
 

 تقرٌر ماتم انجازة العام 0202-0202م

 ػهً انزًُيه انسيبضيه واأليٍ انقىيً( وأصسح)انركبء االصطُبػي فؼبنيبد َدوح 

 و1/11/1212انًىافق يىو انضالصبء 

 

 رحذ زػبيه األسزبذ اندكزىز جًبل حهًً انسؼيد زئيس جبيؼه ثُهب

نشؤوٌ خديه انًجزًغ ورًُيخ انجيئخ ويسكص االثزكبز ثجبيؼه ثُهبواألسزبذ اندكزىز جًبل سىسه َبئت زئيس جبيؼه ثُهب   

َدوح )انركبء االصطُبػي وأصسح ػهً انزًُيه انسيبضيه واأليٍ انقىيً( ثقبػه انًُبقشبد ثكهيه انزسثيه انسيبضيه   رى اقبيخ

 جبيؼه ثُهب ثحضىز األسزبذ اندكزىز اسبيه صالح ػًيد انكهيه

وكيم انكهيه واألسزبذ اندكزىز خبند صيبو  

 وأنقذ انُدوح االسزبذح اندكزىزح غبدح ػبيس وكيم كهيه انهُدسه ثجُهب وشييم أكبديًيخ َبصس انؼسكسيه

ػجد انؼصيص حسٍ  ويُسق وحدح االثزكبز واالثداع وزيبدح االػًبل ثبنكهيخ ا.و.د/  

 وانسبدح اػضبء هيئخ انزدزيس ثبنكهيخ

 ويجًىػه يٍ طالة انكهيخ
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شبزكذ كهيخ انزسثيخ انسيبضيخ وانزؼبوٌ يغ هيئخ انسقبثخ اإلدازيخ ثبنقهيىثيخ: جبيؼخ ثُهب 

 رحزفم ثبنيىو انؼبنًي نًكبفحخ انفسبد
 

 

 

 والتعاون مع هٌئة الرقابة اإلدارٌة بالقلٌوبٌة: جامعة بنها تحتفل بالٌوم العالمً لمكافحة الفساد الرٌاضٌةشاركت كلٌة التربٌة 

نظمت جامعة بنها بالتعاون مع هٌئة الرقابة اإلدارٌة بالقلٌوبٌة الٌوم احتفالٌة بالٌوم العالمى لمكافحة الفساد بحضور الدكتور جمال 

الد عبد اللطٌف رئٌس هٌئة الرقابة اإلدارٌة بالقلٌوبٌة والدكتور ناصر الجٌزاوي نائب رئٌس الجامعة السعٌد رئٌس الجامعة واللواء خ

لشئون الدراسات العلٌا والبحوث والدكتور تامر سمٌر نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب والدكتور جمال سوسة المشرف 

لد عٌسوى منسق عام األنشطة الطالبٌة وسامٌة عبدالحمٌد أمٌن عام الجامعة على قطاع خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة والدكتور خا

اسامه صالح فؤاد    وعمداء الكلٌات واألمناء المساعدٌن وأعضاء هٌئة التدرٌس والجهاز اإلداري والطالب. وشارك االستاذ الدكتور /

/ الالستاذ الدكتور  عمٌد الكلٌة وتنمٌة البٌئة خالد صٌام وكٌل الكلٌة لخدمة المجتمع  

وفى كلمته أكد الدكتور جمال السعٌد رئٌس جامعة بنها أن الفساد هو آفة كل العصور ومكافحته بكل أشكاله تعد من األولوٌات الرئٌسٌة 

لدى كل المؤسسات فً جمٌع دول العالم سواء كانت متقدمة أو نامٌة ، مشٌرا الى ان الفساد بأشكاله المختلفة ظاهرة موجودة فى 

ٌع الدول ولكن بدرجات متفاوتة من حٌث الخطورة والتأثٌرجم . 

