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Bilateral workshop between MIU and BSU to compare and review research 

work and annual University achievement reports tackling SDG, the venue was 

at MIU, the speaker Dr. S.I.El-Dek. 



SDG 17 

Partnerships for the goals 

 

1- Introduction: 

During the last year and during the Corona virus pandemic, Beni Suef 

University played a pivotal role in serving the university’s affiliates, including 

students, staff and faculty members. During these crises Beni-Suef University 

focused on three main sustainable goals to serve the community, namely 

1- Health 

2- Poverty 

3- Quality of Education 

Thus, Beni-Suef University has partnered with many local and international 

organizations with the aim of achieving these sustainable development goals. 

 2020إنفوجراف.. جامعة بنى سويف تستعرض إنجازاتها خالل 
https://www.elwatannews.com/news/details/5192043 

  رئيس جامعة بني سويف يشدد على اتخاذ التدابير االحترازية للوقاية من كورونا

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2079287 
 

 رئيس جامعة بني سويف يزور مرضى كورونا في المستشفى الجامعي (صور)

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2010073 
 

 قرارات حاسمة واجتماعات دورية.. كيف تغلبت جامعة بنى سويف على كورونا؟
https://www.mobtada.com/details/992870 

 بيةرئيس جامعة بني سويف يفتتح معرض منتجات مركز اإلنتاج والخدمات الطال

https://www.elbalad.news/4772773 
بروتوكول تعاون لـ"تطوير التعليم بالوزراء" مع جامعة بني سويف التكنولوجية لتأهيل 

 خريجيها
shorturl.at/acjkG 



 

1- Teaching: 
Hint: any teaching courses that can support this SDG in any Faculty.  

  
 مقررات كلية الخدمة االجتماعية التى تحقق اهداف التنمية المستدامة 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2403445 

)2030خطة التنمية المستدامة (مصر   

 
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=63678&cat_id=1 

 
 

 

 

1- Outreach 
 كيف تخدم الجامعة المجتمع المحلى فى هذا الهدف

How the university helps the community in this SDG 
 
The University partnership for achieving the sustainability development 
goals are written below for each SDG. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



SDG 1 

No Poverty 

 

Link to SDG Partner URL Partnership 

SDG4  https://www.kashqol.com/67844  جامعة بني سويف: منح دراسية للطالب
  .المتفوقين بالكليات المختلفة

SDG2 

SDG16 

http://www.bsu.edu.eg/Content.aspx?si مؤسسه مصر الخير
de_id=56&cat_id=1 
 

 بروتوكول تعاون مع مؤسسه مصر الخير

SDG2 

SDG16 

http://www.bsu.edu.eg/Content.aspx?si مؤسسة صناع الحياة
de_id=63&cat_id=1 
 

وتوكول تعاون مع مؤسسة صناع الحياةبر  

SDG2 

SDG11 

SDG12 

 shorturl.at/acjkG صندوق تطوير التعليم
بروتوكول تعاون لـ"تطوير التعليم 
بالوزراء" مع جامعة بني سويف 

 التكنولوجية لتأهيل خريجيها

SDG2 

SDG11 

SDG12 

 shorturl.at/mtILZ وزارة التضامن
 وكولوزيرة التضامن تشهد توقيع بروت

 تعاون مع جامعة بني سويف

 

SDG2 

SDG3 

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID وزارة الصحة
=63673&cat_id=1  رئيس جامعة بني سويف يعلن عن منح

 مجانية ألطباء وزارة الصحة

SDG4 

SDG11 

SDG12 

ضامن وزارة الت  http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=63706&cat_id=1  رئيس جامعة بنى سويف: تعاون مع وزارة

التضامن في مجال الخدمات البحثية 
والتربوية والثقافية بمؤسسات الرعاية 

 االجتماعية

SDG 11 تمعخدمة المج  https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NI
D=96402&cat_id=1  رئيس جامعة بني سويف : ثالثة آالف

طالب سحبوا استمارات دعم المصروفات 
  .الدراسية

 

 

 



SDG 2 

Zero Hunger 

 

Link to SDG Partner URL Partnership 

SDG1 

SDG12 

محافظة بنى 

 سويف

https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?N
ID=86474&cat_id=1  رئيس جامعة بني سويف : تعاون مع المحافظة

ونقابة الزراعيين في مجال تطوير اإلنتاج 
 الزراعي

  

SDG1 

SDG12 

محافظة بنى 

 سويف

shorturl.at/nsCX1  بروتوكول تعاون بين جامعة بني سويف
 والجامعة التكنولوجية في المجاالت اإلنتاجية

 
SDG2 

SDG11 

SDG12 

ضامنوزارة الت  shorturl.at/mtILZ 
وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول تعاون 

 مع جامعة بني سويف

 

SDG1  محافظة بنى

 سويف

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NI
D=73373&cat_id=1  رئيس جامعة بني سويف: وجبات سريعة

