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event date place object sector SDG URL 

كلية الدراسات العليا للعلوم 
المتقدمة تنظم ورشه عمل ضمن 

انشطه مشروع "اجهزه تخزين 
النظيفة الطاقة " 

 

2019 BSU All  الدراسات

 العليا

SDG7

-17 
https://www.bsu.edu.

eg/News.aspx?NID=1

46358&cat_id=1 

فعاليات مؤتمر "المخلفات إلى طاقه 
" ويتفقد عدد من المعامل المتطورة 

بكلية الدراسات العليا للعلوم 
 المتقدمة

 

2019 BSU All  الدراسات

 العليا

SDG7

-17 
https://www.bsu.edu.

eg/News.aspx?NID=5

3078&cat_id=1 

بحث جديد لرئيس قسم علوم 
وفريقه  المتجددةوهندسة الطاقه 

عن تصميم وتنفيذ محوالت ذات 
خصائص جديده للعمل داخل أنظمة 

الشمسيةالخاليا   

 

2019 BSU All  الدراسات

 العليا

SDG7

-17 
https://www.bsu.edu.e

g/News.aspx?NID=11

133&cat_id=1 

 الدولية الوكالةمنح مقدمه من 
المتجددة للطاقة  

 

2019 BSU All  الدراسات

 العليا

SDG7

-17 
https://www.bsu.edu.e

g/News.aspx?NID=33

52&cat_id=1 

ممارسة محدودة لتوريد الغازات 
الطبية المبأة داخل اسطوانات ) 

 –ثاني اكسيد الكربون  –أكسجين 
نيتروجين ( –ارجون   

 

2019 BSU All  الدراسات

 العليا

SDG7

-17 
https://www.bsu.edu.e

g/News.aspx?NID=44

880&cat_id=1 

 إلنتاجدراسة تقييم االثر البيئي 
االسمدة الفوسفاتية للشركة 

الدولية لتصنيع االسمدة والكيماويات 
 1/11)ش.م.م( لمنطقة الصناعية 

2019 BSU All  خدمه

 مجتمع

SDG7

-17 
https://www.bsu.edu.e

g/News.aspx?NID=92

00&cat_id=1 
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للصناعات الثقيلة محافظة بني 
 سويف

 

بجامعة بنى سويف جلسة تشاور 
 البيئيلدراسة تقيم االثر  يمجتمع

واالحمال البيئية للمنطقة الصناعية 
 للصناعات الثقيلة بالمحافظة

 

2019 BSU All  خدمه

 مجتمع

SDG7

-17 
https://www.bsu.edu.e

g/News.aspx?NID=85

13&cat_id=1 

تخصيص مباني بالمدينة الجامعية 
لعزل وعالج مرضى أبناء المحافظة 

 وأعضاء هيئة التدريس والعاملين

 

2019 BSU All  خدمه

 مجتمع

SDG7

-17 
https://www.bsu.edu.e

g/News.aspx?NID=11

9837&cat_id=1 

حمالت توعوية للطالب لزراعة 
 أسطح المباني

 

2019 BSU All  خدمه

 مجتمع

SDG7

-17 
https://www.bsu.edu.e

g/News.aspx?NID=10

4680&cat_id=1 

رفع كفاءة البنية التحتية والجهاز 
 6اإلداري ... ونعمل على إنشاء 

 مباني كليات جديدة

 

2019 BSU All  قطاع

 هندسي

SDG7

-17 
https://www.bsu.edu.e

g/News.aspx?NID=64

047&cat_id=1 

توصيل خدمات االنترنت لجميع 
المدن الجامعيةمباني   

 

2019 BSU All  خدمات

 الكترونيه

SDG7

-17 
https://www.bsu.edu.e

g/News.aspx?NID=44

602&cat_id=1 

مليون جنيهاً لبناء مباني جديده 04
بالمدن الجامعية الستيعاب أكبر عدد 

 من الطالب

 

2019 BSU All  شئون

 الطالب

SDG7

-17 
https://www.bsu.edu.e

g/News.aspx?NID=43

832&cat_id=1 

نظيفةغذاء امن وبيئة   

2019 BSU All  الدراسات

 العليا

SDG7

-17 
https://www.bsu.edu.e

g/News.aspx?NID=16
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42&cat_id=1 

