أنشطة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة
بجامعة بنى سويف لألعوام الدراسية
()7102 – 7102 -7102

إعداد
أ.م.د .نسرين حسام الدين
مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة

0

بيان باألنشطة التى نفذتها وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة
بنى سويف لألعوام الجامعية
()6102/6102 – 6102/6102 – 6102/6102
م
0
2

النشاط
اإلعالم وقضايا المرأة بمجتمع الصعيد
رصد للواقع واستشراف للمستقبل
اليوم العالمى لمناهضة العنف ضد
المرأة

نوع النشاط
ندوة
احتفالية

حول تطبيق سياسة لمناهضة التحرش
3

والعنف ضد المراة بالجامعات المصرية

التاريخ

جهة التنفيذ

 72أبريل

مركز بحوث و دراسات المرأة

7102

واإلعالم – جامعة بنى سويف

 71نوفمبر

قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية

قاعة االحتفاالت

7102

البيئة

الكبرى

72 – 72
ورشة عمل

نوفمبر
7102

وحدة مناهضة العنف والتحرش ضد
المرأة بجامعة القاهرة

مكان التنفيذ
كلية اإلعالم

جامعة القاهرة

مفهوم العنف ضد المرأة والفتاة محليا
ودوليا وأسباب انتشاره ..امرأة مصرية
4

متعلمة متمكنة فى إطار حملة ال 16

ندوة

يوم لمناهضة العنف والتحرش ضد

 01نوفمبر

فرع المجلس القومى للمرأة

7102

بمحافظة بنى سويف

بنى سويف

المرأة
5

6

تدريب المتطوعين للتوعية بمناهضة
العنف ضد المرأة
مهارات التغطية الصحفية لقضايا العنف
والتحرش ضد المرأة

ورشة عمل

ورشة عمل

7

ندوة

اإلناث
8
9
10

التمكين السياسى واالقتصادى للمرأة
ومكافحة العنف
المرأة المصرية أمن قومى
حول تطبيق سياسة لمناهضة التحرش
والعنف ضد المراة بالجامعات

7102
 02ديسمبر
7102

بالتعاون مع مركز بحوث ودراسات

كلية اإلعالم

المرأة واإلعالم
وحدة مناهضة العنف ضد المرأة
بالتعاون مع مركز بحوث ودراسات

كلية اإلعالم

المرأة واإلعالم
المجلس القومى للسكان بالتعاون مع

نشر فكر التطوع وأهمية نبذ العنف
األسرى وتقبل اآلخر ومناهضة ختان

 2ديسمبر

وحدة مناهضة العنف ضد المرأة

 02فبراير

جمعية الشابات المسلمات وكلية

7102

اإلعالم وحدة مناهضة العنف ضد

كلية اإلعالم

المرأة
ندوة
ندوة
ورشة عمل

 70فبراير

جمعية من أجل مصر بالتعاون مع

7102

وحدة مناهضة العنف ضد المرأة

 01مارس
7102

وحدة مناهضة العنف ضد المرأة

71 – 02

وحدة مناهضة العنف والتحرش ضد

أبريل 7102

المرأة بجامعة القاهرة

1

مقر الجمعية
قاعة االحتفاالت
الكبرى
جامعة القاهرة

تابع بيان
باألنشطة التى نفذتها وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة بنى سويف من  7102إلى 7102
م

النشاط

نوع النشاط

00

التوعية بمخاطر الزواج المبكر

ندوة

12
13

14

15

سبل
العنف ضد المرأة  ..األنواع و ُ
المواجهة
العنف ضد المرأة ففى المواثيق

ندوة

المشاركة السياسية و المجتمعية
العامة للنس ا ء

ماراثون

7102

ندوة المرأة ودعم قوة مصر الناعمة
فى مواجهة اإلرهاب

ندوة

دور الجامعات فى مناهضة العنف

لق ا ء

17
18

المرأة و المشروعات الصغيرة

ندوة

أستعدى إلنتخابات الرئاسة صوتك
أمانة

ندوة

إنش ا ء وتفعيل دور وحدات
مناهضة العنف ضد المرأة داخل

حملة ألنىى رجل
هنشارك فى االستفت ا ء على
الدستور

 02نوفمبر
7102
 72نوفمبر
7102
 2ديسمبر
7102
 07ديسمبر
7102
 77فبراير
7102

وحدة مناهضة العنف ضد المرأة
وحدة مناهضة العنف ضد المرأة
وحدة مناهضة العنف ضد المرأة
وحدة مناهضة العنف والتحرش
بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع
المحلى بجزيرة ببا
وحدة مناهضة العنف ضد المرأة

المجلس القومى للمرأة

وحدة مناهضة العنف ضد المرأة
وحدة مناهضة العنف ضد المرأة

كلية التربية
للطفولة المبكرة
المدينة الجامعية
للطالبات
كلية اإلقتصاد
والعلوم السياسية
كلية التربية
الرياضية
قاعة االحتفاالت
الكبرى
فندق الماسة
قاعة االحتفاالت
الكبرى
كلية التعليم
الصناعى

وحدة مناهضة العنف ضد المرأة
بالتعاون مع بالتعاون مع مجلة

كلية اإلعالم

حو ا ء والمجلس القومى للمرأة

02 – 02
ورشة عمل

الجامعات المصرية

22

7102

ندوة

احتفالية جامعة بنى سويف باليوم
العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة

