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 أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 بجامعة بنهـــا 

 (31/1/2019 – 1/8/2018في الفترة من )
 

 
 الندوات

بمبادره السيد  والطب البشري والحاسبات شارك مجموعو من طبلب االمتياز بكلية التمريض .1
 .cرئيس الجمهوريو للقضاء علي فيروس  

التمريض ندوة عن اىميو المشاركو المجتمعيو للطبلب الجدد صاحبها جولو عقدت كلية  .2
 ميدانيو تعريفيو عن جميع اقسام ومعامل ومكتبو الكليو والخدمات التي تقدمها الكليو.

قامت كلية الهندسة بشبرا بعمل ندوه عامة عن " الدروس المستفادة من تحليل الحوادث في  .3
ي محطات توليد الكهرباء " والذي انعقدت بتاريخ المفاعبلت النووية المستخدمة ف

 بقاعة المؤتمرات بالمبني الرئيسي بالكلية. 23/9/2118

 كما عقدت ندوه عن اىميو اداره االزمات والكوارث العضاء ىيئو التدريس بكلية التمريض. .4

/  11/  31األربعاء  يوم اقامت كلية التربية ندوة بعنوان )أنت أقوى من المخدرات( .5
بمقر كلية التربية ببنها وذلك تحت رعاية محافظة القليوبية و قطاع خدمة المجتمع  2118

أ.د/ محمد  تنمية البيئة و حضور عدد كبير من أعضاء ىيئة التدريس والمعاونين و حاضر فيها
أستاذ الطب الشرعي و خبير السموم والمخدرات ومستشار صندوق مكافحة  -مصطفى 

منسق صندوق مكافحة االدمان والتعاطى والتابع  - مروة صبريد/  .االدمان والتعاطى
مسؤول التواصل مع الشباب بمكتب محافظ  -أ/ نجبلء الفرماوى   .لمجلس الوزراء

توعية طبلب الكلية بمخاطر إلى وىدفت الندوة  .القليوبية ومنسق المحافظة مع الصندوق



2 

 

من طبلب الكلية و أسرة من أجل وذلك بحضور عدد كبير  اإلدمان و الوقاية منو و عبلجو
 . مصر الذين تفاعلوا مع المحاضرين بشكل رائع

مشاركو كلية التمريض بحضور أعضاء ىيئو التدريس والطبلب بالكليو الندوه التثقيفيو تحت  .6
 عنوان )انت اقوي من المخدرات(  التي نظمت من قبل الجامعو. 

ـــر وفعـــل الخيـــر فـــي الخيـــر وعلـــي متجمعـــين دايمـــاً تـــن تنفيـــذ مبـــادرة ) .7  األحـــد يـــوم (حـــب الخي
ومجموعــة مــن طــبلب  وبســمة أمــل  قامــت عشــيرة جوالــة كليــة التربيــةحيــ   4/11/2118

 .تقدين دعن معنوى لؤلطفالو  57357الكلية بتنظين زيارة إلي مستشفي 

عقــدت كليــة التمــريض نــدوة لؤلمهــات فــى األقســام الداخليــة فــى مستشــفى بنهــا التعليمــى عــن  .8
 .21/11/2118السليمة ألطفالهن يوم األربعاء الموافق التػذية 

كما عقدت كلية التمريض ندوة تثقيفية عن مكافحة عدوى المستشفيات يوم الخميس  .9
 .22/11/2118الموافق 

مركز بنها  –قامت كلية التربية بعمل عدة ندوات تثقيفية ضمن القافلة الشاملة بعزبة رشيد  .11
 .3/12/2118يوم األثنين الموافق 

وحدة القياس والتقوين بكلية التربية ندوة بعنوان :جودة إعداد وتصحيح اختبارات عقدت  .11
قدمها اد. محمد محمد فتح اهلل  2118-12-4يوم الثبلثاء  بنوك األسئلة  -المقال 

  بالمركز القومى لبلمتحانات والتقوين التربوى حضرىا اد. ايمان عبد الحق القائن بعمل عميد
للشؤون التعلين والطبلب وعدد من أعضاء ىيئة دى الشحات وكيل الكلية الكلية واد. مج

التدريس باالقسام المختلفة وبعض الباحثين . حي  تن التأكيد على أىمية اعداد بنوك 
األسئلة وكيفية تصحيح اختبارات المقال بشكل جيد. والقت الندوة اعجاب كافة الحضور 

 بشكل مستمر. مع التأكيد على اقامة مثل ىذه الندوات
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  المؤتمرات
المؤتمر العلمى الطبى السنوى لوحدة امراض الكلى والكلى الصناعية بقسن الباطنة العامة  .1

بقاعة   ”Nephro – Benha,2018“بكلية الطب البشري جامعة بنها بعنوان 
 .2118نوفمبر  22مجمع خدمات المرأة بمدينة بنها يوم 

المؤتمر الدولي الخامس والثبلثون لجراحة طب العيون تحـت قامت كلية الطب البشرى بعمل  .2
 .2118ديسمبر  6عنوان تصحيح زاوية الروي للعين يوم 

ســــتقوم كليــــة الطــــب البشــــرى بتنظــــين المــــؤتمر االول لقســــن الطــــب الشــــرعي والســــموم بقاعــــة  .3
 .2118ديسمبر  13-12االحتفاالت الكبري بكلية التجارة وكلية الطب يوم 

