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ولونياب: املقر الرئيسي
توزعتفهي أما أفرعها
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وكيل البحث ، يةليمتعاللشؤوناوكيلالرئيس،�ئب: يشغلون الوظائف التاليةنّوابسبعةو الرئيس
لتقنية الرقمية  ، وكيل اشؤون الطلبةوكيل ، العالقات الدوليةوكيل العلمي، وكيل املوارد البشرية، 

األكادمييجملس اجلامعة•
جملس اإلدارة •
وحدة تدقيق احلساابت•
وحدة التقييم اجلامعية•
املدير العام•

اهليئات واهلياكل املساعدة
جملس الطلبة•
هيئة ممثلي املوظفني الفنيني واإلداريني•
جلنة رعاة التمويل•
أمني املظامل لشؤون الطلبة•
جلنة ضمان تكافؤ الفرص واملساوة بني اجلنسني•

معة
اجلا

رع 
أف

رائسة اجلامعة وهياكلها اإلدارية



الزراعة والطب البيطري•
واإلرث الثقايف، والفنون،اآلداب•
االقتصاد ، اإلدارة واإلحصاء•
اهلندسة واهلندسة املعمارية•
وآداهبا، الرتمجة والرتمجة الفوريةاألجنبيةاللغات•
احلقوق•
الطب واجلراحة•
الصيدلة ، التكنولوجيا احليوية والعلوم الر�ضية•
العلوم السياسية•
علم النفس وعلوم التأهيل•
العلوم•

)أو الكّليات سابقاً (املدارس
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والطب البيطري،الزراعة
العلوم الزراعية

علوم وتكنولوجيا التغذية
علوم الطب البيطري

االقتصاد، اإلدارة واإلحصاء
االقتصاد

دارةاإل
»ابولو فورتو�يت«صاء إلحا

قوق االقتصاديةحلعلم االجتماع  وا
الر�ضيات

الدراسات القانونية

املدارس وأقسامها العلمية

معة
اجلا

رع 
أف



الصيدلة والعلوم احليوية
الصيدلة والتكنولوجيا احليوية 

الرفاهية الصحية
»جاكومو جاميجان«الكيمياء 

الفيز�ء وعلم الفلك
الر�ضيات

علم األحياء واألرض والبيئة
الرفاهية وجودة احلياةعلوم 

احلقوق
الدراسات القانونية

االقتصاد

املدارس وأقسامها العلمية
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اهلندسة واهلندسة املعمارية
»غولييلمو ماركوين«اهلندسة الكهرابيئة، واهلندسة املعلوماتية 

اهلندسة املدنية، الكيمياء، وهندسة البيئة واملواد
اهلندسة الصناعية
اهلندسة املعمارية

الر�ضيات
علم االتصاالت، العلوم واهلندسة

الفيز�ء، وعلم الفلك
اإلدارة

املدارس وأقسامها العلمية

رع 
أف

معة
اجلا



الفنون، والعلوم اإلنسانية، واإلرث الثقايف
الفنون

فقه اللغات الكالسيكية والدراسات اإليطالية
الفلسفة واإلعالم

التاريخ والثقافات واحلضارات
اإلرث الثقايف

الرفاهية والصحة
العلوم السياسية واجلتماعية

املدارس وأقسامها العلمية
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، الرتمجة والرتمجة الفوريةاواآداهباألجنبية اللغات 

اللغات احلديثة وأداهبا، الرتمجة والرتمجة الفورية
فقه اللغات الكالسيكية والدراسات اإليطالية

تاريخ واحلضارتلا

الطب

الطب التخصصي والتشخيصي والتجرييب
علوم الطب احليوية 
علم الطب واجلراحة

املدارس وأقسامها العلمية

معة
اجلا

رع 
أف



علم النفس والرتبية
»جوفاين مار� بريتيين «علوم الرتبية

علم النفس
علم النفس واإلعالم

العلوم السياسية
العلوم السياسية واالجتماعية

االقتصاديةوالقواننيعلم االجتماع  

املدارس وأقسامها العلمية
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علومال
الفيز�ء، وعلم الفلك

علم األحياء واألرض والبيئة
الر�ضيات

»جاكومو جاميجان «الكيمياء
الكيمياء الصناعية 

»توسو موتناري «الصناعيةكيمياءال
، العلوم واهلندسةاحلاسوبعلم 

الصيدلة والتكنولوجيا احليوية

املدارس وأقسامها العلمية

معة
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85,244
طالباً وطالبة

18,798

5,871

3,877

داد اجملموع الكلي ألع
الطلبة يف أقسام 

اجلامعة الفرعية
طالباً أجنبياً 

لعليا للعام عدد الطلبة املسجلني يف التخصصات ا
:2016/2017الدراسي

طالب دكتوراه1,205•
صيةطالباً مسجًال يف املدارس التخص415•
طالب ماجستري مهين1,475•
ب العلياطالباً مسجالً يف برامج التدري782•

