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 تقرير عن دور جامعة بنها 

 2022لعام  تحقيق أهداف التنمية المستدامةفي 

والتكيعععع معععي الت يعععرا   االسعععتدامة اليي يعععة  تسععععا جامععععة بنهعععا العععي تحقيعععق 

يعع   والتععي  وغاياتهععا  تعزيز اهداف التنميععة المسععتدامةوالمناحية  
 
وضعععم مععن  

تععر  هععدا االهععداف فععي  ععرار منظمععة اممععم المتحععد  الجمعيععة العامععة ، و ععد كر

التنميعععة ، أدرجعععم أهعععداف 2016ينعععاير  1وفعععي  2015سعععيتمير 25فعععي  لألمعععم المتحعععد 

 . 2030في خطة التنمية المستدامة لعام  هدف 17 يال المستدامة

 أوال : القضاء علي الفقر : 

ال يزال القضاء علا الفقر بجميي أشكاله أحد أتير التحديا  جامعة بنهععا . وفععي 

 أطعععار تنفيعععد جامععععة بنهعععا للقضعععاء علعععي الفقعععر ومسعععاعد  أبنا هعععا معععن الطععع   

 تمي المحلي  جوالمواالداريين 

 :  عن طريق يتمو

 دعم الكتا  الجامعا: (1)

يخصصصب باواة صصة الجامعصصة  صصصغ مصصا  مبلصصل مصصالي لصصصدمو العتصصا  الجصصامعي يصصوةع ملصصصي 

العليصصات بنةصصبة مصصدب الطصص   وكلصصو   صصغ  ليصصة بواصصت  دصصا  و صص و  ا سصصت اب  مصص  

 الدمو للط   وكعل  منه إبار  رماية الشبا  في أول  غ ما  جامعي 

 :صندوق التكاف  اإلجتماعي (2)

 عافغ ا جتاامي بجامعة بنها للط  : وم  أوجه ال ماية يلدمها صندوق الت

 تقديم اإلعانا  النقدية وكلك من خ ل : •
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كلديو مةامدات مابية لط   وطالبات الجامعة غيصص  اللصصابري  بعصصد إجصص ا  البحصص    -أ  

 ا جتاامي لهو .

يعطي الحد األقصي م  التعافغ ا جتاامي للطالب أو الطالبة الاتوفي والده او   -   

 والدها. 

 اإلعانا  العينية من خ ل : تقديم •

 ص ف العتب للطلبة والطالبات الغي  قابري  ملي   ائها .  .1

يصصصصتو بفصصصصت زاصصصص  األجهصصصصال  التعوييصصصصية للطصصصص   الاعصصصصاقي   الصصصصدراجات البخاريصصصصة  .2

 واألط اف الصنامية ... إلخ .

 صرف مكاف ا  للعاملين وايضا في المناسيا  القومية  واالعياد  (3)

تنمية وتطوير بعض القري  االتثر احتياجععا مثعع   ريععة تفععر فرسععي  مرتععز  (4)

 بنها  

التعععععاو  مععععي المحافظععععة فععععي بعععععض الميععععروعا  الزراعيععععة ال عععع ير   (5)

 وتمويلها للمواطنين محدودي الدخ 

 وحد  التضامن االجتماعي بالجامعة  (6)

 ثانيا: القضاء علي الجوع : 

 بالتقلي  من الجوع وسوء الت دية عن طريق  :تقوم جامعة بنها بدور فعال  

  -فا هصصصصة   -ألبصصصصا   -أقامصصصصة الاعصصصصارة الةصصصصنوية للانتجصصصصات الغ ائيصصصصة    لحصصصصو  -1

الصصخ ب بعسصصعار منخ يصصة لجايصصت الاصصواطني  والعصصاملي  بالجامعصصة   -خيصص وات 

 واييا الط   .

أفتتاح الان   الدائو للانتجات الجامعة  لخدمة الاجتات باحافدة اللليوبيصصة  -2

 . 

  باكي ب للليا  ملي الجوع .  -أستنبا  س الت واصناف جدبد    حيوا ي  -3
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معافحصصصصة التصصصصصح  والح صصصصا  ملصصصصي االرااصصصصي مصصصص  خصصصص ل الاشصصصصاريت واالبحصصصصاث  -4

 والتومية م  خ ل اللوافغ الالرامية .

 عة بنها وكلديو الوجبات بعسعار رمالية الاد  الجامعية بجام -5

 ال ر  ب  -  اللاح  االست اكيجية التوست في ةرامة الاحاصيغ  -6

 التوست في مش ومات االستالراع الةاعي والالرامات الاحاية  -7

 وحد  التيام  االجتاامي بالجامعة  -8

 ثالثا : ال حة الجيد  والرفاا :

تسعي جامعة بنها  لتحقيق هدا الهدف عن طريق  الت طية ال ععحية اليععاملة 

 :وتوفير سي  الح ول علا امدوية بأسعار معقولة للجميي عن طريق 

الاةتش ي الجصصامعي  وكطصصوي  بعصصد الوحصصدات باخصصغ الاةتشصص ي   اصصا يعصصد  -1

 بمو البح  والتطوي  جال ا أساسيا م  ه ه الةعي أييا

الصحية موجوب  بعغ  ليصصة كخصصد  الطصص   والعصصاملي  واميصصا  هي صصة الوحدات    -2

 التدريس.

  اللوافغ الطبية التي كخد  الاجتات في ق ي محافدة اللليوبية  -3

اصصصدار بعصصد اللصص ارات للاحافدصصة ملصصي الصصصحة العامصصة ميصصغ مانصصوع التصصدحي   -4

 باخغ الح   الجامعي 

 العشف الطبي ملي الطلبة الجدب بال  قة االولي  -5

 شف م  في س سي باخغ جامعة بنها الة ال ئاسية للعالح -6

 مبابر  العشف الابع  م  االورا   -7

  حيا    ياة  ال ئاسيةاال ت اك في الابابر    -8

 اال ت اك في مواجهة جائحة  ورو ا  -9

 رابعا : التعليم الجيد : 

https://bu.edu.eg/
https://bu.edu.eg/


 

 قطاع الدراسات العليا والبحوث 

 بالجامعة التصنيف الدولي لجنة 

https://bu.edu.eg 

https://bu.edu.eg/sdgs 

 

4 
 

ولععديها  ناعععة تهدف جامعة بنها الععي تحقيععق التعلععيم الجيععد واليععام  للجميععي 

التعلععيم هععو أحععد أتثععر الوسععا    ععو  وثياتععا لتحقيععق التنميععة المسععتدامة. بععأ  

 ويتحقق تالتالي: 

ات الجامعصصصة ملصصصي  صصصهاب  االمتاصصصاب مصصص  الهي صصصة اللوميصصصة يصصص معدصصصو  لحصصصصول  -1

 .لياا  الجوب  و االمتااب

 كطوي  الب امج واستحداث الاناهج باا يتوا ب مت كطور العص .  -2

 فتح ف ع جديد للجامعة بادينة العبور ملي أحدث الط ة الدولية .  -3

التؤامصصصة بصصصي  الجامعصصصات وخاصصصصة الدوليصصصة وماصصصغ بصصص امج كعليايصصصة واييصصصا بصصص امج  -4

 .التبابل الط بي 

 ب.  الب امج الاايال  باللغة اال جليالية  معدو  ليات الجامعة -5

 م  ال اللغات االجنبية بالجامعة   بورات اللغات الاختل ة ب.  -6

 بورات كناية بش ية ب.   -م  ال الاعلومات والخدمات البحيية   بورات كخصصية  -7

 وحد  كعنولوجيا الاعلومات في  ليات الجامعة . -8

 منصة الجامعة لتعليو م  بعد وم  ال التعليو االلعت و ي -9

 اللوميصصصة الاشصصص ومات لصصصدمو بنهصصصا بجامعصصصة العلايصصصة البحصصصوث حةصصصا  صصصصندوق -10

 والبحيية

 التعنولوجيا بجامعة بنها معتب بمو االبتعار و لغ وكةويق  -11

 حاانات جامعة بنها  -12

كن يصصص  الابصصصابرات ال ئاسصصصية لتنايصصصة الاهصصصارات ال نيصصصة لطصصص   التعلصصصيو ال نصصصي     -13

 صنامية مص ب

 جامعة الط غ بجامعة بنها  -14

 والتغي ات الاناخية بالجامعة  وحد  التناية الاةتدامة -15
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 خامسا : المساو  بين الجنسين : 

القضاء علا تافة أشكال التمييز ضد النساء والفتيا  يمث  حقععا أساسععيا مععن 

حقوق اإلنسا  فحسب، ب  هو أيضا عام  حاسم في التعجي  بتحقيق التنمية  

المسععععتدامة  وفععععي المناصععععب العامععععة اليعععععوم تحقيععععق الجامعععععة  المزيععععد معععععن 

 المساوا  بين الجنسين ويتم عن طريق : 

الجامعصصة  ملصصي موقصصت الجامعصصة ويصصتو كشصصعيغ لجنصصة االم   م  الوظائف باخغ   -1

 بو  كايياللتلييو الاتلدمي   بط يلة  اليهة 

اميصصا    لجنصصة مصص     اكحاب الط   يتو اال تخابصصات بط يلصصة  اليهصصة وكحصص  ا صص اف -2

 ورماية الشبا  بالجامعة هي ة التدريس 

الليصصابات   كولي النةا  مناصب قيابية سوا  مناصصصب اباريصصة او ا ابيايصصة ومصص    -3