21

 0نوفمبر

 2نوفمبر

الدولية

احتفالية

20

7102

ندوة

ضد المرأة

19

 72أكتوبر

7102

لق ا ء رؤس ا ء الجامعات حول
16

التاريخ

جهة التنفيذ

مكان التنفيذ

سبتمبر

المجلس القومى للمرأة

الغردقة

7102
ندوة
ندوة

 2نوفمبر
7102
2أبريل
7102
2

المجلس القومى للمرأة
مجلة حو ا ء المجلس القومى للمرأة

كلية اإلقتصاد
والعلوم السياسية
كلية اإلعالم

النشاط األول
المرأة المصرية أمن قومى

أسم النشاط

7102 /0/01

المكان والتاريخ

قاعة االحتفاالت الكبرى
 -أ.د .سعد الدين الهاللى

المتحدثين

 -أستاذ الفقه المقارن بجامعة األزهر وعضو المجلس القومى للمرأة

 -لواء أركان حرب دكتور /سامح أبو هشيمة

-

مستشار بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية

 -الكاتبة الصحفية /سامية زين العابدين

-

نائب رئيس تحرير جريدة المساء

 -الكاتبة الصحفية سمر الدسوقى

-

مساعد رئيس تحرير مجلة حواء

3

النشاط الثانى
أسم النشاط
المكان والتاريخ

المشاركة فى ورشة عمل حول تطبيق سياسة لمناهضة التحرش والعنف ضد المراة بالجامعات

7102 /2/71-02
وحدة مناهضة العنف والتحرش ضد المرأة بجامعة القاهرة وخريطة التحرش
 -أ.د .مها السعيد

المتحدثين

 -د .نسرين حسام الدين

 مدير وحدة مناهضة اتلعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة -مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة بنى سويف

مديرى وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بجامعات (المنصورة – أسيوط -عين شمس)

4

النشاط الثالث
التوعية بمخاطر الزواج المبكر

أسم النشاط

7102 /01/72

المكان والتاريخ

المتحدثين

كلية التربية للطفولة المبكرة
مديرة الوحدة

 -د .نسرين حسام الدين

-

 -أ .نرمين عبد العظيم

-

 -أ .ليلى أبو عقل

-

مقررمناوب فرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف

 -فضيلة الشيخ /سيد زايد

-

عضو لجنة اإلفتاء

مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بببنى سويف

5

النشاط الرابع
أسم النشاط

العنف ضد المرأة المفهوم  ..األنواع وسبل المواجهة
7102 /00/0

المكان والتاريخ

المتحدثين

المدينة الجامعية طالبات
مديرة الوحدة

 -د .نسرين حسام الدين

-

 -أ .نرمين عبد العظيم

-

 -أ .ليلى أبو عقل

 -مقررمناوب فرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف

مقررة فرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف
عضو لجنة اإلفتاء

 -فضيلة الشيخ /سيد زايد -

6

النشاط الخامس
العنف ضد المرأة فى التقارير الدولية

أسم النشاط

7102 /00 /2

المكان والتاريخ

المتحدثين

كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية
 -أ.د .على مسعود

-

 -أ .نرمين عبد العظيم

-

 -أ .ليلى أبو عقل

 -مقررمناوب فرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف

 -أ.د .نجالء بكر

عميد الكلية
مقررة فرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف
رئيس قسم االقتصاد

-

7

النشاط السادس
المشاركة السياسية والمجتمعية للنساء

أسم النشاط

ماراثون تحت شعار (مصر أقوى ببينا)
7102 /00 /2

المكان والتاريخ

المتحدثين

كلية التربية الرياضية
 -د .نسرين حسام الدين

-

مديرة الوحدة

 -أ .عماد عيس

-

مدير جمعية المجتمع المحلى بجزيرة ببا

 -أ .هالة أبو العينين

-

مدير مشروع وعى

8

النشاط السابع
أسم النشاط
المكان والتاريخ

المرأة ودعم قوة مصر الناعمة فى مواجهة اإلرهاب
7102 /00/02
قاعة االحتفاالت الكبرى
المهندس /شريف حبيب  -محافظ بنى سويف

المتحدثين

أ.د .منصور حسن  -رئيس الجامعة
الكاتبة الصحفية  /نشوى الحوفى

9

النشاط الثامن
أسم النشاط

مشاركة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة بنى سويف فى
لقاء رؤساء الجامعات حول دور الجامعات فى مناهضة العنف ضد المرأة
7102 /00/72

المكان والتاريخ

فندق الماسة
د.مايا مرسى – رئيسة المجلس القومى للمرأة

المتحدثين

رؤساء جامعات (عين شمس – المنيا )
مديرى وحدات مناهضة العنف بجامعات
(بنى سويف – القاهرة – المنصورة – أسيوط  -الفيوم -أكاديمية الفنون)

10

النشاط التاسع
أسم النشاط
المكان والتاريخ

احتفالية اليوم العالمى لمناهصة العنف ضد المرأة
7102 /07/2
قاعة االحتفاالت الكبرى
أ.د .منصور حسن  -رئيس الجامعة
أ.د .سوزان القلينى  -عميدة كلية اآلداب بجامعة عين شمس و عضوة المجلس القومى للمرأة

المتحدثين

العميد /منال عاطف مدير إدارة مكافحة العنف ضد المرأة بقطاع حقوق اإلنسان بوزارة الداخلية
رائد دكتور /محمد عبداللطيف بوزارة الداخلية
أ .نرمين عبد العظيم  /مقررة فرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف

11

12

النشاط العاشر
أسم النشاط

المرأة و المشروعات الصغيرة
7102 /07 /07

المكان والتاريخ

كلية التعليم الصناعى
أ.د .محمد حسنين  -عميد كلية التعليم الصناعى
أ.د.أسامة سعيد  -عميد معهد المشروعات الصغيرة

المتحدثين

أ.د مرفت رفعت  -وكيل الكلية لشون البيئة وخدمة المجتمع
أ .نرمين عبد العظيم  -مقررة فرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف
د .نسرين حسام الدين  -مديرة الوحدة

13

النشاط الحادى عشر
أسم النشاط

أستعدى إلنتخابات الرئاسة صوتك أمانة
7102 /7/ 77

المكان والتاريخ

كلية اإلعالم
الكاتبة الصحفية /سمر الدسوقى – رئيس تحرير مجلة حواء
الكاتبة الصحفية /نوال مصطفى -أخبار اليوم

