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عبد الفتاح السيسى / فخامة الرئيس   

 رئيس الجمهورية 

1 



 األستاذ الدكتور 

 خالد عاطف عبد الغفار 
 وزير التعليم العالى والبحث العلمي     

 

 االستاذ الدكتور 

 جمدى حممد حممد على 
 لشئوننائب رئيس الجامعة 

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
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 األستاذ الدكتور 

حممود أمين     
 عثمان

 قائم بعمل رئيس الجامعة   

 



3 



إشراف تحت   
البئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون  الجامعة رئيس نائب – علي محمد مجدي د . أ 
( والمخدرات اإلدمان عن الخاطئة المفاهيم وتصحيح الشباب ) بعنـــوان ندوة عقد تم   
التربية بكلية : المقر   
والتعاطي اإلدمان عالج مكافحة صندوق   : المشاركة الجهة. 
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   ( والمخدرات اإلدمان عن الخاطئة المفاهيم وتصحيح الشباب ) بعنـــوان ندوة عقد تم

   النوعية التربية بكلية : المقر

 والتعاطي اإلدمان عالج مكافحة صندوق   : المشاركة الجهة
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 التعريفية الندوات لسلسلة استكمالا 

( والمخدرات اإلدمان عن الخاطئة المفاهيم وتصحيح الشباب ) بعنـــوان ندوة عقد تم   
التجارة بكلية : المقر 
والتعاطي اإلدمان عالج مكافحة صندوق   : المشاركة الجهة. 
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 التعريفية الندوات لسلسلة إستكمالا 
 

( والمخدرات اإلدمان عن الخاطئة المفاهيم وتصحيح الشباب ) بعنـــوان ندوة عقد تم   
الهندسة بكلية : المقر 
والتعاطي اإلدمان عالج مكافحة صندوق   : المشاركة الجهة. 
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 التعريفية الندوات سلسلة مازالت
 
( والمخدرات اإلدمان عن الخاطئة المفاهيم وتصحيح الشباب ) بعنـــوان ندوة عقد تم   
الداب بكلية : المقر 
والتعاطي اإلدمان عالج مكافحة صندوق   : المشاركة الجهة. 
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 التعريفية الندوات سلسلة تتوقف ولن وسنستمر مازلنا
( والمخدرات اإلدمان عن الخاطئة المفاهيم وتصحيح الشباب ) بعنـــوان ندوة عقد تم   
الجتماعية الخدمة بكلية : المقر   
والتعاطي اإلدمان عالج مكافحة صندوق   : المشاركة الجهة. 
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التعريفية الندوات سلسلة إستمرار مع : 
 

( والمخدرات اإلدمان عن الخاطئة المفاهيم وتصحيح الشباب ) بعنـــوان ندوة عقد تم   
الطبيعية والموارد الزراعة بكلية : المقر 
والتعاطي اإلدمان عالج مكافحة صندوق   : المشاركة الجهة. 
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 التعريفية الندوات سلسلة إستمراراا 
( والمخدرات اإلدمان عن الخاطئة المفاهيم وتصحيح الشباب ) بعنـــوان ندوة عقد تم   
الطاقة هندسة بكلية : المقر   
والتعاطي اإلدمان عالج مكافحة صندوق   : المشاركة الجهة. 
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 التعريفية الندوات سلسلة إستمراراا 
( والمخدرات اإلدمان عن الخاطئة المفاهيم وتصحيح الشباب ) بعنـــوان ندوة عقد تم   
العلوم دار بكلية : المقر   
والتعاطي اإلدمان عالج مكافحة صندوق   : المشاركة الجهة. 
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 التعريفية الندوات سلسلة إستمراراا 
( والمخدرات اإلدمان عن الخاطئة المفاهيم وتصحيح الشباب ) بعنـــوان ندوة عقد تم   
للطالب الجامعية المدينة : المقر 
والتعاطي اإلدمان عالج مكافحة صندوق   : المشاركة الجهة.   
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إشراف تحت 
البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون  الجامعة رئيس نائب -علي محمد مجدي د . أ   
(صح هنعيشها التوعية حملة) عقد تم   
( اإلدمان ، السرطان ، جنسياا  المنقولة األمراض ، التحرش ، األسرة تنظيم ) : بعنوان 
الطاقة هندسة بكلية : المقر 
السرة لتنظيم المصرية الجمعية  : المشاركة الجهة   
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(صح هنعيشها التوعية حملة) عقد تم   
( اإلدمان ، السرطان ، جنسياا  المنقولة األمراض ، التحرش ، األسرة تنظيم ) : بعنوان 
بصحارى  الكليات مجمع : المقر 
السرة لتنظيم المصرية الجمعية  : المشاركة الجهة   

