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 كلمة األستاذ الدكتور/ هشام حممد أبو العينني
 نائب رئيس الجــــامعـــــة لشئون الدراسات العليا والبحوث

عادة النظرر ىرى   إتميز العلمى ، ويتطلب ذلك للال شك أن عوملة الدراسات العليا والبحث العلمى تفرض على اجلامعات مؤشرات 

 اخلطط والربامج املستقبلية .

ن التقدم اهلائل السريع الذي يشهده العامل اليوم له أسباب كرريةة،  أوحيث 

يقرريف م مقرردمتها االمتمررام الشررديد لالبحررث العلمررل، ىلررع يعررد البحررث العلمررل   

الركب احلضرار  و التطرور   لل مو مدف للحاق لللجامعات ترف أكادميل ىحسب، 

املسرتقبلية و   التكنولروىى لتحقيرا املسراممة الفعالرة ىرى عركال املشرككت       العلمى و

لررامج البحرث    ةنطلرا ىقرد أولرجل اجلامعر    ومر  مرذا امل  مواكبة التطورات العامليرة ،  

والتطوير امتماما خاصا، وذلك لتوىة البيئة العلمية املناسربة الرمي ميكر  أن تنمرو     

ىيها البحوث العلميرة وتزدمرر، ورصردت هلرذا الاررض ا مروام الكومرة لتروىة         

ا ىهررزة املربتربيررة واملعرردات العلميررة الررمي اتاىهررا البرراحريون لترب  رراتهع     

 ةث العلمررل يعررد إحررد  أمررع ومررائيف اجلامعرراملربتلفررة و وال عجررب م ذلررك ىالبحرر

مي يواىهرا  و مركزا لإللداع العلمل وإمناء املعرىة وإثرائهرا وششررما والسرعل لتوميفهرا حلرل املشرككت املربتلفرة الر         ا ساسية

حمليرا وإلليميرا   ة ودة والتميرز م سرلع ت رنييف اجلامعر    أحد أمع مؤشررات اجلر   ةاجملتمعو وتعد البحوث المي تنجزما اجلامع

ولد تبنجل ىامعة لنها العديد م  الربامج المي تعمل على حتفيز البحث العلمل، ىعر  رريرا صرندوق حسراب البحروث      .ودوليا

العلمية لاجلامعة يتع متويل مقرتحات املشروعات البحريية لشباب الباحريني وتلك المي ختدم املشاريع القومية كذلك يتع متويرل  

وتعمل اجلامعة أيضا على لناء لدرات شباب الباحريني م كل ما  كت ودور النشر العاملية.مكاىئات النشر العلمل الدولل م اجمل

يتعلا لالبحث العلمل م  خكم الربامج التدريبية املربتلفة المي ينظمها لطاع الدراسات العليا والبحوث م  خكم مركز تنميرة  

 .لدرات اعضاء ميئة التدريس والقيادات

لية ىى جمام واكب مع املعاية الدوللجامعة تت طة حبرييةخاهلل املزيد م  اجلهد للمساممة ىى وضع  لشرف عظيع أن منحنى هأشو

 مع خطة اجلامعة االسرتاتيجية  ةالتعليع و البحث العلمى ومتواىق

ة الترى  عرة و الرور  خركم الفررت    ى حنرو اجلام ديرجل واىبر  أكون أن وأ هشنى أدعو اهلل أن أكون لد أمتمجل رسالتى على اكمل وىإو

شراركة  ا عمرل اراعى مرنظع و     عاون مرع ىرير  لك لالتذتوليجل ىيها مهام شائب رئيس اجلامعة للدراسات العليا و البحوث و 

 .اجيالية م  عمداء الكليات و أعضاء ميئة التدريس 

البناء م  أىرل   م  التعاون املستمر و زيدمل وكعادعولكين  جناوات،اغع ، حققنا العديد م  اإلسعادتى لالاة للعمل مع ىريا متن

 ارتقاء اجلامعة مستقبًك.شهضة و
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                الذاتيةالسيرة 
 أبو العينين هشام محمد محمد أ.د

 األستاذ بقسم القلب

 جامعة بنها -كلية الطب البشرى 

 نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث
 البيانات الشخصية -1

 أ. د. هشام محمد محمد أبو العينين                      االسم:

  1958 /1/9           الميالد: تاريخ

 الغربية –طنطا ثان  –شارع محب   11           محل الميالد:

 جامعة بنها ، مصر             عنوان العمل:

 (،01001709404المحمول )           أرقام اإلتصال:

 HAENEIN@YAHOO.COMالبريد اإللكترونى:             

 اللغات :      اللغة العربية   ) اللغة األصلية  ( 

 اللغة اإلنجليزية ) اللغة األم (                 

 اللغة الفرنسية  ) إجادة (                 

 التعليم والمؤهالت العلمية -2

 

 تخرج من مدرسة طنطا الثانوية             1975

 الزقازيقتخرج من كلية طب بنها جامعة    1981

 األكاديمى  التدرج -3

 

 طبيب امتياز مستشفيات جامعة القاهرة  1981-1982

 جامعة الزقازيق  -كلية الطب –طبيب قلب مقيم  1982-1983

 طبيب قلب زائر ) مستشفيات جامعة القاهرة ( 1983-1986

 ماجستير طب القلب و االوعية الدموية                   1986

 قسم القلب واالوعية    –زميل باحث بكلية الطب بجامعة ديوك االمريكية          1989-1990

 الدموية                             

 –الحصول على درجة الدكتوراة فى طب القلب واالوعية الدموية                   1992

 كليةالطب بنها جامعة الزقازيق                                

 دبلومة ادارة المستشفيات من الجامعة األمريكية بالقاهرة                                                                                     2015
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 المؤهالت الدراسية  -4

 

 الواليات المتحدة  -زميل باحث من جامعة ديوك بوالية نورث كارولينا               1990

 األمريكية                               

 استشارى القلب و االوعية الدموية من     نقابة االطباء المصرية                        1992

 العمل المؤتمرات والندوات وورش -5
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 تونس

 اليونان

 لبنان

 ماليزيا 

 تركيا

 االردن

 فيينا

 كينيا 

 دبى 

 دبى

 

 ACCمؤتمر 

 المؤتمرات السنوية لجمعية القلب المصرية 

 ورشة عمل

 ورشة عمل 

 ورشة عمل 

 ورشة عمل 

 ورشة عمل 

 ورشة عمل 

 ورشة عمل 

 ورشة عمل 

 المجلس الطبى للقلب الدولى 

 المجلس العربى 

 ACCاجتماع 

 مؤتمر علمى ألمرض القلب األردن 2008 إبريل 13: 10

 دورة تدريبية على الدوبلر النسيجى والموجات فوق الصوتية النمسا 2009 إبريل 28:  23

 المؤتمر الطبى األول ألمراض القلب  قبرص 2009 مايو 30:  27

 مؤتمر ضغط الدم النرويج 2010 يونية 23:  18

 حضور مؤتمرالعلمى الدولى ألمراض القلب  التشيك 2011 مايو 29:  26

 لحضور مؤتمر طبى ألمراض القلب لبنان 2011سبتمبر 24 2

 مؤتمر أمراض القلب األمارات 2012إبريل 21:  18
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 مؤتمر أمراض القلب لندن 2012 إبريل 29:  25

 مؤتمر أمراض القلب فرنسا 2012 مايو 18:  15

 أمراض القلبمؤتمر  سويسرا 2013 سبتمبر 21:  18

 مؤتمر أمراض القلب أسبانيا 3/9/2014وحتى  30/8

 مؤتمرالقسطرة الداخلية أمريكا 2014 سبتمبر 17:  13

 

 الندوة السنوية الثالثة ألمراض قصور القلب السعودية  2014 ديسمبر 13:  12

 القلب المؤتمر السنوى بالمملكة العربية السعودية ألمراض السعودية 2015 فبراير16: 13

 المؤتمر السنوى الذى تنظمة رابطة األطباء الكويتين الكويت   2015 مارس 7:  4

 حضور المؤتمر الطبى بدبى األمارات   2015 إبريل  4:  1

 حضور مؤتمرالعلمى الدولى الثامن ألمراض القلب  البرازيل 2015أغسطس 15:  13

 لحضور مؤتمر الجمعية األوربية ألمراض القلب  لندن   2015 /2/9وحتى  29/8

 معرض التعليم العالى بعمان ـ األردن األردن 2015 نوفمبر 4:  2

 2016 فبراير 16:  11

 2016 إبريل 6  5

 السعودية 

 الكويت

 ( ألمراض القلب بالرياض 27المؤتمر )

 معرض الكويت التابع للجامعة العربية المفتوحة

 

 ترخيص مزاولة المهنة  -6

 

 ) سارية ( 1982ترخيص مزاولة الطب 

 

 التدرج الوظيفى  -8

 

                             جامعة الزقازيق                        -  ببنها ليةالطبك –مدرس مساعد بقسم القلب          1987-1992

 امعة الزقازيق     ج – ببنها ية الطبكل–مدرس بقسم القلب            1997 -1992

 قجامعة  الزقازي –بطب بنها استاذ مساعد بقسم القلب            2003 -1997

 بنها جامعة –لية الطب ك –ذ قسم القلب استا        2011 -2003   

      بنهاجامعة  –لية الطب ك –قسم القلب  رئيس           2014 -2011

 و البحوث  نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا      2018أغسطس وحتى  2014  

 القائم بعمل عميد كلية الطب البشري        2016/  8/  31حتي  2016/  1/  3
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 القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطالب         2018مايو حتي  2016/  9

 المشرف علي كلية الهندسة ببنها        2018/  1/  31حتي  2017/  10/  31

 عضوية الجمعيات المتخصصة   -9  

     

 و حتى االن          عضو بجمعية العالج بالعقاقير      الطبية لمرضى القلب  2008

 (  عالج    INTERVENTIONAL CARDIOLOGYوحتى االن          عضو ) 2008

 أمراض القلب التدخلى                                  

 عضو بمجلس ادارة الجمعية المصرية للموجات الصوتية للقلب              2012 - 2008

 عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية للقلب               2008-2010

 سكرتير مجلس ادارة الجمعية المصرية للقلب              2011-2014

 نائب رئيس الجمعية المصرية المراض  القلب              2015- 2014

    المنح و االوسمة -10  

            

 بكالوريوس الطب بتقدير عام ممتاز مع مرتبة  الشرف                    1982

 الميدالية الذهبية من نقابة المهن الطبية المصرية الواءل الدفعات                   1983

 لكلية  االميدالية الذهبية من نقابة المهن الطبية  لطبيب العام المثالى عن                    1996

 عام        15أقل من                             

 ية   األنشطة االكلينيك -11        

 1987العمل فى مجال عالج القلب منذ عام  -

 تشخيص و فحص مرضى القلب فى قسم القلب و فحص الموجات الفوق صوتية للقلب  -

 -تشخيص دقيق و فحص اكلينيكى: -

 بقسم القلب كلية الطب 

  مريض اسبوعيا  30رؤية وفحص بمتوسط 

  2014-2011رئيس قسم القلب من 

  ساعة اسبوعيا 28العمل 

  التعاقد مع هيئة التامين الصحى 

  تنظيم اجتماعات طبية اسبوعيا بالقسم لطلبة الدراسات العليا بالقسم  

 الخدمات االدارية     -12  

 عضو مجلس شئون الطالب  2014و حتى 2009 -

 رئيس قسم القلب    2014و حتى  2011 -
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التبرعات المقدمة من  اعادة تنظيم و تحسين ظروف العمل و ذلك من خالل الجهود الذاتية و -

 داتاشو( –ساسات ا –جهزة تنفس صناعى ا -شركات صناعة االدوية )أسرة

 تبنى سياسة العمل بروح الجماعة -

ب زيادة القدرة على استيعاب المزيد من اعداد المرضى بقسم القسطرة و زيادة معدالت التدري -

 بالقسم

 القلبية (التدخل االولى لعالج االزمات  1ry pciتحسين نظام )   -

خريجى عقد المؤتمرات و االنشطة الطبية االسبوعية و التى تساهم فى تحسين العملية التعليمية ا -

 القسم 

مليات عتسجيل وتاسيس الجمعية الخيرية لقسم القلب للعمل بالتوازى مع الهيئات الحكومية لتنظيم  -

 التبرع لصالح القسم 

 موقع االجتماعى الفيس بوكتاسيس و تدشين موقع على شبكة االنترنت على ال -

 ظرة العمل على تحسين العالقة و العمل بروح الجماعة مع باقى االقسام الطبية بالكليات المنا -

دولية و حتى األن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليال و البحوث و مسئول عن العالقات ال 2014 -

 و االقتصادية و يعمل على رفع مستوى الجامعة

،  Google Scholarمتابعة تحميل أبحاث أعضاء هيئة التدريس على المواقع االلكترونية  -

Reasearch Gate  ومن ثم رفع ترتيب الجامعة فى التصنيفات العالمية المختلفة والعمل على

 Webometrics – QS – THE   تحسين 

وليا ت العلمية المصنفة دوضع نظام لتحفيز هيئة التدريس ومعاونيهم على النشر الدولى بالمجال -

 Impactedوذات معامل التأثير 

وضع سياسة للتأكيد على تحسين مخرجات البحث العلمى وتخصيص مكافآت لعدد االستشهادات  -

شجيع تلمجمل االنتاج العلمى لعضو هيئة التدريس مما كان له أثر إيجابى فى  Citationالمرجعية 

 الباحثين.

النشر فيها للدراسات العليا والبحوث مع رفض اللنشر فى بعض مراجعة الدوريات التى يتم  -

 الدوريات التى لم يسبق مصداقيتها والتى ال يوجد لها موقع على شبكات إلكترونية

ين تم عقد ورشة عمل للتوعية بأخالقيات البحث العلمى والبرامج الجديدة التى نسب التشابه ب -

د من عدم رها قبل التقدم للجان العلمية للترقية للتأكاالبحاث المنشورة فى الجامعة والتى سبق نش

 وجود أمانة علمية

م تحميل االنتاج العلمى واالبحاث المنشورة شرط أساسى لالشراف على الرسائل العلمية وإلزا -

لخاصة اأعضاء هيئة التدريس بعد إتمام أية معامالت مع الجامعة إال بعد التأكد من رفع االبحاث 

 Citationااللكترونى للجامعة مما أدى إلى تحسين  بهم على الموقهع

القواعد  التعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى مجال أخالقيات النشر العلمى وإتباع -

 لكشف حاالت االنتاج العلمى. ithenticateالدولية للنشر وذلك بتخصيص حساب على برنامج 

 جامعة بنىألول للسرقات العلمية فى االوساط  االكاديمية بتم مشاركة الجامعة فى المؤتمر العلمى ا -

 سويف
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على  وضع خطة عاجلة لتطوير معامل الجامعة بما يواكب التقدم التكنولوجى وإنشاء موقع للمعامل -

 الموقع الرئيسى للجامعة

 إنشاء أول وحدة للمعامل واالجهزة لخدمة الطالب ومشروعات البحث العلمى بالجامعة. -

وضع فى التجهيز والتنسيق لعمل التصميمات الخاصة بالمكتبة المركزية لجامعة بنها واالشتراك  -

 تصور للتجهيزات الالزمة فى ضوء التطور الحادث فى المكتبة الرقمية للمكتبات.

 عقد ورش عمل لدعم كليات الجامعة للحصول على مشاريع تحسين الفاعلية التعليمية مقدمة من -

نوعية ـ  جودة واالعتماد والتى حصل عليها كليات )تربية رياضية ـ وتربيةالهيئة القومية لضمان ال

 وتربية ـ فنون تطبيقية ـ حاسبات ومعلومات (

ة المساهمة ودعم كليات الجامعة والتى تقدمت لالعتماد من قبل الهيئة القومية لضمان الجود -

 واالعتماد 

  تنظيم دورات تدريبية لرفع قدرات الباحثيين والعامليين -

عمل مشروع من ضمن المشاريع التنافسية لنسخ ورفع االبحاث الخاصة بباقى اعضاء هيئة  -

 التدريس 

  QSالعمل على تحسين مؤشرات تصنيف   -

 4:2رئاسة الوفد المشارك فى المعرض والمؤتمر الدولى للتعليم بمدينة عمان خالل الفترة من  -

 2015نوفمبر 

 (Benha journal of applied sciencesلتطبيقية ) اصدار جامعة بنها لمجلة بنها للعلوم ا -

تقارير وهى مجلة علمية دورية تصدر باللغة االنجليزية كل ستة أشهر لنشر االبحاث والدراسات وال

وورش  العلمية للمؤتمرات فى جميع الفروع العلمية وكذلك المساهمة فى تنظيم المؤتمرات العلمية

  ELSEVIERر العمل وتوطينها اللحاقها بدار النش

 و القومية      الخدمات المحلية -13  

 

 و حتى االن زميل مراجع لالبحاث المقدمة للترقيات فى لجان استاذ مساعد واستاذ  2008 -

 و حتى االن منسق لقسم القلب بجامعة بنها لبرنامج االتحاد االوروبى لدعامة الحياة 2010 -

 و حتى االن مراجع فى جريدة القلب المصرية  2011 -

ف وذلك بتكلي 2014/2015االشراف على تحكيم البعثات التنافسية الخاصة بالقطاع الطبى لعام  -

 من قطاع االدارة المركزية للبعثات ووزير التعليم العالى 

صصات رئاسة الوفد المشترك بين الجانب المصرى والسعودى المفوض من الهيئة السعودية لتخ -

الطبية  والخاص بمراجعة شهادات الساعات المعتمدة )بكالوريوس ـ ماجستير ـ دكتوراة ( 

 الممنوحة من كليات الطب بالجامعات المصرية 

ن خالل مإعداد دورية أخالقيات البحث العلمى وآليات تالفى االنتحال العلمى والعقوبات المعترفه  -

 لجامعات بالمجلس األعلى ل   مجلس الدراسات العليا

 -ى الرسائل العلمية  :االشراف عل  -14

 االشراف علي العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه 
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 اهليكل التنظيمى لقطاع الدراسات العليا و البحوث
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إدارة االعارات 
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 الهيكل االداراي لإلدارة العامة للدراسات العليا

 

  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

العامة للدراسات العليا والبحوث اإلدارة  

 إدارة البحوث العلمية إدارة الخريجين إدارة الوافدين إدارة الدراسات العليا
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 مهام إدارة الدراسات العليا 

يل التسجاية تختص هذة اإلدارة بتنظيم وحفظ سجالت بأسماء طالب الدراسات العليا بالجامعة وبياناتهم من بد

 حتى منح الدرجة العلمية.

 مـهـام إدارة الـــوافـــديــن

تختص هذه اإلدارة باإلعداد واإلحتفاظ ببيانات حالة طالب الدراسات العليا )دبلوم ـ ماجستير ـ دكتوراه( 

 داخل الجامعة والتنسيق بين جميع الهيئات المعنية )الجامعات والسفارات(.

يــنمـهــام إدارة الخــــريجـــ  

كليات بت العليا تختص هذة اإلدارة بالقيام بمراجعة جميع النتائج )دبلوم ـ ماجستير ـ دكتوراه( لطالب الدراسا

 الجامعة واعتمادها وترسل للكليات وذلك الستخراج الشهادات سواء المؤقته أو األصلية.

 مـهـام إدارة البحوث العلمية

 ثين واتخاذوالقوانين فيما يتعلق بشئون البحوث العلمية ومتابعة الباحتختص هذة اإلدارة بتنفيذ اللوائح 

 اإلجراءات المتعلقة بالمشروعات التى تتقدم بها الجامعة
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  (2017/2018 -2014/2015خالل الفترة )بيان بأعداد الطالب المتقدمين بالدراسات العليا 

 

نسب  ظراً لبلوغنإيقاف التسجيل في بعض األقسام العلمية في العامين األخيرين الي  متقدمين*  يرجع تناقص اعداد ال
 تتسجيالاالشراف ألعضاء هيئة التدريس الي الحد األقصى من عدد ال
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 - 2014/2015خالل الفترة ) بأعداد الطالب الوافدين المقيدين بالدراسات العليا بالجامعةبيان 

2017/2018) 

 
ت( فارات )الكويالتي تفرضها بعض السبعض القيود وجود *  يرجع تناقص اعداد الوافدين في العامين األخيرين الي 

  طالب 200تعدى عدد المسجلين بالكلية الواحدة عن بحيث ال يبالجامعات المصرية  علي تسجيل طالبهم
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 (2018/2017 - 2015/2014خالل الفترة )خريجين الدراسات العليا بيان بأعداد 
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 بيان بأعداد المقيدين والخريجين بكليات الجامعة خالل الفترة 

(2013/2014 – 2017/2018) 

 

 

 اإلجمالي 2018/2017 2017/2016 2016/2015 2015/2014 2014/2013 الحالة الكلية
 730 129 176 115 94 216 المقيدين اآلداب

 515 66 113 143 109 84 الخريجين

 2989 268 481 579 804 857 المقيدين التجارة

 1019 197 368 224 196 34 الخريجين

التربية 

 الرياضية
 1917 442 485 439 330 221 المقيدين

 846 174 287 197 109 79 الخريجين

التربية 

 النوعية
 432 155 126 40 74 37 المقيدين

 161 31 27 32 33 38 الخريجين

 10305 1629 1267 2747 3155 1507 المقيدين التربية

 8683 1250 1329 1752 3017 1335 الخريجين

 390 108 12 146 58 66 المقيدين التمريض

 190 37 55 30 22 46 الخريجين

الحاسبات 

 والمعلومات
 165 36 45 51 23 10 المقيدين

 16 2 6 1 7 - الخريجين

 13431 599 3681 4636 2862 1653 المقيدين الحقوق

 5930 1492 819 1613 1343 663 الخريجين

 483 107 86 123 92 75 المقيدين الزراعة

 457 58 123 109 89 78 الخريجين

الطب 

 البشري
 4622 687 1137 1013 912 873 المقيدين

 2852 386 587 702 598 579 الخريجين

الطب 

 البيطري
 3829 883 747 129 1503 567 المقيدين

 1500 305 261 358 320 256 الخريجين

 1084 267 246 155 110 306 المقيدين العلوم

 530 46 147 119 116 102 الخريجين

الفنون 

 التطبيقية
 78 5 61 12 - - المقيدين

 1 1 - - - - الخريجين

الهندسة 

 ببنها
 486 66 189 69 84 78 المقيدين

 117 23 22 33 20 19 الخريجين

الهندسة 

 بشبرا
 879 237 196 111 126 209 المقيدين

 317 42 70 69 72 64 الخريجين

 41820 5618 8935 10365 10227 6675 المقيدين اإلجمالي

 23134 4110 4214 5382 6051 3377 الخريجين



 

   21  (2018-2014) إنجازات قطاع الدراسات العليا والبحوث

 

 أعداد المقيدين والخريجين بكليات الجامعة خالل الفترة إجمالي ببيان 

(2013/2014 – 2017/2018) 
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إجنازات صندوق  :ثانياا 
 حساب البحوث العلمية
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تراتيجية تخضع سياسات صندوق حساب البحوث العلمية لجامعة بنها طبقا لخطة الجامعة اإلس أوالً.. تمهيد:

ر الثاني( مع اإللتزام )اإلصدا 2022-2017ر األول( والخطه اإلستراتيجية )اإلصدا 2012-2017

إلشارة هنا بزيادة ميزانية ا. ويجدر 2030-2015يا والعلوم واالبتكار باالستراتيجية القومية للدولة للتكنولوج

مليون في الخطه  400إلى  2017-2012مليون في الخطه اإلستراتيجية  80البحث العلمي لجامعة بنها من 

تنطلق أهمية وضع الخطط اإلستراتيجية البحثية للجامعة والكليات  ومن هنا 2022-2017اإلستراتيجية 

بطة شطة المرتلتخطيط البحث العلمي بالجامعة والكليات مع متابعة وتقييم أداء البحث العلمي واألن المختلفة

 المكانة البحثية للجامعة.تعزيز وعم دلعلمي في البحث لكل كليات الجامعة ومن مساهمة ا

 في أخر عامين(: 2016-2017ثانيا.. مصادر التمويل للبحث العلمي لجامعة بنها )

ومن  من مشروعات البحث والتطويروضح مصادر التمويل للبحث العلمي لجامعة بنها ي – الجدول رقم

ومن صندوق حساب البحوث العلمية ومن خدمات استشارية  ورش واالالت ومعداتمشروعات البناء 

 خالل عامينودراسات بحثية )دعم نشر أبحاث دولى + دعم األستشهادات المرجعية( التعليم والتدريب 

(2017-2016 ) 

 

 تصنيف مصادر التمويل للبحث العلمي لجامعة بنها )بالجنية المصري(

 

 

 :بجـــــــــامعة بنهاصندوق حساب البحوث العلمية وأهداف ثالثا.. إنشاء 

(  بتاريخ 97نم إنشاء صندوق حساٍب البحوث العلمية بموافقة مجلس جـــــــــامعة بنها بجلسته رقم )

ن الالئحة م( 2الفقرة األولى بند ) 307وذلك طبقاً ألحكام المادة  9/4/2013والممتدة حتى  2013/  4/  22

ما  لجامعةالبحوث العلمية باندوق ومن أهداف ص.  1972لسنة  49التنفيذية لقانـــون تنظيم الجامعات رقم 

 يلي:

 المساهمة فى تنفيذ الخطة البحثية لجامعة بنها. (1

ط هها النشاتمويل وتنفيذ المشروعات البحثية بالجامعة والهادفة إلى حل المشاكل الواقعية التى يواج (2

 األنتاجى أو دور الخدمات أو مواقع العمل المختلفة فى المجتمع .

المساهمة في تحسين ترتيب جامعة بنها في التصنيف العالمي للجامعات مع األستمرارية في هذا  (3

 السنة
من مشروعات 

 البحث والتطوير

من مشروعات 

 البناء

ورش واالالت 

 ومعدات

 صناديق خاصة

صندوق )

حساب البحوث 

 العلمية(

خدمات 

استشارية 

 ودراسات بحثية

دعم نشر أبحاث )

دولى + دعم 

األستشهادات 

 المرجعية(

 أخرى التعليم والتدريب

2015/2016 18.845.163 44.038.320 4.500.000 616.517 10.000.000 - 

2016/2017 7.148.000 50.688.389 2.100.000 63.611 10.000.000 - 

 اإلجمالي اخرى اإلنفاق الرأسمالي المصروفات الجارية السنة

2015/2016 18.845.163 54.038.320 616.517 80.000.000 

2016/2017 7.148.000 60.688.389 63.611 80.000.000 
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 الترتيب المتقدم.

 معاونة الجامعة فى القيام برسالتها سواء فى تعليم الطالب وتدريبهم أو فى مجال البحوث. (4

حثية ــات الباســــــــــالعمل على توفير األجهزة العلمية والموارد المالية لتنفيذ المشروعات والدر (5

 وتنميتها.

ى لعلمية علتدويل الجامعة من خالل توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات األخرى والهيئات ا (6

 الصعيد العربى والعالمى.

 تشجيع نشر نتائج بحوث أعضاء هيئةة التةدريس والمعيةدين والمدرسةون المسةاعدون فةي المجةالت (7

 .Impact Factorامل اإلجادة العلمية العالمية ذات ع

راءات تشجيع الباحثين في الحصول على الجوائز العلمية الدولية والمحلية وكذلك الحصول علةى بة (8

 اإلختراع.

 

 (:2013-2018بجـــــــــامعة بنها )حساب البحوث العلمية رابعا.. أنشطة صندوق 

 يقوم الصندوق بدعم األنشطة التالية:

فةرق البحثيةة لشةباب البةاحثين بكليةات الجامعةة المختلفةة مةع تكةوين بعةض التمويل بعض المشروعات  .1

لجهةات االبحثية للتقدم للجهات المانحة للحصول على بعض المةنح والمشةروعات البحثيةة التةي تمولهةا 

 العلمية الداخلية والخارجية.

ة ة المختلفةيات الجامعإنشاء وحدة المعامل واألجهزة البحثية من خالل المعامل واألجهزة الموجودة بكل .2

 بالمشةاريع وإبرام إتفاق تعةاون بةين الكليةات للتعةاون فيمةا بينهةا فةي إجةراء البحةوث المشةتركة والتقةدم

للجامعةة  البحثية المشتركة للجهةات المانحةة وتيطيةة تكةاليف خامةات المعامةل فةي تنفيةذ الخطةة البحثيةة

 بكلياتها المختلفة من خالل التنسيق مع إدارة الجامعة.

ة وفير وزيةادتةالتخطيط بإنشاء شبكة معلومات للمعامل البحثية المتوافرة بالكليات للربط بينهةا ومةن ثةم  .3

 بالجامعة. حساب البحوث العلميةموارد هذه المعامل بالكليات وكذا لصندوق 

حةة  تنظةيم المةؤتمرات وورا العمةل العلميةة الدوليةة والمحليةةة علةى مسةتوى مشةتري بةين الكليةات وت .4

 الجامعة.رعاية 

الداخل  التي تمول منعقد ورا عمل لشباب الباحثين لتوعيتهم على كيفية كتابة المشروعات البحثية  .5

على  وكذلك توعيتهم على مردود النشر الدوليوالخارج وكذلك كيفية النشر في المجالت العالمية 

 الباحث والجامعة.

إسةتحداث ة التي تصدرها كليةات الجامعةة والتنسيق بين الكليات في تطوير المجالت والدوريات العلمي .6

 .Elsevierبعض المجالت العلمية التي يتم نشرها من خالل دار النشر العالمية 

ي ال سةنو  فةتنظيم اإلحتفالية السنوية لجامعة بنها بيوم التميز العلمي حيةث تقةوم الجامعةة بعمةل إحتفة .7

يس العلمةةي علةةى أعضةةاء هيئةةة التةةدر نهايةةة العةةام الجةةامعي لتوزيةةع الجةةوائز والشةةهادات فةةي التميةةز

 والهيئات المساعدة من منسوبي جامعة بنها.

 

 خامسا.. الوحدات التابعة للصندوق:

 يتكون صندوق حساب البحوث العلمية من الوحدات التالية:

 وحدة المشروعات البحثية لدعم أبحاث الباحثين: 1-5

جدير بالذكر هنا أن لجامعة بنها تجربة ناجحة في األسلوب التنافسي بين الباحثين للحصول على  

المشروعات البحثية وتتمثل في تمويل ودعم شباب الباحثين بالمشروعات البحثية )من الموارد الذاتية 

يرة من للجامعة( ومن ثم تنمية مهاراتهم فيما يتعلق بالبحث العلمي للحصول على مشروعات كب
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 Impacted جهات خارجية وكذلك لتشجيع شباب الباحثين بالجامعة على النشر الدولي ألبحاثهم 

Journals .والمخرجات الواجبة عند الحصول  وللحصول على براءات اإلختراع المحلية والدولية

 التالية: أحد المخرجاتعلى مشروع بحثي من الصندوق هي الحصول على 

 Impacted Journalنشةةر نتةةائج المشةةروع فةةي المجةةالت العلميةةة العالميةةة ذات عامةةل اإلجةةادة  -أ

 )بحثين على األقل(.

ت التقةدم للجهةات المانحةة للحصةول علةى بعةةض المةنح والمشةروعات البحثيةة التةي تمولهةا الجهةةا -ب

 العلمية الداخلية والخارجية.

 الحصول على براءات اإلختراع. -ت

 ما يلي:حتى اآلن ك 2013تم تمويلها من الصندوق منذ إنشائه عام ويمكن توضيح المشروعات البحثية التي 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صل تعدادها و 2013تم تمويلها من الصندوق منذ إنشائه عام ويجدر اإلشارة هنا أن المشروعات البحثية التي 

ون ملي 14خمسة مراحل بما قيمته مشروعا بحثيا لشباب الباحثين من منسوبي جامعة بنها على  92إلى 

 الف جنيه مصر  150و

  

 عدد المشروعات الممولة التمويل من الصندوق )جنيه( السنه

2013 900.000 9 

2014 1.000.000 10 

2015 1.600.000 16 

2016 2.850.000 21 

2017 3.000.000 15 

2018 4.800.000 
 مشروعات قومية6) 21

 مشروعات شباب الباحثين( 15+  

 92 14.150.000 اإلجمالي
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 ومن ثم يمكن بيان إجمالي لهذه المشروعات كالتالي: 

 

 
 

وع تم توفيق أوضاع الباحثين بها واعادة جدولة ميزانيات المشر 2016جدير بالذكر ان مشروعات عام 

  ألف جنيه 750وزيادة المبالغ المتاحة لكل مشروع بسبب تيير سعر الصرف بإجمالي 

 

 التي تخدم المشروعات القومية للدولةعدد المشروعات المقدمة من كل كلية ومحاورها البحثية 

 الكلية م
المشروعات المقدمة طبقا 

 لكل كلية
محاور المشروعات التي شاركت فيها 

 الكلية

 الصحة 1 كلية الطب البشرى 1

 الستزراع السمكيا –الصحة  2 كلية الطب البيطري 2

 7 كلية الزراعة 3
استصالح  –االستزراع السمكي 

 الطاقة –األراضي 

 استصالح األراضي 1 كلية العلوم 4

 الطرق والكباري 2 كلية الفنون التطبيقية 5

6 
كلية الحاسبات 

 والمعلومات
 استصالح األراضي 1

 3 كلية الهندسة بشبرا 7
لطرق ا -الطاقة  –الموارد المائية 

 والكباري

 4 الهندسة ببنها كلية 8
استصالح  –االستزراع السمكي 

 الطاقة –األراضي 

 
 21 اإلجمالي
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 نسبة المشروعات الفائزة إلى المشروعات المقدمة مصنفة طبقاً للكليات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وكان مردود دعم هذه المشروعات لشباب الباحثين على الجامعة هو حصول بعض من هؤالء الشباب على

ال ما تم مليون جنيه تقريبا )أ  ما يواز  خمسة أمث 26منح ومشروعات بحثية من خارج الجامعة بما قيمته 

 مليون جنيه مصر (  5,6صرفه من صندوق البحوث العلمية وهو 

 التي حصل عليها الباحثين من البلدان الخارجية.   Scholarshipsلبحثية هذا بخالف المنح ا

 

 والتصنيف العالمي للجامعات:النشر العلمي الدولي وحدة  2-5

متابعة لفي إطار تحسين ترتيب جامعة بنها في التصنيف العالمي للجامعات تم تشكيل اللجنة العليا 

لى اوالممتد  23/9/2014بناءا علي قرارمجلس الجامعة بجلسته بتاريخ  التصنيفات العالمية للجامعات

على  وتتلخص أعمال اللجنة العليا للتصنيف العالمي للجامعات بتحسين مؤشر البحث العلمي. 29/9/2014

 المواقع العالمية لتصنيف الجامعات فيما يلي:

 ي. فيما يتعلق بالبحث العلم وضع برنامج لورا العمل لتنمية مهارات شباب الباحثين بالجامعة .1

 Google Scholar   ,Researchتحميل أبحاث أعضةاء هيئةة التةدريس علةى المواقةع األلكترونيةة  .2

Gate  ومن ثم رفع ترتيب الجامعة في التصنيفات العالميةة المختلفةة مثةلWebometrics – QS – 

THE  والعمل على تحسينة 

 ثم وضع خطوات العمل لتحسين ترتيب  QSوالمعروفإستعراض نتائج التصنيف العالمى للجامعات  .3

 جامعة بنها في هذا التصنيف.

وضع نظام لتحفيز هيئة التدريس علةى النشةر الةدولي بةالمجالت العلميةة المصةنفة دوليةا وذات معامةل  .4

المجلةة المنشةور وأن تكةون  اسم جامعة بنها على صدر البحثمع إشتراط وجود   Impactedالتأثير 

نشةةور بهةةا البحةةث مصةةنفة دوليةةا وذات معامةةل تةةاثير طبقةةا لتقريةةر االستشةةهادات لتومسةةون العلميةةة الم

 Scopus (Scimago أو Thomson Reuters (Journal Citation Reports, JCR)رويتةةر 

Journal Report, SJR)  

وضع سياسة للتأكيد على تحسين مخرجات البحث العلمي وتخصيص مكافئات لعدد االستشهادات  .5

 لمجمل االنتاج العلمي لعضو هيئة التدريس والهيئات المعاونة.  Citationsالمرجعية 
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لفة يات المختترجمة البرامج الدراسية باللية اإلنجليزية لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا بالكل .6

 عها على مواقع الجامعة .ورف

ريس للجامعة والذ  يساعد هيئة التد Digital Repositoryدراسة تنفيذ مشروع المستودع الرقمي  .7

 على نشر ابحاثهم على صفحاتهم الشخصية على موقع الجامعة.

 

 التصنيف العالمي لجامعة بنها: تفعيل الخطة البحثية للجامعة وتحسين 5-2-1

امعة بنها قرارات لمجلس الجامعة لتحسين التصنيف العالمي لجالخطة البحثية للجامعةبإصدار عدة تم تفعيل 

 نذكر منها ما يلي:

م بإشتراط نشر بحث يستخلص من 27/10/2014( بتاريخ 116صدور قرار مجلس الجامعة رقم ) (1

 ة الرسالة.كشرط لمناقش Webbedرسالة الماجستبر والدكتوراه في مجلة ذات موقع إلكتروني  

طالب صرف كامل مكافأة النشر العلمي للبحث المستخلص من رسالة علمية )ماجستير أو دكتوراه( لل (2

رار صاحب الرسالة ما دام من هيئة المعاونة العضاء هيئة التدريس بجامعة بنها  وذلك طبقا لق

 مجلس الجامعة في هذا الشأن.

