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األستاذ الدكتور 

خالد عاطف عبد الغفار 
وزير التعليم العالى والبحث العلمي 
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فى » نحو خريطة تنموية مستدامة لجنوب الصعيد » تنظيم  مؤتمر 
م بالمشاركة 2019/ 3/ 13–11فى المدة من  , مدينة األقصر 

مع جامعات جنوب الوادى سوهاج والوادى الجديد وذلك لشباب 
الجامعات المشاركة وأبناء محافظ قنا االقصر 
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تدشين فعاليات ندوة كلية آثار جامعة أسوان بعنوان 
» أسوان في عيون أفريقيا "

م بمشاركة إدارة البحث العلمى 2019/ 3/ 14بتاريخ 
بمنطقة أثار النوبة أسوان 
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تدشين أول ورشة عمل بمبادرة تشجير مائة ألف شجرة 
م بمشاركة 2019/ 3/ 12وذلك بتاريخ , مثمرة بأسوان 

وزارة الزراعة وبنك الئتمان الزراعى وجمعية رجال األعمال 

المستثمرين ومتحف النوبة ومنظمات المجتمع المدنى
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جداريات من خالل طلبة كلية التربية النوعية 3تنفيذ 
3متر ف12ف مدخل المطار الدولى بمساحة 2بالجامعة 

ونصف متر وجدارية ثالثة أمام استاد أسوان الرياضى بنفس 
لوحة فنية تجسد التراث الفنى 60المساحة وتنفيذ 

للحضارة بأسوان وتأتى هذه االعمال الفنية لتزيين وتجميل
تجاه شوارع محافظةأسوان وتفعيل دور جامعة  أسوان 

.وذلك بمحافظة أسوان 2019/3/12المجتمع وذلك بتاريخ 
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قامت جامعة أسوان من خالل قطاع خدمة المجتمع وتنمية 
ة البيئة بعمل قافلة طبية إلى جمهورية جيبوتى فى الفتر

م وذلك بمشاركة كلية الطب 2019مارس  28إلى 23من 
جامعة أسوان
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قامت جامعة أسوان من خالل كلية الزراعة والموارد 
الطبيعية بعمل ورشة عمل عن التنوع الحيوى والمصايد فى 

م بالمشاركة مع 2019/ 3/ 10بحيرة ناصر  وذلك بتاريخ 
جامعة أسيوط 
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التى تهدف الى ( هنعيشها صح ) تنفيذ حملة التوعية 
تعديل األفكار الخاطئة لدى الشباب والمراهقين ونشر 

الفكر التطوعى فى المجتمع فى كل كليات جامعة أسوان 
وذلك . م 2019/ 3/ 28الى 12فى الفتره من , 

وهذه , بالمشاركة مع الجمعية المصرية لتنظيم األسرة 
.الحملة تستهدف طالب   المدارس الثانوية وطالب الجامعة
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( حراس النيل ) قامت جامعة أسوان بعمل مبادرة 
8للحفاظ على مياه نهر النيل من التلوث خالل الفتره من 

بمشاركة جهاز شئون البيئة , م 2019/ 4/ 11الى 
بأسوان 
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لتمكين ( إبدأ مستقبلك ) قامت جامعة أسوان بتدشين حملة 
بتاريخ, الشباب المصري علمياً وعملياً فى مجال ريادة األعمال 

م وذلك بمشاركة وزارة التخطيط والمتابعة 2019/ 4/ 11
وذلك البناء , 2030واألصالح  اإلداري متمثلة فى مشروع رواد 

محافظة أسوان وطالب جامعة أسوان  
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ة قام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بزيارة  وتقييم كلي
هندسة الطاقة تحت مسابقة جائزة كأس التمييز البيئي من

م  2019/ 4/ 29خالل أساتذة الجامعة بالقطاع فى تاريخ 
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قامت كلية الخدمة األجتماعية بجامعة أسوان بتنفيذ قافلة ثقافية علمية
ان بمدينة أسو( كيفية الوقاية الفكرية من مسببات الطالق ) للمراه بعنوان 

لك وذلك للتثقيف والتوعيةوتعزيز االنتماء االسري وزيادة الروابط االسرية وذ
م لطالب الجامعة 2019/ 4/ 13بتاريخ 
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ى قامت كلية الخدمة األجتماعية بالجامعة بتنفيذ يوم بيئ
عار تحت ش( ثقافية وبيئية , إحتفالية إجتماعية ) يتضمن 

بمتحف النيل بدار الرعاية االجتماعية ( بسمة حياه ) 
م بمشاركة قطاع 2019/ 4/ 20بنين وبنات بتاريخ 

خدمة المجتمع وتنمية البيئة
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upper egyptتنظيم مؤتمر مهندسى الصعيد فى الحدث  in action 

سي والذى يتم تنظيمة من خالل الفريق الطالبى لجمعية مهند
م 2019/ 4/ 12الى 10الكهربا واإللكترونيات فى الفتره من 

