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مقدمــــة
للعام  البيئة  وتنمية  اجملتمع  خدمة  لقطاع  السنوي  التقرير  صدور  يأتي 

اجلامعي 2014/2013 ليسجل بكل فخر واعتزاز االجنازات اليت حققها القطاع 

خالل هذا العام، وتكمن أهمية القطاع يف قدرته على خدمة  اجملتمع وتنمية 

البيئة من خالل الشراكة مع اجملتمع احمللي واإلقليمي حلل مشكالت اجملتمع 

مع  والتواصل  صحية  بيئة  توفري  على  والعمل  اجملتمعية  اخلدمات  وتقديم 

أفراد اجملتمع.

البيئة قصارى جهدهم  العاملني بقطاع خدمة اجملتمع وتنمية  بذل مجيع 

لشئون  الكليات  وكالء  عمل  خالل  من  وذلك  بالقطاع  املنوط  الدور  لتأدية 

خدمة اجملتمع وتنمية البيئة واألجهزة املعاونة،كما مت التواصل مع اجملتمع 

لتحقيق  وتأهيلهم  أفراده  مهارات  لتنمية  تدريبية  دورات  إقامة  خالل  من 

متطلبات سوق العمل وعمل قوافل طبية بشرية للمساهمة يف عالج املرضى 

والكشف املبكر عن بعض األمراض )اليت يكون من املفيد اكتشافها مبكرًا إلمكان 

والدواجن  املاشية  للمساهمة يف عالج  قوافل طبية بيطرية  الشفاء( وكذلك 

وختفيف العبء عن املربني واملواطنني العاديني، فضاًل عن مساهمة القطاع يف 

إقامة العديد من ورش العمل واملؤمترات العلمية والتطبيقية بالكليات فيما 

له عالقة مبشكالت بيئية.

الناحية  الطابع اخلاص مبا هو منوط بها من  الوحدات ذات  هذا وقد قامت 
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التدريبية وتنمية املهارات )مثل وحدات احلاسبات واللغات( وكذلك التحاليل 

املطلوبة )كما بوحدات الطب والعلوم(، واالستشارات اهلندسية )كما بوحدات 

كلييت اهلندسة ومركز االستشارات باجلامعة واالدارة اهلندسية باجلامعة( أو 

النجارة بكلييت  الطباعة والنشر وورش  اإلنتاجية )مثل مركز  الناحية  من 

اهلندسة(.

البيئة  وتنمية  اجملتمع  خدمة  قطاع  أنشطة  بعض  نستعرض  يلي  فيما  و 

جبامعة بنهاخالل العام الدراسي 2014/2013.
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الندوات واملؤمترات وورش العمل
تنظيم ورشة عمل يوم األثنني املوافق 2013/9/30. 1 جلميع الطالب والعاملني 

بكلية التمريض بعنوان ) هشاشة العظام وكيفية الوقاية منها (.

قامت كلية الرتبية الرياضية بعقد ندوة لإلحتفال بالعيد األربعني لنصر  2 .

 / اللواء  فيها  حاضر  واليت   2013/10/8 املوافق  الثالثاء  يوم  وذلك  أكتوبر 

فؤاد فيود - نائب رئيس الشئون املعنوية بالقوات املسلحة.

كما قامت كلية الرتبية الرياضية بعمل ندوة دينية مبناسبة ذكري اهلجرة  3 .

للطالب  بالكلية  املوافق 2013/10/29  الثالثاء  الشريفة وذلك يوم  النبوية 

الشيخ /رجب حممد حافظ من  فيها فضيلة  بالكلية وحاضر  والعاملني 

علماء األزهر الشريف بالقليوبية.

» اإلنبعاث احلراري وأثره على املنطقة العربية » يوم  عقد ندوة بعنوان  4 .

بكلية  القادر  عبد  مصطفى  د/  فيها  حاضر   2013/11/6 املوافق  األربعاء 

اآلداب.

والطالب من  التدريس  وأعضاء هيئة  العاملني  عمل ورشة عمل جلميع  5 .

الفرق املختلفة والعمال بكلية التمريض عن كيفية استخدام وسائل إطفاء 

إشراف  حتت  وذلك  املدني  الدفاع  هيئة  من  مدربني  خالل  من  احلريق 

أ.د/ عميد الكلية ووكيل الكلية خلدمة اجملتمع وتنمية البيئة وذلك يوم 

األثنني املوافق 2013/11/18.
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اإلجنابية  الصحة  بعنوان  عمل  ورشة  بتنظيم  التمريض  كلية  قامت  6 .

لطالبات املدينة اجلامعية وذلك يوم الثالثاء املوافق 2013/11/26.

الذكاء  عن  التمريض  بكلية  الطالب  طلب  على  بناء  عمل  ورشة  عمل  7 .

الوجداني وذلك يوم اخلميس املوافق 2013/11/28.

القرآن  يف  العلمي  اإلعجاز  فكر  جمال  يف  ندوة  بعمل  التجارة  كلية  قامت  8 .

والسنة.

مت عمل بروتوكول تعاون بني كلية التمريض ومدرسة أنس بن مالك ببنها  9 .

إلستكمال اجلودة باملدرسة ومت عمل ورشة عمل بعنوان اإلرشاد النفسي 

للمرحلة العمرية ) ما قبل سن املدرسة ( رياض األطفال بقسم النفسية 

وحاضر فيها د/ جيهان حممد سامل، د/ رحاب السيد، مساح رمضان وذلك 

يوم األربعاء 2013/12/4.

كما مت عمل ورشة عمل بعنوان ) األمن والسالمة ( للمرحلة العمرية )ما  10 .

قبل سن املدرسة( رياض األطفال وحاضر فيها د/ مدحية حسن، بامسة 

ربيع بقسم األطفال.

العمرية  للمرحلة  الصحية(  )التغذية  بعنوان  أخرى  ندوة  كما مت عمل   11 .

)ما قبل سن املدرسة ( رياض األطفال وحاضر فيها د/ ابتسام عبد العال 

بقسم الصحة العامة وذلك يوم األربعاء 2013/12/11.

)مفاهيم  بعنوان   12 .2013/12/18 املوافق  األربعاء  يوم  عمل  ورشة  عمل  ومت 
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اجلودة يف املدارس( وحاضر فيها أ.م.د/ أمل عمران بقسم النسا ، د/ صفاء 

حممد بقسم الباطنة واجلراحة.

مت عمل ورشة عمل بعنوان ) انفلوانزا املومسية وكيفية الوقاية منها (  13 .

وذلك يوم االربعاء املوافق  3 / 3 /2014، وقد حاضر يف الورشة د/ هـناء عبد 

احمليط  اجملتمع  ألفراد  وذلك  امينة  د/   ، عبدالعزيز  حمبوبة  د/  اجلواد، 

بكلية التمريض.

مصطفى  د/   ، اآلداب  كلية  عميد  الصباغ-  اللطيف  أ.د/عبد  من  كل  قام  14 .

الدميقراطية   «  : بعنوان  بندوة  اجملتمع  خدمة  جلنة  عضو   - الغريب 

يوم  وذلك   « القليوبية  حمافظة  بنها  ثقافة  بقصر   « السياسية  واملشاركة 

االثنني املوافق 2013/11/18.

قام د/ مصطفى الغريب - عضو جلنة خدمة اجملتمع وتنمية البيئة بندوة  15 .

 1951 1923 حتى  الفرتة من  الربملانية يف مصر خالل  االنتخابات   « بعنوان 

، وذلك يوم اخلميس  القاهرة  - حمافظة  القومية  والوثائق  الكتب  » بدار 

املوافق 12/19/ 2013)كلية اآلداب(.

مت عقد ورشة عمل خاصة بنخيل البلح التحديات وطرق مكافحة سوسة  16 .

النخيل بواسطة مركز املعلومات واخلدمات البحثية قطاع خدمة اجملتمع 

وتنمية البيئة يوم الثالثاء 2014/2/18 بقاعة اإلحتفاالت الكربى جبامعة 

أ.د/ – رئيس اجلامعة وبإشراف  الدين  أ.د/علي مشس  بنها حتت رعاية 
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وتنمية  اجملتمع  خدمة  لشئون  اجلامعة  رئيس  – نائب  امساعيل  مجال 

سوسة  جمال  يف  املتخصصون  األساتذة  من  العديد  حضرها  وقد  البيئة 

النخيل والعمليات الفنية اليت جترى على النخيل وأهم الصناعات القائمة 

على التمور وحضرها أكثر من 250 ما بني مهندس زراعي ومزارع وعضو 

هيئة تدريس واليت تضمنت توصياتها اآلتي :-

وإعادة  عليه  املأخوذة  املالحظات  من  اهليدروليكي  احلقن  جهاز  تطوير   )1(

تقييمه.

)2( التوقف عن التقليم اجلائر للنخيل وأن يكون يف الشتاء فقط.

النخيل  سوسة  مكافحة  طرق  حول  املصورة  اإلرشادية  النشرات  توفري   )3(

وتوزيعها على أماكن زراعة النخيل.

)4( تدريب املرشدين واملزارعني على اإلكتشاف املبكر لإلصابة يف احلديقة ثم 

إجراء العمليات العالجية بنجاح وأيضا العمليات الفنية اخلاصة بالنخيل .

)5( إعادة النظر يف التشريعات والقوانني اخلاصة باملكافحة واحلجر الزراعي 

مبا يتناسب والواقع احلالي وبطريقة ميكن تنفيذها على أرض الواقع.

النخيل احلمراء حتت  املتكاملة لسوسة  للمكافحة  )6( تبين برنامج متكامل 

اإلشراف العملي أو التطبيقي جلهات متخصصة التعريف.

)7( توعية املزارعني بزراعة أصناف جديدة ذات قيمة إقتصادية وتصديرية 

عالية يف نطاق حمافظة القليوبية.
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)8( إجراء مزيد من الدراسات على العوامل البيولوجية ملكافحة سوسة النخيل 

باألعداء احليوية.

يف  فيكس(  شجرة  من  بداًل  خنلة  )ازرع  مبشروع  النخيل  زراعة  تنمية   )9(

حمافظة القليوبية.

على  التغذية  ثقافة  ونشر  مصر  يف  التمور  وتصنيع  بتخزين  اإلهتمام   )10(

التمور من خالل التدريب.

)11( إنشاء مجعية أهلية لزراع ومنتجي ومصنعي النخيل مبحافظة القليوبية 

على أن يكون مقرها حمافظة القليوبية أو مديرية الزراعة بالقليوبية.

كما قام الدكتور / مصطفى الغريب - عضو جلنة خدمة اجملتمع وتنمية  17 .

حسني  لطه  اجلاهلي  الشعر  يف  كتاب  )أزمة  بعنوان:  ندوة  بعقد  البيئة 

وتداعياتها( وذلك يوم اخلميس 6 مارس 2014، يف مركز حتقيق الرتاث بدار 

الكتب املصرية بالقاهرة، وحضر الندوة جمموعة من املثقفني واملوظفني 

بدار الكتب املصرية )كلية اآلداب(.

ويف إطار فاعليات األسبوع اإلقليمي السابع خلدمة اجملتمع ومحاية البيئة  18 .

عددًا  والتثقيف  التوعية  قافلة  نظمت   ،2014 مارس   26-23 من  الفرتة  يف 

من الندوات واحملاضرات وورش العمل ألهاىل قريتى ميت العطار وطحلة 

حيث قامت القافلة بعقد حماضرة بعنوان املتفوقون واملوهوبون حاضر 

خالهلا  حتدث  الرتبية  بكلية  االستاذ   - متوىل  الدين  سعد  عالء  أ.د/  فيها 
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عن كيفية إعداد املوهوبني والكشف عن قدراتهم العقلية وتوفري األماكن 

الوثيقة بني دراسة  العالقة  إعدادًا جيدًا مؤكدًا على  الالزمة إلعدادهم 

علم الرياضيات وتنمية التفكري اإلبداعي حيث أن علم الرياضيات يتيح 

 ، الرياضية وطرق حلها  املسائل  اإلبداعي فى  التفكري  القدرة على  للفرد 

وأضاف أ.د/ رضا هندى - االستاذ بكلية الرتبية أن املوهوبني لديهم قدرة 

عالية على التفكري واالبتكار واالبداع لذا جيب ان تتوفر هلم البيئة السليمة 

اليت تساعدهم على بذل اجلهد ليستفيد منهم الوطن.

اآلداب  بكلية  االستاذ   - افراج عزب  الدكتورة/  ذاته حتدثت  السياق  وفى  19 .

ألقى  كما  ومشكالته،  وأخطاره  النهضة  سد  مشكلة  عن  اجلغرافيا  قسم 

مصر  فى  الثقافة  مستقبل  بعنوان  حماضرة  غريب  الدكتور/مصطفى 

وقام أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب بعمل استبيان عن مستوى أداء 

اخلدمات الصحية بالقرية.

وشاركت كلية احلاسبات واملعلومات بورشة عمل عن فك وتركيب جهاز  20 .

الكمبيوتر حتدث خالهلا أ.د/كرم عبد الغين عن األخطار اليت قد يسببها 

اجللوس الدائم أمام أجهزة الكمبيوتر وطرق عالجها.

قامت القافلة الزراعية والتشجري بقرية ميت العطار بتنظيم ندوة عن  21 .

امراض النبات والدواجن ألهاىل القرية وتضمنت األمراض اخلاصة بالنبات 

وميتص  اجلذر  على  يتغذى  انه  صفاته  اهم  من  والذى  النيماتودا  مثل 
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الغذاء من قلب اخللية مما يضعف النبات وانه ال يرى بالعني اجملردة ، كما 

ان يتعرض  آن واحد وما ميكن  نباتني فى  الندوة طرق زراعة  تضمنت 

عن  الندوة  وحتدثت  االوراق،  التواء  او  منه  جزء  اصفرار  من  النبات  له 

طرق مكافحة املرض سواء كانت طبيعية عن طريق ارتفاع درجة حرارة 

اجلو أو تطبيقية عن طريق حرث الرتبة أو تغطية النبات باملشمع فيقوم 

النبات وحتليلها  أخذ عينة من  أو عن طريق  احلرارة  بامتصاص درجة 

بقسم  املدرس  اجلارحى  اسامة  الدكتور/  وحتدث   ، الزراعية  باجلمعية 

الدواجن بكلية الزراعة مبشتهر عن تربية الدواجن وكيفية زيادة انتاج 

البيض من اجل مقاومة ارتفاع اسعار السوق، ومن وسائل زيادة االنتاج 

اختيار االنواع اجليدة وضرورة االهتمام بالتغذية.

كما عقدت اللجنه الفنية لألسبوع األقليمى السابع خلدمة اجملتمع ومحاية  22 .

الدكتوره/ البيئه ندوتني األوىل عن املشروعات الصغريه وحاضرت فيها 

وكيفية  الصغريه  املشروعات  عن  حديثها  فى  ركزت  واليت  عثمان  حنان 

وعرضت  وصباغتها،  املالبس  على  الرسم  كيفية  وشرحت  بها،  النهوض 

مناذج خمتلفه من أعمال الطالب بالكليه مثل الطباعه والصباغه والنسيج، 

وأخريًا قامت بتنفيذ بعض األشكال البسيطه خالل الندوه، والثانيه عن 

تطريز األشغال الفنية وحاضرت فيها الدكتوره/منى نصر– كلية الفنون 

التطبيقيه واليت استهدفت تدريب الطالب على أعمال التطريز واألشغال 
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الفنية اليت يستفيدون بها فى مناحي احلياه اليومية.

بعقد   ، والطالب  التعليم  لشئون  الكلية  وكيل   - اهلل  عبد  أ.د/عزة  قامت  23 .

ندوة » البيئة والتنمية يف حمافظة القليوبية« بقاعة الندوات واملؤمترات 

وحمافظ  الثقافة،  وزير  رعاية  حتت   ،2014 مارس   30 األحد  يوم  بالكلية 

القليوبية ،  وحبضور كل من  أ.د/ علي مشس الدين - رئيس جامعة بنها، 

أ.د/ مجال إمساعيل - نائب رئيس اجلامعة لشئون خدمة اجملتمع، و أ.د/ 

أبو عيانة - مقرر جلنة  أ.د/ فتحي  الكلية،  اللطيف الصباغ - عميد  عبد 

أساتذة  من  جمموعة  فيها  وحاضر  للثقافة،  األعلى  باجمللس  اجلغرافيا 

اجلغرافيا باجلامعات املصرية.

 : بعنوان  ندوة  بعقد  الديب  مصطفى  د/  و  بدوي،  أمينة  د/  قامت  كما  24 .

املختلفة(،  السنية  املراحل  يف  أبنائهم  مع  األمور  أولياء  تعامل  )كيفية 

وذلك يوم األحد املوافق 20 / 4 / 2014، بقاعة االجتماعات جبمعية الشبان 

املسلمني ببنها )كلية اآلداب(. 

مرحلة  طالب  من  كبري  عدد  حضرها  التجارة  بكلية  ندوة  عقد  مت  25 .

االعجاز  عن  باهلل  الواثق  الدكتور  بقاعة  العليا  والدراسات  البكالوريوس 

تنظيمها مبشاركة بني  2013 مت  عام  ديسمرب  فى شهر  القرآن  فى  العلمي 

وكالة الكلية خلدمة اجملتمع وتنمية البيئة ووكالة الكلية للدراسات العليا 

ومركز دعم ونشر فكر االعجاز العلمي فى القرآن والسنة.
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عقد مؤمتر ضرييب بكلية التجارة مت تنظيمه حتت رعاية الغرفة التجارية  26 .

بالقليوبية حتت عنوان )تطبيق الضريبة على القيمة املضافة يف مصر: 

املؤمترات  بقاعة   2014/5/17 املوافق  السبت  يوم  واحملاذير(  الضرورات 

الكربي بالكلية حضره رئيس مصلحة الضرائب وخرباء الضرائب واساتذة 

احملاسبة واالقتصاد واالدارة واالحصاء والكثري من طالب الكلية وغالبية 

اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم .

قامت كلية العلوم بتنظيم جمموعة من الندوات الثقافية والعلمية. 27 .

بالقليوبية  الصحة  مديرية  مع  تعاون  بروتوكول  العلوم  كلية  وعقد  28 .

ملقاومة احلشرات واآلفات الضارة.

عقدت كلية اآلداب ندوة بعنوان )اسرتاتيجيات التعامل مع األطفال ذوي  29 .

يوم  وذلك  الفقرية(  االجتماعية  املستويات  لدى  اخلاصة  االحتياجات 

الديب  4 / 2014 ملدة يوم واحد وحاضر فيها د/ مصطفى  اخلميس 24 / 

- عضو جلنة خدمة اجملتمع وتنمية البيئة بقرية النقاشني - مركز كفر 

شكر- حمافظة القليوبية وكانت حماور الندوة:

أ. النمو النفسي .

ب. خصوصية ذوي اإلحتياجات اخلاصة .

ج. أساليب التنشئة الوالدية .

عمل  مت  كما  التشكيلية.  الفنون  نقابة  مع  مشرتك  بروتوكول  عمل  مت  30 .
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بروتوكول اللجنة االستشارية مبحافظة القليوبية.

اآلثار  هيئة  إجناز  على  للتعرف  الغوري  وكالة  مبراسم  عمل  ورشة  عمل  31 .

وقطاع الفنون التشكيلية.

وإنطالقا من رؤية ورسالة كلية الزراعة تقوم الكلية بنشاط متميز فى  32 .

خدمة اجملتمع وتنمية البيئة يتمثل فى تنفيذ بروتوكول تعاون مشرتك 

بني )مؤسسة بنك مصر لتنمية وخدمة اجملتمع وكلية الزراعة مبشتهر 

الثروة  تنمية  ملشروع   2014 مارس  شهر  خالل  القليوبية(  وحمافظة 

احليوانية )تكثيف تربية وإنتاج األرانب بقريتى ترسا وقرقشندة مبركز 

طوخ - حمافظة القليوبية(  كنموذج تطبيقي بتمويل من بنك مصر يبلغ 

بهدف  جنيه  ومخسمائة  ألفا  وسبعون  وواحد  مخسمائة   571500 قيمته 

الريفيات  والفتيات  للشباب  مناسبه  عمل  فرص  وخلق  الشباب  تشغيل 

ونشر تربية األرانب احملسنة وراثيا بالقرية املصرية واملساهمة فى حل 

مشكلة ارتفاع أسعار اللحوم.

باإلشرتاك مع مركز املعلومات واخلدمات البحثية باجلامعة شاركت كلية  33 .

البلح  )خنيل  عنوان  حتت  املركز  أقامها  التى  العمل  ورشة  فى  الزراعة 

برعاية  احلمراء(  النخيل  سوسة  مكافحة  وطرق  والتحديات  الطموحات 

معاىل األستاذ الدكتور/ على حممد مشس الدين ـ رئيس اجلامعة وإشراف 

لشئون  اجلامعة  رئيس  نائب   - إمساعيل  مجال  الدكتور/  األستاذ  السيد 
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إلقاء حماضرات فى جمال علوم  البيئة من خالل  خدمة اجملتمع وتنمية 

األغذية ووقاية النبات وعلوم البساتني.

كما قامت كلية الزراعة بتنظيم املؤمتر الدولي الثاني لتطبيقات التقنية  34 .

احليوية فى الزراعة مبدينة الغردقة حمافظة البحر األمحر خالل الفرتة 

من 8 -12 ابريل 2014 حيث كان اإلفتتاح مبقر الكلية يوم 2014/4/8 وقد 

هيئة  وأعضاء  التدريس  هيئة  أعضاء  الساده  من  العديد  باملؤمتر  شارك 

املشاركني  املصرية وبعض  البحوث  البحوث من مجيع اجلامعات ومراكز 

من دول أجنبية ) الصني ـ تايالند ـ اهلند ـ السعودية ـ الكامريون ـ غانا ـ 

العراق ـ ليبيا ـ اليمن(.

•وفيما يلى بيان إحصائى بعدد املشاركني باملؤمتر: 	

10عدد املتحدثني املدعووين80عدد املشاركني بأحباث باملؤمتر

85عدد املشاركني كمستمعني
عدد طالب الدراسات العليا 

املشاركني
28

20عدد األجانب من الدول السابق ذكرها

بوزارة  اإلنتاج  وقطاع  الزراعة  كلية  بني  تعاون  بروتوكول  توقيع  مت  35 .

التابعة  مشتهر  مزرعة  ناتج  األلبان  حصيلة  من  جزء  لتوريد  الزراعة 

لقطاع اإلنتاج وكذلك إمداد منفذ الكلية مبنتجات قطاع اإلنتاج املختلفة 
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لبيعها للساده أعضاء هيئة التدريس والعاملني والطالب وكذلك املنطقة 

احمليطة بالكلية.
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خدمة اجملتمع
وإزالة  الكلية  وجتميل  نظافة  يف  بشربا  اهلندسة  كلية  طالب  مشاركة  1 .

فعاليات خدمة  للكلية ضمن  اخلارجية  األسوار  الغري الئقة من  الكتابات 

اجملتمع وتنمية البيئة.

صالة  حوائط  على  واإلعالنات  واجلداول  واألوراق  امللصقات  مجيع  إزالة  2 .

غري  اإلعالنات  لوحات  وجتهيز  دهانات  التجارة،وإعادة  بكلية  الكمبيوتر 

املستغلة وتركيب ما يستلزم من قطع موكيت بداخل اللوحات ومت تقسيم 

تلك اللوحات إىل ثالث فئات 

•األوىل : للجداول الرئيسية. 	

•الثانية : لدعوات مناقشة الرسائل العلمية. 	

•الثالثة : ألي مناسبات أخرى. 	

بالتعاون مع طالب كلية العلوم مت جتميل ونظافة حديقة وحرم الكلية. 3 .

املقدمة من اجلامعة لوحدة ورش اجلامعة  السلفة  50. 4 % من قيمة  سداد 

ووحدة التحاليل الدقيقة بكلية العلوم.

واملطهرات  املنظفات  إلنتاج  بالكلية  الدقيقة  التحاليل  وحدة  تفعيل  5 .

وتوريد طلبيه ملستشفى اجلامعة مببلغ 3150 جنيها.

األسبوع  ضمن  العطار  ميت  بقرية  والتشجري  الزراعية  القافلة  انطلقت  6 .

االقليمى خلدمة اجملتمع ومحاية البيئة حيث قامت القافلة بزراعة عدد 
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كما  بها.  والتجميلية  التشجريية  الرقعة  زيادة  بهدف  بالقرية  شجرة   40

النبات والدواجن ألهاىل القرية  القافلة بتنظيم ندوة عن امراض  قامت 

وتضمنت األمراض اخلاصة بالنبات مثل النيماتودا والذى من اهم صفاته 

انه يتغذى على اجلذر وميتص الغذاء من قلب اخللية مما يضعف النبات 

وانه ال يرى بالعني اجملردة ، كما تضمنت الندوة طرق زراعة نباتني فى 

آن واحد وما ميكن ان يتعرض له النبات من اصفرار جزء منه او التواء 

كانت طبيعية  املرض سواء  الندوة عن طرق مكافحة  االوراق، وحتدثت 

عن طريق ارتفاع درجة حرارة اجلو أو تطبيقية عن طريق حرث الرتبة 

أو تغطية النبات باملشمع فيقوم بامتصاص درجة احلرارة أو عن طريق 

الدكتور/  وحتدث   ، الزراعية  باجلمعية  وحتليلها  النبات  من  عينة  أخذ 

اسامة اجلارحى املدرس بقسم الدواجن بكلية الزراعة مبشتهر عن تربية 

اسعار  ارتفاع  مقاومة  اجل  من  البيض  انتاج  زيادة  وكيفية  الدواجن 

السوق، ومن وسائل زيادة االنتاج اختيار االنواع اجليدة وضرورة االهتمام 

بالتغذية، وجدير بالذكر ان القافلة قد شارك بها االستاذ الدكتور/ امحد 

الدكتور/  واالستاذ  اجملتمع  وخدمة  البيئة  لشئون  الكلية  وكيل  عاشور 

حممد سلوع والدكتور اسامة اجلارحى والدكتورة غادة رفعت.

الثانى إىل مدينة اخلصوص باشراف  الزراعية فى يومها  القافلة  توجهت  7 .

وتنمية  اجملتمع  خدمة  لشئون  الزراعة  كلية  وكيل  عاشور  أ.د/امحد 
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البيئة، وعضوية أ.د/حممد سلوع، د/أسامة اجلارحى وقد قاموا بتشجري 

شارع ترعة االمساعيلية إلضفاء الناحية اجلمالية للمدينة إضافة إىل أن 

عملية التشجري تبث روح العمل التعاونى والتفاؤىل لدى االهاىل.     

قامت جلنة خدمة اجملتمع وتنمية البيئة بكلية اآلداب بتقديم االستشارات  8 .

العلمية ملؤسسات اجملتمع وذلك على الوجه التالي :

أ. اجلهاز الوطين لتنمية شبه جزيرة سيناء:

اليوم والتاريخ : األربعاء  27 / 11 / 2013 .

طالب املشورة : السيد اللواء / رئيس جملس إدارة اجلهاز الوطين  لتنمية شبه 

جزيرة سيناء .

نوعية االستشارة : موافاة اجلهاز بعناوين الدراسات والبحوث  اليت مت إجراءها 

بواسطة طالب الدراسات العليا بقسم اجلغرافيا  بإشراف األساتذة بالكلية .

اخلرباء مقدمي االستشارة : أد. علي مصطفى - وكيل الكلية لشئون الدراسات 

العليا.

رئيس  ملعالي  لرفعها  الكلية  عميد  أد/  خماطبة  االستشارة:  تقديم   كيفية 

جامعة بنها .

ب. برنامج معاني األسامي :

اليوم والتاريخ  :   يوم االثنني  11 / 11 / 2013 .

طالب املشورة  :   قناة النيل الثقافية



22

نوعية االستشارة  :  التعريف بالدستور

اخلرباء مقدمي االستشارة : د. مصطفى الغريب،  عضو جلنة خدمة اجملتمع.

برنامج  يف  الغريب  مصطفى  الدكتور  استضافة   : االستشارة  تقديم  كيفية 

معاني األسامي.

 حماور اللقاء : معنى الدستور ، التعريف مببدأ مسو الدستور ، أنواع الدساتري، 

الدساتري يف مصر منذ دستور 1882 حتى   ،  تطور  الدستور  نبذة عن تاريخ 

دستور 2012 .

ج. مشاركة الكلية ملؤسسات اجملتمع املدني  :

•جتميل السور اخلارجي ملدرسة حممد فريد االبتدائية ببنها. 	

