
SGD 2 (Zero Hunger) 2020 

 

I- Teaching part 

 

- Faculty of social work & development                    كليه  خدمه اجتماعيه 

 

Faculty of developmental social work  -  

  كليه سياسه واقتصاد 

    

- Faculty of Veterinary Medicine 

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

 

سالمه وتكنولوجيا البيض والزيت مقرر  -الرقابه الصحيه علي االلبان - ومحالرقابه الصحيه علي الل

 المشتركة  االمراض  - الطيور والارانب أأمراض مقرر  – أمراض األسماك ورعايتهامقرر  – والدهون

  -ألمراض الباطنة ا  -صحة الحيوان والدواجن والبيئة

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

Faculty of veterinary medicine 

 الرقابه الصحيه علي االغذيه

Faculty of veterinary medicine (Also for SDG1 & 2) 

 رعاية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة مقرر 

 والداجني مقرر االنتاج  الحيواني والسمكي 

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

 

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

 
 وتكنولوجيااألغذية  سالمه المخلفات الحيوانيه

-Faculty of agriculture; 

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


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

  تكنولوجيا منتجات الحاصالت البستانية مقرر   –  نتاج محاصيل العلف والمراعيمقرر ا  –  تكنولوجيا الحبوب ومنتجاتهمقرر  

 .  تلوث البيئة بالمبيداتمقرر   – زراعة وانتاج الخضر المحميةمقرر  –

Faculty of pharmacy (General health course) 

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

   صحة عامة وطب وقائىمقرر  – الطفيليات والفيروساتمقرر   –  م دوائىواعالسويق  مقرر ت – تداوى باألعشاب مقرر 

 

 

 رسائل الماجسنيروالدكتوراه 

 

 استخدام الكشك الصعيدي كمصدر للبروبيوتك في عال االسهال الحاد لدي االطفال.  -

في مرضي دور البالزما ماتريكس ميتالوبروتيس في حدوث وتطور التسمم الدموي  -

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

سالمه المرضي من العاملين في مجال الرعايه الصحيه في المستشفي الجامعي ببني   -

 )رساله ماجستير كليه الطب البشري(  سويف مصر
- Faculty of veterinary medicine 

- Faculty of social work & development 

- Faculty of developmental social work 

 

 

II- Research part 

 
- https://www.era-learn.eu/network-information/networks/prima/section-

2-call-2019-multi-topic/enhancing-diversity-in-mediterranean-cereal-

farming-systems 

- www.vet.bsu.edu.eg/Content.aspx?section_id=10126&cat_id=11 

+SDG1+SDG17. 

-  

 This is the official page for faculty of veterinary medicine in the Beni-Suef 

university 

https://m.facebook.com/groups/667808236614614/?multi_permalinks=3651

682244893850%2C3651679658227442%2C3651674828227925%2C36516

https://agri.bsu.edu.eg/
https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx?cat_id=12
https://www.era-learn.eu/network-information/networks/prima/section-2-call-2019-multi-topic/enhancing-diversity-in-mediterranean-cereal-farming-systems
https://www.era-learn.eu/network-information/networks/prima/section-2-call-2019-multi-topic/enhancing-diversity-in-mediterranean-cereal-farming-systems
https://www.era-learn.eu/network-information/networks/prima/section-2-call-2019-multi-topic/enhancing-diversity-in-mediterranean-cereal-farming-systems
http://www.vet.bsu.edu.eg/Content.aspx?section_id=10126&cat_id=11
https://m.facebook.com/groups/667808236614614/?multi_permalinks=3651682244893850%2C3651679658227442%2C3651674828227925%2C3651671114894963%2C3651666348228773&notif_t=group_activity&notif_id=1606622431002958&ref=m_notif
https://m.facebook.com/groups/667808236614614/?multi_permalinks=3651682244893850%2C3651679658227442%2C3651674828227925%2C3651671114894963%2C3651666348228773&notif_t=group_activity&notif_id=1606622431002958&ref=m_notif


71114894963%2C3651666348228773&notif_t=group_activity&notif_id=16

06622431002958&ref=m_notif 

-  

 

 

 

https://m.facebook.com/groups/667808236614614/?multi_permalinks=3651682244893850%2C3651679658227442%2C3651674828227925%2C3651671114894963%2C3651666348228773&notif_t=group_activity&notif_id=1606622431002958&ref=m_notif
https://m.facebook.com/groups/667808236614614/?multi_permalinks=3651682244893850%2C3651679658227442%2C3651674828227925%2C3651671114894963%2C3651666348228773&notif_t=group_activity&notif_id=1606622431002958&ref=m_notif


 

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

✓ Multi-disciplinary 
✓ Basic Sciences 
✓ Applied Sciences 
✓ Medical Sciences 
✓ Pharmaceutical Sciences  
✓ Engineering. 

