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SGD 3 (Good Health and wellbeing)-2021 

- One of Upper Egypt's most significant medical faculties and a university hospital that 

serves millions of people are located at Beni-Suef University. The South Egypt Cancer 

Institution, a nursing faculty, and a high institute of nursing are also located there. 

moreover, degrees in mental and social health from different faculties. In 2020, this will 

result in more than 2300 graduates in the health professions. 

 

- The institution is in charge of several initiatives that promote Upper Egypt's health. It 

boasts the biggest and most extensive Olympic sports village, which offers almost all 

sporting activities for free to its pupils and at heavily discounted rates to the 

neighbourhood and schools. 

 

- The university offers free insurance to all of its students and employees through a unique 

internal insurance policy with a charitable component from the medical staff faculty to 

treat their coworkers in university hospitals and other for-profit institutions. Students can 

get both educational and therapeutic reproductive health treatments at the Special 

Students' Hospital and Women's Health Hospital. When it comes to mental health, the 

university hospital complex has a specialized neurology and psychiatric hospital that takes 

care of any cases that the students' hospital's outpatient clinic refers to it for treatment. 

 

- Smoking is not permitted in any location of the main campus or satellite campuses, and 

violators are subject to periodic inspections and penalties. Within the campus, there is a 

dedicated anti-smoking club that offers educational services to help students and 

employees stop smoking and has recently expanded its programme to include anti-

addiction activities. 

 

- The university hospital contains a number of internationally renowned centers of 

excellence. include a highly specialized clinic for microsurgery, kidney transplants, bone 

marrow transplants, cancer treatment, and liver transplants. 

 

- The institution was the first location for severely ill individuals to be referred to when the 

COVID-19 epidemic first began to affect our neighbourhood in March 2020. The university 

medical team had gone out to other public hospitals with expertise to aid in the pandemic 

management. A 300-bed hospital with a carnitine is also dedicated by the university 

authorities. 
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For Teaching part 

In Beni-Suef university, the faculties specialized in medical side, follow a developed 

method, such graduated students either under-graduated or post-graduated able to compete in the 

medicines developing communities, below a list of the faculties specialized in this topic with total 

1150 courses: 

- Laser Institute for Research and Applications (LIRA) 

- Research Institute of Medicinal and Aromatic Plants 

- Faculty of Health Science 

- Faculty of Medicine Faculty of Veterinary 

- Faculty of Science Faculty of Pharmacy Faculty of Nursing 

- Faculty Of Postgraduate Studies for Advanced sciences 

- Faculty of Dentistry 

 

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 البستانية مقرر  –مقرر انتاج محاصيل العلف والمراعي  –مقرر تكنولوجيا الحبوب ومنتجاته 

 مقرر تلوث البيئة بالمبيدات.  –مقرر زراعة وانتاج الخضر المحمية  –

Faculty of pharmacy (General health course) 

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

 مقرر صحة عامة وطب وقائى  –مقرر الطفيليات والفيروسات  –مقرر تسويق واعالم دوائى  –تداوى باألعشاب مقرر 

 Faculty of veterinary medicine (Also for SDG1 & 2) 

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

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=11
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مقرر  –تكنولوجيا البيض والزيت والدهون ومقرر سالمه  -حيه علي االلبانالرقابه الص - ومحالرقابه الصحيه علي الل

 كةلمشترا االمراض -ض الطيور واالرانب أ أمرامقرر  –أمراض األسماك ورعايتها 
  -اض الباطنةاألمر -صحة الحيوان والدواجن والبيئة

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

Faculty of veterinary medicine 

 الرقابه الصحيه علي االغذيه

 

Faculty of Physiotherapy  

 كليه العالج الطبيعي

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

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

 ه الطفلحالعالج الطبيعي للمراه وص

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

 

Faculty of veterinary medicine (linked to SDG1 & 2 &17) 

 وة الحيوانية والداجنةرعاية وتنمية الثرمقرر 

 مقرر االنتاج  الحيواني والسمكي والداجني

Faculty of veterinary medicine (linked to SDG 1,2 & 4&17) 

 

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

 

 

 كنولوجيااألغذيةالمخلفات الحيوانيه سالمه وت

Faculty of Nursing (linked to SDG 4 &17) 

 

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

 

 يروالدكتوراهترسائل الماجس

 

 (رساله ماجستيرعالج كسور عظمه الفخذ في االطفال بواسطه مسمار نخاعي مرن ) -

https://www.bsu.edu.eg/Content.aspx?side_id=657&cat_id=11
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
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في مرضي الرعايات المركزه ومقارنته دور البالزما ماتريكس ميتالوبروتيس في حدوث وتطور التسمم الدموي  -

 )رساله ماجستير كليه الطب البشري( بنسبه السي ار بي.

جستير )رساله ما سالمه المرضي من العاملين في مجال الرعايه الصحيه في المستشفي الجامعي ببني سويف مصر -

 البشري(كليه الطب 

-  

For Research part 

 

1. Sciences (BJBAS) ومستمرة في الصدور،  2016االنجليزية ، العدد األول صدر عام  أبحاث باللغة تنشر

 تنشر بحوث في التخصصات التالية:

 Multi-disciplinary 

 Basic Sciences 

 Applied Sciences 

 Medical Sciences 

 Pharmaceutical Sciences  

 Engineering. 

Sageيتم تحكيم اآلبحاث محكمين أجانب وتقوم على نشرها دار  ومتاحة على الرابط التالى :    

https://bjbas.springeropen.com/  

 
 

https://bjbas.springeropen.com/
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ومستمرة    1990تصدرها كلية الطب البيطري بالجامعة تنشر أبحاث باللغة اإلنجليزية العدد األول صدر عام .2

 في الصدور تنشر بحوث في التخصصات التالي:

 veterinary medicine 

 veterinary research 

 veterinary biology 

 veterinary pathology 

  veterinary histology 

يتم تحكيم اآلبحاث محكمين مصرين وأجانب ومتاحة على بنك المعرفة على الرابط التالي 

https://jvmr.journals.ekb.eg/  ومتاحة أيضا على دليل دواج  Most of SCIRP journals are indexed 

by DOAJ databases   على الرابط التالى http://www.doaj.org/doaj )  

 
األعلى للجامعات لالنضمام لسكوبسمرشحة من قبل المجلس   

3. The Scientific Journal of Agricultural Sciences (SJAS)  تصدرها كلية الزراعة  بالجامعة

ومستمرة في الصدور تنشر بحوث في التخصصات  2019تنشر أبحاث باللغة اإلنجليزية العدد األول صدر عام 

 التالي:

 Agricultural chemistry 

 Agricultural Economics 

 Agricultural extension and rural society 

https://jvmr.journals.ekb.eg/
https://jvmr.journals.ekb.eg/
http://www.doaj.org/doaj
http://www.doaj.org/doaj
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 Animal and Poultry Production 

 Horticulture Agricultural 

 Medicinal and Aromatic 

 Plant Pathology 

 Plant Protection 

 Water and soils 

  يتم تحكيم اآلبحاث محكمين مصرين وأجانب ومتاحة على بنك المعرفة على الرابط التالي

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

 
 مرشحة من قبل المجلس األعلى للجامعات لالنضمام لسكوبس

4. NILES journal  األول صدر عام تصدرها معهد علوم المسنين بالجامعة تنشر أبحاث باللغة اإلنجليزية العدد

 بحوث في التخصصات المتعلقة بطب الشيخوخة والمسنين  ومستمرة في الصدور تنشر 2018

 يتم تحكيم اآلبحاث محكمين مصرين وأجانب ومتاحة على بنك المعرفة على الرابط التالي

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

https://sjas.journals.ekb.eg/
https://niles.journals.ekb.eg/
https://niles.journals.ekb.eg/
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5. Bulletin of Physical Therapy Research and Studies  تصدرها كلية العالج الطبيعي بالجامعة 

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

https://bptrs.journals.ekb.eg/
https://bptrs.journals.ekb.eg/
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6. Egyptian Journal of Medical Research (EJMR)  تصدرها كلية الطب البشري بالجامعة 

 /https://ejmr.journals.ekb.egومتاحة على موقع بنك المعرفة على الرابط التالي 

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

https://ejmr.journals.ekb.eg/
https://sjas.journals.ekb.eg/
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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 
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Q1. 

 

Co-operations protocol between the university and health organizations 

 بروتوكول تعاون بين جامعة بني سويف وشركة الكومي جروب في مجال دعم النباتات الطبية والعطرية -

 

https://www.bsu.edu.eg/NewsDetails_New.aspx?NID=155374&cat_id=1 

 

 
 

 بروتوكول تعاون مع دار المعارف 

 بروتوكول تعاون مع جامعة الملك سعود بالرياض 

 بروتوكول تعاون مع مؤسسه مصر الخير 

 اون مع الجامعة المصرية للتعلم اإللكترونىبروتوكول تع 

 بروتوكول تعاون مع الجامعة الروسية 

 بروتوكول تعاون مع وزارة البيئة 

 بروتوكول تعاون مع جامعة تشونام ناشونال 

 بروتوكول تعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي 

 بروتوكول تعاون مع مؤسسة صناع الحياة 

 بروتوكول تعاون مع جامعة عين شمس 

 وكول تعاون مع المعهد السويسري باالسكندريةبروت 

 بروتوكالت الجامعه

https://www.bsu.edu.eg/ContentSide.aspx?section_id=215&cat_id=1 

في إطار الجهود الوطنية لتوجيه البحث العلمى وخدمات توجهات التنمية وتحسين الخدمات البيئية بأساليب علمية وتكنولوجية 

تقوم به جامعة بني سويف من مهام، تسعي جامعة بني سويف برئاسة الدكتور"أمين لطفي"، رئيس حديثة وفي إطار ما 

https://www.bsu.edu.eg/NewsDetails_New.aspx?NID=155374&cat_id=1
https://www.bsu.edu.eg/Content.aspx?side_id=54&cat_id=1
https://www.bsu.edu.eg/Content.aspx?side_id=55&cat_id=1
https://www.bsu.edu.eg/Content.aspx?side_id=56&cat_id=1
https://www.bsu.edu.eg/Content.aspx?side_id=58&cat_id=1
https://www.bsu.edu.eg/Content.aspx?side_id=59&cat_id=1
https://www.bsu.edu.eg/Content.aspx?side_id=60&cat_id=1
https://www.bsu.edu.eg/Content.aspx?side_id=61&cat_id=1
https://www.bsu.edu.eg/Content.aspx?side_id=62&cat_id=1
https://www.bsu.edu.eg/Content.aspx?side_id=63&cat_id=1
https://www.bsu.edu.eg/Content.aspx?side_id=64&cat_id=1
https://www.bsu.edu.eg/Content.aspx?side_id=65&cat_id=1
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 . الجامعة، الي توقيع العديد من البروتوكوالت من أجل النهوض بالعملية التعليمية البحث العلمي داخل الجامعه

 
 

تشفيات العامة والمركزية والوحدات بتقديم الخدمة الصحية فيها مستشفي بني سويف الجامعي ومجموعة من المس 

الريفية التابعة لوزارة الصحة والسكان وتعتمد علي القاهرة الكبري في حالة االحتياج الي الخدمات الصحية المتقدمة 

 والمتخصصة التي ال تتوافر في مستشفيات وزارة الصحة.

 -تقدم الخدمة الطبية في محافظة بني سويف عدة مستشفيات:

 في بني سويف الجامعيمستش      -2

 

 مستشفي يني سويف الجامعي
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بانشاء كلية طب بني سويف والمستشفي الجامعي الملحق بها وكانت في ذلك  1995لسنة  23صدر القرار الجمهوري رقم 

باستقالل جامعة بني سويف عن جامعة  2005  (لسنة84الوقت تتبع جامعة القاهرة ولما صدر القرار الجمهوري رقم) 

ة أصبحت المستشفي الجامعي تابعة لجامعة بني سويفالقاهر  

قع المستشفيمو  

بمنطقة مقبل تقع المستشفي الجامعي في بندر بني سويف محمد حسن   

 

 

 عدد األسرة بمستشفي بني سويف الجامعي

https://www.bsu.edu.eg/Content.aspx?section_id=2659&cat_id=51 

 

 شفيات الجامعيةالمست

 المستشفيات الجامعية "صروح طبية" جديدة على أرض بني سويف

https://gate.ahram.org.eg/Massai/News/3659899.aspx 

 عدد األسرة القسمHg القسم عدد األسرة القسم

  

لعامةا الباطنة  15 الرعاية المركزة 64 

أعصابو رعاية جراحة مخ 14 العصبية  5 

 3 رعاية جراحة قلب وصدر 18 الروماتيزم

 5 رعاية الصدرية 18 الصدرية

 5 رعاية العصبية 12 القلب

 54 الجراحة العامة 16 المتوطنة

 18 جراحة تجميل 22 الكلى

 8 جراحة قلب وصدر 30 األطفال

 12 جراحة مخ وأعصاب 10 رعاية أطفال

 16 العظام 16 المبتسرين

 24 المسالك 20 الرمد

 20 األورام 15 األنف واألذن

 32 النسا  

 217 اإلجمالي 255 اإلجمالي

 472 اإلجمالي الكلي

https://www.bsu.edu.eg/Content.aspx?section_id=2659&cat_id=51
https://gate.ahram.org.eg/Massai/News/3659899.aspx
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 تقوم مستشفي الجامعه بدور هام جدا وفعال داخل جامعه بني سويف كاالتي:

                              

مجتمع السويفي واقليم نتشرف ان نعرض علي سيادتكم نبذه مختصرة عن مستشفيات جامعة بني سويف ودورها في خدمة ال

  شمال الصعيد 

حيث أن مستشفيات جامعة بنى سويف تعتبر المركز الوحيد الذى يخدم محافظة بنى سويف والمحافظات المجاورة 

ساعة وذلك في ظل تحويل   24اية من محافظة الجيزة الى المنيا والفيوم ومحافظة البحر األحمر على مدار وضواحيها بد

مستشفى بنى سويف العام الى مستشفى أمانة وكذلك تحويل عدد كبير من المستشفيات الى مستشفيات العزل وذلك منذ ابتداء 

.2020جائحة كورونا من سنة   

بنى سويف هى المستشفى الوحيدة على مستوى المحافظة منذ ابتداء جائحة كورونا والتى تستقبل علماً بأن مستشفيات جامعة 

بمستشفى عزل خاصة بمستشفى جامعة بنى سويف وتقديم الرعاية  19مرضى الطوارئ واالقسام الداخلية ومرضى كوفيد 

حالة رعاية حرجة بالعزل. 400منهم  19فيد حالة بمستشفى عزل كو 1200والعمليات الجراحية لهم حيث تم استقبال اكثر من   

 قسم االستقبال والطوارئ

تم تطوير قسم االستقبال والطوارئ بتوسعة استقبال الباطنة واستقبال االطفال واضافة عشر اسرة رعاية لإلستقبال وتزويد الطوارئ 

 126919ولية حيث انه يتم استقبال عدد بجهاز اشعة مقطعية وجهازى اشعة عادية واجهزة سونار وتطوير غرفة األسعافات اال

عملية جراحية لهذه الحاالت حيث يتم التعامل مع الحاالت  5441حالة وعمل ما يقارب  16000تم حجز منهم  2022حالة خالل العام 

فور دخولها إلى المستشفى وتقديم الخدمة بأسرع ما يمكن وعرض المريض على جميع التخصصات الالزمة وعمل الفحوصات 

الالزمة لتحديد االتجاه المناسب لعالج المريض من حيث تلقى االسعافات االولية والتوجه إلى المنزل أو الحجز بأحدي األقسام أو 

التوجه الى العمليات مباشرة وتم تقديم الخدمة الطبية للحاالت التي تحتاج إلى رعاية مركزة لحين توافر سرير الرعاية من خالل 

ة الرعاية المركزة بمستشفيات جامعة بنى سويف هو اكبر من المتابعة المستمرة م ع الوزارة على مدار الساعة مع العلم أن عدد أِسرَّ

ة الرعاية لمستشفيات المحافظة.  جميع عدد أِسرَّ
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ية ساعة وتعمل العيادات الخارج 24ويتضح ذلك في أننا نقوم باستقبال المرضى جميع التخصصات طوال ايام األسبوع على مدار 

حالة  50000وتعمل المستشفى طوارئ يوميا وعلى مدار الساعة حيث تستقبل فى اليوم الواحد ما يقارب  -طوال أيام األسبوع 

 عملية جراحية. 70حالة ويتم تنفيذ واجراء  114ويتم حجز 

 

 وتم تطوير وزيادة عدد وحدات الرعاية بالمستشفيات

 الرعايات -

اهمة مع الدولة ير في وحدات الرعايات وعدد االسرة بكل رعاية بالمستشفيات من اجل المسحيث انه تم تطوير واستحداث عدد كب

 في رفع المعاناة عن المرضي في البحث عن سرير رعاية.

سرير رعاية مركزة 14فكانت اسرة الرعاية بالمستشفى   

وحدة رعاية  15الرعايات بالمستشفيات  وحدات رعاية وتم تحويلهم جميعا الي رعايات مركزة ليصبح اجمالي عدد 15وتم اضافة 

مريض خالل العام السابق والحالي . 5314سرير وتم تقديم الخدمة لحوالي  175مركزة بإجمالي عدد اسرة   

 

 استحداث رعاية النسا والتوليد -

اسرة لخدمة مرضي النسا التي تتطلب حاالتهم الحجز بالرعاية عقب الوالدة 4التي تضم عدد   

 رعاية االطفال -

سرير رعاية لألطفال مما قلل من تحويل األطفال الي مستشفيات  13والتي تعتبر االولى من نوعها في المحافظة تم توفير عدد 

القاهرة وكذلك مكنت األطباء من سرعة اجراء الجراحات الصعبة لألطفال والتي كان من الصعب إجرائها في السابق لعدم وجود 

 رعاية بعد العمليات الجراحية.

 ستحداث رعاية الحروقا -

اسرة 10التي تضم   

 الحضانات ) وحدة المبتسرين ( -

محضن وتزويد الوحدة بأحدث األجهزة مثل  30تم تطوير وحدة األطفال المبتسرين ليصبح أجمالي عدد الحضانات بالمستشفى 

التى تحتاج الى محاضن وتقليل  جهاز الصفرة مما أحدث طفرة فى توفير محاضن وتقليل األعداد بالمحافظة والمحافظات األخرى

 العبء على أولياء االمور.

تنفرد مستشفيات جامعة بنى سويف بتقديم خدمات طبية وعالجية  ال توجد فى باقى المحافظة والمحافظات المجاورة ووجود 

 تخصصات ال تقدم اال من خالل مستشفيات جامعة بنى سويف مثل :

 جراحة المخ واالعصاب -1

ساعة يوميا وعلى مدار االسبوع. 24حاالت الطوارئ على مدار ال  والذى يستقبل جميع  

 الجلطات المخية -2
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حالة خالل عام  648ساعة يومياً وعلى مدار االسبوع وقد تم استقبال عدد  24والذى يستقبل جميع حاالت الطوارئ على مدار ال 

2021- 2022. 

ا طوال قاذه من حدوث أى اعاقات مستديمة يعانى منهوكذلك يوضح دور المستشفيات فى سرعة التعامل مع المريض وان

بع ساعات على ( المذيب للجلطات والذى يحقن قبل مرور ار  RATA) عقار الحياه ويتم حقن المريض بالعقار             

 المريض وال يتواجد اال بمستشفيات جامعة بنى سويف.

 جراحة القلب والصدر -3

حالة خالل عام  133ساعة يوميا وعلى مدار االسبوع وقد تم استقبال عدد  24ى مدار ال والذى يستقبل جميع حاالت الطوارئ عل

2021-2022. 

 وجلطات القلب –وجراحة األوعية الدموية  –وقسم العصبية  –وبعض التخصصات الدقيقة فى العظام 

حالة جلطات  1475تم استقبال عدد  ساعة يوميا وعلى مدار االسبوع وقد 24والذى يستقبل جميع حاالت الطوارئ على مدار ال 

 .2022القلب خالل عام 

 مناظير الجهاز الهضمى -4

 حالة سنويا. 1708حالة اسبوعيا وعلى مدار العام بما يعادل  24والذى يستقبل حوالى 

 جراحات االورام -5

 2022-2021عام حالة جراحة اورام خالل  641التى تتبع المبادرة الرئاسية إلنهاء قوائم االنتظار والتى تستقبل 

 وكذلك جراحات الرمد الدقيقة ويتمثل ذلك فى انفصال الشبكية واستخراج جسم زجاجى والتطورات التى تدعو الى التدخل الطارئ.

 

 وحدة الكلى الصناعية -

 

الوقت تسعى المستشفى جاهدة دوما فى التطوير والتوسعة من أجل زيادة القدرة االستيعابية للمستشفى لخدمة المرضى وتوفير 

والمال وفى ظل تلك الظروف قامت المستشفى بعمل توسعة بوحدة الكلى وتزويدها بأحدث ماكينات الغسيل وتم زيادة عدد ماكينات 

 الغسيل الكلوي لألطفال حيث أننا المكان الوحيد الذى يقدم خدمة الغسيل الكلوي لألطفال.

سرير غسيل لالطفال 12منهم  سرير سابقا 26سرير من  40زيادة اسرة الغسيل الكلوي الي   

جلسة للمريض الواحد 156يتم تنفيذ   

اشهر 4جلسة طوارئ خالل  1439وعدد   

  حيث اننا الوحيدين الذي نقدم خدمة فصل البالزما في نطاق المحافظات والتي شملت قطاع خدمي كبير حيث اننا قدمنا

 اشهر 4جلسة خالل  83الخدمة 
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ة جديدة بمستشفيات جامعة بنى سويف لم تكن موجودة من قلب فى فترة قياسية فى العامين مع العلم أنه تم اضافة تخصصات عد

 الماضيين وهى :

  لة عالج حا 6500حالة يوميا بإجمالي عدد  60مستشفى االورام والتي تقدم خدمات العالج الكيماوي لعدد كبير حوالى

 كيماوي سنويا.

 وعها فى شمال الصعيد.وحدة الحقن المجهري والتي تعتبر االولى من ن 

  بما  حالة شهريا 250حاالت يوميا بمتوسط شهري  10قسم تفتيت حصوات المسالك البولية والذى يقوم بإجراء حوالى

 حالة سنويا. 3000يعادل 

 تطوير وحدة المناظير وتجهيزها بأحدث األجهزة 

 .تطوير وزيادة اعداد اسرة الرعايات 

 يز استقبال االطفال بأحدث االمكانيات لخدمة أهالي المحافظة والمحافظات تطوير قسم االستقبال والطوارئ وتجه

 المجاورة.

 المبادرة الرئاسية إلنهاء قوائم االنتظار ) التدخالت الجراحية( -

وبالرغم من الظروف التى تمر بها البالد من مواجهة جائحة كورونا وتوقف الكثير من المستشفيات عن العمل بالمبادرة اال اننا 

لمستشفى الوحيد الذى استمر بالعمل فى المبادرة بجانب تحويل جزء من المستشفى التسقبال حاالت العزل وفى هذا العام انتهينا ا

  حالة من حاالت قوائم االنتظار. 11788من تنفيذ عدد 

خدمة الطبية المتميزة ويرجع ذلك إلى رغبة المريض فى تلقى الخدمة بمستشفيات جامعة بنى سويف لثقة المريض باألطباء وال

 لدى مستشفيات جامعة بنى سويف.

 

 المبادرة الرئاسية لصحة المرأة -

حالة  3771تقوم المستشفى بدور كبير فى تنفيذ المبادرة الرئاسية للحفاظ على صحة المرأة واالكتشاف المبكر وتم استقبال عدد

مل االشاعات الالزمة والتدخالت الجراحية الالزمة اذا لزم األمر والتحويل الى مستشفى األورام وتم فحصهم وع 2021خالل عام 

 لتلقى العالج الالزم.

 مليون صحة 100المبادرة الرئاسية ل  -

ج حالة تم فحصهم وعمل التحاليل واالشاعات الالزمة وتلقى العال 8660والتى ساهمت فيها المستشفى بدور كبير فى استقبال عدد

 الالزم مما ساهم الدولة فى القضاء على فيروس سى
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 نبذه عن ما قامت به المستشفى ودورها خالل الفترة 

 

 - 2021 -2020-2019من 

  

ساعة  24ا مستشفيات جامعة بنى سويف فى اليوم الواحد وعلى مدار ال متوسط عدد الحاالت التى تستقبله  

حالة 120 عدد حاالت حجز مرضى الطوارئ فى اليوم الواحد   

حالة 4000 عدد حاالت استقبال الطوارئ فى اليوم الواحد  

حالة 40 عدد عمليات الطوارئ فى اليوم الواحد  

 

حـــــالـــــة 11370 قوائم االنتظار  

كتشاف المبكر لسرطان الثدىاال  698 711 

 3068 935 القضاء على فيروس سى

حالة 84 تنظيم االسرة  

2019سنة  بيان 2020سنة   2021سنة    

 57371 24402 376303 عدد المترددين على العيادات الخارجية

73257 6019 26294 عدد ما تم حجزه فى األقسام الداخلية  

 8109 4306 9161 عدد العمليات لستة

 6142 4947 5420 عدد العمليات فى الطوارئ

 126919 80867 72192 استقبال الطوارئ

 18925 14249 16883 ما تم حجزه طوارئ

 2073 1394 2020 فسيولجي االعصاب

 5314 2590 ----- الرعايات

حالة 586 العزل  
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https://www.bsu.edu.eg/Content.aspx?section_id=2659&cat_id=51 

 

جان السالمه والصحه المهنيهل  

https://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=340 

 

 

 أنشطة وحدة مكافحة العدوى

 (2021-2020المستشفيات الجامعية ببنى سويف )

 

I- رونا المستجدأنشطة مكافحة العدوى الخاصة بوباء فيروس كو  

المشتبهه  الحاالت مع وكيفية التعامل لالجراءات االحترازية لمنع تفشى وباء فيروس كورونا المستجد  تنفيذية  وضع  خطة  .1

 والمؤكدة.

 تحديد منسق لالستعداد الوبائي بالمستشفى للتنسيق مع اللجنة العليا لمكافحة العدوى فى تفعيل خطة االستعداد لالوبئة. .2

 الحاالت مع للتعامل بالمستشفى السريع االستجابة قفري تشكيل .3

 حصر ومراجعة الموارد اللوجستية بمستشفى بنى سويف الجامعى .  .4

تم مراجعة المخازن والتموين الطبى لمعرفة مدى توفر مخزون استراتيجى من مستلزمات مكافحة العدوى الالزمة للتعامل  .5

 والماسك الجراحى والواقيات الشخصية والمطهرات الكحولية ومستلزمات النظافة.( N95مع الحاالت مثل ( القناع عالى الكفاءة )

تم توزيع األدلة االرشادية )مطويات ، بوسترات(  تتضمن  طرق نقل المرض وكيفية  الوقاية منه على الطاقم الطبى والعاملين  . .6

 بالمستشفى الجامعى .

