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 أوال: 

 اإلدارة العامة لرعاية الطالب

  ثانياً:

 اإلدارة الطبية

 ثالثاً: 

 بالدارة العامة لشئون التعليم والطاإل
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  ـ: النشاط اسم .1

 . أسوان جامعة لطالب الشطرنج مسابقة                              

  ـ:  التنفيذ تاريخ ــ

  م21/12/2020 الموافق – اآلثنين يوم  

 ـ:  النشاط نوع ــ

 .  اجتماعى نشاط 

  ـ:  المشتركين عدد ــ 

    الجامعة كليات مختلف من وطالبة طالب( 20) عدد المسابقة فى شارك

 ـ:  التنفيذ مكان ــ 

 . االجتماعية الخدمة بكلية الجوده قاعة

 -:  المسابقة عن تقريرتلخيصى  -

 :الطالب فوز عن النتيجه أسفرت 

 الهندسه كلية - إبراهيم حسن الرحمن عبد/  اآلول بالمركز   

 . الهندسة كلية – بولس نبيل جورج/  الثانى المركز   

  اإلجتماعية الخدمة كلية – محمد سامح محمد/  الثالث المركز   

 اسم النشاط :ـ  .2

 لطالب جامعة أسوان . المثاليينالطالب والطالبة مسابقة 

ة  لعام  ة  الطلات  المركر ي  ات  ادازة  زعاي  از  ج 
 م2020/2021ان 

 

اط ا  ولا   ش  ماعي  ا  ال الن 
ت   ج 



 2020/2021 قطاع شئون التعليم والطالب نجازاتإ        

3 
 

 ــ تاريخ التنفيذ : ـ 

 .م 16/12/2020الموافق  –يوم اإلربعاء   

 

 ــ نوع النشاط : ـ  

 نشاط اجتماعى  .  

 ــ عدد المشتركين : ـ  

 .وطالبة من مختلف كليات الجامعة ( طالب11شارك فى المسابقة عدد )

  ــ مكان التنفيذ : ـ
 .الزراعهقاعة السيمنار بكلية 

 -تقريرتلخيصى عن المسابقة :   -

 -التحكيم :

 االستاذ الدكتور / محمد أبو الليل وكيل كلية الزراعة لشؤن البيئة 

 .مدير وحدة الجوده بكلية الزراعة د/ خالد جمال عبد الرشيد.. مدرس بقسم البساتين ونائب

 : أسفرت النتيجة عن

 ثانيآ: الطالبات                                 ه   أوال: الطلب    

  (كلية التربية الرياضية )خديجه سعيد صالح  -1   (   كلية الطب البيطرى  )خالد حسين عبد الرحيم  -1
   (كلية الحقوق  )إسراء محمد السعدى  -2              (كلية التربية الرياضية )أحمد عبدالنبى  -2
  (كلية الطب )مى خالد عبدة حسين  -3       خضري )كلية التجارة (.       أحمد عوض هللا -3
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 اسم النشاط :ـ  .3

     ( افواج.3الب الي مرسي مطروح عدد )رحالت الط                   

 ــ تاريخ التنفيذ : ـ 

 م16/8/2021الي  8/8/2021خالل الفترة من 

 ــ نوع النشاط : ـ 

 نشاط اجتماعى  .

 ــ عدد المشتركين : ـ  

  ( طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة150عدد )الرحلة شارك فى 
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 اسم النشاط :ـ  .4

 ( افواج.3الب الي مرسي مطروح عدد )رحالت الط                          

 ــ تاريخ التنفيذ : ـ 

  م30/8/2021الي  19/8/2021خالل الفترة من  

 ــ نوع النشاط : ـ 

 نشاط اجتماعى  .

 ــ عدد المشتركين : ـ  

 فرد( 47عدد )الرحلة شارك فى 

 اسم النشاط :ـ  .5

 تماعى على مستوى الكليات الجامعة.التكافل االج                        

 ــ تاريخ التنفيذ : ـ 

 20/11/2020حتى  1/11/2020الفترة من 

 ــ نوع النشاط : ـ 

 اجتماعى توزيع المبالغ المستحقة للطالب طبقا للحالة االجتماعية لهم 

 ــ عدد الطالب المستفيدين : ـ  

 (  طالب و طالبة من مختلف كليات الجامعة  594تقدم عدد )

 ــ مكان التنفيذ : ـ   

 مقر االدارة العامة لرعاية الطالب 

 ــ تقرير ملخص عن النشاط : ـ  

و تجتمع االعضاء  1/10/2020وق التكافل االجتماعى فى تم تشكيل اعضاء صند

لعمل الالئحة المالية لتوزيع المبالغ على الطالب المستحقين طبقا للمستندات الدالة 

من بحث اجتماعى و خالفه و تم االعالن عن بدء استالم استمارات التكافل من 

( طالب 594) و قد تقدم عدد  19/11/2020حتى  1/11/2020الطالب اعتبارا من 

 و طالبة من مختلف كليات الجامعة  و ذلك على النحو التالى  : ـ 

الف و خمسمائة جنيه ال غير لعدد          ج ( فقط مائتان و اثنان و اربعون 242500.00ـ صرف مبلغ ) 

 ( طالب و طالبة. 566) 

 الدخل فاالسرة.الرتفاع ( طالب و طالبة من ابحاث اتكافل و ذلك  28ـ تم استبعاد عدد ) 

( تسعة عشر الفا و مائتان و ثمانية و عشرون جنيها و خمسة و عشرون  19228.25ـ صرف مبلغ ) 

الدفع لدراسية كل فى فرقته و كليته وتم ( طالب و طالبة تحت بند المصروفات ا 17قرشا الغير لعدد ) 

 الكترونيا باسم كل طالب فى كليته . 
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وعشرون و ستون الفا و سبعمائة و ثمانية  ج (  مائتان و اربعة 264728.25ـ اجمالى ما تم صرفه مبلغ ) 

 غير .جنيها و ربع ال 

 اسم النشاط :ـ   .6
   .القوافل الطبية لخدمة اهالى محافظة اسوان                     

 ــ تاريخ التنفيذ : ـ 

11/11/2020  

 ــ نوع النشاط : ـ  

 اجتماعى تقديم الخدمة الطبية بمختلف انواعها لالهالى المستهدفين بالقرى  

 ــ عدد المستفيدين : ـ  

    .(  مواطن و مواطنة من اهالى 735تقدم عدد )

 ــ مكان التنفيذ : ـ 

      .الوحدة الصحية بمدينة اسوان الجديدة

   
 ــ تقرير ملخص عن النشاط : ـ 

بالتعاون مع وزارة الشبباب و الرياةبة بتنفيبذ قافلبة طبيبة حيبث قامبت قامت جامعة اسوان 

باالعداد و التجهيز للقافلة بوقت كافى و تم التنفيذ بالوحدة الصحية بمدينة اسوان الجديدة و ذلبك لخدمبة 

مبواطن و مواطنبة لتوقيبع الكشبف الطببى  750اهالى قريتى غرب اسوان و الكوبانيبة حيبث تقبدم عبدد 

اجببراء العديببد مببن الفحوصببات الطبيببة و التحاليببل و االشببعات المطلوبببة السببتكما  الخدمببة علببيهم و تببم 

 الطبية و تقديم العالج المناسب لكل حالة .

 اسم النشاط :ـ  .7

 ندوات التوعية الدينية لطالب جامعات مصر
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 ـ تاريخ التنفيذ : ـ 

16  ,17  ,18  ,19/11/2020  

 ــ نوع النشاط : ـ 

 ندوات دينية توعوية لتصحيح المفاهيم الدينية لدى الطالب بالجامعة   

 ــ عدد المستفيدين : ـ  

 (  طالب و طالبة    5000تقدم عدد )

 ــ مكان التنفيذ : ـ  

وق ـ قاعة المؤتمرات مسرح الجامعة الرئيسى ـ مسرح كلية تربية ـ مسرح كلية حق

 كلية زراعة.
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        : ـــ ملخص التقرير     

و  تحببت رعايببة فضببيلة األمببام اككبببر الببدكتور شحمببد الطيبببي شببيخ اكزهببر الشببريفي 

 " التوعيبة اكسبرية والمجتمعيبة " انطلقت  فعاليات برنامج بالتعاون مع جامعة اسوان 

ي وتسبتمر الجامعبة عالمي للفتوى األلكترونيةي بالتعاون مبع الذي ينظمه مركز اكزهر ال

طالبب و طالببة  5000حيث حضر الندوات ما يقرب من  "فعالياته بمقر "جامعة شسوان

و تم االجابة على العديد مبن االسبئلة التبى قبدمت مبن الطبالب و تبم تصبحيح الك يبر مبن 

لمعلومبات الدينيبة البى قبدمت المفاهيم المغلوطة لدى الطالب و اسبتفاد الطبالب مبن كبم ا

 طوا  االربع ايام.

 

 

 

  

  : التاريخ -
 م 11/2020/ 23االثنين الموافق 

  :المكان  -
 قاعة السنيمار بكلية الزراعة بمجمع صحاري

 : عدد المشاركين -

 طالب و طالبة 75

 :نوع النشاط -

 مهرجان الندوات الذاتية

 :الهدف  -
تنمية مهارات الطالب و تعلمهم بكيفية تكوين ندوة و تقوية روح العمل الجماعي 

 بينهم 

 النتائج : -
 ينظم طالب كل كلية ندوة في موضوع ) المواطنة ... وال لالرهاب (

ا   ي  اي  جادات  الطلات   ث 
اط الاسر وان  ش   ن 

http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9.aspx
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 التاريخ :  -

 م24/11/2020الثالثاء 

 المكان  :  -

 الجديدةقاعة السنيمار بكلية الحقوق بمجمع أسوان 

 عدد المشاركين  : -

 طالب و طالبة45

 نوع النشاط  :-

 مهرجان الندوات الذاتية

 الهدف  : -

تنمية مهارات الطالب و تعلمهم بكيفية تكوين ندوة و تقوية روح العمل الجماعي 

 بينهم 

 النتائج : -

 ينظم طالب كل كلية ندوة في موضوع ) المواطنة ... وال لالرهاب (
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 : التاريخ -

 م25/11/2020االربعاء الموافق 

 المكان:  -

 قاعة السنيمار بكلية الهندسة بمجمع ابو الريش

 عدد المشاركين:  -

 طالب و طالبة 45

 نوع النشاط:-

 مهرجان الندوات الذاتية

 الهدف: -

تنمية مهارات الطالب و تعلمهم بكيفية تكوين ندوة و تقوية روح العمل الجماعي 

 بينهم 

 :النتائج -

 وع ) المواطنة ... وال لالرهاب (ينظم طالب كل كلية ندوة في موض
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 التاريخ : -
 م 11/2020/ 19الخميس الموافق 
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 المكان  :  -
 قاعة السنيمار بكلية الزراعة محمع صحاري