Sageيتم تحكيم اآلبحاث محكمين أجانب وتقوم على نشرها دار  ومتاحة على الرابط التالى :    
https://bjbas.springeropen.com/  

https://bjbas.springeropen.com/


 
 

تصدرها كلية الطب البيطري بالجامعة تنشر أبحاث باللغة اإلنجليزية العدد األول صدر  .2
 ومستمرة في الصدور تنشر بحوث في التخصصات التالي:    1990عام 

✓ veterinary medicine 
✓ veterinary research 
✓ veterinary biology 
✓ veterinary pathology 
✓  veterinary histology 

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

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


 
 مرشحة من قبل المجلس األعلى للجامعات لالنضمام لسكوبس 

3. The Scientific Journal of Agricultural Sciences (SJAS)   تصدرها كلية
ومستمرة في   2019تنشر أبحاث باللغة اإلنجليزية العدد األول صدر عام  الزراعة  بالجامعة

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

يتم تحكيم اآلبحاث محكمين مصرين وأجانب ومتاحة على بنك المعرفة على الرابط التالي  
https://sjas.journals.ekb.eg/  

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


 
 مرشحة من قبل المجلس األعلى للجامعات لالنضمام لسكوبس 

4. NILES journal  تصدرها معهد علوم المسنين بالجامعة تنشر أبحاث باللغة اإلنجليزية العدد
ومستمرة في الصدور تنشر بحوث في التخصصات المتعلقة بطب   2018األول صدر عام  

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

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

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


 

 
 

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

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

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


 
 
 
 

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

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

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


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

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

The Journal of Veterinary Medical Research (JVMR 

 
2. Egyptian Journal of Medical Research (EJMR) 

 

Faculty of medicine 

https://ejmr.journals.ekb.eg 

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

Faculty of agriculture 

https://sjas.journals.ekb.eg 

4. The Bulletin of Physical Therapy Research and Studies 

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


Faculty of physiotherapy 

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

 

5. Egyptian journal of tissue and cell research 

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

 

Faculty of medicine 

 

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

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

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

  

III-  Out Reach Part 



 



 



 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استهدفت كلية الخدمة االجتماعية التنموية تنفيذاً الستراتيجية جامعة بني سويف الخدمية التنموية ربط 
المجتمعية والتنموية بمؤشرات )أهداف التنمية المستدامة( كمساهمة في التشارك مع برنامج  أنشطتها 

 30الحكومة في تنفيذ أجندة الـ 
وتحت رعاية أ.د/ منصور حسين والسادة نواب الجامعة ، ونحت إشراف األستاذ الدكتور / أبو الحسن 

سادة رؤساء األقسام علي أهمية التكامل في عبدالموجود عميد الكلية تم التنسيق بين وكالء الكلية وال 
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 

 سويف ومراكزها مع التركيز علي النشاط القروي. مجتمعية تعود بالنفع علي محافظة بني 

 



 مؤشرات التنمية البشرية

 الناتج  فريق العمل  المستهدفين  النشاط ومكان التنفيذ  المؤشرات  

 الهدف األول

إنهاء الفقر بكل صوره في كل  

 مكان

End poverty in all its 

forms everywhere 

متابعة وتقييم المرحلة التنفيذية 

المرتبطة بتحسين المستوي 

المعيشي لسكان القرية من خدمات 

 البنية التحتية.)تقرير قرية إبشنا(

سكان القرية والفئات 

 النوعية )الشباب- النساء( 

 عميد الكلية

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع  

هيئة التدريس  وتنمية البيئةأعضاء

 بالكلية

تدريب  

سيدة   110

علي 

التصنيع 

 الغذائي

 –تجفيف 

 –تخليل 

تربية 

 الدواجن.

 تبرع طالب الدراسات العليا  

( بنطلون لتوزيعها علي 50عدد )

 الفقراء من الطالب.

طالب وتالميذ المدارس من  

 الفقراء 

الحد من  وحدة خدمة المجتمع وتنمية البيئة

وطأة الفقر  

لتالميذ 

 الدارس

لمساعدة   العينية  التبرعات  حملة 

القري   أهالي  من  المحتاجي 

 بمحافظة بني سويف.

طالب الكلية فريق)خدمة المجتمع  سكان القري من الحناجين  

 وتنمية البيئة(

تقديم  

معونات 

(25 )

أسرة من  

 المحتاجين. 

 الهدف الثاني 
الجوع والتغذية  القضاء علي 

 السليمة
End Hunger, achieve 

Food Security and 

improved Nutrition 

and promote 

Sustainable Agriculture. 

