االحداث الخاصة بالهدف االول  )Poverty( SDG 1والتى قامت
بها جامعة بنى سويف خالل عام 2018

م

Date

Event

Place

Sector

Objective

SDG

Target
Group

1

قطاع

قيام

الدراسات 2018/12

الدراسات

النهوض

العليا والبحوث بحصر

العليا

الدراسات العليا

انجازات القطاع وتحديد

والبحوث

تحقيق اهداف التنمية والبحوث

الدراسات

المستدامة ضمن حصر

العليا

اعداد

الطالب

للدبلوم4507

بمنظومة الدراسات
–بحث العليا

 1،17جميع
طالب

مخرجات البحث العلمى

والماجستير460
والدكتوراة 274فى عام
2018
2

مساعدة جميع

2018/12

االدارة

مساعدة الطالب الغير قطاع

 1،17جميع

الطالب من مختلف

العامة

قادرين وذوى االحتياجات شئون

الفئات للحصول

لرعاية

التعليم

بمختلف

على مساعدات

الشباب

والطالب

الفئات

مالية بسبب الفقر
ونقص االجهزة
التعويضية لديهم
باجمالى عدد 247
طالب (سماعات طبية
تم تسليم سماعة أذن
طبية للطالبة بكلية الطب
البشرى .
تم تسليم عدد ()2
سماعة أذن طبية يمنى
ويسر للطالبة أسراء

الخاصة

الطالب

URL

خالد محمد بكلية
الزراعة بمبلغ
18.600ج .
جارى تسليم عدد ()2
سماعة أذن طبية يمنى
ويسرى للطالبة لمياء
سيد حسن بمبلغ
30.310ج
جارى بحث حاالت للقيام
لعمل سماعة لهم.
األجهزة التعويضية.
( كرسى متحرك –
موتسكالت لذوى
االحتياجات – اطراف
صناعية )
تم تسليم عدد اربع
دراجات بخارية
مجهزطبيا ً للطالب ذوى
االحتياجات بإجمالى
مبلغ 72000ج (فقط
اثنان وسبعون الف
جنبهاًفقط الغير) .
تم تسليم عدد واحد
كرسى كهربائى متحرك
للطالب ذوى
االحتياجات.
تم تركيب طرف صناعى
لطالب ذوى االحتياجات
بإجمالى مبلغ 3450ج
(ثالثة الف وأربعمائة
وخمسون جنيها ً فقط
الغير) .

3

توزيع دعم

2018/12

االدارة

تشغيل

المصاريف والكتب

العامة

لمساعدة

من خالل  -إعانات
شهرية للطالب
المعدمين وذات الظروف
الصعبة و قيمةاالعانة
الشهرية ( ال تزيد عن
 150شهريا )
 نظارة طبية.-سماعات طبية .

لرعاية

خالل المصاريف والكتب

الشباب

برنامج

شهرى قطاع

الطالب

من شئون

 1،17جميع
الطالب

التعليم

بمختلف

والطالب

الفئات

 أجهزة التسجيلوشرائط الكاسيت
للطالب المكفوفين .
 األجهزة التعويضية(.كرسى متحرك –
موتسكالت لذوى
االحتياجات – اطراف
صناعية
 مساعدة مالية للطالبالمحتاجين يتم صرف
دفعتين في العام .
 تم صرف إعاناتشهرية لعدد( )11من
طالب/وطالبات الجامعة
ذات الظروف الصعبة و
قيمةاالعانة الشهرية
(تزيد عن  150شهريا
)تبداء من شهر نوفمبر
إلى شهريوليو .

5

سداد

المدينة 2018/12

االدارة

االهتمام

للطالب

العامة

الجامعية والنهوض بها

المعاقين والمكفوفين وذو

الجامعية
الحاالت

رسوم

االجتماعية

بالمدينة قطاع

 1،17جميع

شئون

الطالب

لرعاية

التعليم

بمختلف

الشباب

والطالب

الفئات

الخاصة.
6

توجية االهتمام

2018/12

االدارة

توجية

جهود

الجامعه قطاع

 1،17جميع

بالطالب لالنهاء

العامة

لدعم الدراسة الجامعية شئون

دراستهم ودور

لرعاية

التعليم

بمختلف

الجامعه فى دعمهم

الشباب

والطالب

الفئات

ماليا
مساعدات مالية
مساعدة مالية للطالب
المحتاجين يتم صرف
دفعتين في العام .
تم صرف دعم مالى لعدد
()194طالب وطالبة
بمبلغ 39.650ج بالترم
االول للعام الدراسى
2019/2108