تاريخ املشاركة : أبريل  2014 .

مكان النشاط : مدرسة حممد فريد االبتدائية ببنها

مناسبة النشاط : جتميل البيئة املدرسية .

منسق النشاط : أد. عميد الكلية . 

املشــاركون : طالب قسم اإلعالم بكلية اآلداب ـ جامعة بنها .

نوعية املشاركة  : قام طالب قسم اإلعالم  بكلية اآلداب مبا يلي : 

إزالة القمامة من جوار املدرسة و زرع األشجار جبوار سور املدرسة .

ظهور املدرسة مبظهر حضاري مشرف كما جاء يف خطاب الشكر املوجه لعميد 

الكلية من مدير املدرسة .
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لصق 450. 9 عالمة إرشادية متنوعة للدفاع املدنى واحلريق واألمن الصناعي 

واإلسعافات األولية يف مجيع أحناء كلية الطب البيطري.

مزرعة  اىل  ميدانية  بزيارة  التعليمى  البيطرى  املستشفى  فريق  قام  10 .

سبب  ملعرفة   2014/5/13 يوم  طوخ  مركز  احلصوة  بعرب  أبادر  فرنسيس 

نفوق عدد من عجول وعجالت اجلاموس .

 املشاركة يف االحتفال بيوم اليتيم وذلك يوم اجلمعة املوافق 4 / 4/ 2014. 11  

لدار االيتام اخلاصة بالفتيات باالضافة الي االحتفال يف دار االيتام اخلاصة 

بالبنني يوم االثنني املوافق 7 / 4 / 2014.

ومجيع  الطالب  تعاون  خالل  من  وذلك  البيئة  مع  مصاحلة  يوم  عمل  12 .

العاملني كلية التمريض  يف نظافة الكلية وجتميلها ووضعها دائما يف صورة 

حضارية تليق بها الكلية وذلك باالهتمام بالزرع  والشجر والورد احمليط 

بأركان الكلية .

خاص  طابع  ذات  كوحدة  األلبان  لتصنيع  وحدة  الزراعة  كلية  أنشأت  13 .

مسئوله  الوحده  وهذه  بالكلية  الزراعية  والبحوث  التجارب  مركز  تتبع 

ـ آيس  ـ زبده  أنواع اجلنب املختلفة  ـ  عن تصنيع منتجات األلبان )زبادى 

كريم(. 

املعامل  من  جمموعة  ويشمل  البحثية  املعامل  جممع  الكلية  أنشأت  كما  14 .

املتخصصة احملتوية على األجهزة احلديثة وهو وحدة تتبع مركز التحاليل 
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واالستشارات الزراعية ومن بني هذه املعامل:ـ

.)% • معمل بيولوجيا اخللية والبيولوجيا اجلزيئية )قائم ومستوفى 80	

.)% • معمل أحباث التكنولوجيا احليوية للنبات )قائم ومستوفى 85	

.)% • معمل أحباث التكنولوجيا احليوية للحيوان )قائم ومستوفى 75	

ومستوفى  )قائم  واملياه  لألراضى  احليوية  التكنولوجيا  أحباث  •معمل  	

.)%80

•معمل أحباث التكنولوجيا احليوية امليكروبية و التخمرات )قائم ومستوفى  	

.)%80

.)% • معمل جودة احملاصيل )قائم ومستوفى 80	

.)% • معمل أحباث تكنولوجيا النانو )مستحدث ومستوفى بنسبه 20	

.)% • معمل توثيق الــ Gel والتحليل الوراثى )قائم ومستوفى 90	

.)% • معمل الفحص امليكروسكوبى )قائم ومستوفى80	

.)% • معمل التحاليل اإلحصائية العلمية )قائم ومستوفى80	

 15 .30.034 وقدرة  انتاج  وحقق  وجتارب  قمح  حمصول  فدان   12 زراعة  مت 

طن ومت حتصيل مبيعات مببلغ وقدره 84096.00 جنيه )أربعة ومثانون 

لتغذية  دراوة  أفدنه   5 مساحة  زراعة  ومت  جنيها(   وتسعون  وستة  ألفا 

احليوانات بوحدة اإلنتاج احليوانى، ومت توفري 40 طن من التنب الناتج من 

القمح لتغذية احليوانات باملزرعة .
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الزينة  نباتات  وزراعة  إكثار  مت  الزراعة  بكلية  الزينة  وحدة  خبصوص  16 .

طبقا للخطة،ومت بيع نباتات وأشجار وشجريات زينه مببلغ 30781 جنيه 

الزراعية  السنة  خالل  جنيها(  ومثانون  وواحد  وسبعمائة  ألفا  )ثالثون 

.2014/2013

قامت كلية الزراعة بزيادة عدد خاليا املنحل إىل 100. 17 خلية وصل إنتاجها 

إىل 450 كيلو بإمجاىل مبلغ وقدره 15750 جنيها ) مخسة عشر ألفا وسبعمائة 

ومخسون جنيها (.

قامت كلية الزراعة بتشغيل ماكينة التفريخ وإنتاج دفعات من الكتاكيت  18 .

والسمان.

قامت كلية الزراعة برتبية دفعات من الدجاج البلدى البياض إلنتاج بيض  19 .

املائدة.

قامت كلية الزراعة بتشغيل واإلشراف على وحدة تصنيع السماد العضوى  20 .

) ألفا  وسبعون  )مخسة  جنيه   75000 ب  تقدر  مبيعات  وحتقيق  بالكلية 

ألفا من قيمة  2014/2013 ومت سداد 50000 جنيها ) مخسون  العام  خالل 

القرض(.

العلف وذلك  الزراعة بتشغيل واإلشراف على وحدة تصنيع  كلية  قامت  21 .

إلنتاج أعالف مواشى ودواجن لسد احتياجات تغذية احليوانات والدواجن 

مبزرعة الكلية حيث مت تصنيع كمية من األعالف قدرها .



26

الزينة  بنباتات  وممراتها  الكلية  مداخل  تزيني  الزراعة  كلية  قامت  22 .

والعناية باملسطحات اخلضراء بالكلية وإعادة تشغيل النافورات بالكلية.

ب  تقدر  أرباحا  الزراعة  بكلية  الزراعية  والبحوث  التجارب  مركز  حقق  23 .

246190 جنيها )مائتان ستة وأربعون ألفا ومائة وتسعون جنيها( عن السنة 

املنتهية فى 2013/10/30م. 

بلغ  حيث  اخلاصة  الصناديق  حساب  فى  واملساهمة  مبيعات  توريد  مت  24 .

عن  مبشتهر  الزراعة  بكلية  الزراعية  والبحوث  التجارب  توريدات مركز 

الفرتة من 2013/8/1 م وحتى 6/4/ 2014 مبلغ وقدره 1542254.0 جنيها. 

اإلهتمام برعاية خنيل كلية الزراعة وذلك باإلشراف على تقليم النخيل  25 .

وشراء كيزان تطريح مكافحة سوسة النخيل .

مت زراعة 15 فدان مبحصول بنجر السكر وحقق إنتاج قدره 85 طن ، 140. 26 

كيلو بإمجاىل مبلغ وقدره 35494جنيها)كلية الزراعة(.

مت زراعة أصناف خمتلفة بقسم اخلضار واإلشراف عليها عبارة عن طماطم  27 .

، خيار، كوسة، فلفل،فول رومى،وذلك لسد احتياجات  ، كنتالوب ،بصل 

العاملني بالكلية واألهالي بأصناف اخلضار املختلفة)كلية الزراعة(.

مت زراعة حمصول األرز فى مساحة 20. 28 فدان حمصول وجتارب وقد حقق 

إنتاج قدره 22 طن و 290 كيلو وكانت املبيعات بإمجالي مبلغ وقدره 28755 

جنيها )كلية الزراعة(.
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بكليتى  للعاملني  احملسن  اخلبز  إلنتاج  الزراعة  كلية  خمبز  تطوير  مت  29 .

الزراعة والطب البيطرى وطالب  املدن اجلامعية التابعة للجامعة إلنتاج 

الرغيف 2/1 آىل. 

وجنب  ألبان  من  املختلفة  املنتجات  الزراعةلبيع  كلية  منفذ  تطوير  مت  30 .

بالكلية  للعاملني  املنتجات  لبيع  وحلوم،وذلك  وزبدة  وزيوت  وزبادى 

واجلامعة وأهاىل املنطقة.

أزمة  للتسمني واملساهمة فى حل  14. 31 عجل فريزيان وذلك  مت شراء عدد 

اللحوم بامجاىل مبلغ وقدرة 95374جنيه )كلية الزراعة(.

مت شراء عدد 2كبش اوسيمى وشراء عدد 2. 32 تيس ماعزدمشقى وذلك لزوم 

حتسني الساللة وانتاج نوعية جديدة بكلية الزراعةبامجاىل مبلغ وقدرة 

10600 جنيه.

حتسني  لزوم  وذلك  ايرى  النوع  من  وذكر  انثى  أرنب   33 .60 عدد  متشراء 

السالالت بامجاىل مبلغ وقدرة 2400 جنيه )كلية الزراعة(.

مبلغ  بامجاىل  دمشقى  ماعز  بشراء  احليواني  االنتاج  مزرعة  تدعيم  مت  34 .

وقدرة 90950 جنيها وذلك لزوم الرتبية وحتسني الساللةبكلية الزراعة .

مت شراء بط مسكوفى وبط سودانى بامجاىل مبلغ وقدرة 5100. 35 جنيه لزوم 

تربيتهم ونشر الساللة باملنطقة)كلية الزراعة(.

مت شراء ارانب ذكور واناث ساللة V-line 125 بامجاىل مبلغ وقدرة 15000. 36 
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وذلك لزوم حتسني الساللة ونشرها باملنطقة.

مت صيانة عنرب تربية األبقار واجلاموس وعجول التسمني مبزرعة اإلنتاج  37 .

) ثالثة وعشرون  23000 جنيها  بتكلفة قدرها  الزراعة  بكلية  احليواني 

الف جنية مصري(.

باجلهود الذاتية مت عمل حظائر للحيوانات التى مت شراؤها من املوازنة  38 .

اإلستثمارية للعام املاىل احلاىل 2014/2013 لتكون بديلة للحظائر املوجودة 

البيطرى  احلظر  حتت  املزرعة  ودخول  الدخنى  السل  مبرض  إلصابتها 

)كلية الزراعة(.



29

دورات تدريبية

عقد دورة بعنوان » سيكولوجية رسوم األطفال » حياضر فيها أ.د/ عادل  1 .

النفسي مبركز  ، وذلك من خالل وحدة اإلرشاد  كمال خضر ملدة يومان 

الدراسات اإلنسانية بكلية اآلداب. 

عقد دورة عن ) األمراض النفسية : األسباب .األعراض .العالج ( حاضر فيها  2 .

د/عفاف حسن يف الفرتة من 10/26 إىل 2013/10/29 لعدد )78( طالبًابكلية 

اآلداب. 

. 3 عقد دورة تكميلي اللغة الفرنسية حاضر فيها د/ حسن البحراوي يف الفرتة 

من يوم األحد 2013/10/20 إىل  االثنني 2013/11/4 لعدد  )75( طالبًابكلية 

اآلداب. 

عقد دورة تكميلي اللغة الفرنسية حاضر فيها د/حسن البحراوي - عضو  4 .

جلنة خدمة اجملتمع وتنمية البيئة )كلية اآلداب( يف الفرتة من يوم الثالثاء 

2014/2/11 إىل يوم االثنني 2014/2/24 ،  لعدد )12( طالبًا من كلية احلقوق.

للعاملني يف جمال  الشيخ  الرياضي بشرم  التدليك  مت عقد دوره يف جمال  5 .

التدليك بشرم الشيخ حتت اشراف الكليه ) 37 متدرب( 

مت اقامة دورة صقل خلرجيي الرتبيه الرياضيه وموجهي ومدرسي الرتبيه  6 .

الرياضيه بالقليوبيه ومن خارج القليوبيه يف كيفية االشراف على طالب 

كشك   بثينه  د/  حضور  يف  وذلك  ومتابعتهم  وتقييمهم  العمليه  الرتبيه 
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وكيل الوزاره.

اقامة دورات يف الكمبيوتر حملو امية العاملني فيه داخل الكليه جمانا )22. 7 

فرد(.

الرتبية  العليابكلية  الدراسات  لطالب  الكمبيوتر  يف  دورات  اقامة   8 .

الرياضية.

إلقاء  فى  البيطري  الطب  بكلية  التدريس  هيئة  أعضاء  بعض  مشاركة  9 .

مبراكز  التدريب  ادارة  تعقدها  التى  التخصصية  بالدورات  حماضرات 

التدريب التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية.

فيها  حاضر  احلالة(،  ودراسة  بعنوان:)التشخيص  تدريبية  دورة  عقد  10 .

جلنة  وعضو  النفس  علم  مدرس   - العزيز  عبد  حسن  الدكتورة/عفاف 

خدمة اجملتمع وتنمية البيئة، وذلك ملدة ثالث أيام من يوم الثالثاء املوافق 

2014/3/11 وحتى يوم اخلميس 2014/3/13، بقاعة الندوات والدورات بكلية 

اآلداب - جامعة بنها.

. 11 كما مت عقد العديد من الدورات التدريبية من خالل نادي التكنولوجيا 

بكلية الطب البيطري وهى :-

مقدمة احلاسب فى الفرتة من 16 - 18 سبتمرب 2013أ.  وأساسيات الويندوز من 

23 - 25 سبتمرب 2013 والوورد من 30 سبتمرب حتى 2 أكتوبر 2013 .

مقدمة احلاسب فى الفرتة من 21 - 23 أكتوبر 2013ب.  وأساسيات الويندوز من 
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28 - 30 أكتوبر2013 والوورد من 31 أكتوبر حتى 4 نوفمرب 2013 .

مقدمة احلاسب فى الفرتة من 28 - 30 أكتوبر 2013ج.  وأساسيات الويندوز من 

31 أكتوبر حتى 4 نوفمرب 2013 والوورد من 6 - 10 نوفمرب 2013 .

مقدمة احلاسب فى الفرتة من 9 - 11 ديسمرب  2013د.  وأساسيات الويندوز من 

16 - 18 ديسمرب2013 والوورد من 23 - 25 ديسمرب 2013 .

تدريبية  دورات  البيطريبعمل عدة  الطب  بكلية  التكنولوجيا  نادي  قام  12 .

وهي:-

. • دورة عن مقدمة احلاسب يف الفرتة من 9 - 11 فرباير 2014	

. • دورة عن أساسيات الويندوز فى الفرتة من 16 - 18 فرباير 2014	

. • دورة عن الوورد فى الفرتة من 23 - 25 فرباير 2014	

قام املعمل املركزي بكلية الطب البيطريبعمل دورة تدريب عملي بعنوان  13 .

)تفاعل البلمرة املتسلسل PCR( فى الفرتة من 26-28 يناير 2014.

بعنوان  تدريبية  دورة  البيطريبعمل  الطب  بكلية  املركزى  املعمل  قام  14 .

يناير   20-17 من  املزرعة  حيوانات  فى   الصوتية  فوق  املوجات  استخدام 

.2014

قامت وحدة حتليل ومراقبة االغذية بكلية الطب البيطري بعمل دورة  15 .

 )HACCP Sys in food processing Plants( تدريبية بعنوان

فى الفرتة من 1 - 6 مارس 2014.
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االشعة  أساسيات  عن  دورة  بعمل  التشخيصية  االشعة  وحدة  قامت  16 .

التشخيصية فى الطب البيطرى يوم 2014/3/8 حتى 29/ 2014/3.

كما قامت وحدة االشعة التشخيصية بعقد دورة تدريبية على استخدام  17 .

املوجات فوق الصوتية فى تشخيص اجلهاز احلركى فى اجلمال للسيد ط.ب 

/ عبد العليم حممود رشاد إبتداءا من 4/8/ 2014 .

ورعايتها  األرانب  تربية  جمال  فى  تدريبية  دورات  الزراعة  كلية  أقامت  18 .

للساده املربني بقرى ميت كنانه وترسا وقرقشنده وكذلك بعض املربني 

العليا  والدراسات  البكالوريوس  مرحلتى  وطالب  القليوبية  مبحافظة 

بالكلية.

كما قامت الكلية بعقد دورة تدريبية على طرق املكافحة احليوية للحشرات  19 .

احلقلية للمهندسني الزراعيني مبحافظة القليوبية بالتعاون مع مديرية 

هيئة  أعضاء  الساده  احملاضرات  إلقاء  فى  شارك  وقد  بالقليوبية  الزراعة 

التدريس )اخلرباء فى هذا اجملال( من بينهم:ـ

- أ.د/ عبده مهدى حممد مهدى                 أستاذ ورئيس جملس قسم النبات 

الزراعى.

- أ.د/ جهاد حممد دسوقى اهلباء                أستاذ أمراض النبات بقسم النبات 

الزراعى.

- د. مجال عاشور أمحد                           مدرس أمراض النبات بقسم 



33

النبات الزراعى.

- د. حممد السيد حافظ سليم             األستاذ املساعد بقسم النبات الزراعى.

- د. إبراهيم عبداملنعم إبراهيم الفقى     املدرس بقسم النبات الزراعى.

- أ.د/ عادل عبد احلميد حافظ الكحال    األستاذ بقسم وقاية النبات.

- د. حامدالزعبالوى حممود البدوى        املدرس بقسم البساتني.  
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القوافل الطبية
قامت كلية الطب البشري جبامعة بنها بعمل محلة جمانية للكشف املبكر  1 .

والتوليد  النساء  عيادات  على  املرتددين  للمرضى  الرحم  عنق  ألورام 

ومت   ،2014/1/2 إىل   2013/12/20 من  الفرتة  يف  اجلامعية  بنها  مبستشفيات 

الكشف على أكثر من عشرون حالة من املرتددات على العيادة اخلارجية 

للنساء والتوليد.

كما قامت كلية الطب البشري جبامعة بنها متمثلة يف جلنة خدمة اجملتمع  2 .

العمى باحتاد األطباء  العربي ملكافحة  البيئة بالتعاون مع املركز  وتنمية 

العرب، وبدعم كاًل من البنك اإلسالمي للتنمية وصندوق التعاون اإلفريقي 

بوزارة اخلارجية بعمل قافلة طبية خريية يف مجهورية تشاد للكشف على 

)5000( مريض والقيام بإجراء حنو )720( عملية جراحية للمياه البيضاء 

بالعني باإلضافة إىل زرع عدسة للمرضى الفقراء باجملان وذلك يف الفرتة 

من 2013/12/15 وحتى 2013/12/24 بالعاصمة التشادية اجنامينا وقد قام 

بالكشف على احلاالت املرضية وإجراء العمليات اجلراحية كل من:

1- د/حممد أمني هيكل

ممثاًل عن كلية طب بنها

2- د/حسن عبدالرمحن

ممثاًل عن املركز العربي ملكافحة العمى باحتاد األطباء العرب 
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3- د/حسن حلمي

ممثاًل عن املركز العربي ملكافحة العمى باحتاد األطباء العرب 

4- د/هاني غيث

ممثاًل عن املركز العربي ملكافحة العمى باحتاد األطباء العرب 

5- د/أمحد عبدالوهاب

ممثاًل عن املركز العربي ملكافحة العمى باحتاد األطباء العرب

حتت  شينغهاي  مستشفى  يف  اجلراحية  العمليات  مجيع  إجراء  مت  وقد  3 .

العدوى  مكافحة  إجراءات  كافة  اتباع  مع  ووقائية حمكمة  ظروف طبية 

واألساليب املتعارف عليها يف احملافل الطبية الرمدية وقد جتاوزت نسبة 

جناح هذه العمليات %99 .

وبني  ببنها  احلياه  صناع  جبمعية  اخلاصة  أحياء  محلة  بني  التنسيق  مت  4 .

أ.د/ إشراف  حتت  اجلامعي  بنها  مبستشفى  لألورام  املبكر  الكشف  وحدة 

املبكر  للكشف  توعية  محلة  لعمل  الوحدة  مدير   – عجينة  عادل  هالة 

ألورام الثدي وقد كلفت كاًل من : ط/رنا حممد السعيد، ط/زينب ابراهيم 

الشواربي باإلشرتاك بالقافلة الطبية، ومت عمل توعية لعدد 38 سيدة من 

الثدي  سرطان  خبطورة  القليوبية  مبحافظة  بلي  جزيرة  قرية  سيدات 

وكيفية الفحص الذاتي للكشف املبكر، كم مت فحص سريري لعدد 11 سيدة 

ومل يتم إكتشاف أي حاالت أورام بالثدي.
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بالتعاون مع احتاد طالب كلية الطب البشرى وبدعم من مديرية الصحة  5 .

بالقليوبية مت عمل قافلةطبية بقرية منشأة الكرام - مركز شبني القناطر 

يوم اجلمعة املوافق7 فرباير 2014 وتشري األرقام إىل أنه اشرتك فى القافلة 

عدد110 طالب و10أطباء ومت الكشف مبعرفة السادة األطباء على 800 حالة 

ومت صرف عالج 650حالة تتضمن 300 طفل وكذلك مت عمل 150 حتليل.

يف إطار فعاليات األسبوع اإلقليمي السابع خلدمة اجملتمع ومحاية البيئة  6 .

إىل  الطبية  القافلة  توجهت   ،2014 23-26مارس  من  الفرتة  بنهايف  جبامعة 

الباطنة  أستاذ   - السعيد  العدل  توفيق  أ.د/  بإشراف  العطار  ميت  قرية 

واجلهاز اهلضمى والكبد بكلية الطب وكان مقرها الوحدة الصحية بالقرية 

وتضمنت سبع عيادات منها األسنان )40 حالة(، واألنف واالذن)45 حالة( 

والعظام )90 حالة(، ونساء وتوليد )100 حالة(، والباطنة )62حالة(، والصدر 

القافلة قامت بتحويل عدد )25(  ، والكبد )50 حالة(، كما أن  )83 حالة( 

حالة إىل مستشفى بنها اجلامعى بني حاالت رمد وعظام والقيام ببعض 

متصل  سياق  وفى  حاالتهم،  لتشخيص  الطبية  والتحاليل  الفحوصات 

قامت القافلة بعقد ندوة صحية حتت عنوان »الرعاية باألم والطفل بعد 

التمريض لشئون  أمل أمحد حسن- وكيل كلية  أ.د/  الوالدة« حاضر فيها 

البيئة وخدمة اجملتمع والدكتورة / هناء عبد اجلواد- رئيس قسم الصحة 

العناية بالتغذية فى  الندوة  ، وكانت أهم حماور  التمريض  العامة بكلية 
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 ، الطبيعية  الرضاعة  وأهمية  بالطفل  والرعاية  الوالدة،  بعد  ما  فرتة 

النزالت املعوية واألطفال ذوى االحتياجات اخلاصة، وفى نهاية الندوة قام 

بعض األهاىل بتوجية استفسارات للسادة احلضور من أهمها:كيفية معاجلة 

التهاب العصب اخلامس، كيفية معاجلة تورم األقدام.

لتواصل  اخلصوص  مدينه  إىل  الثاني  يومها  يف  الطبيه  القافله  انطلقت  7 .

ومحايه  اجملتمع  خلدمه  السابع  االقليمي  االسبوع  فعاليات  ضمن  عملها 

اكد  اخلصوص،  مبدينه  الصحيه  الوحده  علي  االهالي  وتوافدت  البيئه 

القافله تضمنت  أن  الطبيه  القافله  العدل سعيد- رئيس  الدكتور/توفيق 

سته ختصصات خمتلفه وهي)األطفال والباطنه والعظام والرمد والنساء 

التخصصات  أهم  التخصصات  هذه  وتقدم   ) وصدر  وقلب  والتوليد 

ذكرأ.د/  وقد  األسرة،  تنظيم  قوافل  إىل  باإلضافه  املستشفي  يف  املوجوده 

توفيق سعيد أن عدد احلاالت اليت مت توقيع الكشف عليها تبلغ )303( حاله 

موزعةكالتالي:

وتوليد  النساء  عيادة   ، حاله   8 .58 الباطنه  106حاله،عيادة  االطفال  عيادة 

القلب  وعيادة  حاله،   54 العظام  عيادة  حاالت،   8 الرمد  عيادة  حاله،   17

والصدر60حاله، وذلك باإلضافة إىل حتويل عدد 19 حالة إىل مستشفى بنها 

اجلامعى لعمل الفحوصات الطبية الالزمة.

لليوم الثالث على التواىل توجهت القافلة الطبية اىل قرية سندبيس حتت  9 .
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اشراف أ.د/ امحد يوسف مدير مستشفى بنها اجلامعى واشتملت القافلة 

على 7 عيادات ) الرمد – الباطنة – اجللدية – االطفال – النساء والتوليد 

– االسنان – االنف واالذن واحلنجرة ( وشاركت مديرية الصحة بالقليوبية 

بباقى العيادات ومت توقيع الكشف على 875 حالة مرضية موزعة بني 162 

حالة اطفال و 275 حالة باطنى و 75 حالة عظام و 74 حالة رمد و 12 حالة 

مسالك و 79 حالة نساء وتوليد و 79 حالة جلدية و 35 حالة اسنان و64 

حالة انف واذن وحنجرة و 3 حاالت جراحة و3 حاالت صدر باالضافة اىل 

القافلة ترحيبا غري  الالزمة هلم، وقد القت  التحاليل  اجراء  14 حالة مت 

مسبوقا من اهاىل القرية.

اجملتمع  خلدمة  السابع  االقليمى  االسبوع  من  التواىل  على  الرابع  لليوم  10 .

تضم  والتى  الطبية  القافلة  توجهت  زعبل  ابو  مبدينة  البيئة  ومحاية 

10 ختصصات خمتلفة برئاسة أ.د/ توفيق العدل االستاذ بكلية طب بنها 

شهدت  وقد   ، التخصصات  مجيع  فى  االطباء  من  كبري  عدد  ومبصاحبة 

إىل  العيادات  املرتددين على  املرضى  اقباال كبريا حيث وصل عدد  القافلة 

345 حالة  منها 24 حالة نساء وتوليد ، وحالتان جراحة ، و14 حالة انف 

باطنة،  133 حالة   ، امراض جلدية  اىل 25 حالة  باالضافة  واذن وحنجرة 

و4حاالت اسنان ، و13 حالة رمد ، و70 حالة عظام ، و 49 حالة اطفال ، و 

11 حالة مخ واعصاب، وقد القت القافلة ترحيبا شديدًا من اهاىل مدينة 
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بنها  جامعة  قيادات  املدينة  أهاىل  طالب  متصل  سياق  وفى   ، ابوزعبل 

باالستمرار فى تنظيم القوافل الطبية إىل قرى وجنوع احملافظة ملا متثله 

هذه القوافل من اهمية كبرية للمواطنني البسطاء والغري قادرين من أهاىل 

احملافظة، ووعدت قيادات اجلامعة األهاىل ببذل كل اجلهد حملاولة الوصول 

عام  مشرف  سوسه  مجال  أ.د/  واصل  وقد   ، الرضا  حالة  إىل  باملواطنني 

القوافل كما يرام وتذليل  للقافلة واطمئنانه على سري  األسبوع متابعته 

كل العقبات للسادة األطباء وتوفري احتياجات العيادات من أدوية خمتلفة 

والتأكيد على وصوهلا للمرضى احملتاجني. 

عمل  بنهامت  جامعة  البشرى  الطب  كلية  طالب  احتاد  مع  بالتعاون  11 .

 2014 املوافق25أبريل  اجلمعة  يوم  منصوروذلك  كفر  بقرية  قافلةطبية 

حيث شارك يف القافلة 80 طالب وطالبة من خمتلف الفرق الدراسية بكلية 

الطب البشري ببنها حيث كان عدد حاالت الكشف 550 حالة يف ختصصات 

)الباطنة - األطفال - العظام - املسالك - اجلراحة العامة - الرمد - اجللدية 

( وقد تبني انتشار أمراض الكبد والسكر والقلب بني أفالاد القرية حبيث 

لـ  القرية.ومت صرف األدوية جمانًا  انتشارًا يف  الكبد األكثر  كانت أمراض 

500 روشتة طبية، كما مت عمل حتاليل طبية لعدد 150 حالة حتت اشراف 

معامل األستاذ الدكتور / ابراهيم راجح وقد مشلت التحاليل ) بول - براز 

- صورة دم كاملة - وظائف كبد - وظائف كلى (، وقد قدمت القافلة عدة 
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خدمات أخرى منها خدمات التوعية الصحية بأمراض )اإللتهاب الكبدي 

الوبائي - احلمى الروماتيزمية - الضغط - السكري (، كما قدمت القافلة 

والسكر  الضغط  القرية من قياس  أفراد  لعدد من  العام  الفحص  خدمات 

القرية   ( مجعية  يف  متمثلني  القرية  أهل  مبساعدة  وقامت  واألنيميا 

النموذجية (. 
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القوافل البيطرية
مت تنظيم قوافل طبية بيطرية بقرى حمافظة القليوبية وذلك بالتنسيق  1 .

