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 الندوات والمؤتمرات 

ندوة عن اىميو المشاركو المجتمعيو للطبلب الجدد صاحبها جولو ميدانيو عقدت كلية التمريض  .1
 تعريفيو عن جميع اقسام ومعامل ومكتبو الكليو والخدمات التي تقدمها الكليو.

 كما عقدت ندوه عن اىميو اداره االزمات والكوارث ألعضاء ىيئو التدريس بكلية التمريض. .2

 2118/  11/  31األربعاء  يوم قوى من المخدرات(اقامت كلية التربية ندوة بعنوان )أنت أ .3
بمقر كلية التربية ببنها وذلك تحت رعاية محافظة القليوبية و قطاع خدمة المجتمع تنمية البيئة و 

 -أ.د/ محمد مصطفى  حضور عدد كبير من أعضاء ىيئة التدريس والمعاونين و حاضر فيها
, مستشار صندوق مكافحة االدمان والتعاطىأستاذ الطب الشرعي و خبير السموم والمخدرات و 

أ/ نجبلء , منسق صندوق مكافحة االدمان والتعاطى والتابع لمجلس الوزراء - د/ مروة صبري
مسؤول التواصل مع الشباب بمكتب محافظ القليوبية ومنسق المحافظة مع  -الفرماوى 
وذلك  لوقاية منو و عبلجوتوعية طبلب الكلية بمخاطر اإلدمان واإلى وىدفت الندوة , الصندوق

بحضور عدد كبير من طبلب الكلية و أسرة من أجل مصر الذين تفاعلوا مع المحاضرين بشكل 
 . رائع

مشاركو كلية التمريض بحضور أعضاء ىيئو التدريس والطبلب بالكليو الندوه التثقيفيو تحت عنوان  .4
 )انت اقوي من المخدرات(  التي نظمت من قبل الجامعو. 

ــــ   .5 ــــادرة )ت ــــذ مب ــــين دايمــــاً تنفي ــــر متجمع ــــر وفعــــل الخي ــــي حــــب الخي ــــر وعل ــــي الخي ــــوم (ف  األحــــد ي
ومجموعـة مـن طـبلب الكليـة  وبسـمة أمـل  قامت عشيرة جوالـة كليـة التربيـةحيث  4/11/2118

 .تقدي  دع  معنوى لؤلطفالو  57357بتنظي  زيارة إلي مستشفي 

يـة فـى مستشـفى بنهـا التعليمـى عـن الت ذيـة عقدت كلية التمريض ندوة لؤلمهات فى األقسام الداخل .6
 .21/11/2118السليمة ألطفالهن يوم األربعاء الموافق 

كما عقدت كلية التمريض ندوة تثقيفية عن مكافحة عدوى المستشفيات يوم الخميس الموافق  .7
22/11/2118. 

كز بنها يوم مر  –قامت كلية التربية بعمل عدة ندوات تثقيفية ضمن القافلة الشاملة بعزبة رشيد  .8
 .3/12/2118األثنين الموافق 

وحدة القياس والتقوي  بكلية التربية ندوة بعنوان :جودة إعداد وتصحيح اختبارات المقال عقدت  .9
قدمها اد. محمد محمد فتح اهلل بالمركز القومى  2118-12-4يوم الثبلثاء  بنوك األسئلة  -
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الكلية واد. مجدى   الحق القائ  بعمل عميد لبلمتحانات والتقوي  التربوى حضرىا اد. ايمان عبد
للشؤون التعلي  والطبلب وعدد من أعضاء ىيئة التدريس باالقسام الشحات وكيل الكلية 

المختلفة وبعض الباحثين . حيث ت  التأكيد على أىمية اعداد بنوك األسئلة وكيفية تصحيح 
ر مع التأكيد على اقامة مثل اختبارات المقال بشكل جيد. والقت الندوة اعجاب كافة الحضو 

 ىذه الندوات بشكل مستمر.

المؤتمر العلمى الطبى السنوى لوحدة امراض الكلى والكلى الصناعية بقس  الباطنة العامة  .11
بقاعة مجمع   ”Nephro – Benha,2018“بكلية الطب البشري جامعة بنها بعنوان 

 .2118نوفمبر  22خدمات المرأة بمدينة بنها يوم 

ة الطب البشرى بعمل المؤتمر الدولي الخامس والثبلثون لجراحة طب العيون تحت قامت كلي .11
 .2118ديسمبر  6عنوان تصحيح زاوية الروي للعين يوم 

ستقوم كلية الطب البشرى بتنظي  المؤتمر االول لقس  الطب الشرعي والسموم بقاعة  .12
 .2118ديسمبر  13-12االحتفاالت الكبري بكلية التجارة وكلية الطب يوم 

شاركت كلية تمريض بنها بحضور نخبة من اعضاء ىيئة التدريس بالكلية في مؤتمر بنها  .13
السنوي الحادي والعشرون المراض الكبد والجهاز الهضمي والحميات التي نظمتو الجمعية 
المصرية للكبد والجهاز الهضمي بالقليوبية بالتعاون مع مستشفي حميات بنها وذلك يوم الخميس 

