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جامعة بولونيا 
الصور من أرشيف جامعة بولونيا

التحديث 2014 

جامعة بولونيا



افتتاح حفل بدء العام الدرايس 2014/2013 ، ويف هذه املناسبة تم منح درجة الدكتوراه الفخرية يف الفلسفة للبورمية أون سان سو تيش 

)كان قرار منح هذه الشهادة قد أقّر عام 2000(. القاعة الجامعية الكربى “سانتا لوجيّا”، بولونيا يف 30 ترشين أول/أكتوبر 2013 

تَصوير : سكياّسـي
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رسالتنا

، ونظراً الستقالليتها  نظراً العتزازها برتاثها العلمي والثقايف، وبريادتها األكادميية 
الذي  العلمي والتأهيل  ولغزارة مجاالت علومها وصالبتها، ونظراً إلدراكها للدور 
تضطلع به وملسؤولياتها االجتامعية واألخالقية، فإّن جامعة بولونيا تهدف لتكون 
املكان الطبيعي لإلبداع املعريف، ولالعرتاف بالجدارة والتميز، وتسعى أيضاً لتأهيل 

مواطنيها تأهيالً علمياً كامالً.
وجامعة بولونيا، كونها مجتمعاً يتألف من الطلبة واألساتذة واملوظفني اإلداريني، 
تعمل عىل بناء هذا املجتمع بناء معرفياً ، ال سيام العنارص الشابة فيه، وذلك من 
خالل تنمية شخصياتهم عرب التطبيق الفعيل للعلم يف كافة املجاالت التخصصية 

والعلمية بكل جد وشغف.
خطّة الجامعة اإلسرتاتيجية 2013 ـــ 2015

مرشوع ستافيكو

وقعت الجامعة مع بلدية بولونيا اتفاقاً يف شهر آذار/ مارس 2014 إلعادة تطوير 
منطقة “ستافيكو” التي تبلغ مساحتها 95 ألف مرت مربع ، ومتلكها دائرة األرايض 
الوطنية. سيتم تشيد حوايل 42 ألف مرت مربع من املساحة اإلجاملية لهذا العقار.

املستدامة  البيئية  التصاميم  كافة  يراعي  سوف  الذي  الجديد  البناء  هذا  يهدف 
إلقامة منطقة جامعية ذات بعد دويل، تخصص لألقسام الجامعية )16 ألف مرت 
وللخدمات  مربع(،  مرت  ألف   15( العلمي  والبحث  للتدريس  ولقاعات  مربع(، 
الطالبية )11 ألف مرت مربع(. كذلك تم تخصيص مساحات خرضاء وحدائق عامة 

ملواطني املدينة.

فجامعة بولونيا ترّص عرب مرشوع منطقة “ستافيكو” الجامعية ـ التي يتم حاليا 
العامل  انفتاحها عىل  وتؤكد عىل  ــ  بها  ماجستري ستفتتح  برامج مشاريع  تحضري 

وعىل الدور االسرتاتيجي الذي تقوم به لصالح املدينة.

امللتقى العاملي لخريجي جامعة بولونيا  
إنّه أّول ملتقى طاليب سيقام يف الفرتة من 19 إىل 21 حزيران/يونيو 2015 لخريجي 
جامعة بولونيا ، وسيكون فرصة لهؤالء الخريجيني الستعادة ذكرياتهم التي قضوها 
خالل فرتة دراستهم ، ولاللتقاء بزمالئهم وأصدقائهم، ولزيارة األماكن التي أحبوها 

مع عائالتهم. 
إنَّ هذا الحدث سيشكل فرصة لجامعة بولونيا للقاء ومصافحة طلبتها يك تشكرهم 
كونهم أصبحوا سفرائها يف إيطاليا والعامل. وسيتم خالل هذا املهرجان اإلعالن عن 

تشكيل رابطة خريجي جامعة بولونيا.

إقامة املعرض “مرشوع ستافيكو:  تّم يف شهر آذار/ مارس 2014 
قطب جامعي جديد يقع بني مركز املدينة القديم والتالل املطّل 
عليها”. املعرض هذا كان برعاية وإسهام كل من جامعة بولونيا، 
وبلدية بولونيا، ومركز بولونيا الحرضي. ومن خالله فقد عرضت 
املقرتحات واألفكار التخطيطية والتصاميم التي أعّدها حوايل 30 
الكيمياء  وهندسة  واملدنية،  املعامرية  الهندسة  قسم  من  باحثاً 
والبيئة واملواد يف جامعة بولونيا بالتعاون مع 14 مكتباً هندسياً 

لكفاءات شابة. تَصوير : بلدية بولونيا

املستقبل

املستقبل
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إن حسن اإلدارة املالية والتنظيمية ، وبعد النظر اإلسرتاتيجي للهيئات األكادميية 
قد كفل جودة عالية ملؤسسات الجامعة وضمن استمرارية سري عملها: كالبحث 
العلمي ، والتدريس ، والخدمات الطالبية ، وعاملية الجامعة. وقد تحقق كل هذا 

عرب إطار عام لتخفيض معدل النفقات.

مساحة
)مرت مربع(

املجموع 
)مليون يورو(

املشاريع والورشات  

106700 185.8 املجموع الكيل

عمليات التشيد والبناء     

ذاتها  الجامعة  وتقوم   ، مربعاً  مرتاً   1086134.88 بولونيا  جامعة  مساحة  تبلغ   
بتشيد وترميم مرافقها وأبنيتها عىل مساحات أفرعها املختلفة.

الجدول التايل يوضح باألرقام أبرز هذه العمليات:  

املوازنة االجتامعية

متثل املوازنة االجتامعية التزام الجامعة الطوعي للشفافية، وتهدف إىل 
توفري كافة املعلومات الالزمة لتعزيز سبل الحوار مع الرشكاء الداخليني 
والخارجيني. وهذه املوازنة هي عبارة عن كشف حساب لألنشطة التي 
مرحلة  العام  هذا  شكل  حيث   ،2013 العام  خالل  الجامعة  بها  قامت 
مهمة لتقييم سري عمل مؤسسات الجامعة: كالعملية التدريسية، البحث 

العلمي، اإلدارة املالية والتنظيمية.

مرشوع التنمية املستدامة 2013 ــ 2016

تستثمر جامعة بولونيا يف التنمية املستدامة وتغطي مشاريعها لالعوام 
والبيئة.  النقل  الطاقة ووسائل  التالية:  الثالثة  املجاالت  ــ 2016   2013
األرايض  عىل  الحفاظ  ضامن  إىل  تهدف  اعتامدها  تم  التي  فالخطط 
وتطويرها املستدام، وضامن حامية املوارد الطبيعية وتجديد مصادرها، 
وذلك من خالل إرشاك املجتمع الجامعي وأصحاب املصالح واملؤسسات 
املحلية يف منظومة متكاملة تحقق نجاح كافة التدابري لألطراف املشاركة. 

نفقات الكوادر البرشية 

66,4% من مجموع مبلغ صندوق التمويل 
العادي، متويل الخطة الثالثية والرسوم الجامعية 

حجم العجز

جامعة بولونيا ليس لديها 
عجز مايل

إّن إيجابية املؤرشين السابقني جعال جامعة بولونيا تحتل املرتبة األوىل يف 
الحصول عىل املوارد املالية املخصصة لتعيني كوادر جدد وترقيتهم.

املوارد املالية 
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إّن االستقالل الذايت للجامعة ــ مبدأ من مبادئ املجتمع الجامعي 
وتعبري عنه ــ  هو مادة قانونية وتنظيمية ومالية وإدارية حسب 
ما نّص عليه القانون والنظام األسايس للتأسيس. فاستقالل الجامعة 

هي ضامنة لحرية التعليم والتدريس والبحث العلمي.