جامعة بني سويف تستضيف لجنة 
القطاع الهندسي لإلعداد الفتتاح 

 قسمي الميكانيكا والكهرباء

 

2019 BSU All  شئون

 طالب

SDG7

-17 
https://www.bsu.edu.e

g/News.aspx?NID=85

710&cat_id=1 

م الطالب الذين قاموا بتجميل يكرت
 أكشاك الكهرباء شرق النيل

 

2019 BSU All  شئون

 طالب

SDG7

-17 
https://www.bsu.edu.e

g/News.aspx?NID=57

866&cat_id=1 

مليون جنيه تمويل إضافى لبناء  2
كهرباء جديدة للجامعة بشرق  شبكة
 النيل

 

2019 BSU All  قطاع

 هندسي

SDG7

-17 
https://www.bsu.edu.e

g/News.aspx?NID=13

70&cat_id=1 

مناقصة عامة لتوريد مستلزمات 
نجارة –سباكة  –كمبيوتر  –)كهرباء   

( 

 

2019 BSU All  خدمه

 مجتمع

SDG7

-17 
https://www.bsu.edu.e

g/News.aspx?NID=30

201&cat_id=1 

وحدة المشروعات بالجامعة تمول 
أول مشروع قومي إلنتاج الكهرباء 

 من الطاقة الشمسية

 

2019 BSU All  الدراسات

 العليا

SDG7

-17 
https://www.bsu.edu.e

g/News.aspx?NID=17

951&cat_id=1 

شكر للمعيدين والفنيين الذين 
اصالح اعطال الكهرباء  في اشاركو

بالكلية اإلداريبالمبنى   

 

2019 BSU All  خدمه

 مجتمع

SDG7

-17 
https://www.bsu.edu.e

g/News.aspx?NID=62

51&cat_id=1 

دورات جديده من المشروعات 

2019 BSU All  الدراسات

 العليا

SDG7

-17 
https://www.bsu.edu.e

g/News.aspx?NID=14
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من هيئه تمويل العلوم  الممولة
واالبتكاروالتكنولوجيا   (STDF) 

 

6981&cat_id=1 

دعوة لحضور ورشة عمل بكلية علوم 
 :المالحة و تكنولوجيا الفضاء بعنوان

The journey of course 
development 

 

2019 BSU All  الدراسات

 العليا

SDG7

-17 
https://www.bsu.edu.e

g/News.aspx?NID=14

7129&cat_id=1 

مركز التدريب على تكنولوجيا اعتماد 
المعلومات من المجلس األعلى 

11للجامعات   Nov 2020 

 

2019 BSU All  الدراسات

 العليا

SDG7

-17 
https://www.bsu.edu.e

g/News.aspx?NID=14

6996&cat_id=1 

مشاريع صندوق العلوم والتكنولوجيا 
 مصر

 

2019 BSU All  خدمه

 مجتمع

SDG7

-17 
https://www.bsu.edu.e

g/News.aspx?NID=14

6912&cat_id=1 

اإلعالن عن بدء التقديم لجائزة 
الملك حمد بن عيسى  -اليونسكو 

آل خليفة الستخدام تكنولوجيا 
المعلومات واالتصال في مجال 

2424التعليم لعام  

 

2019 BSU All  الدراسات

 العليا

SDG7

-17 
https://www.bsu.edu.e

g/News.aspx?NID=14

6847&cat_id=1 

مذكرة تفاهم بين جامعة بني سويف 
والمركز اإلقليمي لتدريس علوم 

 وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا

2019 BSU All  الدراسات

 العليا

SDG7

-17 
https://www.bsu.edu.e

g/News.aspx?NID=14

6423&cat_id=1 
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من طالب كلية تدريب الدفعة الثانية 
علوم المالحة وتكنولوجيا الفضاء 

 جامعة بنى سويف

 

2019 BSU All  الدراسات

 العليا

SDG7

-17 
https://www.bsu.edu.e

g/News.aspx?NID=14

6025&cat_id=1 

دورة تدريبة مقدمة من أكاديمية 
 البحث العلمي والتكنولوجيا

 