 عند التقدم لألجازات أو حضور uploadingإشتراط تحميل البحوث الخاصة بعضو هيئة التدريس  (3

دولية( وذلك على المواقع اإللكترونية –اقليمية  –المؤتمرات أو التقديم للجوائز المختلفة )محلية 

Google scholar ,Research Gate  وعلى البوابة اإللكترونية لجامعة بنها والتأكد من أن

 عطاء فترة إنتقالية لذلك.األبحاث المنشورة قد نشرت بإسم جامعة بنها مع إ

أعضاء هيئة التدريس من منسوبي جامعة بنها ألبحاثهم المنشورة   Uploadingإشتراط تحميل  (4

,   Google Scholarوإنتاجهم العلمي على موقع البوابة األلكترونية للجامعة وكذلك على موقع 

Research Gate  رسائلهم. كشرط أساسي عند تقدم الطالب المسجلين معهم لمناقشة 

 ة.ترة البعثفإلزام المبعوثين من جامعة بنها بوضع اسم الجامعة على األنتاج العلمى من أبحاثهم خالل  (5

جامعة  متابعة ترتيبقرارات مجلس الجامعة لتحسين التصنيف العالمي لجامعة بنها كان لزاما وبعد صدور 

 فيما يلي:بنها في التصنيفات العالمية للجامعات والذ  يمكن توضيحه 

 

 :Webometricsمتابعة ترتيب جامعة بنها في تصنيف ويبوميتركس  5-2-2

 ر األبحةاثأهمية هذا النوع مةن التقيةيم ترجةع إلةى الةدور الحيةوى والمتنةامى للمواقةع االلكترونيةة فةى نشة

والسةرعة, لسةهولة عةالوة علةى ا , e-journalsالعلمية, وغيرها من المواد األكاديمية, وهو ما يعرف بةـ

ألسةاتذة اوالكلفة المنخفضة, وإمكانية اإلطالع فى كل وق , وأى مكان, كما تشمل تلك المواقةع نشةاطات 

 ة, وإبةرازوالباحثين, والتواصل بينهم وبين طالبهم, وتؤدى محصلة تلك العوامةل الةى إثةراء أداء الجامعة

وفةي غيةاب  .Global performance and visibility of the universityمكانتها, أو مةا يعةرف بةـ

ة ن بالجامعةالبوابة اإللكترونية لجامعة بنها لم تكن هنةاي واجهةة تسةمح للطةالب وهيئةة التةدريس والعةاملي

ت ت والخةدماوالزوار بالتواصل مع المجتمع الجامعي مع إتاحة المعلومات األكاديمية والبحثيةة والتطبيقةا

ألنشةطة ة متعددة الليات تعرض الكتالوج األكةاديمي والم تكن هناي بواب 2009المختلفة. وحتى منتصف 

 لمي بييةابالمقامة في الجامعة, وقد تأثر الترتيةب األكةاديمي لموقةع الجامعةة علةى الصةعيد المحلةي والعةا

البوابةة  التوجةه اإلسةتراتيجي نحةو إنشةاء 2009ومةن هنةا جةاء فةي سةبتمبر  مثل هذه البوابة اإللكترونيةة.

ي ( يعةةرض تطةةور ترتيةةب جامعةةة بنهةةا فةةي تصةةنيف الويةةب العةةالم2نهةةا والجةةدول )اإللكترونيةةة لجامعةةة ب

 .2015 - 2011للجامعات في الفترة من 
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.8012 - 2011ترتيب جامعة بنها في تصنيف الويب العالمي للجامعات في الفترة من   

 الترتيب عربيا الترتيب إفريقيا الترتيب عالميا السنة
 الترتيب محليا

 )مصر(

2011يناير   10250 Not ranked Not ranked 40 

2012يناير   6120 94 Not ranked 19 

2013يناير   2573 35 30 6 

2014يناير   1590 16 13 6 

2015يناير   1419 16 12 4 

2016يناير   1238 14 11 4 

2017يناير   1783 24 18 6 

2017يوليو   1857 22 21 7 

2018يناير    1802 27 20 7 

2018يوليو   1759 25 18 6 

 

يتضح من البيانات بالجدول السابق ان البوابة اإللكترونية بجامعة بنها حقق  تقدما غير مسبوق فى التصنيف 

 :للمواقع الجامعية والتعليمية, حيث أنه في Webometricsالعالمي 

لمركز موقع فى أفريقيا فى ا 100إنضم  جامعة بنها ألول مرة فى تاريخها إلى قائمة أفضل  2012يناير 

 2011فى يوليو  10250على العالم بينما كان  فى المركز  6120(, وجاء موقع الجامعة فى المركز 94)

 . 2012ناير ي - 2011أشهر يوليو  6موقع جامعي فى العالم خالل  4130محققا بذلك قفزة وتقدم على 
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 Webometricsحقق  البوابة اإللكترونية لجامعة بنها عدة إنجازات في التصنيف العالمي  2013وفي يناير 

ربي لعالم العاعلى النحو التالي: للمرة الثانية تظل البوابة اإللكترونية لجامعة بنها ضمن ناد  المائة في 

ان  وك 2012في يوليو  45بينما كان ترتيبها   2013على جامعات العالم العربي في يناير  30بترتيب 

فريقيا أفي قارة  معة بنها ضمن ناد  المائةخارج التصنيف قبل ذلك. للمرة الثالثة تظل البوابة اإللكترونية لجا

اير في ين 94و 2012في يوليو  46بينما كان ترتيبها  2013على جامعات أفريقيا في يناير  35بترتيب 

على  2573للمرة الرابعة تحقق البوابة اإللكترونية لجامعة بنها تقدما كبيرا في التصنيف بترتيب  .2012

ناير يعلى العالم في  6120و 2012على العالم في يوليو 3281ن ترتيبها بينما كا 2013العالم في يناير

ادس علي المركز الس 2013في يوليو. حصل  البوابة اإللكترونية لجامعة بنها في يناير  10250و 2012

امعة ج -صورة جامعة المن  -مريكية الجامعة األ -جامعة وأكادمية مصرية وذلك بعد جامعة القاهرة  59بين 

 –جامعة كفر الشيخ  –جامعة اإلسكندرية  –مس ومتقدمة على:  جامعة الزقازيق شجامعة عين   -وط أسي

امعة جنوب ج –جامعة قناة السويس  –جامعة طنطا  –جامعة المنيا  –جامعة حلوان  –الجامعة األلمانية 

جامعة سنجور  –فيوم جامعة ال –امعة العاشر ج –ألكاديمية العربية للعلوم ا –امعة األزهر ج –الواد  

 يمية األزهر الشريف.أكاد –امعة المنوفية ج –باإلسكندرية 

العالمي  حقق  البوابة اإللكترونية بجامعة بنها نجاحا غير مسبوق عالميا طبقا للتصنيف 2014وفي يناير 

م على العال 330حيث جاءت في المركز   Webometrics - openness rankلمؤشر االنفتاح 2014يناير 

  .موقع تعليمي في العالم 12000( على 2013في يوليو  434)بينما كان  في المركز 

ة في العالم حقق  البوابة االلكترونية للجامعة إنجاز عالمي جديد فقد تخط  نحو مائة جامع 2014وفي يوليو 

 1493إلى المركز  1591أشهر )من المركز  6وذلك خالل   webometrics في مضمار التصنيف العالمي

( بعد Top 5حصل  على المركز الخامس على الجامعات المصرية ) :جامعة( حيث 12000على نحو 

 –من الجامعات المصرية ومنها عين شمس  52اإلسكندرية. وتخط   –المنصورة  –األمريكية  –القاهرة 

السادات. وكذلك تعدت العديد من الجامعات الخاصة  –فر الشيخ ك –طنطا  –أسيوط  –حلوان  -الزقازيق 

 6 –النيل  -المستقبل  –سيناء  –الروسية  –ليابانية ا –الكندية  –الفرنسية  –البريطانية  –ومنها األلمانية 

 األهرام. -أكتوبر

كةةز الثالةةث علةةى حققةة  البوابةةة الجامعةةة إنجةةازا عالميةةا جديةةدا فقةةد قفةةزت لتصةةل إلةةى المر 2015وفييي ينيياير 

جامعةة  58الجامعات المصرية الحكومية )بعد القاهرة والمنصورة( وأصبح  أيضةا فةي المركةز الرابةع علةى 

 16عربيةاً والةـ 12كما حصةل  الجامعةة علةى المركةز  .حكومية وخاصة )بعد القاهرة واألمريكية المنصورة(
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 .عالمياً  1419إفريقيا والـ

  2018وفي يوليو 

مركةزاً علةى  41عالميةاً لتتقةدم بةذلك  1761جامعة إنجازا عالميا جديدا فقد قفزت الةي المركةز حقق  البوابة ال

سةتو  , وقد حقق  المركز السادس علةى م2018في يناير  1802مستو  الجامعات العالمية مقارنة بالمركز 

امعةة حصةل  الج الجامعات المصرية الحكومية والخاصة )بعد الجامعة االمريكية بالقاهرة وعةين شةمس( كمةا

 إفريقيا  25عربياً والـ  18على المركز 

 

 "2018ترتيب أول عشر جامعات مصرية في تصنيف الويب العالمي للجامعات "إصدار يوليو 

الترتيب 

 المحلي

الترتيب 

 العالمي
 اسم الجامعة

 المعيار

 االنفتاح التأثير التواجد
التميز 

 البحثي

 544 887 1742 1136 جامعة القاهرة 759 1

 880 1429 2448 2436 جامعة االسكندرية 1137 2

 922 1237 3388 1547 جامعة المنصورة 1286 3

4 1320 
الجامعة االمريكية 

 بالقاهرة
2579 1154 1165 1877 

 757 1356 5032 2175 جامعة عين شمس 1391 5

 1494 1986 3987 1187 جامعة بنها 1761 6

 1244 1541 5475 2426 جامعة اسيوط 1809 7

 1235 2211 6131 2461 جامعة الزقازيق 1931 8

 1333 1316 7831 3412 جامعة طنطا 2132 9

 1438 2446 7104 3317 جامعة االزهر 2241 10
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 (2018يوليو  – 2017تطور ترتيب جامعة بنها تبعاً لمؤشر التميز البحثي خالل الفترة )يناير 

 
 

 :QSمتابعة ترتيب جامعة بنها في تصنيف كيو اس  5-2-3

(, %30مؤشرات, رئيسية في مقدمتها السمعة األكاديمية ) 9تتضمن المعايير العالمية للتصنيف 

(, تأثير شبكة اإلنترن  حسب %20(, نسبة الطالب إلى أعضاء هيئة التدريس )%20سمعة الموظفين )

(, %2.5(, نسبة الطالب الدوليين )%2.5هيئة التدريس الدوليين )(, نسبة أعضاء %10مقاييس اإلنترن  )

لبحثية لكل ا(, اإلسهامات %5(, اقتباسات البحثية لألوراق البحثية )%5نسبة الموظفين من حملة الدكتوراه )

 Scopus (5% .)عضو هيئة تدريس حسب نظام قواعد بيانات 

ا مختلفةةة كالبحةةث العلمةةي وتنةةوع طلبتهةةا وهيئتهةةونظةةرا الن التصةةنيف يعكةةس مكانةةة الجامعةةة فةةي مجةةاالت 

نهةا خطةة بالتدريسية إضافة إلى نوعية البرامج التي توفرها وبراءات االختراع المسجلة, فقةد وضةع  جامعةة 

ورها نتهةةاًء بةةدإسةةتراتيجية للنهةةوض بكافةةة الخةةدمات التةةي تقةةدمها الجامعةةة بةةداً بالخةةدمات التعليميةةة والبحثيةةة وا

صةنيف الخدمةة المجتمعيةة, انعكةس مةردود ذلةك بةإحتالل الجامعةة وألول مةرة فةي هةذا التالفاعل فةي منظومةة 

ت مةن الجامعةا 23بةين  11على مستوى الجامعات العربية ورقم  81( الترتيب رقم 2016,  2015)إصدار 

 الحكومية المصرية.
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 (2018 – 2009خالل الفترة )  Scimagoتطور تصنيف جامعة بنها تبعاً لتصنيف

 
 

 األنجليزية للتصنيف العالمي للجامعات:  QSعقد شراكة مع مؤسسة  5-2-4

قرار األنجليزية للتصنيف العالمي للجامعات مع جامعة بنها وذلك طبقا ل  QSتم عقد شراكة مع مؤسسة 

وتم عقد ورشة عمل بجامعة بنها عن التصنيف العالمي  28/9/2015بتاريخ  127مجلس الجامعة رقم 

 QSت رئيس العالقات الدولية للتصنيف العالمي للجامعا Ashwin Fernandesللجامعات حاضر فيها السيد 

وشمال أفريقيا وتم وضع خطوات العمل مع المؤسسة لتحسين ترتيب جامعة بنها. تضمن  بمنطقة أسيا

 برتوكول الشراكة على ما يلي:

  مراجعة وتدقيق ملفات وقواعد البيانات الموجودة بالجامعة والكلياتQS Stars Assessment 
امعات العالمي للج وكذلك بيانات البوابة اإللكترونية لجامعة بنها من خالل خبراء في التصنيف

سارية لمدة ثالث سنوات مسترشدا بذلك ما   QS Starومن ثم حصول الجامعة على شهادة من

 . Three Star QSقام  به جامعة عين شمس 
 يو اس اإلعالن وإدراج جامعة بنها في صفحة كاملة باأللوان فى كتاب الحزمة الذهبية لتصنيف ك

على الجامعات والتي يتم توزيعا  2016QS Showcase 2016 - Gold packageلعام  

ها  في ومن ثم يكون لذلك مردود على جامعة بن والجهات البحثية أو الحكومية على مستوى العالم

والذ  يمثل    Academic Reputationتحسن ترتيبها من خالل تحسن مؤشر السمعة اإلكاديمية

 من درجات التصنيف . 30%

 م 2016يف الجامعات العربية والعالمية لعام إدراج جامعة بنها فى دليل تصنQS Top 

Universities Guide 2016  .مع إدراج صفحة كاملة لجامعة بنها لإلعالن عنها عالميا 

  إدراج جامعة بنها في أخبار اإلصدارات األربعة لشركةQS  كصفحة كاملة فى اإلصدارات

 .QS News--2--WOW—Uاألربعة 

  صنيف متر مربع لعرض جامعة بنها في المؤتمر العالمي الحاد  عشر للت 9توفير مساحة تقدر بـ

في  2016والذ  عقد في مايو  12th World QS Conference 2016العالمي للجامعات 

 جامعة اإلمارات العربية المتحدة. 

 

  المخرجات ومردود الشراكة مع شركةQS :على جامعة بنها 

 بنشر جامعة بنها عالميا من خالل الدليل والنقاط المذكورة سابقا. QSتقوم شركة  (1

 وصول جامعة بنها لترتيب متقدم في التصنيف العالمي خالل الثالث سنوات القادمة. (2

ن خالل زيادة عدد الطالب الوافدين األجانب لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا للجامعة م (3

 ة والخارجية لجامعة بنها.السمعة الطيبة األكاديمية الداخلي

زيادة االتصاالت الفعالة بين الجامعة والجامعات األخرى ومن وجود تبادل ألعضاء هيئة  (4

التدريس بالجامعة والجامعات الدولية ومن ثم إنتشار ثقافة التدويل داخل الجامعة 
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Internationalization. 

 التكنولوجيا. توسيع مجاالت البرامج المشتركة باعتبارها أهم آليات نقل (5

 

 أهداف الصندوق نذكر منها ما يلي:النشر العلمي الدولي أمكن لهذه الوحدة تحقيق وبإنشاء وحدة 

 صة من دعم رسائل الماجستير والدكتوراه المتميزة علميا والمشاركة في دعم نشر األبحاث المستخل

 هذه الرسائل.

 ات ذالمجالت  دعم التميز في النشر العلمي الدولي والعالمي. وفيما يلي بيان بمكافأت النشر الدولي في

احثين والتي صرفها الصندوق للب Citationsومكافأت األستشهادات المرجعية  Impactedمعامل التأثير 

 :2017إلى يوليو  2015خالل الفترة من يناير 

 

 Citations (2015-2018)بيان بالمكافآت المالية للنشر الدولي لالستشهادات المرجعية 

 الدورة
 مكافأة النشر الدولي لألبحاث بالجنيه

Impacted Journals 

 مكافأة االستشهادات المرجعية بالجنيه

Citations 

 30651 250812 2015يناير 

 16090 145035 2015يوليو 

 16870 220670 2016يناير 

 15410 252254 2016يوليو 

 21034 241749 2017يناير 

 19824 337630 2017يوليو

 76750 1113001 2018يناير 

 196629 2561151 اإلجمالي

 

س وفي اآلونة األخيةرة, اكتسةب النشةر الةدولي أهميةة كبةرى حيةث أصةبح ركيةزة أساسةية وعامةل مةن أهةم أسة

د اً علةى عةدتصنيف الجامعات عالمياً, كما أصبح تمويل المشروعات البحثية في معظم أنحاء العالم يعتمد أيض

ى ألخيةرة إلةاعةة بنهةا فةي اآلونةة األبحاث الدولية المنشورة للباحثين والمجموعات البحثيةة. ولةذلك إتجهة  جام

ير معامةل تةأثتحفيز باحثيها وعلمائها للنشر الدولي بمنح جوائز مالية تعتمةد علةى تصةنيف الةدوريات العلميةة و

Impact factor ات كةل مجلةةة وعةةدد اإلستشةةهادات المرجعيةةة إلجمةةالي عةةدد البحةةوث المنشةةورة طبقةةا للحسةةاب

احثين , مما أدى إلى زيادة واضحة في معدل النشةر الةدولي للبةGoogle Scholarالمعلنة من جوجل اسكولر 

 بالجامعة وتحسن مؤشر البحث العلمي بها.
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 (2018-2015تطور حجم المكافآت المالية للنشر الدولي و االستشهادات المرجعية خالل الفترة )

 

 

 Total Impactومعامل التأثير  Total  Citationومن ثم يجدر اإلشارة هنا برفع معدل اإلستشهادات 

factors  ودليل هاراh-index   للباحث والجامعة كما ورد في موقع قاعدة بياناتGoogle Scholar 

  Research Gate( وموقع قاعدة بيانات --)جدول رقم 

 

بعد )أي قبل و 2015قبل وبعد عام  Google Scholarعدد االستشهادات الواردة في موقع قاعدة بيانات 

 إصدار القرارات االستراتيجية البحثية لمجلس جامعة بنها(

 الكلية

عدد االستشهادات قبل 

)قبل إصدار  2015عام 

القرارات االستراتيجية 

 البحثية(

عدد االستشهادات عام 

)بعد إصدار  2016

القرارات االستراتيجية 

 البحثية(

 نسبة الزيادة

 43.3 19280 13450 العلوم

 13.8 9477 8330 الهندسة بشبرا

 20.3 6820 5668 الطب البشري

 35.6 4530 3340 ات والمعلوماتالحاسب

 41.6 3880 2740 الهندسة ببنها

 14.1 6350 5565 الطب البيطري

 10.6 7010 6340 الزراعة

 5.0 504 480 التربية

 23.0 57851 45913 اإلجمالي
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عد )أي قبل وب 2015قبل وبعد عام  Research Gateعدد االستشهادات الواردة في موقع قاعدة بيانات 

 إصدار القرارات االستراتيجية البحثية لمجلس جامعة بنها(

 الكلية

عدد االستشهادات قبل 

)قبل  2015عام 

إصدار القرارات 

 االستراتيجية البحثية(

عدد االستشهادات عام 

إصدار )بعد  2016

القرارات االستراتيجية 

 البحثية(

 نسبة الزيادة

 16.0 12016 10355 العلوم

 12.7 4020 3565 الهندسة بشبرا

 29.5 3725 2876 الطب البشري

 40.6 3577 2543 ات والمعلوماتالحاسب

 44.1 3535 2453 الهندسة ببنها

 48.9 2896 1945 الطب البيطري

 30.1 2469 1897 الزراعة

 46.6 258 176 التربية

 25.9 32496 25810 اإلجمالي

 

اء زيادة في إجمالي عدد االستشهادات ألعض %23يبرز أن هناي  Google Scholarطبقا لقاعدة بيانات 

 ستشهاداتهيئة التدريس بجامعة بنها خالل السنوات األخيرة وأن كلية العلوم سجل  أعلى زيادة في عدد اال

ألعضاء  % زيادة في إجمالي عدد االستشهادات 26مقارنة بكليات الجامعة المختلفة. بينما يبرز أن هناي 

ى زيادة وأن كلية الطب البيطر  سجل  أعل Research Gateتدريس بجامعة بنها طبقا لبيانات موقع هيئة ال

 في عدد االستشهادات مقارنة بكليات الجامعة المختلفة.

 

بعد )أي قبل و 2015قبل وبعد عام  Google Scholarعدد االستشهادات الواردة في موقع قاعدة بيانات 

 إصدار القرارات االستراتيجية البحثية لمجلس جامعة بنها(

 

 قاعدة  البيانات

 2015عدد االستشهادات قبل عام 

)قبل إصدار القرارات االستراتيجية 

 البحثية(

  2018عدد االستشهادات عام 

)بعد إصدار القرارات االستراتيجية 

 البحثية(

نسبة 

 الزيادة

Google 

Scholar 
45913 104468 127 ٪ 

 

زيادة في إجمالي عدد االستشهادات ألعضاء  %127يبرز أن هناي   Google Scholarطبقا لقاعدة بيانات 

هيئة التدريس بجامعة بنها خالل السنوات األخيرة وأن كلية العلوم سجل  أعلى زيادة في عدد االستشهادات 
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زيادة في إجمالي عدد االستشهادات ألعضاء هيئة يبرز أن هناي  كذلكقارنة بكليات الجامعة المختلفة. م

وأن كلية الطب البيطر  سجل  أعلى زيادة في  Research Gateالتدريس بجامعة بنها طبقا لبيانات موقع 

 عدد االستشهادات مقارنة بكليات الجامعة المختلفة.

 

المنشورة في مجالت ذات معامل تأثير   Publicationsأداء جامعة بنها البحثي في عدد األبحاث 

Impacted   قاعدة بيانات  2018إلى يونيو  2013خالل الفترة من(SCOPUS) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شهور فقط 6* عدد األبحاث في العام األخير تمثل 

 

 العلمية:وحدة المعامل البحثية واألجهزة  3-5

 اإلنشاء والسند القانوني: 5-3-1

أسةيس بت 28/2/2015وبناءا على قرار المجلس األعلى للجامعات المصرية بجلسته المنعقةدة بتةاريخ 

تبةع المالى وتووحدات للمعامل واألجهزة العلمية بالجامعات المصرية المختلفة كوحدات لها استقاللها اإلدارى 

امعةةةات واألجهةةةزة العلميةةةة بالجامعةةةات المصةةةرية )والتةةةابع للمجلةةةس األعلةةةى للجفنيةةةا البنةةةك القةةةومى للمعامةةةل 

دم معرفةي يقة تعتبر الوحدة بمثابة بي  خبرةالمصرية( تأسس  وحدة المعامل واألجهزة العلمية بجامعة بنها. و

ة. ومةع الجامعةة بالمشورة الفنية واإلدارية لمنسقى ولجان المعامل واألجهزة العلمية بالكليات والمراكةز البحثية

 وحدة المعامل واألجهزة العلمية بجامعة بنها توال  األنشطة التالية:صدور قرار إنشاء 

تةةاريخ ب.صةةدور قةةرار رئةةيس الجامعةةة بةةالتعين كمةةدير تنفيةةذى لوحةةدة المعامةةل البحثيةةة و األجهةةزة العلميةةة 1

1/8/2016 . 

 ء الكليةاتالعليةا و البحةوث السةادة وكةال .مخاطبة األستاذ الدكتور/ نائةب رئةيس الجامعةة لشةئون الدراسةات2

بشةةأن ترشةةيح منسةةق مةةن كةةل كليةةة لعمةةل ضةةمن المجلةةس   8/2016  /13للدراسةةات العليةةا بتةةاريخ   

 التنفيذى بالوحدة.

ء الكليةات ة لشةئون الدراسةات العليةا والبحةوث السةادة عمةدامخاطبة األستاذ الدكتور/ نائةب رئةيس الجامعة .3

تمثيةل وبشأن تكليفات السادة منسةقى الكليةات وتسةهيل مهمةتهم داخةل الكليةة   2016/ 11 /13بتاريخ   

  .2016/2017ضمن لجنة المعامل والمختبرات بالكليات بصفته أعتبارا من العام الجامعى 

ليةات لجةودة بكليةات الجامعةة  بشةأن تسةهيل مهمةة منسةقى الوحةدة بك.مخاطبة السادة مدير وحدات ضةمان ا4

 الجامعة.
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 .31/12/2016حتى  1/9/2016.عقد أجتماعات مع منسقى الوحدة بكليات الجامعة خالل الفترة 5

 لمركزيةة و.مخاطبة مدير البوابة االلكترونية بالجامعةة مةن أجةل أنشةاء بريةد االلكترونةى خاصةة بالوحةدة ا6

ألجهةةزة افرعيةةة  بالكليةةات المختلفةةة لسةةرعة التواصةةل مةةع البنةةك القةةومى للمعامةةل البحثيةةة و المكاتةةب ال

 العلمية بالجامعات المصرية.

ج لةةى النمةةاذ. القيةةام بزيةةارات ميدانيةةة الةةى الكليةةات لمتابعةةة حصةةر المعامةةل البحثيةةة و األجهةةزة المعمليةةة ع7

 جلس األعلى للجامعات.األلكترونية المعدة من قبل البنك القومى للمعامل بالم

ومى البنةك القة.القيام بعرض تقديمى للتوعية بأهمية وحدة المعامل البحثيةة و األجهةزة العلميةة و التعريةف ب8

ألسةتاذ اللمعامل و األجهزة العلميةة فةى مجلةس الدراسةات العليةا و البحةوث بالجامعةة بةدعوة مةن معةالى 

 يا و البحوث.الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العل

القةومى  .القيام بعمل خطة تقسيم كليات الجامعةة الةى ثةالث مجةاميع طبقةا لتوصةيات المجلةس التنفيةذى بنةك9

 للمعامل و األجهزة العلمية بالجامعات المصرية.

 –الزراعةة  –ى الطةب البيطةر -. حصر معدالت األدخال خالل المرحلة السابقة بكليات ) الطب البشةرى10

 دسة(.الهن –العلوم 

ات فةةى .تةةم تخصةةيص مقةةر لوحةةدة المعامةةل البحثيةةة و األجهةةزة العلميةةة بالةةدور السةةابع مبنةةى كليةةة الحاسةةب11

1/1/2017. 

بةد مةن .حيث ان وحدة المعامل البحثيةة و االجهةزة العلميةة كيةان جديةد داخةل الجامعةات المصةرية كةان ال12

حدة مهام الو الة و األهداف ( و كذلك توضيحوضع الئحة أدارية و مالية يتم تحديد بها  ) الرؤية و الرس

تةم  بهةا لةذلك و  المدير التنفيذى لوحدة داخل الهيكل اآلدارى لجامعة و اقتةراح الئحةة ماليةة تةنظم العمةل

دهةا تةم أعتما تقديم منقترح الئحة لوحدة تتوافق  مع الئحة البنك القةومى للمعامةل واألجهةزة العلميةة وقةد

اريخ  وأعتمادها من المجلس األعلى للجامعات المصرية بت 2017/ 3/ 27  من مجلس الجامعة  بتاريخ

 و جارى مراجعتها من قبل وزارة المالية تمهيدا لصدور قرار وزارى بها.  2017/ 6/  10

ة الخطةةة األسةةتراتجيأهةةداف و مةةع بعةةض غايةةات تماشةةي وحةةدة المعامةةل البحثيةةة و األجهةةزة العلميةةة  .13

 . 1/8/2017و تفعيلها أعتبارا من  1720/2220بالجامعة

 

 أهداف وحدة المعامل البحثية:  5-3-2
 ومن أهداف هذه الوحدة ما يلي:

البنةك  بالجامعةة, وإتاحتةه علةى موقةعإنشاء نظام معلومات للمعامةل واألجهةزة العلميةة الموجةودة  .1

 القومي للمعامل واألجهزة العلمية بالمجلس األعلى للجامعات.

ده إتاحة إستخدام األجهزة لكل باحث في كل من الجامعات ومراكز البحةوث المصةرية بةأجر يحةد .2

 مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة . 

 مستو  الجامعة وعلي المستو  القومي. ىاإلستخدام الرشيد لألجهزة عل .3

ة ترشةةيد إسةةتيراد األجهةةزة ومنةةع اإلزدواجيةةة فةةي طلبيةةات األجهةةزة بةةين كليةةات الجامعةةة, وخاصةة .4

 بالنسبة لألجهزة المكلفة.

 تشجيع عمل الفرق البحثية على مستوى الكليات والجامعة. .5

 لها. إنشاء وحدة صيانة مركزية بالجامعة لتدريب الكوادر الفنية الالزمة .6

رج التسويق العلمي للوحةدة وتشةييلها علةي أسةس إقتصةادية لخدمةة الجهةات التطبيقيةة داخةل وخةا .7

 الجامعة.
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 (:2016/2017اجهت وحدة المعامل البحثية ) والمعوقات والمخاطر التي   5-3-3

 .بالكليات عدم توفير الدعم المالى لوحدة المعامل البحثية و األجهزة العلمية و مكاتبها .1

 أكتمال الهياكل الفنية و األدارية بالوحدة. عدم .2

نيةة ( خدمةةة االنتر -تراجهةةزة كمبيةةو -عةةدم تجهيةةز مقةةر الوحةةدة بشةةكل مناسةةب للعمةةل ) أثةةاث .3

 حتى تاريخة. 1/1/2017منذ 

 ضعف التعاون  و المشاركة من بعض الكليات المستهدفة. .4

 عدم تفعيل الئحة الوحدة حتى األن. .5

 

 (:2017/2018المستقبلية لوحدة المعامل البحثية )ير خطة التطو  5-3-4

 Centres ofتشةةةتمل اإلسةةةتراتيجية البحثيةةةة لجامعةةةة بنهةةةا علةةةى إنشةةةاء بعةةةض المراكةةةز البحثيةةةة المتميةةةزة 

Excellence  وكذلك مجمع المعامل البحثيةResearch Lap Parks.  

)اليايةة الثانيةة( / – 2017/2022تنفيذ ما يخصةص للوحةدة فةى أنشةطة الخطةة األسةتراتجية للجامعةة  .1

 كتالى: 2017/2018( خالل العام المالى 2-6&  2-4هدف أستراتيجى رقم )

 (دعم مراكز ومعامل الجامعة البحثية.2-4-2مشروع:) 

 (أنشةةاء شةةب1-6-2مشةةروع :) كة معلوماتيةةة عةةن المعامةةل و األجهةةزة العلميةةة بالجامعةةة و ربطهةةا

 لعلمية بالجامعات المصرية.بالبنك القومى للمعامل و األجهزة ا

)اليايةة الخامسةة( / – 2017/2022. تنفيذ ما يخصص الوحدة فى أنشطة الخطةة األسةتراتجية للجامعةة 2

 كتالى: 2017/2018(خالل العام المالى 5-1-1هدف أستراتيجى رقم)

 وللمعامل ى أنشاء شبكة معلوماتية عن المعامل و األجهزة العلمية بالجامعة و ربطها بالبنك القوم 

 األجهزة العلمية بالجامعات المصرية.

ل بحثيةة ذات ( معامة3. أضافة محور تمويلى جديد )تأهيل المعامل البحثية لألعتماد الدولى( سنويا لعدد )3

شةهر( لكةل معمةل  24جنيةة مصةرى )مةدة المشةروع 150.000(  بقيمةة %75طابع خاص) مسةتكمل 

ر ينةاير حدة المعامل واآلجهزة العلمية بالجامعة خالل شةهبناء على ترشيحات سنوية من مجلس أدارة و

عات  أدارة المشةرو-من كل عام و ذلك لتسهيل الحصول على تمويل من وحدة األعتماد الدولى للمعامةل 

 مليون جنية.1.5بوزارة التعليم العالى يصل 

ت أعتمةةةاد ات طةةةابع خةةةاص( عةةةن متطلبةةةاذ -. عقةةةد ورا عمةةةل  للسةةةادة مةةةديرى المعامةةةل )البحثيةةةة  4

عات  بةةةةوزارة أدارة المشةةةةرو-المعامةةةةل البحثيةةةةة  بالتعةةةةاون مةةةةع وحةةةةدة األعتمةةةةاد الةةةةدولى للمعامةةةةل 

 (.2018بريل أ-مارس -فبراير)–التعليم العالى 

ص( عةةةةن كيفيةةةةة كتابةةةةة و ذات طةةةةابع خةةةةا -. عقةةةةد ورا عمةةةةل  للسةةةةادة مةةةةديرى المعامةةةةل )البحثيةةةةة  5

&  2017) ديسةةةمبردوليةةةا( خةةةالل أشةةةهر   - محليةةةاالتقةةةدم للمشةةةروعات البحثيةةةة  كبيةةةرة التمويةةةل )

 (.2018أبريل -مارس -فبراير

ذات طةةابع خةةاص( عةةن نظةةام إدارة الجةةودة فةةي  -.عقةةد ورا عمةةل  للسةةادة مةةديرى المعامةةل )البحثيةةة  6

 .(2018أبريل -مارس -& فبراير 2017) ديسمبرالمختبرات والمعامل خالل أشهر 

ذات طةابع خةاص( عةن نظةم االمةن و السةالمة فةي  -.عقد ورا عمل  للسةادة مةديرى المعامةل )البحثيةة  7

 .(2018أبريل -مارس -& فبراير 2017) ديسمبرالمختبرات والمعامل خالل أشهر 

نةةةوع  و. عمةةةل قائمةةةة حصةةةر بمعامةةةل وورا الصةةةيانة لألجهةةةزة العلميةةةة بكليةةةات الهندسةةةة بالجامعةةةة  8

ى هةةةذا تةةةتم بهةةةا و حصةةةر بالسةةةادة أعضةةةاء هيئةةةة التةةةدريس و الفنةةةين ذو الخبةةةرة فةةةالقياسةةةات التةةةى 

 لمعامةةةل والمجةةةال لألسةةةتعانة بهةةةم و ذلةةةك تمهيةةةدا لعمةةةل تطةةةوير لهةةةا بالتعةةةاون مةةةع البنةةةك القةةةومى ل

 األجهزة بالجامعات المصرية.
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الب . عمةةةةل حملةةةةة توعيةةةةة بشةةةةأن  التةةةةزام السةةةةادة أعضةةةةاء هيئةةةةة التةةةةدريس و الهيئةةةةة المعاونةةةةة و طةةةة9

ل ل المعامةةةالدراسةةةات العليةةةا بكليةةةات الجامعةةةة المختلفةةةة عنةةةد تنفيةةةذ أى تحاليةةةل أو أختبةةةارات داخةةة

أهيةةل تالمركزيةةة بالجامعةةة و الكليةةات عمةةل شةةكرا لهةةا فةةى أخةةر البحةةث و هةةذا يسةةاعد فةةى تطةةوير 

 .IFالمعامل لألعتماد الدولى خاصة المجالت ذات معامل التأثير العالى 

قبةةةل  متخصصةةةة تقةةةوم بعمةةةل دراسةةةات جةةةدوى لألجهةةةزة العلميةةةة عاليةةةة التكلفةةةة. تشةةةكيل لجنةةةة فنيةةةة 10

شةةةةةراءها مةةةةةن الميزانيةةةةةة االسةةةةةتثمارية او مشةةةةةروعات صةةةةةندوق حسةةةةةاب البحةةةةةوث العلميةةةةةة أو 

 . كبي  خبرة أستشارىالمشروعات المموله من خارج الجامعة 

. تشةةةةكيل لجةةةةان فنيةةةةة متخصصةةةةة )منسةةةةقى كليةةةةات الجامعةةةةة( تقةةةةوم بوضةةةةع المواصةةةةفات الفنيةةةةة 11

ت صةةةندوق لألجهةةةزة العلميةةةة عاليةةةة التكلفةةةة قبةةةل شةةةراءها مةةةن الميزانيةةةة االسةةةتثمارية او مشةةةروعا

 . كبي  خبرة أستشارىحساب البحوث العلمية أو المشروعات المموله من خارج الجامعة 

ادة يم العةةةةالى ل سةةةةتفوزارة التعلةةةة -اون مةةةةع األدارة العامةةةةة للتعةةةاون الةةةةدولى .تطةةةوير مجةةةةاالت التعةةةة12

 من منح شراء األجهزة البحثية عالية التكلفة.