 .ية تم تحميل معلومات توعوية عن المرض على موقع الكل   .7

شاشتين ارشاديتين فى مدخل المستشفى واخرى بالطوارىء لعرض طريقة ارتداء وخلع الواقيات وكذلك معلومات  وضع .8

 واالساليب الصحيحة  لمماراسات مكافحة العدوى فيروس كورونا المستجد طرق الوقاية من اتتقال مرض عن 

قاية منه على الطالب  والعاملين بالكليات المختلفة تصميم وتوزيع مطويات توعيه تتضمن  طرق نقل المرض وكيفية الو .9

 الجامعة بالتعاون مع اتحاد الطلبة.

  :بالمستشفى الجامعى وكليات الجامعة المختلفة عقد ندوات توعيه .10

  فيروس كورونا المستجد: طرق العدوى، االجراءات الوقائية والعالجية المتبعة 

 ائل الوقايةاحتماالت الموجة الثانية ووس: جائحة كورونا 

 جائحة كورونا وسائل الوقاية واللقاحات  

 19-التغذية وسالمة الغذاء لمكافحة كوفيد : جائحة كورونا 

12.  التدريب على أساسيات مكافحة العدوى وكيفية التعامل مع الحاالت المشتبه والمؤكدة لمرض كورونا المستجد للعاملين 

اقم الطبى بأقسام العزل الصحيين باالقسام والرعايات  المختلفة والط  

 المشاركة فى جروب الواتس المخصص للرد على استفسارات المواطنين عن مرض كورونا المستجد .13

بانواعه المختلفة السينوفاك والسينوفارم والالسترازينيكا لجميع العاملين بالمستشفى  19-اعطاء التطعيمات الالزمة ضد الكوفيد .14

 القطاعات  والطلبة والعاملين بالجامعة بكافة

 بالتعاون البحثي المشروع اطار فى  وذلك المستجد كوفيد بفيروس لإلصابة عوامل الخطورة تحديد المشاركة فى مشروع .15

  العالمية الصحة منظمة مع

II-  باالشتراك مع مسئولة مرض االيدز بمديرية الشئون الصحية ببتى سويف عقد ندوة لالحتفال باليوم العالمى لاليدز 

AIDS (Modes of Transmission, Prevention, Treatment and the patient psychological state) 

https://www.bsu.edu.eg/Content.aspx?section_id=2659&cat_id=51
https://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=340
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 أنشطة وحدة مكافحة العدوى

 (2022-2021الجامعيه ببنى سويف ) ياتالمستشف

 

 تحديث سياسات مكافحة العدوى وتوزيعها على جميع أقسام المستشفى -1

 تشكيل لجنة ترشيد المضادات الحيوية -2

 الصحيين ضد مرض فيروس كبدى وبائى بتطعيم العامليين  -3

 19تطعيم العاملين الصحيين ضد مرض كوفيد  -4

 سلسلة من تدريب العاملين الصحيين على أساسيات مكافحة العدوى  -5

مثل نظافة االيدى ، استخدام  تصميم وتوزيع بوسترات عن مماراسات مكافحة العدوى وتوزيعها على االقسام المختلفة :  -6

 اداب السعال ، احتياطات منع العدوى. الواقيات الشخصية،

منع عدوى الدم المرتبطة بالقسطرة الوريدية   وتوزيعها على االقسام المختلفة : تصميم وتوزيع بوسترات عن الحزم الوقائية -7

خدام البولية، الحد من اإلصابه باإللتهاب الرئوي المصاحب الست القساطر المصاحب لتركيب البول مجرى عدوى المركزية، منع

 الجراحيه العدوى جهاز التنفس الصناعي ، تقليل

مدير وحدة مكافحة العدوى                                                                                  

فالمستشفيات الجامعية ببنى سوي                                                                             

                                                    

أ.د. منال محمد أنور                                

 

 عمل حصر وتحليل لحاالت الوخز باالبر واالالت الحادة: 

Age groups Frequency (No=16) Percentage (%) 

<30 10 62.5 

30-40 3 18.8 

>40-50 2 12.5 

>50 1 6.3 
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Gender Frequency (No.) Percentage (%) 

Female 9 56.3 

Male 7 43.8 

Total 16 100.0 

 

 

  

62%
19%

13%
6%

<30

30-40

Female
56%

Male
44%

Female

Male
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Occupation Frequency (No.) Percentage (%) 

Housekeeping 3 18.8 

Nurse 11 68.7 

Physician 2 12.5 

Total 16 100.0 

 

 

 

 Location of the 

Accident 

Frequency 

(No.=16) 
Percentage (%) 

Emergency 2 12.5 

ICU 5 31.3 

Inpatient  unit 4 25.0 

Operating room 1 6.3 

Others 3 18.8 

Waste /laundry 1 6.3 

 

 

 

18.80%

68.70%

12.50%

Housekeeping

Nurse

Physician
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Inpatient location of the 

Accident 
Frequency (No) Percentage (%) 

Dialysis 3 18.8 

Medical ward 4 25.0 

Others 9 56.3 

Total 16 100.0 

 

 

 

13%

31%

25%

6%

19%
6%

Emergency

ICU

Inpatient  unit

Operating room

Others

Waste /laundry

Dialysis
19%

Medical 
ward
25%

Others
56%

Dialysis Medical ward Others
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Site of Injury Frequency (No.) Percentage (%) 

Left hand dorsum 7 43.75 

Left hand palm 1 6.25 

Right hand dorsum 4 25.0 

Right hand palm 4 25.0 

Total 16 100.0 

 

  

Left hand 
dorsum

44%

Left hand 
palm
6%

Right hand 
dorsum

25%

Right hand 
palm
25%
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Dominant Hand of Injured worker Frequency (No) Percentage (%) 

Right handed 16 100.0 

 

 

Do PPE was worn in the 

incident 
Frequency (No.) Percentage (%) 

No 3 18.8 

Yes 13 81.3 

Total 16 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No
19%

Yes
81%
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Did the Sharp 

Penetrate? 
Frequency (No.) Percentage (%) 

Gloves 12 75.0 

No gloves 4 25.0 

Total 16 100.0 

 

 

 

 

Injury Status Frequency (No.) Percentage (%) 

Moderate 1 6.3 

Superficial 15 93.8 

Total 16 100.0 

 

 

 

 

 

Gloves
75%

No 
glove…

Moderate
6%

Superficia
l

94%

Moderate

Superficial
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Routes of Exposure to 

Blood and Body fluids 

Frequency 

(No.) 

Percentage 

(%) 

Mucous membrane 2 12.5 

Percutaneous 14 87.5 

Total 16 100.0 

 

 

 

Type of Sharps Frequency (No) Percentage (%) 

Blood 3 18.8 

Device 1 6.3 

Medical 1 6.3 

Others 6 37.5 

Specimen 1 6.3 

Surgical 2 12.5 

Suture  2 12.5 

Total 16 100.0 
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Device Involved in Blood 

Sampling 
Frequency (No) Percentage (%) 

Traditional Needle and Syringe 14 87.5 

Winged (butterfly) Needle 1 6.3 

Others 1 6.3 

Total 16 100.0 

 

 

 
 

Blood
19%

Device
6%

Medical
6%

Others
37%

Specimen
6%

Surgical
13%

Suture 
13%
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 Timing of Percutaneous 

injuries 
Frequency (No) Percentage (%) 

After Use, Before Disposal 3 18.8 

During or After Disposal 3 18.8 

During use of item 5 31.3 

Not related to any procedure 5 31.3 

Total 16 100.0 

 

 

 

 Types of Activity 

During Incidence 
Frequency (No) Percent (%) 

Blood Sampling 3 18.8 

During preparation 1 6.3 

Insert IV line 1 6.3 

Others 1 6.3 

Percutaneous injection 3 18.8 

Surgery 3 18.8 

Waste Cleaning 4 25.0 

Total 16 100.0 

19%

19%

31%

31%
After Use,
Before
Disposal

During or
After Disposal
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First Aid was Done Frequency (No) Percent (%) 

No 3 18.8 

Yes 13 81.3 

Total 16 100.0 

 

 

 

 

 

18.80%

81.30%

No

Yes
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Source Patient: Blood 

borne infection status 
Frequency (No) Percent (%) 

Positive 1 6.3 

Unknown 15 93.8 

Total 16 100.0 

 

 

 

  

6%

94%

Positive

Unknown
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Injured Employee 

laboratory results 
Frequency (No) Percentage (%) 

Negative 16 100.0 

 

 

HBV Vaccinated 

Employee 
Frequency (No) Percent (%) 

No 4 25.0 

Yes 12 75.0 

Total 16 100.0 

 

 

 

  

  

No
25%

Yes
75%
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Post-Exposure 

prophylaxis training 
Frequency (No) Percent (%) 

No 3 18.8 

Yes 13 81.3 

Total 16 100.0 

 

 
 

 

واتضح انخفاض عن االيدى لالقسام المستشفى المختلفه التزام العاملين بغسيل وتطهيرحساب نسبة .11

 :كاالتى كانت النسبوالنسبة المرجوة وبناًء عليه تم عمل تدريب على أهمية غسيل وتطهير االيدى 

)نسبة االلتزام(  اسم القسم   Compliance rate  

%.129 قسم المتوطنه  
%26.9 رعايه المتوطنه  
%25 قسم انف وأذن  
%37.5 قسم الباطنه حريم  
%37.5 قسم النسا  
%46.1 قسم االطفال  
%38.7 رعايه االطفال  
%55.5 رعايه المبتسرين  

No
19%

Yes
81%
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%36 رعايه الباطنه  
%37.9 رعاية العصبيه  
%37.5 قسم الباطنه رجال  
%39.2 رعايه القلب  
%45.8 قسم قلب وصدر  

لتجميلقسم ا  28.57%  

 

 وجود ميكروبات فى بعض االماكن الهامة بالمستشفىحاالت  .12

 نوع الميكروب المكان

 CoNS , klebsiella رعاية المبتثرين

  Staph العمليات

 Staph قسم مخ وأعصاب

 E. Coli رعاية الحرجة

 

:عمل االجراءات التاليةتم   

 ح وتاكيد جرد الرعاية والقسم  واخذ مسحات عمل مسحات بيئة حيث ان الجرثومة تبقى على االسط

 قبل وبعد الجرد

   وفى حالة اخد مسحات من التمريض واالطباء بالرعاية والقسم للتأكد من خلو الجرثومة لديهم 

يتم العالج وعدم التعمل مع  الحاالت اال بعد االنتهاء من فترة العالج واعادة  وجود الجرثومة

 .المسحات وثبوت الشفاء

 

مثل نظافة  بوسترات عن مماراسات مكافحة العدوى وتوزيعها على االقسام المختلفة :م وتوزيع تصمي .13

 .االيدى ، استخدام الواقيات الشخصية، اداب السعال ، احتياطات منع العدوى

منع عدوى الدم   وتوزيعها على االقسام المختلفة : تصميم وتوزيع بوسترات عن الحزم الوقائية .14

ن ملحد البولية، ا القساطر المصاحب لتركيب البول مجرى عدوى رة الوريدية المركزية، منعالمرتبطة بالقسط

 .الجراحيه العدوى ، تقليل يصناعالتنفس الهاز جالستخدام ب مصاحالاإللتهاب الرئوي بإلصابه ا
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 أنشطة وحدة مكافحة العدوى

 (2021-2020) المستشفى الجامعى ببنى سويف

 

III- كورونا المستجد فيروسخاصة بوباء أنشطة مكافحة العدوى ال  

 مع وكيفية التعامل كورونا المستجد فيروسلالجراءات االحترازية لمنع تفشى وباء   تنفيذية  وضع  خطة  .11

 المشتبهه والمؤكدة. الحاالت

اجتماع مع سيادة المحافظ  برئاسة معالى رئيس الجامعة ومعالى عميد كلية الطب وتم عقد ندوة توعيه عن  .12

 كورونا المستجد بمقر المحافظة وذلك بحضور عدد من الفئات المختلفة المعنيين بمواجهة الجائحة.فيروس 

تحديد منسق لالستعداد الوبائي بالمستشفى للتنسيق مع اللجنة العليا لمكافحة العدوى فى تفعيل خطة   .13

 االستعداد لالوبئة.

 تالحاال مع للتعامل بالمستشفى السريع االستجابة فريق تشكيل .14

 حصر ومراجعة الموارد اللوجستية بمستشفى بنى سويف الجامعى .  .15

تم مراجعة المخازن والتموين الطبى لمعرفة مدى توفر مخزون استراتيجى من مستلزمات مكافحة  .16

( والماسك الجراحى والواقيات الشخصية N95العدوى الالزمة للتعامل مع الحاالت مثل ( القناع عالى الكفاءة )

 كحولية ومستلزمات النظافة.والمطهرات ال

تم توزيع األدلة االرشادية )مطويات ، بوسترات(  تتضمن  طرق نقل المرض وكيفية  الوقاية منه  . .17

 على الطاقم الطبى والعاملين بالمستشفى الجامعى .

