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SDG2 (Zero Hunger) 

There is more than enough food produced today to feed every last one of us. We suffer here in 

EGYPT from malnutrition, amid signs of diminishing momentum towards reaching Zero Hunger.  

Malnutrition, meanwhile, is taking a substantial peal across developed nations.  

Multidimensional to provide free food for all campus population is taken into consideration to 

achieve ZERO Hunger in Beni-Suef University and for nearby villages 

In all food center and cafeterias at BSU, clean, fresh food from trusted outsources are bringed. 

1. Affordable and diversity of food is offered in the student hostel (three different meals 

organized to give full nutrition from all ingredients (carbs, protein, vegetables, deserts, cold 

and hot drinks, …) 

2. Additionally, food microbiology degree (professional master) 

3. Faculty of tourism and hotelerie  

4. Convoys 

5. Restaurants at the conference and hotel center 

6. Food production center 

7. Faculty of agriculture  

8. Faculty of medicine and the University hospital monitor and evaluate the general medical 

conditions for all employees working in the production of food   

 

For the teaching sector 

There are 340 courses related to Zero Hunger side 

- Faculty of Agriculture 

- Faculty of Veterinary 

- Research Institute of Medicinal and Aromatic Plants 

- Faculty of Economic Studies and Political Science 

- Faculty of Developmental Social Work 
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- Faculty of social work & development                                               كليه خدمه اجتماعيه 

 -Faculty of developmental social work   

  كليه سياسه واقتصاد 

- Faculty of Veterinary Medicine 

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

مقرر  –مقرر سالمه وتكنولوجيا البيض والزيت والدهون  -ابه الصحيه علي االلبانالرق -وم حالرقابه الصحيه علي الل

 المشتركة االمراض -أمراض الطيور واالرانب أ مقرر  –أمراض األسماك ورعايتها 
  -األمراض الباطنة -صحة الحيوان والدواجن والبيئة

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

Faculty of veterinary medicine 

 الرقابه الصحيه علي االغذيه

Faculty of veterinary medicine (Also for SDG1 & 2) 

 رعاية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنةمقرر 

 والداجنيمقرر االنتاج  الحيواني والسمكي 

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

 

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

 

 المخلفات الحيوانيه سالمه وتكنولوجيااألغذية

-Faculty of agriculture; 

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

 

 –مقرر تكنولوجيا منتجات الحاصالت البستانية  –مقرر انتاج محاصيل العلف والمراعي  –مقرر تكنولوجيا الحبوب ومنتجاته 

 مقرر تلوث البيئة بالمبيدات.  –مقرر زراعة وانتاج الخضر المحمية 

Faculty of pharmacy (General health course) 

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

 مقرر صحة عامة وطب وقائى  –مقرر الطفيليات والفيروسات  –مقرر تسويق واعالم دوائى  –تداوى باألعشاب مقرر 

 رسائل الماجسنيروالدكتوراه

 

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

دور البالزما ماتريكس ميتالوبروتيس في حدوث وتطور التسمم الدموي في مرضي الرعايات المركزه ومقارنته بنسبه  -

 السي ار بي. )رساله ماجستير كليه الطب البشري(

يه الصحيه في المستشفي الجامعي ببني سويف مصر )رساله ماجستير سالمه المرضي من العاملين في مجال الرعا -

https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx?cat_id=11
https://www.bsu.edu.eg/Content.aspx?side_id=657&cat_id=11
https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx?cat_id=11
https://agri.bsu.edu.eg/
https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx?cat_id=12
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 كليه الطب البشري(

- Faculty of veterinary medicine 

- Faculty of social work & development 

- Faculty of developmental social work 

 

For the Research part 

 

- https://www.era-learn.eu/network-information/networks/prima/section-2-call-2019-

multi-topic/enhancing-diversity-in-mediterranean-cereal-farming-systems 

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

+SDG1+SDG17. 

-  

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

https://m.facebook.com/groups/667808236614614/?multi_permalinks=36516822448938

50%2C3651679658227442%2C3651674828227925%2C3651671114894963%2C365166

6348228773&notif_t=group_activity&notif_id=1606622431002958&ref=m_notif 

-  

 

https://www.era-learn.eu/network-information/networks/prima/section-2-call-2019-multi-topic/enhancing-diversity-in-mediterranean-cereal-farming-systems
https://www.era-learn.eu/network-information/networks/prima/section-2-call-2019-multi-topic/enhancing-diversity-in-mediterranean-cereal-farming-systems
http://www.vet.bsu.edu.eg/Content.aspx?section_id=10126&cat_id=11
https://m.facebook.com/groups/667808236614614/?multi_permalinks=3651682244893850%2C3651679658227442%2C3651674828227925%2C3651671114894963%2C3651666348228773&notif_t=group_activity&notif_id=1606622431002958&ref=m_notif
https://m.facebook.com/groups/667808236614614/?multi_permalinks=3651682244893850%2C3651679658227442%2C3651674828227925%2C3651671114894963%2C3651666348228773&notif_t=group_activity&notif_id=1606622431002958&ref=m_notif
https://m.facebook.com/groups/667808236614614/?multi_permalinks=3651682244893850%2C3651679658227442%2C3651674828227925%2C3651671114894963%2C3651666348228773&notif_t=group_activity&notif_id=1606622431002958&ref=m_notif
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There are different important medical and social journals at Beni-Suef University help in 

publishing different topics related to food and health such as: 

Links for Beni-Suef University journals 

1. Faculty of veterinary medicine 

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

The Journal of Veterinary Medical Research (JVMR 

2. Egyptian Journal of Medical Research (EJMR) 

 

Faculty of medicine 

https://ejmr.journals.ekb.eg 

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

Faculty of agriculture 

https://sjas.journals.ekb.eg 

4. The Bulletin of Physical Therapy Research and Studies 

Faculty of physiotherapy 

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

 

5. Egyptian journal of tissue and cell research 

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

 

Faculty of medicine 

 

https://ejmr.journals.ekb.eg/
https://sjas.journals.ekb.eg/
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1. Sciences (BJBAS)   ومستمرة في الصدور،  2016تنشر أبحاث  باللغة االنجليزية ، العدد األول صدر عام

 تنشر بحوث في التخصصات التالية :

 Multi-disciplinary 

 Basic Sciences 

 Applied Sciences 

 Medical Sciences 

 Pharmaceutical Sciences  

 Engineering. 

نشرها دار  يتم تحكيم اآلبحاث محكمين أجانب وتقوم على Sage ومتاحة على الرابط التالى :    

https://bjbas.springeropen.com/  

 
 

ومستمرة في    1990تصدرها كلية الطب البيطري بالجامعة تنشر أبحاث باللغة اإلنجليزية العدد األول صدر عام .2

 التالي: الصدور تنشر بحوث في التخصصات

 veterinary medicine 

 veterinary research 

 veterinary biology 

 veterinary pathology 

  veterinary histology 

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

https://jvmr.journals.ekb.eg/  ومتاحة أيضا على دليل دواج  Most of SCIRP journals are indexed 

by DOAJ databases   على الرابط التالى http://www.doaj.org/doaj )  

https://bjbas.springeropen.com/
https://jvmr.journals.ekb.eg/
https://jvmr.journals.ekb.eg/
http://www.doaj.org/doaj
http://www.doaj.org/doaj
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 مرشحة من قبل المجلس األعلى للجامعات لالنضمام لسكوبس

3. The Scientific Journal of Agricultural Sciences (SJAS)  تصدرها كلية الزراعة  بالجامعة

ومستمرة في الصدور تنشر بحوث في التخصصات  2019تنشر أبحاث باللغة اإلنجليزية العدد األول صدر عام 

 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 

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

https://sjas.journals.ekb.eg/
https://sjas.journals.ekb.eg/
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 مرشحة من قبل المجلس األعلى للجامعات لالنضمام لسكوبس

4. NILES journal  األول صدر عام تصدرها معهد علوم المسنين بالجامعة تنشر أبحاث باللغة اإلنجليزية العدد

 لمسنين ومستمرة في الصدور تنشر بحوث في التخصصات المتعلقة بطب الشيخوخة وا 2018

  /https://niles.journals.ekb.egيتم تحكيم اآلبحاث محكمين مصرين وأجانب ومتاحة على بنك المعرفة على الرابط التالي 

https://niles.journals.ekb.eg/
https://niles.journals.ekb.eg/
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5. Bulletin of Physical Therapy Research and Studies  تصدرها كلية العالج الطبيعي بالجامعة 