ــ املادة رقم )1( الفقرة )6(. ـ مبادئ التأسيسـ  قانون نظام الجامعةـ 

موازنة جامعة بولونيا للعام 2014

603.7 مليون يورو

صندوق التمويل العادي 
مسار السنوات 2010 ـ 2013 مقاساً بالنسبة املئوية

 الحصة األساسية لصندوق التمويل العادي )مليون يورو(  
مسار السنوات 2010 ـ 2013 مقاساً بالنسبة املئوية

بولونيا
%

ص. ت. ع
إيطاليا

ص. ت. ع
بولونيا

العام

بولونيا
%

الحصة األساسية
ص. ت. ع. إيطاليا

الحصة 
األساسية بولونيا

العام

مليون يورو حجم النفقات الكلية

603.7 املجموع

موازنة جامعة بولونيا للعام 2014
النفقات الكلية

املوارد املالية 
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5921
عدد أعضاء الهيئة التدريسية والكوادر الفنية واإلدارية.

2816
عدد أعضاء الهيئة التدريسية :

698 أستاذاً  •

1115 أستاذا مشاركاً  •

1003 باحثاً  •

3105
عدد الكوادر الفنية واإلدارية:

)B, C, D, EP( 3004 موظفني من الفئات  •

85 مدرس لغة  •

16 مديراً إدارياً  •

اإلعاقة

الذين  بأولئك  وكذلك   ، اإلعاقة  ذوي  من  باألفراد  خاصة  عناية  الجامعة  تويل 
تخصيص  املفعول عىل  السارية  القوانني  تنص  شخصية حرجة.  أوضاعاً  يعيشون 
حصة لصالح املعاقني تبلغ نسبتها 7% من إجاميل عمليات التوظيف إضافة إىل 

نسبة 1% املخصصة إىل فئات هّشة. 

إّن عمليات التوظيف تتم من خالل الدعم والخدمات التي يقوم بتقدميها مكتب 
خدمة الطلبة املعاقني عىل مدار كل فرتة العمل املهنية وبالتعاون مع مجموعة 

متخصصة بهذا النوع من الخدمات.

لجنة تكافؤ الفرص

  ،  2013 عام  أواخر  يف    183/2010 رقم  القانون  مبوجب  اللجنة  هذه  أنشئت 
رفاهية  وتعزيز  الفرص،  تكافؤ  لجنة  تتكون   .  2014 عام  التنفيذ  حيز  ودخلت 
املوطفني ومكافحة التمييز يف أماكن العمل من ممثلني عن أعضاء هيئة التدريس 
واملوظفني اإلداريني والجامعة.  وتقوم بتقديم االقرتاحات واالستشارات والتحقق 

من نرش ثقافة تكافؤ الفرص، وتعزيز رفاهية العمل، ومكافحة التمييز.

الجامعة عام 2014 قد أدت إىل  اعتمدتها  التي  التوظيف  إّن إجراءات عمليات 
بني الجنسني ، وذلك متشياً مع تعزيز تكافؤ الفرص يف جميع  توزيع أكرث توازناً 

مجاالت الحياة األكادميية كام نص عليها قانون نظام الجامعة.

الكوادر الفنية واإلدارية

أعداد الكوادر البرشية حسب الجنس

أعضاء الهيئة التدريسية

إناث

إناث

ذكور

ذكور

املجموع الكيل

املجموع الكيل 

د. أستاذ 

أستاذ مشارك

باحث

1095 
)%38.9(

2033 
)%65.5(

463 
)%45.6(

484 
)%48.3(

148 
)%21.2(

1721 
)%61.1(

1072 
)%34.5(

652 
)%54.4(

519 
)%51.7(

550 
)%78.8(

الكوادر التعليمية واإلدارية 
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الذي  األساس  املعيار  والتفوق هو  والتميز  بالجدارة  االعرتاف  إّن 
يوجه خيارات الجامعة وإسرتاتيجياتها الثقافية واملالية والتنظيمية 
، وبناء عىل ذلك فإن الجامعة تقوم بتحفيز ومكافأة االلتزامات 
الجدية وجودة النتائج التي يحققها الطلبة واألساتذة والباحثون 

واإلداريون والفنيون. 

ــ املادة رقم )1( الفقرة )7(. ـ مبادئ التأسيسـ  قانون نظام الجامعةـ 

املهنية  والخربات  املهارات  بتعزيز  ــ  أنظمتها  ملبادئ  وفقاً  ــ  الجامعة  تلتزم 
لكوادرها العلمية وللعاملني فيها ، وتعمل  جاهدة عىل تقدير التزامهم وجديتهم 

يف عملهم ، وجدارة إنجازتهم.

األساتذة والباحثون

الوطني  التقييم  بناء عىل إجراءات  اعتمدت  التي  التوظيف األخرية  إّن عمليات 
قد أدت إىل رفع مستوى الكادر التعليمي. ففي عام 2014 وضعت الجامعة قيد 
قانون )جيلميني(  ترتكز عىل  التي  والباحثني  األساتذة  استقطاب  التنفيذ عملية 
فقد  لذلك  وتبعاً  للعام 2010(،   240 )القانون  اإليطايل  الجامعي  النظام  إلصالح 
قامت برتقية 46 عضو هيئة تدريس إىل رتبة أستاذ و358 إىل رتبة أستاذ مشارك. 
أم فيام يتعلق بالباحثني فقد وصل عددهم إىل 170 بزيادة بلغت نسبتها %30 
قياساً بالعام 2013، بينام سّجل انخفاض كبري يف متوسط أعامر الباحثني املتعاقدين 

الجدد قياساً بالباحثني ذوي العقود الدامئة.

األساتذة والباحثني الذين تم توظيفهم أو ترفيعهم عام 
2014

تدريب املوظفني والكوادر اإلدارية

التدريب املهني هو أداة أساسية من أدوات الجامعة لتحقيق النمو ولرفع جودة 
الداخيل  التدريب  برنامج  يف  استثمرت  قد  الجامعة  وكانت  املقدمة.  الخدمات 
حيث قامت بدعم موظفيها وشجعتهم عىل املشاركة يف تلك الربامج. فقد زادت 
نسبة املوظفني الفنيني واإلداريني املشاركني يف عام 2013 عن 29% مقارنة بالعام 
تدريبي  برنامج  يف  واإلدارية  الفنية  الكوادر  من   %73 شارك  قد  وكان   ،2012

وتأهييل ، أو يف برنامج ملواكبة املستجدات العلمية.

مشاريع تدريب عالية الجودة

التدريب والتخصص ذات  املشاركة بربامج  الجامعة وتحّفز موظفيها عىل  تدعم 
البرشية.  كوادرها  يف  لالسثامر  حقيقة  فرصة  ذلك  تعترب  وهي   ، العالية  الجودة 
للتنقل  تلّقوا منذ عام 2006 منحاً  إّن ما ال يقل عن 100 موظف فني وإداري 
يف أوروبا ، فقد تم منذ عام 2012 توسيع فرص التدريب هذه لتشمل سياقات 
يتابعون اآلن برامج أكادميية   غري أوروبية. وتسّجل يف الجامعة 85 موظفاً وفنياً 

مختلفة.