 .تم تحميل معلومات توعوية عن المرض على موقع الكلية    .18

رى بالطوارىء لعرض طريقة ارتداء وخلع الواقيات شاشتين ارشاديتين فى مدخل المستشفى واخ وضع .19

واالساليب الصحيحة  لمماراسات فيروس كورونا المستجد طرق الوقاية من اتتقال مرض وكذلك معلومات عن 

 مكافحة العدوى 
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تصميم وتوزيع مطويات توعيه تتضمن  طرق نقل المرض وكيفية الوقاية منه على الطالب  والعاملين  .20

 فة الجامعة بالتعاون مع اتحاد الطلبة.بالكليات المختل

 عقد ندوات توعيه .21

 الفئة المستهدفة المكان اسم الندوة

فيروس كورونا المستجد: طرق العدوى، 

 االجراءات الوقائية والعالجية المتبعة

 –بالمستشفى الجامعى ندوة 

 جامعة بنى سويف

 العاملين الصحيين

فيروس كورونا المستجد: طرق العدوى، 

اءات الوقائية والعالجية المتبعةاالجر  

 - ندوة بكلية العلوم الصحية

 جامعة بنى سويف

 -أعضاء هيئة التدريس

 -الهيئة المعاونة

 الطالب -االدريين

فيروس كورونا المستجد: طرق العدوى، 

 االجراءات الوقائية والعالجية المتبعة

 - ندوة بكلية الخدمة االجتماعية

 جامعة بنى سويف

 -التدريس أعضاء هيئة

 -الهيئة المعاونة

 الطالب -االدريين

احتماالت الموجة الثانية : جائحة كورونا

.ووسائل الوقاية   

Corona Pandemic: possibilities of 

the second wave and means of 

prevention 

جامعة  –للمستشفى الجامعى ندوة 

 بنى سويف

 العاملين الصحيين

موجة الثانية احتماالت ال: جائحة كورونا

.ووسائل الوقاية   

Corona Pandemic: possibilities of 

the second wave and means of 

prevention 

ندوة للكليات المختلفة للقطاع 

 جامعة بنى سويف  –الصحى 

 -أعضاء هيئة التدريس

 -الهيئة المعاونة

 الطالب -االدريين

احتماالت الموجة الثانية : جائحة كورونا

.الوقاية ووسائل   

Corona Pandemic: possibilities of 

the second wave and means of 

prevention. 

 –ندوة للكليات النظرية المختلفة

 جامعة بنى سويف 

 

 -أعضاء هيئة التدريس

 -الهيئة المعاونة

 الطالب -االدريين

 جائحة كورونا وسائل الوقاية واللقاحات

Corona Pandemic Means of 

Prevention and Vaccines 

ندوة للكليات المختلفة للقطاع 

 جامعة بنى سويف –الصحى 

 العاملين الصحيين

 -أعضاء هيئة التدريس

 -الهيئة المعاونة

 الطالب -االدريين
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 جائحة كورونا وسائل الوقاية واللقاحات

Corona Pandemic Means of 

Prevention and Vaccines 

 –فةندوة للكليات النظرية المختل

 جامعة بنى سويف

 -أعضاء هيئة التدريس

 -الهيئة المعاونة

 لطالبا -االدريين

ة التغذية وسالمة الغذاء لمكافح: جائحة كورونا

19-كوفيد   

Corona Pandemic: Nutrition and 

food safety for fighting COVID-19 

ندوة للكليات المختلفة للقطاع 

 – والكليات النظرية الصحى

 سويف جامعة بنى

 -أعضاء هيئة التدريس

 -الهيئة المعاونة

 لطالبا -االدريين

 

12.  التدريب على أساسيات مكافحة العدوى وكيفية التعامل مع الحاالت المشتبه والمؤكدة لمرض كورونا 

 المستجد كالتالى:

 

 المشاركة واالشراف على تجهيز غرفة الفرز بالمستشفى الجامعى .16

 الجامعىالمشاركة واالشراف على تجهيز غرفة العزل بالطوارئ بالمسشفى   .17

 الفئة المستهدفة مكان التدريب

 الرعايات واألقسام المختلفة بالمستشفى الجامعى

 مثل:

رعاية  –رعاية المبتثرين  –رعاية األطفال )  

الغسيل  –قسم األشعة  –الطوارئ  -الجراحة 

 -قسم المناظير  –قسم التعقيم المركزى  –الكلوى 

جميع األقسام الداخلية( وغيرها -العمليات   

 

 العاملين الصحييين

                                   عمللل  عدد من طالب الكلية المتطوعين المستشفى الجامعى

  بالمستشفى لمواجهة الجائحة  

المستشفى الجامعى - أقسام العزل جميع الطاقم الطبى العامين بأقسام العزل للحاالت المشتبهه  

 والمؤكدة على مماراسات مكافحة العدوى.

على ادارة النفايات عمال الشركة وتدريب عمال النظافة و المستشفى الجامعى

العدوى وطرق التعامل مع االتسكابات  اساسيات مكافحة

.وافرازات سوائل الجسم   

المستشفى الجامعى -المشرحة   تدريب العاملين بالمشرحة علي كيفية التعامل مع الحاالت 
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المشاركة واالشراف على تجهيز رعاية وقسم الصدرية لحجز الحاالت المشتبهه والمؤكدة حسب   .18

 اشتراطات مكافحة العدوى.

المشاركة واالشراف على  تخصيص جزء منفصل من المستشفى بدًء  من قسم الصدرية بالدور السابع   .19

المشتبه والمؤكده ، وتم وضع تخطيط مسارات وحتى مدخل الطوارىء بالدور األرضى  ليتم به عزل الحاالت 

منفصلة لحاالت مرضى الكورونا عن مسارات باقى المرضى المترددين على المستشفى الجامعى وذلك مع 

تزايد الحاالت وعدم وجود اماكن للحاالت بمستشفيات وزارة الصحة وحرصاً من وحدة مكافحة العدوى و ادارة 

 ى.المستشفى على تجنب انتقال العدو

المشاركة فى تخصيص مكان مناسب فى المعمل حسب اشتراطات مكافحة العدوى  للقيام بعمل فحوصات   .20

 بالمستشفى الجامعى.   PCRال

المرور المستمر من قبل فريق مكافحة العدوى على رعايات و أقسام العزل ، وكذلك باقى أقسام ورعايات   .21

 بة التقاريرلتجنب المماراسات الخاطئة.المستشفى وقسم التعقيم وذلك لمتابعة العمل وكتا

العمل على  توسيع وتجهيز سكن الطاقم الطبى مع ادارة المستشفى بطريقة تتضمن الحد من نقل العدوى  .22

من حيث المسافات والتهوية وذلك بتخصيص سكن للطاقم الطبى بقسم العزل منفصل عن أماكن السكن لباقى 

 األطباء والتمريض. 

 الواتس المخصص للرد على استفسارات المواطنين عن مرض كورونا المستجدالمشاركة فى جروب  .23

بانواعه المختلفة السينوفاك والسينوفارم والالسترازينيكا لجميع  19-ضد الكوفيد الالزمة تطعيمات الاعطاء  .24

 العاملين بالمستشفى والطلبة والعاملين بالجامعة بكافة القطاعات 

باالشتراك مع مسئولة مرض االيدز بمديرية الشئون الصحية لمى لاليدز عقد ندوة لالحتفال باليوم العا .25

 ببتى سويف 

AIDS (Modes of Transmission, Prevention, Treatment and the patient 

psychological state) 
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المشاركة فى مشروع -22  اطار فى  وذلك المستجد كوفيد بفيروس لإلصابة عوامل الخطورة تحديد 

 العالمية الصحة منظمة مع بالتعاون البحثي المشروع

 

IV- استهالك مستلزمات مكافحة العدوى خالل سنة 

 الكمية الوحدة اسم الصنف م

  ات الشخصيةيالواق 

 400000 عدد ماسك وجه ورق 1

 7000 عدد N95ماسك  2

 600 عدد فيش شيلد 3

 400 عدد بدلة عزل 4

 30000 عدد جاون  5

 30000 عدد مفرش سرير 6

 200 عدد نظارات واقى العين 7

 30000 علبة جوانتى التكس 8

 120000 زوج جوانتى معقم 9

 المطهرات

 20000 زجاجة % 70كحول  1

 1500 علبة أقراص كلور 2

 4000 زجاجة جيل مطهر لاليدى 3

 2400 ترل صابون مطهر سائل 4

 

V- االقسام الحرجه   ىف نسب التزام العاملين باجراءات مكافحه العدوي متوسط العام 

 
 تم استخدام نموذج تقييم االداء هـ لحساب نسب التزام العاملين وكان متوسط النسب كالتالى: 

 متوسط نسب التزام العاملين القسم

 %72 الحرجة الرعايات المركزه 

 %68 الحضانات
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 %75 رعاية الصدر

 %68 رعاية األطفال

 %78 رعاية القلب

 %65 العمليات

 %82 يل الكلوىالغس

 %53 الطوارئ

 %67 األقسام الداخلية

 

VI- وحدات الكلي الصناعي ىنسب التحول السيرولوجي ف  

  2.5حالة غسيل كلوى بنسبة  40يوجد حالة واحدة تحول سيرولوجى من % 

VII-  ات المختلفه ئمعدالت الوخز بين الف 

 عدد حاالت الوخز المبلغة لوحدة مكافحة العدوى:

 العدد )%( الفئة

 %(15.4) 2 األطباء

 %(23.1) 3 التمريض

 %(61.5) 8 العمال

 لمنع انتقال العدوى. والفحوصات الالزمة تم عمل االجراءات 

 أنشطة الحقن األمن والترصد لحاالت الوخز

 .تم تدريب العاملين الصحيين على مماراسات الحقن األمن وضرورة االلتزام بها 

  الحقن األمن تم توزيع ووضع ملصقات عن مماراسات 

  توزيع نموذج لرصد حاالت الوخز وعمل تقييم لمخاطر العدوى وتحديد اكثر الممارسات المسببة للوخز 

 يتم ابالغ الوحدة بحاالت الوخز فور حدوثها التخاذ االجراءات الالزمة 
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VIII- أنشطة االلتزام بممارسات  نظافة وتطهير األيدى 

 ات الغسيل ووحد لغسيل االيدى بالعنايات المركزة  مالحظة( 512) تم حساب  نسب التزام العاملين الصحيين

 الكلوى والطوارئ كالتالى:

Hand Hygiene Compliance among HCWs in ICUs 

 

 
 

Hand Hygiene Compliance Rate among HCWs per ICUs 
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Hand Hygiene Compliance among Nurses in Dialysis and Emergency Units 

 
 

 

Five moments Compliance Rate 

 
 

IX- أنشطة الترصد للعدوى المكتسبة داخل المستشفى 

 تم توزيع الرعايات على فريق مكافحة العدوى للمرور المستمر لمتابعة العمل بنظام الترصد فى كل رعاية. •

 تم تكليف عضو من فريق مكافحة العدوى للقيام بالمراجعة الداخلية على أعمال الترصد بالرعايات •
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X-  وجود ميكروبات فى بعض االماكن الهامة بالمستشفىحاالت 

 نوع الميكروب المكان

 CoNS Candida klebsiella رعاية المبتثرين

 Diphteroids العمليات

 Diphteroids وحدة المناظير

 Diphteroids رعاية الباطنة

 klebsiella رعاية وقسم قلب وصدر

  

:عمل االجراءات التاليةتم    

  مسحات بيئة حيث ان الجرثومة تبقى على االسطح وتاكيد جرد الرعاية والقسم  واخذ مسحات عمل

 قبل وبعد الجرد

   اخد مسحات من التمريض واالطباء بالرعاية والقسم للتأكد من خلو الجرثومة لديهم واتضح عدم

 وجود الجرثومة.

