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اوالً  :النشاط الرياضي
انشطة الترم االول 8102/8102
 :االنشطة الداخمية

 :ــــ

* االنشطة الجماعية

 -0كرة القدم طمبة ( ممعب كبير )
 -8كرة الطائرة طالبات

* االنشطة الفردية

-0تنس الطاولة طمبة وطالبات

*مراكز التدريب -:

 -0الكونغ فو ( طمبة وطالبات )
 -8الكاراتية ( طالبات

تقرير بطولة تنس الطاولة 8108الفترة من 8108/00/7 :6

اولا  :تنس الطاولة طالبات

طريقة التنفيذ /خروج المغموب

مكان التنفيذ  /صالة الجامعة

التحكيم  /األخصائيين الرياضيين بالجامعة

المركز الول  /ىيمبيس نسيم محروس

المركز الثاني  /نيره بياء عمي

المركز الثالث  /نو ار سامح عطاهلل

كمية التربية

كمية العالم

كمية التربية

ثاني ا  :تنس الطاولة طمبة

طريقة التنفيذ /خروج المغموب

مكان التنفيذ  /صالة الجامعة

التحكيم  /األخصائيين الرياضيين بالجامعة

المركز الول

 /ميشيل جميل ميتاوس

المركز الثاني  /زياد محمد حسين

المركز الثالث  /محمد سيد احمد

كمية السياحة والفنادق
كمية اليندسة

كمية التربية الرياضية

ثالثا  :كرة القدم طمبة(ممعب كبير)

طريقة التنفيذ /خروج المغموب

الفترة من 8108/01/10 : 01/01

مكان التنفيذ  /ممعب الشبان المسممين
التحكيم  /األخصائيين الرياضيين بالجامعة

المركز الول  /كمية التربية الرياضية
المركز الثاني  /كمية الحاسبات

المركز الثالث  /كمية الصيدلو

رابعا  :كرة الطائرة طالبات الفترة من 8108/00/7 : 00/4
طريقة التنفيذ /خروج المغموب
مكان التنفيذ  /ممعب الجامعة

التحكيم  /األخصائيين الرياضيين بالجامعة

المركز الول /

المركز الثاني /

المركز الثالث /

كمية التربية الرياضية

كمية ع طبيعي
كمية التربية

خامسا :مركز تدريب الكونغ فو طمبو وطالبات

خالل شير 8108/08، 00، 01

طريقة التنفيذ  /تددريبات يومي الثالثاء والخميس من كل اسبوع
مكان التنفيذ  /ممعب وصالو النشطو بالجامعة

ا

سادسا :مركز تدريب الكاراتيو طالبات

خالل شير 8108/08، 00، 01

عدد الطالب المشاركة من الجامعة  081 :طالبو

طريقة التنفيذ  /تدريبات يوم الثنين الربعاء من كل اسبوع
مكان التنفيذ  /ممعب وصالو النشطو بالجامعة

تقرير االنشطة الرياضية خالل الترم الثاني التي تم تنفيذها لعام 8102/8102
 :االنشطة الداخمية

 :ــــ

* االنشطة الجماعية

 -0كرة القدم طمبة ( خماسي )
 -8المهرجان الرياضي الثاني

* االنشطة الفردية

-0المالحه الرياضية
 -8المالكمه

*مراكز التدريب -:

 -0الكونغ فو ( طمبة وطالبات )
 -8الكاراتية ( طالبات

انشطة الترم الثاني

اوال  :كرة القدم طمبة(خماسي)

الفترة من 8102/3/02 : 8/82

طريقة التنفيذ /خروج المغموب
مكان التنفيذ  /ممعب الجامعة

التحكيم  /األخصائيين الرياضيين بالجامعة
المركز الول  /كمية التربية الرياضية
المركز الثاني  /كمية التجارة

المركز الثالث  /كمية الحقوق

ثانيا  :المالحة الرياضية طمبة وطالبات

الفترة من 8109/ 1/81

طريقة التنفيذ /خرائط  +وقت

مكان التنفيذ  /الحرم الجامعي

التحكيم  /اتحاد المصري لممالحو لمرياضية

المركز الول  /كمية التربية الرياضية

المركز الثاني  /كمية عموم الرض
المركز الثالث  /كمية الحقوق

ثالثا  :المالكمو طمبة

الفترة من 8109/ 8/87

طريقة التنفيذ /خروج المغموب
مكان التنفيذ  /حمبة الجامعة
التحكيم  /اتحاد المصري لممالكمو

المركز الول  /كمية التربية الرياضية
المركز الثاني  /كمية الحقوق
المركز الثالث  /كمية التجارة

