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 تقرير انجاز للمجالت العلمية الصادرة في جامعة بني سويف 

 للعرض على 

 اللجنة العليا لالشراف على المجالت 

وانطالقًا من رؤية  بالمجالت العلمية الصادرة عن جامعة بني سويف في إطار الجهود الرامية للنهوض

العليمة التى تصدرها الجامعة أمرًا في ورسالتها للبحث العلمي ومخرجاته، أصبح االهتمام بالمجالت  الجامعة

في الجامعة ضمن إطار قطاع شئون  المجالت العلمية غاية األهمية وكان البد من متابعة تأهيل وتطوير

الدراسات العليا والبحث العلمي، بهدف االرتقاء بمستوى دوريات الجامعة المتخصصة إلى المستوى العالمي 

تاحة الفرصة لها للت دراج المجالت المطورةواألقليمي وا  ضمن قواعد البيانات العالمية وفهرست  مثيل الدولي وا 

 الدوريات العلمية ذات معامل التأثير المتقدم في قواعد المعلومات العالمية.

باتاحة مجالتها العلمية على بنك المعرفة وتدشين المواقع  2019وبدأت جامعة بني سويف في عام 

موقع الكترونى للمجالت  23تم تدشين واستئفاءها للمعايير الدولية لها ، حيث  االلكترونية على بنك المعرفة

ومازال العمل على إصدار المجالت وتتوالى  2021يونيو العلمية الصادرة عن الجامعة على بنك المعرفة حتى 

 تدشين المواقع االلكترونية لها .

مدى استيفائها لمعايير االعتماد والعمل دوما على االلتزام بها  ومراجعةتم متابعة المجالت العلمية 

واستكمال استيفاء المجالت العلمية الصادرة عن الجامعة للتقدم للمجلس االعلى للجامعات العتمادها في 

 2021مجلة علمية لالعتماد من قبل المجلس األعلى للجامعات يونيو  21حيث تقدم لجان الترقيات 

 .2021ض منها في أغسطس واستيفاء البع

 % 81نقاط بنسبة  7مجلة على  17حيث حصلت 

 %9.5نقاط بنسبة  6.5حيث حصلت مجلتين على 

 %9.5نقاط بنسبة  6.0حيث حصلت مجلتين على 
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 :2021حتى أغسطس  2019ديسمبر  المجلس األعلى للجامعات في منذ تقييموفيما يلي عرض مفصل بكل مجلة علمية صادرة بجامعة بني سويف 

 رابط المجلة على بنك المعرفة  الصدورجهة  المجالت العلمية  م
ديسمبر 

2019 

 مارس

2020 

يوليو 

2020 

يونيو 

2021 

أغسطس 

2021 

 مالحظات

1.  

Beni-Suef University 

Journal of Basic and 

Applied Sciences 

(BJBAS( 

 Scopus 6 6 6  الجامعة

 

2.  

Beni-Suef University 

Journal of Humanities 

and Social Sciences 

BSU. HUM. SOC 

(BIJHSS) 

 الجامعة
https://buijhs.journals.ekb.eg 

/ 

 Inتم حجب التقييم 

Press  اال بعد

صدور العدد الثانى 

للتاكد من انتظام 

 الصدور

6 7 7 

 

3.  

The International 

Journal of Informatics, 

Media and 

Communication 

Technology (IJIMCT) 

 /https://ijimct.journals.ekb.eg الجامعة

 Inتم حجب التقييم 

Press  اال بعد

صدور العدد الثانى 

للتاكد من انتظام 

 الصدور

7 7 7 

 

4.  

The Journal of 

Distance Learning and 

Open Learning  مجلة

 التعليم عن بعد والتعليم المفتوح

 https://jdlol.journals.ekb.eg/ 5.5 6.5 7 7 7 الجامعة

 

5.  NILES journal  معهد علوم المسنين https://niles.journals.ekb.eg/ 6.5 6.5 6.5 7 7  

6.  

The Journal of 

Veterinary Medical 

Research (JVMR) 

 https://jvmr.journals.ekb.eg/ 5.5 6 6 6 6 كلية الطب البيطري
متعددة 

 التخصصات

7.  
Egyptian Journal of 

Medical Research 
 /https://ejmr.journals.ekb.eg كلية الطب البشري

لم 

تصدر 

 Inتم حجب التقييم 

Press  6 6اال بعد 
متعددة 

 التخصصات

https://buijhs.journals.ekb.eg/
https://buijhs.journals.ekb.eg/
https://ijimct.journals.ekb.eg/
https://ijimct.journals.ekb.eg/
https://jdlol.journals.ekb.eg/
https://jdlol.journals.ekb.eg/
https://niles.journals.ekb.eg/
https://niles.journals.ekb.eg/
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(EJMR)  أعدادها

 بعد
صدور العدد الثانى 

للتاكد من انتظام 

 الصدور

8.  