46 أستاذاً

358 أستاذاً مشاركاً

40 باحثاً متعاقداً

الكوادر التعليمية واإلدارية 
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273
اتفاقية مع رشكات أجنبية لتنظيم الدورات التدريبية

25
شبكة لتبادل الطلبة ضمن إطار برنامح )إيراسموس العاملي 2(

5.0
مليون يورو لتمويل تبادل الطلبة داخل أوروبا وخارجها

650
أستاذاً ومدرساً يتوىل مسؤليات متعلقة بالعالقات الدولية

1.2
مليون يورو قيمة املنح التي حصل عليها الطلبة األجانب )115 منحة( 

2288
طالباً أجنبياً قدموا للجامعة لقضاء فرتة التبادل

2381
طالباً من جامعة بولونيا قضوا فرتة التبادل يف الخارج

لقد شجعت جامعة بولونيا دامئاً التحاور وتبادل وجهات النظر بني التخصصات 
والثقافات املختلفة حيث أنها تقوم باستثامر املهارات واملوارد يف البعد الخارجي 
والدويل املتعدد الثقافات ، ويف البحث العلمي والخدمات. إّن من بني أكرث النتائج 
إعداد  العلمية، ومستويات  البحثية  االنجازات  لصالحها هي جودة  التي تسجل 

خريجيها املتميزة، وعراقة أساتذتها ومدرسيها عىل الصعيد العاملي. 

39
برنامجاً ومساراً دراسياً جامعياً مينح شهادات منفردة ، أو مزدوجة ، أو باالشرتاك 

مع جامعات مختلفة

تعترب جامعة بولونيا من أوائل الجامعات األوروبية فيام يتعلق بعدد برامج تبادل 
الطلبة )إيرازموس( ، فهي تقوم بتحفيز وتنظيم العديد من الشبكات األوروبية 

بهدف إدارة برامج التبادل هذه.

 الخريجون ذوو الخربة الدراسية يف الخارج
2013\2011

املشاريع الدولية

أكرث من 136
مرشوع تعاون أكادميي وتأهييل تشرتك به الجامعة عىل النحو التايل: 42 مرشوعاً 
تحت إدارتها، أما الـ 94 الباقية فهي تحت إدارة رشكائها: التعليم العايل والتحديات 
االتحاد  مرشوعاً(،   19( التنوع  وإدارة  الثقافات  تواصل  مرشوعاً(،   51( العاملية 
الصحة  والبيئة )13 مرشوعاً(،  الغذاء  العاملية )16 مرشوعاً(،  األورويب واملواطنة 
والحقوق )13 مرشوعاً(، االقتصاد والتنمية )9 مشاريع(، التكنولوجيا والتحديث 

)15 مرشوعاً(.

14
مرشوعاً جديداً قد تم املصادقة عليها عام 2014

الصني الربازيل

جامعة بولونيا هي مركز ملعهد كونفوشيوس الذي يعترب واحد من أكرث املعاهد 
نشاطاً يف إيطاليا ، حيث تم تصنيفه أفضل معهد عام 2012. وتقوم جمعية معهد 
الصني بدعم ومساندة العالقات القامئة بني أكرث من 800 طالب صيني مقيم يف 
بولونيا وبني الفعاليات والهيئات املحلية. ويف نهاية عام 2011 أختارت الحكومة 
بال حدود«  »علم  للمرشوع  املعتمد  تكون مرجعها  بولونيا يك  الربازيلية جامعة 
الذي يضم: إحدى عرشة جامعة ، املجلس األعىل للبحث العلمي ، مركز بحوث 
املنظومة  النووية،  للفيزياء  الوطني  املعهد  الوراثة،  وعلم  الجزيئية  األحياء  علم 
الحديثة  للتكنولوجيا  الوطنية  الوكالة  جوليا،  وفينيتسيا  فريويل  إلقليم  العلمية 
والطاقة والتنمية املستدامة،  رشكة اتصاالت إيطاليا. وتستضيف الجامعة املكتب 
الفني للمرشوع »علم بال حدود« الذي أرشف عىل تنظيم وصول 3296 طالب 

منحة ما بني عام 2011 وعام 2014 .

معهد الدراسات العليا

 ، الزائرين  األساتذه  الستقبال  الالزمة  واإلمكانات  الوسائل  يقدم  املعهد  هذا  إن 
الجديدة.  واألفكار  املعارف  وتبادل  نرش  أجل  من  األجانب  الطلبة  والستقطاب 

كذلك يقوم املعهد بدعم مشاركة هوالء الطلبة يف برامج دكتوراه الجامعة.

مقر بيونس أيرس

تعترب جامعة بولونيا الجامعة اإليطالية الوحيدة التي لديها قسم رسمي يف الخارج 
، وهي أيضاً الجامعة األجنبية الوحيدة املعتمدة يف األرجنتني. فهذا املقر يشكل 
برامج  دولية،  دراسية  برامج  يقدم  أنه  حيث  األهمية  بالغ  مركزاً  سنة   16 منذ 
دراسات عليا، فصول صيفية )إدارة األنشطة الثقافية ، التصميم الصناعي(، برامج 
البكالوريس )إدارة األعامل، العلوم السياسية(، برامج املاجستري )العالقات الدولية، 
إدارة الرشكات، عالقات العمل( التي يقام قسم منها يف إيطاليا والقسم اآلخر يف 
املقر مبتابعة  الالتينية. كذلك يسمح هذا  أمريكا  أو يف دول أخرى يف  األرجنتني 
الدراسة والحصول عىل شهادات معرتف بها سواء يف إيطاليا أو يف األرجنتني. وهو 
يعترب جرس اسرتاتيجي للتعاون بني إيطاليا وأمريكا الالتينية ، ويقوم أيضاً بتنسيق 
وتنظيم مشاريع بحوث علمية ويقيم عالقات رشاكة أكادميية بني بولونيا وهذه 
للبحث  الالتينية  القارة  مستوى  عىل  به  معرتفاً  مركزاً  يتبّوأ  هذا  واملقر  البلدان. 
الصغرية  واملشاريع  والقوانني،  النظم  ويف  االقتصادي،  النمو  مجاالت  يف  العلمي 

واملتوسطة. 

مجموع الخريجني

البكالوريس

املاجستري

املاجستري ذات الدورة الواحدة

2011
%17.3%14.2%21.2%22.6

2013%17.7%14.7%21.4%24

عاملية الجامعة



16

مدركة لحجمها وأبعادها العاملية التي تنتمي إليها روحياً وتاريخياً، 
فإن جامعة بولونيا ملتزمة بتعزيز وزيادة مستوى عاملية برامجها 
العلمية والرتبوية والتنظيمية. ولتحقيق هذه الغايات تقوم بتشجيع 
التعاون والرشاكة مع جامعات بلدان عديدة بغية ترسيخ التحاور 

مع املؤسسات العلمية والثقافية الدولية األكرث ريادة وتقدماً.