مليون   100المبادرة المجتمعية الــ  
وحدة صحية( بمراكز   24صحة )  

إهناسيا  –محافظة بني سويف) ببا 
سنورس(  –سمسطا  –  

( من سكان المراكز  1029)
والقري من المترددين علي 
التابعة  الصحية  الوحدات 
 لها. 

 وحدة التدريب العملي
اكساب 
المترددين  
المعارف 
بطرق  
التغذية 
السليمة  
لألسرة  
 واألطفال. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة ـــواهد واألدلـــالش  

 

 

 

 

 الهدف األول : الحد من الفقر 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الصناعات الصغيرة للحد من فقر أسر القرية ومحاربة  
 الفقر

التخليل  –المربات  –سيدة( التجفييف   110تدريب )   

العينية للمحتاجين من سكان القري حملة التبرعان   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

VI-  
VII- ف  سوي   بني  بجامعه التدخين  مكافحة حملة 
VIII- االحتياجات  ذوي االطفال  لتاهيل القومي المركز خاص 
IX- الجديد  الجامعي المستشفي 
X- 3 1 و 

XI- https://www.albawabhnews.com/3293059 
XII- القديم  الجامعي المستشفي 

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

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

القضاء علي الجوع  :  الثاني الهدف 

 والتغذية السليمة 

مليون صحة(  100التوعية الجماهيرية بالتغذية السليمة )  

 
 

 

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


XVI- %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 / 

XVII- التخصصي   الطبي المركز 

XVIII- http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=96776&cat_id=1 
XIX- وقالحر عالج مركز 

XX- http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=3795&cat_id=1 
XXI- صحة  مليون 100 مبادرة 

XXII- http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=63441&cat_id=1 
XXIII- المناظير  مركز 
XXIV- http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=30388&cat_id=1 
XXV- الطبية   االدارة 

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

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

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

XXXI- http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=228 
XXXII- http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=219 

XXXIII- http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=171 
XXXIV- http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=366 
XXXV- http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=25 

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

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

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

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

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

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

XLVI- http://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=340 
XLVII- http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=21 

XLVIII- http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=255 
XLIX- http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=219 

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

LII- http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=284 
LIII- http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=353 

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

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

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

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

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

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

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

LXVII- للسائقين  المخدرات  تحليل 



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

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

LXXI- http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=309 
LXXII- الشاملة   القوافل 
LXXIII- الشاملة   القوافل 
LXXIV- وتحسين  إحتياجا األكثر للقري  الصحية الخدمات  ودعم وتوفير الخارجي المجتمع خدمة إطار فى 
LXXV- قادرين  للغير خاصة  المواطنين يحتاجها  التى الطبية الخدمات وتوفير المعيشة مستوي 
LXXVI- المجلس  وأقر  القوافل من عددا   المجتمع خدمة قطاع  إشراف  تحت سويف بنى  جامعة نظمت 

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

LXXVIII- 1 - القافلة المجتمع خدمة  شئون قطاع سويف  بنى  جامعة نظمت األثنين الواسطى مركز أبويط  قرية  الى قافلة  

 – – مركز أبويط  لقرية  الشاملة

LXXIX- رئيس  حسن منصور /د.أ  وبحضور رعاية تحت نسمة الف 17  سكانها عدد  يبلغ والتى الواسطى 
LXXX- بشري   هشام  /د.أ  وبإشراف سويف  بنى محافظ  الجابر عبد هاني  /المستشار وسعادة الجامعة 
LXXXI- اآلتية  بالكليات العلمية  الكوادر ومشاركة الجامعة رئيس  نائب  محمود: 
LXXXII- الطبيعي العالج  كلية التمريض كلية البيطري  الطب  كلية البشري  الطب كلية - - - 

LXXXIII- العلوم كلية اإلجتماعية  الخدمة  كلية اآلداب كلية - - 
LXXXIV- األطباء  يع توز وتم  صباحا  العاشرة  الساعة تمام فى  بالقرية  الصحية  الوحدة الى الجميع  توجه حيث 
LXXXV- التالية األقسام على التمريض  كلية وفريق  البشريين : 
LXXXVI- حالة  120  - علي الكشف باطنة حالة 200 علي الكشف  تم  األطفال 
LXXXVII- حالة   80 - على  الكشف عظام حالة  70 على  الكشف عامة جراحة 
LXXXVIII- حالة  15 - على الكشف  وتم رمد حالة 20 على الكشف  نساء 
LXXXIX- حالة  70  على الكشف تم  وأذن انف 