The Journal of 

Scientific Journal of 

Agricultural Sciences 

"SJAS" 

 https://sjas.journals.ekb.eg/ 5.5 6.0 7 7 7 كلية الزراعة

 

  https://jfe.journals.ekb.eg/ 3 6 6.5 6.5 7 كلية التربية مجلة كلية التربية   .9

 مجلة بحوث ودراسات الطفولة    .10
كلية التربيه للطفوله 

 المبكره
https://rsch.journals.ekb.eg/ 6 6 7 7 7 

 

  https://jbsu.journals.ekb.eg/ 4.5 5.5 7 7 7 كلية اآلداب حولية كلية اآلداب  .11

12.  
مجلة بني سويف لعلوم التربية 

 البدنية والرياضية 

كلية التربية 

 الرياضية
https://obsa.journals.ekb.eg/ 3 5.5 6 6 7 

 

  https://jfabsu.journals.ekb.eg/ 2.5 4.5 6 6 7 كلية اآلداب مجلة كلية اآلداب   .13

14.  
مجلة علوم ذوى االحتياجات 

 الخاصة 

كلية علوم ذوي 

 االحتياجات الخاصة
https://jshm.journals.ekb.eg/ 

 Inتم حجب التقييم 

Press  اال بعد

صدور العدد الثانى 

للتاكد من انتظام 

 الصدور

7 7 7 

 

 مجلة المحاسبه والمراجعة   .15

كلية التجارة 

بالجامعة بالشراكة 

مع اتحاد الجامعات 

 العربية

https://naus.journals.ekb.eg/ 4 5.5 7 7 7 

 

16.  
مجلة الدراسات المالية 

 والتجارية 
 https://mosj.journals.ekb.eg/ 2.0 5.5 6 7 7 كلية التجارة

 

 مجلة السياسة واالقتصاد   .17
كلية السياسة 

 واالقتصاد
https://jocu.journals.ekb.eg/ 4.5 5.5 6.5 6.5 7 

 

عدم وجود  6.5 6.5 5.5 4لم تتقدم  /https://lsej.journals.ekb.eg كلية الحقوق مجلة الدراسات القانونية   .18

https://jfe.journals.ekb.eg/
https://jfe.journals.ekb.eg/
https://rsch.journals.ekb.eg/
https://rsch.journals.ekb.eg/
https://jbsu.journals.ekb.eg/
https://jbsu.journals.ekb.eg/
https://obsa.journals.ekb.eg/
https://obsa.journals.ekb.eg/
https://jfabsu.journals.ekb.eg/
https://jfabsu.journals.ekb.eg/
https://jshm.journals.ekb.eg/
https://jshm.journals.ekb.eg/
https://naus.journals.ekb.eg/
https://naus.journals.ekb.eg/
https://mosj.journals.ekb.eg/
https://mosj.journals.ekb.eg/
https://jocu.journals.ekb.eg/
https://jocu.journals.ekb.eg/
https://lsej.journals.ekb.eg/
https://lsej.journals.ekb.eg/
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أعضاء  لالعتماد

مشاركين 

 من الخارج

19.  
المجلة المصرية لبحوث 

 االتصال الجماهيري
 7 6.5 لم تصدر أعدادها بعد /https://mebp.journals.ekb.eg كلية اإلعالم

 

20.  
المجلة المصرية لعلوم 

 المعلومات 

سم علوم المعلومات ق

 . كلية اآلداب
https://jesi.journals.ekb.eg/ 5.5 5.5 7 7 7 

 

21.  
مجلة الدراسات التاريخية 

 والحضارية المعاصرة 

قسم التاريخ . كلية 

 اآلداب
https://jhse.journals.ekb.eg/ 3 5.5 6.5 6.5 7 

 

 مجلة الدراسات النفسية   .22
قسم علم النفس . كلية 

 اآلداب
https://bshjo.journals.ekb.eg/ 4 5.5 5.5 6.5 6.5 

عدم وجود 

أعضاء 

مشاركين 

 من الخارج

 علوم العربية  مجلة  .23
قسم اللغة العربية . 

 كلية اآلداب
https://malu.journals.ekb.eg/ لم تتقدم لالعتماد لم تصدر أعدادها بعد 

 

24.  

The Bulletin of 

Physical Therapy 

Research and Studies 

 لم تصدر أعدادها بعد /https://bptrs.journals.ekb.eg كلية العالج الطبيعي

25.  

 سويف بني ألسن كلية مجلة

 والترجمة للغويات الدولية

  واألدب

 الجاري اإلعداد إلصدارها  كلية األلسن

26.  
جلة كليه الخدمة االجتماعية م

  التنموية

الخدمة كلية 
 االجتماعية التنموية

 الجاري اإلعداد إلصدارها 

27.  
Egyptian journal of 

tissue and cell research 
 إلصدارها الجاري اإلعداد  كلية الطب البشري

 

https://mebp.journals.ekb.eg/
https://jesi.journals.ekb.eg/
https://jesi.journals.ekb.eg/
https://jhse.journals.ekb.eg/
https://jhse.journals.ekb.eg/
https://bshjo.journals.ekb.eg/
https://bshjo.journals.ekb.eg/
https://malu.journals.ekb.eg/


إنجازات وأنشطة
مركز ضمان الجودة 

واالعتماد – جامعة بني 
سویف 

2021 - 2020



قرارات االعتماد من الھیئة القومیة لضمان 
جودة التعلیم واالعتماد

أوالً



 حصول كلیة الطب 
البیطري على االعتماد من 

الھیئة القومیة لضمان 
جودة التعلیم واالعتماد في 

مارس 2019



 حصول كلیة الطب البشري على االعتماد من الھیئة القومیة لضمان 
جودة التعلیم واالعتماد في ینایر 2021



تقدیم طلب االعتماد المؤسسي لكلیة 
الدراسات العلیا للعلوم المتقدمة وفي 
انتظار زیارة المراجعة الخارجیة من 
الھیئة القومیة لضمان الجودة خالل 

العام الجاري.



