
 

 

  رقزٚز أزاء ٔإجنبساد قطبع ادلسٌ اجلبيعٛخ
 و1029/ 1028 نهعبو اجلبيعٙ

 ثزعبٚخ
 مجبل حهًٙ انسعٛس ز/0أ

 رئٛس اجلبيعخ
  حسني حمًٕز ادلغزثٙ ز/0أ

 َبئت رئٛس اجلبيعخ نشئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة

 ز/مجبل عجس انزحٛى سٕس0ّأ
 دلسٌ اجلبيعٛخادلشزف انعبو عهٙ ا



 يقسيخ:
يعٛخ اإلداسح انعبيخ نهًذٌ انجبيعٛخ تعذ يٍ أْى اإلداساد ثبنجبيعبد انًصشٚخ ٔرنك َظشا نطجٛعخ انخذيبد انتٙ تقذيٓب نهطالة ، ٔانًذٌ انجب   

 تسعٙ دائًب أٌ تكٌٕ ٔسط اجتًبعٙ يثبنٙ ٚقٛى فّٛ انطالة انًغتشثٍٛ يٍ أثُبء انجبيعبد انًختهفخ.

و ْٔٙ راد طجٛعخ خبصخ نتٕاجذْب ثجٕاس كهٛبد انجبيعخ فٙ ) 5891/5891انتٙ  أَشأد فٙ انعبو انجبيعٙ ٔانًذٌ انجبيعٛخ ثجبيعخ ثُٓب ٔ   

شجشا ( ْٔزا ًٚثم ثبنطجع ساحخ نهطالة انًقًٍٛٛ ثٓب َظشا نقشة انًسبفخ ثٍٛ اإلقبيخ ٔانذساسخ ثبنكهٛخ ، إال أٌ ْزا ٚسجت  -طٕخ   -يشتٓش  -ثُٓب 

ث تجٓٛز ْزِ انًذٌ ثأيبكُٓب انًتجبعذح يٍ أجٓزح إداسٚخ ٔفُٛخ ٔإَشبئٛخ ٔخذيٛخ حتٗ ٚتسُٗ تٕحٛذ َظى االستفبدح عجئب عهٗ كبْم انجبيعخ يٍ حٛ

ثًعبٚٛش ثبإلقبيخ ٔانتغزٚخ ٔأسبنٛت انتشفٛخ انًختهفخ ٔانشعبٚخ انصحٛخ ٔاالجتًبعٛخ ، ٔانتًتع ثبنخذيبد انًقذيخ فٙ كم ٔحذاد انًذٌ انًختهفخ 

 ى فّٛ انطالة يٍ أثُبء انجبيعخ يٍ خالل يُظٕيخ عًم يتكبيم تتًٛز ثبنعًم انجبد انًستًش..ثبثتخ ٔيتسبٔٚخ ٚقٛ

 ٔقٛبدح انجبيعخ ال تأنٕ جٓذا نتحقٛق االستقشاس ٔاالستقبء ثًستٕٖ خذيبد اإلقبيخ ٔانتغزٚخ ٔاألَشطخ نهطالة انًقًٍٛٛ ثبنًذٌ انجبيعٛخ    

 انًختهفخ.

 نهًذٌ انجبيعٛخ كهٓب قشٚجخ يٍ انكهٛبد كًب ٚهٙ :( يٕاقع 1ٔتٕفش جبيعخ ثُٓب )    

 طبنت (. 115( كهٛخ كهٓب فٙ يذُٚخ ثُٓب ٔتسع عذد ) 55انًذُٚخ انجبيعٛخ ثكفش سعذ ثجُٓب طهجخ  ٔتخذو طهجخ ) - أ

 طبنجخ (. 195( كهٛخ كهٓب فٙ يذُٚخ ثُٓب ٔتسع عذ ) 55انًذُٚخ انجبيعٛخ ثكفش سعذ ثجُٓب طبنجبد ٔتخذو طبنجبد ) - ة

 طبنجخ ٔطبنجخ(. 215انًذُٚخ انجبيعٛخ ثًشتٓش )ثٍُٛ ٔثُبد( ٔتخذو طالة كهٛتٙ انطت انجٛطش٘ ٔانزساعخ ثًشتٓش ٔتسع عذد )  - ج

