Sustainable Development
Goals Report
2019

SDG 1
(No poverty)

Introduction
- Beni-Suef University is seeking always excellence in teaching, research and
-

partnerships concerning the best life for people in beni-suef university and local
community
All evidences supporting our activities at the different SDGs are sustainable in
addition to the new current evidences that’s will be added.

-

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

Beni-Suef university is a one of public university with very low fees for
undergraduate student 1000 pounds per academic year.

-

These fees are uniformed among all the 33 faculties from year one to the final
year or up to graduation year and about 5000 Egyptian pounds per year for post
graduates’ diplomas, master and PhDs.

-

The university president announced that support financial aid to about more than
6000 students.

Teaching:
Hint: any teaching courses that can support this SDG in any Faculty.
اى مقررات دراسية بكليات الجامعة التى تحقق هذا الهدف
- Any faculties at BSU teach courses related directly help and introduces services to the

students or people in beni-suef university whose aren’t able to pay the fees or un able
to life in good conditions
-

Many faculties at BSU teach courses related directly to

- Faculty of social work & development

كليه خدمه اجتماعيه

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

-Faculty of developmental social work
http://www.economic.bsu.edu.eg/

كليه سياسه واقتصاد

Research:
Hint: any projects or research labs that work on this SDG.
اى مشروعات او معامل بحثية تحقق الهدف
- In Faculty of veterinary medicine
www.vet.bsu.edu.eg/Content.aspx?section_id=10126&cat_id=11
- https://www.youtube.com/watch?v=bWf5Bykr9mU&feature=youtu.be
+ SDG2+SDG17.
- Faculty of veterinary medicine introduces meat and milk in price lower than
that’s present outside the university (about half price).
- This is the official page for faculty of veterinary medicine at Beni-Suef
university
https://m.facebook.com/groups/667808236614614/?multi_permalinks=3651
682244893850%2C3651679658227442%2C3651674828227925%2C36516
71114894963%2C3651666348228773&notif_t=group_activity&notif_id=16
06622431002958&ref=m_notif

The number of registered master's and doctoral degrees in this SDG.
عدد رسائل الماجستير والدكتوراة المسجلة التى تحقق هذا الهدف
-

Present number of masters, PhDs theses and post graduate courses aims to target this
SDG in:
Faculty of veterinary medicine
Faculty of social work & development
Faculty of developmental social work

Outreach
كيف تخدم الجامعة المجتمع المحلى فى هذا الهدف
How the university helps the community in this SDG
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=53306&cat_id=1
 المخدرات ثانى تحدى يواجه الدولة ويعلن عن اتفاقية تعاون مع صندوق مكافحة: رئيس جامعة بنى سويف
االدمان

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=60098&cat_id=1
رئيس جامعة بنى سويف يوقع عقد عالج أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمستشفى الزهراء ببنى سويف

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=59831&cat_id=1
رئيس جامعة بني سويف يعلن اتفاقيات التعاقد مع بعض المستشفيات

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=59782&cat_id=1
رئيس جامعة بني سويف يتابع المرحلة األخيرة من تحليل فيروس سي للطالب الجدد بالمركز الطبي

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=57882&cat_id=1
 التعاقد مع خمس مستشفيات لتحسين الخدمة الصحية بالجامعة:رئيس جامعة بني سويف

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=57399&cat_id=1
 توقيع الكشف النفسي وتحليل المخدرات بشكل دوري لطالب المدن الجامعية:رئيس جامعة بنى سويف

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=49288&cat_id=1
تحليل المخدرات للسائقين
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=49325&cat_id=1
فيروس سى
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=230
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=309
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=251
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=228
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=219
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=171
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=366
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=25
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=255
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=25
http://www.vet.bsu.edu.eg/Gallery.aspx?ID=761&cat_id=11
http://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=51
http://www.bsu.edu.eg/Content.aspx?section_id=2695&cat_id=51
https://www.elwatannews.com/news/details/3417832
http://gate.ahram.org.eg/News/1965712.aspx
http://www.vet.bsu.edu.eg/Gallery.aspx?ID=761&cat_id=11
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=309
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=369
http://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=340
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=21
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=255
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=219
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=247
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=219
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=284
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=35

http://www.vet.bsu.edu.eg/Content.aspx?section_id=10126&cat_id=11 +
SDG2+SDG17.
Stewardship
 تكاليف حضور المؤتمرات/ مكافأة النشر/ الباص/مثل توفير إقامة مخفضة العضاء هيئة التدريس
 رئيس جامعة بنى سويف يتفقد استراحة أعضاء هيئة التدريس.. صور
https://www.elmydannews.com/117907
https://www.youm7.com/story/2019/7/3/%D8%B5%D9%88%D8%B1%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%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A9%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3/4316925
رئيس جامعة بنى سويف يدشين أول مركز لخدمة أبناء الشهداء من الجيش والشرطة

https://www.youm7.com/story/2019/7/1/%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%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1/4313608
 تحسين الخدمات بمركز المؤتمرات واستراحة أعضاء هيئة التدريس | صور:ئيس جامعة بني سويف
http://gate.ahram.org.eg/News/2061969.aspx

افتتاح المعرض الخيري للمالبس بجامعة بني سويف
 م02:31 - 2019/أكتوبر/29 الثالثاء
https://www.albawabhnews.com/3780635
رئيس جامعة بني سويف يفتتح المعرض الخيري العاشر للمالبس+SDG17
https://www.baladnaelyoum.com/news/5de502dfa2432174d86222f3/%D8%A7%D9
%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8
%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3
اعفاء من المصاريف الدراسية
SDG1+SDG4+SDG5
http://gate.ahram.org.eg/News/1568402.aspx

 كتاب برايل450جامعة بني سويف تدعم طالبها من ذوي اإلعاقة البصرية بـ
https://www.elwatannews.com/news/details/4413607 +SDG10
) دارسين من المصاريف5( رئيس جامعة بني سويف موافقة مجلس الجامعة على إعفاء كل طالب يقوم بمحو أمية
الدراسية أو منحه بعض الكتب الدراسية

https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=21488&cat_id=1

http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=230
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=309
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=251
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=228
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=219
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=171
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=366
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=25
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=255
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=25
http://www.vet.bsu.edu.eg/Gallery.aspx?ID=761&cat_id=11
http://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=51
http://www.bsu.edu.eg/Content.aspx?section_id=2695&cat_id=51
https://www.elwatannews.com/news/details/3417832
http://gate.ahram.org.eg/News/1965712.aspx
http://www.vet.bsu.edu.eg/Gallery.aspx?ID=761&cat_id=11

http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=309
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=369
http://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=340
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=21
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=255
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=219
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=247
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=219
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=284
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=353
https://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=340 + SDG2+SDG17.

تقرير التىمية المستذامة لمعهد دراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة
Sustainable
Development Goal

اهذاف التىميه المستذامه
المراد تحقيقهب

URL

المىقع
االلكترووي

Sector

Target
Group

القطبع

الفئه المستهذفه

( )1الحف ا ع ى اائ و ا وي ا ا
أداء الما ا ا ا ا ا ا الد ال ا ا ا ا ا ا ا ال حا ا ا ا ا ا ا ل
الم ا ل ساسا ا ا ل ااجاس ا ا ا

االقااااااااب ميه لاااااااا
تخطااااااااااااااااي و دار
الماااااىارد الطبي ياااااة
والبشارية وهيئااب
المجتمع المذوي .

( )2إى دة النظج فا أمما ا اتسا رم ل
الح ل ا  ،ااع ت ا ا اسا ا ئلا سا ا و
تلن ا أسرااج ت افل ا ااع ال ف ا ت ا ل
ال حا اال ا اان ظ ا ا خج ال ا ااجل ا ا ا ا
ب ل ازن ال ف الحف ع ى ئ اس مجالا
الم الد ال

المنطق دددددة الص دددددناعية

المل ف الم ح ن ت ك الم الد .

( )3ى ا اال اتس ف ا ا ا ء ب ا ا االا أمم ا ا ا ا
اتس رم ل خ س ا م ج ،إمم ا
ا ااج أا ا ت االا أمم ا ا اتسا ا
ال ولة ا ن ب لإلسجا ت لال الم الد
ت ث ال ف

ش د ا النيددل ه

هددا

انميدددددة المشددددد عات

Place

 Objectivesمكبن
الحذوث
االهذاف
إدخال البعد

البيئي

إدخدددال البعدددد

االقاصادي

الجبم اااب
والم بهااااذ
ال لمية

ها انمية

المش عات

الص ي ة الما سطة

المساهمكين

إدخدددال البعدددد

هددددددددددددددا

البعد البيئي

المسدددداهم

االسدددداه كي حمايددددددددددددة
هددددددددددددا

Date

التبريخ

Event

الحذث/
المىبسبه

No/Faculty

اسم الكليه

عقدددددددددددددددددد معهد د اسات

الندددددددددددد ات المشدددد عات
المدددرام ات الصدددددددددددد ي ة

العممية .

الما سطة

خطددددددددددددددددة

ها انمية

الانميدددددددددددة المش عات

االسا ااي ية

الا عيددددددددددة

ها حماية

با شددددددددددديد المساهم

االساه

ال قابددددددددددددة

اإلدا ية .
( ) 4مرا ب الب ذ البيئي بمب يحقق
صبفي ب ذ بيئي مىجب .

القددددائمين عمدددد إدا ة

المشدددد عات ة هدددد ة

إدخدددال البعدددد ة هددددددددددددد ة
البيئددددددددددددددددي الاخطدددددددديط

خطددددددددددددددددة ة ه ة حماية
الانميدددددددددددة البيئة .

( )5جاى ا ة ال اال ات م ا ى بح ا ا
ا ا ف ا ال وال اان ال نم ا سا ا
ا ا ا د ى ا اائ المع ما ااع بنفا ااع بح ا ا ت
ال و ا ااج لل ا ااك المف ا ا ا ى ا اائ ال وا ا اال
ال ك فا ا  ،اسا ا ن دا إل اائ ااجد د ا ا ا ل
ال ف الغ ج شجة ا جتب ى ن
سف ا مى
( )6تحلال الغ ا ت لات إس جات ع
ط ا ا الماالأ أخاالا
بجا ج .

جو ا

ا

حماية البيئة .

االقاصادي

هيئات الم امع المدني

إدخال البعد

نقابات العمال

الاش يل .

قابدة

اال اماعي

ال قابددددددددددة

االقاصدددادية

البيئة

البيئة

حمايددددددددددة

نقابدددددددددددات

العمال

الفجد ،خ ا
( )8زا دة س إم
امكان ال اج ىناا ب لم شاج ات وا د

ال قابدددددددددددددة نقابة العمال

اال اماعيددة

ط يمددددددددددددددة
األ ددل عم د

المش عات
ة ه ة الاخطيط اعدداد

الب امج .

إدخدددال البعدددد ة هددددددددددددد ة

الخطدددددددددددددط ة هددددددددددددددددد ة

اعدددددددددددداد

اعدددددددددددددددداد

االسا ااي ي

الاخطدددددددديط

الب امج .
( )7إا ع ا د ط ا إم ا لات ا خا ا ا
ا ب ن ىم ال نم أن ت ن ىالة
ص ط ع م ا عالدة
إم
أن تكا ن جتك ا ات خا ا ال ن ا ء ح ا
م
بك  ،ك
لات ن ى
دلة ى ئ ا ال غ ّجات ف تجت ب
أخم ال ن صج المك م ل

حمايدددددددددددة

اإلدا ة العميا .

بالمش عات .

لمانميدددددددددددة
المسادامة

الب امج .

احسدددددددددددددين ة هددددددددددددد ة

الخطدددددددددددددط ة هددددددددددددددددد ة

الطاقددددددددددددة

االسا ااي ية بالمش عات

الطاقددددددددددددددددة اخطددددددددددديط

االناا ية .

قط دددددددددددا اإلنا دددددددددددا

االسا ااي ية الاخطدددددددددددديط

اإلناا ية .

يادة إناا ية إ هددددددددددددد ة

الفددددددددددددددددددد د الاد يب .

اإلناا يدددددددة الاخطدددددددددددديط

ضدددددددددددددددع ة هددددددددددددددددد ة
انفيددددددددددددد

الاد يب عم

الم ا ااج
ل فجد

بم س ا ا الا اال

احسدددددددددددين

ال ا اان

مسدددددددددددددا

المعيشة .
( )9زا دة للات المع مع ات م ى
ال س ا ا ات و ا ا دا ال لن ا ا بم ا ا
ا ازن ع س النم الن المل لن
ف المع م ت ا م ا جأ

( )01تحل ااا ال نم ا ات م ى ا ف ا
م اع أم ح ا ء ال ا لن ،اان ا إا ع ا د
ف ااجل ال م ا ا تا ا ف ج الغ ا ا اء ال ا ا ن
الجى ا الوح ل عم ع ،بم ف للك
ت ف ج الم ء ال

القطاعددددات ات م ى ا ا ا
ال

سااا

بالد لة .

ات و ا ا ا دا

كافة قطاعات الم امع

يدددادة النمددد

بدددددددددددددد امج السددددددددددددددم

الاددددددددددد يب الصدددددددددناعي

لمعاممين .

السميم .

ضدددددددددددددددع القطاعدددددددددات

االقاصددددددادي

انفيددددددددددددد ات م ى ا ا ا ا ا ا ا ا ا
قابدددددددددددددة ال س ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا
الخطدددددددددددددط ات وا ا ا ا ا ا ا دا
ات م ى ا ا ا ا ا ا بالد لة .

يدددادة النمددد

ضدددددددددددددددع كافة قطاعات

لمم امع .

الشددددددددددددددامل

لمم امع .

ال س ا ا ا ا ا ا ا
ات و دا

الخطدددددددددددددط الم امع .

االسا ااي ية

الماكاممدددددددة
بالم امع .

Sustainable
Development
Goal

اهداف التنميه
المستدامه المراد
تحقيقها

URL

الموقع االلكتروني

Target
Group

الفئه المستهدفه

Sector

Objectives

Place

Date

Event

No/Faculty

القطاع

االهداف

مكان الحدوث

التاريخ

الحدث /المناسبه

اسم الكليه

24 Jun
2019

رئيس جامعة بني سويف يعلن
حصول كلية السياسية
واالقتصاد على  %88في
تقييم البرامج الجديدة
رئيس جامعة بني سويف :فتح
منافذ جديدة لمركز اإلنتاج
بشرق وغرب النيل

SDG8
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=74744&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=74738&cat_id=1

داخل الجامعة

24 Jun
2019

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=74737&cat_id=1

داخل الجامعة

24 Jun
2019

رئيس جامعة بني سويف
يوجه باستخدام الطاقة
الشمسية في تشغيل مركز
المؤتمرات

24 Jun
2019

رئيس جامعة بني سويف
يناقش تعيين أعضاء هيئة
تدريس بكليتي األلسن
والهندسة

24 Jun
2019

رئيس جامعة بني سويف:
دعوة الباحثين للتسجيل في
البرنامج الدولي بجمهورية
بيرو

24 Jun
2019

رئيس جامعة بني سويف:
المنح الدولية للمركز الدولي
للهندسة الوراثية والتكنولوجيا
الحيوية بالصين

25 Jun
2019

زيارة رئيس جامعة بني
سويف للمستشفى لالطمئنان
على الحالة الصحية ألحد
العاملين إثر تعرضه لحادث
أليم

SDG11

SDG7

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=74736&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=74708&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=74707&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=74756&cat_id=1

داخل الجامعة

Sustainable
Development
Goal

اهداف التنميه
المستدامه المراد
تحقيقها

URL

الموقع االلكتروني

Target
Group

الفئه المستهدفه
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Objectives

Place

Date

Event

No/Faculty

القطاع

االهداف

مكان الحدوث

التاريخ

الحدث /المناسبه

اسم الكليه

SDG3
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=74755&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=74753&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=74752&cat_id=1

خارج الجامعة

SDG4

SDG4

25 Jun
2019

رئيس جامعة بني سويف يقوم
بزيارة مفاجئة للمستشفى
الجامعي مساءا

25 Jun
2019

رئيس جامعة بني سويف:
توافر معايير جودة األداء
بثالثة برامج جديدة

25 Jun
2019

رئيس جامعة بني سويف يؤكد
 ..التصحيح داخل الكليات فقط
 ...وال تأخير في إعالن النتائج

25 Jun
2019

رئيس جامعة بني سويف
يستهل مجلس الجامعة بتقديم
التهنئة لفخامة الرئيس
عبدالفتاح السيسي على نجاح
حفل افتتاح بطولة كأس األمم
اإلفريقية

25 Jun
2019

رئيس جامعة بني سويف يتقدم
بخالص التهاني القلبية لـ18
عضو هيئة تدريس المترقين
للدرجة األعلى

25 Jun
2019

رئيس جامعة بني سويف يكرم
العاملين المحالين على المعاش
خالل شهر يونيو الجاري

SDG3
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=74751&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=74750&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=74749&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG1

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=74745&cat_id=1

داخل الجامعة

24 Jun
2019

رئيس جامعة بني سويف:
ترشح أربعة أعضاء هيئة
تدريس لمبادرة التعليم
المصرية اليابانية

Sustainable
Development
Goal

اهداف التنميه
المستدامه المراد
تحقيقها

URL

الموقع االلكتروني

Target
Group

الفئه المستهدفه
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Objectives

Place

Date

Event

No/Faculty

القطاع

االهداف

مكان الحدوث

التاريخ

الحدث /المناسبه

اسم الكليه

داخل الجامعة
SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=83652&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=83651&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG3

27 Jun
2019

رئيس جامعة بني سويف
يجري اختبارات الرمد لطالب
الدراسات العليا

27 Jun
2019

رئيس جامعة بني سويف
يواصل جوالته التفقدية
بالمستشفى الجامعي

27 Jun
2019

انفراد جامعة بني سويف
بالترتيب األول محليا و201
دوليا في الرياضيات طبقا
لتصنيف شنغهاي

27 Jun
2019

جامعة بني سويف األولى
محليا و 151عالميا طبقا
لتصنيف التايمز للجامعات
الشابة
مجلس جامعة بني سويف يعلن
األبحاث الفائزة بمكافآت النشر
الدولي

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=83625&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=83624&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=83623&cat_id=1

داخل الجامعة

26 Jun
2019

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=83622&cat_id=1

داخل الجامعة

26 Jun
2019

رئيس جامعة بني سويف يدين
الهجوم اإلرهابى بالعريش

29 Jun
2019

رئيس جامعة بني سويف يعلن
حالة الطواريء بالمستشفى
الجامعي بمناسبة احتفاالت
ثورة  30يونيو

SDG4

SDG4

SDG3

SDG4

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=83659&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=83670&cat_id=1

داخل الجامعة

29 Jun
2019

رئيس جامعة بني سويف يعلن
 6يوليو بدء اختبارات القدرات
المؤهلة لاللتحاق بكليات

Sustainable
Development
Goal

اهداف التنميه
المستدامه المراد
تحقيقها

URL

الموقع االلكتروني
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الفئه المستهدفه
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االهداف
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التاريخ

الحدث /المناسبه

اسم الكليه

داخل الجامعة

29 Jun
2019

رئيس جامعة بني سويف :
معرض كتاب دائم بكلية اآلداب

29 Jun
2019

رئيس جامعة بني سويف :
تخصيص ثالثة معامل
إلكترونية ألعمال تنسيق
الثانوية العامة

29 Jun
2019

رئيس جامعة بني سويف :
كلية التمريض تنظم دورة
تدريبية عن رعاية المسن

التربية الرياضية ،والفنون
التطبيقية ،واإلعالم
SDG4

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=83667&cat_id=1

SDG4

SDG4
SDG3

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=83666&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=83665&cat_id=1

داخل الجامعة

29 Jun
2019

مجلس جامعة بني سويف
يناقش إدراج برنامج دبلوم
الميكروبيولوجيا التطبيقية
بكلية العلوم ضمن البرامج
الجديدة

29 Jun
2019

رئيس جامعة بني سويف:
إنشاء وحدة الدعم المعنوي
بكلية العلوم

29 Jun
2019

رئيس جامعة بني سويف:
ايقاف التعامل النقدي نهائيا ً
بوحدة السيارات واستبداله
باإللكتروني

1 Jul
2019

رئيس جامعة بني سويف خالل
احتفالية ثورة  30يونيو:
تدشين أول مركز لخدمة أبناء
الشهداء من الجيش والشرطة

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=83664&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=83663&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

SDG4

داخل الجامعة
SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=85568&cat_id=1

داخل الجامعة

Sustainable
Development
Goal

اهداف التنميه
المستدامه المراد
تحقيقها
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الموقع االلكتروني
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الحدث /المناسبه

اسم الكليه

30 Jun
2019

رئيس جامعة بني سويف:
تغيير مسمى مركز تدوير
النفايات إلى مركز تطوير
أساليب المحافظة على البيئة

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=85524&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=85523&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=85522&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=85521&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

SDG4

SDG4

30 Jun
2019

30 Jun
2019

رئيس جامعة بني سويف:
تدريس مقرر حقوق اإلنسان
ومكافحة الفساد بالفرقة األولى

30 Jun
2019

مجلس جامعة بني سويف يعلن
أسماء الفائزين بتمويل
مشروعاتهم

30 Jun
2019

مجلس جامعة بني سويف:
إصدار مجلتين دوليتين في
مجال المعلوماتية واإلعالم
والذكاء اإلصطناعي

3 Jul
2019

رئيس جامعة بني سويف يقوم
بزيارة تفقدية الستراحة
أعضاء هيئة التدريس

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=85520&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=85605&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

رئيس جامعة بني سويف:
إطالق مسابقة أفضل جامعة
في األنشطة الطالبية

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=85602&cat_id=1

داخل الجامعة

3 Jul
2019

رئيس جامعة بني سويف:
السبت القادم بدء اختبارات
القدرات المؤهلة لاللتحاق
بكليات التربية الرياضية،
والفنون التطبيقية ،واإلعالم

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID

داخل الجامعة

2 Jul

رئيس جامعة بني سويف يتقدم

SDG4

Sustainable
Development
Goal

اهداف التنميه
المستدامه المراد
تحقيقها
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2019

بخالص العزاء والمواساة
ألسرة الشهيد حسن أحمد
مبروك

=85599&cat_id=1

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=85598&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=85597&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

2 Jul
2019

رئيس الجامعة يجتمع بوحدة
ضمان الجودة واالعتماد بكلية
الطب

2 Jul
2019

رئيس جامعة بني سويف يتفقد
أعمال الكنتول بكلية الطب
البشري

2 Jul
2019

رئيس جامعة بني سويف :
الدكتورة/أماني ألبرت
مستشا ًرا إعالميًا بالمكتب
اإلعالمي للجامعة

7 Jul
2019

بدء امتحانات برامج التعليم
المفتوح والمدمج بجامعة بني
سويف

7 Jul
2019

رئيس الجامعة يتابع سير
اختبارات القدرات لطالب
الثانوية العامة

6 Jul
2019

رئيس جامعة بني سويف:
اليوم انطالق ماراثون
اختبارات القدرات لطالب
الثانوية العامة

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=85596&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=85646&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=85642&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

SDG4

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=85628&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=85610&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

4 Jul
2019

مواعيد ونظام اختبارات
القدرات المؤهلة لاللتحاق
بكلية اإلعالم

Sustainable
Development
Goal

اهداف التنميه
المستدامه المراد
تحقيقها

URL

الموقع االلكتروني

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=85606&cat_id=1

Target
Group

الفئه المستهدفه
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Objectives

Place

Date

Event

No/Faculty

القطاع

االهداف

مكان الحدوث

التاريخ

الحدث /المناسبه

اسم الكليه

داخل الجامعة

3 Jul
2019

رئيس جامعة بني سويف يتفقد
كلية السياحة والفنادق

9 Jul
2019

جامعة بني سويف تشارك فى
المؤتمر الدولى العشرون لقادة
مؤسسات التعليم العالى بالقارة
اإلفريقية

9 Jul
2019

تكريم األستاذ الدكتورمنصور
حسن خالل اللقاء العلمي
السنوي لنقابة األسنان

9 Jul
2019

رئيس جامعة بني سويف
يفتتح فعاليات ندوة التعريف
بالمنح التمويلية لصندوق
نيوتن مشرفة

9 Jul
2019

رئيس جامعة بني سويف :
بدء الدورة الثالثة لبرنامج
جامعة الطفل بمشاركة 166
طالبا

8 Jul
2019

رئيس الجامعة يهنئ الدكتور
أسامة سعيد لتعيينه عميدًا
لكلية التجارة

8 Jul
2019

رئيس الجامعة :الشهر الحالي
بدء تقديم طلبات االلتحاق
بالحضانة ألبناء العاملين

8 Jul
2019

رئيس جامعة بنى سويف :
صالة جيم ولياقة بدنية بكلية
التربية الرياضية بتكلفة 500
ألف جنيه.

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=85698&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=85697&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=85696&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=85695&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=85684&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=85681&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=85681&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

SDG4

SDG4
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SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=85677&cat_id=1

داخل الجامعة

8 Jul
2019

18 Jul
2019

رئيس جامعة بني سويف
يشارك في حضور اجتماع
المجلس األعلى للجامعات
بجامعة اإلسكندرية

14 Jul
2019

جامعة بني سويف الثامن
محليًا و 1207عالميًا في
تصنيف "ويبوميتركس"
جامعة بني سويف تجري أول
اختبار أكاديمي لطالبة من
متحدي اإلعاقة البصرية

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=85818&cat_id=1

خارج الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=85748&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=85747&cat_id=1

داخل الجامعة

14 Jul
2019

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=85742&cat_id=1

خارج الجامعة

14 Jul
2019

1141طالب تقدموا الختبارات
القدرات بجامعة بني سويف

12 Jul
2019

جامعة دودوما بتنزانيا تسلط
الضوء على مذكرة التفاهم
التى تم توقيعها مع جامعة بني
سويف

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=85721&cat_id=1

داخل الجامعة

11 Jul
2019

وزير التعليم العالي والدكتور
منصور حسن يفتتحان جناح
جامعة بني سويف بالمعرض
الدولي الرابع للتعليم العالي

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=85713&cat_id=1

داخل الجامعة

11 Jul
2019

25مليون جنية دعم وتمويل
البحث العلمي بجامعة بني
سويف خالل النصف األول

SDG4

SDG4

SDG4

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=85728&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

SDG4

تربية رياضية‘‘ ضمن
الزيارات التفقدية لرئيس
الجامعة الختبارات القدرات
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اهداف التنميه
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تحقيقها
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للعام الجاري
10 Jul
2019

جامعة بني سويف تستضيف
لجنة القطاع الهندسي لإلعداد
الفتتاح قسمي الميكانيكا
والكهرباء

9 Jul
2019

تعديل مسمى كلية "الحاسبات
والمعلومات" ببني سويف
لـ"الحاسبات والذكاء
االصطناعي"

9 Jul
2019

رئيس جامعة بني سويف يوقع
مذكرة تفاهم مع جامعة دودوما
بتنزانيا

16 Jul
2019

رئيس جامعة بنى سويف
يترأس لجنة تقييم المرشحين
لعمادة التربية الرياضية
والزراعة

16 Jul
2019

جامعة بني سويف تعقد
االمتحان التجريبي الموحد
لطالب التمريض
رئيس جامعة بني سويف يوقع
مذكرة تفاهم مع جامعة بابا
نجيدا بدولة نيجيريا

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=85710&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=85701&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=85700&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=85772&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=85769&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=85763&cat_id=1

داخل الجامعة

15 Jul
2019

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=85758&cat_id=1

داخل الجامعة

15 Jul
2019

تعيين نائب لكل مدير بجامعة
بني سويف

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=85822&cat_id=1

داخل الجامعة

19 Jul
2019

رئيس جامعة بني سويف15 :
برنامج جديد لطالب الثانوية

SDG4

SDG4

SDG4

SDG4

Sustainable
Development
Goal

اهداف التنميه
المستدامه المراد
تحقيقها

URL

الموقع االلكتروني

Target
Group

الفئه المستهدفه

Sector

Objectives

Place

Date

Event

No/Faculty

القطاع

االهداف

مكان الحدوث

التاريخ

الحدث /المناسبه

اسم الكليه

العامة بأربع عشرة كلية
19 Jul
2019

رئيس جامعة بني سويف يعلن
تدشين برنامجي المعلومات
الطبية والعلوم التطبيقية
للفضاء والمالحة

17 Jul
2019

جامعة بني سويف تعقد
االمتحان التجريبي الموحد
لطالب طب األسنان

17 Jul
2019

رئيس جامعة بني سويف :
الكفاءة والتخصص معايير
اختيار القيادات اإلدارية

17 Jul
2019

إدراج المجلة العلمية لطب
بيطري بني سويف ببنك
المعرفة المصري

22 Jul
2019

131ألف متردد ...و 4600
عملية بمستشفى جامعة بني
سويف خالل العام الجاري

21 Jul
2019

جامعة بني سويف تستقبل
 250طالبا خالل اليوم األول
للتنسيق وتخصص أماكن
لذوي االحتياجات الخاصة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=85854&cat_id=1

داخل الجامعة

21 Jul
2019

في سابقة هي االولى من
نوعها ...رئيس جامعة بني
سويف يطلق مبادرة لتسويق
مشروعات التخرج

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID

داخل الجامعة

21 Jul

مدينة عائمة ..مركز

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=85821&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=85798&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=85797&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=85792&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=85864&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

SDG4

SDG4

SDG4

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=85858&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

SDG4

Sustainable
Development
Goal

اهداف التنميه
المستدامه المراد
تحقيقها

URL

الموقع االلكتروني

Target
Group

الفئه المستهدفه

Sector

Objectives

Place

Date

Event

No/Faculty

القطاع

االهداف

مكان الحدوث

التاريخ

الحدث /المناسبه

اسم الكليه

2019

=85853&cat_id=1

20 Jul
2019

رئيس جامعة بني سويف:
تدشين أول منصة إلكترونية
للتسجيل في الشعب والبرامج
الجديدة

28 Jul
2019

600جنية حد أدني مكافأة
للعاملين بجامعة بني سويف
بمناسبة عيد األضحى

28 Jul
2019

جامعة بني سويف تستقبل
تسجيل رغبات طالب الثانوية
في الشعب والبرامج الجديدة
عبر منصتها اإللكترونية

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=85833&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=85928&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=85927&cat_id=1

داخل الجامعة

25 Jul
2019

رئيس جامعة بني سويف
يكشف جهود التعاون مع
القارة األفريقية  50 ...منحة
دراسية ...بروتوكوالت
علمية ...مشروعات بحثية
مشتركة
رئيس جامعة بني سويف
يناقش تكليف معيدين بكليات
الهندسة والعلوم واآلداب
رئيس جامعة بنى سويف يتابع
االختبار المعرفي الموحد
لقطاعي الصيدلة والعالج

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=85891&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=85889&cat_id=1

داخل الجامعة

24 Jul
2019

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=85866&cat_id=1

داخل الجامعة

22 Jul
2019

SDG4

SDG4

ثقافي...مركز تأهيل نفسي
أبرز مشروعات تخرج هندسة
بني سويف ...ورئيس
الجامعة ..فخور بمستوى
المشروعات

Sustainable
Development
Goal

اهداف التنميه
المستدامه المراد
تحقيقها

URL

الموقع االلكتروني

Target
Group

الفئه المستهدفه

Sector

Objectives

Place

Date

Event

No/Faculty

القطاع

االهداف

مكان الحدوث

التاريخ

الحدث /المناسبه

اسم الكليه

الطبيعي
SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=85971&cat_id=1

داخل الجامعة

bsu.edu.eg/News.aspx?NID=85960&cat
_id=1

داخل الجامعة

SDG4

30 Jul
2019

قفزة لجامعة بني سويف في
التصنيف العالمي  ...تتقدم
 288مركزا خالل ستة أشهر

29 Jul
2019

رئيس جامعة بني سويف :
سجل أكاديمي بالمقررات
الدراسية لكل طالب

29 Jul
2019

رئيس جامعة بنى سويف
موافقة مجلس الجامعة على
ترقيات (  ) 42من أعضاء
هيئة التدرس (أستاذ – أستاذ
مساعد – مدرس ) طب ًقا
لقانون ( )49لسنة 1972
أول أغسطس بدء أعمال
تنسيق القبول بالمدن الجامعية
بجامعة بني سويف

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=85957&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=85956&cat_id=1

خارج الجامعة

29 Jul
2019

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=85936&cat_id=1

داخل الجامعة

28 Jul
2019

رئيس جامعة بني سويف يكرم
ضابطان أمن إداري

28 Jul
2019

رئيس جامعة بنى سويف
يستقبل وفدًا من البنك األهلي
لبحث سبل التعاون في مجال
خدمة المجتمع
مجلس جامعة بنى سويف يكرم
الموظفين المحالين على
المعاش خالل شهر يوليو
تكريم ثالثة عمداء سابقين

SDG4

SDG4

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=85935&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=85930&cat_id=1

داخل الجامعة

28 Jul
2019

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID

داخل الجامعة

28 Jul

SDG4

SDG4

Sustainable
Development
Goal

اهداف التنميه
المستدامه المراد
تحقيقها

URL

الموقع االلكتروني

Target
Group

الفئه المستهدفه

Sector

Objectives

Place

Date

Event

No/Faculty

القطاع

االهداف

مكان الحدوث

التاريخ

الحدث /المناسبه

اسم الكليه

2019

بجامعة بني سويف

31 Jul
2019

الدكتور /مجدى محمد على
عميدا لطب األسنان

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86039&cat_id=1

داخل الجامعة

31 Jul
2019

الدكتور /عبد الناصر سيد
درويش عميدا المعهد القومي
لدراسات المشروعات الصغيرة
والمتوسطة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86038&cat_id=1

داخل الجامعة

31 Jul
2019

الدكتورة /ألفت عبد الرحمن
عميدا لكلية العالج الطبيعي

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86037&cat_id=1

داخل الجامعة

31 Jul
2019

الدكتور /طارق على محمد
عميدا لمعهد أبحاث وتطبيقات
الليزر

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86036&cat_id=1

داخل الجامعة

31 Jul
2019

تعيين الدكتور/عبد العزيز
السيد عميدا إلعالم بني سويف

31 Jul
2019

رئيس جامعة بني سويف :
تأهيل وتدريب  80طالب بكلية
العلوم بمجموعة تيتان
لإلسمنت

31 Jul
2019

تعاون بين جامعة بني سويف
ومؤسسة " نهضة" في مجال
التدريب

30 Jul
2019

إحالة أطباء وعاملين
بمستشفى بني سويف الجامعي
للتحقيق على خلفية تقصير في
العمل

=85929&cat_id=1
SDG4

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86040&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

SDG4

SDG4

SDG4

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86028&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=85998&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=85983&cat_id=1

داخل الجامعة

Sustainable
Development
Goal

اهداف التنميه
المستدامه المراد
تحقيقها

URL

الموقع االلكتروني

Target
Group

الفئه المستهدفه

Sector

Objectives

Place

Date

Event

No/Faculty

القطاع

االهداف

مكان الحدوث

التاريخ

الحدث /المناسبه

اسم الكليه

SDG4

تكليف الدكتور /مختار أمين
بتسيير أعمال كلية التربية
الرياضية

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86050&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86049&cat_id=1

داخل الجامعة

31 Jul
2019

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86047&cat_id=1

داخل الجامعة

31 Jul
2019

الدكتورة  /تامر عبد اللطيف
عميدا لكلية الفنون التطبيقية

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86046&cat_id=1

داخل الجامعة

31 Jul
2019

الدكتورة  /دينا احمد عزت
عميدا لكلية العلوم الطبية
التطبيقية

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86045&cat_id=1

داخل الجامعة

31 Jul
2019

الدكتور /أحمد فرغلي عميدا
لكلية الدراسات العليا للعلوم
المتقدمة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86044&cat_id=1

داخل الجامعة

31 Jul
2019

الدكتور  /هاني حامد دسوقي
عميدا لكلية التمريض

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86043&cat_id=1

داخل الجامعة

31 Jul
2019

الدكتور  /محمد عبد الفتاح
يوسف بالل عميدا لكلية
الحاسبات والمعلومات

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86042&cat_id=1

داخل الجامعة

31 Jul
2019

الدكتورة  /غادة على عبد
الحميد عميدا لكلية السياحة
والفنادق

SDG4

SDG4

SDG4

SDG4

31 Jul
2019

الدكتور /هشام بشري
مستشاراً لرئيس جامعة بني
سويف للتطوير والمتابعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86051&cat_id=1
SDG4

SDG4

31 Jul
2019

تجديد قيام ثالثة وكالء بكليات
الصيدلة والسياحة بأعمال
وكيل الكلية

SDG4

SDG4

Sustainable
Development
Goal

اهداف التنميه
المستدامه المراد
تحقيقها

URL

الموقع االلكتروني

Target
Group

الفئه المستهدفه

Sector

Objectives

Place

Date

Event

No/Faculty

القطاع

االهداف

مكان الحدوث

التاريخ

الحدث /المناسبه

اسم الكليه

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86129&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86128&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86127&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86118&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86109&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

SDG4

SDG4

SDG4

4 Aug
2019

تعيين الدكتورة /أماني ألبرت
وكيل كلية اإلعالم لقطاع
الدراسات العليا

4 Aug
2019

رئيس جامعة بنى سويف
يترأس لجنة تقييم المرشحين
لعمادة كلية السياسة واالقتصاد

4 Aug
2019

الدكتور /عاطف مرسي قائما
بأعمال عميد كلية الطب
البشري

4 Aug
2019

رئيس جامعة بني سويف
يستقبل لجنة متابعة تطوير
برنامج بكالوريوس الطب

3 Aug
2019

رئيس جامعة بني سويف :
تعيين الدكتور محمد هندي
عميداً لكلية التربية

1 Aug
2019

تعيين الدكتورة  /إكرام
الشبراوي وكي ً
ال لكلية الطب
لشئون خدمة المجتمع و تنمية
البيئة المركز اإلعالمي

1 Aug
2019

تكليف الدكتور /محمد خضر
بتسيير أعمال نائب رئيس
جامعة بني سويف لشئون
التعليم والطالب

1 Aug
2019

رئيس جامعة بني سويف
اإلبتكار وريادة األعمال
أولويات أهدافنا في بناء قدرات
الطالب

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86104&cat_id=1

خارج الجامعة

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86103&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86101&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

Sustainable
Development
Goal

اهداف التنميه
المستدامه المراد
تحقيقها
SDG4
SDG4

URL

الموقع االلكتروني

Target
Group

الفئه المستهدفه

Sector

Objectives

Place

Date

Event

No/Faculty

القطاع

االهداف

مكان الحدوث

التاريخ

الحدث /المناسبه

اسم الكليه

داخل الجامعة

خارج الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86186&cat_id=1

داخل الجامعة

5 Aug
2019

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86181&cat_id=1

داخل الجامعة

5 Aug
2019

الدكتور  /محى الدين مطاوع
قائما ً بعمل عميد كلية األلسن

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86180&cat_id=1

داخل الجامعة

5 Aug
2019

الدكتور /جمال عبدالمطلب
مديرا لمركز تنمية الموارد
البشرية

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86179&cat_id=1

داخل الجامعة

5 Aug
2019

فوز مشروع بحثي لكلية العلوم
المتقدمة جامعة بني سويف
بتمويل  200ألف جنية

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86132&cat_id=1

داخل الجامعة

4 Aug
2019

الدكتور عماد الدين الوسيمى
عميدا لكلية علوم ذوي
االحتياجات الخاصة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86131&cat_id=1

داخل الجامعة

4 Aug
2019

الدكتور  /خالد عباس مديرا
لمركز التعلم المدمج

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86130&cat_id=1

داخل الجامعة

4 Aug
2019

الدكتور  /ممتاز حجاب قائما
بأعمال عميد معهد النبات
الطبية

SDG4

SDG4

SDG4

SDG4

جامعة بني سويف  :تعيين 12
وكيل لخمسة كليات بالمجمع
األول شرق النيل

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86187&cat_id=1
SDG4

SDG4

5 Aug
2019

جامعة بني سويف  :تعيين 8
وكالء بالمجمع الثاني شرق
النيل

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86052&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

SDG4

31 Jul
2019

وكالء جدد بكليتي السياحة
والطب البيطري

Sustainable
Development
Goal

اهداف التنميه
المستدامه المراد
تحقيقها

URL

الموقع االلكتروني

Target
Group

الفئه المستهدفه

Sector

Objectives

Place

Date

Event

No/Faculty

القطاع

االهداف

مكان الحدوث

التاريخ

الحدث /المناسبه

اسم الكليه

داخل الجامعة

SDG4
SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86298&cat_id=1

داخل الجامعة

18 Aug
2019

31اغسطس بدء فعاليات
برنامج بناء قدرات الطالب
على االبتكار وريادة األعمال
بجامعة بني سويف

9 Aug
2019

رئيس جامعة بني سويف
إعالن حالة الطواريء
بالمستشفى الجامعي خالل
أجازة عيد األضحى المبارك

8 Aug
2019

رئيس جامعة بنى سويف
يهنىء األخوه األقباط بصوم
السيدة العذراء

7 Aug
2019

الدكتور /محمود معوض ..
مديراً لمركز المؤتمرات ودار
الضيافه

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86265&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86262&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86258&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

SDG4

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86213&cat_id=1

داخل الجامعة

6 Aug
2019

رئيس جامعة بني سويف يدين
حادث إنفجار معهد األورام
اإلرهابى

SDG4

SDG4

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86221&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86188&cat_id=1

داخل الجامعة

أحمد هاشم وكيال لكلية
األلسن..و إنجي أبو العز
مشرفا على الشعبة اإلنجليزية
بكلية اإلعالم ..و منى هاشم
رئيسا لقسم الصحافة

5 Aug 2019
5 Aug
2019

جامعة بني سويف  :تعيين 5
وكالء لكليات اإلعالم والسياحة
والطب البيطري

Sustainable
Development
Goal

اهداف التنميه
المستدامه المراد
تحقيقها

URL

الموقع االلكتروني

Target
Group

الفئه المستهدفه

Sector

Objectives

Place

Date

Event

No/Faculty

القطاع

االهداف

مكان الحدوث

التاريخ

الحدث /المناسبه

اسم الكليه

داخل الجامعة

SDG4
SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86385&cat_id=1

داخل الجامعة

24 Aug
2019

رئيس جامعة بني سويف
عضوا بمجلس الجامعات
الخاصة

22 Aug
2019

رئيس الجامعة يهنئ ميسون
إيهاب ابنة جامعة بني سويف
لفوزها بذهبية التايكوندو
بدورة األلعاب اإلفريقية

22 Aug
2019

رئيس جامعة بنى سويف يوقع
إتفاقية تعاون مشترك مع هيئة
الطاقة الذرية

22 Aug
2019

رئيس جامعة بنى سويف يوقع
إتفاقية تعاون مشترك مع هيئة
الطاقة الذرية

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86381&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86378&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86378&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

SDG4

21 Aug
2019

25أغسطس اليوم التعريفي
بالبرامج المشتركة بين
جامعتي بني سويف و
المصرية للتعلم اإللكتروني
األهلية

21 Aug
2019

رئيس جامعة بني سويف
والمحافظ يتفقدان القافلة
الطبية بقرية أبو صالح

20 Aug
2019

25أغسطس بدء توقيع
الكشف الطبي لطالب جامعة
بني سويف

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86356&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86354&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86347&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

SDG4

SDG4

داخل الجامعة

Sustainable
Development
Goal

اهداف التنميه
المستدامه المراد
تحقيقها

URL

الموقع االلكتروني

Target
Group

الفئه المستهدفه
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Objectives

Place

Date

Event

No/Faculty

القطاع

االهداف

مكان الحدوث

التاريخ

الحدث /المناسبه

اسم الكليه

داخل الجامعة
داخل الجامعة

SDG4
SDG4
SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86339&cat_id=1

داخل الجامعة

20 Aug
2019

19 Aug
2019

رئيس جامعة بني سويف :
قبول طالب الثانوية من ذوى
االحتياجات الخاصة بمجموع
 %50بكليات اآلداب والتجارة
والحقوق والخدمة االجتماعية

19 Aug
2019

بدء الدراسات العليا بكلية
السياحة والفنادق جامعة بني
سويف

29 Aug
2019

رئيس جامعة بني سويف
يوجه بضرورة استكمال
االستعدادات الالزمة لبدء العام
الدراسي الجديد

28 Aug
2019

600جنية مكافأة العام
الدراسي الجديد للعاملين
بجامعة بني سويف

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86328&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86315&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86434&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86432&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86431&cat_id=1

داخل الجامعة

28 Aug
2019

رئيس جامعة بني سويف يكرم
ميسون إيهاب الحاصلة على
الميدالية الذهبية في التايكوندو
بدورة األلعاب اإلفريقية
بالمغرب

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86430&cat_id=1

داخل الجامعة

28 Aug
2019

مجلس جامعة بنى سويف يكرم
الموظفين المحالين على

SDG4

SDG4

محافظ بني سويف يهنئ
الدكتور منصور حسن عقب
عودته من األراضي المقدسة
ألداء مناسك الحج

Sustainable
Development
Goal

اهداف التنميه
المستدامه المراد
تحقيقها

URL

Target
Group

Sector

Objectives

Place

Date

Event

No/Faculty

القطاع

االهداف

مكان الحدوث

التاريخ

الحدث /المناسبه

اسم الكليه

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86422&cat_id=1

داخل الجامعة

27 Aug
2019

637ألف جنيها مكافآت النشر
الدولي لعلوم بني سويف

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86421&cat_id=1

داخل الجامعة

27 Aug
2019

رئيس جامعة بني سويف :
افتتاح منفذ بيع لمركز اإلنتاج
بكلية العلوم

25 Aug
2019

مشاركة  31طالبا بجامعة بني
سويف في االسبوع الثاني
لشباب الجامعات لمتحدي
اإلعاقة بالمنوفية

25 Aug
2019

رئيس جامعة بني سويف
يناقش استعدادات لجنة الشعب
والبرامج للعام الدراسي الجديد

24 Aug
2019

جامعة بنى سويف تتقدم
بالتهنئة للدكتور منصور حسن
بمناسبة اختياره عضواً
بمجلس الجامعات الخاصة

24 Aug
2019

رئيس جامعة بني سويف
عضوا بمجلس الجامعات
الخاصة

الموقع االلكتروني

الفئه المستهدفه

المعاش خالل شهر أغسطس
SDG4

SDG4

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86406&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86405&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86387&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86386&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86447&cat_id=1

داخل الجامعة

30 Aug
2019

رئيس جامعة بنى سويف يهنئ
منتخب جوالة الجامعة
لحصولة على المركز األول
على مستوى الجامعات
المصرية

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID

داخل الجامعة

29 Aug

رئيس جامعة بنى سويف

SDG4

SDG4

Sustainable
Development
Goal

اهداف التنميه
المستدامه المراد
تحقيقها
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Sector

Objectives

Place

Date

Event

No/Faculty

القطاع

االهداف

مكان الحدوث

التاريخ

الحدث /المناسبه

اسم الكليه

2019

=86442&cat_id=1

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86441&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86439&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

29 Aug
2019

مجلس جامعة بني سويف يعلن
أسماء مديري الكليات
ومساعديهم

29 Aug
2019

رئيس جامعة بني سويف :
انشاء مركز تطوير وسائل
المحافظة على البيئة

29 Aug
2019

رئيس جامعة بني سويف :
إنشاء مركز للتدريب
واالستشارات بكلية رياض
األطفال

29 Aug
2019

تعاون بين آداب بني سويف
وقصر الثقافة إلقامة سلسلة
من الندوات التوعوية

29 Aug
2019

رئيس جامعة بني سويف :
توفير شقق فندقية للطالب
الوافدين بغرب النيل
حزمة من الدورات التدريبية
للمديرين ومساعديهم بجامعة
بني سويف
كليات جامعة بني سويف
تتنافس على لقب األفضل قبل
بدء العام الدراسي الجديد

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86438&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86437&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86436&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86435&cat_id=1

داخل الجامعة

29 Aug
2019

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86555&cat_id=1

داخل الجامعة

3 Sep
2019

SDG4

SDG4

SDG4

SDG4

موافقة مجلس الجامعة على
ترقيات (  )20من أعضاء
هيئة التدرس (أستاذ – أستاذ
مساعد – مدرس ) طب ًقا
لقانون ( )49لسنة 1972

Sustainable
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Goal

اهداف التنميه
المستدامه المراد
تحقيقها
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داخل الجامعة

SDG4
SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86554&cat_id=1

داخل الجامعة

3 Sep
2019

رئيس جامعة بني سويف
يناقش مع وزيرة الثقافة خطة
مستقبلية مشتركة إلحياء
التراث الثقافي

2 Sep
2019

رئيس جامعة بني سويف
يبحث مع مدير المصنع
الصيني العالمي" أنجل
ييست" سبل تدريب الطالب

2 Sep
2019

رئيس جامعة بني سويف
ووزيرة الثقافة والمحافظ
يفتتحون أول منفذ دائم لهيئة
الكتاب بكلية اآلداب

1 Sep
2019

الشباب يتصدر القيادة بجامعة
بني سويف  ...ورئيس
الجامعة يؤكد  :نعمل جميعا ً من
أجل المصلحة العامة

31 Aug
2019

رئيس جامعة بني سويف :
تعاون مع المحافظة ونقابة
الزراعيين في مجال تطوير
اإلنتاج الزراعي

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86548&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86543&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86496&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86474&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86448&cat_id=1

داخل الجامعة

30 Aug
2019

رئيس جامعة بني سويف يهنئ
أساتذة الجامعة الختيارهم
بعضوية اللجان العلمية في
الدورة الثالثة عشر
()2022/2019

رئيس جامعة بني سويف يستقبل وفد اندونيسي

داخل الجامعة

8 Sep

رئيس جامعة بني سويف

SDG4

SDG4

Sustainable
Development
Goal

اهداف التنميه
المستدامه المراد
تحقيقها
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علمي لبحث سبل التعاون في مجال التعليم والبحث
العلمي

2019

8 Sep 2019

8 Sep
2019

رئيس جامعة بني سويف
يستقبل األنبا  /اسطفانوس
أسقف مطرانية ببا لبحث سبل
التعاون في مجال خدمة
المجتمع

5 Sep
2019

رئيس جامعة بنى سويف يوقع
إتفاقية تعاون مشترك مع هيئة
الرقابة النووية واإلشعاعية

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86599&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86591&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

5 Sep
2019

ميداليات ذهبية وفضية
وبرونزية حصاد جامعة بني
سويف في أسبوع شباب
الجامعات الثاني لمتحدى
اإلعاقة

4 Sep
2019

جامعة بني سويف تشارك في
مشروع إنشاء مركز تميز
علمي لمعالجة مشاكل المياه

4 Sep
2019

جامعة بنى سويف تطلق
القافلة الطبية التنموية الشاملة
بقرية النواميس بالواسطي

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86584&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86580&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86579&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

SDG4

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86577&cat_id=1

داخل الجامعة

يشهد احتفال كلية الصيدلة
باليوبيل الفضي وتخرج الدفعة
21

4 Sep
2019

جامعة بني سويف تحصد
المركز الثالث في مسابقة
الطالب المثالي في اسبوع
شباب الجامعات لمتحدي
اإلعاقة

Sustainable
Development
Goal

اهداف التنميه
المستدامه المراد
تحقيقها
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http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86568&cat_id=1

داخل الجامعة

3 Sep
2019

رئيس جامعة بني سويف
يستعرض جهود المستشفى
الجامعي خالل اجتماع دولة
رئيس الوزراء

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86655&cat_id=1

داخل الجامعة

12 Sep
2019

الدكتور بطرس رياض بخيت
عميدا لكلية علوم األرض

12 Sep
2019

جامعة بنى سويف تحتل مكانة
متقدمة على مستوى الجامعات
العالمية والمحلية بتصنيف
التايمز لعام 2020

11 Sep
2019

رئيس جامعة بني سويف :
المدن الجامعية مستعدة بكامل
طاقتها الستقبال الطالب
....وبطاقة إلكترونية لكل طالب

10 Sep
2019

رئيس جامعة بني سويف يعلن
تسجيل  40براءة اختراع من
خالل مكتب نقل وتسويق
التكنولوجيا

SDG4

SDG4

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86652&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86640&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86631&cat_id=1

داخل الجامعة

9 Sep
2019

استعدادا للعام
الدراسي...رئيس جامعة بني
سويف يطلق حملة توعوية
عن السالمة والصحة المهنية
على مستوي الكليات
رئيس جامعة بني سويف
يستقبل لجنة قطاع الدراسات
الزراعية
رئيس جامعة بني سويف

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86619&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86719&cat_id=1

داخل الجامعة

17 Sep
2019

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID

داخل الجامعة

17 Sep

SDG4

SDG4

Sustainable
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المستدامه المراد
تحقيقها

URL

الموقع االلكتروني

Target
Group

الفئه المستهدفه
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2019

=86718&cat_id=1

17 Sep
2019

رئيس جامعة بني سويف
يبحث سبل التعاون في
المجاالت البحثية والعلمية مع
رئيس الجامعة التكنولوجية

16 Sep
2019

رئيس جامعة بنى سويف
يشهد حفل تخرج الدفعة االولى
لكلية التربية للطفولة المبكرة

15 Sep
2019

للمرة الثالثة على التوالى..
"جامعة بنى سويف " تحصل
على شهادة األيزو 9001فى
جودة الجهاز اإلدارى

15 Sep
2019

رئيس جامعة بني سويف :
مؤتمرات الشباب تزيد الوعي
والتنوير وجسر فعال للتواصل

21 Sep
2019

رئيس جامعة بني سويف :
إنشاء برنامجي الترجمة في
اللغة الفرنسية وعلم النفس
اإلكلينيكي وتعديل خمس لوائح

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86777&cat_id=1

داخل الجامعة

20 Sep
2019

رئيس جامعة بني سويف يهنئ
الكابتن محمد فاروق لتعيينه
عضوا بلجنة الحكام باالتحاد
المصري لكرة القدم

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86772&cat_id=1

داخل الجامعة

19 Sep
2019

رئيس جامعة بني سويف
يشارك في حضور اجتماع

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86716&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86701&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86688&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86683&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

SDG4
bsu.edu.eg/News.aspx?NID=86780&cat
_id=1

داخل الجامعة

SDG4

SDG4

يستقبل الوفد األمريكي الشريك
في مشروع إنشاء مركز التميز
للمياه بتمويل  30مليون دوالر

Sustainable
Development
Goal

اهداف التنميه
المستدامه المراد
تحقيقها

URL

الموقع االلكتروني
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الحدث /المناسبه

اسم الكليه

المجلس األعلى للجامعات
بورسعيد
19 Sep
2019

رئيس جامعة بني سويف 24 :
سبتمبر انعقاد لجنة قبول
الطالب ذوى االحتياجات
الخاصة بعدد من الكليات

18 Sep
2019

رئيس جامعة بني سويف :
نسعي إلنشاء مجمع مالعب
رياضية داخل مجمع التعليم
الصناعي

18 Sep
2019

رئيس جامعة بني سويف
يفتتح صالة الجمباز الجديدة
بكلية التربية الرياضية

18 Sep
2019

رئيس جامعة بني سويف يهنئ
المستشار هاني عبد الجابر
بافتتاح الديوان الجديد

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86727&cat_id=1

داخل الجامعة

17 Sep
2019

رئيس جامعة بني سويف يهنئ
الدكتور وائل الشاعر الختياره
مساعد تحرير مجلة
ASPSالدولية

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86856&cat_id=1

داخل الجامعة

25 Sep
2019

رئيس جامعة بني سويف
يترأس اجتماع لجنة المنشآت

25 Sep
2019

رئيس جامعة بني سويف
يناقش اعتماد الرؤية والرسالة
واالهداف ولجنة اإلشراف
الداخلي للشعب والبرامج
الجديدة

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86767&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86742&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86738&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86737&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

SDG4

SDG4

SDG4

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86855&cat_id=1

داخل الجامعة

Sustainable
Development
Goal

اهداف التنميه
المستدامه المراد
تحقيقها
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الحدث /المناسبه

اسم الكليه

داخل الجامعة

SDG4
SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86847&cat_id=1

داخل الجامعة

24 Sep
2019

رئيس جامعة بني سويف
يشهد افتتاح رئيس الوزراء
ووزير التعليم العالي للجامعة
التكنولوجية

24 Sep
2019

وزير التعليم العالي ورئيس
جامعة بني سويف يشهدان
حفل تخرج الدفعة السادسة
بكلية الهندسة

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86846&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86840&cat_id=1

داخل الجامعة

24 Sep
2019

23 Sep
2019

رئيس جامعة بني سويف :
تسجيل أربعة آالف رسالة
علمية بالمكتبة الرقمية ...
وتوفير  95ألف مجلد بمكتبات
الجامعة

22 Sep
2019

رئيس جامعة بني سويف
يشهد نهائي كرة قدم كأس
النادي الصيفي  ...والحقوق
تحصد اللقب

22 Sep
2019

رئيس جامعة بني سويف يتابع
استعدادات الجامعة
التكنولوجية للعام الدراسي
الجديد

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86823&cat_id=1

خارج الجامعة

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86806&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86805&cat_id=1

داخل الجامعة

وزير التعليم العالي  :أتابع
التقدم والتطور الكبير في
جامعة بني سويف  ....ويشيد
بدور الجامعة في تقديم الدعم
الكامل للجامعة التكنولوجية

Sustainable
Development
Goal

اهداف التنميه
المستدامه المراد
تحقيقها

URL

الموقع االلكتروني

Target
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الفئه المستهدفه
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االهداف
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الحدث /المناسبه

اسم الكليه

22 Sep
2019

رئيس جامعة بني سويف :
نرحب بأفكار الطالب
...وأدعوهم للتواصل معي ...
ويعلن تحمل الجامعة
المصاريف الدراسية للطالب
غير القادرين

22 Sep
2019

جامعة بني سويف تستهل
احتفال العام الدراسي بتحية
العلم ومارثون الدراجات

29 Sep
2019

رئيس جامعة بني سويف :
توقيع بروتوكول تعاون مع
وكالة الفضاء المصرية

28 Sep
2019

رئيس جامعة بنى سويف يدين
الحادث األرهابى بكمين تفاحة
بشمال سيناء

26 Sep
2019

رئيس جامعة بنى سويف
يصدر قرار بتشكيل الهيكل
التنظيمى لمركز تطوير األداء
الجامعى

26 Sep
2019

الدكتور /أسامة محمود شلبية
 ..عميداً لكلية المالحة
وتكنولوجيا الفضاء

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86800&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86795&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86926&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86885&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

SDG4

SDG4

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86872&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86871&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86864&cat_id=1

داخل الجامعة

26 Sep
2019

رئيس جامعة بنى سويف
موافقة مجلس الجامعة على
ترقيات (  )29من أعضاء
هيئة التدرس (أستاذ – أستاذ
مساعد – مدرس ) طب ًقا
لقانون ( )49لسنة 1972

Sustainable
Development
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اهداف التنميه
المستدامه المراد
تحقيقها
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داخل الجامعة

SDG4
SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86861&cat_id=1

داخل الجامعة

25 Sep
2019

25 Sep
2019

مجلس جامعة بني سويف يكرم
منتخب الجوالة الحاصل على
المركز األول على مستوى
الجامعات في الدورة القمية
الكشفية

25 Sep
2019

مجلس جامعة بنى سويف يكرم
الموظفين المحالين على
المعاش خالل شهر سبتمبر

30 Sep
2019

رئيس جامعة بني سويف :
اختيار باحث بكلية الدراسات
العليا لعضوية أكاديمية الشباب
المصرية للعلوم " اياس"
14أكتوبر احتفال جامعة بني
سويف باليوم العالمي للعصا
البيضاء

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86860&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86859&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96361&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96360&cat_id=1

داخل الجامعة

30 Sep
2019

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96359&cat_id=1

داخل الجامعة

30 Sep
2019

اعالم بني سويف تستضيف
مبادرة "عينك في عنينا"

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96358&cat_id=1

داخل الجامعة

30 Sep
2019

رئيس جامعة بني سويف :
إنشاء قسم اللغة اليابانية بكلية
األلسن

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID

داخل الجامعة

29 Sep

رئيس جامعة بني سويف يقوم

SDG4

SDG4

SDG4

SDG4

مجلس جامعة بني سويف يكرم
أبطال الجامعة المشاركين في
أسبوع شباب الجامعات
لمتحدي اإلعاقة

Sustainable
Development
Goal

اهداف التنميه
المستدامه المراد
تحقيقها
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2019

=86942&cat_id=1

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86940&cat_id=1

داخل الجامعة

29 Sep
2019

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86928&cat_id=1

داخل الجامعة

29Sep
2019

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86927&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96404&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96403&cat_id=1

داخل الجامعة

29 Sep
2019

SDG4

1Oct
2019

رئيس جامعة بني سويف :
فوز مشروع بحثي في مجال
انتاج خاليا الوقود باستخدام
المخلفات البالستيكية بتمويل
مليون جنيه
رئيس جامعة بني سويف :
بروتوكول تعاون مع نادي
روتاري في مجال خدمة
المجتمع
آداب بني سويف تطلق ثالثة
مبادرات حول تنشيط السياحة
واكتشاف المبدعين وتشجيع
القراءة
رئيس جامعة بني سويف يتفقد
المدينة الجامعية للطالبات بعبد
السالم عارف

1 Oct
2019

جامعة بني سويف تتأهب
إلطالق تطبيقات هواتف ذكية
لخدمة الطالب

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96402&cat_id=1

داخل الجامعة

1 Oct
2019

رئيس جامعة بني سويف :
ثالثة آالف طالب سحبوا
استمارات دعم المصروفات
الدراسية

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96397&cat_id=1

داخل الجامعة

1 Oct
2019

اختيار مشروعين بحثيين
بجامعة بني سويف من أفضل

SDG4

SDG4

SDG4

بجولة تفقدية داخل كافتيريات
الحرم الجامعي

Sustainable
Development
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اهداف التنميه
المستدامه المراد
تحقيقها
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خمس مشاريع بحثية على
مستوى مصر
1 Oct
2019

رئيس جامعة بني سويف
يفتتح قاعات ومدرجات جديدة
بكلية الطب بتكلفة  2مليون
جنية

1 Oct
2019

رئيس جامعة بني سويف
يفتتح جناح عمليات الطوارئ
الجديد بتكلفة  14مليون جنيه

4 Oct
2019

الدكتور منصور حسن عضوا
بالجمعية العمومية للجنة
الوطنية لليونسكو

2 Oct
2019

رئيس جامعة بنى سويف
يترأس إجتماعات مجالس
إدارات السيارات واإلنتاج
ومركز المؤتمرات

2 Oct
2019

رئيس جامعة بنى سويف :
مولدات كهربائية لجميع
الكليات والقطاعات بالجامعة

2 Oct
2019

بروتوكول تعاون بين جامعة
بنى سويف ونادى روتارى
بنى سويف

2 Oct
2019

رئيس جامعة بني سويف
يناقش حزمة من البرامج
الجديدة المتخصصة لطالب
التعليم المدمج

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96397&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96396&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96430&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

SDG4

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96415&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96414&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96412&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

SDG4

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96411&cat_id=1

داخل الجامعة

Sustainable
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اهداف التنميه
المستدامه المراد
تحقيقها
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SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96405&cat_id=1

داخل الجامعة

1 Oct
2019

8 Oct
2019

رئيس جامعة بني سويف:
نصر أكتوبر عبور للمستقبل
اللواء ناجي شهود  :العبور
شهادة ميالد جديدة وأبطال
الممر :المصريين على قلب
رجل واحد

7 Oct
2019

رئيس جامعة بنى سويف :
شراء الطالب للكتاب الجامعي
ليس اجباري

7 Oct
2019

رئيس جامعة بنى سويف يتابع
أعمال التجديد باستراحة
الوافدين غرب النيل

7 Oct
2019

رئيس جامعة بني سويف :كلية
العلوم تفوز بمشروع بحثي
ثالث ضمن أفضل خمس
مشاريع على مستوى مصر

7 Oct
2019

تهنئة رئيس جامعة بني
سويف بمناسبة الذكرى
السادسة واألربعين النتصارات
أكتوبر المجيدة
رئيس جامعة بني سويف
يشهد فعاليات اليوم الرياضي
لطالب الجامعة بالكلية الحربية
تطبيق الحد األدنى لألجور

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96477&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96463&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96459&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

SDG4

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96458&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96428&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96541&cat_id=1

داخل الجامعة

12 Oct
2019

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID

داخل الجامعة

10 Oct

SDG4

SDG4

رئيس جامعة بني سويف في
زيارة مفاجئة لمدينتي الطلبة
والطالبات بشرق النيل
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اهداف التنميه
المستدامه المراد
تحقيقها
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=96502&cat_id=1

2019

بجامعة بني سويف

10 Oct
2019

اختيار أربعة أساتذة بجامعة
بنى سويف من أفضل
المحكمين الدوليين على
مستوى العالم

9 Oct
2019

ألول مرة بالجامعات
المصرية...جامعة بني سويف
تستقبل خبراء مجلة نيتشر
الدولية

15 Oct
2019

رئيس جامعة بني سويف
يستقبل لواء أركان حرب
وضاح الحمزاوي

15 Oct
2019

جامعة بني سويف تحتل مكانة
متميزة في مؤشرات أداء
البوابات اإللكترونية

15 Oct
2019

رئيس جامعة بني سويف
مسرحية " أمر تكليف" تؤكد
فكرة الدفاع عن الوطن

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96496&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96491&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96572&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96571&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96567&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

SDG4

SDG4

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96540&cat_id=1

داخل الجامعة

14 Oct
2019

رئيس جامعة بني سويف يطلق
مبادرة لتدشين أول أكاديمية
إلعداد حكام كرة القدم ...
ويدعو الشباب لنبذ التعصب
الرياضي  ...والغندور يشيد
بجهود الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96535&cat_id=1

داخل الجامعة

14 Oct
2019

فوز كلية االعالم بالمركز األول
في المهرجان السينمائي
لألفالم القصيرة

SDG4

SDG4

Sustainable
Development
Goal

اهداف التنميه
المستدامه المراد
تحقيقها

URL

الموقع االلكتروني

Target
Group

الفئه المستهدفه
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Objectives

Place

Date

Event

No/Faculty

القطاع

االهداف

مكان الحدوث

التاريخ

الحدث /المناسبه

اسم الكليه

داخل الجامعة

SDG4
SDG4

13 Oct
2019

رئيس جامعة بني سويف
يصطحب لجنة تقييم أفضل
جامعة في جولة ميدانية تفقدية

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96530&cat_id=1

خارج الجامعة

13 Oct
2019

رئيس جامعة بني سويف
يستقبل لجنة تقييم أفضل
جامعة  ...ويؤكد نمضي قدما
نحو التحول الرقمي

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96522&cat_id=1

خارج
الجامعة

13 Oct
2019

رئيس جامعة بني سويف
يستقبل مديرة برنامج تشيفنيج
بالسفارة البريطانية

20 Oct
2019

رئيس جامعة بنى سويف يكرم
طالبة حصلت على المركز
األول بمجال الطب بمعرض
مبتكرى الجنوب

20 Oct
2019

رئيس جامعة بني سويف :
توفير خدمات صحية مدعمة
للطالب الوافدين

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96532&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

SDG4

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96647&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96645&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

20 Oct
2019

رئيس جامعة بني سويف :
حقائب تدريبية لتأهيل الطالب
على اجتياز "التوفل واإليلتس
"ويعلن عن تكريم الطالب
المتفوقين

20 Oct
2019

رئيس جامعة بني سويف :
برامج تدريب للكوادر البشرية
على البرمجيات واألنظمة
الجديدة

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96643&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96640&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

Sustainable
Development
Goal

اهداف التنميه
المستدامه المراد
تحقيقها

URL

الموقع االلكتروني

Target
Group

الفئه المستهدفه

Sector

Objectives

Place

Date

Event

No/Faculty

القطاع

االهداف

مكان الحدوث

التاريخ

الحدث /المناسبه

اسم الكليه

داخل الجامعة

SDG4
SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96631&cat_id=1

داخل الجامعة

19 Oct
2019

رئيس جامعة بنى سويف
:موافقة المجلس األعلى
للجامعات على الئحة معهد
دراسات علوم المسنين

17 Oct
2019

رئيس جامعة بنى سويف :أكثر
من  21ألف استشهاد بأبحاث
الجامعة في الخمس سنوات
األخيرة

21 Oct
2019

جولة تفقدية لرئيس جامعة
بنى سويف بالمجمع االول
والثانى شرق النيل

21 Oct
2019

رئيس جامعة بنى سويف :
اختبارات توظيف لطالب
األلسن واآلداب بالقرية
التكنولوجية

21 Oct
2019

رئيس جامعة بني سويف ،
إنشاء وحدة إلنتاج المقررات
الدراسية إلكترونيا بالتعلم
المدمج

21 Oct
2019

رئيس جامعة بني سويف
يستقبل منتخب مصر لكرة
القدم خماسي مكفوفين

21 Oct
2019

رئيس جامعة بني سويف يقود
مسيرة لطالب اإلعاقة البصرية
في االحتفال باليوم العالمي
للعصا البيضاء

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96626&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96661&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96660&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96659&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96658&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96657&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

SDG4

Sustainable
Development
Goal

اهداف التنميه
المستدامه المراد
تحقيقها

URL

الموقع االلكتروني
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Group

الفئه المستهدفه
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Objectives
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القطاع

االهداف
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التاريخ

الحدث /المناسبه

اسم الكليه

داخل الجامعة

SDG4
SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96652&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96651&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96650&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96649&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96713&cat_id=1

خارج الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96703&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

SDG4

SDG4

SDG4

SDG4

20 Oct
2019

أبرز نتائج اجتماعات رئيس
جامعة بني سويف اليوم تدريب
على البرمجيات  ..تكريم
المتفوقين  ..منح للباحثين ..
خدمات صحية للوافدين  ..رفع
كفاءة البوابة اإللكترونية

20 Oct
2019

رئيس جامعة بنى سويف
يترأس مجلس الدراسات العليا
والبحوث

20 Oct
2019

رئيس جامعة بني سويف
يستقبل السفيرين هاني سليم
وأمل سالمة

20 Oct
2019

رئيس جامعة بني سويف
يناقش آليات رفع كفاءة البوابة
اإللكترونية

26 Oct
2019

25 Oct
2019

رئيس جامعة بني سويف يعلن
رفع حالة الطوارئ بالمستشفى
الجامعي لسوء األحوال الجوية

23 Oct
2019

رئيس جامعة بنى سويف يشيد
بدور منتدى خريجي كلية
السياسة واالقتصاد في توفير
فرص العمل

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96699&cat_id=1

داخل الجامعة

ألول مرة إدراج جامعة بني

سويف في تصنيف US news

األمريكى

Sustainable
Development
Goal

اهداف التنميه
المستدامه المراد
تحقيقها

URL

الموقع االلكتروني
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الفئه المستهدفه
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الحدث /المناسبه

اسم الكليه

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96697&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96694&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96674&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96754&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

SDG4

SDG4

23 Oct
2019

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96734&cat_id=1

23 Oct
2019

22 Oct
2019

تفعيل بروتوكول تعاون بين
جامعة بنى سويف والشبكة
القومية ألبحاث السرطان

29 Oct
2019

رئيس جامعة بني سويف
يفتتح معرض خيري للمالبس
بالتعاون مع نادي روتاري

28 Oct
2019

رئيس جامعة بني سويف 53 :
 %من أبحاث الجامعة
منشورة بالتعاون مع جامعات
إقليمية ودولية

28 Oct
2019

رئيس جامعة بني سويف :
تطبيق الحد األدنى أول نوفمبر
 ...ويؤكد على تحقيق
المصلحة العامة والرضا
الوظيفي
زيارة مفاجئة لرئيس جامعة
بني سويف لمتابعة منظومة
العمل بكلية السياحة والفنادق
رئيس جامعة بنى سويف:
االنتخابات الطالبية تطبيق
عملي لممارسة الديمقراطية

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96733&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96728&cat_id=1

خارج الجامعة

28 Oct
2019

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96725&cat_id=1

خارج الجامعة

27 Oct
2019

SDG4

SDG4

"

رئيس جامعة بني سويف
يستقبل عميد علوم الجامعة
اإلسالمية بالسعودية

SDG4

داخل الجامعة

ألسن بني سويف تشارك في
الملتقي الثقافي " اختار فرنسا

Sustainable
Development
Goal

اهداف التنميه
المستدامه المراد
تحقيقها

URL

الموقع االلكتروني

Target
Group

الفئه المستهدفه
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الحدث /المناسبه

اسم الكليه

 ...ويوجه بااللتزام بالشفافية
والحياد
SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96723&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96809&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96798&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96797&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96796&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96795&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96794&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96793&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

SDG4

SDG4

SDG4

SDG4

SDG4

SDG4

27 Oct
2019

رئيس جامعة بني سويف يطلق
اشارة بدء معسكر اعداد القادة
تحت شعار " نحن نستطيع"

31 Oct
2019

موافقة مجلس جامعة بني
سويف على ترقيات  44عضو
هيئة تدريس

30 Oct
2019

رئيس جامعة بنى سويف
يستقبل الجهاز الفني لمنتخب
مصر للكرة النسائي

30 Oct
2019

رئيس جامعة بنى سويف :
 1698طالب وطالبة تقدموا
النتخابات اتحاد الطالب

30 Oct
2019

انعقاد مجلس جامعة بني
سويف رقم 176

30 Oct
2019

تشجيعا ألبنائه الخريجين...
رئيس جامعة بني سويف يعلن
تدشين رابطة خريجي الجامعة

30 Oct
2019

مجلس جامعة بنى سويف يكرم
الموظفين المحالين على
المعاش خالل شهر أكتوبر

30 Oct
2019

جامعة بنى سويف من أفضل
 100جامعة على المنطقة
العربية في تصنيفQS

Sustainable
Development
Goal

اهداف التنميه
المستدامه المراد
تحقيقها

URL

الموقع االلكتروني
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الحدث /المناسبه

اسم الكليه

29 Oct
2019

رئيس جامعة بنى سويف
يشهد حفل ختام معسكر اعداد
القادة (نحن نستطيع)

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96758&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96756&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

29 Oct
2019

29 Oct
2019

جولة تفقدية لرئيس جامعة
بنى سويف بالمطبعة الجديدة
وكليتي أسنان وتكنولوجيا
العلوم الصحية التطبيقية
بشرق النيل

3 Nov
2019

رئيس جامعة بني سويف :
دعم أكثر من  6000طالب
وإعفاء أبناء الشهداء من
المصروفات

3 Nov
2019

رئيس جامعة بني سويف
لـ"عمداء الكليات"  :ضرورة
االهتمام باألنشطة الطالبية

2 Nov
2019

رئيس جامعة بني سويف :
زيادة دعم الطالب في الكتاب
الجامعي ضعف العام الماضى

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96755&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96846&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96845&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96829&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

SDG4

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96828&cat_id=1

خارج الجامعة

2 Nov
2019

رئيس جامعة بني سويف :
تنفيذ خطة الجامعة
االستراتيجية في الندوات
التوعوية والتعريفية
بالمشروعات القومية

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID

داخل الجامعة

31 Oct

رئيس جامعة بني سويف :

SDG4

SDG4

رئيس جامعة بني سويف يتفقد
المدينة الجامعية للطالبات
ويتابع تجهيز الوجبات.

Sustainable
Development
Goal

اهداف التنميه
المستدامه المراد
تحقيقها
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2019

=96821&cat_id=1

31 Oct
2019

تفعيال لبروتوكول التعاون بين
جامعة بنى سويف ووكالة
الفضاء المصرية  ...تنفيذ
مشروع بحثي لقياسات الرقعة
الزراعية بتكلفة  2مليون جنية

31 Oct
2019

دورات تدريبية بمركز التحاليل
الدقيقة وابحاث البيئة بكلية
العلوم

31 Oct
2019

رئيس جامعة بني سويف :
مكافآت مالية وإعفاء من
المصروفات للطالب األوائل
"التخطيط" تشكر جامعة بنى
سويف لمشاركتها في " التميز
الحكومي " تنفيذا لرؤية2030

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96820&cat_id=1

خارج الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96814&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96813&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96812&cat_id=1

داخل الجامعة

31 Oct
2019

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96879&cat_id=1

داخل الجامعة

4 Nov
2019

رئيس جامعة بني سويف
يستقبل وزير الزراعة األسبق

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96875&cat_id=1

داخل الجامعة

4 Nov
2019

للمرة األولي من نوعها....
تدشين مستودع مؤسسي
رقمي لجامعة بني سويف

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96874&cat_id=1

داخل الجامعة

4 Nov
2019

رئيس جامعة بني سويف :
انشاء وحدة إدارة المجالت
العلمية

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID

داخل الجامعة

3 Nov

رئيس جامعة بني سويف :

SDG4

SDG4

SDG4

SDG4

SDG4

SDG4

SDG4

تنظيم ندوات توعوية لنشر
الفكر الوسطي ومحاربة
الشائعات بالتعاون مع األوقاف

Sustainable
Development
Goal

اهداف التنميه
المستدامه المراد
تحقيقها
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2019

=96866&cat_id=1

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96864&cat_id=1

داخل الجامعة

3 Nov
2019

رئيس الجامعة يستقبل نقيب
أطباء بني سويف لبحث سبل
التعاون المشترك

3 Nov
2019

رئيس جامعة بني سويف
يتسلم درع المؤتمر السنوي
األول لقسم الروماتيزم بكلية
الطب

3 Nov
2019

رئيس جامعة بني سويف
لـ"عمداء الكليات"  :عقد
لقاءات مع العاملين لتوضيح
تطبيق الحد األدنى لألجور

3 Nov
2019

رئيس جامعة بنى سويف:
تدريس مادة "حقوق االنسان
ومكافحة الفساد" بالفرقة
األولى بكل كليات الجامعة

5 Nov
2019

بحضور رموز إسالمية
وقبطية ..احتفالية كبرى
بالمولد النبوي الشريف
بجامعة بني سويف

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96861&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96856&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96855&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96907&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96895&cat_id=1

خارج الجامعة

أرحب بكافة المقترحات التي
تخدم المصلحة العامة بشرط
مطابقتها للوائح والقوانين

5 Nov
2019

تكريم الفائزين في مسابقة دعم
االبتكارات لذوى االحتياجات
الخاصة أثناء مشاركة وفد
جامعة بني سويف في معرض
االبتكار

Sustainable
Development
Goal

اهداف التنميه
المستدامه المراد
تحقيقها

URL

الموقع االلكتروني

Target
Group

الفئه المستهدفه

Sector

Objectives

Place

Date

Event

No/Faculty

القطاع

االهداف

مكان الحدوث

التاريخ

الحدث /المناسبه

اسم الكليه

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96890&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96889&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

4 Nov
2019

حصول  15طالب بألسن بني
سويف على منحة دراسية
أللمانيا

4 Nov
2019

رئيس جامعة بني سويف يوقع
بروتوكول تعاون مع الهيئة
العامة لشئون المطابع األميرية

4 Nov
2019

جامعة بني سويف بصدد
افتتاح أول مركز لتأهيل
األطفال ذوي االحتياجات
الخاصة بالصعيد

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96885&cat_id=1

داخل الجامعة

10 Nov
2019

جامعة بنى سويف تنظم
المؤتمر الدولى الخامس للعلوم
المتقدمة بحضور  31جامعة
دولية وعربية وبمشاركة 20
خبير دولي

7 Nov
2019

رئيس جامعة بني سويف
يشارك في االجتماع التمهيدي
لمبادرة " رأس مالنا عمالنا"
برئاسة وزير التعليم العالي.

7 Nov
2019

اقبال طالبي في الجولة األولي
من المارثون االنتخابي بجامعة
بني سويف

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96921&cat_id=1

داخل الجامعة

6 Nov
2019

تنفيذا لخطة جامعة بنى سويف
االستراتيجية  :ندوة توعوية
عن حروب الجيل الرابع
والخامس

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID

داخل الجامعة

6 Nov

رئيس جامعة بنى سويف:

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96956&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96936&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96933&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

SDG4

SDG4

Sustainable
Development
Goal

اهداف التنميه
المستدامه المراد
تحقيقها

URL

الموقع االلكتروني
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الحدث /المناسبه

اسم الكليه

=96911&cat_id=1

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96909&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96908&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97045&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

SDG4

2019

إنشاء وحدة إطفاء مركزية
بالتعاون مع مديرية األمن

5 Nov
2019

الدكتور أشرف خالد  :نائبا ً
لرئيس جامعة بنى سويف
لشئون التعليم والطالب

5 Nov
2019

رئيس جامعة بني سويف
يستقبل الرئيس التنفيذي
لمجموعة (تيتان ) لإلسمنت

13 Nov
2019

جامعة بني سويف تعلن أسماء
رؤساء اتحاد طالب الكليات
ونوابهم

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97039&cat_id=1

داخل الجامعة

13 Nov
2019

13 Nov
2019

رئيس جامعة بني سويف:
’’الدراسات النفسية
المعاصرة‘‘ إضافة جديدة
للمجالت العلمية بجامعة بني
سويف
ألسن بني سويف تشارك في
أعمال القمة الــ  19لمؤتمر
شركات ناشئة بال حدود
جامعة بنى سويف تنظم ملتقى
توظيفي بالتعاون مع أحدى
شركات االتصاالت

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97024&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97017&cat_id=1

داخل الجامعة

12 Nov
2019

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97009&cat_id=1

داخل الجامعة

11 Nov
2019

SDG4

SDG4

ضمن وفد مصري رفيع
المستوى :رئيس جامعة بني
سويف يشارك في أعمال
الدورة  40للمؤتمر العام
لليونسكو بباريس

Sustainable
Development
Goal

اهداف التنميه
المستدامه المراد
تحقيقها

URL
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الحدث /المناسبه
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داخل الجامعة

SDG4
SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97008&cat_id=1

داخل الجامعة

11 Nov
2019

رئيس جامعة بني سويف :
طالب علوم المالحة
وتكنولوجيا الفضاء يرصدون
عبور كوكب عطارد للشمس

11 Nov
2019

رئيس جامعة بني سويف :
ندعم طالبنا من ذوى اإلعاقة
البصرية بأكثر من  450كتاب
بطريقة برايل

11 Nov
2019

رئيس جامعة بني سويف يتابع
جولة اإلعادة النتخابات اتحاد
الطالب

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97007&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=96999&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97132&cat_id=1

خارج الجامعة

19 Nov
2019

19 Nov
2019

خالل ترأسه لمجلس تعليم
وطالب....رئيس جامعة بني
سويف يؤكد على عقد
اجتماعات دورية مع الطالب
وتقديم الدعم المعنوي لهم

19 Nov
2019

رئيس جامعة بني سويف يوقع
بروتوكول تعاون مع الهيئة
القومية لالستشعار عن بعد

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97129&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97128&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID

داخل الجامعة

SDG4

SDG4

للعام الرابع على التوالي ...
جامعة بني سويف تحصد
المركز األول على مستوى
الجامعات المصرية في علوم
الفيزياء طبقا لتصنيف التايمز
٢٠٢٠

18 Nov

تنفيذا لخطة الجامعة

Sustainable
Development
Goal

اهداف التنميه
المستدامه المراد
تحقيقها
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اسم الكليه

2019

=97092&cat_id=1

17 Nov
2019

تنفيذا للخطة االستراتيجية
لجامعة بني سويف  :ندوات
علمية بمعهد أبحاث وتطبيقات
الليزر

17 Nov
2019

تنفيذا للخطة االستراتيجية
لجامعة بني سويف  :ندوات
تثقيفية بالتعاون مع الهيئة
العامة لالستعالمات
رئيس جامعة بني سويف
يهنىءالطالب الفائزين
بإنتخابات اإلتحادات الطالبية

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97082&cat_id=1

خارج الجامعة

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97080&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97063&cat_id=1

داخل الجامعة

14 Nov
2019

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97058&cat_id=1

داخل الجامعة

14 Nov
2019

سا التحاد طالب
علي عليوة رئي ً
جامعة بني سويف

25 Nov
2019

رئيس جامعة بني سويف :
تغيير مسمى كلية التعليم
الصناعي إلي كلية التكنولوجيا
والتعليم الصناعي

21 Nov
2019

"طب أسنان بني سويف "
تحصد المركز الثاني على
مستوى الجمهورية في
االمتحان اإللكتروني الموحد

21 Nov
2019

رئيس جامعة بنى سويف
يستقبل وفد فودافون على
هامش الملتقي التوظيفي
لخريجي األلسن واآلداب

SDG4

SDG4

االستراتيجية :قافلة توعوية
لقرية باروط ببني سويف

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97205&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97157&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97155&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

Sustainable
Development
Goal

اهداف التنميه
المستدامه المراد
تحقيقها
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داخل الجامعة

SDG4
SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97153&cat_id=1

داخل الجامعة

21 Nov
2019

زيارات مفاجئة لرئيس جامعة
بنى سويف وإحالة المقصرين
للتحقيق

20 Nov
2019

في لفته إنسانية  ..رئيس
جامعة بني سويف يزور
الطالبة أية مصطفي
بالمستشفى الجامعي

20 Nov
2019

جوالت ميدانية لرئيس جامعة
بني سويف لمتابعة سير العمل
بالمنشآت الجديدة بمجمع
التعليم الصناعي

20 Nov
2019

رئيس جامعة بني سويف يتابع
سير امتحانات منتصف الفصل
الدراسي األول بكلية االعالم

19 Nov
2019

رئيس جامعة بني سويف
يشارك الطالب مشاهدة مباراة
مصر وجنوب أفريقيا داخل
المدينة الجامعية

27 Nov
2019

في إطار خطة جامعة بني
سويف للتحول الرقمي ...ربط
حضور المجالس بالهوية
الرقمية

27 Nov
2019

رئيس جامعة بني سويف
يستعرض جهود الجامعة
لحماية المستهلك ...و اللواء
عبد المعطي يشيد بدور

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97146&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97145&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97144&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97134&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97247&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97246&cat_id=1

خارج الجامعة

SDG4

Sustainable
Development
Goal

اهداف التنميه
المستدامه المراد
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Sector

Objectives

Place

Date

Event

No/Faculty

القطاع

االهداف

مكان الحدوث

التاريخ
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اسم الكليه

الجامعة في دعم مبادرة اليوم
المفتوح
SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97234&cat_id=1

خارج الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97232&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97223&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

SDG4

26 Nov
2019

رئيس جامعة بني سويف
يترأس اجتماع مجلس إدارة
التعلم المدمج

26 Nov
2019

رئيس جامعة بني سويف :
 6720عملية بالمستشفى
الجامعي خالل تسعة أشهر

26 Nov
2019

رئيس جامعة بنى سويف
يهنىء األخوه األقباط بصوم
الميالد

25 Nov
2019

رئيس جامعة بنى سويف
يترأس خمسة إجتماعات
لمتابعة تنفيذ خطة الجامعة
اإلستراتيجية

25 Nov
2019

رئيس جامعة بني سويف
اجتياز  1820باحث لالختبار
االكاديمي للغة االنجليزية

25 Nov
2019

رئيس جامعة بني سويف
يستعرض تقريرا عن انجازات
المنصة اإللكترونية للمعامل
واألجهزة
رئيس جامعة بني سويف
يستقبل السفير محمد العرابي
وزير الخارجية األسبق
رئيس جامعة بني سويف :

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97218&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97217&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97216&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97215&cat_id=1

داخل الجامعة

25 Nov
2019

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID

داخل الجامعة

25 Nov

SDG4

SDG4

Sustainable
Development
Goal

اهداف التنميه
المستدامه المراد
تحقيقها
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اسم الكليه

2019

=97213&cat_id=1

SDG4

1 Dec
2019

"تطبيقات الكيمياء النووية "
ندوة بكلية علوم الفضاء
جامعة بنى سويف

28 Nov
2019

"الذكاء االصطناعي من أجل
الصالح العام "ندوة بحاسبات
بني سويف األحد المقبل

28 Nov
2019

رئيس اتحاد طالب بنى سويف
يستعرض خطة االتحاد في
مجلس الجامعة

28 Nov
2019

موافقة مجلس جامعة بني
سويف على ترقية  22عضو
هيئة تدريس
مجلس جامعة بنى سويف يكرم
الموظفين المحالين على
المعاش خالل شهر نوفمبر

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97313&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97276&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97275&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97272&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97250&cat_id=1

داخل الجامعة

27 Nov
2019

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97249&cat_id=1

داخل الجامعة

27 Nov
2019

انعقاد مجلس جامعة بني
سويف رقم ()177

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97248&cat_id=1

داخل الجامعة

27 Nov
2019

رئيس جامعة بنى سويف يكرم
الطالبة الفائزة في مسابقة
الغناء باللغة الصينية بمعهد
كونفوشيوس

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID

داخل الجامعة

2 Dec

رئيس جامعة بني سويف

SDG4

SDG4

SDG4

SDG4

SDG4

SDG4

SDG4

ضم برنامج الدراسات العليا
بكلية علوم ذوي االحتياجات
تحت مظلة الالئحة الموحدة
للشعب والبرامج الجديدة

Sustainable
Development
Goal

اهداف التنميه
المستدامه المراد
تحقيقها

URL

الموقع االلكتروني
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الحدث /المناسبه

اسم الكليه

=97348&cat_id=1

SDG4

2 Dec
2019

خبير عالمي لجراحات القلب
الحرجة في ضيافة جامعة بني
سويف

2 Dec
2019

جامعة بني سويف تصدر
’’دليل الشعب والبرامج
الجديدة

1 Dec
2019

تعيين الدكتور سامح أحمد
قائما بأعمال عميد هندسة بني
سويف
جولة تفقدية لرئيس جامعة
بنى سويف بمجمع التعليم
الصناعي شرق النيل

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97343&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97333&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97321&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97319&cat_id=1

داخل الجامعة

1 Dec
2019

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97318&cat_id=1

داخل الجامعة

1 Dec
2019

انطالق فعاليات اليوم العلمي
لطب أسنان بني سويف

1 Dec
2019

الدكتور منصور حسن يهنئ
الدكتور محمد هاني لثقة
القيادة السياسية بتوليه منصب
محافظ بنى سويف
8ديسمبر احتفال جامعة بنى
سويف باليوم العالمي لمتحدي
اإلعاقة
ندوات وورش عمل تثقيفية
بمعهد المشروعات الصغيرة
والمتوسطة بجامعة بنى

SDG4

SDG4

SDG4

SDG4

2019

يفتتح المعرض الخيرى العاشر
للمالبس بكلية التجارة

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97315&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97314&cat_id=1

داخل الجامعة

1 Dec
2019

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97399&cat_id=1

داخل الجامعة

4 Dec
2019

SDG4

SDG4

Sustainable
Development
Goal

اهداف التنميه
المستدامه المراد
تحقيقها

URL

الموقع االلكتروني
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Group

الفئه المستهدفه
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االهداف

مكان الحدوث

التاريخ

الحدث /المناسبه

اسم الكليه

سويف

3 Dec
2019

في لقائه مع اتحاد الطالب..
رئيس جامعة بني سويف
يناقش خطة األنشطة ويوجه
بتخصيص سيارة لنقل طالبات
المدينة الي القطار في األوقات
المتأخرة

3 Dec
2019

رئيس جامعة بني سويف
يستقبل الدكتور السيد عبد
الستار نقيب العلميين

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97384&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97384&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

3 Dec
2019

رئيس جامعة بني سويف :
التوعية بمخاطر الفساد واجب
وطني ويؤكد تنسيق دائم مع
الرقابة اإلدارية اللواء اشرف
حافظ  :نسير بخطوات واسعة
لتحقيق االستراتيجية الوطنية

2 Dec
2019

في جولة تفقدية داخل الحرم
...رئيس جامعة بنى سويف
يتابع التزام الكافيتريا بالجودة

2 Dec
2019

رئيس جامعة بني سويف يتابع
األنشطة الطالبية بمقر إدارة
رعاية الشباب
رئيس جامعة بني سويف
يستقبل مدير هيئة التأمين
الصحي
جامعة بني سويف تحتفل
باليوم العالمي لمتحدي اإلعاقة

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97383&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97354&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97353&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97352&cat_id=1

داخل الجامعة

2 Dec
2019

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97511&cat_id=1

داخل الجامعة

8 Dec
2019

SDG4

SDG4

SDG4

SDG4

Sustainable
Development
Goal

اهداف التنميه
المستدامه المراد
تحقيقها

URL

الموقع االلكتروني

الفئه المستهدفه

القطاع

االهداف

مكان الحدوث

التاريخ

الحدث /المناسبه

اسم الكليه

داخل الجامعة

SDG4
SDG4

SDG4

Target
Group

Sector

Objectives

Place

Date

Event

No/Faculty

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97464&cat_id=1

داخل الجامعة

6 Dec
2019

جامعة بني سويف تحقق نسب
إنجاز وسرعة في حسم
الشكاوى الموجهة لها طبقا
لتقرير منظومة الشكاوى
الحكومية الموحدة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97441&cat_id=1

داخل الجامعة

5 Dec
2019

دورة تدريبية عن كيفية اطفاء
الحريق بتمريض بنى سويف

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97440&cat_id=1

داخل الجامعة

5 Dec
2019

رئيس جامعة بني سويف :
خمس قوافل توعوية لترسيخ
مفهوم المواطنة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97432&cat_id=1

داخل الجامعة

4 Dec
2019

رئيس جامعة بني سويف يحيل
طالب بكلية التربية الرياضية
للتحقيق

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97426&cat_id=1

داخل الجامعة

4 Dec
2019

رئيس جامعة بني سويف يتابع
سير العمل بكلية علوم المالحة
و دار الضيافة

4 Dec
2019

رئيس جامعة بني سويف :
تخفيض شرط القبول بمراكز
التعلم المدمج من خمس
سنوات الى سنتين

SDG4

SDG4

SDG4

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97425&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97422&cat_id=1

خارج الجامعة

4 Dec
2019

تنفيذاً لمبادرة حياة
كريمة....رئيس جامعة بنى
سويف والمحافظ يشهدان
انطالق القافلة الطبية الشاملة
بقرية بني سليمان

Sustainable
Development
Goal

اهداف التنميه
المستدامه المراد
تحقيقها

URL

الموقع االلكتروني
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الفئه المستهدفه
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التاريخ

الحدث /المناسبه

اسم الكليه

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97401&cat_id=1

داخل الجامعة

4 Dec
2019

تربية بنى سويف تنظم مؤتمرا
توعويا بالتعاون مع الهيئة
العامة لتعليم الكبار

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97588&cat_id=1

داخل الجامعة

10 Dec
2019

جامعة بنى سويف تحتفل
باليوم العالمي للغة العربية

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97587&cat_id=1

داخل الجامعة

10 Dec
2019

رئيس جامعة بني سويف
يترأس اجتماع مجلس كلية
الطب البشري

10 Dec
2019

تمهيداً للحصول على
االعتماد ...كلية الدراسات
العليا بنى سويف تعلن عن
حزمه من الدورات التدريبية

10 Dec
2019

"الدولة الوطنية وتحقيق
التنمية المستدامة " مؤتمر
بسياسة واقتصاد بني سويف

SDG4

SDG4

SDG4

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97561&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97560&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97543&cat_id=1

داخل الجامعة

9 Dec
2019

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97512&cat_id=1

داخل الجامعة

8 Dec
2019

غدا  ...جامعة بني سويف
تطلق مبادرة " اوعي
تستسلم ...حياتك تهمنا "
لتقديم الدعم النفسي
واالجتماعي والحد من االنتحار

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97680&cat_id=1

خارج الجامعة

15 Dec
2019

رئيس جامعة بنى سويف
يشارك في جلسة التميز

SDG4

SDG4

رئيس جامعة بني سويف يطلق
إشارة البدء لمبادرة " اوعي
تستسلم ...حياتك تهمنا "
لتقديم الدعم النفسي
واالجتماعي والحد من االنتحار

Sustainable
Development
Goal

اهداف التنميه
المستدامه المراد
تحقيقها
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Sector

Objectives

Place

Date

Event

No/Faculty

القطاع

االهداف

مكان الحدوث

التاريخ

الحدث /المناسبه

اسم الكليه

المؤسسي الحكومي والتحول
الرقمي بمنتدى شباب العالم
15 Dec
2019

تنفيذا لخطة التحول الرقمي :
جامعة بنى سويف تستخدم
 ١٠٠شاشات تفاعلية ذكية
للمحاضرات

15 Dec
2019

استكماال لخطة التحول الرقمي
 ...جامعة بنى سويف تطبق
البصمة الرقمية بمجلس
الدراسات العليا

15 Dec
2019

جامعة بني سويف تستقبل وفداً
من "القومية لضمان جودة
التعليم

14 Dec
2019

رئيس جامعة بني سويف :
منتدى شباب العالم يعكس
ريادة مصر اإلقليمية ويسوق
لها دوليا

11 Dec
2019

رئيس جامعة بني سويف يكرم
فريق عمل جامعة الطفل
الفائزين في أول أولمبياد
عربي للبحث العلمي

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97612&cat_id=1

داخل الجامعة

11 Dec
2019

وزير التعليم العالي يصدر
قرارا باعتماد الالئحة الموحدة
للشعب والبرامج الجديدة
بجامعة بني سويف

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97590&cat_id=1

داخل الجامعة

10 Dec
2019

رئيس جامعة بني سويف
يصدر قرار بترقية 1550

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97678&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97677&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97675&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97634&cat_id=1

خارج الجامعة

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97613&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

SDG4

Sustainable
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اهداف التنميه
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تحقيقها
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موظف ومنحهم عالوة %5

10 Dec
2019

رئيس جامعة بني سويف في
لقاء تفاعلي مع طالب اإلعالم
ضمن مبادرة " اوعي
تستسلم ...حياتك تهمنا

23 Dec
2019

جامعة بنى سويف تحصد
المركز الثالث على مستوى
الجامعات المصرية في مجال
التحول الرقمي

18 Dec
2019

رئيس جامعة بني سويف
يستقبل اللواء أحمد زغلول
وكيل جهاز المخابرات األسبق

18 Dec
2019

بروتوكول تعاون بين جامعة
بنى سويف ومدرسة المتفوقين
للعلوم والتكنولوجيا)(STEM

17 Dec
2019

جامعة بنى سويف مستعدة
بكامل طاقتها الستقبال
امتحانات الفصل الدراسي
االول

16 Dec
2019

رئيس جامعة بني سويف
يشارك في ورشة عمل تحديات
ومخاطر تكنولوجيا «البلوك
تشين» بمنتدى شباب العالم

16 Dec
2019

ألسن بني سويف تنظم يوم
تعريفي بالحضارة المصرية
القديمة

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97589&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97863&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97820&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97812&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

SDG4

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97784&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97744&cat_id=1

خارج الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97709&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

Sustainable
Development
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اهداف التنميه
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اسم الكليه

16 Dec
2019

حاسبات بنى سويف تستضيف
فريق عمل أحد أكبر شركات
صناعة المحمول

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97708&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97967&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

24 Dec
2019

رئيس جامعة بني سويف
يترأس اجتماع مجلس إدارة
وحدة مشروعات تطوير التعليم

24 Dec
2019

77اختبار أكاديمي و 6دورات
اعداد للتوفل و 8محاضرات
مراجعة أبرز أعمال مركز
اللغات والترجمة

24 Dec
2019

رئيس جامعة بني سويف
يستعرض البرامج الجديدة
المقترحة بالتعلم المدمج

24 Dec
2019

 ٦٠٠جنية مكافأة للعاملين
بجامعة بني سويف بمناسبة
عيد الميالد المجيد

24 Dec
2019

رئيس جامعة بني سويف
يستعرض إنجازات وحدة
تصميم وتطوير البرمجيات في
التحول الرقمي

24 Dec
2019

رئيس جامعة بني سويف
يستقبل أساتذة جراحة التجميل
بالجامعات المصرية

23 Dec
2019

تربية رياضية بني سويف
تحصد "كأس رئيس الجامعة
" في كرة القدم

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97965&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97964&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97942&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

SDG4

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97941&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97940&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97867&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

SDG4
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SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97866&cat_id=1

داخل الجامعة

23 Dec
2019

جامعة بني سويف تزرع
 3200شجرة مثمرة في إطار
مبادرة "هنجملها"

23 Dec
2019

رئيس جامعة بني سويف
يستقبل الدكتور شوقي عالم ...
والمفتي تحقيق األمن الفكري
يجلب االستقرار

30 Dec
2019

رئيس جامعة بنى سويف:
تدشين أسرة طالبية لحماية
البيئة بكل كلية

30 Dec
2019

رئيس جامعة بني سويف :
إصدار بطاقات هوية رقمية
موحدة لمنسوبي الجامعة

29 Dec
2019

رئيس جامعة بني سويف
يستعرض انجازات ادارة
المجالت

29 Dec
2019

رئيس جامعة بني سويف :
تطبيق آليات السالمة والصحة
المهنية و إلزام السيارات داخل
الحرم الجامعي بسرعة محددة

26 Dec
2019

رئيس جامعة بني سويف
يشارك في لجان إمتحانات
الدكتوراة لمادة الرمد

26 Dec
2019

رئيس جامعة بنى سويف يتفقد
لجان االمتحانات ويوجه بعقد
دورات تدريبية إلدارة اعمال
االمتحانات بكفاءة

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=97865&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=103718&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=103717&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=103696&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

SDG4

SDG4

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=103695&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=103685&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=103683&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4

SDG4
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داخل الجامعة

SDG4
SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=103642&cat_id=1

داخل الجامعة

25 Dec
2019

25 Dec
2019

في افتتاح الرئيس السيسي
لعدد من المشروعات القومية
بالفيوم  ..رئيس جامعة بنى
سويف يتلقى دعوة رسمية
للمشاركة

31 Dec
2019

تنفيذا لخطة الجامعة
االستراتيجية :رئيس جامعة
بنى سويف يعلن عن حزمة من
المشروعات الجديدة

31 Dec
2019

لتحسين سير االمتحانات...
رئيس جامعة بني سويف يعلن
عن تنظيم دورات تدريبية
لطرق إدارة االمتحانات

31 Dec
2019

رئيس جامعة بنى سويف:
تطبيق البصمة الرقمية على
المجالس والبرامج والعاملين
والطالب
رئيس جامعة بني سويف يكرم
الفائزين في مسابقة أفضل
برنامج
مجلس الجامعة يكرم العاملين

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=98001&cat_id=1

خارج الجامعة

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=103759&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=103758&cat_id=1

داخل الجامعة

SDG4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=103757&cat_id=1

داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
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PROJECT FACT SHEET

UNIVERSITY CENTERS FOR CAREER DEVELOPMENT
Egyptian university graduates are now more effectively transitioning from education to
employment through career guidance and employability skills training offered by USAID
University Centers for Career Development (UCCDs). In coordination with the Ministry of Higher
Education and Scientific Research and the private sector, USAID is establishing 21 sustainable
career development centers at 13 public universities across Egypt. These centers will serve more
than 70 percent of all public university students in Egypt, providing them with career mentoring,
employability skills, English language training, private sector networking, internships and,
ultimately, jobs.
Implementing Partner: American University in Cairo; Life of Project: September 2017 – September
2021; Total Estimated Cost: $20.8 million; Governorates: Alexandria, Assiut, Aswan, Beni Suef,
Cairo, Dakahlia, Gharbia, Menoufia, Minya, Qalyoubia, Sharqia, Sohag

Beni-Suef UCCDs Results
− The second operational UCCD, serving all Faculties of Beni-Suef University
(inaugurated in July 17th, 2018) and has been established as sustainable and integral
part of Beni-Suef University based on the signed agreement between Beni-Suef
University and The American University in Cairo. The operational center is powered by
USAID.GOV | @USAIDEGYPT | #USAIDEGYPT

October 2020

|
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7 staff members.
− As of August 31st, 2020, a total of 10,941 (60% female) have benefited from
employability, skill development, entrepreneurship and English language training;
career development workshops; information sessions; individualized career advising
sessions; and other employability services.
− 20 employers offered 281 job/internship opportunities to Beni-Suef University
students and graduates.
− Through private-sector engagement efforts across Beni-Suef UCCDs a total of 26
employer-run information sessions, workshops and seminars were conducted and
attended by a total number of 1,857 students.
− Enterprise surveys and employer round table meetings have been conducted for the
first time in Egypt at Beni-Suef Universities, with private sector organizations from the
economic sectors of agriculture, industry, education, medical services, banking,
engineering, and real estate.
− On September 28th 2020 Beni-Suef University participated in “UCCD 2020 Virtual Career
Fair”, the first virtual collective Egyptian Public Universities’ career fair that was held under
the auspices of the Minister of Higher Education and Scientific Research, Prof. Dr. Khaled
Abdel Ghaffar with the support of Presidents of 10 Egyptian public universities: Alexandria,
Ain Shams, Aswan, Beni-Suef, Mansoura, Menoufia, Minia, Sadat City, Sohag, and Zagazig.
45 of the biggest names in the corporate world together with the event official partner,
“The National Bank of Egypt” offered more than 1,592 job and internship opportunities to
more than 3,800 students and graduates. 310 students/graduates registered from BeniSuef University.
− Sustainability of Beni-Suef UCCDs: The period of performance for work described in the
signed agreement between the American University in Cairo and Beni-Suef university
commenced on February 5th, 2018 and continues through September 19th 2021.
Beni-Suef University issued an article on their university board of directors meeting on 28th
of August 2019, to collect 10 EGP from the students to financially sustain the center after
the life time of the agreement between the American University in Cairo and Beni-Suef
University.
Beni-Suef University has established the UCCDs as special project units and had the
approval of the supreme council of universities on the 24 th of October, 2019.
Beni-Suef University is still to create a dedicated bank account for the UCCDs as a
subaccount of the university bank account within the central bank of Egypt.

