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SDG9 

Industry Innovation and Infrastructure  

I. Introduction: 

Innovation is the secret of life. Beni-Suef University is seeking always excellence in 

teaching, research and partnerships concerning Innovation to help solving Industry 

crisis, to teach Industry Innovation and Infrastructure. 

related courses. 

All evidences from the last years are sustainable and repeated periodically either in 

faculties or out of campus 

Every event is available for all attendance free of charge for awareness 

 

II. Teaching 

Many faculties at BSU teach courses related directly to Industry Innovation and 

Infrastructure. 

Faculty fees per year for undergraduate student is 1000 L.E. 

 

1-Faculty of Industrial Education 

http://www.techedu.bsu.edu.eg/ 

http://www.techedu.bsu.edu.eg/sector_home.aspx?lang=en&cat_id=15 

Academic regulations and courses of the College of Computing and Intelligence  

http://www.techedu.bsu.edu.eg/Departments.aspx?cat_id=15 

2-Faculty of Postgraduate studies for advanced sciences 

http://www.psas.bsu.edu.eg/ 

This is a unique postgraduate faculty at Beni-Suef University among all Egyptian 

universities 

Academic regulations and courses 

https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx?cat_id=18 

3- Faculty of Computers and Artificial Intelligence 

http://www.fci.bsu.edu.eg/ 

Academic regulations and courses of the College of Computing and Intelligence  

http://www.fci.bsu.edu.eg/ContentSide.aspx?section_id=11886&cat_id=8 

http://www.techedu.bsu.edu.eg/sector_home.aspx?lang=en&cat_id=15
http://www.fci.bsu.edu.eg/
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4- Faculty of Science 

http://www.science.bsu.edu.eg/ 

You can find some related courses in this website 

https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx?cat_id=10 

5- Faculty of navigation science and space technology 

http://www.spacescien.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=285 

This is a unique undergraduate and postgraduate faculty at Beni-Suef University 

among all Egyptian universities 

Academic regulations and courses 

https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx?cat_id=285 

6-Faculty of Engineering 

http://www.eng.bsu.edu.eg/ 

Academic regulations and courses 

http://www.eng.bsu.edu.eg/Departments.aspx?cat_id=16 

III. Research:  

Beni-Suef University have some research International Journal from different section 

of Beni-Suef University Faculties such as  

http://ijimct.journals.ekb.eg    

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

https://jvmr.journals.ekb.eg/ 

https://jfabsu.journals.ekb.eg / 
You can find the full Beni-Suef University research International Journal in Appendix 

(1) 

IV. Outreach and stewardship: 

Beni-Suef University have some outreach and stewardship on behave of TICO office 

 BSU-TICO Club فتح باب التسجيل االلكترونى لإلنضمام لنادى نقل وتسويق التكنولوجيا

http://www.tico.bsu.edu.eg/  

You can find the full report come from TICO office Beni-Suef University in 

Appendix (2) 

http://www.eng.bsu.edu.eg/
http://www.eng.bsu.edu.eg/Departments.aspx?cat_id=16
http://ijimct.journals.ekb.eg/
http://jdlol.journals.ekb.eg/
http://jdlol.journals.ekb.eg/
http://jdlol.journals.ekb.eg/
https://jvmr.journals.ekb.eg/
https://jfabsu.journals.ekb.eg/
https://jfabsu.journals.ekb.eg/
https://jfabsu.journals.ekb.eg/
https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=74330&cat_id=1
http://www.tico.bsu.edu.eg/


3 
 

V. Cooperation and Partnerships  

 SDG17+بروتوكول تعاون مع وزارة البيئة

http://www.bsu.edu.eg/Content.aspx?side_id=60&cat_id=1 

ألف  171مشاريع بحثية مع جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بالمملكة العربية السعودية ممول بمبلغ قدره 

 .ألف جنيه مصري 500لاير سعودي أي ما يعادل 

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=26391&cat_id=1 

 

الف جنيه 80كليه علوم االرض تفوز بمشروعين بحثيين بتمويل قدره   

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=61019&cat_id=1 

رئيس جامعة بني سويف: فوز الجامعة بتمويل مشروع قدره مليون وستمائة وخمسين ألف جنيها من وزارة 