خامسا :مركز تدريب الكونغ فو طمبو وطالبات

خالل شير 8109/4، 1، 8

عدد الطالب المشاركة من الجامعة  011 :طالب  71 +طالبو

طريقة التنفيذ  /تدريبات يومي الثالثاء والخميس من كل اسبوع
مكان التنفيذ  /ممعب وصالو النشطو بالجامعة

سادسا :مركز تدريب الكاراتيه طالبات

خالل شهر 8102/2، 3، 8

عدد الطالب المشاركة من الجامعة  011 :طالبو

طريقة التنفيذ  /تدريبات يوم الثنين الربعاء من كل اسبوع
مكان التنفيذ  /ممعب وصالو النشطو بالجامعة

اوالً  :النشاط الرياضي
الخارجي

االنشطة الرياضية خالل عام 8102/8102
 :النشطة الخارجية - :

* االنشطة الجماعية والفردية
بطولة الشهيد الرفاعي  24لمقدم طمبة ممعب كبير
بطولة الشهيد الرفاعي  24لكرة اليد
بطولة الشهيد الرفاعي  24لمكونغ فو
بطولة الشهيد الرفاعي 24لرفع االثقال
بطولة الشهيد الرفاعي 24لممالكمة
بطولة الشهيد الرفاعي  24العاب القوي
بطولة الشهيد الرفاعي 24لمدراجات
بطولة الشهيد الرفاعي  24لسالح الشيش
بطولة الشهيد الرفاعي  24لكمال االجسام
بطولة الشهيد الرفاعي 24لممالحه الرياضية
بطولة الشهيد الرفاعي  24لمهوكي
بطولة الشهيد الرفاعي  24لمتنس االرضي
البطولة العربية لكرة القدم بجنوب الوادي ( طمبة وطالبات )
البطولة االفريقية لكرة القدم
اسبوع شباب الجامعات بكفر الشيخ
اولمبياد الفتاة الجامعية بالغردقة

اوال  :بطولة الشهيد الرفاعي  24لكرة القدم بتاريخ خالل العام الدراسي 8102/8102
حيث تضم المجموعة (بني سويف – المنوفية –طنطا -بنيا -السكندرية -حموان –

الكاديمية العربية – قناة السويس)

حصمت الجامعة عمي المركز الثاني عمي مستوي الجامعات المصرية
عدد الطالب المشاركة  81 /طالب
طريقة التنفيذ /دوري من دور واحد

التحكيم  /التحاد المصري لكرة القدم

ثانيا  :بطولة الشهيد الرفاعي  24لكرة اليد طمبة 8102/08/2 : 8
شاركت جامعة بني سويف في المجموعة الولي التي تضم( بني سويف – اللمانية –القاىرة-

اسوان )

عدد الطالب المشاركة من الجامعة  04 :طالب

طريقة التنفيذ /دوري من دور واحد
مكان التنفيذ  /جامعةالقاىره

التحكيم  /التحاد المصري لكرة اليد

واسفرت نتائج المجموعة عن صعود جامعة بني سويف الي دور الـ ـ  06كثاني مجموعة

الخروج من جامعة عين شمس

ثالثا  :بطولة الشهيد الرفاعي  24لمكونغ فو طمبة )8102/2/01

عدد الطالب المشاركة من الجامعة  0 :طالب

طريقة التنفيذ /دوري من دور واحد
مكان التنفيذ  /جامعةالقاىره

التحكيم  /التحاد المصري لمكونغ فو

حصول عمي عدد  8ميدالية فضية

رابعا  :بطولة الشهيد الرفاعي  24لرفع االثقال 8102/2/7 : 4

عدد الطالب المشاركة من الجامعة  8 :طالب

طريقة التنفيذ /دوري من دور واحد
مكان التنفيذ  /الفيوم

التحكيم  /التحاد المصري لرفع الثقال
الحصول عمي عدد  8ميدالية ذىبية

خامسا  :بطولة الشهيد الرفاعي  24لممالكمة 8102/3/08 : 01

عدد الطالب المشاركة من الجامعة  2 :طالب

طريقة التنفيذ /دوري من دور واحد
مكان التنفيذ  /المركز الوليمبي

التحكيم  /التحاد المصري لممالكمو
الحصول عمي عدد  0ميدالية ذىبية  8فضية  0برونزيو

سادسا :بطولة الشهيد الرفاعي  24اللعاب القوي 8102/3/08 : 01

عدد الطالب المشاركة من الجامعة  01 :طمبه وطالبات

طريقة التنفيذ /دوري من دور واحد
مكان التنفيذ  /المركز الوليمبي

التحكيم  /التحاد المصري للعاب القوي
الحصول عمي عدد  0ميدالية ذىبية  8فضية  8برونزيو