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

https://bptrs.journals.ekb.eg/
https://bptrs.journals.ekb.eg/
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6. Egyptian Journal of Medical Research (EJMR)  تصدرها كلية الطب البشري بالجامعة 

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

https://ejmr.journals.ekb.eg/
https://ejmr.journals.ekb.eg/
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Outreach and stewardships activates with questions reply 

 

1. Partially, actually there is no specific method for waste food estimation or measurements 

but usually the remnant of food at Beni-Suef University are being sent to the faculty of 

veterinary medicine for feeding the poultry and castles besides inter in the food ration of 

different farm animals there. 

https://www.facebook.com/groups/667808236614614/posts/4728372620558135/ 

2. No specific measurement available for food waste at the university but being used as a farm 

animals feeding in the faculty of veterinary medicine. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/667808236614614/posts/4728372620558135/
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Student Hunger 

 

1. The preparation of meals for patients and students is the responsibility of a 

specialized food administration section at BSU. Veterinary experts that specialize in 

animal products are fully in charge of this facility. The institution provides different 

financial support for the meals it provides to its students. As they only manufacture 

meals every day in accordance with the needed meals through coupons given by the 

university's youth administration, the university makes every effort to minimize 

waste. AU offered a variety of markets for food items, including as fruits and 

vegetables from its own farm and processed foods of many sorts, including gluten-

free goods. BSU provides assistance to the nearby farmers and animal breeders. 

Beni Suef University manages the waste in specialized places and collects it in its own 

baskets and from different places inside the university and transports it in its own 

boxes to be used and recycled or used as food for animals in the farm of the Faculty 

of Veterinary Medicine. 

1. Establishment of a waste recycling and separation center at Beni-Suef University 

https://www.youm7.com/story/2019/5/25/%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-

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

%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%B1-

%D9%88%D9%81%D8%B5%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-

%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%81/4257463 

All parts of the university were provided with containers to collect waste and maintain the 

cleanliness and beauty of the university. The Vice Deanship of the College of Arts for 

Community Service and Environmental Development at the College of Arts adopts the call for 

the initiative (cleanliness, beautification and values) by drawing on these containers in 

attractive forms and broadcasting expressions that express values to be a positive behavior in 

the hands of students The college has started the implementation. 

https://www.facebook.com/101782742254961/posts/pfbid02usQ5rjsC6j9KpMVkuBPiJs

RGaQpr464eNi3osDEVx6ajRCVEWDCmBaRhJjrvdAkgl/ 
 

https://www.youm7.com/story/2019/5/25/%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%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%81/4257463
https://www.youm7.com/story/2019/5/25/%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%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%81/4257463
https://www.youm7.com/story/2019/5/25/%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%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%81/4257463
https://www.youm7.com/story/2019/5/25/%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%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%81/4257463
https://www.youm7.com/story/2019/5/25/%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%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%81/4257463
https://www.youm7.com/story/2019/5/25/%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%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%81/4257463
https://www.youm7.com/story/2019/5/25/%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%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%81/4257463
https://www.facebook.com/101782742254961/posts/pfbid02usQ5rjsC6j9KpMVkuBPiJsRGaQpr464eNi3osDEVx6ajRCVEWDCmBaRhJjrvdAkgl/
https://www.facebook.com/101782742254961/posts/pfbid02usQ5rjsC6j9KpMVkuBPiJsRGaQpr464eNi3osDEVx6ajRCVEWDCmBaRhJjrvdAkgl/
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To dispose of electronic waste, the College of Arts intends to receive any waste in a special 

container until it communicates with the concerned parties to dispose of it or recycle it in order to 

preserve a safe and healthy environment. 

https://www.facebook.com/101782742254961/posts/pfbid036LPU3w3U8pt7YfvLW7EgcRF

9oRVeo5KarqtfZiGt9yPP69E2iLmhqEn2jvW7d4DYl/ 

 

https://www.facebook.com/101782742254961/posts/pfbid036LPU3w3U8pt7YfvLW7EgcRF9oRVeo5KarqtfZiGt9yPP69E2iLmhqEn2jvW7d4DYl/
https://www.facebook.com/101782742254961/posts/pfbid036LPU3w3U8pt7YfvLW7EgcRF9oRVeo5KarqtfZiGt9yPP69E2iLmhqEn2jvW7d4DYl/
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In light of the university’s efforts to prepare for the new academic year and to provide all parts 

of the university with containers to collect waste and maintain the cleanliness and beauty of 

the university, the Vice Deanship of the College of Arts for Community Service and 

Environmental Development at the College of Arts adopts the call for the initiative 

(cleanliness, beautification and values) by drawing on these containers in attractive forms and 

broadcasting expressions that express the values and principles we support and want it to be a 

positive behavior, and in the hands of the students of the college. 

 

https://www.facebook.com/BSU.Arts.CSED/photos/pcb.116185677481334/11618563081467

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/101782742254961/posts/pfbid02usQ5rjsC6j9KpMVkuBPiJsRG

aQpr464eNi3osDEVx6ajRCVEWDCmBaRhJjrvdAkgl/ 

An awareness campaign on maintaining a safe environment free of e-waste in cooperation with 

the Department of Youth Welfare at the college and female students from the Union at the 

College of Arts, Beni-Suef University 

https://www.facebook.com/101782742254961/posts/pfbid02afM3sKpDoKHCbtUwFhL8c9o

CqsWPKgChd5GtECJe5w3hykz87Y5ZUjEgqz9vNRB2l/ 

https://www.facebook.com/BSU.Arts.CSED/photos/pcb.116185677481334/116185630814672
https://www.facebook.com/BSU.Arts.CSED/photos/pcb.116185677481334/116185630814672
https://www.facebook.com/101782742254961/posts/pfbid02usQ5rjsC6j9KpMVkuBPiJsRGaQpr464eNi3osDEVx6ajRCVEWDCmBaRhJjrvdAkgl/
https://www.facebook.com/101782742254961/posts/pfbid02usQ5rjsC6j9KpMVkuBPiJsRGaQpr464eNi3osDEVx6ajRCVEWDCmBaRhJjrvdAkgl/
https://www.facebook.com/101782742254961/posts/pfbid02afM3sKpDoKHCbtUwFhL8c9oCqsWPKgChd5GtECJe5w3hykz87Y5ZUjEgqz9vNRB2l/
https://www.facebook.com/101782742254961/posts/pfbid02afM3sKpDoKHCbtUwFhL8c9oCqsWPKgChd5GtECJe5w3hykz87Y5ZUjEgqz9vNRB2l/
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The members of the caravan presented the women with a set of simple household items such 

as gas lighters and other gifts that were collected and distributed by self-efforts, College of 

Arts, Beni-Suef University 

 

https://www.gomhuriaonline.com/Gomhuria/1005574.html?fbclid=IwAR1wnyIGH9Oq_W

CjjpvTOAulri0czh0J6xGGqGR-81UDf12fSO_V5OmQkBM 

 

The Faculty of Arts Beni-Suef organizes convoys to raise awareness of e-waste 

https://www.gomhuriaonline.com/Gomhuria/1005574.html?fbclid=IwAR1wnyIGH9Oq_WCjjpvTOAulri0czh0J6xGGqGR-81UDf12fSO_V5OmQkBM
https://www.gomhuriaonline.com/Gomhuria/1005574.html?fbclid=IwAR1wnyIGH9Oq_WCjjpvTOAulri0czh0J6xGGqGR-81UDf12fSO_V5OmQkBM
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https://www.elaosboa.com/213633/?fbclid=IwAR3huKHvohStogLHzmtEgL5vdmkuioxys73

_YLrOKJ8pJELxaKZUxKKyvDk 

 

 

2. Yes 

 

For students the university cities provide lower fees on the food introduced for the 

students wit about 50% 

- Beni-Suef University offers a discount of about 50% for students who are unable by 

providing university housing, providing three meals a day, and a symbolic wage. 

https://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=286 

https://www.facebook.com/UniCityBNS/ 

 المدن الجامعيه

https://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=286  

for more than 2850 students 

 المدن الجامعيه

 المدن الجامعيه بجامعه بنى سويف

 

 إجمالي األماكن المتاحة للمدن الجامعية 

 طالبات طلبة

1338 1510 

طالب وطالبة 2848إجمالي   

 

https://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=286 

https://www.elaosboa.com/213633/?fbclid=IwAR3huKHvohStogLHzmtEgL5vdmkuioxys73_YLrOKJ8pJELxaKZUxKKyvDk
https://www.elaosboa.com/213633/?fbclid=IwAR3huKHvohStogLHzmtEgL5vdmkuioxys73_YLrOKJ8pJELxaKZUxKKyvDk
https://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=286
https://www.facebook.com/UniCityBNS/
https://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=286
https://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=286
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Food introduced for students include both vegetarian and  