 التعليم العالي

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=60037&cat_id=1 

 

 مشروعات قسم علوم البيئة والتنمية الصناعية  

http://www.psas.bsu.edu.eg/Content.aspx?section_id=420&cat_id=18 

 االبحاث لقسم علوم البيئة والتنمية الصناعية كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة

http://www.psas.bsu.edu.eg/Content.aspx?section_id=5780&cat_id=18 

 

 SDG6+SDG7مشروع تسخين المياه بالطاقة الشمسية 

https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=6392&cat_id=1 

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=26391&cat_id=1
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=61019&cat_id=1
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=60037&cat_id=1
http://www.psas.bsu.edu.eg/Content.aspx?section_id=420&cat_id=18
http://www.psas.bsu.edu.eg/Content.aspx?section_id=5780&cat_id=18
https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=6392&cat_id=1
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رئيس جامعة بني سويف : انشاء مركز تطوير وسائل المحافظة على 
+البيئة SDG17 

https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=96324&cat_id=1 

 

 

https://www.era-learn.eu/network-information/networks/prima/section-2-call-2019-

multi-topic/enhancing-diversity-in-mediterranean-cereal-farming-systems  

+SDG17+SDG2 

 

 

- For more information About Beni-Suef University please check  

Appendix (3) 

 

- Photos of the activities and achievements of the Quality Assurance Center - for international 

classification. Please check appendix (4) 

- university harvest , please check appendix (5) 

-  

 

https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=96324&cat_id=1
https://www.era-learn.eu/network-information/networks/prima/section-2-call-2019-multi-topic/enhancing-diversity-in-mediterranean-cereal-farming-systems
https://www.era-learn.eu/network-information/networks/prima/section-2-call-2019-multi-topic/enhancing-diversity-in-mediterranean-cereal-farming-systems


سويف  بني جامعة عن الصادرة العلمية المجالت  

 

 of 28 1    أ.م.د. مها أحمد إبراهيم محمد   المجالت العلمية                              منسق 

فانطالًقا من حرص الجامعة على خدمة البحث العلمي والباحثين ، تولى 

بمعايير دولية فأخذت الجامعة  فتح قنوات نشر للباحثين الجامعة اهتماًما بالغًا في

 على عاتقها إصدار العديد من المجالت العلمية في العديد من التخصصات،

المجالت العالمية  حيث تهدف الجامعة إلى أن تكون تلك المجالت في مصاف

وتم اعتمادها من المجلس األعلى للجامعات في اللجان الدائمة لترقيات األساتذة 

دراجها في بنك المعرفة المصري ، واتحاد الجامعات  واألساتذة المساعدين وا 

 المصرية وغيرها 

وتضم المجالت العلمية الصادرة عن جامعة بني سويف في الهيئة 

لهم  نوكبة من األساتذة األجانب والعرب والمصريين الذي االستشارية والمحكمين ك

 اسهامات علمية في تخصصاتهم.

 
 
 
 
 
 
 



سويف  بني جامعة عن الصادرة العلمية المجالت  

 

 of 28 2    أ.م.د. مها أحمد إبراهيم محمد   المجالت العلمية                              منسق 

 
 
 
 
 

 
 
 

 المجالت العلمية التابعة للجامعة  
 



سويف  بني جامعة عن الصادرة العلمية المجالت  

 

 of 28 3    أ.م.د. مها أحمد إبراهيم محمد   المجالت العلمية                              منسق 

1. Beni-Suef University Journal of Basic and Applied 
Sciences (BJBAS(   باللغة االنجليزية ، العدد األول صدر  تنشر أبحاث

 ستمرة في الصدور، تنشر بحوث في التخصصات التالية :وم 2016عام  
✓ Multi-disciplinary 
✓ Basic Sciences 
✓ Applied Sciences 
✓ Medical Sciences 
✓ Pharmaceutical Sciences  
✓ Engineering. 