تقدیم طلب االعتماد البرامجي لكلیة 
السیاسة واالقتصاد وفي انتظار 
زیارة المراجعة الخارجیة من 
الھیئة القومیة لضمان الجودة خالل 

العام الجاري.



تقدیم طلب االعتماد المؤسسي لكلیة •
الصیدلة وفي انتظار زیارة المراجعة 
الخارجیة من الھیئة القومیة لضمان 

الجودة خالل العام القادم.



ً ثانیا
الحصول على االیزو 9001 /2015

منح شھادة االیزو 9001 
/2015 في نظم إدارة 

الجودة لجامعة بني سویف 
في دیسمبر 2020:

بواقع 3 شھادات شملت:
جامعة بني سویف1.
الجھاز اإلداري ألمانة جامعة بني سویف2.
مركز ضمان الجودة والتأھیل االعتماد 3.



شھادات االیزو 9001 / 2015 لجامعة بني سویف 



شھادات االیزو 9001 / 2015 لمركز ضمان الجودة 
والتأھیل لالعتماد



شھادات االیزو 9001 / 2015 للجھاز اإلداري ألمانة 
جامعة بني سویف



تسلیم شھادات االیزو 9001 في نظم إدارة الجودة 
لمعالي ا.د/ منصور حسن رئیس الجامعة.



ثالثا ً
استكمال انشاء نظام 
ضمان جودة داخلي 
بباقي كلیات الجامعة



الكلیات التي تم انشاء نظام ضمان جودة داخلي بھا في 2020 /2021

كلیھ التكنولوجیا والتعلیم•
كلیة الھندسة•
كلیة الحاسبات والذكاء االصطناعي•
كلیة العالج الطبیعي•
كلیة الزراعة•
كلیة تكنولوجیا العلوم الصحیة التطبیقیة•
كلیة التربیة للطفولة المبكرة•
كلیة الفنون التطبیقیة•
كلیة الخدمة االجتماعیة التنمویة•
كلیة السیاحة والفنادق•
كلیة األلسن•
كلیة علوم ذوي االحتیاجات الخاصة•
كلیة علوم المالحة وتكنولوجیا الفضاء•

قرار مجلس الكلیة انشاء وحدة ضمان الجودة بالكلیة.•
إضافة الوحدة الى الھیكل التنظیمي للكلیة تتبع عمید الكلیة مباشرة •

(مجلس الكلیة).

تعیین مدیر للوحدة من أعضاء ھیئة التدریس (عمید الكلیة).•
اعتماد الالئحة الداخلیة للوحدة استرشادا بالالئحة االسترشادیة •

لوحدات ضمان الجودة المعتمدة بمجلس الجامعة رقم 188 في 30 
سبتمبر 2020 (مجلس الكلیة).

اعتماد مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة (مجلس الكلیة).•
اعتماد الھیكل التنظیمي لوحدة ضمان الجودة (مجلس الكلیة).•



ً رابعا
األنشطة والفاعلیات



الثالثاء الموافق 16 /9 /2020: رئیس جامعة بنى سویف 
یستقبل الدكتورة یوھانسن عید رئیس الھیئة القومیة لضمان 
جودة التعلیم واالعتماد والوفد المرافق لھا، ویقترح انشاء فرع 

للھیئة في جامعة بني سویف.



أ.د/ منصور حسن رئیس الجامعة یقترح إنشاء 
فرع للھیئة القومیة لضمان الجودة واالعتماد 
في جامعة بني سویف لخدمة محافظات شمال 

الصعید.



23 / 9 /2020: زیارة دعم فني لكلیة التجارة 
لتأھیل برنامج شعبة اللغة لالعتماد. 



5 /10/ 2020: زیارة دعم فني لكلیة السیاسة 
واالقتصاد لتأھیل برنامجي السیاسة واالقتصاد 

لالعتماد من الھیئة القومیة لضمان الجودة. 



5 / 10/ 2020 : زیارة استطالعیة ودعم فني لكلیة الدراسات العلیا 
للعلوم المتقدمة 



19 / 10/ 2020: اجتماع التجھیز 
إلجراء المراجعة الداخلیة لتجدید 

شھادة األیزو9001  للجامعة



26/ 10 /2020: دورة تدریبیة في توصیف البرامج والمقررات بكلیة العلوم 
من الھیئة القومیة لضمان الجودة بدعم من مركز ضمان الجودة بالجامعة.



