








































Important links for Covid 19 

 

https://www.elwatannews.com/news/details/5735017 

https://gate.ahram.org.eg/News/2988648.aspx 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2424958 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2423972 

https://www.elwatannews.com/news/details/5735017 

https://www.masrawy.com/news/news_regions/details/2021/9/2/2082935/10-

%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86-

%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%B6%D8%AF-

%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-

%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A-

%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81 

https://www.masrawy.com/news/tag/32294/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-

%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81 

https://gate.ahram.org.eg/News/2963442.aspx 

https://alwafd.news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7

%D8%AA/3920687-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-

%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%89-

%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-

%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9 

https://www.elbalad.news/4999598 

https://www.albawabhnews.com/4445308 

https://www.dostor.org/3563547 

https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3488313/1/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-

%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-



Important links for Covid 19 

 

%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81--

%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A7-100-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-

%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-

%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7 

https://www.cairo24.com/1398792 

https://akhbarak.net/news/2021/10/18/24041840/articles/42874033/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%

B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A-

%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%B1%D8%B5%D8%AF-

%D8%A3%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-

%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7 

https://akhbarak.net/news/2021/10/18/24041840/articles/42874033/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%

B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A-

%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%B1%D8%B5%D8%AF-

%D8%A3%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-

%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7 

https://www.elwekalanews.net/707235 

https://www.elaosboa.com/9303/ 

https://news.albousla.ps/egypt/649360/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-

%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A-

%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-60-%D8%A3%D9%84%D9%81-

%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-

95--%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-

%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-

%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9 

https://www.rosaelyoussef.com/785569/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-

%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-

%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-

%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-



Important links for Covid 19 

 

 

%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AA-

%D9%85%D8%B4%D8%AF%D8%AF%D8%A9-

%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-

%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7 

https://www.light-dark.net/t1876639/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-

%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A-

%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1-

%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-

%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-

%D8%AD%D8%AC%D8%B2/index.html 

https://www.darelhilal.com/News/751180.aspx 

https://www.elnabaa.net/844965 



SGD 3 (Health) 2020 

 

I- Teaching part 

 

Faculty of dentist for teeth roots treatment 

https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx?cat_id=20 

 

Faculty of dentist for teeth kid’s treatment 

https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx?cat_id=20 

 

Faculty of Agriculture (Also for SDG1 & 2) 

https://agri.bsu.edu.eg/ 

 

 تكنولوجيا منتجات الحاصالت البستانيةمقرر  – نتاج محاصيل العلف والمراعيمقرر ا – تكنولوجيا الحبوب ومنتجاتهمقرر 

 . تلوث البيئة بالمبيداتمقرر  – زراعة وانتاج الخضر المحميةمقرر  –

Faculty of pharmacy (General health course) 

https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx?cat_id=12 

  صحت عبيت ٔطب ٔقبئىمقرر  – الطفيليات والفيروساتمقرر  – م دوائىواعالسويق مقرر ت – تداوى باألعشابمقرر 

 Faculty of veterinary medicine (Also for SDG1 & 2) 

https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx?cat_id=11 

 

ساليّ ٔحكُٕنٕجٍب انبٍط ٔانشٌج يقزر  -انزقببّ انصحٍّ عهً االنببٌ - ٕوحانزقببّ انصحٍّ عهً انه

 انًشخزكت االيزاض - الطيور واالرانب أأمراض يقزر  – أيزاض األسًبك ٔرعبٌخٓبيقزر  – ٔانذٌْٕ

  -ألمراض الباطنةا -صحت انحٍٕاٌ ٔانذٔاجٍ ٔانبٍئت

https://www.bsu.edu.eg/Content.aspx?side_id=657&cat_id=11  

Faculty of veterinary medicine 

 الصحٌه علً االغذٌه الرقابه

 

Faculty of Physiotherapy  

https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx?cat_id=20
https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx?cat_id=20
https://agri.bsu.edu.eg/
https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx?cat_id=12
https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx?cat_id=12
https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx?cat_id=11
https://www.bsu.edu.eg/Content.aspx?side_id=657&cat_id=11


 كهٍّ انعالج انطبٍعً

http://www.physth.bsu.edu.eg/Dept_Subjects.aspx?cat_id=201 

http://www.physth.bsu.edu.eg/Departments.aspx?cat_id=22 

 ّ انطفمحانعالج انطبٍعً نهًزاِ ٔص
https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx?cat_id=11 

 

Faculty of veterinary medicine (Also for SDG1 & 2) 

 رعبٌت ٔحًٍُت انثزٔة انحٍٕاٍَت ٔانذاجُتيقزر 

 يقزر االَخبج  انحٍٕاًَ ٔانسًكً ٔانذاجًُ

Faculty of veterinary medicine (Also for SDG 1,2 & 4) 

 

https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx?cat_id=11 
 

 
 ٔحكُٕنٕجٍباأنغذٌت ساليّ انًخهفبث انحٍٕاٍَّ

Faculty of Nursing (Also for 4) 

 
https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx?cat_id=14 

 

 رسبئم انًبجسٍُزٔانذكخٕراِ

 

 (رسبنّ يبجسخٍزعالج كسٕر عظًّ انفخذ فً االطفبل بٕاسطّ يسًبر َخبعً يزٌ ) -

فً يزظً دٔر انبالسيب يبحزٌكس يٍخبنٕبزٔحٍس فً حذٔد ٔحطٕر انخسًى انذيٕي  -

 )رسبنّ يبجسخٍز كهٍّ انطب انبشزي( بً.انزعبٌبث انًزكشِ ٔيقبرَخّ بُسبّ انسً ار 

ساليّ انًزظً يٍ انعبيهٍٍ فً يجبل انزعبٌّ انصحٍّ فً انًسخشفً انجبيعً ببًُ  -

 )رسبنّ يبجسخٍز كهٍّ انطب انبشزي( سٌٕف يصز

-  

II- Research part 

 

1. Sciences (BJBAS(   6116تنشر أبحاث  بالمغة االنجميزية ، العدد األول صدر عام 
 ومستمرة في الصدور، تنشر بحوث في التخصصات التالية :

http://www.physth.bsu.edu.eg/Dept_Subjects.aspx?cat_id=201
http://www.physth.bsu.edu.eg/Departments.aspx?cat_id=22
https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx?cat_id=11
https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx?cat_id=11
https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx?cat_id=14


This journal is indexed in scopus and emerging source citation 
index 
 Multi-disciplinary 
 Basic Sciences 
 Applied Sciences 
 Medical Sciences 
 Pharmaceutical Sciences  
 Engineering. 

