
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 مقدمة

تضم  2020إلى يونيو  أبريلاإللكترونية لجامعة بنها خالل الفترة من  النشرة

 سجل أنشطة وإنجازات الجامعة خالل الفترة املشار إليها.
 

 2020شهر أبريل 

 جامعة بنها تطلق مبادرة لدعم األبحاث العلمية ملواجهة فيروس كورونا -

مبنى املعامل املركزية واملكتبة املركزية ومركز اإلمتحانات رئيس الجامعة يتفقد إنشاء  -

 اإللكترونية.. كما يتفقد أعمال التطوير ويفتتح وحدة الخريجين بكلية التجارة

نائب رئيس جامعة بنها تتفقد غرف التعقيم الذاتي للحماية من الفيروسات.. وأعمال  -

  تصنيع الكمامات بجامعة بنها

 العدوى إنتاج أول بوابة معقمة بجامعة بنهاملواجهة كورونا ومنع 

 جامعة بنها تعلن نتائج التواصل مع ووهان الصينية فى مواجهة فيروس كورونا -

 تعيينات جديدة بجامعة بنها -

 جامعة بنها تشكر الفريق الطبى املشارك فى اعمال الحجر الصحى بقها -

صري بالتعاون مع دار النشرة ورشة عمل اون الين للتعريف بخدمات بنك املعرفة امل -

 SAGE  االمريكية

بأيدي الطالب: محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان تشغيل أول بوابة تعقيم  -

 إلكترونية في املستشفيات

اقع االلكترونية .. أول برنامح تدريبي عن بعد بجامعة بنها  إدارة املو



االفتراضية ثالثية االبعاد لشباب عن املعامل  Online انطالق فاعليات ورشة عمل -

 الباحثيين بجامعة بنها

 رئيس الجامعة يتابع أعمال تعقيم وتطهير منشآت جامعة بنها -

 2020جوائز في مهرجان إبداع  6جامعة بنها تحصد  -

 لطالب الدراسات العليا بجامعة بنها Online دورات تدريبية عن بعد -

 بنها يتفقدان املزارع اإلنتاجية بمشتهروزير التعليم العالي ورئيس جامعة  -

 مجلس جامعة بنها يكرم الفريق الطبي املشارك في الحجر الصحي بقها -

جامعة بنها تكرم فريق عمل طالب تصميم وتنفيذ أول بوابة للتعقيم اإللكتروني  -

 باملستشفيات

 2020جامعة بنها فى تصنيف التايمز للتنمية املستدامة  ..ألول مرة -

 وتوكول تعاون بين جامعة بنها وتعليم القليوبيةبر  -

تخصيص مبنى الجراحة في مستشفى بنها الجامعي لعزل مصابى كورونا لصالح أعضاء هيئة  -

 التدريس والعاملين واملرض ى

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2020 مايوشهر 

 بعد اعتمادها 2015 - 9001رئيس جامعة بنها يتسلم تجديد شهادة الجودة أيزو  -

من كورونا.. وضع ملصقات وإرشادات أمام ماكينات الصراف اآللي بجامعة بنها.. للوقاية  -

 والجامعة تؤكد على التزام العاملين بارتداء الكمامات

 مشروع بحثي بين جامعة بنها وأكاديمية البحث العلمي في مجال أمراض الكبد بمليون جنية -

افق على بدء الدراسة بكلية العال  -  ج الطبيعي بجامعة بنهااألعلى للجامعات يو

 دراسة بجامعة بنها عن تقييم وادارة املياه الجوفية بوادي البدع بالعين السخنة -

مصريا من العائدين بدولة اإلمارات  262محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يستقبالن  -

 باملدن الجامعية بمشتهر

ميز ملسح امللوثات البيئية في األغذية مليون جنيه .. مشروع بحثي إلنشاء مركز للت 22بتكلفة  -

 واملياه بجامعة بنها

 لجنة لإلشراف واملتابعة على تنفيذ وتجهيز مشروع مستشفى جامعة بنها التخصص ي الجديد -

 مذكرات تفاهم بين جامعة بنها وجامعتي ليفربول وبريستول البريطانيتين -

 2020نيف الجامعات العاملية جامعة ناطقة باللغة العربية بتص 200بنها ضمن أفضل  -

 

 

 

 

 



 2020 يونيوشهر 

 جامعة بنها تطلق خدمة لالستشارات الطبية عن بعد باملستشفيات الجامعية -

 نائب رئيس الجامعة: مسابقة إلعداد بنوك أسئلة للمقررات بجامعة بنها -

 بأيدي الطالب .. أعمال فنية لتجميل سور مستشفى بنها الجامعي -

 بحثية بجامعة بنها لخدمة املشاريع القوميةمشاريع  6 -

.. رئيس الجامعة: تخصيص مبنى املدينة الجامعية بكفر ألعضاء هيئة التدريس والعاملين -

 سعد لعزل مصابي كورونا

 مشروع بحثي بجامعة بنها عن املبيدات الحشرية الصديقة للبيئة -

 

 

 

 

 



 2020 بريلشهر أ
 

 األبحاث العلمية ملواجهة فيروس كوروناجامعة بنها تطلق مبادرة لدعم 

  2020أبريل  1األربعاء  

 

رئيس جامعة بنها عن اطالق مبادرة لدعم األبحاث العلمية  -أعلن الدكتور/ جمال السعيد 

( وتوصيفه من قبل منظمة الصحة 19 -الخاصة بمواجهة فيروس كورونا املستجد )كوفيد 

 .العاملية كوباء عالمي

لى ان املبادرة تأتى ضمن سلسلة اإلجراءات التي اتخذتها جامعة بنها ملواجهة واشار السعيد ا

اإلصابة أو تفش ي العدوى به، وتوظيف البحث العلمي ملواجهة الفيروس وتخصيص صندوق 

حساب البحوث العلمية للجامعة ميزانية لتمويل عدد من املشروعات البحثية املبتكرة والتي 

 .ورونا في عدد من املجاالتتدعم دراسة مواجهة فيروس ك

نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث  -من جانبه قال الدكتور/ ناصر الجيزاوى 

ان مجاالت املبادرة تتضمن التشخيص من خالل تطوير طرق جديدة للفحوص املختبرية 

لعدوى للكشف عن اإلصابة بالفيروس وتطوير كواشف سريعة وأجهزة للتشخيص اإلصابة وا

واستخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي لرصد وتتبع املصابين واملخالطين وكذلك تقنيات العالج 

من خالل تصميم أو تطوير أجهزة التنفس الصناعي بطريقة مبتكرة ومنخفضة التكاليف 

 .وتصميم أو تطوير أجهزة مبتكرة لقياس وتوليد االكسجين، الدراسات السريرية عن الفيروس

واشار الجيزاوى الى ان املجاالت تتضمن ايضا الوقاية من خالل تصميم أو تطوير كمامات 

بطريقة مبتكرة ومنخفضة التكاليف وابتكار أو تطوير منسوجات طبية مضادة للميكروبات 

للعاملين في مجال الرعاية الصحية وتصنيع أو تطوير معقمات ومطهرات لليدين واالسطح طبقا 



ية وبطرق ابتكارية وتطوير اليات تعقيم وتطهير األدوات واألجهزة الطبية تسمح للمعايير العامل

بإعادة االستخدام بشكل امن وتصميم أو تطوير مواد وأدوات وأجهزة طبية مبتكرة من املمكن 

ان تساعد في الوقاية وتصميم برامج معلوماتية طبية للوقاية من اإلصابة وانتشار الفيروس 

ات وأجهزة امنة للتخلص من املواد املستخدمة واملخلفات الطبية الخطرة وتطوير اليات وأدو 

وتطوير او تصميم أجهزة مبتكرة للتعقيم او تطهير االفراد وتطبيقات استخدام األوزون في 

 .التعقيم

كما تتضمن املجاالت الجوانب االجتماعية واألخالقية والقانونية من خالل تقييم تأثير وسائل 

ماعي بمثل هذه الحاالت وتقييم األثر االقتصادي واالجتماعي لالنتشار واالصابة التواصل االجت

بالفيروس وتقيم األثر النفس ي على املرض ى واملمارسين الصحيين وتوظيف البرامج املعلوماتية في 

التحليل والتنبؤ واستخالص املعلومات الهامة وتقييم منصات التعلم عن بعد في التواصل مع 

 .م تجربة العمل عن بعد في مثل هذه الحاالتالطالب وتقي

املدير التنفيذى لصندوق البحوث العلمية بالجامعة ان  -وقال الدكتور/ ماهر حسب النبى 

الفئات املستهدفة من املبادرة هى جميع الباحثين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها مشيرا الى 

 .أشهر 6ملشروع يوم من اإلعالن ومدة ا 15ان موعد التقدم خالل 

برامج وتطبيقات  –بحوث تطبيقية  –واضاف ان مخرجات املشروعات هى أجهزة وأدوات طبية 

براءات اختراع، ويتم التقدم من خالل تطبيق دعم  –نماذج أولية قابلة لالستخدام  –حاسوبية 

ائب رئيس البحث العلمي على البوابة االلكترونية للجامعة او على البريد االلكتروني ملكتب ن

 .الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث

نسخ اصل للمشروع بمكتب نائب الدراسات العليا، وذلك  3يذكر أنه على الباحث الرئيس ي تقدم 

يوم من اإلعالن على املوقع، باإلضافة على التسجيل من خالل الرابط  15خالل 

 http://www.bu.edu.eg/portal/index.php?act=332 :التالي
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السعيد: يتفقد إنشاء مبنى املعامل املركزية واملكتبة املركزية ومركز اإلمتحانات 

 اإللكترونية

  2020أبريل  2الخميس  

 

بأرض رئيس جامعة بنها جولة تفقدية للمنشأت الجديدة  -أجرى الدكتور/ جمال السعيد 

نائب رئيس الجامعة لشئون  -الجامعة بكفر سعد، رافقة خالل الجولة الدكتور/ حسين املغربي 

نائب رئيس الجامعة لشئون الدرسات العليا  -التعليم والطالب، والدكتور/ ناصر الجيزاوي 

املستشار الهندس ي، ورفعت نان امين الجامعة املساعد  -والبحوث، والدكتور/ محمد سعيد 

 .ن االدارية ومسئولي االدارة الهندسية بالجامعةللشئو 

وشملت الجولة تفقد رئيس الجامعة مبنى املكتبة املركزية، ومركز اإلمتحانات اإللكترونية 

واإلستديو التعليمى، كما تفقد السعيد اعمال البدء في مشروع إنشاء مبني املعامل املركزية 

 .الجديد

ل كافة املنشآت الجديدة واإلستفادة منها بالشكل األمثل واكد رئيس الجامعة على أهمية استغال

 .وازالة اى معوقات تعوق تشغيلها ألنها جزء من إستثمارات الجامعة

النهائية والتجهيزات  وشدد السعيد على اإللتزام بالبرنامج الزمنى وجودة التنفيذ والتشطيبات

 .الالزمة للمنشآت الجديدة طبقا للمواصفات املعتمدة

جه رئيس الجامعة خالل الجولة بسرعة اإلنتهاء من إسناد االستديو التعليمى لخدمة برامج كما و 

 .التعليم املدمج بالجامعة

جهاز لخدمة  750من جانبه قال الدكتور محمد سعيد ان مركز اإلمتحانات اإللكترونية يضم 

تر مشيرا الى ان مشروع م 1200اعمال اإلمتحانات اإللكترونية وتقام املكتبة املركزية على مساحة 

طوابق متكررة لخدمة  5متر ويضم طابق أرض ى و 1500مبنى املعامل املركزية يقام على مساحة 

 .الكليات العملية

 

 



 رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال التطوير ويفتتح وحدة الخريجين بكلية التجارة

  2020أبريل  6االثنين  

 

جامعة بنها جولة تفقدية في كلية التجارة يرافقة، رئيس  -أجرى الدكتور/ جمال السعيد 

عميد الكلية ومصطفى أبوالدهب مدير عام الكلية  -الدكتور/ الدكتور مصطفي راشد العبادي 