XC- عالج  صرف والباقى  جلسات حاالت  6 منهم حاالت  10 على  الشكف تم طبيعي عالج 
XCI-  ببنى  نهضة  مؤسسة منه كبير بجزء شارك والذى الالزم العالج  صرف  تم الصيدلية 
XCII- تم   وقد للكشف الزراعية الجمعية الى بالتوجهه البيطري  الطب فريق ،وقام  سويف 
XCIII- المناسب العالج  وصرف حالة  20 مع  التعامل . 
XCIV- مدرسة  الى  التنموية اإلجتماعية الخدمة  وكلية  اآلداب لكلية  التدريس  هيئة اعضاء السادة  توجه كما 
XCV- التالية  الموضوعات فى للتوعية  بالقرية  اإلعدادية راضي  ابو كوم :- 
XCVI- للشخص العامة النظافة التنمر  ظاهرة  الحوار  ومهارة الصديق اختيار - - 

XCVII- المياه استهالك  ترشيد معها التعامل  وطريقة  ميديا السوشيال - - 
XCVIII- لها  الالزمة التحاليل إلجراء الشرب مياه  من عينة بأخذ  العلوم  بكلية  التدريس هيئة   اعضاء وقام 

XCIX- الكلية بمعامل. 
C- 2 -  سمسطا  مركز مازورة لقرية  الشاملة لقافلة 
CI- مازورة  لقرية الشاملة القافلة  البيئة وتنمية المجتمع خدمة  شئون  قطاع سويف بنى  جامعة نظمت 
CII- نائب  محمود بشري  هشام  /د.أ  وإشراف الجامعة رئيس حسن منصور /د .أ رعاية تحت   بسمسطا 

CIII- التالية  بالكليات العلمية الكوادر ومشاركة الجامعة رئيس . 

CIV- ) كلية  الطبيعى  العالج  كلية األسنان طب كلية  الصيدلة   كلية البشري  الطب كلية – – – - 

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

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

CX- حالة  200 على  الكشف األطفال قسم مريض 110 عدد على الكشف 

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

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

CXIII-  الجامعي 

CXIV- حالة 80 عدد على الكشف تم العظام قسم 

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

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

CXVII- حالة  60 على االكشف المسالك قسم 

CXVIII- حالة  50 على بالكشف  الرمد قسم 

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

CXX-  بدوي 
CXXI- األسنان  طب كلية مشاركة 



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

CXXIII- 50  عدد على بالكشف  علي طه  ياسمين  ،  صبحي ماجد ابانوب  إمتياز  اطباء وبمشاركة ،  عرفه 
CXXIV- خلع  10  منهم حالة 

CXXV- الصيدلة  كلية مشاركة 
CXXVI- معها العمل وفريق  الصيدلة كلية وكيل معوض سيد عبير / د.أ  بمعرفة الالزمة  األدوية صرف وتم 
CXXVII- العليا  الدراسات  كلية مشاركة 
CXXVIII- بكلية  المدرس نهي  /د المتقدمة للعلوم العليا الدراسات كلية  وكيل  مصليحي والء /د. أ وتوجهت 
CXXIX- مدرسة  الى التنموية اإلجتماعية الخدمة كلية وكيل الرحيم عبد محمد /د.أ  ،  اإلجتماعية الخدمة 
CXXX- التالية  الموضوعات فى توعية  محاضرت إللقاء للبنات اإلعدادية مازورة :- 
CXXXI- االستهالك  وترشيد  الشرب  مياه  إلستخدام  األمثل االسلوب 
CXXXII- للشخص  العامة النظافة 
CXXXIII- العلوم  كلية مشاركة 
CXXXIV- الكلية  وكيل البرعي ابراهيم د.ا  إشراف تحت العلوم بكلية التدريس  ئة هي اعضاء فريق قام كما 
CXXXV- من  للتأكد  شرب مياه عينات بجمع  بالكلية البيئة وابحاث الدقيقة  التحاليل مركز مدير مديحة /د.أ و 
CXXXVI- احد  من عينة على الحصول  تم  حيث الشرب لمياه القياسية للمواصفات ومطابقتها المياه سالمة 
CXXXVII- الكيميائية التحاليل بعض الجراء الصحية  الوحدة داخل من اخرى وعينة المنازل 
CXXXVIII- بالعالج التدخل  او المياه جودة من للتاكد والميكروبيولوجية. 
CXXXIX- التمريض  كلية مشاركة 

CXL- الكلية   وكيل أحمد  سلوي / د اشراف تحت التمريض  كلية من فريق قام كما 
CXLI-  للثدي الذاتي الفحص بالمدرسة للطالبات  صحي  تثقيف  عن وتدريبية تثقيفية  منها ندوات بتنفيذ  ، 
CXLII- الشهرية  الدورة  مشاكل ،   الثدى سرطان مشاكل. 