المتحدثين

أ.د رانيا يحى – عضو المجلس القومى للمرأة
أ .نرمين عبد العظيم  -مقررة فرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف
الكاتب /أحمد عزت مدنى عضو اتحاد كتاب
د .نسرين حسام الدين  -مديرة الوحدة

14

النشاط الثانى عشر
أسم النشاط
المكان والتاريخ

ورشة عمل إنشاء وتفعيل دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة داخل الجامعات
المصرية
7102 /2/ 02 -- 02
الغردقة
المجلس القومى للمرأة

المتحدثين

صندوق األمم المتحدة للسكان
جامعات (بنى سويف – المنيا –  -أسيوط  -جنوب الوادى)

15

النشاط الثالث عشر
أسم النشاط
المكان والتاريخ

حملة ألنىى رجل
7102 /00 /2
كلية االفتصاد والعلوم السياسية
أ.د .على مسعود  -عميد كلية االفتصاد والعلوم السياسية

المتحدثين

أ .نرمين عبد العظيم  -مقررة فرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف
د .نسرين حسام الدين  -مديرة الوحدة

16

النشاط الرابع عشر
أسم النشاط

ندوة "هنشارك فى االستفتاء على الدستور بالتعاون مع حملة مجلة حواء
للمشاركة فى االستفتاء
7102 /00 /2

المكان والتاريخ

كلية اإلعالم
الكاتبة الصحفية /سمر الدسوقى رئيس تحرير مجلة حواء
الكاتبة الصحغفية /فريدة الشوباشى

المتحدثين

د.دينا الجندى عضو لجنة المشاركة السياسة
النائب /أشرف عمارة

النائبة /مايسة عطوة

أ .نرمين عبد العظيم  -مقررة فرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف
د .نسرين حسام الدين  -مديرة الوحدة

17

النشاط الخامس عشر منتدى الجامعات المصرية بجامعة المنيا
أسم النشاط
المكان والتاريخ

ورشة عمل حول تعزيز دور الجامعات المصرية الحكومية من أجل مناهضة
العنف ضد المرأة
من  72إلى  72يوليو 7102
جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا
أ.د .حسن سند عميد رئيس وحدة مناهضة العنف ضد المرأة

المتحدثين

المجلس القومى للمرأة
صندوق األمم المتحدة للسكان
د .نسرين حسام الدين  -مديرة الوحدة
و (ممثل عن وفود الجامعات المصرية)

18

19

جامعة بين سويف  -كلية علوم ذوي االحتياجات اخلاصة
كلية علوم
ذوي االحتياجات الخاصة جامعة بني سويف
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انشطة وفعالياتالعام اجلامعى 2019-2018
قطاع خدمة اجملتمع و تنمية البيئة
كلية علوم ذوي االحتياجات اخلاصة
الفعالية

التاريخ

سبتمرب

استقبال كلية علوم ذوي
االحتياجات الخاصة للطالب

2018

اهلدف

الفئة املستهدفة

آليات التحقق

اجلهه املنفذه
واجلهات املعاونة

استقبال الطالب الجددوالتعريف باقسام الكلية
حيث استقبل األستاذ

الجدد فى بداية العام

الدكتور  /محمد حماد

الدراسى الجديد

هندي عميد الكلية
والسادة الوكالء واعضاء
هيئة التدريس الطالب
الجدد وقدم لهم التهنئة

الطالب الجدد
الملتحقين
بالكلية

كلية علوم ذوى
االحتياجات الخاصة

بالعام الدراسى الجديد
وذلك بمشاركة زمالؤهم
بالكلية وعرض النشطة
كافة اقسام الكلية .

1

كلية علوم ذوي االحتياجات اخلاصة – فاعليات عام 2019

جامعة بين سويف  -كلية علوم ذوي االحتياجات اخلاصة
كلية علوم
ذوي االحتياجات الخاصة جامعة بني سويف
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انشطة وفعالياتالعام اجلامعى 2019-2018
قطاع خدمة اجملتمع و تنمية البيئة
كلية علوم ذوي االحتياجات اخلاصة
شهر
اكتوبر

مشاركة كلية علوم ذوي 2018
االحتياجات الخاصة في حفل
الجامعة بانتصارات أكتوبر

مشاركة كلية علوم ذوي
االحتياجات الخاصة في
فعاليات الجامعه وايجاد
وسيلة تواصل باستخدام
لغة االشارة الحداث
وفعاليات الحفل حيث
شاركت الكلية حفل
الجامعة بانتصارات أكتوبر
بحضور كل من ا .د /احمد
عالم وكيل الكلية لشون

 طالبالجامعة
 ومستخدمى لغة
االشارة

قطاع شئون تنمية
البيئة وخدمة
المجتمع بالجامعه
وكلية علوم ذوى
االحتياجات الخاصة

خدمة المجتمع والدكتور/
احمد امين المدرس بقسم
االعاقة السمعية الذي قام
بترجمة كاملة لفعاليات
الحفل الي لغة االشارة
2

كلية علوم ذوي االحتياجات اخلاصة – فاعليات عام 2019

جامعة بين سويف  -كلية علوم ذوي االحتياجات اخلاصة
كلية علوم
ذوي االحتياجات الخاصة جامعة بني سويف

Faculty Of Sciences Of Special Needs Beni-Suef University -Egypt

انشطة وفعالياتالعام اجلامعى 2019-2018
قطاع خدمة اجملتمع و تنمية البيئة
كلية علوم ذوي االحتياجات اخلاصة
واالستاذ اسماعيل سليم
مدير الكلية وفريق لغة
االشارة بالكلية الذين قاموا
باداء عدد من األغاني
الوطنية بلغة اإلشارة
احتفاء من الجامعة بفئة
ذوى االحتياجات الخاصة

