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   48مسةةةة بمي س  حةةةة  لجبةةةة لق ل    ةةةة ق  ق ةةةة  حك ميةةةةي حامعةةةةي سوةةةةا عةةةة    حامعةةةةي 

 ولملساحات.، أكبر حامعات مص  في عدد لجكميات ولج خصصات لجعم يي 5002جسني 

    حصةةةةمى عرةةة  م لةةةة  دوجيةةةي م بدمةةةةي عرةةة  مسةةة    لجعةةةاج  وعرةةةة   حامعةةةي سوةةةا عةةة

 -مسةةةةةة    ل  امعةةةةةةات لجع فيةةةةةةي ولملصةةةةةة  ي فةةةةةةي لج صةةةةةة ي ات لجدوجيةةةةةةي  ةصةةةةةة ي   ةةةةةةن  ا 

لج صةةةةةةةةةةةةةةة ي  لجةةةةةةةةةةةةةةةدو ي جم   ةةةةةةةةةةةةةةة   -و بةةةةةةةةةةةةةةة م رك   عةةةةةةةةةةةةةةةبا   -((QSإلانجميةةةةةةةةةةةةةةة    -لج ةةةةةةةةةةةةةةا   

 . (  ICUs4إلاجيك رو  

 عةةةةاج  عرةةةة  مسةةةةة     000ء م  لحةةةةةدوا سبةةةة ل   أ  ةةةة  حامعةةةةي سوةةةةا عةةةة      ةةةةا عم ةةةةا

 لج خصصات لملخ م يلجكميات و  لجعاج  في

   حد سا  امعي دوق ضيا ي و نادق عرة  أعرة  مسة    ضع  ةا ي  عةاةلو ولج ل ةد م مةم ح ية  دو  لجعةاج  

 مج  و سأحدث لج ج ي لت وبع  ا  ط  عر  ن   لجني .

 

 
 

  عرة  مصة و ات لجدقلعةي جمطةلو لج ل ةد م مةم كة  لجةدو  00ةبةد  صصة   لج رسيي وحامعي سوا عة   كميي %

 لجع فيي و حنبيي

 لجعد د مم لجطةلو فةي لمل لحة  ل  امعيةي ولملاحسة ير ولجةدك  قلن مةم ح سةيات مخ م ةي ةخ ج من ا كميي لج رسيي 

 جيبيا، ... ل خ( – لجي م –لجسع د ي  –ع اا  –لجبح  م  –إلاماقلت  – لجك  ى 

  التربية كلية 
 

 ؟جايعت بني سىيفنًارا 

 ؟كهيت انتربيتنًارا 
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  كميةةي لج رسيةةي ة ةة  أعةةاةلو وأعةةاةلو مسةةاعدوا م خصصةة ا عرةة  أعرةة  دقحةةي مةةم لجك ةةاءو ومةةن   لجعد ةةد م ةةم

 حصم ل عر  دقحات   لجعم يي مم حامعات أحنبيي   يرو.

     مةةةةن   أعةةةةاةلو وأعةةةةاةلو مسةةةةاعدوا  77  حةةةةد ساجكميةةةةي مج  عةةةةي م  يةةةة و مةةةةم أع ةةةةاء  ي ةةةةي لج ةةةةدق )
ن
ع ةةةة ل

. حصم ل عر 
ن
 لملاحس ير ولجدك  قلن مم حامعات أحنبيي م م  ي وج   لجعد د مم  سحاث لمل ش قو دوجيا

  طاجةةة  ساجةةةدسم مات لجعامةةةي  5000 ساجدقحةةةي ل  امعيةةةي وأك ةةةر مةةةم طاجةةة  وطاجبةةةي 4000   حةةةد ساجكميةةةي لك ةةةر مةةةم

 لملاحس ير ولجدك  قلن. و ولمل نيي ول خاصي 

 
 

 
 رؤيــــت الكليت: 

تتطلع كللةعاكترتيةةعاكةعة بعاكةوعفكإعى أك رعفك ركتدعىركىتاعمسكولعفكترميعتىيكترلعى يك  للعاكرمبعة ةيكترععى سكتربةرمةعاك عفك"
 ."ترتبلةمكوترتبلمكوترت ثكترتيةىيكوتومةاكترمعتم 

