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 . 22/10/2018-21الصوت والضوء بمدينة أبو سيمبل السياحية يومى رحلة تعامد الشمس  -1

 " طالب وطالبة . 90بمشاركة عدد "  -

يوم ندوة تعريفية عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر  -2

و تحت إشراف السيد  –تحت رعاية السيد االستاذ الدكتور / أحمد غالب  23/10/2018

 .االستاذ الدكتور/ حنان عبد المنعم عوض نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب سابقاً .  

 بمشاركة عدد مفتوح من الطلبة والطالبات من جميع كليات الجامعة . -

تم استقبال السيد  االستاذ الدكتور / حنان عبد المنعم عوض  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم  -

ً والطالب  إللقاء كلمتها وإفتتاح الندوة  بالندوة ثم قام  ايضا االستاذ الدكتور لؤى عميد كلية  سابقا

وقد ناقشت الهندسة بالقاء محاضرة وشاركة ايضا اثنين من اعضاء  جهاز تنمية المشروعات 

 . الندوة كيفية تنفيذ المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والتعريف بيها

 . 2018نوفمبر خالل شهر  التنمية البشريةمسابقة الشطرنج طلبة بقاعه  -3

 " طالب وطالبة من كليات الجامعة .  120بمشاركة عدد "   -

بالمركز  الفرقة الرابعه " –" كلية األلسن  الطالب /أكسم محمد فؤادتم عمل القرعة وانتهت بفوز  -

 الفرقة الثانية " –الطالب / حسين بيتر قناوى " كلية التربية النوعية بالمركز الثانى وفاز  األول

" أما بالنسبة  الفرقة األولى –الطالب / عبد الرحمن حسن " كلية الهندسة بالمركز الثالث وفاز 

 بالمركز األول الفرقة الرابعه " –عبد الصبور " كلية العلوم الطالبة / أمل جابر للطالبات فوز 

 .بالمركز الثانى "  الفرقة الثالثة –والطالبة / رحاب صالح عبده " كلية التربية 

مسابقة الطالب والطالبة المثاليه على مستوى الكليات بقاعه السيمنار بصحارى خالل شهر  -4

 . 2018نوفمبر

 . " طالب وطالبة من كليات الجامعة 38بمشاركة عدد "  -

المسابقة تم تجمع طالب الجامعة تمام الساعة العاشرة صباحا وتم عمل اللجنة على وضع أسئلة  -

كلية التربية الرياضية " الفرقة بالمركز األول  الطالب / محمد عبد هللا العادلى محمد وقد فاز

فرج حامد كلية الطب البيطرى "الفرقة  الطالب / إبراهيمالثانى  زبالمرك، وفاز  الرابعه "

الطلبة / أميرة عبد الحميد سلطان كلية فازت بالمركز األول أما بالنسبة للطالبات  الخامسة "،

الطالبة / منى عبد اللطيف أبو الفضل كلية المركز الثانى ، وحصلت على األلسن "الفرقة الثانية "

 .اآلداب "الفرقة الرابعه "

يوم  القافلة األولى  بالتعاون مع االدارة العامة للشئون الطبية بجامعة أسوان القوافل الطبية _ -5

 بوحدة أسوان الصحية بأسوان الجديدة .  27/11/2018

 " حالة . 609وتم الكشف على عدد "  -

 إدارة النشـــاط الإجتماعـــى والرحــــلات
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ً و حتى الساعه الخامسه مساءاً و قد خدمت أهالى  - بدأت القافلة فى تمام الساعه التاسعه صباحا

و تم الكشف فى الملقتة (  –أبو الريش  –الطويل  –الكوبانية  –ية ) غرب أسوان المناطق التال

قسم األسنان  –قسم األطفال  –قسم الباطنة والقلب  –قسم العظام  –) قسم الجلدية التخصصات 

وتم عمل عشرين أشعه ايكو و تحويل اربع حاالت قسم الجراحة (  –قسم النسا والتوليد  –

 امعى للمتابعه .لمستشفى أسوان الج

 .  30/11/2018رحلة األقصر يوم  -6

 " طالب و طالبة . 150بمشاركة عدد "  -

يوم امة للشئون الطبية بجامعة أسوان القوافل الطبية _ القافلة الثانية  بالتعاون مع االدارة الع -7

 بوادى العالقى .  13/12/2018

 " حالة .  177وتم الكشف على عدد "  -

ً وتم البدء  10فجراً إلى وادى العالقى وصوالً الساعه  5توجهت القافلة فى تمام الساعه  - صباحا

 –قسم األطفال  –قسم الباطنة والقلب  –قسم العظام  –فى التخصصات ) قسم الجلدية بالكشف 

وتم إجراء عشرين حالة ايكو وتم إجراء قسم الجراحة (  –قسم النسا والتوليد  –قسم األسنان 

 . خمسة أشعه تليفزيونية

 .  2018المرحلة األولى للتكافل اإلجتماعى فى شهر ديسمبر  -8

ً مائتان وستة 266.881، بإجمالى  ( طالب وطالبة من جميع كليات الجامعة  580عدد )  - جنيها

دفع المصروفات  –مابين ) مساعدات مالية وستون وثمانمائة  وواحد وثمانون ألف الغير 

 دفع مصروفات المدن الجامعية ( . –الدراسية 

 م .18/2/2019رحلة تعامد الشمس الصوت والضوء بمدينة أبو سيمبل السياحية يومى  -9

 " طالب وطالبة . 90بمشاركة عدد "  -

 م بجامعة كفر الشيخ . 2019المشاركة بأسبوع شباب الجامعات المصرية خالل شهر فبراير  -10

 " طالب فى مسابقة الطالب والطالبة المثالية .  2بمشار كة عدد "  -

 طالبات .  –" طالب بمشابقة شطرنج طلبة  6وبمشاركة عدد "  -

 .  2019المرحلة الثانية للتكافل اإلجتماعى فى شهر مارس  -11

(فقط اربعه 94319)، بإجمالى مبلغ وقدره  (طالب وطالبة من جميع كليات الجامعة197عدد) -

دفع المصروفات  –مابين ) مساعدات مالية ، ن الف وثالثمائه وتسعه عشر جنيها الغيروتسعو

 دفع مصروفات المدن الجامعية ( . –الدراسية 

 بجامعة حلوان .م 2019نموذج محاكاة لمعهد اعداد القادة خالل شهر يونيو  -12

 " طالب وطالبة من كليات الجامعة .  134بمشاركة عدد "  -

 م 2019رحالت لمدينة اإلسكندرية و مدينة مرسى مطروح خالل شهرى أغسطس  وسبتمبر  -13

 " فوج. 2بعدد " " طالب وطالبة من كليات الجامعة  160بمشاركة عدد "  -

 م .  2019معسكرات حلوان فى الفترة من شهر يوليو إلى شهر سبتمبر  -14

 " أفواج  6" طالب وطالبة من كليات الجامعة  بعدد"  145بمشاركة عدد "  -

 م . 2018رحلة لمدينة شرم الشيخ بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة خالل شهر سبتمبر  -15
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 " طالب وطالبة من كليات الجامعة .  47بمشارك عدد "  -

م 6/9/2019-29/8فترة المشاركة بأسبوع شباب الجامعات المصرية لمتحدى اإلعاقة فى ال -16

 بجامعة المنوفية . 

 " طالب بمسابقة الطالب والطالبة المثالية .  2بمشاركة عدد "  -

 .م بجامعة أسوان 25/10/2019-19أسبوع شباب الجامعات األفريقي األول فى الفترة من  -17

المركز  - جامعة طنطاالمركز الثاني   - جامعة االسكندرية لمركز االولا الشطرنج والا -

 .  التعليم العاليمكرر ركز الثالث الم  - جامعة االسكندريةالثالث 

 - جامعة سوهاجالمركز الثاني  - جامعة أسوانالمركز األول ثانيا المبادرات االجتماعية  -

   جامعة بنهاالمركز الثالث 
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 مسابقة الشطرنج 

 مسابقة الطالب والطالبة المثالية 

 القافلة الطبية األولى بأسوان الجديدة 

 القافلة الطبية الثانية بوادى العالقى 

 رحلة اإلسكندرية ومرسى مطروح رحلة أبو سيمبل
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 : الموسم الثقافى لطالب كليات جامعة أسوان  -1

م بقاعة التنمية البشرية مبنى كلية خدمة،  28/10/2018وشارك الطالب في دورى المعلومات، -

" كلية الهندسة" بالمركز األول وفاز ،  طالب وطالبة من كليات الجامعة  " 50بمشاركة عدد " 

 - مصطفي احمد محمد - خالد حسن شمس الدين -شاهر مصطفي علي)  -الطالب االتي اسماؤهم:

كلية العلوم " الطالب االتي " بالمركز الثانى وفاز، (  احمد نوبي زيدان - احمد عبداللطيف االمين

 - ميرنا عاطف زكي - عبدالنبي محمد شيماء - حمد عبدالنعيم احمد - دعاء سيد احمد)  -اسماؤهم:

الحسين )  -" كلية التجارة " الطالب االتي اسماؤهم:فازبالمركز الثالث و ، (  احمد صالح محمود

ثاؤبستا  - محمد مصطفي حسن - مي محرز رشاد - اريج حسين محفوظ - عبدالوهاب محمد

 .  بتحكيم د/ محمد سعد علي الشربيني ،  ( جمال رأفت كمال الدين - عبدالنور رزق

م ، مسرح الجامعة،  31/10/2018شارك الطالب في دورى المعلومات  الشفوى ، يوم  -

"طالب للمشاركة في برنامج العباقرة  8وتم اختيار عدد"،  " طالب وطالبة 50مشاركة عدد " ب

ى أبوالفضل و الطالب / محسن الطالبة / ثاؤبستا عبدالنور رزق سالمه و الطالبة / منه هللا مجد

جابرعباس محمد و الطالبة / دينا عصمت على و الطالب / احمد عبد للطيف األمين والطالب / 

مصطفى احمد محمد صالح  و الطالب / محمد احمد محمد الليثى والطالبة/ أميرة عبد الحميد 

 سلطان.