 طبنت (. 522انًذُٚخ انجبيعٛخ ثطٕخ طهجخ  ٔتخذو طالة كهٛتٙ انطت انجٛطش٘ ٔانزساعخ ثًشتٓش ٔتسع عذد )  -د   

 طبنت ٔطبنجخ (.  512انًذُٚخ انجبيعٛخ ثشجشا )ثٍُٛ ٔثُبد( ٔتخذو طالة كهٛخ انُٓذسخ ثًذُٚخ شجشا ٔتسع عذد )  -ْـ          

الة يع ٔخالل األعٕاو انسبثقخ  كبٌ نهجبيعخ دٔساً عظًٛبً فٙ تٕفٛش انخذيبد انطالثٛخ األسبسٛخ ٔانًُبسجخ ٔانتٙ تفٙ ثبالحتٛبجبد انعبيخ نهط     

 ٕٚش انجُٛخ انتحتٛخ نهًذٌ انجبيعٛخ انتٙ تسبعذْى عهٗ انًعٛشخ انصحٛخ انسهًٛخ ٔاإلقبيخ  ٔانًزاكشح ٔٔسبئم انتشفّٛ انًُبسجخ .تط



ثبدلسٌ اجلبيعٛخادلًٛشح اخلسيبد   
 المدن الجامعٌة بجامعة بنها تتمٌز بالعدٌد من الممٌزات:    

 غرف الطالب مزودة باالنترنت ) واى فاى(. -1
 الطالب مجهزة لإلقامة والمذاكرة ) إضاءة كافٌة وتهوٌة صحٌة وطالء آمن(.غرف  -2
 المدن كلها مجهزة بنظام تأمٌن ضد الحرائق. -3
 مزودة بمولدات للكهرباء فً حال انقطاع التٌار الكهربائً.وطوخ المدن الجامعٌة ببنها ومشتهر   -4
 المدن مزودة بفالتر لتنقٌة  مٌاه الشرب وٌتم فحصها كٌمٌائٌا وبكترٌولوجٌا كل أسبوعٌن بالمعامل المركزٌة بوزارة الصحة.  -5
 المدن مزودة بمواتٌر لرفع المٌاه لألدوار العلٌا.  -6
 الحمامات مزودة بسخانات للمٌاه تعمل بالغاز الطبٌعً .  -7
 أجهزة حدٌثة .تم تجهٌز المطابخ بأدوات استانلس ستٌل و  -8
 المطاعم مجهزة لتقدٌم الطعام للطالب على أرقى مستوى مع وجود شاشات  تلٌفزٌونٌة للترفٌه.  -9

 صاالت األلعاب الرٌاضٌة بها أحدث أنواع األجهزة الرٌاضٌة. -11
 طاولة.المدن بها مالعب لكرة القدم بالنجٌل الطبٌعً  ومالعب لكرة السلة  والكرة الطائرة وكرة الٌد وكذلك تنس ال -11
 المدن مزودة بمكتبات تضم أحدث الكتب العلمٌة والثقافٌة وكذلك المكتبات الرقمٌة. -12
 ( نظم المعلومات اإلدارٌة.MISالمدن تعمل بنظام )  -13
 تقدم المدن خدمة توصٌل الطالب إلى كلٌاتهم والعودة عن طرٌق أتوبٌسات خاصة بالمدن الجامعٌة. -14
 مؤهلة ) أطباء وتمرٌض( تعمل لٌال ونهارا.المدن مزودة بسٌارات إسعاف وفرق طبٌة  -15

 هذا باإلضافة إلى االهتمام بالعامل البشرى وتدرٌب الموظفٌن والعمال وخاصة الطباخٌن على معاٌٌر الجودة فً الغذاء.   

لمأكل والمشرب وها نحن نكمل مسٌرة التنمٌة فً واحدة من أهم قطاعات الجامعة  والتً لها احتكاك مباشر مع الطالب من خالل ا   
 والمسكن ووسائل الترفٌه والوسائل المعٌنة على التعلٌم مع األخذ فً االعتبار الجانب االجتماعً للطالب.