 ومتاحة على الرابط التالى :  Sageيتم تحكيم اآلبحاث محكمين أجانب وتقوم على نشرها دار 
 https://bjbas.springeropen.com/ 

 
 
 
 
 

https://bjbas.springeropen.com/


سويف  بني جامعة عن الصادرة العلمية المجالت  

 

 of 28 4    أ.م.د. مها أحمد إبراهيم محمد   المجالت العلمية                              منسق 

2. Beni-Suef University Journal of Humanities and Social 

Sciences BSU. HUM. SOC (BIJHSS)   باللغة  تنشر أبحاث
االنجليزية واللغات االجنبية )االلمانية والفرنسية ... العدد األول صدر ديسمبر 

 ، تنشر بحوث في التخصصات التالي  2019
✓ Multi-disciplinary 
✓ Arts and Humanities. 
✓ Business Administration, 
✓ Accounting 
✓ Politics and Economics 
✓ Law Studies 
✓ Social Sciences. 
✓ Languages and Literature 

التالي   ومتاحة على بنك المعرفة على الرابط  يتم تحكيم اآلبحاث محكمين مصرين وأجانب 
http://buijhs.journals.ekb.eg/  . 

 
 

 مرشحة من قبل المجلس األعلى للجامعات لالنضمام لسكوبس 

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


سويف  بني جامعة عن الصادرة العلمية المجالت  

 

 of 28 5    أ.م.د. مها أحمد إبراهيم محمد   المجالت العلمية                              منسق 

3. The International Journal of Informatics, Media and 

Communication Technology (IJIMCT)    باللغة  تنشر أبحاث
، تنشر بحوث في   2019يزية والعربية العدد األول صدر ديسمبر االنجل

 :التخصصات التالي
✓ Informatics 
✓ Information Sciences 
✓ Computer Sciences 
✓ Artificial intelligence 
✓ Communication Technology 
يتم تحكيم اآلبحاث محكمين مصرين وعرب و أجانب ومتاحة على بنك المعرفة على 

   http://ijimct.journals.ekb.eg لي   الرابط التا

 
 مرشحة من قبل المجلس األعلى للجامعات لالنضمام لسكوبس 

 

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


سويف  بني جامعة عن الصادرة العلمية المجالت  

 

 of 28 6    أ.م.د. مها أحمد إبراهيم محمد   المجالت العلمية                              منسق 

 The Journal of Distance)  مجلة التعليم عن بعد والتعليم المفتوح .4
Learning and Open Learning لشراكة  الجامعة با( هذه المجلة تصدرها

مع اتحاد الجامعات العربية تنشر أبحاث  باللغة االنجليزية والعربية العدد األول 
ومستمرة في الصدور، تنشر بحوث في التخصصات   2012صدر ديسمبر 

 التالي:
✓ Multi-disciplinary 
✓ Distance Learning 
✓ Open Education. 
✓ E-learning 
✓ Integrated education   

كمين مصرين وعرب و أجانب ومتاحة على بنك المعرفة على يتم تحكيم اآلبحاث مح
   /http://jdlol.journals.ekb.egالرابط التالي   

 
 

 مرشحة من قبل المجلس األعلى للجامعات لالنضمام لسكوبس 

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


سويف  بني جامعة عن الصادرة العلمية المجالت  

 

 of 28 7    أ.م.د. مها أحمد إبراهيم محمد   المجالت العلمية                              منسق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عة بني سويف:  المجالت العلمية التابعة للكليات / والمعاهد لجام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



سويف  بني جامعة عن الصادرة العلمية المجالت  

 

 of 28 8    أ.م.د. مها أحمد إبراهيم محمد   المجالت العلمية                              منسق 

 :  العمليةقطاع الكليات 
5. The Journal of Veterinary Medical Research (JVMR)  

تصدرها كلية الطب البيطري بالجامعة تنشر أبحاث باللغة اإلنجليزية العدد األول 
 ومستمرة في الصدور تنشر بحوث في التخصصات التالي:    1990صدر عام 

✓ veterinary medicine 
✓ veterinary research 
✓ veterinary biology 
✓ veterinary pathology 
✓  veterinary histology 

يتم تحكيم اآلبحاث محكمين مصرين وأجانب ومتاحة على بنك المعرفة على الرابط  
 Mostدليل دواج  ومتاحة أيضا على  /https://jvmr.journals.ekb.eg التالي 

of SCIRP journals are indexed by DOAJ databases     على الرابط
  http://www.doaj.org/doaj (التالى  

