدراسات 
 القانونية العملية

برنامج الترجمة 
 باللغة االنجليزية

 برنامج األعالم

676 

125 

11 0 

 وسبتمبر مارس دور والمقيدين المستجدين الطالب بأعداد بيان:  

 نـديـيـقـمـال نـديـتجـالمس جـامـرنـبـال م

 1427 4617 برنامج المعامالت المالية والتجارية 1

 6338 216 القانونية العملية تمج الدراسابرنا 2

 872 478 برنامج الترجمة باللغة االنجليزية 3

 144 818 ماألعالبرنامج  4

 
 7711 6381 يجمالاإل

 المفتوح : بالتعليم الخريجين الطالب بأعداد بيان 
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  بالمدن الجامعية .بيان بأعداد الطالب المقيمين 

 بالكليات مركزيًا صرفت التي اإلعانات بيان . 

 الطالبية . باألنشطة المشتركين والطالبات الطلبة أعداد بيان 

 الجامعة . مكتبات في اإلستعارة حركة إجمالي بيان 

 الجامعة . بمكتبات العلمية واألجهزة العاملين بعدد بيان 

 حجم مقتنيات المكتبات بكليات الجامعة . 
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 : بيان بأعداد الطالب المقيمين بالمدن الجامعية 

2791[ = 1192[ + مدن الطالبات  ]1291عة شرق النيل ]مدن الجام     

  بالكليات  صرفت مركزيًا التي اإلعاناتبيان: 

 

 

 

 

 

 

 ـانــيـبــال
 اإلعانات
 ةالمصروف

 ـانــيـبــال
 اإلعانات
 المصروفة

 3111 الصيدلة 951 التجارة

 5111 يالتعليم الصناع 3713 الحقوق

 7811 التربية الرياضية 32314 باآلدا

 11111 الهندسة 6111 العلوم

 2861 المدن الجامعية 3111 التمريض

 53464 انشطة طالبية 5511 الطب

 21111 [  مباشر للطالبدعم  ]الجامعة  3111 يالطب البيطر

 27488 يــالـــمــجإلا

 التجارة
4% 

 الحقوق
6% 

 اآلداب
 العلوم 64%

1% 

 التمريض
6% 

 الطب
8% 

الطب 
 البيطري

6% 

 الصيدلة
6% 

 انشطة طالبية
81% 

 التعليم الصناعي
8% 

 التربية الرياضية
1% 

 الهندسة
3% 

 المدن
6% 

 الجامعة
48% 
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 الطالبية : باألنشطة المشتركين والطالبات الطلبة بيان أعداد 

طالب  200=  الطالبات & الطلبةعدد 

  : بيان إجمالي حركة اإلستعارة في مكتبات الجامعة

 

 

 

 

 

 

 

 

  نشاءاإل تحت ..........: الهندسة كلية . 

  نشاءاإل تحت : بالجامعة المركزيةالمكتبه . 

 اإلستعارة ألعضاء هيئة التدريس . الصناعي ....: التعليم كلية 

 اإلستعارة ألعضاء هيئة التدريس ............: الحقوق كلية . 

7000 4000 
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5150 8400 
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   د العاملين واألجهزة العلمية بمكتبات الجامعة :بيان بعد

 عدد االجهزة العلمية نالعاملي عدد المكتبات م

 7 2 مكتبة كلية التجارة 4

 8 1 مكتبة كلية الحقوق 6

 1 44 اآلدابمكتبة كلية  8

 1 7 مكتبة كلية العلوم 1

 3 1 مكتبة كلية التمريض 1

 8 1 مكتبة كلية الطب 3

 1 3 يالطب البيطرمكتبة كلية  7

 1 8 مكتبة كلية الصيدلة 8

 8 3 مكتبة كلية التربية 2

 8 1 يمكتبة كلية التعليم الصناع 41

 1 1 مكتبة كلية التربية الرياضية 44

 46 1 المكتبة المركزية بالجامعة 46

 38 38 اإلجمالي

  حجم مقتنيات المكتبات بكليات الجامعة :

 الرسائل العلمية الدوريات الكتب الكلية م

 48501 التجارة 4
 151 4411 48801 الحقوق 6
 000 711 40551 اآلداب 8
Ø Ø  0278 العلوم 1
 0 75 4700 الطب البشري 1
 4888 77 4072 الطـب البيطري 3
 42 41 555 التمريض 7
 182 445 42150 التربية 8
 45  170 الصيدلة 2
 7151 التعليم الصناعي 41
 10 50 4512 التربية الرياضية 44
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 المؤقتين و الثايتينعام بعدد العاملين  بيان . 

 المحالين للمعاش  .عام بعدد العاملين  بيان 
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   المؤقتين و الثابتينبيان عام بعدد العاملين : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  المحالين للمعاش :عام بعدد العاملين  بيان
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 الجامعة . بمستشفى العاملة بالقوى بيان 

 الداخلية  االقسام بمرضى احصائي بيانابريل.مارس.فبراير.يناير . 

 الخارجية  االقسام بمرضى احصائي بيانابريل.مارس.فبراير.يناير . 

 للنوع طبقن الخارجية االقسام بمرضى احصائي بيان ابريل.مارس.فبراير.يناير . 
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 ةالجامع ىشفستملة بالعام ىبيان بالقو : 

 أطباء :

 امتياز طبيب بشري زميل المقمين

99 1 2 120 
 

 معاونين طبيين :

 هيئة التميض صيادلة

12 292 
 

 معاونين أداريين :

 مؤقتين متعاقدين أداريين

122 127 22 
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 ابريل.مارس.فبراير.ينايربيان احصائي بمرضى االقسام الداخلية :

  

2002 

2009 

2010 

2011 

0 1000 2000 3000

2008 2009 2010 2011

14 رعاية مركزة 3 19 24

543 أطفال 408 263 260

187 انف وأذن 211 186 179

49 نسأ 33 39 42

149 عظام 73 63 48

85 صدريه 78 77 62

141 متوطنة 189 139 181

442 قسطرة القب 357 307 418

426 ألباطنه 395 221 227

134 نفسية وعصبية 102 77 54

205 الرمد 199 152 178

270 الجراحة 325 322 401

221 المسالك 246 197 168

109 األورام 129 150 107

0 روماتيزم 126 92 99

0 مبتسرين 4 28 25

0 العزل 0 3 0
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 ابريل.مارس.فبراير.ينايربيان احصائي بمرضى االقسام الخارجية : 

 األقسام
 الررررررررررررعرررررررررا م

2011 2010 2009 2002 

 0 2972 % 2327 9212 % 17327- 7712 % 2312- 7972 أطفال

 0 7217 % 2392- 7121 % 2321- 2202 % 12321- 2970 باطنه

 0 1212 % 10312 1222 % 0322 1297 % 2320 1771 نسأ

 0 2199 % 2320- 2122 % 12309- 1292 % 22370 2727 جراحه

 0 2129 % 10312 2777 % 27371- 1202 % 19312- 2227 عظام

 0 2070 % 2321- 2917 % 12322 2770 % 22311- 2072 جلديه

 0 2299 % 12311 7171 % 0319 7171 % 19310- 2121 رمد

 0 2000 % 20372 2210 % 12371- 2071 % 0302 2071 انف وأذن

 0 920 % 10322 1222 % 1301- 1279 % 12322- 1022 صدرية

 0 1222 % 0321 1222 % 9320 1272 % 9329- 1201 مسالك

 0 2922 % 11377 1917 % 22372- 2022 % 12327 2202 عصبية

 0 1072 % 22377 1119 % 21300 1222 % 22317- 1222 متوطنة

 0 1127 % 1327 1212 % 11327 1921 % 2377 1972 أورام

 0 1122 % 9379- 1221 % 2391- 1171 % 7372- 1071 قلب

 0 1220 % 27329 1277 % 12312 2070 % 10321- 1222 نفسية

 0 122 % 17372- 102 % 2322 111 % 1320 111 تناسلية

 0 202 % 29322 1222 % 12322 1202 % 12312- 1222 روماتيزم

 0 921 % 1322- 902 % 12372- 729 % 0371- 722 سمعيات

 Ø  Ø0 920 % 122312 2722 % 17302- 1770 العالج الطبيعي

 Ø Ø Ø Ø Ø Ø0  21 تنظيم األسرة

 0 221 % 0371 227 % 27312 1222 % 1329- 1222 تخاطب

 0 772 % 20317 202 % 21309 1227 % 22322 2279 عيادة الدم

 0 212 % 22322- 111 % 12321 170 % 22327 272 مناظير

 0 171 % 22377 272 % 0322- 272 % 27317- 112 جراحة مخ

 0 200 % 2300 220 % 22377- 117 % 12327- 270 رسم مخ

 0 71 % 12321 22 % 112320 172 % 12307- 121 جراحة قلب

 Ø Ø0  101 % 22309 177 % 92322 712 مناعة

 Ø Ø Ø Ø0  12 % 221312 117 رسم عضالت

 27277 % 12301 71229 % 1317- 72227 % 7309- 22092 جمالياإل
0 
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 للعام:  بيان احصائي بمرضى االقسام الخارجية طبقا للنوع

 أنرثري الرترنراسرب ذكرر األقرسرام

 1729 131 1 1222 أطفال

 2217 1312 1 2112 باطنه

 2179 1302 1 2222 جراحه

 1222 132 1 1222 عظام

 2090 132 1 1972 جلديه

 2772 1317 1 2172 رمد

 2127 1312 1 1227 انف وأذن

 222 1317 1 299 صدرية

 1217 131 1 1772 مسالك

 1727 132 1 1121 عصبية

 702 0397 1 722 متوطنة

 1792 7 1 222 أورام

 792 1322 1 177 قلب

 297 0391 1 922 نفسية

 1119 2371 1 222 روماتيزم

 197 1302 1 122 سمعيات

 277 1307 1 201 العالج الطبيعي

 797 1309 1 729 تخاطب

 997 0372 1 1271 عيادة الدم

 202 0379 1 227 مناظير

 122 0372 1 192 جراحة مخ

 119 0372 1 121 رسم مخ

 77 1301 1 77 جراحة قلب

 272 1329 1 171 مناعة

 21 2321 1 11 رسم عضالت

 10922 1322 1 22102 اإلجمالي
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تعتبررر مشررروعات تطرروير نظررم وتكنولوجيررا المعلومررات فرري التعلرريم العررالي هرري الركيررزة           

ولقررد األساسررية إلسررتراتيجية التطرروير المطلوبررة لتطرروير التعلرريم العررالي والبحررث العلمرري ،   

حظيت هذه اإلستراتيجية بموافقة ودعم مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي 

وتهدف مشروعات خطة التطوير إلى إقامة البنية األساسية لنظم المعلومرات مرع مراعراة     .