 عدد المشاركين  : -
 طالب وطالبة 50

 نوع النشاط : -
 ورشة عمل لبرلمان الجامعة  ولاللقاء الحواري اال

 الهدف  : -

 نشاء برلمان الجامعة إ

 النتائج  :  -
 .المشاركين تسجل االعدد االولية للطالب -1

 .طاقياس مسؤلي االدارة مدي اهتمام الطالب بالنش -2
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 التاريخ : -

 م 11/2020/ 23االثنين الموافق 

 :  المكان -

 اسوان الجيدة قاعة السنيمار بكلية الحقوق مجمع

 عدد المشاركين  : -

 طالب وطالبة 50

 نوع النشاط : -

 ورشة عمل لبرلمان الجامعة اللقاء الحواري الثاني

 الهدف  :  -

 انشاء برلمان الجامعة 

 النتائج  :       -

 تاكيد التسجيل للطالب المشاركين – 1

 الحواري االولمدي استيعاب الطالب للمعلومات التي تمت في اللقاء  – 2
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 التاريخ : -

 م 11/2020/ 28السبت الموافق 

  المكان  : -

 قاعة السنيمار بكلية الزراعة بمقر الجامعة بصحاري

 عدد المشاركين  : -

 طالب وطالبة 175

   :نوع النشاط -

 الندوات التثقيفيه والتوعوية من اجل مستقبل افضل

 الهدف  : -

 توعيه الطالب بالتعاون مع قطاع شؤن البيئة وتنمية المجتمع                              

 :الساده المحاضرين

 االستاذ الدكتور / مجدي محمد علي  والدكتور  نائب رئيس الجامعة   

 المدرس بكلية التجارة            الدكتور/ محمود محمدعبدالرازق    -

 عنوان الندوة -

 بركان غليون والثروة السمكيه ( -االصالح االقتصادي في مصر)سياسة 
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  التاريخ : -           

 م 11/2020/ 29االحد الموافق 

  المكان  : -
 قاعة السنيمار بكلية الهندسة  بمقر الجامعة ا بوالريش

 عدد المشاركين  : -

 طالب وطالبة 210
  الهدف  : -

 بالتعاون مع قطاع شؤن البيئة وتنمية المجتمع توعيه الطالب
 نوع النشاط -

                               الندوات التثقيفيه والتوعوية من اجل مستقبل افضل

  الساده المحاضرين

 نائب رئيس الجامعة      لدكتور / مجدي محمد علي  االستاذ ا-

 المدرس بكلية التجارة             الدكتور/ وليد عالم           -

 عنوان الندوة

 البطالة والمشروعات القومية
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 : التاريخ -

 م 11/2020/ 30االثنين الموافق 

 المكان  : -
 قاعة السنيمار بكلية الحقوق بمقر الجامعة باسوان الجديدة

 عدد المشاركين  :  -
 طالب وطالبة 200

 الهدف  : -
 بالتعاون مع قطاع شؤن البيئة وتنمية المجتمع توعيه الطالب

 نوع النشاط  : -  

                   الندوات التثقيفيه والتوعوية من اجل مستقبل افضل
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 الساده المحاضرين 

 وكيل كلية االثار لشؤن التعلم الطالب         الدكتور / عمر ابو زيد 

 االستاذ بكلية االثار        الدكتور/ احمد فرمان 

 عنوان الندوة

 دور القانون في تعزيز االمن القومي المصري –اثار اسوا ن والنوبة علي خريطةالتراث العالمي 
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  التاريخ : -           

 م 11/2020/ 30االثنين الموافق 

  المكان  : -
 التربية بمقر الجامعة بكلية التربيةقاعة السنيمار بكلية 

  عدد المشاركين  : -
 طالب وطالبة 80

  الهدف  : -
 بالتعاون مع قطاع شؤن البيئة وتنمية المجتمع توعيه الطالب

 نوع النشاط : -             

 الندوات التثقيفيه والتوعوية من اجل مستقبل افضل

   الساده المحاضرين -   

 الدكتور/ محمد عباس    مدرس مساعد بكلية التجارة- 

 عنوان الندوة

 بناء مصر الحديثة منظور اقتصادي
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 التاريخ : -

 م 12/2020/ 1الموافق  الثالثاء

   المكان  : -

 باسوان الجديدةار بكلية الحقوق بمقر الجامعة مينة السقاع

 عدد المشاركين  : -

 طالب وطالبة190

 نوع النشاط : -

 الندوات التثقيفيه والتوعوية من اجل مستقبل افضل

 الهدف  :  -

 بالتعاون مع قطاع شؤن البيئة وتنمية المجتمع  طالبتوعيه ال

   الساده المحاضرين

 الدكتور/ محمد جابر عباس    االستاذ بكلية الخدمة االجتماعية-  

 والدكتور /  ايمن عبدالغفار     االستاذ المساعد بكلية الحقوق  
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 عنوان الندوة

دور الشباب في تعزيز االمن القومي المصري دور القانون في التوعية السياسية الفرد 
 المجتمع



 2020/2021 قطاع شئون التعليم والطالب نجازاتإ        

24 
 

                                       

 التاريخ : -

 م 12/2020/ 2االربعاءالموافق 
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  المكان  : -
 قاعة السنيمار بكلية الزراعة بمقر الجامعة بصحاري

  عدد المشاركين  : -
 الب وطالبةط60

 نوع النشاط: -
 )الندوات التثقيفيه والتوعوية من اجل مستقبل افضل(

  الهدف  : -

 قطاع شؤن البيئة وتنمية المجتمع بالتعاون مع  توعيه الطالب

   الساده المحاضرين -

 الدكتور/ اسماء سيد حسن خليل االستاذ  المساعد بكلية الخدمة االجتماعية-

 

 

 

 عنوان الندوة

 مخاطر االرهاب علي المجتمع المصري

 

                                                    

 التاريخ : -

 م 12/2020/ 2االربعاءالموافق 

 المكان  : -

 قاعة السنيمار بكلية الزراعة بمقر الجامعة بصحاري  
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 عدد المشاركين  :  -

 طالب وطالبة60

 نوع النشاط  -

 الندوات التثقيفيه والتوعوية من اجل مستقبل افضل

 الهدف  : -

 بالتعاون مع قطاع شؤن البيئة وتنمية المجتمع توعيه الطالب

    الساده المحاضرين

 الدكتور/ اسماء سيد حسن خليل االستاذ  المساعد بكلية الخدمة االجتماعية-

 

 

 

 

 :عنوان الندوة

 مخاطر االرهاب علي المجتمع المصري

 التاريخ : -

 م  12/2020/ 8

 نوع النشاط: -

 م 2020/2021االجتماع التحضيري لالنتخابات اتحاد الطالب 

 المكان  :  -

 السنيمار بكلية الزراعة بمقر الجامعة بصحاريقاعة 

   -المستهدفين : -

 مسئولي رعاية شباب كليات الجامعة

   -الهدف : -

 مناقشة االجراءت والنماذج والية العمل اثناء العملية االنتخابية .   

 نوع النشاط:-



 2020/2021 قطاع شئون التعليم والطالب نجازاتإ        

27 
 

 فتح باب الترشح  م 2020/2021االنتخابات اتحاد الطالب 

 -التاريخ : -

 م 2020/  12/ 10س الموافق الخمي

 -المكان  :  -

 –مجمع هندسة  –مجمع تربية  –مجمع اسوان الجديدة  –كليات الجامعة ) مجمع صحارى 
 مجمع تمريض ( .  –مجمع طاقة 

 
 -المستهدفين  : -
   

 طالب وطالبة . 927ترشيح عدد 
  -الهدف  : -

 ترشيح طالب وطالبات جامعات اسوان فى انتخابات اتحاد الطالب .                     
 

 نوع النشاط :   

  انتخابات الكليات م 2020/2021االنتخابات اتحاد الطالب                     

  -التاريخ :

 م 2020/  12/ 22

  -المكان  : 

كلية التربية النوعية  –علوم كلية دار  –كلية االداب  –( كليات بالجامعة . كلية الحقوق 7عدد )

 كلية الزراعة .  –كلية هندسة الطاقة  –كلية التجارة   –

 -المستهدفين  :

 طالب وطالبات الكليات التى بها انتخابات 

  -الهدف  :

 االنتهاء من عملية االنتخابات لكل كلية لتشكيل امين وامين مساعد جميع اللجان االنتخابية . 
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  -التاريخ :

 م2020/  12/ 23

 -نوع النشاط :

 انتخابات رئيس ونائب رئيس االتحاد  م 2020/2021االنتخابات اتحاد الطالب 

   -المكان  : 

 مجمعات الجامعة .

 -المستهدفين  :

 طالب وطالبات الكليات بالجامعة .

  -الهدف  :

 .النتهاء من عملية االنتخابات لكل كلية لتشكيل النهائى بمجلس الكليات ا
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 -نوع النشاط :

انتخابات رئيس ونائب رئيس االتحاد وامين  م 2020/2021االنتخابات اتحاد الطالب  

 للجان العليا على مستوى الجامعة وامين مساعد ا

  -التاريخ :

 م 2020/  12/ 24

 -المكان  : 

 مدرج السالم بصحارى .

 -المستهدفين  :

 طالب من كل كلية  16ة ترشيح عدد طالب وطالبات الكليات بالجامع

  -الهدف  :
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 االنتهاء من عملية االنتخابات االتحاد الطالب . 

  -النتائج : 

 اعالن نتيجة كل من رئيس االتحاد ونائب رئيس االتحاد وامناء وامناء مساعدين اللجان العليا .   