7 / 11/ 2020: جامعة بني سویف 
تستقبل لجنة من وحدة ادارة مشروعات 

التطویر التابعة لوزارة التعلیم العالي وذلك 
لتسلیم وتسلم المشروعات البحثیة الطالبیة 

بكلیتي علوم األرض والزراعة



2/12 /2020 : اجتماع مركز ضمان الجودة للتجھیز الستقبال لجنة المراجعة 
الخارجیة إلعادة االعتماد للحصول على شھادة األیزو 9001 .



انشاء موقع رسمي لمركز ضمان الجودة واالعتماد
 https://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=374

انشاء صفحة رسمیة للمركز على الفیس بوك
 https://www.facebook.com/QAAC.BSU

لوجو جدید لمركز ضمان الجودة واالعتماد 

https://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=374
https://www.facebook.com/QAAC.BSU


 :2020 /12 / 1
اطالق مبادرة 

"الجودة اسلوب 
عمل بجامعة بني 

سویف"
تحت رعایة معالي 

رئیس الجامعة



 جامعة بني :2020/ 12/ 9
 سویف تستقبل لجنة المراجعة
 الخارجیة من الشركة المانحة

لشھادة األیزو 9001



13 /12 /2020: الندوة التعریفیة االولى 
لنشر ثقافة الجودة ومعاییر االعتماد بالجامعة 

بكلیة التكنولوجیا والتعلیم



 :2020/ 12/ 15
زیارة استطالعیة 

ودعم فني من 
مركز ضمان 

الجودة بالجامعة 
لكلیة االعالم



 جامعة بني سویف تستقبل وفد وزارة التعلیم العالي الستالم التقریر النھائي لمشروع اعتماد :2020/ 12/ 22
المعمل المركزي بكلیة الدراسات العلیا للعلوم المتقدمة



27 / 12 /2020: الندوة التعریفیة الثانیة لنشر ثقافة 
الجودة ومعاییر االعتماد بین منتسبي جامعة بني 

سویف في رحاب كلیة علوم ذوي االحتیاجات الخاصة



27 / 12 /2020: (تابع) الندوة التعریفیة الثانیة لنشر ثقافة الجودة ومعاییر 
االعتماد بین منتسبي جامعة بني سویف في رحاب كلیة علوم ذوي االحتیاجات 

الخاصة



5 /1 /2021: زیارة دعم فني الى مركز التعلیم 
المدمج استعدادا الستقبال زیارة المراجعة الدوریة 

من قبل الشركة المانحة لالیزو. 



31 ینایر2021: زیارة 
استطالعیة ودعم فني لكلیة 

الصیدلة



9 فبرایر 2021: تنظیم الندوة 
التعریفیة الثالثة لنشر ثقافة الجودة 

(أونالین) بالتعاون بین مركز ضمان الجودة 
بالجامعة و كلیة الخدمة االجتماعیة التنمویة 
وذلك عبر تطبیق میكروسوفت تیمز. حاضر 
بھا الدكتور عبدالرحیم حسین مدیر المركز. 



14 فبرایر 2021: اجتماع مركز ضمان الجودة برئاسة معالي رئیس الجامعة و بحضور مدیر المركز  وعمداء الكلیات ومدیري وحدات 
ضمان الجودة بالكلیات للوقوف على الوضع الحالي لملفات الجودة بالكلیات والمطالبة بسرعة االنتھاء من الملفات المطلوبة.



16 مارس 2021 : زیارة استطالعیة لكلیة الدراسات 
العلیا للعلوم المتقدمة استعدادا لزیارة الھیئة القومیة 



 ابریل 2021: ورشة 20
 عمل اونالین لتحدیث الخطة
.االستراتیجیة لكلیة الصیدلة



عقد دورات تدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس 
في توصیف البرامج والمقررات الدراسیة 

معتمدة من الھیئة القومیة لضمان جودة 
التعلیم واالعتماد.





الدورة التدریبیة األولى 23 -25 مایو 2021: تدریب 25 عضو ھیئة 
تدریس بالجامعة على توصیف البرامج والمقررات الدراسیة باللغة 

اإلنجلیزیة معتمدة من الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد.

المدرب ا.د. ھشام امام 
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 الدورة التدریبیة الثالثة:  6 الى 8 یونیو 2021: تدریب 25 
عضو ھیئة تدریس بالجامعة على توصیف البرامج والمقررات 

الدراسیة معتمدة من الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم 
واالعتماد.

                      المدرب: ا.د./ وائل یوسف



28 یولیو 2021: ا.د. منصور حسن رئیس الجامعة یسلم شھادات 
دورات الجودة لعدد ٧٥ عضو ھیئة تدریس بالجامعة 



18 أغسطس 2021: زیارة دعم فني من مركز ضمان الجودة الى لكلیة 
الدراسات العلیا للعلوم المتقدمة الستكمال ملفات الجودة ومعاییر االعتماد 

بالكلیة 



24 أغسطس 2021: ورشة عمل بعنوان "إعداد المعاییر 
األكادیمیة القیاسیة" بكلیة علوم ذوى االحتیاجات الخاصة.