 بمكتبة مصر العامة بنها التاسعة صباحا. 2118ر ديسمب 13

المشاركة في المؤتمر الدولي لتطوير التعلي  العالي في ضوء المت يرات والمعايير الدولية   .14
 .2119يناير  23- 22بجامعة بنها في الفترة من 

بعمــل ا.د ايمــان عبــد الحــق القــائ   برعايــة فــى إطــار التعــاون بــين كليــة التربيــة وكليــة التمــريض و  .15
 "سـرطان الثـدي" الكشـ  المبكـر والوقايـة مـن ت  عقد ندوة علمية المميزة عـن  ,عميد كلية التربية

بامتياز ا.م.د سماح ود.صفاء من كليـة التمـريض فـي  ونفذتها  ٩١٠٢/  ٣/ ٤يوم االثنين الموافق 
  .حضور مكث  العضاء ىيئو التدريس والهيئة المعاونة والموظفات والعامبلت والطالبات

االنتمــاء قضــية أخبلقيــة و ضــرورة حتميــة فــي وقتنــا الحــالي و انطبلقــا مــن أىميــة فــى إطــار كــون  .16
عمـــل النـــدوة العلميـــة المميـــزة ب قامـــت كليـــة التربيـــةاالنتمـــاء و كيفيـــة تنميتـــو عنـــد أوالدنـــا و طبلبنـــا 

عبـد الخـالق* *اد. منـال  نفـذتها باقتـدار ٦/٣/٩١٠٢*االنتماء حياة ونمـاء* يـوم االربعـاء الموافـق 
 .في حضور مكث  العضاء ىيئو التدريس والهيئة المعاونة والطبلب



 
 

 البيئةتقرير انجازات أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية   

 

 

 
 

. 
 

Vp.env@bu.edu.eg 

وافــــق                   ملتقــــى محــــو األميــــة بجامعــــة عــــين شــــمس الــــذى أقــــي  الســــبت المب قامـــت كليــــة التربيــــة .17
 –حيــث حضــرت مجموعــة مــن أعضــاء ىيئــة التــدريس ومعــاونيه  مــن كليــة التربيــة  9-3-2119

 .جامعة بنها 

قامت كلية التمريض بعقد النـدوة التثقيفيـة لطـبلب مدرسـة كمـال الـدين حسـين اإلبتدائيـة ببنهـا  .18
 –بعنوان كيفية الوقاية من األمراض المعدية وقام بإلقاء الندوة كبل من د. امينة عبد الـرازق محمـود 

مــدرس مســاعد بقســ  تمــريض صــحة  –مــدرس تمــريض صــحة المجتمــع و م.م والء كمــال شــديد 
 . 25/3/2119مع وذلك يوم اإلثنين الموافق المجت

 
 الدورات التدريبية

 طبلب الجامعو بالكليات المختلفو عقدت كلية التمريض دوره تدريبيو عن مكافحو العدوي لبعض .1

 .قامت كلية التربية النوعية بتنظي  دورة تصمي  وتفصيل المبلبس  .2

لهيئو التمريض التي عقدت بنقابو التمريض اشتراك كليو التمريض في العديد من الدورات التدريبيو  .3
 تمريض الطواري(. -عن )االستقبال

كما عقدت كلية التمريض خمس دورات تدريبيو عن مكافحو العدوي علي فترات متتاليو لبعض  .4
 طبلب الجامعو بالكليات المختلفو والمجتمع المدني.

 واقع دورتين شهرياً.عمل دورات توفل من خبلل مركز الخدمة العامة لل ات األجنبية ب .5

عمــل دورات تـــدريس العلــوم والرياضـــيات بالل ـــة اإلنجليزيــة للطـــبلب والمدرســـين مــن خـــبلل مركـــز  .6
 الخدمة العامة لل ات األجنبية.

عمـــل دورات الل ـــة اإلنجليزيـــة للبـــاحثين مـــن جامعـــة بنهـــا مـــن خـــبلل مركـــز الخدمـــة العامـــة لل ـــات  .7
 األجنبية.

ـــ .8 ة التـــدريس ومعـــاونيه  بجامعـــة بنهـــا ومختلـــ  الجامعـــات عمـــل دورات توفـــل مكثفـــة ألعضـــاء ىيئ
 المصرية من خبلل مركز الخدمة العامة لل ات األجنبية.

 

إقامة دورات تدريبية دورية لمسئولي الدفاع المدني بالكليات وذلك للتدريب على مواجهة  .9
 الحرائق بالكليات.