 مد يوسف عابد صيام  رئيس االتحادالطالب / مح

 الطالب / احمد محمد باشا محمد      نائب رئيس االتحاد  
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  -اسم النشاط :
  . الموسم الثقافى لطالب كليات جامعة أسوان

  -عدد المشاركين :
 ( طالب وطالبة من مختلف كليات جامعة أسوان .               22 عدد )

  -موعد ومكان التنفيذ :
 .كلية الزراعة السينمار بقاعة-م  29/11/2020

  -مجاالت التسابق :
 األحاديث النووية - 1

 التحكيم  :
  دعبد السيحسن أحمد  /االستاذ 

 سوف يتم االعالن عن النتيجة
  

ا الي  اط ال  ث  ش  ي  الن 
اف  ق   ث 
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 المدير العام             ر االدارة          مدي          النشاط               مسئول

 حاتم يسرى  يوسفأ/               عزة حسن محمودأ/         منى سيد حسن أ/    

  -اسم النشاط :

 الموسم الثقافى لطالب كليات جامعة أسوان . 
  -عدد المشاركين :
 ( طالب وطالبة من مختلف كليات جامعة أسوان .               25 عدد )

  -موعد ومكان التنفيذ :
 . السينمار كلية الزارعة  قاعة -م  29/11/2020

  -مجاالت التسابق :
  القران الكريم – 1

  التحكيم  :
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  دعبد السيحسن أحمد  /االستاذ
 سوف يتم االعالن عن النتيجة 

 

   

    

 

 المدير العام     مدير االدارة                          مسئول النشاط                            

 حاتم يسرى  يوسفأ/             عزة حسن محمودأ/               منى سيد حسن أ/

 

 

  -اسم النشاط :

 الموسم الثقافى لطالب كليات جامعة أسوان . 
  -عدد المشاركين :

 ( طالب وطالبة من مختلف كليات جامعة أسوان .               20 عدد )
  -موعد ومكان التنفيذ :

 كيلة الخدمة االجتماعية. قاعة التنمية البشرية -م  30/11/2020يوم االثنين الموافق 
  -مجاالت التسابق :
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 دورى المعلومات  – 1
  التحكيم  :

 الدكتور/ محمد عبدالرازق أمين
كلية الخدمة االجتماعية  –كلية هندسة طاقة  -الجولة االولى: كانت بين) كلية الزراعة 

 كلية العلوم (. –
 المتصاعدين من مجمع هندسة ومجمع أسوان الجديدة . تصعيد كلية الزراعة لتصفية مع

  

 

 
 المدير العام              دير االدارة            م       مسئول النشاط                          

 حاتم يسرى  يوسفأ/                   عزة حسن محمودأ/               منى سيد حسن أ/      

 
 

  -اسم النشاط :

 الموسم الثقافى لطالب كليات جامعة أسوان . 
  -عدد المشاركين :

 ( طالب وطالبة من مختلف كليات جامعة أسوان .               20 عدد )
  -موعد ومكان التنفيذ :
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 .السينمار كلية الهندسةقاعة  -م  1/12/2020يوم الثالثاء الموافق 
  -مجاالت التسابق :

  دورى المعلومات – 1
 : الدكتور/ محمد عبدالرازق أمين  التحكيم

 كلية التربية النوعية(.–كلية التربية  –الجولة الثانية : كانت بين )كلية الهندسة 
 . تصعيد كلية التربية لتصفية مع المتصاعدين من مجمع صحارى ومجمع أسوان الجديدة

 

 

 المدير العام     مدير االدارة                             مسئول النشاط                  

 حاتم يسرى  يوسفأ/             عزة حسن محمودأ/                منى سيد حسن أ/
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  -اسم النشاط :

 الموسم الثقافى لطالب كليات جامعة أسوان . 
  -عدد المشاركين :
 ( طالب وطالبة من مختلف كليات جامعة أسوان .               20 عدد )

  -موعد ومكان التنفيذ :
 .السينمار كلية الحقوق قاعة  -م  2/12/2020يوم األربعاء الموافق 

  -مجاالت التسابق :
  دورى المعلومات – 1
 التحكيم  : 

 الدكتور/ محمد عبدالرازق أمين
 الجولة الثالثة :

 كلية االلسن(. –كلية الحقوق  –كانت بين) كلية دار العلوم  
 . تصعيد كلية االلسن لتصفية مع المتصاعدين من مجمع صحارى ومجمع هندسة
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 المدير العام     مدير االدارة                          مسئول النشاط                            

 حاتم يسرى  يوسفأ/             عزة حسن محمودأ/               منى سيد حسن أ/

 

 

  -اسم النشاط :

 الموسم الثقافى لطالب كليات جامعة أسوان . 
  -عدد المشاركين :
 ( طالب وطالبة من مختلف كليات جامعة أسوان .                27   عدد )

  -موعد ومكان التنفيذ :
 .( معهد البحوث االفريقية1)قاعة  -م  6/12/2020افق يوم االحد المو 

  منفذ الورشة :

 االستاذ / محمد الحسين مدنى حسن 

 ملخص الورشة:

تم مناقشة اساسيات المراسل التليفزيونى وكيف يتم عمل التقرير المراسل التليفزيونى 

 وتدريب الطالب   للمشاركة في مسابقة القمية .  
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 المدير العام     مدير االدارة                          مسئول النشاط                            

 حاتم يسرى  يوسفأ/             عزة حسن محمودأ/               منى سيد حسن أ/

  -اسم النشاط :

 الموسم الثقافى لطالب كليات جامعة أسوان . 
  -عدد المشاركين :
 ( طالب وطالبة من مختلف كليات جامعة أسوان .                15   عدد )

  -موعد ومكان التنفيذ :
 . السينمار كلية الزراعة  قاعة -م  7/12/2020يوم االثنين الموافق 

  -مجاالت التسابق :
 المراسل التليفزيونى – 1

 :   التحكيم
 محمد الحسين مدنى حسن /االستاذ
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 المدير العام     مدير االدارة                          مسئول النشاط                            

 حاتم يسرى  يوسفأ/                    عزة حسن محمودأ/                    منى سيد حسن أ/

  -اسم النشاط :

 الموسم الثقافى لطالب كليات جامعة أسوان . 
  -عدد المشاركين :
 ( طالب وطالبة من مختلف كليات جامعة أسوان .                15   عدد )

  -موعد ومكان التنفيذ :
 .السينمار كلية الزراعة قاعة -م  8/12/2020يوم الثالثاء الموافق 

  -مجاالت التسابق :
 الشعر – 1
 التحكيم  :
 أحمد حسن محمد /الدكتور 
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 المدير العام     مدير االدارة                          مسئول النشاط                            

 حاتم يسرى  يوسفأ/             عزة حسن محمودأ/               منى سيد حسن أ/

  -اسم النشاط :

 الموسم الثقافى لطالب كليات جامعة أسوان . 
  -عدد المشاركين :

 ( طالب وطالبة من مختلف كليات جامعة أسوان .                15   عدد )
  -موعد ومكان التنفيذ :
 .السينمار كلية الزراعة قاعة -م  8/12/2020يوم الثالثاء الموافق 
  -مجاالت التسابق :

 الشعر – 1
 أحمد حسن محمد /: الدكتور  التحكيم

  -نتائج المسابقات :

 الشعر العامى :

                                                       كلية :اكلسن             شميرة عبدالحميد السيد سلطانفاز بالمركز اكو  : 
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 دار العلوم                                                     كلية :                          اسالم السيد عيسى فاز بالمركز ال اني : 

 كلية :حقوق     فاز بالمركز ال الث : فاتن السيد سليمان عبده حسين        

 الشعر الفصحى :

 كلية : الطب البشرى         فاز بالمركز اكو  :منة ابراهيم دسوقى                     

 كلية : دار العلوم                                          شحمد عبدالاله شحمد محمود           فاز بالمركز ال اني :

 كلية: حقوق          فاز بالمركز ال الث :احمد عبدالرحيم محمد ابراهيم        

 

 

 المدير العام          مدير االدارة                          مسئول النشاط                            

 حاتم يسرى  يوسفأ/                   عزة حسن محمودأ/                     منى سيد حسن أ/

  -اسم النشاط : 

 الموسم الثقافى لطالب كليات جامعة أسوان . 
  -عدد المشاركين :

 ( طالب وطالبة من مختلف كليات جامعة أسوان .                15   عدد )
  -موعد ومكان التنفيذ :
 . السينمار كلية الزراعة  قاعة -م  7/12/2020يوم االثنين الموافق 
  -مجاالت التسابق :

 المراسل التليفزيونى – 1
 محمد الحسين مدنى حسن /: االستاذ  التحكيم

  -نتائج المسابقات :

 حقوق                                                   كلية :                                    شية شحمد سيد حسنفاز بالمركز اكو  :

                                                    كلسنا كلية :     شميرة عبدالحميد السيد سلطان                    فاز بالمركز ال اني :

 كلية : دار العلوم                          حنان ابراهيم محمد              فاز بالمركز ال الث :
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 المدير العام     مدير االدارة                          مسئول النشاط                            

 حاتم يسرى  يوسفأ/               عزة حسن محمودأ/                 منى سيد حسن أ/

  -اسم النشاط :

 الموسم الثقافى لطالب كليات جامعة أسوان . 
  -عدد المشاركين :

 ( طالب وطالبة من مختلف كليات جامعة أسوان .               25 عدد )
  -موعد ومكان التنفيذ :

 . السينمار كلية الزارعة  قاعة -م  29/11/2020
  -مجاالت التسابق :

 القران الكريم  – 1
  دعبد السيحسن أحمد  /: االستاذ  التحكيم

  -:طالباتنتائج المسابقات 

                                             علوم  كلية :                                            ايمان محمود احمد فاز بالمركز اكو  :

         اثار  كلية :                                           ندى جمال ابوالحمد فاز بالمركز ال اني :

      خدمة اجتماعية كلية :                                              نور ايهاب محمود فاز بالمركز ال الث :

        -:طلبة انتائج المسابقات     
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                                          تربية  : كلية محمد عبدالحميد محمد                                  فاز بالمركز اكو  :

        نوعية تربية  كلية : محمود ابراهيم حامد                                        فاز بالمركز ال اني :

 خدمة اجتماعية كلية :محمد على سيد                                      فاز بالمركز ال الث :

     

 
 المدير العام     مدير االدارة                          مسئول النشاط                            

 حاتم يسرى  يوسفأ/                  عزة حسن محمودأ/               منى سيد حسن أ/

  -اسم النشاط :

 الموسم الثقافى لطالب كليات جامعة أسوان . 
  -عدد المشاركين :

 ( طالب وطالبة من مختلف كليات جامعة أسوان .               2  )عدد 
  -موعد ومكان التنفيذ :
 .          تسلم باالدارة    –م  29/11/2020يوم االثنين الموافق 
  -مجاالت التسابق :

 المقال – 1
 مى اسماعيل: الدكتورة /   التحكيم

  -نتائج المسابقات :

                                                 السن كلية :                                    أميرة عبدالحميد السيد فاز بالمركز اكو  :

                                                   علوم كلية :                                           أمنية ابراهيم محمد فاز بالمركز ال اني :

 المدير العام     مدير االدارة                   مسئول النشاط                                    
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 حاتم يسرى  يوسفأ/             عزة حسن محمودأ/                    منى سيد حسن أ/     

 

 

  -اسم النشاط :

 الموسم الثقافى لطالب كليات جامعة أسوان . 
  -عدد المشاركين :

 ( طالب وطالبة من مختلف كليات جامعة أسوان .               10  عدد )
  -موعد ومكان التنفيذ :
 . تسلم باالدارة –م  29/11/2020يوم االثنين الموافق 
  -مجاالت التسابق :

 القصة القصيرة  – 1
 الملخص 

  مى اسماعيل: الدكتورة /   التحكيم
  -نتائج المسابقات :

 السن كلية :                                         سيوال سمعان  فاز بالمركز اكو  :

                                            علوم  كلية :                                    أمنية ابراهيم محمد فاز بالمركز ال اني :

 زراعةكلية :                                 أريج جودة يوسف  فاز بالمركز ال الث :

 

 المدير العام     مدير االدارة                          مسئول النشاط                                 

 

 حاتم يسرى  يوسفأ/             عزة حسن محمودأ/                  منى سيد حسن أ/   

 

  -: اسم النشاط

 الموسم الثقافى لطالب كليات جامعة أسوان . 
  -عدد المشاركين :

 ( طالب وطالبة من مختلف كليات جامعة أسوان .               3 عدد )
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  -موعد ومكان التنفيذ :
 .تسلم باالدارة –م  29/11/2020يوم االثنين الموافق 
  -مجاالت التسابق :