USAID.GOV | @USAIDEGYPT | #USAIDEGYPT
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SDG 2

Zero hunger
Introduction
- Beni-Suef University is seeking always excellence in teaching, research and
-

partnerships concerning the best life for people in beni-suef university and local
community.
All evidences supporting our activities at the different SDGs are sustainable in
addition to the new current evidences that’s will be added.

Hint: What are the aims of this SDG? ما هو هدف التنمية المستدامة الذى يحققة هذا ال
SDG
- Beni-Suef university introduces services that’s reduces the food salary
inside the university & in the local community.
- Beni-Suef university is a one of public university with very low fees for
undergraduate student 1000 pounds per academic year.
- These fees are uniformed among all the 33 faculties from year one to the
final year or up to graduation year and about 5000 Egyptian pounds per year
for post graduates’ diplomas, master and PHDs.
- The university president announced that support financial aid to about more
than 6000 students.
1- Teaching:
Hint: any teaching courses that can support this SDG in any Faculty.
اى مقررات دراسية بكليات الجامعة التى تحقق هذا الهدف
- Faculty of social work & development
كليه خدمه اجتماعيه
-Faculty of developmental social work
- Faculty of Veterinary Medicine
- Faculty of agriculture

كليه سياسه واقتصاد

2- Research:
Hint: any projects or research labs that work on this SDG.
اى مشروعات او معامل بحثية تحقق الهدف
- https://www.era-learn.eu/networkinformation/networks/prima/section-2-call-2019-multitopic/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 BeniSuef university
https://m.facebook.com/groups/667808236614614/?multi_permalinks=36
51682244893850%2C3651679658227442%2C3651674828227925%2C36
51671114894963%2C3651666348228773&notif_t=group_activity&notif_
id=1606622431002958&ref=m_notif

-

3- The number of registered master's and doctoral degrees in this SDG.
عدد رسائل الماجستير والدكتوراة المسجلة التى تحقق هذا الهدف
-

Present number of masters, PhDs theses and post graduate courses aims to target this
SDG in:
Faculty of veterinary medicine
Faculty of social work & development
Faculty of developmental social work

4- Outreach
كيف تخدم الجامعة المجتمع المحلى فى هذا الهدف
How the university helps the community in this SDG

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

Beni Suef University
Faculty of Veterinary Medicine

Course specification
Course Code:
Course title :
Academic year:
Program title:
Contact hours/ week
Approval Date

1-Basic information
Basic of Nutrition (NUT:3131)
Nutrition and Clinical Nutrition
3rd year/first semester
B. Sc. Veterinary Medical sciences
5 hours/week, (2 Lect./week, 3 Practical/week)
9/9/2018
2-Professional information

Overall aims of course:
This course aims to:
1- Specify all nutrients and its essentiality.
2- Explain the nutritional value of feedstuffs.
3- Determine the integration of important nutritional factors in livestock production and
clinical nutrition importance.
3- Intended learning outcomes of course (ILOs)
a-Knowledge and understanding:
By the end of this course the student should be able to:
a1. Recall for nutrient needs by animals and poultry from their biochemical,
nutritional, physiological and functional point of view.
a2. Outline the effects of suboptimal or deficient feeding on animal condition, health, and
performance to achieve maximum performance on minimal nutrient intake.
a3. Mention nutritive needs to differentiate between excess and deficiency of different
nutrients.
b-Intellectual skills
By the end of this course the student\t should be able to:
b1. Interpret the different feeds composition and classification.
b2. Compare between the different animals and poultry nutritional requirements and
metabolic diseases.
b3. Interpret the results of feed analysis and correction needed.
c-Professional and practical skills
By the end of this course the student should be able to:
c1. Apply applications of safety control methods for feeds and feedstuffs, measurement
techniques and evaluation procedures.
c2. Write feedstuff nutritive values in the elaboration.
c3. Select and decide available data about different rations, malnutrition diseases, and
metabolic disorders.
d-General and transferable skills
By the end of studying the course, the student should be able to:
d1. Use the computer and internet skills.
d2. Manage time and apply self-learning.
1
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d3. Work in group.
d4. Communicate effectively with clinical cases, nutrition specialists and farm owners.
4-Topics and contents

5 hours/week, (2 Lect./week, 3 Practical/week)

Third year- first semester
General feeding

Course

Topic

weeks

No. of
hours

Lectures

Practical

1-Introduction &composition of the animal body and its food

1

2

2

-

2-Classification of feedstuffs

1

3

-

3

3-Water and its metabolism

2

2

2

-

4- Nutrition terms

2, 3, 4

9

-

9

5-Carbohydrates and their metabolism

3

2

2

-

6-Proteins and their metabolism

4

2

2

-

7-Lipids and their metabolism

5

2

2

-

8- Concentrates, energy sources

5,6

6

-

6

6, 7, 8, 9

8

8

-

7

3

-

3

8, 9

6

-

6

12-Vitamins
12.1. Vitamins and animal health
12.2. Fat-soluble vitamins

10, 11

4

4

-

12.3. Water-soluble vitamins
13- Deleterious factors in plant

10

3

-

3

14- Feed analysis & evaluation

11, 12, 13

9

-

9

15- Feed intake and factors affecting

12

2

2

-

16- Feed additives

13

2

2

-

65

26

39

9- Minerals (macro and micro elements)
9.1. Introduction, distribution
9.2. Functions
9.3. deficiency
9.4. supplements
10- Deleterious factors in energy feeds
11- Plant protein sources

13

Total

5-Teaching and learning methods
-Lectures (brain storm, discussion, using board, and data shows
- Self learning by preparing essays and presentations (computer searches and faculty library)
-Training visits:
Visits to animal and poultry farms and feed processing plants.
-Practical sections:
- Feed samples examination and analysis.
- Laboratory rations formulation using suitable methods.
- Application of rules and problem solving in clinical cases.
-Essays
2
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-Discussion groups
6-Teaching and learning methods for the students with disabilities
Not applicable
7-Student assessment
7.1. Assessments methods:
Method
Written Exam

Matrix alignment of the measured ILOs/ Assessments methods
K&U
I.S
P&P.S
G.S
a1 to a3
b1 to b3

Practical Exam
Oral Exam

c1 to c3
a1 to a3

b1 to b3

7.2. Assessment schedules/semester:
Method
Practical exams
Written exams
Oral Exam
Student activities

c1 to c3

d1 to d4

Week(s)
14th week
15th – 18th week
15th – 18th week
Along the semester

7.3. Weight of assessments:
Assessment

Weight of assessment

Practical exams
Written exams
Oral Exam
Student activities
Total

30%
50%
20%
10%
100%
8- List of references

8.1. Notes and books
Department notes:
1-Text book of Animal and Poultry Nutrition, part 1 & 2
2-Practical notes of Feeding stuffs and formulation of Ration, part 1& 2
8.2. Essential books:
1- Cheek, P.R. (1991): Applied Animal Nutrition, Feeds and Feeding.
2- Church, D .C. (1991): Livestock Feeds and Feeding 3rd edition.
3-Gillespie, J.R. (1987): Animal Nutrition and Feeding.
4-McDonald, P., R.A .Edwards and J.F.D. Greenhalgh (1987), Animal Nutrition, 4 th edition.
3
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5- Pond, W. G., D.C. Church, and K .R. Pond (1995): Basic Animal Nutrition and Feeding, 4 th
edition.
*These books available at the library of faculty of veterinary medicine, Beni-Suef University.
8.3. Recommended text books:
1-Cheek, P.R. (1987): Rabbit Feeding and Nutrition.
2-Frape, D. (1998): Equine Nutrition And Feeding .2nd ed.
3-National Research Council (1988): Nutrient Requirements of Dairy Cattle, 6th rev
.ed. Washington, D.C.: National Academy of Sciences.
4-National Research Council (1985): Nutrient Requirements of Sheep, 6th rev. ed.
Washington, D.C.: National Academy of Sciences.
5-National Research Council (1996): Nutrient Requirements of Beef Cattle, 7th rev.
ed. Washington, D.C.: National Academy of Sciences.
*These books available at the library of faculty of veterinary medicine, Beni-Suef University.
8.4. Journals, Websites ……..etc.
Journals:
1-Journal of Nutrition
2-Journal of Animal Science
3-Journal of Agriculture Science
4-Nutrition Abstracts and Reviews
5-Journal of Poultry Science
6-Veterinary Record
7-Journal of Dairy Science
Websites:
- www.google.com
- www.FAO
- www.Sciencedirect.com
- www.Net veterinary resources -Agricultural sites
- www. veterinary and agricultural web resources, livestock and poultry
Course Coordinator

Head of Department

4
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Topics

Week

Intended learning outcomes of course (ILOs)
K&U (a)

I.S (b)

P.P.S (c)

G.T.S (d)

1
1
2
2, 3, 4
3
4
5
5,6

a1, a2, a3

b1, b2

a1, a2, a3

b1, b2

c1
c3

a1, a2, a3
a1, a2, a3
a1, a2, a3

b2
b1, b2, b3
b1, b2, b3

d1, d2,d3
d1, d2, d3
d1, d2, d3
d1, d2, d3
d1, d2,d3
d1, d2,d3
d1, d2,d3
d1, d2,d3, d4

6, 7, 8, 9

a1, a2, a3

First Semester
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

Introduction &composition of the animal body and its food
Classification of feedstuffs
Water and its metabolism
Nutrition terms
Carbohydrates and their metabolism
Proteins and their metabolism
Lipids and their metabolism
Concentrates, energy sources
Minerals (macro and micro elements)
9.1. Introduction, distribution
9.2. Functions
9.3. deficiency
9.4. supplements
Deleterious factors in energy feeds
Plant protein sources

Vitamins
12.1. Vitamins and animal health
12.
12.2. Fat-soluble vitamins
13.
14.
15.
16.

12.3. Water-soluble vitamins
Deleterious factors in plant protein sources
Feed analysis & evaluation
Feed intake and factors affecting
Feed additives

c1, c2, c3

b1, b2, b3

7
8, 9

a1, a2, a3

10, 11
10
11, 12, 13
12
13

6

a2, a3
a2, a3

b2

b2
b2

d1, d2, d3, d4

c2

d1,d2,d3,d4

c1,c2

d1,d2

c1, c2, c3

d1, d2, d3

c2
c1, c2, c3

d1, d2
d1,d2,d3,d4
d1, d2, d3,d4
d1, d2, d3,d4
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Faculty of Veterinary Medicine

Course specification

7

Beni Suef University
Faculty of Veterinary Medicine

8

Beni-Suef University
Faculty of Veterinary Medicine

Course specification
1-Basic information
Course Code:
Course title :
Academic year:
Program title:
Contact hours/ week
Approval Date

Nutrition (Special) (NUT:3238)
Nutrition and Clinical Nutrition
3rd year/second semester
B. Sc. Veterinary Medical sciences
5 hours/week, (2 Lect./week, 3 Practical/week)
9/9/2018
2-Professional information

Overall aims of course:
This course aims to:
1- Study the critical nutrient requirements, and ration formulation in practical feeding
situations.
2- Determine the integration of important nutritional factors in livestock production and
clinical nutrition importance.
3- Intended learning outcomes of course (ILOs)
a-Knowledge and understanding:
By the end of this course the student should be able to:
a1. Explain the digestibility of feeds and its importance for evaluating feeds.
a2. Outline the effects of suboptimal or deficient feeding on animal condition, health, and
performance to achieve maximum performance on minimal nutrient intake.
a3. Mention clinical aspects of the different body functions; maintenance, growth, fattening
and reproduction.
b-Intellectual skills
By the end of this course the student should be able to:
b1. Create proper decision in farms especially those related to increase production using least
cost ration formulation.
b2. Compare among the different animals and poultry nutritional requirements.
b3. Interpret the results of feed processing and its advantages in the diet.
c-Professional and practical skills
By the end of this course the student should be able to:
c1. Apply applications of safety control methods for feeds and feedstuffs, measurement
techniques and evaluation procedures.
c2. Design feedstuff nutritive values in the elaboration and use of feed composition tables.
c3. Select and decide available data about different rations, malnutrition diseases, and
metabolic disorders.
1
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c4. Write suitable report on the field clinical and subclinical cases of rations formulations.
d-General and transferable skills
By the end of studying the course, the student should be able to:
d1. Use the computer and IT tools scientific research.
d2. Manage time and apply self-learning.
d3. Work in group.
d4. Communicate effectively with clinical cases, nutrition specialists and farm owners.

4-Topics and contents

(Lec. 2 h./week, Pract 3h./week)

Third year- second semester

Course

Topic

week

No. of
hours

Lectures

Practical

1-Digestibitity of food

1

2

2

-

2-Animal protein sources and deleterious factors

1,2

6

-

6

2,3,4,5

8

8

-

4-Leguminous forages and grasses

3

3

-

3

5-Silage

4

3

-

3

6-Feeding of cattle & buffaloes

6,7,8

6

6

-

7-Tibn and hay

5

3

-

3

8- Feeding standard & ration formulation

6

3

-

3

9- Ration formulation of cattle & buffaloes

7,8,9

9

-

9

10-Feeding of sheep & goats

9,10

4

4

-

11- Ration formulation of sheep & goats

10,11

6

-

6

12-Feeding of poultry & rabbits

11,
12,13

6

6

-

13- Ration formulation of poultry & rabbits

12,13

6

-

6

13

65

26

39

3- Feeding standards and nutrient requirements for:
3.1. maintenance
3.2.growth
3.3. fattening
3.4.reproduction
3.5. Lactation

Total

5-Teaching and learning methods
-Lectures (brain storm, discussion, using board, and data shows
- Self learning by preparing essays and presentations (computer searches and faculty library)
-Training visits:
2
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Visits to animal and poultry farms and feed processing plants.
-Practical sections:
- Feed samples examination and analysis.
- Laboratory rations formulation using suitable methods.
- Application of rules and problem solving in clinical cases.
-Essays
-Discussion groups
6-Teaching and learning methods for the students with disabilities
Not applicable
7-Student assessment
7.1. Assessments methods:
Method
Written Exam

Matrix alignment of the measured ILOs/ Assessments methods
K&U
I.S
P&P.S
G.S
a1 to a3
b1 to b3

Practical Exam
Oral Exam

c1 to c3
a1 to a3

b1 to b3

7.2. Assessment schedules/semester:
Method
Practical exams
Written exams
Oral Exam
Student activities

c1 to c3

Week(s)
14th week
15th – 18th week
15th – 18th week
Along the semester

7.3. Weight of assessments:
Assessment

Weight of assessment

Practical exams
Written exams
Oral Exam
Student activities
Total

30%
50%
20%
10%
100%
8- List of references

8.1. Notes and books
8.1. Notes and books
3

d1 to d4

Beni-Suef University
Faculty of Veterinary Medicine

Course specification
Department notes:
1-Text book of Animal and Poultry Nutrition, part 1 & 2
2-Practical notes of Feeding stuffs and formulation of Ration, part 1& 2
8.2. Essential books:
1- Cheek, P.R. (1991): Applied Animal Nutrition, Feeds and Feeding.
2- Church, D .C. (1991): Livestock Feeds and Feeding 3rd edition.
3-Gillespie, J.R. (1987): Animal Nutrition and Feeding.
4-McDonald, P., R.A .Edwards and J.F.D. Greenhalgh (1987), Animal Nutrition, 4th edition.
5- Pond, W. G., D.C. Church, and K .R. Pond (1995): Basic Animal Nutrition and Feeding, 4th
edition.
*These books available at the library of faculty of veterinary medicine, Beni-Suef University.
8.3. Recommended text books:
1-Cheek, P.R. (1987): Rabbit Feeding and Nutrition.
2-Frape, D. (1998): Equine Nutrition And Feeding .2nd ed.
3-National Research Council (1988): Nutrient Requirements of Dairy Cattle, 6th rev
.ed. Washington, D.C.: National Academy of Sciences.
4-National Research Council (1985): Nutrient Requirements of Sheep, 6th rev. ed.
Washington, D.C.: National Academy of Sciences.
5-National Research Council (1996): Nutrient Requirements of Beef Cattle, 7th rev.
ed. Washington, D.C.: National Academy of Sciences.
*These books available at the library of faculty of veterinary medicine, Beni-Suef University.
8.4. Journals, Websites ……..etc.
Journals:
1-Journal of Nutrition
2-Journal of Animal Science
3-Journal of Agriculture Science
4-Nutrition Abstracts and Reviews
5-Journal of Poultry Science
6-Veterinary Record
7-Journal of Dairy Science
Websites:
- www.google.com
- www.FAO
- www.Sciencedirect.com
- www.Net veterinary resources -Agricultural sites
- www. veterinary and agricultural web resources, livestock and poultry
Course Coordinator

Head of Department
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Topics

Week

Intended learning outcomes of course (ILOs)
K&U (a)

I.S (b)

P.P.S (c)

G.T.S (d)

Second Semester
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Digestibility of food
Animal protein sources and deleterious factors
Feeding standards and nutrient requirements for:
3.1. maintenance
3.2.growth
3.3. fattening
3.4.reproduction
3.5. Lactation

1
1,2

a1, a2

b1
b1,b3

c1,c2,c3,c4

d1, d3
d1, d2,d3

2,3,4,5

a2, a3

b2

-

d1, d2

Leguminous forages and grasses
Silage
Feeding of cattle & buffaloes
Tibn and hay
Feeding standard & ration formulation
Ration formulation of cattle & buffaloes
Feeding of sheep & goats
Ration formulation of sheep & goats
Feeding of poultry & rabbits
Ration formulation of poultry & rabbits

3
4
6,7,8
5
6
7,8,9
9,10
10,11
11, 12,13
12,13

a1, a2, a3

b2
b3
b2
b3
b2
b2
b1,b2,b3
-

c1,,c3,c4
c1, c2
c1,c3, c4
c1,c2
c1,,c3,c4
c1,c2,c3,c4
c1, c3, c4
c2, c3

d1, d2,d3,d4
d1, d3
d1, d2, d3, d4
d1, d3
d1, d2, d3, d4
d1, d2, d3, d4
d1, d2, d3,d4

6

a1, a2, a3
a2, a3
a2
a1, a2, a3
-
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جبيعت بنى سىيف
كلية الطب البيطرى

إدارة شئىٌ انخعهيى وانطالة

ا

حقرير عٍ انقب فهت انعالجيت انخى حًج يىو األربعبء انًىافق 0202 /3 /02و
رعبيت انقبفهت:
اإلشراف:
جهبث انخنظيى:
انخًىيم:
عدد انطالة انًشبركيٍ:أعضبءانًشبركيٍ:

هيئت

انخدريس

فنييٍ انًعبيم انًشبركيٍ:
يكبٌ انقبفهت:
حىقيج يغبدرة األحىبيس يٍ انكهيت:

حىقيج انىصىل إنى قريت إبشنب:

بيبٌ انحبالث:

حىقيج يغبدرة انقريت:
حىقيج انىصىل نهكهيت:

================
 معالى األستاذ الدكتور /منصور حسن...رئيس الجامعةالسيد األستاذ الدكتور /صبرى تمام ...عميد الكلية أ.د /خالد محى الدين على ...وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب. د /نرمين عاطف الشيمى ..منسق األنشطة الطالبية بالكليةإتحاد الطلبة بالكلية إدارة رعاية الشباب بالكلية مديرية الطب البيطرى /بنى سويف أتوبيس الجامعة موارد ذاتية (الكلية). 56طالب وطالبة (مرفق كشف بأسماء الطالب)
 -1أ.د /عصام محمود سعيد (أمراض باطنة)
 -2أ.د /حسين عبد العال (أمراض معدية)
 -3أ.د /حسام بكر (أمراض باطنة)
 -4أ.د /بكار رمضان (توليد وتناسل)
 -5د /دمحم ذكى (جراحة)
 -6د /شيرين رضا روبى (أمراض معدية)
 -7ط.ب /خالد هندى (أمراض معدية)
 -8ط.ب /عبد الرحمن على عبد الرحمن (أمراض دواجن)
 -9ط.ب /أحمد فوزى (توليد وتناسل).
-1أ /شعبان (فنى معمل قسم الجراحة)
انىحدة انبيطريت  -قريت إبشنب /يركز بنى سىيف
 س  8.45ص ...األتوبيس األول ( 26راكب) س  9.30ص ..األتوبيس الثانى ( 26راكب)س  9.10ص ،س  10.05ص
إجمالى ( 124حالة)
دواجن
جراحة
توليد وتناسل
أمراض باطنة +معدية
()15
()18
()33
()58
س  1.30 ، 1.00ظ
س  2.05 ، 1.20ظ
إعداد:

أ.د /خالد محى الدين على
وكيم انكهيت نشئىٌ انخعهيى وانطالة

كلية الطب البيطرى  -العنوان :ش أنور حسن بجوار مديرية الطرق والكبارى  -بنى سويف – ج.م.ع.
البريد اإللكترونىbsuv.bsuvetmed@yahoo.com :

ت0822322066:

ف0822327982 :

القوافل الشاملة

القوافل الشاملة

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

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

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

كلية الطب البشري  -كلية الطب البيطري  -كلية التمريض  -كلية العالج الطبيعي
كلية اآلداب  -كلية الخدمة اإلجتماعية -

كلية العلوم

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

األطفال تم الكشف علي  200حالة
جراحة عامة الكشف على  70حالة
نساء الكشف على  20حالة
انف وأذن تم الكشف على  70حالة
عالج طبيعي تم الشكف على  10حاالت منهم  6حاالت جلسات والباقى صرف عالج
الصيدلية تم صرف العالج الالزم والذى شارك بجزء كبير منه مؤسسة نهضة ببنى
سويف ،وقام فريق الطب البيطري بالتوجهه الى الجمعية الزراعية للكشف وقد تم
التعامل مع  20حالة وصرف العالج المناسب .
كما توجه السادة اعضاء هيئة التدريس لكلية اآلداب وكلية الخدمة اإلجتماعية التنموية الى مدرسة
كوم ابو راضي اإلعدادية بالقرية للتوعية فى الموضوعات التالية -:
 ظاهرة التنمر -النظافة العامة للشخصاختيار الصديق ومهارة الحوار
السوشيال ميديا وطريقة التعامل معها  -ترشيد استهالك المياهوقام اعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم بأخذ عينة من مياه الشرب إلجراء التحاليل الالزمة لها
بمعامل الكلية.

 -2لقافلة الشاملة لقرية مازورة مركز سمسطا
األربعاء الموافق  21نوفمبر 2018

نظمت جامعة بنى سويف قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة القافلة الشاملة لقرية مازورة
بسمسطا تحت رعاية أ.د /منصور حسن رئيس الجامعة وإشراف أ.د /هشام بشري محمود نائب
رئيس الجامعة ومشاركة الكوادر العلمية بالكليات التالية .
( كلية الطب البشري – كلية الصيدلة – كلية طب األسنان – كلية العالج الطبيعى -كلية
التمريض – كلية العلوم – كلية الخدمة اإلجتماعية التنموية – كلية التربية الرياضية – كلية
الدراسات العليا للعلوم المتقدمة)
حيث توجهت القافلة الى مستشفي مازورة فى تمام الساعة العاشرة صباحا ً وقام أ.د /ايمن رفعت
وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع بتوزيع األطباء والتمريض علي األقسام
قسم الباطنة
الكشف على عدد  110مريض

قسم األطفال الكشف على  200حالة

قسم النساء الكشف على عدد  50حالة

قسم األنف واالذن قام بالكشف على عدد  70حالة

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

تم الكشف على عدد  80حالة

قسم الصدرية

بالكشف على  50حالة قسم الجلدية

بالكشف على  85حالة

قسم القلب االكشف على  40حالة وتم تحويل عدد  20حالة إلستكمال اجراءات الكشف
قسم المسالك االكشف على  60حالة
قسم الرمد بالكشف على  50حالة
وقد اجريت عدد  10حاالت اشعة بمعرفة أ /عبد الجواد واجريت تحاليل لعدد  20حالة بمعرفة أ/
بدوي
مشاركة كلية طب األسنان
كما قام فريق طب األسنان تحت إشراف أ .د /مني السيد عيسي وكيل الكلية  .د /أحمد محمد
عرفه  ،وبمشاركة اطباء إمتياز ابانوب ماجد صبحي  ،ياسمين طه علي بالكشف على عدد 50
حالة منهم  10خلع
مشاركة كلية الصيدلة

وتم صرف األدوية الالزمة بمعرفة أ.د /عبير سيد معوض وكيل كلية الصيدلة وفريق العمل معها
مشاركة كلية الدراسات العليا
وتوجهت أ.د /والء مصليحي وكيل كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة د /نهي المدرس بكلية
الخدمة اإلجتماعية  ،أ.د /محمد عبد الرحيم وكيل كلية الخدمة اإلجتماعية التنموية الى مدرسة
مازورة اإلعدادية للبنات إللقاء محاضرت توعية فى الموضوعات التالية -:
االسلوب األمثل إلستخدام مياه الشرب وترشيد االستهالك
النظافة العامة للشخص
مشاركة كلية العلوم
كما قام فريق اعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم تحت إشراف ا.د ابراهيم البرعي وكيل الكلية
و أ.د /مديحة مدير مركز التحاليل الدقيقة وابحاث البيئة بالكلية بجمع عينات مياه شرب للتأكد من
سالمة المياه ومطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب حيث تم الحصول على عينة من احد
المنازل وعينة اخرى من داخل الوحدة الصحية الجراء بعض التحاليل الكيميائية
والميكروبيولوجية للتاكد من جودة المياه او التدخل بالعالج.
مشاركة كلية التمريض
كما قام فريق من كلية التمريض تحت اشراف د /سلوي أحمد وكيل الكلية
بتنفيذ ندوات منها تثقيفية وتدريبية عن تثقيف صحي للطالبات بالمدرسة الفحص الذاتي للثدي ،
مشاكل سرطان الثدى  ،مشاكل الدورة الشهرية.
مشاركة كلية التربية الرياضية
كما قام فريق من كلية التربية الرياضية تحت رعاية أ.د /مختار امين عميد الكلية بالتوجه الى
احدى المدارس وعمل يوم ترفيهى رياضي

القافلة الشاملة لقرية أهناسيا الخضراء

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

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

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

األنف واالذن  50حالة

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

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

كلية العلوم

قامت الكوارد العلمية بكلية العلوم تحت إشراف أ.د /ابراهيم البرعي  ،أ.د /مديحة
مدير مركز التحاليل الدقيقة وابحاث البيئة بجمع عينات مياه شرب للتأكد من سالمة
المياه ومطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب وعينة اخري من داخل الوحدة
الصحية إلجراء بعض التحاليل الكيمائية والميكروبولوجية للتأكد من وجود المياه او
التدخل بالعالج.
محاضرة توعوية

كما شارك أ.د /مبروك عبد العظيم وكيل كلية الحقوق محاضرة توعية لسيدات القرية
عن اضرار الزواج المبكر.

القافلة الشامله لقرية أشمنت
قرية أشمنت هي إحدى القرى التابعة لمركز ناصر في محافظة بني سويف في
جمهورية مصر العربية .حسب إحصاءات سنة  ،2006إجمالي السكان في أشمنت
 23893نسمة ،وهى احدى القرى الفقيرة فى المحافظة

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

المجانية على المرضي تبرع من مؤسسة نهضة بنى سويف وتم الكشف في قسم
الباطنة على عدد  150حالة.
قسم االطفال  200حالة
قسم النساء  40حالة

األنف واالذن  50حالة

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

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

في إطار خطة الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمساهمة الفعالة للقطاع في
تقديم الخدمة الطبية للمجتمع المحيط وفي إطار تنظيم الجامعة لخدمة القوافل الطبية
المجانية أقامت الجامعة القافلة الطبية المجانية لقرية التل شرق النيل محافظة بني
سويف بالتعاون مع مؤسسة نهضة بنى سويف ومديرية الصحة وشملت القافلة
تخصصات الباطنة والصدرية واألوعية الدموية واألمراض المتوطنة ومعمل تحاليل .
وتم الكشف على عدد  95حالة باطنة  -عدد  33حالة جراحة وأوعية دموية – عدد
 58حالة صدرية – وعدد  53تحاليل – عدد  28حالة تحليل سكر – وتم تحويل عدد
 23حالة للمستشفى الجامعي ألستكمال الفحص والعالج .

قافلة كلية الطب البشري لقرية سدس

في إطار خطة كلية الطب البشري في خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمساهمة الفعالة
للكلية في تقديم الخدمة الطبية للمجتمع المحيط وفي إطار تنظيم الكلية لخدمة القوافل
الطبية المجانية أقامت الكلية القافلة الطبية المجانية لقرية سدس األمراء – مركز ببا
– محافظة بني سويف بالتعاون مع نادي روتاري جيزة نورث وشملت القافلة
تخصصات الباطنة والصدرية واألوعية الدموية واألمراض المتوطنة ومعمل تحاليل .
وأكد األستاذ الدكتور /وائل الشاعر عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفى
الجامعي أن احد أهم أهداف كلية الطب البشري هو تقديم الخدمة الطبية المتميزة
بالمجان للجميع ومن منطلق هذا المبدأ تنظم الكلية القوافل الطبية المجانية لخدمة
المجتمع ورفع الوعي الصحي للمواطنين .
كما أكد األستاذ الدكتور /أيمن رفعت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
بأن الدورالريادي لكلية الطب البشري يجعلها أحد أهم مصادر العالج المجاني

للمواطن ويتم ذلك بعدة طرق أحدها هو تنظيم القوافل الطبية المجانية والتي تهتم
بتقديم الخدمة الطبية المتميزة والمجانية للجميع .
وتم الكشف على عدد  95حالة باطنة  -عدد  33حالة جراحة وأوعية دموية – عدد
 58حالة صدرية – وعدد  53تحاليل – عدد  28حالة تحليل سكر – وتم تحويل عدد
 23حالة للمستشفى الجامعي ألستكمال الفحص والعالج .

تقرير
عن القافلة الطبية الشاملة لقرية النواميس مركز الواسطى

من أجل غرس ثقافة الخدمة المجتمعية وتعريف المجتمع بدور الجامعة فى أداء رسالتها
الخاصة بخدمة المجتمع وتنمية إستفادة المجتمع من الكفاءات العلمية المتخصصة فى
كافة المجاالت الطبية قامت الجامعة بمشاركة المحافظة ومديرية الصحة ومؤسسة
نهضة بنى سويف فى القافلة الطبية الشاملة لجميع التخصصات بقرية النواميس التابعة
لمركز الواسطى بحضور سعادة المستشار  /هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف ,
معالى االستاذ الدكتور  /منصور حسن رئيس الجامعة  ,و سعادة األستاذ الدكتور  /بدر
نبيه نائب رئيس الجامعة  ,ووكيل وزارة الصحة وبعض الشخصيات العامة بالمحافظة
.
وقامت أقسام كلية الطب البشرى بمتابعة الحاالت المرضية كالً فى تخصصه :

-

قسم الباطنة قام بالكشف على  600حالة منهم عشرة حاالت تم تحويلهم للمستشفى
الجامعى .
قسم العظام قام بالكشف على  400حالة
قسم الرمد قام بالكشف على  200حالة
قسم االنف واالذن قام بالكشف على  350حالة
قسم الجراحة العامة قام بالكشف على  350وتحويل عشرة حاالت للمستشفى
الجامعى
قسم االطفال قام بالكشف على  400حالة

 قسم النسا والتوليد قام بالكشف على  20حالة وتم صرف العالج الالزم مجانا ًبتبرع من مؤسسة نهضة بنى سويف .
كما قامت كلية األسنان بالكشف على  50حالة وتم صرف العالج المناسب لهم.

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

ثانيا :تقرير بقوافل جامعة بنى سويف

اوالً :قوافل خارجية نظمها معهد المسنين بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع
مكان القافلة
الطبية

التخصصات
المشاركة بالقافلة

عدد حاالت الكشف

التاريخ

الحاالت المحولة

فايد

عيون  -باطنة

350-250مريض في اليوم

الجمعة اآلولي من
كل شهر

الوادى الجديد
(الداخلة –
الخارجة –
الفرافرة)

جميع التخصصات
بالتعاون مع
طب بنى سويف-
طب القصر العيني-
معهد بحوث
امراض العيون-
وزارة الصحة

 14الف مريض

الثالثاء  19ديسمبر
 2017لمدة اسبوع

تحويل من 40: 20
مريض إلجراء عمليات
صغري وكبري
 280مريض إلجراء
فحوصات وعمليات
كبري وصغري
بمستشفيات الداخلة
والخارجة

ثالثا :قوافل داخلية نظمتها كلية الطب البشري بالتعاون مع قطاع خدمة
المجتمع والبيئة

مكان القافلة الطبية

التخصصات المشاركة بالقافلة

مركز أغصان الزيتون لذوي
اإلحتياجات الخاصة – بنى
سويف
مركز ناصر-بنى سويف

أنف وأذن وحنجرة -روماتيزم وتأهيل
العظام -الرمد -اطفال -الباطنة-التخاطب

أنف وأذن وحنجرة -العظام-الرمد-أطفال
–الباطنة –الجراحة العامة -القلب-
الصدرية
أنف وأذن وحنجرة -العظام-الرمد -أطفال
دار المسنيين -بنى سويف
الباطنة –االباثولوجي -القلب -الجراحةالعامة-
أنف وأذن وحنجرة -العظام-الرمد-
قرية طحا البيشة -مركز ببا-
الباطنة –االباثولوجي -القلب -الجراحة
بنى سويف
العامة-الصدرية -الجلدية -العصبية-
الباثولوجي -الطفيليات
األمراض النفسية -الروماتيزم والتأهيل-
مدرسة التربية الفكرية
األطفال -الرمد -العظام
للمعاقين ذهنيا -بنى سويف
أنف وأذن وحنجرة -العظام – الرمد-
قرية عزبة نجيب -مركز ببا-
أطفال -الباطنة  -الصدرية -مسالك بولية-
بنى سويف
الجراحة العامة-الصدرية -الجلدية-
العصبية -النساء والتوليد
أنف وأذن وحنجرة -الرمد -العظام –
قرية باها -مركز بنى سويف
أطفال -الباطنة ا -الصدرية -مسالك
بولية -الجراحة العامة-الصدرية-
الجلدية -النساء والتوليد
أنف وأذن وحنجرة -الرمد -العظام –
قرية السعادنة -مركز بنى
الباطنة العامة -الصدرية -الجراحة
سويف
العامة -األطفال -النساء والوالدة -الجلدية
األطفال -الرمد -أنف وأذن -العصبية-
قرية الضباعنة – بنى سويف
األمراض المتوطنة -األمراض الصدرية

الحاالت المحولة

عدد حاالت
الكشف
153حالة

 21حالة

939حالة

93حالة

 41حالة
 940حالة

77حالة

 41حالة

5حالة

 702حالة

 104حالة

 810حالة

90حالة

1524حالة

 103حالة

927حالة

101حالة

ثالثا :قوافل وحمالت توعية نظمتها كلية التمريض بالتعاون مع قطاع خدمة
المجتمع
م

التاريخ

تفاصيل النشاط

المكان

1

2018/11/26

حملة توعية عن األمراض

قرية الدوية

2

2018/11/27

3
4

2018/12/3
2018/12/4

5

2018/3/7

المزمنة (السكري ،الفيروسات
الكبدية ،الفشل الكلوي)
قياس السكر وضغط الدم
حملة توعيه عن امراض ( حمي
الضنك  ،االنفلونزا الموسمية،
انفلونزا الطيور)
االسعافات األولية
قافلة طالبية

6

2018/3/11
أسبوع البيئة

7

2018/3/13
أسبوع البيئة

8

2018/3/14
أسبوع البيئة
2018/3/15
أسبوع البيئة
2018/4/3

المشاركة في قافلة شاملة شرق
النيل مع كلية الطب البشري
والعالج الطبيعي
المشاركة في قافلة شاملة شرق
النيل مع كلية الطب البشري
والعالج الطبيعي
حملة التبرع بالدم لصالح بنك
الدم بالمستشفي الجامعي
حملة التبرع بالدم لصالح بنك
الدم بالمستشفي الجامعي
توعية عن اإلنفلونزا الموسمية
واإلسعافات األولية

9
10

مركز بني سويف
قرية الدوية
مركز بني سويف
قرية شريف باشا:
مدرسة أنور حسن االبتدائية
مدرسة الشهيد ياسر طلب االعدادية
حرم الجامعة
مدرسة عثمان بن عفان شرق النيل
داخل الحرم الجامعي شرق النيل
داخل الحرم الجامعي غرب النيل
قرية سدس مركز ببا (توعية
لطالب المدارس وأهل القرية
بالمنازل)

االحتفاالت
و
الندوات
الندوات و االحتفاالت

الذكرى السادسة لثورة  30يونيو

تحت رعاية األستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف وبحضور أ.د/
بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لشون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نظمت كلية
التربية للطفولة المبكرة احتفالية كبرى للذكرى السادسة لثورة  30يونيو ،وتكريم
شهداء الجيش والشرطة بقاعة اإلحتفاالت الكبري بمسرح الجامعة واألستاذ
الدكتور إبراهيم عبد الرازق عميد الكلية ،ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة
.التدريس بالكلية وسط حضور الفت من الطالبات
وخالل اإلحتفال أعلن األستاذ الدكتور منصور حسن عن تدشين أول مركز لخدمة
أبناء الشهداء من الجيش والشرطة ،والذي يعد فريدًا من نوعة على مستوى
الجامعات المصرية ،ويهدف إلى تقديم كافة أنواع الدعم النفسي والمادي والمعنوي
لكل أبناء الشهداء ،وتذليل كافة العقبات التي تواجههم أثناء مسيرتهم التعليمية،
مؤكدا على أن الجامعة ال تألو جهدا ً في خدمة أبناء الشهداء وتكثيف التواصل بأسر
الشهداء وذويهم وتبذل كل ما في وسعها لدعمهم ورعايته  ،ألنهم أبناء الذين
.ضحوا بأرواحهم من أجل أمن واستقرار ونهضة الوطن
وفى نهاية االحتفال قام رئيس الجامعة بتكريم أسرة الشهيد النقيب أحمد سيد أحمد
 .سعد وأهداهم درع الجامعة

إحتفالية أكتوبر2019

تحت رعاية أ.د  /منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف نظم قطاع خدمة المجتمع
وتنمية البيئة تحت إشراف أ.د بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع
وعمداء الكليات والعقيد وليد الشحات مدير إدارة التربية العسكرية ،وعدد من
األساتذة والطالب  ،الثالثاء ،الندوة التثقيفية التى نظمها قطاع خدمة المجتمع إلحياء
الذكرى السادسة واألربعون النتصارات أكتوبر المجيدة  ،وذلك بالتعاون مع كلية
والعسكري،
الشعبي
الدفاع
قوات
واشراف
اإلعالم
بحضور اللواء أركان حرب ناجي شهود المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية وأبطال
فيلم الممر الفنان محمود حافظ  ،والفنان محمد جمعه  ،والفنان كريم العمري ،
وقدمتها اإلعالمية أميرة العقدة .بمسرح الجامعة
وبدأت فعاليات االحتفالية بالوقوف دقيقة حداد على أروح الشهداء من الجيش
والشرطة والمدنيين وأشار رئيس الجامعة إلي الدور العظيم الذي قدمه الجيش

المصري وجموع الشعب في هذه الحرب ،و التالحم الكبير بين الجيش والشعب من
أجل تحقيق النصر ،ودعي سيادته شباب مصر للعمل واالجتهاد لرفع راية الوطن في
المستقبل  .الفتا إن نصر أكتوبر يحفزنا لعبور جديد نحو المستقبل.
وعلى مدار ساعتين حاضر اللواء أركان حرب /ناجى شهود الخبير االستراتيجي
وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة ،حول "تحديات األمن القومى المصري فى
العصرالحديث "
وإستعرض اللواء ناجى شهود مرحلة حرب أكتوبر وربطها بالواقع الذى نواجهة
ودور حروب الجيل الرابع واإلعالم الموجة فى تغييب الشعب ونشر سموم الفكر
وترويج مفردات تقسيم الدولة وأدوات الصراع المستخدمة ضد مصر  ،وكيف أثرت
الحالة النفسية واألدبية فى تفجير استرداد القوة والكرامة وكيف تحولت مصر كلها
مسرح للعمليات ،وكيف ساهم كل مصرى بكل ما لديه العادة وبناء الجيش المصرى
على أسس حديثة ،وكيف تم بدء كتابة ميالد جديد للشعب المصرى. ،مؤكدا على أن
جيل أكتوبر هو كل الشعب المصرى و االنسان المصرى هو الرهان وهو الذى ربحنا
به الرهان.
كما تحدث ابطال الممر عن تجربتهم مؤكدين أن المصريين كلهم على قلب رجل واحد.
واجابوا على أسئلة الطالب في حوار مفتوح.
جدير بالذكر ان رئيس الجامعة قام بتكريم السادة الحضور و أسرتين لشهداء الواجب
الوطنى .واختتمت فعاليات االحتفالية باألناشيد الوطنية والسالم الجمهوري.

تكريم أسر الشهداء

وعلي هامش اإلحتفالية تم تكريم أسرتين من أسر الشهداء .

أبطال فيلم الممر فى إحتفالية بجامعة بنى سويف

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

حروب الجيل الرابع والخامس 2019/11/6

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

كما اوضح دور حروب الجيل الرابع واإلعالم الموجة فى تغييب الشعب
ونشر سموم الفكر وترويج مفردات تقسيم الدولة وأدوات الصراع
المستخدمة ضد مصر .

احتفالية الجامعة باليوم العالمي للعصا البيضاء

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمشاركة كلية علوم ذوى
اإلحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع
وتنمية البيئة ووحدة متحدى اإلعاقة بالجامعة ،احتفالية خاصة باليوم
العالمي للعصا البيضاء بحضور وكيل وزارة التضامن االجتماعي ،
وبمشاركة العبي منتخب مصر للكرة الخماسية مكفوفين.
وبدأت مراسم االحتفال بتنظيم مسيرة طالبية للعصا البيضاء انطلقت من
مدخل الجامعة الي مبني اإلدارة  ،قادها رئيس الجامعة وشارك فيها طالب
الجامعة من ذوي اإلعاقة البصرية وتالميذ مدرسة النور للمكفوفين ببني
سويف.
يتلخص الهدف االساسي من االحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء التأكيد
على أهمية دعم طالب اإلعاقة البصرية والنظر في احتياجاتهم وتسليط
الضوء على آخر التطورات في مجال البصر من أجهزة وإصدارات ،إلى

جانب التطرق إلى إنجازاتهم والعمل على دمجهم في المجتمع وتضافر
الجهود بين الجانبين األهلي والرسمي لتحقيق ذلك.

معرض لقسم اإلعاقة البصرية

وعلى هامش االحتفال تم إفتتاح معرض لقسم اإلعاقة البصرية خارج
مسرح الجامعة ويضم عديد من األدوات واألجهزة التي توفرها الجامعة
لضمان جودة العملية التعليمة للطالب ذوى اإلعاقة.

المولد النبوي الشريف 2019/11/5

تحت رعاية الدكتور /منصور حسن رئيس جامعة بني سويف نظم قطاع
خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع كلية اإلعالم احتفالية
كبري بمناسبة ذكري المولد النبوي الشريف ،حضر االحتفال الدكتور محمد
خضر نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطالب والدكتورة فاطمة حسن
نائب رئيس الجامعة لقطاع البحوث والدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعة
لقطاع خدمة المجتمع والدكتور عبد العزيز السيد عميد كلية اإلعالم
والداعية االسالمي الشيخ رمضان عبد المعز والدكتور محمود ابو حطب

وكيل وزارة األوقاف وممثلي الكنيسة االنبا باسيليوس واالنبا فام وسط
حضور الفت من عمداء الكليات واعضاء هيئة التدريس والطالب
بدأ االحتفال بعدد من الفقرات الفنية في اإلنشاد واالبتهاالت والمديح
وكلمات متعاقبة في حب النبي محمد علية الصالة والسالم ومحاضرة
متميزة للداعية االسالمي رمضان عبد المعز أوصي فيها الطالب باالقتداء
بالنبي ( ص )في أخالقه ومعامالته  ،مبينا ً لهم قيمة وأهمية طلب العلم
ومنزلة العلماء عند هللا  ،ومذكرهم بحديث النبي (ص) أن المالئكة تضع
أجنحتها لطالب العلم رضا ً بما يصنع  ،وبحديث النبي (ص) من خرج في
طلب العلم فهو في سبيل هللا حتى يرجع  ،وأن العلماء ورثة األنبياء.
من جانبه أكد الدكتور منصور حسن على أهمية االحتفال بإحياء ذكرى مولد
النبي الكريم الذي بعثه هللا رحمه للعالمين واخرج الناس من الظلمات إلى
النور والهدى ووجههم إلى الطريق الصحيح وحقق العدل والمساواة بين
الناس  ،مشيرا إلى أن احتفال المصرين بذكرى مولد الرسول محمد (ص)
يؤكد ارتباطهم العميق بالنبي ونهجه العظيم وهو ما يمثل دافعا ً قويا ً لهم في
مواجهة

مختلف

التحديات.

جدير بالذكر اختتمت فعاليات االحتفال بفقرات فنية لكورال الجامعة في
االنشاد الديني والمديح النبوي  ،كما قام رئيس الجامعة بتكريم الضيوف
واهدائهم درع الجامعة.

معسكر إعداد القادة

شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ،فعاليات حفل ختام
معسكر اعداد القادة (نحن نستطيع) بنماذج محاكاة مجلس الوزراء والذي
ينظمه اتحاد طالب كلية الحقوق ،بحضور نواب رئيس الجامعة و الدكتور
جمال عبد الرحمن عميد الكلية وعدد من عمداء الكليات والوكالء وأعضاء
هيئة التدريس والهيئة المعاونة وسط حضور الفت من الطالب وتضمن
الحفل عدد من االسكتشات االستعراضية التي تناقش مشكالت عدد من
الوزرات كالصحة والشباب والرياضة والتخطيط والتعليم العالي والتربية
والتعليم  ،تلتها عدة نماذج محاكاة لكل وزارة.
وعبر رئيس الجامعة عن سعادته بأداء الطالب ومناقشتهم ،وأكد على دعمة
الكامل لنماذج المحاكاة باعتبارها تشجع الطالب على التحليل النقدي
الموضوعي .وتقديم مقترحات عملية من منطلق الواقع الفعلي ،ما يدرب
القرار .
اتخاذ
عملية
على
الشباب

وشدد على أهمية تقديم توصيات للمشكالت والتركيز على نماذج محاكاه
تناقش اهتمامات المحافظة .كما رحب بكل الفاعليات التي تخدم أبناء
الجامعة وذلك بهدف إعداد كوادر شبابية لديها القدرة علي القيادة وأشار
أن هناك خطة مدروسة لعمل منتدى موسع على مستوى الجامعة.

المؤتمر الدولي األول للسياحة الرياضية فى المقاصد المستدامة

تحت رعاية أ.د /منصور حسن رئيس الجامعة واشراف أ.د /نائب رئيس الجامعة
شاركت
كلية السياحة والفنادق تحت إشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة
فى فعاليات (المؤتمر الدولي األول للسياحة الرياضية فى المقاصد
المستدامة) والمنعقد فى الفترة من  ٢١ - ٢٠نوفمبر ٢٠١٩بمدينة الغردقة
ويهدف المؤتمر إلى
 زيادة المعرفة العلمية فى مجال السياحة الرياضية بالتعاون بين الخبراءواألكاديميين فى هذا المجال للحصول على تنمية سياحية مستدامة
 ابراز دور السياحة الرياضية فى تحقيق التمنية على المستوي المحلىألى دولة أو مدينة أو منطقة نظرا للنمو المتسارع فى انشطة السياحة
الرياضية من أحداث وممارسات

 رفع مستوي مساهمة السياحة الرياضية كقطاع مازال محدودا فى نشاطهالسيما فى دول الشرق االوسط وخاصة مصر على الرغم من الفرص الواعدة لهذا
القطاع وقدرة السياحة الرياضية على المساهمة فى المشاركة البيئية والمجتمعية
فى المجتمعات والمقاصد المضيفة ...
واشتمل المؤتمر على العديد من المحاور ومنها ..
 األثر االقتصادي للسياحة الرياضية..دراسة حالة عن مصر .مراحل التطور والتنمية فى مجال السياحة الرياضية . تسويق أنشطة السياحة الرياضية -تنشيط ريادة األعمال فى مجال السياحة والرياضة

تنمية السياحة الرياضية المستدامة فى مصر ....
شارك قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة كلية السياحة والفنادق وكلية
التربية الرياضية جامعة بني سويف .وبالشراكة مع جامعة كيمنيتس األلمانية
وبحضور من ممثلى وزارة الشباب والرياضة وجامعة حلوان ..
فى ورشة عمل بعنوان -:
(....السياحة الرياضية فى التعليم االكاديمي  )...فى الفترة من  ١٨الى ١٩
نوفمبر  ٢٠١٩بمدينة الغردقة
ونظرا ألهمية الرياضة وممارسة األنشطة وتأثيرهما الجوهري فى حياة
الشعوب والنمو المطرد لسوق السياحة الرياضية فى العالم إال ان الخبرة والمعرفة
االكاديمية ما زالت محدودة فى هذا االطار السيما فى دول الشرق األوسط  ،بالنظر
الى وجود خبراء ومتخصصين فى مجال السياحة الرياضية المستدامة ..فالتوجد
برامج دراسية اكاديمية محددة فى هذا المجال ...
وتهدف ورشة العمل الى
 -نقل المعرفة العلمية الخاصة بالسياحة الرياضية للمشاركين .

 تمكين المشاركين من تنمية استراتيجية للسياحة الرياضية المستدامة فىمصر ..وخلق شبكة من التفاعل لتنمية البرامج الدراسية االكاديمية والمشروعات
البحثية فى هذا القطاع.
 خلق فرص لتطبيق هذه االستراتيجية عبر جيل جديد من الخبراء الشبابفى هذا اإلطار في مصر .

اليوم العالمي لمتالزمة دون
قام قطاع خدمة المجتمع بالتعاون مع كلية علوم ذوي اإلعاقة باإلحتفال
باليوم العالمي لمتالزمة داون من خالل استقبال تالميذ مدارس التربية
الفكرية ومعلميهم مع طالب الكلية وذلك تحت اشراف االستاذ الدكتور
/عميد الكلية والسادة الوكالء واعضاء هيئة التدريس بالكلية .

اإلحتفال باليوم العالمى للتوحد

وفي اطار تنمية ونشر الوعى بمجال ذوى االحتياجات الخاصة سعت كلية
علوم ذوى االحتياجات الخاصة  -قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
بتدشين مبادرة خطوة بتبنى  ،والتي تستهدف تدريب وتوعية وتفعيل دور
المؤسسات ذات الصلة باألفراد ذوى االحتياجات الخاصة ونشر الوعى
البيئي بأليات تدريب وتوعية وتشغيل واالستفادة من قدرات ذوى
االحتياجات الخاصة بالمجتمع.

وذلك من ضمن فاعليات اإلحتفال باليوم العالمي للتوحد المقام بمسرح
الجامعة

اليوم العالمي لمتحدى اإلعاقة

فى ظل اهتمام واحتضان الدولة لذوى اإلحتياجات الخاصة واالحتفال باليوم
العالمى لألشخاص ذوى اإلعاقة تم عقد االحتفال باليوم العالمي لإلعاقة
تحت رعاية أ.د /منصور حسن رئيس الجامعة واشراف سعادة األستاذ
الدكتور  /بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
تم االحتفال باليوم العالمى لذوى ااحتياجات الخاصةوذلك بالتعاون مع كلية

علوم ذوى اإلحتياجات الخاصة برئاسة سيادة العميد أ.د  /عماد الوسيمى
ووكيل الكلية أ.د /أحمد عالم وذلك بعمل برامج شيقة وعدة أنشطة منها
األنشطة الرياضية كالمارثون للجرى وةفقرة رياضية لألطفال ذوى
اإلحتياجات الخاصة من جمعيات ومدارس التربية الفكرية بمحافظة بنى
سويف كما تم تكريم المتسابقين الفائزين بالمارثون والمسابقات الرياضية
,

معرض المنتجات الفنية

كما تم افتتاح المعرض الفنى لمنتجات األطفال ذوى االحتياجات الخاصة (
معرض أقسام الكلية  +مؤسسات ومدارس الدمج والتربية الفكرية  +جمعية
المنتصرين ) كما تم إفتتاح فعاليات مسرحية للطالب داخل مسرح الجامعة
وتم تكريم بعض الرموز الداعمة لذوى اإلحتياجات الخاصة بالمجتمع كما
كرم أ.د /منصور حسن رئيس الجامعة األمهات واألشخاص ذى قصص
النجاح من ذوى االحتياجات الخاصة.

ندوة معا ضد الشائعات

تحت رعاية سعادة أ.د /منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف وتحت اشراف أ.د/
بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نظمت كلية االعالم
بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ندوة بعنوان " معا ً ضد الشائعات
بحضور أد /عبدالعزيز السيد عميد كلية اإلعالم أد /نسرين حسام الدين وكيل الكلية
لشئون خدمة المجتمع  ،كما تم استقبال ضيوف الندوة وهم الكاتبة الصحفية سمر
الدسوقى رئيس تحرير مجلة حواء  ,لواء أركان حرب  /محمد الشهاوى مستشار
كلية القادة واألركان  ,النائبة  /مايسه عطوة عضو مجلس النواب  ,األستاذة دينا
الجندى عضو لجنة المشاركة السياسية  ,األستاذ  /عاطف الشريف أمين الشباب
بحزب مستقبل وطن  ,األعالمية  /يسر فاروق فلوكس المخرجة بالتلفزيون المصرى
وكان ذلك فى حضور هائل من طالب الجامعة بقاعة االحتفاالت الكبرى بمسرح
الجامعة

نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر
الفساد

شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف  ،اليوم الثالثاء الثالث من
ديسمبر الجاري  ،فعاليات ندوة " نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر
الفساد " والتي نظمتها هيئة الرقابة اإلدارية ببنى سويف بالتعاون مع الجامعة
بقاعة ايهاب اسماعيل بحرم الجامعة.
حاضر في الندوة اللواء اشرف حافظ رئيس فرع الهيئة ببني سويف بحضور
السادة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ولفيف من أعضاء هيئة التدريس
واإلعالميين والطالب
أكد الدكتور منصور حسن على حرص الجامعة الدائم لتقديم خدمة مجتمعية
مضيفا أن الندوة .بتوعية الطالب من مخاطر الفساد وضرورة وجوب مكافحته
تهدف لنشر قيم النزاهة و الشفافية والتوعية المؤسسية بمخاطر الفساد والتي
تتواكب مع العصر الذهبي لمكافحته .عالوة علي إبراز جهود الدولة وإرادتها
القوية لمحاربته من خالل تنفيذ مبادئ االستراتيجية الوطنية التي أطلقها الرئيس
عبد الفتاح السيسي لمكافحة الفساد ونشر قيم الوعي بآثاره السلبية ومخاطره

من جانبه استعرض اللواء اشرف حافظ خالل الندوة محاور االستراتيجية الوطنية
لمكافحة الفساد  ،مع التعريف بالهيئة وتاريخ نشاءتها واختصاصاتها وصالحياتها
ومسئولياتها ،مستعرضا صور الفساد التي تم ضبطها من اهدار مال عام وغسل
أموال واستغالل نفوذ واالنجازات التي قامت بها الهيئة خالل الفترة السابقة وعلى
راسها االتجاه نحو التحول الرقمي
وميكنة كافة المعامالت الخدمية التي تقدم للمواطن على كافة المستويات جدير
بالذكر قدم الدكتور منصور حسن في نهاية اللقاء درع الجامعة الى اللواء اشرف
 .حافظ

إستقبال أعضاء من شركة هواوي

تحت رعاية معالي األستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف
ومعالي االستاذ الدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعه لخدمة المجتمع وتنمية
البيئة ودعم من كلية الحاسبات والذكاء االصطناعى برئاسة سعادة عميد
الكلية األستاذ الدكتور  /محمد عبد الفتاح بالل وسعادة األستاذ الدكتور وكيل
الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة أ.د /سها صالح اسماعيل تم استقبال
أعضاء من شركة هواوى حيث تم عقد محاضرة تعريفية مع طالب أقسام
كليات اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب اآللى لإلعالن عن
بدء مسابقة هواوى العالمية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لسنة 2019
  2020حيث تقوم شركة هواوى بخلق منصة تعليمية إلكترونية لتدريبوتأهيل الطلبة على أحدث التقنيات مثل الذكاء االصطناعى والحوسبة
الحسابية واالتصاالت والشبكات ثم يتم إختبارهم الختيار االمتميزين
للحصول على فرص للتدريب التوظيفى أو التوظيف باإلضافة الى حصول
الشباب األكثر تميزا ً على فرصة السفر للصين لحضور المسابقة العالمية

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

كرنفال نشاط الكلية

تحت اشراف قطاع خمة المجتمع وتنمية البيئئة قامت كلية التمريض تحت رعاية
أ.د /هاني حامد عميد كلية التمريض  ،أ.د /سلوي أحمد وكيل كلية لشئون خدمة
المجتمع فعاليات كرنفال االنشطة حيث تم استكمال عرض االنشطة وبعض
المسابقات حيث تم اليوم استكمال معرض الكتاب والمعرض الفني ومسابقة تنس
الطاولة وكرة القدم والمسابقة العلمية والغناء واالنشاد واليوم العلمي عن مرض
االسكر وتم استقبال وفد من فريق المخترعين من اللجنة العلمية العليا المكون من
طالب الثانوى واالعدادي واالبتدائي والجامعي وتم عرض العديد من المشروعات
واالختراعات التى بها.

ندوة تحت عنوان طريق العائلة المقدسة
ومزاراته السياحية

في إطار أنشطة وكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية السياحة والفنادق جامعة
بني سويف
وتحت رعاية معالي أد  /منصور حسن رئيس الجامعة ...ومعالي أد /بدر نبيه نائب
رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وأد  /غادة على حمود عميدة الكلية
...عقدت اليوم الثالثاء الموافق  ١٧ديسمبر . ٢٠١٩بكلية السياحة والفنادق
.الساعة العاشرة صباحا .
.ندوة تحت عنوان ..طريق العائلة المقدسة ومزاراته السياحية ....
وحاضر في الندوة أم د  /ماري ميساك وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ..
و أ /سامح سمير سمعان ...الباحث فى مجال التراث القبطي ..
وبحضور ومشاركة فعالة من أد /غادة على حمود ....عميد الكلية ...
وإشراف أم د  /صالح الدين هالل
وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وقد هدفت الندوة إلى األتي :
إلقاء الضوء على مسار رحلة العائلة المقدسة من حدود مصر الشرقية ...رفحوحتى محافظة أسيوط  ،مرورا بسيناء والدلتا وحتى اسيوط  ،ومايشمله الطريق
من مزارات سياحية دينية مسيحية من الكنائس األديرة األبار ...الخ
 اظهار االهمية الدينية والتراثية ألهم معالم طريق العائلة المقدسة وأهم األنشطةالمقامة بها .
 إظهار الثراء التراثي والعمق التاريخي واألثري والفن القبطي فى مقومات الجذبالسياحية المسيحية بمصر
 تحميل االنشطة واألنماط السياحية ودمجها على مسار طريق العائلة المقدسةلتعظيم العائد السياحي من الزيارات السياحية ..
 عرض لمقترحات برامج سياحية تجمع بين المزارات السياحية الدينية القبطيةواالسالمية والفرعونية الظهار تنوع وثراء المنتج السياحي المصري .
 عرض لفرص التنمية السياحية لمسار رحلة العائلة المقدسة ال سيما فى صعيدمصر لدمج المجتمع المضيف فى النشاط السياحي وزيادة فرص العمل وصناعة
العاديات السياحية واستغالل المناسبات واالحتفاالت الدينية .
 تعميق قيم المواطنة واإلنتماء لنسيج الوطن الواحد ودعم السياحة للسالموالتسامح والتعايش المشترك
 عرض فرص تنشيط حركة السياحة والسفر الداخلية والدولية على مسار الطريقواستغالل المطارات الداخلية فى هذا االطار السيما مطارات اسيوط وسوهاج
وسفنكس .
 رفع الوعي السياحي لدى الطالب وتحفيزهم نحو العمل السياحي مستقبال فى هذااإلطار .
 تعظيم االستفادة من المشاريع القومية الكبري التي تنفذها مصر حاليا واستغاللهافى ربط المواقع التراثية والسياحية وماتقدمة هذه المشروعات من خدمات بنية
تحتية وفوقية تدعم االستثمار فى المجال السياحي.

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

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

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

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

مبادرات

مبادرة ازرع شجرة وزين جامعتك

بتوجيهات من سعادة االستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف وتحت
اشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة األستاذ الدكتور /بدرنبيه نائب
رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ودعم من سعادة عميد كلية
التربية للطفولة المبكرة االستاذ الدكتور  /ابراهيم عبدالرازق وسعادة وكيل الكلية
لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة االستاذ الدكتور /اشرف العباسي تم العمل علي
االرتقاء والرقي وتشجيع الطالب علي االنتماء بجامعتهم بكليه التربية للطفولة
المبكرة تحت شعار جامعة بني سويف خضراء ومبادرة ازرع شجرة وزين جامعتك
ه ذه المبادرة نابعه من طالب الكلية لتجميل وتزيين الكلية ولتعميمها على الجامعة
ككل وذلك يوم األحد الموافق  15ديسمبر 2019

مبادرة" لم الشمل"

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة يوم االربعاء  2019/112/11برئاسة االستاذ
الدكتور  /بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ندوة
مركز األزهرالعالمى للفتوى االلكترونية اللقاء الجماهيرى الخامس لبرنامج التوعية
األسرية والمجتمعية تحت عنوان (/األسرة المصرية  -ثقافة  -تنشئة  -بناء ) لتأهيل
المقبلين على الزواج ونشر الوعى ودعم الترابط األسرى والمجتمعى فى حضور
صفوة من مشايخ األزهر الشريف وتم افتتاح الندوه بتالوة القرءان الكريم و قاموا
بالقاء محاضرات توعويه عن قضايا لم الشمل للحفاظ على نسيج األسرة والمجتمع
و التعامل األخالقى والتربية الدينية واالجتماعية السليمة داخل االسرة التى هى نواة
المجتم ع وأثار التكنولوجيا الحديثة مثل السوشيال ميديا التى أثرت فى المجتمع
وخطورتها على المجتمع من بث االشاعات التى تزعزع استقرار الوطن كما اجابوا
بدورهم على بعض األسئله وكان ذلك بمسرح الجامعة فى حضور عدد كبير من
طالب الجامعة.

مبادرة "اوعي تستسلم ...حياتك تهمنا"

اطلق الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ،اليوم ،إشارة البدء لمبادرة
" اوعي تستسلم ...حياتك تهمنا " لتقديم الدعم النفسي واالجتماعي والحد من
االنتحار .
جاء ذلك بحضور فضيلة الشيخ محمد أبو حطب وكيل وزارة األوقاف ببنى سويف
 ،والقمص أثناسيوس مقرر اللجنة الثقافية بمطرانية بنى سويف  ،والدكتور بدر
نبيه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة ،والدكتور هاني حامد
دسوقي أستاذ الطب النفسي وعميد كلية التمريض ،وعدد من عمداء الكليات
والوكالء وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وسط حضور الفت من الطالب.
وصرح دكتور منصور أن المبادرة تأتي لتقديم الدعم النفسي واالجتماعي وخدمات
المساندة النتشال أي شخص من دائرة اإلحباط والفشل حتى ال يستسلم لالكتئاب أو
االنتحار .فالطالب هم ابناءنا وحياتهم وكل أمورهم تهمنا كجامعة وكأفراد .
وأشار أن المبادرة تتضمن العديد من المحاور كالندوات التثقيفية والتوعوية
واالنشطة الرياضية والتي ستُقام داخل وخارج الجامعة .كما سيتم توفير وحدات
ارشاد نفسي بها مختصين بكل مجمع في الجامعة وبالمدن الجامعية ليتحدث معهم
الطالب .مؤكدا هدفنا هو ابعاد األفكار السلبية وتوفير جو من السرية والثقة واألمان
ألي طالب عند عرض مشاكله مع المختص النفسي .ما يساهم في بناء شخصية
الطالب ويضعه على الطريق الصحيح ليكون شخص ايجابي نافع لنفسه وللمجتمع.
وأستعرض الشيخ محمد أبو حطب وكيل وزارة األوقاف رأي الدين اإلسالمي في
ظاهرة االنتحار واكد ان االنتحار يعتبر من اآلثام العظام والذنوب الكبار التي توعد

النبي صلى هللا عليه وسلم فاعلها بالعذاب األليم؛ ألنه دليل على ضعف اإليمان،
والمؤمن حقا ً ال يقدم على االنتحار مهما أصابه من بالء الدنيا  ،ولذلك عد العلماء
قتل النفس من كبائر الذنوب .ودعا لضرورة الرجوع للدين الذي يدعو للمحبة
والفضيلة ،فاألقدار بيد هللا عز وجل.
كما ذكر القمص أثناسيوس رأي الدين المسيحي في االنتحار ،وقال ان االنتحار
خطيئة من الكبائر وقد جرمها الكتاب المقدس والدين والقانون أيضا .والكنيسة
ترفض الصالة على المنتحر ألنها في تلك الحالة تعد موافقة على تلك الجريمة وهذا
امر مستحيل  .وضرب أمثلة من الواقع على أهمية الرجوع للدين وعدم ترك
الشخص نفسه صريع لألفكار السلبية.
فيما أكد دكتور هاني حامد دسوقي أستاذ الطب النفسي ان عدم التكيف مع المحيط
الخارجي دافع أساسي في ارتفاع نسب االنتحار بين الشباب ،و انه ال وجود للصحة
العامة الجسمانية بدون صحة نفسية .وتأتي مبادرة الجامعة لدعم الشباب نفسيا
واجتماعيا.

مبادرة شجرة لكل شهيد

تحت رعاية سعادة األستاذ الدكتور  /منصور حسن واشراف قطاع خدمة المجتمع
وتنمية البيئة برئاسة األستاذ الدكتور  /بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة
المجتمع وتنمية البيئة وحضور األستاذ الدكتور  /أشرف محمد خالد نائب رئيس
الجامعة لشئون التعليم والطالب تم تفعيل مبادرة كلية االعالم برئاسة عميد كلية
االعالم األستاذ الدكتور /عبدالعزيز السيد ووكيل الكلية االستاذ الدكتور /نسرين
حسام الدين تحت إسم )شجرة لكل شهيد ) وذلك بزرع شتالت اشجار لكل شجرة
تم زرعها عليها اسم شهيد حتى يبقى اسمه ذكرى خالدة كما هو خالدا ً فى قلوبنا
جميعا ً وذلك يوم االحد 2019/12/15

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

نالت استحسان مواقع التواصل االجتماعي.
***أهداف المبادرة-:
*توعية وتدريب واكساب امهات األطفال ذوي اإلحتياجات
الخاصة االليات واألساليب التى تمكنهم منم التعامل مع
ابنائهم وتدريبهم داخل المنل بهدف
تحسين كافة المهرات المعرفية واالجتماعي ومهرات الرعاية
الذاتية والمعهرات الللغوية والمهرات الحرمية البنائهم من
ذوي اإلحتياجات لخاصة وذلك من خالل مشاركة طالب الكلية
فى إعداد سلسة من اليدعويات التدريبية التى تضمن بعض
االهداف واالنشطة التدريبية واليات وطرق تنفيذ األنشطة
بانفسهم داخل المنزل
* تفعيل التعليم عن بعد وحفاظا علي سالمة ابنائنا وتحفيزا
الولياء االمور للمشاركة ابنائهم والعمل معهم داخل المنزل

دون اللجوء الي الخروج من منازلهم بحثا عن التدريب
والتأهيل ألطالهم.

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

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

 -4مبادرة إيد بإيد نعبر األزمة

تحت رعاية أ.د /منصور حسن وإشراف قطاع خدمة
المجتمع وتنمية البيئة برئاسة أ.د /بدر نبيه نائب رئيس
الجامعة لشئون خدمة ال مجتمع قامت كلية العلوم بإطالق
مبادرة " إيد بإيد نعبر األزمة"
أهداف المبادرة-:
تقديم الدعم اإلختياري من اعضاء هيئة التدريس ومعاوني
اععضاء هيئة التدريس بالكلية لفئة العمالة بنزعيها الدائمة
والمؤقتة بالكلية وذلك لمواجهة أزمة وباء كورونا المستجد

 -5مبادرة معا ً ضد الكورنا
تشمل تبرعات واحتياجات عينية ) لمساعدة المرضي الغير
قادرين لمساعدة المحتاجين من منسوبي الكلية من العمال
والمرضي المترددين علي العياده ولشراء (او التبرع
بكمامات للمرضي غير القادرين المترددين علي عيادة الكلية

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

االستفادة من عدد  2صوبة بكلية الزراعة باكثار شتالت
الفاكهه وتوزيعها علي كليات الجامعة بناءا علي طلب
الكليات مثل كلية الطب البيطري وكلية التمريض وزراعة
بعض منها في حرم الجامعة استكماال لمشروع االشجار
المثمرة.
الموافقة علي مقترح مبادرة " تشجير حرم كلية الزراعة
بالجهود الذاتية " .وذلك في اطار اهتمام الكلية بزراعة
وتجميل حرم الكلية الجديد بمجمع  320فدان .

حمالت التوعية ضد
فيروس كورونا

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

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

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

مشاركة أعضاء هيئة التدريس بالكلية كمدربين فى برنامج النباتات الطبية

والعطرية والمنفذ بمديرية الزراعة ببني سويف خالل مارس 2020

القوافل الشاملة

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

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

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

كلية الطب البيطري  -كلية التمريض  -كلية العالج

كلية اآلداب -

كلية الخدمة اإلجتماعية -

كلية العلوم

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

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

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

 -2القافلة الشاملة لقرية مازورة مركز سمسطا األربعاء الموافق  21نوفمبر
2018

نظمت جامعة بنى سويف قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة القافلة الشاملة
لقرية مازورة بسمسطا تحت رعاية أ.د /منصور حسن رئيس الجامعة وإشراف
أ.د /هشام بشري محمود نائب رئيس الجامعة ومشاركة الكوادر العلمية بالكليات التالية
.
( كلية الطب البشري – كلية الصيدلة – كلية طب األسنان – كلية العالج الطبيعى-
كلية التمريض – كلية العلوم – كلية الخدمة اإلجتماعية التنموية – كلية التربية
الرياضية – كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة)
حيث توجهت القافلة الى مستشفي مازورة فى تمام الساعة العاشرة صباحا ً وقام أ.د/
ايمن رفعت وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع بتوزيع األطباء والتمريض علي
األقسام

قسم الباطنة
الكشف على عدد  110مريض

قسم األطفال الكشف على  200حالة

قسم النساء الكشف على عدد  50حالة
عدد  70حالة

قسم األنف واالذن قام بالكشف على

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

تم الكشف على عدد  80حالة

قسم الصدرية
حالة

بالكشف على  50حالة قسم الجلدية

بالكشف على 85

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

كما قام فريق طب األسنان تحت إشراف أ .د /مني السيد عيسي وكيل الكلية  .د/
أحمد محمد عرفه  ،وبمشاركة اطباء إمتياز ابانوب ماجد صبحي  ،ياسمين طه علي
بالكشف على عدد  50حالة منهم  10خلع
مشاركة كلية الصيدلة
وتم صرف األدوية الالزمة بمعرفة أ.د /عبير سيد معوض وكيل كلية الصيدلة وفريق
العمل معها
مشاركة كلية الدراسات العليا
وتوجهت أ.د /والء مصليحي وكيل كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة د /نهي
المدرس بكلية الخدمة اإلجتماعية  ،أ.د /محمد عبد الرحيم وكيل كلية الخدمة
اإلجتماعية التنموية الى مدرسة مازورة اإلعدادية للبنات إللقاء محاضرت توعية فى
الموضوعات التالية -:
االسلوب األمثل إلستخدام مياه الشرب وترشيد االستهالك
النظافة العامة للشخص
مشاركة كلية العلوم
كما قام فريق اعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم تحت إشراف ا.د ابراهيم البرعي
وكيل الكلية أ.د /مديحة مدير مركز التحاليل الدقيقة وابحاث البيئة بالكلية بجمع عينات
مياه شرب للتأكد من سالمة المياه ومطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب حيث
تم الحصول على عينة من احد المنازل وعينة اخرى من داخل الوحدة الصحية
الجراء بعض التحاليل الكيميائية والميكروبيولوجية للتاكد من جودة المياه او التدخل
بالعالج.
مشاركة كلية التمريض
كما قام فريق من كلية التمريض تحت اشراف د /سلوي أحمد وكيل الكلية
بتنفيذ ندوات منها تثقيفية وتدريبية عن تثقيف صحي للطالبات بالمدرسة الفحص الذاتي
للثدي  ،مشاكل سرطان الثدى  ،مشاكل الدورة الشهرية.
مشاركة كلية التربية الرياضية
كما قام فريق من كلية التربية الرياضية تحت رعاية أ.د /مختار امين عميد الكلية
بالتوجه الى احدى المدارس وعمل يوم ترفيهى رياضي

القافلة الشاملة لقرية أهناسيا الخضراء

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

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

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

األنف واالذن  50حالة

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

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

كلية العلوم

قامت الكوارد العلمية بكلية العلوم تحت إشراف أ.د /ابراهيم البرعي  ،أ.د/
مديحة مدير مركز التحاليل الدقيقة وابحاث البيئة بجمع عينات مياه شرب
للتأكد من سالمة المياه ومطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب
وعينة اخري من داخل الوحدة الصحية إلجراء بعض التحاليل الكيمائية
والميكروبولوجية للتأكد من وجود المياه او التدخل بالعالج.
محاضرة توعوية

كما شارك أ.د /مبروك عبد العظيم وكيل كلية الحقوق محاضرة توعية
لسيدات القرية عن اضرار الزواج المبكر.

القافلة الشامله لقرية أشمنت
قرية أشمنت هي إحدى القرى التابعة لمركز ناصر في محافظة بني سويف
في جمهورية مصر العربية .حسب إحصاءات سنة  ،2006إجمالي السكان
في أشمنت  23893نسمة ،وهى احدى القرى الفقيرة فى المحافظة

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

األنف واالذن  50حالة

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

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

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

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

قافلة كلية الطب البشري لقرية سدس

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

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

تقريرعن القافلة الطبية الشاملة لقرية النواميس مركز الواسطى

من أجل غرس ثقافة الخدمة المجتمعية وتعريف المجتمع بدور الجامعة فى
أداء رسالتها الخاصة بخدمة المجتمع وتنمية إستفادة المجتمع من الكفاءات
العلمية المتخصصة فى كافة المجاالت الطبية قامت الجامعة بمشاركة
المحافظة ومديرية الصحة ومؤسسة نهضة بنى سويف فى القافلة الطبية
الشاملة لجميع التخصصات بقرية النواميس التابعة لمركز الواسطى
بحضور سعادة المستشار  /هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف  ,معالى

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

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

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

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

العشوائيات

المشاركة فى مبادرة حياة كريمة
تطويرقرية سنور
قرية سنور هي أحدى القري التابعة لمحافظة بنى سويف و حسب إحصائيات عام
 2017يبلغ عدد سكانها حوالي  10.000نسمه
أولت جامعة بنى سويف اهتماما ً بالغ األهمية بتطوير وتنمية المناطق العشوائية من
واقع تبنيها للقضايا والمشكالت التى يعانى منها سكان القرية  ,ومن أهمها **
توصيل شبكة مياه الشرب النقية وبناء أسقف للمنازل

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

*معرض المالبس المجاني

وقد قام فريق الجامعة بتوزيع عدد من المالبس على اهالى القرية
من خالل معرض المالبس المجاني

ثانيا  :تطوير قرية علي حمودة

تقع قرية علي حمودة شرق النيل والتابعة إداريا للوحدة المحلية لقرية أشمنت
مركز ناصر ،محافظة بنى سويف وتعاني القرية من العديد من المشاكل
الخاصة بشاكل بمياه الشرب ،حيث إن المياه تصل إلي القرية ملوثة بسبب
مرور خط المياه القادم من محطة مياه الشرب إلي القرية تحت منطقة المدافن
كما تعاني القرية من اإلنقطاع المستمر للمياه .
وضم األستاذ الدكتور /منصور حسن رئيس جامعة بني سويف فعاليات
مبادرة "القرية" ضمن مشروع تطوير العشوائيات .
* بناء أسقف خشبية لألسر األكثر إحتياجا ً

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

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

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

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

ورش عمل و دورات
تدريبية

دورة تدريبية عن السالمة والصحة المهنية ومواجهة الحرائق

فى إطار أنشطة وكالة كلية الحاسبات والذكاء اإلصطناعي جامعة بنى
سويف لشئون خدمة المجتمع وتحت رعاية أ.د /منصور حسن رئيس
الجامعة ومعالي أ.د بدر نبيه نائب رئيس الجامعة وتحت رعاية ا.د /منصور
حسن رئيس الجامعة ومعالي أ.د /بدر نبيه ناب رئيس الجامعة لشئون خدمة
المجتمع وأ.د /محمد بالل عميدا لكلية وأم.د /سها صالح وكيل الكلية لشئون
خدمة المجتمع قامت الكلية بإجراء دورة تدريبية عن السالمة والصحة
المهنية ومواجهة الحرائق األحد  27اكتوبر  2019وقام بالتدريب أ.م .د
صالح الدين هالل وكيل كلية السياحة والفنادق لشئون خدمة المجتمع
وحضر الدورة بعض اعضاء هيئة التدريس والمعيدين واإلداريين والعمال
بالكلية واستهدفت الدورة رفع الوعي الخاص بالسالمة والصحة المهنية.
ورشة عمل بعنوان كيف تصبح مدير مطعم ناجح

تحت رعاية االستاذ الدكتور /منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف و
االستاذ الدكتور /بدر نبيه نائب رئيس جامعة بنى سويف لشئون خدمة
المجتمع وشئون البيئة واألستاذة الدكتورة /غادة على حمود عميد كلية
السياحة والفنادق و أ.م.د /صالح الدين هالل وكيل كلية السياحة والفنادق
لشئون خدمة المجتمع وشئون البيئة
أهداف الورشة
 -１تعريف الطالب بمواصفات وواقع سوق العمل بإدارة المطاعم..
 -٢تعريف الطالب بكيفية إعداد تكاليف االغذية والمشروبات..
 -٣تحليل كيفية إدارة الربحية للمطاعم
إلقاء الضوء على الصفات والمهارات والخبرات الواجب توافرها في
مدير المطعم

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

ورشة عمل بعنوان " حياتك غالية"

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

ورشة عمل االتجاهات الحديثة في العالج السلوكي

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

ورشة عمل بعنوان

برعاية أ.د /منصور حسن رئيس الجامعة و أ.د /بدر نبيه نائب رئيس
الجامعة لشئون خدمة المجتمع و إشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة
قامت اإلدارة العامة للسالمة والصحة المهنية بعقد دورات بكلية بكلية السياحة
والفنادق تحت اشراف كال من عميد الكلية اد غادة حمود ووكيل الكلية لخدمة
المجتمع د صالح الدين هالل .يومي االثنين والثالثاء الماضيين الموافق  ٢و٣
سبتمبر بتركيب عدد من طفايات الحريق بمختلف مواقع ومبانى الكلية ..كما تم
تدريب االداريين بالكلية والعاملين على اعمال مكافحة الحريق وبمشاركة عميد
ووكيل الكلية باستخدام خراطيم المياة وطفايات البودرة وذلك فى تجربتين
مقننتين

ورشة )كيف تسوق منتجك السياحي عبر الفيس بوك(
عمل بعنوان

تحت رعاية معالى اد منصور رئيس جامعة بنى سويف ومعالي اد بدر نبيه
نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أ.د غادة علي حمود
.عميد كلية السياحة عقدت بكلية السياحة ورشة عمل تحت عنوان
) ...كيف تسوق منتجك السياحي عبر الفيس بوك(
بحضور ومشاركة د نانسي صادق خبير التسويق السياحي الرقمي
والعضو الفنى بمركز المعلومات لمكتب معالي وزير السياحة وباشراف ام د ..
صالح الدين هالل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

أهداف الورشة
القاء على أهمية التسويق الرقمي عبر وسائل التواصل هذا االطار.تقديم النصائح الخاصة باألخطاء الدارجة التى يقع فيها المسوقين وكيفية تفاديهاتقديم بعض النماذج الدولية الناجحة فى هذا اإلطار السيما شركة  KLMالخطوطالجوية الهولندية.
وقد اتسمت الورشة بالمشاركة الفعالة من مجموعات الطالب للفرق والشعب
المختلفة  ،وخاصة الراغبين في استغالل صفحات الفيسبوك للترويج
لمشروعاتهم السياحية الصغيرة مستقبال ( مطعم  -بازار سياحي ) ....عبر
المناقشات واالستفسارات ومجموعات العمل

دورات اإلسعافات االولية

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

صنايعية مصر

في إطار مبادرة فخامة رئيس الجمهورية
(صنايعية مصر)

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

الجهة المشاركة

الحدث

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

األعمال اليدوية والحرف المتعددة.
2

التاريخ

بمشاركة المركز الوطني السويدى

بالتعاون مع المحافظة

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

المحافظة.
3

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

التعليم الصناعي لتعليم فن الحياكة بمشاركة كلية التعليم الصناعي

والنجارة والحدادة للراغبين من أبناء

الجامعة

المحيط.

والخريجين

والمجتمع

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

4

"مبادئ فن التفصيل والحياكة " وتم بمشاركة كلية التعليم الصناعي

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

ودور كلية التعليم الصناعي فى تقديم

الدعم الفني و المهارى في هذا

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

الحدث

م
5

الجهة المشاركة

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

المشغوالت اليدوية واألعمال الفنية.
6

التاريخ

بمشاركة كلية التربية للطفولة

المبكرة

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

على التصنيع الغذائي

( صناعة األلبان – التجفيف -

التخليل )
7

تم االتفاق والتفعيل لبروتوكول تعاون قطاع خدمة المجتمع وتنمية

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

للصناعات الحرفية اليدوية للطالب سويف

والخريجين وسيتم تمويلهم بالخامات

وتسييق المنتج بمعرفة المؤسسة
وستقدم المؤسسة تمويل متناهي

الصغير

صغيره.

للبدءبمشروعات

خاصة

2019/2

تم انشاء عدد من المعارض للزهور قطاع خدمة المجتمع وتنمية

8

2019/3

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

بالحرم الجامعة لجامعة بنى سويف
وكانت المعارض تتضم (معرض

النباتات وزهور الزينة ،معرض

الكتاب).

اقامة معرض لمنتجات كلية التعليم قطاع خدمة المجتمع وتنمية

9

2019/4

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

اليدوية من انتاج كلية التعليم

الصناعى وحازت المنتجات على

اعجاب جميع الزائين.
10

اقامت ورشة تدريبية فنية لتعليم قطاع خدمة المجتمع وتنمية

2019/6

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

مع فريق الجوالة .

11

تم عمل تدريب مهنى العادة الحرف قطاع خدمة المجتمع وتنمية

2019/6

التقليدية والتراثية المصرية إلى البيئة

االسواق المصرية ،وتأهيل جيل جديد

من المبتكرين فى هذا المجال( ،

الخزف – الحلى التراثية).
الحدث

م
12

الجهة المشاركة

" ورشة عمل بعنوان"كيف تصبح قطاع خدمة المجتمع وتنمية

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

مطعم فى سلسلة مطاعم هارديز

العالمية.

التاريخ
2019/7

13

ورشة عمل لتعلم فن اعادة قطاع خدمة المجتمع وتنمية

2019/7

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

االسواق

من

خالل

بعض

العاملين فى الحرف اليدوية .
14

اقام قطاع خدمة المجتمع وتنمية قطاع خدمة المجتمع وتنمية

2019/8

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

االحتياجات الخاصة

وذلك

الصحاب االحتياجات الخاصة

السرة المنتصرين بمطرانية ببا

وجمعية شباب الخير ببنى

سويف.

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

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

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

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

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

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

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

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

-

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

كلية علوم ذوي اإلحتياجات الخاصة
اقام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورشة عمل
للمشغوالت اليدوية بالتعاون مع اعضاء هيئة التدريس
بكلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة وذلك ألصحاب
اإلحتياجات الخاصة السرة المنتصرين بمطرانية ببا
وجمعية شباب الخير ببنى سويف.

زيارات عسكرية

الزيارارت الميدانية العسكرية التى قامت بها الجامعة

زيارة مطار دنديل

2019/10/10

زيارة الطـــــــــــــب عســــــــكرى

2019 / 11 / 21

زياره المتحف المصرى

2019 / 11 / 23

زيارة الكلية الفنية العسكرية

2019 / 11 / 24

زيارة المحميات الزراعية بجهاز المشروعات

2019 / 11 / 26

 -1زيارة ميدانية لمطار دنديل

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

-2

زيارة ميدانية لكلية الفنية العسكرية

قامت الجامعة بالتعاون مع إدارة التربية العسكرية بالزيارات الميدانية
التالية بمشاركة طالب الجامعة  ،زيارة ميدانية لكلية الفنية العسكرية
لتوعية الطالب باألماكن العسكرية الهامة التى نظمتها إدارة التربية
العسكرية بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور أ.د/
بدر نبيه نائب رئيس .