 استمرارا ًحملة هنعيشها صح 
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(صح هنعيشها التوعية حملة) عقد تم   
( اإلدمان ، السرطان ، جنسياا  المنقولة األمراض ، التحرش ، األسرة تنظيم ) : بعنوان 
بصحارى  للطلبات الجامعية المدينة : المقر   
السرة لتنظيم المصرية الجمعية  : المشاركة الجهة   

 استمرارا ًحملة هنعيشها صح 
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(صح هنعيشها التوعية حملة) عقد تم   
( اإلدمان ، السرطان ، جنسياا  المنقولة األمراض ، التحرش ، األسرة تنظيم ) : بعنوان 
التربية كلية : المقر   
السرة لتنظيم المصرية الجمعية  : المشاركة الجهة   

 استمرارا ً لسلسة حملة هنعيشها صح 
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(صح هنعيشها التوعية حملة) عقد تم   
( اإلدمان ، السرطان ، جنسياا  المنقولة األمراض ، التحرش ، األسرة تنظيم ) : بعنوان 
الجديدة اسوان بمدينة الجامعة كليات بمجمع : المقر   
السرة لتنظيم المصرية الجمعية  : المشاركة الجهة   

 استمرارا ً لسلسة حملة هنعيشها صح 
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(صح هنعيشها التوعية حملة) عقد تم   
( اإلدمان ، السرطان ، جنسياا  المنقولة األمراض ، التحرش ، األسرة تنظيم ) : بعنوان 
بالسيل للطلبات الجامعية بالمدينة : المقر   
السرة لتنظيم المصرية الجمعية  : المشاركة الجهة   

 استمرارا ً لسلسة حملة هنعيشها صح 
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(صح هنعيشها التوعية حملة) عقد تم   
( اإلدمان ، السرطان ، جنسياا  المنقولة األمراض ، التحرش ، األسرة تنظيم ) : بعنوان 
التمريض كلية : المقر   
السرة لتنظيم المصرية الجمعية  : المشاركة الجهة   

 استمرارا ً لسلسة حملة هنعيشها صح 
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(صح هنعيشها التوعية حملة) عقد تم   
( اإلدمان ، السرطان ، جنسياا  المنقولة األمراض ، التحرش ، األسرة تنظيم ) : بعنوان 
والهندسة التجارة كلية : المقر 
السرة لتنظيم المصرية الجمعية  : المشاركة الجهة   
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إشراف تحت   
البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون  الجامعة رئيس نائب -علي محمد مجدي د . أ   
اإلنجابى التثقيف عن تدريبية دورة عقد تم   
التربية بكلية : المقر 
السرة تنظيم المصرية الجمعية  : المشاركة الجهة   
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 رئيس الجامعة.... غالب محمد احمد /د .لتوجيهات اتنفيذا 
 

قادة من طالب جامعة اسوان للعمل تأهيل : تم عقد دورة تدريبية بعنوان 
 والعالجالتطوعي في نشر التوعية عن مخاطر الدمان وكيفية الوقاية 

 كلية التربية  : المكان 
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 الجامعةرئيس .... احمد غالب محمد /د .تحت رعاية ا
 شباب النيل : تم عقد مبادرة بعنوان 

 مقر الجامعة بصحارى : المكان 
 جهاز شئون البيئة : الجهة المشاركة 
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 تحت إشراف

االستاذ الدكتور        

جمدي حممد حممد            
 علي
بيانات جمع   

 منال حممود عبد العظيم
 مدير إدارة التخطيط وتنمية البيئة 

 
 

 إشراف ومتابعة  

 حممد عبدالسالم إبراهيم   
 مدير عام إدارة المشروعات البيئية 

 تنسيق وإخراج 

محادةهدير حممد   
سكرتارية مكتب نائب رئيس الجامعة 

 لشئون البيئة 

   