 الرواية  – 1
 مى اسماعيل: الدكتورة /   التحكيم

  -نتائج المسابقات :

                                              الطب   كلية :                                                    منه ابراهيم دسوقى فاز بالمركز اكو  :

                                                السن  كلية :                                            روان حسن محمد عبدالقادر  فاز بالمركز ال اني :

                                                 حقوق كلية :                                                  الزهراء خالد سليمان  :ال الثفاز بالمركز ا

 

 المدير العام         مدير االدارة            مسئول النشاط                               

 

 حاتم يسرى  يوسفأ/             عزة حسن محمودأ/               منى سيد حسن أ/      

  -اسم النشاط :

 الموسم الثقافى لطالب كليات جامعة أسوان . 
  -عدد المشاركين :

 ( طالب وطالبة من مختلف كليات جامعة أسوان .              15 عدد )
  -مجاالت التسابق :

 دورى المعلومات  – 1
 : الدكتور/ محمد عبدالرازق أمين  التحكيم

  -نتائج المسابقات :

   كلية زراعة فاز بالمركز اكو  :

 كلية تربية  فاز بالمركز ال اني :

 كلية السن  :ال الثفاز بالمركز ا
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 المدير العام     مدير االدارة                             مسئول النشاط                        

 حاتم يسرى  يوسفأ/               عزة حسن محمودأ/               منى سيد حسن أ/

 

 

 

 لطلبة وطالبات الجامعة  2020/  2019مارثون جري للعام الجامعي  -إســـــم النشـاط :

 من السادة اعضاء هيئة التدريس  25طالبة و 97طالب و 150 -عدد المشاركين :

 . 2020/  10/ 18األحد الموافق    -تــاريـخ الـتنـفيـذ:

  الساعة التاسعة صباحاً حتي الساعة الثانية عشر ظهراً  وقت التنفيذ : ـ 
 من المسلة حتي مقر الجامعة بصحاري    -مـكان التنفيذ :

 -البرنامج التفصيلي :

بناء علي موافقة السيد االستاذ الدكتور / احمد غالب رئيس الجامعة علي  

وذكري  2021/ 2020تنفيذ يوم رياضي بمناسبة البدء العام الجامعي 

( نفذت إدارة النشاط الرياضي باإلدارة  47انتصارات اكتوبر الذكري ) 

ة العامة لرعاية الطالب المركزية مارثون للجري لطالب وطالبات الجامع

ك من ميدان المسلة حتي مقر  3بالتعاون مع كلية التربية الرياضية لمسافة 

طالب وطالبة وشارك في السباق السيد االستاذ  247الجامعة بصحاري لعدد 

عا اط ال  زاب  ش  ي  الن 
اض   رث 
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من السادة اعضاء التدريس  25الدكتور / احمد غالب رئيس الجامعة وعدد 

الفائزين في  في المارثون وقد تم توزيع شهادات تقديرللطلبة والطالبات 

 المارثون ورفع كأس المركز األول .

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 لطلبة وطالبات الجامعة 2020/  2019ماراثون  دراجات للعام الجامعي  -إســـــم النشـاط :

 من السادة اعضاء هيئة التدريس والعاملين 25طالب وطالبة و 50 -عدد المشاركين :

 2020/  10/ 28الموافق االربعاء    -تــاريـخ الـتنفيذ :

  الساعة التاسعة صباحاً حتي الساعة الثانية عشر ظهراً  وقت التنفيذ : ـ 
 داخل الحرم الجامعي بصحاري    -مـكان التنفيذ :

 -البرنامج التفصيلي :

بناء علي موافقة السيد االستاذ الدكتور / احمد غالب رئيس الجامعة علي  

إدارة النشاط الرياضي باإلدارة العامة لرعاية تنفيذ ماراثون دراجات نفذت 

الطالب المركزية مارثون للدراجات لطالب وطالبات الجامعة بالتعاون مع 

 50كلية التربية الرياضية و اقيم السباق بداخل مقر الجامعة بصحاري لعدد 

طالب وطالبة وشارك في السباق السيد االستاذ الدكتور / احمد غالب رئيس 

 من  السادة اعضاء التدريس والعاملين في المارثون .15دد الجامعة وع
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 لطلبة وطالبات الجامعة 2020/  2019بطولة الدارتس للعام الجامعي  -إســـــم النشـاط :

 طالب وطالبة  58 -عدد المشاركين :

  2020/  11/  11حتي  10/  27خالل الفترة من    -تــاريـخ الـتنفيذ :

  الساعة التاسعة صباحاً حتي الساعة الثانية عشر ظهراً  وقت التنفيذ : ـ 
 داخل الحرم الجامعي بأسوان الجديدة    -مـكان التنفيذ :

 -البرنامج التفصيلي :

بناء علي موافقة السيد االستاذ الدكتور / احمد غالب رئيس الجامعة علي  
تنفيذ بطولة الدارتس نفذت إدارة النشاط الرياضي باإلدارة العامة لرعاية 

الطالب المركزية بطولة الدارتس لطالب وطالبات الجامعة واقيمت داخل 
 .مجمع اسوان الجديدة 
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 اللقاء الرياضى للفتاة الجامعية على مستوى الجامعات المصرية للعام الجامعى  -إســـــم النشـاط :

 إشراف 2طالبة +  14 -عدد المشاركين :

 م11/2020/ 19 -15   -تــاريـخ الـتنفيذ :

  الساعة التاسعة صباحاً حتي الساعة الثانية عشر ظهراً  وقت التنفيذ : ـ 
 الشبابية باالقصرالمدينة    -مـكان التنفيذ :

 -البرنامج التفصيلي :

شاركت إدارة النشاط الرياضى فى اللقاء الرياضى للفتاة الجامعية على  

م وشاركت جامعة 2020/2021مستوى الجامعات المصرية للعام الجامعى 

( طالبة حيث 14م  بعدد )2020نوفمبر 19-15أسوان خالل الفترة من 

( طالبة تنس 1خماسي كرة قدم وعدد ) (العبات 5شاركت الجامعة بعدد )

( طالبة دفع جلة 1(ألعاب قوى عدد ) 3( العبات كرة طائرة )6طاولة و )

( وثب طويل وفازت الطالبة إيمان 1متر عدد ) 100( طالبة فى سباق 1عدد)

طارق مصطفى بكلية التربية الرياضية جامعة أسوان بالمركز الثالث فى 

 بشكل مشرف متر وظهرت الجامعة100سباث ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراجات (باإلسماعيلية -بطولة الجامعات والمعاهد العليا ) تنس الطاولة  -إســـــم النشـاط :

 إشراف 2طالب +  4 -عدد المشاركين :

 م 2020/  11/  23ــ  22   -تــاريـخ الـتنفيذ :

  ظهراً  الساعة التاسعة صباحاً حتي الساعة الثانية عشر وقت التنفيذ : ـ 
 محافظة اإلسماعيلية   -مـكان التنفيذ :
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 -البرنامج التفصيلي :

شاركت بناء علي موافقة السيد االستاذ الدكتور / احمد غالب رئيس الجامعة  
-إدارة النشاط الرياضى في بطولة الجامعات والمعاهد العليا ) تنس الطاولة 

م وشاركت جامعة 2020/2021الدراجات ( باإلسماعيلية للعام الجامعى 

 م  2020/  11/  23ــ  22( طالب خالل الفترة من 4أسوان بعدد )

 وظهرت الجامعة بشكل مشرف
 

 

 

 

 

 

 

 

 بطولة الجامعات والمعاهد العليا ) للدارتس ( -إســـــم النشـاط :

 إشراف 2طالب +  3 -عدد المشاركين :

 م 2020/  11/  16ــ  15   -تــاريـخ الـتنفيذ :

  الساعة التاسعة صباحاً حتي الساعة الثالثة عصرا  وقت التنفيذ : ـ 
 الجامعة الكندية بالعاصمة االدارية الجديدة    -مـكان التنفيذ :

 -البرنامج التفصيلي :

شاركت بناء علي موافقة السيد االستاذ الدكتور / احمد غالب رئيس الجامعة  
إدارة النشاط الرياضى في بطولة الجامعات والمعاهد العليا ) للدارتس( 

م وشاركت جامعة 2020/2021بالعاصمة االدارية الجديدة  للعام الجامعى 

 م 2020/  11/  16ــ  15ن ( طالب خالل الفترة م3أسوان بعدد )

 وظهرت الجامعة بشكل مشرف
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 البطولة العربية لكرة السرعة -إســـــم النشـاط :

 اشراف2طالبات +  2طلبة +  2 -عدد المشاركين :

 م 2020/ 1/4 -29/3 تــاريـخ الـتنفيذ :

 الغردقة )الممشي السياحي (   -مـكان التنفيذ :

شاركت بناء علي موافقة السيد االستاذ الدكتور / احمد غالب رئيس الجامعة  -التفصيلي :البرنامج 

م وشاركت 2020/2021إدارة النشاط الرياضى في البطولة العربية لكرة السرعة للعام الجامعى 

 م 2020/ 1/4 -29/3( طالب خالل الفترة من 4جامعة أسوان بعدد )

 وظهرت الجامعة بشكل مشرف

 

 

 

 
 

 
 

  
 

 

 

 

امشا   خ 
ال
اط  ش  مي  الن 

 عل
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 :  ورشة عمل تحاليل طبية  اسم النشاط

 : طبي عملي  نوع المجال

 12/2020/ 5: يوم السبت الموافق  موعد التنفيذ

 : مدرج السالم بكلية العلوم مكان التنفيذ

 : الدكتور/ مرقص عياد راشد منفذ الورشة 

:ناقش فيها انواع التحاليل الطبية وشرح كيفية سحب العينه من المريض وتم تطبيقها ملخص الورشة

 عملى  

    طالب )جميع الكليات( 300عدد المشاركين :

                      

 

 

 المدير العام                                                               مدير االدارة            

 ) أ/ حاتم يسرى (                                                              )أ / عزه حسن (     

 

 : مسابقه  كاس المعرفة )دورى المعلومات العلميه ( اسم النشاط

 : علمى نوع المجال 

 بكلية الزراعة  . 14/12/2020:  يوم األثنين الموافق  موعد ومكان التنفيذ
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الجامعة  -كلية الطب البيطرى  -كلية الزراعة  -كليات  وهما )كلية العلوم  5:  ركينعدد المشا

 كلية التربية النوعية (-المصرية االهلية 

كليات  5: تم عمل مسابقة كاس المعرفة )دورى المعلومات العلمية ( وشارك فيها ملخص المسابقة 

ى ) كلية العلوم ( . )وسنوافيكم بنتائج ،وكانت المسابقه تحت رعاية السيد الدكتور / اشرف بكر

 المسابقة (

 

 المدير العام                                                                         مدير االدارة    

 )أ / عزه حسن (                                                                 ) أ/ حاتم يسرى ( 

 ورشة عمل مبادرات علمية   :النشاطاسم 

 : نشاط علمى  نوع النشاط

  23/11/2020:  قاعة السيمينار بكلية الزراعة يوم االثنين الموافق  موعد ومكان التنفيذ

 الدكتور / خالد  جمال عبدالرحيم  منفذ الورشة :
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اهداف المبادرات العلميه تم مناقشة اهداف واساسيات المبادرات العلميه وكيفية تحقيق  ملخص الورشة:

 بطريقة صحيحة تواكب التطور العلمى فى المجتمع وتخدم احتياجات ومتطلبات المجتمع .

