
I- Teaching and research 

  -فدانا 50جامعة بنى سويف: إنشاء الجامعة األهلية على مساحة 

https://www.elwatannews.com/news/details/4986708 

 
 األهلية بشرق النيل المحافظ ورئيس جامعة بني سويف يتفقدان مشروع إنشاء الجامعة

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2389843 

 

فدانا إلنشاء الجامعة األهلية 42رئيس جامعة بني سويف: تخصيص   

https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3530733/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-

%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A-

%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81--%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-42-

%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7-

%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9 

 

  يةضع حجر أساس الجامعة األهلية في بني سويف.. وافتتاح مشروعات تعليمية وخدمو

https://gate.ahram.org.eg/News/2546997.aspx 

 

 

ونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة  (shakwa.eg) البوابة اإللكتر

 (egypt.gov.eg) بوابة الحكومة المرصية - إتصل بنا

 بوابة الحكومة المصرية - إتصل بنا

حيث  19468تواصل معنا من خالل. شكاوى واستفسارات بوابة الحكومة المصرية; الرقم المختصر 

أن تبلغ عن شكوى أو اقتراحتستطيع   

https://www.elwatannews.com/news/details/4986708
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2389843
https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3530733/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81--%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-42-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3530733/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81--%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-42-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3530733/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81--%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-42-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3530733/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81--%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-42-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3530733/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81--%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-42-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3530733/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81--%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-42-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3530733/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81--%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-42-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://gate.ahram.org.eg/News/2546997.aspx
https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx
https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx
https://www.egypt.gov.eg/Arabic/General/ContactUs.aspx
https://www.egypt.gov.eg/Arabic/General/ContactUs.aspx


www.egypt.gov.eg 

 

 مقررات دراسيه

Human Rights حقوق االنسان 

https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx?cat_id=19 

 مقرر حقوق ومكافحه الفساد

https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx?cat_id=12 

 

 

II- Outreach and stewardship 

 

 

 ... المعهد القومي لدراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطه – جامعة بني سويف

 

https://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=281 

 

 معهد المشروعات الصغيره والمتوسطه جامعه بني سويف

https://www.facebook.com/TheNationalInstituteEG/ 

 

 

https://www.moic.gov.eg/en-US/Projects/GetProjectDetails?na=6246 

 وزاره التعاون الدولي

https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx?cat_id=19
https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx?cat_id=12
https://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=281
https://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=281
https://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=281
https://www.facebook.com/TheNationalInstituteEG/
https://www.moic.gov.eg/en-US/Projects/GetProjectDetails?na=6246


University Centers for Career Development 

 

 رئيس جامعة بنى سويف لطالب من أجل مصر : كلنا من أجل مصر

 الثالثاء، 22 ديسمبر 2020 03:47 م

https://www.youm7.com/story/2020/12/22/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%

D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-

%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-

%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-

%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-

%D9%83%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86/5124134 

 

 رئيس جامعة بني سويف يعلن نتيجة انتخابات اتحاد الطالب

 حمدي عليالخميس، 24 ديسمبر 2020 - 03:41 م

 

https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3204935/1/%D8%B1%D8%A

6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-

%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-

%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-

%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-

%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D

8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8 

 

 جامعة بني سويف تطلب توظيف مؤهالت عليا وفنيين

https://www.etufnews.com/archives/40544 

 

جامعه بني سويفجروب اعضاء هيئه التدريس   

https://www.bsu.edu.eg/profsites.aspx?cat_id=1 

https://www.youm7.com/story/2020/12/22/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%83%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86/5124134
https://www.youm7.com/story/2020/12/22/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%83%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86/5124134
https://www.youm7.com/story/2020/12/22/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%83%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86/5124134
https://www.youm7.com/story/2020/12/22/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%83%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86/5124134
https://www.youm7.com/story/2020/12/22/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%83%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86/5124134
https://www.youm7.com/story/2020/12/22/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%83%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86/5124134
https://m.akhbarelyom.com/Editors/EditorNews/367/1/%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3204935/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3204935/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3204935/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3204935/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3204935/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3204935/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3204935/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3204935/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://www.etufnews.com/archives/40544
https://www.bsu.edu.eg/profsites.aspx?cat_id=1


