


SGD 1 (Anti-poverty) 2020 

 

I- Teaching part 

 

- Any faculties at BSU teach courses related directly help and introduces services to the 

students or people in Beni-Suef university whose aren’t able to pay the fees or un able to 

life in good conditions  

 

- Many faculties at BSU teach courses related directly to poverty for helping the 

student and Beni-Suef society 

 

- Faculty of social work & development       خدمه اجتماعيه كليه  

 http://www.socialwork.bsu.edu.eg/ 

 

        Faculty of developmental social work- كليه سياسه واقتصاد 

http://www.economic.bsu.edu.eg/ 
- Faculty of agriculture 

https://agri.bsu.edu.eg/ 

 المقررات 
 مراض الحيوان والدواجن 

 تكنولوجيا الحبوب ومنتجاته 
 تكنولوجيا الحبوب ومنتجاتها

هعملى االلبان الخاصه والمستحدثات اللبني   

 نتاج محاصيل ا العلف والمراعي 

كنولوجيا منتجات الحاصالت البستانيةت   

 محاضرة زراعة وانتاج الخضر المحمية 

 

- Faculty of veterinary medicine 

https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx?cat_id=11 

 المقررات 
 الرقابه الصحيه علي اللجوم 
 لرقابه الصحيه علي االلبان

مه وتكنولوجيا البيض والزيت والدهونالس  
 أمراض األسماك ورعايتها

http://www.socialwork.bsu.edu.eg/
http://www.economic.bsu.edu.eg/
https://agri.bsu.edu.eg/
https://www.bsu.edu.eg/Subjects.aspx?cat_id=11


 مراض الطيور واالرانب ا

 المراض المشتركة 
والدواجن والبيئةصحة الحيوان   

ه األمراض الباطن   

 الرقابه الصحيه الخامسه الطب البيطري علي االغذيه 
 عاية وتنمية الثروة الثانيه الطب البيطري الحيوانية والداجن ر

 االنتاج الحيواني الثانيه الطب البيطري والسمكي والداجني 

 الصحه  وتكنولوجيااألغذية  9لمخلفات الحيوانيه سالمه 

 

تقوم الجامعه بدعم المصروفات للطالب الغير قادرين بجامعه بني سويف  

 كماهوموضح بالتقرير المرسل  

 

 

 

 

 



II- Research part 

 
- In Faculty of veterinary medicine 

www.vet.bsu.edu.eg/Content.aspx?section_id=10126&cat_id=11 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=bWf5Bykr9mU&feature=youtu.be 

+ SDG2+SDG17. 

 

- Faculty of veterinary medicine introduces meat and milk in salary lower than 

that’s present in the outside the university (about half salary). 

 

- This is the official page for faculty of veterinary medicine in the Beni-Suef 

university 

https://m.facebook.com/groups/667808236614614/?multi_permalinks=3651

682244893850%2C3651679658227442%2C3651674828227925%2C36516

71114894963%2C3651666348228773&notif_t=group_activity&notif_id=16

06622431002958&ref=m_notif 

 
- Present number of masters, PhDs theses and post graduate courses aims to target this 

SDG in: 

Faculty of veterinary medicine 

Faculty of social work & development 

Faculty of developmental social work 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vet.bsu.edu.eg/Content.aspx?section_id=10126&cat_id=11
https://www.youtube.com/watch?v=bWf5Bykr9mU&feature=youtu.be
https://m.facebook.com/groups/667808236614614/?multi_permalinks=3651682244893850%2C3651679658227442%2C3651674828227925%2C3651671114894963%2C3651666348228773&notif_t=group_activity&notif_id=1606622431002958&ref=m_notif
https://m.facebook.com/groups/667808236614614/?multi_permalinks=3651682244893850%2C3651679658227442%2C3651674828227925%2C3651671114894963%2C3651666348228773&notif_t=group_activity&notif_id=1606622431002958&ref=m_notif
https://m.facebook.com/groups/667808236614614/?multi_permalinks=3651682244893850%2C3651679658227442%2C3651674828227925%2C3651671114894963%2C3651666348228773&notif_t=group_activity&notif_id=1606622431002958&ref=m_notif
https://m.facebook.com/groups/667808236614614/?multi_permalinks=3651682244893850%2C3651679658227442%2C3651674828227925%2C3651671114894963%2C3651666348228773&notif_t=group_activity&notif_id=1606622431002958&ref=m_notif