االحتفال باليوم العالمى للعصا
البيضا

3

شهر اكتوبر
2018

احتفلت كلية علوم ذوى

االحتياجات الخاصة باليوم -الطالب
المكفوفين
العالمى للعصا البيضاء
وطالبالجامعة

كلية علوم ذوى
االحتياجات الخاصة
ومؤسسات رعاية
المكفوفين بمحافظة
بنى سويف
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جامعة بين سويف  -كلية علوم ذوي االحتياجات اخلاصة
كلية علوم
ذوي االحتياجات الخاصة جامعة بني سويف
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انشطة وفعالياتالعام اجلامعى 2019-2018
قطاع خدمة اجملتمع و تنمية البيئة
كلية علوم ذوي االحتياجات اخلاصة

التشاركية

الندوة

االولى

"بعنوان " المشكالت و الهموم
التربوية المشتركة (التشخيص
و مقترحات الحل)

شهر نوفمرب
2018

تنفيذ الندوة التشاركية
االولي بين كلية ذوي
االحتياجات الخاصة مع
مديرية التربية و التعليم
"التربية الخاصة"بعنوان "
المشكالت و الهموم
التربوية المشتركة
(التشخيص و مقترحات

4

االخصائيين
العاملين
بمجال ذوى
االحتياجات
الخاصة
طالب الكلية
المعلمين
بمدارس
الدمج

كلية ذوياالحتياجات
الخاصة
 مديرية التربيةو التعليم
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جامعة بين سويف  -كلية علوم ذوي االحتياجات اخلاصة
كلية علوم
ذوي االحتياجات الخاصة جامعة بني سويف
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انشطة وفعالياتالعام اجلامعى 2019-2018
قطاع خدمة اجملتمع و تنمية البيئة
كلية علوم ذوي االحتياجات اخلاصة
الحل) تحت رعاية االستاذ
الدكتور منصور حسن
رئيس الجامعة و االستاذ
الدكتور هشام بشري نائب
رئيس الجامعة لشئون
خدمة المجتمع ومعالي
االستاذة الدكتورة  /فاطمة
حسن نائب رئيس الجامعة
للدراسات العليا والسيد
معالي وكيل وزارة التربية
والتعليم واالستاذ الدكتور
محمد عبدالتواب ابو النور
وكيل كلية التربية جامعة
الفيوم .

5
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جامعة بين سويف  -كلية علوم ذوي االحتياجات اخلاصة
كلية علوم
ذوي االحتياجات الخاصة جامعة بني سويف
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انشطة وفعالياتالعام اجلامعى 2019-2018
قطاع خدمة اجملتمع و تنمية البيئة
كلية علوم ذوي االحتياجات اخلاصة
نوفمرب

التعاون مع جهات المجتمع

2018

حيث استقبلت كلية علوم
ذوي االحتياجات الخاصة
لفرقة الشمس بالبيت
الفني للمسرح بوزارة

استقبال
االحتياجات
الشمس

كلية

علوم

الخاصة
بالبيت

للمسرح بوزارة الثقافة

ذوي
لفرقة
الفني

الثقافة حيث استقبل
األستاذ الدكتور  /محمد
حماد هندي عميد الكلية
والسادة الوكالء واعضاء
هيئة التدريس المخرج

كلية علوم ذوى
االحتياجات
الخاصة والبيت
الفنى بوزارة
الثقافة

يوسف ابوزيد والفنانة وفاء
الحكيم من فرقة الشمس
بالبيت الفني للمسرح,
وتم االتفاق علي بعض
النقاط المبدئية التي تتعلق
6
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جامعة بين سويف  -كلية علوم ذوي االحتياجات اخلاصة
كلية علوم
ذوي االحتياجات الخاصة جامعة بني سويف
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انشطة وفعالياتالعام اجلامعى 2019-2018
قطاع خدمة اجملتمع و تنمية البيئة
كلية علوم ذوي االحتياجات اخلاصة
باهتمامات الكلية والفرقة
في مجال ذوي االحتياجات
الخاصة تمهيدا لوضع
بروتوكول مشترك وعرضه
علي معالي االستاذ
الدكتور  /منصور حسن
رئيس الجامعة.

نوفمرب
2018
المشاركة فى االنشطة الفنية
واالجتماعية بالجامعه

شاركت كلية علوم ذوي
االحتياجات

حفل الموسيقار محمد طالب
الجامعة
مصطفي بمسرح الجامعة
طالب الكلية
السيد
معالي
بحضور

االستاذ
7

الخاصة

في

الدكتور

محمد
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جامعة بين سويف  -كلية علوم ذوي االحتياجات اخلاصة
كلية علوم
ذوي االحتياجات الخاصة جامعة بني سويف
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انشطة وفعالياتالعام اجلامعى 2019-2018
قطاع خدمة اجملتمع و تنمية البيئة
كلية علوم ذوي االحتياجات اخلاصة
حماد هندي عميد الكلية
ومعالي

السيد

االستاذ

الدكتور احمد عالم وكيل
الكلية
المجتمع

لشؤون
وتنمية

خدمة
البيئة

وطالب وطالبات الكلية.

ديسمرب
2018
التوعية باليوم العالمى
لالعاقة

تحت رعاية االستاذ الدكتور
منصور

الجامعة و االستاذ الدكتور
هشام بشري نائب رئيس
الجامعة

لشئون

المجتمع

احتفلت

علوم
8

حسن

رئيس

ذوي

خدمة
كلية

االحتياجات

مشاركة
االشخاص
ذوى
االحتياجات
الخاصة
واسرهم
طالب
الجامعه
طالب الكلية

مدارس التربية
الخاصة والدمج
التابعة لوزارة
التربية والتعليم
طالب الكلية
طالب الجامعة
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جامعة بين سويف  -كلية علوم ذوي االحتياجات اخلاصة
كلية علوم
ذوي االحتياجات الخاصة جامعة بني سويف
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انشطة وفعالياتالعام اجلامعى 2019-2018
قطاع خدمة اجملتمع و تنمية البيئة
كلية علوم ذوي االحتياجات اخلاصة
الخاصة

وقطاع

شؤون

خدمة

المجتمع

باليوم

العالمي لالعاقة .حيث تم
على خالل االحتفال العديد
من االنشطة التى تتضمن
التوعية

باالعاقة

داخل

الحرم الجامعى .

