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مشروع المكتبة الرقمية

جامعة بني سويف

____________________________________
تقرير نشاط المكتبة الرقمية خالل الفترة
من 2019/1/1إلى 2020/6/30م

النشاط

2019

2020

إجمالي
النشاط

حاالت الترقيات

195

75

270

متوسط األبحاث
التي تم فحصها

1400

550

1950

فحص الرسائل

683

237

920

وحدات الفحص

2000

710

2710

خطط مستلمة
ومرفوعة

908

286

1194

فتح حسابات

152

33

185

براءات عنوان

1063

300

1363

استالم رسائل

600

200

800

ورش عمل

( )6ورش عمل بالتعاون مع المجلس األعلى للجامعات وفرديا على
مستوى الجامعة والكليات

المشاركة في
التحول الرقمي
بالجامعة

التعامل من خالل الشكل الرقمي مع المستفيدين واستقبال طلباتهم بنسبة
 % 50من نشاط المكتبة رقميا منذ حلول أزمة كوفيد  19ومنذ بداية
شهر فبراير 2020

_________________________________________
مشروع المكتبة الرقمية
الدور الثالث مبنى المشروعات
: https://www.facebook.com/DLBSUTem

البريد اإللكتروني :

Dl@bsu.edu.eg

رابط الجامعة :

http://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspxfacebook

مشروع المكتبة الرقمية

جامعة بني سويف

تم خالل الفترة  2019/1/1حتى  2020 /6 / 30استالم ورفع  1194خطة بحث على النظام
وبيانها كالتالي
تقرير نشاط المواقع في ادخال الرسائل قيد الدراسة
01/01/2019 - 30/06/2020

كود
الموقع

عدد الرسائل
قيد الدراسه
المسجلة

الموقع

1194

 1.20.جامعة بني سويف
 1.20.4.كلية الطب

324

 1.20.8.كلية التربية

138

 1.20.11.كلية الحقوق

134

 1.20.1.كلية اآلداب

82
79

 1.20.12.كلية التربية الرياضية
 1.20.5.كلية العلوم

75

 1.20.3.كلية الصيدلة

69

 1.20.19.كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة

58

 1.20.27.كلية علوم ذوي االحتياجات الخاصة

32

 1.20.9.كلية التجارة

29

 1.20.7.كلية الطب البيطرى

24

 1.20.2.كلية التعليم الصناعي

14

 1.20.10.كلية التمريض

12

 1.20.26.المعهد القومي لعلوم المسنين

11

 1.20.28.معهد أبحاث وتطبيقات الليزر

11

 1.20.15.الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية

4
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مشروع المكتبة الرقمية

جامعة بني سويف

اعداد الرسائل المرفوعة بالمواقع
From 1/1/2019 to 30/6/2020

ScopeID

المجال

لها نص كامل

عدد الرسائل المكشفة

1

.1.20

جامعة بني سويف

422

502

6

.1.20.4

كلية الطب

104

104

7

.1.20.3

كلية الصيدلة

6

7

.1.20.14 13

كلية الحاسبات والمعلومات

0

0

.1.20.15 14

الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية

1

1

.1.20.5 17

كلية العلوم

7

6

.1.20.8 18

كلية التربية

47

43

.1.20.1 19

كلية اآلداب

37

27

.1.20.9 20

كلية التجارة

24

12

.1.20.11 21

كلية الحقوق

20

9

.1.20.12 22

كلية التربية الرياضية

46

26

.1.20.2 23

كلية التعليم الصناعي

0

0

.1.20.20 24

كلية رياض االطفال

5

3
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مشروع المكتبة الرقمية

جامعة بني سويف

نشاط الموظفين في رفع وإدخال بيانات الرسائل
خالل الفترة من  2019/1/1حتى 2020/6/30

كود
الموظف

رفع
رسائل

اسم الموظف

بيانات
اساسية

فهرس
الرسالة

مشرفي
الرسالة

9006789 )1

مروه عبد الحليم عبد العزيز حسين

134

101

101

101

9002407 )2

حسن كمال عبد العظيم

8

8

8

8

9005734 )3

سارة محمد علي هارون

9

25

25

25

9007042 )4

مروه علي محمد علي

127

108

108

108

9006807 )5

نجالء محمد كامل

139

107

107

107

9005733 )6

هند عبد المنعم رياض عبد المقصود

0

48

48

48

9004497 )7

أ /رحاب يسري محمد عبد الوهاب
علي

5

104

104

104

انتظام عمل الموظفين يوميا

تطور أعداد المستفيدين من المكتبة الرقمية 5343
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مشروع المكتبة الرقمية

جامعة بني سويف

تطور عمليات اإلطال ع  1344اخر إحصاء على السستم
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مشروع المكتبة الرقمية

جامعة بني سويف

نشاط الموظفين على الموقع من 2020/6/30 -2019/1/1
اسم الموظف
 - 1عبد الحكيم على أحمد

عدد
العمليات
10045

اسم الموظف

عدد
العمليات

 - 2نجالء محمد كامل
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5675

مشروع المكتبة الرقمية

جامعة بني سويف
 - 3مروه عبد الحليم عبد العزيز حسين

5584

 - 4عال ابراهيم على

4964

 - 5حسن كمال عبد العظيم

2683

 - 6علي محمد علي محمد

1638

 - 7حاتم اسماعيل عبد الحق أحمد

1633

 - 8صادق أحمد صادق إبراهيم

1605

 - 9أ /رحاب يسري محمد عبد الوهاب علي

1536

 - 10رشا سليم ابراهيم حافظ

1453

 - 11خديجة إبراهيم أحمد علي

1209

 - 12عرابى يس عرابى على

1134

 - 13سارة محمد علي هارون

1116

 - 14مروه علي محمد علي

927

 - 15عبير هالل عبد العال محمد

893

 - 16هند عبد المنعم رياض عبد المقصود

843

 - 17محمدأحمد على محمد

821

 - 18مروة على محمد

687

 - 19محمد سيد مراد عبد الغني

582

 - 20مروة مجدي عزت حسين

507

 - 21أحمد أمين محمد

476

 - 22جيهان محمد مجدي

469

 - 23شيماء محمود عبد الخالق محمد

461

 - 24مها محمد فتحى

453

 - 25منال بطران

422

 - 26د .عزة فاروق عبد المعبود

419

 - 27إيمان علي توفيق عبد العليم

392

 - 28ايمان علي علي

390

 - 29عبير سيد محمد عبد المجيد

336

 - 30سميه محمد شافعي شلقامي

304

 - 31منال حسين محمد الجندي

260

 - 32اماني محمود محمد ميهوب

91

 - 33مصطفى عبد القادر عبد اللطيف محمود

89

 - 34ربيع عمر رمضان

82

 - 35مسعود صديق محمد سالمة

77

 - 36عادل عبد الحميد ابراهيم محمود

58

 - 37فاطمة شعبان حسين خالد

32

 - 38أمال ممدوح محمد ابراهيم

22

 - 39حمدي محمود أحمد

20

 - 40فاطمة محمد السيد الوتار

14

8

 - 42تغريد أحمد طلعت حسين

4

 - 41أسامه محمد حفني عوض هللا

ورش العمل
التاريخ

المكان

الحضور

الهدف

2019/2/25

كلية الطب
البيطري
كلية اآلداب

100

التعاون مع الجودة بالكلية

75

بالتعاون مع قاعدة بيانات

2019/3/6
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مشروع المكتبة الرقمية

جامعة بني سويف

كلية التعليم
الصناعي
كلية العالج
الطبيعي
كلية اآلداب

2019/4/2
2019/4/8
2019/4/17
2019/11/26،27

كلية الطب
البشري والعلوم

50
50
400
400

Ebesco
التعريف بخدمات البحث والمكتبة
الرقمية
التعريف بخدمات البحث والمكتبة
الرقمية
تعريف الطالب بمهارات البحث
على بنك المعرفة
بالتعاون مع قواعد البيانات
العالمية ببنك المعرفة لطرح
مهارات البحث والجديد

ورشة عمل Ebesco

ورشة عمل تعليم صناعي
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مشروع المكتبة الرقمية

جامعة بني سويف

ورشة عمل عالج طبيعي

ورشة عمل كلية اآلداب

ورشة عمل كلية الطب البيطري
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مشروع المكتبة الرقمية

جامعة بني سويف

ورشة عمل قواعد البيانات وبنك المعرفة

مدير مشروع المكتبة الرقمية
أ .د عزة فاروق جوهري
2020/6/30
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االحتفاالت
و
الندوات
الندوات و االحتفاالت

الذكرى السادسة لثورة  30يونيو

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
التربية للطفولة المبكرة احتفالية كبرى للذكرى السادسة لثورة  30يونيو ،وتكريم
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
وخالل اإلحتفال أعلن األستاذ الدكتور منصور حسن عن تدشين أول مركز لخدمة
أبناء الشهداء من الجيش والشرطة ،والذي يعد فريدًا من نوعة على مستوى
الجامعات المصرية ،ويهدف إلى تقديم كافة أنواع الدعم النفسي والمادي والمعنوي
لكل أبناء الشهداء ،وتذليل كافة العقبات التي تواجههم أثناء مسيرتهم التعليمية،
مؤكدا على أن الجامعة ال تألو جهدا ً 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
وفى نهاية االحتفال قام رئيس الجامعة بتكريم أسرة الشهيد النقيب أحمد سيد أحمد
 .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
األساتذة والطالب  ،الثالثاء ،الندوة التثقيفية التى نظمها قطاع خدمة المجتمع إلحياء
الذكرى السادسة واألربعون النتصارات أكتوبر المجيدة  ،وذلك بالتعاون مع كلية
والعسكري،
الشعبي
الدفاع
قوات
واشراف
اإلعالم
بحضور اللواء أركان حرب ناجي شهود المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية وأبطال
فيلم الممر الفنان محمود حافظ  ،والفنان محمد جمعه  ،والفنان كريم العمري ،
وقدمتها اإلعالمية أميرة العقدة .بمسرح الجامعة
وبدأت فعاليات االحتفالية بالوقوف دقيقة حداد على أروح الشهداء من الجيش
والشرطة والمدنيين وأشار رئيس الجامعة إلي الدور العظيم الذي قدمه الجيش

المصري وجموع الشعب في هذه الحرب ،و التالحم الكبير بين الجيش والشعب من
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
وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة ،حول "تحديات األمن القومى المصري فى
العصرالحديث "
وإستعرض اللواء ناجى شهود مرحلة حرب أكتوبر وربطها بالواقع الذى نواجهة
ودور حروب الجيل الرابع واإلعالم الموجة فى تغييب الشعب ونشر سموم الفكر
وترويج مفردات تقسيم الدولة وأدوات الصراع المستخدمة ضد مصر  ،وكيف أثرت
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
جيل أكتوبر هو كل الشعب المصرى و االنسان المصرى هو الرهان وهو الذى ربحنا
به الرهان.
كما تحدث ابطال الممر عن تجربتهم مؤكدين أن المصريين كلهم على قلب رجل واحد.
واجابوا على أسئلة الطالب في حوار مفتوح.
جدير بالذكر ان رئيس الجامعة قام بتكريم السادة الحضور و أسرتين لشهداء الواجب
الوطنى .واختتمت فعاليات االحتفالية باألناشيد الوطنية والسالم الجمهوري.

تكريم أسر الشهداء

وعلي هامش اإلحتفالية تم تكريم أسرتين من أسر الشهداء .

أبطال فيلم الممر فى إحتفالية بجامعة بنى سويف

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة إحتفالية لتكريم أبطال فيلم الممر
الفنان محمود حافظ  ،والفنان محمد جمعة ،والفنان كريم العمري  ،كما
قدمت الحفل اإلعالمية القديرة أميرة العقدة .
وتحدث ابطال الممر عن تجربتهم المميزة في الفيلم

حروب الجيل الرابع والخامس 2019/11/6

تحت رعاية معالي األستاذ الدكتور /منصور حسن رئيس جامعة بني سويف
وبإشراف األستاذ الدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة
المجتمع وتنمية البيئة ومشاركة األستاذ الدكتور /عبدالعزيزالسيد عميد
كلية االعالم بالتعاون مع إدارة التربية العسكرية تم عمل محاضرة توعية
بعنوان:
( حروب الجيل الرابع والخامس  ......مخطط إلفشال الدولة المصرية )
حاضرها اللواء  /ياسر عبدالعزيز مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية .

كما اوضح دور حروب الجيل الرابع واإلعالم الموجة فى تغييب الشعب
ونشر سموم الفكر وترويج مفردات تقسيم الدولة وأدوات الصراع
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 ،
وبمشاركة العبي منتخب مصر للكرة الخماسية مكفوفين.
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.
يتلخص الهدف االساسي من االحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء التأكيد
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
الجهود بين الجانبين األهلي والرسمي لتحقيق ذلك.

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
كبري بمناسبة ذكري المولد النبوي الشريف ،حضر االحتفال الدكتور محمد
خضر نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطالب والدكتورة فاطمة حسن
نائب رئيس الجامعة لقطاع البحوث والدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعة
لقطاع خدمة المجتمع والدكتور عبد العزيز السيد عميد كلية اإلعالم
والداعية االسالمي الشيخ رمضان عبد المعز والدكتور محمود ابو حطب

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
وكلمات متعاقبة في حب النبي محمد علية الصالة والسالم ومحاضرة
متميزة للداعية االسالمي رمضان عبد المعز أوصي فيها الطالب باالقتداء
بالنبي ( ص )في أخالقه ومعامالته  ،مبينا ً لهم قيمة وأهمية طلب العلم
ومنزلة العلماء عند هللا  ،ومذكرهم بحديث النبي (ص) أن المالئكة تضع
أجنحتها لطالب العلم رضا ً بما يصنع  ،وبحديث النبي (ص) من خرج في
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
النور والهدى ووجههم إلى الطريق الصحيح وحقق العدل والمساواة بين
الناس  ،مشيرا إلى أن احتفال المصرين بذكرى مولد الرسول محمد (ص)
يؤكد ارتباطهم العميق بالنبي ونهجه العظيم وهو ما يمثل دافعا ً قويا ً لهم في
مواجهة

مختلف

التحديات.

جدير بالذكر اختتمت فعاليات االحتفال بفقرات فنية لكورال الجامعة في
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
جمال عبد الرحمن عميد الكلية وعدد من عمداء الكليات والوكالء وأعضاء
هيئة التدريس والهيئة المعاونة وسط حضور الفت من الطالب وتضمن
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.
وعبر رئيس الجامعة عن سعادته بأداء الطالب ومناقشتهم ،وأكد على دعمة
الكامل لنماذج المحاكاة باعتبارها تشجع الطالب على التحليل النقدي
الموضوعي .وتقديم مقترحات عملية من منطلق الواقع الفعلي ،ما يدرب
القرار .
اتخاذ
عملية
على
الشباب

وشدد على أهمية تقديم توصيات للمشكالت والتركيز على نماذج محاكاه
تناقش اهتمامات المحافظة .كما رحب بكل الفاعليات التي تخدم أبناء
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
فى فعاليات (المؤتمر الدولي األول للسياحة الرياضية فى المقاصد
المستدامة) والمنعقد فى الفترة من  ٢١ - ٢٠نوفمبر ٢٠١٩بمدينة الغردقة
ويهدف المؤتمر إلى
 زيادة المعرفة العلمية فى مجال السياحة الرياضية بالتعاون بين الخبراءواألكاديميين فى هذا المجال للحصول على تنمية سياحية مستدامة
 ابراز دور السياحة الرياضية فى تحقيق التمنية على المستوي المحلىألى دولة أو مدينة أو منطقة نظرا للنمو المتسارع فى انشطة السياحة
الرياضية من أحداث وممارسات

 رفع مستوي مساهمة السياحة الرياضية كقطاع مازال محدودا فى نشاطهالسيما فى دول الشرق االوسط وخاصة مصر على الرغم من الفرص الواعدة لهذا
القطاع وقدرة السياحة الرياضية على المساهمة فى المشاركة البيئية والمجتمعية
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 . تسويق أنشطة السياحة الرياضية -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 -:
(....السياحة الرياضية فى التعليم االكاديمي  )...فى الفترة من  ١٨الى ١٩
نوفمبر  ٢٠١٩بمدينة الغردقة
ونظرا ألهمية الرياضة وممارسة األنشطة وتأثيرهما الجوهري فى حياة
الشعوب والنمو المطرد لسوق السياحة الرياضية فى العالم إال ان الخبرة والمعرفة
االكاديمية ما زالت محدودة فى هذا االطار السيما فى دول الشرق األوسط  ،بالنظر
الى وجود خبراء ومتخصصين فى مجال السياحة الرياضية المستدامة ..فالتوجد
برامج دراسية اكاديمية محددة فى هذا المجال ...
وتهدف ورشة العمل الى
 -نقل المعرفة العلمية الخاصة بالسياحة الرياضية للمشاركين .

 تمكين المشاركين من تنمية استراتيجية للسياحة الرياضية المستدامة فىمصر ..وخلق شبكة من التفاعل لتنمية البرامج الدراسية االكاديمية والمشروعات
البحثية فى هذا القطاع.
 خلق فرص لتطبيق هذه االستراتيجية عبر جيل جديد من الخبراء الشبابفى 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
/عميد الكلية والسادة الوكالء واعضاء هيئة التدريس بالكلية .

اإلحتفال باليوم العالمى للتوحد

وفي اطار تنمية ونشر الوعى بمجال ذوى االحتياجات الخاصة سعت كلية
علوم ذوى االحتياجات الخاصة  -قطاع شئون خدمة المجتمع 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.

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
الدكتور  /بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
تم االحتفال باليوم العالمى لذوى ااحتياجات الخاصةوذلك بالتعاون مع كلية

علوم ذوى اإلحتياجات الخاصة برئاسة سيادة العميد أ.د  /عماد الوسيمى
ووكيل الكلية أ.د /أحمد عالم وذلك بعمل برامج شيقة وعدة أنشطة منها
األنشطة الرياضية كالمارثون للجرى وةفقرة رياضية لألطفال ذوى
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 (
معرض أقسام الكلية  +مؤسسات ومدارس الدمج والتربية الفكرية  +جمعية
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
النجاح من ذوى االحتياجات الخاصة.

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
بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ندوة بعنوان " معا ً ضد الشائعات
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
الدسوقى رئيس تحرير مجلة حواء  ,لواء أركان حرب  /محمد الشهاوى مستشار
كلية القادة واألركان  ,النائبة  /مايسه عطوة عضو مجلس النواب  ,األستاذة دينا
الجندى عضو لجنة المشاركة السياسية  ,األستاذ  /عاطف الشريف أمين الشباب
بحزب مستقبل وطن  ,األعالمية  /يسر فاروق فلوكس المخرجة بالتلفزيون المصرى
وكان ذلك فى حضور هائل من طالب الجامعة بقاعة االحتفاالت الكبرى بمسرح
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
الفساد " والتي نظمتها هيئة الرقابة اإلدارية ببنى سويف بالتعاون مع الجامعة
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
واإلعالميين والطالب
أكد الدكتور منصور حسن على حرص الجامعة الدائم لتقديم خدمة مجتمعية
مضيفا أن الندوة .بتوعية الطالب من مخاطر الفساد وضرورة وجوب مكافحته
تهدف لنشر قيم النزاهة و الشفافية والتوعية المؤسسية بمخاطر الفساد والتي
تتواكب مع العصر الذهبي لمكافحته .عالوة علي إبراز جهود الدولة وإرادتها
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
لمكافحة الفساد  ،مع التعريف بالهيئة وتاريخ نشاءتها واختصاصاتها وصالحياتها
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
وميكنة كافة المعامالت الخدمية التي تقدم للمواطن على كافة المستويات جدير
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
ومعالي االستاذ الدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعه لخدمة المجتمع وتنمية
البيئة ودعم من كلية الحاسبات والذكاء االصطناعى برئاسة سعادة عميد
الكلية األستاذ الدكتور  /محمد عبد الفتاح بالل وسعادة األستاذ الدكتور وكيل
الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة أ.د /سها صالح اسماعيل تم استقبال
أعضاء من شركة هواوى حيث تم عقد محاضرة تعريفية مع طالب أقسام
كليات اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب اآللى لإلعالن عن
بدء مسابقة هواوى العالمية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لسنة 2019
  2020حيث تقوم شركة هواوى بخلق منصة تعليمية إلكترونية لتدريبوتأهيل الطلبة على أحدث التقنيات مثل الذكاء االصطناعى والحوسبة
الحسابية واالتصاالت والشبكات ثم يتم إختبارهم الختيار االمتميزين
للحصول على فرص للتدريب التوظيفى أو التوظيف باإلضافة الى حصول
الشباب األكثر تميزا ً على فرصة السفر للصين لحضور المسابقة العالمية

وتمثيل جمهورية مصر العربية بين أقرانهم من الدول األخرى  .كذلك
سيحصلون على فر صة تدريب متقدم فى المركز الرئيسى للبحث والتطوير
لشركة هواوى فى الصين  ,وذلك فى حضور كبير من طلبة الجامعة بقاعة
االحتفاالت الكبرى بمسرح الجامعة

كرنفال نشاط الكلية

تحت اشراف قطاع خمة المجتمع وتنمية البيئئة قامت كلية التمريض تحت رعاية
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
الطاولة وكرة القدم والمسابقة العلمية والغناء واالنشاد واليوم العلمي عن مرض
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.

ندوة تحت عنوان طريق العائلة المقدسة
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
رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وأد  /غادة على حمود عميدة الكلية
...عقدت اليوم الثالثاء الموافق  ١٧ديسمبر . ٢٠١٩بكلية السياحة والفنادق
.الساعة العاشرة صباحا .
.ندوة تحت عنوان ..طريق العائلة المقدسة ومزاراته السياحية ....
وحاضر في الندوة أم د  /ماري ميساك وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ..
و أ /سامح سمير سمعان ...الباحث فى مجال التراث القبطي ..
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 :
إلقاء الضوء على مسار رحلة العائلة المقدسة من حدود مصر الشرقية ...رفحوحتى 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 األنشطةالمقامة بها .
 إظهار الثراء التراثي والعمق التاريخي واألثري والفن القبطي فى مقومات الجذبالسياحية المسيحية بمصر
 تحميل االنشطة واألنماط السياحية ودمجها على مسار طريق العائلة المقدسةلتعظيم العائد السياحي من الزيارات السياحية ..
 عرض لمقترحات برامج سياحية تجمع بين المزارات السياحية الدينية القبطيةواالسالمية والفرعونية الظهار تنوع وثراء المنتج السياحي المصري .
 عرض لفرص التنمية السياحية لمسار رحلة العائلة المقدسة ال سيما فى صعيدمصر لدمج المجتمع المضيف فى النشاط السياحي وزيادة فرص العمل وصناعة
العاديات السياحية واستغالل المناسبات واالحتفاالت الدينية .
 تعميق قيم المواطنة واإلنتماء لنسيج الوطن الواحد ودعم السياحة للسالموالتسامح والتعايش المشترك
 عرض فرص تنشيط حركة السياحة والسفر الداخلية والدولية على مسار الطريقواستغالل المطارات الداخلية فى هذا االطار السيما مطارات اسيوط وسوهاج
وسفنكس .
 رفع الوعي السياحي لدى الطالب وتحفيزهم نحو العمل السياحي مستقبال فى هذااإلطار .
 تعظيم االستفادة من المشاريع القومية الكبري التي تنفذها مصر حاليا واستغاللهافى ربط المواقع التراثية والسياحية وماتقدمة هذه المشروعات من خدمات بنية
تحتية وفوقية تدعم االستثمار فى المجال السياحي.

 تحت رعاية أ.د /منصور حسن وإشراف قطاع شئون خدمةالمجتمع اقامت كلية التمريض ندوة عن فيروس بعنوان ”
كورونا  ..الوقاية

عقدت مدرسة الشهيد عبدالعليم علي موسي اإلعدادية المشتركة التابعة
إلدارة بني سويف التعليمية بالتعاون والعالج ” بحضور حاضر الندوة
الدكتورة سلوي أحمد وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع
وتنمية البيئة بجامعة بني سويف ،والدكتورة حنان الزبالوي رئيس قسم
النساء والتوليد بكلية التمريض ،وتناوال التعريف بالمرض واألمراض
المعدية ،وكيفية الوقاية منها ..
وانتهت الندوة بمنح إدارة المدرسة درعا للكلية تقديرا علي دورهم في
المشاركة المجتمعية ومكأفاة مالية للطالبة يوستينا سعد لتميزها في
تقديم إنشاد ديني للشيخ النقشبندي بفقرة موالي ،كما منحت الكلية شهادة
تقدير إلدارة المدرسة تقديرا لتعاونها .

تحت رعاية أ.د /منصور حسن وإشراف قطاع شئون خدمة
المجتمع اقامت وحدة السالمة والصحة المهنية ندوة عن السالمة
والصحة المهنية " اهمية

تحت إشراف االستاذ الدكتور /هاني حامد دسوقي عميد كلية التمريض.
.م.د /سلوي احمد وكيل الكلية لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة تم عمل
لتحقيق السالمه المهنيه للعاملين بالجامعه والحفاظ على المنشئات التعليمية

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
التربية للطفولة المبكرة االستاذ الدكتور  /ابراهيم عبدالرازق وسعادة وكيل الكلية
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
ه ذه المبادرة نابعه من طالب الكلية لتجميل وتزيين الكلية ولتعميمها على الجامعة
ككل وذلك يوم األحد الموافق  15ديسمبر 2019

مبادرة" لم الشمل"

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة يوم االربعاء  2019/112/11برئاسة االستاذ
الدكتور  /بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ندوة
مركز األزهرالعالمى للفتوى االلكترونية اللقاء الجماهيرى الخامس لبرنامج التوعية
األسرية والمجتمعية تحت عنوان (/األسرة المصرية  -ثقافة  -تنشئة  -بناء ) لتأهيل
المقبلين على الزواج ونشر الوعى ودعم الترابط األسرى والمجتمعى فى حضور
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
المجتم ع وأثار التكنولوجيا الحديثة مثل السوشيال ميديا التى أثرت فى المجتمع
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.

مبادرة "اوعي تستسلم ...حياتك تهمنا"

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
 ،والقمص أثناسيوس مقرر اللجنة الثقافية بمطرانية بنى سويف  ،والدكتور بدر
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 .
وأشار أن المبادرة تتضمن العديد من المحاور كالندوات التثقيفية والتوعوية
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
ألي طالب عند عرض مشاكله مع المختص النفسي .ما يساهم في بناء شخصية
الطالب ويضعه على الطريق الصحيح ليكون شخص ايجابي نافع لنفسه وللمجتمع.
وأستعرض الشيخ محمد أبو حطب وكيل وزارة األوقاف رأي الدين اإلسالمي في
ظاهرة االنتحار واكد ان االنتحار يعتبر من اآلثام العظام والذنوب الكبار التي توعد

النبي صلى هللا عليه وسلم فاعلها بالعذاب األليم؛ ألنه دليل على ضعف اإليمان،
والمؤمن حقا ً ال يقدم على االنتحار مهما أصابه من بالء الدنيا  ،ولذلك عد العلماء
قتل النفس من كبائر الذنوب .ودعا لضرورة الرجوع للدين الذي يدعو للمحبة
والفضيلة ،فاألقدار بيد هللا عز وجل.
كما ذكر القمص أثناسيوس رأي الدين المسيحي في االنتحار ،وقال ان االنتحار
خطيئة من الكبائر وقد جرمها الكتاب المقدس والدين والقانون أيضا .والكنيسة
ترفض الصالة على المنتحر ألنها في تلك الحالة تعد موافقة على تلك الجريمة وهذا
امر مستحيل  .وضرب أمثلة من الواقع على أهمية الرجوع للدين وعدم ترك
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
العامة الجسمانية بدون صحة نفسية .وتأتي مبادرة الجامعة لدعم الشباب نفسيا
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
الجامعة لشئون التعليم والطالب تم تفعيل مبادرة كلية االعالم برئاسة عميد كلية
االعالم األستاذ الدكتور /عبدالعزيز السيد ووكيل الكلية االستاذ الدكتور /نسرين
حسام الدين تحت إسم )شجرة لكل شهيد ) وذلك بزرع شتالت اشجار لكل شجرة
تم زرعها عليها اسم شهيد حتى يبقى اسمه ذكرى خالدة كما هو خالدا ً فى قلوبنا
جميعا ً وذلك يوم االحد 2019/12/15

**تدشين مبادرة خليك مدرب أبنك
تحت رعاية أ.د منصور حسن رئيس الجامعة وإشراف
قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة أ.د /بدر
نبيه نائب رئيس الجامعة قامت كلية علوم ذوي اإلحتياجات
الخاصة بتدشين مبادرة خليك مدرب ابنك
وذلك بتدشين قناة يوتيوب لنشر فيديوهات المبادرة بعدما

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
تحسين كافة المهرات المعرفية واالجتماعي ومهرات الرعاية
الذاتية والمعهرات الللغوية والمهرات الحرمية البنائهم من
ذوي اإلحتياجات لخاصة وذلك من خالل مشاركة طالب الكلية
فى إعداد سلسة من اليدعويات التدريبية التى تضمن بعض
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.