CXLIII- الرياضية  التربية كلية مشاركة 
CXLIV- الى   بالتوجه الكلية عميد  امين مختار / د.أ رعاية تحت الرياضية  التربية  كلية من فريق قام كما 
CXLV- رياضي  يهى ترف  يوم  وعمل المدارس احدى 
CXLVI- الخضراء  أهناسيا   لقرية الشاملة  القافلة 

CXLVII- 13009 بها  السكان إلجمالى  يبلغ سويف  بنى لمركز التابعة القري احدى الخضراء اهناسيا 
CXLVIII- كيلو  5 مسافة سويف بنى عن وتبعد الفقيرة  القري ضمن من وهي 

CXLIX- محافظ  جابر  هاني  /المستشار ومعالى الجامعة  رئيس حسن منصور /د.أ رعاية  تحت 
CL- هشام  /د.أ اشراف  تحت البيئة وتنمية المجتمع خدمة  شئون قطاع  نظم  سويف بنى 
CLI- الخضراء أهناسيا   لقرية الشاملة  الطبية القافلة الجامعة ريس نائب محمود بشري 
CLII- ة   الصح ومديرية سويف بنى  نهضة ومؤسسة  سويف بنى  جامعة كليات بمشاركة وذلك 
CLIII- بشري   طب( الجامعة بكليات  العلمية الكوادر بمشاركة 

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

CLV- التوزيع  وتم صباحا العاشرة الساعة   القافلة  فريق وصل سويف بنى نهضة مؤسسة 
CLVI- على  والتمريض ألدوية ا  وتوزيع الكشف تم  حيث العيادات  علي والتمريض  االطباء 
CLVII- مؤسسة  من تبرع  المرضي  على المجانية األدوية وتوزيع الكشف تم  حيث العيادات 

CLVIII- حالة  150  عدد على الباطنة قسم في الكشف  وتم سويف بنى نهضة. 
CLIX- حالة   200  االطفال قسم 
CLX- حالة  50 واالذن األنف  حالة  40 النساء  قسم 
CLXI- حالة   80 العظام   الجامعي للمستشفي  حالة 20 عدد تحويل  وتم 60 العامة الجراحة 
CLXII-  30  الجلدية  20 الصدرية 

CLXIII- الجامعي بالمستشفي الكشف اجراء إلستكمال حالة 15  عدد تحويل وتم 60  القلب 
CLXIV- حالة  20  وتحاليل اشعة حاالت 10  واجريت 30 الرمد 60  المسالك 
CLXV- ن االسنا  طب ق فري 
CLXVI- اإلمتياز اطباء بمشاركة  عيسي السيد مني د .أ رعاية  تحت االسنان طب فريق وقام 
CLXVII- الى  حشو  الى تحتاج التى الحاالت  وتحويل خلع  منهم  حالة  100  عدد على بالكشف 
CLXVIII-  العالج إلستكمال بالكلية  الخارجية العيادة . 
CLXIX- م  العلو  كلية 
CLXX- مديحة /د.أ  ،  البرعي ابراهيم  /د.أ إشراف  تحت  العلوم بكلية العلمية  الكوارد قامت 
CLXXI- سالمة من للتأكد شرب  مياه عينات بجمع البيئة وابحاث الدقيقة التحاليل  مركز مدير 
CLXXII- الوحدة   داخل من اخري وعينة الشرب لمياه  القياسية  للمواصفات ومطابقتها  المياه 
CLXXIII- او  المياه وجود  من للتأكد والميكروبولوجية الكيمائية التحاليل بعض إلجراء الصحية 
CLXXIV- بالعالج  التدخل . 
CLXXV- توعوية  محاضرة 
CLXXVI- القرية  لسيدات   توعية  محاضرة الحقوق كلية وكيل العظيم عبد مبروك /د.أ شارك كما 

CLXXVII- المبكر الزواج اضرار عن . 



CLXXVIII- أشمنت   لقرية الشامله  القافلة 
CLXXIX- ي  ف  سويف بني محافظة ي  ف ناصر لمركز التابعة القرى إحدى  هي  أشمنت قرية 
CLXXX- أشمنت  في  السكان  إجمالي ، 2006  سنة  إحصاءات حسب. العربية مصر ة جمهوري 
CLXXXI- 23893  ،المحافظة  فى الفقيرة  القرى احدى وهى نسمة 