الطصصب مايصصد  ليصصة  أمصصا ي مبصصاس أ.ب.    مناصب في الجامعصصة   النةائية التي كول

واالسصصتاذ  : را يصصا  جامعصصة للعصصا  ال االمي   ي ي   وقي  االستاذ  :  و  البيط ي

 الخ. -معتال  االمي  العا  الاةامد لش و  البي ة وخدمة الاجتات 

 وحد  مناهية العنف اد الا أ  بجامعة بنها  -4

 وحد  محو االمية وكعليو العبار بالجامعة  -5

 نهوة بالا أ  الاأل ت اك في الابابرات ال ئاسية م  أجغ  -6

 ابنه البش ي جامعة  طبعلية الوحد  رماية الا أ  ب -7

 اللجنة الا  الية للنالاهة والش افية بالجامعة  -8

 سادسا : الميا  النظيفة والنظافة ال حية : 

عن طريق محور الموارد الما ية وتيفية تسعي جامعة بنها لتحقيق هدا الهدف  

وايضعععععا تعععععوفير التحاليععععع  عليهعععععا الموجعععععود فعععععي ال طعععععة اليحثيعععععة المحافظعععععة 

https://bu.edu.eg/
https://bu.edu.eg/


 

 قطاع الدراسات العليا والبحوث 

 بالجامعة التصنيف الدولي لجنة 

https://bu.edu.eg 

https://bu.edu.eg/sdgs 

 

6 
 

واالستيععععارا  للمععععواطنين أيمانععععا بععععدور الجامعععععة ب دمععععة المجتمععععي واليحعععع  

 العلمي لتحقيق التنمية المستدامة ويتم عن طريق :

كتبنصصي الجامعصصة العييصص  مصص  األبحصصاث والاشصص ومات حصصول جصصوب  وكحليصصه الايصصاه  -1

ابار   اللصصا و  الاصصائي و واييصصاواالمصص  الاصصائي  والبصصصاة الاائيصصه والصص ي الصص  ي 

الاائيصصة وميصصاه الصصص ف سصصوا  الالرامصصي او الصصصنامي او الصصصحي و ي يصصة الاصصوارب 

 معالجتهو 

مصص  خصص ل الاعامصصغ الا  اليصصة كحليصصغ الايصصا  ومع فصصة مصصدي م ئاتهصصا للشصص    -2

 بعليات الجامعة 

كحليغ مياه الت ع والاصارف ومع فصصة مصصدي صصص حيتها للصص ي واسصصتخدامها فصصي  -3

 الالرامة باعامغ الجامعة  اا كلد  استشارات للاواطني  

كومية الط   واالباريي   واميا  هي ة التدريس ومعاو يهو بعهايصصة ومصص بوب  -4

 الح ا  ملي الاياه وك  يدها 

  ات الاياه باخغ الجامعة ماغ الصيا ة الدورية للصنابي والاب بات وخالا -5

 في حاله مد  الحاجه ل ستعاال الاياهوقف الايخات  -6

اسصصتخدا  خالا صصات وصصصنابي  ومبصص بات الايصصاه ذات جصصوب  ماليصصة باخصصغ الجامعصصة  -7

 للح ا  ملي الاياه  دي ة وأمنه 

 استخدا  أجهال  كنلية الاياه باخغ الجامعة للاحافدة ملي الصحة العامة  -8

 الشصص    ميصصا   و صص  ة  بنهصصا  جامعصصة  بي الاشت ك في جايت الاجاالت    تعاو ال -9

 باللليوبية  الصحي والص ف

 بنها بجامعة والاياه األغ ية في البي ية الالوزات لاةح للتايال م  ال إ شا  -10

  بالجامعة الاناخية والتغي ات الاةتدامة التناية وحد  -11

 سابعا : طا ة نظيفة بأسعار معقولة : 
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 محععور الطا ععة المتجععدد    تسعي جامعة بنها لتحقيق هدا الهدف عععن طريععق  

الموجععععود بال طععععة  وتيفيععععة اسععععت دامه االسععععت دام اممثعععع   والمسععععتدامة 

أيمانععا بععدور الجامعععة ب دمععة المجتمععي واليحعع  العلمععي  اليحثيععة للجامعععة 

 لتحقيق التنمية المستدامة

 عن طريق :كلك ويتم  

حصصول امصصاب  كصصدوي  الاخل صصات   والاشصص ومات  األبحصصاث  مصص   العييصص   الجامعة  كتبني -1

  و ي ية االست اب  منها

 ومصص بوب بعهايصصة ومعاو يهو التدريس هي ة  واميا    واالباريي   الط    كومية -2

  الاخل ات و ي ية كدوي ها  ملي الح ا 

 الاتابعة الدورية لصنابيق الاحل ات بعليات الجامعة  -3

 وحد  ا تاج البيوجاة بعلية الالرامة باشته   -4

 وحد  البيوبيالل بعلية الهندسة بشب ا  -5

 الطاقة استخدا    ا   كعاليال في الجامعة سياسةكطبيق   -6

 بعلية الهندسة ببنها   هجينة  ه بائية  طاقة  كوليد  وحدات   تاجمش وع بحيي   -7

 مش وع بحيي ال تاج الطاقة الشاةية بعلية الهندسة ببنها -8

 حيوا ي  ب بعلية الالرامة باشته   –مش وع كدوي  الاخل ات    باكي  -9

اسصصصتحداث بصصص امج جديصصصصد  لطصصص   البعصصصالوريوس والدراسصصصصات العليصصصا بعليصصصصات  -10

 ت وابار  الاوارب الجامعة التي كهتو بليايا  الطاقة الاتجدب  وكدوي  الاخل ا

  ش  زلافة الاحافدة ملي البي ة باخغ الجامعة  -11

 اللجنة العلاية بعكحاب الط   للتومية وار اب الط    -12

لجنصصة البي صصة بعليصصات الجامعصصة لاناقشصصة الليصصايا والال صصات الاتعللصصة بالبي صصة  -13

 وكدوي  الاخل ات و ي ية الاحافدة مليها 
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اصصت وكنايصصة البي صصة  بالجامعصصة يصصندو  صصدوات كيل يصصة وكوميصصة خدمصصة الاجتقطصصاع  -14

 بي ية 

  بالجامعة الاناخية والتغي ات الاةتدامة التناية وحد  -15

 : ينمو ام ت ادالالأل ق وثامنا : العم  

النمو اال ت ععادي بيععك  بعع  االهتمععامتحعع  أهععداف التنميععة المسععتدامة علععا 

جامعععة بنهععا  وفي هععدا ال ععدد تيععجي    د وعلا زياد  مستويا  اإلنتاجيةمطر

وايضععا تععا  لجامعععة بنهععا دور فعععال  ريععاد  امعمععال وخلععق فععر  العمعع الععي 

 :لتحقيق هدا الهدف عن طريق

ملصصي  صنايعية مصصص  وذلصصد بتصصدريب مجاومصصة مصص  طصص   التعلصصيو ال نصصيمبابر    -1

 ب  امج لتعهيغ لةوق العاغ 

خصصص ج  للصصصا  الخصصص يجيي  الةصصصنوي مصصصت الطلبصصصة ومةصصصامد  الخصصص يجيي   حصصصدي  الت -2

 لتةهيغ الحصول ملي ف ص ماغ

 الخ يجي  بجامعة بنها متابعة  معتب  -3

 معتب بمو االبتعار و لغ وكةويق التعنولوجيا بالجامعة  -4

 حاانات جامعة بنها  -5

 جامعة الط غ بالجامعة  -6

 االقتصصصصابي الدراسصصصات مصصص  والاشصصصاريت  االبحصصصاث مصصص  العييصصص  الجامعصصصة كتبنصصصي -7

 واال تاجية

 العليصصصا والدراسصصصات البعصصصالوريوس لطصصص   ومايصصصال  جديصصصد  بصصص امجاسصصصتحداث  -8

 وابار  األقتصصصابي والناصصو األماصصال أبار  بليصصايا كهصصتو التصصي الجامعصصة بعليصصات

 والاش ومات  ال اكية الاوارب

 بالجامعة  التعنولوجيا وكةويق و لغ االبتعار بمو معتب -9
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وابار   األماصصصصال ريصصصصاب  بعهايصصصصة واالباريصصصصي  التصصصصدريس وهي صصصصة الطصصصص   كوميصصصصة -10

 الاش ومات و ي ية كن ي ها 

 الاتعللصصة  والال صصات  الليصصايا  لاناقشة  هابن  بجامعة  للعاملي   النلابية  اللجنة -11

 حلوقهو ملي والاحافدة  بالعاملي 

 وحد  التيام  االجتاامي بالجامعة  -12

 تاسعا: ال ناعة وامبتكار والهيات  امساسية : 

تمثععع  االسعععتثمارا  فعععي ال عععناعة والينيعععة التحتيعععة واالبتكعععار عوامععع  حاسعععمة 

امهميععة للنمععو اال ت ععادي والتنميععة. تععدلك يعععد التقععدم التكنولععوجي أساسععي 

إليجعععاد حلعععول دا معععة للتحعععديا  اال ت عععادية واليي يعععة، مثععع  تعععوفير فعععر  عمععع  

 للموارد.واالست  ل االمث   جديد  وتعزيز تفاء  است دام الطا ة

 اصصا أ  كعاليصصال الصصصنامات الاةصصتدامةم واالسصصتياار فصصي البحصص  العلاصصي واالبتعصصارم  لهصصا 

ل لد  ا  لجامعة بنها بور فعال لتحليق هصص ا .ط ق هامة لتعاليال التناية الاةتدامة

 ب مايصصة الابتعصص ي   وايلومصص   الصص ي والاعاكصصب والحااصصنات  صصال اا  الالهصصدف مصص  ط يصصق 

وكلصصديو يصصد العصصو  لهصصو  او معصصاو يهو  هي صصة التصصدريس سصصوا  مصص  الطصص   او اميصصا 

واييصصا الح صصا  ملصصك الالعيصصة ال ع يصصة واييصصا ماصصغ الاةصصابلات والاعصصارة ل فعصصار 

 .االبتعارية

والتلديو ملك مشاريت بحيية واقامة الدورات وورش العاصصغ والنصصدوات والتعصصاو  مصصت 

اييا منداة العاغ الاصا ت والش  ات الاحيطة والاوجوب  باحافدة اللليوبية و

الدولية وجهصصاة كنايصصة الاشصص ومات الاتوسصصطة والصصصغي   وا ابيايصصة البحصص  العلاصصي 

ووةار  الصصصصنامة واييصصصا وةار   والتعنولوجيصصصا ووةار  التخطصصصين والتنايصصصة االقتصصصصابية

 الالرامة واستص ح االرااي. 

