
SDG 1  

(No poverty) 

 

Introduction 

- Beni-Suef University is seeking always excellence in teaching, research and 

partnerships concerning the best life for people in beni-suef university and local 

community  
- All evidences supporting our activities at the different SDGs are sustainable in 

addition to the new current evidences that’s will be added. 

-  

Hint: What are the aims of this SDG?  ما هو هدف التنمية المستدامة الذى يحققة هذا ال

SDG 

 
- Beni-Suef university is a one of public university with very low fees for 

undergraduate student 1000 pounds per academic year. 

 

- These fees are uniformed among all the 33 faculties from year one to the final 

year or up to graduation year and about 5000 Egyptian pounds per year for post 

graduates’ diplomas, master and PhDs.  

 

- The university president announced that support financial aid to about more than 

6000 students. 

 

Teaching: 

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

 اى مقررات دراسية بكليات الجامعة التى تحقق هذا الهدف
- 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 

 

- Faculty of social work & development       خدمه اجتماعيه كليه  
 http://www.socialwork.bsu.edu.eg/ 

 

        Faculty of developmental social work- سياسه واقتصاد كليه 
http://www.economic.bsu.edu.eg/ 

 

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


Research: 

Hint: any projects or research labs that work on this SDG. 

الهدفاى مشروعات او معامل بحثية تحقق   

- 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 price lower than 

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

 

- This is the official page for faculty of veterinary medicine at 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 

 

 

The number of registered master's and doctoral degrees in this SDG. 

 عدد رسائل الماجستير والدكتوراة المسجلة التى تحقق هذا الهدف
- 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 

 

 

 

Outreach 

 كيف تخدم الجامعة المجتمع المحلى فى هذا الهدف

How the university helps the community in this SDG 
http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=53306&cat_id=1 

مكافحة صندوق مع تعاون اتفاقية عن ويعلن الدولة يواجه تحدى ثانى المخدرات:  سويف بنى جامعة رئيس  

  االدمان

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

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

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


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

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

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

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

للسائقين المخدرات تحليل  

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

سى فيروس  
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://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=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. 

 

Stewardship 

اتمثل توفير إقامة مخفضة العضاء هيئة التدريس/ الباص/ مكافأة النشر/ تكاليف حضور المؤتمر  

 صور .. رئيس جامعة بنى سويف يتفقد استراحة أعضاء هيئة التدريس

https://www.elmydannews.com/117907 

 

https://www.youm7.com/story/2019/7/3/%D8%B5%D9%88%D8%B1-

%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-

%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%89-

%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-

%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-

%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A9-

%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-

%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3/4316925 

أبناء الشهداء من الجيش والشرطةرئيس جامعة بنى سويف يدشين أول مركز لخدمة      

http://www.vet.bsu.edu.eg/Content.aspx?section_id=10126&cat_id=11
https://www.elmydannews.com/117907
https://www.youm7.com/story/2019/7/3/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3/4316925
https://www.youm7.com/story/2019/7/3/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3/4316925
https://www.youm7.com/story/2019/7/3/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3/4316925
https://www.youm7.com/story/2019/7/3/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3/4316925
https://www.youm7.com/story/2019/7/3/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3/4316925
https://www.youm7.com/story/2019/7/3/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3/4316925
https://www.youm7.com/story/2019/7/3/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3/4316925
https://www.youm7.com/story/2019/7/3/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3/4316925
https://www.youm7.com/story/2019/7/3/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3/4316925


 

https://www.youm7.com/story/2019/7/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-

%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%89-

%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-

%D9%8A%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84-

%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-

%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-

%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1/4313608 

 

 هيئة التدريس | صورئيس جامعة بني سويف: تحسين الخدمات بمركز المؤتمرات واستراحة أعضاء 

http://gate.ahram.org.eg/News/2061969.aspx 

 

 افتتاح المعرض الخيري للمالبس بجامعة بني سويف

 م 02:31 - 2019/أكتوبر/29الثالثاء  

https://www.albawabhnews.com/3780635 

 

 SDG17+ رئيس جامعة بني سويف يفتتح المعرض الخيري العاشر للمالبس

 

https://www.baladnaelyoum.com/news/5de502dfa2432174d86222f3/%D8%A7%D9

%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8

%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-

%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A-

%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-

%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-

%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3 
 الدراسيةالمصاريف من  اعفاء  

SDG1+SDG4+SDG5 

http://gate.ahram.org.eg/News/1568402.aspx 

كتاب برايل 450امعة بني سويف تدعم طالبها من ذوي اإلعاقة البصرية بـج  

 

https://www.elwatannews.com/news/details/4413607 +SDG10 

( دارسين من المصاريف 5موافقة مجلس الجامعة على إعفاء كل طالب يقوم بمحو أمية )رئيس جامعة بني سويف 

 الدراسية أو منحه بعض الكتب الدراسية

 

https://www.youm7.com/story/2019/7/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1/4313608
https://www.youm7.com/story/2019/7/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1/4313608
https://www.youm7.com/story/2019/7/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1/4313608
https://www.youm7.com/story/2019/7/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1/4313608
https://www.youm7.com/story/2019/7/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1/4313608
https://www.youm7.com/story/2019/7/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1/4313608
https://www.youm7.com/story/2019/7/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1/4313608
https://www.youm7.com/story/2019/7/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1/4313608
http://gate.ahram.org.eg/News/2061969.aspx
https://www.albawabhnews.com/3780635
https://www.baladnaelyoum.com/news/5de502dfa2432174d86222f3/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3
https://www.baladnaelyoum.com/news/5de502dfa2432174d86222f3/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3
https://www.baladnaelyoum.com/news/5de502dfa2432174d86222f3/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3
https://www.baladnaelyoum.com/news/5de502dfa2432174d86222f3/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3
https://www.baladnaelyoum.com/news/5de502dfa2432174d86222f3/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3
https://www.baladnaelyoum.com/news/5de502dfa2432174d86222f3/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3
https://www.baladnaelyoum.com/news/5de502dfa2432174d86222f3/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3
https://www.baladnaelyoum.com/news/5de502dfa2432174d86222f3/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3
https://www.baladnaelyoum.com/news/5de502dfa2432174d86222f3/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3
https://www.baladnaelyoum.com/news/5de502dfa2432174d86222f3/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3
http://gate.ahram.org.eg/News/1568402.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4413607


https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=21488&cat_id=1 

 

 

 

 

http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=230  
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http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=251 
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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://gate.ahram.org.eg/News/1965712.aspx 

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

https://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=21488&cat_id=1
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http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=219
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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  
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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. 
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 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 

 
 



No/Faculty 

 اسم الكليه
Event 

 الحدث/ المناسبه
Date 

 التاريخ
Place 

 مكان الحدوث
Objectives 

 االهداف
Sector 
 القطاع

Target 

Group  
 الفئه المستهدفه

URL 

 الموقع االلكتروني

Sustainable 

Development 

Goal 

اهداف التنميه 
المستدامه المراد 

 تحقيقها

 

رئيس جامعة بني سويف يعلن 
حصول كلية السياسية 

واالقتصاد على 88% في 
 تقييم البرامج الجديدة

 

24 Jun 

2019 

 

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

=74744&cat_id=1 

SDG8 

 

رئيس جامعة بني سويف: فتح 
منافذ جديدة لمركز اإلنتاج 

 بشرق وغرب النيل
 

24 Jun 

2019 

 

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

=74738&cat_id=1 

SDG11 

 

رئيس جامعة بني سويف 
يوجه باستخدام الطاقة 

الشمسية في تشغيل مركز 
 المؤتمرات

 

24 Jun 

2019 

 

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

=74737&cat_id=1 

 

SDG7 

 

رئيس جامعة بني سويف 
يناقش تعيين أعضاء هيئة 

تدريس بكليتي األلسن 
 والهندسة

 

24 Jun 

2019 

 

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

=74736&cat_id=1 

SDG4 

 

سويف: رئيس جامعة بني 
دعوة الباحثين للتسجيل في 
البرنامج الدولي بجمهورية 

 بيرو

 

24 Jun 

2019 

 

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

=74708&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف: 
 المنح الدولية للمركز الدولي

وجيا للهندسة الوراثية والتكنول
 الحيوية بالصين

 

24 Jun 

2019 

 

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

=74707&cat_id=1 

SDG4 

 

بني  زيارة رئيس جامعة
نان سويف للمستشفى لالطمئ

على الحالة الصحية ألحد 
العاملين إثر تعرضه لحادث 

 أليم

25 Jun 

2019 

 

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

=74756&cat_id=1 

SDG4 



No/Faculty 

 اسم الكليه
Event 

 الحدث/ المناسبه
Date 

 التاريخ
Place 

 مكان الحدوث
Objectives 

 االهداف
Sector 
 القطاع

Target 

Group  
 الفئه المستهدفه

URL 

 الموقع االلكتروني

Sustainable 

Development 

Goal 

اهداف التنميه 
المستدامه المراد 

 تحقيقها

 

 

رئيس جامعة بني سويف يقوم 
بزيارة مفاجئة للمستشفى 

 الجامعي مساءا

 

25 Jun 

2019 

 

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

=74755&cat_id=1 

SDG3 

 

سويف: رئيس جامعة بني 
توافر معايير جودة األداء 

 بثالثة برامج جديدة

 

25 Jun 

2019 

 

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

=74753&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف يؤكد 
الكليات فقط .. التصحيح داخل 

 ر في إعالن النتائج... وال تأخي

 

25 Jun 

2019 

 

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

=74752&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف 
يستهل مجلس الجامعة بتقديم 

التهنئة لفخامة الرئيس 
على نجاح  عبدالفتاح السيسي

حفل افتتاح بطولة كأس األمم 
 اإلفريقية

 

25 Jun 

2019 

 

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

=74751&cat_id=1 

SDG3 

 

سويف يتقدم رئيس جامعة بني 
 18بخالص التهاني القلبية لـ

عضو هيئة تدريس المترقين 
 علىللدرجة األ

 

25 Jun 

2019 

 

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

=74750&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف يكرم 
العاملين المحالين على المعاش 

 خالل شهر يونيو الجاري

 

25 Jun 

2019 

 

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

=74749&cat_id=1 

SDG1 

 

رئيس جامعة بني سويف: 
ترشح أربعة أعضاء هيئة 

تدريس لمبادرة التعليم 
 المصرية اليابانية

 

24 Jun 

2019 

 

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

=74745&cat_id=1 

SDG4 



No/Faculty 

 اسم الكليه
Event 

 الحدث/ المناسبه
Date 

 التاريخ
Place 

 مكان الحدوث
Objectives 

 االهداف
Sector 
 القطاع

Target 

Group  
 الفئه المستهدفه

URL 

 الموقع االلكتروني

Sustainable 

Development 

Goal 

اهداف التنميه 
المستدامه المراد 

 تحقيقها

      داخل الجامعة   

 

رئيس جامعة بني سويف 
يجري اختبارات الرمد لطالب 

 الدراسات العليا
 

27 Jun 

2019 

 

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

=83652&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف 
يواصل جوالته التفقدية 

 بالمستشفى الجامعي
 

27 Jun 

2019 

 

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

=83651&cat_id=1 

SDG3 

 

انفراد جامعة بني سويف 
 201بالترتيب األول محليا و

دوليا في الرياضيات طبقا 
 لتصنيف شنغهاي

 

27 Jun 

2019 

 

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

=83625&cat_id=1 

SDG4 

 

جامعة بني سويف األولى 
عالميا طبقا  151محليا و

 لتصنيف التايمز للجامعات
 الشابة

 

27 Jun 

2019 

 

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

=83624&cat_id=1 

SDG4 

 

لن مجلس جامعة بني سويف يع
شر األبحاث الفائزة بمكافآت الن

 الدولي
 

26 Jun 

2019 

 

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

=83623&cat_id=1 

SDG4 

 

ين رئيس جامعة بني سويف يد
 الهجوم اإلرهابى بالعريش

 

26 Jun 

2019 

 

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

=83622&cat_id=1 

SDG4 

 

لن رئيس جامعة بني سويف يع
 حالة الطواريء بالمستشفى
الجامعي بمناسبة احتفاالت 

يونيو 30ثورة   

 

29 Jun 

2019 

 

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

=83659&cat_id=1 

SDG3 

 

رئيس جامعة بني سويف يعلن 
يوليو بدء اختبارات القدرات  6

المؤهلة لاللتحاق بكليات 

29 Jun 

2019 

 

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

=83670&cat_id=1 

SDG4 



No/Faculty 

 اسم الكليه
Event 

 الحدث/ المناسبه
Date 

 التاريخ
Place 

 مكان الحدوث
Objectives 

 االهداف
Sector 
 القطاع

Target 

Group  
 الفئه المستهدفه

URL 

 الموقع االلكتروني

Sustainable 

Development 

Goal 

اهداف التنميه 
المستدامه المراد 

 تحقيقها

التربية الرياضية، والفنون 
 التطبيقية، واإلعالم

 

 

رئيس جامعة بني سويف : 
بكتاب دائم بكلية اآلدامعرض   

 

29 Jun 

2019 

 

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

=83667&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف : 
تخصيص ثالثة معامل 

إلكترونية ألعمال تنسيق 
 الثانوية العامة

 

29 Jun 

2019 

 

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

=83666&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف : 
كلية التمريض تنظم دورة 
 تدريبية عن رعاية المسن

 

29 Jun 

2019 

 

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

=83665&cat_id=1 

SDG4 

SDG3 

 

مجلس جامعة بني سويف 
برنامج دبلوم يناقش إدراج 

ية الميكروبيولوجيا التطبيق
بكلية العلوم ضمن البرامج 

 الجديدة
 

29 Jun 

2019 

 

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

=83664&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف: 
إنشاء وحدة الدعم المعنوي 

 بكلية العلوم
 

29 Jun 

2019 

 

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

=83663&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف: 
اً ايقاف التعامل النقدي نهائي

بوحدة السيارات واستبداله 
 باإللكتروني

 

29 Jun 

2019 

 

     داخل الجامعة

SDG4 

 

ل رئيس جامعة بني سويف خال
يونيو:  30احتفالية ثورة 

 أبناءتدشين أول مركز لخدمة 
 الشهداء من الجيش والشرطة

1 Jul 

2019 

 

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

=85568&cat_id=1 

SDG4 



No/Faculty 

 اسم الكليه
Event 

 الحدث/ المناسبه
Date 

 التاريخ
Place 

 مكان الحدوث
Objectives 

 االهداف
Sector 
 القطاع

Target 

Group  
 الفئه المستهدفه

URL 

 الموقع االلكتروني

Sustainable 

Development 

Goal 

اهداف التنميه 
المستدامه المراد 

 تحقيقها

 

 

رئيس جامعة بني سويف: 
تغيير مسمى مركز تدوير 
النفايات إلى مركز تطوير 
ةأساليب المحافظة على البيئ  

 

30 Jun 

2019 

 

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

=85524&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف: 
إطالق مسابقة أفضل جامعة 

 في األنشطة الطالبية

 

30 Jun 

2019 

 

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

=85523&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف: 
تدريس مقرر حقوق اإلنسان 

ولىومكافحة الفساد بالفرقة األ  

 

30 Jun 

2019 

 

