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 املْقع االلهرتّىٙ ّاملضاعالت

 نلٔ٘ التعلٔه الضياعٕ . –دامع٘ بين عْٓف  –بين عْٓف 

 املْقع االلهرتّىٕ للهلٔ٘ :

www.indust.bsu.edu.eg 

 الربٓز االلهرتّىٕ:

Email: ind.edu@bsu.edu.eg 

 لالتضال:

 082 /  2241932فانػ :      082  /   2240932 – 2240931تلٔفٌْ : 
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 كلمة عميد الللية

 

 أبياٜٕ الطلب٘

 

أىُ ملً رّاعٕ الغضّص أٌ أتكزو إلٔهه بامسٕ ّباعه إراصٗ الهلٔ٘ خبالط التَاىٕ   

ًٛ صاسبني ّعْاعز بياٛٗ لهياى٘ اهلل  الكلبٔ٘ متنئًا لهه التْفٔل ّاليذاح لتهْىْا أبيا

مألّا الزىٔا مبهتؾفاتَه  يف أصعُ ّصضح سغاصٗ العامل ّاليت دارت ّدبْر بعلناٛ

 ّىظضٓاتَه ّعلْمَه .

البز أٌ عبضظ علٙ أٌ ىغع يف قلْبيا األعْٗ ّ أٌ عبزر صْب أعٔييا اهلزف ّالكزّٗ 

لتهٌْ مضضىا الػالٔ٘ رّما بني عكْليا ّ أفٝزتيا ّلرتتفع صآاتَا عالٔ٘ خفاق٘ ّلتتبْأ 

 عامل املتكزومهاى٘ علنٔ٘ صياعٔ٘ صاٜزٗ ننهاىتَا اسبغاصٓ٘ بني رّل ال

 

     عميد الكلية                                                                           

حممود حسنني/ حممد أ.د                                                                 
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 نشأة الللية

صاعات التٙ قامت بَا ّطاصٗ اىؾٝت نلٔ٘ التعلٔه الضياعٙ ببيٙ عْٓف ىتٔذ٘ للز

ّسلو  التعلٔه لتطْٓض التعلٔه الفيٙ بإعتباصِ أسز ضباّص ميظْم٘ التعلٔه مبضض

/  1993و ، ّبزأت الزصاع٘ بَا يف العاو ازبامعٕ 1992لغي٘  301مبْدب الكضاص الْطاصٖ صقه 

و 2006ي٘ لغ 83و ، نلٔ٘ تابع٘ لْطاصٗ التعلٔه العالٕ ثه صزص الكضاص ازبنَْصٖ صقه 1994

 بغه الهلٔ٘ إىل دامع٘ بين عْٓف .

 

 رسالة كليات التعليم الصهاعى

 

علٙ فَه ّاعتٔعاب قارصٗ ربضٓر ىْعٔ٘ دزٓزٗ مً املزصعني ّالتهيْلْدٔني 

ؤٍلني تضبْٓا ّتكئا لتزصٓػ املْار الفئ٘ الضياعٔ٘ ّتيفٔش مالتهيْلْدٔا اسبزٓج٘ ّ

امهاىٔ٘ عنلَه نأخضأٜني تهيْلْدٔني بضامر التعلٔه الضياعٙ بهفاٛٗ اعاف٘ اىل 

 للعنل فٙ صباالت الضياع٘ سات الضلُ بتدضضاتَه .

 

 صؤٓ٘ الهلٔ٘

 

ـًا ملا تتنيٙ أٌ تهٌْ علُٔ الهلٔ٘ يف املغتكبل البعٔز، ذبزٓز صؤٓ٘  متجل الضؤٓ٘ ّصف

ّصعال٘ الهلٔ٘ مبؾاصن٘ عزًرا مً أعغاٛ ٍٔٝ٘ التزصٓػ ّبعض أصشاب املضلش٘، ّمت 

، ّمطْٓات تً خالل عكز اليزّات املدتلف٘ للطالب، ّنتاب٘ ىضَا علٙ ملضكاىؾضٍا م

مت تْطٓعَا، ّفٙ لْسات إعالىٔ٘، ّمت تعلٔكَا فٙ أمانً متفضق٘ بالهلٔ٘ ّمت صٔاغ٘ 

تتطلع نلٔ٘ التعلٔه الضياعٕ إىل ذبكٔل التنٔظ صؤٓ٘ الهلٔ٘ علٙ اليشْ التالٕ: 