بني جامعة بنها وكلية الطب البيطرى حتت رعاية رئيس اجلامعة أ.د/ 

وتنمية  اجملتمع  لشئون خدمة  اجلامعة  رئيس  ونائب  الدين  على مشس 

– ترسا  – دجوى  البيئة أ.د/ حممد مرسى قاروصة فى مناطق )طحلة 

وقامت   2014/3  /26 اىل   2014  /3/23 من  الفرتة  فى  وذلك   ) زعبل  – أبو 

القوافل بالكشف وصرف العالج للحاالت جمانا كما قدمت القوافل الرعاية 

املزارعني  بتوعية  أهتمت  كما  واملزارع  احلاالت  أصحاب  اىل  البيطرية 

باالمراض املختلفة التى تصيب حيواناتهم والتى قد تنتقل إليهم وكيفية 

اليهم  تنقل  قد  الناحية  البيطرية من  القوافل  تهدف  كما  منها،  الوقاية 

وكيفية الوقاية منها ،كما تهدف القوافل البيطرية من الناحية التعليمية 

اىل تدريب الطالب على احلاالت االكلينيكية احلقلية .
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أنشطة األسبوع اإلقليمي
إىل  الفرتة من 23  السادس جلامعة بنها يف  اإلقليمى  األسبوع  إطار فاعليات  يف 

26 مارس 2014 اشتمل األسبوع على قوافل طبية وبيطرية وزراعية وندوات 

عمل  مت  وكذلك  وفنية  ورياضية  وصحية  وتعليمية  واجتماعية  ثقافية 

جداريات وجلسات تعليمية للرسومات ألطفال املدارس ومت قياس تلوث اهلواء 

واملاء وفيما يلي بعض اللقطات اليت توضح هذه األنشطة.
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أنشطـــة الكليـــات
أواًل:  كليـــة الرتبيــة

قام قطاع خدمة البيئة واجملتمع كلية الرتبية- جامعة بنها بإلقاء العديد  1 .

والتثقيفية واإلرشادية فى خمتلف مراكز حمافظة  العلمية  الندوات  من 

القليوبية منها على سبيل املثال :- مركز القناطر اخلريية - مركز شبني 

القناطر - مركز طوخ - عزبة املربع وبيناتها  كالتالي :   

عزبة  • الصحة النفسية واجملتمع – ألقاها الدكتور عبد الرمحن مساحة –	

املربع. 

•الشائعات وأثرها على األفراد واجملتمعات ودور الشباب فى العمل التطوعى  	

من أجل نهضة مصر .

فى  الشباب  دور  عن  ندوة  ثم  واجملتمع  الفرد  على  وخطرها  •الشائعات  	

خدمة اجملتمع.

•الشائعات وخطرها على الفرد واجملتمع ودور الشباب فى العمل التطوعى  	

خلدمة مصر.

•حماضرة تعليم التفكري- وألقاها الدكتور/عالء سعد. 	

•حماضرة تنمية التفكري لدى املتعلمني- وألقاها الدكتور/أمحد ماهر. 	

•حماضرة اإلنسان ومشكلة البيئة- وألقاها الدكتور/الشافعي عبد احلق. 	

الدكتور/عبد  وألقاها  املرحلة ومشكالتها-  : خصائص  املراهقة  •حماضرة  	
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الرمحن مساحة.

معاجلتها  وأساليب  مصر  فى  املدرسية  اإلدارة  مشكالت  بعض  •حماضرة  	

لتحقيق جودة املنتج التعليمي - وألقاها الدكتور/ عبد احلميد و الدكتورة 

هاله.

 - حالة  دراسة   - وعالج  تشخيص   - دراسيًا  املتأخرون  التالميذ  •حماضرة  	

وألقاها الدكتورة/مها عبد اللطيف .

 - املعلمني  لدى  النفسية  بالصحة  وعالقتها  النفسية  الضغوط  •حماضرة  	

وألقاها الدكتور/ صاحل فؤاد شعراوي.  

نظمت قافلة التوعية والتثقيف باألسبوع اإلقليمي السابع خلدمة اجملتمع  2 .

ومحاية البيئة عددًا من الندوات واحملاضرات وورش العمل ألهاىل قريتى 

ميت العطار وطحلة حيث قامت القافلة بعقد حماضرة بعنوان املتفوقون 

بكلية  االستاذ   - متوىل  الدين  سعد  عالء  أ.د/  فيها  حاضر  واملوهوبون 

املوهوبني والكشف عن قدراتهم  إعداد  الرتبية حتدث خالهلا عن كيفية 

العقلية وتوفري األماكن الالزمة إلعدادهم إعدادًا جيدًا مؤكدًا على العالقة 

الوثيقة بني دراسة علم الرياضيات وتنمية التفكري اإلبداعي حيث أن علم 

الرياضيات يتيح للفرد القدرة على التفكري اإلبداعي فى املسائل الرياضية 

وطرق حلها ، وأضاف أ.د/ رضا هندى - االستاذ بكلية الرتبية أن املوهوبني 

لديهم قدرة عالية على التفكري واالبتكار واالبداع لذا جيب ان تتوفر هلم 
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البيئة السليمة اليت تساعدهم على بذل اجلهد ليستفيد منهم الوطن.
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ثانيًا: كليـة اآلداب
عقد دورة بعنوان )سيكولوجية رسوم األطفال( حياضر فيها  أ.د/ عادل  1 .

مبركز  النفسي  اإلرشاد  وحدة  خالل  من  وذلك  يومان،  ملدة  خضر  كمال 

الدراسات اإلنسانية بالكلية. 

عقد دورة عن ) األمراض النفسية : األسباب .األعراض .العالج ( حاضر  2 .

فيها د/عفاف حسن يف الفرتة من  10/26 إىل  2013/10/29 لعدد )78( طالبًا 

وكانت حماور الدورة كاآلتي:

•االكتئاب : تعريفه، األسباب، األعراض وطرق العالج . 	

•اهلسترييا : الشخصية اهلستريية - األسباب وطرق العالج . 	

•الوسواس القهري :الشخصية الوسواسية، األعراض والعالج . 	

•الفصام : األنواع، األسباب، األعراض والعالج . 	

عقد دورة تكميلي اللغة الفرنسية حاضر فيها د/ حسن البحراوي يف الفرتة  3 .

من يوم األحد 2013/10/20 إىل االثنني 2013/11/4 لعدد  )75( طالبًا، وحماور 

الدورة : شرح املادة العلمية ملنهج مقرر اللغة الفرنسية ملرحلة الثانوية 

والتدريب  النصوص  ودراسة  الفرنسية،  اللغة  قواعد  وشرح  العامة، 

عليها.

عقد ندوة بعنوان )اإلحتباس احلراري وأثره على املنطقة العربية( يوم  4 .

وكانت  القادر.  عبد  مصطفى  د/  فيها  حاضر   2013/11/6 املوافق  األربعاء 
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غاز   .. احلراري  باالحتباس  وعالقتها  الدفيئة  الندوة:الغازات  حماور 

أُثر ذوبان اجلليد    .. األرض  ارتفاع حرارة  الكربون وتأثريه على  أكسيد 

يف القطبني على ارتفاع مستوى سطح البحر ..  التغريات املناخية الناجتة 

عن ارتفاع حرارة األرض ..  ازدياد املناطق اجلافة جفافًا وازدياد املناطق 

الرطبة رطوبة  يف الوطن العربي .

مصطفى  د/  اآلداب،  كلية  عميد   - الصباغ  اللطيف  أ.د/عبد  من  كل  قام  5 .

)الدميقراطية   : بعنوان  بندوة  اجملتمع  خدمة  جلنة  عضو   - الغريب 

يوم  وذلك  القليوبية  حمافظة  بنها  ثقافة  بقصر  السياسية(  واملشاركة 

االثنني املوافق 2013/11/18 وحماور الندوة : التعريف مبعنى الدميقراطية 

عن  عامة  حملة  الدميقراطية،  الدول  من  مناذج   - الدميقراطية  أسس   -

الدميقراطية واملشاركة السياسية يف مصر قبل ثورة يوليو 1952.

البيئة  وتنمية  اجملتمع  خدمة  جلنة  عضو   - الغريب  مصطفى  د/  قام  6 .

بندوة بعنوان )االنتخابات الربملانية يف مصر خالل الفرتة من 1923 حتى 

1951( بدار الكتب والوثائق القومية - حمافظة القاهرة، وذلك يوم اخلميس 

املوافق 12/19/ 2013، وحماور الندوة:

•إدارة االنتخابات والتدخل احلكومي يف سريها ونتائجها ـ  	

•ظاهرة العنف يف االنتخابات، دور األحزاب يف املعارك االنتخابية ـ  	

•تقييم التجربة االنتخابية خالل هذه الفرتة الزمنية. 	
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كما قام الدكتور / مصطفى الغريب - عضو جلنة خدمة اجملتمع وتنمية  7 .

حسني  لطه  اجلاهلي  الشعر  يف  كتاب  )أزمة  بعنوان:  ندوة  بعقد  البيئة 

وتداعياتها( وذلك يوم اخلميس 6 مارس 2014، يف مركز حتقيق الرتاث بدار 

الكتب املصرية بالقاهرة، وحضر الندوة جمموعة من املثقفني واملوظفني 

بدار الكتب املصرية، وكانت حماور الندوة كاآلتي :

•نبذة عن الكتاب ومؤلفه . 	

•موقف املعارضة  . 	

•موقف احلكومة  .  	

•الربملان واألزمة .  	

•التحقيق مع طه حسني .  	

عقد دورة تكميلي اللغة الفرنسية حاضر فيها د/حسن البحراوي - عضو  8 .

جلنة خدمة اجملتمع وتنمية البيئة )كلية اآلداب( يف الفرتة من يوم الثالثاء 

2014/2/11 إىل يوم االثنني 2014/2/24، لعدد )12( طالبًا من كلية احلقوق، 

وكانت حماور الدورة: تدريس منهج موازي ملقرر اللغة الفرنسية ملرحلة 

الثانوية العامة، وشرح قواعد اللغة الفرنسية، ودراسة النصوص وفهمها  

والتدريب عليها .

فيها  حاضر  احلالة(،  ودراسة  )التشخيص  بعنوان  تدريبية  دورة  عقد  9 .

جلنة  وعضو  النفس  علم  مدرس   - العزيز  عبد  حسن  الدكتورة/عفاف 
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خدمة اجملتمع وتنمية البيئة، وذلك ملدة ثالث أيام من يوم الثالثاء املوافق 

2014/3/11 وحتى يوم اخلميس 2014/3/13، بقاعة الندوات والدورات بكلية 

اآلداب ـ جامعة بنها، و حماور الدورة  :

•التشخيص وأنواعه ــ  املقابلة التشخيصية .  	

•دراسة احلالة ) اجلزء النظري ( منوذج تطبيق دراسة احلالة . 	

•تدريب عملي على بعض مناذج من دراسات احلالة . 	

ضمن فعاليات األسبوع اإلقليمي جلامعة بنها، يف الفرتة من 23 - 26. 10 مارس 

2013 قام أعضاء جلنة شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة وطالب الكلية 

باألنشطة التالية:

األحد املوافق 23 / 3 / 2014  ) قرية ميت العطار ببنها  ( :

-  د. / مصطفى الغريب،  • ذهب كل  من   :  1- أ.م. د./  إفراج  عزب  باشا،  2	

إىل قرية ميت العطار ببنها،  حيث قاما باخلدمات التالية : - 

أ. قامت أم د./ إفراج عزب باشا، ومعها كل من :  أ. دينا عتيق،  أ. حسام النحاس  

املعاونني بقسم اإلعالم، وجمموعة طالب من قسمي اجلغرافيا واإلعالم، 

بإجراء دراسة ميدانية على القرية، حيث مت تطبيق االستبيانات اخلاصة 

باخلدمات التعليمية والصحية املتوفرة يف القرية .

األخطار   - النهضة  :)سد  بعنوان  ندوة  باشا،  عزب  إفراج  أ.م.د./  ب. قدمت 

واملشكالت( جملموعة من طالب املدارس .
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املصرية( الثقافة  )مستقبل   : بعنوان  ندوة  الغريب،  د/مصطفى  ج. قدم 

جملموعة من طالب املدارس .

االثنني  املوافق 24 / 3 / 2014  )مدينة اخلصوص( :

•قام كل من  د./ عفاف حسن، د. مصطفى الديب، ومعهما جمموعة طالب  	

من قسم علم النفس، بإجراء دراسة ميدانية على قرية اخلصوص، حيث 

مت تطبيق االستبيانات اخلاصة باخلدمات الصحية املتوفرة بالقرية .

الثالثاء املوافق 25 / 3 / 2014  ) قرية  سندبيس ( :

•ذهب  د./حممد عبد اهلل، و د. وائل عبد احلكم، إىل قرية سندبيس،  حيث  	

قاما باخلدمات التالية : - 

أ. قام كل من  د./ حممد  و  د. وائل، ومعهما طالبتني من قسم اللغة العربية، 

اخلاصة  االستبيانات  وتطبيق  القرية  على  ميدانية  دراسة  بإجراء 

باخلدمات الصحية املتوفرة بها .

أدب  من  مناذج   - النشء  :)تربية  بعنوان  ندوة  اهلل،  عبد  حممد  د./  ب. قدم 

السرية الذاتية(، جملموعة من  طالب املدارس وموظفي الوحدة احمللية .

املسرح  يف  )األخالقيات   : بعنوان  ندوة    ، احلكم  عبد  وائل  د./  ج. قدم 

الشكسبريي(، جملموعة من  طالب املدارس وموظفي الوحدة احمللية .

األربعاء املوافق 26 / 3 / 2014 ) قرية أبو زعبل ( :

•ذهب  كل من : د. أمحد الدكروري، د/ حسن البحراوي، د. مصطفى عبد  	
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القادر ،  إىل قرية أبو زعبل باخلانكة ، حيث قاموا باخلدمات التالية : -

أ. قام كل من  د./ حسن حبراوي، د. مصطفى عبد القادر، ومعهما جمموعة 

بإجراء  واجلغرافيا،  واإلعالم،  الفرنسية،  أقساماللغة  من  الكلية  طالب 

اخلاصة  االستبيانات  وتطبيق  زعبل  أبو  قرية  على  ميدانية  دراسة 

باخلدمات الصحية والتعليمية املتوفرة بها .

ب. قدم  أم د. / أمحد الدكروري، ندوة بعنوان :)دور اإلعالم يف محاية البيئة 

من التلوث(،  جملموعة من  طالب املدارس وموظفي الوحدة احمللية .

بالسلوك  التلوث  :)مواجهة  بعنوان  ندوة  البحراوي،  حسن   / د.  ج. قدم  

احلضاري(، جملموعة من  طالب املدارس وموظفي الوحدة احمللية .

البيئة  تلوث  :)مفهوم  بعنوان  ندوة  القادر،  عبد  مصطفى   / د.  د. قدم  

وموظفي  املدارس  طالب  من   جملموعة  العامل(،  مستوى  على  وانتشاره 

الوحدة احمللية .

نظمت قافلة التوعية والتثقيف باألسبوع اإلقليمي السابع خلدمة اجملتمع  11 .

ومحاية البيئة عددًا من الندوات واحملاضرات وورش العمل ألهاىل قريتى 

ميت العطار وطحلة حيث حتدثت الدكتورة/ افراج عزب - االستاذ بكلية 

كما  وأخطاره ومشكالته،  النهضة  اجلغرافيا عن مشكلة سد  اآلداب قسم 

فى  الثقافة  مستقبل  بعنوان  حماضرة  غريب  الدكتور/مصطفى  ألقى 

مصر وقام أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب بعمل استبيان عن مستوى 
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أداء اخلدمات الصحية بالقرية.

بعقد   ، والطالب  التعليم  لشئون  الكلية  وكيل   - اهلل  عبد  أ.د/عزة  قامت  12 .

ندوة » البيئة والتنمية يف حمافظة القليوبية« بقاعة الندوات واملؤمترات 

بالكلية يوم األحد 30 مارس 2014 ، حتت رعاية وزير الثقافة ، وحمافظ 

القليوبية،  وحبضور كل من  أ.د/ علي مشس الدين - رئيس جامعة بنها، 

أ.د/ مجال إمساعيل - نائب رئيس اجلامعة لشئون خدمة اجملتمع، و أ.د/ 

أبو عيانة - مقرر جلنة  أ.د/ فتحي  الكلية،  اللطيف الصباغ - عميد  عبد 

أساتذة  من  جمموعة  فيها  وحاضر  للثقافة،  األعلى  باجمللس  اجلغرافيا 

اجلغرافيا باجلامعات املصرية.

 : بعنوان  ندوة  بعقد  الديب  مصطفى  د/  و  بدوي،  أمينة  د/  قامت  كما  13 .

املختلفة«،  السنية  املراحل  يف  أبنائهم  مع  األمور  أولياء  تعامل  »كيفية 

وذلك يوم األحد املوافق 20 / 4 / 2014، بقاعة االجتماعات جبمعية الشبان 

املسلمني ببنها وكانت حماور الندوة كاآلتي :

أ. خصائص الطفولة واملراهقة .

ب. النمو النفسي  .

ج. التوافق النفسي والصحة النفسية . 

االحتياجات  األطفال ذوي  التعامل مع  عقد ندوة بعنوان )اسرتاتيجيات  14 .

اخلاصة لدى املستويات االجتماعية الفقرية( وذلك يوم اخلميس 24 / 4 / 
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2014 ملدة يوم واحد وحاضر فيها د/ مصطفى الديب- عضو جلنة خدمة 

حمافظة   - شكر  كفر  مركز   - النقاشني  بقرية  البيئة  وتنمية  اجملتمع 

القليوبية وكانت حماور الندوة:

أ. النمو النفسي.

ب. خصوصية ذوي االحتياجات اخلاصة .

ج. أساليب التنشئة الوالدية  . 

العلمية  االستشارات  بتقديم  البيئة  وتنمية  اجملتمع  خدمة  جلنة  قامت  15 .

ملؤسسات اجملتمع وذلك على الوجه التالي :

أ. اجلهاز الوطين لتنمية شبه جزيرة سيناء:

. • اليوم والتاريخ : األربعاء  27 / 11 / 2013	

• السيد اللواء / رئيس جملس إدارة اجلهاز الوطين لتنمية  طالب املشورة :	

شبه جزيرة سيناء .

مت  اليت  والبحوث  الدراسات  بعناوين  اجلهاز  موافاة   • 	: االستشارة  نوعية 

إجراءها بواسطة طالب الدراسات العليا بقسم اجلغرافيا  بإشراف األساتذة 

بالكلية .

لشئون  الكلية  وكيل   - مصطفى  علي  أ.د/   • 	: االستشارة  مقدمي  اخلرباء 

الدراسات العليا.

• خماطبة أ.د/ عميد الكلية لرفعها ملعالي رئيس  كيفية تقديم االستشارة:	
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جامعة بنها .

ب. برنامج معاني األسامي :

. • اليوم والتاريخ  :  يوم االثنني  11 / 11 / 2013	

•   قناة النيل الثقافية طالب املشورة  :	

•  التعريف بالدستور نوعية االستشارة  :	

خدمة  جلنة  عضو  الغريب،  مصطفى  د.    • 	: االستشارة  مقدمي  اخلرباء 

اجملتمع.

• استضافة الدكتور مصطفى الغريب يف برنامج  كيفية تقديم االستشارة :	

معاني األسامي.

• معنى الدستور، التعريف مببدأ مسو الدستور،  أنواع الدساتري،  حماور اللقاء :	

نبذة عن تاريخ الدستور،  تطور الدساتري يف مصر منذ دستور 1882 حتى 

دستور 2012.

ج. مشاركة الكلية ملؤسسات اجملتمع املدني  :

•جتميل السور اخلارجي ملدرسة حممد فريد االبتدائية ببنها. 	

. • تاريخ املشاركة : أبريل  2014	

• مدرسة حممد فريد االبتدائية ببنها مكان النشاط :	

• جتميل البيئة املدرسية . مناسبة النشاط :	

• أد. عميد الكلية .  منسق النشاط :	
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• طالب قسم اإلعالم بكلية اآلداب - جامعة بنها . املشــاركون :	

•  قام طالب قسم اإلعالم  بكلية اآلداب مبا يلي :  نوعية املشاركة  :	

أ. إزالة القمامة من جوار املدرسة و زرع األشجار جبوار سور املدرسة .

املوجه  الشكر  املدرسة مبظهر حضاري مشرف كما جاء يف خطاب  ب. ظهور 

لعميد الكلية من مدير املدرسة .

قامت وحدة األزمات والكوارث املنبثقة عن جلنة خدمة اجملتمع وتنمية  16 .

البيئة برئاسة د./  مصطفى حممود الديب،  مبا يلي  :

أ. وضع خطة إلدارة األزمات ومواجهة الكوارث بالكلية .

الكوارث(   / )الطوارئ  مواجهة  حالة  يف  واإلخالء  االستعداد  خطة  ب. إعداد 

والدليل العملي لتنفيذها .

ج. االجتماع ببعض اإلداريني بالكلية للتعرف على املهددات احملتملة بالكلية ، 

والتعرف على اإلجيابيات والسلبيات وفرص التطوير واملهددات واملعوقات، 

يف كل من : قسم شئون اخلرجيني ، وشئون هيئة التدريس، واملكتبة، مكتب 

العميد، وأمن كلية اآلداب .

نشرة  بتحرير  البيئة  وتنمية  اجملتمع  خدمة  لشئون  الكلية  وكيل  قام  17 .

الثقافة النفسية وكان بيانها كاآلتي:

. • اليوم والتاريخ:  األربعاء 4 / 6 / 2014	

 • عنوان النشرات  :	
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العدد رقم )8( : تفسري األحالم وداللة رموز احللم.

العدد رقم )9( : العالج بالفن -  أسلوب عالجي ناجح مع األطفال .

العدد رقم )10( : الدالالت الرمزية لأللوان يف اجملتمع املصري .

والعمال  واإلداريني  التدريس  هيئة  وأعضاء  الطالب   • 	: املستهدفة  الفئة 

والزائرين .

• تفسري األحالم وداللة الرموز، والعالج باستخدام الرسم  حماور النشرات :	

مع األطفال، وداللة الرموز يف اجملتمع املصري .
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ثالثًا: كليـة العلــوم
بالتعاون مع طالب كلية العلوم مت جتميل ونظافة حديقة وحرم الكلية. 1 .

تنظيم جمموعة من الندوات الثقافية والعلمية بالكلية. 2 .

ادارة  جملس  وتشكيل  بالكلية  والكوارث  األزمات  إلدارة  وحدة  انشاء  3 .

للوحدة.

عقد بروتوكول تعاون مع مديرية الصحة بالقليوبية ملقاومة احلشرات  4 .

واآلفات الضارة.

للعلوم  انتل  معرض  فى  الطالب  احباث  وحتكيم  تنظيم  فى  املشاركة  5 .

والتكنولوجيا بالقليوبية.

إعداد برنامج تدرييب لرفع مهارات مدرسي العلوم والرياضيات باملدارس  6 .

والتعليم  الرتبية  مديرية  مع  بالتعاون  القليوبية  مبحافظة  التجريبية 

بالقليوبية.

. 7 املشاركة فى زيارة مصانع توشيبا العربي مبدينة قويسنا للتعرف على 

املشاكل البيئية لديها.

اعداد دراسة عن تطوير نظام القبول باجلامعات احلكومية. 8 .

املوارد  لتنمية  بالكلية  الوافدين  الطالب  اعداد  زيادة  عن  دراسة  اعداد  9 .

الذاتية.

. 10 اعداد مقرتح لدبلومه مهنية فى ختصص العلوم الصحية والبيئية بنظام 
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التعليم املفتوح.

املنحة  من  لالستفادة   11 .ICDL برامج  على  بالكلية  طالب   100 تدريب 

املقدمة من اجمللس االعلى للجامعات.

اجملتمع ونشره على موقع  البيئة وخدمة  دليل عن قطاع شئون  اعداد  12 .

الكلية.

املقدمة من اجلامعة لوحدة ورش اجلامعة  السلفة  سداد 50. 13 % من قيمة 

ووحدة التحاليل الدقيقة بالكلية.

واملطهرات  املنظفات  إلنتاج  بالكلية  الدقيقة  التحاليل  وحدة  تفعيل  14 .

وتوريد طلبيه ملستشفى اجلامعة مببلغ 3150 جنيها.

البيئة  اجملتمعومحاية  خلدمة  السابع  اإلقليمى  األسبوع  فاعليات  ضمن  15 .

جبامعة بنها يف الفرتة من 23- 26 مارس 2014، قامت جلنة رصد امللوثات 

البيئة وخدمة  لشئون  العلوم  كلية  - وكيل  أبو سامل  لطفى  أ.د/  برئاسة 

إهلام  أ.د/  العلوم،  بكلية  احلشرات  بقسم   - امساعيل  أمحد  د/  اجملتمع، 

الوحدة  منها  خمتلفة  مناطق  عدة  من  مياه  عينة  بأخذ  سالمة  حممد 

الصحية بالقرية - مركز الشباب - بعض املنازل بالقرية للقيام بتحليلها 

لتوصيلها  بالنتائج  اجلامعة  إيفاء  للشرب وسيتم  والتأكد من صالحيتها 

وسالمة  صحة  على  للحفاظ  الالزمة  االجراءات  إلختاذ  املسئولني  للسادة 

املواطنني.
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فى ثانى جوالت االسبوع االقليمى السابع جلامعة بنها حتت اشراف أ.د/  16 .

لطفى ابو سامل وكيل كلية العلوم لشئون البيئة وخدمة اجملتمع ، د/ أمحد 

امساعيل بقسم احلشرات بكلية العلوم، أ.د/ إهلام حممد سالمة باإلضافة 

اىل جمموعة من طالب كلية العلوم باجلامعة توجهت جلنة رصد امللوثات 

البيئية إىل مدينة اخلصوص ومت أخذ عينات مياه من عدة مناطق خمتلفة 

منها معمل التحاليل، مستشفى اخلصوص املركزى - بعض املنازل باملدينة 

اجلامعة  ايفاء  وسيتم  للشرب  صالحيتها  من  والتأكد  بتحليلها  للقيام 

للحفاظ  الالزمة  االجراءات  إلختاذ  املسئولني  للسادة  لتوصيلها  بالنتائج 

على صحة وسالمة املواطنني. وأبدت الدكتورة اهلام سالمة اعجابها بقسم 

مثل  احلديثة  االجهزة  به  متوفر  انه  حيث  باملدينة  املوجود  التحاليل 

اجهزة حتليل وظائف الكبد والكلى وايضا متوفر االمصال املختلفة.

توجهت جلنة رصد امللوثات البيئية فى اليوم الثالث من االسبوع االقليمى  17 .

السابع اىل قرية سندبيس باشراف أ.د/ لطفى ابو سامل وكيل كلية العلوم 

حممد  م.م/  خليفة،  اهلام  أ.د/  البيئة،  وتنمية  اجملتمع  خدمة  لشئون 

صالح، وجمموعة من طالب الكلية وقد قامت اللجنة باختبار عينات من 

مياه القرية من عدة مناطق اهمها مدرسة سندبيس االبتدائية املشرتكة 

والوحدة احمللية ومركز شرطة سندبيس وذلك للقيام بتحليلها والتاكد 

من صالحيتها للشرب، كما قامت اللجنة املشكلة من كلية اهلندسة لقياس 



64

نسبة التلوث والعوادم فى مركبات القرية باألجهزة احلديثة.

توجهت جلنة رصد امللوثات البيئية فى اليوم الرابع من االسبوع االقليمى  18 .