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

=85522&cat_id=1 

SDG4 

 

لن مجلس جامعة بني سويف يع
أسماء الفائزين بتمويل 

 مشروعاتهم

 

30 Jun 

2019 

 

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

=85521&cat_id=1 

SDG4 

 

مجلس جامعة بني سويف: 
 إصدار مجلتين دوليتين في

مجال المعلوماتية واإلعالم 
 والذكاء اإلصطناعي

 

30 Jun 

2019 

 

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

=85520&cat_id=1 

SDG4 

 

وم رئيس جامعة بني سويف يق
بزيارة تفقدية الستراحة 

 أعضاء هيئة التدريس
 

3 Jul 

2019 

 

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

=85605&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف: 
السبت القادم بدء اختبارات 
القدرات المؤهلة لاللتحاق 

، بكليات التربية الرياضية
موالفنون التطبيقية، واإلعال  

 

3 Jul 

2019 

 

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

=85602&cat_id=1 

SDG4 

قدم رئيس جامعة بني سويف يت  2 Jul داخل الجامعة    http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID  



No/Faculty 

 اسم الكليه
Event 

 الحدث/ المناسبه
Date 

 التاريخ
Place 

 مكان الحدوث
Objectives 

 االهداف
Sector 
 القطاع

Target 

Group  
 الفئه المستهدفه

URL 

 الموقع االلكتروني

Sustainable 

Development 

Goal 

اهداف التنميه 
المستدامه المراد 

 تحقيقها

بخالص العزاء والمواساة 
ألسرة الشهيد حسن أحمد 

 مبروك

 

2019 

 

=85599&cat_id=1 

 

 رئيس الجامعة يجتمع بوحدة
ة واالعتماد بكليضمان الجودة 

 الطب
 

2 Jul 

2019 

 

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

=85598&cat_id=1 

SDG4 

 

فقد رئيس جامعة بني سويف يت
أعمال الكنتول بكلية الطب 

 البشري
 

2 Jul 

2019 

 

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

=85597&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف : 
الدكتورة/أماني ألبرت 

مستشاًرا إعالميًا بالمكتب 
 اإلعالمي للجامعة

 

2 Jul 

2019 

 

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

=85596&cat_id=1 

SDG4 

 

 بدء امتحانات برامج التعليم
 المفتوح والمدمج بجامعة بني

 سويف

 

7 Jul 

2019 

 

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

=85646&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس الجامعة يتابع سير 
اختبارات القدرات لطالب 

 الثانوية العامة
 

7 Jul 

2019 

 

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

=85642&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف: 
ماراثون اليوم انطالق 

اختبارات القدرات لطالب 
 الثانوية العامة

 

6 Jul 

2019 

 

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

=85628&cat_id=1 

SDG4 

 

مواعيد ونظام اختبارات 
القدرات المؤهلة لاللتحاق 

 بكلية اإلعالم

 

4 Jul 

2019 

 

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

=85610&cat_id=1 

SDG4 



No/Faculty 

 اسم الكليه
Event 

 الحدث/ المناسبه
Date 

 التاريخ
Place 

 مكان الحدوث
Objectives 

 االهداف
Sector 
 القطاع

Target 

Group  
 الفئه المستهدفه

URL 

 الموقع االلكتروني

Sustainable 

Development 

Goal 

اهداف التنميه 
المستدامه المراد 

 تحقيقها

 

رئيس جامعة بني سويف يتفقد 
 كلية السياحة والفنادق

 

3 Jul 

2019 

 

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

=85606&cat_id=1 

 

 

جامعة بني سويف تشارك فى 
المؤتمر الدولى العشرون لقادة 

العالى بالقارة  مؤسسات التعليم
 اإلفريقية

 

9 Jul 

2019 

 

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

=85698&cat_id=1 

SDG4 

 

تكريم األستاذ الدكتورمنصور 
حسن خالل اللقاء العلمي 

 السنوي لنقابة األسنان

 

9 Jul 

2019 

 

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

=85697&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف 
يفتتح فعاليات ندوة التعريف 

بالمنح التمويلية لصندوق 
 نيوتن مشرفة

 

9 Jul 

2019 

 

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

=85696&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف : 
بدء الدورة الثالثة لبرنامج 

 166جامعة الطفل بمشاركة 
 طالبا

 

9 Jul 

2019 

 

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

=85695&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس الجامعة يهنئ الدكتور 
أسامة سعيد لتعيينه عميًدا 

 لكلية التجارة

 

8 Jul 

2019 

 

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

=85684&cat_id=1 

SDG4 

 

الجامعة: الشهر الحالي رئيس 
بدء تقديم طلبات االلتحاق 
 بالحضانة ألبناء العاملين

 

8 Jul 

2019 

 

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

=85681&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بنى سويف : 
صالة جيم ولياقة بدنية بكلية 

 500التربية الرياضية بتكلفة 
 .ألف جنيه

8 Jul 

2019 

 

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

=85681&cat_id=1 

SDG4 



No/Faculty 

 اسم الكليه
Event 

 الحدث/ المناسبه
Date 

 التاريخ
Place 

 مكان الحدوث
Objectives 

 االهداف
Sector 
 القطاع

Target 

Group  
 الفئه المستهدفه

URL 

 الموقع االلكتروني

Sustainable 

Development 

Goal 

اهداف التنميه 
المستدامه المراد 

 تحقيقها

 

 

ضمن ‘‘ تربية رياضية
الزيارات التفقدية لرئيس 

 الجامعة الختبارات القدرات

 

8 Jul 

2019 
    داخل الجامعة

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

=85677&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف 
يشارك في حضور اجتماع 
المجلس األعلى للجامعات 

 بجامعة اإلسكندرية

 

18 Jul 

2019 

 

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

=85818&cat_id=1 

SDG4 

 

جامعة بني سويف الثامن 
عالميًا في  1207محليًا و

 "تصنيف "ويبوميتركس

 

14 Jul 

2019 

 

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

=85748&cat_id=1 

SDG4 

 

جامعة بني سويف تجري أول 
اختبار أكاديمي لطالبة من 

 متحدي اإلعاقة البصرية

 

14 Jul 

2019 

 

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

=85747&cat_id=1 

SDG4 

 

طالب تقدموا الختبارات  1141
 بجامعة بني سويفالقدرات 

 

14 Jul 

2019 

 

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

=85742&cat_id=1 

SDG4 

 

جامعة دودوما بتنزانيا تسلط 
الضوء على مذكرة التفاهم 

التى تم توقيعها مع جامعة بني 
 سويف

 

12 Jul 

2019 

 

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

=85728&cat_id=1 

SDG4 

 

وزير التعليم العالي والدكتور 
منصور حسن يفتتحان جناح 
جامعة بني سويف بالمعرض 

 الدولي الرابع للتعليم العالي

 

11 Jul 

2019 

 

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

=85721&cat_id=1 

SDG4 

 

مليون جنية دعم وتمويل  25
البحث العلمي بجامعة بني 
سويف خالل النصف األول 

11 Jul 

2019 

 

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

=85713&cat_id=1 

SDG4 



No/Faculty 

 اسم الكليه
Event 

 الحدث/ المناسبه
Date 

 التاريخ
Place 

 مكان الحدوث
Objectives 

 االهداف
Sector 
 القطاع

Target 

Group  
 الفئه المستهدفه

URL 

 الموقع االلكتروني

Sustainable 

Development 

Goal 

اهداف التنميه 
المستدامه المراد 

 تحقيقها

 للعام الجاري

 

 

جامعة بني سويف تستضيف 
لجنة القطاع الهندسي لإلعداد 

الفتتاح قسمي الميكانيكا 
 والكهرباء

 

10 Jul 

2019 

 

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

=85710&cat_id=1 

SDG4 

 

تعديل مسمى كلية "الحاسبات 
والمعلومات" ببني سويف 

لـ"الحاسبات والذكاء 
 "االصطناعي

 

9 Jul 

2019 

 

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

=85701&cat_id=1 

SDG4 

 

جامعة بني سويف يوقع رئيس 
مذكرة تفاهم مع جامعة دودوما 

 بتنزانيا

 

9 Jul 

2019 

 

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

=85700&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بنى سويف 
يترأس لجنة تقييم المرشحين 

لعمادة التربية الرياضية 
 والزراعة

 

16 Jul 

2019 

 

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

=85772&cat_id=1 

SDG4 

 

جامعة بني سويف تعقد 
االمتحان التجريبي الموحد 

 لطالب التمريض

 

16 Jul 

2019 

 

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

=85769&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف يوقع 
مذكرة تفاهم مع جامعة بابا 

 نجيدا بدولة نيجيريا

 

15 Jul 

2019 

 

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

=85763&cat_id=1 

SDG4 

 

تعيين نائب لكل مدير بجامعة 
 بني سويف

 

15 Jul 

2019 

 

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

=85758&cat_id=1 

SDG4 

 
 15رئيس جامعة بني سويف: 

برنامج جديد لطالب الثانوية 
19 Jul 

2019 
    داخل الجامعة

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

=85822&cat_id=1 

SDG4 



No/Faculty 

 اسم الكليه
Event 

 الحدث/ المناسبه
Date 

 التاريخ
Place 

 مكان الحدوث
Objectives 

 االهداف
Sector 
 القطاع

Target 

Group  
 الفئه المستهدفه

URL 

 الموقع االلكتروني

Sustainable 

Development 

Goal 

اهداف التنميه 
المستدامه المراد 

 تحقيقها

 العامة بأربع عشرة كلية

 
 

 

رئيس جامعة بني سويف يعلن 
تدشين برنامجي المعلومات 

الطبية والعلوم التطبيقية 
 للفضاء والمالحة

 

19 Jul 

2019 

 

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

=85821&cat_id=1 

SDG4 

 

جامعة بني سويف تعقد 
االمتحان التجريبي الموحد 

 لطالب طب األسنان

 

17 Jul 

2019 

 

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

=85798&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف : 
الكفاءة والتخصص معايير 

 اختيار القيادات اإلدارية

 

17 Jul 

2019 

 

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

=85797&cat_id=1 

SDG4 

 

إدراج المجلة العلمية لطب 
بيطري بني سويف ببنك 

 المعرفة المصري

 

17 Jul 

2019 

 

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

=85792&cat_id=1 

SDG4 

 

 4600ألف متردد ...و  131
عملية بمستشفى جامعة بني 

 سويف خالل العام الجاري

 

22 Jul 

2019 

 

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

=85864&cat_id=1 

SDG4 

 

جامعة بني سويف تستقبل 
اليوم األول طالبا خالل  250

للتنسيق وتخصص أماكن 
 لذوي االحتياجات الخاصة

 

21 Jul 

2019 

 

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

=85858&cat_id=1 

SDG4 

 

في سابقة هي االولى من 
نوعها... رئيس جامعة بني 

سويف يطلق مبادرة لتسويق 
 مشروعات التخرج

 

21 Jul 

2019 

 

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

=85854&cat_id=1 

SDG4 

مدينة عائمة.. مركز   21 Jul داخل الجامعة    http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID SDG4 



No/Faculty 

 اسم الكليه
Event 

 الحدث/ المناسبه
Date 

 التاريخ
Place 

 مكان الحدوث
Objectives 

 االهداف
Sector 
 القطاع

Target 

Group  
 الفئه المستهدفه

URL 

 الموقع االلكتروني

Sustainable 

Development 

Goal 

اهداف التنميه 
المستدامه المراد 

 تحقيقها

ثقافي...مركز تأهيل نفسي 
أبرز مشروعات تخرج هندسة 

بني سويف ...ورئيس 
الجامعة.. فخور بمستوى 

 المشروعات

 

2019 

 

=85853&cat_id=1 

 

رئيس جامعة بني سويف: 
تدشين أول منصة إلكترونية 

للتسجيل في الشعب والبرامج 
 الجديدة

 

20 Jul 

2019 

 

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

=85833&cat_id=1 

SDG4 

 

جنية حد أدني مكافأة  600
للعاملين بجامعة بني سويف 

 بمناسبة عيد األضحى

 

28 Jul 

2019 

 

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

=85928&cat_id=1 

SDG4 

 

جامعة بني سويف تستقبل 
تسجيل رغبات طالب الثانوية 
في الشعب والبرامج الجديدة 

 عبر منصتها اإللكترونية

 

28 Jul 

2019 

 

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

=85927&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف 
يكشف جهود التعاون مع 

منحة  50القارة األفريقية ... 
دراسية ...بروتوكوالت 

علمية... مشروعات بحثية 
 مشتركة

 

25 Jul 

2019 

 

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

=85891&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف 
معيدين بكليات  يناقش تكليف

 الهندسة والعلوم واآلداب

 

24 Jul 

2019 

 

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

=85889&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بنى سويف يتابع 
االختبار المعرفي الموحد 
لقطاعي الصيدلة والعالج 

22 Jul 

2019 

 

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

=85866&cat_id=1 

SDG4 



No/Faculty 

 اسم الكليه
Event 

 الحدث/ المناسبه
Date 

 التاريخ
Place 

 مكان الحدوث
Objectives 

 االهداف
Sector 
 القطاع

Target 

Group  
 الفئه المستهدفه

URL 

 الموقع االلكتروني

Sustainable 

Development 

Goal 

اهداف التنميه 
المستدامه المراد 

 تحقيقها

 الطبيعي

 

 

قفزة لجامعة بني سويف في 
التصنيف العالمي ... تتقدم 

 مركزا خالل ستة أشهر 288

 

30 Jul 

2019 

 

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

=85971&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف : 
بالمقررات سجل أكاديمي 

 الدراسية لكل طالب

 

29 Jul 

2019 

 

    داخل الجامعة
bsu.edu.eg/News.aspx?NID=85960&cat

_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بنى سويف 
موافقة مجلس الجامعة على 

( من أعضاء  42ترقيات ) 
أستاذ  –هيئة التدرس )أستاذ 

مدرس ( طبًقا  –مساعد 
 1972( لسنة 49لقانون )

 

29 Jul 

2019 

 

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

=85957&cat_id=1 

SDG4 

 

أول أغسطس بدء أعمال 
تنسيق القبول بالمدن الجامعية 

 بجامعة بني سويف

 

29 Jul 

2019 

 

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

=85956&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف يكرم 
 ضابطان أمن إداري

 

28 Jul 

2019 

 

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

=85936&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بنى سويف 
يستقبل وفًدا من البنك األهلي 
لبحث سبل التعاون في مجال 

 خدمة المجتمع

 

28 Jul 

2019 

 

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

=85935&cat_id=1 

SDG4 

 

مجلس جامعة بنى سويف يكرم 
الموظفين المحالين على 
 المعاش خالل شهر يوليو

 

28 Jul 

2019 

 

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

=85930&cat_id=1 

SDG4 

تكريم ثالثة عمداء سابقين   28 Jul داخل الجامعة    http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID SDG4 



No/Faculty 

 اسم الكليه
Event 

 الحدث/ المناسبه
Date 

 التاريخ
Place 

 مكان الحدوث
Objectives 

 االهداف
Sector 
 القطاع

Target 

Group  
 الفئه المستهدفه

URL 

 الموقع االلكتروني

Sustainable 

Development 

Goal 

اهداف التنميه 
المستدامه المراد 

 تحقيقها

 بجامعة بني سويف

 
2019 

 