ــ املادة رقم )1( الفقرة )8(. ـ مبادئ التأسيسـ  قانون نظام الجامعةـ 

رشكاء جامعة بولونيا يف العامل 

781

61

107

100

23

76

عاملية الجامعة
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الحرم الجامعي يف تشيزينا

املدارس
الهندسة والهندسة املعامرية  •

علم النفس وعلوم الرتبية  •

األقسام
الهندسة املعامرية  •

6 وحدات تنظيمية توجد يف املوقع  •

الحرم الجامعي يف فوريل

املدارس
اللغات وآدابها، الرتجمة الحديثة والفورية  •

العلوم السياسية  •
االقتصاد ، اإلدارة واإلحصاء  •

األقسام
الرتجمة والرتجمة الفورية  •

5 وحدات تنظيمية توجد يف املوقع  •

الحرم الجامعي يف رافيّنا 

املدارس
اآلداب واإلرث الثقايف  •

األقسام
الرتاث الثقايف  •

3 وحدات تنظيمية توجد يف املوقع  •
وحدات تعليمية أخرى تابعة للجامعة

املركز املشرتك للعلوم البيئية  •
املدرسة العليا للدرسات املتعلقة باملدينة وأريافها  •

الحرم الجامعي يف رمييني 

املدارس
الصيدلة ، التكنولوجيا الحيوية وعلوم الرياضة   •

االقتصاد ، اإلدارة واإلحصاء  •
األقسام

العلوم الصحية   •
4 وحدات تنظيمية توجد يف املوقع  •

وحدات تعليمية أخرى تابعة للجامعة 
مركز الدراسات املتقدم للسياحة  •

عدد الطلبة املسجلني بهذه األفرع  يف العام الدرايس 
2014/2013

20064
يشكلون ما نسبته 23.8% من العدد الكيل  •

عدد األساتذة والباحثني 

706
األساتذة والباحثون تحت الخدمة يف أفرع الجامعة

أما املوظفون اإلداريون والفنيون الذين ما زالوا تحت الخدمة يف هذه 
األفرع فهم:

450 كادراً

5967 يف فوريل

5825 يف رمييني 

4753 يف تشيزينا

3519 يف رافيّنا

198 يف فوريل

147 يف رمييني 

197 يف تشيزينا

164 يف رافيّنا

أفرع الجامعة
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أفرع الجامعة
فوريل ـــ تشيزينا ـــ رافيّنا ـــ رمييني

إن جامعة بولونيا هي جامعة تتكون من أفرع تتوزع عىل مقرات 
يف مدن تشيزينا وفوريل ورافيّنا ورمييني. 

ــ املادة رقم )۱( الفقرة )2(. ـ مبادئ التأسيسـ  قانون نظام الجامعةـ 

منذ عام 1989 قامت جامعة بولونيا بإنشاء أفرع لها يف عدد من املدن املجاورة 
مقر  فإىل جانب  اإليطايل،  الجامعي  النظام  نوعها عىل مستوى  األوىل من  تعترب 

بولونيا الرئييس هناك أفرع تشيزينا وفوريل ورافيّنا ورمييني.

وقد تم دمج كل حرم جامعي من هذه األفرع يف نسيج املدينة التي شيّد فيها. 
أبنيته ومرافقه وأنديته وخدماته املكرسة لألنشطة الرتبوية والثقافية  لكل فرع 
ووحداته  وأقسامه  مدارسه  عىل  مركز  كل  ويحتوي  والرياضية،  والتنظيمية 
التي  واملبادرات  الخدمات  بتنسيق  منفرداً  جامعي  حرم  كل  ويقوم  التنظيمية. 
تتعلق بالربامج والخطط واملسارات واألبحاث الدراسية ، كذلك يوجد تعاون فّعال 
وحيوي مع الفعاليات الحكومية واألهلية بحيث أن الحرم الجامعي بات يشكل 

محركاً للنمو االجتامعي واالقتصادي للمنطقة التي أقيم فيها. 

رافيّنا

تشيزينا

بولونيا

فوريل

رمييني
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11000
إنتاج بحثي علمي )املعدل السنوي(

200
براءة اخرتاع

20
براءة اخرتاع لعدة أصناف نباتية

9
رشكات منبثقة تم اعتامدها ما بني العامني 2013 و 2014

350
مرشوعاً بحثياً علمياً تم متويلها ما بني عام 2007 و 2013 

500
رشكة تشارك يف مشاريع بحثية 

6
“املدن  وطنية  مشاريع  وثالثة  مثانية(،  بني  )من  وطنية  تكنولوجية  مشاريع 
وحاضنات التكنولوجيا” التابعة لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي التي تشرتك 

بها جامعة بولونيا.

التمويل

12
مليون يورو مخصصة ألقسام الجامعة

95
مليون يقدمها االتحاد األورويب )2007 ـــ 2013(

46
مليون ملشاريع تقنية لفرع الجامعة يف مدينة رافيّنا

4.5
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  تقدمها وزارة  التي  املنحة  يورو  مليون 

ملشاريع تكنولوجية وطنية 

1.8
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  تقدمها وزارة  التي  املنحة  يورو  مليون 

ملشاريع “املدن وحاضنات التكنولوجيا”

تقييم البحوث

تقوم جامعة بولونيا سنوياً منذ عام 1997 بتقييم النتائج البحثية، حيث تعّد هذه 
الوكالة  الجامعات اإليطالية. فقد وضعت  العملية األوىل من نوعها عىل مستوى 
الوطنية لتقييم األنظمة الجامعية والبحث العلمي جامعة بولونيا يف املرتبة الثانية 
عىل مستوى الجامعات الكربى يف عمليات تقييم البحوث للسنوات )2004- 2010( .

إن 1% من االبحاث التي يتم تناولها دولياً الثنني وعرشين مادة علمية نجد أكرث 
من 500 بحث أنتجها باحثون من جامعة بولونيا. وهذه الكمية تشكل حوايل %2 

من أبحاث الجامعة املنشورة عىل شبكة اإلنرتنت.

براءات اخرتاعات الجامعة 

7% األغذية الزراعية

22% الطب الحيوي

7% الكيمياء والتكنولوجيا الحيوية

31% األدوية والصيدلة

20% الهندسة الكهربائية واإللكرتونية، 

وهندسة االتصاالت  

13% الهندسة املكانيكية واملدنية، 

وهندسة علم البيئة  

البحث العلمي



12

البحث العلمي

إن جامعة بولونيا ــ املكان الطبيعي للعلم والعلوم ــ تعمل عىل 
بتحليل  القيام  متكفلة  متغريات  من  تعيشه  ما  وتوجيه  ترجمة 

وابتكار ونرش وإعالء املعرفة ملصلحة األفراد واملجتمع.

 ،  )1( املادة  ــــ  التوجيهية  املبادئ  ــــ  للجامعة  األسايس  النظام 
الفقرة )4(.

عاملية الجامعة واالبتكار 

يف سنة 2014 واصالت جامعة بولونيا عىل املستوى األورويب التزامها بعملية تنمية 
وتطوير املعهد األورويب للتحديث والتقنية. وتشارك كذلك مبشاريع أخرى مثل: 
املشرتكة  الربمجة  مبادرة  مشاريع(،  )أربعة  األورويب  واالبتكار  الرشاكة  مشاريع 
مبادرة  مشاريع(،  )ستة  والخاص  العام  القطاع  بني  الرشاكة  مشاريع(،  )تسعة 
التكنولوجية املشرتكة )أربعة مشاريع(. واستمرت أيضاً برشاكتها مع دول خارج 
وايجاد  للتعاون  إطار  اتفاقيات  عىل  التوقيع  إىل  قادتها  األورويب  االتحاد  إطار 

مختربات مشرتكة مع الصينيني والربازيليني. 

جامعة بولونيا هي الجامعة اإليطالية الوحيدة التي دخلت يف التصنيف العاملي 
للجامعات )QS(ضمن أفضل مئتني جامعة حسب معايري مخرجات 28 بحثاً علمياً 

من بني 30 مادة بحثية تم احصائها.

طلبة الدراسات العليا

1657
طالب دكتوراه )الدورات 27 ــ 29(

1231
مساعد بحث علمي ومعيد )2014(

تعترب جامعة بولونيا أن االستثامر يف البحث العلمي هو استثامر يف األجيال الشابة، 
فالجامعة تخصص سنوياً 11 مليون يورو لـمنح رسائل دكتوراه يبلغ عددها 209، إضافة 

إىل 6 ماليني أخرى تساهم بها مؤسسات مالية خارجية لتمويل 114 منحة دراسية.