 ضٓر ٓتْافل مع املتطلبات العاملٔ٘ لغْم العنل.االنارميٕ يف التعلٔه الضياعٕ ّإعزار خ

 

 صعال٘ الهلٔ٘

 

تغعٙ نلٔ٘ التعلٔه الضياعٕ جبامع٘ بين  متت صٔاغ٘ صعال٘ الهلٔ٘ علٙ اليشْ التالٕ:

عْٓف إعزار املعلنني املتدضضني يف صباالت العنل الضياعٕ ّفًكا ملعآري األراٛ 

املؤعغات االىتادٔ٘ احمللٔ٘ ّالعاملٔ٘،  العاملٔ٘، ّتيفٔش البشْخ العلنٔ٘ بالتعاٌّ مع

 ّتكزٓه اشبزمات اجملتنعٔ٘ اليت تغاٍه يف االصتكاٛ باجملتنع احمللٕ ّالعاملٕ.
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 األٍزاف اإلعرتاتٔذٔ٘

 

ىظًضا للتكزو العلنٕ ّالتهيْلْدٕ الغضٓع تعنل الهلٔ٘ مً أدل ذبكٔل أٍزاف 

ل اجملتنعات األنارمئ٘، اعرتاتٔذٔ٘ ّاعش٘ تغاعزٍا علٙ ذبكٔل مهاى٘ باصطٗ راخ

ّلشلو تضاعٕ األٍزاف االعرتاتٔذٔ٘ اصتباطَا بهاف٘ الْظاٜف اليت تكْو الهلٔ٘ بَا 

 مً تعلٔه ّحبح علنٕ ّخزم٘ للنذتنع، ٍّٕ تتغح يف التالٕ:  

 اهلزف األّل: ذبكٔل التنٔظ األنارميٙ فٙ التعلٔه الضياعٙ.

 ت العاملٔ٘ لغْم العنل.اهلزف الجاىٙ: إعزار خضٓر ٓتْافل مع املتطلبا

 اهلزف الجالح: تكزٓه خزمات صبتنعٔ٘ تغاٍه فٙ االصتكاٛ باجملتنع احمللٙ.

اهلزف الضابع: تينٔ٘ الكزصات الفئ٘ ّاألنارمئ٘ ّاألراصٓ٘ ألعغاٛ ٍٔٝ٘ التزصٓػ 

 ّمعاّىَٔه.

ت اهلزف اشبامػ: إعزار بضامر الزصاعات العلٔا فٙ عْٛ املعآري األنارمئ٘ ّمتطلبا

صبتنع املعضف٘. اهلزف الغارؼ: تطْٓض البئ٘ التشتٔ٘ للهلٔ٘ ّدبَٔظاتَا فٙ عْٛ 

 املعآري الكٔاعٔ٘ ملؤعغات التعلٔه العاىل .

  

 الدرجات العلمية

 

 الدرجات العلمية اآلتية : اللليةمتهح  

  درجة البكالىريىس يف التعلًم الصهاعٌ املعادل لبكالىريىس الرتبًة      

 الشعبة الصهاعًة.          

 . دبلىم الدراسات العلًا يف أحد فروع التخصص بالكلًة 

 . درجة املاجشتري يف أحد فروع التخصص بالكلًة 

 درجة الدكتىراه يف أحد فروع التخصص بالكلًة . 

 

 باللليةمدة الدراسة 

 أصبع عيْات لئل رصد٘ البهالْصْٓؼ فٙ التعلٔه الضياعٙ.

 

 لغة الدراسة 

 ٘ ّاللػ٘ اإلظبلٔظٓ٘.اللػ٘ العضبٔ
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 التخصصات امُلفعله بالللية 

 

 تكهىلىجًا اإلنشاءات املدنًة. تكهىلىجًا التخكم يف العملًات.

 تكهىلىجًا اإلنشاءات املعمارية تكهىلىجًا اإلنتاج.

 تكهىلىجًا املهشىجات  تكهىلىجًا األجهزة الدقًقة

  تكهىلىجًا اإللكرتونًات 

 

 ا  باللليةالوحدات ذات الطابع اخل

 ّسزٗ االعتؾاصات ّاملعامل ّالتزصٓب.