**مبادرة الزم بيتك ـ استغل وقتك ـ أهتم بااسرتك
أهداف المبادرة-:
اهتم بالنباتات واألشجار المزروعة حولك
ازرع نباتات جديدة فى منزلك (حديقة المنزل -البلكونة –
فوق األسطح – أمام المنزل)
 اجعل يومك كله نشاط فى الزراعة والتنمية المجتمعيةنشر الوعي لتحسين الحالة ألفراد اسرتك بتناول ثمارالفاكهة التى تحتوي على نسبة عالية من فيتامين c

 -3مبادرة تشجير حرم الكلية بمجمع 300
فدان بالجهود الذاتية وذلك لتشجيع أفراد المجتمع
الجامعي على االهتمام بثقافة التشجيروالتي تعد أحد
السلوكيات الهامة التي تحمل مردود بيئي وجمالي للمجتمع،
كما تقدم بعدا ً اقتصاديا ً بزراعة النباتات واألشجار المثمرة،
باإلضافة الى اسهامها في زيادة المساحة الخضراء ونشر
روح العمل الجماعي والتوعية بكيفية زراعة األشجار
المثمرة والحفاظ عليها.

 -4مبادرة إيد بإيد نعبر األزمة

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
اععضاء هيئة التدريس بالكلية لفئة العمالة بنزعيها الدائمة
والمؤقتة بالكلية وذلك لمواجهة أزمة وباء كورونا المستجد

 -5مبادرة معا ً ضد الكورنا
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
تشجير الحرم الجامعي بزراعة االشجار المثمرة واشجار
الزينة للظل والشكل الجمالي بحرم الجامعة  320فدان
واالهتمام بها وصيانتها علي النحو التالي :
 االستمرار في زراعة  1500شجرة مثمرة بمجمع 320
فدان والمدن الجامعية وهي الليمون والزيتون والرمان
والتين والجوافة طبقا لتعليمات معالي رئيس الجامعة أ.د /
منصور حسن.

االستفادة من عدد  2صوبة بكلية الزراعة باكثار شتالت
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.
الموافقة علي مقترح مبادرة " تشجير حرم كلية الزراعة
بالجهود الذاتية " .وذلك في اطار اهتمام الكلية بزراعة
وتجميل حرم الكلية الجديد بمجمع  320فدان .

حمالت التوعية ضد
فيروس كورونا

حمالت التوعية بفيروس كورونا
** تحت رعاية قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبمشاركة كال من كلية الطب
وكلية الخدمة اإلجتماعية التنموية أقيمت حملة توعوية وذلك من خالل لقاءات
تثقيفية وتوزيع بانفلت – بروشور علي طالب الكلية عن فيروس كورونا للتوعية
باألمراض الوبائية
شارك طالب الكلية في المؤتمر العلمي االول " السالم المجتمعي " جامعة الفيوم
مثل الكلية والجامعة وقد حصد الطالب علي مراكز متقدمة من خالل مسابقات
األبحاث العلمية والتجارب المقدمة.
* تحت رعاية قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة تم عمل لوحات توعوية للحد من
خطر الفيروس وطرق الوقاية منه وذلك من اعمال طالب كلية الفنون التطبيقية
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
 19وخصوصا في المرحلة الحرجة التى تمر بها الباد وتوعية الطالب بأهمية عدم
اإلختالط باإلخرين ونزوله على الصفحة الخاصة بقطاع خدمة المجتمع وتنمية
اللبيئة .

اقامت كلية التمريض ندوة في مدرسة الشهيد عبد العليم على موسى اإلعدادية ابو
سليم إدارة بني سويف التعليمية عن فيرس كورونا واألمراض المعدية كل التحية
والتقدير العضاء هيئة التدريس وطالب وطالبات كلية التمريض

دورات تدريبية:
• مشاركة أعضاء هيئة التدريس بالكلية كمدربين فى برنامج المشروعات
الصغيرة والمنفذ بمديرية الزراعة ببني سويف فى الفترة من 2020 /2 / 24
حتى . 2020/3 / 14
•

مشاركة أعضاء هيئة التدريس بالكلية كمدربين فى برنامج النباتات الطبية

والعطرية والمنفذ بمديرية الزراعة ببني سويف خالل مارس 2020

القوافل الشاملة

فى إطار خدمة المجتمع الخارجي وتوفير ودعم الخدمات الصحية للقري األكثر
إحتياجا ً وتحسين مستوي المعيشة وتوفير الخدمات الطبية التى يحتاجها المواطنين
خاصة للغير قادرين
نظمت جامعة بنى سويف تحت إشراف قطاع خدمة المجتمع عددا ً من القوافل
وأقر المجلس على أن تنظم قافلة شاملة (طبية – توعوية ) شهرياً.

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

نظمت جامعة بنى سويف – قطاع شئون خدمة المجتمع – القافلة الشاملة لقرية أبويط
مركز الواسطى والتى يبلغ عدد سكانها  17الف نسمة تحت رعاية وبحضور أ.د/
منصور حسن رئيس الجامعة وسعادة المستشار /هاني عبد الجابر محافظ بنى
سويف وبإشراف أ.د /هشام بشري محمود نائب رئيس الجامعة ومشاركة الكوادر
العلمية بالكليات اآلتية:
كلية الطب البشري -
الطبيعي

كلية الطب البيطري  -كلية التمريض  -كلية العالج

كلية اآلداب -

كلية الخدمة اإلجتماعية -

كلية العلوم

حيث توجه الجميع الى الوحدة الصحية بالقرية فى تمام الساعة العاشرة صباحا ً وتم
توزيع األطباء البشريين وفريق كلية التمريض على األقسام التالية :
 باطنة الكشف علي  120حالة عظام الكشف على  80حالة -رمد وتم الكشف على 15حالة

األطفال تم الكشف علي  200حالة
جراحة عامة الكشف على  70حالة
نساء الكشف على  20حالة
انف وأذن تم الكشف على  70حالة
عالج طبيعي تم الشكف على  10حاالت منهم  6حاالت جلسات والباقى صرف
عالج
الصيدلية تم صرف العالج الالزم والذى شارك بجزء كبير منه مؤسسة
نهضة ببنى
سويف ،وقام فريق الطب البيطري بالتوجهه الى الجمعية الزراعية
للكشف وقد تم التعامل مع  20حالة وصرف العالج المناسب .
كما توجه السادة اعضاء هيئة التدريس لكلية اآلداب وكلية الخدمة اإلجتماعية
التنموية الى مدرسة كوم ابو راضي اإلعدادية بالقرية للتوعية فى الموضوعات
التالية -:

 ظاهرة التنمر -النظافة العامة للشخصاختيار الصديق ومهارة الحوار
السوشيال ميديا وطريقة التعامل معها  -ترشيد استهالك المياهوقام اعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم بأخذ عينة من مياه الشرب إلجراء التحاليل
الالزمة لها بمعامل الكلية.

 -2القافلة الشاملة لقرية مازورة مركز سمسطا األربعاء الموافق  21نوفمبر
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
.
( كلية الطب البشري – كلية الصيدلة – كلية طب األسنان – كلية العالج الطبيعى-
كلية التمريض – كلية العلوم – كلية الخدمة اإلجتماعية التنموية – كلية التربية
الرياضية – كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة)
حيث توجهت القافلة الى مستشفي مازورة فى تمام الساعة العاشرة صباحا ً وقام أ.د/
ايمن رفعت وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع بتوزيع األطباء والتمريض علي
األقسام

قسم الباطنة
الكشف على عدد  110مريض

قسم األطفال الكشف على  200حالة

قسم النساء الكشف على عدد  50حالة
عدد  70حالة

قسم األنف واالذن قام بالكشف على

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

تم الكشف على عدد  80حالة

قسم الصدرية
حالة

بالكشف على  50حالة قسم الجلدية

بالكشف على 85

قسم القلب االكشف على  40حالة وتم تحويل عدد  20حالة إلستكمال اجراءات
الكشف
قسم المسالك االكشف على  60حالة
قسم الرمد بالكشف على  50حالة
وقد اجريت عدد  10حاالت اشعة بمعرفة أ /عبد الجواد واجريت تحاليل لعدد 20
حالة بمعرفة أ /بدوي
مشاركة كلية طب األسنان

كما قام فريق طب األسنان تحت إشراف أ .د /مني السيد عيسي وكيل الكلية  .د/
أحمد محمد عرفه  ،وبمشاركة اطباء إمتياز ابانوب ماجد صبحي  ،ياسمين طه علي
بالكشف على عدد  50حالة منهم  10خلع
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
المدرس بكلية الخدمة اإلجتماعية  ،أ.د /محمد عبد الرحيم وكيل كلية الخدمة
اإلجتماعية التنموية الى مدرسة مازورة اإلعدادية للبنات إللقاء محاضرت توعية فى
الموضوعات التالية -:
االسلوب األمثل إلستخدام مياه الشرب وترشيد االستهالك
النظافة العامة للشخص
مشاركة كلية العلوم
كما قام فريق اعضاء 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
تم الحصول على عينة من احد المنازل وعينة اخرى من داخل الوحدة الصحية
الجراء بعض التحاليل الكيميائية والميكروبيولوجية للتاكد من جودة المياه او التدخل
بالعالج.
مشاركة كلية التمريض
كما قام فريق من كلية التمريض تحت اشراف د /سلوي أحمد وكيل الكلية
بتنفيذ ندوات منها تثقيفية وتدريبية عن تثقيف صحي للطالبات بالمدرسة الفحص الذاتي
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
بالتوجه الى احدى المدارس وعمل يوم ترفيهى رياضي

القافلة الشاملة لقرية أهناسيا الخضراء

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

تحت رعاية أ.د /منصور حسن رئيس الجامعة ومعالى المستشار /هاني
جابر محافظ بنى سويف نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
تحت اشراف أ.د /هشام بشري محمود نائب ريس الجامعة القافلة الطبية
الشاملة لقرية أهناسيا الخضراء وذلك بمشاركة كليات جامعة بنى سويف
ومؤسسة نهضة بنى سويف ومديرية الصحة يوم االربعاء  19ديسمبر
 2018بمشاركة الكوادر العلمية بكليات الجامعة (طب بشري – طب اسنان
– صيدلة -عالج طبيعي -تمريض – علوم -حقوق ) بالتعاون مع مؤسسة

نهضة بنى سويف وصل فريق القافلة الساعة العاشرة صباحا ً وتم التوزيع
االطباء والتمريض علي العيادات حيث تم الكشف وتوزيع األدوية
والتمريض على العيادات حيث تم الكشف وتوزيع األدوية المجانية على
المرضي تبرع من مؤسسة نهضة بنى سويف وتم الكشف في قسم الباطنة
على عدد  150حالة.
قسم االطفال  200حالة
قسم النساء  40حالة

األنف واالذن  50حالة

الجراحة العامة  60وتم تحويل عدد  20حالة للمستشفي الجامعي العظام
 80حالة الصدرية  20الجلدية 30
القلب  60وتم تحويل عدد  15حالة إلستكمال اجراء الكشف بالمستشفي
الجامعي
المسالك  60الرمد  30واجريت  10حاالت اشعة وتحاليل  20حالة
فريق طب االسنان

وقام فريق طب االسنان تحت رعاية أ.د مني السيد عيسي بمشاركة اطباء
اإلمتياز بالكشف على عدد  100حالة منهم خلع وتحويل الحاالت التى
تحتاج الى حشو الى العيادة الخارجية بالكلية إلستكمال العالج.

كلية العلوم

قامت الكوارد العلمية بكلية العلوم تحت إشراف أ.د /ابراهيم البرعي  ،أ.د/
مديحة مدير مركز التحاليل الدقيقة وابحاث البيئة بجمع عينات مياه شرب
للتأكد من سالمة 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
قرية أشمنت هي إحدى القرى التابعة لمركز ناصر في محافظة بني سويف
في جمهورية مصر العربية .حسب إحصاءات سنة  ،2006إجمالي السكان
في أشمنت  23893نسمة ،وهى احدى القرى الفقيرة فى المحافظة

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت رعاية أ.د /منصور
حسن رئيس الجامعة واشراف أ.د /هشام بشري محمود نائب ريس الجامعة
القافلة الطبية الشاملة لقرية اشمنت وذلك بمشاركة كليات جامعة بنى
سويف ومؤسسة نهضة بنى سويف ومديرية الصحة يوم االثنين  4مارس
2019بمشاركة الكوادر العلمية بكليات الجامعة (طب بشري – طب اسنان
– صيدلة -عالج طبيعي -تمريض – علوم -حقوق  -اعالم ) بالتعاون مع
مؤسسة نهضة بنى سويف وصل فريق القافلة الساعة العاشرة صباحا ً وتم
التوزيع االطباء والتمريض علي العيادات حيث تم الكشف وتوزيع األدوية
المجانية على المرضي تبرع من مؤسسة نهضة بنى سويف وتم الكشف
في قسم الباطنة على عدد  150حالة.
قسم االطفال  200حالة
قسم النساء  40حالة

األنف واالذن  50حالة

الجراحة العامة  60وتم تحويل عدد  20حالة للمستشفي الجامعي العظام
 80حالة الصدرية  20الجلدية 30
القلب  60وتم تحويل عدد  15حالة إلستكمال اجراء الكشف بالمستشفي
الجامعي
المسالك  60الرمد  30واجريت  10حاالت اشعة وتحاليل  20حالة

القافلة الشاملة لقرية التل
قرية التل شرق النيل بمحافظة بنى سويف من أكثر القرى فقرا فى
محافظة بنى سويف عدد سكانها يبلغ  4000نسمة

في إطار خطة الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمساهمة الفعالة
للقطاع في تقديم الخدمة الطبية للمجتمع المحيط وفي إطار تنظيم الجامعة
لخدمة القوافل الطبية المجانية أقامت الجامعة القافلة الطبية المجانية لقرية

التل شرق النيل محافظة بني سويف بالتعاون مع مؤسسة نهضة بنى
سويف ومديرية الصحة وشملت القافلة تخصصات الباطنة والصدرية
واألوعية الدموية واألمراض المتوطنة ومعمل تحاليل .
وتم الكشف على عدد  95حالة باطنة  -عدد  33حالة جراحة وأوعية دموية
– عدد  58حالة صدرية – وعدد  53تحاليل – عدد  28حالة تحليل سكر –
وتم تحويل عدد  23حالة للمستشفى الجامعي ألستكمال الفحص والعالج .

قافلة كلية الطب البشري لقرية سدس

في إطار خطة كلية الطب البشري في خدمة المجتمع وتنمية البيئة
والمساهمة الفعالة للكلية في تقديم الخدمة الطبية للمجتمع المحيط وفي
إطار تنظيم الكلية لخدمة القوافل الطبية المجانية أقامت الكلية القافلة الطبية
المجانية لقرية سدس األمراء – مركز ببا – محافظة بني سويف بالتعاون
مع نادي روتاري جيزة نورث وشملت القافلة تخصصات الباطنة والصدرية
واألوعية الدموية واألمراض المتوطنة ومعمل تحاليل .

وأكد األستاذ الدكتور /وائل الشاعر عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة
المستشفى الجامعي أن احد أهم أهداف كلية الطب البشري هو تقديم الخدمة
الطبية المتميزة بالمجان للجميع ومن منطلق هذا المبدأ تنظم الكلية القوافل
الطبية المجانية لخدمة المجتمع ورفع الوعي الصحي للمواطنين .
كما أكد األستاذ الدكتور /أيمن رفعت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع
وتنمية البيئة بأن الدورالريادي لكلية الطب البشري يجعلها أحد أهم مصادر
العالج المجاني للمواطن ويتم ذلك بعدة طرق أحدها هو تنظيم القوافل الطبية
المجانية والتي تهتم بتقديم الخدمة الطبية المتميزة والمجانية للجميع .
وتم الكشف على عدد  95حالة باطنة  -عدد  33حالة جراحة وأوعية دموية
– عدد  58حالة صدرية – وعدد  53تحاليل – عدد  28حالة تحليل سكر –
وتم تحويل عدد  23حالة للمستشفى الجامعي ألستكمال الفحص والعالج .

تقريرعن القافلة الطبية الشاملة لقرية النواميس مركز الواسطى

من أجل غرس ثقافة الخدمة المجتمعية وتعريف المجتمع بدور الجامعة فى
أداء رسالتها الخاصة بخدمة المجتمع وتنمية إستفادة المجتمع من الكفاءات
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
بحضور سعادة المستشار  /هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف  ,معالى

االستاذ الدكتور  /منصور حسن رئيس الجامعة  ,و سعادة األستاذ الدكتور /
بدر نبيه نائب رئيس الجامعة  ,ووكيل وزارة الصحة وبعض الشخصيات
العامة بالمحافظة .
وقامت أقسام كلية الطب البشرى بمتابعة الحاالت المرضية كالً فى
تخصصه :

 قسم الباطنة قام بالكشف على  600حالة منهم عشرة حاالت تمتحويلهم للمستشفى الجامعى .
 قسم العظام قام بالكشف على  400حالة قسم الرمد قام بالكشف على  200حالة قسم االنف واالذن قام بالكشف على  350حالة قسم الجراحة العامة قام بالكشف على  350وتحويل عشرة حاالتللمستشفى الجامعى
 قسم االطفال قام بالكشف على  400حالة قسم النسا والتوليد قام بالكشف على  20حالة وتم صرف العالجالالزم مجانا ً بتبرع من مؤسسة نهضة بنى سويف .
كما قامت كلية األسنان بالكشف على  50حالة وتم صرف العالج
المناسب لهم.

شارك  14طالب وطالبة فى حملة التوعية التى نفذتها القافلة بعنوان "
تثقيف صحي عن صحة المرأة والرعاية الطبيعية والتغذية السليمة لألم
والطفل وقياس الضغط والسكر آلكثر من  70حالة بالوحدة الصحية
كما قامت وكيل كلية التمريض بتوزيع معيدين الكلية واإلمتياز على
اقسام القافلة كالً فيما يخصه كما قاموا بحملة توعية وقياس للضغط
والسكر ألكثر من  70حالة بالوحدة الصحية.
كما قامت القافلة البيطرية بالتوجه الى الوحدة البيطرية واجراء الكشف
على العديد من الحاالت باالضافة الى توجيه التوعية واالرشادات
واالستشارات البيطرية عن االمراض سواء فى الحيوانات والطيور
للمربين للحد من انتشار االمراض المعدية والموسمية .

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

العشوائيات

المشاركة فى مبادرة حياة كريمة
تطويرقرية سنور
قرية سنور هي أحدى القري التابعة لمحافظة بنى سويف و حسب إحصائيات عام
 2017يبلغ عدد سكانها حوالي  10.000نسمه
أولت جامعة بنى سويف اهتماما ً 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

وقد بلغ طول وصلة المياه التي قامت بها الجامعة ما يزيد عن 350
مترا لخدمة  400نسمة بما يوازي  45منزالً ،كما تم بناء خمسة أسقف
ً
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

تقع قرية علي حمودة شرق النيل والتابعة إداريا للوحدة المحلية لقرية أشمنت
مركز ناصر ،محافظة بنى سويف وتعاني القرية من العديد من المشاكل
الخاصة بشاكل بمياه الشرب ،حيث إن المياه تصل إلي القرية ملوثة بسبب
مرور خط المياه القادم من محطة مياه الشرب إلي القرية تحت منطقة المدافن
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 ً

* توزيع  250حقيبة رمضانية
* معرض مالبس جاهزة مجانية ألكثر من  4000قطعة
* تركيب مولد مياه  500متر للمنطقة بأكملها.

قرية تل ناروز – مركز بني سويف ( جاري
التننميه والتطوير )

واصلت جامعة بنى سويف بالتعاون مع المحافظات والمحليات ومؤسسات المجتمع المدني
مشروع تطوير العشوائيات لتطوير قرية تل نارو ( يبلغ عدد سكانها  5000نسمة تقع بين
النيل والرقعة الزراعية وبزيارتنا للقرية تبين أنها تعاني من -:

عدم وجود صرف صحي
عدم وجود مياه شرب صالحة لإلستخدام
عدم وجود مرافق عدم وجود مدارس
الزراعة مهددة بالبوار وتعيش على المياه الجوفية
المباني كلها عشوائيات  -انتشار األمراض واألوبئة

ورش عمل و دورات
تدريبية

دورة تدريبية عن السالمة والصحة المهنية ومواجهة الحرائق

فى إطار أنشطة وكالة كلية الحاسبات والذكاء اإلصطناعي جامعة بنى
سويف لشئون خدمة المجتمع وتحت رعاية أ.د /منصور حسن رئيس
الجامعة ومعالي أ.د بدر نبيه نائب رئيس الجامعة وتحت رعاية ا.د /منصور
حسن رئيس الجامعة ومعالي أ.د /بدر نبيه ناب رئيس الجامعة لشئون خدمة
المجتمع وأ.د /محمد بالل عميدا لكلية وأم.د /سها صالح وكيل الكلية لشئون
خدمة المجتمع قامت الكلية بإجراء دورة تدريبية عن السالمة والصحة
المهنية ومواجهة الحرائق األحد  27اكتوبر  2019وقام بالتدريب أ.م .د
صالح الدين هالل وكيل كلية السياحة والفنادق لشئون خدمة المجتمع
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

تحت رعاية االستاذ الدكتور /منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف و
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
لشئون خدمة المجتمع وشئون البيئة
أهداف الورشة
 -１تعريف الطالب بمواصفات وواقع سوق العمل بإدارة المطاعم..
 -٢تعريف الطالب بكيفية إعداد تكاليف االغذية والمشروبات..
 -٣تحليل كيفية إدارة الربحية للمطاعم
إلقاء الضوء على الصفات والمهارات والخبرات الواجب توافرها في
مدير المطعم

مخرجات الورشة
 -1إلمام الطالب بالمؤشرات والمواصفات القياسية الدارة المطاعم
 -2مشاركة الطالب فى وضع أسس ونموذج إدارة الجودة بالمطاعم
 -3وضوح الرؤية لدي الطالب لمتطلبات سوق العمل فى المطاعم
والنسار المطلوب كمديري مطاعم فى المستقبل.

ورشة عمل بعنوان " حياتك غالية"

برعاية أ.د /منصور حسن رئيس الجامعة وإشراف أ.د /نائب رئيس الجامعة
لشئون خدمة المجتمع أقامت وحدة السالمة والصحة المهنية ورشة عمل
"حياتك غالية" بمعهد ابحاث النباتات الطبية والعطرية

ورشة عمل االتجاهات الحديثة في العالج السلوكي

برعاية أ.د /منصور حسن رئيس الجامعة وإشراف أ.د /نائب رئيس الجامعة
لشئون خدمة المجتمع
وبإشراف كلية الخدمة اإلجتماعية التنموية ا.د ابو الحسن عبد الموجود
عميد الكلية و اشراف ا.د رافت عبد الرحمن وكيل الكلية للدراسات العليا و
ا.د محمد عبد الرحيم وكيل الكلية لخدمة المجتمع و تنمية البيئة يوم االثنين
 ٩ديسمبر  ٢٠١٩ورشة عمل بعنوان " االتجاهات الحديثة في العالج
السلوكي "

ورشة عمل بعنوان

برعاية أ.د /منصور حسن رئيس الجامعة و أ.د /بدر نبيه نائب رئيس
الجامعة لشئون خدمة المجتمع و إشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة
قامت اإلدارة العامة للسالمة والصحة المهنية بعقد دورات بكلية بكلية السياحة
والفنادق تحت اشراف كال من عميد الكلية اد غادة حمود ووكيل الكلية لخدمة
المجتمع د صالح الدين هالل .يومي االثنين والثالثاء الماضيين الموافق  ٢و٣
سبتمبر بتركيب عدد من طفايات الحريق بمختلف مواقع ومبانى الكلية ..كما تم
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

تحت رعاية معالى اد منصور رئيس جامعة بنى سويف ومعالي اد بدر نبيه
نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أ.د غادة علي حمود
.عميد كلية السياحة عقدت بكلية السياحة ورشة عمل تحت عنوان
) ...كيف تسوق منتجك السياحي عبر الفيس بوك(
بحضور ومشاركة د نانسي صادق خبير التسويق السياحي الرقمي
والعضو الفنى بمركز المعلومات لمكتب معالي وزير السياحة وباشراف ام د ..
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 تفاديهاتقديم بعض النماذج الدولية الناجحة فى هذا اإلطار السيما شركة  KLMالخطوطالجوية الهولندية.
وقد اتسمت الورشة بالمشاركة الفعالة من مجموعات الطالب للفرق والشعب
المختلفة  ،وخاصة الراغبين في استغالل صفحات الفيسبوك للترويج
لمشروعاتهم السياحية الصغيرة مستقبال ( مطعم  -بازار سياحي ) ....عبر
المناقشات واالستفسارات ومجموعات العمل

دورات اإلسعافات االولية

تحت رعاية معالي األستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ومعالي
االستاذ الدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعه لخدمة المجتمع وتنمية البيئة قامت
اإلدارة العامة للسالمة والصحة المهنية بالتعاون مع كلية التمريض بإشراف معالي
االستاذ الدكتور هاني حامد دسوقي عميد كلية التمريض و اشراف أ.د سلوي احمد
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بدء فعاليات دورة االسعافات األولية
بكلية التمريض جامعة بني سويف المجموعه االولى يوم االحد الموافق
 2019/12/15وتنتهي يوم  2019/12/31مقسمة على ثالث دفعات تدريب
المجموعة مدتها ثالثة ايام لدورة االسعافات االوليه ويقوم بتدريب المجموعات
دكتور محمد غنيم قسم تمريض الباطني والجراحى واالستاذة اسراء إخصائية معامل
بالكلية.

صنايعية مصر

في إطار مبادرة فخامة رئيس الجمهورية
(صنايعية مصر)

وتحت رعاية معالي رئيس الجامعة االستاذ الدكتور منصور
حسن واالستاذ الدكتور /بدر نبيـــه نائب رئيس الجامعة
لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أقامت الجامعة عدد من
الدورات التدريبية وورش العمل وذلك على النحو التالى -:
م
1

الجهة المشاركة

الحدث

ورش عمل لتدريب وتأهيل اصحاب قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة 2018/8

األعمال اليدوية والحرف المتعددة.
2

التاريخ

بمشاركة المركز الوطني السويدى

بالتعاون مع المحافظة

عقد برنامج للتدريب على الحرف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة 2018/9
التراثية والتنمية البشرية وبرنامج بمشاركة وزارة الثقافة (صندوق
ثقافي فني لعدد  60فتاة من قري التنمية الثقافية )

المحافظة.
3

تم عقد عدة دورات تدريبية بكلية قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة 2018/10

التعليم الصناعي لتعليم فن الحياكة بمشاركة كلية التعليم الصناعي

والنجارة والحدادة للراغبين من أبناء

الجامعة

المحيط.