  ل بصورة كاملة.التأكد من خلو الرعاية والقسم  من الجرثومة قبل اعادتها للعم 

 

XI- أعمال أخرى 

 . حساب ومتابعة استكمال احتياجات المستشفي من مستلزمات مكافحة العدوى على مدار العام 

  .توفير القفازات شديدة التحمل للعمال 

  تم تحديد فاصل زمنى للمغسلة بحيث يتم تحديد زمن الستالم المفروشات المتسخة وزمن آخر لتسليم

 ع األقسام المفروشات النظيفة لجمي

مكافحة العدوى مدير وحدة                                                                                  

المستشفى الجامعى ببنى سويف                                                                             

د. منال محمد أنور                                                                                   
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Covid -19 Centre for Vaccination at Beni-Suef Centers as 

Govermntal Centre for staff members, employee and 

students 
 

 رئيس جامعة بني سويف: توفير 10 أماكن للتطعيم ضد فيروس كورونا بالجامعة
 

https://www.bsu.edu.eg/SingleNews.aspx?NID=150929&cat_id=1 

 

 

 رئيس جامعة بنى سويف: تطعيم 23 ألف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطالب بلقاح كورونا

https://bsu.edu.eg/SingleNews.aspx?NID=151264&cat_id=1 

 

 قرارات حاسمة واجتماعات دورية.. كيف تغلبت جامعة بنى سويف على كورونا؟

https://www.mobtada.com/cases/992870/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A

7%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A9-

%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%

AA-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-

%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A8%D8%AA-

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

%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-

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

 

 

 تعاون ثالثي بين جامعة بني سويف ووزارة الصحة وجمعية مستقبل وطن -

- https://shbabbek.com/show/147380 

 المستشفي الجامعي الجديد

 1و  3

https://www.albawabhnews.com/3293059 

 المستشفي الجامعي القديم

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=53446&cat_id=1 

 مستشفي االورام

t.com/2016/12/%Dhttps://www.watanine-8%A3%D9%88%D9%84 

%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 / 

https://www.bsu.edu.eg/SingleNews.aspx?NID=150929&cat_id=1
https://bsu.edu.eg/SingleNews.aspx?NID=151264&cat_id=1
https://www.mobtada.com/cases/992870/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.mobtada.com/cases/992870/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.mobtada.com/cases/992870/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.mobtada.com/cases/992870/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.mobtada.com/cases/992870/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.mobtada.com/cases/992870/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.mobtada.com/cases/992870/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.mobtada.com/cases/992870/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://shbabbek.com/show/147380
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 المركز الطبي التخصصي

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=96776&cat_id=1 

 مركز عالج الحروق

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=3795&cat_id=1 

 مليون صحة 100مبادرة 

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=63441&cat_id=1 

 مركز المناظير

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=30388&cat_id=1 

 االدارة الطبية

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

 

 مع مستشفيات خاصة لتوفير الرعاية الصحية والخدمية التعاقد  

لمزيد من إستكمال منظومة الرعاية الصحية والخدمات العالجية الالزمة للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة        -

تتمثل هذه والعاملين بالجامعة بدون حد أقصى تم التعاقد مع عدد من المستشفيات الخاصة بالقاهرة وبني سويف، و

المستشفيات في القصر العيني الفرنساوي بالقاهرة، دار الفؤاد بفرعيها السادس من أكتوبر ومدينة نصر، السعودي األلماني 

بالقاهرة، الزهراء ببني سويف، وكذا الموافقة على التعاقد مع صيدليات إليت بفروعها المختلفة، وسيتم صرف األدوية من 

( في حال الشراء النقدي المباشر %15األعضاء والعاملين على تخفيض يصل إلى ) خالل روشتات طبية، وسيحصل

( في حال الشراء النقدي المباشر لألدوية المستوردة، هذا باإلضافة إلى توفير خدمة التوصيل %8لألدوية المحلية، و)

 . للمنازل

-  

 مستشفي برج الزهراء
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  2021 فيات الجامعيه لعامشستمالالذين تم ترددهم علي بيان بعدد المرضي  -
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اتفقت الجامعة الحصول  علي الخدمات الطبية اآلتية مقابل خصم 15%  للسادة اعضاء هيئة التدريس والعاملين كما تم 

 اإلتفاق غلى تطبيق العقد علي ذويهم من الدرجة األولي 

  - جراحات القلب المفتوح والقلب المقفول وجراحات الصدر .

 ـ القسطرة القلبية والتصوير الصبغى للشرايين التاجية والصمامات .

لقسطرة البالونية لتوسيع الشريان التاجى وتركيب الدعامات .ـ ا  

 ـ تركيب منظم ضربات القلب .

 ـ القسطرة البالونية لتوسيع الصمام الرئوى وضيق الشريان االورطى .

ـ  القسطرة البالونية لتوسيع الصمام الميترالى .    

ـ خدمات قسم الطوارئ      

راض القلب .ـ وحدتى الرعاية المركزة للجراحة وام  

 ـ الجراحة العامة .

 ـ جراحات االوعية الدموية .

 ـ جراحات المخ واالعصاب واألمراض العصبية .

 ـ جراحات العظام والعود الفقرى .

 ـ االشعة التقليدية والفحوصات الخاصة .

 ـ المعامل :
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 ـ التأهيل والعالج الطبيعى .

 ـ وحدة الغسيل الكلوى.

 ـ سيارات األسعاف 

 شفي دار الفؤادمست -2

 

 

تعاقدت الجامعة مع  مستشفي دار الفؤاد لجراحة القلب والصدر واألوعية الدموية واألمراض العصبية لتقديم الخدمات الطبية 

الخاصة بجراحات القلب والصدر وعالج امراض القلب بالقسطرة وتركيب منظمات ضربات القلب وكذلك جراحة االعصاب 

عصبية باالضافة الى خدمات قسم الطوارئ والرعاية  المركزية والتصوير الطبي بالالشعة وتشخيص وعالج األمراض  ال

 %.25وخدمات المعامل والتأهيل والعالج الطبيعي للسادة اعضاء هيئة التدريس والعاملين مقابل خصم 

 

Q2. 

يل الرياضيبروتوكول تعاون بين جامعة بني سويف ونقابة المهن الرياضية في مجاالت التدريب والتأه  

HTTPS://WWW.BSU.EDU.EG/NEWSDETAILS_NEW.ASPX?NID=156002&CAT_ID=1 

 

 بروتوكول تعاون بين جامعة بني سويف ونقابة المهن الرياضية بمجاالت التدريب

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29092022&id=44ec853e-1697-44ab-

b087-e51712027986 

 

 جامعة بنى سويف: قريبا توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز الرياضة

HTTPS://WWW.YOUM7.COM/STORY/2018/8/2/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D

8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-

%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-

%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-

%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-

%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-

https://www.bsu.edu.eg/NewsDetails_New.aspx?NID=156002&cat_id=1
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29092022&id=44ec853e-1697-44ab-b087-e51712027986
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29092022&id=44ec853e-1697-44ab-b087-e51712027986
https://www.youm7.com/story/2018/8/2/%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%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/3896607
https://www.youm7.com/story/2018/8/2/%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%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/3896607
https://www.youm7.com/story/2018/8/2/%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%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/3896607
https://www.youm7.com/story/2018/8/2/%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%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/3896607
https://www.youm7.com/story/2018/8/2/%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%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/3896607
https://www.youm7.com/story/2018/8/2/%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%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/3896607
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%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/3896607 

 

Sports 

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

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خالل زيارته 

لجامعة بنى سويف لحضور اللقاء الحواري مع شباب المحافظة والصعيد، وذلك بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى 

سويف، واللواء سمير فرج مدير الشئون المعنوية األسبق، والنائب حسام العمده أمين حزب مستقبل وطن ببنى سويف، وعدد 

 من القيادات التنفيذية بالمحافظة وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

 إفتتاح رئيس الجامعة لمعلب اإلسكواش وعدد من التوسعات بالكلية -

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

-  

 وزير التعليم العالى ورئيس جامعة بنى سويف يفتتحان ملعب الجامعة -

- -ps://www.youm7.com/story/2022/8/23/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1htt

-D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%

-D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89%

-D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%

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

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

-81%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86D9%8A%D9%%

-D9%85%D9%84%D8%B9%D8%A8%

D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9/5880176% 

/https://www.elaosboa.com/404262 

 االنتهاء من تطوير ملعب جامعة بني سويف بتكلفة مليون جنيه

https://www.youm7.com/story/2018/8/2/%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%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/3896607
https://www.youm7.com/story/2018/8/2/%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%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/3896607
https://www.bsu.edu.eg/SingleNews.aspx?NID=151678&cat_id=1
http://www.sport.bsu.edu.eg/Gallery.aspx?ID=620&cat_id=13
https://www.youm7.com/story/2022/8/23/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%88%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%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9/5880176
https://www.youm7.com/story/2022/8/23/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%88%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%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9/5880176
https://www.youm7.com/story/2022/8/23/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%88%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%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9/5880176
https://www.youm7.com/story/2022/8/23/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%88%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%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9/5880176
https://www.youm7.com/story/2022/8/23/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%88%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%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9/5880176
https://www.youm7.com/story/2022/8/23/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%88%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%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9/5880176
https://www.youm7.com/story/2022/8/23/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%88%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%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9/5880176
https://www.youm7.com/story/2022/8/23/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%88%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%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9/5880176
https://www.youm7.com/story/2022/8/23/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%88%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%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9/5880176
https://www.elaosboa.com/404262/
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مالعب االسكواش والهوكي بجامعة بني سويف افتتاح  

https://www.elwatannews.com/news/details/3287896 

 

 

 

https://www.elwatannews.com/news/details/3287896
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-  
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 يتم عمل اختبار القدرات سنويا للطلبه قبل االشتراك اوالتقديم للموافقه الرسمي -
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http://www.sport.bsu.edu.eg/Gallery.aspx?ID=249&cat_id=13 

 حملة للتوعية الصحية )صحة =حياة( تتم سنويا بكليه التربيه الرياضيه بجامعه بني سويف -

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

 اليوم الترويحى بكلية التربية الرياضية

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

 

Q3 

Yes 

 2021تقديم خدمات تنظيم األسرة لمليون سيدة خالل عام «: الصحة»

https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3637230/1/-

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--

%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-

%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-

%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-

%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86- 

http://www.sport.bsu.edu.eg/Gallery.aspx?ID=249&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
https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3637230/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-
https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3637230/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-
https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3637230/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-
https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3637230/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-
https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3637230/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-
https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3637230/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-
https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3637230/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-
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 مليون صحة 100مبادرة  -

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

"6th pediatric Nursing Conference "New Innovation and Technology in Child Health Care 

Practices" http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id= 732----- 

At the faculty of nursing, 2021 

 المستشفي الجامعي ببني سويف

حالة وتم صرف العالج الالزم مجانا بتبرع  20 -قسم النسا والتوليد قام بالكشف على  -حالة 400قسم االطفال قام بالكشف على 

 . من مؤسسة نهضة بنى سويف

I-  

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

III- 04  المؤتمر السنوي الرابع لقسم تمريض صحة األم وحديثي الوالدة بكلية التمريض جامعة بني سويف

 " بعنوان "صحة المرأة

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

collaboration with the Egyptian Pediatrics Association "Anemia Causes & 

Complications" 

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

VI- المؤتمر العلمي السادس لقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة بنى سويف بعنوان 

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

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

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

"Recent Advances in Immunology and Infectious Diseases "Where Hypnotherapy 

is Changing the history 

Diseases"http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=228 

 

 

 افتتاح أربع عيادات جديدة من عيادات المرأة اآلمنة

https://egypt.unfpa.org/ar/news/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8

%AD-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9-

https://egypt.unfpa.org/ar/news/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9
https://egypt.unfpa.org/ar/news/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9
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%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-

%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-

%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9 

 

بجامعه بني سويفندوة تثقيفية بعنوان مخاطر أدمان المخدرات وطرق الوقاية  -  

  

بمستشفي بني سويف الجامعي عن اليزم العالمى لمرض السكري  يوم تثقيفي لقسم التمريض الباطنى والجراحي *  

.  

بجامعه بني سويف* ندوة تثقيفية لقسم صحةالمجتمع بعنوان اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة   

https://egypt.unfpa.org/ar/news/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9
https://egypt.unfpa.org/ar/news/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9
https://egypt.unfpa.org/ar/news/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9
https://egypt.unfpa.org/ar/news/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9
https://egypt.unfpa.org/ar/news/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9
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بجامعه بني سويف  *المؤتمر السنوى لقسم تمريض صحة االم وحديثي الوالدة   

 

ارة التمريض  المؤتمر السنوى لقسم اد  
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  لطالب المعهد الفني للتمريض كلية التمريض جامعة بني سويف 21المشاركه فى حفل تخريج الدفعة رقم 

   

 تم احتفال كلية التمريض باالم المثاليه 

 

سنة لطالب كلية تمريض بني سويف المتقدمين لقضاء 57357نم اجراء مقابلة شخصية بمستشفى سرطان االطفال  -

وكيل الكلية لشئون خدمة  -االمتياز مع مسئول التدريب ومديرة التمريض بالمستشفي في حضور ا.م.د/ سلوى احمد 

 المجتمع وتنمية البيئة  

نم اجراء مقابلة شخصية اون الين لطالب كلية تمريض بني سويف المتقدمين لقضاء سنة االمتياز بمؤسسة مجدي  -

وكيل الكلية لشئون خدمة  -لموارد البشرية بالمستشفي في حضور ا.م.د/ سلوى احمد يعقوب بأسوان مع مسئول ادارة ا

 المجتمع وتنمية البيئة بمقر وحدة الخدمات االلكترونيه لكلية التمريض شرق النيل
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http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=53306&cat_id=1 

دولة ويعلن عن اتفاقية تعاون مع صندوق مكافحةرئيس جامعة بنى سويف : المخدرات ثانى تحدى يواجه ال  

 http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=60098&cat_id=1 االدمان

 رئيس جامعة بنى سويف يوقع عقد عالج أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمستشفى الزهراء ببنى سويف

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=59831&cat_id=1 

ي سويف يعلن اتفاقيات التعاقد مع بعض المستشفياترئيس جامعة بن  

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=59782&cat_id=1 

 رئيس جامعة بني سويف يتابع المرحلة األخيرة من تحليل فيروس سي للطالب الجدد بالمركز الطبي

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=57882&cat_id=1 

التعاقد مع خمس مستشفيات لتحسين الخدمة الصحية بالجامعة رئيس جامعة بني سويف:  

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=57399&cat_id=1 

 رئيس جامعة بنى سويف: توقيع الكشف النفسي وتحليل المخدرات بشكل دوري لطالب المدن الجامعية

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

ات للسائقينتحليل المخدر  

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

 فيروس سى

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 
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ف العديد من القوافل الطبية و التوعوية لتقديم خدماتها الي المجتمع السويفي لإلرتقاء بأفراده و تمثلت أطلقت جامعة بني سوي

