DocuSign Envelope ID: E044425E-C285-4969-A133-8420396218A5

Senior VP, Education

15-Sep-2020 | 5:23 PM EDT

DocuSign Envelope ID: E044425E-C285-4969-A133-8420396218A5

Senior VP, Education

15-Sep-2020 | 5:23 PM EDT

DocuSign Envelope ID: E044425E-C285-4969-A133-8420396218A5

Senior VP, Education

15-Sep-2020 | 5:23 PM EDT

DocuSign Envelope ID: E044425E-C285-4969-A133-8420396218A5

Senior VP, Education

15-Sep-2020 | 5:23 PM EDT

DocuSign Envelope ID: E044425E-C285-4969-A133-8420396218A5

Senior VP, Education

15-Sep-2020 | 5:23 PM EDT

الوظائف األكثر طلبا

مبجال البنوك والتأمينات وإدارة االعمال














Start Boosting Your
AI Skills in the
Digital Economy Era
ابدأ يف تعزيز مهاراتك يف الذكاء

االصطناعي يف عصز االقتصاد الزقمي

جامعة بين سويف

كلية التجارة

تقرير انتًُيخ املستُدايخ
نكهيخ انتجبرح جبيعخ ثُي سويف
(يف ضوء رؤيخ يصر )2030

0

1

املوضوع

ا
أول  :مفيوم رؤية مصر 0202
ا
ثبَيب  :مفيوم التنمية المستدامة
ا
ثبنثب  :أبعاد التنمية المستدامة
ا
راثعب  :أىداف إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر "0202
ا
خبيسب  :دور تقنية المعمومات واالتصاالت في تحقيق التنمية المستدامة
ا
سبدسب  :محاور وأىداف التنمية المستدامة لكمية التجارة في ضؤء رؤية مصر 0202

انصفحخ
0
4
5
6
9
11

أ -القضاء التام عمي الفقر

11

ب -القضاء التام عمي الجوع

10

ج -الصحة الجيدة والرفاىية

14

د -التعميم الجيد

17

ىـ  -المساواة بين الجنسين

19

و -المياه النظيفة والنظافة الصحية

01

ز -الصناعة واالبتكار واليياكل االساسية

00

ح -الحد من أوجو عدم المساواة

00

ط -مدن ومجتمعات محمية مستدامة

04

ى -السالم والعدل والمؤسسات القوية

07

ك  -عقد الشراكات لتحقيق االىداف

08

سبثعب  :المرفقات

02

2

قامت الحكومة ممثمة في وزارة التخطيط والمتابعـة واصصـالح اصداري بدعـداد
اســــتراتيجية التنميــــة المســــتدامة رؤيــــة مصــــر  0202منــــا ينــــاير  0214والتــــي

تســـتيدف  ،تطـــوير وصـــيارة رؤيـــة لتنميـــة مصـــر الجديـــدة حتـــ عـــام ، 0202
لتكون بمثابـة خارطـة طريـق لـتعظم اصسـتفادة مـن اصمكانيـات المتاحـة ورفـ الميـزة
التنافســية وتعمــل عم ـ إعــادة إحيــاء دور مصــر التــاريخي ف ـ ريــادة اصقمــيم وعم ـ
توفير حياة كريمـة لممـواطنين ،ولقـد تـم اصعتمـاد فـ إعـداد ىـاه االسـتراتيجية عمـ

الــنيا التشــاركي مـ ممثمــي منظمــات المجتمـ المــدني والقطــاع الخــار والــو ازرات
والخبراء واألكاديميين.

وتتمثــل إســتراتيجية التنميــة المســتدامو "رؤيــة مصــر  " 0202فــي أن تكــون
مصــر الجديــدة بحمــول  ،0202اات اقتصــاد تنافســي ومتـوازن ومتنــوع يعتمــد عمـ
االبتكار والمعرفة ،قائمـة عمـ العدالـة واصنـدماج االجتمـاعي والمشـاركة ،اات نظـام

أيكولــــوجي متــــزن ومتنــــوع ،تســــتثمر عبقريــــة المكــــان واصنســــان لتحقــــق التنميــــة
المستدامة وترتقي بجودة حياة المصريين.
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ظيــر مصــطم "التنميــة المســتدامة" ألول مــرة فــي منشــور أصــدره االتحــاد
الــدولي مــن أجــل حمايــة البيئــة ســنة  ،1982ولكــن تداولــو عم ـ نطــاق واس ـ لــم
يحــدث إال بعــد أن أ ِ
ُعيــد اســتخدامو فــي تقريــر "مســتقبمنا المشــترك" المعــروف باســم
"تقرير برونتالند" ،والاي صدر  1987عن المجنـة العالميـة لمبيئـة والتنميـة التابعـة
لمنظمة األمم المتحدة تحت إشراف رئيسة وزراء النرويا.
عرف التقرير التنمية المستدامة بأنيـا "التنميـة التـي تسـتجيب لحاجيـات
وقد ّ
عرض لمخطر قدرة األجيال القادمة عم تمبية احتياجاتيا" ،ويركـز
الحاضر دون أن تُ ِّ
ىــاا التعريــف ضــمنيا عم ـ فكــرتين محــوريتين ىمــا فكــرة الحاجــات أو االحتياجــات
وخصوصا الحاجات األساسية لمفئات االجتماعية األكثر فق ارً التـي تسـتحق أن تُـولى
أىميـــة كبـــرى وفكـــرة محدوديـــة قـــدرة البيئـــة عمـــ االســـتجابة لمحاجـــات الحاليـــة
والمستقبمية لمبشرية ،في ظل أنماط اصنتاج واالستيالك السائدة والتقنيات المتوفرة.

وفــي ضــوء مــا ســبق يمكــن يمكــن تعريــف التنميــة المســتدامة بانيــا التنميــة التــي
تمبــي إحتياجــات الحاضــر دون المســاومة أو اصض ـرار بقــدرة األجيــال القادمــة عم ـ تمبيــة
إحتياجاتيــا ،حيــث ترتكــز التنميــة المســتدامة عم ـ ضــرورة وجــود ت ـوازن بــين اصعتبــارات
اصقتصـــادية واصجتماعيـــة والبيئيـــة عنـــد وضـــ اصســـتراتيجيات والخطـــط الالزمـــة لتمبيـــة
اصحتياجات المستقبمية.
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تسع التنمية المستدامة إل التوفيق بين ثالثة أبعاد وىـم البعـد االقتصـادي
والبعد االجتماعي والبعد البيئي.
 )1انجعد القتصبدي

ويتعمق بدنتاج ما يغطي جمي حاجيـات اصنسـان األساسـية ويحسـن رفاىيتـو
ومســتوى عيشــو ،وىــاا يســتدعي تطــوير القــدرات اصنتاجيــة والتقنيــات المتاحــة عبــر
دعــم البحــث العممــي وتحفيــز المقــاوالت عمــ االســتثمار ،وتبنــي أســاليب اصنتـــاج

واصدارة الحديثة من أجل مضاعفة اصنتاجية.
 )2انجعد الجتًبعي

والـــك مـــن خـــالل ضـــمان نمـــو مـ ِ
ــدما عبـــر توزيـــ عـــادل لمثـــروة ولممـــوارد
ُ
ومنظومة ضـريبية عادلـة ،وارسـاء نظـام حمايـة اجتماعيـة يـوفر الحـق لجميـ أفـراد
المجتمـ بــدون تمييــز فــي الحصــول عمـ الخــدمات الصــحية وتــأمينيم ضــد أخطــار

الحياة.

