
 

 

 

 

 الندوات و االحتفاالت

 

 

 
 

 

 

 الندوات و االحتفاالت



 يونيو 30الذكرى السادسة لثورة 

 

 

 

 

 

 

 

تحت رعاية األستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف وبحضور أ.د/ 

بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لشون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نظمت كلية 

يونيو، وتكريم  30احتفالية كبرى للذكرى السادسة لثورة التربية للطفولة المبكرة 

شهداء الجيش والشرطة بقاعة اإلحتفاالت الكبري بمسرح الجامعة واألستاذ 

الدكتور إبراهيم عبد الرازق عميد الكلية، ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة 

 .التدريس بالكلية وسط حضور الفت من الطالبات

األستاذ الدكتور منصور حسن عن تدشين أول مركز لخدمة  وخالل اإلحتفال أعلن

أبناء الشهداء من الجيش والشرطة، والذي يعد فريًدا من نوعة على مستوى 

الجامعات المصرية، ويهدف إلى تقديم كافة أنواع الدعم النفسي والمادي والمعنوي 

هم التعليمية، لكل أبناء الشهداء، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم أثناء مسيرت

مؤكدا على أن الجامعة ال تألو جهداً في خدمة أبناء الشهداء وتكثيف التواصل بأسر 

الشهداء وذويهم وتبذل كل ما في وسعها لدعمهم ورعايته ، ألنهم أبناء الذين 

 .ضحوا بأرواحهم من أجل أمن واستقرار ونهضة الوطن

الشهيد النقيب أحمد سيد أحمد  وفى نهاية االحتفال قام رئيس الجامعة بتكريم أسرة

 . سعد وأهداهم درع الجامعة

 

 

 

 



 إحتفالية أكتوبر2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحت رعاية أ.د / منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف نظم قطاع خدمة المجتمع 

وتنمية البيئة تحت إشراف أ.د  بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع 

وعمداء الكليات  والعقيد وليد الشحات مدير إدارة التربية العسكرية، وعدد من 

قيفية التى نظمها قطاع خدمة المجتمع إلحياء األساتذة والطالب ، الثالثاء، الندوة التث

ربعون النتصارات أكتوبر المجيدة ، وذلك بالتعاون مع كلية ألالذكرى السادسة وا

 اإلعالم واشراف قوات الدفاع الشعبي والعسكري،  

بحضور اللواء أركان حرب ناجي شهود المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية وأبطال 

د حافظ ، والفنان محمد جمعه ، والفنان كريم العمري ، فيلم الممر الفنان محمو

 عالمية أميرة العقدة .بمسرح الجامعةإلوقدمتها ا

وبدأت فعاليات االحتفالية بالوقوف دقيقة حداد على أروح الشهداء من الجيش 

والشرطة والمدنيين  وأشار رئيس الجامعة إلي الدور العظيم الذي قدمه الجيش 



في هذه الحرب، و التالحم الكبير بين الجيش والشعب من المصري وجموع الشعب 

أجل تحقيق النصر، ودعي سيادته شباب مصر للعمل واالجتهاد لرفع راية الوطن في 

 .المستقبل . الفتا إن نصر أكتوبر يحفزنا لعبور جديد نحو المستقبل

 

 وعلى مدار ساعتين حاضر اللواء أركان حرب/ ناجى شهود الخبير االستراتيجي

ات األمن القومى المصري فى وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، حول "تحدي

  "الحديثالعصر

وإستعرض اللواء ناجى شهود مرحلة حرب أكتوبر وربطها بالواقع الذى نواجهة 

ودور حروب الجيل الرابع واإلعالم الموجة فى تغييب الشعب ونشر سموم الفكر 

صراع المستخدمة ضد مصر ، وكيف أثرت وترويج مفردات تقسيم الدولة وأدوات ال

الحالة النفسية واألدبية فى تفجير استرداد القوة والكرامة وكيف تحولت مصر كلها 

مسرح للعمليات، وكيف ساهم كل مصرى بكل ما لديه العادة وبناء الجيش المصرى 

على أسس حديثة، وكيف تم بدء كتابة ميالد جديد للشعب المصرى، .مؤكدا على أن 

أكتوبر هو كل الشعب المصرى و االنسان المصرى هو الرهان وهو الذى ربحنا  جيل

 .به الرهان

كما تحدث ابطال الممر عن تجربتهم مؤكدين أن المصريين كلهم على قلب رجل واحد. 

 .واجابوا على أسئلة الطالب في حوار مفتوح

جب لشهداء الواجدير بالذكر ان رئيس الجامعة قام بتكريم السادة الحضور و أسرتين 

 والسالم الجمهوري. الوطنى. واختتمت فعاليات االحتفالية باألناشيد الوطنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 هداء كريم أسر الشت



 

 

   

 

 

 

 

 وعلي هامش اإلحتفالية تم تكريم أسرتين من أسر الشهداء .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أبطال فيلم الممر فى إحتفالية بجامعة بنى سويف 

  

 

 

 

 

 

 

خدمة المجتمع وتنمية البيئة إحتفالية لتكريم أبطال فيلم الممر نظم قطاع 

الفنان محمود حافظ ، والفنان محمد جمعة، والفنان كريم العمري ، كما 

 عالمية القديرة  أميرة العقدة .إلقدمت الحفل  ا

 المميزة في الفيلموتحدث ابطال الممر عن تجربتهم 

 

 

 



 حروب الجيل الرابع والخامس 2019/11/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ألتحت رعاية معالي ا

ستاذ الدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة ألوبإشراف ا

المجتمع وتنمية البيئة ومشاركة األستاذ الدكتور/ عبدالعزيزالسيد عميد 

العسكرية تم عمل محاضرة توعية كلية االعالم بالتعاون مع إدارة التربية 

 بعنوان:

) حروب الجيل الرابع والخامس ...... مخطط إلفشال الدولة المصرية (  

 .ياسر عبدالعزيز مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية  / حاضرها اللواء



دور حروب الجيل الرابع واإلعالم الموجة فى تغييب الشعب كما اوضح 

مفردات تقسيم الدولة وأدوات الصراع ونشر سموم الفكر وترويج 

 المستخدمة ضد مصر .

 احتفالية الجامعة  باليوم العالمي للعصا البيضاء
 

 

 

 

  

 

 

 

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمشاركة  كلية علوم ذوى  

اإلحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع 

وتنمية البيئة ووحدة متحدى اإلعاقة بالجامعة، احتفالية خاصة باليوم 

العالمي للعصا البيضاء  بحضور وكيل وزارة التضامن االجتماعي ، 

 . ة العبي منتخب مصر للكرة الخماسية مكفوفينوبمشارك

وبدأت مراسم االحتفال بتنظيم مسيرة طالبية للعصا البيضاء انطلقت من 

مدخل الجامعة الي مبني اإلدارة ، قادها رئيس الجامعة وشارك فيها طالب 

الجامعة من ذوي اإلعاقة البصرية وتالميذ مدرسة النور للمكفوفين ببني 

 . سويف

هدف االساسي من االحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء التأكيد يتلخص ال

على أهمية دعم طالب اإلعاقة البصرية والنظر في احتياجاتهم وتسليط 

الضوء على آخر التطورات في مجال البصر من أجهزة وإصدارات، إلى 



جانب التطرق إلى إنجازاتهم والعمل على دمجهم في المجتمع وتضافر 

 .الجانبين األهلي والرسمي لتحقيق ذلكالجهود بين 

 معرض لقسم اإلعاقة البصرية

 

 

 

 

 

 

وعلى هامش االحتفال تم إفتتاح معرض لقسم اإلعاقة البصرية خارج 

مسرح الجامعة ويضم عديد من األدوات واألجهزة التي توفرها الجامعة 

 . لضمان جودة العملية التعليمة للطالب ذوى اإلعاقة

 

 

 

 

 

 

 

 



 المولد النبوي الشريف 2019/11/5

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

تحت رعاية الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بني سويف نظم قطاع 

خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع كلية اإلعالم احتفالية 

حضر االحتفال الدكتور محمد  ،بمناسبة ذكري المولد النبوي الشريف  كبري

خضر نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطالب والدكتورة فاطمة حسن 

امعة رئيس الج  نائب رئيس الجامعة لقطاع البحوث والدكتور بدر نبيه نائب

والدكتور عبد العزيز السيد عميد كلية اإلعالم   لقطاع خدمة المجتمع

والدكتور محمود ابو حطب   المعزوالداعية االسالمي الشيخ رمضان عبد 



وكيل وزارة األوقاف وممثلي الكنيسة االنبا باسيليوس واالنبا فام وسط 

 حضور الفت من عمداء الكليات واعضاء هيئة التدريس والطالب

بدأ االحتفال بعدد من الفقرات الفنية في اإلنشاد واالبتهاالت والمديح   

الصالة والسالم ومحاضرة  وكلمات متعاقبة في حب النبي محمد علية

متميزة للداعية االسالمي رمضان عبد المعز أوصي فيها الطالب باالقتداء 

وأهمية طلب العلم   قيمة  في أخالقه ومعامالته ، مبيناً لهم (بالنبي ) ص

بحديث النبي )ص( أن المالئكة تضع   ومنزلة العلماء عند هللا ، ومذكرهم

يصنع ، وبحديث النبي )ص( من خرج في أجنحتها لطالب العلم رضاً بما 

 . طلب العلم فهو في سبيل هللا حتى يرجع ، وأن العلماء ورثة األنبياء

من جانبه أكد الدكتور منصور حسن على أهمية االحتفال بإحياء ذكرى مولد 

النبي الكريم الذي بعثه هللا رحمه للعالمين واخرج الناس من الظلمات إلى 

إلى الطريق الصحيح وحقق العدل والمساواة بين النور والهدى ووجههم 

الناس ، مشيرا إلى أن احتفال المصرين بذكرى مولد الرسول محمد )ص( 

يؤكد ارتباطهم العميق بالنبي ونهجه العظيم وهو ما يمثل دافعاً قوياً لهم في 

 . مواجهة مختلف التحديات

ي ل الجامعة فجدير بالذكر اختتمت فعاليات االحتفال بفقرات فنية لكورا

االنشاد الديني والمديح النبوي ، كما قام رئيس الجامعة بتكريم الضيوف 

 . واهدائهم درع الجامعة

 

 



 معسكر إعداد القادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، فعاليات حفل ختام 

معسكر اعداد القادة )نحن نستطيع( بنماذج محاكاة مجلس الوزراء والذي 

ينظمه اتحاد طالب كلية الحقوق، بحضور نواب رئيس الجامعة و الدكتور 

وعدد من عمداء الكليات والوكالء وأعضاء   جمال عبد الرحمن عميد الكلية

وتضمن  هيئة التدريس والهيئة المعاونة وسط حضور الفت من الطالب 

الحفل عدد من االسكتشات االستعراضية التي تناقش مشكالت عدد من 

الوزرات كالصحة والشباب والرياضة والتخطيط والتعليم العالي والتربية 

 والتعليم ، تلتها عدة نماذج محاكاة لكل وزارة.

دته بأداء الطالب ومناقشتهم، وأكد على دعمة وعبر رئيس الجامعة عن سعا

الكامل لنماذج المحاكاة باعتبارها تشجع الطالب على التحليل النقدي 

لواقع الفعلي، ما يدرب وتقديم مقترحات عملية من منطلق ا .الموضوعي

  .الشباب على عملية اتخاذ القرار



 محاكاه وشدد على أهمية تقديم توصيات للمشكالت والتركيز على نماذج

المحافظة. كما رحب بكل الفاعليات التي تخدم أبناء   تناقش اهتمامات

الجامعة وذلك بهدف إعداد كوادر شبابية لديها القدرة علي القيادة وأشار 

 .أن هناك خطة مدروسة لعمل منتدى موسع على مستوى الجامعة
 

 المؤتمر الدولي األول للسياحة الرياضية فى المقاصد المستدامة

 

 

 

 

 

 

 

تحت رعاية أ.د/ منصور حسن رئيس الجامعة واشراف أ.د/ نائب رئيس الجامعة 

 شاركت 

 كلية السياحة والفنادق تحت إشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

المؤتمر الدولي األول للسياحة الرياضية فى المقاصد فى فعاليات  )

 بمدينة الغردقة ٢٠١٩نوفمبر  ٢١ - ٢٠( والمنعقد فى الفترة من المستدامة

 ويهدف المؤتمر إلى

زيادة المعرفة العلمية فى مجال السياحة الرياضية  بالتعاون بين الخبراء   -

 واألكاديميين فى هذا المجال للحصول على تنمية سياحية مستدامة 

 على المستوي المحلى ابراز دور السياحة الرياضية فى  تحقيق التمنية  -

ألى دولة أو مدينة أو منطقة نظرا للنمو المتسارع فى انشطة السياحة 

 الرياضية من أحداث وممارسات 



رفع مستوي مساهمة السياحة الرياضية كقطاع مازال محدودا فى نشاطه  -

السيما فى دول الشرق االوسط وخاصة مصر على الرغم من الفرص الواعدة لهذا 

ة السياحة الرياضية على المساهمة فى المشاركة البيئية والمجتمعية القطاع وقدر

 فى المجتمعات والمقاصد المضيفة ...

 واشتمل المؤتمر على العديد من المحاور  ومنها  ..

 األثر  االقتصادي للسياحة الرياضية..دراسة حالة عن  مصر . -

 مراحل التطور والتنمية فى مجال السياحة الرياضية .-

 سويق أنشطة السياحة الرياضية ت -

 تنشيط  ريادة األعمال فى مجال السياحة والرياضة  -

 

 تنمية السياحة الرياضية المستدامة فى مصر ....

شارك قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة   كلية السياحة والفنادق وكلية 

التربية الرياضية جامعة بني سويف. وبالشراكة مع جامعة كيمنيتس األلمانية 

 وبحضور من ممثلى وزارة الشباب والرياضة وجامعة حلوان .. 

 -فى ورشة عمل بعنوان :

 ١٩الى  ١٨)....السياحة الرياضية فى التعليم االكاديمي ...( فى الفترة من     

 بمدينة الغردقة   ٢٠١٩نوفمبر 

ونظرا ألهمية الرياضة وممارسة األنشطة وتأثيرهما الجوهري فى حياة 

الشعوب والنمو المطرد لسوق السياحة الرياضية فى العالم إال ان الخبرة والمعرفة 

زالت محدودة فى هذا االطار السيما فى دول الشرق األوسط ، بالنظر  االكاديمية ما

الى وجود خبراء ومتخصصين فى مجال السياحة الرياضية المستدامة ..فالتوجد 

 برامج دراسية اكاديمية  محددة فى هذا المجال ...

 وتهدف ورشة العمل الى 

 ن .نقل المعرفة العلمية الخاصة بالسياحة الرياضية للمشاركي -



تمكين المشاركين من تنمية استراتيجية للسياحة الرياضية المستدامة فى  -

مصر ..وخلق شبكة من التفاعل لتنمية البرامج الدراسية  االكاديمية والمشروعات 

 البحثية فى هذا القطاع. 