 هذه القوافل فيما يلي :

 ركز ناصر م  -القافلة الطبية الشاملة لقرية أشمنت  

 19/9/2021الثالثاء الموافق 

 

 

 

 

 

 

 

رئيس الجمهورية لتحسين مستوي الحياه للفئات المجتمعية  التي أطلقها فخامة " حياه كريمة "في إطار  مبادرة  

األكثر احتياجاً و أيضاً في إطار التعاون مع منظمات المجتمع المدني وتوفير ودعم الخدمات الصحية وتحسين مستوي المعيشة 

مية البيئة يوم الثالثاء وتوفير الخدمات الطبية التى يحتاجها المواطنون خاصة غير القادرين ، نظم قطاع خدمة المجتمع وتن

تحت رعاية سعادة االستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس الجامعة وإشراف األستاذ الدكتور / سامح  19/9/2021الموافق 

مركز ناصر بمشاركة   –المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة قافلة طبية تنموية الي قرية أشمنت 

 –كلية علوم ذوي اإلحتياجات الخاصة   -كلية التمريض –كلية الطب البيطري  –لمختلفة ) كلية الطب بشري كليات الجامعة ا

 وبمشاركة مديرية الصحة.  كلية الحقوق ( –كلية الخدمة اإلجتماعية  -كلية علوم االرض  -كلية العالج الطبيعي  –كلية الصيدلة 

 أوالً : مشاركة كلية الطب البشري
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السادة أطباء كلية الطب البشري في الكشف علي  شارك

 المرضي من سكان القرية في التخصصات التالية :

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدد الحاالت القسم

 حالة   90 قسم العظام

 حالة   30 قسم العالج الطبيعي

 حالة    62 قسم الجلدية

 حالة   50 قسم الباطنة

 حالة 80 قسم الرمد

 لةحا  55 قسم األنف وأذن و الحنجرة

 حالة   20 قسم  الصدر

 حالة   100 قسم األطفال

 حالة   60 قسم النساء والتوليد
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 ثانيا : مشاركة كلية التمريض
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غط لجميع المرضي شاركت كلية التمريض في  فعاليات القافلة التمريضية لقرية أشمنت مركز ناصر وذلك لقياس السكر والض

من خالل معمل مختص بالتحليل كما تم صرف العديد من االدوية  B,Cحالة كما تم عمل تحليل فيروس  700المترددين عددهم 

وعمل توعية عن مستجدات فيرس كورونا والوقاية منه  التي شاركت بها مديرية الصحة  للمرضي الذين تم الكشف عليهم

 .كر لمرض السكر والضغطواهمية التطعيمات والكشف المب

 ثالثاً : مشاركة كلية الطب البيطري 
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شاركت كلية الطب البيطري في القافلة البيطرية بقرية إشمنت مركز ناصر باالشتراك  مع مديرية الطب البيطري و تم فحص 

الوالده  -جراحه  -التخصصات )امراض باطنه الحاالت المريضة واعطاء العالج مجانا لعدد كبير من الحاالت من مختلف 

 وامراضها( وبمشاركة نخبة من اعضاء هيئة التدريس والطالب

 رابعاً :مشاركة كلية علوم ذوي اإلحتياجات الخاصة 

 

 

 

 

 

انطلقت فعاليات القافلة التوعوية الشاملة بقرية سدس مركز ببا في  ضوء حرص كلية علوم ذوي االحتياجات الخاصة علي 

منصور حسن /قديم رسالتها وخدمة المجتمع السويفي وتقديم الخدمة التأهيلية المجانية لهم تحت رعاية األستاذ الدكتور ت

رئيس جامعة بني سويف و األستاذ الدكتور /سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع واألستاذة 

ة واألستاذ الدكتور /احمد عالم وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع تم اليوم الدكتورة /هبة محمود ابو النيل عميد الكلي

الثالثاء المشاركة في قافلة توعوية شاملة إلي قرية أشمنت التابعة لمركز ناصر والمدرجة ضمن المبادرة الرئاسية )حياة 

 كريمة( وذلك بمشاركة عشرة كليات وبالتعاون مع مديرية الصحة

 مركز ببا  -طبية الشاملة لقريتى سدس وهربشنت القافلة ال

 3/10/2021الموافق  األحد

فى إطار مبادرة فخامة رئيس الجمهورية السيد عبدالفتاح السيسى " حياة كريمة " قامت جامعة بنى سويف برعاية أ.د/ 

مع وتنمية البيئة بإطالق منصور حسن رئيس الجامعة وإشراف أ.د/ سامح المراغى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجت

توعوية ( إلى قرية سدس التابعة لمركز ببا بمحافظة بنى سويف ، وقد  –زراعية  –تمريضية  –بيطرية  –قافلة شاملة ) طبية 

 فرد وإشتملت القافلة على التخصصات الطبية األتية:  800بلغ عدد المترددين على القافلة 
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 أنف وأذن وحنجرة ( –متوطنة  –باطنة  –نساء ووالدة  –عظام  –أطفال  –) رمد 

 أوالً : مشاركة كلية الطب البشري:
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 وقد قام السادة األطباء بالكشف علي المرضي  أهل القرية في التخصصات التالية :

 عدد الحاالت القسم

 حالة  120 قسم األطفال

 حالة   70 قسم النساء والتوليد

 حالة   100 قسم العظام

 حالة   35 الطبيعيقسم العالج 

 حالة    68 قسم الجلدية

 حالة   60 قسم الباطنة

 حالة  70 قسم الرمد

 حالة  80 قسم األنف وأذن و الحنجرة

 حالة   25 قسم  الصدر

 

تم صرف العالج المناسب لكل حالة ،  كما تم تحويل بعض الحاالت الخاصة الي المستشفي الجامعي لتلقي العالج المناسب 

 مقابل . بدون

 ثانيا : مشاركة كلية التمريض

 

 

إنطلقت فعاليات القافلة التمريضية لقرية سدس وذلك لقياس السكر والضغط لجميع المرضي و بلغ عدد المترددين حوالي   

من خالل معمل مختص بالتحليل بمشاركة كلية التمريض كما تم صرف العديد من  B,Cحالة كما تم عمل تحليل فيروس  500

وعمل توعية عن مستجدات فيرس كورونا والوقاية  دوية التي شاركت بها مديرية الصحة  للمرضي الذين تم الكشف عليهماال

 .منه واهمية التطعيمات والكشف المبكر لمرض السكر والضغط
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 :ثالثا : مشاركة كلية الطب البيطري 
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لفحص وإعطاء اانطلقت فعاليات القافلة البيطرية لجامعة بني سويف بقرية هربشنت  بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ، تم 

( وبمشاركة نخبة من ضهاالوالده وامرا -راحه ج -العالج مجانا لعدد كبير من الحاالت من مختلف التخصصات )امراض باطنه 

 اعضاء هيئة التدريس والطالب.

 

 ثالثاً : مشاركة كلية علوم ذوي اإلحتياجات الخاصة:   
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شاركت كلية علوم ذوي األحتياجات الخاصة في  فعاليات القافلة التوعوية الشاملة بقرية سدس مركز ببا في  ضوء حرص 

تقديم رسالتها وخدمة المجتمع السويفي وتقديم الخدمة التأهيلية المجانية لهم وذلك كلية علوم ذوي االحتياجات الخاصة علي 

و هدفت القافلة الي التوعية بأهمية التدخل المبكر لالطفال للحد من انتشار  بمشاركة عشر كليات وبالتعاون مع مديرية الصحة

يق مقياس ستانفورد بينيه الصوره الخامسة باإلضافة الي االعاقة كما تم اجراء تقييم للقدرات المعرفية لالطفال من خالل تطب

تقديم بعض التوجيهات واإلرشادات الي األمهات لتحسين القدرات اللغوية لالطفال المتأخرين كما تم تحويل عدد من االطفال 

                   .الي المستشفي الجامعي الستكمال إجراءات الفحص وتلقي الخدمات الالزمه لهم

 

 القافلة الزراعية لقرية هيربشنت يوم االحد الموافق  2021/10/3 :
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تحت رعاية معالي الوزير رئيس الجامعة ا.د. منصور حسن ومعالي ا.د./ سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة 

د / عبدالاله سيد حسين عبدالمنعم وباشراف أ.د/ مصطفى محمد قطب المجتمع وتنمية البيئة وسيادة أ.د/ عميد كلية الزراعة أ.

وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تم إطالق قافلة زراعية لقرية هربشنت التابعة لقرية سدس مركز ببا 

ديرية الري وبعض رؤساء و ذلك بحضور مدير الوحدة الزراعية لقرية سدس ورئيس الوحدة المحلية بالقرية ومسؤول من م

الجمعيات الزراعية وبعض االهالي والمزارعين ونقلنا لهم حرص الجامعة على التفاعل المجتمعى والمشاركة فى وضع حلول 

لبعض مشاكل االنتاج الزراعي وتنمية البيئة ، شارك فى القافلة نخبه من أعضاء هيئة التدريس يمثلون بعض االقسام العلمية 

 بعض الطالب ممثلين لبرامج الكلية األربعة واتحاد الطلبة بالكلية وكذلك

 قافلة طبية للتوعوية بالكشف المبكر عن سرطان الثدى وأورام الرحم بقرية شريف باشا بمحافظة بنى سويف

 يوم األحد الموافق 2021/11/21 
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فى إطار مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى لدعم صحة المرأة المصرية وتحت رعاية أ.د/ 

منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف وتحت إشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة أ.د/ سامح المراغى نائب 

م قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع مديرية الصحة ، نظ رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
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ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالشراكة مع المجلس القومى للمرأة القافلة الطبية التوعوية للكشف المبكر عن سرطان 

 . الثدى وأورام الرحم بقرية شريف باشا بمحافظة بنى سويف

Q4 

Yes 

 قرار بمنع التدخين نهائيًا داخل مستشفي جامعة بني سويف

https://www.copts-united.com/Article.php?I=2786&A=282168 

 جامعة بني سويف: ندوات توعية بالمدارس والنوادي والمنشآت الحكومية للحد من التدخين

https://shbabbek.com/show/144267 

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=64260&cat_id=1 

  فحملة مكافحة التدخين بجامعه بني سوي

 

ضاءة جامعة بني سويف باللون األخضر احتفاالً باليوم العالمي لألرضا  

 

https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=154203&cat_id=1 

 جمعية مكافحة مرض الدرن والتدخين تكرم قيادات الصحة ببني سويف

https://www.copts-united.com/Article.php?I=2786&A=282168
https://shbabbek.com/show/144267
https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=154203&cat_id=1
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https://www.elwatannews.com/news/details/5446903 

Out Reach Part 

 

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=64260&cat_id=1 

 حملة مكافحة التدخين بجامعه بني سوي ف

 خاص المركز القومي لتاهيل االطفال ذوي االحتياجات

 المستشفي الجامعي الجديد

 1و  3

https://www.albawabhnews.com/3293059 

 المستشفي الجامعي القديم

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=53446&cat_id=1 

 مستشفي االورام

t.com/2016/12/%Dhttps://www.watanine-8%A3%D9%88%D9%84 

%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 / 

 المركز الطبي التخصصي

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=96776&cat_id=1 

 مركز عالج الحروق

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=3795&cat_id=1 

 مليون صحة 100مبادرة 

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=63441&cat_id=1 

 مركز المناظير

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=30388&cat_id=1 

 االدارة الطبية

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

 

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 

https://www.elwatannews.com/news/details/5446903
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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 

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 

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

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

 http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=60098&cat_id=1 االدمان

 اء ببنى سويفرئيس جامعة بنى سويف يوقع عقد عالج أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمستشفى الزهر

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=59831&cat_id=1 

 رئيس جامعة بني سويف يعلن اتفاقيات التعاقد مع بعض المستشفيات

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=59782&cat_id=1 

 الطبيرئيس جامعة بني سويف يتابع المرحلة األخيرة من تحليل فيروس سي للطالب الجدد بالمركز 

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=57882&cat_id=1 

 رئيس جامعة بني سويف: التعاقد مع خمس مستشفيات لتحسين الخدمة الصحية بالجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=57399&cat_id=1 

 لمدن الجامعيةرئيس جامعة بنى سويف: توقيع الكشف النفسي وتحليل المخدرات بشكل دوري لطالب ا

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

 تحليل المخدرات للسائقين

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

 فيروس سى

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

http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=309 
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 القوافل الشاملة
 القوافل الشاملة

 فى إطار خدمة المجتمع الخارجي وتوفير ودعم الخدمات الصحية للقري األكثر إحتياجا وتحسين

 مستوي المعيشة وتوفير الخدمات الطبية التى يحتاجها المواطنين خاصة للغير قادرين

 وافل وأقر المجلسنظمت جامعة بنى سويف تحت إشراف قطاع خدمة المجتمع عدداً من الق

 – ًً .على أن تنظم قافلة شاملة (طبية توعوية ) شهريا

تمع القافلة الشاملة قافلة الى قرية أبويط مركز الواسطى األثنين نظمت جامعة بنى سويف قطاع شئون خدمة المج - 1