 )3انجعد انجيئي

والــك بالعمــل عمـ الحــد مــن اآلثــار الضــارة لألنشــطة اصنتاجيــة عمـ البيئــة
واالســتيالك الرشــيد لممـوارد ريــر المتجــددة ،والســعي إل ـ تطــوير اســتعمال مصــادر
الطاقة المتجددة واعادة تدوير المخمفات.
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ا
راثعب :أْداف إسرتاتيجيخ انتًُيخ املستدايخ "رؤيخ" يصر "2030

ىنـــاك العديـــد مـــن االىـــداف االقتصـــادية واالجتماعيـــة والبيئيـــة والسياســـية

صسـتراتيجية التنميـة المسـتدامة "رؤيـة مصـر  ، "0202وفيمـا يمـي اسـتعراض ألىــم
أىداف التنمية المستدامة من خالل بعض البنود التي من شأنيا التأثير مباشرة فـي
الظروف المعيشية في المجتم :

 )1تيدف االستدامة االقتصادية في مجال المياه إل

ضمان إمداد ٍ
كاف من المياه

ورف كفاءة استخدام المياه في التنمية الزراعية والصناعية والحضرية والريفية،
وتيدف االستدامة االجتماعية إل تأمين الحصول عم المياه في المنطقة الكافية

لالستعمال المنزلي والمشاري الزراعية الصغيرة لألرمبية الفقيرة .وتيدف االستدامة
البيئية إل

ضمان الحماية الكافية لممستجمعات المائية والمياه الجوفية وموارد

المياه العابة وأنظمتيا اصيكولوجي.

6

 )0تيدف االستدامة االقتصادية في مجال الغااء إل رف اصنتاجية الزراعية واصنتاج
من أجل تحقيق األمن الغاائي اصقميمي والتصديري .وتيدف االستدامة االجتماعية
إل

تحسين اصنتاجية وأرباح الزراعة الصغيرة وضمان األمن الغاائي المنزلي

وتيدف االستدامة البيئية إل

ضمان االستخدام المستدام والحفاظ عم

األراضي

والغابات والمياه والحياة البرية واألسماك وموارد المياه.
 )0تيدف االستدامة االقتصادية في مجال الصحة إل

زيادة اصنتاجية من خالل

الرعاية الصحية والوقائية وتحسين الصحة واألمان في أماكن العمل .وتيدف
االستدامة االجتماعية فرض معايير لميواء والمياه والضوضاء لحماية صحة البشر
وضمان الرعاية الصحية األولية لألرمبية الفقيرة  .وتيدف االستدامة البيئية إل
ضمان الحماية الكافية لمموارد البيولوجية واألنظمة اصيكولوجية واألنظمة الداعمة

لمحياة.
 )4تيدف االستدامة االقتصادية في مجال المأوى والخدمات إل ضمان اصمداد الكـافي
واالستعمال الكفء لموارد البنـاء ونظـم المواصـالت  ،وتيـدف االسـتدامة االجتماعيـة
ضــمان الحصــول عم ـ الســكن المناســب بالســعر المناســب باصضــافة إل ـ الصــرف
الصـــحي والمواصـــالت لألرمبيـــة الفقيـــرة  ،وتيـــدف االســـتدامة البيئيـــة إلـــ ضـــمان
االستخدام المستدام أو المثالي لأل راضي والغابات والطاقة والموارد المعدنية.

 )5يشكل المعيار المقبـول عمـي نطـاق واسـ السـتدامو الشـركات اسـتخداما فعـاال لـراس
المال الطبيعي .وتحسب ىاه الكفاءة االيكولوجيو عاده عمي انيا القيمـة االقتصـادية
التي تضيفيا شركو ما فيما يتعمق باثرىا اصيكولوجي المجمـ  ،ىـاه الفكـرة شـعبيتيا
المجمــــــــس العــــــــالمي لالعمــــــــال التجاريــــــــة مــــــــن أجــــــــل التنميــــــــة المســــــــتدامة
تحت التعريف التالي " :تتحقـق الكفـاءة االيكولوجيـو مـن خـالل تقـديم سـم وخـدمات

بأســـعار تنافســـيو تمبـــي االحتياجـــات البشـــرية وتجمـــب نوعيـــو الحيـــاة  ،مـــ التقميـــل
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تدريجيا من اآلثار االيكولوجيو وكثافة الموارد طوال دوره الحياة إل مسـتوي يتمشـ
عمي األقل م قدره األرض عمي التحمل " .
 )6تيدف االستدامة االقتصادية في مجال الدخل إل زيادة الكفاءة االقتصادية والنمو
وفرر العمل في القطاع الرسمي .وتيدف االستدامة االجتماعية إل دعم المشاري

الصغيرة وخمق الوظائف لألرمبية الفقيرة في القطاع رير الرسمي  ،وتيدف
االستدامة البيئية إل ضمان االستعمال المستدام لمموارد الطبيعية الضرورية لمنمو
االقتصادي في القطاعين العام والخار وتيدف ايضا إل الزيادة في الدخل الفردي

لتحقيق الرفاه االجتماعي.

 )7في اليندسة المستدامة تعمل الحركات الحديثة لألوروبانيو الجديدة واليندسة
المعمارية الكالسيكية الجديدة عم

تعزيز نيا مستدام تجاه البناء والاي يقدر

ويطور النمو الاكي والتقاليد المعمارية والتصميم الكالسيكي  ،ىاا عم النقيض
من العمارة الحديثة واألسموب الدولي ،فضال عن معارضة العقارات السكنية الفردية
وامتداد الضواحي  ،م مسافات انتقال طويمة وآثار بيئية كبيرة ،كال االتجاىين بدأ
في الثمانينات .وترتبط البنية المستدامة في الغالب بمجال االقتصاد بينما ترتبط
ىندسة المناظر الطبيعية بالمجال البيئي بشكل أكثر.
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ا
خبيسب :دور تقُيخ املعهويبد والتصبلد يف حتقيق انتًُيخ

المستدامة

فــي ىــاا العصــر الــاي تحــدد فيــو التكنولوجيــات القــدرات التنافســية ،تســتطي
تقنيــة المعمومــات أن تمعــب دو ارً ميم ـاً فــي التنميــة المســتدامة  ،إا يمكــن تســخير
اصمكانات الالمتناىية التي توفرىا تقنية المعمومات من أجـل إحـالل تنميـة مسـتدامة

اقتصادية واجتماعية وبيئية  ،والـك مـن خـالل تعزيـز التكنولوجيـا مـن أجـل التنميـة

المستدامة كما يمي:
 -1تعزيــز أنشــطة البحــث والتطــوير
لتعزيـز تكنولوجيـا المـواد الجديـدة
وتكنولوجيــــــــــــــــا المعمومــــــــــــــــات
واالتصـــــــاالت  ،والتكنولوجيـــــــات

الحيوية ،واعتماد اآلليـات القابمـة
لالستدامة.