للطالب الغير قادرين

الطالب

تم صرف دعم مالى
لعدد()312طالب وطالبة
بمبلغ 69،150ج بالترم
الثانى للعام الدراسى
2019/2108
 تم سداد رسوم المدينةالجامعية لعدد ( )29من
الطالب المعاقين
والمكفوفين وذو
الحاالت االجتماعية
الخاصةللعام الدراسى
 2019/2108بمبلغ
10.150ج شهريا بداية
من شهر أكتوبر الى
شهر يونيو .
تم تسديد مصروفاتالفرقة الثالثة والرابعة
بطالب بكليات الزراعة .
 تم تسدي مصروفاتمدينة مدينة جامعية
لطالب بكلية التعليم
الصناعى .
 جارى تسديدمصرروفات الفصل
الصيفى لطالبه بكلية
ذوى االحتياجات

6

متابعة

وتقييم

المرحلة  2018/9،10قرية ابشنا

التنفيذية المرتبطة بتحسين

المستوي المعيشي لسكان

القرية من خدمات البنية
التحتية(.تقرير قرية إبشنا)

القضاء على الفقر

كلية
الخدمة
االجتماعية

 ،شئون

المجتمع

1،17

سكان القرية
والفئات
النوعية
(الشباب-
النساء)

عمل

التصنيف الدولي بجامعة
بني

سويف

بعنوان

مكتب

االهتمام

التصنيف

المستدامة والبحوث ذات الدراسات

الدولى

الصلة

بالتنمية قطاع
العليا

النشر في مجال العلوم

ومركز

الطبيةCellPress

تطوير

والتنمية المستدامة

االداء
الجامعى

 17،1جميع
الفئات
والباحثين

http://www.bsu.edu.eg/ShowCo
nfDetails.aspx?conf_id=382

7

ورشة

مكتب 2018/12

http://www.bsu.edu.eg/Ne
ws.aspx?NID=61085&cat_i
d=1

رئيس جامعة بنى سويف
يفتتح الملتقى األول للسالمة
والصحة المهنية بحضور
وزير القوى العاملة
والمحافظ

8

ندوة جامعة بني سويف 2018/10

مسرح

بعنوان "حرب أكتوبر بين

مساهمة الجامعة بشكل قطاع

جامعة بنى غير مباشر فى التنمية شئون

سويف

المستدامة

الخداع

االستراتيجي

17

الفئات

خدمة

المجتمع

وتنمية
البيئة

بالتعاون
مع قطاع

شئون

التعليم

والطالب
 ،واإلدارة
العامة

لرعاية

الشباب

بالجامعة

http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=314

والتنمية المستدامة

1

 ،جميع

م
ندوة

الدراسات 2018/11

كلية

Objective

مساهمة الجامعة بشكل قطاع شئون 1

العليا للعلوم المتقدمة

الدراسات

غير مباشر فى التنمية

ووزارة الصحة وقطاع

شئون البيئة بمحافظة

العليا

المستدامة والحفاظ على

للعلوم

البيئة

بني سويف بعنوان "إدارة

المتقدمة -

المخلفات الصلبة داخل

قاعة

المعامل

البحثية

خدمة

المجتمع

17

Group
 ،جميع
الفئات
والعاملين

وتنمية البيئة

السمينار

والطالبية
الكبرى

صنع السياسات الدولية الدراسات

االقتصادية

والعلوم

بمركز

والمحلية لتنفيذ برامج االقتصادية

السياسية

بعنوان

المؤتمرات

الدراسات

لكلية

"مواجهة
السياسية
في

األطر

والدولية

التحديات
واالقتصادية
اإلقليمية

القضاء ع الفقر

والعلوم
السياسية
بالتعاون

مع قطاع

شئون
خدمة

المجتمع
وتنمية
البيئة

17

الفئات

http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=175

 10المؤتمر العلمي األول 2018/3

القاعة

مشاركة

الجامعة

فى كلية

1

 ،جميع

http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDe
tails.aspx?conf_id=365

