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 إنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 2014بجامعة أسوان خالل عام 

 بنجع القبة غرب اسوان . 11/6/2014قامت جامعة أسوان بالقافلة الطبية األولى بتاريخ  -1

ذاعة هنا القاهرة  بقافلة توعية عن مرض المالريا بقرى  قامت جامعة أسوان -2 بالتعاون مع نقابة أطباء مصر وا 
 م . 24/6/2014-32امبو وذلك يوم أدفو وكوم 

 . 17/9/2014سنا وذلك يوم ة اسوان بعمل قافلة طبية ألهالى إقامت جامع  -3

قامت جامعة أسوان بالتعاون مع جمعية الخلفاء الراشدين بعمل قافلة طبية لمركز ومدينة كوم امبو وذلك فى  -4
 م 2014شهر ديسمبر 

 إنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 2015امعة أسوان خالل عام بج

قامت جامعة أسوان من خالل كلية التربية النوعية بعمل قافلة توعية مجتمعية مع طالب مدارس المكفوفين  -1
 م25/2/2015بمحافظة اسوان وذلك يوم 

قامت جامعة أسوان من خالل كلية التربية النوعية بعمل قافلة توعية لربات االسر بهدف رفع المستوى  -2
 . 2015سر الريفية وذلك فى شهر مايو المعيشى لأل

فى قرية أبو  4/6/2015قامت جامعة أسوان من خالل كلية التربية النوعية بعمل قافلة إرشادية يوم الخميس  -3
 الريش لتنمية وعى المرأة

لقرية بهاريف  10/11/2015قامت جامعة أسوان من خالل كلية التربية النوعية بعمل قافلة إرشادية يوم  -4
 وعى المرأة . لتنمية

قامت جامعة أسوان من خالل كلية الآلثار بعمل قافلة للوعى األثرى وخدمة المجتمع لمدارس اللغات الرسمية  -5
 م2015بصحارى .وذلك فى شهر ديسمبر 

قامت جامعة أسوان من خالل كلية الآلثار بعمل قافلة للوعى األثرى وخدمة المجتمع إلى منطقة الجزيرة وذلك  -6
 م 2015مبر خالل شهر نوف

قامت جامعة اسوان بحضور إفتتاح فعاليات المؤتمر الدولى الذى أقامه معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا  -7
صناعة السكر بجامعة أسيوط بعنوان " إقتصاديات صناعة السكر العالمية " والذى عقد بفندق إيزيس الجزيرة 

 م . 10/11/2015-8بمحافظة أسوان وذلك فى الفترة من 

 قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة إنجازات

 2016بجامعة أسوان خالل عام 

 م 3/3/2016توكول تعاون بين جامعة أسوان وهيئة محو األمية وتعليم الكبار بتاريخ و بر  توقيع -1
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توكول التعاون العلمى والبحثى بين الجامعة ممثلة فى كلية الهندسة والهيئة القومية فى اإلستشعار و بر  توقيع -2
 لوم الفضاء عن بعد وع

 توكول تعاون بين جامعة أسوان ووزارة الشباب والرياضةو بر  توقيع -3

  4/4/2016برتوكول تعاون بين جامعة أسوان وجامعة ريو دى جنيرو الفيدرالية بالبرتغال بتاريخ  توقيع -4

 2016/2017تبادل علمى طالبى بين جامعة أسوان وبعض الجامعات الكويتية إعتبارا من العام الدراسى  -5

 .  2016وذلك فى سبتمبر  البولندية  the jerzy kukuczkaتبادل طالبى بين جامعة أسوان وجامعة  -6

 . 2016 ليوتوكول تعاون بين جامعة أسوان ومؤسسة مصرييين بال حدود وذلك يو و بر  -7

 قامت جامعة أسوان من خالل كلية التمريض بعمل قافلة طبية الى مدينةأبوسمبل السياحى وذلك لمدة ثالثة -8
 م 3/2016/  26-24أيام من الفترة 

 م 15/4/2016قامت جامعة أسوان بالتعاون مع مؤسسة نحمى تراثوذلك فى نجع ونس بمركز دارو يوم  -9

شاركت جامعة اسوان فى فعاليات المؤتمر العلمى الدولى السادس والعشرون بعنوان " الجامعة والتحول  -10
م وذلك من خالل  18/4/2016-16نصورة فى الفترة من المجتمعى " الذى عقدته كلية التجارة جامعة الم

 ورقة عمل بعنوان " التعليم وتنمية وعى اإلنتماء لدى الشباب الجامعى ".