 

 نادى اعضاء هيئة التدريس بجامعة بنى سويف

https://www.facebook.com/groups/236145753077132/ 

 

 

 

 بوابة المقترحات والشكاوى - جامعة بنى سويف

 

https://www.bsu.edu.eg/AddComplaint.aspx?cat_id=1 

 

 

 بيان صحفي: جامعة بني سويف تدشن وحدة لمناهضة التحرش الجنسي

https://harassmap.org/ar/news/beni-suef-university-taking-action-against-

sexual-harassment 

 

 بوابة المقترحات والشكاوي

https://www.bsu.edu.eg/AddComplaint.aspx?cat_id=1 

 

 

 رئيس جامعة بني سويف: تخصيص مقر دائم للمجلس القومي للمرأة يضم معارض وقاعات تدريب

 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2347041 

 

 

 برئاسته.. رئيس جامعة بني سويف يقرر تشكيل وحدة مناهضة العنف ضد المرأة

 | 20:36 2020-11-03الثالثاء 

https://www.facebook.com/groups/236145753077132/
https://www.bsu.edu.eg/AddComplaint.aspx?cat_id=1
https://www.bsu.edu.eg/AddComplaint.aspx?cat_id=1
https://www.bsu.edu.eg/AddComplaint.aspx?cat_id=1
https://harassmap.org/ar/news/beni-suef-university-taking-action-against-sexual-harassment
https://harassmap.org/ar/news/beni-suef-university-taking-action-against-sexual-harassment
https://www.bsu.edu.eg/AddComplaint.aspx?cat_id=1
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2347041


 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2079731 

 

   رئيس جامعة بنى سويف يكرم الموظفين المحالين على المعاش

 

https://www.mobtada.com/details/963980 

 

 جامعة بني سويف: تعديل مواعيد الحضور واالنصراف للعاملين 

 مع توفير ساعه رضاعه من اجل االمهات حديثي الوالده

 

https://edu.see.news/2020/09/23/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%

D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A-

%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-

%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-

%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1/ 

 

 

Student unions  

Student for Egypt 

BeniSuef National University 

Employees of BSU Unions 

 مجالت هامه تابعه لجامعه بني سويف ولنشر الدولي

 

هذه المجلة تصدرها كلية التجارة بالجامعة بالشراكة مع مجلة المحاسبه والمراجعة  .1

اتحاد الجامعات العربية تنشر أبحاث باللغة االنجليزية والعربية العدد األول صدر 

 في التخصصات التالي: ومستمرة في الصدور تنشر بحوث 2012ديسمبر 

 المحاسبة 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2079731
https://www.mobtada.com/details/963980
https://edu.see.news/2020/09/23/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1/
https://edu.see.news/2020/09/23/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1/
https://edu.see.news/2020/09/23/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1/
https://edu.see.news/2020/09/23/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1/
https://edu.see.news/2020/09/23/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1/
https://edu.see.news/2020/09/23/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1/


 المراجعة 

  التكاليف 

 يتم تحكيم اآلبحاث محكمين مصرين وعرب ومتاحة على بنك المعرفة على الرابط التالي

https://naus.journals.ekb.eg /  

  
 

 

 

 

 

تصدرها كلية التجارة بالجامعة تنشر أبحاث باللغة  مجلة الدراسات المالية والتجارية .2

ومستمرة في الصدور تنشر بحوث  1991االنجليزية والعربية العدد األول صدر عام  

 في التخصصات التالي:

 المحاسبة  

 ادارة االعمال      

 التامين 

 يتم تحكيم اآلبحاث محكمين مصرين وعرب ومتاحة على بنك المعرفة على الرابط التالي

https://mosj.journals.ekb.eg/ 

https://mosj.journals.ekb.eg/


 
 

 

 

 مجله كليه السياسه واالقتصاد جامعه بني سويف .3
 

/https://jocu.journals.ekb.eg 

 

 

تصدرها كلية التربية الرياضية  مجلة بني سويف لعلوم التربية البدنية والرياضية .4

ومستمرة في الصدور 2017بالجامعة تنشر أبحاث باللغة العربية العدد األول صدر عام

 تنشر بحوث في التخصصات التالي:

