
SDG 5 Report 

 

1- Introduction: 

Hint: What are the aims of this SDG?  ما هو هدف التنمية المستدامة الذى يحققة هذا ال

SDG 

تكفل الدولة تحقيق المساواة بين في الدستور المصري التى تنص على  11تتبع الجامعة المادة رقم 

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وفقا ألحكام المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية 

الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيال مناسبًا فى المجالس 

النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف 

والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية اإلدارة العليا فى الدولة 

المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات األسرة ومتطلبات العمل. كما 

 .تياًجاتلتزم بتوفير الرعاية والحماية لألمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء األشد اح

4-15-components/state-https://dostour.eg/2013/topics/basic/ 

 

 

بناءا على مجموع درجاته  في الثانوية العامة و ال يعتمد على جنسه فى الجامعة يلتحق الطالب بالكلية 

 عقيدته او اصله و ذلك تبعا للتنسيق االلكترونياو ديانته او 

 https://tansik.egypt.gov.eg/application/ 

 
https://dostour.eg/ 

 
   -   4ماده  
 المساواة مبادىء على تقوم التي الوطنیة وحدته ویصون السلطات، مصدر وھو ویحمیھا، یمارسھا وحده، للشعب السیادة -

الدستور. المبین فى الوجه على وذلك المواطنین، جمیع بین الفرص وتكافؤ والعدل  
 

 11 ) مادة ) -
 واالقتصادیة والسیاسیة المدنیة الحقوق جمیع فى والرجل المرأه بین المساواة تحقیق الدولة تكفل للمجتمع األساسیة المقومات

 فى مناسبًا تمثیال المرأة تمثیل بضمان الكفیلة التدابیر اتخاذ على الدولة وتعمل .الدستور ألحكام وفقا والثقافیة واالجتماعیة
 ... النحو على النیابیة، المجالس

 
 72 ) مادة

 یكفل بما لھا، المملوكة اإلعالم ووسائل الصحفیة المؤسسات استقالل بضمان الدولة تلتزم العامة الواجبات و والحریات الحقوق
 فى الفرص وتكافؤ المساواة ویضمن االجتماعیة، والمصالح والفكریة السیاسیة واالتجاھات اآلراء كل عن وتعبیرھا حیادھا،
 .العام الرأي مخاطبة

 
 81 ) مادة

 العامة الواجبات و والحریات الحقوق
 وتعلیمیًا، وریاضیًا وترفیھیًا وثقافیًا واجتماعیًا واقتصادیًا صحیًا واألقزام، اإلعاقة ذوى األشخاص حقوق بضمان الدولة تلتزم

 ... والبیئة العامة المرافق وتھیئة لھم، منھا نسبة تخصیص مع لھم، العمل فرص وتوفیر
 

 226 ) مادة
 اإلنتقالیة و العامة األحكام

https://dostour.eg/2013/topics/basic-components/state-15-4/
https://tansik.egypt.gov.eg/application/
https://dostour.eg/


 المواد الطلب فى یُذكر أن ویجب الدستور، مواد من أكثر أو مادة، تعدیل طلب النواب، مجلس أعضاء لٌخمس أو الجمھوریة، لرئیس
 ... التعدیل طلب النواب مجلس یناقش األحوال، جمیع وفى .التعدیل وأسباب تعدیلھا، المطلوب

  

 

 

 

 

2- Teaching: 

Hint: any teaching courses that can support this SDG in any Faculty.  

دراسية بكليات الجامعة التى تحقق هذا الهدفاى مقررات   

 

Faculty of social work 

http://www.socialwork.bsu.edu.eg/ 

http://www.socialwork.bsu.edu.eg/Content.aspx?section_id=1559&cat_id=4

9 

 

Institute of elderly science 

https://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=42 

 

Faculty of kinder education  

http://www.kinder.bsu.edu.eg/  

faculty of nursing 

 

 

3- Research: 

Hint: any projects or research labs that work on this SDG. 

الهدفاى مشروعات او معامل بحثية تحقق   

 

تهنئة عميد الكلية لالستاذ الدكتور/ هبه مصطفى استاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس بمناسبة 

 قرار أ.د/منصور حسن بتعيين سيادتها وكيال للكلية لشئون التعليم والطالب صدور

https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=146922&cat_id=1 

 

لرئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا تهنئه لالستاذه الدكتوره فاطمه على حسن بتعيين سيادتها نائباُ 

 والبحوث

https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=49525&cat_id=1 

 

 

 رئيس جامعة بنى سويف يصدر قرارات بتعيين وكالء لكليات الجامعة

 

http://www.socialwork.bsu.edu.eg/Content.aspx?section_id=1559&cat_id=49
http://www.socialwork.bsu.edu.eg/Content.aspx?section_id=1559&cat_id=49
https://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=42
http://www.kinder.bsu.edu.eg/
https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=146922&cat_id=1
https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=49525&cat_id=1


https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=144077&cat_id=1 

 

 

 

4- The number of registered master's and doctoral degrees in this SDG. 