 



ثجُٓبثكفز سعس ادلسُٚخ اجلبيعٛخ نهطبنجبد  -2  
عهٙ ايزساز شبرع كهٛخ انزجبرح ثجُٓب رقع ْذِ ادلسُٚخ    

طبنجخ ٔختسو طبنجبد  581ثبنقزة يٍ قزٚخ كفز سعس ٔرسع 
كهٛبد اجلبيعخ ادلٕجٕزح مبسُٚخ ثُٓب . رزكٌٕ ْذِ ادلسُٚخ 

 246يٍ يجُٛني كم يجُٙ ٚزكٌٕ يٍ مخسخ ازٔار ثٓب 
 10غزفخ إقبيخ ٔكم غزفخ رسع ألرثع طبنجبد ثبإلضبفخ إيل 

صبنخ نهًذاكزح كًب ٕٚجس ثبدلسُٚخ يطجد جمٓش ثأحسس 
س ثبدلسُٚخ يسجس يعساد انطٓٙ ٔصبنخ نهطعبو ٔأٚضب ٕٚج

إلقبيخ انصهٕاد ٔيكزجخ ٔصبنخ نألنعبة انزٚبضٛخ ٔأٚضب 
.نالَرتَذ دصبال 

ٔادلسُٚخ جمٓشح مبٕنس نهكٓزثبء يف حبل اَقطبع انزٛبر انكٓزثبئٙ ٚعًم ارٕيبرٛكٛب ، ٔكذنك يٕارري    
ى صٛبَزٓب ثصفخ نزفع ادلٛبِ نألزٔار انعهٛب ، ٔٚزى أٚضب فهرتِ دلٛبِ انشزة عٍ طزٚق فالرز صحٛخ ٚز

.يسزًزح  

 مديرة املدينة أ/ حنان حممد الشحات

 



ثجُٓب ثكفز سعس ادلسُٚخ اجلبيعٛخ نهطهجخ -1  

رقع ْذِ ادلسُٚخ عهٙ ايزساز شبرع كهٛخ انزجبرح ثجُٓب ثبنقزة يٍ   
طبنجب ٔختسو طهجخ كهٛبد اجلبيعخ ادلٕجٕزح  551قزٚخ كفز سعس ٔرسع 

مبسُٚخ ثُٓب . رزكٌٕ ْذِ ادلسُٚخ يٍ يجُٙ ٚزكٌٕ يٍ سزخ ازٔار 
صبنخ  30غزفخ إقبيخ ٔكم غزفخ رسع ألرثع طالة ثبإلضبفخ إيل  234ثٓب 

ٔيكزجخ ٔصبنخ  الحبدلسُٚخ يسجس كجري إلقبيخ انصنهًذاكزح كًب ٕٚجس ث
كزح قسو ٔانسهخ ٔانطبئزح . ٕٚجس  نألنعبة انزٚبضٛخ ٔأٚضب يالعت

ثبدلسُٚخ يطجرب جمٓشا ثأحسس يعساد انطٓٙ ٔصبنخ نهطعبو، كًب 
.نالَرتَذ دٕٚجس صبال 

ٔادلسُٚخ جمٓشح مبٕنس نهكٓزثبء يف حبل اَقطبع انزٛبر     
انشزة عٍ  انكٓزثبئٙ ٚعًم ارٕيبرٛكٛب ، ٔكذنك يٕارري نزفع ادلٛبِ نألزٔار انعهٛب ، ٔٚزى أٚضب فهرتِ دلٛبِ

.طزٚق فالرز صحٛخ ٚزى صٛبَزٓب ثصفخ يسزًزح  

 يسٚز ادلسُٚخ أ/ حمًٕز حمًس عجسانفزبح





مبشزٓزٔانطبنجبد ادلسُٚخ اجلبيعٛخ نهطهجخ  -3  
رقع ادلسُٚخ اجلبيعٛخ نهطهجخ مبشزٓز جبٕار كهٛخ   

انشراعخ ٔذهف انطت انجٛطز٘. ٔرسع ْذِ ادلسُٚخ 
طبنت ٔطبنجخ ٔختسو طهجخ ٔطبنجبد  351اجلبيعٛخ عسز 

كهٛزٙ انشراعخ ٔانطت انجٛطز٘ مبشزٓز ٔرزكٌٕ يٍ 
:يجُٛني 

.ٔثّ زٔررني نهًٛبِ ثكم زٔر نجخطب 130غزفخ سكُٛخ ٔٚسع  55ٔ ٚزكٌٕ يٍ  طبنجبديجُٙ ) ا ( ْٕٔ عجبرح عٍ يجُٙ سكٍ نه - 