خلق فرص لتطبيق هذه  االستراتيجية عبر جيل جديد من الخبراء الشباب  -

 . فى هذا اإلطار في مصر

 

 اليوم العالمي لمتالزمة دون 

قام قطاع خدمة المجتمع بالتعاون مع كلية علوم ذوي اإلعاقة باإلحتفال 

باليوم العالمي لمتالزمة داون من خالل استقبال تالميذ مدارس التربية 

الفكرية ومعلميهم مع طالب الكلية وذلك تحت اشراف االستاذ الدكتور 

 واعضاء هيئة التدريس بالكلية ./عميد الكلية والسادة الوكالء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اإلحتفال باليوم العالمى للتوحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وفي اطار تنمية ونشر الوعى بمجال ذوى االحتياجات الخاصة سعت كلية 

قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -علوم ذوى االحتياجات الخاصة 

والتي تستهدف تدريب وتوعية وتفعيل دور بتدشين مبادرة خطوة بتبنى ، 

المؤسسات ذات الصلة باألفراد ذوى االحتياجات الخاصة ونشر الوعى 

البيئي بأليات تدريب وتوعية وتشغيل واالستفادة من قدرات ذوى 

 .االحتياجات الخاصة بالمجتمع



وذلك من ضمن فاعليات اإلحتفال باليوم العالمي للتوحد المقام بمسرح 

 الجامعة

 

 

 اليوم العالمي لمتحدى اإلعاقة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فى ظل اهتمام واحتضان الدولة لذوى اإلحتياجات الخاصة واالحتفال باليوم 

العالمى لألشخاص ذوى اإلعاقة تم عقد االحتفال باليوم العالمي لإلعاقة 

تحت رعاية أ.د/ منصور حسن رئيس الجامعة واشراف سعادة األستاذ 

لبيئة ا الدكتور / بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية

تم االحتفال باليوم العالمى لذوى ااحتياجات الخاصةوذلك بالتعاون مع كلية 



عماد الوسيمى  / علوم ذوى اإلحتياجات الخاصة برئاسة سيادة العميد أ.د

ووكيل الكلية أ.د/ أحمد عالم وذلك بعمل برامج شيقة وعدة أنشطة منها 

لألطفال ذوى األنشطة الرياضية كالمارثون للجرى وةفقرة رياضية 

اإلحتياجات الخاصة من جمعيات ومدارس التربية الفكرية بمحافظة بنى 

سويف كما تم تكريم المتسابقين الفائزين بالمارثون والمسابقات الرياضية 

, 

 معرض المنتجات الفنية     

 

 

 

 

 

  

كما تم افتتاح المعرض الفنى لمنتجات األطفال ذوى االحتياجات الخاصة ) 

أقسام الكلية + مؤسسات ومدارس الدمج والتربية الفكرية + جمعية معرض 

المنتصرين ( كما تم إفتتاح فعاليات مسرحية للطالب داخل مسرح الجامعة 

وتم تكريم بعض الرموز الداعمة لذوى اإلحتياجات الخاصة بالمجتمع كما 

كرم أ.د/ منصور حسن رئيس الجامعة األمهات واألشخاص ذى قصص 

 . ذوى االحتياجات الخاصة النجاح من

 

 

 



 ندوة معا ضد الشائعات      

 

 

 

 

 

 

تحت رعاية سعادة أ.د/ منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف وتحت اشراف أ.د/ 

بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نظمت كلية االعالم 

بعنوان " معاً ضد الشائعات  بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ندوة

بحضور  أد/ عبدالعزيز السيد عميد كلية اإلعالم أد/ نسرين حسام الدين وكيل الكلية 

لشئون خدمة المجتمع ، كما تم استقبال ضيوف الندوة وهم الكاتبة الصحفية سمر 

محمد الشهاوى مستشار  / الدسوقى رئيس تحرير مجلة حواء , لواء أركان حرب

واألركان , النائبة / مايسه عطوة عضو مجلس النواب , األستاذة دينا  كلية القادة

عاطف الشريف أمين الشباب  / الجندى عضو لجنة المشاركة السياسية , األستاذ

بحزب مستقبل وطن , األعالمية / يسر فاروق فلوكس المخرجة بالتلفزيون المصرى 

فاالت الكبرى بمسرح وكان ذلك فى حضور هائل من طالب الجامعة بقاعة االحت

 الجامعة

 

 

 

 

 

 

 



نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر 

 الفساد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، اليوم الثالثاء الثالث من 
ديسمبر الجاري ، فعاليات ندوة " نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر 

نظمتها هيئة الرقابة اإلدارية ببنى سويف بالتعاون مع الجامعة الفساد " والتي 
.بقاعة ايهاب اسماعيل بحرم الجامعة  

حاضر في الندوة اللواء اشرف حافظ رئيس فرع الهيئة ببني سويف بحضور 
السادة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ولفيف من أعضاء هيئة التدريس 

والطالب واإلعالميين  

منصور حسن على حرص الجامعة الدائم لتقديم خدمة مجتمعية  أكد الدكتور

مضيفا أن الندوة  .بتوعية الطالب من مخاطر الفساد وضرورة وجوب مكافحته

تهدف لنشر قيم النزاهة و الشفافية والتوعية المؤسسية بمخاطر الفساد والتي 
ادتها تتواكب مع العصر الذهبي لمكافحته. عالوة علي إبراز جهود الدولة وإر

القوية لمحاربته من خالل تنفيذ مبادئ االستراتيجية الوطنية التي أطلقها الرئيس 
 عبد الفتاح السيسي لمكافحة الفساد ونشر قيم الوعي بآثاره السلبية ومخاطره



من جانبه استعرض اللواء اشرف حافظ خالل الندوة محاور االستراتيجية الوطنية 
هيئة وتاريخ نشاءتها واختصاصاتها وصالحياتها لمكافحة الفساد ، مع التعريف بال

ومسئولياتها، مستعرضا صور الفساد التي تم ضبطها من اهدار مال عام وغسل 
أموال واستغالل نفوذ واالنجازات التي قامت بها الهيئة خالل الفترة السابقة وعلى 

 راسها االتجاه نحو التحول الرقمي

تقدم للمواطن على كافة المستويات جدير وميكنة كافة المعامالت الخدمية التي  
بالذكر قدم الدكتور منصور حسن في نهاية اللقاء درع الجامعة الى اللواء اشرف 

 . حافظ

 إستقبال أعضاء من شركة هواوي 

 

تحت رعاية معالي األستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف 

ية الجامعه لخدمة المجتمع وتنمومعالي االستاذ الدكتور بدر نبيه نائب رئيس 

البيئة ودعم من كلية الحاسبات والذكاء االصطناعى برئاسة سعادة عميد 

الكلية األستاذ الدكتور / محمد عبد الفتاح بالل وسعادة األستاذ الدكتور وكيل 

سها صالح اسماعيل تم استقبال  الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة أ.د/

حيث تم عقد محاضرة تعريفية مع طالب أقسام أعضاء من شركة هواوى 

كليات اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب اآللى لإلعالن عن 

 2019بدء مسابقة هواوى العالمية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لسنة 

حيث تقوم شركة هواوى بخلق منصة تعليمية إلكترونية لتدريب  2020 -

حدث التقنيات مثل الذكاء االصطناعى والحوسبة وتأهيل الطلبة على أ

الحسابية واالتصاالت والشبكات ثم يتم إختبارهم الختيار االمتميزين 

للحصول على فرص للتدريب التوظيفى أو التوظيف باإلضافة الى حصول 

الشباب األكثر تميزاً على فرصة السفر للصين لحضور المسابقة العالمية 



ربية بين أقرانهم من الدول األخرى . كذلك وتمثيل جمهورية مصر الع

سيحصلون على فر صة تدريب متقدم فى المركز الرئيسى للبحث والتطوير 

وذلك فى حضور كبير من طلبة الجامعة بقاعة  , لشركة هواوى فى الصين

 االحتفاالت الكبرى بمسرح الجامعة

 

 كرنفال نشاط الكلية 

 

 

 

 

 

 

 

وتنمية البيئئة قامت كلية التمريض تحت رعاية تحت اشراف قطاع خمة المجتمع 

أ.د/ هاني حامد عميد كلية التمريض ، أ.د/ سلوي أحمد وكيل كلية لشئون خدمة 

المجتمع  فعاليات كرنفال االنشطة حيث تم استكمال عرض االنشطة وبعض 

المسابقات حيث تم اليوم استكمال معرض الكتاب والمعرض الفني ومسابقة تنس 

كرة القدم والمسابقة العلمية والغناء واالنشاد واليوم العلمي عن مرض الطاولة و

االسكر وتم استقبال وفد من فريق المخترعين من اللجنة العلمية العليا المكون من 

طالب الثانوى واالعدادي واالبتدائي والجامعي وتم عرض العديد من المشروعات 

 واالختراعات التى بها.

 

 



العائلة المقدسة  ندوة تحت عنوان طريق

 ومزاراته السياحية

 

في  إطار أنشطة وكالة خدمة المجتمع  وتنمية البيئة بكلية السياحة والفنادق جامعة 

 بني سويف 

وتحت رعاية معالي أد / منصور حسن رئيس الجامعة ...ومعالي أد/ بدر نبيه نائب 

حمود عميدة الكلية رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وأد / غادة على 

.بكلية السياحة والفنادق  ٢٠١٩ديسمبر  ١٧...عقدت اليوم الثالثاء الموافق 

 .الساعة العاشرة صباحا .

 .ندوة تحت عنوان ..طريق العائلة المقدسة ومزاراته السياحية ....

 وحاضر في الندوة أم د / ماري ميساك وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ..

 ح سمير سمعان ...الباحث فى مجال التراث القبطي ..و  أ/ سام

 وبحضور ومشاركة فعالة من أد/ غادة على حمود ....عميد الكلية  ... 

 وإشراف أم د / صالح الدين هالل

 وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة . 



 وقد هدفت الندوة إلى األتي : 

من حدود مصر الشرقية ...رفح  إلقاء الضوء على مسار رحلة العائلة المقدسة-

وحتى محافظة أسيوط ، مرورا بسيناء والدلتا وحتى اسيوط ، ومايشمله الطريق 

 من مزارات سياحية دينية مسيحية من  الكنائس األديرة األبار ...الخ 

اظهار االهمية الدينية والتراثية ألهم معالم طريق العائلة المقدسة وأهم األنشطة  -

 المقامة بها .

إظهار  الثراء التراثي والعمق التاريخي واألثري والفن القبطي  فى مقومات الجذب  -

 السياحية المسيحية بمصر 

تحميل االنشطة واألنماط السياحية ودمجها على مسار طريق العائلة المقدسة  -

 لتعظيم العائد السياحي من الزيارات السياحية ..

المزارات السياحية الدينية القبطية  عرض لمقترحات برامج سياحية تجمع بين  -

 واالسالمية والفرعونية الظهار تنوع وثراء المنتج السياحي المصري .

عرض لفرص التنمية السياحية لمسار رحلة العائلة المقدسة ال سيما فى صعيد  -

مصر لدمج المجتمع المضيف فى النشاط السياحي وزيادة فرص العمل وصناعة 

 ستغالل المناسبات واالحتفاالت الدينية .العاديات السياحية وا

تعميق قيم المواطنة واإلنتماء لنسيج الوطن الواحد ودعم السياحة للسالم  -

 والتسامح والتعايش المشترك 

عرض فرص  تنشيط حركة السياحة والسفر الداخلية والدولية على مسار الطريق   -

مطارات اسيوط وسوهاج  واستغالل  المطارات الداخلية فى هذا االطار السيما

 وسفنكس .

رفع الوعي السياحي لدى الطالب وتحفيزهم نحو العمل السياحي مستقبال فى هذا  -

 اإلطار .

تعظيم االستفادة من المشاريع القومية الكبري التي تنفذها مصر حاليا واستغاللها  -

بنية فى ربط المواقع التراثية والسياحية وماتقدمة هذه المشروعات من خدمات 

 .تحتية وفوقية تدعم االستثمار فى المجال السياحي

 

 



تحت رعاية أ.د/ منصور حسن وإشراف قطاع شئون خدمة  -

” بعنوان  فيروس عن ندوةالمجتمع اقامت كلية التمريض 

  الوقاية..  كورونا

 

 

 

 

 

 

 

 تابعةال المشتركة اإلعدادية موسي علي عبدالعليم الشهيد مدرسة عقدت

 الندوة حاضر بحضور”  والعالج بالتعاون التعليمية سويف بني إلدارة

 المجتمع خدمة لشئون التمريض كلية وكيل أحمد سلوي الدكتورة

 قسم ئيسر الزبالوي حنان والدكتورة سويف، بني بجامعة البيئة وتنمية

 األمراضو بالمرض التعريف وتناوال التمريض، بكلية والتوليد النساء

 .. منها الوقاية وكيفية المعدية،

 يف دورهم علي تقديرا للكلية درعا المدرسة إدارة بمنح الندوة وانتهت

 في هالتميز سعد يوستينا للطالبة مالية ومكأفاة المجتمعية المشاركة

 شهادة لكليةا منحت كما موالي، بفقرة النقشبندي للشيخ ديني إنشاد تقديم

 . لتعاونها تقديرا المدرسة إلدارة تقدير

 

 

 

 



 

تحت رعاية أ.د/ منصور حسن وإشراف قطاع شئون خدمة 

عن السالمة  ندوةالمجتمع اقامت وحدة السالمة والصحة المهنية  

 والصحة المهنية " اهمية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 تحت إشراف االستاذ الدكتور/ هاني حامد دسوقي عميد كلية التمريض. 

المجتمع وتنمية البيئة تم عمل .م.د /سلوي احمد وكيل الكلية لشؤن خدمة 

ةلتحقيق السالمه المهنيه للعاملين بالجامعه والحفاظ على المنشئات التعليمي  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبادرات



 مبادرة ازرع شجرة وزين جامعتك

 

 

     

 

 

 

 

 

بتوجيهات من سعادة االستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف وتحت 

اشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة األستاذ الدكتور/ بدرنبيه نائب 

رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ودعم من سعادة عميد كلية 

ابراهيم عبدالرازق وسعادة وكيل الكلية التربية للطفولة المبكرة االستاذ الدكتور / 

لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة االستاذ الدكتور /اشرف العباسي تم العمل علي 

االرتقاء والرقي وتشجيع الطالب علي االنتماء بجامعتهم بكليه التربية للطفولة 

المبكرة تحت شعار جامعة بني سويف خضراء ومبادرة ازرع شجرة وزين جامعتك 

ذه المبادرة نابعه من طالب الكلية لتجميل وتزيين الكلية ولتعميمها على الجامعة ه

  2019ديسمبر  15ككل وذلك يوم األحد الموافق 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مبادرة" لم الشمل"   
 

 

 

 

 

 

 

برئاسة االستاذ  11/112/2019نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة يوم االربعاء 

رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ندوة  الدكتور / بدر نبيه نائب

مركز األزهرالعالمى للفتوى االلكترونية اللقاء الجماهيرى الخامس لبرنامج التوعية 

لتأهيل  ( بناء -تنشئة  -ثقافة  -األسرية والمجتمعية تحت عنوان /)األسرة المصرية 

رى والمجتمعى فى حضور المقبلين على الزواج ونشر الوعى ودعم الترابط األس

صفوة من مشايخ األزهر الشريف وتم افتتاح الندوه بتالوة القرءان الكريم و قاموا 

بالقاء محاضرات توعويه عن قضايا لم الشمل للحفاظ على نسيج األسرة والمجتمع 

و التعامل األخالقى والتربية الدينية واالجتماعية السليمة داخل االسرة التى هى نواة 

ع وأثار التكنولوجيا الحديثة مثل السوشيال ميديا التى أثرت فى المجتمع المجتم

وخطورتها على المجتمع من بث االشاعات التى تزعزع استقرار الوطن كما اجابوا 

بدورهم على بعض األسئله وكان ذلك بمسرح الجامعة فى حضور عدد كبير من 

 طالب الجامعة.

 

 

 

 



 نا"مبادرة "اوعي تستسلم... حياتك تهم

 

 اطلق الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، إشارة البدء لمبادرة

اوعي تستسلم... حياتك تهمنا " لتقديم الدعم النفسي واالجتماعي والحد من  "

  .االنتحار

جاء ذلك بحضور فضيلة الشيخ محمد أبو حطب وكيل وزارة األوقاف ببنى سويف 

اللجنة الثقافية بمطرانية بنى سويف ، والدكتور بدر ، والقمص أثناسيوس مقرر 

نبيه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتور هاني حامد 

دسوقي أستاذ الطب النفسي وعميد كلية التمريض، وعدد من عمداء الكليات 

 .والوكالء وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وسط حضور الفت من الطالب

وصرح دكتور منصور أن المبادرة تأتي لتقديم الدعم النفسي واالجتماعي وخدمات 

المساندة النتشال أي شخص من دائرة اإلحباط والفشل حتى ال يستسلم لالكتئاب أو 

  .االنتحار. فالطالب هم ابناءنا وحياتهم وكل أمورهم تهمنا كجامعة وكأفراد

ور كالندوات التثقيفية والتوعوية وأشار أن المبادرة تتضمن العديد من المحا

واالنشطة الرياضية والتي ستُقام داخل وخارج الجامعة. كما سيتم توفير وحدات 

ارشاد نفسي بها مختصين بكل مجمع في الجامعة وبالمدن الجامعية ليتحدث معهم 

الطالب. مؤكدا هدفنا هو ابعاد األفكار السلبية وتوفير جو من السرية والثقة واألمان 

ي طالب عند عرض مشاكله مع المختص النفسي. ما يساهم في بناء شخصية أل

 .الطالب ويضعه على الطريق الصحيح ليكون شخص ايجابي نافع لنفسه وللمجتمع

وأستعرض الشيخ محمد أبو حطب وكيل وزارة األوقاف رأي الدين اإلسالمي في 

والذنوب الكبار التي توعد ظاهرة االنتحار واكد ان االنتحار يعتبر من اآلثام العظام 



النبي صلى هللا عليه وسلم فاعلها بالعذاب األليم؛ ألنه دليل على ضعف اإليمان، 

والمؤمن حقاً ال يقدم على االنتحار مهما أصابه من بالء الدنيا ، ولذلك عد العلماء 

ودعا لضرورة الرجوع للدين الذي يدعو للمحبة  .قتل النفس من كبائر الذنوب

 .والفضيلة، فاألقدار بيد هللا عز وجل

كما ذكر القمص أثناسيوس رأي الدين المسيحي في االنتحار، وقال ان االنتحار 

والكنيسة  .خطيئة من الكبائر وقد جرمها الكتاب المقدس والدين والقانون أيضا

ترفض الصالة على المنتحر ألنها في تلك الحالة تعد موافقة على تلك الجريمة وهذا 

مر مستحيل . وضرب أمثلة من الواقع على أهمية الرجوع للدين وعدم ترك ا

 .الشخص نفسه صريع لألفكار السلبية

فيما أكد دكتور هاني حامد دسوقي أستاذ الطب النفسي ان عدم التكيف مع المحيط 

الخارجي دافع أساسي في ارتفاع نسب االنتحار بين الشباب، و انه ال وجود للصحة 

مانية بدون صحة نفسية. وتأتي مبادرة الجامعة لدعم الشباب نفسيا العامة الجس

 .واجتماعيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبادرة شجرة لكل شهيد    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحت رعاية سعادة األستاذ الدكتور / منصور حسن واشراف قطاع خدمة المجتمع 