-3

زيارة ميدانية للمتحف المصري

محو االمية

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

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

 شرعت وحدة االزمات والمساندة الطالبية في اعداد و تنفيذ حقائب تدريبيةالكترونية متخصصة تفعيال الخدمة ااجتماعية في توعية سكان محافظة بني
سويف عبر مواقع االنترنت و المنصات االلكترونية .
 نفذت وحدة التنمية المستدامة و خدمة المجتمع مجموعه من االليات و االنشطةالتوعوية من خالل المنصة االلكترونية لحملة توعوية يقوم بها أعضاء مجلسها
و بمشاركة طالب الكليه تضمنت( ضرورة االلتزام بقرار رئيس الجامعة
بارتداء الكمامات الواقية – استمرار الطالب ف التوعية بمخاطر العدوي –
البدء ف تنفيذ البرعات الطبيه من قفازات و كمامات .
استمرار التوعية بمخاطر العدوي خاصة عبر المجموعات االلكترونية
 انشاء وحده المعلوماتية الحيوية البيولوجية الجزيئية للبحوث واالستشاراتضمن وحدات مركز البحوث و المنتجات الزراعية و يكون نشاط الوحده في انتاج
قواعد البيانات البيولوجية و تسويقها  ،باالضافة لتسويق خدمات مجاالت
التكنولوجيا الحيوية والتحليل االحصائي البيولوجي في المجاالت الزراعية
** إنشاء ادارة تابعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تختص برصد ومتابعة
األوبئة بانواعها المختلفة والحد من خطورتها التى قد تتعرض لها محافظة بنى سويف
والمناطق المحيطة ومعالجة االثار التى قد تتسبب في ذلك هذا باإلضافة الي ما يمكن
أن تقدمه هذه اإلدارة من الدعم النفسي والمعنوي من خالل اساتذة الطب النفسي وعلوم
اإلجتماع.
 -1تفعيل الوحدات التابعة لمركز البحوث والمنتجات الزراعية والمنشأ بقرار المجلس
االعلي رقم  426بتاريخ  ( 2018/12/26جلسة مجلس الجامعة  141بتاريخ 14
 )2018 / 8 /والذى يهدف الى معاونة الجامعة فى القيام برسالتها فى مجال الربط
بين التعليم الجامعي وحاجات المجتمع لتنمية االنتاج الزراعي بشقيه النباتي
والحيواني وتطويره عن طريق تدريب الطالب وأفراد المجتمع على استخدام
الوسائل والتقنيات العلمية الحديثة ورفع الكفاءة االنتاجية فى شتى المجاالت
الزراعية والذي يضم حوالي  13وحدة ذات طابع خاص وتم تفعيل الوحدات
التالية:

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

خاص المركز القومي لتاهيل االطفال ذوي االحتياجات الخاصة
SDG3, SDG10
https://www.youm7.com/story/2019/11/4/%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%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%88%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D
8%AA/4489089

https://www.youm7.com/story/2018/10/4/%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%86%D8%B4%D8%A6%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8B%D8%A7%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%8B%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%88%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9/3976624

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17062020&id=e1468869 51bb-4182-8e38-627f3e8c1903

المستشفي الجامعي الجديد
SDG1,3
https://www.albawabhnews.com/3293059

المستشفي الجامعي القديم
11 و1  و3

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=53446&cat_id=1

مستشفي االورام
3و1
https://www.wataninet.com/2016/12/%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85/%D8%A8%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81/639589

المركز الطبي التخصصي
3 و4
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=96776&cat_id=1

مركز عالج الحروق
1 و3
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=3795&cat_id=1

 مليون صحة111 مبادرة
1و3
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=63441&cat_id=1

مركز المناظير
3
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=30388&cat_id=1

االدارة الطبية

3
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=6143&cat_id=1

SDG3

Health
I.

Introduction:

Health is the secret of life. Beni-Suef University is seeking always
excellence in teaching, research and partnerships concerning the health to help solving
diseases in a fee lower as possible.

II.

Teaching

Many faculties at BSU teach courses related directly to health
1-Faculty of medicine
http://www.med.bsu.edu.eg/

2-Faculty of pharmacy
http://www.pharm.bsu.edu.eg/

3-Faculty of Nursing
http://www.nursing.bsu.edu.eg/

This is a unique postgraduate faculty at Beni-Suef University among all Egyptian
universities.
4.Faculty of Science
http://www.science.bsu.edu.eg/

4.Faculty of dentist
http://www.dent.bsu.edu.eg/

5. Faculty of physiotherapy
http://www.physth.bsu.edu.eg/

III.

Research:

There are multiple research and projects concerning health between the beni-suef
university and other hospitals is submitted yearly an example is appended
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=53306&cat_id=1
 المخدرات ثانى تحدى يواجه الدولة ويعلن عن اتفاقية تعاون مع صندوق مكافحة: رئيس جامعة بنى سويف
 االدمانhttp://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=60098&cat_id=1
رئيس جامعة بنى سويف يوقع عقد عالج أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمستشفى الزهراء ببنى سويف

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=59831&cat_id=1
رئيس جامعة بني سويف يعلن اتفاقيات التعاقد مع بعض المستشفيات

1

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=59782&cat_id=1
رئيس جامعة بني سويف يتابع المرحلة األخيرة من تحليل فيروس سي للطالب الجدد بالمركز الطبي

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=57882&cat_id=1
 التعاقد مع خمس مستشفيات لتحسين الخدمة الصحية بالجامعة:رئيس جامعة بني سويف

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=57399&cat_id=1
 توقيع الكشف النفسي وتحليل المخدرات بشكل دوري لطالب المدن الجامعية:رئيس جامعة بنى سويف

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=49288&cat_id=1
تحليل المخدرات للسائقين
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=49325&cat_id=1
فيروس سى
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=230
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=309
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=251
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=228
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=219
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=171
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=366
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=25
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=255
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=25
http://www.vet.bsu.edu.eg/Gallery.aspx?ID=761&cat_id=11
http://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=51
http://www.bsu.edu.eg/Content.aspx?section_id=2695&cat_id=51
https://www.elwatannews.com/news/details/3417832
http://gate.ahram.org.eg/News/1965712.aspx
http://www.vet.bsu.edu.eg/Gallery.aspx?ID=761&cat_id=11
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=309
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=369
http://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=340
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=21
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=255
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=219
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=247
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=219
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=284
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=353

IV.

Outreach and stewardship:
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=64260&cat_id=1
حملة مكافحة التدخين بجامعه بني سوي ف
خاص المركز القومي لتاهيل االطفال ذوي االحتياجات
المستشفي الجامعي الجديد
1 و3
https://www.albawabhnews.com/3293059
المستشفي الجامعي القديم
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=53446&cat_id=1
مستشفي االورام
t.com/2016/12/%Dhttps://www.watanine-8%A3%D9%88%D9%84
%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%-81%D9%8A%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%-B1%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81/639589 /
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المركز الطبي التخصصي
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=96776&cat_id=1
مركز عالج الحروق
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=3795&cat_id=1
 مليون صحة111 مبادرة
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=63441&cat_id=1
مركز المناظير
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=30388&cat_id=1
االدارة الطبية
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=6143&cat_id=1
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=230
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=309
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=251
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=228
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=219
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=171
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=366
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=25
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=255
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=25
http://www.vet.bsu.edu.eg/Gallery.aspx?ID=761&cat_id=11
http://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=51
http://www.bsu.edu.eg/Content.aspx?section_id=2695&cat_id=51
https://www.elwatannews.com/news/details/3417832
http://gate.ahram.org.eg/News/1965712.aspx
http://www.vet.bsu.edu.eg/Gallery.aspx?ID=761&cat_id=11
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=309
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=369
http://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=340
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=21
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=255
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=219
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=247
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=219
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=284
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=353
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=53306&cat_id=1
 المخدرات ثانى تحدى يواجه الدولة ويعلن عن اتفاقية تعاون مع صندوق مكافحة: رئيس جامعة بنى سويف
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=60098&cat_id=1االدمان
رئيس جامعة بنى سويف يوقع عقد عالج أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمستشفى الزهراء ببنى سويف
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=59831&cat_id=1
رئيس جامعة بني سويف يعلن اتفاقيات التعاقد مع بعض المستشفيات
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=59782&cat_id=1
رئيس جامعة بني سويف يتابع المرحلة األخيرة من تحليل فيروس سي للطالب الجدد بالمركز الطبي
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=57882&cat_id=1
 التعاقد مع خمس مستشفيات لتحسين الخدمة الصحية بالجامعة:رئيس جامعة بني سويف
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=57399&cat_id=1
 توقيع الكشف النفسي وتحليل المخدرات بشكل دوري لطالب المدن الجامعية:رئيس جامعة بنى سويف
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=49288&cat_id=1
تحليل المخدرات للسائقين
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=49325&cat_id=1
فيروس سى
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=230
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=309
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=251
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=228
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=219
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http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=171
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=366
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=25
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=255
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=25
http://www.vet.bsu.edu.eg/Gallery.aspx?ID=761&cat_id=11
http://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=51
http://www.bsu.edu.eg/Content.aspx?section_id=2695&cat_id=51
https://www.elwatannews.com/news/details/3417832
http://gate.ahram.org.eg/News/1965712.aspx
http://www.vet.bsu.edu.eg/Gallery.aspx?ID=761&cat_id=11
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=309
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=369
http://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=340
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=21
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=255
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=219
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=247
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=219
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=284
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=353
1
قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئه بكلية التمريض وكيل الكلية أ.م.د سلوى احم د
تقرير عن أهم انجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التمريض للعام الجامعى - /8102
2019 / 20192020
•شاركت كلية التمريض فى فعاليات المعرض الدولى لوزارة التعليم العالى وذلك البراز نشاط الكلية والبرامج
الخاصه الموجوده بها وذلك خالل شهر اغسطس 8102
•تم انشاء دليل لخدمة المجتمع وتنمية البيئ ه
•عمل خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئ ه
•انشاء وحدة الخريجين انشاء وحدة لخدمات اعضاء هيئة التدري س-
•ومن اهم انشطة قطاع خدمة المجتمع بكلية التمريض تحضير ملف التميز والتقدم والمشاركه فى
رؤية مصر ) 8101عام جامعى )8102 / 8102
•حملة نظافه للكليه والتشجير امام الكليه استعدادا للعام الجامعى الجديد
*مشاركة خدمه المجتمع وتنمية البيئة في حفل استقبال الطالب الجدد للعام الجامعي .8102 / 8102
*يوم االحد الموافق  8102 / 2 / 01بداية تنفيذ البرنامج التدريبي التوجيهي واال رسترشادي لطالب اإلمتياز للعام
الجامعي 8102 / 8102
2
قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئه بكلية التمريض وكيل الكلية أ.م.د سلوى احم د
•الندوات وورش العمل واالحتفاالت:
*تم عقد ندوة تثقيفية لقسم تمريض صحة المجتمع اليوم االثنين الموافق  8102 / 01 / 0تحت عنوان " الصحة العامة
للمسن"
*فى اطار روح الود والمحبة قام أ .د .منصور حسن رئيس جامعة بني سويف  ,أ .د هاني حامد دسوقي عميد كلية
التمريض والسادة الوكالء أ.م.د سلوى احمد وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئه بتكريم كأل من  :أ .د  .محمد
معبد  ,أ .د .سهير بدر الدين  ,أ .د .شعبان غانم  ,أ .ماجدة مجاور
*تم عقد ندوة تثقيفية عن اليوم العالمي للصحة النفسية بمناسبة االحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية بالكلية يوم
9 / 10 / 2018 .
*ندوة تثقيفية بعنوان مخاطر أدمان المخدرات وطرق الوقاية منها 8102 / 08 / 08
3
قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئه بكلية التمريض وكيل الكلية أ.م.د سلوى احم د
*يوم تثقيفي لقسم التمريض الباطنى والجراحي بمستشفي بني سويف الجامعي عن اليزم العاالمى لمارض الساكري
بتاريخ  8102 / 01 / 0وايضا تم تنفيذ ندوة تثقيفيه عن مرض السكر بالمستشفى الجامعى يوم االثنين 8102 / 00 / 08
.
*ندوة تثقيفية لقسم صحةالمجتمع بعنوان اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة يوم االحد .8102 / 00 / 82
*المؤتمر السنوى لقسم تمريض صحة االم وحديثي الوالدة واثناء المؤتمر تم تكريم الطالب المتفوقين في األنشطة
الطالبيه و فى حفظ القران الكريم ) )8102
المؤتمر السنوى لقسم ادارة التمريض 8102 / 0 / 02
4
قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئه بكلية التمريض وكيل الكلية أ.م.د سلوى احم د
المشاركه فى حفل تخريج الدفعة رقم  80لطالب المعهد الفني للتمريض كلية التمريض جامعة بني سويف يوم
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15 / 4 / 1019
تم احتفال كلية التمريض باالم المثاليه لعام 8102
نم اجراء مقابلة شخصية بمستشفى سرطان االطفال  25025لطالب كلية تمريض بني سويف المتقدمين لقضاءسنة االمتياز مع مسئول التدريب ومديرة التمريض بالمستشفي في حضور ا.م.د /سلوى احمد وكيل الكلية-
لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك فى  01يوليو 8102
نم اجراء مقابلة شخصية اون الين لطالب كلية تمريض بني سويف المتقدمين لقضاء سنة االمتياز بمؤسسةمجدي يعقوب بأسوان مع مسئول ادارة الموارد البشرية بالمستشفي في حضور ا.م.د /سلوى احمد وكيل الكلية-
لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمقر وحدة الخدمات االلكترونيه لكلية التمريض شرق النيل يوم
23 / 10 / 2018 .
5
قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئه بكلية التمريض وكيل الكلية أ.م.د سلوى احم د
القوافل:
*مشاركة الكلية في القافلة التوعوية التثقيفية التي اطلقتها جامعة بني سويف لقرية ابويط التابعاة لمركاز الواساطي
حيااق قاماات الكليااة بعقااد عاادد ماان الناادوات التوعويااة والثقافيااة بماادار القريااة والقااري المحيطااة بهااا بتاااريخ
29 / 10 / 2018 .
*نظمت كلية التمريض قافله تثقيفية وتوعويه وتدريبية متميزة بقرية سد ببنى سويف بقيادة معالى أ.د هانى حامد
دسوقى عميد الكليه قام بها اعضاء هيئة التدريس والطالب وتم تنفيذ العديد من الندوات التثقيفية والتدريبية وتوزياع
كتيبات ومطويات علمية على الفئات المستهدفه بمشاركة االقسام العلمية بالكلية يوم االثنين .8102 / 00 / 2
*مشاركة الكلية في القافلة التوعوية التثقيفية التي اطلقتها جامعة بني سويف لقرية مازورة التابعاة لمركاز سم ا س طا
حيااق قاماات الكليااة بعقااد عاادد ماان الناادوات التوعويااة والثقافيااة بماادار القريااة والقااري المحيطااة بهااا بتاااريخ
21 / 11 / 2018 .
6
قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئه بكلية التمريض وكيل الكلية أ.م.د سلوى احم د
*شاركت الكلية في القافلة التوعوية التثقيفية التي أطلقتها جامعة بني سويف الحادى القاري التابعاة لمركاز اهناسايا
وقامت الكلية بعقد عدد من الندوات التوعوية والثقافية بمدار القرية والقري المحيطة بها بتاريخ .8102 / 08 / 81
*شاركت الكلية في القوافل التوعوية التثقيفية التي اطلقتها جامعة بني سويف للقري التابعة لمراكز محافظة بن ي
سويف والتي عقدتها شهريا وقامت الكلية بعقد الندوات التوعوية والتثقيفية بمدار القرية والقري المحيطة وتم
عمل ندوه تثقيفيه بعنوان المواطنه حق واجب بالمشاركه مع قطاع خدمة المجنمع بكلية حقو ق
*مشاركة كلية التمريض فى القافلة الطبية الشاملة لقرية أهناسيا الخضراء 8102 / 08 / 02
*مشاركة كلية التمريض فى القافلة الشاملة لقرية "اشمنت"
7
قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئه بكلية التمريض وكيل الكلية أ.م.د سلوى احم د
*المشاركه تنظيم وفاعليات المؤتمر الطالبي بالكليه في .8102 / 4 / 02
*قام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئه بكلية التمريض بعقد وتنظايم المؤتمراالدولى الثاالق والتاساع علماي فاي 00
مار .8102
•قام مركز التدريب واالنشطة بالكلية بعقد عدة دورات منها االسعافات االولية.
•قام مركز الكمبيوتر بالكلية العديد من دورات ال  ICTPالعضاء هيئاة التادريس والطاالب وايضاا العااملين
بالجامعة.
•انعقد بمركز اللغات بالكلية دورة عن "المصاطلحات الطبياة" لتأهيال طاالب الفرقاة االوالى بكلياة التماريض
والمعهد الفني للتمريض وكل الكليات والمعاهد ذات الصله خالل شهر نوفمبر  . 8102وسوف تعقد مره اخرى
اثناء العام الجامعى 8181 / 8102
•ينظم مركز التدريب واالنشطه العلميه دورة تدريبية عن رعاية المسن )جليس المسن( يوليو 8102
•ينظم مركز التدريب واالنشطه العلميه دورة االسعافات االوليه لجميع العاملين بالجامعه خالل الفتره القادمه
•تمت الموافقه على عرض وتسعيرة الدورات الخاصه بمركز التادريب واالنشاطه العلمياه بالكلياه وتساجيلها
بالموقع االلكترونى للجامعه والتسديد عن طريق فورى ) يوليو )8102
بروتوكوالت التعاون:
•برتوكوالت تعاون لقضاء السنة التدريبية لالمتياز للعام الجامعى -:8102 / 8102
 1مؤسسة مجدي يعقوب لعالج امراض القلب بأسوان. 2وحدة شريف مختار بالقصر العيني )جامعة القاهرة(. 3مستشفى ابوالريش الياباني لالطفال )جامعة القاهرة(. 4مستشفى الزراعيين بالدقى )التابعه لوزارة الزراعة(. 5مستشفى سرطان االطفال .250258
قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئه بكلية التمريض وكيل الكلية أ.م.د سلوى احم د
 6تم عقد برتوكوالت بين جامعات حكومية اخري لقضاء طالب االمتيااز السانة التدريبياة لالمتيازبهاا وهاي جامعاةالمنصورة جامعة بنها جامعة طنطا جامعة كفر الشيخ جامعة دمنهور– – – – .
 7تم عقد برتوكول تعاون بين كلية التماريض جامعاة بناي ساويف ومستشافى االماناه ببناي ساويف لتادريب هيئاةالتمريض والعاملين بالمستشفى.
انشطة العام الجامعى 8181 / 8102
•نم اجراء مقابلة شخصية بمستشفى سرطان االطفال  25025لطالب كلية تمريض بني سويف المتقدمين
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لقضاء سنة االمتياز مع مسئول التدريب ومديرة التمريض بالمستشفي في حضور ا.م.د /سلوى احمد وكيل-
الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك فى  1اغسطس  8102الختيار عدد  40طالب
•نم اجراء مقابلة شخصية لطالب االمتياز بمستشفى الزراعيين بالدقى )التابعه لوزارة الزراعة( .
•اطالق مبادرة للكليه ) بايدنا نجملها ( وتشمل هذه الحمله تزيين ونظافة الكليه من الخارج والداخل
•تشجير امام الكليه تم استالم و نقل عدد  82شتله من اشجار الفاكهه ) متنوعة( وتمت زراعتها امام الكليه
•حغل استقبال الطالب الجدد للعام الجامعى 8181 / 8102
برتوكوالت تعاون لقضاء السنة التدريبية لالمتياز للعام الجامعى -:8181 / 8102
 1وحدة أ.د شريف مختار بالقصر العيني )جامعة القاهرة(. 2مستشفى الزراعيين بالدقى )التابعه لوزارة الزراعة(.9
قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئه بكلية التمريض وكيل الكلية أ.م.د سلوى احم د
 3مستشفى سرطان االطفال  25025اثناء توقيع البروتوكولالزيارت:
قامت الكلية بزيارة لمستشفى سرطان االطفال  25025في شهر ديسمبر .8102
•تقوم الكلية بعقد ندوات تثقيفية في كل مناسبة صحيه على مدار العام وايضا كال ياوم عاالمي تقاام اله النادوة
التثقيفية الخاصة به
•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
وتقدمت المدرسه بطلب لتكرار نفس الزياره لمكتبة ومعامل الكلياه وساوف يعقاد عادة نادوات للتالمياذ
والعاملين بالمدرسه اثنا العام الدراسى  8181 / 8102الفصل الدراسى االول.
فعاليات االسبوع البيئى السابع للجامعه:
انطالقا من رسالة الجامعة ودورها المجتمعي فقد شاركت كلية التمريض في فعاليات األسبوع البيئي السابع
للجامعة وذلك علي النحو التالي:
تم افتتاح جميع الندوات داخل الحرم الجامعى امام المقر الرئيسي للجامعاة قطااع غارب ياوم األحاد  8102 / 4 / 08فاى
حضور السيد األستاذ الدكتور  /منصور حسن رئيس الجامعه  ,واالستاذ الدكتور  /هشام بشرى نائب رئايس الجامعاه
لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه بالجامعه  ,السيد األستاذ الدكتور هانى حامد دسوقى عميد الكلياة  ,البيئاة
أ.م.د  /سلوى احمد محمد وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية  ,أ.م.د  /حناان زباالوى  ,د  /بسايونى ,د  /احماد لطفاي
ومدير الكلية األستاذ /محمد الزعيرى
•شاركت كلية التمريض بمبادرة بعنوان "وقايه" وعدة ندوات تثقيفيه خالل األسبوع البيئاي ابتاداءا مان ياوم
12 / 4حتى  8102 / 4 / 05وتم تفعيل مبادرة "وقاية" بهدف تحقيق مجتمع مثقاف صاحيا للحاد مان انتشاار
االمراض ورفع نسبة الوعى الصحى للمجتمع
حيق تام تقسايم النادوات عالى الطاالب وأعضااء هيئاة التادريس بالكلياة بهادف االكتشااف المبكار البعض
األمراض وطارق الوقاياة منهاا والتثقياف الصاحي للمرضاى وتقاديم النصاائا للحماياة مان حادو هاذه
اإلمراض ) السكر والضغط وفيروسات الكبد وأورام الثدي( للعاملين بالجامعة والطالب والطالبات
•تم عقد ندوة تقيفيه للممرضات بعنوان الرعايه التمريضيه للمرضى قبل وبعد اجراء العمليات الجراحيه
تم تقسيم الطالب وأعضاء هيئة التدريس إلى مجموعات على قطاعات الجامعة الثال والكليات
مجموعة تم دفعها داخل كليات قطاع الغرب داخل الحرم الجامعى ومجموعه بقطاع الشرق وبداخل الكلياات
وأمام مبنى كلية التمريض ومجموعه موجودة بمدخل قطاع التعليم الصناعي والكليات التابعه له
•عقد ندوة تثقيفية بمركز الغمراوى للرعايه الصحية األولية بعنوان وسائل تنظيم االسرة لرفع الوعى الصحى
لالمهات وذلك يوم االحد الموافق 4 / 04
•تم عقد ندوة تثقيفيه بكلية الزراعه بعنوان "االسعافات االوليه وكيفية الوقاياة مان خطار التعارض للمبيادات
الحشريه والزراعيه والكيماويه وذلك بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع بكلية الزراعه
عقدت ندوة تثقيفيه بعنوان احتياحات ومشاكل كبار السن وذلك للطالب والعاملين بالكليه
الندوة التثقيفية الخاصه بالوقايه من " النزالت المعويه"
11
قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئه بكلية التمريض وكيل الكلية أ.م.د سلوى احم د
من اجمل الذكريات لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئه بالجامعه هذه الصوره التى تجمعنا باستاذنا معالى النائب
الخلوق أ.د هشام بشرى والساده الوكالء بالكليات االخرى وفريق عمل مكتب القطاع أستاذه رجاء الرائعه
الجميله والخلوقه استاذه ليلى واالستاذ محمد يسن المحترم جدااا ربنا يكرمك م
12
قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئه بكلية التمريض وكيل الكلية أ.م.د سلوى احم د
•تم تنفيذ البرنامج االسترشادى لطالب االمتياز الجدد للعام الجامعى  8181 / 8102بالكلية وذلك لتأهيلهم
لإلفادة واإلستفادة من سنة االمتي ا ز
•تكريم كلية التمريض من النقابة العامة للتمريض بقياد ة
دكتورة /كوثر محمود وذلك اثناء االحتفال باليوم العالمى للتمريض بمقر الجامعه
البريطانيه بمدينة الشروق بالقاهره بتاريخ 8102 / 2 / 02
•شاركت كلية التمريض فى القافله الطبيه الشامله بقرية النواميس ولقد قام اعضاء هيئة التدريس وعدد
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من طالب االمتياز اللذين حضروا القافله بالتثقيف الصحى الهل القريه والمترددين على مكان القافله فى
موضوعات تخص المرأة والطفل مثل صحة المرأه والرضاعه الطبيعيه والتغذيه السليمه لالطفال وكذلك
توعيه تثقيفيه للوقايه من مرض السكر وارتفاع ضغط الدم وتم تحليل السكر وقيا الضغط الكثر من
100حاله.
•فى اطاراالحتفال باليوم العالمى للصحه النفسيه ستقام ندوة تثقيفيه بعنوان "الحد من االنتحار" يوم
الثالثاء 8102 / 01 / 02
وكيل الكلية لخدمه المجتمع وتنمية البيئة عميد الكلية
ا.م.د سلوى احمد محمد ا .د هاني حامد دسوق ي
Beni-Suef Universityجامعة بنى سويف
Bureauمكتب نائب رئيس الجامعة
Vice Presidentلشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
2018/ 10/قرارات مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  1الجلسة )  ( 040الثالثاء المواف ق 88
مجلس شئون
خدمة المجتمع وتنمية البيئة
الثالثاء الموافق 8102 / 01 / 88
الجلسة 040
Beni-Suef Universityجامعة بنى سويف
Bureauمكتب نائب رئيس الجامعة
Vice Presidentلشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
2018/ 10/قرارات مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  2الجلسة )  ( 040الثالثاء المواف ق 88
قرارات مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
الجلسة رقم )  ( 040يوم المواف ق
===============
1وافق المجلس على المقترح المقدم من مركز البحوث والمنتجات الزراعية بكلية الزراعة فى-
إطار مشروع تشجير الحرم الجامعي للجامعة شرق النيل مجمع التعليم الصناعي ومجمع  011فدان
كما اشاد المجلس بالعرض المقدم من أ.د /وكيل الكلية والعرض علي مجلس الجامعة
2أحيط المجلس علما الخطة اإلستراتيجية واللجان المشكلة لقطاع خدمة المجتمع بالكليات التالية:- -
كلية العلوم كلية الخدمة اإلجتماعية التنمويةكلية الطب البشري كلية الدراسات العلياكلية الطب البيطري كلية العالج الطبيعيكلية التمريض
3وافق المجلس على المقترح المقدم من أ.د /وكيل كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة بشأن-
المشاركة فى مبادرة توعية لتالميذ المدارس وذلك لمعرفتهم بكيفية الوقاية من مرض فيروس سي
وكيفية ترشيد استهالك المياه والحفاظ علي نظافة البيئة المحيطة وذلك بالتعاون مع شركة مياه
الشرب والصرف الصحي وبعض المؤسسات الخيرية تحت عنوان" environment "Green .
4وافق المجلس على المقترح المقدم من كلية اآلداب قسم المسرح والدراما بشأن استضافة العرض-
المسرحي ) أمر تكليف ( من انتاج البيت الفنى للمسرح الحديث بوزارة الثقافة وذلك لمدة ثالث ايام
وتهدف المسرحية الى التعريف باإلنجازات القوات المسلحة المصرية ورفع الوعي بأهمية دورها فى
حماية الوطن من خطر اإلرهاب
Beni-Suef Universityجامعة بنى سويف
Bureauمكتب نائب رئيس الجامعة
Vice Presidentلشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
2018/ 10/قرارات مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  3الجلسة )  ( 040الثالثاء المواف ق 88
5وافق المجلس على اقامة الصالون األدبي بقسم اللغة العربية بالكلية للعاام الدراساي 8102 / 8102 -
عالاى أن تكااون تحاات رعايااة أ.د /رئاايس الجامعااة وبناااع عالاى موافقااة مجالاس كليااة اآلداب بتاااري
9 / 10 / 2018علي عقد الندوات واإلحتفاالت اآلتية:-
**الدراما المسرحية يحاضرها أ.د /محمد عبد هللا حسين
تطوير المسرح يحاضرها أ.م.د /عزة عبد اللطيف عامر
**احتفالية اليوم العالمي للغة العربية.
6وافق المجلس على مقترح كلية ذوي اإلحتياجات الخاصة لإلحتفاع باليوم العالمي لألشخاص ذوي-
اإلعاقة بالتعاون قطاع خدمة المجتمع ووحدة متحدى اإلعاقة على أن يكون الثالثاع العاشر من
ديسمبر  8102تحت عنوان"طاقة...........نور" علم ا بأنها اإلحتفالية السادسة للجامعة باليوم العالمي
لمتحدى اإلعاقة.
7وافق المجلس علي ضم كاال مان الساادة الماذكورين االى تشاكيل مجالس شائون خدماة المجتماع-
وتنمية البيئة كأعضاع من الخارج ليصبح عدد األعضاع من الخارج سبعة فقط
 1السيد الدكتور /وكيل وزارة الصحة ببنى سويف 2السيد الدكتور /نائب رئيس مجلس األمناع مؤسسة نهضة بنى سويف8وافق المجلس على اقتراح تاوفير الخادمات المميازة للساادة اعضااع هيئاة التادريس والعااملين-
بالجامعة بشأن التعاقد مع احدى شركات التأمين لعمل بوليصة تأمين جماعية.
9وافق المجلس على المقترح المقدم أ.م.د /وكيل كلياة التعاليم الصاناعى بشاأن الساعى إالى زياادة-
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الموارد المالية حيث اقتارح المجالس باأن يقاوم قسام النسايأ ضامن أنشاطة وحادة االور والمعامال
واإلستشااارات والتاادريب بجنتاااج كاال مااايكلف باام فااي مجااا المالبااس الجاااهزة والمنسااوجات طب ا قا ا للمواصفات المحددة وأصو
الصاناعة الفنياة عالى أن تادرك جمياع العملياات التاى يتعاقاد عليهاا قسام
النسيأ في سجالت منفصلة.
Beni-Suef Universityجامعة بنى سويف
Bureauمكتب نائب رئيس الجامعة
Vice Presidentلشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
2018/ 10/قرارات مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  4الجلسة )  ( 040الثالثاء المواف ق 88
10وافق المجلس على مقترح التعاقد مع مصنع العريش للرخام والجرانيت لتورياد عادد مان االدكك-
الرخام سعر الوحدة  411جنيها لتوزيعها فى الحرم الجامعي غرب وشرق النيل.
11وافق المجلس على المقترح المقدم من كلية الطب البشري بشأن إنشاع وحدة تشخيص وابحاث-
األمراض الطفيلية حيث وافق مجلس القسم والكلية على اإلنشاع علي أن يعرض اآلمر على
المستشارين المالي والقانوني للعرض على مجلس الجامعة )وضمها لألئحة الموحدة للوحدات ذات
الطابع الخاص(
12وافق المجلس على مقترح كلية اآلداب بشأن إقامة مؤتمر بعنوان " التدريب مان اجال التشاغيل" -
بالتعاون مع وزارة القوى العاملة خال نهاية شهر نوفمبر 8102
13وافق المجلس علي المقترح المقدم من مدير وحدة المعامل )معمل مقاومة المواد والخرسانة-
(بشاأن إعتمااد قائماة األساعار المحدثاة الخاصاة باألختباارات المعملياة لمعمال مقاوماة الماواد بكلياة
الهندسة علما بأن مجلس الكلية وافق على إعتمادها بجلستة رقم  01الثالثاع .8102 / 01 / 8
14وافق المجلس علي مقترح كلية الصيدلة بشان قبو جهاز مقدم من د /خالد محمد حسني األستاذ-
المساعد بالكلية كتبرع.
رئيس المجل س
نائب رئيس الجامعة لشئون
خدمة المجتمع وتنمية البيئة
أ.د .هشام بشري محمو د
القوافل الشاملة
القوافل الشاملة
فى إطار خدمة المجتمع الخارجي وتوفير ودعم الخدمات الصحية للقري األكثر إحتياجا وتحسين
مستوي المعيشة وتوفير الخدمات الطبية التى يحتاجها المواطنين خاصة للغير قادرين
نظمت جامعة بنى سويف تحت إشراف قطاع خدمة المجتمع عددا من القوافل وأقر المجلس
على أن تنظم قافلة شاملة )طبية توعوية ( شهريا–ً.
 1قافلة الى قرية أبويط مركز الواسطى األثنين 8102 / 8102نظمت جامعة بنى سويف قطاع شئون خدمة المجتمع القافلة الشاملة لقرية أبويط مركز– –
الواسطى والتى يبلغ عدد سكانها  71الف نسمة تحت رعاية وبحضور أ.د /منصور حسن رئيس
الجامعة وسعادة المستشار /هاني عبد الجابر محافظ بنى سويف وبإشراف أ.د /هشام بشري
محمود نائب رئيس الجامعة ومشاركة الكوادر العلمية بالكليات اآلتية:
كلية الطب البشري كلية الطب البيطري كلية التمريض كلية العالج الطبيعي- - -
كلية اآلداب كلية الخدمة اإلجتماعية كلية العلوم- -
حيث توجه الجميع الى الوحدة الصحية بالقرية فى تمام الساعة العاشرة صباحا وتم توز يع األطباء
البشريين وفريق كلية التمريض على األقسام التالية:
األطفال تم الكشف علي  022حالة باطنة الكشف علي  702 -حالة
جراحة عامة الكشف على  12حالة عظام الكشف على  02 -حالة
نساء الكشف على  02حالة رمد وتم الكشف على  71 -حالة
انف وأذن تم الكشف على  12حالة
عالج طبيعي تم الشكف على  72حاالت منهم  6حاالت جلسات والباقى صرف عالج
الصيدلية تم صرف العالج الالزم والذى شارك بجزء كبير منه مؤسسة نهضة ببنى
سويف ,وقام فريق الطب البيطري بالتوجهه الى الجمعية الزراعية للكشف وقد تم
التعامل مع  02حالة وصرف العالج المناسب.
كما توجه السادة اعضاء هيئة التدريس لكلية اآلداب وكلية الخدمة اإلجتماعية التنموية الى مدرسة
كوم ابو راضي اإلعدادية بالقرية للتوعية فى الموضوعات التالية:-
اختيار الصديق ومهارة الحوار ظاهرة التنمر النظافة العامة للشخص- -
السوشيال ميديا وطريقة التعامل معها ترشيد استهالك المياه- -
وقام اعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم بأخذ عينة من مياه الشرب إلجراء التحاليل الالزمة لها
بمعامل الكلية.
 2لقافلة الشاملة لقرية مازورة مركز سمسطااألربعاء الموافق  12نوفمبر 1122
نظمت جامعة بنى سويف قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة القافلة الشاملة لقرية مازورة
بسمسطا تحت رعاية أ.د /منصور حسن رئيس الجامعة وإشراف أ.د /هشام بشري محمود نائب
رئيس الجامعة ومشاركة الكوادر العلمية بالكليات التالية.
)كلية الطب البشري كلية الصيدلة كلية طب األسنان كلية العالج الطبيعى كلية– – – -
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التمريض كلية العلوم كلية الخدمة اإلجتماعية التنموية كلية التربية الرياضية كلية– – – –
الدراسات العليا للعلوم المتقدمة(
حيث توجهت القافلة الى مستشفي مازورة فى تمام الساعة العاشرة صباحا وقام أ.د /ايمن رفعت
وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع بتوزيع األطباء والتمريض علي األقسام
قسم الباطنة
الكشف على عدد  111مريض قسم األطفال الكشف على  011حالة
قسم النساء الكشف على عدد  01حالة قسم األنف واالذن قام بالكشف على عدد  01حالة
قسم الجراحة العامة تم الكشف على عدد  50حالة وتم تحويل عدد  11حاالت للمستشفي
الجامعي
قسم العظام تم الكشف على عدد  01حالة
قسم الصدرية بالكشف على  01حالة قسم الجلدية بالكشف على  00حالة
قسم القلب االكشف على  01حالة وتم تحويل عدد  01حالة إلستكمال اجراءات الكش ف
قسم المسالك االكشف على  51حالة
قسم الرمد بالكشف على  01حالة
وقد اجريت عدد  11حاالت اشعة بمعرفة أ /عبد الجواد واجريت تحاليل لعدد  01حالة بمعرفة أ/
بدوي
مشاركة كلية طب األسنان
كما قام فريق طب األسنان تحت إشراف أ .د /مني السيد عيسي وكيل الكلية  .د /أحمد محمد
عرفه  ,وبمشاركة اطباء إمتياز ابانوب ماجد صبحي  ,ياسمين طه علي بالكشف على عدد 01
حالة منهم  11خلع
مشاركة كلية الصيدلة
وتم صرف األدوية الالزمة بمعرفة أ.د /عبير سيد معوض وكيل كلية الصيدلة وفريق العمل معها
مشاركة كلية الدراسات العليا
وتوجهت أ.د /والء مصليحي وكيل كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة د /نهي المدرس بكلية
الخدمة اإلجتماعية  ,أ.د /محمد عبد الرحيم وكيل كلية الخدمة اإلجتماعية التنموية الى مدرسة
مازورة اإلعدادية للبنات إللقاء محاضرت توعية فى الموضوعات التالية:-
االسلوب األمثل إلستخدام مياه الشرب وترشيد االستهالك
النظافة العامة للشخص
مشاركة كلية العلوم
كما قام فريق اعضاء هي ئة التدريس بكلية العلوم تحت إشراف ا.د ابراهيم البرعي وكيل الكلية
و أ.د /مديحة مدير مركز التحاليل الدقيقة وابحاث البيئة بالكلية بجمع عينات مياه شرب للتأكد من
سالمة المياه ومطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب حيث تم الحصول على عينة من احد
المنازل وعينة اخرى من داخل الوحدة الصحية الجراء بعض التحاليل الكيميائية
والميكروبيولوجية للتاكد من جودة المياه او التدخل بالعالج.
مشاركة كلية التمريض
كما قام فريق من كلية التمريض تحت اشراف د /سلوي أحمد وكيل الكلية
بتنفيذ ندوات منها تثقيفية وتدريبية عن تثقيف صحي للطالبات بالمدرسة الفحص الذاتي للثدي ,
مشاكل سرطان الثدى  ,مشاكل الدورة الشهرية.
مشاركة كلية التربية الرياضية
كما قام فريق من كلية التربية الرياضية تحت رعاية أ.د /مختار امين عميد الكلية بالتوجه الى
احدى المدارس وعمل يوم ترف يهى رياضي
القافلة الشاملة لقرية أهناسيا الخضراء
اهناسيا الخضراء احدى القري التابعة لمركز بنى سويف يبلغ إلجمالى السكان بها 20111
وهي من ضمن القري الفقيرة وتبعد عن بنى سويف مسافة  5كيلو
تحت رعاية أ.د /منصور حسن رئيس الجامعة ومعالى المستشار /هاني جابر محافظ
بنى سويف نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت اشراف أ.د /هشام
بشري محمود نائب ريس الجامعة القافلة الطبية الشاملة لقرية أهناسيا الخضراء
وذلك بمشاركة كليات جامعة بنى سويف ومؤسسة نهضة بنى سويف ومديرية الصح ة
يوم االربعاء  02ديسمبر  8102بمشاركة الكوادر العلمية بكليات الجامعة )طب بشري
طب اسنان صيدلة عالج طبيعي تمريض علوم حقوق ( بالتعاون مع– – – - - -
مؤسسة نهضة بنى سويف وصل فريق القافلة الساعة العاشرة صباحا وتم التوزيع
االطباء والتمريض علي العيادات حيث تم الكشف وتوزيع ا ألدوية والتمريض على
العيادات حيث تم الكشف وتوزيع األدوية المجانية على المرضي تبرع من مؤسسة
نهضة بنى سويف وتم الكشف في قسم الباطنة على عدد  021حالة.
قسم االطفال  811حالة
قسم النساء  41حالة األنف واالذن  21حالة
الجراحة العامة  11وتم تحويل عدد  81حالة للمستشفي الجامعي العظام  21حالة
الصدرية  81الجلدية 01
القلب  11وتم تحويل عدد  02حالة إلستكمال اجراء الكشف بالمستشفي الجامعي
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المسالك  11الرمد  01واجريت  01حاالت اشعة وتحاليل  81حالة
فري ق طب االسنا ن
وقام فريق طب االسنان تحت رعاية أ.د مني السيد عيسي بمشاركة اطباء اإلمتياز
بالكشف على عدد  011حالة منهم خلع وتحويل الحاالت التى تحتاج الى حشو الى
العيادة الخارجية بالكلية إلستكمال العالج.
كلية العلو م
قامت الكوارد العلمية بكلية العلوم تحت إشراف أ.د /ابراهيم البرعي  ,أ.د /مديحة
مدير مركز التحاليل الدقيقة وابحاث البيئة بجمع عينات مياه شرب للتأكد من سالمة
المياه ومطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب وعينة اخري من داخل الوحدة
الصحية إلجراء بعض التحاليل الكيمائية والميكروبولوجية للتأكد من وجود المياه او
التدخل بالعالج.
محاضرة توعوية
كما شارك أ.د /مبروك عبد العظيم وكيل كلية الحقوق محاضرة توعية لسيدات القرية
عن اضرار الزواج المبكر.
القافلة الشامله لقرية أشمنت
قرية أشمنت هي إحدى القرى التابعة لمركز ناصر ف ي محافظة بني سويف ف ي
جمهوري ة مصر العربية .حسب إحصاءات سنة  , 8111إجمالي السكان في أشمنت
23893نسمة ,وهى احدى القرى الفقيرة فى المحافظة
نظم قطاع شئو ن خدمة المجتمع وتنمي ة البيئة تحت رعاية أ.د /منصور حسن رئيس
الجامعة واشراف أ.د  /هشام بشري محمود نائب ريس الجامعة القافلة الطبية الشاملة
لقرية اشمنت وذلك بمشاركة كليات جامعة بنى سوي ف ومؤسسة نهضة بنى سويف
ومديرية الصحة يو م االثنين  4مارس  8102بمشاركة الكوادر العلمية بكليات الجامعة
)طب بشري طب اسنان صيدلة عالج طبيعي تمريض علوم حقو ق اعالم( – – – - - - -
بالتعاون مع مؤسسة نهضة بنى سوي ف وصل فريق القافلة الساعة العاشرة صباح ا وتم التوزيع االطبا ء والتمريض علي العيادات حيث تم
الكشف وتوزيع األدوية
المجانية على المرضي تبر ع من مؤسسة نهضة بن ى سوي ف وتم الكش ف ف ي قس م
الباطنة على عدد  021حالة.
قسم االطفال  811حالة
قسم النساء  41حالة األن ف واالذن  21حالة
الجراحة العامة  11وتم تحويل عدد  81حالة للمستشفي الجامعي العظام  21حال ة
الصدرية  81الجلدية 01
القلب  11وتم تحويل عدد  02حالة إلستكمال اجرا ء الكشف بالمستشفي الجامعي
المسالك  11الرمد  01واجريت  01حاالت اشعة وتحاليل  81حالة
القافلة الشاملة لقرية التل
قرية التل شرق النيل بمحافظة بنى سويف من أكثر القرى فقرا فى محافظة بنى
سويف عدد سكانها يبلغ  4111نسمة
في إطار خطة الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمساهمة الفعالة للقطاع في
تقديم الخدمة الطبية للمجتمع المحيط وف ي إطار تنظي م الجامعة لخدمة القواف ل الطبي ة
المجانية أقامت الجامعة القافلة الطبية المجانية لقرية التل شرق الني ل محافظ ة بني
سويف بالتعاون مع مؤسسة نهضة بنى سويف ومديرية الصحة وشملت القافل ة
تخصصات الباطن ة والصدرية واألوعية الدموية واألمراض المتوطنة ومعم ل تحاليل.
وتم الكشف على عدد  22حالة باطنة عدد  00 -حالة جراحة وأوعية دموية عدد–
58حالة صدرية وعدد –  20تحاليل عدد –  82حالة تحليل سكر وتم تحويل عد د–
23حالة للمستشفى الجامعي ألستكمال الفحص والعال ج.
قافلة كلية الطب البشري لقرية سدس
في إطار خطة كلي ة الطب البشر ي ف ي خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمساهمة الفعال ة
للكلية ف ي تقدي م الخدمة الطبي ة للمجتمع المحي ط وف ي إطا ر تنظي م الكلي ة لخدمة القواف ل
الطبي ة المجانية أقامت الكلية القافلة الطبية المجاني ة لقري ة سدس األمراء مركز ببا–
محافظة بن ي سويف بالتعاو ن مع نادي روتار ي جيز ة نورث وشملت القافلة–
تخصصات الباطن ة والصدرية واألوعية الدموية واألمراض المتوطنة ومعم ل تحاليل.
وأكد األستاذ الدكتو ر /وائل الشاعر عميد الكلية ورئي س مجلس إدارة المستشف ى
الجامعي أن احد أهم أهدا ف كلية الطب البشري هو تقديم الخدمة الطبي ة المتميزة
بالمجان للجميع ومن منطلق هذا المبدأ تنظم الكلية القوافل الطبية المجانية لخدمة
المجتمع ورف ع الوع ي الصحي للمواطنين.
كما أكد األستاذ الدكتور /أيمن رفعت وكي ل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
بأن الدورالريادي لكلية الطب البشر ي يجعلها أحد أهم مصادر العالج المجاني
للمواطن ويت م ذلك بعدة طرق أحدها ه و تنظي م القواف ل الطبية المجاني ة والت ي تهت م
بتقديم الخدمة الطبية المتميزة والمجانية للجميع.
وتم الكشف على عدد  22حالة باطنة عدد  00 -حالة جراحة وأوعية دموية عدد–
58حالة صدرية وعدد –  20تحاليل عدد –  82حالة تحليل سكر وتم تحويل عد د–
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23حالة للمستشفى الجامعي ألستكمال الفحص والعال ج.
تقرير
عن القافلة الطبية الشاملة لقرية النواميس مركز الواسطى
من أجل غرس ثقافة الخدمة المجتمعية وتعريف المجتمع بدور الجامعة فى أداء رسالتها
الخاصة بخدمة المجتمع وتنمية إستفادة المجتمع من الكفاءات العلمية المتخصصة فى
كافة المجاالت الطبية قامت الجامعة بمشاركة المحافظة ومديرية الصحة ومؤسسة
نهضة بنى سويف فى القافلة الطبية الشاملة لجميع التخصصات بقرية النواميس التابعة
لمركز الواسطى بحضور سعادة المستشار  /هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف,
معالى االستاذ الدكتور  /منصور حسن رئيس الجامعة  ,و سعادة األستاذ الدكتور  /بدر
نبيه نائب رئيس الجامعة  ,ووكيل وزارة الصحة وبعض الشخصيات العامة بالمحافظة
.
وقامت أقسام كلية الطب البشرى بمتابعة الحاالت المرضية كال فى تخصصه:
قسم الباطنة قام بالكشف على  111حالة منهم عشرة حاالت تم تحويلهم للمستشفىالجامعى.
قسم العظام قام بالكشف على  411حالةقسم الرمد قام بالكشف على  811حالةقسم االنف واالذن قام بالكشف على  021حالةقسم الجراحة العامة قام بالكشف على  021وتحويل عشرة حاالت للمستشفىالجامعى
قسم االطفال قام بالكشف على  411حالةقسم النسا والتوليد قام بالكشف على  81 -حالة وتم صرف العالج الالزم مجانا بتبرع من مؤسسة نهضة بنى سويف.
كما قامت كلية األسنان بالكشف على  21حالة وتم صرف العالج المناسب لهم.
شارك  04طالب وطالبة فى حملة التوعية التى نفذتها القافلة بعنوان " تثقيف صحي
عن صحة المرأة والرعاية الطبيعية والتغذية السليمة لألم والطفل وقياس الضغط
والسكر آلكثر من  51حالة بالوحدة الصحية
كما قامت وكيل كلية التمريض بتوزيع معيدين الكلية واإلمتياز على اقسام القافلة كال
فيما يخصه كما قاموا بحملة توعية وقياس للضغط والسكر ألكثر من  51حالة
بالوحدة الصحية.
كما قامت القافلة البيطرية بالتوجه الى الوحدة البيطرية واجراء الكشف على العديد
من الحاالت باالضافة الى توجيه التوعية واالرشادات واالستشارات البيطرية عن
االمراض سواء فى الحيوانات والطيور للمربين للحد من انتشار االمراض المعدية
والموسمية.
وقام أ.د /وكيل كلية الخدمة االجتماعية بعقد ندوة توعية وإرشادات لإلهالى.
ثانيا :تقرير بقوافل جامعة بنى سويف
اوال :قوافل خارجية نظمها معهد المسنين بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع
 1زيارة موسسة دار الرعاية االجتماعية ببنى سوي ف ضمن مشروعات خدمة البيئة والمجتمعمعارض المالبس الخيري 8 3حضانه ا لزهور بكلية التربية للطفولة المبكرة2018-03-06المؤتمر الثانى عشر لطب األطفال لكلية الطب البشري جامعة بني سويف بعنوان "انيميا االطفال اسبابها ومضاعفاتها"
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=256
2018-03-06المعرض الفني الثاني لكلية الصيدلة جامعة بني سويف
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=244
2018-03-06 12th Beni-Suef Conference of the Pediatrics Dept. and Faculty of Medicine in
"collaboration with the Egyptian Pediatrics Association "Anemia Causes & Complications
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=171
ورشة عمل كلية الطب البيطري بجامعة بني سويف بالتعاون مع جامعة تنسي األمريكية بعنوان
" "Secure, Safe and Effective Disease Control Strategies Instructor Led
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=213
28 International Regional Beni Suef Dental Syndicate Confernce ,Faculty of Dentistry Nanda University
with cooperation The Egyptian Associatior Oral and Maxillofacial Surgery
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=230
04المؤتمر السنوي الرابع لقسم تمريض صحة األم وحديثي الوالدة بكلية التمريض جامعة بني سويف بعنوان "صحة المرأة"
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=255
المؤتمر الثانى عشر لطب األطفال لكلية الطب البشري جامعة بني سويف بعنوان "انيميا االطفال اسبابها ومضاعفاتها"
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=256
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Beni-Suef Conference of the Pediatrics Dept. and Faculty of Medicine in collaboration with the
Egyptian Pediatrics Association "Anemia Causes & Complications"
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=171
المؤتمر العلمي السادس لقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة بنى سويف بعنوان
"The road to Better Woman's Health"
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=219
1st annual conference, Beni-Suef Med Microbiology & Immunology Department "Recent Advances in
Immunology and Infectious Diseases "Where Hypnotherapy is Changing the history Diseases"
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=228
دورة مركز التحاليل الدقيقة وأبحاث البيئة وخدمة المجتمع بكلية العلوم جامعة بني سويف بعنوان التحاليل الطبية الشاملة2018-04-10
"المؤتمر العلمي الثامن لكلية التمريض جامعة بني سويف بعنوان "تطوير التمريض بالتكامل مع العلوم ذات الصلة2018-04-15
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=251
"ندوة تثقيفية لقسم تمريض صحة المجتمع بكلية التمريض جامعة بني سويف "اليوم العالمي لصحة المسنين
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=309
"ورشة عمل مركز التحاليل الدقيقة وأبحاث البيئة وخدمه المجتمع بكليه العلوم بعنوان "التفكير العلمي والمنطق
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=366__

V.

Cooperation and Partnerships

رئيس جامعة بنى سويف يوقع عقد عالج أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمستشفى الزهراء ببنى سويف

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=59831&cat_id=1 + SDG1+ SDG17
رئيس جامعة بني سويف يعلن اتفاقيات التعاقد مع بعض المستشفيات

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=59782&cat_id=1 + SDG1+ SDG17
رئيس جامعة بني سويف يتابع المرحلة األخيرة من تحليل فيروس سي للطالب الجدد بالمركز الطبي

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=57882&cat_id=1
 التعاقد مع خمس مستشفيات لتحسين الخدمة الصحية بالجامعة:رئيس جامعة بني سويف

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=57399&cat_id=1 + SDG1+ SDG17
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SDG 4
(Quality Education)

Introduction
-

Beni-Suef University is a one of public university with very low fees for
undergraduate student 1000 Egyptian pounds per academic year.

-

These fees are uniformed among all the 33 faculties from year one to the final
year or up to graduation year and about 5000 Egyptian pounds per year for post
graduates’ diplomas, master and PhDs.

-

The university president announced that the university (BSU) support financial
aid to more than 6000 students this year (2019)

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

-

Supporting financial aid to about more than 6000 students besides presenting
respectable education throughout the whole university & community in addition
to helping the unable students for better educational abilities & opportunities.
Introducing good financial ad for large number of students
http://www.comm.bsu.edu.eg/Content.aspx?section_id=11843&cat_id=2

Teaching:
Hint: any teaching courses that can support this SDG in any Faculty.
اى مقررات دراسية بكليات الجامعة التى تحقق هذا الهدف
- Any faculties at BSU teach courses that’s related directly to education and help their

students besides introducing services to the students or people in beni-suef university
whose aren’t able to pay the fees or un able to educate well.
https://www.bsu.edu.eg/Content.aspx?section_id=10258&cat_id=316
Digital library at Beni-Suef University services using ID number
http://www.digitalibrary.bsu.edu.eg/
E-learning centre at Beni-Suef University
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D
8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%85
%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A
%D9%85%20%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%
88%D9%86%D9%89%20%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A8%D9%86%D9%89%20%D8%
B3%D9%88%D9%8A%D9%81
https://www.bsu.edu.eg/Content.aspx?section_id=4710&cat_id=295
https://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=295
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=373

https://www.bsu.edu.eg/Events.aspx?EID=92&cat_id=1
All laboratories at BSU
http://www.labs.bsu.edu.eg/

https://naqaae.eg/?page_id=972

Research:
Hint: any projects or research labs that work on this SDG.
اى مشروعات او معامل بحثية تحقق الهدف
Blended learning at Beni-Suef University (SDG1+SDG4+SDG17)

https://www.facebook.com/oplearnbsu
http://www.oplearn.bsu.edu.eg/Pages/?PageId=60

President of Beni Suef University witness the blended learning center celebration for obtaining
ISO 9001/2015 certificate
https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=65956&cat_id=1&lang=en
Cooperation protocol between the University of Beni Suef and Cairo
https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=105109&cat_id=24&lang=en

Open learning at BSU with partnership with Cairo University- Ain Shams University- ElMinia
University +SDG 17
http://www.oplearn.bsu.edu.eg/
http://www.oplearn.bsu.edu.eg/Pages/?PageId=64
http://www.oplearn.bsu.edu.eg/Pages/?PageId=65

-

The number of registered master's and doctoral degrees in this SDG.
عدد رسائل الماجستير والدكتوراة المسجلة التى تحقق هذا الهدف
-

Present number of masters, PhDs theses and post graduate courses aims to target this
SDG for education

Some of the faculties get accredited and another are in current revisions of their portfolios

Outreach
كيف تخدم الجامعة المجتمع المحلى فى هذا الهدف
How the university helps the community in this SDG
Conference on E-learning at February 2019 held and organized by Beni-Suef University+SDG
17
http://www.oplearn.bsu.edu.eg/Pages/?PageId=82
http://www.oplearn.bsu.edu.eg/Pages/?PageId=77
http://www.oplearn.bsu.edu.eg/Pages/?PageId=27 +SDG 10 reduced inequalities
All activities of the blended learning centre
http://www.oplearn.bsu.edu.eg/Pages/?PageId=56
+ SDG17+SDG10+SDG16+SDG5
Services for all students (institutional email on the bsu domain)
http://www.oplearn.bsu.edu.eg/Pages/?PageId=88

Quality assurance Unit
https://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=374
https://www.bsu.edu.eg/Content.aspx?section_id=12054&cat_id=374
https://www.bsu.edu.eg/Content.aspx?section_id=12057&cat_id=374

The University President meets with the Quality Assurance and Accreditation Unit at the
College of Medicine
https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=96279&cat_id=1
https://www.facebook.com/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-433981650141226/
https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=97524&cat_id=1
The activities of the Quality Assurance Unit to strive for programmatic accreditation
https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=64243&cat_id=1
The meeting of the faculty members of the college with the professor, the dean of the faculty
and the quality assurance unit
https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=64102&cat_id=1
https://www.bsu.edu.eg/Search.aspx?cat_id=1

Some of the faculties get accredited and another are in current revisions of their portfolios

http://www.vet.bsu.edu.eg/Content.aspx?section_id=10126&cat_id=11 +
SDG2+SDG17.
Stewardship
 تكاليف حضور المؤتمرات/ مكافأة النشر/ الباص/مثل توفير إقامة مخفضة العضاء هيئة التدريس

https://www.elwatannews.com/news/details/4114368
 إنشاء مركز لالختبارات اإللكترونية بكلية الزراعة:رئيس جامعة بني سويف
https://www.elwatannews.com/news/details/4103608
رئيس جامعة بني سويف يشارك في المنتدى العالمي للتعليم العالي
https://www.elwatannews.com/news/details/4098618 +SDG17+SDG16+
Children University at Beni-Suef University+SDG5
https://www.facebook.com/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%B9-

%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-1827815770810161
http://childuni.asrt.sci.eg/

http://childuni.asrt.sci.eg/about-us/
رئيس جامعة بني سويف يكرم فريق عمل جامعة الطفل الفائزين في أول أولمبياد عربي للبحث العلمي
https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=102873&cat_id=1+SDG17
https://www.facebook.com/search/groups/?q=%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%20%D8
%B4%D8%A6%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%
8A%D9%85%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%20
%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A8%D9%86%D9%89%20%D8%
B3%D9%88%D9%8A%D9%81&f=AbpFX74RvSnE1Iw9nyIDQ63sZliV3E_BO_S0hNDW5xo
X2LXNQx0K7gHWXMwiXMvshAwoQSSQWbNOJgudmqluJiM6AoH6yH2R6yD5QTOeCjJNoXY2vgs152BFkoZNBoLZdvdv2oWPDUC8urNmmQR3Lnzv0K
eY2QHeDQIHSNxdz3n1WtDLH3IxbWb7du7i7EPRDvDIzW2Xp9UQvWu7l74sqd6YSt7xxLEX06kIWl2wzfXYVrZa7OV-Uij6PR6cAEt-efEZRjdF_q8z9mjzEF4UEDOBCDIuuVl8Yi0TDttxqwlmQWPrdHOut_9EvjJT2QRnaKGD8HN7LdYmK7hCpUZ8zFS
A10yCDqU26uhSN561D-nv1-wNyasgvAteAKPsv-O_2Imf7aWvP8eyX248dOTnw
BSU: International Students administration
https://www.facebook.com/groups/1261446713900840
https://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=53

Beni-Suef University
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The Faculty of Commerce was established as a branch of
Cairo University, in Beni-Suef in 1976 and the beginning of
study was in 1982.
Beni-Suef University (BSU) resigned from Cairo
University under the Presidential Decree No. (84) in 2005.

Beni-Suef University is a State (government) University. It was established
in 1980 as a branch of Cairo University. In 2005, it was granted its
independent status according to the Presidential Decree No. (84).
Expand and improve campus buildings, facilities and infrastructure to offer staff and
students a good and sustainable campus.
Increase faculty research productivity and visibility while supporting accurate, relevant
research activity aimed at addressing problems facing local community and Egypt.
Prepare qualified graduates fully equipped with scientific knowledge, skills and recent
programs in different fields of study. Enabling them to offer, create, and compete in labor
market whether locally, regionally or internationally.
Enhance the quality of the administrative staff.
Develop the International academic network.
Achieve Excellence in research, bridging between research and societal needs.
Help to improve the global innovation index of Egypt ( Egypt 2030-SDG)

Medom Pyramid: History

Wheat Germ: Agriculture and Growth

Nile River: Source of Life

Sun: Symbol of Knowledge

(1) Main Campus:
20 Acres
80,973 m2

BSU:Main Campus

(2) Indus. Edu.
Campus:
50 Acres
202,342 m2

(2) Indus. Edu.
Campus:
50 Acres
202,342 m2

(3) New Campus:
322 Acres
1,303,088 m2

(3) New Campus:
322 Acres
1,303,088 m2

Prof. Dr. Mansour Hassan
President of BSU

Vice presidents
Community Services and
Environmental
Development

Prof. Dr. Badr Nabieh

Postgraduate studies Students affairs
Research Affairs

Prof. Dr. Fatma Hassan

Prof. Dr. Mohamed Khedr

2018
67981 students
46% female
1% Int. students

Staff/ student ratio

BSU= fully comprehensive
XL Young University

33 Faculties+ Hospital

1:25

2555 staff members
45% female

11372 B.Sc. and equivalent)

7 Multidisciplinary faculties

degree awarded

250 Ph.D. awarded

BSU
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The policy of BSU is based on covering the community needs through traditional faculties such as:
Faculty of Dentistry

Faculty of Medicine

Faculty of Veterinary

Faculty of Nursing

Faculty of Pharmacy

Faculty of Physical Therapy

Faculty of Applied Medical
Sciences

In addition, BSU has initated:
, Institute of Longevity Elderly
Sciences

The Applied Sciences Sector embodies the future vision of BSU that distinguishes it from other institutions .

Faculty of Navigation Science
and Space Technology
Faculty of Postgraduate Studies
for Advanced Sciences

Institute of Medicinal and
Aromatic Plants

Faculty of Environmental
and Biological Agriculture

Faculty of Science
Laser Institute for Research
and Application
Faculty of Earth Sciences

The 1st faculty in Egypt, the Arab world and Africa, which offers accredited
diplomas, master's and Ph.d. degrees in nanotechnology, biotechnology, life
sciences, environmental sciences and industrial development.

Departments

Materials Sciences
and Nanotechnology

Biotechnology and

Life Sciences

Environmental
sciences and industrial
development

Science and Engineering
of
new & renewable energy

This faculty is the first Egyptian and Arabian faculty specialized in the field of space
navigation and applications of space technology

Space Communications

Space Sciences

Satellite Navigation

Departments

Biological laser applications
Laser sciences and interactions
Biomedical optics
Engineering laser applications
Medical laser applications

Environmental laser applications

Faculty of
Computers and
Information
Faculty of
Engineering
Faculty of
Applied Arts

Faculty of
Industrial
Education

Faculty of Tourism
and Hotels
Faculty of Economics and
Political Science

Faculty of
Commerce
Faculty of Social Work
Development

Faculty of law
Institute of Small and
Medium Enterprises

Faculty of Mass
Communication

Institute of Small and
Medium enterprises

Accounting, finance and
investment in small
enterprises
Scientific Sections

Entrepreneurship,
community partnership and
volunteerism
Quantitative analysis and
investment risk management
in small enterprises
Volunteer work and civil
society

Centers

National Center for
Entrepreneurship and
Community Partnership
Project incubators
Business Incubators
Technological incubators

Humanities
Faculty of Arts
Faculty of Al-Alsun
Faculty of Education
Faculty of Education For Early Childhood

Faculty of Physical Education
Faculty of Special Need Sciences

Faculty of Law Program (English Sector)

(Educational and literary)

Human Sciences Sector

Faculty of Commerce Program (English Sector)

Faculty of Mass Communication Program (English Sector)
Faculty of Arts (Distinguished Translation Program)
Faculty of Tourism and Hotels Program (English Sector)

Faculty of Economic Studies and Political Sciences (English Sector)

Faculty of Education for Early Childhood (Kindergarten Teacher)

Medical Sector

Clinical Pharmacy Program

Bridging Program

Faculty of Medical Applied Sciences
Program
Specialized Technical Diploma

Faculty of Nursing Program
Qualifying graduates of health
institutes

Basic Sciences Sector

Engineering Sector
Faculty of Engineering

Faculty of Science:

Constructional Eng. Program

Biochemistry Diploma
Faculty of Industrial Education:
Teacher qualification Program

Faculty of Science:
Applied Genetics and Microbiology
Diploma

Faculty of Computers and Information:
Medical Informatics Program

االحتفاالت
و
الندوات
الندوات و االحتفاالت

الذكرى السادسة لثورة  30يونيو

تحت رعاية األستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف وبحضور أ.د/
بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لشون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نظمت كلية
التربية للطفولة المبكرة احتفالية كبرى للذكرى السادسة لثورة  30يونيو ،وتكريم
شهداء الجيش والشرطة بقاعة اإلحتفاالت الكبري بمسرح الجامعة واألستاذ
الدكتور إبراهيم عبد الرازق عميد الكلية ،ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة
.التدريس بالكلية وسط حضور الفت من الطالبات
وخالل اإلحتفال أعلن األستاذ الدكتور منصور حسن عن تدشين أول مركز لخدمة
أبناء الشهداء من الجيش والشرطة ،والذي يعد فريدًا من نوعة على مستوى
الجامعات المصرية ،ويهدف إلى تقديم كافة أنواع الدعم النفسي والمادي والمعنوي
لكل أبناء الشهداء ،وتذليل كافة العقبات التي تواجههم أثناء مسيرتهم التعليمية،
مؤكدا على أن الجامعة ال تألو جهدا ً في خدمة أبناء الشهداء وتكثيف التواصل بأسر
الشهداء وذويهم وتبذل كل ما في وسعها لدعمهم ورعايته  ،ألنهم أبناء الذين
.ضحوا بأرواحهم من أجل أمن واستقرار ونهضة الوطن
وفى نهاية االحتفال قام رئيس الجامعة بتكريم أسرة الشهيد النقيب أحمد سيد أحمد
 .سعد وأهداهم درع الجامعة

إحتفالية أكتوبر2019

تحت رعاية أ.د  /منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف نظم قطاع خدمة المجتمع
وتنمية البيئة تحت إشراف أ.د بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع
وعمداء الكليات والعقيد وليد الشحات مدير إدارة التربية العسكرية ،وعدد من
األساتذة والطالب  ،الثالثاء ،الندوة التثقيفية التى نظمها قطاع خدمة المجتمع إلحياء
الذكرى السادسة واألربعون النتصارات أكتوبر المجيدة  ،وذلك بالتعاون مع كلية
والعسكري،
الشعبي
الدفاع
قوات
واشراف
اإلعالم
بحضور اللواء أركان حرب ناجي شهود المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية وأبطال
فيلم الممر الفنان محمود حافظ  ،والفنان محمد جمعه  ،والفنان كريم العمري ،
وقدمتها اإلعالمية أميرة العقدة .بمسرح الجامعة
وبدأت فعاليات االحتفالية بالوقوف دقيقة حداد على أروح الشهداء من الجيش
والشرطة والمدنيين وأشار رئيس الجامعة إلي الدور العظيم الذي قدمه الجيش

المصري وجموع الشعب في هذه الحرب ،و التالحم الكبير بين الجيش والشعب من
أجل تحقيق النصر ،ودعي سيادته شباب مصر للعمل واالجتهاد لرفع راية الوطن في
المستقبل  .الفتا إن نصر أكتوبر يحفزنا لعبور جديد نحو المستقبل.
وعلى مدار ساعتين حاضر اللواء أركان حرب /ناجى شهود الخبير االستراتيجي
وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة ،حول "تحديات األمن القومى المصري فى
العصرالحديث "
وإستعرض اللواء ناجى شهود مرحلة حرب أكتوبر وربطها بالواقع الذى نواجهة
ودور حروب الجيل الرابع واإلعالم الموجة فى تغييب الشعب ونشر سموم الفكر
وترويج مفردات تقسيم الدولة وأدوات الصراع المستخدمة ضد مصر  ،وكيف أثرت
الحالة النفسية واألدبية فى تفجير استرداد القوة والكرامة وكيف تحولت مصر كلها
مسرح للعمليات ،وكيف ساهم كل مصرى بكل ما لديه العادة وبناء الجيش المصرى
على أسس حديثة ،وكيف تم بدء كتابة ميالد جديد للشعب المصرى. ،مؤكدا على أن
جيل أكتوبر هو كل الشعب المصرى و االنسان المصرى هو الرهان وهو الذى ربحنا
به الرهان.
كما تحدث ابطال الممر عن تجربتهم مؤكدين أن المصريين كلهم على قلب رجل واحد.
واجابوا على أسئلة الطالب في حوار مفتوح.
جدير بالذكر ان رئيس الجامعة قام بتكريم السادة الحضور و أسرتين لشهداء الواجب
الوطنى .واختتمت فعاليات االحتفالية باألناشيد الوطنية والسالم الجمهوري.

تكريم أسر الشهداء

وعلي هامش اإلحتفالية تم تكريم أسرتين من أسر الشهداء .

أبطال فيلم الممر فى إحتفالية بجامعة بنى سويف

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

حروب الجيل الرابع والخامس 2019/11/6

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

كما اوضح دور حروب الجيل الرابع واإلعالم الموجة فى تغييب الشعب
ونشر سموم الفكر وترويج مفردات تقسيم الدولة وأدوات الصراع
المستخدمة ضد مصر .

احتفالية الجامعة باليوم العالمي للعصا البيضاء

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمشاركة كلية علوم ذوى
اإلحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع
وتنمية البيئة ووحدة متحدى اإلعاقة بالجامعة ،احتفالية خاصة باليوم
العالمي للعصا البيضاء بحضور وكيل وزارة التضامن االجتماعي ،
وبمشاركة العبي منتخب مصر للكرة الخماسية مكفوفين.
وبدأت مراسم االحتفال بتنظيم مسيرة طالبية للعصا البيضاء انطلقت من
مدخل الجامعة الي مبني اإلدارة  ،قادها رئيس الجامعة وشارك فيها طالب
الجامعة من ذوي اإلعاقة البصرية وتالميذ مدرسة النور للمكفوفين ببني
سويف.
يتلخص الهدف االساسي من االحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء التأكيد
على أهمية دعم طالب اإلعاقة البصرية والنظر في احتياجاتهم وتسليط
الضوء على آخر التطورات في مجال البصر من أجهزة وإصدارات ،إلى

جانب التطرق إلى إنجازاتهم والعمل على دمجهم في المجتمع وتضافر
الجهود بين الجانبين األهلي والرسمي لتحقيق ذلك.

معرض لقسم اإلعاقة البصرية

وعلى هامش االحتفال تم إفتتاح معرض لقسم اإلعاقة البصرية خارج
مسرح الجامعة ويضم عديد من األدوات واألجهزة التي توفرها الجامعة
لضمان جودة العملية التعليمة للطالب ذوى اإلعاقة.

المولد النبوي الشريف 2019/11/5

تحت رعاية الدكتور /منصور حسن رئيس جامعة بني سويف نظم قطاع
خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع كلية اإلعالم احتفالية
كبري بمناسبة ذكري المولد النبوي الشريف ،حضر االحتفال الدكتور محمد
خضر نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطالب والدكتورة فاطمة حسن
نائب رئيس الجامعة لقطاع البحوث والدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعة
لقطاع خدمة المجتمع والدكتور عبد العزيز السيد عميد كلية اإلعالم
والداعية االسالمي الشيخ رمضان عبد المعز والدكتور محمود ابو حطب

وكيل وزارة األوقاف وممثلي الكنيسة االنبا باسيليوس واالنبا فام وسط
حضور الفت من عمداء الكليات واعضاء هيئة التدريس والطالب
بدأ االحتفال بعدد من الفقرات الفنية في اإلنشاد واالبتهاالت والمديح
وكلمات متعاقبة في حب النبي محمد علية الصالة والسالم ومحاضرة
متميزة للداعية االسالمي رمضان عبد المعز أوصي فيها الطالب باالقتداء
بالنبي ( ص )في أخالقه ومعامالته  ،مبينا ً لهم قيمة وأهمية طلب العلم
ومنزلة العلماء عند هللا  ،ومذكرهم بحديث النبي (ص) أن المالئكة تضع
أجنحتها لطالب العلم رضا ً بما يصنع  ،وبحديث النبي (ص) من خرج في
طلب العلم فهو في سبيل هللا حتى يرجع  ،وأن العلماء ورثة األنبياء.
من جانبه أكد الدكتور منصور حسن على أهمية االحتفال بإحياء ذكرى مولد
النبي الكريم الذي بعثه هللا رحمه للعالمين واخرج الناس من الظلمات إلى
النور والهدى ووجههم إلى الطريق الصحيح وحقق العدل والمساواة بين
الناس  ،مشيرا إلى أن احتفال المصرين بذكرى مولد الرسول محمد (ص)
يؤكد ارتباطهم العميق بالنبي ونهجه العظيم وهو ما يمثل دافعا ً قويا ً لهم في
مواجهة

مختلف

التحديات.

جدير بالذكر اختتمت فعاليات االحتفال بفقرات فنية لكورال الجامعة في
االنشاد الديني والمديح النبوي  ،كما قام رئيس الجامعة بتكريم الضيوف
واهدائهم درع الجامعة.

معسكر إعداد القادة

شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ،فعاليات حفل ختام
معسكر اعداد القادة (نحن نستطيع) بنماذج محاكاة مجلس الوزراء والذي
ينظمه اتحاد طالب كلية الحقوق ،بحضور نواب رئيس الجامعة و الدكتور
جمال عبد الرحمن عميد الكلية وعدد من عمداء الكليات والوكالء وأعضاء
هيئة التدريس والهيئة المعاونة وسط حضور الفت من الطالب وتضمن
الحفل عدد من االسكتشات االستعراضية التي تناقش مشكالت عدد من
الوزرات كالصحة والشباب والرياضة والتخطيط والتعليم العالي والتربية
والتعليم  ،تلتها عدة نماذج محاكاة لكل وزارة.
وعبر رئيس الجامعة عن سعادته بأداء الطالب ومناقشتهم ،وأكد على دعمة
الكامل لنماذج المحاكاة باعتبارها تشجع الطالب على التحليل النقدي
الموضوعي .وتقديم مقترحات عملية من منطلق الواقع الفعلي ،ما يدرب
القرار .
اتخاذ
عملية
على
الشباب

وشدد على أهمية تقديم توصيات للمشكالت والتركيز على نماذج محاكاه
تناقش اهتمامات المحافظة .كما رحب بكل الفاعليات التي تخدم أبناء
الجامعة وذلك بهدف إعداد كوادر شبابية لديها القدرة علي القيادة وأشار
أن هناك خطة مدروسة لعمل منتدى موسع على مستوى الجامعة.

المؤتمر الدولي األول للسياحة الرياضية فى المقاصد المستدامة

تحت رعاية أ.د /منصور حسن رئيس الجامعة واشراف أ.د /نائب رئيس الجامعة
شاركت
كلية السياحة والفنادق تحت إشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة
فى فعاليات (المؤتمر الدولي األول للسياحة الرياضية فى المقاصد
المستدامة) والمنعقد فى الفترة من  ٢١ - ٢٠نوفمبر ٢٠١٩بمدينة الغردقة
ويهدف المؤتمر إلى
 زيادة المعرفة العلمية فى مجال السياحة الرياضية بالتعاون بين الخبراءواألكاديميين فى هذا المجال للحصول على تنمية سياحية مستدامة
 ابراز دور السياحة الرياضية فى تحقيق التمنية على المستوي المحلىألى دولة أو مدينة أو منطقة نظرا للنمو المتسارع فى انشطة السياحة
الرياضية من أحداث وممارسات

 رفع مستوي مساهمة السياحة الرياضية كقطاع مازال محدودا فى نشاطهالسيما فى دول الشرق االوسط وخاصة مصر على الرغم من الفرص الواعدة لهذا
القطاع وقدرة السياحة الرياضية على المساهمة فى المشاركة البيئية والمجتمعية
فى المجتمعات والمقاصد المضيفة ...
واشتمل المؤتمر على العديد من المحاور ومنها ..
 األثر االقتصادي للسياحة الرياضية..دراسة حالة عن مصر .مراحل التطور والتنمية فى مجال السياحة الرياضية . تسويق أنشطة السياحة الرياضية -تنشيط ريادة األعمال فى مجال السياحة والرياضة

تنمية السياحة الرياضية المستدامة فى مصر ....
شارك قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة كلية السياحة والفنادق وكلية
التربية الرياضية جامعة بني سويف .وبالشراكة مع جامعة كيمنيتس األلمانية
وبحضور من ممثلى وزارة الشباب والرياضة وجامعة حلوان ..
فى ورشة عمل بعنوان -:
(....السياحة الرياضية فى التعليم االكاديمي  )...فى الفترة من  ١٨الى ١٩
نوفمبر  ٢٠١٩بمدينة الغردقة
ونظرا ألهمية الرياضة وممارسة األنشطة وتأثيرهما الجوهري فى حياة
الشعوب والنمو المطرد لسوق السياحة الرياضية فى العالم إال ان الخبرة والمعرفة
االكاديمية ما زالت محدودة فى هذا االطار السيما فى دول الشرق األوسط  ،بالنظر
الى وجود خبراء ومتخصصين فى مجال السياحة الرياضية المستدامة ..فالتوجد
برامج دراسية اكاديمية محددة فى هذا المجال ...
وتهدف ورشة العمل الى
 -نقل المعرفة العلمية الخاصة بالسياحة الرياضية للمشاركين .

 تمكين المشاركين من تنمية استراتيجية للسياحة الرياضية المستدامة فىمصر ..وخلق شبكة من التفاعل لتنمية البرامج الدراسية االكاديمية والمشروعات
البحثية فى هذا القطاع.
 خلق فرص لتطبيق هذه االستراتيجية عبر جيل جديد من الخبراء الشبابفى هذا اإلطار في مصر .

اليوم العالمي لمتالزمة دون
قام قطاع خدمة المجتمع بالتعاون مع كلية علوم ذوي اإلعاقة باإلحتفال
باليوم العالمي لمتالزمة داون من خالل استقبال تالميذ مدارس التربية
الفكرية ومعلميهم مع طالب الكلية وذلك تحت اشراف االستاذ الدكتور
/عميد الكلية والسادة الوكالء واعضاء هيئة التدريس بالكلية .

اإلحتفال باليوم العالمى للتوحد

وفي اطار تنمية ونشر الوعى بمجال ذوى االحتياجات الخاصة سعت كلية
علوم ذوى االحتياجات الخاصة  -قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
بتدشين مبادرة خطوة بتبنى  ،والتي تستهدف تدريب وتوعية وتفعيل دور
المؤسسات ذات الصلة باألفراد ذوى االحتياجات الخاصة ونشر الوعى
البيئي بأليات تدريب وتوعية وتشغيل واالستفادة من قدرات ذوى
االحتياجات الخاصة بالمجتمع.

وذلك من ضمن فاعليات اإلحتفال باليوم العالمي للتوحد المقام بمسرح
الجامعة

اليوم العالمي لمتحدى اإلعاقة

فى ظل اهتمام واحتضان الدولة لذوى اإلحتياجات الخاصة واالحتفال باليوم
العالمى لألشخاص ذوى اإلعاقة تم عقد االحتفال باليوم العالمي لإلعاقة
تحت رعاية أ.د /منصور حسن رئيس الجامعة واشراف سعادة األستاذ
الدكتور  /بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
تم االحتفال باليوم العالمى لذوى ااحتياجات الخاصةوذلك بالتعاون مع كلية

علوم ذوى اإلحتياجات الخاصة برئاسة سيادة العميد أ.د  /عماد الوسيمى
ووكيل الكلية أ.د /أحمد عالم وذلك بعمل برامج شيقة وعدة أنشطة منها
األنشطة الرياضية كالمارثون للجرى وةفقرة رياضية لألطفال ذوى
اإلحتياجات الخاصة من جمعيات ومدارس التربية الفكرية بمحافظة بنى
سويف كما تم تكريم المتسابقين الفائزين بالمارثون والمسابقات الرياضية
,

معرض المنتجات الفنية

كما تم افتتاح المعرض الفنى لمنتجات األطفال ذوى االحتياجات الخاصة (
معرض أقسام الكلية  +مؤسسات ومدارس الدمج والتربية الفكرية  +جمعية
المنتصرين ) كما تم إفتتاح فعاليات مسرحية للطالب داخل مسرح الجامعة
وتم تكريم بعض الرموز الداعمة لذوى اإلحتياجات الخاصة بالمجتمع كما
كرم أ.د /منصور حسن رئيس الجامعة األمهات واألشخاص ذى قصص
النجاح من ذوى االحتياجات الخاصة.

ندوة معا ضد الشائعات

تحت رعاية سعادة أ.د /منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف وتحت اشراف أ.د/
بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نظمت كلية االعالم
بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ندوة بعنوان " معا ً ضد الشائعات
بحضور أد /عبدالعزيز السيد عميد كلية اإلعالم أد /نسرين حسام الدين وكيل الكلية
لشئون خدمة المجتمع  ،كما تم استقبال ضيوف الندوة وهم الكاتبة الصحفية سمر
الدسوقى رئيس تحرير مجلة حواء  ,لواء أركان حرب  /محمد الشهاوى مستشار
كلية القادة واألركان  ,النائبة  /مايسه عطوة عضو مجلس النواب  ,األستاذة دينا
الجندى عضو لجنة المشاركة السياسية  ,األستاذ  /عاطف الشريف أمين الشباب
بحزب مستقبل وطن  ,األعالمية  /يسر فاروق فلوكس المخرجة بالتلفزيون المصرى
وكان ذلك فى حضور هائل من طالب الجامعة بقاعة االحتفاالت الكبرى بمسرح
الجامعة

نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر
الفساد

شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف  ،اليوم الثالثاء الثالث من
ديسمبر الجاري  ،فعاليات ندوة " نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر
الفساد " والتي نظمتها هيئة الرقابة اإلدارية ببنى سويف بالتعاون مع الجامعة
بقاعة ايهاب اسماعيل بحرم الجامعة.
حاضر في الندوة اللواء اشرف حافظ رئيس فرع الهيئة ببني سويف بحضور
السادة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ولفيف من أعضاء هيئة التدريس
واإلعالميين والطالب
أكد الدكتور منصور حسن على حرص الجامعة الدائم لتقديم خدمة مجتمعية
مضيفا أن الندوة .بتوعية الطالب من مخاطر الفساد وضرورة وجوب مكافحته
تهدف لنشر قيم النزاهة و الشفافية والتوعية المؤسسية بمخاطر الفساد والتي
تتواكب مع العصر الذهبي لمكافحته .عالوة علي إبراز جهود الدولة وإرادتها
القوية لمحاربته من خالل تنفيذ مبادئ االستراتيجية الوطنية التي أطلقها الرئيس
عبد الفتاح السيسي لمكافحة الفساد ونشر قيم الوعي بآثاره السلبية ومخاطره

من جانبه استعرض اللواء اشرف حافظ خالل الندوة محاور االستراتيجية الوطنية
لمكافحة الفساد  ،مع التعريف بالهيئة وتاريخ نشاءتها واختصاصاتها وصالحياتها
ومسئولياتها ،مستعرضا صور الفساد التي تم ضبطها من اهدار مال عام وغسل
أموال واستغالل نفوذ واالنجازات التي قامت بها الهيئة خالل الفترة السابقة وعلى
راسها االتجاه نحو التحول الرقمي
وميكنة كافة المعامالت الخدمية التي تقدم للمواطن على كافة المستويات جدير
بالذكر قدم الدكتور منصور حسن في نهاية اللقاء درع الجامعة الى اللواء اشرف
 .حافظ

إستقبال أعضاء من شركة هواوي

تحت رعاية معالي األستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف
ومعالي االستاذ الدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعه لخدمة المجتمع وتنمية
البيئة ودعم من كلية الحاسبات والذكاء االصطناعى برئاسة سعادة عميد
الكلية األستاذ الدكتور  /محمد عبد الفتاح بالل وسعادة األستاذ الدكتور وكيل
الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة أ.د /سها صالح اسماعيل تم استقبال
أعضاء من شركة هواوى حيث تم عقد محاضرة تعريفية مع طالب أقسام
كليات اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب اآللى لإلعالن عن
بدء مسابقة هواوى العالمية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لسنة 2019
  2020حيث تقوم شركة هواوى بخلق منصة تعليمية إلكترونية لتدريبوتأهيل الطلبة على أحدث التقنيات مثل الذكاء االصطناعى والحوسبة
الحسابية واالتصاالت والشبكات ثم يتم إختبارهم الختيار االمتميزين
للحصول على فرص للتدريب التوظيفى أو التوظيف باإلضافة الى حصول
الشباب األكثر تميزا ً على فرصة السفر للصين لحضور المسابقة العالمية

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

كرنفال نشاط الكلية

تحت اشراف قطاع خمة المجتمع وتنمية البيئئة قامت كلية التمريض تحت رعاية
أ.د /هاني حامد عميد كلية التمريض  ،أ.د /سلوي أحمد وكيل كلية لشئون خدمة
المجتمع فعاليات كرنفال االنشطة حيث تم استكمال عرض االنشطة وبعض
المسابقات حيث تم اليوم استكمال معرض الكتاب والمعرض الفني ومسابقة تنس
الطاولة وكرة القدم والمسابقة العلمية والغناء واالنشاد واليوم العلمي عن مرض
االسكر وتم استقبال وفد من فريق المخترعين من اللجنة العلمية العليا المكون من
طالب الثانوى واالعدادي واالبتدائي والجامعي وتم عرض العديد من المشروعات
واالختراعات التى بها.

ندوة تحت عنوان طريق العائلة المقدسة
ومزاراته السياحية

في إطار أنشطة وكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية السياحة والفنادق جامعة
بني سويف
وتحت رعاية معالي أد  /منصور حسن رئيس الجامعة ...ومعالي أد /بدر نبيه نائب
رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وأد  /غادة على حمود عميدة الكلية
...عقدت اليوم الثالثاء الموافق  ١٧ديسمبر . ٢٠١٩بكلية السياحة والفنادق
.الساعة العاشرة صباحا .
.ندوة تحت عنوان ..طريق العائلة المقدسة ومزاراته السياحية ....
وحاضر في الندوة أم د  /ماري ميساك وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ..
و أ /سامح سمير سمعان ...الباحث فى مجال التراث القبطي ..
وبحضور ومشاركة فعالة من أد /غادة على حمود ....عميد الكلية ...
وإشراف أم د  /صالح الدين هالل
وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وقد هدفت الندوة إلى األتي :
إلقاء الضوء على مسار رحلة العائلة المقدسة من حدود مصر الشرقية ...رفحوحتى محافظة أسيوط  ،مرورا بسيناء والدلتا وحتى اسيوط  ،ومايشمله الطريق
من مزارات سياحية دينية مسيحية من الكنائس األديرة األبار ...الخ
 اظهار االهمية الدينية والتراثية ألهم معالم طريق العائلة المقدسة وأهم األنشطةالمقامة بها .
 إظهار الثراء التراثي والعمق التاريخي واألثري والفن القبطي فى مقومات الجذبالسياحية المسيحية بمصر
 تحميل االنشطة واألنماط السياحية ودمجها على مسار طريق العائلة المقدسةلتعظيم العائد السياحي من الزيارات السياحية ..
 عرض لمقترحات برامج سياحية تجمع بين المزارات السياحية الدينية القبطيةواالسالمية والفرعونية الظهار تنوع وثراء المنتج السياحي المصري .
 عرض لفرص التنمية السياحية لمسار رحلة العائلة المقدسة ال سيما فى صعيدمصر لدمج المجتمع المضيف فى النشاط السياحي وزيادة فرص العمل وصناعة
العاديات السياحية واستغالل المناسبات واالحتفاالت الدينية .
 تعميق قيم المواطنة واإلنتماء لنسيج الوطن الواحد ودعم السياحة للسالموالتسامح والتعايش المشترك
 عرض فرص تنشيط حركة السياحة والسفر الداخلية والدولية على مسار الطريقواستغالل المطارات الداخلية فى هذا االطار السيما مطارات اسيوط وسوهاج
وسفنكس .
 رفع الوعي السياحي لدى الطالب وتحفيزهم نحو العمل السياحي مستقبال فى هذااإلطار .
 تعظيم االستفادة من المشاريع القومية الكبري التي تنفذها مصر حاليا واستغاللهافى ربط المواقع التراثية والسياحية وماتقدمة هذه المشروعات من خدمات بنية
تحتية وفوقية تدعم االستثمار فى المجال السياحي.

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

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

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

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

مبادرات

مبادرة ازرع شجرة وزين جامعتك

بتوجيهات من سعادة االستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف وتحت
اشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة األستاذ الدكتور /بدرنبيه نائب
رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ودعم من سعادة عميد كلية
التربية للطفولة المبكرة االستاذ الدكتور  /ابراهيم عبدالرازق وسعادة وكيل الكلية
لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة االستاذ الدكتور /اشرف العباسي تم العمل علي
االرتقاء والرقي وتشجيع الطالب علي االنتماء بجامعتهم بكليه التربية للطفولة
المبكرة تحت شعار جامعة بني سويف خضراء ومبادرة ازرع شجرة وزين جامعتك
ه ذه المبادرة نابعه من طالب الكلية لتجميل وتزيين الكلية ولتعميمها على الجامعة
ككل وذلك يوم األحد الموافق  15ديسمبر 2019

مبادرة" لم الشمل"

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة يوم االربعاء  2019/112/11برئاسة االستاذ
الدكتور  /بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ندوة
مركز األزهرالعالمى للفتوى االلكترونية اللقاء الجماهيرى الخامس لبرنامج التوعية
األسرية والمجتمعية تحت عنوان (/األسرة المصرية  -ثقافة  -تنشئة  -بناء ) لتأهيل
المقبلين على الزواج ونشر الوعى ودعم الترابط األسرى والمجتمعى فى حضور
صفوة من مشايخ األزهر الشريف وتم افتتاح الندوه بتالوة القرءان الكريم و قاموا
بالقاء محاضرات توعويه عن قضايا لم الشمل للحفاظ على نسيج األسرة والمجتمع
و التعامل األخالقى والتربية الدينية واالجتماعية السليمة داخل االسرة التى هى نواة
المجتم ع وأثار التكنولوجيا الحديثة مثل السوشيال ميديا التى أثرت فى المجتمع
وخطورتها على المجتمع من بث االشاعات التى تزعزع استقرار الوطن كما اجابوا
بدورهم على بعض األسئله وكان ذلك بمسرح الجامعة فى حضور عدد كبير من
طالب الجامعة.

مبادرة "اوعي تستسلم ...حياتك تهمنا"

اطلق الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ،اليوم ،إشارة البدء لمبادرة
" اوعي تستسلم ...حياتك تهمنا " لتقديم الدعم النفسي واالجتماعي والحد من
االنتحار .
جاء ذلك بحضور فضيلة الشيخ محمد أبو حطب وكيل وزارة األوقاف ببنى سويف
 ،والقمص أثناسيوس مقرر اللجنة الثقافية بمطرانية بنى سويف  ،والدكتور بدر
نبيه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة ،والدكتور هاني حامد
دسوقي أستاذ الطب النفسي وعميد كلية التمريض ،وعدد من عمداء الكليات
والوكالء وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وسط حضور الفت من الطالب.
وصرح دكتور منصور أن المبادرة تأتي لتقديم الدعم النفسي واالجتماعي وخدمات
المساندة النتشال أي شخص من دائرة اإلحباط والفشل حتى ال يستسلم لالكتئاب أو
االنتحار .فالطالب هم ابناءنا وحياتهم وكل أمورهم تهمنا كجامعة وكأفراد .
وأشار أن المبادرة تتضمن العديد من المحاور كالندوات التثقيفية والتوعوية
واالنشطة الرياضية والتي ستُقام داخل وخارج الجامعة .كما سيتم توفير وحدات
ارشاد نفسي بها مختصين بكل مجمع في الجامعة وبالمدن الجامعية ليتحدث معهم
الطالب .مؤكدا هدفنا هو ابعاد األفكار السلبية وتوفير جو من السرية والثقة واألمان
ألي طالب عند عرض مشاكله مع المختص النفسي .ما يساهم في بناء شخصية
الطالب ويضعه على الطريق الصحيح ليكون شخص ايجابي نافع لنفسه وللمجتمع.
وأستعرض الشيخ محمد أبو حطب وكيل وزارة األوقاف رأي الدين اإلسالمي في
ظاهرة االنتحار واكد ان االنتحار يعتبر من اآلثام العظام والذنوب الكبار التي توعد

النبي صلى هللا عليه وسلم فاعلها بالعذاب األليم؛ ألنه دليل على ضعف اإليمان،
والمؤمن حقا ً ال يقدم على االنتحار مهما أصابه من بالء الدنيا  ،ولذلك عد العلماء
قتل النفس من كبائر الذنوب .ودعا لضرورة الرجوع للدين الذي يدعو للمحبة
والفضيلة ،فاألقدار بيد هللا عز وجل.
كما ذكر القمص أثناسيوس رأي الدين المسيحي في االنتحار ،وقال ان االنتحار
خطيئة من الكبائر وقد جرمها الكتاب المقدس والدين والقانون أيضا .والكنيسة
ترفض الصالة على المنتحر ألنها في تلك الحالة تعد موافقة على تلك الجريمة وهذا
امر مستحيل  .وضرب أمثلة من الواقع على أهمية الرجوع للدين وعدم ترك
الشخص نفسه صريع لألفكار السلبية.
فيما أكد دكتور هاني حامد دسوقي أستاذ الطب النفسي ان عدم التكيف مع المحيط
الخارجي دافع أساسي في ارتفاع نسب االنتحار بين الشباب ،و انه ال وجود للصحة
العامة الجسمانية بدون صحة نفسية .وتأتي مبادرة الجامعة لدعم الشباب نفسيا
واجتماعيا.

مبادرة شجرة لكل شهيد

تحت رعاية سعادة األستاذ الدكتور  /منصور حسن واشراف قطاع خدمة المجتمع
وتنمية البيئة برئاسة األستاذ الدكتور  /بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة
المجتمع وتنمية البيئة وحضور األستاذ الدكتور  /أشرف محمد خالد نائب رئيس
الجامعة لشئون التعليم والطالب تم تفعيل مبادرة كلية االعالم برئاسة عميد كلية
االعالم األستاذ الدكتور /عبدالعزيز السيد ووكيل الكلية االستاذ الدكتور /نسرين
حسام الدين تحت إسم )شجرة لكل شهيد ) وذلك بزرع شتالت اشجار لكل شجرة
تم زرعها عليها اسم شهيد حتى يبقى اسمه ذكرى خالدة كما هو خالدا ً فى قلوبنا
جميعا ً وذلك يوم االحد 2019/12/15

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

نالت استحسان مواقع التواصل االجتماعي.
***أهداف المبادرة-:
*توعية وتدريب واكساب امهات األطفال ذوي اإلحتياجات
الخاصة االليات واألساليب التى تمكنهم منم التعامل مع
ابنائهم وتدريبهم داخل المنل بهدف
تحسين كافة المهرات المعرفية واالجتماعي ومهرات الرعاية
الذاتية والمعهرات الللغوية والمهرات الحرمية البنائهم من
ذوي اإلحتياجات لخاصة وذلك من خالل مشاركة طالب الكلية
فى إعداد سلسة من اليدعويات التدريبية التى تضمن بعض
االهداف واالنشطة التدريبية واليات وطرق تنفيذ األنشطة
بانفسهم داخل المنزل
* تفعيل التعليم عن بعد وحفاظا علي سالمة ابنائنا وتحفيزا
الولياء االمور للمشاركة ابنائهم والعمل معهم داخل المنزل

دون اللجوء الي الخروج من منازلهم بحثا عن التدريب
والتأهيل ألطالهم.