ابو سامل  أ.د/ لطفى  ابوزعبل باشراف   اىل مدينة  البيئة  السابع حلماية 

امحد  ود/  البيئة،  وتنمية  اجملتمع  خدمة  لشئون  العلوم  كلية  وكيل 

امساعيل من كلية العلوم وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية اهلندسة 

قامت  وقد  املشاركة  الكليات  طالب  من  وجمموعة  شربا  وهندسة  ببنها 

اللجنة بأخذ عينات من مياه املدينة من عدة مناطق أهمها البئر الرئيسى 

للقيام  وذلك  باملدينة  املدارس  واحدى  االسرة،  املياه ووحدة طب  حملطة 

بتحليلها والتاكد من صالحيتها للشرب، وأكدوا ان ابسط احللول ملواجهة 

مشكلة تلوث املياه هو غليها وتركها ملدة يوم بغرض ترسيب االمالح وقتل 

البكترييا.
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رابعًا:كلية الطب البشري
قامت كلية الطب البشري جبامعة بنها بعمل محلة جمانية للكشف املبكر  1 .

والتوليد  النساء  عيادات  على  املرتددين  للمرضى  الرحم  عنق  ألورام 

ومت   ،2014/1/2 إىل   2013/12/20 من  الفرتة  يف  اجلامعية  بنها  مبستشفيات 

الكشف على أكثر من عشرون حالة من املرتددات على العيادة اخلارجية 

للنساء والتوليد.

كما قامت كلية الطب البشري جبامعة بنها متمثلة يف جلنة خدمة اجملتمع  2 .

العمى باحتاد األطباء  العربي ملكافحة  البيئة بالتعاون مع املركز  وتنمية 

العرب، وبدعم كاًل من البنك اإلسالمي للتنمية وصندوق التعاون اإلفريقي 

بوزارة اخلارجية بعمل قافلة طبية خريية يف مجهورية تشاد للكشف على 

)5000( مريض والقيام بإجراء حنو )720( عملية جراحية للمياه البيضاء 

بالعني باإلضافة إىل زرع عدسة للمرضى الفقراء باجملان وذلك يف الفرتة 

من 2013/12/15 وحتى 2013/12/24 بالعاصمة التشادية اجنامينا وقد قام 

بالكشف على احلاالت املرضية وإجراء العمليات اجلراحية كل من:

•د/حممد أمني هيكل 	

ممثاًل عن كلية طب بنها

•د/حسن عبد الرمحن 	

ممثاًل عن املركز العربي ملكافحة العمى باحتاد األطباء العرب 



66

•د/حسن حلمي 	

ممثاًل عن املركز العربي ملكافحة العمى باحتاد األطباء العرب 

•د/هاني غيث 	

ممثاًل عن املركز العربي ملكافحة العمى باحتاد األطباء العرب 

•د/أمحد عبد الوهاب 	

ممثاًل عن املركز العربي ملكافحة العمى باحتاد األطباء العرب

حتت  شينغهاي  مستشفى  يف  اجلراحية  العمليات  مجيع  إجراء  مت  •وقد  	

العدوى  مكافحة  إجراءات  كافة  اتباع  مع  ووقائية حمكمة  ظروف طبية 

واألساليب املتعارف عليها يف احملافل الطبية الرمدية وقد جتاوزت نسبة 

جناح هذه العمليات %99 .

وبني  ببنها  احلياه  صناع  جبمعية  اخلاصة  أحياء  محلة  بني  التنسيق  مت  3 .

وحدة الكشف املبكر لألورام مبستشفى بنها اجلامعي حتت إشراف أ.د/هالة 

عادل عجينة - مدير الوحدة لعمل محلة توعية للكشف املبكر ألورام الثدي 

الشواربي  ابراهيم  السعيد، ط/زينب  : ط/رنا حممد  وقد كلفت كاًل من 

الطبية، ومت عمل توعية لعدد 38 سيدة من سيدات  باإلشرتاك بالقافلة 

وكيفية  الثدي  سرطان  خبطورة  القليوبية  مبحافظة  بلي  جزيرة  قرية 

الفحص الذاتي للكشف املبكر، كم مت فحص سريري لعدد 11 سيدة ومل يتم 

إكتشاف أي حاالت أورام بالثدي.
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بالتعاون مع احتاد طالب كلية الطب البشرى وبدعم من مديرية الصحة  4 .

بالقليوبية مت عمل قافلةطبية بقرية منشأة الكرام - مركز شبني القناطر 

يوم اجلمعة املوافق7 فرباير 2014 وتشري األرقام إىل أنه اشرتك فى القافلة 

عدد 110 طالب و10 أطباء ومت الكشف مبعرفة السادة األطباء على 800 حالة 

ومت صرف عالج 650حالة تتضمن 300 طفل وكذلك مت عمل 150 حتليل.

يف إطار فعاليات األسبوع اإلقليمي السابع خلدمة اجملتمع ومحاية البيئة  5 .

إىل  الطبية  القافلة  توجهت   ،2014 23-26مارس  من  الفرتة  بنهايف  جبامعة 

الباطنة  أستاذ   - السعيد  العدل  توفيق  أ.د/  بإشراف  العطار  ميت  قرية 

الصحية  الوحدة  مقرها  وكان  الطب  بكلية  والكبد  اهلضمى  واجلهاز 

بالقرية وتضمنت سبع عيادات منها األسنان )40 حالة( ، واألنف واالذن 

والباطنة  حالة(،    100( وتوليد  ونساء  حالة(،   90( والعظام  حالة(   45(

قامت  القافلة  أن  كما  )50 حالة(،  والكبد  )83 حالة(،  والصدر  )62حالة(، 

رمد  حاالت  بني  اجلامعى  بنها  مستشفى  إىل  حالة   )25( عدد  بتحويل 

وعظام والقيام ببعض الفحوصات والتحاليل الطبية لتشخيص حاالتهم، 

وفى سياق متصل قامت القافلة بعقد ندوة صحية حتت عنوان )الرعاية 

باألم والطفل بعد الوالدة( حاضر فيها أ.د/ أمل أمحد حسن - وكيل كلية 

اجلواد  / هناء عبد  والدكتورة  البيئة وخدمة اجملتمع  لشئون  التمريض 

الندوة  أهم حماور  التمريض، وكانت  العامة بكلية  الصحة  - رئيس قسم 
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وأهمية  بالطفل  والرعاية  الوالدة،  بعد  ما  فرتة  فى  بالتغذية  العناية 

الرضاعة الطبيعية، النزالت املعوية واألطفال ذوى االحتياجات اخلاصة، 

للسادة احلضور  استفسارات  األهاىل بتوجية  الندوة قام بعض  نهاية  وفى 

تورم  معاجلة  كيفية  اخلامس،  العصب  التهاب  معاجلة  كيفية  أهمها:  من 

األقدام.

لتواصل  اخلصوص  مدينه  إىل  الثاني  يومها  يف  الطبيه  القافله  انطلقت  6 .

ومحايه  اجملتمع  خلدمه  السابع  االقليمي  االسبوع  فعاليات  ضمن  عملها 

اكد  اخلصوص،  مبدينه  الصحيه  الوحده  علي  االهالي  وتوافدت  البيئه 

الدكتور/توفيق العدل سعيد - رئيس القافله الطبيه أن القافله تضمنت 

سته ختصصات خمتلفه وهي )األطفال والباطنه والعظام والرمد والنساء 

والتوليد وقلب وصدر( وتقدم هذه التخصصات أهم التخصصات املوجوده 

توفيق  ذكرأ.د/  وقد  األسرة،  تنظيم  قوافل  إىل  باإلضافه  املستشفي  يف 

حاله   )303( تبلغ  عليها  الكشف  توقيع  مت  اليت  احلاالت  عدد  أن  سعيد 

عيادة  حاله،   58 الباطنه  عيادة  106حاله،  االطفال  موزعةكالتالي:عيادة 

حاله،   54 العظام  عيادة  حاالت،   8 الرمد  عيادة  حاله،   17 وتوليد  النساء 

وعيادة القلب والصدر60حاله، وذلك باإلضافة إىل حتويل عدد 19 حالة إىل 

مستشفى بنها اجلامعى لعمل الفحوصات الطبية الالزمة.

لليوم الثالث على التواىل توجهت القافلة الطبية اىل قرية سندبيس حتت  7 .
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اشراف أ.د/ امحد يوسف مدير مستشفى بنها اجلامعى واشتملت القافلة 

النساء والتوليد -   - الباطنة - اجللدية - االطفال   - على 7 عيادات )الرمد 

بالقليوبية  الصحة  واالذن واحلنجرة( وشاركت مديرية  االنف   - االسنان 

بني  موزعة  مرضية  حالة   875 على  الكشف  توقيع  ومت  العيادات  بباقى 

162 حالة اطفال و 275 حالة باطنى و 75 حالة عظام و 74 حالة رمد و 12 

حالة مسالك و 79 حالة نساء وتوليد و 79 حالة جلدية و 35 حالة اسنان 

و64 حالة انف واذن وحنجرة و 3 حاالت جراحة و3 حاالت صدر باالضافة 

اىل 14 حالة مت اجراء التحاليل الالزمة هلم، وقد القت القافلة ترحيبًا غري 

مسبوقًا من اهاىل القرية.

اجملتمع  خلدمة  السابع  االقليمى  االسبوع  من  التواىل  على  الرابع  لليوم  8 .

تضم  والتى  الطبية  القافلة  توجهت  زعبل  ابو  مبدينة  البيئة  ومحاية 

10 ختصصات خمتلفة برئاسة أ.د/ توفيق العدل االستاذ بكلية طب بنها 

شهدت  وقد  التخصصات،  مجيع  فى  االطباء  من  كبري  عدد  ومبصاحبة 

إىل  العيادات  املرتددين على  املرضى  اقباال كبريًا حيث وصل عدد  القافلة 

انف  و14 حالة  وتوليد، وحالتان جراحة،  نساء  24 حالة  منها  345 حالة  

باطنة،  حالة   133 جلدية،  امراض  حالة   25 اىل  باالضافة  وحنجرة  واذن 

و4حاالت اسنان، و13 حالة رمد، و70 حالة عظام، و 49 حالة اطفال، و 11 

مدينة  اهاىل  من  شديدًا  ترحيبا  القافلة  القت  وقد  واعصاب،  مخ  حالة 
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بنها  جامعة  قيادات  املدينة  أهاىل  طالب  متصل  سياق  وفى  ابوزعبل، 

باالستمرار فى تنظيم القوافل الطبية إىل قرى وجنوع احملافظة ملا متثله 

هذه القوافل من اهمية كبرية للمواطنني البسطاء والغري قادرين من أهاىل 

احملافظة، ووعدت قيادات اجلامعة األهاىل ببذل كل اجلهد حملاولة الوصول 

عام  مشرف  سوسه  مجال  أ.د/  واصل  وقد  الرضا،  حالة  إىل  باملواطنني 

القوافل كما يرام وتذليل  للقافلة واطمئنانه على سري  األسبوع متابعته 

كل العقبات للسادة األطباء وتوفري احتياجات العيادات من أدوية خمتلفة 

والتأكيد على وصوهلا للمرضى احملتاجني. 

عمل  بنهامت  جامعة  البشرى  الطب  كلية  طالب  احتاد  مع  بالتعاون  9 .

قافلةطبية بقرية كفر منصور وذلك يوم اجلمعة املوافق 25 أبريل 2014 

حيث شارك يف القافلة 80 طالب وطالبة من خمتلف الفرق الدراسية بكلية 

الطب البشري ببنها حيث كان عدد حاالت الكشف 550 حالة يف ختصصات 

)الباطنة - األطفال - العظام - املسالك - اجلراحة العامة - الرمد - اجللدية( 

وقد تبني انتشار أمراض الكبد والسكر والقلب بني أفالاد القرية حبيث 

كانت أمراض الكبد األكثر انتشارًا يف القرية. ومت صرف األدوية جمانًا لـ 

500 روشتة طبية، كما مت عمل حتاليل طبية لعدد 150 حالة حتت اشراف 

معامل األستاذ الدكتور / ابراهيم راجح وقد مشلت التحاليل )بول - براز 

- صورة دم كاملة - وظائف كبد - وظائف كلى(، وقد قدمت القافلة عدة 



71

خدمات أخرى منها خدمات التوعية الصحية بأمراض )اإللتهاب الكبدي 

القافلة  السكري(، كما قدمت   - الضغط   - الروماتيزمية  - احلمى  الوبائي 

والسكر  الضغط  القرية من قياس  أفراد  لعدد من  العام  الفحص  خدمات 

)القرية  مجعية  يف  متمثلني  القرية  أهل  مبساعدة  وقامت  واألنيميا 

النموذجية(. 
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خامساًً: كلية الزراعة
بنشاط متميز فى خدمة  الكلية  تقوم  الكلية  ورسالة  رؤية  إنطالقا من  1 .

البيئة يتمثل فى تنفيذ بروتوكول تعاون مشرتك بني  اجملتمع وتنمية 

مبشتهر  الزراعة  وكلية  اجملتمع  وخدمة  لتنمية  مصر  بنك  )مؤسسة 

الثروة  تنمية  ملشروع   2014 مارس  شهر  خالل  القليوبية(  وحمافظة 

احليوانية )تكثيف تربية وإنتاج األرانب بقريتى ترسا وقرقشندة مبركز 

طوخ - حمافظة القليوبية(  كنموذج تطبيقي بتمويل من بنك مصر يبلغ 

بهدف  جنيه  ومخسمائة  ألفا  وسبعون  وواحد  مخسمائة   571500 قيمته 

الريفيات  والفتيات  للشباب  مناسبه  عمل  فرص  وخلق  الشباب  تشغيل 

ونشر تربية األرانب احملسنة وراثيا بالقرية املصرية واملساهمة فى حل 

مشكلة ارتفاع أسعار اللحوم.

للساده  ورعايتها  األرانب  تربية  جمال  فى  تدريبية  دورات  الكلية  أقامت  2 .

املربني بقرى ميت كنانه وترسا وقرقشنده وكذلك بعض املربني مبحافظة 

القليوبية وطالب مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا بالكلية.

باإلشرتاك مع مركز املعلومات واخلدمات البحثية باجلامعة شاركت الكلية  3 .

فى ورشة العمل التى أقامها املركز حتت عنوان )خنيل البلح الطموحات 

والتحديات وطرق مكافحة سوسة النخيل احلمراء( برعاية معاىل األستاذ 

الدكتور/ على حممد مشس الدين - رئيس اجلامعة  وإشراف السيد األستاذ 
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اجملتمع  خدمة  لشئون  اجلامعة  رئيس  نائب   - إمساعيل  مجال  الدكتور/ 

وتنمية البيئة من خالل إلقاء حماضرات فى جمال علوم األغذية ووقاية 

النبات وعلوم البساتني.

التقنية احليوية  الثاني لتطبيقات  الدولي  املؤمتر  الكلية بتنظيم  قامت  4 .

فى الزراعة مبدينة الغردقة حمافظة البحر األمحر خالل الفرتة من 8 - 

الكلية يوم 2014/4/8 وقد شارك  12 ابريل 2014 حيث كان اإلفتتاح مبقر 

باملؤمتر العديد من الساده أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة البحوث 

من مجيع اجلامعات ومراكز البحوث املصرية وبعض املشاركني من دول 

أجنبية ) الصني - تايالند - اهلند - السعودية - الكامريون - غانا - العراق - 

ليبيا - اليمن(. وفيما يلى بيان إحصائى بعدد املشاركني باملؤمتر:

10عدد املتحدثني املدعووين80عدد املشاركني بأحباث باملؤمتر

85عدد املشاركني كمستمعني
عدد طالب الدراسات العليا 

املشاركني
28

عدد األجانب من الدول السابق 
ذكرها

20

السابع  االقليمى  األسبوع  فعاليات  فى  فعال  بدور  وقامت  الكلية  شاركت  5 .

جلامعة بنها الذى أقيم خالل الفرتة من 23- 26 مارس 2014 بقرى )ميت 

ابو زعبل( من خالل عمل ندوات   - - اخلصوص  - ترسا  - دجوى  العطار 



74

إرشادية واستبيان ملعرفة مشاكل املزارعني فى اإلنتاج احليوانى والزراعى 

الذكر  السابقة  القرى  جبميع  ظل  اشجار  زراعة  وكذلك  االفات  ومكافحة 

حتت اشراف  أ.د/ أمحد على عبد الرمحن - وكيل الكلية لشئون خدمة 

اجملتمع وتنمية البيئة وقد شارك فى فعاليات األسبوع الساده اعضاء هيئة 

التدريس ومعاونيهم وبعض العاملني والطالب من بينهم:

الوظيفةاإلســـــــــمم

1
 أ.د/ أمحد على عبدالرمحن عاشور

وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع 
 وتنمية البيئة

2
 أ.د/ سعيد عباس حممد رشاد

أستاذ ورئيس قسم اإلقتصاد 
 الزراعى

3
 األستاذ بقسم احملاصيل أ.د/ حممد إمساعيل حممد سلوع

4
 أ.د/ حممد السيد على على

األستاذ بالكلية ومدير املعلومات 
 البحثية باجلامعة

5
 األستاذ بقسم النبات الزراعى أ.د/ جهاد حممد حممد دسوقى اهلباء

6
 األستاذ بقسم اإلقتصاد الزراعى أ.د/ عماد يونس عبدالرمحن وهدان

7
 األستاذ بقسم احملاصيل أ.د/ صديق عبدالعزيز صديق حميسن
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8
 األستاذ املساعد بقسم البساتني د. أمحد سعيد حممد يوسف

9
 د. السيد حسن حممد جادو

األستاذ املساعد بقسم اإلقتصاد 
 الزراعى

10
 األستاذ املساعد بقسم البساتني د. مهران خمتار حممد عشرى

11
 املدرس قسم اإلنتاج احليوانى د. أسامه حسن منصور اجلارحى

12
 املدرس بقسم النبات الزراعى د. خالد السيد عيد السيد

13
 املدرس بقسم وقاية النبات د. غاده رفعت يوسف حممد

14
 املدرس بقسم النبات الزراعى د. أمحد عبداخلالق سامل نايل

15
 املدرس بقسم البساتني د. ياسر عبدالفتاح عبدالعاطى

16
 املدرس بقسم البساتني د. يسرى فهمى سعودى حممد

17
 املعيد بقسم وقاية النبات السيد/ مؤمن أمحد مصطفى البطح

حيث انطلقت القافلة الزراعية والتشجري بقرية ميت العطار ضمن االسبوع  6 .

االقليمى خلدمة اجملتمع ومحاية البيئة يف الفرتة من 23 - 26 مارس 2014 

حيث قامت القافلة بزراعة عدد 40 شجرة بالقرية بهدف زيادة الرقعة 

التشجريية والتجميلية بها. كما قامت القافلة بتنظيم ندوة عن أمراض 
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النبات والدواجن ألهاىل القرية وتضمنت األمراض اخلاصة بالنبات مثل 

النيماتودا والذى من أهم صفاته أنه يتغذى على اجلذر وميتص الغذاء من 

قلب اخللية مما يضعف النبات وأنه ال يرى بالعني اجملردة، كما تضمنت 

الندوة طرق زراعة نباتني فى آن واحد وما ميكن أن يتعرض له النبات 

من اصفرار جزء منه أو إلتواء االوراق، وطرق مكافحة املرض سواء كانت 

طريق  عن  تطبيقية  أو  اجلو  حرارة  درجة  ارتفاع  طريق  عن  طبيعية 

باملشمع فيقوم بامتصاص درجة احلرارة  النبات  أو تغطية  الرتبة  حرث 

أو عن طريق أخذ عينة من النبات وحتليلها باجلمعية الزراعية،وحتدث 

الدكتور/اسامة اجلارحى املدرس بقسم الدواجن بكلية الزراعة مبشتهر 

عن تربية الدواجن وكيفية زيادة انتاج البيض من أجل مقاومة ارتفاع 

األنواع اجليدة وضرورة  االنتاج اختيار  السوق، ومن وسائل زيادة  أسعار 

االستاذ  بها  شارك  قد  القافلة  أن  بالذكر  وجدير  بالتغذية،  االهتمام 

الدكتور/ امحد عاشور- وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة 

/ اسامة اجلارحى والدكتورة  الدكتور/ حممد سلوع والدكتور/  واالستاذ 

غادة رفعت.

وتوجهت القافلة الزراعية فى يومها الثانى إىل مدينة اخلصوص بإشراف  7 .

أ.د/ امحد عاشور وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة، 

وعضوية أ.د/ حممد سلوع، ود/ اسامة اجلارحى وقد قاموا بتشجري شارع 
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ترعة االمساعيلية إلضفاء الناحية اجلمالية للمدينة إضافة إىل أن عملية 

التشجري تبث روح العمل التعاونى والتفاؤىل لدى االهاىل .       

ود/صديق  وهدان،  أ.د/عماد  باشراف  والتشجري  الزراعة  جلنة  شاركت  8 .

عفيفى بزراعة 20 شجرة فيكس حول مداخل قرية ترسا وفى حميطها 

بغرض اضفاء الناحية اجلمالية واحلضارية على شوارع القرية.  

قامت الكلية بعقد دورة تدريبية على طرق املكافحة احليوية للحشرات  9 .

احلقلية للمهندسني الزراعيني مبحافظة القليوبية بالتعاون مع مديرية 

هيئة  أعضاء  الساده  احملاضرات  إلقاء  فى  شارك  وقد  بالقليوبية  الزراعة 

التدريس )اخلرباء فى هذا اجملال( من بينهم:ـ

أستاذ ورئيس جملس قسم النبات الزراعىأ.د/ عبده مهدى حممد مهدى

أستاذ أمراض النبات بقسم النبات الزراعىأ.د/ جهاد حممد دسوقى اهلباء

مدرس أمراض النبات بقسم النبات الزراعىد. مجال عاشور أمحـد

األستاذ املساعد بقسم النبات الزراعىد. حممد السيد حافظ سلـــــيم

املدرس بقسم النبات الزراعىد. إبراهيم عبد املنعم الفقى 

األستاذ بقسم وقاية النباتأ.د/ عادل عبد احلميد حافظ الكحال 

املدرس بقسم البســــــــــــاتني د. حامد الزعبالوى حممود البدوى 
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أنشأت الكلية وحدة لتصنيع األلبان كوحدة ذات طابع خاص تتبع مركز  10 .

تصنيع  عن  مسئوله  الوحده  وهذه  بالكلية  الزراعية  والبحوث  التجارب 

منتجات األلبان )زبادى - أنواع اجلنب املختلفة - زبده - آيس كريم(. 

املعامل  من  جمموعة  ويشمل  البحثية  املعامل  جممع  الكلية  أنشأت  11 .

املتخصصة احملتوية على األجهزة احلديثة وهو وحدة تتبع مركز التحاليل 

واالستشارات الزراعية ومن بني هذه املعامل :-

.)% • معمل بيولوجيا اخللية والبيولوجيا اجلزيئية )قائم ومستوفى 80	

.)% • معمل أحباث التكنولوجيا احليوية للنبات )قائم ومستوفى 85	

.)% • معمل أحباث التكنولوجيا احليوية للحيوان )قائم ومستوفى 75	

ومستوفى  )قائم  واملياه  لألراضى  احليوية  التكنولوجيا  أحباث  •معمل  	

.)%80

•معمل أحباث التكنولوجيا احليوية امليكروبية و التخمرات )قائم ومستوفى  	

.)%80

.)% • معمل جودة احملاصيل )قائم ومستوفى 80	

.)% • معمل أحباث تكنولوجيا النانو )مستحدث ومستوفى بنسبه 20	

.)% • معمل توثيق الــ Gel والتحليل الوراثى )قائم ومستوفى 90	

.)% • معمل الفحص امليكروسكوبى )قائم ومستوفى80	

.)% • معمل التحاليل اإلحصائية العلمية )قائم ومستوفى80	
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 12 .30.034 وقدرة  انتاج  وحقق  وجتارب  قمح  حمصول  فدان   12 زراعة  مت 

طن ومت حتصيل مبيعات مببلغ وقدره 84096.00 جنيه )أربعة ومثانون 

لتغذية  دراوة  أفدنه   5 مساحة  زراعة  ومت  جنيهًا(   وتسعون  وستة  ألفا 

احليوانات بوحدة اإلنتاج احليوانى، ومت توفري 40 طن من التنب الناتج من 

القمح لتغذية احليوانات باملزرعة .

خبصوص وحدة الزينة مت إكثار وزراعة نباتات الزينة طبقا للخطة،ومت  13 .

ألفا  )ثالثون  جنيه   30781 مببلغ  زينه  وشجريات  وأشجار  نباتات  بيع 

وسبعمائة وواحد ومثانون جنيها( خالل السنة الزراعية 2014/2013.

إىل  إنتاجها  وصل  خلية   14 .100 إىل  املنحل  خاليا  عدد  بزيادة  الكلية  قامت 

450 كيلو بإمجاىل مبلغ وقدره 15750 جنيها ) مخسة عشر ألفا وسبعمائة 

ومخسون جنيهًا(.

الكتاكيت  من  دفعات  وإنتاج  التفريخ  ماكينة  بتشغيل  الكلية  قامت  15 .

والسمان.

بيض  إلنتاج  البياض  البلدى  الدجاج  من  دفعات  برتبية  الكلية  قامت  16 .

املائدة.

قامت الكلية بتشغيل واإلشراف على وحدة تصنيع السماد العضوى بالكلية  17 .

وحتقيق مبيعات تقدر بـ 75000 جنيه )مخسة وسبعون ألفا( خالل العام 

2014/2013 ومت سداد 50000 جنيها )مخسون ألفا من قيمة القرض(.
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وذلك إلنتاج  العلف  واإلشراف على وحدة تصنيع  بتشغيل  الكلية  قامت  18 .

والدواجن  احليوانات  تغذية  احتياجات  لسد  ودواجن  مواشى  أعالف 

مبزرعة الكلية حيث مت تصنيع كمية من األعالف قدرها .

والعناية  الزينة  بنباتات  وممراتها  الكلية  مداخل  تزيني  الكلية  قامت  19 .

باملسطحات اخلضراء بالكلية وإعادة تشغيل النافورات بالكلية.

جنيها   20 .246190 بـ  تقدر  أرباحا  الزراعية  والبحوث  التجارب  مركز  حقق 

)مائتان ستة وأربعون ألفا ومائة وتسعون جنيها( عن السنة املنتهية فى 

2013/10/30م. 

بلغ   حيث  اخلاصة  الصناديق  حساب  فى  واملساهمة  مبيعات  توريد  مت  21 .

عن  مبشتهر  الزراعة  بكلية  الزراعية  والبحوث  التجارب  توريدات مركز 

الفرتة من 2013/8/1 م وحتى 6/4/ 2014 م مبلغ وقدره 1542254.0 جنيهًا. 

اإلشراف على تأمني وحدات الكلية املختلفة وذلك لشراء طفايات حريق  22 .

واإلشراف على تركيبها .

اإلهتمام برعاية خنيل الكلية وذلك باإلشراف على تقليم النخيل وشراء  23 .

كيزان تطريح مكافحة سوسة النخيل .

مت زراعة 15 فدان مبحصول بنجر السكر وحقق إنتاج قدره 85 طن، 140. 24 

كيلو بإمجاىل مبلغ وقدره 35494جنيهًا.

عن  عبارة  عليها  واإلشراف  اخلضار  بقسم  خمتلفة  أصناف  زراعة  مت  25 .
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لسد  وذلك  رومى،  فول  فلفل،  كوسة،  خيار،  بصل،  كنتالوب،  طماطم، 

احتياجات العاملني بالكلية واألهالي بأصناف اخلضار املختلفة.

مت زراعة حمصول األرز فى مساحة 20. 26 فدان حمصول وجتارب وقد حقق 

إنتاج قدره 22 طن و 290 كيلو وكانت املبيعات بإمجالي مبلغ وقدره 28755 

جنيهًا . 

الزراعة  بكليتى  للعاملني  احملسن  اخلبز  إلنتاج  الكلية  خمبز  تطوير  مت  27 .

والطب البيطرى وطالب  املدن اجلامعية التابعة للجامعة إلنتاج الرغيف 

2/1 آىل. 

ألبان وجنب وزبادى  املختلفة من  املنتجات  لبيع  الكلية  مت تطوير منفذ  28 .

واجلامعة  بالكلية  للعاملني  املنتجات  لبيع  وذلك  وحلوم،  وزبدة  وزيوت 

وأهاىل املنطقة.

الزراعة  بوزارة  اإلنتاج  وقطاع  الكلية  بني  تعاون  بروتوكول  توقيع  مت  29 .

