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   صـــــامللخ

تعتبر البوابة اإللكترونية لجامعة بنها نافذة  الجامعذة ع ذل العذالم وو ذي ة ل تصذال بذين يواعذد بيانذا  

الذزوار وللذ   أو هيئة التدريس أو الهيئة اإلداريذة أو   واء كانوا من الطالب   الجامعة وك ياتها والمستفيدين 

وتشكل البوابة اإللكترونيذة أدذد الركذااز الهامذة   بهدف تقديم خدما  وإخبارية وإلكترونية وإدارية و تع يمية. 

 ذذاهم مشذذذروو البوابذذا  اإللكترونيذذة وهذذذو أدذذد المشذذروعا  الممولذذذة مذذن مشذذروو ن ذذذم  بالجامعذذة ديذذ  

بوزار  التع يم العالي ع ل توظيف أفضل التقنيا  والبرمجيا  بما يحقق رؤية  ICTPوتكنولوجيا المع وما  

إل ذذتراتيجية. ويذذد تطذذور  البوابذذة اإللكترونيذذة لجامعذذة بنهذذا مذذن مجذذرد مويذذ  الجامعذذة ور ذذالتها وأهذذدافها ا

 ذذنوا  الذذي بوابذذة الكترونيذذة تعذذرل نشذذاطا  الجامعذذة والعديذذد مذذن ال ذذدما   3الكترونذذي بسذذيذ منذذة نحذذو 

 webometricsاإللكترونية مما أدى إلل تصنيف البوابة اإللكترونية لجامعة بنها من خالل التصنيف العالمي 

 353ع ذل    33وبترتيذب   مذن الجامعذة الحكوميذة وال اصذة 52فذي مصذر ع ذل  بترتيب السادس مح يذا     

ع ذل مذا  2533فذي إفريقيذا وبترتيذب   موي  تع يمي 353ع ل   35في العالم العربي وبترتيب  موي  تع يمي 

مراكذز البحذ   وايذ هو أدد مموي  ويبوميتركس " موي  تع يمي ع ل مستوى العالم أجم  23333يزيد ع ل 

لكترونيذة األكاديميذة يعتبذر األكتذر تقذدما فذل مجذال والمت صص فل رصد دركة المواي  اإلوالتقييم األ بانية 

يعد تصنيفا عالميذا مشذهورا يذرتبذ بمعيذار و .لكترونية فل العالموالدرا ا  والتقارير والصفحا  اإلاألبحاث 

دورى كذذل  ذذتة أشذذهر، ويذذتم تصذذنيف أفضذذل الجامعذذا  ع ذذل األبحذذاث والم فذذا  الفنيذذة، ويذذتم تحديتذذه بشذذكل 

 .مسذذذذذذذذتوى العذذذذذذذذالم ع ذذذذذذذذل أ ذذذذذذذذاس أا نشذذذذذذذذاطا  أى جامعذذذذذذذذة ت هذذذذذذذذر فذذذذذذذذل موايعهذذذذذذذذا اإللكترونيذذذذذذذذة
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أا ن ام التصنيف يركز ع ل ظهور المحتذوى األكذاديمل واألبحذاث ع ذل شذبكة اتنترنذم لكذل مذن الطذالب و

كمذذا يقذذاس الحضذذور اتلكترونذذل  .تادذذة الوصذذول إليهذذاواألكذذاديميين والمراكذذز البحتيذذة التابعذذة ل جامعذذا  وإ

بالنشاطا  ومستوى متابعتها ع ذل موايذ  الجامعذا  اتلكترونيذة وهذو مذا يعتبذر مدشذرا جيذدا يعكذس مسذتوى 

تأثير الجامعا ، وي  ص تصنيف األداء الدولل ل جامعة ويقدم مع وما  ل طذالب والبذادتين األكذاديميين وهذو 

وتعرل هةا الورية يصة مسار نجذاح البوابذة اإللكترونيذة   ."يز ونشر المعرفة الع ميةما يعكس اتلتزام بتعز

 وطرق التغ ب ع يها والدروس المستفاد .  لجامعة بنها والمشاكل التي صادبم تطوير البوابة

  webometricsالتصنيف العالمي  –خدما  إلكترونية  –البوابة اإللكترونية  -: جامعة بنها كلمات كاشفة
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 ةـــــدمـمق

