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إعداد
دائرة الشؤون العامة ـ قسم اإلعالم

جامعة بولونيا

ترجمة : أحمد العدوس ـ باحث يف قسم الرتجمة والرتجمة الفورية ـ جامعة بولونيا

التحديث 2013

جامعة بولونيا



حفل إعالن لعدد من الباحثني يف قاعة املحارضات الكربى )سانتا لوتشّيا( . بولونيا 21 حزيران/يونيو 2013.
تصوير: أ. َسامريتاين
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املوارد املالية  

إن حسن اإلدارة املالية ، والتنظيمية ، وبعد النظر اإلسرتاتيجي للهيئات األكادمييةـ  وضمن اإلطار العام لتخفيض النفقاتـ  قد تكفل 
بجودة واستمرارية سري عمل مؤسسات الجامعة : كالبحث العلمي ، والتدريس ، والخدمات املقدمة للطلبة ، وعاملية الجامعة.   

صندوق التمويل العادي 

مسار السنوات 2009 ـ 2012 مقاساً بالنسبة املئوية

403.4

392.3

383.7

390.9

ص. ت. ع.
بولونيا

2009

2010

2011

2012

العام

7432.2

7157.4

6911.0

6830.0

ص. ت. ع.
إيطاليا

%5.4

%5.5

%5.5

%5.7

بولونيا
%

 الحصة األساسية لصندوق التمويل العادي )مليون يورو(  

مسار السنوات 2009 ـ 2012 مقاساً بالنسبة املئوية

33.3

45.9

55.3

63.7

الحصة األساسية 
بولونيا

2009

2010

2011

2012

العام

523.5

720.0

832.0

910.0

الحصة األساسية
ص. ت. ع. إيطاليا

%6.4

%6.4

%6.6

%7.0

بولونيا
%

نفقات الكوادر التعليمية واإلدارية والفنية : 

66.4% من مجموع مبلغ التمويل العادي، متويل الخطة الثالثية والرضائب 

الجامعية مقارنة بالحد القانوين األقىص %80

الديون :

ليس لدى جامعة بولونيا ديوناً

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

موازنة عام 2013 النفقات 

النفقات

العملية التعليمة 

البحث العلمي

الخدمات املقدمة للطلبة

العالقات الدولية

الكوادر التعليمية واإلدارية 

املرافق األخرى

الهيئات التنظيمية

املجموع

مليون
يورو

17.6

39.4

24.4

12.7

392.7

4.5

140.2

631.5

اإلنشاءات
 تبلغ مساحة جامعة بولونيا 934000 مرت مربع ، حيث أنها تقوم بتشيد وترميم 

مرافقها وأبنيتها عىل مساحات أفرعها املختلفة.
الجدول التايل يوضح باألرقام هذه العمليات  

45000

8900

15000

2000

23500

3000

900

مساحة
)مرت مربع(

املشاريع والورشات

ـ بولونيا  )قيد اإلنشاء(  مرشوع منطقة نافيلة 

كلية الهندسة “التزاريتو” بولونيا - املرحلة الثانية - )سكن الطلبة وأبنية خدمات( 
تم الحصول عىل التمويل لبناية سكن الطلبة رقم 1 ، املادة 338/2000

مرشوع مكان معمل السكر السابق يف مدينو تشيزينا )يف مرحلة تسليم العطاء(

ـ بولونيا. تم رصف الدفعة األوىل من  إعادة هيكلة وترميم منطقة “إكس كروتشة” 
قبل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي. املادة رقم )2000/338(  

الحرم الجامعي يف مدينة فوريل )قيد اإلنشاء(

القرية الجامعية “الربيت” يف مدينة ريـمينـي )العطاء قيد التحضري(

عمليات بناء وتشيد قاعات محارضة يف مدينة رافيّنا )تم جدولتها  للعام 2013(

 املجموع
)مليون يورو(

84.5

10.5

27.5

2.5

 37.3

13.0

1.0
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631.5
مليون يورو )موازنة الجامعة 

للعام 2013( :

417
مليون يورو مساهمة صندوق التمويل العادي وتحويالت أخرى من الدولة.

123
مليون يورو مساهامت الطلبة يف كافة املراحل الدراسية )أقساط جامعية ..إلخ(.

 65.5
مليون يورو : التعاقدات ، الخدمات ، واإليرادات األخرى.

 26
مليون يورو فائض امليزانية للعام 2012.

مرشوع إنشاءات )نافيله(

املوارد املالية  
إن االستقالل الذايت للجامعة ـ مبدأ من مبادئ املجتمع الجامعي وتعبري عنه ـ هو مادة قانونية وتنظيمية ومالية وإدارية حسب ما نص عليه القانون 

والنظام األسايس للتأسيس. فاستقاللية الجامعة هي ضامنة لحرية التعليم والتدريس والبحث العلمي.  

قانون نظام الجامعة ـ مبادئ التأسيس ـ املادة رقم )1( الفقرة )6(.