والخريجين

والمجتمع

تم اقامة ورشة عمل تحت عنوان قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة 2018/11

4

"مبادئ فن التفصيل والحياكة " وتم بمشاركة كلية التعليم الصناعي

القاء الضوء على أهمية الحرف
اليدوية لمستقبل الشباب واالستفادة
منها في إقامة مشروعات صغيرة

ودور كلية التعليم الصناعي فى تقديم

الدعم الفني و المهارى في هذا

الصدد ايمانا منها بدور المشروعات
الصغيرة في تنمية بلدنا الحبيبة
مصر.

الحدث

م
5

الجهة المشاركة

تم عقد ورشة عمل لتعليم فن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة 2018/12

المشغوالت اليدوية واألعمال الفنية.
6

التاريخ

بمشاركة كلية التربية للطفولة

المبكرة

عقدت ورشة عمل بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة 2019/1
الوحدة المحلية بقرية ابشنا علي بمشاركة كلية الخدمة اإلجتماعية
تدريب  110سيدة من اهالي القرية التنموية

على التصنيع الغذائي

( صناعة األلبان – التجفيف -

التخليل )
7

تم االتفاق والتفعيل لبروتوكول تعاون قطاع خدمة المجتمع وتنمية

بين الجامعة و مؤسسة نهضة بنى البيئة
سويف لتنفيذ دورات تدريبية بمشاركة مؤسسة نهضة بنى

للصناعات الحرفية اليدوية للطالب سويف

والخريجين وسيتم تمويلهم بالخامات

وتسييق المنتج بمعرفة المؤسسة
وستقدم المؤسسة تمويل متناهي

الصغير

صغيره.

للبدءبمشروعات

خاصة

2019/2

تم انشاء عدد من المعارض للزهور قطاع خدمة المجتمع وتنمية

8

2019/3

ونباتات الزينة والمالبس والغزل البيئة
والنسيج والتى استمرت لمدة اسبوع بمشاركة كلية الزراعة

بالحرم الجامعة لجامعة بنى سويف
وكانت المعارض تتضم (معرض

النباتات وزهور الزينة ،معرض

الكتاب).

اقامة معرض لمنتجات كلية التعليم قطاع خدمة المجتمع وتنمية

9

2019/4

الصناعى لقسم النسيج ،وضم البيئة
المعرض عدد كبير من المشغوالت بمشاركة كلية التعليم الصناعى

اليدوية من انتاج كلية التعليم

الصناعى وحازت المنتجات على

اعجاب جميع الزائين.
10

اقامت ورشة تدريبية فنية لتعليم قطاع خدمة المجتمع وتنمية

2019/6

الرسم والكروشية وتعليم االركيت البيئة
وعدد من االعمال اليدوية بالتعاون بمشاركة كلية التجارة

مع فريق الجوالة .

11

تم عمل تدريب مهنى العادة الحرف قطاع خدمة المجتمع وتنمية

2019/6

التقليدية والتراثية المصرية إلى البيئة

االسواق المصرية ،وتأهيل جيل جديد

من المبتكرين فى هذا المجال( ،

الخزف – الحلى التراثية).
الحدث

م
12

الجهة المشاركة

" ورشة عمل بعنوان"كيف تصبح قطاع خدمة المجتمع وتنمية

مدير مطعم ناجح وحاضر فيها البيئة
أ /محمد حسن محمد مدير عام بمشاركة كلية السياحة والفنادق

مطعم فى سلسلة مطاعم هارديز

العالمية.

التاريخ
2019/7

13

ورشة عمل لتعلم فن اعادة قطاع خدمة المجتمع وتنمية

2019/7

استخدام وتدوير المخلفات البيئة البيئة
لتصبح منتجات صالح للبيع فى بمشاركة كلية الفنون التطبيقية

االسواق

من

خالل

بعض

العاملين فى الحرف اليدوية .
14

اقام قطاع خدمة المجتمع وتنمية قطاع خدمة المجتمع وتنمية

2019/8

البيئة ورشة عمل للمشغوالت البيئة
اليدوية بالتعاون مع اعضاء بمشاركة كلية علوم ذوى
هيئة التدريس بكلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة .

االحتياجات الخاصة

وذلك

الصحاب االحتياجات الخاصة

السرة المنتصرين بمطرانية ببا

وجمعية شباب الخير ببنى

سويف.

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

**عقد ورش عمل مع المركز الوطني السويدى بالتعاون
مع المحافظة لتدريب وتأهيل اصحاب األعمال اليدوية
والحرف

**عقد برنامج للتدريب على الحرف التراثية والتنمية البشرية
وبرنامج ثقافي فني لعدد  60فتاة من قري المحافظة بالتعاون مع
وزارة الثقافة (صندوق التنمية الثقافية )

** كلية التعليم الصناعي
 عقد دورات تدريبية بكلية التعليم الصناعي لتعليم فنالحياكة والنجارة والحدادة للراغبين من أبناء الجامعة
والخريجين والمجتمع المحيط.
تحت عنوان "مبادئ فن التفصيل والحياكة "

حيث تم استقبال المتدربين من قبل االستاذ الدكتور محمد
حسنين عميد الكلية واألستاذ والدكتور مرفت رفعت وكيل
الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور بعض
أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بقسم تكنولوچيا الغزل
والنسيج ،حيث تم القاء الضوء على أهمية الحرف اليدوية
لمستقبل الشباب واالستفادة منها في إقامة مشروعات صغيرة
ودور كلية التعليم الصناعي فى تقديم الدعم الفني و المهارى
في هذا الصدد ايمانا منها بدور المشروعات الصغيرة في تنمية
بلدنا الحبيبة مصر..

** كلية التربية للطفولة المبكرة
 عقدت الكلية ورشة عمل لتعليم فن المشغوالت اليدويةواألعمال الفنية

** كلية الخدمة اإلجتماعية التنموية
عقدت الكلية ورشة عمل بالتعاون مع الوحدة المحلية
بقرية ابشنا علي تدريب  110سيدة من اهالي القرية
على التصنيع الغذائي ( صناعة األلبان – التجفيف -
التخليل )

**مؤسسة نهضة بنى سويف
 تعاونت الجامعة من خالل بروتوكول تعاون مع مؤسسة نهضة بنىسويف علي تنفيذ دورات تدريبية للصناعات الحرفية اليدوية للطالب
والخريجين وسيتم تمويلهم بالخامات وتسييق المنتج بمعرفة المؤسسة
وستقدم المؤسسة تمويل متناهي الصغير للبدء
بمشروعات خاصة صغير

-

 كلية السياحة والفنادق:تحت رعاية أ.د /منصور حسن رئيس الجامعة  ،أ.د /بدر نبيه
نائب رئيس الجامعة  ،أ.د /غادة علي حمود
" تم عمل ورشة عمل بعنوان"كيف تصبح مدير مطعم ناجح
وحاضر فيها أ /محمد حسن محمد مدير عام مطعم فى سلسلة
مطاعم هارديز العالمية .قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

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 مطار دنديل

2019/10/10

زيارة الطـــــــــــــب عســــــــكرى

2019 / 11 / 21

زياره المتحف المصرى

2019 / 11 / 23

زيارة الكلية الفنية العسكرية

2019 / 11 / 24

زيارة المحميات الزراعية بجهاز المشروعات

2019 / 11 / 26

 -1زيارة ميدانية لمطار دنديل

في ظل التعاون المثمر والبناء بين الجامعة و قياده الدفاع الشعبي والعسكري قامت
الجامعة بالتعاون مع إدارة التربية العسكرية بالزيارات الميدانية التالية بمشاركة
طالب الجامعة  ،زيارة ميدانية لمطار دنديل لتوعية الطالب باألماكن العسكرية الهامة
بالمحافظة التى نظمتها إدارة التربية العسكرية بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع
وتنمية البيئة وبحضور أ.د /بدر نبيه نائب رئيس الجامعة

-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
العسكرية بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور أ.د/
بدر نبيه نائب رئيس .

-3

زيارة ميدانية للمتحف المصري

محو االمية

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

تمت بمشاركة قطاع الكليات التربوية االساسية بالجامعة  ،حيث تم محو أمية
عدد 339عدد الطالب المشاركين من الكليات  263طالب
مع بداية الفصل الدراسي الجديد تم اعداد ملفات االميين و توثيق مشاركة
طالب الجامعة في مشروع محو االمية بلغ اجمالي الفصول التي تم تفعيلها
 129و بلغ عدد الملتحقين من االميين  407دارس .
عدد ما تم محو أميتهم بكلية التربية 190طالب
عدد ما تم محو اميتهم بكلية الخدمة اإلجتماعية  63طالب
عدد ما تم محو اميتهم بكلية التربية للطفولة المبكرة  19طالب
عدد ما تم محو اميتهم بكلية اآلداب  47طالب
عدد ما تم محو اميتهم بكلية الحقوق  3طالب
عدد ما تم محو اميتهم بكلية التجارة  16طالب

 شرعت وحدة االزمات والمساندة الطالبية في اعداد و تنفيذ حقائب تدريبيةالكترونية 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 االنشطةالتوعوية من خالل المنصة االلكترونية لحملة توعوية يقوم بها أعضاء مجلسها
و بمشاركة طالب الكليه تضمنت( ضرورة االلتزام بقرار رئيس الجامعة
بارتداء الكمامات الواقية – استمرار الطالب ف التوعية بمخاطر العدوي –
البدء ف تنفيذ البرعات الطبيه من قفازات و كمامات .
استمرار التوعية بمخاطر العدوي خاصة عبر المجموعات االلكترونية
 انشاء وحده المعلوماتية الحيوية البيولوجية الجزيئية للبحوث واالستشاراتضمن وحدات مركز البحوث و المنتجات الزراعية و يكون نشاط الوحده في انتاج
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
األوبئة بانواعها المختلفة والحد من خطورتها التى قد تتعرض لها محافظة بنى سويف
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.
 -1تفعيل الوحدات التابعة لمركز البحوث والمنتجات الزراعية والمنشأ بقرار المجلس
االعلي رقم  426بتاريخ  ( 2018/12/26جلسة مجلس الجامعة  141بتاريخ 14
 )2018 / 8 /والذى يهدف الى معاونة الجامعة فى القيام برسالتها فى مجال الربط
بين التعليم الجامعي وحاجات المجتمع لتنمية االنتاج الزراعي بشقيه النباتي
والحيواني وتطويره عن طريق تدريب الطالب وأفراد المجتمع على استخدام
الوسائل والتقنيات العلمية الحديثة ورفع الكفاءة االنتاجية فى شتى المجاالت
الزراعية والذي يضم حوالي  13وحدة ذات طابع خاص وتم تفعيل الوحدات
التالية:

 وحدة انتاج الشتالت وصيانه الحدائق
 وحدة انتاج المنظفات
 وحدة نحل العسل ومنتجاته
 وحدة التكنولوجيا الحيوية والتسميد الحيوي
 وحدة االنتاج الحيواني
 وحدة تطبيق وسائل االستشعار عن بعد وال GISودراسة الموارد االرضية
والمائية لالغراض الزراعية.
 -2افتتاح معالي رئيس الجامعة لالنتاج في  3وحدات من وحدات مركز البحوث
بتاريخ  2020 / 7 / 5وهي:
 وحدة انتاج الشتالت وصيانة الحدائق وحدة انتاج المنظفات الصناعية وحدة نحل العسل ومنتجاته بإنشاء وحدة التحكم فى العدوى بالكلية تتبع الالئحة الموحدة للجامعة.

Teaching and research
 فدانا50  إنشاء الجامعة األهلية على مساحة:جامعة بنى سويف
https://www.elwatannews.com/news/details/4986708

المحافظ ورئيس جامعة بني سويف يتفقدان مشروع إنشاء الجامعة األهلية بشرق
النيل
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2389843
 فدانا إلنشاء الجامعة األهلية42  تخصيص:رئيس جامعة بني سويف
https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3530733/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81--%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-42%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9

 وافتتاح مشروعات تعليمية وخدمية..وضع حجر أساس الجامعة األهلية في بني سويف

https://gate.ahram.org.eg/News/2546997.aspx

حريه اختيرا المقررات والموضوع البحثي بجامعه بني سويف

عرف على قرارات مجلس جامعة بني سويف فيما يخص امتحانات
الفصل الدراسي الثانى
https://www.youm7.com/story/2020/4/21/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA/4736799

حريه التعبير عن الراي للجميع بجامعه بني سويف

https://afteegypt.org/legal-updates-2/legalnews/2013/04/02/945-afteegypt.html

مقررات دراسيه
 حقوق االنسانRights Human

https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx?cat_id=19

مقرر حقوق ومكافحه الفساد
https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx?cat_id=12

II- Outreach and stewardship ...
المعهد القومي لدراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطه – جامعة بني سويف

https://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=281
معهد المشروعات الصغيره والمتوسطه جامعه بني سويف

https://www.facebook.com/TheNationalInstituteEG/
https://www.moic.gov.eg/enUS/Projects/GetProjectDetails?na=6246
وزاره التعاون الدولي
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https://www.youm7.com/story/2020/12/22/%D8%B1%D8%A6%
D9%8A% D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%D8%A8%D9%86%D9%89%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%85%D9%86- %D8%A3%D8%AC%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%83%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%86/5124134 رئيس جامعة بني سويف يعلن نتيجة انتخابات اتحاد الطالب حمدي
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https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3204935/1/%D8%B1%D8%A
6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D
8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8 جامعة بني سويف تطلب توظيف

https://www.etufnews.com/archives/40544

مؤهالت عليا وفنيين

جروب اعضاء هيئه التدريس جامعه بني سويف

https://www.bsu.edu.eg/profsites.aspx?cat_id=1
نادى اعضاء هيئة التدريس بجامعة بنى سويف

https://www.facebook.com/groups/236145753077132/
بوابة المقترحات والشكاوى  -جامعة بنى سويف

https://www.bsu.edu.eg/AddComplaint.aspx?cat_id=1
بيان صحفي :جامعة بني سويف تدشن وحدة لمناهضة التحرش الجنسي

https://harassmap.org/ar/news/beni-suef-university-taking-actionبوابة المقترحات والشكاوي againstsexual-harassment
https://www.bsu.edu.eg/AddComplaint.aspx?cat_id=1
رئيس جامعة بني سويف :تخصيص مقر دائم للمجلس القومي للمرأة يضم معارض وقاعات تدريب

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2347041
الثالثاء

| 20:36 2020-11-03
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2079731
برئاسته ..رئيس جامعة بني سويف يقرر تشكيل وحدة مناهضة العنف ضد المرأة

رئيس جامعة بنى سويف يكرم الموظفين المحالين على المعاش

جامعة بني سويف :تعديل مواعيد الحضور https://www.mobtada.com/details/963980
واالنصراف للعاملين مع توفير ساعه رضاعه من اجل االمهات حديثي الوالده
https://edu.see.news/2020/09/23/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9% D8%A9%D8%A8%D9%86%D9%8A- %D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1

طالب ” جامعة النهضة ” ببنى سويف يستمرون فى إعتصامهم لألسبوع الثالث
على التوالى
https://afteegypt.org/legal-updates-2/legal-news/2013/04/02/945-afteegypt.html

شباب وانفتاح ومستقبل الشباب بجامعه بني سويف

https://www.bsu.edu.eg/MediaArchieve_New.aspx?c
at_id=1
مكافحه الفساد والنزاهه والشفافيه جامعه بني سويف

الرقابة اإلدارية تنظم ندوة "قيم النزاهة والشفافية" بجامعة بني سويف
https://www.elwatannews.com/news/details/5115
848
ندوة بجامعة بني سويف بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد
https://www.masrawy.com/news/news_regions/details/2020/12/9/1927833/%
D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9 %D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8 %D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A %D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF

الرقابة اإلدارية» تطلق ماراثون مكافحة الفساد في بني سويف«
https://www.dostor.org/3288604

انتحابات بجامعه بني سويف

6 مرشحين لرئاسة جامعة بني سويف بينهم رئيسها الحالي
https://www.elwatannews.com/news/details/546
8518

مجله علوم المسنين جامعه بني سويف
https://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_
id=42
 تصدرهاThe Scientific Journal of Agricultural Sciences (SJAS) .1
2019 كلية الزراعة بالجامعة تنشر أبحاث باللغة اإلنجليزية العدد األول صدر عام
:ومستمرة في 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/

مرشحة من قبل المجلس األعلى للجامعات لالنضمام لسكوبس
 NILES journal .2تصدرها معهد علوم المسنين بالجامعة تنشر أبحاث باللغة
اإلنجليزية العدد األول صدر عام  2018ومستمرة في الصدور تنشر بحوث في
التخصصات المتعلقة بطب الشيخوخة والمسنين
يتم تحكيم اآلبحاث محكمين مصرين وأجانب ومتاحة على بنك المعرفة على الرابط التالي
https://niles.journals.ekb.eg/

اتفاقية تعاون مع الوكالة الكورية لتمويل جامعة بنى سويف
 مليون دوالر5.8التكنولوجية بـ
https://www.youm7.com/story/2021/7/21/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%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%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9/5
397616

 وزراة التعليم العالى والبحث العلمى المصريةEventsDetails

http://portal.mohesr.gov.eg/areg/Pages/EventsDetails.aspx?eventID=778&lst=
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AF
%D8%A7%D8%AB

بروتوكول تعاون بين جامعة بني سويف ودار اإلفتاء في البحوث والتعليم والفلك
الشرعي

https://www.almasryalyoum.com/news/details/24
02873
تقريرا حول شراكات جامعة بني سويف
وزير التعليم العالي يستعرض
ً
التكنولوجية
https://www.masrawy.com/news/educationuniversityeducation/details/2021/10/11/2103818/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9

إنشاء مقر دائم لدار اإلفتاء المصرية بجامعة بني سويف
https://www.masrawy.com/news/news_regions/details/2021/9/30/2098093/%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A
1-%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81

رئيس جامعة بني سويف يوقع بروتوكول تعاون مع
المركز اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء |
https://gate.ahram.org.eg/News/2754424.aspx

بخصوص المنحة المقدمة من الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادى
واإلجتماعي والتى تقدر بحوالي (11700000أحد عشر مليون وسبعمائة
الف جنيه مصري تقريبا)قام معالي األستاذ الدكتور /هشام بشري نائب
رئيس الجامعة لشئون خدمة 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 -:
قسم طب مسنيين
قسم تمريض
اجهزة وادوات خاصة بالمعهد
الصة والسالمة المدنية (اجهزة اطفاء)

جامعة بني سويف إدارة الوافدين
BSU: International Students Administration

انجازات ادارة الوافدين 9102
 -0شاركت ادارة الوافدين بملتقى الجامعات المصرية السودانية الذي أقيم بجامعة
عين شمس يومي  02،91فبراير  9102وقد أسفرت الجهود عن توقيع خمس
اتفاقيات تعاون مع جامعات مختلفة بدولة السودان .
 -9افتتاح وزير التعليم العالى والبحث العلمى دكتور /خالد عبد الغفار لتطور مبنى
ادارة الوافدين وذلك بحضوركال من دكتورة رشا كمال رئيس اإلدارة المركزية
لشئون الطالب الوافدين بالوزارة ودكتورة كاميليا صبحى رئيس قطاع الشئون
الثقافية وذلك بعد تطويرها .
 -3قامت إدارة الوافدين باإلعداد والتنسيق للمهرجان الثاني للوافدين يوم  2ابريل
 9102بحضور عدد من ممثلي سفارات الدول العربية واإلفريقية و ممثلي
وزارة التعليم العالي بالقاهرة وعلى هامش المهرجان اقامت اإلدارة معرض
ملتقى الشعوب للتعريف بالجامعة.
 -4زيارة وفد جامعة بنغازى الحديثة بدولة ليبيا لمبنى ادارة الوافدين وكليات
الجامعة واسفر عن ذلك توقيع بروتكول تعاون بين جامعة بنى سويف وجامعة
بنغازى الحديثة .
 -5شاركت ادارة الوافدين بالتنسيق مع اإلدارة المركزية ووزارة التعليم العالي في
معرض جيدكس بمسقط سلطنة عمان في الفترة من  04إلى  01ابريل 9102
بهدف الترويج للجامعة.
 -1قامت ادارة الوافدين بإعداد وطباعة مواد دعائية تشمل كتيب إحصائي باللغتين
العربية واإلنجليزية وعمل  CDوبروشورات دعائية للجامعة وكتاب دليل
الطالب الدوليين به جميع البرامج الموجودة بالكليات والمعاهد المختلفة
بالجامعة وموضح به جميع برامج المرحلة الجامعية ومراحل الدراسات العليا .
 -7ترجمة الكتيب والدليل إلى اللغة االنجليزية والفرنسية .
 -8قامت إدارة الوافدين بعمل حملة دعائية على صفحة اإلدارة على الفيس بوك
لتسويق برامج الجامعة مما زاد عدد متابعيها إلي  3351متابع .
http://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=53
https://ar-ar.facebook.com/BSUintoffice/
E-mail: bsuintoffice@gmail.com

جامعة بني سويف إدارة الوافدين
BSU: International Students Administration

 -2تخصيص مبني كامل إلقامة الطالب الوافدين .
 -01عمل نادي الطالب الوافدين باإلدارة للسماح للطالب بممارسة األنشطة
المختلفة داخل الجامعة .
 -00شاركت ادارة الوافدين في معرض وملتقى التعليم العالى المقام فى دولة
نيجيريا (ابوجا -زاريا  -كادونا -كانو) في الفترة من  91الى  91يونيو .
 -09شاركت ادارة الوافدين فى المؤتمر الدولى العشرون لقادة مؤسسات التعليم
العالى بالقارة االفريقية الذى اقيم بمركز االزهر للمؤتمرات بالقاهرة برعاية
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية
 -03زيارة وفد جامعة دودوما من تنزانيا لمبنى ادارة الوافدين وكليات الجامعة
اسفرعن ذلك توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة بنى سويف وجامعة دودوما .
 -04زيارة وفد جامعة بابا نجيدا بدولة نيجيريا لمبنى ادارة الوافدين اسفر عن
ذلك توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة بنى سويف وجامعة بابا نجيدا بدولة
نيجيريا .
 -05تحصيل الرسوم الدراسية المتأخرة علي الطالب الوافدين والتي يبلغ
إجماليها حوالي – ( )472557دوالر تعادل ( )7830015جنيها ً مصريا ً
 ( )932011جنيه إسترليني تعادل ( )4854248جنيها ً مصريا ً -إجمالي ( )09181003جنيها ً مصريا ً

 -01تم تطوير نظام اإللتحاق بالدراسات العليا بالجامعة الخاص بالطالب الوافدين
ليكون مركزيا ً في اإلدارة تيسيرا ً عليهم ولضمان اعلي كفاءة في التعامل .
 -07التواصل المستمر مع الكليات لحل مشكالت الطالب الوافدين .

http://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=53
https://ar-ar.facebook.com/BSUintoffice/
E-mail: bsuintoffice@gmail.com

تحت رعاية
م /خالد البدوي
رئٌس مجلس االدارة
م  /أحمد أبو العنين

أ.د  /منصور حسن
رئٌس الجامعة
أ.د  /محمد خضر
نائب رئٌس الجامعة

HR Director
م  /محمد خميس

أ.د  /حنان سليمان
عمٌد الكلٌة

Industrial Director
م  /محمد نبيل

أ.د  /حمادة محمد محمود

مدير ادارة تطوير القدرات التقنية

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

(االشراف الفنً)

(االشراف االداري)

1

2

3

قد عنٌت الجهات المتعاونة والمتمثلة فً كلٌة العلوم باالشتراك مع شركة تٌتان
مصرباستهداف طالب الفرقة الثالثة من األقسام المختلفة بالكلٌة كالكٌمٌاء
والرٌاضٌات والجٌولوجٌا؛ فقامت بعقد بروتوكول تعاون فٌما بٌنها لبدأ برنامج
تدرٌبً فرٌد من نوعه فً الفترة ما بٌن ٌ 7ولٌو  2119وحتً  1أغسطس ، 2119
اعدادا للطالب وتأهٌال لسوق العمل؛ حٌث ٌشمل البرنامج ورش عمل و محاضرات
لنخبة من المدربٌن المحترفٌن كما ٌضم أٌضا زٌارات مٌدانٌة للتعرف علً
تكنولوجٌا صناعة األسمنت .وٌعتنً التدرٌب بتنمٌة طرق التفكٌرلدي الطالب تمهٌدا
لتقدٌم مشروعاتهم الخاصة فً نهاٌة فترة التدرٌب المتفق علٌها.
وقد تم عقد عدة اجتماعات تحضٌرٌة برئاسة
أ.د /حنان سليمان_ عمٌد الكلٌة وسعادة أ.د  /حمادة محمد محمود _وكٌل الكلٌة
لشئون التعلٌم والطالب مع المهندس  :محمد نبيل أحمد_مدٌر ادارة تطوٌر القدرات
التقنٌة لمجموعة تٌتان.
كما تم اطالع نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب ا.د /.محمد خضر علً
تفاصٌل البرنامج.

4

الهيكلة االدارية و جدول االشراف علي التدريب الصيفي
تحت اشراف  :أ.د  /حنان سليمان_عمٌد الكلٌة.
مشرف عام علي التدريب  :أ.د /حمادة محمد محمود_وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم
والطالب.
منسق األنشطة الطالبية  :د /ريهام أنور_مدرس قسم الكٌمٌاء.
و المسئولة عن كل ما ٌرتبط بالطالب من :
 -1ضمان حضوراألعداد المناسبة من األقسام المعنٌة.
 -2االشراف و التنسٌق مع اللجنة المختصة باختٌار الطالب المتمٌزٌن
والمرشحٌن لفرة المعاٌشة فً الشركة.
 -3توزٌع الطالب علً المشارٌع.
كما كلفت د  /أميمة فوزي_مدرس قسم الكٌمٌاء_ بالتعاون مع د  /عماد الدين
محمد كامل_مدرس قسم الكٌمٌاء_ بالتنسٌق مع المدربٌن والخبراء من المصنع
باالضافة الً عمل استبٌان للطالب لمعرفة الموضوعات االزم دمجها فً المقررات
الدراسٌة بالكلٌة والتً بدورها تخدم الهدف المنشود.
المستشار االعالمي للبرنامج  :د  /منال جمال الدين_مدرس الرٌاضٌات التطبٌقٌة
بالكلٌة باالشتراك مع أ  /ريهام محمد أحمد_معٌد قسم الرٌاضٌات وعلوم الحاسب_
و بالتنسٌق مع
أ /محمود رأفت_مدرس اللغة االنجلٌزٌة بالكلٌة ومسؤل العالقات العامة بالكلٌة
بمعاونة
_Mr. Tonyمدٌر العالقات العامة والخارجٌة لمجموعة تٌتان.
وممثلي المصنع:
المهندس  :محمد نبيل أحمد_مدٌر ادارة تطوٌر القدرات التقنٌة لمجموعة تٌتان.
المهندس  :مصطفي فاروق_رئٌس قسم ادارة تطوٌر القدرات التقنٌة لمجموعة تٌتان.
وبالتعاون مع شباب االتحاد بالكلية.
5

األعضاء المرشحين من قبل األقسام للشراف علي التدريب :
من قسم الكيمياء  :أ.د  /أشرف بسيوني.
أ  /طه عبدالمنعم.
من قسم الرياضيات  :د  /محمد سيد تمام.
أ  /ريهام محمد أحمد.
من قسم الجيولوجيا  :أ /إسراء جمال الدين.

