إجنازإت مركز تطوير إ ألدإء إجلامعى جبامعة بىن
سويف ()9191-9102

مقدمة
بزغت فكرة إنشاء مركز تطوير األداء الجامعى بجامعة بنى سويف من أذهان مشغولة
بجامعتهم ليكون بمثابة قناة إتصال بين الجامعة بعلمائها ومفكريها ومبتكريها من جهة وبين
المجتمع المحيط بالجامعة بمحافظة بنى سويف من جهة اخرى و ذلك إيمانا من إدارة الجامعة
بأهمية دور الجامعة فى تنمية المجتمع و المساهمةَ فى حل مشكالتة من خالل أدوت البحث
العلمى .ولعل من األهداف السامية التى أنشئ من اجلها مركز تطوير األداء الجامعى بجامعة
بنى سويف هو تشجيع وتحفيز باحثى الجامعة نحو مزيد من االبداع و التميز تحت مظلة من
الدعم المادى و المعنوى مع الحفاظ على ثوابت البحث العلمى و ما يتضمنة من أولوية للحفاظ
على الحقوق الملكية الفكرية للسادة الباحثين و كذا براءات االختراع.
ويضم مركز تطوير األداء الجامعى بجامعة بنى سويف بين أروقتة عشرة مكاتب وهى مكتب
التصنيف الدولى ,النشر الدولى ,دعم وتمويل المشروعات البحثية ,التعاون الدولى,
اإل ستشارات وربط البحوث بالصناعة ,التدريب والمؤتمرات ,متابعة شئون المبتعثين ,المعامل
واالجهزة ,الوقف البحثى و مكتب دعم االبتكار وبراءات االختراع.
تعددت انجازات مركز تطوير االداء الجامعى عن العام المنصرم ( 9112 /7/1الى
 )9191/6/01على كافة االصعدة وفيما يلى تفصيل النجازات مكاتب هذا المركز.

مكتب إلنرش إدلوىل

إنجازات مكتب النشر الدولى ()9191-9112
فيما يخص التحول الرقمى بمكتب النشر الدولى







تم انشاء صفحة الكترونية للمكتب على بوابة الجامعة.
تم تطوير آلية التقدم لمكافأة او تكاليف النشر ليكون التقدم الكترونيا ابتداء من سبتمبر
 9102بدال من التقدم الورقى والذى كان متبعا فى السابق.
تم تطويرالنموذج الخاص باستمارة مكافأة النشر لتالئم نظام التقدم االلكتروني الجديد
و كذلك وكذلك تخصص المتقدم كما تم تقديم الدعم الوجستى للسادة الباحثين عن
كيفية التقدم الكترونيا.
خالل التقدم لمكافأة النشر فى يناير  9191تم استقبال  0921استمارة تقدم من جميع
الكليات تم فحصها جميعا.
اتضح من فحص استمارات التقدم انخفاض نسبة كتابة اسم الجامعة بطريقة غير
صحيحة مما يعبر عن الوعى الذى وصل له الباحثين بالجامعة.
لمكتب النشر الدولى ايميل خاص يتم من خالله االجابة على اسئلة جميع الباحثين.
وكذلك استخدامه كايميل رسمى لطلب تخفيض بعض رسوم النشر.

فيما يخص النشر الدولى لجامعة بنى سويف بموقع سكوبس فى اخر  11سنوات حتى -6-01
9191
 العدد الكلى للبحوث المنشورة باسم جامعة بنى سويف حتى  01يونيو 8281 =9191
بحث دولى وتوزيعها موضح بجدول رقم  0وشكل رقم 0
 عدد الباحثين الذين قاموا بنشر ابحاث دولية =  0201باحث
جدول رقم  :1االبحاث الدولية المنشورة لجامعة بنى سويف من عام  9101حتى  01يونيو
 9191من سكوبس.
السنة
9100
9109
9100
9103
9108
9102
9107

عدد االبحاث
900
981
093
080
371
877
831

9102
9102
( 9191حتى  01يونيو)

700
220
272

شكل 1رقم :االبحاث الدولية المنشورة لجامعة بنى سويف من عام  9100حتى تاريخ 01
يونيو 9191من سكوبس.
 اما مجاالت األبحاث المنشورة خالل ال 01سنوات االخيرة فموضحة فى جدول رقم  9و
شكل 9رقم .
جدول رقم  :9مجاالت االبحاث الدولية المنشورة لجامعة بنى سويف من عام  9100حتى تاريخ
 01يونيو 9191من سكوبس.
مجال االبحاث المنشورة
الطب البشرى
الصيدلة و السموم
الكيمياء الحيوية  ,علم الوراثة والبيولوجيا الجزيئية
الكيمياء
الفيزياء
الهندسة
علم المواد
العلوم الزراعية و البيولوجية
الرياضيات
المناعة و الميكروبيولوجى
الحاسب االلى

عدد االبحاث
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230
222
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072
029

الطب البيطرى
هندسة كيميائية
علوم بيئية
علوم االرض و الكواكب
الطاقة
علم االعصاب
العلوم االجتماعية
التمريض
علوم القرار
المهن الصحية
األعمال واإلدارة والمحاسبة
طب األسنان
علم النفس
االقتصاد  ,االقتصاد القياسي والتمويل
الفنون والعلوم اإلنسانية
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70
82
88
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00
8

شكل 9رقم :مجاالت االبحاث الدولية المنشورة لجامعة بنى سويف من عام 9100
حتى  01يونيو ( 9191سكوبس).