 . حتياجات الخاصة لكل جامعةاإل

ات بدور فعرال  وقد شاركت جامعة بني سويف في خطة تطوير نظم تكنولوجيا المعلوم

 في كل من المشروعات التالية :

 مشروع البنية األساسية لشبكة المعلومات ..1 

 مشروع نظم المعلومات اإلدارية ..2 

 مشروع التدريب علي تكنولوجيا المعلومات ..1 

 مشروع التعليم اإللكتروني ..2 

 مشروع المكتبة الرقمية ..2 

 مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات ..7 

 مشروع ضمان الجودة واالعتماد  ..7 

مشروع البوابة االلكترونية .  .2



للعام

 

69 

 

 حنفي محمود مدبولي 

 فيصل سيد طه

  تتطلععع وحععدة إدارة مشععروعات التطععوير بجامعععة بنععي سععويف أن تكععون مركععزا للتميععز فععي خلععق ثقافععة   رؤيررةال :

تنفيععذ واإلشععراف علععع مشععروعات التطععوير التععي تتبناهععا الجامعععة والتععي تتوافععق مععع المعععايير المحليععة  الالتغييععر و 

 واإلقليمية والدولية .

  تتمثل رسالة الوحدة في نشر مفاهيم تطوير التعليم الععالي والعمعل علعع تطعوير وتحعديث أداء وحعدات  الرسالة :

والتنموية, حيث تستهدف بعرامج الجامعة األكاديمية واإلدارية, مـن خالل تنفيذ مجموعة من المشروعات المؤسسية 

 التطوير تنمية الطاقات البشرية والمادية للوصـول إلع مستـويات عالية مـن جـودة األداء والتمـيز.

  للمحاور التالية تنسيق أنشطة التطوير داخل وحدات الجامعة وذلك طبقا   االهداف : 


 :

 عتماد.توكيد الجودة واإل .4

 أعضاء هيئة التدريس والقيادات. السادة تنمية قدرات .6

 تصاالت.ير بنية تكنولوجيا المعلومات واإلتطو .8

 التعليمية .تنمية العالقات األكاديمية والبحثية مع الجامعات والمؤسسات  .1

 تطوير وتطبيق الخطة اإلستراتيجية للجامعة . .1

 تصال الرئيسي بين الجامعة ووحدة إدارة مشروعـات تطوير التعليم العالي بوزارة التعليم العالي. مركز اإلتكون  .3

أعضععاء هيئععة التععدريس علععع كتابععة مقترحععات بحثيععة والتقععدم للمشععروعات التنافسععية لكافععة الجهععات  السععادة تععدريب .7

 الهيئات المانحة.و

تكععون مركععزا  لجمععع الخبععرات البحثيععة والفنيععة بمععا يؤهععل الجامعععة للمشععاركة فععي تنفيععذ مشععروعات التطععوير المحليععة  .8

 والقومية.

تقوم بتيسير وفتح قنوات االتصال الفعال بين الجامعة والجهات والهيئات العلمية والمهنية ذات العالقة بمشروعات  .2

 .الداخل والخارجتطوير التعليم العالي في 
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 شعبان يوسف مبارز . 

  مصطفىأحمد محمد أحمد

   تشغيل وتفعيل نظام معلومعات ألغعراض تحسعين الكفعاءة والفاعليعة بعلميعة اإلدارة ودععم اتخعاذ رؤية المركز :
 بالجامعة بما يخدم المجتمع األكاديمي والبحثي والبيئي علع نحو متصل ومتقدم .

   وتعزيعز الجعودة بالجامععة ععن تحسعين الكفعاءة والفاعليعة لعمليعة اإلدارة ودععم اتخعاذ القعرار رسالة المركز :
 نظام المعلومات اإلدارية . رنشاء ودعم استمراطريق إ

 لمركز : أهداف ا 

 . تجهيز مركز لدعم وتشغيل نظم المعلومات اإلدارية بالجامعة ودعمها باألجهزة والكوادر البشرية.4

 . استحداث وتطوير برمجيات إدارة شئون الطالب والدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس ليتم تطبيقها بالكليات . 6

 . تحسين دورات العمل والدقة ومستوى الكفاءة ومتابعة األعمال بالجامعة .8

 بالجامعة .. توفير البيانات الدقيقة المحدثة والكاملة التي يعتمد عليها متخذي القرار 1

 . توفير األجهزة الالزمة لتشغيل النظم وإدخال البيانات واستخراج التقارير بالكليات وإدارة الجامعات.1

. العمل علع ربط الجامعة بالتنسيق اإللكتروني ليمكن نقل بيانات الطالب المستجدين بكل جامعة بطريقة إلكترونية من نظعام 3

 التنسيق اإللكتروني .

ت الكليات في تنفيذ ومتابعة األعمال اليومية في كافة األنشطة األكاديمية والماليعة واإلداريعة ويشعمل ذلعك أنظمعة . دعم إدارا7

 الطالب وشئون أعضاء هيئة التدريس والدراسات العليا والبحوث 

التعي تخعدم واضععي  . دعم اإلدارة الجامعية في الحصول علع البيانات والمعلومات التجميعية واإلحصعائية وكافعة المؤشعرات8

 السياسات ومتخذي القرار.

أعضعاء هيئعة التعدريس علعع اسعتخدام السعادة . تدريب الموظفين العاملين بإدارات شئون الطالب , الدراسات العليا , شئون 2

 هذه التطبيقات لجميع الطالب بالجامعة .

إدخعال وصعيانة البيانعات وكعذلك نظعام طباععة  . توفير أجهزة حاسبات وطابعات وماسحات ضوئية بالكليات بما يمكنهعا معن41

 أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم .السادة كارنيهات للطلبة و
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  وليد حمدي حسن . 

 حمدمحمود النوبي أ .

 

   أن تصبح شبكة الجامعة المصدر الرئيسي للوصول إلع المعلومعات والمعرفعة التعي تحتاجهعا رؤية المشروع :

سعية ن تمتلك القدرات واإلمكانيات الالزمعة لتعوفير بنيعة أساأاألكاديمية التي تعمل خاللها , والجامعة وكلياتها والبيئة 

 كامل وترشيد النفقات .ن يصبح للشبكة الريادة في التنسيق والتأفي المعلومات والمعلوماتية و

   العالي لتحقيق التواصل وتعظيم التنسيق والتكامل بين الجامعة ومؤسسات التعليم رسالة المشروع :

والخطط الالزمة لربط شبكة  ن توفر الشبكة الدعم الفنيأت المتاحة في مجال المعلومات . وستفادة من اإلمكانااإل

ن تقوم الشبكة بترويج خدمات المعلومات ألتعليم العالي في شبكة موحدة , ومعلومات الجامعة وجميع مؤسسات ا

في مجال ن تساهم في تنمية الموارد البشرية أمتعلقة بالتعليم والبحث العلمي والتي تساعد علع حل القضايا ال

 . تصاالتتكنولوجيا المعلومات واإل
  : اهداف المشروع 
 تطوير البنية األساسية لشبكة المعلومات داخل الجامعة وزيادة فاعليتها بشكل مستمر لتقديم خدمة مناسبة . .4

 ة المعلومات وتداولها بشكل مباشر وسريع .إتاح .6

 تصال لرفع القدرة التعليمية والبحثية واإلدارية داخل الجامعة .استخدام تقنية المعلومات واإل .8

 تصاالت وذلك من خالل التدريب الموجه والمستمر.ي للتعامل مع الوسائل الحديثة لإلتهيئة المجتمع الجامع .1

العملية التعليمية بالجامعة وذلك من خالل مساندة مشاريع التطوير .الوصول إلع الميكنة إلدارة   1. 
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 دمال طه محمد .

 
  : التعليمية للجامعة بحيث يمكعن معن  توفير بوابة إلكترونية موحدة تلبع اإلحتياجات البحثية و رؤية المشروع

خاللها البحث ععن كافعة مصعادر المعلومعات سعواء المتاحعة فعي صعورة إلكترونيعة يعتم التعاقعد عليهعا معن خعالل مظلعة 

متاحة مجانا  عبر الشعبكة العنكبوتيعة العالميعة أو متاحعة المجلس األعلع للجامعات بالتعاون مع جامعة بني سويف أو 

 قواعد بيانات بيلوجرافية وفهارس مكتبات . في مستودعات المعلومات المحلية من مكتبات و

  رتقعاء فعي تقعديم خعدمات المكتبعات و المعلومعات معن خعالل المكتبعة الرقميعة معن خعالل اإل رسالة المشرروع : 

معن مؤسسعات التعلعيم الععالي والمؤسسعات العلميعة والبحثيعة المصعرية وبمعا يحقعق  التحالف بعين الجامععات و غيرهعا

 ترشيد النفقات علع مصادر المعلومات و تحقيق أفضل استغالل للمدارس المتاحة بالمكتبات .