املوارد املالية  
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2847
عدد أعضاء الهيئة التدريسية :

734
ً أستاذا
829

ً أستاذا مشاركا

1284
ً باحثا

5942
عدد أعضاء الهيئة التدريسية 

والكوادر الفنية واإلدارية

3095
عدد الكوادر الفنية واإلدارية:

3000
)B, C, D, EP( موظف من الفئات

81
مدرس لغة 

14
ً مديراً إداريا

الهيئة التدريسية

املوظفون اإلداريون والفنيون

األساتذة

املجموع الكيل

املجموع الكيل

األساتذة املشاركون

الباحثون واملعيدون

إناث

(%65.8) 2037

إناث

(%21.0) 154

 (%38.3) 1090

(%37.4) 310

(%48.8) 626

ذكور

(%34.2) 1058

ذكور

(%79.0) 580

(%61.7) 1757

(%62.6) 519

(%51.2) 658

تلتزم الجامعة ـ وفقاً ملبادئ أنظمتها ـ بتعزيز املهارات والخربات املهنية لكوادرها العلمية وللعاملني فيها ، وتعمل جاهدة عىل تقدير التزامهم 
وجديتهم يف عملهم ، وجدارة إنجازتهم. كذلك تقوم بتعزيز وتحفيز النمو املتوازن بني أعضاء هيئتها التدريسية وبني موظفيها اإلداريني والفنيني. 
وتجدر اإلشارة إىل أنه يف إحداث الوظائف األخرية فقد كانت عمليات التوزيع أكرث توازناً بني الجنسني ، وذلك متشياً مع تعزيز تكافؤ الفرص يف 
جميع مجاالت الحياة األكادميية. ويالحظ أيضاً انخفاض كبري يف متوسط العمر بني أعضاء الهيئة التدريسية بعد عمليات توظيف الباحثني الجدد.

حجم األنشطة التدريبية . الجامعة - اإلدارة العامة )2011(

اإلعاقة

تدريب املوظفني يف الخارج

فمعدالت   ، اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  خاصة  عناية  الجامعة  تويل 
التوظيف تجاوزت الحد األدىن املطلوب وفق القانون بنسبة 7% من 
إجاميل التوظيف. ويف عام 2013 تم إطالق مجموعة من املرشفني 
املشاريع  تنشيط  عىل  ايضاً  العمل  بدأ  حيث   ، اإلعاقة  إدارة  عىل 

الفردية لحاالت األمراض والعجز الخطرية .

إّن ما ال يقل عن 100 موظف فني وإداري تلّقوا منذ عام 2006 منحاً 
للتنقل يف أوروبا ، وقد تم منذ عام 2012 توسيع فرص التدريب هذه 
لتشمل سياقات غري أوروبية. ويدعم مرشوع تدريب املوظفني اسرتاتيجية 
عاملية الجامعة عرب إرشاك عامليها وتطوير مستوى كفاءاتهم ومهاراتهم.   

نرشات لـ 100 موظف

متوسط ساعات التدريب لكل فرد

*مالحظة: متوسط قيمة البيانات للمؤسسات العامة ، األقاليم ، املحافظات والبلديات

م. القيمة
14.52*

2.72*

جامعة  بولونيا
17.27

2.80

الكوادر التعليمية واإلدارية   

الكوادر التعليمية واإلدارية   
إن األهداف والواجبات هي مسؤولية من مسؤوليات كافة أعضاء مجتمع الجامعة : الطلبة واألساتذة والباحثني واإلداريني والفنيني. فاملرجع الثابت 

لكل هؤالء هو احرتام حقوق الفرد األساسية ، حيث أن الجامعة ملتزمة بتعزيزها وحاميتها يف جميع الظروف.

قانون نظام الجامعة ـ مبادئ التأسيس ـ املادة رقم )1( الفقرة )5(.

إن االعرتاف بالجدارة  والتفوق هو املعيار األّول الذي يوّجه خيارات الجامعة وإسرتاتيجياتها الثقافية واملالية والتنظيمية ، وبالتايل فإن الجامعة تقوم 
بتحفيز وتشجيع ومكافأة الجدية وجودة النتائج التي يحققها الطلبة واألساتذة والباحثون واإلداريون والفنيون. 

قانون نظام الجامعة ـ مبادئ التأسيس ـ املادة رقم )1( الفقرة )7(.

تدريب املوظفني والكوادر اإلدارية
التدريب املهني هو أداة أساسية من أدوات الجامعة لتحقيق النمو ، ولرفع جودة الخدمات املقدمة. وقد استثمرت الجامعة يف برنامج التدريب الداخيل 
داعمة ومشّجعة املوظفني للمشاركة فيه. وقد بلغت مشاركة املوظفني الفنيني واإلداريني يف عام 2012 حوايل 5659 وحدة (بزيادة نسبتها %1.8مقارنة 
بالعام 2011). وإذا ما قمنا مبقارنة حجم األنشطة مع متوسط قيم اإلدارة العامة ، فإننا نجد أّن جامعة بولونيا تتبّوأ مكانة مرموقة يف تدريب املوظفني.
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2033
طالباً من جامعة بولونيا قضوا 

فرتة التبادل يف الخارج

650
أستاذاً ومدرساً تقع عىل 

عاتقهم مسؤليات تتعلق 
بالعالقات الدولية

1.2 
مليون يورو منح استحقها 

عدد من الطلبة األجانب    

2280
طالباً أجنبياً أتوا للجامعة 

لقضاء فرتة التبادل

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. إن من بني أكرث النتائج التي تسجل لصالحها هي جودة مستويات البحث العلمي، 

ومستوى إعداد خريجيها ، وعراقة أساتذتها ومدرسيها عىل الصعيد العاملي. 