 :تسعي جامعة بنها لتحقيق هدا الهدف عن طريق
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 ورياب  األماال بالجامعةم  ال االبتعار  -1

 معتب بمو االبتعار و لغ وكةويق التعنولوجيا بالجامعة -2

 حاانة جامعة بنها للتعنولوجيا الحيوية -3

 حاانة االماال بجامعة بنها  -4

 حاانة كصنيت األجهال  الطبية بجامعة بنها  -5

 م  ال رماية الاوهوبي  والابدمي  والنوابل بجامعة بنها  -6

 عاشرا : الحد من أوجة عدم المساوا  : 

تقعععوم جامععععة بنهعععا للحعععد معععن أوجعععة ععععدم المسعععاوا  بعععين الطععع   واالداريعععين 

وتحسين اجراءا  التنظيم والر ابة وايضا ومعاونيهم  واعضاء هي ة التدري   

تيععجيي الطعع   كو القععدرا  الفا قععة علععا الميععارتة فععي االنيععطة الم تلفععة 

بالجامعة واعفا هم من الم ععروفا  الدراسععية وتقععديم الععدعم لهععم مععن اجهععز  

 تعويضية وخدما  ط بية اخري وتدري  ماد  حقوق امنسا  للط   

اديمي للط   ومضععاعفة دعععم صععندوق التكافعع  وايضا وضي دلي  االرشاد االت

وتنفيعععد سياسعععة الجامععععة ضعععد  الط بعععا وايضعععا مناهضعععة العنعععع ضعععد المعععرأ 

 التمييععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععز

 : ويتم كلك عن طريق

والدراسصصصصات مصصصص  االر صصصصاب اال صصصصابياي  كتبنصصصصي الجامعصصصصة العييصصصص  مصصصص  االبحصصصصاث  -1

 والتخطين االست اكيجي لط   ذو اللدرات ال ائلة

 اال ابياي بعليات الجامعة وبور الا  د اال ابياي لدي الط  وحد  االر اب  -2

 م  ال متحدي االماقة للط   ذو اللدرات ال ائلة بالجامعة  -3

 صندوق التعافغ األجتاامي بالجامعة -4

 وحد  مناهية العنف اد الا أ  بالجامعة -5
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 جائال  الجامعة لحلوق ا  ةا   -6

  بنها عةبجام والنوابل والابدمي  الاوهوبي  رماية م  ال -7

 اللجنة الا  الية للنالاهة والش افية بالجامعة  -8

 ابار  رماية الشبا  بالحامعة  -9

 الحادي عير: مد  ومجتمعا  محلية مستدامة : 

يترتععز تليععا  الجامعععة فععي المنععاطق الحضععرية واليععية حضععرية فععي بنهععا وشععيرا 

وميعععتهر، لعععدلك تعععم افتتعععار فعععرع بعععالعيور معععن أجععع  اسعععتيعا  أععععداد الطععع   

المتزايد وتيجيي الط   علي اختيار اليععرامذ كا  السععاعا  المعتمععد  وايضععا 

مععن أجعع   ويتطلععب العمعع  .فععدا  37جامعععة بنهععا االهليععة علععي مسععاحة  افتتععار 

جع  فرع الجامعة بالعيور وجامعة بنها االهلية آمععن ومسععتدام ضععما  وصععول 

الطعع   ىلععا الفععرع بطريقععة آمنععه وبأسعععار معقولععة، وتحسععين وسععا   النقعع ، 

وتحسععين   وتنسععيق الحععدا ق بمنععالر جماليععه  خضععراءو  مفتوحععة  وخلق مساحا   

 .نظم الت طيط واإلدار 

 :ويتم كلك عن طريق

 كنةيق الحدائق بالجامعةوحد   .1

 االبار  الهندسية بالجامعة .2

 ابار  النلغ والج اج بالجامعة .3

 وحد  االر اب اال ابياي بعليات الجامعة وبور الا  د اال ابياي لدي الط   .4

 الاد  الجامعية والةع  ال ندقي بالجامعة  .5

 وحد  الجوب  االبارية بالجامعة ولجنة ال  اغات بالجامعة .6

 الجوب  واالمتااب بالجامعةم  ال ااا   .7

 رماية الشبا  ولجا  اكحاب الط   بالجامعة .8
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 لجنة الهوية البص ية بالجامعة  .9

 وحد  التخطين االست اكيجي بالجامعة  .10

  بالجامعة الاناخية والتغي ات الاةتدامة التناية وحد  .11

 : ير: امسته ك واالنتاج الثاني ع

المعععوارد الداتيعععة بهعععا واالسعععت دام اممثععع  تتينعععي الجامععععة دورا فععععاال لتنميعععة 

للمععوارد الطييعيععة والييععرية والينيععة التحتيععة والميععروعا  اليحثيععة فععي جميععي 

المجاال  لترشيد االسته ك وزياد  اإلنتاج وتدوير الم لفا  ل ستفاد  منها 

إلنتاج العلع والسماد العضوي والطا ة ال ديقة لليي ععة وايضععا الععت ل  مععن 

طريقة أمنة لحمايععة اليي ععة مععن التلععو  وتقليعع  مععن أسععته ك المععواد النفايا  ب 

  .الي ستيكية بالجامعة

تما تقوم الجامعة بقدر مماث  مععن امهميععة علععا تيععجيي ال ععناعا  الم تلفععة 

والمكاتب   وايضا جود  ومرا ية امغدية وس متها وامعمال التجارية المتنوعة

وايضععععا ترسععععيا سياسععععة الجامعععععة لترشععععيد اليععععراء االستيععععارية بالجامعععععة 

 .واالهتمام باال ت اد امخضر تأدا  لتحقيق التنمية المستدامة

 :ويتم كلك عن طريق

كتبنصصي الجامعصصة العييصص  مصص  االبحصصاث والدراسصصات مصص  كنايصصة الاصصوارب واالسصصتخدا    .1

 األميغ لها واالقتصاب الدائ ي

 الوحدات ذات الطابت الخاص بالجامعة .2

 الا ا ال والهي ات االستشارية بالجامعة  .3

 وحد  أ تاج البيوجاة بعلية الالرامة باشته  .4

 وحد  أ تاج العابوس  بعلية الالرامة باشته  .5
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 مصنت العلف بعلية الالرامة باشته  .6

 وحد  البيوبيالل بعلية الهندسة بشب ا .7

ي يصصة فصصصي األغ يصصة والايصصصاه بعليصصة الطصصصب أ شصصا  م  صصال للتايصصصال لاةصصح الالوزصصصات الب .8

 البيط ي باشته 

مبصصصصصابر   إينصصصصصا تس بنهصصصصصاب أول مبصصصصصصابر  لشصصصصصبا  الجامعصصصصصة لتصصصصصدوي  الاخل صصصصصصات   .9

 الب ستيعية

 ور ة إماب  كدوي  مخل ات و ة  وبواقك االخشا  بع   سعد .10

 باللجنة اللومية للتناية الاةتدامة والحو اة  جامعة بنها ميو كن ي ي .11

 الاشت يات والاخاة  بالجامعةأبار   .12

 معامغ جامعة بنها .13

  بجامعة بنهاالاش ومات الدولية واللومية والبحيية  .14

 : الحفاظ علي  المناخالثال  عير: 

الحد من الت يرا  المناخية حيعع  أصععيحم موجععا   جامعة بنها لها دور تيير في 

يتو ي أ  يؤدي ت ير الجفاف أتثر تواترا وشد ، مما يهدد بان فاض اإلنتاج تما  

مععدي  تحمعع  جامعععة بنهععا علععي عاتقهععا دراسععة  المنععاخ ىلععا خفععض الميععاا لععدلك 

است دام   تأثير الت ير المناخي علي االنتاج الزراعي لدلك تتيي الجامعة سياسة

ال ععو  الزراعيععة للت لععب علععي الت يععر المنععاخي المفععاجك والحععاد والععتحكم فععي 

بالمنطقععة وايضععا الكععوار  واالزمععا   لمناخيععة  االجهاد الما ي ورصععد الت يععرا  ا

 .وتيفية مواجهتها والحد منها 

لتقليعع    سياسة للحفاظ علي المناخ وايضععا سياسععةجامعة بنها    موضعلدلك  

 .الي صفر تربو   من االنيعاثا  الكربونية والوصول

 :ويتم كلك عن طريق
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األمصص  البي صصي والتغيصص ات والدراسصصات مصص  أةمصصات  كبني الجامعة العييصص  مصص  االبحصصاث  .1

 الاناخية والع بو  الاتصامد

مشصص وع كطبيصصق الاعلاصصات الجالئيصصة السصصتنبا  هجصصي  ذر   صصامية مايصصال  كتحاصصغ   .2

الج اف وذلد في ظغ التغي ات الاناخية الحالية والاةتلبلية و در  الاياه بعلية 

 جامعة بنها -الالرامة باشته  

 جامعة بنها -مش وع الصو  العيوية بعلية الالرامة   .3

 جامعة بنها -محطة االرصاب الجوية بعلية الالرامة   .4

 وحد  االةمات والعوارث بالجامعة .5

  بالجامعة الاناخية والتغي ات الاةتدامة التناية وحد  .6

 مش وع االستالراع الةاعي بعلية الالرامة  .7

 باكي ب كتحاصصغ التغيصص ات الاناخيصصة ولهصصا اللصصدر   –استنبا  اصناف جديد    حيوا ي   .8

 ملي التعيف معها . 