=85929&cat_id=1 

 

الدكتور/ مجدى محمد على 
 عميدا لطب األسنان

 

31 Jul 

2019 

 

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

=86040&cat_id=1 

SDG4 

 

الدكتور/ عبد الناصر سيد 
المعهد القومي درويش عميدا 

لدراسات المشروعات الصغيرة 
 والمتوسطة

 

31 Jul 

2019 

 

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

=86039&cat_id=1 

SDG4 

 

الدكتورة/ ألفت عبد الرحمن 
 عميدا لكلية العالج الطبيعي

 

31 Jul 

2019 

 

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

=86038&cat_id=1 

SDG4 

 

الدكتور/ طارق على محمد 
عميدا لمعهد أبحاث وتطبيقات 

 الليزر

 

31 Jul 

2019 

 

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

=86037&cat_id=1 

SDG4 

 

تعيين الدكتور/عبد العزيز 
 السيد عميدا إلعالم بني سويف

 

31 Jul 

2019 

 

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

=86036&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف : 
طالب بكلية  80تأهيل وتدريب 

العلوم بمجموعة تيتان 
 لإلسمنت

 

31 Jul 

2019 

 

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

=86028&cat_id=1 

SDG4 

 

تعاون بين جامعة بني سويف 
ومؤسسة " نهضة" في مجال 

 التدريب

 

31 Jul 

2019 

 

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

=85998&cat_id=1 

SDG4 

 

إحالة أطباء وعاملين 
بمستشفى بني سويف الجامعي 
للتحقيق على خلفية تقصير في 

 العمل

 

30 Jul 

2019 

 

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

=85983&cat_id=1 

SDG4 



No/Faculty 

 اسم الكليه
Event 

 الحدث/ المناسبه
Date 

 التاريخ
Place 

 مكان الحدوث
Objectives 

 االهداف
Sector 
 القطاع

Target 

Group  
 الفئه المستهدفه

URL 

 الموقع االلكتروني

Sustainable 

Development 

Goal 

اهداف التنميه 
المستدامه المراد 

 تحقيقها

 

تجديد قيام ثالثة وكالء بكليات 
الصيدلة والسياحة بأعمال 

 وكيل الكلية

 

31 Jul 

2019 

 

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

=86051&cat_id=1 

SDG4 

 

الدكتور/ هشام بشري 
مستشاراً لرئيس جامعة بني 

 سويف للتطوير والمتابعة

 

31 Jul 

2019 

 

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

=86050&cat_id=1 

SDG4 

 

تكليف الدكتور/ مختار أمين 
بتسيير أعمال كلية التربية 

 الرياضية

 

31 Jul 

2019 

 

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

=86049&cat_id=1 

SDG4 

 

الدكتورة / تامر عبد اللطيف 
 عميدا لكلية الفنون التطبيقية

 

31 Jul 

2019 

 

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

=86047&cat_id=1 

SDG4 

 

الدكتورة / دينا احمد عزت 
عميدا لكلية العلوم الطبية 

 التطبيقية

 

31 Jul 

2019 

 

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

=86046&cat_id=1 

SDG4 

 

الدكتور/ أحمد فرغلي عميدا 
لكلية الدراسات العليا للعلوم 

 المتقدمة

 

31 Jul 

2019 

 

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

=86045&cat_id=1 

SDG4 

 

الدكتور / هاني حامد دسوقي 
 عميدا لكلية التمريض

 

31 Jul 

2019 

 

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

=86044&cat_id=1 

SDG4 

 

الدكتور / محمد عبد الفتاح 
يوسف بالل عميدا لكلية 

 الحاسبات والمعلومات

 

31 Jul 

2019 

 

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

=86043&cat_id=1 

SDG4 

 

غادة على عبد الدكتورة / 
الحميد عميدا لكلية السياحة 

 والفنادق

 

31 Jul 

2019 

 

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

=86042&cat_id=1 

SDG4 



No/Faculty 

 اسم الكليه
Event 

 الحدث/ المناسبه
Date 

 التاريخ
Place 

 مكان الحدوث
Objectives 

 االهداف
Sector 
 القطاع

Target 

Group  
 الفئه المستهدفه

URL 

 الموقع االلكتروني

Sustainable 

Development 

Goal 

اهداف التنميه 
المستدامه المراد 

 تحقيقها

 

تعيين الدكتورة/ أماني ألبرت 
وكيل كلية اإلعالم لقطاع 

 الدراسات العليا

 

4 Aug 

2019 

 

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

=86129&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بنى سويف 
يترأس لجنة تقييم المرشحين 

 لعمادة كلية السياسة واالقتصاد

 

4 Aug 

2019 

 

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

=86128&cat_id=1 

SDG4 

 

الدكتور/ عاطف مرسي قائما 
عميد كلية الطب بأعمال 
 البشري

 

4 Aug 

2019 

 

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

=86127&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف 
يستقبل لجنة متابعة تطوير 

 برنامج بكالوريوس الطب

 

4 Aug 

2019 

 

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

=86118&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف : 
تعيين الدكتور محمد هندي 

 عميداً لكلية التربية

 

3 Aug 

2019 

 

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

=86109&cat_id=1 

SDG4 

 

تعيين الدكتورة / إكرام 
الشبراوي وكياًل لكلية الطب 

لشئون خدمة المجتمع و تنمية 
 اإلعالميالبيئة المركز 

 

1 Aug 

2019 

 

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

=86104&cat_id=1 

SDG4 

 

تكليف الدكتور/ محمد خضر 
بتسيير أعمال نائب رئيس 
جامعة بني سويف لشئون 

 التعليم والطالب

 

1 Aug 

2019 

 

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

=86103&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف 
اإلبتكار وريادة األعمال 

أولويات أهدافنا في بناء قدرات 
 الطالب

1 Aug 

2019 

 

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

=86101&cat_id=1 

SDG4 



No/Faculty 

 اسم الكليه
Event 

 الحدث/ المناسبه
Date 

 التاريخ
Place 

 مكان الحدوث
Objectives 

 االهداف
Sector 
 القطاع

Target 

Group  
 الفئه المستهدفه

URL 

 الموقع االلكتروني

Sustainable 

Development 

Goal 

اهداف التنميه 
المستدامه المراد 

 تحقيقها

 

 SDG4     داخل الجامعة   

 

وكالء جدد بكليتي السياحة 
 والطب البيطري

 

31 Jul 

2019 

 

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

=86052&cat_id=1 

SDG4 

 

 8جامعة بني سويف : تعيين 
وكالء بالمجمع الثاني شرق 

 النيل

 

5 Aug 

2019 

 

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

=86187&cat_id=1 

SDG4 

 

 12جامعة بني سويف : تعيين 
لخمسة كليات بالمجمع وكيل 

 األول شرق النيل

 

5 Aug 

2019 

 

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

=86186&cat_id=1 

SDG4 

 

الدكتور / محى الدين مطاوع 
 قائماً بعمل عميد كلية األلسن

 

5 Aug 

2019 

 

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

=86181&cat_id=1 

SDG4 

 

الدكتور/ جمال عبدالمطلب 
مديرا لمركز تنمية الموارد 

 البشرية

 

5 Aug 

2019 

 

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

=86180&cat_id=1 

SDG4 

 

فوز مشروع بحثي لكلية العلوم 
المتقدمة جامعة بني سويف 

 ألف جنية 200بتمويل 

 

5 Aug 

2019 

 

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

=86179&cat_id=1 

SDG4 

 

الدكتور عماد الدين الوسيمى 
عميدا لكلية علوم ذوي 

 االحتياجات الخاصة

 

4 Aug 

2019 

 

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

=86132&cat_id=1 

SDG4 

 

الدكتور / خالد عباس مديرا 
 التعلم المدمجلمركز 

 

4 Aug 

2019 

 

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

=86131&cat_id=1 

SDG4 

 

الدكتور / ممتاز حجاب قائما 
بأعمال عميد معهد النبات 

 الطبية

4 Aug 

2019 

 

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

=86130&cat_id=1 

SDG4 



No/Faculty 

 اسم الكليه
Event 

 الحدث/ المناسبه
Date 

 التاريخ
Place 

 مكان الحدوث
Objectives 

 االهداف
Sector 
 القطاع

Target 

Group  
 الفئه المستهدفه

URL 

 الموقع االلكتروني

Sustainable 

Development 

Goal 

اهداف التنميه 
المستدامه المراد 

 تحقيقها

 

 SDG4     الجامعةداخل    

 

اغسطس بدء فعاليات  31
برنامج بناء قدرات الطالب 

على االبتكار وريادة األعمال 
 بجامعة بني سويف

 

18 Aug 

2019 

 

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

=86298&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف 
إعالن حالة الطواريء 

خالل بالمستشفى الجامعي 
 أجازة عيد األضحى المبارك

 

9 Aug 

2019 

 

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

=86265&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بنى سويف 
يهنىء األخوه األقباط بصوم 

 السيدة العذراء

 

8 Aug 

2019 

 

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

=86262&cat_id=1 

SDG4 

 

الدكتور/ محمود معوض .. 
مديراً لمركز المؤتمرات ودار 

 الضيافه

 

7 Aug 

2019 

 

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

=86258&cat_id=1 

SDG4 

 

أحمد هاشم وكيال لكلية 
األلسن..و إنجي أبو العز 

مشرفا على الشعبة اإلنجليزية 
منى هاشم بكلية اإلعالم.. و 

 رئيسا لقسم الصحافة

 

6 Aug 

2019 

 

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

=86213&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف يدين 
حادث إنفجار معهد األورام 

 اإلرهابى

5 Aug 2019 

 

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

=86221&cat_id=1 

SDG4 

 

 5جامعة بني سويف : تعيين 
وكالء لكليات اإلعالم والسياحة 

 والطب البيطري

5 Aug 

2019 

 

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

=86188&cat_id=1 

SDG4 



No/Faculty 

 اسم الكليه
Event 

 الحدث/ المناسبه
Date 

 التاريخ
Place 

 مكان الحدوث
Objectives 

 االهداف
Sector 
 القطاع

Target 

Group  
 الفئه المستهدفه

URL 

 الموقع االلكتروني

Sustainable 

Development 

Goal 

اهداف التنميه 
المستدامه المراد 

 تحقيقها

 

 SDG4     داخل الجامعة   

 

رئيس جامعة بني سويف 
عضوا بمجلس الجامعات 

 الخاصة

 

24 Aug 

2019 

 

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

=86385&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس الجامعة يهنئ ميسون 
إيهاب ابنة جامعة بني سويف 

لفوزها بذهبية التايكوندو 
 بدورة األلعاب اإلفريقية

 

22 Aug 

2019 

 

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

=86381&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بنى سويف يوقع 
إتفاقية تعاون مشترك مع هيئة 

 الطاقة الذرية

 

22 Aug 

2019 

 

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

=86378&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بنى سويف يوقع 
إتفاقية تعاون مشترك مع هيئة 

 الطاقة الذرية

 

22 Aug 

2019 

 

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

=86378&cat_id=1 

SDG4 

 

أغسطس اليوم التعريفي  25
بالبرامج المشتركة بين 
جامعتي بني سويف و 

المصرية للتعلم اإللكتروني 
 األهلية

 

21 Aug 

2019 

 

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

=86356&cat_id=1 

SDG4 

 

بني سويف رئيس جامعة 
والمحافظ يتفقدان القافلة 

 الطبية بقرية أبو صالح

 

21 Aug 

2019 

 

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

=86354&cat_id=1 

SDG4 

 

أغسطس بدء توقيع  25
الكشف الطبي لطالب جامعة 

 بني سويف

 

20 Aug 

2019 

 

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

=86347&cat_id=1 

SDG4 

 SDG4     داخل الجامعة   



No/Faculty 

 اسم الكليه
Event 

 الحدث/ المناسبه
Date 

 التاريخ
Place 

 مكان الحدوث
Objectives 

 االهداف
Sector 
 القطاع

Target 

Group  
 الفئه المستهدفه

URL 

 الموقع االلكتروني

Sustainable 

Development 

Goal 

اهداف التنميه 
المستدامه المراد 

 تحقيقها

 SDG4     داخل الجامعة   
 SDG4     داخل الجامعة   

 

محافظ بني سويف يهنئ 
الدكتور منصور حسن عقب 

عودته من األراضي المقدسة 
 ألداء مناسك الحج

 

20 Aug 

2019 

 

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

=86339&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف : 
قبول طالب الثانوية من ذوى 
االحتياجات الخاصة بمجموع 

بكليات اآلداب والتجارة  50%
 والحقوق والخدمة االجتماعية

 

19 Aug 

2019 

 

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

=86328&cat_id=1 

SDG4 

 

بدء الدراسات العليا بكلية 
السياحة والفنادق جامعة بني 

 سويف

 

19 Aug 

2019 

 

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

=86315&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف 
يوجه بضرورة استكمال 

االستعدادات الالزمة لبدء العام 
 الدراسي الجديد

 

29 Aug 

2019 

 

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

=86434&cat_id=1 

SDG4 

 

جنية مكافأة العام  600
الدراسي الجديد للعاملين 

 بجامعة بني سويف

 

28 Aug 

2019 

 

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

=86432&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف يكرم 
ميسون إيهاب الحاصلة على 

الميدالية الذهبية في التايكوندو 
بدورة األلعاب اإلفريقية 

 بالمغرب

 

28 Aug 

2019 

 

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

=86431&cat_id=1 

SDG4 

 
مجلس جامعة بنى سويف يكرم 

الموظفين المحالين على 
28 Aug 

2019 
    داخل الجامعة

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

=86430&cat_id=1 

SDG4 



No/Faculty 

 اسم الكليه
Event 

 الحدث/ المناسبه
Date 

 التاريخ
Place 

 مكان الحدوث
Objectives 

 االهداف
Sector 
 القطاع

Target 

Group  
 الفئه المستهدفه

URL 

 الموقع االلكتروني

Sustainable 

Development 

Goal 

اهداف التنميه 
المستدامه المراد 

 تحقيقها

 المعاش خالل شهر أغسطس

 
 

 

ألف جنيها مكافآت النشر  637
 الدولي لعلوم بني سويف

 

27 Aug 

2019 

 

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

=86422&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف : 
لمركز اإلنتاج افتتاح منفذ بيع 

 بكلية العلوم

 

27 Aug 

2019 

 

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

=86421&cat_id=1 

SDG4 

 

طالبا بجامعة بني  31مشاركة 
سويف في االسبوع الثاني 
لشباب الجامعات لمتحدي 

 اإلعاقة بالمنوفية

 

25 Aug 

2019 

 

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

=86406&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف 
يناقش استعدادات لجنة الشعب 
 والبرامج للعام الدراسي الجديد

 

25 Aug 

2019 

 

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

=86405&cat_id=1 

SDG4 

 

جامعة بنى سويف تتقدم 
للدكتور منصور حسن بالتهنئة 

بمناسبة اختياره عضواً 
 بمجلس الجامعات الخاصة

 

24 Aug 

2019 

 

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

=86387&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف 
عضوا بمجلس الجامعات 

 الخاصة

 