 

 

 برامج خاصة بالللية

 برنامج تأهيل املعلمني 

لتأٍٔل مزصعٕ العنلٕ باملزاصؼ الجاىْٓ٘ الضياعٔ٘  الربىامر طبضط ٓعتربٍشا 

ّاسباصلني علٕ ربلْو املزاصؼ الجاىْٓ٘ الضياعٔ٘ ىظاو الجالخ عيْات ّاشبنػ عيْات 

لضياعٔ٘ فْم املتْعط٘ للشضْل علٙ رصد٘ البهالْصْٓؼ يف التعلٔه ّاملعاٍز الفئ٘ ا

 . 29/12/2013( بتاصٓذ  4879الضياعٕ بياًٛا علٙ الكضاص ا لْطاصٖ صقه ) 

 

 مؤهالت االلتحاق للدراسة بالللية

عيْات  3اسباصلٌْ علٙ ربلْو املزاصؼ الجاىْٓ٘ الضياعٔ٘ ىظاو  .1

 دتٔاطٍه امتشاٌ الكبْل .ّٓلتشكٌْ بالفضق٘ االّىل بالهلٔ٘ بعز ا

عيْات اّ ما  5اسباصلٌْ علٙ ربلْو املزاصؼ الجاىْٓ٘ الضياعٔ٘ ىظاو  .2

 ٓعارهلا .

اسباصلٌْ علٙ ؽَارٗ الجاىْٓ٘ العام٘ ؽعب٘ الضٓاعٔات ّٓلتشكٌْ  .3

 % مً امانً الكبْل 35بالفضق٘ االّىل بالهلٔ٘ ّخيضط هله 

 



 Beni-Suef University 

Faculty of Industrial Education 

 
 

 جـامعة بـني ســــويف

 التعليم الصناعى كليــة 

 

        /(   ) ++ : Direct   ++ 3(283/ )3352442مباشر  :    جامعة بني ســـــــــــويف 
Beni – Suef University    

  .Fax.    :++ (   )/        Faculty of Industrial Education  ++3(283/ )3352443فاكس     : كلية التعليم الصناعي  

 E-Mail:  mmhassanien    @yahoo.com  مدينة بني سويف الجديدة  
 

New Beni -Suef City 
 

 

الزبلْمات املشنْصٗ فٙ املزصعٌْ العاملٌْ فٙ اشبزم٘ مً اسباصلني علٙ  .4

عالُٔ ّٓلتشكٌْ بالفضق٘ االّىل بالهلٔ٘ للشضْل علٙ البهالْصْٓؼ  2بيز 

 بيظاو التفضغ ازبظٜٙ . 

 

 عهاصر املههج التعليمى والتوزيع الهسبى للعهاصر

 % 5                   مكضصات الجكاف٘ العام٘ ّاللػات 

 % 15  مكضصات املعلْمات التكئ٘ االعاعٔ٘ 

 % 65  مكضصات التدضط التكيٙ الضياعٙ

 % 15            املكضصات الرتبْٓ٘ ّطضم التعلٔه

 

 التدريب العملى

ٓتغنً امليَر التعلٔنٙ للتعلٔه الضياعٙ ّالتهيْلْدٔا ثالث٘ اىْاع مً التزصٓب 

 العنلٙ 

 التزصٓب العنلٙ عنً اشبط٘ الزصاعٔ٘ املعتنزٗ لطالب الفضق٘ الجاىٔ٘  (1

 الهلٔ٘  بْصش ّمعامل

 التزصٓب العنلٙ باملضاىع ّامليؾآت سات الضلُ لطالب الفضق٘ الجالج٘ . (2

الرتبٔ٘ العنلٔ٘ باملزاصؼ الجاىْٓ٘ الضياعٔ٘ ) الرتبٔ٘ املٔزاىٔ٘ ( لطالب  (3

 الفضق٘ الضابع٘ .

 

 نظام االمتحانات 

ٓته امتشاٌ الطالب علٙ فضلني رصاعٔني لهل عاو رصاعٙ فضل أّل فٙ ؽَض ٓيآض 

ثاىٙ فٙ ؽَض مآْ فٙ املْار التٙ رصعت علٙ سزٗ فٙ نل فضل ) امتشاٌ أعنال  ّفضل

 عي٘ ـ امتشاٌ عنلٙ فٙ املْار العنلٔ٘ ـ امتشاٌ ىظضٚ فٙ مجٔع املْار ( 
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اسضأٜ٘ بالغارٗ اعغاٛ ٍٔٝ٘ التزصٓػ ّاهلٔٝ٘ املعاّىُ ّالعاملني ّاشبزمات املعاّىُ 