9

Event
كلية

Date

Place

Sector

SDG

Target

URL

http://www.b
su.edu.eg/Ne
ws.aspx?NID
=57541&cat_i
d=1

رئيس جامعة بنى سويف :
 500جنيه مكافأة للعاملين
بمناسبة بداية العام الدراسي

http://www.bsu.ed
u.eg/News.aspx?NI
=D=59980&cat_id
1

رئيس جامعة بنى سويف
يلزم الكليات بتخصيص
وقت لألنشطة الطالبية
ويوجه بضرورة دعم
الكتاب الجامعي

http://www.
bsu.edu.eg/
?News.aspx
NID=60516
&cat_id=1

رئيس جامعة بنى سويف :
تخصيص أتوبيس لنقل
الطالب إلى مقر الجامعة

http://www.bsu.e
du.eg/News.aspx
?NID=60474&ca
t_id=1

رئيس جامعة بنى سويف
يفتتح المعرض الخيري
السنوي للطالب بقوة
 7000قطعة مالبس

http://www.bsu.edu.eg/News.as
px?NID=60764&cat_id=1

رئيس جامعة بنى سويف
يعلن عن مشاركة الجامعة
) فى تنفيذ مبادرة ( 2كفاية

المشروع
يستهدف
السيدات المستفيدة
من برنامج التكافل،
وسيتم عمل زيارات
لعمل
أبواب
طرق
التوعية المباشرة خالل
مدة تنفيذ المشروع،
هذا باإلضافة إلى عقد
توعوية
ندوات
وتثقيفية ،ويشارك في
المشروع
تنفيذ
ورواد
متطوعون
وأطباء
ريفيين
وممرضات وصيادلة

http://www.bsu.e
du.eg/News.aspx
?NID=53967&ca
t_id=1

 :رئيس جامعة بني سويف
توزيع  1000حذاء على
الطالبات غير القادرين
بالمجان بمناسبة عيد الفطر

http://www.bsu.edu.eg/N
ews.aspx?NID=56918&ca
t_id=1

رئيس جامعة بنى سويف :
اعفاء الطالب الحاصلين
على بطوالت محلية
وعالمية من المصروفات
الدراسية

http://www.bsu.edu.eg
/News.aspx?NID=5710
7&cat_id=1

رئيس جامعة بنى سويف:
توفير حصة التكافل
االجتماعى للطالب غير
القادرين قبل بدء الدراسة
ودورات لتأهيل شباب ....
الموظفين للقيادة

http://www.bsu.edu.
eg/News.aspx?NID
=57108&cat_id=1

رئيس جامعة بنى سويف :
نتحمل نفقات عالج
العاملين بالجامعة كاملة
من أبناء %ونعالج 76.3
المحافظة

http://www.bsu.edu.
eg/News.aspx?NID
=57879&cat_id=1

رئيس جامعة بني سويف
يصدر قرارا بإعفاء
الطالب ذوي اإلعاقة وأبناء
المكفوفين من الرسوم
الدراسية

http://www.bsu.
edu.eg/News.as
px?NID=57881
&cat_id=1

رئيس جامعة بني سويف:
تخفيض رسوم طالب
الدراسات العليا من
العاملين بالجامعة وأبنائهم

http://www.bsu.e
du.eg/News.aspx
?NID=53285&ca
t_id=1

رئيس جامعة بني سويف :
إعفاء أبناء مؤسسات األيتام
من المصروفات بالمحافظة
الدراسية

www.bsu.edu.eg/N
ews.aspx?NID=537
11&cat_id=1

رئيس جامعة بنى سويف :
تخصيص وحدات سكنية
للطالب الوافدين بأجر
رمزي

http://www.bsu.e
du.eg/News.aspx
?NID=53922&ca
t_id=1

رئيس جامعة بني سويف:
معرض خيري لطالبات
الجامعة بمناسبة عيد الفطر
المبارك

www.bsu.edu.eg/Ne
ws.aspx?NID=57878
&cat_id=1

رئيس جامعة بني سويف:
إعفاء أبناء الشهداء
ومصابي العمليات
اإلرهابية من الرسوم
الدراسية

http://www.
bsu.edu.eg/
?News.aspx
NID=57880
&cat_id=1

إعفاء أبناء مؤسسات رعاية
األيتام من الرسوم الدراسية
بجامعة بني سويف

http://www.bsu
.edu.eg/News.a
spx?NID=5756
5&cat_id=1

بروتوكول تعاون بين
مؤسسة مصر الخير
وجامعة بني سويف

لطب األطفال لكلية الطب

البشري

جامعة

بني

سويف بعنوان "انيميا
االطفال
ومضاعفاتها"

اسبابها

المؤتمرات

فى قطاع

صنع السياسات الدولية الدراسات
والمحلية لتنفيذ برامج العليا
القضاء

ع

الفقر بالتعاون

والمحافظة على الصحة

مع
الطب

كلية

البشرى

17

الفئات

http://www.bsu.edu.eg/Sho
=wConfDetails.aspx?conf_id
256

 10المؤتمر

الثانى

عشر 2018/6

قاعة مركز مشاركة

الجامعة

1

 ،جميع