وأشار السعٌد إلى أن جامعة بنها تسعى بنها باستمرار على التأكٌد على قٌم النزاهة والشفافٌة والتفاعل مع الٌوم العالمً لمكافحة 

مع هٌئة الرقابة االدارٌة بالقلٌوبٌة ندوة  دٌسمبر من كل عام، حٌث نظمت الجامعة فً العام الماضً بالتعاون 9الفساد والذي ٌوافق 

 كبرى بهذه المناسبة والتً تناول فٌها نشر قٌم النزاهة والشفافٌة والتوعٌة بمخاطر الفساد والٌوم نحتفل سوٌا بالٌوم العالمً لمكافحة

ً وألن الفساد ٌعد واحًدا من أهم العقبات الفساد لنؤكد أننا بالفعل متحدون على مكافحة الفساد ألننا جمٌعا شركاء فً حماٌة وطننا الغال

 .أمام تحقٌق أهداف التنمٌة المستدامة

وقال السعٌد : تلتزم جامعة بنها بقٌم أخالقٌة حاكمة ألنشطتها األكادٌمٌة والبحثٌة والمجتمعٌة نعمل من خاللها على تحقٌق معاٌٌر 

تحقٌق تمٌزا ملحوظا بتصنٌف التاٌمز البرٌطانً للتنمٌة المستدامة النزاهة والشفافٌة ، ومن خالل هذا االلتزام استطاعت الجامعة 

لألمم المتحدة حٌث احتلت الجامعة الترتٌب األول  11والذي ٌقٌس مدى التزام الجامعة بتحقٌق أهداف التنمٌة المستدامة الـ  1212

أحد فوق المحاسبة " اعتبارا من رئٌس الجامعة  عالمٌا وتؤكد إدارة الجامعة ذلك من خالل رفع شعار " ال 122-121محلٌا والترتٌب 

 .حتى أصغر موظف بالجامعة" وقد شهدت الفترة الماضٌة العدٌد من اإلجراءات التى تؤكد ذلك بوضوح



واشاد رئٌس جامعة بنها بدور هٌئة الرقابة اإلدارٌة فً مكافحة الفساد وإرساء قٌم النزاهة والشفافٌة فتحٌة إجالل وتقدٌر لرجالها 

لشرفاء بقٌادة اللواء حسن عبد الشافً رئٌس الهٌئة لما ٌبذلونه من جهد مخلص وبناء فً حماٌة وطننا الغالً والٌوم نؤكد لهم ا

 .جمٌعا اننا معهم صفا واحدا و متحدون على مكافحة الفساد

الفرعٌة لجامعة بنها للوقاٌة من من جانبه قدم الدكتور جمال سوسة المشرف علً قطاع خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة ومنسق الخطة 

الفساد ومكافحته عرض تقدٌمً عن جهود جامعة بنها فً نشر قٌم النزاهة والشفافٌة والتوعٌة بمخاطر الفساد مشٌرا الى ان الجامعة 

نظم الجودة  لدٌها رؤٌة ورسالة إلدراك وتحدٌد مخاطر الفساد من خالل تطوٌر واستكمال هٌكلة الجهاز اإلداري بالجامعة ، وتفعٌل

االدارٌة والتمٌز فً األداء الحكومً بغرض تطوٌر جهاز إداري كفء وفعال وتراعً الجامعة تقدٌم خدمات ذات جودة عالٌة لمنتسبٌها 

، من خالل تفعٌل آلٌات الشفافٌة والنزاهة بالوحدات داخل الجامعة باإلضافة الً تفعٌل منظومة الشكاوي الحكومٌة وتحدٌث اإلجراءات 

ضائٌة تحقٌقا للعدالة الناجزة وتفعٌل التحصٌل االلكترونً فً كافة وحدات الجامعة بما فٌها المستشفى الجامعًالق . 

واشار سوسة الى ان الجامعة قامت بعمل مبادرات طالبٌة وندوات للتوعٌة بمخاطر الفساد وخطورته علً المجتمع وعمل مطوٌات 

ضافة الً مشاركة منظمات المجتمع المدنً والقطاع الخاص فً منع الفساد والوقاٌة وملصقات للتوعٌة بمخاطره علً المجتمع باإل

 .منه من خالل التعاون معهم مثل البنك االهلً المصري

مً وفى كلمته وجه اللواء خالد عبداللطٌف رئٌس هٌئة الرقابة اإلدارٌة بالقلٌوبٌة الشكر لجامعة بنها لمشاركتهم فى احتفالٌة الٌوم العال

افحة الفساد مشٌرا الى ان جامعة بنها كانت سباقة فى تطبٌق أهداف االستراتٌجٌة الوطنٌة لمكافحة الفساد ومنصة هامة فى توعٌة لمك