ارقام هامة للنشر الدولى لعامى  9112و ( 9191حتى )9191-6-01
( 9191حتى )9191-6-01
9112
االبحاث المنشورة  220بمعدل  79االبحاث المنشورة  272بمعدل  000بحث كل شهر .اى
بزيادة شهرية تصل الى  %20عن العام الماضى.
بحث كل شهر
 901بحث منشورة فى مجالت  918بحث منشورة فى مجالت  Q1بنسبة % 00من
 Q1بنسبة  % 93من مجموع مجموع االبحاث المنشورة خالل عام ( 9191حتى -01
االبحاث المنشورة خالل عام  .)9191-2اى بفارق  %7عن العام الماضى
9102
الندوات التى قام بها مكتب النشر الدولى فى جامعة بنى سويف فى الفترة من يوليو  9112الى يونيو
9191

0

الندوة
قواعد و مكافأة النشر الدولى بجامعة بنى سويف

9

النشر الدولى و انجازات جامعة بنى سويف

0

النشر الدولى للعلوم االنسانية و االجتماعية

مكان االنعقاد
جامعة بنى سويف  -مجمع التعليم الصناعى-
شرق النيل
جامعة بنى سويف – الحرم الجامعى-غرب
النيل
جامعة بنى سويف  -مجمع ال  011فدان-
شرق النيل

مكتب إلتصنيف إدلوىل

إنجازات مكتب التصنيف الدولى
تعددت انجازات مكتب التصنيف الدولى فى العام المنصرم ( )9191-9112ويمكن اجمال تلك
االنجازات فى االتى-:
 -0قام مكتب التصنيف الدولي بتعميم رؤية واستراتيجية مصر 9101وخطه الدولة للتنمية
المستدامة واعتبرها جزء ال يتجزأ من تصنيف الجامعة على موقع الجامعة في رابط التصنيف
كرؤية اساسية واخذ جميع اهداف الجامعة وقام بتقسيمها و تصنيفها حسب األهداف ورفعها
وذلك عن العام الماضي . 9102
 -9كما قام المكتب بعمل اكثر من ندوه تعريفية في كليات الجامعة المختلفة ككلية العلوم و
الهندسة والدراسات المتقدمة للتعريف بالرؤية و األهداف وكيفية تحديد األهداف و كتابة الخطة
البحثية للكلية على نموذج اهداف التنمية المستدامة سواء كان لطالب الماجستير و الدكتوراه او
لكتابة الخطط البحثية المختلفة.
 -0كما قام المكتب بتجميع البيانات و تصنيفها لدخول تصنيف  Impact Rankingطبعا
ألهداف التنمية المستدامة وقد تم تحقيق مراكز متقدمة مثل
 981-910في - World university ranking youngوفى تصنيف شنغهاي العلوم
البيطرية حصلت الجامعة علي ترتيب  911-080والترتيب  2-9على الجامعات المصرية
والعلوم الصيدالنية على ترتيب  311-010دوليا و  2-9محليا وفى الرياضيات 011-910
واألول محليا -
 -3تم عمل اجتماعات مكثفة لنواب مكتب التصنيف وكان قبل جائحه كورونا في مكتب مديره
مكتب التصنيف الدولي و اثناء الجائحة عن طريق الفيديو كونفرانس و قد تم تداول كيفية
الدخول في التصنيفات المختلفة و الفروق بينها و تم وضع خطه خمسية لرفع تصنيف الجامعة
على مدار اكثر من ثماني لقاءات متعاقبة.
 -8تم تجميع احصائيات الجامعة من  MISلتقسيمها حسب موضوعات التصنيف المعرفة من
خالل التصنيفات الدولية وكيفية ادخال البيانات في التصنيفات المختلفة .وبالفعل تم تحقيق
مراكز متقدمة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة الخمس عشر هدفا في تصنيف تايمز
للجامعات الشابة و تصنيف شنغهاي.
 -2تم عمل توصيات و تقرير استدامة مخصوص عن الجامعة وتم تقديمه في تصنيف Times
 impact rankingيناير  9191وهو عباره عن عالقة الجامعة بالمجتمع الخارجي و
المستشفيات و الكليات و الفعاليات المختلفة و الخدمات المجتمعية ودور الجامعة كمنارة