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

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

 -4مبادرة إيد بإيد نعبر األزمة

تحت رعاية أ.د /منصور حسن وإشراف قطاع خدمة
المجتمع وتنمية البيئة برئاسة أ.د /بدر نبيه نائب رئيس
الجامعة لشئون خدمة ال مجتمع قامت كلية العلوم بإطالق
مبادرة " إيد بإيد نعبر األزمة"
أهداف المبادرة-:
تقديم الدعم اإلختياري من اعضاء هيئة التدريس ومعاوني
اععضاء هيئة التدريس بالكلية لفئة العمالة بنزعيها الدائمة
والمؤقتة بالكلية وذلك لمواجهة أزمة وباء كورونا المستجد

 -5مبادرة معا ً ضد الكورنا
تشمل تبرعات واحتياجات عينية ) لمساعدة المرضي الغير
قادرين لمساعدة المحتاجين من منسوبي الكلية من العمال
والمرضي المترددين علي العياده ولشراء (او التبرع
بكمامات للمرضي غير القادرين المترددين علي عيادة الكلية

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

االستفادة من عدد  2صوبة بكلية الزراعة باكثار شتالت
الفاكهه وتوزيعها علي كليات الجامعة بناءا علي طلب
الكليات مثل كلية الطب البيطري وكلية التمريض وزراعة
بعض منها في حرم الجامعة استكماال لمشروع االشجار
المثمرة.
الموافقة علي مقترح مبادرة " تشجير حرم كلية الزراعة
بالجهود الذاتية " .وذلك في اطار اهتمام الكلية بزراعة
وتجميل حرم الكلية الجديد بمجمع  320فدان .

حمالت التوعية ضد
فيروس كورونا

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

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

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

مشاركة أعضاء هيئة التدريس بالكلية كمدربين فى برنامج النباتات الطبية

والعطرية والمنفذ بمديرية الزراعة ببني سويف خالل مارس 2020

القوافل الشاملة

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

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

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

كلية الطب البيطري  -كلية التمريض  -كلية العالج

كلية اآلداب -

كلية الخدمة اإلجتماعية -

كلية العلوم

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

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

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

 -2القافلة الشاملة لقرية مازورة مركز سمسطا األربعاء الموافق  21نوفمبر
2018

نظمت جامعة بنى سويف قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة القافلة الشاملة
لقرية مازورة بسمسطا تحت رعاية أ.د /منصور حسن رئيس الجامعة وإشراف
أ.د /هشام بشري محمود نائب رئيس الجامعة ومشاركة الكوادر العلمية بالكليات التالية
.
( كلية الطب البشري – كلية الصيدلة – كلية طب األسنان – كلية العالج الطبيعى-
كلية التمريض – كلية العلوم – كلية الخدمة اإلجتماعية التنموية – كلية التربية
الرياضية – كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة)
حيث توجهت القافلة الى مستشفي مازورة فى تمام الساعة العاشرة صباحا ً وقام أ.د/
ايمن رفعت وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع بتوزيع األطباء والتمريض علي
األقسام

قسم الباطنة
الكشف على عدد  110مريض

قسم األطفال الكشف على  200حالة

قسم النساء الكشف على عدد  50حالة
عدد  70حالة

قسم األنف واالذن قام بالكشف على

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

تم الكشف على عدد  80حالة

قسم الصدرية
حالة

بالكشف على  50حالة قسم الجلدية

بالكشف على 85

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

كما قام فريق طب األسنان تحت إشراف أ .د /مني السيد عيسي وكيل الكلية  .د/
أحمد محمد عرفه  ،وبمشاركة اطباء إمتياز ابانوب ماجد صبحي  ،ياسمين طه علي
بالكشف على عدد  50حالة منهم  10خلع
مشاركة كلية الصيدلة
وتم صرف األدوية الالزمة بمعرفة أ.د /عبير سيد معوض وكيل كلية الصيدلة وفريق
العمل معها
مشاركة كلية الدراسات العليا
وتوجهت أ.د /والء مصليحي وكيل كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة د /نهي
المدرس بكلية الخدمة اإلجتماعية  ،أ.د /محمد عبد الرحيم وكيل كلية الخدمة
اإلجتماعية التنموية الى مدرسة مازورة اإلعدادية للبنات إللقاء محاضرت توعية فى
الموضوعات التالية -:
االسلوب األمثل إلستخدام مياه الشرب وترشيد االستهالك
النظافة العامة للشخص
مشاركة كلية العلوم
كما قام فريق اعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم تحت إشراف ا.د ابراهيم البرعي
وكيل الكلية أ.د /مديحة مدير مركز التحاليل الدقيقة وابحاث البيئة بالكلية بجمع عينات
مياه شرب للتأكد من سالمة المياه ومطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب حيث
تم الحصول على عينة من احد المنازل وعينة اخرى من داخل الوحدة الصحية
الجراء بعض التحاليل الكيميائية والميكروبيولوجية للتاكد من جودة المياه او التدخل
بالعالج.
مشاركة كلية التمريض
كما قام فريق من كلية التمريض تحت اشراف د /سلوي أحمد وكيل الكلية
بتنفيذ ندوات منها تثقيفية وتدريبية عن تثقيف صحي للطالبات بالمدرسة الفحص الذاتي
للثدي  ،مشاكل سرطان الثدى  ،مشاكل الدورة الشهرية.
مشاركة كلية التربية الرياضية
كما قام فريق من كلية التربية الرياضية تحت رعاية أ.د /مختار امين عميد الكلية
بالتوجه الى احدى المدارس وعمل يوم ترفيهى رياضي

القافلة الشاملة لقرية أهناسيا الخضراء

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

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

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

األنف واالذن  50حالة

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

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

كلية العلوم

قامت الكوارد العلمية بكلية العلوم تحت إشراف أ.د /ابراهيم البرعي  ،أ.د/
مديحة مدير مركز التحاليل الدقيقة وابحاث البيئة بجمع عينات مياه شرب
للتأكد من سالمة المياه ومطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب
وعينة اخري من داخل الوحدة الصحية إلجراء بعض التحاليل الكيمائية
والميكروبولوجية للتأكد من وجود المياه او التدخل بالعالج.
محاضرة توعوية

كما شارك أ.د /مبروك عبد العظيم وكيل كلية الحقوق محاضرة توعية
لسيدات القرية عن اضرار الزواج المبكر.

القافلة الشامله لقرية أشمنت
قرية أشمنت هي إحدى القرى التابعة لمركز ناصر في محافظة بني سويف
في جمهورية مصر العربية .حسب إحصاءات سنة  ،2006إجمالي السكان
في أشمنت  23893نسمة ،وهى احدى القرى الفقيرة فى المحافظة

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

األنف واالذن  50حالة

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

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

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

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

قافلة كلية الطب البشري لقرية سدس

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

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

تقريرعن القافلة الطبية الشاملة لقرية النواميس مركز الواسطى

من أجل غرس ثقافة الخدمة المجتمعية وتعريف المجتمع بدور الجامعة فى
أداء رسالتها الخاصة بخدمة المجتمع وتنمية إستفادة المجتمع من الكفاءات
العلمية المتخصصة فى كافة المجاالت الطبية قامت الجامعة بمشاركة
المحافظة ومديرية الصحة ومؤسسة نهضة بنى سويف فى القافلة الطبية
الشاملة لجميع التخصصات بقرية النواميس التابعة لمركز الواسطى
بحضور سعادة المستشار  /هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف  ,معالى

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

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

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

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

العشوائيات

المشاركة فى مبادرة حياة كريمة
تطويرقرية سنور
قرية سنور هي أحدى القري التابعة لمحافظة بنى سويف و حسب إحصائيات عام
 2017يبلغ عدد سكانها حوالي  10.000نسمه
أولت جامعة بنى سويف اهتماما ً بالغ األهمية بتطوير وتنمية المناطق العشوائية من
واقع تبنيها للقضايا والمشكالت التى يعانى منها سكان القرية  ,ومن أهمها **
توصيل شبكة مياه الشرب النقية وبناء أسقف للمنازل

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

*معرض المالبس المجاني

وقد قام فريق الجامعة بتوزيع عدد من المالبس على اهالى القرية
من خالل معرض المالبس المجاني

ثانيا  :تطوير قرية علي حمودة

تقع قرية علي حمودة شرق النيل والتابعة إداريا للوحدة المحلية لقرية أشمنت
مركز ناصر ،محافظة بنى سويف وتعاني القرية من العديد من المشاكل
الخاصة بشاكل بمياه الشرب ،حيث إن المياه تصل إلي القرية ملوثة بسبب
مرور خط المياه القادم من محطة مياه الشرب إلي القرية تحت منطقة المدافن
كما تعاني القرية من اإلنقطاع المستمر للمياه .
وضم األستاذ الدكتور /منصور حسن رئيس جامعة بني سويف فعاليات
مبادرة "القرية" ضمن مشروع تطوير العشوائيات .
* بناء أسقف خشبية لألسر األكثر إحتياجا ً

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

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

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

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

ورش عمل و دورات
تدريبية

دورة تدريبية عن السالمة والصحة المهنية ومواجهة الحرائق

فى إطار أنشطة وكالة كلية الحاسبات والذكاء اإلصطناعي جامعة بنى
سويف لشئون خدمة المجتمع وتحت رعاية أ.د /منصور حسن رئيس
الجامعة ومعالي أ.د بدر نبيه نائب رئيس الجامعة وتحت رعاية ا.د /منصور
حسن رئيس الجامعة ومعالي أ.د /بدر نبيه ناب رئيس الجامعة لشئون خدمة
المجتمع وأ.د /محمد بالل عميدا لكلية وأم.د /سها صالح وكيل الكلية لشئون
خدمة المجتمع قامت الكلية بإجراء دورة تدريبية عن السالمة والصحة
المهنية ومواجهة الحرائق األحد  27اكتوبر  2019وقام بالتدريب أ.م .د
صالح الدين هالل وكيل كلية السياحة والفنادق لشئون خدمة المجتمع
وحضر الدورة بعض اعضاء هيئة التدريس والمعيدين واإلداريين والعمال
بالكلية واستهدفت الدورة رفع الوعي الخاص بالسالمة والصحة المهنية.
ورشة عمل بعنوان كيف تصبح مدير مطعم ناجح

تحت رعاية االستاذ الدكتور /منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف و
االستاذ الدكتور /بدر نبيه نائب رئيس جامعة بنى سويف لشئون خدمة
المجتمع وشئون البيئة واألستاذة الدكتورة /غادة على حمود عميد كلية
السياحة والفنادق و أ.م.د /صالح الدين هالل وكيل كلية السياحة والفنادق
لشئون خدمة المجتمع وشئون البيئة
أهداف الورشة
 -１تعريف الطالب بمواصفات وواقع سوق العمل بإدارة المطاعم..
 -٢تعريف الطالب بكيفية إعداد تكاليف االغذية والمشروبات..
 -٣تحليل كيفية إدارة الربحية للمطاعم
إلقاء الضوء على الصفات والمهارات والخبرات الواجب توافرها في
مدير المطعم

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

ورشة عمل بعنوان " حياتك غالية"

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

ورشة عمل االتجاهات الحديثة في العالج السلوكي

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

ورشة عمل بعنوان

برعاية أ.د /منصور حسن رئيس الجامعة و أ.د /بدر نبيه نائب رئيس
الجامعة لشئون خدمة المجتمع و إشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة
قامت اإلدارة العامة للسالمة والصحة المهنية بعقد دورات بكلية بكلية السياحة
والفنادق تحت اشراف كال من عميد الكلية اد غادة حمود ووكيل الكلية لخدمة
المجتمع د صالح الدين هالل .يومي االثنين والثالثاء الماضيين الموافق  ٢و٣
سبتمبر بتركيب عدد من طفايات الحريق بمختلف مواقع ومبانى الكلية ..كما تم
تدريب االداريين بالكلية والعاملين على اعمال مكافحة الحريق وبمشاركة عميد
ووكيل الكلية باستخدام خراطيم المياة وطفايات البودرة وذلك فى تجربتين
مقننتين

ورشة )كيف تسوق منتجك السياحي عبر الفيس بوك(
عمل بعنوان

تحت رعاية معالى اد منصور رئيس جامعة بنى سويف ومعالي اد بدر نبيه
نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أ.د غادة علي حمود
.عميد كلية السياحة عقدت بكلية السياحة ورشة عمل تحت عنوان
) ...كيف تسوق منتجك السياحي عبر الفيس بوك(
بحضور ومشاركة د نانسي صادق خبير التسويق السياحي الرقمي
والعضو الفنى بمركز المعلومات لمكتب معالي وزير السياحة وباشراف ام د ..
صالح الدين هالل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

أهداف الورشة
القاء على أهمية التسويق الرقمي عبر وسائل التواصل هذا االطار.تقديم النصائح الخاصة باألخطاء الدارجة التى يقع فيها المسوقين وكيفية تفاديهاتقديم بعض النماذج الدولية الناجحة فى هذا اإلطار السيما شركة  KLMالخطوطالجوية الهولندية.
وقد اتسمت الورشة بالمشاركة الفعالة من مجموعات الطالب للفرق والشعب
المختلفة  ،وخاصة الراغبين في استغالل صفحات الفيسبوك للترويج
لمشروعاتهم السياحية الصغيرة مستقبال ( مطعم  -بازار سياحي ) ....عبر
المناقشات واالستفسارات ومجموعات العمل

دورات اإلسعافات االولية

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

صنايعية مصر

في إطار مبادرة فخامة رئيس الجمهورية
(صنايعية مصر)

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

الجهة المشاركة

الحدث

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

األعمال اليدوية والحرف المتعددة.
2

التاريخ

بمشاركة المركز الوطني السويدى

بالتعاون مع المحافظة

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

المحافظة.
3

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

التعليم الصناعي لتعليم فن الحياكة بمشاركة كلية التعليم الصناعي

والنجارة والحدادة للراغبين من أبناء

الجامعة

المحيط.

والخريجين

والمجتمع

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

4

"مبادئ فن التفصيل والحياكة " وتم بمشاركة كلية التعليم الصناعي

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

ودور كلية التعليم الصناعي فى تقديم

الدعم الفني و المهارى في هذا

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

الحدث

م
5

الجهة المشاركة

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

المشغوالت اليدوية واألعمال الفنية.
6

التاريخ

بمشاركة كلية التربية للطفولة

المبكرة

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

على التصنيع الغذائي

( صناعة األلبان – التجفيف -

التخليل )
7

تم االتفاق والتفعيل لبروتوكول تعاون قطاع خدمة المجتمع وتنمية

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

للصناعات الحرفية اليدوية للطالب سويف

والخريجين وسيتم تمويلهم بالخامات

وتسييق المنتج بمعرفة المؤسسة
وستقدم المؤسسة تمويل متناهي

الصغير

صغيره.

للبدءبمشروعات

خاصة

2019/2

تم انشاء عدد من المعارض للزهور قطاع خدمة المجتمع وتنمية

8

2019/3

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

بالحرم الجامعة لجامعة بنى سويف
وكانت المعارض تتضم (معرض

النباتات وزهور الزينة ،معرض

الكتاب).

اقامة معرض لمنتجات كلية التعليم قطاع خدمة المجتمع وتنمية

9

2019/4

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

اليدوية من انتاج كلية التعليم

الصناعى وحازت المنتجات على

اعجاب جميع الزائين.
10

اقامت ورشة تدريبية فنية لتعليم قطاع خدمة المجتمع وتنمية

2019/6

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

مع فريق الجوالة .

11

تم عمل تدريب مهنى العادة الحرف قطاع خدمة المجتمع وتنمية

2019/6

التقليدية والتراثية المصرية إلى البيئة

االسواق المصرية ،وتأهيل جيل جديد

من المبتكرين فى هذا المجال( ،

الخزف – الحلى التراثية).
الحدث

م
12

الجهة المشاركة

" ورشة عمل بعنوان"كيف تصبح قطاع خدمة المجتمع وتنمية

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

مطعم فى سلسلة مطاعم هارديز

العالمية.

التاريخ
2019/7

13

ورشة عمل لتعلم فن اعادة قطاع خدمة المجتمع وتنمية

2019/7

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

االسواق

من

خالل

بعض

العاملين فى الحرف اليدوية .
14

اقام قطاع خدمة المجتمع وتنمية قطاع خدمة المجتمع وتنمية

2019/8

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

االحتياجات الخاصة

وذلك

الصحاب االحتياجات الخاصة

السرة المنتصرين بمطرانية ببا

وجمعية شباب الخير ببنى

سويف.

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

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

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

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

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

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

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

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

-

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

كلية علوم ذوي اإلحتياجات الخاصة
اقام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورشة عمل
للمشغوالت اليدوية بالتعاون مع اعضاء هيئة التدريس
بكلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة وذلك ألصحاب
اإلحتياجات الخاصة السرة المنتصرين بمطرانية ببا
وجمعية شباب الخير ببنى سويف.

زيارات عسكرية

الزيارارت الميدانية العسكرية التى قامت بها الجامعة

زيارة مطار دنديل

2019/10/10

زيارة الطـــــــــــــب عســــــــكرى

2019 / 11 / 21

زياره المتحف المصرى

2019 / 11 / 23

زيارة الكلية الفنية العسكرية

2019 / 11 / 24

زيارة المحميات الزراعية بجهاز المشروعات

2019 / 11 / 26

 -1زيارة ميدانية لمطار دنديل

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

-2

زيارة ميدانية لكلية الفنية العسكرية

قامت الجامعة بالتعاون مع إدارة التربية العسكرية بالزيارات الميدانية
التالية بمشاركة طالب الجامعة  ،زيارة ميدانية لكلية الفنية العسكرية
لتوعية الطالب باألماكن العسكرية الهامة التى نظمتها إدارة التربية
العسكرية بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور أ.د/
بدر نبيه نائب رئيس .

-3

زيارة ميدانية للمتحف المصري

محو االمية

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

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

 شرعت وحدة االزمات والمساندة الطالبية في اعداد و تنفيذ حقائب تدريبيةالكترونية متخصصة تفعيال الخدمة ااجتماعية في توعية سكان محافظة بني
سويف عبر مواقع االنترنت و المنصات االلكترونية .
 نفذت وحدة التنمية المستدامة و خدمة المجتمع مجموعه من االليات و االنشطةالتوعوية من خالل المنصة االلكترونية لحملة توعوية يقوم بها أعضاء مجلسها
و بمشاركة طالب الكليه تضمنت( ضرورة االلتزام بقرار رئيس الجامعة
بارتداء الكمامات الواقية – استمرار الطالب ف التوعية بمخاطر العدوي –
البدء ف تنفيذ البرعات الطبيه من قفازات و كمامات .
استمرار التوعية بمخاطر العدوي خاصة عبر المجموعات االلكترونية
 انشاء وحده المعلوماتية الحيوية البيولوجية الجزيئية للبحوث واالستشاراتضمن وحدات مركز البحوث و المنتجات الزراعية و يكون نشاط الوحده في انتاج
قواعد البيانات البيولوجية و تسويقها  ،باالضافة لتسويق خدمات مجاالت
التكنولوجيا الحيوية والتحليل االحصائي البيولوجي في المجاالت الزراعية
** إنشاء ادارة تابعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تختص برصد ومتابعة
األوبئة بانواعها المختلفة والحد من خطورتها التى قد تتعرض لها محافظة بنى سويف
والمناطق المحيطة ومعالجة االثار التى قد تتسبب في ذلك هذا باإلضافة الي ما يمكن
أن تقدمه هذه اإلدارة من الدعم النفسي والمعنوي من خالل اساتذة الطب النفسي وعلوم
اإلجتماع.
 -1تفعيل الوحدات التابعة لمركز البحوث والمنتجات الزراعية والمنشأ بقرار المجلس
االعلي رقم  426بتاريخ  ( 2018/12/26جلسة مجلس الجامعة  141بتاريخ 14
 )2018 / 8 /والذى يهدف الى معاونة الجامعة فى القيام برسالتها فى مجال الربط
بين التعليم الجامعي وحاجات المجتمع لتنمية االنتاج الزراعي بشقيه النباتي
والحيواني وتطويره عن طريق تدريب الطالب وأفراد المجتمع على استخدام
الوسائل والتقنيات العلمية الحديثة ورفع الكفاءة االنتاجية فى شتى المجاالت
الزراعية والذي يضم حوالي  13وحدة ذات طابع خاص وتم تفعيل الوحدات
التالية:

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

كلية الخدمة االجتماعية
التنموية

أنشطة الكلية ضمن
تصنيف جامعة بني سويف

الفترة من يناير – ديسمبر 2019
1

التصنيف الجامعي لمؤشرات االستدامة
Sustainable Development
Goal
اهداف التنميه المستدامه المراد
تحقيقهب

URL
المىقع االلكتروني

الهدف األول
إنهاء الفقر بكل صوره في كل مكان
End poverty in all its
forms everywhere

Target
Group
الفئه المستهدفه
سكان قرية المسيد
األبيضي

http://www.b
su.edu.eg/
http://www.s
ocialwork.bs
u.edu.eg/

الهدف الثاني
القضاء علي الجوع والتغذية
http://www.b
السليمة
su.edu.eg/
End Hunger, achieve
http://www.s
Food Security and
ocialwork.bs
improved Nutrition
u.edu.eg/
and promote
Sustainable Agriculture.

سكان قرية صفط
الخرسا

Sector
القطبع
مركز إهناسيا

تقدير
احتياجات
سكان القرية

مركز الفشن
محافظة بني
سويف

تقدير
احتياجات
سكان القرية

األسر الفقيرة لطالب
الكلية

كلية الخدمة
االجتماعية –
رعاية الشباب

سكان قرية بني سليمان

محافظة بني
سويف

تالميذ المدارس

Objectiv
es
االهداف

خدمة المجتمع
وتنمية البيئة

2

دعم
المصروفات
ومالبس
وكتب
مجانية
تبرعات
طبية
ومالبس

دعم أسر
تالميذ
المدارس

Place
مكبن الحدوث

Date
التبريخ

فرية المسيد

/9 /9
2019

قرية صفط
الخرسا

/9 /30
2019

Event
الحدث/
المنبسبه

No/Facult
y
اسم الكليه

دعم الجامعة
والمحافظة في
دعم سكان
القرية
توجهات
المحافظة
بالتعاون مع
الجامعة لدعم
القرية

كلية الخدمة
االجتماعية
التنموية

كلية الخدمة
االجتماعية

/11 /21
2019

مساعدة أسر
طالب الكلية

كلية الخدمة
االجتماعية
التنموية

قرية بني
سليمان

/12 /4
2019

المحافظة
وجامعة بني
سويف

كلية الخدمة
االجتماعية
التنموية

/3 /2
2019
قرية الميمون
/5/2
2019

دعم أسر
تالميذ
المدارس
بالقرية

كلية الخدمة
االجتماعية
التنموية

الهدف الثالث
الصحة الجيدة والرفاهة
Ensure Healthy lives
– and promote well
being for all at all Ages.

سكان قري مراكز
المحافظة (ببا –
إهناسيا -سمسطا –
سنورس)
1029
http://www.b
su.edu.eg/
http://www.s
ocialwork.bs
u.edu.eg/

سكان قرية النواميس

تالميذ مدرسة الشعب
( )40تلميذ

الهدف الرابع
جودة التعليم – ضمان تعليم جيد
يتصف باإلنصاف ويعزز فرص
التعليم للجميع
Ensure inclusive and
equitable quality
education and promote
lifelong learning
Opportunities for all.

http://www.b
su.edu.eg/
http://www.s
ocialwork.bs
u.edu.eg/

 130طالب وطالبة
بكلية الخدمة
االجتماعية

 130طالب وطالبة
الفرقة الثانية من طالب
كلية الخدمة االجتماعية

مشاركة
كلية الخدمة
حملة الــ
االجتماعية
خدمة المجتمع  100مليون
صحة
وحدة التدريب
العملي
مركز
الواسطي

مركز بني
سويف

الكلية
التعليم وشئون
الطالب

الكلية
التدريب
العملي

3

الدعم
الصحي
وخدمات
طبيه (عالج
– أدوية
مجانية)
مكافحة
التدخين
والحفاظ
علي
السلوكيات
الصحية
التوعية
بالمخاطر
المجتمعية
لألمية
والتسرب
من التعليم
تنمية
وتدريب
مهارات
القيادة

/22 -12
2019 /2
القري التابعة
لمراكز
المحافظة
قرية
النواميس

اكساب
المترددين
علي الوحدات
الصحية بطرق
التغذية
السليمة.

/9 /4
2019

قافلة تنموية
طبية
واجتماعية

مركز بنس
سويف

/1 /4
2019

معسكر وندوة

كلية الخدمة
االجتماعية

-24
2019/9

كلية الخدمة
االجتماعية

/11 /25
2019

كلية الخدمة
االجتماعية
التنموية

كلية الخدمة
االجتماعية
التنموية

ندوة مخاطر
األمية
والتسرب من
التعليم
ندوة القيادات
الشبابية في
تحقيق أهداف
التنمية
المستدامة

كلية الخدمة
االجتماعية
التنموية

طالب الكلية – الفرقة
األولي

الهدف الخامس
المساواة بين الجنسين –تحقيق
المساواة بين الجنسين وتمكين
النساء والفتيات
Achieve Gender
Equality and Empower
all Women and Girls.

طالب الكلية ()400

طالب الكلية ()300

http:/www.b
su.edu.eg/
http://www.s
ocialwork.bs
u.edu.eg/

طالب الكلية ()140

طالب الجامعة
( 20من طالب الكلية)

طلبة وطالبات الكلية

ملتقيات
توعوية
بإجراءات
محو األمية

كلية الخدمة
االجتماعية
قاعات
المحاضرات

22-15
/12/
2019

ملتقيات
ومحاضرات

الكلية
خدمة المجتمع
وتنمية البيئة

ندوة
كلية الخدمة
اإلنتماء
االجتماعية
الوطني
خدمة المجتمع
للشباب
وتنمية البيئة
ندوة
كلية الخدمة
المساواة في
االجتماعية
الحقوق
قطاع خدمة
والواجبات
المجتمع
وتنمية البيئة

كلية الخدمة
االجتماعية
قاعة
المحاضرات
كلية الخدمة
االجتماعية
قاعة
الماحضرات

/10 /1
2019

ندوة اإلنتماء
والمسئولية
لدي الشباب

/10/10
2019

ندوة المساواة
في الحقوق
والواجبات

الكلية
خدمة المجتمع
وتنمية البيئة

ندوة الخدمة
االجتماعية

كلية الخدمة
االجتماعية
قاعة
الماحضرات

/11 /25
2019

جامعة بني
سويف
قطاع خدمة
المجتمع
وتنمية البيئة

توعية
الطالب
بالحقوق
والواجبات
لألسرة
المصرية
مشاركة
جميع
الطالب في
انتخابات
اتحاد

جامعة بني
سويف قاعة
المؤتمرات

/11
2019/12

كلية الخدمة
االجتماعية
مكتبة الكلية

– 10 /30
/11 -11
2019

كلية الخدمة
االجتماعية
التنموية
4

ندوة الخدمة
االجتماعية
ودورها في
تنمية قيم
الحرية
ندوة األسرة
المصرية

انتخابات اتحاد
الطلبة

كلية الخدمة
االجتماعية
التنموية

الطالب
الهدف السادس
المياة النظيفة والصرف الصحي
Ensure availability and
Sustainable
management of Water
and Sanitation for all
الهدف السابع
طاقة نظيفة بتكلفة ميسورة
Ensure access to
Affordable, Reliable,
Sustainable and
Modern Energy for all.

الهدف الثامن
عمل الئق والنمو االقتصادي
والعمالة المنتجة
Promote Sustained,
inclusive and
Sustainable Economic
Growth, full and

http://www.b
su.edu.eg/
http://www.s
ocialwork.bs
u.edu.eg/

http://www.b
su.edu.eg/
http://www.s
ocialwork.bs
u.edu.eg/

http://www.b
su.edu.eg/
http://www.s
ocialwork.bs
u.edu.eg/

تالميذ مدرسة الشهيد
محمد عصام (25
تلميذ)

شئون خدمة
المجتمع
وتنمية البيئة

تالميذ مدرسة المنتزة
اإلبتدائية

قطاع خدمة
المجتمع
وتنمية البيئة

طالب الكلية (10
طالب)

وحدة التدريب
العملي

( )100من طالب كلية
الخدمة االجتماعية

وكالة خدمة
المجتمع

5

توعية
تالميذ
المدرسة
بقيمة المياة
بالنسبة
للحياة

كلية الخدمة
االجتماعية

توعية
التالميذ
بسبل الحفاظ
علي الطاقة
بأنواعها(با
لمنزل
والمدرسة)

كلية الخدمة
االجتماعية

توعية
طالب الكلية

تحفيز
الطالب علي
العمل
بالمؤسسات
وخلق فرص
عمل ما بعد
التخرج

كلية الخدمة
االجتماعية
التدريب
العملي

كلية الخدمة
االجتماعية
التنموية

/4 /15
2019

/2 /26
2019

/3/19
2019

/2 /12
2019

ندوة الحفاظ
علي بقيمة
المياة للحياة

ندوة الحفاظ
علي الطاقة
وأنواعها
بالمحيط
المجتمعي

كلية الخدمة
االجتماعية
التنموية

كلية الخدمة
االجتماعية
التنموية

زيارة شركة
المياه
والصرف
الصحي

ملتقي توعوي
لطالب الكلية

كلية الخدمة
االجتماعية
التنموية

( )15من سكان قرية
أشمنت

قطاع خدمة
المجتمع
واتنميىة البيئة
بمشاركة كلية
الخدمة
االجتماعية،
واالعالم،
والحقوق

تحسين
مستوي
الوعي
لسكان
القرية
بقيمة
اإلنتاج

( )20من طالب
الدراسات العليا
( )50من طالب
البكالوريوس

وحدة خدمة
المجتمع
وحدة التدريب
العملي
االرشاد
األكاديمي

( )35من تالميذ
المدارس

وكالة خدمة
المجتمع
إدارة بني
سويف
التعليمية

التوعية
بأهميةاتباع
ارشادات
األمن ضد
الحرائق
والكوارث
مشاركة
التلميذات
في
المناقشاة
للحفاظ علي
ممتلكات
المدرسة
والمجتمع

Productive Employment
and decent Work for all

الهدف التاسع
الصناعة واالبتكار والبنية التحتية
Build resilient
infrastructure, promote
inclusive and
sustainable
industrialization
And foster innovation

الهدف العاشر
الحد من التفاوتات
Reduce inequality
within and among
!countries

http://www.b
su.edu.eg/
http://www.s
ocialwork.bs
u.edu.eg/

( )10من أولياء األمور
http://www.b
( )40من تالميذ
su.edu.eg/
المدارس ( )20من
http://www.s
طالب الكلية
ocialwork.bs
البكالوريوس
u.edu.eg/
والدراسات العليا

عميد الكلية
وكالة شئون
التعليم
التدريب
العملي

6

قرية أشمنت

كلية الخدمة
االجتماعية

/3 /4
2019

20 -15
2019 /1/

مدرسة الشهيد
 /محمد
مرزوق
اإلعدادية
(الصفا سابفا)

/4 /15
2019

التوعية
للحد من
التفاوت
والشعور
مدرسة الحرية
بالتفرقة
ودعم
التشارك بين
فئات
المجتمع

/3 /22
2019

قافلة تنموية
شاملة

ملصقات
ولوحات
بسالمة
وصيانة
األجهزة
والمرافق
ندوة اإلنتماء
للمجتمع
والمحافظة
علي
الممتلكات
العامة

ندوة المواطنة
وحقوق
المواطنين
بالحضر
والريف

كلية الخدمة
االجتماعية
التنموية

كلية الخدمة
االجتماعية
التنموية

الهدف الحادي عشر
مدن ومجتمعات مستدامة
Make cities and human
settlements inclusive,
safe, resilient and
sustainable

الهدف الثاني عشر :االستهالك
واإلنتاج يتسم بشكل بالمسئولية –
ضمان استدامة أنماط االستهالك
واإلنتاج.
Ensure Sustainable
Consumption and
Production patterns.

http://www.b
su.edu.eg/
http://www.s
ocialwork.bs
u.edu.eg/

( )35من تالميذ
مدرسة الشهيد أنور
السادات اإلعدادية

وكالة خدمة
المجتمع
وتنمية البيئة

توعية
تالميذ
المدرسة
للحفاظ علي
ممتلكات
المدرسة
والبيئة
المحيطة

سكان قرية أشمنت
( )20من فتيات القرية

قطاع خدمة
المجتمع
بالجامعة
وكالء كليات
الخدمة
االجتماعية
اإلعالم
الحقوق

تحسين
مستوي
الوعي
لسكان
القرية
(ربات
البيوت –
الفتيات)

http://www.b
su.edu.eg/
http://www.s
ocialwork.bs
u.edu.eg/
( )100من طالب
الفرقة الثانية بالكلية

الهدف الثالث عشر
تغير المناخ – مكافحة تغير المناخ
وتأثيراته
Take urgent action to
combat climate change
and its impacts

http://www.b
su.edu.eg/
http://www.s
ocialwork.bs
u.edu.eg/

( )60من طالب الكلية

وحدة خدمة
المجتمع
وحدة التدريب
العملي

قطاع خدمة
المجتمع
وتنمية البيئة

7

مشاركة
طالب الكلية
في حملة
تجميل
الكلية
والدهان
والمظهر
الحضاري
توعية
الطالب
بمصادر
التلوث
البيئي
والسلوكيات
المؤثر سلبا ً
علي المناخ

مدرسة الشهيد
أنور السادات
اإلعدادية

/11/11
2019

قرية أشمنت

/3 /4
2019

أنشطة خدمة
عامة وندوة

كلية الخدمة
االجتماعية
التنموية

قافلة تنموية
شاملة
كلية الخدمة
االجتماعية
التنموية

كلية الخدمة
االجتماعية
التنموية

كلية الخدمة
االجتماعية

/4 /12
2019

/3 /15
2019

معسكر تدريبي
مهني

ندوة الحفاظ
الموارد
الطبيعية
ومصادر
التلوث
والتخلص
األمن من
المخلفات

كلية الخدمة
االجتماعية
التنموية

الهدف الرابع عشر
الحياة تحت الماء – حفظ المحيطات
البحرية
والموارد
والبحار
http://www.b
واستخدامها علي نحو مستدام .
su.edu.eg/
Conserve and
http://www.s
sustainably use the
ocialwork.bs
oceans, seas and
u.edu.eg/
marine resources for
Sustainable
development
الهدف الخامس عشر
حماية األنظمة األيكولوجية البرية
ومحاربة التصحر.
Protect, restore and
promote sustainable
use of terrestrial
ecosystems,
Sustainably manage
forests

الهدف السادس عشر
السالم والعدل ومؤسسات قوية
Promote peaceful and
inclusive societies for
sustainable
development, provide
Access to justice for all

http://www.b
su.edu.eg/
http://www.s
ocialwork.bs
u.edu.eg/

http://www.b
su.edu.eg/
http://www.s
ocialwork.bs
u.edu.eg/

( )30من مدراء
وموجهي التربية
االجتماعية.

( )250من طالب
الكلية -الفرقة الثالثة

( )15من طالب الكلية
( )50من تالميذ
مدرسة الثانوية للبنات

( )40من طالب الفرقة
األولي
وطالب الدراسات العليا

وحدة التدريب
العملي

التوعية
بأهدا التنمية
المستدامة
والتكامل
بين تحقيق
مؤشراتها.

مشاركة
الطالب في
حملة
كلية الخدمة
تشجير
االجتماعية
الكلية
التنموية
والمحيط
البيئي
مشاركة
تالميذ
مدرسة
المدرسة في
الثانوية للبنات
زراعة فناء
المدرسة
مدرسة النور
واألمل ومجمع
الدفاع
االجتماعي
بشرق النيل

8

دعم قدرات
المؤسسات
الخدمية
وتفعيل دور
األخصائيين
االجتماعيين
.

مديرية
التضامن
بمحافظة بني
سويف

/2 /2
2019

عميد الكلية
ووكالءها
ووحدة
التدريب
العملي

/30 -22
2019 /1

لجنة خدمة
المجتمع
وحدة التدريب
العلمي

/2 /26
2019

عميد الكلية
قطاعات خدمة
المجتمع،
وشئون
التعليم،
التدريب
العملي

/3 /13
2019

ملتقي توعوي
عن آليات
تنفيذية
لتحقيق
مؤشرات
االستدامة

معسكر
منهجي
(حماية البيئة
ومكافحة
التصحر)

كلية الخدمة
االجتماعية
التنموية

كلية الخدمة
االجتماعية
التنموية

حملة تشجير
المدرسة

زيارة ميدانية

كلية الخدمة
االجتماعية
التنموية

( )50من طالب كلية
الخدمة االجتماعية

كلية الزراعة

توعية
طالب
الكليات
المشاركة
بأهمية
المشاركة
السياسة
والسالم
واألمن
االجتماعي

عمداء كليات
الخدمة
االجتماعية،
السياسة
واالقتصاد،
الزراعة

( )1000من طالب
الكلية الجدد

كلية الخدمة
االجتماعية-
مدرج كلية
الهندسة

حفل
استقبال
الطالب
الجدد

وكالة خدمة
المجتمع –
وكالة شئون
الطالب
األقسام
العلمية

طالب الكليات والمعاهد

كليات ومعاهد
الخدمة
االجتماعية
علي مستوي
الجمهورية

الئحة
تطوير
برامج تعليم
الخدمة
االجتماعية

المجلس
األعلي
للجامعات

جامعة بني
سويفقطاع
شئون خدمة
المجتمع
قطاع
الدراسات
العليا
والبحوث
قطاع شئون
التعليم
والطالب

دعم أواصر
التعاون مع
الكليات
والجامعات
اإلقليمية
والعالمية
وتعريف
سفراء
الدول
المضيقة
والطالب

and build effective,
accountable and
inclusive institutions at
all levels

الهدف السابع عشر
شراكات من أجل األهداف
Strengthen the means
of implementation and
revitalize the Global
Partnership
For Sustainable
Development

http://www.b
su.edu.eg/
http://www.s
ocialwork.bs
u.edu.eg/

( )5من طالب
الدراسات العليا
( )15من طالب مرحلة
التعليم الجامعي .
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جامعة بني
سويف
وكليات
الجامعة

/3 /12
2019

/10 /13
2019

/11 /26
2019

/4 /10 -9
2019

ندوة تثقيفية

السالم الوطني
فيلم أكتوبر
دليل الطالب
عروض ذوي
االحتياجات
الخاصة
بالجامعة
جلسات
ومناقشات
مقترحات
الكليات
والمعاهد
بروتوكوالت
تعاون
ومعرض
ملتقي الوفود
العربية
متضمنا ً برامج
التعليم
المتنوعية
والنوعية

كلية الخدمة
االجتماعية
التنموية

الوافدين
ببرامج
تعليم
الجامعة

( )24من األخصائيين
االجتماعيين

قطاع شئون
خدمة المجتمع
وتنمية البيئة
بالجامعات
المصرية

تأهيل
األخصائيين
االجتماعيين
لمواجهة
التطرف
والفكر
التكفيري

المجلس
األعلي
للجامعات

تالميذ المدارس
والمؤسسات التعليمية

مؤسسات
التعليم

التعاون بين
الكلية
والمدارس

مديرية
التربية
والتعليم
بمحافظة بني
سويف
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/5 /20
2019

/9 /9
2019

ورش عمل

بروتوكول
تعاون

الشواهد واألدلة

الهدف األول

زيارتي قريتي المسيد وصفط الخرسا

دعم األسر الفقيرة لطالب كلية الخدمة
االجتماعية التنموية

قافلة بني سليمان

11

الهدف الثاني

دعم أسر تالميذ المدارس
بقرية الميمون.

12

الهدف الثالث

المشاركة في حملة الــ100
مليون صحة

قافلة تنموية شاملة بقرية النواميس

قافلة تنموية شاملة بقرية النواميس

13

الهدف الرابع

ملتقيات ومحاضرات عن األمية
والتسرب من التعليم تسرب

ندوة القيادات الشبابية ودورها
في تحقيق التنمية المستدامة

14

الهدف الخامس
ندوة اإلنتماء الوطني والمسئولية
لدي الشباب.

ندوة األسرة المصرية الحقوق
والواجبات.

15

ندوة المساواة في الحقوق
والواجبات

انتخابات اتحاد الطلبة بالكلية

16

الهدف السادس

ندوة الحفاظ علي الموارد المائية
بمدرسة الشهيد محمد عصام

17

الهدف السابع
زيارة شركة المياة والصرف
الصحي

ندوة الحفاظ علي الطاقة بمدرسة
المنتزه اإلبتدائية

18

الهدف الثامن

الملتقي الطالبي بقيمة العمل

قافلة تنموية لقرية
أشمنت

19

الهدف التاسع

ندوة مدرسة الشهيد  /محمد
مرزوق

لقاءات توعوية
وملصقات عن متطلبات
األمن واألمان

21

الهدف العاشر
ندوة المواطنة وحقوق
المواطنين

الهدف الحادي
عشر
معسكر تجميل ودهان الكلية

21

الهدف الثاني
عشر
قافلة تنموية شاملة لقرية
أشمنت

الهدف الثالث
عشر
ندوة الحفاظ علي المناخ ومصادر
التلوث

22

الهدف الرابع
عشر

ملتقي توعوي عن االستدامة
وآليات تحقحقيق مؤشراتها

23

الهدف الخامس
عشر

المعسكر المنهجي (حماية
البيئة ومكافحة التصحر)

حملة تشجير بمدرسة
الثانوية للبنات

24

الهدف السادس
عشر
زيارة مدرسة النور واألمل
ومجمع الدفاع االجتماعي

حفل استقبال الطالب الجدد

جلسات ومناقشات مقترحات كليات
ومعاهد الخدمة االجتماعية

25

الهدف السابع
عشر
معرض ملتقي الوفود العربية

بروتوكول شراكة بين الكلية
ومديرية التربية والتعليم

ورش عمل لتأهيل األخصائيين
االجتماعيين بالتطرف والفكر
التكفيري

26

SDG 5 Report

1- Introduction:
ما هو هدف التنمية المستدامة الذى يحققة هذا ال ?Hint: What are the aims of this SDG
SDG
تتبع الجامعة المادة رقم  11في الدستور المصري التى تنص على تكفل الدولة تحقيق المساواة بين
المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وفقا ألحكام
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
اإلدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية ،دون تمييز ضدها .وتلتزم الدولة بحماية
المرأة ضد كل أشكال العنف ،وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات األسرة ومتطلبات العمل .كما
تلتزم بتوفير الرعاية والحماية لألمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء األشد احتيا ًجا.
/https://dostour.eg/2013/topics/basic-components/state-15-4
يلتحق الطالب بالكلية فى الجامعة بناءا على مجموع درجاته في الثانوية العامة و ال يعتمد على جنسه
او ديانته او عقيدته او اصله و ذلك تبعا للتنسيق االلكتروني
https://tansik.egypt.gov.eg/application/
https://dostour.eg/
 ماده 4 السیادة للشعب وحده ،یمارسھا ویحمیھا ،وھو مصدر السلطات ،ویصون وحدته الوطنیة التي تقوم على مبادىء المساواةوالعدل وتكافؤ الفرص بین جمیع المواطنین ،وذلك على الوجه المبین فى الدستور.
 مادة (( 11المقومات األساسیة للمجتمع تكفل الدولة تحقیق المساواة بین المرأه والرجل فى جمیع الحقوق المدنیة والسیاسیة واالقتصادیة
واالجتماعیة والثقافیة وفقا ألحكام الدستور .وتعمل الدولة على اتخاذ التدابیر الكفیلة بضمان تمثیل المرأة تمثیال مناسبًا فى
المجالس النیابیة ،على النحو...
مادة( 72
الحقوق والحریات و الواجبات العامة تلتزم الدولة بضمان استقالل المؤسسات الصحفیة ووسائل اإلعالم المملوكة لھا ،بما یكفل
حیادھا ،وتعبیرھا عن كل اآلراء واالتجاھات السیاسیة والفكریة والمصالح االجتماعیة ،ویضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى
مخاطبة الرأي العام.
مادة( 81
الحقوق والحریات و الواجبات العامة
تلتزم الدولة بضمان حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة واألقزام ،صحیًا واقتصادیًا واجتماعیًا وثقافیًا وترفیھیًا وریاضیًا وتعلیمیًا،
وتوفیر فرص العمل لھم ،مع تخصیص نسبة منھا لھم ،وتھیئة المرافق العامة والبیئة...
مادة( 226
األحكام العامة و اإلنتقالیة

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

2- Teaching:
Hint: any teaching courses that can support this SDG in any Faculty.
اى مقررات دراسية بكليات الجامعة التى تحقق هذا الهدف
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.
اى مشروعات او معامل بحثية تحقق الهدف
تهنئة عميد الكلية لالستاذ الدكتور /هبه مصطفى استاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس بمناسبة
صدور قرار أ.د/منصور حسن بتعيين سيادتها وكيال للكلية لشئون التعليم والطالب
https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=146922&cat_id=1
تهنئه لالستاذه الدكتوره فاطمه على حسن بتعيين سيادتها نائبا ُ لرئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا
والبحوث
https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=49525&cat_id=1
رئيس جامعة بنى سويف يصدر قرارات بتعيين وكالء لكليات الجامعة

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
كيف تخدم الجامعة المجتمع المحلى فى هذا الهدف
How the university helps the community in this SDG
رئيس جامعة بني
سويف يعلن تشكيل
وحدة مناهضة العنف
ضد المرأة
اليوم العالمى للقضاء
على العنف ضد المرأة
ندوة تثقيفية لقسم صحة
المجتمع
مجلس قسم صحة
المرأة والطفل  -فيديو
كونفرانس
الجامعة في عيون
الصحافة ..المساء..
"عشانها" للتوعية ضد
عنف المرأة وختان
اإلناث
رئيس جامعة بنى
سويف  :تزويد مركز
دراسات المرأة والطفل
بالمنيا بكافة المراجع
واألبحاث المتخصصة
ندوة بعنوان " المرأة
" المديرة
إعالم بنى سويف
تحتفل بيوم المرأة
العالمي

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

https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=60607&cat_id=1

https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=112862&cat_id=1
https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=104804&cat_id=1

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

https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=49606&cat_id=1
https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=49513&cat_id=1

مدير عام المستشفي
الجامعي خالل تكريم
المرأة من حقوق
اإلنسان بمديرية أمن
بني سويف
تكفل الدولة تحقيق
المساواة بين المرأه
والرجل فى جميع
الحقوق
رئيس جامعة بني
سويف :فتح حضانة
الروضة بكلية رياض
األطفال وتطبيق
اإلجراءات االحترازية
خدمات العاملين
أجازة الوضع1-
أجازة رعاية طفل2-
أجازة مرافقة 3-
الزوج الزوجة
االجازة الخاصة 4-
لرعاية االسرة
تهنئة رئيس جامعة بني
سويف بعيد األم
رئيس جامعة بني
سويف يقود مسيرة
طالبية في االحتفال
بـ"يوم العصا البيضاء

https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=49483&cat_id=1

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

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

http://www.science.bsu.edu.eg/Content.aspx?section_id=6389&cat_id=10#

https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=116757&cat_id=1
http://gate.ahram.org.eg/News/2305639.aspx

6- Stewardship
مثل توفير إقامة مخفضة العضاء هيئة التدريس /الباص /مكافأة النشر /تكاليف حضور المؤتمرات
+SDG10الحضانة لالطفال داخل جامعة بنى سويف
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.

SDG6
Water Management
I.

Introduction:

Water is the secret of life. Beni-Suef University is seeking always excellence in
teaching, research and partnerships concerning water to help solving water crisis, to
teach water related courses.
All evidences from the last years are sustainable and repeated periodically either in
faculties or out of campus
Every event is available for all attendance free of charge for awareness

II.

Teaching

Many faculties at BSU teach courses related directly to water +SDG4
Faculty fees per year for undergraduate student is 1000 L.E.
1-Faculty of science
http://www.science.bsu.edu.eg/
2-Faculty of earth science
http://www.earthsc.bsu.edu.eg/ContentSide.aspx?section_id=4023&cat_id=50
http://www.earthsc.bsu.edu.eg/Content.aspx?side_id=1611&cat_id=50
This is a unique undergraduate and postgraduate faculty at Beni-Suef University
among all Egyptian universities
األهداف الذهبية لقسم جيولوجيا المياه والبيئة – كلية علوم االرض
http://www.earthsc.bsu.edu.eg/Content.aspx?side_id=1612&cat_id=50
3-Faculty of Postgraduate studies for advanced sciences
This is a unique postgraduate faculty at Beni-Suef University among all Egyptian
universities

Here are some of the courses related to water
# Course

Program

1 Clean Water Technology

Credit
hrs
1

1

2

Environmental chemistry and
analysis

3 Water Reclamation Technology
Environmental Legislative
4 Framework and Methods of
Enforcement

2+1
Diploma of
Environmental
Science and
Industrial
development

5 Industrial wastewater technology
6

Monitoring and operation of
wastewater treatment

7 Membrane science and technology
8 Basic hydraulics

9 Instrumental Techniques

1
1
1

Master of
Environmental
Science and
Industrial
development
Diploma and M.Sc.
materials science
and nanotechnology

1
2
2

2+1

Some examples of registered thesis related to water research
Master
nano

Fabrication of nanofiber Composite membrane for industrial waste
water treatment
Preparation and Characterization of polymeric Nanofibers-Based
Composites for Heavy metals Removal from Drinking and Ground
water
Synthesis and Characterization of depod TiO2- Graphene nano
Composites for H2 Production from water
spectroscopic investigation of semiconducting metal oxide
nanoparticles in waste water treatment
Nanocomposites for Arsenic Removal from Water
The impact of Main Drains On Qarun Lake And Waste Water
Treatment Using Polymer Nanocomposites
Modified α-hematite nanostructures for photoelectrochemical water
splitting

2

Optical and Magnetic Properties of Metals Substituted Bismuth
Iron Oxide Nanopowder for Water Treatment Application
Synthesis and characterization of titanate nanotubes for heavy
metals and organic pollutants removal from contaminated water
Multifunctional perovskite nanomaterials for photoelectrochemical
water splitting
Phd nano municipal wastewater treatment using carbon nanotubes-cellulose
nanocomposite
application of nanotechnology for remediation of radioactive
pollutants in water
Developed Hybride Nanomaterials for Highly Efficient Catalytic
Water Splitting

Phd environment

Modelling of the Impact of Socio-Economic and
Environmental alterations on Surface Water Quality
Assessment the risks and benefits of discharged alum
drinking water treatment plants (DWTPs) sludge on water
quality at Fayoum governorate, Egypt

Master environment

HEAVY METALS MONITORING IN WATER,
SEDIMENT AND FISH FROM THE NILE RIVER AND
THEIR HEALTH RISK ASSESSMENT ON HUMANS
AT THE EAST REGION OF BENI-SUEF, EGYPT
Wastewater purification using immobilized
Nanophotocatalysts
“Evaluation of drinking water quality using GIS: A case
study in El Fayoum governorate-Egypt”
Application of nanotechnology methods in industrial
wastewater treatment as an environmentally friendly in
industrial food sector
Adress salinity wells and using the effluent for agriculture
and live stock production

3

Extracted oils from variant domestic wastewater
microalgae communities as a source of biodiesel
Using of algal free cells, treated and biofilms for Industrial
waste water treatment
study on the electrospinning of polymide fibers and its
performance in waste water
Potentials of Nano - activated carboon prepared from
agricultural Wastes for removal of heavy metals from
waste water
Dual Applications of Duckweed in Wastewater Treatment
and Biofuel Production
Investigation of some environmental impacts of
anthropogenic pollutants on River Nile water quality
Determination, monitoring and risk assessment of selected
pesticides in agriculture drain and Nile River, Assiut
governorate
Assessment of the artificially condensed water from
atmospheric air as an untraditional water resource: a novel
approach for sustainable development of rural and isolated
areas
Master biotechnology

Optimization of algal biomass recovery using
nanoparticles

http://www.psas.bsu.edu.eg/ContentSide.aspx?section_id=11742&cat_id=18
http://www.psas.bsu.edu.eg/Content.aspx?section_id=5745&cat_id=18
اللوائح الدراسية والمقررات الدراسية لقسم علوم البيئة والتنمية الصناعية
http://www.psas.bsu.edu.eg/Content.aspx?section_id=9278&cat_id=141

4- Faculty of agriculture (with a special department of water and soil)
http://www.agri.bsu.edu.eg/Departments.aspx?cat_id=23
http://www.agri.bsu.edu.eg/Content.aspx?section_id=10067&cat_id=23
5- Faculty of navigation science and space technology
4

http://www.spacescien.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=285
This is a unique undergraduate and postgraduate faculty at Beni-Suef University
among all Egyptian universities
6- Faculty of Engineering
http://www.eng.bsu.edu.eg/Departments.aspx?cat_id=16
This year faculty of engineering will adopt the bylaws of Alexandria University and
will open at the next year 2021 water engineering department

III.

Research:

Separate report tracking research and projects concerning water is submitted yearly an
example is appended
اللوائح الدراسية والمقررات الدراسية لقسم علوم البيئة والتنمية الصناعية
http://www.psas.bsu.edu.eg/Content.aspx?section_id=9278&cat_id=141
IV.

Outreach and stewardship:

Centre of excellence in water research in cooperation with 5 Egyptian universities and
5 US universities funded from USAID
This centre has 5 pillars namely:
Exchange and training, education, governance, sustainability, research
Beni-Suef University is the co-chair for the sustainability phase
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=95206&cat_id=1
https://www.egyptcoewater.eg/sustainabilty/ +SDG17

From the Government of Egypt, the project is supported by the Egyptian Ministry of
Higher Education and Research, the Academy of Scientific Research and Technology,
the Ministry of Water Resources and Irrigation, the Alexandria and Beni Sweif
Governorates, the National Research Center, the Center for Metallurgical Research and
Development Institute, the National Water Research Center, and the Water Desalination
Alliance.
The Consortium of the project includes several prestigious US and Egyptian
universities: University of California at Santa Cruz, Utah State University, Washington
State University, Temple University, Ain Shams University, Aswan University, Beni
Suef University and Zagazig University.
5

The consortium also includes a number of US and Egyptian private sector companies
and NGOs: SEKEM Group, Lotus Company, Demerdash Group, Engazaat
Development, and the NGO IBSAR, as well as AECOM, Amriton LLC, Apogee
Instruments, Carollo Engineers, FREDsense Technologies, Purolite Corporation and
Waters Corporation.

قافلة طبية للكشف المبكر عن األمراض بشركة مياه الشرب ببني
سويف+SDG3
https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=97783&cat_id=1

 للشركة القابضه-  زيارة ميدانية-دبلومة رقابة الجودة قسم علوم البيئة
للمياه الشرب في مدينة بني سويف
https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=52972&cat_id=1
https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=49044&cat_id=1

Mediterranean cooperation on a PRIMA project with 10 partners and Beni-Suef
University
https://www.era-learn.eu/network-information/networks/prima/section-2-call-2019multi-topic/enhancing-diversity-in-mediterranean-cereal-farming-systems+
SDG17+SDG2

V.

Cooperation and Partnerships
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+ SDG17بروتوكول تعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي
http://www.bsu.edu.eg/Content.aspx?side_id=62&cat_id=1
+SDG17بروتوكول تعاون مع وزارة البيئة
http://www.bsu.edu.eg/Content.aspx?side_id=60&cat_id=1
مشاريع بحثية مع جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بالمملكة العربية السعودية ممول بمبلغ قدره  171ألف
لاير سعودي أي ما يعادل  500ألف جنيه مصري.
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=26391&cat_id=1
وزير التعليم العالي ورئيس جامعة بني سويف والمحافظ يفتتحون البئر االستكشافي للمساهمة في تنفيذ مشروعات
زراعية بالجامعة
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=64372&cat_id=1
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=64327&cat_id=1

STDF funded project titled” Advanced removal of selected pharmaceutical residues
”)from wastewater using nano-metal/organic frameworks (MOFs
اجتماع مجلس ادارة مركز الدراسات وابحاث المياه رقم( )3
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=73469&cat_id=1
علوم المالحة وتكنولوجيا الفضاء في عيون الصحافة  ..جريدة الوطن  ..علوم المالحة وتكنولوجيا الفضاء" تحسم
جدل المياه الجوفية شرق النيل
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=64425&cat_id=1
استاذ مساعد بعلوم بنى سويف يفوز بمشروع معالجة المياه ممول بمبلغ  595ألف جنيها
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=33805&cat_id=1
مجلس جامعة بني سويف يوافق على تبعية معهد تكنولوجيا المياه والبترول لجامعة بني سويف
طلبة حاسبات بني سويف ينجحون في تصميم فكرة شريحة يتم تركيبها علي عدادات المياه لقياس معدل
االستهالك
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=1237&cat_id=1

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=10938&cat_id=1
http://www.earthsc.bsu.edu.eg/Backend/Uploads/PDF/%D9%85%D8%B7%D9%88%
D9%8A%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%85%D8%AD%D9%88%D9%84.pdf
7

كليه علوم االرض تفوز بمشروعين بحثيين بتمويل قدره  80الف جنيه
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=61019&cat_id=1
رئيس جامعة بني سويف :فوز الجامعة بتمويل مشروع قدره مليون وستمائة وخمسين ألف جنيها من وزارة
التعليم العالي
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=60037&cat_id=1
رئيس جامعة بنى سويف :تمويل مشروع بحثي فى مجال معالجة المياة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=60088&cat_id=1
رئيس جامعة بنى سويف فى زيارة لمشروع معالجة مياه الصرف الصحي بقرية البساتين بصحبة المحافظ والوفد
األمريكى
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=59742&cat_id=1
جامعة بنى سويف تنفرد بتقديم مشروع بحثى متميز عن استخدام الخامات المصرية بدال من المستوردة فى مجال
معالجة المياة
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=56504&cat_id=1
رئيس جامعة بنى سويف  :خطة لتوعية الطالب بترشيد استهالك المياة
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=49313&cat_id=1
جامعة بنى سويف تطلق مبادرة " البيئة الخضراء" عن كيفية ترشيد المياة والمحافظة على البيئة
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=60336&cat_id=1
+SDG2رئيس جامعة بنى سويف :ورش عمل عن استخدام تحلية المياة فى االغراض الزراعية
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=48763&cat_id=1

https://www.elfagr.com/3095202
https://cutt.ly/Se4Xqzk
https://www.elbalad.news/3388882
https://www.elwatannews.com/news/details/3725821
األهداف الذهبية لقسم جيولوجيا المياه والبيئة – كلية علوم االرض
http://www.earthsc.bsu.edu.eg/Content.aspx?side_id=1612&cat_id=50
المشروعات الحالية لقسم جيولوجيا المياه والبيئة – كلية علوم االرض
8

http://www.earthsc.bsu.edu.eg/Content.aspx?side_id=1615&cat_id=50
مشروعات قسم علوم البيئة والتنمية الصناعية
http://www.psas.bsu.edu.eg/Content.aspx?section_id=420&cat_id=18
االبحاث لقسم علوم البيئة والتنمية الصناعية كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة
http://www.psas.bsu.edu.eg/Content.aspx?section_id=5780&cat_id=18

SDG6+SDG7مشروع تسخين المياه بالطاقة الشمسية
https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=6392&cat_id=1

رئيس جامعة بني سويف  :انشاء مركز تطوير وسائل المحافظة على
SDG17البيئة+
https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=96324&cat_id=1
Some of the written protocols


المذكرة المعروضة من أ.د/عميد كلية علوم األرض بشأن مقترح بروتوكول التعاون المشترك بين الكلية وشركة
الغربية لمياه الشرب والصرف الصحي وذلك فى مجال الدعم الفنى والبحث العلمي وذلك على النحو المعروض .



 المذذكرة المعروضذذذذذذذذة من أ.د/عميذد كليذة علوم األرض بشذذذذذذذذأن بروتوكول التعذاون بين مرك التمي العلميوالتكنولوجي (وزارة اإلنتاج الحربي) و كلية علوم األرض (جامعة بني سذذو) ) لتنقية المياة السذذيحية وتحلية
مياة البحر ومعالجة مياة الصرف الصحى واعادة استخدامها من المشروعات التنمو)ة بالدولة .



بروتوكول تعاون بين جهاز مد)نة بني سذذو) الجد)دة ئي ة المجتمعات العمرانية الجد)دة ووةدة اتسذذتشذذارات
والدعم الهندسي والتكنولوجي بكلية الهندسة بخصوص قي ام وةدة اتستشارات والدعم الهندسي والتكنولوجي
باإلشذذذراف على أعمال تنفيذ بعش مشذذذروعات المياه والصذذذرف الصذذذحي واليرك ومباني اإلسذذذكان والخدمات
بالمدن الجد)دة .

https://www.era-learn.eu/network-information/networks/prima/section-2-call-2019multi-topic/enhancing-diversity-in-mediterranean-cereal-farming-systems
+SDG17+SDG2
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Status Que of the Egyptian Water Higher
Education, Research and Capacity Building: The
Center of Excellence for Water
Cairo Water Week
24. October 2019
Cairo
Lead Convener:


The American university in Cairo – Center of Excellence for Water

Name of Contributing institutions:


Alexandria University, Ain Shams University, Beni-Suef University, Zagazig University,
Aswan University, Temple University, Utah State University, University of California at
Santa Cruz, Washington State University

Chair: Prof. Hani Sewilam, Lead Scientist, Center of Excellence for Water
Co-Chair: Prof. Kirti Rajagopalan, Washington State University
Facilitator: Prof. Yasser Elshayeb, Chief of Party, Center of Excellence for water
Rapporteur: Prof. Walid El Barki, Associate Director, Center of Excellence for Water

Brief description of the session:
 The Center of Excellence for Water aims at boosting Egyptian Higher Education, Research
and Training, in the field of Water Sciences and Engineering. Since its start, the CoE
partners (more than 20 partners from Government, Universities, Research Centers, Private
Sectors and Foundations) have been working to study the status-quo and capacities of the
Egyptian Higher Education and Research Institutions. An in depth needs assessment has
been carried out by the CoE and its results reveals interesting facts, potentials, and needs
for Higher Education curricula, Research Grants, and Training (Capacity Building).


The workshop will be divided into two mains sessions, the status-quo of Higher Education,
research and capacity building, and challenges in relation to the Egyptian Water Strategy
within the Egyptian Strategy for Sustainable Development (3 hours), and the way forward
for the Center of Excellence to address those challenges and filling the gaps (2 hours)



Opening:
o The opening session will start by two presentations from the Lead Scientist and
Chief of Party of the Center Water of Excellence for Water on the water
challenges in Egypt and the concept of the COE.



Session I:
o The second session is devoted to introducing the components of the COE and
how the COE will be a platform of cooperation between university, industry,
private and public sectors in research, education and capacity building. The
session will include four presentations and open panel discussion.
 Representative of the US universities





Acting Director of the COE



Two Egyptian university professors

Session II:
o The first session has the objective of highlighting the gaps between academia
and industry in terms of research and education. This session will include four
presentations and open panel discussion. The speakers are;


Representative of the private



Representative of the public sector



Two university professors

Opening Session – Water Challenges and COE
Chair: Hani Sewilam, Lead Scientist, Center of Excellence for Water, AUC
Rapporteur: Waleed Elbarki, Associate Director ,Center of Excellence for Water,
Alexandria University
10:00
Prof. Hani
AUC – COE Lead Scientist Session Chair/Introduction
Sewilam
to the Session and Water
Challenges in Egypt
10:20
Prof. Yasser
AUC – COE Chief of Party
COP – Overview of the COE
Elshayeb
and its Partnerships
10:40
Prof.Hesham
Vice President of
The Vision of Alexandria for
Gaber
Alexandria University
the COE
11:00
Dr. Iman Sayed Head of planning Sector
Egyptian Water Strategy
and Expected Role of
Ministry of Water
Universities and Research
Resources and Irrigation
Centers
11:20
Discussion
11:40 – 12:00 Coffee Break
Session II – The Center of Excellence as a Platform for Education, Research and Capacity
Building
Chair: Hani Sewilam, Lead Scientist, Center of Excellence for Water, AUC
Rapporteur: Waleed Elbarki, Associate Director, Center of Excellence for Water,
Alexandria University
The session introduces the components of the COE and how it can perform as a water
platform of cooperation between academia, industry, private and public sectors in
education, research, and capacity building.
Main objectives of the session:
 Articulate the importance of a national focal multiaxial platform embracing water
activities in Egypt
 Consider the needs and requirements for providing competent water engineers, in
the national and regional water market
 Highlight the need for planned, strategic and long-term collaborative and
interdisciplinary market-driven research
 Stress the importance of professional development and continuous education of
personnel involved in water sector in Egypt
Main outcomes of the session:
 Clarify the specific importance and objective the COE
 Achieve a general framework of knowledge and skills required for a competent
water engineer
 Emphasize the importance and the role of scientific research in developing the
performance of the water sector, and maximizing the utilization of different water
types
 Grasp the importance of raising the efficiency of personnel involved in the water
sector in Egypt and the continuous development of their professional

Questions for Panelists
 How can Education and Research contribute to solving Water Problems in Egypt?
 What is the role of Universities vs. Research Centers in solving Water challenges?
 How can a Center of Excellence contribute to achieving better management of
Water Resources in Egypt
 Information vs. Education, what is the difference?
12:00 – 12:30 Keynote: Kirti Rajagopalan, Washington State University
Informing regional-scale water management: models and applications
12:30 – 13:20
Panel Discussion
Moderator: Yasser Elshayeb
Panelists:
Prof. Roushdy Zahran, Former President of Alexandria University
Prof. Hoda Soussa, Ain Shams University
Prof. Ahmed Farghaly, Dean of the Faculty of Postgraduate Studies and Research, Beni
Suef University
Prof. Hesham Mostafa, Vice President of the National Water Research Center
13:20
Discussion
13:40 – 15:00 Lunch Break
Session III – Role of various stakeholders in Solving Water Challenges
Chair: Essam Shaban, Technical Advisor, Center of Excellence for Water, AUC
Rapporteur: Waleed Elbarki, Associate Director, Center of Excellence for Water,
Alexandria University
The session discusses the role and contribution of stakeholders and private sector in
building more inclusive model contributing to the Egyptian Water Sector.
Main objectives of the session:
 Highlight the importance of Public and Private sectors in solving National
Challenges
 Stress the importance of PPP and Academia to Address water challenges
 Highlight the need for different qualifications/Skills of graduates
Main outcomes of the session:
 Clarify the role of various entities (public / private / academia) in solving water
scarcity problems
 Propose sets of skills needed for the Water sector market
Questions for Panelists
 How can PPP happen in the field of Water sciences and Engineering?
 What are the lacking skills of current graduates?
 How can the CoE address concerns from the Private sector
 What is the exact role of public and private stakeholders in solving Egyptian Water
Problems?
 Skills, Qualifications and knowledge. What is really needed in the market?
Keynote: Mohamed Eldemerdash, CEO Engazaat,
“The Water Challenge of Egypt as seen by the Private Sector”
15:00 – 16:00

Panel Discussion
Moderator: Yasser Elshayeb
Panelists:
Prof. Hossam Shawky, DRC
Dr. Rasha Elkhouly, SEKEM Group, Vice President of Heliopolis University
Dr. Ashley Bae, University of California at Santa Cruz
Dr. Aly Elbahrawy, Ain Shams University
16:00 – 16:30 Discussions and Closing

جامعة بنى سويف
كلية علوم االرض
مركز الدراسات وبحوث المياه

مركز الدراسات و بحوث المياه
(وحدة ذات طابع خاص بكلية علوم االرض)

نشأه المركز  :الدراسات و ابحاث المياه

وحدة ذات طابع خاص تتبع كلية علوم االرض – جامعة بنى سويف و يكون له
االستقالل فى ادارة شئونه المالية و االدارية و الفنية.
تعتبر هذه الوحدة من المراكز المتخصصة على مستوى الجامعات المصرية فى
اجراء كافة الدراسات الخاصة باالدارة المستدامة لمصادر المياه (التقليدية و
الغير تقليدية و المتجددة و الغير متجددة) من حيث االستكشاف و التقييم والتنقية
و المعالجة واعادة االستخدام كذلك التحلية و رقابة و توكيد الجودة لكافة
العمليات .هذا باالضافة الى الدراسات الخاصة بالثروة المعدنية من ناحية
االستكشاف و التقييم والمعالجة مع تقديم االستغالل االمثل لها باالضافه الى

جامعة بنى سويف
كلية علوم االرض
مركز الدراسات وبحوث المياه

تخليق بعض المعادن الصناعيه الهامه من المواد االوليه ( معادن -مخلفات
طبيعيه) واستخدامها فى التطبيقات الصناعيه والبيئيه المختلفه.

الرؤيه:
يسعى المركز ليكون محور متميزا للبحوث المتعلقة بالمياه على مستوى
الجامعات المصريه من حيث التصميم والتنفيذ والتقييم والمتابعه الفنيه من خالل
فريق عملى منداخل وخارج الجامعات المصريه لديه القدره على الرياده
واالبتكار وايضا فى مجاالت استكشاف وإدارة الموارد المائية البترول والثروة
المعدنية والبيئية لخدمه وتنميه المجتمع وتحقيق رغباته

الرسالة:
تكوين فريق عمل يرنو الى اإلبداع والتميز فى مجاالت خدمه المجتمع وحل
مشكالته من خالل أنشطه المركز المختلفة

قيم المركز:
فريق عمل متميز ينتهج ثقافة عمل يسودها ميثاق الشرف الجامعي وتعتمد على :
 oالمعرفة المتميزة
 oالتطوير والتحسين المستمر
 oالشفافية
 oالمصداقية
 oإرضاء العميل الداخلي والخارجي
 oاالنتماء للجامعه
 oاحترام اآلخرين
 oالتقييم الذاتي

جامعة بنى سويف
كلية علوم االرض
مركز الدراسات وبحوث المياه

 oالتطوير الذاتى

االهداف االستراتيجيه للمركز
 oتصميم وتنفيذ وحدات معالجة لجميع انواع مياه الصرف الصحى والزراعى والصناعى.

 oاجراء الدراسات الخاصة بانشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحى و اعادة تأهيل
المحطات القائمة و رفع كفائتها

 oتحلية المياه (مياه البحر والمياه الجوفية)
 oتنقية المياه السطحية و الجوفية

 oاعداد الدراسات الخاصه باالدارة المستدامة لكافه مصادر المياه

جامعة بنى سويف
كلية علوم االرض
مركز الدراسات وبحوث المياه
 oاجراء الدراسات الخاصة بارتفاع منسوب المياه الجوفية و تاثيراتها السلبية على
البيئة المحيطة و البنية التحتية و كذلك جودة التربة الزراعية.
 oاجراء الدراسات الخاصة بتقييم الوضع الجيولوجى و التركيبى و اعداد التقارير و
الخرائط الجيوتقنية لمختلف المواقع االنشائية.
 oاجراء الدراسات الخاصة باختيار المواقع المناسبة النشاء المدافن الصحية للمخلفات
الصلبة و كذلك التصميم و االنشاء.
 oاجراء الدراسات الخاصة باعادة استخدام المخلفات الطبيعيه والصناعيه

فى

التطبيقات البيئيه.
 oاجراء الدراسات الخاصة بتقييم الخامات المختلفة وكيفية االستفادة منها و رفع
جودتها.
 oاجراء الدراسات الحقلية و المعملية الستكشاف و تقييم جميع انواع المحاجر (رخام,
طفلة ,حجر جيرى ,دولوميت ,رمل ,زلط ............. ,الخ).
 oاجراء الدراسات الخاصة بتقييم األثر البيئي لكافه االنشطه
 oتقديم الدعم الفنى واالستشارات العلميه لكافه المنشأت الصناعيه
 oعقد ورش العمل والدورات التدريبية المتعلقة بأنشطه المركز

رئيس مجلس اداره المركز
ا.د سيد عبد القادر
محمول:
ايميل:
مدير المركز د .فتحى ابو السعود
محمول 01148884443 -01221326325 :

جامعة بنى سويف
كلية علوم االرض
مركز الدراسات وبحوث المياه
ايميلfathy732005@yahoo.com-fathy1973@ esu.bsu.edu.eg :

Beni-Suef University
Beni-Suef
Survey on Research
publications in Water
Example ( yearly report submitted to University Council)

Search on web of Sience by “Water “, Beni-Suef University, Egypt from 2005-2018

No of articles for the top 10 authors in this area

Research areas top 10

Research areas top 25

Collaborating countries

Collaborating Institutes

Funding Agencies

No of publications per year

Beni-Suef University
PSAS

Faculty of Postgraduate Studies for Advanced Sciences
PSAS: from interdisciplinary to cross disciplinary

Success Story

2020

Faculty of Postgraduate Studies for
Advanced Sciences; PSAS, BSU
2015-2019
(25 Staff members)

PSAS-Our Story of Success
25 Staff

65

5
Editors

7 Int.

Reviewer
s

Projects

912
Citations
(4.8
cit/article)

H-index
16

6
patents

198 articles
(7.6
papers/auth
or)

Be Proud- U R at Beni-Suef University- PSAS

Mat.Sci

Renewable

Nanotech.

Energy

18
programs

Biotechnology
Life sciences

Environment

Offered Degrees

Scientific Programs
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Materials science and nanotechnology
Biotechnology and life sciences
Biomedicinal Chemistry.
Environmental science and industrial development.
Cement Chemistry and Technology
Renewable Energy Science and Engineering
Quality Assurance
Occupational Health, Safety and Environment

New Programs
Quality Control
(Prof.Master)

Environmental and
Human Heritage

Chemical Biology
and Drug Discovery

Environmental
Toxicology

Stem Cell Biology

2013-2014
1
2

إجمالي أعداد أعضاء هيئة التدريس لكل عام جامعي
2014-2015
2016-2015
2017-2016
2018-2017
3
4
5
6
2
3
3
6

----

---

1

2

4

1
4

2
6

2
10

4
14

6
22

2019-2018
7
8
4
6
25

القسم

Materials Science and Nanotech.
Biotechnology
Renewable Energy Science and
eng.
Env. Science and Ind. Devolp.
Total

أعداد الهيئة المعاونة لكل عام جامعي
2016-2015
2017-2016

2013-2014

2014-2015

2018-2017

2

2

3

4

3

3

5

5

7

5

---

1

2

3

4

3

3

3

5

5

8

11

14

21

22

2019-2018
3

القسم

Materials Science
and Nanotech.

4

Biotechnology

3

Renewable
Energy Science
and eng.
Env. Science and
Ind. Devolp.
Total

5
15

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

20

8

15

23

12

15

24

23

9

6

5

5

5

10

5

193

69

37

14

-

Medicinal Chem

-

5

4

4

-

Cement chem and technology

18

-

-

-

-

Quality Control

2017/2018
16
25
2
8

Diplomes

Materials Science and Nanotech.
Biotechnology
Env.Scien and Ind.Dev

Renewable Energy Science and
eng

No of published documents from different funds
16
14 15

Total =111
documents

12
10
8
6

4
2
0

4
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25

20

15

10

5

0
Cairo University
Chonbuk National University
National Institute for Materials…
Universidad de Granada,…
University of Queensland
The University of Sydney
University of Wollongong
Korea Institute of Science and…
Alexandria University
Nuclear and Radiological…
Yeungnam University
David Geffen School of Medicine…
Harvard University
Universität Augsburg
Suez Canal University
National Taiwan University of…
University of Sharjah
The Energy Group
Jouf University
Children's Hospital
King Abdullah Medical City
Pham Ngoc Thach University of…
Larkin Health Sciences Institute
Off Jalan Universiti
Licella Pty. Ltd.
Faculty of postgraduate Studies…
Portola High School
Forensic Medicine and Clinical…
Assiut University
Wageningen University and…
Umm Al Qura University
Atomic Energy Authority of Egypt
Nagasaki University
Lappeenrannan Teknillinen…
Egyptian Petroleum Research…
South Valley University
Nanjing University of…
Massachusetts Institute of…
The British University in Egypt
University of Technology Sydney
Al Qassim University
Universidade de Vigo
University of Illinois at Chicago
Hiroshima University
Military Technical College, Cairo
Universitat de Lleida
Lahore University of…
University of Medicine and…
Ton-Duc-Thang University
Rehman Medical Institute pvt. Ltd.
Imam Abdulrahman Bin Faisal…
Prince Sattam Bin Abdulaziz…

No of published documents vs collaborating institute

22
22

18
18

13
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Materials Science and
Nanotechnology Team
(since 2013)
Vice President for Education and Students
Affairs, Beni-Suef University.
Research Group Leader
PhD Physical Chemistry, Cairo University,
EGYPT.
E-mail: dkheddr@yahoo.com
ORCID: 000-0002-5051-9885

Prof. Dr. Mohamed H. Khedr

Dean of PSAS
Research Group Co-leader
PhD Physical Chemistry, Beni-Suef University,

Egypt.
E-mail: ahmedfarghali74@yahoo.com
ORCID: 0000-0002-9270-9855

Prof. Ahmed A. Farghali

Vice Dean
PhD Physics, Cairo University, Egypt.
E-mail: didi5550000@gmail.com
ORCID: 0000-0003- 4564-9455

Head of the Department
PhD Physical Chemistry, Beni-Suef University,

Egypt.
E-mail: waleedmohamedali@psas.bsu.edu.eg
ORCID: 0000-0003-0754-7562

Assoc. Prof. Samaa I. El-Dek

Assoc. Prof. Waleed M. A. El Rouby

Materials Science and
Nanotechnology Team
Dr. Ayman H. Zaki, Lecturer
PhD Physical Chemistry,
Beni-Suef University, Egypt.
E-mail: ayman_h_zaki@yahoo.com
ORCID: 0000-0001-5186-160X

Dr. Ahmed Elshahawy, Lecturer
PhD Medical Applied Physics Cairo
University, Egypt.
E-mail: ahmedelshahawy382@yahoo.com
ORCID: 0000-0002-4237-4268

Dr. Mohamed Taha, Lecturer

Dr. Abdalla Abdelwahab, Lecturer
PhD Chemistry, Granada University,
Spain.
E-mail: abdalla.abdelwahab85@gmail.com
ORCID: 0000-0003-3822-2752

Mr. Mohamed Esmat, Ass. Lecturer
MSc Materials Science and Nanotechnology,
PSAS, Beni-Suef University, Egypt.
E-mail: m.esmat@psas.bsu.edu.eg
ORCID: 0000-0003-1465-0955

Mr. Essam M. Dief, Ass. Lecturer

PhD Chemical Engineering,
NTUST, Taiwan.

MSc Materials Science and
Nanotechnology, PSAS, Beni-Suef
University, Egypt.

E-mail: mtaha978@yahoo.com
ORCID: 0000-0002-5367-2009

E-mail: essam.dief@gmail.com
ORCID: 0000-0002-6941-9315

Eng. Yasser GadelHak, Demonstrator
MSc. Chemical Engineering, King
Abdul Aziz University, Saudi Arabia.
E-mail: yasser191919@gmail.com
ORCID:

Ball mill

Facilities
Preparations

Ultrasonic probe

Thermal evaporator

Microwave
Tube furnace

Cooling centrifuge

Characterization and applications
Potentiostat
Zetasizer Malvern
Soon ---- STEM, Zeiss

UV- double beam
Solar simulator

Surface area analyzer
Micromeritics

Awarded ProjectsNano team
Project title

NO.

Funding
Agency

Total Fund

STDF

1 million LE

1

Synthesis and Characterization of TiO2 Nanotubes (TiO2NTs) Filled with Highly Efficient
Nanoalloys

2

a new 3 way catalyst for car exhaust

3

core shell nanoparticles for dyes removal in river water

4

Plasma assisted preparation of nano metal oxides

5

Controlling size and shape of nano CuO for environmental problems

6

Photodegradation of some food dyes and bacterial inhibition of some bacteria that present
in industrial waste-water and designing a treatment reactor prototype

7

Chemical Routes to Nanostructured Materials for Solar Cell Applications

8

Conversion of plastic to oil
Beni-Suef Uni.
Design, Implementation and Performance of 10kW Rooftop Grid Connected PV
Beni-Suef Uni.
System: PSAS Faculty : as a Case Study

9
10
11
12
13

Doped TiO2/graphene nano composites for large scale H2 production from waste water

Swedish –Egypt
1/2 million
grant
Swedish Corona
Cairo
University
US- Egypt
Fund (STDF)
STDF
Beni-Suef
University
ASRT

STDF

Enhanced recovery and valorization of algal-bacterial biomass from wastewater treatment
STDF
plants using layered double hydroxide nanoparticles
Nanocomposites, a novel approach to optimize, purify and enhance the antibacterial activity
Beni-Suef Uni.
of a potent bacteriocin (Enterocin OS13)
Formulation and Evaluation of Topical Formulations Containing U.V. Shielding NanoBeni-Suef Uni.
Metallic components

200,000 LE
200,000USD
100,000 LE
15,000 EGP
200,000LE
65000 LE
300,000 LE
100,000 LE
100,000 LE
65,000 LE
65,000 LE

14

Scaling up of fully solar powered photochemical wastewater treatment using photosynthetic oxygenation

15

preparation and characterization of nanoparticles for
scavenging

16

biological

ASRT

400,000 LE

STDF

100,000 LE

Synthesis of innovative hollow fibers polymer nanocomposite for
selective removal of arsenic from drinking and ground water

STDF

100,000 LE

17

Titanate Nanostructures for removal of heavy metals from drinking
water and In-vitro evaluation of cytotoxic effect on human normal cell
lines (liver and Kidney)

Princess Nawara bint
AbdulRahman
University

171,600 SR

18

Carbon quantum dots size control using electrochemical method and
their application in supercapacitors as a powerful tool for energy
storage

STDF

661500 LE

19

Electro-catalytic conversion of CO2 into hydrocarbons using carbon
aerogels based electrodes

STDF

243000 LE

20

Center of Excellence (economic production of nanomaterials)

STDF

8.0 MLE

21

Bimetal oxides doped carbon quantum dots as a novel materials
towards Nano-fluids applications

STDF

100,000 LE

STDF

200,000 LE

22

free radical

Construction of novel Nanocomposites with enhanced photocatalytic
properties for photoelectrochemical (PEC) water splitting

COE

Economic commercial production of
nanomaterials for local market needs
SCE 31305
8M EGP-STDF-Egypt

No. of projects/ Funding agency

4%5%
4%
STDF

9%

Beni-Suef University
ASRT

55%

Cairo University
Swedish-Egypt Grant

23%

KSA

Biotechnology Department
Mission:
• To provide a quality education in pursuit of knowledge, that
establishes a strong foundation for understanding
developments in the rapidly advancing field of biotechnology
with the development of new biochemical technologies and
therapies through research and education
34

35

Biotech Lab
-80 cooling unit

Cooling centrifuge

Real time PCR

Vertical gel
electrophoresis

T professional
thermocycler

Actapurifier

Horizontal gel
electrophoresis

UVtransilluminator
documentation
system

Shaking Incubator

Rotary evaporator

Lyophilizer (Freeze
dryer)

Nanodrop
spectrophotometer
36

37

Biomedical Chemistry Lab
ELISA Reader

Incubator

Micro centrifuge

Light Microscopes

UV-Vis
Spectrophotometer

Digital Balance

Laminar air Flow

Refrigerator

Fume Hood cabinet

Vortex Mixer

PH meter
38

39

New Labs.

Animal House

Cell culture& stem cells

40

Biotech Academic Staff
2 Associate Professors

6 Lecturers
3 Assistant Lecturers
1

Demonstrator
41

Biotech Dep Projects
No.

Title

Funding
Agency

Total Fund

1

Target Nano dosage form For treatment
of chronic Bacterial Prostatitis

BSU

50,000 EGP

2

Unraveling the diversity and important
functional attributes of endophytes
associated with selected medicinal crops
from South Africa and Egypt

Egypt (STDF)South Africa
(NRF) Scientific
Cooperation

240,000 EGP

3

Anti-Hepatitis C Viral activities of Natural
Phenolic Compounds

BSU

40,000 EGP

4

Optimization and Scale up of Microbial
Synthesis Of Nanoparticles

BSU

40,000 EGP

5

Identification of MicroRNA Panel in
Breast Cancer Diagnosis with Relation to
their Targeted Gene

STDF

600,000 EGP
42

Biotech Dep Projects
No.

6

7

9

10

Title
Funding Agency
Enhanced recovery and valorization of
algal-bacterial biomass from waste water
STDF
treatment plants using layered double
hydroxide nanoparticles
Mutations in the host factor double
stranded RNA activated protein kinase on
BSU
the interferon response of HCV infection
in Egyptian patients (genotype 4)
Production and characterization of
vaccine candidate for Enterohemorrhagic
BSU
E. coli by using reverse vaccinology
approach
Possible Involvement of Peroxisome
BSU
Proliferator Activated Receptor-γ in
Nanoparticles-Induced Organ Damage

Total fund @Biotechnology Department

Total Fund
100,000 EGP

40,000 EGP

50,000 EGP

100,000 EGP

1,260,000
43
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Environmental Science and
Industrial Development
Dr.
Asmaa Hamouda

Ass. Prof
Rehab Khaled

Dr.
Hossam Nassar

Dr.
Nabila Shehata

Dr.
Amal Zaher

Mohamed Abuelsoud

Mahmoud Nady

Moustafa Shawkey

Esraa Mansour

Heba Younis

Goals
•

Supporting industry with innovative new research methods

•

Description of environmental structure and processes

•

Monitoring and treatments of pollution

•

Environmental legislative framework and methods of
enforcement

A- Environmental Sciences
Current Research Themes:
1. Environmental Engineering.
2. Application of GIS in Environmental Studies.
3. Marine biology.
4. Design of wastewater Treatment plant.
5. Environmental risk assessment.
6. Improving final product quality.

7. Alternative Fuels from Wastes.
8. Ecotoxicology and public health.

A- Environmental Sciences
Future Research Themes:
1. Toxicological effects of organic residues and their health risk
assessment.

2. Design of new advanced wastewater treatment units based on
bio and nanotechnology techniques.
3. Impacts of environmental conditions on the stability of organic
components.

4. Bioremediation of contaminated soils.
5. Ecology of Infectious diseases.
6. Biodiversity mapping and remote sensing.

7. Air Pollution Control and Risk Assessment.

B- Cement Chemistry and Technology
Current Research Themes:

1. Cement Quality Control.

2. Enviro-Cement.
3. Alternative Fuel.

Future Research Themes:
1.

Blending cement.

2.

Grinding aids for the mills.

3.

Alternative cement "geo-Polymers".

4.

Nano-cement chemistry.

5.

Recycling of by-products in cement manufacturing.

7.

Raw materials behavior and its effect on dust emission.

Environmental Science Lab

51

52

53

Goniometer

Hot Press

Solar
Analyzer

Sputtering

Solar Cells
Unit (3 KW)

Dip Coater

Hygrometer

Muffle
Furnace

Fuel Cell Test
Kit

Glove Box

Data Logger

Tube
Furnace

Portable pH,
temp meter

Solar
Simulator

Fume Hood

Vacuum
Oven
54

55

Title

Design, Implementation and Performance of 5 kW
Rooftop Grid Connected PV System: Faculty of Post
graduates for Advanced Science: as a Case Study

Funding
Agency

Total Fund

BSU

270,000 EGP

56

Title

Funding
Agency

Total Fund

Development and Application of Nano-Enhanced Phase
Change Materials for Cooling of Photovoltaic modules

STDF

999,440 EGP

Nanohybrid Graphene as an Effective Electrode for
Ground
Water
Desalination
via
Capacitive
Deionization Technology

BSU

50,000 EGP

57

Research
Interests:

Fuel Cell

Membrane
Fuel Cell (MFC)

Energy

Nanocatalyst
for Alkaline
Fuel Cell

Solar Cell

Dye Sensitized
Solar Cells
(DSSC)

Perovskite
Solar Cell
58

Fuel Cells
Polymer membranes
Proton conductivity
Positron Annihilation
characterization
Technique

Nanomaterials
Graphene
Hydrogen
Storage
Membranes

Solar Energy
Physics of
Buildings
Energy &
Environment

Hydrogen
production
materials
Catalysis

Surface
patterning
Wetting
properties
2D
nanomaterial
AFM
59

PV systems
technology

 The electrical power engineering
basics

Design and
application of PV
systems

 Basic design of (off grid and on grid )
system
 The use of advanced software
programs

Renewable hybrid
systems

 Application of renewable hybrid
systems in Rural electrification
 Design of renewable hybrid systems

Hydropower
system

 Introduction to hydropower
 Status of large and small
hydropower development in the
MENA region and the world in terms
of potential
 Introduction to fuel cell
 Fuel cell electrode based material
 Fuel cell design and configuration

Fuel Cells

 PV modules fundamentals
 PV performance analysis

60

Energy
Economics and
Policies

 Energy policies development
 Incentives and taxes
 Climate mitigation policies and
renewable energy

Renewable
energy and society

 Awareness on renewable energy and
its environment and social impact on
society

Renewable energy
market and
Commercialization

 The concepts of marketing and sales
and how to use them in marketing
and selling renewable energy
technology.

Energy policy and
planning

 Global and local trends and
developments in renewable energy
technology and energy efficiency

Energy and
environment




Introduction to Life Cycle
Assessment of energy technology
Introduction to carbon markets and
clean development mechanism

61

PSAS- Central Lab

Currently in 1st phase of accreditation

1.8 MEGP

Fadwa

Nashaat

Doaa

Eslam

Hossam

Esraa

Sara

CL- Instrumentations
• Environmental analysis
• Water analysis
• Chemical analysis
• Physical analysis
• Biological analysis
• Etc……

GC-Mass

GC-MS is used for separation and analysis of the compounds
that can be vaporized without decomposition.
It is combined with mass spectroscopy to identify different
substances within a sample.

HPLC-MS

• HPLC-MS used for separation of compounds that are
thermally unstable and exhibit high polarity.

• It is combined with mass spectroscopy to identify
different components within a sample.

Atomic Absorption (Flame & Graphite)

• It is used to identify the accurate concentration of
substances by analyzing the spectrum produced when
a substance is vaporized and absorbs certain
frequencies of light eg. Heavy metals.

XRD (X-ray diffraction)

• XRD is used for phase identification along with
phase quantification and crystallite size for all
powdered samples.

FT-IR and FT-Raman

• FT-IR is used for identifying of certain function groups
in a molecule.

• Raman is a complementary to IR used to measure the
compounds that are inactive IR such as inorganics
which have no dipole moments.

UV-VIS Spectrophotometer

• It is used for the quantitative determination of
different analytes such as:

•

transition metal ions, conjugated organic
compounds and biological macromolecules.

Nano-Drop UV-Vis Spectrophotometer

• Measure the concentration and purity of DNA,
RNA or protein samples using only 1 µL, we can
obtain the results in less than 15 seconds.

•

Zeta-sizer

It is used for the measurement of the
hydrodynamic size, electrophoretic mobility of
proteins and zeta potential of colloids and
nanoparticles.

PCR (Polymerase Chain Reaction)

• It

is designed to amplify DNA to generates
numerous copies of a specific DNA sequence to
produce enough DNA for adequate testing.

BET surface area analyser

• It is a fully automated, three-station, surface
area and porosity analyzer that delivers highquality data

WATER

#
Course
1 Clean Water Technology
Environmental chemistry and
2
analysis
3 Water Reclamation Technology
Environmental Legislative
4 Framework and Methods of
Enforcement
5 Industrial wastewater technology
6

Monitoring and operation of
wastewater treatment

7 Membrane science and technology
8 Basic hydraulics
9 Instrumental Techniques

Program

Diploma of
Environmental
Science and Industrial
development

Credit hrs
1
2+1
1

1
1
1

Master of
Environmental
Science and Industrial
development

2

Diploma and M.Sc.
materials science and
nanotechnology

2+1

2

No of Master and Ph.D. thesis registered at the faculty PSAS

M.Sc.
Ph.d.

total
198
61

Nano
42
22

Env
32
9

Cement
14
2

Biotech
63
19

Medicinal
Chem
34
5

Energy
13
4

Energy
Medicinal Chem

Biotech
Cement
Env
Nano
total
0

50
Ph.d.

100
M.Sc.

150

200

No of registered Thesis "water"
30
M.Sc.

25

Ph.d.

20
15
10
5
0
total

Nano

Env

Cement

Biotech

Energy

Master nano

Phd nano

Fabrication of nanofiber Composite membrane for industrial waste water
treatment
Preparation and Characterization of polymeric Nanofibers-Based Composites for
Heavy metals Removal from Drinking and Ground water
Synthesis and Characterization of depod TiO2- Graphene nano Composites for
H2 Production from water
spectroscopic investigation of semiconducting metal oxide nanoparticles in
waste water treatment
Nanocomposites for Arsenic Removal from Water
The impact of Main Drains On Qarun Lake And Waste Water Treatment Using
Polymer Nanocomposites
Modified α-hematite nanostructures for photoelectrochemical water splitting
Optical and Magnetic Properties of Metals Substituted Bismuth Iron Oxide
Nanopowder for Water Treatment Application
Synthesis and characterization of titanate nanotubes for heavy metals and
organic pollutants removal from contaminated water
Multifunctional perovskite nanomaterials for photoelectrochemical water
splitting
municipal wastewater treatment using carbon nanotubes-cellulose
nanocomposite
application of nanotechnology for remediation of radioactive pollutants in water
Developed Hybride Nanomaterials for Highly Efficient Catalytic Water Splitting

10

3

Phd environment

Master environment

Modelling of the Impact of Socio-Economic and Environmental alterations on
Surface Water Quality
Assessment the risks and benefits of discharged alum drinking water treatment plants
(DWTPs) sludge on water quality at Fayoum governorate, Egypt

HEAVY METALS MONITORING IN WATER, SEDIMENT AND FISH FROM THE NILE
RIVER AND THEIR HEALTH RISK ASSESSMENT ON HUMANS AT THE EAST REGION
OF BENI-SUEF, EGYPT
Wastewater purification using immobilized Nanophotocatalysts
“Evaluation of drinking water quality using GIS: A case study in El Fayoum governorateEgypt”
Application of nanotechnology methods in industrial wastewater treatment as an
environmentally friendly in industrial food sector
Adress salinity wells and using the effluent for agriculture and live stock production
Extracted oils from variant domestic wastewater microalgae communities as a source of
biodiesel
Using of algal free cells, treated and biofilms for Industrial waste water treatment
study on the electrospinning of polymide fibers and its performance in waste water
Potentials of Nano - activated carboon prepared from agricultural Wastes for removal of
heavy metals from waste water
Dual Applications of Duckweed in Wastewater Treatment and Biofuel Production
Investigation of some environmental impacts of anthropogenic pollutants on River Nile
water quality
Determination, monitoring and risk assessment of selected pesticides in agriculture drain
and Nile River, Assiut governorate
Assessment of the artificially condensed water from atmospheric air as an untraditional
water resource: a novel approach for sustainable development of rural and isolated areas
Master biotechnology Optimization of algal biomass recovery using nanoparticles

2

13

1

Need Assessment
We aimed to achieve the sustainability in the project starting from the initial phase
Centre of Excellence for Water research

1On the undergraduate level needs
•
The possibility of syllabus modification to meet the criteria of US universities
•
Addition of some practical experiments or a separate lab for water
•
Joint Degree (faculty of earth science- hydrogeology and environment program) ,
fund for undergraduate fees
•
Student exchange in the different programs (min one semester)
2On the postgraduate level we could offer a topic based certificate or joint degree
(professional water certificate or professional master degree) in water science and
technology for all interested candidates graduates B.Sc. from any science, engineering,
industrial education, agriculture, vet.medicine faculties

3Open access fees for some papers to be published on the “water”
subject at our ICAS5
4Workshop with the ministry of water irrigation and the holding company
for water to assess water problems and to allow research
5Statistics on assessment of water quality + analytical report –for
research purposes
6Staff exchange upon a call
7Call for proposals “water”- ASRT and/or STDF
8Water prize: criteria on papers, patents and prototyping
9Incorporation of funds for TICO offices in the Egyptian universities for
completing the prototypes
10Special issue to be edited in water in an impacted journal

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻰ ﺳوﯾف
ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

دﺑﻠﻮم اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺒﯿﺌﯿﮫ واﻟﺘﻨﻤﯿﮫ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
Diploma of Environmental Science and Industrial Development

دﺑﻠﻮﻣﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿﮫ واﻟﺘﻨﻤﯿﮫ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﮫ ھﻰ دﺑﻠﻮﻣﺔ ﻣﺼﻤﻤﮫ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﮫ اﻟﺒﯿﺌﯿﮫ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﮫ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﻤﺠﺎﻻت
ﻣﺨﺘﻠﻔﮫ .اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﮫ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﺪة ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﮫ ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﮫ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﯿﺌﮫ .اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﮫ ﺗﻤﻨﺢ
اﻟﺪارﺳﯿﻦ اﻟﺒﯿﺌﮫ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﮫ اﻟﻌﺎﻟﯿﮫ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت دراﺳﯿﮫ ﻣﺘﻨﻮﻋﮫ و ﻣﮭﺎرات ﻋﻤﻠﯿﮫ ﻣﺨﺘﻠﻔﮫ ﻟﺘﺨﺮﯾﺞ دارس ذو
ﺧﻠﻔﯿﮫ ﺟﯿﺪه ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﯿﺌﮫ وﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗﮭﺎ ﺳﻮاء اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﮫ او اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﮫ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﮫ.