شاركت جامعة أسوان بالشراكة مع المعهد العالى للخدمة اإلجتماعية ووزارة الشباب والرياضة بعقد   -11
 م . 2016ك خالل شهر مايو منتدى الحوار الوطنى للشباب بقصر الثقافة بأسوان وذل

 

 

 

 

 

 إنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 2017بجامعة أسوان خالل عام 

 م . 2017توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة ومؤسسة أم حبيبة وذلك فى سبتمبر  -1

 .م  2017توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة ومؤسسة خطوة للتنمية بأسوان وذلك فى شهر سبتمبر  -2

 . م 27/11/2017توكول تعاون بين جامعة أسوان وجامعة السعيد بدولة اليمن وذلك و بر  توقيع -3

  2017توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة أسوان والجامعة المصرية للتعلم اإللكترونى وذلك  شهر نوفمبر  -4

إلستشفاء البيئى وذلك شهر وجمعية النيل للنشاط السياحى والثقافى وا توكول تعاون بين جامعة أسوانو بر  توقيع -5
 م 2017سبتمبر 
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م  2017توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة أسوان وصندوق مكافحة وعالج اإلدمان والتعاطى وذلك فى ديسمبر  -6
. 

والمعهد المصرفى التابع للبنك المركزى المصرى وذلك فى شهر  توكول تعاون بين جامعة أسوانو بر  توقيع -7
 م  2017ديسمبر 

 م 2018كول تعاون بين جامعة أسوان وجامعة بيومنتى اإليطالية وذلك فى شهر مارس توقيع بروتو  -8

توقيع بروتوكول تعاون بين وحدة التدريب والتطوير بكلية التربية بالجامعة ومركز بورد بالمملكة المتحدة للتدريب  -9
 م 2018وذلك فى شهر يوليو 

أيام بالتعاون مع مديرية الطب  5اسوان لمدة  قامت جامعة أسوان من خالل كلية الطب البيطرى بمحافظة -10
 م. 2017البيطرى  وذلك شهر ديسمبر 

قامت جامعة أسوان من خالل كلية التمريض بعمل قافلة طبية الى مدينةأبوسمبل السياحى وذلك فى شهر  -11
 م 2017ديسمبر 

ركز كوم امبو وذلك يوم قامت جامعة أسوان من خالل كلية الزراعة بعمل قافلة زراعية الى قرية المنشية بم -12
15/11/2017 . 

قامت جامعة أسوان بالتعاون مع هيئة الرقابة اإلدارية بعمل القافلة الشاملة بعزبة الحدود فى شهر ديسمبر  -13
 م 2017

قامت جامعة أسوان من خالل كلية الطب البيطرى بعمل قوافل طبية بيطرية الى قرية المنشية بمركز كوم امبو  -14
 م 2017مبر وذلك خالل شهر ديس

 14/11/2017من جمعية األمل   حالنجا ةعن أسر  ةمحاضر  -15
 . 23/4/2017الملتقى الشبابى الثالث بمحافظة أسوان  -16
  14/10/2017ندوة بخصوص تنمية المهارات الذاتية والتطوير المهنى  -17

  19/10/2017ورشة عمل عن تطوير المناهج بكلية التمريض  -18

 17/12/2017اث مالمحة وتطور أدواته " دورة تدربية بالمتحف النوبي " التر  -19

  13/11/2017أسبوع ثقافى بيئى بعنوان " الشباب وتحديات المستقبل بين الواقع والمأمول "  -20

  26/12/2017ورشة عمل عن أهمية االبتكار وريادة األعمال للفرد والمجتمع بقاعة عروس النيل  -21

 27/12/2017النيل  ورشة عمل وتدريب خطوات االبتكار واألعمال بقاعة عروس -22

 بمقر الجامعة من جهاز تنمية المشروعات . 12/2017معرض للمشروعات الحرفية واليدوية  -23

 بمقر الجامعة 10/12/2017ندوة بعنوان " بأى ذنب قتلوا "  -24
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مبادرة بين وزارة الشباب والرياضة وشركة ميكروسوفت لعقد دورات تدربية لتنمية المهارات الحياتية ومهارات  -25
  7/12/2017ب الآللى الحاس