أسعار رمزية للطالبب  

 
SDG1 

SDG11 

SDG12 

محافظة بنى 

 سويف

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NI
D=73882&cat_id=1  رئيس جامعة بني سويف يدشن مبادرة

شجرة مثمرة 700"هنجملها" لزراعة   

 
SDG1  محافظة بنى

يفسو  

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NI
D=73885&cat_id=1  رئيس جامعة بني سويف: وجبات رمضانية

مميزة لطالب المدن الجامعة ومشرفي 
 النوباتجية

 
SDG11 

SDG12 

محافظة بنى 

 سويف

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NI
D=64327&cat_id=1  وزير التعليم العالي ورئيس جامعة بني سويف

والمحافظ يفتتحون البئر االستكشافي للمساهمة 
 في تنفيذ مشروعات زراعية بالجامعة

 

 



SDG 3 

Good Health and well-being 

Link to SDG Partner URL Partnership 

  https://www.almasryalyoum.com/news/
details/2079287 
 

رئيس جامعة بني سويف يشدد على اتخاذ 

 التدابير االحترازية للوقاية من كورونا
  https://www.almasryalyoum.com/news/

details/2010073 
رئيس جامعة بني سويف يزور مرضى 
  كورونا في المستشفى الجامعي (صور)

  https://www.mobtada.com/details/99287
0 

ة واجتماعات دورية.. كيف قرارات حاسم
  تغلبت جامعة بنى سويف على كورونا؟

SDG4  المركز االقليمي

 لنقل الدم

https://www.elaard.com/72031 
توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة بني 

 سويف والمركز االقليمي لنقل الدم
SDG4  االتحاد العربي

 للثقافة الرياضية

shorturl.at/juxDY  بين جامعة بني سويف بروتوكول تعاون
  واالتحاد العربي للثقافة الرياضية

SDG 4 نقابة األطباء shorturl.at/axTX0 
توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة بنى 

 سويف ونقابة األطباء .. اعرف التفاصيل
 

SDG4  جهاز الرياضة

 للقوات المسلحة

shorturl.at/mnxNR  بروتوكول تعاون بين جهاز الرياضة للقوات
  لمسلحة وجامعة بنى سويفا

SDG 1 

SDG 4 

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID وزارة الصحة
=63673&cat_id=1  رئيس جامعة بني سويف يعلن عن منح

 مجانية ألطباء وزارة الصحة

 
SDG2 

SDG11 

SDG12 

 shorturl.at/mtILZ وزارة التضامن
وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول تعاون 

 مع جامعة بني سويف

 

SDG 4  جامعة (صن

 يو) الماليزية

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=63751&cat_id=1 ل تعاون رئيس جامعة بنى سويف : بروتوكو

مع جامعة (صن يو) الماليزية في مجال 
 تطوير التعليم

 



SDG 11  المحافظة

 ووزارة الصحة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=63970&cat_id=1  رئيس جامعة بني سويف: توقيع برتوكول

ظة ووزارة الصحة تعاون مع المحاف
 ومستقبل وطن للنهوض بالرعاية الصحية

 
SDG 4 جامعة النهضة http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID

=64133&cat_id=1  رئيس جامعة بنى سويف : بروتوكول تعاون
 بين كلية الطب وجامعة النهضة

 
SDG 11 

SDG 5 

محافظة بنى 

 سويف

https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=85864&cat_id=1 131  عملية  4600ألف متردد ...و

بمستشفى جامعة بني سويف خالل العام 
 الجاري

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SDG 4 

Quality Education 

 

Link to SDG Partner URL Partnership 

SDG4  االتحاد العربي

ةلرياضيللثقافة ا  

shorturl.at/juxDY  بروتوكول تعاون بين جامعة بني سويف
  واالتحاد العربي للثقافة الرياضية

SDG3  جهاز الرياضة

 للقوات المسلحة

shorturl.at/mnxNR  بروتوكول تعاون بين جهاز الرياضة للقوات
  المسلحة وجامعة بنى سويف

SDG7, SDG9 شركة بنساليت https://www.sadaelomma.com/2020/12
/blog-post_5404.html 

جامعة بني سويف التكنولوجية توقع بروتوكول 

  تعاون مشترك مع شركة بنساليت

SDG1  https://www.kashqol.com/67844  جامعة بني سويف: منح دراسية للطالب
  .المتفوقين بالكليات المختلفة

هيئة االستشعار  

 عن بعد

http://www.crci.sci.eg/?p=9057 

بروتوكول تعاون بين جامعة بني سويف وهيئة 

 االستشعار عن بعد

 
SDG3  المركز االقليمي

 لنقل الدم

https://www.elaard.com/72031 
توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة بني سويف 