كًب ٕٚجس  طبنت 211غزفخ سكُٛخ ٔ زٔررني نهًٛبِ ثكم زٔر ، ٔٚسع  40ٔٚزكٌٕ يٍ  هجخيجُٙ ) ة ( ْٕٔ عجبرح يجُٙ سكٍ نهط -
نهطبنجبد ٔأٚضب ٕٚجس ثبدلسُٚخ  ٔاألذزٖثبدلسُٚخ يطجد جمٓش ثأحسس يعساد انطٓٙ ٔعسز اصُني صبنخ نزُبٔل انطعبو احسْب نهطهجخ 

َرتَذ. ْذا ثبإلضبفخ إ ى عٛبزح طجٛخ جمٓشح ٔ صبنخ يسجس إلقبيخ انصهٕاد ٔيكزجخ ٔصبنخ نألنعبة انزٚبضٛخ ٔأٚضب صبنزني نال
ٔيهعت نكزح انقسو جمٓش ثبنُجٛم  رهٛفشٌٕٚ ٔيالعت ٔصبنخ السزقجبل سٔار انطهجخ ٔيسطحبد ذضزاء ٔأحٕاض سُٚخ ثأشكبل مجبنٛخ

 انطجٛعٙ.
، ٔكذنك يٕارري نزفع ادلٛبِ نألزٔار انعهٛب ،  ٔادلسُٚخ جمٓشح مبٕنس نهكٓزثبء يف حبل اَقطبع انزٛبر انكٓزثبئٙ ٚعًم ارٕيبرٛكٛب    

 ٔٚزى أٚضب فهرتِ دلٛبِ انشزة عٍ طزٚق فالرز صحٛخ ٚزى صٛبَزٓب ثصفخ يسزًزح.
 يسٚز ادلسُٚخ أ/ طّ حهًٙ ٕٚسف





ادلسُٚخ اجلبيعٛخ نهطهجخ ٔانطبنجبد ثشربا -4  


ثشربا اخلًٛخ أيبو جمهس يسُٚخ شربا اخلًٛخ ٔرزكٌٕ يٍ رَني رقع ادلسُٚخ اجلبيعٛخ ثشربا أعهٗ شزكخ    
غزفخ نإلقبيخ ٕٔٚجس ثبدلسُٚخ 67طبنت ٔطبنجخ ٔرزكٌٕ يٍ  154أرثع أزٔار  يقسًخ نهطهجخ ٔانطبنجبد ٔرسع 

يسجس ٔيطجد حسٚش ٔصبنزٙ نهطعبو أحساًْب نهطهجخ ٔآذز٘ نهطبنجبد ٔكذنك صبنخ نألنعبة انزٚبضٛخ 
ضبفخ إ ى رعبقس اجلبيعخ سُٕٚب يع أحس األَسٚخ انقزٚجخ دلًبرسخ األنعبة انزٚبضٛخ ٔصبنزني نإلَرتَذ ثبإل

 ٔرعبقس آذز يع يسزشفٗ انُٛم ثشربا نعالط انطالة ٔاسزقجبل احلبالد احلزجخ .

 يسٚز ادلسٍٚ أ/ َٓبز عصًذ شٕشخ





ادلسُٚخ اجلبيعٛخ نهطهجخ ثطٕخ  -5  

 
حبٙ انشْٕر مبسبكٍ غزة  رقع ادلسُٚخ اجلبيعٛخ ثطٕخ   

ٔرزكٌٕ يٍ يجُٛني: انسكخ احلسٚس جبٕار يسرسخ حٙ انشْٕر 



( شقخ سكُٛخ ثكم زٔر كًب حتزٕ٘ كم شقخ عهٗ عسز 1عًبرح يٍ سزخ أزٔار  يكَٕخ يٍ عسز )  ( ْٕٔ عجبرح عٍ أيجُٙ )  -
( طالة ٔانسٔر األرضٙ ٔاألٔل عهٕ٘ عجبرح عٍ يجىن إزار٘ .4صالصخ غزف ٔصبنخ ٔزٔرح يٛبِ ٔيطجد ٔكم غزفخ رسع نعسز )  