15 سبتمبر 
2021: فتح باب 
التسجیل الختیار 

مراجعین داخلیین 
بمركز ضمان 

الجودة والتأھیل 
لالعتماد بجامعة 

بني سویف



21 سبتمبر 2021: اجتماع المجلس التنفیذي لمركز ضمان 
الجودة بجامعة بني سویف لمناقشة خطة عمل العام الدراسي 

الجدید



28 سبتمبر 
2021: زیارة 
مدیر مركز 

ضمان الجودة 
بالجامعة لكلیة 
الھندسة جامعة 

بني سویف



3 أكتوبر 2021: 
زیارة استطالعیة 

ودعم فني من مركز 
ضمان الجودة 

بالجامعة الى كلیة 
العلوم



للتواصل مع مركز ضمان الجودة واالعتماد – جامعة بني سویف

الصفحة الرسمیة على الفیس بوكالموقع االلكتروني الرسمي

https://www.facebook.com/QAAC.BSU https://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=374 

abdelrahim@vet.bsu.edu.eg
qaac@bsu.edu.eg 

01118422542 

https://www.facebook.com/QAAC.BSU
https://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=374
mailto:abdelrahim@vet.bsu.edu.eg
mailto:qaac@bsu.edu.eg


 
 

  
 
 
 

 

 

 

 فـويـى سـة بنـجـامع

 

 



 
 

  
 
 
 

 

 

 

 فـويـى سـة بنـجـامع

 ةـدامـمستـة الـنميـداف التـن أهـي تتضمـة التـامعـة باجلـدراسيـررات الـمقـال

 

 أهداف التنمية املستدامة م
األهداف األخرى  الرابط املقررات الدراسية

 الكلية الفرقة قررـامل  املرتبطة

1 

 

 القضاء على الفقر
 يةالرعاية االجتماع

اخلدمة االجتماعية   األوىل

 التنموية

https://www.facebook.com/Devopme

ntalSocialWork.BeniSuef.university 

القضاء التام على 

 اجلوع

   السياسة واالقتصاد االوىل حقوق االنسان

2 
 القضاء التام على اجلوع

 الدفاع االجتماعي
اخلدمة االجتماعية  الثالثة

 التنموية

https://www.facebook.com/Devopme

ntalSocialWork.BeniSuef.university 
 القضاء على الفقر

3 

 

 

 

 

 

 الصحة اجليدة والرفاه

 صحة اجملتمع
 

 األوىل

اخلدمة االجتماعية 

 التنموية

https://www.facebook.com/Devopme

ntalSocialWork.BeniSuef.university 
املياه النظيفة 

 والنظافة الصحية

   الرتبية للطفولة املبكرة األوىل الرتبية الرياضية

سيكولوجية النمو 

 ومشكالت الطفولة

  الرتبية للطفولة املبكرة األوىل
 

   للطفولة املبكرةالرتبية  الثالثة إرشاد الطفل

   الرتبية للطفولة املبكرة الثالثة ألعاب الفناء

   الرتبية للطفولة املبكرة الثانية مقدمة يف علم النفس

   الرتبية للطفولة املبكرة الرابعة الدوافع واالنفعاالت

   التجارة االوىل السلوكية

4 
 التعليم اجليد

 املمارسة العامة 
اخلدمة االجتماعية  الثانية

 التنموية

https://www.facebook.com/Devopme

ntalSocialWork.BeniSuef.university  



 
 

  
 
 
 

 

 

 

 فـويـى سـة بنـجـامع

 أهداف التنمية املستدامة م
األهداف األخرى  الرابط املقررات الدراسية

 الكلية الفرقة قررـامل  املرتبطة

   الرتبية للطفولة املبكرة األوىل مدخل العلوم الرتبوية  

 

سيكولوجية تعلم 

 املفاهيم

  الرتبية للطفولة املبكرة الثانية
 

 

اسرتاتيجيات التعلم 

 والتعليم

  الرتبية للطفولة املبكرة الثانية
 

   الرتبية للطفولة املبكرة الثانية مهارات التفكري 

   الرتبية للطفولة املبكرة الثالثة أساليب تربية الطفل 

   الرتبية للطفولة املبكرة الثالثة علم نفس التعلم 

   الرتبية للطفولة املبكرة الثالثة تكنولوجيا التعليم 

 

تطبيقات احلاسب 

 اآللي

  الرتبية للطفولة املبكرة الثالثة
 

 

علم نفس الفئات 

 اخلاصة

  الرتبية للطفولة املبكرة الرابعة
 

 

التنمية املهنية ملعلمة 

 الروضة

  الرتبية للطفولة املبكرة الرابعة
 

   الصيدلة األوىل تكنولوجيا املعلومات 

5 
 املساواة بني اجلنسني

 االسرة والطفولة
اخلدمة االجتماعية  الثانية

 التنموية

https://www.facebook.com/Devopme

ntalSocialWork.BeniSuef.university  



 
 

  
 
 
 

 

 

 