 :البحوث والدراسات الخاصة بالمجال الرياضي في مختلف فروعها- 

o .العلوم اإلنسانية واإلجتماعية 

o  العلوم التربوية 

o ة الرياضية الدراسات النفسي 

o علوم الصحة الرياضية 

o  التربية الحركية والثقافة الرياضية 

o  علوم الحركة الرياضية 

o  المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية 

o اإلدارة والترويح والسياحة الرياضية 

o التدريب الرياضي 

 التاليعلى الرابط  بنك المعرفةيتم تحكيم اآلبحاث محكمين مصرين وأجانب ومتاحة على موقع 

https://obsa.journals.ekb.eg/ 

   

https://jocu.journals.ekb.eg/
https://obsa.journals.ekb.eg/
https://obsa.journals.ekb.eg/


 
 

بالجامعة ومتاحة على موقع  كلية الحقوقتصدرها واالقتصادية  القانونيةالبحوث مجلة  .5

 /https://lsej.journals.ekb.eg على الرابط التالي بنك المعرفة

 

 
 

 

https://lsej.journals.ekb.eg/


 

 

 

 

 

 

بالجامعة ومتاحة على موقع  كلية السياسة واالقتصادتصدرها مجلة السياسة واالقتصاد  .6

 https://jocu.journals.ekb.eg/ على الرابط التالي بنك المعرفة

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

بالجامعة  كلية اإلعالمتصدرها  الجماهيري االتصاللبحوث  المصريةالمجلة   .7

 على الرابط التالي بنك المعرفةومتاحة على موقع 

https://mebp.journals.ekb.eg/ 

https://jocu.journals.ekb.eg/
https://mebp.journals.ekb.eg/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المجالت العلمية التابعة للكليات / والمعاهد لجامعة بني سويف: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
تصدرها قسم علوم المعلومات . كلية اآلداب  المجلة المصرية لعلوم المعلومات .8

ومستمرة في  2014بالجامعة تنشر أبحاث باللغة العربية العدد األول صدر عام  

 الصدور تنشر بحوث في التخصصات التالي:

 :الدراسات فی مجاالت علوم المعلومات، وهی دراسات  

o  المعلومات، والمکتبات بأنواعها 

o تکنولوجيا المعلومات، واالتصاالت 

o إدارة المعرفة 

o النظم اآللية 

o تطبيقات اإلنترنت فی مؤسسات المعلومات 

o اقتصاديات المعلومات 

o إدارة الجودة فی مؤسسات المعلومات 

o الثقافة المعلوماتية 

o النشر التقليدی والرقمی 

o  ،واألرشيف اإللکترونیالوثائق، واألرشيف الجاری 

o المخطوطات 

o الدراسات البينية، وغيرها من التخصصات ذات الصلة 

 يتم تحكيم اآلبحاث محكمين مصرين وعرب ومتاحة على بنك المعرفة على الرابط التالي

https://jesi.journals.ekb.eg/  

 

https://jesi.journals.ekb.eg/


تصدرها قسم التاريخ . كلية اآلداب  المعاصرة والحضارية مجلة الدراسات التاريخية .9

ومستمرة في   2016بالجامعة تنشر أبحاث باللغة العربية العدد األول صدر عام  

 الصدور تنشر بحوث في التخصصات التالي: 

 :الدراسات التاريخية وتضم 

o  التاريخ القديم 

o  التاريخ الحديث والمعاصر 

o  التاريخ االسالمى 

على الرابط التالي بنك المعرفةم اآلبحاث محكمين مصرين وعرب ومتاحة على موقع يتم تحكي  

https://jhse.journals.ekb.eg/ 

 

 
 

تصدرها قسم علم النفس . كلية اآلداب بالجامعة تنشر أبحاث  مجلة الدراسات النفسية .10

ومستمرة في الصدور تنشر بحوث في   2018باللغة العربية العدد األول صدر عام  

  التخصصات التالي: 