سابعا  :بطولة الشهيد الرفاعي  24لمدراجات 8102/08/01 : 2

عدد الطالب المشاركة من الجامعة  4 :طمبة وطالبات

طريقة التنفيذ /سباق طريق

مكان التنفيذ  /قناة السويس

التحكيم  /التحاد المصري لمدراجات
الحصول عمي المركز الثاني طالبات

ثامنا  :بطولة الشهيد الرفاعي  24لممالحة الرياضية 8102/2/08 : 00

عدد الطالب المشاركة من الجامعة  08 :طالب وطالبة

طريقة التنفيذ/سباق بالزمن
مكان التنفيذ  /السكندرية

التحكيم  /التحاد المصري لممالحو
الحصول عمي المركز الثالث طالبات

تاسعا  :بطولة الشهيد الرفاعي  24لسالح الشيش 8102/08/5 : 8

عدد الطالب المشاركة من الجامعة  4 :طالب

طريقة التنفيذ/خروج المغموب
مكان التنفيذ  /السكندرية

التحكيم  /التحاد المصري لكرة القدم

عاش ار  :بطولة الشهيد الرفاعي  24لمهوكي 8102/2/2 : 4

عدد الطالب المشاركة من الجامعة  02 :طالب وطالبة

طريقة التنفيذ/دوري من دور واحد
مكان التنفيذ  /الزقازيق

التحكيم  /التحاد المصري لكرة القدم

الحادي عشر  :بطولة الشهيد الرفاعي  24لكمال االجسام 8102/08/80 : 81
عدد الطالب المشاركة من الجامعة  2 :طالب

طريقة التنفيذ/خروج المغموب
مكان التنفيذ  /طنطا

التحكيم  /التحاد المصري لكمال الجسام

الثاني عشر  :بطولة الشهيد الرفاعي  24لمتنس االرضي 8102/3/07 : 04
عدد الطالب المشاركة من الجامعة  8 :طالب

طريقة التنفيذ/خروج المغموب
مكان التنفيذ  /القاىره

التحكيم  /التحاد المصري لمتنس الرضي

الثالث عشر :البطولة العربية لخماسي كرة القدم بجنوب الوادي 8102/00/82 : 00/82
شاركت جامعة بني سويف في البطولة العربية لخماسي كرة القدم المقامة في جامعة جنوب
الوادي طمبة وطالبات وكانت عدد الجامعات المشاركة  86جامعة مصرية وعربية واستطاع
منتخب الجامعة الحصول عمي المركز الثالث لمطالبات

الرابع عشر :بطولة الجامعات لذوي االعاقة
اشتركت جامعة بني سويف في بطولة الباراولمبياد لذوي الحتياجات الخاصة لمجامعات المصرية
التي اقيمت في جامعة السكندرية وحققت جامعة بني سويف  07ميدالية متنوعة وكانت عدد

الجامعات المشاركة  81جامعة مصرية

الخامس والعشرون  :اسبوع شباب الجامعات كفر الشيخ 8102

المكان  :جامعة كفر الشيخ
التاريخ  :من  0إلى 8102/ 8 / 7

عدد المشاركين  32:طالب وطالبة
أوال كرة القدم :

العدد  2:طالب

النتائج  :فوز الجامعة عمي جامعة بورسعيد والخسارة من جامعة حموان الصعود لدور ال04

الخروج من التعميم العالي

ثانيا الكرة الطائرة :
( طالبات)

العدد  01 :طالبة

النتائج  :الخروج من دور المجموعات

ثالثا كرة السمة :
العدد  01:طمبة

النتائج  :الخروج من دور المجموعات

رابعا المصارعة

العدد  2 :طالب
النتائج  :الخروج من دور ال04

خامسا تنس الطاولة:

العدد  4 :طمبة وطالبا
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مقترح مخطط للمدينة الرياضية لخدمة المجتمع
 قامت الجامعة باإلستفادة من مالعب المدينة الرياضية فى الفترة المسائية مع عملالتأمينات األمنية الالزمة وذلك كخدمة مجتمعية ألبناء المحافظة بسعر رمزى مع
مراعاة عمل تخفيض خاص للسادة أعضاء هيئة التدريس والسادة العاملين وسيتم
اإلستعانة بمدربين من اعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية.
وكذلك إقامة مشروعات خدمية لمجتمع بنى سويف وإنشاء مدارس تعليم واكاديميات
وتدريب فى الرياضيات المختلفة يلتحق بها الراغبين فى تعليم مهارات تلك الرياضات
وايضا مشروع تأهيل الطالب المتقدمين لإللتحاق بالكليات العسكرية وكلية التربية
الرياضية والشرطة.