 .الطالب باألمور المتعلقة بالفساد باعتبارهم مستقبل الدولة وأمل مصر

مسؤولٌة تشاركٌة بٌن جمٌع فئات المجتمع مشٌرا الى وأكد عبداللطٌف أن مكافحة الفساد لٌس مسئولٌة األجهزة الرقابٌة فقط ولكنها 

 .أنه البد من وجود وعً وإصرار للعمل على مكافحة الفساد لما له من مردود اٌجابً على الفرد والمجتمع

ٌة الوطنٌة واستعرض رئٌس هٌئة الرقابة اإلدارٌة بالقلٌوبٌة فى كلمته تعرٌف الفساد واآلثار السلبٌة الناتجة عنه وأهداف االستراتٌج

 .لمكافحة الفساد ودورها فى وضع السٌاسات والبرامج واآللٌات التً تكفل محاصرته

كما استعرض خالل اللقاء جهود هٌئة اإلدارٌة واختصاصاتها ودورها فى مكافحة الفساد وتعزٌز قٌم النزاهة والشفافٌة والحفاظ على 

ل الرقمً أحد أهم الوسائل للحد من الفسادالمال العام مؤكدا على أن تكنولوجٌا المعلومات والتحو . 
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 والرٌاضى الشبابى بالمجال للعاملٌن وتثقٌفٌة توعوٌه ندوات

 

 خالل ومن  صالح اسامة/ د.أ بنها بجامعة  الرٌاضٌة التربٌة كلٌة عمٌد مع التعاون بروتوكول اطار فى 

 والرٌاضى الشبابى بالمجال للعاملٌن وتثقٌفٌة توعوٌه ندوات عقد تم البٌئة وتنمٌة المجتمع خدمة شئون قطاع

 العنف لنبذ وذلك(  للتعصب ال..  أوال مصر) مبادرة باطالق والرٌاضة الشباب وزٌر صبحى أشرف/  الدكتور األستاذ لتوجٌهات وتنفٌذا

 حٌث الرٌاضٌة واألخالق بالروح التحلً على الشباب وتشجٌع الجماهٌري والتعصب

(  بالقلٌوبٌة والرٌاضة الشباب عام مدٌر) الصبروط محمود الدكتور/ بحضور القلٌوبٌة محافظة مستوى على المبادرة تدشٌن تم

 (البٌئة وتنمٌة المجتمع خدمة لشئون بنها بجامعة الرٌاضٌة التربٌة كلٌة وكٌل)  صٌام سعٌد خالد/ الدكتور واألستاذ

 المؤتمرات بقاعة التدشٌن وتم(  الرٌاضٌٌن النقاد رابطة وعضو المساء جرٌدة تحرٌر رئٌس مساعد) حموده إبراهٌم/   واألستاذ

 مستوى على القطاعات لكافة ممثلٌن الشباب من 02 وعدد اإلدارات ومدٌري المدٌرٌة وكالء السادة حضور فً الشباب بمدٌرٌة

 م٠٢٠٢/١١/١١ الموافق الخمٌس ٌوم وذلك المحافظة

 ..... مواجهته وكٌفٌة ومظاهره وأسبابه التعصب تعرٌف اللقاء وتناول

 .بنها بجامعة الرٌاضٌة التربٌة وكلٌة بالقلٌوبٌة والرٌاضة الشباب مدٌرٌة بٌن التعاون بروتوكول ضمن اللقاءات هذه تأتى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 م3/21/1212وال للتعصب ( ٌوم الخمٌس الموافق  ---فعالٌات ندوة )مصر اوال 

 

 

فً اطار التعاون المشترك بٌن مدٌرٌة الشباب والرٌاضة وكلٌة التربٌة الرٌاضٌة برئاسة 

سٌادتكم واٌماءا الى توجٌهات االستاذ الدكتور/ اشرف صبحً " وزٌر الشباب والرٌاضة 

ال للتعصب ( لدعوة الشباب للتحلً بالروح واألخالق  –" باطالق مبادرة  ) مصر اوال 

و التعصب الرٌاضً واستمرارا لتنفٌذ فعالٌات المبادرة حٌث انه تم  الرٌاضٌة ونبذ العنف