( 1( للخــــريجين بالكليــــة بمعمــــل )ITIقامـــت كليــــة الحاســــبات والمعلومــــات بتــــدريب منحــــة ) .11
 لمدة ثبلثة شهور على مسارين 28/11/2118( إبتداء من 14ومعمل )
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 عدد المتدربين المسار م
1 Computer Networks Administration 21 
2 Web development Open Source 19 
قامت كلية التمريض بتنفيذ عدة  .11

دورات تدريبية وذلك لتطوير اداء افراد ىيئة التمريض وتنمية مهاراته  العلمية والعملية في 
المجاالت التمريضية المختلفة والتي نظمتو ىيئة التدريب واالدارة المركزية للتمريض وقد ت  تنفيذ 

 –حديثي الوالدة ( وذلك ايام ) االحد  – االستقبال والطوارئ –الدورات التدريبية ) العمليات 
-1و  12/2118/ 31-31-29الخميس ( الموافق ايام  -االربعاء –الثبلثاء  –االثنين 

وحاضر وقام بالتدريب نخبة من اعضاء ىيئة التدريس من االقسام العلمية المختلفة   2/2119
. 

دة دورة بعنوان " المعايير أقامت لجنة التدريب والتوعية بكلية التمريض بوحدة ضمان الجو  .12
األكاديمية القومية المرجعية لقطاع التمريض " وقام بإلقاء الدورة أ.م.د/ خديجة محمد سعيد و 

 د.سهام محمد الفئة المستهدفة طبلب الفرقة الثالثة بقاعة أ.د/ ىويدا صادق عبد الحميد.

 
 : ورش العمل

غان   محمديوقام بإلقاء الورشة أ.د/ محمد "  بعنوان" سكوبس عقدت كلية التمريض ورشة -
وكان ذلك بحضور السادة أعضاء ىيئة التدريس والهيئة  جامعة بنها البيطريعميد كلية الطب 

وذلك من خبلل الوحدة ذات  2118/ 25/12المعاونة ،وكان ذلك يوم الثبلثاء الموافق 
 الطابع الخاص )مركز التعلي  والتدريب المستمر(.

دارة األزمات والكوارث بكلية التمريض بعقد ورشة بعنوان " آلية السيطرة علي قامت وحدة ا -
الكنتروالت لمنع تسرب االمتحانات" العضاء ىيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية وذلك 

وقام بالقاء الورشة ا.د محبوبة صبحي عبدالعزيز وكيل  23/12/2118يوم االحد الموافق 
 الطبلب .الكلية لشئون التعلي  و 

قامت وحدة  اإلرشاد النفسي بكلية التمريض  بعقد ورشة عمل بعنوان " مهارات التحفيز "  -
وقد قام بالقاء الورشة د .فاتن محمد احمد  31/12/2118وذلك يوم االحد الموافق 

 والفئة المستهدفة ىي الجهاز االداري بالكلية .
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رشــة عمــل بعنــوان " مهــارات التواصــل قامــت وحــدة  اإلرشــاد النفســي بكليــة التمــريض  بعقــد و  -
وقـد قـام بالقـاء الورشـة د .فتحيـة سـعيد  31/12/2118الفعال " وذلك يوم االحد الموافـق 

 والفئة المستهدفة ىي الجهاز االداري بالكلية

   عقدت كلية التمريض ورشة عمل عـن)) مكافحـة العـدوي (( بمركـز التعلـي  والتـدريب المسـتمر -
وذلك للطبلب الـراغبين فـي االشـتراك مـن  5/3/2119) وحدة ذات طابع خاص( بداية من 

 مختل  كليات الجامعة ومن المجتمع المدني المحيط 
 

 : خدمة مجتمع
 

 متابعة إجراءات األمن والسبلمة بكليات الجامعة )متابعة دورية(. .1

ــة  .2 ــالمجتمع بكلي ــة الصــ ر الخاصــة ب الزراعــة ) األرانــب والســمان( وغيرىــا متابعــة المشــروعات متناىي
 والتي أشرفت على إنشائها كلية الزراعة.

اإلستمرار في أنشطة جامعة الطفل وعرض المبتكرات الخاصـة بجامعـة الطفـل خـبلل معـرض القـاىرة  .3
 الدولي لئلبتكارات.

الفتـرة  إقامة حفل الخريجين لكليـات الزراعـة وااداب والتربيـة والطـب البيطـري والهندسـة وذلـك فـي .4
 .31/11/2118 – 1/8/2118من 

-2118إقامة حفل الخريجين السادس للدفعو الواحـد والعشـرون بكليـة التمـريض  للعـام الجـامعي  .5
 بقاعو االحتفاالت الكبري بالجامعو. 4/11/2118وذلك يوم الخميس الموافق  2119

( من خبلل وحدة عمل مكافحة لآلفات والقوارض وبعض الجهات )المستشفيات والمدن الجامعية .6
 اافات والقوارض بمركز الخدمة العامة للمعلومات والخدمات البحثية.