زارة التعليم العالى ل ستفادة مةن مةنح شةراء األجهةزة و -STDF. تطوير مجاالت التعاون من صندوق13

 المصرية. بحثية واألجهزة العلمية بالجامعاتالبحثية عالية التكلفة بدعم من البنك القومى للمعامل ال

 

 الموجودة بكلية الطب البشري واألجهزة والمعداتالمعامل البحثية بيان ب

 المعامل الموجودة بالكلية م

عدد األجهزة 

والمعدات 

 بالمعمل

نسبة تقييم 

المعمل 

 لالعتماد

 %60 7 معمل وحدة الخاليا الجذعية  .1

 %100 7 الجزيئيةمعمل وحدة البيولوجيا   .2

 %50 1 معمل وحدة الميكروسكوب اإللكتروني  .3

 %50 1 معمل وحدة البروتينات الدقيقة  .4

 %50 11 ()قسم الكيمياء الحيوية معمل وحدة البيولوجيا الجزيئية  .5

6.  
معمل وحدة كيمياء الغدد الصماء )قسم الكيمياء 

 الحيوية(

10 50% 

 %50 9 الميكروبيولوجي(معمل وحدة المناعة اإلكلينيكية )قسم   .7

8.  
معمل وحدة أبحاث المناعة )قسم الباثولوجيا 

 اإلكلينيكية(

5 50% 

 %50 2 معمل أبحاث الطفيليات )قسم الطفيليات(  .9

 
األجهزة والمعدات الموجودة بالمعامل إجمالي عدد 

 البحثية

53  
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 الموجودة بكلية الزراعة بمشتهر. األجهزة والمعداتالمعامل البحثية وبيان ب

 المعامل الموجودة بالكلية م

عدد األجهزة 

والمعدات الموجودة 

 بالمعمل

نسبة تقييم 

المعمل 

 لالعتماد

1.  
ثة والهندسة )قسم الورا 1-معمل البيوتكنولوجى

 الوراثية(
11 30% 

2.  
قسم الوراثة والهندسة معمل األمان الحيوي والجينوم )

 الوراثية(
11 50% 

3.  
)قسم الوراثة والهندسة معمل الوراثة الميكروبية 

 الوراثية(
10 50% 

4.  
)قسم الوراثة والهندسة معمل الوراثة السيتولوجية 

 الوراثية(
10 30% 

5.  
معمل التكنولوجيا الحيوية الميكروبية )مجمع المعامل 

 البحثية(
17 60% 

6.  
معمل أبحاث البيولوجيا الجزيئية )مجمع المعامل 

 البحثية(
34 70% 

7.  
معمل أبحاث التكنولوجيا الحيوية في النبات )مجمع 

 المعامل البحثية(
36 70% 

8.  
معمل أبحاث التكنولوجيا الحيوية في األراضي والمياه 

 )مجمع المعامل البحثية(
11 60% 

 %40 21 معمل الفحص الميكروسكوبي )مجمع المعامل البحثية(  .9

10.  
والجينوم )مجمع معمل أبحاث المعلوماتية الحيوية 

 المعامل البحثية(
10 70% 

11.  
)معمل  مركز التحاليل واالستشارات الزراعية

 المركزي(
10 50% 

 181 األجهزة والمعدات الموجودة بالمعامل البحثيةإجمالي عدد 

 

 الموجودة بكلية العلوم األجهزة والمعداتالمعامل البحثية وبيان ب

 المعامل الموجودة بالكلية م
األجهزة والمعدات عدد 

 الموجودة بالمعمل

نسبة تقييم المعمل 

 لالعتماد

 %40 9 معمل أبحاث النبات )قسم النبات(  .1

 %40 3 ()قسم الكيمياءمعمل أبحاث الكيمياء   .2

 %40 11 معمل أبحاث الفيزياء )قسم الفيزياء(  .3

 %40 14 معمل أبحاث الحيوان )قسم الحيوان(  .4

والمعدات الموجودة  بالمعامل إجمالي عدد األجهزة 

 البحثية
37  
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 الموجودة بكلية الهندسة بشبرا واألجهزة والمعداتالمعامل البحثية بيان ب

 المعامل م

 معمل االحتراق الداخلي  .1

 معمل التحكم اآللي  .2

 معمل ميكانيكا الموائع  .3

 معمل الفلزات والمعالجة الحرارية  .4

 معمل الهيد وليكا  .5

 القياسات الدقيقةمعمل   .6

 معمل طاقة الرياح  .7

 معمل أبحاث التبريد  .8

 معمل أبحاث التكييف  .9

 معمل انتقال الحرارة  .10

 معمل المحاكاة  .11

 معمل االتصاالت  .12

 معمل االلكترونيات  .13

 معمل الدوائر المنطقية  .14

 معمل المجاالت الكهرومغناطيسية  .15

 معمل البرمجة  .16

 معمل الحاسبات  .17

 والكترونيات القوىمعمل األالت   .18

 معمل التحكم الصناعي  .19

 معمل الجهد العالي  .20

 معمل الهوائيات  .21

 معمل الشبكات  .22

 معمل اإلنشاءات  .23

 معمل الخرسانة  .24

 معمل ميكانيكية التربة واالساسات  .25

 معمل الخرسانة وضبط الجودة  .26

 معمل الهندسة الصحية والبيئة  .27

 معمل الطرق  .28

 معمل هندسة السكة الحديد  .29

 معمل األجهزة المساحية  .30

 معمل المساحة التصويرية الرقمية  .31

 معمل االستشعار عن بعد ونظم المعلومات  .32

 معمل المساحة الجوية  .33

 معمل الخاليا الكهروضوئية  .34

 معمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح  .35
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 الموجودة بكلية الطب البيطري بمشتهر واألجهزة والمعداتالمعامل البحثية بيان ب

 المعامل الموجودة بالكلية م
عدد األجهزة والمعدات 

 الموجودة بالمعمل

نسبة تقييم المعمل 

 لالعتماد

 %70 30 مركز التميز في األبحاث العلمية.  .1

   مركز أبحاث حيوانات التجارب.  .2

   وحدة التحاليل الدقيقة بالمعمل المركزي.  .3

   مركز تحليل األغذية.  .4

   وحدة األشعة التشخيصية.  .5

 الموجودة بكلية الهندسة ببنها واألجهزة والمعداتالمعامل البحثية بيان ب

 المعامل م

 معمل مقاومة المواد الخرسانة المسلحة  .1

 معمل المساحة  .2

 معمل األساسات والخرسانة  .3

 معمل التطبيقات الهندسية  .4

 معمل التطبيقات الصحية  .5

 معمل الحرارة والتوربينات  .6

 االحتراقمعمل األالت   .7

 معمل خواص ومقاومة المواد.  .8

 معمل التحكم األالت  .9

 معمل الفلزات  .10

 معمل التحكم الى  .11

 معمل وسائل االيضاح  .12

 

عداد المعامل البحثية على مستوي كليات الجامعةأبيان بإجمالي   
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 وحدة الملكية الفكرية واالنتحال العلمي: 4-5

اهةم  أحةد iThenticate)التشيابه( باسيتخدام برنيامج يعتبر فحص االنتاج الفكةر  ضةد االنتحةال العلمةي 

لعلميةة ااالدوات لتحسين مخرجات البحث العلمي والحفةاظ علةى السةمعة االكاديميةة للجامعةة فةي االوسةاط 

 المحلية واالقليمية والدولية.

 ة:الهدف من تقديم هذه الخدمة ومردودها على الجامع

 خرجات البحث العلمي للجامعة.تحسين م -1

 ياة االكاديمية للجامعة في االوساط العلمية ولدى المستفيدين محليا واقليميا ودولتحسين السمع -2

 كريةحماية حقوق الملكية الف -3

 المستفيدين من هذه الخدمة:

 الب الدراسات العليا وهيئة التدريس والباحثين بالجامعةط -1

 العلمية التي تصدرها الجامعة وكلياتهاالمجالت -2

 :تجربة الجامعة في استخدام البرنامج

مةن اكاديميةة البحةث العلمةي فةي  iThenticateحصل  جامعة بنها على حسةاب إسةتخدم لبرنةامج  -1

يب دون ان تتحمل الجامعة ا  نفقات وتم استخدام هذا الحساب في عةدة ورا لتةدر 2015نوفمبر 

لجامعةة كيلة وكذلك فحةص مةا تحولةه اللجةان العلميةة الدائمةة لنائةب رئةيس افريق العمل الذ  تم تش

 لشئون الدراسات العليا والبحوث من ابحاث بها شبه انتحال.

تير صدر قرار مجلس الجامعة استخدام البرنامج في فحص االنتاج الفكر  للجامعة )رسائل ماجسة -2

تم تطبيق قرار مجلس الجامعة بفصةح االنتةاج  2016(. وفي بداية يوليو اوراق علمية -كتوراة د -

 - لبحثلجنية  50الفكر  الذ  يحمل اسم الجامعة من رسائل واوراق علمية نظير الرسوم التالية: 

بالنسييبة للطييالب المصييريين بينمييا جنيةةة لرسةةالة الةةدكتوراة  002 -جنيةةة لرسةةالة الماجسةةتير  100

دوالر لرسةةالة  002 -رسةةالة الماجسةةتير دوالر ل 100 -دوالر للبحةةث  50الرسةةوم كانةة  الرسةةوم 

ة وتةةم توريةةد المبةةالغ المحصةةلة عةةن طريةةق خزينةةة الجامعةةبالنسييبة للطييالب الوافييدين. الةةدكتورة 

 والكليات ببند الحسابات الخاصة لحساب مجلة بنها للعلوم التطبيقية.

فكريةة التةي بعةد اسةتبعاد قائمةة المراجةع بنةاء علةى مدونةة حقةوق الملكيةة ال %25كان  نسبة التشةابة المقبولةة 

تةم  7201اعتمدها المجلس االعلى للجامعات والتي شارك  فةي وضةعها جامعةة بنهةا. وفةي الثةاني مةن يوليةو 

فةةي الشةةرق  iThenticateالوكيةةل الحصةةر  لبرنةةامج  TechKnowledgeتعاقةةد مةةع شةةركة تةةك نوليةةدلج ال

كان   وخدمة لطالب جامعة بنهاالف جنية مصر  تقريبا.  300بما يواز   دوالر 18500األوسط بما قيمته 

ت لتعةديالواجةراء ا %25سياسة الفحص تسمح بفحص الرسةالة اكثةر مةن مةرة اذا ارتفعة  نسةبة التشةابة عةن 

دون لج شركة تك نوليدومن خالل تحصيل الرسوم سيتم تيطية رسوم التعاقد مع  المطلوبة دون رسوم اضافية

,  2016. ومةةن ثةةم كةةان بيةةان فحةةص الرسةةائل واألبحةةاث العلميةةة خةةالل عةةام وجةةود أ  اعبةةاء علةةى الجامعةةة. 

 كما يلي: 2017

بحةةث علمةةي وتةةم  379رسةةالة دكتةةوراة وفحةةص  155رسةةالة ماجسةةتير ,  394تةةم فحةةص  2016فييي عييام 

لطيالب لبالنسيبة جنية تقريبا وذلك  89350.بإجمالي مبلغ تحصيل الرسوم عن طريق الكليات وادارة الجامعة

 ريةدهاتةم تو بالنسيبة للطيالب الوافيدينرسةالة دكتةوراة  11رسالة ماجسةتير و  16. بينما تم فحص المصريين

 .دوالر تقريبا 3800باجمالي مبلغ  عن طريق الحساب البنكي للجامعة للوافدين
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ماجستير لفحص رسائل ال كان البيان للمبالغ المحصلة لحساب مجلة بنها للعلوم التطبيقية  2017وفي عام 

 م ما يلي:26/11/2017م إلى 1/7/2017وأبحاث أعضاء هيئة التدريس فى الفترة من   هوالدكتورا

 

  

 أبحـــــــــــــــاث ماجستيـــــر دكتـــــوراه

 م الكليـــــــــات
 وافدين مصريين وافدين

خارج 

جامعة 

 بنها

منسوبي 

جامعة 

 ابنه

خارج 

 جامعة بنها

منسوبي 

 جامعة بنها

 1 الطب البشرى 228 292 47 37 2 13 1

 2 الطب البيطرى 19 18 33 *** 3 20 ****

 3 التمريض 73 5 13 *** **** 9 ****

 4 العلوم 35 49 20 3 **** 5 ****

**** 2 ****  4 
36 

 5 هندسة بنها  8

 6 هندسة شبرا 33 20  1 15 ****

**** ***** ****  ***** **** **** 
الفنون 

 التطبيقية
7 

 8 التربية ******* ******* 14 **** 5 6 2

**** 1 3  11 ******* ******* 
التربية 

 النوعية
9 

2 13 11  14 12 37 
التربية 

 الرياضية
10 

***** ****** ***** *** 1 ******* 15 
الحاسبات 

 والمعلومات
11 

 12 الزراعة 17 62 22 **** 8 22 2

 13 التجارة ****** ****** 16  4 10 *****

 14 اآلداب 5 8 33 **** 9 16 3

 15 الحقوق ***** ****** 4  6 19 *****

 16 طب اسنان *** 18 **** **** **** **** ****

 17 الصيدلة *** 10 **** **** **** **** ****

 المجمــــــــــــوع 470 510 252 40 52 151 10
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دراسات ومن ثم كان إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها مقابل فحص رسائل الماجستير والدكتوراة لطالب ال

 داخل الجامعة وخارجها كما يلي: العليا وفحص أبحاث أعضاء هيئة التدريس من

 

 البيان

 2017عام  2016عام 

 الوافدين المصريين
منسوبي 

 جامعة بنها

خارج 

جامعة 

 بنها

 الوافدين

فحص رسائل 

 الماجستير

394200  

= 78800 

 جنيها

16  100  =

 دوالر 1600

252 ×200  

 =50400 

 جنيها

40×

200 = 

8000 

 جنيها

52  ×100  =

5200 

 دوالر

رسائل  فحص

 الدكتوراه

155  ×300 

 =46500 

 جنيها

11  ×200  =

 دوالر 2200

151  ×300 

= 45300 

 جنيها

 
10  ×200  =

 دوالر 2000

فحص أبحاث 

عضاء هيئة 

 التدريس

379  ×100 

= 37900 

 جنيها

 

470  ×100 

= 47000  

 جنيها

510  ×

100 

=

51000 

 جنيهاً 

 

 اإلجمالي
163200 

 جنيها
 دوالر 3800

142700 

 جنيها

59000 

 جنيها
 دوالر 7200

 364900 اإلجمالي بالجنيه

 11000 اإلجمالي بالدوالر

 

  وحدة المجالت العلمية بالجامعة: 5-5
وفتح    Benha Journal of Applied Sciencesتم إصدار الئحة مجلة بنها للعلوم التطبيقية

على أن تصدر هذه المجلة من خالل طبقا لقرار مجلس الجامعة حساب لها بالحسابات الخاصة للجامعة 

ومن ثم التعاون مع دار النشر  م2016وتم تحريرها إعتبارا من عدد يناير صندوق حساب البحوث العلمية 

 Benhaإلصدارها بعد ذلك في هذه الدار. كما تم إصدار مجلة بنها للعلوم االنسانية  Elsevierالعالمية  

Journal of Social Sciences باللغة األنجليزية على أن تصدر هذه المجلة ر مجلس الجامعة طبقا لقرا

من خالل صندوق حساب البحوث العلمية. وقد عقد ورشتان عمل فى الجامعة إلستعراض قواعد بيانات 

 م.2015العالمية وذلك فى شهر مايو ويوليو Elsevier  , Scivalوكيفية عمل المجالت العلمية لمجموعة 

 (:2012-2017البحث العلمي في الخطة البحثية لجامعة بنها )سادسا .. مؤشرات 

 يمكن تلخيص مؤشرات الجامعة في النشر العلمي الدولي كما يلي:

يطر  مؤشرات النشر العلمي الدولي لعدد من القطاعات مثل الطب والهندسة والزراعة والطب الب (2

 .والبيئية والتمريض واالداب والعلوم االنسانية واإلجتماعية

 التعاون الدولي بين جامعة بنها والجامعات والمعاهد البحثية على مستوى العالم. حجم (3

 مقارنة بين وضع الجامعة وعدد من الجامعات المصرية. (4
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ختلفة في التخصصات العلمية الم Research performanceوالجدول التالي يوضح أداء جامعة بنها البحثي 

ط والمتضمنة النقا SCOPUSطبقا لما ورد في قواعد بيانات اسكوبس  2017إلى  2012خالل الفترة من 

 التالية:

  عدد األبحاثPublications  المنشورة  في مجالت ذات معامل تأثيرImpacted . 

  عدد األستشهاداتCitations. 

  عدد الباحثينAuthors. 

 تأثير الوزني للتخصص معامل الField weighted citation impact. 

  عدد األستشهادات لكل بحثCitations per publication. 

 

 في التخصصات العلمية المختلفة خالل الفترة من Research performanceأداء جامعة بنها البحثي 

 .SCOPUSطبقا لقاعدة بيانات  2016إلى  2012

 التخصص
عدد 

 األبحاث

عدد 

 االستشهادات

عدد 

 الباحثين

معامل التأثير 

الوزني 

 للتخصص

عدد 

االستشهادات 

 لكل بحث

 3.8 1.35 389 1933 510 العلوم الهندسية

 2.9 0.80 537 1366 475 العلوم الطبية

 -العضوية -الكيمياء )الفزيقية

 –الكهربائية  –غيرالعضوية 

 التحليلية(

340 1874 207 0.94 5.5 

 6.2 2.55 182 1649 268 األليعلوم الحاسب 

الكيمياء الحيوية والوراثة 

 والبيولوجيا الجزيئية

232 633 292 0.69 2.7 

 2.3 0.63 185 423 183 العلوم الزراعية

 5.9 1.17 153 1012 171 الهندسة الكيميائية

 4.7 1.21 111 577 123 العلوم البيئية

 4.5 0.99 118 535 120 الطاقة

 1.9 1.01 98 183 97 البيطريةالعلوم 

 3.1 0.98 24 72 23 العلوم اإلجتماعية

 7.4 0.69 16 74 10 التمريض

 0 0 4 0 4 اآلداب والعلوم اإلنسانية

إجمالي التخصصات العلمية 

 لجامعة بنها

2338 8791 1552 1.06 3.8 
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 في قواعد 2017/2016خالل العام الجامعي Citationsأداء جامعة بنها البحثي في عدد االستشهادات 

 (Research Gate)البيانات العالمية 

 

 

 سابعا .. تدويل جامعة بنها

 التدويل من خالل توقيع اإلتفاقيات وبرتوكوالت التعاون: 7-1

جامعة موقعة بين بيان باالتفاقيات ال. وفيما يلي 2016وجامعة بنها عام  توقيع إتفاقية جامعة سار  البريطانية

 بنها والجامعات الصينية

 تاريخ التوقيع الغرض العنوان اسم الجهة م

 حديقة ووهان النباتية 1

األكاديمية 

الصينية للعلوم 

 بحي ووهان

تسهيل تبادل المواد الخاصة بالعلوم 

والتكنولوجيا وتبادل الزيارات الخاصة 

 بالدارسين والخبرات

27/11/

2014 

2 

 

جامعة هوازهونج 

 الزراعية

 

ووهان 

 بالصين

ذكرة تفاهم تبادل مواد العلوم م -

والتكنولوجيا وتبادل الزيارات للباحثين 

 .MOUوالخبراء 

 .لطالبااتفاقية لتبادل  -

8/2/2015 

3 
جامعة هوازهونج 

 الزراعية

ووهان 

 بالصين

اتفاقية إلنشاء مركز مصر  / صيني 

 بحثي
2016 

 جامعة شيانج شيان 4

الطريق 

اليربي 

 بالصين

التعاون المثمر في مجال تبادل 

الدارسين والباحثين والطالب 

والمعلومات والمواد األكاديمية في 

 العملية التعليمية

8/2/2015 

5 

معهد الليات العالمية 

 بنينيشيا

 

نينيشيا 

 بالصين

 

سفر مدرسين لية عربية وعمل دورات 

 تدريبية

13/9/

2015 
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 الصين جامعة زوهاتونج 6
والطالب والمعلومات تبادل الباحثين 

 األكاديمية في العملية التعليمية والبحث
13/9/

2015 

 الصين جامعة بيافانج للجنسيات 7
تبادل طالب وباحثين ودارسين وتعاون 

 بحثي وأعضاء هيئة تدريس
13/9/

2015 

8 
جامعة هوبي 

 لالقتصاديات
 الصين

MOU 

تبادل الطالب والباحثين والمعلومات 

وبرامج بحثية مشتركة   واألكاديمية

واجتماعات علمية وورا عمل 

 ومؤتمرات

12/4/

2016 

9 
جامعة بيكين للدراسات 

 الدولية
 بكين

التعاون العلمي واألكاديمي وتبادل 

الطالب وأعضاء هيئة التدريس 

ومشاريع بحثية مشتركة وتبادل 

معلومات أكاديمية وتقارير ومنشورات 

وكذلك استضافة الطالب األجانب 

 للدراسة قصيرة المد 

13/4/

2016 

 بكين جامعة بكين لليابات 10

التعاون التعليمي والثقافي والعلمي 

تدريب وتبادل اعضاء هيئة التدريس 

والباحثين والطالب وكذلك المعلومات 

والوثائق وعقد دورات تدريبية 

ومحاضرات واجتماعات وجلسات 

 مناقشة ومؤتمرات ومشاريع علمية

13/4/

2016 

11 
جامعة بكين للطب 

 الصينى
  الصين

انتظار انهاء 

 االجراءات

 2016 تبادل الطالب لدراسة اللية العربية بشمالي الصين جامعة القوميات 12

 بكين جامعة  االقتصاد والتجارة 13

تبادل  –منح للطلبة من جامعة بنها 

المواد االكاديمية والنشرات والبرامج 

نظيم ورا عمل ت –االكاديمية 

 ومؤتمرات.

2016 

 2016 بادل الطالبت –منح ما بعد الدكتوراه  ووهان جامعة ووهان 14

 هاربين معهد هاربين للتكنولوجيا 15

تبادل الطالب والمعلومات والمنشورات 

 –تنظيم مؤتمرات وورا  –العلمية 

 خمس منح ماجستير ودكتوراه.
2016 

 بكين جامعة بكين لليابات 16
المميزين من جامعة بة منح للطل 3-5

 بنها
12/ 2016 

 الصين جامعة نيو كورس 17

تبادل الوفودالطالبية والمجالت 

اجراء بحوث  –والمقاالت العلمية 

 وندوات مشتركة

18/1/2016 
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معات االتفاقيات الموقعة بين جامعة بنها وبعض الجامن خالل   Internationalizationتدويل الجامعة 

 (2017 – 2015) الدولية

 

 

 التدويل من خالل تنظيم المؤتمرات الدولية: 7-2

 مصري:مخرجات وتوصيات المؤتمر الدولي الثاني الصيني ال 7-2-1

لفترة ايمكن تلخيص بيانات المؤتمر الدولي الثاني الصيني المصري المنعقد فى رحاب جامعة بنها خالل  

 فيما يلي: 2017أكتوبر  10-7من 

  :مشاركا من مختلف جامعات  200مشاركا من الصينيين وأكثر من  44عدد المشاركين بالمؤتمر

مصر ومراكزها البحثية المتنوعة هذا بخالف الحضور من أعضاء هيئة التدريس من جامعة بنها 

 باحثا. 400ليصل ما تم مشاركتهم ما يزيد عن 

 :جامعات. 10 عدد الجامعات الصينية المشاركة 

  جامعات. 8 الجامعات المصرية المشاركة:عدد 

 :ئيس را.د/ شيوشن دنج رئيس جامعة وسط الصين , ا.د/ سونج وايمينج  القيادات الصينية المشاركة

يس جامعة جامعة بكين لليابات , ا.د/ لى فاى نائب رئيس جامعة ووهان , ا.د/ جانج شيانلونج نائب رئ

السيد شن مندوب السفير وممثل المكتب التعليمى وسط الصين, وبعض عمداء الكليات الصينية و

  .لسفارة الصين بالقاهرة

 :وم تناول المؤتمر أربعة محاور رئيسية هى: محور العلوم األساسية, محور العل محاور المؤتمر

 الزراعية, محور العلوم البيطرية, ومحور العلوم الهندسية. 

 

 :مخرجات ونتائج المؤتمر  7-2-2

لصين اوثائق للصداقة بين جامعة بنها وجامعة ووهان وبين جامعة بنها وجامعة وسط توقيع ثالث  (1

مستوى  وايضاً مع جامعة بكين لليابات. وتقضى هذه الوثائق برفع مستوى العالقات الثنائية الى

 .الشراكة فى المجاالت المختلفة

امعة جعد الدكتوراه فى إهداء أربعة مهمات علمية لشباب علماء جامعة بنها إلجراء أبحاث ما ب (2

 .دوالر شهريا مموله من الجانب الصيني 1300وسط الصين ومده المنحة عامين براتب 

إهداء ثالث مهمات علمية لشباب علماء جامعة بنها إلجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه فى جامعة  (3

بكين فى مجاالت الهندسة الميكانيكية وهندسة تصميم وتنسيق الحدائق ومده المنحة عامين براتب 

1 1
1

1
1

16

إنجلترا األردن الكويت اليابان الهند الصين
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 .دوالر شهريا مموله من الجانب الصيني 1300

 Sino-Egyptian Centre forليم انشاء فرع للمركز المصرى الصيني للبحوث والتع (4

Research and Education  بجامعة بنها والذى يعمل على إدارة وتمويل األنشطة البحثية

والتعليمية المشتركة بين جامعة بنها والصين ومن ثم خلق البيئة الخصبة لتالقي األفكار والرؤى 

دم للمشروعات الدولية المشتركة بين العلماء المصريين وأقرانهم الصينيين مما يفتح المجال للتق

  الممولة دوليا فى إطار برنامج المشروعات المصرية الصينية المشتركة.

 تذة جامعةبدء تفعيل برنامج تبادل األساتذة بين جامعة ووهان وجامعة بنها لتوجيه دعوة ألحد اسا (5

يزية للية االنجلبنها المتخصصين فى مجال الثقافة والتاريخ لزيارة الصين والقاء محاضرات با

للطالب الصينيين عن الثقافة والتاريخ المصرى. تشمل الدعوة تحمل الجانب الصيني كافة 

لى ان التكاليف بما فى ذلك تذاكر الطيران واإلقامة الفندقية الشاملة ومصروف جيب مناسب , ع

 .شأنهذا ال يتم مخاطبة سيادة ا.د/ وزير التعليم العالى لمخاطبة جهات االختصاص المعنية فى

إستعراض العرض المقدم من جامعة ووهان إلجراء دراسات مشتركة بين الجانب المصرى  (6

تثمار فى والصينى فى مجال االقتصاد والتجارة الدولية فيما يتعلق بمدى الجدوى االقتصادية لالس

عالى مصر وخاصة فى منطقة محور قناة السويس على ان يتم مخاطبة سيادة ا.د/ وزير التعليم ال

 .لمخاطبة الجهات المعنية فى هذا الشأن

اب عرض مقدم من جامعة وسط الصين الستقبال مجموعة من طالب قسم اللية الصينية بكلية اآلد (7

راسة اللية الصينية والتفاعل والتدريب مع أقرانهم أسابيع( لد 3-2جامعة بنها فى زيارة قصيرة )

قامة ب الصيني مصروفات الدورة التدريبية واإلالصينيين لتحسين ليتهم الصينية. يتحمل الجان

بة جهات واالعاشة للطالب المصريين , على أن يتم اعالم سيادة ا.د/ وزير التعليم العالى لمخاط

 االختصاص المعنية فى هذا الشأن

ألرز عرض مقدم من جامعة وسط الصين لتقديم منحتين دكتوراه فى مجاالت تربية القطن وإنتاج ا (8

 .جفاف أو الملوحةالمتحمل لل

م أصناف بناء قناة اتصال بين احد علماء األرز من جامعة بنها مع نظيره الصيني لمحاولة استقدا (9

هات األرز المتحملة للجفاف والملوحة على ان يتم مخاطبة وزير التعليم العالى لمخاطبة الج

 .المعنية لتقديم التسهيالت فى هذا الشأن

ى مجال بين كلية الطب البيطر  وكلية األسماي بجامعة وسط الصين فتوقيع اتفاقية تعاون ثنائى  (10

مجالت االستزراع السمكي والتقدم للمشروعات البحثية المشتركة وتبادل األساتذة والرسائل وال

 ون فى هذاالعلمية. على ان يتم مخاطبة ا.د/ وزير التعليم العالى لمخاطبة الجهات المعنية للتعا

 .االمر

جامعة  صال بين أعضاء هيئة التدريس كلية الطب البيطر  بجامعة بنها وأقرانهم منبناء قناة ات (11

عليم وسط الصين فى مجال التحسين الوراثى للجاموس المصرى على ان يتم مخاطبة ا.د/ وزير الت

  العالى لمخاطبة الجهات المعنية للتعاون فى هذا االمر.

لوفود يم المؤتمرات الدولية من حيث استقبال اتدريب طالب جامعة بنها للعمل كمتطوعين فى تنظ (12

 ولية وهذهاألجنبية والتعامل مع ثقافات وعادات مختلفة وبما يصقل مواهبهم ويزيد من خبراتهم الد

  التجربة هي سابقة جديدة في جامعة بنها.

عة توقيع برتوكول تعاون بين جامعة بنها ووزارة الزراعة المصرية يقضى بقيام وزارة الزرا (13

 امداد منافذ البيع بجامعة بنها بمنتجات غذائية من وزارة الزراعة. ب

افتتاح معرض منتجات جامعة بنها بمشاركة خمس كليات هى الهندسة بشبرا والزراعة والطب  (14

البيطر  والعلوم والتربية النوعية وايضاً وحدة تطوير المشروعات بالجامعة وذلك للتعريف بما 
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 .فى مختلف المجاالتحققته الجامعة من إنجازات 

ة أكد المؤتمر على إبراز قدرة جامعة بنها على التنسيق مع قطاعات الدولة من خالل مشارك (15

عالم قيادات وزارية رفيعة المستوى تمثل وزارات التعليم العالى والزراعة والرى والصحة واإل

ر فى مع سفارة مص إضافة للتنسيق مع سفارة الصين ومكتبها التعليمى بالقاهرة وأيضاً التنسيق

  .بكين لتسهيل منح تأشيرات الضيوف الصينيين

 بناء نواه لقاعدة بيانات مصرية صينية تشمل بيانات جميع المشاركين فى المؤتمر لتسهيل (16

 .تريالتواصل بين الجانبين واتاحة الفرصة لالتصال المباشر بين األطراف ذوى االهتمام المش

 بحثا معظمها ذو 115لمؤتمر حيث يحتو  على ملخص لعدد صدور كتاب المؤتمر في إفتتاحية ا (17

قيمة علمية عالية وخاصة بحوث الجانب الصيني مما ينعكس على تنمية أفكار الباحثيين 

 المصريين من مختلف الجامعات والمراكز البحثية.

 

 :تـوصيات المؤتمر  7-2-3

لشراكة اوخلص  التوصيات بضرورة تفعيل  بمناقشة العديد من القضايا قام الحضور في هذا المؤتمر الدولي

حثين من والصداقة بين جامعة بنها والجامعات الصينية أكاديميا وكذا اجراء األبحاث المشتركة بين البا

 الجانبين فى المجاالت األتية :

 :Nano-Biotechnologyمجال التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا النانو  تـوصيات في 7-2-3-1

إستحداث برامج  وتقنيات األرز بالمياة المالحة وتح  ظروف الجفاف ومن ثم زراعة محصول  (1

 ية الزراعةالنانو لإلستصالح واإلستزراع في المناطق القاحلة بكلتكنولوجيا لتكنولوجيا الحيوية وا

 وذلك بالتعاون مع الجامعات الصينية فى األنشطة العلمية المختلفة في هذا المجال. 

محاصيل وتكنولوجيا النانو فى تحسين اللتكنولوجيا الحيوية البحوث التطبيقية لالتوسع فى اجراء  (2

لزراعى ااإلستراتيجية مثل القطن طويل التيلة والقمح لما لذلك أثر هام وسريع فى زيادة االنتاج 

 والصناعى وبالتالى زيادة الدخل القومى.

لتدريب انانو بكليات جامعة بنها خالل تكنولوجيا الوالتوسع فى انشطة معامل التكنولوجيا الحيوية  (3

ر  لطب البيطالمستمر للباحثين في المعامل البحثية بالكليات العملية بالجامعة )كلية الزراعة وكلية ا

ج سنوى والعلوم والهندسة ( بالتعاون مع الجامعات الصينية  والمراكز البحثية من خالل وضع برنام

إعداد وتأهيل الخبرات وتوطين عقادها ومن ثم معلن عن الدورات التدريبية وأماكن ان

Nationalization   لبشرية امن حيث تطوير القدرات  تكنولوجيا النانووالتكنولوجيا الحيوية تقنيات

 ؤهلهم إلىللباحثين فى التقنيات الحديثة مع رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها إلى درجة ت

ية التكنولوجيا الحيوي والتدريس والتدريب في مجال وتقنيات المشاركة في البحث والنشر الدول

 بشكل ينافس على المستوى الدولي.  تكنولوجيا النانوو

تكثيف العمل والتعاون بين كليات الزراعة والطب البيطرى ووزارة الزراعة المصرية وبعض  (4

اط ساللة الجهات إلستنبالجامعات الصينية لتعظيم االستفادة من المعامل البحثية المتطورة فى هذه 

 جديدة من الجاموس المصرى االكثر مقاومة لالمراض وذو مقدرة إنتاجية وتناسلية عالية. 

نية لدعم برامج التحسين الوراثى للمحاصيل الحقلية والبستا HZAUالتواصل والتفاعل مع جامعة  (5

ي برامج فالحديثة  الجزيئيةوالسالالت المحلية من الحيوانات الزراعية مع تطبيق التقنيات الحيوية 

مراض استنباط السالالت الجديدة التى تالئم الظروف المصرية مثل الجفاف والتصحر والمقاومة لال

 الفيروسية والبكتيرية ومرض النيوكاسل وانفلونزا الطيور. 

 إنتاج بعض المحاصيل المستوردة ذات الموطن األصلي المهندسة وراثيا والمقاومة للظروف البيئية (6

القاسية في مصرمن إرتفاع لدرجات الحرارة والتصحر والجفاف وغيرها مثل تجربة زراعة األرز 
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 الصينى ذات المواصفات المقاومة للملوحة.

 Tissue Culturedالشراكة البحثية مع الجانب الصينى فى إنتاج كافة األشتال النسيجية المصدر  (7

.. ذات ذات الفوائد المتعددة من فواكه, خضار, نباتات زينة, زهور القطف, نباتات طبية وعطرية..

 اإلنتاجية العالية وبمواصفات دولية تمكننا من تصديرها إلى كافة دول العالم. 

 الشراكة مع الجانب الصينى فى وضع الحلول واألليات الخاصة بعمليات اإلستزراع السمكي مع (8

التي  Blue Biotechnologyلبرامج لتنفيذ تطبيقات التكنولوجيا الحيوية الزرقاء وضع بعض ا

مثل دراسة تأثير كافة  تختص بمجال المياه واألستزراع السمكي في البحار ونهر النيل والبحيرات ..

ن مج العديد أنواع التلوث الذ  يلحق األذى والضرر بالكائنات النيلية والبحرية بكافة أنواعها وإنتا

 المواد العضوية والطبيعية التي تقوم بمكافحة التلوث المائي بأنواعه.

 

 ي مجال تكنولوجيا سالمة وجودة وتصنيع الغذاء:تـوصيات ف  7-2-3-2

لصناعات التعاون مع الجانب الصينى فى استخدام تطبيقات التقنية الحيوية وتكنولوجيا النانو فى ا (1

م طرق حديثة للفحص الميكروبى واستخدا Food Bio-technologyاليذائية واالضافات اليذائية 

 فى األغذية.

ي تنتج نباتات التوضع آليات بحثية مع الجانب الصينى فى إنتاج مركبات صيدالنية وتشجيع إنتاج ال (2

 .Edible Vaccines الفاكسينات

 

 مجال البيئة: تـوصيات في 7-2-3-3

بيق نظم تطالتعاون مع الجانب الصينى فى وضع بعض البرامج لتنفيذ بعض التقنيات لحماية البيئة من خالل 

 اآلمان الحيوى في:

 .ة والمياهللتخلص من ملوثات الترب Bioremediationإنتاج المواد الفعالة باستخدام الكائنات الحية  (1

 الذ  ينتج عضويا إلنتاج طاقة نظيفة. Biofuelإنتاج الوقود والياز الحيو   (2

 من منشأ حيو  عضو . Bioindicatorsإنتاج الكاشفات الحيوية  (3

 .التي تساعد في معرفة العديد من العمليات الحيوية Bioassaysإكتشاف اإلختبارات الحيوية  (4

مثل  Biotreatment Wasteإنتاج المواد الفعالة الحيوية التي تقوم على معالجة الفضالت بيولوجيا  (5

 معالجة النفايات ومياه الصرف الصحي دون أن يكون لها أ  تأثير ضار على البيئة.

ستخدام الما له من أثر فى زيادة انتاج المحاصيل مع  Bio-Fertilizingاالهتمام بالتسميد الحيوى  (6

 مواد غير االسمدة الكيماوية مثل الصخر الفوسفاتى وكذلك بعض المخصبات العضوية. 

ان إنتاج األسمدة العضوية والحيوية من مصادر طبيعية غير كيميائية وغير ضارة باإلنس تعزيز (7

 والبيئة.