24 Aug 

2019 

 

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

=86386&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بنى سويف يهنئ 
منتخب جوالة الجامعة 

لحصولة على المركز األول 
على مستوى الجامعات 

 المصرية

 

30 Aug 

2019 

 

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

=86447&cat_id=1 

SDG4 

سويف  رئيس جامعة بنى  29 Aug داخل الجامعة    http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID SDG4 



No/Faculty 

 اسم الكليه
Event 

 الحدث/ المناسبه
Date 

 التاريخ
Place 

 مكان الحدوث
Objectives 

 االهداف
Sector 
 القطاع

Target 

Group  
 الفئه المستهدفه

URL 

 الموقع االلكتروني

Sustainable 

Development 

Goal 

اهداف التنميه 
المستدامه المراد 

 تحقيقها

موافقة مجلس الجامعة على 
( من أعضاء 20ترقيات ) 

أستاذ  –هيئة التدرس )أستاذ 
مدرس ( طبًقا  –مساعد 
 1972( لسنة 49لقانون )

 

2019 

 

=86442&cat_id=1 

 

مجلس جامعة بني سويف يعلن 
أسماء مديري الكليات 

 ومساعديهم

 

29 Aug 

2019 

 

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

=86441&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف : 
انشاء مركز تطوير وسائل 

 المحافظة على البيئة

 

29 Aug 

2019 

 

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

=86439&cat_id=1 

SDG4 

 

جامعة بني سويف : رئيس 
إنشاء مركز للتدريب 

واالستشارات بكلية رياض 
 األطفال

 

29 Aug 

2019 

 

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

=86438&cat_id=1 

SDG4 

 

تعاون بين آداب بني سويف 
وقصر الثقافة إلقامة سلسلة 

 من الندوات التوعوية

 

29 Aug 

2019 

 

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

=86437&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف : 
توفير شقق فندقية للطالب 

 الوافدين بغرب النيل

 

29 Aug 

2019 

 

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

=86436&cat_id=1 

SDG4 

 

حزمة من الدورات التدريبية 
بجامعة  للمديرين ومساعديهم

 بني سويف

 

29 Aug 

2019 

 

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

=86435&cat_id=1 

SDG4 

 

كليات جامعة بني سويف 
تتنافس على لقب األفضل قبل 

 بدء العام الدراسي الجديد

3 Sep 

2019 

 

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

=86555&cat_id=1 

SDG4 



No/Faculty 

 اسم الكليه
Event 

 الحدث/ المناسبه
Date 

 التاريخ
Place 

 مكان الحدوث
Objectives 

 االهداف
Sector 
 القطاع

Target 

Group  
 الفئه المستهدفه

URL 

 الموقع االلكتروني

Sustainable 

Development 

Goal 

اهداف التنميه 
المستدامه المراد 

 تحقيقها

 

 SDG4     داخل الجامعة   

 

رئيس جامعة بني سويف 
يناقش مع وزيرة الثقافة خطة 

مستقبلية مشتركة إلحياء 
 التراث الثقافي

 

3 Sep 

2019 

 

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

=86554&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف 
يبحث مع مدير المصنع 

العالمي" أنجل الصيني 
 ييست" سبل تدريب الطالب

 

2 Sep 

2019 

 

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

=86548&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف 
ووزيرة الثقافة والمحافظ 

يفتتحون أول منفذ دائم لهيئة 
 الكتاب بكلية اآلداب

 

2 Sep 

2019 

 

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

=86543&cat_id=1 

SDG4 

 

الشباب يتصدر القيادة بجامعة 
بني سويف ... ورئيس 

الجامعة يؤكد : نعمل جميعاً من 
 أجل المصلحة العامة

 

1 Sep 

2019 

 

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

=86496&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف : 
تعاون مع المحافظة ونقابة 
الزراعيين في مجال تطوير 

 اإلنتاج الزراعي

 

31 Aug 

2019 

 

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

=86474&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف يهنئ 
أساتذة الجامعة الختيارهم 

بعضوية اللجان العلمية في 
الدورة الثالثة عشر 

(2019/2022 ) 

 

30 Aug 

2019 

 

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

=86448&cat_id=1 

SDG4 

رئيس جامعة بني سويف   8 Sep اندونيسي رئيس جامعة بني سويف يستقبل وفد     داخل الجامعة SDG4 



No/Faculty 

 اسم الكليه
Event 

 الحدث/ المناسبه
Date 

 التاريخ
Place 

 مكان الحدوث
Objectives 

 االهداف
Sector 
 القطاع

Target 

Group  
 الفئه المستهدفه

URL 

 الموقع االلكتروني

Sustainable 

Development 

Goal 

اهداف التنميه 
المستدامه المراد 

 تحقيقها

يشهد احتفال كلية الصيدلة 
باليوبيل الفضي وتخرج الدفعة 

21 

 

2019 

 

علمي لبحث سبل التعاون في مجال التعليم والبحث 
 العلمي

8 Sep 2019 

 

رئيس جامعة بني سويف 
يستقبل األنبا / اسطفانوس 

أسقف مطرانية ببا لبحث سبل 
التعاون في مجال خدمة 

 المجتمع

 

8 Sep 

2019 

 

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

=86599&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بنى سويف يوقع 
إتفاقية تعاون مشترك مع هيئة 

 الرقابة النووية واإلشعاعية

 

5 Sep 

2019 

 

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

=86591&cat_id=1 

SDG4 

 

ميداليات ذهبية وفضية 
وبرونزية حصاد جامعة بني 

سويف في أسبوع شباب 
الثاني لمتحدى الجامعات 

 اإلعاقة

 

5 Sep 

2019 

 

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

=86584&cat_id=1 

SDG4 

 

جامعة بني سويف تشارك في 
مشروع إنشاء مركز تميز 

 علمي لمعالجة مشاكل المياه

 

4 Sep 

2019 

 

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

=86580&cat_id=1 

SDG4 

 

جامعة بنى سويف تطلق 
القافلة الطبية التنموية الشاملة 

 بقرية النواميس بالواسطي

 

4 Sep 

2019 

 

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

=86579&cat_id=1 

SDG4 

 

جامعة بني سويف تحصد 
المركز الثالث في مسابقة 
الطالب المثالي في اسبوع 

الجامعات لمتحدي شباب 
 اإلعاقة

 

4 Sep 

2019 

 

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

=86577&cat_id=1 

SDG4 



No/Faculty 

 اسم الكليه
Event 

 الحدث/ المناسبه
Date 

 التاريخ
Place 

 مكان الحدوث
Objectives 

 االهداف
Sector 
 القطاع

Target 

Group  
 الفئه المستهدفه

URL 

 الموقع االلكتروني

Sustainable 

Development 

Goal 

اهداف التنميه 
المستدامه المراد 

 تحقيقها

 

رئيس جامعة بني سويف 
يستعرض جهود المستشفى 
الجامعي خالل اجتماع دولة 

 رئيس الوزراء

 

3 Sep 

2019 

 

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

=86568&cat_id=1 

SDG4 

 

الدكتور بطرس رياض بخيت 
 عميدا لكلية علوم األرض

 

12 Sep 

2019 

 

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

=86655&cat_id=1 

SDG4 

 

جامعة بنى سويف تحتل مكانة 
متقدمة على مستوى الجامعات 

والمحلية بتصنيف العالمية 
 2020التايمز لعام 

 

12 Sep 

2019 

 

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

=86652&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف : 
المدن الجامعية مستعدة بكامل 

طاقتها الستقبال الطالب 
 ....وبطاقة إلكترونية لكل طالب

 

11 Sep 

2019 

 

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

=86640&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف يعلن 
براءة اختراع من  40تسجيل 

خالل مكتب نقل وتسويق 
 التكنولوجيا

 

10 Sep 

2019 

 

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

=86631&cat_id=1 

SDG4 

 

استعدادا للعام 
الدراسي...رئيس جامعة بني 
سويف يطلق حملة توعوية 

عن السالمة والصحة المهنية 
 على مستوي الكليات

 

9 Sep 

2019 

 

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

=86619&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف 
يستقبل لجنة قطاع الدراسات 

 الزراعية

 

17 Sep 

2019 

 

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

=86719&cat_id=1 

SDG4 

رئيس جامعة بني سويف   17 Sep داخل الجامعة    http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID SDG4 



No/Faculty 

 اسم الكليه
Event 

 الحدث/ المناسبه
Date 

 التاريخ
Place 

 مكان الحدوث
Objectives 

 االهداف
Sector 
 القطاع

Target 

Group  
 الفئه المستهدفه

URL 

 الموقع االلكتروني

Sustainable 

Development 

Goal 

اهداف التنميه 
المستدامه المراد 

 تحقيقها

يستقبل الوفد األمريكي الشريك 
في مشروع إنشاء مركز التميز 

 مليون دوالر 30للمياه بتمويل 

 

2019 

 

=86718&cat_id=1 

 

رئيس جامعة بني سويف 
يبحث سبل التعاون في 

المجاالت البحثية والعلمية مع 
 رئيس الجامعة التكنولوجية

 

17 Sep 

2019 

 

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

=86716&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بنى سويف 
يشهد حفل تخرج الدفعة االولى 

 للطفولة المبكرةلكلية التربية 

 

16 Sep 

2019 

 

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

=86701&cat_id=1 

SDG4 

 

للمرة الثالثة على التوالى.. 
"جامعة بنى سويف " تحصل 

فى  9001على شهادة األيزو
 جودة الجهاز اإلدارى

 

15 Sep 

2019 

 

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

=86688&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف : 
مؤتمرات الشباب تزيد الوعي 
 والتنوير وجسر فعال للتواصل

 

15 Sep 

2019 

 

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

=86683&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف : 
الترجمة في  إنشاء برنامجي

اللغة الفرنسية وعلم النفس 
 اإلكلينيكي وتعديل خمس لوائح

 

21 Sep 

2019 

 

    داخل الجامعة
bsu.edu.eg/News.aspx?NID=86780&cat

_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف يهنئ 
الكابتن محمد فاروق لتعيينه 
عضوا بلجنة الحكام باالتحاد 

 المصري لكرة القدم

 

20 Sep 

2019 

 

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

=86777&cat_id=1 

SDG4 

 
رئيس جامعة بني سويف 

يشارك في حضور اجتماع 
19 Sep 

2019 
    داخل الجامعة

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

=86772&cat_id=1 

SDG4 



No/Faculty 

 اسم الكليه
Event 

 الحدث/ المناسبه
Date 

 التاريخ
Place 

 مكان الحدوث
Objectives 

 االهداف
Sector 
 القطاع

Target 

Group  
 الفئه المستهدفه

URL 

 الموقع االلكتروني

Sustainable 

Development 

Goal 

اهداف التنميه 
المستدامه المراد 

 تحقيقها

المجلس األعلى للجامعات 
 بورسعيد

 

 

 

 24رئيس جامعة بني سويف : 
سبتمبر انعقاد لجنة قبول 
الطالب ذوى االحتياجات 
 الخاصة بعدد من الكليات

 

19 Sep 

2019 

 

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

=86767&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف : 
نسعي إلنشاء مجمع مالعب 
رياضية داخل مجمع التعليم 

 الصناعي

 

18 Sep 

2019 

 

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

=86742&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف 
يفتتح صالة الجمباز الجديدة 

 بكلية التربية الرياضية

 

18 Sep 

2019 

 

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

=86738&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف يهنئ 
المستشار هاني عبد الجابر 

 بافتتاح الديوان الجديد

 

18 Sep 

2019 

 

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

=86737&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف يهنئ 
الدكتور وائل الشاعر الختياره 

 مساعد تحرير مجلة

ASPSالدولية 

 

17 Sep 

2019 

 

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

=86727&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف 
 يترأس اجتماع لجنة المنشآت

 

25 Sep 

2019 

 

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

=86856&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف 
يناقش اعتماد الرؤية والرسالة 

اإلشراف واالهداف ولجنة 
الداخلي للشعب والبرامج 

 الجديدة

25 Sep 

2019 

 

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

=86855&cat_id=1 

SDG4 



No/Faculty 

 اسم الكليه
Event 

 الحدث/ المناسبه
Date 

 التاريخ
Place 

 مكان الحدوث
Objectives 

 االهداف
Sector 
 القطاع

Target 

Group  
 الفئه المستهدفه

URL 

 الموقع االلكتروني

Sustainable 

Development 

Goal 

اهداف التنميه 
المستدامه المراد 

 تحقيقها

 

 SDG4     داخل الجامعة   

 

رئيس جامعة بني سويف 
يشهد افتتاح رئيس الوزراء 

ووزير التعليم العالي للجامعة 
 التكنولوجية

 

24 Sep 

2019 

 

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

=86847&cat_id=1 

SDG4 

 

وزير التعليم العالي ورئيس 
جامعة بني سويف يشهدان 
حفل تخرج الدفعة السادسة 

 بكلية الهندسة

 

24 Sep 

2019 

 

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

=86846&cat_id=1 

SDG4 

 

التعليم العالي : أتابع وزير 
التقدم والتطور الكبير في 

جامعة بني سويف .... ويشيد 
بدور الجامعة في تقديم الدعم 

 الكامل للجامعة التكنولوجية

 

24 Sep 

2019 

 

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

=86840&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف : 
تسجيل أربعة آالف رسالة 
علمية بالمكتبة الرقمية ... 