ديسمرب
2018
التوعية باليوم العالمى
لالعاقة

9

كذلك شهد األستاذ الدكتور مشاركة
االشخاص
منصور حسن رئيس جامعة
ذوى
بني سويف العرض
االحتياجات
المسرحي ("الحكاية روح") الخاصة
واسرهم
ضمن احتفاالت اليوم
طالب
العالمي لإلعاقة بالجامعة,
الجامعه

مدارس التربية
الخاصة والدمج
التابعة لوزارة
التربية والتعليم
طالب الكلية
طالب الجامعة
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جامعة بين سويف  -كلية علوم ذوي االحتياجات اخلاصة
كلية علوم
ذوي االحتياجات الخاصة جامعة بني سويف
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انشطة وفعالياتالعام اجلامعى 2019-2018
قطاع خدمة اجملتمع و تنمية البيئة
كلية علوم ذوي االحتياجات اخلاصة
والتي نظمها قطاع خدمة

طالب الكلية

المجتمع وتنمية البيئة
بالجامعة بالتعاون مع كلية
علوم ذوي اإلحتياجات
الخاصة ،ووحدة اإلعاقة
بالجامعة ،وإدارة التربية
الخاصة بمدرية التربية
والتعليم ببني سويف،
وذلك بحضور األستاذ
الدكتور /هشام بشرى
نائب رئيس الجامعة
لشئون خدمة المجتمع
وتنمية البيئة والسادة
العمداء وأعضاء هيئة
التدريس والعاملين وحشد
10
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جامعة بين سويف  -كلية علوم ذوي االحتياجات اخلاصة
كلية علوم
ذوي االحتياجات الخاصة جامعة بني سويف
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انشطة وفعالياتالعام اجلامعى 2019-2018
قطاع خدمة اجملتمع و تنمية البيئة
كلية علوم ذوي االحتياجات اخلاصة
هائل من طالب الجامعة.

اقامة المؤتمر السنوى
الخامس والثالثون لعلم
النفس فى مصر والسابع
والعشرون العربي بالتعاون مع
الجمعية المصرية للدراسات
النفسية

شهر مارس
2019

فعاليات المؤتمر السنوي
الخامس والثالثون لعلم
االخصائيين
النفس فى مصر والسابع
والعاملين
بالمجال
والعشرين العربي فى
الباحثين
اليوم األول الموافق
اساتذة
 2/3/2019من المؤتمر
الجامعة
السنوى الخامس والثالثون طالب الكلية

كلية علوم ذوى
االحتياجات
الخاصة
والجمعية
المصرية
للدراسات
النفسية

لعلم النفس فى مصر

11
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جامعة بين سويف  -كلية علوم ذوي االحتياجات اخلاصة
كلية علوم
ذوي االحتياجات الخاصة جامعة بني سويف
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انشطة وفعالياتالعام اجلامعى 2019-2018
قطاع خدمة اجملتمع و تنمية البيئة
كلية علوم ذوي االحتياجات اخلاصة
والسابع والعشرون العربي
والذى تنظمه الجمعية
المصرية للدراسات
النفسية باالشتراك مع
كلية علوم ذوى االحتياجات
جامعة بني سويف والذى
تم انعقاده بقاعة
المؤتمرات وذلك
بحضورأساتذة التربية
الخاصة وعلم النفس فى
مصر وأعضاء هيئة التدريس
بالكليات المختلفة
بالجامعة والجامعات
المصرية وطالب البحث
العلمى المتخصصون فى
12
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جامعة بين سويف  -كلية علوم ذوي االحتياجات اخلاصة
كلية علوم
ذوي االحتياجات الخاصة جامعة بني سويف
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انشطة وفعالياتالعام اجلامعى 2019-2018
قطاع خدمة اجملتمع و تنمية البيئة
كلية علوم ذوي االحتياجات اخلاصة
المجال وطالب وطالبات
الكلية

مارس
2019
اقامة ورشة تعريفية لالساليب
والوسائل المساعدة لذوى
االعاقة البصرية

حيث استضافت الكلية
اثنين من خبراء ومدربي
مؤسسة يوسف عالم
لتأهيل المتخصصين في
مجال االعاقة البصرية  ،وتم
عقد ورشة عمل لطالب
التخصص بمقر الكلية تحت
إشراف االستاذ الدكتور/

13

طالب الكلية

كلية علوم ذوى
االحتياجات
الخاصة
ومؤسسة
يوسف عالم
لتأهيل
المتخصصين
في مجال
االعاقة البصرية
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جامعة بين سويف  -كلية علوم ذوي االحتياجات اخلاصة
كلية علوم
ذوي االحتياجات الخاصة جامعة بني سويف
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انشطة وفعالياتالعام اجلامعى 2019-2018
قطاع خدمة اجملتمع و تنمية البيئة
كلية علوم ذوي االحتياجات اخلاصة
محمد حماد هندي عميد
الكلية والسادة الوكالء
واعضاء هيئة التدريس
لذوي اإلعاقة البصرية وفي
نهاية ورشة العمل تم
تقديم شهادات تقدير
للسادة الخبراء

شهر مارس
االحتفال باليوم العالمي
لمتالزمة داون

14

احتفلت كلية علوم ذوي
االطفال ذوى
االحتياجات الخاصة باليوم
العالمي لمتالزمة داون من متالزمة داون
طالب الكلية
خالل استقبال تالميذ
طالب
مدارس التربية الفكرية
الجامعة
ومعلميهم مع طالب الكلية

مدارس التربية
الفكرية وكلية
علوم ذوى
االحتياجات
الخاصة
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جامعة بين سويف  -كلية علوم ذوي االحتياجات اخلاصة
كلية علوم
ذوي االحتياجات الخاصة جامعة بني سويف
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انشطة وفعالياتالعام اجلامعى 2019-2018
قطاع خدمة اجملتمع و تنمية البيئة
كلية علوم ذوي االحتياجات اخلاصة
وذلك تحت اشراف االستاذ
الدكتور /عميد الكلية
والسادة الوكالء واعضاء
هيئة التدريس بالكلية .

