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event date place object sector SDG URL 

 بنى جامعة رئيس
 مع تعاون: سويف

 البريطانية المؤسسة
" فوندشن بريتش"

بالجامعة العاملين لتدريب  

 

2018 BSU العاملين العاملين SDG12-17 http://www.bsu.edu.eg/New
s.aspx?NID=60374&cat_id=1 

 

االهتمام بزوي 
 االحتياجات

 

2018 BSU   ذوي االحتياجات
 الخاصه

SDG12-17 http://www.bsu.edu.eg/New
s.aspx?NID=61129&cat_id=1 

 
  مشروع معالجة المياه

 
2018 BSU المجتمع مجتمعيه SDG12-17 http://www.bsu.edu.eg/New

s.aspx?NID=56768&cat_id=1 
 

ندوة كلية الدراسات العليا 
للعلوم المتقدمة ووزارة 
الصحة وقطاع شئون 
البيئة بمحافظة بني 

إدارة "سويف بعنوان 
المخلفات الصلبة داخل 
المعامل البحثية 

  "والطالبية
 

2018 BSU المجتمع مجتمعيه SDG12-17  
 

http://www.bsu.ed
u.eg/ShowConfDetails.asp

x?conf_id=365 

قسم التمريض 
الباطنى 

والجراحي يقوم 
بعمل توعيه 

لمرض الجراحه 
العامه والمسالك 

البوليه 
بمستشفى 

 الجامعة

 

3 Dec 
2018 

 

كليه 
  التمريض

SDG12-17 http://www.bsu.edu.eg/New المجتمع مجتمعيه
s.aspx?NID=60840&cat_id=1 

حمله توعيه عن 
 ORAL ال

HYGIENE  يوم
-٣- ٢٧االحد 
 بمدرسه ٢٠١٦

 القاضى االبتدائيه

26 Mar 2016 
 

2016 BSU المجتمع مجتمعيه SDG12-17 http://www.bsu.edu.eg/New
s.aspx?NID=23962&cat_id=1 

حمله توعيه عن 
 ORAL ال

2016 BSU المجتمع مجتمعيه SDG12-17 http://www.bsu.edu.eg/New
s.aspx?NID=23962&cat_id=1 
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HYGIENE  يوم
-٣- ٢٧االحد 
 بمدرسه ٢٠١٦

 القاضى االبتدائيه

 

 محاضرات توعيه

 

٢٠١٨ BSU المجتمع ثقافه عامه SDG12-17 http://www.bsu.edu.eg/New
s.aspx?NID=14361&cat_id=1 

تحدي النفايات 
البالستيكية في 
البحر المتوسط 

٢٠٣٠بحلول عام   

 

2018 BSU المجتمع مجتمعيه SDG12-17 http://www.bsu.edu.eg/New
s.aspx?NID=63856&cat_id=1 

تنظيم ورشة 
عمل فى مجال 

االدارة المتكاملة 
لتداول النفايات 

 المشعة والخطر

19 Jun 2015 
 

2015 BSU المجتمع مجتمعيه SDG12-17 http://www.bsu.edu.eg/New
s.aspx?NID=303&cat_id=1 

تخلص الشرق 
من النفايات في 

مجلس شئون 
 البيئة بالجامعة

 

2018 BSU المجتمع مجتمعيه SDG12-17 http://www.bsu.edu.eg/New
s.aspx?NID=9111&cat_id= 

مسابقة تحدي 
 تكنولوجيا الغذاء

 

2018 BSU المجتمع مجتمعيه SDG12-17 http://www.bsu.edu.eg/New
s.aspx?NID=97371&cat_id=1 

مبادرة تعاون 
مشترك مع 

جامعة أميتى 
الهندية فى مجال 

الغذاء والزراعة 
 وانتاج النبات

31 Dec 2018 
 

2018 BSU المجتمع بحثى SDG12-17 http://www.bsu.edu.eg/New
s.aspx?NID=61207&cat_id=1 

المؤتمر العربي 
2018 BSU المجتمع بحثى SDG12-17 http://www.bsu.edu.eg/New

s.aspx?NID=53026&cat_id=1 
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الثالث للغذاء 
والدواء في 

 .الوطن العربي

 

المؤتمر العربي 
الثالث للغذاء 

والدواء في 
 .الوطن العربي

18 Apr 2018 
 

2018 BSU  المجتمع ثقافي  بحثى SDG12-17 http://www.bsu.edu.eg/Sear
ch.aspx?cat_id=1 

المجلس االعلى 
للجامعات يؤكد 

سالمة الغذاء 
وتوفير الرعاية 

الصحية بالمدن 
 الجامعية

 

2018 BSU المجتمع مجتمعيه SDG12-17 http://www.bsu.edu.eg/New
s.aspx?NID=6122&cat_id=1 

عقد ندوه تثقيفية 
عن تنقيه 

ومعالجه مياه 
الشرب والصرف 

الصحي ونظم 
ترشيد االستهالك 

باالشتراك مع 
 كليه العلوم

17 Feb 2018 
 

2018 BSU  المجتمع ثقافي  بحثى SDG12-17 http://www.bsu.edu.eg/New
s.aspx?NID=49044&cat_id=1 

زيارة ميدانية 
لمزرعة االنتاج 

النباتى ومعصرة 
الزيتون بكوم 

 اوشيم بالفيوم

 

2018 BSU  المجتمع ثقافي  بحثى SDG12-17 http://www.bsu.edu.eg/New
s.aspx?NID=97449&cat_id=1 

مؤتمر التلوث 
البيئى ومخاطره 

 فى البلدان

 

2018 BSU  المجتمع ثقافي  بحثى SDG12-17 http://www.bsu.edu.eg/New
s.aspx?NID=96865&cat_id=1 

مؤتمر التلوث 
2018 BSU  المجتمع ثقافي  بحثى SDG12-17 http://www.bsu.edu.eg/New

s.aspx?NID=43941&cat_id=1 
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البيئي ومخاطره 
 في الدول النامية

 
 

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=60263&cat_id=1 
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