 رئيس جامعة بنى سويف يتفقد المدينة الجامعية

https://www.youm7.com/story/2022/1/11/%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%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9/5614882 

- The President of Beni-Suef University inspects the level of service provided to students in 

university cities 

- https://www.elaosboa.com/237085/ 

 رئيس جامعة بني سويف يتفقد مستوي الخدمة المقدمة للطالب بالمدن الجامعية

https://www.youm7.com/story/2022/1/11/%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%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9/5614882
https://www.youm7.com/story/2022/1/11/%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%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9/5614882
https://www.youm7.com/story/2022/1/11/%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%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9/5614882
https://www.youm7.com/story/2022/1/11/%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%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9/5614882
https://www.youm7.com/story/2022/1/11/%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%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9/5614882
https://www.elaosboa.com/237085/
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- 

 
-  

- The President of Beni-Suef University inspects the conditions of university students 
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3. Yes 

Beni-Suef University works with a neighborhood recycling business that has adopted Single 

Stream Recycling, making it simple for teachers and students to know what can and cannot be 

recycled. Additionally, this scheme makes it simple for users by allowing all recyclables (plastic, 

paper, glass, and aluminum) to be put in one container. The Beni-Suef University also advocates 

for the recycling of printer ink cartridges and electronic waste. E-waste goods contain significant 

levels of hazardous chemicals and heavy metals; thus they shouldn't be thrown away in the regular 

trash. 

1. The Faculty of Arts Beni-Suef organizes convoys to raise awareness of e-waste 

 

https://www.elaosboa.com/213633/?fbclid=IwAR3huKHvohStogLHzmtEgL5vdmkuioxys73

_YLrOKJ8pJELxaKZUxKKyvDk 

 

ويل مجيع انواع النفايات احمللية اىل طاقة قابلة اللستخدام فى مصر د. أمحد رضا اجالللي أستاذ مساعد بكلية العلوم جامعة تح

 بني سويف

https://www.bsu.edu.eg/Backend/Uploads/PDF/Conference/451-470.pdf 

 

Student hunger 

- 1. &2. 

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

https://m.facebook.com/groups/667808236614614/?multi_permalinks=3651682244893850%

2C3651679658227442%2C3651674828227925%2C3651671114894963%2C365166634822

8773&notif_t=group_activity&notif_id=1606622431002958&ref=m_notif 

https://www.elaosboa.com/213633/?fbclid=IwAR3huKHvohStogLHzmtEgL5vdmkuioxys73_YLrOKJ8pJELxaKZUxKKyvDk
https://www.elaosboa.com/213633/?fbclid=IwAR3huKHvohStogLHzmtEgL5vdmkuioxys73_YLrOKJ8pJELxaKZUxKKyvDk
https://www.bsu.edu.eg/Backend/Uploads/PDF/Conference/451-470.pdf
https://m.facebook.com/groups/667808236614614/?multi_permalinks=3651682244893850%2C3651679658227442%2C3651674828227925%2C3651671114894963%2C3651666348228773&notif_t=group_activity&notif_id=1606622431002958&ref=m_notif
https://m.facebook.com/groups/667808236614614/?multi_permalinks=3651682244893850%2C3651679658227442%2C3651674828227925%2C3651671114894963%2C3651666348228773&notif_t=group_activity&notif_id=1606622431002958&ref=m_notif
https://m.facebook.com/groups/667808236614614/?multi_permalinks=3651682244893850%2C3651679658227442%2C3651674828227925%2C3651671114894963%2C3651666348228773&notif_t=group_activity&notif_id=1606622431002958&ref=m_notif
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-  

 

 

الخدمات الطالبيةرئيس جامعة بنى سويف يفتتح معرض منتجات مركز اإلنتاج و  

https://www.albawabhnews.com/4552368 

جامعة بنى سويف تدخل السوق المحلى بثالث عشرة وحدة إنتاجية.. افتتاح أول ثالثة إلنتاج العسل والمنظفات والشتالت.. 

ى بحاجات المجتمع وتلبية احتياجات الجمهور بأسعار مناسبةورئيس الجامعة: نسعى لربط التعليم الجامع  

 

https://www.youm7.com/story/2020/8/25/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-

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

%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%89-

%D8%A8%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9-

%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-

%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9/4945013 

 رئيس جامعة بنى سويف يفتتح معرضاً لبيع منتجات مركز االنتاج والخدمات الطالبية بحضور السيد المحافظ

https://www.albawabhnews.com/4552368
https://www.youm7.com/story/2020/8/25/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9/4945013
https://www.youm7.com/story/2020/8/25/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9/4945013
https://www.youm7.com/story/2020/8/25/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9/4945013
https://www.youm7.com/story/2020/8/25/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9/4945013
https://www.youm7.com/story/2020/8/25/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9/4945013
https://www.youm7.com/story/2020/8/25/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9/4945013
https://www.youm7.com/story/2020/8/25/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9/4945013
https://draminlotfyoffice.com/details/362


                                   

Beni-Suef University 
 
https://draminlotfyoffice.com/details/362 

 رح منتجات مركز اإلنتاج والخدمات الطالبية للعاملين بالجامعة والمواطنينرئيس جامعة بني سويف: ط

https://gate.ahram.org.eg/News/3445301.aspx 

- Dr. Mansour welcomed the delegation to the campus of Beni-Suef University, stressing 

that the university includes a number of unique and diverse colleges in the Middle East, 

and we have the College of Agriculture, which contains a number of various departments 

and four basic programs, namely, programs for plant production, animal and poultry 

production, food and dairy industries, and biotechnology, and the college aims To graduate 

specialized agricultural engineers equipped with the knowledge and skills necessary to 

advance agricultural production and industries and manage agricultural projects in 

accordance with national quality standards and the needs of the local and international labor 

market, and to establish a model for FAO within the university that aims to improve student 

projects and graduate and qualify a student capable of working in the foreign market. 

https://www.bsu.edu.eg/NewsDetails_New.aspx?NID=155405&cat_id=1 

-  
 

 

 رئيس جامعة بنى سويف يفتتح معرض منتجات ألبان مزرعة الطب البيطري -

- The president of the university explained that the aim of holding these exhibitions is to 

market and advertise the center’s products, which will be sold at reasonable prices to 

faculty members, employees and students. 

https://draminlotfyoffice.com/details/362
https://gate.ahram.org.eg/News/3445301.aspx
https://www.bsu.edu.eg/NewsDetails_New.aspx?NID=155405&cat_id=1
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https://ahlmasrnews.com/news/local-

news/1155774/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-

%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86-

%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-

%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-

%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-

%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%8A-

%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86-

%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81 

 رئيس جامعة بنى سويف يفتتح معرض منتجات مركز اإلنتاج والخدمات الطالبية بأسعار مخفضة

- The President of Beni Suef University inaugurates the exhibition of production center 

products and student services at discounted prices 

https://www.elbalad.news/5220595 

 
 

 

3&4 

https://ahlmasrnews.com/news/local-news/1155774/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81
https://ahlmasrnews.com/news/local-news/1155774/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81
https://ahlmasrnews.com/news/local-news/1155774/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81
https://ahlmasrnews.com/news/local-news/1155774/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81
https://ahlmasrnews.com/news/local-news/1155774/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81
https://ahlmasrnews.com/news/local-news/1155774/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81
https://ahlmasrnews.com/news/local-news/1155774/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81
https://ahlmasrnews.com/news/local-news/1155774/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81
https://ahlmasrnews.com/news/local-news/1155774/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81
https://ahlmasrnews.com/news/local-news/1155774/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81
https://ahlmasrnews.com/news/local-news/1155774/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81
https://ahlmasrnews.com/news/local-news/1155774/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81
https://ahlmasrnews.com/news/local-news/1155774/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81
https://ahlmasrnews.com/news/local-news/1155774/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81
https://www.elbalad.news/5220595


                                   

Beni-Suef University 
 

 

https://www.facebook.com/UniCityBNS/posts/985854101600878/ 

 مطعم المدينه الجامعيه

 

- The University City for Students at Beni Suef University provides all services and different 

types of food for vegetarians and meat eaters at low prices. 