 والمركز االقليمي لنقل الدم
SDG11  الهيئة العامة

 لتعليم الكبار
https://www.elwatannews.com/news/de
tails/4969857 

تعاون بين جامعة بني سويف و"تعليم الكبار" 
  لمحو األمية

SDG1 

SDG3 

شركة 

 سامسونج

shorturl.at/oxHSU  جامعة بني سويف التكنولوجية توقع بروتوكول
 تعاون مع شركة سامسونج

 
SDG2 

SDG3 

 shorturl.at/mtILZ وزارة التضامن
وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول تعاون 

 مع جامعة بني سويف



http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID جامعة صن يو 
=63751&cat_id=1  رئيس جامعة بنى سويف : بروتوكول تعاون

مع جامعة (صن يو) الماليزية في مجال تطوير 
 التعليم

 
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID السودان 

=64024&cat_id=1  رئيس جامعة بني سويف يوقع اتفاقيات تعاون
 مع خمس جامعات سودانية

 
جامعة بنى  

 غازى

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=64442&cat_id=1  رئيس جامعة بني سويف يوقع مذكرة تفاهم في

مجال التعليم والبحث العلمي مع جامعة بنغازي 
 الحديثة الليبية

 
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID جامعة الجزائر 

=73242&cat_id=1  رئيس جامعة بني سويف يوقع بروتوكول
3تعاون مع جامعة الجزائر   

 
الجامعة  

المصرية للتعلم 

 االلكترونى

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=74209&cat_id=1 ي سويف يوافق على إبرام مجلس جامعة بن

اتفاقية تعاون مع الجامعة المصرية للتعلم 
 اإللكتروني األهلية

 
https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NI جامعة دودوما 

D=85700&cat_id=1  رئيس جامعة بني سويف يوقع مذكرة تفاهم مع
 جامعة دودوما بتنزانيا

  

https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NI جامعة بابا نجيدا 
D=85763&cat_id=1  رئيس جامعة بني سويف يوقع مذكرة تفاهم مع

 جامعة بابا نجيدا بدولة نيجيريا

  

https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NI اندونسيا 
D=86600&cat_id=1  رئيس جامعة بني سويف يستقبل وفد اندونيسي

علمي لبحث سبل التعاون في مجال التعليم 
 والبحث العلمي

  



صندوق تطوير  

 التعليم

shorturl.at/acjkG 
بروتوكول تعاون لـ"تطوير التعليم بالوزراء" 
مع جامعة بني سويف التكنولوجية لتأهيل 

 خريجيها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SDG 5 

Gender Equality 

 

Link to SDG Partner URL Event 

SDG7, SDG9 شركة بنساليت https://www.sadaelomma.com/2020/
12/blog-post_5404.html 

جامعة بني سويف التكنولوجية توقع بروتوكول 

  تعاون مشترك مع شركة بنساليت

SDG4  الهيئة العامة
 لتعليم الكبار

https://www.elwatannews.com/news
/details/4969857 

تعاون بين جامعة بني سويف و"تعليم الكبار" 
  لمحو األمية

?https://www.bsu.edu.eg/News.aspx مؤسسة نهضة 
NID=85998&cat_id=1  " تعاون بين جامعة بني سويف ومؤسسة

 نهضة" في مجال التدريب

  

SDG9 

SDG 4 

SDG 11 

?https://www.bsu.edu.eg/News.aspx المصنع الصينى
NID=86548&cat_id=1  رئيس جامعة بني سويف يبحث مع مدير

المصنع الصيني العالمي" أنجل ييست" سبل 
 بتدريب الطال

  

SDG10  محافظة الوادى

 الجديد

https://www.dostor.org/3273603  تعاون بين جامعة بنى سويف ومحافظة الوادى

  .الجديد لدعم ذوى الهمم

 

 

 

 



 
SDG 6 

Clean Water and Sanitation 

Link to SDG Partner URL Event 

SDG4 سلطنة عمان http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NI
D=63643&cat_id=1  رئيس جامعة بنى سويف يناقش سبل التعاون

 مع سلطنة عمان في مجال التعليم

 
SDG4, SDG3  جهاز الرياضة

 للقوات المسلحة

shorturl.at/mnxNR  بروتوكول تعاون بين جهاز الرياضة للقوات
  ى سويفالمسلحة وجامعة بن

SDG4 

SDG3 

تكتل جامعات 

 ومراكز بحثية

https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?N
ID=86580&cat_id=1  جامعة بني سويف تشارك في مشروع إنشاء

 مركز تميز علمي لمعالجة مشاكل المياه

  

SDG3 

SDG11 

SDG13 

 

محافظة بنى 
 سويف

https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?N
ID=85524&cat_id=1 ئيس جامعة بني سويف: تغيير مسمى مركز ر

تدوير النفايات إلى مركز تطوير أساليب 
 المحافظة على البيئة

  

 

 

 

 

 