تمـــريض بنهـــا بحضــور نخبـــة مـــن اعضـــاء ىيئـــة التــدريس بالكليـــة فـــي مـــؤتمر بنهـــا شــاركت كليـــة  .4
السنوي الحادي والعشـرون المـراض الكبـد والجهـاز الهضـمي والحميـات التـي نظمتـو الجمعيـة 
ــة بالتعــاون مــع مستشــفي حميــات بنهــا وذلــك يــوم  المصــرية للكبــد والجهــاز الهضــمي بالقليوبي

 . العامة بنها التاسعة صباحا بمكتبة مصر 2118ديسمبر  13الخميس 

ــة   .5 المشــاركة فــي المــؤتمر الــدولي لتطــوير التعلــين العــالي فــي ضــوء المتػيــرات والمعــايير الدولي
 .2119يناير  23- 22بجامعة بنها في الفترة من 

 
 

 الدورات التدريبية
عقـــدت كليـــة التمـــريض دوره تدريبيـــو عـــن مكافحـــو العـــدوي لـــبعض طـــبلب الجامعـــو بالكليـــات  .1

 .2118المختلفو خبلل شهر سبتمبر 

 .2118قامت كلية التربية النوعية بتنظين دورة تصمين وتفصيل المبلبس خبلل شهر سبتمبر  .2

عقــد مركــز الخدمــو العامــو للتــدريب والتعلــين المســتمر بكليــة التمــريض دورتــين تــدريبيتبين عــن  .3
-26مكافحـــــــو العـــــــدوي لـــــــبعض طـــــــبلب الجامعــــــــو بالكليـــــــات المختلفـــــــو وذلـــــــك يــــــــومي 

 .31/9/2118-29ومي وي 27/9/2118

في العديد من الدورات التدريبيو لهيئو التمريض التي عقدت بنقابو  التمريض اشتراك كليو .4
 .تمريض الطواري( -التمريض عن )االستقبال

 -بوربوينتعن )بنادي تكنولوجيا المعلومات  تدريبيو اتدور كلية التمريض ثبلث   عقدت .5
 . 9/9/2118األحد الموافق  من يومبدايو وذلك  (ويندوز -وورد
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كما عقدت كلية التمريض خمس دورات تدريبيو عن مكافحو العدوي علي فترات متتاليو    .6

 لبعض طبلب الجامعو بالكليات المختلفو والمجتمع المدني.

 .بواقع دورتين شهرياً ات توفل من خبلل مركز الخدمة العامة للػات األجنبية ر و عمل د .7

للػة اإلنجليزيـة للطـبلب والمدرسـين مـن خـبلل مركـز العلوم والرياضيات باتدريس ات ر و عمل د .8
 الخدمة العامة للػات األجنبية.

ات اللػــة اإلنجليزيــة للبــاحثين مــن جامعــة بنهــا مــن خــبلل مركــز الخدمــة العامــة للػــات ر و عمــل د .9
 األجنبية.

ــــة بنهــــا ر و عمــــل د .11 ــــدريس ومعــــاونيهن بجامع ــــة الت ــــة ألعضــــاء ىيئ ــــل مكثف ــــ  ات توف ومختل
 الجامعات المصرية من خبلل مركز الخدمة العامة للػات األجنبية.

تـــدريب طـــبلب الفرقـــو الثالثـــو بكليـــة الحاســـبات والمعلومـــات خـــبلل المنحـــو المقدمـــو مـــن  .11
م إلـى 15/7/2118( إبتداءآ مـن ITIمعهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزاره اإلتصاالت )

 -ى :مسارات ( كالتال 5م على )19/9/2118
عدد  النهايو البدايو المسار م

 الطبلب
1 Development Front 

End  (Group1) 
 طالب  18 13/8/2118 15/7/2118

2 Development Front 
End (Group2) 

 طالب  25 31/8/2118 24/7/2118

3 Net Development 
(Group1) 

 طالب18 3/9/2118 24/7/2118

4 Net Development 
(Group2) 

 طالب  17 19/9/2118 16/8/2118

5 Ethical Hacking 27/8/2118 19/9/2118 16  طالب 
 

دورات تدريبية دورية  إقامة .12
 لمسئولي الدفاع المدني بالكليات وذلك للتدريب على مواجهة الحرائق بالكليات.
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( 1( للخريجين بالكلية بمعمل )ITIقامت كلية الحاسبات والمعلومات بتدريب منحة ) .13
 لمدة ثبلثة شهور على مسارين 28/11/2118( إبتداء من 14ومعمل )
 عدد المتدربين المسار م
1 Computer Networks Administration 21 
2 Web development Open Source 19 
قامت كلية التمريض بتنفيذ  .14

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

حديثي الوالدة ( وذلك ايام  –االستقبال والطوارئ  –تن تنفيذ الدورات التدريبية ) العمليات 
 31-31-29الخميس ( الموافق ايام  -االربعاء –الثبلثاء  –االثنين  –) االحد 

وحاضر وقام بالتدريب  نخبة من اعضاء ىيئة التدريس من  2/2119-1و  12/2118/
 االقسام العلمية المختلفة  .

 
 : بروتوكوالت التعاون

 
 تعاون بين كلية التمريض ومستشفي معهد ناصر. تن عقد برتوكول .1

 الهيئة العامة لتعلين الكبار وجامعة بنها.  نالبدأ في تفعيل بروتوكول التعاون بي .2

 من كلية التمريض عدة مستشفيات لتدريب طبلب االمتيازتن تجديد بروتوكوالت التعاون بين   .3
 .بها

 الصيادلة بالقليوبية .تن عقد بروتوكول تعاون بين جامعة بنها ونقابة  .4

 تن عقد بروتوكول تعاون بين جامعة بنها ونقابة المهندسين بالقليوبية . .5
 

 : ورش العمل
 

أستاذ  –خضر تحت إشراف أ.د/ أحمد  إحصاء بكلية الطب البشري تن عقد ورشة عمل .1
 .18/9/2118 – 16خبلل الفترة من  المسالك بجامعة المنصورة

بعنوان كيفيو التخلص من الضػوط النفسيو للجهاز االداري  عقدت كلية التمريض ورشو عمل .2
 بالكليو.