 رسالـت الكليت:
للةععاكترتيةةععاكةعة بععاكةوععفكإععى أك رععفك وععمت كترمبلمععةًكوتومةععتهمك هوةععةًكرلىاععى كةهععمك رععفكت لةعع ك بععة ةيكت  ت كككتيععبف"

ترمطلىةا،كو وعمت كترتعةينةًكترلعة ى ًكولعفكتمإعهةبك عفكةوعة كترمبي عاكوتى ةلهعةك عفكيعلكترميعدواكترتيةى عاكوتر ةةتةعا،ك
 الىتلة كةةرمعتم ".طى يكترتبلةمكوتوتى ةيكترخم ةاكترتيةى اكةمةك  ل كت

 0240جسني  502مم أ د  لجكميات سا  امعي حيث أ شئى ساجب لق ل     ق   ق    كميي لج رسيي. 

  قيةبكهيك:كخمياوتتدىركللةاكترتيةةاكةتويكإى أك ًككككككك

كقيمكترموةهجكوطيقكترتمى س.ككككك (1)
كقيمك اى كترتيةةا. (2)
 قيمكتم تىسكترتبلةمةا (3)

 قيمكولمكترولس (4)

 تروليةا.ترص اكقيمك (5)

ك
 

 نبذة عن الكليت
 رؤيــــت الكليت: 
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 تسعى الكليت إىل:
كترمختللاك يكتمى سكترمىت كتربلمةا ومت كلىت ىكةيي اك تخصصاك .1

 تطىىتاكإىقكتربمل.تربصيكوكى  كللة هك يتىىكترخي عةًكةمةك توةإبك  ك تطلتةاك .2

 .و ًكخو ك يمثكترموصةاكترتبلةمةاكتمى بكترطةربكترمبلمك ةمتنةةكرز ة سكقمىتهمكولفكتىاةلكترم تىى .3

كذتتًةة،ككتزو م .4 كترموظم كوترتبلةم كترذتتي كترتبلم كولف كتبتمم كترتي كتر م نا كترتمى يةا كةةالإتيتتةعةةا ترطوب
 وتإتيتتةعةةاكترتلى مكتر م نا.

كترتبة ل .5 ك ً كترطةربكترمبلم كوترتبة لكوككتمدةً كترتدوىرىجةة كولفكتى ةأكترىإةاطك   كترلمىس كو ليةةه تريقمي،
 ترتبلةمترتدوىرىجةاكتر م ناك يك

 
   

 متنح الكليت الدرجاث العلميت اآلتيت )املزحلت اجلامعيت(:

 ىجععععععاكترتدععععععةرىى ىوك ععععععيكتربلععععععىبكوترتيةةععععععاك ععععععًكةععععععيت جك وععععععمت ك بلععععععمكتربلععععععىبكوتري ة ععععععةةاكةةرل ععععععاكتمنعلةز ععععععاك (1)
كو ييلتيكترتبلةمكتمومت يكوترنةنىيك) متىوكترل ةا(كةمييلاكترتبلةمكت إةإي

 ىجععععععاكترلةيععععععةنسك ععععععيكتل تبكوترتيةةععععععاك ععععععيكترتبلععععععةمكتربععععععةبك ععععععيك يععععععمكترتخصصععععععةاكتلتةععععععا:ك)ترل ععععععاكتربيةةععععععاك (2)
ك-ترلليععععععلاكوتالجتمععععععة ك–ترع يت ةععععععةكك–ترتععععععةى  كك–ترل ععععععاكترلينيععععععةاك–ترل ععععععاكتالنعلةز ععععععاك–وترمىتإععععععةاكتمإععععععو ةاك

ترمىجععععاكريععععببكترتبلععععةمكت إةإععععيك ععععيكترتخصصععععةاكترتةرةععععاك)ترل ععععاكتربيةةععععاكوترمىتإععععةاككولععععمكترععععولس(،كلمععععةكتمععععو 
 ترمىتإةاكتالجتمةوةا(.كك–ترل اكتالنعلةز اكك–تمإو ةاك

ك– ىجعععععاكترتدعععععةرىى ىوك عععععيكتربلعععععىبكوترتيةةعععععاك عععععيكترتبلعععععةمكتربعععععةبك عععععيك يعععععمكترتخصصعععععةاكترتةرةعععععا:ك)تري ة عععععةةا (3)
اكوترعةىرىجةععععععا(كلمععععععةكتمععععععو كترمىجععععععاكريععععععببكترتبلععععععةمكت إةإععععععيك ععععععيكتربلععععععىبكترتةىرىجةععععععك–تردةمةععععععة كك–ترلةز ععععععة ك