 
SDG 7 

Affordable and Clean Energy 

Link to SDG Partner URL Event 

SDG9 
معهد بحوث 

 اإللكترونيات
shorturl.at/btxI3 

بروتوكول تعاون بين جامعة بني سويف 
ة ومعهد بحوث اإللكترونياتالتكنولوجي  

SDG4, SDG9 شركة بنساليت https://www.sadaelomma.com/2020/
12/blog-post_5404.html 

جامعة بني سويف التكنولوجية توقع 

  بروتوكول تعاون مشترك مع شركة بنساليت

SDG4, SDG3  جهاز الرياضة

 للقوات المسلحة

shorturl.at/mnxNR الرياضة للقوات بروتوكول تعاون بين جهاز 
  المسلحة وجامعة بنى سويف

SDG9 

SDG4 

SDG11 

SDG13 

?https://www.bsu.edu.eg/News.aspx هيئة الطاقة الذرية
NID=86378&cat_id=1 

رئيس جامعة بنى سويف يوقع إتفاقية تعاون 
 مشترك مع هيئة الطاقة الذرية

  

SDG9 

SDG4 

SDG11 

SDG13 

وكالة الفضاء 

 المصرية
https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?
NID=86926&cat_id=1 

رئيس جامعة بني سويف : توقيع بروتوكول 
 تعاون مع وكالة الفضاء المصرية

  

SDG13 

SDG9 
?https://www.bsu.edu.eg/News.aspx جامعة بنى سويف

NID=74737&cat_id=1 

رئيس جامعة بني سويف يوجه باستخدام 
 اتتمرالطاقة الشمسية في تشغيل مركز المؤ

  

SDG3, SDG4 
جامعة بني سويف التكنولوجية توقع  shorturl.at/oxHSU شركة سامسونج

 بروتوكول تعاون مع شركة سامسونج

 

 



 
SDG 8 

Decent Work and Economic Growth 

Link to SDG Partner URL Event 

SDG7, SDG9 شركة بنساليت https://www.sadaelomma.com/2020/1
2/blog-post_5404.html 

جامعة بني سويف التكنولوجية توقع 

  بروتوكول تعاون مشترك مع شركة بنساليت

SDG4  جهاز الرياضة

 للقوات المسلحة

shorturl.at/mnxNR  بروتوكول تعاون بين جهاز الرياضة للقوات
  المسلحة وجامعة بنى سويف

SDG4 

SDG2 

SDG12 

شركة تيتان 

 لالسمنت

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NI
D=63478&cat_id=1  رئيس جامعة بني سويف يوقع بروتوكول

تعاون مع شركة تيتان لألسمنت فى مجال 
 تطويرالمهارات

 
SDG4 

SDG2 

SDG12 

?https://www.bsu.edu.eg/News.aspx المصنع الصينى
NID=86548&cat_id=1  رئيس جامعة بني سويف يبحث مع مدير

المصنع الصيني العالمي" أنجل ييست" سبل 
  تدريب الطالب

  

SDG13 

SDG11 

وكالة الفضاء 

 المصرية

https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?
NID=86926&cat_id=1  رئيس جامعة بني سويف : توقيع بروتوكول

  تعاون مع وكالة الفضاء المصرية

  

SDG7,SDG4, 

SDG3 

جامعة بني سويف التكنولوجية توقع  shorturl.at/oxHSU شركة سامسونج
 بروتوكول تعاون مع شركة سامسونج

 

 

 



SDG 9 

Industry, Innovation, and Infrastructure 

Link to SDG Partner URL Event 

SDG4, SDG7, SDG9 شركة بنساليت https://www.sadaelomma.com/2020/1
2/blog-post_5404.html 

جامعة بني سويف التكنولوجية توقع 

بروتوكول تعاون مشترك مع شركة 

  بنساليت

SDG7 
معهد بحوث 

 اإللكترونيات
shorturl.at/btxI3 

بروتوكول تعاون بين جامعة بني 
سويف التكنولوجية ومعهد بحوث 

 اإللكترونيات
SDG8 

SDG4 

SDG11 

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NI شركة تيتان
D=63478&cat_id=1  رئيس جامعة بني سويف يوقع

بروتوكول تعاون مع شركة تيتان 
 لألسمنت فى مجال تطويرالمهارات

 
SDG11  جامعة االهرام

 الكندية

 وكليات اخرى

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NI
D=63760&cat_id=1  مجلس جامعة بني سويف يوافق على

إبرام ثالث إتفاقيات تعاون في مجال 
 الفنون

 
SDG4  مؤسسة نهضة

 مصر

https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?N
ID=85998&cat_id=1  تعاون بين جامعة بني سويف ومؤسسة

 في مجال التدريب " نهضة"

  

SDG4 المصنع الصينى https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?N
ID=86548&cat_id=1  رئيس جامعة بني سويف يبحث مع

مدير المصنع الصيني العالمي" أنجل 
 ييست" سبل تدريب الطالب

  

SDG13 

SDG7 

جامعة بنى 

 سويف
https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?N
ID=74737&cat_id=1 