 تجنب استخدام بعض المواد الكيميائية كمخصبات للتربة لما له من مخاطر ضارة على البيئة. (8

ها رت جدواظهالتوسع فى استخدام المبيدات المستحدثة اآلمنة قليلة االثار الضارة على البيئة والتى أ (9

 إقتصاديا وانتاجيا .

مع  Herbicide-Tolerant Plantsإستخدام النباتات المستنبطة التي تتحمل مبيدات الحشائش  (10

 تضر إستخدام المبيدات الحشرية الحيوية والعضوية المنتجة من مصادر طبيعية غير كيميائية ال

 باإلنسان والبيئة.

ل إدخال التوسع فى ابحاث التكنولوجيا الحيوية الخاصة بمقاومة الحشرات وذات المردود السريع مث (11

ام لمقاومة الحشرات فى كثير من المحاصيل مثل القطن والذرة وغيرها عوضاً عن إستخد BTجين 

 المبيدات الحشرية.
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 تـوصيات في مجال تكنولوجيا المعلومات: 7-2-3-4

للمؤتمر الدولى الصينى المصرى   اإللكترونىتعزيز الموقع  (1

 http://www.isecae.bu.edu.eg/index.php  بفاعليات واحداث المؤتمر مع ربط الموقع

لمى من االلكترونى للمؤتمر بمواقع الجامعات المصرية ووزارة التعليم العالى وأكاديمية البحث الع

أجل خدمة الباحثين وأهمية ربط ذلك بانشاء صفحة على الشبكة العنكبوتية الدولية للتواصل 

 االجتماعى والعلمى بين المشاركين في المؤتمر وجميع الجامعات الصينية. 

 توثيق الروابط بين جامعة بنها مع الهيئات الصناعية مع ضرورة ربط البحث العلمى فى مجال (2

نسيق بين يوية وتكنولوجيا النانو بمشاكل االنتاج الزراعى والصناعى لحلها مع التالتكنولوجيا الح

ث المياة الجهات البحثية المتعددة فى الجامعات الصينية والمعامل البحثية بجامعة بنها ومركز بحو

 والقطاع الخاص من خالل قاعدة بيانات فى هذا الشأن .

 

 (:2017-2022ها )ثامنا .. محتوى الخطة البحثية لجامعة بن

 وقد تضمنت الخطة البحثية البنود التالية:

 نبذة عن جامعة بنها اوالً:

 (:2011-2016مؤشرات البحث العلمي في الخطة البحثية السابقة لجامعة بنها ) ثانياً:

 رؤية ورسالة قطاع البحث العلمي لجامعة بنها ثالثاً:

 2022-2017طبقا لخطتها االستراتيجية سياسات البحث العلمي لجامعة بنها  رابعاً:

 صندوق حساب البحوث العلمية بجـــــــــامعة بنها خامسا:

 (2017-2022الخطة الخمسية البحثية لقطاع البحث العلمي لجامعة بنها ) سادساً:

 تفعيل الخطة البحثية وتحسين التصنيف العالمي لجامعة بنها سابعاً:

 تنفيذ الخطة البحثية مراجعة وآلية مراجعة ثامناً:

 الخطة التنفيذية لخطة البحث العلمي بجامعة بنها طبقا للمحاور البحثية للدولة تاسعاً:

 المحور األول: الزراعة واليذاء 

 المحور الثاني: الموارد المائية والبيئية 

 المحور الثالث: موارد الطاقة 

 المحور الرابع: الطب وعلوم الحياة 

 الخامس: الدراسات االجتماعية واالنسانيةالمحور  

 المحور السادس: التطبيقات التكنولوجية والعلوم المستقبلية 

 المحور السابع: االستثمار والتجارة والنقل 

 المحور  الثامن: التعليم أمن قومى 

 المحور  التاسع: تكنولوجيا المعلومات واالتصال والفضاء 

 

 

  

http://www.isecae.bu.edu.eg/index.php
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 (2017-2022في محاور الخطة البحثية للجامعة )مشاركة كليات الجامعة 
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 ت الجامعة التي شاركت بها كليا (2017-2022بيان بعدد محاور الخطة البحثية للجامعة )
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دارة العالقات إجنازات إ: ثالثاا 
 العلمية والثقافية
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 رئيس الجامعة

نائب رئيس الجامعة لشئون 

 الدراسات العليا والبحوث

 مدير عام العالقات العلمية والثقافية

 إدارة االتفاقيات

 الثقافية والمؤتمرات

إدارة البعثات والمنح واألجازات 

 الدراسية

 إدارة االعارات والمهمات العلمية
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 والثقافيةاختصاصات اإلدارة العامة للعالقات العلمية 

 

 لجامعة مية بين ااتخاذ إجراءات تنفيذ خطط الجامعة وقراراتها في شأن تنظيم وتنمية  االتصاالت الثقافية والعل

 .والجامعات األخرى والهيئات العلمية ومراكز البحث العلمي 

 جراءات الخاصة بتوفير فرص الدراسة للخارج للمدرسين المساعدين والمعيدينإلتخاذ اا.  

 تنفيذ وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات التي تنظم أعمال البعثات متابعة. 

 والدولية متابعة التطورات والدراسات حول نشاط العالقات العلمية والثقافية في مختلف الجامعات المحلية . 

 -ويتتبعها مباشرة  :

 تفاقيات الثقافية  والمؤتمراتدارة االإ .1

 لدراسية دارة البعثات والمنح واألجازات اإ .2

 ةعارات والمهمات العلميدارة اإلإ .3

 

 أوالً: إدارة االتفاقيات الثقافية والمؤتمرات

 -وتختص بما يلي:

 اتخاذ إجراءات استقدام األساتذة الزائرين األجانب . -

حضةةور اتخةاذ إجةةراءات االتفاقيةةات الثقافيةة والمةةؤتمرات ألعضةةاء هيئةةة التةدريس و معةةاونيهم وذلةةك ل -

 أو حلقات دراسية.مؤتمرات أو ندوات 

 امعة .القيام بحفظ أرشيف المعلومات عن الجامعات األجنبية وتقديم كل ما يطلب منها عن هذه الج -

 .متابعة تطبيق اللوائح والتعليمات فيما يخص العمل  -

  -وتنقسم إلى :

 مؤتمرات خارجية .1

 داخليةمؤتمرات  .2

 جوائز الجامعة .3

 جوائز حقوق اإلنسان  .4

 مةاالجوائز الع .5

 اتفاقيات التبادل العلمي .6
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 موضوعات عامة .7

 البرامج التنفيذية .8

 األساتذة الزائرين .9

 

 ثانياً: إدارة البعثات والمنح واألجازات الدراسية

  -وتختص بما يلي :   

 ن مراجعة مشروع خطة بعثةات  الجامعةة ومتابعةة إرسةالها  إلةى جهةات االختصةاص خةارج الجامعةة فةي المةد

 .السلطات المختصة بالجامعةالمحددة بعد اعتمادها من 

  اتخاذ إجراءات تنفيذ خطة اإليفاد للبعثات وإنهائها واألجازات الدراسية ومدها وإنهائها. 

 حاالت رض هذه المتابعة حاالت المنقطعين عن العودة بعد إنهاء مدة  بعثاتهم أو أجازاتهم الدراسية إنهائها وع

 0على السلطات المختصة بالجامعة 

 ها لتي ترد الجامعة واتخاذ إجراءات عرضها على السلطات للنظر في قبولها والترشيح لتلقى المنح ا.  

 افيةقات الثقإجراءات العمل التي تتم بإدارة البعثات والمنح واألجازات الدراسية باإلدارة العامة للعال   

 لطات ض علةى السةو يتم العمل باإلدارة من خالل المكاتبةات المرسةلة والةواردة والمةذكرات التةي تعةر

وبةةين  العليةةا بالجامعةةة للبةةث فيهةةا كجهةةات االختصةةاص كمةةا أن اإلدارة هةةي حلقةةة الوصةةل بةةين كليةةات الجامعةةة

ميةة ة( وأكاديالقطاعات الخارجية كالمجلس األعلى للجامعات ووزارة التعليم العةالي )البعثةات والجهةات األمنية

 ب األمرالبحث العلمي وبعض الجامعات والجهات األخرى إذا تطل

 -وتنقسم إلى :             

  بعثات خارجية 

   بعثات اإلشراف المشتري 

  بعثات داخلية 

 منح وأجازات دراسية  

 

 ةعارات والمهمات العلميدارة اإلثالثاً: إ

 -وتختص فيما يلي:

o تختص بسفر أعضاء هيئة التدريس ابتداء من المدرس في إعارة إلى الدول العربية 
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o  على مدار العام على أكمل وجه بسرعة وبسهولة وبدون أ  مشاكل أو معوقاتمتابعة سير العمل 

 خالل ذروة العمل في ذلك الوق 

o مخاطبة الكليات الستكمال أوراق السادة أعضاء هيئة التدريس المعارين 

o الداخل أوإعداد سجالت خاصة بالصادر من اإلدارة العامة إلى كليات الجامعة أو من الجهات المعنية ب 

 ارج جمهورية مصر العربيةبخ

o متابعة وتجديد التقرير السنو  الخاص باإلدارة العامة للعالقات الثقافية 

o  تنفيذ قرارات المجلس األعلى للجامعات ومجلس الجامعة ومجلس الدراسات العليا والبحوث وأ 

 قرارات تحكم األعمال التي تدخل في اختصاصها.

o  مهمات علمية أو رسمية أو إعارات علمية قصيرةاتخاذ إجراءات إيفاد هيئة التدريس في 

o  اتخاذ إجراءات اإلعارات للداخل أو للخارج في حدود القوانين و القرارات المنفذة لذلك. 

o .اتخاذ إجراءات منح أعضاء هيئة التدريس التفرغ العلمي 

 -وتنقسم إلى  :

 إعارات داخلية 

 إعارات خارجية 

  حكومية(مهمات علمية على خطة البعثات( 

 مهمات علمية شخصية 
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 (2018 - 2014بيان بإعداد المنح الشخصية والحكومية موزعة علي كليات الجامعة خالل الفترة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2018 - 2014موزعة علي كليات الجامعة خالل الفترة ) تطور اعداد المنح خالل الفترة
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تربية هندسة شبراعلومطب بيطرى
رياضية

حاسبات طب بشرىهندسة بنها تجارةزراعة

شخصية حكومية

 اسم الكلية
 نوع المهمة

 اإلجمالي حكومية شخصية

 31 13 18 طب بيطرى

 36 7 29 علوم

 22 1 21 هندسة شبرا

 4 4 0 تربية رياضية

 20 2 18 زراعة

 7 3 4 تجارة

 12 1 11 هندسة بنها 

 19 1 18 طب بشرى

 6 0 6 حاسبات 

 157 32 125 اإلجمالي
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 (2018 – 2014بيان بإعداد المعارين خالل الفترة )

 
 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 الكلية

 140 137 125 140 الطب البشرى

 14 14 7 8 التمريض

 27 27 27 56 العلوم

 60 60 58 61 هندسة شبرا

 27 31 27 27 هندسة بنها

 3 3 5 7 الزراعة

 7 7 12 4 الطب البيطرى

 20 20 13 22 التربية

 11 11 6 6 التربية النوعية

التربية 

 الرياضية
10 9 7 7 

 13 13 17 29 االداب

 6 9 9 10 التجارة

 5 6 7 8 الحقوق

الحاسبات 

 والمعلومات
1 2 5 5 

 1 1 فنون تطبيقية
  

 345 350 325 390 اإلجمالي
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 (2018 - 2014بيان بإجمالي المعارين بجامعة بنها خالل الفترة )

 

 

 2018 - 2015بيان باعداد األبحاث المستحقة لمكافأة النشر الدولي خالل الفترة 

 البيان

   يناير  2018 2017 2016 2015

عدد 

األبحاث 

 المستحقة 

عدد 

األبحاث 

غير 

 المستحقة 

عدد 

األبحاث 

 المستحقة 

عدد 

األبحاث 

غير 

 المستحقة 

عدد 

األبحاث 

 المستحقة 

عدد 

األبحاث 

غير 

 المستحقة 

عدد 

األبحاث 

 المستحقة 

عدد 

األبحاث 

غير 

 المستحقة 

 43 88 32 109 35 118 54 142 العلوم

الطب 

 البيطري
31 28 33 34 33 8 36 13 

 6 19 9 22 11 18 7 24 هندسة بنها

 6 12 13 17 10 25 8 26 الزراعة

 4 26 10 31 8 12 12 16 هندسة شبرا

الطب 

 البشري
10 13 15 6 8 4 16 37 

 5 13 0 1 1 0 6 0 التجارة

الحاسبات 

 والمعلومات
11 1 4 1 7 1 4 8 

التربية 

 النوعية
0 6 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 2 0 التمريض

 122 214 77 228 106 225 137 260 المجموع
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 2018نايري  – 2015بيان باجمالي اعداد األبحاث المستحقة لمكافأة النشر الدولي خالل الفترة 

 
 2018* التقييم خالل النصف األول من عام 

 

 

 (2018يناير  – 2015المرجعية المستحقة لمكافأة النشر الدولي خالل الفترة )بيان بعدد االستشهادات 
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  2018يناير   – 2015بيان باعداد األبحاث المستحقة لمكافأة االستشهادات المرجعية خالل الفترة 

 2017 2016 2015 الحالة الكلية
يناير 
2018 

 اإلجمالي

 العلوم

عدد 
 المتقدمين

15 14 15 24 68 

 عدد
 المقبولين

11 12 15 21 59 

 الطب البيطرى

عدد 
 المتقدمين

8 - 8 9 25 

عدد 
 المقبولين

8 - 5 8 21 

 الهندسة بشبرا

عدد 
 المتقدمين

5 3 2 6 16 

عدد 
 المقبولين

5 3 - 6 14 

 الزراعة

عدد 
 المتقدمين

10 6 2 14 32 

عدد 
 المقبولين

10 4 - 13 27 

الحاسبات 
 والمعلومات

عدد 
 المتقدمين

1 1 3 6 11 

عدد 
 المقبولين

1 1 3 6 11 

 الهندسة بنها

عدد 
 المتقدمين

7 3 2 1 13 

عدد 
 المقبولين

5 3 2 1 11 

 الطب البشرى

عدد 
 المتقدمين

3 - 1 4 8 

عدد 
 المقبولين

2 - 1 4 7 

 التجارة

عدد 
 المتقدمين

- - - 2 2 

عدد 
 المقبولين

- - - 2 2 

 اإلجمالي

عدد 
 المتقدمين

49 30 33 66 178 

عدد 
 المقبولين

42 25 26 61 154 
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 تطور اجمالي عدد المتقدمين والمقبولين لمكافأة االستشهادات المرجعية 

 (2018يناير  – 2015خالل الفترة )

 
ة بيان بعدد أعضاء هيئة التدريس المشاركين في الدورات والندوات وورش العمل الخارجية خالل الفتر

(2014-2018) 

 2018/2017 2017/2016 2016/2015 2015/2014 البيان

 الهندسة بشبرا
3 3 2 - 

 - - 1 1 الطب البيطرى

 3 8 5 1 الزراعة

 - - 1 1 العلوم

الفنون 

 التطبيقية
- 1 2 - 

 2 4 - - الطب

 - 1 - - التمريض

 - 1 - - هندسة بنها

 - 1 - - التربية

التربية 

 الرياضية
- - - 3 

 1 - - - االداب

 9 19 11 6 اإلجمالي
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الل بيان بإجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس المشاركين في الدورات والندوات وورش العمل الخارجية خ

 (2014-2018الفترة )

 

 (2018-2013) بيان بحضور السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في المؤتمرات الخارجية خالل الفترة

 اإلجمالي 2018/2017 2017/2016 2016/2015 2015/2014 2014/2013 البيان

 224 25 49 51 52 47 الطب البشرى

 الهندسة بشبرا
14 6 10 7 9 46 

 12 1 6 2 1 2 الهنسة ببنها

 52 1 9 11 23 8 العلوم

 7 1 2 2 0 2 الحاسبات

 2 1 0 0 0 1 التجارة

 8 1 2 3 1 1 االداب

 6 1 1 2 1 1 التربية

 2 0 0 0 1 1 التمريض

 التربية الرياضية
8 5 1 3 5 22 

 32 3 7 9 6 7 الطب البيطرى

 27 3 5 11 3 5 الزراعة

 17 0 1 1 14 1 الفنون التطبيقية

 3 0 2 0 0 1 التربية النوعية

 4 1 0 0 1 2 الحقوق

 52 94 103 114 101 اإلجمالي
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 (2013-2018المشاركين بالمؤتمرات الخارجية خالل الفترة )بيان باجمالي اعداد أعضاء هيئة التدريس 

 

 

 (2018-2014) بيان بحضور السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في المؤتمرات الداخلية خالل الفترة

 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 البيان

 3 5 2 3 الطب ببنها

 5 7 8 9 الطب البيطرى

 9 13 23 17 الزراعة

 7 9 13 11 العلوم

 3 7 6 5 الهندسة ببنها

 5 9 7 7 الهندسة بشبرا

الحاسبات 

 والمعلومات
1 1 1 1 

 3 3 4 االداب 
 

 1 2 1 التربية
 

 3 3 التربية الرياضية
  

 2 5 2 2 الفنون التطبيقية

 التمريض
  

4 1 

 36 64 70 63 اإلجمالي 



 

   71  (2018-2014) إنجازات قطاع الدراسات العليا والبحوث

 

 (2013-2018خالل الفترة ) داخليةاعداد أعضاء هيئة التدريس المشاركين بالمؤتمرات ال بيان باجمالي

 

 (2014-2017بيان بأعداد المرشحين والفائزين بجوائز الجامعة في المجالين األدبي والعلمي خالل الفترة )

 اإلجمالي 2016/2017 2015/2016 2014/2015 المجال الجائزة

 الفائزين المرشحين الفائزين المرشحين الفائزين المرشحين الفائزين المرشحين

 االدبي التقديرية
  

1 1 1 1 2 2 

 3 11 1 2 1 4 1 5 العلمي

التقديرية 

لحقوق 

 االنسان

 االدبي
  

1 1 1 
 

2 1 

 العلمي

  
1 1 1 

 
2 1 

 االدبي التشجيعية
  

1 1 1 1 2 2 

 3 14 1 4 1 4 1 6 العلمي

 3 18 1 8 1 6 1 4 االدبي الدكتوراه

 3 30 1 6 1 14 1 10 العلمي

 3 12 1 4 1 6 1 2 االدبي الماجستير

 3 14 1 5 1 3 1 6 العلمي

 11 36 4 15 5 15 2 6 االدبي اإلجمالي

 13 71 4 18 5 26 4 27 العلمي
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خالل الفترة بيان بإجمالي أعداد المرشحين والفائزين بجوائز الجامعة في المجالين األدبي والعلمي 

(2014-2017) 

 

 بيان عدد  باالتفاقيات بين جامعة بنها والجهات المحلية

 الدولة عدد االتفاقيات م

 مصر 21 1

 

 جنبيةاألجهات البيان عدد  باالتفاقيات بين جامعة بنها و

 الدولة عدد االتفاقيات م

 الصين 17 1

 انجلترا 1 2

 18 اإلجمالي
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 جنبيةاألجهات البين جامعة بنها واالتفاقيات بعدد بيان 

 

 بيان بأعضاء هيئة التدريس )كلية الطب البشري ببنها(

 التبادل الثقافي

 الدولة عدد أعضاء هيئة التدريس

 السعودية 26

 بيان عددي باألساتذة الزائرين 

 من الداخل  من الخارج

7 6 

 

جامعة بنهالبيان بعدد األساتذة الزائرين   
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 وحتى االن 2017 -2014ارجية( من الخطة في الفترة من خ -بالبعثات )إشراف مشترك بيان عددى 

 العدد الكلية

 4 ببنها الهندسة

 6 العلوم

 6 التجارة

 14 البيطرى الطب

 3 الطب

 1 الزراعة

 2 االداب

 3 بشبرا الهندسة

 39 األجمالى
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48

30

19

14

10

4

8

4

1

الهندسة بشبرا الهندسة ببنها الزراعة

العلوم الحاسبات والمعلومات الطب

 2018ــــ 2014الفترة ما بين بيان عددى بإنجازات االجازات الدراسية فى 

 العدد الكلية

 48 بشبرا الهندسة

 30 ببنها الهندسة

 19 الزراعة

 14 العلوم

 10 والمعلومات الحاسبات

 4 الطب

 8 البيطرى الطب

 4 التجارة

 1 النوعية التربية

 138 األجمالى

 

 2018 ــــ2014بيان عددى بإنجازات االجازات الدراسية فى الفترة ما بين 
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 اإلدارة العامة لشئون أعضاء هيئة التدريس

 

 

 

 

 

 

 ادارة التوظف ) كادر خاص (  أوال :  

  -أوالً: التعيينات : 

اءاً لجامعة بناتقوم اإلدارة بتكليف المعيدين من بين أوائل خريجي الكليات المختلفة بموافقة أ.د/ رئيس  -

 على الخطة الخمسية المعتمدة من مجلس الجامعة وبعد بموافقة مجلسى القسم والكلية.

 -ساتذة علي النحو التالي :ترقية المدرسين المساعدين, المدرسين, األساتذة المساعدين, األ -

 يتم تعيين المعيدين الذين حصلوا علي الماجستير في وظيفة مدرس مساعد . 

سى يتم تعيين المدرسين المساعدين الذين حصلوا علي الدكتوراه في وظيفة مدرس بعد موافقة مجل 

 القسم والكلية وموافقة مجلس الجامعة.

مسة رقيـة " خساعدين الذين استوفوا المدة القـانونية للـتيتم ترقية المدرسين إلى وظائف األستاذة الم 

 أعوام" بعد موافقة اللجان العلمية علي األبحاث المقدمة منهم .

 يتم ترقية األساتذة واألساتذة المساعدين بعد موافقة مجلس الجامعة . -

رجته كٌل حسب ديتم تعيين أعضاء هيئة التدريس بعد بلوغهم سن اإلحالة للمعاا أساتذة متفرغين )  -

 الوظيفية قبل المعاا (.

 

 إدارة شئون التوميف

 ) كادر خاص (

اإلستحقالاتإدارة   

 ) كادر خاص (

 

التأمينات واملعاشاتإدارة   

 ) كادر خاص (

 

 إدارة امللفات

 ) كادر خاص (
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  -الخطوات المتبعة النجاز التعيينات:

تحـديد بالنسبة للمعيدين ) يتم الرجوع إلي شئون التعليم والطالب للحصول علي صورة من النتيجة و -

وبعد ذلك يتـم عرض مـذكرة للتكليف علي  –أوائل الخريجين والمـفاضلـة بين السـنتـين األخـيرتين 

رد يوبعد أن  أ.د/ رئيس الجامعة وبعد الموافقة يتم استـصدار قـرار التكليف وتسـليمهم الـعمل بالكلية

 إلى اإلدارة ما يفيد إستالمهم العمل يتم عمل أمر تنفيذ  لصرف المرتب(.

 ـمل مذكرةبالنسبة للمدرس المساعد ) يتم مخاطبة الميزانية للتوفير الدرجة المالية وبعد ذلك يتم ع -

لدرجة اتعرض علي أ.د / رئيـس الجامعـة للموافقـة بعد ذلك يتم استـصدار أمر تنفيـذ  بصرف مرتب 

 الجديدة (.

ذكرة مبـة الميـزانية لتدبيـر الدرجة المالية المطلـوبة وبعد ذلك تعـد ) يتـم مخاط -بالنـسبة للمدرس: -

 تنفيذ  وقرار الترقية(.للعرض علي مجلس الجامعة وبعد الموافقة يتم استصدار األمر ال

ع علي تقرير اللجنة العلمية بترقية سيادته من عدمه ) يتم االطال -النسبة لألستاذ المساعد واألستاذ :ب  -

ة عداد مذكروبعد التأكد من التقرير يتم مخاطبة الميزانية لتدبير الدرجة المطـلوبة وبعد ذلك يتـم أ

 م استصدار القرار واألمر التنفيذ (.للعرض علي مجلس الجامعة وبعد الموافقة يت

عد بالنسبة للتعيين  عن طريق اإلعالن ) يتم أعـداد مذكرة للعـرض علي مجلس الجامعـة وذلك ب -

نـضر  االطالع علي مذكرة الكلية التي تحـدد احـتياجات الكلية وبـعد موافـقة مجلس الجامعة علي

بة ات المطلوـشر ومخاطـبة الـموازنة لتدبيـر الدرجـاإلعالن في الجـرائـد الرسـمية ( يتم متابعة الن

ن ار التعييوبعد االختيار من بين الـسادة المـتقدمين لشـيل الوظيـفة المعلن عنها يتم اسـتـصدار قر

 واألوامر التنفيذية.

 ثانياً: األجازات الخاصة بدون مرتب

 ومعاونيهم .إعداد مذكرات الحج والعمرة للسادة أعضاء هيئة التدريس  -

 إعداد مذكرات أجازات خاصة لمرافقة الزوج أو الزوجة. -

 إعداد مذكرات األجازة الخاصة بدون مرتب لرعاية الطفل بالداخل. -

 إعداد مذكرات أجازة الوضع. -
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 استصدار القرارات الخاصة بكافة المذكرات سابقة الذكر. -

 -أعمال أخري تقوم بها اإلدارة:

 فية. الة الوظيء هـيئـة التـدريـس ومـعاونـيـهم باإلضافة إلي بيـانات الحـشـهادات خـبرة الـسادة أعضا -

 –والـسادة عـمـداء الكـليات  –ـالء الكـليـات والـسادة وك -إعداد مذكـرات تعيـين السـادة رؤساء األقسام -

 ية.نوالسـادة نـواب ا.د/ رئيـس الجامعـة, ومـتابعـة القـرارات وتـوزيعـها علي الـجهات المع

 ومجالس األقـسام, ومتـابعة الـقرارات وتـوزيعـها عـلي الجهات –إعـداد مـذكرات مجـالـس الكليـات  -

 المعنية.

إعـداد مذكـرات انضـمام أعضاء من الخارج أو الداخل إلي عضوية مجالس الكلـيات وإصدار  -

 القرارات الخاصة بهذا الشأن ومتابعة تنفيذها.

 ات وعمل قاعدة بيانات .إنشاء سجالت لتدوين األجاز -

 إنشاء سجالت بيانات السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم. -

ي أجهزة تسجيل كافة األجازات والبـيانات الخاصـة بالـسادة أعـضاء هـيئة الـتدريس ومعاونيـهم عل -

 الحاسب اآللي .

 إعداد البيانات اإلحصائية والعددية ألعضاء هيئة التدريس . -

 ة بالسادة العمداء ووكالء الكليات ورؤساء األقسام.إنشاء سجالت خاص -

 إعداد مذكرات إنهاء الخدمة واستصدار القرارات الخاصة بهذا الشأن . -

 إعداد المذكرات الخاصة بتعيين األساتذة المتفرغين واليير متفرغين واستصدار القرار . -

ق إجراءات تعيين السادة أعضاء هيئة التدريس سواء عن طرق النقل من وإلى الجامعة أو عن طري -

 اإلعالن أو التعيين المتضمن ترقية. 

جامعة أو إجراءات تعـيين الـسـادة معاوني أعضاء هـيئة التدريـس سـواء عن طـرق النـقل من والى ال -

 عن طريق اإلعالن أو التعيين المتضمن ترقية. 

 جراءات تكليف المعيدين من خريجى الكليات المختلفة . إ -

 ونيهم.ريـس ومعاتلـقى وتنـفـيذ األحكام الصـادرة من المـحاكـم المـختـصة بالنـسبة ألعضاء هـيئة الـتـد -

لزوجة اإجراءات منـح األجازات الخـاصة بدون مرتـب سـواء كان  رعاية الطفل أو مرفـقة الزوج  /  -

 كذلك منح أجازة الوضع وأجازة العمرة والحج. 
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 إجراءات ندب السادة أعضاء هيئة التدريس.  -

 إجراءات منح البدالت المقررة للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.  -

 سادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.تسجيل العالوات لل -

ل تم عمل اجتماع شهر  بالسادة موظفي الكليات للتعرف علي المعوقات التي تعوق انجاز األعما -

 بالشكل المطلوب.

 ية .تم عمل مذكرات وقرارات اإلنتدابات للسادة أعضاء هيئة التدريس فى غير أوقات العمل الرسم -

ة تساعد هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة وعمل بيانات إحصائي تسجيل وتحديث بيانات السادة أعضاء -

موافاة ومناسبة , إدارات الجامعة المختلفة فى إنجاز أعمالها وتساعد اإلدارة العليا فى إتخاذ القرارات ال

لمجتمع االجهات الداخلية ) مكتب أ.د/ رئيس الجامعة , مكتب أ.د / نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة 

مين عام البيئة , مكتب أ.د / نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث , مكتب أ وتنمية

ار , تخاذ القرالجامعة , اإلدارة العامة لإلحصاءات المركزية , اإلدارة العامة لمركز المعلومات ودعم إ

قات العامة امة للعالإلدارة العإدارة المعاشات , إدارة الذمة المالية , إدارة الملفات , إدارة الميزانية , ا

ات مة للعالقواإلعالم , صندوق التكافل اإلجتماعى , اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة , اإلدارة العا

زير لعالى , واالعلمية والثقافية , نادى أعضاء هيئة التدريس ( وكذلك الجهات الخارجية ) وزير التعليم 

 الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة , الجهاز المركزى التموين , المجلس األعلى للجامعات ,

 للمحاسبات ( . بأى بيانات تطلب عن السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم . 

ل تم عمل اجتماع شهر  بالسادة موظفي الكليات للتعرف علي المعوقات التي تعوق انجاز األعما -

 بالشكل المطلوب . 

 . ف التواصل بين اآلدارة العليا وكافة االدارات المختلفةتم عمل توصيات لكافة الكليات بهد -

أدارة  تم انهاء اجراءات الترقيات الخاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم التي وردت إلي -

 الجامعة 

 انهاء اجراءات التكليف الخاصة بالمعيدين . -

 انهاء التعيينات عن طريق االعالن في بعض الكليات. -

 منح االجازات بمختلف انواعها . انهاء اجراءات -

 تم عمل قاعدة بيانات باالدارة . -
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 ثانياً :  إدارة االستحقاقات ) كادر خاص ( 

 م س ومعاونيهإنشـاء سـجالت المرتبات والعالوات الدورية والخـاصة المـستـحقة ألعضــاء هيـئة التدري

 ومراجعتها مع جميع كليات الجامعة.

  صات عمل التسويات الخاصة بمرتبات أعضـاء هيـئة الـتـدريـس ومعاونيـهم وذلك نتيـجة لمـناق

 الـجهاز المركزى أو تنفيذا ألحكام قضائية نهائية. 

  واء ع .ح الخاصة بإنهاء خدمة أعضاء هيـئة التـدريس ومعاونيهـم س 134مراجعة عمل االستمارة

 الذين بليوا سن اإلحالة على المعاا أو الوفاة أو االستقالة أو الفصل.

 لسادة ا -عمل مرتبات السادة أعضاء هيئة التدريس بإدارة الجـامعة بحـكم وظائفهـم ) رئيس الجامعة

 النواب (.

 وازنة . إعداد بيانات بالمستحقات المالية للسادة أعضاء هيئة التدريس الالزمة بإعداد مشروع الم 

  ه وتحديد مرتب 49تسجيل كل عضو هيئة تدريس أو المعاونين عند دخولهم الخدمة طبقاً للقانون

 ويراعى إن كان تعيين جديد أم له مرتب سابق أو منقول من جهة أخرى بنفس الوظيفة . 

 قوانين حساب العالوات الخاصة التى تم ضمها للمرتب األساسى من التاريخ المحدد الذى نص  عليه ال

 وكذا العالوات الخاصة التى ما زال  لم يحل موعد ضمها للمرتب األساسى . 

 تحقة مراجعة جميع قرارات العالوات الدورية والخاصة لجميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المس

اصة ن كل عام وكذلك أعضاء هيئة التدريس الذين بلي  مرتباتهم مجردة من العالوات الخم 1/7فى 

 الحد المسموح به قانوناً .

 أو  ة التدريستحديد عالوة الترقية إذا كان  بداية ربط أو بفئة العالوة للوظيفة المعين عليها عضو هيئ

 المعاونين . 



 

   82  (2018-2014) إنجازات قطاع الدراسات العليا والبحوث

 

  بدالت الجهات المختصة والخاصة بقواعد الحوافز والإبالغ الكليات بجميع القرارات التى تصدر من

 والمكافآت المستحقة ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم . 

  . الرد على اإلستفسارات التى ترد من جميع الكليات المتعلقة بالنواحى المالية 

  ة يئوكل القواعد المتعلقة بمرتبات أعضاء ه 1978لسنة  49الشروط والضوابط الواردة بالقانون

 التدريس ومعاونيهم . 

 من  القوانين الشروط والضوابط الواردة بشأن بداية المربوط لكل وظيفة ونهايتها واألحكام الواردة لهذه

 إليه .  منح نهاية المربوط حتى الدرجتين التاليتين للدرجة األعلى والربط الثاب  المفترض الوصول

 إدخال البيانات الصحيحة لبرنامج الفاروق  اإلشراف والمراجعة على جميع كليات الجامعة فى

 للمرتبات . 

 ت على إزالة كافة الصعوبات التى تواجه إدارات اإلستحقاقات بجميع الكليات وذلك لميكنة المرتبا

 الوجه الصحيح . 

 . اضافة المعينين الجدد خالل العام إلي السجالت وتحديد مرتباتهم باالمر التنفيذ 

 ائف االعلي في السجالت وتحديد مرتباتهم .تسجيل المرقون إلي الوظ 

  تم الرد علي استفسارات اقسام االستحقاقات بجميع الكليات عن أ  موضوع متعلق بالمرتبات

 والبدالت .

 ات.تم التواصل مع اقسام االستحقاقات بالكليات من خالل االجتماع الشهر  للرد علي االستفسار 

 بالجامعة من خالل اعطاء البيانات الخاصة بمرتبات تم المساهمة في مشروع الموازنة الخاصة 

 أعضاء هيئة التدريس .

 ن .تم عمل مرتبات السيد االستاذ الدكتور رئيس الجامعة والسادة النواب وصدر قرار بهذا الشا 

 تأمين تم اعطاء المرتبات الخاصة إلي إدارة التأمين االجتماعي وذلك تحديد نسبة االشتراي في ال

 االجتماعي.
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 الرد على جميع المناقضات التى ترد من الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة والجهاز المركزى 

 للمحاسبات وإزالة جميع الشكاوى  

  . الرد على جميع المناقضات التى ترد من التوجيه المالى واإلدارى 

 ثالثاً :  إدارة التأمينات والمعاشات  ) كادر خاص ( 

 كادر الخاص () ال -الوفـــاة :تسوية المعاا فى حالة 

ريف ) تحديد المستـفيدين ( وذلك لصـرف مصا 105يتـم فحـص المـلف والتـأكد من وجـود استمارة  .1

 الجنازة ومنحة الوفاة. 

ة ـف الجنازإذا كان الـمـؤمـن علـيه من داخـل الوحـدة الحـسابية باإلدارة يتم أجـراء صــرف مصـاري .2

 إلدارة. ومنحة الوفاة من داخل ا

 حة الوفاةإذا كان المؤمن عـليه من خارج الوحدة الحسابية باإلدارة يتم صـرف مـصاريف الجـنازة ومن .3

 من الكلية التابع لها. 

تمارة مي ( + اسيتـم ترتيـب المـلف بدايـة من شـهادة المــيالد + قرار التـعـيـين واستالم العمل ) موس .4

ى قام بها ع.ح + بطاقات األجور المتييرة + قرارات األجازات الت134البيانات التاريخية +  استمارة 

 وإيصاالت السداد الخاصة بها + قرار نهاية الخدمة . 

 الكادر الخاص ( ) -تسوية المعاا فى حالة األحياء :

واستالم  يتم فحص ملفات السادة المحالين للمعاا بداية من شهادة الميالد + قرار التعيين ألول مرة .1

مية + استمارة مالية إذا كان للمؤمن عليه مدة موسـ 97العمل + استمارة البيانات التاريخية + استمارة  

ن وجد إجازة بدون مرتب ع .ح + قـرارات النـقل + بطـاقـات األجـور المتـييرة + قـرارات األ 134

وإيصاالت السداد الخاصة بها + أخر صرفية + تـدرج المـرتب خالل أخر سنتين + قرار نهاية 

 الخدمة. 