 الرابي عير: الحيا  تحم الماء: 

أحععد أهععم مكونععا  الععنظم الطييعيععة التععي   –تعد المياا وما تحويه مععن ثععراء حيععوي

تجع  امرض صالحة للسكن للييرية. لدلك تتيني الجامعة دورا فعععاال لتنميععة 

واالسعععت دام اممثععع  للمعععوارد الطييعيعععة والينيعععة التحتيعععة المعععوارد الداتيعععة بهعععا 

والميروعا  اليحثية في جميي المجاال  لزياد  اإلنتاج وخاصة النظم الحيوية 

 .اممنة وال ديقة لليي ة

لععدلك اهتمععم جامعععة بنهععا بعمعع  ميععروع االسععتزراع السععمكي بكليععة الزراعععة  

 .محافظة القليوبيةبميتهر لمد الجامعة والمجتمي المحلي باالسماك ب 

تمععا تقععوم الجامعععة بقععدر مماثعع  مععن امهميععة علععا تيععجيي الزراعععا  العضععوية 

التععي تعتمععد علععا امنظمععة الحيويععة واعععاد  تععدوير م لفععا  االسععتزراع السععمكي 
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وايضععا جععود  ومرا يععة الععنظم الحيويععة وسعع متها وامعمععال االنتاجيععة المتنوعععة 

 .والحيا  تحم الماءكا  ال لة باالستزراع السمكي 

وايضعععا ترسعععيا سياسعععة الجامععععة لترشعععيد الميعععا  والمحافظعععة عليهعععا وتقيعععيم 

وادار  الميعععاا الجوفيعععة وزراععععة امرز علعععا الميعععا  المالحعععة بسعععيب نعععدر  الميعععا  

% مععععن ميععععاا رت امرز وتقليعععع  مععععن اسععععته ك المععععواد الي سععععتيكية  30لتععععوفير 

واالخضعععر ياسعععة اال ت عععاد العععدا ري واالهتمعععام بطعععب امحيعععاء الما يعععة وتينعععي س

 .تأدا  لتحقيق التنمية المستدامة

 :ويتم كلك عن طريق

كتبنصصصي الجامعصصصة العييصصص  مصصص  االبحصصصاث والدراسصصصات مصصص  كنايصصصة الاصصصوارب الطبيعيصصصة  .1

 واالستخدا  األميغ لها والندو الحيوية

 % م  مياه رى األرة 30الاش وع الاشت ك بي  جامعة بنها والصي  لتوفي   .2

مشصصص وع كطصصصوي  أبار  الاصصصالارع الةصصصاعية الاعي صصصة ويهصصصدف الاشصصص وع الصصصك ةيصصصاب   .3

 ا تاجية وحد  الاةاحة م  اال تاج الةاعي بعلية الالرامة باشته 

مش وع براسة وكن ي  وحد  كحلية للاياه بالتجايد والتي كهصصدف الصصي كن يصص  وحصصد   .4

االسصصتخدامات لتحلية الاياه الاالحة بتعل ة اقغ ياعصص  اسصصتخدامها فصصي الشصص   و

 الالرامية األخ ى

مشصص وع كطبيصصق الاعلاصصات الجالئيصصة السصصتنبا  هجصصي  ذر   صصامية مايصصال  كتحاصصغ  .5

الج اف وذلد في ظغ التغي ات الاناخية الحالية والاةتلبلية و در  الاياه بعلية 

 الالرامة باشته 

 الا ا ال والهي ات االستشارية بالجامعة .6

 باشته  مش وع االستالراع الةاعي بعلية الالرامة .7

 مش وع الصو  العيوية بعلية الالرامة باشته  .8
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 مصنت العلف بعلية الالرامة باشته  .9

 ب  امج طب األحيا  الاائية بعلية الطب البيط ي باشته  .10

أ شصصا  م  صصال للتايصصصال لاةصصح الالوزصصصات البي يصصة فصصصي األغ يصصة والايصصصاه بعليصصة الطصصصب  .11

 البيط ي باشته 

 الجامعة لتدوي  الاخل ات الب ستيعية مبابر   إينا تس بنهاب أول مبابر  لشبا  .12

 (اللجنة اللومية للتناية الاةتدامة والحو اة  جامعة بنها ميو كن ي ي .13

 معامغ جامعة بنها .14

  بالجامعة الاناخية والتغي ات الاةتدامة التناية وحد  .15

 متوسطيه االورو الاحاصيغ ل ي الاةتدامة لإلبار  يدويه كطوي أبوات  مش وع .16

 : علي االرضال ام  عير : الحيا  

تعتمععد الحيععا  الييععرية علععا امرض للمعييععة ولتععوفير سععي  تسععب العععي . 

مععن ال ععداء الييععري، تمععا يعتمععد الييععر  %80فالحيععا  النياتيععة علععا امرض تععوفر 

علا الزراعة تمورد ا ت ادي هام وتأحد أهم وسا   التنمية. فضعع  عععن تونهععا 

النقععي والميععاا، ومععا لهععا مععن دور حاسععم فععي مكافحععة ت يععر م ععادر هامععة للهععواء 

فعععععععععاال لتنميععععععععة المععععععععوارد الداتيععععععععة  المنععععععععاخ. لععععععععدلك تتينععععععععي الجامعععععععععة دورا 

وامسعععت دام اممثععع  للمعععوارد الطييعيعععة والينيعععة التحتيعععة والميعععروعا    بهعععا 

لزيععاد  امنتععاج وخاصععة الععنظم الحيويععة الم تلفععة  اليحثيععة فععي جميععي المجععاال  

سواء للنياتا  اوالحيوانا  .وبالتالي تلعب تلية الزراعععة  نوع الييولوجي كا  الت

فععي م ععر  بميتهر دور را د في هدا المجال بأعتيارها من أ دم الكليا  الزراعة 

والتععععععععي ت ععععععععدم  طععععععععاع تييععععععععر داخعععععععع  محافظععععععععة القليوبيععععععععة والمحافظععععععععا  

  علععي .وايضععا تليععة الطععب الييطععري كا  السععمعة العلميععة الممتععاز المجععاور  

 .مجاال  العلوم الييطرية المحتلفة المستوي المحلي والدولي في 
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بإحتوا هععا علععي مرتععز للتجععار  واليحععو  الزراعيععة الععدي  تمععا تمتععاز تليععة الزراعععة 

يضعععم العديعععد معععن المعععزارع )ميعععت  فاتهعععة وميعععات  وصعععو  لنياتعععا  الزينعععة 

  وصعععععو  امبحعععععا  لأل سعععععام العلميعععععة وحديقعععععة معععععوال  ومزرععععععة المحاصعععععي

واليساتين وتحتوي علي تثير مععن امصععول النياتيععة لمحاصععي  الفاتهععة وال ضععر 

والزينعععة وتثيعععر معععن النياتعععا  الطييعععة والعطريعععة(. وتيلععع  مسعععاحتها ومرافقهعععا 

فععععدا  ىلععععي جانععععب مزرعععععة اإلنتععععاج الحيععععواني والععععدواجن. تمععععا يوجععععد  143حععععوالي 

ز حيوانععا  المستيععفي الييطععري الجععامعي بكليععة الطععب الييطععري وايضععا مرتعع 

 .التجار 

العضععوية  بقععدر مماثعع  مععن امهميععة علععا تيععجيي الزراعععة  تمععا تقععوم الجامعععة 

وايضععا جعععود   اممنععة علععي صعععحة االنسععا  التعععي تعتمععد علعععي امنظمععة الحيويعععة 

ومرا يععة الععنظم الحيويععة وسعع متها وامعمععال االنتاجيععة المتنوعععة كا  ال ععلة 

 .بالنظم اإليكولوجية لألراضي

ت ععريع الميععا  والمحافظععة عليهععا   وايضععا ترسععيا سياسععة الجامعععة لترشععيد

وتقييم جود  الميععا  مععن أجعع  حمايععة الععنظم اليي يععة والحيععا  علععي االرض وصععحة 

اإلنسا  ورفاهيته وتقلي  مععن أسععته ك المععواد الي سععتيكية والععت ل  االمععن 

تععأدا    مععال مععن النفايععا  واعععاد  تععدويرها وتينععي سياسععة امسععتدامة فععي االع

 .أهداف التنمية المستدامة لتحقيق 

 :ويتم كلك عن طريق

كنايصصصة الاصصصوارب الطبيعيصصصة   كتبنصصصي الجامعصصصة العييصصص  مصصص  االبحصصصاث والدراسصصصات مصصص   .1