وتنمية البيئة برئاسة األستاذ الدكتور / بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة 

المجتمع وتنمية البيئة وحضور األستاذ الدكتور / أشرف محمد خالد نائب رئيس 

مبادرة كلية االعالم برئاسة عميد كلية الجامعة لشئون التعليم والطالب تم تفعيل 

االعالم األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز السيد ووكيل الكلية االستاذ الدكتور/ نسرين 

شجرة لكل شهيد ( وذلك بزرع شتالت اشجار لكل شجرة (حسام الدين تحت إسم  

تم زرعها عليها اسم شهيد حتى يبقى اسمه ذكرى خالدة كما هو خالداً فى قلوبنا 

 15/12/2019ميعاً وذلك يوم االحد ج

 



 مبادرة خليك مدرب أبنك  تدشين**

ف راتحت رعاية أ.د منصور حسن رئيس الجامعة وإش

برئاسة أ.د/ بدر  قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

قامت كلية علوم ذوي اإلحتياجات نبيه نائب رئيس الجامعة 

 الخاصة بتدشين مبادرة خليك مدرب ابنك 

بتدشين قناة يوتيوب لنشر فيديوهات المبادرة بعدما وذلك 

 .نالت استحسان مواقع التواصل االجتماعي

 -أهداف المبادرة:***

توعية وتدريب واكساب امهات األطفال ذوي اإلحتياجات *

الخاصة االليات واألساليب التى تمكنهم منم التعامل مع 

 ابنائهم وتدريبهم داخل المنل بهدف 

المهرات المعرفية واالجتماعي ومهرات الرعاية تحسين كافة 

الذاتية والمعهرات الللغوية والمهرات الحرمية البنائهم من 

مشاركة طالب الكلية  لمن خال كلخاصة وذل ذوي اإلحتياجات

عداد سلسة من اليدعويات التدريبية التى تضمن بعض إفى 

االهداف واالنشطة التدريبية واليات وطرق تنفيذ األنشطة 

 بانفسهم داخل المنزل 

* تفعيل التعليم عن بعد وحفاظا علي سالمة ابنائنا وتحفيزا 

الولياء االمور للمشاركة ابنائهم والعمل معهم داخل المنزل 



دون اللجوء الي الخروج من منازلهم بحثا عن التدريب 

 والتأهيل ألطالهم.

 رتكسباامبادرة الزم بيتك ـ استغل وقتك ـ أهتم **

 -المبادرة:أهداف 

 اهتم بالنباتات واألشجار المزروعة حولك

 –البلكونة  -ازرع نباتات جديدة فى منزلك )حديقة المنزل

 أمام المنزل(  –فوق األسطح 

 اجعل يومك كله نشاط فى الزراعة والتنمية المجتمعية -

نشر الوعي لتحسين الحالة ألفراد اسرتك بتناول ثمار -

 cة  عالية من فيتامين الفاكهة التى تحتوي على نسب

 300مبادرة تشجير حرم الكلية بمجمع  -3

وذلك لتشجيع أفراد المجتمع  بالجهود الذاتية  فدان

والتي تعد أحد معي على االهتمام بثقافة التشجيرالجا

السلوكيات الهامة التي تحمل مردود بيئي وجمالي للمجتمع، 

ً بزراعة النباتات  واألشجار المثمرة، كما تقدم بعداً اقتصاديا

باإلضافة الى اسهامها في زيادة المساحة الخضراء ونشر 

روح العمل الجماعي والتوعية بكيفية زراعة األشجار 

 .المثمرة والحفاظ عليها

  مبادرة إيد بإيد نعبر األزمة -4



تحت رعاية أ.د/ منصور حسن وإشراف قطاع خدمة   

المجتمع وتنمية البيئة برئاسة أ.د/ بدر نبيه نائب رئيس 

الجامعة لشئون خدمة ال مجتمع قامت كلية العلوم بإطالق 

 مبادرة " إيد بإيد نعبر األزمة"

 -أهداف المبادرة:

تقديم الدعم اإلختياري من اعضاء هيئة التدريس ومعاوني 

هيئة التدريس بالكلية لفئة العمالة بنزعيها الدائمة اععضاء 

 والمؤقتة بالكلية وذلك لمواجهة أزمة وباء كورونا المستجد 

  مبادرة معاً ضد الكورنا  -5

تشمل  تبرعات  واحتياجات عينية ( لمساعدة المرضي الغير 

قادرين لمساعدة المحتاجين من منسوبي الكلية من العمال 

والمرضي المترددين علي العياده ولشراء )او التبرع 

 بكمامات للمرضي غير القادرين المترددين علي عيادة الكلية 

  مبادرات التشجير بكلية الزراعة**

جامعي بزراعة االشجار المثمرة واشجار تشجير الحرم ال
فدان  320الزينة للظل والشكل الجمالي بحرم الجامعة 

 واالهتمام بها وصيانتها  علي النحو التالي :
  320شجرة مثمرة بمجمع  1500زراعة االستمرار في 

فدان والمدن الجامعية وهي الليمون والزيتون والرمان 
لي رئيس الجامعة أ.د / والتين والجوافة طبقا لتعليمات معا

 منصور حسن. 



صوبة بكلية الزراعة باكثار شتالت  2االستفادة من عدد 

الفاكهه وتوزيعها علي كليات الجامعة بناءا علي طلب 
الكليات مثل كلية الطب البيطري وكلية التمريض وزراعة 
بعض منها في حرم الجامعة استكماال لمشروع االشجار 

 المثمرة. 
مقترح مبادرة " تشجير حرم كلية الزراعة الموافقة علي 

بالجهود الذاتية. " وذلك في اطار اهتمام الكلية بزراعة 
 .فدان  320وتجميل حرم الكلية الجديد بمجمع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حمالت التوعية ضد 

 فيروس كورونا



 

 بفيروس كورونا  حمالت التوعية

** تحت رعاية قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبمشاركة كال من كلية الطب 

وكلية الخدمة اإلجتماعية التنموية أقيمت حملة توعوية  وذلك من خالل لقاءات 

وعية تبروشور علي طالب الكلية عن فيروس كورونا لل –تثقيفية وتوزيع بانفلت 

 باألمراض الوبائية 

المؤتمر العلمي االول " السالم المجتمعي " جامعة الفيوم شارك طالب الكلية في 

مثل الكلية والجامعة وقد حصد الطالب علي مراكز متقدمة من خالل مسابقات 

 األبحاث العلمية والتجارب المقدمة.

عمل لوحات توعوية للحد من تحت رعاية قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة تم  *

طالب  كلية الفنون التطبيقية  وذلك من اعمال   هخطر الفيروس وطرق الوقاية من

 وعمل صور بواسطة الحاسب االلي

* تحت رعاية قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف كلية التربية تم عمل 

منشورات الكترونية للتوعية عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفييد 

بها الباد وتوعية الطالب بأهمية عدم وخصوصا في المرحلة الحرجة التى تمر  19

اإلختالط باإلخرين ونزوله على الصفحة الخاصة بقطاع خدمة المجتمع وتنمية 

 . اللبيئة

الشهيد عبد العليم على موسى اإلعدادية ابو  ةفي مدرساقامت كلية التمريض ندوة 

ية حسليم إدارة بني سويف التعليمية عن فيرس كورونا واألمراض المعدية كل الت

 والتقدير العضاء هيئة التدريس وطالب وطالبات كلية التمريض

 

 

 



  دورات تدريبية:

مشاركة أعضاء هيئة التدريس بالكلية كمدربين فى برنامج المشروعات  •

 2020/ 2/  24الصغيرة والمنفذ بمديرية الزراعة ببني سويف فى الفترة من 

 . 3/2020/  14حتى 

بالكلية كمدربين فى برنامج النباتات الطبية  مشاركة أعضاء هيئة التدريس •

 2020والعطرية والمنفذ بمديرية الزراعة ببني سويف خالل مارس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القوافل الشاملة



فى إطار  خدمة المجتمع الخارجي وتوفير ودعم الخدمات الصحية للقري األكثر 

إحتياجاً  وتحسين مستوي المعيشة وتوفير الخدمات الطبية التى يحتاجها المواطنين 

 خاصة للغير قادرين 

نظمت جامعة بنى سويف تحت إشراف قطاع خدمة المجتمع  عدداً من القوافل        

 توعوية ( شهرياً. –تنظم قافلة شاملة )طبية  وأقر المجلس على أن

  29/10/2018قافلة الى قرية أبويط مركز الواسطى األثنين  -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القافلة الشاملة لقرية أبويط  –قطاع شئون خدمة المجتمع  –نظمت جامعة بنى سويف 

الف نسمة تحت رعاية وبحضور أ.د/  17مركز الواسطى والتى يبلغ عدد سكانها 

منصور حسن رئيس الجامعة وسعادة المستشار/ هاني عبد الجابر   محافظ بنى 

سويف وبإشراف أ.د/ هشام بشري محمود  نائب رئيس الجامعة ومشاركة  الكوادر 

 تية:العلمية بالكليات اآل

ج كلية العال  -كلية التمريض     -كلية الطب البيطري       -كلية الطب البشري   

 الطبيعي 



 كلية العلوم      -كلية الخدمة اإلجتماعية      -كلية اآلداب 

حيث توجه الجميع الى الوحدة الصحية بالقرية فى تمام الساعة العاشرة صباحاً وتم 

 كلية التمريض على األقسام التالية :توزيع األطباء البشريين وفريق 

 حالة  120باطنة الكشف علي   -               حالة  200األطفال تم الكشف علي 
 حالة  80عظام  الكشف على   -حالة                  70جراحة عامة الكشف على 

 حالة15رمد وتم الكشف على    -حالة                         20نساء الكشف على 
 حالة          70انف وأذن تم الكشف على 

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

 عالج
الصيدلية تم صرف العالج الالزم والذى شارك بجزء كبير منه مؤسسة 

 نهضة ببنى 
سويف  ،وقام فريق الطب البيطري بالتوجهه الى الجمعية الزراعية 

حالة وصرف العالج المناسب . 20التعامل مع للكشف وقد تم    

كما توجه السادة اعضاء هيئة التدريس لكلية اآلداب وكلية الخدمة اإلجتماعية  

التنموية الى مدرسة كوم  ابو راضي اإلعدادية بالقرية للتوعية فى الموضوعات 

 -التالية :

 ظافة العامة للشخص    الن-ظاهرة التنمر    -اختيار الصديق ومهارة الحوار           
 ترشيد استهالك المياه -السوشيال ميديا وطريقة التعامل معها    -

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

 الالزمة لها بمعامل الكلية. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نوفمبر  21الموافق األربعاء  لقافلة الشاملة لقرية مازورة مركز سمسطاا -2

2018 

   

 

 

 

 

 

 

 

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

. 

 -ىكلية العالج الطبيع –كلية طب األسنان  –كلية الصيدلة  –) كلية الطب البشري 

بية كلية التر –كلية الخدمة اإلجتماعية التنموية  –كلية العلوم  –كلية التمريض 

 كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة(   –الرياضية 

حيث توجهت القافلة الى مستشفي مازورة فى تمام الساعة العاشرة صباحاً وقام أ.د/ 

ايمن رفعت وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع بتوزيع األطباء والتمريض علي 

 األقسام  

 

 

 

 

 

 

 



  

 قسم الباطنة 

 حالة 200الكشف على   قسم األطفالمريض         110الكشف على عدد 

 

 

 

 

 

 

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

 حالة  70عدد 

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

 للمستشفي الجامعي

  حالة 80تم الكشف على عدد   قسم العظام  

 85بالكشف على      جلدية قسم ال حالة 50بالكشف على     قسم الصدرية      

 حالة

 

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

 الكشف

     حالة  60االكشف على   قسم المسالك 

 حالة  50بالكشف على قسم الرمد 

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

 حالة بمعرفة أ/ بدوي 

 مشاركة  كلية طب األسنان



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

طه علي  أحمد محمد عرفه ، وبمشاركة اطباء إمتياز ابانوب ماجد صبحي ، ياسمين 

 خلع  10حالة منهم  50بالكشف على عدد 

 مشاركة كلية الصيدلة

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

 العمل معها  

 مشاركة  كلية الدراسات العليا

وتوجهت أ.د/ والء مصليحي وكيل كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة  د/ نهي 

مدرس بكلية الخدمة اإلجتماعية  ، أ.د/ محمد عبد الرحيم وكيل كلية الخدمة ال

اإلجتماعية التنموية الى مدرسة مازورة اإلعدادية للبنات إللقاء محاضرت توعية فى 

 -الموضوعات التالية :

 االسلوب األمثل إلستخدام مياه الشرب وترشيد االستهالك  

 النظافة العامة للشخص

 العلوممشاركة كلية  

كما قام فريق اعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم تحت إشراف ا.د ابراهيم البرعي 

وكيل الكلية أ.د/ مديحة مدير مركز التحاليل الدقيقة وابحاث البيئة بالكلية بجمع عينات 

مياه شرب للتأكد من سالمة المياه ومطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب حيث 

عينة من احد المنازل  وعينة اخرى من  داخل الوحدة الصحية تم الحصول على 

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   

لذاتي ة وتدريبية عن تثقيف صحي للطالبات بالمدرسة الفحص ابتنفيذ ندوات منها تثقيفي

 للثدي ، 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 

 يبالتوجه الى احدى المدارس وعمل يوم ترفيهى رياض



 

 

 

 القافلة الشاملة لقرية أهناسيا الخضراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 كيلو 5وهي من ضمن القري الفقيرة وتبعد عن بنى سويف مسافة  13009

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

ظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جابر محافظ بنى سويف  ن

تحت اشراف أ.د/ هشام بشري محمود نائب ريس الجامعة القافلة الطبية 

الشاملة لقرية أهناسيا الخضراء وذلك بمشاركة كليات جامعة بنى سويف 

ديسمبر  19يوم االربعاء  بنى سويف ومديرية الصحة ةومؤسسة نهض

طب اسنان  –بمشاركة الكوادر العلمية بكليات الجامعة )طب بشري  2018

حقوق  ( بالتعاون مع مؤسسة  -علوم –تمريض  -عالج طبيعي -صيدلة –

https://www.facebook.com/env.bsu/photos/pcb.2243110352640589/2243099135975044/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBQHhXZenua2ujk9RYywOuf7vM0mUvLlIWWUv756thDmyk5eq7g1sAA4uTyipx6qztFj6D2xvpjenh7&__xts__[0]=68.ARBqLooE935Lq7RKIEH01BI_Lku0gGz7eJBi78nbFduAwY3vhSKGuFW95o9hlAR6-wxFAYy63IBo4hox054_ZE56oOTl3Ki5ggH1-UgF5RavqMW7xzEIVPsqcVHfBc2rM4MhQ6CnxVjRdpGo8crDE-LYwUni9s_8sDQM4XApBkxlbg-Z854dzycjMRINjgyualFuJQzIP_XRtFoVXQEtE7Clk4hOow1PuBCe-8A1QFHGVliieJw3VEdCdgBtiPIfilTbI0TG0XUZ7Ou0RO_zxoqRJcvKovqmE0USFtMSQN-xecdM5GbG6kAY_xKPcbMb1drMuJqhfvhk_n9iOABER9uhyfQx


نهضة بنى سويف وصل فريق القافلة الساعة العاشرة صباحاً وتم التوزيع 

وتوزيع األدوية  االطباء والتمريض علي العيادات حيث تم الكشف

والتمريض على العيادات حيث تم الكشف وتوزيع األدوية المجانية على 

المرضي تبرع من مؤسسة نهضة بنى سويف وتم الكشف في قسم الباطنة 

 حالة. 150على عدد 

حالة  200قسم االطفال   

حالة  50حالة     األنف واالذن  40قسم النساء   

حالة للمستشفي الجامعي العظام  20وتم تحويل عدد  60الجراحة العامة 

  30الجلدية  20حالة الصدرية  80

حالة إلستكمال اجراء الكشف بالمستشفي  15وتم تحويل عدد  60القلب 

 الجامعي 

حالة 20حاالت اشعة وتحاليل  10واجريت   30الرمد  60المسالك   

  فريق طب االسنان

 

 

 

 

 

 

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

حالة منهم خلع وتحويل الحاالت التى  100اإلمتياز بالكشف على عدد 

 تحتاج الى حشو الى العيادة الخارجية بالكلية إلستكمال العالج.