لقطاع  التابعة  مشتهر  مزرعة  ناتج  األلبان  حصيلة  من  جزء  لتوريد 

اإلنتاج وكذلك إمداد منفذ الكلية مبنتجات قطاع اإلنتاج املختلفة لبيعها 

للساده أعضاء هيئة التدريس والعاملني والطالب وكذلك املنطقة احمليطة 

بالكلية.

أزمة  للتسمني واملساهمة فى حل  14. 30 عجل فريزيان وذلك  مت شراء عدد 

اللحوم بامجاىل مبلغ وقدرة 95374 جنيه .
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وذلك  دمشقى  ماعز  تيس   31 .2 عدد  وشراء  اوسيمى  2كبش  عدد  شراء  مت 

وانتاج نوعية جديدة بامجاىل مبلغ وقدرة 10600  الساللة  لزوم حتسني 

جنيه.

حتسني  لزوم  وذلك  ايرى  النوع  من  وذكر  انثى  أرنب   32 .60 عدد  شراء  مت 

السالالت بامجاىل مبلغ وقدرة 2400 جنيه 

مبلغ  بامجاىل  دمشقى  ماعز  بشراء  احليواني  االنتاج  مزرعة  تدعيم  مت  33 .

وقدرة 90950 جنيها وذلك لزوم الرتبية وحتسني الساللة .

مت شراء بط مسكوفى وبط سودانى بامجاىل مبلغ وقدرة 5100. 34 جنيه لزوم 

تربيتهم ونشر الساللة باملنطقة.

مت شراء ارانب ذكور واناث ساللة V-line 125 بامجاىل مبلغ وقدرة 15000. 35 

وذلك لزوم حتسني الساللة ونشرها باملنطقة.

مت صيانة عنرب تربية األبقار واجلاموس وعجول التسمني مبزرعة اإلنتاج  36 .

احليواني بالكلية بتكلفة قدرها 23000 جنيها.

باجلهود الذاتية مت عمل حظائر للحيوانات التى مت شراؤها من املوازنة  37 .

اإلستثمارية للعام املاىل احلاىل 2014/2013 لتكون بديلة للحظائر املوجودة 

إلصابتها مبرض السل الدخنى ودخول املزرعة حتت احلظر البيطرى.
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سادسًا: كليـة احلاسبات واملعلومات
شاركت كلية احلاسبات واملعلومات بورشة عمل خالل األسبوع اإلقليمي السابع 

خلدمة اجملتمع ومحاية البيئة عن فك وتركيب جهاز الكمبيوتر حتدث خالهلا 

أ.د/كرم عبد الغين عن األخطار اليت قد يسببها اجللوس الدائم أمام أجهزة 

الكمبيوتر وطرق عالجها.
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سابعًا: كلية اهلندسة بشربا
إجنازات قطاع خدمة اجملتمع وتنمية البيئة اخلاص بالكلية عن العام الدراسى 

:2014/2013

أواًل : تقرير بإجنازاتوحدة متابعة اخلرجيني:

الدراسى  للعام  املختلفة  العلمية  األقسام  خرجيى  مجيع  بيانات  •تسجيل  	

.2014/2013

•اإلعالن عن منح وظائف خالية للخرجيني من خالل املوقع الرمسى للكلية  	

. facebook والربيد اإللكرتونى وصفحة

• وصل  	facebook عدد املشرتكني على صفحة خرجيى هندسة شربا على

اىل أكثر من )4580( مشرتك.

• وحتى اآلن وصلت اىل أكثر  إنشاء قاعدة بيانات للخرجيني منذ سنة 1972	

من )2400( خريج .

طلبة  مع  لإلجتماع  موعد  لتحديد  املختلفة  العلمية  األقسام  •خماطبة  	

الفرقة الرابعة.

•خماطبة األقسام العلمية املختلفة لتوزيع اإلستبيان اخلاص برأى الشركات  	

واملكاتب األستشارية فى مستوى اخلرجيني وموافاتنا بنتائج اإلستبيان.
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ثانيًا : تقرير باجنازات وحدة الصيانة وترميم املنشأت:

تقوم الوحدة بعملها من خالل خطة سنوية تقوم بتطبيقها شهريا ومتابعه 

وحماولة  وصحى  سباكة  أو  جنارة  أو  كهرباء  سواء  األعطال  جلميع  يوميًا 

العملية  تستمر  حتى  بسرعة  الينا  تصل  التى  الشكاوى  مجيع  إلنهاء  يومية 

التعليمية.

•مت عمل حصر تفصيلى لدورات املياة اخلاصة باملبنى الرئيسى والفرعى  	

وأصالح مجيع العيوب وأضافة أشياء جديدة .

•مت خماطبة السيد/ األستاذ عميد الكلية بشأن تغري الكبل الكهربائى املغذى  	

للكلية لكى يتحمل األمحال املوجودة حاليا ومت خماطبة شركة الكهرباء 

بذلك .

الصرف  شبكات  تغيري  بشان  الكلية  عميد  األستاذ  السيد/  خماطبة  •مت  	

الصحى املوصلة من الشارع للمبنى الرئيسى.

•مت أدراج األعمال ضمن أعمال مقاول السنوية . 	

•صيانة يومية للكهرباء والصرف الصحى وأعمال النجارة . 	

•التوصية بعمل عقد صيانة لسوتش الكلية .  	

•هناك خط شكاوى يستقبل مجيع الشكاوى عن األعطال املختلفة وتبليغها  	

فورًا للوحدة لتقوم بالعمل فورًا .

يتم  خالله  من  الذى  الكلية  عصب  املنشأت  وترميم  الصيانة  وتعتربوحدة 
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االصالح الفورى جلميع العيوب مما يؤدى لراحة اجلميع فى املنشأة.

ثالثًا : تقرير باجنازات وحدة ادارة االزمات والكوارث بالكلية :  

بالكلية منذ ثالث سنوات، وتضم  والكوارث  األزمات  ادارة  مت تشكيل وحدة 

قيادات الكلية ورؤساء األقسام العلمية واألدارية والوحدات ذات الطابع اخلاص 

ومدير األمن وبعض الطالب، وتشكيلها مرفق بالتقرير. 

احملاولة  هو  التكليف،  من  األوىل  السنوات  فى  الوحدة  وإجنازات  نشاط  وكان 

املستمرة لتحقيق أهداف الوحدة املتمثلة فى احملافظة على أصول وممتلكات 

األفراد  على  احملافظة  وكذلك  أهدافها  حتقيق  على  قدرتها  وعلى  الكلية 

والعاملني بها ضد املخاطر املختلفة، وذلك مبواجهة األزمات واحلاالت الطارئة 

سواء باإلستعداد هلا أو توقعها أو التعامل معها إذا ما حدثت. ومت هذا النشاط 

باحملاولة املستمرة لرفع مستوى األداء جلميع األنشطة بالكلية التى تؤثر على 

حتقيق أهداف الوحدة، مثل وحدة األمن والسالمة والوحدة الطبية ......اخل. 

ومت ذلك:

كل  إحتياجات  ملناقشة  الوحدة  ألعضاء  شهرية  دورية  اجتماعات  •بعمل  	

بعض  وفى  جدا  ضعيفة  أنها  وجد  الكفاءة،  مستوى  لرفع  وقسم  وحدة 

توصيات  ورفعت  الوحدة.  فى  بذلك  توثيق  ويوجد  منعدمة  األحيان 

جمللس الكلية لتلبية اإلحتياجات وحماولة التعضيض واملتابعة من مدير 

والسياسية  املالية  الظروف  السبب  كان  اجلامعة.  و  الكلية  إلدارة  الوحدة 
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التى متر بها البلد.

•لقد حدث بالكلية عدة جتمعات طالبية هتافية باملبنى الرئيسى والفرعى،  	

التى متر  السياسية  واألحوال  التعليمية  أحواهلم  فى  رئيهم  إلبداء  وذلك 

بها البلد، ولقد مت اللقاءات معهم. وباالدارة الفعالة للوحدة هلذة األزمات 

مل حتدث أى جتاوزات تؤدى اىل عكر صفو العملية التعليمية أو االضرار 

باملنشأت واالفراد والطالب ومل توقف الدراسة أو االمتحانات. وهذا تعتربة 

وحدة ادارة االزمات والكوارث بالكلية اجنازا فى حد ذاتة كبري فى الظروف 

احلالية.

مراجعة  الجراء  باحلى  املدنية  احلماية  هئية  قيادات  مع  التنسيق  •مت  	

ملنظومة االمن والسالمة بالكلية للوقوف على مستوى االداء من اساليب 

من  بذلك  تقرير  ووضع  املراجعة  مت  ولقد  واالخالء.  االطفاء  ووسائل 

ولكن  حبثة،  ومت  االعتبار  بعني  التقرير  هذا  الوحدة  واخذت  طرفهم. 

االمكانات املادية للكلية واجلامعة مل تسمح بستكمالة على الوجة االكمل. 

و لعرض نشاط واجنازات الوحدة فى العام اجلامعى 2014/2013 :

مت تعظيم دور الوحدة بتخصيص مقر للوحدة باملبنى الرئيسى للكلية  1 .

وجارى جتهيزة حتى تاريخ كتابة التقرير. ولقد مت املطالبة بتخصيص 

مقر أخر باملبنى الفرعى للكلية لزيادة الفاعلية لتحقيق اهداف الوحدة.
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شهرية  دورية  اجتماعات  عمل  مت  وجهودها،  الوحدة  لنشاط  واستمرار  2 .

بالكلية  املختلفة  لالنشطة  الكفاءة  رفع مستوى  ملناقشة  الوحدة  العضاء 

الكلية  جمللس  توصيات  ورفعت  الوحدة.  أهداف  على  بالسلب  تؤثر  التى 

مدير  من  اخرى  مرة  واملتابعة  التعضيض  وحماولة  االحتياجات  لتلبية 

الوحدة الدارة الكلية و اجلامعة لتوفري احتياجات هذة االنشطة.

نتيجة جلهود الوحدة مت رفع مستوى أداء وحدة االمن والسالمة بزيادة  3 .

كبري فى وسائل اال طفاء، ومت عمل رسومات هندسية ملنشأت الكلية للمبنى 

الرئيسى بأماكن وضع هذه الوسائل وأماكن االخالء لالفراد، ومت ومت وضع 

وسائل االطفاء التى توفرت والتى مت صيانتها فى أماكنها وجارئ صيانة 

من  املطلوبة  للمواصفات  طبقا  االطفاء  لعمليات  اخلاصة  املياة  مصادر 

هئية احلماية املدنية. ومت حتديد افراد احلماية املدنية بالكلية، وجارئ 

االرشادية  امللصقات  وضع  ومت  لتدريبهم،  واملادية  الذمنية  اخلطة  وضع 

منشأت  فى  االطفاء  وسائل  واماكن  االخالء،  لطرق  التوجية  على  الدالة 

الكلية وجارئ استكماهلا طبقا ملا يتوفر من ميزانية الكلية، وذلك لتوعية 

العاملني والطالب.

برفع  باملطالبة  الوحدة  وتستمر  االمن،  منظومة  افراد  عدد  زيادة  مت  4 .

التعامل  بكيفية  املنظومة،  اهلدف من هذة  لتحقيق  الكفاءة هلم  مستوى 

املراقبة  )كامريات  مثل  املختلفة  الوسائل  وبتوفري  الطالب،  مع  االمثل 
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والبوابات االلكرتونية(، ولقد خصص مكان لذلك فى املبنى الفرعى.

 5 .2014/5/12 املوافق  االربعاء  يوم  الكلية  لعميد  الوحدة  مدير  تقدم  لقد 

بفكرة جلعل أسوار الكلية وابوابها احلديدية الغري مستغلة وخاصة باملبنى 

الفرعى، ان يكون نطاقها غري متاح لتواجد الطالب بالقرب منها من داخل 

الكلية.

االستمرار فى املطالبة برفع مستوى االداء للوحدة الطبية بالكلية، وتوفري  6 .

على االقل االسعافات االولية ملواجهة اى أزمات طارئة. ولقد مت عمل محلة 

للتربع بالدم باملبنى الرئيسى يوم 4/23 وباملبنى الفرعى يوم 4/24.

لقد مت تكليف أعضاء الوحدة السادة مدير ادارة الكلية بالتعاون مع رئيس  7 .

وحدة االمن، بتوفري بيانات وكيفية االتصال املباشر السريع جلهات هئيات 

احلماية املدنية واالمن واالسعاف، ومت توفري ذلك.   

مت عمل حماضرة عامة واالعالن عنها للتوعية للعاملني بالكلية والطالب  8 .

الساعة   2014/5/4 املوافق  االحد  يوم  فى  الكوارث  من  واالخالء  لالطفاء 

العزيز  عبد  أ.د/حسن  بالقائها  وقام  بالكلية  املؤمترات  بقاعة  صباحا   10

توثيق  ويوجد  بالكلية،  والكوارث  االزمات  ادارة  وحدة  مدير  منصور 

باحملاضرة واحلضور بالوحدة وبوحدة اجلودة بالكلية. 

يوم  بالكلية  االدارى  باملبنى  حريق  افتعال  )سيناريو(  جتربة  عمل  مت  9 .

الثالثاء املوافق 2014/4/6 وذلك للوقوف على مدى كفاءة العاملني بالكلية 
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على عمليات االخالء والتعامل مع احلريق الفراد احلماية املدنية بالكلية، 

التجربة  اجراء  على  والكوارث  االزمات  ادارة  وحدة  مدير  أشرف  ولقد 

بنفسة. ولقد مت وضع تقرير من مدير الوحدة وسلم لعميد الكلية ووكيل 

الكلية لشئون البيئة بالنتائج التى مت التوصل اليها من هذه التجربة.

الكلية  العليا ووكيل  للدراسات  الكلية  الوحدة ووكيل  بالتعاون مع مدير  10 .

لشئون البيئة، مت احتواء احتكاكات بني بعض من الطالب ورجال االمن 

لبوابة املبنى الفرعى يوم الثالثاء املوافق 2014/5/20 عقب امتحانات ذلك 

لذلك  املتسببني  الطالب  حتديد  ومت  االعدادى  السنة  طالب  من  اليوم 

وجارى التحقيق معهم مبعرفة ادارة الكلية.
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مشروعات املركز فى الفرتة احلالية حتى يونيو 2014
•األعمال االستشارية النشاء حمطة أتوبيس اقليمية - جهاز مدينة العاشر  	

من رمضان بتاريخ 2013/11/24 .

•مدير املشروع أ.د/ نبيل عشرى إبراهيم 	

مدينة  جهاز   - السكنية  األراضى  وتقسيم  احلدايد  وتركيب  دق  •أعمال  	

/ كريم مسري  الدكتور  املشروع  ، مدير   2013  /10/23 بتاريخ  العرب  برج 

رشوان.

• خلط غاز كهرباء أبو رواش - شركة صان  	Asbuilt اعمال الرفع املساحى

مصر بتاريخ 15/ 2014/5 ، مدير املشروع الدكتور / كريم مسري رشوان.

•اعمال الرفع املساحى خلط غاز برتوشهد شركة برتوجت الفرع اجلنوبى  	

مسري  الدكتور/كريم  املشروع  مدير   -  2014/369 رقم   2014/5/13 بتاريخ 

رشوان.

•حضور جلنة بت كعضو فنى الختيار املكتب االستشارى املناسب - املؤسسة  	

اإلجتماعية العمالية بتاريخ 2014/3/5 - مدير املشروع أ.د/عادل اهلندى.

•إعداد املخطط االسرتاتيجى العام والتفصيلى ملدينة شربا اخليمة - حمافظة  	

القليوبية، مدير املشروع أ.د/ حممد أمحد سليمان.

•إعداد األحوزة العمرانية للعزب والكفور والنجوع التابعة ملركزى بلبيس  	

وأبو محاد مبحافظة الشرقية، مدير املشروع أ.د/ حممد أمحد سليمان.
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 • دورة أعمال املساحة املتكاملة باالشرتاك مع االحتاد األوروبى وتدريب 40	

طالب - مدير التدريب ا.د/ سعد بلبل.

• مليون جنيه. متوقع إيرادات للعام املاىل 2014 - 2015 تقدر حبواىل 3	
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املناقصات التى تقدم إليها املركز حتى يونيو 2014
• اإلشراف الدورى والدائم  الشركة املصرية لتجارة اجلملة بتاريخ 2014/1/21	

على األعمال اخلاصة مبشروعات الشركة وهى: مول جتارى مبدينة العبور 

- مول جتارى مبدينة 6 أكتوبر.

أعمال  املشروع:  اسم   • 	2014/1/23 بتاريخ  اجلنوبى  الفرع  برتوجت  شركة 

االستشارات  اهلندسية/  االستشارات  واخلرسانة/  الرتبة  اختبارات 

اجليولوجية - حمطة كهرباء جنوب حلون-  مدير املشروع األستاذ الدكتور 

/ ناصر مصلح.

•حمافظة اإلسكان - مديرية اإلسكان واملرافق - أعمال اجلسات وتقريي الرتبة  	

وتصميم األساسات )ممارسة( مدير املشروعد/ ناصر مصلح.

• اسم املشروع:  شركة برتوجت الفرع الشماىل بتاريخ 2014/3/9 رقم 294040	

البوىل ايثلني منطقة البرتوكيماويات -  مدير املشروع األستاذ الدكتور/

ناصر مصلح.

اسم   • 	2014/487 رقم   2014/3  /8 بتاريخ  الشماىل  الفرع  برتوجت  شركة 

األستاذ  املشروع  - مدير  النوبارية ميت منا  أعمال جسات خط  املشروع: 

الدكتور / ناصر مصلح.

املشروع:  اسم   • 	2014/4  /3 بتاريخ  السمكية  الثروة  لتنمية  العامة  اهليئة 

إنشاء مقر للهيئة مبدينة الطور بسيناء - مدير املشروع األستاذ الدكتور 
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/ مجال السعيد.

املشروع:  اسم   • 	2014/4  /3 بتاريخ  السمكية   الثروة  لتنمية  العامة  اهليئة 

األستاذ  املشروع  مدير   - املنزلة  ببحرية  حضارية  مراسى   6 عدد  إنشاء 

الدكتور / مجال السعيد.

تطوير  املشروع:  اسم   • 	2014/1  /12 بتاريخ  النهرى  للنقل  العامة  اهليئة 

واستغالل مرسى املعهد االقليمى للنقل النهرى كنادى اجتماعى لعاملني 

باهليئة - مدير املشروع األستاذ الدكتور / أسامة النحاس.

• اسم املشروع: مشروع  شركة برتوجت الفرع اجلنوبى بتاريخ 2014/2/16	

األعمال االستشارية لعملية احلصول على الطاقة الشمسية بواسطة اخلاليا 

الفوتوفولنية - املبنى اإلدارى لشركة برتوجت التجمع اخلامس مناقصة 

رقم 2014/111 - مدير املشروع األستاذ الدكتور / شريف اهلادى.

اسم   • 	2014/244 رقم   2014/4  /20 بتاريخ  الشرقى  الفرع  برتوجت  شركة 

املشروع: أعمال جسات بشركة السويس للبرتول - مدير املشروع األستاذ 

الدكتور / ناصر مصلح.
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الدورات القائمة بالوحدة

الفرتة الزمنيةامجاىل املبلغسعر الدورةعدد املشرتكنياسم الدورةم

1Atou Cad )2D(1825045002014/2-2014/1

2Atou Cad for Civil1637560002014/2-2014/1

3Solid Works3330099002014/2-2014/1

2013/11-171150256502014/4احلاسب اآللي4

5I.C.D.L40500200002014/4-2013/1

502250 - 28100النشر العلمي الدولي6
-2013/8/4
2013/8/6

7
التقييم الذاتى 

واملراجعة اخلارجية
26100 - 502150

-2013/8/13
2013/8/15

8
مهارات االتصال فى 

أمناط التعليم املختلفة
24100 - 502050

-2013/8/13
2013/8/15

9
التحليل اإلحصائى فى 

البحوث العلمية
25100 - 502100

-2013/8/4
2013/8/6

10
ادارة الوقت 

واالجتماعات )تربوى(
15100 - 50900

-2014/3/18
2014/3/20

11
العرض الفعال

)تربوى(
17100 - 501050

-2013/3/25
2014/3/27

12

2دورة حاسب )هيئة 
 Advanced )تدريس

 Word & Power
Point

20200 - 10034002014/2/3
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الفرتة الزمنيةامجاىل املبلغسعر الدورةعدد املشرتكنياسم الدورةم

13

2دورة حاسب )هيئة 
 Advanced )تدريس

 Excel & Power
Point

20200 - 10034002014/2/12

14
12 دورة حاسب 

للموظفني 
)جمموعتني(

األوىل
)18 موظف(

الثانية
)17 موظف(

2014/4 -2013/12
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ثامنًا: كلية اهلندسة ببنها
ليشمل  البيئة  وتنمية  اجملتمع  خلدمة  ببنها  اهلندسة  بكلية  النشاط  تنوع 

تنمية املوارد الذاتية واملشاركة اجملتمعية وتنمية البيئة وكان بيانه كالتالي:

تنمية املوارد الذاتية : 1 .

•وحدة الورش . 	

•وحدة املعامل . 	

•وحدة األستشارات . 	

•وحدة التدريب . 	

املشاركة اجملتمعية وتنمية البيئة : 2 .

•اخلدمة اجملتمعية . 	

•اجملتمع اجلامعى . 	

وتفاصيل تلك االنشطة كما يلي:

تنمية املوارد الذاتية : 1 .

أ. وحدة الورش :

تصنيع مهمات خشبية ومعدنية ملبانى اجلامعة وكلياتها ومنها:

•تصنيع بوابات حديد كبرية . 	

•تصنيع  ترابيزة كمبيوتر . 	

•تصنيع  كراسى معمل . 	
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•تصنيع  مكاتب خشبية . 	

وكلية  التطبيقية  الفنون  كلية  حماضرات  لقاعات  مدرجات  •تصنيع  	

احلاسبات .

ب. وحدة املعامل :

•عمل جسات الرتبة ألرض مبنى كلية العلوم اجلديده. 	

•اختبارات ضبط جودة اخلرسانة وأهمها اختبار حتديد مقاومة الضغط  	

من  للعديد  اخلرسانة  وركام  األمسنت  صالحية  حتديد  اختبارات  وكذا 

الشركات العامله يف حمافظة القليوبية .

•تصميم اخللطات اخلرسانية للعديد من املشروعات. 	

•اختبار عينات القلوب اخلرسانية للعديد من املشروعات. 	

•اختبار املكعبات اخلرسانية للعديد من األعمال. 	

ج. وحدة األستشارات :

جبامعة  اجلديد  العلوم  كلية  ملبنى  الطرح  مستندات  وإعداد  •التصميم  	

بنها.

لعملية جتديد ورفع كفائة مستشفى  الطرح  وإعداد مستنداد  •التصميم  	

أول مايو التخصصى ببنها.

•اإلشراف على تنفيذ جممعني حلمامات السباحة للناشئني بكل من نادي  	

 - جنيه  مليون   7 حوالي  بتكلفة  الرياضي  بهتيم  ونادي  الرياضي  بنها 
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مديرية الشباب والرياضة مبحافظة القليوبية - جاري التنفيذ حاليًا. 

•اإلشراف على تنفيذ مشروع تكييف اهلواء للصاالت املغطاة  باستاد بنها  	

والرياضة  الشباب  مديرية   - جنيه  مليون   7 حوالي  بتكلفة  الرياضي، 

مبحافظة القليوبية - جاري التنفيذ حاليًا.  

باستاد  الرئيسي  القدم  كرة  ملعب  تطوير  مشروع  تنفيذ  على  •اإلشراف  	

بنها الرياضي شامال املضمار واملدرجات، بتكلفة حوالي 15 مليون جنيه - 

مديرية الشباب والرياضة مبحافظة القليوبية - جاري التنفيذ حاليًا. 

•اإلشراف على تنفيذ مشروع أعمال التأمني واحلماية باستاد بنها الرياضي  	

مبحافظة  والرياضة  الشباب  مديرية   - جنيه  مليون   9 حوالي  بتكلفة   ،

القليوبية - جاري أعمال الطرح حاليًا.

 - الرياضي  بنها  العام باستاد  املوقع  •اإلشراف على تنفيذ مشروع تنسيق  	

مديرية الشباب والرياضة مبحافظة القليوبية -  مت التعاقد مع املديرية 

وجاري إعداد املستندات.  

الصحى  الصرف   - التكييف   - الكهرباء  ألنظمة  التنفيد  على  •األشراف  	

التنفيذ  و-احلريق ملبنى كلية احلاسبات واملعلومات جبامعة بنها - جاري 

حاليًا.

املشاركة اجملتمعية وتنمية البيئة : 2 .

•املشاركة فى األسبوع األقليمى للجامعة والقيام بأعمال رصد نسب تلوث  	
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اهلواء فى القرى.

•عقد العديد من األتفاقيات مع املؤسسات اجملتمعية لتقديم خدمات حبثية  	

هلا مثل شركة توشيبا العربى والشركة القابضة للمياه والصرف الصحى 

بالقليوبية  ومركز جيت للتدريب.
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تاسعًا: كليــة التجــارة
صالة  حوائط  على  واإلعالنات  واجلداول  واألوراق  امللصقات  مجيع  إزالة  1 .

الكمبيوتر، وإعادة دهانات وجتهيز لوحات اإلعالنات غري املستغلة وتركيب 

ما يستلزم من قطع موكيت بداخل اللوحات وختصص تلك اللوحات إىل 

ثالث فئات :

     األوىل : للجداول الرئيسية.

     الثانية : لدعوات مناقشة الرسائل العلمية.

     الثالثة : ألي مناسبات أخرى.

تكوين وحدة ادارة االزمات بكلية التجارة - جامعة بنها تسعى اىل حتقيق  2 .

املهام  أداء  يف  األمان  درجات  أعلى  وحتقيق  االزمات  ادارة  جمال  يف  التميز 

التدريس  هيئة  واعضاء  الطالب  وعي  وتنمية  والبحثية  التعليمية 

ومعاونيهم والعاملني بالكلية بإدارة األزمات والكوارث التى ميكن أن تواجه 

اجملتمعني الداخلي واخلارجي وسبل مواجهتها واحلد منها، وكذلك التنبؤ 

الكلية، وحتديد  أو حول حرم  املمكنة احلدوث داخل  باملخاطر واالزمات 

أزمات  عن  عملية  وحاالت  مناذج  وضع  خالل  من  منها  الوقاية  آليات 

جامعية قد حتدث داخل أو حول الكلية، وكذلك حتديد آليات ومراحل 

تنظيم وإدارة تلك االزمات .

مناقشة  ودعوات  واجلداول  االعالنات  لنشر  زجاجية  لوحات  إعداد   - 3 .3
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الكلية،  مبنى  مبداخل  وذلك  ....اخل  والتعازي  والتهاني  العلمية  الرسائل 

وازالة  ومسح  السكاشن.  مبنى  مبدخل  الكمبيوتر(  )صالة  يف  وحتديدًا 

مجيع امللصقات واالعالنات املوجودة على حوائط وجدران الدور االرضي 

وباقي أدوار مباني الكلية والتنبيه على مجيع االقسام العلمية واالدارية 

وأمن الكلية بضرورة االلتزام بوضع االعالنات واجلداول ودعوات املناقشة 

وغريها من امللصقات فى االماكن املخصصة لذلك .

املوقع  خالل  من  وذلك  الكلية  اعالنات  جلميع  االلكرتوني  النشر  تفعيل  4 .

االقسام  التزام كل  للجامعة، وضرورة  االلكرتوني  باملوقع  لذلك  املخصص 

لشئون  الكلية  وكيل  مكتب  خالل  من  بذلك  بالكلية  واالدارية  العلمية 

خدمة اجملتمع وتنمية البيئة.

مت عقد ندوة بالكلية حضرها عدد كبري من طالب مرحلة البكالوريوس  5 .

والدراسات العليا بقاعة الدكتور الواثق باهلل عن االعجاز العلمي فى القرآن 

فى شهر ديسمرب عام 2013 مت تنظيمها مبشاركة بني وكالة الكلية خلدمة 

اجملتمع وتنمية البيئة ووكالة الكلية للدراسات العليا ومركز دعم ونشر 

فكر االعجاز العلمي فى القرآن والسنة.

البيئة(  تشكيل جمموعة عمل )من أعضاء جلنة خدمة اجملتمع وتنمية  6 .

إلعداد دراسة حول حجم املوارد الذاتية احلالية بالكلية وتقديم مقرتحات 

لتنمية تلك املوارد خالل الفرتات املقبلة .
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املوافقة على عقد الكثري من الدورات التدريبية التى تتم من خالل معمل  7 .