 .ووكالء الكلية

وتفقد السعيد أعمال البنية التحتية وأعمال التجديدات والتطوير بالكلية، كما تفقد رئيس 

اخل الكلية مشيدا بالجهود املبذولة من إدارة الكلية فى أعمال الجامعة أعمال تطوير وتشجير مد

 .الصيانة والتجديدات

كما تفقد السعيد العيادة الطبية واطمئن علي سير العمل وتواجد االطباء وتوافر املستلزمات 

 .الطبية ملواجهة اى حاالت طارئة

ملوحدة بالكلية بعد وخالل الجولة افتتح رئيس الجامعة وحدة الخريجين وحدة الشهادات ا

اإلنتهاء من أعمال التجديدات بها واطمئن على سير العمل والخدمات التى تقدمها الوحدة ملنسوبى 

 الجامعة

 

 

 

 

 

 

 

 



 نائب رئيس جامعة بنها تتفقد غرف التعقيم الذاتي للحماية من الفيروسات

  

  2020أبريل  6االثنين 

 

 

جامعة بنها لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة تفقدت الدكتورة/ راندا مصطفى نائب رئيس 

أعمال تصميم غرف التعقيم الذاتي والتي صممتها كلية الهندسة ببنها بالتنسيق مع مركز االبتكار 

 .«التايكو»وريادة األعمال 

 -عميد كلية الهندسة ببنها، والدكتور/ أيمن سمير  -جاء ذلك بحضور الدكتور/ عارف سليمان 

 .بتكار وريادة األعمال بالجامعةمدير مركز اإل 

وقالت مصطفى ان الجامعة تقوم حاليا بإعداد تصميم خاص بغرف التعقيم الذاتى لتزويد 

مستشفيات بنها الجامعية بها في إطار اإلجراءات االحترازية ملواجهة فيروس كورونا املستجد. 

م للمترددين على املستشفيات واضافت أن الغرف أو البوابات املبتكرة تقوم على رش الرذاذ املعق

من املداخل واالستقبال لتطهير وتعقيم كل شخص يزور أو يتوجه للمستشفيات حيث أن 

النموذج االولي لهذه الغرف من املتوقع تجريبه عمليا في املستشفى الجامعى خالل االسبوع 

بذولة في توفير الجارى. واكدت نائب رئيس الجامعة أن الغرف الجديدة تأتي في إطار الجهود امل

وسائل الحماية للمواطنين واملترددين على الجامعة حيث من املقرر نشر هذه الغرف بمداخل 

ومخارج املستشفي ملنع العدوى وحماية املواطنين واألطباء وفرق التمريض واملترددين على 

 .املستشفى

 

 

 



 

 العاملين راندا مصطفى تتفقد أعمال تصنيع الكمامات بجامعة بنها وتشيد بجهود

  2020أبريل  7لثالثاء ا

 

نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة  -تفقدت الدكتورة/ راندا مصطفى 

اعمال تصنيع وإنتاج الكمامات بورش كلية التربية النوعية وذلك بحضور الدكتور/ محمد 

 .عميد الكلية والوكالء -ابراهيم 

الكمامات الجديدة تأتي في إطار الخطوات التى اتخذتها الجامعة واشارت مصطفى إلى ان تصنيع 

رئيس الجامعة للوقاية من فيروس كورونا املستجد وكخطوة  -برعاية الدكتور/ جمال السعيد 

 .إيجابية من الجامعة للمشاركة فى اإلجراءات التى تتخذها الدولة للوقاية من هذا الفيروس

كمامة يتم توزيعها على رواد املستشفيات الجامعية  2000ى وأكدت ان الورش تستهدف إنتاج يوم

ببنها إلى جانب توزيعها على رواد جامعة بنها واملواطنين لوقايتهم من الحد من انتشار فيروس 

كورونا. أضافت نائب رئيس الجامعة أنه تم اتخاذ كافة وسائل السالمة والوقاية للعاملين 

ورى للورشة ،إلى جانب تعقيم العاملين للخروج بمنتج آمن بالورشة من خالل إجراء التعقيم الد

للموطنين، موضحة أنه تم توفير كافة اإلمكانيات للتسهيل إلنتاج الكمامات والتعاقد لتوفير 

 .املواد واملستلزمات الخاصة باإلنتاج

واشادت مصطفى بالجهود املبذولة من العاملين داخل الورش واصرارهم على العمل ساعات 

 .صلة لتصنيع الكمامات وتوفيرها للمواطنين واملجتمع املحيطمتوا
 

 
 

 
 

 



 ملواجهة كورونا ومنع العدوى إنتاج أول بوابة معقمة بجامعة بنها

  2020أبريل  7الثالثاء  

 

تفقدت الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس جامعة بنها لخدمة املجتمع وتنمية البيئة أعمال 

والتي صممتها كلية الهندسة ببنها بالتنسيق مع مركز االبتكار وريادة تصميم غرف التعقيم الذاتي 

 .»التايكو»األعمال 

مدير  -عميد كلية الهندسة، والدكتور/ أيمن سمير  -جاء ذلك بحضور الدكتور/ عارف سليمان 

 .مركز االبتكار وريادة األعمال بالجامعة

 -الجامعة برعاية الدكتور/ جمال السعيد وقالت مصطفى إن البوابة املعقمة هي مبادرة أطلقتها 

رئيس الجامعة، للمساهمة في اإلجراءات التي تتخذها الدولة ملواجهة انتشار فيروس كورونا 

املستجد وتوفير وسائل الحماية للمواطنين واملترددين على الجامعة، مشيرة إلى أن إنتاج البوابة 

يق مع مركز ريادة األعمال وتحت إشراف فريق بالكامل بأيدي طالب كلية الهندسة ببنها وبالتنس

 .كامل من األساتذة املتخصصين بالكلية

وأضافت أن الغرف أو البوابات املبتكرة تقوم على رش الرذاذ املعقم للمترددين على املستشفيات 

 .من املداخل واالستقبال لتطهير وتعقيم كل شخص يزور أو يتوجه للمستشفيات

عقيم من املتوقع تجريبها عمليا في املستشفى الجامعي نهاية خالل وأكدت مصطفى أن غرف الت

األسبوع الجاري والبدء في تركيبها األحد املقبل على بوابة االستقبال املستشفى ومن املقرر نشر 

هذه الغرف بمداخل ومخارج املستشفي ملنع العدوى وحماية املواطنين واألطباء وفرق التمريض 

 .فىواملترددين على املستش

كما أن الجامعة سوف تقوم بإنشاء عدد آخر من البوابات املعقمة، لنشرها بجميع مداخل 

املستشفيات الجامعية ومداخل مبني اإلدارة بالجامعة وجميع الكليات التابعة لها للحفاظ على 

 .العاملين واملترددين على الجامعة

 
  



 مواجهة فيروس كوروناجامعة بنها تعلن نتائج التواصل مع ووهان الصينية فى 

  2020أبريل  9الخميس  

 

رئيس جامعة بنها على ضرورة االستفادة من العالقات الدولية التى  -أكد الدكتور/ جمال السعيد 

تربط جامعة بنها بالجامعات الصينية في نقل خبرة األطقم الطبية الصينية في مجابهة فيروس 

 .للحد من خطورتهكورونا، واألنظمة الدوائية التي استخدمت 

واشار السعيد الى ان ما تشهده مصر من ملحمة عظيمة في مواجهة الوقاية من الفيروس هو خير 

دليل على أن الشعب املصري وقياداته على قدر املسئولية، مؤكدا أن اطباء وعلماء مصر أثبتوا 

 .أنهم على استعداد تام ملواجهة أي خطر يهدد مصر وشعبها العظيم

ريق طبى من جامعة بنها قد تواصل مع جامعة ووهان الصينية عبر الفيديو واضاف ان ف

كونفرانس حضره عشرة أساتذة من كلية طب بنها وستة أساتذة من جامعة ووهان بهدف نقل 

الخبرات الصينية فى مجابهة فيروس كورونا من حيث طرق التشخيص والعزل ومنع انتشار 

فرق الطبية فضال عن طرق العالج املعتمدة طبقا العدوى داخل املجتمع وكيفية حماية ال

 .للبروتوكوالت الطبية الصينية والت ثبتت فاعليتها فى التجربة االخيرة

من جانبها أعلنت الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة املجتمع وتنمية 

طب وأساتذة جامعة ووهان البيئة نتائج اللقاء الذى عقده بين الفريق الطبي من أساتذة كلية ال

الصينية عبر الفيديو كونفرانس للتعرف على خبراتهم وتجربتهم الناجحة في العبور إلى بر األمان 

 .خالل مواجهتهم لفيروس كورونا

وقالت مصطفى ان أهم التوصيات التى دارات بين أساتذة جامعة بنها وجامعة ووهان الصينية هى 

ها بتجهيز مستشفى العزل طًبقا للخبرة املصرية والصينية، تكليف إدار ة مستشفيات جامعة بن

حيث يكون للمستشفى مدخالن وثالث مستويات للعزل، وااللتزام باملساحة واملسافات املعتمدة 

وتدريب األطباء والتمريض وامتحانهم على كيفية العناية بأنفسهم، ومنع انتشار املرض فيما 

 .الوقائية واملستلزمات املانعة النتشار الفيروس بينهم، واالستخدام األمثل لإلجراءات

واضافت ان التوصيات تتضمنت أيضا تشكيل فرق عمل من األطباء والتمريض والتي تسمح بأال 



تزيد فتره النوبتجية عن أربع ساعات وكذلك االطالع على بروتوكوالت العالج والعناية املركزة 

الشديدة والحرجة فضال عن دعم أجهزه التنفس الواردة من الجانب الصيني بالنسبة للحاالت 

الصناعي داخل املستشفى باألجهزة املصنعة محليا بإستخدام الخبرات املصرية فى هندسة بنها 

 .وشبرا تخصص الهندسة الطبية

وأوضحت نائب رئيس الجامعة إن الفريق الصيني بعث برسائل مطمئنة جًدا بعد أن تعرفوا على 

مؤكدين أن "مصر في أمان" خاصة وأن معظم حاالت املصابين بكورونا  أعداد املصابين في مصر

 .يكونوا في حالة عادية وغير خطرة

واكد الدكتور مصطفى القاض ى عميد كلية طب بنها ورئيس مجلس إدارة املستشفيات الجامعية 

لحاالت أن الجانب الصيني أشار إلى أن مصر ومستشفياتها تطبق األساليب املثلى في التعامل مع ا

 .املصابة بكورونا

واشار القاض ي أن اللقاء تناول عدد من املحاور شملت خبرات التعامل مع املرض والعناية املركزة 

 .وذلك للتعرف على خبرات األطباء الصينيين وتجربتهم في مواجهة فيروس كورونا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تعيينات جديدة بجامعة بنها

  2020أبريل  9الخميس  

 

 

رئيس جامعة بنها، قرارات بتعيين وكالء ورؤساء أقسام جدد  -الدكتور/ جمال السعيد أصدر 

بعدد من كليات الجامعة، وشملت القرارات تعيين الدكتور سامي محمد أحمد غنيمي أستاذ 

ورئيس قسم املحاسبة بكلية التجارة وكيال للكلية لشئون التعليم والطالب وتعيين الدكتور محمد 

خليل األستاذ بقسم املحاسبة بكلية التجارة وكيال للكلية لشئون خدمة املجتمع  أحمد إبراهيم

 .وتنمية البيئة

كما أصدر السعيد قرارا بتعيين الدكتور أنور عبد الفتاح األستاذ بقسم التشريح واألجنة بكلية 

هندسة الطب البيطري رئيسا ملجلس القسم وقرارا بتكليف الدكتور أحمد بيومي املدرس بكلية ال

بشبرا للقيام بمهام مدير وحدة التعليم اإللكتروني بالجامعة ، وتكليف الدكتورة مني محمد 

املدرس بكلية الحاسبات والذكاء االصطناعي للقيام بمهام مدير وحدة التدريب علي تقنية 

 .املعلومات بالجامعة
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 الصحى بقهاجامعة بنها تشكر الفريق الطبى املشارك فى اعمال الحجر 