ب وتقوم عمى نشرها دار يتم تحكيم اآلبحاث محكمين أجان Sage ومتاحة عمى الرابط التالى :    
https://bjbas.springeropen.com/  

 
 

 

تصدرها كمية الطب البيطري بالجامعة تنشر أبحاث بالمغة اإلنجميزية العدد األول صدر  .6
 ومستمرة في الصدور تنشر بحوث في التخصصات التالي:   1990عام

 veterinary medicine 
 veterinary research 
 veterinary biology 
 veterinary pathology 

https://bjbas.springeropen.com/


  veterinary histology 
يتم تحكيم اآلبحاث محكمين مصرين وأجانب ومتاحة عمى بنك المعرفة عمى الرابط التالي 
https://jvmr.journals.ekb.eg/    ومتاحة أيضا عمى دليل دواج Most of SCIRP 
journals are indexed by DOAJ databases    عمى الرابط التالى
http://www.doaj.org/doaj )  

 
األعمى لمجامعات لالنضمام لسكوبسمرشحة من قبل المجمس   

3. The Scientific Journal of Agricultural Sciences (SJAS)  تصدرها كمية
ومستمرة في  6112الزراعة  بالجامعة تنشر أبحاث بالمغة اإلنجميزية العدد األول صدر عام 

 الصدور تنشر بحوث في التخصصات التالي:
 Agricultural chemistry 
 Agricultural Economics 
 Agricultural extension and rural society 
 Animal and Poultry Production 
 Horticulture Agricultural 
 Medicinal and Aromatic 
 Plant Pathology 
 Plant Protection 

https://jvmr.journals.ekb.eg/
https://jvmr.journals.ekb.eg/
http://www.doaj.org/doaj
http://www.doaj.org/doaj


 Water and soils 
يتم تحكيم اآلبحاث محكمين مصرين وأجانب ومتاحة عمى بنك المعرفة عمى الرابط التالي 
https://sjas.journals.ekb.eg/  

 
 مرشحة من قبل المجمس األعمى لمجامعات لالنضمام لسكوبس

4. NILES journal  تصدرها معهد عموم المسنين بالجامعة تنشر أبحاث بالمغة اإلنجميزية العدد
ومستمرة في الصدور تنشر بحوث في التخصصات المتعمقة بطب  6112األول صدر عام 

 الشيخوخة والمسنين 
 يتم تحكيم اآلبحاث محكمين مصرين وأجانب ومتاحة عمى بنك المعرفة عمى الرابط التالي
https://niles.journals.ekb.eg/  

https://sjas.journals.ekb.eg/
https://sjas.journals.ekb.eg/
https://niles.journals.ekb.eg/
https://niles.journals.ekb.eg/


  
 
 
 
 
 
 

5. Bulletin of Physical Therapy Research and Studies   العالج كمية تصدرها
 بالجامعة الطبيعي

 /https://bptrs.journals.ekb.egومتاحة عمى موقع بنك المعرفة عمى الرابط التالي 

https://bptrs.journals.ekb.eg/
https://bptrs.journals.ekb.eg/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Egyptian Journal of Medical Research (EJMR)   الطب البشريكمية تصدرها 
 بالجامعة

 /https://ejmr.journals.ekb.eg عمى الرابط التالي بنك المعرفةومتاحة عمى موقع 

https://ejmr.journals.ekb.eg/
https://ejmr.journals.ekb.eg/


 
 

1.  

 

 
Links for Beni-Suef University journals 
1. Faculty of veterinary medicine 

https://jvmr.journals.ekb.eg/ 

The Journal of Veterinary Medical Research (JVMR 

 
2. Egyptian Journal of Medical Research (EJMR) 

 

Faculty of medicine 

https://ejmr.journals.ekb.eg 

3. The Journal of Scientific Journal of Agricultural Sciences "SJAS" 

Faculty of agriculture 

https://ejmr.journals.ekb.eg/
https://ejmr.journals.ekb.eg/


https://sjas.journals.ekb.eg 

4. The Bulletin of Physical Therapy Research and Studies 

Faculty of physiotherapy 

https://bptrs.journals.ekb.eg/ 

 

5. Egyptian journal of tissue and cell research 

https://ejmr.journals.ekb.eg/ 

 

Faculty of medicine 

 

 
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=53306&cat_id=1 

مكافحة صندوق مع تعاون اتفاقية عن ويعلن الدولة يواجه تحدى ثانى المخدرات:  سويف بنى جامعة رئيس  

 http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=60098&cat_id=1 االدمان
سوٌف ببنى الزهراء بمستشفى والعاملٌن التدرٌس هٌئة أعضاء عالج عقد ٌوقع سوٌف بنى جامعة رئٌس  

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=59831&cat_id=1 
المستشفٌات بعض مع التعاقد اتفاقٌات ٌعلن سوٌف بنً جامعة رئٌس  

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=59782&cat_id=1 
الطبً بالمركز الجدد للطالب سً فٌروس تحلٌل من األخٌرة المرحلة ٌتابع سوٌف بنً جامعة رئٌس  

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=57882&cat_id=1 
بالجامعة الصحٌة الخدمة لتحسٌن مستشفٌات خمس مع التعاقد: سوٌف بنً جامعة رئٌس  

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=57399&cat_id=1 
لجامعٌةا المدن لطالب دوري بشكل المخدرات وتحلٌل النفسً الكشف توقٌع: سوٌف بنى جامعة رئٌس  

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=49288&cat_id=1 

للسائقٌن المخدرات تحلٌل  
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=49325&cat_id=1 

سى فٌروس  
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=230 

http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=309 
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=251 
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=228 
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=219 
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=171 
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=366 
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=25 
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=255 
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=25 
http://www.vet.bsu.edu.eg/Gallery.aspx?ID=761&cat_id=11 

http://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=51 

http://www.bsu.edu.eg/Content.aspx?section_id=2695&cat_id=51 
https://www.elwatannews.com/news/details/3417832 
http://gate.ahram.org.eg/News/1965712.aspx 
http://www.vet.bsu.edu.eg/Gallery.aspx?ID=761&cat_id=11 
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=309 
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=369 
http://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=340 

https://sjas.journals.ekb.eg/
https://sjas.journals.ekb.eg/


http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=21 
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=255 
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=219 

http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=247 

http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=219 

http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=284 

http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=353 

  