تعاون مؤسسة أم حبيبة و كلية الخدمة اآلجتماعية بمنح طالب الفرقة الثالثة االشتراك فى البرنامج التدريبى  -26
 24/12/2017لعلوم تنمية الطفولة المبكرة 

الدولى دورة المهارات اآلدارية العليا المعتمة من مؤسسة أم حبيبة المعتمدة من مؤسسة التمويل التابعة للبنك  -27
27 /12/2017  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 2018بجامعة أسوان خالل عام 

 م 2018توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة أسوان وجامعة بيومنتى اإليطالية وذلك فى شهر مارس  -1

مركز بورد بالمملكة المتحدة للتدريب توقيع بروتوكول تعاون بين وحدة التدريب والتطوير بكلية التربية بالجامعة و  -2
 م 2018وذلك فى شهر يوليو 

قامت جامعة أسوان من خالل كلية الطب البيطرى بعمل قوافل طبية بيطرية الى وقرية الشهامة بمركز ادفو  -3
 م. 2018وذلك خالل شهر فبراير 

م بالوحدة  27/11/2018ريخ قامت جامعة أسوان بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بعمل قافلة عالجية بتا -4
أبو  –الطويل  –الكوبانية  -العالجية بمدينة أسوان الجديدة وخدمت اهالى المناطق التالية ) غرب اسوان

 الملقتة ( . –الريش 
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 م . 13/12/2018قامت جامعة أسوان بعمل قافلة طبية الى منطقة وادى العالقى وذلك يوم الخميس الموافق  -1
خالل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى فعاليات لقاء ينظمه المكتب العربى  شاركت جامعة أسوان من

للشباب والبيئة بالتعاون مع المنتدى المصرى للتنمية المستدامة تحت عنوان " دور التشريع فى تحقيق التنمية 
 م . 28/1/2018المستدامة " وذلك يوم األحد الموافق 

 22إلى 16صر للسينما األفريقية فى دورته السابعة وذلك فى الفترة من شاركت جامعة أسوان فى مهرجان االق -2
 م.  2018مارس 

-5شاركت جامعة أسوان بالتعاون مع معهد التخطيط القومى فى مؤتمره الدولى السنوى فى الفترة من  -3
 م تحت عنوان " التصنيع والتنمية المستدامة " . 6/5/2018

المجتمع وتنمية البيئة فى المشاركة فى المؤتمر الشعبى الذى نظمته  قامت جامعة أسوان من خالل قطاع خدمة -4
 م . 2/3/2018مؤسسة نساء الجنوب وذلك يوم الجمعة الموافق 

قامت جامعة أسوان من خالل كلية الطب بتنظيم المؤتمر السنوى الثانى ألقسام جراحة المسالك البولية بجامعات  -5
 م بفندق هلنان بأسوان . 9/3/2018-6الصعيد والمنعقد فى الفترة من 

قامت جامعة أسوان من خالل كلية الطب بتظيم إحتفالية لليوم العالمى لمكافحة الدرن وذلك يوم الجمعة الموافق  -6
 م بقصر الثقافة بأسوان . 16/3/2018

 قامت جامعة أسوان من خالل كلية الطب بتنظيم المؤتمر السنوى الثانى لقسم طب المناطق الحارة وأمراض -7
 م بفندق موفينبيك بأسوان . 9/2/2018-6الجهاز الهضمى  وذلك فى الفترة من 

قامت جامعة أسوان من خالل كلية الهندسة بتنظيم المؤتمر الدولى لإلتجاهات المبتكرة فى هندسة الحاسبات  -8
 م . 21/2/2018-19بفندق هلنان بأسوان وذلك فى الفترة من  2018

خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى المشاركة فى المؤتمر السنوى السادس  قامت جامعة أسوان من خالل قطاع -9
عشر لمركز تعليم الكبار جامعة عين شمس تحت عنوان " تعليم الكبار فى العصر الرقمى ... التحدى العربى 

 م . 18/4/2018-16الكبير " وذلك فى الفترة من 

لبيئة بحضور المعرض التعليمى بالمركز الثقافى قامت جامعة أسوان من خالل قطاع خدمة المجتمع وتنمية ا -10
 م .9/5/2018-7ميلينيوم بالكويت وذلك فى الفترة من  ى تقيمه مؤسسة أخبار اليوم بفندقالذ

قامت جامعة أسوان من خالل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بحضور المعرض المتخصص الرابع " خدمات  -11
م بمدينة الدار  29/4/2018-26عاون اإلسالمى " والمنعقد فى الفترة من التعليم العالى لدول أعضاء منظمة الت

 البيضاء بالمغرب .