  2020أبريل  10الجمعة  

  
 

رئيس جامعة بنها الشكر ألعضاء الفريق الطبى بمستشفى بنها  -وجه الدكتور/ جمال السعيد 

الجامعى املشارك واملنتدب للعمل بمستشفى الحجر الصحى بمدينة قها والذي خصصته وزارة 

الدكاترة إبراهيم عزت، وعماد عطا، الصحة ألبناء املحافظة ملجابهة فيروس كورونا املستجد وهم 

بقسمي الرعاية املركزية الفائقة، واألطباء مصطفى شلبي، وأسماء دسوقي، بقسم األمراض 

 .الصدرية والتنفسية، واألطباء أحمد صالح، وأحمد عبد املولى، بقسم األمراض املتوطنة

الجامعة خالل جسلته وقال رئيس الجامعة انه سوف يتم تكريم أعضاء الفريق الطبى فى مجلس 

القادمة وذلك تقديرا ملا قدموه للمرض ى خالل فترة تواجدهم فى الحجر الصحى بمستشفى قها 

فضال عن صرف مكافاة تشجيعية لهم مؤكدا أنهم يسطرون بأعمالهم بطوالت تاريخية فى محاولة 

 .للسيطرة على فيروس كورونا

ستشفيات بنها الجامعية بصفة عامة واشار السعيد الى دعم الجامعة الكامل لألطباء بم

واملشاركين في مكافحة فيروس كورونا املستجد ومستشفيات الحجر الصحى بصفة خاصة مؤكدا 

 .ثقته في ضمائرهم ووطنيتهم السيما في تلك الفترة العصيبة التى يمر بها وطننا الحبيب

قاية من الفيروس هو الو  واوضح رئيس الجامعة ان ما تشهده مصر من ملحمة عظيمة في مواجهة

خير دليل على أن الشعب املصري وقياداته على قدر املسئولية، مؤكدا أن اطباء وعلماء مصر 

 .أثبتوا أنهم على استعداد تام ملواجهة أي خطر يهدد مصر وشعبها العظيم

من جانبه قال الدكتور مصطفى القاض ى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة املستشفيات انه 

أطباء جدد للعمل بمستشفى الحجر الصحى بقها مشيرا الى ان ادارة الجامعة  6داب تم انت

 .والكلية حريصة على دعم هؤالء األطباء الذين يعتبرون أبطال وجنود في خدمة الوطن



جامعة بنها: ورشة عمل اون الين للتعريف بخدمات بنك املعرفة املصري بالتعاون مع 

 SAGE دار النشرة االمريكية

  2020أبريل  13ثيي  اال 

 

 

رئيس الجامعة، والدكتور/  -نظم قطاع الدراسات العليا تحت رعاية الدكتور/ جمال السعيد 

 online نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورشة عمل -ناصر الجيزاوى 

وخدمات الشركة للتعريف بخدمات بنك املعرفة املصري  Sage Publication باالشتراك مع شركة

 .عضوا من أعضاء هيئة التدريس ٥٢على البنك وذلك بمشاركة 

وقال الجيزاوي أن الورشة تأتي في اطار خطة مجلس املكتبات الجامعية للتوعية بأهمية تفعيل 

واستخدام املصادر املختلفة لإلنتاج الفكري املتاح على بنك املعرفة املصري كأكبر مكتبة رقمية 

يرا على الباحثين وأعضاء هيئة التدريس والطالب للوصول إلى املحتوى الرقمي في العالم وتيس

 .واملعرفة الكاملة بأهمية وطريقة االستفادة من بنك املعرفة املصري في ظل األوضاع الحالية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



بأيدي الطالب: محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان تشغيل أول بوابة 

 ية في املستشفياتتعقيم إلكترون

  2020أبريل  14الثالثاء  

 

 

رئيس جامعة بنها  -محافظ القليوبية، والدكتور/ جمال السعيد  -افتتح عبدالحميد الهجان 

 .أعمال تشغيل أول بوابة إلكترونية للتعقيم الذاتي بمستشفيات بنها الجامعية

لشئون خدمة املجتمع وتنمية، نائب رئيس الجامعة  -جاء ذلك بحضور الدكتورة/ راندا مصطفى 

عميد كلية  -عميد كلية الهندسة ببنها، والدكتور/ مصطفى القاض ى  -والدكتور/ عارف سليمان 

 .الطب

واستمع محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها الى شرح من فريق العمل حول طبيعة عمل البوابة 

ضمن االجراءات االحترازية التى ودورها فى تعقيم املترددين على املستشفيات الجامعية وذلك 

 .اتخذتها الجامعة للوقاية من فيروس كورونا املستجد

وأشاد محافظ القليوبية بالدور التعليمي واملجتمعي لجامعة بنها ومراكزها البحثية، وما تقدمه 

من استشارات فنية وخدمات مجتمعية للمواطنين، مؤكدا على أهمية االستفادة من أفكار 

وأكد الهجان أن املحافظة اتخذت مجموعة  .كاراتهم وتوظيفها لخدمة أهالي القليوبيةالطالب وابت

من اإلجراءات الوقائية واالحترازية ملواجهة انتشار فيروس كورونا حيث تم وضع خطة متكاملة 

لتطهير كافة املنشآت التابعة لكافة القطاعات من خالل خطة تطهير مركزية تقوم بها املحافظة 

الى خطط التطهير الذاتي التى تقوم بها بعض املديريات مع زيادة عمليات التعقيم  باالضافة

 .والتطهير يومى الجمعة والسبت

من جانبه قال رئيس جامعة بنها أن البوابة املعقمة هي مبادرة أطلقتها الجامعة للمساهمة في 

وتوفير وسائل الحماية  اإلجراءات التي تتخذها الدولة ملواجهة انتشار فيروس كورونا املستجد،

للمواطنين واملترددين على الجامعة، مشيرا إلى أن انتاج البوابة بالكامل بأيدي طالب كلية 

الهندسة ببنها، وبالتنسيق مع مركز ريادة األعمال، وتحت إشراف فريق كامل من األساتذة 



 .املتخصصين بالكلية

شغيلها ووضعها بمداخل املستشفى وأوضح السعيد أن البوابة خضعت لعدة تجارب قبل بدء ت

بشكل عملى مشيرا الى ان الجامعة تعمل على قدم وساق النتاج أكبر عدد من البوابات لوضعها 

على جميع مداخل املستشفيات الجامعية والكليات لضمان سالمة جميع العاملين واملترددين على 

 .الجامعة

كلية الهندسة ببنها بالتنسيق مع مركز  واكدت الدكتورة راندا مصطفى أن البوابة صممها طالب

 ."االبتكار وريادة األعمال "التايكو

وأضافت أن الغرف أو البوابات املبتكرة تقوم على رش الرذاذ املعقم للمترددين على املستشفيات 

 .من املداخل واالستقبال لتطهير وتعقيم كل شخص يزور أو يتوجه للمستشفيات

هذه الغرف بمداخل ومخارج املستشفيات الجامعية ملنع العدوى وأكدت مصطفى أنه املقرر نشر 

 . وحماية املواطنين واألطباء وفرق التمريض واملترددين لتلقى الخدمة العالجية

من ناحية اخرى تفقد محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها األعمال الجارى تنفيذها لرفع كفاءة 

 امعىوتجديد وتجميل السور الخارجى للمستشفى الج
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



اقع االلكترونية .. أول برنامح تدريبي عن بعد بجامعة بنها  إدارة املو

  2020أبريل  16الخميس  

 

 

بدأ مركز تنمية قدرات اعضاء هئية التدريس والقيادات بجامعة بنها أولى دوراته التدريبية 

رئيس  -السعيد اإلجبارية عن بعد باستخدام تطبيق زووم وذلك برعاية الدكتور/ جمال 

 .نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث -الجامعة، والدكتور/ ناصر الجيزاوي 

وقال السعيد إن الدورات تأتي في إطار حرص جامعة بنها، لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس 

طوير وشباب الباحثين وطالب الدراسات العليا، وفي ضوء خطة الجامعة للتحول الرقمي وت

 .استراتيجيات التدريب والتعلم الذاتي

وأشار إلى أن عقد الدورات باستخدام تطبيق زووم نظرا للظروف االستثنائية التي تواجه البالد 

 .النتشار فيروس كورنا املستجد، وتأثير ذلك على أنشطة املؤسسات التعليمة

هدف الى اكساب املتدربين املعارف من جانبه أكد الجيزاوى أن برنامج إدارة املواقع االلكترونية ي

واملهارات الالزمة لتنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس في التعامل مع املنصات االلكترونية 

املختلفة وتوظيفها في مجاالت التعليم والتواصل مع الطالب والبحث العلمي والنشر الدولي وخلق 

هذه املنصات االلكترونية سواء التي  اتجاه ايجابي لدى هيئة التدريس الستخدام واالستفادة من

توفرها الجامعة او املتوفرة على االنترنت وتقدمها شركات عاملية وما لذلك من تاثير كبير على 

 .تصنيف الجامعة العالمي

واضاف الدكتورعالء متولي مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ان الدورات شارك 

لتدريس مشيرا الى ان تطبيق التدريب عن بعد جاء تلبية لطلبات متدرب من اعضاء هيئة ا 25فيها 

 املتدربين والتيسير على أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطالب الدراسات العليا
 

 
 



عن املعامل االفتراضية ثالثية االبعاد لشباب  Online انطالق فاعليات ورشة عمل

 الباحثيين بجامعة بنها

  2020أبريل  16الخميس  

 

 

 ورشة عمل Praxilabs نظمت وحدة املعامل واألجهزة العلمية بجامعة بنها بالتعاون مع شركة

Online عن املعامل االفتراضية ثالثية االبعاد بأستخدام برنامج Zoom  /تحت رعاية الدكتور

نائب رئيس الجامعة لشئون  -رئيس الجامعة، والدكتور/ ناصر الجيزاوي  -جمال السعيد 

 .العليا والبحوثالدراسات 

املدير التنفيذي لوحدة املعامل واألجهزة العلمية  -جاء ذلك بحضور الدكتور/ محمد بسيوني 

 .Praxilabs بالجامعة والفريق التدريبي من شركة

من شباب الباحثيين بالجامعة قد شاركوا في فاعليات مشيرا ان الورشة  65وقال الجيزاوي أن 

ت شباب الباحثيين بالجامعة ألجراء التجارب املعملية بشكل تهدف الي تنمية مهارات وقدرا

أفتراض ي دون التعرض للمخاطر املختلفة وايضا أثراء املعرفة وتسهيل الفهم من خالل التجارب 

كوسيلة للكشف  PCR real time األفتراضية ثالثية األبعاد وشملت الورشة ايضا تجربة أفتراضية

تبر التحليل األساس ي املستخدم للكشف عن األشخاص عن عدوي كورونا املستجد الذي يع

 .املصابين بفيروس كورونا

وقد اشار الدكتور/ محمد بسيوني ان الورشة أشتملت على التعريف باملعامل االفتراضية ثالثية 

االبعاد ومميزات أستخدام هذه املعامل وايضا مكوناتها سواء املكونات املادية او املكونات 

 .البرمجية

ارك في البرنامج التدريبي للورشة الدكتورة/ هبة علوي، واملهندس/ عمرو الجمل من فريق وقد ش

 .Praxilabs شركة

 



 "السعيد" يتابع أعمال تعقيم وتطهير منشآت جامعة بنها

  2020أبريل  16الخميس  

 

 

للمرافق رئيس جامعة بنها أعمال التعقيم والتطهير التي تجرى  -تابع الدكتور/ جمال السعيد 

 .واملنشآت داخل مبنى إدارة الجامعة بحضور رفعت نان األمين املساعد للشئون اإلدارية

وقال السعيد ان حمالت التعقيم والتطهير تأتى في إطار اإلجراءات الوقائية واالحترازية الالزمة 