غانن  محمديوقام بإلقاء الورشة أ.د/ محمد "  بعنوان" سكوبس عقدت كلية التمريض ورشة .3
وكان ذلك بحضور السادة أعضاء ىيئة التدريس والهيئة  جامعة بنها البيطريعميد كلية الطب 
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وذلك من خبلل الوحدة ذات  2118/ 25/12الموافق  المعاونة ،وكان ذلك يوم الثبلثاء
 الطابع الخاص )مركز التعلين والتدريب المستمر(.

قامت وحدة ادارة األزمات والكوارث بكلية التمريض بعقد ورشة بعنوان " آلية السيطرة علي  .4
يوم  الكنتروالت لمنع تسرب االمتحانات" العضاء ىيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية وذلك

وقام بالقاء الورشة ا.د محبوبة صبحي عبدالعزيز وكيل الكلية  23/12/2118االحد الموافق 
 لشئون التعلين والطبلب .

قامت وحدة  اإلرشاد النفسي بكلية التمريض  بعقد ورشة عمل بعنوان " مهارات التحفيز "  .5
محمد احمد وقد قام بالقاء الورشة د .فاتن  31/12/2118وذلك يوم االحد الموافق 

 والفئة المستهدفة ىي الجهاز االداري بالكلية .

قامت وحدة  اإلرشاد النفسي بكلية التمريض  بعقد ورشة عمل بعنوان " مهارات التواصل  .6
وقد قام بالقاء الورشة د .فتحية سعيد  31/12/2118الفعال " وذلك يوم االحد الموافق 

 والفئة المستهدفة ىي الجهاز االداري بالكلية.

 
 : خدمة مجتمع

 

جامعة بنها الثال  باإلشتراك مع المجتمع المدني بمناسبة العيد القومي  إقامة معرض منتجات .1
جامعة بنها في الفترة من  للمحافظة وبدء العام الدراسي الجديد بمجمع الكليات

  .16/8/2118وحتى  13/8/2118

وذلك  2118/2119الجامعي تن تجميل وصيانة جميع كليات الجامعة استعدادًا للعام  .2
 .2118/ 8شهر            خبلل 

 .)متابعة دورية( متابعة إجراءات األمن والسبلمة بكليات الجامعة .3

وغيرىا  متابعة المشروعات متناىية الصػر الخاصة بالمجتمع بكلية الزراعة ) األرانب والسمان( .4
 .والتي أشرفت على إنشائها كلية الزراعة

جامعة الطفل وعرض المبتكرات الخاصة بجامعة الطفل خبلل معرض  اإلستمرار في أنشطة .5
 القاىرة الدولي لئلبتكارات.

وذلك في  والتربية والطب البيطري والهندسةاآلداب و الزراعة  حفل الخريجين لكلياتإقامة  .6
 .31/11/2118 – 1/8/2118الفترة من 
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التمريض  للعام الجامعي إقامة حفل الخريجين السادس للدفعو الواحد والعشرون بكلية  .7
بقاعو االحتفاالت الكبري  4/11/2118وذلك يوم الخميس الموافق  2118-2119
 بالجامعو.

من خبلل  عمل مكافحة لآلفات والقوارض وبعض الجهات )المستشفيات والمدن الجامعية( .8
 وحدة اآلفات والقوارض بمركز الخدمة العامة للمعلومات والخدمات البحثية.

 الطب البشري بحملة للكش  المبكر لسرطان الثدي للتوعية بهذا المرض .قامت كلية  .9

مشاركة المحافظة في مؤتمر "  .11
 ال لئلدمان " الذي أقين بمجمع الكليات.

قامت كلية الحاسبات  .11
حملة للتوعية بمخاطر اإلدمان والعن  ضد المرأة بعنوان " معًا ضد اإلدمان" ب والمعلومات

وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الطبلبي األول  5/12/2118وافق بالكلية يوم األربعاء الم
جامعة بنها حي  حضر  –كلية الطب البشري   –بقسن الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية 

 ( مدرسين وتن توزيع إستبيانات على الطلبة.  2( طالب من كلية الطب وعدد )25عدد )

تفعيبًل لدور جامعة بنها في  .12
ليوبية وانطبلقًا من مبادرة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة", تن خدمة مجتمع محافظة الق

نائب وزير التضامن للحماية اإلجتماعية بخصوص  –مخاطبة السيدة الدكتورة/ نيفين القباج 
استعداد الجامعة للمشاركة والتعاون في أنشطة ىذه المبادرة إيمانًا منها بدور الجامعة الفعال 

ة مواطني المحافظة ولكي يكون لجامعة بنها الريادة والسبق في في ىذه المجاالت لخدم
 -المشاركة في ىذه المبادرة من خبلل اآلتي:

  محــــــــــو أميــــــــــة المســــــــــتفيدين مــــــــــن مشــــــــــروع "تكافــــــــــل وكرامــــــــــة" بمحافظــــــــــة القليوبيــــــــــة مــــــــــن
 خبلل مبادرة "ال أمية مع تكافل".