 عدد رسائل الماجستير والدكتوراة المسجلة التى تحقق هذا الهدف

 

 

 

 

 

 

 

5- Outreach 

الجامعة المجتمع المحلى فى هذا الهدفكيف تخدم   

How the university helps the community in this SDG 

 
https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=146848&cat_id=1  رئيس جامعة بني

سويف يعلن تشكيل 
وحدة مناهضة العنف 

 ضد المرأة
https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=60607&cat_id=1  اليوم العالمى للقضاء

على العنف ضد المرأة 
ندوة تثقيفية لقسم صحة 

 المجتمع
https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=112862&cat_id=1  مجلس قسم صحة

فيديو  -المرأة والطفل 
 كونفرانس

https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=104804&cat_id=1  الجامعة في عيون
المساء.. الصحافة.. 

"عشانها" للتوعية ضد 
عنف المرأة وختان 

 اإلناث
https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=57559&cat_id=1  رئيس جامعة بنى

سويف : تزويد مركز 
دراسات المرأة والطفل 

بالمنيا بكافة المراجع 
 واألبحاث المتخصصة

https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=49606&cat_id=1  ندوة بعنوان " المرأة
 " المديرة

https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=49513&cat_id=1  إعالم بنى سويف
تحتفل بيوم المرأة 

 العالمي

https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=144077&cat_id=1


https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=49483&cat_id=1  مدير عام المستشفي
الجامعي خالل تكريم 

المرأة من حقوق 
اإلنسان بمديرية أمن 

يفبني سو  
https://dostour.eg/2013/topics/basic-components/state-15-4/  تكفل الدولة تحقيق

المساواة بين المرأه 
والرجل فى جميع 

 الحقوق
https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=120708&cat_id=1  رئيس جامعة بني

سويف: فتح حضانة 
الروضة بكلية رياض 

األطفال وتطبيق 
االحترازيةاإلجراءات   

http://www.science.bsu.edu.eg/Content.aspx?section_id=6389&cat_id=10# خدمات العاملين  
 أجازة الوضع-1

 أجازة رعاية طفل-2
أجازة مرافقة -3

 الزوج  الزوجة
االجازة الخاصة -4

 لرعاية االسرة

https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=116757&cat_id=1  جامعة بني تهنئة رئيس
 سويف بعيد األم

http://gate.ahram.org.eg/News/2305639.aspx  رئيس جامعة بني
سويف يقود مسيرة 
طالبية في االحتفال 
 بـ"يوم العصا البيضاء

 

 

 

6- Stewardship 

 مثل توفير إقامة مخفضة العضاء هيئة التدريس/ الباص/ مكافأة النشر/ تكاليف حضور المؤتمرات

لالطفال داخل جامعة بنى سويفالحضانة  +SDG10 

https://swayfa.weladelbalad.com/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA

%D8%A7%D8%AD-%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A9-

%D8%B2%D9%87%D9%88%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-

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

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

 

 

 

 

 

https://swayfa.weladelbalad.com/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%B2%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A/
https://swayfa.weladelbalad.com/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%B2%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A/
https://swayfa.weladelbalad.com/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%B2%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A/
https://swayfa.weladelbalad.com/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%B2%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A/
https://swayfa.weladelbalad.com/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%B2%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A/
https://swayfa.weladelbalad.com/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%B2%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A/


All laws for gender equality from Dostour of Egypt are obeyed at Beni-Suef 

University since it is one of the public governmental Universities 

https://www.youm7.com/story/2018/2/8/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-

%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-136-

%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B

1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-

%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D9%83%D9%85-

%D9%85%D8%B1%D8%A9/3639054#:~:text=%D8%A7%D9%84%

D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%

AA%D9%89%20%D8%B6%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%87%

D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%

A9%20%D8%A7%D9%84%D9%80%D8%AD%D8%A7%D8%AF%

D9%8A%D8%A9,%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%20%D9%

85%D9%86%20%D8%AD%D9%8A%D8%AB%20%D8%A7%D9%

84%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8%20%D8%A7

%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%89.&text=4

%2D%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85

%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20

%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D

8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9,%D8%A7%

D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%

20%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1%20%

D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9%

20%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%20%D9%88%D8%B7%D

9%81%D9%84%D9%87%D8%A7. 