III-  Out Reach Part 

IV- Policy making evidence 
Information and Decision Support Center (idsc.gov.eg) 
Information and Decision Support Center (idsc.gov.eg) 
 

V- http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=53306&cat_id=1 
VI- مكافحة   صندوق مع  تعاون اتفاقية عن ويعلن  الدولة   يواجه تحدى  ثانى  المخدرات:  سويف بنى جامعة رئيس 

VII-  االدمان  

VIII- http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=60098&cat_id=1 
IX- سويف  ببنى الزهراء بمستشفى والعاملين التدريس  هيئة  أعضاء عالج عقد يوقع سويف  بنى  جامعة رئيس 

X- http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=59831&cat_id=1 
XI- المستشفيات  بعض مع التعاقد  اتفاقيات يعلن سويف  بني  جامعة رئيس 

XII- http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=59782&cat_id=1 
XIII- الطبي  بالمركز  الجدد للطالب  سي فيروس تحليل  من األخيرة  المرحلة يتابع  سويف  بني  جامعة رئيس  

XIV- http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=57882&cat_id=1 
XV- بالجامعة  الصحية   الخدمة  لتحسين مستشفيات خمس مع التعاقد: سويف  بني  جامعة رئيس  

XVI- http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=57399&cat_id=1 
XVII- الجامعية  المدن لطالب  دوري  بشكل المخدرات وتحليل النفسي الكشف  توقيع : سويف  بنى  جامعة رئيس  

XVIII- http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=49288&cat_id=1 

XIX- للسائقين  المخدرات تحليل  

XX- http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=49325&cat_id=1 

XXI- سى فيروس  

XXII- http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=230 

XXIII- http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=309 

XXIV- http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=251 

XXV- http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=228 

XXVI- http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=219 

XXVII- http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=171 

XXVIII- http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=366 

XXIX- http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=25 

XXX- http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=255 

XXXI- http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=25 

XXXII- http://www.vet.bsu.edu.eg/Gallery.aspx?ID=761&cat_id=11 

XXXIII- http://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=51 

XXXIV- http://www.bsu.edu.eg/Content.aspx?section_id=2695&cat_id=51 

XXXV- https://www.elwatannews.com/news/details/3417832 

XXXVI- http://gate.ahram.org.eg/News/1965712.aspx 

XXXVII- http://www.vet.bsu.edu.eg/Gallery.aspx?ID=761&cat_id=11 

XXXVIII- http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=309 

XXXIX- http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=369 

XL- http://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=340 

XLI- http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=21 

XLII- http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=255 

XLIII- http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=219 

https://idsc.gov.eg/Partner/List/1
https://idsc.gov.eg/Partner/List/1


XLIV- http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=247 

XLV- http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=219 

XLVI- http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=284 

XLVII- http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=35 

 

 

 

 

http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=35


 

 

 

 
 

 
http://www.vet.bsu.edu.eg/Content.aspx?section_id=10126&cat_id=11 + 

SDG2+SDG17. 

 

 

XLVIII- Stewardships Part 

http://www.vet.bsu.edu.eg/Content.aspx?section_id=10126&cat_id=11


  

 

http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=230  

http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=309 

http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=251 

http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=228  

http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=219  

http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=171 

http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=366  

http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=25 

http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=255 

http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=25 

http://www.vet.bsu.edu.eg/Gallery.aspx?ID=761&cat_id=11 

http://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=51 

http://www.bsu.edu.eg/Content.aspx?section_id=2695&cat_id=51 

https://www.elwatannews.com/news/details/3417832 

http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=230
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=251
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=219
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=25
http://www.vet.bsu.edu.eg/Gallery.aspx?ID=761&cat_id=11
http://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=51
http://www.bsu.edu.eg/Content.aspx?section_id=2695&cat_id=51


http://gate.ahram.org.eg/News/1965712.aspx 

http://www.vet.bsu.edu.eg/Gallery.aspx?ID=761&cat_id=11 

http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=309 

http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=369 

http://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=340 

http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=21  

http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=255 

http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=219 

http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=247  

http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=219 

http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=284 

http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=353 

             

https://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=340 + SDG2+SDG17. 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1965712.aspx
http://www.vet.bsu.edu.eg/Gallery.aspx?ID=761&cat_id=11
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=309
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=369
http://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=340
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=219
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=353
https://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=340