قامت جامعة أسوان من خالل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالمشاركة فى المنتدى البيئى التاسع "  -12
التعاون مع المنظمة للسياحة الخضراء والحفاظ على المدن التراثية "الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة ب
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م بمدينة األقصر 1/11/2018إلى  10/ 26اإليسيسكو  وذلك فى الفترة من  –اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة 
. 

قامت جامعة أسوان من خالل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالمشاركة فى المؤتمر السنوى الثامن عشر  -13
جامعة الدول العربية والمعنون " دور الحكومات العربية لتحقيق  –اإلدارية الذى تقوم به المنظمة العربية للتنمية 

 م .27/11/2018-26م " وذلك فى الفترة من  2030أهداف التنمية الستدامة 

دارة المشروعات الذى ينظمه  -14 شاركت جامعة اسوان فى فعاليات المؤتمر الدولى الثانى للتشييد المستدام وا 
 18/12/2018-16سكان والبناء بفندق هلنان باسوان وذلك فى الفترة من المركز القومى لبحوث اإل

  15/3/2018احتفالية بيوم المرأة المصرية بدعوة من مؤسسة أم حبيبة  -15

 23/12/2017دورة المبادئ اآلساسية للملكية الفكرية من مكتب براءات االختراع المصرى  -16

 12/1/2018ى بكلية التربية بأسوان عقد الدورة الثالثة والعشرين إلعداد المعلم الجامع -17

 1/3/2018دورة تدربية فى اشغال الخرز والخيوط بقاعة قصر الثقافة بأسوان  -18

اليوم الرياضى اآلول للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة أسوان " يوم رياضى من أجل الصحة  -19
13/3/2018 

امعات بعنوان " بناء قدرات أعضاء المجتمع ورش عمل لوحدات مناهضة التحرش والعنف ضد المرأه بالج -20
 4/2/2018الجامعى لمناهضة التحرش الجنسى " 

 4/2/2018بطولة التصنيف المصرى للذاكرة من مؤسسة عماد عزت للتسويق واالعالم  -21

 8/3/2018ندوة بكلية التربية بعنوان " التربية وبناء وتحفيز القدرات الذاتية "  -22

 20/2/2018سوان القومى آلفالم المرأه مشاركة الجامعة فى مهرجان أ -23

 29/1/2018المشاركة فى المعرض الدولى الرابع للتعليم العالى والتدريب  -24

 بفندق كمبنسكى بالقاهرة الجديدة  28/2/2018التعليمى  مشاركة فى مؤتمر األهرام -25

الى من هيئة ضمان بية آلعضاء هيئة التدريس بالجامعة في برامج جودة التعليم العياقامة عدة دورات تدر  -26
 6/2/2018الجودة 

 2018بتمبر سالمشاركة فى مهرجان االقصر للسينما االفريقية فى دورتة السابعة  -27

 14/2/2018دورات تدريبية لطالب الجامعة من المعهد المصرفى التابع للبنك المركزى المصرى  -28

ألوروبى للتعليم العالى بالقاهره ورشة بعنوان " زيادة فرص التمويل الجامعى " من مكتب برنامج االتحاد ا -29
10/10/2017 

المشاركة فى مشروع المراكز الجامعية لتطوير المهنى الذى قام بتنفيذه مركز االستشارات المهنية بالجامعة  -30
 11/12/2017االمريكية 
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 22/2/2018ورشة عمل عن رحلة األمبراطور بيدرو الثانى آلسوان في القرن التاسع عشر  -31

 how to conduct a real interview  "15/2/2018التوظيفية بعنوان "  يوم عمل للتوعية -32

ندوات تعريفية ودورات تدريبية وحملة أعالنية داخل جامعة أسوان من صندوق أسوان لمكافحة االدمان  -33
 2018هر مارس وابريل شوالتعاطى ب

روعات المياه والصرف ورش عمل عن التنمية الشاملة من منظور محدودية الموارد المائية من مركز مش -34
 27/2/2018الصحى الصناعى 