احلاسب اآللي ونادي التكنولوجيا بالكلية لطالب الكلية وطالب الدراسات 

العليا والراغبني فى االستفادة من تلك الدورات خالل العام اجلامعي .

إعداد تقرير عن الوحدات ذات الطابع اخلاص بالكلية )مركز الدراسات  8 .

املوارد  جماالت  فى   ،2014/  2013 اجلامعي  العام  عن   ) التجارية  والبحوث 

واالستشارات  العمالء  وخدمة  واالنرتنت  االتصال  ومهارات  البشرية 

والبورصات   )ICDL( احلاسب  لقيادة  الدولية  والرخصة  االحصائية 

واحملاسبة  املعلومات  ونظم  احلسابات  ومراجعة  املال  واسواق  املصرية 

تلك  الداء  مستقبلية  خطة  اعداد  وكذلك  املالية،  واملنشآت  االلكرتونية 

الوحدات للعام اجلامعي 2015/2014.

تقييم القاعات الدراسية بالكلية )حماضرات وتطبيقات( بكل حمتوياتها  9 .

القاعات ورفع كفاءتها  تلك  لتدعيم  املطلوبة  االحتياجات  وحتديد كافة 

التدريس  هيئة  ألعضاء  أو  للطالب  سواء  وجه  أكمل  على  دورها  لتؤدي 

ورفع كفاءة العملية التعليمية دون عقبات أو مشكالت .

إختاذ كافة التدابري الالزمة والعاجلة للعمل على ترشيد استهالك الكهرباء  10 .

واملداخل  والسالمل  االدارية  واملكاتب  الدراسية  بالقاعات  الكلية  داخل 

أيام  ويف  بالكلية  العمل  انتهاء  وبعد  النهار  أوقات  فى  خاصة  والطرقات، 

االدنى من  االمن بضرورة استخدام احلد  العطالت واالجازات، وخماطبة 
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لتلك  فيها  حيتاج  التى  االماكن  فى  وخاصة  املسائية  الفرتات  فى  االضاءة 

االضاءة .

عقد مؤمتر ضرييب مت تنظيمه حتت رعاية الغرفة التجارية بالقليوبية  11 .

حتت عنوان )تطبيق الضريبة على القيمة املضافة يف مصر : الضرورات 

واحملاذير( يوم السبت املوافق 2014/5/17 بقاعة املؤمترات الكربي بالكلية 

احملاسبة  واساتذة  الضرائب  وخرباء  الضرائب  مصلحة  رئيس  حضره 

اعضاء  وغالبية  الكلية  طالب  من  والكثري  واالحصاء  واالدارة  واالقتصاد 

هيئة التدريس ومعاونيهم .
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عاشرًا: كليـة التمريض
تنظيم ورشة عمل يوم األثنني املوافق 2013/9/30. 1 جلميع الطالب والعاملني 

بالكلية بعنوان ) هشاشة العظام وكيفية الوقاية منها (.

اجلامعية  املدينة  لطالبات  اإلجنابية  الصحة  بعنوان  عمل  ورشة  تنظيم  2 .

وذلك يوم الثالثاء املوافق 2013/11/26.

مت االنتهاء من املرحلة الثانية للتشجري بالكلية. 3 .

مت توعية الطالب يف الفرق الدراسية املختلفة من قبل جلنة البيئة عن  4 .

يوم  وذلك  بالدم   للتربع  اخلاصة  احلملة  يف  وذلك  بالدم   التربع  أهمية 

.2013/10/26

والطالب من  التدريس  وأعضاء هيئة  العاملني  عمل ورشة عمل جلميع  5 .

الفرق املختلفة والعمال بالكلية عن كيفية استخدام وسائل إطفاء احلريق 

من خالل مدربني من هيئة الدفاع املدني وذلك حتت إشراف أ.د/ عميد 

األثنني  يوم  وذلك  البيئة  وتنمية  اجملتمع  خلدمة  الكلية  ووكيل  الكلية 

املوافق 2013/11/18.

الوجداني  الذكاء  عن  بالكلية  الطالب  طلب  على  بناء  عمل  ورشة  عمل  6 .

وذلك يوم اخلميس املوافق 2013/11/28.

إلستكمال  ببنها  مالك  بن  أنس  مدرسة  مع  تعاون  بروتوكول  عمل  مت  7 .

النفسي للمرحلة  اجلودة باملدرسة ومت عمل ورشة عمل بعنوان اإلرشاد 
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العمرية )ما قبل سن املدرسة( رياض األطفال بقسم النفسية وحاضر فيها 

د/ جيهان حممد سامل، د/رحاب السيد، مساح رمضان وذلك يوم األربعاء 

.2013/12/4

العمرية  للمرحلة  والسالمة(  )األمن  بعنوان  عمل  ورشة  عمل  مت  كما  8 .

)ماقبل سن املدرسة( رياض األطفال وحاضر فيها د/مدحية حسن، بامسة 

ربيع بقسم األطفال.

العمرية  للمرحلة  الصحية(  التغذية   ( بعنوان  أخرى  ندوة  كما مت عمل  9 .

العال  عبد  د/ابتسام  فيها  وحاضر  األطفال  رياض  املدرسة(  سن  )ماقبل 

بقسم الصحة العامة وذلك يوم األربعاء 2013/12/11.

عمل ورشة عمل يوم األربعاء املوافق 2013/12/18. 10 بعنوان )مفاهيم اجلودة 

يف املدارس( وحاضر فيها أ.م.د/ أمل عمران بقسم النسا، د/صفاء حممد 

بقسم الباطنة واجلراحة.

. 11 مت عمل ورشة عمل بعنوان )انفلوانزا املومسية وكيفية الوقاية منها ( 

الورشة د/ هـناء  املوافق  3 / 3 /2014، وقد حاضر يف  االربعاء  وذلك يوم 

عبد اجلواد، د/ حمبوبة عبدالعزيز، د/ امينة وذلك ألفراد اجملتمع احمليط 

بالكلية.

 12 .2014 /4 / 4 املوافق  اليتيم وذلك يوم اجلمعة  املشاركة يف االحتفال بيوم 

لدار االيتام اخلاصة بالفتيات باالضافة الي االحتفال يف دار االيتام اخلاصة 
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بالبنني يوم االثنني املوافق 7/ 4 / 2014.

بالقليوبية  للمرأة  القومي  اجمللس  فرع  بتعاون  خاص  إجتماع  عمل  مت  13 .

مع قطاع خدمة اجملتمع وتنمية البيئة بكلية متريض بنها لبحث اوجه 

للمرأة،  والقانوني  واالجتماعي  والبيئي  الصحي  الوعي  لرفع  التعاون 

اجلهات  مع  بالتعاون  للمجتمع  الصحية  اخلدمة  تقديم  سبل  ومناقشة 

التنفيذية واملدنية املنوط بها ذلك.

مت عمل ندوة للرائدات باجمللس القومي للمراة عن العناية بصحة املراة  14 .

بعد الوالدة وذلك يوم الثالثاء املوافق 15 /4 / 2014 وسوف حياضر يف الندوة  

ا. م .د / امل امحد عمران االستاذ املساعد بقسم النسا والتوليد، و د/مسية 

عودة  املدرس بقسم النسا والتوليد .

ومجيع  الطالب  تعاون  خالل  من  وذلك  البيئة  مع  مصاحلة  يوم  عمل   15 .

صورة  يف  دائما  ووضعها  وجتميلها  الكلية  نظافة  يف  بالكلية  العاملني 

حضارية تليق بها الكلية وذلك باالهتمام بالزرع والشجر والورد احمليط 

بأركان الكلية .

. 16 مت تشجري الكلية للمرحلة الثالثة .



108

احلادي عشر: كلية الرتبية الرياضية
الثالثاء  يوم  وذلك  أكتوبر  لنصر  األربعني  بالعيد  لالحتفال  ندوة  عقد  1 .

رئيس  نائب   - فيود  فؤاد   / اللواء  فيها  حاضر  واليت   2013/10/8 املوافق 

الشئون املعنوية بالقوات املسلحة.

عقد دورة صقل خلرجيي الرتبية الرياضية لإلشراف على طالب الرتبية  2 .

العمليةيوم السبت املوافق 2013/10/12.

اهلجرة  دينية مبناسبة ذكري  ندوة  بعمل  الرياضية  الرتبية  كلية  قامت  3 .

للطالب  بالكلية  املوافق 2013/10/29  الثالثاء  الشريفة وذلك يوم  النبوية 

الشيخ /رجب حممد حافظ من  فيها فضيلة  بالكلية وحاضر  والعاملني 

علماء األزهر الشريف بالقليوبية.

املشاركه يف االسبوع االقليمي بعقد ندوات عن الرياضه ودورها االجيابي  4 .

يف اجملتمع - الرياضه واالقتصاد القومي - التشوهات القواميه وعالجها -  

معسكرات العمل - واستخدام االجهزه املسموعه واملرئيه يف تلك الندوات.

وتنمية  اجملتمع  خدمة  قطاع  فى  متمثلة  بنها  جامعة  سعي  إطار  وفى  5 .

البيئة إىل الوصول باألهاىل إىل الصحة الرياضية وطرق ممارسة الرياضة، 

بنها  جلامعة  السابع  اإلقليمي  األسبوع  ضمن  الرياضية  القافلة  نظمت 

العزيز  الدكتور/ عبد  األستاذ  الرياضية حيث حتدث  الندوات  عددًا من 

حسن عن الرياضة ومفهومها وكيفية ممارستها وأهميتها فى حياة الفرد 



109

مايك  املالكمة مثل  فى جمال  أشخاص متيزوا  األمثلة عن  بعض  وأعطى 

تايسون املالكم الشهري متناواًل نشأته كطفل من أطفال الشوارع حتى صار 

الرياضى األشهر فى العامل، ووجه النصيحة إىل كل طفل أن ميارس الرياضة 

الدكتور/إيهاب عماد عن  ملدة ال تقل عن ثالثون دقيقة يوميًا، وحتدث 

كرة القدم كلعبة شعبية واالرتباط بني ممارستها وتنمية العالقات بني 

االفراد ويالتاىل النهوض باجملتمع.

نظمت اللجنة الرياضية عددًا من الندوات واحملاضرات وورش العمل ألهاىل  6 .

)االحنرافات  بعنوان  ندوة  بعقد  اللجنة  قامت  حيث  اخلصوص  مدينة 

الدين  عماد  حممد  ايهاب   الدكتور/  فيها  حاضر  والتشوهات(  القوامية 

املعرفية  االرشادات  عن  خالهلا  حتدث  الرياضية  الرتبية  بكلية  املدرس 

عن  االشياء  رفع  اثناء  االرشادات  وعن  القوامية  االحنرافات  من  للحماية 

واملشى  والوقوف  اجللوس  وضع  من  املعرفية  واالرشادات  ومحلها  االرض 

فى  واهميتها  الرياضة  بعنوان  ندوة  اللجنة  عقدت  متصل  سياق  وفى 

اجملتمع حتدث فيها الدكتور/ عبد العزيز حسن عن اهمية الرياضة فى 

وإقامة  السلوك  وضبط  اجلسم  منو  على  تعمل  وكيف  اليومية  حياتنا 

عالقات جيدة بني افراد اجملتمع وفى النهاية عقدت اللجنة ندوة بعنوان 

حممد  حامت  الدكتور/  فيها  حاضر  االنسان  حياة  فى  الرياضة  اهمية 

انها تعمل على  اىل  الرياضة مشريا  اهمية  حسنى وقد حتدث خالهلا عن 
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زيادة الرشاقة واملرونة ووهى تعمل ايضا على بناء اجلسم فالبد لإلنسان 

ان ميارس الرياضة ملا هلا من اهمية كربى فى حياته مضيفا ان ممارسة 

السليم  اجلسم  تساوى  املناسبة  اجلسم  وراحة  اجليدة  والتغذية  الرياضة 

املثاىل مؤكدا على انه البد ان تكون التغذية بدون افراط او تفريط .

فى  الرياضية  اللجنة  قامت  السابع  االقليمى  االسبوع  فعاليات  اطار  فى  7 .

حممد  د/حامت  اشراف  حتت  سندبيس  قرية  اىل  بالتوجه  الثالث  يومها 

رامى  وم.م/  عماد،  حممد  ايهاب  وم.م/  الرياضية،  الرتبية  بكلية  املدرس 

وقد  الفرد  حياة  فى  الرياضة  اهمية  عن  ندوة  اللجنة  وعقدت  الطاهر 

حتدث فيها م.م/ ايهاب حممد عماد عن االرشادات املعرفية اخلاصة بوضع 

الوقوف واملشى وأكد على ضروة االهتمام برفع قامة اجلسم واحلرص على 

استقرار الكتفني ورفع الصدر لألمام وشفط البطن للداخل وحتدث ايضا 

عن االرشادات املعرفية اخلاصة بوضع اجللوس السليم مؤكدا على ضرورة 

القدمني،  على  اجلسم  وزن  وتوزيع  القطنية  الفقرات  مساند  استخدام 

وحتدث الدكتور / رامى طاهر عن االرشادات املعرفية اثناء رفع االشياء 

عن االرض ومحلها .

كما قامت اللجنة الرياضية فى يومها الرابع بالتوجه اىل مدينة ابوزعبل  8 .

حتت اشراف د/حامت حسنى املدرس بكلية الرتبية الرياضية، وم.م/ ايهاب 

الصديق  بكر  ابو  مبدرسة  رياضية  ندوة  اللجنة  وعقدت  عماد،  حممد 
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مت  حيث  والقوامية  الصحية  الثقافة  بعنوان  بابوزعبل  بنات  االعدادية 

وأكد كل من د/حامت  الندوة  القاء  فى  الفائقة  الوسائط  اسلوب  استخدام 

حسنى على اهمية اتباع االرشادات الصحية والقوامية كاجراءات وقائية 

توعية  اىل  إضافة  املثاىل  القوام  إىل  والوصول  الصحة  على  احملافظة  فى 

التلميذات بضرورة اتباع السلوكيات الغذائية السليمة وحثهم على تناول 

وضرورة  االفطار  وجبة  وخاصة  ثابتة  مواعيد  فى  الغذائية  وجباتهم 

تنوع العناصر الغذائية فى وجباتهم. 

جنيه   9 .500 حدود  يف  للشرطه  تابعني  الفراد  القدم  كرة  ملعب  اجيار  مت 

شهريا من اول يوليو وحتى آخر اكتوبر لتعليم كرة القدم للرباعم )خدمه 

جمتمعيه( وعددهم حواىل 250 برعم.

واغسطس  يوليو  شهري  اليد  كرة  وملعب  القوى  العاب  مضمار  اجيار  مت  10 .

العسكريه  للكليات  املتقدمني  العداد  جنيه(  االف  )مثاني   8000 مبلغ 

 300 حوالي  وعددهم  جمتمعيه(  )خدمه  الرياضيه  والرتبيه  والشرطه 

متقدم لالعداد.

الالزمه  باالدوات  وتزويدها  اجلمباز مبالعب كفر سعد  مت جتهيز صالة  11 .

لتدريب فريق الباركور وهي لعبه حديثه تتميز باللياقه البدنيه العاليه 

)خدمه جمتمعيه( لعدد حواىل 65 فرد مببلغ 700 جنيه شهريًا .

واصالح  حديثه  ومعدات  باجهزه  والساونا  البدنيه  اللياقه  صالة  تزويد  12 .
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عدد )2( كرسي هزاز للمساج وذلك الستخدامهما من قبل االهالي والعاملني 

بالكليه وطلبة وطالبات اجلامعه )باجر رمزي هلم( خدمه جمتمعيه.

للعاملني يف جمال  الشيخ  الرياضي بشرم  التدليك  مت عقد دوره يف جمال  13 .

التدليك بشرم الشيخ حتت اشراف الكليه )37 متدرب(.

مت اقامة دورة صقل خلرجيي الرتبيه الرياضيه وموجهي ومدرسي الرتبيه  14 .

الرياضيه بالقليوبيه ومن خارج القليوبيه يف كيفية االشراف على طالب 

كشك   بثينه  د/  حضور  يف  وذلك  ومتابعتهم  وتقييمهم  العمليه  الرتبيه 

وكيل الوزاره. 

% من القيمه االمجاليه )خدمه  تفعيل مركز الكتاب بالكليه ومت خصم 50. 15

جمتمعيه(.

مت االحتفال باملناسبات القوميه والدينيه )اكتوبر- السنه اهلجريه - عيد  16 .

االم -  املولد النبوي الشريف( للعاملني بالكليه والطالب واعضاء ومعاوني 

اعضاء هيئة التدريس.

. 17 مت ارسال متخصصني من الكليه لبعض املدارس بالتعاون مع وكيل الوزاره 

د/عبد اهلل الجراء بعض الكشوف الطبيه على االحنرافات القواميه ووضع 

برامج تدريب لتلك التشوهات.

صيانة ودهانات بالكليه ملرافقها ومبانيها. 18 .

حتديد اماكن انتظار السيارات اخلاصه والعامه. 19 .
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اقامة دورات يف الكمبيوتر حملو امية العاملني فيه داخل الكليه جمانًا )22. 20 

فرد(.

اقامة دورات يف الكمبيوتر لطالب الدراسات العليا. 21 .

. 22 تكليف السيد / اشرف جابر حممد ابراهيم - املوظف بالكليه مبسؤليته 

عن الدفاع املدني واحلريق وتفرغه هلذا العمل اهلام.

السابق يف فتح  التعاقد مع كابنت حممد عبد الرؤؤف العب االمساعيلي   23 .

اكادمييه رياضيه لراغيب ممارسة كرة القدم باسم االمساعيلي ملدة مخس 

العقد  سنوات تبدأ بالف جنيه شهريًا وتنتهي بثالثة االف جنيه حسب 

املربم.

واصبح جاهزا متامًا  بكفر سعد  القدم  كرة  ملعب  اعادة صيانة وجتهيز  24 .

لالستخدام.
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الثاني عشر: كلية الطب البيطري
السمان  تربية  أساسيات  عن  التجارب  حيوانات  مركز  من  كتيب  إصدار  1 .

لتوعية املربني وصغار الفالحني.

عمل دراسة جدوى لرتبية طائر السمان إلنتاج مخسة أالف طائر شهريا  2 .

ومتت املوافقة من السيد أ.د/ رئيس اجلامعة وجارى إنشاء املبنى اخلاص 

بتلك الدراسة.

تركيب أجراس إنذار الستخدامهم فى اوقات الطوارئ كاحلرائق والكوارث  3 .

والعاملني  واإلداريني  التدريس  هيئة  أعضاء  السادة  لتنبيه  الطبيعية 

والطالب باخلطر.

لصق 450. 4 عالمة إرشادية متنوعة للدفاع املدنى واحلريق واألمن الصناعي 

واإلسعافات األولية يف مجيع أحناء الكلية.

تطوير مركز حيوانات التجارب. 5 .

تطوير مزرعة احليوانات التعليمية. 6 .

. 7 مشاركة بعض أعضاء هيئة التدريس بالكلية فى إلقاء حماضرات بالدورات 

للهيئة  التابعة  التدريب  التدريب مبراكز  ادارة  التى تعقدها  التخصصية 

العامة للخدمات البيطرية.

مشاركة السيد أ.د/ عادل شاهني فى حلقات برنامج )سكان البحر( العلمى  8 .

بقناة املنارة للبحث  العلمى.
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أقامة ملتقى التوظيف الثانى للخرجيني. 9 .

ومراقبة  حتليل  )وحدة  الكلية  بني  األغذية  جودة  حتليل  عقد  أبرام  10 .

األغذية( وفندق ريكسوس شرم الشيخ.

جارى انشاء وحدة تابعة لوحدة التحاليل الدقيقة باملعمل املركزي كوحدة  11 .

املناعية(  واهلستوكيمياء  اهلستولوجيا  )وحدة  باسم  خاص  طابع  ذات 

وتكون تابعة للمعمل املركزي.

التشخيصية باحلسابات اخلاصة باجلامعة  مت فتح حساب لوحدة األشعة  12 .

حتى يتم توريد اإليرادات عليه.

التكنولوجيا  نادي  خالل  من  التدريبية  الدورات  من  العديد  عقد  مت  13 .

بالكلية وهى:-

مقدمة احلاسب فى الفرتة من 16 - 18 سبتمرب 2013أ.  وأساسيات الويندوز من 

23 - 25 سبتمرب 2013 والوورد من 30 سبتمرب حتى 2 أكتوبر 2013 .

مقدمة احلاسب فى الفرتة من 21 - 23 أكتوبر 2013ب.  وأساسيات الويندوز من 

28 - 30 أكتوبر2013 والوورد من 31 أكتوبر حتى 4 نوفمرب 2013 .

مقدمة احلاسب فى الفرتة من 28 - 30 أكتوبر 2013ج.  وأساسيات الويندوز من 

31 أكتوبر حتى 4 نوفمرب 2013 والوورد من 6- 10 نوفمرب 2013 .

مقدمة احلاسب فى الفرتة من 9 - 11 ديسمرب  2013د.  وأساسيات الويندوز من 

16 - 18 ديسمرب2013 والوورد من 23 - 25 ديسمرب 2013 .
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قام نادي التكنولوجيا بالكلية بعمل عدة دورات تدريبية وهي:- 14 .

. دورة عن مقدمة احلاسب يف الفرتة من 9 - 11 فرباير 2014أ. 

دورة عن أساسيات الويندوز فى الفرتة من 16 - 18 فرباير 2014ب.  .

. دورة عن الوورد فى الفرتة من 23 - 25 فرباير 2014ج. 

)تفاعل  بعنوان  عملي  تدريب  دورة  بعمل  بالكلية  املركزي  املعمل  قام  15 .

البلمرة املتسلسل PCR( فى الفرتة من 26 - 28 يناير 2014.

قام املعمل املركزى بالكلية بعمل  دورة تدريبية بعنوان استخدام املوجات  16 .

فوق الصوتية فى  حيوانات املزرعة من 17 - 20 يناير 2014.

بعنوان  تدريبية  دورة  بعمل  االغذية  ومراقبة  حتليل  وحدة  قامت  17 .

)HACCP Sys in food processing Plants( فى الفرتة من 

1 - 6 مارس 2014.

االشعة  أساسيات  عن  دورة  بعمل  التشخيصية  االشعة  وحدة  قامت  18 .

التشخيصية فى الطب البيطرى يوم 2014/3/8 حتى 29/ 2014/3.

لسنة  السابع  االقليمى  االسبوع  فى  التشخيصية  االشعة  وحدة  مشاركة  19 .

حتى   2014/3/23 من  باجلامعة  اجملتمع  وخدمة  البيئة  حلماية   2014

.2014/3/26

مت تنظيم قوافل طبية بيطرية بقرى حمافظة القليوبية وذلك بالتنسيق  20 .

بني جامعة بنها وكلية الطب البيطرى حتت رعاية رئيس اجلامعة أ.د/ على 
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مشس الدين ونائب رئيس اجلامعة لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة 

أ.د/ حممد مرسى قاروصة فى مناطق )طحلة - دجوى - ترسا - أبو زعبل( 

وذلك فى الفرتة من3/23/ 2014 اىل 26/ 2014/3  وقامت القوافل بالكشف 

اىل  البيطرية  الرعاية  القوافل  قدمت  كما  جمانا  للحاالت  العالج  وصرف 

أصحاب احلاالت واملزارع كما أهتمت بتوعية املزارعني باالمراض املختلفة 

التى تصيب حيواناتهم والتى قد تنتقل إليهم وكيفية الوقاية منها، كما 

تهدف القوافل البيطرية من الناحية قد تنقل اليهم وكيفية الوقاية منها 

،كما تهدف القوافل البيطرية من الناحية التعليمية اتلى تدريب الطالب 

على احلاالت االكلينيكية احلقلية .

استخدام  على  تدريبية  دورة  بعقد  التشخيصية  االشعة  وحدة  قامت  21 .

املوجات فوق الصوتية فى تشخيص اجلهاز احلركى فى اجلمال للسيد ط.ب 

/ عبد العليم حممود رشاد إبتداءا من 4/8/ 2014 .

مت االنتهاء من تطوير وحدة مركز حيوانات التجارب وإنشاء مركز تربية  22 .

السمان  طائر  من  االوىل  الدفعة  تربية  ومتت  البياض  والدجاج  السمان 

وفئران التجارب فى مارس 2014.

. إقامة حفل اخلرجني الرابع لوحدة اخلرجني بتاريخ 2014/3/4. 23

مزرعة  اىل  ميدانية  بزيارة  التعليمى  البيطرى  املستشفى  فريق  قام  24 .

سبب  ملعرفة   2014/5/13 يوم  طوخ  مركز  احلصوة  بعرب  أبادر  فرنسيس 
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نفوق عدد من عجول وعجالت اجلاموس .
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الثالث عشر: كلية احلقوق
موضوع املسجد اجلامع بالكلية :- 1 .

ختصيص  على   2013/1/21 بتاريخ   )94000( برقم  اجلامعة  جملس  موافقة 

مساحة من 1000:800 مرت مربع لعمل مسجد بالكلية الستيعاب أعداد الطلبة؛ 

وخاصة يوم اجلمعة فى صالة اجلمعة وتتممتابعة املوضوع مع ادارة اجلامعة 

واالدارة اهلندسية والسفارة الكويتية بالقاهرة املسند اليها القيام باالنشاءات 

تربعا منها للجامعة

موضوع مقاومة احلشرات والفئران  :- 2 .

للحشرات  مقاومة  لعمل  باجلامعة  العامة  اخلدمة  ملركز  خطاب  ارسال  مت 

بكلية  احلشرات  قسم  رئيس  فاتن  الدكتورة/  االستاذة  والفئران؛وقامت 

الطب البيطرى بزيارة الكلية وعمل دراسة مبدئية للغرف واالماكن املطلوب 

تطهريها ووضع مبيدات أو اجهزة مقاومة بها، وقام فريق من مركز املعلومات 

املكافحة  أماكن  وحتديد  الكلية  بزيارة  اجلامعة  بأدارة  البحثية  واخلدمات 

وهى 

•املسقط الرئيسى الشرقى والغربى.  	

•السطح العلوى للمبنى . 	

•خمازن الدور االرضى الشرقى والغربى.  	

•محامات الدور االرضى.  	
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•السطح العلوى للدور االرضى.  	

•أبار السلم.  	

•محامات الدور الثانى والثالث.  	

•حميط املبنى الرئيسى مع احلديقة. 	

ومتت كافة أعمال املكافحة بأرجاء الكلية، كما مت تركيب عدد )18( جهاز طارد 

للفئران.

بوابة خاصة للطلبة : - 3 .

تكدس  ملنع  واالداريني  االساتذة  بوابة  غري  للطلبة  بوابة  ختصيص  بشأن 

الطالب وامليكروباص أمام البوابة الرئيسية للكلية.

القرار :- ختصص البوابة الرئيسية ألعضاء هيئة التدريس واالداريني وبعد 

البحرية من ناحية كفر سعد )تربعًا من بعض  للبوابة  عمل تندة )مظلة( 

أشخاص اجملتمع املدنى غري مشروط( ختصص لدخول وخروج الطالب .

عملية تشجري وجتميل وتنسيق حرم الكلية  :- 4 .

•تنفيذ املرحلة الثانية من خطة التشجري :- 	

االثنني  أيام  فى  باجلامعة  العامة  مركزاخلدمة  قيام  تبني  املوضوع  مبتابعة 

2/3 والثالثاء 2/4 واالربعاء 2/5 واخلميس 2/6 واجلمعة 2/7 السبت 2014/2/8 

بزراعة النباتات املوضحة بعد حبدائق الكلية - طبقا للمقايسة املعتمدة وبيانها 

كاالتى :-
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العدداملواصفات الصنف م

112 - 2 بوصةكاسيا جلوكا 1

100أصيص )4 - 5 خلفة(عصفورجنة2

20بوصة فرشة الزجاج 3

2.550-3 بوصةبوانسيانا4

2000فى أكياسدورانتا ليمونى5

200صفيحةشجريات مزهرة6

2000أصيص 14 سمعشيبات مزهرة7

2000بسبيلم 10مسطح أخضر 8

انشاء ادارة لرعاية احلدائق بالكلية :- 5 .