 واألستخدا  األميغ لها والندو الحيوية والحيا  ملي االرة 
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مشصصصص وع كعدصصصصيو االسصصصصت اب  مصصصص  الخيصصصص  الب يصصصصة الناميصصصصة بصصصصدول حصصصصوة البحصصصص    .2

 الاتوسن بعلية الالرامة باشته 

مش وع كطوي أبوات يدويه لإلبار  الاةتدامة ل ي الاحاصيغ االورو متوسصصطيه   .3

 بعلية الالرامة باشته 

التشخيب الجالي ي لاعدل ا تشار م ة ليعوةيس االبلار في محافدصصة  مش وع   .4

 ة اللليوبية ويهدف ه ا الاش وع الي حااية اليصص و  الحيوا يصصة مصص  االصصصابة بصصالا

 بعلية الطب البيط ي باشته 

كطصصصوي  أبار  الاصصصالارع الةصصصاعية الاعي صصصة ويهصصصدف الاشصصص وع الصصصك ةيصصصاب    مشصصص وع .5

 ا تاجية وحد  الاةاحة م  اال تاج الةاعي بعلية الالرامة باشته 

ا تاج الخ سا ة الان     حغ جديد لل صف والي ياع  م  خ لها حصاب  مش وع   .6

 طيغ الا ور ملك الط ق في بعد الاناطقمياه االمطار والتي كوبي الي كع

 الا ا ال والهي ات االستشارية بالجامعة .7

 مش وع االستالراع الةاعي بعلية الالرامة باشته  .8

 بعلية الالرامة باشته   مش وع الصو  العيوية .9

 بعلية الالرامة باشته   مصنت العلف .10

 الاةتش ي البيط ي الجامعي بعلية الطب البيط ي باشته  .11

ذات التخصصات الاايال  بعليات الجامعصصة الاتعللصصة  الةامات الاعتاد   ب امج   .12

 بالندو الحيوية والحيا  ملي االرة 

أ شصصا  م  صصال للتايصصصال لاةصصح الالوزصصصات البي يصصة فصصصي األغ يصصة والايصصصاه بعليصصة الطصصصب  .13

 البيط ي باشته 

مبصصصصصابر   إينصصصصصا تس بنهصصصصصاب أول مبصصصصصصابر  لشصصصصصبا  الجامعصصصصصة لتصصصصصدوي  الاخل صصصصصصات   .14

 الب ستيعية
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 (اللجنة اللومية للتناية الاةتدامة والحو اة  جامعة بنها ميو كن ي ي .15

 معامغ جامعة بنها .16

 اللوافغ الالرامية والبيط ية بجامعة بنها .17

فصصي الاشصص ومات اللوميصصة ل ستصصص ح االرااصصي الصصصح اوية وبراسصصات    اال ت اك .18

 حص  وكصنيف االرااي

  معةبالجا الاناخية والتغي ات الاةتدامة التناية وحد  .19

 السادس عير : الس م والعدل والمؤسسا  القوية : 

تسعا أهداف التنمية المستدامة ىلا الحد بيك  تيير من جميي أشععكال عععدم 

المساوا  والتمييز، والعم  مي الحكوما  والمجتمعا  المحلية إليجاد حلععول 

 .دا مة لل راع وانعدام اممن 

إلدراك وتحديععد م ععاطر الفسععاد مععن خعع ل لدلك جامعة بنها لديها رؤية ورسالة 

تطععععوير واسععععتكمال هيكلععععة الجهععععاز اإلداري بالجامعععععة، وتفعيعععع  نظععععم الجععععود  

ال مععن  اإلدارية والتميز في امداء الحكومي ب رض تطوير جهععاز ىداري تعععء وفععع 

خ ل تطييق منظومة النزاهة واليفافية لتتماشي مععي االسععتراتيجية الوطنيععة 

 .لمكافحة الفساد

  تقعععوم الجامععععة بتقعععديم خعععدما  كا  جعععود  عاليعععة لمنتسعععييها معععن خععع ل حيععع 

تفعيععع  آليعععا  اليعععفافية والنزاهعععة بالوحعععدا  داخععع  الجامععععة، باإلضعععافة ىلعععا 

ا  تفعيععع  منظومعععة اليعععكاوت الحكوميعععة وتحعععدي  اإلجعععراءا  القضعععا ية تحقيقععع 

 .للعدالة الناجز 
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اد وخطورتععععه علععععا وا امععععة ميععععادرا  ط بيععععة ونععععدوا  للتوعيععععة بم ععععاطر الفسعععع 

المجتمي، باالضافة الي عم  دورا  تدربية العضععاء هي ععة التععدري  والعععاملين 

 .عن النزاهه واليفافية ومكافحة الفساد

وايضعععا االعتعععراف بأتحعععاد الطععع   فعععي تليعععا  الجامععععة وتعععوفر خعععدما  التوعيعععة 

والتعلعععيم وتنميعععة المهعععارا  وبنعععاء القعععدرا  فعععي مجعععاال  اال ت عععاد والقعععانو  

لتكنولوجيا وت ير المناخ وغيرها وايضععا تععوفير من ععا  للحععوار وتيععادل االفكععار وا

 .واالراء

لدلك تسعي جامعة بنها ىلا تعزيععز سععياد  القععانو  وحقععوق اإلنسععا  والسعع م 

والعدل ونيد العنع وال راعا  وتثيم  واعععد اممععن وايضععا القضععاء علععا تافععة 

ق اإلنسععا  باإلضععافة الععي انععه أشكال التمييز الدي يمثعع  حقععا أساسععيا مععن حقععو

 .عام  حاسم في التعجي  بتحقيق أهداف التنمية المستدامة

 :ويتم عن طريق

 نالاهة والش افية بجامعة بنهالل اللجنة الا  الية  .1

كخصيب رقو  واكس آ ب للتواصغ مت منةوبك جامعة بنهصصا وكللصصك ملت حصصاكهو  .2

 وأفعاره وال ؤى و افة الابابرات

 الشعاوي الحعومية الاوحد  بجامعة بنهامندومة  .3

االمصص   مصص  الوظصصائف باخصصغ الجامعصصة ملصصك موقصصت الجامعصصة ويصصتو كشصصعيغ لجنصصة  .4

 لتلييو الاتلدمي  بط يلة  اليهة بو  التاييال

اكحاب الط   يصصتو اال تخابصصات بط يلصصة  اليهصصة بو  التحيصصال وكحصص  ا صص اف لجنصصة مصص   .5

 اميا  هي ة التدريس ورماية الشبا  بالجامعة
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الاةصصاوا  فصصي كصصولي الاناصصصب الليابيصصة فصصي الجامعصصة سصصوا  مناصصصب ا ابيايصصة او  .6

 .إبارية

 .وحد  مناهية العنف اد الا أ  بجامعة بنها .7

 -األ ت اك في الابابرات ال ئاسية م  أجغ النهوة بحيا  مابلة  صنايعية مص    .8

 .باةحيا    ي -الل ي اال ي  فل ا 

 .باحافدة اللليوبية التعاو  مت  افة الاؤسةات الحعومية .9

 .كدريس مل ر حلوق اال ةا  للط   بعليات بالجامعة .10

 .اللوافغ التي كلو  بها الجامعة لتومية اهالي الل ي باحافدة اللليوبية .11

  .وحد  الجوب  ا بارية بالجامعة .12

 .أبار  الش و  اللا و ية بالجامعة .13

 .أبار  الش و  الاالية وا بارية بالجامعة .14

 باللومية للتناية الاةتدامة والحو اة  جامعة بنها ميو كن ي ياللجنة  .15

 م  ال اللياس والتلويو بالجامعة  .16

 السابي عير : عقد اليراتا  لتحقيق امهداف : 

لععععن يمكععععن تحقيععععق أهععععداف التنميععععة المسععععتدامة ىال بععععالتزام  ععععوي باليععععراتة 

ليعععوم أتثعععر والتعععاو  علعععا المسعععتوت المحلععي واال ليمعععي و العععدولي. ى  العععالم ا

ترابطعععا معععن أي و عععم مضعععا. ويععععد تحسعععين فعععر  الوصعععول ىلعععا التكنولوجيعععا 

والمعرفة وسيلة هامة لتيادل امفكار وتعزيز االبتكار. لدلك  امم جامعة بنهععا 

سعععواء تانعععم  بعقعععد اليعععراتا  علعععا المسعععتوت المحلعععي واال ليمعععي و العععدولي 

وتعزيععععز دور لتحقيععععق جميععععي االهععععداف   او غيععععر حكوميععععة  مؤسسععععا  حكوميععععة

 .اامستدامة والتنمية
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التعععاو  بععين    وللتحقيق جميي االهداف تععا  لزامععا علععي الجامعععة أتيععاع سياسععة

جميععععي تليععععا  الجامعععععة وايضععععا جميععععي المراتععععز والوحععععدا  ال دميععععة واليحثيععععة 

ومواجهعععة  والمجتمععي المحعععيط وايضععا العععدولي وتوحيععد وتكعععاتع جميععي الجهعععود 

 .2030التنمية المستدامة ورؤية م ر أهداف   التحديا  لتحقيق

والمحتمععي واالداريععين بمسععاعد  أبنا هععا مععن الطعع    لدلك  امم جامعععة بنهععا  

للقضععععاء علععععا الفقععععر بجميععععي أشععععكاله وايضععععا  امععععم بععععدور  المحلععععي المحععععيط 

بالتقليععع  معععن الجعععوع وسعععوء الت ديعععة وتسععععي ايضعععا لتحقيعععق الت طيعععة   فععععال

 .ول علا امدوية بأسعار معقولة للجمييال حية الياملة وتوفير سي  الح 

وتهدف الي تحقيق التعليم الجيد واليام  للجميي ولععديها  ناعععة بععأ  التعلععيم 

هععو أحععد أتثععر الوسععا    ععو  وثياتععا لتحقيععق التنميععة المسععتدامة. و القضععاء علععا 

تافعععة أشعععكال التمييعععز ضعععد النسعععاء والفتيعععا  يمثععع  حقعععا أساسعععيا معععن حقعععوق 

هعععو أيضعععا عامععع  حاسعععم فعععي التعجيععع  بتحقيعععق التنميعععة اإلنسعععا  فحسعععب، بععع  

المزيععععد معععععن   وفععععي المناصععععب العامععععة اليعععععوم تحقيععععق الجامعععععة  المسععععتدامة

 .المساوا  بين الجنسين 

وتسععععي الجامععععة لتحقيعععق محعععور المعععوارد الما يعععة وتيفيعععة المحافظعععة عليهعععا 

  وايضععا تععوفير التحاليعع  واالستيععارا الموجععود فععي ال طععة اليحثيععة للجامعععة 

لتحقيعععق محعععور الطا ععة المتجعععدد  والمسعععتدامة   و ايضعععا تسعععي   للمععواطنين.