الصني والربازيل

نشاطاً  األكرث  يعترب  الذي  كونفوتشو  مركز ملعهد  بولونيا هي  جامعة 
وتقوم جمعية   .2012 عام  أفضل معهد  تصنيفه  تم  إيطاليا حيث  يف 
معهد الصني بدعم ومساندة العالقات القامئة بني اكرث من 800 طالب 
صيني مقيم يف بولونيا وبني الفعاليات والهيئات املحلية. وقد اختارت 
الحكومة الربازيلية يف نهاية عام 2011 جامعة بولونيا يك تكون مرجعها 
املعتمد للمرشوع الذي أطلق عليه »علم بال حدود« الذي يضم 15 
جامعة ، واملجلس القومي للبحوث ، ورشكة اتصاالت إيطاليا ، ومركز 
وتستضيف  النووية.  للفيزياء  الوطني  واملعهد   ،  )BIOGEM( البحوث 
 )CsFItalia( حدود«  بال  »علم  ملرشوع  الفني  املكتب  بولونيا  جامعة 
حيث قامت عام 2013 بتنظيم وتنسيق وصول 1436 طالب منحة إىل 

إيطاليا ، وتهدف الستقبال 6000 خالل أربع سنوات. 

مجلس الدراسات العليا
 ، الزائرين  األساتذه  إلحضار  واإلمكانات  الوسائل  يقدم  املجلس  إن 
 ، املعارف  وتبادل  األفكار  نرش  أجل  من  األجانب  الطلبة  واستقطاب 
ويدعم املعهد أيضاً مشاركة هؤالء الطلبة يف برامج دكتوراه الجامعة.     

مقر بيونس أيرس
إن جامعة بولونيا هي الجامعة اإليطالية الوحيدة التي متلك مقر يف 
بحث  مشاريع  وتنظيم  بتنسيق  يقوم  املقر  هذا  أن  حيث   ، الخارج 
علمية مميزة ، وبرامج تدريب عالية املستوى ، ويقيم عالقات رشاكة 

أكادميية مع بلدان أمريكا الالتينية.

الخريجون ذوو الخربة الدراسية يف الخارج 2011\2012

املشاريع ذات الطابع العاملي 

 أكرث من

100 

برنامجاً ومساقاً دراسياً متنح شهادات منفردة ، أو مزدوجة ، أو 29
باالشرتاك مع جامعات مختلفة

وزيادة  العاملي  الطابع  ذات  التعليم  أفق  لتوسيع  مرشوع  
مستوى جودته، فقد تم املصادقة عىل 27 مرشوعاً  جديداً 

من هذا النوع  يف عام 2013. 

عدد  حيث  من  أوروبا  يف  األوىل  الجامعات  من  بولونيا  جامعة  تعترب 
العديد  بتحفيز وتنظيم  ، فهي تقوم  )إيرازموس(  الطلبة  تبادل  برامج 

من الشبكات األوروبية بهدف إدارة برامج التبادل هذه. 

إن معدل النجاح يف املشاريع املقدمة ارتفع من %50 يف العام 2012 إىل 
%57 يف العام 2013. وكانت حصة األسد للمشاريع املقدمة من مرشفيها 

)النسبة بلغت %68  من املجموع الكيل للمشاريع املقدمة(

2011

البكالوريس

%14.2

املاجستري

%21.2

املاجستري ذات 
الدورة الواحدة

%22.6

2012

البكالوريس

%15.4

املاجستري

%21.9

املاجستري ذات 
الدورة الواحدة

%21.7

مجموع  الخريجني

%17.3

مجموع  الخريجني

%18.1

عاملية الجامعة  

إدراكاً منها لبعدها وحجمها العاملي الذي ينتمي لتاريخها ورسالتها ، فإن الجامعة ملتزمة ـ إضافة إىل تقوية هيكليتها ـ بتعزيز وزيادة مستوى عاملية 

مع  والتعامل  بالتحاور  منها  رغبة  مختلفة  بلدان  يف  الجامعات  بني  والتعاون  التبادل  بتشجيع  تقوم  الغاية  لهذه  وتحقيقاً   ، والرتبوية  العلمية  برامجها 

املؤسسات العلمية والثقافية الدولية األكرث ريادة وتقدماً.

قانون نظام الجامعة ـ مبادئ التأسيس ـ املادة رقم )1( الفقرة )8(.
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170
اتفاقية مع رشكات أجنبية لتنظيم 

الدورات التدريبية

34
شبكة لتبادل الطلبة ضمن إطار برنامح 

)إيراسموس( 

5.0
مليون يورو لتمويل تبادل الطلبة داخل 

أوروبا وخارجها

787
76

48

84 22

رشكاء جامعة بولونيا يف العامل

عاملية الجامعة  

53
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436األساتذة والباحثون يف هذه األفرع يف العام 2013
فنياً وموظفاً إدارياً 

690
ً أستاذاً وباحثا

رمييني
تشيزينا
199  

فوريل
رافيّنا197

155

139

أفرع الجامعة

منذ عام 1989 قامت جامعة بولونيا بإنشاء أفرع لها يف عدد من املدن املجاورة ـ وهي األوىل من نوعها يف النظام الجامعي اإليطايل ـ فإىل جانب مقر 
بولونيا الرئييس هناك أفرع تشيزينا وفوريل ورافيّنا ورمييني.