والشجريات  والنباتات  االشجار  من  كبرية  جمموعة  حتوى  الكلية  باتت  حيث 

املتخصصني  من  فائقة  عناية  تطلب  مما  اخلضراء  واملسطحات  والعشيبات 

بأشكال  االشجار  وتهذيب  صيانتهاوتنميتها  وكذلك  واحلدائق  الزراعة  فى 

من  جديدة  أنواع  وزراعة  وغريها(  ؛هاللية؛دائرية  )خمروطية  معينة 

الزهور املومسية ؛ وغري ذلك . فقد رأت اللجنة ضرورة نقل متخصص مبؤهل 

بكالوريوس زراعة للعمل )كمدير ادارة( ومشرف )بدبلوم  زراعة( من أدارة 

احلدائق باجلامعة  وذلك على قوة الكلية للقيام بهذا الشأن.
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توفري مصدر رى دائم ورخيص للحدائق :-  6 .

العمومية، وهى مكلفة جدا  الشبكة  املسطحات واالشجار من مياة  تروى كل 

للجامعة، ومبا أن املوضوع مستديم وليس مؤقت، فأن اللجنة تقرتح طلب دق 

أبار ارتوازية )عدد )4( أبار ( مبواسري )2 بوصة( ومزودة  مبوتور رفع كهربائى 

قدرة )2حصان(( فى االربع جهات حلرم الكلية .

مت عمل بئر ارتوازي مثبت عليه موتور بقوة 2حصان حتضري ذاتي وسيتم 

تزويده باخلراطيم والرشاشات للحدائق.

البدء فى املرحلة الثالثة من خطة الكلية للتشجري والتنسيق :-  7 .

حيث تتضمن اخلطة تشجري احلوض االمامى ملبنى الكلية املوازى لسور الكلية 

من ناحية طريق كفر سعد باحلشائش والشجريات مثل احلوض االخر.

خضراء  كحواجز  )دادونيا(  االحواض  كافة  حول  التحديد  شجريات  زراعة 

حول االحواض والشجريات.

زراعة جبدار أسوار الكلية من ناحية الطريق السريع ومن ناحية كفر سعد.

زراعة أشجار فى رصيف الشارع الفاصل بني املبنى االدارى و مبنى املدرجات 

من ناحية املبنى االدارى خللوها من االشجار واتساع مساحتها وكثافة أشعة 

الشمس بها.

لرى  ذاتى  رفع حتضري  ارتوازى مزودة مبوتور  مياة  ماسورة   )2( عمل عدد 

الزراعات بعيدا عن الشبكة العمومية اقتصادًا للنفقات.
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**  مت اإلنتهاء من العمليات اإلدارية للمرحلة الثالثة للتشجري ولكن مت ارجاء 

الزراعة ملا بعد اإلمتحانات للحفاظ على املزروعات.

شراء بعض لوازم احلديقة ورعاية االشجار :- 8 .

بعد خماطبة االستاذ الدكتور عميد الكلية مت  شراء خرطوم مياه 4/3×50 مرت 

لرى االشجار، وكذلك بعض لوازم احلديقة طبقا ملا رآه املشرف عليها السيد /

مسري اجلناينى.

مؤمتر الكلية السنوى الثامن عن احلق يف التظاهر - رؤية قانونية:- 9 .

•إنعقد املؤمتر السنوي الثامن لكلية احلقوق برحاب جامعة بنها صباح يوم  	

اإلثنني املوافق 2014/4/28، وناقش خالله مثانية عشر حبثًا قانونيًا حمكمًا 

تعاجل كافة جوانب احلق يف التظاهر.

مبا  القانونية  الثقافة  إعالء  ضرورة  على  املؤمتر  يف  املشاركون  أكد  •وقد  	

يتضمنه ذلك من إعمال سيادة القانون بالنسبة لكافة احلقوق والواجبات، 

السيما مايتصل حبقوق اإلنسان يف التعبري السلمي يف الرأي دون إستعمال 

العنف أو تعطيل حلياة املواطنني يف إطار تنظيم قانوني منضبط، وذلك 

تطبيقًا للمواثيق الدولية السارية يف حق مصر، وإنفاذًا للدستور اجلديد 

املعمول به يف سنة 2014.

•ويؤكد املشاركون على ضرورة إعمال العدالة اإلجتماعية واملساواه وإعالء  	

شأن احلرية والتمسك باحلق وسيادة القانون.
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•ويعلنون دعمهم الكامل للوطن ضد أية خماطر تهدد أمنه أو سالمته أو  	

إستقراره أو تقدمه.

والثقافة  اإلعالم  ومؤسسات  أجهزة  كافة  قيام  ضرورة  على  •ويشددون  	

والتعليم بدورها يف شرح الصورة الكاملة لقانون تنظيم احلق يف التظاهر، 

مبا يكفل إحرتام اجلميع هلذا احلق بضوابط ممارسته.

•وينتهون ألهمية تقنني احلق يف التظاهر دون معوقات تهدمه أو تساهل  	

يعطل مسرية الدميقراطية والتقدم.

•كما يوصون مبا يلى : 	

أ. ضرورة مواجهة الدولة ألسباب التظاهر واحلد منها، بتبين جمموعة من 

السياسات التحيحية يف إطار منظومة إقتصادية وإدارية مدروسة، وعلى 

األخص حتقيق العدالة اإلجتماعية ومواجهة الفساد اإلداري.

إعادة صياغة بعض نصوص التظاهر رقم 107 لسنة 2013ب.  مبا يكفل عدم 

تعطيل احلق أو النيل من إستقرار الوطن.

ج. العمل على تقبل السلطات التظاهر كحق ُمَسَلْم به، مع ضبط أدائها سواء يف 

منح اإلذن بالتظاهر أو يف رد الفعل على التجاوزات مبا ال يفاقم األضرار، 

والتى تؤثر على الوطن داخليًا وخارجيًا.

احلكومة  بني  مييز  فال  التظاهر،  قانون  تطبيق  يف  التامة  د. احليادية 

واملعارضة، مع التعامل حبزم مع التجاوزات، وإعالن ذلك بشفافية.
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ه. ضرورة تبين نصوص قانونية واضحة تضمن تعويض األضرا الناجتة عن 

املظاهرات.

املظاهرات،  ملخاطر  املعرضني  لألشخاص  احلياه  على  التأمني  يف  و. التوسع 

واألمني على األشياء، مع النص على بطالن كل شرط يستبعد مسئولية 

املؤمن إذا وقع اخلطر املؤمن به بسبب املظاهرات.

العمليات  ومضاري  ضحايا  لتعويض  واضحة  خاصة  قواعد  وضع  ز. أهمية 

اإلرهابية.

مبنح  يسمح  مبا  اإلجتماعية  والتأمينات  العمل  قوانني  يف  النظر  ح. إعادة 

العامل أو املؤمن له معاشًا أو تعويضًا يف حالة اإلصابة يف التظاهرات.

أعمال الصيانة مببنى املدرجات ضمن االستعداد للفصل الدراسى الثانى:-. 10

تركيب عدد )6( كشافات اضاءة قوة )1000( وات فوق املبنى االدارى من كافة 

الزوايا ومت شراء )4( كشافات وجاري تركيبهم .

الشبابيك  لبعض  وترابيس  شناكل  وتركيب  الصيانة،  أعمال  متابعة  متت 

التسبب فى حوادث للطالب أو مساع ضوضاء من خارج  ليمكن غلقها وعدم 

املدرجات.

تركيب  حواىل  )200( مرت بالط حول رصيف املدرجات فى االجزاء التالفة 

فيه منذ وقت طويل، وقد قامت شركة الوادى بذلك.

متابعة موضوع انشاء محامات للطلبة والطالبات: 11 .
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الناحية  اهلندسية من  اإلدارة  إداريا على مسئولية  اإلنتهاء منها وتسلمها  مت 

مت  وقد  الفنية،  املشاكل  بعض  لوجود  فعليا  تشغيلها  بعد  يتم  ومل  الفنية، 

اإلتصال بإدارة اجلامعة للتنسيق مع املقاول لتاليف هذه املشاكل .

تدعيم وحدة الدفاع املدنى بالكلية: 12 .

الكلية  مدرجات  على  توزيعها  ومت  حريق  اطفاء  جهاز   )30( عدد  شراء  مت 

والكنرتوالت واملخازن واملكتبة ؛كذلك شراء عدد )15( خرطوم 2.5 بوصة لزوم 

استخدام الطفايات.

اشرتاك الكلية فى االسبوع االقليمى للجامعة: 13 .

مت االشرتاك فى االسبوع االقليمى بعدد )10( طالب باالضافة اىل مشرف من 

)وكيل  احلليم  عبد  رضا   / الدكتور  االستاذ  واشرتاك  بالكلية  الشباب  رعاية 

الكلية( والدكتور / عبد الباقى محدى عبد الباقى  املدرس املساعد بالكلية، 

وذلك ملدة 4 أيام طبقا للربنامج املعتمد من اجلامعة.

خبصوص أنشاء مركز للدراسات والبحوث القانونية بكلية احلقوق جامعة  14 .

بنها وحدة ذات طابع خاص:

•متت املوافقة على انشاء املركز من اجمللس االعلى للجامعات، وتشكل جملس  	

اإلدارة بقرار من  أ.د / عميد الكلية، طبقا للالئحة الداخلية .
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الرابع عشر: كلية الرتبية النوعية
بكلية  أسوة  األطفال  رياض  بقسم  املفتوح  التعليم  لربنامج  الئحة  إعداد  1 .

رياض األطفال جامعة القاهرة وموافقة جملسي القسم والكلية عليها مع 

الرفع جمللس اجلامعة .

املساهمة يف األسبوع اإلقليمي بقسمي اإلعالم والرتبية املوسيقية وبعض  2 .

أعضاء هيئة التدريس من األقسام االخري بالكلية .

يف  الراغبني  احلالي  للعام  العامة  الثانوية  لطالب  تأهيلية  دورات  إنشاء   3 .

الفنية  والرتبية  املوسيقية  الرتبية  القدرات بقسمي  باختبارات  االلتحاق 

هلذا العام .

جاري إنشاء وحدة لتدوير بقايا خامات املقررات املالبس والفنية ورياض  4 .

األطفال إلنتاج ألعاب لألطفال .

اجلامعة  احتياجات  وسد  إلنتاج  اإلنتاجية  الوحدة  إنشاء  إعادة  جاري  5 .

 - الطبية  )البالطي  واملستلزمات  املالبـس  مــــن  اجلامعي  واملستشفي 

واملالبس  األنسجة  شعبة  خالل  من  وذلك   ) ......اخل  واملفارش  املاليات 

بقسم االقتصاد املنزلي .

إنشاء وحدة إنتاجية للصناعات الغذائية بشعبة األغذية بقسم االقتصاد  6 .

املنزلي.



128

أواًل : إجنـــازات وحـــدة ضمان اجلـــودة واالعتماد:

تشكيل جملس إدارة وحدة ضمان اجلودة . 1 .

تشكيل فريق وحدة ضمان اجلودة . 2 .

تشكيل اللجان املنبثقة عن وحدة ضمان اجلودة وبيانها كالتاىل : 3 .

•جلنة االستبيانات. 	

•جلنة التدريب والتوعية. 	

•جلنة االعالم.    	

•جلنة التقييم الذاتى. 	

•جلنة املعايري االكادميية . 	

•جلنة الربامج واملقررات.  	

•جلنة اخلطة االسرتاتيجية. 	

•جلنة التوثيق. 	

•جلنة ادارة األزمات. 	

تشكيل منسقي معايري اجلودة )عن 16. 4 معيار(.

أ. القدرة املؤسسية :

•التخطيط اإلسرتاتيجى. 	

•اهليكــل التنظيـمى. 	
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•القيــادة واحلوكمـة. 	

•املصداقية واألخالقيات. 	

•اجلهـــاز اإلدارى. 	

•املوارد املالية واملادية. 	

•املشاركة اجملتمعيـة. 	

•تقويم القـدرة املؤسسية. 	

ب. الفاعلية التعليمية :

•الطالب واخلرجيون. 	

•املعايري اآلكادمييـة. 	

•التعليـم والتعــلم. 	

•اعضاء هيئة التدريس. 	

•الدراسـات العليــا. 	

•البحــث العلمــى. 	

•الربامـج واملقـررات. 	

•تقويـــم الفاعليــة. 	

تشكيل فريق التقويم الذاتي املؤسسى . 5 .

تشكيل جلان حلصر ومراجعة توصيفات املقررات بالكلية . 6 .



130

عمل التحليل البيئي وتقديم التقرير النهائي .  7 .

اعداد اخلطة التدريبية املقدمة من وحدة التدريب . 8 .

ومعاونيهم  التدريس  هيئة  أعضاء  اخلاصة  التدريبية  اخلطة  إعتماد  9 .

واإلداريني بالكلية.

إعتماد تشكيل فريق الدراسة الذاتية للكلية . 10 .

اعداد مسودة ملعيار املصداقية واألخالقيات . 11 .

اعداد دليل الكلية للمرحلتني البكالوريوس والدراسات العليا . 12 .

عقد عدد من ورش العمل فى موضوعات خالل شهر سبتمرب : 13 .

•توصيف املقررات الدراسية. 	

•مناهج البحث العلمي. 	

•أخالقيات وآداب املهنة. 	

•التخطيط االسرتاتيجي . 	

عقد ورشة عمل خاصة بــ )حتديث الرؤية والرسالة( . 14 .

التدريس  هيئة  )أعضاء  التعليمية  للعملية  الدورى  للتقويم  آلية  وجود  15 .

واملعاونني - املقررات الدراسية ( .

ختصيص قاعة للتدريب مزودة بكافة الوسائل التدريبية . 16 .

إستحداث جتهيزات يف الوحدة متمثلة يف )قاعة كبرية – عدد 1. 17 كمبيوتر 

مبشتمالتة(.
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% من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يف جماالت اجلودة  تدريب نسبة 82. 18

والعملية التعليمية .

تشارك الوحدة يف تقديم الدعم الفين لكافة كليات اجلامعة بالتعاون مع  19 .

مركز ضمان اجلودة باجلامعة .

حصول الكلية علي مشروع طالبي + مشروع متيز . 20 .

عقد اجتماعات دورية شهرية برئاسة عميد الكلية ومدير وحدة اجلودة  21 .

ونائب مدير الوحدة مع اعضاء الوحدة وفرق العمل .

إعتماد ورش العمل املقامة بالكلية وإستخراج إفادة لألعضاء حبضورها . 22 .

للمؤسسة  املادية  للتسهيالت  الكمي  التقييم  استكمال منوذج  اإلنتهاء من  23 .

.)NORMS(

التنسيق بني وحدة التدريب بالكلية ووحدة ادارة املشروعات باجلامعة،  24 .

لعقد دورات اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد .

وبيانها كالتالي : 

عـــــدد اإلنعقـــــادالـــــدورة

2توصيف الربامج وخرائط املنهج

2التخطيط االسرتاتيجي

2التقييم الذاتي

2املراجعة اخلارجية
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ووحدة  اجلودة  وحدة  إشراف  حتت  الكلية  يف  املنظمة  العمل  ورش  عقد  25 .

التدريب وهي :

•توصيف املقررات  . 	

•أخالقيات املهنة . 	

•التخطيط االسرتاتيجي . 	

•ادارة اجلودة . 	

•حتديث اهليكل التنظيمي . 	

•التقويم الذاتي املؤسسي . 	

•وضع رؤية ورسالة لوحدة التدريب . 	

•مواصفات الورقة االمتحانية . 	

عقد عدد من ورش العمل خالل اجازة نصف العام : 26 .

•مواصفات الورقة اإلمتحانية . 	

•املمارسات االخالقية . 	

•طرق البحث العلمي . 	

ثانيًا: إجنـــازات وحـــدة تكنولوجيا املعلومات:

أنشطة خاصة بالبوابة اإللكرتونية، وأنشطة متنوعة: 1 .

•املشاركة فى حتسني التصنيف العاملى للجامعة . 	
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تقييم  )فى  بنها  كليات جامعة  الثانى على مستوى  املركز  •احلصول على  	

 - نوفمرب   - )أكتوبر  الربع  فى  وذلك  الوحدة(،  أنشطة  جلميع   ICTP

ديسمرب( 2013 م.

 ) • 	Backlinks( والروابط   )Domains( النطاقات  زيادة  علي  العمل 

للكلية والتى بدورها تدعم جامعة بنها فى التصنيف العاملى .

الشخصية على  بالكلية على مواقعهم  التدريس  أعضاء هيئة  أحباث  •رفع  	

البوابة اإللكرتونية جلامعة بنها.

• ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  	Google Scholar إنشاء وتفعيل

بالكلية.

اإللكرتوني  الربيد  والتأكد من تسليم  األكادميي  اإللكرتوني  الربيد  •تفعيل  	

األكادميي للطالب اجلدد.

ومعاونيهم  التدريس  هيئة  ألعضاء  األكادميى  اإللكرتونى  الربيد  •تفعيل  	

بالكلية.

املزيد من اخلدمات  االنرتنت إلتاحة  الكلية على  •تطوير وحتديث موقع  	

للطالب واعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية.

•نشر أخبار الكلية باللغة العربية على موقع الكلية على االنرتنت. 	

» لتدريب  التدريس  إدارة مواقع اعضاء هيئة   « •عقد ورشة عمل بعنوان  	

مواقعهم  إدارة  كيفية  على  بالكلية  ومعاونيهم  التدريس  هيئة  اعضاء 
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الشخصية على البوابة اإللكرتونية جلامعة بنها.

التواصل  مواقع  على  العلمية  وأقسامها  للكلية  رمسية  صفحات  •إنشاء  	

اإلجتماعى )Facebook ، Twitter( لتحقيق التواصل املستمر بني 

الطالب وإدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

العملية  التجارب  أو  الدراسية  املوضوعات  الفيديو لبعض  •حتميل مقاطع  	

فائدة  أقصى  حيقق  مبا    )YouTube( اليوتيوب  موقع  على  أوغريها 

ممكنة لطالب الكلية.

 • 	Wordpress،( إنشاء صفحات للكلية على العديد من املواقع الداعمة

.  ) …  ،Webs، Designaddurl، Edublogs

بالتعاون مع مشروع  بالكلية  الشبكة  كفاءة  أنشطة خاصة مبشروع رفع  2 .

شبكة املعلومات باجلامعة:

العمل على حتسني  لتسهيل  بالكلية  الداخلية  للشبكة  إعداد خمطط   •مت  	

اخلدمة وزيادة عدد نقاط االنرتنت باألماكن التى حتتاج إليها.

للكلية  ملدة عام لتوصيل خط انرتنت  • 	TEDATA االشرتاك مع شركة 

)2M( لزيادة سرعة االنرتنت بالكلية حتى تلبى االحتياجات التعليمية 

وحتسني تقديم اخلدمة للطالب وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

 ، • 	Access Point مت تركيب عدد )58( نقطة ربط شبكى، وعدد )4( 

 )Switch( جهاز توزيع )وعدد )2( كابل ربط ، وعدد )5( راك ، وعدد )5
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باألقسام العلمية املختلفة بالكلية لتحسني خدمة االنرتنت بالكلية ، هذا 

بالتعاون مع مشروع شبكة املعلومات باجلامعة.

باجلامعة  املعلومات  شبكة  وابالغ  بالكلية  الشبكة  بأعطال  سجل  •عمل  	

لسرعة إصالح هذه األعطال.

•عمل استطالع رأى دورى ألعضاء هيئة التدريس واملوظفني بالكلية حول  	

للعمل  بالكلية  الشبكة  أداء  ومستوى  االنرتنت  خدمة  عن  رضائهم  مدى 

على حتسني اخلدمة.

أنشطة خاصة مبشروع إتاحة احملتوى التعليمي اإللكرتوني بالتعاون مع  3 .

مشروع التعليم االلكرتونى باجلامعة:

•تدريب فريق عمل وحدة خدمات تكنولوجيا املعلومات بالكلية على كافة  	

خطوات تفعيل املقرر تدريبا نظريًا وعمليًا يكفي ألدائهم املهام املطلوبة 

االلكرتونية  املقررات   - بالكلية  تفعيلها  املطلوب  املقررات  )حتديد  منهم 

التى ميكن تفعيلها بالكلية - آليات تفعيل املقررات االلكرتونية - املستندات 

املطلوبة للتعاقد مع مركز التعليم االلكرتونى فى حالة التفعيل أو التسويق 

أو االنتاج للمقررات االلكرتونية(.

هيئة  ألعضاء  االلكرتونية  املقررات  تفعيل  كيفية  عن  عمل  ورشة  •عقد  	

التدريس بالكلية يوم 2013/12/22 .

( مقررات إلكرتونية فى ختصصات خمتلفة بالكلية بالتعاون  • تفعيل عدد )6	



136

مع مركز التعليم االلكرتونى باجلامعة.

مقررات  إلنتاج  بالكلية  التدريس  هيئة  اعضاء  بعض  مع  العمل  •جارى  	

إلكرتونية جديدة بالتعاون مع مركز التعليم االلكرتونى باجلامعة.

أنشطة خاصة مبشروع التدريب على تكنولوجيا املعلومات بالتعاون مع  4 .

مشروع التدريب على تكنولوجيا املعلومات باجلامعة:

على  الكلية  موظفني  من   % • 	100 تدريب  تستهدف  تدريبية  خطة  إعداد 

بالتنسيق مع  6 شهور  MIS يف مدة  و   Basic Track األساسي  املسار 

إدارة الكلية ومشروع التدريب على تكنولوجيا املعلومات باجلامعة.

( جمموعات من طالب الكلية على احلاسب اآلىل )تكنولوجيا  • تدريب عدد )9	

وجارى  وطالبة،  طالب   )20( عدد  من  مكونة  جمموعة  كل  املعلومات( 

استكمال التدريب لباقى الطالب .

على  بالكلية  ومعاونيهم  التدريس  هيئة  اعضاء  من   ) • 	16( عدد  تدريب 

الكنرتول(. MIS )نظام 

 • 	Basic األساسي  املسار  على  الكلية  موظفى  من  بالفعل   %95 تدريب 

.MIS Track ونظام 

•تدريب فريق نظم املعلومات االدارية بالكلية على ) نظام شئون الطالب -  	

نظام الدراسات العليا - نظام شئون العاملني واالستحقاقات - نظام اعضاء 

هيئة التدريس(.
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أنشطة خاصة مبشروع نظم املعلومات االدارية بالتعاون مع مشروع نظم  5 .

املعلومات االدارية باجلامعة:

املورد  االستحقاقات  العام مؤقتني من نظام  الكادر  استخراج مرتبات  •مت  	

اخلاص  الكادر  بيانات  وحتديث  استكمال  وجارى   ، املنصورة  جامعة  من 

واملثبتني بنسبة  85% متهيدًا إلستخراج املرتبات بالكامل من النظام.

•إنشاء وجتهيز وتشغيل نظام الكنرتول للفصل الدراسي األول للعام األكادميي  	

2013 - 2014م.

بيانات  قواعد  على  الكنرتول  بنظام  الطالب  ونتائج  بيانات  تسجيل  •مت  	

- 2014 بنسبة 92 %. األكادميي 2013  للعام   MIS

 - • مت تسجيل وحتديث بيانات طالب الدراسات العليا للعام األكادميي 2013	

2014 بنسبة %100.

•جارى حتديث بيانات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بقواعد بيانات  	

.MIS

•مت طباعة كارنيهات ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من خالل نظام  	

.MIS

املكتبة  مشروع  مع  بالتعاون  الرقمية  املكتبة  مبشروع  خاصة  أنشطة  6 .

الرقمية باجلامعة:

 - ومعاونيهم  التدريس  هيئة  )ألعضاء  بالكلية  الرقمية  املكتبة  •تفعيل  	
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وطالب الدراسات العليا( .

•انشاء حسابات ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطالب الدراسات العليا  	

للدخول على املكتبة الرقمية.

•عقد ورشة عمل تعريفية وتدريبية للسادة أعضاء هيئة التدريس واهليئة  	

املعاونة بالكلية يف كيفية استخدام املكتبة الرقمية يوم 2014/3/18م .

ثالثًا : إجنازات جلنة اإلعالم:

عقد بروتوكول تعاون بني الكلية وجريدة أخبار العامل العربي لتدريب  1 .

طالب قسم االعالم الرتبوي على ممارسة العمل االعالمي.

االقليمي  االسبوع  لفعاليات  االعالمية  التغطية  مسئولية  بتولي  القيام  2 .

السابع خلدمة اجملتمع وتنمية البيئة الذي تنظمه اجلامعة.

عقد ندوة بعنوان )التدخني وأثاره على الفرد واجملتمع(. 3 .

عقد ندوة عن )املولد النبوي الشريف(. 4 .

العالي  التعليم  اليت تقدمها قناة  التليفزيونية  الربامج  املشاركة يف بعض  5 .

بالتليفزيون املصري.
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اخلامس عشر: كلية الفنون التطبيقية
اجملتمع  خلدمة  السابع  األقليمى  لألسبوع  الفنيه  اللجنه  جوالت  أوىل  فى  1 .

ومحاية البيئه، والتى بدأت فى قرية ميت العطار، قامت اللجنه برئاسة 

أ.د/ امحد ابراهيم- وكيل كلية الفنون التطبيقيه بعقد ورشه فنية فى 

شخصيات  رسم  عنوان  حتت  املشرتكة  االبتدائية  العطار  ميت  مدرسة 

الرسم  فنيات  على  التالميذ  بتدريب  شلبى  هبه  د/  وقامت  كرتونيه، 

وتقنياته احلديثه فى الشخصيات الكرتونيه.

التدريس  هيئة  أعضاء  من  خنبه  يصاحبه  ابراهيم  امحد  أ.د/  قام  كما  2 .

وجمموعه من طالب الكليه بتجميل وتزيني حوائط املدرسه االبتدائيه 

عقدت  النهايه  وفى  للقريه  شعارًا  متثل  جداريه  لوحات  بعمل  بالقريه 

اللجنه ندوتني األوىل عن املشروعات الصغريه وحاضرت فيها الدكتوره/

وكيفية  الصغريه  املشروعات  عن  حديثها  فى  ركزت  واليت  عثمان  حنان 

وعرضت  وصباغتها،  املالبس  على  الرسم  كيفية  وشرحت  بها،  النهوض 

مناذج خمتلفه من أعمال الطالب بالكليه مثل الطباعه والصباغه والنسيج، 

وأخريًا قامت بتنفيذ بعض األشكال البسيطه خالل الندوه، والثانيه عن 

تطريز األشغال الفنية وحاضرت فيها الدكتوره/منى نصر- كلية الفنون 

التطبيقيه واليت استهدفت تدريب الطالب على أعمال التطريز واألشغال 

الفنية اليت يستفيدون بها فى مناحي احلياه اليومية.
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مت عمل بروتوكول مشرتك مع نقابة الفنون التشكيلية. 3 .

كما مت عمل بروتوكول اللجنة االستشارية مبحافظة القليوبية. 4 .

القاهرة )جزء من حمافظة  مت عمل متثال حملمد علي يف مدخل مدينة  5 .

القليوبية(.

مت تطوير وإنشاء قاعة املعارض بالدور األرضي. 6 .

مت دراسة إنشاء برجوال تتوسطها دراسة ملادة العناصر الطبيعية بالدور  7 .

الرابع بالكلية.

اآلثار  هيئة  إجناز  على  للتعرف  الغوري  وكالة  مبراسم  عمل  ورشة  عمل  8 .

وقطاع الفنون التشكيلية.
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الوحدات واملراكز التابعة للجامعة
بيان ببعض املراكز والوحدات ذات الطابع اخلاص جبامعة بنها

اسم الوحدة / املركزالكليــــــة

إدارة اجلامعة

مركز الطبع والنشر والتوزيع

مركز اخلدمة العامة للغات األجنبية

مركز اخلدمة العامة لنظم احلاسبات وتكنولوجيا املعلومات

مركز اخلدمة العامة للمعلومات واخلدمات البحثية

مركز االستشارات واألعمال اهلندسية والفنية

هندسة  شربا
مركز الدراسات واالستشارات اهلندسية

مركز اخلدمة العامة لتنمية املهارات

مركز اخلدمة العامة للدراسات اإلنسانية وخدمة البيئةاآلداب

مركز املعلومات واخلدمات الرتبوية والنفسية والبيئيةالرتبية

مركز الدراسات والبحوث التجاريةالتجارة

وحدة الورش واملعامل واإلستشارات اهلندسيةهندسة بنها

مركز استشارات وحبوث تكنولوجيا املعلوماتاحلاسبات واملعلومات
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مركز الطبع والنشر والتوزيع
والتحديث  التطوير  عملية  استمرت   2014/2013 العام  هذا  بداية  منذ   **

فى  حتققت  اليت  اإلجنازات  أبرز  ولعل  النشاط  وإتساع  العمل  ضغط  ملواجهة 

الفرتة من 1/ 7 /2014 حتى 2014/5/31 وهى :-

أواًل : من حيث تطور اإلنتاج:-

هذه الفرتة شهدت إجناز كبري فى جمال اإلنتاج والتصنيع وكان لكتب التعليم  1 .