 قامت كلية الطب البشري بحملة للكش  المبكر لسرطان الثدي للتوعية بهذا المرض . .7

 مشاركة المحافظة في مؤتمر " ال لئلدمان " الذي أقي  بمجمع الكليات. .8

لتوعية بمخاطر اإلدمان والعن  ضد المرأة بعنوان " معًا قامت كلية الحاسبات والمعلومات بحملة ل .9
وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الطبلبي  5/12/2118ضد اإلدمان" بالكلية يوم األربعاء الموافق 

جامعة بنها حيث حضر  –كلية الطب البشري   –األول بقس  الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية 
 مدرسين وت  توزيع إستبيانات على الطلبة. ( 2( طالب من كلية الطب وعدد )25عدد )
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تفعيبًل لدور جامعة بنها في خدمة  .11
مجتمع محافظة القليوبية وانطبلقًا من مبادرة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة", ت  مخاطبة 

نائب وزير التضامن للحماية اإلجتماعية بخصوص استعداد  –السيدة الدكتورة/ نيفين القباج 
الجامعة للمشاركة والتعاون في أنشطة ىذه المبادرة إيمانًا منها بدور الجامعة الفعال في ىذه 
المجاالت لخدمة مواطني المحافظة ولكي يكون لجامعة بنها الريادة والسبق في المشاركة في ىذه 

 -المبادرة من خبلل ااتي:
  ــــــــة مــــــــن خــــــــبلل محــــــــو ــــــــة المســــــــتفيدين مــــــــن مشــــــــروع "تكافــــــــل وكرامــــــــة" بمحافظــــــــة القليوبي أمي

 مبادرة "ال أمية مع تكافل".

   تقــــــــــــدي  الــــــــــــدع  التعليمــــــــــــي ألبنــــــــــــاء المســــــــــــتفيدين المســــــــــــجلين بالمــــــــــــدارس مــــــــــــن خــــــــــــبلل
ـــــــــــي   ـــــــــــق مشـــــــــــروطية التعل ـــــــــــك لتحقي ـــــــــــة وذل ـــــــــــات التربي ـــــــــــة يقـــــــــــوم بهـــــــــــا كلي مجموعـــــــــــات التقوي

 وضمان جودتو.

 ـــــــــين تقـــــــــدي  الرعايـــــــــة الصـــــــــ ـــــــــة لهـــــــــؤالء المســـــــــتفيدين الملتحق ـــــــــل الطبي حية مـــــــــن خـــــــــبلل القواف
بفصــــــــــــول محــــــــــــو األميــــــــــــة وأســــــــــــرى , والكشــــــــــــ  مجانــــــــــــاً علــــــــــــيه  بمستشــــــــــــفيات الجامعــــــــــــة 

 تحقيقًا لمشروطية الصحة. 

 .تقدي  الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية والداجنة لهذه األسر 

 الزراعـــــــــــة وطـــــــــــبلب  تقـــــــــــدي  اإلرشـــــــــــاد الزراعـــــــــــي للمســـــــــــتفيدين مـــــــــــن خـــــــــــبلل أســـــــــــاتذة كليـــــــــــة
 الفرقة النهائية.

  ــــــــة ــــــــة الهندســــــــة وطــــــــبلب الســــــــنة النهائي تقــــــــدي  المشــــــــورة الهندســــــــية مــــــــن خــــــــبلل أســــــــاتذة كلي
 مشاركة في مبادرة "سكن كري ".

  توثيــــــــق مشــــــــاركة جامعــــــــة بنهــــــــا فــــــــي مبــــــــادرة "حيــــــــاة كريمــــــــة" بمحافظــــــــة القليوبيــــــــة مــــــــن خــــــــبلل
بلل األفـــــــــــبلم الوثائقيـــــــــــة أســـــــــــاتذة اإلعـــــــــــبلم بالجامعـــــــــــة وطـــــــــــبلب الفرقـــــــــــة النهائيـــــــــــة مـــــــــــن خـــــــــــ

 والتقارير اإلعبلمية واإلعبلنية.

  قيـــــــــاس أثـــــــــر تطبيـــــــــق مشـــــــــروع "تكافـــــــــل وكرامـــــــــة" بمحافظـــــــــة القليوبيـــــــــة خـــــــــبلل فتـــــــــرة تطبيـــــــــق
   المشروع بالمحافظة.

مارس  11االثنين الموافق  ت  يوم .11
ية مشاركو متميزه من قطاع خدمة المجتمع ورعاية الشباب بكلية التربية في حملة التوع 2119
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بمخاطر التدخين و تعاطي المخدرات ضمن أنشطو وفعاليات صندوق مكافحة اإلدمان التابع 
)منسق الحملة( و د. تامر   كل الشكر و التقدير لؤلستاذ الدكتور سعيد حامدو لرئاسة الوزراء 

 .شحاتة مدير رعاية الشباب بالكلية 

ت  تفعيل حملة التبرع بالدم  .12
 31/3/2119لصالح مرضى مستشفى بنها الجامعى من داخل كلية التمريض يوم األحد الموافق 

وكيل الكلية  –عميد الكلية و أ.د/ محبوبة صبحى  –تحت رعاية أ.د/ ىويدا صادق عبد الحميد 
خدمة المجتمع وتنمية وكيل الكلية لشئون  –لشئون الطبلب والتعلي  و أ.د/ ىناء عبد الجواد 

 البيئة .