جدول توزيع االشراف من قبل األقسام المعنية
قسم الكيمياء

قسم الجيولوجيا

قسم الرياضيات

األحد  7يوليو9109

األثنين  8يوليو9109

الثالثاء  9يوليو9109

األربعاء  01يوليو9109

الخميس  00يوليو9109

األحد  01يوليو9109

األثنين  01يوليو9109

الثالثاء  01يوليو9109

األربعاء  07يوليو9109

الخميس  08يوليو9109

األحد  90يوليو9109

األثنين  99يوليو9109

الثالثاء  92يوليو9109

األربعاء  91يوليو9109

الخميس  91يوليو9109

األحد  98يوليو9109

األثنين  99يوليو9109

الثالثاء  21يوليو9109

األربعاء  0أغسطس9109
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فعاليات اليوم األول في التدريب
األحد الموافق 2119/7/7

تم استقبال مجموعة تٌتان المتمثلة فً المهندس محمد نبٌل مدٌر
ادارة تطوٌر القدرات و التقنٌة االشراف الفنً بشركة تٌتان لبدئ
انطالق التدرٌب الصٌفً لطالب الكلٌة من األقسام المختلفة ( الكٌمٌاء
الخاصة  -الكٌمٌاء والجٌولوجٌا  -الرٌاضٌات وعلوم الحاسب ) الفرقة
الثالثة ،كحدث هو األول من نوعه بناءا علً البروتوكول الموقع بٌن
شركة تٌتان وجامعة بنً سوٌف_كلٌة العلوم_ وكان فً استقبالهم
سعادة أ.د /حنان سليمان _ عمٌد الكلٌة ،و سعادة أ.د /حمادة محمد
محمود_ وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب ،و د /ريهام أنور_
منسق األنشطة الطالبٌة و بعض أعضاء هٌئة التدرٌس المكلفٌن من
قبل األقسام باالشراف.
و بدأت فعالٌات هذا الٌوم بمحاضر تعرٌفٌة للطالب عن البرنامج
ٌقدمها المهندس محمد نبيل و متمنٌن التوفٌق لطالبنا األعزاء.
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جانب فوتوجرافً من أحداث الٌوم
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فعالٌات التدرٌب بداٌة من الٌوم الثانً و حتً الٌوم الخامس
فً الفترة ما بٌن األثنٌن  2119/7/8و حتً الخمٌس 2119/7/11

وقد كانت أولً أحداث الٌوم الثانً من التدرٌب_ محاضرة عن األمن الصناعً
والصحة السالمة المهنٌة والتً تستمر لمدة ثالث أٌام ،وذلك بحضور المهندس
أحمد الحسيني والذي قام مشكورا باعطاء نبذة عن األمن الصناعً والصحة المهنٌة
والسالمة ،علً أن ٌستكمل سٌادته المحاضرة لمدة ثالث أٌام ،كما عرف الشباب
""Hazard Identification and Hazard Hunting
علً
وتم التطبٌق عملٌا داخل قاعة التدرٌب ،كما وضح الفرق بٌن  Hazardو Risk
وكٌفٌة حساب ال  Riskوكٌفٌة تقٌمه والتحكم فٌه وٌكمل المهندس المحاضرات
وحتً ٌوم األربعاء ،وٌختتم األسبوع األول أحداثه بمحاضرة عن البٌئة.

جانب فوتوجرافً من األحداث
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عمٌد الكلٌة ا.د /.حنان سلٌمان ٌستقبل مستر /تونى عثمان
مدٌر العالقات العامة والخارجٌة بمجموعة تٌتان بنً سوٌف لألسمنت ٌوم
األربعاء الموافق ٌ 11ولٌو 2119لوضع اللمسات األخٌرة للحفل الختامً
تنفٌذا لبروتوكول التعاون المبرم بٌن الجامعة ومصنع تٌتان.

22

وقد ألقً اإلعالمً توني عثمان_مدٌر العالقات العامة محاضرة عن
المشاركة المجتمعٌة و أهمٌتها وضرورة التعاون بٌن كلٌة العلوم ومصنع
تٌتان إلفادة الطالب وربط ما ٌدرسونه نظرٌا داخل الكلٌة وما ٌتم تطبٌقه

عملٌا بمصنع تٌتان واإلستفادة من خبرات العاملٌن بالمصنع.
كما استقبلت د /منال جمال الدين_المستشار اإلعالمً للتدرٌب الصٌفً
كابتن تونً عثمان_ مدٌر العالقات العامة واإلعالمً للتنسٌق معه وأخذت
تصرٌحات لما سٌتم فً خطة برتكول التعاون مع مصنع تٌتان ووجهت
الشكر له لنشاطه وتعاونه مع الكلٌة وإنجاح برتكول التعاون مع تٌتان
وإعطاء فرصة للطالب للنزول بالمصنع ومشاهدة النماذج الناجحة داخل
المصنع وربط النظري بالخبرات العملٌة.
كما وجه الشكر لسٌادة أستاذ عصام عبد الفتاح_ مدٌر الكلٌة_ لحضوره
المحاضرة وكل الشكرللمهندس أحمد الحسيني _مدٌر السٌفتً بالمصنع.
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فعاليات اليوم الخامس
الخمٌس ٌ 11ولٌو 2119

تم ختام هذا األسبوع بمحاضرة عامة عن البٌئة و األثر البٌئى فى المجتمع
و التلوث الذي قام بأعطائها م .وليد حسن _مدٌر البٌئة بشركة أسمنت بنى
سوٌف له كل الشكروالتقدٌر واالحترام.
كما حرص كال من المهندس مصطفي فاروق والمهندس محمد نبيل علً
الحضور ٌومٌا داخل قاعة التدرٌب حرصا علً متابعة سٌر التدرٌب،
فجزاهم هللا عنا كل خٌر.
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فعاليات األسبوع التاني
بداٌة من األحد ٌ 7ولٌو وحتً األربعاء ٌ 11ولٌو 2119
بدأاألسبوع فعالٌاته بمحاضرة بعنوان "  "Cement Making Pressesو ألقاها
المهندس أحمد يوسف والذي قد فٌها شرح تفصٌلً لصناعة األسمنت بداٌة من المحاجر و
وصوال الشكل النهائً للمنتج.
فً الٌوم التالً تم القاء محاضرة عن Quality Management and Iso Management
وتعرف فٌها الطالب علً ادارة الجودة عامة وتم توضٌح معنً مراقبة الجودة والتحكم بها.
الٌوم الثالث تناول موضوع ال  Project Managementو هً األساس والرواز الرئٌسً
للمشارٌع و أوضح المنهدس أحمد يحي للطالب أهم المحطات التً ٌجب الوقوف علٌها من بداٌة
المشروع وحتً نهاٌته من حساب تكالٌفٌه وجودته وأٌضا االلتزام بالجدول الزمنً.
وختم األسبوع فعالٌاته بمحاضرة بعنوان "  "Finance for non-financeوالتً تناولت مبادئ

المحاسبة ومفهوم المٌزانٌة وتوضٌح الفرق بٌن Financial Controller and financial
 accountingوالتدرب علً كٌفٌة ادارة المٌزانٌة والمعاٌٌر التً ٌجب مراعاتها لتحصٌل أكبر ربح
ممكن.
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فعاليات األسبوع األخير بداية من
األحد 90يوليو وحتي الخميس  91يوليو9109

وفٌه تم تقسٌم الطالب المشتركٌن فً البرنامج الً ثمان مجموعات كل مجموعة
تضم عشرة طالب ،علً أن تقوم كل مجموعة بعمل مشروع ٌختص بنقطة بحثٌة
معٌنة ،والهدف من ذلك تحقٌق فائدة للمجتمع أو للجامعة أو للبٌئة ولذلك فان أغلب
الموضوعات تدور حول االحتباس الحراري والطاقة المتجددة وبعض الموضوعات
الغٌرفنٌة وقد تكرم المهندس محمد نبيل مشكرا بالتواجد بٌن الطالب لالجابة علً
اسئلتهم و اعطاءهم الدعم الفنً و توضٌح كافة التفاصٌل الالزمة لمشروعاتهم
29

وٌختم البرنامج محاضراته بالحدٌث عن "  "Soft Skillsوالمهارات الفنٌة و ٌقوم
بالقاءها أ  /معتز و أ  /نورا _مختصٌن الموارد البشرٌة بالمصنع_ تستطرق الً
الحدٌث عن كٌفٌة عمل  Presentationوكٌفٌة عرضه بصورة ممٌزة وأٌضا كتابة
ال  CVومهارات التعامل أثناء المقابالت الشخصٌة للعمل.
علً أن تقوم لجنة التحكٌم والتً تضم المهندس محمد نبيل وسعادة أ.د /حمادة_
وكٌل الكلٌة لشؤن التعلٌم والطالب باختٌار أفضل مشروع من المشروعات المقدمة
وٌقوم الطالب بشرحه تفصٌلٌا أثناء حفل الختام ،و أٌضا سٌتم اجراء اختبار بسٌط
للطالب فً موضوعات مختلفة للتأكد من جدٌة الطالب و اطمانانا علً الوصول
للهدف المنشود من البرنامج وقٌاسا لمدي استفادة الطالب من موضوعات التدرٌب
وختاما لفاعلٌات التدرٌب سٌتم تكرٌم الطالب الثالث األوائل بهداٌة تذكارٌة
باالضافة الً طالب أفضل مشروع تكرٌما وتشجٌعا لهم.
وسٌتم تقسٌم الطالب المشتركٌن فً البرنامج الً مجموعتٌن للقٌام بزٌارة تعرٌفٌة
للمصنع ٌومً األربعاء والخمٌس من األسبوع التالً لحفل الختام.

جدول يضم أسماء المجموعات البحثية وأسماء المشروعات و كذلك أسماء
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فعاليات األسبوع األخير
من األحدٌ 28ولٌو وحتً األربعاء ٌ 31ولٌو 2119

و قد كانت أولً فعالٌات األسبوع األخٌر زٌارة مٌدانٌة داخل المصنع تجول فٌها الطالب
للتعرف علً مراحل التصنٌع والمعدات بداٌة من المحاجر مرورا بالمعامل والتً تتمثل فً
معامل الكٌمٌاء و الفٌزٌاء و  X-rayوصوال لوحدة التحكم ،وقد تكرم فرٌق من المصنع وعلً
رأسهم أ .خالد خورشٌد_ مدٌر ادارة الموارد البشرٌة بالمصنع_ بعمل جولة ارشادٌة للطالب
تناولت شرح تفصٌلً لخطوات انتاج األسمنت ابتداءا من مرحلة الكسارات ثم تجهٌز الخام
مرورا بطواحٌن الخام ثم األفران وطواحٌن األسمنت و وصوال لمعالجة األسمنت للحصول
علً المنتج فً صورته األخٌرة.
أٌضا سٌتم عرض المشروعات للتقٌم من كال من أ.د /حمادة محمد_وكٌل الكلٌة لشئون
التعلٌم والطالب و م /محمد نبيل_الختٌار األفضل من بٌنهم لٌتم عرضه فً الحفل الختامً
والمزعم انعقاده ٌوم االربعاء الموافق ٌ 31ولٌو  2119الساعة الحادٌة عشر ظهرا بقاعة
االحتفاالت الكبري بالجامعة (قاعة أ.د /اٌهاب اسماعٌل) وكذلك سٌتم تكرٌم الطالب
المتمٌزٌن وكذلك تكرٌم ألفضل مشروع مقدم.

جانب فوتوجرافي من الجولة الميدانية بالمصنع ضمن فعاليات
األسبوع األخير
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أدي الطالب ٌوم الثالثاء الموافق ٌ 31ولٌو  2119امتحانا لتحدٌد مستوي الطالب ومعرفة
مدي الفائدة والمعرفة التً اكتسبها الطالب خالل فترة التدرٌب ،كما تم عرض مشروعاتهم
أمام لجنة التحكٌم الداخلٌة كما ألقً سعادة وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب محاضرة
مصغرة عن أساسٌات كتابة العرض وطرٌقة التقدٌم ،وتم اختٌار أفضل عرض من بٌنهم لٌتم
عرضه أمام سعادة رئٌس الجامعة خالل الحفل الختامً.

جانب فوتوجرافي من اليوم

38

39

41

حفل التكريم وتوزيع الدروع والشهادات
األربعاء الموافق ٌ 31ولٌو 2119

41

ختاما لفاعلٌات التدرٌب اقامت كلٌة العلوم بالتعاون والتنسٌق مع مصنع تٌتان مصر حفال
فً قاعة االحتفاالت الكبري بالجامعة ٌوم األربعاء الموافق ٌ 31ولٌو  ، 2119وتم ذلك
بتشرٌف سعادة أ.د /منصور حسن _رئٌس الجامعة و سعادة نائب المحافظ و سعادة أ.د /حنان
سليمان_عمٌد الكلٌة و سعادة أ.د /حمادة محمود_وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب وكذلك
ممثلٌن من شركة تٌتان ،فقد شرف الحفل سعادة المهندس أحمد أبو العنين_رئٌس قطاع
الموارد البشرٌة و المهندس حسام طه_مدٌر مصنع أسمنت بنً سوٌف و مستر توني
عثمان_مدٌر ادارة التنمٌة المجتمعٌة و العالقات العمالٌة و الشئون الحكومٌة للمجموعة كما
شرف الحفل المهندس محمد نبيل_مدٌر ادارة تنمٌة القدرات بالمجموعة وكذلك أ /مصطفي
فاروق_رئٌس قسم تنمٌة القدرات ،وجمٌع وكالء الكلٌة و رؤساء األقسام وأعضاء هٌئة
التدرٌس بالكلٌة ومعاونٌهم و االدارٌٌن وبعض من أبناء الكلٌة.

جانب فوتوجرافي من الحفل
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تبادل األدرع بين المؤسستين
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و باذن هللا تعالً سوف لن تتوقف المسٌرة الً هنا وسوف تكون
هناك تبعٌات للحدث ؛ وذلك لتطلع ادارة الكلٌة لتحرك عجلة القٌادة
لألمام مستهدفٌن مصلحة الخرٌج أوال و قبل كل شئ  ،راجٌن هللا عز
وجل الخٌر واألمان والسالم والتقدم واالزدهار للجمٌع .و رفعة شأن
بلدنا الحبٌب مصر بما ٌتماشً مع خطة التمٌز .2131
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Æ lL²:« WOLMð v tðU0UNÝ≈Ë ¨ t½u¾ý v —«dI« –U<ð«Ë
…«ËU*« Âb?7 vKŽ rN7u?IŠ lO?L−Ð W?7UŽù« ÈË– ’U<?ý_« l²9 ∫ WO?ŽUL?²łô« W¹U?L(«
¨ ozô vA?O?F?0 Èu?²???0 vË ¨ vŽU?L?²?łô« ÊU?L?C« v rN?I?Š p?– v U0 ¨ s¹d?šü« l0

صو

d?I?H« s?0 b?(« v rN?ð v²« W?¹œU?B?²?7ô« U?ÝU?O??«Ë Z0«d?³« v rN?²?Q—U??A?0 ÊU?L?{Ë
W??O??³Kð ·b??NÐ vŽU??L??²??łô« pÝU??L??²«Ë —«d??I??²??Ýô« e¹e??FðË ¨ …«ËU??*« Âb??ŽË œU??F??³??²??Ýô«Ë

رة إلك

¨ lL²?:« qš«œ 5LC?²«Ë WO×?B« W¹UŽdK ‰u?du«Ë ¨ qšb« 50Qð ‰öš s0 rNðU?łUO?²Š«

تد بها
ة ال يع
تروني

ÈœU‡‡?‡B??²??7ô« —«d??I??²?Ýô« r?‡‡‡N o?‡‡‡I??×??²¹ v?²?Š ¨ À—«u?‡‡J«Ë U‡?‡‡0“_« s0 r‡?‡‡N??²¹U??L??ŠË

Æ W}ŽUL²łô« W«bF«Ë

Ÿu½ l0 VÝU?M²¹ U0 W??7U?Žù« ÈË– ’U??<?ýú Âb??Ið v²« W??0“ö« U?0b??)« ∫ W¹U?Žd«

rNðU?łU?O²?Š«Ë ¨ W?O?ŽUL?²?łô«Ë W¹œU?B²?7ô« rN?Ëdþ l0Ë ¨ rN?²?7UŽ≈ —«d?I?²?Ý« Èb0Ë W?ł—œË
Æ rN7uIŠË rNð«—UO²š«Ë rNuO0Ë

ÈË– ’U??<?ý_« 5Ð W??³??ÝUM*« ‰U?B?ðô« qzU?ÝË ‰œU??³ðË ‰U??³?I??²?Ý«Ë ‰U??Ý—≈ ∫ qd«u?²«

عند ال

¨ WMO?F*« …“e??F*« qzU?Ýu« U?N?O? U0 ¨ W??7U?Žù« ÈË– d?O?ž s0 r¼d?O?ž 5ÐË rN?MOÐË ¨ W?7U?Žù«

U¼œb‡?‡‡% v²« ¨ U‡?‡‡N??Ž«u½√Ë U??NUJ‡?‡‡ý√ n‡‡K?²?<?0 U?G?‡‡‡K«Ë ¨ W‡?‡¦¹b??(« W??OMI??²« qzU??ÝËË

تداول

Æ Êu½UIK W¹cOHM²« W×zö«

È_ —UJ½≈ Ë√ ‰UDÐ≈ Ë√ œU?F?³²?Ý« Ë√ b?OO?Ið Ë√ b?Š qQ ∫ W?7UŽù« ”U?Ý√ vKŽ e?O?OL?²«
d?š¬ l?¹d?Að È√ v Ë√ —u??²?Ýb« v? …—d?I*« W??O?ÝU??Ý_« U¹d?(« Ë√ ÊU??½ù« ‚u?I??Š s0 oŠ
Æ W7UŽù« V³Ð

µ

≤∞±∏ WMÝ d¹«d³ ±π v ©Ã® —dJ0 ∑ œbF« ≠ WOLÝd« …b¹d'«

U?ÎOI¹e?O? WLz«u?0Ë W−?0«œ W?¾OÐ v≈ ‰u?duK W?0“ö« «¡«dłù«Ë «e?O?N−?²« ∫ WŠUðù«
qzUÝu«Ë «Ëœ_«Ë «b?F*« dOuðË ¨ W?7UŽù« ÈË– ’U<?ýú UÎ¹œU0Ë UÎOðU?0uKF0Ë UÎO?FL²?−0Ë
Æ s¹dšü« l0 …«ËU*« Âb7 vKŽ rNðU¹dŠË rN7uI( rN²Ý—U2 ÊULC W0“ö« …bŽU*«
W²?7R*« ö¹bF²« Ë√ dOÐ«b?²« Ë√ «¡«dłù« WŽuL?−0 ∫ WuI?F*« W¹dO?O²« U³?Oðd²«
l²9 WU?H?Q ·b?NÐ ¨ W?ŠUðù« oO?I?% W?O½UJ?0≈ Âb?Ž ‰UŠ v? W?0¡«u*« oO?I?% v≈ ·b?Nð v²«
”U?Ý√ vKŽ UN?²?Ý—U2Ë WO?ÝU?Ý_« U¹d(«Ë ÊU?½ù« ‚u?IŠ lO?L−?Ð W7U?Žù« ÈË– ’U<?ý_«
Æ WŠUðù« v≈ ‰udu« 5( p–Ë ¨ s¹dšü« l0 …«ËU*«

صو

o«d*«Ë WDA½_«Ë U?0b)« W?UJ W7U?Žù« ÈË– ’U<?ý_« Â«b<?²Ý« ∫ q0UA« Z0b«

رة إلك

”UÝ√ vKŽ eOO9 ÊËœ ¨ lL²:« v s¹dšü« l0 …«ËU?*« Âb7 vKŽ ¨ rOKF²« qzUÝËË W0UF«

تد بها
ة ال يع
تروني

W?OŽu?²«Ë Z0«d?³«Ë d?OÐ«b²«Ë jD)«Ë U?ÝU?O?« ‰öš s0 …U?O?(« vŠUM0 v²?ý v W7U?Žù«

Æ WUFH« WQ—UA*«Ë

h<‡‡‡A« 5?‡‡‡J9 v≈ ·b‡‡‡Nð v²« d?dU‡‡MF« …œb?F?²?0 U0b?)« W?Žu?L−?0 ∫ qO¼Q²«

W¹b‡‡?'« tð«—b‡‡7 d¹u‡‡D?ð Ë√ oOI?% Ë√ …œU?F²?Ý« s0 vË_« W?ł—b« s0 tÐ—U?7√Ë W7U?Žù« È–

U¼—U?L¦?²Ý«Ë ¨ W¹œU?B?²7ô« Ë√ W?O?HM« Ë√ W?OŽU?L?²łô« Ë√ W?OMN*« Ë√ WO?M¼c« Ë√ WOKI?F« Ë√

عند ال

…UO(« vŠUM0 lOLł v q0UQ u?×½ vKŽ t²Q—UA0Ë tQ«dý≈Ë t²OöI²Ý« WU?HJ UN0«b<²Ý«Ë

Æ s¹dšü« l0 …«ËU*« Âb7 vKŽ p–Ë

تداول

v²« Êu½U??I« «c¼ s?0 ©±π® …œU*« v U??N?OK?Ž ’u?BM?*« …œU?N??A« ∫ qO¼Q??²« …œU?N??ý
¨ U???N tK?O¼Qð - v?²« WMN?*« U???NÐ ÊËbÔðË ¨ tK?O¼Qð -√ Èc?« W???7U??Žù« È– h?<???AK vD?FÔð
Æ WMN*« pKð ÊQý v WO×B« t²7UOË ¨ qK)« Wł—œË Ÿu½Ë ¨ tKO¼Qð Wł—œË

≤∞±∏ WMÝ d¹«d³ ±π v ©Ã® —dJ0 ∑ œbF« ≠ WOLÝd« …b¹d'«

∂

qO¼Qð vKŽ Âu?I?ðË lL?²?:« W?O?LMð —UÞ≈ v qL?Fð W?O?−?Oð«d?²?Ý« ∫ vF?L?²?:« qO¼Q?²«
’d? W??ŠUð≈Ë rN??−?0œË rNðU?¹d?ŠË rN??7u?I??Š W?Ý—U2 s0 r?NMOJ9Ë W??7U?Žù« ÈË– ’U??<?ý_«
tðU??LEM0Ë lL??²?:« œ«d??√Ë r¼d?Ý√Ë r¼œu??N?ł d??U?Cð ‰ö??š s0 lL?²??:« v rN W??¾?UJ?²?0
Æ lL²:« v WŠU²*«Ë W³ÝUM*« U0b)« WUQ Â«b<²Ý«Ë qOFHðË ÃU0b½ô« «c¼ vKŽ …bŽULK
’uBM*« W7UD³« ∫ W7UŽù« ÈË– ’U<ýú WK0UJ²*« U?0b)«Ë W7UŽù« U³Ł≈ W7UDÐ
WKOÝu« b?Fð v²«Ë ¨ W7U?Žù« È– h<AK …—œU?B«Ë Êu½UI« «c¼ s0 ©µ® …œU*« v U?NOKŽ
U?0b)« vKŽ ‰u?B(« v Áb?ŽU?ðË ¨ UN?²ł—œË U?NŽu½Ë W?7U?Žù« U³Łù …b?L²?F*« …bO?Šu«
Èb W?0eK0 Êu?JðË ¨ W¹—U?« U?F¹d?A?²« V?łu0 t …—d?I*« U¹«e*«Ë ö?O?N???²«Ë W?HK²?<«
Æ WO0uJ(« dOžË WO0uJ(« UN'« lOLł

صو

«c???QË ¨ …—«“Ë qJÐ Q???AM¹ q−???Ý ∫ W???0b??)« v?³UÞ W???7U???Žù« ÈË– ’U??<???ý_« q−???Ý

رة إلك

5³?ž«d« W?7UŽù« ÈË– ’U?<?ý_« s0 W0b?)« VUÞ U½U?OÐ tÐ b?ÒOI?Ôð UEU;UÐ U?NðU¹d¹b?0
Æ WËb« U0bš s0 W0bš vKŽ ‰uB×K 5I×²*«Ë

تد بها
ة ال يع
تروني

qzU?ÝËË U??¾?O?N?Ð Q?AMÔL‡« q?−?« ∫ qO¼Q??²« v³?ž«— W??7U?Žù« ÈË– ’U?<??ý_« q−?Ý

¨ W7U?Žù« ÈË– s0 qO¼Q²« v³UÞ ’U<ý_« ¡U?LÝ√ bO?I hB<«Ë ¨ vŽUL²?łô« qO¼Q²«

r²¹ v²« sN?*«Ë ¨ W?7UŽù« V?½Ë W?ł—œË Ÿu½ nOMB?²Ð W?dU?)« U½U?O?³« t?O? X³?¦ð Èc«Ë
Æ sN*« Ác¼ ¡«œ√ ÊQý v rNð«—b7 W³ÝUM0 Èb0Ë ¨ UN rNKO¼Qð
U¾O?NÐ QAM*« q−« ∫ qO¼Q²« …œU?Ný vKŽ 5KdU(« W?7UŽù« ÈË– ’U<?ý_« q−Ý

5KdU?(« W?7U?Žù« ÈË– ’U?<?ý_« ¡UL?Ý√ b?O?I hB?<«Ë ¨ vŽU?L?²?łô« qO¼Q?²« qzU?ÝËË

عند ال

Æ qO¼Q²« …œUNý vKŽ

Êu¾AÐ WB²<« …—«“uUÐ QAMÔL‡« q−« ∫ qLF« v³ž«— W7UŽù« ÈË– ’U<ý_« q−Ý

تداول

s0 qL?F« v³UÞ ’U<?ý_« ¡UL?Ý√ bOI? hB<«Ë ¨ UN? WFÐU²?« W¹—«œù« UN'«Ë q?LF«
¨ vLKF?« q¼R*« Ë√ qO¼Q??²« Èu?²??0 W?dU??)« U½U??O?³« t??O? X³??¦ð Èc«Ë ¨ W??7U?Žù« ÈË–
¨ ‚U‡?‡‡‡?×???²ô« a¹—U?ðË ¨ tÐ t‡?‡‡7U???(≈ - Èc?« qL???F«Ë ¨ V?UDK? VÝUM?*« ÊUJ*«Ë q?L???F«Ë
Æ WFÐU²*« d¹—UIðË

∑

≤∞±∏ WMÝ d¹«d³ ±π v ©Ã® —dJ0 ∑ œbF« ≠ WOLÝd« …b¹d'«

W?0UŽ …Q?AM0 qJÐ hB<« q−?« ∫ qL?FUÐ 5I×K*« W?7UŽù« ÈË– ’U?<ý_« q−?Ý
¡ôR¼ sN?0Ë U½U?OÐË ¡U?L?Ý√ t?O? b?O?Ið Èc«Ë ¨ W?7U?Ž≈ ËË– ’U?<?ý√ U?NÐ o×KÔ¹ W?dU?š Ë√
Æ WFÐU²*« d¹—UIðË ¨ …QAM*UÐ ‚U×²ô« a¹—UðË ¨ rNO≈ qQu*« qLF«Ë ¨ ’U<ý_«
W??B?²??<« …—«“uUÐ Q??AMÔL‡« q−??« ∫ sJ« v?³UÞ W??7U?Žù« ÈË– ’U??<?ý_« q−??Ý
W7U?Žù« ÈË– ’U<?ý_« U½UOÐ b?OI hB?<«Ë UEU;UÐ ÊUJÝù« U¹d¹b?0Ë ÊUJÝùUÐ
Æ WËbK WQuK2 WOMJÝ «bŠË vKŽ ‰uB(« v 5³ž«d«
È– h<A?« UłUO?²Š« V?Š U¼d«uð Vł«u« W?OÝU?OI« U?Hd«u*« ∫ …œu'« dO?¹UF0
Æ WŠUðù« qzUÝËË U0bš s0 t ÂbIÔ¹ U0 WUQ v t²7UŽ≈ Wł—œË ŸuM UÎIËË W7UŽù«
U¼d?«uð V‡‡?ł«u« W‡‡‡dU?)« U?³KD²*«Ë j?Ð«u?C«Ë d?O¹U?F*«Ë fÝ_« ∫ vÝbMN« œuJ«

رة إلك

5J?9 qHJ?¹ U0 e???ł«u????(« W«“≈ ∫ U???0u?KF*« U????O???łu?uMJ?ðË ôU???B?ðô« v≈ –U???H?M«