 المح ية الجامعا  بين  جدهاتوا لتأكيد ولل  العالم ع ي نافةتها يه بنها لجامعة لكترونيةاإل البوابة إا

 او الطذالب  ذواء اإلنترنذم مسذت دمي لجميذ  يتسذنل ودتذل اإلنترنذم الشبكة عبر العالمية وكةل  ي يميةاإل و

 ويذرتبذ ، خاللهذا مذن المقدمذة والمع وما  ال دما  من  تفاد اإل مح يال والمجتم  واإلداريين سالتدري هيئة

 والمركذز والودذدا  الك يذا  بوابذا  فذي تتمتذل )مويذ ( كيذاا 43 مذن اكتذر بنهذا لجامعذة اإللكترونية بالبوابة

 تطمذذا البوابذذة اإللكترونيذذة لجامعذذة بنهذذا إلذذل تقذذديم خذذدما  إلكترونيذذة وتر ذذي  دعذذاام ا ذذت دامو  الم ت فذذة،

 المع وما  والمساهمة في تق يل الفجو  الريمية بالجامعة ل وصول إلل مركز متقدم بذين الجامعذا  تـكنولوجيا 

تقديم خدما  إلكترونية ل طالب وهيئة التذدريس واإلداريذين ها والتي تت  ص في تتي ر الأومن هةا المنط ق ت

مذا  اإلداريذة والمكتبذا  الريميذة والتع ذذيم والمجتمذ  المذدني وو ذ  االيذا  الالزمذة لربطهذا مذ  ن ذم المع و

وت عب البوابة اتلكترونية دورا هاما فذي العم يذة التع يميذة و  اإللكتروني والتدريب ع ل تكنولوجيا المع وما 

والتذي تذت  ص فذي  خذدماتها اإللكترونيذة البحتية  واء ل مرد ة الجامعية األولل أو الدرا ا  الع يا من خذالل 

متحانذا  نمذالج اإلكذةل  ووتوصذيفاتها   برامج التع يمية والمقررا  الدرا ية ل األكاديمي لوجكتا ا تعرال ل

 ا ذتطالعا  ل ذرأي وغيرهذا مذن  واجابتها اإل ترشادية و ا تعرال يواعد بيانا  الر اال الع مية والبحذوث

 .ال دما 

بدااية جداً فذي  تصذميمها  2311ومر  البوابة اإللكترونية ل جامعة بمرادل عديد  فقد كانم يبل عام 

ومحتوياتها، وت ت ف كتيراً عما هو متعارف ع ية اليوم،فقد تم جم  المع وما  وال دما  وإتادتهذا مذن مويذ  

خدما  تفاع ية باإل افة إلل مذا هذو موجذود ع يهذا مذن مع ومذا ، ، كمذا أا هنذا  وتقديم  (Website) وادد

وتهذدف البوابذة اإللكترونيذة .قديم ل جامعذة والبوابذة اإللكترونيذة اتافرق كبير في التصميم الفني بين الموي  ال

ربذذ أكبذر عذدد ممكذن مذن المسذتفيدين بأهذدافها مذن خذالل تقذديم  و مذ  بالجامعذة ربذذ المجتلجامعذة بنهذا الذي 

لذ  عذن طريذق تذوفير تع ذيم تعزيذز الجذود  فذي العم يذة التع يميذة ولبات ذافة الذل  خدما  إلكترونيذة متميذز .

كما تساعد   ت دام أدوا  وتقنيا  متطور  ومبتكر .وهةا بدوره  يددى إلل تحسين عم يا  التقويم.إتفاع ي ب

تطذذوير العمذذل المكتبذذي بابتكذذار ن ذذام إلدار  الوثذذااق ودف هذذا باإل ذذافة إلذذل تسذذهيل اإلجذذراءا  اإلداريذذة فذذي 

دصذاايا  والتقذذارير خاصذة فذي مجذذال وو ذ  لليذة لمتابعتهذا كمذذا  يسذهم للذ  فذي تذذوفير البيانذا  الدييقذة ل 