توزيع أعداد الطلبة املسجلني حسب الربامج األكادميية
)البكالوريس(املرحلة اجلامعية األوىل % 57.1•
)املاجستري(املرحلة اجلامعية الثانية 22%•
)الدكتوراة(املرحلة اجلامعية الثالثة 19.2%•
املرحلة اجلامعية حسب النظام القدمي 1.7%•

ا
لبة

لط

ت العلياأعداد الطلبة املسجلني يف خمتلف الربامج األكادميية والدراسا



L'Ateneo, in attuazione degli 
articoli 3 e 34 della 
Costituzione della Repubblica 
Italiana, si adopera affinché il 
pieno esercizio del diritto allo 
studio non sia impedito da 
ostacoli di ordine economico e 
sociale e affinché l' impegno e 
il merito siano costantemente 
riconosciuti e premiati. 
Statuto di Ateneo, Principi  di 
indirizzo, Art. 2 comma 1
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اإلداريون
اجملموع الكلي
2,890

ةرئيساً لألقسام اإلداريمدرس لغة أجنبية
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الكوادر الفنية واإلدارية 





ومن بينها               بر�جماً دولياً 

215
بر�جماً جامعياً 

برامج املدارس التخصصية

بر�مج دكتوراه

)البكالوريس(املرحلة األوىل 

برامج املرحلة الثالثة
الدكتوره واملدارس (

)التخصصية العليا

92

13

110 )املاجستري(املرحلة الثانية 

برامج الدورة الواحدة

145

41

39

66 برامج املاجستري املهنية

16

ليم
التع

املساقات والربامج األكادميية
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الرئیس

مجلس الجامعةب

نواب الرئیس

وحدة التقییم ب
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مجلس اإلدارةب

المدیر العام
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وكيل اجلامعة 
ةالدوليللعالقات 

مفوض رئيس 
اجلامعة إلحدى 
ةاملناطق اجلغرافي



ةوأمريكا الشماليورويباالحتاد األ

أمريكا اجلنوبية

سيرو االحتاد الو والقوقازالبلقان 

آسيا والشرق األقصى

انوإير عربيةالالدول
الدول اإلفريقية



أمريكا الشمالية
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أ�طرافاكفةبنيوالتعاونالتنس�یقمعلیة•
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ةالدوليللعالقات 
مفوض رئيس 

اجلامعة إلحدى 
ةاملناطق اجلغرافي



مفوض الرئيس 
ملنطقة ما 

أحد األقسام 
اجلامعية

�ئب الرئيس 
يةلعالقات الدولل

مكتب الرئيس

:

دائرة العالقات الدولية

دائرة العالقات 
الدولية



أمريكا الشمالية
عدد من حضر269(من وإىل جامعة بولونيا الدراسيطالباً وطالبة قضوا فرتة التبادل385

)هم الذين غادروا للخارج84إىل بولونيا و
طالباً مسجًال يف اجلامعة42

هبا من قبل اجلامعتنيبرامج دراسية تصدر شهدات معرتفةون عيتابطالب 4

أمريكا اجلنوبية
عدد من حضر 318(من وإىل جامعة بولونيا الدراسيطالباً وطالبة قضوا فرتة التبادل477

) هم الذين غادروا للخارج159إىل بولونيا و
طالباً مسجًال يف اجلامعة286

برامج دراسية تصدر شهدات معرتفة هبا من قبل اجلامعتنيون عيتابطالب 5

معة
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ية 
عامل



أورواب
وإىل جامعة بولونيا من 5,007

عدد من حضر إىل بولونيا 2,231(
)اخلارجإىل 2,776و

طالباً مسجًال يف اجلامعة1,247
راكة أكادمييةطالباً قضى فرتة يف أورواب لش303
طالب يتابعون برامج دراسية تصدر39

شهدات معرتفة هبا من قبل اجلامعتني

وسير االحتاد الو البلقان الغربية دول
87(ا طالباً من وإىل جامعة بولوني129

)للخارج42عدد من حضر إىل بولونيا و 
اجلامعةطالباً مسجًال يف 1,125
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أوقيانوسيا
طالباً من وإىل جامعة72