 

 

 

https://www.facebook.com/UniCityBNS/posts/985854101600878/
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Healthy food and at loer fees than outside the university  

- Production and student services focused on the need to continue offering products at 

discounted prices in all sales outlets of the center inside the university campus 

https://www.dostor.org/4042716 

 

https://www.dostor.org/4042716
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-  

- President of Beni Suef University: Launching a health initiative to measure 

malnutrition among students and university employees 

- https://www.bsu.edu.eg/SingleNews.aspx?NID=156132&cat_id=1&lang=en 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0bzpQ5uSvQWpajxSoyvJT4GNKhVxUjgX

WxHBtrrnyo4CY9BWbuiV4wyfh9WyREZUrl&id=102214441882294 

https://www.bsu.edu.eg/SingleNews.aspx?NID=156132&cat_id=1&lang=en
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0bzpQ5uSvQWpajxSoyvJT4GNKhVxUjgXWxHBtrrnyo4CY9BWbuiV4wyfh9WyREZUrl&id=102214441882294
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0bzpQ5uSvQWpajxSoyvJT4GNKhVxUjgXWxHBtrrnyo4CY9BWbuiV4wyfh9WyREZUrl&id=102214441882294
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02hX2AzuRxxRxjmYgSAYuhwWsXQccBV

pBUaBvDahD8SH2xixdkgTEfMETTHeYYA5Q6l&id=102214441882294 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02aT9wu4GgwkkWmf1abt4UDP2jyd5HTsB

smKinW9rS9XgQ42SvaFAo29JduVxkt7mMl&id=102214441882294 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02hX2AzuRxxRxjmYgSAYuhwWsXQccBVpBUaBvDahD8SH2xixdkgTEfMETTHeYYA5Q6l&id=102214441882294
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02hX2AzuRxxRxjmYgSAYuhwWsXQccBVpBUaBvDahD8SH2xixdkgTEfMETTHeYYA5Q6l&id=102214441882294
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02aT9wu4GgwkkWmf1abt4UDP2jyd5HTsBsmKinW9rS9XgQ42SvaFAo29JduVxkt7mMl&id=102214441882294
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02aT9wu4GgwkkWmf1abt4UDP2jyd5HTsBsmKinW9rS9XgQ42SvaFAo29JduVxkt7mMl&id=102214441882294
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https://m.facebook.com/groups/InterestsOfResearchers/permalink/3008364702742266/ 

https://m.facebook.com/groups/InterestsOfResearchers/permalink/3008364702742266/


                                   

Beni-Suef University 
 

 

 

 رئيس جامعة بنى سويف يفتتح معرض منتجات مركز اإلنتاج والخدمات الطالبية

 

https://www.albawabhnews.com/4552368 

https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=149071&cat_id=1 

 

 

 

https://www.albawabhnews.com/4552368
https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=149071&cat_id=1
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National hunger 

1. yes 

 

أطلقت جامعة بني سويف العديد من القوافل الطبية و التوعوية لتقديم خدماتها الي المجتمع السويفي لإلرتقاء بأفراده و تمثلت 

 هذه القوافل فيما يلي :

 مركز ناصر   -رية أشمنت  القافلة الطبية الشاملة لق

 19/9/2021الثالثاء الموافق 
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لمجتمعية التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية لتحسين مستوي الحياه للفئات ا " حياه كريمة "في إطار  مبادرة  

ستوي المعيشة تحسين ماألكثر احتياجاً و أيضاً في إطار التعاون مع منظمات المجتمع المدني وتوفير ودعم الخدمات الصحية و

ة يوم الثالثاء وتوفير الخدمات الطبية التى يحتاجها المواطنون خاصة غير القادرين ، نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئ

امح ستحت رعاية سعادة االستاذ الدكتور/ منصور حسن رئيس الجامعة وإشراف األستاذ الدكتور /  19/9/2021الموافق 

مركز ناصر بمشاركة   –الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة قافلة طبية تنموية الي قرية أشمنت المراغي نائب رئيس 

 –وي اإلحتياجات الخاصة  كلية علوم ذ -كلية التمريض –كلية الطب البيطري  –كليات الجامعة المختلفة ) كلية الطب بشري 

 وبمشاركة مديرية الصحة.  كلية الحقوق ( –اإلجتماعية  كلية الخدمة -ض ركلية علوم اال -لية العالج الطبيعي ك –كلية الصيدلة 

 أوالً : مشاركة كلية الطب البشري

 

 

 

 

 

 

 

 

 شارك السادة أطباء كلية الطب البشري في الكشف علي المرضي من سكان القرية في التخصصات التالية :

 

 

 

 

          

 

 

 عدد الحاالت القسم

 حالة   90 قسم العظام

 حالة   30 الطبيعيقسم العالج 

 حالة    62 قسم الجلدية

 حالة   50 قسم الباطنة

 حالة 80 قسم الرمد

 حالة  55 قسم األنف وأذن و الحنجرة

 حالة   20 قسم  الصدر

 حالة   100 قسم األطفال

 حالة   60 قسم النساء والتوليد
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 ثانيا : مشاركة كلية التمريض
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شاركت كلية التمريض في  فعاليات القافلة التمريضية لقرية أشمنت مركز ناصر وذلك لقياس السكر والضغط لجميع المرضي 

من خالل معمل مختص بالتحليل كما تم صرف العديد من االدوية  B,Cحالة كما تم عمل تحليل فيروس  700المترددين عددهم 

وعمل توعية عن مستجدات فيرس كورونا والوقاية منه واهمية  ديرية الصحة  للمرضي الذين تم الكشف عليهمالتي شاركت بها م

 .التطعيمات والكشف المبكر لمرض السكر والضغط

 

 ثالثاً : مشاركة كلية الطب البيطري 
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رية بقرية إشمنت مركز ناصر باالشتراك  مع مديرية الطب البيطري و تم فحص شاركت كلية الطب البيطري في القافلة البيط

الوالده  -جراحه  -الحاالت المريضة واعطاء العالج مجانا لعدد كبير من الحاالت من مختلف التخصصات )امراض باطنه 

 وامراضها( وبمشاركة نخبة من اعضاء هيئة التدريس والطالب

 ي اإلحتياجات الخاصة رابعاً :مشاركة كلية علوم ذو

انطلقت فعاليات القافلة التوعوية الشاملة بقرية سدس مركز ببا في  ضوء حرص كلية علوم ذوي االحتياجات الخاصة علي 

منصور حسن /تقديم رسالتها وخدمة المجتمع السويفي وتقديم الخدمة التأهيلية المجانية لهم تحت رعاية األستاذ الدكتور 

ف و األستاذ الدكتور /سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع واألستاذة رئيس جامعة بني سوي

الدكتورة /هبة محمود ابو النيل عميد الكلية واألستاذ الدكتور /احمد عالم وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع تم اليوم 

أشمنت التابعة لمركز ناصر والمدرجة ضمن المبادرة الرئاسية )حياة الثالثاء المشاركة في قافلة توعوية شاملة إلي قرية 

 كريمة( وذلك بمشاركة عشرة كليات وبالتعاون مع مديرية الصحة

 

 مركز ببا  -القافلة الطبية الشاملة لقريتى سدس وهربشنت 

 3/10/2021الموافق  األحد

تاح السيسى " حياة كريمة " قامت جامعة بنى سويف برعاية أ.د/ فى إطار مبادرة فخامة رئيس الجمهورية السيد عبدالف

منصور حسن رئيس الجامعة وإشراف أ.د/ سامح المراغى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بإطالق 

افظة بنى سويف ، وقد توعوية ( إلى قرية سدس التابعة لمركز ببا بمح –زراعية  –تمريضية  –بيطرية  –قافلة شاملة ) طبية 

 فرد وإشتملت القافلة على التخصصات الطبية األتية:  800بلغ عدد المترددين على القافلة 

 أنف وأذن وحنجرة ( –متوطنة  –باطنة  –نساء ووالدة  –عظام  –أطفال  –) رمد 
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 أوالً : مشاركة كلية الطب البشري:

 

 القرية في التخصصات التالية : قد قام السادة األطباء بالكشف علي المرضي  أهلو

 عدد الحاالت القسم

 حالة  120 قسم األطفال

 حالة   70 قسم النساء والتوليد

 حالة   100 قسم العظام

 حالة   35 قسم العالج الطبيعي

 حالة    68 قسم الجلدية

 حالة   60 قسم الباطنة

 حالة  70 قسم الرمد

 حالة  80 قسم األنف وأذن و الحنجرة

 حالة   25 قسم  الصدر
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تم صرف العالج المناسب لكل حالة ،  كما تم تحويل بعض الحاالت الخاصة الي المستشفي الجامعي لتلقي العالج المناسب بدون 

 مقابل .