وقد تم إدماج كل حرم جامعي من هذه األفرع يف نسيج املدينة التي أقيم فيها. لكل فرع أبنيته ومرافقه وأنديته وخدماته املكرسة لألنشطة الرتبوية 
والثقافية والتنظيمية والرياضية. ويف كل موقع توجد املدارس واألقسام والوحدات التنظيمية للمقر. ويتم يف كل حرم جامعي تنسيق الخدمات 

واملبادرات التي تتعلق بالربامج والخطط واملسارات واألبحاث الدراسية ، كذلك هناك تعاون عضوي ونشط وفّعال مع الفعاليات الحكومية واألهلية 
بحيث أن الحرم الجامعي أصبح يشكل محركاً للنمو االجتامعي واالقتصادي للمنطقة التي يعمل فيها. 

الحرم الجامعي يف تشيزينا  
املدارس

الهندسة والهندسة املعامرية
علم النفس وعلوم الرتبية

األقسام
الهندسة املعامرية

توجد يف املوقع 6 وحدات تنظيمية 

الحرم الجامعي يف فوريل   
املدارس

اللغات وآدابها، الرتجمة الحديثة والفورية
العلوم السياسية

االقتصاد ، اإلدارة واإلحصاء
األقسام

الرتجمة والرتجمة الفورية
توجد يف املوقع 5 وحدات تنظيمية

الحرم الجامعي يف رمييني 
املدارس

الصيدلة ، التكنولوجيا الحيوية وعلوم الرياضة 
االقتصاد ، اإلدارة واإلحصاء

األقسام
علوم جودة الحياة 

توجد يف املوقع 4 وحدات تنظيمية

   الحرم الجامعي يف رافيّنا
املدارس

اآلداب والرتاث الثقايف

األقسام
الرتاث الثقايف

توجد يف املوقع 3 وحدات تنظيمية

إن جامعة بولونيا جامعة ذات عدة فروع تتوزع عىل مقرات تشيزينا وفوريل ورافيّنا ورمييني. 

قانون نظام الجامعة ـ مبادئ التأسيس ـ املادة رقم )1( الفقرة )2(.

بولونيا

رافيّنا
فوريل

رمييني
تشيزينا
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الطلبة املسجلون يف هذه األفرع 

فوريل
6327  

تشيزينا
4741  

رافيّنا
3573

رمييني
6159

20800 
طالب مسجل بهذه األفرع 

يف العام الدرايس 2012/2011 
)يشكلون نسبة %24.2 

من العدد الكيل(

أفرع الجامعة
لجامعة بولونيا أفرع يف مدن تشيزينا وفوريل ورافيّنا ورمييني

تصوير: أ. َسامريتاين
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7
مراكز تابعة ألقسام مختلفة مكرسة للبحث العلمي يف املجاالت 

الصناعية حيث أن جامعة بولونيا تسهم من خاللها يف شبكة 
العمليات التقنية ذات الجودة العالية يف إقليم إميليا رومانيا

6
تجمعات تقنية حكومية من بني كل 8 لوزارة التعليم العايل 

والبحث العلمي تنخرط فيها جامعة بولونيا بصفة رشيك أو طارح 
ومقدم ملرشوع التجمع التقني  

طلبة الدراسات العليا 

1664
ملتحقاً بربامج الدكتوراه 

)الدورات 25-27(

1268
مساعد بحث علمي 

ومعيد )2012( 

تعترب جامعة بولونيا أن االستثامر يف البحث العلمي هو استثامر يف األجيال الشابة: 
6 مليون يورو من امليزانية خصصت لتمويل منح بحثية11 مليون يورو تخصص سنوياً كمنح 

دراسية إلكامل الدكتوراهويضاف إىل هذا املبلغ 4 ماليني يورو  تقدمها وحدات أخرى.

ميثّل البحث العلمي لجامعة بولونيا رافعة ومنّصة انطالق أساسية للمنافسة وخلق فرص العمل حيث تتميّز الجامعة برثاء كفاءاتها وتنوع وتعدد 
تخّصصاتها. إّن األسس واالعمدة التي ترتكز عليها اسرتاتجية جامعة بولونيا هي االستثامر يف التعليم والتأهيل العايل ، ودعم البحث العلمي األسايس يف 

املجاالت اإلدبية والعلمية ، وإقامة عالقات تعاون مع عامل البحث العلمي واملؤسسات الدولية ، وتبادل نشط للمعرفة مع الرشكات.

تقييم البحوث

التحديث واالبتكار ونقل املعرفة

تقوم جامعة بولونيا سنوياً منذ عام 1997 بتقييم النتائج البحثية حيث تعّد هذه العملية األوىل من نوعها يف إيطاليا. وقد وضعت الوكالة الوطنية 
لتقييم األنظمة الجامعية والبحث العلمي جامعة بولونيا يف املرتبة الثانية بني الجامعات الكربى يف تقييم األبحاث للسنوات )2004 - 2010( ، حيث 

احتلت بعض التخّصصات مواقع بارزة مثل الكيمياء ، الطب ، الزراعة والطب البيطري ، الهندسة املعامرية ، الهندسة ، االقتصاد واإلحصاء . إّن كمية 
اإلنتاج العلمي قد زاد عن املتوقع بنسبة 24% حسب تقييم الوكالة الوطنية.