" طالب  30بمشاركة عدد " م ، فى السيمينار   4/11/2018يوم  شارك الطالب في الشعر ، -

وفازفي الشعر الفصحي  ،  مي اسماعيل محمد ف عبدالحافظ و د/رفاعي يوس وطالبة، وتم تحكيم  د/

وفاز بالمركز الثانى  -" الطالبة / أميرة عبدالحميد السيد سلطان " كلية االلسن بالمركز األول 

الطالب / عز الدين جمعة وفاز بالمركز الثالث  - الطالب / علي صالح الدين مغازى " كلية التربية"

الطالبة / اسالم رمضان " كلية بالمركز األول وفازفي الشعر العامي  ،  محمد " كلية دار العلوم " 

وفاز بالمركز الثالث  -الطالب / علي أحمد على " كلية التربية"وفاز بالمركز الثانى  - التمريض "

 .  االداب "الطالب / كيرلس خيرى " كلية 

م ، بقاعة  4/11/2018وشارك الطالب في مجال التاليف المسرحى والسيناريو والحوار يوم -

عبدالحافظ و د/مي  " طالب وطالبة ،  وتم تحكيم  د/رفاعي يوسف30السيمينار، بمشاركة عدد "

 . الطالب / ماريو منير "كلية الطب"وفاز  ، اسماعيل محمد 

،بقاعه السيمنار بالجامعة بصحارى  4/11/2018يوم   ، التليفزيوني شارك الطالب في المراسل -

الطالبة متخصص بالمركز األول  وفاز ،  " طالب وطالبة من كليات الجامعة 20، بمشاركة عدد " 

 أوالً : النشاط الثقافي
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الطالبة / دعاء محمد على بالمركز الثانى  وفاز - / فاطمة أحمد الدسوقى حربى  " كلية االداب"

، الطالبة / مارينا نصرى آمين " كلية االداب " بالمركز الثالث  و فاز -البكرى " كلية االداب  " 

وفاز  - الطالبة / منى عبد اللطيف أبو الفضل " كلية اآلداب "غير متخصص بالمركز األول فاز و

بالمركز الثالث وفاز   -الطالب / محمد محمود محمد حسين " كلية دار العلوم " بالمركز الثانى

  . بتحكيم د/ هبة هللا نصر حسن، " كلية االلسن " الطالبة / أميرة عبد الحميد السيد سلطان 

ب االدارة العامة لرعاية م ، بمكت 4/11/2018وشارك الطالب في مجال القصة القصيرة يوم -

بالمركز وفاز  -الطالب / جمال رأفت كمال الدين "كلية التجارة" وفازبالمركز االول ، الطالب 

الطالب/ وفاز بالمركز الثالث   - الطالب / طه عبدالمحسن طه "كلية الطب البيطري"الثاني 

 .  عبدالرحمن رمضان "كلية االلسن"

 ،  م ، بمكتب االدارة العامة لرعاية الطالب 4/11/2018وشارك الطالب في مجال المقال يوم -

وفاز   - عبدالقادر "كلية تكنولوجيا مصايد االسماك"الطالب / علي احمد  وفازبالمركز االول

الطالبة/ اميرة بالمركز الثالث وفاز  -الطالبة / فاطمة احمد الدسوقي "كلية االداب" بالمركز الثاني 

 عبدالحميد السيد سلطان "كلية االلسن"

 مينار،م ،في قاعة السي 10/12/2018وقد شارك الطالب في مجال االحاديث نووية ، في يوم  -

الطالب / محمد أحمد ربيع " كلية بالمركز األول وفاز ،   " طالب وطالبة 22بمشاركة عدد "

بالمركز وفاز  -الطالبة / آية ناجح محمد أحمد " كلية دار العلوم"بالمركز الثانى وفاز  -الهندسة "

  . الطالبة / ياسمين محمد عبيد " كلية دار العلوم "الثالث 

م ، قاعة السيمينار  ،بمشاركة عدد  10/12/2018الطالب في مجال قران كريم ، وقد شارك  -

وفاز  -الطالب / هشام ممدوح سليم " كلية دار العلوم "وفاز بالمركز األول  ، طالب وطالبة  " 20"

ايمان الطالبة / بالمركز الثالث وفاز  -الطالبة / حنان محمد أحمد " كلية دار العلوم"بالمركز الثانى 

 محمود احمد " كلية  العلوم "

م، فى قاعة  26/3/2019وقد شارك الطالب في دورى المعلومات  الشفوى والتحرير، في يوم  -

 " طالب وطالبة . 50مشاركة عدد " تنمية البشرية ،ب

حضور المؤتمر الصحفى بوزارة الشباب والرياضة ، الجراء القرعة لتحديد جدول التسابق   -2

 .  م ،بقصر ثقافة أسوان 12/11/2018، يوم  لكل جامعة

 م .  4/12/2018"دكتور، تم تحديد موعد التسابق يوم 1" طالب و" 1بمشاركة عدد "  -

م ، باستوديو القاهرة  3/12/2018مسابقة العباقرة للجامعات المصرية الموسم الثانى، يوم  -3

 . والناس  

 " طالب وطالبة . 8بمشاركة عدد "  -

أسوان على جامعة دمنهور فى الدور الثانى والثالثين وتصعيدهم للدور و تم فوزجامعة  -

 السادس عشر.
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م ، بأستوديو القاهرة  16/12/2018مسابقة العباقرة للجامعات المصرية الموسم الثاني ، -4

   .والناس

 ب و طالبة . ل" طا 8بمشاركة عدد "  -

وتصعيدهم للدور  و تم فوز جامعة أسوان على جامعة حلوان فى الدور السادس عشر -

 الثمانية.

م ، قاعات كلية الخدمة 27/3/2019العودة للجذوربالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ،يوم  -5

 .االجتماعية

 " طالب وطالبة  250بمشاركة عدد "  -

على مسرح الجامعة . (2030مسابقة مؤتمر جامعة أسوان )المبادرة الطالبية للتنمية المستدامة  -6

 رج السالم .أسوان الجديد ومد

 . م  21/4/2019-20البة فى الفترة " طالب و ط 300بعدد "   -

 2030( طالب للمشاركة فى المبادرة الطالبية للتنمية المستدامة 11وتم اختيار ) -

م بالمدينة الشبابية 8/2/2019 -2م "في 2018/2019اسبوع شباب الجامعات جامعة كفرالشيخ  -7

 -قران كريم -يةأحاديث نوو -االت )دورى معلوماتبكفر الشيخ،وقد شارك الطالب في المج

 وفازت الطالبة / منى عبداللطيف أبوالفضل" كلية  االداب"،   مراسل تليفزيونى(

(، بحضور :أ.د/ حسين أباظة،  2030مؤتمر جامعة اسوان )المبادرة الطالبية للتنمية المستدامة  -8

محمدبشير ،الطالب/ عبدالرحمن  اللواءأ.د/ ماجدالمصرى ، أ.د/ عمادالدين عدلى ، أ.د/

م 21/4/2019-20 ،  محمدعمران ، االعالمى/ زين العابدين خليفة، االعالمية/ زينب الدربى

 ومدرج السالم . مسرح الجامعة أسوان الجديد ،على

( طالب 11وتم اختيار )  ." طالب وطالبة من مختلف الجامعات 300بمشاركة عدد " -

أحمد سامح أحمد سلطان، منه عيد )  . 2030للمشاركة فى المبادرةالطالبية للتنميةالمستدامة 

مبارك، اسالم رمضان مصطفى، اسالم أبو بكر نظير،ساره عدلى محمد، محمد سيد جاد الرب، 

لحميد رفاعى، محمود خيرى محمود، معتز محمد عبد الحى، دينا حسن نور الدين ، أحمد عبد ا

 ( منة هللا مجدى

،  ،بمقر الجامعة بصحاري 11/4/2019الي  3/4/2019مبادرة شباب النيل في الفترة من  -9

 . جهاز شئون البيئة بمدينة اسوان 

 " اشراف1"طالب وطالبة +"95بمشاركة عدد " -

 م بجامعة أسوان . 25/10/2019-19أسبوع شباب الجامعات االفريقي األول فى  الفترة  – 10

 - جامعة القاهرةالمركز الثاني  - جامعة اسكندريةالمركز األول  اوال المراسل التليفزيوني -

 جامعة جنوب الواديالمركز الثالث 

 - جامعة كفر الشيخالمركز الثاني  - جامعة طنطاالمركز األول ثانيا  دوري المعلومات  -

 جامعة سوهاجالمركز الثالث 
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 المركز الثالث  - جامعة األقصرالمركز الثاني   - التعليم العالي المركز األولالشعر  ثالثا -

 جامعة جنوب الوادي
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 دورى معلومات تحريرى  اجتماع العباقرة

 مراسل تليفزيونى  دورى معلومات شفوى

مؤتمر جامعة أسوان )المبادرة الطالبية للتنمية 

 (2030المستدامة 
 الشعر
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 عدد، النيل عروس قاعة ،أكتوبر شهرفي  ،أكتوبر حرب النتصارات 45الـ بذكرى احتفالية -1

 والشباب الطالب حث هدفب وطنية ومسرحية بأوبريت أسوان جامعة طالب مشاركة ،مفتوح

ً  للوطن، والوالء االنتماء روح وغرس أكتوبر روح على  أيضا تتضمن االحتفالية أن موضحا

 . متنوعة فنية وفقرات أكتوبر حرب عن تسجيلى فيلم عرض

 

 االحتفالية تضممفتوح ، مشاركة عدد ، الثقافة قصر مسرح،ب أكتوبر شهرفي  ،الفنى المهرجان  -2