 

 

 

 

 

III-  Out Reach Part 
IV-  

V- http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=64260&cat_id=1 
VI- ف سوي بنً بجامعه التدخٌن مكافحة حملة 
VII- االحتٌاجات ذوي االطفال لتاهٌل القومً المركز خاص 
VIII- ًالجدٌد الجامعً المستشف 

IX- 3 1 و 
X- https://www.albawabhnews.com/3293059 

XI- ًالقدٌم الجامعً المستشف 

XII- http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=53446&cat_id=1 
XIII- ًاالورام مستشف 

XIV- t.com/2016/12/%Dhttps://www.watanine-8%A3%D9%88%D9%84 
XV- %D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%-81%D9%8A%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%-

AC%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%-B1%D8%A7%D9%85-
%D8%A8%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81/639589 / 

XVI- التخصصً الطبً المركز 
XVII- http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=96776&cat_id=1 

XVIII- الحروق عالج مركز 

XIX- http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=3795&cat_id=1 
XX- صحة ملٌون 111 مبادرة 

XXI- http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=63441&cat_id=1 
XXII- المناظٌر مركز 

XXIII- http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=30388&cat_id=1 
XXIV- الطبٌة االدارة 

XXV- http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=6143&cat_id=1 
XXVI-  

XXVII- http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=230 

XXVIII- http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=309 
XXIX- http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=251 
XXX- http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=228 

XXXI- http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=219 
XXXII- http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=171 

XXXIII- http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=366 
XXXIV- http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=25 
XXXV- http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=255 



XXXVI- http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=25 
XXXVII- http://www.vet.bsu.edu.eg/Gallery.aspx?ID=761&cat_id=11 

XXXVIII- http://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=51 

XXXIX- http://www.bsu.edu.eg/Content.aspx?section_id=2695&cat_id=51 

XL- https://www.elwatannews.com/news/details/3417832 
XLI- http://gate.ahram.org.eg/News/1965712.aspx 

XLII- http://www.vet.bsu.edu.eg/Gallery.aspx?ID=761&cat_id=11 
XLIII- http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=309 
XLIV- http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=369 
XLV- http://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=340 

XLVI- http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=21 
XLVII- http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=255 

XLVIII- http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=219 
XLIX- http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=247 

L- http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=219 
LI- http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=284 

LII- http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=353 
LIII- http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=53306&cat_id=1 

LIV- مكافحة صندوق مع تعاون اتفاقٌة عن وٌعلن الدولة ٌواجه تحدى ثانى المخدرات:  سوٌف بنى جامعة رئٌس 
LV- دماناال http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=60098&cat_id=1 

LVI- سوٌف ببنى الزهراء بمستشفى والعاملٌن التدرٌس هٌئة أعضاء عالج عقد ٌوقع سوٌف بنى جامعة رئٌس 
LVII- http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=59831&cat_id=1 

LVIII- المستشفٌات بعض مع التعاقد اتفاقٌات ٌعلن سوٌف بنً جامعة رئٌس 
LIX- http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=59782&cat_id=1 

LX- الطبً بالمركز الجدد للطالب سً فٌروس تحلٌل من األخٌرة المرحلة ٌتابع سوٌف بنً جامعة رئٌس 
LXI- http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=57882&cat_id=1 

LXII- بالجامعة الصحٌة الخدمة لتحسٌن مستشفٌات خمس مع التعاقد: سوٌف بنً جامعة رئٌس 
LXIII- http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=57399&cat_id=1 

LXIV- الجامعٌة المدن لطالب دوري بشكل المخدرات وتحلٌل النفسً الكشف توقٌع: سوٌف بنى جامعة رئٌس 
LXV- http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=49288&cat_id=1 

LXVI- للسائقٌن المخدرات تحلٌل 
LXVII- http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=49325&cat_id=1 

LXVIII- سى فٌروس 
LXIX- http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=230 

LXX- http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=309 
LXXI- الشاملة القوافل 
LXXII- الشاملة القوافل 
LXXIII- وتحسٌن إحتٌاجا األكثر للقري الصحٌة الخدمات ودعم وتوفٌر الخارجً المجتمع خدمة إطار فى 
LXXIV- قادرٌن للغٌر خاصة المواطنٌن ٌحتاجها التى الطبٌة الخدمات وتوفٌر المعٌشة مستوي 
LXXV- المجلس وأقر القوافل من عددا   المجتمع خدمة قطاع إشراف تحت سوٌف بنى جامعة نظمت 

LXXVI- شهرٌا)  توعوٌة طبٌة( شاملة قافلة تنظم أن على.  ً – 

LXXVII- 1 - لقرٌة الشاملة القافلة المجتمع خدمة شئون قطاع سوٌف بنى جامعة نظمت األثنٌن الواسطى مركز أبوٌط قرٌة الى قافلة 
 – – مركز أبوٌط

LXXVIII- رئٌس حسن منصور/ د.أ وبحضور رعاٌة تحت نسمة الف 71 سكانها عدد ٌبلغ والتى الواسطى 
LXXIX- بشري هشام/ د.أ وبإشراف سوٌف بنى محافظ الجابر عبد هانً/ المستشار وسعادة الجامعة 
LXXX- اآلتٌة بالكلٌات العلمٌة الكوادر ومشاركة الجامعة رئٌس نائب محمود: 
LXXXI- الطبٌعً العالج كلٌة التمرٌض كلٌة البٌطري الطب كلٌة البشري الطب كلٌة - - - 
LXXXII- العلوم كلٌة اإلجتماعٌة الخدمة كلٌة اآلداب كلٌة - - 

LXXXIII- األطباء ٌع توز وتم صباحا العاشرة الساعة تمام فى بالقرٌة الصحٌة الوحدة الى الجمٌع توجه حٌث 
LXXXIV- التالٌة األقسام على التمرٌض كلٌة وفرٌق البشرٌٌن : 
LXXXV- حالة 702 - علً الكشف باطنة حالة 022 علً الكشف تم األطفال 
LXXXVI- حالة 02 - على الكشف عظام حالة 12 على الكشف عامة جراحة 
LXXXVII- حالة 71 - على الكشف وتم رمد حالة 02 على الكشف نساء 
LXXXVIII- حالة 12 على الكشف تم وأذن انف 
LXXXIX- عالج صرف والباقى جلسات حاالت 6 منهم حاالت 72 على الشكف تم طبٌعً عالج 



XC- ببنى نهضة مؤسسة منه كبٌر بجزء شارك والذى الالزم العالج صرف تم الصٌدلٌة 
XCI- تم وقد للكشف الزراعٌة الجمعٌة الى بالتوجهه البٌطري الطب فرٌق ،وقام سوٌف 
XCII- المناسب العالج وصرف حالة 02 مع التعامل . 