 



 

 

 

 

  كلية العلوم  

 

 

 

 

 

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

مركز التحاليل الدقيقة وابحاث البيئة بجمع عينات مياه شرب مديحة مدير 

للتأكد من سالمة المياه ومطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب 

وعينة اخري من داخل الوحدة 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

 فسوي بني محافظة في ناصر لمركز التابعة القرى إحدى هي أشمنت ريةق

 السكان إجمالي ،2006 سنة إحصاءات حسب. العربية مصر جمهورية في

 وهى احدى القرى الفقيرة فى المحافظة نسمة، 23893 أشمنت في

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 



رعاية أ.د/ منصور  تحت البيئة وتنمية المجتمع خدمة شئون قطاع نظم

 الجامعة ريس نائب محمود بشري هشام/ د.أ اشرافحسن رئيس الجامعة و

 بنى جامعة كليات بمشاركة وذلك اشمنت لقرية الشاملة الطبية القافلة

مارس  4 االثنين  يوم الصحة ومديرية سويف بنى نهضة ومؤسسة سويف

 اسنان طب – بشري طب) الجامعة بكليات العلمية الكوادر بمشاركة2019

 مع بالتعاون(  اعالم - حقوق -علوم – تمريض -طبيعي عالج -صيدلة –

ً صباح العاشرة الساعة القافلة فريق وصل سويف بنى نهضة مؤسسة  وتم ا

 ويةاألد وتوزيع الكشف تم حيث العيادات علي والتمريض االطباء التوزيع

 الكشف وتم سويف بنى نهضة مؤسسة من تبرع المرضي علىالمجانية 

 .حالة 150 عدد على الباطنة قسم في

  حالة 200 االطفال قسم

  حالة 50 واالذن األنف     حالة 40 النساء قسم

 العظام الجامعي للمستشفي حالة 20 عدد تحويل وتم 60 العامة الجراحة

  30 الجلدية 20 الصدرية حالة 80

 بالمستشفي الكشف اجراء إلستكمال حالة 15 عدد تحويل وتم 60 القلب

  الجامعي

 حالة 20 وتحاليل اشعة حاالت 10  واجريت 30 الرمد 60 المسالك

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 القافلة الشاملة لقرية التل  

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

 نسمة  4000محافظة بنى سويف عدد سكانها يبلغ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةالفعال والمساهمة البيئة وتنمية المجتمع خدمة في الجامعة خطة إطار في

 امعةالج تنظيم إطار وفي المحيط للمجتمع الطبية الخدمة تقديم في للقطاع

 قريةل المجانية الطبية القافلة الجامعة  أقامت المجانية الطبية القوافل لخدمة



مؤسسة نهضة بنى  مع بالتعاون سويف بني محافظة  التل شرق النيل

 والصدرية الباطنة تخصصات القافلة وشملت سويف ومديرية الصحة 

 . تحاليل ومعمل المتوطنة واألمراض الدموية واألوعية

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

 – سكر تحليل حالة 28 عدد – تحاليل 53 وعدد – صدرية حالة 58 عدد –

 . والعالج الفحص ألستكمال الجامعي للمستشفى حالة 23 عدد تحويل وتم

 قافلة كلية الطب  البشري لقرية سدس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البيئة وتنمية المجتمع خدمة في البشري الطب كلية خطة إطار في

 فيو المحيط للمجتمع الطبية الخدمة تقديم في للكلية الفعالة والمساهمة

 الطبية القافلة الكلية أقامت المجانية الطبية القوافل لخدمة الكلية تنظيم إطار

 بالتعاون سويف بني محافظة – ببا مركز – األمراء سدس لقرية المجانية

 ةوالصدري الباطنة تخصصات القافلة وشملت نورث جيزة روتاري نادي مع

 . تحاليل ومعمل المتوطنة واألمراض الدموية واألوعية



 إدارة مجلس ورئيس الكلية عميد الشاعر وائل/ الدكتور األستاذ وأكد

 ةالخدم تقديم هو البشري الطب كلية أهداف أهم احد أن الجامعي المستشفى

 وافلالق الكلية تنظم المبدأ هذا منطلق ومن للجميع بالمجان المتميزة الطبية

 . للمواطنين الصحي الوعي ورفع المجتمع لخدمة المجانية الطبية

 المجتمع خدمة لشئون الكلية وكيل رفعت أيمن/ الدكتور األستاذ أكد كما

 صادرم أهم أحد يجعلها البشري الطب لكلية الدورالريادي بأن البيئة وتنمية

 بيةالط القوافل تنظيم هو أحدها طرق بعدة ذلك ويتم للمواطن المجاني العالج

 . عللجمي والمجانية المتميزة الطبية الخدمة بتقديم تهتم والتي المجانية

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

 – سكر تحليل حالة 28 عدد – تحاليل 53 وعدد – صدرية حالة 58 عدد –

 . والعالج الفحص ألستكمال الجامعي للمستشفى حالة 23 عدد تحويل وتم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 قريرعن القافلة الطبية الشاملة لقرية النواميس مركز الواسطىت

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من أجل غرس ثقافة الخدمة المجتمعية وتعريف المجتمع بدور الجامعة فى 

وتنمية إستفادة المجتمع من الكفاءات  أداء رسالتها الخاصة بخدمة المجتمع

العلمية المتخصصة فى كافة المجاالت الطبية قامت الجامعة بمشاركة 

المحافظة ومديرية الصحة ومؤسسة نهضة بنى سويف فى القافلة الطبية 

الشاملة لجميع التخصصات بقرية النواميس التابعة لمركز الواسطى 

بر محافظ بنى سويف , معالى بحضور سعادة المستشار  / هانى عبدالجا



االستاذ الدكتور / منصور حسن رئيس الجامعة , و سعادة األستاذ الدكتور / 

بدر نبيه نائب رئيس الجامعة , ووكيل وزارة الصحة وبعض الشخصيات 

 العامة بالمحافظة .

وقامت أقسام كلية الطب البشرى بمتابعة الحاالت المرضية كالً فى 

 تخصصه :

 

 

 

-  

-  

-  

-  

-  

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

 تحويلهم للمستشفى الجامعى .

 حالة  400قسم العظام قام بالكشف على  -

 حالة  200قسم الرمد قام بالكشف على  -

 حالة  350قسم االنف واالذن قام بالكشف على  -

وتحويل عشرة حاالت  350قسم الجراحة العامة قام بالكشف على  -

 شفى الجامعى للمست

 حالة  400قسم االطفال قام بالكشف على  -

حالة وتم صرف العالج  20قسم النسا والتوليد قام بالكشف على  -

 الالزم مجاناً بتبرع من مؤسسة نهضة بنى سويف .

حالة وتم صرف العالج  50كما قامت كلية األسنان بالكشف على  

 المناسب لهم.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

تثقيف صحي عن صحة المرأة والرعاية الطبيعية والتغذية السليمة  لألم 

 حالة بالوحدة الصحية  70والطفل وقياس الضغط والسكر آلكثر من 

كما قامت وكيل كلية التمريض بتوزيع معيدين الكلية واإلمتياز على 

م القافلة كالً فيما يخصه كما قاموا بحملة توعية وقياس للضغط اقسا

 حالة بالوحدة الصحية. 70والسكر ألكثر من 

كما قامت القافلة البيطرية بالتوجه الى الوحدة البيطرية واجراء الكشف 

على العديد من الحاالت باالضافة الى توجيه التوعية واالرشادات 

ض سواء فى الحيوانات والطيور واالستشارات البيطرية عن االمرا

 للمربين للحد من انتشار االمراض المعدية والموسمية .



رشادات إدوة توعية ون بعقد وقام أ.د/ وكيل كلية الخدمة االجتماعية  

 .هالى لإل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 العشوائيات



 ةالمشاركة فى مبادرة حياة كريم
 

 سنورتطويرقرية   

قرية سنور هي أحدى القري التابعة لمحافظة بنى سويف و حسب إحصائيات عام  

نسمه   10.000يبلغ عدد سكانها حوالي   2017  

أولت جامعة بنى سويف اهتماماً بالغ األهمية بتطوير وتنمية المناطق العشوائية من 

واقع تبنيها للقضايا والمشكالت التى يعانى منها سكان القرية , ومن أهمها  ** 

 توصيل شبكة مياه الشرب النقية وبناء أسقف للمنازل

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 350وقد بلغ طول وصلة المياه التي قامت  بها الجامعة ما يزيد عن 

منزالً، كما تم بناء خمسة أسقف  45نسمة بما يوازي  400متًرا لخدمة 

 للمنازل التي ليس لها أسقف، 



 

 *معرض المالبس المجاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقد قام فريق الجامعة  بتوزيع عدد من المالبس على اهالى القرية   

 من خالل معرض المالبس المجاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ثانيا : تطوير قرية علي حمودة

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرية علي حمودة شرق النيل والتابعة إداريا للوحدة المحلية لقرية أشمنت تقع 

مركز ناصر، محافظة بنى سويف وتعاني القرية من العديد من المشاكل  

الخاصة بشاكل بمياه الشرب، حيث إن المياه تصل إلي القرية ملوثة بسبب 

 قة المدافنمرور خط المياه القادم من محطة مياه الشرب إلي القرية تحت منط

 .كما تعاني  القرية من اإلنقطاع المستمر للمياه 

وضم األستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بني سويف فعاليات 

 مبادرة "القرية" ضمن مشروع تطوير العشوائيات .

 ً  * بناء أسقف خشبية لألسر األكثر إحتياجا



 حقيبة رمضانية 250* توزيع 

 قطعة  4000* معرض مالبس جاهزة مجانية ألكثر من 

 متر للمنطقة بأكملها. 500تركيب  مولد مياه *    

مركز بني سويف ) جاري  –قرية تل ناروز 

 التننميه والتطوير (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

واصلت جامعة بنى سويف بالتعاون مع المحافظات والمحليات ومؤسسات المجتمع المدني  

نسمة تقع بين  5000مشروع تطوير العشوائيات لتطوير قرية تل نارو ) يبلغ عدد سكانها 

 -النيل والرقعة الزراعية وبزيارتنا للقرية تبين أنها تعاني من :



 عدم وجود صرف صحي 

 لحة لإلستخدام عدم وجود مياه شرب صا

 عدم وجود مرافق  عدم وجود مدارس    

 الزراعة مهددة بالبوار وتعيش على المياه الجوفية 

 انتشار األمراض واألوبئة   -المباني كلها عشوائيات   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورش عمل و دورات 

 تدريبية 



 ومواجهة الحرائقدورة تدريبية عن السالمة والصحة المهنية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فى إطار أنشطة وكالة كلية الحاسبات والذكاء اإلصطناعي جامعة بنى 

منصور حسن رئيس  /سويف لشئون خدمة المجتمع وتحت رعاية أ.د

الجامعة ومعالي أ.د بدر نبيه نائب رئيس الجامعة وتحت رعاية ا.د/ منصور 

رئيس الجامعة لشئون خدمة  حسن رئيس الجامعة ومعالي أ.د/ بدر نبيه ناب

المجتمع وأ.د/ محمد بالل عميدا لكلية وأم.د/ سها صالح وكيل الكلية لشئون 

خدمة المجتمع قامت الكلية بإجراء دورة تدريبية عن السالمة والصحة 

وقام بالتدريب أ.م .د  2019اكتوبر  27المهنية ومواجهة الحرائق األحد 

ة والفنادق لشئون خدمة المجتمع صالح الدين هالل وكيل كلية السياح

وحضر الدورة بعض اعضاء هيئة التدريس والمعيدين واإلداريين والعمال 

 .بالكلية واستهدفت الدورة رفع الوعي الخاص بالسالمة والصحة المهنية

 ورشة عمل بعنوان كيف تصبح مدير مطعم ناجح



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حت رعاية االستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف و ت

االستاذ الدكتور/ بدر نبيه نائب رئيس جامعة بنى سويف لشئون خدمة 

المجتمع وشئون البيئة واألستاذة الدكتورة/ غادة على حمود عميد كلية 

السياحة والفنادق و أ.م.د/ صالح الدين هالل وكيل كلية السياحة والفنادق 

 ئون خدمة المجتمع وشئون البيئة لش

 

  أهداف الورشة

 .. تعريف الطالب بمواصفات وواقع سوق العمل بإدارة المطاعم -１

 .. تعريف الطالب بكيفية إعداد تكاليف االغذية والمشروبات -٢

 تحليل كيفية إدارة الربحية للمطاعم  -٣

في إلقاء الضوء على الصفات والمهارات والخبرات الواجب توافرها 

  مدير المطعم



  مخرجات الورشة

 إلمام الطالب بالمؤشرات والمواصفات القياسية الدارة المطاعم -1

 ونموذج إدارة الجودة بالمطاعم مشاركة الطالب فى وضع أسس -2

وضوح الرؤية لدي الطالب لمتطلبات سوق العمل فى المطاعم  -3

 . والنسار المطلوب كمديري مطاعم فى المستقبل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورشة عمل بعنوان " حياتك غالية"



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وإشراف أ.د/ نائب رئيس الجامعة برعاية أ.د/ منصور حسن رئيس الجامعة 

 ورشة عمل لشئون خدمة المجتمع أقامت وحدة السالمة والصحة المهنية 

 "حياتك غالية" بمعهد ابحاث النباتات الطبية والعطرية

 

 

 

 

 

 

 في العالج السلوكي االتجاهات الحديثةورشة عمل 



 

 

 

 

 

 

وإشراف أ.د/ نائب رئيس الجامعة برعاية أ.د/ منصور حسن رئيس الجامعة 

 لشئون خدمة المجتمع

ا.د ابو الحسن عبد الموجود وبإشراف كلية الخدمة اإلجتماعية التنموية  

عميد الكلية و اشراف ا.د رافت عبد الرحمن وكيل الكلية للدراسات العليا و 

الثنين ايوم ا.د محمد عبد الرحيم وكيل الكلية لخدمة المجتمع و تنمية البيئة 

" االتجاهات الحديثة في العالج  ورشة عمل بعنوان ٢٠١٩ديسمبر  ٩

 السلوكي "

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورشة عمل بعنوان 



 

 

 

  

 

  

برعاية أ.د/ منصور حسن رئيس الجامعة و أ.د/ بدر نبيه نائب رئيس 

إشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة  والجامعة لشئون خدمة المجتمع 

قامت اإلدارة العامة للسالمة والصحة المهنية بعقد دورات بكلية بكلية السياحة 

والفنادق تحت اشراف كال من عميد الكلية اد غادة حمود ووكيل الكلية لخدمة 

 ٣و ٢المجتمع د صالح الدين هالل. يومي االثنين والثالثاء الماضيين الموافق 

بتمبر بتركيب عدد من طفايات الحريق بمختلف مواقع ومبانى الكلية ..كما تم س

تدريب االداريين بالكلية والعاملين على اعمال مكافحة الحريق وبمشاركة عميد 

ووكيل الكلية باستخدام خراطيم المياة وطفايات البودرة وذلك فى تجربتين 

 مقننتين

 

 

 

 

 

 

 



ورشة (كيف تسوق منتجك السياحي عبر الفيس بوك)

 عمل بعنوان 

 

 

 

 

 

 

ومعالي اد بدر نبيه  حت رعاية معالى اد منصور رئيس جامعة بنى سويفت
د غادة علي حمود أ.نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

عنوانبكلية السياحة ورشة عمل تحت عقدت  عميد كلية السياحة . 

( بوككيف تسوق منتجك السياحي عبر الفيس   ...) 

خبير التسويق السياحي الرقمي   بحضور ومشاركة  د نانسي صادق
.. وباشراف ام د  والعضو الفنى بمركز المعلومات لمكتب معالي وزير السياحة

 صالح الدين هالل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 أهداف الورشة 

 . القاء على أهمية التسويق الرقمي عبر وسائل التواصل هذا االطار -
 تقديم النصائح الخاصة باألخطاء الدارجة التى يقع فيها المسوقين وكيفية تفاديها -
الخطوط  KLM تقديم بعض النماذج الدولية الناجحة فى هذا اإلطار السيما شركة -

 . الجوية الهولندية

كة الفعالة من مجموعات الطالب للفرق والشعب وقد اتسمت الورشة بالمشار
المختلفة ، وخاصة الراغبين في استغالل صفحات الفيسبوك للترويج 

بازار سياحي ( ....عبر  -لمشروعاتهم السياحية الصغيرة مستقبال ) مطعم 
 المناقشات واالستفسارات ومجموعات العمل



 دورات اإلسعافات االولية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حت رعاية معالي األستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ومعالي ت

االستاذ الدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعه لخدمة المجتمع وتنمية البيئة قامت 

اإلدارة العامة للسالمة والصحة المهنية بالتعاون مع كلية التمريض بإشراف معالي 

كلية التمريض و اشراف أ.د سلوي احمد  االستاذ الدكتور هاني حامد دسوقي عميد

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بدء فعاليات دورة االسعافات األولية 

بكلية التمريض جامعة بني سويف المجموعه االولى يوم االحد الموافق 

مقسمة على ثالث دفعات تدريب  31/12/2019وتنتهي يوم  15/12/2019

ثة ايام لدورة االسعافات االوليه ويقوم بتدريب المجموعات المجموعة مدتها ثال

دكتور محمد غنيم قسم تمريض الباطني والجراحى واالستاذة اسراء إخصائية معامل 

 .بالكلية



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صنايعية مصر 



 الجمهورية رئيس فخامة مبادرة إطار في

 مصر( )صنايعية

     

 

    

 منصور الدكتور االستاذ الجامعة رئيس معالي رعاية وتحت 

 الجامعة رئيس نائب الدكتور/ بدر نبيـــه واالستاذ حسن

 الجامعة عدد من  أقامت البيئة المجتمع وتنمية خدمة لشئون

 -:وورش العمل وذلك على النحو التالى  التدريبية الدورات

 التاريخ الجهة المشاركة الحدث م

ورش عمل لتدريب وتأهيل اصحاب  1
 األعمال اليدوية والحرف المتعددة.

 قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
بمشاركة المركز الوطني السويدى 

 بالتعاون مع المحافظة

8/2018 

عقد برنامج للتدريب على الحرف  2
التراثية والتنمية البشرية وبرنامج 

فتاة من قري  60ثقافي فني  لعدد 
 المحافظة.

 قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
بمشاركة وزارة الثقافة )صندوق 

 التنمية الثقافية ( 

9/2018 

تم عقد عدة دورات تدريبية بكلية  3
التعليم الصناعي لتعليم فن الحياكة 
والنجارة والحدادة للراغبين من أبناء 
الجامعة والخريجين والمجتمع 

 المحيط. 

 ئة بيقطاع خدمة المجتمع وتنمية ال
 بمشاركة كلية التعليم الصناعي

10/2018 



 عنوان تم اقامة ورشة عمل تحت 4
 تمو  " والحياكة التفصيل فن مبادئ"

 الحرف أهمية على الضوء القاء
 فادةواالست الشباب لمستقبل اليدوية

 صغيرة مشروعات إقامة في منها
 قديمت فى الصناعي التعليم كلية ودور
 هذا في المهارى  و الفني الدعم
 المشروعات بدور منها ايمانا الصدد

 ةالحبيب بلدنا تنمية في الصغيرة
 مصر.

 قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
 بمشاركة كلية التعليم الصناعي

11/2018 

 التاريخ الجهة المشاركة الحدث م

تم عقد ورشة عمل لتعليم فن  5
 المشغوالت اليدوية واألعمال الفنية.

 

 قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
بمشاركة كلية التربية للطفولة 

 المبكرة

12/2018 

عقدت ورشة عمل بالتعاون مع   6
الوحدة المحلية بقرية ابشنا  علي 

سيدة  من اهالي القرية  110تدريب 
 على التصنيع الغذائي

 -التجفيف  –) صناعة األلبان  
 التخليل  ( 

 قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
بمشاركة كلية الخدمة اإلجتماعية 

 التنموية

1/2019 

تم االتفاق والتفعيل لبروتوكول تعاون  7
بين الجامعة و مؤسسة نهضة بنى 
سويف لتنفيذ دورات تدريبية 
للصناعات الحرفية اليدوية للطالب 
والخريجين وسيتم تمويلهم بالخامات 

بمعرفة المؤسسة وتسييق المنتج 
وستقدم المؤسسة تمويل متناهي 
الصغير للبدءبمشروعات خاصة 

 صغيره.

قطاع خدمة المجتمع وتنمية 
 البيئة 

بمشاركة مؤسسة نهضة بنى 
 سويف

2/2019 



تم انشاء عدد من المعارض للزهور  8
ونباتات الزينة والمالبس والغزل 
والنسيج والتى استمرت لمدة اسبوع 

لجامعة بنى سويف بالحرم الجامعة 
وكانت المعارض تتضم )معرض 
النباتات وزهور الزينة، معرض 

 الكتاب(.

قطاع خدمة المجتمع وتنمية 
 البيئة 

 بمشاركة كلية الزراعة

3/2019 

اقامة معرض لمنتجات كلية التعليم  9
الصناعى لقسم النسيج، وضم 
المعرض عدد كبير من المشغوالت 

م اليدوية من انتاج كلية التعلي
الصناعى وحازت المنتجات على 

 اعجاب جميع الزائين.

قطاع خدمة المجتمع وتنمية 
 البيئة 

 بمشاركة كلية التعليم الصناعى

4/2019 

اقامت ورشة تدريبية فنية لتعليم  10
الرسم والكروشية وتعليم االركيت 
وعدد من االعمال اليدوية بالتعاون 

 مع فريق الجوالة .

قطاع خدمة المجتمع وتنمية 
 البيئة 

 بمشاركة كلية التجارة

6/2019 

الحرف تم عمل تدريب مهنى العادة  11
التقليدية والتراثية المصرية إلى 

، وتأهيل جيل جديد االسواق المصرية
) ، فى هذا المجال المبتكرينمن 

 .الحلى التراثية( –الخزف 

قطاع خدمة المجتمع وتنمية 
 البيئة 

 

6/2019 

 التاريخ الجهة المشاركة الحدث م

" ورشة عمل بعنوان"كيف تصبح  12
مدير مطعم ناجح وحاضر فيها 
أ/ محمد حسن محمد مدير عام 
 مطعم فى سلسلة مطاعم هارديز

 .العالمية

قطاع خدمة المجتمع وتنمية 
 البيئة 

 بمشاركة كلية السياحة والفنادق

7/2019 



ورشة عمل لتعلم فن اعادة  13
استخدام وتدوير المخلفات البيئة 
لتصبح منتجات صالح للبيع فى 
االسواق من خالل بعض 

 العاملين فى الحرف اليدوية .

قطاع خدمة المجتمع وتنمية 
 البيئة 

 بمشاركة كلية الفنون التطبيقية

7/2019 

اقام قطاع خدمة المجتمع وتنمية  14
البيئة ورشة عمل للمشغوالت 

اعضاء اليدوية بالتعاون مع 
هيئة التدريس بكلية علوم ذوى 
االحتياجات الخاصة  وذلك 
الصحاب االحتياجات الخاصة 
السرة المنتصرين بمطرانية ببا 
وجمعية شباب الخير ببنى 

 سويف.

قطاع خدمة المجتمع وتنمية 
 البيئة 

بمشاركة كلية علوم ذوى 
 االحتياجات الخاصة .

8/2019 

 

ى تنفيذ المبادرة من خالل اقامة بعض ورش التدريب كما ان الجامعة بصدد االستمرار ف
 المهنى والتدريب على اعمال النجارة والكهرباء وتصنيع العديد من منتجات االخشاب.

                                                            

 

 

 



عقد ورش عمل مع المركز الوطني السويدى بالتعاون **

لتدريب وتأهيل اصحاب األعمال اليدوية مع     المحافظة 

 والحرف

  

 

 

 

 

 

 

عقد برنامج للتدريب على الحرف التراثية والتنمية البشرية **

فتاة من قري المحافظة بالتعاون مع  60وبرنامج ثقافي فني  لعدد 

  الثقافية ( وزارة الثقافة )صندوق التنمية

 

  

  

  

 

 

 

 



 ** كلية التعليم الصناعي 

يم فن لتعل بكلية التعليم الصناعيعقد دورات تدريبية  -

الحياكة والنجارة والحدادة للراغبين من أبناء الجامعة 

  والخريجين والمجتمع المحيط.

 " والحياكة التفصيل فن مبادئ" عنوان تحت

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

  

          



 

  

 

 

 

 حمدم الدكتور االستاذ قبل من المتدربين استقبال تم حيث

 يلوك رفعت مرفت والدكتور واألستاذ الكلية عميد حسنين

 عضب وبحضور البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون الكلية

 لغزلا تكنولوچيا بقسم المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء

 اليدوية الحرف أهمية على الضوء القاء تم حيث ،والنسيج

 غيرةص مشروعات إقامة في منها واالستفادة الشباب لمستقبل

 لمهارىا و الفني الدعم تقديم فى الصناعي التعليم كلية ودور

 نميةت في الصغيرة المشروعات بدور منها ايمانا الصدد هذا في

 ..مصر الحبيبة بلدنا

 

 

 

 

 

 



 ** كلية التربية للطفولة المبكرة  

ت الكلية ورشة عمل لتعليم فن المشغوالت اليدوية عقد -

 واألعمال الفنية

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ** كلية الخدمة اإلجتماعية التنموية  

المحلية  ةالوحدعقدت الكلية ورشة عمل بالتعاون مع   

من اهالي القرية  سيدة  110تدريب ابشنا  علي  بقرية

 - التجفيف –صناعة األلبان على التصنيع الغذائي ) 

 (  التخليل 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نهضة بنى سويف**مؤسسة 

تعاونت الجامعة من خالل بروتوكول تعاون مع مؤسسة نهضة بنى  -

سويف علي تنفيذ دورات تدريبية للصناعات الحرفية اليدوية للطالب 

والخريجين وسيتم تمويلهم بالخامات وتسييق المنتج بمعرفة المؤسسة 

 وستقدم المؤسسة تمويل متناهي الصغير للبدء 

 ربمشروعات خاصة صغي

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كلية السياحة والفنادق: -

 
تحت رعاية أ.د/ منصور حسن رئيس الجامعة  ، أ.د/ بدر نبيه 

 نائب رئيس الجامعة ، أ.د/ غادة علي  حمود 

ورشة عمل بعنوان"كيف تصبح مدير مطعم ناجح تم عمل " 

وحاضر فيها أ/ محمد حسن محمد مدير عام مطعم فى سلسلة 

 . قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة العالمية مطاعم هارديز

 

 كلية علوم ذوي اإلحتياجات الخاصة 

 

اقام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورشة عمل 

للمشغوالت اليدوية بالتعاون مع اعضاء هيئة التدريس 

بكلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة وذلك ألصحاب 

اإلحتياجات الخاصة السرة المنتصرين بمطرانية ببا 

 وجمعية شباب الخير ببنى سويف. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زيارات عسكرية



 الزيارارت الميدانية  العسكرية التى قامت بها الجامعة 

 

 

 

 

 

 

 

 زيارة ميدانية لمطار دنديل -1

 

 

  

 

 

 

 

 

في ظل التعاون المثمر والبناء بين الجامعة و قياده الدفاع الشعبي والعسكري قامت 

الجامعة بالتعاون مع إدارة التربية العسكرية بالزيارات الميدانية التالية بمشاركة 

زيارة ميدانية لمطار دنديل لتوعية الطالب باألماكن العسكرية الهامة طالب الجامعة ، 

ا إدارة التربية العسكرية بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع بالمحافظة التى نظمته

 وتنمية البيئة وبحضور أ.د/ بدر نبيه نائب رئيس الجامعة

 

 
 زيارة مطار دنديل 

 
10/10/2019 

 
 زيارة الطـــــــــــــب عســــــــكرى

 
21  /11  /2019 

 
 زياره المتحف المصرى

 
23  /11  /2019 

 
 زيارة الكلية الفنية العسكرية

 
24  /11  /2019 

 
 الزراعية بجهاز المشروعاتزيارة المحميات 

 
26  /11  /2019 



 2-  زيارة ميدانية لكلية الفنية العسكرية 

 

 

 

 

 

 

 

 

قامت الجامعة بالتعاون مع إدارة التربية العسكرية بالزيارات الميدانية 

التالية بمشاركة طالب الجامعة ، زيارة ميدانية لكلية الفنية العسكرية 

لتوعية الطالب باألماكن العسكرية الهامة التى نظمتها إدارة التربية 

ضور أ.د/ العسكرية بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبح

 بدر نبيه نائب رئيس .

 

 



 3-  زيارة ميدانية للمتحف المصري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محو االمية



 دور الجامعة فى محو األمية وتعليم الكبار 
 )عدد من تم محو أميتهم( 

 
ية حيث تم محو أمتمت بمشاركة قطاع الكليات التربوية االساسية بالجامعة ،  -

 طالب 263عدد الطالب المشاركين من الكليات  339عدد 

مع بداية الفصل الدراسي الجديد تم اعداد ملفات االميين و توثيق مشاركة  -
طالب الجامعة في مشروع محو االمية بلغ اجمالي الفصول التي تم تفعيلها 

 دارس . 407و بلغ عدد الملتحقين من االميين  129

 طالب 190محو أميتهم بكلية التربية  عدد  ما تم -
 طالب 63عدد ما تم محو اميتهم بكلية الخدمة اإلجتماعية   -
 طالب 19عدد ما تم محو اميتهم بكلية التربية للطفولة المبكرة  -
 طالب  47عدد ما تم محو اميتهم بكلية اآلداب  -
 طالب 3عدد ما تم محو اميتهم بكلية الحقوق  -
 طالب 16بكلية التجارة عدد ما تم محو اميتهم  -

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

شرعت وحدة االزمات والمساندة الطالبية في اعداد و تنفيذ حقائب تدريبية  -

الكترونية متخصصة تفعيال الخدمة ااجتماعية في توعية سكان محافظة بني 

 سويف عبر مواقع االنترنت و المنصات االلكترونية .

نفذت وحدة التنمية المستدامة و خدمة المجتمع مجموعه من االليات و االنشطة  -

التوعوية من خالل المنصة االلكترونية لحملة توعوية يقوم بها أعضاء مجلسها 

و بمشاركة طالب الكليه تضمنت) ضرورة االلتزام بقرار رئيس الجامعة 

 –بمخاطر العدوي  استمرار الطالب ف التوعية –بارتداء الكمامات الواقية 

 البدء ف تنفيذ البرعات الطبيه من قفازات و كمامات .

 استمرار التوعية بمخاطر العدوي خاصة عبر المجموعات االلكترونية    

  انشاء وحده المعلوماتية الحيوية البيولوجية الجزيئية للبحوث واالستشارات    - 

 كون نشاط الوحده في انتاج   ضمن وحدات مركز البحوث و المنتجات الزراعية و ي  

قواعد البيانات البيولوجية و تسويقها ، باالضافة لتسويق خدمات مجاالت        

 التكنولوجيا الحيوية والتحليل االحصائي البيولوجي في المجاالت الزراعية

إنشاء ادارة تابعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تختص برصد ومتابعة ** 

بانواعها المختلفة والحد من خطورتها  التى قد تتعرض لها محافظة بنى سويف األوبئة 

والمناطق المحيطة ومعالجة االثار التى قد تتسبب في ذلك هذا باإلضافة الي ما يمكن 

أن تقدمه هذه اإلدارة من الدعم النفسي والمعنوي من خالل اساتذة الطب النفسي وعلوم 

 اإلجتماع.

المجلس  بقراروالمنشأ مركز البحوث والمنتجات الزراعية ل عةتفعيل الوحدات التاب -1

 14بتاريخ  141) جلسة مجلس الجامعة  26/12/2018بتاريخ  426االعلي رقم 

( والذى يهدف الى معاونة الجامعة فى القيام برسالتها فى مجال الربط 2018/  8/ 

اتي بشقيه النببين التعليم الجامعي وحاجات المجتمع لتنمية االنتاج الزراعي 
والحيواني وتطويره عن طريق تدريب  الطالب  وأفراد المجتمع على استخدام 
الوسائل والتقنيات العلمية الحديثة ورفع الكفاءة  االنتاجية  فى شتى المجاالت 

وحدة ذات طابع خاص وتم تفعيل الوحدات  13الزراعية والذي يضم حوالي 

 التالية:



  الحدائق وحدة انتاج الشتالت وصيانه 
 وحدة انتاج المنظفات 
 وحدة نحل العسل ومنتجاته 
 وحدة التكنولوجيا الحيوية والتسميد الحيوي 
 وحدة االنتاج الحيواني 
 وحدة تطبيق وسائل االستشعار عن بعد وال GIS  ودراسة الموارد االرضية

 والمائية لالغراض الزراعية.
وحدات من وحدات مركز البحوث  3افتتاح معالي رئيس الجامعة لالنتاج في  -2

 وهي:  2020/  7/  5بتاريخ 
 وحدة انتاج الشتالت وصيانة الحدائق -
 وحدة انتاج المنظفات الصناعية -

 وحدة نحل العسل ومنتجاته -

 بإنشاء وحدة التحكم فى العدوى بالكلية تتبع الالئحة الموحدة للجامعة. 