ت  عمل اليوم الخيري الخاص  .13
بالصيدلية الخيرية بتمريض بنها وذلك في العيادات الخارجية في مستشفي الجامعة بعنوان ) ازي 

حالة وتزيين قس  االطفال وتوزيع ىدايا علي  251الصحة ( وقد ت  صرف االدوية مجانا لحوالي 
المنتشرة مثل فيرس سي وسرطان الثدي والفشل الكلوي  االطفال وعمل توعية عن االمراض

 بالعيادات الخارجية وبعض اقسام المستشفي .

 
 

 مبـــــــــــــــــــــــــادرات كليات الجامعة
 

: ًً   كلية الحاسبات والمعلومات -أوالً

قامت الكليـة )أعضـاء ىيئـة التـدريس والهيئـة المعاونـة واإلداريـين والطـبلب( فـي الفتـرة السـابقة  .1
 مليون صحة.  111بالمشاركة في حملة 

 مشاركة الكلية في حملة التوعية لمكافحة المخدرات باألسبوع التاسع. .2

الكليـة  المشاركة في مسابقة دوري معلومات على مستوى الجامعة فـي كليـة التمـريض وحصـول .3
 ( على مستوى الجامعة.5,  4,  3على الترتيب )

 .57357تنظ  الكلية زيارة لمستشفى  .4

تنظي  مبادرة "البرمجة للجميع" بالكلية في األسبوع ) الثالـث والرابـع والخـامس والتاسـع ( مـن  .5
 الدراسة.

 وكيل وزارة التربية والتعلي  بالقليوبية لتحديد مدارس لزيارة الكلية. –مخاطبة أ/طو عجبلن  .6
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  كلية الطب البشرى -ثانياً:

إطـــبلق مبـــادرة إعـــبلن جامعـــة بنهـــا خاليـــة مـــن فيـــروس ســـي والمتســـهدف مـــن الفحـــ  القطـــاع  .1
طالــب( والعــاملين بالجامعــة وأعضــاء ىيئــة التــدريس ابتــداءاً مــن  16711الطبلبــي وعــددى  )

 .2118سبتمبر 

 الفرقة طبلب من عينات اخذ السيسي بدء عبدالفتاح/ الجمهورية  رئيس السيد لمبادرة تنفيذا .2
سي يوم السبت  لفيروس المجاني للفح  بنها جامعة والمعلومات الحاسبات بكلية األولى
15/9/2118 . 

 الجراحـــة قســـ  وتنظـــي  المـــرض بهـــذا للتوعيـــة الثـــدي لســـرطان المبكـــر الكشـــ  حملـــة تنطلـــق .3
بنهـا ابتـداءًا مـن  جامعـة الطـب بكليـة البيئة وتنمية المجتمع خدمة قطاع ومشاركة بالكلية العامة
 ولمدة شهر. 2118أكتوبر 23

تنفيــذا لمبــادرة الســـيد رئــيس الجمهوريـــة / عبــدالفتاح السيســـي وبالتعــاون مـــع مديريــة  الصـــحة  .4
الطــــــب البشــــــرى بالقليوبيــــــة تــــــ  اســــــتكمال اخــــــذ عينــــــات لجميــــــع الســــــادة العــــــاملين بكليــــــة 

 .2118نوفمبر  4والمستشفيات الجامعية يوم 
 

انطــبلق حملــة توعيــة ضــد االدمــان مــن قســ  الطــب الشــرعى ومشــاركة قطــاع خدمــة المجتمــع  .5
وتنميــة البيئــة بكليــة الطــب البشــري ومشــاركة طــبلب الفرقــة الرابعــة بكليــة الطــب البشــرى وتــ  

 .2118ديسمبر  3-2زيارة لكليات جامعة بنها من 
  كلية التربية -ثالثا:

ــا نظيفــة": مــن خبللهــا تــ  توعيــة الطــبلب  .1 ــتكن بســمتنا صــادقة وكليتن قامــت كليــة التربيــة بمبــادرة" ل
بنظافـــة الكليـــة وقاعاتهــــا التدريســـية وكـــذلك االلتــــزام باخبلقيـــات الحـــرم الجــــامعى فـــى الفتـــرة مــــن 

 الى االن. 18/11/2118
أمية فى القري : من خبلل العمل على التوعية بمحو االمية قامت كلية التربية بمبادرة قليوبية ببل  .2

 فى قري محافظة القليوبية بداية من بدء العام الدراسي الى االن.