 – – لقرية أبويط مركز

 منصور حسن رئيسالف نسمة تحت رعاية وبحضور أ.د/  17الواسطى والتى يبلغ عدد سكانها 

 الجامعة وسعادة المستشار/ هاني عبد الجابر محافظ بنى سويف وبإشراف أ.د/ هشام بشري

 :محمود نائب رئيس الجامعة ومشاركة الكوادر العلمية بالكليات اآلتية

 - - - كلية الطب البشري كلية الطب البيطري كلية التمريض كلية العالج الطبيعي

 - - اإلجتماعية كلية العلوم كلية اآلداب كلية الخدمة

 حيث توجه الجميع الى الوحدة الصحية بالقرية فى تمام الساعة العاشرة صباحا وتم توز يع األطباء

 : البشريين وفريق كلية التمريض على األقسام التالية

 حالة 120 -حالة باطنة الكشف علي  200األطفال تم الكشف علي 

 حالة 80 -ام الكشف على حالة عظ 70جراحة عامة الكشف على 

 حالة 15 -حالة رمد وتم الكشف على  20نساء الكشف على 

 حالة 70انف وأذن تم الكشف على 

 حاالت جلسات والباقى صرف عالج 6حاالت منهم  10عالج طبيعي تم الشكف على 

 الصيدلية تم صرف العالج الالزم والذى شارك بجزء كبير منه مؤسسة نهضة ببنى

 ريق الطب البيطري بالتوجهه الى الجمعية الزراعية للكشف وقد تمسويف ،وقام ف

 . حالة وصرف العالج المناسب 20التعامل مع 

 كما توجه السادة اعضاء هيئة التدريس لكلية اآلداب وكلية الخدمة اإلجتماعية التنموية الى مدرسة

 -: كوم ابو راضي اإلعدادية بالقرية للتوعية فى الموضوعات التالية

 - - ختيار الصديق ومهارة الحوار ظاهرة التنمر النظافة العامة للشخصا

 - - السوشيال ميديا وطريقة التعامل معها ترشيد استهالك المياه

 وقام اعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم بأخذ عينة من مياه الشرب إلجراء التحاليل الالزمة لها

 .بمعامل الكلية

 زورة مركز سمسطالقافلة الشاملة لقرية ما - 2

 نظمت جامعة بنى سويف قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة القافلة الشاملة لقرية مازورة

 بسمسطا تحت رعاية أ.د/ منصور حسن رئيس الجامعة وإشراف أ.د/ هشام بشري محمود نائب

 . رئيس الجامعة ومشاركة الكوادر العلمية بالكليات التالية

 - – – – لية الصيدلة كلية طب األسنان كلية العالج الطبيعى كليةكلية الطب البشري ك (

 – – – – التمريض كلية العلوم كلية الخدمة اإلجتماعية التنموية كلية التربية الرياضية كلية

 )الدراسات العليا للعلوم المتقدمة

 ايمن رفعتحيث توجهت القافلة الى مستشفي مازورة فى تمام الساعة العاشرة صباحا وقام أ.د/ 
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 وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع بتوزيع األطباء والتمريض علي األقسام

 قسم الباطنة

 حالة 200مريض قسم األطفال الكشف على  110الكشف على عدد 

 حالة 70حالة قسم األنف واالذن قام بالكشف على عدد  50قسم النساء الكشف على عدد 

 حاالت للمستشفي 10حالة وتم تحويل عدد  65دد قسم الجراحة العامة تم الكشف على ع

 الجامعي

 حالة 80قسم العظام تم الكشف على عدد 

 حالة 85حالة قسم الجلدية بالكشف على  50قسم الصدرية بالكشف على 

 حالة إلستكمال اجراءات الكش ف 20حالة وتم تحويل عدد  40قسم القلب االكشف على 

 حالة 60قسم المسالك االكشف على 

 حالة 50سم الرمد بالكشف على ق

 /حالة بمعرفة أ 20حاالت اشعة بمعرفة أ/ عبد الجواد واجريت تحاليل لعدد  10وقد اجريت عدد 

 بدوي

 مشاركة كلية طب األسنان

 كما قام فريق طب األسنان تحت إشراف أ. د/ مني السيد عيسي وكيل الكلية . د/ أحمد محمد

 50نوب ماجد صبحي ، ياسمين طه علي بالكشف على عدد عرفه ، وبمشاركة اطباء إمتياز ابا

 خلع 10حالة منهم 

 مشاركة كلية الصيدلة

 وتم صرف األدوية الالزمة بمعرفة أ.د/ عبير سيد معوض وكيل كلية الصيدلة وفريق العمل معها

 مشاركة كلية الدراسات العليا

 لمتقدمة د/ نهي المدرس بكليةوتوجهت أ.د/ والء مصليحي وكيل كلية الدراسات العليا للعلوم ا

 الخدمة اإلجتماعية ، أ.د/ محمد عبد الرحيم وكيل كلية الخدمة اإلجتماعية التنموية الى مدرسة

 -: مازورة اإلعدادية للبنات إللقاء محاضرت توعية فى الموضوعات التالية

 االسلوب األمثل إلستخدام مياه الشرب وترشيد االستهالك

 النظافة العامة للشخص

 مشاركة كلية العلوم

 كما قام فريق اعضاء هي ئة التدريس بكلية العلوم تحت إشراف ا.د ابراهيم البرعي وكيل الكلية

 و أ.د/ مديحة مدير مركز التحاليل الدقيقة وابحاث البيئة بالكلية بجمع عينات مياه شرب للتأكد من

 تم الحصول على عينة من احد سالمة المياه ومطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب حيث

 المنازل وعينة اخرى من داخل الوحدة الصحية الجراء بعض التحاليل الكيميائية

 .والميكروبيولوجية للتاكد من جودة المياه او التدخل بالعالج

 مشاركة كلية التمريض

 كما قام فريق من كلية التمريض تحت اشراف د/ سلوي أحمد وكيل الكلية

 ها تثقيفية وتدريبية عن تثقيف صحي للطالبات بالمدرسة الفحص الذاتي للثدي ،بتنفيذ ندوات من

 .مشاكل سرطان الثدى ، مشاكل الدورة الشهرية

 مشاركة كلية التربية الرياضية

 كما قام فريق من كلية التربية الرياضية تحت رعاية أ.د/ مختار امين عميد الكلية بالتوجه الى

 يهى رياضي احدى المدارس وعمل يوم ترف
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 القافلة الشاملة لقرية أهناسيا الخضراء

 13009اهناسيا الخضراء احدى القري التابعة لمركز بنى سويف يبلغ إلجمالى السكان بها 

 كيلو 5وهي من ضمن القري الفقيرة وتبعد عن بنى سويف مسافة 

 تحت رعاية أ.د/ منصور حسن رئيس الجامعة ومعالى المستشار/ هاني جابر محافظ

 بنى سويف نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت اشراف أ.د/ هشام

 بشري محمود نائب ريس الجامعة القافلة الطبية الشاملة لقرية أهناسيا الخضراء

 وذلك بمشاركة كليات جامعة بنى سويف ومؤسسة نهضة بنى سويف ومديرية الصح ة

 بشريبمشاركة الكوادر العلمية بكليات الجامعة (طب 

 - - - – – – طب اسنان صيدلة عالج طبيعي تمريض علوم حقوق ) بالتعاون مع

 مؤسسة نهضة بنى سويف وصل فريق القافلة الساعة العاشرة صباحا وتم التوزيع

 االطباء والتمريض علي العيادات حيث تم الكشف وتوزيع ا ألدوية والتمريض على

 انية على المرضي تبرع من مؤسسةالعيادات حيث تم الكشف وتوزيع األدوية المج

 .حالة 150نهضة بنى سويف وتم الكشف في قسم الباطنة على عدد 

 حالة 200قسم االطفال 

 حالة 50حالة األنف واالذن  40قسم النساء 

 حالة 80حالة للمستشفي الجامعي العظام  20وتم تحويل عدد  60الجراحة العامة 

 30الجلدية  20الصدرية 

 حالة إلستكمال اجراء الكشف بالمستشفي الجامعي 15حويل عدد وتم ت 60القلب 

 حالة 20حاالت اشعة وتحاليل  10واجريت  30الرمد  60المسالك 

 فري ق طب االسنا ن

 وقام فريق طب االسنان تحت رعاية أ.د مني السيد عيسي بمشاركة اطباء اإلمتياز

 تحتاج الى حشو الى حالة منهم خلع وتحويل الحاالت التى 100بالكشف على عدد 

 . العيادة الخارجية بالكلية إلستكمال العالج

 كلية العلو م

 قامت الكوارد العلمية بكلية العلوم تحت إشراف أ.د/ ابراهيم البرعي ، أ.د/ مديحة

 مدير مركز التحاليل الدقيقة وابحاث البيئة بجمع عينات مياه شرب للتأكد من سالمة

 القياسية لمياه الشرب وعينة اخري من داخل الوحدةالمياه ومطابقتها للمواصفات 

 الصحية إلجراء بعض التحاليل الكيمائية والميكروبولوجية للتأكد من وجود المياه او

 . التدخل بالعالج

 محاضرة توعوية

 كما شارك أ.د/ مبروك عبد العظيم وكيل كلية الحقوق محاضرة توعية لسيدات القرية

 . عن اضرار الزواج المبكر

 القافلة الشامله لقرية أشمنت

 قرية أشمنت هي إحدى القرى التابعة لمركز ناصر ف ي محافظة بني سويف ف ي

 ، إجمالي السكان في أشمنت 2006جمهوري ة مصر العربية. حسب إحصاءات سنة 

 نسمة، وهى احدى القرى الفقيرة فى المحافظة 23893

 ت رعاية أ.د/ منصور حسن رئيسنظم قطاع شئو ن خدمة المجتمع وتنمي ة البيئة تح

 الجامعة واشراف أ.د / هشام بشري محمود نائب ريس الجامعة القافلة الطبية الشاملة
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 لقرية اشمنت وذلك بمشاركة كليات جامعة بنى سوي ف ومؤسسة نهضة بنى سويف

 ومديرية الصحةبمشاركة الكوادر العلمية بكليات الجامعة

 - - - - – – – ) يعي تمريض علوم حقو ق اعالمطب بشري طب اسنان صيدلة عالج طب(

التمريض وبالتعاون مع مؤسسة نهضة بنى سوي ف وصل فريق القافلة الساعة العاشرة صباح ا وتم التوزيع االطبا ء 

 علي العيادات حيث تم الكشف وتوزيع األدوية

 المجانية على المرضي تبر ع من مؤسسة نهضة بن ى سوي ف وتم الكش ف ف ي قس م

 . حالة 150الباطنة على عدد 

 حالة 200قسم االطفال 

 حالة 50حالة األن ف واالذن  40قسم النساء 

 حال ة 80حالة للمستشفي الجامعي العظام  20وتم تحويل عدد  60الجراحة العامة 

 30الجلدية  20الصدرية 

 حالة إلستكمال اجرا ء الكشف بالمستشفي الجامعي 15وتم تحويل عدد  60القلب 

 حالة 20حاالت اشعة وتحاليل  10واجريت  30الرمد  60المسالك 

 القافلة الشاملة لقرية التل

 قرية التل شرق النيل بمحافظة بنى سويف من أكثر القرى فقرا فى محافظة بنى

 نسمة 4000سويف عدد سكانها يبلغ 

 طاع فيفي إطار خطة الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمساهمة الفعالة للق

 تقديم الخدمة الطبية للمجتمع المحيط وف ي إطار تنظي م الجامعة لخدمة القواف ل الطبي ة

 المجانية أقامت الجامعة القافلة الطبية المجانية لقرية التل شرق الني ل محافظ ة بني

 سويف بالتعاون مع مؤسسة نهضة بنى سويف ومديرية الصحة وشملت القافل ة

 . صدرية واألوعية الدموية واألمراض المتوطنة ومعم ل تحاليلتخصصات الباطن ة وال

 – حالة جراحة وأوعية دموية عدد 33 -حالة باطنة عدد  95وتم الكشف على عدد 

 – حالة تحليل سكر وتم تحويل عد د 28 –تحاليل عدد  53 –حالة صدرية وعدد  58

 . حالة للمستشفى الجامعي ألستكمال الفحص والعال ج 23

 

 ة كلية الطب البشري لقرية سدسقافل

 في إطار خطة كلي ة الطب البشر ي ف ي خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمساهمة الفعال ة

 للكلية ف ي تقدي م الخدمة الطبي ة للمجتمع المحي ط وف ي إطا ر تنظي م الكلي ة لخدمة القواف ل

 – قري ة سدس األمراء مركز بباالطبي ة المجانية أقامت الكلية القافلة الطبية المجاني ة ل

 – محافظة بن ي سويف بالتعاو ن مع نادي روتار ي جيز ة نورث وشملت القافلة

 . تخصصات الباطن ة والصدرية واألوعية الدموية واألمراض المتوطنة ومعم ل تحاليل

 وأكد األستاذ الدكتو ر/ وائل الشاعر عميد الكلية ورئي س مجلس إدارة المستشف ى

 ي أن احد أهم أهدا ف كلية الطب البشري هو تقديم الخدمة الطبي ة المتميزةالجامع

 بالمجان للجميع ومن منطلق هذا المبدأ تنظم الكلية القوافل الطبية المجانية لخدمة

 . المجتمع ورف ع الوع ي الصحي للمواطنين

 نمية البيئةكما أكد األستاذ الدكتور/ أيمن رفعت وكي ل الكلية لشئون خدمة المجتمع وت

 بأن الدورالريادي لكلية الطب البشر ي يجعلها أحد أهم مصادر العالج المجاني

 للمواطن ويت م ذلك بعدة طرق أحدها ه و تنظي م القواف ل الطبية المجاني ة والت ي تهت م
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 . بتقديم الخدمة الطبية المتميزة والمجانية للجميع

 – الة جراحة وأوعية دموية عددح 33 -حالة باطنة عدد  95وتم الكشف على عدد 

 – حالة تحليل سكر وتم تحويل عد د 28 –تحاليل عدد  53 –حالة صدرية وعدد  58

 . حالة للمستشفى الجامعي ألستكمال الفحص والعال ج 23

 تقرير

 عن القافلة الطبية الشاملة لقرية النواميس مركز الواسطى

 لمجتمع بدور الجامعة فى أداء رسالتهامن أجل غرس ثقافة الخدمة المجتمعية وتعريف ا

 الخاصة بخدمة المجتمع وتنمية إستفادة المجتمع من الكفاءات العلمية المتخصصة فى

 كافة المجاالت الطبية قامت الجامعة بمشاركة المحافظة ومديرية الصحة ومؤسسة

 تابعةنهضة بنى سويف فى القافلة الطبية الشاملة لجميع التخصصات بقرية النواميس ال

 , لمركز الواسطى بحضور سعادة المستشار / هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف

 معالى االستاذ الدكتور / منصور حسن رئيس الجامعة ، و سعادة األستاذ الدكتور / بدر

 نبيه نائب رئيس الجامعة ، ووكيل وزارة الصحة وبعض الشخصيات العامة بالمحافظة

. 