   ــــــــــاء المســــــــــتفيدين المســــــــــجلين بالمــــــــــدارس مــــــــــن خــــــــــبلل ــــــــــدعن التعليمــــــــــي ألبن تقــــــــــدين ال
مجموعـــــــــات التقويـــــــــة يقـــــــــوم بهـــــــــا كليــــــــــات التربيـــــــــة وذلـــــــــك لتحقيـــــــــق مشـــــــــروطية التعلــــــــــين 

 وضمان جودتو.

  ـــــــــــــة لهـــــــــــــؤالء المســـــــــــــتفيدين ـــــــــــــل الطبي ـــــــــــــة الصـــــــــــــحية مـــــــــــــن خـــــــــــــبلل القواف تقـــــــــــــدين الرعاي
ــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــين بفصــــــــــــــــول محــــــــــــــــو األميــــــــــــــــة وأســــــــــــــــرىن, والكشــــــــــــــــ  مجان علــــــــــــــــيهن  الملتحق

 بمستشفيات الجامعة تحقيقاً لمشروطية الصحة. 

 .تقدين الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية والداجنة لهذه األسر 
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  ـــــــــة الزراعـــــــــة وطـــــــــبلب تقـــــــــدين اإلرشـــــــــاد الزراعـــــــــي للمســـــــــتفيدين مـــــــــن خـــــــــبلل أســـــــــاتذة كلي
 الفرقة النهائية.

 ــــــــــة الهندســــــــــة وطــــــــــبلب الســــــــــن ــــــــــن خــــــــــبلل أســــــــــاتذة كلي ة تقــــــــــدين المشــــــــــورة الهندســــــــــية م
 النهائية مشاركة في مبادرة "سكن كرين".

  ـــــــــة مـــــــــن ـــــــــاة كريمـــــــــة" بمحافظـــــــــة القليوبي ـــــــــادرة "حي ـــــــــق مشـــــــــاركة جامعـــــــــة بنهـــــــــا فـــــــــي مب توثي
خــــــــــبلل أســــــــــاتذة اإلعــــــــــبلم بالجامعــــــــــة وطــــــــــبلب الفرقــــــــــة النهائيــــــــــة مــــــــــن خــــــــــبلل األفــــــــــبلم 

 الوثائقية والتقارير اإلعبلمية واإلعبلنية.

 افظـــــــة القليوبيـــــــة خــــــــبلل فتـــــــرة تطبيــــــــق قيـــــــاس أثـــــــر تطبيــــــــق مشـــــــروع "تكافـــــــل وكرامــــــــة" بمح
 المشروع بالمحافظة.

 
 

 مبـــــــــــــــــــــــــادرات كليات الجامعة
 

: ًً   كلية الحاسبات والمعلومات -أوالً

قامـــت الكليـــة )أعضـــاء ىيئـــة التـــدريس والهيئـــة المعاونـــة واإلداريـــين والطـــبلب( فـــي الفتـــرة  .1
 مليون صحة.  111السابقة بالمشاركة في حملة  

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

ل المشــاركة فــي مســابقة دوري معلومــات علــى مســتوى الجامعــة فــي كليــة التمــريض وحصــو  .3
 ( على مستوى الجامعة.5,  4,  3الكلية على الترتيب )

 .57357تنظن الكلية زيارة لمستشفى  .4

تنظين مبادرة "البرمجة للجميع" بالكلية في األسبوع ) الثال  والرابـع والخـامس والتاسـع (  .5
 من الدراسة.

ارة وكيــــل وزارة التربيــــة والتعلــــين بالقليوبيــــة لتحديــــد مــــدارس لزيــــ –مخاطبـــة أ/طــــو عجــــبلن  .6
 الكلية.

  الطب البشرىكلية  -:ثانياً 

قام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالمشاركة مع طبلب مبادرة انسباير بكلية التجارة  .1
يونيو  4توزيع ىداية لمرضى اطفال الػسيل الكلوى بالمستشفيات الجامعية ببنها يوم 

2118. 
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السيسي /وبالتعاون مع مديرية  الصحة تنفيذا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية / عبدالفتاح  .2
بالقليوبية تن استكمال اخذ عينات لجميع السادة العاملين بكلية الطب البشرى 

 .2118نوفمبر  4والمستشفيات الجامعية يوم 
إطبلق مبادرة إعبلن جامعة بنها خالية من فيروس سي والمتسهدف من الفحص القطاع  .3

ين بالجامعة وأعضاء ىيئة التدريس ابتداءاً طالب( والعامل 16711الطبلبي وعددىن )
 .2118من سبتمبر 

 طبلب من عينات اخذ السيسي بدء عبدالفتاح/  الجمهورية رئيس السيد لمبادرة تنفيذا .4
سي يوم  لفيروس المجاني للفحص بنها جامعة والمعلومات الحاسبات بكلية األولى الفرقة
 . 15/9/2118السبت 

 الجراحـة قسـن وتنظـين المـرض بهـذا للتوعيـة الثـدي لسـرطان المبكـر الكش  حملة تنطلق .5
بنهـا ابتـداءاً  جامعـة الطـب بكلية البيئة وتنمية المجتمع خدمة قطاع ومشاركة بالكلية العامة
 ولمدة شهر. 2118أكتوبر 23من 

انطبلق حملة توعية ضد االدمان من قسن الطب الشـرعى ومشـاركة قطـاع خدمـة المجتمـع  .6
بكلية الطب البشري ومشاركة طبلب الفرقة الرابعـة بكليـة الطـب البشـرى وتـن وتنمية البيئة 