 فقرة – المسيحى الدين اإلنشاد و – اإلسالمى الدينى باإلنشاد أسوان جامعة طالب مشاركة

 .  الرياضية التربية لكلية عرض و – فردى غناء و – وكورال – شعرية

 الجامعى للعام الجامعة بكليات األوائل الطلبات و للطالب تقدير شهادات بتوزيع الحفل انتهى ــ

 .  الجامعية باألنشطة المتميزين والطلبات الطالب و م2018/  2017

 .بصحاري بمسرح الجامعة ، 26/11/2018 ، في يوم مسابقة العروض المسرحية -3

 " طالب وطالبة  65بمشاركة عدد "  -

فاز "  االجتماعية الخدمة" كلية فاز بالمركز الثانى  -"  النوعية التربية " كلية فاز بالمركز األول  -

 "    علوم دار" بالمركز الثالث 

 . بصحاري  بمسرح الجامعة،12/2018/ 10الشعبية في يوم مسابقة الفنون  -4

 ." طالب وطالبة  15بمشاركة عدد "   -

 (األول المركز)  على  الرياضية التربية كلية حصدت ــ

 .بصحاري بمسرح الجامعة  ، 3/12/2018 ،في يوم   والجماعي الفردي الغناءمسابقة  -5

 " طالب وطالبة  45بمشاركة عدد "  -

الطالب / وفاز بالمركز الثانى– " كلية التجارة"   أحمد أبراهيم ريهام/  ةالطالبفاز بالمركز األول  -

    السيد محمد أميرة/  ةالطالبوفاز بالمركز الثالث "      االجتماعية الخدمة كلية"    إبراهيم ياسر

 " كلية اآلداب " 

 .بصحاريبمسرح الجامعة ، 3/12/2018   ،في يوم االسالمى الفردي الديني اإلنشادمسابقة  -6

 " طالب وطالبة . 30بمشاركة عدد "  -

 ايمن الطالب /وفاز بالمركز الثانى –"  لعلوما" كلية  رجب ميسرةالطالب / وفاز بالمركز األول  -

 "  الحقوق" كلية  توفيق محمد عمرالطالب / وفاز بالمركز الثالث –" كلية التجارة " حامد  على

  بصحاري بمسرح الجامعة، 3/12/2018،في يوم     االسالمى  الجماعى الدينى االنشادمسابقة  -7

 " طالب وطالبة  20بمشاركة عدد "  -

 "العلوم  دار كلية"وفاز بالمركز الثانى –"  التربية كلية " فاز بالمركز األول  -

 .بصحارى الجامعة مسرح، ب 3/12/2018، في يوم المسيحى الفردى الدينى االنشادمسابقة  -8

 ثانياً : النشاط الفنى
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 ." طالب وطالبة  15عدد " بمشاركة  -

 أمين نصرى مريناالبة /الط " الجماعى بالمركز االول  و فاز االنشاد الدينى المسيحى " ترانيم ــ

والمركز الثالث "كلية الهندسة"  نجيب عزت أندرو الطالب/ والمركز الثاني "كلية االداب" 

 اميل"كلية التجارة" مونيكا الطالبة/

 . بصحارى الجامعة مسرح، ب3/12/2018في ،   المسيحي الجماعي الديني اإلنشاد -9

 " طالب وطالبة . 10مشاركة عدد "  -

 -"كلية التجارة"منقريوس راضى كيرلس) -:وقد فاز الطالب االتي اسمائهم بالمركز االولــ 

"كلية  نعيم نبيه ساندي -"كلية التجارة" مريم عبده ماريا -"كلية التجارة"فخري وليم جرجس

 "كلية التجارة"منير عاطف هايدى -االثار"

 .  بصحارى الجامعة مسرح، 3/12/2018فى ،    والجماعي الفردي العزف -10

 " طالب وطالبة  15مشاركة عدد "   -

 أحمد "كلية التربية الرياضية" بالمركز االول ــوفاز الطالب / يوسف محمد يوسف وفاز الطالب/ -

 "كلية التربية الرياضية" بالمركز الثاني.محمد ايهاب

 . بصحارى الجامعة مسرح، 3/12/2018،والجماعي الفردي الغناء -11

         وطالبة طالب"  30"     عدد  بمشاركة  -

الطالب/ المركز الثاني ــ "  كلية تربية نوعية"  شريف عبدالحليمالطالب/  فاز بالمركز االول -

 "كلية تربية نوعية" أحمد هشام

،   العالي التعليم وزارة مع بالتعاون والرياضة الشباب وزارة تنظمها التى الفنون مراكز تدريب -12

 . 15/12/2018 إلى 15/10/2018فى ،   النوعية التربية وكلية التربية كلية

 (والكورال الموسيقى/  التشكيلية الفنون/ المسرح) " طالب وطالبة بمجال  65بمشاركة عدد "  -

 التعليم وزارة مع بالتعاون والرياضة الشباب وزارة تنظمها التى الفنون مراكز تدريب -13

 التربية وكلية التربية ، كلية والكورال الموسيقى/  التشكيلية الفنون/ المسرح)   العالي

  . 15/4/2019 إلى 15/2/2019في الفترة من ،  النوعية

 " طالب وطالبة .65بمشاركة عدد "  -

 18/19 يوم الجامعة بمسرح السابع والفنون للثقافة الدولي أسوان مهرجان اإلدارة استضافة -14

/2/2019  . 

 . الشعبية للفنون وكينيا المغرب واليونان الكونغو دولةبمشاركة   -

 وزارة مع بالتعاون والرياضة الشباب وزارة تنظمها التي( 7) أبداع بمسابقة اإلدارة شاركت -15

 الديني اإلنشاد -وطالبة طالب" 28 "بعدد الشعبية الفنون) اآلتية المجاالت في، العالي التعليم

 والفردي الجماعي المسيحي الديني اإلنشاد -" طالب وطالبة8بعدد" والفردي الجماعي االسالمى

" طالب 3بعدد" الفردي العزف -" طالب وطالبة3بعدد " الفردي الغناء -" طالب وطالبة8بعدد"

 ( الجرافيك/  التصوير/  الفنية اإلشغال/  الرسم) "14بعدد " التشكيلية الفنون -وطالبة

 مجال في النهائية للمرحلة عمالن تصعيد تم حيث ــ

 (النوعية التربية كلية/    ابوزيد محمود بسمة للطالبة الجرافيك)  
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 ( النوعية التربية كلية/  محمد عبده أحمد للطالب  الفوتغرافى التصوير) 

 الفنون مجال فى الشيخ بكفر عشر الثاني المصرية الجماعات شباب بأسبوع اإلدارة شاركت -16

 . التشكيلية

  الفضية والمدلية الفنية اإلشغال فى الثالث المركز على حصدت حيث ــ

 النوعية التربية كلية طاهر عبدالباسط شيماء الطالبة

 الشباب وزارة تنظمها التي 7 إبداع مسابقة فى متقدمة مراكز على أسوان جامعة حصدت -17

  العالي التعليم وزارة مع بالتعاون والرياضة

 جنية إلف 20000 وقدرة بمبلغ ترانيم المسيحي الديني اإلنشاد مجال في الثاني المركز على ـ

 الشباب وزارة تنظمها التي 7 إبداع مسابقة فى متقدمة مراكز على أسوان جامعة حصدت -18

  العالي التعليم وزارة مع بالتعاون والرياضة

 جنية 16000 بمبلغ          الفواتغرفى التصوير في الثالث ــوالمركز

 الشباب وزارة تنظمها التي 7 إبداع مسابقة فى متقدمة مراكز على أسوان جامعة حصدت -19

  العالي التعليم وزارة مع بالتعاون والرياضة

 جنية 5000 بمبلغ                                   الشعبية الفنون مجال في أزياء أفضل ــ

 الشباب وزارة تنظمها التي 7 إبداع مسابقة فى متقدمة مراكز على أسوان جامعة حصدت -20

 العالي التعليم وزارة مع بالتعاون والرياضة

 جنية 5000 بمبلغ            الشعبية الفنون مجال في وغناء موسيقى أفضل ــ

م بجامعة 6/9/2019-29/8أسبوع شباب الجامعات لمتحدى اإلعاقة الثانى فى الفترة  -21

 المنوفية . 

 . اء الفردىفى الغنالمركز األول على كلية دار العلوم   –الطالبة / أية مصطفى شحات حصدت  -

 شاركت ادارة النشاط الفنى بورش تدريب مراكز الفنون بمدينة اإلسكندرية .  -22

 –الفون التشكيلية  –الكورال  –" طالب من جميع المجاالت " الموسيقى  16بمشاركة عدد "  -

 المسرح " 

 " مراكز متميزة . وهى :  5حصدت الجامعة على عدد " حيث  -

عبد المقصود " كورال " كلية احمد أمجد  –" كلية التربية اسماعيل احمد اسماعيل " كورال  -

أية أحمد سيد " المسرح " كلية  –محمد أبو المجد حمد " المسرح " كلية اآلداب  –اآلداب 

 على عبد المنعم طايع " الفنون التشكيلية " كلية التربية الرياضية . –الحقوق 

 م بجامعة أسوان .25/10/2019-19شباب الجامعات األفريقي األول فى الفترة  أسبوع -23

حصلت جامعة اسوان على كأس النشاط الفني لحصولها على اغلب المراكز في المسابقات الفنية  -

 التي اجريت 

 - نجامعة حلواالمركز الثاني   - جامعة جنوب الواديالمركز األول  في مجال التصوير الضوئي -

 .  جامعة اسوان المركز الثالث

 - جامعة عين شمس المركز الثاني -جامعة األقصر المركز األولفي مجال التصوير الزيتي    -

 . جامعة عين شمس المركز الثالث
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 المركز الثالث  - جامعة القاهرة المركز الثاني -جامعة األقصرالمركز األول في مجال الرسم  -

 جامعة اسيوط

المركز الثالث  - جامعة أســوان المركز الثاني - جامعة عين شمس المركز األول االفالم القصيرة -

 جامعة دمياط

 ثالثا في مجال العزف والغناء الفردي -

 - جامعة العريشالمركز الثاني  - جامعة قناة السويس المركز األول"  بنين"  الغناء الفردي -

جامعة  المركز الثاني - جامعة بنهاالمركز األول " بنات ، "  جامعة السادات المركز الثالث

 جامعة االسكندرية المركز الثالث - اسيوط

 المركز الثالث  - جامعة سوهاجالمركز الثاني  - جامعة حلوانالمركز األول " بنين "  الغزف  -

  جامعة أســوان المركز الثاني - جامعة اســـوان المركز األول" بنات ، "  جامعة القاهرة
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 المهرجان الفنى  مسابقة إبداع 

 حفلة أكتوبر   المهرجان الفني األول

مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون  مسابقة المسرح 

 السابع بمسرح الجامعة
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م فى قاعه السيمنار 4/12/2018يوم   presentationورشة عمل عروض تقديميه  -1

 بصحارى . 