 تدشٌن المبادرة بمقر مدٌرٌة الشباب والرٌاضة  بالقلٌوبٌة

 م1212/21/3وال للتعصب ( ٌوم الخمٌس الموافق  ---فعالٌات ندوة )مصر اوال 

 وتحت رعاٌة االستاذ الدكتور /اسامه صالح فؤاد عمٌد الكلٌة

: االستاذ الدكتور / خالد صٌام " وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع  بحضور کال من

 وتنمٌة البٌئة "

 والدكتور / محمود الصبروط " مدٌر عام الشباب والرٌاضة بالقلٌوبٌة "

واالستاذ/ زغلول صٌام " المتحدث اإلعالمً لمنتخب مصر األولٌمبً ونائب رئٌس 

 تحرٌر جرٌدة فٌتو "

ودة " مساعد رئٌس تحرٌر جرٌدة المساء وعضو رابطة النقاد واالستاذ/ ابراهٌم حم

 الرٌاضٌٌن "

 واالستاذ/ محمود فؤاد " الصحفً بالقسم الرٌاضً بجرٌدة الوطن،

 وسط حشد كبٌر من الطالب وحضور متمٌز من أساتذة الكلٌة



وقال المحاضرٌن إن اطالق مبادرة "مصر أوالً.. ال للتعصب" تستهدف حث وسائل 

 للحرص علً اشاعة أجواء اٌجابٌة تسهم فً إخراج هذا الٌوم فً أحسن صورة.اإلعالم 

إن المدٌرٌة ستبدأ بتدشٌن عدد من الندوات التثقٌفٌه للشباب للتعرٌف «  الصبروط»وقال 

بأهمٌة نبذ التعصب الرٌاضً والتحلً بالروح الرٌاضٌة والتً تهدف إلى الحفاظ على 

عٌم القٌم الرٌاضٌة االٌجابٌة التً تضع روح المنافسه حٌوٌة االحداث الرٌاضٌة ونشر وتد

فً خدمة التنمٌة الصحٌحة للعالقات االنسانٌة وأهمٌة احترام مشاعر االطراف المتنافسه 

من الالعبٌن والجماهٌر واإلدارٌن والعمل على تهدئة المشاعر والحفاظ على سالمة 

 الجماهٌر.

 قائٌة لفٌرس كورونامع اتخاذ كافة االجراءات االحترازٌة والو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



شيبزح اسسح يٍ اجم يصس ثكهيخ انزسثيخ انسيبضيخ جبيؼخ ثُهب انً 

71371يسزشفي سسطبٌ االطفبل   

 

 وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب  ا.د/ احمد المغاورى

 رامى الطاهر منسق االنشطة الطالبٌة  ا.د/

مدٌر عام رعاٌة الشباب -أ/ اسالم صالح   

 دٌنا صالح مشرف اللجنة الثقافٌة د/

 عشماوى مشرف االسر  د/ محمد

 د/ عبد هللا سوسة

 د/ عطاء خمٌس

 رئٌس االتحاد  محمد بنهاووى

 ومحمود كساب نائب رئٌس االتحاد

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنها  وطالبات  و طالب

 والدعاء لهم بالشفاء العاجل  البسمة ورسم روح االمل باالطفالالدعم المعنوي االطفال المستشفى ورسم  وقدم الطالب والطالبات

 وساهمت كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بسهم الزكاة االطفال المستشفى
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أعاقت جنىً ثمار برنامج جائحة كورونا «: تربٌة رٌاضٌة بنها»عمٌد 

 اإلصالح االقتصادي

 

خالل الندوة التثقٌفٌة التى نظمها مركز اعالم بنها بالتعاون مع كلٌة التربٌة الرٌاضٌة حول اهم االجراءات 

الحكومٌة لمواجهة كورونا تحت رعاٌة اللواء عبد الحمٌد الهجان محافظ القلٌوبٌة والدكتور جمال السعٌد 

وتحدث فٌها الدكتور اسامه صالح عمٌد الكلٌة والدكتور نصٌف العفٌفى وكٌل وزارة رئٌس جامعة بنها 

 الصحة وعضو مجلس الشٌوخ والدكتور خالد صٌام وكٌل الكلٌة

أكد الدكتوراسامة صالح فؤاد عمٌد كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ببنها ان الحكومة المصرٌة تعمل على تحسٌن 

ات الجادة لبرنامج اإلصالح االقتصادي واإلجتماعً والتً ساهمت مستوى معٌشة المواطن من خالل الخطو