 الت طيذ اإل تراتيجي ل جامعة.
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تتكامل البوابة اإللكترونية لجامعة بنها وكأدد محاور مشاري  تكنولوجيا المع وما  واتتصات  م  مشاري  و

يسذاعد  ن م المع وما  اإلدارية والتع م اإللكتروني والمكتبة الريمية والتدريب ع ل تكنولوجيا المع وما  ممذا

 .ع ل زياد  المردود وات تفاد  من خالل هةا التكامل

 منهجية العمل منذ البداية:

 .الفريق المركزي للبوابةإنشاء  -1

وفذرق  بذإدار  المشذروو بالجامعذة  مركذزي العمل ويشمل فريذق تشكيل فريق في بداية المشروو  تم

لذل ذ والمتابعة وللذ  باإل ذافة إالك يا  بحي  تكوا مهمة الفريق المركزي الدرا ة والت طيبعمل 

القيام ببعض المهام التنفيةية من ايامة دورا  تدربية وورش عمل ولقاءا  تعريفية بنوعيذة البيانذا  

 المط وبة وطريق صياغاتها وتكويدها واإلشراف ع ل فرق العمل بك يا  الجامعة الم ت فة.

 منهجية العمل. -2

 يذذا مجفضذل البرأختيذار إو دتياجذا تح يذل اإل يفذ 2311منذة عذذام  يمكذن ت  ذيص منهجيذة العمذلو

د البيانذذا  أو الشذذكل ال ذذارجي لهذذا، لكترونيذذة  ذذواء لتصذذميم يواعذذوالتقنيذذا  فذذي إنشذذاء البوابذذة اإل

)هيئذة  صادب لل  عقد العديد مذن ورش العمذل والنذدوا  وال قذاءا  مذ  م ت ذف فئذا  المسذتفيدينو

 سذذا  العصذذف الزهنذذي بذذين الفريذذق المركذذزي وج اداريذذين والمجتمذذ  المذذدني( –طذذالب  –تذذدريس 

 اصذذة بكذذل كيذذاا مذذرتبذ بالبوابذذة وفريذذق المطذذورين وتصذذميم العديذذد مذذن النمذذالج لجمذذ  البيانذذا  ال

هذم ال ذدما  أداري وواهدافة ات تراتيجية وهيك ذة اإل لكترونية ل جامعة بما يشمل رؤيتة ور التةاإل

 .التي يقدمها ل مستفيدين

 رونية في خدمة المجتمع وتنمية البيئةلكتدور البوابة اإل

لكترونية في خدمذة المجتمذ  وتنميذة البيئذة مذن خذالل المويذ  ال ذا  لقطذاو يبرز دور البوابة اإل

المذذدني وعذذرل خدمذة المجتمذذ  ديذذ  ركذذز هذذةا المويذذ  ع ذذل تو ذذيا دور الجامعذذة وعاليتهذذا بذذالمجتم  

أو  ذل صذور  يوافذل طبيذة أو بيطريذة أو زراعيذة النشطة التفاع ية بين الجامعة والمجتم   واء كانم عل
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هةا الي جانذب دمذال  ت دم يطاو كبير من المستفيدين داخل وخارج محاف ة الق يوبية خدما  ا تشارية 

والذذدليل  التوعيذذة التذذي يذذتم نشذذرها ع ذذل المويذذ  والتذذي تتع ذذق بالحفذذاظ ع ذذل البيئذذة مذذن الت ذذوث وتنميتهذذا

  ية بالجامعة.جراءا  اإلداري  اإلاترشادي لجم

 لكترونية في دعم البحث العلميدور البوابة اإل

يتضا دور البوابة اإللكترونية في دعذم البحذ  البح  الع مي من الركااز ات ا ية بجامعة بنها و

 الع مي في ما تقدمة من خدما  الكترونية لهةا القطاو. فقد تم انشذاء يواعذد بيانذا  لبحذوث هيئذة التذدريس

رفذ  انتاجذة الع مذي المنشذذور مح يذا أو دوليذا ع ذل صذذفحتة  مذذن خاللهذا هيئذة التذدريس يسذتطي  عضذو (1)

مذن خذالل  الش صية كما يستطي  جميذ  المسذتفيدين مذن معرفذة ادصذاايا  النشذر الع مذي داخذل الجامعذة

لذذدرجتي  (2) والذذل جانذذب هذذةا فقذذد تذذم انشذذاء ياعذذد  بيانذذا  ل ر ذذاال الع ميذذة التقذذارير المسذذت رجة منهذذا.