طلب صرف معاا بمعرفة المؤمن عليه مع تحديد العنوان وجهة صرف  109يتم إستيفاء نموذج  .2

كذلك بنك على تحويل المعاا والمعاا وفى حالة الصرف على بنك معين يستلزم موافاتنا بموافقة ال

 تأمين صحى .  101إستيفاء نموذج 

تخراج ـادته السيتم اعتماد الملـف من الـسيد مـفتـش الهـيـئة القومـية للتأميـن والمـعاشات ويـسلم لسي .3

 المستحقات الخاصة بالمؤمن عليه فى اليوم التالى لبلوغه السن القانونى . 
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 -فى حالة اإلستقالة ) الكادر الخاص (:   

ا تجاوزت يتم فحص ملف اإلستقالة حيث يتم تحـديد مــــدة خدمـة الشـخص المسـتقيل من الخـدمـة فإذ 

سـنة مدة فعـلية يكون من المسـتحقين للمـعاا عن تلك المدة ويطلب منه طـلب صرف معـاا 20

 يخ تقديم طلب الصرف .  محـرر بتاريـــخ التوقيع ويتم الصرف من تار

لتأمين والمعاشات سنة  يتـم إرسال الملـف إلى الهيـئة القومـية ل20أما إذا كان  مدة الـخدمة لم تتجـاوز  

 .1992لسنــة  46طبقاً لتعليمات 

 فى حالة شراء المــدة ) الكادر الخاص ( : 

 60ا وهـى القانونية الستحقاق المعايتقدم المؤمن عليه بطلب لشراء مـــدة خدمة تكـون متممة للمدة 

 سنة , ويتم فحص الملف لمعرفة عدد السنوات المطلوبة ويطلب من المؤمن عليه أخر صرفية

 فى حاالت االستبدال ) الكادر الخاص ( : 

تب ـدرج المريتقدم المؤمن عليــه بطلب االستبدال مـــرفـق به المسـتندات اآلتية ) أخــر صـرفية + ت 

سنتين + صورة البطاقة الشخصية + أقــرار من الوحدة الحسابية بخـصـم قيمة قسط  خالل أخر

تبدال ـالب االسطاالستبدال فى المواعيـــــد الدورية وتوريده للهـيئة ( يتـم فحص الملـف للتـأكد من أن 

أن و سنة20يستـحق استبدال أم ال حـيث يكـون ذلك حــسب مدة الخـدمة التي يجـب أن ال تقل عن 

 جنيهاً.123يتجاوز المعـاا بـفرض اإلستقالة للـحد األدنى للمعـاا الرقمي وهـو 

ة يمه إلداريتم إعتماد الملف من السيد مفـتش الهيئة القومية للتأمين والمعاشات ويسلم لسيادته لتسل 

 االستبداالت بالهيئة.

 -ر الخاص يتم اآلتى :الكـاد بدون مرتب ) للعمل وغير العمل ( فى حالة األجازات الخاصة

اصـة فى حالة حصول المؤمن عليه على أجازة بدون مرتب يتـم قـيــد أسـمه فى سـجل األجـازات الخ -1

 ويتـضمـن هذا السـجل 

التقسيط قداً أو ب) اإلسم + تاريـخ المـيالد + الرقـــم التأميني + تاريخ بداية األجازة + تاريخ السداد ن

 حــتى سن الستين (.

( إعارة للعمل بالخارج من واقـع تـدرج المـرتـب أثنـاء فتـرة األجـازة ويتـم 1مل استمارة )يتم ع -2

مراجـعة االستمارة من السـيد مفـتش الهـيئة ثم يرسـل إلى المـعاشات إلعطائه برنـ  بالمبـلغ المـستحق 
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ها ويتـم تسليمه صورتـين يتم عن فتـرة األجـازة ثم يقوم المؤمن عليه بالسداد فى بنك القاهرة / فـــرع بن

تسلـيم صـورة إلى هيئة المعاشـات وصــورة إلى المـوظـف المختص لتسجيلها بالسجل ثم حفظها فى 

 ملف الخدمة الخاص بالمؤمن عليه. 

 -فى حـالة األجازة الخاصـة بدون مرتب لرعاية األسرة أو مرافق للزوج :

ئـة رسل إلى الهياألجـازة مع صـحيفـة البيـانات األسـاسيـة وييتم عمـل نموذج أبداء رغـبـة قـبل بدء   

دمة الخاص لتـدوينه وتسـجيله إلعـطـائه رقم ثم يرسـل إلى الجامعة مرة أخـرى ليحفـظ فى مـلف الخ

عمل استمارة  ( للـسداد سـنوياً وفى حـالة إنتهاء األجازة يتـم 2بالمؤمن عليه . ثم عمل استمارة ) 

 ( إنهاء.3)

  -أوال : حاالت تسوية المعاا فى حالة الوفــاة :

تم إعــدد  حاالت وفـــاة حيث 18تم فحص الملفات الخاصة بحاالت الوفــاة خالل تلك الفترة وعددها     

 ملفاتهم وتسوية مستحقات الورثة وإرسال الملفات إلى منطقة القليوبية للتأمين والمعاشات 

  -ى حالة األحياء ) بلوغ السن القانونى ( :ثانياً : حاالت تسوية المعاا ف

داية بالمعاشات يتم فحص ملفات السادة المحالين للمعاا وإرسال الملفات إلى منطقة القليوبية للتأمين و    

ـى ية ) هـــمن شهادة الميالد + قــرار التعيين ألول مرة وأستالم العمل + أستمارة البيانات التاريخ

ضمن كاٍل يانات خاصة بالمؤمن عليه مثل تاريخ التعين والرقم التأمينى كمـا تتأستمارة تحتوى على ب

أستمارة  + من األجر األساسى واألجر المتيير بداية من تاريخ التعيين وحــتى تاريخ إنهاء الخدمة ( 

) تاريـخ بداية األجر  1/4/1984ح + قــرارات النقل + بطاقات األجور المتييرة من 0ع134

لسداد ( حتـــى تاريخ األحالة للمعاا + قـرارات األجازة بدون مرتب إن وجد وإيصاالت ا المتيير

الخاصة بها + أخــر صرفية مختومة ومعتمدة من جهة العمل موضحاً بها كافة األستحقاقات 

الل والخصومات ) سواء األقساط المستحقة لهيئة المعاشات أو غيرها ( + تدرج المرتب األساسى خ

  0تين ) حيث يتم حساب معاا األجر األساسى بناءا عليه (  + قـــرار نهاية الخدمة أخر سن

  -ثالثاً : حاالت األستقالة :

يتم تسوية حاالت اإلستقالة وإرسالها إلى منطقة القليوبية للتأمين والمعاشات حيث يتم إعـداد ملف     

األجتماعـى لحاالت بلوغ السن القانونى  األستقالة بنفس الخطوات التى يتم بها إعداد ملف التأمين
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لالحالة للمعاا مــع أختالف طريقة حساب المعاا فى الحالتين حيث يتم تحديد مـدة خدمة الشخص 

سنة مــدة فعلية يكون من المستحقين للمعاا عن تلك المدة  20المستقيل من الخدمة فإذا تجاوزت 

سنة  20أمــا إذا كان  مــدة الخدمة لم تتجاوز  0ويطلب منه طلب صرف معاا محرر بتاريخ التوقيع 

  0م 1992لسنــة  46يتم إرسال الملف إلى الهيئة القومية للتأمين والمعاشات طبقاً لتعليمات 

  -رابعاً : حاالت األجازات الخاصة بدون مرتب للعمل وغير العمل :

جازة ويتم تدرج المرتب أثناء فترة األ( أعــارة للعمل بالخارج من واقــع  1يتم إعداد أستمارة )     

المستحق  مراجعــــة األستمارة من السيد مفتش الهيئة ثم يرسل إلى المعاشات إلعطائه برن  بالمبلغ

قوم يه صورتين عن فترة األجازة ثم يقوم المؤمن عليه بالسداد فى بنك القاهرة / فـــرع بنها ويتم تسليم

صورة إلى الموظف المختص لتسجيلها بالسجل وحفظها بملف بتسليم صورة إلى هيئة المعاشات و

  0الخدمة الخاص بالمؤمن عليه 

 خامساً : حاالت األجازات الخاصة بمرافقة الزوج أو الزوجة وكذلك البعثات ) بدون مرتب ( 

لبيانات حيفة اص( حيث يتم عمل نموذج إبـداء الرغبة قبل بداية األجازة مع عمل 2يتم إعــداد أستمارة )    

  0األساسية وتسجيلها بالسجل الخاص بها وكذلك  إستيفاء 

 رابعاً  :  إدارة الملفات ) كادر خاص (  

 إدارات كادر خاص :  3إدارة ملفات الخدمة: تنقسم إلى عدد  -

    ـليات كل ملفـات خدمــة الكادر الخاص وتشمل ملفات جميع السادة أعضاء هيئة ومعاونيهم بجميع الك
 على حدة : كلية 

  -ملفات فرعية وهى كاآلتي : 6تم تقسيم الملف إلى ي -ملف الخدمة :   

 ملف فرعى خاص لمسوغات التعيين: وبه جميع األوراق المقدمة عند التعيين.  

حالة ملف فرعى  للقرارات: وبه جميع القـرارات الصادرة بشأن عضو هيئة التدريس حتى تاريخ اإل 

 للمعاا. 
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 لألجازات الخـاصة: وبه جميع أوراق األجازات الـخاصـة فى الداخـل واالعـاراتملف فرعى  

 والبعثات واألوامر التنفيذية الخاصة للمؤتمرات العلمية.

خــدمة مـلف فرعى للمـعـاشـات: ويشمـل على شـهادة المـيالد, قرار التـعـيين, قرار إنـهاء ال 

ألول  والمتيير حتى إنهاء خـدمة, اسـتالم العمل ع.ح وبها بيان باألجر األساسي 134واستمارة 

 مرة. 

 ملف فرعى للميكروفيـلم: وبه شهادات المؤهل وجميع الدورات التدريبية أو خطـابات الشكر 

 والتقدير. 

 ملف فرعى للجزاءات : وبه جميع الجزاءات الموقعة. 

ة من جهة استالم ملفات خدمة السادة أعضاء هيئة التدريس الجـدد أو المنـقولين بالعمل بالجـامعـ 

 أخرى.  

 تجزئة الملفات الجديدة على النحو السابق اإلشارة إليه . 

 فرز الملفات الجديدة واستيفاء الناقص منها.  

ات العليا ئة التدريـس والدراسـتبات والموضـوعات الواردة من إدارة شـئون هيـااسـتالم جميع المك 

 والعالقات الثقافية.

 134 سـتمارة  إثبات جـمـيع العــالوات الدوريــة والعــالوات الخـاصـة والعـالوات التـشجيـعية باال 

 ع . ح 

 استالم جميع بطاقات األجور المتييرة من جميع الكليات والوحدات الحسابية.  
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التها ى يتـم  إحامـعـة أو خارجــها إلستيفاء الملـفات الناقـصة التمراسـلة جـميع الجـهات داخـل الجـ 

 للمعاا.

لتـامـين يـقـوم المـوظـف بتجـهـيز الملـفات المـطـلوب إنهاء خدمتـها وتــسليـمها إلى إدارة ا 

 اإلجتماعى. 

 إعادة تسجيل الملفات التى تم  تسوية معاشها بفهرس أخر.  

 خاذ القرار بعد الرجوع إلى السادة المسئولين.استخراج أى بيانات لسرعة ات  

   

  -أعمال التجنيد بإدارة الملفات ) الكادر الخاص ( : 

 -أنواع السجالت التى يقوم الموظف بإنشائها وهى كاآلتي :

 ن التجنيدسجل المواليد: وهو مدون به جميع السادة أعضاء هيئة التدريس وجـميع البـيانات وموقفـة مـ 

ة جند أو شهاد 110حـسب ما جاء به من منطـقة لتجنيد سواء كان خطاب من يهمه األمر أو نموذج 

 مؤقتة أو شهادة من يصبه الدور أو شهادة تأدية الخدمة العسكرية. 

 تياط: وهو خاص باألفراد الذين تم تأدية خدمتهم بالقوات المسلحة. سجل دفعات االح 

 سجل المطالبات: متابعة الفرد استالمه العمل واالطالع على موقفه من التجنيد. 

 أنواع الملفات المستخدمة فى التجنيد وهى كاآلتي:

أو  ئة التدريـسملـف حفـظ الوظـيفة: يتـم عـمل حـفظ الوظيـفة لـكـل فرد من السـادة أعضاء هي 

 .هذا الملفالمـوظـفين الذى تقوم بإثبات أنه مجند بالقوات المسلحة وأحضر ما يفيد بذلك ويتم حفظه ب

عد وصول بملـف أمر تنفيذ : يتـم عـمل تنفيذ  للفرد الذى أنهى فتـرة التـجنيد بالقـوات المـسلحة  

 العمل. استالم العمل من الكلية ويتم صرف مرتبه من تاريخ استالمه 

دد إذا لم يحملف أمر توقف عن العمل: يتم اإلنذار للمجند بثالث إنذارات وتحديد موقـفه من التـجنيد و 

لمادة " اموقفه بعد اإلنذارات وإذا لم يقدم الشهادات المنصوص عليها الخاصة بالتجـنيد يطبق عليه 

 يـفة (. " ) الوقـف عن العمل ستون يوما يصـدر بها قرار بفـصله من الوظ54
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بة ني للمطالمـلف حـفظ المكاتبات: يحـفـظ به جميع الخـطابات المـرسلة إلى العـمل والى عنـوانه المد 

 بالموقف من التجنيد.

يات وعلى يقوم بإرسال خطابات إلى جميع السادة المـطالبين بتحـديد موقفـهم من التجـنيد على الكـل 

 محل أقامتهم.

 بوع ثم خطاب ثالث بعد أسبوع آخر. يقوم بإرسال خطاب آخر بعد أس 

 يقوم بعمل حفظ الوظيفة لكل من تقدم بإثبات تجنيد.  

 إرسال خطاب إلى الكليات لكل من انتهى من تأدية الخدمة العسكرية.  

 جنيده. يقوم بعمل أمر تنفيذ  لصرف مرتب لكل من يصل إستالم عمله من الكلـية بعد انتهاء فتـرة ت 

 

 -بإدارة الملفات ) الكادر الخاص ( :الذمة المالية 

 إنشاء فهرس أبجد  مدون به جميع أسمائهم للحصول به على الذمة المالية.  

رة الكسب سجل مدون به االسم ورقـم المـلف وعدد إقرارات الذمـة التى قـدمـها وتاريخ تسـلمها إلدا 

 وتاريخ عودته. 

 يس ومعاونيهم. إنشاء ملف الذمة المالية لجميع أعضاء هيئة التدر 

ر حـصر جمـيع المـطالبـات الذمـة المالية وعمل كشـوف بها وإرسالها إلى  إدارة الكـسب غيـ 

 المشروع. 

 القيام بإرسال خطاب للمطالبين للحصول منهم على اإلقرار. 

 إعادة المطالبة خالل خمسة عشر يوما للسادة الذين لم يقوموا اإلقرار.  

إلى  م إعدادهاتحالة ويقـوم الموظـف المـسئول بتسـليم جمـيع الملـفات التى  إعداد الملف وعمل له بـيان 

 إدارة الكسب اليير مشروع ومتضمنا جـميع اإلقرارات مـن تاريخ التعيـين حتـى آخر إقرار. 

ارة إستالم جميع ملفات الذمة التى تـم  مراجعـتها من إدارة الكـسب غير المـشروع عن طريق إد 

 ثائق. التسجيل والو
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سب اد من الكالقيام  بحفظ كل ملف بالرقم الخاص به الدوالب والتأشير أمام أسمه بأنه سلم اإلقرار وعـ 

 بعد المراجعة.  

 ة الشكاوىإرسال بعـض الملـفات إلى الجهـات التى يجـوز لها الحـق باطالع على اإلقرارات مثـل إدار 

 عند الطلب بعد الرجوع إلى السادة المسئولين.

 القيام بتسجيل أسماء جميع المعينين الجدد وعمل ملفات جديدة لهم. 

 

 بيان بأعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الذين تم ترقيتهم وتعينهم 

 (2015-2018خالل الفترة )

 

 اإلجمالي  2018 2017 2016 2015  البيان 

 820 70 250 300 200 معيد

 1320 120 350 400 450 مدرس مساعد

 1450 150 400 500 400 مدرس

 980 120 250 250 360 أستاذ مساعد

 1050 100 300 350 300 أستاذ

 51 5 14 22 10 مدرس متفرغ

 59 6 16 21 16 أستاذ مساعد متفرغ

 217 20 62 60 75 أستاذ متفرغ
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 بيان بإجمالي اعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الذين تم ترقيتهم وتعينهم 

 ( 2015-2018خالل الفترة )

 

 
 

 

 (2018مايو  -2015بيان باألعمال التي أنجزتها اإلدارة العامة لشئون أعضاء هيئة التدريس خالل الفترة )

 

 2017 2016 2015 البيان
مايو 

2018 
 اإلجمالي

مذكرات وقرارات 

 التعيين
1800 1900 1600 600 5900 

 830 70 250 260 250 شهادات الخبرة

مذكرات وقرارات 

 األجازات الخاصة
400 420 400 130 1350 

 35 5 10 10 10 لجان فحص التظلمات
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 بيان بإجمالي االعمال التي أنجزتها اإلدارة العامة لشئون أعضاء هيئة التدريس 

(2018مايو  -2015)  الفترةخالل   

 

 

 وذلك باإلضافة الي العديد من االعمال التي تم إنجازها كالتالي:

 تم عمل مذكرات وقرارات خاصة بإنهاء الخدمة ) بلوغ سن المعاا , وفاة , إستقالة ( .  -

 عمل مذكرات الحج والعمرة .  -

 ية .فى غير أوقات العمل الرسمتم عمل مذكرات وقرارات اإلنتدابات للسادة أعضاء هيئة التدريس  -

ة تساعد تسجيل وتحديث بيانات السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة وعمل بيانات إحصائي -

موافاة ومناسبة , إدارات الجامعة المختلفة فى إنجاز أعمالها وتساعد اإلدارة العليا فى إتخاذ القرارات ال

ة بأى بيانات تطلب عن السادة أعضاء هيئة التدريس الجهات الداخلية وكذلك الجهات الخارجي

 ومعاونيهم . 

ل تم عمل اجتماع شهر  بالسادة موظفي الكليات للتعرف علي المعوقات التي تعوق انجاز األعما -

 بالشكل المطلوب . 

  تم عمل توصيات لكافة الكليات بهدف التواصل بين اآلدارة العليا وكافة االدارات المختلفة -
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 ئة التدريسإلدارة العامة لشئون هيئة التدريس من أهم اإلدارات بالجامعة ألنها تعتنى بشئون هيتعتبر ا 

المعرفة ومعاونيهم الذين يحملون مشاعل العلم والمعرفة وينيرون األفق ويمدون عقول الطالب بالعلم و

 وقبل كل ذلك يؤدون العمل بأسلوب تربوى بح  . 

 عضاء ناسبة من أالتدريس بتلبية إحتياجات الجامعة من الموارد البشرية الم وتقوم اإلدارة العامة لشئون هئة

 هيئة التدريس والمعاونين سواء بالنقل أو بالتعيين أو بالتكليف .
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دارة إجنازات إ: خامساا 
 املكتبات
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 تقرير عن اإلدارة العامة للمكتبات بجامعة بنها

 اإلدارة العامة للمكتبات بجامعة بنهاأوال : رسالة 

  نشر العلم والثقافة والمعارف بين مجتمع الجامعة. .1

 .تحقيق الرضا لدى المستفيدين من المجتمع الجامعي لإلسهام في قيام جامعه عصرية عالمية .2

 دعةةم أواصةةةر التعةةاون والتبةةةادل واإلهةةداء واإلعةةةارة بةةين الجهةةةات العلميةةة والجامعيةةةة داخةةل مصةةةر .3

 .وخارجها

 .النهوض بالقوى البشرية وتنميتها وتطويرها بما يواكب العصر ويساير التقدم المعرفي .4

 ثانيا : أهداف اإلدارة العامة للمكتبات

حليةةاً العمةةل علةةى تةةدعيم الهةةدف األسةةمي للجامعةةة متمةةثالً فةةي االسةةتمرار فةةي تعزيةةز دورهةةا القيةةاد  م .1

  .وعالمياً 

  .ينمكتبات الجامعة بما يحقق االستفادة القصو  للمستفيدالعمل على خلق منظومة تعاونية بين  .2

صادر مالعمل على النهوض بالعملية التعلىمية ومساندة البحث العلمي عن طريق تسهيل الوصول إلي  .3

  .المعلومات بأشكالها المختلفة

  .التعاون مع مرافق المعلومات والجهات ذات العالقة وتبادل الخبرات .4

  . لمعلومات واألجهزة والمعدات بما يحقق رسالة المكتباتتطوير وتحديث أوعية ا .5

حليةاً موالتقةدم  االهتمام دائما بالتطوير والتنمية البشرية العاملة في مجال المكتبات بما يواكةب التطةور .6

  .وعالمياً 

دة تطةةوير مجةةاالت الخدمةةة فةةي مجةةال المكتبةةات نوعةةاً وكمةةا بتطةةوير األداء واألسةةاليب وتوسةةيع قاعةة .7

 ين.المستفيد

 ثالثا : اإلدارات التابعة لإلدارة العامة للمكتبات

 إدارة المكتبة المركزية. .1

 إدارة شئون مكتبات الكليات  .2

 إدارة الشئون المالية واإلدارية. .3

 المكتبة الرقمية. .4

 مكتبة  15مكتبات الكليات وتضم  .5

 رابعا : الخدمات التي تقدمها اإلدارة العامة للمكتبات 

لتةةي طةةورت اإلدارة العامةةة للمكتبةةات بجامعةةة بنهةةا خةةالل العةةامين السةةابقين مجموعةةة مةةن الخةةدمات ا

  -يسرت على الطالب والباحثين الوصول إلى مصادر المعلومات المختلفة ومن هذه الخدمات ما يلي :

 

 : www.eulc.edu.eg خدمة البحث في فهرس اتحاد مكتبات الجامعات المصرية على اإلنترنت  -1

http://www.eulc.edu.eg/
http://www.eulc.edu.eg/
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 م وتم إدخال مقتنيةات مكتبةات جامعةة بنهةا علةى ثةالث مراحةل,2007حيث بدأ مشروع الفهرس عام 

ة إلى أن وصةل الفهةرس إلةى المرحلةة الحاليةة ويحتةوى الفهةرس الموحةد لمكتبةات الجامعةات المصةري

ي تصةدرها نها من الكتب والرسائل العلمية والدوريات المحلية التعلى جميع مقتنيات مكتبات جامعة ب

 الجامعة باإلضافة إلى مقتنيات مكتبات كافة الجامعات الحكومية المصرية.

 دمة اإلطالع على الرسائل العلمية للجامعة : خ-2

دع من خالل رفع النص الكامل للرسائل على اتحاد مكتبات الجامعات المصرية تكون المسةتو

تبةات رقمي للرسائل العلمية بالجامعات المصرية على نفس الرابط السةابق الخةاص فهةرس اتحةاد مكال

ناقشةتها مالجامعات المصرية, وقد قام  جامعة بنها برفع النصوص الكاملة للرسةائل العلميةة التةي تةم 

ات رسةالة علميةة علةى علةى فهةرس اتحةاد مكتبة 18500بها ووصل العدد اإلجمالي إلى ما يزيةد عةن 

 الجامعات المصرية.

 بحث في الدوريات المحلية : خدمة ال-3    

 وقةةد وفةةرت الجامعةةة خدمةةة إنشةةاء أكةةواد للمسةةتعيرين التةةابعين للجامعةةة علةةى موقةةع الفهةةرس

رة ت االستعاالموحد التحاد مكتبات الجامعات المصرية, وتتيح هذه األكواد لكل مستفيد أن يقوم بعمليا

ى الت الةةدوريات المحليةةة سةةواء الخاصةةة بالجامعةةة أو الجامعةةات األخةةروتحميةةل الةةنص الكامةةل لمقةةا

دد دوريات تصدرها الجامعة بإجمالي عة 9المشتركة في الفهرس الموحد, حيث تم تكشيف ونشر عدد 

 مقالة مكشفة ومنشورة على موقع اتحاد مكتبات الجامعات المصرية. 10800مقاالت 

 

 ة االشتراك في بنك المعرفة المصري : خدم- 4

م تحة  رعايةة  2016مةارس  16حيث أطلق بنك المعرفة المصر  في جامعةة بنهةا بتةاريخ 

ت ن الدراسةاالسيد األستاذ الدكتور رئيس الجامعة والسيد األستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعةة لشةئو

 ة.العلىا والبحوث, وقد أقيم  احتفالية بهذه المناسب
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يس يئةة التةدرويقوم فريق من العاملين باإلدارة العامة للمكتبات بالجامعة بمساعدة الباحثين وأعضاء ه

 بالجامعة للحصول على حسةابات خاصةة بهةم علةى بنةك المعرفةة المصةر , كمةا يقةوم الفريةق بإعةداد

فة, وقد ك المعرورا العمل وتدريب الطالب والباحثين على استخدام قواعد البيانات المتوفرة على بن

 ورا عمةةل بالتنسةةيق مةةع المجلةةس األعلةةى للجامعةةات, هةةذا باإلضةةافة إلةةى العديةةد مةةن ورا 7أقيمةة  

 العمل داخل الكليات.

 دمة فحص عناوين المخططات وبروتوكوالت الدراسات داخل الجامعة :خ-5       

ن مةن تسةجيل العنةواوقد تم استحداث هذه الخدمة لمساعدة الباحثين بالجامعة للتحقق من عةدم 

 قبل داخل الجامعة بدال من البحث خارج الجامعة وفي أكثر من جامعة في بعض األحيان.

 دمة التدريب المستمر ألخصائي مكتبات جامعة بنها : خ-6

 
 

لعةاملين وتسعى اإلدارة العامة للمكتبات بجامعةة بنهةا بصةفة مسةتمرة إلةى تنميةة إخصةائي المكتبةات وا

هم الجامعةةة مهنيةةاً بمةةا يةةنعكس علةةى سةةرعة االسةةتجابة لطلبةةات المسةةتفيدين ورضةةابقطةةاع المكتبةةات ب

يةات تبةات الكلالوظيفي , وخلق نوع من التكامل بين اإلدارات التابعة لإلدارة العامة للمكتبات سواء مك

ليةة إدارة الشةئون الما –إدارة المكتبةة المركزيةة  –أو اإلدارات الفرعية ) إدارة شئون مكتبات الكليات 

 9إلةةى  واإلداريةةة (, وقةةد أقيمةة  أكثةةر مةةن دورة تدريبيةةة للعةةاملين بةةاإلدارة العامةةة للمكتبةةات وصةةل 

 وحتى اآلن. 2014دورات من 

 

 تطوير خدمات االستعارة :-7

ي ما ساهم فةوقد استخدم  اإلدارة العامة للمكتبات نظام المستقبل إلدارة المكتبات إلكترونيا م

قةارير فةي تتم بشكل إلكتروني مما ييسر متابعة المواد المستعارة وإصةدار تتطوير خدمات االستعارة ل

 تعارة.ويمنع السهو والخطأ الناتج عن استخدام الشكل التقليد  لالس ،حاالت التأخير أو الفقدان
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 للكتب: خدمة الحجز اإللكتروني -8

الوصةةول إلةةى حيةةث يتةةاح للمسةةتفيدين داخةةل الكليةةات الحاصةةلين علةةى حسةةابات مسةةتعيرين 

ومةن  إخصائي المكتبة من المنزل عن طريق إرسال رسالة على النظام بعنوان الكتاب المةراد حجةزه,

 ثم التوجه إلى المكتبة والحصول على الكتاب بعد حجزه.

 يكنة جميع العمليات والوظائف داخل مكتبات الجامعة: م-9    

 للمستفيدين باختالف حاجاتهم.وذلك لتتالئم مع طبيعة العصر واالحتياجات المتييرة 

 دمة تدريب الباحثين على استخدام التكنولوجيا الحديثة : خ-10    

ق  وجهةد حيث توفر اإلدارة العامة للمكتبات خدمة التدريب على بعض عناصر التكنولوجيا التي توفر و

 طةار تقةدم  وفةي هةذا اإلالباحثين وتسعى إلى تقنين العمل البحثي وتجنب األخطةاء الناتجةة عةن العامةل البشةر

ر علةى للتيسةي  Mendeleyو  Endnote اإلدارة العامة للمكتبات خدمة التدريب علةى بةرامج إدارة المراجةع 

ج إدارة الباحثين في توثيق أبحاثهم بشكل سهل وسريع ومعتمد, وقد وصل عةدد الةدورات التدريبيةة علةى بةرام

 دورات حتى اليوم. 8النظم والمراجع العلمية إلى 

 خامسا : الفعاليات وورش العمل 

 تنظيم معارض الكتب داخل الجامعة : -1

والهدف منها تيسير وصول الطالب والباحثين لمصادر المعلومةات الورقيةة وذلةك مةن خةالل  

ي الفترة مجموعة من دور النشر العربية, حيث أقام  اإلدارة العامة للمكتبات معرض الكتاب األول ف

لثةةاني إبريةةل نشةةر. وسةةوف يةةتم إقامةةة المعةةرض ا دار 18م بمشةةاركة  2015نةةوفمبر   30-21مةةن 

2018 . 
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 تنظيم مؤتمر سنوي للمكتبات :  -2

 

ص للتيسةةير علةةى البةةاحثين والعةةاملين فةةي مجةةال المكتبةةات مةةن التواصةةل مةةع المجتمةةع العلمةةي للتخصةة

 والتعرف على كل جديد أوال بأول حيث أقام  اإلدارة العامة للمكتبات : 

-24لفترة من االمؤتمر العلمي األول بعنوان "تحديات المكتبات الجامعية في األلفية الثالثة" في   -

 م. 2015نوفمبر  25

-18تةرة مةن المؤتمر العلمي الثاني بعنوان " النشر العلمي : الواقع والتحديات والحلول" فةي الف -

 م. 2017إبريل  19
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 المعرفة المصري بشكل دوري :إقامة ورش عمل للتعريف بخدمات بنك  -3

 ورشة عمل عن خدمات بنك المعرفة المصر  داخل جامعة بنها 50حيث تم تنظيم أكثر 
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 تنظيم مسابقة سنوية الختيار أفضل مكتبة من مكتبات جامعة بنها : -4

بالنسخة األولى من الجائزة كأفضةل مكتبةة علةى  2017حيث فازت مكتبة كلية التجارة العام الماضي  

 مستوى مكتبات الجامعة .  

  
 

 : 2018تنظيم مسابقة اختيار أفضل مكتبة للعام الثاني علي التوالي  -5

قيت والنتيجية فيي حيث تم وضع معايير التقييم وتم عميل زييارات تقيييم للمكتبيات وسيوف ييتم اعيالن   

 الحق

 
 

رة التواصييل مييع المؤسسييات التعلامييية بييالمجتمع المحيييط والمؤسسييات المماثليية ، حيييث أقامييت اإلدا -6

 العامة للمكتبات عدة فعاليات تعاونية منها : 

 تبات.لتعاون مع قصر الثقافة ببنها في تدريب الطالب والعاملين على العمليات الفنية للمكا 
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  تعاون مع اإلدارة المركزية لألزهر بالقليوبية في قطاع المكتبات.تنسيق بروتوكول 

 

  عمةادة شةئون  –تبادل مصةادر المعلومةات مةع أكثةر مةن جهةة خارجيةة منهةا جامعةة الملةك سةعود

اب مةن كتة 380حيث قام  عمادة المكتبات بجامعة الملك سعود بإهداء جامعة بنها عدد  المكتبات

 .2017د عام أحدث إصدارات جامعة الملك سعو

 

  فضل مكتبة أالتعاون مع اإلدارة العامة للمكتبات بجامعة طنطا وخاصة فيما يتعلق بمسابقة اختيار

المركةز  حيث طلب  اإلدارة العامة للمكتبات بجامعة طنطا زيارة المكتبةة الحاصةلة علةى بالجامعة

 األول واإلطالع على إجراءات المسابقة التي تم  العام الماضي. 
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  مشاركة االدارة العامة للمكتبات في لجنة تقييم مكتبات جامعة طنطا بمسابقة افضل مكتبة

 .2018للعام 

 
 لتنسيق بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية للمكتبات وجار  التنسيق لتوقيع البروتوكو 

مؤتمرات حيث انه يهدف الي التعاون في تبادل الخبرات والتدريب والنظم االلية والتعاون في ال

 العلمية 

   -سادسا : المردود على الطالب والباحثين :

 بالنسبة للخدمات : 

أتاح  اإلدارة العامة للمكتبات تيسير سبل الوصول الي مصةادر المعلومةات مةن خةالل بوابةة الفهةرس  -1

الموحد التحاد مكتبات الجامعات المصرية ورفع بيانات مقتنيات بالجامعة على الفهةرس المتةاح بشةكل 

  www.eulc.edu.eg  مجاني على اإلنترن  على الموقع 

لةةى عزادت نسةةبة المسةةتفيدين مةةن الةةدوريات الخاصةةة بالجامعةةة والرسةةائل العلميةةة مةةن خةةالل إتاحتهةةا  -2

 فهرس اتحاد المكتبات الجامعية المصرية.

http://www.eulc.edu.eg/
http://www.eulc.edu.eg/


 

   105  (2018-2014) إنجازات قطاع الدراسات العليا والبحوث

 

خةةل وفةةرت المكتبةةة الرقميةةة بالجامعةةة للبةةاحثين وأعضةةاء هيئةةة التةةدريس الحصةةول علةةى المعلومةةات دا -3

ما مات مرور واسم مستخدم للدخول على بنك المعرفة المصر  , كالمنزل من خالل حصولهم على كل

 وفرت لهم خدمة التدريب من خالل الندوات وورا العمل المستمرة خالل العام الدراسي.

وإدارتهةا  يسرت اإلدارة العامة للمكتبات على الباحثين وأعضاء هيئة التدريس عمليات توثيق المراجع -4

حيةةث وفةةرت عةةدد كبيةةر مةةن كلمةةات المةةرور     Endnoteمراجةةع مةةن خةةالل تةةوفير بةةرامج إلدارة ال

 الخاصة بتلك البرامج بشكل مجاني وخاصة للباحثين المتميزين في النشر الدولي بالجامعة.