XCIII- مدرسة الى التنموٌة اإلجتماعٌة الخدمة وكلٌة اآلداب لكلٌة التدرٌس هٌئة اعضاء السادة توجه كما 
XCIV- التالٌة الموضوعات فى للتوعٌة بالقرٌة اإلعدادٌة راضً ابو كوم :- 
XCV- للشخص العامة النظافة التنمر ظاهرة الحوار ومهارة الصدٌق اختٌار - - 

XCVI- المٌاه استهالك ترشٌد معها التعامل وطرٌقة مٌدٌا السوشٌال - - 
XCVII- لها الالزمة التحالٌل إلجراء الشرب مٌاه من عٌنة بأخذ العلوم بكلٌة التدرٌس هٌئة اعضاء وقام 
XCVIII- الكلٌة بمعامل. 

XCIX- 2 - سمسطا مركز مازورة لقرٌة الشاملة لقافلة 
C- مازورة لقرٌة الشاملة القافلة البٌئة وتنمٌة المجتمع خدمة شئون قطاع سوٌف بنى جامعة نظمت 
CI- نائب محمود بشري هشام/ د.أ وإشراف الجامعة رئٌس حسن منصور/ د.أ رعاٌة تحت بسمسطا 
CII- التالٌة بالكلٌات العلمٌة الكوادر ومشاركة الجامعة رئٌس . 

CIII- ) كلٌة الطبٌعى العالج كلٌة األسنان طب كلٌة الصٌدلة كلٌة البشري الطب كلٌة – – – - 

CIV- كلٌة الرٌاضٌة التربٌة كلٌة التنموٌة اإلجتماعٌة الخدمة كلٌة العلوم كلٌة التمرٌض – – – – 

CV- المتقدمة للعلوم العلٌا الدراسات( 
CVI- رفعت اٌمن/ د.أ وقام صباحا العاشرة الساعة تمام فى مازورة مستشفً الى القافلة توجهت حٌث 
CVII- األقسام علً والتمرٌض األطباء بتوزٌع المجتمع خدمة لشئون الطب كلٌة وكٌل 

CVIII- الباطنة قسم 
CIX- حالة 011 على الكشف األطفال قسم مرٌض 111 عدد على الكشف 

CX- حالة 01 عدد على بالكشف قام واالذن األنف قسم حالة 01 عدد على الكشف النساء قسم 

CXI- للمستشفً حاالت 11 عدد تحوٌل وتم حالة 50 عدد على الكشف تم العامة الجراحة قسم 

CXII- ًالجامع 
CXIII- حالة 01 عدد على الكشف تم العظام قسم 

CXIV- حالة 00 على بالكشف الجلدٌة قسم حالة 01 على بالكشف الصدرٌة قسم 

CXV- ف الكش اجراءات إلستكمال حالة 01 عدد تحوٌل وتم حالة 01 على االكشف القلب قسم 

CXVI- حالة 51 على االكشف المسالك قسم 

CXVII- حالة 01 على بالكشف الرمد قسم 

CXVIII- أ بمعرفة حالة 01 لعدد تحالٌل واجرٌت الجواد عبد/ أ بمعرفة اشعة حاالت 11 عدد اجرٌت وقد/ 

CXIX- بدوي 
CXX- األسنان طب كلٌة مشاركة 

CXXI- محمد أحمد/ د.  الكلٌة وكٌل عٌسً السٌد منً/ د. أ إشراف تحت األسنان طب فرٌق قام كما 

CXXII- 01 عدد على بالكشف علً طه ٌاسمٌن ، صبحً ماجد ابانوب إمتٌاز اطباء وبمشاركة ، عرفه 
CXXIII- خلع 11 منهم حالة 

CXXIV- الصٌدلة كلٌة مشاركة 
CXXV- معها العمل وفرٌق الصٌدلة كلٌة وكٌل معوض سٌد عبٌر/ د.أ بمعرفة الالزمة األدوٌة صرف وتم 
CXXVI- العلٌا الدراسات كلٌة مشاركة 
CXXVII- بكلٌة المدرس نهً/ د المتقدمة للعلوم العلٌا الدراسات كلٌة وكٌل مصلٌحً والء/ د.أ وتوجهت 
CXXVIII- مدرسة الى التنموٌة اإلجتماعٌة الخدمة كلٌة وكٌل الرحٌم عبد محمد/ د.أ ، اإلجتماعٌة الخدمة 
CXXIX- التالٌة الموضوعات فى توعٌة محاضرت إللقاء للبنات اإلعدادٌة مازورة :- 
CXXX- االستهالك وترشٌد الشرب مٌاه إلستخدام األمثل االسلوب 
CXXXI- للشخص العامة النظافة 
CXXXII- العلوم كلٌة مشاركة 
CXXXIII- الكلٌة وكٌل البرعً ابراهٌم د.ا إشراف تحت العلوم بكلٌة التدرٌس ئة هً اعضاء فرٌق قام كما 
CXXXIV- من للتأكد شرب مٌاه عٌنات بجمع بالكلٌة البٌئة وابحاث الدقٌقة التحالٌل مركز مدٌر مدٌحة/ د.أ و 
CXXXV- احد من عٌنة على الحصول تم حٌث الشرب لمٌاه القٌاسٌة للمواصفات ومطابقتها المٌاه سالمة 
CXXXVI- الكٌمٌائٌة التحالٌل بعض الجراء الصحٌة الوحدة داخل من اخرى وعٌنة المنازل 
CXXXVII- بالعالج التدخل او المٌاه جودة من للتاكد والمٌكروبٌولوجٌة. 
CXXXVIII- التمرٌض كلٌة مشاركة 
CXXXIX- الكلٌة وكٌل أحمد سلوي/ د اشراف تحت التمرٌض كلٌة من فرٌق قام كما 