صو

Æ W7UŽù« ÈË– ’U<ý_« s0 UN0«b<²Ý« dOO² W0UF« o«d*«Ë v½U³*« v

p– v U0 ôU??Bðô«Ë U?0u?KF*« U?O??łuuMJð v?≈ ‰u?du« s0 W??7U?Žù« ÈË– ’U??<?ý_«

تد بها
ة ال يع
تروني

Æ ∆—«uD« U0bšË ¨ WO½Ëd²Jù« U0b)«Ë ¨ X½d²½ù« WJ³ý

∫ ©¥¨ …œU

Êu½UI?« «c¼ v UNO?KŽ ’uBM*« W?7UŽù« ÈË– ’U<?ý_« ‚uI?Š W¹U‡‡L×Ð WËb« Âe?²Kð

∫ WOðü« ‚uI(« ’uB)« tłË vKŽË ¨ dš¬ Êu½U7 È√ v Ë√
50QðË ¨ W?7U?Žù« È– h<?A« fMł Ë√ U?N?Žu½ Ë√ W?7U?Žù« V³?Ð eO?O?L?²« Âb?Ž ≠ ±

¨ s¹œU?O*« W?UQ v W?O?ÝU?Ý_« tðU¹d?ŠË ÊU?½ù« ‚uI?Š lO?L?−Ð l²?L²« v W?OKF?H« …«ËU?*«

عند ال

Æ ‚uI(« ÁcNÐ rNF²9 ÊËœ ‰u% v²« U7uF*«Ë U³IF« lOLł W«“≈Ë

تداول

s0 —UÞ≈ v v?ŠUM*« lO??L?ł s0 W1d?J« W?A??O?F??LK rN? W?³??ÝUM*« ·ËdE« W??¾?O??Nð ≠ ≤
Æ WO½U½ù« W0«dJ« Â«d²Š«

s0 ¡e‡‡?‡−?Q W‡?‡‡7U?Žù« ÈË– ’U??<?ý_« ‰u??³?I ‚—«u??H« Â«d??²?Š«Ë ·ËdE« W??¾?O??Nð ≠ ≥
Æ ÈdA³« ŸuM²«

≤∞±∏ WMÝ d¹«d³ ±π v ©Ã® —dJ0 ∑ œbF« ≠ WOLÝd« …b¹d'«

∏

s0 U¼d??O?žË W?7U??Žù« ÈË– ’U?<??ý_« ‚u?I?Š W??O?7U??HðUÐ …œ—«u« rN?7u??I?Š ÊU??L?{ ≠ ¥
÷—U?F?²ð WÝ—U?2 Ë√ qLŽ ÈQÐ ÂU?O?I« Âb?ŽË ¨ d?B?0 v …cUM?« WKB« «– W?OËb« oOŁ«u*«
Æ oOŁ«u*« Ác¼ ÂUJŠ√ l0
Æ WKI²*« rNðœ«—SÐË ¨ rNH½QÐ rNð«—UOš WÝ—U2 v rNðU¹dŠ Â«d²Š« ≠ µ
ÿU?H?(« v r‡?‡N?I?Š Â«d‡‡‡²??Š«Ë ¨ W?7U?Žù« ÈË– ‰U?HÞú …—uD²?*« «—b?I« Â«d?²?Š« ≠ ∂
¡ö¹≈ l0 ¨ rN??9 v²« qzU??*« lO?L?ł v? W¹d?×Ð rNz«—¬ s?Ž d?O?³?F??²« vË ¨ rN?²?¹u¼ vKŽ
r¼dOž l0 …«ËU*« ”U?Ý√ vKŽ p–Ë ¨ rN−C½ Èb0Ë rNM UÎI?Ë rNz«—ü Vł«u« —U³²Žô«
l‡‡?‡0 V‡‡?‡ÝUM²?¹ U‡‡‡?0 o(« p– W??Ý—U?2 vKŽ …b??ŽU???*«Ë U??0u?KF*« d???O??uðË ¨ ‰U???HÞ_« s0

¡«—ü« Ác¼ ¡ö¹≈Ë ¨ rNz«—¬ s?Ž W¹d?×Ð d?O?³??F?²« v W?7U?Žù« ÈË– ’U??<?ý_« oŠ ≠ ∑

صو

Æ r¼—ULŽ√Ë rN²7UŽ≈

رة إلك

WK0U?Q …—u?BÐ rN?²?Q—U?A?0 qHJ¹ U0Ë r?N?1 U?0 qQ v —«d?I« –U?<ð« bMŽ Vł«u« —U?³?²?Žô«

تد بها
ة ال يع
تروني

Æ lL²:« v WUFË
Æ s¹dšü«Ë W7UŽù« ÈË– ’U<ý_« 5Ð ’dH« RUJð ≠ ∏

v²« U??0uKF?*« lO?L??ł vKŽ ‰u??B??(« v rN¹Ë–Ë W??7U??Žù« ÈË– ’U?<??ý_« oŠ ≠ π
‰U?−??0 v WK0U?F« U??LEM*«Ë

U?O??F?L?'« ‰u??B?Š d?O???OðË ¨ U?N?'« W??U?Q s0 rN??B?<ð

tKQ p–Ë ¨ W?7U?Žù« ÈË– ’U?<?ýú? W?0b?I*« U?0b?)UÐ W?dU?)« U?0uKF*« v?KŽ rN?²¹U?L?Š

Æ pc WLEM*« 5½«uIK UÎIË

عند ال

p–Ë ¨ b??Š vB??7_ ¡U??LM«Ë …U??O?(« v W??7U??Žù« ÈË– ’U??<?ý_« o?Š ÊU?L??{ ≠ ±∞

Èu?²?0 v?KŽ√ dO?u?² ¨ W?O½U?½ù« W?0«dJ« Â«d?²?Š« s0 —UÞ≈ v W?0“ö« d?OÐ«b?²« dO??O?²Ð

تداول

W?O?H½Ë W?OŽU?L?²ł«Ë W?O?×d W¹U?Ž—Ë sJ?0Ë qQQ0 s0 pc? WO?ÝUÝ_« U?0u?I*« s0 sJ2
‰U?LF?²Ý« vË ¨ `?¹Ëd²«Ë qL?F«Ë rKF?²«Ë rOKF?²« v o(« WÝ—U2 s0 rN?MOJ9Ë ¨ U¼dO?žË
s0 U¼d?O?žË ¨ È√d«Ë d?O?³?F²« W?¹dŠË U?0uKF*« v?KŽ ‰uB?(«Ë ¨ W?0U?F« U?0b?)«Ë o«d*«
Æ WdU)«Ë W0UF« WOÝUÝ_« U¹d(«Ë ‚uI(«

π

≤∞±∏ WMÝ d¹«d³ ±π v ©Ã® —dJ0 ∑ œbF« ≠ WOLÝd« …b¹d'«

WO0uJ(« …eNł_« v W7UŽù« ÈË– ’U<ý_« l0 5K0UF²*« «—b7 WOLMðË ¡UMÐ ≠ ±±
5K¼R?0Ë W?7U?Žù« ÈË– ’U?<?ý_« l0 qd«u?²« vKŽ s¹—œU?7 rNKF?−¹ U0 ¨ W?O?0uJ(« d?O?žË
l0 5K0U?F« 5Hþu?*«Ë 5OzU?B?šù« V¹—bð lO?−?AðË ¨ ôU?:« lO?L?ł v rN?F?0 q0U?F?²K
U0b)«Ë …bŽU*« dOu² Êu½UI« «c¼ v …œ—«u« ‚uI(« ‰U−0 v W7UŽù« ÈË– ’U<ý_«
e¹eFðË ¨ W7UŽù« ÈË– ’U<ý_« ‚uI×?Ð vFL²:« vŽu« l—Ë ¨ ‚uI(« pKð UNKHJð v²«
Æ rNH½√ W7UŽù« ÈË– ’U<ý_« U0UNÝ≈Ë «—bIÐ vŽu« p– rOŽbðË ¨ ‚uI(« Ác¼ Â«d²Š«
’U‡‡‡?<?ý_« Â«b?<??²‡‡‡Ý«Ë ‰u??dË W?O½UJ0≈ qH?Jð v²« W?0“ö?« d?OÐ«b?²?« –U?<ð« ≠ ±≤
¨ UO?łuuMJ²«Ë ôU?Bðô«Ë U0uKF*«Ë qIM« qzU?ÝuË ¨ WDO?;« W¹œU*« W¾?O³K W?7UŽù« ÈË–

صو

’U?<?ý_« ‚uI?Š ôU?−0 WD³ðd*« Àu?×?³« e¹e?FðË ¡«d?ł≈Ë ¨ rNð«—U?N?0Ë rNð«—b?7 rEF¹ U0

رة إلك

¨ U??0uKF*« U?O??łuuMJ?ðË ôU?Bðô« qzU??Ýu W??7U?Žù« ÈË– –U??H½ WU?H??QË ¨ W?7U??Žù« ÈË–
Æ WuIF0 —UFÝQÐ WŠU²*« UOłuuMJ²K W¹uË_« ÊuJð Ê√ vKŽ ¨ UNULF²Ý«Ë U¼dOuð e¹eFðË

تد بها
ة ال يع
تروني

Âb?7 vKŽ W?0UF« Êu?¾?A« d?OO?ð v W?Q—U?A*« s0 W?7UŽù« ÈË– ’U?<?ý_« 5J9 ≠ ±≥

‰UHÞ_« rN?O s0 Z0«d?³«Ë UÝU?O« W?žUOd v rN?²Q—U?A0 lO?−AðË ¨ s¹d?šü« l0 …«ËU*«

U?LEM*« Ë√ rN¹Ë– ‰ö?š s0 Ë√ rN??H½QÐ p–Ë ¨ rN½u?¾?AÐ oKF?²¹ UL?O? W?dUšË W?7U?Žù« ËË–
Æ rNK¦9 v²«

‰ö?G??²?Ýö rN??C¹d?Fð Âb?ŽË ¨ W??7U?Žù« ÈË– ’U?<??ýú WM0ü« W?¾??O?³« d??O?uð ≠ ±¥

¡«c¹ù« Ë√ V¹c‡‡F?²« Ë√ ¡«b?‡‡‡²?Žô« Ë√ n‡‡‡MF« Ë√ È—U‡?‡−?²« Ë√ v‡‡ÝU?O‡‡« Ë√ ÈœU?B?²?7ô«

عند ال

oO?I×²?«Ë ¨ rN7u?IŠ s0 oŠ È√ vKŽ d?OŁQ²« Ë√ WMO?N*« WK0UF?*« Ë√ dOB?I²« Ë√ ‰U?L¼ù« Ë√
VÝUM²ð v²« W?0“ö« W¹U?L?(«Ë s0_« dO?u?²Ð WËb« Âe?²KðË Æ …¡U?Ý≈ s0 t Êu{d?F?²¹ U?LO?

تداول

Êu{dF²¹ b7 v²« —UDš_« s0 rNMO0QðË rN?²¹UL×Ð WKOHJ« «¡«dłù« l{ËË ¨ rNð«—b7 l0
Wz—UD?« ·ËdE« s0 U¼d??O???žË À—«uJ«Ë W??¾ÐË_« ·Ëdþ p?– v U0 ·ËdE« W??U???Q v U??N
Æ …—uD)UÐ r²ð v²« ôU(«Ë

≤∞±∏ WMÝ d¹«d³ ±π v ©Ã® —dJ0 ∑ œbF« ≠ WOLÝd« …b¹d'« ±∞
’U<?ý_« dÝ_ W0“ö« …b½U?*«Ë œUý—ù«Ë WOŽu?²«Ë V¹—b²«Ë qO¼Q²« d?Ouð ≠ ±µ
·ËdE« d??O?uðË ¨ W??7U??Žù« È– h<?A« …U??O?( v?F?O??³D« ÊUJ*« U¼—U??³?²??ŽUÐ W?7U??Žù« ÈË–
Æ UNKš«œ rN²¹UŽd W³ÝUM*«
’U?<?ý_« ‚uI?Š e¹e?FðË W¹U?L?Š qHJ¹ U?0 Z0«d?³«Ë U?ÝUO?« lO?L?ł 5L?Cð ≠ ±∂
Æ W7UŽù« ÈË–

vU« »U«
WUŽù« ÍË– ’Uýú WO×B« ‚uI(«

© ‰Ë_« qBH« ¨
w×B« nK*«Ë WKUJ²*«

Ub)«Ë WUŽù«

U³Ł≈ WUDÐ

رة إلك

W×?BUÐ W?B²?<« …—«“u« l0 oOM²UÐ vŽU?L²?łô« s0UC?²UÐ WB?²<« …—«“u« —b?BÔð

صو

∫ ©µ¨ …œU
U?ÎO?×d U?ÎHK0 t Òb?FÔðË ¨ WK0UJ²?*« U0b?)«Ë W?7U?Žù« U³?Łù W7UDÐ W?7U?Ž≈ È– h<?ý qJ

تد بها
ة ال يع
تروني

U³?Ł≈ v W7UD³« Ác¼ U?NMLC?²ð v²« U½UO?³UÐ b²?FÔ¹Ë Æ bL?²F?0 v³Þ hO<?Að vKŽ Î¡UMÐ
¡«uÝ W7U?Žù« Ë– h<A« UNF?0 q0UF²¹ v²« UN?'« lOLł ÂU0√ U?N²ł—œË UN?Žu½Ë W7UŽù«

pKð œb&Ë ¨ WL?QU;«Ë oOI×?²« UNł p– v U0 WO0uJŠ d?Ož Ë√ WO0uJŠ U?Nł X½UQ
Æ tł«—œ≈ vC²I¹ t²7UŽ≈ WUŠ v dOGð ÀbŠ «–≈ ô≈ ¨ «uMÝ l³Ý qQ W7UD³«
‰u?B(« v o(« v×?B« 50Q?²« U0b?<Ð l²L?²*« d?Ož W?7UŽù« È– h<?AK ÊuJ¹Ë

Êu½U??I« oËË WK0UJ²?*« U?0b?)«Ë W??7U?Žù« U??³Ł≈ W?7UD?Ð Vłu0 U?0b??)« Ác¼ W?U??Q vKŽ

عند ال

Æ pc rEM*«

∫ ©∂¨ …œU

تداول

vŽU?L²?łô« s0U?C?²UÐ WB?²?<« …—«“u« l0 ÊËU?F²UÐ W?×?BUÐ W?B²?<« …—«“u« Âe?²Kð
…b?ŽUI« Ác‡?‡‡¼ Âb‡‡‡<?²ðË ¨ W?7U?Žù« ÈË– ’U<?ý_UÐ W?dU?š U½UOÐ …b?ŽU?7 ¡UM³Ð fK:«Ë
…U‡‡‡Ž«d??0 l0 p– W‡‡‡FÐU??²?0Ë U¼c‡‡‡O??HMðË W‡‡‡HK?²?<« W?O‡‡‡×??B« U?0b?)« .b?Ið j?OD<ð v
Æ UNðU½UOÐ W¹dÝ

±±

≤∞±∏ WMÝ d¹«d³ ±π v ©Ã® —dJ0 ∑ œbF« ≠ WOLÝd« …b¹d'«

© vU« qBH« ¨
WUŽù« s W¹Uu«

«¡«dł≈

WUŽù« ÍË– ’Uýú WO×B«

Ub)«Ë

∫ ©∑¨ …œU
∫ vðüUÐ WOMF*« …eNł_«Ë «—«“u«Ë W×BUÐ WB²<« …—«“u« Âe²Kð
W¹U??7u« q³?ÝË U??N?¦¹b?%Ë W??7U?Žù«Ë qK)« Ÿ«u?½√ qJ dJ³*« nAJ?« Z0«dÐ l{Ë ≠ ±
Æ ULNŁËbŠ s0 b(«Ë

رة إلك

Æ qK<K W³³*« ÷«d0_« UHŽUC0 VM−² WOz«cG« öLJ*«Ë ÃöF« dOuð ≠ ≥

صو

Æ dJ³*« qšb²« U0bš .bIð ≠ ≤

Æ WO×B« W¹UŽd« eQ«d0 WUQ v v³D« qO¼Q²« U0bš .bIð ≠ ¥

تد بها
ة ال يع
تروني

W?0uJ(« l0 …b?7U?F?²*« W?O?0uJ(« d?Ož U?N?'«Ë W?OMF*« W?O?0uJ(« U?N?'« Âe?²Kð ≠ µ

ÈË– ’U?<ýú W?LŽ«b«Ë W?BB?<²*« W?Ołö?F«Ë W?OzU7u«Ë W?O×?B« U0b?)« WU?Q .bI?²Ð

v½U?³*« v Ád?«uð Vł«u« vÝbM?N« œuJ« oË U?NðP?AM0Ë U?N?I«d?0 oO?uð «c?QË ¨ W?7U?Žù«
Æ W7UŽù« ÈË– ’U<ýú UN0«b<²Ý« dOO² W0UF« o«d*«Ë
WOÐU?$ù« W×B« U0bšË v?HM«Ë v³D« qO¼Q²« Z0«dÐË W0U?F« W×B« U0b?š .bIð ≠ ∂

عند ال

Æ WK0UJ²*« U0b)«Ë W7UŽù« U³Ł≈ W7UDÐ Vłu0 tKQ p–Ë ¨ Ã«Ëe« q³7 U0 ’u×Ë

∫ ©∏¨ …œU

تداول

l0 oOM²UÐ v×B« 50Q?²UÐ WB²<« W0U?F« W¾ON«Ë W×BUÐ W?B²<« …—«“u« lCð
ö?šb?²K W?O?ÝU?O?7 d?O¹U?F0Ë U?H?d«u?0 vŽU?L?²?łô« s0U?C?²UÐ W?B?²?<« …—«“u«Ë fK:«
e?Q«d?0 d?O?u?²Ð Âe?²KðË ¨ W?7U?Žù« ÈË– ’U<?ýú v?³D« qO¼Q?²«Ë Ãö?FK W?HK²?<« W?O?³D«

≤∞±∏ WMÝ d¹«d³ ±π v ©Ã® —dJ0 ∑ œbF« ≠ WOLÝd« …b¹d'« ±≤
W?OMË W?B?B<?²?0 W?O?³Þ —œ«uQË ¨ W?³?ÝUM*« ö?šb?²« .b?I²?Ë hO<?A?²K …e?N?−?0 WO?×?d
¨ U?7UŽù« nK²?<0 l0 v?³D« q0UF?²« ‰U−?0 v U?BB?<²« W?U?Q v WÐ—b0Ë …b?ŽU?0
WOC¹uF²« …eNł_«Ë WOłöF« W¹cž_«Ë W¹Ëœ_« lOLł v≈ W³MUÐ …œu'« dO¹UF0 Â«e²ô« l0
Æ W7UŽù« ÈË– ’U<ýú W0bI*« WO³D« U0b)«Ë …bŽU*« qzUÝu«Ë

∫ ©π¨ …œU
v³D« ÊuO?0uI« vKŽ ÷dFK …—dI*« Âu?Ýd« lOLł s0 W7UŽù« ËË– ’U?<ý_« vHFÔ¹
s0 U¼d?OžË W?OQd?L'« Âu?Ýd«Ë Vz«dC« s0 …U?HF*« «—U?O« vKŽ ‰u?B(« b?Ž«uI?Ð ’U)«
h<?AK …—UO?Ý ‰«b?³²?Ýô W?0“ö« «¡«dłù« –U?<ð«Ë nAJ« …œU?Ž≈ bMŽ p–Ë ¨ Vz«d?C«

رة إلك

nK²?<0 v v³D« Êu?O?0uIK W?FÐUð «bŠË ¡U?A½SÐ W×?BUÐ WB?²<« …—«“u« Âu?IðË

صو

Æ UNOKŽ qBŠ v²« …—UOUÐ W7UŽù« È–

lOLł .bIðË W?7UŽù« ÈË– ’U<ý_« vKŽ WO³D« Udu×?H«Ë ·uAJ« ¡«dłù UEU;«

تد بها
ة ال يع
تروني

Æ rN …—dI*« U0b)«

YU« »U«

rOKF²« w o(«

∫ ©±∞¨ …œU

Êu½U??IUÐ —œU??B« qH?D« Êu½U??7 s0 ©«Î—dJ0 ∑∂®Ë ©µ≥® 5?ðœU*« vLJŠ …U??Ž«d??0 l0

rOKF²«Ë v?MH« rOKF²«Ë rOKF?²«Ë WOÐd²UÐ W?B²<« «—«“u« Âe?²Kð ¨ ±ππ∂ WM ±≤ r7—

عند ال

W?OMF*« UN?'«Ë «—«“u« s0 U¼d?OžË Èd?¼“_« rOKF²« U??ÝR0Ë vLKF?« Y×³«Ë vU?F«

تداول

W?7U‡‡‡Žù« ÈË– d?O?ž s0 r?NzUMÐ√Ë W?7U?Žù« ÈË– ’U?<?ý_« ‰u?B?( W?0“ö« d?OÐ«b?²« –U?<ðUÐ
WO0uJ(« WO?LOKF²« UÝR*«Ë b¼UF*«Ë UF0U?'«Ë ‰uBH«Ë ”—«b*« v Z0«œ rOKFð vKŽ
¨ W7U?Žù« Wł—œË Ÿu½ ¡u?{ v rN²?0U7≈ ‰U×?0 s0 W³¹d?I«Ë ¨ s¹dšx W?ŠU²*« W?O0uJ(« d?OžË
Æ W¹UL(«Ë ÊU0_«Ë W0ö«Ë …œu'« dO¹UF0 UNO d«u²¹ Ê√ vKŽ

±≥

≤∞±∏ WMÝ d¹«d³ ±π v ©Ã® —dJ0 ∑ œbF« ≠ WOLÝd« …b¹d'«

jDšË Z0«dÐ oË rO?KF²« sÝ r?NM0 “ËU& s0 W?O?0√ u?×0 WOM?F*« «—«“u« Âe²K?ð UL?Q
ôU?×K VÝU?M0 ’U?š rOKFð d?O?uð p?– v U0 ¨ rNð«—b?7Ë rN?Ëdþ l0 Â¡ö??²ð VOU?Ý√Ë
Æ W7UŽù« W³½Ë WFO³Þ sŽ W&UM« WOzUM¦²Ýô«

∫ ©±±¨ …œU
√b?³?0 oO?³D?²Ð U?N?Ž«u½√ nK²?<0 W?O?0uJ?(« d?O?žË W?O?0uJ(« rOKF?²?« U??ÝR?0 Âe?²Kð
b?Ž«uIÐ Â«e?²ô« U?Ýu*« Ác¼ vKŽ V−?¹Ë ¨ r¼dO?žË W7U?Žù« ÈË– ’U?<ý_« 5Ð …«ËU?*«
W?¾?UJ?²?0 W?O?L?OKFð ’d?? d?O?uðË ¨ W?7U?Žù« ÈË– ’U?<??ýú vL?OKF?²« Z0b?« U?ÝU?O?ÝË
Æ UNðUł—œË W7UŽù« Ÿ«u½√ lOL' W³ÝUM0

صو

nOI¦²«Ë WOŽu²«Ë W7UŽù« rO¼UH0 qŠ«d*« lOLł v rOKF²« Z¼UM0 sLC²ð Ê√ V−¹Ë

رة إلك

Æ rNF0 q0UF²« q³ÝË ¨ rN7uIŠË W7UŽù« ÈË– ’U<ý_« ‰«uŠ√Ë UłUO²ŠUÐ
tu??³??7 i— Ë√ ¨ tK?Š«d?0 n?K²??<0 rOKF??²?« s0 W??7U?Žù« ÈË– s?0 >È√ ÊU??0d?Š d?E×¹Ë

تد بها
ة ال يع
تروني

W?N?'« vu??²ð p– W?HU?<??0 WU?Š vË ¨ W?7U?Žù« V³??Ð W?O?L?OK?F?²« U??ÝR*UÐ ‚U??×?²ö
a¹—Uð s0 U?Î0u¹ d?A?Ž W?L?š ‰ö?š WH?U<« »U?³?Ý√ W«“SÐ W?ÝR?*« —«c½≈ WB?²?<« W¹—«œù«
…b* hO?šd?²« ·UI¹≈ r?²¹ UN?O≈ —U?A*« …b*« ‰ö?š WHU?‡‡‡<« W«“≈ Âb‡‡‡Ž WU?Š vË ¨ —«c½ù«
hO??šdð ¡U??G≈ r²?¹ W?HU??<« W«“≈ Âb??Ž v —«d??L??²??Ýô« WU??Š vË ¨ d??N??ý√ W?²??Ý “ËU??& ô

W?7UŽù« ÈË– ’U?<?ý_« ‚U?×²« d?O¹U?F?0 Êu½UI« «c?N W¹c?O?HM²« W?×zö« œb?%Ë ¨ W?ÝR*«

عند ال

Æ WOLOKF²« UÝR*UÐ rNu³7Ë

∫ ©±≤¨ …œU

تداول

U????ÝR*« v 5u??³??I*« s0 ©•µ® s?Ž W?7U??Žù« ÈËc ‰u??³??I« W??³??½ qI?ð ô√ V−¹
rNM0 50b?I?²*« œbŽ b¹e¹ v?²« ‰«uŠ_« v U?N?Ž«u½QÐ WO?0uJ(« d?O?žË WO?0uJ(« W?OL?OKF?²«
b??Ž«u?7Ë ◊Ëd??ý Êu½U??I« «c??N W¹c??O?HM²?« W?×zö?« œb?%Ë ¨ W??³??M« Ác¼ vKŽ W????ÝR*« v≈
Æ UÝR*« pKð v rNu³7 «¡«dł≈Ë

≤∞±∏ WMÝ d¹«d³ ±π v ©Ã® —dJ0 ∑ œbF« ≠ WOLÝd« …b¹d'« ±¥

∫ ©±≥¨ …œU
W?OÐd?²« ”—«b?0 ¡U?A½≈ bMŽ v?MH« rOKF?²«Ë rOKF?²«Ë W?O?Ðd?²UÐ W?B?²?<« …—«“u« Âe?²Kð
vÝbMN« œuJ« UÞ«d²ý«Ë ”—«b*« Ác¼ …œu' W¦¹b(« WOLKF« dO¹UF*UÐ U¼d¹uDð Ë√ WdU)«
pc 5K¼R?*« ‰U?L?F«Ë 5Ð—b*« 5OzU?B?šù«Ë 5?LKF*«Ë W?O?Ý«—b« Z¼UM?*«Ë «—d?I*« d?O?uðË
¨ ”—«b*« Ác¼ ¡UA½≈ d?O¹UF0Ë bŽ«u7 Êu½U?I« «cN W¹cOHM?²« W×zö« œb%Ë ¨ W7UŽ≈ q?J UÎIË
Æ UNMŽ Wu¾*« UN'«Ë ¨ UNKOGAð WOHOQË U¼d¹uDðË

∫ ©±¥¨ …œU
s0U?C?²UÐ W?B²?<« «—«“u« l0 oO?M²?UÐ rOKF?²«Ë W?OÐd²U?Ð WB?²?<« …—«“u« Âe?²Kð

صو

’U<ý_« 5JL²Ð v½b*« lL²:« ULEM0Ë U?0uKF*« UOłuuMJðË ôUBðô«Ë vŽUL²łô«

رة إلك

W??O??ŽU??L??²??łô« W??O??LM²« ‰U??−??0 v «—U??N??0Ë ¨ W??OðU??O??Š «—U??N??0 rK?Fð s0 W??7U??Žù« ÈË–

تد بها
ة ال يع
تروني

Æ rOKF²« v WK0UJ« rN²Q—UA0 dOO² ¨ U0uKF*« UOłuuMJðË
W?HK²?<« qd«u?²« U?G rKFð d?O??O?² W?³?ÝUM*« ‚dD«Ë d?OÐ«b?²« U?N?'« Ác¼ c?<?²ðË

t?O?łu²«Ë rŽb?« dO??OðË ¨ qIM²«Ë t?O?łu?²« «—UN?0Ë ¨ WK¹b?³«Ë …“e?F*« ‰U?Bðô« ‰UJý√Ë
…œu?'« d?O¹UF?0 —UÞ≈ v U¼d?O?žË W?¦¹b?(« UO?łuuM?J²« qzU?ÝË Â«b<?²?ÝUÐ Ê«d?7_« o¹dÞ sŽ