 -0تحســــــــــــين أداء المؤسســــــــــــات
الخاصـــــة مـــــن خـــــالل مـــــدخالت

معينة مستندة إلـ التكنولوجيـات
الحديثـــة ،فضـــالً عـــن اســـتحداث

أنماط مؤسسية جديدة تشمل مدن وحاضنات التكنولوجيا.
 -0تعزيــز بنــاء القــدرات فــي العمــوم والتكنولوجيــا واالبتكــار ،بيــدف تحقيــق أىــداف
السـيما أن بنـاء القـدرات
التنمية المستدامة في االقتصـاد القـائم عمـ المعرفـة ،و ّ
ىــو الوســيمة الوحيــدة لتعزيــز التنافســية وزيــادة النمــو االقتصــادي وتوليــد فــرر
عمل جديدة وتقمير الفقر.
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 -4وض الخطط والبراما التي تيدف إلـ تحويـل المجتمـ إلـ مجتمـ معمومـاتي
بحيـــث يـــتم إدمـــاج التكنولوجيـــات الجديـــدة فـــي خطـــط واســـتراتيجيات التنميـــة
االجتماعية واالقتصادية  ،م العمل عم تحقيق أىداف عالمية.

 -5إعــداد سياســات وطنيــة لالبتكــار واســتراتيجيات جديــدة لمتكنولوجيــا م ـ التركيــز
عم تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت.
 -6نقــل المعــارف والمعمومــات بصــورة فعالــة إلـ األفـراد لكــي تحقــق الفائــدة منيــا،
ويكــون الــك مــن خــالل االتصــاالت ،حيــث تشــمل االتصــاالت مــن أجــل التنميــة
الكثير من الوسائط مثل اصااعة الموجية لمتنمية المجتمعية ،والطرق المتعددة
الوســــائط لمتــــدريب وشــــبكة اصنترنــــت لمــــربط بــــين البــــاحثين ورجــــال التعمــــيم

والمرشــــدين ومجموعــــات المنتجــــين ببعضــــيا الــــبعض وبمصــــادر المعمومــــات
العالمية.
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.

تسعي كميـة التجـارة جامعـة بنـي

ســويف الــي تمكــين طالبيــا مــن تحقيــق
إمكانــــاتيم وتقــــديم مســــاىمات إيجابيــــة
تــؤدي إلـ ازدىــار المجتمـ واألمــة ككــل

والــــك مــــن خــــالل رــــرس روح التفــــاني
لممجتمــــ وااللتــــزام برفــــ المجموعــــات
الميمشــة  ،وتســع الكميــة إلــ تمكــين
الطــــــــالب مــــــــن خمفيــــــــات اجتماعيــــــــة

واقتصــادية مختمفــة عــن طريــق التعمـــيم
وثقافـــــة إشـــــراك المجتمـــــ  ،وتعتقـــــد أن

التعمــيم الجيــد ىــو ســالح قــوي لضــمان
عـــالم ال أثـــر فيـــو لمفقـــر ،ولتعزيـــز ىـــاا
العمل فدن الكميـة تسـعي الـي بتنميـة الـوعي بشـأن الحقـائق االجتماعيـة  ،لـربط
الطــالب بالمجتمعــات وتمكيــنيم مــن اص نخـراط فــي التغييــر الثقــافي واالجتمــاعي،
وتسعي الكميـة الـي محاولـة القضـاء عمـي الفقـر ويتضـ الـك مـن خـالل النقـاط
االتية:
 -1التعميم الجيـد لمطـالب وتـأىيميم عمميـاً وعمميـاً لسـوق العمـل مـن خـالل الـدورات
الخاصة بالجيـاز المركـزى لممحاسـبات ودورات المعيـد المصـرفي باالضـافة الـي

11

دورات المغــات والحاســب االلــي ،ممــا يســاعد الطــالب عمــي إيجــاد فــرر العمــل
بالـدورات الخاصــة

المناسـبة ،ومرفـق لسـيادتكم بيـان
بالطالب خالل العام المالي .0202/0219

 -0التنســيق م ـ وحــدة التوظيــف ومتابعــة الخــريجين بالجامعــة وامــدادىا بالبيانــات
والمعمومات الخاصة بالطالب والك لمتابعة توظيف خريج الكمية.
 -0المتابعة م وزارة المالية بشأن البيانات الخاصة بأوائـل الخـريجين مـن خريجـي
دفعة  0215حتي خريج دفعة  0219والـك لتـوفير مجـاالت العمـل المناسـبة
ليـــــؤالء الخـــــريجين وتحقيـــــق االســـــتفادة القصـــــوى مـــــنيم ،ومرفـــــق لســـــياتكم
الكشـــوف المرســـمة لـــوزارة الماليـــة عـــن االعـــوام مـــن 0215
حت .0219
 -4إج ـراء العديــد مــن بروتوك ـوالت التعــاون م ـ البنــوك والمصــان والنقابــات والــك
لتــدريب الطــالب وتــأىيميم لســوق العمــل وتــوظيفيم داخــل القطاعــات المختمفــة،
ومرفــق لســيادتكم

بيــان بــالبروتوكوالت التــي تمــت خــالل العــام

المالي .0202/0219
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ة) انقضبء انتبو عهي اجلوع

تتمحور إستراتيجية كمية التجارة عم المدى الطويل حول البحوث التـي

تعالا المشاكل المجتمعية ومنيا مشكمة الجوع والك تطبيقاً الستراتيجية التنمية
المســـتدامة ورؤيـــة مصـــر ، 0202

وتســـعي الكميـــة الـــي القضـــاء عمـــي
الجوع والفقر من خـالل تقـديم الـدعم

والمســـــــــــــــــــــــاعدات لمطـــــــــــــــــــــــالب
ويتضـــــ الـــــك مـــــن خـــــالل النقـــــاط
االتية-:

 -1دعم صندوق الكتاب لمطـالب بمبمـ
 522222جنية مـن مـوارد الكميـة
الااتيـــة ،والـــك لمســـاعدة الطـــالب
الغيــر قــادرين عمــي شــراء الكتــاب
الجامع .
 -0إقامــة دورات تنميــة بشــرية مجانيــة
لمطـــالب والـــك بالتعـــاون مـــ وزارة
الشـــباب والرياضـــة ،وكـــالك تقـــديم دورات لغـــات مختمفـــة والـــك بالتعـــاون مـــ
المراكز المتخصصة داخل وخارج الجامعة.
 -0عمل أبحاث اجتماعية لمطالب والـك لتحديـد الطـالب الغيـر قـادرين عمـي سـداد
المصـــروفات الدراســـية خـــالل العـــام ،ومرفـــق لســـيادتكم

بيـــان

بالدعم والتبرعات العينية والنقدية لمطالب خالل العام المالي .0202/0219

13

 -4إقامة المعرض الخيري التاس لمتكافل االجتماعي بقاعة الشيداء بكمية التجارة
والــك لتوزي ـ المالبــس الجــاىزة الجديــدة عمــي الطــالب ،حيــث قــام بافتتاحــة

االســـتاا الـــدكتور /منصـــور حســـن – رئـــيس الجامعـــة وكـــان يضـــم أكثـــر مـــن
 0752قطعة مالبس جديدة وعصرية.
ج -انصحخ اجليدح وانرفبْيخ

تتمثـــل فمســـفة كميـــة التجـــارة فـــي خمـــق بيئـــة شـــبابية اســـتثنائية مميئـــة
بالطاقــة والموىبــة والتنــوع الثقــافي تعيــد
تحديد مستقبل مصر ،وتسعي الكمية الـي
المحافظة عمـي الصـحة وتقـديم االنشـطة

التعميميـــة الترفيييـــة والصـــحية وال ســـيما
فــــــي ظــــــل االزمــــــة العالميــــــة الحاليــــــة

( وبــاء كورونــا المســتجد) ،ويتض ـ الــك
من خالل النقاط االتية:

 -1قامــت كميــة التجــارة جامعــة بنــي ســويف
منــــا الســــاعات االولــــي لقــــرار تعميــــق
الدراســـة فـــي  14مـــارس وحتـــي االيـــام
االولي من شير مايو برف محاضراتيا عمي العديـد مـن المنصـات بمـ عـددىا
( )4منصـــات وىـــي منصـــة ( )LMSبجامعـــة بنـــي ســـويف ومنصـــة الموقـــ
االلكترونــي لمكميــة المخصــر ليــا عمــي موق ـ جامعــة بنــي ســويف ومنصــة
التواصل االجتماعي (.)Facebook
 -0انشـــاء ( قنـــاة محاضـــرات كميـــة التجـــارة) اشـــترك فييـــا فـــي أقـــل مـــن شـــيرين
( 4202طالب ) وتم نشر عدد ( ) 152فيديو وبمغـت عـدد المشـاىدات ليـاة
الفيــديوىات أكثــر مــن  50822مشــاىدة ولقــد جــاءت نتــائا تفاعــل الطالــب

14

عالية جداً حيث بمغت المحاضرات التي تـم بثيـا لشـعبة المغـة االنجميزيـة فقـط

 007محاضرة عمي جمي المنصات بخالف المحاضرات التـي تـم بثيـا لشـعبة

المغــة العربيــة لمســنوات االربعــة ،ومرفــق لســيادتكم

المســتندات

الخاصة بتفعيل القناة التعميمية واالجراءات المتبعة في ظل أزمة كورونا.
 -0عمـي مســتوي الدراسـات العميــا والبـراما المينيـو تــم بـث حـوالي  052محاضــره

لطــالب الــدبمومات والماجســتير و الــدكتوراه المينيــو لجمي ـ االقســام العمميــو،
ومرفق لسيادتكم بيان

بالمحاضرات التي تم بثيـا عمـي المنصـة

والقنــــــــاة التعميميــــــــة منــــــــا بدايــــــــة تعميــــــــق الدراســــــــة فــــــــي  14مــــــــارس
وحتي شير مايو .0202
 -4وعمي مستوى االنشطة االخري فقد قامت الكميـة بـاجراء العديـد مـن المسـابقات
الرياضية والعممية والفنية ومسـابقات اكتشـاف المواىـب داخـل الكميـة ،ومرفـق
لســــيادتكم بيــــان

بالمســــتندات الخاصــــة بــــاجراء المســــابقات

واالنشطة التعميمية والثقافية والرياضية خالل العام .0202/0219

 -5ومــن ناحيــة اخــري قــام الســيد االســتاا الــدكتور /عميــد كميــة التجــارة برعايــة مســابقة
الكترونيـة تحــت شــعار ( كميــة التجــارة بتمعـب رياضــة وعنــدىا مواىــب ) ولقــد كانــت
فكــرة جديــدة القــت قب ـوالً كبي ـ ارً مــن طــالب وطالبــات الكميــة  ،وتعتمــد فكرتيــا عمــي
ممارسة الرياضة واليوايات من المنزل وتصوير فيديوىات المتسابقين و ترسل الي

إدارة رعاية الشباب بالكمية أو أسرة طالب من اجل مصر ويـتم نشـرىا عمـي صـفحة
طالب الكمية الاين يشتركون فـي تحكـيم ىـاه المسـابقة بنفــسيم مـن خـالل حصـر
عدد المشاركات وعدد التفاعالت لكل متسابق ،وقد قدم عميد الكميـة ىـدايا خاصـة
لمفائزين الثالثة الاين تصدروا الترتيب وىم -:
أ -انطبنجخ  /صفبء جبثر (انفرقخ انثبَيخ) يف نغخ الشبرح
ة -انطبنجخ  /آلء شعجبٌ (انفرقخ انثبَيخ) يف انغُبء
ج -انطبنت  /عجد انرمحٍ يغرثي (انفرقخ انثبنثخ) يف قراءح انقرآٌ
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ج -انصحخ اجليدح وانرفبْيخ

تســعي كميــة التجــارة جامعــة بنــي ســويف
إلـــ ضـــمان الوصـــول إلـــ التعمـــيم الجيـــد
بالوســــــائل التقميديــــــة وريــــــر التقميديــــــة،
واســـــــــــتخدام تكنولوجيـــــــــــا المعمومـــــــــــات
واالتصاالت في التعميم والك لجعـل التعمـيم
أكثـــر ســـيولة ،وتعتبـــر الكميـــة أن التعمـــيم
ىــــو أىــــم القضــــايا ضــــمن خطــــة التنميــــة
المستدامة لعام  0202إا أنو يؤثر بشـكل
مباشر عم تحقيق األىـداف األخـرى عمـ
جمي مستويات المجتم .
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وتسعي انكهيخ ايل حتقيق انتعهييى اجلييد
يٍ خالل التي:
 -1تطــــــوير المــــــدرجات وقاعــــــات التــــــدريس
وتـوفير أجيــزة العــرض والشاشــات الاكيــة

التفاعميـــــة بيـــــا والـــــك لمواكبـــــة أحـــــدث
التكنولوجيـــا فـــي التعمـــيم وضـــمان تقـــديم
مســتوى تعميمــي راقـــي ومتميــز لمطـــالب،

ومرفـــــــق لســـــــيادتكم

بيــــــان بالمســــــتندات الخاصــــــة بتطــــــوير
القاعــــــات والحصــــــول عمــــــي الشاشــــــات

التفاعميـــــة داخـــــل القاعـــــات والمـــــدرجات
بالكمية.
 -0إنشاء وحدة تطوير البحث العممـي والنشـر

الــدولي بالكميــة ،والــك بيــدف إعــداد وتطــوير الخطــة البحثيــة لمكميــة وربطيــا

برؤيــة مصــر  ،0202وتحديــد االولويــات البحثيــة بشــكل دوري ،وتحديــد مــدي
إرتبــــــــــــاط موضــــــــــــوعات الماجســــــــــــتير والــــــــــــدكتوراه بالكميــــــــــــة بخطــــــــــــة
البحث العممي في مصر.
 -0إنشاء وحدة القياس والتقويم بالكمية ،والك بيدف نشر ثقافـة القيـاس والتقـويم
بـــين الطـــالب والعـــاممين واعضـــاء ىيئـــة التـــدريس بالكميـــة ،وتـــوفير االليـــات
المناســبة التــي تســم لمطــالب بالمشــاركة بــارائيم فــي صــناعة واتخــاا الق ـرار

وتقييم مستوي جودة ادارة وتنفيا العمميات التعميميـة وتقيـيم االداء ممـا يـؤدي
الـــــــــــــي رفـــــــــــــ مســـــــــــــتوى العمميـــــــــــــة التعميميـــــــــــــة داخـــــــــــــل الكميـــــــــــــة،
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ومرفق لسيادتكم

بيـان بالمسـتندات الخاصـة بانشـاء الوحـدات

االدارية داخل الكمية.
 -4إتاحــة جميـ المحاضـرات عمــي منصــة الجامعــة وصــفحة الكميــة الرســمية عمــي
مواق ـ التواصــل االجتمــاعي (فــيس بــوك) وكــالك القنــاة التعميميــة عمــي موق ـ
(يوتيوب) والك منا بداية تعميق الدراسة في  14مارس الماضي.
 -5تطــوير الموقـ االلكترونــي لمكميــة وتزويــده باحــدث المســتجدات والــك لتمكــين
الطالب من معرفة اخر االخبار والتعميمات ،وكالك اتاحة كتاب انجازات الكميـة
والاي يحتوي عمي معمومـات وانجـازات كافـة اقسـام الكميـة خـالل العـام المـالي
 0219عمــــي موقــــ الكميــــة والــــك لمســــاعدة الطــــالب فــــي الحصــــول عمــــي
المعمومات الضرورية والالزمة لتطوير العممية التعميمية.