 22/1/2018معرض لفاعليات مسابقة الحسن أبن الهيثم لآلبتكارات العلمية بكوم امبو  -35

 20/3/2018ندوة بعنوان " مستقبل االستزراع السمكى " تحت أشراف كلية تكنولوجيا المصايد واالسماك  -36

 2018داب جامع أسوان مارس ندوة بعنوان " تغريدة في حب مكاوى " بكلية األ -37

 ة بمديرية الشئون األجتماعية من ادارة الخدمة العام8/3/2018امة ندوة تثقيفية توعوية عن تأدية الخدمة الع -38

 15/3/2018االحتفال بيوم المرأه العالمى من مؤسسة أم حبيبة  -39

 22/3/2018ة " ورشة عمل بعنوان " برنامج تواصل حكومى مدنى لبناء قدرات العاملين فى الحكوم -40

 من المكتب العربى للشباب والبيئه  24/3/2018مشاركة فى احتفال بساعة االرض  -41

المشاركة فى البرنامج التدريبي المتخصص لدعم ريادة األعمال ونشر فكر إقامة المشروعات اإلنتاجية  -42
 من جامعة النيل  27/3/2018

دراسات تقدير المخزونات السمكية " من المركز الدولى للآلسماك برنامج تدريبى بعنوان " تصميم وتنفيذ  -43
15/4/2018 

إشكالية األطفال 2019ة في جائزة خليفة بن سليمان بن محمد آل خليفة الحادية عشر لعام عمشاركة الجام -44
 1/3/2018مجهولى الوالدين فى الوطن العربى 

كترونى للسادة عمداء ووكالء الكليات لشئون التعليم " للتعليم االلe learningاقامة الجامعة ورشة بعنوان "  -45
 1/4/2018والطالب 

 23/4/2018المشاركة فى المهرجان المسرحى لشباب الجنوب بقصر ثقافة أسوان  -46

وورش العمل  تعاون بين الجامعة و الهيئة العامة لإلستعالمات مجمع إعالم أسوان فى عقد سلسة من الندوات -47
 8/3/2018ن وذلك بمقر جامعة أسوا

من  egymoocsإقامة دورة تدريبية فى ضوء إنشاء منصة للمقررات اإللكترونية المفتوحة واسعة األنتشار  -48
 12/5/2018مركز المعلومات وشبكة اإلتصاالت 

انشاء دورة تدريبية إلعداد خبراء اإلدارة البيئية من االتحاد النوعى للجامعيات العاملة في ميدان حماية البيئة  -49
24/9/2018 
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تنظيم المعرض المتخصص الرابع حول " خدمات التعليم العالى فى الدول أعضاء منظمة التعاون اإلسالمى "  -50
 بأرض المعارض بمدينة الدار البيضاء  26/4/2018

المهارات على البحث واالطالع وتنمية  افية بعديد من الكتب التي تساعددعم االدارة العامة للمراكز االستكش -51
 6/9/2018البحثية 

ندوة تثقيفية عن مرض نقص المناعة المكتسبة الفيروسى " االيدز " من البرنامج الوطنى لمكافحة االيدز  -52
12/10/2018 

 28/10/2018مشاركة الجامعة فى مهرجان " انت اقوي من المخدرات " من وزارة التضامن االجتماعى  -53

 االجتماعى  من وزارة التضامن 25/11/2018دورة تدريبية لإلتحادات الطالبية  -54

دورة تدريبية بعنوان " أدوات نجاح القائد الفعال إلدارة منظمات المستقبل " من جمعية الفكر المحاسبى الجديد  -55
 4/12/2018عضو اتحاد جمعيات التنمية اإلدارية 

ل ندوة بعنوان "أسوان عاصمة الشباب األفريقي الفرص والتحديات " من معهد البحوث والدراسات االفريقية ودو -56
 4/12/2018حوض النيل 
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توكول التعاون العلمى والبحثى بين الجامعة ممثلة فى كلية الهندسة والهيئة القومية فى و بر  توقيع -2
 ضاء اإلستشعار عن بعد وعلوم الف

 توكول تعاون بين جامعة أسوان ووزارة الشباب والرياضةو بر  توقيع -3

  4/4/2016برتوكول تعاون بين جامعة أسوان وجامعة ريو دى جنيرو الفيدرالية بالبرتغال بتاريخ  توقيع -4

 2016/2017تبادل علمى طالبى بين جامعة أسوان وبعض الجامعات الكويتية إعتبارا من العام الدراسى  -5