 .التي تتخذها الجامعة للحد من فيروس كورونا املستجد

مال التعقيم شملت كافة املباني والطرقات واملكاتب اإلدارية داخل واشار رئيس الجامعة إلى ان أع

الجامعة مؤكدا على توافر املطهرات واملنظفات الوقائية الالزمة ألعمال التعقيم والتطهير 

 .للمنشآت الجامعية
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2020جوائز في مهرجان إبداع  6جامعة بنها تحصد 

  2020أبريل  18السبت  

 

 

وذلك بعد إعالن وزارة  8حصد طالب جامعة بنها عدد من الجوائز في مسابقات مهرجان إبداع 

الشباب والرياضة عن نتائج املهرجان لطالب الجامعات "أون الين" والذي أقيم خالل الفترة من 

 .2020يناير وحتى مارس 

، والدكتور/ حسين رئيس الجامعة -وجاءت مشاركة جامعة بنها برعاية الدكتور/ جمال السعيد 

منسق عام  -نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب، والدكتور/ خالد عيسوي  -املغربي 

 .األنشطة بالجامعة

ووجه الدكتور/ جمال السعيد التهنئة إلى الطالب الفائزين في املسابقة، مؤكدا أن جامعة بنها 

سين املغربي على اهتمام الجامعة وأكد الدكتور/ ح.حريصة على دعم جميع الطالب املتميزين

باألنشطة واملبادرات الطالبية املختلفة واملشاركة اإليجابية والتواصل الفعال مع طالب 

 .الجامعات املصرية

من جانبه قال الدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب ان الجامعة حصلت على املركز 

هاز إلعادة تدوير املخلفات البالستيكية وتخزينها الثاني في مجال ريادة األعمال بفكرة تصنيع ج

ألف جنيه والطالب املشاركون في تصنيع الجهاز هم عبد الرحمن  42000وجائزة مالية قدرها 

طارق محمد، عبد الرحمن محمد سعد، اسالم محمد جالل، احمد عاطف رشدي، احمد صبري 

 .بدوي من طالب كلية الهندسة ببنها

بالجامعة على املركز الثالث عن العرض املسرحي اللوحة ومكافأة مالية  كما حصل فريق املسرح

ألف جنيه كما حصل على جوائز فردية كال من الطالب عبدهللا عبدالغني علي جائزة  75000

وحصل الطالب مصطفى خالد حسني  .لجنة التحكيم الخاصة عن دوره في مسرحية اللوحة

مال أفضل مالبس والطالب مينا ميالد عبد املالك أفضل تصميم بوستر والطالبة أية أيمن ج

 .الف جنيه لكل طالب 5000افضل مؤدى للحركة بجوائز مالية 



 لطالب الدراسات العليا بجامعة بنها Online دورات تدريبية عن بعد

  2020أبريل  19الثالثاء  

 

بجامعة بنها عدد من ينظم مركز الخدمة العامة لتطوير نظم الحاسبات وتكنولوجيا املعلومات 

إختبارات( لطالب الدراسات العليا من غير  3 –دورات تدريبية  3الدورات التدريبية واإلختبارات )

 .Online أعضاء هيئة التدريس عن بعد

نائب  -رئيس الجامعة، والدكتورة/ راندا مصطفى  -تقام الدورات برعاية الدكتور/ جمال السعيد 

 .جتمع وتنمية البيئةرئيس الجامعة لشئون خدمة امل

نظرا للظروف االستثنائية نتيجة النتشار  Online وقال السعيد أن الدورات يتم تطبيقها عند بعد

فيروس كورنا املستجد وتاثير ذلك على انشطة املؤسسات التعليمية واالجراءات االحترازية التي 

نشطة التعليمية والثقافية ملنع تبنتها الدولة والتي شملتها تعليق الدراسة بالجامعات وكافة اال

 .انتشار العدوى وحفاظا على سالمة الطالب وهيئة التدريس

مدير مركز الخدمة العامة لتطوير نظم الحاسبات وتكنولوجيا  -واكد الدكتور/ شادي املشد 

املعلومات ان تطبيق التدريب عن بعد جاء نتيجة للظروف الراهنة وللتيسير على طالب الدراسات 

ا من غير أعضاء هيئة التدريس، الراغبين في التسجيل بدرجة املاچستير أو الدكتوراه، حيث العلي

 .تعتبر هذه الدورات متطلب أساس ي من متطلبات التسجيل او املناقشة

، أو  https://bit.ly/34ImexD وأوضح أنه يمكن التقدم عن طريق التسجيل بالرابط التالي

، أو من خالل اإلتصال على األرقام التالية:  01220295040 :التواصل عبر الواتس آب على الرقم

 gscc@bu.edu.eg ، وأيضا من خالل البريد اإللكتروني 0133188848 – 0133188855
 

 
 

 

 

https://bit.ly/34ImexD
tel:01220295040
mailto:gscc@bu.edu.eg


 وزير التعليم العالي ورئيس جامعة بنها يتفقدان املزارع اإلنتاجية بمشتهر

  2020أبريل  21األربعاء  

 

 

وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور/ جمال السعيد  -تفقد الدكتور/ خالد عبد الغفار 

بكليتى الزراعة والطب رئيس جامعة بنها عدد من مزارع اإلنتاج الحيواني واملحاصيل الزراعية  -

البيطرى بمشتهر يرافقهما الدكتور محمود عراقى عميد كلية الزراعة والدكتور محمد محمدى 

 .غانم عميد كلية الطب البيطرى 

وشملت جولة عبدالغفار والسعيد تفقد مزرعة الزينة وصوبة زهور القطف وكذلك املزرعة 

 .يل الزراعية ومزرعة الحيوانات واألغنامالسمكية ومزرعة الدواجن واالرانب، ومزرعة املحاص

واستمع وزير التعليم العالى الى شرح تفصيلى من عمداء الكليات والوكالء على الخدمات التى 

تقدمها مزراع اإلنتاج الحيوانى والزراعى للمجتمع فضال عن دورها فى التدريبات العملية لطالب 

 .اتهم وتأهيلهم لسوق العملالطب البيطرى والزراعة واملساهمة فى تنمية قدر 

 على الدور الخدمي واملجتمعي الذي تقوم به الجامعات 
ً
وقال عبدالغفار أن الزيارة تأتى تأكيدا

 .املصرية من خالل املشاركة في توفير السلع االستراتيجية واملساعدة في تحقيق االمن الغذائي

نياته لزيادة إنتاج املحاصيل وزيادة وأشار الوزير الى أهمية استخدام البحث العلمى وتطويع إمكا

 .إنتاج الثروة الحيوانية وإيجاد الحلول املناسبة لكافة املشاكل التى تواجه الوحدات اإلنتاجية

من جانبه أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها حرص إدارة الجامعة على تقديم الدعم 

 .ة إنتاجيتها لتغطية احتياجات املجتمعالكامل للوحدات واملزارع اإلنتاجية بالجامعة وزياد

 

 

 



«: السعيد»مجلس جامعة بنها يكرم الفريق الطبي املشارك في الحجر الصحي بقها .. 

 يسطرون بأعمالهم بطوالت عظيمة في محاولة للسيطرة على كورونا

  2020أبريل  22األربعاء  

 

 

جمال السعيد، رئيس جامعة بنها كرم مجلس جامعة بنها في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور 

وبحضور نواب رئيس الجامعة رؤساء األقسام وأعضاء الفريق الطبي بمستشفى بنها الجامعي 

املنتدب للعمل بمستشفى الحجر الصحي بمدينة قها، والذي خصصته وزارة الصحة ألبناء 

طا، ومصطفى املحافظة ملجابهة فيروس كورونا املستجد وهم األطباء إبراهيم عزت، وعماد ع

 .شلبي، وأسماء دسوقي، وأحمد صالح، وأحمد عبد املولي

وأشاد مجلس الجامعة في بيان له بما قدمه أعضاء الفريق الطبي للمرض ى خالل فترة تواجدهم في 

الحجر الصحي بمستشفى قها، مؤكدا أنهم يسطرون بأعمالهم بطوالت عظيمة في محاولة 

 املصابينالسيطرة على فيروس كورونا وعالج 

كما أشاد مجلس الجامعة بالدعم املعنوي الذي يقدمه رؤساء األقسام والقيادات باملستشفيات 

الجامعية لشباب األطباء وأعضاء هيئة التدريس خالل فترة عملهم وظروفهم الصعبة في الحجر 

 .الصحي

بنها  من جانبه أكد الدكتور جمال السعيد على دعم الجامعة الكامل لألطباء بمستشفيات

الجامعية بصفة عامة واملشاركين في مكافحة فيروس كورونا املستجد ومستشفيات الحجر 

الصحي بصفة خاصة، مؤكدا ثقته في وطنيتهم السيما في تلك الفترة العصيبة التي يمر بها وطننا 

 الحبيب



جامعة بنها تكرم فريق عمل طالب تصميم وتنفيذ أول بوابة للتعقيم اإللكتروني 

 فياتباملستش

  2020أبريل  22األربعاء  

 

 

رئيس جامعة بنها،  -كرم مجلس جامعة بنها في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور/ جمال السعيد 

وحضور نواب رئيس الجامعة فريق عمل تنفيذ أول بوابة للتعقيم اإللكتروني باملستشفيات 

ري وبإشراف الدكتور الجامعية وهم الطالب احمد صدقي وسامر محمد عبدالعزيز وايمن خي

 أيمن علي ندا

وأشاد رئيس جامعة بنها بطالب كلية الهندسة في تصميم وتنفيذ البوابة املعقمة بالكامل 

وتحت إشراف فريق كامل من األساتذة املتخصصين « التايكو»بالتنسيق مع مركز ريادة األعمال 

 .بالكلية

الجامعة للمساهمة في اإلجراءات التي تتخذها وقال السعيد أن البوابة املعقمة هي مبادرة أطلقتها 

الدولة ملواجهة انتشار فيروس كورونا املستجد، وتوفير وسائل الحماية للمواطنين واملترددين من 

 .خالل رش الرذاذ املعقم على املترددين على املستشفيات

ستشفى وأوضح السعيد أن البوابة خضعت لعدة تجارب قبل بدء تشغيلها ووضعها بمداخل امل

بشكل عملي، مشيرا إلى أن الجامعة تعمل على قدم وساق إلنتاج بوابات اخرى لوضعها على جميع 

 مداخل املستشفيات الجامعية والكليات لضمان سالمة جميع العاملين واملترددين على الجامعة
 

 



 

 2020ألول مرة .. جامعة بنها فى تصنيف التايمز للتنمية املستدامة 

  2020أبريل  23الخميس  

 

رئيس جامعة بنها تحقيق جامعة بنها تميزا جديدا بملف  -أعلن الدكتور/ جمال السعيد 

عامليا وعلى  200 - 101التصنيف العالمي بين الجامعات العاملية باحتالل الجامعة للترتيب 

 ٢٣االسكندرية وذلك ضمناملستوى املحلى احتلت جامعة بنها الترتيب االول باالشتراك مع جامعة 

جامعة مصرية بتصنيف التايمز البريطاني ملؤسسات التعليم العالي للتنمية املستدامة وذلك 

 .2030للمرة األولى والذي يأتي متوافقا مع رؤية مصر االستراتيجية للتنمية املستدامة 

هم فيه فريق واكد السعيد ان تحقيق الجامعة لهذا التميز ما هو اال نتيجة لجهد جماعي سا

العمل مع جميع منسوبى الجامعة من األكاديميين واإلداريين وكذلك الطالب حيث قامت 

 .الجامعة بالعديد من االنشطة املتنوعة في مجال التنمية املستدامة

واشار الى أن الجامعة تسعى دائما الى املض ي قدما للوصول الى العاملية بتحسين جودة مخرجاتها 

ية والخدمية ملا له من أثر كبير في سمعتها االكاديمية وعند جهات التوظيف التعليمية والبحث

موجها التهنئة ألسرة الجامعة بهذا االنجاز الجديد الذي تحقق بملف تصنيف الجامعة على 

 .املستوى الدولي

من جانبه أضاف الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث 

ا التصنيف هو أحد إصدارات تصنيفات مؤسسة التايمز البريطانية والتي تصدرها سنويا ان هذ