 -6تطوير ودىان مبني الكميـة وصـيانة قاعـات االمتحانـات وعمـل دىانـات وقواطـ
بــالطوب وفواصــل خشــبية بــين القطاعــات ،وكــالك تــوفير كرســي طالــب بمســند
من الخشب الزان والقاعدة من االسـفنا والجمـد االسـكاي ،والـك بيـدف تـوفير

البيئة المناسبة لمطـالب فـي عمميـة التعمـيم ،ومرفـق لسـيادتكم
المســتندات الخاصــة بتطــوير

قاعـــات االمتحانـــات وقاعـــات
الشعبة.

18

ه -املسبواح ثني اجلُسني

فـــي إطـــار تنفيـــا إســـتراتيجية مصـــر 0202
وتوجييـــــــات الـــــــرئيس عبـــــــد الفتـــــــاح
السيســـي رئـــيس الجميوريـــة بضـــرورة
تعزيـــــــز دور المـــــــرأة فـــــــي المجتمـــــــ
ومشــــــاركتيا اصيجابيــــــة فــــــي عمميــــــة
التنميـــة وتحقيـــق مبـــدأ تكـــافؤ الفـــرر
فقد حرصـت كميـة التجـارة بجامعـة بنـي

ســـويف عمـــي تعزيـــز دور المـــرأة فـــي
المشــــاركة فــــي كافــــة االدوار والميــــام
داخــل الكميــة ويتضــ الــك مــن خــالل

النقاط االتية-:
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 -1يعد دور المرأة في كمية التجـارة جامعـة بنـي سـويف دو ار محوريـا حيـث تقمـدت
المرأة عدد من المناصب اليامة بداية من منصب وكيل الكمية ومـرو ار برئاسـة
األقسـام العمميــة داخـل الكميــة والـك إلـ جانـب العديــد مـن الوظــائف اصداريــة،
ومرفـــق لســـيادتكم تقرير

يوضـــ عـــدد مـــن المناصـــب التـــي

تشـــــغميا المـــــرأة فـــــي كميـــــة التجـــــارة جامعـــــة بنـــــي ســـــويف والـــــك خـــــالل
العام المالي .0202/0219
 -0تشج وتدعم الكمية مشاركة السيدات ف جمي المجاالت وقطاعات الكمية بمـا
فييا المجاالت الت يقل تمثيل النساء بيا .
 -0الي جانب المساواة بين الجنسـين عمـي مسـتوي أعضـاء ىيئـة التـدريس والعـاممين،
فدن الكمية تعمل عمي تحقيـق المسـاواة بـين الطـالب فـي كافـة االنشـطة والمجـاالت
الخاصــة بالكميــة ،ومرفــق ليســادتكم بيــان

يوضـ عــدد

ونسبة الطمبة والطالبات المشاركة في كافة االنشطة العممية والثقافيـة واالجتماعيـة

والفنية والرياضية خالل العام المالي .0202/0219
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و -امليبِ انُظيفخ وانُظبفخ انصحيخ

تســعي كميــة التجــارة الــي تــوفير الميــاه النظيفــة لطــالب الكميــة والمحافظــة عمــي
النظافة الصحية ،ويمكن توضي الك من خالل النقاط االتية:
 -1تمتزم كميـة التجـارة جامعـة بنـي سـويف بتـوفير ميـاه الشـرب المجانيـة والنظيفـة
لمطالب وأعضاء ىيئة التدريس والعـاممين والزائـرين مـن خـالل صـنابير الميـاه
المتوفرة في جمي أنحاء مبني الكمية.
 -0تضمن كمية التجارة جامعة بني سويف تـوافر خـدمات الصـرف الصـحي بجميـ
إداراتيا والمباني التابعة ليا بما يخدم جمي الطالب والعـاممين وأعضـاء ىيئـة
التدريس والزائرين.

 -0تسع كمية التجارة جامعة بني سويف لرف كفاءة الخدمات المقدمة مـن خـالل
الصــيانة الدوريــة لــدورات الميــاه والعمــل عمـ تــوفير أجيــزة حديثــة ترشــد مــن
استيالك المياه ،وكالك توفير أجيزة تبريد المياه بالكمية والتاكـد مـن صـيانتيا

بشكل دورى.
 -4تعقـيم مســتمر لمبنـي الكميــة والــك باسـتخدام االجيــزة الحديثـة ومتابعــة االلتـزام
بــاالجراءات الوقائيــة والــك لمحفــاظ عمــي صــحة العــاممين بالكميــة والطــالب مــن
االمراض خصوصا وباء كورونا المستجد.

21

ز -انصُبعخ والثتكبر واهليبكم األسبسيخ

إن أىــداف التنميــة المســتدامة يجــب أن تكــون
المبدأ األساسي لمتعميم وكالك االعتراف بالـدور
الاي يمكـن أن تمعبـو التكنولوجيـا واالبتكـار فـي
بناء بنيـة تحتيـة مرنـة وتعزيـز التعـاون العممـي
الـــدولي مـــن أجـــل التنميـــة المســـتدامة ،وفـــي
ســـبيل الـــك قامـــت كميـــة التجـــارة جامعـــة بنـــي
ســويف بدنشــاء وحــدة ريــادة االعمــال الطالبيــة
والمجتمعيــة

والــك بيــدف دعــم

وتشــجي االبتكــار بــين االطــالب داخــل الكميــة،
وتعمـــــــــــــــــل ىـــــــــــــــــاه الوحـــــــــــــــــدة عمـــــــــــــــــي
تحقيق األىداف االتية:
 -1نشر ثقافة االبتكـار ودعـم أنشـطة االبتكـار
وريادة االعمال بين الطالب الموىوبين بالكمية.
 -0تشجي الطالب عمي تقديم افكارىم وابتكاراتيم وتحويميا الي منتجات ومشـاري
ريادية باسم الكمية والجامعة.
 -0تبني االفكار االبتكارية والمشروعات الريادية الجديدة وتوفير بيئة عمل داعمـة
وجاابة لممشروعات التكنولوجية التطبيقية.

 -4دعــم مســيرة االقتصــاد الــوطني مــن خــالل االىتمــام باقتصــاد المعرفــة وتقــديم
مشروعات وانشطة تحقق الك.
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 -5تشــــــــجي الدراســــــــات التطبيقيــــــــة وتحويميــــــــا الــــــــي مشــــــــاري ومنتجــــــــات
باسم الكمية والجامعة.
ح -احلد يٍ أوجّ عدو املسبواح

تمتزم كمية التجارة جامعة بنـي سـويف بتحقيـق
المســــــاواة بــــــين جميــــــ الطــــــالب والعــــــاممين
وأعضــــاء ىيئــــة التــــدريس دون تمييــــز عمــــ
أســـاس العـــرق أو الـــدين أو الجـــنس ويتضـــ
الك من خالل النقاط االتية:
 -1تمتزم الكمية بحماية من يتعرضون لمتمييز
من خـالل تـوفير منظومـة لمشـكاوى داخـل
الكمية تتمثل في وجود صـناديق لمشـكاوي
والمقترحات في جمي أنحاء الكمية ،حيـث
يتم التحقيق في تمك الشكاوى عـن طريـق
مكتـــب الشـــئون القانونيـــة بالكميـــة وتحـــت
إشراف عميد الكمية واتخاا اصجراءات الصارمة لمن كافة أشكال التمييز.