مجتمعية وتم ربطها بأهداف التنمية المستدامة على رابط التصنيف داخل الصفحة الرئيسية
للجامعة وذلك للتسهيل على المصنفين و اعتماد صفحة الجامعة كصفحة رسمية .
 -7تم حضور مكتب التصنيف عده ندوات وورش عمل تزيد عن عشر لقاءات منهم ندوتين عن
كيفيه تحسين الموقع اإللكتروني واربعة منهم كيفية دراسة وضع جامعة بني سويف وكيفية
تحسين السمعة األكاديمية و البحثية عن طريق ندوات مقامة تابعه للوزارة وبنك المعرفة .
 -2تم االجتماع مع مديري الخدمات اإللكترونية على مستوي الجامعة وتم اعالمهم بضرورة
تحسين خدمات النت على مستوي الجامعة و عدم اعتماد الفيس بوك كوسيلة لنشر اخبار
الجامعة و يجب الربط بين الفيس بوك وموقع الجامعة وضرورة النشر دائما على موقع الجامعة
كجهة رسمية.
 -2تم عمل نماذج لتعبئتها استعدادا لتصنيفات العام القادم المختلفة وقد تم توزيعها على عمداء
الكليات وذلك لتسهيل تقديم اهداف التنمية المستدامة وربطها باستراتيجية مصر 9101وقد تم
االستجابة من بعض العمداء و تجميع تقارير التنمية المستدامة لتجهيزها للعام القادم.
 -01تم تقديم توصيات من مكتب التصنيف في عدة مجالس ادارة سابقة وتمت الموافقة من
معالى رئيس الجامعة على هذه التوصيات و أهمها تدريس مقرر البيئة و االستدامة كمقرر
أساسي لكل الطالب وتفعيل وحده النهوض بالمرأة و القيام بندوات عن اهداف التنمية المستدامة
في جميع الكليات و قد بدأنا فيه بالفعل.
 -00تم اعالن تقرير تحقيق اهداف التنمية المستدامة  9102في المؤتمر الدولي الخامس التابع
لكلية الدراسات المتقدمة والذى عقد في الغردقة وتم االعالن عن تحقيق األهداف وتم عمل
شراكات دولية من خالل المؤتمر لالستفادة فى رفع تصنيف الجامعة.
 -09تم االعالن للكليات انه عند رفع جميع المجالت على بنك المعرفة سوف يتم االستشهاد
باألبحاث وهذا سوف يرفع نوعيا باستشهادات األبحاث .
 -00تمت الموافقة في مجلس ادارة مركز تطوير االداء الجامعى لشهر يونيو على وضع
مكافئة استثنائية لألبحاث التي تخص فيروس كورون ا المستجد وذلك لتشجيع البحث العلمي و
ذلك لرفع األستشهادات النوعية كخدمة لتصنيف الجامعة.
 -03تم عمل تقرير ربع سنوي عن جهود الجامعة في مكافحه فيروس كورونا المستجد وما
تقدمه الجامعة من خدمات مجتمعية و المستشفى الجامعي ودورها في خدمة المجتمع السويفي
وجميع انح اء الجمهورية و االستعداد لالمتحانات مع اخذ كافة االحتياطات االحترازية ويتم
التجميع كل ثالث اشهر و سوف تفرز و تصنف لالستفادة منها في التصنيفات المختلفة
 -08تم عمل خطة لتسويق اسم الجامعة وتحسين السمعة التعليمية و األكاديمية و البحثية وتم
تجميع اكثر من ثمانمائة اسم اكاديمي و غير اكاديمي داخل وخارج البالد وتم المراسلة معهم
لتوضيح خطة الجامعة التعليمية و البحثية و الخدمية ومعرفه برامجها.
 -02يتم حاليا دراسة خطة استراتيجية لرفع تصنيف الجامعة في الخمس سنوات القادمة ويتم
عمل تحليل إحصائي وتحليل بيانات في كيفية رفع تصنيف الجامعة مقارنة بوضع الجامعة فى
السنوات الماضية و كيفية النهوض بالجامعة محليا ودوليا وإقليميا.

 -07تم تحسين وضع الجامعة في اعلى تصنيف بحثى شنغهاي للعلوم البيطرية كما بالعام
السابق في العلوم الصيدلة و الرياضيات وهذا يعتبر انجاز بحثى وتم تحقيق  08هدف ومن
ضمنها ترتيب  010عالميا تبعا لألمم المتحدة حيث الجامعة مازالت شابة ال تتعدى الخمسون
عاما بالنسبة للجامعات العريقة األخرى.
 -02وتم عقد ثالث لقاءات بجامعات مختلفة وهى جامعة مصر الدولية والجامعة األمريكية وتم
عرض محاضرة عن بني سويف وتصنيفها.
 -02تم عم ل استضافه اثنان من محررين نتشر وعملوا ورشه عمل في كيفيه كتابه األبحاث و
النشر في المجلة لمده يومين متواصلين متوسط  02ساعه لدعم التصنيف ودعم النشر في المجلة
وذلك لحصول الجامعة على اول مركز تميز في النانو تكنولوجي
 -91تم عمل تصميم فاليرز وتوزيعها على زوار الجامعة داخل وخارج الجامعة و في جميع
المحافل الدولية عن تصنيف جامعه بني سويف سواء منشورات اون الين او منشورات ورقيه
للعمل على تحسين سمعه الجامعة األكاديمية و البحثية و العلمية
 -90تم تقديم مقترح لتمنيه قدرات أعضاء هيئه التدريس ورفع كفاءتهم للتعريف في المفاهيم
الجديدة في التعليم عن بعد والتعليم اإللكتروني و البيئة والتنمية المستدامة ورؤيه مصر 2030
وكيفيه عمل شركات ناشئة في الجامعة وكيفيه تصنيف الجامعات والهيئات البحثية وتم اقتراح
اكثر من خمسه عشر دوره جديده ويتم التنسيق األن بيت مكتي التصنيف و مدير المركز
لتطوير الدورات
 -99تم االتفاق مع مسئولي البوابة اإللكترونية على احتواء موقع الجامعة على تصنيف الجامعة
بصفه دائمه لمعرفه زوار الصفحة تصنيف الجامعة وزياده زوار الجامع مما يخدم في تصنيف
QS
 -90تم ارسال محاضره عن تصنيف جامعه بني سويف للوضح الحالي لكل الكليات لالستعانة
بها في المؤتمرات و مكتب المؤتمرات ومكتب النشر و لمدير اداره الوافدين لعمل الدعاية
الالزمة و تمت الموافقة من مدير العالقات الثقافية انه عند سفر المبتعثين ارسال بيانات
األساتذة لالستفادة منهم في التصنيف و ارسال اخر وضع لتصنيف الجامعة لتحسين وضع
الجامعة وسمعتها األكاديمية.