ملقارنة أداء الجامعات عامليا وان تصنيف التأثير في دورته الثانية يقيس مساهمة كل جامعة 

وأداءها فيما يتعلق بكل هدف من أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة، مثل الصحة 

 .د من عدم املساواة، واملساواة بين الجنسين، والعمل املناخي، والتعليم الجيدوالرفاهية، والح

كما ان تصنيف التأثير تظهر التزام املؤسسة الخاضعة للتصنيف بدعم أهداف التنمية 

املستدامة التابعة لألمم املتحدة في مجال التعليم والبحث العلمي ونقل املعرفة، وكذلك 

اخلية. و يعتمد التصنيف في طريقة عملة عدد من املؤشرات عبر ثالثة تجسيدها في ممارساتها الد



مجاالت هي البحث العلمي املنشور خالل الخمس سنوات األخيرة باملجالت والدوريات العلمية 

العاملية لدار النشر السيفير وانشطة التوعية واالدارة واالشراف على تحقيق اهداف التنمية 

 .املستدامة

الى ان الجامعة تمتلك رصيد كبير من البحوث العلمية املنشورة بقواعد البيانات  واشار الجيزاوي 

 .العاملية السيما سكوبس وكالرفيت والتي تتعلق باهداف التنمية املستدامة

 85جامعة من  766وسجلت نتيجة التصنيف البريطاني هذا العام، الذي شاركت فيه أكثر من 

 
ً
 . 2030ملؤشرات أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة  دولة خضعت للتنافس والتقويم وفقا

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



اقع إلكترونية: بروتوكول تعاون بين جامعة بنها وتعليم القليوبية  إلنشاء مو

  2020أبريل  25الخميس  

 

 

وقعت جامعة بنها بروتوكول تعاون بين الجامعة ومديرية التربية والتعليم بالقليوبية يتضمن 

 .إنشاء مواقع إلكترونية لإلدارات التعليمية واملدارس التابعة لها بمحافظة القليوبية

نائب  -رئيس الجامعة، والدكتور/ ناصر الجيزاوي  -جاء ذلك بحضور الدكتور/ جمال السعيد 

رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وطه عجالن وكيل وزارة التربية والتعليم، 

املدير التنفيذي للمعلومات، وسامية عبدالحميد أمين عام  -طارق الششتاوي والدكتور/ 

مدير البوابة اإللكترونية، والدكتورة/ فوزية اسماعيل منسق  -الجامعة، والدكتور/ شادي املشد 

 .املشروع باملديرية

اطار  وقال الدكتور طارق الششتاوي املدير التنفيذي للمعلومات ان بروتوكول التعاون يأتي في

دور جامعة بنها وكلياتها ومعاهدها ومراكز البحثية في املشاركة في خدمة املجتمع وتنمية البيئة من 

خالل املساهمة في القضايا القومية وعلى رأسها قضية التعليم األساس ي ملا تمثله من أهمية 

 .حقيقية في نمو وتطور املجتمع املصري 

م باستكمال إنشاء مواقع إلكترونية للمدارس التابعة واشار الششتاوي الى ان الجامعة سوف تقو 

ملحافظة القليوبية مما يسهل التواصل ومتابعة أنشطة املدارس ويساعد في الحصول على اعتماد 

 .الجودة

من جانبه رحب طه عجالن وكيل وزارة التربية والتعليم بالتعاون بين الجامعة بمختلف كلياتها 

الدور الذي تقوم الجامعة في االرتقاء بجودة العملية التعلمية، من واملديرية، مشيًرا إلى أهمية 

 .خالل التعاون بين عدد من كليات الجامعة واملدارس الحكومية بمحافظة القليوبية

بالفعل في المرحلة األولى ويتضمن مدرسة  ٢٠٠وكانت جامعة بنها قد انتهت من انشاء مواقع لـ 

 .مدرسة أخرى خالل هذا العام ٣٠٠ البروتوكول الحالي اضافة مواقع لـ
 

  



ألعضاء هيئة التدريس والعاملين واملرض ى: تخصيص مبنى الجراحة في مستشفى بنها 

 الجامعي لعزل مصابى كورونا

  2020أبريل  25السبت  

 

رئيس جامعة بنها تخصيص مبني مستشفى الجراحة التابع  -قرر الدكتور/ جمال السعيد 

كمستشفى عزل ألعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالجامعة واملرض ى للمستشفى الجامعي 

 .املتواجدين بمستشفيات بنها الجامعي والذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا املستجد

وقال السعيد أن تجهيز مبنى الجراحة كمستشفى عزل يأتي ضمن الخطط البديلة لإلجراءات 

والجامعة ملواجهة فيروس كورونا املستجد مشيرا الى انه االحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة 

سوف يتم التنسيق مع غرفة عمليات وزارة الصحة يوميا لجميع الحاالت املحجوزة باملستشفى 

 .الجامعي

وأكد رئيس جامعة بنها على ضرورة التعامل مع أزمة فيروس كورونا املستجد، بقدر من 

حاليا مايشبه الحرب الطبية، بطلها األطقم الطبية املسئولية، مشيرا إلى أن العالم يشهد 

 .والتمريض وشباب أعضاء هيئة التدريس واألساتذة باعتبارهم خط الدفاع األول في هذه الحرب

واضاف ان مستشفيات بنها الجامعية تتحمل عبئا كبيرا، والدور األكبر في تقديم الخدمة 

فإن إدارة الجامعة حريصة على دعم  الصحية داخل محافظة القليوبية، ومن هذا املنطلق

املستشفيات الجامعية حتى تستطيع القيام بأداء واجبها الخدمي تجاه املجتمع وتخفيف املعاناة 

 .عن املرض ى البسطاء في املحافظة واملحافظات املجاورة

وكان رئيس جامعة بنها قد أصدر قرار بتشكيل لجنة عليا إلدارة أزمة فيروس كورونا املستجد 

الجامعة واملستشفيات برئاسة الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة ب

 .املجتمع وتنمية البيئة

وتتولى اللجنة مهام متابعة األداء اإلداري للمستشفى الجامعي، واملشاركة في تفعيل دور كل من 

ورة مرضية، إدارة مكافحة العدوي وإدارة ضمان الجودة بما يساعد على تحسين ادائها بص

ومساندة إدارة املستشفى التخاذ القرارات الحاسمة إلدارة األزمة، وعرض تقارير يومية على رئيس 



 .الجامعة بما يختص بمنظومة االداء داخل املستشفيات والجامعة

كما تتولى اللجنة املشاركة في توفير مكان للحاالت املشتبهة من أعضاء الفريق الطبي واإلداري 

والجامعة بالتنسيق مع الجهات املعنية، والتنسيق بين وزارة الصحة وإدارة املستشفى باملستشفى 

واملساعدة في توفير الدعم اللوجيستي والفني والتواصل مع الجهات الداعمة ورجال األعمال 

لدعم منظومة مكافحة العدوي داخل املستشفى والجامعة، وكذلك التواصل مع املستشفيات 

 .تبادل الخبرات فيما بمواجهة املشاكل املشتركةالجامعية األخرى ل

وسوف تتولى اللجنة أيضا التنسيق بين الجهات التنفيذية ولجنة متابعة أزمة كورونا ووضع 

خارطة طريق تساعد اإلدارة على تخطي األزمة مؤكدا ان اللجنة سوف تنعقد بصفة مستمرة 

 .لحين زوال األزمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2020 مايوشهر 

 بعد اعتمادها 2015 - 9001رئيس جامعة بنها يتسلم تجديد شهادة الجودة أيزو 

   2020مايو  6األربعاء  

 

 2015 - 9001رئيس جامعة بنها شهادة الجودة واالعتماد ايزو  -تسلم الدكتور/ جمال السعيد 

وتسجيلها في التابعة لشركة سوكوتيك االنجليزية الفرنسية وبعد اعتمادها  AGA من مؤسسة

 .بإنجلترا UKAS هيئة

منسق عام الجودة االدارية بالجامعة  -وقام بتسليم الشهادة الدكتور/ عبد القادر عبد الكريم 

 .وذلك بحضور سامية عبد الحميد أمين عام الجامعة ورفعت نان أمين الجامعة للشئون اإلدارية

لجامعة على هذا االنجاز الذي تحقق من جانبه وجه الدكتور جمال السعيد التهنئة للعاملين با

من خالل العمل بروح الفريق الواحد وجماعيه األداء. والذي جعل جامعة بنها في صدارة 

 .الجامعات التي حصلت على تجديد شهادة الجودة

يذكر ان منح الشهادة الدولية لجامعة بنها تم بناء على نتائج زيارة تقييم نظام الجودة اإلدارية 

لتابعة لشركة سوكوتيك االنجليزية الفرنسية حيث ان فريق  AGA واسطة مؤسسةبالجامعة ب

 - 9001مارس املاض ي بمنح جامعة بنها شهادة االيزو  ١٧التقييم كان قد أوص ي في نهاية الزيارة في 

 .ملدة ثالث سنوات 2015
 

 

 

 

 



 

 ملصقات وارشادات أمام ماكينات الصراف اآللي بجامعة بنها ملواجهة كورونا

  2020مايو  12الثالثاء  

 

 

أطلق قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها حمالت ملواجهة انتشار فيروس كورونا 

املستجد بالتزامن مع بدء صرف املعاشات وقرب موعد صرف املرتبات الشهرية للعاملين بالدولة 

بتوعية العاملين بكيفية الوقاية رئيس الجامعة  -وذلك في إطار توجيهات الدكتور/ جمال السعيد 

 .من اإلصابة بالفيروس والحفاظ على سالمتهم من التجمعات

وقالت الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة انه تم 

وضع عالمات وارشادات لتوعية العاملين بالجامعة واملواطنين عند ماكينات الصراف اآللي من 

ل ترك مسافة كافيه أثناء االنتظار لصرف الراتب ال تقل عن متر وكذلك منع الزحام عليها خال

 .لتجنب انتقال عدوى االصابة بالفيروس

واشارت الى ان الجامعة قامت بتوفير مواد التعقيم الالزمة للماكينات وذلك ضمن اإلجراءات 

وضع ملصقات إرشادية بجانب  االحترازية التي تتخذها ملنع انتشار فيروس كورونا كما تم

 كورونا بمشاركة مجتمعية من شباب الجامعة املاكينات إلرشاد املواطنين بالوقاية من فيروس
 

 
 

 

 

 

 

 



 للوقاية من كورونا .. جامعة بنها تؤكد على التزام العاملين بارتداء الكمامات

  2020مايو  14الخميس  

 

 

بنها على اتخاذ جميع االحتياطات الواجب مراعاتها رئيس جامعة  -أكد الدكتور/ جمال السعيد 

للحفاظ على صحة وسالمة العاملين بالجامعة وااللتزام بتعليمات وزارة الصحة وتطبيق 

 .اإلجراءات االحترازية ملواجهة انتشار فيروس كورونا املستجد

املطهر  وقال السعيد ان الجامعة قامت بتوزيع عدد كبير من الكمامات وزجاجات من الكحول 

لألطقم  " PPE "على العاملين باإلدارة والكليات فضال عن توفير وسائل الحماية الشخصية

الطبية والتمريض والعاملين باملستشفيات الجامعية التي تضمن عدم انتقال العدوى لهم وذلك 

زارة بدعم كامل من وزارة التعليم العالي واملجلس األعلى للمستشفيات الجامعية وبالتنسيق مع و 

 .الصحة

من جانبها قالت سامية عبدالحميد أمين عام الجامعة انه تم التنبيه على جميع العاملين 

بالجامعة االلتزام الكامل بارتداء الكمامات والقفازات خالل فترة العمل واتباع إجراءات الحماية 

 .حفاظا علي سالمتهم

بكافة املنشآت الجامعية واملكاتب واشارت عبد الحميد الى استمرار اعمال التعقيم والتطهير 