 : رى بمتابعة الحاالت المرضية كالً فى تخصصهوقامت أقسام كلية الطب البش

 حالة منهم عشرة حاالت تم تحويلهم للمستشفى 600قسم الباطنة قام بالكشف على  -

 . الجامعى

 حالة 400قسم العظام قام بالكشف على  -

 حالة 200قسم الرمد قام بالكشف على  -

 حالة 350قسم االنف واالذن قام بالكشف على  -

 وتحويل عشرة حاالت للمستشفى 350العامة قام بالكشف على  قسم الجراحة -

 الجامعى

 حالة 400قسم االطفال قام بالكشف على  -

 . حالة وتم صرف العالج الالزم مجانا بتبرع من مؤسسة نهضة بنى سويف 20 -قسم النسا والتوليد قام بالكشف على 

 . ج المناسب لهمحالة وتم صرف العال 50كما قامت كلية األسنان بالكشف على 

 طالب وطالبة فى حملة التوعية التى نفذتها القافلة بعنوان " تثقيف صحي 14شارك 

 عن صحة المرأة والرعاية الطبيعية والتغذية السليمة لألم والطفل وقياس الضغط

 حالة بالوحدة الصحية 70والسكر آلكثر من 

 متياز على اقسام القافلة كالً كما قامت وكيل كلية التمريض بتوزيع معيدين الكلية واإل

 حالة 70فيما يخصه كما قاموا بحملة توعية وقياس للضغط والسكر ألكثر من 

 .بالوحدة الصحية

 كما قامت القافلة البيطرية بالتوجه الى الوحدة البيطرية واجراء الكشف على العديد

 طرية عنمن الحاالت باالضافة الى توجيه التوعية واالرشادات واالستشارات البي

 االمراض سواء فى الحيوانات والطيور للمربين للحد من انتشار االمراض المعدية

 . والموسمية

 . وقام أ.د/ وكيل كلية الخدمة االجتماعية بعقد ندوة توعية وإرشادات لإلهالى

 ثانيا :تقرير بقوافل جامعة بنى سويف

 خدمة المجتمع اوالً: قوافل خارجية نظمها معهد المسنين بالتعاون مع قطاع
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 زيارة موسسة دار الرعاية االجتماعية ببنى سوي ف ضمن مشروعات خدمة البيئة والمجتمع - 1

 2معارض المالبس الخيري  -

 حضانه ا لزهور بكلية التربية للطفولة المبكرة - 3

 

 

انيميا االطفال اسبابها لطب البشري جامعة بني سويف بعنوان "المؤتمر الثانى عشر لطب األطفال لكلية ا 2018-03-06

 " ومضاعفاتها

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

 المعرض الفني الثاني لكلية الصيدلة جامعة بني سويف 2018-03-06

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

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" 

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

 بعنوانورشة عمل كلية الطب البيطري بجامعة بني سويف بالتعاون مع جامعة تنسي األمريكية 

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

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

28 International Regional Beni Suef Dental Syndicate Confernce ,Faculty of Dentistry 

Nanda University with cooperation The Egyptian Associatior Oral and Maxillofacial 

Surgery 

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

المؤتمر السنوي الرابع لقسم تمريض صحة األم وحديثي الوالدة بكلية التمريض جامعة بني سويف بعنوان "صحة  04

 " المرأة

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

المؤتمر الثانى عشر لطب األطفال لكلية الطب البشري جامعة بني سويف بعنوان "انيميا االطفال اسبابها 

 " ومضاعفاتها

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

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

with the Egyptian Pediatrics Association "Anemia Causes & Complications" 

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

 المؤتمر العلمي السادس لقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة بنى سويف بعنوان

"The road to Better Woman's Health" 

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

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

Advances in Immunology and Infectious Diseases "Where Hypnotherapy is Changing the 

history Diseases" 

http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=228 
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دورة مركز التحاليل الدقيقة وأبحاث البيئة وخدمة المجتمع بكلية العلوم جامعة بني سويف بعنوان  2018-04-10

 التحاليل الطبية الشاملة

ع يض جامعة بني سويف بعنوان "تطوير التمريض بالتكامل مالمؤتمر العلمي الثامن لكلية التمر 2018-04-15

 " العلوم ذات الصلة

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

 " سنينندوة تثقيفية لقسم تمريض صحة المجتمع بكلية التمريض جامعة بني سويف "اليوم العالمي لصحة الم

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

 " لعلمي والمنطقاوأبحاث البيئة وخدمه المجتمع بكليه العلوم بعنوان "التفكير  ورشة عمل مركز التحاليل الدقيقة

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

 

 

)أحد عشر 11700000بخصوص المنحة المقدمة من الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادى واإلجتماعي والتى تقدر بحوالي 

جنيه مصري تقريبا(قام معالي األستاذ الدكتور/ هشام بشري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتع مليون وسبعمائة الف 

بالتعاون مع معهد دراسات علوم المسنين فى اعداد واجراء المناقصة العامة التى اجريت للسب من المنحة ألقسام ’ وتنمية البي

-م وهى :المعهد المختلفة وتجهيز احتياجات ومواصفات  لكل القسا  

 قسم طب مسنيين

 قسم تمريض

 اجهزة وادوات خاصة بالمعهد 

 الصة والسالمة المدنية )اجهزة اطفاء(

 

Different caravans throughout the years for good health monitoring inside the Beni-

Suef University, Faculty of medicine 
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Stewardships Part 
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Due to epidemic infection by COVID 19 at 2021 no sports fasciitis occurred at this year but the 

yards were opened. 

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

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خالل زيارته 

لجامعة بنى سويف لحضور اللقاء الحواري مع شباب المحافظة والصعيد، وذلك بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى 

سويف، واللواء سمير فرج مدير الشئون المعنوية األسبق، والنائب حسام العمده أمين حزب مستقبل وطن ببنى سويف، وعدد 

 من القيادات التنفيذية بالمحافظة وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

 إفتتاح رئيس الجامعة لمعلب اإلسكواش وعدد من التوسعات بالكلية -

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

-  

-  

-  

https://www.bsu.edu.eg/SingleNews.aspx?NID=151678&cat_id=1
http://www.sport.bsu.edu.eg/Gallery.aspx?ID=620&cat_id=13
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 يتم عمل اختبار القدرات سنويا للطلبه قبل االشتراك اوالتقديم للموافقه الرسمي -

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

 حملة للتوعية الصحية )صحة =حياة( تتم سنويا بكليه التربيه الرياضيه بجامعه بني سويف -

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

 اليوم الترويحى بكلية التربية الرياضية

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

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

 

 دور الطب الوقائى فى خدمة المجتمع
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 

 

 

 

 

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
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 زيارة االدارة العامة للسالمة والصحة المهنية لكلية طب اسنان

 اجتماع مع اجهزة السالمة والصحة المهنية بالمدن الجامعية

 جتماع ادارة الجودة بكلية العلوم مع االدارة العامة بالسالمة والصحة المهنية بجامعة بني سويف

 

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

 

 العيادات الخارجية

 

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

مراكز في بني سويف 7مليون صحة" داخل  100"صحة بني سويف": استمرار حملة "  

 

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

مليون صحة 100يف تنظم مسًحا للعاملين بحملة "طب بني سو " 

 

) Linked to SDG1 and SDG17(           محو االميه 
- Decreasing the illiteracy rate in nearby villages is one of the volunteer work   done by the 

University student. Before being graduated, every student belong to BSU must teach to 8 

students (who don’t know reading writing) from any village in the governorate. By the end 

of the year, Beni-Suef University was the first among Egyptian Universities that achieved 

largest number in helping to remove literacyfrom the community. Besides The student 

obtained an exemption from tuition fees for a year when he taught and succeeded 5 students 

in one academic year, in addition to a reward for the success of each student. 

 

- Beni-Suef University provides a wide range of services that help eradicate illiteracy  تقوم

 جامعه بني سويف بتقديم العديم من الخدمات التي تساعد ف القضاء علي محو االميه

- http://www.literacy.bsu.edu.eg/ 

 

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
http://www.literacy.bsu.edu.eg/
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- Beni-Suef University has played a very important role in eliminating illiteracy and 

achieved the first level at the level of the Republic, and about 13,132 participants were 

educated. 

 

 

- https://www.facebook.com/268876186907916/posts/pfbid05ZmJdd4VwLpChDSkb77YJ

ze7msxngjzpMfY59TbHNjGA8tU4xwmEVFwTBjToCxRgl/?sfnsn=scwspwa&ref=share 

 

 

- Obtaining the number of students accomplished by the university during the year 

2021/2020, with whom literacy has been eradicated 

 

Month April July October 

Number 963 2302 9318 

Total number/2021 13,132 

Number of successes students 549 

 

http://www.literacy.bsu.edu.eg/Index.aspx 

  

https://www.facebook.com/268876186907916/posts/pfbid05ZmJdd4VwLpChDSkb77YJze7msxngjzpMfY59TbHNjGA8tU4xwmEVFwTBjToCxRgl/?sfnsn=scwspwa&ref=share
https://www.facebook.com/268876186907916/posts/pfbid05ZmJdd4VwLpChDSkb77YJze7msxngjzpMfY59TbHNjGA8tU4xwmEVFwTBjToCxRgl/?sfnsn=scwspwa&ref=share
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-  

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02r1EMJL2D7eALQ15mBXDaMUR

V3wjSzgTMXxuGf9AUkPUswSgpMp9MnMwhoTWzb7aQl&id=100057697830358&sf

nsn=scwspwa 

-  

 

 من محو األمية|رئيس جامعة بنى سويف يعفي الطالبتين حنان وليلى من المصروفات -

- The President of Beni-Suef University exempts the two students, Hanan and Laila, from 

the fees 

https://www.elbalad.news/5430292 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02r1EMJL2D7eALQ15mBXDaMURV3wjSzgTMXxuGf9AUkPUswSgpMp9MnMwhoTWzb7aQl&id=100057697830358&sfnsn=scwspwa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02r1EMJL2D7eALQ15mBXDaMURV3wjSzgTMXxuGf9AUkPUswSgpMp9MnMwhoTWzb7aQl&id=100057697830358&sfnsn=scwspwa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02r1EMJL2D7eALQ15mBXDaMURV3wjSzgTMXxuGf9AUkPUswSgpMp9MnMwhoTWzb7aQl&id=100057697830358&sfnsn=scwspwa
https://www.elbalad.news/5430292
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-  
 

= - - Beni-Suef Education organizes an introductory symposium on the Literacy and Adult 

Education Program 

 تربية بني سويف تنظم ندوة تعريفية حول برنامج محو األمية وتعليم الكبار

https://www.youm7.com/story/2022/10/17/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-

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

%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-

%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-

%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-

%D9%85%D8%AD%D9%88-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9/5943689 

 

 

- Celebration of Beni-Suef University for obtaining first place among Egyptian universities 

for the October 2021 session 

 

ن الجامعات المصرية عن دورة أكتوبر  للقضاء علي إحتفالية جامعة بني سويف لحصولها على المركز األول بي

٢٠٢١االميه  

http://eaea.gov.eg/w/?p=650 

 

https://www.youm7.com/story/2022/10/17/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%85%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9/5943689
https://www.youm7.com/story/2022/10/17/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%85%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9/5943689
https://www.youm7.com/story/2022/10/17/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%85%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9/5943689
https://www.youm7.com/story/2022/10/17/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%85%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9/5943689
https://www.youm7.com/story/2022/10/17/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%85%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9/5943689
https://www.youm7.com/story/2022/10/17/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%85%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9/5943689
https://www.youm7.com/story/2022/10/17/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%85%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9/5943689
http://eaea.gov.eg/w/?p=650
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 مكاتب محو االميه محافظة بنى سويف

http://www.literacy.bsu.edu.eg/Index.aspx 

 

 

ستشفيات جامعه بني سويفم  

Linked to SDG1& SDG17 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057340485047 

http://www.literacy.bsu.edu.eg/Index.aspx
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057340485047