 
 مرشحة من قبل المجلس األعلى للجامعات لالنضمام لسكوبس 

https://jvmr.journals.ekb.eg/
http://www.doaj.org/doaj


سويف  بني جامعة عن الصادرة العلمية المجالت  

 

 of 28 9    أ.م.د. مها أحمد إبراهيم محمد   المجالت العلمية                              منسق 

6. The Scientific Journal of Agricultural Sciences (SJAS) 
تصدرها كلية الزراعة  بالجامعة تنشر أبحاث باللغة اإلنجليزية العدد األول صدر 

 ومستمرة في الصدور تنشر بحوث في التخصصات التالي:  2019عام  
✓ Agricultural chemistry 
✓ Agricultural Economics 
✓ Agricultural extension and rural society 
✓ Animal and Poultry Production 
✓ Horticulture Agricultural 
✓ Medicinal and Aromatic 
✓ Plant Pathology 
✓ Plant Protection 
✓ Water and soils 
يتم تحكيم اآلبحاث محكمين مصرين وأجانب ومتاحة على بنك المعرفة على الرابط التالي  

kb.eg/https://sjas.journals.e  

 
 مرشحة من قبل المجلس األعلى للجامعات لالنضمام لسكوبس 

https://sjas.journals.ekb.eg/


سويف  بني جامعة عن الصادرة العلمية المجالت  

 

 of 28 10    أ.م.د. مها أحمد إبراهيم محمد   المجالت العلمية                              منسق 

7. NILES journal  تصدرها معهد علوم المسنين بالجامعة تنشر أبحاث باللغة
ومستمرة في الصدور تنشر بحوث في   2018األول صدر عام  اإلنجليزية العدد 

 التخصصات المتعلقة بطب الشيخوخة والمسنين  
  حكمين مصرين وأجانب ومتاحة على بنك المعرفة على الرابط التالييتم تحكيم اآلبحاث م

https://niles.journals.ekb.eg/  

  
 
 
 
 
 
 

https://niles.journals.ekb.eg/


سويف  بني جامعة عن الصادرة العلمية المجالت  

 

 of 28 11    أ.م.د. مها أحمد إبراهيم محمد   المجالت العلمية                              منسق 

8. Bulletin of Physical Therapy Research and Studies  
 بالجامعة  العالج الطبيعيكلية تصدرها 
 / https://bptrs.journals.ekb.eg على الرابط التالي لمعرفةبنك اومتاحة على موقع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bptrs.journals.ekb.eg/
https://bptrs.journals.ekb.eg/
https://bptrs.journals.ekb.eg/


سويف  بني جامعة عن الصادرة العلمية المجالت  

 

 of 28 12    أ.م.د. مها أحمد إبراهيم محمد   المجالت العلمية                              منسق 

9. Egyptian Journal of Medical Research (EJMR)    كلية  تصدرها
 بالجامعة  الطب البشري

 /https://ejmr.journals.ekb.eg على الرابط التالي بنك المعرفةومتاحة على موقع 

 
 

1.  

 

 
 
 
 

https://ejmr.journals.ekb.eg/


سويف  بني جامعة عن الصادرة العلمية المجالت  

 

 of 28 13    أ.م.د. مها أحمد إبراهيم محمد   المجالت العلمية                              منسق 

 قطاع الكليات النظرية : 
تصدرها كلية اآلداب بالجامعة تنشر أبحاث باللغة العربية   مجلة كلية اآلداب .10

ومستمرة في الصدور تنشر بحوث في  1991العدد األول صدر عام  
 التخصصات التالي 

اعية واإلنسانية وغيرها من الدراسات والعلوم ذات مجاالت العلوم اإلجتم ✓
 العالقة البينية وتشمل مجاالت:

 علوم المعلومات والمكتبات  ▪
  دراسات الفلسفة والمنطق  ▪
 دراسات نفسية  ▪
 االجتماع واإلنثربولوجيا  ▪
 اللغة واألدب ▪
 الدراسات التاريخية  ▪
 الدراسات الجغرافية ▪
 الدراسات السكانية  ▪
 ر المصرية اآلثار اإلسالمية، واآلثا ▪