 

 



 

 خاص المركز القومي لتاهيل االطفال ذوي االحتياجات الخاصة 

SDG3, SDG10 

https://www.youm7.com/story/2019/11/4/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8

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

-%D8%A3%D9%88%D9%84-D%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A

-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2

-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84

-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84

-%D8%B0%D9%88%D9%89

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D

8%AA/4489089 

 

https://www.youm7.com/story/2018/10/4/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8

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

-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%A6

-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8B%D8%A7

-%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%8B%D8%A7%D9%82

-%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9

-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84

-%D8%B0%D9%88%D9%89

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9/3976624 

 

-https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17062020&id=e1468869

627f3e8c1903-8e38-4182-51bb 
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https://www.albawabhnews.com/3293059 
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https://www.youm7.com/story/2019/11/4/%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%AA%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B0%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA/4489089
https://www.youm7.com/story/2019/11/4/%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%AA%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B0%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA/4489089
https://www.youm7.com/story/2019/11/4/%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%AA%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B0%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA/4489089
https://www.youm7.com/story/2019/11/4/%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%AA%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B0%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA/4489089
https://www.youm7.com/story/2019/11/4/%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%AA%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B0%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA/4489089
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https://www.youm7.com/story/2018/10/4/%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%AA%D9%86%D8%B4%D8%A6-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8B%D8%A7-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B0%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9/3976624
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https://www.youm7.com/story/2018/10/4/%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%AA%D9%86%D8%B4%D8%A6-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8B%D8%A7-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B0%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9/3976624
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17062020&id=e1468869-51bb-4182-8e38-627f3e8c1903
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17062020&id=e1468869-51bb-4182-8e38-627f3e8c1903
https://www.albawabhnews.com/3293059
https://www.albawabhnews.com/3293059


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

 

 

 مستشفي االورام 

 3و1

-t.com/2016/12/%D8%A3%D9%88%D9%84https://www.watanine

-%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%B3%D9%88%D9%8A%D9%81/639589-%D8%A8%D8%A8%D9%86%D9%8A/ 

 

 المركز الطبي التخصصي 

 3و 4

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

 

 مركز عالج الحروق 

 1و 3

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

 

 مليون صحة  111مبادرة 

 1و3

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

 

 مركز المناظير 

3 

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

 

 االدارة الطبية 

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=53446&cat_id=1
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=53446&cat_id=1
https://www.wataninet.com/2016/12/%D8%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.wataninet.com/2016/12/%D8%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.wataninet.com/2016/12/%D8%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.wataninet.com/2016/12/%D8%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.wataninet.com/2016/12/%D8%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/
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=3795&cat_id=1
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=3795&cat_id=1
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=63441&cat_id=1
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=63441&cat_id=1
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http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=6143&cat_id=1 
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SDG3 

Health 

I. Introduction: 

                  Health is the secret of life. Beni-Suef University is seeking always 

excellence in teaching, research and partnerships concerning the health to help solving 

diseases in a fee lower as possible. 

 

II. Teaching 

Many faculties at BSU teach courses related directly to health  

1-Faculty of medicine 

http://www.med.bsu.edu.eg/ 

2-Faculty of pharmacy 

http://www.pharm.bsu.edu.eg/ 

3-Faculty of Nursing 

http://www.nursing.bsu.edu.eg/ 

This is a unique postgraduate faculty at Beni-Suef University among all Egyptian 

universities. 

4.Faculty of Science 

http://www.science.bsu.edu.eg/ 

4.Faculty of dentist 

http://www.dent.bsu.edu.eg/ 

5. Faculty of physiotherapy 

http://www.physth.bsu.edu.eg/ 

 

III. Research:  

There are multiple research and projects concerning health between the beni-suef 

university and other hospitals is submitted yearly an example is appended 

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=53306&cat_id=1 
مكافحة صندوق مع تعاون اتفاقية عن ويعلن الدولة يواجه تحدى ثانى المخدرات:  سويف بنى جامعة رئيس  

 http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=60098&cat_id=1 االدمان
سويف ببنى الزهراء بمستشفى والعاملين التدريس هيئة أعضاء عالج عقد يوقع سويف بنى جامعة رئيس  

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=59831&cat_id=1 
المستشفيات بعض مع التعاقد اتفاقيات يعلن سويف بني جامعة رئيس  

http://www.med.bsu.edu.eg/
http://www.pharm.bsu.edu.eg/
http://www.nursing.bsu.edu.eg/
http://www.science.bsu.edu.eg/
http://www.dent.bsu.edu.eg/
http://www.physth.bsu.edu.eg/
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http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=59782&cat_id=1 
الطبي بالمركز الجدد للطالب سي فيروس تحليل من األخيرة المرحلة يتابع سويف بني جامعة رئيس  

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=57882&cat_id=1 
بالجامعة الصحية الخدمة لتحسين مستشفيات خمس مع التعاقد: سويف بني جامعة رئيس  

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=57399&cat_id=1 
الجامعية المدن لطالب دوري بشكل المخدرات وتحليل النفسي الكشف توقيع: سويف بنى جامعة رئيس  

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

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

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

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

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

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

  

IV. Outreach and stewardship: 

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=64260&cat_id=1 
 ف سوي بني بجامعه التدخين مكافحة حملة
 االحتياجات ذوي االطفال لتاهيل القومي المركز خاص

 الجديد الجامعي المستشفي

 1 و 3
https://www.albawabhnews.com/3293059 

 القديم الجامعي المستشفي

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

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 / 
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 التخصصي الطبي المركز

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

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

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

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

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 
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 

 مكافحة صندوق مع تعاون اتفاقية عن ويعلن الدولة يواجه تحدى ثانى المخدرات:  سويف بنى جامعة رئيس
 http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=60098&cat_id=1 االدمان

 سويف ببنى الزهراء بمستشفى والعاملين التدريس هيئة أعضاء عالج عقد يوقع سويف بنى جامعة رئيس
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=59831&cat_id=1 

 المستشفيات بعض مع التعاقد اتفاقيات يعلن سويف بني جامعة رئيس
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=59782&cat_id=1 

 الطبي بالمركز الجدد للطالب سي فيروس تحليل من األخيرة المرحلة يتابع سويف بني جامعة رئيس
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=57882&cat_id=1 

 بالجامعة الصحية الخدمة لتحسين مستشفيات خمس مع التعاقد: سويف بني جامعة رئيس
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=57399&cat_id=1 

 الجامعية المدن لطالب دوري بشكل المخدرات وتحليل النفسي الكشف توقيع: سويف بنى جامعة رئيس
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=49288&cat_id=1 

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

 سى فيروس
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 
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http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=171 
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=366 

http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=25 
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=255 

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

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

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

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

http://www.vet.bsu.edu.eg/Gallery.aspx?ID=761&cat_id=11 
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=309 
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=369 

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

1 
 د احم سلوى د.م.أ الكلية وكيل التمريض بكلية البيئه وتنمية المجتمع خدمة قطاع

 / - 8102 الجامعى للعام التمريض بكلية البيئة وتنمية المجتمع خدمة قطاع انجازات أهم عن تقرير

2019 / 20192020 

 والبرامج الكلية نشاط البراز وذلك العالى التعليم لوزارة الدولى المعرض فعاليات فى التمريض كلية شاركت •

 8102 اغسطس شهر خالل وذلك بها الموجوده الخاصه

 ه البيئ وتنمية المجتمع لخدمة دليل انشاء تم •

 ه البيئ وتنمية المجتمع خدمة خطة عمل •

 - س التدري هيئة اعضاء لخدمات وحدة انشاء الخريجين وحدة انشاء •
 فى والمشاركه والتقدم التميز ملف تحضير التمريض بكلية المجتمع خدمة قطاع انشطة اهم ومن •

 ( 8102/  8102 جامعى عام( 8101 مصر رؤية

 الجديد الجامعى للعام استعدادا الكليه امام والتشجير للكليه نظافه حملة •

 . 8102/  8102 الجامعي للعام الجدد الطالب استقبال حفل في البيئة وتنمية المجتمع خدمه مشاركة*
 للعام اإلمتياز لطالب رسترشادي واال التوجيهي التدريبي البرنامج تنفيذ بداية 8102/  2/  01 الموافق االحد يوم*

 8102/  8102 الجامعي
2 

 د احم سلوى د.م.أ الكلية وكيل التمريض بكلية البيئه وتنمية المجتمع خدمة قطاع
 : واالحتفاالت العمل وورش الندوات •

 العامة الصحة"  عنوان تحت 8102/  01/  0 الموافق االثنين اليوم المجتمع صحة تمريض لقسم تثقيفية ندوة عقد تم*
 " للمسن

 كلية عميد دسوقي حامد هاني د. أ,  سويف بني جامعة رئيس حسن منصور. د. أ قام والمحبة الود روح اطار فى*
 محمد.  د. أ:  من كأل بتكريم البيئه وتنمية المجتمع لخدمة الكلية وكيل احمد سلوى د.م.أ الوكالء والسادة التمريض

 مجاور ماجدة. أ,  غانم شعبان. د. أ,  الدين بدر سهير. د. أ,  معبد

 يوم بالكلية النفسية للصحة العالمي باليوم االحتفال بمناسبة النفسية للصحة العالمي اليوم عن تثقيفية ندوة عقد تم*
9 / 10 / 2018 . 

 8102/  08/  08 منها الوقاية وطرق المخدرات أدمان مخاطر بعنوان تثقيفية ندوة*
3 

 د احم سلوى د.م.أ الكلية وكيل التمريض بكلية البيئه وتنمية المجتمع خدمة قطاع
 الساكري لمارض العاالمى اليزم عن الجامعي سويف بني بمستشفي والجراحي الباطنى التمريض لقسم تثقيفي يوم *

 8102/  00/  08 االثنين يوم الجامعى بالمستشفى السكر مرض عن تثقيفيه ندوة تنفيذ تم وايضا 8102/  01/  0 بتاريخ
. 

 . 8102/  00/  82 االحد يوم المرأة ضد العنف على للقضاء العالمي اليوم بعنوان صحةالمجتمع لقسم تثقيفية ندوة *
 األنشطة في المتفوقين الطالب تكريم تم المؤتمر واثناء الوالدة وحديثي االم صحة تمريض لقسم السنوى المؤتمر*

 ( 8102(  الكريم القران حفظ فى و الطالبيه
 8102/  0/  02 التمريض ادارة لقسم السنوى المؤتمر

4 
 د احم سلوى د.م.أ الكلية وكيل التمريض بكلية البيئه وتنمية المجتمع خدمة قطاع

 يوم سويف بني جامعة التمريض كلية للتمريض الفني المعهد لطالب 80 رقم الدفعة تخريج حفل فى المشاركه
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15 / 4 / 1019 
 8102 لعام المثاليه باالم التمريض كلية احتفال تم
 لقضاء المتقدمين سويف بني تمريض كلية لطالب 25025 االطفال سرطان بمستشفى شخصية مقابلة اجراء نم -

 - الكلية وكيل احمد سلوى/ د.م.ا حضور في بالمستشفي التمريض ومديرة التدريب مسئول مع االمتياز سنة
 8102 يوليو 01 فى وذلك البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون

 بمؤسسة االمتياز سنة لقضاء المتقدمين سويف بني تمريض كلية لطالب الين اون شخصية مقابلة اجراء نم -
 - الكلية وكيل احمد سلوى/ د.م.ا حضور في بالمستشفي البشرية الموارد ادارة مسئول مع بأسوان يعقوب مجدي
 يوم النيل شرق التمريض لكلية االلكترونيه الخدمات وحدة بمقر البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون

23 / 10 / 2018 . 
5 

 د احم سلوى د.م.أ الكلية وكيل التمريض بكلية البيئه وتنمية المجتمع خدمة قطاع
 : القوافل

 الواساطي لمركاز التابعاة ابويط لقرية سويف بني جامعة اطلقتها التي التثقيفية التوعوية القافلة في الكلية مشاركة*
 بتاااريخ بهااا المحيطااة والقااري القريااة بماادار والثقافيااة التوعويااة الناادوات ماان عاادد بعقااد الكليااة قاماات حيااق

29 / 10 / 2018 . 
 حامد هانى د.أ معالى بقيادة سويف ببنى سد بقرية متميزة وتدريبية وتوعويه تثقيفية قافله التمريض كلية نظمت*

 وتوزياع والتدريبية التثقيفية الندوات من العديد تنفيذ وتم والطالب التدريس هيئة اعضاء بها قام الكليه عميد دسوقى
 . 8102/  00/  2 االثنين يوم بالكلية العلمية االقسام بمشاركة المستهدفه الفئات على علمية ومطويات كتيبات

 طا س ا سم لمركاز التابعاة مازورة لقرية سويف بني جامعة اطلقتها التي التثقيفية التوعوية القافلة في الكلية مشاركة*
 بتاااريخ بهااا المحيطااة والقااري القريااة بماادار والثقافيااة التوعويااة الناادوات ماان عاادد بعقااد الكليااة قاماات حيااق

21 / 11 / 2018 . 
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 د احم سلوى د.م.أ الكلية وكيل التمريض بكلية البيئه وتنمية المجتمع خدمة قطاع
 اهناسايا لمركاز التابعاة القاري الحادى سويف بني جامعة أطلقتها التي التثقيفية التوعوية القافلة في الكلية شاركت*

 . 8102/  08/  81 بتاريخ بها المحيطة والقري القرية بمدار والثقافية التوعوية الندوات من عدد بعقد الكلية وقامت
 ي بن محافظة لمراكز التابعة للقري سويف بني جامعة اطلقتها التي التثقيفية التوعوية القوافل في الكلية شاركت*

 وتم المحيطة والقري القرية بمدار والتثقيفية التوعوية الندوات بعقد الكلية وقامت شهريا عقدتها والتي سويف
 ق حقو بكلية المجنمع خدمة قطاع مع بالمشاركه واجب حق المواطنه بعنوان تثقيفيه ندوه عمل

 8102/  08/  02 الخضراء أهناسيا لقرية الشاملة الطبية القافلة فى التمريض كلية مشاركة*
 " اشمنت" لقرية الشاملة القافلة فى التمريض كلية مشاركة*
7 

 د احم سلوى د.م.أ الكلية وكيل التمريض بكلية البيئه وتنمية المجتمع خدمة قطاع
 . 8102/  4/  02 في بالكليه الطالبي المؤتمر وفاعليات تنظيم المشاركه*
 00 فاي علماي والتاساع الثاالق المؤتمراالدولى وتنظايم بعقد التمريض بكلية البيئه وتنمية المجتمع خدمة قطاع قام*

 . 8102 مار

 .االولية االسعافات منها دورات عدة بعقد بالكلية واالنشطة التدريب مركز قام •

 العااملين وايضاا والطاالب التادريس هيئاة العضاء ICTP ال دورات من العديد بالكلية الكمبيوتر مركز قام •

 .بالجامعة

 التماريض بكلياة االوالى الفرقاة طاالب لتأهيال" الطبياة المصاطلحات" عن دورة بالكلية اللغات بمركز انعقد •

 اخرى مره تعقد وسوف.  8102 نوفمبر شهر خالل الصله ذات والمعاهد الكليات وكل للتمريض الفني والمعهد
 8181/  8102 الجامعى العام اثناء

 8102 يوليو) المسن جليس( المسن رعاية عن تدريبية دورة العلميه واالنشطه التدريب مركز ينظم •

 القادمه الفتره خالل بالجامعه العاملين لجميع االوليه االسعافات دورة العلميه واالنشطه التدريب مركز ينظم •

 وتساجيلها بالكلياه العلمياه واالنشاطه التادريب بمركز الخاصه الدورات وتسعيرة عرض على الموافقه تمت •

 ( 8102 يوليو(  فورى طريق عن والتسديد للجامعه االلكترونى بالموقع
 : التعاون بروتوكوالت

 :- 8102/  8102 الجامعى للعام لالمتياز التدريبية السنة لقضاء تعاون برتوكوالت •

 .بأسوان القلب امراض لعالج يعقوب مجدي مؤسسة - 1
 .)القاهرة جامعة( العيني بالقصر مختار شريف وحدة - 2
 .)القاهرة جامعة( لالطفال الياباني ابوالريش مستشفى - 3
 .)الزراعة لوزارة التابعه( بالدقى الزراعيين مستشفى - 4
 . 25025 االطفال سرطان مستشفى - 5

8 
 د احم سلوى د.م.أ الكلية وكيل التمريض بكلية البيئه وتنمية المجتمع خدمة قطاع
 جامعاة وهاي لالمتيازبهاا التدريبياة السانة االمتيااز طالب لقضاء اخري حكومية جامعات بين برتوكوالت عقد تم - 6

 – – – – .دمنهور جامعة الشيخ كفر جامعة طنطا جامعة بنها جامعة المنصورة

 هيئاة لتادريب ساويف ببناي االماناه ومستشافى ساويف بناي جامعاة التماريض كلية بين تعاون برتوكول عقد تم - 7
 .بالمستشفى والعاملين التمريض
 8181/  8102 الجامعى العام انشطة

 المتقدمين سويف بني تمريض كلية لطالب 25025 االطفال سرطان بمستشفى شخصية مقابلة اجراء نم •
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 - وكيل احمد سلوى/ د.م.ا حضور في بالمستشفي التمريض ومديرة التدريب مسئول مع االمتياز سنة لقضاء
 طالب 40 عدد الختيار 8102 اغسطس 1 فى وذلك البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون الكلية