CXL- للثدي الذاتً الفحص بالمدرسة للطالبات صحً تثقٌف عن وتدرٌبٌة تثقٌفٌة منها ندوات بتنفٌذ ، 
CXLI- الشهرٌة الدورة مشاكل ، الثدى سرطان مشاكل. 
CXLII- الرٌاضٌة التربٌة كلٌة مشاركة 

CXLIII- الى بالتوجه الكلٌة عمٌد امٌن مختار/ د.أ رعاٌة تحت الرٌاضٌة التربٌة كلٌة من فرٌق قام كما 
CXLIV- رٌاضً ٌهى ترف ٌوم وعمل المدارس احدى 



CXLV- الخضراء أهناسٌا لقرٌة الشاملة القافلة 

CXLVI- 90331 بها السكان إلجمالى ٌبلغ سوٌف بنى لمركز التابعة القري احدى الخضراء اهناسٌا 
CXLVII- ًكٌلو 5 مسافة سوٌف بنى عن وتبعد الفقٌرة القري ضمن من وه 

CXLVIII- محافظ جابر هانً/ المستشار ومعالى الجامعة رئٌس حسن منصور/ د.أ رعاٌة تحت 
CXLIX- هشام/ د.أ اشراف تحت البٌئة وتنمٌة المجتمع خدمة شئون قطاع نظم سوٌف بنى 

CL- الخضراء أهناسٌا لقرٌة الشاملة الطبٌة القافلة الجامعة رٌس نائب محمود بشري 
CLI- ة الصح ومدٌرٌة سوٌف بنى نهضة ومؤسسة سوٌف بنى جامعة كلٌات بمشاركة وذلك 
CLII- بشري طب( الجامعة بكلٌات العلمٌة الكوادر بمشاركة 
CLIII- مع بالتعاون)  حقوق علوم تمرٌض طبٌعً عالج صٌدلة اسنان طب – – – - - - 

CLIV- التوزٌع وتم صباحا العاشرة الساعة القافلة فرٌق وصل سوٌف بنى نهضة مؤسسة 
CLV- على والتمرٌض ألدوٌة ا وتوزٌع الكشف تم حٌث العٌادات علً والتمرٌض االطباء 

CLVI- مؤسسة من تبرع المرضً على المجانٌة األدوٌة وتوزٌع الكشف تم حٌث العٌادات 
CLVII- حالة 051 عدد على الباطنة قسم فً الكشف وتم سوٌف بنى نهضة. 

CLVIII- حالة 011 االطفال قسم 
CLIX- حالة 51 واالذن األنف حالة 01 النساء قسم 
CLX- حالة 01 العظام الجامعً للمستشفً حالة 01 عدد تحوٌل وتم 01 العامة الجراحة 

CLXI- 01 الجلدٌة 01 الصدرٌة 
CLXII- الجامعً بالمستشفً الكشف اجراء إلستكمال حالة 05 عدد تحوٌل وتم 01 القلب 

CLXIII- حالة 01 وتحالٌل اشعة حاالت 01 واجرٌت 01 الرمد 01 المسالك 
CLXIV- ن االسنا طب ق فري 
CLXV- اإلمتٌاز اطباء بمشاركة عٌسً السٌد منً د.أ رعاٌة تحت االسنان طب فرٌق وقام 
CLXVI- الى حشو الى تحتاج التى الحاالت وتحوٌل خلع منهم حالة 011 عدد على بالكشف 
CLXVII- العالج إلستكمال بالكلٌة الخارجٌة العٌادة . 
CLXVIII- م العلو كلٌة 
CLXIX- مدٌحة/ د.أ ، البرعً ابراهٌم/ د.أ إشراف تحت العلوم بكلٌة العلمٌة الكوارد قامت 
CLXX- سالمة من للتأكد شرب مٌاه عٌنات بجمع البٌئة وابحاث الدقٌقة التحالٌل مركز مدٌر 
CLXXI- الوحدة داخل من اخري وعٌنة الشرب لمٌاه القٌاسٌة للمواصفات ومطابقتها المٌاه 
CLXXII- او المٌاه وجود من للتأكد والمٌكروبولوجٌة الكٌمائٌة التحالٌل بعض إلجراء الصحٌة 
CLXXIII- بالعالج التدخل . 
CLXXIV- توعوٌة محاضرة 
CLXXV- القرٌة لسٌدات توعٌة محاضرة الحقوق كلٌة وكٌل العظٌم عبد مبروك/ د.أ شارك كما 
CLXXVI- المبكر الزواج اضرار عن . 

CLXXVII- أشمنت لقرٌة الشامله القافلة 
CLXXVIII- ي ف سوٌف بنً محافظة ي ف ناصر لمركز التابعة القرى إحدى هً أشمنت قرٌة 

CLXXIX- أشمنت فً السكان إجمالً ، 0110 سنة إحصاءات حسب. العربٌة مصر ة جمهوري 
CLXXX- 23893 ،المحافظة فى الفقٌرة القرى احدى وهى نسمة 
CLXXXI- رئٌس حسن منصور/ د.أ رعاٌة تحت البٌئة ة وتنمً المجتمع خدمة ن شئو قطاع نظم 

CLXXXII- الشاملة الطبٌة القافلة الجامعة رٌس نائب محمود بشري هشام/  د.أ واشراف الجامعة 
CLXXXIII- سوٌف بنى نهضة ومؤسسة ف سوي بنى جامعة كلٌات بمشاركة وذلك اشمنت لقرٌة 
CLXXXIV- الجامعة بكلٌات العلمٌة الكوادر الصحةبمشاركة ومدٌرٌة 

CLXXXV- )اعالم ق حقو علوم تمرٌض طبٌعً عالج صٌدلة اسنان طب بشري طب ( – – – - - - - 

CLXXXVI- ء االطبا التوزٌع وتم ا صباح العاشرة الساعة القافلة فرٌق وصل ف سوي بنى نهضة مؤسسة مع بالتعاون 
 األدوٌة وتوزٌع الكشف تم حٌث العٌادات علً والتمرٌض

CLXXXVII- م قس ي ف ف الكش وتم ف سوي ى بن نهضة مؤسسة من ع تبر المرضً على المجانٌة 
CLXXXVIII- حالة 051 عدد على الباطنة . 
CLXXXIX- حالة 011 االطفال قسم 

