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event date place object sector SDG URL 

كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة تنظم ورشه 

عمل ضمن انشطه مشروع "اجهزه تخزين 

النظيفة الطاقة " 

 

2019 BSU خدمه  توعيه

 مجتمع

SDG13-

17+SDG7 
http://www.bsu.ed

u.eg/News.aspx?NI

D=146358&cat_id

=1 

فعاليات مؤتمر "المخلفات إلى طاقه " ويتفقد 

عدد من المعامل المتطورة بكلية الدراسات 

المتقدمةالعليا للعلوم   

 

 BSU خدمه  ثقافى

 مجتمع

SDG13-

17+SDG7+S

DG12 

http://www.bsu.ed

u.eg/News.aspx?NI

D=53078&cat_id=

1 

للجنه الكوارث واألزمات  االجتماع الثاني

 برئاسة الدكتور مجدى محمد على عميد الكليه

 

2019 BSU خدمه  ثقافى

 مجتمع

SDG13-17 http://www.bsu.edu.

eg/News.aspx?NID

=105052&cat_id=1 

االجتماع االول للجنه الكوارث واالزمات 

برئاسه االستاذ الدكتور مجدي محمد علي عميد 

 الكليه

 

2019 BSU خدمه  ثقافى

 مجتمع

SDG13-17 http://www.bsu.edu.

eg/News.aspx?NID

=105009&cat_id=1 

األزمات والكوارث وكيفية التعامل معه و  )

 ( خطة وطرق األخالء في حاالت الكوارث

 

2019 BSU خدمه  ثقافى

 مجتمع

SDG13-17 http://www.bsu.edu.

eg/News.aspx?NID

=97522&cat_id=1 

لوحدة األزمات والكوارث  المحاضرة التدريبية

 بالكلية عن السالمة والصحة المهنية

 

2019 BSU خدمه  ثقافى

 مجتمع

SDG13-17 http://www.bsu.edu.

eg/News.aspx?NID

=74530&cat_id=1 

دورةاإلسعافات األولية ... ودورة األزمات 

 ومواجهة الكوارث

 

2019 BSU خدمه  ثقافى

 مجتمع

SDG13-17 http://www.bsu.edu.

eg/News.aspx?NID

=48945&cat_id=1 

دورة اإلغاثة والكوارث التابعة لجمعية الهالل 

 األحمر

2019 BSU خدمه  ثقافى

 مجتمع

SDG13-17 http://www.bsu.edu.

eg/News.aspx?NID

=48901&cat_id=1 



 

2 
 

 

تفعيل دور ادارات االزمات و الكوارث و 

بجامعة بنى سويفالطوارئ و السالمة المهنية   

 

2019 BSU خدمه  ثقافى

 مجتمع

SDG13-17 http://www.bsu.edu.

eg/News.aspx?NID

=48688&cat_id=1 

مشاركة جامعة بني سويف الستقبال مفوضية 

 ساوث كارولينا للزراعة والمناخ

 

2019 BSU خدمه  ثقافى

 مجتمع

SDG13-17 https://www.bsu.ed

u.eg/News.aspx?NI

D=96790&cat_id=1 

التدريب العملي لطالب قسم الجغرافيا ونظم 

المعلومات الجغرافية بكلية اآلداب جامعة بني 

 سويف على محطة المناخ

 

2019 BSU خدمه  ثقافى

 مجتمع

SDG13-17 https://www.bsu.ed

u.eg/News.aspx?NI

D=85785&cat_id=1 

نصائح للحفاظ على صحتك من التقلبات 

 المناخية

 

2019 BSU خدمه  ثقافى

 مجتمع

SDG13-17 https://www.bsu.ed

u.eg/News.aspx?NI

D=48844&cat_id=1 

 



 

 جامعة بني سويف

 وحماية البيئة وحدة السالمة والصحة المهنية                                                                 
     

 

Sustainable 

Development 

اهداف التنمية 

المراد  المستدامة

 تحقيقها

URL 

الموقع 

 االلكتروني

Target 

Group 

الفئة 

 المستهدفة

Sector 

 القطاع
Objectives 

 االهداف
Place 

 المكان
Date 

 التاريخ
Event 

 الحدث
No/Faculty 

 الكلية

تطبيق النظم القياسية 

في السالمة والصحة 

 المهنية والنظم البيئية

www.bsu.

edu.eg 
العامليين )كادر 

كادر  –خاص 

امن  –عام 

 -ادارى

 تعاقدات(

 االدارى

وهيئة 

 التدريس

نشر ثقافة 

السالمة 

والصحة 

المهنية 

 وحماية البيئة

معهد النباتات 

 العطرية

 معهد الليزر

 كلية التمريض

 كلية طب اسنان

كلية سياسة 

 واقتصاد

حاسبات 

 ومعلومات

 كلية خدمة

 اجتماعية

 كلية هندسة

 كلية السن

 