  علم النفس العام 

 علم النفس االكلينيكي 

 على النفس االجتماعي 

  علم النفس الصناعي 

على الرابط التالي بنك المعرفةيتم تحكيم اآلبحاث محكمين مصرين وعرب ومتاحة على موقع   

https://bshjo.journals.ekb.eg/ 

https://jhse.journals.ekb.eg/
https://bshjo.journals.ekb.eg/


 
 

 

 المجالت الجاري اإلعداد إلصدارها :
 بالجامعة االجتماعية التنمويةالخدمة . كلية  جلة كليه الخدمة االجتماعية التنمويةم .11

 . كلية األلسن بالجامعة  واألدب والترجمة للغويات الدولية سويف بني ألسن كلية مجلة .12

 علوم العربية التى قسم اللغة العربية . كلية اآلداب  مجلة .13

 تصدرها كلية الهندسة بالجامعةمجلة جامعة بني سويف للعلوم الهندسية والتكنولوجيا  .14

 
 

 

15. Beni-Suef University Journal of Basic and Applied Sciences 

(BJBAS(   ومستمرة  2016تنشر أبحاث  باللغة االنجليزية ، العدد األول صدر عام

 في الصدور، تنشر بحوث في التخصصات التالية :

 Multi-disciplinary 

 Basic Sciences 

 Applied Sciences 

 Medical Sciences 

 Pharmaceutical Sciences  



 Engineering. 

Sageيتم تحكيم اآلبحاث محكمين أجانب وتقوم على نشرها دار  ومتاحة على الرابط التالى :    

https://bjbas.springeropen.com/  

 
 

 

 

 

16. Beni-Suef University Journal of Humanities and Social Sciences 

BSU. HUM. SOC (BIJHSS)  تنشر أبحاث  باللغة االنجليزية واللغات االجنبية

، تنشر بحوث في التخصصات  2019)االلمانية والفرنسية ... العدد األول صدر ديسمبر 

 التالي

 Multi-disciplinary 

 Arts and Humanities. 

 Business Administration, 

 Accounting 

 Politics and Economics 

 Law Studies 

 Social Sciences. 

 Languages and Literature 

يتم تحكيم اآلبحاث محكمين مصرين وأجانب ومتاحة على بنك المعرفة على الرابط التالي  

http://buijhs.journals.ekb.eg.  / 

https://bjbas.springeropen.com/
http://buijhs.journals.ekb.eg/
http://buijhs.journals.ekb.eg/
http://buijhs.journals.ekb.eg/


 
 

األعلى للجامعات لالنضمام لسكوبسمرشحة من قبل المجلس   

17. The International Journal of Informatics, Media and 

Communication Technology (IJIMCT)   تنشر أبحاث  باللغة االنجليزية

 ، تنشر بحوث في التخصصات التالي: 2019والعربية العدد األول صدر ديسمبر 

 Informatics 

 Information Sciences 

 Computer Sciences 

 Artificial intelligence 

 Communication Technology 

يتم تحكيم اآلبحاث محكمين مصرين وعرب و أجانب ومتاحة على بنك المعرفة على الرابط 

   http://ijimct.journals.ekb.egالتالي  

http://ijimct.journals.ekb.eg/
http://ijimct.journals.ekb.eg/


 
األعلى للجامعات لالنضمام لسكوبسمرشحة من قبل المجلس   

 

 The Journal of Distance Learning)  مجلة التعليم عن بعد والتعليم المفتوح .18

and Open Learning الجامعة بالشراكة مع اتحاد الجامعات ( هذه المجلة تصدرها

 2012العربية تنشر أبحاث  باللغة االنجليزية والعربية العدد األول صدر ديسمبر 

 مرة في الصدور، تنشر بحوث في التخصصات التالي:ومست

 Multi-disciplinary 

 Distance Learning 

 Open Education. 

 E-learning 

 Integrated education   

يتم تحكيم اآلبحاث محكمين مصرين وعرب و أجانب ومتاحة على بنك المعرفة على الرابط 

 / http://jdlol.journals.ekb.egالتالي  

http://jdlol.journals.ekb.eg/
http://jdlol.journals.ekb.eg/
http://jdlol.journals.ekb.eg/


 
 

 مرشحة من قبل المجلس األعلى للجامعات لالنضمام لسكوبس

 

 

 

 

 

 

 

 

 