 -0تمتزم كمية التجارة جامعة بني سويف بتحقيق المساواة في الحقوق بين جمي
العمال لدييا بما فييم العمال الاين يشاركون في األعمال الخاصة بالكمية من
المنتمين لمجيات الخارجية أو داخل الكمية والك من خالل التوزي العادل
لالعباء والميام عمي العمال والك وفقاً لمخطط والميام الموضوعة.
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 -0تمتزم كمية التجارة جامعة بني سويف بتحقيق المساواة في الحقوق بين جمي
الطالب لدييا في الحصول عمي الخدمات والبراما التعميمية وبراما التكافل
االجتماعي والدعم دون تمييز عمي أساس الجنس أو الدين أو العرق ،ومرفق
لسيادتكم بيان

يوض

أعداد الطمبة والطالبات

المشاركة في كافة البراما والخدمات خالل العام المالي .0202/0219

ط -يدٌ وجمتًعبد حمهيخ
يستدايخ
تســاىم كميــة التجــارة جامعــة بنــي ســويف فــي
تحســـين المجتمـــ مـــن خـــالل جـــودة التعمـــيم
العــالي واألبحــاث المتطــورة بمــا يتماشــ مــ
المبـــــــادئ التوجيييـــــــة الدوليـــــــة الصـــــــارمة،
وتسترشــد أنشــطتيا بمجموعــة مــن القــيم بمــا
فــي الـــك االســتدامة واحتـــرام البيئــة ،وتســـعي
الكميــة الــي ترســيا المبــادئ واألىــداف حــول
قضـــــايا االســـــتدامة وتعزيـــــز العمـــــل الفـــــردي
والمجتمعــي حــول أىــداف التنميــة المســتدامة،
ويتض الك من خالل النقاط االتية:
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 -1قيام كمية التجارة جامعة بني سويف محاضـرة بعنـوان المشـروعات القوميـة فـي
ضـــــوء االمـــــن القـــــومي وحـــــروب الجيـــــل الرابـــــ والـــــك بحضـــــور االســـــتاا
الــدكتور /اســالم شــاىين ،والــك لتنميــة الــوعي لــدي الطــالب بالمخــاطر التــي
تواجو االمن القوم المصري وكيفية التصدي لياه المخاطر.
 -0مشـــاركة كميـــة التجـــارة فـــي مـــؤتمر جمعيـــة التشـــري الضـــريبي عـــن المحـــور
االجتمــاعي واالقتصــادي لممشــروعات الصــغيرة والمتوســطة لمتنميــة المســتدامة
في مصر.
 -0إعداد وتركيـب عـدد ( )4لوحـات عـن تـاريا التجـارة عبـر العصـور وكـالك عـدد
( )17لوحـــــة عـــــن مجـــــاالت وأىـــــداف التنميـــــة المســـــتدامة التـــــي تغطييـــــا
رؤية مصر  0202والك لتنمية وعي الطالب حول العديـد مـن القـيم والمبـادئ
المتعمقة باالستدامة.
 -4إعــداد وتركيــب عــدد مــن الموحــات االرشــادية لمطــالب داخــل مبنــي الكميــة والتــي
توض المدرجات واالقسام االدارية المختمفة داخل الكمية ورؤية ورسالة وميام
واىداف كل قسم داخل الكميـة ،مرفـق لسـيادتكم ممـف

بالموحـات

الخاصـــة باالقســـام االداريـــة داخـــل الكميـــة ،وكـــالك تركيـــب عـــدد مـــن الموحـــات
التحايرية والك بيـدف توضـي المخالفـات والعقوبـات المنصـور عمييـا داخـل
الكمية والجامعة وفقاً لمقواعد والموائ وقانون تنظيم الجامعات.
 -5تمتــزم كميــة التجــارة جامعــة بنــي ســويف بدعطــاء األولويــة لحركــة الطــالب داخــل
وخارج المبني والك من خالل تحديـد منـاطق دخـول وخـروج الطـالب والعـاممين
وكالك تحديد اماكن االنتظار لمطالب والسيارات.
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 -6يحــيط بمبنــي الكميــة مســاحات كافيــة مــن المزروعــات الخض ـراء والــك بيــدف
المحافظــة عمــي المظيــر العــام لمكميــة والحــد مــن التمــوث وانبعاثــات الكربـــون
داخل الكمية.
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ى -انسالو وانعدل واملؤسسبد
انقويخ
تيدف كمية التجارة جامعة بني سويف الي بناء مجتم عممي ممتـزم بالصـال العـام
وتدعم القدرة عم مواجية التحديات االجتماعية وخمق التأثير وضـمان تمتـ جميـ
الطــالب والوافــدين والعــاممين بالكميــة بالســالم واالزدىــار ،ويمكــن توضــي خط ـوات
الكمية في ارساء مبادئ السالم والعدل بين الطالب في النقاط االتية:
 -1قامت الكمية بانشاء وحدة متابعة الوافدين والـك بيـدف رصـد وتحديـد المشـاكل
الخاصــــة بالوافــــدين والعمــــل عمــــي حميــــا،
واعداد خطة لتسويق البراما الدراسـية فـي
مرحمتي البكالوريوس والدراسات العميـا فـي
الدول العربية واالفريقية ،ومرفق لسـيادتكم
المستندات الخاصة بانشـاء
وحدة متابعة الوافدين.
 -0تطبيــــــــــق نظــــــــــم االمتحانــــــــــات بنظــــــــــام
(البابـــــل شـــــيت) والتصـــــحي االلكترونـــــي
لالمتحانــــــــات وكــــــــالك تطبيــــــــق أعمــــــــال
الكنتروالت االلكترونية والك بيدف تحقيق
العدالة بين جمي الطالب.
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ك -عقد انشراكبد نتحقيق الْداف

تســـعي كميـــة التجـــارة جامعـــة بنـــي
سويف الي الرربة في النجاح عمـ جميـ
الجبيــات والــك مــن خــالل تعزيــز التفــاىم
بـــــين الثقافـــــات ودفـــــ جميـــــ أصـــــحاب
اقتصــاديا ،وتيــدف الكميــة إلــ
المصــمحة
ً

أن يكون لدييا طالب وخـريجين عـالميون
ومتفيمـــــون بالمعرفـــــة .واحـــــدى الطـــــرق
الالزمــــة لتحقيــــق ىــــاا اليــــدف العالقــــات

المؤسسية م الجامعات ،والمنظمات رير
الحكومية من خالل مجموعـة متنوعـة مـن
التعاون والشراكات.
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وىــاا يــدل عم ـ أن الش ـراكات ىــي مفتــاح النجــاح عنــدما يتعمــق األمــر
بأىداف التنمية المستدامة ،وفيما يمي البروتوكوالت والشراكات التي قامـت بيـا
الكمية م المنظمات والييئات الحكومية ورير الحكومية :
 -1بروتوكول التعاون بين كمية التجارة والشركة المصرية لالتصاالت بشان تـدريب
وتوظيف الطالب وخريجي كمية التجارة بني سويف.
 -0بروتوكول التعاون بين كمية التجـارة وبنـك مصـر فـي مجـال التـدريب والتوظيـف
والك لخدمة قطاع كبير من طالب وخريجي كمية التجارة بني سويف.
 -0مشـــاركة كميـــة التجـــارة فـــي مـــؤتمر جمعيـــة التشـــري الضـــريبي عـــن المحـــور
االجتمــاعي واالقتصــادي لممشــروعات الصــغيرة والمتوســطة لمتنميــة المســتدامة
في مصر.
 -4مشـــاركة كميـــة التجـــارة فـــي
نــــــــــدوة بعنـــــــــــوان ثـــــــــــورة
المعمومات والتحـول الرقمـي
واثـــــاره عمـــــي المحاســـــبين
والم ـراجعين بمقــر اكاديميــة
الســــادات لمعمــــوم االداريــــة
بالقاىرة.