 : أهداف المشروع 
اإللكترونيعة بحيعث تعوفر سعبل تطوير المكتبة الرقمية بما تشمله من قواعد بيانات والكتعب والعدوريات والرسعائل الجامعيعة  -1

 وصول سهلة وتفاعلية لكافة مصادر المعلومات المطلوبة .

استكمال بناء الفهرس الموحد للمكتبعات الجامعيعة معن خعالل اسعتخدام البنيعة التحتيعة المتاحعة لتطعوير خعدمات المكتبعات و  -6

 المعلومات بالجامعة اعتمادا  علع تكنولوجيات التطوير في ذلك المجال .

   . استكمال بناء قاعدة بيانات الببليوجرافية بالرسائل الجامعية المجازة عن طريق الجامعات المصرية-8

بعات و بحيعث تعي تجعري فعي مجعال نظعم إدارة المكتالتطوير المستمر لنظام إدارة المكتبعات بحيعث يتواكعب معع التطعورات ال -1

 يتوافق مع المعايير والمواصفات القياسية الدولية .

رونيععة تقععديم خععدمات معلومععات تفاعليععة تشععمل تبععادل اإلعععارة بععين المكتبععات وتوصععيل الوثععائق وخععدمات المراجععع اإللكت -1

 نتقائي للمعلومات .واإلحاطة الجارية والبث اإل

ساعد علع تفعيل إتاحة المحتعوى بناء مستودع رقمي بالرسائل الجامعية والدوريات التي تصدرها جامعة بني سويف بما ي -3

 ستفادة منها ونشرها بما يتوافق مع المعايير الدولية للنشر اإللكترونيلكتروني وبما يضمن تعظيم اإلاإل
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  محمود بدوي البيجاوى .

  علعع المسعتوى  لكترونيامعة ذو تميز في مجال التعليم اإللكتروني بالجأن يكون مركز التعليم اإل رؤية المركز :
لكترونعي للجامععات فعي جميع الخعدمات الخاصعة بعالتعليم اإلن يعتبر المرجع الرئيسي واألساسي لأقليمع والمحلع واإل

 والعالم العربي .مصر 

   تكمععن رسععالة مركععز التعلععيم االلكترونععي فععي تحسععين مخرجععات العمليععة التعليميععة مععن خععالل رسررالة المركررز :
 توظيف التقنيات الحديثة في مجال االتصاالت والمعلومات في دعم عمليات التدريس والتعليم من خالل :

 ستمرار في تحسين األداء األكاديمياإلتقديم الدعم الفني والتكنولوجي للجامعة بما يخدم تطوير و 

  توفير المحتوى التعليمي في صورة إلكترونية بأشعكال متععددة عبعر شعبكة المعلومعات الدوليعة واإلنترنعت ممعا قعد

 ستيعاب األعداد المتزايدة من الدراسيين . إيساعد الجامعة علع 

 : أهداف المركز 
 نشر ثقافة التعلم اإللكتروني بجامعة بني سويف . .4

 وضع معايير قومية للتعلم اإللكتروني . .6

 إعداد معايير لتقييم جودة تطوير وإنتاج المقررات اإللكترونية . .8

 التحقق من جودة التعلم اإللكتروني في الجامعة . .1

 أعضاء هيئة التدريس والطالب والعاملين بالجامعة علع أساليب التعلم اإللكتروني .السادة تدريب  .1

 لكتروني وتطبيقات البرمجيات الجماعية .ة الفردية والمشتركة التي تعزز التعليم اإلوضع نظام إلدارة المعرف .3

 تطوير نظام إلدارة المعارف التي تختص باكتساب واستخراج وصيانة مختلف أنواع المعرفة . .7

لكترونية .لتقييم المقررات اإل .2 بناء نظام للتعامل المباشر  ineOnl 
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  عصام عبد الرحمن. 

 شريف حسن 

 عبد المنعم الخولي

 : التعليميعة و البحثيعة و رتقعاء بالعمليعة تصعاالت لإلتوظيف تكنولوجيا المعلومات و اإل العمل علع رؤية المركز

تطوير أداء القطاعات اإلدارية و المالية وتأسيا  علع ذلك فإن الدورة تهعدف إلعع تنميعة الكعوادر البشعرية معن أعضعاء 
هيئة التدريس والمعيدين والمدرسين المساعدين وكذلك الععاملين بالجامععة علعع اسعتخدام تكنولوجيعا المعلومعات بمعا 

 األخرى لتحقيق األهداف المرجوة .يضمن تكامل محاور التطوير 

  : أعضعاء هيئعة التعدريس و مععاونيهم و الععاملين بالجامععة وكافعة كليعات و السعادة رتقعاء بمهعارات اإل رسالة المركرز

سعتفادة معن التطعور أعلعع مسعتويات األداء و تعظعيم اإل تصاالت للوصول بهم إلععي مجال تكنولوجيا المعلومات و اإلوحداتها ف
 ذلك المجال . المستمر في

 : أهداف المركز 
الهيكعل  مععإنشاء وحدة مركزيعة إلععداد و متابععة التعدريب علعع نظعم و تكنولوجيعا المعلومعات بالجامععة متكامعل  .4

 الفني و اإلداري .

المعلومعات و تدريب أعضعاء هيئعة التعدريس و المععاونين و الععاملين بالجامععات علعع مهعارات مجعال تكنولوجيعا  .6

رتقععاء بمسععتوى األداء فععي و المسععتقبلية لهععذا المجععال فععي اإل سععتفادة مععن اإلمكانععات الحاليععةم اإلتصععاالت لتعظععياإل

 العملية التعليمية و البحثية و اإلدارية بالجامعة .

 نشر الوعي بثقافة "التدريب للجميع" , لضمان التطوير المستمر . .8

واألجهععزة بالجامعععات و ذلععك للتععدريب علععع  إنشععاء منظومععة متكاملععة مععن الكععوادر البشععرية المدربععة واإلمكانيععات .1

 تصاالت بالجامعة .يف تقنيات تكنولوجيا المعلومات واإلتوظ

إعداد المادة التدريبية واستصدار الشهادات للمتدربين مع إعداد المدربين وضع السياسات العامة للتدريب و  1.

 وتأهيلهم واعتمادهم .
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 جودة إسماعيل عبد الجواد. 

 محمودالدين عبدالغني عالء

   الوصعول إلعع مسعتويات عاليعة فعي تأهيعل وتعدريب أعضعاء هيئعة التعدريس والوظعائف المعاونعة المركز :رؤية 
 والقيادات علع المستويين المحلع واإلقليمي تحقيقا  للمستويات العالمية في التنمية البشرية المتكاملة .

  رات المهنيعة للمعوارد البشعرية يقدم المركز مفعاهيم وممارسعات التطعوير العذاتي المسعتمر للقعد رسالة المركز :
بالجامعات المصرية ومؤسسات التعليم العالي لتحسين جعودة مخرجعات التعلعيم الجعامعي و الععالي بمعا يحقعق التكيعف 

 مع تحديات العصر وكذلك التوافق مع قواعد السلوك األخالقي المهني للمشتغلين بالتعليم الجامعي .
السعي إلعع تطبيعق حعزم متكاملعة معن البعرامج التدريبيعة والتأهيليعة المتميعزة وبمسعتوى تنافسعي تعمعل علعع   إكسعاب     

أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة والقيعادات اإلداريعة للمهعارات المهنيعة التعي تتفعق معع إسعتراتيجيات التغييعر 

   في أسواق العمل المحلية واألقليمية والعالمية.

   : أهداف المركز 
تنمية القدرات التطويرية ألعضاء هيئة التعدريس بمؤسسعات التعلعيم الععالي بمعا يمكعنهم معن تحسعين جعودة مخرجعات  .4

 التعليم العالي .

 تنمية الخبرات الذاتية التي تدعم التطوير المستمر ألنشطة المشروع بما يحقق استمرارية في أداء رسالته . .6

لمهععارات اإلداريععة للقيععادات األكاديميععة والكععادر اإلداري بمععا يمكععنهم مععن إحععداث التغييععر تنميععة وتحععديث القععدرات وا .8

 المستهدف بنجاح .

تدعيم مراكز التدريب بالجامعة وكلياتها ووحداتها علع نحعو متصعل ومسعتمر معن خعالل تنفيعذ خطعط تدريبيعة معتمعدة  .1

 اإلدارة والقيادات الجامعية .في مجاالت إعداد المديرين , والتدريس والبحث والنشر العلمي و

 نشر ثقافة التدريب والتطوير الذاتي . .1

عتماد الدولي .حصول المركز علع اإل  3. 
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 .

   اإللكترونية لجامعة بني سويف هع نافذة الجامعة علعع جميعع أنحعاء الععالم أن تكون البوابة رؤية المشروع :
و حلقعة الوصعل التعي تعربط الجامععة بجميعع المراكعز و الجامععات و الهيئعات البحثيعة وكافعة الجمعاهير المسعتفيدة معن 

 خدمات الجامعة .