اﻷھﺪاف وﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﻘﺼﻮدة:
 .1ﺟﺬب أﺻﺤﺎب اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﮫ اﻟﻰ ﺗﻨﻤﯿﮫ اﻟﻤﻌﺮﻓﮫ اﻟﺒﯿﺌﯿﮫ.
 .2ﺗﺄھﯿﻞ اﻟﺪراﺳﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺳﺎﺳﯿﮫ واﻟﻤﮭﺎرات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﮫ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل ﻋﻠﻮم اﻟﺒﯿﺌﮫ وﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗﮭﺎ.
 .3ﺗﻐﻄﯿﮫ ﻋﺪة ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﮫ ﻟﺘﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﻟﺨﻠﻔﯿﮫ اﻟﻌﻠﻤﯿﮫ ﻟﻠﺪارﺳﯿﻦ.
 .4ﺗﺄھﯿﻞ اﻟﺪارس ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻤﮫ ﻣﻦ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﯿﺌﮫ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل ﻋﻤﻠﮫ.
 .5ﺗﺄھﯿﻞ اﻟﺪراﺳﯿﻦ اﻟﻰ دراﺳﺎت أﻛﺜﺮ ﺗﺨﺼﺼﺎ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻻت ﻋﻠﻮم اﻟﺒﯿﺌﮫ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﮫ.

ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻰ ﺳوﯾف
ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

Program Courses
1. Compulsory Courses:
First Semester
Course
code
EN501
EN502
EN503
EN504
EN505
EN506
EN507

Course title
English
Arabic
Environmental
اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﻰ واﻟﺒﯿﺌﻰ
chemistry and analysis
ﻋﻠﻢ اﻟﺒﯿﺌﺔ

Ecology

Fundamentals of Air أﺳﺎﺳﯿﺎت اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻰ ﺗﻠﻮث
Pollution Control
اﻟﮭﻮاء
Environmental
إﻗﺘﺼﺎد ﺑﯿﺌﻰ
Economics
Clean Water
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻨﻈﯿﻔﺔ
Technology
Solid and Hazardous ادارة اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ
Waste Management
واﻟﺨﻄﺮة
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺼﻨﻊ

Plant design

Total Lecture Lab
Exam
Credit Credit Credit Duration
Hours Hours Hours (hour)

Final
grades
out of

3

2

1

2

150

3

2

1

2

150

3

2

1

2

150

1

1

0

1

50

1

1

0

1

50

2

2

0

2

100

1

1

0

1

50

Second Semester
Course
code
EN511

EN512

EN513
EN514
EN515
EN516

Course title
English
Water Reclamation
Technology
Environmental
Legislative Framework
and Methods of
Enforcement
Workplace safety and
health
Fundamentals of
Oilfield Processing
Environmental
management system
Industrial wastewater
technology

Arabic

Total Lecture Lab
Exam
Credit Credit Credit Duration
Hours Hours Hours (hour)

Final
grades
out of

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﯿﺎه

1

1

0

1

50

أﺳﺎﺳﯿﺎت اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت
اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ وطﺮق اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت

1

1

0

1

50

اﻟﺴﻼﻣﺔ و اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ

1

1

0

1

50

أﺳﺎﺳﯿﺎت ﺗﺠﮭﯿﺰ ﺣﻘﻮل
اﻟﻨﻔﻂ

2

2

0

2

100

ﻧﻈﺎم اﻻدارة اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ

1

1

0

1

50

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻣﯿﺎه اﻟﺼﺮف
اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ

1

1

0

1

50

ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻰ ﺳوﯾف
ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
EN517

Practical environmental
ﻣﻘﺮر ﻋﻤﻠﻰ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﯿﺌﻰ
analysis

3

2

1

2

150

2. Elective courses:
Elective Courses
Course
code
EN508

Course title
English
Arabic
Membrane science and
ﻋﻠﻮم وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻷﻏﺸﯿﺔ
technology

Total Lecture Lab
Exam
Credit Credit Credit Duration
Hours Hours Hours (hour)
2

EN509

Basic hydraulic

اﻟﮭﯿﺪروﻟﯿﻜﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ

2

EN510

Risk Management

ادارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ

2

Basics of Nano
أﺳﺎﺳﯿﺎت ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺎﻧﻮ
technology
Energy conservation
EN519
ادارة اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ
management
Process instrumentation
EN520
اﻻﺟﮭﺰة اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ واﻟﺘﺤﻜﻢ
and control
EN518

2
2
2

Final
grades
out of

2

0

2

100

2

0

2

100

2

0

2

100

2

0

2

100

2

0

2

100

2

0

2

100

For graduation you should complete total credit hours = 28
[Compulsory Courses (24 credit hours) + Elective Courses (4 credit hours)]

ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻰ ﺳوﯾف
ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

Course Specifications
EN501 Environmental Chemistry and Analysis
This course introduces graduates to the field of environmental chemistry and provides a
foundation for applications in pollution control and water & wastewater technology.
Graduates will study the practical aspects of environmental chemistry, quantitative
measurements, and analysis of air, water, and wastewater. Principles of measurement,
instrumentation, and analysis are emphasized using an application-oriented approach.
EN502 Ecology
Ecology is the study of living things in their natural environment. This module focuses on
the significance and function of natural ecosystems, and how humans have affected these
systems over time. It concentrates on the interaction between human activities, resources,
and the environment. As the human population grows and technology advances, pressures
on earth’s natural systems are becoming increasingly intense and complex. This module
aims to promote greater environmental awareness and nurture social responsibility towards
the environment.
EN503 Fundamentals of Air Pollution Control
Introduction to air pollution. Chemistry of air pollution. Effects of air pollution. Air
pollutants from industrial processes. Transport of air pollutants. Indoor air pollution. Air
pollution measurements and analytical techniques. Air pollution laws and regulations, and
the emission standards. Air pollutant concentration models. Air pollution control. Future of
air pollution.
EN504 Environmental Economics
This course aims at equipping students with economic methods and tools to analyze basic
environmental issues while strengthening group work skills. This course combines
theoretical analysis with discussions on specific environmental policies as applied to water,
ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻰ ﺳوﯾف
ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
air pollution, energy, climate change, and human health issues. Within these examples,
particular topics that will be covered are the concepts of sustainability, microeconomic
analysis of environmental regulation, the problem of social cost, policy instrument choice,
and estimating costs and benefits of environmental improvements via revealed preferences
(hedonic analysis, travel cost method, household production) or stated preferences.
EN505 Clean Water Technology
This module introduces the processes for treating raw water from various surface water
sources to produce potable water. Graduates will study raw water quality parameters,
treatment techniques, and the monitoring and operation of water treatment systems. The
focus is on conventional water treatment technologies emphasizing on chemical
coagulation and flocculation processes for removal of suspended and colloidal solids in
raw water. Topics covered include pre-treatment of raw water, sedimentation, coagulation,
flocculation, filtration, and disinfection techniques.
EN506 Solid and Hazardous Waste Management
Graduates will examine how solid and hazardous waste is generated; the pollution
problems related to waste disposal; and methods of collection, handling, treatment, and
disposal of waste. Concepts of waste minimization such as recycling, reusing, reducing,
and waste exchange will be highlighted as effective tools in waste management. Issues in
biomedical waste generation, collection, and treatment will be addressed. Local legislation
for solid and hazardous waste will be explained in relation to the overall waste
management practice.
EN507 Plant Design
A study of the engineering aspects involved in the development of an industrial plant.
Capital and manufacturing cost estimates. Safety in design. Feasibility survey. Equipment
design and specification. Plant layout and location. Students will work in small groups to
produce a process design and economic evaluation of a complete industrial plant. The
ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻰ ﺳوﯾف
ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
students will learn:
•

Plant layout fundamentals and work flow procedures

•

Terminology and symbols used in plant layout

•

Fundamental principles of chemical process technology

•

Process flow diagrams (PFDs)

•

Equipment used in process plants

•

Instrument symbols and abbreviations

•

Piping and instrumentation diagrams (P&IDs)

•

Piping design and engineering principles

•

Terminology, symbols and abbreviations used in piping design

•

Piping specifications and piping codes

•

Components of piping systems - fittings, flanges and valves

•

Piping isometrics and bill of materials.

EN508 Membrane Science and Technology
This module aims to equip graduates with fundamental knowledge of membrane science
and membrane applications in environmental engineering. Topics covered in this module
include the types of membranes and membrane modules, the basic principles of membrane
fabrication, general theory of membrane transport, membrane separation process,
membrane fouling, liquid membranes, and facilitated transport. Membrane applications in
water reclamation recycling and reuse will also be covered.
EN509 Basic Hydraulic
Graduates will examine the basic hydraulic principles and fundamental concepts that are
essential for the study of water and wastewater technologies. Topics covered include the
properties of fluid, manometry, hydrostatics, and fundamental principles of fluid flow.
Head loss in pipeline, design of pipeline, flow measurements, and pipe network analysis
will also be covered. Graduates will also learn about open channel flow and the design of
surface water drainage system.
ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻰ ﺳوﯾف
ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

EN510 Risk Management
What is risk management? Why accidents occur. How to avoid accidents. The
consequences. Personnel health and safety. Process safety analysis. Loss prevention.
Process safety in design and operations. Defining and quantifying risk. Checklists. Hazard
and operability analysis (HAZOP) studies. Hazard analysis (HAZAN) techniques. Human
factors. Linking HAZOP, process control, instrumentation and alarm systems. Cost of plant
safety. Environmental impact. Case studies of serious plant accidents.
EN511 Water Reclamation Technology
Graduates will explore the fundamentals of collection systems for wastewater from
domestic premises, wastewater treatment techniques, monitoring and operation of
wastewater treatment systems, and the code of practice relevant to sewerage and sewage
treatment. The design of sewer collection systems will also be covered in detail. Emerging
technologies in water reclamation and water recycling will be emphasized in this module
EN512 Environmental Legislative Framework and Methods of Enforcement
Structural: Bridges roads towers power pylons -Transportation: Roads traffic control
airports -Water: Dams pipelines purification works reservoirs -Geotechnical: Foundations
excavations and fills-Urban: Municipal services development and maintenance of towns recreational facilities -Construction: Construction management-Environmental: Impact
studies social and natural environments harmonising affected elements and resources.
EN513 Workplace Safety and Health
This module focuses on the study of various aspects that are critical to the provision of a
safe working environment. Topics covered include toxicology, clean air and ventilation,
control of temperature and humidity, industrial hygiene and industrial diseases.

ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻰ ﺳوﯾف
ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

EN514 Fundamentals of Oilfield Processing
Introduction to Oilfield Processing. Measurement. Instrumentation. Relief systems.
Storage. Multiphase flow calculations in pipe lines. Separator design and sizing of flow
lines. Pumps and Hydraulic Turbines. Hydrate formation and remedial options. Prime
mover for mechanical derive. Hydrocarbon Recovery. Utilities in upstream processing.
Dehydration and hydrocarbon treating. Compressors, Expanders and Refrigerators. Utilities
in upstream processing. Dehydration and hydrocarbon treating.
EN515 Environmental Management System
In this course, graduates will learn the application of concepts and principles in
environmental management. Topics covered include the fundamentals of environmental
impact assessment (EIA), environmental baseline studies (EBS), risk assessment,
environmental management systems (EMS), ISO 14001, OSHA 18001 and environmental
auditing.
EN516 Industrial Wastewater Technology
Different industrial processes result in unique type and characteristics of industrial
wastewater. Considering specific pollutants and toxic substances, treatment methodology
applicable for conventional domestic wastewater is not all together applicable for industrial
wastewater. This module introduces graduates to specific industrial wastewater problems
and addresses possible unit processes applicable to industrial wastewater treatment. These
unit processes, along with conventional water pollution treatment techniques, can then be
applied as a complete treatment flow for different industrial wastewater types. The module
will cover basic physical, chemical, and biological treatment technologies and also
highlight specific industrial wastewater treatment methods and anaerobic treatment
applications.
EN517 Practical environmental analysis
ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻰ ﺳوﯾف
ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

•

Classical analysis

•

Water analysis

•

Cement analysis

•

Instrumental analysis

EN518 Basics of Nano technology
Introduction to nanoscience – definition of nanomaterials and nanoscale – preparation
methods – characterization and application.
EN519 Energy conservation management
Energy consumption is at an all-time high, and it is uncertain how high energy costs will
go. This module will teach graduates energy conservation efforts and innovative programs
to help people, including businesses, get in the habit of using energy more efficiently,
thereby saving money, energy and the environment.
EN520 Process instrumentation and control
Graduates will study the principles and applications of process instruments and the
fundamentals of automatic process control systems, which include the basic concepts of
analogue and digital control, principles of feedback and loop stability. The module includes
a site visit to a control plant to enhance student learning.

ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻰ ﺳوﯾف
ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ اﻟﻌﻠﻮم ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺒﯿﺌﯿﮫ واﻟﺘﻨﻤﯿﮫ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
Master of Science in Environmental Science and Industrial
Development

ﻣﺎﺟﯿﺴﺘﯿﺮ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿﮫ واﻟﺘﻨﻤﯿﮫ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﮫ ھﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت دراﺳﯿﮫ ﻣﺘﻌﺪده وﻣﺨﺘﻠﻔﮫ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﮫ
اﻟﻰ ﺑﺤﺚ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻰ اﺣﺪى ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺒﯿﺌﮫ .اﻟﻤﺎﺟﯿﺴﺘﯿﺮ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎﻏﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺒﯿﺌﯿﮫ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﮫ ﻟﺘﺨﺪم
اﻟﺪراﺳﯿﻦ ﻓﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺣﻠﻮل ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺒﯿﺌﮫ وﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ,اﻟﺼﻨﺎﻋﮫ ,اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﻨﻤﯿﮫ اﻟﺸﺎﻣﻠﮫ .

اﻷھﺪاف وﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﻘﺼﻮدة:
 .1إﻣﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻤﻌﺮﻓﮫ ﻣﺘﺨﺼﺼﮫ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺒﯿﺌﮫ
 .2ﺗﺠﮭﯿﺰ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﮭﺎرات اﻟﺒﺤﺜﯿﮫ واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﮫ واﻟﺘﺤﻠﯿﻠﯿﮫ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﮫ ﻹﺟﺮاء اﻟﺒﺤﻮث ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻻت
اﻟﺒﯿﺌﮫ
 .3ﺟﺬب اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺒﯿﺌﮫ اﻟﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ أﺑﺤﺎث ﻧﺎﻓﻌﮫ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
 .4ﺗﻘﺪﯾﻢ رﺳﺎﻻت ﺑﺤﺜﯿﮫ ﻋﺎﻟﯿﮫ اﻟﺠﻮده ﻣﻦ ﺧﻼل اﺷﺮاف دﻗﯿﻖ وﻋﻤﻠﻰ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت
 .5ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺧﺎﺻﮫ و اﻟﺤﻀﺮﯾﮫ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺣﻠﻮل ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻠﺘﻰ
ﺗﻀﺮ اﻟﺒﯿﺌﮫ ﺑﮭﺎ
 .6ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﮫ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﮫ ﻓﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﮫ اﻟﺸﺎﻣﻠﮫ
 .7ﺟﺬب أﺻﺤﺎب اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﮫ اﻟﻰ ﺗﻨﻤﯿﮫ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ.

ﺗﻜﻮن اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘﯿﻦ
اﻟﻤﺮﺣﻠﮫ اﻻوﻟﻲ :دراﺳﺔ ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻟﻤﺪه ﻋﺎم أﻛﺎدﯾﻤﻲ Pre-master courses
اﻟﻤﺮﺣﻠﮫ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ :ﺗﺴ�ﺠﯿﻞ اﻟﻨﻘﻄ�ﺔ اﻟﺒﺤﺜﯿ�ﺔ و إﺟ�ﺮاء اﻷﺑﺤ�ﺎث اﻟﻤﻌﻤﻠﯿ�ﺔ و ﻧﺸ�ﺮ ﺑﺤ�ﺚ دوﻟ�ﻲ واﺣ�ﺪ ﻋﻠ�ﻲ اﻷﻗ�ﻞ و
ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ .و ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺪرﺟﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻜﯿﻢ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.

ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻰ ﺳوﯾف
ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

Pre-master Courses
1. Compulsory Courses:
First Semester
Course
code
EN601
EN602
EN603

Course title
English
Arabic
Principles of
أﺳﺎﺳﯿﺎت ادارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ
Environmental Risk
اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ
Management
Environmental law and اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت
legislatives
اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ
Fundamentals of Air أﺳﺎﺳﯿﺎت اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻰ ﺗﻠﻮث
Pollution Control
اﻟﮭﻮاء

Total Lecture Lab
Exam
Credit Credit Credit Duration
Hours Hours Hours (hour)

Final
grades
out of

2

2

0

2

100

1

1

0

1

50

2

2

0

2

100

EN604

Ecology

ﻋﻠﻢ اﻟﺒﯿﺌﺔ

2

2

0

2

100

EN605

Instrumental Analysis

اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻵﻟﻰ

1

1

0

1

50

2

2

0

2

100

1

1

0

1

50

EN606
GC601

Environmental civil
اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ
engineering
Scientific thinking and
اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ
writing

Second Semester
Course
code
EN611
EN612
EN613
EN614
EN615
EN616

Course title
English
Monitoring and
operation of wastewater
treatment
Cement and
Environmental effect
Fundamentals of
Oilfield Processing
Environmental
Chemical Analysis
Environmental
management system
Industrial
biotechnology

Arabic

Exam
Total Lecture Lab
Credit Credit Credit Duration
Hours Hours Hours (hour)

Final
grades
out of

رﺻﺪ وﺗﺸﻐﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﯿﺎه اﻟﺼﺮف

1

1

0

1

50

اﻻﺳﻤﻨﺖ واﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﺒﯿﺌﻰ

2

2

0

2

100

أﺳﺎﺳﯿﺎت ﺗﺠﮭﯿﺰ ﺣﻘﻮل
اﻟﺒﺘﺮول

2

2

0

2

100

اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﻰ اﻟﺒﯿﺌﻰ

1

1

0

1

50

ﻧﻈﺎم اﻻدارة اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ

1

1

0

1

50

ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻘﻨﯿﮫ اﻟﺤﯿﻮﯾﮫ
اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ

2

2

0

2

100

ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻰ ﺳوﯾف
ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
EN617

Solids and hazardous
waste management

ادارة اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ
واﻟﺨﻄﺮة

2

2

0

2

100

2. Elective courses:
Elective Courses
Course
code
EN608

Course title
English
Arabic
Membrane science and
ﻋﻠﻮم وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻻﻏﺸﯿﺔ
technology

Total Lecture Lab
Exam
Credit Credit Credit Duration
Hours Hours Hours (hour)

Final
grades
out of

2

2

0

2

100

EN609

Basic hydraulic

اﻟﮭﯿﺪروﻟﯿﻜﺎ اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ

2

2

0

2

100

EN610

Petroleum Processing

ﺗﻜﺮﯾﺮ اﻟﺒﺘﺮول

2

2

0

2

100

2

2

0

2

100

2

2

0

2

100

2

2

0

2

100

2

2

0

2

100

Fundamental of Nano
أﺳﺎﺳﯿﺎت ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺎﻧﻮ
science
Environmental
EN619
اﻻﺣﺼﺎءات اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ
statistics
Energy conservation
EN620
ادارة اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ
management
Process instrumentation
EN621
اﻻﺟﮭﺰة اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ و اﻟﺘﺤﻜﻢ
and control
EN618

To complete the pre-requisite courses (pre-master courses) you should finish total
credit hours = 26
[Compulsory Courses (22 credit hours) + Elective Courses (4 credit hours)]

ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻰ ﺳوﯾف
ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

Course Specifications
EN601 Principles of Environmental Risk Management
Concepts and principles underpinning Environmental Risk Assessment and Management,
including aspects such as Hazard, Harm, Risk, Pollution, etc., in the context of the
principles of Sustainability.-Understanding what ‘a risk-averse and cautious approach’
entails-Tools and Guidelines for Risk Assessment-Multi-Criteria Decision Making and
Risk Management Planning-Practical Case Study – Risk Assessment for Mine ClosureRisk assessment provides a systematic procedure for predicting potential risks to human
health or the environment. The aim of a chemical risk assessment is to investigate if a
chemical is being used or can be used as intended without causing detrimental effects to
human health.
EN602 Environmental law and legislative
Civil liability resulting from environmental damage: an international and comparative law
overview- Technical and scientific co-operation. National substantive law: overview of
the principal judicial means for obtaining reparation for damage resulting from
environmental pollution in common law and in civil law. The conflict of laws in the field
of environmental liability- Legislative cooperation. The environmental disaster: a mass
tort litigation.
EN603 Fundamentals of Air Pollution Control
Air pollutants. - Effects on human’s beings and environ. Sources of air pollutantsPollutant concentration and emission –measurements- Chemistry in the atmosphere.
Dispersion of pollutants in the atmosphere- Regulations and laws- General Ideas in Air
Pollution Control- A better process design- After-treatment processes- Alternative
approaches- Control mechanisms. Size Distributions -Wall collection devices- Dividing
collection devices- Gas control – Incineration- Regional and Global Issues- Global
ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻰ ﺳوﯾف
ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
warming- Stratospheric ozone depletion. Acid rain. - Long-range transport- Hazardous air
pollution- Urban smog- Indoor air pollution.
EN604 Ecology
This module introduces graduates to the field of environmental microbiology,
parasitology and epidemiology, and provides a foundation for further studies and
applications in water & wastewater treatment, environmental health and environmental
management. Graduates will also be taught selected topics on human biology and foodborne diseases.
EN605 Instrumental Analysis
Introduction to Instrumental analysis-Radiation and Bioradiation-IR, UV, NMR, MS, and
electronic microscope ( Scanning and transmittance) –electrophoresis –spectrophotometer
and HPLC devices.
EN606 Environmental Civil Engineering
Structural: Bridges roads towers power pylons -Transportation: Roads traffic control
airports -Water: Dams pipelines purification works reservoirs -Geotechnical: Foundations
excavations and fills-Urban: Municipal services development and maintenance of towns recreational facilities -Construction: Construction management-Environmental: Impact
studies social and natural environments harmonising affected elements and resources.
GC601 Scientific Thinking and Writing
Scientific Planning – How to use a research engine - How to write a proposal – How to
write a paper – Research ethics – Publication – social media.
EN608 Membrane Science and Technology
This module aims to equip graduates with fundamental knowledge of membrane science
and membrane applications in environmental engineering. Topics covered in this module
ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻰ ﺳوﯾف
ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
include the types of membranes and membrane modules, the basic principles of
membrane fabrication, general theory of membrane transport, membrane separation
process, membrane fouling, liquid membranes, and facilitated transport. Membrane
applications in water reclamation recycling and reuse will also be covered.
EN609 Basic Hydraulic
Graduates will examine the basic hydraulic principles and fundamental concepts that are
essential for the study of water and wastewater technologies. Topics covered include the
properties of fluid, manometry, hydrostatics and fundamental principles of fluid flow.
Head loss in pipeline, design of pipeline, flow measurements and pipe network analysis
will also be covered. Graduates will also learn about open channel flow and the design of
surface water drainage system.
EN610 Petroleum Processing
Formation of petroleum. Exploration and identification of petroleum-bearing structures
and their evaluation. Drilling operations and their control. Design, operation and control
of production wells. Technologies for enhancing oil production from existing wells.
Testing and evaluation of reservoirs. Reservoir management.
EN611 Monitoring and Operation of Wastewater Treatment
Wastewater treatment techniques, monitoring and operation of wastewater treatment
systems, and the code of practice relevant to sewerage and sewage treatment. The design
of sewer collection systems will also be covered in detail. Emerging technologies in water
reclamation and water recycling will be emphasized in this module
EN612 Cement and Environmental Effect
Description of the cement industry- Pressures on the environment- Resource useEmissions to air- Discharges to water- Waste production and management- TransportPollution incidents and prosecutions- Noise, vibration, odor and aesthetics- Standards of
ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻰ ﺳوﯾف
ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
environmental management- Environmental Impacts.
EN613 Fundamentals of Oilfield Processing
Introduction to Oilfield Processing. Measurement. Instrumentation. Relief systems.
Storage. Multiphase flow calculations in pipe lines. Separator design and sizing of flow
lines. Pumps and Hydraulic Turbines. Hydrate formation and remedial options. Prime
mover for mechanical derive. Hydrocarbon Recovery. Utilities in upstream processing.
Dehydration and hydrocarbon treating. Compressors, Expanders and Refrigerators.
Utilities in upstream processing. Dehydration and hydrocarbon treating.
EN614 Environmental Chemical Analysis
This course introduces graduates to the field of environmental chemistry and provides a
foundation for applications in pollution control and water & wastewater technology.
Graduates will study the practical aspects of environmental chemistry, quantitative
measurements and analysis of air, water and wastewater. Principles of measurement,
instrumentation and analysis are emphasized using an application-oriented approach.
EN615 Environmental Management System
In this course, graduates will learn the application of concepts and principles in
environmental management. Topics covered include the fundamentals of environmental
impact assessment (EIA), environmental baseline studies (EBS), risk assessment,
environmental management systems (EMS), ISO 14001, OSHA 18001 and environmental
auditing.
EN616 Industrial Biotechnology
The influence and application of biotechnology in aspects relating to the environment.
Graduates will study five major areas: treatment of waste, treatment of already polluted
sites and waterways,

prevention of pollution, monitoring of pollution, and

ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻰ ﺳوﯾف
ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
biotechnological innovations in environmental management.

EN618 Basics of Nanoscience
Introduction to nanoscience – definition of nanomaterials and nanoscale – preparation
methods – characterization and application
EN619 Environmental Statistics
Applications of statistics in environmental pollution studies involving air, water, or soil
monitoring; sampling designs; trend analysis; censored data. Proper sampling design and
collection, analysis, and presentation of environmental data will lead to defensible
interpretation and conclusions for any environmentally-based problem.
EN620 Energy Conservation Management
Energy consumption is at an all-time high, and it is uncertain how high energy costs will
go. This module will teach graduates energy conservation efforts and innovative programs
to help people, including businesses, get in the habit of using energy more efficiently,
thereby saving money, energy and the environment.
EN621 Process Instrumentation and Control
Graduates will study the principles and applications of process instruments and the
fundamentals of automatic process control systems, which include the basic concepts of
analogue and digital control, principles of feedback and loop stability. The module
includes a site visit to a control plant to enhance student learning.

ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻰ ﺳوﯾف
ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

دﺑﻠﻮم ﻛﯿﻤﯿﺎء وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺳﻤﻨﺖ
Diploma of Cement Chemistry and Technology

ﺗــﻢ ﺗﺼﻤﯿــﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ دﺑﻠــﻮم ﻛﯿﻤﯿﺎء وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺳﻤﻨﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﯾﻔﯿــﺪ اﻟﻄــﺎﻟﺐ ﺑﻮﺳﺎﺋــﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓـــﺔ
اﻟﻤﺘﻄــﻮرة وﻣﮭــﺎرات اﻷﺑﺘﻜــﺎر و اﻟﺘﺼﻤﯿــﻢ اﻟﻔﻜـــﺮي ﻣﻤﺎ ﺳﯿﻜــﻮن ﻟﮫ ﻋﺎﺋــﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠــﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻷﺳﻤﻨﺖ واﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ .ﻛﻤﺎ ﯾﮭﺪف اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺪﻋــﻢ اﻟﺘﺤﺪﯾـﺚ واﻟﺨﺒـــﺮات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑـــﺔ
ﻟﻔــﺮص ﻋﻤــﻞ ﻓـــﻲ ﻣﺠــﺎﻻت واﺳﻌــﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺳﻤﻨﺖ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ.

اﻷھﺪاف وﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﻘﺼﻮدة:
 .1أن ﯾﺼﺒــﺢ اﻟﺨﺮﯾــﺞ ﻣﻠﻤــﺎ ً ﺑﺎﻟﻤﻌــﺎرف واﻟﻤﻔﺎھﯿــﻢ اﻟﻌﻠﻤﯿــﺔ واﻟﻌﻤﻠﯿــﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﺳﻤﻨﺖ
واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ.
 .2أن ﯾﻜـﻮن اﻟﺨﺮﯾــﺞ ﻗﺎدرا ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣــﻞ ﻣﻊ ﺗﻘﻨﯿــﺎت ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺳﻤﻨﺖ واﺳﺘﺨــﺪام اﻷﺟﮭــﺰة اﻟﺨﺎﺻــﺔ ﻟﮭــﺬا
اﻟﻐـﺮض.
 .3أن ﯾﻘــﺪم ﺧﺮﯾﺠــﺎ ﻗﺎدرا ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻤﯿـــﺰ ﻓﻲ ﺳــﻮق اﻟﻌﻤــﻞ وﺑﺨﺎﺻــﺔ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل ﻛﯿﻤﯿﺎء وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻷﺳﻤﻨﺖ واﻟﻤﺮاﻛـــﺰ اﻟﻤﮭﺘﻤﮫ ﺑﺬﻟﻚ.
 .4ﺗﺮﺳﯿــﺦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻤﺎرﺳــﺎت اﻻﻣﻨﺔ داﺧــﻞ اﻟﻤﻌﺎﻣــﻞ واﻹھﺘﻤــﺎم ﺑﺎﻟﺼﺤـﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿـﺔ.
 .5ﺗﺄھﯿــﻞ ﻛﻔــﺎءات ﻗﯿﺎدﯾــﺔ ،ﻓﻨﯿــﺔ وأﻛﺎدﯾﻤﯿــﺔ ،ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗﺴﮭــﻢ ﻓـــﻲ ﻧﺸــﺮ اﻟﻮﻋـــﻲ اﻟﺒﯿﺌﻰ ﺑﯿــﻦ
أﻓـــﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤـــﻊ.
 .6ﺗﻄﺒﯿﻖ أﺳﺎﻟﯿﺐ ادارة اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ واﻻﻧﺘﺎج ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﺳﻤﻨﺖ.
 .7ﺗﺄھﯿﻞ اﻟﺪارﺳﯿﻦ اﻟﻤﺘﻤﯿﺰﯾﻦ ﺑﺎﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﮭﺎدات اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻓﻲ ھﺬا
اﻟﻤﺠﺎل.
 .8أن ﯾﺘﻤﺘـــﻊ اﻟﺨﺮﯾـــﺞ ﺑﺎﻟﻘﯿـــﻢ واﻟﻤﻌﺘﻘــــﺪات اﻟﺘــﻲ ﺗﺘﻨﺎﺳـــﺐ ﻣـﻊ أﺧﻼﻗﯿـــﺎت ﻣﺠﺘﻤﻌﻨــﺎ اﻟﻌﺮﺑــﻰ وﻣﺘﻤﺸﯿــﺎ ﻣـﻊ
ﻗﻮاﻧﯿﻨــﮫ اﻟﻨﺎﻓـــﺬة.

ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻰ ﺳوﯾف
ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

Program Courses
1. Compulsory Courses:
First Semester
Course
code
CT501

CT502
CT503

Course title
English
Arabic
Environmental Impact
ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻷﺛﺮ اﻟﺒﯿﺌﻲ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
Assessment of Cement
اﻻﺳﻤﻨﺖ
Industrial
Health, Safety &
اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ و
Environmental
اﻹدارة اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ
Management
Fundamentals of Air أﺳﺎﺳﯿﺎت اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﻠﻮث
Pollution Control
اﻟﮭﻮاء

Total Lecture Lab
Exam
Credit Credit Credit Duration
Hours Hours Hours (hour)

Final
grades
out of

2

2

0

2

100

2

2

0

2

100

3

2

1

2

150

CT504

Instrumental Analysis

ﺗﺤﻠﯿﻞ أﺟﮭﺰة

3

2

1

2

100

CT505

Kiln Process Operation
and Control

اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻰ
اﻟﻔﺮن

2

2

0

2

100

CT506

Chemistry and
ﻛﯿﻤﯿﺎء واﻧﺘﺎج اﻻﺳﻤﻨﺖ
Production of Cement

1

1

0

1

50

1

1

0

1

50

CT507

Industrial waste

ﻣﺨﻠﻔﺎت ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ

Second Semester
Course
code
CT511
CT512
CT513

CT514

Course title
English
Arabic
Cement Plant
أﺟﮭﺰة وﺗﺤﻜﻢ ﻣﺼﻨﻊ
Instrumentation and
اﻷﺳﻤﻨﺖ
control
Cement and
اﻻﺳﻤﻨﺖ و اﻷﺛﺮ اﻟﺒﯿﺌﻲ
Environmental effect
Dedusting Equipment أﺟﮭﺰة إزاﻟﺔ اﻟﻐﺒﺎر و
and cement standards
ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻻﺳﻤﻨﺖ
Environmental
Legislative Framework اﻹطﺎر اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ اﻟﺒﯿﺌﻲ
and Methods of
وطﺮق ﺗﻨﻔﯿﺬ
Enforcement

Total Lecture Lab
Exam
Credit Credit Credit Duration
Hours Hours Hours (hour)

Final
grades
out of

1

1

0

1

50

3

2

1

2

1500

1

1

0

1

50

1

1

0

1

50

ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻰ ﺳوﯾف
ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

CT515
CT516

Mining, Mineral
اﻟﻤﻌﺎدن ﺗﻌﺪﯾﻦ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
Processing and Cement
وأﻻﺳﻤﻨﺖ
Principles of
اﺳﺎﺳﯿﺎت إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ
Environmental Risk
اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ
Management

2

2

0

2

100

2

2

0

2

100

2. Elective courses:
Elective Courses
Course
code

CT508

CT509
CT510
CT517
CT518

Course title
English
Civil Liability in
Relation to
Environmental
Pollution
Environmental civil
engineering
Economic of cement

Arabic

Total Lecture Lab
Exam
Credit Credit Credit Duration
Hours Hours Hours (hour)

Final
grades
out of

اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﯿﺌﻲ

2

2

0

2

100

اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ

2

2

0

2

100

اﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻤﻨﺖ

2

2

0

2

100

2

2

0

2

100

2

2

0

2

100

Energy conservation
إدارة ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ
management
Monitoring and
رﺻﺪ وﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
operation of wastewater
ﻣﯿﺎه اﻟﺼﺮف
treatment

For graduation you should complete total credit hours = 28
[Compulsory Courses (24 credit hours) + Elective Courses (4 credit hours)]

ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻰ ﺳوﯾف
ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

Course Specifications
CT501 Environmental Impact Assessment of Cement Industrial
The EIA process should proceed through a number of steps:
•

Description of the project: What type of projects, its size, components, and
processes expected, all stages of implementation?

•

Screening: is an EIA required?

•

Scoping, or identification of potential environmental impacts: What has to be
covered in the formal EIA and in what detail?

•

Baseline: What are the existing environmental conditions? - Prediction: What
environmental impacts will the project have? - Evaluation: How will these impacts
affect people and resources, and how significant are the resulting effects?

•

Mitigation: Can significant negative effects be avoided or made acceptable? Can
benefits be enhanced?

CT502 Health, Safety & Environmental Management
Criteria for evaluating the significance of impacts, Health, Safety & Environmental
Management, and their effects should be set in advance. They should be based on local
standards wherever possible. Where these are not available, acceptable international
standards should be used (e.g. WHO, US EPA, etc. guidelines).
CT503 Fundamentals of Air Pollution Control
Air pollutants. -Effects on human beings and environ. Sources of air pollutants - Pollutant
concentration and emission – measurements - Chemistry in the atmosphere. Dispersion of
pollutants in the atmosphere - Regulations and laws - General Ideas in Air Pollution
Control-A better process design-After-treatment processes - Alternative approaches Control mechanisms. Size distributions - Wall collection devices - Dividing collection

ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻰ ﺳوﯾف
ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
devices - Gas control –Incineration-Regional and Global Issues-Global warming Stratospheric ozone depletion. Acid rain.-Long-range transport-Hazardous air pollutionUrban smog-Indoor air pollution.
CT504 Instrumental Analysis
Introduction to Instrumental analysis-Radiation and Bioradiation-IR, UV, NMR, MS, and
electronic microscope ( Scanning and transmittance) –electrophoresis –spectrophotometer
and HPLC devices
CT505 Kiln Process Operation and Control
The Course contents: Process and kiln system, Basic principles of operation. Chemical
Reactions in the Kiln. Kiln Zones, Raw Material characteristics. Liquid Phase and
importance of Iron and Aluminum content, Fuel types and their characteristics,
Combustion Theory, Calciner Operation, Calciner Fuels, Heat Balances. Heat Balance
work session, Optimization of heat consumption, Behavior of volatile matter. Volatile
matter work session, Clinker coolers, Operations, and optimization of clinker coolers,
Emissions of NOx and SOX from cement kilns. New emission standards, Starting, and
Stopping the kiln.
CT506 Chemistry and Production of Cement
The production of cement takes place with several steps:
•

Quarrying of limestone and shale

•

Dredging the ocean floor for shells

•

Digging for clay and marl

•

Grinding, Blending of components

•

Fine grinding, Burning, Finish grinding, Packaging and/or shipping.

ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻰ ﺳوﯾف
ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

CT507 Industrial waste
The aim of the course is to study wastes from industries, characterization of waste stream,
management of industrial wastewater, source reduction, treatment and disposal of solid
wastes, methods for treating air discharges and the technologies for waste treatment.
Provide the student with the skills required for management of industrial waste.
CT508 Civil Liability in Relation to Environmental Pollution
Civil liability resulting from environmental damage: an international and comparative law
overview- Technical and scientific co-operation -National substantive law: overview of the
principal judicial means for obtaining reparation for damage resulting from environmental
pollution in common law and in civil law -The conflict of laws in the field of
environmental liability- Legislative cooperation -The environmental disaster: a mass tort
litigation.
CT509 Environmental civil engineering
Structural: Bridges roads towers power pylons-Transportation: Roads traffic control
airports-Water: Dams pipelines purification works reservoirs-Geotechnical: Foundations
excavations and fills-Urban: Municipal services development and maintenance of towns recreational facilities-Construction: Construction management-Environmental: Impact
studies social and natural environments harmonising affected elements and resources.
CT510 Economic of Cement
Feasibility studies, cash flow, balance sheet, return on investment, decision making,
opportunity cost, interest rate to review the future money value, currency exchange
CT511 Cement Plant Instrumentation and Control
Graduates will study the principles and applications of process instruments and
introduction to Instrumental Analysis-Radiation and Bioradiation-IR, UV, NMR, MS, and
ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻰ ﺳوﯾف
ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
electronic microscope (Scanning and transmittance) –electrophoresis –spectrophotometer
and HPLC devices. Software control, control room operation, auto pilot (expert optimizer,
other simulation programs) flow meters, weight feeders calibration, belt scales.
CT512 Cement and Environmental Effect
Description of the cement industry- Pressures on the environment- Resource useEmissions to air- Discharges to water- Waste production and management- TransportPollution incidents and prosecutions- Noise, vibration, odor and aesthetics- Standards of
environmental management- Environmental Impacts.
CT513 Dedusting Equipment and Cement Standards
The main sources of dust emissions in the cement industry. Sources of emissions in
particular disorganized emissions also include all sorts of feeding devices, packaging
installations and silos. Type of technological installation, types of equipment used for
dedusting in the cement industry. Electro filters and, Bag (fabric) filters. Cement standards
according to (Egyptian standards 1-4756/2007).
CT514 Environmental Legislative Framework and Methods of Enforcement
Principles of health and safety management. Loss causation and incident investigation.
Identifying hazards. Assessing and evaluating risk. Risk control and emergency planning.
Organizational factors. Human factors. Principles of health and safety law. Criminal law.
Civil law. Measuring health and safety performance. General aspects of occupational
health and hygiene. Principles of toxicology and epidemiology. Evaluating risk from
chemical agents. Preventive and protective measures concerning hazardous substances.

ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻰ ﺳوﯾف
ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

CT515 Mining, Mineral Processing and Cement
Mine-Wide Optimization: Extraction ,Transportation and Conveyance, -Crushing and
grinding, -Different quarries with simple geological basis knowledge and quarry
managements
CT516 Principles of Environmental Risk Management
Concepts and principles underpinning Environmental Risk Assessment and Management,
including aspects such as Hazard, Harm, Risk, Pollution, etc., in the context of the
principles of Sustainability.-Understanding what ‘a risk-averse and cautious approach’
entails-Tools and Guidelines for Risk Assessment-Multi-Criteria Decision Making and
Risk Management Planning-Practical Case Study – Risk Assessment for Mine ClosureRisk assessment provides a systematic procedure for predicting potential risks to human
health or the environment.
CT517 Energy Conservation Management
Energy consumption is at an all-time high, and it is uncertain how high energy costs will
go. This module will teach graduates energy conservation efforts and innovative programs
to help people, including businesses, get in the habit of using energy more efficiently,
thereby saving money, energy and the environment.
CT518 Monitoring and Operation of Wastewater Treatment
Wastewater treatment techniques, monitoring and operation of wastewater treatment
systems, and the code of practice relevant to sewerage and sewage treatment. The design of
sewer collection systems will also be covered in detail. Emerging technologies in water
reclamation and water recycling will be emphasized in this module.

ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
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SDG
SDG7
-17

object

place

date

الدراسات
العليا

All

BSU

2019

URL

https://www.bsu.edu.
eg/News.aspx?NID=5
3078&cat_id=1

SDG7
-17

الدراسات
العليا

All

BSU

2019

https://www.bsu.edu.e
g/News.aspx?NID=11
133&cat_id=1

SDG7
-17

الدراسات
العليا

All

BSU

2019

https://www.bsu.edu.e
g/News.aspx?NID=33
52&cat_id=1

SDG7
-17

الدراسات
العليا

All

BSU

2019

https://www.bsu.edu.e
g/News.aspx?NID=44
880&cat_id=1

SDG7
-17

الدراسات
العليا

All

BSU

2019

https://www.bsu.edu.e
g/News.aspx?NID=92
00&cat_id=1

SDG7
-17

خدمه All
مجتمع

BSU

2019

https://www.bsu.edu.
eg/News.aspx?NID=1
46358&cat_id=1

sector

1

event

كلية الدراسات العليا للعلوم
المتقدمة تنظم ورشه عمل ضمن
انشطه مشروع "اجهزه تخزين
"الطاقة النظيفة

فعاليات مؤتمر "المخلفات إلى طاقه
" ويتفقد عدد من المعامل المتطورة
بكلية الدراسات العليا للعلوم
المتقدمة

بحث جديد لرئيس قسم علوم
وهندسة الطاقه المتجددة وفريقه
عن تصميم وتنفيذ محوالت ذات
خصائص جديده للعمل داخل أنظمة
الخاليا الشمسية

منح مقدمه من الوكالة الدولية
للطاقة المتجددة

ممارسة محدودة لتوريد الغازات
الطبية المبأة داخل اسطوانات (
أكسجين – ثاني اكسيد الكربون –
ارجون – نيتروجين )

دراسة تقييم االثر البيئي إلنتاج
االسمدة الفوسفاتية للشركة
الدولية لتصنيع االسمدة والكيماويات
(ش.م.م) لمنطقة الصناعية 11/1
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للصناعات الثقيلة محافظة بني
سويف
https://www.bsu.edu.e
g/News.aspx?NID=85
13&cat_id=1

SDG7
-17

خدمه
مجتمع

All

BSU

2019

https://www.bsu.edu.e
g/News.aspx?NID=11
9837&cat_id=1

SDG7
-17

خدمه
مجتمع

All

BSU

2019

https://www.bsu.edu.e
g/News.aspx?NID=10
4680&cat_id=1

SDG7
-17

خدمه
مجتمع

All

BSU

2019

https://www.bsu.edu.e
g/News.aspx?NID=64
047&cat_id=1

SDG7
-17

قطاع
هندسي

All

BSU

2019

https://www.bsu.edu.e
g/News.aspx?NID=44
602&cat_id=1

SDG7
-17

خدمات
الكترونيه

All

BSU

2019

https://www.bsu.edu.e
g/News.aspx?NID=43
832&cat_id=1

SDG7
-17

شئون
الطالب

All

BSU

2019

https://www.bsu.edu.e
g/News.aspx?NID=16

SDG7
-17

الدراسات
العليا

All

BSU

2019

2

بجامعة بنى سويف جلسة تشاور
مجتمعي لدراسة تقيم االثر البيئي
واالحمال البيئية للمنطقة الصناعية
للصناعات الثقيلة بالمحافظة

تخصيص مباني بالمدينة الجامعية
لعزل وعالج مرضى أبناء المحافظة
وأعضاء هيئة التدريس والعاملين

حمالت توعوية للطالب لزراعة
أسطح المباني

رفع كفاءة البنية التحتية والجهاز
اإلداري  ...ونعمل على إنشاء 6
مباني كليات جديدة

توصيل خدمات االنترنت لجميع
مباني المدن الجامعية
04مليون جنيهاً لبناء مباني جديده
بالمدن الجامعية الستيعاب أكبر عدد
من الطالب

غذاء امن وبيئة نظيفة
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42&cat_id=1
https://www.bsu.edu.e
g/News.aspx?NID=85
710&cat_id=1

SDG7
-17

شئون
طالب

All

BSU

2019

https://www.bsu.edu.e
g/News.aspx?NID=57
866&cat_id=1

SDG7
-17

شئون
طالب

All

BSU

2019

https://www.bsu.edu.e
g/News.aspx?NID=13
70&cat_id=1

SDG7
-17

قطاع
هندسي

All

BSU

2019

https://www.bsu.edu.e
g/News.aspx?NID=30
201&cat_id=1

SDG7
-17

خدمه
مجتمع

All

BSU

2019

https://www.bsu.edu.e
g/News.aspx?NID=17
951&cat_id=1

SDG7
-17

الدراسات
العليا

All

BSU

2019

https://www.bsu.edu.e
g/News.aspx?NID=62
51&cat_id=1

SDG7
-17

خدمه
مجتمع

All

BSU

2019

https://www.bsu.edu.e
g/News.aspx?NID=14

SDG7
-17

الدراسات
العليا

All

BSU

2019

3

جامعة بني سويف تستضيف لجنة
القطاع الهندسي لإلعداد الفتتاح
قسمي الميكانيكا والكهرباء

تكريم الطالب الذين قاموا بتجميل
أكشاك الكهرباء شرق النيل

 2مليون جنيه تمويل إضافى لبناء
شبكة كهرباء جديدة للجامعة بشرق
النيل

مناقصة عامة لتوريد مستلزمات
(كهرباء – كمبيوتر – سباكة – نجارة
(

وحدة المشروعات بالجامعة تمول
أول مشروع قومي إلنتاج الكهرباء
من الطاقة الشمسية

شكر للمعيدين والفنيين الذين
شاركوا في اصالح اعطال الكهرباء
بالمبنى اإلداري بالكلية

دورات جديده من المشروعات

Affordable and Clean Energy

الممولة من هيئه تمويل العلوم
) (STDFوالتكنولوجيا واالبتكار

6981&cat_id=1

https://www.bsu.edu.e
g/News.aspx?NID=14
7129&cat_id=1

SDG7
-17

الدراسات
العليا

All

BSU

2019

https://www.bsu.edu.e
g/News.aspx?NID=14
6996&cat_id=1

SDG7
-17

الدراسات
العليا

All

BSU

2019

https://www.bsu.edu.e
g/News.aspx?NID=14
6912&cat_id=1

SDG7
-17

خدمه
مجتمع

All

BSU

2019

https://www.bsu.edu.e
g/News.aspx?NID=14
6847&cat_id=1

SDG7
-17

الدراسات
العليا

All

BSU

2019

https://www.bsu.edu.e
g/News.aspx?NID=14
6423&cat_id=1

SDG7
-17

الدراسات
العليا

All

BSU

2019

4

دعوة لحضور ورشة عمل بكلية علوم
:المالحة و تكنولوجيا الفضاء بعنوان
The journey of course
development

اعتماد مركز التدريب على تكنولوجيا
المعلومات من المجلس األعلى
 Nov 2020للجامعات 11

مشاريع صندوق العلوم والتكنولوجيا
مصر

اإلعالن عن بدء التقديم لجائزة
اليونسكو  -الملك حمد بن عيسى
آل خليفة الستخدام تكنولوجيا
المعلومات واالتصال في مجال
التعليم لعام2424

مذكرة تفاهم بين جامعة بني سويف
والمركز اإلقليمي لتدريس علوم
وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا

Affordable and Clean Energy

https://www.bsu.edu.e
g/News.aspx?NID=14
6025&cat_id=1

SDG7
-17

الدراسات
العليا

All

BSU

2019

https://www.bsu.edu.e
g/News.aspx?NID=12
0848&cat_id=1

SDG7
-17

الدراسات
العليا

All

BSU

2019

https://www.bsu.edu.e
g/News.aspx?NID=12
0758&cat_id=1

SDG7
-17

شئون
طالب

All

BSU

2019

https://www.bsu.edu.e
g/News.aspx?NID=44
880&cat_id=1

SDG7
-17

خدمه
مجتمع

All

BSU

2019

https://www.bsu.edu.e
g/News.aspx?NID=96
623&cat_id=1&fbclid
=IwAR2joGw63Wy8s
bSxBa8Apm8deQm_F
6AyBynUogHPj7Pjm
ByDI7hBNvECtbk
http://www.psas.bsu.e
du.eg/News.aspx?NID
=146774&cat_id=18

SDG7
-17

الدراسات
العليا

All

BSU

2019

SDG7
-17

القطاع
التعليمي

All

تدريب الدفعة الثانية من طالب كلية
علوم المالحة وتكنولوجيا الفضاء
جامعة بنى سويف

دورة تدريبة مقدمة من أكاديمية
البحث العلمي والتكنولوجيا

منحة مجانية جديدة لطالب 1000
جامعة بني سويف بالتعاون مع معهد
 ITIتكنولوجيا المعلومات

ممارسة محدودة لتوريد الغازات
الطبية المبأة داخل اسطوانات (
أكسجين – ثاني اكسيد الكربون –
ارجون – نيتروجين )

إعالن شروط الترشح للجوائز لالداء
المتميز في العلوم والتكنلوجيا

2019

إعالن عن فرصة للطالب و أعضاء هيئة التدريس في
لعام  Erasmus Plus KA107 0202برنامج
5
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(إسبانيا)

http://www.psas.bsu.e
du.eg/Gallery.aspx?ID
=614&cat_id=18

SDG7
-17

الدراسات
العليا

2019

All

مؤتمر تحويل المخلفات الي
طاقة2412\0\22

مدير "بحوث البترول" يلتقى رئيس
جامعة بنى سويف التكنولوجية
لمناقشة التعاون

+SD https://www.alamaltaq
G17 a.com/news/details/14
039

http://www.psas.bsu.e
du.eg/News.aspx?NID
=64081&cat_id=18

رئيس جامعة بني سويف يعلن
المشاركة في مشروع بحثي في
مجال الطاقة الشمسية بتمويل 7
مليون جنية

https://www.bsu.edu.e
g/News.aspx?NID=10
4169&cat_id=1&fbcli
d=IwAR2vpXEWP6U
jiiwyeCE3w1vxoYlbk4kFTUJ20
vALQzdHMsKEzDVzPfknc
https://www.shoroukn
ews.com/news/view.as
px?cdate=25022019&i
d=d5d9754e-11d2-

مشروع بحثى مصري -فرنسي بعنوان "متراكبات
نانومترية من البروفيسكيتات النقية والمطعمة
.واستخدامها في تطبيقات الطاقة

مشروع بحثى مصري -فرنسي بعنوان "متراكبات
نانومترية من البروفيسكيتات النقية والمطعمة واستخدامها
.في تطبيقات الطاقة

6
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4550-82578530b84b210c
https://www.facebook.
com/advancedsciences
/posts/1912098568902
141
http://www.psas.bsu.e
du.eg/ContentSide.asp
x?section_id=696&cat
_id=18&fbclid=IwAR
3jEC1bRlotLIid4ib9gr
BZl9iYVCtiqCylNUf
FDQ0gN3hnJW1HnP
92uj8

Recent advances in Renewable Energy
technologies IV

All postgraduate programs in environment
and energy

7

http://www.psas.bsu.edu.eg/Content.aspx?section_id=5781&cat_id=18
PSAS Links for energy courses

االحداث الخاصة بالهدف الثامن Decent Work and ( SDG 8

 )Economic Growthوالتى قامت بها جامعة بنى سويف خالل عام 2018
م

Date

Event

Objective

Place

Sector

SDG

Target

URL

Group
لألجور

بجامعة

بني

سويف

الالئق

المالى

17

سويف

العاملين
واعضاء
هيئة
التدريس

الالئق

المالى

رئيس جامعة بني سويف 2018/12

جامعة بنى االهتمام باالجور والعمل القطاع

هيئة
التدريس
 400 :جنية مكافأة

سويف

الالئق

المالى

8
17

للعاملين بمناسبة عيد

 ،جميع
اعضاء
العاملين

الميالد المجيد

اعضاء هيئة التدريس

سويف

الالئق

المالى

17

اعضاء
هيئة
التدريس

http://www.bsu
.edu.eg/News.a
spx?NID=6119
0&cat_id=1

زيادة مكافات وكنتروالت 2018/12

جامعة بنى االهتمام باالجور والعمل القطاع

8

 ،جميع

http://www.bsu.edu.
=eg/News.aspx?NID
61126&cat_id=1

العلمية

سويف

17

اعضاء

http://www.bsu
.edu.eg/News.a
spx?NID=6113
0&cat_id=1

زيادة مكافات المناقشات 2018/12

جامعة بنى االهتمام باالجور والعمل القطاع

8

 ،جميع

www.comm.bsu.edu.e
g/News.aspx?NID=96
507&cat_id=2

1

تطبيق

الحد

األدنى 2018

جامعة بنى االهتمام باالجور والعمل القطاع

8

 ،جميع

العنف ضد المرأة بجامعة

سويف

المجتمع

النسائى

بني سويف في ورشة
مع

عمل

17

النساء

والبيئة

المجلس

القومي للمرأة وصندوق
األمم المتحدة للسكان
ندوة

اآلداب 2018/3

كلية

كلية االداب االندماج العالى للمراءة

بالتعاون

مع

سفارة

المجتمع

17

المعرفة

بجامعة

بني

والبيئة

النساء

سويف بمناسبة اليوم
العالمي للمرأة بعنوان
"المرأة المديرة"
4

ندوة

وحدة

مناهضة 2018/2

العنف ضد المرأة بجامعة

بني سويف بالتعاون مع
مجلة

حواء

"استعد
الرئاسة......

قاعة
االحتفاالت
الكبرى

مشاركة

المراءة

االنتخابات

فى قطاع
المجتمع

8
17

 ،جميع
الفئات

والبيئة

بعنوان
النتخابات
صوتك

أمانة"
العنف ضد المرأة بجامعة
بنى سويف فى لقاء حول
تعزيز قدرات وحدات
مناهضة العنف ضد المرأة
في الجامعات المصرية

وحدة
مناهضة
العنف ضد الجامعات
المرأة

المجتمع
والبيئة

17

الفئات

http://www.bsu.
edu.eg/ShowCo
nfDetails.aspx?c
onf_id=368

5

مشاركة وحدة مناهضة 2018/12

قدرات

المراة

فى قطاع

8

 ،جميع

http://www.bsu.edu.eg/ShowC http://www.bsu.edu.eg/S
onfDetails.aspx?conf_id=236 howConfDetails.aspx?co
nf_id=245

3

قطاع

8

 ،جميع

http://www.bsu.edu.eg/S
howConfDetails.aspx?co
nf_id=305

2

مشاركة وحدة مناهضة 2018/9

جامعة بنى االهتمام

بالتوظيف قطاع

8

 ،جميع

رئيس جامعة بني سويف
تفعيل منظومة الشكاوى
الحكومية الموحدة بالجامعة

http://www.bsu.ed
u.eg/News.aspx?N
ID=59942&cat_id
=1

رئيس جامعة بني سويف:
ال واسطة وال محسوبية
وهدفي تحقيق العدل ورفع
الظلم

في إطار تنفيذ قرار
الجمهورية
رئيس
رقم  314لعام 2017
م قرار السيد رئيس
مجلس الوزراء رقم
 1855لسنة 2017م
منظومة
بإنشاء
الشكاوى الحكومية
وإعادة
الموحدة
تنظيم مكاتب خدمات
المواطنين

http://www.bsu.ed
u.eg/News.aspx?N
ID=59943&cat_id
=1

رئيس جامعة بنى سويف:
نظام جديد لصرف مكافآة
التقييم للعاملين يحققق
العدالة للجميع

والبيئة

http://www.bsu.edu.
=eg/News.aspx?NID
60176&cat_id=1

مجلس جامعة بني سويف
يقر نظام الشكاوى
اإللكتروني

المجلس
القومي
للمرأة
وصندوق
األمم
المتحدة
للسكان

المجتمع

17

الفئات

www.bsu.edu.eg/News.aspx?N
ID=60924&cat_id=1

7

العنف ضد المرأة بجامعة
بني سويف في ورشة عمل
مع المجلس القومي للمرأة
وصندوق األمم المتحدة
للسكان

http://www.bsu.edu.eg/
ShowConfDetails.aspx?c
onf_id=305

6

مشاركة وحدة مناهضة 2018/9

الغردقة،

تمكين المراة

قطاع

8

 ،جميع

http://www.bsu.edu.eg/
News.aspx?NID=48175
&cat_id=1

8

رئيس جامعة بنى سويف:
نجاح اول برنامج تدريبي
للشباب فى مجال الفندقة
وتوقيع عقود تشغيل لهم

http://www.bsu.ed
u.eg/News.aspx?N
ID=48261&cat_id
=1

الدكتور منصور حسن :
استحداث منظومة مبتكرة
للمكافآت تضمن عدالة
والشفافية التوزيع

http://www.bsu.edu.e
g/News.aspx?NID=56
920&cat_id=1

رئيس جامعة بنى سويف :
صرف  600جنيها ً مكافآت
للهيئة المعاونة ألعضاء
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 :رئيس جامعة بني سويف
فرص عمل لخريجي 10
كلية الصيدلة

إجنازإت مركز تطوير إ ألدإء إجلامعى جبامعة بىن
سويف ()9191-9102

مقدمة
بزغت فكرة إنشاء مركز تطوير األداء الجامعى بجامعة بنى سويف من أذهان مشغولة
بجامعتهم ليكون بمثابة قناة إتصال بين الجامعة بعلمائها ومفكريها ومبتكريها من جهة وبين
المجتمع المحيط بالجامعة بمحافظة بنى سويف من جهة اخرى و ذلك إيمانا من إدارة الجامعة
بأهمية دور الجامعة فى تنمية المجتمع و المساهمةَ فى حل مشكالتة من خالل أدوت البحث
العلمى .ولعل من األهداف السامية التى أنشئ من اجلها مركز تطوير األداء الجامعى بجامعة
بنى سويف هو تشجيع وتحفيز باحثى الجامعة نحو مزيد من االبداع و التميز تحت مظلة من
الدعم المادى و المعنوى مع الحفاظ على ثوابت البحث العلمى و ما يتضمنة من أولوية للحفاظ
على الحقوق الملكية الفكرية للسادة الباحثين و كذا براءات االختراع.
ويضم مركز تطوير األداء الجامعى بجامعة بنى سويف بين أروقتة عشرة مكاتب وهى مكتب
التصنيف الدولى ,النشر الدولى ,دعم وتمويل المشروعات البحثية ,التعاون الدولى,
اإل ستشارات وربط البحوث بالصناعة ,التدريب والمؤتمرات ,متابعة شئون المبتعثين ,المعامل
واالجهزة ,الوقف البحثى و مكتب دعم االبتكار وبراءات االختراع.
تعددت انجازات مركز تطوير االداء الجامعى عن العام المنصرم ( 9112 /7/1الى
 )9191/6/01على كافة االصعدة وفيما يلى تفصيل النجازات مكاتب هذا المركز.

مكتب إلنرش إدلوىل

إنجازات مكتب النشر الدولى ()9191-9112
فيما يخص التحول الرقمى بمكتب النشر الدولى







تم انشاء صفحة الكترونية للمكتب على بوابة الجامعة.
تم تطوير آلية التقدم لمكافأة او تكاليف النشر ليكون التقدم الكترونيا ابتداء من سبتمبر
 9102بدال من التقدم الورقى والذى كان متبعا فى السابق.
تم تطويرالنموذج الخاص باستمارة مكافأة النشر لتالئم نظام التقدم االلكتروني الجديد
و كذلك وكذلك تخصص المتقدم كما تم تقديم الدعم الوجستى للسادة الباحثين عن
كيفية التقدم الكترونيا.
خالل التقدم لمكافأة النشر فى يناير  9191تم استقبال  0921استمارة تقدم من جميع
الكليات تم فحصها جميعا.
اتضح من فحص استمارات التقدم انخفاض نسبة كتابة اسم الجامعة بطريقة غير
صحيحة مما يعبر عن الوعى الذى وصل له الباحثين بالجامعة.
لمكتب النشر الدولى ايميل خاص يتم من خالله االجابة على اسئلة جميع الباحثين.
وكذلك استخدامه كايميل رسمى لطلب تخفيض بعض رسوم النشر.

فيما يخص النشر الدولى لجامعة بنى سويف بموقع سكوبس فى اخر  11سنوات حتى -6-01
9191
 العدد الكلى للبحوث المنشورة باسم جامعة بنى سويف حتى  01يونيو 8281 =9191
بحث دولى وتوزيعها موضح بجدول رقم  0وشكل رقم 0
 عدد الباحثين الذين قاموا بنشر ابحاث دولية =  0201باحث
جدول رقم  :1االبحاث الدولية المنشورة لجامعة بنى سويف من عام  9101حتى  01يونيو
 9191من سكوبس.
السنة
9100
9109
9100
9103
9108
9102
9107

عدد االبحاث
900
981
093
080
371
877
831

9102
9102
( 9191حتى  01يونيو)

700
220
272

شكل 1رقم :االبحاث الدولية المنشورة لجامعة بنى سويف من عام  9100حتى تاريخ 01
يونيو 9191من سكوبس.
 اما مجاالت األبحاث المنشورة خالل ال 01سنوات االخيرة فموضحة فى جدول رقم  9و
شكل 9رقم .
جدول رقم  :9مجاالت االبحاث الدولية المنشورة لجامعة بنى سويف من عام  9100حتى تاريخ
 01يونيو 9191من سكوبس.
مجال االبحاث المنشورة
الطب البشرى
الصيدلة و السموم
الكيمياء الحيوية  ,علم الوراثة والبيولوجيا الجزيئية
الكيمياء
الفيزياء
الهندسة
علم المواد
العلوم الزراعية و البيولوجية
الرياضيات
المناعة و الميكروبيولوجى
الحاسب االلى

عدد االبحاث
0019
292
239
230
222
270
820
899
022
072
029

الطب البيطرى
هندسة كيميائية
علوم بيئية
علوم االرض و الكواكب
الطاقة
علم االعصاب
العلوم االجتماعية
التمريض
علوم القرار
المهن الصحية
األعمال واإلدارة والمحاسبة
طب األسنان
علم النفس
االقتصاد  ,االقتصاد القياسي والتمويل
الفنون والعلوم اإلنسانية

971
922
970
092
032
70
82
88
93
90
91
02
09
00
8

شكل 9رقم :مجاالت االبحاث الدولية المنشورة لجامعة بنى سويف من عام 9100
حتى  01يونيو ( 9191سكوبس).

ارقام هامة للنشر الدولى لعامى  9112و ( 9191حتى )9191-6-01
( 9191حتى )9191-6-01
9112
االبحاث المنشورة  220بمعدل  79االبحاث المنشورة  272بمعدل  000بحث كل شهر .اى
بزيادة شهرية تصل الى  %20عن العام الماضى.
بحث كل شهر
 901بحث منشورة فى مجالت  918بحث منشورة فى مجالت  Q1بنسبة % 00من
 Q1بنسبة  % 93من مجموع مجموع االبحاث المنشورة خالل عام ( 9191حتى -01
االبحاث المنشورة خالل عام  .)9191-2اى بفارق  %7عن العام الماضى
9102
الندوات التى قام بها مكتب النشر الدولى فى جامعة بنى سويف فى الفترة من يوليو  9112الى يونيو
9191

0

الندوة
قواعد و مكافأة النشر الدولى بجامعة بنى سويف

9

النشر الدولى و انجازات جامعة بنى سويف

0

النشر الدولى للعلوم االنسانية و االجتماعية

مكان االنعقاد
جامعة بنى سويف  -مجمع التعليم الصناعى-
شرق النيل
جامعة بنى سويف – الحرم الجامعى-غرب
النيل
جامعة بنى سويف  -مجمع ال  011فدان-
شرق النيل

مكتب إلتصنيف إدلوىل

إنجازات مكتب التصنيف الدولى
تعددت انجازات مكتب التصنيف الدولى فى العام المنصرم ( )9191-9112ويمكن اجمال تلك
االنجازات فى االتى-:
 -0قام مكتب التصنيف الدولي بتعميم رؤية واستراتيجية مصر 9101وخطه الدولة للتنمية
المستدامة واعتبرها جزء ال يتجزأ من تصنيف الجامعة على موقع الجامعة في رابط التصنيف
كرؤية اساسية واخذ جميع اهداف الجامعة وقام بتقسيمها و تصنيفها حسب األهداف ورفعها
وذلك عن العام الماضي . 9102
 -9كما قام المكتب بعمل اكثر من ندوه تعريفية في كليات الجامعة المختلفة ككلية العلوم و
الهندسة والدراسات المتقدمة للتعريف بالرؤية و األهداف وكيفية تحديد األهداف و كتابة الخطة
البحثية للكلية على نموذج اهداف التنمية المستدامة سواء كان لطالب الماجستير و الدكتوراه او
لكتابة الخطط البحثية المختلفة.
 -0كما قام المكتب بتجميع البيانات و تصنيفها لدخول تصنيف  Impact Rankingطبعا
ألهداف التنمية المستدامة وقد تم تحقيق مراكز متقدمة مثل
 981-910في - World university ranking youngوفى تصنيف شنغهاي العلوم
البيطرية حصلت الجامعة علي ترتيب  911-080والترتيب  2-9على الجامعات المصرية
والعلوم الصيدالنية على ترتيب  311-010دوليا و  2-9محليا وفى الرياضيات 011-910
واألول محليا -
 -3تم عمل اجتماعات مكثفة لنواب مكتب التصنيف وكان قبل جائحه كورونا في مكتب مديره
مكتب التصنيف الدولي و اثناء الجائحة عن طريق الفيديو كونفرانس و قد تم تداول كيفية
الدخول في التصنيفات المختلفة و الفروق بينها و تم وضع خطه خمسية لرفع تصنيف الجامعة
على مدار اكثر من ثماني لقاءات متعاقبة.
 -8تم تجميع احصائيات الجامعة من  MISلتقسيمها حسب موضوعات التصنيف المعرفة من
خالل التصنيفات الدولية وكيفية ادخال البيانات في التصنيفات المختلفة .وبالفعل تم تحقيق
مراكز متقدمة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة الخمس عشر هدفا في تصنيف تايمز
للجامعات الشابة و تصنيف شنغهاي.
 -2تم عمل توصيات و تقرير استدامة مخصوص عن الجامعة وتم تقديمه في تصنيف Times
 impact rankingيناير  9191وهو عباره عن عالقة الجامعة بالمجتمع الخارجي و
المستشفيات و الكليات و الفعاليات المختلفة و الخدمات المجتمعية ودور الجامعة كمنارة

مجتمعية وتم ربطها بأهداف التنمية المستدامة على رابط التصنيف داخل الصفحة الرئيسية
للجامعة وذلك للتسهيل على المصنفين و اعتماد صفحة الجامعة كصفحة رسمية .
 -7تم حضور مكتب التصنيف عده ندوات وورش عمل تزيد عن عشر لقاءات منهم ندوتين عن
كيفيه تحسين الموقع اإللكتروني واربعة منهم كيفية دراسة وضع جامعة بني سويف وكيفية
تحسين السمعة األكاديمية و البحثية عن طريق ندوات مقامة تابعه للوزارة وبنك المعرفة .
 -2تم االجتماع مع مديري الخدمات اإللكترونية على مستوي الجامعة وتم اعالمهم بضرورة
تحسين خدمات النت على مستوي الجامعة و عدم اعتماد الفيس بوك كوسيلة لنشر اخبار
الجامعة و يجب الربط بين الفيس بوك وموقع الجامعة وضرورة النشر دائما على موقع الجامعة
كجهة رسمية.
 -2تم عمل نماذج لتعبئتها استعدادا لتصنيفات العام القادم المختلفة وقد تم توزيعها على عمداء
الكليات وذلك لتسهيل تقديم اهداف التنمية المستدامة وربطها باستراتيجية مصر 9101وقد تم
االستجابة من بعض العمداء و تجميع تقارير التنمية المستدامة لتجهيزها للعام القادم.
 -01تم تقديم توصيات من مكتب التصنيف في عدة مجالس ادارة سابقة وتمت الموافقة من
معالى رئيس الجامعة على هذه التوصيات و أهمها تدريس مقرر البيئة و االستدامة كمقرر
أساسي لكل الطالب وتفعيل وحده النهوض بالمرأة و القيام بندوات عن اهداف التنمية المستدامة
في جميع الكليات و قد بدأنا فيه بالفعل.
 -00تم اعالن تقرير تحقيق اهداف التنمية المستدامة  9102في المؤتمر الدولي الخامس التابع
لكلية الدراسات المتقدمة والذى عقد في الغردقة وتم االعالن عن تحقيق األهداف وتم عمل
شراكات دولية من خالل المؤتمر لالستفادة فى رفع تصنيف الجامعة.
 -09تم االعالن للكليات انه عند رفع جميع المجالت على بنك المعرفة سوف يتم االستشهاد
باألبحاث وهذا سوف يرفع نوعيا باستشهادات األبحاث .
 -00تمت الموافقة في مجلس ادارة مركز تطوير االداء الجامعى لشهر يونيو على وضع
مكافئة استثنائية لألبحاث التي تخص فيروس كورون ا المستجد وذلك لتشجيع البحث العلمي و
ذلك لرفع األستشهادات النوعية كخدمة لتصنيف الجامعة.
 -03تم عمل تقرير ربع سنوي عن جهود الجامعة في مكافحه فيروس كورونا المستجد وما
تقدمه الجامعة من خدمات مجتمعية و المستشفى الجامعي ودورها في خدمة المجتمع السويفي
وجميع انح اء الجمهورية و االستعداد لالمتحانات مع اخذ كافة االحتياطات االحترازية ويتم
التجميع كل ثالث اشهر و سوف تفرز و تصنف لالستفادة منها في التصنيفات المختلفة
 -08تم عمل خطة لتسويق اسم الجامعة وتحسين السمعة التعليمية و األكاديمية و البحثية وتم
تجميع اكثر من ثمانمائة اسم اكاديمي و غير اكاديمي داخل وخارج البالد وتم المراسلة معهم
لتوضيح خطة الجامعة التعليمية و البحثية و الخدمية ومعرفه برامجها.
 -02يتم حاليا دراسة خطة استراتيجية لرفع تصنيف الجامعة في الخمس سنوات القادمة ويتم
عمل تحليل إحصائي وتحليل بيانات في كيفية رفع تصنيف الجامعة مقارنة بوضع الجامعة فى
السنوات الماضية و كيفية النهوض بالجامعة محليا ودوليا وإقليميا.

 -07تم تحسين وضع الجامعة في اعلى تصنيف بحثى شنغهاي للعلوم البيطرية كما بالعام
السابق في العلوم الصيدلة و الرياضيات وهذا يعتبر انجاز بحثى وتم تحقيق  08هدف ومن
ضمنها ترتيب  010عالميا تبعا لألمم المتحدة حيث الجامعة مازالت شابة ال تتعدى الخمسون
عاما بالنسبة للجامعات العريقة األخرى.
 -02وتم عقد ثالث لقاءات بجامعات مختلفة وهى جامعة مصر الدولية والجامعة األمريكية وتم
عرض محاضرة عن بني سويف وتصنيفها.
 -02تم عم ل استضافه اثنان من محررين نتشر وعملوا ورشه عمل في كيفيه كتابه األبحاث و
النشر في المجلة لمده يومين متواصلين متوسط  02ساعه لدعم التصنيف ودعم النشر في المجلة
وذلك لحصول الجامعة على اول مركز تميز في النانو تكنولوجي
 -91تم عمل تصميم فاليرز وتوزيعها على زوار الجامعة داخل وخارج الجامعة و في جميع
المحافل الدولية عن تصنيف جامعه بني سويف سواء منشورات اون الين او منشورات ورقيه
للعمل على تحسين سمعه الجامعة األكاديمية و البحثية و العلمية
 -90تم تقديم مقترح لتمنيه قدرات أعضاء هيئه التدريس ورفع كفاءتهم للتعريف في المفاهيم
الجديدة في التعليم عن بعد والتعليم اإللكتروني و البيئة والتنمية المستدامة ورؤيه مصر 2030
وكيفيه عمل شركات ناشئة في الجامعة وكيفيه تصنيف الجامعات والهيئات البحثية وتم اقتراح
اكثر من خمسه عشر دوره جديده ويتم التنسيق األن بيت مكتي التصنيف و مدير المركز
لتطوير الدورات
 -99تم االتفاق مع مسئولي البوابة اإللكترونية على احتواء موقع الجامعة على تصنيف الجامعة
بصفه دائمه لمعرفه زوار الصفحة تصنيف الجامعة وزياده زوار الجامع مما يخدم في تصنيف
QS
 -90تم ارسال محاضره عن تصنيف جامعه بني سويف للوضح الحالي لكل الكليات لالستعانة
بها في المؤتمرات و مكتب المؤتمرات ومكتب النشر و لمدير اداره الوافدين لعمل الدعاية
الالزمة و تمت الموافقة من مدير العالقات الثقافية انه عند سفر المبتعثين ارسال بيانات
األساتذة لالستفادة منهم في التصنيف و ارسال اخر وضع لتصنيف الجامعة لتحسين وضع
الجامعة وسمعتها األكاديمية.

مكتب دمع ومتويل إملرشوعات إلبحثية

إنجازات مكتب دعم وتمويل المشروعات البحثية ()9191-9112
يمكن إجمال ما تم إنجازه من قبل إدارة مكتب دعم وتمويل المشروعات البحثية فى النقاط
األتية-:
 -0تم مراجعة وتعديل نموذج عقود المشروعات البحثية مع المستشار القانوني للجامعة لتالفي
جميع المالحظات القانوية والمالية على النموذج القديم  ,وتم التقدم بطلب إلعتماد النموذج
المعدل بتاريخ  , 9102/01/92وتم اإلعتماد.
 -9تم حصر وإعداد وتجهيز المستحقات المالية المتاخرة للسادة محكمى المشروعات التنافسية
(المرحلة السابعة ( )9102 – 9102وقدرها  022911جنيه  ,وتم التقدم بطلب لصرف
هذه المستحقات بتاريخ  , 9102/01/92وتم الصرف.
 -0تم حصر وإعداد وتجهيز المستحقات المالية المتاخرة للسادة محكمى مشروعات شباب
الباحثين (المرحلة الثالثة ( )9107 – 9102وقدرها  902911جنيه  ,وتم التقدم بطلب
لصرف هذه المستحقات بتاريخ  , 9102/01/92وتم الصرف.
 -3تم تجهيز العقود الخاصة بتعاقدات السادة أعضاء هيئة التدريس الفائزين بالمشروعات
التنافسية بمرحلتها السابعة (  , )9102/9102كما تم تجهيز تعهد ملحق بالعقد يلزم الباحث
الرئيسي للمشروع بنشر مخرجات المشروع طبقا لقواعد النشر المتبعة بالجامعة والتي
تخدم التصنيف الدولي للجامعة  ,كما تم إلزام الباحث الرئيسى بكتابة جملة شكر للجامعة
على دعمها المالي للمشروع في االبحاث الخاصة بمخرجات المشروع  ,وتم التقدم بطلب
للبدأ في إجراءات التعاقد بتاريخ . 9102/01/92
 -8تم حصر قيمة المبلغ الخاص بصرف الدفعة االولى ( )%31من قيمة التمويل الخاص
بالمشروعات التنافسية بمرحلتها السابعة ( )9102-9102وقدره  301111جنية .وتم التقدم
بطلب لتوفير هذا المبلغ بتاريخ . 9102/01/92
 -2خالل شهري ديسمبر  9102و يناير 9191تم التعاقد مع عدد  99مشروع تنافسي (المرحلة
السابعة) وتم صرف الدفعة االولى لعدد  01مشروعات وجاري الصرف لباقي المشروعات
نظرا لتعطل االجراءات الخاصة بتوريد المهمات والمستلزمات نظرا للظروف التي تمر
بها البالد.
 -7تم عمل تصور لصفحة إلكترونية لمكتب دعم وتمويل المشروعات على الموقع الرئيسى
ل لجامعة وذلك لسهولة التواصل مع أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة وتم التواصل
مع مدير البوابة اإلليكترونية بتاريخ  9102/09/08إلنشاء هذه الصفحة  ,وتم أنشاء
الصفحة وفي إنتظار التدريب على إدخال البيانات عليها.

 -2تم التواصل مع أعضاء هيئة التدريس والذين لهم مشروعات معلقة بجميع انواعها ( قومية
– شراكة مؤسسية – تنافسية – شباب باحثين) ودراسة حالة كل مشروع وبناء على ذلك:
 تمت مراجعة التقارير النهائية واألبحاث لعدد  02مشروع وتم عمل حصر بالدفعة الثالثة
المستحقة للباحثين باجمالي مبلغ وقدره  082111جنيه  ,وتم التقدم بطلب لصرف هذه
الدفعة بتاريخ  9191/0/92وتم الصرف.
 تم تجهيز ملحق تعاقد ومراجعتة من المستشار القانوني للجامعة إلعادة التعاقد مع اعضاء
هيئة التدريس الباحثين الرئيسيين لبعض المشروعات العالقة الممولة من مكتب دعم وتمويل
المشروعات ممن ثبت جديتهم في إستكمال المشروعات بناءا على تقييم التقارير الفنية
المقدمة منهم  ,وتم التقدم بطلب للموافقة على إعادة التعاقد وصرف الدفعة الثانية فقط مع
تنازل الباحث الرئيسي عن صرف الدفعة الثالثة بتاريخ  , 9191/0/92وتمت الموافقة وتم
إعادة التعاقد لعدد  8مشروعات  ,وجاري أستكمال الموافقات لعدد  0مشاريع.
 تمت مراجعة التقارير النهائية واألبحاث لعدد  8مشاريع وتم عمل حصر بالدفعة الثالثة
المستحقة للباحثين باجمالي مبلغ وقدره  80111جنيه  ,وتم التقدم بطلب لصرف هذه الدفعة
بتاريخ  , 9191/0/2وتم الصرف.
 جاري مراجعة التقارير النهائية واالبحاث لعدد  8مشاريع لعمل حصر بقيمة الدفعة الثالثة.
 تم مراجعة التقرير النهائي لعدد  7مشاريع وفي إنتظار موافقة نشر االبحاث لتجهيز قيمة
الدفعة الثالثة.
 جاري التواصل وفحص باقي المشروعات المعلقة.
 -2تم عقد ورشة عمل بعنوان " إعداد المشروعات البحثية والتنافسية" بكلية الزراعة وحاضر
فيها ا.م.د .شريف رجب العريض نائب مدير مكتب دعم وتمويل المشروعات بتاريخ
.9191/0/01
 -01جاري االن تجهيز االعالن عن دعم مرحلة جديدة من المشروعات البحثية.

مكتب إملعامل و إ ألهجزة

إنجازات مكتب مكتب المعامل و األجهزة ()9191-9112
فيما يتعلق بعمل المنظومة اإللكترونية الخاصة بالمكتب
تم تدشين و تشغيل المنظومة االلكترونية الجديدة الخاصة فعليا بعد إطالق المرحلة األولى
للتشغيل و التى شملت عدد تسع كليات و معاهد و الذى يعد إطالقها من اهم إنجازات العمل
بالمكتب.
المميزات العامة للمنظومة االلكترونية الجديدة-:
 )0بناء قاعدة بيانات رقمية تشمل جميع األجهزة البحثية بالجامعة األمر الذى يسهل
الحصول على المعلومات فى أى وقت كما يمكن تحديث قاعدة البيانات تلك كلما
إستدعى األمر.
 )9إنشاء نظام رقمى للدفع الموحد مما يسهل معه متابعة حسابات جميع المعامل بصفة
دورية و دقيقة مما يوفر أرضية صلبة تعزز قرارات التطوير و الصيانة الالزمة
للمعامل و األجهزة.
 )0ا لبرنامج الجديد ليس مجرد أداة لتصفح قاعدة البيانات و الدفع الموحد فحسب بل يتميز
ايضا و ألول مرة بالتالى:
 إمكانية طلب الصيانة و رفع الكفأة لألجهزة و المعامل الكترونيا عبر النافذة الخاصة
بذلك.
 إمكانية رفع أى اعالن على الموقع و خاصة اإلعالن عن الدورت التدريبية و
المعامل المتميزة مما يحقق اإلنتشار السريع لإلعالن فى زمن قياسي.
اإلحصائية الخاصه بالمرحله األولى من التشغيل-:
 )1عدد الكليات و المعاهد التى شملتها تلك المرحلة .2
 )9عدد الكليات والمعاهد التى قامت بالفعل بالتسجيل على البرنامج .7
 )0عدد المعامل المسجلة بالفعل  11معمل (عدد  1وحدات ذات طابع خاص و 11معامل
بحثية).
 )4عدد األجهزة التى تم تسجيلها بالفعل ما يقرب من  61جهاز.
 )1عدد الخدمات العلمية المسجلة و التى تؤديها تلك األجهزة هو  141خدمة علمية مع العلم
ان هناك بعض الخدمات العلمية تقدم مجانا ( )83للباحثين ألن األجهزة التى تؤدى تلك
الخدمات تتبع المعامل البحثية و الباقى ( )23نظير مقابل مادى.
 )6جارى األن اإلستعداد إلنطالق المرحلة الثانية من تسجيل األجهزه لتشمل باقى كليات
الجامعة.

وتوضح الرسوم التوضيح التالية تلك االرقام.

فيما يتعلق بأعمال اللجنة الدائمة لتطوير األجهزة العلمية
إجتمعت اللجنة المركزية لبحث تطوير الوحدات الخاصة و األجهزة العلمية بجامعة بنى سويف
فى يوم الثالثاء الموافق  9191/8/02لبحث و متابعة حالة األجهزه العلمية من الفئة (  ) Aو قد
ناقشت اللجنة المقترحات المقدمة و الخاصة بتطوير العمل بالمعمل المركزى بكلية الصيدلة و
خاصة جهاز الرنين النووى المغناطيسي و كذا تطوير العمل بمركز التحاليل الدقيقه بكلية
العلوم .و جارى األن االعداد لخطط التطويرتلك و إن تعطلت بعض الشىء بسبب جائحة
فيروس كورونا المستجد.

مكتب إلتعاون إدلويل وإلعالقات إخلارجية

إنجازات مكتب التعاون الدولي والعالقات الخارجية ()9191-9112
الفاعليات التى شارك فيها المكتب فى العام المنصرم
تعدد الفاعليات التى نظمها او شارك فيها مكتب التعاون الدولى على النحو التالى-:
التاريخ
9102/2/2

9102/01/00م

الفاعلية
المنتدى الفلندى المصرى
للتعليم العالي

ندوة للسفارة البريطانية
للتعرف علي المنح الدراسية
المختلفة التي تقدمها عن
طريق "برنامج تشيفنج" بقاعة
السيمنار بالمبني اإلداري
للجامعة

مالحظات
تمثيل جامعة بنى سويف بحضور مكتب التعاون
الدولي والعالقات الخارجية

تعليم صناعي
تجارة
صيدلة
اداب
حاسبات ومعلومات
الزراعه
هندسه
ترجمه
علوم
تربية
سياسه واقتصاد
تمريض

 أ .نيفين شرف -بمشاركة  011مشارك

9102/01/90م

ندوة تعريفية للمركز الثقافي
البريطاني للتعريف بمسابقة
مختبرالشهرة "FameLab":

9102/09/02م

ورشة عمل معتمدة من الهيئة
األلمانية للتبادل العلمي
للتدريب علي نظم األمتحانات
الجامعية وبنوك األسئلة
الرقمية بعنوان
University Exams and
Digital
Question
Banks

9102/01/2م

مشاركة جامعة بني سويف
بحضور مكتب التعاون الدولي
والعالقات الخارجية في لقاء
مفوضية ساوث كارولينا
للزراعة والمناخ

بقاعة السيمنار بكلية العلوم

 مايكل مجدي -بمشاركة  081مشارك

 أ .د .رشا شرف -بمشاركة  98متدرب أعضاء هيئه التدريس

9102/01/90م

9102/01/97م

9102/00/0م

مشاركة جامعة بني سويف
ممثال بمكتب التعاون الدولي
في
والعالقات الخارجية
الفعاليات الثقافية الفرنسية
المصرية و (منتدى ومعرض
)Choose France

لقاء مع د.محمد مصطفي
مدرس بقسم التركيبات الثابتة
بكلية طب األسنان لترتيب
عمل إتفاقية تعاون بين جامعة
بني سويف
وجامعة Huddersfield
بالمملكة المتحدة
مشاركة جامعة بني سويف
بحضورمكتب التعاون الدولي
والعالقات الخارجية في فعالية
المركز الثقافي البريطاني.
Science Café
Innovation and
Heritage

9191/9/00

مشاركة جامعة بني سويف
ممثلة بمكتب التعاون الدولي
والعالقات الخارجية في فعالية
الهيئة األلمانية للتبادل العلمي
The Underrated
Climate Change
وبحث سبل زيادة التعاون بين
الهيئة وجامعاتنا الموقرة

9191 /0 /00

االعالن والتعريف بالمنح
الدولية والتركيزعلى ميعاد
"البدء" و"االنتهاء"

9191/0/9

ندوه عن رؤية وزارة التعليم
العالى لتدويل العملية التعليمية
فى مصر
Online Sessions:
للمنح المقدمة من هيئه
الفولبرايت األمريكية
Online Sessions:
لنشر الوعى لوسائل الدعم
لتقديم طلبات المنح على
وسائل التواصل األجتماعى

9191/0/02
9191/0/97

منح الحكومة الفنلندية
منح أ.د محفوظ قاسم للصيادلة
منحة هيئة فولبرايت لتدريب أعضاء هيئة
التدريس JFDP
برنامج المبادرة المصرية اليابانية -9102
9191م
منح هيئة الفولبرايت األمريكية
منح نيوتن  -مشرفة
منح قصيرة األجل من الهيئة األلمانية للتبادل
العلمي GERSS
Study in Germany 2021-2020
Fully funded Master &PhD
العالقات الدولية بوزارة التعليم العالى
باألشتراك مع هيئه الفولبرايت األمريكية
دعوه من األستاذ أسر مديربرامج المنح هيئه
الفولبرايت األمريكية على الصفحه الهيئه
األلكترونية
د /ماجى نصيف مديرة هيئه الفولبرايت
األمريكية

الفولبرايت

Association of Africans Universities

Digital Dialogue - FULBRIGT

Coopération
Scientifique
et
Technologique
Ambassade
de
France en République Arabe
d'Egypte
Institut Français D'égypteAu Caire

Digital Dialogue- FULBRIGT

Coopération
Scientifique
et
Technologique
Ambassade
de
France en République Arabe
d'Egypte Institut Français D'égypte
Au Caire

Association of Africans Universities
North Africa Regional Office

British Embassy Cairo Newton
Mosharafa Programme

هيئه

وصفحه
األلكترونية
Sharing AAU SurveyAfrican Universities''
Response to the
Corona Virus
Outbreak
Online Sessions:
The Humanities at a
Time of Crisis
االعالن عن نشرة برامج
التمويل لبرامج منحًا دراسية
و تمويال لزيارات قصيرة إلى
فرنسا لطالب الماجستير
والدكتوراه و الباحثين ما بعد
 لتشجيع الطالب.الدكتوراه
على إكمال أبحاثهم وإقامة
شراكة مع الباحثين والخبراء
.الفرنسيين
Online Sessions:
Fulbright Alumni
Dialogue
برنامج
عن
االعالن
""أمحوتب
–سفارة فرنسا في مصر
الفرنسي
المعهد
( ) وأكاديميةIFEبمصر
العلمي
البحث
والتكنولوجيا الدعوة السابعة
عشرة لتلقي طلبات التقدم
الخاصة بالشراكة العلمية
.الفرنسية المصرية – أمحوتب
Webinar:
Teams Tools for
Remote Teaching: a
response to COVID 19
disruptions
Announcing:
Newton
Mosharafa

9191/3/9

9191/3/08
9191/3/02

9191/3/99
9191/8 /0

9191/8 /09

9191 /8/03

invites proposals for
short-term
projects
addressing the health,
social,
economic,
cultural
and
environmental impacts
of the COVID-19
outbreak in Low and
Middle
Income
Countries.
Association of Africans Universities Webinar:
North Africa Regional Office
AAU
Emergency
Webinar to know the
North
Africa
Experience
Ministry of Higher Education &
Resister on the Special
DAAD Kairo AKademie
Workshops:
Digital Transformation
in Higher Education
18/6/2020
How to strengthen the
Employability
of
Egyptian
Graduates
13/7/2020

9191 /8/08

9191/2/3

9191 خالل يونيو
 منصور حسن خطاب نوايا مع شركاء " البرنامج/وقع سيادة رئيس الجامعة األستاذ الدكتور
المهارى لتحقيق اإلزدهار" وهو تحالف مشترك بين كالً من منظمة العمل الدولية (الممثل
الرئيسى) والمجلس الثقافى البريطانى ومؤسسة األلفى للتنمية البشرية واالجتماعية ومؤسسات
 يهدف هذا البرنامج إلى رفع كفاءة الجامعات الحكومية.التعليم العالى فى المملكة المتحدة
.المصرية والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص

السفارات والهيئات األجنبية التعليمية التى حرصت جامعة بنى سويف على التعاون الدولى معها من خالل
المكتب فى الفترة من  9112 -7- 1إلى 9191-6-01

مكتب متابعة ش ئون إملبتعثني

انجازات مكتب متابعة شئون المبتعثين
تمثلت انجازات مكتب متابعة شئون المبتعثين فى العام المنصرم ( )9191-9112فى االتى-:
 -0إ قامة يوم تعريفي بكلية الطب البشري تحت عنوان " :الخطة الزمنية العالنات االدارة
العامة للبعثات للبرامج والمنح وخطة البعثات للعام  9102/9102وذلك يوم  99يناير .9102
الفئة المستهدفة :جميع السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الطب البشري.
 -9إ قامة يوم تعريفي بكلية الطب البشري تحت عنوان " :الخطة الزمنية العالنات االدارة
العامة للبعثات للبرامج والمنح وخطة البعثاات للعام  9102/9102وذلك يوم  9مارس .9102
الفئة المستهدفة :جميع السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بقسم االمراض الباطنة كلية
الطب البشري.
 -0إ قامة يوم تعريفي بكلية الحاسبات والمعلومات تحت عنوان " :الخطة الزمنية العالنات
االدارة العامة للبعثات للبرامج والمنح وخطة البعثات للعام  .9102/9102وذلك يوم  09مارس
 .9102الفئة المستهدفة :السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية حاسبات
ومعلومات.
 -3المشاركة في  Light up the darkوالمقام في رحاب كلية الحاسبات والمعلومات لطالب
جامعة بني سويف وذلك يوم االربعاء الموافق  91مارس  9102لشرح أهم البعثات الحكومية
المتاحة لطالب المرحلة الجامعية للسفر والتدريب لفصل دراسي في الجامعات االجنبية
المختلفة .الفئة المستهدفة :طالب الكليات المختلفة في جامعة بني سويف خاصة طالب الفرق
النهائية.
 -8إ قامة ورشة عمل للتدريب على كيفية التقدم لمبادرة التعليم العالي للمهنين للعام الدراسي
 9191/9102وذلك يوم  01أبريل  9102بكلية الطب البشري .الفئة المستهدفة :السادة أعضاء
هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الطب البشري الراغبيين للتقدم في .US aid
 -2إ قامة ورشة عمل للتدريب على كيفية التقدم لمبادرة التعليم العالي للمهنين للعام الدراسي
 9191/9102وذلك يوم  8مايو  . 9102الفئة المستهدفه :السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة
المعاونة بكليات شرق النيل (معهد المسنين /كلية التمريض /كلية التربية الرياضية  /كلية العالج
الطبيعي /كلية الهندسة  /كليه االلسن) الراغبيين للتقدم في .US aid
 -7إ قامة ورشة عمل للتدريب على كيفية التقدم لمبادرة التعليم العالي للمهنين للعام الدراسي
 9191/9102وذلك يوم  09مايو  .9102الفئة المستهدفة :السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة
المعاونة بكليات شرق النيل (الحاسبات ومعلومات /كلية التربية للطفوله المبكرة  /كلية
الدراسات المتقدمة ) الراغبيين للتقدم في .US aid
 -2إقامة ورشة عمل للتدريب على كيفية التقدم لمبادرة التعليم العالي للمهنين للعام الدراسي
 9191/9102وذلك يوم  09مايو .9102

الفئة المستهدفة :السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكليات العملية وذلك في رحاب
كلية الطب البيطري يونيو  9102الراغبيين للتقدم في .USaid
 -2متابعة السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الراغبين للتقدم العالن االدارة العامة للبعثات
في الفترة من أغسطس وحتى أكتوبر .9102
 -01متابعة السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الراغبين للتقدم العالن االدارة العامة
للبعثات والخاصه بمبادرة وزارة التعليم العالي للمهنيين للعام الجامعي 9191/9102وذلك في
الفترة من يوليو  -9102سبتمبر .9102
 -00إ قامه يوم تعريفي للعالن الرابع لبرنامج مبادره التعليم العالي لمنح الدراسات العليا
للمهنيين للعام الدراسي  9190/9191وذلك يوم الثالثاء الموافق 91مايو Teamlink 9191
 meeting zoomوذلك للكليات العملية بالجامعة.
 -09تمثيل جامعه بني سويف في حضور ورشة عمل التابع لالدارة العامة للبعثات وذلك
للتدريب على كيفية التقدم لمبادرة التعليم العالي للمهنين للعام الدراسي  9190/9191وذلك فى
فبراير  9191والمقامة بأكاديمية البحث العلمي .الفئة المستهدفة :ممثلي الجامعات والوزرات
المختلفه وكذلك المؤسسات الراغبه للتقدم في  .US aidوذلك بتقديم الشرح المفصل لخطوات
التقدم لهذا النوع من المنح.
 -00إقامة يوم تعريفي لالعالن الرابع لبرنامج مبادره التعليم العالي لمنح الدراسات العليا
للمهنيين للعام الدراسي  9190/9191وذلك يوم الثالثاء الموافق 02مايو Teamlink 9191
 meeting zoomوذلك للكليات النظرية بالجامعة.