 . )الزراعة لوزارة التابعه( بالدقى الزراعيين بمستشفى االمتياز لطالب شخصية مقابلة اجراء نم •

 والداخل الخارج من الكليه ونظافة تزيين الحمله هذه وتشمل)  نجملها بايدنا(  للكليه مبادرة اطالق •

 الكليه امام زراعتها وتمت) متنوعة(  الفاكهه اشجار من شتله 82 عدد نقل و استالم تم الكليه امام تشجير •

 8181/  8102 الجامعى للعام الجدد الطالب استقبال حغل •

 :- 8181/  8102 الجامعى للعام لالمتياز التدريبية السنة لقضاء تعاون برتوكوالت
 .)القاهرة جامعة( العيني بالقصر مختار شريف د.أ وحدة - 1
 .)الزراعة لوزارة التابعه( بالدقى الزراعيين مستشفى - 2

9 
 د احم سلوى د.م.أ الكلية وكيل التمريض بكلية البيئه وتنمية المجتمع خدمة قطاع
 البروتوكول توقيع اثناء 25025 االطفال سرطان مستشفى - 3

 : الزيارت
 . 8102 ديسمبر شهر في 25025 االطفال سرطان لمستشفى بزيارة الكلية قامت

 النادوة اله تقاام عاالمي ياوم كال وايضا العام مدار على صحيه مناسبة كل في تثقيفية ندوات بعقد الكلية تقوم •

 به الخاصة التثقيفية

 التغذيه مثل للطالب تثقيفيه ندوات عدة عمل تم الزيارة واثناء التمريض لكلية بزيارة الشروق مدرسة قامت •

 الشخصيه والنظافه السليمه
10 

 د احم سلوى د.م.أ الكلية وكيل التمريض بكلية البيئه وتنمية المجتمع خدمة قطاع
 للتالمياذ نادوات عادة يعقاد وساوف الكلياه ومعامل لمكتبة الزياره نفس لتكرار بطلب المدرسه وتقدمت
 .االول الدراسى الفصل 8181/  8102 الدراسى العام اثنا بالمدرسه والعاملين
 : للجامعه السابع البيئى االسبوع فعاليات
 السابع البيئي األسبوع فعاليات في التمريض كلية شاركت فقد المجتمعي ودورها الجامعة رسالة من انطالقا
 :التالي النحو علي وذلك للجامعة

 فاى 8102/  4/  08 األحاد ياوم غارب قطااع للجامعاة الرئيسي المقر امام الجامعى الحرم داخل الندوات جميع افتتاح تم
 الجامعاه رئايس نائب بشرى هشام/  الدكتور واالستاذ,  الجامعه رئيس حسن منصور/  الدكتور األستاذ السيد حضور
 البيئاة,  الكلياة عميد دسوقى حامد هانى الدكتور األستاذ السيد,  بالجامعه البيئه وتنمية المجتمع خدمة شئون لقطاع

 لطفاي احماد/  د, بسايونى/  د,  زباالوى حناان/  د.م.أ,  وتنمية المجتمع لخدمة الكلية وكيل محمد احمد سلوى/  د.م.أ
 الزعيرى محمد/ األستاذ الكلية ومدير

 ياوم مان ابتاداءا   البيئاي األسبوع خالل تثقيفيه ندوات وعدة" وقايه" بعنوان بمبادرة التمريض كلية شاركت •

 انتشاار مان للحاد صاحيا مثقاف مجتمع تحقيق بهدف" وقاية" مبادرة تفعيل وتم 8102/  4/  05 حتى 4 / 12
 للمجتمع الصحى الوعى نسبة ورفع االمراض

 البعض المبكار االكتشااف بهادف بالكلياة التادريس هيئاة وأعضااء الطاالب عالى النادوات تقسايم تام حيق
 هاذه حادو مان للحماياة النصاائا وتقاديم للمرضاى الصاحي والتثقياف منهاا الوقاياة وطارق األمراض
 والطالبات والطالب بالجامعة للعاملين) الثدي وأورام الكبد وفيروسات والضغط السكر(  اإلمراض

 الجراحيه العمليات اجراء وبعد قبل للمرضى التمريضيه الرعايه بعنوان للممرضات تقيفيه ندوة عقد تم •

 والكليات الثال الجامعة قطاعات على مجموعات إلى التدريس هيئة وأعضاء الطالب تقسيم تم
 الكلياات وبداخل الشرق بقطاع ومجموعه الجامعى الحرم داخل الغرب قطاع كليات داخل دفعها تم مجموعة

 له التابعه والكليات الصناعي التعليم قطاع بمدخل موجودة ومجموعه التمريض كلية مبنى وأمام

 الصحى الوعى لرفع االسرة تنظيم وسائل بعنوان األولية الصحية للرعايه الغمراوى بمركز تثقيفية ندوة عقد •

 4/  04 الموافق االحد يوم وذلك لالمهات

 للمبيادات التعارض خطار مان الوقاياة وكيفية االوليه االسعافات" بعنوان الزراعه بكلية تثقيفيه ندوة عقد تم •

 الزراعه بكلية المجتمع خدمة قطاع مع بالتعاون وذلك والكيماويه والزراعيه الحشريه
 بالكليه والعاملين للطالب وذلك السن كبار ومشاكل احتياحات بعنوان تثقيفيه ندوة عقدت
 "المعويه النزالت"  من بالوقايه الخاصه التثقيفية الندوة

11 
 د احم سلوى د.م.أ الكلية وكيل التمريض بكلية البيئه وتنمية المجتمع خدمة قطاع
 النائب معالى باستاذنا تجمعنا التى الصوره هذه بالجامعه البيئه وتنمية المجتمع خدمة لقطاع الذكريات اجمل من

 الرائعه رجاء أستاذه القطاع مكتب عمل وفريق االخرى بالكليات الوكالء والساده بشرى هشام د.أ الخلوق
 م يكرمك ربنا جدااا المحترم يسن محمد واالستاذ ليلى استاذه والخلوقه الجميله

12 
 د احم سلوى د.م.أ الكلية وكيل التمريض بكلية البيئه وتنمية المجتمع خدمة قطاع

 لتأهيلهم وذلك بالكلية 8181/  8102 الجامعى للعام الجدد االمتياز لطالب االسترشادى البرنامج تنفيذ تم •

 ز ا االمتي سنة من واإلستفادة لإلفادة

 ة بقياد للتمريض العامة النقابة من التمريض كلية تكريم •

 الجامعه بمقر للتمريض العالمى باليوم االحتفال اثناء وذلك محمود كوثر/ دكتورة
 8102/  2/  02 بتاريخ بالقاهره الشروق بمدينة البريطانيه

 وعدد التدريس هيئة اعضاء قام ولقد النواميس بقرية الشامله الطبيه القافله فى التمريض كلية شاركت •
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 فى القافله مكان على والمترددين القريه الهل الصحى بالتثقيف القافله حضروا اللذين االمتياز طالب من
 وكذلك لالطفال السليمه والتغذيه الطبيعيه والرضاعه المرأه صحة مثل والطفل المرأة تخص موضوعات

 من الكثر الضغط وقيا السكر تحليل وتم الدم ضغط وارتفاع السكر مرض من للوقايه تثقيفيه توعيه
 . حاله 100

 يوم" االنتحار من الحد" بعنوان تثقيفيه ندوة ستقام النفسيه للصحه العالمى باليوم اطاراالحتفال فى •

 8102/  01/  02 الثالثاء
 الكلية عميد البيئة وتنمية المجتمع لخدمه الكلية وكيل

 ي دسوق حامد هاني د. ا محمد احمد سلوى د.م.ا
Beni-Suef University سويف بنى جامعة 

Bureau الجامعة رئيس نائب مكتب 
Vice President البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون 

 88 ق المواف الثالثاء)  040(  الجلسة 1 البيئة وتنمية المجتمع خدمة شئون مجلس قرارات /10 /2018
 شئون مجلس
 البيئة وتنمية المجتمع خدمة

 8102/  01/  88 الموافق الثالثاء
 040 الجلسة

Beni-Suef University سويف بنى جامعة 
Bureau الجامعة رئيس نائب مكتب 

Vice President البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون 
 88 ق المواف الثالثاء)  040(  الجلسة 2 البيئة وتنمية المجتمع خدمة شئون مجلس قرارات /10 /2018

 البيئة وتنمية المجتمع خدمة شئون مجلس قرارات
 ق المواف يوم)  040(  رقم الجلسة

= = = = = = = = = = = = = = = 
 - فى الزراعة بكلية الزراعية والمنتجات البحوث مركز من المقدم المقترح على المجلس وافق 1

 فدان 011 ومجمع الصناعي التعليم مجمع النيل شرق للجامعة الجامعي الحرم تشجير مشروع إطار
 الجامعة مجلس علي والعرض الكلية وكيل/ د.أ من المقدم بالعرض المجلس اشاد كما
 - -:التالية بالكليات المجتمع خدمة لقطاع المشكلة واللجان اإلستراتيجية الخطة علما   المجلس أحيط 2
 التنموية اإلجتماعية الخدمة كلية العلوم كلية -
 العليا الدراسات كلية البشري الطب كلية -
 الطبيعي العالج كلية البيطري الطب كلية -

 التمريض كلية
 - بشأن المتقدمة للعلوم العليا الدراسات كلية وكيل/ د.أ من المقدم المقترح على المجلس وافق 3

 سي فيروس مرض من الوقاية بكيفية لمعرفتهم وذلك المدارس لتالميذ توعية مبادرة فى المشاركة
 مياه شركة مع بالتعاون وذلك المحيطة البيئة نظافة علي والحفاظ المياه استهالك ترشيد وكيفية
 . environment "Green " عنوان تحت الخيرية المؤسسات وبعض الصحي والصرف الشرب

 - العرض استضافة بشأن والدراما المسرح قسم اآلداب كلية من المقدم المقترح على المجلس وافق 4
 ايام ثالث لمدة وذلك الثقافة بوزارة الحديث للمسرح الفنى البيت انتاج من)  تكليف أمر(  المسرحي
 فى دورها بأهمية الوعي ورفع المصرية المسلحة القوات باإلنجازات التعريف الى المسرحية وتهدف
 اإلرهاب خطر من الوطن حماية

Beni-Suef University سويف بنى جامعة 
Bureau الجامعة رئيس نائب مكتب 

Vice President البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون 
 88 ق المواف الثالثاء)  040(  الجلسة 3 البيئة وتنمية المجتمع خدمة شئون مجلس قرارات /10 /2018

 8102/  8102 - الدراساي للعاام بالكلية العربية اللغة بقسم األدبي الصالون اقامة على المجلس وافق 5
 بتاااري اآلداب كليااة مجالاس موافقااة عالاى وبناااع الجامعااة رئاايس/ د.أ رعايااة تحاات تكااون أن عالاى

 -:اآلتية واإلحتفاالت الندوات عقد علي 2018 / 10 / 9
 حسين هللا عبد محمد/ د.أ يحاضرها المسرحية الدراما**

 عامر اللطيف عبد عزة/ د.م.أ يحاضرها المسرح تطوير
 . العربية للغة العالمي اليوم احتفالية**
 - ذوي لألشخاص العالمي باليوم لإلحتفاع الخاصة اإلحتياجات ذوي كلية مقترح على المجلس وافق 6

 من العاشر الثالثاع يكون أن على اإلعاقة متحدى ووحدة المجتمع خدمة قطاع بالتعاون اإلعاقة
 العالمي باليوم للجامعة السادسة اإلحتفالية بأنها ا   علم" نور...........طاقة"عنوان تحت 8102 ديسمبر
 .اإلعاقة لمتحدى

 - المجتماع خدماة شائون مجالس تشاكيل االى الماذكورين الساادة مان كاال   ضم علي المجلس وافق 7
 فقط سبعة الخارج من األعضاع عدد ليصبح الخارج من كأعضاع البيئة وتنمية
 سويف ببنى الصحة وزارة وكيل/ الدكتور السيد - 1
 سويف بنى نهضة مؤسسة األمناع مجلس رئيس نائب/ الدكتور السيد - 2

 - والعااملين التادريس هيئاة اعضااع للساادة المميازة الخادمات تاوفير اقتراح على المجلس وافق 8
 .جماعية تأمين بوليصة لعمل التأمين شركات احدى مع التعاقد بشأن بالجامعة

 - زياادة إالى الساعى بشاأن الصاناعى التعاليم كلياة وكيل/ د.م.أ المقدم المقترح على المجلس وافق 9
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 والمعامال االور وحادة أنشاطة ضامن النسايأ قسام يقاوم باأن المجالس اقتارح حيث المالية الموارد
 وأصو المحددة للمواصفات ا قا ا طب والمنسااوجات الجاااهزة المالبااس مجااا فااي باام مااايكلف كاال بجنتاااج والتاادريب واإلستشااارات

 قسام عليهاا يتعاقاد التاى العملياات جمياع تادرك أن عالى الفنياة الصاناعة
 . منفصلة سجالت في النسيأ

Beni-Suef University سويف بنى جامعة 
Bureau الجامعة رئيس نائب مكتب 

Vice President البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون 
 88 ق المواف الثالثاء)  040(  الجلسة 4 البيئة وتنمية المجتمع خدمة شئون مجلس قرارات /10 /2018

 - االدكك مان عادد لتورياد والجرانيت للرخام العريش مصنع مع التعاقد مقترح على المجلس وافق 10
 . النيل وشرق غرب الجامعي الحرم فى لتوزيعها جنيها 411 الوحدة سعر الرخام

 - وابحاث تشخيص وحدة إنشاع بشأن البشري الطب كلية من المقدم المقترح على المجلس وافق 11
 على اآلمر يعرض أن علي اإلنشاع على والكلية القسم مجلس وافق حيث الطفيلية األمراض

 ذات للوحدات الموحدة لألئحة وضمها( الجامعة مجلس على للعرض والقانوني المالي المستشارين
 )الخاص الطابع
 - "التشاغيل اجال مان التدريب"  بعنوان مؤتمر إقامة بشأن اآلداب كلية مقترح على المجلس وافق 12

 8102 نوفمبر شهر نهاية خال العاملة القوى وزارة مع بالتعاون
 - والخرسانة المواد مقاومة معمل( المعامل وحدة مدير من المقدم المقترح علي المجلس وافق 13

 بكلياة الماواد مقاوماة لمعمال المعملياة باألختباارات الخاصاة المحدثاة األساعار قائماة إعتمااد بشاأن )
 . 8102/  01/  8 الثالثاع 01 رقم بجلستة إعتمادها على وافق الكلية مجلس بأن علما الهندسة

 - األستاذ حسني محمد خالد/ د من مقدم جهاز قبو بشان الصيدلة كلية مقترح علي المجلس وافق 14
 .كتبرع بالكلية المساعد
 س المجل رئيس
 لشئون الجامعة رئيس نائب
 البيئة وتنمية المجتمع خدمة

 د محمو بشري هشام. د.أ
 الشاملة القوافل
 الشاملة القوافل

 وتحسين إحتياجا األكثر للقري الصحية الخدمات ودعم وتوفير الخارجي المجتمع خدمة إطار فى
 قادرين للغير خاصة المواطنين يحتاجها التى الطبية الخدمات وتوفير المعيشة مستوي
 المجلس وأقر القوافل من عددا   المجتمع خدمة قطاع إشراف تحت سويف بنى جامعة نظمت

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

 8102/  8102 األثنين الواسطى مركز أبويط قرية الى قافلة - 1

 – – مركز أبويط لقرية الشاملة القافلة المجتمع خدمة شئون قطاع سويف بنى جامعة نظمت

 رئيس حسن منصور/ د.أ وبحضور رعاية تحت نسمة الف 71 سكانها عدد يبلغ والتى الواسطى
 بشري هشام/ د.أ وبإشراف سويف بنى محافظ الجابر عبد هاني/ المستشار وسعادة الجامعة
 :اآلتية بالكليات العلمية الكوادر ومشاركة الجامعة رئيس نائب محمود
 - - - الطبيعي العالج كلية التمريض كلية البيطري الطب كلية البشري الطب كلية
 - - العلوم كلية اإلجتماعية الخدمة كلية اآلداب كلية
 األطباء يع توز وتم صباحا العاشرة الساعة تمام فى بالقرية الصحية الوحدة الى الجميع توجه حيث

 : التالية األقسام على التمريض كلية وفريق البشريين
 حالة 702 - علي الكشف باطنة حالة 022 علي الكشف تم األطفال
 حالة 02 - على الكشف عظام حالة 12 على الكشف عامة جراحة
 حالة 71 - على الكشف وتم رمد حالة 02 على الكشف نساء
 حالة 12 على الكشف تم وأذن انف
 عالج صرف والباقى جلسات حاالت 6 منهم حاالت 72 على الشكف تم طبيعي عالج

 ببنى نهضة مؤسسة منه كبير بجزء شارك والذى الالزم العالج صرف تم الصيدلية
 تم وقد للكشف الزراعية الجمعية الى بالتوجهه البيطري الطب فريق ,وقام سويف
 . المناسب العالج وصرف حالة 02 مع التعامل