يس جامعة بني سويف يوجه رئ
باستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل 

 مركز المؤتمرات

  



SDG7, SDG8, SDG3 
جامعة بني سويف التكنولوجية توقع  shorturl.at/oxHSU شركة سامسونج

 بروتوكول تعاون مع شركة سامسونج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SDG 10 

Reduced Inequalities 

Link to SDG Partner URL Event 

SDG5  محافظة الوادى

 الجديد

https://www.dostor.org/3273603  تعاون بين جامعة بنى سويف ومحافظة

  .الوادى الجديد لدعم ذوى الهمم

SDG 11 

SDG5 

SDG16 

االتحاد الرياضي 

 المصري للمكفوفين

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NI
D=73520&cat_id=1  رئيس جامعة بني سويف يوقع بروتوكول

تعاون مع رئيس االتحاد الرياضي 
 المصري للمكفوفين

SDG 11 

SDG5 

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NI خدمة المجتمع
D=63735&cat_id=1 
 

 

رئيس جامعة بنى سويف: إنشاء مركز 
الخدمة العامة بكلية علوم ذوي االحتياجات 

 الخاصة

SDG 11 

SDG5 

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NI خدمة المجتمع
D=64206&cat_id=1 س جامعة بني للمرة األولي من نوعها رئي

سويف يعلن إنشاء فريق مسرحي وقناة 
 يوتيوب لذوي اإلعاقة

SDG 11 

SDG5 

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NI خدمة المجتمع
D=64290&cat_id=1  رئيس جامعة بني سويف يستقبل لجنة تجنيد

منيا إلستخراج شهادات اإلعفاء وتعبئة ال
 للطالب ذوي اإلعاقة

SDG 11 

SDG5 

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NI خدمة المجتمع
D=73813&cat_id=1  رئيس جامعة بني سويف يسلم خمس أجهزة

 تعويضية للطالب ذوي اإلعاقة

SDG 11 

SDG5 

https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?N خدمة المجتمع
ID=74694&cat_id=1  رئيس جامعة بني سويف : تدريب طالب

البرامج الجديدة على مهارات التعامل مع 
  ذوي اإلحتياجات الخاصة

SDG 11 

SDG5 

https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?N مئسسة نهضة مصر
ID=85998&cat_id=1  بين جامعة بني سويف ومؤسسة " تعاون

  نهضة" في مجال التدريب

SDG 11 

SDG5 

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NI خدمة المجتمع
D=63505&cat_id=1  جريدة األخبار .....مترجم إشارة في

 "طواريء "بني سويف

 



SDG 11 

Sustainable Cities and Communities 

Link to SDG Partner URL Event 
SDG  محو األمية وتعليم

 الكبار
https://www.elfagr.org/4026776  بروتوكول تعاون بين جامعة بني سويف

  وفرع محو األمية وتعليم الكبار

SDG4  الهيئة العامة لتعليم
 الكبار

https://www.elwatannews.com/news/d
etails/4969857 

تعاون بين جامعة بني سويف و"تعليم 
  الكبار" لمحو األمية

SDG4, SDG3  االتحاد العربي للثقافة

 الرياضية

shorturl.at/juxDY  بروتوكول تعاون بين جامعة بني سويف
  واالتحاد العربي للثقافة الرياضية

SDG 4 
SDG8 
SDG9 

SDG12 

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NI شركة تيتان
D=63478&cat_id=1  رئيس جامعة بني سويف يوقع بروتوكول

تعاون مع شركة تيتان لألسمنت فى مجال 
 تطويرالمهارات

SDG 4 سلطنة عمان http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NI
D=63643&cat_id=1  رئيس جامعة بنى سويف يناقش سبل

 التعاون مع سلطنة عمان في مجال التعليم

SDG1 
SDG3 

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NI وزارة الصحة
D=63673&cat_id=1  رئيس جامعة بني سويف يعلن عن منح

 مجانية ألطباء وزارة الصحة

SDG4 وزارة التضامن http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NI
D=63706&cat_id=1  رئيس جامعة بنى سويف: تعاون مع

ال الخدمات وزارة التضامن في مج
البحثية والتربوية والثقافية بمؤسسات 

 الرعاية االجتماعية

SDG4 كلية االهرام الكندية http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NI
D=63760&cat_id=1  مجلس جامعة بني سويف يوافق على

قيات تعاون في مجال إبرام ثالث إتفا
 الفنون

SDG4  مدرسة صالح الدين
 للغات

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NI
D=63880&cat_id=1  رئيس جامعة بني سويف: بروتوكول

تعاون مع مدرسة صالح الدين الخاصة 
 للغات ببني سويف

SDG1 
SDG3 

محافظة بنى سويف 
 ووزارة الصحة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NI
D=63970&cat_id=1  رئيس جامعة بني سويف: توقيع برتوكول