واصالت جامعة بولونيا يف العام 2012 التزامها يف عملية تنمية وتطوير املعهد األورويب للتحديث والتقنية )EIT( حيث تشارك كعضو يف تجمع 
التحديث والتقنية )KIC ICT Labs( الذي يضم أكرب مسؤويل الرشكات الصناعية والبحثية األوروبية يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. كام أنها 
انضمت إىل شبكة من الرشكاء األكادميني لتجمع التحديث والتقنية )Climate KIC( الذي تم إنشاؤه من قبل مجموعة كبرية من الشخصيات الصناعية 
املرموقة بهدف تعزيز االبتكار والتحديث التقني حول موضوع التغري املناخي. وتنسق الجامعة أيضاً الرشاكة اإليطالية لتشجيع  ودعم إنشاء وحدة 

»طعام للمستقبل« )KIC Food4Future( من خالل تجمع التحديث والتقنية بهدف تشجيع األكل الصحي وتحقيق عملية غذائية سليمة ومستدامة يف 
املستقبل. ويف شهر آذار/مارس 2013 تم إعادة تأسيس حاضنة أعامل الجامعة الجديدة )املاكوب( بالتعاون مع جمعية خدمات رشكات بولونيا )أوين 

إندوسرتيا( لدعم الرشكات الناشئة وتطويرها باالعتامد عىل براءات اخرتاع الجامعة. 

البحث العلمي

إن جامعة بولونيا ـ املكان الطبيعي للعلم والعلوم ـ تعمل عىل ترجمة وتوجيه ما تعارصه من متغريات ضامنة القيام بتحليل وابتكار ونقل وإعالء املعرفة 

ملصلحة األفراد واملجتمع.

النظام األسايس للجامعة ـ املبادئ التوجيهية ـ املادة )1( ، الفقرة )4(.
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12
مليون يورو تقدم لألقسام 
ضمن امليزانية املخصصة 

للبحث العلمي 

مليونا 

يورو خّصصت للبحث العلمي 
األسايس ضمن برنامج صندوق 

مخصصات البحوث األساسية

91
مليون يورو مقدمة من الربنامج 
االطاري السابع ، وبرامج االتحاد 

األورويب األخرى منذ 2007 وحتى  
أيلول/ سبتمرب 2013

44 
مليون يورو املنحة املقدمة من قبل الحكومة 
، ومن صندوق األقاليم التابع لالتحاد األورويب 

لصالح املرشوع التكنولوجي للسنوات 
2013/2011

وتعد جامعة بولونيا الجامعة األوىل يف إيطاليا من حيث قدرتها عىل اجتذاب التمويل األورويب لصالح البحث العلمي )260 مرشوعاً بقيمة 85 مليونا تّم 
متويلها يف السنوات االربع 2012/2007(.

200
براءة اخرتاع

أكرث من 330
مرشوعاً بحثياً علمياً تم متويلها منذ 
عام 2007 وحتى شهر ترشين الثاين/

نوفمرب 2013 من خالل الربنامج اإلطاري 
السابع وبرامج االتحاد األورويب األخرى 

11000 
إنتاج بحثي علمي )املعدل 

السنوي(

10
بيانات رقمية جديدة تم 

تخزينها ما بني العامني 
2012 و 2013 

البحث العلمي

التمويل

تصوير: أ. َسامريتاين
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51
برنامج دكتوراه

47الدراسات العليا 
ً برنامجاً تخصصيا

64
برنامج ماجستري ، منها 

18
ً برنامجاً دوليا

29
نسبة عدد الطلبة إىل عدد 

أعضاء هيئة التدريس )املتوسط 
اإليطايل 31(

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

مركز اللغات التابع للجامعة

إّن النظام املكتبي للجامعة هو عبارة عن مجموعة املكتبات والوحدات 
األخرى التي تقدم خدمات املصادر الوثائقية والفهرسة واملراجع. وهذا النظام 
املكتبي يلبّي احتياجات البحث العلمي ، واملقرّارات والخطط الدراسية ، 
وأنشطة الجامعة الرسمية. ويشتمل عىل 38 مكتبة موزّعة عىل 75 موقع 
خدمة مكتبية توفر 5000 مقعد للدراسة والبحث واملطالعة. وإىل جانب 
الخدمات املكتبية التقليدية فإنّه باإلمكان الوصول إىل أكرث من 500 قاعدة 

بيانية ، وإىل 24000 حولية عىل شبكة اإلنرتنت و 152000 كتاب الكرتوين .

املكتبات التابعة للجامعة 

الطلبة  لتعزيز مستوى  املكرّسة  التعليمية  الجامعة  وحدة من وحدات 
املتفوقني منذ بدء قبولهم يف السنة الجامعية األوىل حيث أنها تقوم بتأهيلهم 
وبتقديم برامج دراسية ذات جودة عالية وتخّصصات متنّوعة يقوم بتقدميها 

عادة عدد من أساتذة الجامعة ، واألساتذة الزائرين من املعهد العايل. 

املعهد العايل

يقام كل عام أكرث من 450 نشاط ثقايف موجهاً للطلبة واملواطنني حيث 
والهيئات  الحكومية  املؤسسات  مع  بالتعاون  يجرى  منها  العديد  أن 
املحلية. إن من بني هذه األنشطة: لقاءات تتم مع  أبرز الشخصيات 
طابع  ذات  إصدارات   ، توعية  مبادرات   ، العاملية  الثقافة  يف  املؤثرة 

علمي ، ومشاريع اجتامعية.   