مكتب دمع ومتويل إملرشوعات إلبحثية

إنجازات مكتب دعم وتمويل المشروعات البحثية ()9191-9112
يمكن إجمال ما تم إنجازه من قبل إدارة مكتب دعم وتمويل المشروعات البحثية فى النقاط
األتية-:
 -0تم مراجعة وتعديل نموذج عقود المشروعات البحثية مع المستشار القانوني للجامعة لتالفي
جميع المالحظات القانوية والمالية على النموذج القديم  ,وتم التقدم بطلب إلعتماد النموذج
المعدل بتاريخ  , 9102/01/92وتم اإلعتماد.
 -9تم حصر وإعداد وتجهيز المستحقات المالية المتاخرة للسادة محكمى المشروعات التنافسية
(المرحلة السابعة ( )9102 – 9102وقدرها  022911جنيه  ,وتم التقدم بطلب لصرف
هذه المستحقات بتاريخ  , 9102/01/92وتم الصرف.
 -0تم حصر وإعداد وتجهيز المستحقات المالية المتاخرة للسادة محكمى مشروعات شباب
الباحثين (المرحلة الثالثة ( )9107 – 9102وقدرها  902911جنيه  ,وتم التقدم بطلب
لصرف هذه المستحقات بتاريخ  , 9102/01/92وتم الصرف.
 -3تم تجهيز العقود الخاصة بتعاقدات السادة أعضاء هيئة التدريس الفائزين بالمشروعات
التنافسية بمرحلتها السابعة (  , )9102/9102كما تم تجهيز تعهد ملحق بالعقد يلزم الباحث
الرئيسي للمشروع بنشر مخرجات المشروع طبقا لقواعد النشر المتبعة بالجامعة والتي
تخدم التصنيف الدولي للجامعة  ,كما تم إلزام الباحث الرئيسى بكتابة جملة شكر للجامعة
على دعمها المالي للمشروع في االبحاث الخاصة بمخرجات المشروع  ,وتم التقدم بطلب
للبدأ في إجراءات التعاقد بتاريخ . 9102/01/92
 -8تم حصر قيمة المبلغ الخاص بصرف الدفعة االولى ( )%31من قيمة التمويل الخاص
بالمشروعات التنافسية بمرحلتها السابعة ( )9102-9102وقدره  301111جنية .وتم التقدم
بطلب لتوفير هذا المبلغ بتاريخ . 9102/01/92
 -2خالل شهري ديسمبر  9102و يناير 9191تم التعاقد مع عدد  99مشروع تنافسي (المرحلة
السابعة) وتم صرف الدفعة االولى لعدد  01مشروعات وجاري الصرف لباقي المشروعات
نظرا لتعطل االجراءات الخاصة بتوريد المهمات والمستلزمات نظرا للظروف التي تمر
بها البالد.
 -7تم عمل تصور لصفحة إلكترونية لمكتب دعم وتمويل المشروعات على الموقع الرئيسى
ل لجامعة وذلك لسهولة التواصل مع أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة وتم التواصل
مع مدير البوابة اإلليكترونية بتاريخ  9102/09/08إلنشاء هذه الصفحة  ,وتم أنشاء
الصفحة وفي إنتظار التدريب على إدخال البيانات عليها.

 -2تم التواصل مع أعضاء هيئة التدريس والذين لهم مشروعات معلقة بجميع انواعها ( قومية
– شراكة مؤسسية – تنافسية – شباب باحثين) ودراسة حالة كل مشروع وبناء على ذلك:
 تمت مراجعة التقارير النهائية واألبحاث لعدد  02مشروع وتم عمل حصر بالدفعة الثالثة
المستحقة للباحثين باجمالي مبلغ وقدره  082111جنيه  ,وتم التقدم بطلب لصرف هذه
الدفعة بتاريخ  9191/0/92وتم الصرف.
 تم تجهيز ملحق تعاقد ومراجعتة من المستشار القانوني للجامعة إلعادة التعاقد مع اعضاء
هيئة التدريس الباحثين الرئيسيين لبعض المشروعات العالقة الممولة من مكتب دعم وتمويل
المشروعات ممن ثبت جديتهم في إستكمال المشروعات بناءا على تقييم التقارير الفنية
المقدمة منهم  ,وتم التقدم بطلب للموافقة على إعادة التعاقد وصرف الدفعة الثانية فقط مع
تنازل الباحث الرئيسي عن صرف الدفعة الثالثة بتاريخ  , 9191/0/92وتمت الموافقة وتم
إعادة التعاقد لعدد  8مشروعات  ,وجاري أستكمال الموافقات لعدد  0مشاريع.
 تمت مراجعة التقارير النهائية واألبحاث لعدد  8مشاريع وتم عمل حصر بالدفعة الثالثة
المستحقة للباحثين باجمالي مبلغ وقدره  80111جنيه  ,وتم التقدم بطلب لصرف هذه الدفعة
بتاريخ  , 9191/0/2وتم الصرف.
 جاري مراجعة التقارير النهائية واالبحاث لعدد  8مشاريع لعمل حصر بقيمة الدفعة الثالثة.
 تم مراجعة التقرير النهائي لعدد  7مشاريع وفي إنتظار موافقة نشر االبحاث لتجهيز قيمة
الدفعة الثالثة.
 جاري التواصل وفحص باقي المشروعات المعلقة.
 -2تم عقد ورشة عمل بعنوان " إعداد المشروعات البحثية والتنافسية" بكلية الزراعة وحاضر
فيها ا.م.د .شريف رجب العريض نائب مدير مكتب دعم وتمويل المشروعات بتاريخ
.9191/0/01
 -01جاري االن تجهيز االعالن عن دعم مرحلة جديدة من المشروعات البحثية.