المنتهية أو التي ما زالم مستمر ، وتم دعم هةه ال د  الماجستير والدكتورا   مم لتف الر اال الع مية 

لكترونيذذة ، ويوجذذد بالبوابذذة اإل (3) ب دمذذة الكترونيذذة اخذذري تمكذذن البادذذ  مذذن البحذذ  ع ذذل ر ذذالة معينذذة

 تقذوم يذة  ذواء ال ارجيذة أو التذيعالا عن المنا الدرا ذية والمشذروعا  البحتل جامعة صفحة خاصة ل 

صفحا  تفاع ية لكتير من المدتمرا  الع ميذة التذي تن مهذا الجامعذة وك ياتهذا  ها الجامعة . كم يوجد يوتمب

 الل جانب المواي  ال اصة بالمجال  الع مية ال اصة بالجامعة. الم ت فة

 ريجينالخدمات اإللكترونية التي تقدما البوابة االلكترونية للطالب والخ

جامعذة بنهذا لكترونيذة لتوفر البوابة اإلتض  جامعة بنها الطالب وال ريجين في مقدمة اولوياتها و

تي فذذي أعيذذة اتولذذل او ل درا ذذا  الع يذذا يذذلكترونيذذة ل طذذالب  ذذواء ل مرد ذذة الجامالعديذذد مذذن ال ذذدما  اإل

والذةي راعذي فذي تصذميمة  ذهولة  (4) مقدمتها الكتالوج األكاديمي ل برامج التع يمية والمقررا  الدرا ذية

الذذل  ا ذذتعرل ال ذذوااا الدرا ذذية ل بذذرامج والمحتذذوى الع مذذي ل مقذذررا  موزعذذا ع ذذل الفصذذول الدرا ذذية.

جابذذا  نمذذالج اإلعذذالا نتذذااج اتمتحانذذا  وا ذذتعرال إهذذةا فهنذذا  خذذدما  اخذذرى مذذن اهمهذذا  جانذذب

انشذطة وفاع يذا  و أخبذار ونشر جميذ  يالم عن البريد اتلكتروني الجامع ترشادية لها وخدمة اإل تعاإل

 .الطالبية والمبادرا  تحادا اإل
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ية ايضا صفحا  تفاع ية ل  ريجين تمكن الجامعة من دصذر ال ذريجين ومتذابعتهم توفر البوابة اتلكترون

 والتواصل معهم.

 الخدمات اإللكترونية التي تقدمها البوابة االلكترونية لهيئة التدريس

كترونية العديد مذن ال ذدما  لهيئذة التذدريس تتمتذل بمويذ  خذا  يسذتطي  عضذو تقدم البوابة اإلل

هيئة التدريس به اا يتفاعل م  الطالب واا يرف  من خاللة انتاجة الع مي ومقرراتة الدرا ية وعرو ذة 

ة كمذا اتادذم البوابذ التقديمية ودتل تك يفاتة ل طالب بات افة لبياناتة الش صذية واتكاديميذة ال اصذة بذه.

لكترونية لهيئة التدريس التقذدم لذدورا  تنميذة المهذارا  ودورا  التذدريب ع ذل تكنولوجيذا المع ومذا  اإل

من خالل التطبيقا  التفاع ية لكل منها، ووفر  ايضا خدمة البح  عن عضو هيئة التدريس داخل يواعد 

فذذاع ل لط ذذب انشذذاء بريذذد بيانذذا  الجامعذذة مذذن خذذالل ات ذذم او القسذذم او الك يذذة كمذذا وفذذر  ايضذذا تطبيذذق ت

 الكتروني جامعي والدخول ع ل يواعد البيانا  العالمية وغيرها من ال دما .