 .2118ديسمبر  3-2زيارة لكليات جامعة بنها من 

  التربيةكلية  -:لثاثا

قامت كلية التربية بمبادرة" لتكن بسمتنا صـادقة وكليتنـا نظيفـة": مـن خبللهـا تـن توعيـة الطـبلب  .1
ذلك االلتــزام باخبلقيــات الحــرم الجــامعى فــى الفتــرة مــن بنظافــة الكليــة وقاعاتهــا التدريســية وكــ

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

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

 األحد يوم (في الخير وعلي حب الخير وفعل الخير متجمعين دايماً تن تنفيذ مبادرة ) .3
ومجموعة من طبلب  وبسمة أمل  قامت عشيرة جوالة كلية التربيةحي   4/11/2118

 .تقدين دعن معنوى لؤلطفالو  57357الكلية بتنظين زيارة إلي مستشفي 
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فقد تن   (Cفى إطار تنفيذ  المبادرة القومية للرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على فيرس ) .4
عمل كافة التحاليل لعدد من أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية والطبلب على مدار يومان . فقد 

م حي  تن اجراء التحاليل لعدد  2118-11-1بدأ اليوم األول فى يوم الخميس الموافق 
( من 111م تن اجراء التحاليل لعدد ) 2118-11-6( , واليوم الثانى يوم الثبلثاء 63)

 ء ىيئة التدريس واالداريين والطبلب.اعضا

 والتمريض القوافل الطبية البشرية
 

والتي قامت بها كليتي الطب والتمريض يوم األحد  ميت العطار مركز بنها قرية لىإالقافلة الطبية  .1
حالة مرضية وصرف  851وقامت القافلة بتوقيع الكش  على  15/7/2118الموافق 

 مجاناً. العبلج المناسب لهن
قامت بها   21/11/2118عزبة أبو باشا مركز بنها يوم األحد الموافق  لىإالقافلة الطبية  .2

حالة مرضية وصرف  851قامت القافلة بتوقيع الكش  على حي   كليتي الطب والتمريض
 ( حالة ضمن حاالت الكش .26مجاناً وتن عمل تحاليل طبية لعدد ) العبلج المناسب لهن

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

ــــــــوم األحــــــــد  .4 ــــــــة ي ــــــــة القنــــــــاطر الخيري ــــــــة لمدين ــــــــة بقريــــــــة الشــــــــرفا التابع ــــــــة عبلجي ــــــــام بقافل القي
باإلشـــــــــــــــتراك مـــــــــــــــع وزارة الصـــــــــــــــحة بمحافظـــــــــــــــة القليوبيـــــــــــــــة و شـــــــــــــــاركت   21/1/2119

ة التــــــــــدريس مــــــــــن التخصصـــــــــــات كليــــــــــة الطــــــــــب البشـــــــــــري ومستشــــــــــفياتها بأعضــــــــــاء ىيئـــــــــــ
النـــــــــادرة بجراحـــــــــة المـــــــــخ واألعصـــــــــاب والكبــــــــــد والجهـــــــــاز الهضـــــــــمي واألشـــــــــعة وجراحــــــــــة 

  حالة . 65وتن الكش  على  المسالك البولية والصدرية

ـــــــن عمـــــــل قافلـــــــة طبيـــــــة بشـــــــرية إلـــــــى كفـــــــر فرســـــــيس / مركـــــــز بنهـــــــا وذلـــــــك يـــــــوم األحـــــــد  .5 ت
 .  حالة 744وتن الكش  على  27/1/2119الموافق 

ــــــن عمــــــل .6 ــــــ كمــــــا ت ــــــل الحــــــب  / مركــــــز كفــــــر شــــــكر وذل ــــــة ت ــــــى قري ــــــة بشــــــرية إل ــــــة طبي ك قافل
 .حالة 731وتن الكش  على  28/1/2119يوم األثنين الموافق 
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 القوافل البيطرية 
اغسطس  ٦ يوم األثنين الموافق طنان مركز قليوبإلى قرية قافلة  الطب البيطرى كليةنظمت   .1

حالة كش   ٨٨جراحية و عملية  ٠١حالة منها  ٢٨تن الكش  على حي   ٨١٠٢
 .طائر ٨٤٤١بالسونار باإلضافة إلى الكش  على قطعان من الدواجن بقدرة 

 13/8/2118وتن تنظين قافلة بيطرية الى قرية سندبيس مركز القناطر الخيرية وذلك يوم  .2
 :وقد تن  الكش  وعبلج الحيوانات االتية

 

 حمام دواب اغنام وماعز دواجن بط بقر وجاموس
51 2711 5311 36 8 311 

 

ــــاء الموافــــق  .3 ــــوم الثبلث ــــة مركــــز طــــوخ وذلــــك ي ــــة ميــــت كنان ــــى قري ــــة ال وأيضــــاً تنظــــين قافلــــة بيطري
 وقد تن  الكش  وعبلج الحيوانات االتية: 28/8/2118

 سونار دواب اغنام وماعز دواجن جراحة بقر وجاموس
2 17 5447 21 8 25 

 
 

وقد  3/9/2118بتاريخ منية السباع لقرية كما قامت كلية الطب البيطرى بعمل قافلة بيطرية  .4
 حالة دواجن. 791المختلفة ,  ناتاحيو من الحالة  67تن الكش  وعبلج 

وقد تن الكش   11/9/2118بتاريخ الحصة لقرية كما قامت الكلية بعمل قافلة بيطرية  .5
 حالة دواجن. 7771المختلفة ,  ناتاحيو من الحالة  173وعبلج 