 األحد يوم (في الخير وعلي حب الخير وفعل الخير متجمعين دايماً ت  تنفيذ مبادرة ) .3
ن طبلب الكلية ومجموعة م وبسمة أمل  قامت عشيرة جوالة كلية التربيةحيث  4/11/2118

 .تقدي  دع  معنوى لؤلطفالو  57357بتنظي  زيارة إلي مستشفي 
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(  فقد ت  عمل  Cفى إطار تنفيذ المبادرة القومية للرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على فيرس ) .4
كافة التحاليل لعدد من أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية والطبلب على مدار يومان . فقد بدأ اليوم 

( , واليوم 63م حيث ت  اجراء التحاليل لعدد ) 2118-11-1األول فى يوم الخميس الموافق 
( من اعضاء ىيئة التدريس 111م ت  اجراء التحاليل لعدد ) 2118-11-6الثانى يوم الثبلثاء 

 واالداريين والطبلب.
 القوافل الطبية العبلجية والمتكاملة

 

قامت بها كليتي  21/11/2118عزبة أبو باشا مركز بنها يوم األحد الموافق  لىإالقافلة الطبية  .1
حالة مرضية وصرف العبلج  851قامت القافلة بتوقيع الكش  على حيث  الطب والتمريض

 ( حالة ضمن حاالت الكش .26مجاناً وت  عمل تحاليل طبية لعدد ) المناسب له 

بنها بمشاركة كليات جامعة بنها يوم األثنين الموافق  عزبة رشيد مركز لىإ الشاملة القافلة الطبية .2
3/12/2118 . 

القيــــــــــام بقافلــــــــــة عبلجيــــــــــة بقريــــــــــة الشــــــــــرفا التابعــــــــــة لمدينــــــــــة القنــــــــــاطر الخيريــــــــــة يــــــــــوم األحــــــــــد  .3
باإلشـــــــــــــتراك مـــــــــــــع وزارة الصـــــــــــــحة بمحافظـــــــــــــة القليوبيـــــــــــــة و شـــــــــــــاركت كليـــــــــــــة  21/1/2119

صــــــــــــات النــــــــــــادرة الطــــــــــــب البشــــــــــــري ومستشــــــــــــفياتها بأعضــــــــــــاء ىيئــــــــــــة التــــــــــــدريس مــــــــــــن التخص
بجراحــــــــــة المــــــــــج واألعصــــــــــاب والكبــــــــــد والجهــــــــــاز الهضــــــــــمي واألشــــــــــعة وجراحــــــــــة المســــــــــالك 

 حالة .  65البولية والصدرية وت  الكش  على 

تـــــــــ  عمـــــــــل قافلـــــــــة طبيـــــــــة بشـــــــــرية إلـــــــــى كفـــــــــر فرســـــــــيس / مركـــــــــز بنهـــــــــا وذلـــــــــك يـــــــــوم األحـــــــــد  .4
 حالة.  744وت  الكش  على  27/1/2119الموافق 

إلــــــى قريــــــة تــــــل الحــــــبم / مركــــــز كفــــــر شــــــكر وذلــــــك يــــــوم كمــــــا تــــــ  عمــــــل قافلــــــة طبيــــــة بشــــــرية  .5
 حالة. 731وت  الكش  على  28/1/2119األثنين الموافق 

 
 البيطريةالقوافل 

وقــد تــ   16/11/2118بتــاريج المنشــية الكبــرى مركــز/ كفــر شــكر لقريــة تــ  تنظــي  قافلــة بيطريــة  .1
 وعبلج الحيوانات االتية:الكش  
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 دواب والدةحاالت  دواجن بط حمام بقر وجاموس

13 451 919 2761 2 3 

 

 

وقــد تــ   الكشــ   24/11/2118بتــاريج ســنديون لقريــة كمــا قامــت الكليــة بعمــل قافلــة بيطريــة  .2
 وعبلج الحيوانات االتية:

 سونار دواب اغنام وماعز دواجن جراحة بقر وجاموس

29 2 211 151 4 11 
 

وقـد تـ   الكشـ  وعـبلج  29/11/2118بتـاريج الحصـة لقريـة وقامت الكلية بعمل قافلة بيطريـة  .3
 الحيوانات االتية:

 سونار دواب اغنام وماعز دواجن جراحة بقر وجاموس

23 9 14881 11 6 31 
 

 

ـــــــاريج  .4 ـــــــة الشـــــــموت  بت ـــــــى قري ـــــــة الطـــــــب البيطـــــــرى ال ـــــــي قامـــــــت بهـــــــا كلي ـــــــة الت القافلـــــــة البيطري
 وقد ت   الكش  وعبلج الحيوانات االتية 28/11/2118

حــــاالت  بقر وجاموس
 والدة

 دواب اغنام وماعز دواجن

37 51 1331 13 4 

 .3/12/2118عزبة رشيد مركز بنها يوم األثنين الموافق  لىإ بيطريةقافلة ت  تنظي   .5
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  11/12/2118عزبة رشيد مركز بنها يوم األثنين الموافق  لىإ بيطرية أخرىقافلة وت  تنظي   .6
 لمتابعة الحاالت التى ت  الكش  عليها .