مكتب إملعامل و إ ألهجزة

إنجازات مكتب مكتب المعامل و األجهزة ()9191-9112
فيما يتعلق بعمل المنظومة اإللكترونية الخاصة بالمكتب
تم تدشين و تشغيل المنظومة االلكترونية الجديدة الخاصة فعليا بعد إطالق المرحلة األولى
للتشغيل و التى شملت عدد تسع كليات و معاهد و الذى يعد إطالقها من اهم إنجازات العمل
بالمكتب.
المميزات العامة للمنظومة االلكترونية الجديدة-:
 )0بناء قاعدة بيانات رقمية تشمل جميع األجهزة البحثية بالجامعة األمر الذى يسهل
الحصول على المعلومات فى أى وقت كما يمكن تحديث قاعدة البيانات تلك كلما
إستدعى األمر.
 )9إنشاء نظام رقمى للدفع الموحد مما يسهل معه متابعة حسابات جميع المعامل بصفة
دورية و دقيقة مما يوفر أرضية صلبة تعزز قرارات التطوير و الصيانة الالزمة
للمعامل و األجهزة.
 )0ا لبرنامج الجديد ليس مجرد أداة لتصفح قاعدة البيانات و الدفع الموحد فحسب بل يتميز
ايضا و ألول مرة بالتالى:
 إمكانية طلب الصيانة و رفع الكفأة لألجهزة و المعامل الكترونيا عبر النافذة الخاصة
بذلك.
 إمكانية رفع أى اعالن على الموقع و خاصة اإلعالن عن الدورت التدريبية و
المعامل المتميزة مما يحقق اإلنتشار السريع لإلعالن فى زمن قياسي.
اإلحصائية الخاصه بالمرحله األولى من التشغيل-:
 )1عدد الكليات و المعاهد التى شملتها تلك المرحلة .2
 )9عدد الكليات والمعاهد التى قامت بالفعل بالتسجيل على البرنامج .7
 )0عدد المعامل المسجلة بالفعل  11معمل (عدد  1وحدات ذات طابع خاص و 11معامل
بحثية).
 )4عدد األجهزة التى تم تسجيلها بالفعل ما يقرب من  61جهاز.
 )1عدد الخدمات العلمية المسجلة و التى تؤديها تلك األجهزة هو  141خدمة علمية مع العلم
ان هناك بعض الخدمات العلمية تقدم مجانا ( )83للباحثين ألن األجهزة التى تؤدى تلك
الخدمات تتبع المعامل البحثية و الباقى ( )23نظير مقابل مادى.
 )6جارى األن اإلستعداد إلنطالق المرحلة الثانية من تسجيل األجهزه لتشمل باقى كليات
الجامعة.

وتوضح الرسوم التوضيح التالية تلك االرقام.

فيما يتعلق بأعمال اللجنة الدائمة لتطوير األجهزة العلمية
إجتمعت اللجنة المركزية لبحث تطوير الوحدات الخاصة و األجهزة العلمية بجامعة بنى سويف
فى يوم الثالثاء الموافق  9191/8/02لبحث و متابعة حالة األجهزه العلمية من الفئة (  ) Aو قد
ناقشت اللجنة المقترحات المقدمة و الخاصة بتطوير العمل بالمعمل المركزى بكلية الصيدلة و
خاصة جهاز الرنين النووى المغناطيسي و كذا تطوير العمل بمركز التحاليل الدقيقه بكلية
العلوم .و جارى األن االعداد لخطط التطويرتلك و إن تعطلت بعض الشىء بسبب جائحة
فيروس كورونا المستجد.

مكتب إلتعاون إدلويل وإلعالقات إخلارجية

إنجازات مكتب التعاون الدولي والعالقات الخارجية ()9191-9112
الفاعليات التى شارك فيها المكتب فى العام المنصرم
تعدد الفاعليات التى نظمها او شارك فيها مكتب التعاون الدولى على النحو التالى-:
التاريخ
9102/2/2

9102/01/00م

الفاعلية
المنتدى الفلندى المصرى
للتعليم العالي

ندوة للسفارة البريطانية
للتعرف علي المنح الدراسية
المختلفة التي تقدمها عن
طريق "برنامج تشيفنج" بقاعة
السيمنار بالمبني اإلداري
للجامعة

مالحظات
تمثيل جامعة بنى سويف بحضور مكتب التعاون
الدولي والعالقات الخارجية

تعليم صناعي
تجارة
صيدلة
اداب
حاسبات ومعلومات
الزراعه
هندسه
ترجمه
علوم
تربية
سياسه واقتصاد
تمريض

 أ .نيفين شرف -بمشاركة  011مشارك

9102/01/90م

ندوة تعريفية للمركز الثقافي
البريطاني للتعريف بمسابقة
مختبرالشهرة "FameLab":

9102/09/02م

ورشة عمل معتمدة من الهيئة
األلمانية للتبادل العلمي
للتدريب علي نظم األمتحانات
الجامعية وبنوك األسئلة
الرقمية بعنوان
University Exams and
Digital
Question
Banks

9102/01/2م

مشاركة جامعة بني سويف
بحضور مكتب التعاون الدولي
والعالقات الخارجية في لقاء
مفوضية ساوث كارولينا
للزراعة والمناخ

بقاعة السيمنار بكلية العلوم

 مايكل مجدي -بمشاركة  081مشارك

 أ .د .رشا شرف -بمشاركة  98متدرب أعضاء هيئه التدريس

9102/01/90م

9102/01/97م

9102/00/0م

مشاركة جامعة بني سويف
ممثال بمكتب التعاون الدولي
في
والعالقات الخارجية
الفعاليات الثقافية الفرنسية
المصرية و (منتدى ومعرض
)Choose France

لقاء مع د.محمد مصطفي
مدرس بقسم التركيبات الثابتة
بكلية طب األسنان لترتيب
عمل إتفاقية تعاون بين جامعة
بني سويف
وجامعة Huddersfield
بالمملكة المتحدة
مشاركة جامعة بني سويف
بحضورمكتب التعاون الدولي
والعالقات الخارجية في فعالية
المركز الثقافي البريطاني.
Science Café
Innovation and
Heritage

9191/9/00

مشاركة جامعة بني سويف
ممثلة بمكتب التعاون الدولي
والعالقات الخارجية في فعالية
الهيئة األلمانية للتبادل العلمي
The Underrated
Climate Change
وبحث سبل زيادة التعاون بين
الهيئة وجامعاتنا الموقرة