 89وقد تن الكش  وعبلج  17/9/2118بتاريخ دملو لقرية قافلة بيطرية أخرى  وتن تنظين .6
 حالة دواجن. 1111المختلفة ,  ناتاحيو من الحالة 

وقـد  16/11/2118بتـاريخ المنشـية الكبـرى مركـز/ كفـر شـكر لقريـة وتن تنظـين قافلـة بيطريـة  .7
 الحيوانات االتية:وعبلج تن الكش  

 دواب حاالت والدة دواجن بط حمام بقر وجاموس
13 451 919 2761 2 3 
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وقـد تـن  الكشـ   24/11/2118بتـاريخ سنديون لقرية كما قامت الكلية بعمل قافلة بيطرية  .8
 وعبلج الحيوانات االتية:

 سونار دواب اغنام وماعز دواجن جراحة بقر وجاموس
29 2 211 151 4 11 

 
 
 

ــة وقامــت الكليــة بعمــل قافلــة بيطريــة  .9 وقــد تــن  الكشــ   29/11/2118بتــاريخ الحصــة لقري
 وعبلج الحيوانات االتية:

 سونار دواب اغنام وماعز دواجن جراحة بقر وجاموس
23 9 14881 11 6 31 

 

 
 

ـــــاريخ . ا11 ـــــة الشـــــموت  بت ـــــى قري ـــــة الطـــــب البيطـــــرى ال ـــــي قامـــــت بهـــــا كلي ـــــة الت لقافلـــــة البيطري
 وقد تن  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 وتن تنظين . 11

الموافق بنها يوم األثنين عزبة رشيد مركز  لىإ بيطرية أخرىقافلة . وتن تنظين 12
 . لمتابعة الحاالت التى تن الكش  عليها  11/12/2118

قــــــــــام قطــــــــــاع خدمــــــــــة المجتمــــــــــع وتنميــــــــــة البيئــــــــــة بكليــــــــــة الطــــــــــب البيطــــــــــري بالقوافــــــــــل . 13
البيطريـــــــــة والزيـــــــــارات الميدانيـــــــــة ضـــــــــمن الخطـــــــــة المدرجـــــــــة لشـــــــــهر ينـــــــــاير فقـــــــــد تـــــــــن عمـــــــــل 

ـــــــــــة يـــــــــــوم األحـــــــــــد الموافـــــــــــق  التكـــــــــــاملى لمشـــــــــــروع الـــــــــــدواجن  27/1/2119زيـــــــــــارة ميداني
مليــــــــــــون بيضــــــــــــة بالخانكــــــــــــة يــــــــــــوم الثبلثــــــــــــاء  31بمحافظــــــــــــة الفيــــــــــــوم, وأخــــــــــــرى لمشــــــــــــروع 

ــــــــــق  ــــــــــة أجهــــــــــور 29/1/2119المواف ــــــــــى قري ــــــــــة إل ــــــــــة بيطري ــــــــــة طبي ــــــــــن عمــــــــــل قافل , كمــــــــــا ت
 .28/1/2119الكبرى/مركز طوخ وذلك يوم األثنين الموافق 
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 زراعيةالقوافل ال

 .3/12/2118عزبة رشيد مركز بنها يوم األثنين الموافق  لىإ زراعيةقافلة تن تنظين . 1
 

  رياضيةالقوافل ال
 

مركــز بنهــا يــوم اإلثنــين الموافــق  –شــاركت كليــة التربيــة الرياضــية فــى القافلــة الشــاملة بعزبــة رشــيد  .1
وقاموا بإعطـاء محاضـرات تثقيفيـة عـن أىميـة الرياضـة وعبلقتهـا بالصـحة العامـة  3/12/2118

وأضــرار عــدم ممارســة األنشــطة الرياضــية وكــذلك تــن عمــل محاضــرات عمليــة لتبلميــذ المدرســة 
 ألبنائنا البنين والبنات ومسابقات مختلفة لهن. 

 مركز الخدمة العامة 
  للمعلومات والخدمات البحثية

 
 

 وحدة مكافحة اآلفات والحشرات والقوارض : -1

قامت  الوحدة بتطبيق برنـام  مكافحـة اآلفـات والحشـرات والقـوارض بالمستشـفيات  والمـدن 
 الجامعية والكليات وبعض المصالح.

 وحدة تنسيق الحدائق : -2

وتزويدىا باألشجار التي تعكس قامت الوحدة بتنسيق وتجميل حدائق الجامعة والكليات 
 مظهرا جماليا لها .

 وحدة الدراسات وتقيين األثر البيئي : -4

قامت الوحدة بعمل  بعض السجبلت البيئية ودراسات تقيين األثر البيئي لمجموعة من 
 الشركات والمصانع  ومراجعتها فنيا بمعرفة أساتذة الجامعة في مختل  التخصصات .
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 شر والتوزيعمركز الطبع والن
 

طباعة كافة المطبوعات الخاصة باإلدارة بأقسامها المختلفة ) المالية , اإلدارية , الفنية  .1
 واإلدارة الهندسية (.