CLXXXII- رئيس  حسن  منصور /د.أ  رعاية تحت البيئة ة وتنمي  المجتمع خدمة ن شئو قطاع  نظم 
CLXXXIII- الشاملة  الطبية القافلة  الجامعة ريس نائب  محمود بشري  هشام/   د.أ  واشراف الجامعة 
CLXXXIV- سويف   بنى  نهضة  ومؤسسة ف  سوي بنى جامعة كليات بمشاركة وذلك  اشمنت لقرية 
CLXXXV- الجامعة  بكليات العلمية الكوادر الصحةبمشاركة ومديرية 
CLXXXVI- )اعالم  ق حقو علوم  تمريض  طبيعي  عالج صيدلة اسنان طب   بشري طب ( – – – - - - - 

CLXXXVII- ء  االطبا التوزيع وتم ا صباح  العاشرة  الساعة  القافلة فريق وصل ف  سوي  بنى  نهضة  مؤسسة مع  بالتعاون  
 األدوية  وتوزيع الكشف  تم حيث  العيادات  علي والتمريض

CLXXXVIII- م  قس  ي ف ف  الكش  وتم  ف  سوي  ى بن نهضة مؤسسة من ع  تبر المرضي على المجانية 
CLXXXIX- حالة 150 عدد على الباطنة . 

CXC- حالة   200  االطفال قسم 
CXCI- حالة  50 واالذن ف  األن  حالة  40 النساء  قسم 
CXCII- ة  حال  80 العظام   الجامعي للمستشفي  حالة 20 عدد تحويل  وتم 60 العامة الجراحة 
CXCIII-  30  الجلدية  20 الصدرية 
CXCIV- الجامعي بالمستشفي  الكشف ء  اجرا إلستكمال حالة 15  عدد تحويل وتم 60  القلب 
CXCV- حالة  20  وتحاليل اشعة حاالت 10  واجريت 30 الرمد 60  المسالك 
CXCVI- التل   لقرية الشاملة  القافلة 
CXCVII- بنى محافظة  فى فقرا القرى أكثر من سويف بنى بمحافظة النيل شرق  التل قرية 
CXCVIII- نسمة  4000 يبلغ  سكانها عدد سويف 
CXCIX- في  للقطاع  الفعالة  والمساهمة البيئة وتنمية المجتمع خدمة في  الجامعة  خطة إطار في 

CC- ة   الطبي  ل القواف  لخدمة  الجامعة م  تنظي إطار ي وف المحيط  للمجتمع الطبية الخدمة تقديم 
CCI- بني  ة  محافظ ل الني شرق  التل لقرية المجانية  الطبية القافلة الجامعة أقامت المجانية 
CCII- ة   القافل وشملت الصحة  ومديرية سويف  بنى نهضة مؤسسة مع بالتعاون  سويف 
CCIII- تحاليل ل  ومعم المتوطنة واألمراض الدموية واألوعية والصدرية ة الباطن  تخصصات . 

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

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

CCVI- 23 ج والعال الفحص  ألستكمال الجامعي للمستشفى حالة . 
CCVII-  
CCVIII- سدس  لقرية  البشري الطب كلية قافلة 
CCIX- ة  الفعال والمساهمة البيئة  وتنمية المجتمع خدمة ي ف  ي البشر الطب ة كلي  خطة إطار في 
CCX- ل  القواف  لخدمة ة الكلي م تنظي ر إطا  ي  وف ط المحي للمجتمع ة  الطبي الخدمة  م  تقدي ي  ف  للكلية 
CCXI-  ببا مركز  األمراء  سدس  ة لقري  ة المجاني الطبية  القافلة  الكلية أقامت المجانية ة الطبي – 

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

CCXIII- تحاليل ل  ومعم المتوطنة واألمراض الدموية واألوعية والصدرية ة الباطن  تخصصات . 
CCXIV- ى  المستشف إدارة مجلس س  ورئي الكلية عميد الشاعر وائل /ر الدكتو األستاذ وأكد 
CCXV- المتميزة  ة الطبي  الخدمة تقديم هو  البشري الطب  كلية ف  أهدا أهم احد  أن الجامعي 
CCXVI- لخدمة المجانية  الطبية القوافل  الكلية تنظم المبدأ هذا منطلق ومن للجميع بالمجان 
CCXVII- للمواطنين الصحي ي  الوع  ع ورف المجتمع . 
CCXVIII- البيئة  وتنمية المجتمع خدمة لشئون الكلية ل وكي رفعت أيمن /الدكتور األستاذ أكد كما 
CCXIX- المجاني   العالج مصادر أهم  أحد يجعلها  ي البشر الطب لكلية الدورالريادي بأن 
CCXX- م   تهت ي  والت ة  المجاني   الطبية  ل القواف م  تنظي و ه  أحدها طرق بعدة ذلك م ويت للمواطن 
CCXXI- للجميع والمجانية  المتميزة  الطبية  الخدمة  بتقديم . 
CCXXII- عدد دموية وأوعية  جراحة حالة 33 - عدد باطنة  حالة  95 عدد  على الكشف وتم – 