وقد اعتمدت جامعة بولونيا يف العام الدرايس 2014/ 2015 ثالث وأربعني رسالة 
الفضائية  الفيزياء  يف  األول  دراسيني:  برنامجني  باعتامد  قامت  كذلك  دكتوراه. 
الفيزياء باالشرتاك مع  الفضائية؛ والثاين يف  للفيزياء  الوطني  باالشرتاك مع املعهد 
املعهد الوطني للفيزياء النووية. وتقوم الجامعة، بالتعاون والرشاكة مع عدة رشكات، 
باإلرشاف عىل مجموعة من أطروحات الدكتوراه يف املجاالت الصناعية للربط بني 
التأهيل العلمي الجامعي العايل ومنظومة االنتاج. أما عدد أطروحات الدكتوره التي 

تدخل ضمن اتفاقية :”إيراسموس” لتبادل الطلبة فهي خمس أطروحات.
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برامج املرحلة الجامعية األوىل والثانية ، ومرحلة املاجستري 
ذات الدورة الواحدة للعام الدرايس 2014/ 2015:

207
برامج جامعية

92 برنامج بكالوريس )املرحلة الجامعية األوىل(  •

103 برامج ماجستري )املرحلة الجامعية الثانية(  •

11 برنامج ماجستري ذات الدورة الواحدة  •

52 برنامجاً عاملياً ، منها
27 باللغة اإلنجليزية

الدراسات العليا للعام الدرايس 2014/ 2015:

48 
برنامج دكتوراه

41
ً برنامجاً تخصصيا

71
ً برنامج ماجستري ، منها 14 برنامجاً دوليا

28
هي النسبة بني أعداد الطلبة وأعضاء هيئة التدريس )املتوسط اإليطايل 30(

الكلية العليا

الطلبة  مستوى  لتعزيز  المكرسة  التعليمية  الجامعة  وحدات  من  وحدة  هي 
المتميّزين منذ بدء قبولهم في السنة الجامعية األولى حيث أنها تقوم بتأهيلهم 
تخصصات  عدة  بين  مشتركة  تكون  عالية  جودة  ذات  دراسية  برامج  وبتقديم 

يشرف عليها أساتذة من الجامعة نفسها وأساتذة زائرون.

املكتبات التابعة للجامعة

بينها  فيام  بالتنسيق  تقوم  واحدة  شبكة  من  للجامعة  التابعة  املكتبات  تتألف 
املعرفية والتعلمية. إن نظام  باملراجع  للمستفيدين وتزويدهم  الخدمات  لتوفري 
وأنشطة  والبحثية،  التعليمية  العملية  حاجات  يلبي  الجامعة  مكتبات  شبكة 
56 موقع  27 مكتبة تتوزع عىل  الجامعية الرسمية. وتشتمل هذه الشبكة عىل 
خدمة مكتبية توفر 5000 مقعد للدراسة والبحث واملطالعة. وميكن من خاللها ــ 
إضافة إىل تقديم الخدمات املكتبية التقليدية ــ الوصول إىل أكرث من 600 قاعدة 

بيانية، و44955 حولية عىل شبكة اإلنرتنت ، و155000 كتاب رقمي.

املتاحف التابعة للجامعة

، يأيت يف طليعتها متحف قرص  13 وحدة  هي مجموعة من املبان يبلغ عددها 
بوجي ، تقوم بصيانة الرتاث الفني والتاريخي للجامعة واملحافظة عليه.

املاجستري والربامج املهنية األخرى

املهنية واملاجستري بحيث  الربامج  ومتنوعاً من  تقدم جامعة بولونيا عدداً  كبرياً 
أنها تشكل فرصة مثىل إلمتام املسرية العلمية. فالربامج الدراسية التي تم إعدادها 
وفق حاجات مؤسسات العمل والرشكات تهدف إىل إيجاد كوادر محرتفة ومهنية. 
وقد قامت الجامعة عام 2014 بفتح 76 برنامج ماجستري )املجاالت الطبية 24 ، 
املجاالت االجتامعية 32، املجاالت التقنية العلمية 16، العلوم اإلنسانية 4(، وأقرّت 

كذلك فتح 40 برنامج تخصصات عليا ومستدامة. 

كلية إدارة أعامل بولونيا

كلية إدارة أعامل بولونيا ، أو مدرسة بولونيا إلدارة أعامل ، تشكل بالنسبة لجامعة 
بولونيا مرجعية للدرسات العليا يف إدارة األعامل. فالربامج الدراسية ذات الطابع 
العاملي، التي يتم تقدميها باالشرتاك الوثيق مع عامل الرشكات واملؤسسات األهلية، 
تلتزم بالتنسيق الكامل مع باقي الوحدات األكادميية التابعة للجامعة. إن األولوية 
بإستطاعته  يكون  جديد  عاملي  إداري  كادر  إعداد  هي  الكلية  لهذه  األساسية 

املساهمة أيضاً يف تنمية إقليم إميليا رومانيا اإليطايل.  

املساقات والربامج األكادميية
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املساقات والربامج األكادميية

جميع  يف  لطلبتها  الجودة  عايل  تعليم  بتوفري  تلتزم   ... الجامعة 
مراحل  الدراسة الجامعية.

ــــ  واإلرشادية  التوجيهية  املبادئ  ــــ  للجامعة  األسايس  النظام 
املادة )2( ، الفقرة )2 أ(. 

إّن الربامج والخطط الدراسية التي تقدمها جامعة بولونيا كثرية ومتنوعة ، وهي 
تويل أيضاً االحتياجات االجتامعية عناية خاصة. فبحرها الزاخر بالعلوم  يتوزع عىل 

33 قسامً و 11 مدرسة. 

وما يدل عىل ميزة برامجها العاملية ذات الطابع الدويل هو مرشوع برنامج الجامعة 
للغة اإلنجليزية ، وهو مرشوع فريد من نوعه عىل مستوى الجامعات اإليطالية، 
ويهدف إىل ضامن الحصول عىل شهادة تعلم اللغة اإلنجليزية مجاناً. أما مرشوع 
برنامج الجامعة ملادة الرياضيات فهو يهدف إىل تعزيز تحضري مادة الرياضيات 

األساسية للطلبة الراغبني بااللتحاق بالجامعة خالل فرتة دراستهم الثانوية.

مركز اللغات

يقوم مركز اللغات التابع للجامعة بإعداد وتدريب الطلبة واملوظفني الجامعيني ، 
وتقييم مهارتهم اللغوية.

توزيع للمراحل والدرجات 
األكادميية للعام الدرايس 2014/ 2015:

49.8% املرحلة الجامعية الثانية 
)املاجستري(  

44.4% املرحلة الجامعية األوىل 
)البكالوريس(  

5.8% املرحلة الجامعية ذات الدورة الواحدة 
)البكالوريس + املاجستري(  

توزيع للمراحل والدرجات
 األكادميية للعام الدرايس 2011/ 2014: 

املراحل والدرجات األكادميية

املرحلة الجامعية األوىل 
)البكالوريس(

املرحلة الجامعية الثانية 
)املاجستري(

املرحلة الجامعية ذات الدورة الواحدة 
)البكالوريس + املاجستري(

12/11

%
44

.4

%
50

.5

%
5.

1

13/12

14/13

الساعات املعتمدة حسب وحدة التقويم األكادميي األورويب
الساعة املعتمدة تعنـي حضور الطالب 25 ساعة محارضة )نظرية يف الصف ، أو دراسة ذاتية ، أو امتحانات ..إلخ(.