عمل كافة مطبوعات مستشفى الجامعة المتمثلة في كراسات العبلج ودخول األقسام  .2
 النماذج .قسن بالمستشفى ( وكذلك الدفاتر , أورنيك العبلج و  17الطبية ) 

 طباعة  كافة مطبوعات المدن الجامعية . .3

 طباعة استمارات وكافة أوراق التربية العسكرية . .4

 طباعة مطبوعات الجودة لكليات الهندسة والطب البيطري . .5

 طباعة كافة احتياجات الكليات من شئون تعلين وشئون مالية وكافة الكليات . .6

 ات المطلوبة طبقاً لطلب كل كلية.طباعة كراسات إجابة لكافة الكليات بالمواصف .7
 

 مركز االستشارات واألعمال الهندسية والفنية
 قام المركز بالمساىمة في تنفيذ مشروعات الجامعة وكلياتها وتزويدىا باحتياجاتهن .  -

قام المركز بأعمال الصيانة واإلصبلحات مثل صيانة األعمال الصحية والكهربائية وأعمال  -
  1التكيي  واالتصاالت وصيانة السيارات وأعمال الترميمات المدنية والمعمارية

قام المركز بتنظين دورات تدريبية متقدمة للمهندسين والفنيين إلعداد الكوادر الهندسية  -
اإلنتاجية في شتي التخصصات الهندسية طبقًا ألحدث الوسائل  والفنية لرفع كفاءتهن
 العلمية والفنيـة .
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 مركز الخدمة العامة للػات األجنبية
شــهد مركــز الخدمــة العامــة واللػــات األجنبيــة بجامعــة بنهــا العديــد مــن الــدورات واالنشــطة المختلفــة                

 -يمكن توضيحها كاالتى: والتى 2118/ 1/11الى  1/11/2117فى الفترة من 

ــة التــدريس ومعــاونيهن بجامعــة بنهــا ومختلــ   TOEFLعقــد  دورات التوفــل  .1 ألعضــاء ىيئ
    -ويمكن توضيحها كاآلتى: الجامعات المصرية، وكذلك الباحثين بمختل  المعاىد البحثية

 العدد التاريخ م

1 TOEFL from 1-10-2017 to 18-10-2017  100 

2 TOEFL Course from 22-10-2017 to 8-11-2017 62 

3 TOEFL Course from 12-11--2017 to 29-11-2017 104 

4 TOEFL Course from 3-12-2017 to  20-12-2017 113 

5 TOEFL Course from 31-12--2017 to 17-1-2018 102 

6 TOEFL Course from  28-1-2018 to  14-2-2018 125 

7 TOEFL Course from 25-2-2018 to 14-3-2018 83 

8 TOEFL Course from 1-4-2018 to 18-4-2018 120 

9 TOEFL Course from 29-4-2018 to 15-5-2018 112 

10 TOEFL Course from 24-6-2018 to 11-7-2018 156 

11 TOEFL Course from 29-7-2018 to 15-8-2018 153 

12 TOEFL Course from 2-9-2018 to 19-9-2018 137 

13 TOEFL Course from 8-10-2018 to 24-10-2018 107 
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ألعضـــاء ىيئـــة التـــدريس ومعـــاونيهن بجامعـــة بنهـــا  TOEFL Test Onlyعقـــد   .2
ويمكـــــن  ومختلـــــ  الجامعـــــات المصـــــرية، وكـــــذلك البـــــاحثين بمختلـــــ  المعاىـــــد البحثيـــــة

 -توضيحها كاالتى:

 العدد التاريخ م

1 TOEFL test only 11-10-2017 128 

2 TOEFL test only 4-11-2017 89 

3 TOEFL test only 18-11-2017 110 

4 TOEFL test only 6-12-2017 117 

5 TOEFL test only 3-1-2018 98 

6 TOEFL test only 24-1-2018 89 

7 TOEFL test only 21-2-2018 116 

8 TOEFL test only 21-3-2018 88 

9 TOEFL test only 2-5-2018 57 

10 TOEFL test only 6-6-2018 60 

11 TOEFL test only 25-7-2018 74 

12 TOEFL test only 29-8-2018 140 

13 TOEFL test only 3-10-2018 154 

 

ألعضــاء ىيئــة التــدريس   TOEFL AMIDEAST عقــد امتحانــات ودورات    .3
ومعاونيهن بجامعة بنهـا ومختلـ  الجامعـات المصـرية، وكـذلك البـاحثين بمختلـ  المعاىـد 

 -ويمكن توضيحها كاالتى: البحثية

 العدد التاريخ م

1 TOEFL Amidst from 17/9/2017   7 

2 TOEFL Amidst from 12/12/2017   8 

3 TOEFL Amidst from 17/9/2017   7 

4 TOEFL Amidst from 14-1-2018 to 21-1-
2018   

9 

5 TOEFL Amidst 12-2-2018 to 15-2-2018   17 
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6 TOEFL Amidst from 11-3-2018 to    11 

7 TOEFL Amidst from 14-4-2018 to 17-4-
2018   

18 

8 TOEFL Amidst from 8-5-2018 to 12-5-2018 
  

5 

9 TOEFL Amidst from 26-6-2018 to 30-6-
2018   

9 

10 TOEFL Amidst from 2-9-2018 to 16-9-2018 5 

 
 

ألعضــاء ىيئــة   Intensive TOEFL Courseعقــد دورات توفــل مكثفــة   .4
التدريس ومعاونيهن بجامعة بنها ومختلـ  الجامعـات المصـرية، وكـذلك البـاحثين بمختلـ  

 -ويمكن توضيحها كاالتى: المعاىد البحثية

 العدد التاريخ م

1 Intensive TOEFL Course from 4-11-2017 to 
21-11-2017   

57 

2 Intensive TOEFL Course from 12-12-2017 to 
30-12-2017   

60 

3 Intensive TOEFL Course from 4-3-2018 to 
10-3-2018   

57 

4 Intensive TOEFL Course from 17-3-2018 to 
22-3-2018   

53 

5 Intensive TOEFL Course from 21-4-2018 to 
26-4-2018   

85 

6 Intensive TOEFL Course from 18-7-2018 to 
15-7-2018   

125 

7 Intensive TOEFL Course from 5-8-2018 to 
12-8-2018   

118 

8 Intensive TOEFL Course from 15-9-2018 to 
22-9-2018   

98 
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 Teaching Math andعمل دورات تدريس العلوم والرياضيات باللػة االنجليزية  .5