شهر ابريل

احتفلت كلية علوم ذوي

2019

االحتياجات الخاصة باليوم
العالمي للتوحد من خالل

االحتفال باليوم العالمى
للتوحد

وذلك تحت رعاية االستاذ
الدكتور منصور حسن
والسيد حماد هندى عميد
الكلية وبمشاركة السادة
الوكالء واعضاء هيئة
 .التدريس بالكلية

15

االخصائيين
العاملين
بالمجال
اولياء امور
االطفال ذوى
االعاقة
المعلمين
ومديرى
المدارس
طالب الكلية

طالب الكلية
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جامعة بين سويف  -كلية علوم ذوي االحتياجات اخلاصة
كلية علوم
ذوي االحتياجات الخاصة جامعة بني سويف
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انشطة وفعالياتالعام اجلامعى 2019-2018
قطاع خدمة اجملتمع و تنمية البيئة
كلية علوم ذوي االحتياجات اخلاصة
ابريل

اطالق مبادرة خطوة بتبنى

2019

ضمن فاعليات األسبوع
البيىي لكلية علوم ذوي

المشاركة فى فعاليات

االحتياجات الخاصة ذلك

االسبوع البيئى

بإقامة ورشة عمل توعوية
تدريبية بقصر ثقافة بني
سويف للجمهور و الطالب

طالب الكلية
االخصائيين
العاملين
بالمجال

قصر ثقافة بنى
سويف
كلية علوم ذوى
االحتياجات
الخاصة

هدفت لنشر الوعى بين
ورشة عمل لالخصائيين
والعاملين بمجال رعاية ذوى
االحتياجات الخاصة

افراد المجتمع المحلى
العاملين بالمجال
بمحافظة بنى سويف
بطبيعة االشخاص ذوى
االعاقة ومحاولة
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جامعة بين سويف  -كلية علوم ذوي االحتياجات اخلاصة
كلية علوم
ذوي االحتياجات الخاصة جامعة بني سويف
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انشطة وفعالياتالعام اجلامعى 2019-2018
قطاع خدمة اجملتمع و تنمية البيئة
كلية علوم ذوي االحتياجات اخلاصة
مساعدتهم فى ايجاد
حلول للمشكالت التى
تواجههم اثناء التعامل مع
االطفال ذوى االحتياجات
الخاصة وتزويد العاملين
بالمجال باساليب التدخل
وتعديل السلوك باستخدام
استراتيجيات

ورشة اليات تعديل السلوك
لالسر والجمعيات العاملة
بمجال ذوى االحتياجات
الخاصة

17

ابريل
2019

وفي اطار سعى الكلية
االخصائيين
لتنمية ونشر الوعى بمجال والعاملين
بالمجال
ذوى االحتياجات الخاصة
واسر
سعت كلية علوم ذوى
االطفال ذوى
االحتياجات الخاصة قطاع
االعاقة

مؤسسات
المحتمع
المحلى وكلية
علوم ذوى
االحتياجات
الخاصة
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جامعة بين سويف  -كلية علوم ذوي االحتياجات اخلاصة
كلية علوم
ذوي االحتياجات الخاصة جامعة بني سويف

Faculty Of Sciences Of Special Needs Beni-Suef University -Egypt

انشطة وفعالياتالعام اجلامعى 2019-2018
قطاع خدمة اجملتمع و تنمية البيئة
كلية علوم ذوي االحتياجات اخلاصة
شئون خدمة المجتمع

وطالب الكلية

وتنمية البيئة بتدشين
مبادرة خطوة بتبنى ،
والتي تستهدف تدريب
وتوعية وتفعيل دور
المؤسسات ذات الصلة
باألفراد ذوى االحتياجات
الخاصة ونشر الوعى
البيئي بأليات تدريب
وتوعية وتشغيل
واالستفادة من قدرات ذوى
االحتياجات الخاصة
.بالمجتمع
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جامعة بين سويف  -كلية علوم ذوي االحتياجات اخلاصة
كلية علوم
ذوي االحتياجات الخاصة جامعة بني سويف

Faculty Of Sciences Of Special Needs Beni-Suef University -Egypt

انشطة وفعالياتالعام اجلامعى 2019-2018
قطاع خدمة اجملتمع و تنمية البيئة
كلية علوم ذوي االحتياجات اخلاصة

وكيل الكلية لشئون تنمية البيئة وخدمة اجملتمع

أ.د /أمحد علي عالم

19

عميد الكلية
أ.د /عماد الدين الوسيمى

كلية علوم ذوي االحتياجات اخلاصة – فاعليات عام 2019

http://www.sport.bsu.edu.eg/Content.aspx?section_id=6783&cat_id=13
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=368
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=378
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=369
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=353
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=353
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=369
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=333
http://www.vet.bsu.edu.eg/Gallery.aspx?ID=761&cat_id=11
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_i
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=358

كلية الخدمة االجتماعية التنموية

جامعة بني سويف

وكالة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

تقرير أوشطت واوجبزاث الكليت
(تحقيقب ً ألجىذة الــ  30لتحقيق التىميت المستذامت)
The 2030 Agenda for Sustainable Development

عميذ كليت الخذمت االجتمبعيت التىمىيت
أ.د /أبى الحسه عبذالمىجىد
وكيل الكليت لشئىن خذمت المجتمع وتىميت البيئت
أ.د /محمذ أحمذ محمىد عبذالرحيم