اإلدارية داخل الجامعة والكليات وذلك في إطار اإلجراءات الوقائية واالحترازية الالزمة التي 

 .تتخذها الجامعة للحد من فيروس كورونا املستجد
  

 

 

 



مشروع بحثي بين جامعة بنها واكاديمية البحث العلمي في مجال امراض الكبد 

 بمليون جنية

  2020مايو  15عة الجم 

 

 

وقعت جامعة بنها واكاديمية البحث العلمي عقد تعاون لتنفيذ مشروع بحثي في مجال امراض 

الكبد بتمويل قدرة مليون جنية ممول من اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والتي تصل مدة 

 .شهرا 24تنفيذه 

الجامعة تتعاون مع اكاديمية البحث العلمي رئيس جامعة بنها ان  -وقال الدكتور/ جمال السعيد 

في العديد من املجاالت والتي تهدف الي تعزيز دور االبتكار وتشجيع الباحثين في البحث العلمي من 

 .اجل ربط مخرجاته باملشاكل التي تواجه قطاعي الصناعة والطب واملجتمع املحلي املحيط به

رئيس الجامعة لشئون الدارسات العليا والبحوث  نائب -من جانبه قال الدكتور/ ناصر الجيزاوي 

ان الجامعة قامت بتوفير بيئة بحثية يمكن من خاللها إنجاز بحوث قوية ومبتكرة تؤهل لتقـدم 

منهي وتعليمي واضح تربط فيها البحث العلمي بالصناعة وتستطيع من خاللها حل مشكالت 

 .ي واملشروعات التطبيقيةاملجتمع املحيط به باإلضافة الي تشجيع النشـر العلم

واشارت الدكتورة رضا البدوي األستاذ بكلية الطب ورئيس الفريق البحثي للمشروع ان الهدف من 

املشروع هو دراسة اهمية امليكروبيوم املعوي في تشخيص وعالج مرض تشحم الكبد وعالجه من 

ل التشحم الكبدي الي خالل معرفة شكل ونوعية امليكروبيوم املعوي مما يفيد ذلك في منع تحو 

سرطانات كبدية مضيفة ان مرض التشحم الكبدي يرتبط ارتباطا وثيقا بحدوث تصلب شرايين 

القلب والتي تؤدي الي الوفاة لذلك فإن النتائج املتوقعة من املشروع البحثي سوف تمنع حدوث 

 هذه املضاعفات
 

 



افق على بدء الدراسة بكلية العالج الطب  يعي بجامعة بنهااألعلى للجامعات يو

  2020مايو  16الثالثاء  

 

 

وزير  -وافق املجلس األعلى للجامعات في جلسته اليوم السبت برئاسة الدكتور/ خالد عبدالغفار 

األمين العام للمجلس األعلى  -التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور/ محمد لطيف 

 .الطبيعي بجامعة بنهاللجامعات على بدء الدراسة بكلية العالج 

رئيس جامعة بنها أن إدارة الجامعة قامت بتوفير كافة امكانياتها  -وقال الدكتور/ جمال السعيد 

من أجل البدء في تشغيل كلية العالج الطبيعي ، نظرا الحتياج الكبير إليها، مشيرا إلى أن افتتاح 

يس فقط في محافظة القليوبية، الكلية الجديدة سيعمل على تقليل اغتراب الطالب الدارسين ل

 .ولكن لعدد كبير من املحافظات املجاورة بما يخفف األعباء املالية على أولياء األمور والطالب

وأشار السعيد إلى أن سعي الجامعة في افتتاح وتشغيل كلية العالج الطبيعي تأتى ضمن خطة 

 .الجامعة إلنشاء مجموعة جديدة من الكليات الطبية بالجامعة

من جانبه قال الدكتور حسين املغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب أنه تم 

استكمال اللوائح الخاصة بالكلية الجديدة وتجهيزها وفق معايير الجودة، مشيرا إلى أن جامعة بنها 

تركز على إنشاء التخصصات التي تتوافق مع متطلبات القرن الواحد والعشرين، وتتماش ي مع 

 لبات سوق العملمتط

واضاف املغربي ان الجامعة قامت باستكمال كافة املعامل واالجهزة الطبية الالزمة للعملية 

التدريسية للكلية وقامت باستكمال أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة استعدادا لبدء 

 .التدريس اعتبارا من العام الدراس ي القادم
 

 

 

 



 ارة املياه الجوفية بوادي البدع بالعين السخنةدراسة بجامعة بنها عن تقييم واد

  2020مايو  21الخميس  

 
 

كشفت دراسة حديثة بجامعة بنها قدمتها الباحثة داليا حمدي فاروق بكلية الهندسة بشبرا 

لقطاع الدارسات العليا والبحوث بالجامعة عن تقييم وادارة املياه الجوفية في وادي بدع بالعين 

اشراف الدكتور حاتم مخيمر من املركز القومي للبحوث ومن جامعة بنها الدكتور السخنة وتحت 

 عالء نبيل والدكتورة نفين بدوي 

واشارت الباحثة ان الهدف من الدراسة هو تقييم السلوك الهيدروليكي للخزانات الجوفية بوادي 

ائمة للوقوف علي البدع بالعين السخنة تحت تأثير سيناريوهات التشغيل املختلفة لألبار الق

أفضل سيناريو للتشغيل األبار بحيث تتم تلبية احتياجات التنمية مع املحافظة علي املخزون 

 .الجوفي للمياه

وشملت الدراسة اربعة سيناريوهات لكميات سحب مختلفة لألبار القائمة وانتهت الدراسة أن 

% لألبار 25ة بنسبة السياسة االمثل للتشغيل هي بتخفيض معدالت السحب املياه الحالي

القائمة مع وجود امكانية التوسع عند حفر املزيد من األبار مستقبال في االتجاه الشرقي والجنوبي 

 .بمنطقة العين السخنة

ومن جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث 

في الحفاظ علي املياه  2030ستدامة ورؤية مصر ان هذه الدراسة تتوافق مع اهداف التنمية امل

 ورفع كفاءة ابار املياه الجوفية وترشيد استخدامه
 

 
 

 

 

 



 

مصريا من العائدين بدولة  262محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يستقبالن 

 االمارات باملدن الجامعية بمشتهر

  2020مايو  21الخميس  

 

القليوبية والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها في استقبل عبدالحميد الهجان محافظ 

الساعات االولى من صباح اليوم الفوج األول من املصريين العائدين من دولة االمارات العربية إلى 

املدينة الجامعية بمشتهر لقضاء فترة الحجر الصحي قبل عودتهم إلى منازلهم والبالغ عددهم 

لدولة إلعادة املصريين العالقين بالخارج في ظل أزمة مواطنا مصريا وذلك ضمن خطة ا 262

 .فيروس كورونا املستجد

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين املغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب والدكتور 

جمال سوسة املشرف العام على املدن الجامعية والدكتور عواد أحمد سكرتير عام محافظة 

 .ض هللا سليمان مدير عام املدن الجامعيةالقليوبية والدكتور عو 

وحرص الهجان والسعيد والحاضرين على استقبال العائدين من الخارج وتسليمهم هدايا 

الترحيب وتهنئتهم بسالمة الوصول إلى أرض الوطن ومتابعة تسكينهم فى الغرف التي تم تجهيزها 

ا على سالمتهم
ً
 .بكل وسائل اإلقامة وتوفير سبل الراحة حفاظ

من جانبهم وجه املصريين العائدين الشكر والتقدير ملحافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها 

 .للقائمين على املدن الجامعية وأشادوا بمجهودات جامعة بنها فى تسهيل اجراءات التسكين لهم

وأكد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أنه تم التنسيق مع جامعة بنها على تجهيز مقار للعزل 

ا ملبادرة الرئيس عبدالفتاح السيس ي الستقبال أبناء 
ً
الصحي للمصريين العالقين بالخارج تنفيذ

الشعب املصري األعزاء العالقين بالخارج وعودتهم الى ارض الوطن وتسكينهم فى املدن الجامعية 

 .خالل فترة العزل الصحي

ة على املساهمة في دعم من جانبه، أكد الدكتور جمال رئيس جامعة بنها حرص إدارة الجامع



خطة الدولة وتسخير كافة إمكانياتها العلمية والبشرية ملواجهة فيروس كورونا املستجد والحد 

من انتشاره مشيرا الى إنه تم تجهيز املدينة الجامعية بمشتهر وتوفير اإلمكانيات الالزمة لإلقامة 

من خالل العمل على توفير سبل املناسبة ألهالينا وذوينا من املصريين العائدين من الخارج 

 .اإلعاشة الكريمة والرعاية الطبية املتميزة لهم

واضاف الدكتور حسين املغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب أنه تم اتخاذ 

العديد من اإلجراءات لتجهيز املدن الجامعية الستقبال العائدين من الخارج مشيرا الى انه تم 

االحترازية والوقائية والتطهير لكل املتعلقات الخاصة بالعائدين من الخارج  تطبيق اإلجراءات

وتوقيع الكشف الحراري عليهم وذلك بتواجد الطاقم الطبي ملتابعتهم وتسليمهم كمامات وقفازات 

 .حفاظا على سالمتهم فضال عن توفير استراحة لهم

ية انه تم االنتهاء من كافة واشار الدكتور جمال سوسة املشرف العام على املدن الجامع

االستعدادات الستقبال املصريين العائدين من الخارج حيث تم توفير كافة االحتياجات الخاصة 

باإلقامة داخل املدن الجامعية طوال مدة العزل الصحي لهم حيث تم تجهيز وفرش كافة الغرف 

 .ملنزلية الالزمة لإلعاشةوتزويدها باملراوح ومبردات املياه وشاشات التليفزيون واألجهزة ا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



مليون جنيه .. مشروع بحثي إلنشاء مركز للتميز ملسح امللوثات البيئية في  22بتكلفة 

 األغذية واملياه بجامعة بنها

  2020مايو  22الجمعة  

 

 

أعلن الدكتور جمال السعيد رئس جامعة بنها عن فوز الجامعة بمشروع بحثي ألنشاء مركز للتميز 

 STDF ملسح امللوثات البيئية في االغذية واملياه واملمول من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية

 .سنوات ٣مليون جنية ويستمر ملدة  ٢٢بأجمالي تمويل قدره 

من جانبه اضاف الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث 

امللوثات في الغذاء واملياه سيكون مقره كلية الطب البيطري  ان مركز التميز البحثي لتقدير

بمشتهر ويأتي هذا املشروع في إطار محور جودة وسالمة الغذاء بالخطة البحثية للجامعة والتي 

تتوافق مع االستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار ورؤية مصر للتنمية املستدامة 

٢٠٣٠. 