ألف مجلد بمكتبات  95وتوفير 
 الجامعة

 

23 Sep 

2019 

 

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

=86823&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف 
يشهد نهائي كرة قدم كأس 

والحقوق النادي الصيفي ... 
 تحصد اللقب

 

22 Sep 

2019 

 

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

=86806&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف يتابع 
استعدادات الجامعة 

التكنولوجية للعام الدراسي 
 الجديد

 

22 Sep 

2019 

 

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

=86805&cat_id=1 

SDG4 



No/Faculty 

 اسم الكليه
Event 

 الحدث/ المناسبه
Date 

 التاريخ
Place 

 مكان الحدوث
Objectives 

 االهداف
Sector 
 القطاع

Target 

Group  
 الفئه المستهدفه

URL 

 الموقع االلكتروني

Sustainable 

Development 

Goal 

اهداف التنميه 
المستدامه المراد 

 تحقيقها

 

رئيس جامعة بني سويف : 
نرحب بأفكار الطالب 

...وأدعوهم للتواصل معي ... 
ويعلن تحمل الجامعة 

المصاريف الدراسية للطالب 
 غير القادرين

 

22 Sep 

2019 

 

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

=86800&cat_id=1 

SDG4 

 

جامعة بني سويف تستهل 
العام الدراسي بتحية  احتفال

 العلم ومارثون الدراجات

 

22 Sep 

2019 

 

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

=86795&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف : 
توقيع بروتوكول تعاون مع 

 وكالة الفضاء المصرية

 

29 Sep 

2019 

 

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

=86926&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بنى سويف يدين 
الحادث األرهابى بكمين تفاحة 

 بشمال سيناء

 

28 Sep 

2019 

 

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

=86885&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بنى سويف 
يصدر قرار بتشكيل الهيكل 

التنظيمى لمركز تطوير األداء 
 الجامعى

 

26 Sep 

2019 

 

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

=86872&cat_id=1 

SDG4 

 

الدكتور/ أسامة محمود شلبية 
.. عميداً لكلية المالحة 

 وتكنولوجيا الفضاء

 

26 Sep 

2019 

 

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

=86871&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بنى سويف 
موافقة مجلس الجامعة على 

( من أعضاء 29ترقيات ) 
أستاذ  –هيئة التدرس )أستاذ 

مدرس ( طبًقا  –مساعد 
 1972( لسنة 49لقانون )

26 Sep 

2019 

 

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

=86864&cat_id=1 

SDG4 



No/Faculty 

 اسم الكليه
Event 

 الحدث/ المناسبه
Date 

 التاريخ
Place 

 مكان الحدوث
Objectives 

 االهداف
Sector 
 القطاع

Target 

Group  
 الفئه المستهدفه

URL 

 الموقع االلكتروني

Sustainable 

Development 

Goal 

اهداف التنميه 
المستدامه المراد 

 تحقيقها

 

 SDG4     داخل الجامعة   

 

مجلس جامعة بني سويف يكرم 
أبطال الجامعة المشاركين في 

أسبوع شباب الجامعات 
 لمتحدي اإلعاقة

 

25 Sep 

2019 

 

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

=86861&cat_id=1 

SDG4 

 

مجلس جامعة بني سويف يكرم 
منتخب الجوالة الحاصل على 

المركز األول على مستوى 
الجامعات في الدورة القمية 

 الكشفية

 

25 Sep 

2019 

 

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

=86860&cat_id=1 

SDG4 

 

مجلس جامعة بنى سويف يكرم 
الموظفين المحالين على 

 شهر سبتمبر المعاش خالل

 

25 Sep 

2019 

 

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

=86859&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف : 
اختيار باحث بكلية الدراسات 

العليا لعضوية أكاديمية الشباب 
 "المصرية للعلوم " اياس

 

30 Sep 

2019 

 

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

=96361&cat_id=1 

SDG4 

 

أكتوبر احتفال جامعة بني  14
سويف باليوم العالمي للعصا 

 البيضاء

 

30 Sep 

2019 

 

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

=96360&cat_id=1 

SDG4 

 

اعالم بني سويف تستضيف 
 "مبادرة "عينك في عنينا

 

30 Sep 

2019 

 

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

=96359&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف : 
إنشاء قسم اللغة اليابانية بكلية 

 األلسن

 

30 Sep 

2019 

 

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

=96358&cat_id=1 

SDG4 

يقوم رئيس جامعة بني سويف   29 Sep داخل الجامعة    http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID SDG4 



No/Faculty 

 اسم الكليه
Event 

 الحدث/ المناسبه
Date 

 التاريخ
Place 

 مكان الحدوث
Objectives 

 االهداف
Sector 
 القطاع

Target 

Group  
 الفئه المستهدفه

URL 

 الموقع االلكتروني

Sustainable 

Development 

Goal 

اهداف التنميه 
المستدامه المراد 

 تحقيقها

بجولة تفقدية داخل كافتيريات 
 الحرم الجامعي

 

2019 

 

=86942&cat_id=1 

 

رئيس جامعة بني سويف : 
فوز مشروع بحثي في مجال 
انتاج خاليا الوقود باستخدام 
المخلفات البالستيكية بتمويل 

 مليون جنيه

 

29 Sep 

2019 

 

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

=86940&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف : 
بروتوكول تعاون مع نادي 

روتاري في مجال خدمة 
 المجتمع

 

29 Sep 

2019 
    داخل الجامعة

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

=86928&cat_id=1 

SDG4 

 

آداب بني سويف تطلق ثالثة 
مبادرات حول تنشيط السياحة 
واكتشاف المبدعين وتشجيع 

 القراءة

 

29 Sep 

2019 

 

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

=86927&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف يتفقد 
المدينة الجامعية للطالبات بعبد 

 السالم عارف
 

1 Oct 

2019 
    الجامعة داخل

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

=96404&cat_id=1 

SDG4 

 

جامعة بني سويف تتأهب 
إلطالق تطبيقات هواتف ذكية 

 لخدمة الطالب

 

1 Oct 

2019 

 

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

=96403&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف : 
سحبوا ثالثة آالف طالب 

استمارات دعم المصروفات 
 الدراسية

 

1 Oct 

2019 

 

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

=96402&cat_id=1 

SDG4 

 
اختيار مشروعين بحثيين 

بجامعة بني سويف من أفضل 
1 Oct 

2019 
    داخل الجامعة

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

=96397&cat_id=1 

SDG4 



No/Faculty 

 اسم الكليه
Event 

 الحدث/ المناسبه
Date 

 التاريخ
Place 

 مكان الحدوث
Objectives 

 االهداف
Sector 
 القطاع

Target 

Group  
 الفئه المستهدفه

URL 

 الموقع االلكتروني

Sustainable 

Development 

Goal 

اهداف التنميه 
المستدامه المراد 

 تحقيقها

خمس مشاريع بحثية على 
 مستوى مصر

 

 

 

رئيس جامعة بني سويف 
يفتتح قاعات ومدرجات جديدة 

مليون  2بكلية الطب بتكلفة 
 جنية

 

1 Oct 

2019 

 

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

=96397&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف 
عمليات الطوارئ يفتتح جناح 

 مليون جنيه 14الجديد بتكلفة 

 

1 Oct 

2019 

 

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

=96396&cat_id=1 

SDG4 

 

الدكتور منصور حسن عضوا 
بالجمعية العمومية للجنة 

 الوطنية لليونسكو

 

4 Oct 

2019 

 

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

=96430&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بنى سويف 
يترأس إجتماعات مجالس 
إدارات السيارات واإلنتاج 

 ومركز المؤتمرات

 

2 Oct 

2019 

 

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

=96415&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بنى سويف : 
كهربائية لجميع مولدات 

 الكليات والقطاعات بالجامعة

 

2 Oct 

2019 

 

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

=96414&cat_id=1 

SDG4 

 

بروتوكول تعاون بين جامعة 
بنى سويف ونادى روتارى 

 بنى سويف

 

2 Oct 

2019 

 

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

=96412&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف 
يناقش حزمة من البرامج 

الجديدة المتخصصة لطالب 
 التعليم المدمج

 

2 Oct 

2019 

 

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

=96411&cat_id=1 

SDG4 



No/Faculty 

 اسم الكليه
Event 

 الحدث/ المناسبه
Date 

 التاريخ
Place 

 مكان الحدوث
Objectives 

 االهداف
Sector 
 القطاع

Target 

Group  
 الفئه المستهدفه

URL 

 الموقع االلكتروني

Sustainable 

Development 

Goal 

اهداف التنميه 
المستدامه المراد 

 تحقيقها

 

رئيس جامعة بني سويف في 
زيارة مفاجئة لمدينتي الطلبة 

 والطالبات بشرق النيل

 

1 Oct 

2019 

 

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

=96405&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف: 
نصر أكتوبر عبور للمستقبل 
اللواء ناجي شهود : العبور 
شهادة ميالد جديدة وأبطال 
الممر: المصريين على قلب 

 رجل واحد

 

8 Oct 

2019 

 

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

=96477&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بنى سويف : 
شراء الطالب للكتاب الجامعي 

 ليس اجباري

 

7 Oct 

2019 

 

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

=96463&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بنى سويف يتابع 
أعمال التجديد باستراحة 

 الوافدين غرب النيل

 

7 Oct 

2019 

 

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

=96459&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف: كلية 
العلوم تفوز بمشروع بحثي 

ثالث ضمن أفضل خمس 
 مشاريع على مستوى مصر

 

7 Oct 

2019 

 

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

=96458&cat_id=1 

SDG4 

 

تهنئة رئيس جامعة بني 
سويف بمناسبة الذكرى 

السادسة واألربعين النتصارات 
 أكتوبر المجيدة

 

7 Oct 

2019 

 

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

=96428&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف 
فعاليات اليوم الرياضي يشهد 

 لطالب الجامعة بالكلية الحربية

 

12 Oct 

2019 

 

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

=96541&cat_id=1 

SDG4 

تطبيق الحد األدنى لألجور   10 Oct داخل الجامعة    http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID SDG4 



No/Faculty 

 اسم الكليه
Event 

 الحدث/ المناسبه
Date 

 التاريخ
Place 

 مكان الحدوث
Objectives 

 االهداف
Sector 
 القطاع

Target 

Group  
 الفئه المستهدفه

URL 

 الموقع االلكتروني

Sustainable 

Development 

Goal 

اهداف التنميه 
المستدامه المراد 

 تحقيقها

 بجامعة بني سويف

 
2019 

 

=96502&cat_id=1 

 

اختيار أربعة أساتذة بجامعة 
بنى سويف من أفضل 

المحكمين الدوليين على 
 مستوى العالم

 

10 Oct 

2019 

 

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

=96496&cat_id=1 

SDG4 

 

ألول مرة بالجامعات 
المصرية...جامعة بني سويف 

تستقبل خبراء مجلة نيتشر 
 الدولية

 

9 Oct 

2019 

 

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

=96491&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف 
يستقبل لواء أركان حرب 

 وضاح الحمزاوي

 

15 Oct 

2019 

 

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

=96572&cat_id=1 

SDG4 

 

تحتل مكانة جامعة بني سويف 
متميزة في مؤشرات أداء 

 البوابات اإللكترونية

 

15 Oct 

2019 

 

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

=96571&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف 
مسرحية " أمر تكليف" تؤكد 

 فكرة الدفاع عن الوطن

 

15 Oct 

2019 

 

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

=96567&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف يطلق 
مبادرة لتدشين أول أكاديمية 

إلعداد حكام كرة القدم ... 
ويدعو الشباب لنبذ التعصب 
الرياضي ... والغندور يشيد 

 بجهود الجامعة

 

14 Oct 

2019 

 

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

=96540&cat_id=1 

SDG4 

 

فوز كلية االعالم بالمركز األول 
في المهرجان السينمائي 

 لألفالم القصيرة

14 Oct 

2019 

 

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

=96535&cat_id=1 

SDG4 



No/Faculty 

 اسم الكليه
Event 

 الحدث/ المناسبه
Date 

 التاريخ
Place 

 مكان الحدوث
Objectives 

 االهداف
Sector 
 القطاع

Target 

Group  
 الفئه المستهدفه

URL 

 الموقع االلكتروني

Sustainable 

Development 

Goal 

اهداف التنميه 
المستدامه المراد 

 تحقيقها

 

 SDG4     داخل الجامعة   

 

سويف رئيس جامعة بني 
يصطحب لجنة تقييم أفضل 

 جامعة في جولة ميدانية تفقدية

 

13 Oct 

2019 

 

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

=96532&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف 
يستقبل لجنة تقييم أفضل 

جامعة ... ويؤكد نمضي قدما 
 نحو التحول الرقمي

 

13 Oct 

2019 

 

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

=96530&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف 
يستقبل مديرة برنامج تشيفنيج 

 بالسفارة البريطانية

 

13 Oct 

2019 

 

 خارج 
 الجامعة

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

=96522&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بنى سويف يكرم 
طالبة حصلت على المركز 

األول بمجال الطب بمعرض 
 مبتكرى الجنوب

 

20 Oct 

2019 

 

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

=96647&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف : 
توفير خدمات صحية مدعمة 

 للطالب الوافدين

 

20 Oct 

2019 

 

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

=96645&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف : 
حقائب تدريبية لتأهيل الطالب 
على اجتياز "التوفل واإليلتس 

"ويعلن عن تكريم الطالب 
 المتفوقين

 

20 Oct 

2019 

 

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

=96643&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف : 
برامج تدريب للكوادر البشرية 

على البرمجيات واألنظمة 
 الجديدة

20 Oct 

2019 

 

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

=96640&cat_id=1 

SDG4 



No/Faculty 

 اسم الكليه
Event 

 الحدث/ المناسبه
Date 

 التاريخ
Place 

 مكان الحدوث
Objectives 

 االهداف
Sector 
 القطاع

Target 

Group  
 الفئه المستهدفه

URL 

 الموقع االلكتروني

Sustainable 

Development 

Goal 

اهداف التنميه 
المستدامه المراد 

 تحقيقها

 

 SDG4     داخل الجامعة   

 

رئيس جامعة بنى سويف 
:موافقة المجلس األعلى 

معهد  للجامعات على الئحة
 دراسات علوم المسنين

 

19 Oct 

2019 

 

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

=96631&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بنى سويف: أكثر 
ألف استشهاد بأبحاث  21من 

الجامعة في الخمس سنوات 
 األخيرة

 

17 Oct 

2019 

 

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

=96626&cat_id=1 

SDG4 

 

جولة تفقدية لرئيس جامعة 
بنى سويف بالمجمع االول 

 والثانى شرق النيل

 

21 Oct 

2019 

 

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

=96661&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بنى سويف : 
اختبارات توظيف لطالب 
األلسن واآلداب بالقرية 

 التكنولوجية

 

21 Oct 

2019 

 

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

=96660&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف ، 
إنشاء وحدة إلنتاج المقررات 

الدراسية إلكترونيا بالتعلم 
 المدمج

 

21 Oct 

2019 

 

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

=96659&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف 
يستقبل منتخب مصر لكرة 

 القدم خماسي مكفوفين

 

21 Oct 

2019 

 

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

=96658&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف يقود 
البصرية مسيرة لطالب اإلعاقة 

في االحتفال باليوم العالمي 
 للعصا البيضاء

21 Oct 

2019 

 

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

=96657&cat_id=1 

SDG4 



No/Faculty 

 اسم الكليه
Event 

 الحدث/ المناسبه
Date 

 التاريخ
Place 

 مكان الحدوث
Objectives 

 االهداف
Sector 
 القطاع

Target 

Group  
 الفئه المستهدفه

URL 

 الموقع االلكتروني

Sustainable 

Development 

Goal 

اهداف التنميه 
المستدامه المراد 

 تحقيقها

 

 SDG4     داخل الجامعة   

 

أبرز نتائج اجتماعات رئيس 
جامعة بني سويف اليوم تدريب 

على البرمجيات .. تكريم 
للباحثين .. المتفوقين .. منح 

خدمات صحية للوافدين .. رفع 
 كفاءة البوابة اإللكترونية

 

20 Oct 

2019 

 

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

=96652&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بنى سويف 
يترأس مجلس الدراسات العليا 

 والبحوث

 

20 Oct 

2019 

 

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

=96651&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف 
يستقبل السفيرين هاني سليم 

 وأمل سالمة

 

20 Oct 

2019 

 

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

=96650&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف 
يناقش آليات رفع كفاءة البوابة 

 اإللكترونية

 

20 Oct 

2019 

 

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

=96649&cat_id=1 

SDG4 

 

ألول مرة إدراج جامعة بني 
 US news سويف في تصنيف

 األمريكى

 

26 Oct 

2019 

 

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

=96713&cat_id=1 

SDG4 

 

بني سويف يعلن رئيس جامعة 
رفع حالة الطوارئ بالمستشفى 
 الجامعي لسوء األحوال الجوية

 

25 Oct 

2019 

 

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

=96703&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بنى سويف يشيد 
بدور منتدى خريجي كلية 