. قــــــــام قطــــــــاع خدمــــــــة المجتمــــــــع وتنميــــــــة البيئــــــــة بكليــــــــة الطــــــــب البيطــــــــري بالقوافــــــــل البيطريــــــــة  .7
والزيــــــــــارات الميدانيــــــــــة ضــــــــــمن الخطــــــــــة المدرجــــــــــة لشــــــــــهر ينــــــــــاير فقــــــــــد تــــــــــ  عمــــــــــل زيــــــــــارة 

لمشـــــــــــــــروع الــــــــــــــــدواجن التكــــــــــــــــاملى  27/1/2119ميدانيـــــــــــــــة يــــــــــــــــوم األحـــــــــــــــد الموافــــــــــــــــق 
الثبلثــــــــــــاء  مليــــــــــــون بيضــــــــــــة بالخانكــــــــــــة يــــــــــــوم 31بمحافظــــــــــــة الفيــــــــــــوم, وأخــــــــــــرى لمشــــــــــــروع 

ــــــــــق  ــــــــــة أجهــــــــــور 29/1/2119المواف ــــــــــى قري ــــــــــة إل ــــــــــة بيطري ــــــــــة طبي ــــــــــ  عمــــــــــل قافل , كمــــــــــا ت
 28/1/2119ك يوم األثنين الموافق الكبرى/مركز طوخ وذل

ـــــــــــــة  .8 ـــــــــــــ  عمـــــــــــــل قافل ـــــــــــــةت ـــــــــــــى  بيطري ـــــــــــــة أجهـــــــــــــورإل ـــــــــــــوم  قري ـــــــــــــك ي ـــــــــــــينوذل الموافـــــــــــــق  اإلثن
 حالة.  4581وت  الكش  على  28/1/2119

الموافــــــــــــق  اإلثنــــــــــــينوذلــــــــــــك يــــــــــــوم  قريــــــــــــة أبــــــــــــو علــــــــــــىإلــــــــــــى  بيطريــــــــــــةتــــــــــــ  عمــــــــــــل قافلــــــــــــة  .9
 حالة.  977وت  الكش  على  4/2/2119

الموافـــــــــــــق  اإلثنـــــــــــــينوذلـــــــــــــك يـــــــــــــوم  قريــــــــــــة بطـــــــــــــاإلـــــــــــــى  بيطريـــــــــــــةتــــــــــــ  عمـــــــــــــل قافلـــــــــــــة  .11
 حالة.  2715وت  الكش  على  18/2/2119

ــــــــــــة  .11 ــــــــــــ  عمــــــــــــل قافل ــــــــــــةت ــــــــــــى  بيطري ــــــــــــوىإل ــــــــــــة ن ــــــــــــوم  قري ــــــــــــك ي ــــــــــــينوذل الموافــــــــــــق  اإلثن
 حالة.  2773وت  الكش  على  25/2/2119

الموافـــــــــــــق  اإلثنـــــــــــــينوذلـــــــــــــك يـــــــــــــوم  قريـــــــــــــة قهـــــــــــــاإلـــــــــــــى  بيطريـــــــــــــةتــــــــــــ  عمـــــــــــــل قافلـــــــــــــة  .12
 حالة.  1518وت  الكش  على  4/3/2119

ـــــــــــة شـــــــــــبلنجوإلـــــــــــى  بيطريـــــــــــةتـــــــــــ  عمـــــــــــل قافلـــــــــــة  .13 ـــــــــــوم  قري الموافـــــــــــق  اإلثنـــــــــــينوذلـــــــــــك ي
 حالة.  1129وت  الكش  على  11/3/2119

 
 القوافل الزراعية

 .3/12/2118عزبة رشيد مركز بنها يوم األثنين الموافق  لىإ زراعيةقافلة ت  تنظي  . 1
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 القوافل الرياضية 
 

مركـــز بنهـــا يـــوم اإلثنـــين الموافـــق  –شـــاركت كليـــة التربيـــة الرياضـــية فـــى القافلـــة الشـــاملة بعزبـــة رشـــيد  .1
وقـــاموا بإعطـــاء محاضـــرات تثقيفيـــة عـــن أىميـــة الرياضـــة وعبلقتهـــا بالصـــحة العامـــة  3/12/2118

وأضرار عدم ممارسة األنشطة الرياضـية وكـذلك تـ  عمـل محاضـرات عمليـة لتبلميـذ المدرسـة ألبنائنـا 
 البنين والبنات ومسابقات مختلفة له . 

 أنشطة جامعة الطفل :
تت  أنشطة جامعة الطفل من خبلل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتهدف إلى إعـداد جيـل  -

مـــن األطفـــال المصـــريين مـــن أجـــل المســـتقبل بإعتبـــارى  أدوات الت ييـــر القـــادرين علـــى مواجهـــة 
 التحديات المختلفة وتشكيل العال  من خبلل تنمية القدرات اإلبداعية واإلبتكارية .