فً النهوض بمؤشرات أداء االقتصاد المصري وبٌنما كانت الحكومة تجنً ثمار برنامج اإلصالح 

االقتصادي جاءت جائحة كورونا لتضرب دول العالم كله مسببة مشكلة صحٌة فً البداٌة تالها تداعٌات 

 ٌة.اقتصادٌة واجتماعٌة سلب

وطمأن الدكتور رمضان عرفة مدٌر عام اعالم القلٌوبٌة فً كلمته خالل الندوة التً نظمها مركز اعالم بنها 

بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة، الثالثاء، الطالب على الوضع الراهن فٌما ٌتعلق بمحدودٌة إنتشار الفٌروس، وطرق 

ما ٌتعلق بإنتشار الفٌروس، وتطبٌق القانون بحسم الوقاٌة المستحدثة منه، مشدًدا على عدم تردٌد الشائعات فٌ

لكل من ٌرتكب عمالً من شأنه إثارة الرعب والذعر فً نفوس الطالب دون دلٌل أو برهان، مناشداُ الطالب 

 بضرورة نقل التوعٌة واإلستفادة من فعالٌات الندوة ألصدقائهم وذوٌهم داخل وخارج أسوار الجامعة.

وكٌل وزارة الصحة وعضو مجلس الشٌوخ ان الدولة لم تكلف مرٌض واحد  قال الدكتور نصٌف العفٌفى

مصاب بفٌروس كورونا أي ملٌم وٌتم العالج فً مستشفٌات العزل أو أي مستشفى اخر بالمجان مضٌفا ان 

االجراءات الصحٌة والتجهٌزات الطبٌة التً اتخذتها الدولة المصرٌة القت استحسانا كبٌرا من المنظمات 

 جعلتها تضع مصر من اولى الدولى فً العالم تعاملت باقتدار مع فٌروس كورونا. الدولٌة

أضاف الدكتور خالد صٌام وكٌل كلٌة التربٌة الرٌاضٌة لشئون البٌئة أن الدولة المصرٌة تعاملت مع أزمة 

رٌة كورونا بمنهج ٌعتمد على كٌفٌة الحفاظ على صحة المواطن واالقتصاد المصرى عبر تشكٌل لجنة وزا



إلدارة األزمة، مؤكًدا أن الدولة المصرٌة حرصت منذ البداٌة أن ٌكون المواطن المصري شرٌك لها فً 

 إدارة األزمة من خالل إعالن الحقائق حول االصابات والوفٌات بشكل ٌومى.

شارك فً الندوة منى الحدٌدى مدٌر مركز اعالم بنها وفرٌق عمل من االعالمٌات ضم سماح سٌد احمد 

 شوقى وامل قنصوه ونهلة صالح وطالب مختلف الفرق من طالب كلٌة التربٌة الرٌاضٌة. ومى

 

–جانب من مباراة نادي مٌت غمر ونادي بروسعٌد فً دور الممتاز ب على مالعب الكلٌة وحكم المباراه أ.م.د / محمد منٌر 

0202/2/21 إبن كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ببنها  

 

جانب من مباراة نادي مٌت غمر ونادي بروسعٌد فً دور الممتاز ب على مالعب الكلٌة ومراقب المباراه أ.م.د / محمد منٌر 

0202/2/20ببنها إبن كلٌة التربٌة الرٌاضٌة–  

 

ٌاورشة عمل بقسم المنازالت بعنوان )توظٌف المهارات اإللكترونٌة فً خدمة البحث العلمً( لطالب الدراسات العل  

 

  رحذ زػبيخ ا.د/ اسبيه صالح فؤاد ػًيد انكهيخ

    ا.د / يحًد سؼد وكيم انكهيخ نشئىٌ اندزاسبد انؼهيب وانجحىس                 

          وا.د/ هيضى شنظ زئيس قسى َظسيبد ورطجيقبد زيبضبد انًُبشالد               

اإلنكزسوَيخ في خديخ انجحش انؼهًي( نطالة اندزاسبد انؼهيب يىو وزشخ ػًم ثقسى انًُبشالد ثؼُىاٌ )رىظيف انًهبزاد 

 ( صجبحب ثًحبضسح د/ احًد حًدي12و انسبػخ ) 1212/11/11انسجذ انًىافق 
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