مكتب ربط إلبحوث ابلصناعة

إنجازات مكتب ربط البحوث بالصناعة ()9191-9112
االعالن والتعريف بالمكتب
 تم ارسال بروشور المكتب لعدد  82من المصانع والشركات بكوم أبو راضى وعدد 83
مصنع وشركة بمنطقة بياض العرب
التقارير الفنية للمصانع والشركات
 قدم المكتب عدد  7من التقارير الفنية للمصانع بقيمة  9111جنيه للتقرير و باجمالى
 03111جنيها مصريا وتفصيلها كالتالى"
 تقارير فنية عن استهالك السوالر
 .0شركة اسيكو للخرسانة الجاهزة
 .9شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
 .0شركة تريدرز لالستيراد والتصدير
 .3شركات يوتيلكو للهندسة والمقاوالت والتوريدات
 تقارير فنية عن فحص واختبار الغاليات
 .0مصنع فيدميكس ايجيبت لصناعة األعالف
 .9شركة الفارس لالعالف
 .0مصنع الهندسية للورق
التعاون مع المحافظة
جارى استكمال مبادرة "بنى سويف عاصمة خضراء" بالتعاون مع محافظة بنى سويف –
والتى منعت جائحة كرونا فى الفترة الماضية استكمال التفاوض على بنودها وابرامها فى
الوقت المخطط له.

مكتب دمع الابتاكر وبرإءإت الاخرتإع

إنجازات مكتب دعم االبتكار وبراءات االختراع ()9191-9112
ومكتب ال TICO
فيما يخص قطاع دعم االبتكار و الملكية الفكرية TISC
 )0تم ادراج مكتب دعم االبتكار و الملكية الفكرية بجامعة بنى سويف من المكاتب المعتمدة
بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية .WIPO
 )9اإلعالن عن عدد  9دورة تحت عنوان "الدورة العامة للملكية الفكرية" من خالل التعليم
عن بعد  DL101AEG20S1 & DL101AEG19S2بالمنظمه العالميه للملكية
الفكرية WIPO
 )0تم عقد ورشة عمل عبر تقنية الفيدوكونفرنس ونشرها على صفحة المكتب وعلى
مواقع التواصل االجتماعي.
 )3تم ايقاف طلبات ايداع براءات االختراع منذ شهر مارس بالمكتب الرئيسى EGYPO
نظراً للظروف حائحة كرونا الراهنة مع استمرار الرد على الفاحصين الفنيين ودفع
الرسوم السنوية ورسوم الفحص.
ويوضح الشكل التالى كل البيانات الخاصة بطلبات االيداع الجديدة وبراءات االختراع ,
واجمالى الدعم السنوى على هذا القطاع.

فيما يخص قطاع المنح والدعم الدولي GICO
 )0تم كتابة و مراجعة جميع متطلبات التقديم لمشروع حاضنة تكنولوجية للنباتات الطبية و
العطرية و اعداد خطة العمل و ذلك خالل الفتره من  9102/ 0/08الي 9102/0/92
 )9تم دراسة عدد  9مشروع بحثي (كلية الصيدلة) لتحديد سبل الدعم للعملية البحثية و انتاج
نموذج اولي و تسجيل براءه اختراع فى ديسمبر . 9102
 )0تم ارسال خطابات للجهات المحلية (نواه) للبحث في سبل التعاون بين الجامعة و تلك
المؤسسات من اجل تقديم خدمات بحثية و معملية للطالب و الباحثين.
 )3تم االعالن و تقديم الدعم للمنح الدراسية و المشاريع البحثية الموضحة بالشكل التالى.

 )8حيث تم تقديم الدعم لعدد اجمالي  29طالب/باحث من خالل التواصل عبر
البريدااللكتروني – صفحة التواصل االجتماعي – الهاتف – مقر المكتب ,و ذلك علي
النحو التالي-:
 تحديد المنحة المناسبة ( 2طالب  -باحث).
 المساعده في تحضير متطلبات المنحة ( 02طالب  -باحث).
 مراجعة المتطلبات و التعديل ( 3طالب – باحث).
فيما يخص قطاع نقل التكنولوجيا TTO
المشاركة فى معارض دولية و محلية
 .0تم االشتراك بمعرض القاهرة الدولى الذى تنظمة اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا
 ASRTبستة أفكار تكنولوجية.

 .9تم تكريم الفائزين في مسابقة دعم االبتكارات لذوى االحتياجات الخاصة أثناء مشاركة
وفد جامعة بني سويف في معرض االبتكار.
التوعية عن فيروس كورونا
 .0تم االعالن عن طرق الوقاية من فيروس كورونا من خالل االرشادات المطبوعة و
الفيديوهات المرئية.
 .9تم االعالن عن العديد من ورش العمل لمختلف المؤسسات التى تتناول تأثير فيروس
كورونا على صناعة تكنولوجيا المعلومات والشركات الناشئة واالقتصاد العالمى
والمحلى.
انتاج نماذج اولية
 .0تم تنفيذ بوابة تعقييم الكترونية و حوض غسيل يدوى الكترونى متحرك.
 .9تم تنفيذ واتاحة تطبيق (دواك عندنا) للهاتف المحمول اندرويد لربط العديد من
الصيدليات بالمواطنين لسهولة طلب االدوية واالستفسار عن اتاحة العالج.
 .0تم تنفيذ اول نموذج لميكنة مكتب التايكو بنى سويف مع تايكو اكاديمية البحث العلمى
وفى انتظار التعديالت الستكمال التطبيق وامكانية تعميمه على شبكة مكاتب التايكو
بجميع الجامعات والمراكز البحثية
ورش العمل و الندوات واالعالنات
 .0تم االعالن عن التَّسجيل للدورة  00من برنامج بناء القدرات للجامعات Innov Egypt
صيف . 9102
 .9تم االعالن عن أفريكاثون وهو ماراثون االبتكار األول في أفريقيا والذى يركز على
تمكين الشباب من االبتكار والخروج بأفكار تكنولوجية لتحسين نوعية الحياة في
أفريقيا!. INTERNSHIP in Nokia Bell labs
 .0تم اإلعالن عن عن فتح باب التقدم لبرنامج مشروعى بدايتى لدعم مشروعات التخرج
للعام المالى  9191/9102وذلك للعام السابع على التوالى اعتباراً من  02نوفمبر 9102
وحتى  91ديسمبر .9102
 .3تم تنفيذ ورشة عمل بعنوان "التحديات الرقمية والفرص للشركات الناشئة والمتوسطة".
 .8تم االعالن عن مسابقة . Huawei ICT Competition
 .2تم االعالن عن البرنامج التدريبيى Tropical Medicine Community Health
 Care and Researchفى تايالند فى إطار تعاون أكاديمية البحث العلمى و
التكنولوجيا .
 .7تم االعالن عن برنامج القاهرة تبتكر للموسم الثالث.
 .2تم االعالن عن العمل التطوعى للطالب بإسم (سفراء مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا).
 .2تم االعالن عن ورشة عمل مبسطة لمكونات القمر الصناعي موجهة لالعمار من 01
الي  07عام لمكتب تايكو وكالة الفضاء المصري.

مكتب إلتدريب وتنظمي إملؤمترإت

إنجازات مكتب التدريب وتنظيم المؤتمرات
تتعد االنشطة والفاعليات التى تتم بين اروقة وجنبات جامعة بنى سويف و يشرف على تنظيمها
مكتب التدريب وتنظيم المؤتمرات وهذا ملخص بتلك االنشطة عن العام المنصرم -9102
.9191
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SDG10


Beni-Suef University is a one of public university with very low fees for
undergraduate student 1000 Egyptian pounds per academic year.



These fees are uniformed among all the 33 faculties from year one to
the final year or up to graduation year and about 5000 Egyptian
pounds per year for post graduates’ diplomas, master and PhDs.



The university president announced that the university (BSU) support
financial aid to more than 6000 students this year (2019)

1- Introduction:
Hint: What are the aims of this SDG? ما هو هدف التنمية المستدامة الذى يحققة هذا الSDG
Merge and facilitate dealing with reduced disabilities

2- Teaching and research (postgraduates)
Hint: any teaching courses that can support this SDG in any Faculty.
اى مقررات دراسية بكليات الجامعة التى تحقق هذا الهدف
Faculty of education
http://www.edu.bsu.edu.eg/Content.aspx?section_id=1252&cat_id=4
http://www.edu.bsu.edu.eg/Content.aspx?section_id=1175&cat_id=4
Faculty of Childhood
http://www.kinder.bsu.edu.eg/
http://www.kinder.bsu.edu.eg/Departments.aspx?cat_id=30
Faculty of social work
http://www.socialwork.bsu.edu.eg/
http://www.socialwork.bsu.edu.eg/Content.aspx?section_id=1559&cat_id=49
Faculty of special needs

Unique at Beni-Suef University
Faculty that teaches how to deals wih reduced disabilities and merge them into our
society
http://www.specialneed.bsu.edu.eg/Departments.aspx?cat_id=45
http://www.specialneed.bsu.edu.eg/Content.aspx?section_id=898&cat_id=45
http://www.specialneed.bsu.edu.eg/Content.aspx?section_id=897&cat_id=45
http://www.specialneed.bsu.edu.eg/ContentSide.aspx?section_id=894&cat_id=45
Institute of elderly science
https://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=42
Unique at Beni-Suef University
https://www.bsu.edu.eg/Content.aspx?section_id=808&cat_id=42

How the university helps the community in this SDG
http://egypt.gov.eg/services/LoadxtrServices.aspx?PgURL=102853&section=personas
for all reduced disabilities Egyptian people
 مسيرة للطالب المكفوفين بجامعة بنى سويف احتفاال باليوم العالمى للعصا البيضاء..صور
https://www.youm7.com/story/2019/10/21/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%81%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%89%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%89/4468361
http://gate.ahram.org.eg/News/2305639.aspx
https://www.baladnaelyoum.com/news/5dada0c9a2432174447bd122/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%
A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-

%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1

جامعة بني سويف تستضيف معسكر منتخب "المكفوفين" المشارك ببطولة أفريقيا
https://akhbarak.net/news/2019/10/21/20814905/articles/37797231/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%81%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%86
https://www.sis.gov.eg/Story/195951/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%81%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%89%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%89%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1?lang=ar
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3- Stewardship
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 الموافقة على الئحة برنامج إعداد:رئيس جامعة بني سويف
معلم التأهيل المهني لذوي االحتياجات الخاصة

تدريب مركز التعليم اإللكترونى لكليات التربية والطفولة
المبكرة وذوي االحتياجات الخاصة ومعهد علوم المسنين
بجامعة بني سويف على تطبيق مايكروسوفت تيم
رئيس جامعة بني سويف خالل جولته التفقدية يوجه بعمل
منحدرات تخدم ذوي االحتياجات الخاصة
أولي فعاليات اليوم الثاني من احتفال كلية علوم ذوي
االحتياجات الخاصة باليوم العالمي للتأتأة
تستضيف كلية علوم ذوي االحتياجات الخاصة األستاذة
الدكتورة آمال الفقي إللقاء محاضرة غدا الموافق ١٠/ ٢٩
ضمن فعاليات االحتفال باليوم العالمي للتلعثم
احتفال كلية علوم ذوي االحتياجات الخاصة بشهر التوعية
بمتالزمة داون
أول اجتماع للسادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية تحت قيادة
سعادة السيد األستاذ الدكتور  /هبة أبوالنيل عميد كلية علوم
ذوي االحتياجات الخاصة
مجلس جامعة بني سويف يوافق على توقيع بروتوكول
تعاون بين كلية علوم ذوي االحتياجات الخاصة ومديرية
التضامن االجتماعي
مجلس جامعة بني سويف يوافق على توقيع بروتوكول
تعاون بين كلية علوم ذوي االحتياجات الخاصة ومديرية
التضامن االجتماعي
بدء تدريب طالب جامعة بني سويف علي مهارات التعامل
مع ذوي االحتياجات الخاصة
رئيس جامعة بنى سويف يتفقد التجهيزات النهائية لمركز
 Augالتأهيل الطبي لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة 26
2020
رئيس جامعة بنى سويف يتفقد التجهيزات النهائية لمركز
التأهيل الطبي لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة
تحميل محاضرات مادة طرق تدريس ذوي االحتياجات
الخاصة بعنوان (استراتيجيات تعليم ذوي االحتياجات
الخاصة) للفرقة الرابعة أساسي شعبة علوم للدكتور/عبد
المعز القلعاوى
الجامعة في عيون الصحافة ..اخبار اليوم ..بدء تدريب
طالب جامعة بني سويف على مهارات التعامل مع ذوي
االحتياجات
تدريب طالب جامعة بني سويف على مهارات التعامل مع
ذوي االحتياجات الخاصة
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الجامعة في عيون الصحافة ..اخبار اليوم ..بدء تدريب
طالب جامعة بني سويف على مهارات التعامل مع ذوي
االحتياجات الخاصة
تدريب طالب جامعة بني سويف علي مهارات التعامل مع
ذوي االحتياجات الخاصة
بدء تدريب طالب جامعة بني سويف علي مهارات التعامل
مع ذوي االحتياجات الخاصة
بدء تدريب طالب جامعة بني سويف علي مهارات التعامل
مع ذوي االحتياجات الخاصة
مبادرة الكتاب المسموع لذوي االحتياجات الخاصة
جامعة بني سويف بصدد افتتاح أول مركز لتأهيل األطفال
ذوي االحتياجات الخاصة بالصعيد
جامعة بني سويف بصدد افتتاح أول مركز لتأهيل األطفال
ذوي االحتياجات الخاصة بالصعيد
قرب إفتتاح أول مركز قومي لتأهيل األطفال ذوي
االحتياجات الخاصة على مستوى صعيد مصر
الصفحه الرسمية لوزاره القوي العامله تنشر مشاركه عميد
الكليه يوم ٩اغسطس الماضي لتدريب ذوي االحتياجات
الخاصة علي االندماج في سوق العمل وثقافة العمل الحر
خالد عباس  :تدريب وتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة
بمركز التعليم المدمج بجامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف  :وفد جامعي يضم طالب ذوي
االحتياجات الخاصة في زيارة للمعهد الفني للقوات
+SDG17المسلحة
رئيس جامعة بني سويف يناقش تطبيق مقرر مهارات
التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة على طالب البرامج
الجديدة
الدكتور عماد الدين الوسيمى عميدا لكلية علوم ذوي
االحتياجات الخاصة
تهنئة عميد الكلية لالستاذ الدكتور /عماد الدين الوسيمى
بمناسبة تعيينه عميدا لكلية علوم ذوي االحتياجات الخاصة
الدكتور عماد الدين الوسيمى عميدا لكلية علوم ذوي
االحتياجات الخاصة
الجامعة في عيون الصحافة  ..جريدة المساء ..أماكن لذوي
االحتياجات الخاصة لطالب التنسيق بجامعة بني سويف
جامعة بني سويف تستقبل  250طالبا خالل اليوم األول
للتنسيق وتخصص أماكن لذوي االحتياجات الخاصة
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مجلس كلية علوم ذوي االحتياجات الخاصة رقم ()22
بتاريخ 12/2/2019
بيان جامعة بني سويف بشأن ما أثير بجريدة األهرام وغيرها
من وسائل اإلعالم األخرى حول اإلعالن عن حاجة كلية
علوم ذوي االحتياجات الخاصة ألعضاء هيئة تدريس
رئيس جامعة بنى سويف :إنشاء مركز الخدمة العامة بكلية
علوم ذوي االحتياجات الخاصة
رئيس جامعة بنى سويف يكرم الفائزين في بطولة
األوليمبيات لذوي االحتياجات الخاصة
أولى فعاليات مساهمة كلية علوم ذوي االحتياجات الخاصة
في محو األمية
تمثيل كلية علوم ذوي االحتياجات الخاصة في المؤتمر
العلمي للجمعية المصرية للدراسات النفسية
رئيس جامعة بني سويف :قيام د /أحمد البهنساوي بأعمال
وكيل كلية علوم ذوي االحتياجات الخاصة
عميد الكليه  :التعريف بكلية علوم ذوي االحتياجات الخاصة
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رئيس جامعة بني سويف 28 :أغسطس بدء تلقي طلبات
التقدم لكلية علوم ذوي االحتياجات الخاصة
عزاء واجب لألستاذ الدكتور/محمد حماد هندي وكيل كلية
علوم ذوي االحتياجات الخاصة واألستاذ بكلية التربية فى
وفاة والدته
عقد اجتماع للسادة أعضاء هيئة التدريس والمدرسين
&https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=54085
المساعدين بكلية علوم ذوي االحتياجات الخاصة بشأن أعمال
cat_id=1
الكنترول
حضور موظفي الوحدة االلكترونية بكلية علوم ذوي
&https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=52591
االحتياجات الخاصة للتدريب على النظام
cat_id=1
رئيس جامعة بنى سويف خالل اجتماعه من الطالب ذوي
&https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=44885
االحتياجات الخاصة :تخصيص عماله لخدمة ذوي
cat_id=1
االحتياجات بالمدن الجامعية وتوفير معامل حاسب آلي
للطالب المكفوفين
رئيس جامعة بني سويف :إنشاء مركز للتأهيل النفسي
&https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=34949
لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة
cat_id=1
مركز التدريب https://www.facebook.com/%D9%85%D8%B1%D9
و الخدمة العامة
%83%D8%B2دورات تدريبية للتعامل مع ذوى االحتياجات الخاصة %D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%
8A%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%

85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%
A9-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%B0%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9
%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%
A9-Tgsc1546514788816571/photos/?ref=page_internal
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%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%
A9-Tgsc-1546514788816571/

تقرير التنمية المستدامة لمعهد دراسات
علوم المسنين في ضوء خطة مصر 2030

مقدمة
تعرف التنمية المستدامة بأنها ” تنمية تقابل حاجات الحاضر دون المساس بقدرة أجيال
المستقبل على تلبية حاجاتها” ويمتد مدخل العمل بأهداف التنمية المستدامة إلى أبعد من هذا
التعريف ليتضمن رؤية كلية للعالم أطفال وشباب ونساء وشيوخ وأشخاص ذوي إعاقات وفئات
مهمشة ..ألخ؛ أي رؤية العالم ككل متكامل وليس مجرد مجموعة من األجزاء المتفرقة .وهذا
يعني أن نسعى نحو مستقبل يستطيع فيه جميع البشر الكشف عن إمكانياتهم حيث يعيشا الناس
معا ً في صور اجتماعية تحافظ على الكرامة اإلنسانية ،ويسير النشاط االقتصادي كله وفقا للمبادئ
اإليكولوجية واألخالقية.
وهذا ما فهمت واستوعبته جامعة بني سويف باعتبارها جامعة تستقطب كليات ومراكز
بحثية فريدة من نوعها ،فقد تفهمت مفهوم التنمية المستدامة كتركيبة من الجانب الروحي
والجمالي (اإلنساني) الباطني والجانب الخارجي المادي واالجتماعي (العلمي) .وهذان الجانبان
الباطني-اإلنساني والخارجي-العلمي وجهان لـ “عملة االستدامة” ،فأنشئت معهدًا لدراسات علوم
المسنين ضمن مراكزها البحثية المتفردة.
وتم توجيه جميع برامج الدراسة به نحو أهدف ا لتنمية المستدامة عبر تكامل المناهج
اإلنسانية والمناهج المتخصصة التي وضعت له  .فالبرنامج اإلنساني األساسي برنامج موجه نحو
الجانب الباطني للتنمية المستدامة عن طريق تشجيع معرفة ضمنية ومخرجات غير ملموسة .أما
العلوم التخصصية فتركز في المقام األول على الجانب الخارجي من التنمية المستدامة عبر تشجيع
المعرفة الصريحة (العلوم) والمخرجات الملموسة (التطبيق) في إطار مجال معين.
وفي الدراسة بمعهد دراسات علوم المسنين كل مكون بحثي من مكونات دراسات
البرنامج األساسي والدراسات المتخصصة مدمج بطريقة متكاملة ومن خالل يمكن تحقيق أهداف
التنمية المستدامة في المجتمع وتزيد من قدرة كل دارس على العمل من أجله والمساهمة في
رفعته.

الهدف الخاص بـ  :ضمان توافر المياه والصرف الصحي للجميع :
 يلتزم معهد دراسات علوم المسنين بتوفير مياه الشرب المجانية والنظيفة للدارسين
والسادة العاملين وأعضاء هيئة التدريس والزائرين من خالل صنابير المياه المتوفرة
في مبني المعهد .
 يضمن المعهد توافر خدمات الصرف الصحي بجميع األدوار المخصصة للمعهد بما يخدم
جميع المترددين على المعهد أو العاملين به.
 يسعي المعهد باستمرار إلي العمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة من خالل الصيانة
الدورية لخدمات المياه والصرف الصحي وكذلك العمل على توفير أجهزة حديثة ترشد
من استهالك المياه.
الهدف الخاص بـ جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع ،وآمنة ومستدامة
وقادرة على الصمود:

 يلتزم معهد دراسات علوم المسنين بإقامة رامبات (منزلقات) خاصة باألشخاص ذوي
اإلعاقة ،إلعطاء سهولة ويسر للجميع.
 يلتزم معهد دراسات علوم المسنين بإعطاء األولوية للمشاة داخلها من خالل توفير
أرصفة و ممرات عبور المشاة و تحديد سرعة السيارات داخلها بحيث ال تزيد عن 20
كيلومتر/ساعة وكذلك توفير أماكن لركن هذه السيارات بطريقة آمنة.
 توفير اللوحات اإلرشادية داخل مجمع الـ 300فدان والتي توضح أماكن وجود الكليات
والمعهد.
 تقوم إدارة الجامعة بتوفير أتوبيسات للنقل الجماعي وتوفر قي هذا اإلطار وسائل النقل
الجماعية التيسير على العاملين والطالب في الوقت والجهد وكذلك لخفض احتماال تلوث
الهواء وكذلك لخدمة أكبر عدد من منتسبي الجامعة.
 يلتزم المعهد بتوفير مساحات خضراء في الطرق المؤدية له وفي األماكن المحيطة به
بمساحات مناسبة للحد من التلوث وانبعاثات الكربون وتلوث البيئة.

الهدف الخاص بـ ـ  :ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة:
 يسعى معهد دراسات علوم المسنين بالعمل على نشر الوعي بالمسئولية الجماعية عن
أنماط االستهالك واإلنتاج المستدامة من خالل عقد الندوات واعتماد ممارسات أفضل
لالستهالك واإلنتاج المسئولين وذلك من خالل مشاركة كليات الجامعة في الندوات التى
تعقدها وورش العمل والمؤتمرات المحلية أو اإلقليمية أو الدولية.
 يحرص معهد دراسات علوم المسنين على التخلص من النفايات من خالل المفارم التي
تمتلكها جامعة بني سويف ،ثم تقوم شركة النظافة المتعاقدة مع الجامعة بنقل جميع
النفايات إلى المقالب العمومية.
 يلتزم المعهد بتنفيذ خطة الدولة في الحد من االستهالك للطاقة باستخدام المصابيح
الموفرة للطاقة عالية الكفاءة.
الهدف الخاص بـ  :تحقيق المساواة بين الجنسين ،وتمكين كل النساء والفتيات:
 يلتزم معهد دراسات علوم المسنين بمبدأ المساواة بين جميع الطالب والعاملين وأعضاء
هيئة التدريس دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو الجنس أو العجز ،فلدينا في
المعهد امرأة ذات إعاقة من السادة أعضاء هيئة التدريس.
 يلتزم المعهد بحماية من يتعرضون للتمييز في التعليم أو التوظيف من خالل توفير
منظومة للشكاوى من التعرض للتمييز ،حيث يتم التحقيق في تلك الشكاوى عن طريق
مكاتب الشئون القانونية بالجامعة و اتخاذ اإلجراءات الصارمة لمنع كافة أشكال التمييز.
 يلتزم المعهد بمبدأ تحقيق المساواة في الحقوق بين جميع العمال لدي بما فيهم العمال
الذين يشاركون في األعمال الخاصة بالمعهد من المنتمين للجهات الخارجية.

 تشجيع معهد دراسات علوم المسنين لمشاركة السيدات في جميع المجاالت سواء كان
طالب أو عاملين أو أعضاء هيئة تدريس وذلك تنفيذًا لخطة مصر  2030والتى ووضعت
إستراتيجية خاصة للمرأة توصى بضرورة تعزيز دور المرأة في المجتمع المصري
ومشاركتها اإليجابية في عملية التنمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
الهدف الخاص بـ تعزيز النمو االقتصادي ،المطرد والشامل للجميع والمستدام والعمالة
الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الالئق للجميع:
 يلتزم معهد دراسات علوم المسنين بتطبيق بنود الميثاق العالمي لحقوق اإلنسان
والخاصة بمنع العمل القسري والعبودية الحديثة واالتجار بالبشر و ِعمالة األطفال
ومواثيق التمييز ضد المرأة.

تقرير مقدم ملعالي األستاذ الدكتور /منصور حسن أمحد
رئيس اجلامعة و رئيس جملس إدارة وحدة متحدي اإلعاقة جامعة بنى
سويف
هدفنا :
* خدمةةة أبنائنةةةا الب ةةةذو مةةةت اجا الالخااةةةةا الب ا ةةة دالخةةةا ةامبةةة بنةةة
جمساعدتهم بقدر البمسخ اع.

ةةة

* إتال مرالفق البجامب جمباناها جبرالمجها البدرال ا جنشاطاتها بمخحدا الإلعاق .
*خلق تفاعا مجخمب لقاق سب البى ىخكافؤ البفرص دالخةا البجامبة براةرالل الب ةذو
مت مخحدى الإلعاق فى كاف الألنش البخى شخرل فاها زمذئهم الأل اء.
*البهدف البرئاس  :تح ا الإلعاق إبى طاق .

أنش
-

-

جلدة مخحدى الإلعاق عل مسخ ا البكلا :
بابق النات

عقد جرش عما بخ عا البمخباملات مع اجا الالخااةا الب ا
البمنظم بحق ق الألا اص اجى الإلعاق .
التال البمبانى طبقا بك د الببناء الب اص بمخحدى الإلعاق .
ملئ ال خمارال تسجاا خا ب لدة خدم مخحدى الإلعاق بضمان طر ق
البخ ال ا بات اجى الإلعاق ج مد ر الب لدة جابك بضمان لص ل أبنائنا مت
مخحدا الإلعاق على الب دما جالبمبل ما .
عقد بقاءال دجر مع الب ذو جابك بخبر فهم بأنش الب لدة.

 ت اط فاعلاا ال خقبال الب ذو البجدد بابكلاا بخحد د مكان خاص بهم ج رعإنهاء إةرالءال قب بهم.جتبر فهم بأماكت البدرال جائ ن الب ذو جأماكت
الألنش فى البجامب
 مشارك جلدة خدم مخحدى الاعاقه فى تنظام فاعلاا اللخفال ةامب بنىبابا م الببابم بمخحدا الاعاق جالبا م الببابمى بلبصا البباضاء جةماع
الالخفاباا الب ا بمجال الإلعاق .
مت
 مشارك جلدة مخحدا الاعاق بإلطمئنان عل طذو ةامب بنىمخحدا الإلعاق خذل المخحانا البفصلات البدرال اات جعقد بجان خا باب ذو

-

-

-

جالخخاار مرالفقى الاخخبارال جقد تم الاتفاق على ت اار الب ابب بات الدالء الاخخبار
فى جة د مرالفق الج با خ دالم ةهاز البحا ب الآلبى بابنسبه بل ذو البمكف فات
البلذ ت جادجن البكخاب على البحا ب .
النا
البمساعدة فى طبع البمناهج البدرال ا بلمكف فات ب ر ق برال ا جعلى ال
تا جابك مت خذل البمكخب البسمع بصر البم ة دة فى كلا الآلدالو .
عما برالمج ت عاه بل ذو الأل اء بابجامب بمساعدة زمذئهم مت مخحدى
الإلعاقه بابقرالءة بهم جتقد م أى خدما أخرا .
قامت جلدة مخحدى الإلعاق ببقد برجت ك ل تباجن مع قسم علم البنفس بكلا
الآلدالو بخقد م خدما البدعم البنفس البم خلف مت خذل عقد لسل مت الألنش
جالبخ باقا مثا عقد ةلسا فرد ه جةماعا جتنفاذ برالمج إرااد جقااس
البقدرال جالبسما جالب صائص البمخن ع بدى الب ذو جالبمشارك فى تنفاذ
إ خرالتاجاا جلدة مخحدى الإلعاق جالبخ تخضمت تنما قدرال الب ذو ججقا
.
جلا مشكذتهم جتأهالهم نفساا خذل فخرة درال خهم بجامب بنى
عقد جرش عما بخدر ب الب ذو الأل اء على البخباما مع الزمذئهم مت اجا
الالخااةا الب ا ه جبها البخدر ب على البخباما مع البمكف فات جالببرالمج البناطق
بلمكف فات جالبخباما با خ دالم بغ الإلاارة بذجا الإلعاق البسمبا .
تق م الب لدة بمخابب الب ذو البمدمجات بخ فار أ اباب البخدر س جالاخخبارال
البمذئم بهم .
تق م الب لدة ببما برجت ك ا مع البجها البم خص ببقد دجرال تدر با فى
محاا البحا ب الآلبى جالبلغا جالبخنما الببشر ألبنائها مت مخحدى الإلعاق .
عقد ندجال مجخمبا بخنفاذ مبدأ البدمج جنشر ثقاف رجح البخحدا ج تقبا الآلخر .
الااخرالل فى مؤتمرال البخ ظا بل ذو مخحدى الإلعاق .

ف ةماع الببرالمج
 الببما على إارالل الب ذو مت اجا الالخااةا الب االبمخال بهم (البخدر با – الألنش البثقافا جالبفنا جالبر اضا – الأل ام
جالبمنا با الب ا بهم) .

مد ر جلدة خدم مخحدى الإلعاق بجامب بنى

البفت البشــــــــــر

االحتفال باليوم العاملي لالعاقه جبامعة بين سويف
شهد الددتور نصودر ن دئ دام ة نند وصد ،فدرليا ن لاد ل اانوود ا ود لار الند ل
ل وحدي ااع ق الذي نظ ه قط ع خدن ال جو ع و لج نن و لون ون نع تلا علر ذوي اانوا ة ل
الخ ص ووندة نوحدى ااع ق .
وذلك وحضر الدتور ود نباه ن ب ام الج نن لقط ع خدن ال جو ع والدتور اشرف
خ لد ن ب ام الج نن لقط ع الونلدا والطد و والددتور ع د و الرفدا ع ادد تلاد علدر ذوى
اانوا ةد ل وعددو ندئ ع دددال ال لاد ل وهعضد ل تارد الوددد لم وفدم نضدر ا د نددئ الطد و.
واش وتور نصور ان الهدف نئ تذه اانوو لا تر خلق تو عل نجو ن واخل الج نن ل تو
والر ل وحقرق نوحدي اإلع ق نو ،لودبحرا هعضد ل ندينرلئ د ال جو دعح وحددي اإلع قد تد
هصح و قد ال خ ص ا وقد ظهر نصه نراوغ ت ال ج ال الثق ا والنل ا واألوواد والوصاد
والرل ضددا ورارتدد ونودددوا ل وددرن الندلددد نددئ ال ادددالا ل الوضددا والذتبادد علدد ،ال ددورى
األولا ب .
ت د اودددي ددام الج نند اتو ندده و ددن الج نند لغددرث نق د ت تاددل نوحدددي اإلع قد ا
والن ل عل ،ونجه د نجو ند ته ا وتحوادمت علد ،تجد وا هعد قوه ا وهشد ان الج نند ا تددخر
ةهدددددددددددا دددددددددد تقدددددددددددل الدددددددددددع ال نددددددددددل للخددددددددددرةائ نددددددددددئ ذوى القددددددددددد ال الخ صدددددددددد .
ش د ل ن لا د ل اانوو د ا عددروم صا د ون ددرنا و ل ضددا نوندددوة ون د انرنح ونصه د النددرم
ال رن ألرصا تحا نور هوط له نئ ذوى اإلع ق ال نا و فوخدا الظل ا و قرة وح اتورور
لط و ند ف الوروا الو رل .
ت ا ووح ام الج نن عل ،ت نش اانوو ا ال نرم الوص الذى نظ وه تلا علدر ذوي
اانوا ة ل والذى لهدف ال ،تا ار وت هال صنرو ل الدونل ألصدح و اإلع قد ال د نا والبودرل
والنقلا الوخ طب ونرض ،الورند.
و إلض ال ،ا وو نه ننرم ال شغرال الادول نئ صصع الط و ذوي اانوا ة ل والدذي
نظ ه هفرة ال صوورلئ الو ون ل طرانا وب .
وقددد تددر الدددتور نصوددر ت د القط ع د ل ال ش د ت د تصظددا اانوو د ا والو د ملئ د
ال وق ل الرل ضا نئ نوحدى ااع ق واألنه ل ال ث لا ل وطد و الج نند ندئ ذوى اانوا ةد ل
الخ ص ونرظو ،الج نن .

إعفاء طالب الدراساا

العيياا ماو اال االحتيا اا

ا اناة ماو امل الارا

الدراساية

اتكفل اجلامعة بعال هم اأسلهم
اإعفاء اى اإلعاقة ااأليتام مو اللسوم الدراسية جبامعة بنى سويف
وهخارا تحقق نل ط و الد اف ل النلا عل لد ام الج نن
لوو هن نا وتقدلرا ل نوه الرو نا واخدل ال جو دع ل درنه ندئ ذوي اله د ا هصدد
ددام ة نن د وص د فددرلي الدددتور نصوددر ن ددئ ا  3قددرا ال لو د لح ط د و ذوي اإلنوا ة د ل
الخ ص قرول وورن ع ن وا تا ح شدلد هوف ط الط و نئ هوص ل الج نن .
ناث هعلئ نصور ن دئ دام ة نند وصد فدرلي ا عدئ هعود ل ة ادع طد و الد افد ل
النلا د نددئ ذوي اإلنوا ة د ل الخ ص د نددئ ال وددرو ل الد افددا نه ا د ا ت د هصددد قددرا ا وو وددل
دام ة نند وصد فدرلي
الج نن ون ج هفرت و ل ج ن تقدلرا له ووو ت نع هوص ه  .واخدو
تددذه القددرا ال الو د ترصددي و ألورل د وقددرا نخددر وتددر ت د ائ ة اددع ط د و ذوي اإلع ق د و ل دددن
الج ننا وون اي عرا ق تا ارا له نئ صنرو الذت و وال جائ نئ نص اله ح
وعئ ط و ال صرال الد افاه ق ا نصور ن ئ  ،وا ن له هن قرا اإلعود ل ةد ل ندئ نصطلدق
نرص هوا ة الج نن عل ،نراصل ع لوه لذوى اإلع قد ندئ هوص هد الطد و وهوصد ل ال ودر ائ و لج نند ا
وتونا لددو ت د ،ال شد ت ااةو عاد ا وال جو دع ال ددن ،و يف د ته ال خولود ا ا ود هن ذلدك لد ت ،د،
هط ترةاه ل الر ام ال ا وضرو ة ااتو وهيال وتلبا انوا ة ته .

رئيس امعة بين سويف يقود مسرية لطالب اإلعاقة الب لية يف االحتفال باليوم العاملي ليع ا
البيضاء

تح د ع ل د الدددتور ر نصوددر ن ددئ ددام ة نن د وص د فددرلي نظ د تلا د علددر ذوى
اانوا ة د ل الخ ص د و لون د ون نددع قط د ع خدن د ال جو ددع وتص ا د البار د ووندددة نوحدددى اإلع ق د ا
انوو لاد خ صد ود لار الند ل للنود الباضد ل وحضدر الددتور /ودد نباده ن دب دام الج نند
لقط ع خدند ال جو دع وتص اد البارد والددتور ة نصد ن فدلا ن ع ادد تلاد النلدر والددتور ر ع د و
الرفا ع اد تلا علر ذوي اانوا ة ل ووتال واا ة الوض نئ ااةو ع ا وو ش ت اعبد
نصوخب نور لل رة الخ فا ن ور ائ.
وودهل نراف اانوو ا ووصظا ن ارة ط وا للنو الباض ل انطلق نئ ندخل الج نن ال
نبص اإلوا ة ا ق وت ام الج نن وش ك اه ط و الج نن نئ ذوي اإلع ق البورل وت نادذ
ند ف الصر لل ور ائ وبص فرلي.
وهوضح ام الج نن هن الهدف نئ اانوو ا و لار الن ل للنود الباضد ل الو تادد علد،
هت ا وع ط و اإلع ق البورل والصظر انوا ة ته وت لام الضرل علد ،نخدر الوطدر ال د
نجد ا البوددر نددئ هةهددمة وهصدددا الا هلدد ،ة نددب الوطددرق هلدد ،هنجد ااته والن ددل علدد ،ونجهد د
ال جو دددددددددع وتضددددددددد ر الجهدددددددددرو ودددددددددائ الجددددددددد نبائ األتلددددددددد والرفددددددددد لوحقادددددددددق ذلدددددددددك.
وعل ،ت نش اانوو ا ا ووح الدتور نصور ن ئ ننرم لق د اإلع قد البودرل خد ج ن درح
الج نن ولضد عدلدد ندئ األووال واألةهدمة الود تر رتد الج نند لضد ن ةدروة الن لاد الونلا د
للط و ذوى اإلع ق .
ةدلر و لذتر تض ص ن لا ل الحول قرال رص ا وشنر روى وهوورل عارن القلب و ال
ت ددجال عددئ تطددر النو د الباض د ل وهخددر ونصددران ال واددي والج نن د واف د وش ت ثال د ونصددران
عو لو " .

طباعة املقلرا

الدراسية بطليقة «بلايل» لذاال اإلعاقة جبامعة بين سويف

هتد وح نصور ن ئا ام ة نن وص فرليا الحرص عل ،تر ار الدع ال ا للط و ذوي
اانوا ة ل الخ ص نئ هةل افو ا ن ارته الونلا ا وش ل ه ضلا نشارا هل ،هن ال وب
ال ع وورل و لا اآلواو تقر وطب ع ت ال قر ال الد افا وطرلق ورالل للط و ذوي
.اإلع ق البورل
وهوضح ام الج نن هن ال وب لرةد وه الندلد نئ هةهمة ال بارتر وهةهمة تشغال الشرا م
الورتا وت جال ال ح ضرالا و إلض هل ،نج رع قا نئ ال وب ت طب عوه وطرلق ورالل
.لبلغ عدوت ن لملد عئ  450تو و
وق ا ام الج نن هن الج نن تخطم لطب ع ونض ال وب الن ل ا وطرلق وراللا ت لو اإلعداو
.لدو ال تد لبا له نو ،لو صرا نئ هوال اانوح ن وطرلق ذاتا وون ااعو و عل ،ال راقب

مشاركة جمموعة مو متحدال االعاقة يف زيارة ميدانية ملطار دنديل يف اطار املشاركه يف االنشطة
اإل تماعية

ال د ة نادانا د ل ط د وندددلل لورعا د الط د و و ألن د تئ الن د رل اله ن د و ل ح ظ د الودد،
نظ وه هوا ة الوروا الن رل و لون ون نع قط ع خدن ال جو ع وتص ا البارد ووحضدر هحور ودد
نباه ن ب ام الج نن واألفو ذة الو الشرلي ندلر وندة اإلع ق .

جلنة تيسري قبول الطالب اال اإلحتيا ا

ا انة

عقد الدتور ر نصودر ن دئ دام الج نند لجصد قبدرا الطد و ذوى اإلع قد د الراودع
والنشرلئ نئ فبو بر 2019وحضر ن ب ام الج نن لشررن الونلا والط و و ع دال تلا ل
الطب البشريا اآلواوا الحقرقا الوج ةا الخدن ااةو عا ا األل ئ وال اد نددلر عد شدررن
الط د و وال دداده ندددلر وندددة خدن د نوحدددى اإلع ق د وهوضددح ددام الج نن د هن اللجص د عقدددل
نقدد و ل شخوددا نددع الطدد و نددئ ذوى اانوا ةدد ل الخ صدد الح صددلائ علدد ،شدده وة الث نرلدد
و ج ددرع  %50للقبددرا و لا د ل اآلواو والوج د ة والحقددرق والخدن د ااةو عا د ا وقبددرا الط د و
ال ور ائ و لا األل ئ وشرط افواو ل ن ب  % 75نئ نج رع اللغ ل الث ن

مادالباا اهبا جفضا جبرجنز لصاد ةامب بن

ف أ ب ع اباو البجامبا

البثان بمخحدى الإلعاق
هعلئ األفو ذ الدتور نصور ن ئا ام ة نن وص فرليا عئ را هوص ل الج نن نئ
هفبرع شب و الج نن ل الث ن وج نن ال صر ا وندة ةرا م األنشط النل ا
نوحدي اإلع ق
والثق ا والوصا والرل ضا والجرال خ ا الوورة نئ  1هل 6 ،فبو بر تح شن

( وص ل ونض )
اافبرع الث ن لشدب و الج نند ل ل وحددي اإلع قد و الدذى هننقدد
ناث ش ك  31ط لب
و لج نن وهتد دام الج نند علد ،هت اد اننقد و تدذا ال لوقد ،الشدب و ألنده لن دم نددى اإلصدرا
الذي لو وع وه شب و الج نن ل و نرصه عل ،ال ش ت وقرة ت الون لا ل الرل ضا والوصا
والنل ا د والثق ا د والجرال د ا واتو د الدول د وقا وته د ال ا فددا وت ف د ل قددا الوددراوم والون د ف
والروح الرل ضا وائ ط و الج نن ل ال ورل نئ نوحدي اإلع ق ح
واعلئ ام الج نن عئ نورا الط لب هفد ل عبدد الح دا علد ،ناددالاوائ ذتباودائ د،
ن ،الرنح والجل ا ونورا الط لب ط تر هن دد نح درو علد ،ال ادالاد الدذتب د ،ند ،الجلد ا
وهلضً نورا الط لدب نودطو ،ندمى علد ،نرتدم ند ن ،وال ادالاد الوضدا د ،ند ،الجلده وذلدك
و لصش ط الرل ض ح
و إلض هل ،نورا الط لب تب عم النرو تلا اإلع
اإلةو ع ،وال ادالا البرونمل ح

علد ،الط لبد ال ث لاد

د ،الصشد ط

هن  ،األنشط النل ا قد نودل الط لدب نح دد عبددال والط لبد هفد ل فداد ن دئ علد،
ال رتددم الث لددث وال ادددالاوائ البرونمل د دد ،وو ى ال نلرن د ل و نوددرا الط لددب نح ددد ن د وى علدد،
ال ادالا الذتبا  ،الصح ح
هن

نج ا الجرال والخدند الن ند

قدد نودل الط لدب هن دد هن دد هودراتا علد ،الجدراا

ال و امح
وهتد ام الج نن عل ،نرص الج نن ال ش ت  ،ت الون لاد ل وال لوقاد ل الط واد
والودد ،نددئ ش د نه اإلفدده دد ،ال د وة هواصددر الون د ون والون د ف ال شددورك وددائ ط د و الج نن د ل
ال خولو و إلض ال ،هن ذوي القد ال واله ل قرن اتو ندً تبادراً ندئ ة ندب الدولد ال ودرل ا
دد ،نجددو نه
نضدداوً هن تراةدددت هصددبح ن اددما د ت د ال ج د ال الحا تا د ه د قا د نض د
ت وهوداعه وقرة وا ن للوص ا ال ودان للرطئ  ،ال وقبل ح
و

تددذا ولوقددد الدددتور نصوددر ن ددئ وجملددل الش د ر والوقدددلر للدددتور ع د وا نب د ك ددام
ة نن د ال صر ا د علدد ،الجهددد ال بددذوا وال و اددم د هعددداو وهفوض د ط د و الج نن د ل ال وددرل
و فبرع شدب و الج نند ل الثد ن ل وحددى اإلع قد ا نو صاد ل دا وت وتدل القد ائ علد ،تدذا الن دل
الور اق وال داوا ت لوقد وخ لص الوه ن القلبا ألفرة ة نن وص فرلي لورا هوصد ه ووصد ته
وهذه الجرا ما نشجن هل ت عل ،نملد نئ الصج ن ل ت ال ج ال ح

تكليم الطالب املتفوقني رياضيا مو اال اإلحتيا ا

ا انة

د

وقددد تددر نجلددم ة نند وصدد ،فددرلي ور فد الدتور رنصوددر ن ددئ ددام الج نند
ةل وه ق  175ال صنقدة وو لخ 25ر9ر2019ا الطد و الح صدلائ علد ،نراتدم وناددالا ل خد ا
هفبرع شب و الج نن ل ل وحدي اإلع ق الذي هقدا وج نند ال صر اد د ،لوودرة ندئ  1ـ  6فدبو بر
الج ي.
وهتددل الددتور نصوددر خد ا ااةو د عا علدد ،هن الج نند لد ولدئ تددخر وفددن د تقدددل
الدع ال ا ألوص ه نوحدي اإلع ق ا نشارة هل ،هن الدول ترل ،اتو ند تبادرا ودذوي اانوا ةد ل
الخ ص وتن ل عل ،تذلال ت الونرو ل الو لونرضرن له نئ هةل تحقاق اانددن ج د ن دارة
الن ل الوص ريح ننرو عئ خ لص فن وته و نققه هوص ل الج نند د ال د وق ل نو صاد لهد ووا
الور اق والصج ح.

مشاركة الطالب مو اال اإلحتيا ا

ا انة رى رعاليا

اإحتفاليا

اجلامعة

 ،ظل قا وة األفو ذ الدتور نصور ن ئ ام ة نن وص ،فرلي وهل ندً نصده ورةدرو
نش د ت هوص دده نددئ نوحدددي اإلع ق د دد ،ت د الون لا د ل ةق د الط لددب ن د وة ل ددئ و ل ش د ت دد،
نهرة ن الرا دلئ وتنش و قوادة ا وق ن وندة خدن نوحدي اإلع ق وتتدال ال دائ ت دجالاائ تد
عرضه ض ئ الوقرال ال خوو ل وحدي اإلع قد هوله د دال لدر د ،ناد ة توادي والثد ن
عرم تقدل  ،عئ ال وب ال نبورل ".

مشاركة الطالب مو اال اإلحتيا ا

ا انة رى الزيارا

امليدانية ليدمج اجملتمعى

تح ع ل اافو ذ الدتور نصور ن ئ ام ة نن وص ،فدرلي ووددع فدا وته الددا
لوحقاق الدنج الش نل ألوص ه نئ نوحدى ااع قد د ،ال جو دع الجد نن ،و د ةرانبده الدث ق اد
وااةو عا والرل ضا ة قد وا دق فدا وته علد ،فدور نج رعد ندئ الطد و ندئ نوحددى ااع قد
لمل ة ال نهد الوص ،للقرال ال لح ح
ا ع علد ،الطد و ندئ نوحددى ااع قد وهخبروند ود ن الوجرود
وت ن للمل ة نرووو نو
ت ن نو امة و لص ب له و هنه ألوا ندرة لل درا نج د ل للطد رال وال دوئ الحرواد ولنر درا
ال نص ،الحقاق لهذه ال ا ل والو ،ط ل ف نرا عصه ول لوثص ،له هن لوخالرا ش له ح

مشارك الب ذو مت مخحدى الاعاقه فى البلقاء البر اض بألا اص اجا الاعاق ب لب
جطاببا البجامبا البمصر بلبام البجامبى  2020/2019باأل كندر جتحقاق عدد
مت البمادالباا البذهباه جالبفضاه فى ر اضا البرمح جالبج به جالببدج .

زيارة املتحف امل لال :

دد ،هطد الدددنج ال جو ندد ،وال شد ت دد ،تددل هنشددط الج نند قد نج رعد نددئ ط لبد ل
ااع ق الحرتا ومل ة ال وحي ال وري ونش ت ط و الج نن  ،المل ال ال ادانا ح

تسييم األ هزة التعويضية :

قد اافددو ا الدددتور نصوددر ن ددئ ددام ة نند وصدد ،فددرلي وو ددلا عدددو نددئ ااةهددمة
الونرلضددا وال رترفددا ل وال رافدد ،ال وحرت د ال ددمووة و رتددر تهرو د ألوص دده نددئ نوحدددى
ااع ق ة و هعرو الط و عئ فن وته ورع ل الج نن له ونش ت نن ل ،ال اد ام الج نن
له  ،تل األوق ل ح

رحية دريم بارك :

ورع ل اافو ذ الدتور نصور ن ئ ق هصدق ل وندة نوحدى ااع قه ورنل تر اه ال ،ندلص
ااع و الور اها و ل و ك ة وهعرو الط و عئ فن وته الب لغ وتتو ال اد ام الج نن
وه

إقامة ارش عمل مع السادة اكالء اجلامعا
اإحتيا ا

الطالب مو اال اإلحتيا ا

لشئون التعييم االطالب ملتابعة أاضاع

ا انة

تصواذاً لورةاه ل نن ل ،األفو ذ الدتور نصور ن ئ ام ة نن وص ،فرلي ت عقد عدو نئ
و ش الن ل نع ال وة وت ل ال لا ل لشررن الونلا والط و وش ن نو ون هوض ع ونوطلب ل
الط و نئ ذوي اإلنوا ة ل الخ ص و لج نن ح

عقد بلاتوكول تعاان مع االحتاد امل لال للياضا

املكفورني امت عقد اال بطوله للرع

أثقال املكفورني بلعاية امعة بنى سويف .
وهوضح ام الج نن هن البروترترا لهدف هل ،الون ون نج ال عدلدة ت ول ترفاع ق عدة
ن ف ذوي اانوا ة ل الخ ص وخ ص ال ور ائ و ل جو عا وهنش ل نراتم تد لب ألوص ل
ال ح ظ وش ا الوناد نئ األشخ ص ذوي اإلع ق البورل وند ترشاحه نئ قبل ااتح وا
وهق ن نن رال ال صوخب ل القرنا وافوخدا نرا ق الج نن نئ ن عب وص ال وهووال وهق ن
األوق ل الو توص فب نع الج نن وو لوص اق نع ااتح وا وعقد وو ال تد لبا وافوض
.نح ائ نئ الج نن ل تح و
ت

لهدف البروترترا هل ،تصظا البطرال الدولا والنروا واإل رلقا و لون ون وائ الطر ائ

واافون ن و راو الج نن وااتح و

ال ح ل الخ ص و ل ور ائا وافون ن ااتح و و لخبرال

شو ،نج ال الوقرل والقا ث واإلعداو الصو
وت تال ال راو الوصا للن ل

والود لبا وتصظا الد اف ل الود لبا إلعداو

شو ،نج ال ذوي اإلع ق البورل .

مت عقد ارشة عمل بالتعاان مع امللكز اجلامعى ليتطويل املهنى عو كيفية كتابة
السرية الذاتية اكيفية ا تياز املقابية الشخ ية .

و تصواذا للقرا ال رةه نئ ال جلم األعل ،للج نن ل وش ن نظ قبرا الط و ذوي ااع ق
و لج نن ل وال ن تد ال ورل
تقد للج نن نو ،اان 28ر9ر 2020عدو  16ط لب نئ خرلج ،الث نرل الن نه نصه  10اع قه
وورل ( ندا ث الصر واانل ) و  4وصظ الدنج و 2اع قه نرتا ناث ت الوصباه عل ،ال تب
ال خووه لوص اق الط و و لج نن وورةاه الط و نئ ذوي اانوا ة ل الخ ص لرندة خدن
نوحدى ااع قه ( ن وب ت ي الورص ) لوا ار هةرالال القبرا وتقدل الخدن ل الو ،تناصه عل،
الد اف ح

تعميم مقلر "بين سويف" ليتعامل مع اال اإلعاقة عيى كارة اجلامعا
هعلئ الدتور نصور ن ئ ام ة نن وص فرليا عئ نرا ق ال جلم األعل ،للج نن ل عل،
تن ا نقر الون نل نع ذوى اانوا ة ل الخ ص ا والذي هعدته تلا علر ذوى اانوا ة ل
الخ ص وج نن وص فرلي عل ،ت الج نن ل للن ل وه.
ة ل ذلك خ ا اننق و ال جلم األعل ،للج نن ل اةو عه الشهريا ور ف الدتور خ لد عبد
الغو والر الونلا الن ل والبحث النل ووحضر الدتور هن د ر و ام ة نن هفرانا
الدتور نح د لطاي األنائ الن لل جلم األعل ،للج نن لا و ؤف ل الج نن لا وقا وال واا ة
الونلا الن ل والبحث النل وذلك و قر ة نن هفران و دلص هفران الجدلدة.
وهتد الدتور نصور ن ئا هن الج نن افوج و لورةاه ل الر ام عبد الوو ح ال ا  ،واتو نً
تل تلا ل الج نن
وذوي اانوا ة ل الخ ص وتعداو نقر لد ث البرانج والشنب الخ ص
ولوص وا ال قر هخ قا ل ونقرق ونه ال الون نل نع ذوى اانوا ة ل الخ ص واخل األفرة
وال جو ع وةه ل الن ل وذلك لوخرج ط و ق و لئ عل ،الوراصل ننه وش ل ن ا.
وهوضح ام الج نن هن ال قر ت هعداوه نئ قبل هعض ل تار الود لم و لا علر ذوى
اانوا ة ل الخ ص لون ا تقبل ال جو ع لأل راو ذوى اانوا ة ل الخ ص ا ناث ق ن الج نن
وتنش ل تلا نوخوو لذوى اانوا ة ل الخ ص و رنلو الب لر لرث والد اف ل النلا نو،
نرنل الدتور اه إلعداو ترا و وشرل ننده هعداوا هت ول ا ونهصاً.
وهش الدتور نصور ن ئ هل ،هن الهدف نئ ال قر تص ا قد ال الط و الخرةائ نئ ت
الج نن ل لا رنرا ق و لئ عل ،الوراصل نع األطو ا نئ ذوى اانوا ة ل الخ ص وونجه
ال جو ع ونل نش له والوراصل ننه .

رئيس امعة بين سويف ييتقي املعينني اجلدد مو اال اهلمم
تناائ انصائ نئ ذوي اله

وظاو هخو

ن فب ىل وآواو وص فرلي

هلوق ،الدتور نصور ن ئا ام ة نن وص فرليا و نصائ نئ الشب و نئ ذوي اله ا وند
تنااصه

وظاو هخو

ن فب نل و ل وب ال

نبورل و لا اآلواو وو رتم الونلا ال وورح

.وصظ اافون ن
وهتد الدتور نصور ن ئا عل ،هن تدف الج نن نئ تناائ هوص ه نئ ذوي اله ا تر
ال

ت

هلج و رص ع ل له ا ونصحه الثق واألنلا وهلض اافوو وة نئ نه اته ال و امة

ونقله للط و نوحدي اإلع ق الح لاائا نئ خ ا تصظا عدو نئ الدو ال الود لبا للود لب عل،
ااخوب ال اإلل ورونا وصظ وراللا والو

ت ت وش ل تبار

ونج ال ور ائ نئ ذوي اله

ال جو عا لوو رن لدله القد ة عل ،نراتب نوطلب ل النور الو صرلرة الح ل

إنشاء امللكز الطيب لألطفال اال االعاقة جبامعة بنى سويف

هعلئ الدتور نصور ن ئ ا
ال رتم الطب ،لألطو ا ذوى.

ام ة نن وص ،فرليا عئ نرا ق نجلم الج نن عل ،هنش ل

وهش ن ئ هل ،هن ال رتم لند األوا نئ نرعه عل ،ن ورى الج هر ل ا ولهدف هل ،ال وة
ااتو ووذا الجهد  ،افو ا الورح الطب ،للج نن نئ ن وشوا ل ونراتم نوخوو تخد
ال جو ع والبار ال حاط  ،ة اع الوخوو ل خ ص ا والو ،تن ل عل ،تر ار هعل ،ن ورى نئ
خدن ل الو تال الطب ،الش نل و فوخدا هفلرو نو نل  ،الرع ل الوحا لخدن نجو ع وص،
فرلي ونصطق ش ا الوناد وذلك نئ خ ا حص الطول ذوى اإلع ق وتقاا ه وش ل ت نل
ونو ون الخدن الن ةا ال قدن له.
وهوضح ن ئ هن ذلك ل ت ، ،هط الخط اإلفوراتاجا للج نن لن ذوى اإلع ق 2018ا ناث
ت ن ،الج نن هل ،تحقاق ؤل ن وقبلا نو وت اا تق ل ووح األشخ ص ذوى اإلع ق نئ خ ا
تر ار ال راو الطبا ال وخوو وال د و و لا ل الج نن الطبا واألت ول ا ال خولو لوقدل
ه ضل الخدن ل الوحا له عل ،قد ال واة نع اآلخرلئ نئ رار ذوى اإلع ق وذلك نئ خ ا
الن ل عل ،نظ صح ،نو نل للن ج والو تال والن ج الطبان ،و ل راتم الوحا وال وشوا لا
وتطرلر الخدن ل الوحا ال ان اتوش ف وت تال ن ال ذوى اإلع ق .

كيية العيوم لذاال االحتيا ا

ا انة

رئيس امعة بنى سويف يكشف عو تعيني خلجيى كيية عيوم اإلعاقة مبلكز تأهيل
األطفال
هعرو الدتور نصور ن ئ ام ة نن وص ،فرليا عئ فن وته ور فوه ة نن ل رن اه
تلا علر اإلع ق وت ،الورلدةا وت ،هوا ة نن ا نيتدا تقدل تل الدع له ا ون وندون ألى وع
ن وىح
اوعئ ال رتم القرن لو تال ااطو ا ق ا  :هنه هوا نرتم قرن ،لو تال األطو ا ذوى اإلع ق عل،
ذلك
ن ورى الشرق األوفما نشارا هل ،هن األوا ل لناصرن ننادلئا واآلخرلئ فاو تنااصه
ال رتمح
نئ ة نبه ا تشو ضرى نح د هندى ط و ال شروع البحث ،وج نن وص ،فرليا ألوا تطباق
ظل هان تر ون عئ طرلق ن عد هطو ا الورند
ألطو ا الورند عل ،ن ورى الج نن لا هنه
وعد نموله نئ نص اله وق الحظر و فوخدا الوطباقا ت لو نل نش لوه وتاوا البحث
عصه ح
وذترل هن الوطباق لبحث و ة الورند عصد الطولا وهف لاب الن ج ونادا عئ األف لاب الوقلادل ا
نشادة و عدة ام ة نن وص ،فرلي و ل را ق عل ،ت جال ال شروع وث ث لغ ل و رتم
الورة و لج نن ح
وت ن الدتور نصور ن ئ ام ة نن وص ،فرليا قد افوقبل رلق ال شروع البحث ،لط و
ق الورند و لا ذوى اانوا ة ل الخ ص وذلك  ،هط نص قش نشروع ل الوخرج الخ ص
و لق ا ناث ق الط و وتعداو نشروع تخرج لوض ئ هوا تطباق هل ورون ،عل ،ن ورى
 ،ترعا ووع ون ندة هولا ل هنر ت ح
الج نن ل ال ورل لخدن هطو ا الورند ولل ت

بلنامج ديد لذاال االحتيا ا
كيية اال االحتيا ا

ا انة مبلكز التعيم املدمج ببين سويف بالتعاان مع

ا انة

وا ق نجلم ة نن وص فرلي ور ف الدتور نصور ن ئ ام ال جلم و ام ة نن وص عل،
اللجص ال ش ل نئ قبل ع اد ال لا وش ن هعداو ورن نج ةدلد لذوي اانوا ة ل الخ ص لو
اانوه ل نصه خ ا شهر ول وواد نصه عدو تبار نئ الن نلائ وهذا القط ع ت شا نع خط الدول
 2030النص ل وذوي اانوا ة ل الخ ص ح
ت ن الدتور نصور ن ئ ام ة نن وص فرليا قد ن قش وق ف وق نقورح تطباق نقر
نه ال الون نل نع ذوي اانوا ة ل الخ ص عل ،ط و البرانج الجدلدةا

جامعة بني سويف
اإلدارة العامة لرعاية الشباب
إدارة التكافل االجتماعي
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شهر 11

دفع مصروفات أقامة الطالب المكفوفين في
المدينة الجامعية

شهر 4 -11

3

توزيع أجهزة تعويضية

شهر 2

4

معرض للمالبس الخيرية

شهر 3

5

تنظيم يوم اليتيم لطالب الجامعه االيتام

شهر 4

مالحظات

صورة إ
تروني
لك
تد بها

ة ال يع
W‡M‡‡«
Êu²«Ë W¹œU(«

تداول
ل

عند ا

UN}M ¥ sL«

‡¼ ±¥≥π WMÝ …dš_« ÈœULł ≥ v —œUB«
© Â ≤∞±∏ WMÝ d¹«d³ ±π ® o«u*«

∑ œbF«
© Ã ®—dJ0

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

≤

≤∞±∏ WM ±∞ r— ÊuU
WUŽù« ÍË– ’Uý_« ‚uIŠ Êu½U —«bSÐ

VFA« rU
W—uNL'« fOz—
∫ ÁU—b√ bË ¨ tB vü« ÊuUI« »«uM« fK —d
© vË_« …œU‡*« ¨
Æ Â«e??7_«Ë W??7U???Žù« ÈË– ’U??<??ý_« ‚u??I??Š ÊQ??ý v? o«d*« Êu½U???I« ÂUJŠQÐ q?L??FÔ¹
Æ q¦*UÐ WK0UF*« ◊dAÐ 5LOI*« V½Uł_« s0 Â«e7_«Ë W7UŽù« ÈË– vKŽ t0UJŠ√ ÈdðË

صورة إ

rJ?Š qQ vGK?Ô¹ U???L??Q ¨ 5?7u??F?*« qO¼Q?ð ÊQ??A?Ð ±π∑µ WM ≥π r?7— Êu½U???I« vG?KÔ¹Ë
Æ t o«d*« Êu½UI«Ë Êu½UI« «c¼ ÂUJŠ√ nU<¹

تروني
لك

© WOU« …œU‡*« ¨

s0 d?N?ý√ W??²?Ý ‰ö?š o«d*« Êu½U??IK W¹c?O?HM²?« W?×zö« ¡«—“u« fK−?0 f?Oz— —b?BÔ¹

‰u?L?F*« «—«d?I«Ë `z«uKUÐ qL?F« d?L?²?¹ W?×zö« Ác?¼ —Ëbd 5?Š v≈Ë ¨ tÐ qL?F« a¹—Uð

ة ال يع

«– U?N?'« lO?L??ł vKŽË ¨ t o«d*« Êu½U?I?«Ë Êu½U?I« «c¼ ÂUJŠ√ l0 ÷—U?F??²¹ ô U0 U?NÐ
s0 WMÝ “ËU?& ô …b?0 ‰ö?š t?0UJŠ_ U?ÎI?³Þ U?N?ŽU?{Ë√ oO?uð o«d*« Êu½U?I« ÂU?JŠQÐ WKB«

تد بها

Æ tÐ qLF« a¹—Uð

© WU« …œU‡*« ¨

عند ا

Æ ÁdA½ a¹—U² vU²« ÂuO« s0 tÐ qLF¹Ë ¨ WOLÝd« …b¹d'« v Êu½UI« «c¼ dAMÔ¹

تداول
ل

Æ UNMO½«u7 s0 Êu½UIQ cHMÔ¹Ë ¨ WËb« -U<Ð Êu½UI« «c¼ rB³¹
‡¼ ±¥≥π WMÝ …dšü« ÈœULł ≥ v W¹—uNL'« WÝUzdÐ —bd

Æ © Â ≤∞±∏ WMÝ d¹«d³ ±π o«u*« ®

vO« ÕUH« b

≥

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

WUù« ÈË– ’U_« ‚uI ÊuU
‰Ë_« »U«
WUŽ ÂUJŠ√

∫ ©±¨ …œU
U?ÎF?²9 rNF?²9 WU?H?QË ¨ W?7UŽù« ÈË– ’U?<?ý_« ‚u?IŠ W?¹UL?Š v≈ Êu½U?I« «c¼ ·b?N¹
e¹e?FðË ¨ s¹d?šü« l0 …«ËU?*« Âb?7 vKŽ W?O?ÝU?Ý_« U¹d?(«Ë ÊU?½ù« ‚uI?Š lO?L?−Ð Îö?0U?Q
Æ rN W1dJ« …UO(« 50QðË ¨ lL²:« v rN−0œË ¨ rN²0«dQ

∫ ©≤¨ …œU

صورة إ

¨ vze‡‡?ł Ë√ v‡‡KQ qK?‡‡š Ë√ —u??B?7 t¹b h?<?ý qQ ∫ W??7U??Žù« È– h<?AU?Ð b?B??IÔ¹
¨ «ÎdI²?0 —uBI« Ë√ qK)« «c?¼ ÊUQ «–≈ ¨ UÎOŠ Ë√ ¨ U?ÎOKIŽ Ë√ UÎOM¼– Ë√ ¨ UÎO?½bÐ ÊUQ ¡«uÝ
lL?²?:« l0 WU?F?Ë WK0UQ …—u?BÐ W?Q—U?A*« s0 oz«u?F« nK²?<?0 l0 q0U?F?²« Èb t?FM1 U2

تروني
لك

Æ s¹dšü« l0 …«ËU*« Âb7 vKŽË
Ób?ÓFÔ¹ v²« W?7U?Žù« W?ł—œË ôU?(«Ë «¡«d?łù« Êu½U?I« «c?N W¹c?O?HM²« W?×zö« œb?%Ë

Æ …œU*« Ác¼ s0 vË_« …dIH« ÂUJŠ√ oO³Dð v W7UŽ≈ «– UNO h<A«

ة ال يع

∫ ©≥¨ …œU

تد بها

s¹d7 5³*« vMF*« W?OU²« «—U³F«Ë U?LKJUÐ bBIÔ¹ ¨ Êu½U?I« «c¼ ÂUJŠ√ oO³Dð v

∫ UNM0 qQ

عند ا

Æ W7UŽù« ÈË– ’U<ýú v0uI« fK:« ∫ fK:«
u‡‡‡C?Ž Ë√ ¡e‡‡‡?ł vKŽ dŁR‡¹ Èc« v‡‡HM?« Ë√ vHO?þu« Ë√ v³?OQd?²« —u?B?I« ∫ qK)«

تداول
ل

Æ ÊU½ù« rł v “UNł Ë√

dEM« iGÐ ¨ ⁄uK³« sÝ bFÐ «Îd?²LO²MÝ ±¥∞ vKŽ h<?A« ‰uÞ …œU¹“ ÂbŽ ∫ W0«eI«
cM0 W?7UŽù« ÈË– ’U?<?ýú …—dI*« ‚u?I?(« WU?Q Â«e?7ú ÊuJ¹Ë Æ pc v³D« V³?« sŽ
Æ rN²0«e7 ·UA²Q«

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

¥

¨ tM?0 b??(« Ë√ q?K)« ‰u???B???Š lM0 v≈ ·b???N?ð «¡«d??łù« s?0 W???Žu??L???−???0 ∫ W¹U???7u«
WO?H½ Ë√ W?O³Þ X½U?Q ¡«uÝ ¨ t?OKŽ W³ðd²?*« WO³K?« —UŁü« s0 qOKI²«Ë ¨ dJ³*« t?UA?²Q«Ë
Æ U¼dOž Ë√ WO0öŽ≈ Ë√ WO¾OÐ Ë√ WOLOEMð Ë√ W¹uÐdð Ë√ WOŽUL²ł« Ë√
d¹uD?² W??7U?Žù« È– h?<??AK ’d??H« W??ŠUð≈Ë qO??N??ðË ¨ e??ł«u??(« W«“≈ ∫ 5JL??²«
jOD<²« v t?²Q—UA0Ë ¨ tðUOu?¾0 ÷uNM«Ë ¨ t7u?IŠ vKŽ ‰uB×K tðU?O½UJ0≈Ë tð«—b7
Æ lL²:« WOLMð v tðU0UNÝ≈Ë ¨ t½u¾ý v —«dI« –U<ð«Ë
…«ËU*« Âb?7 vKŽ rN7u?IŠ lO?L−Ð W?7UŽù« ÈË– ’U<?ý_« l²9 ∫ WO?ŽUL?²łô« W¹U?L(«
¨ ozô vA?O?F?0 Èu?²???0 vË ¨ vŽU?L?²?łô« ÊU?L?C« v rN?I?Š p?– v U0 ¨ s¹d?šü« l0

صورة إ

d?I?H« s?0 b?(« v rN?ð v²« W?¹œU?B?²?7ô« U?ÝU?O??«Ë Z0«d?³« v rN?²?Q—U??A?0 ÊU?L?{Ë
W??O??³Kð ·b??NÐ vŽU??L??²??łô« pÝU??L??²«Ë —«d??I??²??Ýô« e¹e??FðË ¨ …«ËU??*« Âb??ŽË œU??F??³??²??Ýô«Ë
¨ lL²?:« qš«œ 5LC?²«Ë WO×?B« W¹UŽdK ‰u?du«Ë ¨ qšb« 50Qð ‰öš s0 rNðU?łUO?²Š«

تروني
لك

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

Æ W}ŽUL²łô« W«bF«Ë

ة ال يع

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

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

تد بها

Æ rN7uIŠË rNð«—UO²š«Ë rNuO0Ë

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

عند ا

¨ WMO?F*« …“e??F*« qzU?Ýu« U?N?O? U0 ¨ W??7U?Žù« ÈË– d?O?ž s0 r¼d?O?ž 5ÐË rN?MOÐË ¨ W?7U?Žù«
U¼œb‡?‡‡% v²« ¨ U‡?‡‡N??Ž«u½√Ë U??NUJ‡?‡‡ý√ n‡‡K?²?<?0 U?G?‡‡‡K«Ë ¨ W‡?‡¦¹b??(« W??OMI??²« qzU??ÝËË

تداول
ل

Æ Êu½UIK W¹cOHM²« W×zö«

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

µ

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

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

صورة إ

o«d*«Ë WDA½_«Ë U?0b)« W?UJ W7U?Žù« ÈË– ’U<?ý_« Â«b<?²Ý« ∫ q0UA« Z0b«
”UÝ√ vKŽ eOO9 ÊËœ ¨ lL²:« v s¹dšü« l0 …«ËU?*« Âb7 vKŽ ¨ rOKF²« qzUÝËË W0UF«

تروني
لك

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

Æ WUFH« WQ—UA*«Ë

ة ال يع

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

تد بها

W¹b‡‡?'« tð«—b‡‡7 d¹u‡‡D?ð Ë√ oOI?% Ë√ …œU?F²?Ý« s0 vË_« W?ł—b« s0 tÐ—U?7√Ë W7U?Žù« È–
U¼—U?L¦?²Ý«Ë ¨ W¹œU?B?²7ô« Ë√ W?O?HM« Ë√ W?OŽU?L?²łô« Ë√ W?OMN*« Ë√ WO?M¼c« Ë√ WOKI?F« Ë√

عند ا

…UO(« vŠUM0 lOLł v q0UQ u?×½ vKŽ t²Q—UA0Ë tQ«dý≈Ë t²OöI²Ý« WU?HJ UN0«b<²Ý«Ë
Æ s¹dšü« l0 …«ËU*« Âb7 vKŽ p–Ë

تداول
ل

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

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

∂

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

صورة إ

«c???QË ¨ …—«“Ë qJÐ Q???AM¹ q−???Ý ∫ W???0b??)« v?³UÞ W???7U???Žù« ÈË– ’U??<???ý_« q−???Ý
5³?ž«d« W?7UŽù« ÈË– ’U?<?ý_« s0 W0b?)« VUÞ U½U?OÐ tÐ b?ÒOI?Ôð UEU;UÐ U?NðU¹d¹b?0

تروني
لك

Æ WËb« U0bš s0 W0bš vKŽ ‰uB×K 5I×²*«Ë
qzU?ÝËË U??¾?O?N?Ð Q?AMÔL‡« q?−?« ∫ qO¼Q??²« v³?ž«— W??7U?Žù« ÈË– ’U?<??ý_« q−?Ý

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

ة ال يع

r²¹ v²« sN?*«Ë ¨ W?7UŽù« V?½Ë W?ł—œË Ÿu½ nOMB?²Ð W?dU?)« U½U?O?³« t?O? X³?¦ð Èc«Ë
Æ sN*« Ác¼ ¡«œ√ ÊQý v rNð«—b7 W³ÝUM0 Èb0Ë ¨ UN rNKO¼Qð

تد بها

U¾O?NÐ QAM*« q−« ∫ qO¼Q²« …œU?Ný vKŽ 5KdU(« W?7UŽù« ÈË– ’U<?ý_« q−Ý

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

عند ا

Æ qO¼Q²« …œUNý vKŽ

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

تداول
ل

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

∑

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

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

صورة إ

Æ W7UŽù« ÈË– ’U<ý_« s0 UN0«b<²Ý« dOO² W0UF« o«d*«Ë v½U³*« v
5J?9 qHJ?¹ U0 e???ł«u????(« W«“≈ ∫ U???0u?KF*« U????O???łu?uMJ?ðË ôU???B?ðô« v≈ –U???H?M«

تروني
لك

p– v U0 ôU??Bðô«Ë U?0u?KF*« U?O??łuuMJð v?≈ ‰u?du« s0 W??7U?Žù« ÈË– ’U??<?ý_«
Æ ∆—«uD« U0bšË ¨ WO½Ëd²Jù« U0b)«Ë ¨ X½d²½ù« WJ³ý

∫ ©¥¨ …œU

ة ال يع

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

∫ WOðü« ‚uI(« ’uB)« tłË vKŽË ¨ dš¬ Êu½U7 È√ v Ë√

تد بها

50QðË ¨ W?7U?Žù« È– h<?A« fMł Ë√ U?N?Žu½ Ë√ W?7U?Žù« V³?Ð eO?O?L?²« Âb?Ž ≠ ±

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

عند ا

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

تداول
ل

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

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

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

∏

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

صورة إ

Æ r¼—ULŽ√Ë rN²7UŽ≈
¡«—ü« Ác¼ ¡ö¹≈Ë ¨ rNz«—¬ s?Ž W¹d?×Ð d?O?³??F?²« v W?7U?Žù« ÈË– ’U??<?ý_« oŠ ≠ ∑

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

تروني
لك

Æ lL²:« v WUFË

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

‰U?−??0 v WK0U?F« U??LEM*«Ë

ة ال يع

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

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

تد بها

tKQ p–Ë ¨ W?7U?Žù« ÈË– ’U?<?ýú? W?0b?I*« U?0b?)UÐ W?dU?)« U?0uKF*« v?KŽ rN?²¹U?L?Š
Æ pc WLEM*« 5½«uIK UÎIË

عند ا

p–Ë ¨ b??Š vB??7_ ¡U??LM«Ë …U??O?(« v W??7U??Žù« ÈË– ’U??<?ý_« o?Š ÊU?L??{ ≠ ±∞
Èu?²?0 v?KŽ√ dO?u?² ¨ W?O½U?½ù« W?0«dJ« Â«d?²?Š« s0 —UÞ≈ v W?0“ö« d?OÐ«b?²« dO??O?²Ð

تداول
ل

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

π

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

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

صورة إ

’U?<?ý_« ‚uI?Š ôU?−0 WD³ðd*« Àu?×?³« e¹e?FðË ¡«d?ł≈Ë ¨ rNð«—U?N?0Ë rNð«—b?7 rEF¹ U0
¨ U??0uKF*« U?O??łuuMJ?ðË ôU?Bðô« qzU??Ýu W??7U?Žù« ÈË– –U??H½ WU?H??QË ¨ W?7U??Žù« ÈË–

تروني
لك

Æ WuIF0 —UFÝQÐ WŠU²*« UOłuuMJ²K W¹uË_« ÊuJð Ê√ vKŽ ¨ UNULF²Ý«Ë U¼dOuð e¹eFðË
Âb?7 vKŽ W?0UF« Êu?¾?A« d?OO?ð v W?Q—U?A*« s0 W?7UŽù« ÈË– ’U?<?ý_« 5J9 ≠ ±≥

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

ة ال يع

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

تد بها

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

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

عند ا

oO?I×²?«Ë ¨ rN7u?IŠ s0 oŠ È√ vKŽ d?OŁQ²« Ë√ WMO?N*« WK0UF?*« Ë√ dOB?I²« Ë√ ‰U?L¼ù« Ë√

تداول
ل

VÝUM²ð v²« W?0“ö« W¹U?L?(«Ë s0_« dO?u?²Ð WËb« Âe?²KðË Æ …¡U?Ý≈ s0 t Êu{d?F?²¹ U?LO?
Êu{dF²¹ b7 v²« —UDš_« s0 rNMO0QðË rN?²¹UL×Ð WKOHJ« «¡«dłù« l{ËË ¨ rNð«—b7 l0
Wz—UD?« ·ËdE« s0 U¼d??O???žË À—«uJ«Ë W??¾ÐË_« ·Ëdþ p?– v U0 ·ËdE« W??U???Q v U??N
Æ …—uD)UÐ r²ð v²« ôU(«Ë

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

vU« »U«
WUŽù« ÍË– ’Uýú WO×B« ‚uI(«

© ‰Ë_« qBH« ¨
w×B« nK*«Ë WKUJ²*«

Ub)«Ë WUŽù«

U³Ł≈ WUDÐ

صورة إ

∫ ©µ¨ …œU

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

تروني
لك

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

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

ة ال يع

pKð œb&Ë ¨ WL?QU;«Ë oOI×?²« UNł p– v U0 WO0uJŠ d?Ož Ë√ WO0uJŠ U?Nł X½UQ
Æ tł«—œ≈ vC²I¹ t²7UŽ≈ WUŠ v dOGð ÀbŠ «–≈ ô≈ ¨ «uMÝ l³Ý qQ W7UD³«

تد بها

‰u?B(« v o(« v×?B« 50Q?²« U0b?<Ð l²L?²*« d?Ož W?7UŽù« È– h<?AK ÊuJ¹Ë

عند ا

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

∫ ©∂¨ …œU

تداول
ل

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

±±

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

© vU« qBH« ¨
WUŽù« s W¹Uu«

«¡«dł≈

WUŽù« ÍË– ’Uýú WO×B«

Ub)«Ë

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

صورة إ

Æ dJ³*« qšb²« U0bš .bIð ≠ ≤
Æ qK<K W³³*« ÷«d0_« UHŽUC0 VM−² WOz«cG« öLJ*«Ë ÃöF« dOuð ≠ ≥

تروني
لك

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

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

ة ال يع

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

v½U?³*« v Ád?«uð Vł«u« vÝbM?N« œuJ« oË U?NðP?AM0Ë U?N?I«d?0 oO?uð «c?QË ¨ W?7U?Žù«

تد بها

Æ W7UŽù« ÈË– ’U<ýú UN0«b<²Ý« dOO² W0UF« o«d*«Ë
WOÐU?$ù« W×B« U0bšË v?HM«Ë v³D« qO¼Q²« Z0«dÐË W0U?F« W×B« U0b?š .bIð ≠ ∂

∫ ©∏¨ …œU

تداول
ل

عند ا

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

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

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

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

صورة إ

Æ UNOKŽ qBŠ v²« …—UOUÐ W7UŽù« È–
nK²?<0 v v³D« Êu?O?0uIK W?FÐUð «bŠË ¡U?A½SÐ W×?BUÐ WB?²<« …—«“u« Âu?IðË

تروني
لك

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

Æ rN …—dI*« U0b)«

rOKF²« w o(«

ة ال يع

YU« »U«

∫ ©±∞¨ …œU

تد بها

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

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

عند ا

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

تداول
ل

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

±≥

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

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

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

صورة إ

nOI¦²«Ë WOŽu²«Ë W7UŽù« rO¼UH0 qŠ«d*« lOLł v rOKF²« Z¼UM0 sLC²ð Ê√ V−¹Ë
Æ rNF0 q0UF²« q³ÝË ¨ rN7uIŠË W7UŽù« ÈË– ’U<ý_« ‰«uŠ√Ë UłUO²ŠUÐ

تروني
لك

tu??³??7 i— Ë√ ¨ tK?Š«d?0 n?K²??<0 rOKF??²?« s0 W??7U?Žù« ÈË– s?0 >È√ ÊU??0d?Š d?E×¹Ë

W?N?'« vu??²ð p– W?HU?<??0 WU?Š vË ¨ W?7U?Žù« V³??Ð W?O?L?OK?F?²« U??ÝR*UÐ ‚U??×?²ö
a¹—Uð s0 U?Î0u¹ d?A?Ž W?L?š ‰ö?š WH?U<« »U?³?Ý√ W«“SÐ W?ÝR?*« —«c½≈ WB?²?<« W¹—«œù«

ة ال يع

…b* hO?šd?²« ·UI¹≈ r?²¹ UN?O≈ —U?A*« …b*« ‰ö?š WHU?‡‡‡<« W«“≈ Âb‡‡‡Ž WU?Š vË ¨ —«c½ù«
hO??šdð ¡U??G≈ r²?¹ W?HU??<« W«“≈ Âb??Ž v —«d??L??²??Ýô« WU??Š vË ¨ d??N??ý√ W?²??Ý “ËU??& ô

تد بها

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

عند ا

Æ WOLOKF²« UÝR*UÐ rNu³7Ë

∫ ©±≤¨ …œU

تداول
ل

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

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

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

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

صورة إ

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

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

تروني
لك

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

ة ال يع

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

عند ا

تد بها

Ÿ«u½√ W?UJ W??³‡‡‡ÝUM*« W?¾‡?‡‡O?N?²«Ë W?ŠUðù« q³??Ý d?O?uðË ÊU?0_«Ë W?0ö?« b??Ž«u?7Ë W?OËb«
Æ W7UŽù«

∫ ©±µ¨ …œU

تداول
ل

’U<?ý_« oŠ ÊULCÐ U?N WFÐU²« U?ÝR*«Ë vUF« rOKF?²UÐ WB²?<« …—«“u« Âe²Kð
©•±∞® sŽ qIð ô W³½ hOB<²ÐË ¨ U?OKF« UÝ«—b«Ë vUF« rOKF²« v W7UŽù« ÈË–
Ác¼ vKŽ 50b??I?²*« œb?Ž U??N?O? b¹e¹ v²?« ‰«u?Š_« v W?O?F??0U?'« Êb*UÐ W?0U??7ù« sQU?0√ s0
Æ pc WLEM*« bŽ«uIK UÎIË ¨ W³M«

±µ

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

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

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

صورة إ

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

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

تروني
لك

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

ة ال يع

∫ ©±∑¨ …œU

تد بها

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

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

عند ا

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

تداول
ل

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

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

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

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

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

صورة إ

lOLłË vMN*« œ«bŽù« UÝR0 qš«œ ÊU0_«Ë W0ö«Ë …œu'« ÊUL{ l0 ¨ WOöI²Ýô« s0
Æ WOłuuMJ²«Ë WO½UJ*« WŠUðù« q³Ý

تروني
لك

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

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

ة ال يع

s0U?C??²UÐ W?B??²?<« …—«“u« s0 hO??šd?²Ð ô≈ U?N?ÞU?A½ W?Ý—U2 U???ÝR*« Ác?N? “u?−¹ ôË
v²« W¹dL?F« qŠ«d*«Ë VÝUM*« qO¼Q²«Ë U?NŽ«u½QÐ U0b?)« .bIð dO¹UF?0 œb×¹ vŽUL?²łô«

تد بها

Æ WÞdA« Ë√ W×K*« «uIUÐ QAMð v²« WKO¦*« U¾ON« p– s0 vM¦²¹Ë ¨ UN0b<¹
qO¼Q???²« vKŽ ‰u???B??(« «¡«d??ł≈Ë b???Ž«u??7 Êu½U???I« «c??N W?¹c??O??HM?²« W??×zö?« œb??%Ë

عند ا

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

∫ ©±π¨ …œU

تداول
ل

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

±∑

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

© vU« qBH« ¨
qLF« w o(«

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

صورة إ

Æ WËbK WOŽUL²łô« UÝUO« ¡u{ v UNðUŽËdA0Ë
’U<ýú W¹dOO²« U³Oðd²«Ë WLzö*« W0ö«Ë ÊU0_« q³Ý dOu²Ð WËb« e²Kð ULQ

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

تروني
لك

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

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

ة ال يع

∫ ©≤±¨ …œU

تد بها

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

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

عند ا

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

تداول
ل

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

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

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

صورة إ

Æ W¾H« ÁcN …—dI*« W³M« œËbŠ v 5OMF*« ¡«—“u« l0 oOM²« bFÐ h²<« d¹“u« ÷dŽ
WB²<« WN'« —UDš≈ W7U?Ž≈ «– UÎB<ý nþu¹ s0 qQ vKŽ V−¹ ¨ ‰«uŠ_« lOLł vË

تروني
لك

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

∫ ©≤≥¨ …œU

ة ال يع

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

∫ WOðü« U¹«e*« ¨ W7UŽ≈ «– UÎB<ý vŽd¹ Ë√ nþu¹ s0 Ë√ W7UŽù« Ë–

تد بها

Êu½U?7 s0 ©± bMÐ Ø±≥® …œU*« v tOKŽ ’u?BM*« vB?<A« ¡U?HŽù« mK³?0 œ«eÔ¹ ≠ ±

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

عند ا

W??×zö« œb??%Ë ¨ W??7U?Ž≈ «– U??ÎB? <? ý U?ÎO?KF?? vŽd¹ s* Ë√ ¨ W??7U??Žù« ÈË– s0 h<??ý qJ
Æ pc WLEM*« bŽ«uI«Ë «¡«dłù« Êu½UI« «cN W¹cOHM²«

تداول
ل

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

±π

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

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

fU)« »U«
WUŽù« ÈË– ’Uýú WOzUM'«Ë WO½u½UI« W¹UL(«Ë

تروني
لك

© ‰Ë_« qBH« ¨

صورة إ

WOFL²:« WKUF*«

WOŽUL²łô« W¹UL(« w o(«

ة ال يع

∫ ©≤µ¨ …œU

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

تد بها

Êu½UI« «cN W¹cOHM²« W×zö« œb%Ë ¨ ≤∞±∞ WM ±≥∑ r7— Êu½UIUÐ —œUB« vŽUL²łô«
Æ UNO≈ —UA*« …bŽULK W7UŽù« ÈË– ’U<ý_« ‚UI×²Ý« dO¹UF0

عند ا

¨±π∑µ WM ∑π r7— Êu½UIUÐ —œUB« vŽUL²łô« 50Q²« Êu½U7 ÂUJŠ√ s0 ¡UM¦²Ý«Ë
rN?H½√ sŽ rN W?I×?²*« U?ýUF*« s0 5ýU?F0 5Ð lL?'« W7U?Žù« ÈË– ’U<?ýú o‡‡‡×¹

تداول
ل

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

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

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

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

صورة إ

∫ ©≤∏¨ …œU

تروني
لك

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

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

ة ال يع

© vU« qBH« ¨

تد بها

dOO²«Ë WŠUðù« w o(«

∫ ©≤π¨ …œU

عند ا

Êu½U?7 v WMO³*« U?N'«Ë rO?EM²«Ë jOD<²« Êu?¾?AÐ WB?²<« W¹—«œù« U?N'« Âe?²Kð
…b¹b????'« v½U????³*« h?O???š«d?ð —«b???d≈ b?MŽ ≤∞∞∏ WM? ±±π r7— Êu?½U???I?UÐ —œU????B« ¡UM?³«

تداول
ل

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

≤±

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

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

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

صورة إ

Æ hOš«d²K UÎ½u½U7 …—dI*« ÂuÝd« s0 W7UŽù« ÈË–
’U?<ý_« W?Qd?Š Â«b?<²?Ý« qO?N?ð ·b?NÐ rzU7 v?M³0 È√ q¹b?Fð hO?š«dð vH?FÔð ≠ ≤

تروني
لك

Æ jI q¹bF²« «c¼ WLO7 œËbŠ v p–Ë ¨ hOš«d²K UÎ½u½U7 …—dI*« ÂuÝd« s0 W7UŽù« ÈË–
W?O?³D«Ë W?O?L?OK?F?²« œ«u*«Ë «b?F*«Ë «e?O?N?−?²« W?O?Qd?L?'« W?³?¹d?C« s0 vH?FÔð ≠ ≥

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

ة ال يع

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

تد بها

s0 U¼d??O?žË U??O??F?L??'« qL?Ž rO?EMð Êu½U??7 ÂUJŠ_ U??ÎI?³Þ ¡U??O?ý_« Ác¼ d??O??uð Ë√ .b?I??²Ð
Æ ≤∞±∑ WM ∑∞ r7— Êu½UIUÐ —œUB« vK¼_« qLF« ‰U−0 v WK0UF« UÝR*«

عند ا

W7U?Žù« ÈË– ’U<ý_« Â«b?<²?Ýô …bF*« W¹œdH« qIM« qzU?ÝËË «—UO?« vHFÔð ≠ ¥
◊ËdAUÐ p–Ë ¨ UNOKŽ …—dI*« WUC*« WLOI« W³¹d{Ë UNŽu½ ÊUQ UÎ¹√ WOQdL'« W³¹dC« s0

تداول
ل

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

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

صورة إ

Æ WOU*« …—«“Ë l0 oOM²UÐ p–Ë
WOzUCI« Âu?Ýd« s0 tOKŽ vŽb0 Ë√ UÎOŽb0 ÊUQ ¡«uÝ W?7UŽù« Ë– h<A« vHFÔ¹ ≠ µ

تروني
لك

ÂUJŠ√ oO?³Dð V³Ð ¨ U?NðU?ł—œË UN?Ž«u½√ ·ö²?š« vKŽ rQU?;« ÂU0√ W?0UI*« ÈËU?Žb« vKŽ
Æ rN²7UŽ≈ V³Ð ’U<ý_« ¡ôR¼ ‚uIŠ W¹UL×Ð oKF²¹ dš¬ Êu½U7 È√ Ë√ Êu½UI« «c¼
W?×zö« Ë√ …œU?*« Ác¼ U¼—d?Ið v²« j?Ð«u?C«Ë ◊Ëd?A« ¡U??H?Žû o×?²??*« nU?š «–≈Ë

ة ال يع

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

∫ ©≥≤¨ …œU

عند ا

تد بها

Æ dš¬ Êu½U7

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

تداول
ل

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

≤≥

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

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

∫ ©≥¥¨ …œU
5JL?² W0“ö« U?GK« WŠU?ðSÐ WO?0uJ(« dO?žË WO?0uJ(« Âö?Žù« qzUÝË lO?Lł Âe?²Kð
¨ VÝUM0 qJAÐ UN?O WQ—U?A*« WO0ö?Žù« œ«u*« l0 rNKd«uð dO?OðË W7UŽù« ÈË– ’U?<ý_«
ÂöŽù« qzUÝË Âe²Kð ULQ ¨ WdU)«Ë W0UF?« UN'« s0 W0bI*« U0b)« lOLł sŽ ÊöŽù«Ë
Æ rN²0«dQ Âd²%Ë WOÐU−¹≈ …—uBÐ r¼dNEð v²« œ«u*« WŽ«–SÐ UNŽu½ ÊUQ U|√

صورة إ

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

© YU« qBH« ¨
WO½u½UI« W¹UL(« w o(«
WUŽù« ÍË– ’Uýú WOzUM'«Ë

تروني
لك

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

ة ال يع

∫ ©≥µ¨ …œU

تد بها

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

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

عند ا

Æ tðUłUO²Š«Ë t²UŠ l0

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

تداول
ل

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

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

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

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

∫ ©≥∑¨ …œU

صورة إ

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

∫ ©≥∏¨ …œU

تد بها

”œU« »U«

ة ال يع

تروني
لك

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

عند ا

WUŽù« ÈË– ’Uýú WOÐUIM«Ë WOÝUO« ‚uI(«

∫ ©≥π¨ …œU

تداول
ل

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

≤µ

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

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

lU« »U«
`¹Ëd²«Ë W{U¹d«Ë WUI¦«

صورة إ

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

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

تروني
لك

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

ة ال يع

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

·«d²?Žô«Ë ¨ rNM0 5Ðu¼u*« ·UA²QU?Ð WKOHJ« Z0«d³«Ë jD)« l{ËË ¨ U?NOKŽ rNFO?−AðË

تد بها

dA½Ë ¨ rN{—UF0Ë rN W?OUI¦« WOMH« WDA½_« rŽœË ¨ WdU)« W¹uGK«Ë W?OUI¦« rNðU¹uNÐ
Æ rNOŽb³0 s0 s¹eOL²*« ‰ULŽ√

عند ا

∫ ©¥≤¨ …œU

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

تداول
ل

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

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

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

صورة إ

∫ ©¥¥¨ …œU

تروني
لك

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

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

sU« »U«

ة ال يع

UÐuIF«

∫ ©¥µ¨ …œU

تد بها

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

عند ا

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

∫ ©¥∂¨ …œU

تداول
ل

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

≤∑

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

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

صورة إ

Æ WdU)« rNËdE W¾ON²«Ë WŠUðù« qzUÝË dOuð ÊËœ ’U)« Ë√ ÂUF« rOKF²«
W?Oz«c??G« œ«u*« d?O?uð Âb??ŽË ¨ W?7U?Žù« ÈË– ‰U?H?Þú Â“ö« Ãö?F« d?O??uð Âb?Ž ≠ ∂

تروني
لك

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

ة ال يع

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

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

تد بها

Æ p– s0

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

∫ ©¥∑¨ …œU

تداول
ل

عند ا

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

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

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

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

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

صورة إ

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

تروني
لك

∫ ©µ∞¨ …œU

ة ال يع

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

عند ا

تد بها

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

∫ ©µ±¨ …œU

تداول
ل

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

≤π

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

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

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

صورة إ

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

تروني
لك

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

—u?B« Ë√ U?0uKF*« Ë√ U½U?O?³« s0 UÎ|√ d?AM« qzU‡‡‡‡ÝË s0 WK?OÝË ÈQÐ Ÿ«–√ Ë√ d?‡‡‡‡‡A½ Ë√

ة ال يع

¨ rNÐ i¹d?F²« Ë√ ¨ W7U?Žù« ÈË– ’U<?ýú …¡UÝù« U?N½Qý s0 ‰U?LŽ_ Âö?_« Ë√ ÂuÝd« Ë√

oŠ ‰U?LŽSÐ ÷d?F« Ë√ d?AM« WN?ł Âe?²KðË ¨ rN?O≈ ¡vð W×?O?×d d?Ož r?O¼UH* Z¹Ëd?²« Ë√

تد بها

W?O½UJ*«Ë WOM?0e« WŠU?*« «– v tK¦1 s0 Ë√ t?OKŽ Èb?²F*« h<?A« s0 `O?×B?²«Ë œd«

عند ا

Æ WKOÝu« «cÐ

∫ ©µ¥¨ …œU

تداول
ل

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

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

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

صورة إ

∫ ©µ∂¨ …œU
W0«dGÐ rOKF²« s0 W7UŽ≈ È– qHÞ ÊU?0dŠ v V³ð Ë√ „—Uý Ë√ r¼UÝ s0 qQ V7UF¹

تروني
لك

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

ة ال يع

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

تد بها

∫ ©µ∑¨ …œU

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

عند ا

b?7 W?1d?'« X½U??Q «–≈ Êu½U?I« «c?¼ ÂUJŠ_ U?ÎI??³Þ U?C?¹u?FðË W??OU?0 UÐu??I?Ž s0 t?Ð rJ×¹
U³ł«uUÐ töš≈ ÊUQË ¨ W1d'UÐ tLKŽ X³ŁË ¨ t(UBË tLÝUÐ tÐ 5K0UF« bŠ√ s0 X³Jð—«

تداول
ل

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

∫ ©µ∏¨ …œU

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

صورة إ

≤∞±∏Ø∂µ V²J« —«bÐ Ÿ«b¹ù« r7—

تروني
لك

W¹dO‡0_« lÐU‡D*« Êu‡¾A W0U‡F« W‡¾ON«

تداول
ل

عند ا

تد بها

ة ال يع

±≥∞∏ ≠ ≤∞±∏Ø≤Ø±π ≠ ≤∞±∑Ø≤µπ≤∂
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• احلياة اآلمنة.
• الدعم واملساندة وليس املتاجرة.
• املساواة وعدم التمييز .
• عدم االستغالل.
• إشباع احتياجاته ومتطلباته.
• احملافظة على خصوصيته.
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احلق يف سهولة التنقل
تهيئة املصاحل احلكومية وإتاحتها لذوي االحتياجات اخلاصة.
توفري خدمات الطوارئ بشكل يناسب كل إعاقة
جتهيز املباني واملنشآت بالوسائل املعينة( مدارس ـ مستشفيات ـ أخل )
تهيئة املواصالت العامة لتناسب إعاقاتهم
عدم التعدي على املقاعد اخلاصة بهم يف املواصالت
املمرات واألرصفة خالية من العوائق
توفري تقنيات حديثة تساعدهم يف التنقل واحلركة.