 ثانيا : مشاركة كلية التمريض

 

ضي و بلغ عدد المترددين حوالي إنطلقت فعاليات القافلة التمريضية لقرية سدس وذلك لقياس السكر والضغط لجميع المر  

من خالل معمل مختص بالتحليل بمشاركة كلية التمريض كما تم صرف العديد من  B,Cحالة كما تم عمل تحليل فيروس  500

وعمل توعية عن مستجدات فيرس كورونا والوقاية  االدوية التي شاركت بها مديرية الصحة  للمرضي الذين تم الكشف عليهم

 .طعيمات والكشف المبكر لمرض السكر والضغطمنه واهمية الت

 :ثالثا : مشاركة كلية الطب البيطري 
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بني سويف بقرية هربشنت  بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ، تم الفحص وإعطاء  انطلقت فعاليات القافلة البيطرية لجامعة

الوالده وامراضها( وبمشاركة نخبة من  -جراحه  -العالج مجانا لعدد كبير من الحاالت من مختلف التخصصات )امراض باطنه 

 اعضاء هيئة التدريس والطالب.
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 ياجات الخاصة:ثالثاً : مشاركة كلية علوم ذوي اإلحت        

 



                                   

Beni-Suef University 
 

  

شاركت كلية علوم ذوي األحتياجات الخاصة في  فعاليات القافلة التوعوية الشاملة بقرية سدس مركز ببا في  ضوء حرص 

كلية علوم ذوي االحتياجات الخاصة علي تقديم رسالتها وخدمة المجتمع السويفي وتقديم الخدمة التأهيلية المجانية لهم وذلك 

و هدفت القافلة الي التوعية بأهمية التدخل المبكر لالطفال للحد من انتشار  يات وبالتعاون مع مديرية الصحةبمشاركة عشر كل

االعاقة كما تم اجراء تقييم للقدرات المعرفية لالطفال من خالل تطبيق مقياس ستانفورد بينيه الصوره الخامسة باإلضافة الي 

ات لتحسين القدرات اللغوية لالطفال المتأخرين كما تم تحويل عدد من االطفال تقديم بعض التوجيهات واإلرشادات الي األمه

                   .الي المستشفي الجامعي الستكمال إجراءات الفحص وتلقي الخدمات الالزمه لهم

 القافلة الزراعية لقرية هيربشنت يوم االحد الموافق  2021/10/3 :
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تحت رعاية معالي الوزير رئيس الجامعة ا.د. منصور حسن ومعالي ا.د./ سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة 

بدالمنعم وباشراف أ.د/ مصطفى محمد قطب المجتمع وتنمية البيئة وسيادة أ.د/ عميد كلية الزراعة أ.د / عبدالاله سيد حسين ع

وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تم إطالق قافلة زراعية لقرية هربشنت التابعة لقرية سدس مركز ببا 

و ذلك بحضور مدير الوحدة الزراعية لقرية سدس ورئيس الوحدة المحلية بالقرية ومسؤول من مديرية الري وبعض رؤساء 

لجمعيات الزراعية وبعض االهالي والمزارعين ونقلنا لهم حرص الجامعة على التفاعل المجتمعى والمشاركة فى وضع حلول ا

لبعض مشاكل االنتاج الزراعي وتنمية البيئة ، شارك فى القافلة نخبه من أعضاء هيئة التدريس يمثلون بعض االقسام العلمية 

 مج الكلية األربعة واتحاد الطلبةبالكلية وكذلك بعض الطالب ممثلين لبرا

 قافلة طبية للتوعوية بالكشف المبكر عن سرطان الثدى وأورام الرحم بقرية شريف باشا بمحافظة بنى سويف

 يوم األحد الموافق 2021/11/21 
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ة السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى لدعم صحة المرأة المصرية وتحت رعاية أ.د/ فى إطار مبادرة فخام

منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف وتحت إشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة أ.د/ سامح المراغى نائب 

مية البيئة بالتعاون مع مديرية الصحة ، نظم قطاع خدمة المجتمع وتن رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالشراكة مع المجلس القومى للمرأة القافلة الطبية التوعوية للكشف المبكر عن سرطان 

 . الثدى وأورام الرحم بقرية شريف باشا بمحافظة بنى سويف

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

food hygiene and with low cost for low income people at Beni-Suef 

https://m.facebook.com/groups/667808236614614/?multi_permalinks=36516822448938

50%2C3651679658227442%2C3651674828227925%2C3651671114894963%2C365166

6348228773&notif_t=group_activity&notif_id=1606622431002958&ref=m_notif 

https://m.facebook.com/groups/667808236614614/?multi_permalinks=3651682244893850%2C3651679658227442%2C3651674828227925%2C3651671114894963%2C3651666348228773&notif_t=group_activity&notif_id=1606622431002958&ref=m_notif
https://m.facebook.com/groups/667808236614614/?multi_permalinks=3651682244893850%2C3651679658227442%2C3651674828227925%2C3651671114894963%2C3651666348228773&notif_t=group_activity&notif_id=1606622431002958&ref=m_notif
https://m.facebook.com/groups/667808236614614/?multi_permalinks=3651682244893850%2C3651679658227442%2C3651674828227925%2C3651671114894963%2C3651666348228773&notif_t=group_activity&notif_id=1606622431002958&ref=m_notif
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- The President of Beni-Suef University announces the provision of fast meals at symbolic 

prices for students 

 

https://www.dostor.org/2583692 

يعلن توفير وجبات سريعة بأسعار رمزية للطالبرئيس جامعة بني سويف   

https://www.dostor.org/2583692
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- The President of Beni-Suef University inaugurates a charity exhibition of clothes for 

students 

Social Solidarity Unit at Beni-Suef University serviced outside and inside the university  

https://www.albawabhnews.com/4403672 

 "تضامن بني سويف: إنشاء وحدة داخل الجامعة لخدمة أسر "تكافل وكرامة

The Solidarity Analytical Unit was established at Beni-Suef University 

The Undersecretary of the Ministry of Social Solidarity in Beni-Suef, in his statements today: It is 

for the first time that a social solidarity unit has been established within Beni-Suef University to 

serve the children of families of solidarity and dignity, and this comes within the framework of the 

state and the ministry’s plan from the Forsa Program 

 

- Introductory symposium at the Solidarity Unit at Beni-Suef University 

 ندوه تعريفيه بوحدة التضامن بجامعة بنى سويف
https://www.gomhuriaonline.com/Gomhuria/929786.html 

The Ministry of Solidarity pays the fees of defaulting students at Beni-Suef University 

https://almalnews.com/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-

%D8%AA%D8%B3%D8%AF%D8%AF-

%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85/ 

- 50% discounts at exhibitions of social solidarity units in Egyptian universities 

- https://elnas.net/2022/04/10/%d8%aa%d8%ae%d9%81%d9%8a%d8%b6%d8%a7%d8%

aa-50-%d8%a8%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6-

%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%aa-

%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d9%85%d9%86-

%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7/ 

% بمعارض وحدات التضامن االجتماعي بالجامعات المصرية50تخفيضات   

- The President of Beni-Suef University inaugurates the charity exhibition for clothes 

https://www.sadaelomma.com/2020/11/blog-post_3298.html?hl=ja 

 رئيس جامعة بنى سويف يفتتح المعرض الخيرى للمالبس

Role of the Social Solidarity in Beni-Suef University. 