( شقخ سكُٛخ ثكم زٔر كًب حتزٕ٘ كم شقخ عهٗ عسز 1عًبرح يٍ سزخ أزٔار  يكَٕخ يٍ عسز )  ْٕٔ عجبرح عٍيجىن ) ة(  -
( طالة ٔانسٔر األرضٙ عجبرح يطجد ٔيطعى جمٓش ثأحسس 4صالصخ غزف ٔصبنخ ٔزٔرح يٛبِ ٔيطجد ٔكم غزفخ رسع نعسز ) 

سخ األنعبة انزٚبضٛخ ٔصبالد نالَرتَذ األجٓشح نزقسٚى انٕججبد نطالة ادلسُٚخ اجلبيعٛخ كًب ٕٚجس يسجس ٔصبنخ دلًبر
.( طبنت يٍ كهٛزٙ انشراعخ ٔانطت انجٛطز100٘ٔرسع ادلسُٚخ اجلبيعٛخ ثطٕخ نعسز )   

شحبرخ ْزٚس٘ سيسٚز ادلسُٚخ أ/ عجس احلًٛ 



 

 

 

 

 

و حىت ربرخي2/7/1026ّثٛبٌ ثإجنبساد ادلسٌ اجلبيعٛخ اعزجبرا يٍ   

أعًبل انصٛبَخ  -أٔال :  
 

انفئبد  ربرٚد انعًم اإلجنبساسى انعًم أٔ  و
 ادلسزفٛسح

 األصز االقزصبز٘ األصز االجزًبعٙ

إحالل وتجدٌد غرف وطرقات عدد اثنٌن دور بمبنً  
)أ( بالمدٌنة الجامعٌة بكفر سعد طلبة ، وعدد اثنٌن 
دور بمنً )أ( بالمدٌنة الجامعٌة بكفر سعد طالبات ، 

الجامعٌة طالء الغرف السكنٌة بمبنً الطلبة بالمدٌنة 
 بمشتهر.

طالب المدن  و20/8/1029
 الجامعٌة 

الوفود توفٌر بٌئة مناسبة وآمنة لسكن 
وضمان سالمة المبانً لتفً  ٌةالطالب

 بأقصى احتٌاجات الطالب

التحسيييييييتم اللسيييييييتل  ل  ييييييي ل    -
 اللق لة.

االستف  ة ب لط ق   البش تة  وتوفت  -
 لب لغ ط ئ ة ل ج لعة .

شركة مصر العلٌا التابعة توقٌع عقد مع تجدٌد  
 للقوات المسلحة لتقدٌم التغذٌة لطالب المدن.

نهعبو اجلبيعٙ 
 و1029/1010

جمٌع العاملٌن 
بالمدن الجامعٌة 

 والطالب.

الدقة وااللتزام فً المواعٌد المقررة 
 للتورٌدات وجودة المنتج.

 

االنتهاء من تشطٌب المبنً الفندقً وتأثٌثه بسعة  
 سرٌر.  176عدد 

الوفود توفٌر بٌئة مناسبة وآمنة لسكن  الوفود الطالبٌة  و25/6/1029
وضمان سالمة المبانً لتفً  ٌةالطالب

 بأقصى احتٌاجات الطالب

التحسيييييييتم اللسيييييييتل  ل  ييييييي ل    -
 اللق لة.

التييييوفت  الليييي  ت ستتجيييية تحسييييتم  -
 األ اء.

است  ام ال   ة اللوجيو ة ب لج لعية -
م وإعيي  ة وتيي وت و  بواسييطة العيي ل ت

 ب لل م 
االستف  ة ب لط ق   البش تة  وتوفت  -

 لب لغ ط ئ ة ل ج لعة .