  التعليميعة و البحثيعة لجامععة لكترونيعة إلعع تقعديم كافعة الخعدمات يسعي مشروع البوابعة اإل رسالة المشروع :
بني سويف بصورة الكترونية لجميع المتعاملين مع الجامععة معن طعالب و خعريجين وأعضعاء هيئعة تعدريس و مراكعز 
وجامعات و هيئات و مصانع و مصالح حكومية و خاصة بصورة تحقق نشر خدمات الجامععة بصعورة الكترونيعة فعي 

 جميع أنحاء العالم .
 : أهداف المشروع 

 . والكليات التكنولوجية إلتاحة نظم المعلومات والبيانات والخدمات الجامعةاء وتطوير بوابه الكترونية لصالح إنش .4

تصععميم البنيععة األساسععية المطلوبععة وبمععا يضععمن ربطهععا وتكاملهععا مععع الخععوادم الحاليععة بالجهععات المسععتفيدة وشععبكة  .6

 . الجامعات المصرية

 . مستلزمات خاصة بهاتوريد وتركيب الخوادم المطلوبة وأي  .8

 .ستقبال المعلومات قوالب تصميمية جاهزة إل إعداد .1

 . لكترونيةإصور  فيالمعلومات  إتاحة .1

 .البوابة اإللكترونية  إلعبالمواقع الموجودة  تهجير البيانات الموجودة حاليا   .3

 . من خالل البوابات وإتاحتهالكترونية المختلفة التكامل بين الخدمات اإل .7

 لكترونية للحكومة المصرية. البوابة اإل التكامل مع .8

  تصميم وبناء وتوريد قواعد البيانات والتطبيقات الالزمة. .2

 .جراءات الالزمة لتنفيذ العمليات الفنيةيير والمقاييس واألنماط وأدلة اإلوضع المعا .41
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 محمود مصطفى عامر.

   يسعع مركز ضمان الجعودة أن يكعون بيعت خبعرة فعي تطبيعق مفعاهيم ومععايير الجعودة واالعتمعاد رؤية المركز :
 لمؤسسات التعليم العالي علع المستوى القومي واألقليمع والعالمي .

   إنشععاء وتفعيععل نظععم ضععمان الجععودة فععي جميععع مكونععات منظومععة العمليععة التعليميععة والبحثيععة رسررالة المركررز :
ني سويف والمساعدة المستمرة لكليات الجامعة ومتابعتها وتقويمهعا فعي تطبيعق مععايير ضعمان والمجتمعية بجامعة ب

الجودة في جميع المجاالت وفي برامجها األكاديمية وفقا  للمععايير القوميعة والعالميعة وبمعا يتفعق معع رسعالة الجامععة 
 .ودوليا  ف بها محليا  وأقليميا  عتماد كمؤسسات تعليمية معترهيلها لإلومن ثم تأ

 : أهداف المركز 
 نشر ثقافة الجودة بين الكليات والوحدات اإلدارية والمجتمع الطالبي واإلداري للجامعة. .4

لجودة والتأهيعل دعم كافة الكليات والمؤسسات األكاديمية واإلدارية بالجامعة من خالل أنشاء وحدات داخلية لضمان ا .6

 عتماد .لإل

 والخطط والمشروعات المتعلقة بضمان الجودة الشاملة . المتابعة المستمرة لتنفيذ السياسات .8

 االتفاق علع آليات ونظم معلنه لتقويم األداء علع مستوى الكليات والوحدات اإلدارية داخل الجامعة . .1

سعتعانة بهعم لعدعم المركعز فعي إنجعاز بععض المهعام فعي ومؤتمرات معع اسعتقدام الخبعراء لإل عمل ندوات وورش عمل .1

 ة واالعتماد.مجال ضمان الجود

 ولي عتماد علع المستوى القومي واألقليمع والدع هيئات ومنظمات ضمان الجودة واإلإقامة عالقات تبادلية م .3

 التواصل بين الجامعات المحلية واإلقليمية بما يضمن جودة العملية التعليمية واإلدارية .  .7

ق نظعم ضعمان الجعودة وصعوال  إلعع الخارجيعة وتطبيعتبنع التقويم الذاتي لألداء الجعامعي كمعدخل للمراجععة الداخليعة و .8

 عتماد .اإل

كسب ثقة المجتمع في جميع مخرجات منظومة التعليم بجامعة بنعي سعويف معن خعريجين وخعدمات مهنيعة ومجتمعيعة  .2

 وبحثية تتفق مع المعايير القومية واألقليمية والدولية .
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 مقردمرة :

داخعل الجامععات المصعرية  صعاالتواإلتر خدمات تكنولوجيا المعلومات وتطوي ستفادةلإلطار العمل علع وضع إستراتيجية في إ

ختلفة والجهعات التابععة لهعا وظيفة المدير التنفيذي للمعلومات بالوزارات الم ستحداثإتماشيا  مع خطة مجلس الوزراء في , و

معدير وحعدة / حنفعي محمعود معدبولي  بنعي سعويف وتعولع أ.د بجامعة ستحداث وظيفة المدير التنفيذي للمعلومات إ, تم  C.I.O

 . دير التنفيذي للمعلوماتمنصب المإدارة مشروعات التطوير بالجامعة 

 : التوصيف الوظيفي للمدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة 
الوصل بين الجامعة ومراكز المعلومات التابعة لها لضمان توفير رؤيعة متكاملعة فيمعا يكون المدير التنفيذي للمعلومات حلقة   

يخععص البيانععات والمعلومععات وتععداولها , وكععذا الخطععة اإلسععتراتيجية للمعلومععات بالجامعععة بالخطععة القوميععة للمعلومععات علععع 

 مستوى الوزراء .

 : مهام ومسئوليات المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة 
 

لومععات علععع مسععتوى الجامعععة فععي ضععوء السياسععات والخطععط اإلسععتراتيجية والتنفيذيععة لتطععوير منظومععة المع وضععع .4

 حتياجاتها , وفي ضوء الخطة القومية للمعلومات مع مراعاة ربطها بأهداف الوزارة . إ

 ستراتيجي للموارد المختلفة لنظم المعلومات داخل الجامعة .التخطيطي اإل .6

األنشطة والمهام الموكلعة للجامععة والمشعروعات المقترحعة أو التعي يعتم تنفيعذها أو التعي انتهعع دراسة كل ما يتعلق ب .8

 تنفيذها بالفعل وذلك لإللمام بكل ما يفيد في تخطيط نظم وتكنولوجيا المعلومات . 

لومعات ستخراج البيانات واإلحصاءات الالزمة علع مستوى الجامعة ووضع خطة لتدقيق وتعداول المعإاإلشراف علع  .1

 خاصة وقت األزمات .

 من وحماية المعلومات علع مستوى الجامعة .أة وضع سياس .1

 وضع وتطوير سياسات نظم المعلومات وتحديد المعايير الخاصة بهم . .3

 وضع الخطط الالزمة لمراجعة وتدقيق وتداول البيانات والمعلومات . .7
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 .مركز الدراسات المالية والتجارية بكلية التجارة .1 

  .مركز الخدمات البيئية البيطرية بكلية الطب البيطري .2 

 . للطباع و النشر جامعة بني سويف ركزم.1 

 .وحدة التحاليل الدقيقة بكلية العلوم .2 

 .المعمل المركزي للحاسبات بكلية العلوم .2 

 .مركز خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية اآلداب .7 

 .ستشارات التربوية بكلية التربية مركز التدريب واإل.7 

 .بكلية التربية   اآلسيوياإلفريقي  العربي مركز اإلرشاد النفسي التربوي .2 

 .مركز تعليم الكبار وخدمة المجتمع بكلية التربية .9 

 .المركز الدولي للكمبيوتر بكلية التربية .10 

 .مركز تطوير وتعليم اللغات األجنبية بكلية التربية .11 

 .ستشارات التربوية بكلية التربية واإلمركز التدريب .12 

 .ستشارات بكلية التعليم الصناعي وحدة الورش والمعامل واإل.11 

 .مركز تكنولوجيا المعلومات بكلية الحقوق .12 

 .مركز تطوير التعليم الطبي بكلية الطب البشري .12 

 .مركز التعليم المفتوح بالجامعة .17 

 مركز البحوث..17 

  .  مركز المؤتمرات بإدارة الجامعة.12
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مركز الدراسات المالية والتجارية بكلية التجارة : 

 أهداف المركز :

 ستشارية المالية والتجارية.مات اإلتنفيذ خطة البحوث والقيام بالدراسات وتقديم الخد -1

 تدريب جميع العاملين بجامعة بني سويف والجهات الخارجية واألفراد. -6

 التي تواجه المجتمع المحلع. إجراء البحوث والدراسات المالية والتجارية -8

 ستشارات العلمية والتطبيقية في المجاالت للهيئات ووحدات القطاعين العام والخاص واألفراد.تقديم اإل -1

 عقد الدورات التدريبية العلمية والتعليمية في مجاالت نشاطه. -1

 ستعراض نتائج األبحاث وإبداء اآلراء.إتقديم وتنظيم ندوات و -3

 رات في الحاسب اآللي التي تؤهل الشباب لتطبيق جميع البرامج األولية والمتقدمة .عقد دو -7

 مركز الخدمات البيئية البيطرية بكلية الطب البيطري : 

 أهداف المركز :

 القيام بتشخيص األمراض البكترية والفطرية والفيروسية والطفيلية للحيوانات المختلفة. -1

 كفاءتها ودرجة اآلمان بها. تحليل اللقاحات وتحديد مدى -6

 تحليل المياه وتحديد نسبة التلوث بها. -8

 تحليل األعالف المختلفة ومعايرتها بالنسب القانونية بها. -1

 تحليل األطعمة واللحوم واأللبان المستوردة والمحلية. -1

 تحليل األدوية البيطرية بالطرق العلمية الحديثة. -3

 بالمزارع. استكشاف األمراض الوبائية -7

 األشراف الفني البيطري علع المزارع. -8

ستشارية في مجال الثروة الحيوانية لخدمة المجتمع والعمل علع حل مشاكلها وإعطاء شهادات معتمدة القيام باألعمال اإل -2

 في مجال صحة الحيوان.