 بالهلٔ٘

 

        
 لتزصٓػ اعغاٛ ٍٔٝ٘ ا

               
 

 اعتاس الكغه 

اعتاس 

 مزصؼ  مغاعز

مزصؼ 

 متفضغ  معٔز مغاعز

             االىتاز 
             الهَضباٛ 
             مزىٙ 
             ىغٔر 
           1 العلْو االعاعٔ٘  
 

                امجاىل االعزار

 
 العاملني بالهلٔ٘ 

 

 اجملنْعُ

 اليْعٔ٘ 

ٍيزع٘ 

 تعلٔه  مهتبٔ٘  ضباعب٘  تينٔ٘ ارصآ٘  ٍيزع٘  مغاعزِ

  
  
  

  
  
  
  

  

                
            

 طصاعُ ّتػشٓ٘

خزمات    

 ادتناعٔ٘

ٍيزع٘ 

 طصاعٔ٘

خزمات 

 معاّىُ

ّصش 

 ّاالت 

سضنُ 

 ّىكل

            
            

 قاىٌْ ّثاٜل ّمهتبات

اسضاٛ 

 اتّصٓاعٔ

فيٌْ 

   امً ارصاٚ  ّعناصٗ 

              

      
     امجاىل االعداد
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 أواًل : القاعات الدراسية بالكلية

 طالب تقريبًا يدرسون يف آن واحد حسب التقسيم التالي:  0860قاعات الدراسة بالكلية تستوعب عدد 

 

 الطاقة االستيعابية صفة املكان عدد
طالب  400  مدرج 1  
طالب 350 مدرج 1  
طالب  250 مدرج 1  
طالب  180 مدرج 1  
طالب  120 مدرج 2  
طالب  80 قاعة درض 2  
طالب  150 صالة رسه 3  
طالب  50 صالة رسه 3  

طالب  20 فضل دراسي 13  
طالب  30 فضل دراسي 8  

 

 

مكانا  الماديةاال  
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ّٓغاف إىل ٍشا العزر الطالب الشًٓ ٓزصعٌْ التناصًٓ العنلٔ٘ باملعامل 

معنل  39الْصش ّٓضل عزر ٍشِ املعامل ّالفضْل امللشك٘ بالْصش إىل ّ

طالب ّمعيٙ سلو أٌ إمجالٕ أعزار  1005ّملشل تغتْعب يف صبنلَا سْالٕ 

ثالث٘ آالف  3680الطالب الشًٓ مً املنهً أٌ ٓزصعْ يف ّقت ّاسز ٍْ 

 ّعتناٜ٘ ّمثاىٌْ طالبًا.

 ثاىًٔا : املعامل ّالْصش ٍّٙ مكغن٘ تبعًا ألقغاو الهلٔ٘ 

 1 -  معامل قغنٕ اإلىتاز ّاألدَظٗ الزقٔك٘ ّععتَا الطالبُٔ

 الشعة الطالبية العدد إسه املعنل و

 30 1  معنل اختبار املواد 1

 20 1 معنل املرتولوجى )الكياسات الدقيكة ( 2

 25 1 معنل تكيولوجيا الكياسات 3

 30 1 معنل الكطع غري التكليدية 4

 30 1 مبشاعدة احلاسبات معنل التضييع 5

 25 1 معنل الكوى اهليدروليكية 6

 25 1 معنل تضنيه آالت الكطع 7

 20 1 معنل اليناذج واختبار الرمل 8
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 2- الْصش املٔهاىٔهٔ٘ ّععتَا الطالبُٔ

 الشعة الطالبية العدد إسه الورطة و
 20 1 ورش الربادة والتجنيع و حتضري العييات 1
اإلصالحورش الضياىة و 2  1 20 
 60 1 ورش التظغيل التكليدي 3
 40 2 ورش الشباكة 4
 25 1 ورش احلدادة 5
 20 1 ورش الشنكرة 6
 40 3 ورش اللحاو 7
 40 2 ورش اليجارة 8

 

3- معامل قغنٕ اإللهرتّىٔات ّالتشهه يف العنلٔات ّععاتَا 

 الطالبٔ٘

 الشعة الطالبية العدد إسه املعنل و

وىاتمعنل اإللكرت 1  1 30 

 30 1 معنل االتضاالت 2
 20 1 معنل األلياف الضوئية 3
 25 1 معنل تضنيه وإىتاج الدوائر اإللكرتوىية 4
 20 1 معنل التحكه اآللي 5