األنشطة والخدمات الثقافية

هي مجموعة من املبان يبلغ عددها 13 وحدة )بدء من متحف بناية 
بوجي( تقوم بصيانة الرتاث الفني والتاريخي للجامعة واملحافظة عليه.  

املتاحف التابعة للجامعة

الربامج واملساقات الدراسية التي تقدمها جامعة بولونيا للعام 
الدرايس2014/2013

املرحلة الجامعية األوىل 
)البكالوريس(

%44.0 

املرحلة الجامعية ذات 
الدورة الواحدة

%5.7 

املرحلة الجامعية 
الثانية )املاجستري(

%50.3 

الربامج واملساقات الدراسية التي تقدمها جامعة بولونيا كثرية ومتنوعة 
، وتويل أيضاً االحتياجات االجتامعية عناية خاصة. إن هذا البحر الزاخر 

بالعلوم يتوزع عىل 33 قسامً و 11 مدرسة. 
للغة  الجامعة  برنامج  هو  الربامج  لهذه  الدويل  الطابع  يؤكد  ومام 
اإلنجليزية ، الفريد من نوعه يف إيطاليا ، والذي يهدف إىل ضامن تعلم 

اللغة اإلنجليزية مجاناً.

املساقات والربامج األكادميية       

الجامعة ... تلتزم بتوفري تعليم عايل الجودة لطلبتها يف جميع مراحل التحاقهم بالجامعة.

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

توزيع الربامج واملساقات الدراسية للسنوات )2013/2010(

13/12

11/10

12/11

 املرحلة الجامعية
األوىل )البكالوريس(

%44.3

%45.9

%44.4

 املرحلة الجامعية
الثانية )املاجستري(

%50.5

%49.1

%50.5

 املرحلة الجامعية
ذات الدورة الواحدة

%5.2

%5.0

%5.1
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املراحل والدرجات األكادميية

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(

املرحلة الجامعية األوىل    
البكالوريس )180 ساعة معتمدة(

املرحلة الجامعية
 ذات الدورة الواحدة التي تجمع 

بني البكالوريس واملاجستري
 )من 300 إىل 360 ساعة معتمدة(

 املاجستري املهني
املستوى الثاين

املاجستري  املهني
 املستوى االول

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

209
برامج 

املرحلة الجامعية 
األوىل )البكالوريس( 
، املرحلة الجامعية 

الثانية )املاجستري( ، 
املرحلة الجامعية ذات 

الدورة الواحدة

92
برنامج بكالوريس )املرحلة الجامعية األوىل(

105
برامج ماجستري )املرحلة الجامعية الثانية( 

12
برنامج ماجستري ذات الدورة الواحدة

43
برنامجاً عاملياً ، منها

21
باللغة اإلنجليزية

املساقات والربامج األكادميية

تصوير: أ. َسامريتاين
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الجامعة ـ وطبقاً ملواد دستور الجمهورية اإليطالية رقم )3( ورقم )34( ـ تعمل عىل أن ال يشّكل أّي عامل ذات طبيعة مادية ، أو اجتامعية 

عائق يف الحصول عىل حق التعليم ، وتعمل أيضاً عىل أن يتم االعرتاف بالتفوق يف التحصيل وتشجيعه بشكل دائم ومستمر.

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

اللجان الرياضية 

الخدمات املخصصة للطلبة 
تقدم الجامعة مليوين يورو للخدمات التالية : - عمليات التوجيه 
واإلرشاد لدى دخول الجامعة ، وخالل املرحلة الدراسية ، وعند 
املكتبات   - النفسية  الرعاية   - العمل  عن  البحث  التخرج- 
املسائية  الفرتة  خالل  مفتوحة  تبقى  التي  املطالعة  وصاالت 
الثقافية  واألنشطة  الفعاليات   - الرسمية  العطالت  أيام  ويف   ،
والرياضية ، ومن بينها تلك التي ترشف عليها وتقوم بتنظيمها 

املنظامت الطالبية بتشجيع ودعم مايل من قبل الجامعة.

لطلبتها  الرياضية  األنشطة  وبرعاية  باإلرشاف  الجامعة  تقوم 
التي   الجامعية  الرياضية  اللجنة  وموظفيها ، وذلك من خالل 
تدير املراكز الرياضية الجامعية ، وتقيم عالقات مع الجمعيات 

الرياضية املعتمدة التي تم التعاقد معها. 

مكتب املنح وحقوق الدراسة 

10984
طالباً يحصلون 

عىل منح 
دراسية

1697
طالباً 

يحصلون 
عىل سكن 

جامعي

4159
طالباً يحصلون 
عىل تخفيضات 

تتعلق باألقساط 
الجامعية

305
طالب يحصلون عىل 
منح للقيام بنشاطات 

وفعاليات تتعلق بالطلبة ، 
وإللقاء محارضات دراسية

2594  
طالباً يزاولون أعامالً 

مؤقتة يف أقسام 
ودوائر الجامعة 

املختلفة

حافظت جامعة بولونيا يف هذا العام األكادميي 2014/2013 عىل نفس قيمة الدعم املخصص للمنح والحقوق 
الدراسية للعام املايض 2013/2012 مببلغ مايل قيمته 22 مليون يورو يرصف لتقديم املنح الدراسية للطلبة 