 طالب )جميع الكليات ( 50:  عدد المشاركين

 

 

 المديرالعام                                                    مديراالدارة                      

 

 أ/حاتم يسري يوسف                                           أ/عزة حسن محمود                   

 

 : ندوة علمية  اسم النشاط

 (COVID_ 19فيرس كورونا ) : طبي عن نوع المجال

 12/2020/ 5: يوم السبت الموافق  موعد التنفيذ

 : مدرج السالم بكلية العلوم مكان التنفيذ

 : الدكتور/ مرقص عياد راشد منفذ الندوة 
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:ناقش فيها اعراض فيروس كورونا وكيفية الوقاية وطرق اكتشافه من خالل التحاليل ملخص الندوة 

 الطبيه

 طالب )جميع الكليات( 410:عدد المشاركين 

  

 المدير العام        مدير االدارة                                                                   

 )أ / عزه حسن (                                                                 ) أ/ حاتم يسرى (

 : ورشة عمل روبوت  اسم النشاط

 : علمي نوع المجال

 8/12/2020: يوم الثالثاء  موعد التنفيذ

 : قاعة السيمينار هندسة طاقه مكان التنفيذ

 الدكتور/ طارق حسن :منفذ الورشة 

 : ناقش فيها طريقة عمل الربوت واالبتكارات العلميةملخص الورشة 

 طالب )جميع الكليات(          50: عدد المشاركين 
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                                                    المدير العام                                   مدير االدارة                                         

 ) أ/ حاتم يسرى (                                                )أ / عزه حسن (                    

 ورشة عمل ريادة أعمال  :اسم النشاط

  11/11/2020:  قاعة السيمينار بكلية الزراعة يوم األربعاء الموافق  موعد ومكان التنفيذ

 الدكتور / النوبي حفنى  منفذ الورشة :

تم مناقشة اساسيات ريادة االعمال وتشجيع  الطالب على تنفيذ مشروعات جادة  ملخص الورشة:
 تحقق طموحهم وتواكب سوق العمل .
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 (طالب )جميع الكليات  50:   عدد المشاركين

 

 

 المديرالعام                                       مديراالدارة                                       

             

 أ/حاتم يسري يوسف                                            أ/عزة حسن محمود                    

 

 :  ورشة عمل مجلة حائط الكترونية  اسم النشاط
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 12/2020/ 14: يوم االثنين الموافق  موعد التنفيذ

 ( بكلية الزراعة 4: قاعة ) مكان التنفيذ

 : الدكتور/ عالء محمود عبدالحافظمنفذ الورشة 

 :  ناقش فيها كيفية عمل مجلة حائط الكترونية ملخص الورشة

     طالب )جميع الكليات( 20  عدد المشاركين :

 

 مديراالدارة                                                                       المدير العام    

 )أ / عزه حسن (                                                               ) أ/ حاتم يسرى ( 

 

 

بحث في )االثار المترتبة علي اكتشافات الطاقة الجديدة والمتجددة ودورها في تحقيق   :اسم النشاط

 ( التنمية المستدامة في مصر 

 )جامعة حلوان( 15/3/2020:  االحد الموافق  موعد ومكان التنفيذ

 طالب كليه ) الطب البيطري( 1:   عدد المشاركين

 ن عبدالرحيم أحمد": فاز بالمركز االول "خالد حسي نتائج المسابقه
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 )الفرقه الثالثة كلية الطب البيطري(

 

  

 المديرالعام                                                         مديراالدارة                  

 

 أ/حاتم يسري يوسف                         أ/عزة حسن أبوزيد                                    

 

 

                                   

  

 

   
  تحت رعاية السيد االستاذ الدكتور /أيمن عثمان                        

                                

 القائم باعمال رئيس جامعة أسوان"       "            
  

 العامة لرعاية الطالب"واشراف االستاذ / حاتم يسري يوسف "مدير عام االدارة 
 

 تهنئة
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 واالستاذة / عزة حسن أبو زيد "مدير ادارة النشاط العلمي والتكنولوجي"

 
 القمي الخامس للنانو تكنولوجي وتطبيقاتة الملتقي بالفوز في مسابقة

  (جامعة طنطا)

 
 الطالب / عمر محمد محمد محمود الحبشي

 كلية / هندسة الطاقة

 على مستوى الجامعات المصرية  حصولة علي المركز الثانيو

 

تطبيقات النانو تكنولوجي في الطاقة  -بحث بعنوان:

 الشمسية
 

 

 (presentation:  ورشة عمل عروض تقديمية ) اسم النشاط

 12/2020/ 17: يوم الخميس الموافق  موعد التنفيذ

 : قاعة السيمينار بكلية الطب البيطرى  مكان التنفيذ

 : الدكتور/ ايمن محمد سمير منفذ الورشة 

 ( PowerPoint :  ناقش فيها العروض التقديمية  )ملخص الورشة

 طالب )جميع الكليات(    25 :عدد المشاركين 
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 مديراالدارة                                                                          المدير العام   

 )أ / عزه حسن (                                                                 ) أ/ حاتم يسرى ( 

 

 

 

 

 

  2020  رنوفمب تقرير عن المسابقة الفنية التي أقيمت خالل شهر                   

 نفذت إدارة النشاط الفني احتفال بالمولد النبوي الشريف 

اط ال سادسا ش  ي  الن 
ت   ف 
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 مكان التنفيذ :ـ مسرح الجامعة  بجامعة أسوان

واستضافت اإلدارة عدد من مشايخ األوقاف باإلضافة لبعض الطالب في اإلنشاد الفردي 
 والجماعي 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 اسم النشاط :

 معسكر عمل ) خدمة عامة(                  

  عدد المشاركين :

 طالب  50                         

 تاريخ التنفيذ : 

عاا اط ال ساب  ش  دمة  العامة  الن  والة  والخ   ج 
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 اكتوبر 31                  

 مكان التنفيذ :

 مجمع صحاري امام مبني االدارة                     

 ملخص النشاط :

اعه قامت االدارة العامة لنشاط الجوالة والخدمة العامة بعمل معسكر عمل )خدمة عامة ( بالتعاون مع كلية الزر
طالب وطالبة وقام الطالب بجمع القمامة وازالة الحشائش الضارة من المناطق الزراعية وتم وضع  50لعدد 

 لمسات جمالية لالشجار ووضع صناديق للقمامة

 

  

 -: النشاط أسم

 معسكر ثقل مهارات كشفية                

 -: اليوم

 األربعاء- الثالثاء – االثنين              

  -: التاريخ

  2020 نوفمبر 4-5                  

 -: المكان

 بصحاري الجامعة مقر                 

  -: المشاركين عدد

 وطالبة طالب50                   

 التفصيلي : البرنامج

الخشاب وتم عقد معسكر صقل مهارات كشفية للجوالين والجواالت بالجامعه وتم عمل نماذج كشفية مبتكرة بالحبال وا
عمل مسابقة للرهوط من خالل قادة المعسكر وفي اليوم التاني  تم تعليم الطالب علي اساسيات الطهي الخلوي واستخدام 

 البلطة وادوات الخالء وانواع النيران .
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 -: النشاط أسم

 ندوة بيئية )المحافظة علي البيئة(                    

 -: اليوم

 األربعاء- الثالثاء – االثنين                    

  -: التاريخ

  2020 ديسمبر1                 

 -: المكان

 الجامعة اسوان الجديدة مقر                 

 -: المشاركين عدد

 وطالبة طالب 50                   

 التفصيلي : البرنامج

غالب محمد رئيس الجامعه تم عقد ندوة عن المحافظة علي البيئة تحت رعاية السيد االستاذ الدكتور احمد 
حاضرها السيد االستاذ الكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع بحضور 

منتخب الجوالة وقادة الجمعية الكشفية الجوية وعقدت الندوة عن كيفية المحافظة علي البيئة ودور الجوال نحو 
 تمع والفرد وخدمة بيئته وكيفية استخدام المخلفات واعادة تدويرها .المج



 2020/2021 قطاع شئون التعليم والطالب نجازاتإ        

65 
 

                                                                                                                                           

 

 -: النشاط أسم

  جملها المشاركة بمبادرة هن                 

  -: التاريخ

  2020ديسمبر 3                

  -: المكان

  مزرعة الجامعة بصحاري                

 -: المشاركين عدد

 وطالبة طالب 100                     

 التفصيلي : البرنامج

كلية الزراعة تحت رعاية فخامة السيد / عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهوريه شارك منتخب الجوالة وطالب 
بمبادرة هنجملها بحضور كل من الدكتور احمد سعفان وزير القوي العاملة والدكتور احمد غالب محمد رئيس 

الجامعة والدكتور ايمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس 
شجر الليمون لزيادة انتاج محصول الجامعة وتنميه  الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع وقام الطالب بزراعه

  المزرعة
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 اسم النشاط : 

 مشاركة منتخب الجوالة والخدمة العامة بالقمية                  

 عدد المشاركين :

 طالب  15                    

 تاريخ التنفيذ : 

 اغسطس  29اغسطس الي  20الفتره من                    

 التنفيذ :مكان 

 كليه الزراعة جامعه عين شمس                    

 ملخص النشاط :

طالب وتمت المشاكة في جميع  15شارك منتخب الجوالة والخدمة العامة بجامعة اسوان بالقمية الثالثون بعدد 

لمركز مجاالت التسابق وتفوق منتخب الجامعة علي باقي الجامعات بالمناظرات وحصلت جامعة اسوان علي ا
 االول علي مستوي الجامعات المصرية والعربية 

 وحصلت علي مراكز مختلفة في كافة مجاالت التسابق وحصلت الجامعة علي المراكز الفردية االتيه :

 المسامر المتميز الطالب / عمرو محمد محمد توفيق  كلية الحقوق الفرقة الثالثة  -

 فا   كليه الطب الفرقة الثالثةالجوال المتميز / مصطفي محمد حافظ ابوالو -

 القائد المتميز / اسامة فاضل محمود اسماعيل  كليه دارالعلوم الفرقة الرابعة -

 جوالين علي وسام اون للتنمية المستدامة  وهم : 5وحصل 

 محمد حمام تمام عبدالعاطي  -1       

 محمد ابوالمجد يمني  -2       

 صالح االمير ابوالوفا -3       

 رمضان احمد رمضان -4       

 احمد محمد عبد المطلب -5       

وقام الطالب بتنفيذ مشاريع خدمة عامه كزيارة لدار االيتام ودراسة مشاريع تنموية بالتعاون مع جمعية الكشافة 