أيمانا بدور  وتيفية االست دام اممث  لها الموجود في ال طة اليحثية للجامعة 

الجامعة ب دمة المجتمي واليح  العلمي لتحقيق التنمية المستدامة . و تح  

ادي بيععك  مطععرد وعلععا أهععداف التنميععة المسععتدامة علععا تنععامي النمععو اال ت عع 
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الجامععععععة العععععي ادار   زيعععععاد  مسعععععتويا  اإلنتاجيعععععة وفعععععي هعععععدا ال عععععدد تيعععععجي 

 . وخلق فر  العم  لزياد  النمو ام ت ادي امعمال 

وتمثعع  االسعععتثمارا  فععي ال عععناعة والينيععة التحتيعععة واالبتكععار عوامععع  حاسعععمة 

ي أساسععي امهميععة للنمععو اال ت ععادي والتنميععة. تععدلك يعععد التقععدم التكنولععوج

إليجعععاد حلعععول دا معععة للتحعععديا  اال ت عععادية واليي يعععة، مثععع  تعععوفير فعععر  عمععع  

جديد  وتعزيععز تفععاء  اسععت دام الطا ععة. تمععا أ  تعزيععز ال ععناعا  المسععتدامة، 

واالسعععتثمار فعععي اليحععع  العلمعععي واالبتكعععار، تلهعععا طعععرق هامعععة لتعزيعععز التنميعععة 

مراتععععز والمكاتععععب الالمسععععتدامة. لععععدلك تععععا  للجامعععععة دور فعععععال عععععن طريععععق 

برعاية الميتكرين سواء من الطعع   او اعضععاء هي ععة   وايقوم  ن الدي   والحاضنا   

التععدري  وتقععديم يععد العععو  لهععم وايضععا الحفععاظ علععي الملكيععة الفكريععة وايضععا 

عم  المسابقا  والمعارض ل فكار االبتكارية . و التقديم علي مياريي بحثيععة 

  و التعععاو  مععي الم ععاني واليععرتا  وا امععة الععدورا  وورع العمعع  والنععدوا

وايضا منظمة العم  الدولية وجهاز    المحيطة والموجود  بمحافظة القليوبية

واتاديميعععععة اليحععععع  العلمعععععي   المتوسعععععطة و ال ععععع ير   تنميعععععة الميعععععروعا 

 . ووزار  الت طيط والتنمية ام ت ادية  والتكنولوجيا 

الط   واالداريععين واعضععاء   للحد من أوجة عدم المساوا  بين  وتقوم الجامعة  

وتحسين اجراءا  التنظيم والر ابة وايضععا تيععجيي الطعع   كو    هي ة التدري 

علععععي الميععععارتة فععععي االنيعععطة الم تلفععععة بالجامعععععة واعفععععا هم مععععن  االعا عععة 

الم عععروفا  الدراسعععية وتقعععديم العععدعم لهعععم معععن اجهعععز  تعويضعععية وخعععدما  

وضي دلي  االرشاد   ط   وايضا ط بية اخري وتدري  ماد  حقوق امنسا  لل
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ومضععاعفة دعععم صععندوق التكافعع  الط بععا وايضععا مناهضععة    االتاديمي للطعع  

 .العنع ضد المرأ 

وشيرا    واليية حضرية في بنها    في المناطق الحضرية وتترتز تليا  الجامعة  

لعععدلك تعععم افتتعععار فعععرع بعععالعيور معععن أجععع  اسعععتيعا  أععععداد الطععع    وميعععتهر ، 

المتزايد وتيجيي الط   علي اختيار اليععرامذ كا  السععاعا  المعتمععد  وايضععا 

فععدا  . ويتطلععب العمعع   37االهليععة علععي مسععاحة    اال  انيععاء جامعععة بنهععا    يتم

االهليعععة آمععن ومسعععتدام   بعععالعيور وجامعععة بنهععا   مععن أجعع  جعععع  فععرع الجامعععة

لععة، وتحسععين بطريقععة آمنععه وبأسعععار معقو لضععما  وصععول الطعع   ىلععا الفععرع 

 وسا   النق  ، وخلق مساحا  عامة خضراء، وتحسين نظم الت طيط واإلدار 

وامسععت دام اممثعع    فعععاال لتنميععة المععوارد الداتيععة بهععا   و تتينععي الجامعععة دورا

والميععروعا  اليحثيععة فععي جميععي   للموارد الطييعيععة والييععرية والينيععة التحتيععة

امنتعععاج وتعععدوير الم لفعععا  ل سعععتفاد   لترشعععيد االسعععته ك وزيعععاد   المجعععاال 

وايضععععا   العلععععع والسعععماد العضععععوي والطا ععععة ال عععديقة للي يععععة  منهعععا منتععععاج

العععت ل  معععن النفايعععا  بطريقعععة أمنعععة لحمايعععة اليي عععة معععن التلعععو  وتقليععع  معععن 

بقععدر مماثعع  مععن  أسته ك المواد الي ستيكية بالجامعة . تمععا تقععوم الجامعععة 

وايضعععا جعععود  ومرا يعععة امغديعععة  اعا  المحتلفعععة امهميعععة علعععا تيعععجيي ال عععن

وسعععع متها وامعمععععال التجاريععععة المتنوعععععة وايضععععا ترسععععيا سياسععععة الجامعععععة 

لترشععععععيد اليععععععراء واالهتمععععععام باال ت ععععععاد امخضععععععر تععععععأدا  لتحقيععععععق التنميععععععة 

 .المستدامة

الحعععد معععن الت يعععرا  المناخيعععة حيععع  أصعععيحم   وجامععععة بنهعععا لهعععا دور تييعععر فعععي

تثععر تععواترا وشععد ، ممععا يهععدد بان فععاض اإلنتععاج تمععا يتو ععي أ  موجععا  الجفععاف أ
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تحمعع  جامعععة بنهععا علععي عاتقهععا   يععؤدي ت يععر المنععاخ ىلععا خفععض الميععاا لععدلك

مععدي تععأثير الت يععر المنععاخي علععي االنتععاج الزراعععي لععدلك تتيععي الجامعععة   دراسععة

اسعععت دام ال عععو  الزراعيعععة للت لعععب علعععي الت يعععر المنعععاخي المفعععاجك   سياسعععة

بالمنطقععة وايضععا   لحاد والتحكم في االجهاد الما ي ورصد الت يرا  المناخيععةوا

 . الكوار  واالزما  وتيفية مواجهتها والحد منها 

أحععد أهععم مكونععا  الععنظم الطييعيععة التععي   –تعد المياا وما تحويه مععن ثععراء حيععوي

فعاال لتنمية   تجع  امرض صالحة للسكن للييرية. لدلك تتيني الجامعة دورا

وامسعععت دام اممثععع  للمعععوارد الطييعيعععة والينيعععة التحتيعععة   المعععوارد الداتيعععة بهعععا 

لزيععععاد  امنتععععاج وخاصععععة الععععنظم   والميععععروعا  اليحثيععععة فععععي جميععععي المجععععاال 

الحيويعععة اممنعععة وال عععديقة لليي عععة لعععدلك اهتمعععم جامععععة بنهعععا بعمععع  ميعععروع 

مععي المحلععي االسععتزراع السععمكي بكليععة الزراعععة بميععتهر لمععد الجامعععة والمجت

بقععدر مماثعع  مععن امهميععة  باالسماك بمحافظة القليوبيععة . تمععا تقععوم الجامعععة  

امنظمة الحيوية واعاد  تدوير   علا تيجيي الزراعا  العضوية التي تعتمد علي

وسعع متها   م لفا  االستزراع السمكي وايضععا جععود  ومرا يععة الععنظم الحيويععة

باالسععتزراع السععمكي والحيععا  تحععم  المتنوعععة كا  ال ععلة  وامعمععال االنتاجيععة

المعععاء. وايضعععا ترسعععيا سياسعععة الجامععععة لترشعععيد الميعععا  والمحافظعععة عليهعععا 

وتقيععيم وادار  الميععاا الجوفيععة وزراعععة امرز علعععا الميععا  المالحععة بسععيب نعععدر  

% مععععععن ميعععععععاا رت امرز وتقليععععععع  مععععععن أسعععععععته ك المعععععععواد  30الميععععععا  لتعععععععوفير 

حياء الما ية وتيني سياسععة اال ت ععاد الععدا ري واالهتمام بطب ام   الي ستيكية

 .تأدا  لتحقيق التنمية المستدامة
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تعتمععد الحيععا  الييععرية علععا امرض للمعييععة ولتععوفير سععي  تسععب العععي . 