 لمعهد دراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التىمية المستذامةتقرير     
Sustainable 

Development Goal 

اهذاف التىميه المستذامه 

 المراد تحقيقهب

URL 

المىقع 
 االلكترووي

Target 

Group  
 الفئه المستهذفه

Sector 

 Objectives القطبع

 االهذاف

Place 

مكبن 
 الحذوث

Date 

 التبريخ
Event 

الحذث/ 
 المىبسبه

No/Faculty 

 اسم الكليه

الحفاا ع ى ااائ  واا وي    ااا    ( 1)
أداء المااااااااااااا الد ال     ااااااااااااا  الحااااااااااااا ل  
 الم اا ل    ساسااا ا ل ااجاس  ا   ااا   

 . المل    ف  الم  ح  ن ت ك الم الد

االقااااااااب ميه  لاااااااا   

تخطااااااااااااااااي  و دار  

الماااااىارد الطبي ياااااة 

والبشارية   وهيئااب  

 المجتمع المذوي .

إدخال البعد  
 البيئي

الجبم اااب  

والم بهااااذ 

 ال لمية

عقدددددددددددددددددد  
الندددددددددددد ات 
 المدددرام ات 

 العممية .

معهد د اسات 
المشدددد  عات 
الصدددددددددددد ي ة 

  الما سطة
إى دة النظج فا  أمما ا اتسا رم ل  (2)

،  اااع ت  ااا  اسااا ئلا   سااا و   الح ل اا 
تلن اا  أسرااج ت افلاا   ااع ال  فاا  ت اا  ل  
الحاااال  اااان  ظاااا خج ال ااااجل  ا  ااااا   
ب ل  ازن ال  ف   الحف ع ى ئ اس مجالا  

 الم الد ال      

المنطقدددددة الصدددددناعية  
شدد ا النيددل ه   هددا  
انميدددددة المشددددد  عات 

 الص ي ة  الما سطة

إدخدددال البعدددد  
 االقاصادي

 ها  انمية 
 المش  عات

خطددددددددددددددددة  
الانميدددددددددددة 
 االسا ااي ية

 ها  انمية 
 المش  عات

اتس فاااااا ء ب  اااااالا  أمماااااا ا  ىااااال  (3)
اتس رم ل  خ  س  ا م  ج،  إمم  ا      
ا  ااج أا اا  ت ااالا  أمماا ا اتسااا     
ال  ولة ا  ن ب  لإلسجا   ت لال الم الد 

  ت  ث ال  ف 

إدخدددال البعدددد   المساهمكين  
 االسدددداه كي
  البعد البيئي

 هددددددددددددددا  
حمايددددددددددددة 
المسدددداهم  
  هددددددددددددا  
ال قابددددددددددددة 

 اإلدا ية .

الا عيددددددددددة  
با شددددددددددديد 
 االساه  

 ها  حماية 
 المساهم 

( مرا ب  الب ذ البيئي بمب يحقق 4)
 صبفي  ب ذ بيئي مىجب .

القددددائمين عمدددد  إدا ة  
المشدددد  عات  ة هدددد ة 

إدخدددال البعدددد  
 البيئددددددددددددددددي

ة هددددددددددددد ة 
الاخطدددددددديط 

خطددددددددددددددددة  
 الانميدددددددددددة

حماية  ة ه ة
 البيئة .



 ال قابددددددددددة   االقاصادي حماية البيئة .
 حمايددددددددددة 

 البيئة

االقاصدددادية 
 حمايدددددددددددة 

 البيئة
  جاىاا ة ال  اال ات  ماا ى  بح ااا ( 5)

ا ا    ف ا   ال  وال  اان ال نم ا   سا   اا  
ا اااا د ى اااائ المع مااااع بنفااااع بح اااا  ت 
ال واااااج للاااااك المف اااااا   ى ااااائ ال  واااااال 
 ال ك فااا ، اسااا ن دا إلااائ  اااجد د ا  اااا ل 
ال  ف   الغ ج    شجة     ا جتب ى      ن  

 س ف  ا  م ى  

هيئات الم امع المدني  
 نقابات العمال   قابدة 

 الاش يل .