السياسة واالقتصاد في توفير 
 فرص العمل

 

23 Oct 

2019 

 

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

=96699&cat_id=1 

SDG4 



No/Faculty 

 اسم الكليه
Event 

 الحدث/ المناسبه
Date 

 التاريخ
Place 

 مكان الحدوث
Objectives 

 االهداف
Sector 
 القطاع

Target 

Group  
 الفئه المستهدفه

URL 

 الموقع االلكتروني

Sustainable 

Development 

Goal 

اهداف التنميه 
المستدامه المراد 

 تحقيقها

 

ألسن بني سويف تشارك في 
 الملتقي الثقافي " اختار فرنسا

" 

 

23 Oct 

2019 

 

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

=96697&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف 
الجامعة يستقبل عميد علوم 

 اإلسالمية بالسعودية

 

23 Oct 

2019 

 

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

=96694&cat_id=1 

SDG4 

 

تفعيل بروتوكول تعاون بين 
جامعة بنى سويف والشبكة 

 القومية ألبحاث السرطان

 

22 Oct 

2019 

 

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

=96674&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف 
يفتتح معرض خيري للمالبس 

 بالتعاون مع نادي روتاري

 

29 Oct 

2019 

 

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

=96754&cat_id=1 

SDG4 

 

 53رئيس جامعة بني سويف : 
الجامعة من أبحاث  %

منشورة بالتعاون مع جامعات 
 إقليمية ودولية

 

28 Oct 

2019 

 

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

=96734&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف : 
تطبيق الحد األدنى أول نوفمبر 

... ويؤكد على تحقيق 
المصلحة العامة والرضا 

 الوظيفي

 

28 Oct 

2019 

 

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

=96733&cat_id=1 

SDG4 

 

زيارة مفاجئة لرئيس جامعة 
بني سويف لمتابعة منظومة 

 العمل بكلية السياحة والفنادق

 

28 Oct 

2019 

 

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

=96728&cat_id=1 

SDG4 

 

 رئيس جامعة بنى سويف:
االنتخابات الطالبية تطبيق 

عملي لممارسة الديمقراطية 

27 Oct 

2019 

 

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

=96725&cat_id=1 

SDG4 



No/Faculty 

 اسم الكليه
Event 

 الحدث/ المناسبه
Date 

 التاريخ
Place 

 مكان الحدوث
Objectives 

 االهداف
Sector 
 القطاع

Target 

Group  
 الفئه المستهدفه

URL 

 الموقع االلكتروني

Sustainable 

Development 

Goal 

اهداف التنميه 
المستدامه المراد 

 تحقيقها

... ويوجه بااللتزام بالشفافية 
 والحياد

 

 

رئيس جامعة بني سويف يطلق 
اشارة بدء معسكر اعداد القادة 

 " تحت شعار " نحن نستطيع

 

27 Oct 

2019 

 

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

=96723&cat_id=1 

SDG4 

 

موافقة مجلس جامعة بني 
عضو  44سويف على ترقيات 

 هيئة تدريس

 

31 Oct 

2019 

 

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

=96809&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بنى سويف 
يستقبل الجهاز الفني لمنتخب 

 مصر للكرة النسائي

 

30 Oct 

2019 

 

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

=96798&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بنى سويف : 
طالب وطالبة تقدموا  1698

 النتخابات اتحاد الطالب

 

30 Oct 

2019 

 

 

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

=96797&cat_id=1 

SDG4 

 

انعقاد مجلس جامعة بني 
 176سويف رقم 

 

30 Oct 

2019 

 

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

=96796&cat_id=1 

SDG4 

 

تشجيعا ألبنائه الخريجين... 
رئيس جامعة بني سويف يعلن 

 الجامعةتدشين رابطة خريجي 

 

30 Oct 

2019 

 

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

=96795&cat_id=1 

SDG4 

 

مجلس جامعة بنى سويف يكرم 
الموظفين المحالين على 

 المعاش خالل شهر أكتوبر

 

30 Oct 

2019 

 

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

=96794&cat_id=1 

SDG4 

 

جامعة بنى سويف من أفضل 
جامعة على المنطقة  100

 QS العربية في تصنيف

 

30 Oct 

2019 

 

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

=96793&cat_id=1 

SDG4 



No/Faculty 

 اسم الكليه
Event 

 الحدث/ المناسبه
Date 

 التاريخ
Place 

 مكان الحدوث
Objectives 

 االهداف
Sector 
 القطاع

Target 

Group  
 الفئه المستهدفه

URL 

 الموقع االلكتروني

Sustainable 

Development 

Goal 

اهداف التنميه 
المستدامه المراد 

 تحقيقها

 

رئيس جامعة بنى سويف 
يشهد حفل ختام معسكر اعداد 

 (القادة )نحن نستطيع

 

29 Oct 

2019 
    داخل الجامعة

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

=96758&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف يتفقد 
المدينة الجامعية للطالبات 

 . ويتابع تجهيز الوجبات

 

29 Oct 

2019 

 

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

=96756&cat_id=1 

SDG4 

 

جولة تفقدية لرئيس جامعة 
بنى سويف بالمطبعة الجديدة 

وكليتي أسنان وتكنولوجيا 
العلوم الصحية التطبيقية 

 بشرق النيل

 

29 Oct 

2019 

 

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

=96755&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف : 
طالب  6000دعم أكثر من 
الشهداء من وإعفاء أبناء 
 المصروفات

 

3 Nov 

2019 

 

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

=96846&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف 
لـ"عمداء الكليات" : ضرورة 

 االهتمام باألنشطة الطالبية

 

3 Nov 

2019 

 

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

=96845&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف : 
زيادة دعم الطالب في الكتاب 
 الجامعي ضعف العام الماضى

 

2 Nov 

2019 

 

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

=96829&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف : 
تنفيذ خطة الجامعة 

االستراتيجية في الندوات 
والتعريفية التوعوية 

 بالمشروعات القومية

 

2 Nov 

2019 

 

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

=96828&cat_id=1 

SDG4 

رئيس جامعة بني سويف :   31 Oct داخل الجامعة    http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID SDG4 



No/Faculty 

 اسم الكليه
Event 

 الحدث/ المناسبه
Date 

 التاريخ
Place 

 مكان الحدوث
Objectives 

 االهداف
Sector 
 القطاع

Target 

Group  
 الفئه المستهدفه

URL 

 الموقع االلكتروني

Sustainable 

Development 

Goal 

اهداف التنميه 
المستدامه المراد 

 تحقيقها

تنظيم ندوات توعوية لنشر 
الفكر الوسطي ومحاربة 

 الشائعات بالتعاون مع األوقاف

 

2019 

 

=96821&cat_id=1 

 

تفعيال لبروتوكول التعاون بين 
جامعة بنى سويف ووكالة 
الفضاء المصرية ... تنفيذ 

مشروع بحثي لقياسات الرقعة 
 مليون جنية 2الزراعية بتكلفة 

 

31 Oct 

2019 

 

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

=96820&cat_id=1 

SDG4 

 

دورات تدريبية بمركز التحاليل 
الدقيقة وابحاث البيئة بكلية 

 العلوم

 

31 Oct 

2019 

 

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

=96814&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف : 
مكافآت مالية وإعفاء من 

 المصروفات للطالب األوائل

 

31 Oct 

2019 

 

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

=96813&cat_id=1 

SDG4 

 

التخطيط" تشكر جامعة بنى "
سويف لمشاركتها في " التميز 

 2030الحكومي " تنفيذا لرؤية

 

31 Oct 

2019 

 

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

=96812&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف 
 يستقبل وزير الزراعة األسبق

 

4 Nov 

2019 

 

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

=96879&cat_id=1 

SDG4 

 

للمرة األولي من نوعها.... 
تدشين مستودع مؤسسي 

 سويفرقمي لجامعة بني 

 

4 Nov 

2019 

 

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

=96875&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف : 
انشاء وحدة إدارة المجالت 

 العلمية

 

4 Nov 

2019 

 

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

=96874&cat_id=1 

SDG4 

رئيس جامعة بني سويف :   3 Nov داخل الجامعة    http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID SDG4 



No/Faculty 

 اسم الكليه
Event 

 الحدث/ المناسبه
Date 

 التاريخ
Place 

 مكان الحدوث
Objectives 

 االهداف
Sector 
 القطاع

Target 

Group  
 الفئه المستهدفه

URL 

 الموقع االلكتروني

Sustainable 

Development 

Goal 

اهداف التنميه 
المستدامه المراد 

 تحقيقها

أرحب بكافة المقترحات التي 
تخدم المصلحة العامة بشرط 

 مطابقتها للوائح والقوانين

 

2019 

 

=96866&cat_id=1 

 

رئيس الجامعة يستقبل نقيب 
أطباء بني سويف لبحث سبل 

 التعاون المشترك

 

3 Nov 

2019 

 

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

=96864&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف 
يتسلم درع المؤتمر السنوي 
األول لقسم الروماتيزم بكلية 

 الطب

 

3 Nov 

2019 

 

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

=96861&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف 
الكليات" : عقد لـ"عمداء 

لقاءات مع العاملين لتوضيح 
 تطبيق الحد األدنى لألجور

 

3 Nov 

2019 

 

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

=96856&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بنى سويف: 
تدريس مادة "حقوق االنسان 

ومكافحة الفساد" بالفرقة 
 األولى بكل كليات الجامعة

 

3 Nov 

2019 

 

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

=96855&cat_id=1 

SDG4 

 

بحضور رموز إسالمية 
وقبطية.. احتفالية كبرى 
بالمولد النبوي الشريف 

 بجامعة بني سويف

 

5 Nov 

2019 

 

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

=96907&cat_id=1 

SDG4 

 

الفائزين في مسابقة دعم تكريم 
االبتكارات لذوى االحتياجات 

الخاصة أثناء مشاركة وفد 
جامعة بني سويف في معرض 

 االبتكار

 

5 Nov 

2019 

 

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

=96895&cat_id=1 

SDG4 



No/Faculty 

 اسم الكليه
Event 

 الحدث/ المناسبه
Date 

 التاريخ
Place 

 مكان الحدوث
Objectives 

 االهداف
Sector 
 القطاع

Target 

Group  
 الفئه المستهدفه

URL 

 الموقع االلكتروني

Sustainable 

Development 

Goal 

اهداف التنميه 
المستدامه المراد 

 تحقيقها

 

طالب بألسن بني  15حصول 
سويف على منحة دراسية 

 أللمانيا

 

4 Nov 

2019 

 

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

=96890&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف يوقع 
بروتوكول تعاون مع الهيئة 

 العامة لشئون المطابع األميرية

 

4 Nov 

2019 

 

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

=96889&cat_id=1 

SDG4 

 

جامعة بني سويف بصدد 
افتتاح أول مركز لتأهيل 

األطفال ذوي االحتياجات 
 الخاصة بالصعيد

 

4 Nov 

2019 

 

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

=96885&cat_id=1 

SDG4 

 

جامعة بنى سويف تنظم 
المؤتمر الدولى الخامس للعلوم 

جامعة  31المتقدمة بحضور 
 20وبمشاركة دولية وعربية 

 خبير دولي

 

10 Nov 

2019 

 

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

=96956&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف 
يشارك في االجتماع التمهيدي 
لمبادرة " رأس مالنا عمالنا" 

 . برئاسة وزير التعليم العالي

 

7 Nov 

2019 

 

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

=96936&cat_id=1 

SDG4 

 

اقبال طالبي في الجولة األولي 
من المارثون االنتخابي بجامعة 

 بني سويف

 

7 Nov 

2019 

 

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

=96933&cat_id=1 

SDG4 

 

تنفيذا لخطة جامعة بنى سويف 
ندوة توعوية االستراتيجية : 

عن حروب الجيل الرابع 
 والخامس

 

6 Nov 

2019 

 

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

=96921&cat_id=1 

SDG4 

رئيس جامعة بنى سويف:   6 Nov داخل الجامعة    http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID SDG4 



No/Faculty 

 اسم الكليه
Event 

 الحدث/ المناسبه
Date 

 التاريخ
Place 

 مكان الحدوث
Objectives 

 االهداف
Sector 
 القطاع

Target 

Group  
 الفئه المستهدفه

URL 

 الموقع االلكتروني

Sustainable 

Development 

Goal 

اهداف التنميه 
المستدامه المراد 

 تحقيقها

إنشاء وحدة إطفاء مركزية 
 بالتعاون مع مديرية األمن

 

2019 

 

=96911&cat_id=1 

 

الدكتور أشرف خالد : نائباً 
لرئيس جامعة بنى سويف 

 لشئون التعليم والطالب

 

5 Nov 

2019 

 

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

=96909&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف 
التنفيذي يستقبل الرئيس 

 لمجموعة )تيتان ( لإلسمنت

 

5 Nov 

2019 

 

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

=96908&cat_id=1 

SDG4 

 

جامعة بني سويف تعلن أسماء 
رؤساء اتحاد طالب الكليات 

 ونوابهم

 

13 Nov 

2019 

 

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

=97045&cat_id=1 

SDG4 

 

ضمن وفد مصري رفيع 
المستوى: رئيس جامعة بني 

سويف يشارك في أعمال 
للمؤتمر العام  40الدورة 

 لليونسكو بباريس

 

13 Nov 

2019 

 

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

=97039&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف: 
الدراسات النفسية ’’

إضافة جديدة  ‘‘المعاصرة
للمجالت العلمية بجامعة بني 

 سويف

 

13 Nov 

2019 

 

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

=97024&cat_id=1 

SDG4 

 

ألسن بني سويف تشارك في 
لمؤتمر  19أعمال القمة الــ 

 شركات ناشئة بال حدود

 

12 Nov 

2019 

 

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

=97017&cat_id=1 

SDG4 

 

جامعة بنى سويف تنظم ملتقى 
توظيفي بالتعاون مع أحدى 

 شركات االتصاالت

11 Nov 

2019 

 

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

=97009&cat_id=1 

SDG4 



No/Faculty 

 اسم الكليه
Event 

 الحدث/ المناسبه
Date 

 التاريخ
Place 

 مكان الحدوث
Objectives 

 االهداف
Sector 
 القطاع

Target 

Group  
 الفئه المستهدفه

URL 

 الموقع االلكتروني

Sustainable 

Development 

Goal 

اهداف التنميه 
المستدامه المراد 

 تحقيقها

 

 SDG4     داخل الجامعة   

 

سويف : رئيس جامعة بني 
طالب علوم المالحة 

وتكنولوجيا الفضاء يرصدون 
 عبور كوكب عطارد للشمس

 

11 Nov 

2019 

 

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

=97008&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف : 
ندعم طالبنا من ذوى اإلعاقة 

كتاب  450البصرية بأكثر من 
 بطريقة برايل

 

11 Nov 

2019 

 

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

=97007&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف يتابع 
جولة اإلعادة النتخابات اتحاد 

 الطالب

 

11 Nov 

2019 

 

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

=96999&cat_id=1 

SDG4 

 

... للعام الرابع على التوالي 
جامعة بني سويف تحصد 

المركز األول على مستوى 
الجامعات المصرية في علوم 

الفيزياء طبقا لتصنيف التايمز 
٢٠٢٠ 

 