تعاون مع المحافظة ووزارة الصحة 
 ومستقبل وطن للنهوض بالرعاية الصحية



SDG1 
SDG16 

https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?N نادى روتارى
ID=86928&cat_id=1 
  

رئيس جامعة بني سويف : بروتوكول 
تعاون مع نادي روتاري في مجال خدمة 

  المجتمع

SDG1 
SDG2 

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NI خدمة مجتمعية
D=73349&cat_id=1  رئيس جامعة بني سويف يرسم الفرحة

جمعية 22على وجوه األيتام .... بمشاركة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SDG 12 

Responsible Consumption and Production 

 

Link to SDG Partner URL Event 
SDG2 

SDG11 
 نقابة الزراعيين
محافظة بنى 

 سويف

https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?
NID=86474&cat_id=1  رئيس جامعة بني سويف : تعاون مع

المحافظة ونقابة الزراعيين في مجال 
  تطوير اإلنتاج الزراعي

SDG 4 
SDG8 
SDG9 

SDG11 

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NI شركة تيتان
D=63478&cat_id=1  رئيس جامعة بني سويف يوقع

بروتوكول تعاون مع شركة تيتان 
 لألسمنت فى مجال تطويرالمهارات

SDG4 
SDG2 

?https://www.bsu.edu.eg/News.aspx المصنع الصينى
NID=86548&cat_id=1  رئيس جامعة بني سويف يبحث مع مدير

المصنع الصيني العالمي" أنجل ييست" 
  سبل تدريب الطالب

SDG1 
SDG11 

محافظة بنى 
 سويف

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NI
D=73882&cat_id=1  رئيس جامعة بني سويف يدشن مبادرة

شجرة مثمرة 700"هنجملها" لزراعة   

SDG1  محافظة بنى
 سويف

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NI
D=63708&cat_id=1  رئيس جامعة بنى سويف : تخصيص

خمس أفدنة إلنشاء مزرعة نباتية تعليمية 
 بكلية الزراعة

 

 

 

 



 
SDG 13 

Climate Action 

Link to SDG Partner URL Event 
SDG9 

SDG4 

SDG11 

SDG7 

هيئة الطاقة 

 الذرية
https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86378&cat_id=1 

رئيس جامعة بنى سويف يوقع إتفاقية تعاون 
 مشترك مع هيئة الطاقة الذرية

  

SDG9 

SDG4 

SDG11 

SDG7 

وكالة الفضاء 

 المصرية
https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=86926&cat_id=1 

معة بني سويف : توقيع بروتوكول رئيس جا
 تعاون مع وكالة الفضاء المصرية

  

SDG7 

SDG9 

جامعة بنى 

 سويف
https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID
=74737&cat_id=1 

رئيس جامعة بني سويف يوجه باستخدام 
 الطاقة الشمسية في تشغيل مركز المؤتمرات

  

 

 

 

 

 

 



SDG 16 

Peace, Justice, and Strong Institutions 

Link to SDG Partner URL Event 

SDG 4 
SDG8 
SDG9 

SDG12 

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NI شركة تيتان
D=63478&cat_id=1  رئيس جامعة بني سويف يوقع بروتوكول

ى مجال تعاون مع شركة تيتان لألسمنت ف
 تطويرالمهارات

SDG11  جامعة االهرام

 الكندية

 وكليات اخرى

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NI
D=63760&cat_id=1  مجلس جامعة بني سويف يوافق على إبرام

 ثالث إتفاقيات تعاون في مجال الفنون

 
SDG 11  المحافظة ووزارة

 الصحة

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NI
D=63970&cat_id=1  رئيس جامعة بني سويف: توقيع برتوكول

تعاون مع المحافظة ووزارة الصحة 
 ومستقبل وطن للنهوض بالرعاية الصحية

 
SDG 11 

SDG5 

االتحاد الرياضي 

المصري 

 للمكفوفين

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NI
D=73520&cat_id=1  رئيس جامعة بني سويف يوقع بروتوكول

تعاون مع رئيس االتحاد الرياضي 
 المصري للمكفوفين

SDG9 

SDG4 

SDG11 

SDG13 

?https://www.bsu.edu.eg/News.aspx هيئة الطاقة الذرية
NID=86378&cat_id=1 

رئيس جامعة بنى سويف يوقع إتفاقية تعاون 
 مشترك مع هيئة الطاقة الذرية

  

SDG1 
 

?https://www.bsu.edu.eg/News.aspx نادى روتارى
NID=86928&cat_id=1 
  

رئيس جامعة بني سويف : بروتوكول 
دي روتاري في مجال خدمة تعاون مع نا

  المجتمع

 

 

 



 



 
 



  م)2017-2021تاسعاً: االتفاقيات الخارجية والتعاون الدولي للجامعة (
ليمية وإققامت الجامعة بتوقيع العديد من البروتوكوالت واتفاقيات الشراكة مع جامعات وجهات عالمية 

