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 يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة جامعة بنها  تقرير عن دور  

 2020يوليو    29

 غاية (  169هدفًا )  17وهي عبارة عن مجموعة من تسعى جامعة بنها الي تحقيق  أهداف التنمية المستدامة  

 25فرري  الجمعيررة العامررة لامررم المتحرردة، وقد ذُكرت هذه االهداف في قرررار منظمة األمم المتحدةضعت من قِبل و

فرري ة ررة التنميررة المسررتدامة لعررا   17ال  التنميررة المسررتدامة، أدرجت أهررداف 2016يناير  1وفي  2015سبتمبر

2030 . 

 القضاء علي الفقر : وال : أ

تنفيذ جامعة بنها للقضاء علي وفي أطار  .جامعة بنها ال يزال القضاء على الفقر بجميع أشكاله أحد أكبر التحديات  

  كالتالي: يتم  والمحتمع المحلي ومساعدة أبنائها من ال الب الفقر 

 دعم الكتاب الجامعى: (1)

و  تقرر علي الكليات بنسبة عدد ال الب ويخصص بموازنة الجامعة كل عا  مبلغ مالي لدعم الكتاب الجامعي يوزع  

 كل كلية بوضع نظا  وشروط اإلستفادة من الدعم لل الب وتعلن عنه إدارة رعاية الشباب في أول كل عا  جامعي 

 :صندوق التكافل اإلجتماعي (2)

  :بجامعة بنها لل الب من أوجه الرعاية يقدمها صندوق التكافل اإلجتماعيو

 من خالل :  تقديم اإلعانات النقدية وذلك •

 تقديم مساعدات مادية ل الب وطالبات الجامعة غير القادرين بعد إجراء البحث اإلجتماعي لهم . -أ 

 عي لل الب أو ال البة المتوفي والده او والدها. ماجتيع ي الحد األقصي من التكافل اإل –ب 

 تقديم اإلعانات العينية من خالل : •

 صرف الكتب لل لبة وال البات الغير قادرين علي شرائها .  .1

 يتم دفع ثمن األجهزة التعويضية لل الب المعاقين كالدراجات البخارية واألطراف الصناعية ... إلخ . .2

 واالعياد  القومية   صرف مكافئات للعاملين وايضا في المناسبات (3)

 ر فرسيس مركز بنها  تنمية وتطوير بعض القري  االكثر احتياجا مثل قرية كف (4)

 القضاء علي الجوع :  :ثانيا

 : بالتقليل من الجوع وسوء التغذية عن طريق  بدور فعال   تقو  جامعة بنها

الررخ ( بعسررعار    -ةضررروات     -فاكهررة     -ألبررا     -أقامة المعررارا السررنوية للمنتجررات الغذائيررة  ) لحررو  -1

 وايضا ال الب .منخفضة لجميع المواطنين والعاملين بالجامعة 

 . القليوبية ( لخدمة المجتمع بمحافظة 2019سبتمبر 11أفتتاح المنفذ الدائم للمنتجات الجامعة ) -2

 نباتي ( للقضاء علي الجوع .  -أستنباط سالالت واصناف جدبدة ) حيواني   -3

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
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القوافررل مكافحة التصحر والحفاظ علي االراضي مررن ةررالل المشرراريع واالبحرراي والتوعيررة مررن ةررالل  -4

 الزراعية .

 : هثالثا : الصحة الجيدة والرفا

التغ ية الصحية الشاملة وترروفير سرربل الحصررول علررى األدويررة   عن طريق    لتحقيق هذا الهدف  تسعي جامعة بنها  

 :عن طريق  بعسعار معقولة للجميع

كمررا يعررد دعررم البحررث والت رروير جررزءا  المستشفي الجامعي  وت وير بعض الوحدات داةررل المستشررفي  -1

 .أساسيا من هذه السعي أيضا

 .صحية موجودة بكل كلية تخد  ال الب والعاملين واعضاء هيئة التدريسالوحدات ال  -2

 .   القوافل ال بية التي تخد  المجتمع في قري محافظة القليوبية  -3

 .اصدار بعض القرارات للمحافظة علي الصحة العامة مثل ممنوع التدحين داةل الحر  الجامعي  -4