حقيبة متكاملة – اللجنة العليا للشعب والبرامج الجديدة

14

مهارات التعامل مع ذوي االحتياجات اخلاصة

جامعة بني سويف

• أنشطة ووسائل تعليمية مناسبة.
• خطط وبرامج فردية.
• جتهيز البيئة املدرسية.
• أساليب تدريسية مناسبة.
• الدمج يف مجيع مراحل التعليم.
• مناهج معدلة.
• معلمني واختصاصيني مؤهلني.
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الكشف املبكر
التدخل املبكر
ختفيض تكلفة
اخلدمات
العالجية

توفري األدوية
والعالجات

خدمات
العالجات
املكملة (
طبيعي ـ وظيفي ـ
تأهيلي ـ نفسي ـ
سلوكي

توفري خدمات
طبية ومتريضية
متميزة

توفري دليل
اسرتشادي
للخدمات
الطبية

بطاقات إثبات
اإلعاقة وامللف
الصحي
توفري األجهزة
الطبية
والتعويضية
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تفعيل األنشطة
الرياضية يف كل
احملافظات
املشاركة يف
البطوالت الرياضية
وتنظيمها

الكشف عن
املوهوبني رياضيًا من
ذوي االحتياجات
اخلاصة

توفري مالعب
وأندية ومدربني

تنمية القدرات
الفنية واإلبداعية
والفكرية

سياحة األشخاص
ذوي االحتياجات
اخلاصة
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محالت
توعوية
وتثقيفية
نشر الوعي
بفئات ذوي
االحتياجات
اخلاصة

احلق يف اإلعالم
والتوعية

استخدام
وسائل
التواصل
االجتماعي
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املشاركة يف
الربامج
اإلعالمية

تقديم مناذج
ناجحة يف
وسائل اإلعالم
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مناسبة
الوظيفة أو
املهنة لطبيعة
اإلعاقة

ممارسة
حقوقهم
العمالية
والنقابية

خفض ساعات
العمل

احلق يف
العمل

صرف دخل
شهري لغري
القادرين على
الكسب

توفري األمن
والسالمة

حقيبة متكاملة – اللجنة العليا للشعب والبرامج الجديدة

التدريب املهين
املستمر

الضمان
االجتماعي
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توفري املسكن
املناسب

تقديم
تسهيالت

الفحوصات
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تذليل عقبات
الزواج
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احملافظة على
حقوقهم
القانونية

اخلدمات
الشرطية

احلماية من
التمييز
والتفرقة

احلماية
القانونية
واملعاملة اجلنائية

احلماية من
االستغالل
بأنواعه
احلماية من
التنمر
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معينات السمع
خلف األذن

معينات السمع
داخل األذن

معينات السمع
داخل القناة

behind the
)ear (BTE

In te ear
)(ITE

In the canal
)(ITC

مساعات التوصيل
العظمي

معينات مسعية
حمفورة يف العظم

bone
conduction

Bone anchord
( hearing aid
)BAHA
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القوقعة الصناعية
Artificial
cochlea
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-1

المستوى

حدة اإلبصار

بسيط

 12/6لكن يساوي  18/6أو أكثر

متوسط

أقل من 18/6

وخيم

أقل من 60/6

العمى

أقل من 60/1 ،60/3؛ أو ال يرى الضوء

المستوى

حدة اإلبصار

قصر

أقل من  N6أو  N6على بعد  40سم" مع وجود
تصحيح للبصر.
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جامعة بني سويف

أوالً

ثانياً
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مهارات التعامل مع ذوي االحتياجات اخلاصة

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪

▪
▪

▪

▪

▪

▪
▪
▪

▪
▪
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⠿
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o

o
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
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o

o

o
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o
o
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• حتدث بصوت هادئ
وبطيء يسهل عليه
فهمك.
• اخرت الكلمات التى
تناسب العمر العقلى.

• جتنب اجلمل الطويلة
• أعد الكالم ببطء
• قلد وتفاعل

جامعة بني سويف

التواصل
اللفظي

التواصل
اللفظي

التواصل
اللفظي

التواصل
اللفظي

• شارك
• تبسيط املهمة
• فسر

الرسوم

الصور

الرموز

• ال تضع يدك على فمك
ليفهم
• اخرت الكلمات البسيطة
• التواصل البصري املباشر

التواصل
غري
اللفظي

اإلشارة
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تبادل
الصور
(بيكس)
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الخبرة
المباشرة
التعلم
باللعب

التمثيل

الحث
اللفظي

النمذجة

الحث
البدني

لعب
األدوار
القصص
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عندما يكون أكرب سنا يتجنب النظر يف وجه إنسان آخرليس لديه وعي بذاته وحياول دائما اكتشاف جسدهال حيب أن حيضنه أحديقاوم الطرق التقليدية يف التعليمال خياف من اخلطريكرر كالم اآلخرينأما نشاط زائد ملحوظ أو مخول مبالغ فيهال يلعب مع األطفال اآلخرينضحك واستثارة يف أوقات غري مناسبةبكاء ونوبات غضب شديدة ألسباب غري معروفة -يقاوم التغيري يف الروتنييستمتع بلف األشياء ويرميهاال يستطيع التعبري عن األملتعلق غري طبيعي باألشياء الغريبةفقدان اخليال واإلبداع يف طريقة لعبةوجود حركات متكررة وغري طبيعية مثل هز الرأس أو اجلسم-قصور أو غياب يف القدرة علي االتصال والتواصل
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مهارات التعامل مع ذوي االحتياجات اخلاصة

5

6

3

4
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1

2
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العالج السلوكي

العالج الدوائي

العالج بالموسيقي

العالج باللعب

العالج باإلبصار

العالج النفسي

العالج بالمسك

العالج بالفن

العالج بالحياة
اليومية

العالج بالمعايشة

العالج بالتمرينات
البدنية

العالج بالنظام
الغذائي
والفيتامينات

العالج البيئي

العالج باستخدام
الحيوان

عالج اللغة
والتواصل
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اوال
تشخيص
الطفل
ثانيا :تقييم
قدرات
الطفل

مراحل
وخطوات
تدريب اطفال
التوحد

ثالثا بناء
الربنامج
التدرييب
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خامسا:
تقييم حتقق
األهداف

رابعا تنفيذ
الربنامج
التدريبيي
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1

2

3

4
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3

1

2
4
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مهارات التعامل مع ذوي االحتياجات اخلاصة

أسباب اضطرابات التخاطب اللغة والكالم:
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جامعة بني سويف
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جامعة بني سويف
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جامعة بني سويف
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جامعة بني سويف
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Æ rN W1dJ« …UO(« 50QðË ¨ lL²:« v rN−0œË ¨ rN²0«dQ

∫ ©≤¨ …œU

ورة إل
ص

¨ vze‡‡?ł Ë√ v‡‡KQ qK?‡‡š Ë√ —u??B?7 t¹b h?<?ý qQ ∫ W??7U??Žù« È– h<?AU?Ð b?B??IÔ¹
¨ «ÎdI²?0 —uBI« Ë√ qK)« «c?¼ ÊUQ «–≈ ¨ UÎOŠ Ë√ ¨ U?ÎOKIŽ Ë√ UÎOM¼– Ë√ ¨ UÎO?½bÐ ÊUQ ¡«uÝ
lL?²?:« l0 WU?F?Ë WK0UQ …—u?BÐ W?Q—U?A*« s0 oz«u?F« nK²?<?0 l0 q0U?F?²« Èb t?FM1 U2

تروني
ك

Æ s¹dšü« l0 …«ËU*« Âb7 vKŽË
Ób?ÓFÔ¹ v²« W?7U?Žù« W?ł—œË ôU?(«Ë «¡«d?łù« Êu½U?I« «c?N W¹c?O?HM²« W?×zö« œb?%Ë

Æ …œU*« Ác¼ s0 vË_« …dIH« ÂUJŠ√ oO³Dð v W7UŽ≈ «– UNO h<A«

ة ال يع

∫ ©≥¨ …œU

تد بها

s¹d7 5³*« vMF*« W?OU²« «—U³F«Ë U?LKJUÐ bBIÔ¹ ¨ Êu½U?I« «c¼ ÂUJŠ√ oO³Dð v

∫ UNM0 qQ

تداول
عند ال

Æ W7UŽù« ÈË– ’U<ýú v0uI« fK:« ∫ fK:«
u‡‡‡C?Ž Ë√ ¡e‡‡‡?ł vKŽ dŁR‡¹ Èc« v‡‡HM?« Ë√ vHO?þu« Ë√ v³?OQd?²« —u?B?I« ∫ qK)«
Æ ÊU½ù« rł v “UNł Ë√

dEM« iGÐ ¨ ⁄uK³« sÝ bFÐ «Îd?²LO²MÝ ±¥∞ vKŽ h<?A« ‰uÞ …œU¹“ ÂbŽ ∫ W0«eI«
cM0 W?7UŽù« ÈË– ’U?<?ýú …—dI*« ‚u?I?(« WU?Q Â«e?7ú ÊuJ¹Ë Æ pc v³D« V³?« sŽ
Æ rN²0«e7 ·UA²Q«

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

¥

¨ tM?0 b??(« Ë√ q?K)« ‰u???B???Š lM0 v≈ ·b???N?ð «¡«d??łù« s?0 W???Žu??L???−???0 ∫ W¹U???7u«
WO?H½ Ë√ W?O³Þ X½U?Q ¡«uÝ ¨ t?OKŽ W³ðd²?*« WO³K?« —UŁü« s0 qOKI²«Ë ¨ dJ³*« t?UA?²Q«Ë
Æ U¼dOž Ë√ WO0öŽ≈ Ë√ WO¾OÐ Ë√ WOLOEMð Ë√ W¹uÐdð Ë√ WOŽUL²ł« Ë√
d¹uD?² W??7U?Žù« È– h?<??AK ’d??H« W??ŠUð≈Ë qO??N??ðË ¨ e??ł«u??(« W«“≈ ∫ 5JL??²«
jOD<²« v t?²Q—UA0Ë ¨ tðUOu?¾0 ÷uNM«Ë ¨ t7u?IŠ vKŽ ‰uB×K tðU?O½UJ0≈Ë tð«—b7
Æ lL²:« WOLMð v tðU0UNÝ≈Ë ¨ t½u¾ý v —«dI« –U<ð«Ë
…«ËU*« Âb?7 vKŽ rN7u?IŠ lO?L−Ð W?7UŽù« ÈË– ’U<?ý_« l²9 ∫ WO?ŽUL?²łô« W¹U?L(«
¨ ozô vA?O?F?0 Èu?²???0 vË ¨ vŽU?L?²?łô« ÊU?L?C« v rN?I?Š p?– v U0 ¨ s¹d?šü« l0

ورة إل
ص

d?I?H« s?0 b?(« v rN?ð v²« W?¹œU?B?²?7ô« U?ÝU?O??«Ë Z0«d?³« v rN?²?Q—U??A?0 ÊU?L?{Ë
W??O??³Kð ·b??NÐ vŽU??L??²??łô« pÝU??L??²«Ë —«d??I??²??Ýô« e¹e??FðË ¨ …«ËU??*« Âb??ŽË œU??F??³??²??Ýô«Ë
¨ lL²?:« qš«œ 5LC?²«Ë WO×?B« W¹UŽdK ‰u?du«Ë ¨ qšb« 50Qð ‰öš s0 rNðU?łUO?²Š«

تروني
ك

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

Æ W}ŽUL²łô« W«bF«Ë

ة ال يع

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

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

تد بها

Æ rN7uIŠË rNð«—UO²š«Ë rNuO0Ë

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

تداول
عند ال

¨ WMO?F*« …“e??F*« qzU?Ýu« U?N?O? U0 ¨ W??7U?Žù« ÈË– d?O?ž s0 r¼d?O?ž 5ÐË rN?MOÐË ¨ W?7U?Žù«
U¼œb‡?‡‡% v²« ¨ U‡?‡‡N??Ž«u½√Ë U??NUJ‡?‡‡ý√ n‡‡K?²?<?0 U?G?‡‡‡K«Ë ¨ W‡?‡¦¹b??(« W??OMI??²« qzU??ÝËË
Æ Êu½UIK W¹cOHM²« W×zö«

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

µ

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

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

ورة إل
ص

o«d*«Ë WDA½_«Ë U?0b)« W?UJ W7U?Žù« ÈË– ’U<?ý_« Â«b<?²Ý« ∫ q0UA« Z0b«
”UÝ√ vKŽ eOO9 ÊËœ ¨ lL²:« v s¹dšü« l0 …«ËU?*« Âb7 vKŽ ¨ rOKF²« qzUÝËË W0UF«

تروني
ك

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

Æ WUFH« WQ—UA*«Ë

ة ال يع

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

تد بها

W¹b‡‡?'« tð«—b‡‡7 d¹u‡‡D?ð Ë√ oOI?% Ë√ …œU?F²?Ý« s0 vË_« W?ł—b« s0 tÐ—U?7√Ë W7U?Žù« È–
U¼—U?L¦?²Ý«Ë ¨ W¹œU?B?²7ô« Ë√ W?O?HM« Ë√ W?OŽU?L?²łô« Ë√ W?OMN*« Ë√ WO?M¼c« Ë√ WOKI?F« Ë√

تداول
عند ال

…UO(« vŠUM0 lOLł v q0UQ u?×½ vKŽ t²Q—UA0Ë tQ«dý≈Ë t²OöI²Ý« WU?HJ UN0«b<²Ý«Ë
Æ s¹dšü« l0 …«ËU*« Âb7 vKŽ p–Ë

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

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

∂

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

ورة إل
ص

«c???QË ¨ …—«“Ë qJÐ Q???AM¹ q−???Ý ∫ W???0b??)« v?³UÞ W???7U???Žù« ÈË– ’U??<???ý_« q−???Ý
5³?ž«d« W?7UŽù« ÈË– ’U?<?ý_« s0 W0b?)« VUÞ U½U?OÐ tÐ b?ÒOI?Ôð UEU;UÐ U?NðU¹d¹b?0
Æ WËb« U0bš s0 W0bš vKŽ ‰uB×K 5I×²*«Ë

تروني
ك

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

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

ة ال يع

r²¹ v²« sN?*«Ë ¨ W?7UŽù« V?½Ë W?ł—œË Ÿu½ nOMB?²Ð W?dU?)« U½U?O?³« t?O? X³?¦ð Èc«Ë
Æ sN*« Ác¼ ¡«œ√ ÊQý v rNð«—b7 W³ÝUM0 Èb0Ë ¨ UN rNKO¼Qð

تد بها

U¾O?NÐ QAM*« q−« ∫ qO¼Q²« …œU?Ný vKŽ 5KdU(« W?7UŽù« ÈË– ’U<?ý_« q−Ý

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

تداول
عند ال

Æ qO¼Q²« …œUNý vKŽ

Êu¾AÐ WB²<« …—«“uUÐ QAMÔL‡« q−« ∫ qLF« v³ž«— W7UŽù« ÈË– ’U<ý_« q−Ý
s0 qL?F« v³UÞ ’U<?ý_« ¡UL?Ý√ bOI? hB<«Ë ¨ UN? WFÐU²?« W¹—«œù« UN'«Ë q?LF«
¨ vLKF?« q¼R*« Ë√ qO¼Q??²« Èu?²??0 W?dU??)« U½U??O?³« t??O? X³??¦ð Èc«Ë ¨ W??7U?Žù« ÈË–
¨ ‚U‡?‡‡‡?×???²ô« a¹—U?ðË ¨ tÐ t‡?‡‡7U???(≈ - Èc?« qL???F«Ë ¨ V?UDK? VÝUM?*« ÊUJ*«Ë q?L???F«Ë
Æ WFÐU²*« d¹—UIðË

∑

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

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

ورة إل
ص

Æ W7UŽù« ÈË– ’U<ý_« s0 UN0«b<²Ý« dOO² W0UF« o«d*«Ë v½U³*« v
5J?9 qHJ?¹ U0 e???ł«u????(« W«“≈ ∫ U???0u?KF*« U????O???łu?uMJ?ðË ôU???B?ðô« v≈ –U???H?M«

تروني
ك

p– v U0 ôU??Bðô«Ë U?0u?KF*« U?O??łuuMJð v?≈ ‰u?du« s0 W??7U?Žù« ÈË– ’U??<?ý_«
Æ ∆—«uD« U0bšË ¨ WO½Ëd²Jù« U0b)«Ë ¨ X½d²½ù« WJ³ý

∫ ©¥¨ …œU

ة ال يع

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

∫ WOðü« ‚uI(« ’uB)« tłË vKŽË ¨ dš¬ Êu½U7 È√ v Ë√

تد بها

50QðË ¨ W?7U?Žù« È– h<?A« fMł Ë√ U?N?Žu½ Ë√ W?7U?Žù« V³?Ð eO?O?L?²« Âb?Ž ≠ ±

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

تداول
عند ال

Æ ‚uI(« ÁcNÐ rNF²9 ÊËœ ‰u% v²« U7uF*«Ë U³IF« lOLł W«“≈Ë
s0 —UÞ≈ v v?ŠUM*« lO??L?ł s0 W1d?J« W?A??O?F??LK rN? W?³??ÝUM*« ·ËdE« W??¾?O??Nð ≠ ≤
Æ WO½U½ù« W0«dJ« Â«d²Š«

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

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

∏

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

ورة إل
ص

Æ r¼—ULŽ√Ë rN²7UŽ≈
¡«—ü« Ác¼ ¡ö¹≈Ë ¨ rNz«—¬ s?Ž W¹d?×Ð d?O?³??F?²« v W?7U?Žù« ÈË– ’U??<?ý_« oŠ ≠ ∑

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

تروني
ك

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

‰U?−??0 v WK0U?F« U??LEM*«Ë

ة ال يع

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

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

تد بها

tKQ p–Ë ¨ W?7U?Žù« ÈË– ’U?<?ýú? W?0b?I*« U?0b?)UÐ W?dU?)« U?0uKF*« v?KŽ rN?²¹U?L?Š
Æ pc WLEM*« 5½«uIK UÎIË

تداول
عند ال

p–Ë ¨ b??Š vB??7_ ¡U??LM«Ë …U??O?(« v W??7U??Žù« ÈË– ’U??<?ý_« o?Š ÊU?L??{ ≠ ±∞
Èu?²?0 v?KŽ√ dO?u?² ¨ W?O½U?½ù« W?0«dJ« Â«d?²?Š« s0 —UÞ≈ v W?0“ö« d?OÐ«b?²« dO??O?²Ð
W?O?H½Ë W?OŽU?L?²ł«Ë W?O?×d W¹U?Ž—Ë sJ?0Ë qQQ0 s0 pc? WO?ÝUÝ_« U?0u?I*« s0 sJ2
‰U?LF?²Ý« vË ¨ `?¹Ëd²«Ë qL?F«Ë rKF?²«Ë rOKF?²« v o(« WÝ—U2 s0 rN?MOJ9Ë ¨ U¼dO?žË
s0 U¼d?O?žË ¨ È√d«Ë d?O?³?F²« W?¹dŠË U?0uKF*« v?KŽ ‰uB?(«Ë ¨ W?0U?F« U?0b?)«Ë o«d*«
Æ WdU)«Ë W0UF« WOÝUÝ_« U¹d(«Ë ‚uI(«

π

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

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

ورة إل
ص

’U?<?ý_« ‚uI?Š ôU?−0 WD³ðd*« Àu?×?³« e¹e?FðË ¡«d?ł≈Ë ¨ rNð«—U?N?0Ë rNð«—b?7 rEF¹ U0
¨ U??0uKF*« U?O??łuuMJ?ðË ôU?Bðô« qzU??Ýu W??7U?Žù« ÈË– –U??H½ WU?H??QË ¨ W?7U??Žù« ÈË–

تروني
ك

Æ WuIF0 —UFÝQÐ WŠU²*« UOłuuMJ²K W¹uË_« ÊuJð Ê√ vKŽ ¨ UNULF²Ý«Ë U¼dOuð e¹eFðË
Âb?7 vKŽ W?0UF« Êu?¾?A« d?OO?ð v W?Q—U?A*« s0 W?7UŽù« ÈË– ’U?<?ý_« 5J9 ≠ ±≥

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

ة ال يع

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

تد بها

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

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

تداول
عند ال

oO?I×²?«Ë ¨ rN7u?IŠ s0 oŠ È√ vKŽ d?OŁQ²« Ë√ WMO?N*« WK0UF?*« Ë√ dOB?I²« Ë√ ‰U?L¼ù« Ë√
VÝUM²ð v²« W?0“ö« W¹U?L?(«Ë s0_« dO?u?²Ð WËb« Âe?²KðË Æ …¡U?Ý≈ s0 t Êu{d?F?²¹ U?LO?
Êu{dF²¹ b7 v²« —UDš_« s0 rNMO0QðË rN?²¹UL×Ð WKOHJ« «¡«dłù« l{ËË ¨ rNð«—b7 l0
Wz—UD?« ·ËdE« s0 U¼d??O???žË À—«uJ«Ë W??¾ÐË_« ·Ëdþ p?– v U0 ·ËdE« W??U???Q v U??N
Æ …—uD)UÐ r²ð v²« ôU(«Ë

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

vU« »U«
WUŽù« ÍË– ’Uýú WO×B« ‚uI(«

© ‰Ë_« qBH« ¨
w×B« nK*«Ë WKUJ²*«

Ub)«Ë WUŽù«

U³Ł≈ WUDÐ

ورة إل
ص

∫ ©µ¨ …œU

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

تروني
ك

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

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

ة ال يع

pKð œb&Ë ¨ WL?QU;«Ë oOI×?²« UNł p– v U0 WO0uJŠ d?Ož Ë√ WO0uJŠ U?Nł X½UQ
Æ tł«—œ≈ vC²I¹ t²7UŽ≈ WUŠ v dOGð ÀbŠ «–≈ ô≈ ¨ «uMÝ l³Ý qQ W7UD³«

تد بها

‰u?B(« v o(« v×?B« 50Q?²« U0b?<Ð l²L?²*« d?Ož W?7UŽù« È– h<?AK ÊuJ¹Ë

تداول
عند ال

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

∫ ©∂¨ …œU

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

±±

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

© vU« qBH« ¨
WUŽù« s W¹Uu«

«¡«dł≈

WUŽù« ÍË– ’Uýú WO×B«

Ub)«Ë

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

ورة إل
ص

Æ dJ³*« qšb²« U0bš .bIð ≠ ≤
Æ qK<K W³³*« ÷«d0_« UHŽUC0 VM−² WOz«cG« öLJ*«Ë ÃöF« dOuð ≠ ≥

تروني
ك

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

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

ة ال يع

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

v½U?³*« v Ád?«uð Vł«u« vÝbM?N« œuJ« oË U?NðP?AM0Ë U?N?I«d?0 oO?uð «c?QË ¨ W?7U?Žù«

تد بها

Æ W7UŽù« ÈË– ’U<ýú UN0«b<²Ý« dOO² W0UF« o«d*«Ë
WOÐU?$ù« W×B« U0bšË v?HM«Ë v³D« qO¼Q²« Z0«dÐË W0U?F« W×B« U0b?š .bIð ≠ ∂

تداول
عند ال

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

∫ ©∏¨ …œU

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

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

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

ورة إل
ص

Æ UNOKŽ qBŠ v²« …—UOUÐ W7UŽù« È–
nK²?<0 v v³D« Êu?O?0uIK W?FÐUð «bŠË ¡U?A½SÐ W×?BUÐ WB?²<« …—«“u« Âu?IðË

تروني
ك

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

Æ rN …—dI*« U0b)«

rOKF²« w o(«

ة ال يع

YU« »U«

∫ ©±∞¨ …œU

تد بها

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

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

تداول
عند ال

W?OMF*« UN?'«Ë «—«“u« s0 U¼d?OžË Èd?¼“_« rOKF²« U??ÝR0Ë vLKF?« Y×³«Ë vU?F«
W?7U‡‡‡Žù« ÈË– d?O?ž s0 r?NzUMÐ√Ë W?7U?Žù« ÈË– ’U?<?ý_« ‰u?B?( W?0“ö« d?OÐ«b?²« –U?<ðUÐ
WO0uJ(« WO?LOKF²« UÝR*«Ë b¼UF*«Ë UF0U?'«Ë ‰uBH«Ë ”—«b*« v Z0«œ rOKFð vKŽ
¨ W7U?Žù« Wł—œË Ÿu½ ¡u?{ v rN²?0U7≈ ‰U×?0 s0 W³¹d?I«Ë ¨ s¹dšx W?ŠU²*« W?O0uJ(« d?OžË
Æ W¹UL(«Ë ÊU0_«Ë W0ö«Ë …œu'« dO¹UF0 UNO d«u²¹ Ê√ vKŽ

±≥

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

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

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

ورة إل
ص

nOI¦²«Ë WOŽu²«Ë W7UŽù« rO¼UH0 qŠ«d*« lOLł v rOKF²« Z¼UM0 sLC²ð Ê√ V−¹Ë
Æ rNF0 q0UF²« q³ÝË ¨ rN7uIŠË W7UŽù« ÈË– ’U<ý_« ‰«uŠ√Ë UłUO²ŠUÐ

تروني
ك

tu??³??7 i— Ë√ ¨ tK?Š«d?0 n?K²??<0 rOKF??²?« s0 W??7U?Žù« ÈË– s?0 >È√ ÊU??0d?Š d?E×¹Ë

W?N?'« vu??²ð p– W?HU?<??0 WU?Š vË ¨ W?7U?Žù« V³??Ð W?O?L?OK?F?²« U??ÝR*UÐ ‚U??×?²ö
a¹—Uð s0 U?Î0u¹ d?A?Ž W?L?š ‰ö?š WH?U<« »U?³?Ý√ W«“SÐ W?ÝR?*« —«c½≈ WB?²?<« W¹—«œù«

ة ال يع

…b* hO?šd?²« ·UI¹≈ r?²¹ UN?O≈ —U?A*« …b*« ‰ö?š WHU?‡‡‡<« W«“≈ Âb‡‡‡Ž WU?Š vË ¨ —«c½ù«
hO??šdð ¡U??G≈ r²?¹ W?HU??<« W«“≈ Âb??Ž v —«d??L??²??Ýô« WU??Š vË ¨ d??N??ý√ W?²??Ý “ËU??& ô

تد بها

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

تداول
عند ال

Æ WOLOKF²« UÝR*UÐ rNu³7Ë

∫ ©±≤¨ …œU

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

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

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

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

ورة إل
ص

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

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

تروني
ك

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

ة ال يع

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

تداول
عند ال

تد بها

Ÿ«u½√ W?UJ W??³‡‡‡ÝUM*« W?¾‡?‡‡O?N?²«Ë W?ŠUðù« q³??Ý d?O?uðË ÊU?0_«Ë W?0ö?« b??Ž«u?7Ë W?OËb«
Æ W7UŽù«

∫ ©±µ¨ …œU

’U<?ý_« oŠ ÊULCÐ U?N WFÐU²« U?ÝR*«Ë vUF« rOKF?²UÐ WB²?<« …—«“u« Âe²Kð
©•±∞® sŽ qIð ô W³½ hOB<²ÐË ¨ U?OKF« UÝ«—b«Ë vUF« rOKF²« v W7UŽù« ÈË–
Ác¼ vKŽ 50b??I?²*« œb?Ž U??N?O? b¹e¹ v²?« ‰«u?Š_« v W?O?F??0U?'« Êb*UÐ W?0U??7ù« sQU?0√ s0
Æ pc WLEM*« bŽ«uIK UÎIË ¨ W³M«

±µ

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

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

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

ورة إل
ص

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

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

تروني
ك

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

ة ال يع

∫ ©±∑¨ …œU

تد بها

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

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

تداول
عند ال

W???0U???F« W???¾???O???N«Ë ¨ ·U???7Ë_«Ë ¨ U???0uK?F*« U???O???łuuMJ?ðË ôU???Bðô«Ë ¨ vŽU???L???²???łô«
¨ …d³?)« ÈË– s0Ë ¨ W7UŽù« ÈË– s0 U?ÎdU<ý√ UNK?OJAð v rCðË Æ fK:«Ë U0öF?²Ýö
Æ W7UŽù«Ë rOKF²« ‰U−0 v WBB<²*« v½b*« lL²:« ULEM0Ë

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

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

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

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

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

ورة إل
ص

lOLłË vMN*« œ«bŽù« UÝR0 qš«œ ÊU0_«Ë W0ö«Ë …œu'« ÊUL{ l0 ¨ WOöI²Ýô« s0
Æ WOłuuMJ²«Ë WO½UJ*« WŠUðù« q³Ý
U?0b)U?Ð WOMF?*« U?ÝR*« ‰ö?š s0 vŽU?L²?łô« s0U?C?²UÐ W?B²?<« …—«“u« d?uðË

تروني
ك

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

ة ال يع

s0U?C??²UÐ W?B??²?<« …—«“u« s0 hO??šd?²Ð ô≈ U?N?ÞU?A½ W?Ý—U2 U???ÝR*« Ác?N? “u?−¹ ôË
v²« W¹dL?F« qŠ«d*«Ë VÝUM*« qO¼Q²«Ë U?NŽ«u½QÐ U0b?)« .bIð dO¹UF?0 œb×¹ vŽUL?²łô«

تد بها

Æ WÞdA« Ë√ W×K*« «uIUÐ QAMð v²« WKO¦*« U¾ON« p– s0 vM¦²¹Ë ¨ UN0b<¹
qO¼Q???²« vKŽ ‰u???B??(« «¡«d??ł≈Ë b???Ž«u??7 Êu½U???I« «c??N W?¹c??O??HM?²« W??×zö?« œb??%Ë

تداول
عند ال

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

∫ ©±π¨ …œU

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

±∑

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

© vU« qBH« ¨
qLF« w o(«

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

ورة إل
ص

Æ WËbK WOŽUL²łô« UÝUO« ¡u{ v UNðUŽËdA0Ë
’U<ýú W¹dOO²« U³Oðd²«Ë WLzö*« W0ö«Ë ÊU0_« q³Ý dOu²Ð WËb« e²Kð ULQ

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

تروني
ك

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

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

ة ال يع

∫ ©≤±¨ …œU

تد بها

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

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

تداول
عند ال

U½UO³« …bŽUIÐ rNðU½UOÐ q−ðË ¨ UÎ½u½U7 …—d?I*« W¹uËú UÎI³Þ rNð«d³šË rNðö¼R* W³ÝUM*«
Æ fK:«Ë vŽUL²łô« s0UC²UÐ WB²<« …—«“u« l0 oOM²UÐ pc WBB<«
«¡«dł≈Ë ◊ËdýË ¨ dB(« «c¼ «¡«dł≈Ë bŽ«u7 Êu½UI« «cN W¹cOHM²« W×zö« œb%Ë
e−?F« WUŠ v?≈ W³M?UÐ UÎO?×d UÎIzô W?7UŽù« Ë– h<?A« d³?²F¹Ë ¨ q−?« «c¼ v bO?I«
b??Ž«u?I« s0 ¡U?M¦?²??Ý« p–Ë ¨ Êu½U??I« «c¼ v U??N?O?KŽ ’u?BM?*« qO¼Q?²?« …œU?N??AÐ …œ—«u«
Æ WO×B« W7UOK« ÂUJŠ_ WLEM*«

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

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

ورة إل
ص

Æ W¾H« ÁcN …—dI*« W³M« œËbŠ v 5OMF*« ¡«—“u« l0 oOM²« bFÐ h²<« d¹“u« ÷dŽ
WB²<« WN'« —UDš≈ W7U?Ž≈ «– UÎB<ý nþu¹ s0 qQ vKŽ V−¹ ¨ ‰«uŠ_« lOLł vË

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

تروني
ك

∫ ©≤≥¨ …œU

ة ال يع

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

∫ WOðü« U¹«e*« ¨ W7UŽ≈ «– UÎB<ý vŽd¹ Ë√ nþu¹ s0 Ë√ W7UŽù« Ë–

تد بها

Êu½U?7 s0 ©± bMÐ Ø±≥® …œU*« v tOKŽ ’u?BM*« vB?<A« ¡U?HŽù« mK³?0 œ«eÔ¹ ≠ ±

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

تداول
عند ال

W??×zö« œb??%Ë ¨ W??7U?Ž≈ «– U??ÎB? <? ý U?ÎO?KF?? vŽd¹ s* Ë√ ¨ W??7U??Žù« ÈË– s0 h<??ý qJ
Æ pc WLEM*« bŽ«uI«Ë «¡«dłù« Êu½UI« «cN W¹cOHM²«

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

±π

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

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

fU)« »U«
WUŽù« ÈË– ’Uýú WOzUM'«Ë WO½u½UI« W¹UL(«Ë

تروني
ك

© ‰Ë_« qBH« ¨

ورة إل
ص

WOFL²:« WKUF*«

WOŽUL²łô« W¹UL(« w o(«

ة ال يع

∫ ©≤µ¨ …œU

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

تد بها

Êu½UI« «cN W¹cOHM²« W×zö« œb%Ë ¨ ≤∞±∞ WM ±≥∑ r7— Êu½UIUÐ —œUB« vŽUL²łô«
Æ UNO≈ —UA*« …bŽULK W7UŽù« ÈË– ’U<ý_« ‚UI×²Ý« dO¹UF0

تداول
عند ال

¨±π∑µ WM ∑π r7— Êu½UIUÐ —œUB« vŽUL²łô« 50Q²« Êu½U7 ÂUJŠ√ s0 ¡UM¦²Ý«Ë
rN?H½√ sŽ rN W?I×?²*« U?ýUF*« s0 5ýU?F0 5Ð lL?'« W7U?Žù« ÈË– ’U<?ýú o‡‡‡×¹
¨ vB??7√ b??Š ÊËb?ÐË «u??š_« Ë√ …u??šù« Ë√ œôË_« Ë√ s¹b«u« Ë√ W??łËe?« Ë√ ÃËe« sŽ Ë√
dł√ s0 t½u?{UI²¹ U?0Ë ÊUQ UÎ|√ ‘UF0 s0 t?OKŽ ÊuKB×¹ U0 5?Ð lL'« v o(« rN ÊuJ¹Ë
Êu½UI« «c?N W¹cO?HM²« W×zö« œb?%Ë ¨ ‚—UH« «c¼ WËbK W?0UF« W½«e?)« qL×²?ðË ¨ qLF«
Æ p– oO³Dð jÐ«u{Ë ◊Ëdý

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

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

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

ورة إل
ص

∫ ©≤∏¨ …œU

تروني
ك

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

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

ة ال يع

© vU« qBH« ¨

تد بها

dOO²«Ë WŠUðù« w o(«

∫ ©≤π¨ …œU

تداول
عند ال

Êu½U?7 v WMO³*« U?N'«Ë rO?EM²«Ë jOD<²« Êu?¾?AÐ WB?²<« W¹—«œù« U?N'« Âe?²Kð
…b¹b????'« v½U????³*« h?O???š«d?ð —«b???d≈ b?MŽ ≤∞∞∏ WM? ±±π r7— Êu?½U???I?UÐ —œU????B« ¡UM?³«
Â«b??<??²?Ýô v½U??³*«Ë W??O??ł—U??)« U??ž«d?H« r?O?L??B??² Èd??B*« vÝbM?N« œuJ« UÞ«d??²??ýUÐ
P?AM*« Â«b<?²?Ý« WuN?Ý rN sL?C¹ U0 WL?zUI« P?AM*« W?¾O?N²?ÐË W7U?Žù« ÈË– ’U<?ý_«
«d?O??O?²« Ác¼ ‰UJý√ Êu?½U?I« «c?N W¹c?O?HM²« W?×zö« 5?³ðË Æ W?dU?)«Ë W?0U?F« W?OMÐ_«Ë
Æ p– «¡«dł≈Ë jÐ«u{Ë UN1bIð ‚dÞË

≤±

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

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

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

ورة إل
ص

Æ hOš«d²K UÎ½u½U7 …—dI*« ÂuÝd« s0 W7UŽù« ÈË–
’U?<ý_« W?Qd?Š Â«b?<²?Ý« qO?N?ð ·b?NÐ rzU7 v?M³0 È√ q¹b?Fð hO?š«dð vH?FÔð ≠ ≤

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

تروني
ك

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

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

ة ال يع

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

تد بها

s0 U¼d??O?žË U??O??F?L??'« qL?Ž rO?EMð Êu½U??7 ÂUJŠ_ U??ÎI?³Þ ¡U??O?ý_« Ác¼ d??O??uð Ë√ .b?I??²Ð
Æ ≤∞±∑ WM ∑∞ r7— Êu½UIUÐ —œUB« vK¼_« qLF« ‰U−0 v WK0UF« UÝR*«

تداول
عند ال

W7U?Žù« ÈË– ’U<ý_« Â«b?<²?Ýô …bF*« W¹œdH« qIM« qzU?ÝËË «—UO?« vHFÔð ≠ ¥
◊ËdAUÐ p–Ë ¨ UNOKŽ …—dI*« WUC*« WLOI« W³¹d{Ë UNŽu½ ÊUQ UÎ¹√ WOQdL'« W³¹dC« s0
UÎ|√ W?7U?Žù« È– h<?AK? ¡U?H?Žù« ÊuJ¹ Ê√ vKŽ ¨ …œU*« Ác¼ s0 ©≥® r7— b?M³« v …—d?I*«
Æ «uMÝ fLš qQ …bŠ«Ë WKOÝË Ë√ …—UOÝ sŽ p–Ë ¨ UÎGUÐ Ë√ «ÎddU7 ÊUQ ¡«uÝ ¨ t²7UŽ≈ X½UQ
Ê≈ W?7UŽù« È– h<?A« s0 ô≈ WKO?Ýu« Ë√ …—U?O« Ác¼ ‰U?L?F²?Ý« Ë√ …œU?O7 “u?& ôË
¨ …œU?OI« W?Bš— —«b?d≈ UNÐ ◊uM*« W?N'« Áœb?% Èc« u×M?« vKŽ pcÐ `Lð t?²UŠ X½U?Q

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

ورة إل
ص

Æ WOU*« …—«“Ë l0 oOM²UÐ p–Ë
WOzUCI« Âu?Ýd« s0 tOKŽ vŽb0 Ë√ UÎOŽb0 ÊUQ ¡«uÝ W?7UŽù« Ë– h<A« vHFÔ¹ ≠ µ

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

تروني
ك

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

ة ال يع

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

∫ ©≥≤¨ …œU

تداول
عند ال

تد بها

Æ dš¬ Êu½U7

UN?O½U³?0 W¾?ON?²Ð UN W?FÐU²« U?N'«Ë W?}zUC?I« U¾?ON«Ë UN?'«Ë ‰bF« …—«“Ë Âe?²Kð
rN U0b?)« WUQ dOuðË ¨ rN?²7UŽ≈ l0 VÝUM²¹ qJAÐ W?7UŽù« ÈË– ’U<ýú U?N²ŠUð≈Ë
Æ 5½«uI« s0 UL¼dOžË WO½b*« UF«d*«Ë WOzUM'« «¡«dłù« v½u½UI UÎIË dO0 qJAÐ
WOMF?*« WOzUC?I« U¾?ON«Ë UN?'«Ë ‰bF« d¹“Ë s0 «—«d?7 «dO?O²« pK?²Ð —bB¹Ë
Æ Êu½UI« «c¼ —Ëbd a¹—Uð s0 —uNý WŁöŁ ‰öš

≤≥

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

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

∫ ©≥¥¨ …œU
5JL?² W0“ö« U?GK« WŠU?ðSÐ WO?0uJ(« dO?žË WO?0uJ(« Âö?Žù« qzUÝË lO?Lł Âe?²Kð
¨ VÝUM0 qJAÐ UN?O WQ—U?A*« WO0ö?Žù« œ«u*« l0 rNKd«uð dO?OðË W7UŽù« ÈË– ’U?<ý_«
ÂöŽù« qzUÝË Âe²Kð ULQ ¨ WdU)«Ë W0UF?« UN'« s0 W0bI*« U0b)« lOLł sŽ ÊöŽù«Ë
Æ rN²0«dQ Âd²%Ë WOÐU−¹≈ …—uBÐ r¼dNEð v²« œ«u*« WŽ«–SÐ UNŽu½ ÊUQ U|√

ورة إل
ص

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

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

WO½u½UI« W¹UL(« w o(«
WUŽù« ÍË– ’Uýú WOzUM'«Ë

تروني
ك

© YU« qBH« ¨

ة ال يع

∫ ©≥µ¨ …œU

تد بها

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

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

تداول
عند ال

Æ tðUłUO²Š«Ë t²UŠ l0

W??OMH?« …b??ŽU??*«Ë W??O??ŽU??L??²??łô«Ë W??O??×??B« …b??ŽU??*«Ë W¹U??L??(« v o(« t? ÊuJ¹Ë
oO?I??×?²« v²?KŠd?0 v tMŽ l?«b¹ ÂU?×?0 t? ÊuJ¹ Ê√ V−¹Ë ¨ ¡U?C??²?7ô« bMŽ W??B?B??<?²*«
Æ WLQU;«Ë

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

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

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

∫ ©≥∑¨ …œU

ورة إل
ص

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

∫ ©≥∏¨ …œU

تد بها

”œU« »U«

ة ال يع

تروني
ك

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

تداول
عند ال

WUŽù« ÈË– ’Uýú WOÐUIM«Ë WOÝUO« ‚uI(«

∫ ©≥π¨ …œU

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

≤µ

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

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

lU« »U«
`¹Ëd²«Ë W{U¹d«Ë WUI¦«

ورة إل
ص

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

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

تروني
ك

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

ة ال يع

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

·«d²?Žô«Ë ¨ rNM0 5Ðu¼u*« ·UA²QU?Ð WKOHJ« Z0«d³«Ë jD)« l{ËË ¨ U?NOKŽ rNFO?−AðË

تد بها

dA½Ë ¨ rN{—UF0Ë rN W?OUI¦« WOMH« WDA½_« rŽœË ¨ WdU)« W¹uGK«Ë W?OUI¦« rNðU¹uNÐ
Æ rNOŽb³0 s0 s¹eOL²*« ‰ULŽ√

تداول
عند ال

∫ ©¥≤¨ …œU

¨ W7U?Žù« ÈË– ’U<ýú W?O×¹Ëd²«Ë W?O{U¹d« WDA½_« dO?OðË WŠU?ðSÐ WËb« Âe²Kð
d?OuðË U?¼œUOð—« rN `O?²¹ U0 `¹Ëd?²«Ë W?{U¹d« sQU?0√ W¾?O?N?²Ð WKOHJ?« «¡«dłù« –U?<ð«Ë
—UA*« WDA½_« v W?Q—UA*«Ë V¹—b²« ’d? vKŽ rNuB?Š dOð v²« qzU?Ýu«Ë VOUÝ_«
U¹—U³*« v rN²Q—UA0 WKOHJ« VŽö*«Ë «Ëœ_«Ë WÐ—b*« W¹dA³« ddUMF« dOuðË ¨ UNO≈
Æ WOËb«Ë WOMÞu« qU;«Ë WDA½_«Ë

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

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

ورة إل
ص

∫ ©¥¥¨ …œU

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

تروني
ك

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

sU« »U«

ة ال يع

UÐuIF«

∫ ©¥µ¨ …œU

تد بها

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

تداول
عند ال

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

∫ ©¥∂¨ …œU

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

≤∑

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

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

ورة إل
ص

Æ WdU)« rNËdE W¾ON²«Ë WŠUðù« qzUÝË dOuð ÊËœ ’U)« Ë√ ÂUF« rOKF²«
W?Oz«c??G« œ«u*« d?O?uð Âb??ŽË ¨ W?7U?Žù« ÈË– ‰U?H?Þú Â“ö« Ãö?F« d?O??uð Âb?Ž ≠ ∂

تروني
ك

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

ة ال يع

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

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

تد بها

Æ p– s0

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

تداول
عند ال

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

∫ ©¥∑¨ …œU

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

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

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

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

ورة إل
ص

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

تروني
ك

∫ ©µ∞¨ …œU

ة ال يع

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

تداول
عند ال

تد بها

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

∫ ©µ±¨ …œU

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

≤π

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

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

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

ورة إل
ص

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

∫ ©µ≥¨ …œU

تروني
ك

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

—u?B« Ë√ U?0uKF*« Ë√ U½U?O?³« s0 UÎ|√ d?AM« qzU‡‡‡‡ÝË s0 WK?OÝË ÈQÐ Ÿ«–√ Ë√ d?‡‡‡‡‡A½ Ë√

ة ال يع

¨ rNÐ i¹d?F²« Ë√ ¨ W7U?Žù« ÈË– ’U<?ýú …¡UÝù« U?N½Qý s0 ‰U?LŽ_ Âö?_« Ë√ ÂuÝd« Ë√

oŠ ‰U?LŽSÐ ÷d?F« Ë√ d?AM« WN?ł Âe?²KðË ¨ rN?O≈ ¡vð W×?O?×d d?Ož r?O¼UH* Z¹Ëd?²« Ë√

تد بها

W?O½UJ*«Ë WOM?0e« WŠU?*« «– v tK¦1 s0 Ë√ t?OKŽ Èb?²F*« h<?A« s0 `O?×B?²«Ë œd«

تداول
عند ال

Æ WKOÝu« «cÐ

∫ ©µ¥¨ …œU

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

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

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

ورة إل
ص

∫ ©µ∂¨ …œU

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

تروني
ك

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

ة ال يع

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

تد بها

∫ ©µ∑¨ …œU

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

تداول
عند ال

b?7 W?1d?'« X½U??Q «–≈ Êu½U?I« «c?¼ ÂUJŠ_ U?ÎI??³Þ U?C?¹u?FðË W??OU?0 UÐu??I?Ž s0 t?Ð rJ×¹
U³ł«uUÐ töš≈ ÊUQË ¨ W1d'UÐ tLKŽ X³ŁË ¨ t(UBË tLÝUÐ tÐ 5K0UF« bŠ√ s0 X³Jð—«
Æ W1d'« Ÿu7Ë v rNÝ√ b7 …—«œù« pKð tOKŽ UN{dHð v²«

∫ ©µ∏¨ …œU

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

كلية الخدمة االجتماعية
التنموية

أنشطة الكلية ضمن
تصنيف جامعة بني سويف

الفترة من يناير – ديسمبر 2019
1

التصنيف الجامعي لمؤشرات االستدامة
Sustainable Development
Goal
اهداف التنميه المستدامه المراد
تحقيقهب

URL
المىقع االلكتروني

الهدف األول
إنهاء الفقر بكل صوره في كل مكان
End poverty in all its
forms everywhere

Target
Group
الفئه المستهدفه
سكان قرية المسيد
األبيضي

http://www.b
su.edu.eg/
http://www.s
ocialwork.bs
u.edu.eg/

الهدف الثاني
القضاء علي الجوع والتغذية
http://www.b
السليمة
su.edu.eg/
End Hunger, achieve
http://www.s
Food Security and
ocialwork.bs
improved Nutrition
u.edu.eg/
and promote
Sustainable Agriculture.

سكان قرية صفط
الخرسا

Sector
القطبع
مركز إهناسيا

تقدير
احتياجات
سكان القرية

مركز الفشن
محافظة بني
سويف

تقدير
احتياجات
سكان القرية

األسر الفقيرة لطالب
الكلية

كلية الخدمة
االجتماعية –
رعاية الشباب

سكان قرية بني سليمان

محافظة بني
سويف

تالميذ المدارس

Objectiv
es
االهداف

خدمة المجتمع
وتنمية البيئة

2

دعم
المصروفات
ومالبس
وكتب
مجانية
تبرعات
طبية
ومالبس

دعم أسر
تالميذ
المدارس

Place
مكبن الحدوث

Date
التبريخ

فرية المسيد

/9 /9
2019

قرية صفط
الخرسا

/9 /30
2019

Event
الحدث/
المنبسبه

No/Facult
y
اسم الكليه

دعم الجامعة
والمحافظة في
دعم سكان
القرية
توجهات
المحافظة
بالتعاون مع
الجامعة لدعم
القرية

كلية الخدمة
االجتماعية
التنموية

كلية الخدمة
االجتماعية

/11 /21
2019

مساعدة أسر
طالب الكلية

كلية الخدمة
االجتماعية
التنموية

قرية بني
سليمان

/12 /4
2019

المحافظة
وجامعة بني
سويف

كلية الخدمة
االجتماعية
التنموية

/3 /2
2019
قرية الميمون
/5/2
2019

دعم أسر
تالميذ
المدارس
بالقرية

كلية الخدمة
االجتماعية
التنموية

الهدف الثالث
الصحة الجيدة والرفاهة
Ensure Healthy lives
– and promote well
being for all at all Ages.

سكان قري مراكز
المحافظة (ببا –
إهناسيا -سمسطا –
سنورس)
1029
http://www.b
su.edu.eg/
http://www.s
ocialwork.bs
u.edu.eg/

سكان قرية النواميس

تالميذ مدرسة الشعب
( )40تلميذ

الهدف الرابع
جودة التعليم – ضمان تعليم جيد
يتصف باإلنصاف ويعزز فرص
التعليم للجميع
Ensure inclusive and
equitable quality
education and promote
lifelong learning
Opportunities for all.

http://www.b
su.edu.eg/
http://www.s
ocialwork.bs
u.edu.eg/

 130طالب وطالبة
بكلية الخدمة
االجتماعية

 130طالب وطالبة
الفرقة الثانية من طالب
كلية الخدمة االجتماعية

مشاركة
كلية الخدمة
حملة الــ
االجتماعية
خدمة المجتمع  100مليون
صحة
وحدة التدريب
العملي
مركز
الواسطي

مركز بني
سويف

الكلية
التعليم وشئون
الطالب

الكلية
التدريب
العملي

3

الدعم
الصحي
وخدمات
طبيه (عالج
– أدوية
مجانية)
مكافحة
التدخين
والحفاظ
علي
السلوكيات
الصحية
التوعية
بالمخاطر
المجتمعية
لألمية
والتسرب
من التعليم
تنمية
وتدريب
مهارات
القيادة

/22 -12
2019 /2
القري التابعة
لمراكز
المحافظة
قرية
النواميس

اكساب
المترددين
علي الوحدات
الصحية بطرق
التغذية
السليمة.

/9 /4
2019

قافلة تنموية
طبية
واجتماعية

مركز بنس
سويف

/1 /4
2019

معسكر وندوة

كلية الخدمة
االجتماعية

-24
2019/9

كلية الخدمة
االجتماعية

/11 /25
2019

كلية الخدمة
االجتماعية
التنموية

كلية الخدمة
االجتماعية
التنموية

ندوة مخاطر
األمية
والتسرب من
التعليم
ندوة القيادات
الشبابية في
تحقيق أهداف
التنمية
المستدامة

كلية الخدمة
االجتماعية
التنموية

طالب الكلية – الفرقة
األولي

الهدف الخامس
المساواة بين الجنسين –تحقيق
المساواة بين الجنسين وتمكين
النساء والفتيات
Achieve Gender
Equality and Empower
all Women and Girls.

طالب الكلية ()400

طالب الكلية ()300

http:/www.b
su.edu.eg/
http://www.s
ocialwork.bs
u.edu.eg/

طالب الكلية ()140

طالب الجامعة
( 20من طالب الكلية)

طلبة وطالبات الكلية

ملتقيات
توعوية
بإجراءات
محو األمية

كلية الخدمة
االجتماعية
قاعات
المحاضرات

22-15
/12/
2019

ملتقيات
ومحاضرات

الكلية
خدمة المجتمع
وتنمية البيئة

ندوة
كلية الخدمة
اإلنتماء
االجتماعية
الوطني
خدمة المجتمع
للشباب
وتنمية البيئة
ندوة
كلية الخدمة
المساواة في
االجتماعية
الحقوق
قطاع خدمة
والواجبات
المجتمع
وتنمية البيئة

كلية الخدمة
االجتماعية
قاعة
المحاضرات
كلية الخدمة
االجتماعية
قاعة
الماحضرات

/10 /1
2019

ندوة اإلنتماء
والمسئولية
لدي الشباب

/10/10
2019

ندوة المساواة
في الحقوق
والواجبات

الكلية
خدمة المجتمع
وتنمية البيئة

ندوة الخدمة
االجتماعية

كلية الخدمة
االجتماعية
قاعة
الماحضرات

/11 /25
2019

جامعة بني
سويف
قطاع خدمة
المجتمع
وتنمية البيئة

توعية
الطالب
بالحقوق
والواجبات
لألسرة
المصرية
مشاركة
جميع
الطالب في
انتخابات
اتحاد

جامعة بني
سويف قاعة
المؤتمرات

/11
2019/12

كلية الخدمة
االجتماعية
مكتبة الكلية

– 10 /30
/11 -11
2019

كلية الخدمة
االجتماعية
التنموية
4

ندوة الخدمة
االجتماعية
ودورها في
تنمية قيم
الحرية
ندوة األسرة
المصرية

انتخابات اتحاد
الطلبة

كلية الخدمة
االجتماعية
التنموية

الطالب
الهدف السادس
المياة النظيفة والصرف الصحي
Ensure availability and
Sustainable
management of Water
and Sanitation for all
الهدف السابع
طاقة نظيفة بتكلفة ميسورة
Ensure access to
Affordable, Reliable,
Sustainable and
Modern Energy for all.

الهدف الثامن
عمل الئق والنمو االقتصادي
والعمالة المنتجة
Promote Sustained,
inclusive and
Sustainable Economic
Growth, full and
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تالميذ مدرسة الشهيد
محمد عصام (25
تلميذ)

شئون خدمة
المجتمع
وتنمية البيئة

تالميذ مدرسة المنتزة
اإلبتدائية

قطاع خدمة
المجتمع
وتنمية البيئة

طالب الكلية (10
طالب)

وحدة التدريب
العملي

( )100من طالب كلية
الخدمة االجتماعية

وكالة خدمة
المجتمع

5

توعية
تالميذ
المدرسة
بقيمة المياة
بالنسبة
للحياة

كلية الخدمة
االجتماعية

توعية
التالميذ
بسبل الحفاظ
علي الطاقة
بأنواعها(با
لمنزل
والمدرسة)

كلية الخدمة
االجتماعية

توعية
طالب الكلية

تحفيز
الطالب علي
العمل
بالمؤسسات
وخلق فرص
عمل ما بعد
التخرج

كلية الخدمة
االجتماعية
التدريب
العملي

كلية الخدمة
االجتماعية
التنموية

/4 /15
2019

/2 /26
2019

/3/19
2019

/2 /12
2019

ندوة الحفاظ
علي بقيمة
المياة للحياة

ندوة الحفاظ
علي الطاقة
وأنواعها
بالمحيط
المجتمعي

كلية الخدمة
االجتماعية
التنموية

كلية الخدمة
االجتماعية
التنموية

زيارة شركة
المياه
والصرف
الصحي

ملتقي توعوي
لطالب الكلية

كلية الخدمة
االجتماعية
التنموية

( )15من سكان قرية
أشمنت

قطاع خدمة
المجتمع
واتنميىة البيئة
بمشاركة كلية
الخدمة
االجتماعية،
واالعالم،
والحقوق

تحسين
مستوي
الوعي
لسكان
القرية
بقيمة
اإلنتاج

( )20من طالب
الدراسات العليا
( )50من طالب
البكالوريوس

وحدة خدمة
المجتمع
وحدة التدريب
العملي
االرشاد
األكاديمي

( )35من تالميذ
المدارس

وكالة خدمة
المجتمع
إدارة بني
سويف
التعليمية

التوعية
بأهميةاتباع
ارشادات
األمن ضد
الحرائق
والكوارث
مشاركة
التلميذات
في
المناقشاة
للحفاظ علي
ممتلكات
المدرسة
والمجتمع

Productive Employment
and decent Work for all

الهدف التاسع
الصناعة واالبتكار والبنية التحتية
Build resilient
infrastructure, promote
inclusive and
sustainable
industrialization
And foster innovation

الهدف العاشر
الحد من التفاوتات
Reduce inequality
within and among
!countries

http://www.b
su.edu.eg/
http://www.s
ocialwork.bs
u.edu.eg/

( )10من أولياء األمور
http://www.b
( )40من تالميذ
su.edu.eg/
المدارس ( )20من
http://www.s
طالب الكلية
ocialwork.bs
البكالوريوس
u.edu.eg/
والدراسات العليا

عميد الكلية
وكالة شئون
التعليم
التدريب
العملي

6

قرية أشمنت

كلية الخدمة
االجتماعية

/3 /4
2019

20 -15
2019 /1/

مدرسة الشهيد
 /محمد
مرزوق
اإلعدادية
(الصفا سابفا)

/4 /15
2019

التوعية
للحد من
التفاوت
والشعور
مدرسة الحرية
بالتفرقة
ودعم
التشارك بين
فئات
المجتمع

/3 /22
2019

قافلة تنموية
شاملة

ملصقات
ولوحات
بسالمة
وصيانة
األجهزة
والمرافق
ندوة اإلنتماء
للمجتمع
والمحافظة
علي
الممتلكات
العامة

ندوة المواطنة
وحقوق
المواطنين
بالحضر
والريف

كلية الخدمة
االجتماعية
التنموية

كلية الخدمة
االجتماعية
التنموية

الهدف الحادي عشر
مدن ومجتمعات مستدامة
Make cities and human
settlements inclusive,
safe, resilient and
sustainable

الهدف الثاني عشر :االستهالك
واإلنتاج يتسم بشكل بالمسئولية –
ضمان استدامة أنماط االستهالك
واإلنتاج.
Ensure Sustainable
Consumption and
Production patterns.

http://www.b
su.edu.eg/
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( )35من تالميذ
مدرسة الشهيد أنور
السادات اإلعدادية

وكالة خدمة
المجتمع
وتنمية البيئة

توعية
تالميذ
المدرسة
للحفاظ علي
ممتلكات
المدرسة
والبيئة
المحيطة

سكان قرية أشمنت
( )20من فتيات القرية

قطاع خدمة
المجتمع
بالجامعة
وكالء كليات
الخدمة
االجتماعية
اإلعالم
الحقوق

تحسين
مستوي
الوعي
لسكان
القرية
(ربات
البيوت –
الفتيات)

http://www.b
su.edu.eg/
http://www.s
ocialwork.bs
u.edu.eg/
( )100من طالب
الفرقة الثانية بالكلية

الهدف الثالث عشر
تغير المناخ – مكافحة تغير المناخ
وتأثيراته
Take urgent action to
combat climate change
and its impacts

http://www.b
su.edu.eg/
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( )60من طالب الكلية

وحدة خدمة
المجتمع
وحدة التدريب
العملي

قطاع خدمة
المجتمع
وتنمية البيئة

7

مشاركة
طالب الكلية
في حملة
تجميل
الكلية
والدهان
والمظهر
الحضاري
توعية
الطالب
بمصادر
التلوث
البيئي
والسلوكيات
المؤثر سلبا ً
علي المناخ

مدرسة الشهيد
أنور السادات
اإلعدادية

/11/11
2019

قرية أشمنت

/3 /4
2019

أنشطة خدمة
عامة وندوة

كلية الخدمة
االجتماعية
التنموية

قافلة تنموية
شاملة
كلية الخدمة
االجتماعية
التنموية

كلية الخدمة
االجتماعية
التنموية

كلية الخدمة
االجتماعية

/4 /12
2019

/3 /15
2019

معسكر تدريبي
مهني

ندوة الحفاظ
الموارد
الطبيعية
ومصادر
التلوث
والتخلص
األمن من
المخلفات

كلية الخدمة
االجتماعية
التنموية

الهدف الرابع عشر
الحياة تحت الماء – حفظ المحيطات
البحرية
والموارد
والبحار
http://www.b
واستخدامها علي نحو مستدام .
su.edu.eg/
Conserve and
http://www.s
sustainably use the
ocialwork.bs
oceans, seas and
u.edu.eg/
marine resources for
Sustainable
development
الهدف الخامس عشر
حماية األنظمة األيكولوجية البرية
ومحاربة التصحر.
Protect, restore and
promote sustainable
use of terrestrial
ecosystems,
Sustainably manage
forests

الهدف السادس عشر
السالم والعدل ومؤسسات قوية
Promote peaceful and
inclusive societies for
sustainable
development, provide
Access to justice for all

http://www.b
su.edu.eg/
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( )30من مدراء
وموجهي التربية
االجتماعية.

( )250من طالب
الكلية -الفرقة الثالثة

( )15من طالب الكلية
( )50من تالميذ
مدرسة الثانوية للبنات

( )40من طالب الفرقة
األولي
وطالب الدراسات العليا

وحدة التدريب
العملي

التوعية
بأهدا التنمية
المستدامة
والتكامل
بين تحقيق
مؤشراتها.

مشاركة
الطالب في
حملة
كلية الخدمة
تشجير
االجتماعية
الكلية
التنموية
والمحيط
البيئي
مشاركة
تالميذ
مدرسة
المدرسة في
الثانوية للبنات
زراعة فناء
المدرسة
مدرسة النور
واألمل ومجمع
الدفاع
االجتماعي
بشرق النيل

8

دعم قدرات
المؤسسات
الخدمية
وتفعيل دور
األخصائيين
االجتماعيين
.

مديرية
التضامن
بمحافظة بني
سويف

/2 /2
2019

عميد الكلية
ووكالءها
ووحدة
التدريب
العملي

/30 -22
2019 /1

لجنة خدمة
المجتمع
وحدة التدريب
العلمي

/2 /26
2019

عميد الكلية
قطاعات خدمة
المجتمع،
وشئون
التعليم،
التدريب
العملي

/3 /13
2019

ملتقي توعوي
عن آليات
تنفيذية
لتحقيق
مؤشرات
االستدامة

معسكر
منهجي
(حماية البيئة
ومكافحة
التصحر)

كلية الخدمة
االجتماعية
التنموية

كلية الخدمة
االجتماعية
التنموية

حملة تشجير
المدرسة

زيارة ميدانية

كلية الخدمة
االجتماعية
التنموية

( )50من طالب كلية
الخدمة االجتماعية

كلية الزراعة

توعية
طالب
الكليات
المشاركة
بأهمية
المشاركة
السياسة
والسالم
واألمن
االجتماعي

عمداء كليات
الخدمة
االجتماعية،
السياسة
واالقتصاد،
الزراعة

( )1000من طالب
الكلية الجدد

كلية الخدمة
االجتماعية-
مدرج كلية
الهندسة

حفل
استقبال
الطالب
الجدد

وكالة خدمة
المجتمع –
وكالة شئون
الطالب
األقسام
العلمية

طالب الكليات والمعاهد

كليات ومعاهد
الخدمة
االجتماعية
علي مستوي
الجمهورية

الئحة
تطوير
برامج تعليم
الخدمة
االجتماعية

المجلس
األعلي
للجامعات

جامعة بني
سويفقطاع
شئون خدمة
المجتمع
قطاع
الدراسات
العليا
والبحوث
قطاع شئون
التعليم
والطالب

دعم أواصر
التعاون مع
الكليات
والجامعات
اإلقليمية
والعالمية
وتعريف
سفراء
الدول
المضيقة
والطالب

and build effective,
accountable and
inclusive institutions at
all levels

الهدف السابع عشر
شراكات من أجل األهداف
Strengthen the means
of implementation and
revitalize the Global
Partnership
For Sustainable
Development

http://www.b
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( )5من طالب
الدراسات العليا
( )15من طالب مرحلة
التعليم الجامعي .

9

جامعة بني
سويف
وكليات
الجامعة

/3 /12
2019

/10 /13
2019

/11 /26
2019

/4 /10 -9
2019

ندوة تثقيفية

السالم الوطني
فيلم أكتوبر
دليل الطالب
عروض ذوي
االحتياجات
الخاصة
بالجامعة
جلسات
ومناقشات
مقترحات
الكليات
والمعاهد
بروتوكوالت
تعاون
ومعرض
ملتقي الوفود
العربية
متضمنا ً برامج
التعليم
المتنوعية
والنوعية

كلية الخدمة
االجتماعية
التنموية

الوافدين
ببرامج
تعليم
الجامعة

( )24من األخصائيين
االجتماعيين

قطاع شئون
خدمة المجتمع
وتنمية البيئة
بالجامعات
المصرية

تأهيل
األخصائيين
االجتماعيين
لمواجهة
التطرف
والفكر
التكفيري

المجلس
األعلي
للجامعات

تالميذ المدارس
والمؤسسات التعليمية

مؤسسات
التعليم

التعاون بين
الكلية
والمدارس

مديرية
التربية
والتعليم
بمحافظة بني
سويف

11

/5 /20
2019

/9 /9
2019

ورش عمل

بروتوكول
تعاون

الشواهد واألدلة

الهدف األول

زيارتي قريتي المسيد وصفط الخرسا

دعم األسر الفقيرة لطالب كلية الخدمة
االجتماعية التنموية

قافلة بني سليمان

11

الهدف الثاني

دعم أسر تالميذ المدارس
بقرية الميمون.

12

الهدف الثالث

المشاركة في حملة الــ100
مليون صحة

قافلة تنموية شاملة بقرية النواميس

قافلة تنموية شاملة بقرية النواميس

13

الهدف الرابع

ملتقيات ومحاضرات عن األمية
والتسرب من التعليم تسرب

ندوة القيادات الشبابية ودورها
في تحقيق التنمية المستدامة

14

الهدف الخامس
ندوة اإلنتماء الوطني والمسئولية
لدي الشباب.

ندوة األسرة المصرية الحقوق
والواجبات.

15

ندوة المساواة في الحقوق
والواجبات

انتخابات اتحاد الطلبة بالكلية

16

الهدف السادس

ندوة الحفاظ علي الموارد المائية
بمدرسة الشهيد محمد عصام

17

الهدف السابع
زيارة شركة المياة والصرف
الصحي

ندوة الحفاظ علي الطاقة بمدرسة
المنتزه اإلبتدائية

18

الهدف الثامن

الملتقي الطالبي بقيمة العمل

قافلة تنموية لقرية
أشمنت

19

الهدف التاسع

ندوة مدرسة الشهيد  /محمد
مرزوق

لقاءات توعوية
وملصقات عن متطلبات
األمن واألمان

21

الهدف العاشر
ندوة المواطنة وحقوق
المواطنين

الهدف الحادي
عشر
معسكر تجميل ودهان الكلية

21

الهدف الثاني
عشر
قافلة تنموية شاملة لقرية
أشمنت

الهدف الثالث
عشر
ندوة الحفاظ علي المناخ ومصادر
التلوث

22

الهدف الرابع
عشر

ملتقي توعوي عن االستدامة
وآليات تحقحقيق مؤشراتها

23

الهدف الخامس
عشر

المعسكر المنهجي (حماية
البيئة ومكافحة التصحر)

حملة تشجير بمدرسة
الثانوية للبنات

24

الهدف السادس
عشر
زيارة مدرسة النور واألمل
ومجمع الدفاع االجتماعي

حفل استقبال الطالب الجدد

جلسات ومناقشات مقترحات كليات
ومعاهد الخدمة االجتماعية

25

الهدف السابع
عشر
معرض ملتقي الوفود العربية

بروتوكول شراكة بين الكلية
ومديرية التربية والتعليم

ورش عمل لتأهيل األخصائيين
االجتماعيين بالتطرف والفكر
التكفيري

26

تقرير مقدم ملعالي األستاذ الدكتور /منصور حسن أمحد
رئيس اجلامعة و رئيس جملس إدارة وحدة متحدي اإلعاقة جامعة بنى
سويف
هدفنا :
* خدمةةة أبنائنةةةا الب ةةةذو مةةةت اجا الالخااةةةةا الب ا ةةة دالخةةةا ةامبةةة بنةةة
جمساعدتهم بقدر البمسخ اع.

ةةة

* إتال مرالفق البجامب جمباناها جبرالمجها البدرال ا جنشاطاتها بمخحدا الإلعاق .
*خلق تفاعا مجخمب لقاق سب البى ىخكافؤ البفرص دالخةا البجامبة براةرالل الب ةذو
مت مخحدى الإلعاق فى كاف الألنش البخى شخرل فاها زمذئهم الأل اء.
*البهدف البرئاس  :تح ا الإلعاق إبى طاق .

أنش
-

-

جلدة مخحدى الإلعاق عل مسخ ا البكلا :
بابق النات

عقد جرش عما بخ عا البمخباملات مع اجا الالخااةا الب ا
البمنظم بحق ق الألا اص اجى الإلعاق .
التال البمبانى طبقا بك د الببناء الب اص بمخحدى الإلعاق .
ملئ ال خمارال تسجاا خا ب لدة خدم مخحدى الإلعاق بضمان طر ق
البخ ال ا بات اجى الإلعاق ج مد ر الب لدة جابك بضمان لص ل أبنائنا مت
مخحدا الإلعاق على الب دما جالبمبل ما .
عقد بقاءال دجر مع الب ذو جابك بخبر فهم بأنش الب لدة.

 ت اط فاعلاا ال خقبال الب ذو البجدد بابكلاا بخحد د مكان خاص بهم ج رعإنهاء إةرالءال قب بهم.جتبر فهم بأماكت البدرال جائ ن الب ذو جأماكت
الألنش فى البجامب
 مشارك جلدة خدم مخحدى الاعاقه فى تنظام فاعلاا اللخفال ةامب بنىبابا م الببابم بمخحدا الاعاق جالبا م الببابمى بلبصا البباضاء جةماع
الالخفاباا الب ا بمجال الإلعاق .
مت
 مشارك جلدة مخحدا الاعاق بإلطمئنان عل طذو ةامب بنىمخحدا الإلعاق خذل المخحانا البفصلات البدرال اات جعقد بجان خا باب ذو

-

-

-

جالخخاار مرالفقى الاخخبارال جقد تم الاتفاق على ت اار الب ابب بات الدالء الاخخبار
فى جة د مرالفق الج با خ دالم ةهاز البحا ب الآلبى بابنسبه بل ذو البمكف فات
البلذ ت جادجن البكخاب على البحا ب .
النا
البمساعدة فى طبع البمناهج البدرال ا بلمكف فات ب ر ق برال ا جعلى ال
تا جابك مت خذل البمكخب البسمع بصر البم ة دة فى كلا الآلدالو .
عما برالمج ت عاه بل ذو الأل اء بابجامب بمساعدة زمذئهم مت مخحدى
الإلعاقه بابقرالءة بهم جتقد م أى خدما أخرا .
قامت جلدة مخحدى الإلعاق ببقد برجت ك ل تباجن مع قسم علم البنفس بكلا
الآلدالو بخقد م خدما البدعم البنفس البم خلف مت خذل عقد لسل مت الألنش
جالبخ باقا مثا عقد ةلسا فرد ه جةماعا جتنفاذ برالمج إرااد جقااس
البقدرال جالبسما جالب صائص البمخن ع بدى الب ذو جالبمشارك فى تنفاذ
إ خرالتاجاا جلدة مخحدى الإلعاق جالبخ تخضمت تنما قدرال الب ذو ججقا
.
جلا مشكذتهم جتأهالهم نفساا خذل فخرة درال خهم بجامب بنى
عقد جرش عما بخدر ب الب ذو الأل اء على البخباما مع الزمذئهم مت اجا
الالخااةا الب ا ه جبها البخدر ب على البخباما مع البمكف فات جالببرالمج البناطق
بلمكف فات جالبخباما با خ دالم بغ الإلاارة بذجا الإلعاق البسمبا .
تق م الب لدة بمخابب الب ذو البمدمجات بخ فار أ اباب البخدر س جالاخخبارال
البمذئم بهم .
تق م الب لدة ببما برجت ك ا مع البجها البم خص ببقد دجرال تدر با فى
محاا البحا ب الآلبى جالبلغا جالبخنما الببشر ألبنائها مت مخحدى الإلعاق .
عقد ندجال مجخمبا بخنفاذ مبدأ البدمج جنشر ثقاف رجح البخحدا ج تقبا الآلخر .
الااخرالل فى مؤتمرال البخ ظا بل ذو مخحدى الإلعاق .

ف ةماع الببرالمج
 الببما على إارالل الب ذو مت اجا الالخااةا الب االبمخال بهم (البخدر با – الألنش البثقافا جالبفنا جالبر اضا – الأل ام
جالبمنا با الب ا بهم) .

مد ر جلدة خدم مخحدى الإلعاق بجامب بنى

البفت البشــــــــــر

االحتفال باليوم العاملي لالعاقه جبامعة بين سويف
شهد الددتور نصودر ن دئ دام ة نند وصد ،فدرليا ن لاد ل اانوود ا ود لار الند ل
ل وحدي ااع ق الذي نظ ه قط ع خدن ال جو ع و لج نن و لون ون نع تلا علر ذوي اانوا ة ل
الخ ص ووندة نوحدى ااع ق .
وذلك وحضر الدتور ود نباه ن ب ام الج نن لقط ع خدن ال جو ع والدتور اشرف
خ لد ن ب ام الج نن لقط ع الونلدا والطد و والددتور ع د و الرفدا ع ادد تلاد علدر ذوى
اانوا ةد ل وعددو ندئ ع دددال ال لاد ل وهعضد ل تارد الوددد لم وفدم نضدر ا د نددئ الطد و.
واش وتور نصور ان الهدف نئ تذه اانوو لا تر خلق تو عل نجو ن واخل الج نن ل تو
والر ل وحقرق نوحدي اإلع ق نو ،لودبحرا هعضد ل ندينرلئ د ال جو دعح وحددي اإلع قد تد
هصح و قد ال خ ص ا وقد ظهر نصه نراوغ ت ال ج ال الثق ا والنل ا واألوواد والوصاد
والرل ضددا ورارتدد ونودددوا ل وددرن الندلددد نددئ ال ادددالا ل الوضددا والذتبادد علدد ،ال ددورى
األولا ب .
ت د اودددي ددام الج نند اتو ندده و ددن الج نند لغددرث نق د ت تاددل نوحدددي اإلع قد ا
والن ل عل ،ونجه د نجو ند ته ا وتحوادمت علد ،تجد وا هعد قوه ا وهشد ان الج نند ا تددخر
ةهدددددددددددا دددددددددد تقدددددددددددل الدددددددددددع ال نددددددددددل للخددددددددددرةائ نددددددددددئ ذوى القددددددددددد ال الخ صدددددددددد .
ش د ل ن لا د ل اانوو د ا عددروم صا د ون ددرنا و ل ضددا نوندددوة ون د انرنح ونصه د النددرم
ال رن ألرصا تحا نور هوط له نئ ذوى اإلع ق ال نا و فوخدا الظل ا و قرة وح اتورور
لط و ند ف الوروا الو رل .
ت ا ووح ام الج نن عل ،ت نش اانوو ا ال نرم الوص الذى نظ وه تلا علدر ذوي
اانوا ة ل والذى لهدف ال ،تا ار وت هال صنرو ل الدونل ألصدح و اإلع قد ال د نا والبودرل
والنقلا الوخ طب ونرض ،الورند.
و إلض ال ،ا وو نه ننرم ال شغرال الادول نئ صصع الط و ذوي اانوا ة ل والدذي
نظ ه هفرة ال صوورلئ الو ون ل طرانا وب .
وقددد تددر الدددتور نصوددر ت د القط ع د ل ال ش د ت د تصظددا اانوو د ا والو د ملئ د
ال وق ل الرل ضا نئ نوحدى ااع ق واألنه ل ال ث لا ل وطد و الج نند ندئ ذوى اانوا ةد ل
الخ ص ونرظو ،الج نن .

إعفاء طالب الدراساا

العيياا ماو اال االحتيا اا

ا اناة ماو امل الارا

الدراساية

اتكفل اجلامعة بعال هم اأسلهم
اإعفاء اى اإلعاقة ااأليتام مو اللسوم الدراسية جبامعة بنى سويف
وهخارا تحقق نل ط و الد اف ل النلا عل لد ام الج نن
لوو هن نا وتقدلرا ل نوه الرو نا واخدل ال جو دع ل درنه ندئ ذوي اله د ا هصدد
ددام ة نن د وص د فددرلي الدددتور نصوددر ن ددئ ا  3قددرا ال لو د لح ط د و ذوي اإلنوا ة د ل
الخ ص قرول وورن ع ن وا تا ح شدلد هوف ط الط و نئ هوص ل الج نن .
ناث هعلئ نصور ن دئ دام ة نند وصد فدرلي ا عدئ هعود ل ة ادع طد و الد افد ل
النلا د نددئ ذوي اإلنوا ة د ل الخ ص د نددئ ال وددرو ل الد افددا نه ا د ا ت د هصددد قددرا ا وو وددل
دام ة نند وصد فدرلي
الج نن ون ج هفرت و ل ج ن تقدلرا له ووو ت نع هوص ه  .واخدو
تددذه القددرا ال الو د ترصددي و ألورل د وقددرا نخددر وتددر ت د ائ ة اددع ط د و ذوي اإلع ق د و ل دددن
الج ننا وون اي عرا ق تا ارا له نئ صنرو الذت و وال جائ نئ نص اله ح
وعئ ط و ال صرال الد افاه ق ا نصور ن ئ  ،وا ن له هن قرا اإلعود ل ةد ل ندئ نصطلدق
نرص هوا ة الج نن عل ،نراصل ع لوه لذوى اإلع قد ندئ هوص هد الطد و وهوصد ل ال ودر ائ و لج نند ا
وتونا لددو ت د ،ال شد ت ااةو عاد ا وال جو دع ال ددن ،و يف د ته ال خولود ا ا ود هن ذلدك لد ت ،د،
هط ترةاه ل الر ام ال ا وضرو ة ااتو وهيال وتلبا انوا ة ته .

رئيس امعة بين سويف يقود مسرية لطالب اإلعاقة الب لية يف االحتفال باليوم العاملي ليع ا
البيضاء

تح د ع ل د الدددتور ر نصوددر ن ددئ ددام ة نن د وص د فددرلي نظ د تلا د علددر ذوى
اانوا ة د ل الخ ص د و لون د ون نددع قط د ع خدن د ال جو ددع وتص ا د البار د ووندددة نوحدددى اإلع ق د ا
انوو لاد خ صد ود لار الند ل للنود الباضد ل وحضدر الددتور /ودد نباده ن دب دام الج نند
لقط ع خدند ال جو دع وتص اد البارد والددتور ة نصد ن فدلا ن ع ادد تلاد النلدر والددتور ر ع د و
الرفا ع اد تلا علر ذوي اانوا ة ل ووتال واا ة الوض نئ ااةو ع ا وو ش ت اعبد
نصوخب نور لل رة الخ فا ن ور ائ.
وودهل نراف اانوو ا ووصظا ن ارة ط وا للنو الباض ل انطلق نئ ندخل الج نن ال
نبص اإلوا ة ا ق وت ام الج نن وش ك اه ط و الج نن نئ ذوي اإلع ق البورل وت نادذ
ند ف الصر لل ور ائ وبص فرلي.
وهوضح ام الج نن هن الهدف نئ اانوو ا و لار الن ل للنود الباضد ل الو تادد علد،
هت ا وع ط و اإلع ق البورل والصظر انوا ة ته وت لام الضرل علد ،نخدر الوطدر ال د
نجد ا البوددر نددئ هةهددمة وهصدددا الا هلدد ،ة نددب الوطددرق هلدد ،هنجد ااته والن ددل علدد ،ونجهد د
ال جو دددددددددع وتضددددددددد ر الجهدددددددددرو ودددددددددائ الجددددددددد نبائ األتلددددددددد والرفددددددددد لوحقادددددددددق ذلدددددددددك.
وعل ،ت نش اانوو ا ا ووح الدتور نصور ن ئ ننرم لق د اإلع قد البودرل خد ج ن درح
الج نن ولضد عدلدد ندئ األووال واألةهدمة الود تر رتد الج نند لضد ن ةدروة الن لاد الونلا د
للط و ذوى اإلع ق .
ةدلر و لذتر تض ص ن لا ل الحول قرال رص ا وشنر روى وهوورل عارن القلب و ال
ت ددجال عددئ تطددر النو د الباض د ل وهخددر ونصددران ال واددي والج نن د واف د وش ت ثال د ونصددران
عو لو " .

طباعة املقلرا

الدراسية بطليقة «بلايل» لذاال اإلعاقة جبامعة بين سويف

هتد وح نصور ن ئا ام ة نن وص فرليا الحرص عل ،تر ار الدع ال ا للط و ذوي
اانوا ة ل الخ ص نئ هةل افو ا ن ارته الونلا ا وش ل ه ضلا نشارا هل ،هن ال وب
ال ع وورل و لا اآلواو تقر وطب ع ت ال قر ال الد افا وطرلق ورالل للط و ذوي
.اإلع ق البورل
وهوضح ام الج نن هن ال وب لرةد وه الندلد نئ هةهمة ال بارتر وهةهمة تشغال الشرا م
الورتا وت جال ال ح ضرالا و إلض هل ،نج رع قا نئ ال وب ت طب عوه وطرلق ورالل
.لبلغ عدوت ن لملد عئ  450تو و
وق ا ام الج نن هن الج نن تخطم لطب ع ونض ال وب الن ل ا وطرلق وراللا ت لو اإلعداو
.لدو ال تد لبا له نو ،لو صرا نئ هوال اانوح ن وطرلق ذاتا وون ااعو و عل ،ال راقب

مشاركة جمموعة مو متحدال االعاقة يف زيارة ميدانية ملطار دنديل يف اطار املشاركه يف االنشطة
اإل تماعية

ال د ة نادانا د ل ط د وندددلل لورعا د الط د و و ألن د تئ الن د رل اله ن د و ل ح ظ د الودد،
نظ وه هوا ة الوروا الن رل و لون ون نع قط ع خدن ال جو ع وتص ا البارد ووحضدر هحور ودد
نباه ن ب ام الج نن واألفو ذة الو الشرلي ندلر وندة اإلع ق .

جلنة تيسري قبول الطالب اال اإلحتيا ا

ا انة

عقد الدتور ر نصودر ن دئ دام الج نند لجصد قبدرا الطد و ذوى اإلع قد د الراودع
والنشرلئ نئ فبو بر 2019وحضر ن ب ام الج نن لشررن الونلا والط و و ع دال تلا ل
الطب البشريا اآلواوا الحقرقا الوج ةا الخدن ااةو عا ا األل ئ وال اد نددلر عد شدررن
الط د و وال دداده ندددلر وندددة خدن د نوحدددى اإلع ق د وهوضددح ددام الج نن د هن اللجص د عقدددل
نقدد و ل شخوددا نددع الطدد و نددئ ذوى اانوا ةدد ل الخ صدد الح صددلائ علدد ،شدده وة الث نرلدد
و ج ددرع  %50للقبددرا و لا د ل اآلواو والوج د ة والحقددرق والخدن د ااةو عا د ا وقبددرا الط د و
ال ور ائ و لا األل ئ وشرط افواو ل ن ب  % 75نئ نج رع اللغ ل الث ن

مادالباا اهبا جفضا جبرجنز لصاد ةامب بن

ف أ ب ع اباو البجامبا

البثان بمخحدى الإلعاق
هعلئ األفو ذ الدتور نصور ن ئا ام ة نن وص فرليا عئ را هوص ل الج نن نئ
هفبرع شب و الج نن ل الث ن وج نن ال صر ا وندة ةرا م األنشط النل ا
نوحدي اإلع ق
والثق ا والوصا والرل ضا والجرال خ ا الوورة نئ  1هل 6 ،فبو بر تح شن

( وص ل ونض )
اافبرع الث ن لشدب و الج نند ل ل وحددي اإلع قد و الدذى هننقدد
ناث ش ك  31ط لب
و لج نن وهتد دام الج نند علد ،هت اد اننقد و تدذا ال لوقد ،الشدب و ألنده لن دم نددى اإلصدرا
الذي لو وع وه شب و الج نن ل و نرصه عل ،ال ش ت وقرة ت الون لا ل الرل ضا والوصا
والنل ا د والثق ا د والجرال د ا واتو د الدول د وقا وته د ال ا فددا وت ف د ل قددا الوددراوم والون د ف
والروح الرل ضا وائ ط و الج نن ل ال ورل نئ نوحدي اإلع ق ح
واعلئ ام الج نن عئ نورا الط لب هفد ل عبدد الح دا علد ،ناددالاوائ ذتباودائ د،
ن ،الرنح والجل ا ونورا الط لب ط تر هن دد نح درو علد ،ال ادالاد الدذتب د ،ند ،الجلد ا
وهلضً نورا الط لدب نودطو ،ندمى علد ،نرتدم ند ن ،وال ادالاد الوضدا د ،ند ،الجلده وذلدك
و لصش ط الرل ض ح
و إلض هل ،نورا الط لب تب عم النرو تلا اإلع
اإلةو ع ،وال ادالا البرونمل ح

علد ،الط لبد ال ث لاد

د ،الصشد ط

هن  ،األنشط النل ا قد نودل الط لدب نح دد عبددال والط لبد هفد ل فداد ن دئ علد،
ال رتددم الث لددث وال ادددالاوائ البرونمل د دد ،وو ى ال نلرن د ل و نوددرا الط لددب نح ددد ن د وى علدد،
ال ادالا الذتبا  ،الصح ح
هن

نج ا الجرال والخدند الن ند

قدد نودل الط لدب هن دد هن دد هودراتا علد ،الجدراا

ال و امح
وهتد ام الج نن عل ،نرص الج نن ال ش ت  ،ت الون لاد ل وال لوقاد ل الط واد
والودد ،نددئ ش د نه اإلفدده دد ،ال د وة هواصددر الون د ون والون د ف ال شددورك وددائ ط د و الج نن د ل
ال خولو و إلض ال ،هن ذوي القد ال واله ل قرن اتو ندً تبادراً ندئ ة ندب الدولد ال ودرل ا
دد ،نجددو نه
نضدداوً هن تراةدددت هصددبح ن اددما د ت د ال ج د ال الحا تا د ه د قا د نض د
ت وهوداعه وقرة وا ن للوص ا ال ودان للرطئ  ،ال وقبل ح
و

تددذا ولوقددد الدددتور نصوددر ن ددئ وجملددل الش د ر والوقدددلر للدددتور ع د وا نب د ك ددام
ة نن د ال صر ا د علدد ،الجهددد ال بددذوا وال و اددم د هعددداو وهفوض د ط د و الج نن د ل ال وددرل
و فبرع شدب و الج نند ل الثد ن ل وحددى اإلع قد ا نو صاد ل دا وت وتدل القد ائ علد ،تدذا الن دل
الور اق وال داوا ت لوقد وخ لص الوه ن القلبا ألفرة ة نن وص فرلي لورا هوصد ه ووصد ته
وهذه الجرا ما نشجن هل ت عل ،نملد نئ الصج ن ل ت ال ج ال ح

تكليم الطالب املتفوقني رياضيا مو اال اإلحتيا ا

ا انة

د

وقددد تددر نجلددم ة نند وصدد ،فددرلي ور فد الدتور رنصوددر ن ددئ ددام الج نند
ةل وه ق  175ال صنقدة وو لخ 25ر9ر2019ا الطد و الح صدلائ علد ،نراتدم وناددالا ل خد ا
هفبرع شب و الج نن ل ل وحدي اإلع ق الذي هقدا وج نند ال صر اد د ،لوودرة ندئ  1ـ  6فدبو بر
الج ي.
وهتددل الددتور نصوددر خد ا ااةو د عا علدد ،هن الج نند لد ولدئ تددخر وفددن د تقدددل
الدع ال ا ألوص ه نوحدي اإلع ق ا نشارة هل ،هن الدول ترل ،اتو ند تبادرا ودذوي اانوا ةد ل
الخ ص وتن ل عل ،تذلال ت الونرو ل الو لونرضرن له نئ هةل تحقاق اانددن ج د ن دارة
الن ل الوص ريح ننرو عئ خ لص فن وته و نققه هوص ل الج نند د ال د وق ل نو صاد لهد ووا
الور اق والصج ح.

مشاركة الطالب مو اال اإلحتيا ا

ا انة رى رعاليا

اإحتفاليا

اجلامعة

 ،ظل قا وة األفو ذ الدتور نصور ن ئ ام ة نن وص ،فرلي وهل ندً نصده ورةدرو
نش د ت هوص دده نددئ نوحدددي اإلع ق د دد ،ت د الون لا د ل ةق د الط لددب ن د وة ل ددئ و ل ش د ت دد،
نهرة ن الرا دلئ وتنش و قوادة ا وق ن وندة خدن نوحدي اإلع ق وتتدال ال دائ ت دجالاائ تد
عرضه ض ئ الوقرال ال خوو ل وحدي اإلع قد هوله د دال لدر د ،ناد ة توادي والثد ن
عرم تقدل  ،عئ ال وب ال نبورل ".

مشاركة الطالب مو اال اإلحتيا ا

ا انة رى الزيارا

امليدانية ليدمج اجملتمعى

تح ع ل اافو ذ الدتور نصور ن ئ ام ة نن وص ،فدرلي ووددع فدا وته الددا
لوحقاق الدنج الش نل ألوص ه نئ نوحدى ااع قد د ،ال جو دع الجد نن ،و د ةرانبده الدث ق اد
وااةو عا والرل ضا ة قد وا دق فدا وته علد ،فدور نج رعد ندئ الطد و ندئ نوحددى ااع قد
لمل ة ال نهد الوص ،للقرال ال لح ح
ا ع علد ،الطد و ندئ نوحددى ااع قد وهخبروند ود ن الوجرود
وت ن للمل ة نرووو نو
ت ن نو امة و لص ب له و هنه ألوا ندرة لل درا نج د ل للطد رال وال دوئ الحرواد ولنر درا
ال نص ،الحقاق لهذه ال ا ل والو ،ط ل ف نرا عصه ول لوثص ،له هن لوخالرا ش له ح

مشارك الب ذو مت مخحدى الاعاقه فى البلقاء البر اض بألا اص اجا الاعاق ب لب
جطاببا البجامبا البمصر بلبام البجامبى  2020/2019باأل كندر جتحقاق عدد
مت البمادالباا البذهباه جالبفضاه فى ر اضا البرمح جالبج به جالببدج .

زيارة املتحف امل لال :

دد ،هطد الدددنج ال جو ندد ،وال شد ت دد ،تددل هنشددط الج نند قد نج رعد نددئ ط لبد ل
ااع ق الحرتا ومل ة ال وحي ال وري ونش ت ط و الج نن  ،المل ال ال ادانا ح

تسييم األ هزة التعويضية :

قد اافددو ا الدددتور نصوددر ن ددئ ددام ة نند وصدد ،فددرلي وو ددلا عدددو نددئ ااةهددمة
الونرلضددا وال رترفددا ل وال رافدد ،ال وحرت د ال ددمووة و رتددر تهرو د ألوص دده نددئ نوحدددى
ااع ق ة و هعرو الط و عئ فن وته ورع ل الج نن له ونش ت نن ل ،ال اد ام الج نن
له  ،تل األوق ل ح

رحية دريم بارك :

ورع ل اافو ذ الدتور نصور ن ئ ق هصدق ل وندة نوحدى ااع قه ورنل تر اه ال ،ندلص
ااع و الور اها و ل و ك ة وهعرو الط و عئ فن وته الب لغ وتتو ال اد ام الج نن
وه

إقامة ارش عمل مع السادة اكالء اجلامعا
اإحتيا ا

الطالب مو اال اإلحتيا ا

لشئون التعييم االطالب ملتابعة أاضاع

ا انة

تصواذاً لورةاه ل نن ل ،األفو ذ الدتور نصور ن ئ ام ة نن وص ،فرلي ت عقد عدو نئ
و ش الن ل نع ال وة وت ل ال لا ل لشررن الونلا والط و وش ن نو ون هوض ع ونوطلب ل
الط و نئ ذوي اإلنوا ة ل الخ ص و لج نن ح

عقد بلاتوكول تعاان مع االحتاد امل لال للياضا

املكفورني امت عقد اال بطوله للرع

أثقال املكفورني بلعاية امعة بنى سويف .
وهوضح ام الج نن هن البروترترا لهدف هل ،الون ون نج ال عدلدة ت ول ترفاع ق عدة
ن ف ذوي اانوا ة ل الخ ص وخ ص ال ور ائ و ل جو عا وهنش ل نراتم تد لب ألوص ل
ال ح ظ وش ا الوناد نئ األشخ ص ذوي اإلع ق البورل وند ترشاحه نئ قبل ااتح وا
وهق ن نن رال ال صوخب ل القرنا وافوخدا نرا ق الج نن نئ ن عب وص ال وهووال وهق ن
األوق ل الو توص فب نع الج نن وو لوص اق نع ااتح وا وعقد وو ال تد لبا وافوض
.نح ائ نئ الج نن ل تح و
ت

لهدف البروترترا هل ،تصظا البطرال الدولا والنروا واإل رلقا و لون ون وائ الطر ائ

واافون ن و راو الج نن وااتح و

ال ح ل الخ ص و ل ور ائا وافون ن ااتح و و لخبرال

شو ،نج ال الوقرل والقا ث واإلعداو الصو
وت تال ال راو الوصا للن ل

والود لبا وتصظا الد اف ل الود لبا إلعداو

شو ،نج ال ذوي اإلع ق البورل .