البحرية وقاموا بعمل خدمة عامة وتصنيف المخلفات التي توجد بالنيل وبحث مشكالت التلوث وعمل جوالت حرة 

سياحية بمنطقة المعز وزيارة القلعة لتنشيط السياحة الداخلية واهتم الجوالين برياضة التجديف الجماعي اثناء جولتهم 

النيلية وتم عمل كرنفال الجامعات طبقا للقرعه وقدم منتخب جامعة اسوان فلكور دولة العراق وحضاره بالد الرافدين 
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 راق بجانب الموسيقي الفلكلورية والزي الخاص بتلك الدولة .وقدمت الجامعة طعام ومشروبات تتميز بها الع

 

 

 

 

 

 اسم النشاط :

 خدمة عامة                         

 عدد المشاركين :

 طالب وطالبة  50                       

 تاريخ التنفيذ :

 سبتمبر 26سبتمبر الي  25الفترة من                            

 مكان التنفيذ : 

 مدخل جامعة اسوان                              
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 ملخص النشاط :

تم عمل معسكر خدمة عامة بمدخل الجامعة بصحاري لتحسين المظهر وعمل ارشادات للطالب وتم وضع 

 صناديق للقمامة باماكنها المخصصة ورفع الحشائش الزائدة وعمل دهانات للمقاعد والبرجوالت 

 

 

 نشاط :اسم ال

 احتفاالت نصر اكتوبر             

 تاريخ التنفيذ :

 اكتوبر 6                

 عدد المشاركين :

 عدد مفتوح                           

 مكان التنفيذ :

 مجمع اسوان الجديدة                          

 ملخص النشاط :

احتفل منتخب الجوالة والخدمة العامة بنصر اكتوبر المجيد وقامت االدارة بعمل ندوة عن الدور الوطني 

واالنتماء للوطن ودور الفرد في خدمة المجتمع  واعتمت االدارة باظهار روح االنتماء التي تحلي بها الجيش 

الشباب نحو الوطن ن علي دور المصري  وقوته في مهاجمه العدو للحفاظ علي ارض الوطن وحث المحاضري

 وان الجيش المصري جيش عظيم وان يتحلوا بقةه الجنود المصريين . 

 اريخ التنفيذ :ت

 اكتوبر  12                   

 عدد المشاركين :

 عدد مفتوح                     

 مكان التنفيذ : 

 مجمع اسوان الجديدة                 
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 ملخص النشاط :

م  2020م /2019خب الجوالة وعشائر الكليات بالجامعة بحفل استقبال الطالب الجدد للسنة الدراسية احتفل منت

نسخة للطالب وحضر الحفل السيد االستاذ رئس الجامعة  1000وتم عمل دليل للطالب ورقي تم توزيع 

ورهم نحو الوطن والسادة النواب وعمداء الكليات والقي رئس الجامعة كلمة عن دور الشباب بالجامعة ود

 وانهم جيل المستقبل لبناء جيل مشرق قادر علي تحمل الصعاب

 

 

 سم النشاط :ا

 ندوة تعريف عن مرحلة الجوالة للطالب الجدد                

 عدد المشاركين :

 طالب  100                         

 تاريخ التنفيذ :

 نوفمبر   5                              

 التنفيذ :مكان 

 قاعه السيمنار بكلية الزراعة                         

 ملخص النشاط :

قامت االدارة العامة للجوالة بعمل ندوة تعريفية عن مبادئ الحركة الكشفية وتعريف منهج مرحلة الجوالة 

 وشرح مفهوم الخدمة العامة لدي الطالب  وشرح الوعد والقانون .
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 اسم النشاط : 

 معسكر خدمة عامة                    

 عدد المشاركين : 

 طالب  50                    

 تاريخ التنفيذ :

 نوفمبر  16نوفمبر الي  15في الفتره من               

 مكان التنفيذ :

 المدينة الجامعية للطالبات بصحاري                  

 ملخص النشاط :

الجوالة والخدمة العامة بالمشاركة في تجميل المدينة الجامعية بصحاري   وقد  قامت االدارة العامة لمنتخب

طالب وطالبة من مختلف الكليات وقاموا بتجميل الزرع وازالة الحشائش وعمل  50حضر من عشيرة الجامعة 

 دهانات ورسومات جدارية لتجميل المكان وتم وضع الفتات ارشادية للطالبات .
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 اسم النشاط :

 ورشة فنية لتدريب الجوالين                   

 عدد المشاركين :

 طالب  30                    

 تاريخ التنفيذ :

 نوفمبر  22الي  20الفتره من                      

 مكان التنفيذ : 

 كلية التربية                         

 ملخص النشاط :

هارات المجال الفني وتدربوا علي حرق الجلود وشغل االركت تم تدريب الجوالين والجواالت علي م

 والمكرميات والنسج اليدوي واالعمال النسوية وعمل لوحات ورسومات .
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 سم النشاط : ا

 معسكر تدريب وتاهيل              

 عدد المشاركين :

 طالب  60                 

 تاريخ التنفيذ :

 نوفمبر  29 -27               

 مكان التنفيذ :

 مجمع صحاري                  

 ملخص النشاط :

تقدم للمعسكر عشائر الكليات للتدريب والتاهيل الكشفي والخدمي وتم التدريب علي اساسيات العقد 
والربطات وقاك المدربن بالتفاعل مع الطالب وعمل نماذج للنيران واعطائهم مهام االسعافات االولية 

 بالخالء
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 اسم النشاط : دورة مساعد قائد وحدة 

 طالب  30عدد المشاركين : 

 ديسمبر  7-5تاريخ التنفيذ : 

 مكان التنفيذ : مجمع صحاري 

 ملخص النشاط :

 الدراسة : هدف

 نحو نشاطاتهم وتوجيه فرقهم قيادة في المشاركة من لتمكينهم والقائدات القادة ومهارات وقدرات كفاية رفع
 تواجههم مجتمعيه قضايا

 الدراسة : أغراض

 أن : على قادرا مشاركة/  مشارك كل يكون الدراسة هذه نهاية في

                                    -1 واإلرشادية الكشفية الحركة ومبادئ أهداف يذكر          

  الوحدة قائدة مساعدة/ الوحدة قائد مساعد يعرف -2        

 -3 فرقته لنشاط يخطط         

 -4 سليمة بطريقة واإلرشادية الكشفية التقاليد يمارس         

 الدراسة قانون هو والمرشدات الكشافة قانون :

 

 على المحافظة على الجميع فليحرص واإلرشادي الكشفي العمل أساس واإلرشادية الكشفية التقاليد احترام -   
 التقاليد هذه

  - التدريبي اليوم نهاية إلى العلم برفع يبدا الدوري بنظام سةالدرا تسير  

   -النجاح إلى يؤدي والتعاون اآلخرين زمالئه عمل يكمل الطليعة عضو عمل   

 

  -الدراسة في أساسية واإلرشادية الكشفية بالروح والتحلي الشريفة المنافسة    

   -ممنوع الدراسه قائد إذن دون الدراسة موقع مغادرة   

 -االلتزام مظاهر من مظهر واإلرشادي الكشفي الزي   

 الجميع على واجب المكان وموجودات ممتلكات على المحافظة  -   
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  -نظيفة ومرافقه المكان إبقاء على فاحرص اإليمان من النظافة    

 اآلخرين مع وتبادلها الخبرات إكتساب -  

    - مجتمعنا وتنمية خدمة في شركاء دائما كلنا شعارنا ليكن

 إشباعها وطرق الفتية وميول احتياجات
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 .طالب 8125اوال:تم الكشف على الطلبة الجدد بعدد 

حالة بالتعاون مع حياة كريمة  1056بأسوان الجديدة بالكشف على قافلة عالجية  3/11/2020ثانياً: 

 .8/8/2020فى 

ثال اً: األجراءات األحترازية وتوفير اماكن العز  بكالً من االدارة الطبية والمدن الجامعية للحاالت 

االشتباه وتم عمل عز  بالوحده العالجية للحاالت االيجابية للطالب الجامعة للكادر الطبى وذلك فى 

 .8/5/2021الى  6/12/2020

 االجراءات االحترازية.رابعاً: االشراف الطبى على االمتحانات مع شخذ 

 

 

 

ات   از  ج 
ة  ان  ب  ون  الطب  ث 

دازة  العامة  للش   الا 
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       مقدمـــة 

تزاحم املهام وضغط متطلبات العمل في ميدان ألاعمال املختلفة، في وقتنا الحاضر وفي ظل          

أضحى عنصر التخطيط أحد أبرز ألادوات الحتمّية التي ال يمكن أن يستغني عنها العاملون، واملدراء، 

ة املجاالت املهنّية، والتطبيقّية، وألاكاديمّية، ويعد التخطيط أحد أهّم ألانشطة 
ّ
واملختّصون في كاف

التي يعتمد عليها العاملون في مختلف املجاالت  إلى جانب كل من التنظيم والتوجيه والرقابة،  إلادارّية

ويهدف إلى تحديد ألاهداف وألانشطة والاستراتيجيات الواجب القيام بها لتحقيق تلك ألاهداف، 

مة، ورسم برامج العمل لتنمية تلك املوارد واستغالل املتاح
ّ
منها، كّل ذلك  وحصر املوارد املتاحة للمنظ

 .في فترة زمنّية معّينة

إلادارة العامة لشئون التعليم والطالب هى املحرك الرئيس ى لكل أعمال شئون التعليم والطالب إن         

بالجامعة وال يمكن ألحد أن يتخذ خطة لتطوير أداء إدارة ما من غير أن يكون قد مارس العمل فعليا" 

فيها دارسا" لكافة املوارد وإلامكانات املادية والبشرية التى تعد هى  بها مدركا" لنقاط القوة والضعف

خطة لتطوير إلادارة العامة لشئون فلقد تم اقتراح 0فى التطوير  أساسا" ستتخذنقطة الارتكاز التى 

وتم تحقيق بعض  8002وبالفعل تم البدء فى تنفيذها منذ عام  8080 -8002التعليم والطالب 

 . لعمل مستمرا" الستكمال هذه ألاهداف وانجازهاأهدافها ومازال ا

الواحد بشكل متكامل كل بدوره ومما الشك فيه أن الانجاز  وراءه فريق عمل ناجح يعمل بروح الفريق 

تلك إلانجازات وتحقيق ألاهداف . وتأدية كل فرد فيه للمهام املوكلة إليه بأداء متقن يؤدى فى النهاية إلى 

دارة العامة لشئون التعليم والطالب بتحقيق انجازاتها ومازال العمل مستمرا" فريق عمل إلا  وقد قام

 لتحقيق املزيد من الانجازات والتطوير والتميز.

تمنى لهم مزيدا" من التفوق والتميز فى كافة أتوجه بخالص الشكر لهم جميعا" وأومن هذا املنطلق  

 املجاالت.