   2016وذلك فى سبتمبر  البولندية  the jerzy kukuczkaطالبى بين جامعة أسوان وجامعة تبادل  -6

 . 2016 ليوتوكول تعاون بين جامعة أسوان ومؤسسة مصرييين بال حدود وذلك يو و بر  -7

 م . 2017توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة ومؤسسة أم حبيبة وذلك فى سبتمبر  -8

 م . 2017معة ومؤسسة خطوة للتنمية بأسوان وذلك فى شهر سبتمبر توقيع بروتوكول تعاون بين الجا -9

 . م 27/11/2017توكول تعاون بين جامعة أسوان وجامعة السعيد بدولة اليمن وذلك و بر  توقيع -10

  2017فمبر توكول تعاون بين جامعة أسوان والجامعة المصرية للتعلم اإللكترونى وذلك  شهر نو و بر توقيع  -11

وجمعية النيل للنشاط السياحى والثقافى واإلستشفاء البيئى وذلك  ن بين جامعة أسوانتوكول تعاوو بر  توقيع -12
 م 2017شهر سبتمبر 

 2017توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة أسوان وصندوق مكافحة وعالج اإلدمان والتعاطى وذلك فى ديسمبر  -13
 م .

بنك المركزى المصرى وذلك فى شهر والمعهد المصرفى التابع لل توكول تعاون بين جامعة أسوانو بر  توقيع -14
 م  2017ديسمبر 

 م 2018توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة أسوان وجامعة بيومنتى اإليطالية وذلك فى شهر مارس  -15

بروتوكول تعاون بين وحدة التدريب والتطوير بكلية التربية بالجامعة ومركز بورد بالمملكة المتحدة توقيع  -16
 م 2018وذلك فى شهر يوليو  للتدريب

 

 
 
 
 

 -: قوافلال       

 بنجع القبة غرب اسوان . 11/6/2014قامت جامعة أسوان بالقافلة الطبية األولى بتاريخ   -1

ذاعة هنا القاهرة  بقافلة توعية قامت جامعة أسوان -2  عن مرض المالريا بالتعاون مع نقابة أطباء مصر وا 
 م . 24/6/2014-32امبو وذلك يوم  وكومأدفو  بقرى 
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 . 17/9/2014جامعة اسوان بعمل قافلة طبية ألهالى غسنا وذلك يوم  قامت  -3

قامت جامعة أسوان بالتعاون مع جمعية الخلفاء الراشدين بعمل قافلة طبية لمركز ومدينة كوم امبو وذلك  -4
 م 2014فى شهر ديسمبر 

مدارس  قامت جامعة أسوان من خالل كلية التربية النوعية بعمل قافلة توعية مجتمعية مع طالب -5
 م25/2/2015المكفوفين بمحافظة اسوان وذلك يوم 

قامت جامعة أسوان من خالل كلية التربية النوعية بعمل قافلة توعية لربات االسر بهدف رفع المستوى  -6
 . 2015المعيشى لألسر الريفية وذلك فى شهر مايو 

فى قرية  4/6/2015م الخميس قامت جامعة أسوان من خالل كلية التربية النوعية بعمل قافلة إرشادية يو  -7
 أبو الريش لتنمية وعى المرأة

لقرية بهاريف  10/11/2015قامت جامعة أسوان من خالل كلية التربية النوعية بعمل قافلة إرشادية يوم  -8
 لتنمية وعى المرأة .

 قامت جامعة أسوان من خالل كلية الآلثار بعمل قافلة للوعى األثرى وخدمة المجتمع لمدارس اللغات -9
 م2015الرسمية بصحارى .وذلك فى شهر ديسمبر 

قامت جامعة أسوان من خالل كلية الآلثار بعمل قافلة للوعى األثرى وخدمة المجتمع إلى منطقة  -10
 م 2015الجزيرة وذلك خالل شهر نوفمبر 

حى وذلك لمدة قامت جامعة أسوان من خالل كلية التمريض بعمل قافلة طبية الى مدينةأبوسمبل السيا -11
 م 3/2016/  26-24رة ثة أيام من الفتثال 

 15/4/2016قامت جامعة أسوان بالتعاون مع مؤسسة نحمى تراثوذلك فى نجع ونس بمركز دارو يوم  -12
 م