19 Nov 

2019 

 

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

=97132&cat_id=1 

SDG4 

 

خالل ترأسه لمجلس تعليم 
وطالب....رئيس جامعة بني 

عقد سويف يؤكد على 
اجتماعات دورية مع الطالب 

 وتقديم الدعم المعنوي لهم

 

19 Nov 

2019 

 

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

=97129&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف يوقع 
بروتوكول تعاون مع الهيئة 
 القومية لالستشعار عن بعد

 

19 Nov 

2019 

 

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

=97128&cat_id=1 

SDG4 

تنفيذا لخطة الجامعة   18 Nov داخل الجامعة    http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID SDG4 



No/Faculty 

 اسم الكليه
Event 

 الحدث/ المناسبه
Date 

 التاريخ
Place 

 مكان الحدوث
Objectives 

 االهداف
Sector 
 القطاع

Target 

Group  
 الفئه المستهدفه

URL 

 الموقع االلكتروني

Sustainable 

Development 

Goal 

اهداف التنميه 
المستدامه المراد 

 تحقيقها

 االستراتيجية: قافلة توعوية 

 لقرية باروط ببني سويف

 

2019 =97092&cat_id=1 

 

تنفيذا للخطة االستراتيجية 
: ندوات  لجامعة بني سويف

علمية بمعهد أبحاث وتطبيقات 
 الليزر

 

17 Nov 

2019 

 

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

=97082&cat_id=1 

SDG4 

 

تنفيذا للخطة االستراتيجية 
لجامعة بني سويف : ندوات 
تثقيفية بالتعاون مع الهيئة 

 العامة لالستعالمات

 

17 Nov 

2019 

 

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

=97080&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف 
يهنىءالطالب الفائزين 

 بإنتخابات اإلتحادات الطالبية

 

14 Nov 

2019 

 

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

=97063&cat_id=1 

SDG4 

 

علي عليوة رئيسًا التحاد طالب 
 سويفجامعة بني 

 

14 Nov 

2019 

 

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

=97058&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف : 
تغيير مسمى كلية التعليم 

الصناعي إلي كلية التكنولوجيا 
 والتعليم الصناعي

 

25 Nov 

2019 

 

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

=97205&cat_id=1 

SDG4 

 

طب أسنان بني سويف " "
تحصد المركز الثاني على 

مستوى الجمهورية في 
 االمتحان اإللكتروني الموحد

 

21 Nov 

2019 

 

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

=97157&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بنى سويف 
يستقبل وفد فودافون على 

التوظيفي هامش الملتقي 
 لخريجي األلسن واآلداب

21 Nov 

2019 

 

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

=97155&cat_id=1 

SDG4 



No/Faculty 

 اسم الكليه
Event 

 الحدث/ المناسبه
Date 

 التاريخ
Place 

 مكان الحدوث
Objectives 

 االهداف
Sector 
 القطاع

Target 

Group  
 الفئه المستهدفه

URL 

 الموقع االلكتروني

Sustainable 

Development 

Goal 

اهداف التنميه 
المستدامه المراد 

 تحقيقها

 

 SDG4     داخل الجامعة   

 

زيارات مفاجئة لرئيس جامعة 
بنى سويف وإحالة المقصرين 

 للتحقيق

 

21 Nov 

2019 

 

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

=97153&cat_id=1 

SDG4 

 

في لفته إنسانية .. رئيس 
جامعة بني سويف يزور 

الطالبة أية مصطفي 
 بالمستشفى الجامعي

 

20 Nov 

2019 

 

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

=97146&cat_id=1 

SDG4 

 

جوالت ميدانية لرئيس جامعة 
سويف لمتابعة سير العمل بني 

بالمنشآت الجديدة بمجمع 
 التعليم الصناعي

 

20 Nov 

2019 

 

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

=97145&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف يتابع 
سير امتحانات منتصف الفصل 

 الدراسي األول بكلية االعالم

 

20 Nov 

2019 

 

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

=97144&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف 
يشارك الطالب مشاهدة مباراة 

مصر وجنوب أفريقيا داخل 
 المدينة الجامعية

 

19 Nov 

2019 

 

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

=97134&cat_id=1 

SDG4 

 

بني في إطار خطة جامعة 
سويف للتحول الرقمي ...ربط 

حضور المجالس بالهوية 
 الرقمية

 

27 Nov 

2019 

 

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

=97247&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف 
يستعرض جهود الجامعة 

لحماية المستهلك ...و اللواء 
عبد المعطي يشيد بدور 

27 Nov 

2019 

 

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

=97246&cat_id=1 

SDG4 



No/Faculty 

 اسم الكليه
Event 

 الحدث/ المناسبه
Date 

 التاريخ
Place 

 مكان الحدوث
Objectives 

 االهداف
Sector 
 القطاع

Target 

Group  
 الفئه المستهدفه

URL 

 الموقع االلكتروني

Sustainable 

Development 

Goal 

اهداف التنميه 
المستدامه المراد 

 تحقيقها

مبادرة اليوم الجامعة في دعم 
 المفتوح

 

 

رئيس جامعة بني سويف 
يترأس اجتماع مجلس إدارة 

 التعلم المدمج

 

26 Nov 

2019 

 

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

=97234&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف : 
عملية بالمستشفى  6720

 الجامعي خالل تسعة أشهر

 

26 Nov 

2019 

 

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

=97232&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بنى سويف 
يهنىء األخوه األقباط بصوم 

 الميالد

 

26 Nov 

2019 

 

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

=97223&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بنى سويف 
يترأس خمسة إجتماعات 

لمتابعة تنفيذ خطة الجامعة 
 اإلستراتيجية

 

25 Nov 

2019 

 

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

=97218&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف 
باحث لالختبار  1820اجتياز 

 االكاديمي للغة االنجليزية

 

25 Nov 

2019 

 

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

=97217&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف 
يستعرض تقريرا عن انجازات 

المنصة اإللكترونية للمعامل 
 واألجهزة

 

25 Nov 

2019 

 

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

=97216&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف 
يستقبل السفير محمد العرابي 

 وزير الخارجية األسبق

 

25 Nov 

2019 

 

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

=97215&cat_id=1 

SDG4 

رئيس جامعة بني سويف :   25 Nov داخل الجامعة    http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID SDG4 



No/Faculty 

 اسم الكليه
Event 

 الحدث/ المناسبه
Date 

 التاريخ
Place 

 مكان الحدوث
Objectives 

 االهداف
Sector 
 القطاع

Target 

Group  
 الفئه المستهدفه

URL 

 الموقع االلكتروني

Sustainable 

Development 

Goal 

اهداف التنميه 
المستدامه المراد 

 تحقيقها

العليا ضم برنامج الدراسات 
بكلية علوم ذوي االحتياجات 
تحت مظلة الالئحة الموحدة 

 للشعب والبرامج الجديدة

 

2019 

 

=97213&cat_id=1 

 

تطبيقات الكيمياء النووية " "
ندوة بكلية علوم الفضاء 

 جامعة بنى سويف

 

1 Dec 

2019 

 

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

=97313&cat_id=1 

SDG4 

 

الذكاء االصطناعي من أجل  "
الصالح العام "ندوة بحاسبات 

 بني سويف األحد المقبل

 

28 Nov 

2019 

 

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

=97276&cat_id=1 

SDG4 

 

 رئيس اتحاد طالب بنى سويف
يستعرض خطة االتحاد في 

 مجلس الجامعة

 

28 Nov 

2019 

 

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

=97275&cat_id=1 

SDG4 

 

موافقة مجلس جامعة بني 
عضو  22سويف على ترقية 

 هيئة تدريس

 

28 Nov 

2019 

 

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

=97272&cat_id=1 

SDG4 

 

مجلس جامعة بنى سويف يكرم 
الموظفين المحالين على 

 المعاش خالل شهر نوفمبر

 

27 Nov 

2019 

 

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

=97250&cat_id=1 

SDG4 

 

انعقاد مجلس جامعة بني 
 ( 177سويف رقم )

 

27 Nov 

2019 

 

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

=97249&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بنى سويف يكرم 
الطالبة الفائزة في مسابقة 

الغناء باللغة الصينية بمعهد 
 كونفوشيوس

 

27 Nov 

2019 

 

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

=97248&cat_id=1 

SDG4 

رئيس جامعة بني سويف   2 Dec داخل الجامعة    http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID SDG4 



No/Faculty 

 اسم الكليه
Event 

 الحدث/ المناسبه
Date 

 التاريخ
Place 

 مكان الحدوث
Objectives 

 االهداف
Sector 
 القطاع

Target 

Group  
 الفئه المستهدفه

URL 

 الموقع االلكتروني

Sustainable 

Development 

Goal 

اهداف التنميه 
المستدامه المراد 

 تحقيقها

يفتتح المعرض الخيرى العاشر 
 للمالبس بكلية التجارة

 

2019 

 

=97348&cat_id=1 

 

خبير عالمي لجراحات القلب 
الحرجة في ضيافة جامعة بني 

 سويف

 

2 Dec 

2019 

 

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

=97343&cat_id=1 

SDG4 

 

جامعة بني سويف تصدر 
دليل الشعب والبرامج ’’

 الجديدة

 

2 Dec 

2019 

 

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

=97333&cat_id=1 

SDG4 

 

تعيين الدكتور سامح أحمد 
قائما بأعمال عميد هندسة بني 

 سويف

 

1 Dec 

2019 

 

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

=97321&cat_id=1 

SDG4 

 

جولة تفقدية لرئيس جامعة 
بنى سويف بمجمع التعليم 

 الصناعي شرق النيل

 

1 Dec 

2019 

 

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

=97319&cat_id=1 

SDG4 

 

العلمي  انطالق فعاليات اليوم
 لطب أسنان بني سويف

 

1 Dec 

2019 

 

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

=97318&cat_id=1 

SDG4 

 

الدكتور منصور حسن يهنئ 
الدكتور محمد هاني لثقة 

القيادة السياسية بتوليه منصب 
 محافظ بنى سويف

 

1 Dec 

2019 

 

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

=97315&cat_id=1 

SDG4 

 

ديسمبر احتفال جامعة بنى  8
سويف باليوم العالمي لمتحدي 

 اإلعاقة

 

1 Dec 

2019 

 

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

=97314&cat_id=1 

SDG4 

 

ندوات وورش عمل تثقيفية 
بمعهد المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة بجامعة بنى 

4 Dec 

2019 

 

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

=97399&cat_id=1 

SDG4 



No/Faculty 

 اسم الكليه
Event 

 الحدث/ المناسبه
Date 

 التاريخ
Place 

 مكان الحدوث
Objectives 

 االهداف
Sector 
 القطاع

Target 

Group  
 الفئه المستهدفه

URL 

 الموقع االلكتروني

Sustainable 

Development 

Goal 

اهداف التنميه 
المستدامه المراد 

 تحقيقها

 سويف

 

 

في لقائه مع اتحاد الطالب.. 
رئيس جامعة بني سويف 

يناقش خطة األنشطة ويوجه 
بتخصيص سيارة لنقل طالبات 
المدينة الي القطار في األوقات 

 المتأخرة

 

3 Dec 

2019 

 

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

=97384&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف 
يستقبل الدكتور السيد عبد 

 الستار نقيب العلميين

 

3 Dec 

2019 

 

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

=97384&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف : 
التوعية بمخاطر الفساد واجب 

وطني ويؤكد تنسيق دائم مع 
الرقابة اإلدارية اللواء اشرف 
حافظ : نسير بخطوات واسعة 
 لتحقيق االستراتيجية الوطنية

 

3 Dec 

2019 

 

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

=97383&cat_id=1 

SDG4 

 

في جولة تفقدية داخل الحرم 
جامعة بنى سويف ...رئيس 

 يتابع التزام الكافيتريا بالجودة

 

2 Dec 

2019 

 

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

=97354&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف يتابع 
األنشطة الطالبية بمقر إدارة 

 رعاية الشباب

 

2 Dec 

2019 

 

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

=97353&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف 
يستقبل مدير هيئة التأمين 

 الصحي

 

2 Dec 

2019 

 

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

=97352&cat_id=1 

SDG4 

 
جامعة بني سويف تحتفل 

 باليوم العالمي لمتحدي اإلعاقة

8 Dec 

2019 
    داخل الجامعة

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

=97511&cat_id=1 

SDG4 



No/Faculty 

 اسم الكليه
Event 

 الحدث/ المناسبه
Date 

 التاريخ
Place 

 مكان الحدوث
Objectives 

 االهداف
Sector 
 القطاع

Target 

Group  
 الفئه المستهدفه

URL 

 الموقع االلكتروني

Sustainable 

Development 

Goal 

اهداف التنميه 
المستدامه المراد 

 تحقيقها

  

 SDG4     داخل الجامعة   

 

جامعة بني سويف تحقق نسب 
إنجاز وسرعة في حسم 

الشكاوى الموجهة لها طبقا 
لتقرير منظومة الشكاوى 

 الحكومية الموحدة

 

6 Dec 

2019 

 

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

=97464&cat_id=1 

SDG4 

 

دورة تدريبية عن كيفية اطفاء 
 الحريق بتمريض بنى سويف

 

5 Dec 

2019 

 

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

=97441&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف : 
خمس قوافل توعوية لترسيخ 

 مفهوم المواطنة

 

5 Dec 

2019 

 

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

=97440&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف يحيل 
طالب بكلية التربية الرياضية 

 للتحقيق

 

4 Dec 

2019 

 

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

=97432&cat_id=1 

SDG4 

 

يتابع رئيس جامعة بني سويف 
سير العمل بكلية علوم المالحة 

 و دار الضيافة

 

4 Dec 

2019 

 

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

=97426&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف : 
تخفيض شرط القبول بمراكز 

التعلم المدمج من خمس 
 سنوات الى سنتين

 

4 Dec 

2019 

 

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

=97425&cat_id=1 

SDG4 

 

تنفيذاً لمبادرة حياة 
كريمة....رئيس جامعة بنى 
سويف والمحافظ يشهدان 

انطالق القافلة الطبية الشاملة 
 بقرية بني سليمان

 

4 Dec 

2019 

 

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

=97422&cat_id=1 

SDG4 



No/Faculty 

 اسم الكليه
Event 

 الحدث/ المناسبه
Date 

 التاريخ
Place 

 مكان الحدوث
Objectives 

 االهداف
Sector 
 القطاع

Target 

Group  
 الفئه المستهدفه

URL 

 الموقع االلكتروني

Sustainable 

Development 

Goal 

اهداف التنميه 
المستدامه المراد 

 تحقيقها

 

تربية بنى سويف تنظم مؤتمرا 
توعويا بالتعاون مع الهيئة 

 العامة لتعليم الكبار

 

4 Dec 

2019 

 

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

=97401&cat_id=1 

SDG4 

 

جامعة بنى سويف تحتفل 
 باليوم العالمي للغة العربية

 

10 Dec 

2019 

 

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

=97588&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف 
يترأس اجتماع مجلس كلية 

 الطب البشري

 

10 Dec 

2019 

 

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

=97587&cat_id=1 

SDG4 

 