Science : وبيانها كالتالى- 

 العدد التاريخ م

1 Teaching math and science from7-7-
2018   to 7-8-2018  

87 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  .6 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة االنجليزي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن دورات اللػ عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مجموعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة م
GeneralEnglish&Conversation  ــــــة بنهــــــا ــــــاحثين مــــــن جامع وبيانهــــــا  للب

 -كالتالى :

 العدد التاريخ م

1 General English & Conversation 
from5/7/2018 to 5/8/2018  

30 

 

مركــز ( متــدرب فــى 15التــدريب علــى عمــل اختبــارات االيلــتس لمجموعــة مــن المــدربين)  .7
ــــــرة مــــــن ــــــى الفت ــــــك ف          اللػــــــات بالجامعــــــة بالتعــــــاون مــــــع المركــــــز الثقــــــافى البريطــــــانى وذل

للمتـــــدربين   Microteachingوتـــــن عمـــــل   29/3/2118الـــــى  2118/ 26/3
فى نهاية التدريب واشرف عليو مجموعة مـن المتخصصـين فـى المركـز الثقـافى البريطـانى ، 

 .د اختبارات االيلتسوياتى ذلك تمهيدا العتماد المركز لعق

عمــل ورشــة عمــل العــداد معلــن اللػــة العربيــة للنــاطقين بػيرىــا بعنــوان " تعلــين اللػــة العربيــة  .8
ــام تدريبيــة مــا يعــادل  ــة فــى الفتــرة مــن  21لػيــر النــاطقين بهــا" بواقــع اربعــة اي ســاعة تدريبي

) ثمانيــة عشــر متــدربا(  18وبلــع عــدد المتــدربين  13/9/2118الــى   11/9/2118
. 

 -التوسع في أنشطة المركز من خبلل االتى:

اقامة دورات تدريبة لتدريس العلوم باللػة اإلنجليزية لكبل من الطبلب )وخاصة طبلب  .1
البرام  المميزة الدارسين للعلوم والفيزياء والكيمياء والبيولوجى باللػة اإلنجليزية( 

 والمدرسين فى المدارس التجريبية وكافة المهتمين .
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ات تدريبة لتدريس الرياضيات باللػة اإلنجليزية لكبل من الطبلب ) وخاصة دور  اقامة .2
طبلب البرام  المميزة الدارسين للرياضيات باللػة اإلنجليزية ( والمدرسين فى المدارس 

 التجريبية وكافة المهتمين .

امعة و المدرسين وكافة اقامة دورات تدريبة لتعلن اللػة األنجليزية لكبل من طبلب الج .3
 .المهتمين

 (Pronunciation Skillsاقامة دورات فى تعلين النطق باللػة اإلنجليزية ) .4

عقد دورات فى المحادثة لطبلب الجامعة من أجل تنمية قدراتهن على التحدث بطبلقة  .5
 ودقة.

 عقد دورات متقدمة في القانون )شعبة اللػة اإلنجليزية(. .6

 اإلنجليزية.عقد دورات  متخصصة في مجال التمريض باللػة  .7

 القيام بالمراجعة اللػوية للبحوث العلمية  المزمع نشرىا باللػة االنجليزية. .8

 توفير خدمة الترجمة بالمركز. .9
 

 مركز الخدمة العامة
 لنظن الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات 

قام  المركز بعمل صيانة ألجهـزة الحاسـبات والشـبكات داخـل الجامعـة  بمـا يضـمن سـرعة  .1
   1اإلنجاز وعدم تعطل العمل

عمـــل المركـــز دورات تدريبيـــة لتنميـــة مهـــارات العـــاملين فـــي مـــــجال الحاســـبات وتكنولوجيـــا  .2
 1المعلـومات

شــهور , كمــا تــن تــدريب  3لخريجــى كليــة  الحاســبات والمعلومــات لمــدة  ITIتــن تــدريب  .3
ITI  شهور.3لطبلب الفرقة الرابعة لمدة 

المشــاركة فــي تــدريب المعلمــين بمدرســة الشــبان المســلمين علــى بنــك األســئلة وذلــك فــى   .4
 اطار تطوير العملية التعليمية المطبقة بالمدرسة .

يس والهيئـــــة المعاونــــة بكليــــة الحاســـــبات ألعضـــــاء ىيئــــة التــــدر  IBMتــــن تــــدريب شــــركة  .5
 والمعلومات .
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 التدريب فى دورات مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل . .6

 2118( فــى صــي   ITIتـن تــدريب الفرقــة الثالثــة بكليــة الحاســبات والمعلومــات علــى )  .7
 مسارات وىى : 4( طالب فى 88وتن عمل إختبارات لهن وظهور النتيجة وقبول عدد )

Front End Development Group 1 

Front End Development Group 2 
 Net Development Group 1             

Net Development Group 2    
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 الوحدات والمراكز التي تن إنشائها أو إعادة ىيكلتها 

 31/1/2019 – 1/10/2018في الفترة من 
 

 .وحدة مناىضة العن  ضد المرأة .1

 .ودراسة المشكبلت المجتمعية وحدة رصد .2

 مركز إدارة األزمات والكوارث. .3

 .مركز )وحدة( تعلين الكبار .4