 تركٌب مولد كهربائً للمدٌنة الجامعٌة بطوخ ٌعمل  
 عند انقطاع التٌار الكهربائً. اتوماتٌكٌا

الوفود توفٌر بٌئة مناسبة وآمنة لسكن  الوفود الطالبٌة  و25/6/1029
وضمان سالمة المبانً لتفً  ٌةالطالب

 بأقصى احتٌاجات الطالب
مروح حائط  831تزوٌد المدن الجامعٌة بعدد  

 لتركٌبها فً غرف الطالب السكنٌة.
الوفود توفٌر بٌئة مناسبة وآمنة لسكن  الوفود الطالبٌة  و20/3/1029

وضمان سالمة المبانً لتفً  ٌةالطالب
 بأقصى احتٌاجات الطالب



شجكخ اإلَرتَذ -: صبَٛب   

 

 

 

 

 

 

 

انفئبد  ربرٚد انعًم اسى انعًم أٔ اإلجنبس و
 ادلسزفٛسح

 األصز االقزصبز٘ األصز االجزًبعٙ

( جهاز حاسب آلً 61( صاالت مجهزة بعدد )3صٌانة عدد ) 1
باإلضافة إلً تزوٌدها بخدمة النت بالمدٌنة الجامعٌة للطلبة 

 بكفر سعد ببنها.

العام 
الجامعً 

2119 /

2121 

القدرة على استخدام األجهزة  - طالب 552
  .والمعدات والبرامج المختلفة

القدرة على الحصول على كم  -
هائل من المعلومات المفٌدة فً 

 .التخصصات المختلفة
القدرة على الحصول على  -

ومتابعة الدراسة  خطط دراسٌة
  علً مواقع الكلٌات.

تفعٌل الجهود الذاتٌة  -
للعاملٌن بالمدن 

 الجامعٌة.
العمل بنظام  - 

المناقصات العامة واألخذ 
بمبدأ أقل األسعار 

واألفضل فنٌا طبقا 
لسنة  89للقانون 
  م1998

( جهاز حاسب آلً 61( صاالت مجهزة بعدد )3صٌانة عدد ) 2
باإلضافة إلً تزوٌدها بخدمة النت بالمدٌنة الجامعٌة للطالبات 

 بكفر سعد ببنها.

 طالبة 582

( جهاز حاسب آلً 41( صالة مجهزة بعدد )2صٌانة عدد ) 3
باإلضافة إلً تزوٌدها بخدمة النت بالمدٌنة الجامعٌة بمشتهر 

 طلبة وطالبات.

طالب  452
 وطالبة

( جهاز حاسب آلً 21( صالة مجهزة بعدد )1صٌانة عدد ) 4
باإلضافة إلً تزوٌدها بخدمة النت بالمدٌنة الجامعٌة بطوخ 

 طلبة.

 طالب 211

( جهاز حاسب آلً 41( صالة مجهزة بعدد )2صٌانة عدد ) 5
باإلضافة إلً تزوٌدها بخدمة النت المدٌنة الجامعٌة بشبرا 

 طالبة وطالبات.

 طالب 254
 وطالبة



انزطٓري ٔانزعقٛى -صبنضب :  
 
 األصز االقزصبز٘ األصز االجزًبعٙ انفئبد ادلسزفٛسح ربرٚد انعًم اسى انعًم أٔ اإلجنبس و
مركز المعلومات والخدمات البحثٌة بالجامعة تجٌد التعاقد مع  1

 تطهٌر المدن الجامعٌة بالمبٌدات الالزمة بصفة مستمرة.ل
طالب  2145 2119/2121

 وطالبة
 

الحفاظ على الطالب 
 من اآلفات والحشرات

تقلٌل المبالغ 
المنصرفة علً 

العالج من األمراض 
 المعدٌة.

 .االستعانة بوزارة الصحة لمكافحة األمراض المعدٌة  2

 

 
انفالرز ٔحتهٛم ادلٛبِ -راثعب :  

 األصز االقزصبز٘ األصز االجزًبعٙ انفئبد ادلسزفٛسح ربرٚد انعًم اسى انعًم أٔ اإلجنبس و
تغٌٌر وصٌانة فالتر المٌاه بالمدن مع عمل تحلٌل كٌماوي  1

بمعامل مدٌرٌة الشئون الصحٌة وبكترٌولوجً نهاٌة كل شهر 
 ومعامل كلٌة الزراعة بصفة مستمرة.

طالب  2145 2119/2121
 وطالبة

  

ضمان شرب مٌاه 
نقٌه ونظٌفة حفاظا 

 على الطالب 

تقلٌل المبالغ المنصرفة 
علً العالج من 

 األمراض المعدٌة.

 