 .الكشف ال بي علي ال لبة الجدد بالفرقة االولي  -5

 الحملة الرئاسية للكشف عن فيرس سي داةل جامعة بنها .  -6

 رابعا : التعليم الجيد : 

التعلرريم هررو أحررد أكثررر الوسررائل قرروة ولديها قناعررة بررع   تحقيق التعليم الجيد والشامل للجميع  تهدف جامعة بنها الي  

 ويتحقق كالتالي: باتا لتحقيق التنمية المستدامة. وث

 .ات الجامعة علي شهادة االعتماد من الهيئة القومية لضما  الجودة و االعتماديمعظم كلحصول  -1

  .المناهج بما يتواكب مع ت ور العصرت وير البرامج واستحداي  -2

 الدولية . فتح فرع جديد للجامعة بمدينة العبور علي أحدي ال رز  -3

 .) الصين( التؤامة بين الجامعات وةاصة الدولية وعمل برامج تعليمية وايضا برامج التبادل ال البي  -4

  .)معظم كليات الجامعة (البرامج المميزة باللغة االنجليزية  -5

  .) دورات اللغات المختلفة (مركز اللغات االجنبية بالجامعة   -6

  .دورات تنمية بشرية (  -)دورات تخصصية  مركز المعلومات والخدمات البحثية   -7

 .وحدة تكنولوجيا المعلومات في كليات الجامعة  -8

 المساوة بين الجنسين : خامسا : 

القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء والفتيات يمثل حقا أساسيا من حقوق اإلنسررا  فحسررب، بررل هررو أيضررا 

الجامعة  المزيد من المساواة وفي المناصب العامة اليو  تحقيق     عامل حاسم في التعجيل بتحقيق التنمية المستدامة

 ويتم عن طريق :  بين الجنسين

ب ريقررة  مين لجنررة لتقيرريم المتقررديررتم تشرركيل وعلي موقع الجامعررة  االعال  عن الوظائف داةل الجامعة  -1

 .نزيهة  

 اتحاد ال الب يتم االنتخابات ب ريقة نزيهة وتحت اشراف اعضاء هيئة التدريس  -2
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الجامعررة االسررتاذة : سررامية عبدالحميررد مرردير عررا  الجامعررة تولي مناصب في  من القيادات النسائية التي ت -3

 الخ. -وايضا أ.د. ايما  عبدالحق عميد كلية التربية 

 المياة النظيفة والنظافة الصحية : سادسا : 

قررو  عند وضع الخ ة البحثية لجامعة بنها يوجد بها محور الموارد المائية وكيفية المحافظة عليهررا كمررا ت -1

  .كلية العلو  وكلية الزراعة علي الكثير من االبحاي عن جودة المياة و مياة الصرف وكيفية معالجتها

تحليل المياة ومعرفة  لها دور كبير في  معامل المركزية في كليات ال ب البشري والبي ري والزراعة  ال -2

 . كما تقد  استشارات للمواطنينمدي مالئمتها للشرب وايضا للزراعة 

 سابعا : طاقة نظيفة بأسعار معقولة : 

 اسررتخدامه االسررتخدا  األمثررل وكيفيررة  ال اقة المتجررددة عند وضع الخ ة البحثية لجامعة بنها يوجد بها محور 

ال اقررة الشمسررية وكيفيررة تجفيررف علي الكثير مررن االبحرراي عررن  والهندسة    العلو  و الزراعة    اتكما تقو  كلي

 . )البيوجاز(  وايضا الوقود الحيوي الناتج من المخلفات  مسية التمور بعستخدا  ال اقة الش

 ثامنا : العمل الألئق ونمو األقتصاد: 

تحث أهداف التنمية المستدامة على تنامي النمو االقتصادي بشرركل م رررد وعلررى زيررادة مسررتويات اإلنتاجيررة. 