 " طالب و طالبة من كليات الجامعة .  20بمشاركة عدد "  -

بقاعة السيمنار بصحارى م 20/12/2018يوم   Presentation مسابقة العروض التقديميه  -2

بالمركز فاز  و هندسة الطاقة -الطالب /بسيونى شحاتة عطية محمد  ل بالمركز األوفاز  -

الطالبة / اروة بالمركز الثالث فاز  و هندسة الطاقة -الطالب /حسن عبد الرحمن محمد  الثانى

 .  كلية األلسن -أسامة جعفر 

فى اطار ،   ورشة عمل لرفع الوعى لدى طالب الجامعات بفيرس نقص المناعة البشرية -3

االنشطة الخاصة الشراكة الخاصة بين صندوق االمم المتحدة للسكان وجامعة اسيوط لتنفيذ 

م 2018 /5/12يوم  بمركز تثقيف االقران لالبداع وتنمية المهارات بالتعاون مع جامعة اسوان

 بقاعة التنمية البشرية بكلية الخدمة اإلجتماعية . 

 " طالب وطالبة من كليات الجامعة .  30بمشاركة عدد "  -

بكلية الخدمة  التنمية البشرية م بقاعه 28/11/2018ابقة دورى المعلومات العلمية يوم مس -4

 . اإلجتماعية 

 " طالب وطالبة  60بمشاركة عدد "  -

مينا مسعد   -طالب كلية الطب البيطرى وهم :  محمد أحمد محمد الليثى  بالمركز األول از ف -

بالمركز الثانى  وقد فاز  - زينب ربيع محمد على  - سمية مصطفى عوض هللا -جاد الرب 

اسراء يوسف محمد   -االجتماعية وهم :  آية ابراهيم عبد الفراج محمد  طالب كليه الخدمة

اسراء محمود يوسف  -شرف عادل السيد عبد اللطيف أ - يوسف رمضان سالم محمد  -يوسف 

خالد على  -طالب كلية الحقوق وهم : باسم مصطفى عطيتو بالمركز الثالث وقد فاز  - محمد 

محمد ناصر أبو  -ليد حمام تمام عبد العاطىو -بشارى مصطفى عبد النبى سعد  -محمد جمال 

 الحجاج آمين 

 ) كلية الزراعة (  وكيل و قد قام بالتحكيم السيد الدكتور / أشرف بكرى -

م بمكتب االدارة العامة لرعاية الطالب بجامعة 6/12/2018مسابقة مجلة الحائط العلمية يوم   -5

 . أسوان

الشاذلى أحمد   الطالب/ ، " كلية اآلداب "دينا عصمت على   الطالبة/  بالمركز األولوقد فاز  -

بالمركز وقد فاز  -  " كلية اآلداب  " لدسوقىافاطمة أحمد الطالبة /  ،  " كلية اآلداب " محمد

كلية  -الشاذلى أحمد محمد  الطالب / ، كلية اآلداب  - فاء رمضان علىوالطالبة /  الثانى  

 .  كلية اآلداب -أحمد الدسوقى  فاطمة الطالبة / ،  اآلداب

 . 2019 /8/2-2فى الفترة  بجامعة كفر الشيخأسبوع شباب الجامعات  -6

 . (  قصة الخيال العلمى - االبتكارات العلمية  )طالب فى المجاالت 2شاركت االدارة بعدد   -

 فى مجال تاليف قصة الخيال العلمى : بالمركز األول والميدالية الذهبيةوقد فاز  -

 الفرقة/ الرابعة                  كلية /تكنولوجيا المصايد واالسماك -الطالبة /ياسمين عبدالحميد محمود  -

 ً  : النشاط العلمى ثالثا
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 " كلية هندسة الطاقة" الطالب/محمد مصطفى دوح محمد   رك فى مجال االبتكارات العلمية شا- -

 م بقاعة السيمنار .  2018فى شهر نوفمبر   مسابقة ابتكارات علمية -7

بالمركز الثانى  وقد فاز  - هندسة الطاقة -الطالب / محمد مصطفى دوح  :  بالمركز األولوقد فاز  -

الطالب  - الطالب / محمد مجدى محمد  -  الطالب /  محمد سيد عبد المحسن   " كلية الهندسة "

 الطالب / محمد عبد الفتاح السيد  - الطالب / أيمن أحمد محمد  - / جالل سعد محمد

الطالب / يوحنا نشأت  - الطالب / رامى عماد وصفى"  كلية الهندسة"بالمركز الثالث  وقد فاز  -

الطالب /  -  الطالب / مكاريوس رأفت ميالد  - الطالب / جرجس عونى فتح هللا  - غطاس

 مارك عبد هللا الجندى

 .  جامعة المنصورةب  2019مارس  20-18خالل الفترة  مسابقة تدويل التعليم العالى -8

 : IQوقد شارك فى مجال  -

مصطفى أحمد محمد صالح                   /الطالب ، كلية الهندسة   -أحمد عبد اللطيف األمين  /الطالب  -

 كلية الهندسة         

 وفى مجال االبتكار العلمى : -

         -إيهاب مسعد حسن   /الطالب ،كلية هندسة الطاقة   -محمد مصطفى دوح محمد   /الطالب  -

 كلية الحقوق  - آية أحمد سيد /الطالب ،  لية هندسة الطاقةك

 وفى مجال البحث الطبى :  -

                              -أمنية شاذلى محمود  /الطالب،  كلية التربية النوعية  - أشرقت جابر بدرى /الطالب -

 كلية التربية

 وفى مجال ريادة األعمال : -

                 -الحسين عبد الوهاب محمد  /الطالب،  كلية التجارة -أحمد عبد الراضى حسنين  /الطالب  -

 كلية التجارة

 أمين اللجنة العلمية :  -

 رضوان فتحى هللا إسماعيل /الطالب  -

 28-24خالل الفترة  مشروع إنجاز لطالب جامعات الصعيد تحت شعار ) ابتكر وحقق حلمك( -9

 م بالمدينة الشبابية بأبى قير باألسكندرية .  2019فبراير 

 . ( طالب من كليات الهندسة والتجارة واأللسن والتربية25) عددبمشاركة  -

 .  القاهرة -المركز األولومبى بالمعادىم 2019مارس  7-1خالل الفترة  (7سابقة ابداع )م -10

 م بجامعة عين شمس . 26/8/2019-22مسابقة كأس المعرفة فى الفترة  -11

 م بجامعة أسوان . 25/10/2019-19مسابقة اسبوع الجامعات االفريقي األول فى الفترة  -12

 اوال مسابقة االختراعات واالبتكارات : -

  - جامعة جنوب الواديالمركز الثاني   -جامعة عين شمسالمركز األول  في مجال االختراعات  -

 جامعة بورسعيدالمركز الثالث  

المركز  - جامعة اسوانالمركز الثاني  - جامعة االسكندريةالمركز االول   في مجال االبتكار -

  جامعة المنوفيةالثالث 
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  - جامعة المنوفيةالمركز الثاني  - جامعة عين شمس المركز األول مسابقة البرمجيات ثانيا -

 جامعة بنهاالمركز الثالث 

  جامعة حلوانالمركز الثاني  - جامعة اسيوطالمركز األول ثالثا مسابقة قصة الخيال العلمي  -

 جامعة االسكندرية المركز الثالث
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ورشة عمل عروض تقديمية 

presentation 
ورشة عمل لرفع الوعى لدى طالب 

الجامعات بفيرس نقص المناعة 

 البشرية

اسبوع شباب الجامعات جامعة  مسابقه دورى المعلومات العلميه

 كفرالشيخ

 مجلة حائط علمية مسابقه  إبداعمسابقه 
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 7/9/2018حتى  1/9في الفترة من الملتقى الطالبى لنعبر جسرا للجامعات والمعاهد المصرية  -1

 . البشرية باالسكندرية بقاعه التنمية

 " طالبة على مستوى كليات الجامعة.10" طالب و" 10بمشاركة عدد "  -

 رياضية  –ثقافية  –ورش عمل / ملتقى شبابى / مسابقات علمية  مجاالت التسابق : -

قاعه التنمية ،في  22/10/2018حتى  21/10الفترة من في  ورش عمل مركز المبادرات الطالبية  -2

 بكلية الخدمة اإلجتماعية .  البشرية

 "  طالب وطالبة على مستوى كليات الجامعة. 40وشارك عدد"  -

 . تدريب وشرح للطالب والطالبات على كيفية تصميم وتنفيذ المبادرات الطالبية مجاالت التسابق : -

  -:دورات تدربية التعليم المدنى  -3

قاعة بكلية ب 7/11/2018حتى  5/11خالل الفترة من  الدورة االولى "دورة تدربية التعليم المدنى "  -