 ازاتــــــاإلجن
التصححنيا العربححي واإلفريقححي والعححالمي للبوابححة اإللكترونيححة لجامعححة بنهححا  بقححا  يوضححا الجححدوت التححالي

  2112يناير  webometricsلتصنيا 

Webometrics Ranking January 2013 

 
January 2013 July 2012 January 2012 July 2011 

Arab World 03 45 Not ranked Not ranked 

Africa 03 44 44 Not ranked 

World 3350 2221 4121 11251 

إنجذازا غيذر مسذبوق فذي التصذنيف العذالمي دققذم البوابذة اإللكترونيذة لجامعذة بنهذا  ويتضا مذن البيانذا  أا 

2313 Webometrics  يمكن تو يحة فيما ي ي العربي واتفريقي والعالمي صعيدالع ل: 

 

http://www.webometrics.info/en/aw
http://www.webometrics.info/en/aw
http://www.webometrics.info/en/Africa
http://www.webometrics.info/en/Africa
http://www.webometrics.info/en/world
http://www.webometrics.info/en/world
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 Webometrics(5)عيد العالمي على الص

   مر  الرابعة ع ل التوالي في تاري ها تحقق البوابة اإللكترونية لجامعة بنها تقدما كبيرا في التصنيف العالميل

Webometrics  بينما كاا ترتيبها: ،2313في يناير  ع ل العالم  2533 بترتيب 

o 3233  2312ع ل العالم في يوليو. 

o 0123  2312ع ل العالم في يناير. 

o 13253  2311ع ل العالم في يوليو. 

 (0)على صعيد العالم العربي

البوابة اإللكترونية لجامعة بنهذا  ذمن نذادي المااذة فذي العذالم العربذي  ل مر  التانية ع ل التوالي تاري ها ت ل 

 ترتيبها: بينما كانم  2313يناير  ي في ع ل جامعا  العالم العرب 22 بترتيب

o 45  2312في يوليو. 

o . خارج التصنيف يبل لل 

 (3)على صعيد القارة األفريقية

 35  ل مر  التالتة في تاري ها ت ل البوابة اإللكترونية لجامعة بنها  من نادي المااة في يذار  أفريقيذا بترتيذب

 بينما كاا ترتيبها:  ع ل جامعا  أفريقيا

o 40 2312ع ل جامعا  أفريقيا في يوليو. 

o 24  2312في يناير. 

o . خارج التصنيف يبل لل 

 

http://www.webometrics.info/en/world
http://www.webometrics.info/en/Africa
http://www.webometrics.info/en/Africa
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 اجــستنتاإل

لكترونية مح يا )مذن خذالل تقيذيم المج ذس اتع ذل ل جامعذا ( وعالميذا إلتها اتميز  جامعة بنها من خالل بواب

 عد اخر ويمكن ت  يص لل  فيما ي ي.ور  م هةا التميز والنجاح يوما ب (ي  التصنيف العالمية)من خالل موا

 (8)بنها في المجلس األعلى للجامعات لموقع جامعة خالت التقيمات المختلفةأوال: من 

 لجامعا و اتنج يزية متفوية في لل  ع ل كل ا تميز  جامعة بنها في نشاط نشر األخبار بال غة العربية  -1

مويذ  الجامعذة بتنفيذة نشذاط نشذر أ ذماء وت صصذا  كذل أعضذاء هيئذة التذدريس بالجامعذة وبيانذاتهم  يام  -2

 .%133األ ا ية بنسبة اكتمال 

ويام بتفعي ه عدد من أعضاء هيئة التذدريس واا كذاا  إنشاء مواي  لكل أعضاء هيئة التدريس بالجامعةتم  -3

 .ي زمه المزيد من التفعيل

نشذذذر كذذذل البذذذرامج الدرا ذذذية  تذذذم -4

بنسذذذذذذبة اكتمذذذذذذال تقتذذذذذذرب مذذذذذذن 

133%. 