واسـتهدفت  21/4/2119حتـى  23/2/2119الطفـل فـى الفتـرة مـن تمت أنشطة جامعة  -
 عاماً . 15إلى  9األطفال الذين تتراوح أعمارى  مابين 

تمثلــت أنشــطة جامعــة الطفــل  فــى بعــض المجــاالت الرئيســية مثــل مجــاالت العلــوم ، مجــاالت  -
ة ااداب والعلــوم اإلنســانية والمجــاالت الجديــدة وتتضــمن تخصصــات محــددة مثــل علــ  ريــاد

 األعمال .

 
 : وحدة رصد ودراسة المشكبلت المجتمعية

وجاري اعتمـاد البلئحـة  25/11/2118إنشاء وحدة رصد ودراسة المشكبلت المجتمعية بتاريج  .1
 اإلدارية والمالية الموحدة للوحدة.

مركـز بنهـا بنـاءاً علـى  –قامت وحدة رصد ودراسة المشكبلت المجتمعية بإختيار قريـة كفـر فرسـيس  .2
 2119مــايو  2التوجيهــات التــي أصــدرىا الســيد/ رئــيس الجمهوريــة فــي اإلجتمــاع الــذي تــ  بتــاريج 

والتي من بينها زيادة فاعلية دور الجامعات المصرية فـي خدمـة المجتمـع وإيمـاءاً إلـى خطـاب السـيد 
تضـمن تكليـ  كـل جامعـة باختيـار وزيـر التعلـي  العـالي والـذي ي –األستاذ الدكتور/ خالد عبد ال فار 

إحـــدى القـــرى أو التجمعـــات العشـــوائية فـــي محـــيط الجامعـــة والعمـــل علـــى تطويرىـــا خـــبلل األجـــازة 
 الصيفية )شهري يوليو وأغسطس(.
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دراسة ورصد المشكبلت واإلحتياجات الخاصة بقريـة كفـر فرسـيس تفعـيبلً لتكليـ  الجامعـة باختيـار  .3
 مل على تطويرىا في فصل الصي  )شهري يولية وأغسطس(.إحدى القرى المحيطة بالجامعة والع

 بناءاً عليو قامت الوحدة برصد المشكبلت الخاصة بالقرية لعمل البلزم .
 
 
 
 

 : وحدة إدارة األزمات والكوارث
 .25/11/2118إنشاء وحدة األزمات والكوارث التابعة لجامعة بنها بتاريج  .1

ـــــــاريج تشـــــــكيل مركـــــــزى لوحـــــــدة األزمـــــــات والكـــــــوارث  .2 ـــــــإدارة الجامعـــــــة بت  26/3/2119ب
 طبقاً لبلئحة الموحدة المرسلة من المجلس األعلى للجامعات.

وحــــــــدة  15إنشــــــــاء وحــــــــدات تابعــــــــة لوحــــــــدة األزمــــــــات والكــــــــوارث بالجامعــــــــة وعــــــــددىا   .3
 بجميع كليات الجامعة وأيضاً بالمدن الجامعية و المستشفيات الجامعية .

ــــــة ) وحــــــدة  .4 ــــــين التواصــــــل مــــــع محافظــــــة القليوبي ــــــك تنســــــيق ب األزمــــــات والكــــــوارث ( ليكــــــون ىن
 الجامعة والمحافظة فى جميع تحديات المحافظة .

مشــــاركة المحافظــــة وجميــــع الهيئــــات التنفيذيــــة فــــى ورشــــة عامــــة شــــملت جميــــع الكليــــات وأيضــــاً  .5
ـــــــوم  ـــــــة الهندســـــــة  24/6/2119الهـــــــبلل األحمـــــــر ي ـــــــة وأســـــــاتذة بكلي ـــــــة المدني ودعـــــــوة الحماي

 وسائل اإلخبلء . للتحدث عن كيفية استخدام

ــــإدارة الجامعــــة لجميــــع اإلدارات داخــــل الجامعــــة عــــن كيفيــــة اإلخــــبلء وشــــارك فيهــــا عــــدد  .6 ورشــــة ب
مــــــن إدارى الجامعــــــة والســــــيد نائــــــب رئــــــيس الجامعــــــة لشــــــئون خدمــــــة المجتمــــــع وأمــــــن الجامعــــــة 

 ومديرى اإلدارات بالجامعة .

 خطة اإلخبلء قريباً.وضع بوسترات بإدارة الجامعة لكيفية اإلخبلء مع التنسيق لعمل  .7

ــــــ .8   وضــــــع ســــــيناريو وعمــــــل تجربــــــة إخــــــبلء للمبنــــــى اإلداري بالمستشــــــفيات الجامعيــــــة وتجربــــــة ت
 أخرى إلخبلء  مستشفى الرمد بمستشفى بنها الجامعى .

 . 2/7/2119ت  عمل تجربة إخبلء أيضاً بكلية ىندسة بنها بتاريج  .9