ورشة عمل وتدريب الطالب والطالبات على تنمية  " طالب وطالبة ،33بمشاركة عدد "،  الهندسة

 المجتمع

قاعة بكلية ب 22/11/2018حتى  19/11خالل الفترة من  دورة تدربية التعليم المدنى " الدورة الثانية "  -

 تدريب الطالب والطلبات على تنمية المجتمع" طالب وطالبة ، 27، بمشاركة عدد " الهندسة

قاعة بكلية ب 28/11/2018حتى  26/11خالل الفترة من  دورة تدربية التعليم المدنى " الدورة الثالثة"  -

 " طالب وطالبة .30، بمشاركة عدد " الحقوق

قاعة الجودة ب 5/12/2018حتى  3/12خالل الفترة من  "رابعةدورة تدربية التعليم المدنى " الدورة ال  -

 .بكلية الخدمة االجتماعية

، قاعة بكلية التربيةب 6/3/2019حتى 4/3خالل الفترة من  "خامسةدورة تدربية التعليم المدنى " الدورة ال  -

 .تدريب الطالب والطلبات على تنمية المجتمع ،طالب وطالبة" 30بمشاركة عدد"

قاعة بكلية ب 6/3/2019حتى 4/3خالل الفترة من  التعليم المدنى " الدورة السادسة "دورة تدربية  -

 تدريب الطالب والطلبات على تنمية المجتمع." طالب وطالبة، 30، بمشاركة عدد"دارعلوم 

قاعة ب، 27/3/2019حتى 25/3خالل الفترة من  " بعة واالخيرةدورة تدربية التعليم المدنى " الدورة السا  -

 تدريب الطالب والطلبات على تنمية المجتمع " طالب وطالبة،30،بمشاركة عدد "ية الزراعة بكل

تنفيذ االنتخابات على مستوى كليات الجامعة وتعين رئيس االتحاد ونائب رئيس االتحاد وامناء  -4

 " طالب833بمسرح الجامعة بصحارى ،بمشاركة عدد " ، 1/11/2018،في اللجان ومساعديهم

 وطالبة. 

وحصل الطالب  –وحصل الطالب عمر سعد احمد عجالن على منصب رئيس اتحاد الطالب بالجامعة  -

 احمد محمد احمد محمد بمنصب نائب رئيس االتحاد 

 الأسر و إتحاد الطلاب إدارة 
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قاعة  ،22/11/2018في يوم ، اجتماع مجلس اتحاد الطالب مع االستاذ الدكتور رئيس الجامعة -5

 " طالب وطالبة .16"، بمشاركة عددمجلس االجتماعات بمكتب رئيس الجامعة 

 5/12/2018حتى  4/12خالل الفترة من  منتدى شباب الجامعات المصرية مع كلية الشرطة -6

 ." طالب ومشرف10،بمشاركة عدد "كلية الشرطة بالقاهرة،ب 2018

 ندوات وانشطة رياضية وفنية بين طالب الجامعات وطلبة كلية الشرطةمجاالت التسابق :   -

حتى  9/2في الفترة ، ملتقى االسر واالتحادات الطالبية تحت شعار)معا نخطو نحو المستقبل(  -7

 " طالب وطالبة . 14بمشاركه عدد " المدينة الشبابية بابى قير باالسكندرية  ، 14/2/2019

بجامعة طنطا  المسابقة القمية الثانية للبحوث الدينية واالجتماعية على مستوى الجامعات المصرية -8

 . 2/3/2019،في يوم  " ابحاث دينية واجتماعية6،بمشاركة عدد "

مركز التعليم المدنى ب  23/3/2019حتى  21/3في الفترة المنتدى الشبابى للتنمية المجتمعية  -9

 " طالب وطالبة . 10. بمشاركة عدد " باالقصر

 التمويل ورش عمل فى ادارة المشروعات / التسويق وجذب مجاالت التسابق:  -

 تقديم مشروعات الشباب الناتجة عن ورش العمل  -

علي مستوي لالسر الطالبية  )فن الكاميرا( المسابقة القمية السادسة للتصوير الفوتوغرافى -10

 " طالب وطالبة.6،بجامعة طنطا ،بمشاركة عدد "  17/2/2019يوم الجامعات المصرية ،

 لفنى بين طالب الجامعاتتنمية روح االنتماء وخلق روح التخيل واالبداع ا -

، 14/3/2019حتى  12/3، خالل الفترة من منتدى شباب الجامعات المصرية مع كلية الشرطة -11

  طالب+مشرف"،5بمشاركة عدد "

 .ندوات وانشطة رياضية وفنية بين طالب الجامعات وطلبة كلية الشرطةمجاالت التسابق :

،المقام بكفر الشيخ، بمشاركة 8/2/2019حتى  29/1في الفترة ،اسبوع شباب الجامعات المصرية  -12

 مشرفة+مدرب+مدربة." طالب وطالبة+مشرف+160عدد "

 اجتماعى / علمى / ثقافى / فنى / جوالة / رياضى مجاالت التسابق:

 الفوز بمراكز فى عدة من االنشطة

 قاعة" طالب وطالبة ، ب50،بمشاركة عدد" 2019/  7/3،في يوم دورة تثقفية عن برلمان الشباب -13

 .التنمية البشرية بكلية الخدمة االجتماعية

 تنمية الوعى السياسى لدى اكبر عدد من شباب مصر .   -

 ترسيخ قيم الديمقراطية .    -

 حرية التعبير عن الراى وقبول االخر فى اطار ديمقراطى منظم -

ية قاعة التنم ، ب 11/3/2019حتى  10/3، خالل الفترة من انتخابات عن برلمان الشباب  -14

 " طالب وطالبة.50، بمشاركة عدد " البشرية بكلية الخدمة االجتماعية

 لجنة . 19رؤساء  –امين السر  –ووكيلين  -اعالن نتيجة رئيس البرلمان    -

تحت رعاية االستاذ الدكتور وزير الشباب والرياضة واالستاذ الدكتور  دورة تنمية الوعى السياسى -15

، بمشاركة عدد قاعة بكلية حقوق ،  26/2/2019حتى  25/2رئيس الجامعة ، خالل الفترة من 

 " طالب وطالبة.100"
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 تنمية الوعى السياسى لدى اكبر عدد من شباب مصر   -

 خلق جيل واعى مشارك بايجابية فى صنع القرار

بالتعاون مع وزارة الحملة القومية لتنمية الوعى بالمحليات على مستوى الجامعات المصرية    -16

، بمشاركة عدد مدرج بكلية حقوق ب28/2/2019حتى  27/2 والرياضة  في الفترة منالشبا،ب 

 " طالب وطالبة.150"

دورات تدربية لتاهيل الشباب للمشاركة وخوض االنتخابات المحلية القادمة كناخبين ومرشحين.وتفعيل  -

 دور الشباب بالمشاركة فى الحياة العامة .

مسرح ب ،20/3/2019،في اجتماع التحضيرى السبوع شباب االسر الطالبية االول   -17

 . طالب امين لجنة االسر بالكليات 20مشرف + " 20،بمشاركة عدد "الجامعة

،  م7/3/2019بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، في يوم  تنفيذ برامج برلمان شباب الجامعة -18

 .قاعة التنمية البشرية  " طالب وطالبة ،ب50بمشاركة عدد "

التعريف بادوات الرقابة  –دوره ووظائفه  –دورات  تثقيفية  عن )ماهية البرلمان  -مجاالت التسابق:  -

 البرلمانية (

 تنمية الوعى السياسى لدى اكبر عدد من شباب مصر  -

 خلق جيل واعى مشارك بايجابية فى صنع القرار , التعريف بالبرلمان و دوره في المجتمع،

، خالل ملتقى االتحادات الطالبية للجامعات المصرية بعنوان مجابهة االرهاب والفكر المتطرف -19

" طالب من اتحاد 4، بجامعة المنصورة ،بمشاركة عدد "25/3/2019حتى  24/3الفترة من 

 الجامعة

، بكليات الجامعة ،11/4/2019حتى  7/4خالل الفترة من  ، اسبوع شباب االسر الطالبية االول -20

 " طالب وطالبة .1027شاركة عدد"بم

 علمى / ثقافى / رياضى / اجتماعى / جوالة وخدمة عامة / فنىمجاالت التسابق : -

 حصول الطالب على مراكز فى االنشطة الطالبية ،استفادة الطالب والطالبات   -

فترة فى الملتقى االتحادات الطالبية للجامعات المصرية بعنوان مجابهة االرهاب والفكر المتطرف  -21

 م بجامعة المنصورة . 24-25/3/2019

 " طالب من اتحاد الجامعة .  4بمشاركة عدد "  -

م 5/5/2019-3فى الفترة من  حضور لقاء بمكتب وزير التعليم العالى إلتحاد طالب الجامعة -22

 بكتب الوزير بالقاهرة . 

 " طالب اتحاد الجامعة .  2بمشاركة عدد "  -

فى  تحت رعاية السيد  )رئيس الجمهورية( االدارية الجديدة(المؤتمر السابع للشباب)العاصمة  -23

 م بالعاصمة االدارية الجديدة . 31/7/2019-30الفترة 

 " طالب اتحاد الجامعة .  3بمشاركة عدد "  -

 م ، بقاعة المنار للمؤتمرات الدولية بالقاهرة . 18/8/2019يوم  احتفالية  )عيد العلم ( -24

 جامعة  " طالب من ال 7بمشاركة عدد "  -
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م بقاعة التنمية البشرية 27/8/2019-26فى الفترة  الدورة التثقيفية للبرلمان شباب جامعة اسوان -25

 بكلية الخدمة . 