CXC- حالة 51 واالذن ف األن حالة 01 النساء قسم 
CXCI- ة حال 01 العظام الجامعً للمستشفً حالة 01 عدد تحوٌل وتم 01 العامة الجراحة 
CXCII- 01 الجلدٌة 01 الصدرٌة 
CXCIII- الجامعً بالمستشفً الكشف ء اجرا إلستكمال حالة 05 عدد تحوٌل وتم 01 القلب 
CXCIV- حالة 01 وتحالٌل اشعة حاالت 01 واجرٌت 01 الرمد 01 المسالك 
CXCV- التل لقرٌة الشاملة القافلة 
CXCVI- بنى محافظة فى فقرا القرى أكثر من سوٌف بنى بمحافظة النٌل شرق التل قرٌة 
CXCVII- نسمة 0111 ٌبلغ سكانها عدد سوٌف 
CXCVIII- ًفً للقطاع الفعالة والمساهمة البٌئة وتنمٌة المجتمع خدمة فً الجامعة خطة إطار ف 
CXCIX- ة الطبً ل القواف لخدمة الجامعة م تنظً إطار ي وف المحٌط للمجتمع الطبٌة الخدمة تقدٌم 



CC- بنً ة محافظ ل النً شرق التل لقرٌة المجانٌة الطبٌة القافلة الجامعة أقامت المجانٌة 
CCI- ة القافل وشملت الصحة ومدٌرٌة سوٌف بنى نهضة مؤسسة مع بالتعاون سوٌف 
CCII- تحالٌل ل ومعم المتوطنة واألمراض الدموٌة واألوعٌة والصدرٌة ة الباطن تخصصات . 

CCIII- عدد دموٌة وأوعٌة جراحة حالة 00 - عدد باطنة حالة 55 عدد على الكشف وتم – 

CCIV- 58 د عد تحوٌل وتم سكر تحلٌل حالة 00 – عدد تحالٌل 50 – وعدد صدرٌة حالة – 

CCV- 23 ج والعال الفحص ألستكمال الجامعً للمستشفى حالة . 
CCVI-  
CCVII- سدس لقرٌة البشري الطب كلٌة قافلة 
CCVIII- ًة الفعال والمساهمة البٌئة وتنمٌة المجتمع خدمة ي ف ي البشر الطب ة كلً خطة إطار ف 
CCIX- ل القواف لخدمة ة الكلً م تنظً ر إطا ي وف ط المحً للمجتمع ة الطبً الخدمة م تقدي ي ف للكلٌة 

CCX- ًببا مركز األمراء سدس ة لقري ة المجانً الطبٌة القافلة الكلٌة أقامت المجانٌة ة الطب – 

CCXI- القافلة وشملت نورث ة جٌز ي روتار نادي مع ن بالتعاو سوٌف ي بن محافظة – 

CCXII- تحالٌل ل ومعم المتوطنة واألمراض الدموٌة واألوعٌة والصدرٌة ة الباطن تخصصات . 
CCXIII- ى المستشف إدارة مجلس س ورئً الكلٌة عمٌد الشاعر وائل/ ر الدكتو األستاذ وأكد 
CCXIV- ًالمتمٌزة ة الطبً الخدمة تقدٌم هو البشري الطب كلٌة ف أهدا أهم احد أن الجامع 
CCXV- لخدمة المجانٌة الطبٌة القوافل الكلٌة تنظم المبدأ هذا منطلق ومن للجمٌع بالمجان 
CCXVI- للمواطنٌن الصحً ي الوع ع ورف المجتمع . 
CCXVII- البٌئة وتنمٌة المجتمع خدمة لشئون الكلٌة ل وكً رفعت أٌمن/ الدكتور األستاذ أكد كما 
CCXVIII- المجانً العالج مصادر أهم أحد ٌجعلها ي البشر الطب لكلٌة الدورالرٌادي بأن 
CCXIX- م تهت ي والت ة المجانً الطبٌة ل القواف م تنظً و ه أحدها طرق بعدة ذلك م وٌت للمواطن 
CCXX- للجمٌع والمجانٌة المتمٌزة الطبٌة الخدمة بتقدٌم . 

CCXXI- عدد دموٌة وأوعٌة جراحة حالة 00 - عدد باطنة حالة 55 عدد على الكشف وتم – 

CCXXII- 58 د عد تحوٌل وتم سكر تحلٌل حالة 00 – عدد تحالٌل 50 – وعدد صدرٌة حالة – 

CCXXIII- 23 ج والعال الفحص ألستكمال الجامعً للمستشفى حالة . 
CCXXIV- تقرٌر 
CCXXV- الواسطى مركز النوامٌس لقرٌة الشاملة الطبٌة القافلة عن 
CCXXVI- رسالتها أداء فى الجامعة بدور المجتمع وتعرٌف المجتمعٌة الخدمة ثقافة غرس أجل من 
CCXXVII- فى المتخصصة العلمٌة الكفاءات من المجتمع إستفادة وتنمٌة المجتمع بخدمة الخاصة 

CCXXVIII- ومؤسسة الصحة ومدٌرٌة المحافظة بمشاركة الجامعة قامت الطبٌة المجاالت كافة 
CCXXIX- التابعة النوامٌس بقرٌة التخصصات لجمٌع الشاملة الطبٌة القافلة فى سوٌف بنى نهضة 
CCXXX- سوٌف بنى محافظ عبدالجابر هانى/  المستشار سعادة بحضور الواسطى لمركز , 
CCXXXI- بدر/  الدكتور األستاذ سعادة و،  الجامعة رئٌس حسن منصور/  الدكتور االستاذ معالى 
CCXXXII- بالمحافظة العامة الشخصٌات وبعض الصحة وزارة ووكٌل،  الجامعة رئٌس نائب نبٌه 

CCXXXIII- . 
CCXXXIV- تخصصه فى كال   المرضٌة الحاالت بمتابعة البشرى الطب كلٌة أقسام وقامت : 
CCXXXV- - للمستشفى تحوٌلهم تم حاالت عشرة منهم حالة 011 على بالكشف قام الباطنة قسم 
CCXXXVI- الجامعى . 
CCXXXVII- - حالة 011 على بالكشف قام العظام قسم 
CCXXXVIII- - حالة 011 على بالكشف قام الرمد قسم 
CCXXXIX- - حالة 051 على بالكشف قام واالذن االنف قسم 

CCXL- - للمستشفى حاالت عشرة وتحوٌل 051 على بالكشف قام العامة الجراحة قسم 
CCXLI- الجامعى 