الدرجة الجامعية الثالثة )الدكتوراه( ومدارس التخصص العليا

املدرسة الثانوية / املستوى الثاين

املدرسة الثانوية / املستوى االول )اإلعدادية سابقاً( 

املدرسة االبتدائية

املرحلة الجامعية الثانية املاجستري/
سنتان )120 ساعة معتمدة(

 املاجستري املهني
املستوى الثاين

املاجستري  املهني
 املستوى االول

املرحلة الجامعية
 ذات الدورة الواحدة التي تجمع 

بني البكالوريس واملاجستري
املرحلة الجامعية األوىل )من 300 إىل 360 ساعة معتمدة(

البكالوريس )180 ساعة معتمدة(

%
44

.3
%

44
.0

%
50

.5
%

50
.3

%
5.

7
%

5.
2
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أعداد الطلبة املسّجلني يف العام الدرايس 2013/ 2014:

 84215
طالباً مسجالً يف املراحل الجامعية األوىل ويف التخّصصات العليا

 20064
طالباً مسجالً يف أفرع الجامعة يف مدن تشيزينا وفوريل ورافيّنا وريـميني

 5874
ً طالباً أجنبيا

توزيع الطلبة املسجلني من حيث النسبة بني الجنسني 
للعام الدرايس 2013/ 2014:

أعداد الطلبة املسجلني يف جميع املراحل 
الجامعية للعام الدرايس 2013/ 2014:

 79327
طالباً مسجالً يف املرحلة الجامعية األوىل والثانية )البكالوريس واملاجستري(، 

املرحلة ذات الدورة الواحدة ، ومرحلة النظام الجامعي القديم

 74079
ً طالباً إيطاليا

 5248
ً طالباً أجنبيا

توزيع الطلبة املسجلني حسب الربامج األكادميية 
:2014 /2013

الدعم  قيمة  نفس  عىل   2014/2015 الدرايس  العام  يف  بولونيا  جامعة  حافظت 
املايل  املبلغ   .2013/2014 املايض  للعام  الدراسة  للمنح ولحقوق  املايل املخصص 
يقدر بحوايل 22 مليون يورو يتم رصفه لتقديم املنح الدراسية للطلبة املتميزين ، 

ولذوي الدخل املحدود ، وإلعفاءات من األقساط الجامعية : 
إعفاء كيّل لألقساط ، أو بنسبة محددة لعدد معني من الطالب ، وذلك حسب   •
معدل دخلهم السنوي وتحصيلهم الدرايس )يستفيد كل عام من هذه املنح 

حوايل 14000 طالباً(
وحدات  داخل  مؤقتة  بأعامل  القيام  أجل  من  منحة   2612 تخصيص  تم   •

الجامعة ، قيمة الواحدة منها 1125 يورو
تم تخصيص 136 منحة دراسية للطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة حيث   •

تبلغ قيمة الواحدة منها 2000 يورو .
لقد تم كذلك تخصيص تحفيزات ومنح أخرى ترصف فقط للطلبة املتميزين ، وهي :
إعفاء كيل من األقساط للطلبة الحاصلني عىل معدل 100 مبرتبة الرشف يف   •

الثانوية العامة
إعفاء كامل من األقساط للطلبة الخريجني الحاصلني عىل الدرجة الجامعية   •
الصيفي  الفصل  خالل  دراستهم  أكملوا  ممن   110  /110 مبعدل  األوىل 

وسيسجلون يف السنة األوىل باملرحلة الجامعية الثانية
جوائز مالية تشجيعية للطلبة املتفوقني )181 جائزة قيمة كل واحدة 1500 يورو(  •
الجامعة  قامت  حيث  الجامعية  األقساط  من  األجانب  الطلبة  بعض  إعفاء   •

بتخصيص مبلغ قدره 200 الف يورو إلعفاء 137 حالة. 

الخدمات املخصصة للطلبة

لدى  واإلرشاد  التوجيه  عمليات   : التالية  للخدمات  يورو  مليوين  الجامعة  تقدم 
العمل  عن  البحث  التخرج؛  وعند  الدراسية،  املرحلة  وخالل  الجامعة،  دخول 
مفتوحة  تبقى  التي  املطالعة  وصاالت  املكتبات  والنفسية؛  الصحية  والرعاية 
الثقافية  الفعاليات واألنشطة  الرسمية؛  العطالت  أيام  املسائية، ويف  الفرتة  خالل 
والرياضية، ومن بينها تلك التي ترشف عليها وتطلقها املنظامت الطالبية بتحفيز 

ودعم مايل من الجامعة.

التوجيه املهني

تقدم جامعة بولونيا لطلبتها يف الفرتة الحرجة لتخرجهم الرعاية واملساعدة عرب 
طرق وأساليب عدة لتمكينهم من إيجاد فرص العمل املالمئة لهم. وتهدف هذه 
العملية إىل مواكبة الخريجني لبناء هويتهم املهنية وملواجهة تحديات سوق العمل 
بطريقة ناجعة وفعالة. تقوم الجامعة كذلك، من خالل خدمة مكتب التوظيف، 
بالتعاون الوثيق مع الرشكات واملؤسسات حيث أنها تساهم وترعى العديد من 
األنشطة والفعاليات )كيوم املهنة ويوم التوظيف( بغية تعزيز كفاءات خريجيها 

عند التحاقهم بسوق العمل. 

اللجان الرياضية الجامعية

من  وذلك  الرياضية،  وموظفيها  طلبتها  أنشطة  وبرعاية  بدعم  الجامعة  تقوم 
خالل اللجان الرياضية الجامعية التي تدير املراكز الرياضية ، وتقيم عالقات مع 

الجمعيات الرياضية املعتمدة التي تم التعاقد معها سابقاً. 

56.1% إناث

43.9% ذكور

58.1% املرحلة الجامعية األوىل )البكالوريس(

19.5% املرحلة الجامعية ذات الدورة الواحدة 
)البكالوريس + املاجستري(  

19.1% املرحلة الجامعية الثانية )املاجستري(

3.3% املرحلة الجامعية حسب النظام القديم

الطالب



8

الطالب

أعداد الطلبة املسجلني يف التخصصات العليا:

4888 طالباً 
ً 4262 طالباً إيطاليا

ً 626 طالباً أجنبيا

1657 طالباً يتابعون دراسة الدكتوراه  •

)من بينهم 245 أجنبياً(  

1067طالباً مسجالً يف مدارس التخصص  •

1553 طالباً مسجالً يف املاجستري  •

631 طالباً مسجالً يف برامج التدريب العليا  •

مكتب املنح وحقوق الدراسة

 10984
طالباً يحصلون عىل منح دراسية

 1712
طالباً يحصلون عىل سكن جامعي

 4281
طالباً يحصلون عىل تخفيضات تتعلق باألقساط الجامعية

 319
طالباً يحصلون عىل منح إللقاء املحارضات وللقيام بنشاطات وفعاليات تتعلق بالطلبة 

 2612
طالباً يزاولون أعامالً مؤقتة يف أقسام ودوائر الجامعة املختلفة

 136
منحة دراسية مخصصة للطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة 

 181
جائزة دراسية تشجيعية مخصصة للطلبة املتميّزين

الجامعة ــ وطبقاً ملواد دستور الجمهورية اإليطالية للقانونني رقم 
)3( ورقم )34( ــ تعمل عىل أن ال يشّكل أي عائق ذات طبيعة 
وتعمل   ، التعليم  حق  عىل  الحصول  عىل  اجتامعية  أو   ، مادية 
أيضاً عىل أن يتّم االعرتاف بالتفوق يف التحصيل العلمي وتشجيعه 

بشكل دائم ومستمر.