 الدراسات التطبيقية والتدريبات العملية. -41

 لرفع المستوى العلمي لهم وخاصة خريجي كليات الطب البيطري القدامع.تدريب األطباء البيطريين  -44
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 : للطباع و النشر جامعة بني سويف ركزم

 أهداف المركز :

 دعم األهداف اإلعالمية الثقافية لجميع الكليات والوحدات التعليمية والتربوية بالجامعة. -1

 المساهمة في الحفاظ علع التراث بالجامعة. -6

 السرية والخصوصية للمطبوعات الخاصة بالجامعة.ضمان  -8

 توفير جودة عالية في المطبوعات الخاصة بالجامعة. -1

التوفير في التكلفة التي تتحملها الجامعة في طبع المكاتبات والمستندات عن طريق تقديم الدعم الالزم في ثمن هذه  -1

 . التكلفة بجانب هامش ربح بسيط ال يقارن بالمطابع الخارجيةالمطبوعات وذلك عن طريق طبع المكاتبات والمستندات بثمن 

 وحدة التحاليل الدقيقة بكلية العلوم :

 أهداف المركز :

إجراء التحاليل الكيميائية والبيولوجية التي تخدم البحوث العلمية للجامعات والهيئات العلمية الصناعية المحلية والدولية  -1

 المشكالت الصناعية.وكذلك أبحاث البيئة وحل 

 القيام ببحوث لتطوير طرق التحاليل الدقيقة في المجاالت المختلفة. -6

عمل دورات تدريبية محلية ودولية في التحاليل الكيميائية والبيولوجية الدقيقة وحماية البيئة من التلوث وتحليل العينات  -8

 الصناعية.

 تدريب طالب الدراسات العليا بالجامعات. -1

تصال بالهيئات الصناعية ببني سويف لمحاولة تصريف المشاكل ؤتمرات الخاصة بحماية البيئة واإلنظيم الندوات والمت -1
 الصناعية التي تواجههم ومحاولة حلها.

 وحدات المركز :

 TEM :النافذ  اإللكترونيوحدة الميكروسكوب  -1

تكبيعر عاليعة تصعل إلعع مليعون ونصعف معره ذو قعوة  JEM-210HR (JEOL) يوجد بعالمركز ميكروسعكوب إلكترونعي
وملحعق بالميكروسعكوب  متصعلة بكمبيعوتر يحتعوي علعع برنعامج لتحليعل الصعورة   Kodak وملحعق بعه كعاميرا تقريبعا

 العديد من األجهزة المساعدة  وأجهزة إعداد العينات للفحص والتحليل.

 بعض التطبيقات :

  علع الخاليا المصابة والتعرففحص األنسجة الحيوانية والنباتية فحصا  دقيقا 

 األمراض فحص األنسجة البشرية للتعرف علع بعض 

Diffraction تحليل العناصر فيزيائيا باستخدام الـ   
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 SEM :وحدة الميكروسكوب اإللكتروني الماسح  -6

 لفحعص جميعع أنعواع العينعات سعطحيا  سعواء عينعات وهعو JSM- 6510 LA(JEOL) وهعع تشعمل الميكروسعكوب

 :اآلتيوملحق به  HV أو LV صلبة أو مسحوق أو عينات بيولوجية علع الـمعدنية 

 وحعدة التحليعل بأشععة إكعس X-ray microanalysis (EDS) ماركعة OXFORD موديعل ISIS Link 

لها مع توضيح النسعب المكونعة للعناصعر  Diagram ورسم .يمكنه تحليل العناصر من البورون إلع اليورانيوم

النسعب للعناصعر معع الرسعم التوضعيحي بطعرق عديعدة لتوضعيح  وأيضا  إجراء مقارنة بين هعذهوإدراجها بجداول 

 . االختالفات بينها

 جهاز تجفيف العينات البيولوجية .(CPD) 

 بعالكربون أو العذهب وحعدة تغطيعة العينعات Coating وبعذلك يمكعن إسعتخدامه فعي جميعع التطبيقعات الصعناعية 

التراكيعب السعطحية بتكبيعر  تربة والخامات وفحص البللورات واألنسعجة ومعرفعةوالبيولوجية والتعدين وتحليل ال

 . مرة 811111يصل إلع 

 وحدة تحليل المياه و التربة : -8

  درجة الحموضة(PH)  . 

 ألمالح الذائبةا . 

 نسبة األكسجين الذائب DO واألكسجين المستهلك BOD & COD . 

 عسر الماء Total hardness . 

  النترات  -الكبريتيت  - الكبريتات -الماغنسيوم  -المنجنيز  - النحاس : يمكن الكشف عنهاالعناصر التي- 

الكـــروم باإلضافة  -األلومنيوم  -الكلوريدات  -الكربونات  - األمونيا -السيانيد  -األمونيوم  -النيكل  -النيتريت 

 .الصرف المعالجةالميكروبيولوجي لبيان تلوث مياه الشرب أو الري أو  إلع التحليل

 : UVوحدة تحليل باألشعة فوق البنفسجية  -1

يستخدم الجهاز لقياس الطيف االلكتروني  و تحديد نسبة االقتران في المواد و كذلك تعيين تركيز الزيعوت العطريعة و 

 قياس درجة نقائها. 

 : IRوحدة تحليل باألشعة تحت الحمراء  -1

  بعض تطبيقات جهازIR : 

  التعرف علع مكونات الحصوات مما يسهل عالجها ويمنع تكرارها فيتساعد. 

 سائله . أوصلبه   كانت تتبع سير التفاعالت الكيميائية والتعرف علع كافة المركبات الكيميائية سواء 
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 المعمل المركزي للحاسبات بكلية العلوم :

 أهداف المركز :

 عمل دورات تدريبية كلية فع الحاسبات. -1

 نترنت.وربطها بخدمة اإل ادراجهإت الفرع وتصاالت داخلية لجميع كلياإعمل شبكة  -6

 تصاالت خارجية وربطها بخدمة االنترنت.إعمل شبكة  -8

 أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة. السادة نترنت لجميعتقديم خدمات اإل -1

 تدريب طلبة الكلية والدراسات العليا. -1

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية اآلداب : مركز

 أهداف المركز :

رتقاء بمستوى اللغة لرسائل والكتب العلمية لغويا  لإلإعداد برامج ودورات تدريبية لتعليم اللغة اإلنجليزية ومراجعة ا -1

 العربية بالجامعة فضال  عن تحقيق وطباعة أمهات كتب التراث والمخطوطات.

 للتدريب علع الترجمة من اللغة اإلنجليزية وإليها وتعليم قواعدها لغير الناطقين بها.عقد دورات   -6

بناء قواعد بيانات ونظم فهرسة ومعلومات وعقد دورات لتنمية مهارات التعامل مع الحاسب اآللي لرفع كفاءة العاملين  -8

 بتلك المجاالت.

شادية وعالجية لطالبي الخدمة النفسية وتدريب الكوادر المؤهلة تنمية المهارات والقدرات الشخصية وتقديم برامج إر -1

 للعمل في مجاالت الخدمة النفسية المختلفة.

 إجراء البحوث التاريخية ونشر وترجمة الكتب وعقد الندوات والمؤتمرات التي تختص بالجوانب التاريخية المتعددة. -1

المحافظة وإجراء البحوث المتصلة بخصائصها الجغرافية والبيئية بما التعرف علع الموارد الطبيعية والبشرية المتاحة ب -3

 يخدم عمليات التنمية فيها.

 مركز التدريب واالستشارات التربوية بكلية التربية :

 أهداف المركز :

 تقديم برامج ودورات تدريبية في المجاالت اآلتية:  -1

ة وتعليم الكبار ,  التربوي في مجال التعليم العام والفني, ومحو األميشراف لمين والنظار والمديدين وهيئة اإلتدريب المع -6

 , ومدارس الفصل الواحد. حتياجات الخاصةوتعليم ذوى اإل

 تعليم اللغات األجنبية والعربية لغير الناطقين بها.  -8

 ات , التنمية البشرية  . تصاالت , أعمال السكرتارية والمكتبمية مهارات اإلتصال و تكنولوجيا المعلومات واإلتن -1
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 تصميم وإنشاء الوحدات والمشروعات اإلنتاجية الصغيرة داخل المدارس. -1

 -حتياجات التعليمية والبحثية في مجاالت:تقديم إستشارات تربوية في ضوء اإل -3

 إجراء البحوث والدراسات التربوية للباحثين والهيئات والمؤسسات التعليمية والمجتمعية. -7

 .تصميم وإنتاج المواد والنشطة والوسائل التعليمية مواد واألنشطة والوسائل التعليمية ,نتاج ال -8

 بكلية التربية :  العربي اإلفريقي اآلسيوي  مركز اإلرشاد النفسي التربوي

 أهداف المركز :

 تطوير خطط إعداد المتخصصين في مجال اإلرشاد النفسي داخل المدارس والمراكز التابعة لمديرية التربية والتعليم. -1

 المساهمة في حل المشكالت النفسية التربوية. -6

حتياجات الخاصة ع في التعامل والتفاعل مع ذوى اإلستفادة من الخبرات األجنبية والعربية وخبرات المجتمع المحلاإل -8

 والعاديين.