عدد من حضر 39(بولونيا 
للخارج33إىل بولونيا و 

آسيا
) للخارج42و وافدا 87(طالباً من وإىل جامعة بولونيا 132

ةاجلامعطالباً مسجًال يف 1,287

إفريقيا والشرق األوسط
25(طالباً من وإىل جامعة بولونيا 40

)  للخارج15عدد من حضر إىل بولونيا و 
معةطالباً مسجًال يف اجلامعة1,274

اجلا
ية 

عامل



معة
اجلا

ية 
عامل

أورواب
مج تبادل الطلبة حتتل جامعة بولونيا املرتبة األوىل على مستوى اجلامعات اإليطالية سواء من حيث عدد برا

مخس ضلفأوهي كذلك واحدة من بني . ، أو قيمة التمويل الذي حصلت عليه جراء هذا التبادل)إيرازموس(
اد الكبرية للطلبة ومن املّيزات اليت تنفرد هبا اجلامعة هي االعد. الطلبةجامعات أوروبية من حيث عدد تبادل 

حا�ت املعرتف هبا، الذين قضوا فرتة تبادل يف اخلارج حيث حصلوا على عدد كبري من الساعات املعتمدة واالمت
ا أّن معظم مشاريع االحتاد ابإلضافة إىل رفع مستو�هتم اللغوية وتعزيز قدراهتم يف جماالت التعاون الدويل السيم

تحفيز وتنظيم الربامج فهي تقوم ب.  الدراسيةساقاتاملاألورويب هتتم ابلتحديث واالبتكار، وتشدد على عاملية 
م العصرية  كالتعليم اإللكرتوين الدراسية املشرتكة، وحتديث الربامج القائمة ابتباع أفضل وسائل التقنية وطرق التعلي

.املختلفةوالدورات التعليمية املكثفة عرب الشبكات اإللكرتونية وعمليات التدريب يف املؤسسات
أمريكا الشمالية

لعب دوراً هاماً حيث تتسم عالقات جامعة بولونيا مع اجلامعات األمريكية بوجود مراكز دراسية يف مدينة بولونيا ت
ه وتقدمي االستشارات للطلبة أ�ا تعمل على دمج الطلبة األمريكيني يف النسيج الثقايف واالجتماعي احمللي، وبتوجي

ن يرغبون ابلتسجيل يف وتقوم املراكز أيضاً ابستقبال الطلبة األمريكيني الذي. املغادرين إىل اجلامعات األمريكية
يف لغة اإلجنليزية يفكذلك يقدم بعض من هذه املراكز برامج ابل. جامعة بولونيا، أو ابلتسجيل يف املراكز عينها

امعات األمريكية وعلى خمتلف التخصصات للطلبة املسجلني يف جامعة بولونيا، ويساعدهم ابحلصول على القبوالت من اجل
.أتشريات الدراسة
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ية 
عامل

أمريكا الالتينية
لعليا هناك ، وتقوم قامت جامعة بولونيا إبنشاء مقراً هلا يف مدينة بيونس أيرس يهدف إىل تشجيع الدراسات ا

يكا الالتينية للبدء مبتابعة أيضاً بتنظيم فرتات دراسية يف اخلارج لقسم من طلبتها ،كما أ�ا حتفز دخول طلبة أمر 
قات التعاون مع تشارك اجلامعة بثالث مشاريع أوروبية لتعزيز عال. السنة األوىل من دراستهم يف ذلك املقر

ملناهج الدراسية تطوير اخلدمات للطلبة من ذوي اإلعاقة ؛ مواءمة ا: جامعات أمريكا الالتينية، فمن هذه املشاريع
 الربازيل واالحتاد ألمريكا الوسطى من خالل إطار مشرتك ومعتمد؛ تعزيز احلوار السياسي حول التعاون الدويل بني

.  األورويب

إفريقيا والشرق األوسط
ادميي، فهي أشرفت على تشارك جامعة بولونيا بثمانية مشاريع أوروبية لتطوير العملية التعليمية وللتعاون األك

 جماالت الزراعة حتسني عملية معادلة الشهادات يف األردن وفلسطني؛ وحتديث املناهج الدراسية يف: مشروعني
واملصرية ، وتبادل للطلبة وتوجد مشاريع مع بعض اجلامعات اللبنانية. والطاقة يف جامعات كينيا وأثيوبيا وتنزانيا

ولونيا بتفعيل وبدأت جامعة ب.  ضمن مشروع أيرامسوس مع بعض اجلامعات يف األردن واملغرب وأنغوال والسنغال
بعلم اآلاثر مع بعض ويف منطقة اخلليج بدأت بتنفيذ مشاريع تتعلق. اتفاقيات مع جامعات جنوب إفريقيا

اق مع بعض ، ومت تدشني كرسي امللك عبد العزيز للدراسات اإلسالمية ابالتف)والدو(اجلامعات العراقية 
.اجلامعات السعودية
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