املتوفقني وذوي الدخل املحدود ، وإلعفائهم من األقساط الجامعية : 
• إعفاء كيّل لألقساط ، أو بنسبة محددة لعدد معني من الطالب ، وذلك حسب معدل دخلهم السنوي وتحصيلهم 

الدرايس )يستفيد من هذه املنح حوايل 14000 طالب خالل كل عام(
• تم تخصيص 2594 منحة من أجل القيام بأعامل مؤقتة داخل وحدات الجامعة قيمة الواحدة منها 1125 يورو
• تم تخصيص 104 منحة دراسية للطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة حيث تبلغ قيمة الواحدة منها 2000 يورو 

كذلك فقد خّصصت تحفيزات ومنح ترصف فقط للطلبة املتفوقني وهي :
• إعفاء كيل لألقساط للطلبة الحاصلني عىل معدل 100 مبرتبة الرشف يف الثانوية العامة

• إعفاء كامل من األقساط للطلبة الخريجني الحاصلني عىل الدرجة الجامعية األوىل مبعدل 110/ 110 الذين كانوا 
قد أكملوا دراستهم خالل الفصل الصيفي وسيسجلون يف السنة األوىل باملرحلة الجامعية الثانية

• جوائز تشجيعية للطلبة املتفوقني )جائزة ، قيمة الواحدة منها 2500 يورو(
• منح دراسية للطلبة ذوي الحاجات الخاصة: 104 منحة قيمة الواحدة منها 2000 يورو

• إعفاء بعض الطلبة األجانب من األقساط الجامعية حيث تخصص الجامعة 200 الف يورو إلعفاء 134 حالة. 

4880
ً طالبا

4200 طالباً إيطالياً

ً 680 طالباً أجنبيا

1664 طالباً يتابعون دراسة الدكتوراه )من بينهم 246 أجنبياً(
1287 مسجالً يف مدارس التخصص

1374 مسجالً يف املاجستري
555 مسجالً يف برامج التدريب العليا

أعداد الطلبة 
املسجلني يف 

التخصصات العليا

81134 
طالبا مسجال يف املرحلة الجامعية األوىل 

)البكالوريس( واملرحلة الجامعية الثانية )املاجستري( 
واملرحلة الجامعية ذات الدورة الواحدة٬ ويف 

املساقات الجامعية حسب النظام القديم 

75702 طالباً إيطالياً )41.7% من خارج اإلقليم( 
5432 طالباً أجنبيا

الطلبة املسجلون 
يف العام الدرايس 

2013/2012

املرحلة الجامعية 
األوىل )البكالوريس(

املرحلة الجامعية ذات 
الدورة الواحدة

%18.9 

%58.5 

املساقات الجامعيةحسب 
النظام القديم

%4.3

املرحلة الجامعية 
الثانية )املاجستري( 

%18.3 

التوزيع حسب 
املساقات والربامج

الطالب

104183
منحة دراسية للطلبة 
من ذوي االحتياجات 

الخاصة

جائزة تشجيعية 
للطلبة املتفّوقني
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86014
طالباً مسجالً يف املراحل الجامعية األوىل ويف التخصصات العليا

20800
طالباً مسجالً يف املراحل الجامعية األوىل ويف التخصصات العليا 

يف أفرع الجامعة يف مدن تشيزينا وفوريل ورافيّنا ورمييني
6112

ً طالباً أجنبيا

أعداد الطلبة 
املسجلني يف العام 

الدرايس 2013/2012

ذكور
%43.7  

إناث
 الطلبة املسجلون   %56.3

 حسب الجنس يف العام
الدرايس 2013/2012

تصوير: أ. َسامريتاين

الطالب
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1888
عززت احتفاالت املئة 

الثامنة لتأسيس الجامعة 
من دورها عىل املستوى 
األورويب بفضل الشاعر 

جوزويه كاردوتيش الذي 
حصل عىل جائزة نوبل 

لآلداب عام 1906

1988
بعد إقرار اتفاقية بولونيا ، 
فقد تم التأكيد عىل الدور 
األسايس الذي ال غنى عنه 

للجامعة يف املجتمع 
املعارص

1993
إقرار أول تعديل لقانون 

الجامعة يستلهم 
االستقاللية  الذاتية

1999
تم توقيع اتفاقية بولونيا 

التي أوجدت مجال 
أورويب عام للتعليم 

العايل

2012
بعد دخول القانون 

الجديد حيّز التنفيذ يف 
الحادي عرش من كانون 

الثاين/يناير ، فقد تم 
إكامل مرشوع استقاللية 

الجامعة الذي كان قد 
بدأ اإلعداد له عام 2010

أهداف جامعة بولونيا األساسية هي البحث العلمي والتعليم ، وهي أنشطة تهدف الكتساب علم نقدي منفتح عىل الحوار وعىل الرشاكة 
بني الحضارات عىل قاعدة احرتام حرية العلم والتعليم. وباعتبارها جامعة عامة ، جذورها ضاربة يف التاريخ ، تعرتف هذه الجامعة بالحقوق 
والفرص املتساوية لكافة فروع العلوم التي توفر الرثاء العلمي والتدريبي والتأهيل. وتقوم الجامعة باملحافظة عىل تراثها الثقايف وتطويره من 

خالل اإلجابة عىل األسئلة املختلفة التي يطرحها املجتمع    

قانون الجامعة ـ مبادئ التأسيس ـ املادة رقم )1( الفقرة )3(. 