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

 

Also there is a cooperation protocol between Beni-Suef University and the Ministry of Social 

Solidarity to create social units for the benefit of students who are unable 

https://www.bsu.edu.eg//News.aspx?NID=146546&cat_id=1 

https://www.albawabhnews.com/4403672
https://www.gomhuriaonline.com/Gomhuria/929786.html
https://almalnews.com/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85/
https://almalnews.com/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85/
https://almalnews.com/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85/
https://almalnews.com/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85/
https://almalnews.com/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85/
https://elnas.net/2022/04/10/%d8%aa%d8%ae%d9%81%d9%8a%d8%b6%d8%a7%d8%aa-50-%d8%a8%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7/
https://elnas.net/2022/04/10/%d8%aa%d8%ae%d9%81%d9%8a%d8%b6%d8%a7%d8%aa-50-%d8%a8%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7/
https://elnas.net/2022/04/10/%d8%aa%d8%ae%d9%81%d9%8a%d8%b6%d8%a7%d8%aa-50-%d8%a8%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7/
https://elnas.net/2022/04/10/%d8%aa%d8%ae%d9%81%d9%8a%d8%b6%d8%a7%d8%aa-50-%d8%a8%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7/
https://elnas.net/2022/04/10/%d8%aa%d8%ae%d9%81%d9%8a%d8%b6%d8%a7%d8%aa-50-%d8%a8%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7/
https://www.sadaelomma.com/2020/11/blog-post_3298.html?hl=ja
https://www.facebook.com/Solidarity.BSU
https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=146546&cat_id=1
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Ministry of Social Solidarity and Partnership with Beni-Suef University 

https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx 

 

Beni-Suef University approves an initiative to pay tuition fees for orphaned students 

 جامعة بنى سويف توافق على مبادرة لسداد المصروفات الدراسية للطالب األيتام

https://www.youm7.com/story/2021/2/24/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-

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

%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-

%D9%84%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-

%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8/5221459 

 

- Beni-Suef University adopts the initiative to sponsor orphan students 

 جامعة بني سويف تتبنى مبادرة رعاية الطالب األيتام

- https://edu.see.news/2021/02/24/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%AA%D8

%A7%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-

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

- Beni-Suef University adopts an initiative to pay expenses for orphaned students 

https://www.dostor.org/3370342 

https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx
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Beni-Suef University 
 

- 

 
- The President of Beni-Suef University inspects the conditions of university students 

 

 رئيس جامعة بني سويف يتفقد أحوال طلبة وطالبات المدن الجامعية

https://www.dostor.org/3730223 

 رئيس جامعة بنى سويف يفتتح معرض منتجات ألبان مزرعة الطب البيطري -

- The president of the university explained that the aim of holding these exhibitions is to 

market and advertise the center’s products, which will be sold at reasonable prices to 

faculty members, employees and students. 
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Beni-Suef University 
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 رئيس جامعة بنى سويف يفتتح معرض منتجات مركز اإلنتاج والخدمات الطالبية بأسعار مخفضة

- The President of Beni Suef University inaugurates the exhibition of production center 

products and student services at discounted prices 

https://www.elbalad.news/5220595 

 
 

 

 

https://ahlmasrnews.com/news/local-news/1155774/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81
https://ahlmasrnews.com/news/local-news/1155774/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81
https://ahlmasrnews.com/news/local-news/1155774/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81
https://ahlmasrnews.com/news/local-news/1155774/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81
https://ahlmasrnews.com/news/local-news/1155774/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81
https://www.elbalad.news/5220595
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مليون صحة( 100التوعية الجماهيرية بالتغذية السليمة )  

 حملة التبرعان العينية للمحتاجين من سكان القري
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- The President of Beni Suef University invites students to volunteer in the "Decent Life" 

initiative.. He appreciates the efforts of the political leadership to improve the living 

conditions of citizens 

رئيس جامعة بني سويف يدعو الطالب للتطوع بمبادرة "حياة كريمة".. ويثمن جهود القيادة السياسية في تحسين  -

 الظروف المعيشية للمواطن

- HTTPS://WWW.BSU.EDU.EG/NEWSDETAILS_NEW.ASPX?NID=156219&CAT_ID

=1 

 

-  

 

2. 

- Beni-Suef University launches the initiative to measure malnutrition among students and 

employees  

 جامعة بني سويف تطلق مبادرة قياس سوء التغذية لدى الطالب والعاملين

https://gate.ahram.org.eg/News/3723868.aspx 

- The President of Beni Suef University inspects the campus cafeterias 

 رئيس جامعة بني سويف يتفقد كافتيريات الحرم الجامعي -

- https://www.elwatannews.com/news/details/3701566 

 

 

 3.  

 

- Beni Suef University holds many different courses and conferences concerned with health 

and nutrition inside and outside the university at 2021. 

 

https://www.bsu.edu.eg/ShowBSUConferences.aspx?maincontent_RadGrid1ChangePage

=14_50 

 

 ندوة كلية التمريض بعنوان التنمية المستدامة وتعزيز دور تمريض خدمة صحة المجتمع في الصحة والمرض
 

 لندوة التثقيفية لكلية التمريض حول فيروس كورونا المستجد بكلية الزراعة

 

 تقوم كليه الزراعه بدور هام حول العديد من الندوات التي تخص االمن الغذايي واهميته

 كلية الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى -جامعة بنى سويف

https://www.bsu.edu.eg/Content.aspx?section_id=4579&cat_id=23 

 القوافل الطبية

https://www.bsu.edu.eg/Content.aspx?section_id=2352&cat_id=9 

https://www.bsu.edu.eg/NewsDetails_New.aspx?NID=156219&cat_id=1
https://www.bsu.edu.eg/NewsDetails_New.aspx?NID=156219&cat_id=1
https://gate.ahram.org.eg/News/3723868.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/3701566
https://www.bsu.edu.eg/ShowBSUConferences.aspx?maincontent_RadGrid1ChangePage=14_50
https://www.bsu.edu.eg/ShowBSUConferences.aspx?maincontent_RadGrid1ChangePage=14_50
https://www.bsu.edu.eg/ShowBSUConferences.aspx?maincontent_RadGrid1ChangePage=14_50
https://www.bsu.edu.eg/Content.aspx?section_id=4579&cat_id=23
https://www.bsu.edu.eg/Content.aspx?section_id=2352&cat_id=9
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عاليات القافلة الطبية الشاملة بقرية بني سليمان الشرقية فتم حضور تحت رعاية الدكتور/ منصور حسن رئيس جامعة بني سويف 

والقري المجاورة لها ، والتي نظمتها جامعة بني سويف بالتنسيق مع نادي روتاري بني سويف وشاركت كلية الطب بالعديد من 

يز بالمحافظة تشارك دائمآ كلية الطب البشري والبيطري بأعتبارها الصرح الطبي والعلمي المتم التخصصات المختلفة بالقافلة و

في القوافل الطبية التي تخدم المواطنين وأن من رسالة الكلية تقديم الخدمة الطبية المتميزة للمحافظة باالضافه الي المستشفى 

الجامعي دائمآ تقدم جميع الخدمات الطبية المميزة ألهالي المحافظة وتشارك بقوة في جميع القوافل الطبية من خالل أطباء 

لمستشفى الجامعي في جميع التخصصات الطبيةا  

حالة للمستشفى  21حالة وتحويل  153بني سويف ) كشف عن  –مركز أغصان الزيتون لذوي االحتياجات الخاصة          -

 الجامعي(

 حالة للمستشفى الجامعي( 93حالة وتحويل  939بني سويف )كشف عن  –مركز ناصر          -

 حالة ( 41بني سويف )كشف عن  – دار المسنين         -

 حالة للمستشفى الجامعي( 77حالة وتحويل  940بني سويف )كشف عن  –مركز ببا  –قرية طحا البيشة          -

 حالة للمستشفى الجامعي( 5حالة وتحويل  41بني سويف )كشف عن  –مدرسة التربية الفكرية للمعاقين ذهنيا          -

 حالة للمستشفى الجامعي( 104حالة وتحويل  702)كشف عن   بني سويف –مركز ببا  –يب قرية عزبة نج         -

 حالة للمستشفى الجامعي( 90حالة وتحويل  810مركز بني سويف )كشف عن  –قرية باها          -

 حالة للمستشفى الجامعي( 103حالة وتحويل  1524مركز بني سويف )كشف عن  –قرية السعادنة          -

           

- To improve services. Secretary-General of Beni Suef meets with members of the 

Committee on Sustainable Development 

 لتحسين الخدمات.. سكرتير عام بني سويف يجتمع بأعضاء لجنة التنمية المستدامة -

- https://www.elbalad.news/5437600 

 

تعمل على خدمة وتنمية المجتمع« مبادرة القرية»رئيس جامعة بني سويف:   

https://www.elwatannews.com/news/details/5993524 

 

كز ناصرمجلس جامعة بني سويف يوافق على تنفيذ قافلة طبية بمر  

https://www.bsu.edu.eg/NewsDetails_New.aspx?NID=155726&cat_id=1 

 

 بمشاركة عشر كليات:جامعة بني سويف تطلق قافلة طبية توعوية لقرية بهبشين ضمن مبادرة حياة كريمة

https://bsu.edu.eg/NewsDetails_New.aspx?NID=155963&cat_id=1 

 

 قوافل طبية وحمالت توعية

https://www.elbalad.news/5437600
https://www.elwatannews.com/news/details/5993524
https://www.bsu.edu.eg/NewsDetails_New.aspx?NID=155726&cat_id=1
https://bsu.edu.eg/NewsDetails_New.aspx?NID=155963&cat_id=1
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https://www.bsu.edu.eg/ContentSide.aspx?section_id=11307&cat_id=9 

 حمالت التوعية:

 ملة توعية لمرضي السكر بعنوان: عينيك على السكر بالتعاون مع قسم الباطنة ووحدة الغدد الصماء والسكر بالكليةح         -

 ىقسم الميكروبيولوج  حملة توعية بمقاومة البكتريا للمضادات الحيوية بالتعاون مع         -

 حملة توعية عن سرطان الثدي و الخصية و البروستاتا         -

 حملة توعية عن مرض االيدز بالتعاون مع وحدة مكافحة العدوى         -

 حملة توعية عن السكتة الدماغية بالتعاون مع قسم األمراض العصبية         -

 المتوطنةحملة توعية عن صحة الكبد بالتعاون مع قسم األمراض          -

 حملة توعية عن مهارات اإلسعافات األولية بالتعاون مع معمل المهارات بالكلية         -

 حملة توعية ضد ختان اإلناث بالتعاون مع قسم النساء والتوليد بالكلية         -

 حمله توعيه عن التوحد بالتعاون مع قسم األمراض النفسية         -

 رض السكر بالتعاون مع قسم الباطنة ووحدة الغدد الصماء والسكر بالكليةحمله توعيه عن م         -

 حمله توعيه ألولياء األمور عن اضطراب التوحد بالتعاون مع قسم التخاطب         -

 حمله توعيه عن التوحد في قرية وتوقيع كشف طبي عن المرضى         -

كر وارتفاع ضغط الدم للعاملين بمصنع اسمنت بني سويف بالتعاون الحملة القومية للكشف المبكر عن مرض الس         -

 مع قسم الباطنة بكلية الطب و جمعية صعيد مصر للسكري

مع قسم الباطنة ووحدة الغدد  الوقاية ( بالتعاون –طرق العالج  –أسبابه  -حمله توعيه عن مرض السكر) التشخيص          -

 بية والتعليم وجمعية صعيد مصر للسكري و المجلس القومي للمرأةالصماء والسكر بالكلية ومديرية التر

حملة توعية وكشف مبكر عن فحص الثدي للعامالت والموظفات فوق األربعين بالتعاون مع قسم األشعة وقسم          -

 الصحة العامة

 إحتفاالت و معارض :

  

 وحدة مكافحة العدوى وقسم الصحة العامةاحتفالية اليوم العالمي لنظافة األيدي بالتعاون مع          -

للسكر بالتعاون مع قسم الباطنة ووحدة الغدد الصماء والسكر بالكلية وجمعية صعيد مصر   احتفالية اليوم العالمي         -

 للسكري

ة التربية الرياضية احتفالية اليوم العالمي للتوحد بالتعاون مع قسم األمراض النفسية وقسم التخاطب بالكلية و كلي         -

 وكلية التمريض و كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة و منظمات المجتمع المدني ومركز إعالم المحافظة

 احتفالية للكشف المبكر عن التوحد والتوعية عنه )متلخصنيش في كلمة( بالتعاون مع قسم األمراض النفسية         -

 د الطالبمعرض الكتاب بالتعاون مع إتحا         -

 معـرض خيري للمالبس         -

 معرض الكتاب بالتعاون مع الجمعية العلمية         -

معرض  -معرض خيري للمالبس  -المشاركة في مهرجان البيئة بالجامعة وتتضمن فعالياته )اإلحتفال بيوم اليتيم          -

 ..الخ(ورش عمل لإلكسسوارات  -عقد ندوات ثقافية وتوعية -خيري للكتب 

 المعرض السنوي للمالبس لطالب الكلية         -

 المعرض الخيري للمالبس لعمال الكلية والمستشفى الجامعي         -

 زيارة دار األيتام وتوزيع الهدايا واللعب على األطفال األيتام

 

https://www.bsu.edu.eg/ContentSide.aspx?section_id=11307&cat_id=9
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Q4. 

Yes 

The priority for the organic food 

 ئيةآليات فحص واستالم مكونات الوجبات الغذا

/https://vet.bsu.edu.eg 

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

/https://www.facebook.com/groups/1564819540398888 

 

Both faculty of veterinary medicine and agriculture responsible for the food health and 

antimicrobial investigation and revision as follow; 

 . يتم تشكيل لجان متخصصه الستالم األصناف المختلفة -

 ) لحوم ـ دواجن ـ ألبان ـ إلخ البيطرية(فحص المواد الغذائية  (

 .اإلفراج الجمركي للحوم والدواجن المستوردةأمر  استالم -

أو حروق علي الدواجن أو وجود  الكشف الظاهري عليها من تاريخ اإلنتاج والصالحية والتأكد من عدم وجود فطريات -

 . مياه في اللحوم المجمدة

 . من عدمه أخذ عينة من اللحوم والدواجن وعمل فحص معملي ،وعلى ذلك يتم تحديد الصالحية -

 . م بناء على التقصير فى المواصفات المطلوبةالخص  -

 . البيطري لفحصها معمليا عينة من اللحوم المستورة والدواجن المستوردة إلي معامل كلية الطب إرسال  -

 .محكمة الغلق أثناء التوريد اللحوم البلدية تكون ذبح اليوم ،وفي سلخانة المحافظة يكون الذبح، وتكون في ثالجة -

 لدواجن ( بلدي ومستورد ) بعد الفحص إلي مخازن الطازج وبعدهاتسلم اللحوم وا -

 . يتم الصرف منها إلي مطاعم ووحدات الجامعة المختلفة حسب الطلب -

 .الخاصة بالمنتجات فى المخزن المختص االداريهيتم إتمام العمليات  -

 آليات فحص واستالم المواد الزراعية

 . حسب االحتياج يتم تحديد الكميات المراد تخزينها؛ كل صنف -

 تقوم لجنة فحص األصناف الزراعية بفحص المواد الغذائية الجافة والطازجة ( ذات -

 األصل النباتي ) قبل استالمها فعليا من جهة التوريد وتحديد صالحيتها اللستهالك، -

 .ومطابقاتها للشروط والمواصفات الخاصة بتوريد االغذية لجامعة أسيوط وامر اإلسناد -

 محاضر الفحص وتدوين البيانات والمالحظات من تاريخ اإلنتاج التوقيع علي -

 . والصالحية ومصانع اإلنتاج وبيانات األصناف الموردة بمحضر فحص -

مثل الخضار الطازج ( بطاطة ـ  ساعة ) وتوضع تحت التجهيز 24استالم األصناف الزراعية قبل طهي الوجبة ب (  -

 .) كوسة ـ طماطم ـ بصل

https://vet.bsu.edu.eg/
https://agri.bsu.edu.eg/
https://www.facebook.com/groups/1564819540398888/
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علي المطاعم ووحدات الجامعة  لطازجة يتم تسليمها إلي أمين مخزن الطازج الرئيسي؛ لتوزيعهابعد فحص األصناف ا -

 .المختلفة

 

جامعة بنى سويف تدخل السوق المحلى بثالث عشرة وحدة إنتاجية.. افتتاح أول ثالثة إلنتاج العسل والمنظفات والشتالت.. 

مجتمع وتلبية احتياجات الجمهور بأسعار مناسبةورئيس الجامعة: نسعى لربط التعليم الجامعى بحاجات ال  

 

https://www.youm7.com/story/2020/8/25/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-

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

%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%89-

%D8%A8%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9-

%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-

%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9/4945013 

برام بروتوكول تعاون مع الشركة الوطنية لإلنتاج الحيواني لتطوير الخدمات البحثيةمجلس جامعة بني سويف يوافق على ا  

https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=119936&cat_id=1 

 

 

 البيطري رئيس جامعة بنى سويف يفتتح معرض منتجات ألبان مزرعة الطب

- The president of the university explained that the aim of holding these exhibitions is to 

market and advertise the center’s products, which will be sold at reasonable prices to 

faculty members, employees and students. 

https://ahlmasrnews.com/news/local-

news/1155774/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-

%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86-

%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-

%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-

%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-

%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%8A-

%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86-

%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81 

 

 

 

 

https://www.youm7.com/story/2020/8/25/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9/4945013
https://www.youm7.com/story/2020/8/25/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9/4945013
https://www.youm7.com/story/2020/8/25/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9/4945013
https://www.youm7.com/story/2020/8/25/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9/4945013
https://www.youm7.com/story/2020/8/25/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9/4945013
https://www.youm7.com/story/2020/8/25/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9/4945013
https://www.youm7.com/story/2020/8/25/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9/4945013
https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=119936&cat_id=1
https://ahlmasrnews.com/news/local-news/1155774/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81
https://ahlmasrnews.com/news/local-news/1155774/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81
https://ahlmasrnews.com/news/local-news/1155774/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81
https://ahlmasrnews.com/news/local-news/1155774/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81
https://ahlmasrnews.com/news/local-news/1155774/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81
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https://ahlmasrnews.com/news/local-news/1155774/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81
https://ahlmasrnews.com/news/local-news/1155774/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81
https://ahlmasrnews.com/news/local-news/1155774/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81
https://ahlmasrnews.com/news/local-news/1155774/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81
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اتفقت الجامعة الحصول  علي الخدمات الطبية اآلتية مقابل خصم 15%  للسادة اعضاء هيئة التدريس والعاملين كما تم 

 اإلتفاق غلى تطبيق العقد علي ذويهم من الدرجة األولي 

  - جراحات القلب المفتوح والقلب المقفول وجراحات الصدر .