 يتم تحكيم اآلبحاث محكمين مصرين وعرب ومتاحة على بنك المعرفة على الرابط التالي
https://jfabsu.journals.ekb.eg/   

 

https://jfabsu.journals.ekb.eg/
https://jfabsu.journals.ekb.eg/
https://jfabsu.journals.ekb.eg/


سويف  بني جامعة عن الصادرة العلمية المجالت  

 

 of 28 14    أ.م.د. مها أحمد إبراهيم محمد   المجالت العلمية                              منسق 

تصدرها كلية اآلداب بالجامعة تنشر أبحاث باللغة   حولية كلية اآلداب   .11
ومستمرة في الصدور تنشر بحوث في   2012صدر عام  األول  العربية العدد 

 :التخصصات التالي
 االداب واللغات ➢
 الدراسات التاريخية والجغرافية ➢
 العلوم االجتماعية  ➢

يتم تحكيم اآلبحاث محكمين مصرين وعرب ومتاحة على بنك المعرفة على الرابط التالي  
 .journals.ekb.eghttp://jbsu 

 
 wos (Web of Science  )الحولية مدرجة في 

 

 

http://jbsu.journals.ekb.eg/


سويف  بني جامعة عن الصادرة العلمية المجالت  

 

 of 28 15    أ.م.د. مها أحمد إبراهيم محمد   المجالت العلمية                              منسق 

تصدرها كلية التربية بالجامعة تنشر أبحاث باللغة العربية   مجلة كلية التربية .12
ومستمرة    2004واللغات االجنبية )االنجليزية والفرنسية ( العدد األول صدر عام 

 في الصدور تنشر بحوث في التخصصات التالي: 
 ت تربوية دراسا ✓
 صحة نفسية  ✓
 تربية خاصة  ✓
 مناهج و طرق تدريس  ✓
 ادارة ✓
 اصول التربية  ✓

 يتم تحكيم اآلبحاث محكمين مصرين وعرب ومتاحة على بنك المعرفة على الرابط التالي 
http://jfe.journals.ekb.eg/   

 
 

http://jfe.journals.ekb.eg/


سويف  بني جامعة عن الصادرة العلمية المجالت  

 

 of 28 16    أ.م.د. مها أحمد إبراهيم محمد   المجالت العلمية                              منسق 

ية التربيه للطفوله المبكره  تصدرها كل  مجلة بحوث ودراسات الطفولة .13
ومستمرة في   2019األول صدر عام  بالجامعة تنشر أبحاث باللغة العربية العدد 

 الصدور تنشر بحوث في التخصصات التالي: 

يتم تحكيم اآلبحاث محكمين مصرين وعرب ومتاحة على بنك المعرفة على الرابط التالي  
https://rsch.journals.ekb.eg/  

 

 البحوث والدراسات الخاصه بالطفوله في مختلف فروعها:
 الدراسات النفسيه  ✓
 العلوم التربويه  ✓
 العلوم االنسانيه واالجتماعيه  ✓
 طبيه العلوم ال ✓
 اعالم الطفوله  ✓
 فنون الثقافه  ✓
 العلوم الصحيه والرياضيه  ✓

https://rsch.journals.ekb.eg/


سويف  بني جامعة عن الصادرة العلمية المجالت  

 

 of 28 17    أ.م.د. مها أحمد إبراهيم محمد   المجالت العلمية                              منسق 

علوم ذوي االحتياجات تصدرها كلية  مجلة علوم ذوى االحتياجات الخاصة .14
  2019األول صدر عام  الخاصة بالجامعة تنشر أبحاث باللغة العربية العدد 

 ومستمرة في الصدور تنشر بحوث في التخصصات التالي:
 علوم ذوي االحتياجات الخاصة  ✓
 تخاطب واضطرابات تواصل  ✓
 توحد  ✓
 اعاقة عقلية  ✓
 اعاقة سمعية   ✓
 اعاقة بصرية   ✓
 صعوبات تعلم  ✓
 اعاقة حركية   ✓
 دماغي  شلل  ✓
 اعاقات مزدوجة ✓
 موهبة وتفوق  ✓
 العلوم البينية ذات الصلة بعلوم ذوي االحتياجات الخاصة  ✓