بكلية الهندسة جامعة أسوان 
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كلية قامت لجنة جائزة كأس التميز البيئى بزيارتها الثانية ل
الخدمة اإلجتماعية ومعهد الدراسات والبحوث االفريقية 

بالجامعة وذلك ضمن خطة زيارات كليات الجامعة لتقييم 
م 2019/ 5/ 9بتاريخ 
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ى كليتقام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بزيارة  وتقييم 
مسابقة جائزةاالداب وكلية تكنولوجيا المصايد واالسماك تحت 

كأس التمييز البيئي من خالل أساتذة الجامعة بالقطاع فى 
م  2019/ 5/ 15تاريخ 
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عة الزراقام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بزيارة  وتقييم كلية 
تحت مسابقة جائزة والموارد الطبيعية وكلية التربية الرياضية  

كأس التمييز البيئي من خالل أساتذة الجامعة بالقطاع فى تاريخ 
م 2019/ 5/ 20
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قام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بزيارة  وتقييم كلية 
مسابقة جائزة كأس التمييز البيئي من الهندسة والتجارة تحت 

م  2019/ 5/ 21خالل أساتذة الجامعة بالقطاع فى تاريخ 
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نظمت جامعة أسوان ندوة ثقافية بقرية عنيبة بمركز نصر 
م للتثقيف ابناء القرية2019/ 5/ 25النوبة بتاريخ 
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قام قسم االثار االسالمية بكلية االثار جامعة أسوان بإقامة مبادرة 
والتى تهدف الى رسم البسمة على ( عش بإيجابية ) بعنوان 

وجوه فئة ذوى االعاقة واكتشاف مواهبهم واستثمار طاقتهم 
الكبيرة على أكمل وجه كما شهدت الجامعة اليوم ايضا افتتاح 

معرض فنى لالشخاص ذوى اإلعاقة يتضمن العديد من األعمال 
م 2019/ 5/ 2الفنية المتميزه بتاريخ 
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قامت جامعة أسوان من خالل قطاع خدمة المجتمع وتنمية 
رية البيئة بتنظيم وعمل قافلة طبية مجانية الهالى قرية المنصو

م بمشاركة كلية 2019/ 6/ 26الى 24بدراو فى الفترة  من 
الطب وكلية التمريض بجامعة أسوان  
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نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالمشاركة مع كلية 
الخدمة االجتماعية ندوتين عن الصحة اإلنجابية واإلسعافات األولية 

م 2019/ 6/ 26الى 24بقرية المنصورية بدراو فى الفترة من 
بالقرية

24



,  اخطار اإلدمان والمخدرات ) قامت كلية االثار بعمل ندوة عن 
بالتعاون مع كلية الطب جامعة أسوان ( انتبه وصحح مسارك 

لتوعية الشباب األخطار التدخين والمخدرات واإلدمان وتأثيرها 
م 2019/ 2/ 17على الفرد والمجتمع بتاريخ 
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ن ك, اإلنسان والبيئة المحيطة ) تنظيم وإعداد ندوه تثقيفية بعنوان 
عاطف حسين مدير إدارة/ قد تحدث فيها المهدندس ( صديقاً للبيئة 

االعالم والتدريب بجهاز شئون البيئة بأسوان بمقر كلية االثار 
م2019/ 3/ 12بأسوان الجديدة بتاريخ 
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قامت الجامعة بمشاركة صندوق مكافحة االدمان  بعمل ندوات 
تثقيفية لتصحيح المفاهيم لدى الشباب عن االدمان ومخاطره 

م2019/ 3/ 23الى 12بمقر الجامعة بصحارى فى الفتره من 
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وقع الدكتور أحمد غالب محمد رئيس جامعة أسوان والدكتورة 

يوهانسين عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم 

برتوكول تعاون الفتتاح أول فرع للهيئة علي مستوي جنوب 

الصعيد وذلك بمقر الجامعة في مدينة أسوان الجديدة
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برتوكول تعاون بين جامعة أسوان وزارة التربية والتعليم لخدمة 
2019/2/5الثالثاء الموافق وذلك فى مشروع الطاقة الشمسية

وقيع بروتوكول تعاون بين جامعة أسوان ممثلة فى كلية تم الت
.هندسة الطاقة و وزارة التربية و التعليم
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الدكتور أحمد غالب محمد رئيس جامعة أسوان برتوكول تعاونقع و

روني مع الدكتور محمد خيري رئيس الجامعة المصرية للتعلم االلكت

األهلية من اجل منح درجات البكالوريوس والدبلوم وكذا درجتي 

تاحة الماجستير والدكتوراة في مختلف التخصصات االكاديمية الم

.بأي من الجامعتين
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تحت رعاية

معالى االستاذ الدكتور 

أمحد غالب حممد
إشراف ومتابعة وجمع بيانات 

رزقمريم ميالد 
البيئةلشئون مدير مكتب نائب رئيس الجامعة 

إبراهيم حامد
ئة سكرتارية مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون البي

تنسيق وإخراج 

محادةهدير حممد 
ة سكرتارية مكتب نائب رئيس الجامع

لشئون البيئة 
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