% مععن ال ععداء الييععري، تمععا يعتمععد الييععر   80فالحيا  النياتية علععا امرض تععوفر  

وسا   التنمية. فضعع  عععن تونهععا علا الزراعة تمورد ا ت ادي هام وتأحد أهم  

م ععادر هامععة للهععواء النقععي والميععاا، ومععا لهععا مععن دور حاسععم فععي مكافحععة ت يععر 

فعععععععععاال لتنميععععععععة المععععععععوارد الداتيععععععععة   المنععععععععاخ. لععععععععدلك تتينععععععععي الجامعععععععععة دورا

وامسعععت دام اممثععع  للمعععوارد الطييعيعععة والينيعععة التحتيعععة والميعععروعا    بهعععا 

د  امنتععاج وخاصععة الععنظم الحيويععة الم تلفععة لزيععا   اليحثيععة فععي جميععي المجععاال 

سواء للنياتا  اوالحيوانا  .وبالتالي تلعب تلية الزراعععة   كا  التنوع الييولوجي

فععي م ععر   بميتهر دور را د في هدا المجال بأعتيارها من أ دم الكليا  الزراعة

.   والتعععي ت عععدم  طعععاع تييعععر داخععع  محافظعععة القليوبيعععة والمحافظعععا  المجعععاور 

يضععا تليععة الطععب الييطععري كا  السععمعة العلميععة الممتععاز  علععي المسععتوي وا

مجعععاال  العلعععوم الييطريعععة المحتلفعععة . تمعععا تمتعععاز تليعععة   المحلعععي والعععدولي فعععي

بإحتوا ها علي مرتز للتجار  واليحععو  الزراعيععة الععدي يضععم العديععد مععن  الزراعة  

بحععععا  المععععزارع )ميععععت  فاتهععععة وميععععات  وصععععو  لنياتععععا  الزينععععة وصععععو  ام

لأل سام العلمية وحديقععة مععوال  ومزرعععة المحاصععي  واليسععاتين وتحتععوي علععي 

تثير من امصول النياتية لمحاصي  الفاتهة وال ضر والزينة وتثير من النياتا  

فدا  ىلي جانب مزرعة  143الطيية والعطرية(. وتيل  مساحتها ومرافقها حوالي 

تيععفي الييطععري الجععامعي بكليععة اإلنتععاج الحيععواني والععدواجن. تمععا يوجععد المس

بقععدر مماثعع   تما تقوم الجامعة   الطب الييطري وايضا مرتز حيوانا  التجار .  

اممنععة علععي صععحة االنسععا  التععي   العضععوية  مععن امهميععة علععا تيععجيي الزراعععة

وسعع متها    وايضا جود  ومرا ية الععنظم الحيويععة   امنظمة الحيوية   تعتمد علي
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المتنوعة كا  ال لة بععالنظم اإليكولوجيععة لألراضععي. وايضععا    وامعمال االنتاجية

ت ععريع الميععا  والمحافظععة عليهععا وتقيععيم   ترسععيا سياسععة الجامعععة لترشععيد

جود  الميا  من أج  حماية النظم اليي ية والحيععا  علععي االرض وصععحة اإلنسععا  

والعععت ل  االمعععن معععن    ورفاهيتعععه وتقليععع  معععن أسعععته ك المعععواد الي سعععتيكية

تععععأدا     ايععععا  واعععععاد  تععععدويرها وتينععععي سياسععععة امسععععتدامة فععععي االعمععععالالنف

 .أهداف التنمية المستدامة لتحقيق 

وتسعععا أهععداف التنميععة المسععتدامة ىلععا الحععد بيععك  تييععر مععن جميععي أشععكال 

عدم المساوا  والتمييز ،والعم  مععي الحكومععا  والمجتمعععا  المحليععة إليجععاد 

لععديها رؤيععة ورسععالة  . لععدلك جامعععة بنهععا حلععول دا مععة لل ععراع وانعععدام اممععن 

إلدراك وتحديعععد م عععاطر الفسعععاد معععن خععع ل تطعععوير واسعععتكمال هيكلعععة الجهعععاز 

اإلداري بالجامعععة، وتفعيعع  نظععم الجععود  اإلداريععة والتميععز فععي امداء الحكععومي 

ال معععن خععع ل تطييعععق منظومعععة النزاهعععة  ب عععرض تطعععوير جهعععاز ىداري تععععء وفعععع 

ستراتيجية الوطنيععة لمكافحععة الفسععاد .حيعع  تقععوم واليفافية لتتماشي مي اال

الجامعععة بتقععديم خععدما  كا  جععود  عاليععة لمنتسععييها مععن خعع ل تفعيعع  آليععا  

اليععفافية والنزاهععة بالوحععدا  داخعع  الجامعععة، باإلضععافة ىلععا تفعيعع  منظومععة 

ا للعدالعععععععة  اليعععععععكاوت الحكوميعععععععة وتحعععععععدي  اإلجعععععععراءا  القضعععععععا ية تحقيقععععععع 

را  ط بيععة ونععدوا  للتوعيععة بم ععاطر الفسععاد وخطورتععه ميععاد الناجز .وا امععة 

علععععا المجتمععععي، باالضععععافة الععععي عمعععع  دورا  تدربيععععة العضععععاء هي ععععة التععععدري  

والععععععاملين ععععععن النزاهعععععه واليعععععفافية ومكافحعععععة الفسعععععاد. وايضعععععا االعتعععععراف 

الطعع   فععي تليععا  الجامعععة وتععوفر خععدما  التوعيععة والتعلععيم وتنميععة   بأتحععاد

القععدرا  فععي مجععاال  اال ت ععاد والقععانو  والتكنولوجيععا وت يععر المهععارا  وبنععاء 
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وايضعععا تعععوفير من عععا  للحعععوار وتيعععادل االفكعععار واالراء. لعععدلك   المنعععاخ وغيرهعععا 

والسععع م  تعزيعععز سعععياد  القعععانو  وحقعععوق اإلنسعععا   تسععععي جامععععة بنهعععا العععي 

والعدل ونيد العنع وال راعا  وتثيم  واعععد اممععن وايضععا القضععاء علععا تافععة 

أشعععكال التمييعععز العععدي يمثععع  حقعععا أساسعععيا معععن حقعععوق اإلنسعععا  بامضعععافة العععي 

 .أهداف التنمية المستدامة عام  حاسم في التعجي  بتحقيق  انه 

أهععععععععداف التنميععععععععة   تسعععععععععا جامعععععععععة بنهععععععععا الععععععععي تحقيععععععععق فععععععععي النهايععععععععة :

 واست دام استراتيجيا  متطععور  ومسععتدامة للحفععاظ علععي اليي ععة   المستدامة

كا  ا ت ععاد تنافسععي ومتععواز  ومتنععوع يعتمععد علععي االبتكععار والمعرفععة تكععو  و

 يسعععتثمر عيقريعععة المكعععا  واالنسعععا  لتحقيعععق التنميعععة واالرتقعععاء بجعععود  الحيعععاا 

وهعععدا يمثععع  جعععوهر  فكعععر  امسعععتدامة التعععي تنعععادي بالحفعععاظ علعععي حعععق االجيعععال 

 .القادمة في الموارد 

 

 مقدمة لسيادتكم

 يبسيون د. محمد أحمد محمد 

 جامعة بنها مدير وحد  المعام  وامجهز  العلمية ب 

 عضو لجنة الت نيع الدولي بالجامعة 

 2022نوفمير   5
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  جامعة بنهامساهما  من بعض 

 تحقيق   في

 أهداف التنمية المستدامة 
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طالععب: جامععة بنهععا تطلععق المرحلععة  160تسعتهدف تععدريب  -1

 الثالثة من الميادر  الر اسية صنايعية م ر

https://bu.edu.eg/BUNews/25343 
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 طيية   ف واميادر  حيا  تريمة : جامعة بنها تنظم   -2

https://bu.edu.eg/BUNews/25716 
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بحضور وزيعر  التضعامن اإلجتمعاعا: ر عي  جامععة بنهعا   -3

 ييارك في ورشة عم  حاضنا  الفا قين علميا

https://bu.edu.eg/BUNews/25492 
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شعععرتة: ر عععي  جامععععة بنهعععا يفتعععت  ملتقعععا  50بميعععارتة  -4

 التوليع السنوي لل ريجين

https://bu.edu.eg/BUNews/26059 
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جامعععععة بنهععععا تيععععارك بورشععععة عمعععع  افتراضععععية حععععول  -5

 ت نيفا  الجامعا  ال ضراء العالمية
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ر عععععي  جامععععععة بنهعععععا يسعععععتعرض تقريعععععرا  حعععععول تنفيعععععد  -6

الميعععادر  الر اسعععية يالتيععع ي  ععععن بععععدي بالمستيعععفا 

 الجامعا

https://bu.edu.eg/BUNews/26053 
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ر ععععي  جامعععععة بنهععععا يتفقععععد المرحلععععة الثالثععععة لميععععادر   -7

 أشيال م ر الر مية

https://bu.edu.eg/BUNews/26039 
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نا ععععب ر ععععي  جامعععععة بنهععععا ليعععع و  التعلععععيم والطعععع    -8