CCXLII- - حالة 011 على بالكشف قام االطفال قسم 
CCXLIII- سوٌف بنى نهضة مؤسسة من بتبرع مجانا الالزم العالج صرف وتم حالة 01 - على بالكشف قام والتولٌد النسا قسم 

. 
CCXLIV- لهم المناسب العالج صرف وتم حالة 51 على بالكشف األسنان كلٌة قامت كما . 
CCXLV- صحً تثقٌف"  بعنوان القافلة نفذتها التى التوعٌة حملة فى وطالبة طالب 00 شارك 
CCXLVI- الضغط وقٌاس والطفل لألم السلٌمة والتغذٌة الطبٌعٌة والرعاٌة المرأة صحة عن 
CCXLVII- الصحٌة بالوحدة حالة 01 من آلكثر والسكر 
CCXLVIII- كال   القافلة اقسام على واإلمتٌاز الكلٌة معٌدٌن بتوزٌع التمرٌض كلٌة وكٌل قامت كما 
CCXLIX- حالة 01 من ألكثر والسكر للضغط وقٌاس توعٌة بحملة قاموا كما ٌخصه فٌما 

CCL- الصحٌة بالوحدة. 
CCLI- العدٌد على الكشف واجراء البٌطرٌة الوحدة الى بالتوجه البٌطرٌة القافلة قامت كما 
CCLII- عن البٌطرٌة واالستشارات واالرشادات التوعٌة توجٌه الى باالضافة الحاالت من 
CCLIII- المعدٌة االمراض انتشار من للحد للمربٌن والطٌور الحٌوانات فى سواء االمراض 



CCLIV- والموسمٌة . 
CCLV- لإلهالى وإرشادات توعٌة ندوة بعقد االجتماعٌة الخدمة كلٌة وكٌل/ د.أ وقام . 
CCLVI- سوٌف بنى جامعة بقوافل تقرٌر: ثانٌا 

CCLVII-   المجتمع خدمة قطاع مع بالتعاون المسنٌن معهد نظمها خارجٌة قوافل: اوال 
CCLVIII-  

CCLIX- 1 - والمجتمع البٌئة خدمة مشروعات ضمن ف سوي ببنى االجتماعٌة الرعاٌة دار موسسة زٌارة 
CCLX- - 0 الخٌري المالبس معارض 
CCLXI- 3 - المبكرة للطفولة التربٌة بكلٌة لزهور ا حضانه 

CCLXII-  
CCLXIII-  

CCLXIV- 2018-03-06 اسبابها االطفال انٌمٌا" بعنوان سوٌف بنً جامعة البشري الطب لكلٌة األطفال لطب عشر الثانى المؤتمر 

 " ومضاعفاتها

CCLXV- http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=256 

CCLXVI- 2018-03-06 سوٌف بنً جامعة الصٌدلة لكلٌة الثانً الفنً المعرض 

CCLXVII- http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=244 

CCLXVIII- 2018-03-06 12th Beni-Suef Conference of the Pediatrics Dept. and Faculty of 

Medicine in collaboration with the Egyptian Pediatrics Association "Anemia Causes & 

Complications" 

CCLXIX- http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=171 

CCLXX- بعنوان األمرٌكٌة تنسً جامعة مع بالتعاون سوٌف بنً بجامعة البٌطري الطب كلٌة عمل ورشة 

CCLXXI- "Secure, Safe and Effective Disease Control Strategies Instructor Led " 

CCLXXII- http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=213 

CCLXXIII- 28 International Regional Beni Suef Dental Syndicate Confernce ,Faculty of 

Dentistry Nanda University with cooperation The Egyptian Associatior Oral and 

Maxillofacial Surgery 

CCLXXIV- http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=230 

CCLXXV- 04 بعنوان سوٌف بنً جامعة التمرٌض بكلٌة الوالدة وحدٌثً األم صحة تمرٌض لقسم الرابع السنوي المؤتمر 

 " المرأة صحة"

CCLXXVI- http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=255 

CCLXXVII- اسبابها االطفال انٌمٌا" بعنوان سوٌف بنً جامعة البشري الطب لكلٌة األطفال لطب عشر الثانى المؤتمر 

 " ومضاعفاتها

CCLXXVIII- http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=256 

CCLXXIX- Beni-Suef Conference of the Pediatrics Dept. and Faculty of Medicine in 

collaboration with the Egyptian Pediatrics Association "Anemia Causes & Complications" 

CCLXXX- http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=171 

CCLXXXI- بعنوان سوٌف بنى جامعة الطب بكلٌة والتولٌد النساء أمراض لقسم السادس العلمً المؤتمر 

CCLXXXII- "The road to Better Woman's Health" 

CCLXXXIII- http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=219 

CCLXXXIV- 1st annual conference, Beni-Suef Med Microbiology & Immunology Department 

"Recent Advances in Immunology and Infectious Diseases "Where Hypnotherapy is 

Changing the history Diseases" 

CCLXXXV- http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=228 

CCLXXXVI- 2018-04-10 بعنوان سوٌف بنً جامعة العلوم بكلٌة المجتمع وخدمة البٌئة وأبحاث الدقٌقة التحالٌل مركز دورة 

 الشاملة الطبٌة التحالٌل

CCLXXXVII- 2018-04-15 مع بالتكامل التمرٌض تطوٌر" بعنوان سوٌف بنً جامعة التمرٌض لكلٌة الثامن العلمً المؤتمر 

 " الصلة ذات العلوم

CCLXXXVIII- http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=251 

CCLXXXIX- المسنٌن لصحة العالمً الٌوم" سوٌف بنً جامعة التمرٌض بكلٌة المجتمع صحة تمرٌض لقسم تثقٌفٌة ندوة " 

CCXC- http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=309 

CCXCI- والمنطق العلمً التفكٌر" بعنوان العلوم بكلٌه المجتمع وخدمه البٌئة وأبحاث ةالدقٌق التحالٌل مركز عمل ورشة " 



CCXCII- http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=366__ 

 

 

بخصوص المنحة المقدمة من الصندوق العربً لإلنماء اإلقتصادى واإلجتماعً 

جنٌه مصري  )أحد عشر ملٌون وسبعمائة الف00011111والتى تقدر بحوالً 

تقرٌبا(قام معالً األستاذ الدكتور/ هشام بشري نائب رئٌس الجامعة لشئون خدمة 

بالتعاون مع معهد دراسات علوم المسنٌن فى اعداد واجراء ’ المجتع وتنمٌة البً

المناقصة العامة التى اجرٌت للسب من المنحة ألقسام المعهد المختلفة وتجهٌز 

-ام وهى :احتٌاجات ومواصفات  لكل القس  

 قسم طب مسنٌٌن

 قسم تمرٌض

 اجهزة وادوات خاصة بالمعهد 

 الصة والسالمة المدنٌة )اجهزة اطفاء(

 