9191 /0 /00

االعالن والتعريف بالمنح
الدولية والتركيزعلى ميعاد
"البدء" و"االنتهاء"

9191/0/9

ندوه عن رؤية وزارة التعليم
العالى لتدويل العملية التعليمية
فى مصر
Online Sessions:
للمنح المقدمة من هيئه
الفولبرايت األمريكية
Online Sessions:
لنشر الوعى لوسائل الدعم
لتقديم طلبات المنح على
وسائل التواصل األجتماعى

9191/0/02
9191/0/97

منح الحكومة الفنلندية
منح أ.د محفوظ قاسم للصيادلة
منحة هيئة فولبرايت لتدريب أعضاء هيئة
التدريس JFDP
برنامج المبادرة المصرية اليابانية -9102
9191م
منح هيئة الفولبرايت األمريكية
منح نيوتن  -مشرفة
منح قصيرة األجل من الهيئة األلمانية للتبادل
العلمي GERSS
Study in Germany 2021-2020
Fully funded Master &PhD
العالقات الدولية بوزارة التعليم العالى
باألشتراك مع هيئه الفولبرايت األمريكية
دعوه من األستاذ أسر مديربرامج المنح هيئه
الفولبرايت األمريكية على الصفحه الهيئه
األلكترونية
د /ماجى نصيف مديرة هيئه الفولبرايت
األمريكية

الفولبرايت

Association of Africans Universities

Digital Dialogue - FULBRIGT

Coopération
Scientifique
et
Technologique
Ambassade
de
France en République Arabe
d'Egypte
Institut Français D'égypteAu Caire

Digital Dialogue- FULBRIGT

Coopération
Scientifique
et
Technologique
Ambassade
de
France en République Arabe
d'Egypte Institut Français D'égypte
Au Caire

Association of Africans Universities
North Africa Regional Office

British Embassy Cairo Newton
Mosharafa Programme

هيئه

وصفحه
األلكترونية
Sharing AAU SurveyAfrican Universities''
Response to the
Corona Virus
Outbreak
Online Sessions:
The Humanities at a
Time of Crisis
االعالن عن نشرة برامج
التمويل لبرامج منحًا دراسية
و تمويال لزيارات قصيرة إلى
فرنسا لطالب الماجستير
والدكتوراه و الباحثين ما بعد
 لتشجيع الطالب.الدكتوراه
على إكمال أبحاثهم وإقامة
شراكة مع الباحثين والخبراء
.الفرنسيين
Online Sessions:
Fulbright Alumni
Dialogue
برنامج
عن
االعالن
""أمحوتب
–سفارة فرنسا في مصر
الفرنسي
المعهد
( ) وأكاديميةIFEبمصر
العلمي
البحث
والتكنولوجيا الدعوة السابعة
عشرة لتلقي طلبات التقدم
الخاصة بالشراكة العلمية
.الفرنسية المصرية – أمحوتب
Webinar:
Teams Tools for
Remote Teaching: a
response to COVID 19
disruptions
Announcing:
Newton
Mosharafa

9191/3/9

9191/3/08
9191/3/02

9191/3/99
9191/8 /0

9191/8 /09

9191 /8/03

invites proposals for
short-term
projects
addressing the health,
social,
economic,
cultural
and
environmental impacts
of the COVID-19
outbreak in Low and
Middle
Income
Countries.
Association of Africans Universities Webinar:
North Africa Regional Office
AAU
Emergency
Webinar to know the
North
Africa
Experience
Ministry of Higher Education &
Resister on the Special
DAAD Kairo AKademie
Workshops:
Digital Transformation
in Higher Education
18/6/2020
How to strengthen the
Employability
of
Egyptian
Graduates
13/7/2020

9191 /8/08

9191/2/3

9191 خالل يونيو
 منصور حسن خطاب نوايا مع شركاء " البرنامج/وقع سيادة رئيس الجامعة األستاذ الدكتور
المهارى لتحقيق اإلزدهار" وهو تحالف مشترك بين كالً من منظمة العمل الدولية (الممثل
الرئيسى) والمجلس الثقافى البريطانى ومؤسسة األلفى للتنمية البشرية واالجتماعية ومؤسسات
 يهدف هذا البرنامج إلى رفع كفاءة الجامعات الحكومية.التعليم العالى فى المملكة المتحدة
.المصرية والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص

السفارات والهيئات األجنبية التعليمية التى حرصت جامعة بنى سويف على التعاون الدولى معها من خالل
المكتب فى الفترة من  9112 -7- 1إلى 9191-6-01