 فـويـى سـة بنـجـامع

 أهداف التنمية املستدامة م
األهداف األخرى  الرابط املقررات الدراسية

 الكلية الفرقة قررـامل  املرتبطة

   الرتبية للطفولة املبكرة الرابعة الرتبية الوالدية  

6 
 املياه النظيفة والنظافة الصحية

 والبيئيالعمالي 
اخلدمة االجتماعية  الثانية

 التنموية

https://www.facebook.com/Devopme

ntalSocialWork.BeniSuef.university  

7 

 

 طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

 العمالي والبيئي
اخلدمة االجتماعية  الثانية

 التنموية

https://www.facebook.com/Devopme

ntalSocialWork.BeniSuef.university  

   السياسة واالقتصاد الرابعة اقتصاديات الطاقة

8 

 

 

 

 

 

 العمل الالئق ومنو االقتصاد

 االقتصاد االجتماعي
 

 األوىل

اخلدمة االجتماعية 

 التنموية

https://www.facebook.com/Devopme

ntalSocialWork.BeniSuef.university  

   التجارة األوىل حماسبة متوسطة

   التجارة األوىل حماسبة مالية

   التجارة الثانية إدارة اخلطر والتأمني

   التجارة الثانية التمويل

   التجارة الثانية املراجعة

   التجارة الثانية والبنوكالنقود 

   التجارة الرابعة اقتصاديات

   التجارة الرابعة الضرائب

   التجارة الرابعة إدارة البنوك

   السياسة واالقتصاد الثالثة التنمية االقتصادية



 
 

  
 
 
 

 

 

 

 فـويـى سـة بنـجـامع

 أهداف التنمية املستدامة م
األهداف األخرى  الرابط املقررات الدراسية

 الكلية الفرقة قررـامل  املرتبطة

 

مبادئ االقتصاد  

 القياسي

  السياسة واالقتصاد الثالثة
 

اقتصاديات املالية 

 العامة

  السياسة واالقتصاد الثالثة
 

نظرية اقتصادية 

 جزئية

  السياسة واالقتصاد الثانية
 

9 

 

 الصناعة واالبتكار والبنية التحتية

https://www.facebook.com/Devopme التجارة االوىل قانون األعمال

ntalSocialWork.BeniSuef.university 
 

   التجارة الرابعة حبوث العمليات

10 

 

 

 

 احلد من أوجه عدم املساواة

 التنمية االجتماعية
 

 الثالثة

اخلدمة االجتماعية 

 التنموية

https://www.facebook.com/Devopme

ntalSocialWork.BeniSuef.university  

نظم سياسية يف الوطن 

 العربي

  السياسة واالقتصاد الثالثة
 

   السياسة واالقتصاد الثانية تطور الفكر السياسي

النظم السياسية 

 الغربية

  السياسة واالقتصاد الرابعة
 

النظم السياسية يف 

 أفريقيا

  السياسة واالقتصاد الرابعة
 



 
 

  
 
 
 

 

 

 

 فـويـى سـة بنـجـامع

 أهداف التنمية املستدامة م
األهداف األخرى  الرابط املقررات الدراسية

 الكلية الفرقة قررـامل  املرتبطة

11 

 

 

 

 مدن وجمتمعات حملية مستدامة

 التخطيط االجتماعي
 

 الثالثة

اخلدمة االجتماعية 

 التنموية

https://www.facebook.com/Devopme

ntalSocialWork.BeniSuef.university  

   التجارة االوىل املوارد

   التجارة الرابعة التخطيط والرقابة

   السياسة واالقتصاد الثانية تاريخ مصر االقتصادي

   السياسة واالقتصاد االوىل مبادئ االدارة

   السياسة واالقتصاد الرابعة الرأي العام

   التجارة الثالثة التكاليف ناالستهالك واإلنتاج املسؤوال 12

   التجارة الثانية اإلنتاج  العمل املناخي 13

      احلياة حتت املاء 14

      احلياة يف الرب 15

16 

 

 

 

 السالم والعدالة واملؤسسات القوية

إدارة املؤسسات 

 االجتماعية

 

 الرابعة

اخلدمة االجتماعية 

 التنموية

https://www.facebook.com/Devopme

ntalSocialWork.BeniSuef.university  

   الرتبية للطفولة املبكرة األوىل التنشئة االجتماعية

حقوق االنسان 

 ومكافحة الفساد

  الصيدلة االوىل
 

   التجارة الرابعة اإلدارية

   السياسة واالقتصاد الثالثة النظرية السياسية



 
 

  
 
 
 

 

 

 

 فـويـى سـة بنـجـامع

 أهداف التنمية املستدامة م
األهداف األخرى  الرابط املقررات الدراسية

 الكلية الفرقة قررـامل  املرتبطة

 

 
اإلدارة والسياسات 

 العامة

  السياسة واالقتصاد الثانية
 

17 

 

 

 

 

 عقد الشراكة لتحقيق األهداف

   التجارة االوىل إدارة األعمال

   التجارة االوىل التنظيم

   التجارة الثانية  الشركات

   التجارة الثالثة التأمني

   التجارة الرابعة دراسة اجلدوى

   السياسة واالقتصاد الثالثة الدوليالتنظيم 

   السياسة واالقتصاد الثانية النظم السياسة املقارنة

النظرية السياسية 

 اخلارجية

  السياسة واالقتصاد الرابعة

 