  .العملريادة األعمال وةلق فرص جامعة بنها الي  وفي هذا الصدد تشجع 

ترردريب بادرة صررنايعية مصررر وذلرر   قيررق هررذا الهرردف عررن طريررق مبرر وايضا كا  لجامعة بنها دور فعال لتح

 علي برنامج لتعهيل لسوق العمل . مجموعة من طالب التعليم الفني 

بة ومسرراعدة الخررريجيين  حررديث التخرررل  لتسررهيل الحصررول علرري فرررص لولقاء الخريجيين السنوي مع ال 

 عمل. 

 الصناعة واألبتكار والهياكل األساسية : تاسعا: 

 .تمثل االستثمارات في الصناعة والبنية التحتية واالبتكار عوامل حاسمة األهميررة للنمررو االقتصررادي والتنميررة

كذل  يعد التقد  التكنولوجي أساسي إليجاد حلول دائمة للتحديات االقتصادية والبيئية، مثل توفير فرص عمل 

 جديدة وتعزيز كفاءة استخدا  ال اقة. 

كما أ  تعزيز الصناعات المستدامة، واالستثمار في البحث العلمي واالبتكار، كلها طرق هامة لتعزيز التنمية 

لجامعة بنها دور فعال لتحقيق هذا الهدف عررن طريررق مركررز االبتكررار وريررادة االعمررال كا     لذل المستدامة.  

الذي يقو  برعاية المبتكرين سواء من ال الب او اعضاء هيئة التدريس وتقديم يد العو  لهررم وايضررا الحفرراظ 

 علي الملكية الفكرية وايضا عمل المسابقات والمعارا لالفكار االبتكارية . 

وايضررا التعرراو  مررع المصررانع مشرراريع بحثيررة واقامررة الرردورات وورو العمررل والنرردوات .  و التقررديم علرري

ومنظمررة العمررل الدوليررة وجهرراز تنميررة المشررروعات  المحي ررة والموجررودة بمحافظررة القليوبيررة  والشررركات 

 الصغيرة . 
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 عاشرا : الحد من أوجة عدم المساواة : 

تحسين اجراءات التنظيم والرقابة وتشجيع المساعدة بعد  المساواة في الدةل  تقو  جامعة بنها للحد من أوجة  

 في بعض الكليات ذات الوحدات االنتاجية مثل منافذ البيع   اإلنمائية

 معرا الجامعة السنوي  للمالبس  وايضا معرا احتياجات المدارس وغيرها .  و

 مدن ومجتمعات محلية مستدامة : الحادي عشر: 

من أجل اسررتيعاب أعررداد لذل  تم افتتاح فرع العبور    ،  في بنها    في المناطق الحضرية  كليات الجامعة  يتركز  

 المتزايد.ال الب 

 هآمنرر ب ريقررة  الفرررع إلررى ال ررالب  آمن ومستدا  ضما  وصررول  العبور    عفرويت لب العمل من أجل جعل   

 وبعسعار معقولة، وتحسين وسائل النقل ، وةلق مسرراحات عامررة ةضررراء، وتحسررين نظررم التخ رري  واإلدارة

 االداري بالفرع.  وذل  عن طريق اتوبيسات الجامعة وحدة تنسيق الحدائق وايضا اللجنة الهندسية والكادر

 األستهالك واالنتاج المسؤوالن: الثاني عشر: 

مشررروعات الو للمرروارد ال بيعيررة  ) الوحرردات ذات ال ررابع الخرراص(    الفعالررةة الجامعررة  ويعتمد هذا على إدار

  .لالستفادة منها في العلف او الوقود الحيويبحثية لترشيد استهالك المياة وتدوير المخلفات ال

 المكاتب االستشارية بالجامعة كما يعتمد بقدر مماثل من األهمية على تشجيع الصناعات واألعمال التجارية 

 الثالث عشر: العمل المناخي: 

أصبحت موجات الجفاف أكثر تواترا وشدة، مما يهدد بانخفاا اإلنتال كما يتوقع أ  يؤدي تغير المنرراإ إلررى 

 لذل  يوجد مشاريع بحثية وورقات بحثية عن مدي تعثير التغير المناةي علي االنتال الزراعي  ةفض المياه

