
 

 المبادرات في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 

تفعياًل لدور جامعة بنها في خدمة مجتمع محافظة القليوبية وانطالقًا من مبادرة السيد رئيس  .1
نائب وزير التضامن  –الجمهورية "حياة كريمة", تم مخاطبة السيدة الدكتورة/ نيفين القباج 

للحماية اإلجتماعية بخصوص استعداد 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 خالل اآلتي:
  أميووووووووووة المسووووووووووتفيدين موووووووووون مشوووووووووورو  "تكافوووووووووو  وكرامووووووووووة" بمحافظووووووووووة القليوبيووووووووووة موووووووووون محووووووووووو

 خالل مبادرة "ال أمية مع تكاف ".

   تقووووووووووديم الوووووووووودعم التعليمووووووووووي دبنووووووووووا  المسووووووووووتفيدين المسووووووووووجلين بالموووووووووودارس موووووووووون خووووووووووالل
مجموعوووووووووات التقويوووووووووة يقووووووووووح بهوووووووووا كليووووووووووات التربيوووووووووة و لووووووووو  لتحقيوووووووووق مشوووووووووروطية التعلوووووووووويم 

 وضمان جودتو.

 حية مووووووووووووون خوووووووووووووالل القوافووووووووووووو  الطبيوووووووووووووة لهووووووووووووو ال  المسوووووووووووووتفيدين تقوووووووووووووديم الرعايوووووووووووووة الصووووووووووووو
الملتحقووووووووووووووووين بفصووووووووووووووووول محووووووووووووووووو ادميووووووووووووووووة وأسوووووووووووووووورىم, والكشوووووووووووووووو  مجانوووووووووووووووواً علوووووووووووووووويهم 

 بمستشفيات الجامعة تحقيقاً لمشروطية الصحة. 

 .تقديم الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية والداجنة لهذه ادسر 

 النراعوووووووووة وطوووووووووال   تقوووووووووديم اإلرعووووووووواد النراعوووووووووي للمسوووووووووتفيدين مووووووووون خوووووووووالل أسووووووووواتذة كليوووووووووة
 الفرقة النهائية.

  تقووووووووووديم المشووووووووووورة الهندسووووووووووية موووووووووون خووووووووووالل أسوووووووووواتذة كليووووووووووة الهندسووووووووووة وطووووووووووال  السوووووووووونة
 النهائية مشاركة في مبادرة "سكن كريم".

  توثيوووووووووق مشووووووووواركة جامعوووووووووة بنهوووووووووا فوووووووووي مبوووووووووادرة "حيووووووووواة كريموووووووووة" بمحافظوووووووووة القليوبيوووووووووة مووووووووون
الل ادفووووووووووالح خووووووووووالل أسوووووووووواتذة اإلعووووووووووالح بالجامعووووووووووة وطووووووووووال  الفرقووووووووووة النهائيووووووووووة موووووووووون خوووووووووو

 الوثائقية والتقارير اإلعالمية واإلعالنية.

  قيووووووواس أثووووووور تطبيووووووووق مشووووووورو  "تكافووووووو  وكرامووووووووة" بمحافظوووووووة القليوبيوووووووة خووووووووالل فتووووووورة تطبيووووووووق
 المشرو  بالمحافظة.

 



)أعضوووا  ىيئوووة التووودريس والهيئوووة المعاونوووة واإلداريوووين الحاسوووبات والمعلوموووات كليوووة قامووو    .2
)حملووة القضووا   مليووون ةووحة 111 بالمشوواركة فووي مبووادرةلفتوورة السووابقة والطووال ف فووي ا
 .على فيروس سيف

قام  كلية الطب البشري السيسي  عبدالفتاح/  الجمهورية رئيس السيد لمبادرة تنفيذا .3
 بنها جامعة والمعلومات الحاسبات بكلية ادولى الفرقة طال  من عينات اخذ في بد بال

 . 15/9/2112سي يوح السب   لفيروس المجاني للفحص

ف  Cفى إطار تنفيذ المبادرة القومية للرئيس عبد الفتاح السيسى للقضا  على فيرس )  .4
فقد تم عم  كافة التحالي  لعدد من أعضا  الهيئة التدريسية واإلدارية والطال  على 

ح حيث  2112-11-1مدار يومان . فقد بدأ اليوح ادول فى يوح الخميس الموافق 
ح تم اجرا   2112-11-6ف , واليوح الثانى يوح الثالثا  63لعدد ) تم اجرا  التحالي 
 ةبكلية التربي ف من اعضا  ىيئة التدريس واالداريين والطال 111التحالي  لعدد )

 مبادرة نور العيون. .1

 مبادرة القضا  على قوائم اإلنتظار. .2

 مبادرة ةنايعية مصر. .3

 مبادرة التنسيق الحضاري للمحافظات. .4

 ادعمال واإلبتكار )مركن اإلبتكار وريادة ادعمالف.مبادرة ريادة  .5

 