ثين تةةم ميكنةةة اإلجةةراءات داخةةل مكتبةةات الجامعةةة ممةةا قلةةل مةةن زمةةن إجةةراء التعةةامالت ويسةةرها للبةةاح -5

  والطالب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

 

 بالنسبة للفعاليات :  

 دار نشةر مصةرية وعالميةة مةردود إيجةابي علةى 18كان إلنشاء معرض للكتاب بالجامعة والةذ  ضةم  -1

 ت بالجامعةالطالب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس كما كان له مردود إيجابي على العاملين بالمكتبا

 مصادر الشراء. حيث يسر الحصول على مصادر المعلومات داخل الجامعة ونوع من

البةةاحثين  كمةةا كةةان إلقامةةة المةةؤتمر العلمةةي األول والثةةاني للمكتبةةات بالجامعةةة المةةردود اإليجةةابي علةةى -2

 . والعاملين في التخصص من خالل تواصلهم مع كافة المهتمين والمتخصصين البارزين في المجال

ى يس داخةل الجامعةة علةساعدت ورا العمل عن بنك المعرفة المصر  الباحثين وأعضاء هيئة التةدر -3

 الوصول لمصادر المعلومات المطلوبة في أقل وق  وبأقل مجهود.
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جنازات مركز إ: سادساا   
 تنمية القدرات
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 (2018 – 2010بيان بأعداد المتدربين والبرامج التدريبية والمدربين بمركز تنمية القدرات خالل الفترة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2018 – 2010تطور أعداد المتدربين والبرامج التدريبية والمدربين بمركز تنمية القدرات خالل الفترة )

 

52 47 88 137 213 231 215 192 160156 141 264 411
639 693 645 576 480
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

عددالبرامج عدد المدربين اجمالي المتدربين

 السنوات
عدد 

 البرامج
عدد 

 المدربين
اعضاء هيئة 

 التدريس
باحثين من 

 الخارج
 اجمالي المتدربين اداريين

2010 52 156 1002 - - 1002 

2011 47 141 991 - - 991 

2012 88 264 2034 - 25 2059 

2013 137 411 2211 - 695 2906 

2014 213 639 2424 2971 634 6029 

2015 231 693 3025 3558 1205 7788 

2016 215 645 2625 2840 636 6101 

2017 192 576 2733 2877 - 5610 

2018 160 480 3352  8 3352 

 35838 3203 12246 20397 4005 1335 اإلجمالي
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جنازات البوابة إ: سابعاا   
 اللكرتونية

 



 

   109  (2018-2014) إنجازات قطاع الدراسات العليا والبحوث

 

 

ل الشخصي على بوابة الجامعة خالبيان بعدد األبحاث ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على موقعهم 

 2018 - 2014الفترة 

 اإلجمالي  2018 2017 2016 2015 2014 البيان 

 771 51 101 167 239 213 كلية الزراعة

 58 3 12 17 16 10 كلية الفنون التطبيقية

 344 21 33 56 183 51 كلية اآلداب

 227 11 45 51 73 47 كلية التجارة

 260 20 26 58 66 90 والمعلوماتكلية الحاسبات 

 343 14 53 59 150 67 كلية التربية

 553 45 106 138 140 124 كلية الهندسة ببنها

 1162 91 168 252 422 229 كلية الهندسة بشبرا

 44 0 2 2 37 3 كلية الحقوق

 2430 192 500 582 676 480 كلية الطب البشر 

 232 29 48 55 72 28 كلية التمريض

 292 12 48 50 95 87 كلية التربية الرياضية

 995 41 138 210 355 251 كلية العلوم

 147 4 18 50 56 19 كلية التربية النوعية

 860 40 163 205 239 213 كلية الطب البيطر 

 8718 574 1461 1952 2819 1912 اإلجمالي
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معة ومعاونيهم على موقعهم الشخصي على بوابة الجابيان بإجمالي عدد األبحاث ألعضاء هيئة التدريس 

 2018 - 2015خالل الفترة 
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حتي  إحصائية تحميل األبحاث ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على موقعهم الشخصي على بوابة الجامعة

 2018عام 

 استاذ الكلية م
استاذ 

 مساعد
 مدرس

مدرس 

 مساعد
 إجمالى معيد

 1288 23 57 236 238 734 كلية اآلداب 1

 607 25 86 104 80 312 كلية التجارة 2

 1229 31 80 212 199 707 كلية التربية 3

 484 6 52 177 85 164 كلية التربية الرياضية 4

 546 13 36 178 148 171 كلية التربية النوعية 5

 412 12 28 169 160 43 كلية التمريض 6

كلية الحاسبات  7

 والمعلومات

171 51 323 34 14 593 

 342 5 4 22 0 311 كلية الحقوق 8

 4443 18 82 222 462 3659 كلية الزراعة 9

 7883 182 243 1419 1460 4579 الطب البشريكلية  10

 2701 48 23 289 263 2078 كلية الطب البيطرى 11

 4140 17 94 593 622 2814 كلية العلوم 12

 118 0 0 45 9 64 كلية الفنون التطبيقية 13

 1518 82 127 574 138 597 كلية الهندسة ببنها 14

 4425 71 213 1017 713 2411 كلية الهندسة بشبرا 15

 30729 547 1159 5580 4628 18815 اإلجمالي
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ة بيان بإجمالي عدد أبحاث ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على موقعهم الشخصي على بوابة الجامع

 2018حتى عام 
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وتحمل الحسابات اسم  (Google Scholar)عدد الحسابات ألعضاء هيئة التدريس على جوجل اسكولر 

 2017،  2015الجامعة خالل 

 2017نوفمبر  2015يناير  الكلية م

 131 84 كلية الطب البيطرى 1
 49 125 كلية التربية الرياضية 2
 200 75 كلية الهندسة بشبرا 3
 54 16 كلية التجارة 4
 99 42 كلية الهندسة ببنها 5
 141 199 الزراعةكلية  6
 171 61 كلية العلوم 7
 77 11 كلية التربية 8
 87 21 كلية اآلداب 9

 26 64 كلية التربية النوعية 10
 12 4 كلية الحقوق 11
 213 189 كلية الطب البشر  12
 113 128 كلية التمريض 13
 27 29 كلية الحاسبات والمعلومات 14
 9 10 كلية الفنون التطبيقية 15

 1409 1058 اإلجمالي

 

 وتحمل الحسابات اسم (Google Scholar)ضاء هيئة التدريس على جوجل اسكولر بيان بعدد حسابات أع

 الجامعة 
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مشروعات  ات: إجنازاا ثامن  
 تكنولوجيا املعلومات
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 إنجاز مشروعات تكنولوجيا المعلوماتتقارير 

 (2016/2017حتى  2014/2015قرير إنجاز مشروع المكتبة الرقمية خالل ثالث سنوات )ت-1

عالي يعد مشروع المكتبة الرقمية  ضمن مشاريع وحدة تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم ال

 (ICTP ) : ويضم األنشطة التالية 

 لمكتبات جامعة بنهاالفهرس الموحد  -1

 

 المستودع الرقمي للرسائل الجامعية -2

 

 النشر اإللكتروني لدوريات الجامعة -3

 

 االشتراك في مصادر المعلومات اإللكترونية )بنك المعرفة المصري( -4

 

 أوالً : الفهرس الموحد لمكتبات جامعة بنها

افر فةي بالمعةايير التةي البةد أن تتةويهدف المشروع إنشاء فهرس الكتروني موحةد لكليةات جامعةة بنهةا يتصةف 

ن نظةام مةالفهرس وتجعله يتصف بالجودة والمعيارية حيث يمكن من خالله إتاحةة اسةتخدام البيانةات فةي أكثةر 

ي ن الدقةة فةآلي واحد وإتاحة المجال للنظم التعاونية والمشاركة في الفهارس الموحدة وتحقيق مستوى أعلةي مة

 البحث واسترجاع المعلومات.

 جدول يوضح انجازات الفهرس الموحد لمكتبات جامعة بنها 

 السنة
تسجيلة 

 جديدة

اعتماد 

 تسجيلة

مقتني 

 جديد

اعتماد 

 مقتني

اجمالي 

المقتنيات 

 الحالية

عمليات 

 االستعارة

المستعيرين 

 الجدد

مترددي 

 المكتبة

2014/2015 5859 3792 9180 2480 209661 1137 895 36640 

2015/2016 2689 1583 3687 306 209666 477 224 14418 

2016/2017 3325 1840 4616 1079 209666 744 296 21987 

 73045 1415 2358 628993 3865 17483 7215 11873 االجمالي
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 سنواتشكل يوضح نشاط الفهرس اإللكتروني خالل ثالث 

 

 

 شكل يوضح نشاط المترددين علي مكتبات الجامعة إلكترونيا خالل ثالث سنوات

 

 ارس االلكترونيةةة لمكتبةةات) خدمةةة الفهةة -علةةى الفهةةرس اآللةةي  : تفعيةةل الخةةدمات االلكترونيةةة المتاحةةةوقةةد تةةم 

لجرد االلكتروني ( ا –ا سجيل المترددين الكترونيت –جز األوعية الكترونيا ح –إلعارة االلكترونية ا -الجامعة 

 %100بجميع مكتبات الجامعة بنسبة 

 

 الجامعية للرسائل الرقمي المستودع : ثانيا

 لي :هو مشروع وطنى لحصر وفهرسة وتكشيف الرسائل العلمية المصرية )ماجستير ـ دكتوراه( باالضافة إ

 إلدارة المكتبات.رقمنه الرسائل الجامعية المصرية وإتاحتها من خالل نظام المستقبل  .1

 بناء قاعدة بيانات ) نص كامل ( للرسائل الجامعية وذلك للحفاظ عليها من التلف والمخاطر . .2

 تكوين فريق عمل على مستو  الجامعة قادر على التحويل الرقمي للرسائل العلمية .  .3
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 د .واح PDFوان تكون في ملف  ISOإتاحة الرسائل العلمية في شكل الكتروني وفقا لمعايير  .4

اوين تسجيل بيانات الرسائل العلمية قيد الدراسة علي نظام المستقبل من أجل تجنب التكرار في عن .5

 الرسائل العلمية قيد الدراسة .

 

 جدول يوضح انجازات المستودع الرقمي للرسائل الجامعية بجامعة بنها

 

عدد الرسائل العلمية التي تم رفعها 

 علي النظام ) نص كامل (

 عدد الرسائل

 المكشفة

الرسائل العلمية قيد 

 الدراسة

2014/2015 2142 2194 640 

2015/2016 1029 1027 552 

2016/2017 1029 1033 306 

 1498 4254 4200 االجمالي

 

 

 شكل توضحي بنشاط المستودع الرقمي للرسائل الجامعية خالل ثالث سنوات

 

 ثالثاً: النشر اإللكتروني لدوريات كليات الجامعة 

شةر هو مشروع يستهدف نشر األبحاث العلمية بالدوريات التي تصةدر عةن كليةات الجامعةة ضةمن منظومةة الن

نهةا وفقةا بااللكتروني للدوريات المحلية للجامعات المصةرية  وقةد تةم اختيةار عةدد مةن دوريةات لتمثيةل جامعةة 

 -:للجدول التالي
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 شكل يوضح نشاط النشر اإللكتروني لمقاالت الدويات خالل ثالث سنوات

 

  

 النشاط

 السنة 
 فهرسة المقاالت 

اعتماد 

 المقاالت 
النص الكاملرفع   

2014/2015  2062 2005 2005 

2015/2016 160 175 175 

2016/2017 336 271 271 

 2451 2451 2558 االجمالي
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 النظامجدول بحصر عناوين دوريات الجامعة واعدادها وعدد المقاالت التي تم رفعها علي 

 عنوان الدورية اسم الكلية م

األعداد 

التي تم 

 نشرها

المقاالت 

 المرفوعة

 Benha medical journal 84 2894 الطب 1

2 
التربية 

 الرياضية

المجلة العلمية لعلوم التربية البدنية 

 والرياضية
1 9 

 91 8 مجلة الفكر القانوني واالقتصاد  الحقوق 3

 الهندسة بشبرا 4
Engineering and scientific 

research journa 
24 256 

 463 73 مجلة كلية اآلداب بنها اآلداب 5

 917 68 الدراسات والبحوث التجارية التجارة 6

 1013 122 مجلة كلية التربية جامعة بنها التربية 7

8 
الطب 

 البيطر 

Benha veterinary medical 

journal 
43 774 

 الزراعة 9
Annals of agricultural science, 

Moshtohor 
124 4387 

 10804 547 االجمالي 
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 شكل يوضح دوريات الجامعة المنشورة إلكترونيا وعدد المقاالت

 رابعاً: التدريب علي مصادر المعلومات اإللكترونية )بنك المعرفة المصري( 

 المشروعات مبادرات رئاسة الجمهورية بإطالقبفضل إيمان القيادة السياسيه بأهمية التعليم ليد افضل جاءت 

مصر  نحو هيل وتدريب المعلمين ومشروع تأهيل الشباب للقيادة وكذلك  "بنك المعرفة الأالقومية كمشروع ت

د العلم عام السيسي خالل عي مجتمع مصر  يتعلم ويفكر ويبتكر" هي المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح

ات أت المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية في محاوالت إطالق مشروع.. ومن خاللها بد2014

قمية علي قوميه تهتم بتنمية التعليم وطرح حلول لعالج هذه المشكلة. وبنك المعرفة المصر  أكبر مكتبة ر

 مستوى العالم تخدم كل فئات المجتمع المصر  .

 عدد ورش العمل علي استخدام بنك المعرفة المصري

 ورا بالكليات  ورا مجمعة  

2014/2015 2 24 

2015/2016 2 21 

2016/2017 2 28 

 

باالضافة إلي مساعدة السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين في التسجيل علي بنك المعرفة 

 المصر  وحل كل المشاكل التي تعترضهم عند التسجيل والدخول باالضافة إلي مشكالت البحث.
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 خامساً : المؤتمرات :

تعرف علي للتيسير علي الباحثين والعاملين في مجال المكتبات من التواصل مع المجتمع العلمي للتخصص وال

 كل جديد أوال بأول حيث أقام  اإلدارة العامة للمكتبات : 

 25-24ن م المؤتمر العلمي األول بعنوان "تحديات المكتبات الجامعية في األلفية الثالثة" في الفترة ‐

 م.2015نوفمبر 

 19-18 المؤتمر العلمي الثاني بعنوان " النشر العلمي : الواقع والتحديات والحلول" في الفترة من ‐

 م. 2017إبريل 

 

 أهم مؤشرات إنجاز المشروع خالل السنوات الخمس الماضيةسادساً: 

 

 م
أهم مؤشرات إنجاز 

 المشروع

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 
 االجمالي

  االول االول الثالث الثالث الخامس ترتيب المشروع 1

 28993 4629 5689 6467 6814 5394 عدد المقتنيات الجديدة 2

3 
عدد الرسائل النص 

 الكامل المرفوعه
6154 4154 2613 1865 1057 15843 

 12430 253 2568 2105 3162 4342 عدد المقاالت المكشفه 4

5 
اعداد الدوريات 

 المنشورة الكترونيا
177 95 74 74 75 495 

 11101 2566 1452 2321 1852 2910 عمليات االستعارة 6

7 
عدد المترددين علي 

 المكتبات
27154 18699 32032 24301 35264 137450 

8 
عدد المستفيدين من 

 قواعد البيانات العالمية
2930 3127 3619 

بنك 

 المعرفة

بنك 

 المعرفة
9676 

9 
عدد ورا العمل 

 والتدريب
20 18 24 21 28 111 

 
 2 1  1 --------- ------ المؤتمرات والمعارض
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 2017/2018 الجامعيانجازه في العام سابعاً: ما تم 

 مؤشرات نجاح المخرج
 األهداف المخرجات

 

 عند البداية المؤشر المستهدف
ادخال جميع بيانات مقتنيات 

الجامعة بالفهرس مكتبات 
( تسجيلة 5000االلكتروني)

 جديدة(

فهرس ورقي 
او بطاقي 
تقليد  
28993 

 تسجيلة جديدة

فهرس الكتروني بمقتنيات 
 مكتبات الجامعة

 

نيات فهرسة المقت -1
الجديدة بمكتبات الجامعة 

 وضبط جودتها

عة
ام

ج
 ال

ت
با

كت
لم

د 
ح

و
لم

 ا
س

هر
لف

ا
 

انشاء سجل استعارة الكتروني 
 لجميع منسوبي

(عملية 20000الجامعة)
 استعارة إلكترونية(

11101 
عملية استعارة 
 الكترونية

تقارير باعداد المستعيرين 
وعمليات االستعارة 

 االلكترونية 

تفعيل خدمات النظام -2
 االلي للمكتبات )استعارة(

تسجيل جميع المترددين علي 
 المكتبة بشكل الكتروني

 متردد 50000

137450 
 متردد

بالمستعيرين يوميا تقارير 
وشهريا وسنويا وتصنيفها 

 بالوظيفه والتخصص

النظام  تفعيل خدمات -3
االلي للمكتبات           

 ) تسجيل المترددين (

اجراء جميع عمليات البحث 
 واالسترجاع بشكل الكتروني 

البحث بشكل 
يدو  للفهرس 

 الورقي

الحصول علي االوراق 
البحثية من النظام االلي 

 للمكتبات

فعيل خدمات النظام ت -4
االلي للمكتبات) البحث 
 واالسترجاع الكتروني(

تسجيل جميع المستفيدين وعمل 
حسابات لهم علي قواعد البيانات 

 وبنك المعرفة المصر 

عمل حسابات لجميع  
اعضاء هيئة التدريس 
والباحثين للدخول علي 
 قواعد البيانات من المنزل

تسجيل حسابات ) -5
اعضاء هيئة التدريس 
والباحثين بالجامعة في 
 قواعد البيانات العالمية(

رقمنة كل الرسائل العلمية 
 رسالة علمية( 2000بالجامعة )

15843 
 رسالة علمية

 

مستودع رقمي بالرسائل 
 العلمية بالجامعة

رقمنة الرسائل  -1
 العلمية بالجامعة 

ي 
قم

لر
 ا
ع

ود
ست

لم
ا

 

 تسجيل كل المخططات العلمية
باستمرار بعد تسجيل الطالب 

 مباشرة

مخطط   306
)رسالة علمية 
 قيد الدراسة(

أنشاء مستودع رقمي 
بعناوين المخططات التي تم 

 تسجيلها بكليات الجامعة 

طات تسجيل المخط -2
البحثية )الرسائل قيد 

 الدراسة (

النشر االلكتروني لكل اعداد 
الدوريات التي تصدرها الجامعة 

مقالة( والتواصل مع  500)
مسئولي بنك المعرفة لنشر 
دوريات جامعة بنها ضمن 
مشروع الدوريات المصرية 

 ببنك المعرفة 

12430 
 مقالة

مستودع رقمي بالدوريات 
العلمية التي تصدرها جامعة 

 بنها

النشر االلكتروني   -1
للدوريات وتكشيف 

العلمية التي تصدرها 
 الجامعة

ي 
ون

تر
لك

إل
 ا
شر

لن
ا

 

ورشة عمل لكل  25عقد عدد 
 كليات الجامعة 

 18عقد عدد 
 ورشة عمل

تسجيل كل السادة  بحث علمي متميز 
أعضاء هيئةالتدريس 
والباحثين والطالب علي 

 بنك المعرفة 

بنك 
المعرفة 
 المصري
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( ومردودها على 2014-7201مشروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات خالل الفترة ) إنجازات  -2

 الجامعة

  للمشروع   األهداف الرئيسية

 رفع كفاءة معامل التدريب بالجامعة -1

 تنمية مهارات السادة أعضاء هيئة التدريس فى مجال تكنولوجيا المعلومات -2

 وجيا المعلوماتتنمية مهارات السادة الموظفين فى مجال تكنول   -3

 تنمية مهارات الطالب فى مجال تكنولوجيا المعلومات وتأهيلهم لسوق العمل.  -4

 .تنمية الموارد الذاتية لضمان االستمرارية -5

 

 أهم مؤشرات إنجازات المشروع خالل السنوات الثالث الماضية

 

 المؤشر 
2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 
 اإلجمالى

1 
عدد  الدورات التدريبية التى تم تنفيذها 

 ITفى مجال 
209 130 105 444 

2 

عدد المتدربين الناجحين من أعضاء هيئة 

فى   ITالتدريس ومعاونيهم على برامج 

 كل من المسار االساسى والمتقدم.

837 577 488 1902 

3 

عدد المتدربين الناجحين من  الموظفين 

فى كل من المسار   ITعلى برامج 

 االساسى والمتقدم.

572 260 330 1162 

4 

عدد المتدربين الناجحين من  الطالب 

فى كل من المسار   ITعلى برامج 

 االساسى والمتقدم.

1523 766 768 3057 

5 
إجمالى عدد المتدربين الناجحين من 

 مختلف الفئات
2932 1603 1586 6121 
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 (2015-2017المعلومات خالل الفترة )بيان بعدد دورات تكنولوجيا 

 

 

 (2015-2017بيان بعدد أعضاء هيئة التدريس المتدربين علي تكنولوجيا المعلومات خالل الفترة )
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عدد الدورات 

837

577

488

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2015 2016 2017

عدد المتدربين من أعضاء هيئة التدريس



 

   125  (2018-2014) إنجازات قطاع الدراسات العليا والبحوث

 

 (2015-2017بيان بعدد االداريين المتدربين علي تكنولوجيا المعلومات خالل الفترة )

 

 (2015-2017المعلومات خالل الفترة )بيان بعدد الطالب المتدربين علي تكنولوجيا 
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 (2017-2014المشروع خالل الفترة )  ملخص إنجازات  

 . ITدورة تدريبية فى مجال  444تنفيذ عدد  -1

فى كل من   IT)متدرب.دورة( من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على برامج   1902تدريب   -2

 المسار االساسى والمتقدم.

فى كل من المسار االساسى   IT)متدرب.دورة( من الموظفين على برامج   1162تدريب   -3

 والمتقدم.

 .فى كل من المسار االساسى والمتقدم  IT)متدرب.دورة( من الطالب على برامج  3057تدريب    -4

 من المدربين على برامج اكاديمية مايكروسوفت. 10لعدد    TOTدورات   5تنفيذ  -5

 )متدرب. دورة(  على نظام األختبارات الدولية المتخصصة لبرامج مايكروسوفت . 750اتنفيذ  -6

 

 بيان باجمالي عدد الدورات و المتدربين علي تكنولوجيا المعلومات 

 
 

 مردود تنفيذ المشروع على الجامعة  

 رفع كفاءة معامل التدريب بالجامعة. -1

 توافر كوادر مؤهلة من المدربين المعتمدين بالجامعة. -2

 ITتنمية مهارات السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى مجال  -3

 ITتنمية مهارات السادة الموظفين فى مجال  -4

444

1902

1162

3057

عدد الدورات أعضاء هيئة التدريس الموظفين الطالب

(دورة.متدرب) عدد المتدربين
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ا ومنحهم شهادات معتمدة دوليا فى مجال تطبيقات تكنولوجي ITتنمية مهارات الطالب فى مجال  -5

 المعلومات

لمشروع   MISدورات تنفيذ دورات تدريبية متخصصة لصالح مشروعات التطوير بالجامعة )    -6

 ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة(. (SPSS)ت التحليل اإلحصائي دورا –ميكنة اإلدارة 

 توافر قاعدة بيانات عن المتدربين بالجامعة. -7

تحقيق مؤشرات  انجاز متميزة فى  معدالت األداء  على مستوى الجامعات المصرية ) متوسط   -8

98%  ) . 

 

 أهم المعوقات التي واجهت المشروع 

ين ثم دورات الى دورت 3تقليل عدد الدورات المتطلبة للترقى فى مجال تكنولوجيا المعلومات من   -1

 الى دورة واحدة.

 تأخر التدفقات المالية الربع سنوية من إدارة المشروع بالمجلس األعلى للجامعات  .   -2

 المالي السابق .تأخر صرف مستحقات فريق العمل خالل العام  -3

 عام( 55عزوف بعض الموظفين عن التدريب )وبخاصة كبار السن فوق  -4

 أألعطال المتكررة لنظام تسجيل المتدربين على خادم المجلس األعلى للجامعات. -5

 قلة كفاءة شبكة االنترنت بالجامعة. -6

                   

 تقرير إنجاز البوابة اإللكترونية -3

 2015يونيو  - 2014يوليو # 

 أوال: نشاط التواصل مع المجتمع

  (44رنسى بإجمالي ف –300نجليزى بإجمالي إ –954نشر أخبار خاصة بالجامعة )عربى بإجمالي 

  جليزى(إن –نشر أخبار خاصة بالكليات )عربى 

  النشرة االسبوعية المتخصصة 

http://www.bu.edu.eg/portal/index.php?act=702&sid=4  

 

 ثانيا: أنشطة خاصة بالكليات

  (528الترم الثاني  – 544نشر نماذج اإلجابات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس )الترم األول 

  تقييم المقرر الدراسي 

http://www.bu.edu.eg/student/login.php  

 احصائيات تقييم المقرر الدراسي 

http://bu.edu.eg/ShoubraCoursesSurvey/Statistics/login.php 

 ع الكليةاتسات العليا والدبلومات على مواقإعالن نتائج طالب المرحلة الجامعية األولى وطالب الدرا 

 . مشروع نظم المعلومات اإلداريةبالتكامل مع 

http://www.bu.edu.eg/portal/index.php?act=702&sid=4
http://www.bu.edu.eg/student/login.php
http://bu.edu.eg/ShoubraCoursesSurvey/Statistics/login.php
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http://www.mis.bu.edu.eg/results  

  نشر البرامج الدراسية باللية العربية لمرحلة الدراسات العليا 

 

 وإستضافتهاثالثا: كيانات تم إنشائها 

 إنشاء موقع لمؤتمر كلية الزراعة ‐

 إنشاء موقع لمجالت كلية الزراعة ‐

 Citationتطبيق للتسجيل به للـحصول على مكافأة الـ ‐

 تطبيق للتسجيل به للـحصول على مكافأة الـنشر الدولى ‐

 تطبيق شكاوى ومقترحات خاصة بتطوير مشاريع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ‐

 مع الجامعات الحكومية األخرى RSSنشر األخبار المتبادل من خالل  ‐

 إنشاء مواقع لمشروعات األبحاث التي تمولها الجامعة ‐

 رابعا: تصميمات ومطبوعات:

 كتيب ألنشطة مشروع البوابة اإللكترونية بالليتين العربية واإلنجليزية -

 خامسا: كيانات يتم تطويرها:

 العلمي للجامعةتحديث بوابة مستودع النشر  ‐

 تحديث مواقع أعضاء هيئة التدريس ‐

 تحديث ارشيف اخبار الجامعة ‐

 سادسا: أنشطة التصنيفات العالمية

 زيادة الروابط لموقع الجامعة من خالل المواقع الداعمة ‐

 نشاط الروابط البينية مع الجامعات األخرى ‐

 QSإستبيان المشاركة بتصنيف العالمي  ‐

 سابعاً: أنشطة أخرى

 اإلشتراي في األخبار العاجلةخدمة  ‐

 نشر ملخص لبروتوكوالت التعاون بين الجامعة ومختلف الجهات ‐

 استخراج ونشر المجاالت البحثية ألعضاء هيئة التدريس ‐

 دعم الباحث العلمي ليشمل البحث عن عضو هيئة تدريس بداللة المجاالت البحثية ‐

 سام والكليات والجامعة.استخراج ونشر تقارير المجاالت البحثية على مستوى األق ‐

 مشروع نظم المعلومات اإلداريةبالتكامل مع إستعراض تقارير من أعضاء هيئة التدريس  ‐

 دارية مشروع نظم المعلومات اإلبالتكامل مع استعراض تقارير الجودة الخاصة بأعضاء هيئة التدريس  ‐

القيةادات اريةة بالجامعةة )خةاص بإستعراض تقارير متابعة اإلستخدام اليةومى لتطبيةق نظةم المعلومةات اإلد ‐

 مشروع نظم المعلومات اإلداريةبالتكامل مع األكاديمية واإلدارية ومديرى وحدات الجودة ( 

 نشاط البحث في مكتبات الجامعات الحكومية ‐

 

http://www.mis.bu.edu.eg/results
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 2014/2015للمشروع خالل العام المالي  ICTPثامناً: تقييم وحدة إدارة المشروعات  

 نسبة مؤشر األداء الربـع

 %105.1 (2014بتمبر س – 2014األول )يوليو 

 %89.4 (2014يسمبر د – 2014الثاني )أكتوبر 

 %98 (2015ارس م - 2015الثالث )ينايـر 

 %99 (2015ونيو ي - 2015الرابع )إبريل 

 

2016يونيو  - 2015يوليو  #   

 أوال: نشاط التواصل مع المجتمع

  (60رنسى بإجمالي ف –260إنجليزى بإجمالي  – 735نشر أخبار خاصة بالجامعة )عربى بإجمالي 

  نجليزى( إ –نشر أخبار خاصة بالكليات )عربى 

 ( نشر االخبار على مواقع التواصل االجتماعيFacebook, Twitter لجميع األخبار بالية العربية )

 واإلنجليزية

 النشرة االسبوعية المتخصصة 

  بعنةةةوان "لمةةةاذا جامعةةةة بنهةةةا" بالليةةةة العربيةةةة فةةةيلم ترويجةةةي لجامعةةةة بنهةةةا يوضةةةح أنشةةةطة الجامعةةةة

DjHobs43https://youtu.be/oXg  

 عرض فيديوهات الجامعة والكليات وألبوم الصور 

 ثانيا: أنشطة خاصة بالكليات

  (634الثاني  لترما – 585نشر نماذج اإلجابات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس )الترم األول 

 نشر جداول اإلمتحانات وأماكن اللجان وأرقام الجلوس 

 ع الكليةاتإعالن نتائج طالب المرحلة الجامعية األولى وطالب الدراسات العليا والدبلومات على مواقة 

 . مشروع نظم المعلومات اإلداريةبالتكامل مع 

 ثالثا: كيانات تم إنشائها وإستضافتها

 تطبيق تمويل مشروع بحثي -

 المؤتمر العلمي األول للمكتبات )تحديات المكتبات الجامعية فى األلفية الثالثة( -

 موقع مؤتمر كلية العلوم )دور العلوم التطبيقية في التنمية و خدمة البيئة( -

 موقع مؤتمر كلية الزراعة )المؤتمر الدولي التاسع لتربية النبات( -

 موقع الجامعة باللية الفرنسية -

 لتطبيقيةمجلة بنها للعلوم ا -

https://youtu.be/oXg43DjHobs
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 المؤتمر الدولي الثالث لتطبيقات التقنية الحيوية في الزراعة -

 مركز الخدمة العامة والليات االجنبية -

 مجمع المعامل البحثية المتميزة بكلية الزراعة -

 مجلة كلية التربية النوعية  -

 تطبيق لعرض مشروعات التخرج للطالب -

 رابعا: تصميمات ومطبوعات:

 2015لعام  ICTPكتيب مشاريع  -

 خامسا: كيانات يتم تطويرها:

 تحديث موقع المجلة العلمية بكلية التربية الرياضية -

 Citationتحديث تطبيق للـحصول على مكافأة الـ -

 تحديث تطبيق للـحصول على مكافأة النشر الدولى -

 استكمال المواقع الخاصة بالمشاريع البحثية الممولة من الجامعة -

 ة الطب البيطر تحديث موقع المجلة العلمية بكلي -

 سادسا: أنشطة التصنيفات العالمية

 زيادة الروابط لموقع الجامعة من خالل المواقع الداعمة. ‐

 .تنقيح حسابات جوجل سكوال ‐

 نشاط الروابط البينية مع الجامعات األخرى. ‐

 سابعاً: أنشطة أخرى

 مسابقة افضل موقع لهيئة التدريس -

 Cloudتهيئة الموقع لإلستضافة على بيئة الحوسبة السحابية  -

 واجهة جديدة لموقع الجامعة -

 اتاحة بنك المعرفة المصر  على موقع الجامعة والكليات -

 متابعة شكاوى ومقترحات خاصة بتطوير مشاريع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. -

 

 2015/2016للمشروع خالل العام المالي  ICTPثامناً: تقييم وحدة إدارة المشروعات  

 نسبة مؤشر األداء الربـع

  (2015بتمبر س – 2015األول )يوليو 

  (2015يسمبر د – 2015الثاني )أكتوبر 

  (2016ارس م - 2016الثالث )ينايـر 

 93.3 (2016ونيو ي - 2016الرابع )إبريل 
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 2017يونيو  - 2016يوليو  # 

 مع المجتمعأوال: نشاط التواصل 

  رنسةةى بإجمةةالي ف – 450إنجليةةزى بإجمةةالي  – 713نشةةر أخبةةار خاصةةة بالجامعةةة )عربةةى بإجمةةالي

116) 

  فرنسى( –نجليزى إ –نشر أخبار خاصة الكليات )عربى 

 ( نشر االخبار على مواقع التواصل االجتماعيFacebook, Twitterلجميع األخبار بالية ال ) عربية

 واإلنجليزية

 الجامعة والكليات وألبوم الصور: عرض فيديوهات 

 ثانيا: أنشطة خاصة بالكليات

 .ترجمة اللوائح لليتين اإلنجليزية والفرنسية ونشرها على مواقع الكليات 

 .استكمال البيانات األساسية والقوائم للمواقع الفرنسية 

 .ترجمة قواعد الطالب الوافدين للطالب والدراسات العليا 

 (696الترم الثاني  – 674صة بأعضاء هيئة التدريس )الترم األول نشر نماذج اإلجابات الخا 

 ع الكليةاتإعالن نتائج طالب المرحلة الجامعية األولى وطالب الدراسات العليا والدبلومات على مواقة 

 . مشروع نظم المعلومات اإلداريةبالتكامل مع 

 ثالثا: كيانات تم إنشائها وإستضافتها

 الرابط التطبيق

 http://www.bu.edu.eg/fr/faculty  إنشاء مواقع للكليات باللية الفرنسية.  

إنشاء موقع وقاعدة بيانات للمنشآت 

 الجامعية.
 

إنشاء موقع لمنتدى الحوار األول للجامعات 

 الحكومية والخاصة.
 http://bu.edu.eg/forum 

إنشاء موقع المؤتمر العلمي الثاني 

 للمكتبات.
 http://bscl.bu.edu.eg 

إنشاء موقع المؤتمر الرابع للتطبيقات 

 الحيوية لكلية زراعة
http://icbaa.bu.edu.eg 

 http://iro.bu.edu.eg  إنشاء موقع لمكتب العالقات الدولية

 http://bjas.bu.edu.eg إنشاء موقع لمجلة بنها للعلوم التطبيقية

  اإلنسانيةإنشاء موقع لمجلة بنها للعلوم 

إنشاء موقع للمجلة العلمية لكلية التربية 

 النوعية
 http://fsedj.bu.edu.eg 

 http://aasj.bu.edu.eg إنشاء موقع للمجلة العلمية لكلية الزراعة

الطب  إنشاء موقع للمجلة العلمية لكلية

 البيطر 
 http://bvmj.bu.edu.eg 

http://www.bu.edu.eg/fr/faculty
http://bu.edu.eg/forum
http://bscl.bu.edu.eg/
http://icbaa.bu.edu.eg/
http://iro.bu.edu.eg/
http://bjas.bu.edu.eg/
http://fsedj.bu.edu.eg/
http://aasj.bu.edu.eg/
http://bvmj.bu.edu.eg/
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موقع للمؤتمر المصر  الصيني الثاني في 

 الزراعة والهندسة
 http://www.isecae.bu.edu.eg 

تصميم قواعد بيانات لمواقع مدارس 

 موقع(. 80القليوبية )
 http://bu.edu.eg/Graduate/Links_QSchools.php 

إنشاء تطبيق التسجيل بإختبارات قدرات 

 كلية الفنون التطبيقية
http://skills.bu.edu.eg 

ورموز تصميم موقع لعرض أعالم 

وقيادات جامعة بنها وطرق التواصل 

 الخاصة بهم

 816http://www.bu.edu.eg/portal/index.php?act= 

إنشاء مواقع لعرض بيانات الطالب 

بالتكامل مع مشروع نظم المعلومات 

 اإلدارية.

 http://www.bu.edu.eg/students 

إنشاء مواقع لعرض بيانات الخريجين 

بالتكامل مع مشروع نظم المعلومات 

 اإلدارية

 

إنشاء مواقع لعرض بيانات الموظفين 

بالتكامل مع مشروع نظم المعلومات 

 اإلدارية

 .edu.eg/employeeshttp://bu 

 

 رابعا: تصميمات ومطبوعات:

 .تصميم غالفين لمجلة العلوم التطبيقية 

 .تصميم كتيب للعالقات الدولية 

  تصميم صفحات تعريفية للجامعة بتصنيفQS .لعرضها على المجلة الخاصة بهم 

 خامسا: كيانات يتم تطويرها:

 الرابط التطبيق

تموييل تحديث تطبييق التقيدم للحصيول عليى 

 مشروع بحثي.

http://www.srf.bu.edu.eg/sdsrc/index.php/form-

progress-of-research-projects  

تحديث تطبيق التقدم للحصول عليى مكافيآت 

 النشر الدولي.

http://bu.edu.eg/portal/index.php?act=408  

تحديث تطبيق التقدم للحصول عليى مكافيآت 

 اإلستشهادات المرجعية.

http://bu.edu.eg/portal/index.php?act=407  

 

 سادسا: أنشطة التصنيفات العالمية

 زيادة الروابط لموقع الجامعة من خالل تبادل الروابط مع الجهات األخرى ‐

 ةتحديث محتوى الموقع بمعلومات تفيد مستخدمي الموقع لما له من تأثير في التصنيفات المختلف ‐

 QSإستبيان المشاركة بتصنيف العالمي  ‐

http://www.isecae.bu.edu.eg/
http://bu.edu.eg/Graduate/Links_QSchools.php
http://skills.bu.edu.eg/
http://www.bu.edu.eg/portal/index.php?act=816
http://www.bu.edu.eg/students
http://bu.edu.eg/employees
http://www.srf.bu.edu.eg/sdsrc/index.php/form-progress-of-research-projects
http://www.srf.bu.edu.eg/sdsrc/index.php/form-progress-of-research-projects
http://bu.edu.eg/portal/index.php?act=408
http://bu.edu.eg/portal/index.php?act=407
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 2016/2017للمشروع خالل العام المالي  ICTPسابعاً: تقييم وحدة إدارة المشروعات  

 نسبة مؤشر األداء الربـع

 %95 (2016بتمبر س – 2016األول )يوليو 

 %100 (2016يسمبر د – 2016الثاني )أكتوبر 

 %100 (2017ارس م - 2017الثالث )ينايـر 

 %97 (2017ونيو ي - 2017الرابع )إبريل 

 

 (2014-2017خالل الفترة )على موقع الجامعة باللغة العربية عدد األخبار 

 
 

 (2014-2017خالل الفترة )على موقع الجامعة  باللغة االنجليزيةعدد األخبار 

 

 
 

 

1072

1219

1370

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2014/2015 2015/2016 2016/2017

عدد األخبار باللغة العربية

544
585

674

50

150

250

350

450

550

650

750

2014/2015 2015/2016 2016/2017

عدد األخبار باللغة اإلنجليزية



 

   134  (2018-2014) إنجازات قطاع الدراسات العليا والبحوث

 

 

 (2014-2017خالل الفترة )على موقع الجامعة باللغة الفرنسية عدد األخبار 

 

 
 

 األعوام الجامعيةخالل نماذج اإلجابة بيان بعدد 

2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 
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124,000

106,000

20,200

86,600

21,200

123,000

102,000

19,800

85,300

19,200

131,000

117,000

21,800

93,900

5,190

2,000

22,000

42,000

62,000

82,000

102,000

122,000

142,000

Presence Indicator
Number of pages using google

01/11/2017 14/11/2017 10/12/2017

 عدد صفحات موقع الجامعة على جوجل )إحدى مؤشرات تصنيف ويبوميتركس(

Webometrics Presence indicator 

 

 2017الى   2015قرير انجاز التعلم االلكتروني لألعوام  من ت -4

 اوال: أهم االنجازات: 

 2016الثانى على مستوى الجامعات المصرية فى ديسمبر الحصول على المركز  -

يئة واتاحتة العضاء ه  elearning.bu.edu.eg 2017تفعيل نظام المودل الخاص بجامعة بنها عام  -

 التدريس

 2017تجهيز استوديو لتصور المحاضرات بمقر مركز التعلم اإللكتروني بمبنى الحاسبات فى يناير  -
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 2015م تفعيلها وتسويقها منذ عام ثانيا: عدد المقررات التى ت