0

كلية الخدمة االجتماعية التنموية

جامعة بني سويف

وكالة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
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كلية الخدمة االجتماعية التنموية

جامعة بني سويف

وكالة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

استهدفت كلية الخدمة االجتماعية التنموية تنفيذاً الستراتيجية جامعة بني سويف الخدمية التنموية
ربط أنشطتها المجتمعية والتنموية بمؤشرات (أهداف التنمية المستدامة) كمساهمة في التشارك
مع برنامج الحكومة في تنفيذ أجندة الـ 30
وتحت رعاية أ.د /منصور حسين والسادة نواب الجامعة  ،ونحت إشراف األستاذ الدكتور  /أبو
الحسن عبدالموجود عميد الكلية تم التنسيق بين وكالء الكلية والسادة رؤساء األقسام علي أهمية
التكامل في برامج الكلية استرشاداً باألهداف المزدوجة في تنفيذ مشروعاتها التنموية وأنشطة
خدمة المجتمع مع ضرورة التعاون مع الهيئات المعنية واإلدارات والمديريات التي تتوافق
برامجها في تحقيق أهداف مجتمعية تعود بالنفع علي محافظة بني سويف ومراكزها مع التركيز
علي النشاط القروي.
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جامعة بني سويف

وكالة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

مؤشراث التىميت البشريت
المؤشراث

الىشبط ومكبن التىفيذ

الهدف األول

متابعة وتقييم المرحلة التنفيذية

إنهاء الفقر بكل صوره في كل

المرتبطة بتحسين المستوي

مكان

المعيشي لسكان القرية من

End poverty in all its
forms everywhere

خدمات البنية التحتية(.تقرير

المستهذفيه

فريق العمل

الىبتج

سكان القرية والفئات

عميد الكلية

تدريب  110سيدة

النوعية (الشباب-

وكيل الكلية لشئون خدمة

علي التصنيع

النساء)

المجتمع وتنمية البيئةأعضاء

الغذائي

هيئة التدريس بالكلية

تجفيف – تخليل –

الفترة السمىيت
5002 /9/52
5002 /00 /5

تربية الدواجن.

قرية إبشنا)
تبرع طالب الدراسات العليا

طالب وتالميذ المدارس

وحدة خدمة المجتمع وتنمية

عدد ( )50بنطلون لتوزيعها

من الفقراء

البيئة

الحد من وطأة الفقر 5009 / 3 -5
لتالميذ الدارس

علي الفقراء من الطالب.
حملة

التبرعات

العينية

لمساعدة المحتاجي من أهالي

سكان القري من

طالب الكلية فريق(خدمة

الحناجين

المجتمع وتنمية البيئة)

القري بمحافظة بني سويف.

تقديم معونات (5009 /2 /5 )25
أسرة من
المحتاجين.
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جامعة بني سويف

وكالة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

( )1021من سكان
الهدف الثاني
100
الــ
المجتمعية
المبادرة
المراكز والقري من
القضاء علي الجوع والتغذية مليون صحة (  24وحدة المترددين علي الوحدات
صحية) بمراكز محافظة بني الصحية التابعة لها.
السليمة
سويف( ببا – إهناسيا –
 End Hunger, achieveسمسطا – سنورس)
Food Security and
improved Nutrition
and promote
Sustainable
Agriculture.

4

وحدة التدريب العملي

/2 / 22 – 12
اكساب المترددين 2011
بطرق
المعارف
السليمة
التغذية
لألسرة واألطفال.

كلية الخدمة االجتماعية التنموية

جامعة بني سويف

وكالة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

الشـــواهد واألدلـــة
الهدف األول  :الحد من الفقر

الصناعات الصغيرة للحد من فقر أسر القرية
ومحاربة الفقر
تدريب ( 110سيدة) التجفييف – المربات – التخليل
5

كلية الخدمة االجتماعية التنموية

جامعة بني سويف

وكالة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

حملة التبرعان العينية للمحتاجين من سكان القري

6

كلية الخدمة االجتماعية التنموية

جامعة بني سويف

وكالة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

الهدف الثاني  :القضاء علي الجوع
والتغذية السليمة

التوعية الجماهيرية بالتغذية السليمة ( 100مليون صحة)
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I. Services provided to Beni Suef University students
1. Employability Skills Training (EST), can be defined as the transferable skills needed by an
individual to make them ‘employable’. Along with good technical understanding and
subject knowledge, employers often outline a set of skills that they want from an
employee.
Course highlights


UCCD Beni-Suef team implemented (710) interviews with students form different faculties
especially third, fourth and fifth year students across ten months of hard and consecutive
work

to choose the most qualified students to join the Employability skills training at

Beni-Suef UCCD. The interviews included (294) males and (426) females.



UCCD team focused on paying more attention to choose the qualified students based on
critical assessment form.



UCCD team used to contact students to attend the interviews through the working days
from Sunday to Thursday, 9.00 am to 5.00 pm



UCCD Beni-Suef team conducted (20) rounds of Employability Skills training through the
ten months
3
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The following graph shows the number of Males and Females who attended the EST
through ten months.

400
350

EST roun ds through fi rst, seco nd and
thi rd quarters

300
250
200
150
100
50
0
1st Q

2nd Q

3rd Q
Males



4th Q

Total

Females

The number of females attended Employability Skills training was 336 around (60%) and
the number of males was 224 (40%).



Our students showed high level of satisfaction about the services and the way of
interaction.



However, the UCCD is located at the new campus at the new Beni-Suef city, our students
showed high level of commitment.



It’s clear that the number of females is higher than the number of males across the whole
period at Q1, Q2 and Q3.

Some photos of the Employability skills training
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2.