يتفقععععععد معمعععععع  المهععععععارا  الطييععععععة بمرتععععععز االختيععععععارا  

 االلكترونية

https://bu.edu.eg/BUNews/25932 
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جامعععة بنهععا تيععارك فععي اليرنععامذ التععدرييي لألتاديميععة  -9

 الوطنية لمكافحة الفساد

https://bu.edu.eg/BUNews/25640 
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ر عععي  جامععععة بنهعععا ييعععهد فعاليعععا  مسعععابقة عيعععا ر   -10

 الجامعة للموسم الثال 

https://bu.edu.eg/BUNews/26072 
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جامعععة بنهععا تستضععيع تحععدي تطييقععا  الفضععاء التععابي  -11

 لوتالة ناسا للفضاء محليا

https://bu.edu.eg/BUNews/26061 
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بععدأ تععدريب هي ععة التععدري  بجامعععة بنهععا علععا اسععت دام  -12

 Thinqi   من ة ىدار  التعلم

https://bu.edu.eg/BUNews/26050 
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امعة الطف  بجامعة بنها تنظم ورشة عمع  ت عميم ج  -13

 يوتعزيز  درا  الطف  في منهجيا  اليح  العلم

 

 

 

 

 

 

  

  

https://bu.edu.eg/
https://bu.edu.eg/


 

 قطاع الدراسات العليا والبحوث 

 بالجامعة التصنيف الدولي لجنة 

https://bu.edu.eg 

https://bu.edu.eg/sdgs 

 

45 
 

ت يععععر المنععععاخ وتععععأثيرا علععععا اسععععتزراع امحيععععاء الما يععععة  -14

 والم ايد فا م ر .. ندو  علمية بطب بيطرت بنها

https://bu.edu.eg/BUNews/25955 
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القععععانو  واممععععن المععععا ي الم ععععري نحععععو رؤيععععة شععععاملة  -15

 لحماية مواردنا الما ية.. مؤتمر بحقوق بنها

https://bu.edu.eg/BUNews/24599 
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ختام فعاليا  الميادر  القومية لترشيد المياا بجامععة   -16

 بنها
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تح د المرتز امول فعا هعاتثو    الهندسة بييرا :  تلية  -17

 الحلول الدتية للحفاظ علا المياا 
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سه  الت ميم والتي ي .. باح  بجامععة بنهعا ييتكعر   -18

 فرنا مطورا إلنتاج الفحم النياتي
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التحعديا  المناخيعة: حلعول :جامعة بنها تطلق مسعابقة    -19

 ومقترحا 

https://bu.edu.eg/BUNews/26029 
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محععافا القليوبيععة ور ععي  جامعععة بنهععا يفتتحععا  وحععد   -20

 التنمية المستدامة والت يرا  المناخية بزراعة ميتهر

https://bu.edu.eg/BUNews/25864 

 

 

 

 

 

https://bu.edu.eg/
https://bu.edu.eg/
https://bu.edu.eg/BUNews/25864


 

 قطاع الدراسات العليا والبحوث 

 بالجامعة التصنيف الدولي لجنة 

https://bu.edu.eg 

https://bu.edu.eg/sdgs 

 

52 
 

جامععععة بنهعععا تعععنظم أول هاتعععاثو  م عععري فعععي موضعععوع  -21

 المد  الدتية

https://bu.edu.eg/BUNews/25719 
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حاضنة جامعة بنها للتكنولوجيا الحيوية تنظم معسعكر   -22

 للتفكير اإلبداعي

https://bu.edu.eg/BUNews/25818 
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افتتعععار معععؤتمر العلعععوم التطييقيعععة وتحعععديا  الت يعععرا   -23

 المناخية بجامعة بنها
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بععععاليوم حتفععععال تليععععة الععععع ج الطييعععععي جامعععععه بنهععععا ا -24

 العالمي لمت زمة داو 
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لقعععاءا  تعريفيعععا  للطععع   بأهعععداف ورؤيعععة ورسعععالة وحعععد   -25

 مناهضة العنع ضد المرأ  بجامعة بنها

https://bu.edu.eg/BUNews/23213 
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خععععععع ل اسعععععععتقياله أحعععععععد الميعععععععارتين فعععععععي احتفاليعععععععة  -26

 ادرو ..ر ي  جامعة بنها: الدولة حري عة علعا دمعذ كوي 

 االحتياجا  ال اصة في المجتمي
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جامعععععة بنهععععا تركععععرم أمهععععا  الطعععع   كوي اإلحتياجععععا   -27

 ال اصة
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بنها تعنظم نعدو  ععن دور الجامععا  فعا تحقيعق جامعة    -28

 2030أهداف رؤية م ر  

https://bu.edu.eg/BUNews/26062 
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ر عععععي  جامععععععة بنهعععععا يفتعععععت  معععععؤتمر ت يعععععر المنعععععاخ   -29 

 ومستقي  الثرو  الحيوانية: تحديا  وآفاق

https://bu.edu.eg/BUNews/26002 
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ر عععي  جامععععة بنهعععا ييعععهد ختعععام فعاليعععا  مسعععابقة  -30

 التحديا  المناخية ويسلم الجوا ز للفرق الفا ز  

https://bu.edu.eg/BUNews/26089 
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ر ععي  جامعععة بنهععا : الحكومععة الم ععرية تععولا اهتمامععا  -31

 تييرا بقضية الت يرا  المناخية

https://bu.edu.eg/BUNews/25859 
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جامعععة بنهععا تععنظم نععدو  بعنععوا  يالت يععرا  المناخيععة:  -23

 "الجهود والتحديا 

https://bu.edu.eg/BUNews/26087 
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نا ععب ر ععي  جامعععة بنهععا يعقععد جلسععا  توعيععة وشععرر  -33

للميععععارتين بالميععععادر  الوطنيععععة للميععععروعا  ال ضععععراء 

 الدتية

https://bu.edu.eg/BUNews/26056 
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جامعععة بنهععا تيععارك فععا فعاليععا  منتععدت الجامعععا   -34

 الم رية حول الت يرا  المناخية

 

 

  

 

 

 

  

https://bu.edu.eg/
https://bu.edu.eg/


 

 قطاع الدراسات العليا والبحوث 

 بالجامعة التصنيف الدولي لجنة 

https://bu.edu.eg 

https://bu.edu.eg/sdgs 

 

66 
 

ر ععي  جامعععة بنهععا : نتينععي نمععوكج الجامعععة المنتجعععة  -35

العععععععبء عععععععن تاهعععععع  لتعزيععععععز اسععععععتدامة المععععععوارد ورفععععععي 

 المواطنين

https://bu.edu.eg/BUNews/26079 
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برعاية وزير التعليم الععالي واليحع  العلمعي .. محعافا   -36

القليوبيععة ور ععي  جامعععة بنهععا يطلقععا  ىشععار  بععدء تنفيععد 

 المرحلة الثانية لميروع مستيفا بنها الجامعي الجديد

https://bu.edu.eg/BUNews/26032 
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بروتوتعععول تععععاو  بعععين جامععععة بنهعععا والمرتعععز الثقعععافي  -37

 القيطي امرثوكتسي

https://bu.edu.eg/BUNews/26081 

 

 

 

 

 

 

 

https://bu.edu.eg/
https://bu.edu.eg/
https://bu.edu.eg/BUNews/26081


 

 قطاع الدراسات العليا والبحوث 

 بالجامعة التصنيف الدولي لجنة 

https://bu.edu.eg 

https://bu.edu.eg/sdgs 

 

69 
 

بروتوتععععول تعععععاو  بععععين جامعععععة بنهععععا وبيععععم العا لععععة  -38

 الم رية

https://bu.edu.eg/BUNews/26080 
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اتفا يعععععة تععععععاو  بعععععين جامععععععة بنهعععععا وشعععععرتة ىنعععععرو   -39

لإلستيعععععععارا  المت   عععععععة فعععععععي صعععععععناعة السياسعععععععا  

 والتنمية المستدامة

https://bu.edu.eg/BUNews/26001 
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المعععععؤتمر السعععععنوي امول للدراسعععععا  العليعععععا للعلعععععوم  -40

التطييقية بجامعة بنها يوصي بنير ثقافعة ريعاد  امعمعال 

التكنولوجيعععة داخععع  الجامععععا  لعععدمذ وىنيعععاء الحاضعععنا  

 اليح  العلمي بال ناعة

https://bu.edu.eg/BUNews/25869 
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فععععي ىطععععار الميععععادر  الر اسععععية حيععععا  تريمععععة : محععععافا  -41

القليوبية ور ي  جامعة بنها يطلقا  ميعادر  لعدعم امسعر 

 رامتثر احتياجا بييين القناط

https://bu.edu.eg/BUNews/25431   
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انطعععععع ق فعاليععععععا  المععععععؤتمر السععععععنوي امول لطعععععع    -42

 الدراسا  العليا في العلوم اإلنسانية بجامعة بنها

https://bu.edu.eg/BUNews/26092   
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ر ي  جامعة بنها يسعتقي  السعفير اليابعاني بالقعاهر    -43

 ليح  سي  تعزيز التعاو  بين الجانيين
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يفتت  عيادا  امسنا  المت   ة ر ي  جامعة بنها    -44

 بكليتا الهندسة بييرا والزراعة بميتهر

https://bu.edu.eg/BUNews/26065 
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ىععع   عععن : فععت  بععا  التقععدم لمععن  ميععروعا  بحععو   -45

التكيعع معي الت يعرا  المناخيعة  وابتكار في مجعال :وتطوير  

 ةوصو  الطييع
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