 العام
الفصل 

 الدراسي

 عدد الطالب المسجلين عدد المقررات التى تم تفعيلها

 االجمالي تسويق تفعيل إجمالى تسويق تفعيل

2014/2015 

 5974 1986 3988 28 10 18 فصل اول

 4455 2313 2142 34 20 14 فصل ثانى

 10429 4299 6130 64 30 32 اجمالي

2015/2016 

 1811 194 1617 6 1 5 فصل اول

 1396 109 1287 11 3 8 فصل ثانى

 3207 303 2904 17 4 13 اجمالي

2016/2017 

 3439 739 2700 15 3 12 فصل اول

 3956 2508 1448 21 12 9 فصل ثانى

 7395 3247 4148 36 15 21 إجمالي

 

 اإللكترونية بجامعة بنهاتطور اعداد الطالب المستخدمين للمقررات 
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 تطور اعداد  المقررات اإللكترونية التى تم تفعيلها بجامعة بنها

 

 

 تطور انتاج المقررات اإللكترونية التى تم انتاجها بجامعة بنها
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 ثالثا: التطور في استراتيجيات التعلم االلكتروني التى تبنتها جامعة بنها

2015 

 كترونىمن الجامعة بالتعاون مع المركز القومى للتعلم اإللمقرر مقرر الكترونى منتجة  28

ر نوع من الوسائط التعليمية مثل الفيديوهات والصو 97مكتبة للوسائط التعليمية بها 

 والفالشات والرسوم التعليمية المتحركة

 Mobile eLearningمقررات( 3مقررات الكترونية منتجة ومستخدمة  عبر الموبيل )عدد 

 bu.edu.egاستخدام البورتال التعليمى العضاء هيئة التدريس 

 skype forبدء استخدام نظام سكايبى فور بيزنس بالتعاون مع شركة ميكروسوف 

business 

2016 

 كترونىمقرر مقرر الكترونى منتجة من الجامعة بالتعاون مع المركز القومى للتعلم اإلل 30

ور نوع من الوسائط التعليمية مثل الفيديوهات والص 110مكتبة للوسائط التعليمية بها 

 والفالشات والرسوم التعليمية المتحركة

 Mobile eLearningمقررات( 7مقررات الكترونية منتجة ومستخدمة  عبر الموبيل )عدد 

بالتعاون مع شركة ميكروسوف   skype for businessاستخدام نظام سكايبى فور بيزنس 

 بعدللتعليم عن 

 bu.edu.egاستخدام البورتال التعليمى العضاء هيئة التدريس 

2017 

كترونى مقرر مقرر الكترونى منتجة من الجامعة بالتعاون مع المركز القومى للتعلم اإلل 33

 مرفوعة على سيرفر المجلس األعلى للجامعات

 هااإللكتروني جامعة بنمقرر الكتروني مرفوع على كالود مودل الخاص بمركز التعلم  15

ور نوع من الوسائط التعليمية مثل الفيديوهات والص 120مكتبة للوسائط التعليمية بها 

 والفالشات والرسوم التعليمية المتحركة

 Mobile eLearningمقررات( 7مقررات الكترونية منتجة ومستخدمة  عبر الموبيل )عدد 

مفعل للتدريب عند بعد بالتعاون مع    skype for businessنظام سكايبى فور بيزنس 

 شركة ميكروسوف  للتعليم عن بعد

 التعليمية   slide shareمواد تعليمية مرفوعة على قناة 

 bu.edu.egاستخدام البورتال التعليمى العضاء هيئة التدريس  
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 رابعا: التدريب على استخدام وتفعيل المقررات االلكترونية

 

 (2014-2017بيان بعدد الدورات التدريبية وورش العمل التي عقدت بكليات الجامعة خالل الفترة )

 

   ICTPمؤشرات األداء الربع سنوية بواسطة 

 

 

 

 

 

 

 2018حتى يونيه  هانجازما تم خامسا: 

 المختلفةمقرر الكتروني بكليات الجامعة  50تفعيل وتسويق  -

 مقررات على نظام كالود مودل الخاص بجامعة بتها  10رفع  -

 تفعيل مقررات للطالب الوافدين )كلية التربية الرياضية( -

 طالب على تفعيل المقررات اإللكترونية 10000عضو هيئة تدريس و  50تدريب  -

40
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ورش العمل

 عدد الدورات التدريبية وورش العمل بكليات الجامعة العام

2014/2015 40 

2016/2015 45 

2016/2017 50 

Quarter 

Year 

Q1 Q2 Q3 Q4 

2016-2017 90 % 90 % 87 % 90 % 

2015-2016 85% 85% 90% 95 % 

2014-2015 47 % 46 % 80 % 95 % 
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ة والفنون ت التجاربقا( بكلياانشاء بنية تحتية لتفعيل نظام التعليم اإللكتروني المدمج )التعلم المفتوح سا -

 مات فنيةالتطبيقية والتربية النوعية التى حصل  عى موافقة من المجلس االعلى للجامعات لمنح دبلو

 

 نظم المعلومات االدارية  -6

 
 التقديم االلكتروني للدراسات العليا  -1

م الورقي الى التقدي* تم تفعيل التطبيق لتسهيل عملية التسجيل على الطالب من ا  مكان دون الحاجة 

 و يتم اخطار الطالب بقبول طلبه او رفضه من خالل البريد االلكتروني

http://www.mis.bun.edu.eg/benha/Registration/PG_ADMISSION.aspx 
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 علياالتسجيل االلكتروني للدراسات ال -2 

 

وهي الخطوة التالية للتقديم االلكتروني حيث تتيح للطالب تسجيل المقررات الدراسية او السحب من 

التسجيل خالل الفترة التي يتم فتحها من خالل مسئول النظام ,كما تمكن الطالب من معرفة مواعيد 

 المحاضرات و االمتحانات 

         www.mis.bun.edu.eg/benha/Registration/PG_login.aspxhttp:// 

http://www.mis.bun.edu.eg/benha/Registration/PG_login.aspx
http://www.mis.bun.edu.eg/benha/Registration/PG_login.aspx
http://www.mis.bun.edu.eg/benha/Registration/PG_login.aspx
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 تسجيل بيانات الرسالة و الدكتوراه -3 

هي الخطوة االخيرة من التسجيل حيث يدخل الطالب على سفحة التسجيل الدخال بيانات الرسالة 

الخاصة به 

 رصد الدرجات: 

رصد مباشر من خالل تطبيق الدراسات العليا في نظام انفورماتيك يمكن لمسئول الكلية عمل 
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لدرجات الطالب في كل مقرر او من خالل ملف اكسل و رفعه مباشرة ً على النظام مما يسهل عملية 

 الرصد و المراجعة

 المشرفين ولجنة الحكم 

  و المشرفين على الرسالة الخاصة بكل طالبتتيح للموظف تسجيل بيانات اعضاء لجنة التحكيم 
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 اعتماد المنح

لتسجيل تعتبر خطوة تسجيل بيانات المنح للطالب هي الخطوة االخيرة الستكمال بيانات الطالب في ا

جتاز على  مرحلة الدبلوم او الماجيستير او الدكتوراه حيث يكون الطالب قد استكمل دراسته و ا

 المرحلة بنجاح 

 بعض تقارير الدراسات العليا:

يوجد عدد كبير من التقارير التي توفر جميع البيانات و المستندات التي يحتاجها الطالب في مراحل التسجيل 

 و الدراسة

  
 صحيفة طالب بيان حالة طالب 
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 معدل التطور في التطبيق على الكليات -8

 

 العلوم -الحقوق لية ك –اعلى الكليات استخداماً للتطبيق: كلية التربية 

 هندسة بنها – التجارة -اقل الكليات  : الطب البشر 

 اعضاء هيئة التدريس

الدرجة  ويوفر التطبيق جميع البيانات و المستندات الخاصة بعضو هيئة التدريس من بياناته االساسية 

يربط نظام  الدراسية حيثالوظيفية و جميع الترقيات و الخبرات السابقة له , كما يرتبط بنظام الجداول 

 االنفورماتيك بين جميع التطبيق بشكل متكامل.

 بعض تقارير اعضاء هيئة التدريس

 

لعمل يوفر التطبيق عدد كبير من التقارير و االحصائيات التي تخدم جميع متطلبات العضو وجهة ا

 الخاصة بعضو هيئة التدريس.
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كلية الهندسة ببنها  كلية الهندسة بشبرا كلية العلوم

كلية الفنون التطبيقية كلية الحاسبات و المعلومات كلية التمريض

كلية التربية النوعية  كلية التربية  كلية التربية الرياضية

كلية الطب البشري كلية الطب البيطري كلية البزراعة 

كلية االداب كلية الحقوق  كلية التجارة
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معدل التطور في التطبيق على الكليات
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ئة تحديث بيانات اعضاء هي
التدريس

استخراج التقارير و صور تفعيل تطبيق رفع ال
اعتمادها

ات رفع الملفات و المستند
لكل عضو

كلية الهندسة ببنها  كلية الهندسة بشبرا كلية العلوم

كلية الفنون التطبيقية كلية الحاسبات و المعلومات كلية التمريض

كلية التربية النوعية  كلية التربية  كلية التربية الرياضية

كلية الطب البشري كلية الطب البيطري كلية البزراعة 

كلية االداب كلية الحقوق  كلية التجارة

 بعض تقارير اعضاء هيئة التدريس

 االعارات البيانات االساسية الوظيفية للعضو
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كلية العلوم  –كلية الحاسبات و المعلومات  –اعلى الكليات استكماالً للبيانات : كلية التمريض 

 الرياضية 

 التجارة -لطب البشر ا –اقل الكليات : حقوق 

 -نظام الفاروق لالستحقاقات: -

 ظام بها.تفعيل العمل علي كلية الحقوق لتنضم الي الكليات التي يتم استخراج المرتبات من علي الن تم-

م تفعيل العمل في كلية الهندسة بشبرا بعد ان تم عمل تدريب خاص للعاملين علي نظام االستحقاقات من ت -

 كلية.فعيله بالقبل الدكتور مصطفي السيد مدير وحدة نظم المعلومات االدارية علي كيفية التعامل مع النظام وت

 جودة وخالفه.لتكافل والتم ادخال جميع القرارات الخاصة بصندوق ا-

 لفني إلدارة االستحقاقات بالجامعة وحل المشاكل المرسلة.اتم تقديم الدعم  -

 دريب لجميع العاملين بالكليات علي االستحقاقات وتفعيل النظام.تتم عقد ورشة  -

 بخصوص الذاكرة المؤسسية :-  

س رئاسة مجلبودعم اتخاذ القرار  في إطار اتفاق التعاون المشتري الذ  تم بين جامعة بنها ومركز المعلومات

 الوزراء تم تفعيل العمل بنظام الذاكرة المؤسسية وكان  خطوات التفعيل علي النحو التالي:

 تم تجهيز  السيرفر الخاص بالنظام بناء علي مخاطبات مع المهندسين المسئولين بالمركز . -1

 تم تنزيل وتجهيز النسخة الخاصة بالجامعة من النظام. -2

نات مهندس من مركز دعم واتخاذ القرار لتعريف فريق العمل علي النظام وادخال البياتم ارسال  -3

 .ساسيةاال

 تم عقد ورشة عمل للعاملين بالجامعة للتعريف بالنظام واستعراض مميزاته. -4

 تم االنتهاء من استكمال ادخال كافة البيانات الخاصة بالجامعة علي النظام. -5

 الذاكرة المؤسسية
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دارة إنظام إدارة المؤسسة اإللكتروني هو أحد البرامج الرائدة والمتخصصة في الشرق األوسط في مجال 

ه ة, كما أنالمؤسسات إلكترونيا من خالل ما يتيحه من أساليب لمتابعة األداء اإلدار  وتطوره داخل المؤسس

ن خالل ة, والمعرفة إلى عمل, ميساعد المؤسسة على تحويل البيانات إلى معلومات, والمعلومات إلى معرف

ات سم السياسآلية تحليل البيانات واستخالص النتائج, بما يساعد في التخطيط والمتابعة واتخاذ القرارات ور

 وتصحيح المسار 

 
 

 تي يحددهايخدم النظام جميع الموظفين داخل المؤسسة بجميع مستوياتهم الوظيفية مع اختالف الصالحيات وال

 سب الهيكل اإلدار  للمؤسسة. مدير النظام ح

 

 2018حتى ابريل2017معدل النهوض بالمنظومة خالل عام من ابريل
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 2017-2015ير انجاز الشبكة الرقمية من تقر -6

 م  2015إلي يونيو  2014اإلنجازات  في الفترة من 

وتراخيص   Site Protectorوتراخيص    IBM GX4004 IPSإستكمال تجديد تراخيص أجهزة  .1

IBM security Host for  Server   وذلك إستكماال لتجديد تراخيص أجهزة الحماية والتأمين

 لشبكة المعلومات الرقمية .

  لطلبة ( معامل انترن 10( نقطة ربط شبكي  بالمدن الجامعية  بنين وبنات  لعدد )200تركيب عدد ) .2

 شبرا ( . –ت شتهر بنين وبنام –وطالبات المدن الجامعية ) بنها بنين وبنات 

ط ربط كليتي الحاسبات والمعلومات  والفنون التطبيقية  بمجمع كفر سعد  عن طريق شبكة الرب .3

  (ARUBA MSR 2000 ) الالسلكي بمركز شبكة المعلومات الرقمية  عن طريق وحدتي ربط

 . ميجا ب /ث  12بسرعة ربط 

عن طريق شبكة الربط الالسلكي مريض ( بمجمع كفر سعد  الت –لحقوق ا –ربط كليات ) التربية  .4

 . ميجا ب /ث 12بمركز شبكة المعلومات الرقمية  عن بسرعة ربط 

 .   ثميجا ب  /  12ربط كلية الطب البشر  بمركز شبكة المعلومات الرقمية  السلكيا بسرعة ربط  .5

  . ث ميجا ب  / 12ربط كلية الطب العلوم  بمركز شبكة المعلومات الرقمية  السلكيا بسرعة ربط  .6

   VPNلية الطب البيطر  ( عن طريق خطوط ربط ك –ربط  مجمع مشتهر  ) كلية الزراعة  .7

 ميجا ب  / ث  . 8بسرعة ربط  

 Cisco ASA IPS 5505 and Forti UTM 620Bالربط مع سفارة المعرفة لمكتبة اإلسكندرية   .8

 طبقا لإلتفاقية بين الجامعة والسفارة  . 

1.6

2.5
2.9

3.8

4.7

1
1.2

2.6
2.9

3.3

1
1.3

1.6
1.8

2.5

1.4

2

2.6
3

3.7

1

2

3
3.4

4.5

-2017ابريل 
2017يونيه

-2017يوليو
2017سبتمبر

-2017اكتوبر
2017ديسمبر

-2018يناير
2018مارس

-2018ابريل
2018يونيه

استكمال بيانات الطالب استكمال الدراسات العليا استكمال بيانات اعضاء التدريس

تفعيل الكنترول االستفادة من التطبيقات الجديدة
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اء إجتماع أ.د/ وزير البحث العلمي ورؤس  ( س طبقا لطلب التشييلتشييل وحدات الفيدوكونفران .9

 الكليات (   –حدات الجودة و -راكز التعليم  م -الجامعات   

تب أ.د / نقل وحدة الفيديوكونفرانس المتنقلة من كلية التمريض وتجهزها للعمل بقاعة إجتماعات مك .10

 .  HDMIرئيس الجامعة  مع تييير نظام العرض الخاص بها ال 

نسخ لوحدات التخزين وال  تيرا باي   لكل هارد ديسك ( 1( هارد ديسك  سعة  )  3شراء عدد )  .11

 اإلحتياطية  ألجهزة الخدامات للمشروعات ,

وذلك لمدة     End Point Security  Kaspersky تجديد تراخيص برمجيات مضاد الفيروسات  .12

يونيو  3مركزيا  وتنتهي التراخيص في   عام لحين توفير المشروع  مركزيا مضاد للفيروسات

 . م  2015

 ربية ( الت –لزراعة ا -الحاسبات والمعلومات   –تفعيل متحكم النظام الفرعي بكليات ) التمريض  .13

  ( السلكية بالكليات  وتضمين أجزة مبدالت البيانات 45( نقطة سلكية +)  100تركيب عدد ) .14

 للتشييل . 

 ةة التربية النوعية والذ  تم قطعه نتيجه إزالة مبني بالكليلحام كابل الياف ضوئية بكلي .15

ابية بمعمل الحوسبة السح 24نقطة بمعمل الشبكات بكلية الحاسبات والمعلومات و  24توصيل عدد  .16

 بالكلية , 

وكيفية  عقد دورة تدريبية  لتدريب  العاملين بوحدات تكنولوجيا المعلومات علي أساسيات الشبكات .17

 عطال ومتحكم النظام .التعامل مع األ

ات عقد دورة تدريبية للسادة مدير  وحدات تكنولوجيا المعلومات علي أساسيات تأمين المعلوم .18

 وكيفية الحماية من الهجمات اإللكترونية .

جراءات البدء في تجهيز المواصفات الفنية  لمسارات الربط بمجمع  الكليات بكفر سعد للبدء في إ .19

 يات بشبكة االلياف الضوئية  بسرعات فائقة السرعة .التنفيذ لربط جميع الكل

 تقديم الدعم الفني من مهندسي الشبكة لجميع وحدات تكنولوجيا المعلومات بالجامعة  .20

غلق ومتابعة تشييل أجهزة حماية وتأمين شبكة المعلومات  من مراقبه وتفعيل سياسات وتحديثات  .21

 الثيرات الخاصة األمنية  .

 شبكة المعلومات وتحليل االستخدام  للخدمات والحيز التردد  .متابعة تحليل أداء  .22

ظام متابعة تشييل الخادمات ووحدات التخزين والنسخ اإلحتياطي وجميع العمليات  الخاصة بالن .23

 لضمان تشييل الخدمات .

 إزالة جميع اعطال الربط الشبكي بالجامعة من اعطال نقاط ربط سلكي والسلكي وخطوط الربط .24

يث أن الجامعة غير متعاقدة شبرا ( ح –وخ ط –مسيسس ر –طنطا  –نتراالت ) بنها عن طريق س

 وتقوم الشبكة بإصالح األعطال  ISPمع شركة 
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 (2016 -2015مؤشرات تقييم أداء الشبكة الرقمية خالل العام الجامعي )

 

  

المشروع: الشبكة 

 الرقمية

القيمة  

التراكمية 

للمؤشر 

منذ بداية 

المشروع 

-30حتى 

6-2015 

القيمة 

التزايدية 

المستهدفة 

للمؤشر 

 خالل العام

15-16 

 4الربع  3الربع  2الربع  1الربع 

القيمة    المؤشر م

التزايدية 

المستهدفة 

للمؤشر 

خالل الربع 

1 

 %

الوزن 

النسبي 

للمؤشر 

خالل 

 1الربع

القيمة 

التزايدية 

المستهدفة   

للمؤشر 

خالل 

 2الربع

 %

الوزن 

النسبي 

للمؤشر 

خالل 

 2الربع

القيمة 

التزايدية 

المستهدفة 

للمؤشر 

خالل 

 3الربع

 %

الوزن 

النسبي 

للمؤشر 

خالل 

 3الربع

القيمة 

التزايدية 

المستهدفة 

للمؤشر 

خالل 

 4الربع

 %

الوزن 

النسبي 

للمؤشر 

خالل 

 4الربع

توصيل المعامل  1

 بالمدن الجامعية

 تم النشاط 5% 100 5% 100 200 0

وتشييل , تركيب 2

 السلكي الربط نقاط

2574 3074 200 5% 100 5% 100 5% 100 5% 

تركيب  وتشييل  3

نقاط الربط 

 الالسلكي

91 177 3 5% 13 5% 40 10% 30 10% 

إضافة مبدالت  4

 البيانات

183 240 12 5% 25 5% 10 5% 10 5% 

تشييل وتحليل و  5

مراقبة التهديدات 

 UTMمن جهاز 

100% 100% 100% 10% 100% 10% 100% 10% 100% 10% 

تشييل وتحليل و  6

مراقبة التهديدات 

 ISSمن جهاز 

100% 100% 100% 10% 100% 10% 100% 10% 100% 10% 

تشييل وتحليل و  7

مراقبة التهديدات 

 Siteتطبيق من 

Protector 

100% 100% 100% 5% 100% 5% 100% 5% 100% 5% 

تشييل وتحليل  8

ومتابعة تقارير 

مراقبة التهديدات 

من جهاز 

FortiAnalyzer 

100% 100% 100% 5% 100% 5% 100% 5% 100% 5% 

تشييل محددات   9

محددات الشبكة 

Ipoque 

100% 100% 100% 5% 100% 10% 100% 10% 100% 10% 

يئة ه-الدليل النشط 10

 تدريس

2040 2652 86 5% 126 5% 200 5% 200 5% 

-الدليل النشط 11

 طالب

138 180 11 5% 10 5% 10 5% 11 5% 

-الدليل النشط 12

 عاملين

1070 1400 101 5% 79 5% 100 5% 50 5% 
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 م 2016إلي يونيو  2015أهم اإلنجازات  في الفترة من  .25

 2017-2016الشبكات الرقمية 

وشبكة الجامعات    رفع سرعة الربط البيني بين مركز شبكة المعلومات الرقمية للجامعة -1

 ميجا ب  /ث 100ميجا ب  /ث إلي  68المصرية من 

يل رفع سرعات الربط البيني بين مركز شبكة المعلومات والكيات والمواقع الجامعية مع توص -2

  الكليات الجامعية  والمراكز بمجمع كفر سعد ليصبح الربط البيني الحالي  كالتالي

 الكلية / الموقع م
طريقة الربط 

 السابقة

سرعة 

 الربط

طريقة الربط 

 الحالية

سرعة 

 الربط

 E1 Line 2Mb/S E1 Line 2Mb/S وض الفرجر -الهندسة بشبرا  1

 E1 Line 2Mb/S E1 Line 2Mb/S لخلفاويا -الهندسة بشبرا  2

 E1 Line 2Mb/S VPN 8Mb/S الزراعة والطب البيطري بمشتهر 3

 Copper line 2Mb/S wireless الطب البشري 4
12Mb/

S 

 Copper line 2Mb/S wireless 6Mb/S التربية النوعية 5

 Copper line 2Mb/S Copper line 2Mb/S التربية الرياضية 6

 Copper line 2Mb/S wireless إدارة الجامعة 7
12Mb/

S 

 Copper line 2Mb/S wireless العلوم 8
12Mb/

S 

 Copper line 2Mb/S Copper line 2Mb/S الهندسة ببنها 9

 Copper line 2Mb/S Copper line 2Mb/S مبني كلية الحاسبات القديم 10

 Fiber optics التجارة 11
68 

Mb/S 
Fiber optics 

100Mb

/S 

 Fiber optics االداب 12
68 

Mb/S 
Fiber optics 

100Mb

/S 

 Fiber optics مبني كلية التربية القديم 13
68 

Mb/S 
Fiber optics 

100Mb

/S 

 UTP Line اإلنجليزيةمبني الشعبة  14
68 

Mb/S 
UTP Line 

100Mb

/S 

 NON NON UTP Line سفارة المعرفة لمكتبة االسكندرية 15
100Mb

/S 

 Fiber optics قاعة االحتفاالت و المؤتمرات  الكبري 16
68 

Mb/S 
Fiber optics 

100Mb

/S 

 NON NON wireless مركز إصدار الشهادات الموحد 17
12Mb/

S 

/NON NON wireless 12Mbكلية الحاسبات والمعلومات / كلية  18
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 S الفنون التطبيقية

 NON NON wireless مشروعات التطوير والمراكز 19
12Mb/

S 

 NON NON wireless 4Mb/S كلية الحقوق 20

 NON NON wireless 4Mb/S كلية التمريض 21

 NON NON wireless 4Mb/S كلية التربية 22

قومية بث لقاءات ومؤتمرات الجامعة عبر وحدة الفيديو كونفرانس ) كمثال مؤتمر المشروعات ال -3

 العمالقة (

%   120زياده االنتشار للتيطية السلكية والالسلكية لمركز شبكة المعلومات بنسبة متوسط   -4

 فأكثر  .

لها  تم  تفعيل برمجيات ميكروسوف  للجامعه حفظا لحقوق الملكلية الفكرية  والتحديثات الدورية -5

 ترخيص بكليات الجامعة  890تفعيل 

ن ملالعتماد  تقيم الدعم الفني لجميع كليات الجامعة  مع دعم الكليات المتقدمة لالعتماد لتاهيلها -6

 هيئة ضمان جودة التعليم 

 2016ة ( جية في محور تقنية االتصاالت الياية الثامنة ) جامعة الكترونيوضع الخطة االستراتي  -7

  2023-2017وتحديثها في   2022-

لجامعة لحصر وتحديد جميع االحتياجا لتجهيز المقر الجديد لمركز تقنية المعلومات واالتصاالت  -8

 بمجمع الكليات بكفرسعد . 

 تجهيز متطلبات المؤتمرات للجامعة من احتياجات تيطية ودعم فني .  -9

 م  2016/2017تقييم الشبكات مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي للعام 

 التقييم الربع

 % 96 األول

 %96 الثاني

 %98 الثالث

 %98 الرابع
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ضمان جنازات وحدة إ: تاسعاا 
 اجلودة والعتماد
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 ضمان الجودة واالعتماد في جامعة بنها

ليات إن عمليات ضمان الجودة تشمل كل كليات وأقسام ووحدات جامعة بنها, كما تندمج بشكل فعال في عم

لعمليات التخطيط االستراتيجي والتخطيط واإلدارة المعتادة. وتتضمن مجاالت تقييم الجودة المدخالِت وا

جودة  لك بيرض الحفاط علىوالنواتج )المخرجات(, مع التركيز بصورة أكبر على النواتج )المخرجات(, وذ

ى التعليم وتخريخ طالب دو مستوى عالي يستطيعون المنافسة في سوق العمل وكذلك التقدم للحصول عل

وضع  االعتماد المؤسسي أو البرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد. هذا وقد تم

والطالب  والجهاز اإلدار ريس والهيئة المعاونة اإلجراءات الالزمة لضمان أن الكليات وأعضاء هيئة التد

عملية  جميعهم ملتزمون بمعايير الجودة والتطوير المستمر, ويقومون بتقويم أدائهم بصورة منتظمة. وأن

تماد, ويقود ليم واالعالتقييم تتم  بناء على مفهوم التقويم الذاتي وفقاً لمعايير الهيئة القومية لضمان جودة التع

مركز ضمان الجودة د ذلك على مستوى الجامعة ذلك على مستوى الكليات وحدات ضمان الجودة, ويقو

  توافرة لدوذلك بالرجوع إلى الممارسات واألدلة والشواهد والوثائق والمستندات الم واالعتماد بالجامعة،

أو  الكليات والوحدات المختلفة بالجامعة. وأن يتضمن النظر إلى مؤشرات أداء محددة ونقاط )معايير

لمعايير لولذلك يتم مراجعة المتطلبات المحددة في نظام ضمان الجودة وفقاً مستويات( مرجعية للمقارنة. 

ني فوالمؤشرات والممارسات بشكل دور  لضمان تطبيق كل المعايير وتفعيلها, وذلك عن طريق لجان دعم 

وورا  متخصصة ومتابعة لضمان االلتزام بالمعايير وتفعيلها بصورة جيدة وكذلك عمل الدورات التدريبية

 لتي تحتاجاعمل االزمة لنشر ثقافة الجودة بين جموع منتسبي جامعة بنها وكذلك دعم القدرة في المجاالت ال

 وياتهم. إلى مزيد من الدورات التدريبية المتخصصة لرفع مهارات المشاركين في عملية التأهيل بكافة مست

رد كل الموا ت من االعتماد وتوفر لهموتقوم إدارة الجامعة بمتابعة مستمرة ألنشطة الجودة وموقف كل الكليا

 زمة لذلك.  الال

 الجودة, على كافة المستوياتمستوى عال من ويتم تطبيق كل أنشطة ضمان الجودة, الضرورية لضمان 

اخل داإلدارية والمهام والوظائف القيادية والتي تتم في الكليات, وتشـاري فيها جميع الوحـدات األكاديمية و

مجالس االقسام وللجان المنبثقة عن مجلس الكلية ومجلس الكلية  –لك المجالس الحاكمة الكليات بما في ذ

ي ذلك . ويساعد فوالمجالس المنبثقة عن مجلس الجامعة ومجلس الجامعة في عمليات ضمان الجودة وتحسينها

 امعة.بالج مركز ضمان الجودة واالعتماد بالجامعة بالتنسيق مع الوحدة المركزية للتخطيط االستراتيجي
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 تاريخ االعتماد الكلية مسلسل

 25/9/2013 كلية الطب البيطر  1

 25/8/2014 كلية التمريض 2

 27/4/2015 كلية الطب 3

 23/5/2016 كلية الزراعة 4

 3/7/2016 كلية الهندسة بشبرا 5

 25/6/2018 كلية العلوم 6

 

 

 

 

 تاريخ التقرير الكلية مسلسل

 2017يونيو/ كلية الحاسبات والمعلومات 8

 2017يونيو/ كلية اآلداب 9

 2017يونيو/ كلية هندسة بنها 10

 

 تاريخ الزيارة الكلية مسلسل

 22/4/2018 كلية التربية النوعية 7

 تاريخ المحاكاة الكلية مسلسل

 2014 كلية الحقوق 11

 في جامعة بنها معتمدةالكليات أوالً: ال

 

 موقف كليات جامعة بنها من االعتماد

واستقبلت زيارة االعتماد ومنتظرة التقرير لالعتماد ألول مرةكليات تقدمت : ثانياً   

(عادة التقييم)إ كليات تقدمت لالعتماد ولها ارجاء: ثالثاً   

عمل االجراءات التصحيحية والتقدم لالعتمادب وتقومالمحاكاة لها  ةكليات تمت زيار: رابعاً   
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 تاريخ تسليم المشروع الكلية مسلسل

 2018 كلية التربية 12

 2018 كلية التربية الرياضية 13

 2020 كلية الفنون التطبيقية 14

 

 

 تاريخ المشروع الكلية مسلسل

 تقدم  ولم يتم توقيع العقد كلية التجارة 15

 

 

 

 

 

 

 DSASPمشروعات تطوير نظم تقويم الطالب واالمتحانات  .أ

 

 مشروعات تطوير نظم تقويم الطالب واالمتحانات, وهي: 2حصل  جامعة بنها على عدد 

 تاريخ االعتماد الكلية مسلسل

1 
ة إعتماد معمل الكشف المبكر عن االورام )قسم الباثولوجى( بكلي

 الطب البشرى

 من ال 2014 /7

EGAC 

 تاريخ الزيارة الكلية مسلسل

2 

مشروع إعتماد معمل وحدة البيولوجيا الجزئية والتكنولوجيا 

 الحيوية، بكلية الطب البشرى

 EGACتم تسليم المشروع، وتمت زيارة االعتماد من ال 

 ومنتظر التقرير النهائي.

 من ال   10/2017

EGAC خر آجراءات وآ

تصحيحية في 

26/4/2018 

  SDEE الفاعلية التعليمية دعم على مشروعات ةصلاح كليات ساً:خام

   SDEE  على مشروعات دعم الفاعلية التعليمية لم تحصلكليات اً: سادس

معامل طبية معتمدة اً: :سابع  

االعتمادمعامل طبية تنتظر تقرير  : ثامناً   

 بالمجلس األعلى للجامعات  PMU  اً: مشروعات أخرى ممولة منتاسع
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علوم والزراعة والكليات واالداب مشروع تطوير نظم تقويم الطالب واالمتحانات, وتشتري فيه  -1

 : والحقوق

 .ومن مخرجاته إنشاء مركز للقياس والتقويم بكلية اآلدابتم اإلنتهاء من المشروع وتسليمه. 

 

 تم اإلنتهاء من المشروع وتسليمه.بكلية التربية شروع تطوير نظم تقويم الطالب واالمتحانات, م -2

 

 :SESPج. مشروعات المشاركة الطالبية لدعم التميز 

 

 مشروع مشاركة طالبية لدعم التميز. 20حصل  جامعة بنها على عدد 

  

 QACSPد. مشروع دعم الخطط التنفيذية لمراكز ضمان الجودة بالجامعات 

                                                                                               

 التنفيذية لمركز ضمان الجودة بجامعة بنها, تم حصل  جامعة بنها على مشروع دعم الخطط

 اإلنتهاء من المشروع وتسليمه.

 

  UQMSه. مشروع تطوير النظام االداري بالجامعات والتأهيل للحصول على الشهادة االيزو 

حصل  جامعة بنها على مشروع "تطوير النظام االدار  بالجامعات والتأهيل للحصول على 

من  ISO 9001:2008, بإدارة جامعة بنها, وتم منح شهادة األيزو ISO 9001:2008الشهادة 

 أيضاً. SGSمن شركة  :2015ISO 9001ثم حصل  على االيزو شهادة  SGSشركة 

 

  CEPHEIو. مشروع دعم التميز في البحث العلمي لمؤسسات التعليم العالي 

 

وتم  رة االولى(,)الدوعلى مشروع دعم التميز في البحث العلمي  حصل  كلية طب بيطرى -1

 تنفيذه وتسليمة.

 

  وجار )الدورة الثانية(,في البحث العلمي  على مشروع  دعم التميز حصل  كلية الزراعة -2

 تنفيذه.

 

 ز. مشروعات البحوث التطبيقية

 

حصل  كلية الهندسة بشبرا على مشروع بحث  تطبيقي باالشتراي مع هيئة السكك  -1

 )الفلنكات(الحديدية وهيئة مترو األنفاق 
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  SSDIPس.  مشروع االبتكارية لدعم تنمية المهارات العملية والمهنية للطالب 

هنية حصل   كلية الطب البيطرى على مشروع االبتكارية لدعم تنمية المهارات العملية والم -1

 للطالب, )الدورة االولى(, وجار  تنفيذه.

 

 الجودة واالعتماد بالجامعة المشاركة في إجتماعات المجالس التنفيذية لمركز ضمان

لمركز ضمان الجودة واالعتماد بالجامعة والذ  عقد في  2015اجتماع المجلس التنفيذي األول لعام  -

والذ  حضره كل مديرو وحدات ضمان الجودة من كل  2015يونية  2كلية الطب البشر  يوم الثالثاء 

 كليات الجامعة عالوة على المكتب التنفيذ  للمركز.
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يوم  2016اجتماع المجلس التنفيذي الثاني الموسع لمركز ضمان الجودة واالعتماد بالجامعة لعام  -

 2016أكتوبر  18الثالثاء الموافق 

 

 روعات دعموقدم  كل كلية تقريراً عن موقفها من مشوار التأهيل أو التقدم لالعتماد أو مدى التقدم في مش

ير ارية لتطوللكليات المعنية واإلضافة إلى مشروعات التميز والمشروعات اإلبتك وتطوير الفاعلية التعليمية

 .المهارات المهنية للطالب, ومشروعات الجودة األخرى

 

م يوم ت، والذي 2017اجتماع المجلس التنفيذي الثالث لمركز ضمان الجودة واالعتماد بالجامعة عام  -

 :تاليةالبنود الوتم  مناقشة  20/11/2017اإلثنين 

اد أثناء هيئة ضمان جودة التعليم واالعتم مناقشة كل الصعوبات واالستفسارات التى سيتم عرضها على -1

السيد  إنعقاد اللقاء الخامس لمدير  مراكز ضمان الجودة بالجامعات المصرية والذ  إستضافة معالي أد.

امعة بنها جودة التعليم واالعتماد في جيوسف القاضي, رئيس الجامعة, والذ  تنظمه الهيئة القومية لضمان 

 27/11/2017يوم اإلثنين 

 

 تعليمات دورية خاصة بالدعم الفني والمتابعة للكليات التي لديها برامج جديدة )مميزة(. -2

 

لمركز في لإستعراض موقف كل كلية على حده من االعتماد وما تطلبه من دعم فني من وحدة الدعم الفني  -3

يها ات التي لدالحالية, وعلى وجه الخصوص الكليات التي ستتقدم لالعتماد قبل نهاية هذا العام والكليالفترة 

 ... إرجاء
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 "اعمال الملتقي الخامس لمديري مراكز ضمان الجودة بالجامعات المصرية في جامعة بنها"   -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معات خامس لمديري مراكز الجودة بالجا"الملتقي الفعاليات  27/11/2017شهدت جامعة بنها يوم األثنين

عار شالمصريه الذي إستضافته الجامعه، وتنظمه الهيئه القوميه لضمان جوده التعليم واالعتماد، تحت 

 وكان عنوان اللقاء: أثر ()هيئة ضمان الجودة ومراكز ضمان الجودة شراكة استراتيجية ووحدة هدف

من  41وقد شاري في الملتقي  .. التعليم العالي المعتمدةتطبيق نظم الجودة واالعتماد على مؤسسات 

ءات مدير  مدير مركز ونوابه, ويعتبر هذا اللقاء أكبر لقا 81الجامعات المصرية الحكوميه والخاصة, وعدد 

 المراكز التي أقامتها الهيئة في تاريخها.