 25 1 معنل التحكه يف العنليات الضياعية باحلاسب اآللي 6
 25 1 معنل اآلالت الكوربائية 7
 30 1 معنل اإلىرتىت 8
ه باستدداو احلاسبمعنل التضني 9  1 30 
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 4- معامل قغه تهيْلْدٔا الػظل ّاليغٔر ّععاتَا الطالبٔ٘

 الشعة الطالبية العدد إسه املعنل / الورطة و
 20 1 معنل إختبارات املواد اليشيجية 1

أجوزة معنل تطبيكات احلاسب اآللي يف تضنيه ميتجات  2
(CAD)املالبص اجلاهزة   .  1 15 

 20 1 معنل الضباغة 3
 40 1 ورطة الغزل 4
واملالبص ورطة اليشيج 5  1 40 

 

 

 5- معامل العلْو األعاعٔ٘ ّععتَا الطالبٔ٘

 

 الشعة الطالبية  العدد إسه املعنل و
 30 1 معنل الفيزياء 1
 30 1 معنل الكينياء 2
 20 1 معنل اللغات 3
 20 1 معنل التعليه املضغر 4
 40 1 معنل الوسائل التعلينية 5
 20 1 ( 3معنل احلاسبات )عدد 6
 10 1 معنل الوسائط التعلينية 7
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 ثالجًا : مهتب٘ الهلٔ٘

 

عيْاٌ يف طبتلف التدضضات ميهً  2590ذبتْٖ مهتب٘ الهلٔ٘ علٙ عزر 

 تبْٓبَا علٙ اليشْ التالٕ:

 املْعــــــــــــــــــــــْع مغلغل

 املكتئات مً عيآًّ الهتب

عزر العيآًّ 

للػ٘ العضبٔ٘با  

عزر العيآًّ 

باللػ٘ 

 اإلظبلٔظٓ٘

 -- 106 الزًٓ ّالالٍْت  1

 119 54 العلْو االدتناعٔ٘ 2

الضٓاعٔات ّالطبٔعٔ٘  3

 ّالهٔنٔاٛ

125 237 

 1178 400 العلْو اهليزعٔ٘ ّالتطبٔكٔ٘ 4

 70 35 العناصٗ ّالفيٌْ ازبنٔل٘ 5

 55 37 علْو اللػ٘ ّالفكُ 6

 27 55 اآلراب 7

 12 -- املياٍر الزصاعٔ٘ 8

 -- 80 نتب عام٘ 9

 1698 892 اإلمجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالٕ

 

ىغد٘ ّبإمجـالٕ عـزر نتـب     12ّتتهضص ىغذ العيآًّ ما بني ىغد٘ ّسٔزٗ ّ

 تغع٘ آالف ّمثامناٜ٘ ّمخػ ّعؾضٌّ نتابًا. 9825
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 صابعًا : االقغاو االراصٓ٘

 ذبتْٖ الهلٔ٘ علٙ األقغاو اإلراصٓ٘ التالٔ٘ :

 الكغــه االراصٚ و

 مهتب العنٔز 1

 مهتب ّنٔل الهلٔ٘ لؾٌْٝ التعلٔه ّ الطالب 2

 مهتب ّنٔل الهلٔ٘ لؾٌْٝ الزصاعات العلٔا 3

 مهتب ّنٔل الهلٔ٘ لؾٌْٝ خزم٘ اجملتنع  4

 مهتب امني الهلٔ٘ 5

 ّاالعالو ) املْقع االلهرتّىٙ ( قغه العالقات العام٘ 6

 قغه االعتشكاقات  7

 قغه الؾٌْٝ املالٔ٘ 8

 قغه ؽٌْٝ ٍٔٝ٘ التزصٓػ 9

 قغه ؽٌْٝ العاملني 10

 قغه ؽٌْٝ الطالب 11

 قغه صعآ٘ الطالب 12

 قغه الرتبٔ٘ العنلٔ٘ ّالتزصٓب املٔزاىٕ  13

 قغه الزصاعات العلٔا  14

 اشبظٓي٘ 15

 املهتب٘ 16
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 قغه ّعاٜل اليكل ّ الضٔاى٘ 17

 قغه املدظٌّ الغلعٙ 18

 زبْرٗ ّاألعتنارّسزٗ ا 19

 غه التْصٓزاتق 20
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