 مدرسة الى التنموية اإلجتماعية الخدمة وكلية اآلداب لكلية التدريس هيئة اعضاء السادة توجه كما
 -: التالية الموضوعات فى للتوعية بالقرية اإلعدادية راضي ابو كوم

 - - للشخص العامة النظافة التنمر ظاهرة الحوار ومهارة الصديق اختيار
 - - المياه استهالك ترشيد معها التعامل وطريقة ميديا السوشيال

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

 سمسطا مركز مازورة لقرية الشاملة لقافلة - 2
 1122 نوفمبر 12 الموافق األربعاء
 مازورة لقرية الشاملة القافلة البيئة وتنمية المجتمع خدمة شئون قطاع سويف بنى جامعة نظمت

 نائب محمود بشري هشام/ د.أ وإشراف الجامعة رئيس حسن منصور/ د.أ رعاية تحت بسمسطا
 . التالية بالكليات العلمية الكوادر ومشاركة الجامعة رئيس

 - – – – كلية الطبيعى العالج كلية األسنان طب كلية الصيدلة كلية البشري الطب كلية (
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 – – – – كلية الرياضية التربية كلية التنموية اإلجتماعية الخدمة كلية العلوم كلية التمريض

 )المتقدمة للعلوم العليا الدراسات
 رفعت ايمن/ د.أ وقام صباحا العاشرة الساعة تمام فى مازورة مستشفي الى القافلة توجهت حيث
 األقسام علي والتمريض األطباء بتوزيع المجتمع خدمة لشئون الطب كلية وكيل
 الباطنة قسم

 حالة 011 على الكشف األطفال قسم مريض 111 عدد على الكشف

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

 للمستشفي حاالت 11 عدد تحويل وتم حالة 50 عدد على الكشف تم العامة الجراحة قسم

 الجامعي

 حالة 01 عدد على الكشف تم العظام قسم

 حالة 00 على بالكشف الجلدية قسم حالة 01 على بالكشف الصدرية قسم

 ف الكش اجراءات إلستكمال حالة 01 عدد تحويل وتم حالة 01 على االكشف القلب قسم

 حالة 51 على االكشف المسالك قسم

 حالة 01 على بالكشف الرمد قسم

 /أ بمعرفة حالة 01 لعدد تحاليل واجريت الجواد عبد/ أ بمعرفة اشعة حاالت 11 عدد اجريت وقد

 بدوي
 األسنان طب كلية مشاركة

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

 01 عدد على بالكشف علي طه ياسمين , صبحي ماجد ابانوب إمتياز اطباء وبمشاركة , عرفه
 خلع 11 منهم حالة

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

 العليا الدراسات كلية مشاركة
 بكلية المدرس نهي/ د المتقدمة للعلوم العليا الدراسات كلية وكيل مصليحي والء/ د.أ وتوجهت
 مدرسة الى التنموية اإلجتماعية الخدمة كلية وكيل الرحيم عبد محمد/ د.أ , اإلجتماعية الخدمة
 -: التالية الموضوعات فى توعية محاضرت إللقاء للبنات اإلعدادية مازورة
 االستهالك وترشيد الشرب مياه إلستخدام األمثل االسلوب
 للشخص العامة النظافة
 العلوم كلية مشاركة

 الكلية وكيل البرعي ابراهيم د.ا إشراف تحت العلوم بكلية التدريس ئة هي اعضاء فريق قام كما
 من للتأكد شرب مياه عينات بجمع بالكلية البيئة وابحاث الدقيقة التحاليل مركز مدير مديحة/ د.أ و

 احد من عينة على الحصول تم حيث الشرب لمياه القياسية للمواصفات ومطابقتها المياه سالمة
 الكيميائية التحاليل بعض الجراء الصحية الوحدة داخل من اخرى وعينة المنازل

 .بالعالج التدخل او المياه جودة من للتاكد والميكروبيولوجية
 التمريض كلية مشاركة

 الكلية وكيل أحمد سلوي/ د اشراف تحت التمريض كلية من فريق قام كما
 , للثدي الذاتي الفحص بالمدرسة للطالبات صحي تثقيف عن وتدريبية تثقيفية منها ندوات بتنفيذ

 .الشهرية الدورة مشاكل , الثدى سرطان مشاكل
 الرياضية التربية كلية مشاركة

 الى بالتوجه الكلية عميد امين مختار/ د.أ رعاية تحت الرياضية التربية كلية من فريق قام كما
 رياضي يهى ترف يوم وعمل المدارس احدى
 الخضراء أهناسيا لقرية الشاملة القافلة
 20111 بها السكان إلجمالى يبلغ سويف بنى لمركز التابعة القري احدى الخضراء اهناسيا
 كيلو 5 مسافة سويف بنى عن وتبعد الفقيرة القري ضمن من وهي
 محافظ جابر هاني/ المستشار ومعالى الجامعة رئيس حسن منصور/ د.أ رعاية تحت
 هشام/ د.أ اشراف تحت البيئة وتنمية المجتمع خدمة شئون قطاع نظم سويف بنى

 الخضراء أهناسيا لقرية الشاملة الطبية القافلة الجامعة ريس نائب محمود بشري
 ة الصح ومديرية سويف بنى نهضة ومؤسسة سويف بنى جامعة كليات بمشاركة وذلك
 بشري طب( الجامعة بكليات العلمية الكوادر بمشاركة 8102 ديسمبر 02 االربعاء يوم

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

 التوزيع وتم صباحا العاشرة الساعة القافلة فريق وصل سويف بنى نهضة مؤسسة
 على والتمريض ألدوية ا وتوزيع الكشف تم حيث العيادات علي والتمريض االطباء
 مؤسسة من تبرع المرضي على المجانية األدوية وتوزيع الكشف تم حيث العيادات
 .حالة 021 عدد على الباطنة قسم في الكشف وتم سويف بنى نهضة
 حالة 811 االطفال قسم
 حالة 21 واالذن األنف حالة 41 النساء قسم

 حالة 21 العظام الجامعي للمستشفي حالة 81 عدد تحويل وتم 11 العامة الجراحة
 01 الجلدية 81 الصدرية

 الجامعي بالمستشفي الكشف اجراء إلستكمال حالة 02 عدد تحويل وتم 11 القلب
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 حالة 81 وتحاليل اشعة حاالت 01 واجريت 01 الرمد 11 المسالك
 ن االسنا طب ق فري
 اإلمتياز اطباء بمشاركة عيسي السيد مني د.أ رعاية تحت االسنان طب فريق وقام

 الى حشو الى تحتاج التى الحاالت وتحويل خلع منهم حالة 011 عدد على بالكشف
 . العالج إلستكمال بالكلية الخارجية العيادة
 م العلو كلية
 مديحة/ د.أ , البرعي ابراهيم/ د.أ إشراف تحت العلوم بكلية العلمية الكوارد قامت
 سالمة من للتأكد شرب مياه عينات بجمع البيئة وابحاث الدقيقة التحاليل مركز مدير
 الوحدة داخل من اخري وعينة الشرب لمياه القياسية للمواصفات ومطابقتها المياه

 او المياه وجود من للتأكد والميكروبولوجية الكيمائية التحاليل بعض إلجراء الصحية
 . بالعالج التدخل

 توعوية محاضرة
 القرية لسيدات توعية محاضرة الحقوق كلية وكيل العظيم عبد مبروك/ د.أ شارك كما
 . المبكر الزواج اضرار عن

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

 أشمنت في السكان إجمالي , 8111 سنة إحصاءات حسب. العربية مصر ة جمهوري
 المحافظة فى الفقيرة القرى احدى وهى نسمة, 23893

 رئيس حسن منصور/ د.أ رعاية تحت البيئة ة وتنمي المجتمع خدمة ن شئو قطاع نظم
 الشاملة الطبية القافلة الجامعة ريس نائب محمود بشري هشام/  د.أ واشراف الجامعة
 سويف بنى نهضة ومؤسسة ف سوي بنى جامعة كليات بمشاركة وذلك اشمنت لقرية

 الجامعة بكليات العلمية الكوادر بمشاركة 8102 مارس 4 االثنين م يو الصحة ومديرية

 - - - - – – – ) اعالم ق حقو علوم تمريض طبيعي عالج صيدلة اسنان طب بشري طب(

 تم حيث العيادات علي والتمريض ء االطبا التوزيع وتم ا صباح العاشرة الساعة القافلة فريق وصل ف سوي بنى نهضة مؤسسة مع بالتعاون
 األدوية وتوزيع الكشف
 م قس ي ف ف الكش وتم ف سوي ى بن نهضة مؤسسة من ع تبر المرضي على المجانية
 . حالة 021 عدد على الباطنة
 حالة 811 االطفال قسم
 حالة 21 واالذن ف األن حالة 41 النساء قسم

 ة حال 21 العظام الجامعي للمستشفي حالة 81 عدد تحويل وتم 11 العامة الجراحة
 01 الجلدية 81 الصدرية

 الجامعي بالمستشفي الكشف ء اجرا إلستكمال حالة 02 عدد تحويل وتم 11 القلب
 حالة 81 وتحاليل اشعة حاالت 01 واجريت 01 الرمد 11 المسالك
 التل لقرية الشاملة القافلة
 بنى محافظة فى فقرا القرى أكثر من سويف بنى بمحافظة النيل شرق التل قرية

 نسمة 4111 يبلغ سكانها عدد سويف
 في للقطاع الفعالة والمساهمة البيئة وتنمية المجتمع خدمة في الجامعة خطة إطار في

 ة الطبي ل القواف لخدمة الجامعة م تنظي إطار ي وف المحيط للمجتمع الطبية الخدمة تقديم
 بني ة محافظ ل الني شرق التل لقرية المجانية الطبية القافلة الجامعة أقامت المجانية
 ة القافل وشملت الصحة ومديرية سويف بنى نهضة مؤسسة مع بالتعاون سويف

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

 – عدد دموية وأوعية جراحة حالة 00 - عدد باطنة حالة 22 عدد على الكشف وتم

 – د عد تحويل وتم سكر تحليل حالة 82 – عدد تحاليل 20 – وعدد صدرية حالة 58

 . ج والعال الفحص ألستكمال الجامعي للمستشفى حالة 23
 سدس لقرية البشري الطب كلية قافلة
 ة الفعال والمساهمة البيئة وتنمية المجتمع خدمة ي ف ي البشر الطب ة كلي خطة إطار في

 ل القواف لخدمة ة الكلي م تنظي ر إطا ي وف ط المحي للمجتمع ة الطبي الخدمة م تقدي ي ف للكلية
 – ببا مركز األمراء سدس ة لقري ة المجاني الطبية القافلة الكلية أقامت المجانية ة الطبي

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

 . تحاليل ل ومعم المتوطنة واألمراض الدموية واألوعية والصدرية ة الباطن تخصصات
 ى المستشف إدارة مجلس س ورئي الكلية عميد الشاعر وائل/ ر الدكتو األستاذ وأكد

 المتميزة ة الطبي الخدمة تقديم هو البشري الطب كلية ف أهدا أهم احد أن الجامعي
 لخدمة المجانية الطبية القوافل الكلية تنظم المبدأ هذا منطلق ومن للجميع بالمجان
 . للمواطنين الصحي ي الوع ع ورف المجتمع

 البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون الكلية ل وكي رفعت أيمن/ الدكتور األستاذ أكد كما
 المجاني العالج مصادر أهم أحد يجعلها ي البشر الطب لكلية الدورالريادي بأن

 م تهت ي والت ة المجاني الطبية ل القواف م تنظي و ه أحدها طرق بعدة ذلك م ويت للمواطن
 . للجميع والمجانية المتميزة الطبية الخدمة بتقديم
 – عدد دموية وأوعية جراحة حالة 00 - عدد باطنة حالة 22 عدد على الكشف وتم

 – د عد تحويل وتم سكر تحليل حالة 82 – عدد تحاليل 20 – وعدد صدرية حالة 58
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 . ج والعال الفحص ألستكمال الجامعي للمستشفى حالة 23
 تقرير
 الواسطى مركز النواميس لقرية الشاملة الطبية القافلة عن
 رسالتها أداء فى الجامعة بدور المجتمع وتعريف المجتمعية الخدمة ثقافة غرس أجل من

 فى المتخصصة العلمية الكفاءات من المجتمع إستفادة وتنمية المجتمع بخدمة الخاصة
 ومؤسسة الصحة ومديرية المحافظة بمشاركة الجامعة قامت الطبية المجاالت كافة

 التابعة النواميس بقرية التخصصات لجميع الشاملة الطبية القافلة فى سويف بنى نهضة
 , سويف بنى محافظ عبدالجابر هانى/  المستشار سعادة بحضور الواسطى لمركز
 بدر/  الدكتور األستاذ سعادة و,  الجامعة رئيس حسن منصور/  الدكتور االستاذ معالى
 بالمحافظة العامة الشخصيات وبعض الصحة وزارة ووكيل,  الجامعة رئيس نائب نبيه

. 
 : تخصصه فى كال   المرضية الحاالت بمتابعة البشرى الطب كلية أقسام وقامت

 للمستشفى تحويلهم تم حاالت عشرة منهم حالة 111 على بالكشف قام الباطنة قسم -
 . الجامعى

 حالة 411 على بالكشف قام العظام قسم -
 حالة 811 على بالكشف قام الرمد قسم -
 حالة 021 على بالكشف قام واالذن االنف قسم -
 للمستشفى حاالت عشرة وتحويل 021 على بالكشف قام العامة الجراحة قسم -

 الجامعى
 حالة 411 على بالكشف قام االطفال قسم -

 . سويف بنى نهضة مؤسسة من بتبرع مجانا الالزم العالج صرف وتم حالة 81 - على بالكشف قام والتوليد النسا قسم
 . لهم المناسب العالج صرف وتم حالة 21 على بالكشف األسنان كلية قامت كما

 صحي تثقيف"  بعنوان القافلة نفذتها التى التوعية حملة فى وطالبة طالب 04 شارك
 الضغط وقياس والطفل لألم السليمة والتغذية الطبيعية والرعاية المرأة صحة عن

 الصحية بالوحدة حالة 51 من آلكثر والسكر
 كال   القافلة اقسام على واإلمتياز الكلية معيدين بتوزيع التمريض كلية وكيل قامت كما
 حالة 51 من ألكثر والسكر للضغط وقياس توعية بحملة قاموا كما يخصه فيما

 .الصحية بالوحدة
 العديد على الكشف واجراء البيطرية الوحدة الى بالتوجه البيطرية القافلة قامت كما
 عن البيطرية واالستشارات واالرشادات التوعية توجيه الى باالضافة الحاالت من

 المعدية االمراض انتشار من للحد للمربين والطيور الحيوانات فى سواء االمراض
 . والموسمية

 . لإلهالى وإرشادات توعية ندوة بعقد االجتماعية الخدمة كلية وكيل/ د.أ وقام
 سويف بنى جامعة بقوافل تقرير: ثانيا
 المجتمع خدمة قطاع مع بالتعاون المسنين معهد نظمها خارجية قوافل: اوال  

 
 والمجتمع البيئة خدمة مشروعات ضمن ف سوي ببنى االجتماعية الرعاية دار موسسة زيارة - 1

 8 الخيري المالبس معارض -
 المبكرة للطفولة التربية بكلية لزهور ا حضانه - 3

 
 

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

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

 سويف بني جامعة الصيدلة لكلية الثاني الفني المعرض 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 

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

"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 

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

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

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

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

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

"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 

 الشاملة الطبية التحاليل بعنوان سويف بني جامعة العلوم بكلية المجتمع وخدمة البيئة وأبحاث الدقيقة التحاليل مركز دورة 2018-04-10

 " الصلة ذات العلوم مع بالتكامل التمريض تطوير" بعنوان سويف بني جامعة التمريض لكلية الثامن العلمي المؤتمر 2018-04-15

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

 " المسنين لصحة العالمي اليوم" سويف بني جامعة التمريض بكلية المجتمع صحة تمريض لقسم تثقيفية ندوة

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

 " والمنطق العلمي التفكير" بعنوان العلوم بكليه المجتمع وخدمه البيئة وأبحاث الدقيقة التحاليل مركز عمل ورشة

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

 

V. Cooperation and Partnerships  

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

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=59831&cat_id=1 + SDG1+ SDG17 
المستشفيات بعض مع التعاقد اتفاقيات يعلن سويف بني جامعة رئيس  

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=59782&cat_id=1 + SDG1+ SDG17 
الطبي بالمركز الجدد للطالب سي فيروس تحليل من األخيرة المرحلة يتابع سويف بني جامعة رئيس  

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=57882&cat_id=1 
بالجامعة الصحية الخدمة لتحسين مستشفيات خمس مع التعاقد: سويف بني جامعة رئيس  

      http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=57399&cat_id=1 + SDG1+ SDG17 

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=59831&cat_id=1
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=59782&cat_id=1
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=57399&cat_id=1


 

 

 

 

 

 

 



 

 