Ÿ«u½√ W?UJ W??³‡‡‡ÝUM*« W?¾‡?‡‡O?N?²«Ë W?ŠUðù« q³??Ý d?O?uðË ÊU?0_«Ë W?0ö?« b??Ž«u?7Ë W?OËb«

عند ال

Æ W7UŽù«

∫ ©±µ¨ …œU

’U<?ý_« oŠ ÊULCÐ U?N WFÐU²« U?ÝR*«Ë vUF« rOKF?²UÐ WB²?<« …—«“u« Âe²Kð

تداول

©•±∞® sŽ qIð ô W³½ hOB<²ÐË ¨ U?OKF« UÝ«—b«Ë vUF« rOKF²« v W7UŽù« ÈË–
Ác¼ vKŽ 50b??I?²*« œb?Ž U??N?O? b¹e¹ v²?« ‰«u?Š_« v W?O?F??0U?'« Êb*UÐ W?0U??7ù« sQU?0√ s0
Æ pc WLEM*« bŽ«uIK UÎIË ¨ W³M«

±µ

≤∞±∏ WMÝ d¹«d³ ±π v ©Ã® —dJ0 ∑ œbF« ≠ WOLÝd« …b¹d'«

d??O‡‡‡‡?u?²Ð U?‡‡‡N W??FÐU??²« U???ÝR?*«Ë vU??F« rOKF??²UÐ W??B??²?<« …—«“u?« Âe?²K?ð U?L??Q
d?O?¹U?F?LK? U?ÎI?³Þ p?–Ë ¨ b?FÐ sŽ rK?F?²« p– v U0 r?N Wu?I??F*« W¹d?O???O?²?« U?³?Oðd??²«
Æ WKB« «– WOËb« oO?Ł«u*«Ë W7UŽù« ÈË– ’U<?ý_« ‚uIŠ W?O7UHð« v …œ—«u« b?Ž«uI«Ë
‚uI(« Ác¼ vKŽ ‰uB(« sŽ W7UŽù« ÈË– ’U?<ý_« ‚uFð ◊Ëdý Ë√ bŽ«u7 È√ l{Ë dE×¹Ë
Æ UNM0 rNFM9 Ë√

∫ ©±∂¨ …œU
W?ŠUðSÐ W?KO‡‡‡HJ« Z?0«d‡‡‡³«Ë j‡‡?‡D)« l‡‡{uÐ vU??F« rOKF?²?UÐ W?B?²?<« …—«“u?« Âe?²Kð
ÂU‡‡?‡??7_«Ë U???OKJ?«Ë U‡‡‡?F??0U??'« «c?Ð r‡‡‡?OKF??²?« v W??7U?‡‡Žù« ÈË– ’U???<‡‡‡?ýú o(«

صو

vU??F« rOKF??²« U????ÝR?0 qš«œ W?¹ËU???²??0 ’d? d??O??uð l0 ¨ r¼d??O?G? W?ŠU??²*« b¼U??F*«Ë
s0 UNÐ W?ŠUðù« q³Ý dO?uðË ¨ oz«uŽ ÊËœ U7U?Žù« Ÿ«u½√ lOL' WO?0uJ(« dOžË W?O0uJ(«

رة إلك

WLŽ«b« W?OłuuMJ²«Ë WOL?OKF²« Z0«d³«Ë ¨ W¦¹b(« U?OłuuMJ²« Â«b<²?ÝUÐ qd«u²« UG

تد بها
ة ال يع
تروني

Âe?²?Kð U?L?Q ¨ W??7U?Žù« ÈËcÐ W??dU?)« ¡UM³« œ«u??Q√ pc?QË W??HK²?<« rN?ðU?7U?Ž≈ VÝU?Mð v²«
‰U‡‡?‡−0 qL??FK? —œ«u??Q Z¹d??<ðË œ«b‡‡?‡‡Ž≈ v W‡?‡‡B??B??<??²*« b?‡‡‡‡¼U??F?*«Ë U‡‡‡O?KJ« ¡U‡‡?A½SÐ
Æ UNŽ«u½√Ë W7UŽù«

∫ ©±∑¨ …œU

s0 qQ sŽ 5K¦2 W?¹uC?FÐ qJAð U?OKŽ WM' v?UF« r?OKF²?UÐ WB?²?<« …—«“uUÐ Q?AMÔð

s0U??C?²«Ë ¨ v?MH« rOKF??²«Ë ¨ rOK?F?²«Ë W??OÐd??²«Ë ¨ vU??F« rOKF??²UÐ W??B?²??<« «—«“u«

عند ال

W???0U???F« W???¾???O???N«Ë ¨ ·U???7Ë_«Ë ¨ U???0uK?F*« U???O???łuuMJ?ðË ôU???Bðô«Ë ¨ vŽU???L???²???łô«
¨ …d³?)« ÈË– s0Ë ¨ W7UŽù« ÈË– s0 U?ÎdU<ý√ UNK?OJAð v rCðË Æ fK:«Ë U0öF?²Ýö

تداول

Æ W7UŽù«Ë rOKF²« ‰U−0 v WBB<²*« v½b*« lL²:« ULEM0Ë
qš«œ Êu?½U???I« «c‡‡?‡¼ ÂUJ?Š√ o‡‡?‡O???³D²? Â“ö« oO???M?²« ‰U???L???Ž√ WM?−K« Ác¼ v?u???²ðË
¨ U?NzU‡‡?‡C?Ž√ `‡‡‡ýdð W?I?¹dÞË ¨ Èd?š_« U?NðU?dU?B?²?š« t? W¹c?O?HM²« W?×zö?« œb?%Ë ¨ W?0uJ(«
Æ UNÐ qLF« ÂUE½Ë

≤∞±∏ WMÝ d¹«d³ ±π v ©Ã® —dJ0 ∑ œbF« ≠ WOLÝd« …b¹d'« ±∂

l«d« »U«
qLF« v o(«Ë V¹—b²«Ë wMN*« œ«bŽù«

© ‰Ë_« qBH« ¨
V¹—b²«Ë wMN*« œ«bŽù« w o(«

∫ ©±∏¨ …œU
Âe?²Kð ¨ ±ππ∂ WM ±≤ r7— Êu½U?IUÐ —œU?B« qHD« Êu½U?7 ÂUJŠQÐ ‰ö?šù« Âb?Ž l0
U??ÎI??Ë W?7U??Žù« ÈË– ’U??<??ýú vH??Oþu« V¹—b??²«Ë vMN?*« œ«b?Žù« ’d?? d??O??u?²?Ð WËb«
—b7 vB7√ ⁄u?K³ ¨ q0UA« Z0b« VOUÝ√Ë W¦¹b?(« UOłuuMJ²« Â«b?<²ÝUÐ ¨ rNðUłU?O²Šô

صو

lOLłË vMN*« œ«bŽù« UÝR0 qš«œ ÊU0_«Ë W0ö«Ë …œu'« ÊUL{ l0 ¨ WOöI²Ýô« s0

رة إلك

Æ WOłuuMJ²«Ë WO½UJ*« WŠUðù« q³Ý
U?0b)U?Ð WOMF?*« U?ÝR*« ‰ö?š s0 vŽU?L²?łô« s0U?C?²UÐ W?B²?<« …—«“u« d?uðË

تد بها
ة ال يع
تروني

ÊËœ W??7U?Žù« ÈË– ’U??<??ýú …b?ŽU??*« U??−??²M*«Ë «Ëœ_«Ë V¹—b??²«Ë qO¼Q??²K W??0“ö«
Æ pc W?BB?<²*« —œ«uJ«Ë W?0“ö« WO?³¹—b?²« Z0«d³« d?uð UL?Q ¨ Èe0— qÐU?I0 Ë√ qÐUI?0

s0U?C??²UÐ W?B??²?<« …—«“u« s0 hO??šd?²Ð ô≈ U?N?ÞU?A½ W?Ý—U2 U???ÝR*« Ác?N? “u?−¹ ôË
v²« W¹dL?F« qŠ«d*«Ë VÝUM*« qO¼Q²«Ë U?NŽ«u½QÐ U0b?)« .bIð dO¹UF?0 œb×¹ vŽUL?²łô«
Æ WÞdA« Ë√ W×K*« «uIUÐ QAMð v²« WKO¦*« U¾ON« p– s0 vM¦²¹Ë ¨ UN0b<¹
qO¼Q???²« vKŽ ‰u???B??(« «¡«d??ł≈Ë b???Ž«u??7 Êu½U???I« «c??N W?¹c??O??HM?²« W??×zö?« œb??%Ë

عند ال

Æ …œU*« Ác¼ s0 vË_« …dIHUÐ UNO≈ —UA*« qzUÝu«Ë …eNł_«Ë V¹—b²«Ë

∫ ©±π¨ …œU

تداول

WB²?<« …—«“u« s0 …bL²F?0 qO¼Qð …œUNý rOK²Ð V?¹—b²«Ë qO¼Q²« U?ÝR0 Âe²Kð
d«uð Âb?Ž WUŠ vË ¨ tKO¼Qð - Èc« W?7UŽù« È– h<?AK ÊU:UÐ vŽUL?²łô« s0U?C²UÐ
W¹c?OHM²« W?×zö« œb%Ë ¨ t?²¹U?Ž— vKŽ rzUI« Ë√ v½u½U?I« tK¦2 Ë√ Ád?0√ vu rKð t²?OK¼√
Æ UNOKŽ ‰uB(« «¡«dł≈Ë bŽ«u7Ë …œUNA« qJý Êu½UI« «cN

±∑

≤∞±∏ WMÝ d¹«d³ ±π v ©Ã® —dJ0 ∑ œbF« ≠ WOLÝd« …b¹d'«

© vU« qBH« ¨
qLF« w o(«

∫ ©≤∞¨ …œU
W?¾?U?J²?0 ’d? vKŽ ‰u??B?(« v W?7U?Žù« ÈË– ’U?<??ý_« oŠ ÊU?L?CÐ WËb?« Âe?²Kð
Ÿu½ È_ rNŽU?Cš≈ ÂbFÐ Âe?²Kð ULQ ¨ vM?N*« r¼œ«bŽ≈Ë vÝ«—b« rNK¼R0 l0 VÝU?M²ð qLFK
WœU?Ž qL??Ž ·Ëdþ v rN W¹U?L??(« d?O?uð U?N?OK?ŽË ¨ Èd??I« Ë√ Èd?³?'« qL??F« Ÿ«u½√ s0
’d e¹e?FðË ¨ Ã—U)«Ë qš«b« v rN qLF« ‚«u?Ý√ `²H vF«Ë ¨ s¹d?šü« l0 …«ËU*UÐ
WK0U???A« W???O??LM?²« WDA?½√ o¹dÞ sŽ d???(« qL??F?« …d??ýU???³??0 ‰ö??š s?0 rNÐ W???dU??)« qL???F«

’U<ýú W¹dOO²« U³Oðd²«Ë WLzö*« W0ö«Ë ÊU0_« q³Ý dOu²Ð WËb« e²Kð ULQ

صو

Æ WËbK WOŽUL²łô« UÝUO« ¡u{ v UNðUŽËdA0Ë

رة إلك

s0 rNMOJ9Ë ¨ W?OÐUIM«Ë WOU?LF« rN?7uIŠ W?Ý—U2 ÊUL{Ë ¨ qL?F« sQU0√ v W?7UŽù« ÈË–

تد بها
ة ال يع
تروني

V¹—b²«Ë ¨ nOþu?²« U0bšË ¨ vMN*«Ë vMI?²« tOłu²« Z?0«dÐ vKŽ WUF …—uBÐ ‰u?B(«

v W7UŽù« ”UÝ√ vKŽ ‚uIŠ Ë√ U¹«e0 W¹√ s0 ÊU0dŠ Ë√ eOO9 È√ dE×¹Ë ¨ dL²*«Ë vMN*«
Æ tðUI×K0Ë dł_« Ë√ UO7d²« Ë√ qLF« Ÿu½ Ë√ 5OF²«

∫ ©≤±¨ …œU

bO?I q−Ý ¡U?A½SÐ UN W?FÐU²« W¹—«œù« U?N'«Ë qLF« Êu?¾AÐ W?B²<« …—«“u?« Âe²Kð

qL??F« ’d?? v≈ ‰u??du« v rN??²½ËU??F??0Ë ¨ qL??F« v³??ž«— s0 W??7U?Žù« ÈË– ’U??<??ý_«

عند ال

U½UO³« …bŽUIÐ rNðU½UOÐ q−ðË ¨ UÎ½u½U7 …—d?I*« W¹uËú UÎI³Þ rNð«d³šË rNðö¼R* W³ÝUM*«
Æ fK:«Ë vŽUL²łô« s0UC²UÐ WB²<« …—«“u« l0 oOM²UÐ pc WBB<«

تداول

«¡«dł≈Ë ◊ËdýË ¨ dB(« «c¼ «¡«dł≈Ë bŽ«u7 Êu½UI« «cN W¹cOHM²« W×zö« œb%Ë
e−?F« WUŠ v?≈ W³M?UÐ UÎO?×d UÎIzô W?7UŽù« Ë– h<?A« d³?²F¹Ë ¨ q−?« «c¼ v bO?I«
b??Ž«u?I« s0 ¡U?M¦?²??Ý« p–Ë ¨ Êu½U??I« «c¼ v U??N?O?KŽ ’u?BM?*« qO¼Q?²?« …œU?N??AÐ …œ—«u«
Æ WO×B« W7UOK« ÂUJŠ_ WLEM*«

≤∞±∏ WMÝ d¹«d³ ±π v ©Ã® —dJ0 ∑ œbF« ≠ WOLÝd« …b¹d'« ±∏

∫ ©≤≤¨ …œU
Îö0UŽ s¹dA?Ž Âb<²¹ s2 qLŽ VŠUd q?QË WO0uJ(« dOžË WO0uJ?(« UN'« Âe²Kð
5OF²Ð rNKLŽ WFO³Þ X½UQ UÎ¹√Ë W7dH²0 sQU0√ Ë√ bŠ«Ë ÊUJ0 v ÊuKLF¹ «u½UQ ¡«uÝ d¦QQ
rN??×??ýdð s¹c« W??7U??Žù« ÈË– ’U??<?ý_« s?0 q7_« vKŽ 5K0U??F« œb??Ž s0 ©•µ® W??³??½
tOKŽ ’u?BM*« q−« l7«Ë s0 U?N WFÐU?²« W¹—«œù« UN'«Ë qL?F« Êu¾AÐ W?OMF*« …—«“u«
bQQ?²K U?N'« Ác¼ W?FÐU²0 W?B²<« …—«“u?« l0 oOM²UÐ fK:« Âu?I¹Ë ¨ ©≤±® …œU*« v
rNÐ W?dU??)« qL?F« ·ËdþË W??7U?Žù« ÈË– ’U?<?ýú …—d??I*« W?³?M?« qO?G?A?²?Ð Â«e?²ô« s0
¨ rNKO?GAð ÊQ?ý v Êu½UI« «c¼ U?NLE?M¹ v²« Èdš_« U?0«e²ô« lO?LłË rNKO?GAð ’d?Ë
vKŽ ¡UMÐ ¡«—“u« f?K−?0 fOz— s0 —«d?7 WU?(« Ác¼ v ◊Ëd?A«Ë b?Ž«u?IUÐ —b?B¹ Ê√ vKŽ

رة إلك

WB²<« WN'« —UDš≈ W7U?Ž≈ «– UÎB<ý nþu¹ s0 qQ vKŽ V−¹ ¨ ‰«uŠ_« lOLł vË

صو

Æ W¾H« ÁcN …—dI*« W³M« œËbŠ v 5OMF*« ¡«—“u« l0 oOM²« bFÐ h²<« d¹“u« ÷dŽ

Æ qLF« tLOKð a¹—Uð s0 ‰Ë_« dNA« ‰öš ¨ ‰udu« rKFÐ tOKŽ vdu0 »U²JÐ pcÐ

تد بها
ة ال يع
تروني

∫ ©≤≥¨ …œU

h<?A« `MLÔ¹ ¨ WdU?š 5½«uIÐ …—d?I*« Èdš_« W?O³¹d?C« «¡UH?ŽùUÐ ‰öšù« Âb?Ž l0

∫ WOðü« U¹«e*« ¨ W7UŽ≈ «– UÎB<ý vŽd¹ Ë√ nþu¹ s0 Ë√ W7UŽù« Ë–
Êu½U?7 s0 ©± bMÐ Ø±≥® …œU*« v tOKŽ ’u?BM*« vB?<A« ¡U?HŽù« mK³?0 œ«eÔ¹ ≠ ±

mK³*« «c¼ s0 ©•µ∞® W?³??MÐ ≤∞∞µ WM π± r7— Êu½U?IUÐ —œU?B« q?šb« vKŽ W?³¹d?C«

عند ال

W??×zö« œb??%Ë ¨ W??7U?Ž≈ «– U??ÎB? <? ý U?ÎO?KF?? vŽd¹ s* Ë√ ¨ W??7U??Žù« ÈË– s0 h<??ý qJ

Æ pc WLEM*« bŽ«uI«Ë «¡«dłù« Êu½UI« «cN W¹cOHM²«

تداول

©•µ® W³½ vKŽ ÊËb¹e¹ W7UŽù« ÈË– s0 U?ÎdU<ý√ nþu¹ Èc« qLF« VŠUB ≠ ≤
—dI*« vB?<A« ¡U?HŽù« W?³½ …œU¹“ v o(« Êu½U?I« «c¼ s0 ©≤≤® …œU*« v UN?O≈ —UA*«
©•µ® W‡³??MÐ t??O≈ —U?A*« q?šb« vKŽ W??³¹d?C« Êu½U??7 s0 ©±≥® …œU*« s0 ©±® b?M³« v
Æ W7UŽù« ÈË– ’U<ý_« nOþu² …—dI*« W³M« sŽ b¹e¹ q0UŽ qQ sŽ

±π

≤∞±∏ WMÝ d¹«d³ ±π v ©Ã® —dJ0 ∑ œbF« ≠ WOLÝd« …b¹d'«

∫ ©≤¥¨ …œU
UÎO0u¹ W?ŽUÝ l7«uÐ WO0uJ(« d?OžË WO0uJ(« UN?'« lOLł v qLF« U?ŽUÝ iH<ð
tÐ—U?7√ s0 W7U?Ž≈ «– U?ÎB?<ý U?ÎOKF? vŽd¹ s*Ë√ ¨ W?7UŽù« ÈË– s0 5K0U?FK d?ł_« W?Žub?0
Æ WO½U¦« Wł—b« v²Š
VÝUM*« d?ł_«Ë qL?F« ÂU¹√Ë U?ŽU?Ý ÊQ?AÐ qO?GA?²K W?½d0 W?LE½√ U?N?'« Ác¼ d?uðË
W?×zö« œb??%Ë ¨ rN?ËdE U??ÎI?Ë U?NMOÐ s?0 —U?O?²?šô« W?7U??Žù« ÈË– ’U?<?ýú ÕU??²Ô¹ ¨ U?N
Æ WLE½_« Ác¼ Êu½UI« «cN W¹cOHM²«

fU)« »U«

صو

WOFL²:« WKUF*«

WUŽù« ÈË– ’Uýú WOzUM'«Ë WO½u½UI« W¹UL(«Ë

رة إلك

© ‰Ë_« qBH« ¨

تد بها
ة ال يع
تروني

WOŽUL²łô« W¹UL(« w o(«

∫ ©≤µ¨ …œU

ÊU??L???C« Êu½U???7 ÂUJŠ_ U???ÎI??³Þ W?¹d??N??ý «b???ŽU?????0 W??7U??Žù« ËË– ’U???<??ý_« `?MLÔ¹

Êu½UI« «cN W¹cOHM²« W×zö« œb%Ë ¨ ≤∞±∞ WM ±≥∑ r7— Êu½UIUÐ —œUB« vŽUL²łô«

Æ UNO≈ —UA*« …bŽULK W7UŽù« ÈË– ’U<ý_« ‚UI×²Ý« dO¹UF0

عند ال

¨±π∑µ WM ∑π r7— Êu½UIUÐ —œUB« vŽUL²łô« 50Q²« Êu½U7 ÂUJŠ√ s0 ¡UM¦²Ý«Ë

rN?H½√ sŽ rN W?I×?²*« U?ýUF*« s0 5ýU?F0 5Ð lL?'« W7U?Žù« ÈË– ’U<?ýú o‡‡‡×¹

تداول

¨ vB??7√ b??Š ÊËb?ÐË «u??š_« Ë√ …u??šù« Ë√ œôË_« Ë√ s¹b«u« Ë√ W??łËe?« Ë√ ÃËe« sŽ Ë√
dł√ s0 t½u?{UI²¹ U?0Ë ÊUQ UÎ|√ ‘UF0 s0 t?OKŽ ÊuKB×¹ U0 5?Ð lL'« v o(« rN ÊuJ¹Ë
Êu½UI« «c?N W¹cO?HM²« W×zö« œb?%Ë ¨ ‚—UH« «c¼ WËbK W?0UF« W½«e?)« qL×²?ðË ¨ qLF«
Æ p– oO³Dð jÐ«u{Ë ◊Ëdý

≤∞±∏ WMÝ d¹«d³ ±π v ©Ã® —dJ0 ∑ œbF« ≠ WOLÝd« …b¹d'« ≤∞

∫ ©≤∂¨ …œU
v²« sQU?*« s0 ©•µ® sŽ q?Ið ô W?³½ h?OB?<?²Ð W?B?²?<« W¹—«œù« W?N?'« Âe?²Kð
5u??²?*«Ë s¹—œU??I« d?O??ž s0 W??7U?Žù« ÈË– ’U??<?ýú U??NM0 W?L??Žb*« Ë√ WËb« U??N?¾??AMð
Æ Êu½UI« «cN W¹cOHM²« W×zö« U¼œb% v²« jÐ«uC«Ë ◊ËdA«

∫ ©≤∑¨ …œU
oÞUM?0 v W?dU??š WK?0U?F??0 ¨ b??OM−??²« sÝ 5G?U?³« W??7U??Žù« ÈË– ’U??<?ýú? ÊuJ¹
W?0b??)« s0 rNzU?H??Ž≈ «¡«d?ł≈ ÊQ?AÐ ¨ ÈdJ??F« v³D« Êu??O??0u?I?« v «c?QË ¨ b?OM?−?²«
UNÐ —b?B¹ v²« «¡«dłù«Ë bŽ«u?IK UÎIË ¨ pc W?²³¦*« …œU?NA« vKŽ ‰uB?(«Ë W¹dJF«
Æ ŸUb« d¹“Ë s0 —«d7

رة إلك

صو

∫ ©≤∏¨ …œU
Ê“«u²?0Ë ‰œUŽ qJAÐ W?7UŽù« ÈË– ’U?<ý_« UłU?O²?Š«Ë ‚uIŠ Ã«—œSÐ WËb?« Âe²Kð

تد بها
ة ال يع
تروني

¨ UNÐ Âu?Ið v²« W0«b?²*« W?OLM²« Z0«dÐË ¨ tM0 b?(«Ë dI?H« W×?UJ0 UÝUO?ÝË Z0«dÐ v
Æ s¹dšü« l0 …«ËU*« Âb7 vKŽË W7UŽù« ”UÝ√ vKŽ eOO9 ÊËœ UÝUO«Ë Z0«d³« Ác¼ cOHMð r²¹Ë

© vU« qBH« ¨

dOO²«Ë WŠUðù« w o(«

∫ ©≤π¨ …œU

عند ال

Êu½U?7 v WMO³*« U?N'«Ë rO?EM²«Ë jOD<²« Êu?¾?AÐ WB?²<« W¹—«œù« U?N'« Âe?²Kð

…b¹b????'« v½U????³*« h?O???š«d?ð —«b???d≈ b?MŽ ≤∞∞∏ WM? ±±π r7— Êu?½U???I?UÐ —œU????B« ¡UM?³«

تداول

Â«b??<??²?Ýô v½U??³*«Ë W??O??ł—U??)« U??ž«d?H« r?O?L??B??² Èd??B*« vÝbM?N« œuJ« UÞ«d??²??ýUÐ
P?AM*« Â«b<?²?Ý« WuN?Ý rN sL?C¹ U0 WL?zUI« P?AM*« W?¾O?N²?ÐË W7U?Žù« ÈË– ’U<?ý_«
«d?O??O?²« Ác¼ ‰UJý√ Êu?½U?I« «c?N W¹c?O?HM²« W?×zö« 5?³ðË Æ W?dU?)«Ë W?0U?F« W?OMÐ_«Ë
Æ p– «¡«dł≈Ë jÐ«u{Ë UN1bIð ‚dÞË

≤±

≤∞±∏ WMÝ d¹«d³ ±π v ©Ã® —dJ0 ∑ œbF« ≠ WOLÝd« …b¹d'«

∫ ©≥∞¨ …œU
W?0“ö« rEM« l{uÐ Èd?š_« W?OMF*« U?N'«Ë qI?MUÐ WB?²?<« «—«“u«Ë WËb« Âe?²Kð
lOLł v rN sQU0√ hOB<ð p– v U0 ¨ W7UŽù« ÈË– ’U?<ý_« ‰UI²½« dOOðË WŠUðù
sŽ qIð ô W??³?MÐ U?Nðd?ł√ i?O?H?<?²ÐË ¨ U?N??Ž«u½√Ë U?NðU?¾?Ë U??NðU?ł—œ W?UJÐ qI?M« qzU?ÝË
Â«b<²ÝUÐË ¨ ÁbŽU0Ë W7UŽù« È– h<AK W?³MUÐ p–Ë ¨ WŽub*« UN²LO7 s0 ©•µ∞®
Æ öd«u*«Ë qIM« qzUÝË v WOłuuMJ²« WŠUðù« qzUÝË

∫ ©≥±¨ …œU
’U<ý_« W?0b) tBO?B<ð ÷dGÐ tŽu½ ÊU?Q UÎ|√ vM³0 È√ W0U7≈ hO?š«dð vHFÔð ≠ ±

’U?<ý_« W?Qd?Š Â«b?<²?Ý« qO?N?ð ·b?NÐ rzU7 v?M³0 È√ q¹b?Fð hO?š«dð vH?FÔð ≠ ≤

صو

Æ hOš«d²K UÎ½u½U7 …—dI*« ÂuÝd« s0 W7UŽù« ÈË–

رة إلك

Æ jI q¹bF²« «c¼ WLO7 œËbŠ v p–Ë ¨ hOš«d²K UÎ½u½U7 …—dI*« ÂuÝd« s0 W7UŽù« ÈË–

تد بها
ة ال يع
تروني

W?O?³D«Ë W?O?L?OK?F?²« œ«u*«Ë «b?F*«Ë «e?O?N?−?²« W?O?Qd?L?'« W?³?¹d?C« s0 vH?FÔð ≠ ≥

U?OM?I?²« …e?N?ł√Ë ¨ W??O?C¹u?F??²« …e?N?ł_«Ë W??dU?)« «Ëœ_«Ë ôü«Ë …b?ŽU?*« q?zU?Ýu«Ë

U¼œ—u²?0 ÊU?Q «–≈ ¨ W7UŽù« ÈË– ’U?<ý_UÐ WdU?)« ¨ U¼—UO?ž lD7Ë …bŽU?*« UMOF*«Ë
WOMF*« U?N'« s0 WNł Ë√ W?ÝR0 Ë√ WO?FLł Ë√ vB<?A« tULF²?Ý« ÷dGÐ W7UŽ≈ «– U?B
Î <ý

s0 U¼d??O?žË U??O??F?L??'« qL?Ž rO?EMð Êu½U??7 ÂUJŠ_ U??ÎI?³Þ ¡U??O?ý_« Ác¼ d??O??uð Ë√ .b?I??²Ð