عابدين االستاذ املساعد الطب الشرعي والسموم بكلية الطب البيطري  واضاف الدكتور أحمد

ورئيس الفريق البحثي ان الهدف من مركز التميز تقديم خدمات املسح الشامل لجميع متبقيات 

امللوثات من املبيدات والعناصر الثقيلة والسموم الفطرية في األغذية واالعالف ومياه الشرب 

لى جانب تقدير متبقيات االدوية البيطرية خاصة املضادات الحيوية في وبيئة االستزراع السمكي ا

لحوم الدواجن وكذلك الكشف عن غش اللحوم عند خلطها بأقل الكميات من لحوم الحمير 

 .والكالب وغيرها وخاصة املفروم منها

واشار عابدين الى ان املركز سوف يزود بأحدث األجهزة العاملية التي تستطيع الكشف عن 

ملخدرات بأقل نسب في البول والدم ويهدف املركز أيضا الى توفير كافة االرشادات البيطرية ا

املجانية لجميع مزارع الدواجن بمحافظة القليوبية للمحافظة على انتاج لحوم دواجن صحيه 

للمستهلك ، كما سيقوم املركز بتوفير خدمات تحليل درجات نقاء املواد الخام لألدوية قبل 

 .سواء االدوية البيطرية او البشرية التصنيع



السعيد : لجنة لإلشراف واملتابعة على تنفيذ وتجهيز مشروع مستشفى جامعة بنها 

 التخصص ي الجديد

 2020مايو  23السبت  

 

 

أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها قرارا بتشكل لجنة للتوجيه واالشراف واملتابعة 

تشفى بنها الجامعي التخصص ي الجديد برئاسة الدكتور عادل على تنفيذ وتجهيز مشروع مس

 .عدوي وزير الصحة األسبق واالستاذ املتفرغ بكلية الطب بجامعة بنها

وتضم اللجنة في عضويتها نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة "بصفته" ، 

ستاذ املتفرغ بكلية الطب بجامعة والدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس الجامعة السابق واال 

بنها، ورئيس مجلس إدارة املستشفيات الجامعية "بصفته" ، والقائم بعمل املدير التنفيذي 

ملستشفيات جامعة بنها "بصفته" ، ونائب املدير التنفيذي ملستشفيات جامعة بنها للشئون 

للشئون املالية واالدارية العالجية "بصفته" ، ونائب املدير التنفيذي ملستشفيات جامعة بنها 

"بصفته" ، ورئيس هيئة املستشارين القانونيين لرئيس الجامعة "بصفته" ، واملستشار الهندس ي 

لرئيس الجامعة "بصفته" ، ورئيس لجنة الفراغات بالجامعة "بصفته"، وأمين الجامعة املساعد 

 ."للشئون املالية "بصفته

ة ايمان البيطار وكيل كلية الطب البشري السابق كما تضم اللجنة في عضويتها أيضا الدكتور 

بجامعة بنها ، والدكتور حسام الدين عبد العظيم مدير عام مستشفيات جامعة بنها السابق 

واالستاذ بكلية الطب بجامعة بنها ، والدكتور ابراهيم راجح االستاذ بكلية الطب بنها ، والدكتور 

منسق لجنة تنمية موارد ، وشيرين شوقي سليمان أحمد يوسف رزق االستاذ بكلية الطب بنها و 

مدير عام التفيش املالي واالداري باملحافظة )ممثال عن محافظة القليوبية(، واملهندس ياسر سيد 

 .مرعي مدير عام الشئون الهندسية باملحافظة )ممثال عن محافظة القليوبية

وقال السعيد ان اللجنة تختص بالتنسيق مع الجهة املتعاقد معها لتنفيذ اعمال املشروع  

واالطالع على تنفيذ االعمال التي نص عليها عقد إنشاء املستشفى الجامعي التخصص ي الجديد 



وإبداء االقتراحات الالزمة لتنفيذ هذا العقد ، ومدي مطابقة األعمال املنفذة للبرامج الزمنية 

روع ، وأيضا مدي مطابقة هذا التنفيذ للغرض من اقامة املستشفى واقتراح أفضل السبل للمش

 .لتحقيق ذلك

واشار رئيس الجامعة الى ان اللجنة ستتولى ايضا بيان ما إذا كان يمكن تشغيل املستشفى تشغيال 

الخدمات جزيئا أو على عدة مراحل وذلك أثناء مراحل اإلنشاء املختلفة ، وكيفية تحقيق ذلك، و 

التي ستؤدى في هذه الحالة ومن الذي سيؤديها، وموضع تقديمها وفقا للرسومات الهندسية 

للمشروع، وبيان التجهيزات واملعدات والطواقم البشرية الالزمة لهذا التشغيل الجزئي وما إذا 

 .كانت تتعارض مع استكمال عمليات االنشاء للمستشفى ، وكيفية ازالة هذا التعارض

السعيد ان للجنة ابداء االقتراحات التي من شأنها االقتصاد في نفقات االنشاءات واضاف 

املختلفة ، كما أن لها ابداء الراي في استحداث تخصصات طبية معينة أو التوسع في تخصصات 

 .أو خدمات قائمة بالفعل ومدي اتفاق ذلك مع الرسومات الهندسية للمشروع وامكانية تعديلها

لجنة االنتقال الى موقع اقامة املشروع واالطالع على كافة الرسومات واالوراق التي كما انه يجوز ل

تلزم ألداء عملها والتنسيق مع ممثلي الجهة املتعاقد معها وتدوين ما تقوم به من اعمال في 

محاضر موقعة من اعضائها على ان يقدم رئيس اللجنة تقريرا الى رئيس الجامعة كل ثالثة شهور 

 .ها ومدى ما حققته في تنفيذ مهامهاعن اعمال

يذكر أن جامعة بنها قد حصلت على التراخيص الالزمة لهدم كافة املنشآت املوجودة علي االرض 

مليون جنيه من مواردها الذاتية لتكون نواة للبدء في األعمال  ٥٠واقامة املشروع وخصصت 

وهى  2م60000ات بنائية حوالى التمهيدية إلنشاء املستشفى الجديد الذى يقام بإجمالي مسطح

سرير بالعناية  50غرفة عمليات و 15سرير و 450متكرر ويسع  8عبارة عن بدروم وأرض ى و

 .املركزة ، كما يضم املستشفى التخصص ي العديد من التخصصات الطبية الجديدة

وكان عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، 

هندس هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة وادى النيل قد شهدوا توقيع عقد مشروع إنشاء وامل

وتجهيز املستشفى التخصص ي الجديد بحضور الدكتور عادل عدوى وزير الصحة األسبق 

واملستشار عدلي حسين محافظ القليوبية األسبق ونواب رئيس الجامعة ونواب محافظ القليوبية 

 .عام الجامعة وأعضاء لجنة مجلس إدارة املستشفى الجديد وعمداء الكليات وامين

 

 

 

 

 



 مذكرات تفاهم بين جامعة بنها وجامعتي ليفربول وبريستول البريطانيتين

  2020مايو  16الثالثاء  

 

 

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث موافقة 

الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة على عقد مذكرات تفاهم مع كال مجلس الجامعة برئاسة 

 .من جامعة ليفربول وجامعة بريستول البريطانيتين

وقال الجيزاوي ان مذكرات التفاهم تأتى في إطار حرص الجامعة على االنفتاح على العالم من 

رات التفاهم امكانية خالل عقد شراكات تعاون مع الجامعات الدولية املرموقة حيث تتناول مذك

تبادل الطالب وهيئة التدريس بين الجانبين واملشاركة في املشروعات البحثية والفاعليات العلمية 

 .وانشاء درجات علمية مزدوجة بين الطرفين

من جانبه اضاف الدكتور كريم الدش املدير األكاديمي لفرع الجامعة بالعبور أن مثل هذه 

تدويل الجامعة وفرصة للبرامج القائمة وما يستجد منها بمقر االتفاقيات تعد اضافة مللف 

الجامعة بالعبور حيث نسعى إليجاد درجات علمية مزدوجة بين جامعة بنها وغيرها من الجامعات 

 .الدولية
 

 

 

 

 

 

 

 

 



جامعة ناطقة باللغة العربية بتصنيف الجامعات العاملية  200بنها ضمن أفضل 

2020 

  2020مايو  29الجمعة  

 

 

نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث  -أعلن الدكتور/ ناصر الجيزاوي 

 في تصنيف أفضل  6عامليا، واملركز  59حصول الجامعة على املركز 
ً
جامعة ناطقة  200محليا

للمواقع االلكترونية للجامعات  (4icuباللغة العربية بتصنيف الجامعات العاملية االسترالي )

 .م2020

وقال الجيزاوي ان هذا التصنيف يعد من التصنيفات املهمة حيث يقوم بتصنيف أفضل وأشهر 

مؤسسات التعليم املعتمدة استناًدا إلى السمعة التي تحظى بها، وعالقاتها وحضورها، وما تتمتع 

 .به املؤسسة من شهرة وكذلك ما تقدمه من مواد تعليمية وخدمات

  Uni Rank كما ُيعد
ً

 للتعليم العالي، ومحرك بحث يضم تقييمات وتصنيفات دليال
ً
دولًيا رائدا

دولة، ويعتمد في تصنيف الجامعات  200جامعة وكلية معترف بها رسمًيا في  13,600ألكثر من 

 .جهات عاملية مستقلة تحدد مدى حضور وشهرة الجامعات الخاضعة للتقييم 4على معطيات 

مدير البوابة االلكترونية للجامعة ان أحد اهم أهداف  -من جانبه أضاف الدكتور/ شادي املشد 

جامعة ناطقة باللغة العربية في العالم  200التصنيف هو توفير بيان دوري غير أكاديمي ألفضل 

استناًدا إلى مقاييس الويب الغير املنحازة وغير املؤثرة التي توفرها مصادر الويب الدولية املستقلة 

 من البيانات املقد
ً
 .مة من الجامعات نفسهابدال

 

 
  

 
 
 

 



 2020 يونيوشهر 
 

 جامعة بنها تطلق خدمة لالستشارات الطبية عن بعد باملستشفيات الجامعية

 2020يوييو  1االثيي  

 

 

رئيس الجامعة خدمة مجانية عن  -أطلقت جامعة بنها برئاسة الدكتور/ جمال السعيد 

الجامعية لتلقى استفسارات ورسائل الحاالت )االستشارات الطبية عن بعد( باملستشفيات 

املرضية وتشخيصها أو متابعتها عن طريق الواتس آب وذلك لحماية املواطنين من خطر عدوي 

 .فيروس كورونا املستجد

وقالت الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة ان 

تم تصنيفها حسب حالتك كالتالي: حالة يتم تشخيصها الخدمة متاحة في جميع التخصصات وي

أو متابعتها عن طريق الواتس آب وحالة تحتاج الفحص وسوف يتم إخطارك وتوجيهك للعيادة 

 .املناسبة لحالتك في مستشفيات جامعة بنها

واشارت راندا الى أن خدمة االستشارات عن بعد هي خدمة استرشادية توجه املريض الي أهم 

في رحلة التشخيص والعالج وقد ال تكون كافية للتشخيص النهائي ووصف العالج وقد الخطوات 

يتحتم على املريض الزيارة للعيادة مع الحفاظ على خدمة توفير الوقت واملجهود مع توجيه 

 .املريض للمسار الصحيح للعالج

 .مة التشخيصوطالبت نائب رئيس الجامعة بتحري الدقة في املعلومات املقدمة لالستشاري لسال 

واضافت انه قد تستخدم بعض املعلومات املقدمة لإلحصائيات ملتابعة جودة الخدمة أوغير ذلك 

 .مؤكدة ان املعلومات تكون مجهولة الهوية للحفاظ على خصوصية املريض



وأعلنت الجامعة أرقام الواتس لالستشاريين من مستشفى بنها الجامعي وأرقام التخصصات 

والنفسية  01014977666والقلب واألوعية الدموية  01062226103الصدرية كالتالي األمراض 

 01224504723والنسا والتوليد  01091950280والجهاز الهضمي  01005210217والعصيبة 

واملدير الطبي  01006216116 - 01006076838والتحاليل املعملية  01024443844واألشعة 

 01275044460 - 01225896680والعالجي باملستشفى 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 "املغربي": مسابقة إلعداد بنوك أسئلة للمقررات بجامعة بنها

  2020يوييو  1االثيي   

 

 

نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطالب ورئيس لجنة  -أعلن الدكتور/ حسين املغربي 

 -الدكتور/ جمال السعيد  تطوير التعليم بالجامعة ان مجلس الجامعة خالل اجتماعه برئاسة

رئيس جامعة بنها قد وافق على املقترح املقدم من لجنة تطوير التعليم بالجامعة بشأن اعداد 

بنوك األسئلة للمقررات بالجامعة وذلك في إطار تفعيل عمليات التعليم والتقويم عن بعد 

رونية خالل الفترة بالجامعة وسعي قطاع التعليم والطالب لتطوير منظومة االختبارات االلكت

 .القادمة

وأشار املغربي إلي أن املسابقة متاحة لجميع أعضاء هيئة التدريس من جميع كليات الجامعة 

وعلى مستوي األقسام العلمية ومن شروطها أن يكون إنتاج بنوك األسئلة من خالل األقسام 

ة كما يمكن اشتراك العلمية بالكليات ويمكن للقسم العلمي التقدم بأي عدد من بنوك األسئل