 

Different caravans throughout the years for good health 

monitoring inside the Beni-Suef University, Faculty of 

medicine 

  



 
 

 
 



 
 

 

 
 

 



 



 
 

 

CCXCIII- Stewardships Part 

  

 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 

 



 

 



 

 



 



 

 

 

 

Due to epidemic infection by COVID 19 at 2020 no sports fasciitis occurred at this year but the yards 

were opened. 

https://www.bsu.edu.eg/SingleNews.aspx?NID=151678&cat_id=1 

استقجم انذكتٕس يُصٕس حسٍ سئٍس جبيؼخ ثُى سٌٕف، انٍٕو، انذكتٕس أششف صجحً ٔصٌش انشجبة ٔانشٌبضخ، 

خالل صٌبستّ نجبيؼخ ثُى سٌٕف نحضٕس انهقبء انحٕاسي يغ شجبة انًحبفظخ ٔانصؼٍذ، ٔرنك ثحضٕس انذكتٕس يحًذ 

ْبًَ غٍُى يحبفظ ثُى سٌٕف، ٔانهٕاء سًٍش فشج يذٌش انشئٌٕ انًؼٌُٕخ األسجق، ٔانُبئت حسبو انؼًذِ أيٍٍ 

 حضة يستقجم ٔطٍ ثجُى سٌٕف، ٔػذد يٍ انقٍبداد انتُفٍزٌخ ثبنًحبفظخ ٔقٍبداد ٔصاسح انشجبة ٔانشٌبضخ.

https://www.bsu.edu.eg/SingleNews.aspx?NID=151678&cat_id=1


 إفتتبح سئٍس انجبيؼخ نًؼهت اإلسكٕاش ٔػذد يٍ انتٕسؼبد ثبنكهٍخ -
- http://www.sport.bsu.edu.eg/Gallery.aspx?ID=620&cat_id=13 

-  
-  

-  

 

 . 

 

http://www.sport.bsu.edu.eg/Gallery.aspx?ID=620&cat_id=13
http://www.sport.bsu.edu.eg/Gallery.aspx?ID=620&cat_id=13


 

 

 

 

 االشتراك اوالتقدٌم للموافقه الرسمًٌتم عمل اختبار القدرات سنوٌا للطلبه قبل  -

http://www.sport.bsu.edu.eg/Gallery.aspx?ID=249&cat_id=13 

 

http://www.sport.bsu.edu.eg/Gallery.aspx?ID=249&cat_id=13


تتى سٌُٕب ثكهٍّ انتشثٍّ انشٌبضٍّ  حًهخ نهتٕػٍخ انصحٍخ )صحخ =حٍبح( -
 ثجبيؼّ ثًُ سٌٕف

- http://www.sport.bsu.edu.eg/Gallery.aspx?ID=184&cat_id=13 

 انٍٕو انتشٌٔحى ثكهٍخ انتشثٍخ انشٌبضٍخ

http://www.sport.bsu.edu.eg/Gallery.aspx?ID=113&cat_id=13 

Community Service Affairs 

- https://www.youtube.com/watch?v=bWf5Bykr9mU&feature=youtu.be 

- Student Caravans 
 

http://www.vet.bsu.edu.eg/Gallery.aspx?ID=761&cat_id=11 

Euthanasia and Hygienic Disposal of Dead Experimental Animals work shop 

https://www.youtube.com/watch?v=u541TTgqtNY 

 

Surveillance of drinking water quality  

https://www.youtube.com/watch?v=SGZf-5mMlvg 

 

 دٔر انطب انٕقبئى فى خذيت انًجخًع
Preventive Medicine role for community services 

https://www.youtube.com/watch?v=GvrMDnyFKrM 
 

HACCP system and application-  

Food safety system 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bYHqvGz71c0 

 

 

http://www.sport.bsu.edu.eg/Gallery.aspx?ID=184&cat_id=13
http://www.sport.bsu.edu.eg/Gallery.aspx?ID=184&cat_id=13
http://www.sport.bsu.edu.eg/Gallery.aspx?ID=113&cat_id=13
http://www.sport.bsu.edu.eg/Gallery.aspx?ID=113&cat_id=13
https://www.youtube.com/watch?v=bWf5Bykr9mU&feature=youtu.be
http://www.vet.bsu.edu.eg/Gallery.aspx?ID=761&cat_id=11
https://www.youtube.com/watch?v=u541TTgqtNY
https://www.youtube.com/watch?v=SGZf-5mMlvg
https://www.youtube.com/channel/UCmU0OfzvpK-EEw0vrSRbHBg
https://www.youtube.com/channel/UCmU0OfzvpK-EEw0vrSRbHBg
https://www.youtube.com/watch?v=bYHqvGz71c0


 

 

 صٌبسح االداسح انؼبيخ نهساليخ ٔانصحخ انًٍُٓخ نكهٍخ طت اسُبٌ

 اجتًبع يغ اجٓضح انساليخ ٔانصحخ انًٍُٓخ ثبنًذٌ انجبيؼٍخ

 جتًبع اداسح انجٕدح ثكهٍخ انؼهٕو يغ االداسح انؼبيخ ثبنساليخ ٔانصحخ انًٍُٓخ ثجبيؼخ ثًُ سٌٕف

 
http://www.bsu.edu.eg/ContentSide.aspx?section_id=2643&cat_id=51 

 

 انؼٍبداد انخبسجٍخ

 

https://www.elwatannews.com/news/details/4032824 

"صحت بًُ سٌٕف": اسخًزار حًهت "011 يهٌٍٕ صحت" داخم 7 يزاكش 

 فً بًُ سٌٕف

 

http://www.rosaelyoussef.com/news/details/415996 

مليون صحة 011ا للعامليه بحملة "طب بني سويف تنظم مسح   " 

 

 

 

 

 

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=86834&cat_id=340
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=86830&cat_id=340
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=86832&cat_id=340
http://www.bsu.edu.eg/ContentSide.aspx?section_id=2643&cat_id=51
https://www.elwatannews.com/news/details/4032824
http://www.rosaelyoussef.com/news/details/415996
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