Æ ≤∞±∑ WM ∑∞ r7— Êu½UIUÐ —œUB« vK¼_« qLF« ‰U−0 v WK0UF« UÝR*«

عند ال

W7U?Žù« ÈË– ’U<ý_« Â«b?<²?Ýô …bF*« W¹œdH« qIM« qzU?ÝËË «—UO?« vHFÔð ≠ ¥

◊ËdAUÐ p–Ë ¨ UNOKŽ …—dI*« WUC*« WLOI« W³¹d{Ë UNŽu½ ÊUQ UÎ¹√ WOQdL'« W³¹dC« s0

تداول

UÎ|√ W?7U?Žù« È– h<?AK? ¡U?H?Žù« ÊuJ¹ Ê√ vKŽ ¨ …œU*« Ác¼ s0 ©≥® r7— b?M³« v …—d?I*«
Æ «uMÝ fLš qQ …bŠ«Ë WKOÝË Ë√ …—UOÝ sŽ p–Ë ¨ UÎGUÐ Ë√ «ÎddU7 ÊUQ ¡«uÝ ¨ t²7UŽ≈ X½UQ
Ê≈ W?7UŽù« È– h<?A« s0 ô≈ WKO?Ýu« Ë√ …—U?O« Ác¼ ‰U?L?F²?Ý« Ë√ …œU?O7 “u?& ôË
¨ …œU?OI« W?Bš— —«b?d≈ UNÐ ◊uM*« W?N'« Áœb?% Èc« u×M?« vKŽ pcÐ `Lð t?²UŠ X½U?Q

≤∞±∏ WMÝ d¹«d³ ±π v ©Ã® —dJ0 ∑ œbF« ≠ WOLÝd« …b¹d'« ≤≤
«Îd?dU7 ÊU?Q «–≈ vË_« W?ł—b« s0 tÐ—U?7√ bŠ√ s0 Ë√ t?OKŽ s0R*« vB?<?A« t‡‡‡IzU?Ý s0 Ë√
Æ tHMÐ …—UO« …œUOIÐ `Lð ô t²UŠ X½UQ Ë√
Ã«dù« a?¹—Uð s0 «uMÝ fLš ‰ö?š WKOÝu« Ë√ …—U?O« Ác¼ v ·d?B²« “u?−¹ ôË
vzUNM« Ë√ vz«b²Ðô« lO³UÐ Ë√ qOQu²Ð - ¡«uÝ ·dB²« —ud s0 …—ud ÈQÐ UNMŽ vQdL'«
Âu?Ýd«Ë Vz«d?C« U?NMŽ lbð r U?0 t W?B?B?<« ÷dG« d?O?ž v U?NU?L?F?²Ý« Ë√ Ád?O?ž Ë√
Æ …—dI*«
s0 WU?Š qQ v ¡UH?Žù« `M0 «¡«dł≈Ë b?Ž«u7 Êu½U?I« «c?N W¹cO?HM²« W×zö« œb?%Ë
…—U?O??« Ác¼ e?O??O9 vKŽ W«b« U??0ö?F«Ë «—U??ýù« l{Ë “«u?ł «c??QË ¨ W?IÐU??« ôU?(«

رة إلك

WOzUCI« Âu?Ýd« s0 tOKŽ vŽb0 Ë√ UÎOŽb0 ÊUQ ¡«uÝ W?7UŽù« Ë– h<A« vHFÔ¹ ≠ µ

صو

Æ WOU*« …—«“Ë l0 oOM²UÐ p–Ë

ÂUJŠ√ oO?³Dð V³Ð ¨ U?NðU?ł—œË UN?Ž«u½√ ·ö²?š« vKŽ rQU?;« ÂU0√ W?0UI*« ÈËU?Žb« vKŽ

تد بها
ة ال يع
تروني

Æ rN²7UŽ≈ V³Ð ’U<ý_« ¡ôR¼ ‚uIŠ W¹UL×Ð oKF²¹ dš¬ Êu½U7 È√ Ë√ Êu½UI« «c¼
W?×zö« Ë√ …œU?*« Ác¼ U¼—d?Ið v²« j?Ð«u?C«Ë ◊Ëd?A« ¡U??H?Žû o×?²??*« nU?š «–≈Ë

W¾H« «cÐ UÎ½u½U7 …—dI0 Èdš√ mU³0 È√Ë ÂuÝd«Ë Vz«dC« XI×²Ý« Êu½UI« «cN W¹cOHM²«
È√ Ë√ Êu½U?I« «c¼ v …—d?I?0 b?ý√ WÐu?I?Ž ÈQÐ ‰ö?šù« ÊËœ tK?Q p–Ë ¨ W?HU?<« a¹—Uð v

Æ dš¬ Êu½U7

عند ال

∫ ©≥≤¨ …œU

UN?O½U³?0 W¾?ON?²Ð UN W?FÐU²« U?N'«Ë W?}zUC?I« U¾?ON«Ë UN?'«Ë ‰bF« …—«“Ë Âe?²Kð

تداول

rN U0b?)« WUQ dOuðË ¨ rN?²7UŽ≈ l0 VÝUM²¹ qJAÐ W?7UŽù« ÈË– ’U<ýú U?N²ŠUð≈Ë
Æ 5½«uI« s0 UL¼dOžË WO½b*« UF«d*«Ë WOzUM'« «¡«dłù« v½u½UI UÎIË dO0 qJAÐ
WOMF?*« WOzUC?I« U¾?ON«Ë UN?'«Ë ‰bF« d¹“Ë s0 «—«d?7 «dO?O²« pK?²Ð —bB¹Ë
Æ Êu½UI« «c¼ —Ëbd a¹—Uð s0 —uNý WŁöŁ ‰öš

≤≥

≤∞±∏ WMÝ d¹«d³ ±π v ©Ã® —dJ0 ∑ œbF« ≠ WOLÝd« …b¹d'«

∫ ©≥≥¨ …œU
’U<?ý_« Â«b<²?Ýô UN²?ŠUð≈Ë UNO½U?³0 W¾?}N²Ð W?OdB*« U?N'«Ë „uM³« lOL?ł Âe²Kð
d?O?0 qJAÐ W?Od?B*« U0b?)« W?UQ d?OuðË ¨ r?N²?7UŽ≈ l0 VÝU?M²¹ qJAÐ W7U?Žù« ÈË–
Æ rN WOJM³« ö0UF²« dOO² ’Uš ÂUE½ l{ËË ¨ rN QON0Ë

∫ ©≥¥¨ …œU
5JL?² W0“ö« U?GK« WŠU?ðSÐ WO?0uJ(« dO?žË WO?0uJ(« Âö?Žù« qzUÝË lO?Lł Âe?²Kð
¨ VÝUM0 qJAÐ UN?O WQ—U?A*« WO0ö?Žù« œ«u*« l0 rNKd«uð dO?OðË W7UŽù« ÈË– ’U?<ý_«
ÂöŽù« qzUÝË Âe²Kð ULQ ¨ WdU)«Ë W0UF?« UN'« s0 W0bI*« U0b)« lOLł sŽ ÊöŽù«Ë

qzU??ÝË W?ŠUðù W??LEM*« «¡«d??łù«Ë b??Ž«u?I« Êu½U??I« «c??N W¹c??O?HM²?« W?×zö« œb??%Ë

صو

Æ rN²0«dQ Âd²%Ë WOÐU−¹≈ …—uBÐ r¼dNEð v²« œ«u*« WŽ«–SÐ UNŽu½ ÊUQ U|√

© YU« qBH« ¨

تد بها
ة ال يع
تروني

WO½u½UI« W¹UL(« w o(«

رة إلك

Æ W7UŽù« ÈË– ’U<ý_« 5JL² W0“ö« UGK« ÂöŽù«

WUŽù« ÍË– ’Uýú WOzUM'«Ë

∫ ©≥µ¨ …œU

lO?L?ł v «Îb¼U?ý Ë√ t?OKŽ U?ÎO?M−?0 Ë√ U?ÎL?N?²?0 ÊU?Q ¡«u?Ý W?7ö?Žù« È– h<?AK ÊuJ¹

VÝUM²ð WdU?š WO½U½≈ WK0UF?0 v o(« cOHM²« Ë√ WL?QU;« Ë√ oOI×²« Ë√ j?³C« qŠ«d0

عند ال

Æ tðUłUO²Š«Ë t²UŠ l0

W??OMH?« …b??ŽU??*«Ë W??O??ŽU??L??²??łô«Ë W??O??×??B« …b??ŽU??*«Ë W¹U??L??(« v o(« t? ÊuJ¹Ë

تداول

oO?I??×?²« v²?KŠd?0 v tMŽ l?«b¹ ÂU?×?0 t? ÊuJ¹ Ê√ V−¹Ë ¨ ¡U?C??²?7ô« bMŽ W??B?B??<?²*«
Æ WLQU;«Ë

Èc« u?×M« v?KŽ t?ŽU?œ ¡«bÐ≈ s0 tMJ9 v?²« W?ŠUðù« qzU?ÝË W?U?Q Êu½U?I?« t qHJ¹Ë
Æ Êu½UI« «cN W¹cOHM²« W×zö« tLEMð

≤∞±∏ WMÝ d¹«d³ ±π v ©Ã® —dJ0 ∑ œbF« ≠ WOLÝd« …b¹d'« ≤¥

∫ ©≥∂¨ …œU
œ—Ë U0 b²FÔ¹ ¨ W?OzUCI« oOI×?²« UNłË rQU×LK …—d?I*« UDKUÐ ‰öšù« ÂbŽ l0
bMŽ ¨ U?N²?×d s0 b?QQ?²« bFÐ ¨ WK0UJ?²*« U0b?)«Ë W7U?Žù« U³?Ł≈ W7UDÐ v U½U?OÐ s0
Ë√ “U?−?²?Šô« Ë√ i³?I« qŠ«d?0 v W?7U?Žù« È– h<?A« q³?7 W?O½u½U?7 «¡«d?ł≈ W¹√ –U?<ð«
WK−?*« t?²?7U??Ž≈ s0 b?QQ?²K Èd?š√ W?N?ł È√ vKŽ t?{d?Ž ÊËœ p–Ë W??L?QU?;« Ë√ oO?I?×?²«
Æ W7UD³« Ác¼ Vłu0

∫ ©≥∑¨ …œU

صو

WB?²<« U?N'« vKŽË ¨ W?7UŽ≈ È– h<?ý È√ vKŽ i³I« —u? fK:« —UDš≈ V−¹
WB?B<?²*«Ë WOMH« …b?ŽU*«Ë W?OŽU?L²łô«Ë W?O×?B« …bŽU?*« qzUÝË W?UQ dO?uð fK:«Ë
h²?<0 VO?³Þ dO?uð d0_« V?KDð U0 «–≈Ë ¨ ÂU?×0Ë v?HM« vzU?Bšù« U?NM0Ë ¨ WO½u½U?I«Ë
Æ tÐb½ r²O

رة إلك

∫ ©≥∏¨ …œU

تد بها
ة ال يع
تروني

s0 s¹e−?²;« ’U<?ý_« qI½ v WuIF*« «d?OO?²«Ë U³Oðd?²« lOLł WËb« c?<²ð
U?ÝR*« lOL?łË Êu−?«Ë “U−?²Šô« sQU0√ W?UQ v W?ŠUðù« œuQ d?OuðË ¨ W?7UŽù« ÈË–
ÈË– ’U<?ý_« vKŽ UNÐ ÂuJ;« W¹d×K …bO?I*« UÐuIF« c?OHMð ÊuJ¹Ë ¨ Èdš_« WOÐU?IF«
vKŽ ·«dýùU?Ð h²<« d¹“u« s0 —«d?7 UNL?OEM²Ð —bB¹ WKB?HM0 WdU?š sQU0√ v W?7UŽù«
Æ sQU0_« Ác¼

”œU« »U«

عند ال

WUŽù« ÈË– ’Uýú WOÐUIM«Ë WOÝUO« ‚uI(«

∫ ©≥π¨ …œU

تداول

…d?ýU?³0 r?OEM²Ð Êu½U?7 —«b?dSÐ ≤∞±¥ WM ¥µ r7— Êu½U?I« ÂUJŠQÐ ‰ö?šù« Âb?Ž l0
X¹uB?²«Ë `ýd²« UOKL?FÐ WdU)« «¡«dłù« W?B²<« UN?'« c<²ð ¨ W?OÝUO« ‚u?I(«
W?Q—UA?0 dO?OðË W?ŠUðSÐ WKO?HJ« «Ëœ_«Ë U?NŽ«u½√ lO?L−Ð «¡U?²?H²?Ýô«Ë UÐU<?²½ô« v
¡UC?²7ô« bMŽ W½U?F²Ýô« v o(« p– v? U0 ¨ UOKLF« Ác¼ v W?7UŽù« ÈË– ’U?<ý_«
Æ ’U<ý_« ¡ôR¼ r¼—U²<¹ s¹bŽU0 Ë√ 5I«d0

≤µ

≤∞±∏ WMÝ d¹«d³ ±π v ©Ã® —dJ0 ∑ œbF« ≠ WOLÝd« …b¹d'«

∫ ©¥∞¨ …œU
«œU%ô« Ë√ ULEM*« ¡UA½≈ v W7UŽù« ÈË– ’U<ýú W0“ö« W¹d(« WËb« sLCð
sL?C¹ U0 ¨ Êu½U?I« ÂUJŠ√ oË U?N?O≈ ÂU?L?C½ô«Ë W?7U?Ž≈ qJÐ W?dU)« W?O?L?OK7ù«Ë W?O?ŽuM«
lL?²?:« U?LE?M0Ë W?O?ÝU?O?« »«e?Š_« Âe?²KðË Æ v?Ëb«Ë vK;« s¹b?O?F?B« vKŽ r?NKO?¦9
v W7UŽù« ÈË– ’U<?ý_« WQ—UA0 lO−AðË d?OOðË WŠUðSÐ UÐU?IM«Ë «œU%ô«Ë v½b*«
Æ VÝUM0 qO¦L²Ð UN²DA½√ —ud WUQ

lU« »U«
`¹Ëd²«Ë W{U¹d«Ë WUI¦«

رة إلك

ÈË– ’U?<?ý_« W?Q—U?A?0 d?O???OðË W?ŠUðSÐ W?U?I?¦UÐ W?B?²?<« U??N?'«Ë …—«“u« Âe?²Kð

صو

∫ ©¥±¨ …œU
Ác¼ W?Ý—U2Ë ÷dŽ sQU?0√ W¾?O?NðË ¨ WO?0öŽù«Ë W?O?NO?d²«Ë W?OU?I?¦« WDA½_« v W7U?Žù«

تد بها
ة ال يع
تروني

qJ W³?ÝUM*« qzUÝu«Ë UGKUÐ WO?UI¦« U−?²M*« dOuðË ¨ U¼œU?Oð—« rN `O²¹ U0 WDA½_«
Æ Èe0— qÐUI0 p–Ë ¨ W7UŽ≈

rN¹b W¹dJH«Ë W?OMH«Ë W?OŽ«bÐù« «—b?I« W?OLM²? WO?UJ« ’d?H« W¾?ON?²Ð Âe?²Kð UL?Q

·«d²?Žô«Ë ¨ rNM0 5Ðu¼u*« ·UA²QU?Ð WKOHJ« Z0«d³«Ë jD)« l{ËË ¨ U?NOKŽ rNFO?−AðË
dA½Ë ¨ rN{—UF0Ë rN W?OUI¦« WOMH« WDA½_« rŽœË ¨ WdU)« W¹uGK«Ë W?OUI¦« rNðU¹uNÐ
Æ rNOŽb³0 s0 s¹eOL²*« ‰ULŽ√

عند ال

∫ ©¥≤¨ …œU

¨ W7U?Žù« ÈË– ’U<ýú W?O×¹Ëd²«Ë W?O{U¹d« WDA½_« dO?OðË WŠU?ðSÐ WËb« Âe²Kð

تداول

d?OuðË U?¼œUOð—« rN `O?²¹ U0 `¹Ëd?²«Ë W?{U¹d« sQU?0√ W¾?O?N?²Ð WKOHJ?« «¡«dłù« –U?<ð«Ë
—UA*« WDA½_« v W?Q—UA*«Ë V¹—b²« ’d? vKŽ rNuB?Š dOð v²« qzU?Ýu«Ë VOUÝ_«
U¹—U³*« v rN²Q—UA0 WKOHJ« VŽö*«Ë «Ëœ_«Ë WÐ—b*« W¹dA³« ddUMF« dOuðË ¨ UNO≈
Æ WOËb«Ë WOMÞu« qU;«Ë WDA½_«Ë

≤∞±∏ WMÝ d¹«d³ ±π v ©Ã® —dJ0 ∑ œbF« ≠ WOLÝd« …b¹d'« ≤∂

∫ ©¥≥¨ …œU
WOFL²:«Ë WO?UI¦« W¾O³« W¾ONðË rŽbÐ —UŁü«Ë WŠUO« Êu?¾AÐ WB²<« …—«“u« Âe²Kð
Èu??²?0 ¡U??Ið—ô«Ë ¨ W??7U?Žù« ÈË– ’U??<?ý_« W??ŠU?O??Ý jO??AM² W??O?łuu?MJ²«Ë W??O½UJ*«Ë
rNMOJ9 sL?C¹ U0 ¨ W?OŠU?O?« sQU?0_«Ë qU;« W?U?Q v rN W0b?I*« W?OŠU?O?« U0b?)«
UÎO½UJ0Ë U?ÎOłuuMJð WŠUðù« œuQ qO?FHð ‰öš s0 UNð—U¹“Ë sQU?0_« ÁcNÐ l²L²« W?uNÝ s0
Â«b??<?²??Ý«Ë …—U??ýù« W?G v?KŽ vŠU??O?« œU??ý—ù« ‰U??−?0 v 5?K0U?F?« V¹—bðË ¨ U??ÎO?U??IŁË
÷Ëd?F« W?¾O?NðË ¨ W?O?ŠU?O?« sQU0_« qš«œ W?³?ÝUM*« qd«u?²« W?I¹dDÐ W¹œU?ý—ù« U?ŠuK«
¨ U¼œUOð—«Ë U?Nðb¼UA0 W7U?Žù« ÈË– ’U<ý_« l²L?² ¡uC«Ë uB« ÷Ëd?ŽË WOMH« WOŠU?O«
Æ UNł—UšË dB0 qš«œ W7UŽù« ÈË– ’U<ýú WOMH«Ë WOŠUO« U½UłdN*« rŽœË

رة إلك

صو

∫ ©¥¥¨ …œU
W³?½ W7U?Žù« ÈË– ’U<ýú hB?<ð ÊQÐ W{U¹d«Ë W?UI?¦UÐ WB²?<« UN?'« Âe²Kð

Æ W{U¹d«Ë WUI¦« ‰U−0 v WK0UF« U¾ONK WO0uLF« UOFL'« W¹uCŽ s0 ©•µ®

تد بها
ة ال يع
تروني

sU« »U«
UÐuIF«

∫ ©¥µ¨ …œU

vKŽ V7U??F¹ ¨ d?š¬ Êu½U?7 È√ v U??N?OKŽ ’u?BM?0 b?ý√ WÐu?I?Ž ÈQÐ ‰ö??šù« Âb?Ž l0

عند ال

Æ UN …—dI*« UÐuIFUÐ WOU²« œ«u*« v UNOKŽ ’uBM*« rz«d'« »UJð—«

∫ ©¥∂¨ …œU

تداول

d???³??²???F¹ ¨ ±ππ∂ WM? ±≤ r7— Êu½U???IUÐ —œU???B« qHD?« Êu½U??7 ÂU?JŠ√ …U??Ž«d???0 l0
WO?B<?A« t²?0«dQ Â«d?²Š« œbNð W?UŠ È√ v dD<K U?Î{dF0 W?7UŽù« Ë– qHD« Ë√ h?<A«
∫ WOðü« ôU(« v p–Ë ¨ W7UŽù« V³Ð Áb{ e}}L²«Ë vð«c« töI²Ý«Ë
Æ dD<K tðUOŠ Ë√ t²×d Ë√ t7öš√ Ë√ tM0√ ÷dFð «–≈ ≠ ±

≤∑

≤∞±∏ WMÝ d¹«d³ ±π v ©Ã® —dJ0 ∑ œbF« ≠ WOLÝd« …b¹d'«

ŸUM²?0ô« Ë√ v½u½U?7 bM?Ý ÊËbÐ lL?²?:« sŽ te?Ž Ë√ W?7U?Žù« È– h<?A« f³?Š ≠ ≤
Æ t WO½u½UI« Ë√ WOFL²:« Ë√ WOKO¼Q²« Ë√ WO³D« W¹UŽd« .bIð sŽ
—Ëœ v W???7U??Žù« ÈË– ‰U???HÞ_« v?KŽ Èd??š√ W?KO??ÝË ÈQ?Ð Ë√ »d??C?UÐ ¡«b??²???Žô« ≠ ≥
r¼ƒ«c¹≈ Ë√ rN?OKŽ vM'« ¡«b?²?Žô« Ë√ ¨ rOKF²?« U?ÝR?0Ë U½UC?(«Ë qO¼Q?²«Ë Ÿ«b¹ù«
Æ rNöG²Ý« Ë√ r¼b¹bNð Ë√
W?7UŽù« È– qHD?« Ë√ h<AUÐ d?Cð W?O³?Þ »—U& Ë√ W?O?łöŽ qzU?ÝË Â«b?<²?Ý« ≠ ¥
Æ Êu½UI« s0 bMÝ ÊËœ
”—«b0 U??OKF?« —«Ëœ_UÐ ‰u??B? v? W??7U?Žù« ÈË– ’U??<??ý_« Ë√ ‰U??HÞ_« œu??łË ≠ µ

رة إلك

W?Oz«c??G« œ«u*« d?O?uð Âb??ŽË ¨ W?7U?Žù« ÈË– ‰U?H?Þú Â“ö« Ãö?F« d?O??uð Âb?Ž ≠ ∂

صو

Æ WdU)« rNËdE W¾ON²«Ë WŠUðù« qzUÝË dOuð ÊËœ ’U)« Ë√ ÂUF« rOKF²«

تد بها
ة ال يع
تروني

vz«c??G« qO?¦??L?²« ôU??Š v W??dU?šË W?O?M¼c« W?7U??Žù« ÈË– ‰U?HÞú? W¹—Ëd?C«Ë W??0“ö«
Æ ©WOL(«®

v W?7U?Žù« ÈË– ’U?<?ýú W?¹œU?ý—ù«Ë W?OM0_«Ë W?O½UJ*« W?¾?O??N?²« d?O?uð Âb?Ž ≠ ∑

È√ vKŽ i¹d×²«Ë ¨ W?O¼«dJ« Ë√ W½U¼ù« Ë√ dOI×²« Ë√ nMFK rNC¹d?FðË ¨ rNKLŽ l7«u0
Æ p– s0

rN½u?J rNM0 h?K<??²K W??dU??š U????ÝR??0 v W??7U??Žù« ÈË– ’U??<??ý_« Ÿ«b¹≈ ≠ ∏

∫ ©¥∑¨ …œU

تداول

عند ال

Æ Ÿ«b¹ù« p– Vłu²ð v²« ôU(« dOž v W7UŽ≈ ÈË– UÎdU<ý√

…œU*« v UNOKŽ ’u?BM*« dD)« ôUŠ ÈbŠù W7UŽ≈ «– UÎB<?ý ÷d]Ž s0 qQ V7UF¹
·ô¬ WLš sŽ qIð ô W0«dGÐË ¨ dNý√ W²Ý sŽ qIð ô …b0 f³(UÐ Êu½UI« «c¼ s0 ©¥∂®
Æ 5²ÐuIF« 5ðU¼ ÈbŠSÐ Ë√ ¨ tOMł n√ 5Lš “ËU& ôË tOMł

≤∞±∏ WMÝ d¹«d³ ±π v ©Ã® —dJ0 ∑ œbF« ≠ WOLÝd« …b¹d'« ≤∏

∫ ©¥∏¨ …œU
W?7UŽù« ÈË– ’U?<ýú v½u½U?7 dO?ž ÷U‡‡Nł≈ Ë√ r?OI?Fð Ë√ ¡UB?šSÐ ÂuI¹ s0 V7U?F¹
Æ œbA*« s−UÐ p– vKŽ i¹d×²« Ë√

∫ ©¥π¨ …œU
“ËU& ôË ¨ t?OMł vH√ sŽ qIð ô W0«d?GÐË ¨ «uMÝ dAŽ “ËU?& ô …b0 s−?UÐ V7UF¹
∫ s0 qQ tOMł ·ô¬ …dAŽ
…œUN?ý Ë√ W7UŽù« ÈË– ’U?<ýú WK0UJ²*« U0b?)«Ë W7UŽù« U?³Ł≈ W7UDÐ —Ë“ ≠ ±
Æ UL¼d¹Ëe²Ð tLKŽ l0 ULNM0 UÎ¹√ qLF²Ý« Ë√ ¨ qO¼Q²«

صو

U0uKF0 vH?š√ Ë√ ¨ UNO≈ t0b?7 Ë√ WB²<« WN?'« ÂU0√ `O×d dO?ž ÊUO³Ð vœ√ ≠ ≤
W?7U??Žù« ÈË– ’U?<?ýú …—d??I*« U¹«e*« Ë√ ‚u?I??(« s0 ÈQÐ oŠ t?łË ÊËœ …œU??H?²?Ýô« b??B?IÐ
Æ dš¬ Êu½U7 Ë√ Êu½UI« «c¼ Vłu0

رة إلك

∫ ©µ∞¨ …œU

تد بها
ة ال يع
تروني

…dAŽ vKŽ b¹eð ôË tOMł n√ sŽ qIð ô W0«d?GÐË ¨ WMÝ “ËU& ô …b0 f³(UÐ V7UF¹
W??7U??Ž≈ È– h<??ý W¹U??ŽdÐ nKJ0 h<??ý qQ ¨ 5?²Ðu??I?F?« 5ðU¼ Èb??ŠSÐ Ë√ ¨ t??OMł ·ô¬
sŽ lM²0« Ë√ ¨ U³ł«u« ÁcNÐ ÂUOIK ÂeK¹ U0 –U<ð« v Ë√ ¨ Áu×½ tðU³ł«uÐ ÂUOI« v qL¼√
Æ UNM0 ÈQÐ ÂUOI«

عند ال

¨ W?7U?Žù« È– h<??A« ¡«c¹≈ Ë√ Õd?ł ‰U?L¼ù« v?KŽ Vðdð «–≈ f³?(« WÐu?I??F« ÊuJðË
“ËU?& ô …b?0 f?³?(« WÐu?I?F« Êu?Jð W?7U?Žù« È– h<??A« …U?Ë ‰U?L¼ù« «c¼ sŽ Q??A½ «–S?
Æ «uMÝ dAŽ

∫ ©µ±¨ …œU

تداول

t?OMł ·ô¬ …d?AŽ sŽ qIð ô W?0«d?GÐ Ë√ d?Ný√ W?²?Ý s‡‡Ž qIð ô …b?0 f³‡‡‡(UÐ V7U?F¹
∫ s0 qQ tOMł n√ 5ŁöŁ “ËU& ôË
Vłu0 W?7U?Žù« ÈË– ’U?<?ýú Wu?HJ0 …e?O?0 Ë√ W?0b?š È√ vKŽ ‰u?B?×K Âb?Ið ≠ ±
Æ pc o×²0 dOž t½uQ ‰UŠ «eO*« pK²Ð œUH²Ý« Ë√ ¨ Êu½UI« «c¼

≤π

≤∞±∏ WMÝ d¹«d³ ±π v ©Ã® —dJ0 ∑ œbF« ≠ WOLÝd« …b¹d'«
Æ WHB« pKð ‰U×²½« vKŽ dOG« bŽUÝ Ë√ ¨ W7UŽ≈ È– h<ý WHd q×²½« ≠ ≤

Æ À«dO*UÐ tO≈ X¬ v²« W7UŽù« È– h<A« ‰«u0√ vKŽ oŠ dOGÐ vu²Ý« ≠ ≥
Æ oŠ tłË ÊËœ W7UŽû …œUNý Ë√ bM²0 Ë√ W7UDÐ Ë√ WIOŁË vKŽ qBŠ ≠ ¥
t?OKŽ qB?% U?0 œdÐ v½U?'« vKŽ rJ×Ô¹ ¨ W?OM« s?Š d?O?G« ‚uI?×Ð ‰ö?šù« Âb?Ž l0Ë
Æ oŠ dOGÐ