 عقد مؤتمرات وندوات علمية متخصصة وترجمة توصياتها إلع إجراءات عملية. -1

 إنشاء مجلة علمية دورية محكمة متخصصة في مجال اإلرشاد النفسي. -1

 اء عيادة نفسية لحل العديد من المشكالت النفسية والتربوية.إنش -3

 اإلسهام في تطوير الفكر التربوي في مجال علم النفس للعاديين وغير العاديين. -7

توطيد روابط الصلة بين مركز اإلرشاد النفسي وبعض المواقع بمديرية التربية والتعليم لتنمية القدرة علع حل المزيد من  -8

 النفسية والتربوية.المشكالت 

 جتماعية بالمؤسسات التعليمية.مجال اإلرشاد النفسي والخدمات اإلرفع المستوى المهني والعلمي للمتخصصين في  -2

 بكلية التربية : مركز تعليم الكبار وخدمة المجتمع

 أهداف المركز :

 المحافظات التي تعانع من نسبة مرتفعة.عتبارها من عدل األمية في محافظة بني سويف بإاإلسهام في خفض م -4

 تقديم برامج تعليمية للكبار في محافظة بني سويف بخالف البرامج التي تقدمها مؤسسات التعليم النظامية. -6

 رفع مستوى تعليم الكبار كما  وكيفا . -8

  بكلية التربية : المركز الدولي للكمبيوتر

 أهداف المركز :

 المعتمدة من اليونسكو ICDLالحصول علع دورات  -
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 مركز تطوير وتعليم اللغات األجنبية بكلية التربية 

 أهداف المركز :

 برامج اللغة اإلنجليزية أو اللغة الفرنسية العامة. -1

 برامج اللغة اإلنجليزية والفرنسية لألهداف األكاديمية. -6

 برامج الكتابة والمهارات الدراسية المتخصصة للدراسة الجامعية. -8

 برامج اللغة اإلنجليزية والفرنسية لألغراض الخاصة. -1

 برامج اللغة العربية لغير الناطقين بها. -1

 برامج مدرسي اللغة اإلنجليزية والفرنسية. -3

 برامج لموجهي اللغة اإلنجليزية والفرنسية. -7

 الدراسات العليا .برامج تنمية مهارات الباحثين, وكتابة البحوث باللغة اإلنجليزية لطالب -8

 برامج إعداد معلمات رياض األطفال للتدريس باللغة اإلنجليزية. -2

 برامج إعداد معلمي المواد الدراسية باللغة اإلنجليزية. -41

 . مؤتمرات وحلقات بحث تخصصية -44
 

 مركز التدريب واالستشارات التربوية بكلية التربية :

 أهداف المركز :

 والعلمي للعاملين في ميدان التربية والتعليم. رفع المستوى المهني -1

 توفير المشورة الفنية والعلمية في شتع مجاالت التخصص المختلفة بالكلية لطالبيها. -6

المساهمة في حل المشكالت التربوية والتعليمية في البيئة وفع المجتمع المحلع والعمل علع تطوير العمل التربوي  -8

 فيهما.

 ت المهنية مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف.تدعيم العالقا -1

تبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات التعليمية والثقافية المصرية والعربية والدولية والتعاون معها في مجال القضايا  -1

 التربوية المشتركة.

 وتطبيقاتها في حل مشكالت البيئة وتنمية المجتمع.تجاهات التربوية الحديثة في تطوير الفكر التربوي ونشر اإل اإلسهام -3
 

وحدة الورش والمعامل واإلستشارات بكلية التعليم الصناعي :  

 أهداف المركز :

 ستشارات.تدريبهم أو في مجال البحوث أو اإلمعاونة الكلية في القيام برسالتها سواء في مجال تعليم الطالب و -1

الهادفة إلع حل المشاكل الواقعية التي يواجهها النشاط اإلنتاجي أو مواقع العمل المختلفة في إجراء البحوث التعليمية  -6

 المجتمع.

 وتحسينه.يترتب عليها وفرة اإلنتاج أساليب جديدة ليب العلمية التي تؤدى إلع تطوير معاونة النشاط اإلنتاجي باألسا -8

األساليب العلمية والفنية الحديثة وتعليمهم ورفع كفايتهم اإلنتاجيةاإلسهام في تدريب أفراد المجتمع علع استخدام  -1   
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 مركز تكنولوجيا المعلومات بكلية الحقوق :

 أهداف المركز 

 نشر الوعي بالمعلوماتية باإلقليم. -1

 تأهيل جيل جديد من الطالب بكافة المراحل الدراسية للتعامل مع تكنولوجيا المعلومات. -6

 المتعلقة بالتعامل مع التقنيات الحديثة في المجتمع المعلوماتي.تنظيم الدورات  -8

 عقد الندوات والمؤتمرات فيما يختص بعمل المركز. -1

 

 مركز تطوير التعليم الطبي بكلية الطب البشري :

 أهداف المركز 

واألفالم والشرائح والفيديو واألفالم إنشاء مكتبة تعليمية شاملة في العلوم الطبية والصحية تحوى أهم المصادر والمراجع  -1

الثابتة والشفافيات والنماذج والمجسمات والعينات والشرائح المهجرية وغيرهما من المصادر المطبوعة وغير المطبوعة 

 في مجال التعليم الطبي .

 ل التدريبية الحديثة.تصامن قبل أعضاء هيئة التدريس مع اإلستعانة في ذلك بوسائل اإلإتاحة استخدام أمثل للمصادر  -6

يكون مركزا  أساسيا  للتعاون مع وزارة الصحة حفاظا  علع القوة العاملة في مجال الصحة ودعما  لمستوى األطباء بعد  -8

 التخرج.

توفير اإلمكانيات بإنتاج وسائل تعليمية سمعية وبصرية في مجال العلوم الطبية والصحية بهدف استخدامها في التعليم  -1

 ها.وتقويم

 القيام بالبحوث العلمية في مجال التعليم الطبي. -1

 تنظيم مؤتمرات وندوات تعليمية وحلقات دراسية في التخصصات المختلفة في مجال التدريب الطبي والصحي. -3

 

 مركز التعليم المفتوح بالجامعة : 

 أهداف المركز

 التخطيط العام ورسم السياسة التعليمية للتعليم المفتوح. .4

اإلعالن عن برامج التعليم المفتوح وتلقع طلبات اإللتحاق للبرامج المعلن عنها وإتخاذ كافة إجراءات التسجيل  .6

 بالمركز مع التنسيق مع الكليات المعنية التي لها برامج بالتعليم المفتوح.

 تقديم الخدمات المتميزة التي تعيين الدارس علع تلقي هذا النوع من الدراسة. .8

 بالتنسيق مع الكليات التي تم إقرار برامج للتعليم المفتوح بها نظام التلقي بالنسبة لهذا النوع من التعليم.يعد المركز  .1

.اإلشتراك مع الكليات المعنية في تطوير أسلوب ونظم االمتحانات  1. 
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 مركز البحوث :

 : المركز أهداف

  عن طريق دعم الفرق البحثية المتميزة . الجماعي البحثيتشجيع العمل 

  في المجتمع . العلميلوزارة التعليم والبحث  العلميتتفق مع أولويات البحث  التيالتوسع في المشروعات 

  والخدمات بالدولة . اإلنتاجبالجامعة في خدمة الصناعة وقطاعات  العلميتفعيل دور البحث 

  المبتكرة المقدم منهم .تحفيز الباحثين ودعم وتمويل البحوث 
 . جذب مصادر تمويل خارجية لدعم المشروعات البحثية 

 : المركز اختصاصات

 .)تحديد مجاالت مشروعات البحوث التطبيقية )بحوث صحية , أساسية , إنسانية واجتماعية 

 . تحديد أعداد ونوعية المشروعات المقترح تمويلها 

 تطبيقية واإلعالن عنها .تحديد مواعيد التقدم للمشروعات البحثية ال 

 .  إقتراح الموازنة اإلجمالية التقديرية لتمويل مشروعات البحوث التطبيقية سنويا 

 . تحديد المشروعات المقبولة وفقا  للمعايير الموضوعية 

 لجان المحكمين وإرسال المشروعات البحثية للتحكيم . اجتياز 

  سيتم تمويلها . التياإلعالن عن البحوث الفائزة 

  بحثيتخصيص الميزانية المخصصة لكل مشروع . 

  للبدء بالتنفيذ. البحثيمخاطبة الفريق 

 .متابعة تنفيذ المشروعات البحثية وفقا  للجداول الزمنية للتنفيذ 

 . إعداد التقارير الدورية عن تقدم المشروعات البحثية 

  مستفيدة ورؤساء المشروعاتالتسويق نتائج مشروعات البحوث التطبيقية المنتهية بالتنسيق مع الجهات. 