 " طالب وطالبة من كليات الجامعة .  30بمشاركة عدد "  -

 م ، بالقاعدة الجوية بأسوان . 29/8/2019يوم  زيارة القاعــدة الجـويــة -26

 وطالبة من كليات الجامعة .  " طالب 28بمشاركة عدد "  -
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ملتقى طالبى  لنعبر جسرا للجامعات والمعاهد 

 المصرية

      ملتقى االسر واالتحادات الطالبية تحت شعار منتدى شباب الجامعات المصرية مع كلية الشرطة

 )معا نخطو نحو المستقبل(

 ورش عمل مركز المبادرات انتخابات لبرلمان الشباب

 دورة تدربية التعليم المدنى " الدورة االولى "
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معسكر  2018/  9/  9 – 4المهرجان الرياضى لخماسيات كرة القدم الشاطئيه للطلبة في الفترة من    -1
 جامعة عين شمس بمرسى مطروح.

 " طالب و مدير ادارة ومشرف"6"افراد "  8بمشاركة عدد"   -

 .  ، المقام بجامعه السويس 2018/  9/  20 – 14اسبوع شباب المدن الجامعية الخامس يوم    -2

اإلجتماع التحضيرى   -3"مشرف4"طالب و مدير ادارة "14" طالبه " 20"مشارك "  38بمشاركة عدد"  -
 م،المقام بمقر الجامعة بأسوان الجديدة .2018/  10/  16للسادة العاملين برعاية شباب الكليات، يوم 

" من السادة العاملين برعاية شباب كل من كلية ) الطب / األلسن / دار العلوم /  15بمشاركة عدد "   -
 اآلداب / الحقوق (. 

 10/  29 - 23الدورى الرياضى لكرة القدم ) ملعب كبير ( بين منتخبات كليات الجامعة،في الفترة من  -4
 بية الرياضية بمقر الجامعة بصحارى.م ،بالملعب الكبير المنجل الخاص بكلية التر 2018/ 

" طالب لكل كلية بنظام خروج المغلوب من مرة  18" طالب بحد أقصى عدد "  324بمشاركة عدد "   -
 واحدة . 

م 2018/  10/  31مسابقة  سباق الدراجات طلبة وطالبات على مستوى كليات الجامعة ،في اليوم  -5
 ،المقام بمقر الجامعة بأسوان الجديدة.

 "طالبة  36" طالب + عدد "  75بمشاركة عدد "   -

المباراتين التجريبيتين لمنتخب جامعة أسوان لكرة القدم ) ملعب كبير ( ضد فريق نادى وادى النيل   -6
 2018/  11/  4والمباراة الثانية يوم األحد الموافق  2018/  11/  2المباراة األولى، يوم الجمعة لموافق 

 مساءاً . 8ظهراً وحتى  2ادى النيل من الساعة م،المقام بملعب و

 " طالب 35بمشاركة عدد " -

المباراة  التجريبية لمنتخب جامعة أسوان لكرة القدم ) ملعب كبير ( ضد فريق نادى الشمس، يوم يوم  -7
 2م، بملعب كلية التربية الرياضية بمقر الجامعة بصحارى من الساعة 2018/  11/  9الجمعة الموافق 

 مساءاً  6هراً وحتى ظ

 " طالب 35بمشاركة عدد "  -

فى خماسيات كرة القدم للطالبات، من السبت الى االربعاء يوم من السبت  46دورى الشهيد الرفاعى الــ  -8
 ،المقام ابالجامعة االمريكية بالقاهرة.14/11/2018-10الى االربعاء

 "طالبات+مشرف+مدرب.8بمشاركة "  -

 النشاط الرياضى  إدارة 
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م ،بملعب كلية 2018/ 11/  17المباراة التدريبية لمنتخب الجامعة لكرة القدم ملعب كبير، في يوم   -9
 التربية الرياضية بصحارى.

 "طالب. 25بمشاركة عدد " -

/  11/  20ــ  18لكرة القدم ملعب كبير، في الفترة من  46دورة الشهيد الرفاعى الــ    -10
 ،بجامعة بنى سويف2018

 " طالب20عدد" بمشاركة   -
،المقام 2018/ 11/  24ــ  21خالل الفترة من الدورى الرياضى لطلبة وطالبات كليات الجامعة  -11

 -فى االنشطة الرياضية االتية : بمركز شباب مدينة أسوان
 ) خماسى كرة القدم طلبة طالبات ــ  كرة الطائرة طلبة طالبات  ــ  تنس طاولة طلبة وطالبات (  -
 "طالب وطالبة. 280بمشاركة " -
للطالبات فريق مختلط من طالبات كلية الحقوق والتجارة ،وفاز فى منافسات تنس بالمركز األول وفاز   -

والطالب مصطفى جابر عبد الصبور كلية بالمركز األول  الطاولة الطالب عمر رجب حسن كلية التجارة
وفى منافسات التنس بالمركز الثالث والطالب أحمد محمد أحمد كلية الهندسة  المركزالثانىب تجارة

ــ مركز ثانى  إيمان البدرى عطيتو كلية تجارةــ مركز أول للطالبات نرمين سيد جمعة تربية رياضية 
 مركز ثالثآية عيد أحمد كلية طب 

،المقام 2018/  11/  24ــ  21لكرة السلة طلبة ،فى الفترة من  46دورة الشهيد الرفاعى الــ   -11
 جامعة أسيوط.

 "طالب 12بمشاركة عدد " -
لكرة القدم طلبة ملعب كبير والمقامة بجامعة أسيوط  46شاركت اإلدارة فى دورة الشهيد الرفاعى الــ  -

 2018/  11/  25 -23بالتعاون مع اإلتحاد الرياضى المصرى للجامعات المصرية خالل المدة من 
نسحاب ولقد فازايضا على جامعة ظهر الفريق بمستوى مشرف وفاز على فريق جامعة كفر الشيخ باال

 ( وبذلك تصدر فريق جامعة أسوان للمجموعة .50-52المنيا )
 2/12/2018حتى  28/11/2018اللقاء الرياضى لذوى االعاقة بالجامعات ، فى الفترة من من  -13

 م،بالمدينة الشبابية بابو قير االسكندرية. 
"من  2"من الطالب و"  3لمكفوفين " " طالب و طالبات من ا5بمشاركة وفد طالبى مكون من "  -

 الطالبات .
 اشترك الطالب فى لعبة كرة الجرس و الطالبات فى العاب القوى ) الجرى و رمى الجرة ( -
و فازت الطالبة / مها تاج السر سليم      بكلية االداب  بالمركز الثانى على مستوى الجامعات المصرية  -

الفضية و حصل الوفد المشارك على درع وزارة الشباب  فى مسابقات الجرى و حصلت على الميدالية
 و الرياضة تقديرا للمشاركة الفعالة فى اللقاء .

المشاركة فى البطولة العربية لخماسيات كرة القدم الرابعة عشر، بجامعة جنوب الوادى، فى الفترة من  -13
24- 29/12/2018  .. 

 "طالب 8بمشاركة عدد"   -

وشاركت الجامعة فى اإلدارة فى البطولة العربية لخماسيات كرة القدم والمقامة بجامعة جنوب الوادى   -
 2018/  12/  28 -24بالتعاون مع اإلتحاد الرياضى المصرى للجامعات المصرية خالل المدة من     

 صفر(-6ظهر الفريق بمستوى مشرف وفاز على فريق جامعة السويس)
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 جامعة اسوان مبارة مشرفة انتهت بالتعادل مع فريق االكاديمية البحرية باسوان.وقدم ايضا فريق  -

) لكرة اليد طلبة (، والمقامة بجامعة القاهرة بمركز شباب ميت عقبة  46دورة الشهيد الرفاعى الــ   -14
 5/12/2018-1،في الفترة من السبت الى االربعاء

 "طالب+مشرف+مدرب.12بمشاركة عدد"  -

ركت ادارة النشاط الرياضي بمنتخب جامعة اسوان طالب فى دورة الشهيد الرفاعى للعام الجامعى شا  -15
طلبة وتضمنت مجموعة اسوان كال من الجامعة القاهرة والجامعة 12طالب اليد  بعدد 2018/2019

 البريطانية وجامعة بنى سويف وظهرت طالب اسوان بمظهر مشرف واداء قوى ..

 - 6امعة اسوان لكرة الطائرة ) بنات( ،بمركز شباب المدينة باسوان،فى الفترة من تدريب  منتخب ج -16
13 /12/2018  

 "طالبات.10بمشاركة"  -

قامت اإلدارة  بتدريب منتخب جامعة اسوان لكرة الطائرة بنات استعدادا لملتقى شباب الجامعات المقام  -
طالبات من 10خالل التدريب وتم انتقاء ظهر الفريق بمستوى مشرف 2018/2019بمحافظة كفرالشيخ 

 طالبة . 14ضمن 

إلى  2019/  2/  1بأسبوع شباب الجامعات الثانى عشر ،المقام بجامعة كفر الشيخ ،خالل المدة من   -17
  -لقد شاركت االدارة العامة لرعاية الطالب في االنشطة االتية: م.2019/  2/  7

الساعة  2019/  2/  4ــ  3طالب يومى األحد واإلثنين الموافقين  10خماسيات كرة القدم طلبة بعدد   -
 العاشرة صباحاً باستاد كفر الشيخ الرياضى .

الساعة  2019/  2/  5ــ  3طالب يوم األحد ، اإلثنين ، الثالثاء الموافق  12كرة السلة طلبة بعدد   -
ية التربية الرياضية المفتوحة و وصعد الفريق للمربع الذهبى حصل  على الحادية عشر صباحاً مالعب كل

 المركز الرابع على مستوى الجامعات المصرية .

الساعة  2019/  2/  5ــ  3طالبة يوم األحد ، اإلثنين ، الثالثاء الموافق  10كرة طائرة طالبات بعدد   -
حة وفازت جامعة أسوان فى المباراة األولى على جامعة العاشرة مساءاً مالعب كلية التربية الرياضية المفتو

 .16الفيوم وصعد الفريق لدور ال

، الساعة العاشرة 2019/  2/  5ــ  3تنس الطاولة طلبة وطالبات ،يوم األحد / اإلثنين / الثالثاء الموافق   -
الدور الرابع ،وصعود طالبة ،صالة كلية التربية الرياضية المغطاة ب 3طالب +  3مساءاً، بمشاركة عدد 

 الطالب عمر رجب كلية التجارة لدور الثمانية على مستوى منافسات الفردى.