29

 -5القاء التعريفي لشركة سامسونا بكمية التجارة لشرح امكانيات الشاشات التفاعمية
وكيفية استخداميا في العممية التعميمية والك بحضور باقي كميات الجامعة.
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كلية التجارة والشراكات الدولية مع  SASالدولية
لقد تم عمل الشراكة بين جامعة بنى سويف (كلية التجارة ) وشركة SASفي تقديم برامج متخصصة ورائدة
في مجال الذكاء االصطناعي وعلوم وتحليل البيانات .االمر الذى سيساهم في رفع التصنيف العالمى للجامعة
وزيادة معدالت التوظيف لطالب كلية التجارة سواء داخل او خارج مصر.
ومن بين هذه الشهادات الدولية التي تعتبر األولى من نوعها بالجامعات المصرية وتكون من خالل كلية تجارة
جامعة بنى سويف :
 شهادات دولية متخصصه في مجال اساسيات تحليل البيانات Analytical Foundation
 شهادات دولية متخصصه في مجال تحليل االعمال Business analytics
 شهادات دولية متخصصه في مجال التأمينات Insurance Analytics
 شهادات دولية متخصصه في مجال المحاسبة Accounting Analytics
وحيث ان متطلبات هذه الشهادات تدرس في المواد العلمية التي تدرس للطلبة على مدار العام بهدف تقليل الفجوة
بين الناحية االكاديمية وناحية التأهيل لسوف العمل والحصول على شهادات دولية متخصصة.
جديرا بالذكر ان هذه المتطلبات قد تمت من خالل هيئة استشارية من قبل مؤسسة  SASعلما بأن هذه المواد
المقترحة من  SASهي نفسها التي تقوم بتقديمها للجهات الصناعية والخدمية المختلفة على مستوى العالم .
وبهذا تعتبر كلية التجارة ببنى سويف هي اول كلية تطبق مثل هذه الشهادات الدولية من خالل مقرراتها الدراسية
لتأهيل خريج قادر على المنافسة في سوق العمل المحلى واإلقليمي.
إضافة الى ذلك سيتم قديم برنامج للسادة أعضاء هيئة التدريس يسمى Certified Educator for
 industryمجانا وهو برنامج مميز وفريد تتميز به  .SASوينقسم هذا البرنامج الى تخصصيين هما
الذكاء االصطناعي وتحليل البيانات وكل منهما مسارا خاص به.
أهمية الشراكة بين معمل الذكاء االصطناعى و كلية التجارة
هي تمكين قدرات الذكاء اإلصطناعي في مختلف القطاعات من خالل البحث والتطوير ،والتدريب ،والتوعية،
واالستشارة المبنية على أفضل الممارسات ،وأحدث المعايير والتقنيات .وتقديم الخدمات االتية:
 األبحاث  :إجراء أبحاث علمية تطبيقية متقدمة في مختلف مجاالت الذكاء اإلصطناعي وعلوم البيانات
 التدريب  :تقديم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة في الذكاء اإلصطناعي وعلوم البيانات .
 التوعية :تنظيم فعاليات احترافية لمناقشة أحدث إتجاهات وتقنيات الذكاء اإلصطناعي وعلوم البيانات

نبذة عن شركة "ساس :" SAS
تُعتبر "ساس  " SASواحدة من أبرز الشركات في مجال البرمجيات الخاصة بتحليل البيانات والذكاء
اإلصطناعي ،وأكبر شركة برمجيات وتكنولوجيا مستقلة في العالم .وتقوم "ساس  "SASبمساعدة عمالءها في
مختلف القطاعات في أكثر من  83,000موقع حول العالم على مستوى اكثر من  147دولة ،على تحسين األداء
وتقديم قيمة حقيقية ملموسة ألعمالهم ،من خالل تسريع عمليات اتخاذ قرارات أفضل وبشكل مبني على الحقائق
والبيانات من خالل حلولها وبرمجياتها المبتكرة .وتفخر "ساس" بأنها تمنح عمالءها حول العالم ،منذ العام ،1976
"قوة المعرفة" .جديرا بالذكر ان اول اكبر  100شركة من  500شركة على مستوى العالم هم عمالء ل SAS
طبقا لمجلة  Fortuneالعالمية .ومن خالل قوة تحليل البيانات تقوم  SASبتحويل عالم البيانات الى عالم الذكاء
بطرح حلول لم تكن موجودة من قبل.
"ساس  "SASفي ارقام:

بعض عمالء SAS

https://www.sas.com/en_us/customers.html

بعض حلول وتطبيقات  SASبالبنوك والتامينات










ادراة المخاطر التنظيمية
إدارة مخاطر االئتمان
اكتشاف الجرائم المالية
غسيل األموال
اكتشاف التزييف
تخطيط رأس المال
التسويق التحليلي
االمن السيبرالى
تحسين خبرة العمالء
https://www.sas.com/en_us/industry/banking.html

بعض منصات  SASلتحليل البيانات

الوظائف األكثر طلبا بمجال البنوك والتأمينات وإدارة االعمال







عالم بيانات
محلل بيانات
محلل بيانات مالية
محلل إحصائي
أخصائي ذكاء اعمال

بعض الجامعات الدولية المتعاونة مع SAS

-

SAS الشراكات الدولية مع مؤسسة
)SAS SPECIALIZATION PROGRAM (

الدورات التأهيلية

SAS JCP

القسم

SAS Analytical
programming

SAS Analytical Foundation

General

الفرقة الدراسية
األولى
الثانية

SAS Analytical
programming
Applied analytics
using Enterprise
Miner
SAS Analytical
programming

الثالثة

SAS JCP Accounting Analytics

Accounting

SAS Statistical
analysis

SAS JCP Business analytics

Business

SAS Forecasting
Analysis

SAS JCP Insurance Analytics

Insurance

الرابعة

مالحظات
علما بان الشهادات سوف يحصل الدارس عليها بعد نهاية العام الدراسي
 ) يجب اخذ الدورات التأهيلية للحصول على اول شهادة2021-2020( الطالب المنقولين من الفرقة األولى للثانية
SAS JCP ANALYTICAL FOUNDATION  وهىSAS من
) يجب اخذ الدورات التأهيلية2021-2020 (الطالب المنقولين من الفرقة الثانية للثالثة
 ) يجب اخذ الدورات التأهيلية والحصول على أي2021-2020( الطالب المنقولين من الفرقة الثالثة للفرقة الرابعة
SAS JCP -SAS JCP Accounting Analytics( من الشهادات االتية على حسب تخصصه
)SAS JCP Insurance Analytics-Business analytics






المميزات التي يحصل عليها الدارس من خالل الدورات التاهيلية:






التدريب من خالل مدربين معتمدين من SAS
الحصول على المادة العلمية االصلية من SAS
التدريب على منصات وبرمجيات SASالمطلوبة بسوق العمل
الحصول على االمتحان الدولي مجانا
الحصول على SAS Badge
ويمكن مشاركتها عبر جميع منصات االنترنت مثل شبكات التواصل االجتماعى وغيرها

كيفية االشتراك بالدورات التأهيلية
يمكن تسجيل االشتراك بالدورات التاهيلية من خالل الرابط االتى :
https://forms.gle/FQ769zBsKjphqLSJ8
او من خالل مسح  QR CODEاألتى

كلية التجارة والتوجهات العالمية للذكاء االصطناعي واهداف التنمية المستدامة
في ظل التوجه العالمي الستخدام تقنيات الذكاء االصطناعي وعلوم وتحليل البيانات في شتى المجاالت المختلفة
والتزايد المستمر الستخدام مثل هذه التقنيات الحديثة في شتى الصناعات المختلفة مثل البنوك والتأمينات والطب
والصحة وعلوم االدوية والتعليم  ....الخ.
وفى ظل استراتيجية الدولة نحو استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي والتقنيات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة
في شتى الصناعات والمجاالت المختلفة وبناء كوادر قادرة على استخدام مثل هذه التقنيات.
وتبنى جامعة بنى سويف استراتيجية لبناء كوادر مدربة على تقنيات الصناعة الحديثة وتكون منافسة على
المستوى المحلى والدولي والذي ينعكس في بدوره على التصنيف العالمي للجامعة.
فقد تمت الشراكة بين جامعة بنى سويف (كلية التجارة ) وشركة SASفي تقديم برامج متخصصة ورائدة في
مجال الذكاء االصطناعي وعلوم وتحليل البيانات .االمر الذى سيساهم في رفع التصنيف العالمى للجامعة وزيادة
معدالت التوظيف لطالب كلية التجارة سواء داخل او خارج مصر.
ومن بين هذه الشهادات الدولية التي تعتبر األولى من نوعها بالجامعات المصرية وتكون من خالل كلية تجارة
جامعة بنى سويف :
 شهادات دولية متخصصه في مجال اساسيات تحليل البيانات Analytical Foundation
 شهادات دولية متخصصه في مجال تحليل االعمال Business analytics
 شهادات دولية متخصصه في مجال التأمينات Insurance Analytics
 شهادات دولية متخصصه في مجال المحاسبة Accounting Analytics
وحيث ان متطلبات هذه الشهادات تدرس في المواد العلمية التي تدرس للطلبة على مدار العام بهدف تقليل الفجوة
بين الناحية االكاديمية وناحية التأهيل لسوف العمل والحصول على شهادات دولية متخصصة.
جديرا بالذكر ان هذه المتطلبات قد تمت من خالل هيئة استشارية من قبل مؤسسة  SASعلما بأن هذه المواد
المقترحة من  SASهي نفسها التي تقوم بتقديمها للجهات الصناعية والخدمية المختلفة على مستوى العالم .
وبهذا تعتبر كلية التجارة ببنى سويف هي اول كلية تطبق مثل هذه الشهادات الدولية من خالل مقرراتها الدراسية
لتأهيل خريج قادر على المنافسة في سوق العمل المحلى واإلقليمي.

إضافة الى ذلك سيتم قديم برنامج للسادة أعضاء هيئة التدريس يسمى Certified Educator for
 industryمجانا وهو برنامج مميز وفريد تتميز به  . SASوينقسم هذا البرنامج الى تخصصيين هما
الذكاء االصطناعي وتحليل البيانات وكل منهما مسارا خاص به.
أهمية الشراكة بين معمل الذكاء االصطناعى و كلية التجارة
هي تمكين قدرات الذكاء اإلصطناعي في مختلف القطاعات من خالل البحث والتطوير ،والتدريب ،والتوعية،
واالستشارة المبنية على أفضل الممارسات ،وأحدث المعايير والتقنيات .وتقديم الخدمات االتية:
 األبحاث  :إجراء أبحاث علمية تطبيقية متقدمة في مختلف مجاالت الذكاء اإلصطناعي وعلوم البيانات
 التدريب  :تقديم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة في الذكاء اإلصطناعي وعلوم البيانات .
 التوعية :تنظيم فعاليات احترافية لمناقشة أحدث إتجاهات وتقنيات الذكاء اإلصطناعي وعلوم البيانات
نبذة عن شركة "ساس :" SAS
تُعتبر "ساس  " SASواحدة من أبرز الشركات في مجال البرمجيات الخاصة بتحليل البيانات والذكاء
اإلصطناعي ،وأكبر شركة برمجيات وتكنولوجيا مستقلة في العالم .وتقوم "ساس  "SASبمساعدة عمالءها في
مختلف القطاعات في أكثر من  83,000موقع حول العالم على مستوى اكثر من  147دولة ،على تحسين األداء
وتقديم قيمة حقيقية ملموسة ألعمالهم ،من خالل تسريع عمليات اتخاذ قرارات أفضل وبشكل مبني على الحقائق
والبيانات من خالل حلولها وبرمجياتها المبتكرة .وتفخر "ساس" بأنها تمنح عمالءها حول العالم ،منذ العام ،1976
"قوة المعرفة" .جديرا بالذكر ان اول اكبر  100شركة من  500شركة على مستوى العالم هم عمالء ل SAS
طبقا لمجلة  Fortuneالعالمية .ومن خالل قوة تحليل البيانات تقوم  SASبتحويل عالم البيانات الى عالم الذكاء
بطرح حلول لم تكن موجودة من قبل.
"ساس  "SASفي ارقام:

بعض عمالء SAS

https://www.sas.com/en_us/customers.html

بعض حلول وتطبيقات  SASبالبنوك والتامينات










ادراة المخاطر التنظيمية
إدارة مخاطر االئتمان
اكتشاف الجرائم المالية
غسيل األموال
اكتشاف التزييف
تخطيط رأس المال
التسويق التحليلي
االمن السيبرالى
تحسين خبرة العمالء
https://www.sas.com/en_us/industry/banking.html

بعض منصات  SASلتحليل البيانات

الوظائف األكثر طلبا بمجال البنوك والتأمينات وإدارة االعمال







عالم بيانات
محلل بيانات
محلل بيانات مالية
محلل إحصائي
أخصائي ذكاء اعمال

بعض الجامعات الدولية المتعاونة مع SAS

-

ورشة عمل بعنوان
Start Boosting Your AI Skills in the Digital Economy Era
ابدأ في تعزيز مهاراتك في الذكاء االصطناعي في عصر االقتصاد الرقمي
التاريخ  :الثالثاء الموافق 2020-09-22-
المكان  :مسرح كلية التجارة – جامعة بنى سويف

المتحدثون

أ.د بدر نبيه
نائب رئيس الجامعة
م .أحمد كمال
المدير العالمى لبرامج SASالعالمية

استشارى علوم البيانات
ومدير معمل SASللذكاء االصطناعى

أ.د منصور حسن
رئيس الجامعه
أ.د .اسامه سعيد
عميد كلية التجارة

أ.د ممتاز حجاب
المنسق العام للتحول الرقمى

جدول اعمال ورشة العمل
10:30-10
11:00-10:30

الترحيب وكلمة االفتتاح
كلمة المدير العالمى ل SAS

 11:00-11:30البرامج والشهادات الدولية المقدمة من SASواحتياجات سوق العمل
 11:40-11:30حفل التوقيع
 12:00-11:40األسئلة واالستفسارات والختام