  من نتائج البحوث المنتهية .   االستفادةتقييم مدى 
 

 : وحدة دعم وتمويل المشروعات

قاطرة  هي العلميمنها بأن منظومة البحث  إيماناسويف خطة طموحة لدعم البحوث العلمية بالجامعة  بنيتتبنع جامعة 

 مصر. فيالتنمية 

 أولوياتمجال الدراسات العليا عن طريق القيام ببحوث تتالءم مع  فيتحفيز الطالب  إلعيهدف  تنافسيوذلك خلق مناخ  -

الباحثين من  ألفضلوجوائز مالئمة  مكافآتيتم تقديم  إنعلع  العلميو البحث  العاليالبحثية للدولة ووزارة التعليم   الخطط

ضوء معايير  فيذوى التخصص و الخبرات عن طريق لجنة بحوث من  األبحاثمقترحات و مشروعات تلك  تقيمخالل 

 .األبحاثو تحفيز مالئم لتمويل تلك  مكافآتمناسبة بحيث يمنح الفائزين من هؤالء الباحثين 

فيما بينهم  تنافسيضوء تنظيم  فيهيئة التدريس  أعضاءتمويل مشروعات بحثية مقدمة عن طريق الباحثين من السادة  -

.ويتم ذلك من أفضلهايتم تمويل  طط البحثية للدولة وللوزارة سوفخال أولوياتمجال  في فيما يتعلق بتقديم مقترحات بحثية

من الخبراء و   تشكيالهاتقديم مقترحات شاملة سوف يتم تقييمها من خالل لجنة يتم  فيخالل تشجيع هؤالء الباحثين 
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تحفيز مناسب بجانب تحويل تلك الفائزين أيضا مكافآت و  علع معايير مناسبة بحيث يتم منح تأسيساالمتخصصين 

 المشروعات البحثية.

دعم بعض المشروعات البحثية لشباب الباحثين و المجموعات البحثية الكبيرة فع مختلف فروع  فيلذا فان الجامعة ترغب 

 العلوم.

 شروط التقدم : 

 سويف. بنيالمجموعة البحثية من جامعة  أوالباحث -4

 ذو قيمة علمية. أوهذا البحث عائدا علع المجتمع  يمثلاالتجاهات الحديثة للعلوم وأن  فيموضوع البحث -6

 .أخرىجهة  إلع هال يكون قد سبق و تقدم ب-8

 طريقة التقدم : 

 ال يزيد عن عشر صفحات ييتقدم الباحث بمقترح بحث

 المشروع فياحث دور كل ب-1 الحداثة و االبتكار-1 الخطة البحثية-8 هدف البحث-6 ملخص الفكرة-4

 نسخة ورقية وأخرى الكترونية-3

 هذا البحث فيلها    ومدى االحتياج األجهزة هذه أسعارمقدار التمويل الالزم لبعض األجهزة و المكافآت م عروض -7

 لجنة ثنائية( لجان التحكيم( : 

 مكافآتاللجنة ويتم صرف  إلع أسماءتشكل لجان التحكيم من خارج الكلية بمعرفة العميد المختص وترسل المقترحات بدون 

 . للمحكمين عن مشروع

تصفيات عن طريق لجنة  أجراءجنيها و يتم  81111 إلع 41111بين  تتراوحكل عام عن منح بحثية  في اإلعالنيتم 

 .تاريخهخالل شهر من  فيمحايدة من خارج الجامعة و يتم التقدم 

 طبيق الت  إجراءات ومعايير تقييم المشروعات البحثية: 

 -يجب إتباع اإلجراءات التالية : تطبيقي بحثيللحصول علع تمويل مشروع   -4

 القسم والكلية . مجلسيبعد موافقة  بحثي( والخاص بالتقدم للحصول علع تمويل مشروع 4إستيفاء نموذج ) -

بالمشروع والنماذج المطلوبة إلدارة البحوث العلمية باإلدارة العامة للجامعة لمراجعة  البحثييتقدم رئيس الفريق  -

المشروع وإستيفائه من الناحية اإلدارية ثم يتم رفعه للسيد أ.د./ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث لعرضه علع 

 لجنة مشروعات البحوث التطبيقية الممولة من الجامعة .

 أقرتها اللجنة التيعايير العامة للجنة مدى أهلية المشروع المقدم للحصول علع التمويل من عدمه وفقا  للمتقرر ا  -

 الصلة .   تقوم اللجنة بإحالة المشروعات البحثية التطبيقية المقبولة إلع لجان التحكيم ذات -

التحكيم ويعتبر رأيها نهائيا  وال يجوز الطعن فيه , وال تقرر اللجنة المشاريع البحثية التطبيقية المقبولة بناءا  علع نتائج   -

 أن رفضته اللجنة . بحثييجوز التقدم بمشروع 

 . البحثييطبق بها المشروع  التيأن يتقدم بخطاب موافقة من الجهة  الرئيسيعلع الباحث   -

البحثية التطبيقية علع المجالس ذات يتم عرض المشروعات البحثية التطبيقية إلع تم قبولها من قبل لجنة المشروعات   -

 مجلس إدارة وحدة حساب البحوث العلمية(. –اإلختصاص بالجامعة )مجلس الدراسات العليا والبحوث 

تمت الموافقة علع تمويلها من مجلس إدارة وحدة حساب البحوث العلمية للسيد األستاذ  التيترفع المشروعات البحثية  -

 ض علع مجلس الجامعة لإلحاطة .الدكتور/ رئيس الجامعة للعر
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تمت الموافقة علع  التييتم إخطار إدارة حساب البحوث العلمية لإلرتباط بقيمة العقد للمشروعات البحثية التطبيقية   -

 بذلك . الرئيسيتمويلها , ويتم إخطار الباحث 

سات العليا ./ نائب رئيس الجامعة للدرايكون الطرف األول السيد أ.د أنعلع  التطبيقي البحثييتم توقيع عقد المشروع   -

للمشروع , ويعتمد من السيد أ.د./ رئيس الجامعة , ويحتسب بداية المشروع  الرئيسيالباحث  يوالبحوث والطرف الثان

 إعتبارا  من تاريخ إعتماد العقد .

 

 المعايير العامة لتقييم المشروعات البحثية التطبيقية : -6

إستوفت إجراءات التقدم للمشروع بمعرفة لجنة المشروعات البحثية التطبيقية  التيية التطبيقية يم تقييم المشروعات البحث

 التالية :قبل إرسالها للمحكمين وفقا  للمعايير العامة 

  للجامعة . اإلستراتيجيةبالخطة  التطبيقي البحثيارتباط المشروع 

 / المتوقع للمشروع من الناحية التطبيقية .  ياإلجتماع المردود اإلقتصادى 

  ذات العالقة بالمشروع .  البحثيخبرات الفريق 

 

 معايير تقييم المشروعات البحثية بمعرفة المحكمين : -8

 : يتم تقييم المشروعات البحثية التطبيقية بمعرفة المحكمين وفقا  للمعايير التالية

   األصالة واالبتكار  وضوح األهداف  المنهجية   ومراحل التنفيذ الزمنيالجدول   البحثيخبرات الفريق 

  الميزانية المقترحة لتحقيق األهداف مالئمة   المساهمة في حل مشكلة تطبيقية   ياإلجتماع &المردود اإلقتصادى 

 األستمرارية واألستفادة من نتائج ومخرجات المشروع  للمشروع علع المجتمع

  التطبيقي البحثيللمشروع  النهائيالتقييم  -1

يتم تقييم المشروعات البحثية التطبيقية بصفة نهائية للحصول علع التمويل المطلوب عن طريق لجنة المشروعات البحثية 

 .المحكمين التطبيقية إستنادا  إلع قرار

 البحثيالتعاقد علع المشروع 

 الجامعة وفق العقد في صورته النهائية والمالحق المرفقه به.يتم التعاقد علي المشروع البحثي التطبيقي الممول من 

 الضوابط والنماذج المالية والفنية 

 تتبع الشروط الخاصة بالتوريدات والقواعد واآلليات ونماذج المتابعة المالية والتقرير الفني. -

المحددة للمشروع , وكذلك الجدول  يتضمن المشروع البحثي التطبيقي المقترح المراحل المختلفة لتنفيذه وفقا للمدة -

   الزمني للتنفيذ .

 وحدة االتصال و العالقات الخارجية

 11بمنحة قدرها   2007أكتوبر فيقامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإطالق برنامج البحوث والتنمية واإلبتكار 

ويهدف  .مجاالت العلوم والتكنولوجيا بين كل منهما  وذلك في إطار اتفاقية التعاون في يمليون يورو من اإلتحاد األوروب

البرنامج المساهمة في تعزيز النمو االقتصادي وزيادة قدرة مصر علع المنافسة الدولية من خالل تحسين األداء في مجاالت 

  :البحوث والتطوير واالبتكار وذلك من خالل 

  .عة مع دعم ثقافة نشر التكنولوجيا واالبتكار تقوية الروابط بين قطاع البحوث و التنمية و قطاع الصنا -
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   .تسهيل المشاركة المصرية في منطقة البحوث األوروبية  -

شبكة لنقاط االتصال في الجامعات ومراكز البحوث والهيئات  (Focal Points)تعتبر شبكة البحوث والتنمية واالبتكار  -

وتتمثل مهمة الشبكة في الترويج للبرامج الممولة من االتحاد األوروبي وتسهيل مشاركة الباحثين المصريين  .الصناعية 

إلع تعزيز مقومات قطاع البحوث والتنمية المصري من خالل النشر  واالبتكاروتسعع شبكة البحوث والتنمية  .بها 

الشركاء األوروبيين بهدف دمج مصر في منطقة البحث والتوجيه الفعال للمعلومات لبدأ التعاون العلمي المثمر مع 

كما تتلقع نقاط اإلتصال أحدث المعلومات والعديد من الدورات التدريبية  European Research Areaاألوروبية 

من أجل توجيه الباحثين في مسعاهم للمشاركة الناجحة في البرامج والمنح الممولة من جانب اإلتحاد األوروبي و ذلك من 

 .خالل األنشطة التي تقدمها الوحدة المركزية لشبكة البحوث والتنمية واالبتكار بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

المؤشرات واإلحصائيات تنامي المشاركة المصرية في البرامج الممولة من االتحاد األوروبي من خالل زيادة  توبالفعل أثب