 



 

 جامعه بني سويف
 
 

 



 

 جامعه بني سويف 
 
 

 التـي تتضمـن أهـداف التـنميـة الـمستـدامـة بالجامعهالـمقـررات الـدراسيـة 
 

االهداف االخري 
 الرابط المرتبطه

 
 المقررات
 الدراسيه

 م اهداف التنميه المستدامه
 

 الكلية
 

 الفرقه
 

 المقرر

 

 الصحه

https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx

?cat_id=20 

 
 الرابعه طب االسنان

 االسنان جذور عالج

 التعليم

 
1 

 الصحه

 

https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx?

cat_id=20 

 

  طب االسنان
 الرابعه

 طب اسنان االطفال

 الصحه

 

https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx?

cat_id=20 

 

 الثالثه طب االسنان

 تشخيص

 

 المعاقين

 

https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx

?cat_id=19 

 

 االولي اقتصاد وسياسه
Human Rights 

 حقوق االنسان

المساواة بين 

 الجنسين
 

2 

لقضاء التام ا -

 الجوععلى 

علي لقضاء ا -

 الفقر

https://agri.bsu.edu.eg/ 

 
الثالثه  الزراعه

 عهوالراب

امراض الحيوان 

 والدواجن

 الجيدهالصحة 

 والرفاه

 

 

 

 
3 

لقضاء التام ا -

 الجوععلى 

علي لقضاء ا -

 الفقر

https://agri.bsu.edu.eg/ 

 
الثالثه  الزراعه

 والرابعه

تكنولوجيا 

 الحبوب ومنتجاته

https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx?cat_id=20
https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx?cat_id=20
https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx?cat_id=20
https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx?cat_id=20
https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx?cat_id=20
https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx?cat_id=20
https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx?cat_id=19
https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx?cat_id=19
https://agri.bsu.edu.eg/
https://agri.bsu.edu.eg/


لقضاء التام ا -

 الجوععلى 

 عليلقضاء ا -

 الفقر

https://agri.bsu.edu.eg/ 

 
الثالثه  الزراعه

 والرابعه

تكنولوجيا الحبوب 
 ومنتجاتها

لقضاء التام ا -

 الجوععلى 

علي لقضاء ا -

 الفقر

https://agri.bsu.edu.eg/ 

 
الثالثه  الزراعه

 والرابعه

ملى االلبان ع

ه الخاص

والمستحدثات 

 اللبنيه

لقضاء التام ا -

 الجوععلى 

علي لقضاء ا -

 الفقر

https://agri.bsu.edu.eg/ 

 
الثالثه  الزراعه

 والرابعه

نتاج محاصيل ا

العلف 

 والمراعي

لقضاء التام ا -

 الجوععلى 

 عليلقضاء ا -

 الفقر

https://agri.bsu.edu.eg/ 

 
 الزراعه

الثالثه 
 والرابعه

تكنولوجيا منتجات 

الحاصالت 

 البستانية

لقضاء التام ا -

 الجوععلى 

علي لقضاء ا -

 الفقر

https://agri.bsu.edu.eg/ 

 
 الزراعه

الثالثه 
 والرابعه

محاضرة زراعة 

وانتاج الخضر 

 المحمية

 الصحه
https://agri.bsu.edu.eg/ 

 
 الزراعه

الثالثه 
 والرابعه

محاضرة تلوث 

البيئة 

 بالمبيدات

المساواة بين 
 الجنسين

 

https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx

?cat_id=12 

 

حقوق إنسان  االولي الصيدله
 ومكافحة فساد

الحد من اوجه 

 عدم المساواه
 

4 

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


 

 جامعه بني سويف 
 
 

 

االهداف االخري 
 الرابط المرتبطه

 
 المقررات
 م اهداف التنميه المستدامه الدراسيه

 
 الكلية

 
 الفرقه

 
 رالمقر

 التعليم

 
https://www.bsu.edu.eg/Subjects.as

px?cat_id=12 

 

  صحة عامة الرابعه الصيدله
 
 

والرفاه الجيدهالصحة   

 

 التعليم

 
https://www.bsu.edu.eg/Subjects.as

px?cat_id=12 

 

  تداوى باألعشاب الرابعه الصيدله

 التعليم

 
https://www.bsu.edu.eg/Subjects.as

px?cat_id=12 

 

م واعالسويق ت الخامسه الصيدله
 دوائى

 

 التعليم

 
https://www.bsu.edu.eg/Subjects.as

px?cat_id=12 

 

الطفيليات  الثالثه الصيدله
 والفيروسات

 

والرفاه الجيدهالصحة   
5 

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

 

االهداف االخري 
 الرابط المرتبطه

 
 المقررات
 م اهداف التنميه المستدامه الدراسيه

 
 الكلية

 
 الفرقه

 
 المقرر

صحة عامة وطب  الرابعه الصيدله  التعليم
 وقائى

 
والرفاه الجيدهالصحة   

 

 التعليم
 لقضاء على الفقر

لقضاء التام على ا
 الجوع

 

https://www.bsu.edu.eg/Subjects.as

px?cat_id=11 

 