  لية:كما هو موضح بالصور والجداول التالتوطيد أواصر التبادل الثقافي والمعرفي والبحثي منها ومحلية 

  م)2020 - 2017( وإفريقية): بروتوكوالت تعاون مع جامعات إقليمية 2-14شكل (

  م)2021 – 2017): االتفاقيات المحلية المبرمة مع جامعة بني سويف (2-20جدول (

        

1 
 – والتكنولوجيا العلمي البحث أكاديمية

  الطفل جامعه
2017  

  

  2017  للتكامل والتنمية اإلفريقي لعربيا المجلس  2

  

  

  



  

  2018  بالقاهرة األمريكية الجامعة  3

  

  2018  للتصنيع العربية الهيئة  4

  

5  
 اإلليكتروني للتعليم المصرية الجامعة

  األهلية
2019  

  

6  
 مجلس - للتدريب العربي اإلتحاد

  الدول العربية جامعه - االقتصادية الوحدة
2018  

  

    2018  داينمكس نولدج تجريتدان شركه  7

  2019  النهضة جامعه  8

  

9  
  -والتكنولوجيا   العلمي البحث أكاديمية

  حديقة العلوم الوطنية
2019  

  



  2019  للمكفوفين المصري الرياضي اإلتحاد  10

  

  2019  الشيش لسالح المصري اإلتحاد  11

  

  2019  المصري البترول بحوث معهد  12

  

  2019  االهرام الكندية جامعه – بيعيالط العالج كليه  13

  

14  
 المتوسطة المشروعات تنميه جهاز

  الصغر ومتناهيه والصغيرة
2019  

  



  2019  الذرية الطاقة هيئة  15

  

  2019  األميرية المطابع هيئة  16

  

  2019  الدولية مصر جامعه  17

  

  2019  بعد عن االستشعار هيئه  18

  

  2019  الجيزة روتاري نادي  19

  

  2020  مصر بنك  20

  



  2020  السالم أكاديمية  21

  

  2020  األمريكية الجامعة  22

  

  2020  فيبرا شركه  23

  

  2020  االجتماعي التضامن وزاره  24

  
 

-2020المبرمة مع جامعة بني سويف ( واألفريقية ): االتفاقيات اإلقليمية2-21جدول (
  م)2017

        

1 
Ibrahim Badamasi 

Babangida University  
 2019  نيجريا

  

  

  

2  
Kano University of Science 

and Technology  
 2019  نيجريا

  

  

  



3 Yobe State University 2018  نيجريا 

  

4 University of Dodoma  2019  تنزانيا  

  

  

  

  

5  
جامعه القرآن الكريم والعلوم 

  اإلسالمية
  2019  السودان

  

  

  

  

  2019  السودان  جامعه الضعين  6

  

  2019  السودان  جامعه ام درمان  7

  

  

  

  

  2019  السودان  جامعه السودان للعلوم والتكنولوجيا  8

  

  

  

 

  2019  السودان  جامعه القرآن الكريم وتأصيل العلوم  9

  

  

  



  

  

  2019  الجزائر  جامعه الجزائر  10

  

  

  

  

  2019  ليبيا  جامعه بني غازي  11

  

  

  

  
  

   



)2017-2021تعاون مع جامعات مصرية وإقليمية ودولية ( ): بروتوكوالت2-14شكل (  

  
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



  م)2020 - 2017( أوروبية): بروتوكوالت تعاون مع جامعات 2-14شكل (

 

)م2017-2021المبرمة مع جامعة بني سويف (واألفريقية ): االتفاقيات الدولية 2-22جدول (  

  مجاالت التعاون  التاريخ  الدولة  الجهة  م

1.   

  جامعة هيروشيما

  ابان)(الي

  

  بالتعاون مع جامعات

(مالوي و وزامبيا 

  األفريقية)

  2021  اليابان

توقيع مذكرة تعاون مشترك بين جامعة بني  -
سويف وجامعة هيروشيما اليابانية في إطار 
التبادل الطالبي في قطاع العلوم التربوية، 
  وقطاع العلوم الصحية وقطاع األمن الغذائي.

لبدء أول الجامعة طالب من  5تم قبول  -
جامعة هيروشيما لمدة عام بتدريب مكثف 

تحضيري لقبول طالب جامعة بني سويف في 
  منح كاملة.



  2020  األردن  جامعة جدارا   .2

ادل تب، البرامج والدرجات العلمية المشتركة -
ن البعثات الطالبية بي، أعضاء هيئة التدريس

 .الطرفين
 ،زيارات طالبية تدريبية بين الجامعتين -
  يب والتطويرالتدرو
م الموافقة على تنفيذ 2021تم مؤخراً  -

برنامج دكتوراة في التربية كدرجة علمية 
  مشتركة بين الجامعتين.