م  2019/  1/  29 - 27لبطولة األفروعربية مصرية األولى للجامعات المصرية خالل المدة من ا -18
 بجامعة أسوان . 

ات وذوى إحتياجات خاصة أرجل فى المسابقات اآلتية ) المرحلة النهائية لسباق الطريق طلبة وطالب  -
سليمة / سباق قوارب الكاياك طلبة وطالبات / مسابقة الدارتس طلبة وطالبات / مسابقة األرجوميتر 

 . طلبة وطالبات على هامش البطولة من الطالب المشاركين فى المسابقات السابقة (
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 " 399بمشاركة عدد " ( جامعة  17وقد شارك فى البطولة عدد )  -
م، ملعب  نادى كيما بأسوان، يوم ) 2018/2019لكرة السلة طلبة   46دورة الشهيد الرفاعى الــ    -19

 .2019/  3/  12االثنين ( 
لكرة السلة  46طالب  )مشرف + مدرب( شاركت اإلدارة فى دورة الشهيد الرفاعى الــ 12بمشاركة  -

تحاد الرياضى المصرى للجامعات م  بمحافظة اسوان بملعب نادى كيما بالتعاون مع اإل2018/2019
م    ظهر الفريق بمستوى مشرف وفاز على فريق جامعة طنطا   12/3/2019المصرية يوم االثنين 

 وصعد الفريق للدور قبل النهائى.
م ، جامعة االزهر بالقاهرة ، في الفترة من  2018/2019االولمبياد االول لشباب الجامعات االفريقية   -20

 م.18/3/2019-14السبت الى الخميس 
طالب )مشرف + مدرب( وفاز على فريق جامعة األزهر و فاز ايضا على جامعة  12بمشاركة   -

 الخرطوم وخسر من جامعة نيجيريا وبذلك صعد لثانى البطولة .
 .لكرة القدم ملعب كبير،ب جامعة مصر للعلوم 46دورة الشهيد الرفاعى الــ   -21

 ) العب ( + مشرف + مدرب. 18بمشاركة  -
م  بجامعة مصر 2019/ 2018لكرة القدم  ملعب كبير  .  46شاركت اإلدارة فى دورة الشهيد رفاعي الــ -

 م  ظهر الفريق بمستوى مشرف .20/3/2019-17للعلوم خالل المدة من االحد الى الخميس 
)  -المهرجان الرياضى لجامعة اسوان لطلبة وطالبات كليات الجامعة فى االنشطة الرياضية االتية :  -22

شد الحبل -خماسى كرة القدم طلبة طالبات ــ  كرة الطائرة طلبة طالبات  ــ  تنس طاولة طلبة وطالبات
 .لية الهندسةم. ،بمركز شباب مدينة أسوان وك17/4/2019-16-15طلبة طالبات (،في الفترة من  

 "طالب وطالبة. 680بمشاركة عدد " -
قامت إدارة النشاط الرياضى بتنظيم الدورى الرياضى لطلبة وطالبات كليات الجامعة خالل المدة  من   -23

وبمشاركة زمالء المستقبل من إتحاد طالب الجامعة فى االنشطة الرياضية االتية 16-19/4/2019
 8طلبة و 8طالبات ــ  كرة الطائرة  8طلبة و 8خماسى كرة القدم  ) -بترشيح كل كلية لألعداد التالية :

طلبة ( وكانت جميع المنافسات بنظام خروج  9سباحة  –طالبات 3طلبة و 3طالبات  ــ  تنس طاولة 
 المغلوب من مرة واحدة 

 .،بجامعة جنوب الوادي19/4/2019 -17مهرجان العاب جامعات الجنوب،في الفترة من  -24
 " طالب.8بمشاركة عدد"  -

( وقدم ايضا فريق جامعة اسوان 1-2ظهر الفريق بمستوى مشرف وفاز على فريق جامعة سوهاج)  -25
 (مع فريق باسوان.5/3مبارة مشرفة انتهت جنوب الوادى ) 

شاركت اإلدارة فى باسوان المرحلة الثانية دورى القطاعات للجامعات المصرية العاب قوى بالتعاون  - 27
، ،المقام فى استاد 2019/  4/  14مع اإلتحاد الرياضى المصرى للجامعات المصرية ،خالل المدة من   

 .اسوان، ظهر الفريق بمستوى مشرف 

 " طالب.8بمشاركة "  -

ط الرياضي فى المرحلة الثالثة لدورى القطاعات بالقاهرة العاب قوى بالتعاون شاركت ادارة النشا  - 29
ظهر الفريق  2019/  4/  30-28مع اإلتحاد الرياضى المصرى للجامعات المصرية خالل المدة من   

 .مركز شباب الجزيرة –بمستوى مشرف. المقام باستاد القاهرة 

  " طالب4بمشاركة"   -
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 م بجامعة المنوفية. 7/9/2019-30/8فى الفترة من  الجماعات الثاني لمتحدي اإلعاقةاسبوع شباب  -31

 " طلبة من كليات الجامعة  7بمشاركة عدد "   -
شاركت اإلدارة فى اسبوع شباب الجماعات الثاني لمتحدي اإلعاقة وفازت جامعة أسوان علي جامعة  -32

م عدو طالبات  100في سباق كز الرابع المرفي كرة الجرس وحصلت جامعة أسوان علي  0/  6طنطا 
 . مكفوفات والمركز السابع في دفع الجلة طالبات مكفوفات

 م ، بجامعة اإلسكندرية.10/9/2019-5فى الفترة  المهرجان الثانى للرياضات الشاطئية للجامعات  -33
 " طلبة من كليات الجامعة  8بمشاركة عدد "  -

للرياضات الشاطئية للجامعات وصعدت جامعة اسوان للدور شاركت اإلدارة فى المهرجان الثانى  -34
 . صفر( -2وفازت على جامعة الزقازيق )  16ال

خالل  أكاديمية تعليم السباحة ( –)أكاديمية تعليم كرة قدم  أكاديمية جامعة أسوان لأللعاب الرياضية -35
ندسة " تعليم كرة القدم " وكلية اله –شهرى يوليو وأغسطس بمدرسة السالم أكاديمى " تعليم السباحة " 

. 
قامت إدارة النشاط الرياضى  بالتعاون مع ادارة االسر الطالبية بتنظيم اسبوع شباب االسر الطالبية  -36

تحاد اوبمشاركة زمالء المستقبل من 2019/  19/3-لطلبة وطالبات كليات الجامعة خالل المدة  من 
  -ل كلية لألعداد التالية :طالب الجامعة فى االنشطة الرياضية االتية بترشيح ك

طالب  ( 3طلبة و 3طالبات  ــ  تنس طاولة  5شد الحبل  -طالبات  8طلبة و 8) خماسى كرة القدم 
 .  وكانت جميع المنافسات بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة

 م . 25/10/2019-19أسبوع شباب الجامعات األفريقي األول بجامعة أسوان ف الفترة من  -37
صلت جامعة اإلسكندرية على كأس النشاط الرياضي لحصولها على اغلب المراكز في المسابقات و -

 الرياضية التي اجريت 
  - جامعة قناة السويسالمركز الثاني   - جامعة االسكندريةالمركز األول " بنين "   اوال  تنس الطاولة -

جامعة التعليم المركز الثاني  - االسكندريةجامعة المركز األول "  بنات، "  جامعة دمياطالمركز الثالث  
 .  جامعة اسوان المركز الثالث   - العالي

جامعة المركز الثالث  - جامعة دمنهوى المركز الثاني - جامعة االزهر المركز األول  ثانيا كرة القدم -
 . اسوان

 المركز الثالث -دمنهور جامعةلمركز الثاني ا - جامعة اسيوطالمركز األول  ثالثا كرة الطائرة الشاطئية -
 جامعة اسوان

المركز الثاني    - جامعة عين شمس المركز األول "  م صدري100منافسة سباحة  " رابعا السباحة -
 جامعة اسوانالمركز الثالث   - جامعة العريش

  - جامعة االسكندريةالمركز الثاني  -جامعة االزهرالمركز األول   "  بنين"  خامسا: اختراق الضاحية -
  المركز الثاني  - جامعة االسكندريةالمركز األول   "  بنات،  "  جامعة التعليم العالي المركز الثالث

 جامعة اسيوط  المركز الثالث - جامعة قناة السويس
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المباراة التدريبية لمنتخب الجامعة لكرة القدم ملعب 

 كبير

البطولة األفروعربية مصرية األولى للجامعات 

 المصرية

وطالبات كليات المهرجان الرياضى لجامعة اسوان لطلبة 

 الجامعة

الدورى الرياضى لطلبة وطالبات كليات الجامعة فى 

 االنشطة الرياضية

أسبوع شباب الجامعات الثانى عشر بجامعة كفر 

 الشيخ

 لكرة القدم ملعب كبير 46دورة الشهيد الرفاعى الــ 
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 .  صحارى بمجمع م2018 نوفمبر 29-27 من الفترة فى الجوالة منتخب اختيار معسكر -1

 .  الجامعة كليات من طالبة و طالب"  105"  عدد بمشاركة -

 أساسيات علي وتدريب ومهارات صقل معسكر بعمل العامة والخدمة للجوالة العامة اإلدارة قامت -2

 وقام المعسكر في للمشاركة بعشائرها كليات 10 من اكثر وتقدمت ومبادئها الكشفية الحركة

 اختيار وتم وأسسها الكشفية الحركة مبادئ مع الطالب وتفاعل وتأهيلهم الطالب بتعليم المدربين