أيام بالتعاون مع مديرية  5قامت جامعة أسوان من خالل كلية الطب البيطرى بمحافظة اسوان لمدة  -13
 .م 2017وذلك شهر ديسمبر   الطب البيطرى 

عة أسوان من خالل كلية التمريض بعمل قافلة طبية الى مدينةأبوسمبل السياحى وذلك فى قامت جام -14
 م 2017شهر ديسمبر 

قامت جامعة أسوان من خالل كلية الزراعة بعمل قافلة زراعية الى قرية المنشية بمركز كوم امبو وذلك  -15
 . 15/11/2017يوم 

القافلة الشاملة بعزبة الحدود فى شهر  ة بعملقامت جامعة أسوان بالتعاون مع هيئة الرقابة اإلداري -16
 م 2017ديسمبر 
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بعمل قوافل طبية بيطرية الى قرية المنشية بمركز  قامت جامعة أسوان من خالل كلية الطب البيطرى  -17
 م 2017كوم امبو وذلك خالل شهر ديسمبر 

ية الشهامة بمركز وقر  قامت جامعة أسوان من خالل كلية الطب البيطرى بعمل قوافل طبية بيطرية الى -18
 م. 2018ادفو وذلك خالل شهر فبراير 

م  27/11/2018قامت جامعة أسوان بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بعمل قافلة عالجية بتاريخ  -19
 –الكوبانية  -بالوحدة العالجية بمدينة أسوان الجديدة وخدمت اهالى المناطق التالية ) غرب اسوان

 قتة ( .المل –أبو الريش  –الطويل 

قامت جامعة أسوان بعمل قافلة طبية الى منطقة وادى العالقى وذلك يوم الخميس الموافق  -20
 م . 13/12/2018

 -: المؤتمرات

قامت جامعة اسوان بحضور إفتتاح فعاليات المؤتمر الدولى الذى أقامه معهد دراسات وبحوث  -1
والذى عقد  ة السكر العالمية "بعنوان " إقتصاديات صناع تكنولوجيا صناعة السكر بجامعة أسيوط

 .م  10/11/2015-8بفندق إيزيس الجزيرة بمحافظة أسوان وذلك فى الفترة من 

شاركت جامعة اسوان فى فعاليات المؤتمر العلمى الدولى السادس والعشرون بعنوان " الجامعة  -2
م  18/4/2016-16والتحول المجتمعى " الذى عقدته كلية التجارة جامعة المنصورة فى الفترة من 

 وذلك من خالل ورقة عمل بعنوان " التعليم وتنمية وعى اإلنتماء لدى الشباب الجامعى ".

شاركت جامعة أسوان بالشراكة مع المعهد العالى للخدمة اإلجتماعية ووزارة الشباب والرياضة بعقد   -3
 . م 2016منتدى الحوار الوطنى للشباب بقصر الثقافة بأسوان وذلك خالل شهر مايو 

كت جامعة أسوان من خالل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى فعاليات لقاء ينظمه المكتب شار  -4
العربى للشباب والبيئة بالتعاون مع المنتدى المصرى للتنمية المستدامة تحت عنوان " دور التشريع 

 م . 28/1/2018فى تحقيق التنمية المستدامة " وذلك يوم األحد الموافق 

عة أسوان فى مهرجان االقصر للسينما األفريقية فى دورته السابعة وذلك فى الفترة من شاركت جام -5
 م.  2018مارس  22إلى 16

شاركت جامعة أسوان بالتعاون مع معهد التخطيط القومى فى مؤتمره الدولى السنوى فى الفترة من  -6
 م تحت عنوان " التصنيع والتنمية المستدامة " . 5-6/5/2018

أسوان من خالل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى المشاركة فى المؤتمر الشعبى جامعة قامت  -7
 م . 2/3/2018الذى نظمته مؤسسة نساء الجنوب وذلك يوم الجمعة الموافق 
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المؤتمر السنوى الثانى ألقسام جراحة المسالك بتنظيم  من خالل كلية الطب قامت جامعة أسوان -8
 م بفندق هلنان بأسوان . 9/3/2018-6قد فى الفترة من البولية بجامعات الصعيد والمنع

بتظيم إحتفالية لليوم العالمى لمكافحة الدرن وذلك يوم  قامت جامعة أسوان من خالل كلية الطب -9
 م بقصر الثقافة بأسوان . 16/3/2018الجمعة الموافق 