مكتب متابعة ش ئون إملبتعثني

انجازات مكتب متابعة شئون المبتعثين
تمثلت انجازات مكتب متابعة شئون المبتعثين فى العام المنصرم ( )9191-9112فى االتى-:
 -0إ قامة يوم تعريفي بكلية الطب البشري تحت عنوان " :الخطة الزمنية العالنات االدارة
العامة للبعثات للبرامج والمنح وخطة البعثات للعام  9102/9102وذلك يوم  99يناير .9102
الفئة المستهدفة :جميع السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الطب البشري.
 -9إ قامة يوم تعريفي بكلية الطب البشري تحت عنوان " :الخطة الزمنية العالنات االدارة
العامة للبعثات للبرامج والمنح وخطة البعثاات للعام  9102/9102وذلك يوم  9مارس .9102
الفئة المستهدفة :جميع السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بقسم االمراض الباطنة كلية
الطب البشري.
 -0إ قامة يوم تعريفي بكلية الحاسبات والمعلومات تحت عنوان " :الخطة الزمنية العالنات
االدارة العامة للبعثات للبرامج والمنح وخطة البعثات للعام  .9102/9102وذلك يوم  09مارس
 .9102الفئة المستهدفة :السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية حاسبات
ومعلومات.
 -3المشاركة في  Light up the darkوالمقام في رحاب كلية الحاسبات والمعلومات لطالب
جامعة بني سويف وذلك يوم االربعاء الموافق  91مارس  9102لشرح أهم البعثات الحكومية
المتاحة لطالب المرحلة الجامعية للسفر والتدريب لفصل دراسي في الجامعات االجنبية
المختلفة .الفئة المستهدفة :طالب الكليات المختلفة في جامعة بني سويف خاصة طالب الفرق
النهائية.
 -8إ قامة ورشة عمل للتدريب على كيفية التقدم لمبادرة التعليم العالي للمهنين للعام الدراسي
 9191/9102وذلك يوم  01أبريل  9102بكلية الطب البشري .الفئة المستهدفة :السادة أعضاء
هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الطب البشري الراغبيين للتقدم في .US aid
 -2إ قامة ورشة عمل للتدريب على كيفية التقدم لمبادرة التعليم العالي للمهنين للعام الدراسي
 9191/9102وذلك يوم  8مايو  . 9102الفئة المستهدفه :السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة
المعاونة بكليات شرق النيل (معهد المسنين /كلية التمريض /كلية التربية الرياضية  /كلية العالج
الطبيعي /كلية الهندسة  /كليه االلسن) الراغبيين للتقدم في .US aid
 -7إ قامة ورشة عمل للتدريب على كيفية التقدم لمبادرة التعليم العالي للمهنين للعام الدراسي
 9191/9102وذلك يوم  09مايو  .9102الفئة المستهدفة :السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة
المعاونة بكليات شرق النيل (الحاسبات ومعلومات /كلية التربية للطفوله المبكرة  /كلية
الدراسات المتقدمة ) الراغبيين للتقدم في .US aid
 -2إقامة ورشة عمل للتدريب على كيفية التقدم لمبادرة التعليم العالي للمهنين للعام الدراسي
 9191/9102وذلك يوم  09مايو .9102

الفئة المستهدفة :السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكليات العملية وذلك في رحاب
كلية الطب البيطري يونيو  9102الراغبيين للتقدم في .USaid
 -2متابعة السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الراغبين للتقدم العالن االدارة العامة للبعثات
في الفترة من أغسطس وحتى أكتوبر .9102
 -01متابعة السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الراغبين للتقدم العالن االدارة العامة
للبعثات والخاصه بمبادرة وزارة التعليم العالي للمهنيين للعام الجامعي 9191/9102وذلك في
الفترة من يوليو  -9102سبتمبر .9102
 -00إ قامه يوم تعريفي للعالن الرابع لبرنامج مبادره التعليم العالي لمنح الدراسات العليا
للمهنيين للعام الدراسي  9190/9191وذلك يوم الثالثاء الموافق 91مايو Teamlink 9191
 meeting zoomوذلك للكليات العملية بالجامعة.
 -09تمثيل جامعه بني سويف في حضور ورشة عمل التابع لالدارة العامة للبعثات وذلك
للتدريب على كيفية التقدم لمبادرة التعليم العالي للمهنين للعام الدراسي  9190/9191وذلك فى
فبراير  9191والمقامة بأكاديمية البحث العلمي .الفئة المستهدفة :ممثلي الجامعات والوزرات
المختلفه وكذلك المؤسسات الراغبه للتقدم في  .US aidوذلك بتقديم الشرح المفصل لخطوات
التقدم لهذا النوع من المنح.
 -00إقامة يوم تعريفي لالعالن الرابع لبرنامج مبادره التعليم العالي لمنح الدراسات العليا
للمهنيين للعام الدراسي  9190/9191وذلك يوم الثالثاء الموافق 02مايو Teamlink 9191
 meeting zoomوذلك للكليات النظرية بالجامعة.

مكتب ربط إلبحوث ابلصناعة

إنجازات مكتب ربط البحوث بالصناعة ()9191-9112
االعالن والتعريف بالمكتب
 تم ارسال بروشور المكتب لعدد  82من المصانع والشركات بكوم أبو راضى وعدد 83
مصنع وشركة بمنطقة بياض العرب
التقارير الفنية للمصانع والشركات
 قدم المكتب عدد  7من التقارير الفنية للمصانع بقيمة  9111جنيه للتقرير و باجمالى
 03111جنيها مصريا وتفصيلها كالتالى"
 تقارير فنية عن استهالك السوالر
 .0شركة اسيكو للخرسانة الجاهزة
 .9شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
 .0شركة تريدرز لالستيراد والتصدير
 .3شركات يوتيلكو للهندسة والمقاوالت والتوريدات
 تقارير فنية عن فحص واختبار الغاليات
 .0مصنع فيدميكس ايجيبت لصناعة األعالف
 .9شركة الفارس لالعالف
 .0مصنع الهندسية للورق
التعاون مع المحافظة
جارى استكمال مبادرة "بنى سويف عاصمة خضراء" بالتعاون مع محافظة بنى سويف –
والتى منعت جائحة كرونا فى الفترة الماضية استكمال التفاوض على بنودها وابرامها فى
الوقت المخطط له.