جامعة بولونيا ، وطبقاً ملبادئ دستور الجمهورية اإليطالية وقانون الجامعة ، هي مؤسسة عامة مستقلة علامنية متعددة االتجاهات الفكرية.

قانون الجامعة ـ مبادئ التأسيس ـ املادة رقم )1( الفقرة )1(. 

الجامعة

األقسام

الهندسة املعامرية
اآلثار والرتاث الثقايف

الكيمياء »جاكونو جاميجان«
الكيمياء الصناعية »توسكو مونتاناري«

الفنون
الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية 

فقه اللغات الكالسيكية والدراسات اإليطالية
الفلسفة واإلعالم

الفيزياء وعلم الفلك
علم االتصاالت ، العلوم والهندسة

 الهندسة املدنية والكيمياء ، وهندسة البيئة واملواد 
الهندسة الكهربايئة ، والهندسة املعلوماتية »غوليلمو ماركوين«

الهندسة الصناعية
الرتجمة والرتجمة الفورية

اللغات واآلداب والثقافات الحديثة 
الرياضيات

الطب التخصيص والتشخييص والتجريبي
علم النفس

العلوم الزراعية
علوم الرشكات

علم األحياء واألرض والبيئة
علوم الطب الحيوية

علوم الرتبية  »جوفاين ماريا بريتني«
علوم وتكنولوجيا التغذية

علم االقتصاد
علم الفقه والحقوق
علم الطب والجراحة
علم الطب البيطري
علوم  جودة الحياة 

العلوم السياسية واالجتامعية
علم الحصاء »باولو فورتونايت«

علم االجتامع  واحقوق االقتصادية
التاريخ والثقافات والحضارات

رئاسة الجامعة وهياكلها اإلدارية

         الهيئات والهياكل املساعدة

املدارس )الكليات سابقاً(   

- يشغل الرئيس ومثانية عمداء الوظائف التالية: النائب ، أفرع الجامعة يف مدن تشيزينا وفوريل 
 ، الدولية  العالقات   ، املوظفني  الدراسية، شؤون  واملساقات  الخطط   ، املوازنة   ، ورمييني  ورافيّنا 

البحث العلمي ، شؤون الطلبة
- مجلس الجامعة يتألف من 35 عضواً : الرئيس ، 10 مدراء أقسام ، 15 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 إدارة املوازنة يتألف من 3 أعضاء متفرغني ونائبني اثنني احتياط لهام

- لجنة التقييم تتألف من 5 أعضاء ، أربعة من هؤالء من خارج الجامعة
- املدير العام

- مجلس الطلبة يتألف من 33 عضواً
- هيئة ممثيل املوظفني الفنيني واإلداريني تتألف من 24 عضواً

- هيئة داعمي الجامعة تتألف من 9 أعضاء متثل األفراد واملؤسسات التي تعمل يف الحقول 
واألقاليم التي تتعامل معها الجامعة

- ممثل للدفاع عن حقوق الطلبة
- لجنة الدفاع عن حق املساوة بني الجنسني

الزراعة والطب البيطري
االقتصاد ، اإلدارة واإلحصاء

الصيدلة ، التكنولوجيا الحيوية والعلوم الرياضية
القانون

الهندسة والهندسة املعامرية
اآلداب والرتاث الثقايف

اللغات وآدابها، الرتجمة الحديثة والفورية
الطب والجراحة

علم النفس وعلوم الرتبية
العلوم

العلوم السياسية
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1088
نشأت يف بولونيا 
جامعة من قبل 

الطلبة وللطلبة. إنها  
أقدم جامعة يف العامل 

الغريب

1158
حصل طلبة بولونيا 

من اإلمرباطور 
فدريك األول 

)بربروّسا( االعرتاف 
بحرية التعليم 

1364
تم إنشاء معهد 

الفنانني ، أو 
الفالسفة واألطباء إىل 

جانب معهد الفقه 
والقانون، ويف عام 

1369 تم إنشاء كليّة 

الالهوت.

1369
تم إنشاء كلية 

الالهوت

1561
افتتح أوليسسه 
الدروفاندي أّول 
كريّس للدراسات 

الطبيعية

1690
تم إنشاء أكادميية 

العلوم

باحة هرقل ، قرص بوّجي
تصوير: س. مريابيالّ

الجامعة



الطالب

04

عاملية الجامعة  

12

املساقات والربامج األكادميية       

06

الكوادر التعليمية واإلدارية   

14
املوارد املالية  

15

البحث العلمي

08
الجامعة

02

أفرع الجامعة

10

قرص املكتبة )أريك جيّنازيو( ، املقر القديم لجامعة بولونيا. مرسح علم الترشيح
تصوير: پاولو تزَنّـونـي ، األرشيف التاريخي ، جامعة بولونيا

جامعة بولونيا



صورة الغالف: لوحة إنريكو سيـّرا الفنية التي تعيد رسم صورة عامل القانون إيرنرييوس التي تّزين غالف الكتاب

 )بولونيا تعلّم( الذي صدر مبناسبة املئة الثامنة لتأسيس جامعة بولونيا 1888.

األرشيف التاريخي ، جامعة بولونيا 

تصوير:  أندريا َسامريتاين
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جامعة بولونيا