 ـ القسطرة القلبية والتصوير الصبغى للشرايين التاجية والصمامات .

 ـ القسطرة البالونية لتوسيع الشريان التاجى وتركيب الدعامات .

 ـ تركيب منظم ضربات القلب .

ى .ـ القسطرة البالونية لتوسيع الصمام الرئوى وضيق الشريان االورط  

ـ  القسطرة البالونية لتوسيع الصمام الميترالى .    

ـ خدمات قسم الطوارئ      

 ـ وحدتى الرعاية المركزة للجراحة وامراض القلب .

 ـ الجراحة العامة .

 ـ جراحات االوعية الدموية .

 ـ جراحات المخ واالعصاب واألمراض العصبية .

 ـ جراحات العظام والعود الفقرى .

قليدية والفحوصات الخاصة .ـ االشعة الت  

 ـ المعامل :

 ـ التأهيل والعالج الطبيعى .

 ـ وحدة الغسيل الكلوى.

 ـ سيارات األسعاف 

 مستشفي دار الفؤاد -2
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تعاقدت الجامعة مع  مستشفي دار الفؤاد لجراحة القلب والصدر واألوعية الدموية واألمراض العصبية لتقديم الخدمات الطبية 

ت القلب والصدر وعالج امراض القلب بالقسطرة وتركيب منظمات ضربات القلب وكذلك جراحة االعصاب الخاصة بجراحا

وتشخيص وعالج األمراض  العصبية باالضافة الى خدمات قسم الطوارئ والرعاية  المركزية والتصوير الطبي بالالشعة 

 %.25س والعاملين مقابل خصم وخدمات المعامل والتأهيل والعالج الطبيعي للسادة اعضاء هيئة التدري

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

 السليمه والنظافه الشخصيه

10 

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

 نفس الزياره لمكتبة ومعامل الكلياه وساوف يعقاد عادة نادوات للتالمياذ وتقدمت المدرسه بطلب لتكرار

 والعاملين بالمدرسه 

  

 Out Reach Part 

 

 ألول مرة.. مجلس جامعة بني سويف يوافق على تنظيم قافلة زراعية لقرية جزيرة ببا

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2027416 

 

 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2027416
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وية ربط استهدفت كلية الخدمة االجتماعية التنموية تنفيذاً الستراتيجية جامعة بني سويف الخدمية التنم
أنشطتها المجتمعية والتنموية بمؤشرات )أهداف التنمية المستدامة( كمساهمة في التشارك مع برنامج 

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

وكالء الكلية والسادة رؤساء األقسام علي أهمية التكامل في عبدالموجود عميد الكلية تم التنسيق بين 
برامج الكلية استرشاداً باألهداف المزدوجة في تنفيذ مشروعاتها التنموية وأنشطة خدمة المجتمع مع 
ضرورة التعاون مع الهيئات المعنية واإلدارات والمديريات التي تتوافق برامجها في تحقيق أهداف 

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

 الناتج فريق العمل المستهدفين النشاط ومكان التنفيذ المؤشرات 

 الهدف األول

إنهاء الفقر بكل صوره في كل 

 مكان

End poverty in all its 

forms everywhere 

المرحلة التنفيذية  متابعة وتقييم

المرتبطة بتحسين المستوي 

المعيشي لسكان القرية من 

خدمات البنية التحتية.)تقرير 

 قرية إبشنا(

سكان القرية والفئات 

 -النوعية )الشباب

 النساء(

 عميد الكلية

وكيل الكلية لشئون خدمة 

المجتمع وتنمية البيئةأعضاء 

 هيئة التدريس بالكلية

تدريب 

سيدة  110

علي 

تصنيع ال

 الغذائي

 –تجفيف 

 –تخليل 

تربية 

 الدواجن.

 تبرع طالب الدراسات العليا 

( بنطلون لتوزيعها علي 50عدد )

 الفقراء من الطالب.

طالب وتالميذ المدارس 

 من الفقراء

وحدة خدمة المجتمع وتنمية 

 البيئة

الحد من 

وطأة الفقر 

لتالميذ 

 الدارس

حملة التبرعات العينية لمساعدة  

حتاجي من أهالي القري الم

 بمحافظة بني سويف.

سكان القري من 

 الحناجين 

طالب الكلية فريق)خدمة المجتمع 

 وتنمية البيئة(

تقديم 

معونات 

( أسرة 25)

من 

 المحتاجين.

 الهدف الثاني

القضاء علي الجوع والتغذية  

 السليمة

End Hunger, achieve 

Food Security and 

improved Nutrition 

and promote 

Sustainable 

Agriculture. 

 100المبادرة المجتمعية الــ 

وحدة صحية(  24مليون صحة ) 

بمراكز محافظة بني سويف) ببا 

 –سمسطا  –إهناسيا  –

 سنورس(

( من سكان 1029)

المراكز والقري من 

المترددين علي الوحدات 

 الصحية التابعة لها.

 وحدة التدريب العملي
اكساب 

المترددين 

ارف المع

بطرق 

التغذية 

السليمة 

لألسرة 

 واألطفال.
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Different caravans throughout the years for good health monitoring inside the Beni-

Suef University, Faculty of medicine 
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 شئون الطالب واإلسكان 

ي العمل اإللكتروني في جميع أعمال التنسيق والتسكين بالمدينه تم اإلنتقال من العمل اليدوي ) الورقي ( إل -1

 الجامعية .

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

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

o باركود أنه حافظ علي المال العام حيث أنه في النظام القديم كان يتم إهدار ومن مميزات إستخدام نظام ال

 األغذية وإعدامها بعد الطهي نتيجه عدم صرف الطالب لها .

o  باإلضافة إلي أن الطالب طبقاً لحجز الوجبه بنظام الباركود والئحة المدن يكون حريصاً في حجز الوجبه

 يلتزم بدفع القيمة الفعلية للوجبه . وصرفها والطالب الذي يقوم بحجز الوجبه

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

 التجميد .

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

 

ل توفير إقامة مخفضة العضاء هيئة التدريس/ الباص/ مكافأة النشر/ تكاليف حضور المؤتمراتمث  
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Community Service Affairs 

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

- Student Caravans 

 

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

Euthanasia and Hygienic Disposal of Dead Experimental Animals work shop 

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

 

Surveillance of drinking water quality  

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

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=bWf5Bykr9mU&feature=youtu.be
http://www.vet.bsu.edu.eg/Gallery.aspx?ID=761&cat_id=11
https://www.youtube.com/watch?v=u541TTgqtNY
https://www.youtube.com/watch?v=SGZf-5mMlvg
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https://www.youtube.com/watch?v=GvrMDnyFKrM 

 

HACCP system and application-  

Food safety system 

 

 

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

 

 

 زيارة االدارة العامة للسالمة والصحة المهنية لكلية طب اسنان

 اجتماع مع اجهزة السالمة والصحة المهنية بالمدن الجامعية

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

 

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

 

 العيادات الخارجية

 

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

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

 

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

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

 بني سويف في االهتمام بذوي اإلعاقةالخدمات التى تقدمها جامعة 

https://www.bsu.edu.eg/Content.aspx?section_id=4408&cat_id=289 

 

https://www.youtube.com/channel/UCmU0OfzvpK-EEw0vrSRbHBg
https://www.youtube.com/channel/UCmU0OfzvpK-EEw0vrSRbHBg
https://www.youtube.com/watch?v=bYHqvGz71c0
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=86834&cat_id=340
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=86830&cat_id=340
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=86832&cat_id=340
http://www.bsu.edu.eg/ContentSide.aspx?section_id=2643&cat_id=51
https://www.elwatannews.com/news/details/4032824
http://www.rosaelyoussef.com/news/details/415996
https://www.bsu.edu.eg/Content.aspx?section_id=4408&cat_id=289