وعلي المياة ايضا يوجد طرق الري الحديثة تحافظ علرري الميرراة  واسررتخدا  الصرروب الزراعيررة للتغلررب علرري 

 .المفاجئ والحاد والتحكم في االجهاد المائي  التغير المناةي 

 تحت الماء: الحياة الرابع عشر: 

أحد أهم مكونات النظم ال بيعيررة الترري تجعررل األرا صررالحة للسرركن   –عد المياه وما تحويه من ثراء حيويت

لمررد الجامعررة لذل  اهتمت جامعة بنها بعمررل مشررروع االسررتزراع السررمكي بكليررة الزراعررة بمشررتهر للبشرية.  

 . والمجتمع المحلي باالسماك بمحافظة القليوبية

 الخامس عشر : الحياة في البر: 

فالحيرراة النباتيررة علررى األرا  .تعتمد الحياة البشرية كذل  على األرا لمعيشة ولترروفير سرربل كسررب العرري 

من الغذاء البشري، كما يعتمد البشر على الزراعررة كمررورد اقتصررادي هررا  وكعحررد أهررم وسررائل   %  80توفر  

 .نقي والمياه، وما لها من دور حاسم في مكافحة تغيررر المنرراإالتنمية. فضال عن كونها مصادر هامة للهواء ال

وبالتالي تلعب كلية الزراعة دور رائد في هذا المجال بععتبارها من أقد  اكليات الزراعة وتخد  ق رراع كبيررر 

 .من محافظة القليوبية 
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مشررتل )مركز للتجارب والبحوي الزراعية الررذي يضررم العديررد مررن المررزارع علي    كما تمتاز الكلية بإحتوائها

فاكهة ومشاتل وصوب لنباتات الزينة وصوب األبحاي لاقسا  العلمية وحديقررة مرروالح ومزرعررة المحاصرريل 

والبساتين وتحتوي علي كثير من األصول النباتية لمحاصيل الفاكهررة والخضررر والزينررة وكثيررر مررن النباتررات 

فرردا  إلرري جانررب مزرعررة اإلنتررال الحيررواني  143. وتبلررغ مسرراحتها ومرافقهررا حرروالي (الع ريررةال بيررة و

 .والدواجن

 السادس عشر : السالم والعدل والمؤسسات القوية : 

تسعى أهررداف التنميررة المسررتدامة إلررى الحررد بشرركل كبيررر مررن جميررع أشرركال العنررف، والعمررل مررع الحكومررات 

 والمجتمعات المحلية إليجاد حلول دائمة للصراع وانعدا  األمن. 

 لررذل  كررا  لجامعررة بنهررا دور   ويعد تعزيز سيادة القانو  وتعزيز حقوق اإلنسا  أمر أساسي فرري هررذه العمليررة

  .تحقيق هذا الهدف بعنشاء وحدة لمقاومة العنف ضد المرأةفي رائد 

 وايضا تدريس مقرر حقوق االنسا  لل الب البكالوريس علي مستوي الكليات بالجامعة  

 وايضا االندوات والقوافل التي تقو  بها الجامعة لتوعية اهالي القري بمحافظة القليوبية . 

 :  عقد الشراكات لتحقيق األهدافالسابع عشر : 

إ  العررالم  ن يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة إال بالتزا  قوي بالشراكة والتعاو  على المستوى الرردولي.ل

 سيلة هامة اليو  أكثر تراب ا من أي وقت مضى. ويعد تحسين فرص الوصول إلى التكنولوجيا والمعرفة و

لتحقيق جميع االهداف لذل  قامت جامعة بنها بتشكيل مكتب العالقات الدولية  االبتكار.    لتبادل األفكار وتعزيز

 يرها . غوالمنح وبحوي والمشاريع والتبادل ال البي لل للمشاركة الفعالة  التعاو  الدولي في دور  وتعزيز

 

 

 مقدمة لسيادتكم                                                                            

 بسيوني محمد  د. محمد أحمد                                                                      

 جامعة بنها  -درس بكلية الزراعة م                                                                      

 2020يوليو    29
 

 