  . عشائر ثالث علي وتصنيفهم الجامعة منتخب عشيرة في وطالبه طالب 60 عدد

 .  صحارى بمجمع م 2018 ديسمبر 8-6 من الفترة فى كشفى تدريب معسكر -3

 .  الجامعة كليات من وطالبة طالب"  70"  عدد بمشاركة -

 من مدربين إشراف تحت الكشفية النماذج بعض علي تدريب معسكر بعمل الجوالة منتخب قام -4

 وعمل الحبال انواع وتعليم  النماذج وشملت المرشدات وجمعيه المصرية الجوية الكشافة جمعيه

 اساسيات الي وباالضافه  خيمة ونصب وتطبيقها دورات وتعليم المختلفة بأشكاله علم ساري

 .  العلم بتحبة المعسكر وبدأ وااللتزام الدوري

 .  صحارى بمجمع م2019 يناير 25-16 الفترة فى وتدريب تأهيل معسكر -5

 .  الجامعة كليات من طالبة و طالب"  40"  عدد بمشاركة -

 كفر جامعه علي المقام عشر الثاني الجامعات شباب ألسبوع أسوان بجامعه الجوالة منتخب استعد -6

 عاصمة أسوان عن الكشفية األرض فكره اختيار وتم فبراير8 الي يناير 28 الفترة في الشيخ

 الخدمة– الفني– واإلرشادي الكشفي) مجاالت6 علي الطالب تدريب وتم اإلفريقية الشباب

 وعالقتها اإلفريقية الحضارة موضوعهم يتضمن(  واالتجاهات القيم– الثقافي -الديني– العامة

 .  االفريقيه الحضارة وبين بينها والمزيج وبداياتها النوبية بالحضارة

 .  الجديدة أسوان بمجمع م2019 فبراير 14-12 الفترة فى مهارات صقل كشفى معسكر -7

 .  الجامعة كليات من وطالبة طالب"  65"  عدد بمشاركة -

 من مدربين إشراف تحت الكشفية النماذج بعض علي تدريب معسكر بعمل الجوالة منتخب قام -8

 كرسي) معيشة أساسيات  النماذج وشملت المرشدات وجمعيه المصرية الجوية الكشافة جمعيه

 - منشر - مخزن - الجوالة عشيرة انجازات ويضم خلوي نادي - ثالجة - دوالب - شاطئ

 .  الكشفية والعادات بالقيم االلتزام+  واإلنزال الرفع الدوري أساسيات إلي باالضافه(  جزامة

 .  صحارى بمجمع م 2019 مارس 7-6 الفترة فى عامة خدمة معسكر -9

 .  الجامعة كليات من وطالبة طالب"  50"  عدد بمشاركة -

 والتلوين تشجير علي شمل عامة خدمة معسكر صحاري بمجمع اسوان جامعة جوالة فريق قام -10

 بعض برسم وقامو والسلوك النظافة عن الفتات رسم و الشجر بتنسيق الطالب وقام والنظافة

 .  للجامعة جمالي مظهر ألضافة الجدران

 .  الجديدة أسوان بمجمع م2019 مارس 20-19 الفترة فى كشفى تدريبى معسكر -11

 الجوالة والخدمة العامة إدارة نشـــاط 
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 .  الجامعة كليات من وطالبة طالب"  30"  عدد بمشاركة -

 من مدربين اشراف تحت الكشفية النماذج بعض علي تدريب معسكر بعمل الجوالة منتخب قام  -12

 ،  شاطئ كرسي عمل النماذج وشملت المرشدات وجمعية المصرية الجوية الكشافة جمعية

 .  رهط بكل الخاصة والنمامات العلم بتحية المعسكر وبدأ ، رباعية خيمة خلوي، نادي دوالب،

 .  صحارى بمجمع م2019 أبريل 11-7 الفترة فى أسوان بجامعة الطالبية األسر أسبوع -13

 .  الجامعة كليات من وطالبة طالب"   100"  عدد بمشاركة -

 العرض وطابور واالدوات الكشفية االراضي وتسليم الطالبية االسر وفود استقبال: االول اليوم -

 .  العلم وتحية

 للمنتخبات والنماذج الكشفية االرض وتقييم االراضي الوفود وتمام العلم تحية: الثاني اليوم -

 .  واالحاديث الكيرم القرأن وتسميع المشاركة

 .  وفد لكل قطع اربعة النتاج الفنية والورشة السمر وحلقة الفني المجال نشاط بدء: الثالث اليوم -

 .  الحائط مجالت وتسليم المحاكاة لنموذج الفعالة المشاركة: الرابع اليوم -

 .  الشيخ كفر بجامعة م 2019 فبراير الجامعات شباب أسبوع -14

 .  وجواالت جوالين"  14"  عدد بمشاركة -

 عبد/  الطالب الجامعات مستوى على المثالى الجوال:  الفردى المستوى:   على الجامعة حصلت و -

 الجوالة  -  محمود فاضل أسامة/  الطالب الوفد مستوى على المثالى الجوال - حسام الرحمن

 سهيلة/  الجامعات مستوى على المثالى المشرف - احمد صقر والء/ الوفد مستوى على المثالية

 مهلل .  أحمد

 - واالتجاهات القيم فى االول المستوى - الكشفى النشاط فى االول المستوى:  الجماعى المستوى -

 فى الثالث المستوى  -  الدينى النشاط فى الثانى المستوى -  العامة الخدمة فى  األول المستوى

 . والمعارض الفنى النشاط فى الثالث المستوى  -  الثقافى النشاط

 الشيخ بكفر المقام الجامعات شباب السبوع لالستعداد تدريب معسكر بعمل الجوالة منتخب قام -15

 من والجواالت الجوالين من وطالبة طالب" 30" عدد تدريب وتم يناير 28الي 20 من الفترة في

 المجال بجانب المجاالت جميع في الطالب تدريب وتم باالسبوع المشاركين الختيار المنتخب

 الكشفي

" 35"عدد بمشاركة الزراعة كلية مع بالتعاون ايام ثالثة لمدة( عامة خدمة) صيفي معسكر -16

 امام عامة بخدمة الطالب قام حيث الجامعة منتخب الي باالضافة الزراعة كلية من وطالبة طالب

 . جمالي منظر واعطائها المنطقة وتجميل الحشائش وازالة يحيطها وما االدارة مبني

" 25م. لعدد من "2019اغسطس  18الي  10معسكر اعداد منتخب الجوالة  من الفترة من  -17

العربية المقامة طالب استعدادا للمشاركة بالدورة الكشفية القمية الثالثون للجامعات المصرية و

علي ارض جامعة عين شمس وتدرب فريق علي االفكار الخاصة باالرض الكشفية والتي تمثلت 

في حضارة بالد الرافدين طبقا لقرعة الالئحة وتدرب الفريق علي كادجات االرض الكشفية 
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رات بجانب المجال الفني المتمثل في السمر والتجهيز للمعرض الفني لدوري المعلومات والمناظ

 وتقديم مبادرات خاصة بالتنمية المستدامة بجانب باقي مجاالت التسابق.

مشاركة منتخب جامعة اسوان بالقمية الكشفية الثالثون للجامعات المصرية والعربية علي ارض  -18

"  طالب  في مجاالت التسابق 15م. لعدد " 2019اغسطس  29الي  20عين شمس في الفترة من 

االتصال العلمي( وقد حصل -مهارات حياتية-الخدمة العامة-الثقافي-الديني-الرياضي-الفني-)الكشفية

الفريق علي المستوي االول في جميع المجاالت ماعدا المجال الفني حصل علي المستوي الثاني 

وحصل الفريق علي المركز االول في المناظرات و دوري المعلومات في المجاالت الفردية حصلت 

لمثالي وهو الطالب /مصطفي محمد حافظ كلية الطب والمسامر المتميز الجامعة علي الجوال ا

الطالب عمرو محمد محمد توفيق كلية الحقوق والقائد المتميز اسامة فاضل محمود اسماعيل وحصل 

 -) صالح االمير ابوالوفا " كلية التجارة "  -وسام اون وهم : " طالب من المنتخب علي5عدد "

احمد محمد عبدالمطلب  " كلية التربية الرياضية  -ية التربية النوعية " رمضان اجمد رمضان  " كل

 محمد حمام تمام  " كلية الحقوق " (  -محمد ابو المجد يمني "  كلية التجارة "  -" 

حت رعاية السيد االستاذ الدكتور احمد غالب رئيس الجامعة حفل استقبال الطالب الجدد للعام ت -19

طالب وطالبة وحث  500اسوان الجديده بحضور أكثر من  بمجمع 2019/2020الجامعي 

يس الجامعه الطالب علي دورهم بالجامعه والمحافظه عليها وتحدث ايضا مدير التربية ئر

العسكرية بالجامعه عن دورهم نحو الوطن وحثهم علي الوالء واالنتماء وتناول الحفل عده 

لخدمات للطالب وتم توزيع بانفلت فقرات للطالب بجانب عرض تسجيلي عن الجامعه واهم ا

 دليل الطالب بالجامعه
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 معسكر ثقل معارات كشفية 

مشاركة منتخب الجوالة بنموذج المحاكاة أسبوع أسر 

 الطالبية 

تكريم منتخب الجوالة فى الدورة الكشفية الثالثون 

 بجامعة عين شمس 

 معسكر خدمة عامة تشجير وتجميل تحية العلم باألرض الكشفية 

شباب الجامعات العاشر بجامعة كفر أسبوع 

 الشيخ 
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 2/12/2018حتى  28/11/2018اللقاء الرياضى لذوى االعاقة بالجامعات خالل  الفترة من  -1

 باإلسكندرية . 

من  2من الطالب و 3 "اشتركت الجامعة بوفد طالبى مكون من خمس طالب و طالبات من المكفوفين  -38

 "الطالبات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 متحدى الإعاقة 
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