 

 بالهيئة ا، نائب التعليم العاليالدكتورة عزة منير أغوكذلك  الدكتوره يوهانسن عيد رئيس الهيئهوأكدت 

الفني  ديم الدعمعلي اهميه عقد هذا الملتقي, باعتباره استمراراً لسلسلة من اللقاءات بهدف تبادل الخبرات وتق

رض أثر علمراكز الجوده في الجامعات, كذلك يعد هذا الملتقي حلقه في سلسله المناقشات التي تم خاللها 

 .التعليميه والتعريف باالنشطه المستقبليه للهيئةاالعتماد وعلي جودة العمليه 

 

ة علي ترحيب الجامع الدكتور سعد محمود سعد، مدير مركز ضمان الجوده بجامعة بنهاومن جانبه أكد 

لتقي باستضافة اعمال هذا الملتقي, وأكد علي حرص الدكتور السيد القاضي رئيس الجامعه علي نجاح الم

قد ناقش و في مراكز الجوده بالجامعات وفي مقدمتها مركز الجودة بالجامعة. والخروج بنتائج يتم تفعيلها 

ان الملتقى عددا من الموضوعات فى مقدمتها تدعيم التواصل بين مديرى المراكز لتبادل الخبرات وضم

ة تطبيق نظم وقواعد االعتماد والجودة فى الجامعات المصرية ومقترحات تطويرها والتعريف باالنشط

معة الدكتور سعد محمود سعد مدير مركز ضمان الجودة بجا فى مجال ضمان الجودة, حسبما كشف الجديدة

يد تقليال روني الجدعن أهم المناقشات التي دارت في المؤتمر, وأهمها كيفية التقدم االعتماد بالنظام االلكت بنها

 4كثر من ي للكليات التي بها أللمجهود وحجم األوراق وسرعة األداء والنزاهه, وتفعيل االعتماد البرامج

 .برامج, إلخ
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نوعية والعتماد, إن الدعم الفني أوالمتابعة الذ  يقدمه المركز لكليات الجامعة مرتبط بموقف هذه الكليات من ا

عرفة مشروعات ممولة من وزارة التعليم العالي, ويتم بم االعتماد )مؤسسي أو برامجي( أو الحصول على

 لزيارة.عمداء الكليات ومديرو وحدات ضمان الجودة بكليات الجامعة المعنية لعمل االستعدادات اآلزمة ل

 

على  واالعتماد الهيئه القوميه لضمان جوده التعليم وتقوم كليات الجامعة بعمل التقويم الذاتي وفقاً لمعايير

اس ( فهما األس2015معيار في اإلصدار الثالث،  12( و )2009معيار، في اإلصدار الثاني،  14أساس )

ل في عملية التقويم الذي تقوم به الكليات، والذي يراجع تقريره مركز ضمان الجودة، وهو أساس عم

 الدراسة الذاتية أو التقرير الذاتي السنوي للكلية :

 

معيار،  14القوميه لضمان جوده التعليم واالعتماد المبنبة على أساس )وعلى سبيل المثال، معايير الهيئه 

 (، هي:2009في اإلصدار الثاني، 

 

 أوالً: محور القدرة المؤسسية:

 التخطيط اإلستراتيجي 1

 الهيكل التنظيمي 2

 القيادة والحوكمة 3

 المصداقية واألخالقيات 4

 الجهاز اإلدار  5

 الموارد  6

 وتنمية البيئة المشاركة المجتمعية 7

 ثانياً: محور الفاعلية التعليمية:

 الطالب والخريجون 8

 المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية  9

 التعليم والتعلم 10

 أعضاء هيئة التدريس 11

 البحث العلمي واألنشطة العلمية األخرى 12

 الدراسات العليا 13

 نظام ادارة الجودة  والتطوير المستمر 14

 

ة وف كل كليدعم الفني التي تعدها وحدة الدعم الفني بالمركز لكليات الجامعة تعتمد على  موقف وظروخطة ال

على حدة من االعتماد, ونوعية االعتماد )مؤسسي أو برامجي( أو الحصول على مشروعات ممولة من 

لزيارات اتقارير  ثم إصدار وزارة التعليم العالي.  ثم يقوم المركز بعمل الزيارات اآلزمة للكليات وفقاً للخطة,

خطط  ومتابعة خطط التحسين.  ويقوم بعمل زيارات المحاكاة في المواعيد المحددة لذلك, ويتابع تنفيذ

  التحسين, ويراجع ملف االعتماد قبل التقدم بطلب االعتماد من الهيئة. 

 

 بمركز ضمان الجودة واالعتماد بالجامعة ملخص الدعم الفني والمتابعة
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ماد "وحدة التدريب بمركز ضمان الجودة واالعت المحافظة على التميز والتطوير المستمر تسعىمن أجل 

فوس بزيادة الوعى باعمال الجودة واالعتماد خالل الفترة القادمة وغرس روح التحد  في نبالجامعة" 

ليا, دراسات العالبكالوريوس والمنتسبي جامعة بنها, العالء ثقافة الجودة والتقويم الذاتي, بين طالب مرحلتي 

أعضاء وألول مرة على مستوى جامعة بنها. هذا عالوة على استكمال البرامج التدريبية للسادة القيادات 

 3بطرح  وحدات ضمان الجودة ومنسقي المعايير وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واالداريين, وذلك

 ألولويات لهامة, والخاصة بكل فئة من الفئات السابق ذكرها وفقاحزم من الدورات التدريبية وورا العمل ا

ي لمساعدة فالمرحلة القادمة ودورها في تحقيق إعتماد وإعادة إعتماد أكبر عدد من كليات الجامعة. وكذلك ل

  .زيادة تفعيل كل المؤشرات والممارسات الخاصة بمعايير جودة التعليم العالي في كليات الجامعة

 :تدريب في هذه الفترة باآلتيويتميز ال

 

 التدريب مركز  في إحدى قاعات الجامعة. -1

  .اتالمدربين من خبراء المركز بالجامعة ومن الجامعات األخرى والهيئة القومية في بعض الدور -2

  .المتدربين عدد محدد من كل كليات الجامعة وفقا للفئات السابق ذكرها ونوع الدورة -2

 دورة أكثر من مرة, وفقا ألهميتهايجوز تكرار ال -3

المركز  ستمنح شهادات من أد. رئيس الجامعة للقيادات التي ستحضر التدريب, وشهادات أو إفادات من -4

  .للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واالداريين والطالب الذين سيحضرون التدريب

 

ريب لتدريب )تدتدريبها سيتم ألول مرة بالجامعة تطبيق نظام اونظراً لمحدودية األعداد المستهدفة التي يمكن 

ت فقط في بعض الموضوعات التي تهم أعداد كبيرة من المستهدفين, وهي الموضوعات ذا  TOT المدربين

فراد من أ 10بواقع  TOT متدرب 150سيتم فيها اختيار  10, 3, 2اللون األحمر في الجدول السابق أرقام : 

 :كل كلية

    طالب    5

 أعضاء هيئة تدريس والهيئة    3

 من القيادات    2

ويوفر لهم المركز المادة العلمية ثم يقوموا هم بأنفسهم  10, 3, 2ويحصلوا على هذه الدورات الثالث أرقام 

 .بتدريب بقية المستفيدين في كلياتهم تح  إشراف الكلية ومركز الجودة واالعتماد بالجامعة أيضاً 

 

حيث انه   في الجدول وهو معايير اعتماد البرنامج التعليمي )االعتماد البرامجي( 12للبرنامج رقم  أما بالنسبة

جديد ويحتاج الى تدريب أعداد كبيرة من المهتمين, وعلى وجه الخصوص, كل الكليات التي لديها برامج 

تربية والتربية الرياضية برامج مرحلة جامعية أولى, مثل ال 4جديدة وكذلك الكليات التي لديها أكثر من 

لعدد محدود من المستهدفين من  TOT  والفنون التطبيقية فأيضاً سيتم التدريب فيه بنظام تدريب المدربين

 التدريب بمركز ضمان الجودة واالعتماد بالجامعةمنظومة 
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أعضاء هيئة تدريس والهيئة المعاونة ومن القيادات من كل كلية. ثم يعودوا للتدريب في كلياتهم لباقي زمالئهم 

 بالجامعة(. ادتح  اشراف مركز ضمان الجودة واالعتم

 (2018بتمبر س -الخطة التدريبية لمركز ضمان الجودة واالعتماد بالجامعة )مارس 

 

 الفئة المستهدفة المدة أسم الدورة/الورشة التدريبية م

1 
مهارات أعداد تقارير البرامج والمقررات 

 الدراسية وخطط التحسين.
 يومين

فريق وحدة ضمان أعضاء هيئة تدريس، 

 الجودة

 يوم اإلرشاد األكاديمي ومتطلباته وكيفية تطبيقه 2
أعضاء هيئة تدريس, و القيادات،الطالب، 

 أعضاء الهيئة المعاونة

3 
دور الطالب الجامعى تجاه ضمان جودة 

 التعليم واألعتماد
 راسات عليا(د-)بكالوريوسالطالب،  يوم

4 
هد التقويم الذاتى والدراسة الذاتية لكليات ومعا

 2015وليو العالى األصدار الثالث يالتعليم 
 يومين

أعضاء هيئة تدريس,  أعضاء الهيئة و القيادات،

 المعاونة, فريق وحدة ضمان الجودة

5 
المعايير األكاديمية وتوصيف البرامج 

 لمقررات الدراسية.واالتعليمية 
 يومين

أعضاء هيئة تدريس, فريق وحدة ضمان 

 الجودة

 يوم نظم تقويم األداء 6
أعضاء هيئة تدريس, فريق وحدة و القيادات،

 الجهاز اإلدارىضمان الجودة, 

 يوم نظم قياس مردود التدريب 7
أعضاء هيئة تدريس, فريق وحدة ضمان 

 الجودة

 يومين قياس نواتج التعليم والتعلم 8
أعضاء هيئة تدريس, فريق وحدة ضمان 

 الجودة

9 
لتعزيز اخطط التحسين والتقرير السنو  و

 المستمر لكليات الجامعة
 فريق وحدة ضمان الجودة يوم

10 
نظم ومفاهيم ضمان الجودة واألعتماد 

 بالكليات.
 يوم

أعضاء هيئة تدريس, أعضاء الهيئة الطالب، 

 الجهاز اإلدارىالمعاونة, 

 يومين تحديث أستراتجيات التعليم والتعلم 11
أعضاء هيئة تدريس, فريق وحدة ضمان 

 الهيئة المعاونةالجودة, أعضاء 

12 

ة معايير األعتماد األكاديمى للبرنامج التعليمي

وفق معايير الهيئة القومية لضمان جودة 

 .2009فبراير -التعليم و االعتماد، 

 يومين
أعضاء هيئة تدريس, فريق وحدة ضمان 

 الجودة

 

 :ويتميز التدريب في هذه الفترة باآلتي

الجامعات  المدربين من خبراء المركز بالجامعة ومن - 2التدريب مركز  في إحدى قاعات الجامعة.    -1

قا للفئات المتدربين عدد محدد من كل كليات الجامعة وف -3   .األخرى والهيئة القومية في بعض الدورات

   .السابق ذكرها ونوع الدورة
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امعة للقيادات ستمنح شهادات من أد. رئيس الج -5ميتها.   يجوز تكرار الدورة أكثر من مرة, وفقا أله - 4

ونة التي ستحضر التدريب، وشهادات أو إفادات من المركز للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعا

 واالداريين والطالب الذين سيحضرون التدريب

الحجز للدورات والورا  (. وعقب2018مايو   -ومرفق الجدول المبدئي للحزمة التدريبية األولى )مارس 

  .التدريبية سيتم تحديد األولويات وتفاصيل البرنامج

بريل ل شهري "أإستكماالً لخطة التدريب السابقة، فالجدول التالي هو الدورات التدريبية التي تم تنفيذها خال

لجامعة اد باومايو" ومواعيدها وفقاً للجدول المرفق والتي نفذها جزاء منها مركز ضمان الجودة واالعتم

  على مستوى الجامعة )جميع الدورات في قاعة بنك مصر باإلدارة بالدور الثاتي بإدارة الجامعة(.

رقم 

الدورة 

في 

خطة 

 التدريب

 أسم الدورة/الورشة التدريبية
موعد التدريب 

 ومكانه
 الفئة المستهدفة

5 
المعايير األكاديمية وتوصيف البرامج التعليمية 

 الدراسية.لمقررات وا

 /16/4 االثنين

2018 

قاعة بنك مصر 

 باالدارة

 صباحاً  10

أعضاء هيئة 

تدريس، فريق وحدة 

 ضمان الجودة

10 
نظم ومفاهيم ضمان الجودة واألعتماد بالكليات 

(TOT) 

 /19/4 الخميس

2018 

قاعة بنك مصر 

 باالدارة

 صباحاً  10

أعضاء هيئة الطالب، 

تدريس, أعضاء 

الهيئة المعاونة, 

 الجهاز اإلدارى

2 
اإلرشاد األكاديمي ومتطلباته وكيفية تطبيقه 

(TOT) 

 /23/4 االثنين

2018 

قاعة بنك مصر 

 باالدارة

 صباحاً  10

 القيادات،الطالب، 
أعضاء هيئة و

تدريس, أعضاء 

 الهيئة المعاونة

3 
دور الطالب الجامعى تجاه ضمان جودة التعليم 

 (TOT)واألعتماد 

 /26/4 الخميس

2018 

قاعة بنك مصر 

 باالدارة

 صباحاً  10

الطالب، 

-)بكالوريوس

 دراسات عليا(

12 

معايير األعتماد األكاديمى للبرنامج التعليمية 

وفق معايير الهيئة القومية لضمان جودة 

 (TOT) 2009فبراير -التعليم و االعتماد، 

 2018 /7/5 االثنين

قاعة بنك مصر 

 باالدارة

 صباحاً  10

 أعضاء هيئة تدريس,

فريق وحدة ضمان 

 الجودة
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ستمنح  -من كليتكم من الفئة المستهدفة بالجدول لحضور الدورات المعلنة.   أفراد 10ترشيح عدد تم 

ادة شهادات من أد. رئيس الجامعة للقيادات التي ستحضر التدريب، وشهادات أو إفادات من المركز للس

 لطالب الذين سيحضرون التدريب.أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واالداريين وا

 

 (2018ويوليو  -)يونيو  ةالثاني حزمةهذا وسيتم بعد أيام قليلة اإلعالن عن الخطة التدريبية للمركز، لل

قوم بها تالتدريبية الثالثة المدفوعة األجر والتي  وكذلك سيتم أيضاً اإلعالن عن االشتراك في الدورات

لبرامج االتقويم الذاتي، المراجعة الخارجية، وتوصيف ) الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

 (. وخرائط المنهج

 

 الحزمة الثانية من الدورات التدريبية وورش العمل

  

 لتي تستعدمن أجل المحافظة على التميز واالستمرارية والتطوير للكليات المعتمدة والكليات األخرى ا

ة  مال الجودللتقدم لالعتماد تسعى وحدة التدريب بمركز ضمان الجودة واالعتماد بالجامعة بزيادة الوعى بأع

ء هيئة كاديمية بالجامعة وأعضاخالل الفترة القادمة وغرس روح التميز واالستمرارية بين القيادات اال

عليا(, يقوم مركز ضمان الجودة الدراسات ال -التدريس والهيئة المعاونة والطالب )مرحلة البكالوريوس

ل وورش العم الكالستر/الحزمة الثانية من الدورات التدريبيةواالعتماد بالجامعة بتقديم الدعم الفني لعقد 

ظم تجديد مع ة والكليات حتى يتم زيادة التواصل والمشاركة وكذلك بسببللفئات المستهدفة بالجامع التدريبية

ن  أ،  ويمكن للمركز 2018من أغسطس الى أكتوبر القيادات وفرق الجودة بالكليات وذلك خالل الفترة 

عليم يستعينك ببعض خبراء مركز االبتكار وريادة االعمال بالجامعة والهيئة القومية لضمان جودة الت

 وهى كاآلتي:د لتعظيم االستفادة ، واالعتما
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 الفئة المستهدفة المدة أسم الورشة التدريبية م

1 
نظم متابعة وتطوير أداء العملية التعليمية 

 بالكليات.
 يومين

قيادات الجامعية, ومديرو ال
الكليات ومديرو وحدات ضمان 

 الجودة بالكليات

2 
كأحد معايير إعتماد الكليات  ألقيادة والحوكمة،

ومعاهد التعليم العالي األصدار الثالث 
 2015يوليو

 يومين
قيادات الجامعية, ومديرو ال

 وحدات ضمان الجودة بالكليات

3 
دورة المراجعة الخارجية وفقاً لمعايير إعتماد 
لكليات ومعاهد التعليم العالي األصدار الثالث 

 )دورة الهيئة(.  2015يوليو
ايام ثالثة  

القيادات الجامعية, ومديرو 
وحدات ضمان الجودة بالكليات 

 وأعضاء هيئة التدريس

4 

يات دورة التقويم الذاتى وفقاً لمعايير إعتماد الكل
ومعاهد التعليم العالي األصدار الثالث 

وكيفية كتابة التقرير السنو   2015يوليو
 )دورة الهيئة(والدراسة الذاتية. 

 ثالثة ايام
القيادات الجامعية, ومديرو 

وحدات ضمان الجودة بالكليات 
 وأعضاء هيئة التدريس

5 
تعليم  -دورة نواتج التعلم وخرائط المنهج 

 )دورة الهيئة(عالي, . 
 ثالثة ايام

القيادات الجامعية, ومديرو 
وحدات ضمان الجودة بالكليات 

 وأعضاء هيئة التدريس

 يومين )التدريس( والتعلمتحديث أستراتجيات التعليم  6
القيادات الجامعية, ومديرو 

وحدات ضمان الجودة بالكليات 
 وأعضاء هيئة التدريس

7 
مهارات أعداد تقارير البرامج والمقررات 

 الدراسية وخطط التحسين.
 يومين

القيادات الجامعية, ومديرو 
وحدات ضمان الجودة بالكليات 

 وأعضاء هيئة التدريس

8 
البرنامج التدريبي ريادة األعمال 

Entrepreneurship واالبتكارand 
Innovation Program (EIP) 

 يومين
الطالب والخريجون  وأعضاء 

 هيئة تدريس

9 
تنمية المهارات الذاتية  البرنامج التدريبي

 Development of Self and والوظيفية 
Functional Skills Program (DSFSP) 

 يومين
والخريجون وأعضاء الطالب 

 هيئة تدريس

10 

البرنامج التدريبي ريادة االعمال والمشروعات 
 Small Business and الصييرة

Entrepreneurship Development 
Project Program (SBEDP) 

 يومين
الطالب والخريجون  وأعضاء 

 هيئة تدريس
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 )المجموعة األولى( 2018حزمة التدريب الثانية سبتمبر 

 كود
أسم الورشة 

 التدريبية
 المدة

الفئة 
 المستهدفة

مكان 
 اآلنعقاد

 2018شهر سبتمبر

القائمين على 
ع التدريب

و
سب

أل
ا

 
 (

1)
ع 
و
سب

أل
ا

 
(

2)
 

ع
و
سب

أل
ا

 
(

3)
 

ع
و
سب

أل
ا

 
(

4)
 

تقييم األداء  1
KPI  لنظم

الجودة فى 
مؤسسات التعليم 

 العالى .

القيادات  يوم
الجامعة و 
مديرى الكليات 
و مديرو 
وحدات ضمان 

الجودة 
 بالكليات

 - - -    أ.د/ سعد محمود
 سعد

القيادة و  2
الحوكمة, كأحد 
معايير أعتماد 
الكليات و معاهد  
التعليم العالى 
األصدار الثالث 

 .2015يوليو 

القيادات  يومين
الجامعة و 
مديرو وحدات 
ضمان الجودة 

 بالكليات

 - -      أ.د/ عفاف
عبدالمجيد 
 الدسوقى 

هيثم محمد أ.د/ 
 شحاتة سالم

- -     

تحديث  6
أستراتجيات 

التعليم)التدريس( 
و التعلم وفقا 
لمعايير أعتماد 
الكليات و معاهد  
التعليم العالى 
األصدار الثالث 

 .2015يوليو 

القيادات  يومين
الجامعة و 
مديرو وحدات 
ضمان الجودة 

بالكليات 
وأعضاء هيئة 

 تدريس

 -   - -  السيد أ.د/ محمود
 عابد

أ.د/ حنان حسين 
 الطوبجى

-   - - 

مهارات أعداد  7
تقارير البرامج 

والمقررات 
الدراسية و خطط 

 التحسين.

القيادات  يومين
الجامعة و 
مديرو وحدات 
ضمان الجودة 

بالكليات 
وأعضاء هيئة 

 تدريس

أ.د/ محمد محمدى  - -   
 غانم

أ.د/ ناصر خميس 
 الجيزاوى

     - - 

كفية كتابة  8
الدراسة الذاتية 
والتقرير السنوى 
وفقا لمعايير 
أعتماد الكليات و 
معاهد  التعليم 
العالى األصدار 
الثالث يوليو 

2015.  

القيادات  يومين
الجامعة و 
مديرو وحدات 
ضمان الجودة 

بالكليات 
وأعضاء هيئة 

 تدريس

 - -      أ.د/ محمود السيد
 عابد

أ.د/ محمد صبرى 
 سليم

 - -     
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  2015لإلعتماد  تقدمتالكليات التي 

 

 ة :محمود سعد وعضويبرئاسه أ.د/ سعد     2014ديسمبر /  12زيارة  دعم فنى لكلية الطب بتاريخ  -1

 أ.د/ محمود السيد عابد أبوالروس

 أ.د/ محمد محمدى غانم 

 أ.د/ عفاف دسوقى عبدالمجيد 

 د.   هاني شحته 

 

.. بغرض تحفيز السادة أعضاء الكلية  2014اجتماع موسع لكلية الطب البشري في  ديسمبر /  -2

حضور  بفرق عمل تعمل بالتوازي ..  وأعضاء وحدة الجودة لإلستعداد لزيارة اإلعتماد .. وذلك بعمل 

لعليا او أد. هشام أبو العينين، نائب رئيس الجامعة للدراسات  أ.د/ علي شمس الدين، رئيس الجامعة

 ، أ.د. محمد الشافعي عميد كلية الطب والسادة وكالء الكلية  وبحضوروالبحوث

 أ.د/ عبدالرحيم سعد شولح , مستشار رئيس الجامعة 

 أ.د/ سعد محمود سعد, مدير مركز ضمان الجودة واالعتماد بالجامعة 

 وبعض أعضاء مجلس الكلية ومديرة وأعضاء وحدة الجودة .. وبعض أعضاء الهيئة المعاونة.

 

نين، أد. هشام أبو العيو  تم عمل عدة لقاءات اسبوعيا بحضور أ.د/ علي شمس الدين، رئيس الجامعة -3

كالء وأ.د. محمد الشافعي عميد كلية الطب والسادة ات العليا والبحوث، نائب رئيس الجامعة للدراس

 الكلية بغرض متابعة ما تم انجازة بخصوص االستعداد لزيارة االعتماد. 

 

أد. هشام أبو العينين، برئاسة    2015اكتوبر /  21 -اجتمع في قاعة مجلس الجامعة في يوم االربعاء -4

ندسة هوبحضور كل من أ.د. السيد القاضي عميد كلية  ،العليا والبحوثنائب رئيس الجامعة للدراسات 

خبراء  شبرا ومعه فريق وحدة الجودة بالكلية لعرض الموقف الحالي ومناقشة ملف اإلعتماد مع السادة

 مركز ضمان الجودة واالعتماد بالجامعة

 أ.د/ عبدالرحيم سعد شولح 

 أ.د/ محمود السيد عابد أبوالروس

 صبري سليم أ.د. محمد 

 أ.د. سعد محمود سعد .. مدير المركز 

 تقرير لمركز ضمان الجودة واالعتماد بالجامعة عن

 2018أغسطس  –2014 من أكتوبر لكليات الجامعة عن الفترة واالنشطة التي قدمها المركزنجازات اإل
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دسة ساعات وانتهى بقبول الملف بشرط عمل زيارة من فريق خبراء المركز لكلية هن 4واستمر االجتماع 

 شبرا. 

  2015أكتوبر /  23زيارة دعم فني لكلية هندسة شبرا بتاريخ  -5

 

 

تهر، السادسة مساء، بكلية الزراعة بمش ..الساعة 2015اكتوبر /  27تم عمل اجتماع يوم الثالثاء  -6

 وذلك لتقديم الدعم الفني لتقدم الكلية لالعتماد .

  2015 /12/  10-9تم عمل زيارة دعم فني لكلية العلوم بتاريخ  -7
 أ.د/ سعد محمود سعد 

 أ.د/ محمد محمدى غانم 

 أ.د/ محمود السيد عابد أبوالروس

 أ.د. عال حجاج

 أ.د. عبد المنعم مدبولي
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  2016لالعتماد تقدمت للكليات التى  

  2/2016 /10 -9زيارة  دعم فنى لكلية العلوم بتاريخ  -8
 برئاسه أ.د/ سعد محمود سعد 

 أ.د/ محمد محمدى غانم 

 أ.د/ عفاف دسوقى عبدالمجيد 

 أ.د/ فاتن شفيق محمود 

 أ.د/ محبوبه صبحى عبدالعزيز 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3/2016 /5-2زيارة دعم فنى لكلية العلوم بتاريخ  -9
 أ.د/ عبدالرحيم سعد شولح  برئاسة

 أ.د/ محمود السيد عابد أبوالروس

 هأ.د / جمال سوس

 إبراهيم الجند أ.د/ 

 إبراهيم راجحأ.د/ 

 أ.د/ محمود عبد الصبور

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 9/3/2016ضور أ.د/ سعد محمود سعد إجتماع مجلس كلية التربية بتاريخ ح-3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 16/10/2016-15م عمل زيارة دعم فنى لكلية االداب ت -4

 سعد محمد سعد  /برئاسة أ.د 

 أ.د/ محمد محمدى غانم 

 أ.د/ هنى شحتة إبراهيم 

 أ.د/ عفاف دسوقى عبدالمجيد 

 أ.د/ فاتن شفيق محمود 

 أ.د/ محبوبة صبحى عبدالعزيز 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  22/10/2016تاريخم عمل زيارة دعم فنى لكلية الحاسبات والمعلومات بت -5

 برئاسة أ.د / سعد محمود سعد 

 وأ.د/ محمد صبرى سليم 

 أ.د/ رمضان يوسف صقر 

 أ.د/ حنان حسين الطوبجى 

 أ,د/ محبوبة صبحى عبدالعزيز 

 أ.د/ محمد محمدى غانم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  8/12/2016-6زيارة دعم فنى لكلية العلوم بتاريخ  -6

 

 أ.د/ محمد صبرى سليم 

 أ.د/ محمود السيد عابد ابوالروس 

 أ.د/ محمد محمدى غانم 



 

   174  (2018-2014) إنجازات قطاع الدراسات العليا والبحوث

 

 أ.د/ إيهاب الزغبى 

 أ.د/ محمد حسن رفع  

 أ.د/ عفاف دسوقى عبدالمجيد 

 أ.د/ هند عبدهللا السيد 

 أ.د/ محمود عبداليفار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  14/2/2016-11زيارة متابعة دعم فنى لمراجعة ملف االعتماد لكلية الزراعة بتاريخ  -7

 أ.د/ عبدالرحيم سعد شولح برئاسة 

 أ.د/ محمود السيد عابد أبوالروس

 هأ.د / جمال سوس

 إبراهيم الجند أ.د/ 

 إبراهيم راجحأ.د/ 

 الصبورأ.د/ محمود عبد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  18/2/2016-16يارة متابعة دعم فنى لمراجعة ملف االعتماد لكلية الهندسة بشبرا بتاريخ ز -8

 أ.د/ عبدالرحيم سعد شولح  برئاسة

 أ.د/ محمود السيد عابد أبوالروس

 هأ.د / جمال سوس

 إبراهيم الجند أ.د/ 

 إبراهيم راجحأ.د/ 

 أ.د/ محمود عبد الصبور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  12/5/2016-10يارة المحاكاة لكلية هندسة بنها إبتداء من ز -9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 12/5/2016-10يارة المحاكاة لكلية الحاسبات والمعلومات  إبتداء من ز -10

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2016إعتماد كلية الزراعة   -11

  2016دسة بشبرا إعتماد كلية الهن -12

  2016رجاء زيارة االعتماد لكلية العلوم إ -13

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

لمراجعة كيفية كتابة مشروع  23/2/2017-22زيارة دعم فنى لكلية الفنون التطبيقية بتاريخ  -1

 "دعم وتطوير الفاعلية التعليمية "

 برئاسة أ.د/ محمد محمدى غانم 

 أ.د/ محمد عبداليفار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

   175  (2018-2014) إنجازات قطاع الدراسات العليا والبحوث

 

"دعم  لمراجعة كيفية كتابة مشروع 23/2/2017-22زيارة دعم فنى لكلية التجارة  بتاريخ  -2

 وتطوير الفاعلية التعليمية "

 برئاسة أ.د/ نادية حسن السيد 

 أ.د/ فاطمة محمد عبدالوهاب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 7/3/2017-6زيارة دعم فنى لكلية هندسة بنها  بتاريخ  -3

 برئاسة أ.د/ حنان الطوبجى 

 أ.د/ جمال عبدالعزيز 

 أ.د/ محمد زهران

 أ.د/ عبدالوهاب السماي 

 أ.د/ هناء أبو المجد 

 أ.د/ رمضان يوسف صقر 

 أ.د/ هانى شحتة إبراهيم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 22/3/2017زيارة دعم فنى لكلية الحقوق بتاريخ  -4
 ئاسة أ.د/ محمود عابد أبوالروس بر

 أ.د/ محمود العزونى 

 أ.د/ إبراهيم راجح 

 أ.د/ إيهاب الزغبى 

 أ.د/ سلوى إبراهيم 

 أ.د/ عزيزة إبراهيم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 زيارة دعم فنى لمتابعة مشروع :"دعم وتطوير الفاعلية التعليمية " -5

قام  بكل الزيارات أ.د/ عفاف دسوقى و 16/3/2017 -2/2017 /27-26بكلية التربية الرياضية بتاريخ 

 عبدالمجيد 

 

يفاء بعنوان "إست قام مركز ضمان الجودة االعتماد بعمل دورة تدريبية لجميع كليات الجامعة -6

قام و 2015وليو معايير إعتماد كليات ومعاهد التعليم العالى وفقا لالصدار الثالث الجديد ي

ز قبل بالتدريب أساتذة خبراء من مركز ضمان الجودة وتم تدريبهم على المادة العلمية بالمرك

 إلقاء التدريب بالكليات .

 

 12/7/2017-10كلية الحقوق يومى  (1

 

 12/7/2017-11كلية التربية النوعية  (2

 

 12/2017-11كلية التربية  (3

 

 1/8/2017 -31/7/2017كلية الفنون التطبيقية  (4

 



 

   176  (2018-2014) إنجازات قطاع الدراسات العليا والبحوث

 

 17/7/2017كلية العلوم  (5

 

 2017 /19/7-18كلية التربية الرياضية  (6

 

 24/7/2017كلية الحاسبات والمعلومات  (7

 

 2017 /26/7-25كلية التجارة  (8

 

 2017 /1/8 -31/7/2017كلية االداب  (9

 

 2/8/2017-1كلية الطب البيطرى  (10

 

 8/8/2017-7كلية هندسة بنها  (11

 

 9/8/2017-8كلية التمريض  (12

 

 15/8/2017الطب البشرى كلية  (13

 

 16/8/2017-15كلية الزراعة  (14

 

 22/8/2017كلية هندسة شبرا  (15

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 لمتابعة ملف االعتماد  20/11/2017زيارة دعم فنى لكلية العلوم  -7
 أ.د/ محمد صبرى سليم 

 أ.د/ وديع فتحى عبداللة 

 أ.د/ فاطمة محمد عبد الوهاب 

 أ.د/ هيثم محمد شحاته سالم 

 أ.د/ محمد حسن رفع  

 أ.د/ هند عبداللة السيد 

 أ.د/ فاتن شفيق محمود 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متابعة ما تم إنجازه من ملف ل 29/11/2017- 28 زيارة  عمل زيارة دعم فنى لكلية الحقوق -8

 االعتماد برئاسة 

 أ.د/ محمود عابد أبوالروس 

 أ.د/ أمنية عبدالحميد 

 أ.د/ عاطف سيد أحمد عبدالجليل 

 أ.د/ نادية حسن السيد 

 أ.د/ هالة يحى حجازى 



 

   177  (2018-2014) إنجازات قطاع الدراسات العليا والبحوث

 

 أ.د/ محبوبة صبحى عبدالعزيز 

-------------------------------------- 

 لمتابعة ملف االعتماد 31/12/2017-30عم فنى لكلية التربية الرياضية بتاريخ زيارة د -9
 برئاسة أ.د/ كريم فتوح عبدهللا 

 أ.د/ خالد محمود هالل 

 أ.د/ هانى شفيق رمزى 

 أ.د/ هانى شحتة إبراهيم 

 أ.د/ محمود عبداليفار حسين 

 أ.د/ سلوى إبراهيم 

 أ.د/ مديحة حسن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة  لمتابعة ملف االعتماد 27/11/2017-26زيارة دعم فنى لكلية التربية  بتاريخ   -10

 أ.د/ محمد محمدى غانم 

 أ.د/ محمود العزونى 

 أ.د/ جمال سوسة

 أ.د/ هانى شحتة إبراهيم 

 أ.د/ فوزية فاروق 

 هيم أحمد أ.د/ عزيزة إبرا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لمتابعة ملف االعتماد برئاسة  1/1/2018زيارة إستكمال دعم فنى لكلية العلوم  -11

 أ.د/ محمد صبرى سليم 

 أ.د/ عبدالمنعم جودة مدبولى 

 أ.د/ فاطمة محمد عبدالوهاب 

 أ.د/ هند عبداللة السيد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

برئاسة  لمتابعة ملف االعتماد3/1/2018-2زيارة دعم فنى لكلية التربية النوعية  بتاريخ   -12

 أ.د/ حنان حسين الطوبجى 

 أ.د/ ناصر خميس الجيزاوى 

 أ.د/ رمضان يوسف صقر 

 أ.د/ إيهاب النحاس 

 أ.د/ عبدالوهاب السماي 

 أ.د/ هناء ابو المجد 

 أ.د/ فوزية فاروق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لمتابعة ملف االعتماد برئاسة 8/1/2018عمل زيارة إستكمال دعم فنى لكلية العلوم  -13

 أ.د/ محمد محمدى غانم 

 أ.د/ عبدالمنعم مدبولى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

   178  (2018-2014) إنجازات قطاع الدراسات العليا والبحوث

 

 لمتابعة ملف االعتماد برئاسة 4/4/2018عمل زيارة إستكمال دعم فنى لكلية العلوم  -14

 أ.د/ محمود العزونى

------------------------------------------ 

  قبل زيارة االعتماد مباشرة برئاسة 14/4/2018-12ياره متابعة لملفات االعتماد لكلية العلوم  ز -15

 أ.د / محمد محمدى غانم 

 أ.د/ محمد حسن رفع                           أ.د/ حنان حسين الطوبجى 

---------------------------------------------- 

 زيارة المحاكاة لكلية التربية النوعية  -15

  2018إبريل /  /13-12-11الموافق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2018إبريل/ /17-16-15زيارة االعتماد لكلية العلوم الوافق  -16

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   2018إبريل /  /24-23-22زيارة االعتماد لكلية التربية النوعية  -17

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

كليات الجامعة, وقام  لجميعTOT قام مركز ضمان الجودة االعتماد بعمل دورات تدريبية  -18

نك ببالتدريب أساتذة خبراء من مركز ضمان الجودة واالعتماد وتم تنفيذ كل الدورات بقاعة 

 مصر بإدارة الجامعة :

 

لموافق ايوم االثنين   وتوصيف البرامج التعليمية والمقررات الدراسيةالمعايير االكاديمية  -أ

قام بالتدريب أ.د/ محمد محمدى غانم  عميد كلية الطب البيطرى ومدير     16/4/2018

 وحدة تكنولوجيا المعلومات بالمركز .

 

 19/4/2018يوم الخميس الموافق  (TOTنظم مفاهيم ضمان الجودة واالعتماد بالكليات ) -ب

 قام بالتدريب أ.د/ حنان حسين الطوبجى   نائب مدير المركزو

 

 23/4/2018( يوم االثنين الموافق TOTاالرشاد االكاديمى ومتطلباته وكيفية تطبيقية ) -ت

 وقام بالتدريب أ.د/ محمد عابد ابوالروس مدير وحدة الدعم الفنى بالمركز

( يوم الخميس الموافق TOTدور الطالب الجامعى تجاه ضمان جودة التعليم واالعتماد ) -ث

 وقام بالتدريب أ.د/ محمد حسن رفع   نائب مدير المركز 26/2/2018

 

 ودةمعايير االعتماد االكاديمى للبرامج التعليمية وفق معايير الهيئة القومية لضمان ج -ج
أ.د/  وقام بالتدريب7/5/2018( يوم االثنين الموافق TOT) 2009التعليم واالعتماد فبراير 

 سين الطوبجى   نائب مدير المركز .حنان ح

 ".2018-2016حصاد أهم أنجازات جامعة بنها "ويقوم فريق من المركز حالياً بعمل دراسة عن  -

"دراسة عن الهياكل االكاديمية بالكليات ودراسة العجز في أعداد ويقوم فريق من المركز حالياً بعمل  -

 الحلول االزمة. واقتراح ,معايير الجودة"أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وفقاً ل