مت عقد ارشة عمل بالتعاان مع امللكز اجلامعى ليتطويل املهنى عو كيفية كتابة
السرية الذاتية اكيفية ا تياز املقابية الشخ ية .

و تصواذا للقرا ال رةه نئ ال جلم األعل ،للج نن ل وش ن نظ قبرا الط و ذوي ااع ق
و لج نن ل وال ن تد ال ورل
تقد للج نن نو ،اان 28ر9ر 2020عدو  16ط لب نئ خرلج ،الث نرل الن نه نصه  10اع قه
وورل ( ندا ث الصر واانل ) و  4وصظ الدنج و 2اع قه نرتا ناث ت الوصباه عل ،ال تب
ال خووه لوص اق الط و و لج نن وورةاه الط و نئ ذوي اانوا ة ل الخ ص لرندة خدن
نوحدى ااع قه ( ن وب ت ي الورص ) لوا ار هةرالال القبرا وتقدل الخدن ل الو ،تناصه عل،
الد اف ح

تعميم مقلر "بين سويف" ليتعامل مع اال اإلعاقة عيى كارة اجلامعا
هعلئ الدتور نصور ن ئ ام ة نن وص فرليا عئ نرا ق ال جلم األعل ،للج نن ل عل،
تن ا نقر الون نل نع ذوى اانوا ة ل الخ ص ا والذي هعدته تلا علر ذوى اانوا ة ل
الخ ص وج نن وص فرلي عل ،ت الج نن ل للن ل وه.
ة ل ذلك خ ا اننق و ال جلم األعل ،للج نن ل اةو عه الشهريا ور ف الدتور خ لد عبد
الغو والر الونلا الن ل والبحث النل ووحضر الدتور هن د ر و ام ة نن هفرانا
الدتور نح د لطاي األنائ الن لل جلم األعل ،للج نن لا و ؤف ل الج نن لا وقا وال واا ة
الونلا الن ل والبحث النل وذلك و قر ة نن هفران و دلص هفران الجدلدة.
وهتد الدتور نصور ن ئا هن الج نن افوج و لورةاه ل الر ام عبد الوو ح ال ا  ،واتو نً
تل تلا ل الج نن
وذوي اانوا ة ل الخ ص وتعداو نقر لد ث البرانج والشنب الخ ص
ولوص وا ال قر هخ قا ل ونقرق ونه ال الون نل نع ذوى اانوا ة ل الخ ص واخل األفرة
وال جو ع وةه ل الن ل وذلك لوخرج ط و ق و لئ عل ،الوراصل ننه وش ل ن ا.
وهوضح ام الج نن هن ال قر ت هعداوه نئ قبل هعض ل تار الود لم و لا علر ذوى
اانوا ة ل الخ ص لون ا تقبل ال جو ع لأل راو ذوى اانوا ة ل الخ ص ا ناث ق ن الج نن
وتنش ل تلا نوخوو لذوى اانوا ة ل الخ ص و رنلو الب لر لرث والد اف ل النلا نو،
نرنل الدتور اه إلعداو ترا و وشرل ننده هعداوا هت ول ا ونهصاً.
وهش الدتور نصور ن ئ هل ،هن الهدف نئ ال قر تص ا قد ال الط و الخرةائ نئ ت
الج نن ل لا رنرا ق و لئ عل ،الوراصل نع األطو ا نئ ذوى اانوا ة ل الخ ص وونجه
ال جو ع ونل نش له والوراصل ننه .

رئيس امعة بين سويف ييتقي املعينني اجلدد مو اال اهلمم
تناائ انصائ نئ ذوي اله

وظاو هخو

ن فب ىل وآواو وص فرلي

هلوق ،الدتور نصور ن ئا ام ة نن وص فرليا و نصائ نئ الشب و نئ ذوي اله ا وند
تنااصه

وظاو هخو

ن فب نل و ل وب ال

نبورل و لا اآلواو وو رتم الونلا ال وورح

.وصظ اافون ن
وهتد الدتور نصور ن ئا عل ،هن تدف الج نن نئ تناائ هوص ه نئ ذوي اله ا تر
ال

ت

هلج و رص ع ل له ا ونصحه الثق واألنلا وهلض اافوو وة نئ نه اته ال و امة

ونقله للط و نوحدي اإلع ق الح لاائا نئ خ ا تصظا عدو نئ الدو ال الود لبا للود لب عل،
ااخوب ال اإلل ورونا وصظ وراللا والو

ت ت وش ل تبار

ونج ال ور ائ نئ ذوي اله

ال جو عا لوو رن لدله القد ة عل ،نراتب نوطلب ل النور الو صرلرة الح ل

إنشاء امللكز الطيب لألطفال اال االعاقة جبامعة بنى سويف

هعلئ الدتور نصور ن ئ ا
ال رتم الطب ،لألطو ا ذوى.

ام ة نن وص ،فرليا عئ نرا ق نجلم الج نن عل ،هنش ل

وهش ن ئ هل ،هن ال رتم لند األوا نئ نرعه عل ،ن ورى الج هر ل ا ولهدف هل ،ال وة
ااتو ووذا الجهد  ،افو ا الورح الطب ،للج نن نئ ن وشوا ل ونراتم نوخوو تخد
ال جو ع والبار ال حاط  ،ة اع الوخوو ل خ ص ا والو ،تن ل عل ،تر ار هعل ،ن ورى نئ
خدن ل الو تال الطب ،الش نل و فوخدا هفلرو نو نل  ،الرع ل الوحا لخدن نجو ع وص،
فرلي ونصطق ش ا الوناد وذلك نئ خ ا حص الطول ذوى اإلع ق وتقاا ه وش ل ت نل
ونو ون الخدن الن ةا ال قدن له.
وهوضح ن ئ هن ذلك ل ت ، ،هط الخط اإلفوراتاجا للج نن لن ذوى اإلع ق 2018ا ناث
ت ن ،الج نن هل ،تحقاق ؤل ن وقبلا نو وت اا تق ل ووح األشخ ص ذوى اإلع ق نئ خ ا
تر ار ال راو الطبا ال وخوو وال د و و لا ل الج نن الطبا واألت ول ا ال خولو لوقدل
ه ضل الخدن ل الوحا له عل ،قد ال واة نع اآلخرلئ نئ رار ذوى اإلع ق وذلك نئ خ ا
الن ل عل ،نظ صح ،نو نل للن ج والو تال والن ج الطبان ،و ل راتم الوحا وال وشوا لا
وتطرلر الخدن ل الوحا ال ان اتوش ف وت تال ن ال ذوى اإلع ق .

كيية العيوم لذاال االحتيا ا

ا انة

رئيس امعة بنى سويف يكشف عو تعيني خلجيى كيية عيوم اإلعاقة مبلكز تأهيل
األطفال
هعرو الدتور نصور ن ئ ام ة نن وص ،فرليا عئ فن وته ور فوه ة نن ل رن اه
تلا علر اإلع ق وت ،الورلدةا وت ،هوا ة نن ا نيتدا تقدل تل الدع له ا ون وندون ألى وع
ن وىح
اوعئ ال رتم القرن لو تال ااطو ا ق ا  :هنه هوا نرتم قرن ،لو تال األطو ا ذوى اإلع ق عل،
ذلك
ن ورى الشرق األوفما نشارا هل ،هن األوا ل لناصرن ننادلئا واآلخرلئ فاو تنااصه
ال رتمح
نئ ة نبه ا تشو ضرى نح د هندى ط و ال شروع البحث ،وج نن وص ،فرليا ألوا تطباق
ظل هان تر ون عئ طرلق ن عد هطو ا الورند
ألطو ا الورند عل ،ن ورى الج نن لا هنه
وعد نموله نئ نص اله وق الحظر و فوخدا الوطباقا ت لو نل نش لوه وتاوا البحث
عصه ح
وذترل هن الوطباق لبحث و ة الورند عصد الطولا وهف لاب الن ج ونادا عئ األف لاب الوقلادل ا
نشادة و عدة ام ة نن وص ،فرلي و ل را ق عل ،ت جال ال شروع وث ث لغ ل و رتم
الورة و لج نن ح
وت ن الدتور نصور ن ئ ام ة نن وص ،فرليا قد افوقبل رلق ال شروع البحث ،لط و
ق الورند و لا ذوى اانوا ة ل الخ ص وذلك  ،هط نص قش نشروع ل الوخرج الخ ص
و لق ا ناث ق الط و وتعداو نشروع تخرج لوض ئ هوا تطباق هل ورون ،عل ،ن ورى
 ،ترعا ووع ون ندة هولا ل هنر ت ح
الج نن ل ال ورل لخدن هطو ا الورند ولل ت

بلنامج ديد لذاال االحتيا ا
كيية اال االحتيا ا

ا انة مبلكز التعيم املدمج ببين سويف بالتعاان مع

ا انة

وا ق نجلم ة نن وص فرلي ور ف الدتور نصور ن ئ ام ال جلم و ام ة نن وص عل،
اللجص ال ش ل نئ قبل ع اد ال لا وش ن هعداو ورن نج ةدلد لذوي اانوا ة ل الخ ص لو
اانوه ل نصه خ ا شهر ول وواد نصه عدو تبار نئ الن نلائ وهذا القط ع ت شا نع خط الدول
 2030النص ل وذوي اانوا ة ل الخ ص ح
ت ن الدتور نصور ن ئ ام ة نن وص فرليا قد ن قش وق ف وق نقورح تطباق نقر
نه ال الون نل نع ذوي اانوا ة ل الخ ص عل ،ط و البرانج الجدلدةا

Teaching
http://www.arts.bsu.edu.eg/Departments.aspx?cat_id=3#

Faculty of arts include the department of Heritage, folklore and arts.

This evidence attached the title of courses.

event

date

place

object

secto
r

SDG

2019

BSU

ثقافي

SDG11-17

http://www.bsu.edu.eg/
News.aspx?NID=4898
3&cat_id=1

2019

BSU

خدمه
مجتمع

SDG11-17

http://www.bsu.edu.eg/
News.aspx?NID=9784
1&cat_id=1

2019

BSU

خدمه
مجتمع

SDG11-17

http://www.bsu.edu.eg/
News.aspx?NID=9720
7&cat_id=1

2019

BSU

خدمه
مجتمع

SDG11-17

http://www.bsu.edu.eg/
News.aspx?NID=9683
6&cat_id=1

2019

BSU

ثقافى

SDG11-17

http://www.bsu.edu.eg/
News.aspx?NID=8576
1&cat_id=1

2019

BSU

ثقافى

SDG11-17

http://www.bsu.edu.eg/
News.aspx?NID=8576
2&cat_id=1

2019

BSU

ثقافى

SDG11-17

http://www.bsu.edu.eg/
News.aspx?NID=1051
26&cat_id=1

 "روائع2 إفتاح معرض كنوز متاحفنا الفنية
"النسيج القبطي واإلسالمي

زيارة ميدانيه لمصنع جهينة لمنتجات االلبان

57357 الزيارة الميدانية إلى مستشفى

زيارة لمحطه غياضه

أثناء زيارة رئيس جامعه نيجيريا لكليه التربية
للطفولة المبكرة اليوم

زياره فريق جامعه الطفل لكلية التربية للطفولة
المبكرة

)مسابقة (التأليف المسرحي

URL

http://www.bsu.edu.eg/
News.aspx?NID=1048
11&cat_id=1

SDG11-17

خدما
ت
الكترو
نيه

BSU

2019

http://www.bsu.edu.eg/
News.aspx?NID=9794
7&cat_id=1

SDG11-17

ثقافى

BSU

2019

http://www.bsu.edu.eg/
News.aspx?NID=9760
8&cat_id=1

SDG11-17

ثقافى

BSU

2019

http://www.bsu.edu.eg/
News.aspx?NID=9713
8&cat_id=1

SDG11-17

توعو
ي

BSU

2019

ثقافى

BSU

2019

http://www.bsu.edu.eg/
News.aspx?NID=9663
8&cat_id=1

SDG11-17

ثقافى

BSU

2019

http://www.bsu.edu.eg/
News.aspx?NID=9660
7&cat_id=1

ه

تبادل
معرف
ى
وثقافى
وخدمه
مجتمع
يه
ثقافى

BSU

2019

BSU

2019

ثقافى

BSU

2019

مشاركة كلية الطب في مهرجان المسرح
الجامعي السابع 2020

إعالن اللجنة الفنية باتحاد الطالب عن إقامة
اختبارات المسرح

http://www.bsu.edu.eg/
News.aspx?NID=9668
7&cat_id=1

http://www.bsu.edu.eg/
News.aspx?NID=9656
9&cat_id=1
http://www.bsu.edu.eg/
News.aspx?NID=7435
2&cat_id=1

رئيس جامعة بنى سويف :حجز قاعات مركز
المؤتمرات والمسرح اليكترونيا

اجتماع معالي أ.د /جودة مبروك عميد الكلية
مع طالب الفرقة الثانية قسم المسرح والدراما

سمركورس قسم مسرح

استقبال الفنان كريم الحسيني بطل العرض
المسرحي (أمر تكليف) الذي يعرض حاليا
علي مسرح جامعة بني سويف

كلية اآلداب تستضيف طالب عدة مدارس ببني
سويف لمشاهدة عرضها المسرحي ( أمر
تكليف ) على مسرح الجامعة

افتتاح العرض المسرحي (( امر تكليف ))

اختتام النشاط الفني بجامعة بني سويف
بالعرض المسرحي ((على فين))

http://www.bsu.edu.eg/
News.aspx?NID=8478
2&cat_id=1

ثقافى

BSU

2019

http://www.bsu.edu.eg/
News.aspx?NID=6430
1&cat_id=1

ثقافى

BSU

2019

http://www.bsu.edu.eg/
News.aspx?NID=6428
4&cat_id=1

ثقافى

BSU

2019

http://www.bsu.edu.eg/
News.aspx?NID=6405
1&cat_id=1

خدمه
مجتمع
يه

BSU

2019

http://www.bsu.edu.eg/
News.aspx?NID=6082
9&cat_id=1

ثقافى

BSU

2019

http://www.bsu.edu.eg/
News.aspx?NID=6079
0&cat_id=1

خدمه
مجتمع
يه

BSU

2019

http://www.bsu.edu.eg/
News.aspx?NID=6076
6&cat_id=1

ثقافى

BSU

2019

http://www.bsu.edu.eg/
News.aspx?NID=1463
04&cat_id=1

ثقافى
ومعر
في

BSU

2019

http://www.bsu.edu.eg/
News.aspx?NID=1882
5&cat_id=1

تراث

BSU

2019

http://www.bsu.edu.eg/
News.aspx?NID=7351
0&cat_id=1

مجتمع
ى

BSU

2019

http://www.bsu.edu.eg/
&News.aspx?NID=867
cat_id=1

مساحا
ت

BSU

2019

فريق مسرحي وقناة يوتيوب لذوي اإلعاقة

مهرجان المسرح الجامعي بحضور الفنانة
""سميحة أيوب

إنشاء مسرح الجرن

خطة استراتيجية للعرض القادم على مسرح
وزارة الشباب والرياضة

العرض المسرحي "الحكاية روح

مسرح تعليمي لرياض أطفال جامعة بنى
سويف

إبرام بروتوكول تعاون مع البيت الفني للمسرح

مجمع مركزي للمكتبات بجامعة بني سويف
بشرق النيل

متحف بالجامعة إلبراز معالم الجامعة
وتطويرها ومعالم المحافظة في جميع مجاالتها

زياره قسم التكنولوجيا الحيوية و علوم الحياه
مصنع الخميرة ببني سويف
رحله لشرم الشيخ

خضرا
ء
خدمه
العامل
ين

BSU

2019

http://www.bsu.edu.eg/
News.aspx?NID=4839
8&cat_id=1

اجتما
عي

BSU

2019

http://www.bsu.edu.eg/
News.aspx?NID=4496
4&cat_id=1

رياض
ى

BSU

2019

http://www.bsu.edu.eg/
News.aspx?NID=4493
0&cat_id=1

رياض
ى

BSU

2019

http://www.bsu.edu.eg/
News.aspx?NID=1432
90&cat_id=1

شئون
طالب

BSU

2019

http://www.bsu.edu.eg/
News.aspx?NID=1462
93&cat_id=1

ثقافى

BSU

2019

http://www.bsu.edu.eg/
News.aspx?NID=9573
6&cat_id=1

ثقافى

BSU

2019

http://www.bsu.edu.eg/
News.aspx?NID=6329
1&cat_id=1

تخصيص أماكن جديدة النتظار السيارات
والدراجات داخل الحرم الجامعي

مقارنة بين مخاطر حوادث السيارات
والدراجات ..النتيجة صادمة

إشارة البدء لمهرجان سباق الدراجات
ومارثون الجري

االعالن عن مسابقة مارثون الجري
والدراجات بمقر الجامعة بشرق النيل االحد
2107/ 12/3

توفير كافة التسهيالت للطالب الوافدين

توفير مقر دائم للمجمع الصناعي المتكامل
إلصدار الوثائق والمحررات الثبوتية المؤمنة

رئيس جامعة بني سويف يناقش مع وزيرة
الثقافة خطة مستقبلية مشتركة إلحياء التراث
الثقافي

http://www.bsu.edu.eg/
News.aspx?NID=1204
18&cat_id=1

ثقافى

BSU

2019

http://www.bsu.edu.eg/
News.aspx?NID=1038
90&cat_id=1

الكترو
ني

BSU

2019

http://www.bsu.edu.eg/
News.aspx?NID=1218
32&cat_id=1

اجتما
عى

BSU

2019

http://www.bsu.edu.eg/
News.aspx?NID=1047
77&cat_id=1

ثقافى

BSU

2019

http://www.bsu.edu.eg/
News.aspx?NID=9763
1&cat_id=1

شئون
طالب

BSU

2019

http://www.bsu.edu.eg/
News.aspx?NID=8683
1&cat_id=1

شئون
طالب

BSU

2019

http://www.bsu.edu.eg/
News.aspx?NID=7453
9&cat_id=1

اجتما
عي

BSU

2019

http://www.bsu.edu.eg/
News.aspx?NID=6763
2&cat_id=1

اجتما
عي

BSU

2019

رفع كفاءة معهد التراث والفنون ومركز العالج
الطبيعي بقاعة المؤتمرات

تجميعه من روابط قواعد البيانات ومحركات
بحث للحصول على األبحاث والدراسات
والكتب المجانية

تنظيم حقائب تدريبية مجانية لتطوير مهارات
األخصائيين االجتماعيين

مليون كتاب ودراسة للتحميل المجاني 4
 pdfبصيغة

مجانية للطالب بالكلية  ICDLدورات

دورة تدريبية مجانية لطالب كلية التعليم
الصناعي

إجراء فحص مجاني الضطرابات الذاكرة
واالضطرابات النفسية لكبار السن (ما فوق سن
الـ)55

منح مجانية ألطباء الصحة بجامعة بني سويف

http://www.bsu.edu.eg/
News.aspx?NID=6367
3&cat_id=1

اجتما
عي

BSU

2019

http://www.bsu.edu.eg/
News.aspx?NID=6365
6&cat_id=1

اجتما
عى

BSU

2019

منح مجانية ألطباء وزارة الصحة

ورش عمل مجانية لطالب التعلم المدمج
تؤهلهم لسوق العمل

URL

SDG

http://www.bsu.edu.eg/New
s.aspx?NID=60374&cat_id=1

SDG12-17

العاملين

http://www.bsu.edu.eg/New
s.aspx?NID=61129&cat_id=1

SDG12-17

ذوي االحتياجات
الخاصه

http://www.bsu.edu.eg/New
s.aspx?NID=56768&cat_id=1

object

sector

العاملين

place

date

event

BSU

2018

BSU

2018

SDG12-17

المجتمع

مجتمعيه

BSU

2018

مشروع معالجة المياه

SDG12-17

المجتمع

مجتمعيه

BSU

2018

ندوة كلية الدراسات العليا
للعلوم المتقدمة ووزارة
الصحة وقطاع شئون
البيئة بمحافظة بني
سويف بعنوان "إدارة
المخلفات الصلبة داخل
المعامل البحثية
والطالبية"

http://www.bsu.ed
u.eg/ShowConfDetails.asp
x?conf_id=365

http://www.bsu.edu.eg/New
s.aspx?NID=60840&cat_id=1

SDG12-17

المجتمع

مجتمعيه

كليه
التمريض

3 Dec
2018

http://www.bsu.edu.eg/New
s.aspx?NID=23962&cat_id=1

SDG12-17

المجتمع

مجتمعيه

BSU

2016

http://www.bsu.edu.eg/New
s.aspx?NID=23962&cat_id=1

SDG12-17

المجتمع

مجتمعيه

BSU

2016

رئيس جامعة بنى
سويف :تعاون مع
المؤسسة البريطانية
"بريتش فوندشن"
لتدريب العاملين بالجامعة
االهتمام بزوي
االحتياجات

قسم التمريض
الباطنى
والجراحي يقوم
بعمل توعيه
لمرض الجراحه
العامه والمسالك
البوليه
بمستشفى
الجامعة

حمله توعيه عن
 ORALال
يوم HYGIENE
االحد -3- 27
 2016بمدرسه
القاضى االبتدائيه
26 Mar 2016

حمله توعيه عن
 ORALال
1

يوم HYGIENE
االحد -3- 27
 2016بمدرسه
القاضى االبتدائيه
http://www.bsu.edu.eg/New
s.aspx?NID=14361&cat_id=1

SDG12-17

المجتمع

ثقافه عامه

BSU

2018

http://www.bsu.edu.eg/New
s.aspx?NID=63856&cat_id=1

SDG12-17

المجتمع

مجتمعيه

BSU

2018

http://www.bsu.edu.eg/New
s.aspx?NID=303&cat_id=1

SDG12-17

المجتمع

مجتمعيه

BSU

2015

http://www.bsu.edu.eg/New
=s.aspx?NID=9111&cat_id

SDG12-17

المجتمع

مجتمعيه

BSU

2018

http://www.bsu.edu.eg/New
s.aspx?NID=97371&cat_id=1

SDG12-17

المجتمع

مجتمعيه

BSU

2018

http://www.bsu.edu.eg/New
s.aspx?NID=61207&cat_id=1

SDG12-17

المجتمع

بحثى

BSU

2018

محاضرات توعيه

تحدي النفايات
البالستيكية في
البحر المتوسط
بحلول عام ٢٠٣٠

تنظيم ورشة
عمل فى مجال
االدارة المتكاملة
لتداول النفايات
المشعة والخطر
19 Jun 2015

تخلص الشرق
من النفايات في
مجلس شئون
البيئة بالجامعة

مسابقة تحدي
تكنولوجيا الغذاء

مبادرة تعاون
مشترك مع
جامعة أميتى
الهندية فى مجال
الغذاء والزراعة
وانتاج النبات
31 Dec 2018

2

http://www.bsu.edu.eg/New
s.aspx?NID=53026&cat_id=1

SDG12-17

المجتمع

بحثى

BSU

2018

http://www.bsu.edu.eg/Sear
ch.aspx?cat_id=1

SDG12-17

المجتمع

ثقافي بحثى

BSU

2018

http://www.bsu.edu.eg/New
s.aspx?NID=6122&cat_id=1

SDG12-17

المجتمع

مجتمعيه

BSU

2018

http://www.bsu.edu.eg/New
s.aspx?NID=49044&cat_id=1

SDG12-17

المجتمع

ثقافي بحثى

BSU

2018

http://www.bsu.edu.eg/New
s.aspx?NID=97449&cat_id=1

SDG12-17

المجتمع

ثقافي بحثى

BSU

2018

http://www.bsu.edu.eg/New
s.aspx?NID=96865&cat_id=1

SDG12-17

المجتمع

ثقافي بحثى

BSU

2018

المؤتمر العربي
الثالث للغذاء
والدواء في
.الوطن العربي

المؤتمر العربي
الثالث للغذاء
والدواء في
.الوطن العربي
18 Apr 2018

المجلس االعلى
للجامعات يؤكد
سالمة الغذاء
وتوفير الرعاية
الصحية بالمدن
الجامعية

عقد ندوه تثقيفية
عن تنقيه
ومعالجه مياه
الشرب والصرف
الصحي ونظم
ترشيد االستهالك
باالشتراك مع
كليه العلوم
17 Feb 2018

زيارة ميدانية
لمزرعة االنتاج
النباتى ومعصرة
الزيتون بكوم
اوشيم بالفيوم

مؤتمر التلوث
البيئى ومخاطره
فى البلدان

3

http://www.bsu.edu.eg/New
s.aspx?NID=43941&cat_id=1

SDG12-17

ثقافي بحثى

المجتمع

BSU

2018
مؤتمر التلوث
البيئي ومخاطره
في الدول النامية

4

URL

SDG

sector

ثقافي

SDG12 http://www.bsu.ed
-17 u.eg/News.aspx?NI
=D=97371&cat_id
1
 SDG12 http://www.bsu.edخدمه
مجتمع
-17 u.eg/News.aspx?NI
=D=61207&cat_id
1

object

place

date

201 BSU
9

201 BSU
9

 SDG12 http://www.bsu.edu.خدمه
مجتمع
-17 eg/News.aspx?NID
=53026&cat_id=1

201 BSU
9

 SDG12 http://www.bsu.edu.خدمه
مجتمع
-17 eg/News.aspx?NID
=1642&cat_id=1

201 BSU
9

SDG12 http://www.bsu.edu.
-17 eg/News.aspx?NID
=6122&cat_id=1

SDG12 http://www.bsu.edu.
-17 eg/News.aspx?NID
=26379&cat_id=1

event

إعالن مسابقة تحدي تكنولوجيا الغذاء

مبادرة تعاون مشترك مع جامعة أميتى
الهندية فى مجال الغذاء والزراعة وانتاج
النبات

المؤتمر العربي الثالث للغذاء والدواء
.في الوطن العربي

غذاء امن وبيئة نظيفه

المجلس االعلى للجامعات يؤكد
سالمة الغذاء وتوفير الرعاية الصحية
بالمدن الجامعية
ثقافى

201 BSU
9

 SDG12 http://www.bsu.edu.ثقافى
-17 eg/News.aspx?NID
=85548&cat_id=1

201 BSU
9

 SDG12 http://www.bsu.edu.ثقافى
-17 eg/News.aspx?NID
=63856&cat_id=1

201 BSU
9

1

ضمان سالمة وصحة الغذاء دورة بمركز
تنمية الموارد البشرية بالجامعة

تغيير مسمى مركز تدوير النفايات إلى
مركز تطوير أساليب المحافظة على
البيئة

تحدي النفايات البالستيكية في البحر
المتوسط بحلول عام ٢٠٣٠

 SDG12 http://www.bsu.edu.خدما
ت
-17 eg/News.aspx?NID
الكترو
=7303&cat_id=1
نيه

201 BSU
9

 SDG12 http://www.bsu.edu.ثقافى
-17 eg/News.aspx?NID
=96357&cat_id=1

201 BSU
9

 SDG12 http://www.bsu.edu.ثقافى
-17 eg/News.aspx?NID
=63856&cat_id=1

201 BSU
9

 SDG12 http://www.bsu.edu.توعو
ي
-17 eg/News.aspx?NID
=49044&cat_id=1

201 BSU
9

 SDG12 http://www.bsu.edu.ثقافى
-17 eg/News.aspx?NID
=116784&cat_id=1

201 BSU
9

 SDG12 http://www.bsu.edu.ثقافى
-17 eg/News.aspx?NID
=116291&cat_id=1

201 BSU
9

 SDG12 http://www.bsu.edu.خدمه
مجتمع
-17 eg/News.aspx?NID
يه
=103744&cat_id=1

201 BSU
9

 SDG12 http://www.bsu.edu.ثقافى
-17 eg/News.aspx?NID
=95791&cat_id=1

201 BSU
9

2

تنظيم ورشة عمل في مجال (
االدارة المتكاملة لتداول النفايات
المشعة والخطره

فوز مشروع بحثي في مجال انتاج
خاليا الوقود باستخدام المخلفات
البالستيكية بتمويل مليون جنيه

تحدي النفايات البالستيكية في البحر
المتوسط بحلول عام ٢٠٣٠

عقد ندوه تثقيفية عن تنقيه ومعالجه
مياه الشرب والصرف الصحي ونظم
ترشيد االستهالك باالشتراك مع كليه
العلوم

رئيس جامعة بنى سويف يتابع تعقيم
وتجهيز المدن الجامعية

تعقيم وتجهيز المدن الجامعية

ندوة عن السالمة والصحة المدنية
 :المدن الجامعية مستعدة بكامل
طاقتها الستقبال الطالب ....وبطاقة
إلكترونية لكل طالب

 SDG12 http://www.bsu.edu.ثقافى
-17 eg/News.aspx?NID
=86830&cat_id=1

201 BSU
9

 SDG12 http://www.bsu.edu.ثقافى
-17 eg/News.aspx?NID
=89369&cat_id=1

201 BSU
9

 SDG12 http://www.bsu.edu.ثقافى
-17 eg/News.aspx?NID
=74678&cat_id=1

201 BSU
9

 SDG12 http://www.bsu.edu.ثقافى
-17 eg/News.aspx?NID
=84975&cat_id=1

201 BSU
9

3

اجتماع مع اجهزة السالمة
والصحة المهنية بالمدن الجامعية

أول أغسطس بدء أعمال تنسيق
القبول بالمدن الجامعية بجامعة بني
سويف

تركيب خط فايبر بالمدن الجامعية طلبة
وطالبات

الجامعة فى عيون الصحافة  ...جريدة
األخبار المسائي ...رئيس (( بني
سويف)) يطمئن على طالب المدن
الجامعية

URL

SDG

sector

object

place

date

SDG1317+SDG7

خدمه توعيه
مجتمع

BSU

http://www.bsu.ed
u.eg/News.aspx?NI
=D=53078&cat_id
1

SDG1317+SDG7+S
DG12

خدمه ثقافى
مجتمع

BSU

http://www.bsu.edu.
eg/News.aspx?NID
=105052&cat_id=1

SDG13-17

خدمه ثقافى
مجتمع

BSU

2019

http://www.bsu.edu.
eg/News.aspx?NID
=105009&cat_id=1

SDG13-17

خدمه ثقافى
مجتمع

BSU

2019

http://www.bsu.edu.
eg/News.aspx?NID
=97522&cat_id=1

SDG13-17

خدمه ثقافى
مجتمع

BSU

2019

http://www.bsu.edu.
eg/News.aspx?NID
=74530&cat_id=1

SDG13-17

خدمه ثقافى
مجتمع

BSU

2019

http://www.bsu.edu.
eg/News.aspx?NID
=48945&cat_id=1

SDG13-17

خدمه ثقافى
مجتمع

BSU

2019

http://www.bsu.edu.
eg/News.aspx?NID
=48901&cat_id=1

SDG13-17

خدمه ثقافى
مجتمع

BSU

2019

http://www.bsu.ed
u.eg/News.aspx?NI
D=146358&cat_id
=1

1

event

2019

كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة تنظم ورشه
عمل ضمن انشطه مشروع "اجهزه تخزين
"الطاقة النظيفة

فعاليات مؤتمر "المخلفات إلى طاقه " ويتفقد
عدد من المعامل المتطورة بكلية الدراسات
العليا للعلوم المتقدمة

االجتماع الثاني للجنه الكوارث واألزمات
برئاسة الدكتور مجدى محمد على عميد الكليه

االجتماع االول للجنه الكوارث واالزمات
برئاسه االستاذ الدكتور مجدي محمد علي عميد
الكليه

األزمات والكوارث وكيفية التعامل معه و (
) خطة وطرق األخالء في حاالت الكوارث

المحاضرة التدريبية لوحدة األزمات والكوارث
بالكلية عن السالمة والصحة المهنية

دورةاإلسعافات األولية  ...ودورة األزمات
ومواجهة الكوارث

دورة اإلغاثة والكوارث التابعة لجمعية الهالل
األحمر

http://www.bsu.edu.
eg/News.aspx?NID
=48688&cat_id=1

SDG13-17

خدمه ثقافى
مجتمع

BSU

2019

https://www.bsu.ed
u.eg/News.aspx?NI
D=96790&cat_id=1

SDG13-17

خدمه ثقافى
مجتمع

BSU

2019

https://www.bsu.ed
u.eg/News.aspx?NI
D=85785&cat_id=1

SDG13-17

خدمه ثقافى
مجتمع

BSU

2019

https://www.bsu.ed
u.eg/News.aspx?NI
D=48844&cat_id=1

SDG13-17

خدمه ثقافى
مجتمع

BSU

2019

2

تفعيل دور ادارات االزمات و الكوارث و
الطوارئ و السالمة المهنية بجامعة بنى سويف

مشاركة جامعة بني سويف الستقبال مفوضية
ساوث كارولينا للزراعة والمناخ

التدريب العملي لطالب قسم الجغرافيا ونظم
المعلومات الجغرافية بكلية اآلداب جامعة بني
سويف على محطة المناخ

نصائح للحفاظ على صحتك من التقلبات
المناخية

جامعة بني سويف
وحدة السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة

Sustainable
Development

اهداف التنمية
المستدامة المراد
تحقيقها

URL
الموقع
االلكتروني

Target
Group
الفئة
المستهدفة

تطبيق النظم القياسية  www.bsu.العامليين (كادر
edu.eg
في السالمة والصحة
خاص – كادر
المهنية والنظم البيئية
عام – امن
ادارى-
تعاقدات)

Place
المكان

Date
التاريخ

Event
الحدث

Sector
القطاع

Objectives
االهداف

االدارى
وهيئة
التدريس

ندوات توعوية
معهد النباتات
نشر ثقافة
حول اهمية
14/10
العطرية
السالمة
السالمة
معهد الليزر
والصحة
والصحة
2/12
كلية التمريض
المهنية
المهنية
وحماية البيئة كلية طب اسنان
كلية سياسة  26/8,9/9بالمؤسسات
التعليمية
,10/9
واقتصاد
بالدولة
حاسبات
ومعلومات
17/9
كلية خدمة
اجتماعية
17/9
كلية هندسة
17/9
كلية السن

No/Faculty
الكلية

وحدة السالمة
والصحة المهنية
وحماية البيئة

العامليين بمبني
ادارة الجامعة

هيئة التدريس
والطالب

المباني
االنشائية
للكليات
والمعاهد
والقطاعات
المختلفة التابعة

االدارى

الحصول علي
االيزو 9001

رفعي الوعي
التعليمي
والتدريسى لدى العامليين
بالقطاع الطبى
لحمايتهم
وتأمين بيئة
العمل
االنشائي

ادارة الجامعة

11/13

ادارة الجامعة

سبتمبر
2019

مشاركة ادارة
جامعة بني
سويف
للحصول علي
شهادة االيزو
 9001للنظم
االدارية

قاعة
المؤتمرات

3-4/3

حضور مؤتمر
بكلية التمريض
وعرض دور
السالمة
والصحة
المهنية
واهميته في
القطاع الطبى
توزيع اجهزة
اطفاء مختلفة
االنواع
واالحجام طبقا
للنشاط
الممارس

لتأمين المباني كلية التجارة –
كلية الحقوق –
والقوي
كلية العلوم –
االشغالية
كلية ذوي
بداخلها
االحتياجات
الخاصة -كلية
الخدمة
االجتماعية –
كلية الهندسة -

حماية العامليين
والطالب

االدارى

االدارات
لرفع الوعي
اثناء التعامل المختلفة بادارة
الجامعة
اثناء الطوارئ
واالزمات

15/12
22/12
29/12

تدريب
العامليين علي
اعمال
االسعافات
االولية بكلية
التمريض

حماية العامليين
والطالب
والمترددين
والمنشأت
ومحتوياتها

االدارى

االدارات
المختلفة بادارة
جامعة بني
سويف

23/11
30/11

تدريب
العامليين علي
اعمال الحماية
المدنية
ومواجهة
الحرائق

لرفع الوعي
اثناء حدوث
الطوارئ
واالزمات

لتفعيل ثقافة ادارة جامعة -
اعضاء
متابعة
كلية العلوم-
السالمة
اللجان
اشتراطات
كلية الهندسة –
والصحة
بالكليات
السالمة
كلية االداب –
المهنية
والقطاعات
والصحة
المهنية وحماية المختلفة وحماية البيئة كلية الحقوق-
كلية التجارة
وممارستها
البيئة بالكليات
علي ارض
والقطاعات
الواقع
المختلفة

 15/12تدريب اعضاء
 22/12لجان السالمة
والصحة
29/12
المهنية
بالكليات
والقطاعات
المختلفة
بالجامعة بمعهد
السالمة
والصحة
المهنية

تقييم احصائى النجازات وحدة السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة خالل عامى 2020 ، 2019
 – 1عدد دورات تدريب االجهزة الوظيفية ( اخصائى – فنى ) سالمة وصحة مهنية = 2
 – 2عدد دورات تدريب اعضاء لجان السالمة والصحة المهنية = 5
– 3عدد دورات تدريب على اعمال الحماية المدنية = 2
 -4عدد دورات تدريب على االسعافات االولية = 3

مستهدف  40فرد

مستهدف  150فرد.
مستهدف  60فرد.

مستهدف  64فرد.

 – 5عدد الندوات التوعوية فى السالمة والصحة المهنية بالكليات =  12مستهدف  378فرد.
 – 6تركيب اجهزة الفايرسيرش بالكليات والقطاعات المختلفة =  16مكان بعدد  291جهاز .
 - 7تركيب اجهزة االطفاء =  7اماكن بعدد
 -8تركيب صناديق الحريق =  4اماكن

بعدد  51صندوق

 – 9حمالت تطبيق االجراءات االحترازية قبل بداية العام الدراسى =  25كلية.
 -10المشاركة فى اعداد لجان الجودة =  3اماكن
 -11توزيع العالمات التحذيرية =

 8اماكن

 – 12تفقد ابواب الطوارىء بالكليات =  9اماكن

مدير وحدة السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة

د /انجى هانى جبرائيل
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الوظائف األكثر طلبا

مبجال البنوك والتأمينات وإدارة االعمال














Start Boosting Your
AI Skills in the
Digital Economy Era
ابدأ يف تعزيز مهاراتك يف الذكاء

االصطناعي يف عصز االقتصاد الزقمي

جامعة بين سويف

كلية التجارة

تقرير انتًُيخ املستُدايخ
نكهيخ انتجبرح جبيعخ ثُي سويف
(يف ضوء رؤيخ يصر )2030

0

1

املوضوع

ا
أول  :مفيوم رؤية مصر 0202
ا
ثبَيب  :مفيوم التنمية المستدامة
ا
ثبنثب  :أبعاد التنمية المستدامة
ا
راثعب  :أىداف إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر "0202
ا
خبيسب  :دور تقنية المعمومات واالتصاالت في تحقيق التنمية المستدامة
ا
سبدسب  :محاور وأىداف التنمية المستدامة لكمية التجارة في ضؤء رؤية مصر 0202

انصفحخ
0
4
5
6
9
11

أ -القضاء التام عمي الفقر

11

ب -القضاء التام عمي الجوع

10

ج -الصحة الجيدة والرفاىية

14

د -التعميم الجيد

17

ىـ  -المساواة بين الجنسين

19

و -المياه النظيفة والنظافة الصحية

01

ز -الصناعة واالبتكار واليياكل االساسية

00

ح -الحد من أوجو عدم المساواة

00

ط -مدن ومجتمعات محمية مستدامة

04

ى -السالم والعدل والمؤسسات القوية

07

ك  -عقد الشراكات لتحقيق االىداف

08

سبثعب  :المرفقات

02

2

قامت الحكومة ممثمة في وزارة التخطيط والمتابعـة واصصـالح اصداري بدعـداد
اســــتراتيجية التنميــــة المســــتدامة رؤيــــة مصــــر  0202منــــا ينــــاير  0214والتــــي

تســـتيدف  ،تطـــوير وصـــيارة رؤيـــة لتنميـــة مصـــر الجديـــدة حتـــ عـــام ، 0202
لتكون بمثابـة خارطـة طريـق لـتعظم اصسـتفادة مـن اصمكانيـات المتاحـة ورفـ الميـزة
التنافســية وتعمــل عم ـ إعــادة إحيــاء دور مصــر التــاريخي ف ـ ريــادة اصقمــيم وعم ـ
توفير حياة كريمـة لممـواطنين ،ولقـد تـم اصعتمـاد فـ إعـداد ىـاه االسـتراتيجية عمـ

الــنيا التشــاركي مـ ممثمــي منظمــات المجتمـ المــدني والقطــاع الخــار والــو ازرات
والخبراء واألكاديميين.

وتتمثــل إســتراتيجية التنميــة المســتدامو "رؤيــة مصــر  " 0202فــي أن تكــون
مصــر الجديــدة بحمــول  ،0202اات اقتصــاد تنافســي ومتـوازن ومتنــوع يعتمــد عمـ
االبتكار والمعرفة ،قائمـة عمـ العدالـة واصنـدماج االجتمـاعي والمشـاركة ،اات نظـام

أيكولــــوجي متــــزن ومتنــــوع ،تســــتثمر عبقريــــة المكــــان واصنســــان لتحقــــق التنميــــة
المستدامة وترتقي بجودة حياة المصريين.

3

ظيــر مصــطم "التنميــة المســتدامة" ألول مــرة فــي منشــور أصــدره االتحــاد
الــدولي مــن أجــل حمايــة البيئــة ســنة  ،1982ولكــن تداولــو عم ـ نطــاق واس ـ لــم
يحــدث إال بعــد أن أ ِ
ُعيــد اســتخدامو فــي تقريــر "مســتقبمنا المشــترك" المعــروف باســم
"تقرير برونتالند" ،والاي صدر  1987عن المجنـة العالميـة لمبيئـة والتنميـة التابعـة
لمنظمة األمم المتحدة تحت إشراف رئيسة وزراء النرويا.
عرف التقرير التنمية المستدامة بأنيـا "التنميـة التـي تسـتجيب لحاجيـات
وقد ّ
عرض لمخطر قدرة األجيال القادمة عم تمبية احتياجاتيا" ،ويركـز
الحاضر دون أن تُ ِّ
ىــاا التعريــف ضــمنيا عم ـ فكــرتين محــوريتين ىمــا فكــرة الحاجــات أو االحتياجــات
وخصوصا الحاجات األساسية لمفئات االجتماعية األكثر فق ارً التـي تسـتحق أن تُـولى
أىميـــة كبـــرى وفكـــرة محدوديـــة قـــدرة البيئـــة عمـــ االســـتجابة لمحاجـــات الحاليـــة
والمستقبمية لمبشرية ،في ظل أنماط اصنتاج واالستيالك السائدة والتقنيات المتوفرة.

وفــي ضــوء مــا ســبق يمكــن يمكــن تعريــف التنميــة المســتدامة بانيــا التنميــة التــي
تمبــي إحتياجــات الحاضــر دون المســاومة أو اصض ـرار بقــدرة األجيــال القادمــة عم ـ تمبيــة
إحتياجاتيــا ،حيــث ترتكــز التنميــة المســتدامة عم ـ ضــرورة وجــود ت ـوازن بــين اصعتبــارات
اصقتصـــادية واصجتماعيـــة والبيئيـــة عنـــد وضـــ اصســـتراتيجيات والخطـــط الالزمـــة لتمبيـــة
اصحتياجات المستقبمية.

4

تسع التنمية المستدامة إل التوفيق بين ثالثة أبعاد وىـم البعـد االقتصـادي
والبعد االجتماعي والبعد البيئي.
 )1انجعد القتصبدي

ويتعمق بدنتاج ما يغطي جمي حاجيـات اصنسـان األساسـية ويحسـن رفاىيتـو
ومســتوى عيشــو ،وىــاا يســتدعي تطــوير القــدرات اصنتاجيــة والتقنيــات المتاحــة عبــر
دعــم البحــث العممــي وتحفيــز المقــاوالت عمــ االســتثمار ،وتبنــي أســاليب اصنتـــاج

واصدارة الحديثة من أجل مضاعفة اصنتاجية.
 )2انجعد الجتًبعي

والـــك مـــن خـــالل ضـــمان نمـــو مـ ِ
ــدما عبـــر توزيـــ عـــادل لمثـــروة ولممـــوارد
ُ
ومنظومة ضـريبية عادلـة ،وارسـاء نظـام حمايـة اجتماعيـة يـوفر الحـق لجميـ أفـراد
المجتمـ بــدون تمييــز فــي الحصــول عمـ الخــدمات الصــحية وتــأمينيم ضــد أخطــار

الحياة.

 )3انجعد انجيئي

والــك بالعمــل عمـ الحــد مــن اآلثــار الضــارة لألنشــطة اصنتاجيــة عمـ البيئــة
واالســتيالك الرشــيد لممـوارد ريــر المتجــددة ،والســعي إل ـ تطــوير اســتعمال مصــادر
الطاقة المتجددة واعادة تدوير المخمفات.

5

ا
راثعب :أْداف إسرتاتيجيخ انتًُيخ املستدايخ "رؤيخ" يصر "2030

ىنـــاك العديـــد مـــن االىـــداف االقتصـــادية واالجتماعيـــة والبيئيـــة والسياســـية

صسـتراتيجية التنميـة المسـتدامة "رؤيـة مصـر  ، "0202وفيمـا يمـي اسـتعراض ألىــم
أىداف التنمية المستدامة من خالل بعض البنود التي من شأنيا التأثير مباشرة فـي
الظروف المعيشية في المجتم :

 )1تيدف االستدامة االقتصادية في مجال المياه إل

ضمان إمداد ٍ
كاف من المياه

ورف كفاءة استخدام المياه في التنمية الزراعية والصناعية والحضرية والريفية،
وتيدف االستدامة االجتماعية إل تأمين الحصول عم المياه في المنطقة الكافية

لالستعمال المنزلي والمشاري الزراعية الصغيرة لألرمبية الفقيرة .وتيدف االستدامة
البيئية إل

ضمان الحماية الكافية لممستجمعات المائية والمياه الجوفية وموارد

المياه العابة وأنظمتيا اصيكولوجي.

6

 )0تيدف االستدامة االقتصادية في مجال الغااء إل رف اصنتاجية الزراعية واصنتاج
من أجل تحقيق األمن الغاائي اصقميمي والتصديري .وتيدف االستدامة االجتماعية
إل

تحسين اصنتاجية وأرباح الزراعة الصغيرة وضمان األمن الغاائي المنزلي

وتيدف االستدامة البيئية إل

ضمان االستخدام المستدام والحفاظ عم

األراضي

والغابات والمياه والحياة البرية واألسماك وموارد المياه.
 )0تيدف االستدامة االقتصادية في مجال الصحة إل

زيادة اصنتاجية من خالل

الرعاية الصحية والوقائية وتحسين الصحة واألمان في أماكن العمل .وتيدف
االستدامة االجتماعية فرض معايير لميواء والمياه والضوضاء لحماية صحة البشر
وضمان الرعاية الصحية األولية لألرمبية الفقيرة  .وتيدف االستدامة البيئية إل
ضمان الحماية الكافية لمموارد البيولوجية واألنظمة اصيكولوجية واألنظمة الداعمة

لمحياة.
 )4تيدف االستدامة االقتصادية في مجال المأوى والخدمات إل ضمان اصمداد الكـافي
واالستعمال الكفء لموارد البنـاء ونظـم المواصـالت  ،وتيـدف االسـتدامة االجتماعيـة
ضــمان الحصــول عم ـ الســكن المناســب بالســعر المناســب باصضــافة إل ـ الصــرف
الصـــحي والمواصـــالت لألرمبيـــة الفقيـــرة  ،وتيـــدف االســـتدامة البيئيـــة إلـــ ضـــمان
االستخدام المستدام أو المثالي لأل راضي والغابات والطاقة والموارد المعدنية.

 )5يشكل المعيار المقبـول عمـي نطـاق واسـ السـتدامو الشـركات اسـتخداما فعـاال لـراس
المال الطبيعي .وتحسب ىاه الكفاءة االيكولوجيو عاده عمي انيا القيمـة االقتصـادية
التي تضيفيا شركو ما فيما يتعمق باثرىا اصيكولوجي المجمـ  ،ىـاه الفكـرة شـعبيتيا
المجمــــــــس العــــــــالمي لالعمــــــــال التجاريــــــــة مــــــــن أجــــــــل التنميــــــــة المســــــــتدامة
تحت التعريف التالي " :تتحقـق الكفـاءة االيكولوجيـو مـن خـالل تقـديم سـم وخـدمات

بأســـعار تنافســـيو تمبـــي االحتياجـــات البشـــرية وتجمـــب نوعيـــو الحيـــاة  ،مـــ التقميـــل
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تدريجيا من اآلثار االيكولوجيو وكثافة الموارد طوال دوره الحياة إل مسـتوي يتمشـ
عمي األقل م قدره األرض عمي التحمل " .
 )6تيدف االستدامة االقتصادية في مجال الدخل إل زيادة الكفاءة االقتصادية والنمو
وفرر العمل في القطاع الرسمي .وتيدف االستدامة االجتماعية إل دعم المشاري

الصغيرة وخمق الوظائف لألرمبية الفقيرة في القطاع رير الرسمي  ،وتيدف
االستدامة البيئية إل ضمان االستعمال المستدام لمموارد الطبيعية الضرورية لمنمو
االقتصادي في القطاعين العام والخار وتيدف ايضا إل الزيادة في الدخل الفردي

لتحقيق الرفاه االجتماعي.

 )7في اليندسة المستدامة تعمل الحركات الحديثة لألوروبانيو الجديدة واليندسة
المعمارية الكالسيكية الجديدة عم

تعزيز نيا مستدام تجاه البناء والاي يقدر

ويطور النمو الاكي والتقاليد المعمارية والتصميم الكالسيكي  ،ىاا عم النقيض
من العمارة الحديثة واألسموب الدولي ،فضال عن معارضة العقارات السكنية الفردية
وامتداد الضواحي  ،م مسافات انتقال طويمة وآثار بيئية كبيرة ،كال االتجاىين بدأ
في الثمانينات .وترتبط البنية المستدامة في الغالب بمجال االقتصاد بينما ترتبط
ىندسة المناظر الطبيعية بالمجال البيئي بشكل أكثر.
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ا
خبيسب :دور تقُيخ املعهويبد والتصبلد يف حتقيق انتًُيخ

المستدامة

فــي ىــاا العصــر الــاي تحــدد فيــو التكنولوجيــات القــدرات التنافســية ،تســتطي
تقنيــة المعمومــات أن تمعــب دو ارً ميم ـاً فــي التنميــة المســتدامة  ،إا يمكــن تســخير
اصمكانات الالمتناىية التي توفرىا تقنية المعمومات من أجـل إحـالل تنميـة مسـتدامة

اقتصادية واجتماعية وبيئية  ،والـك مـن خـالل تعزيـز التكنولوجيـا مـن أجـل التنميـة

المستدامة كما يمي:
 -1تعزيــز أنشــطة البحــث والتطــوير
لتعزيـز تكنولوجيـا المـواد الجديـدة
وتكنولوجيــــــــــــــــا المعمومــــــــــــــــات
واالتصـــــــاالت  ،والتكنولوجيـــــــات

الحيوية ،واعتماد اآلليـات القابمـة
لالستدامة.

 -0تحســــــــــــين أداء المؤسســــــــــــات
الخاصـــــة مـــــن خـــــالل مـــــدخالت

معينة مستندة إلـ التكنولوجيـات
الحديثـــة ،فضـــالً عـــن اســـتحداث

أنماط مؤسسية جديدة تشمل مدن وحاضنات التكنولوجيا.
 -0تعزيــز بنــاء القــدرات فــي العمــوم والتكنولوجيــا واالبتكــار ،بيــدف تحقيــق أىــداف
السـيما أن بنـاء القـدرات
التنمية المستدامة في االقتصـاد القـائم عمـ المعرفـة ،و ّ
ىــو الوســيمة الوحيــدة لتعزيــز التنافســية وزيــادة النمــو االقتصــادي وتوليــد فــرر
عمل جديدة وتقمير الفقر.
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 -4وض الخطط والبراما التي تيدف إلـ تحويـل المجتمـ إلـ مجتمـ معمومـاتي
بحيـــث يـــتم إدمـــاج التكنولوجيـــات الجديـــدة فـــي خطـــط واســـتراتيجيات التنميـــة
االجتماعية واالقتصادية  ،م العمل عم تحقيق أىداف عالمية.

 -5إعــداد سياســات وطنيــة لالبتكــار واســتراتيجيات جديــدة لمتكنولوجيــا م ـ التركيــز
عم تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت.
 -6نقــل المعــارف والمعمومــات بصــورة فعالــة إلـ األفـراد لكــي تحقــق الفائــدة منيــا،
ويكــون الــك مــن خــالل االتصــاالت ،حيــث تشــمل االتصــاالت مــن أجــل التنميــة
الكثير من الوسائط مثل اصااعة الموجية لمتنمية المجتمعية ،والطرق المتعددة
الوســــائط لمتــــدريب وشــــبكة اصنترنــــت لمــــربط بــــين البــــاحثين ورجــــال التعمــــيم

والمرشــــدين ومجموعــــات المنتجــــين ببعضــــيا الــــبعض وبمصــــادر المعمومــــات
العالمية.
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تسعي كميـة التجـارة جامعـة بنـي

ســويف الــي تمكــين طالبيــا مــن تحقيــق
إمكانــــاتيم وتقــــديم مســــاىمات إيجابيــــة
تــؤدي إلـ ازدىــار المجتمـ واألمــة ككــل

والــــك مــــن خــــالل رــــرس روح التفــــاني
لممجتمــــ وااللتــــزام برفــــ المجموعــــات
الميمشــة  ،وتســع الكميــة إلــ تمكــين
الطــــــــالب مــــــــن خمفيــــــــات اجتماعيــــــــة

واقتصــادية مختمفــة عــن طريــق التعمـــيم
وثقافـــــة إشـــــراك المجتمـــــ  ،وتعتقـــــد أن

التعمــيم الجيــد ىــو ســالح قــوي لضــمان
عـــالم ال أثـــر فيـــو لمفقـــر ،ولتعزيـــز ىـــاا
العمل فدن الكميـة تسـعي الـي بتنميـة الـوعي بشـأن الحقـائق االجتماعيـة  ،لـربط
الطــالب بالمجتمعــات وتمكيــنيم مــن اص نخـراط فــي التغييــر الثقــافي واالجتمــاعي،
وتسعي الكميـة الـي محاولـة القضـاء عمـي الفقـر ويتضـ الـك مـن خـالل النقـاط
االتية:
 -1التعميم الجيـد لمطـالب وتـأىيميم عمميـاً وعمميـاً لسـوق العمـل مـن خـالل الـدورات
الخاصة بالجيـاز المركـزى لممحاسـبات ودورات المعيـد المصـرفي باالضـافة الـي
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دورات المغــات والحاســب االلــي ،ممــا يســاعد الطــالب عمــي إيجــاد فــرر العمــل
بالـدورات الخاصــة

المناسـبة ،ومرفـق لسـيادتكم بيـان
بالطالب خالل العام المالي .0202/0219

 -0التنســيق م ـ وحــدة التوظيــف ومتابعــة الخــريجين بالجامعــة وامــدادىا بالبيانــات
والمعمومات الخاصة بالطالب والك لمتابعة توظيف خريج الكمية.
 -0المتابعة م وزارة المالية بشأن البيانات الخاصة بأوائـل الخـريجين مـن خريجـي
دفعة  0215حتي خريج دفعة  0219والـك لتـوفير مجـاالت العمـل المناسـبة
ليـــــؤالء الخـــــريجين وتحقيـــــق االســـــتفادة القصـــــوى مـــــنيم ،ومرفـــــق لســـــياتكم
الكشـــوف المرســـمة لـــوزارة الماليـــة عـــن االعـــوام مـــن 0215
حت .0219
 -4إج ـراء العديــد مــن بروتوك ـوالت التعــاون م ـ البنــوك والمصــان والنقابــات والــك
لتــدريب الطــالب وتــأىيميم لســوق العمــل وتــوظيفيم داخــل القطاعــات المختمفــة،
ومرفــق لســيادتكم

بيــان بــالبروتوكوالت التــي تمــت خــالل العــام

المالي .0202/0219
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ة) انقضبء انتبو عهي اجلوع

تتمحور إستراتيجية كمية التجارة عم المدى الطويل حول البحوث التـي

تعالا المشاكل المجتمعية ومنيا مشكمة الجوع والك تطبيقاً الستراتيجية التنمية
المســـتدامة ورؤيـــة مصـــر ، 0202

وتســـعي الكميـــة الـــي القضـــاء عمـــي
الجوع والفقر من خـالل تقـديم الـدعم

والمســـــــــــــــــــــــاعدات لمطـــــــــــــــــــــــالب
ويتضـــــ الـــــك مـــــن خـــــالل النقـــــاط
االتية-:

 -1دعم صندوق الكتاب لمطـالب بمبمـ
 522222جنية مـن مـوارد الكميـة
الااتيـــة ،والـــك لمســـاعدة الطـــالب
الغيــر قــادرين عمــي شــراء الكتــاب
الجامع .
 -0إقامــة دورات تنميــة بشــرية مجانيــة
لمطـــالب والـــك بالتعـــاون مـــ وزارة
الشـــباب والرياضـــة ،وكـــالك تقـــديم دورات لغـــات مختمفـــة والـــك بالتعـــاون مـــ
المراكز المتخصصة داخل وخارج الجامعة.
 -0عمل أبحاث اجتماعية لمطالب والـك لتحديـد الطـالب الغيـر قـادرين عمـي سـداد
المصـــروفات الدراســـية خـــالل العـــام ،ومرفـــق لســـيادتكم

بيـــان

بالدعم والتبرعات العينية والنقدية لمطالب خالل العام المالي .0202/0219
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 -4إقامة المعرض الخيري التاس لمتكافل االجتماعي بقاعة الشيداء بكمية التجارة
والــك لتوزي ـ المالبــس الجــاىزة الجديــدة عمــي الطــالب ،حيــث قــام بافتتاحــة

االســـتاا الـــدكتور /منصـــور حســـن – رئـــيس الجامعـــة وكـــان يضـــم أكثـــر مـــن
 0752قطعة مالبس جديدة وعصرية.
ج -انصحخ اجليدح وانرفبْيخ

تتمثـــل فمســـفة كميـــة التجـــارة فـــي خمـــق بيئـــة شـــبابية اســـتثنائية مميئـــة
بالطاقــة والموىبــة والتنــوع الثقــافي تعيــد
تحديد مستقبل مصر ،وتسعي الكمية الـي
المحافظة عمـي الصـحة وتقـديم االنشـطة

التعميميـــة الترفيييـــة والصـــحية وال ســـيما
فــــــي ظــــــل االزمــــــة العالميــــــة الحاليــــــة

( وبــاء كورونــا المســتجد) ،ويتض ـ الــك
من خالل النقاط االتية:

 -1قامــت كميــة التجــارة جامعــة بنــي ســويف
منــــا الســــاعات االولــــي لقــــرار تعميــــق
الدراســـة فـــي  14مـــارس وحتـــي االيـــام
االولي من شير مايو برف محاضراتيا عمي العديـد مـن المنصـات بمـ عـددىا
( )4منصـــات وىـــي منصـــة ( )LMSبجامعـــة بنـــي ســـويف ومنصـــة الموقـــ
االلكترونــي لمكميــة المخصــر ليــا عمــي موق ـ جامعــة بنــي ســويف ومنصــة
التواصل االجتماعي (.)Facebook
 -0انشـــاء ( قنـــاة محاضـــرات كميـــة التجـــارة) اشـــترك فييـــا فـــي أقـــل مـــن شـــيرين
( 4202طالب ) وتم نشر عدد ( ) 152فيديو وبمغـت عـدد المشـاىدات ليـاة
الفيــديوىات أكثــر مــن  50822مشــاىدة ولقــد جــاءت نتــائا تفاعــل الطالــب

14

عالية جداً حيث بمغت المحاضرات التي تـم بثيـا لشـعبة المغـة االنجميزيـة فقـط

 007محاضرة عمي جمي المنصات بخالف المحاضرات التـي تـم بثيـا لشـعبة

المغــة العربيــة لمســنوات االربعــة ،ومرفــق لســيادتكم

المســتندات

الخاصة بتفعيل القناة التعميمية واالجراءات المتبعة في ظل أزمة كورونا.
 -0عمـي مســتوي الدراسـات العميــا والبـراما المينيـو تــم بـث حـوالي  052محاضــره

لطــالب الــدبمومات والماجســتير و الــدكتوراه المينيــو لجمي ـ االقســام العمميــو،
ومرفق لسيادتكم بيان

بالمحاضرات التي تم بثيـا عمـي المنصـة

والقنــــــــاة التعميميــــــــة منــــــــا بدايــــــــة تعميــــــــق الدراســــــــة فــــــــي  14مــــــــارس
وحتي شير مايو .0202
 -4وعمي مستوى االنشطة االخري فقد قامت الكميـة بـاجراء العديـد مـن المسـابقات
الرياضية والعممية والفنية ومسـابقات اكتشـاف المواىـب داخـل الكميـة ،ومرفـق
لســــيادتكم بيــــان

بالمســــتندات الخاصــــة بــــاجراء المســــابقات

واالنشطة التعميمية والثقافية والرياضية خالل العام .0202/0219

 -5ومــن ناحيــة اخــري قــام الســيد االســتاا الــدكتور /عميــد كميــة التجــارة برعايــة مســابقة
الكترونيـة تحــت شــعار ( كميــة التجــارة بتمعـب رياضــة وعنــدىا مواىــب ) ولقــد كانــت
فكــرة جديــدة القــت قب ـوالً كبي ـ ارً مــن طــالب وطالبــات الكميــة  ،وتعتمــد فكرتيــا عمــي
ممارسة الرياضة واليوايات من المنزل وتصوير فيديوىات المتسابقين و ترسل الي

إدارة رعاية الشباب بالكمية أو أسرة طالب من اجل مصر ويـتم نشـرىا عمـي صـفحة
طالب الكمية الاين يشتركون فـي تحكـيم ىـاه المسـابقة بنفــسيم مـن خـالل حصـر
عدد المشاركات وعدد التفاعالت لكل متسابق ،وقد قدم عميد الكميـة ىـدايا خاصـة
لمفائزين الثالثة الاين تصدروا الترتيب وىم -:
أ -انطبنجخ  /صفبء جبثر (انفرقخ انثبَيخ) يف نغخ الشبرح
ة -انطبنجخ  /آلء شعجبٌ (انفرقخ انثبَيخ) يف انغُبء
ج -انطبنت  /عجد انرمحٍ يغرثي (انفرقخ انثبنثخ) يف قراءح انقرآٌ

15

ج -انصحخ اجليدح وانرفبْيخ

تســعي كميــة التجــارة جامعــة بنــي ســويف
إلـــ ضـــمان الوصـــول إلـــ التعمـــيم الجيـــد
بالوســــــائل التقميديــــــة وريــــــر التقميديــــــة،
واســـــــــــتخدام تكنولوجيـــــــــــا المعمومـــــــــــات
واالتصاالت في التعميم والك لجعـل التعمـيم
أكثـــر ســـيولة ،وتعتبـــر الكميـــة أن التعمـــيم
ىــــو أىــــم القضــــايا ضــــمن خطــــة التنميــــة
المستدامة لعام  0202إا أنو يؤثر بشـكل
مباشر عم تحقيق األىـداف األخـرى عمـ
جمي مستويات المجتم .
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وتسعي انكهيخ ايل حتقيق انتعهييى اجلييد
يٍ خالل التي:
 -1تطــــــوير المــــــدرجات وقاعــــــات التــــــدريس
وتـوفير أجيــزة العــرض والشاشــات الاكيــة

التفاعميـــــة بيـــــا والـــــك لمواكبـــــة أحـــــدث
التكنولوجيـــا فـــي التعمـــيم وضـــمان تقـــديم
مســتوى تعميمــي راقـــي ومتميــز لمطـــالب،

ومرفـــــــق لســـــــيادتكم

بيــــــان بالمســــــتندات الخاصــــــة بتطــــــوير
القاعــــــات والحصــــــول عمــــــي الشاشــــــات

التفاعميـــــة داخـــــل القاعـــــات والمـــــدرجات
بالكمية.
 -0إنشاء وحدة تطوير البحث العممـي والنشـر

الــدولي بالكميــة ،والــك بيــدف إعــداد وتطــوير الخطــة البحثيــة لمكميــة وربطيــا

برؤيــة مصــر  ،0202وتحديــد االولويــات البحثيــة بشــكل دوري ،وتحديــد مــدي
إرتبــــــــــــاط موضــــــــــــوعات الماجســــــــــــتير والــــــــــــدكتوراه بالكميــــــــــــة بخطــــــــــــة
البحث العممي في مصر.
 -0إنشاء وحدة القياس والتقويم بالكمية ،والك بيدف نشر ثقافـة القيـاس والتقـويم
بـــين الطـــالب والعـــاممين واعضـــاء ىيئـــة التـــدريس بالكميـــة ،وتـــوفير االليـــات
المناســبة التــي تســم لمطــالب بالمشــاركة بــارائيم فــي صــناعة واتخــاا الق ـرار

وتقييم مستوي جودة ادارة وتنفيا العمميات التعميميـة وتقيـيم االداء ممـا يـؤدي
الـــــــــــــي رفـــــــــــــ مســـــــــــــتوى العمميـــــــــــــة التعميميـــــــــــــة داخـــــــــــــل الكميـــــــــــــة،
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ومرفق لسيادتكم

بيـان بالمسـتندات الخاصـة بانشـاء الوحـدات

االدارية داخل الكمية.
 -4إتاحــة جميـ المحاضـرات عمــي منصــة الجامعــة وصــفحة الكميــة الرســمية عمــي
مواق ـ التواصــل االجتمــاعي (فــيس بــوك) وكــالك القنــاة التعميميــة عمــي موق ـ
(يوتيوب) والك منا بداية تعميق الدراسة في  14مارس الماضي.
 -5تطــوير الموقـ االلكترونــي لمكميــة وتزويــده باحــدث المســتجدات والــك لتمكــين
الطالب من معرفة اخر االخبار والتعميمات ،وكالك اتاحة كتاب انجازات الكميـة
والاي يحتوي عمي معمومـات وانجـازات كافـة اقسـام الكميـة خـالل العـام المـالي
 0219عمــــي موقــــ الكميــــة والــــك لمســــاعدة الطــــالب فــــي الحصــــول عمــــي
المعمومات الضرورية والالزمة لتطوير العممية التعميمية.

 -6تطوير ودىان مبني الكميـة وصـيانة قاعـات االمتحانـات وعمـل دىانـات وقواطـ
بــالطوب وفواصــل خشــبية بــين القطاعــات ،وكــالك تــوفير كرســي طالــب بمســند
من الخشب الزان والقاعدة من االسـفنا والجمـد االسـكاي ،والـك بيـدف تـوفير

البيئة المناسبة لمطـالب فـي عمميـة التعمـيم ،ومرفـق لسـيادتكم
المســتندات الخاصــة بتطــوير

قاعـــات االمتحانـــات وقاعـــات
الشعبة.
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ه -املسبواح ثني اجلُسني

فـــي إطـــار تنفيـــا إســـتراتيجية مصـــر 0202
وتوجييـــــــات الـــــــرئيس عبـــــــد الفتـــــــاح
السيســـي رئـــيس الجميوريـــة بضـــرورة
تعزيـــــــز دور المـــــــرأة فـــــــي المجتمـــــــ
ومشــــــاركتيا اصيجابيــــــة فــــــي عمميــــــة
التنميـــة وتحقيـــق مبـــدأ تكـــافؤ الفـــرر
فقد حرصـت كميـة التجـارة بجامعـة بنـي

ســـويف عمـــي تعزيـــز دور المـــرأة فـــي
المشــــاركة فــــي كافــــة االدوار والميــــام
داخــل الكميــة ويتضــ الــك مــن خــالل

النقاط االتية-:
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 -1يعد دور المرأة في كمية التجـارة جامعـة بنـي سـويف دو ار محوريـا حيـث تقمـدت
المرأة عدد من المناصب اليامة بداية من منصب وكيل الكمية ومـرو ار برئاسـة
األقسـام العمميــة داخـل الكميــة والـك إلـ جانـب العديــد مـن الوظــائف اصداريــة،
ومرفـــق لســـيادتكم تقرير

يوضـــ عـــدد مـــن المناصـــب التـــي

تشـــــغميا المـــــرأة فـــــي كميـــــة التجـــــارة جامعـــــة بنـــــي ســـــويف والـــــك خـــــالل
العام المالي .0202/0219
 -0تشج وتدعم الكمية مشاركة السيدات ف جمي المجاالت وقطاعات الكمية بمـا
فييا المجاالت الت يقل تمثيل النساء بيا .
 -0الي جانب المساواة بين الجنسـين عمـي مسـتوي أعضـاء ىيئـة التـدريس والعـاممين،
فدن الكمية تعمل عمي تحقيـق المسـاواة بـين الطـالب فـي كافـة االنشـطة والمجـاالت
الخاصــة بالكميــة ،ومرفــق ليســادتكم بيــان

يوضـ عــدد

ونسبة الطمبة والطالبات المشاركة في كافة االنشطة العممية والثقافيـة واالجتماعيـة

والفنية والرياضية خالل العام المالي .0202/0219
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و -امليبِ انُظيفخ وانُظبفخ انصحيخ

تســعي كميــة التجــارة الــي تــوفير الميــاه النظيفــة لطــالب الكميــة والمحافظــة عمــي
النظافة الصحية ،ويمكن توضي الك من خالل النقاط االتية:
 -1تمتزم كميـة التجـارة جامعـة بنـي سـويف بتـوفير ميـاه الشـرب المجانيـة والنظيفـة
لمطالب وأعضاء ىيئة التدريس والعـاممين والزائـرين مـن خـالل صـنابير الميـاه
المتوفرة في جمي أنحاء مبني الكمية.
 -0تضمن كمية التجارة جامعة بني سويف تـوافر خـدمات الصـرف الصـحي بجميـ
إداراتيا والمباني التابعة ليا بما يخدم جمي الطالب والعـاممين وأعضـاء ىيئـة
التدريس والزائرين.

 -0تسع كمية التجارة جامعة بني سويف لرف كفاءة الخدمات المقدمة مـن خـالل
الصــيانة الدوريــة لــدورات الميــاه والعمــل عمـ تــوفير أجيــزة حديثــة ترشــد مــن
استيالك المياه ،وكالك توفير أجيزة تبريد المياه بالكمية والتاكـد مـن صـيانتيا

بشكل دورى.
 -4تعقـيم مســتمر لمبنـي الكميــة والــك باسـتخدام االجيــزة الحديثـة ومتابعــة االلتـزام
بــاالجراءات الوقائيــة والــك لمحفــاظ عمــي صــحة العــاممين بالكميــة والطــالب مــن
االمراض خصوصا وباء كورونا المستجد.
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ز -انصُبعخ والثتكبر واهليبكم األسبسيخ

إن أىــداف التنميــة المســتدامة يجــب أن تكــون
المبدأ األساسي لمتعميم وكالك االعتراف بالـدور
الاي يمكـن أن تمعبـو التكنولوجيـا واالبتكـار فـي
بناء بنيـة تحتيـة مرنـة وتعزيـز التعـاون العممـي
الـــدولي مـــن أجـــل التنميـــة المســـتدامة ،وفـــي
ســـبيل الـــك قامـــت كميـــة التجـــارة جامعـــة بنـــي
ســويف بدنشــاء وحــدة ريــادة االعمــال الطالبيــة
والمجتمعيــة

والــك بيــدف دعــم

وتشــجي االبتكــار بــين االطــالب داخــل الكميــة،
وتعمـــــــــــــــــل ىـــــــــــــــــاه الوحـــــــــــــــــدة عمـــــــــــــــــي
تحقيق األىداف االتية:
 -1نشر ثقافة االبتكـار ودعـم أنشـطة االبتكـار
وريادة االعمال بين الطالب الموىوبين بالكمية.
 -0تشجي الطالب عمي تقديم افكارىم وابتكاراتيم وتحويميا الي منتجات ومشـاري
ريادية باسم الكمية والجامعة.
 -0تبني االفكار االبتكارية والمشروعات الريادية الجديدة وتوفير بيئة عمل داعمـة
وجاابة لممشروعات التكنولوجية التطبيقية.

 -4دعــم مســيرة االقتصــاد الــوطني مــن خــالل االىتمــام باقتصــاد المعرفــة وتقــديم
مشروعات وانشطة تحقق الك.
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 -5تشــــــــجي الدراســــــــات التطبيقيــــــــة وتحويميــــــــا الــــــــي مشــــــــاري ومنتجــــــــات
باسم الكمية والجامعة.
ح -احلد يٍ أوجّ عدو املسبواح

تمتزم كمية التجارة جامعة بنـي سـويف بتحقيـق
المســــــاواة بــــــين جميــــــ الطــــــالب والعــــــاممين
وأعضــــاء ىيئــــة التــــدريس دون تمييــــز عمــــ
أســـاس العـــرق أو الـــدين أو الجـــنس ويتضـــ
الك من خالل النقاط االتية:
 -1تمتزم الكمية بحماية من يتعرضون لمتمييز
من خـالل تـوفير منظومـة لمشـكاوى داخـل
الكمية تتمثل في وجود صـناديق لمشـكاوي
والمقترحات في جمي أنحاء الكمية ،حيـث
يتم التحقيق في تمك الشكاوى عـن طريـق
مكتـــب الشـــئون القانونيـــة بالكميـــة وتحـــت
إشراف عميد الكمية واتخاا اصجراءات الصارمة لمن كافة أشكال التمييز.

 -0تمتزم كمية التجارة جامعة بني سويف بتحقيق المساواة في الحقوق بين جمي
العمال لدييا بما فييم العمال الاين يشاركون في األعمال الخاصة بالكمية من
المنتمين لمجيات الخارجية أو داخل الكمية والك من خالل التوزي العادل
لالعباء والميام عمي العمال والك وفقاً لمخطط والميام الموضوعة.
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 -0تمتزم كمية التجارة جامعة بني سويف بتحقيق المساواة في الحقوق بين جمي
الطالب لدييا في الحصول عمي الخدمات والبراما التعميمية وبراما التكافل
االجتماعي والدعم دون تمييز عمي أساس الجنس أو الدين أو العرق ،ومرفق
لسيادتكم بيان

يوض

أعداد الطمبة والطالبات

المشاركة في كافة البراما والخدمات خالل العام المالي .0202/0219

ط -يدٌ وجمتًعبد حمهيخ
يستدايخ
تســاىم كميــة التجــارة جامعــة بنــي ســويف فــي
تحســـين المجتمـــ مـــن خـــالل جـــودة التعمـــيم
العــالي واألبحــاث المتطــورة بمــا يتماشــ مــ
المبـــــــادئ التوجيييـــــــة الدوليـــــــة الصـــــــارمة،
وتسترشــد أنشــطتيا بمجموعــة مــن القــيم بمــا
فــي الـــك االســتدامة واحتـــرام البيئــة ،وتســـعي
الكميــة الــي ترســيا المبــادئ واألىــداف حــول
قضـــــايا االســـــتدامة وتعزيـــــز العمـــــل الفـــــردي
والمجتمعــي حــول أىــداف التنميــة المســتدامة،
ويتض الك من خالل النقاط االتية:
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 -1قيام كمية التجارة جامعة بني سويف محاضـرة بعنـوان المشـروعات القوميـة فـي
ضـــــوء االمـــــن القـــــومي وحـــــروب الجيـــــل الرابـــــ والـــــك بحضـــــور االســـــتاا
الــدكتور /اســالم شــاىين ،والــك لتنميــة الــوعي لــدي الطــالب بالمخــاطر التــي
تواجو االمن القوم المصري وكيفية التصدي لياه المخاطر.
 -0مشـــاركة كميـــة التجـــارة فـــي مـــؤتمر جمعيـــة التشـــري الضـــريبي عـــن المحـــور
االجتمــاعي واالقتصــادي لممشــروعات الصــغيرة والمتوســطة لمتنميــة المســتدامة
في مصر.
 -0إعداد وتركيـب عـدد ( )4لوحـات عـن تـاريا التجـارة عبـر العصـور وكـالك عـدد
( )17لوحـــــة عـــــن مجـــــاالت وأىـــــداف التنميـــــة المســـــتدامة التـــــي تغطييـــــا
رؤية مصر  0202والك لتنمية وعي الطالب حول العديـد مـن القـيم والمبـادئ
المتعمقة باالستدامة.
 -4إعــداد وتركيــب عــدد مــن الموحــات االرشــادية لمطــالب داخــل مبنــي الكميــة والتــي
توض المدرجات واالقسام االدارية المختمفة داخل الكمية ورؤية ورسالة وميام
واىداف كل قسم داخل الكميـة ،مرفـق لسـيادتكم ممـف

بالموحـات

الخاصـــة باالقســـام االداريـــة داخـــل الكميـــة ،وكـــالك تركيـــب عـــدد مـــن الموحـــات
التحايرية والك بيـدف توضـي المخالفـات والعقوبـات المنصـور عمييـا داخـل
الكمية والجامعة وفقاً لمقواعد والموائ وقانون تنظيم الجامعات.
 -5تمتــزم كميــة التجــارة جامعــة بنــي ســويف بدعطــاء األولويــة لحركــة الطــالب داخــل
وخارج المبني والك من خالل تحديـد منـاطق دخـول وخـروج الطـالب والعـاممين
وكالك تحديد اماكن االنتظار لمطالب والسيارات.
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 -6يحــيط بمبنــي الكميــة مســاحات كافيــة مــن المزروعــات الخض ـراء والــك بيــدف
المحافظــة عمــي المظيــر العــام لمكميــة والحــد مــن التمــوث وانبعاثــات الكربـــون
داخل الكمية.
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ى -انسالو وانعدل واملؤسسبد
انقويخ
تيدف كمية التجارة جامعة بني سويف الي بناء مجتم عممي ممتـزم بالصـال العـام
وتدعم القدرة عم مواجية التحديات االجتماعية وخمق التأثير وضـمان تمتـ جميـ
الطــالب والوافــدين والعــاممين بالكميــة بالســالم واالزدىــار ،ويمكــن توضــي خط ـوات
الكمية في ارساء مبادئ السالم والعدل بين الطالب في النقاط االتية:
 -1قامت الكمية بانشاء وحدة متابعة الوافدين والـك بيـدف رصـد وتحديـد المشـاكل
الخاصــــة بالوافــــدين والعمــــل عمــــي حميــــا،
واعداد خطة لتسويق البراما الدراسـية فـي
مرحمتي البكالوريوس والدراسات العميـا فـي
الدول العربية واالفريقية ،ومرفق لسـيادتكم
المستندات الخاصة بانشـاء
وحدة متابعة الوافدين.
 -0تطبيــــــــــق نظــــــــــم االمتحانــــــــــات بنظــــــــــام
(البابـــــل شـــــيت) والتصـــــحي االلكترونـــــي
لالمتحانــــــــات وكــــــــالك تطبيــــــــق أعمــــــــال
الكنتروالت االلكترونية والك بيدف تحقيق
العدالة بين جمي الطالب.
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ك -عقد انشراكبد نتحقيق الْداف

تســـعي كميـــة التجـــارة جامعـــة بنـــي
سويف الي الرربة في النجاح عمـ جميـ
الجبيــات والــك مــن خــالل تعزيــز التفــاىم
بـــــين الثقافـــــات ودفـــــ جميـــــ أصـــــحاب
اقتصــاديا ،وتيــدف الكميــة إلــ
المصــمحة
ً

أن يكون لدييا طالب وخـريجين عـالميون
ومتفيمـــــون بالمعرفـــــة .واحـــــدى الطـــــرق
الالزمــــة لتحقيــــق ىــــاا اليــــدف العالقــــات

المؤسسية م الجامعات ،والمنظمات رير
الحكومية من خالل مجموعـة متنوعـة مـن
التعاون والشراكات.
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وىــاا يــدل عم ـ أن الش ـراكات ىــي مفتــاح النجــاح عنــدما يتعمــق األمــر
بأىداف التنمية المستدامة ،وفيما يمي البروتوكوالت والشراكات التي قامـت بيـا
الكمية م المنظمات والييئات الحكومية ورير الحكومية :
 -1بروتوكول التعاون بين كمية التجارة والشركة المصرية لالتصاالت بشان تـدريب
وتوظيف الطالب وخريجي كمية التجارة بني سويف.
 -0بروتوكول التعاون بين كمية التجـارة وبنـك مصـر فـي مجـال التـدريب والتوظيـف
والك لخدمة قطاع كبير من طالب وخريجي كمية التجارة بني سويف.
 -0مشـــاركة كميـــة التجـــارة فـــي مـــؤتمر جمعيـــة التشـــري الضـــريبي عـــن المحـــور
االجتمــاعي واالقتصــادي لممشــروعات الصــغيرة والمتوســطة لمتنميــة المســتدامة
في مصر.
 -4مشـــاركة كميـــة التجـــارة فـــي
نــــــــــدوة بعنـــــــــــوان ثـــــــــــورة
المعمومات والتحـول الرقمـي
واثـــــاره عمـــــي المحاســـــبين
والم ـراجعين بمقــر اكاديميــة
الســــادات لمعمــــوم االداريــــة
بالقاىرة.
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 -5القاء التعريفي لشركة سامسونا بكمية التجارة لشرح امكانيات الشاشات التفاعمية
وكيفية استخداميا في العممية التعميمية والك بحضور باقي كميات الجامعة.
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كلية التجارة والشراكات الدولية مع  SASالدولية
لقد تم عمل الشراكة بين جامعة بنى سويف (كلية التجارة ) وشركة SASفي تقديم برامج متخصصة ورائدة
في مجال الذكاء االصطناعي وعلوم وتحليل البيانات .االمر الذى سيساهم في رفع التصنيف العالمى للجامعة
وزيادة معدالت التوظيف لطالب كلية التجارة سواء داخل او خارج مصر.
ومن بين هذه الشهادات الدولية التي تعتبر األولى من نوعها بالجامعات المصرية وتكون من خالل كلية تجارة
جامعة بنى سويف :
 شهادات دولية متخصصه في مجال اساسيات تحليل البيانات Analytical Foundation
 شهادات دولية متخصصه في مجال تحليل االعمال Business analytics
 شهادات دولية متخصصه في مجال التأمينات Insurance Analytics
 شهادات دولية متخصصه في مجال المحاسبة Accounting Analytics
وحيث ان متطلبات هذه الشهادات تدرس في المواد العلمية التي تدرس للطلبة على مدار العام بهدف تقليل الفجوة
بين الناحية االكاديمية وناحية التأهيل لسوف العمل والحصول على شهادات دولية متخصصة.
جديرا بالذكر ان هذه المتطلبات قد تمت من خالل هيئة استشارية من قبل مؤسسة  SASعلما بأن هذه المواد
المقترحة من  SASهي نفسها التي تقوم بتقديمها للجهات الصناعية والخدمية المختلفة على مستوى العالم .
وبهذا تعتبر كلية التجارة ببنى سويف هي اول كلية تطبق مثل هذه الشهادات الدولية من خالل مقرراتها الدراسية
لتأهيل خريج قادر على المنافسة في سوق العمل المحلى واإلقليمي.
إضافة الى ذلك سيتم قديم برنامج للسادة أعضاء هيئة التدريس يسمى Certified Educator for
 industryمجانا وهو برنامج مميز وفريد تتميز به  .SASوينقسم هذا البرنامج الى تخصصيين هما
الذكاء االصطناعي وتحليل البيانات وكل منهما مسارا خاص به.
أهمية الشراكة بين معمل الذكاء االصطناعى و كلية التجارة
هي تمكين قدرات الذكاء اإلصطناعي في مختلف القطاعات من خالل البحث والتطوير ،والتدريب ،والتوعية،
واالستشارة المبنية على أفضل الممارسات ،وأحدث المعايير والتقنيات .وتقديم الخدمات االتية:
 األبحاث  :إجراء أبحاث علمية تطبيقية متقدمة في مختلف مجاالت الذكاء اإلصطناعي وعلوم البيانات
 التدريب  :تقديم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة في الذكاء اإلصطناعي وعلوم البيانات .
 التوعية :تنظيم فعاليات احترافية لمناقشة أحدث إتجاهات وتقنيات الذكاء اإلصطناعي وعلوم البيانات

نبذة عن شركة "ساس :" SAS
تُعتبر "ساس  " SASواحدة من أبرز الشركات في مجال البرمجيات الخاصة بتحليل البيانات والذكاء
اإلصطناعي ،وأكبر شركة برمجيات وتكنولوجيا مستقلة في العالم .وتقوم "ساس  "SASبمساعدة عمالءها في
مختلف القطاعات في أكثر من  83,000موقع حول العالم على مستوى اكثر من  147دولة ،على تحسين األداء
وتقديم قيمة حقيقية ملموسة ألعمالهم ،من خالل تسريع عمليات اتخاذ قرارات أفضل وبشكل مبني على الحقائق
والبيانات من خالل حلولها وبرمجياتها المبتكرة .وتفخر "ساس" بأنها تمنح عمالءها حول العالم ،منذ العام ،1976
"قوة المعرفة" .جديرا بالذكر ان اول اكبر  100شركة من  500شركة على مستوى العالم هم عمالء ل SAS
طبقا لمجلة  Fortuneالعالمية .ومن خالل قوة تحليل البيانات تقوم  SASبتحويل عالم البيانات الى عالم الذكاء
بطرح حلول لم تكن موجودة من قبل.
"ساس  "SASفي ارقام:

بعض عمالء SAS

https://www.sas.com/en_us/customers.html

بعض حلول وتطبيقات  SASبالبنوك والتامينات










ادراة المخاطر التنظيمية
إدارة مخاطر االئتمان
اكتشاف الجرائم المالية
غسيل األموال
اكتشاف التزييف
تخطيط رأس المال
التسويق التحليلي
االمن السيبرالى
تحسين خبرة العمالء
https://www.sas.com/en_us/industry/banking.html

بعض منصات  SASلتحليل البيانات

الوظائف األكثر طلبا بمجال البنوك والتأمينات وإدارة االعمال







عالم بيانات
محلل بيانات
محلل بيانات مالية
محلل إحصائي
أخصائي ذكاء اعمال

بعض الجامعات الدولية المتعاونة مع SAS

-

SAS الشراكات الدولية مع مؤسسة
)SAS SPECIALIZATION PROGRAM (

الدورات التأهيلية

SAS JCP

القسم

SAS Analytical
programming

SAS Analytical Foundation

General

الفرقة الدراسية
األولى
الثانية

SAS Analytical
programming
Applied analytics
using Enterprise
Miner
SAS Analytical
programming

الثالثة

SAS JCP Accounting Analytics

Accounting

SAS Statistical
analysis

SAS JCP Business analytics

Business

SAS Forecasting
Analysis

SAS JCP Insurance Analytics

Insurance

الرابعة

مالحظات
علما بان الشهادات سوف يحصل الدارس عليها بعد نهاية العام الدراسي
 ) يجب اخذ الدورات التأهيلية للحصول على اول شهادة2021-2020( الطالب المنقولين من الفرقة األولى للثانية
SAS JCP ANALYTICAL FOUNDATION  وهىSAS من
) يجب اخذ الدورات التأهيلية2021-2020 (الطالب المنقولين من الفرقة الثانية للثالثة
 ) يجب اخذ الدورات التأهيلية والحصول على أي2021-2020( الطالب المنقولين من الفرقة الثالثة للفرقة الرابعة
SAS JCP -SAS JCP Accounting Analytics( من الشهادات االتية على حسب تخصصه
)SAS JCP Insurance Analytics-Business analytics






المميزات التي يحصل عليها الدارس من خالل الدورات التاهيلية:






التدريب من خالل مدربين معتمدين من SAS
الحصول على المادة العلمية االصلية من SAS
التدريب على منصات وبرمجيات SASالمطلوبة بسوق العمل
الحصول على االمتحان الدولي مجانا
الحصول على SAS Badge
ويمكن مشاركتها عبر جميع منصات االنترنت مثل شبكات التواصل االجتماعى وغيرها

كيفية االشتراك بالدورات التأهيلية
يمكن تسجيل االشتراك بالدورات التاهيلية من خالل الرابط االتى :
https://forms.gle/FQ769zBsKjphqLSJ8
او من خالل مسح  QR CODEاألتى

كلية التجارة والتوجهات العالمية للذكاء االصطناعي واهداف التنمية المستدامة
في ظل التوجه العالمي الستخدام تقنيات الذكاء االصطناعي وعلوم وتحليل البيانات في شتى المجاالت المختلفة
والتزايد المستمر الستخدام مثل هذه التقنيات الحديثة في شتى الصناعات المختلفة مثل البنوك والتأمينات والطب
والصحة وعلوم االدوية والتعليم  ....الخ.
وفى ظل استراتيجية الدولة نحو استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي والتقنيات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة
في شتى الصناعات والمجاالت المختلفة وبناء كوادر قادرة على استخدام مثل هذه التقنيات.
وتبنى جامعة بنى سويف استراتيجية لبناء كوادر مدربة على تقنيات الصناعة الحديثة وتكون منافسة على
المستوى المحلى والدولي والذي ينعكس في بدوره على التصنيف العالمي للجامعة.
فقد تمت الشراكة بين جامعة بنى سويف (كلية التجارة ) وشركة SASفي تقديم برامج متخصصة ورائدة في
مجال الذكاء االصطناعي وعلوم وتحليل البيانات .االمر الذى سيساهم في رفع التصنيف العالمى للجامعة وزيادة
معدالت التوظيف لطالب كلية التجارة سواء داخل او خارج مصر.
ومن بين هذه الشهادات الدولية التي تعتبر األولى من نوعها بالجامعات المصرية وتكون من خالل كلية تجارة
جامعة بنى سويف :
 شهادات دولية متخصصه في مجال اساسيات تحليل البيانات Analytical Foundation
 شهادات دولية متخصصه في مجال تحليل االعمال Business analytics
 شهادات دولية متخصصه في مجال التأمينات Insurance Analytics
 شهادات دولية متخصصه في مجال المحاسبة Accounting Analytics
وحيث ان متطلبات هذه الشهادات تدرس في المواد العلمية التي تدرس للطلبة على مدار العام بهدف تقليل الفجوة
بين الناحية االكاديمية وناحية التأهيل لسوف العمل والحصول على شهادات دولية متخصصة.
جديرا بالذكر ان هذه المتطلبات قد تمت من خالل هيئة استشارية من قبل مؤسسة  SASعلما بأن هذه المواد
المقترحة من  SASهي نفسها التي تقوم بتقديمها للجهات الصناعية والخدمية المختلفة على مستوى العالم .
وبهذا تعتبر كلية التجارة ببنى سويف هي اول كلية تطبق مثل هذه الشهادات الدولية من خالل مقرراتها الدراسية
لتأهيل خريج قادر على المنافسة في سوق العمل المحلى واإلقليمي.

إضافة الى ذلك سيتم قديم برنامج للسادة أعضاء هيئة التدريس يسمى Certified Educator for
 industryمجانا وهو برنامج مميز وفريد تتميز به  . SASوينقسم هذا البرنامج الى تخصصيين هما
الذكاء االصطناعي وتحليل البيانات وكل منهما مسارا خاص به.
أهمية الشراكة بين معمل الذكاء االصطناعى و كلية التجارة
هي تمكين قدرات الذكاء اإلصطناعي في مختلف القطاعات من خالل البحث والتطوير ،والتدريب ،والتوعية،
واالستشارة المبنية على أفضل الممارسات ،وأحدث المعايير والتقنيات .وتقديم الخدمات االتية:
 األبحاث  :إجراء أبحاث علمية تطبيقية متقدمة في مختلف مجاالت الذكاء اإلصطناعي وعلوم البيانات
 التدريب  :تقديم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة في الذكاء اإلصطناعي وعلوم البيانات .
 التوعية :تنظيم فعاليات احترافية لمناقشة أحدث إتجاهات وتقنيات الذكاء اإلصطناعي وعلوم البيانات
نبذة عن شركة "ساس :" SAS
تُعتبر "ساس  " SASواحدة من أبرز الشركات في مجال البرمجيات الخاصة بتحليل البيانات والذكاء
اإلصطناعي ،وأكبر شركة برمجيات وتكنولوجيا مستقلة في العالم .وتقوم "ساس  "SASبمساعدة عمالءها في
مختلف القطاعات في أكثر من  83,000موقع حول العالم على مستوى اكثر من  147دولة ،على تحسين األداء
وتقديم قيمة حقيقية ملموسة ألعمالهم ،من خالل تسريع عمليات اتخاذ قرارات أفضل وبشكل مبني على الحقائق
والبيانات من خالل حلولها وبرمجياتها المبتكرة .وتفخر "ساس" بأنها تمنح عمالءها حول العالم ،منذ العام ،1976
"قوة المعرفة" .جديرا بالذكر ان اول اكبر  100شركة من  500شركة على مستوى العالم هم عمالء ل SAS
طبقا لمجلة  Fortuneالعالمية .ومن خالل قوة تحليل البيانات تقوم  SASبتحويل عالم البيانات الى عالم الذكاء
بطرح حلول لم تكن موجودة من قبل.
"ساس  "SASفي ارقام:

بعض عمالء SAS

https://www.sas.com/en_us/customers.html

بعض حلول وتطبيقات  SASبالبنوك والتامينات










ادراة المخاطر التنظيمية
إدارة مخاطر االئتمان
اكتشاف الجرائم المالية
غسيل األموال
اكتشاف التزييف
تخطيط رأس المال
التسويق التحليلي
االمن السيبرالى
تحسين خبرة العمالء
https://www.sas.com/en_us/industry/banking.html

بعض منصات  SASلتحليل البيانات

الوظائف األكثر طلبا بمجال البنوك والتأمينات وإدارة االعمال







عالم بيانات
محلل بيانات
محلل بيانات مالية
محلل إحصائي
أخصائي ذكاء اعمال

بعض الجامعات الدولية المتعاونة مع SAS

-

ورشة عمل بعنوان
Start Boosting Your AI Skills in the Digital Economy Era
ابدأ في تعزيز مهاراتك في الذكاء االصطناعي في عصر االقتصاد الرقمي
التاريخ  :الثالثاء الموافق 2020-09-22-
المكان  :مسرح كلية التجارة – جامعة بنى سويف

المتحدثون

أ.د بدر نبيه
نائب رئيس الجامعة
م .أحمد كمال
المدير العالمى لبرامج SASالعالمية

استشارى علوم البيانات
ومدير معمل SASللذكاء االصطناعى

أ.د منصور حسن
رئيس الجامعه
أ.د .اسامه سعيد
عميد كلية التجارة

أ.د ممتاز حجاب
المنسق العام للتحول الرقمى

جدول اعمال ورشة العمل
10:30-10
11:00-10:30

الترحيب وكلمة االفتتاح
كلمة المدير العالمى ل SAS

 11:00-11:30البرامج والشهادات الدولية المقدمة من SASواحتياجات سوق العمل
 11:40-11:30حفل التوقيع
 12:00-11:40األسئلة واالستفسارات والختام