نجحذذم الجامعذذة فذذي نشذذر وثذذااق  -5

ل اصذة بتوصذيف  م فا  الجذود 

المنذذاهج الدرا ذذية متفويذذة بذذةل  

 .عن كل الجامعا  المصرية

يذذذذذام فريذذذذذق العمذذذذذل بالجامعذذذذذة  -0

نشذطة المط وبذة وتسذهيال طرق تأديذة ال ذدما  الجامعيذة ألكتذر مذن  ذتين خدمذة جامعيذة تنفيذةا لأ بنشر

 .ل متعام ين م  الجامعة في خطوا  أداء ال دما 

 .تميز  الجامعة بنشر أريام الج وس وتوزي  ال جاا ل فصل الدرا ي األول تسهيال ل طالب -3

 .يامم الجامعة بنشر كل نتااج الطالب ع ل الموي  في خدمة أثنل ع يها الجمي  -3

 . %133نج يزية موازية ل مواي  العربية بنسبة اكتمال تصل إلل يامم الجامعة بإنشاء مواي  إ -2
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نجحذذم الجامعذذة فذذي تطذذوير مويعهذذا ليعمذذل بن ذذام إدار  المحتذذوى )المعتمذذد عالميذذا( ودربذذم عذذدد مذذن  -13

 .الصحفيين ع يه ع ل األيل في ثالث ك يا  تقوم داليا بنشر محتواها بنفسها

وللذذ  فذذي  2313فذذي تقيذذيم الربذذ  التالذذ  مذذارس   %23دصذذل مويذذ  جامعذذة بنهذذا ع ذذل نسذذبة إنجذذاز  -11

 المدشرا  ال اصة بالمج س األع ل ل جامعا .

 نظرة العالم الخارجي لموقع جامعة بنها والمؤشرات العالمية من حيث : ثانيا  

دققذذم جامعذذة بنهذذا المركذذز األول ع ذذل كذذل الجامعذذا  المصذذرية مذذن ديذذ  ثذذراء المحتذذوى لمويعهذذا  -1

 ابقة بةل  الموي  التالي لها مذن ديذ  التذراء وهذي جامعذة المنصذور   2403 بترتيب عالمي مقداره

 .3353بترتيب عالمي 

 2313عذن ترتيبهذا السذابق مذن يوليذو  %242لنسبة  دققم جامعة بنها نسبة تقدم في ترتيبها العالمي -2

 .ولم يشاركها في هةه الطفر  إت جامعة كفر الشي  2312إلل يوليو 

مذ  أا  دكوميذة وخاصذة فذي مصذرجامعة وأكاديميذة  52ع ل مح يا  السادسالترتيب دققم الجامعة  -3

 .ترتيبها )طبقا أليدميتها بالمج س األع ل( هو ال امس عشر

ودققذذم  تع يمذذي عذذالميأكتذذر مذذن ثمانيذذة لتف مويذذ   ه طذذم جامعذذة بنهذذا خذذالل العذذام األخيذذر ودذذدت -4

 .أفريقيا 35و عربيا   33المركز 

 رـــوتقدي رــشك
   ICTPنذود أا نشذكر ودذد  إدار  المشذروعا  ومشذروو تطذوير تكنولوجيذا اإلتصذات  والمع ومذا    :أوال

 وجامعة بنها ع ل الدعم المالي وال وجستي ل مشروو.

 ما كاا ليتحقق بدوا توفر التالي: (2)التصنيف العالميااداء و هةا التميز في ثانيا:

 (13) وخاصة من أ. د/ رايس الجامعة الدعم المستمر من اإلدار  الع يا ل جامعة .1

 مديري المشروو المتعايبين ال ةين كر وا الجهد الكبير والويم لنجاح المشروو .2

 فريق العمل في المشروو الةي لم يدخر جهدا إل تمرار النجاح .3

 الساد  أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واإلداريين الةين أ هموا في إثراء موي  الجامعة .4
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 عـــــجاملرا

(1) http://www.bu.edu.eg/portal/index.php?act=300 

(2) http://www.bu.edu.eg/portal/index.php?act=318 

(3) http://www.bu.edu.eg/portal/index.php?act=144 

(4) http://bu.edu.eg/catalog 

(5) http://www.webometrics.info/en/world 

(6) http://www.webometrics.info/en/aw 

(7) http://www.webometrics.info/en/Ranking_africa 

(8) http://www.ictp.org.eg/index.php/ar/ 

(9) http://www.alexa.com/siteinfo/bu.edu.eg 

(10) http://bu.edu.eg/  
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