  2020  فرنسا  جامعة باريس ساكالي   .3

فرصة  38هذا التعاون عن توفير عدد  أثمر -
لتبادل الطالب واألساتذة بين الجامعتين خالل 

عاون الت، باإلضافة إلى تعميق ثالثة سنوات
في المجال البحثي ودمج البحوث في 

  الصناعة.
  

  2019  إيطاليا  جامعة سابينزا   .4

التعاون البحثي والتعليمي والثقافي بين قسمي 
علوم الفضاء بكلية علوم المالحة وتكنولوجيا 
  الفضاء بين الجامعتين في مجاالت التخصص

5.   

 جامعة سابينزا

Sapienza 

University of 

Rome  

  2018  إيطاليا

مجاالت التعاون البحثي والتعليمي والثقافي 
  بين الطرفين

6.   

Ibrahim Badamsi 

Babanigda 

University  

  2019  نيجيريا

التعاون في مجاالت التعليم والبحث العلمي 
  والتبادل الثقافي 

7.   
University of 

Antwerpen  
  2019  بلجيكا

اتفاقية تعاون في االشراف المشترك ومنح 
  تركة  درجات علمية مش

8.   Kano University  2019  نيجيريا  

  البرامج والدرجات العلمية المشتركة
  تبادل أعضاء هيئة التدريس

  البعثات الطالبية بين الطرفين
  زيارات طالبية تدريبية بين الجامعتين

  التدريب والتطوير



9.   
Yobe State 

University  
  2018  نيجيريا

التعاون في مجاالت التعليم والبحث العلمي 
  والتبادل الثقافي 

10.   
University of 

Dodoma  
  2019  تنزانيا

  البرامج والدرجات العلمية المشتركة
  تبادل أعضاء هيئة التدريس

  البعثات الطالبية بين الطرفين
  زيارات طالبية تدريبية بين الجامعتين 

11.   

Center of Eco-

friendly 

environmental 

Sciences 

   حثي والتعليمي والثقافيمجاالت التعاون الب  2019  الصين

12.   
  جامعة لوميير ليون

 
  2009  فرنسا

  دعم أقسام اللغة الفرنسية بجامعات األقاليم

13.   
  جامعة سانج ميونج

 
  2009  كوريا

  تبادل اعضاء هيئة التدريس
  تبادل الطالب

تشجيع االنضمام إلى االنشطة البحثية (ورش 
  العمل والمؤتمرات)

  مشروعات بحثية مشتركة
  بوعات والمواد االكاديمية المختلفةتبادل المط

اي اشكال من التعاون في المجاالت ذات 
  االهتمام المشترك

14.   

Chonnam 

National 

University  

 

  كوريا
2012  

  (تفعيل)

التعاون في المجالت البحثية والتعليمية 
  والتبادل الثقافي. 

15.   
Inchean 

university 
  كوريا

2009  

  (تفعيل)

  يستبادل اعضاء هيئة التدر
  تبادل الطالب

تشجيع االنضمام إلى األنشطة البحثية (ورش 
  العمل والمؤتمرات)

  مشروعات بحثية مشتركة
  تبادل المطبوعات والمواد األكاديمية المختلفة

اي اشكال من التعاون في المجاالت ذات 
  االهتمام المشترك



  
 

 

  اسبانيا جامعة جرانادا   .16
2005  

  (تفعيل)

الب تبادل اعضاء هيئة التدريس وط
  الدراسات العليا

  تنظيم ورش العمل
  التعليم والبحث والتطوير

  كندا جامعة كيبك بمونتريال   .17
2008  

  (تفعيل)

 التعاون في إنجاز مشروعات بحثية
 تبادل األساتذة والخبراء

 عقد دورات تدريبية للطالب
  نشر المؤلفات وتبادل الخبرات

18.   

اتحاد المستثمرات 

العرب واألمم المتحدة 

 مرض اإليدز لمكافحة

  قارة أفريقيا
2006  

  (تفعيل)

ني التعليمي بجامعة ب المستشفىتطوير ودعم 
 سويف

االرتقاء بالخدمات الطبية والجودة الشاملة 
 والعالجية

  العلمية االستفادة من الخبرات والكفاءات

19.   
  جامعة ميجل ارنانديث

 
  إسبانيا

2009  

  (تفعيل)

تنفيذ عدة مشروعات علمية مشتركة حول 
  اإلنسان وسالمة الغذاء والمياهصحة 

20.   

  جامعة نورثمبريا

  

 

  بريطانيا

2006  

  (تفعيل)

  

التبادل الطالبي وتبادل أعضاء هيئة التدريس 
وتنظيم المؤتمرات وورش العمل 

  ومشروعات البحوث والتطوير المشتركة

21.   
  جامعة إيجا

 
  اليونان

2009  

  (تفعيل)

تبادل الطالب وأعضاء هيئة التدريس 
  تعليميةوالبرامج ال

  أذربيجان جامعة كاف كوز   .22
2009  

  (تفعيل)
  التعاون في المجاالت البحثية واألكاديمية