أكثر من عضو هيئة تدريس في البنك الواحد على ان تلتزم األقسام العلمية باألشراف والتحكيم 

مفردة اختبارية مع  500العلمي لبنوك األسئلة وال يقل عدد املفردات االختبارية في كل بنك عن 

 .لجامعةادخال املفردات االختبارية على برنامج بنوك االسئلة املعد من قبل ا

واضاف نائب رئيس الجامعة للتعليم والطالب أنه سيتم تشكيل لجان علمية متخصصة ملراجعة 

 .وتقييم البنوك املقدمة بحيث تكون مكافأة اعداد بنك األسئلة للمقرر الواحد ألفان جنيه

واكدت الدكتورة عزة عبد هللا مدير مركز القياس على اهمية تقديم البطاقات التعريفية لكل 

مفردة اختبارية واجراء تجربة استطالعية من القسم العلمي على عينة من الطالب وتقديم نتائج 

 .التجربة ملركز القياس والتقويم بالجامعة
 

 
 



 بأيدي الطالب .. أعمال فنية لتجميل سور مستشفى بنها الجامعي

 2020يوييو  3األربعاء  

 

 

في أعمال تجميل وتطوير سور مستشفى بنها شارك طالب كلية التربية النوعية بجامعة بنها 

 .الجامعي بالرسومات واللوحات الفنية

عميد كلية التربية النوعية ان أعمال تجميل سور املستشفى  -وقال الدكتور/ محمد ابراهيم 

الجامعي تضمنت لوحات فنية لطالب قسم التربية الفنية تضم شعار محافظة القليوبية وشعار 

 .جموعة من كبار العلماءجامعة بنها وصور مل

من جانبه قال الدكتور محمد سعيد املستشار الهندس ي لجامعة بنها ان اعمال تطوير سور 

، حيث تولى جهاز مشروعات الخدمة 
ً
 واحدا

ً
مستشفى بنها الجامعي لم يكلف الجامعة جنيها

لوحات فنية الوطنية أعمال التطوير مجانا وهدية للجامعة وبدون أي مقابل وتم تجميل السور ب

 .من طالب كلية التربية النوعية

وكان عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها قد تفقدا 

أعمال رفع كفاءة وتجديد وتجميل السور الخارجي للمستشفى الجامعي للحفاظ على املظهر 

 .الجمالي والحضاري باملنطقة
 

 

 

 

 

 

 

 



 بجامعة بنها لخدمة املشاريع القوميةمشاريع بحثية  6

  2020يوييو  4الخميس  

 

 

عقد الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدارسات العليا والبحوث اجتماعا 

 .ملتابعة املشاريع البحثية التي تمولها الجامعة لخدمة املشاريع القومية في البالد

مشاريع بحثية لخدمة املشاريع القومية مشيرا ان  6بتمويل وقال الجيزاوي ان الجامعة قامت 

 شهرا من تاريخ التعاقد 24ألف جنية ومدة املشروع  300قيمة كل مشروع 

واشار نائب رئيس الجامعة الي ان هذا االجتماع يأتي قبل تقديم الباحثين للتقارير الفنية واملالية 

مخرجات تلك املشاريع لترويجها وتسويقها لديها النهائية للمشروع وتحديد الجهات املستفيدة من 

 : ومن هذه املشاريع هي

املشروع االول: تطبيق املعلمات الجزئية الستنباط هجين ذرة شامية مميزة تتحمل الجفاف وذلك 

 في ظل التغيرات املناخية الحالية واملستقبلية وندرة املياه

بالتجميد والتي تهدف الي تنفيذ وحدة لتحلية املشروع الثاني: دراسة وتنفيذ وحدة تحلية للمياه 

 املياه املالحة بتكلفة اقل يمكن استخدامها في الشرب واالستخدامات الزراعية األخرى 

املشروع الثالث: وهو توليد الكهرباء باستخدام تربينات رياح صغيرة الحجم حديثة يمكن 

 تجددةاستخدامها في القري السياحية كمصدر للطاقة الكهربائية امل

املشروع الرابع: عن تطوير أدارة املزارع السمكية املكثفة ويهدف املشروع الى زيادة انتاجية وحدة 

 املساحة من االنتاج السمكي

املشروع الخامس: وهو انتاج الخرسانة املنفذة كحل جديد للرصف والي يمكن من خاللها حصاد 

 ق في بعض املناطقمياه االمطار والتي تودي الي تعطيل املرور على الطر 

املشروع السادس عن التشخيص الجزيئي ملعدل انتشار مرض ليكوزيس االبقار في محافظة 

 القليوبية ويهدف هذا املشروع الي حماية الثروة الحيوانية من االصابة باملرض

ومن جانبه قال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها ان الجامعة تسعي الي ربط البحث 



لصناعة بما يخدم املجتمع املحيط به مشيرا إلى ضرورة مواكبة التعليم للتطورات العلمي با

 .التكنولوجية الحديثة

واضاف السعيد الي ان الجامعة تدعم شباب الباحثين في ضل تغيرات الثورة الصناعية الرابعة 

 من اجل خلق جيل من املبدعين واملبتكرين وبما يخدم املشاريع القومية للبالد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



تخصيص مبنى املدينة الجامعية «: السعيد»ألعضاء هيئة التدريس والعاملين .. 

 بكفر سعد لعزل مصابي كورونا

  2020يوييو  4الخميس  

 

 

رئيس جامعة بنها، تخصيص أحد مباني املدينة الجامعية بكفر  -قرر الدكتور/ جمال السعيد 

والعاملين بالجامعة والذين ثبتت إصابتهم بفيروس سعد كمستشفى عزل ألعضاء هيئة التدريس 

 .كورونا املستجد

وقال السعيد أن تجهيز مبنى املدينة الجامعية كمستشفى عزل يأتي في ضوء املذكرة املقدمة من 

اللجنة العليا إلدارة أزمة فيروس كورونا املستجد بجامعة بنها واملستشفيات وضمن الخطط 

 .االحترازية ملواجهة فيروس كوروناالبديلة لإلجراءات 

واكد رئيس الجامعة انه كلف اإلدارة العامة للمدن الجامعية بالتعاون مع مجلس إدارة 

املستشفيات الجامعية بسرعة استكمال التجهيزات املطلوبة بهذا الشأن، والتنسيق مع غرفة 

 .معيعمليات وزارة الصحة يوميا لجميع الحاالت املحجوزة باملستشفى الجا

وكان رئيس جامعة بنها قد أصدر قرار بتشكيل لجنة عليا إلدارة أزمة فيروس كورونا املستجد 

بالجامعة واملستشفيات برئاسة الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة 

 .املجتمع وتنمية البيئة

كة في تفعيل دور كل من وتتولى اللجنة مهام متابعة األداء اإلداري للمستشفى الجامعي، واملشار 

إدارة مكافحة العدوي وإدارة ضمان الجودة بما يساعد على تحسين ادائها بصورة مرضية، 

ومساندة إدارة املستشفى التخاذ القرارات الحاسمة إلدارة األزمة، وعرض تقارير يومية على رئيس 

 .الجامعة بما يختص بمنظومة االداء داخل املستشفيات والجامعة

ى اللجنة املشاركة في توفير مكان للحاالت املشتبهة من أعضاء الفريق الطبي واإلداري كما تتول

باملستشفى والجامعة بالتنسيق مع الجهات املعنية، والتنسيق بين وزارة الصحة وإدارة املستشفى 



واملساعدة في توفير الدعم اللوجيستي والفني والتواصل مع الجهات الداعمة ورجال األعمال 

منظومة مكافحة العدوي داخل املستشفى والجامعة، وكذلك التواصل مع املستشفيات لدعم 

 .الجامعية األخرى لتبادل الخبرات فيما بمواجهة املشاكل املشتركة

وتتولى اللجنة أيضا التنسيق بين الجهات التنفيذية ولجنة متابعة أزمة كورونا ووضع خارطة 

كدا ان اللجنة سوف تنعقد بصفة مستمرة لحين زوال طريق تساعد اإلدارة على تخطي األزمة مؤ 

 .األزمة

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مشروع بحثي بجامعة بنها عن املبيدات الحشرية الصديقة للبيئة

  2020يوييو  10األربعاء  

 

 

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدارسات العليا والبحوث عن 

 (STDF) مشروع بحثي ممول من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجيةحصول الجامعة على 

الف جنية عن املبيدات الحشرية الصديقة للبيئة والتي يمكن استخدامها  600مليون و2بقيمة 

 .شهرا 24ضد اآلفات الطبية والبيطرية والزراعية مشيرا الي ان مدة املشرع 

ن الجامعة تضع في اولوياتها بناء قدرات شباب وقال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها بأ

الباحثين وهيئة التدريس بما يؤهلهم للحصول على تمويل ملشاريعهم البحثية من مختلف الجهات 

املمولة محليا ودوليا مما يساعد بشكل كبير في تحسين البنية التحتية للمعامل البحثية وتحسين 

 .مخرجات البحث العلمي وربطة بمشاكل املجتمع

ومن جانبها اشارت الدكتورة هانم خاطر االستاذة بكية الطب البيطري ورئيسة الفريق البحثي بأن 

اهداف املشروع تتضمن مكافحة العديد من اآلفات الحشرية بثالث مجموعات مختلفة من املواد 

الطبيعية واألمنة علي صحة االنسان والغير مضرة بالبيئة مثل الزيوت العطرية واملستحثات 

الضوئية ومنظمات النمو كذلك استخدام تطبيقات النانو تكنولوجي في تحضير املواد االكثر 

فاعلية في املقاومة لتكون اكثر كفاءة وحفاظا علي البيئة ، مشيرا الي ان مخرجات املشروع سوف 

تساهم بشكل كبير في التنمية االقتصادية بحيث أن املبيدات الحيوية ستقلل من تكاليف تربية 

رعاية الحيوانات واملحاصيل الزراعية كما انه سيشجع علي التوسع في انتاج املواد العضوية و 

 الغذائية الحيوانية والنباتية والتي ستقلل من استخدام املبيدات الكيمائية

 

 

 



مراكز على املستوى الدولي في معيار االداء البحثي طبقا  ٣جامعة بنها تتقدم 

  2020لتصنيف سيماجو االسباني

  2020يوييو  12 الجمعة 

 

 
 

 

 
 

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها ان الجامعة قد حققت تقدما على املستوى الدولي 

معيار األداء البحثي بتصنيف سيماجو االسباني لعام مراكز مقارنة بالعام السابق في  ٣بمعدل 

عامليا ضمن  ٤٠٤الفضل املؤسسات االكاديمية، حيث جاءت الجامعة هذا العام في املركز  ٢٠٢٠

مؤسسة اكاديمية وبحثية على مستوى العالم في هذا املعيار في حين احتلت محليا املركز  ٧٠٢٦

 جامعة ومؤسسة بحثية. ٤١التاسع ضمن 



جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ان من 

تصنيف سيماجو يستخدم معايير موضوعية ويعتمد في تقاريرة على قواعد بيانات اسكوبس 

لدار النشر العاملية السيفير ويستخدم مؤشر مركب يعكس ثالثة معايير رئيسية هي االداء 

٪ من الوزن النسبي ٢٠٪ والتاثير املجتمعي ويمثل ٣٠٪ واالبتكار ويمثل ٥٠البحثي ويمثل 

 للتصنيف.

بحث يصنف بقواعد بيانات اسكوبس في عام  ١٠٠ويشترط ان تنشر املؤسسة ما اليقل عن 

التقييم، وان وجود مكتب لدعم االبتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا )تايكو( بالجامعة وكذلك 

اللكترونية سيحسن كثيرا من مؤشر االبتكار والتاثير املجتمعي في خطط التطوير للبوابة ا

 االصدارات القادمة للتصنيف.

كما أن هذا التميز في معيار االداء البحثي يرجع لسياسات الجامعة التي تدعم وتحفز اعضاء 

ج هيئة التدريس والباحثين لتحقيق أعلى جودة للمخرجات البحثية والنشر العلمي الدولي لالنتا

  الفكري الخاص بهم
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