مكتب دمع الابتاكر وبرإءإت الاخرتإع

إنجازات مكتب دعم االبتكار وبراءات االختراع ()9191-9112
ومكتب ال TICO
فيما يخص قطاع دعم االبتكار و الملكية الفكرية TISC
 )0تم ادراج مكتب دعم االبتكار و الملكية الفكرية بجامعة بنى سويف من المكاتب المعتمدة
بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية .WIPO
 )9اإلعالن عن عدد  9دورة تحت عنوان "الدورة العامة للملكية الفكرية" من خالل التعليم
عن بعد  DL101AEG20S1 & DL101AEG19S2بالمنظمه العالميه للملكية
الفكرية WIPO
 )0تم عقد ورشة عمل عبر تقنية الفيدوكونفرنس ونشرها على صفحة المكتب وعلى
مواقع التواصل االجتماعي.
 )3تم ايقاف طلبات ايداع براءات االختراع منذ شهر مارس بالمكتب الرئيسى EGYPO
نظراً للظروف حائحة كرونا الراهنة مع استمرار الرد على الفاحصين الفنيين ودفع
الرسوم السنوية ورسوم الفحص.
ويوضح الشكل التالى كل البيانات الخاصة بطلبات االيداع الجديدة وبراءات االختراع ,
واجمالى الدعم السنوى على هذا القطاع.

فيما يخص قطاع المنح والدعم الدولي GICO
 )0تم كتابة و مراجعة جميع متطلبات التقديم لمشروع حاضنة تكنولوجية للنباتات الطبية و
العطرية و اعداد خطة العمل و ذلك خالل الفتره من  9102/ 0/08الي 9102/0/92
 )9تم دراسة عدد  9مشروع بحثي (كلية الصيدلة) لتحديد سبل الدعم للعملية البحثية و انتاج
نموذج اولي و تسجيل براءه اختراع فى ديسمبر . 9102
 )0تم ارسال خطابات للجهات المحلية (نواه) للبحث في سبل التعاون بين الجامعة و تلك
المؤسسات من اجل تقديم خدمات بحثية و معملية للطالب و الباحثين.
 )3تم االعالن و تقديم الدعم للمنح الدراسية و المشاريع البحثية الموضحة بالشكل التالى.

 )8حيث تم تقديم الدعم لعدد اجمالي  29طالب/باحث من خالل التواصل عبر
البريدااللكتروني – صفحة التواصل االجتماعي – الهاتف – مقر المكتب ,و ذلك علي
النحو التالي-:
 تحديد المنحة المناسبة ( 2طالب  -باحث).
 المساعده في تحضير متطلبات المنحة ( 02طالب  -باحث).
 مراجعة المتطلبات و التعديل ( 3طالب – باحث).
فيما يخص قطاع نقل التكنولوجيا TTO
المشاركة فى معارض دولية و محلية
 .0تم االشتراك بمعرض القاهرة الدولى الذى تنظمة اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا
 ASRTبستة أفكار تكنولوجية.

 .9تم تكريم الفائزين في مسابقة دعم االبتكارات لذوى االحتياجات الخاصة أثناء مشاركة
وفد جامعة بني سويف في معرض االبتكار.
التوعية عن فيروس كورونا
 .0تم االعالن عن طرق الوقاية من فيروس كورونا من خالل االرشادات المطبوعة و
الفيديوهات المرئية.
 .9تم االعالن عن العديد من ورش العمل لمختلف المؤسسات التى تتناول تأثير فيروس
كورونا على صناعة تكنولوجيا المعلومات والشركات الناشئة واالقتصاد العالمى
والمحلى.
انتاج نماذج اولية
 .0تم تنفيذ بوابة تعقييم الكترونية و حوض غسيل يدوى الكترونى متحرك.
 .9تم تنفيذ واتاحة تطبيق (دواك عندنا) للهاتف المحمول اندرويد لربط العديد من
الصيدليات بالمواطنين لسهولة طلب االدوية واالستفسار عن اتاحة العالج.
 .0تم تنفيذ اول نموذج لميكنة مكتب التايكو بنى سويف مع تايكو اكاديمية البحث العلمى
وفى انتظار التعديالت الستكمال التطبيق وامكانية تعميمه على شبكة مكاتب التايكو
بجميع الجامعات والمراكز البحثية
ورش العمل و الندوات واالعالنات
 .0تم االعالن عن التَّسجيل للدورة  00من برنامج بناء القدرات للجامعات Innov Egypt
صيف . 9102
 .9تم االعالن عن أفريكاثون وهو ماراثون االبتكار األول في أفريقيا والذى يركز على
تمكين الشباب من االبتكار والخروج بأفكار تكنولوجية لتحسين نوعية الحياة في
أفريقيا!. INTERNSHIP in Nokia Bell labs
 .0تم اإلعالن عن عن فتح باب التقدم لبرنامج مشروعى بدايتى لدعم مشروعات التخرج
للعام المالى  9191/9102وذلك للعام السابع على التوالى اعتباراً من  02نوفمبر 9102
وحتى  91ديسمبر .9102
 .3تم تنفيذ ورشة عمل بعنوان "التحديات الرقمية والفرص للشركات الناشئة والمتوسطة".
 .8تم االعالن عن مسابقة . Huawei ICT Competition
 .2تم االعالن عن البرنامج التدريبيى Tropical Medicine Community Health
 Care and Researchفى تايالند فى إطار تعاون أكاديمية البحث العلمى و
التكنولوجيا .
 .7تم االعالن عن برنامج القاهرة تبتكر للموسم الثالث.
 .2تم االعالن عن العمل التطوعى للطالب بإسم (سفراء مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا).
 .2تم االعالن عن ورشة عمل مبسطة لمكونات القمر الصناعي موجهة لالعمار من 01
الي  07عام لمكتب تايكو وكالة الفضاء المصري.

مكتب إلتدريب وتنظمي إملؤمترإت

إنجازات مكتب التدريب وتنظيم المؤتمرات
تتعد االنشطة والفاعليات التى تتم بين اروقة وجنبات جامعة بنى سويف و يشرف على تنظيمها
مكتب التدريب وتنظيم المؤتمرات وهذا ملخص بتلك االنشطة عن العام المنصرم -9102
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