ــ املادة رقم )2( الفقرة )1(.  ـ مبادئ التأسيسـ  قانون نظام الجامعةـ 
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الجامعة

رئيس الجامعة
إيفانو ديونيجي

اللغة  كريس  أستاذ  هو 
ورئيس   ، وآدابها  الالتينية 
الجامعة منذ عام 2009. أتّم 
الجامعية  الكلية  يف  تعليمه 
“مورغاين”. تتمحور دراساته 
الالتيني  األدب  حول 
املسيحي،  القديم،  واليوناين 
واإلنساين،  والكالسييك، 
باألديبني  يتعلق  ما  السيام 
الرومانيني  والفيلسوفني 
سينيكا ولوكريتيوس. مؤسس 
دراسات  »مركز  ورئيس 
الكالسييك«،  األدب  دميومة 
بولونيا  »أكادميية  يف  وعضو 
للعلوم«، ويف »املؤمتر العاملي 

ملعاهد كونفوشيوس «. عيّنه البابا بندكتوس السادس عرش يف العارش 
من ترشين الثاين/ نوفمرب 2012 رئيساً لألكادميية البابوية الالتينية، ويف 
البابا فرنسيس األول مستشاراً  العارش من حزيران/يونيو 2014 عيّنه 

للمجلس البابوي للثقافة.

األقسام

يقوم كل واحد  يبلغ عدد األقسام  التي تتألف منها مدارس الجامعة 33 قسامً 
منها باإلرشاف عىل البحث العلمي، وتنظيم برامج التدريس والتعليم والتأهيل.

األقسام العلمية
الكيمياء »جاكومو جاميجان«  •

الكيمياء الصناعية »توسكو مونتاناري«  •
الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية   •

الفيزياء وعلم الفلك  •
الرياضيات  •

علم األحياء واألرض والبيئة  •
العلوم الصحية   •

أقسام التكنولوجيا
الهندسة املعامرية  •

علم االتصاالت ، العلوم والهندسة  •
الهندسة املدنية ، الكيمياء ، وهندسة البيئة واملواد   •

الهندسة الكهربايئة ، والهندسة املعلوماتية »غولييلمو ماركوين«  •
الهندسة الصناعية  •

العلوم الزراعية  •
علوم وتكنولوجيا التغذية  •

أقسام العلوم الطبية
الطب التخصيص والتشخييص والتجريبي  •

علوم الطب الحيوية   •
علم الطب والجراحة  •
علم الطب البيطري  •

أقسام العلوم اإلنسانية
الفنون  •

فقه اللغات الكالسيكية والدراسات اإليطالية  •
الفلسفة واإلعالم  •

اللغات واآلداب والثقافات الحديثة   •
علم النفس  •

علوم الرتبية »جوفاين ماريا بريتني«  •
التاريخ والثقافات والحضارات  •

اإلرث الثقايف  •
الرتجمة والرتجمة الفورية  •

أقسام العلوم االجتامعية
علوم الرشكات  •
علم االقتصاد  •

علم القانون والحقوق  •
العلوم السياسية واالجتامعية  •

علم الحصاء »باولو فورتونايت«  •
علم االجتامع والحقوق االقتصادية  •

مراكز البحوث العلمية والتأهيل
املزرعة الجامعية ، وهي رشكة زراعية تّم تأسيسها عام 1974 تقوم بدعم   •
ملدرسة  تابعة  أقسام  لعدة  والتجريبي  النظري  العلمي  البحث  عملية 

العلوم الزراعية والطب البيطري
مركز البحوث واإلدارة البرشية للقطاع العام  •

مركز بحوث األنظمة اإللكرتونية لهندسة اإلعالم واالتصاالت »هرقل دي   •
كاسرتو«

مركز الدراسات العايل للسياحة  •
واملعلوماتية   ، وتاريخه  القانون  علم  لفلسفة  املشرتكة  البحوث  مركز   •

الحقوقية »أ. غاودينيس ـ غ. فاّصؤ«
مركز البحوث املشرتكة ألمراض الرسطان »جورجو برودي«  •

الحيوية  للمعلوماتية  غالفاين«   . »لـ  املشرتكة  الدراسات  بحوث  مركز   •
والفيزياء الحيوية والبنية البيولوجية
مركز البحوث املشرتكة للعلوم البيئية  •

املدرسة العليا للدرسات املتعلقة باملدينة وأريافها  •

مراكز البحوث العلمية الصناعية املشرتكة
علم الطريان  •
علم التغذية  •

فن العامرة والبناء  •
الطاقة والبيئة  •

امليكانيكا واملواد املتقدمة  •
تكنولوجيا اإلعالم واالتصاالت  •
العلوم الصحية والتكنولوجيا  •

املؤّسسات

تشرتك الجامعة وتساهم يف مؤّسسات مختلفة: دارة »فيدريكو زيري« ودارة »لويزا 
فانتـي ميلوين«. إن دارة الجامعة »ألـام ماتِر« التي أنشئت عام 1996 هي هيئة 

فاعلة تقوم بدعم الجامعة لتحقيق أهدافها املؤسسية
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جامعة بولونيا ، وطبقاً ملبادئ دستور الجمهورية اإليطالية وقانون 
الجامعة ، هي مؤسسة عامة مستقلة علامنية متعددة االتجاهات 

الفكرية.

قانون الجامعة ــ مبادئ التأسيس ـــ املادة رقم )1( الفقرة )1(.

الجامعة

رئاسة الجامعة وهياكلها اإلدارية

أفرع  إدارة   ، النائب  التالية:  الوظائف  يشغلون  عمداء  ومثانية  الرئيس   •

الخطط   ، املوازنة   ، وريـميني  ورافيّنا  وتشيزينا  فوريل  مدن  يف  الجامعة 

واملقرّارات الدراسية، شؤون املوظفني ، العالقات الدولية ، البحث العلمي، 

شؤون الطلبة

 15  ، 10 مدراء أقسام   ، الرئيس   : 35 عضواً  مجلس الجامعة يتألف من   •

أستاذاً وباحثاً ، 3 ممثلني للموظفني الفنيني واإلداريني ، 6 ممثلني للطلبة

مجلس اإلدارة يتألف من 11 عضواً : الرئيس ، 5 أعضاء من داخل الجامعة،   •

3 أعضاء من خارج الجامعة ، ممثلني اثنني عن الطلبة

مجلس مراجعي الحسابات يتألف من 3 أعضاء قانونني ونائبني   •

خارج  من  منهم  أربعة   ، أعضاء   5 من  تتألف  الجامعية  التقييم  وحدة   •

الجامعة

املدير العام  •

الهيئات والهياكل املساعدة

ً مجلس الطلبة يتألف من 33 عضوا  •

هيئة ممثيل املوظفني الفنيني واإلداريني تتألف من 24 عضواً  •

لجنة داعمي الجامعة تتألف من 9 أعضاء متثل األفراد واملؤسسات   •

العاملة يف الحقول واألقاليم التي تعمل الجامعة يف إطارها 

أمني املظامل لشؤون الطلبة  •

لجنة ضامن تكافؤ الفرص واملساوة بني الجنسني  •

تَصوير : س . مريابيال

املدارس 

إّن اإلحدى عرشة مدرسة التي تتألف منها الجامعة متثل الهياكل التنظيمية التي 
املتشابهة  التخصصات  بني  الجمع   ، الدراسية  واملقرارات  الربامج  بتنظيم  تقوم 

واملتكاملة، وضامنة جودة التعليم والخدمات املقدمة للطلبة.
الزراعة والطب البيطري  •

االقتصاد ، اإلدارة واإلحصاء  •
الصيدلة ، التكنولوجيا الحيوية والعلوم الرياضية  •

الحقوق  •
الهندسة والهندسة املعامرية  •

اآلداب واإلرث الثقايف  •
اللغات وآدابها، الرتجمة والرتجمة الفورية  •

الطب والجراحة  •
علم النفس وعلوم التأهيل  •

العلوم  •
العلوم السياسية  •
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تاريخ عمره تسعة قرون

القرن الرابع عرش ــــ الخامس عرش
توسع ومتدد العلوم

يف بداية القرن الرابع عرش ، وإىل جانب مدارس علم القانون ، تّم إنشاء معهد 
الفلسفة والطب والحساب والفلك  الذي يضم معلمي وأساتذة يف علم  العلوم 
واملنطق والخطابة والنحو. مدينة بولونيا أضحت يف هذه الحقبة قبلة يقصدها 

كل كبار مفكري ومثقفي أوروبا. 

