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event place object sector SDG URL 

كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة تشارك 

 في أسبوع القاهرة للمياه

 

BSU Community Service مجتمعي SDG14-17 https://www.bsu.edu.eg/News.a

spx?NID=146623&cat_id=1 

رئيس جامعة بني سويف : فوز مشروع بحثي 

إلنتاج األنابيب النانومترية لمعالجة المياه 

ألف جنيه 200بتمويل   

 

BSU Community Service مجتمعي SDG14-17 https://www.bsu.edu.eg/News.a

spx?NID=146364&cat_id=1 

جائزة المجلس العربي للمياه لالبداع واالبتكار 

علوم المياهفي مجال   

 

BSU Researchers مجتمعي SDG14-17 https://www.bsu.edu.eg/News.as

px?NID=113152&cat_id=1 

دعوة لحضور ورشة عمل بعنوان مراقبة 

 نوعية المياه من خالل االستشعار عن بعد

 

BSU Community Service مجتمعي SDG14-17 https://www.bsu.edu.eg/News.as

px?NID=113127&cat_id=1 

الوفد العلمي األمريكي من جامعات تمبل ، 

وكاليفورنيا وواشنطن ويوتا ، شريك الجامعة 

 في مشروع إنشاء مركز التميز للمياه

BSU Researchers مجتمعي SDG14-17 https://www.bsu.edu.eg/News.as

px?NID=86734&cat_id=1 
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قافلة طبية للكشف المبكر عن األمراض بشركة 

الشرب ببني سويفمياه   

 

BSU Community Service مجتمعي SDG14-17 https://www.bsu.edu.eg/News.as

px?NID=97783&cat_id=1 

جامعة بني سويف تشارك في مشروع إنشاء 

 مركز تميز علمي لمعالجة مشاكل المياه

 

BSU Community Service مجتمعي SDG14-17 https://www.bsu.edu.eg/News.as

px?NID=96343&cat_id=1 

اجتماع مجلس ادارة مركز الدراسات وابحاث 

 (3) المياه رقم

 

BSU Community Service ثقافى SDG14-17 https://www.bsu.edu.eg/News.as

px?NID=73469&cat_id=1 

زيارة ميدانية لطالب برنامج اإلنتاج النباتى 

البحثى تطوير بعض  بالكلية للمشروع

المحاصيل االستراتيجية القمح والذرة الصفراء 

لتحمل نقص المياه والنيتروجين فى االراضى 

المستصلحة حديثا بمنطقة مصر الوسطى 

 وتوشكى

 

BSU Researchers مجتمعي SDG14-17 https://www.bsu.edu.eg/News.as

px?NID=64419&cat_id=1 



SDG14-17                             
 

3 
 

الفضاء" تحسم جدل علوم المالحة وتكنولوجيا 

 المياه الجوفية شرق النيل

 

BSU Researchers 

 

SDG14-17 https://www.bsu.edu.eg/News.as مجتمعي

px?NID=64425&cat_id=1 

رئيس جامعة بنى سويف فى زيارة لمشروع 

معالجة مياه الصرف الصحي بقرية البساتين 

 بصحبة المحافظ والوفد األمريكى

 

BSU Community Service مجتمعي SDG14-17 https://www.bsu.edu.eg/News.as

px?NID=59742&cat_id=1 

زيارة  -دبلومة رقابة الجودة قسم علوم البيئة

للشركة القابضه للمياه الشرب في  -ميدانية 

 مدينة بني سويف

 

BSU Researchers 

 

SDG14-17 https://www.bsu.edu.eg/News.as مجتمعي

px?NID=52972&cat_id=1 

مؤتمرات الشباب تزيد الوعي والتنوير وجسر 

 فعال للتواصل

 

BSU Researchers 

 

SDG14-17 https://www.bsu.edu.eg/News.as مجتمعي

px?NID=86710&cat_id=1 

 لقاءات توعوية لتنمية الوعي بالمحليات

 

BSU Community Service مجتمعي SDG14-17 https://www.bsu.edu.eg/News.as

px?NID=44395&cat_id=1 
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كليه علوم االرض تشارك فى المؤتمر الدولى 

 الثامن للموارد المائيه والبيئه الجافه

 

BSU Community Service ثقافى SDG14-17 https://www.bsu.edu.eg/News.as

px?NID=63872&cat_id=1 

BSU Community Service  SDG14-17 http://www.benisuef.gov.eg/Imp دراسه جدوي مزرعه اسماك

-info/infodetail.aspx?id=320 

 /SDG14-17 https://vet.bsu.edu.eg مجتمعي BSU all كليه الطب البيطري جامعه بني سويف

SDG14-17 https://nortonsafe.search.ask.co مجتمعي  BSU نشاط جامعه بني سويف

m/web?q=www%3A%2F%2Fl.b

su.edu.eg%2FshowConfDetails.a

spx%3Fconf_id%3D866&o=AP

N11908&chn=1000&guid=8819

b3b3-a28a-45a8-b47c-

c47ea712d8d7&doi=2017-03-

01&ver=22.6.0.142&prt=NSBU 

.SDG14-17 https://www.bsu.edu.ed/Content مجتمعي BSU Community Service دراسه األسماك وامراضها ونوعها

aspx?side_id=651&cat_id=11 

      

      

      

 