يتم تحكيم اآلبحاث محكمين مصرين وعرب ومتاحة على بنك المعرفة على الرابط التالي  
http://jshm.journals.ekb.eg/   

 

http://jshm.journals.ekb.eg/
http://jshm.journals.ekb.eg/
http://jshm.journals.ekb.eg/


سويف  بني جامعة عن الصادرة العلمية المجالت  

 

 of 28 18    أ.م.د. مها أحمد إبراهيم محمد   المجالت العلمية                              منسق 

هذه المجلة تصدرها كلية التجارة بالجامعة  المراجعة  مجلة المحاسبه و  .15
بالشراكة مع اتحاد الجامعات العربية تنشر أبحاث باللغة االنجليزية والعربية العدد 

ومستمرة في الصدور تنشر بحوث في التخصصات  2012األول صدر ديسمبر 
 التالي:

 المحاسبة  ✓
 المراجعة ✓
 التكاليف   ✓

 وعرب ومتاحة على بنك المعرفة على الرابط التالي  يتم تحكيم اآلبحاث محكمين مصرين
https://naus.journals.ekb.eg/  

  
 
 
 
 
 



سويف  بني جامعة عن الصادرة العلمية المجالت  

 

 of 28 19    أ.م.د. مها أحمد إبراهيم محمد   المجالت العلمية                              منسق 

تصدرها كلية التجارة بالجامعة تنشر أبحاث   مجلة الدراسات المالية والتجارية .16
ومستمرة في الصدور   1991باللغة االنجليزية والعربية العدد األول صدر عام  

 ي:تنشر بحوث في التخصصات التال
  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/
https://mosj.journals.ekb.eg/
https://mosj.journals.ekb.eg/


سويف  بني جامعة عن الصادرة العلمية المجالت  

 

 of 28 20    أ.م.د. مها أحمد إبراهيم محمد   المجالت العلمية                              منسق 

ية التربية  تصدرها كل مجلة بني سويف لعلوم التربية البدنية والرياضية .17
الرياضية بالجامعة تنشر أبحاث باللغة العربية العدد األول صدر 

 ومستمرة في الصدور تنشر بحوث في التخصصات التالي: 2017عام 
 -البحوث والدراسات الخاصة بالمجال الرياضي في مختلف فروعها: ✓

o .العلوم اإلنسانية واإلجتماعية 
o   العلوم التربوية 
o الدراسات النفسية الرياضية   
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 

على الرابط   بنك المعرفةيتم تحكيم اآلبحاث محكمين مصرين وأجانب ومتاحة على موقع 
 / https://obsa.journals.ekb.eg التالي

   

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


سويف  بني جامعة عن الصادرة العلمية المجالت  

 

 of 28 21    أ.م.د. مها أحمد إبراهيم محمد   المجالت العلمية                              منسق 

بالجامعة ومتاحة   كلية الحقوقتصدرها واالقتصادية   القانونيةالبحوث مجلة  .18
 /https://lsej.journals.ekb.eg  على الرابط التالي بنك المعرفةعلى موقع 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


سويف  بني جامعة عن الصادرة العلمية المجالت  

 

 of 28 22    أ.م.د. مها أحمد إبراهيم محمد   المجالت العلمية                              منسق 

بالجامعة ومتاحة   كلية السياسة واالقتصاد تصدرها مجلة السياسة واالقتصاد  .19
 /https://jocu.journals.ekb.eg  على الرابط التالي بنك المعرفةعلى موقع 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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


سويف  بني جامعة عن الصادرة العلمية المجالت  

 

 of 28 23    أ.م.د. مها أحمد إبراهيم محمد   المجالت العلمية                              منسق 

بالجامعة   كلية اإلعالمتصدرها  الجماهيري االتصاللبحوث  المصريةالمجلة   .20
  على الرابط التالي بنك المعرفةومتاحة على موقع 

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

 
 
 
 
 
 
 

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


سويف  بني جامعة عن الصادرة العلمية المجالت  

 

 of 28 24    أ.م.د. مها أحمد إبراهيم محمد   المجالت العلمية                              منسق 