فى حديثه الذى رواه عنه أبوهريرة هنع هللا ىضر أنه قال " من ال يشكر الناس ال  -ملسو هيلع هللا ىلص –قال نبينا الكريم دمحم 

فإنى أتوجه بخالص الشكر والعرفان بالفضل ملعالى السيد ولذا  يشكر هللا " صدق رسولنا الكريم 

لدعمه الدائم لنا وتحفيزه املستمر السابق  رئيس الجامعة –احمد غالب دمحم الاستاذ الدكتور / 

ملعالى السيد الاستاذ  وكل الشكر والتقديروتهيئة بيئة العمل املناسبة لتحقيق كافة الانجازات 

وتوجيهنا للعمل بما يحقق لدعمه الدائم لنا  رئيس الجامعة – أيمن محمود عثمانالدكتور / 

 ألافضل للعملية التعليمية.
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 اىل:وفريق عمل اإلدارة العامة لشئون التعليم والطالب جاء كالت

 

 املهام الوظيفة االسم م
مدير ابحث ش ئون تعلمي  أ / هبة عيد جاد 1

 عام الإدارة

 التخطيط والتنظمي والتوجيه واملتابعة والتقيمي 

 والتقومي

دارة -أ خصاىئ تعلمي  أ / ابوبكر دمحم زىك 2  الوافدين والشهادات املعادةل وال جنبية مدير اإ

دارة -علمي تأ خصاىئ  أ / دمحم حامد عبدالراىض 3  ش ئون اخلرجيني وحترير شهاداهتم مدير اإ

 الطالب ش ئونمراجعة ومتابعة أ عامل  –أ عامل مكتبية  اكتب سكراترية أ ول أ / س يدة سعد زغلول 4

 مراجعة ومتابعة أ عامل ش ئون الطالب أ خصاىئ تعلمي أ / ابسل عامثن عىل 5

 عة أ عامل ش ئون الطالبمراجعة ومتاب أ خصاىئ تمنية اإدارية أ / س يد مجعة علواىن 6

 مراجعة ومتابعة أ عامل ش ئون الطالب أ خصاىئ تعلمي أ / هاىن نعمي ويصا 7

 مراجعة ومتابعة أ عامل ش ئون الطالب  أ خصاىئ تعلمي أ / ايناس محمود أ ابزيد 8

 مراجعة ومتابعة أ عامل ش ئون الطالب بأ سوان اجلديدة أ خصاىئ تمنية اإدارية أ / جنالء دمحم خرضى 9

 مراجعة ومتابعة أ عامل ش ئون الطالب بأ سوان اجلديدة أ خصاىئ تعلمي / رضا سعودى دمحمأ   11

 

العمالة غري املنتظمة الذين عملوا جبد  العاملني بنظام من فريقا" آخر ويعاون هذا الفريق 

أفراد هلم  سبعةم وعدده ولديهم االستعداد لكسب املهاراتوساهموا فى تلك االجنازات 

 والشكر.ر منى كل التقدي

 

 املهام االسم م
دارة ش ئون اخلرجيني وحترير الشهادات أ / هيام عبداجلواد أ بوزيد  11  خطاط ابإ

دارة ش ئون اخلرجيني وحترير الشهادات أ / ش اميء دمحم حساىن 21  خطاط ابإ

 اخلرجينيأ عامل ش ئون  أ / اإرساء عبدامحليد سلمي 31

 دلراسة التسجيل واأ عامل ش ئون  أ / امحد رشدى مصطفى 41

 التسجيل وادلراسةأ عامل ش ئون  أ / مروة عبدالعظمي دمحم 51

 التسجيل وادلراسةأ عامل ش ئون   صربىدمحم  أ / اسالم 61

 والسكراترية الإداريةعامل ال   أ / اسامء صربى النور 17
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  ماتم انجازه من أهداف منشودة من خطة تطوير اإلدارة العامة لشئون التعليم والطالب

 0202/0201 من تطبيقها الثالثالعام ب 

 

  

 

 

 

 

تتميز الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب منذ تأسيسها وحتى الآن بعدة مميزات 

وسوف   السابقة في تحقيق أهداف الإدارة والتى تعتبر من نقاط القوة التى ساعدت

 داف المنتظر تحقيقها بالفترة المحددة بالخطة وهى :في تحقيق الأهتساعد أيضا 

أن إلادارة تم تأسيسها منذ أكثر من عشرين عاما" كفرعا" لجامعة جنوب الوادى مما أكسيها  -0

 0الخبرة التراكمية عبر هذه السنوات والتى كانت أساسا" ملواجهة التحديات واملعوقات

لتى أسهمت بقدر كبير في أداء إلادارة لدورها وإنجازها وجود بعض العناصر ذات الكفاءة العالية وا -8

 0للمهام املحددة لها 

 أدىجميع العاملين بها من حملة املؤهالت العليا حيث التقارب الفكرى  واملنهى  والثقافى لهم مما  -3

 0إلى العمل بروح الفريق ورفع مستوى ألاداء في العمل

والكليات والذى نتج عن  بالجامعة بالهيكل إلاداري  كسب ثقة واحترام القيادات واملسئولين -4

التعامل املستمر مع إلادارة ومديرها عبر السنوات املاضية والحالية ألامر الذى يمثل دفعا" لألمام 

 0لتحقيق مزيد من التطور والتقدم

 0طة عملدى إلى توفير الوقت والجهد الالزمين لبدء أى خباإلدارة أإلاملام بنقاط القوة والضعف  -5

  وجود بعض العاملين املعينين ) أوائل الخريجين ( باإلدارةالتسجيل للدراسات العليا من خالل  -6

ومنهم مسجال" لنيل الدبلوم الخاص املاجستير ومنهم مسجال" لنيل الدرجة حاصلين على درجة 

ة والاستعداد لكسب مما ساهم في رفع كفاءة ألاداء والقدرة على استخدام البرامج الحديثوالدكتوراه 

 0املهارات املختلفة

 0إلاملام بكافة القرارات والقواعد والقوانين منذ إنشاء إلادارة وحتى آلان  -7

التواصل مع أقسام شئون الطالب بالكليات ساهم في زيادة التفاهم بين إلادارة العامة ووحداتها ومعرفة  -2

 0ل السريعة لهااملشكالت التى تمر بها هذه ألاقسام وتوجيه الحلو 

إنجازات 
تخص الجانب 

اإلدارى 

 والتطويرى
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وضوعات حرصا" على مصححة الحرص دائما" على الالتزام بالوقت املحدد للمهام وعدم تسويف إتمام امل -9

 0الطالب

الحرص على تنظيم كل أعمال إلادارة بدءا" من تنظيم امللفات والوثائق والقرارات وتحديد الاختصاصات   -00

املوضوعات التى سيتم إنجازها وانتهاء" بتجميع البيانات في صورة وألادوار للعاملين باإلدارة وترتيب أولويات 

  0إحصائيات مجمعة لها

في التعامل مع كافة أنماط القيادة والتأهيل  الخبرةالتعامل مع العديد من رؤساء العمل ألامر الذى أدى إلى  -00

 والتدريب على إلادارة والقيادة

جال إلادارى والتخصى ى عن رريق التوجيه املباشر وغير املباشر إعداد الكوادر الحقيقية وتأسيسهم بامل -08

 0واملتابعة والتقييم والتقويم املستمر

من  ة بأعمال إلادارة املختلفة بدال"الاستخدام الفعلى للعاملين باإلدارة لبرامج التكنولوجيا الحديثاستمرار  -03

  0بتكارالنظام الورقى ملواكبة العصر وتشجيعهم على املبادأة والا 

تنمية الروابط إلانسانية باإلدارة وغرس قيم التعاون والتفاهم واملنافسة الشريفة ونبذ الخالفات وحل  -04

  0املشكالت التى تمر بها إلادارة بسهولة ويسر

 أهداف الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب :  -

ها الفلسفية إلى مصطححات محددة ملموسة يمكن لكى تترجم إلادارة العامة لشئون التعليم والطالب رسالت    

قياسها فهى تحتاج إلى تحقيق أهدافا" بناءة تتغير تبعا" لتغير البيئة الداخلية واملوارد ومتغيرات البيئة الخارجية 

ومتغيرات وقيم إلادارة العليا معتمدة على الخبرة السابقة لها بناءا" على تحديد الفجوة بين الوضع الحالى 

 التى يمكن تحخيصها فى آلاتى :  2121  – 2118  شود ومقترح أهداف خطة التطويرع املنوالوض

الرتتيب من وهجة نظر 

وأ ولوايت العمل 

 ابلإدارة

 مس توى ال مهية الهـــــــــــــدف

 هام جدا" رفع كفاءة ال داء ابلإدارة لزايدة القدرة التنافس ية لها ال ول

 هام جدا" ة والطالبية والإداريةميكنة اخلدمات التعلميي الثاىن

 هام أ ن حتظى الإدارة ماكنة متقدمة بني مثيالهتا ابجلامعات املرصية الثالث

طار اجلودة الشامةل  الرابع  هام الإدارة العامة لش ئون التعلمي والطالب ىف اإ
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 :إضافة إىل مامت سابقا ا مت هذا العامرفع كفاءة األداء باإلدارة لزيادة القدرة التنافسية هلا م -1

 إلادارات ى دير تقديم الدعم والتوجيه املستمر إلكساب الخبرة واملهارات الوظيفية والقيادية مل -

  التابعة لإلدارة العامة .

تكليف املهام ربقا" لقدرات ومهارات العاملين باإلدارة والتوظيف الجيد لهم مما أتاح إنجاز  -

 ن بها بدقة وسرعة.ألاعمال املكلفي

 استمرار استبدال النظام الورقى بالنظام إلالكترونى فى كافة ألاعمال. -

العمل على تبادل املهام وألادوار أحيانا" فقد أتاح إرالع العاملين على كافة ألاعمال وليس عمال"  -

 محددا" والذى ساهم بقدر كبير فى رفع كفاءة ألاداء لديهم وأكسبهم خبرات أعلى.

إلارالع على ماهو جديد من ألانظمة الحديثة بالجامعات املصرية وتطبيقه ربقا" لإلمكانيات   -

 املتاحة. 
 