املفتوح لكليات احلقوق والتجارة  واآلداب والزراعة النصيب األكرب.

حيث مت طباعة اآلتى :- 

الرتم األول :- للفرتة من 6/1 حتى 10/30 /2013 كاآلتى :-

عدد الكتبعدد املقرراتالكلية

36155400احلقوق

2410650التجارة

197050اآلداب

82100الزراعة

87175200اإلمجـــاىل
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الرتم الثانى :- للفرتة من 2013/10/31 إىل 2013/4/5

عدد الكتبعدد املقرراتالكلية

24180000احلقوق

62400اآلداب

2235الزراعة

50182635اإلمجـــاىل

 • 	357835 بإمجاىل  مقرر   137 عدد   ) الثانى  االول،   ( الرتمني  إمجاىل  ان  أى 

كتاب.

•وقد مت تشغيل املطبعة على مداراليوم )ورديتان( حتى مت إجناز هذا العدد  	

فى فرتة تسعة شهور تقريبًا وقد بذل مجيع العاملني باملطبعة جهدًا كبريًا 

فى سبيل إجناز هذا العدد الكبري من الكتب فى وقت قياسى.

ومن حيث املطبوعات التجارية األخرى املطلوبة إلدارة اجلامعة والكليات  2 .

واملستشفى اجلامعى ومطبوعات التعليم املفتوح يتم طباعتها فى نفس 

والسجالت  الدفاتر  فى  املطبوعات  هذه  متثلت  الكتب.وقد  طباعة  وقت 

والشهادات وتصنيع األظرف وكراسات األقسام الطبية املختلفة للمستشفى 

اجلامعى. 
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العليا  الدراسات  ودليل  اجلامعة  وجملة  الدليل  من  أعداد  طبع  مت  •كما  	

املفتوح  التعليم  ومظاريف  اجلامعية  واملدن  للكليات  واملختلفة  واللوائح 

كاملة. 

العلمية  والرسائل  واملراجع  للكتب  املختلفة  التجليد  أعمال  على  •عالوه  	

للمكتبة الرقمية ونتائج الكليات لعدة سنوات سابقة.

الكليات نظرى وعملى وتعليم  إىل  كما مت تصنيع عدد 1.322.750. 3 كراسة 

مفتوح للرتمني األول والثانى هلذا العام هذا خبالف ما يتم تصنيعه من 

الكليات وعددها 400000  اى طلبات طارئة من  لتلبية  كراسات كمخزون 

كراسة. 

كما مت عمل نتائج حائط إلدارة اجلامعة وكلياتها هلذا العام ) 2014. 4 (.

وجارى   5 .2014/6/10 بتاريخ  مفتوح  تعليم  كتاب   113300 عدد  إستالم  مت 

الطباعة وبيانهم كاآلتى :-

عدد الكتبعدد املقرراتالكلية

3272100احلقوق

56000اآلداب

4335200التجارة

80113300اإلمجـــاىل
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ثانيًا : فى جمال حتديث وتطوير ماكينات الطباعة :-

1- مت إصالح املاكينات املوجودة باملركز وعمل صيانة هلا عن طريق توفري قطع 

طريق  عن  وذلك  واإلنتاج  التشغيل  فى  كفاءتها  إلستعادة  هلا  الالزمة  الغيار 

اجلهات املتعاقد معها على الصيانة وقسم الصيانة الداخلية للمطبعة .

ثالثًا:مت طرح مناقصتني للخام ومستلزمات التشغيل للعام 2015/2014 حبواىل 

1800000ج مبعرفة اإلدارة العامة للمشرتيات بإدارة اجلامعة .

فى  الرئيسية  واملكاتب  باجلامعة  املعاونه  األجهزه  مشاركة  جمال  رابعًا:فى 

إجنازات املركز وجناح األعمال :

ال شك أن هناك جمموعة من العوامل التى ساعدت على جناح املركز فى حتقيق 

هذه اإلجنازات ولعل أبرز هذه العوامل :-

خاصة  املركز  داخل  املختلفة  األقسام  بني  العمل  وتنسيق  ترتيب  إعادة  1 .

العمل اإلدارى واملاىل والعمل الفنى .

حتديد اإلختصاصات واملسئوليات داخل كل قسم باملركز .  2 .

التعرف على املشاكل املتعلقة بالعمل والتى تعوق اآلداء والعمل على إجياد  3 .

احللول املناسبة.

زيادة معدل العمل من خالل تنظيم ورديات عمل صباحيه ومسائيه على  4 .
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مدار اليوم بالكامل وذلك حسب ظروف حاجة العمل .

القائمني على  وكذا  املركز  باجلامعة مع  املعاونة  اإلدارية  األجهزه  تعاون  5 .

العمل باملكاتب الرئيسية فى تسهيل بعض األعمال والقائمني على متابعة 

اإلنتاج ومتابعة العمل داخل املركز ومن هذه األجهزه املعاونة :-

املالية واإلدارية والذين  للشئون  املساعدين باجلامعة  األمناء  الساده  * تعاون 

وإحضار  الكليات  إىل  املنتجات  لنقل  الالزمة  النقل  وسائل  توفري  فى  ساهموا 

الورق من املخازن وذلك بإستخدام سيارات اجلامعة وقت اللزوم .

السلعى بإدارة اجلامعة فى  إدارة املشرتيات واملخازن واملخزون  * تعاون جهاز 

إنهاء إعتمادات مستندات الصرف وإنتظام حركة اإليرادات وعمل املناقصات 

اخلاصة لتوفري اخلامات ومستلزمات التشغيل .

* تعاون إدارة الشئون القانونية إلنهاء إجراءات التعاقدات وخنص بالذكر منها 

عندما مت إبرام العقد مع شركة مصر للتأمني على خمازن املطبعة حيث مت 

الصيانة  عقود  إبرام  فى  يتعاونون  أنهم  كما  بسرعة  التعاقد  إجراءات  إجناز 

والتعاقدات اآلخرى .

الرئيسية باجلامعة فى متابعة  القائمني بشئون سكرتارية املكاتب  * تعاون 

إعتماد املذكرات واملستندات من السادة املسئولني باجلامعة .
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خامسًا:فى جمال النشاط اإلدارى باملركز :

حتديد  مت  حيث  باملركز  والعمالة  البشرية  املوارد  إلدارة  نظام  وضع  •مت  	

وإحكام  العامة  الشئون  أعمال  مبتابعة  يقوم  قسم  بكل  إدارى  مسئول 

الرقابة على إنتظام العاملني وعدم ضياع وقت العمل .

واإلنصراف  احلضور  أعمال  مبتابعة  باملركز  العامة  الشئون  جهاز  •ويقوم  	

بإعداد  يقوم  كما  واملسائية  الصباحية  للوردية  املواعيد  ضبط  ومراعاة 

كشوف صرف مستحقات العاملني بنظام اإلنتاج والسركى وكشوف صرف 

احلوافز مع مراعاة الدقة التامه فى ذلك .

•وقد أدى ذلك فى النهاية إىل إستغالل وقت العمل بالكامل والذى إنعكس  	

بدوره على زيادة اإلنتاج.

سادسًا: فى جمال إحكام الرقابة وتنظيم العمل داخل صالة التشغيل باملكان:

بضرورة  التشغيل  ومسئوىل  واملشرفني  الفنى  للمدير  تعليمات  وضع  •مت  	

عمل خطة أسبوعيه ملا يتم إنتاجه خالل أيام األسبوع وذلك من خالل 

عملية  كل  تنفيذ  عن  املسئول  العمل  فريق  حتديد  وكذا  التشغيل  أوامر 

خطة  وضع  وكذلك  تنفيذه  مت  ما  مراجعة  أسبوع  كل  نهاية  فى  ويتم 

األسبوع القادم مع نهاية كل أسبوع .

•كما مت عمل مناذج لكل عملية على حده تتضمن اسم العملية وأرقام أوامر  	
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الشغل الصادره لكل عملية وكذا املشرف املسئول عنها وفريق العمل وأرقام 

املاكينات التى سيتم إستخدامها لتنفيذ العمل .

أى  عن  الفورى  اإلبالغ  بضرورة  التشغيل  بصالة  املسئولني  إلزام  مت  •كما  	

أعطال لسرعة عمل الالزم حنو اإلصالح كذلك حصر قطع الغيار املطلوبة 

تقرير  ويقدم  اإلنتاج  تعطيل  لتالفى  منها  خمزون  وعمل  ماكينة  لكل 

بذلك للساده املديرى العموم والسيد أ. د/ املشرف العام إلختاذ اإلجراءات 

الالزمه .

سابعًا:اخلطط املستقبليـة :

مستوى  وحتسني  واآلالت  للمعدات  والتحديث  التطوير  عملية  إستمرار  1 .

تنمية  عملية  وإستمرار  املتاحة  واملوارد  اإلمكانيات  حدود  فى  اجلوده 

مهارات املوارد البشرية من خالل التدريب وذلك ملواجهة ضغوط العمل 

والتوسعات التى تزداد عامًا بعد عامًا.

وأهم ما حيتاج إليه املركز هو سرعة اإلنتهاء من جتهيز املكان اجلديد بكلية  2 .

الفنون التطبيقية حيث أن ذلك يساعد على حتقيق مزيد من اإلجنازات 

وتوفري أماكن مناسبة للتخزين للورق ومستلزمات التشغيل واإلنتاج العام 

)املصنع( واجلاهز للتسليم واإلنتاج الغري جاهز للتسليم واجلارى إستكماله 

وتوفري مكان مناسب للموظفني اإلداريني.
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مركز تطوير نظم احلاسبات وتكنولوجيا املعلومات
اجنازات مركزتطوير نظم احلاسبات وتكنولوجيا املعلومات خالل الفرتة من 

2013/7/1  إىل 6/30/ 2014.

صيانة اجهزة الكمبيوتر والطابعات باجلامعة والكليات من خالل التعاقد  1 .

مع الكليات وبياناتها كاآلتى:-

عدد الطابعات عدد االجهزة الكلية

90 251 االداب

63 176 التجارة

73 191 الرتبية

47 102 احلقوق

14 67 التمريض

24 35 تربية رياضية

3 32 تنمية قدرات

341 854 االمجاىل

•يقوم املركز بعمل الصيانة هلذه االجهزة فى مقر الكليات وفى حالة وجود  	

اجهزة او طابعات حتتاج اىل قطع غيار او اصالح فيتم ذلك فى املركز.

ملئ حبارات الطابعات لالدارة وكليات اجلامعة ويتم ذلك فى املركز. 2 .

وخاصة( )منحة  احلاسب  لقيادة  الدولية  الرخصة  امتحانات  اعمال  3 .

اىل   2013/7/1 من  الفرتة  خالل  كاآلتى  وبياناتها   Mos امتحانات  وايضا 

.2014/7/1
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عدد االمتحانات االمتحان
1190 اخلاصة
794 املنحة
118 Mos

دورات لتدريب املوظفني والطالب والعامة على تكنولوجيا املعلومات وقد  4 .

قام املركز فى خالل الفرتة 2013/7/1 اىل 6/30 /2014 بتدريب عدد )440( 

متدرب فى خالل )1194( ساعة تدريب وبياناتها كاآلتى:-

م

رة
دو

 ال
سم

ا

دد
لع

ا

تاريخ اإلنتهاءتاريخ البدء

د 
قا

نع
ن إ

كا
م

رة
دو

ال

م 
أيا

د 
عد

رة
دو

ال

ت 
عا

سا
د 

عد
رة

دو
ال

ني
دف

ته
ملس

ا

1icdl212013/5/282013/7/42163احلقوق
تنظيم + 

عام
2icdl212013/6/52013/7/26عام2163االدارة
3icdl182013/6/182013/8/29عام2163االدارة

4
مقدمة 
حاسب

عام2163احلقوق182013/6/232013/6/30

5
مقدمة 
حاسب

عام618احلقوق162013/6/232013/6/30

6
مقدمة 
حاسب

عام618احلقوق192013/6/232013/6/30

7
مقدمة 
حاسب

عام618احلقوق212013/7/282013/8/4

8
مقدمة 
حاسب

عام618احلقوق232013/8/202013/8/27

9
مقدمة 
حاسب

عام618االدارة232013/8/262013/9/4
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دو
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ا

10icdl192013/9/12013/10/20عام2163االدارة

11
مقدمة 
حاسب

عام618االدارة152013/9/252013/10/3

12
مقدمة 
حاسب

عام2163االدارة172013/8/202013/10/15

13icdl132013/9/292013/11/19عام2163االدارة

14icdl152013/10/222013/12/12عام2163االدارة

15icdl112013/11/192013/12/31عام2163االدارة

16icdl172014/1/52014/2/13عام2163االدارة

17E تنظيم1560االدارة132014/2/22014/4/2لغة

18icdl192014/2/42014/3/21عام2163االدارة

19icdl172014/2/162014/3/30عام2163االدارة

20icdl132014/3/182014/5/1عام2163احلقوق

21icdl152014/4/162014/6/30عام2163االدارة

22icdl182014/5/132014/6/10عام2163االدارة

23icdl212014/5/212014/6/23طالب2163االدارة

24icdl192014/6/22014/6/29طالب2163االدارة
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االشراف على نوادى التكنولوجيا بكليات اجلامعة ومتابعة الدورات التى  5 .

الشهادات للمتدربني )مرفق جدول يوضح  النوادى واستخراج  تعقد فى 

تلك الدورات:-

نوع الدورةعدد املتدربنياسم الكليةم

ويندوز+ وورد+ اكسيل876طب بشرى1

ويندوز+ وورد + اكسيل + مقدمة حاسب133طب بيطرى2

ويندوز+ وورد + اكسيل + دورة تأهيلية 136icdlآداب3

ويندوز+ وورد + اكسيل + 101p.p + netجتارة4

ويندوز+ وورد + اكسيل31تربية رياضية5

1772االمجاىل
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مركز االستشارات اهلندسية
بكافة  بالقيام  بنها  جبامعة  والفنية  اهلندسية  االستشارات  مركز  •يقوم  	

االعمال االستشارية للجامعة واجلهات اخلارجية باالستعانة بأعضاء هيئة 

اهلندسة  اهلندسة بشربا وكلية  بكلية  املختلفة  التخصصات  التدريس فى 

ببنها ومهندسي اإلدارة اهلندسية باجلامعة فى غري أوقات العمل الرمسة 

ويتم ذلك طبقا لالتى:-

•اوال:- االعمال االنشائية التى مت االنتهاء منها مببانى اجلامعة: 	

الرمد مبستشفى بنها  انشاء مستشفى  التصميم واالشراف على عملية /  1 .

اجلامعى .

التصميم واالشراف على عملية / انشاء مبنى السمان بكلية الطب البيطرى  2 .

مبشتهر.

الطب  بكلية  املستشفى  مبنى  تعلية  عملية/  على  واالشراف  التصميم  3 .

البيطرى مبشتهر.

التصميم واالشراف على عملية / تطوير وحتديث املزرعة بكلية الطب  4 .

البيطرى مبشتهر .

التصميم واالشراف على عملية / االسوار حول ارض اجلامعة بكفر سعد. 5 .

الطريق  جانبى  على  والبوابات  السور   / اعمال  عن  واالشراف  التصميم  6 .

املؤدى اىل النفق بارض اجلامعة بكفر سعد.
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•ثانيا:- االعمال االنشائية اجلارى تنفيذها مببانى اجلامعة: 	

التصميم اإلشراف على عملية / استكمال مبنى كلية احلاسبات واملعلومات  1 .

اجلديدة بكفر سعد.

بكفر  اجلامعة  الرض  التحتية  البنية    / عملية  على  اإلشراف  التصميم  2 .

سعد.

وكلية  الزراعة  بكلية  املصاعد  أعمال  عملية/  على  واإلشراف  التصميم  3 .

الطب البيطرى مبشتهر.

احلاسبات  بكلية  املصاعد  أعمال   / عملية  على  واالشراف  التصميم  4 .

واملعلومات اجلديدة بكفرسعد.

التصميم واالشراف على عملية / تعلية مبنى اهلندسة الزراعية. 5 .

االشراف على عملية / إنشاء مبنى ادارى مبستشفى بنها اجلامعى )أساسات  6 .

+ هيكل خرسانى(.

والرياضية  الشبابية  التنمية  مبنى   / عملية  على  واالشراف  التصميم  7 .

مبشتهر.

تصميم عملية / مبنى اهلندسة الزراعية اجلديدة مبشتهر . 8 .

ثالثا:- التقارير الفنية التى مت اعدادها ملبانى اجلامعة :-

اعداد تقرير فنى عن دورات املياه مببنى الورش بكلية الرتبية النوعية. 1 .

اعداد تقرير فنى عن معاينة مبنى النباتات بكلية الزراعة. 2 .
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رابعا:- االشرتاك فى االعمال االدارية فى اجلامعة:

•يقوم مركز االستشارات اهلندسية والفنية جبامعة بنها باالشرتاك فى جلان  	

البت وإعداد التقرير الفين ورئاسة اللجان الفنية وفتح املظاريف لإلعمال 

اإلنشائية للمباني املنفذة باجلامعة.

خامسا: أعمال الصيانة الصغرية مببانى اجلامعة:

قيام  على   • 	2012  /12  /24 بتاريخ   )93( رقم  اجلامعة  جملس  لقرار  طبقا 

بالقيام بتنفيذ بعض  بنها  والفنية جبامعة  اهلندسية  االستشارات  مركز 

اهلندسية  باإلدارة  باالستعانة  عليها  واالشراف  الصغرية  الصيانة  أعمال 

االنتهاء  الرمسية فقد مت  العمل  أوقات  باجلامعة فى غري  الصيانة  وادارة 

من االعمال االتية:-

عملية/ أعمال الدهانات مببنى كلية الرتبية الرياضية بنني. 1 .

عملية /إعمال الدهانات لإلدارات الفرعية بإدارة اجلامعة. 2 .

عملية/ اعمال الدهانات مببنى كلية اآلداب )تربية سابقًا(. 3 .

عملية/ ترميم سور كلية الرتبية الرياضية. 4 .

عملية /جتهيز قاعة مببنى اللغة االجنليزية بكلية التجارة. 5 .

عملية / سقية بالط أسطح املدن اجلامعية واحملارة على أشاير األعمدة. 6 .

عملية / جتهيز قاعات التدريس مبدخل جممع الكليات النظرية. 7 .
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مركز الدراسات والبحوث التجارية
الدوراتواألنشطة يف  بالعديد من  التجارية  والبحوث  الدراسات  •قام مركز  	

عام 2014/2013 اليت ميكن توضيحها كاآلتي:

شهر  حتى   1 .2013/3 شهر  من  الفرتة  يف  اآلتية  الدورات  عمل  من  اإلنتهاء 

:2013/8

•دورة حماسبة منشآت. 	

•دورة بورصات ) دورتني (. 	

•دورة موارد بشرية. 	

•دورة مهارات اإلتصال. 	

•دورة إنرتنت. 	

•ترمجة شهادات التخرج ) تقديرات األربع سنوات - املؤقتة - األصلية ( -  	

بيان احلالة - احملتوى العلمي.

•حتليل إحصائي لباحث. 	
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مركز اللغات األجنبية
شهد مركز اللغات األجنبية جبامعة بنها العديد من االجنازات يف العام 2014/2013 

ميكن توضيحها كاآلتي:

أواًل : عقد دورات التويفيل TOEFL ألعضاء هيئة التدريس جبامعة بنها 

وخمتلف اجلامعات املصرية، وكذلك الباحثني مبختلف املعهد البحثية )تعقد 

شهريًا( وميكن توضيحها كاآلتي:_

عدد الطالبتاريخ الدورةم

الدورات ابتداء من شهر يوليو 2013 إىل ديسمرب 2013

12013/8/1879

22013/9/885

32013/9/2965

42013/10/2751

52013/12/444

الدورات ابتداء من شهر يناير 2014 حتى اآلن

12014/1/258

22014/1/2241

32014/2/1870

42014/3/1145

52014/4/263

62014/4/3079

72014/5/2127
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هيئة  ألعضاء   TOEFEL Test Only التويفيل  امتحان  عقد   : ثانيًا 

وكذلك  املصرية،  اجلامعات  وخمتلف  بنها  جبامعة  ومعاونيهم  التدريس 

الباحثني مبختلف املعاهد البحثية )تعقد شهريًا( وميكن توضيحها كاآلتي:_

امتحان TOEFEL Test Only املنعقد يف الفرتة من يوليو 2013 حتى مايو 2014

2013/7/745

2013/8/1414

2013/8/217

2013/8/2814

2013/9/1861

2013/10/930

2013/10/2921

2013/11/1334

2013/11/2618

2013/12/1128

2014/1/842

2014/1/2624

2014/2/1236

2014/3/1547

2014/3/1940

2014/4/933

2014/4/1611
2014/5/740

2014/5/2140
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ثالثًا : دورات يف احملادثة باللغة اإلجنليزية لطالب اجلامعة واملهتمني بتعلم 

اللغة.

األغذية لطالب كلية  اللغة اإلجنليزية لربنامج جودة ومراقبة  : دورة  رابعًا 

الطب البيطري - جامعة بنها.

مارس   / فرباير  يف  اإلجنليزية  باللغة  العلوم  تدريس  يف  دورة  عقد   : خامسًا 

.2014

سادسًا : عقد دورة يف تدريس الرياضيات باللغة اإلجنليزيةيف فرباير / مارس 

.2014

سابعًا : وضعت خطة لبدء دورات اللغة الفرنسية.

أما رصيد املركز خالل العام كاآلتي:

)594164 جنيهًا(الرصيد يف أول يوليو 2013                                                   

)491675 جنيهًا(اإليراد يف الفرتة من أول يوليو 2013 إىل أول يونيو 2014

)536810 جنيهًا(املنصرف من أول يوليو 2013 إىل أول يونيو 2014

)549030 جنيهًا(الرصيد املتبقي يف أول يونيو 2014

وترجع زيادات املصروفات خالل هذا العام إىل عدة عوامل منها :-

• جنيهًا( اليت خصمت يف  نسبة الــ 25 % اليت خصمتها املالية وتبلغ )148541	

.2013/6/30

•جتهيز قاعة حماضرات للتويفيل داخل الكلية مبكاتب وكراسي ومراوح. 	
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اإلدارة اهلندسية
. • ملخص لإلعمال اإلنشائية جبامعة بنها يف الفرتة من 2014/2013	

أوال: اإلعمال اإلنشائية اليت مت االنتهاء منها:

عملية / تطوير وحتديث املزرعة )مقاولة مكتب العادل( بقيمة إمجالية  1 .

47ر152807جنية.

•استشاري العملية أ.د / أمحد حسن. 	

•مهندس العملية ياسر عبد املوجودة. 	

واالراضى  الكيمياء  مبنى  تشطيبات  الزراعة  كلية  استكمال   / •عملية  	

)مقاولة شركة النصر للمقاوالت( بقيمة إمجالية 54ر2760558جنية.

•استشاري العملية أ.د / أمحد حسن. 	

•مهندس العملية ياسر عبد املوجودة. 	

عملية / إنشاء مزرعة السمان )مقاولة مكتب الروضة للمقاوالت( بقيمة  2 .

إمجالية 30ر565899 جنية .

•استشاري العملية أ.د / أمحد حسن. 	

•مهندس العملية ياسر عبد املوجودة. 	

عملية / تعلية دور فوق مبنى املستشفى  بكلية الطب البيطري مبشتهر  3 .

بقيمة إمجالية 368ر760419جنية 

•استشاري العملية أ.د / أمحد حسن. 	
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•مهندس العملية ياسر عبد املوجودة. 	

عملية / رفع كفاءة اجملمع الرياضي بكلية الزراعة مبشتهر )مقاولة جهاز  4 .

إمجالية  بقيمة  قيمة  الدفاع  لوزارة  التابع  الوطنية  اخلدمة  مشروعات 

قدرها 5124321 جنية.  

•استشارى العملية أ.د / ابراهيم بزان. 	

•مهندسة العملية / سهري موسى. 	

إمجالية  بقيمة  اجلديدة  اجلامعة  ارض  حول  االسور  استكمال   / عملية  5 .

23ر11510085 جنية.

•استشاري العملية أ.د / أمحد حسن. 	

•مهندس العملية ايهاب يسن محدى. 	

ثانيا: اإلعمال اإلنشائية اجلارى العمل فيها:

)مقاولة  مبشتهر  والرياضية  الشبابية  التنمية  مبنى  أساسات  عملية/  1 .

شركة االنصارى( ما مت صرفة 11ر1052414جنية.

•استشارى العملية أ.د / ابراهيم بزان. 	

•مهندس العملية / ياسر عبد املوجودة. 	

الكرنك  شركة  )مقاولة  واملعلومات  احلاسبات  كلية  استكمال  عملية/  2 .

للمقاوالت( ما مت صرفة 70ر29822169جنيه .
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استشارى العملية أ.د / أمحد حسن. 3 .

عملية/ أعمال البنية التحتية بأرض اجلامعة بكفر سعد )مقاولة جهاز  4 .

املخابرات وادى النيل( ما مت صرفة 95ر22354572 جنية.

•استشارى العملية أ.د / كريم مسري رشوان. 	

•مهندسة العملية / أمل حممد حممد. 	

شركة  )مقاولة  اجلامعي  بنها  مبستشفى  أدارى  مبنى  إنشاء  عملية/  5 .

االنصارى للمقاوالت( ما مت صرفة 1332550جنية.

•استشارى العملية  ا.د/أمحد عبد الفتاح. 	

عملية/ مبنى اإلدارة وخدمات الطالب وقاعة االحتفاالت بأرض اجلامعة  6 .

مبدينة العبور)مقاولة شركة االنصارى( ما مت صرفة 1ر15442478 جنية.

•استشارى العملية ا.د/أمحد عبد الفتاح. 	

البيطرى  الطب  وكلية  مبشتهر  الزراعة  بكلية  املصاعد  إعمال  عملية  7 .

)مقاولة الشركة األملانية ( ما مت صرفة 778500 جنية.

•استشارى العملية أ.د/سامح ندا. 	

الزراعة مبشتهر )مقاولة مكتب  الزراعية بكلية  عملية/ مبنى اهلندسة  8 .

العادل( ما مت صرفة 59ر240271 جنية.

•استشاري العملية أ.د / أمحد حسن. 	

•مهندس العملية ياسر عبد املوجودة. 	



163

الفنون  بكلية  واملعلومات  احلاسبات  بكلية  املصاعد  إعمال  عملية/  9 .

التطبيقية واملراكز البحثية )مقاولة شركة فوجيتك مصر( ما مت صرفة 

99ر659684جنية. 

•استشارى العملية أ.د/سامح ندا. 	

عملية/ استكمال كلية اهلندسة بشربا )مقاولة الشركة املصرية للمقاوالت  10 .

احلديثة( ما مت صرفة 9ر31157929 جنية.

•استشارى العملية أ.د/ابراهيم بزان. 	

)جارى  مبشتهر  والرياضية  الشبابية  التنمية  مبنى  استكمال  عملية/  11 .

طرح العملية(.

طرح  )جارى  مبشتهر  الزراعية  اهلندسة  مبنى  استكمال  عملية/  12 .

العملية(.

بيان أعمال قسم الصيانة لالعمال الصغرية لعام 2014/2013:

عملية / جتهيز قاعات التدريس مبدخل جممع الكليات 

حمضر استالم موقع     2013/10/1

حمضر استالم              2013/11/28

قيمة العملية             99697 جنية

            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عملية / دهان مبنى كلية االداب )تربية سابقًا(

حمضر استالم موقع     2013/10/21

حمضر استالم                2014/1/29

قيمة العملية              8ر106821 جنية 

            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قشاير  دورة  على  واحملارة  اجلامعية  املدن  أسطح  بالط  سقية   / عملية 

األعمدة

حمضر استالم موقع        2014/3/9

حمضر استالم                  2014/3/26

قيمة العملية                 20ر11734 جنية

            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عملية / دهان مبنى كلية الرتبية الرياضية بنني

حمضر استالم موقع         2014/3/2

حمضر استالم                  2014/3/30

قيمة العملية                   5 ر39751 جنية 