 
 
 
 
 
 

 المجالت العلمية التابعة للكليات / والمعاهد لجامعة بني سويف:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



سويف  بني جامعة عن الصادرة العلمية المجالت  

 

 of 28 25    أ.م.د. مها أحمد إبراهيم محمد   المجالت العلمية                              منسق 

تصدرها قسم علوم المعلومات . كلية   ماتالمجلة المصرية لعلوم المعلو  .21
  2014اآلداب بالجامعة تنشر أبحاث باللغة العربية العدد األول صدر عام   

 ومستمرة في الصدور تنشر بحوث في التخصصات التالي:
  الدراسات فی مجاالت علوم المعلومات، وهی دراسات: ✓

o   المعلومات، والمکتبات بأنواعها 
o تصاالت تکنولوجيا المعلومات، واال 
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  الوثائق، واألرشيف الجاری، واألرشيف اإللکترونی 
o  المخطوطات 
o صصات ذات الصلةالدراسات البينية، وغيرها من التخ 

 يتم تحكيم اآلبحاث محكمين مصرين وعرب ومتاحة على بنك المعرفة على الرابط التالي 
https://jesi.journals.ekb.eg/   

 

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


سويف  بني جامعة عن الصادرة العلمية المجالت  

 

 of 28 26    أ.م.د. مها أحمد إبراهيم محمد   المجالت العلمية                              منسق 

تصدرها قسم التاريخ . كلية   المعاصرة مجلة الدراسات التاريخية والحضارية .22
   2016تنشر أبحاث باللغة العربية العدد األول صدر عام   اآلداب بالجامعة 

 ومستمرة في الصدور تنشر بحوث في التخصصات التالي: 
 الدراسات التاريخية وتضم:  ✓

o   التاريخ القديم 
o   التاريخ الحديث والمعاصر 
o   التاريخ االسالمى 

 رابط التالي على ال  بنك المعرفةيتم تحكيم اآلبحاث محكمين مصرين وعرب ومتاحة على موقع 
https://jhse.journals.ekb.eg/ 

 

 
 

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


سويف  بني جامعة عن الصادرة العلمية المجالت  

 

 of 28 27    أ.م.د. مها أحمد إبراهيم محمد   المجالت العلمية                              منسق 

تصدرها قسم علم النفس . كلية اآلداب بالجامعة   مجلة الدراسات النفسية .23
ومستمرة في    2018تنشر أبحاث باللغة العربية العدد األول صدر عام  

  ي:  الصدور تنشر بحوث في التخصصات التال
 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://bshjo.journals.ekb.eg/
https://bshjo.journals.ekb.eg/
https://bshjo.journals.ekb.eg/


سويف  بني جامعة عن الصادرة العلمية المجالت  

 

 of 28 28    أ.م.د. مها أحمد إبراهيم محمد   المجالت العلمية                              منسق 

 جاري اإلعداد إلصدارها :المجالت ال
  الخدمة االجتماعية التنمويةكلية  . جلة كليه الخدمة االجتماعية التنمويةم .24

 بالجامعة 
كلية األلسن   . واألدب  والترجمة للغويات  الدولية سويف  بني ألسن كلية مجلة .25

 بالجامعة  
 علوم العربية التى قسم اللغة العربية . كلية اآلداب  مجلة .26
تصدرها كلية الهندسة  ويف للعلوم الهندسية والتكنولوجيا مجلة جامعة بني س .27

 بالجامعة 

 



  
 

 
      

 
TICO Report regarding Patents 

 اسم المخترعون اسم االختراع  رقم االيداع م

تقنية بديلة لتسللليا الخرسللباة ببسللتخدام اليللب  ال للل   2019/380 1

 المت لة

 هاني ابراهيم أحمد عوض 

 محمد سالمه
 اورهبن محمد عبيد علي Unified  callاظبم االت بالت الدولي الموحد  622/2019 2