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

CCXXIV- 23 ج والعال الفحص  ألستكمال الجامعي للمستشفى حالة . 
CCXXV- تقرير 
CCXXVI- الواسطى  مركز النواميس  لقرية الشاملة  الطبية  القافلة عن 
CCXXVII- رسالتها  أداء  فى الجامعة بدور المجتمع  وتعريف  المجتمعية الخدمة ثقافة غرس أجل من 

CCXXVIII- فى  المتخصصة العلمية الكفاءات من المجتمع  إستفادة وتنمية المجتمع بخدمة  الخاصة 
CCXXIX- ومؤسسة  الصحة  ومديرية المحافظة بمشاركة الجامعة قامت  الطبية المجاالت كافة 
CCXXX- التابعة  النواميس   بقرية التخصصات  لجميع الشاملة الطبية   القافلة فى  سويف بنى نهضة 
CCXXXI- سويف  بنى محافظ عبدالجابر هانى /  المستشار سعادة بحضور  الواسطى لمركز , 



CCXXXII- بدر/  الدكتور األستاذ  سعادة  و,  الجامعة رئيس  حسن منصور/  الدكتور االستاذ معالى 
CCXXXIII- بالمحافظة   العامة الشخصيات  وبعض الصحة وزارة ووكيل ,  الجامعة رئيس نائب  نبيه 
CCXXXIV- . 
CCXXXV- تخصصه فى كال   المرضية الحاالت بمتابعة البشرى الطب  كلية أقسام وقامت : 
CCXXXVI- - للمستشفى تحويلهم  تم حاالت عشرة  منهم حالة 600 على  بالكشف قام الباطنة قسم 
CCXXXVII- الجامعى . 
CCXXXVIII- - حالة  400 على بالكشف قام العظام قسم 
CCXXXIX- - حالة 200 على بالكشف  قام الرمد قسم 

CCXL- - حالة  350  على بالكشف قام  واالذن االنف  قسم 
CCXLI- - للمستشفى   حاالت عشرة وتحويل  350 على  بالكشف  قام العامة الجراحة قسم 

CCXLII-  الجامعى 
CCXLIII- - حالة   400 على بالكشف  قام االطفال قسم 
CCXLIV- بنى نهضة مؤسسة من بتبرع مجانا  الالزم العالج  صرف  وتم حالة 20 - على بالكشف قام والتوليد النسا قسم  

 . سويف
CCXLV- لهم   المناسب العالج  صرف  وتم حالة 50 على بالكشف  األسنان كلية قامت كما . 
CCXLVI- صحي   تثقيف"   بعنوان القافلة  نفذتها التى  التوعية  حملة فى  وطالبة طالب   14 شارك 
CCXLVII- الضغط وقياس  والطفل لألم  السليمة والتغذية الطبيعية والرعاية المرأة صحة عن 
CCXLVIII- الصحية  بالوحدة حالة  70 من آلكثر والسكر 
CCXLIX- كال   القافلة  اقسام على واإلمتياز الكلية معيدين  بتوزيع التمريض كلية وكيل قامت كما 

CCL- حالة  70 من ألكثر والسكر للضغط وقياس توعية بحملة قاموا كما يخصه فيما 
CCLI- الصحية  بالوحدة. 
CCLII- العديد على الكشف  واجراء البيطرية الوحدة الى بالتوجه  البيطرية  القافلة قامت كما 
CCLIII- عن  البيطرية واالستشارات واالرشادات التوعية توجيه  الى باالضافة الحاالت  من 
CCLIV- المعدية  االمراض انتشار من للحد للمربين والطيور  الحيوانات فى  سواء االمراض 
CCLV- والموسمية . 
CCLVI- لإلهالى وإرشادات توعية ندوة  بعقد  االجتماعية  الخدمة كلية وكيل / د.أ وقام . 