ـــ الثامن عرش  القرن السادس عرشـ 
من مدينة بولونيا إىل باقي أنحاء العامل ، ومن باقي أنحاء 

العامل إىل بولونيا

شّكلت اختصاصات علم الطب والفلسفة والعلوم الطبيعية والرياضيات والهندسة 
التي باتت بال شك مرجع عاملي يف  واالقتصاد مكانة مرموقة يف جامعة بولونيا 
كل حقل من حقول العلم واملعرفة. من بولونيا إىل باقي أنحاء العامل ، ومن باقي 
أنحاء العامل إىل بولونيا : الجامعة تبعث وتستقبل العلامء واألدباء من خالل شبكة 

واسعة من العالقات والروابط.

1888
أّم كّل الجامعات

القرن العرشون 
التحديات الجديدة

حافظت الجامعة عىل مركزيتها بالرغم من إنشاء العديد من املؤسسات العلمية 
حول  املنترشة  البحثية  واملراكز  الجامعات  معظم  مع  عالقات  وتقيم  والبحثية. 

العامل حيث تقوم بتحديث نفسها ضمن إطار عاملي بالغ الديناميكية والتعقيد.

1988
الجامعة / االتفاقية الدولية

يف هذا العام ، ومبناسبة احتفالية مرور تسعامئة سنة عىل تأسيس هذا الرصح 
العلمي ، قام 500 رئيس جامعة أوروبية بالتوقيع عىل ورقة بولونيا الكربى. وقد 
أكدت هذه االتفاقية الدولية عىل استقاللية املؤسسة الجامعية وعىل دورها الذي 

ال ميكن االستغناء عنه.

يف عام 1888 تّم االحتفال باملئة الثامنة لتأسيس الجامعة ، ومبناسبة هذا الحدث الكبري حرض مـمثّلون عن كّل جامعات 

العامل احتفاء بأّم كّل الجامعات. وهكذا أمىس عيد بولونيا عيد عاملي للتحصيل العلمي.

الصور من أرشيف الجامعة التاريخي

الصور من أرشيف الجامعة التاريخي

1999
مرشوع بولونيا

تّم التوقيع عىل ورقة إعالن بولونيا التي أوجدت مجال أورويب مشرتك للتعليم العايل.

2012
الجامعة نحو املستقبل

الجامعة تقّر قانونها الجديد. قانون جاء تتويجاً ملرشوع إصالح وتعديل ذايت بدأت 
العقود  تنتظرها يف  التي  التحديات  باالستعداد والتحضري ملواجهة  الجامعة  عربه 

القادمة املتعلقة بالربامج واملقررات التعلمية ، البحث العلمي وعاملية التعليم.

صوير : ج . سكييكَ
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العلمي  البحث  هي  األساسية  بولونيا  جامعة  أهداف  إّن 
والتعليم ]...[، ونظراً لهويتها العلامنية كمدرسة عامة، فإن 
لكافة  الفرص  وبتكافؤ  بالحقوق  تعرتف  الجامعة  هذه 
التخصصات التي تضمن الرثاء العلمي والتدريبي لطلبتها. 
وتقوم الجامعة باملحافظة عىل تراثها الثقايف وتطويره من 
خالل تلبية الحاجيات املختلفة التي يطرحها املجتمع قانون 

الجامعة ــ مبادئ التأسيس ـــ املادة رقم )1( الفقرة )3(.

تاريخ عمره تسعة قرون

1088
افتتاح جامعة بولونيا

أصبحت مدرسة بولونيا أول مقّر للتعليم الحّر واملستقل عن املدراس الكتدرائية. 
فمدرسة إرنرييو للعلوم القانونية تعترب النواة األوىل ألول جامعة غربية. 

القرن الثاين عرش
حرية البحث العلمي

الجامعة هي جمعية حرة  بأن  يقّر ويعرتف  )بربروّسا(  اإلمرباطور فدريك األول 
للمعلمني والتالميذ. وبناء عىل ذلك فإن اإلمرباطورية تضمن حق التنقل للطلبة 
األوىل  للمرة  تحققت  فقد  وهكذا  العلم.  طلب  بهدف  سفرهم  بحرية  وتلتزم 

الحرية املطلقة للبحث العلمي

القرن الثالث عرش
مدينة وأمم عديدة

تؤكد الجامعة عىل سمتها الخاصة كقرية عاملية ، والدليل عىل ذلك هو الخليط 
األلب  جبال  وراء  ما  بالد  ومن  اإليطالية  األقاليم  من  الوافدين  لطالبها  املتنوع 
)كاألملان واإلسبان واإلنكليز والفرنسيني( حيث بلغ عددهم يف هذه الفرتة حوايل 
2000 طالب جاءوا من كل ناحية من نواحي إيطاليا وأوروبا. وقد وقفت الجامعة 
بصالبة ضد أي تدخل خارجي يف شؤونها وناضلت من أجل حريتها واستقالل إدارتها.

الصور من أرشيف الجامعة التاريخي
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الصور من أرشيف الجامعة التاريخي

إذا أرادت أن تُبقي برصها مصّوب نحو املستقبل ـ وبغض النظر عن كونها جامعة عريقة، 

ورائدة، وذات وضعية اقتصادية سليمة ــ فليس باستطاعت جامعة بولونيا أن تتهرب من 

إحداث تغيريات يف دينامية استقطاب أساتذتها ويف تعيني كوادرها اإلدارية ، ويف إعداد 

الخارجي  العامل  آفاق رحبة عىل  فتح  منشآتها، ويف  مراجعة وضع  خطط خدماتها، ويف 

تجّسد القيمة االجتامعية للبحث العلمي وللعملية التعليمية.

ـ  ـ وهذا هو التحدي واآلصالة لكل مؤسسة جامعية قياساً باملؤسسات األخرىـ  إّن مهمتناـ 

ال تكمن يف إنتاج املعرفة ونرشها فقط، بل يف تحليل واستباق االسئلة واالحتياجات والقيم 

زلنا ال منتلك إسرتاتيجيات مؤكدة وال مؤرشات  ما  الكشف عنها بعد، ألننا  يتم  التي مل 

دقيقة. فواجبنا إذن إنتاج علوم ومعرفة قادرة ليس فقط عىل توجيهنا نحو املستقبل، بل 

تقوم بتوجيه املستقبل ذاته. وانطالقاً من هذه الرؤية فإن طالبنا مبواهبهم وطموحاتهم 

يستطيعون أن يتحولوا ـ وعليهم أن يتحولوا ـ إىل فرص وطاقات حيوية هائلة.

إيفانو ديونيجي

رئيس الجامعة

إنّه لعام 1088 بعد ميالد السيد املسيح
simul ante retroque prospiciens )Petrarca(

عنٌي عىل املايض وأخرى صوب اآليت )الشاعر ِبـتـْراركا(
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