∫ ©µ≤¨ …œU
s0 qQ t?OMł n√ 5?L?š vKŽ b¹eð ôË t?OMł ·ô¬ …d?AŽ sŽ qI?ð ô W0«d?GÐ V7U?F¹

صو

¡U?B?ŠùUÐ W?B?²?<« U?N?'« sŽ W?7U?Ž≈ È– h<?ý œu?łË sŽ U?0u?KF?0 Ë√ U½U?OÐ vH?š√
Æ œuF« WUŠ v WÐuIF« nŽUCðË ¨ œ«bF²«Ë

رة إلك

∫ ©µ≥¨ …œU

تد بها
ة ال يع
تروني

÷dŽ s0 qQ t?OMł n√ v²zU0 “ËU?& ôË tOMł ·ô¬ …dA?Ž sŽ qIð ô W0«d?GÐ V7UF¹

—u?B« Ë√ U?0uKF*« Ë√ U½U?O?³« s0 UÎ|√ d?AM« qzU‡‡‡‡ÝË s0 WK?OÝË ÈQÐ Ÿ«–√ Ë√ d?‡‡‡‡‡A½ Ë√
¨ rNÐ i¹d?F²« Ë√ ¨ W7U?Žù« ÈË– ’U<?ýú …¡UÝù« U?N½Qý s0 ‰U?LŽ_ Âö?_« Ë√ ÂuÝd« Ë√

oŠ ‰U?LŽSÐ ÷d?F« Ë√ d?AM« WN?ł Âe?²KðË ¨ rN?O≈ ¡vð W×?O?×d d?Ož r?O¼UH* Z¹Ëd?²« Ë√
W?O½UJ*«Ë WOM?0e« WŠU?*« «– v tK¦1 s0 Ë√ t?OKŽ Èb?²F*« h<?A« s0 `O?×B?²«Ë œd«

عند ال

Æ WKOÝu« «cÐ

∫ ©µ¥¨ …œU

تداول

«c¼ s?0 ©≥¥ ¨ ≥∞ ¨ ≤π ¨ ≤µ ¨ ≤¥ ¨ ≤≤® œ«u*« ÂUJŠ√ n?U???<¹ s0 q?Q V7U???F¹
5ŁöŁ “ËU?& ôË t?OMł ·ô¬ …d?A?Ž sŽ qIð ô W?0«d?GÐË ¨ WMÝ “ËU?&ô …b* f³?(UÐ Êu½U?I«
v XF7Ë v²?« ôU(« œbF?²Ð U0«dG« œb?F²ðË Æ 5²Ðu?IF« 5ðU¼ ÈbŠS?Ð Ë√ ¨ tOMł n√
Æ W1d'« UN½Qý

≤∞±∏ WMÝ d¹«d³ ±π v ©Ã® —dJ0 ∑ œbF« ≠ WOLÝd« …b¹d'« ≥∞

∫ ©µµ¨ …œU
ÈË– ’U<ý_« qOGA²Ð W0eK*« W?N'« sŽ ‰u¾*« Ë√ qLF« VŠUd Â«eSÐ rJ(« “u−¹
t?H?Oþuð sŽ lM²?0«Ë t¹b q?LF?K `ýÔ— Èc« W?7U?Žù« È– h<?AK U¹d?N?ý lb¹ ÊQÐ W?7U?Žù«
«Î—U³²Ž« ¨ UN `ýÔ— v²« WHOþuK Ë√ qLFK Èd¹bI²« Ë√ —dI*« Vðd*« Ë√ dł_« ÈËU¹ UÎGK³0
o×?????²« «–≈ Â«e????²ô« «c?¼ n7u?¹Ë Æ WMÝ “ËU?????& ô …b*Ë W1d????'« »U?Jð—« u????³?Ł a¹—U?ð s0
Æ U¼dOž v Ë√ WN'« «– v VÝUM0 qLFÐ W7UŽù« Ë– h<A«
5²MÝ “ËU& ôË dN?ý√ W²Ý sŽ qIð ô …b0 f³(UÐ rJ(« «c?¼ nU<¹ s0 qQ V7UF¹Ë
5ðU?¼ Èb???ŠSÐ Ë√ t????OM?ł n√ 5Łö?Ł “ËU???& ôË t???O?Mł ·ô¬ …d???A????Ž sŽ q?Ið ô W???0«d????GÐË
Æ W1d'« UN½Qý v XF7Ë v²« ôU(« œbF²Ð U0«dG« œbF²ðË Æ5²ÐuIF«

رة إلك

W0«dGÐ rOKF²« s0 W7UŽ≈ È– qHÞ ÊU?0dŠ v V³ð Ë√ „—Uý Ë√ r¼UÝ s0 qQ V7UF¹

صو

∫ ©µ∂¨ …œU

تد بها
ة ال يع
تروني

Æ tOMł ·ô¬ …dAŽ “ËU& ôË tOMł ·ô¬ WLš sŽ qIð ô
qIð ô W0«dGÐ Êu½UI« «c¼ s0 ©±≤ ¨ ±±® 5ðœU*« ÂUJŠ√ nU<¹ s0 qQ V7UF¹ ULQ

v XF?7Ë v²« ôU(« œb?F²Ð U?0«dG« œb?F²ðË t?OMł vH√ “ËU& ôË t?OMł WzUL?L?š sŽ
Æ WHU<« UN½Qý

∫ ©µ∑¨ …œU

U0 ¡Uu« sŽ s0UC²UÐ Îôu¾0 È—U³²Žô« h<AK WOKFH« …—«œù« sŽ ‰u¾*« ÊuJ¹

عند ال

b?7 W?1d?'« X½U??Q «–≈ Êu½U?I« «c?¼ ÂUJŠ_ U?ÎI??³Þ U?C?¹u?FðË W??OU?0 UÐu??I?Ž s0 t?Ð rJ×¹

U³ł«uUÐ töš≈ ÊUQË ¨ W1d'UÐ tLKŽ X³ŁË ¨ t(UBË tLÝUÐ tÐ 5K0UF« bŠ√ s0 X³Jð—«

تداول

Æ W1d'« Ÿu7Ë v rNÝ√ b7 …—«œù« pKð tOKŽ UN{dHð v²«

∫ ©µ∏¨ …œU

h<?ý vKŽ XF?7Ë «–≈ W¹bL?Ž W1d?ł È_ …—d?I*« WÐuI?FK v½œ_« b?(« q¦*« —«b?I0 œ«eÔ¹
Æ W7UŽ≈ È–

W¹dO‡0_« lÐU‡D*« Êu‡¾A W0U‡F« W‡¾ON«

تداول

عند ال

تد بها
ة ال يع
تروني

±≥∞∏ ≠ ≤∞±∏Ø≤Ø±π ≠ ≤∞±∑Ø≤µπ≤∂

رة إلك

صو

≤∞±∏Ø∂µ V²J« —«bÐ Ÿ«b¹ù« r7—
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مشروع التدريب على
تكنولوجيا المعلومات
ملخص إنجازات المشروع
في الفترة

By : Hossam Ali

مقدمة




يعمل مشروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات ضمن شبكة متكاملة تضم كل
الجامعات المصرية الهدف منها االرتقاء بمستوي أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم
والعاملين فى مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى المستوي الذي يواكب
سياسة الدولة للنهوض بمكانة الجامعات المصرية في الداخل والخارج.
تم استكمال البنية األساسية لمشروع التدريب من مراكز تدريب مجهزة بكل
االمكانيات ومواد علمية وخطط تدريبية تتكامل مع البنية األساسية للوحدة المركزية
للتدريب بالمجلس األعلى للجامعات وبمراكز التدريب بالجامعات المصرية بما
يؤهله أن يؤدي خدمات عديدة للجامعة وكلياتها والمجتمع الذي تخدمه في مجال
تكنولوجيا المعلومات متكامال مع اي جهات أخرى داخل الجامعة و خارجها.
By : Hossam Ali

رؤيــة المشروع


العمل على توظيف تكنولوجيا المعلومات و التصاالت لالرتقاء
بالعملية التعليمية و البحثية و تطوير اداء القطاعات االدارية و
المالية عن طريق تدريب الكوادر البشرية من اعضاء هيئة
التدريس و معاونيهم و كذلك العاملين بالجامعة على استخدام
تكنولوجيا المعلومات بما يضمن تكامل محاور التطوير االخرى
لتحقيق االهداف المرجوه.

By : Hossam Ali

رسالة المشروع


االرتقاء بمهارات اعضاء هيئة التدريس و معاونيهم و العاملين
بالجامعة و كافة كلياتها و وحداتها فى مجال تكنولوجيا
المعلومات و االتصاالت للوصول بهم اعلى مستويات االداء و
تعظيم االستفادة من التطوير المستمر فى ذلك المجال.

By : Hossam Ali

اهداف المشروع
(1
(2
(3
(4
(5

تدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين على تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت.
تدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على الطرق البحثية المتقدمة.
التدريب على تطبيقات مشروع .ICTP
اقامة دورات تدريبية تكميلية و تطبيقية لتحسين المهام اليومية.
تكوين كوادر جديدة قادرة على التدريب والتطور في إطار مشاريع
 ICTPباالضافة الى تصميم و تنفيذ متطلبات الجامعة و كلياتها و
المجتمع الذى خدمة من البرامج و التقنيات المعلوماتية الحديثة.

By : Hossam Ali

دورة حياة العملية التدريبه
لمشروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات
(1
(2
(3

(4

يتم االعالن عن البرامج التدريبيه من خالل االنترنت (  )Facebookو من
خالل االعالنات داخل الجامعه ومن خالل صفحة المشروع على موقع الجامعه.
يتم استقبال الطالب من خالل المختص واالجابه على اى استفسار لهم وتقديم
المشورة واالوراق المطلوبه للتسجيل فى اى دورة تدريبيه .
يقوم الطالب باحضار االوراق المطلوبه وورقة التسجيل وهى ( صورة البطاقه
– صورة كارنيه الكلية لهذا العام – صورة شخصيه – صورة شهادة الـ
 ICDLاذا اراد الطالب التسجيل فى الدورات المتقدمه او المتخصصه )
يقوم الموظف المختص باستالم االوراق ومراجعتها وتسكينه كال طبقا لنوع
التدريب المطلوب
By : Hossam Ali

تابع  /دورة حياة العملية التدريبه
لمشروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات
(5
(6
(7
(8

يقوم الموظفون المختصون بتجهيز الدورات التدريبيه والمواعيد وكتابة بيانات
الطلبة وعمل قواعد البيانات لهم
يقوم الطالب بحضور التدريب كل فرد طبقا للموعد المحدد له
يتم تجهيز قاعات االمتحان وجدول مواعيد االمتحانات لكل مجموعه ويقوم
الطالب باالمتحان عقب كل مستوى للدراسه من المستويات .
نقوم بطباعة الشهادات لكل طالب واعتمادها ويتم تسليم الشهادات للطلبه من
خالل الكشوفات المرفقه من خالل المجلس .

By : Hossam Ali

عرض الدورات التي يقوم المشروع بتنفيذها
واإلشراف عليها
 المستفيد منه كل موظفي الجامعة (الموظفين ـ أعضاء:المسار المتقدم
.)هيئة التدريس ومعاونيهم
Course Code No. Of Hours Course Title
301

24

Developing Windows Applications Using C#

302

24

Relational Database Fundamentals: Introduction to SQL

303

24

Web Programming Using ASP dot Net

304

18

Scientific Research Tools (Statistical Analysis using SPSS)

305

24

Scientific Research Tools (Introduction to Matlab)

306

18

Project Management using Microsoft Project

By : Hossam Ali



عرض الدورات التي يقوم المشروع بتنفيذها
واإلشراف عليها
 المستفيد منه كل موظفي الجامعة (الموظفين ـ:المسار التخصصي
.)أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم



Course Code No. Of Hours Course Title
201

24

Advanced PowerPoint

202

18

Web Publishing using Front Page

203

24

Web Authoring using Dream Weaver

204

18

Graphics – Adobe Photoshop

205

18

2D Animation – Macromedia Flash

206

24

A+ Certification (Core Hardware)

207

12

Advanced Operating Systems

208

15

Advanced Word Processing

209

15

Advanced Spreadsheets

210

15

Advanced Database

By : Hossam Ali

عرض الدورات التي يقوم المشروع بتنفيذها
واإلشراف عليها


المسار التمهيدي  :المستفيد منه كل موظفي الجامعة (الموظفين ـ أعضاء هيئة
التدريس ومعاونيهم).
Course Title

No. Of Hours

Course Code

برنامج الكتابةTyping

12

101

برنامج أساسيات تكنولوجيا المعلوماتConcepts Of IT

9

102

برنامج الويندوزUsing Computer and Managing Files

12

103

برنامج الووردWord Processing

15

104

برنامج اإلكسيلSpreadsheets

15

105

برنامج العروض التقديمية Presentations

15

106

برنامج قواعد البياناتDatabase

15

107

12

108

9

109

Information and Communication
اإلنترنت واإلتصاالت برنامج
Introduction To PC Maintenance and Protection
برنامج صيانة الحاسب اآللي

ملخص إنجازات المشروع في الفترة من
2019/1/1م حتى 2019/10/7

By : Hossam Ali

إنجازات المشروع خالل هذه الفترة:







اضافة معمل تدريب جديد بكلية الطب البيطري.
استقبال طالب الثانوية العامة.
ورشة عمل شرح استخدام ePortfolioللسادة أعضاء هيئة التدريس.
استضافة مشروع شبكة المعلومات بالجامعة لتدريب مندوب من كل كلية
وذلك لتهأهليهم كدعم فني بالكليات.
استقبال عروض شركات مثل  Samsungو  Innoveraلعرض
وشرح استخدام منتجات الشاشة الذكية وذلك الستخدامها داخل الجامعة.
استضافة مشروع التعليم االلكتروني لعمل ورشة تدريبية ألعضاء هيئة
تدريس كلية الطب البشري لكيفية عمل اختبارات الكترونية والتصحيح
االلكتروني ومتابعة امتحانات الطالب الكترونيا.
By : Hossam Ali

إجمالي الممتحنين في الفترة من 2019-01-01م حتى
2019-10-7

ممتحن

ناجح

نسبة
النجاح

عدد الممتحنين أول مرة

2573

2391

93%

عدد الممتحنين اعادة

369

312

85%

By : Hossam Ali

إجمالي التدريب في الفترة من 2019-01-01م حتى
2019-10-7

عدد مجموعات عدد متدربين عدد معامل
التدريب
تم تدريبهم
تم تدريبها
طلبة

24

533

موظفين

1

16

By : Hossam Ali

2

احصائية بعدد المتدربين الناجحين أول مرة في الفترة من
2019-01-01م حتى 2019-10-7
المادة

ممتحن

ناجح

النسبة
المئوية
للنجاح

3000

2500

2000

By : Hossam Ali

254
275
380
2391

100%
98%
98%
93%

ممتحن
ناجح

1000

النسبة المئوية للنجاح

500

0

IT
Access
Net
صيانة
windows
PowerPoint
Excel
Word
اإلجمالي

241
IT
351 Access
369
Net
319
صيانة
373 windows
PowerPoi
254
nt
280
Excel
386
Word
اإلجمالي
2573

241
285
291
302
363

100%
81%
79%
95%
97%

1500

احصائية بعدد المتدربين الناجحين اإلعادة في الفترة من
01-01-2019م حتى 7-10-2019

المادة

ناجح

ممتحن

النسبة
المئوية
للنجاح

400
350
300
250

By : Hossam Ali

12
22
18
312

100%
96%
95%
85%

ممتحن
ناجح

150

النسبة المئوية للنجاح
100
50
0

IT
Access
Net
صيانة
windows
PowerPoint
Excel
Word
اإلجمالي

33
IT
96 Access
83
Net
79
صيانة
24 windows
PowerPoi
12
nt
23
Excel
19
Word
اإلجمالي
369

32
84
51
70
23

97%
88%
61%
89%
96%

200

الموقع الرسمي للمشروع

http://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_i
d=296

البريد اإللكتروني للمشروع

ict@bsu.edu.eg

صفحة المشروع على الفيس بوك

https://www.facebook.com/Train.BSU

جروب المشروع على الفيس بوك

https://www.facebook.com/groups/ICTP.BSU

شعار المشروع

تكنولوجيا المعلومات خطوة في مستقبل مصر

By : Hossam Ali

شكرا لكم

By : Hossam Ali

الخدمات واالتاحة

احصائيات إدخال المقتنيات حتي يونيو2019
• اجمالي عدد التسجيالت ما يزيد عن  29500تسجيلة .
• اجمالي النص الكامل للرسائل الجامعية ما يزيد عن .4000
• اجمالي عدد المقتنيات ما يزيد عن  95857مقتني.

تطور عمليات االستعارة

عمليات البحث علي الرسائل العلمية
اجمالي العمليات في الفترة من يناير  2018حتي يونيو 2019
 ،1007098واجمالي الوصول الى االن .2274340

الدول المستفيدة من اتحاد المكتبات
• اجمالي عدد الدول المستفيدة من موقع اتحاد مكتبات
الجامعات المصرية  116دولة في جميع انحاء العالم.
• اجمالي عدد الزيارات للموقع 955539من جميع الدول.
• أكبر الدول من حيث عدد الزيارات هي مصر.

الدخول علي مستخلصات الرسائل الجامعية
اجمالي عدد مرات الدخول 2854593

براءات العناوين في الفترة من يناير  2018حتي يونيو
2019

عدد فحص العناوين واستالم الخطط

1133

فحص االقتباس للترقيات
• عدد الحاالت التي تم فحصها حوالي  139حالة منذ شهر
يناير .2019
• عدد األبحاث التي تم فحصها حوالي 745منذ شهريناير
.2019

فحص االقتباس للرسائل
• عدد الرسائل التي تم فحصها حوالي  544رسالة منذ شهر
يناير .2019

ورش العمل
• قامت المكتبة الرقمية بعمل حوالي  20ورشة عمل داخل وخارج جامعة
بني سويف خالل عامي .2019 & 2018

ورش عمل داخل جامعة بني
سويف

ورش العمل
• ورشة عمل لموظفي مكتبات الجامعة يوليو  2018لمتابعة مستجدات
المكتبات.

ورش العمل
• ورشة عمل بكلية الطب البيطري للطالب في فبراير .2019

ورش العمل
• ورشة عمل بكلية االداب للباحثين واعضاء هيئة التدريس في
مارس .2019

ورش العمل
• ورشة عمل بكلية التعليم الصناعي للطالب في ابريل .2019

ورش العمل
• ورشة عمل بكلية العالج الطبيعي العضاء هيئة التدريس في
ابريل .2019

ورش العمل
• ورشة عمل بكلية االداب للطالب علي فتح واستخدام حساب
بنك المعرفة المصري في ابريل .2019

ورش العمل
• ورش عمل داخل كلية التربية للطفولة المبكرة ابريل .2019

دليل المستخدم
• قامت المكتبة بعمل دليل للمستخدم وتم طباعته وتوزيع نسخ
علي مكتبات كليات الجامعة وعلي باحثين داخل الجامعة
ومتاح نسخة الكترونية علي موقع المكتبة الرقمية.

الموقع االلكتروني
www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=275

فريق العمل
م

االسم

الوظيفة

1

أ.د/عزه فاروق جوهري

مدير مشروع المكتبة الرقمية

2

د/عبير هالل عبد العال

نائب مدير مشروع المكتبة الرقمية

3

هند عبد المنعم رياض

أخصائي ضبط جوده واعتماد

4

رحاب يسري محمد عبدالوهاب

أخصائي ضبط جوده واعتماد

5

نجالء محمد كامل

أخصائي ضبط جوده واعتماد

6

مروة عبد الحليم عبد العزيز

أخصائي ضبط جوده واعتماد

7

مروة علي محمد

8

حسام الدين احمد عباس حميدة

أخصائي ضبط جوده واعتماد
محاسب المشروع

التواصل
•
•
•
•

الفيس بوك www.facebook.com/DLBSUTEM :
من خالل موقع الجامعة www.bsu.edu.eg :
الهاتف المحمول 01020381973 :
العنوان  :كلية التجارة – فاصل  – 7الدور الثالث.

 شئون الطالب
التحصيل االلكتروني
الكنتروالت وإعالن النتائج
المدن الجامعية

 شئون العاملين

 يتم تحصيل جميع المصروفات الدراسية لمرحلتي الدراسات العليا وطالب
البكالوريوس  /الليسانس الكترونيا وربط ذلك بسجل الطالب في الكلية المقيد بها





القيام بأعمال الكنتروالت لجميع الكليات الكترونيا
إعالن نتائج الطالب






تقديم الطالب
معرفة نتيجة التنسيق
طباعة بونات التغذية
ميكنة نظام المدن الجامعية




تقديم الطالب
ميكنة نظام الدراسات العليا

 خدمة عرض البيانات األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس.
 خدمة عرض البيانات المالية .
 ميكنة نظام أعضاء هيئة التدريس.




خدمة عرض البيانات االكاديمية والمالية للعاملين
ميكنة نظام المرتبات

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

Teaching and research
 فدانا50  إنشاء الجامعة األهلية على مساحة:جامعة بنى سويف
https://www.elwatannews.com/news/details/4986708

المحافظ ورئيس جامعة بني سويف يتفقدان مشروع إنشاء الجامعة األهلية بشرق
النيل
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2389843
 فدانا إلنشاء الجامعة األهلية42  تخصيص:رئيس جامعة بني سويف
https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3530733/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81--%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-42%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9

 وافتتاح مشروعات تعليمية وخدمية..وضع حجر أساس الجامعة األهلية في بني سويف

https://gate.ahram.org.eg/News/2546997.aspx

حريه اختيرا المقررات والموضوع البحثي بجامعه بني سويف

عرف على قرارات مجلس جامعة بني سويف فيما يخص امتحانات
الفصل الدراسي الثانى
https://www.youm7.com/story/2020/4/21/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA/4736799

حريه التعبير عن الراي للجميع بجامعه بني سويف

https://afteegypt.org/legal-updates-2/legalnews/2013/04/02/945-afteegypt.html

مقررات دراسيه
 حقوق االنسانRights Human

https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx?cat_id=19

مقرر حقوق ومكافحه الفساد
https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx?cat_id=12

II- Outreach and stewardship ...
المعهد القومي لدراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطه – جامعة بني سويف

https://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=281
معهد المشروعات الصغيره والمتوسطه جامعه بني سويف

https://www.facebook.com/TheNationalInstituteEG/
https://www.moic.gov.eg/enUS/Projects/GetProjectDetails?na=6246
وزاره التعاون الدولي

University Centers for Career Development

الثالثاء، 22  ديسمبر2020 03:47  كلنا من أجل مصر م: رئيس جامعة بنى سويف لطالب من أجل مصر

https://www.youm7.com/story/2020/12/22/%D8%B1%D8%A6%
D9%8A% D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%D8%A8%D9%86%D9%89%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%85%D9%86- %D8%A3%D8%AC%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%83%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%86/5124134 رئيس جامعة بني سويف يعلن نتيجة انتخابات اتحاد الطالب حمدي
 م41:03 - 2020  ديسمبر24 ،عليالخميس

https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3204935/1/%D8%B1%D8%A
6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D
8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8 جامعة بني سويف تطلب توظيف

https://www.etufnews.com/archives/40544

مؤهالت عليا وفنيين

جروب اعضاء هيئه التدريس جامعه بني سويف

https://www.bsu.edu.eg/profsites.aspx?cat_id=1
نادى اعضاء هيئة التدريس بجامعة بنى سويف

https://www.facebook.com/groups/236145753077132/
بوابة المقترحات والشكاوى  -جامعة بنى سويف

https://www.bsu.edu.eg/AddComplaint.aspx?cat_id=1
بيان صحفي :جامعة بني سويف تدشن وحدة لمناهضة التحرش الجنسي

https://harassmap.org/ar/news/beni-suef-university-taking-actionبوابة المقترحات والشكاوي againstsexual-harassment
https://www.bsu.edu.eg/AddComplaint.aspx?cat_id=1
رئيس جامعة بني سويف :تخصيص مقر دائم للمجلس القومي للمرأة يضم معارض وقاعات تدريب

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2347041
الثالثاء

| 20:36 2020-11-03
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2079731
برئاسته ..رئيس جامعة بني سويف يقرر تشكيل وحدة مناهضة العنف ضد المرأة

رئيس جامعة بنى سويف يكرم الموظفين المحالين على المعاش

جامعة بني سويف :تعديل مواعيد الحضور https://www.mobtada.com/details/963980
واالنصراف للعاملين مع توفير ساعه رضاعه من اجل االمهات حديثي الوالده
https://edu.see.news/2020/09/23/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9% D8%A9%D8%A8%D9%86%D9%8A- %D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1

طالب ” جامعة النهضة ” ببنى سويف يستمرون فى إعتصامهم لألسبوع الثالث
على التوالى
https://afteegypt.org/legal-updates-2/legal-news/2013/04/02/945-afteegypt.html

شباب وانفتاح ومستقبل الشباب بجامعه بني سويف

https://www.bsu.edu.eg/MediaArchieve_New.aspx?c
at_id=1
مكافحه الفساد والنزاهه والشفافيه جامعه بني سويف

الرقابة اإلدارية تنظم ندوة "قيم النزاهة والشفافية" بجامعة بني سويف
https://www.elwatannews.com/news/details/5115
848
ندوة بجامعة بني سويف بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد
https://www.masrawy.com/news/news_regions/details/2020/12/9/1927833/%
D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81 %D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A %D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF

الرقابة اإلدارية» تطلق ماراثون مكافحة الفساد في بني سويف«
https://www.dostor.org/3288604

انتحابات بجامعه بني سويف

6 مرشحين لرئاسة جامعة بني سويف بينهم رئيسها الحالي
https://www.elwatannews.com/news/details/546
8518

مجله علوم المسنين جامعه بني سويف
https://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_
id=42
 تصدرهاThe Scientific Journal of Agricultural Sciences (SJAS) .1
2019 كلية الزراعة بالجامعة تنشر أبحاث باللغة اإلنجليزية العدد األول صدر عام
:ومستمرة في 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/

مرشحة من قبل المجلس األعلى للجامعات لالنضمام لسكوبس
 NILES journal .2تصدرها معهد علوم المسنين بالجامعة تنشر أبحاث باللغة
اإلنجليزية العدد األول صدر عام  2018ومستمرة في الصدور تنشر بحوث في
التخصصات المتعلقة بطب الشيخوخة والمسنين
يتم تحكيم اآلبحاث محكمين مصرين وأجانب ومتاحة على بنك المعرفة على الرابط التالي
https://niles.journals.ekb.eg/

اتفاقية تعاون مع الوكالة الكورية لتمويل جامعة بنى سويف
 مليون دوالر5.8التكنولوجية بـ
https://www.youm7.com/story/2021/7/21/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%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%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9/5
397616

 وزراة التعليم العالى والبحث العلمى المصريةEventsDetails

http://portal.mohesr.gov.eg/areg/Pages/EventsDetails.aspx?eventID=778&lst=
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AF
%D8%A7%D8%AB

بروتوكول تعاون بين جامعة بني سويف ودار اإلفتاء في البحوث والتعليم والفلك
الشرعي

https://www.almasryalyoum.com/news/details/24
02873
تقريرا حول شراكات جامعة بني سويف
وزير التعليم العالي يستعرض
ً
التكنولوجية
https://www.masrawy.com/news/educationuniversityeducation/details/2021/10/11/2103818/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9

إنشاء مقر دائم لدار اإلفتاء المصرية بجامعة بني سويف
https://www.masrawy.com/news/news_regions/details/2021/9/30/2098093/%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A
1-%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81

رئيس جامعة بني سويف يوقع بروتوكول تعاون مع
المركز اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء |
https://gate.ahram.org.eg/News/2754424.aspx