تطللوير تربي للة ةديللد  لضلللث مللرو اللضل للة وال للل     1054/2019 3

 الوراثي والهرمواي وأا بت الشضر  

 ع دالرحمن ابةي اسمبعيل ع دالجواد

 اورهبن محمد عبيد علي تواصل م  ال م وال كم   1055/2019 4

5 1056/2019   

 
هلم الفلوفبس بازوم ع ر الجلد لضلللث التهللبم المفبصللل 

 الرومبتيدي
 أسمبء محمد محمود حسين

 ه ه محمود ع ود

 شهير  فوزي المنشبوي

 محمد محمود ع دالفتبح

 رشب محمد م طفي خرشوم

 دعبء سضد أحمد

التللبثيرات المباضللة لجزياللبت الفاللة النباوايللة للخلل     2020/ 316 6

ال حري علللي اصللبببت الك للد والكلللي والقللل  المسللتحلة 

 ببلدبسوربيسين في الجرذان الويستر

 حنبن ع دالحميد

 ابراهيم برعي

 اسبمة محمد احمد

 بسنت محمود

 اسمبء محمد محمود

تأثيرات الهيس رتين والخليب الجذعية الوسيطة المشتقة    2020/ 317 7

الويستر الم ببة بمرو من اخبع الضظبم علي الجرذان 

 السكري المستحث

 ع له سضيد صبلا

 اسبمه محمد احمد

 محمد ع دالج بر حسن

تقيلليم تللأثيرات المللواد النباويللة القبامللة علللي الطحبللل     2143/2020 8

ال حريللة الك يللر  فللي مضبلجللة الميللبط وفحلل  ااشللطتهب 

 ال يولوةية

 اسبمه محمد احمد

 خبلد ابةا محمد 

 منبل ا حي ع دالضظيم  

التط يقللبت ال يولوةيللة لمللواد بوليميريللة م نيلله علللي    2156/2020 9

اسلللبل الشللليتوزان وامينوثيوفينلللول ومحملللله عللللي 

 ةزيابت الفاة النباوميترية 

 ايمبن محمد ببمل 

 حنفي محمود ع دالسلم

 اسبمه محمد احمد

 

 

 

 البراءات الصادرة

شهبد   رقم  االختراعاسم  اسم المخترعون م

 براء  االختراع 
 سنة االصدار 



  
 

 
      

–محمد سلمه ع دالهبدي د/  1

محمد  د/  –  ميلد عمباوايل بشبر د/

 ابف  متولي  

وحد  تحلية ميبط للمنزل تضمل 

ذات مضدل  –ببلطبقة الشمسية 

لتر ميبط عذبة  20ااتبث 

 يوميبً 

 2018اوفم ر  27 29060

طريقة ووسيلة لتدري   د/ مهاب محمد رضا موسي  2

وقيبل بضض القدرات  

 التوافقية للع ين  

 2020أغسطس 30 29894

 

 2022 / 2021 براءات تم قبولها وجاري اصدار الشهادات

 سنة االصدار  اسم االختراع  اسم المخترعون  رقم االيداع   م

د/  –محمد محمود حمدى خار د/  2017030491 1

سمبء  د/ –احمد على احمد فرغلى 

وليد محمد د/  –امبم محمود الدق 

على طه د/  –على محمد الروبى 

ابراهيم  د/   –على ع د المتجلى 

 محمد الشربينى

تنقيلللله سللللريضه وبكميلللله 

ب يرط لمضلق رقباق ابسلليد 

الجراايت المتنبهية ال غر 

وللمتضلقللللللبت االخللللللرى 

بإسلللتخدام اظلللبم يحتلللوى 

 على مرشحبت األليب 

2021  /2022 

طريقلللة م تكلللر  لتحويلللل  د/ ايمن حسن زبي  2016020263 2

مخلفبت االلومنيوم والميبط 

 المبلحة الى ميبط

2021  /2022 

 ايمن حسين زكي احمد  2016020264 3

 احمد عويس محمد احمد 

تحالللير ةزايلللبت ابسللليد 

النباومترية بطريقة الحديد 

م تكر  من مخلفللبت دمللبء 

الحيواالللبت التلللى تحتلللوي 

 على الهيموةلوبين

2021  /2022 

      

    المدير التنفيذي                                                       مدير مركز دعم االبتكار والملكية الفكرية  

 د/ مهاب موسي                                                 د/ مروه مدحت                
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