2019 BSU All  الدراسات

 العليا

SDG7

-17 
https://www.bsu.edu.e

g/News.aspx?NID=12

0848&cat_id=1 

منحة مجانية جديدة لطالب  1000
جامعة بني سويف بالتعاون مع معهد 

 ITI تكنولوجيا المعلومات

 

2019 BSU All  شئون

 طالب

SDG7

-17 
https://www.bsu.edu.e

g/News.aspx?NID=12

0758&cat_id=1 

ممارسة محدودة لتوريد الغازات 
الطبية المبأة داخل اسطوانات ) 

 –ثاني اكسيد الكربون  –أكسجين 
نيتروجين ( –ارجون   

 

2019 BSU All  خدمه

 مجتمع

SDG7

-17 
https://www.bsu.edu.e

g/News.aspx?NID=44

880&cat_id=1 

إعالن شروط الترشح للجوائز لالداء 
 المتميز في العلوم والتكنلوجيا

 

2019 BSU All  الدراسات

 العليا

SDG7

-17 
https://www.bsu.edu.e

g/News.aspx?NID=96

623&cat_id=1&fbclid

=IwAR2joGw63Wy8s

bSxBa8Apm8deQm_F

6AyBynUogHPj7Pjm

ByDI7hBNvECtbk 

إعالن عن فرصة للطالب و أعضاء هيئة التدريس في 

 0202لعام  Erasmus Plus KA107 برنامج

2019  All  القطاع

 التعليمي

SDG7

-17 
http://www.psas.bsu.e

du.eg/News.aspx?NID

=146774&cat_id=18 
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 )إسبانيا(

 

مؤتمر تحويل المخلفات الي 

2412\0\22طاقة  

 

 

2019  All  الدراسات

 العليا

SDG7

-17 
http://www.psas.bsu.e

du.eg/Gallery.aspx?ID

=614&cat_id=18 

مدير "بحوث البترول" يلتقى رئيس 

جامعة بنى سويف التكنولوجية 

 لمناقشة التعاون

 

    +SD

G17 

https://www.alamaltaq

a.com/news/details/14

039 

رئيس جامعة بني سويف يعلن 
مشروع بحثي في المشاركة في 

 7مجال الطاقة الشمسية بتمويل 
 مليون جنية

 

     http://www.psas.bsu.e

du.eg/News.aspx?NID

=64081&cat_id=18 

مشروع بحثى مصري- فرنسي بعنوان "متراكبات 
نانومترية من البروفيسكيتات النقية والمطعمة 
 .واستخدامها في تطبيقات الطاقة

     https://www.bsu.edu.e

g/News.aspx?NID=10

4169&cat_id=1&fbcli

d=IwAR2vpXEWP6U

jiiwyeCE3-

w1vxoYlbk4kFTUJ20

vALQzdHMs-

KEzDVzPfknc 

مشروع بحثى مصري- فرنسي بعنوان "متراكبات 

نانومترية من البروفيسكيتات النقية والمطعمة واستخدامها 

 .في تطبيقات الطاقة

     https://www.shoroukn

ews.com/news/view.as

px?cdate=25022019&i

d=d5d9754e-11d2-

http://www.psas.bsu.edu.eg/Backend/Uploads/images/gallery/psas/749be21a-75e2-4c9a-94cd-630f8101b09c.jpg
http://www.psas.bsu.edu.eg/Backend/Uploads/images/gallery/psas/749be21a-75e2-4c9a-94cd-630f8101b09c.jpg
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4550-8257-

8530b84b210c 

Recent advances in Renewable Energy 

technologies IV 

     https://www.facebook.

com/advancedsciences

/posts/1912098568902

141 

All postgraduate programs in environment 

and energy 

     http://www.psas.bsu.e

du.eg/ContentSide.asp

x?section_id=696&cat

_id=18&fbclid=IwAR

3jEC1bRlotLIid4ib9gr

BZl9iYVCtiqCylNUf

FDQ0gN3hnJW1HnP

92uj8 

  
      

 



http://www.psas.bsu.edu.eg/Content.aspx?section_id=5781&cat_id=18 

PSAS Links for energy courses 

http://www.psas.bsu.edu.eg/Content.aspx?section_id=5781&cat_id=18