 الخامسه الطب البيطري
 الرابعه

الرقابه الصحيه 
 علي اللجوم

 والرفاه الجيدهالصحة 
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 التعليم

 لقضاء على الفقر
لقضاء التام على ا

 الجوع

https://www.bsu.edu.eg/Subjects.as

px?cat_id=11 

 

 امسهالخ الطب البيطري
 الرابعه

الرقابه الصحيه 
 علي االلبان

 والرفاه الجيدهالصحة 
 7 

 التعليم

 لقضاء على الفقر

لقضاء التام على ا
 الجوع

https://www.bsu.edu.eg/Subjects.a

spx?cat_id=11 

 

 الخامسه الطب البيطري
 الرابعه

سالمه 
وتكنولوجيا 

البيض والزيت 
 والدهون

 التعليم

 لقضاء على الفقر
لقضاء التام على ا

 الجوع

https://www.bsu.edu.eg/Subjects.

aspx?cat_id=11 

 

 الخامسه الطب البيطري

 الرابعه

أمراض األسماك 

 ورعايتها

 

 والرفاه هالجيدالصحة 
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 التعليم
 لقضاء على الفقر

لقضاء التام على ا

 الجوع

https://www.bsu.edu.eg/Subjects.

aspx?cat_id=11 

 

 الخامسه الطب البيطري

 الرابعه

أمراض الطيور والارانب 

 أ

 

 التعليم
رلقضاء على الفق  

لقضاء التام على ا
 الجوع

https://www.bsu.edu.eg/Subjects.

aspx?cat_id=11 

 

 الخامسه الطب البيطري

 الرابعه

 المشتركة االمراض

 

https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx?cat_id=11
https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx?cat_id=11
https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx?cat_id=11
https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx?cat_id=11
https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx?cat_id=11
https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx?cat_id=11
https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx?cat_id=11
https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx?cat_id=11
https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx?cat_id=11
https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx?cat_id=11
https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx?cat_id=11
https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx?cat_id=11


 التعليم
 لقضاء على الفقر

لقضاء التام على ا

 الجوع

https://www.bsu.edu.eg/Subjects 

aspx?cat_id=11 
 الخامسه الطب البيطري

 الرابعه

صحة الحيوان 

 والدواجن والبيئة
 

 التعليم

 لقضاء على الفقر

 

https://www.bsu.edu.eg/Subjects.

aspx?cat_id=11 

 

 الخامسه الطب البيطري

 الرابعه

 ألمراض الباطنةا

 التعليم

 لقضاء على الفقر

 

https://www.bsu.edu.eg/Content.asp

x?side_id=657&cat_id=11 

 

 الخامسه الطب البيطري

 

 الرقابه الصحيه
 علي االغذيه

https://www.bsu.edu.eg/Subjects
https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx?cat_id=11
https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx?cat_id=11
https://www.bsu.edu.eg/Content.aspx?side_id=657&cat_id=11
https://www.bsu.edu.eg/Content.aspx?side_id=657&cat_id=11


 

 جامعه بني سويف 
 
 

 

االهداف االخري 
 الرابط المرتبطه

 
 المقررات
 م اهداف التنميه المستدامه الدراسيه

 
 الكلية

 
 الفرقه

 
 المقرر

 التعليم

http://www.physth.bsu.edu.eg/Dept_

Subjects.aspx?cat_id=201 

http://www.physth.bsu.edu.eg/Depar

tments.aspx?cat_id=22 

 

العالج الطبيعي  االولي العالج الطبيعي

 للمراه وصجه الطفل
 الصحه

 

 
 لقضاء على الفقر

ى لقضاء التام علا
 الجوع

https://www.bsu.edu.eg/Subjects.asp

x?cat_id=11 

 

رعاية وتنمية الثروة  ثانيهال الطب البيطري

 الحيوانية والداجنة

 

 لقضاء على الفقر
لقضاء التام على ا

 الجوع

https://www.bsu.edu.eg/Subjects.asp

x?cat_id=11 

 

االنتاج  الحيواني  ثانيهال الطب البيطري

 والسمكي والداجني

 التعليم
 لقضاء على الفقر

لقضاء التام على ا
 الجوع

https://www.bsu.edu.eg/Subjects.asp

x?cat_id=11 

 
 الخامسه الطب البيطري

 المخلفات الحيوانيه
 سالمه

 وتكنولوجيااألغذية
 9 الصحه

 التعليم

 

https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx

?cat_id=14 

 
 الثانيه كليه التمريض

Medical – Surgical 

Nursing الصحه 
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http://www.physth.bsu.edu.eg/Dept_Subjects.aspx?cat_id=201
http://www.physth.bsu.edu.eg/Dept_Subjects.aspx?cat_id=201
http://www.physth.bsu.edu.eg/Departments.aspx?cat_id=22
http://www.physth.bsu.edu.eg/Departments.aspx?cat_id=22
https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx?cat_id=11
https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx?cat_id=11
https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx?cat_id=11
https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx?cat_id=11
https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx?cat_id=11
https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx?cat_id=11
https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx?cat_id=14
https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx?cat_id=14