تمهيداً للحصول على 
االعتماد... كلية الدراسات 

سويف تعلن عن  العليا بنى
 حزمه من الدورات التدريبية

 

10 Dec 

2019 

 

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

=97561&cat_id=1 

SDG4 

 

الدولة الوطنية وتحقيق  "
التنمية المستدامة " مؤتمر 
 بسياسة واقتصاد بني سويف

 

10 Dec 

2019 

 

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

=97560&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف يطلق 
إشارة البدء لمبادرة " اوعي 

تستسلم... حياتك تهمنا " 
لتقديم الدعم النفسي 

 واالجتماعي والحد من االنتحار

 

9 Dec 

2019 

 

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

=97543&cat_id=1 

SDG4 

 

غدا ... جامعة بني سويف 
تطلق مبادرة " اوعي 

تستسلم... حياتك تهمنا " 
لتقديم الدعم النفسي 

 واالجتماعي والحد من االنتحار

 

8 Dec 

2019 

 

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

=97512&cat_id=1 

SDG4 

 
رئيس جامعة بنى سويف 

التميز يشارك في جلسة 
15 Dec 

2019 
    الجامعة خارج

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

=97680&cat_id=1 

SDG4 



No/Faculty 

 اسم الكليه
Event 

 الحدث/ المناسبه
Date 

 التاريخ
Place 

 مكان الحدوث
Objectives 

 االهداف
Sector 
 القطاع

Target 

Group  
 الفئه المستهدفه

URL 

 الموقع االلكتروني

Sustainable 

Development 

Goal 

اهداف التنميه 
المستدامه المراد 

 تحقيقها

المؤسسي الحكومي والتحول 
 الرقمي بمنتدى شباب العالم

 

 

 

تنفيذا لخطة التحول الرقمي : 
جامعة بنى سويف تستخدم 

شاشات تفاعلية ذكية  ١٠٠
 للمحاضرات

 

15 Dec 

2019 

 

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

=97678&cat_id=1 

SDG4 

 

استكماال لخطة التحول الرقمي 
... جامعة بنى سويف تطبق 

البصمة الرقمية بمجلس 
 الدراسات العليا

 

15 Dec 

2019 

 

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

=97677&cat_id=1 

SDG4 

 

تستقبل وفداً جامعة بني سويف 
من "القومية لضمان جودة 

 التعليم

 

15 Dec 

2019 

 

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

=97675&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف : 
منتدى شباب العالم يعكس 

ريادة مصر اإلقليمية ويسوق 
 لها دوليا

 

14 Dec 

2019 

 

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

=97634&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف يكرم 
فريق عمل جامعة الطفل 
الفائزين في أول أولمبياد 

 عربي للبحث العلمي

 

11 Dec 

2019 

 

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

=97613&cat_id=1 

SDG4 

 

يصدر وزير التعليم العالي 
قرارا باعتماد الالئحة الموحدة 

للشعب والبرامج الجديدة 
 بجامعة بني سويف

 

11 Dec 

2019 

 

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

=97612&cat_id=1 

SDG4 

 
رئيس جامعة بني سويف 

 1550يصدر قرار بترقية 
10 Dec 

2019 
    داخل الجامعة

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

=97590&cat_id=1 

SDG4 



No/Faculty 

 اسم الكليه
Event 

 الحدث/ المناسبه
Date 

 التاريخ
Place 

 مكان الحدوث
Objectives 

 االهداف
Sector 
 القطاع

Target 

Group  
 الفئه المستهدفه

URL 

 الموقع االلكتروني

Sustainable 

Development 

Goal 

اهداف التنميه 
المستدامه المراد 

 تحقيقها

 %5موظف ومنحهم عالوة 

 
 

 

رئيس جامعة بني سويف في 
لقاء تفاعلي مع طالب اإلعالم 

ضمن مبادرة " اوعي 
 تستسلم... حياتك تهمنا

 

10 Dec 

2019 

 

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

=97589&cat_id=1 

SDG4 

 

 جامعة بنى سويف تحصد
المركز الثالث على مستوى 

الجامعات المصرية في مجال 
 التحول الرقمي

 

23 Dec 

2019 

 

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

=97863&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف 
يستقبل اللواء أحمد زغلول 

 وكيل جهاز المخابرات األسبق

 

18 Dec 

2019 

 

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

=97820&cat_id=1 

SDG4 

 

بروتوكول تعاون بين جامعة 
بنى سويف ومدرسة المتفوقين 

 (STEM)للعلوم والتكنولوجيا

 

18 Dec 

2019 

 

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

=97812&cat_id=1 

SDG4 

 

جامعة بنى سويف مستعدة 
طاقتها الستقبال بكامل 

امتحانات الفصل الدراسي 
 االول

 

17 Dec 

2019 

 

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

=97784&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف 
يشارك في ورشة عمل تحديات 

البلوك »ومخاطر تكنولوجيا 
 بمنتدى شباب العالم« تشين

 

16 Dec 

2019 

 

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

=97744&cat_id=1 

SDG4 

 

ألسن بني سويف تنظم يوم 
تعريفي بالحضارة المصرية 

 القديمة

 

16 Dec 

2019 

 

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

=97709&cat_id=1 

SDG4 



No/Faculty 

 اسم الكليه
Event 

 الحدث/ المناسبه
Date 

 التاريخ
Place 

 مكان الحدوث
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 االهداف
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 القطاع
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Group  
 الفئه المستهدفه

URL 

 الموقع االلكتروني

Sustainable 

Development 
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اهداف التنميه 
المستدامه المراد 

 تحقيقها

 

حاسبات بنى سويف تستضيف 
 فريق عمل أحد أكبر شركات 

 المحمول صناعة

 

16 Dec 

2019 
    داخل الجامعة

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

=97708&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف 
يترأس اجتماع مجلس إدارة 

 وحدة مشروعات تطوير التعليم

 

24 Dec 

2019 

 

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

=97967&cat_id=1 

SDG4 

 

دورات  6اختبار أكاديمي و 77
محاضرات  8اعداد للتوفل و

مراجعة أبرز أعمال مركز 
 اللغات والترجمة

 

24 Dec 

2019 

 

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

=97965&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف 
يستعرض البرامج الجديدة 

 المقترحة بالتعلم المدمج

 

24 Dec 

2019 

 

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

=97964&cat_id=1 

SDG4 

 

جنية مكافأة للعاملين  ٦٠٠
بجامعة بني سويف بمناسبة 

 عيد الميالد المجيد

 

24 Dec 

2019 

 

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

=97942&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف 
يستعرض إنجازات وحدة 

تصميم وتطوير البرمجيات في 
 التحول الرقمي

 

24 Dec 

2019 

 

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

=97941&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف 
يستقبل أساتذة جراحة التجميل 

 بالجامعات المصرية

 

24 Dec 

2019 

 

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

=97940&cat_id=1 

SDG4 

 

تربية رياضية بني سويف 
تحصد "كأس رئيس الجامعة 

 " في كرة القدم

 

23 Dec 

2019 

 

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

=97867&cat_id=1 

SDG4 



No/Faculty 

 اسم الكليه
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 الحدث/ المناسبه
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اهداف التنميه 
المستدامه المراد 

 تحقيقها

 

جامعة بني سويف تزرع 
شجرة مثمرة في إطار  3200
 ""هنجملها مبادرة

 

23 Dec 

2019 

 

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

=97866&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف 
يستقبل الدكتور شوقي عالم ... 

والمفتي تحقيق األمن الفكري 
 يجلب االستقرار

 

23 Dec 

2019 

 

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

=97865&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بنى سويف: 
تدشين أسرة طالبية لحماية 

 البيئة بكل كلية

 

30 Dec 

2019 

 

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

=103718&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف : 
إصدار بطاقات هوية رقمية 

 موحدة لمنسوبي الجامعة

 

30 Dec 

2019 

 

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

=103717&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف 
يستعرض انجازات ادارة 

 المجالت

 

29 Dec 

2019 

 

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

=103696&cat_id=1 

SDG4 

 

جامعة بني سويف : رئيس 
تطبيق آليات السالمة والصحة 
المهنية و إلزام السيارات داخل 

 الحرم الجامعي بسرعة محددة

 

29 Dec 

2019 

 

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

=103695&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف 
يشارك في لجان إمتحانات 

 الدكتوراة لمادة الرمد

 

26 Dec 

2019 

 

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

=103685&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بنى سويف يتفقد 
لجان االمتحانات ويوجه بعقد 
دورات تدريبية إلدارة اعمال 

 االمتحانات بكفاءة

26 Dec 

2019 

 

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

=103683&cat_id=1 

SDG4 



No/Faculty 
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 الحدث/ المناسبه
Date 

 التاريخ
Place 

 مكان الحدوث
Objectives 

 االهداف
Sector 
 القطاع

Target 

Group  
 الفئه المستهدفه

URL 

 الموقع االلكتروني

Sustainable 

Development 

Goal 

اهداف التنميه 
المستدامه المراد 

 تحقيقها

 

 SDG4     داخل الجامعة   

 

رئيس جامعة بني سويف يهنئ 
السباحة تغريد طلعت بآداب 
بنى سويف لحصولها على 

الميدالية الذهبية ببطولة كأس 
 مصر للسباحة

 

25 Dec 

2019 

 

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

=103642&cat_id=1 

SDG4 

 

في افتتاح الرئيس السيسي 
لعدد من المشروعات القومية 

بالفيوم .. رئيس جامعة بنى 
سويف يتلقى دعوة رسمية 

 للمشاركة

 

25 Dec 

2019 

 

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

=98001&cat_id=1 

SDG4 

 

تنفيذا لخطة الجامعة 
االستراتيجية: رئيس جامعة 

بنى سويف يعلن عن حزمة من 
 المشروعات الجديدة

 

31 Dec 

2019 

 

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

=103759&cat_id=1 

SDG4 

 

لتحسين سير االمتحانات... 
رئيس جامعة بني سويف يعلن 

عن تنظيم دورات تدريبية 
 إدارة االمتحاناتلطرق 

 

31 Dec 

2019 

 

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

=103758&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بنى سويف: 
تطبيق البصمة الرقمية على 

المجالس والبرامج والعاملين 
 والطالب

 

31 Dec 

2019 

 

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

=103757&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف يكرم 
الفائزين في مسابقة أفضل 

 برنامج

 

31 Dec 

2019 

 

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

=103755&cat_id=1 

SDG4 

مجلس الجامعة يكرم العاملين   31 Dec داخل الجامعة    http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID SDG4 
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المحالين على المعاش خالل 
 شهر ديسمبر بحضور المحافظ

 

2019 

 

=103754&cat_id=1 

 

مجلس جامعة بنى سويف 
يستهل جلسته بالوقوف دقيقة 

حداد على شهيد الواجب 
 بحضور المحافظ

 

31 Dec 

2019 

 

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

=103753&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بنى سويف 
يهنىء فريق التحول الرقمى 
لفوز الجامعة بالمركز الثالث 

 على مستوى الجامعات

 

30 Dec 

2019 

 

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

=103722&cat_id=1 

SDG4 

 

سويف رئيس جامعة بني 
يناقش إنشاء مطعم مركزي 

 للمدن الجامعية

 

30 Dec 

2019 

 

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

=103721&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بنى سويف 
يترأس اجتماع مجلس ادارة 

 المؤتمرات

 

30 Dec 

2019 

 

    داخل الجامعة
bsu.edu.eg/News.aspx?NID=103720&c

at_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بني سويف : 
منح بالبرامج الجديدة ألبناء 

الشهداء والمصابين 
وتخفيضات ألبناء أعضاء هيئة 

 التدريس والعاملين

 

30 Dec 

2019 

 

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

=103719&cat_id=1 

SDG4 

 

رئيس جامعة بنى سويف : 
الحليم تعيين الدكتور عالء عبد 

 عضواً بمجلس الجامعة

 

31 Dec 

2019 

 

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

=103762&cat_id=1 

SDG4 
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PROJECT FACT SHEET 

UNIVERSITY CENTERS FOR CAREER DEVELOPMENT 

Egyptian university graduates are now more effectively transitioning from education to 

employment through career guidance and employability skills training offered by USAID 

University Centers for Career Development (UCCDs). In coordination with the Ministry of Higher 

Education and Scientific Research and the private sector, USAID is establishing 21 sustainable 

career development centers at 13 public universities across Egypt. These centers will serve more 

than 70 percent of all public university students in Egypt, providing them with career mentoring, 

employability skills, English language training, private sector networking, internships and, 

ultimately, jobs. 

Implementing Partner: American University in Cairo; Life of Project: September 2017 – September 

2021; Total Estimated Cost: $20.8 million; Governorates: Alexandria, Assiut, Aswan, Beni Suef, 

Cairo, Dakahlia, Gharbia, Menoufia, Minya, Qalyoubia, Sharqia, Sohag 
 

Beni-Suef UCCDs Results 

− The second operational UCCD, serving all Faculties of Beni-Suef University 

(inaugurated in July 17th, 2018) and has been established as sustainable and integral 

part of Beni-Suef University based on the signed agreement between Beni-Suef 

University and The American University in Cairo. The operational center is powered by 
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7 staff members. 

− As of August 31st, 2020, a total of 10,941 (60% female) have benefited from 

employability, skill development, entrepreneurship and English language training; 

career development workshops; information sessions; individualized career advising 

sessions; and other employability services. 

− 20 employers offered 281 job/internship opportunities to Beni-Suef University 

students and graduates. 

− Through private-sector engagement efforts across Beni-Suef UCCDs a total of 26 

employer-run information sessions, workshops and seminars were conducted and 

attended by a total number of 1,857 students. 

− Enterprise surveys and employer round table meetings have been conducted for the 

first time in Egypt at Beni-Suef Universities, with private sector organizations from the 

economic sectors of agriculture, industry, education, medical services, banking, 

engineering, and real estate. 

− On September 28th 2020 Beni-Suef University participated in “UCCD 2020 Virtual Career 

Fair”, the first virtual collective Egyptian Public Universities’ career fair that was held under 

the auspices of the Minister of Higher Education and Scientific Research, Prof. Dr. Khaled 

Abdel Ghaffar with the support of Presidents of 10 Egyptian public universities: Alexandria, 

Ain Shams, Aswan, Beni-Suef, Mansoura, Menoufia, Minia, Sadat City, Sohag, and Zagazig.  

45 of the biggest names in the corporate world together with the event official partner, 

“The National Bank of Egypt” offered more than 1,592 job and internship opportunities to 

more than 3,800 students and graduates. 310 students/graduates registered from Beni-

Suef University. 

− Sustainability of Beni-Suef UCCDs: The period of performance for work described in the 

signed agreement between the American University in Cairo and Beni-Suef university 

commenced on February 5th, 2018 and continues through September 19th 2021.  
 

Beni-Suef University issued an article on their university board of directors meeting on 28th 

of August 2019, to collect 10 EGP from the students to financially sustain the center after 

the life time of the agreement between the American University in Cairo and Beni-Suef 

University.  

Beni-Suef University has established the UCCDs as special project units and had the 

approval of the supreme council of universities on the 24th of October, 2019. 

Beni-Suef University is still to create a dedicated bank account for the UCCDs as a 

subaccount of the university bank account within the central bank of Egypt.  
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