 .  FP7طاري نصيب مصر من منح البرنامج البحثي اإل

 مهام نقطة اإلتصال بالجامعة: 

 .للمشاريع البحثية والتنمية التكنولوجية FP7السابع  يوبالدراسة واإللمام التام باإلطار األور   .4

 .بهذه الفرص والمشاريع المتاحة بين الباحثين  الوعينشر المعلومات والعمل علع زيادة    .6 

 بناء وتحديث قاعدة بيانات كاملة بأسماء الباحثين المهتمين وتخصصاتهم وطرق اإلتصال بهم.    .8

 كيفية إيجاد شركاء من أوروبا لخلق فرص التعاون.  فيالتعرف علع الباحثين بالجامعة والمساعدة    .1

 التخصصات المعلنة.  فيمهارة اإلتصال بين الشركاء لخلق مجموعات بحثية    .1

 .تدريب هذه المجموعات علع كيفية الوصول إلع هذه الفرص من خالل شبكة المعلومات    .3

 المتابعة الدائمة وتجميع اإلحصائيات مثل عدد المشاريع المقدمة,المشاريع تحت التقدم....إلخ.    .7

 .العلميوالدولة للبحث  اليالعبوزارة التعليم  واالبتكاركتابة التقارير الدورية إلع مكتب البحوث والتنمية    .8

 وحدة النشر

 المرتفع: يثير التأات المعامل ذالمجالت العالمية  فيالعلمية  األبحاثخطة دعم نشر 

 التالية: اآلليات بأتباعالمجالت العالمية يوصع  في الدوليلدعم النشر 

 نشر البحوث العلمية بترشيح ممثل عن كل كلية. إلدارة تنظيميعمل هيكل -4

 . األبحاثالعلمية و كيفية عرض و تحميل  األبحاثعقد دورات و ورش عمل للتوعية بكيفية كتابة -6

 كل قطاع. فيالخطة الخمسية القادمة للجامعة  فيتحديد المجالت البحثية -8

 .فرق عمل و التعاون بين الكليات العملية المختلفة  فيالتشجيع علع التعاون -1

 مجال تمويل المشاريع و البحوث العلمية المشتركة. فيدولية التعاون مع الجامعات ال-1

 .من اجل التنمية و تسويق البحوث العلمية  العلميدعم و تشجيع عمليات توظيف نتائج البحث -3

 .كل كلية عن طريق ممثلها  في دوريالمنشورة بشكل  األبحاثمتابعة و رصد -7

 .حوث المنشورة و عمل قواعد بيانات للب الكترونينظام  أعداد-8

دار نشعر مرموقعة و  للتخصصات العلمية و محاولة نشرها و اعتمادهعا فعع أجزاء إلعمجلة علمية للجامعة مقسمة  أنشاء-2

 . لإلشرافالتخصصات المختلفة  فين بارزين الدعوة لمحرري



للعام

 

91 

 

 .و منحها  أجازتهاتم  التيلجميع الرسائل  أرشيفو عمل  الدكتوراهدعم رسائل الماجستير و -41

 .مجلة عالمية في األقلبنشر بحث واحد علع  دكتوراه أوكل رسالة ماجستير  مشرفيالطالب و  ألزام-44

 (Impact factor and H.index) التأثيرمالية مناسبة حسب درجة المعامل  مكافآتصرف -46

 ن عليها.هيئة التدريس المشرفي ألعضاء الدكتوراهمنح رسائل الماجستير و  مكافآترفع -48

 .كل عام لتشجيع و تحفيز الباحثين علع النشر  فيالتشجيعية و التقديرية  الجامعةجوائز  أقرار-41

 لجنة النشر. إدارةتعمل تحت  العلميالبحث  ألخالقنالجنة  أنشاء-41

بخطعوط للشعبكة االلكترونيعة و  أمعدادهاو  تعأثيريالكليعات و تزويعدها بعدوريات لمجعالت ذات معامعل  فيتطوير المكتبات -43

 . األبحاثتتيح للباحثين سهولة الحصول علع  التيالمواقع  فياالشتراك 

 مجال نشر البحوث  فيانجاز تم  بأي االلكترونيهيئة التدريس عن طريق بريدهم  أعضاء أخطار-47

 .تلفة يمكن عن طريق لجنة النشر و البحوث التنسيق بين مجموعات العمل بالكليات المخ-48

 وحدة ربط البحوث بالصناعة و المجتمع

االزدهار و النمو  في أساسياعامال  أخرىو المجتمع من جهة  الصناعيمن جهة و القطاع  البحثييشكل الربط بين القطاع 

 تصادفها الكثير من المعوقات. هذهمجتمعنا عملية الربط  فيمجتمع ولكن  ألييوفر الرقع و الرفاهية  الذي االقتصادي

 البحثيو القطاع  الصناعيمعوقات التعاون بين القطاع 

 الصناعيمعوقات مرتبطة بالقطاع  - أ

بحتة ال تواكب متطلبات الصناعة  أكاديميةبحوث هي  البحثيانطباع سائد علع بحوث القطاع  الصناعيلدى القطاع  -4

 وال يمكن استخدامها.

حال لمشاكل تقنية تعانيها  أماتكون  التيوجد( أنبالدراسات و البحوث قصيرة المدى) الصناعياهتمام القطاع  -6

 تعديال بسيطا للتقنية المستخدمة. أو,مؤسساته

 ينتج عنها براءات اختراع و ابتكارات علمية جديدة التيالبحوث طويلة المدى  بإجراء الصناعيعدم اهتمام القطاع  -8

. 

 .دراسات الجدوى  أعداد فيعدم االستفادة من الكفاءات و الخبرات و المكاتب االستشارية الوطنية  -1

 البحثيمعوقات مرتبطة بالقطاع  - ب

 عدم تماشع الخطط التعليمية و مخرجاتها مع متطلبات السوق و حاجة المجتمع. -4

 .انات دقيقة الكثير من مواضيع البحث ال تتماشع مع متطلبات السوق وغير مبنية علع بي -6

 .البحوث المتقدمة  أجراءوعدم القدرة علع  البحثيالقطاع  إمكانياتضعف  -8

 معوقات مشتركة بين القطاعين -ج

  مشتركة بين القطاعينبيانات  عدم وجود قواعدو  البحثيو القطاع  الصناعيغياب التنسيق بين القطاع . 
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 مركز المؤتمرات بإدارة الجامعة :

 نشأت المركز :

في عهد ا.د مفيد شهاب وزير   مـ 6118مارس  48موافق  ـه 4161محرم  41 تم افتتاح هذا الصرح في يوم الثالثاء 

و ا.د محمد انس نائب رئيس جامعه  لقاهرةاالتعليم العالي والدولة للبحث العلمي و ا.د نجيب الهالل جوهر رئيس جامعه 

  . القاهرة فرع بني سويف ويضم هذا الصرح فندق

بمنصب مدير إدارة مركز مؤتمرات بني سويف ومنذ  هشيمهعادل أبو  د.ويتولع إدارة هذا المكان العريق السيد األستاذ 

وتنظيم  هشيمهعادل أبو د.  لكتروني في عهد السيدتولية إدارة المركز ويشهد المركز تطوير شامل وتم انطالق الموقع اال

م تطوير الموقع بحيث يمكنك أالن الحجز عن بعد عن طريق االنترنت وتم تطوير وت ت بمركز المؤتمرات مركز نظم المعلوما

 غرفة 11 :66المبنع وبناء طابقين آخرين بالمركز وتم تطوير الغرف والفندق والقاعات وزيادة عدد الغرف من 

 أهداف المركز :

بني سويف ولسائر الجامعات المصرية  عقد المؤتمرات الندوات والدورات العلمية والثقافية لكليات ومعاهد جامعة -4

والمعاهد ومراكز البحث العلمي التابعة لوزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي والهيئات والمؤسسات العلمية والثقافية 

 األخرى بمبنع مركز المؤتمرات.

 حتفاالت العلمية والثقافية.إستضافة العروض واإل -6

التدريس من الجامعات األخرى واألجانب والزائرين لجامعة بني سويف وسائر الجامعات تدبير إقامة ألعضاء هيئة  -8

 المصرية.

 إقامة الحفالت والمآدب لبعض المناسبات التي تخص جامعة بني سويف. -1

تقديم الوجبات الغذائية والمشروبات الساخنة والمرطبات لمن يرغب من السادة أعضاء هيئة التدريس والمدرسين  -1

 مساعدين والمعيدين والعاملين بجامعة بني سويف.ال

يمكن تقديم نفس الخدمات للهيئات الخارجية كالجامعات األخرى ومراكز البحث والمجلس األعلع للجامعات وفقا  لموافقة  -3

 ة .مجلس اإلدار

 خدمات المركز :

 : الخدمات الفندقية .4

 11 ) غرفة )فردية وزوجية وثالثية 

  فرد  611± الطعامقاعات  

ام خاص تطل الغرف علع النيل مباشرة ويلتف حولها منظر طبيعي أكثر من رائع والغرف مزودة بحم

MB .  1سرعة  وتليفون وتلفاز وثالجة وانترنت

 : خدمات االجتماعات .6

 فرد 811  تسع  قاعة مؤتمرات مكيفة الهواء   
 فرد 411  الهواء تسع مكيفة قاعة اجتماعات   
 فرد 31مكيفة الهواء تسع  قاعة اجتماعات     
  فرد  81قاعة اإلعالميين مكيفة الهواء تسع   

  . ومجهزة بأحدث األجهزة لخدمة االجتماعات  وتشمل القاعات شاشات عرض
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