 

14/10 

 

2/12 

 

26/8,9/9

,10/9 

 

 

17/9 

 

17/9 

17/9 

 

ندوات توعوية 

اهمية حول 

السالمة 

والصحة 

المهنية 

بالمؤسسات 

التعليمية 

 بالدولة

وحدة السالمة 

والصحة المهنية 

 وحماية البيئة



 

 الجامعةادارة 

 

 

13/11 

العامليين بمبني   

 ادارة الجامعة

الحصول علي  االدارى

 9001االيزو 

سبتمبر  ادارة الجامعة

2019 

مشاركة ادارة 

جامعة بني 

سويف 

للحصول علي 

شهادة االيزو 

للنظم   9001

 االدارية

 

هيئة التدريس   

 والطالب 

التعليمي 

 والتدريسى

رفعي الوعي 

لدى العامليين 

بالقطاع الطبى 

لحمايتهم 

وتأمين بيئة 

 العمل

قاعة 

 المؤتمرات

حضور مؤتمر  3-4/3

بكلية التمريض 

وعرض دور 

السالمة 

والصحة 

المهنية 

واهميته في 

 القطاع الطبى

 

المباني   

االنشائية 

للكليات 

والمعاهد 

والقطاعات 

 المختلفة التابعة 

لتأمين المباني  االنشائي

والقوي 

االشغالية 

 بداخلها

 – التجارة كلية

 – الحقوق كلية

 – العلوم كلية

 ذوي كلية

 االحتياجات

 كلية -الخاصة

 الخدمة

 – االجتماعية

   - الهندسة كلية

توزيع اجهزة  

اطفاء مختلفة 

االنواع 

واالحجام طبقا 

للنشاط 

 الممارس

 



حماية العامليين  

 والطالب

لرفع الوعي  االدارى

اثناء التعامل 

اثناء الطوارئ 

 واالزمات

االدارات 

المختلفة بادارة 

 الجامعة

15/12 

22/12 

29/12 

تدريب 

العامليين علي 

اعمال 

االسعافات 

االولية بكلية 

 التمريض

حماية العامليين  

والطالب 

والمترددين 

والمنشأت 

 ومحتوياتها

لرفع الوعي  االدارى

اثناء حدوث 

الطوارئ 

 واالزمات

االدارات 

المختلفة بادارة 

جامعة بني 

 سويف

23/11 

30/11 

 

تدريب 

العامليين علي 

اعمال الحماية 

المدنية 

ومواجهة 

 الحرائق

متابعة  

اشتراطات 

السالمة 

والصحة 

المهنية وحماية 

 بالكلياتالبيئة 

والقطاعات 

 المختلفة

اعضاء 

اللجان 

بالكليات 

والقطاعات 

 المختلفة

لتفعيل ثقافة 

السالمة 

والصحة 

المهنية 

وحماية البيئة 

وممارستها 

علي ارض 

 الواقع

 -ادارة جامعة 

 -كلية العلوم

 –كلية الهندسة 

 –كلية االداب 

 -كلية الحقوق

 كلية التجارة

15/12 

22/12 

29/12 

اعضاء تدريب 

سالمة ال لجان

والصحة 

المهنية 

بالكليات 

والقطاعات 

المختلفة 

بمعهد  بالجامعة

السالمة 

والصحة 

 المهنية 

 



  

 

 2020،  2019عامى النجازات وحدة السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة خالل  تقييم احصائى

 

 فرد  40مستهدف      2فنى ( سالمة وصحة مهنية  =  –عدد دورات تدريب االجهزة الوظيفية ) اخصائى  – 1

 فرد. 150مستهدف      5عدد دورات تدريب اعضاء لجان السالمة والصحة المهنية =  – 2

 فرد. 60مستهدف                2عدد دورات تدريب على اعمال الحماية المدنية =  – 3

 فرد. 64مستهدف               3دد دورات تدريب على االسعافات االولية = ع -4

  فرد. 378مستهدف   12عدد الندوات التوعوية فى السالمة والصحة المهنية بالكليات =  – 5

 جهاز . 291مكان   بعدد  16تركيب اجهزة الفايرسيرش بالكليات والقطاعات المختلفة =  – 6

 اماكن   بعدد   7تركيب اجهزة االطفاء =    - 7

 صندوق   51اماكن      بعدد  4تركيب صناديق الحريق =   -8

 كلية. 25حمالت تطبيق االجراءات االحترازية قبل بداية العام الدراسى =   – 9

 اماكن  3المشاركة فى اعداد لجان الجودة =  -10

 ماكنا 8توزيع العالمات التحذيرية =      -11

 اماكن 9تفقد ابواب الطوارىء بالكليات =  – 12

 



 مدير وحدة السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة                                                     

 

 د/ انجى هانى جبرائيل                                                               

 

 

 