Business English Course
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One of the interesting courses provided by the UCCD by a cooperation with the school of
continuing education in the American university in Cairo is the business English course. To be
accepted in this course the student should attend first a placement teste and pass a certain
level. These tests are also conducted and operated by the AUC. During the last 10 months the
UCCD Beni-Suef implemented and provided the following regarding the English course:
Placement Tests:
First placement test attended by 250 students in July 2018
Second placement Test attended by approximately 380 students in October 2018 (120 male
+260 female)
Third placement test in March 2019, accepted 143 students

placement

1000
800
600
400
200
0
July.2018

Oct. 2018
Total
male

March.2019
female

May.2019

Fourth placement test held in May 2019. Attended by nearly 800 students Course

English courses:
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- First English course attended by 45 (15 male + 000 female) students started in September

2018

150

English course

100
50
0
Sept.2018
Total

Feb.2019
male

female

Second English course attended by 100 students in February 2019 (49 male + 51 female)

Entrepreneurship Training can be defined as a training scheme to develop persons for selfemployment or for organizing, financing and/or managing an enterprise.
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Entrepreneurship education equips students with the additional knowledge, attributes and
capabilities required to apply these abilities in the context of setting up a new venture or
business.
Course highlights


One of the major requirements to attend this course is attending an interview- managed
and delivered by the UCCD team- to determine the students who have passion in
entrepreneurship.



Many students applied to attend this course. Surprisingly, the majority of the students who
applied were from life sciences majors



UCCD team conducted many interviews based on an assessment form (delivered by the
AUC).



The following chart shows the number of interviewed students across the ten months
(since the beginning of the UCCD project till now)



The UCCD interviewed 170 students including 97 females and 73 males across the whole
period since we started providing entrepreneurship training



The UCCD team managed the delivery of three entrepreneurship training.

The following chart show the number of males and females who attended the three courses
since we started delivering the entrepreneurship training
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The UCCD team choose 77 students through the interview process



The first group of students who attended this course included 9 females and 21 males



The first group of students who attended this course included 15 females and 11 males



The first group of students who attended this course included 11 females and 10 males

Fundamental of Project Management can be defined as the practice of initiating, planning,
executing, controlling, and closing the work of a team to achieve specific goals and meet
specific success criteria at the specified time.



Course highlights



UCCD Beni-Suef team implemented (120) interviews with students form the faculty of
Engineering especially third, fourth and fifth year students across ten months of hard and
consecutive work to choose the most qualified students to join the Fundamental of Project
Management training at Beni-Suef UCCD. The interviews included (85) males and (35)
females.



UCCD team focused on paying more attention to choose the qualified students based on
critical assessment form.
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UCCD team used to contact students to attend the interviews.

 The UCCD team have organized two rounds, 9-11 April, 16-18 April 2019 .
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Workshops conducted by the UCCD team
University Center for Career Development (UCCD) organizes regular workshops on
divergent topics mainly on:


Resume writing



Interviewing skills



Career planning



Job searching



Study abroad advice
Place

Date

Total No.

Males

Females

Workshop

of students
1

UCCD

November 2018

49

16

33

Resume writing

2

UCCD

November 2018

27

17

10

Resume writing

3

UCCD

May 2019

19

11

5

Resume writing

4

UCCD

April 2019

122

12

110

Resume writing

5

Faculty of Mass Communication

April 2019

43

17

26

Resume writing

6

UCCD

April 2019

71

8

63

Resume writing

7

Faculty of physio Therapy

April 2019

46

18

28

Resume writing

8

Faculty of Special Needs Sciences

March 2019

105

39

66

Resume writing

9

Faculty of Arts

March 2019

103

20

83

Resume writing

10

Faculty of Industrial Education

March 2019

103

66

37

Resume writing

11

Faculty of physio Therapy

March 2019

201

43

58

Resume writing

12

Faculty of science

February 2019

120

41

79

Resume writing

13

Faculty of Special Needs Sciences

February 2019

275

72

203

Resume writing

14

Unit of disabled at the Administrative Campus
February 2019

35

12

23

Resume writing
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15

UCCD

November 2018

49

16

33

Interview skills

16

UCCD

November 2018

27

17

10

Interview skills

17

UCCD

May 2019

19

11

5

Interview skills

18

UCCD

April 2019

122

12

110

Interview skills

19

Faculty of Mass Communication

April 2019

43

17

26

Interview skills

20

UCCD

April 2019

71

8

63

Interview skills

21

Faculty of physio Therapy

April 2019

46

18

28

Interview skills

22

Faculty of Special Needs Sciences

March 2019

105

39

66

Interview skills

23

Faculty of Arts

March 2019

103

20

83

Interview skills

24

Faculty of Industrial Education

March 2019

103

66

37

Interview skills
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Faculty of physio Therapy

March 2019

201

43

58

Interview skills

26

Faculty of science

February 2019

120

41

79

Interview skills

27

Faculty of Special Needs Sciences

February 2019

275

72

203

Interview skills

28

Unit of disabled at the Administrative Campus
February 2019

35

12

23

Interview skills
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8- Facebook Page and UCCD advertising
I.

There is a feedback post on the page with nearly all comments are positive.

II.

Assisted in spreading and growing the Facebook page via intensive sharing among
university Facebook pages and groups.

III.

Fast responding to students’ inquiries and questions via Facebook page and other
contacting tools.

IV.

Shared some job opportunities, vacancies and scholarships of the UCCD Facebook page.

Staff Areas of Strength and Development
I.

We have agreed to hold a weekly meeting to discuss the work progress, challenges and
difficulties.
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II.

We assigned the work tasks and KPIs were discussed, explained and clarified by the
director.

III.

We all agreed to make the UCCD in Beni-Suef University a good and motivating working
environment via spreading the spirit of cooperation and eagerness to success among
team members.

I.

Challenges and Foreseen Threats
I.

We nearly don’t have an internet connection.

II.

We have contacted the maintenance department of XEROX to check the photocopying
machine, but we didn’t get any response. Consequently, we rented a photocopying
machine.

III.

The location of the center is little bit far from the main campus, but we are trying to allocate
a workplace for the UCCD at the main campus.
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