CCLVII- سويف  بنى  جامعة بقوافل تقرير:  ثانيا 
CCLVIII-   المجتمع   خدمة قطاع مع  بالتعاون المسنين معهد نظمها خارجية قوافل: اوال 

CCLIX-  
CCLX- 1 - والمجتمع  البيئة خدمة مشروعات ضمن  ف  سوي ببنى االجتماعية الرعاية دار موسسة زيارة 
CCLXI- - 2 الخيري   المالبس معارض 

CCLXII- 3 - المبكرة  للطفولة التربية بكلية لزهور  ا حضانه 
CCLXIII-  
CCLXIV-  

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

 " ومضاعفاتها

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

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

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

CCLXIX- 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" 

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

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

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

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

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

Dentistry Nanda University with cooperation The Egyptian Associatior Oral and 

Maxillofacial Surgery 

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

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

 " المرأة صحة" 

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



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

 " ومضاعفاتها

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Changing the history Diseases" 

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

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

 الشاملة  الطبية التحاليل

CCLXXXVIII- 2018-04-15 مع بالتكامل   التمريض تطوير"  بعنوان  سويف بني ةجامع التمريض  لكلية الثامن  العلمي المؤتمر  

 " الصلة  ذات العلوم

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

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

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

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

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

 

 

بخصوص المنحة المقدمة من الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادى واإلجتماعي  

وسبعمائة الف جنيه مصري   )أحد عشر مليون11700000والتى تقدر بحوالي 

معالي األستاذ الدكتور/ هشام بشري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة   تقريبا(قام

المجتع وتنمية البي’ بالتعاون مع معهد دراسات علوم المسنين فى اعداد واجراء  

المناقصة العامة التى اجريت للسب من المنحة ألقسام المعهد المختلفة وتجهيز 

- احتياجات ومواصفات  لكل القسام وهى :  

ين قسم طب مسني  

 قسم تمريض 

 اجهزة وادوات خاصة بالمعهد  

 الصة والسالمة المدنية )اجهزة اطفاء( 

 

 



Different caravans throughout the years for good health 

monitoring inside the Beni-Suef University, Faculty of 

medicine 

  

 
 

 
 



 
 

 

 
 

 



 



 
 

 

 شئون الطالب واإلسكان 

تم اإلنتقال من العمل اليدوي ) الورقي ( إلي العمل اإللكتروني في جميع أعمال   -1

 التنسيق والتسكين بالمدينه الجامعية . 

يقوم الطالب حالياً بالتسجيل لإللتحاق بالمدينة من خالل الموقع اإللكتروني )   -2

 الزهراء ( . 

 مي وحجز الوجبات والقيام باألجازات .  تم تفعيل نظام الباركود في التمام اليو -3

o نظام الباركود أنه حافظ علي المال العام حيث أنه    ومن مميزات إستخدام

في النظام القديم كان يتم إهدار األغذية وإعدامها بعد الطهي نتيجه عدم  

 صرف الطالب لها . 



o   باإلضافة إلي أن الطالب طبقاً لحجز الوجبه بنظام الباركود والئحة المدن

ز الوجبه  يكون حريصاً في حجز الوجبه وصرفها والطالب الذي يقوم بحج

 يلتزم بدفع القيمة الفعلية للوجبه . 

تجديد وتحديث مطابخ المدن الجامعية وشراء الحلل التجارية وإدارة المطبخ   -4

 وصيانه البوتاجازات وثالجات التجميد . 

تم شراء مجموعه من القواعد الحديد والمبطنه بالخشب لزوم تخزين األغذية   -5

  . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stewardships Part 

 
مثل توفير إقامة مخفضة العضاء هيئة التدريس/ الباص/ مكافأة النشر/  

 تكاليف حضور المؤتمرات 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 

 

Community Service Affairs 

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

- Student Caravans 
 

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

Euthanasia and Hygienic Disposal of Dead Experimental Animals work shop 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=bWf5Bykr9mU&feature=youtu.be
http://www.vet.bsu.edu.eg/Gallery.aspx?ID=761&cat_id=11
https://www.youtube.com/watch?v=u541TTgqtNY


Surveillance of drinking water quality  

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

 

 دور الطب الوقائى فى خدمة المجتمع
Preventive Medicine role for community services 

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

HACCP system and application-  

Food safety system 
 

 

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

 

 

 

 

 زيارة االدارة العامة للسالمة والصحة المهنية لكلية طب اسنان

 اجتماع مع اجهزة السالمة والصحة المهنية بالمدن الجامعية

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

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

 

 العيادات الخارجية 

 

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

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

 في بني سويف 

 

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

مليون صحة 100طب بني سويف تنظم مسًحا للعاملين بحملة " " 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SGZf-5mMlvg
https://www.youtube.com/channel/UCmU0OfzvpK-EEw0vrSRbHBg
https://www.youtube.com/channel/UCmU0OfzvpK-EEw0vrSRbHBg
https://www.youtube.com/watch?v=bYHqvGz71c0
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=86834&cat_id=340
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=86830&cat_id=340
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=86832&cat_id=340
http://www.bsu.edu.eg/ContentSide.aspx?section_id=2643&cat_id=51
https://www.elwatannews.com/news/details/4032824
http://www.rosaelyoussef.com/news/details/415996


 

 

 

 