ب المناطق قامت جامعة أسوان من خالل كلية الطب بتنظيم المؤتمر السنوى الثانى لقسم ط -10
 م بفندق موفينبيك بأسوان . 9/2/2018-6الحارة وأمراض الجهاز الهضمى  وذلك فى الفترة من 

قامت جامعة أسوان من خالل كلية الهندسة بتنظيم المؤتمر الدولى لإلتجاهات المبتكرة فى  -11
 م . 21/2/2018-19بفندق هلنان بأسوان وذلك فى الفترة من  2018هندسة الحاسبات 

فى المؤتمر امعة أسوان من خالل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى المشاركة قامت ج -12
السنوى السادس عشر لمركز تعليم الكبار جامعة عين شمس تحت عنوان " تعليم الكبار فى العصر 

 م . 18/4/2018-16الرقمى ... التحدى العربى الكبير " وذلك فى الفترة من 

بحضور المعرض التعليمى  ع خدمة المجتمع وتنمية البيئةقامت جامعة أسوان من خالل قطا -13
-7بالمركز الثقافى الذى تقيمه مؤسسة أخبار اليوم بفنقدى ميلينيوم بالكويت وذلك فى الفترة من 

 م .9/5/2018

قامت جامعة أسوان من خالل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بحضور المعرض  -14
الى لدول أعضاء منظمة التعاون اإلسالمى " والمنعقد فى الفترة المتخصص الرابع " خدمات التعليم الع

 م بمدينة الدار البيضاء بالمغرب . 29/4/2018-26من 

قامت جامعة أسوان من خالل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالمشاركة فى المنتدى  -15
رة الشباب والرياضة وزا البيئى التاسع " للسياحة الخضراء والحفاظ على المدن التراثية "الذى تنظمه

 10/ 26وذلك فى الفترة من  اإليسيسكو  –بالتعاون مع المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة 
 م بمدينة األقصر .1/11/2018إلى 

فى المؤتمر  قامت جامعة أسوان من خالل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالمشاركة -16
جامعة الدول العربية والمعنون  –المنظمة العربية للتنمية اإلدارية السنوى الثامن عشر الذى تقوم به 

-26م " وذلك فى الفترة من  2030" دور الحكومات العربية لتحقيق أهداف التنمية الستدامة 
 م .27/11/2018

دارة المشروعات  -17 شاركت جامعة اسوان فى فعاليات المؤتمر الدولى الثانى للتشييد المستدام وا 
-16المركز القومى لبحوث اإلسكان والبناء بفندق هلنان باسوان وذلك فى الفترة من  الذى ينظمه

18/12/2018  
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تعتزم جامعة أسوان بتنظيم مؤتمر " نحو خريطة تنموية مستدامة لجنوب الصعيد " فى مدينة  -18
م بالمشاركة مع جامعات جنوب الوادى سوهاج والوادى 13/3/2019-11األقصر وذلك فى الفترة من 

 الجديد .

وشمال أفريقيا "  مؤتمر " إدارة أزمة المياة فى الشرق األوسط  تعتزم جامعة أسوان بتنظيم -19
 بجامعة أسوان . م  23/2/2019-22والمقترح عقده فى الفترة من 

تعتزم جامعة أسوان بتنظيم المؤتمر الدولى األول للسياحة العالجية والتنمية البيئية وذلك خالل  -20
م بالمشاركة مع جمعية النيل للنشاط السياحى والثقافى  2019ن شهر مارس األسبوع األول م

 واإلستشفاء البيئى  . 
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 اللواء/ حازم محمد عزت السيد 

 السكرتير العام –وكيل أول وزارة                                     

 تحية طيبة وبعد ،،،

لنا من سيادتكم بشأن اإلجتماع مع معاليكم لمناقشة أهم اإلنجازات والمشروعات التى  إيماًء إلى الخطاب الوارد       
وحتى تاريخه ، فأننى أعتذر عن الحضور لحين اإلنتهاء من تجميع وحصر  البيانات  2014تمت بالجامعة من عام 

 .، وسأمدكم باإلنجازات فور اإلنتهاء منها م  2014الخاصة بإنجازات الجامعة منذ عام 
 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر االحترام،،،   

 
                                                                                 نائب رئيس الجامعة                                                                                                         

 لخدمة المجتمع وتنمية البيئة                                                                                                           

                             

 د/ أحمد سيد خليلأ.                                                                                                  
 