كتربلىب(.ك–ترتخصصةاك)تري ة ةةاك
 
 

 الدرجاث العلميت
 رؤيــــت الكليت: 



www.bsu.edu

.eg 

 سويفكليت الرتبيت جامعت بنيبلطالب الوافدين اخطت             

 

 3 
 

 متنح الكليت الدرجاث العلميت اآلتيت )مزحلت الدراساث العليا(:

كترمةلىبكتربةبك يكترتيةةا.ك (1)
تبلععععععةمكك–وتخطةطععععععهكإةةإععععععةةاكترتبلععععععةمكك–تدوىرىجةععععععةكترتبلععععععةمكك–ترععععععمةلىبكترمهوةععععععاك) وععععععةهجكوةععععععيت جكترتبلععععععةم (2)

ك–توععععععععمت ك خصعععععععةايكنليععععععععفكك–ترتيةةعععععععاكترتبى ىعععععععةاكرععععععععذوىكتاليتةةجعععععععةاكترخةاعععععععاكك–تىشعععععععة كنليععععععععفكك-تردتعععععععةىك
 توتمة كو مةركترعى س(.ك–  تىسك مىإةاك–ترلةةوكترولييكوتطتةلةاكتر ةإبك

كترمةلىبكترخةصك يكترتيةةاك ًك يمكت قيةبكترتيةى اك يكتردلةا (3)
ك يمكت قيةبكترتيةى اك يكتردلةا.ك ىجاكترمةجيتةيك يكترتيةةاك ً (4)
ك ىجاك لتىىتهكترلليلاك يكترتيةةاك ًك يمكت قيةبكترتيةى اك يكتردلةا (5)

 
 

 .الوافدين للطالب كليت الرتبيت جامعت بني سويف يف للدراست التقدم
كالإتةلة /ككhttps://admission.study-in-egypt.gov.egكتالردتيونيكتريتةطكخو ك ًكتردتيونةةكترتلم مك تم-1

كة ةثكلة وكتالإمكتمو ًك يتوةسك  ك–كترمطلىةاكترميتومتاكوةلةا(كإةىي)ككتريليكجىتزكاىىسكوتى ةقكترمطلىةاكترتةةنةاكلة ا
كترمتمايكترتيشة كةطتةواكترطةربك لىبكترتلم مكخطىتاكوةوهة اكتريليكرعىتزك طةةلةك دىر

ك-تةىتروعةكتةيتهةم.ك كشك7)ككترىت م ًكترطوبكريئىركترميلز اكرو تىسكترمطلىةاكترميتومتاكتاى كةتيلةمكترطةربك لىبك-2ك
كترميلز اكرو تىسكترخةصكتالردتيونيكترتي مكوليكتردتيونةاكىإةراكتىإة ك مدًكوروإتليةى(كترلةهيسك-نصيك م وا–كتريلةىتاكيي

كك16064كتريةخًكترخطكوليكتالتصة كتوكinfo@study-in-egypt.gov.egكترىت م ًكترطوبكريئىر
 

 مصزوفاث الدراست
 

 %03انًصروفاث بعذ انخصى  انًصروفاث لبم انخصى رسى ليذ ألول يرة انكهيت

 دوالر 0003 دوالر 0033 دوالر 0033 انتربيت
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 :التواصل مع الكليت

 

 يبنى إدارة جايعت بني سىيف

 

 

 شرق اننيم –جايعت بني سىيف يجًع  -يحافظت بني سىيف :انعنىاٌ
 01142696574-0822315873 :انهاتف

 https://edu.bsu.edu.eg :انًىلع

https://www.facebook.com/groups/126633928656684 :انفيس بىك
/?ref=share 

ينسك 

 انىافذيٍ

 ونيذ يحًذ عبذانحهيى عهيد/  أ.و.االسى :     

 Walid0118@edu.bsu.edu.eg    االيًيم:

 30009424010      : انجىالرلى 

https://edu.bsu.edu.eg/
https://edu.bsu.edu.eg/
https://www.facebook.com/groups/126633928656684/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/126633928656684/?ref=share
mailto:Walid0118@edu.bsu.edu.eg
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 يبنى انكهيت

 

دار انضيافت وانفنذق ولاعاث انًنالشاث
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 انًطاعى

 

 