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 اآلداب -

كلية الطب البيطري  -كلية التمريض  -كلية العالج الطبيعي

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  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 58
حالة صدرية – وعدد  53تحاليل – عدد  28حالة تحليل سكر – وتم تحويل عدد 23
حالة 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 58
حالة صدرية – وعدد  53تحاليل – عدد  28حالة تحليل سكر – وتم تحويل عدد 23
حالة 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

عدد حاالت
الكشف

الحاالت المحولة

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

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
2

2018/11/26
2018/11/27

حملة توعية عن األمراض
المزمنة (السكري،
الفيروسات الكبدية ،الفشل
الكلوي)

قرية الدوية
مركز بني سويف

3
4

2018/12/3
2018/12/4

5

2018/3/7

6

2018/3/11
أسبوع البيئة

7

2018/3/13
أسبوع البيئة

8

2018/3/14
أسبوع البيئة

9

2018/3/15
أسبوع البيئة

10

2018/4/3

قياس السكر وضغط الدم
حملة توعيه عن امراض (
حمي الضنك  ،االنفلونزا
الموسمية ،انفلونزا الطيور)
االسعافات األولية
قافلة طالبية

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

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)

 -أنواع المساعدات االجتماعية :ـ

 إعانات شهرية للطالب المعدمين وذات الظروف الصعبة و قيمةاالعانة الشهرية ( ال تزيد عن 150شهريا )
 نظارة طبية.سماعات طبية . أجهزة التسجيل وشرائط الكاسيت للطالب المكفوفين . األجهزة التعويضية (.كرسى متحرك – موتسكالت لذوى االحتياجات – اطراف صناعية مساعدة مالية للطالب المحتاجين يتم صرف دفعتين في العام . -سداد رسوم المدينة الجامعية للطالب المعاقين والمكفوفين وذو الحاالت االجتماعية الخاصة.

إعانات شهرية

 تم صرف إعانات شهرية لعدد( )11من طالب/وطالبات الجامعة ذات الظروف الصعبة و قيمةاالعانةالشهرية (تزيد عن  150شهريا )تبداء من شهر نوفمبر إلى شهريوليو .

مساعدات مالية
مساعدة مالية للطالب المحتاجين يتم صرف دفعتين في العام .
 تم صرف دعم مالى لعدد ()194طالب وطالبة بمبلغ 39.650ج بالترم االول للعام الدراسى2019/2108

 تم صرف دعم مالى لعدد()312طالب وطالبة بمبلغ 69،150ج بالترم الثانى للعام الدراسى2019/2108

سماعات طبية
 تم تسليم سماعة أذن طبية للطالبة بكلية الطب البشرى . تم تسليم عدد ( )2سماعة أذن طبية يمنى ويسر للطالبة أسراء خالد محمد بكلية الزراعة بمبلغ 18.600ج.

-

جارى تسليم عدد ( )2سماعة أذن طبية يمنى ويسرى للطالبة لمياء سيد حسن بمبلغ 30.310ج

 -جارى بحث حاالت للقيام لعمل سماعة لهم.

سداد مصروفات
 تم سداد رسوم المدينة الجامعية لعدد ( )29من الطالب المعاقين والمكفوفين وذو الحاالت االجتماعيةالخاصةللعام الدراسى  2019/2108بمبلغ 10.150ج شهريا بداية من شهر أكتوبر الى شهر يونيو .
تم تسديد مصروفات الفرقة الثالثة والرابعة بطالب بكليات الزراعة . تم تسدي مصروفات مدينة مدينة جامعية لطالب بكلية التعليم الصناعى . -جارى تسديد مصرروفات الفصل الصيفى لطالبه بكلية ذوى االحتياجات

األجهزة التعويضية.
( كرسى متحرك – موتسكالت لذوى االحتياجات – اطراف صناعية )
 تم تسليم عدد اربع دراجات بخارية مجهزطبياً للطالب ذوى االحتياجات بإجمالى مبلغ 72000ج (فقطاثنان 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 وخمسونجنيهاً فقط الغير) .

-1

-2

زيارة موسسة دار الرعاية االجتماعية ببنى سويف ضمن مشروعات خدمة البيئة والمجتمع

معارض المالبس الخيري

 -3حضانه الزهور بكلية التربية للطفولة المبكرة

" المؤتمر الثانى عشر لطب األطفال لكلية الطب البشري جامعة بني سويف بعنوان "انيميا االطفال اسبابها ومضاعفاتها2018-03-06
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=256
 المعرض الفني الثاني لكلية الصيدلة جامعة بني سويف2018-03-06
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
" المؤتمر السنوي الرابع لقسم تمريض صحة األم وحديثي الوالدة بكلية التمريض جامعة بني سويف بعنوان "صحة المرأة04
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

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

قوافل الجامعة للقرى
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=333
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=353