إدخال البعد  
 اال اماعي

نقابدددددددددددات 
 العمال

ال قابدددددددددددددة  
اال اماعيددة 
ط يمددددددددددددددة 
األ ددل عمدد  
 المش  عات

 نقابة العمال 

الغ ا ت لات إس جات ع    تحلال( 6)
ط ا ا  الماالأ  أخاالا   جو  اا     اا  

 .  بجا ج

عدداد   ة ه ة الاخطيط  ا 
 الب امج .

إدخدددال البعدددد  
 االسا ااي ي 

ة هددددددددددددد ة 
الاخطدددددددديط 
عدددددددددددداد   ا 

 الب امج .

الخطدددددددددددددط  
االسا ااي ية 
لمانميدددددددددددة 
 المسادامة

ة هددددددددددددددددد ة 
الاخطدددددددددددديط 
عدددددددددددددددداد   ا 

 الب امج .
إاعاا د ط  اا  إم    اا  لات اا   خااا ا ( 7)

ا   ب  ن ىم    ال نم   أن ت ن    ىالة 
إم      ص     ط     ع م  ا    عالدة  

ال ناا ء  ح  اا   أن تكا ن  جتكاا ات خا ا 
 م      لات     ن ى       بك  ،   ك    

   دلة ى ئ   ا    ال غ ّجات ف  تجت ب 
   أخم   ال ن صج المك م  ل  

احسدددددددددددددين   اإلدا ة العميا . 
الطاقددددددددددددددددة 

 االناا ية .

ة هددددددددددددد ة 
اخطددددددددددديط 
الطاقددددددددددددة 
 اإلناا ية .

الخطدددددددددددددط   
اإلناا يدددددددة 
 االسا ااي ية

ة هددددددددددددددددد ة 
الاخطدددددددددددديط 
 بالمش  عات 

زا دة    س  إم      الفجد،  خ ا ( 8)
امكان ال    اج ىناا ب لم شاج ات  وا د  

قطدددددددددددا  اإلنادددددددددددا   
 بالمش  عات .

 يادة إناا ية  
الفددددددددددددددددددد د 

إ هددددددددددددد ة 
 الاد يب .

 ضدددددددددددددددع  
 انفيددددددددددددد  

ة هددددددددددددددددد ة 
الاد يب عم  



الم ااااج    بم  ساااا  الاااال   ال اااان   
 ل فجد 

 احسدددددددددددين 
مسدددددددددددددا   

 المعيشة .

بدددددددددددددد امج 
الاددددددددددد يب 

 لمعاممين .

السددددددددددددددم   
الصدددددددددناعي 

 السميم .
 للات المع مع ات  م ى    زا دة( 9)

 ال   ساااا    ات  واااا دا   ال لن اااا  بماااا  
ا  ازن  ع    س  النم  الن    المل لن 

 ف  المع م  ت ا  م   ا  جأ

ات  م ى ااااا  القطاعددددات  
  ال   ساااااا    ات  واااااا دا 

 بالد لة .

 يدددادة النمددد   
االقاصددددددادي 

 لمم امع .

 ضدددددددددددددددع   
 انفيددددددددددددد  
  قابدددددددددددددة 
الخطدددددددددددددط 
ات  م ى اااااااااااا  
 ال   ساااااااااااااا   
  ات  و دا 

القطاعدددددددددات 
ات  م ى اااااااااااااااااا  
 ال   ساااااااااااااااااااا   
  ات  وااااااااااااا دا 

 بالد لة .

تحل ااا ال نم اا  ات  م ى اا  فاا  ( 01)
 م اع أمحاا ء ال ا لن،  اان  ا   إاعاا د 
فاااجل ال ماااا   تااا ف ج الغاااا اء  ال   اااا ن 
 الجى ا  الوح   ل عم ع، بم  ف  للك 

  ال    ت ف ج الم ء 

 يدددادة النمددد    كافة قطاعات الم امع   
الشددددددددددددددامل 

 لمم امع .

 ضدددددددددددددددع   
الخطدددددددددددددط 
االسا ااي ية 
الماكاممدددددددة 
 بالم امع .

كافة قطاعات 
 .الم امع 

 
 