 رفع كفاءة املوارد البشرية بتصميم وتنفيذ برامج تدريبية ملختلف الوظائف باإلدارة -8

افية  –) الوظائف القيادية     0( الوظائف النوعية التخصصية والخدماتية –الوظائف إلاشر

اجتياز بعض البرامج التدريبية حتى تاريخ قرار منع البرامج التدريبية من رئاسة الوزراء : ماتم إنجازه

 .وسوف نستكمل بمشيئة هللا بعد السماح بذلك

 0إلادارية املتميزة باإلدارة وضع آلية لجذب وتعيين الكوادر  -3

والوظيفى والعمل بروح الفريق جعل إلادارة عامال" الاستمرار فى التميز فى ألاداء إلادارى ) : ماتم إنجازه

جازبا" لبعض العاملين باإلدارات ألاخرى للنقل للعمل بها والسماح لنا باختيار أفضل العناصر التى 

 ( يمكن أن تصبح إضافة لها
 

تطبيق كل البرامج التكنولوجية الحديثة من خالل عقد دورات تدريبية فى أحدث التكنولوجيا  -4

تسليم مذكرة ملركز املعلومات ونظم الاتصاالت بالجامعة باحتياج ماتم انجازه :  ثة وأنظمتهاالحدي

اإلدارة العامة لشئون التعليم والطالب الجتياز بعض البرامج املتقدمة فى مجال الحاسب العاملين ب

يروس كورونا آلالى والانترنت ونظم الاتصال والتواصل لكن تم ارجاء تنفيذها نظرا" لظروف انتشار ف

فى البالد وإلغاء كافة الدورات التدريبية لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة بالجامعات وانتهاء الوباء 

 بإذن هللا واستئناف كافة ألاعمال مرة أخرى.
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 ميكنة اخلدمات التعليمية والطالبية واإلدارية مامت هذا العام إضافة إىل مامت سابقا: -2

دارة عن أهمية النظام بية وورش عمل لتنمية الوعى لدى العاملين باإل تصميم برامج تدري -0

التعامل بالفعل الكترونيا" فى مختلف مجاالت العمل واستخدام إلايميالت إلالكترونى ماتم انجازه: 

وكالء الكليات لشئون التعليم والطالب على برنامج و  ،ومجموعات العمل ألعضاء شئون الطالب 

ا الوعى بأن استخدام البرامج الالكترونية الحديثة يوفر الوقت والجهد وينمى ب  نمى لدينآواتس 

خبرات العمل التى تعمل على حل املشكالت التى قد يكون قد مر بها آلاخرون وتضاعف الاستفادة فى 

 فى العمل. الزيادة استخدام التكنولوجيا وجعلها نظاممختلف املجاالت ومازال العمل مستمرا" 

املعلومات ونظم الاتصال ق مع فرق العمل بوحدات الخدمات التكنولوجية ومركز التنسي -8

الاشتراك مع مركز التعليم الالكترونى ومركز املعلومات من خالل الرد على بالجامعة ماتم إنجازه : ) 

كافة استفساراتهم فيما يخص شئون الطالب وماورد باللوائح الداخلية والقرارات والقوانين 

أثناء إعدادهم ضوابط عمل أبحاث الطالب أو تأديتهم لالمتحانات إلالكترونية على املنصة املنظمة 

التواصل التعليمية وذلك فى ضوء قرار وزارة التعليم العالى الصادر فى هذا الشأن .باإلضافة إلى 

املستمر وحضور اجتماعات مع مدير مركز املعلومات ونظم الاتصال بالجامعة بحضورالعاملين 

( للتقييم املستمر وبحث آليات وخطوات  MIS( والسادة القائمين على تطبيق نظام )ITحدات )بو 

 (. العمل والعمل على إيجاد الحلول املستمرة ملشكالت التطبيق

 تدريب العاملين على كافة برامج الحاسب آلالى املتطورة  -3

 (EXCEL – AXCES – POWER POINT – INTER NET) 

رسال خطابا"ملركز املعلومات ونظم الاتصاالت بالجامعة عن ضرورة اجتياز العاملين ا) ماتم انجازه :

افقة السيد الاستاذ الدكتور رئيس  باإلدارة لهذه البرامج املتقدمة وبرامج أخرى أكثر تقدما" ومو

 .(الجامعة ودعمه لنا ولكن أرجىء التنفيذ بسبب الوضع الصحى للبالد

ربط إلادارة ماتم انجازه : )  0البيانات وتسهيل استخدامها للطالبقواعد  فالاشتراك فى مختل -4

وقواعد بيانات  كليات الجامعةشئون رالب ل باملوقع إلالكترونىالعامة لشئون التعليم والطالب 

 0(دوالجهوتوفير الوقت الطالب بها لتيسير مراجعة ومتابعة إدارات شئون الطالب بمختلف الكليات 

دارة العليا يبية لبعض العاملين باإلدارة فى أعمال السكرتارية وإدارة مكاتب إلا تصميم برامج تدر  -5

لجميع القرارات أعمال ألارشفة إلالكترونية  الاستمرار فى تطوير تم إنجازه : )  ما .بالنظام الالكترونى

الصادرة من املجلس ألاعلى لحجامعات ومجلس الجامعة وكافة القواعد الخاصة بشئون التعليم 

 (. لهاوالطالب واملوضوعات الواردة من الجهات املختلفة والصادرة 
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لى ذات املواصفات العالية باإلدارة بما تسمح بتطبيق كافة البرامج زيادة أجهزة الحاسب آلا -6

افقة على توفير تم ماتم انجازه : ) 0املتقدمة  لإلدارة عدد ثالثة أجهزة حاسب آلى جديدة  املو

 .(ورابعتان
ما إجنازه هذا العام إضافة إىل  ما متظى اإلدارة مكانة متقدمة بني مثيالتها باجلامعات املصرية أن حت -3

 سابقا: مت

 ما تم 0تنفيذ وثيقة عمل مشتركة مع الجامعات املتميزة فى املجاالت املشتركة لتبادل الخبرات -0

ل تواصلهم مع مراكز مطالبتنا ملركز املعلومات ونظم الاتصاالت بالجامعة من خال )إنجازه : 

ربط رالب الجامعات بشبكة موحدة عبر الانترنت ضمانا" لعدم قيد املعلومات بالجامعات املختلفة 

الطالب بأكثر من كلية واحدة ولسهولة الاستعالم عن الكليات أو املعاهد التى قيدوا بها قبل الالتحاق 

 (.اسةالدر  بشئون التسجيل و تتعلق التى مور ألا  بالجامعة وكافة

إنشاء شبكة موحدة عبر إلانترنت تربط بين الجامعات املصرية ووزارة التعليم العالى واملجلس  -8

تم إعداد مذكرة بإنشاء شبكة موحدة عبر إلانترنت تربط بين انجازه: )  ما تم ألاعلى لحجامعات

س الجامعة الجامعات املصرية ووزارة التعليم العالى واملجلس ألاعلى لحجامعات وعرضها بمجل

افدين استمرار  – تمهيدا" للعرض على املجلس ألاعلى لحجامعات تواصل إدارات شئون الطالب الو

بكافة الجامعات املصرية التابعة لإلدارة العامة لشئون التعليم والطالب مع إلادارة املركزية لشئون 

افدين بالقاهرة ووزارة التعليم العالى  إنجاز  مما مكنا من   Whats Appعبر برنامج الطالب الو

والذى ساهم فى ذلك هو التواصل بين  بسرعة ويسر  ألاعمال وتحقيق ألاهداف املنشودة منها

  (. الجامعات وإلادارة املركزية

 مضاعفة قدرات مدير عام إلادارة ومديرى إلادارات التابعة له والعاملين بكافة املجاالت           -3

ماتم إنجازه  بما يليق بجامعة أسوان بين الجامعات ألاخرى  اجتماعيا" ( –ثقافيا"  –" إداريا –) مهنيا" 

التواصل الفعال وإلايجابى مع السادة مديرى عموم شئون التعليم والطالب بجامعات مثل عين : )

خر لإلدارة العامة لشئون التعليم بمدينة آلا مقر لل شراف واملتابعةشمس وأسيوط وجنوب الوادى إلا 

عبر الواتس آب لحل عقد الاجتماعات الدورية ملديرى إلادارات التابعة وأعضائها   -أسوان الجديدة 

املشكالت التى يواجهونها وإرسال ومناقشة التعليمات الدورية وخطط العمل التى تميزت باملرونة 

التوجيه  -املستمرة  الحتواء التغيرات الطارئة التى سببها انتشار فيروس كورونا عبر التوجيه واملتابعة

كتب إلادارة العامة لشئون التعليم بأسوان الجديدة ) املقر الثانى لإلدارة( واملتابعة املستمرة لرئيس م

على تحمل  إسناد بعض املهام ألاعلى من الاختصاصات للصف الثانى لإلدارة لتعويدهم  -والعاملين به 

  (.التحدياتاملسئولية وكسب الثقة وزيادة القدرة على مواجهة 
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التعاون مع القائمين على تطبيق أنظمة التكنولوجيا الحديثة بجامعة أسوان فى إظهار كافة  -4

اقع املتاحة فى  الاستمرار  ماتم إنجازه : ) 0ألاعمال املتعلقة بشئون التعليم بالجامعة بكافة املو

مة لشئون التعليم والطالب تفعيل برنامج التسجيل الالكترونى للتحويالت والذى قامت إلادارة العا

وكان لنا السبق بين  بالتعاون مع البوابة الالكترونية بالجامعة بتصميمه للمرة ألاولى بالعام السابق 

الجامعات املصرية إذ قامت بتنفيذ الفكرة جامعة القاهرة فقط العام املاض ى وهذا العام ستنفذه 

فقد  "ا لكترونيإ لتحويالت ت الطالب لتسجيال "  لتتمجامعة عين شمس وبعض الجامعات ألاخرى 

الطالب  –الفرق ألاعلى  ) طالب إلى كليات الجامعةللناظر وغير املتناظر املتتحويل ال أصبح

الطالب الذين لم يبدوا رغباتهم بمكتب التنسيق بالعام  –الانتساب العام رالب  –املفصولون 

 باإلدارة العامة لشئون التعليم والطالب ركزى من خالل مكتب التحويالت املالانترنت  عبر  السابق (

والحد من وأولياء أمورهم وذلك بهدف التيسير على ابنائنا الطالب والبوابة إلالكترونية بالجامعة 

والذى أصبح لزاما" العمل به فى ظل  الخطوات الكثيرة التى يمرون بها حتى تنتهى اجراءات تحويلهم

تستوجب عدم التنقل والتعامل املباشر بين ألافراد لححد من انتشار  الظروف التى تمر بها البالد والتى

 . العدوى 

إعداد تحديثات على برنامج التحويل إلالكترونى هذا العام وإرسالها للبوابة إلالكترونية تطويرا" له  -

 لضمان أفضل أداء وأيسره. 

 نى لحجامعة .على املوقع إلالكترو  8080/8080تحديث دليل الطالب للعام الجامعى  -

تطوير استعدادات إلادارة من حيث الشكل العام وتزويده باألجهزة الالزمة وقاعة لالجتماع  -5

الدوري املستمر بمسجلي الكليات والقائمين على العملية التعليمية واستقبال الطالب اوأولياء 

إلادارة العامة لشئون  التطوير املكانى ملقر الحفاظ على السفارات ماتم إنجازه : ) أمورهم ومندوبي

التعليم والطالب بصحارى ) بعمل تجديدات بكافة النواحى ( ليصبح بالشكل الذى يليق بجامعة 

افدين وأولياء أمورهم الطالب املصريين و الستقبال  استعدادا" أسوان مع التغيرات  وتماشيا" الو

 (. العصرية

ودة الشاملة ماتم إنجازه هذا العام إضافة الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب فى إطار الج -4

 إلى ماتم سابقا:

نشر ثقافة الجودة والاعتماد والتقييم والتطوير املستمر بتنظيم برامج تدريبية وورش عمل  -0

متخصصة لإلداريين والطالب فى كافة عمليات الجودة ، وتنظيم ندوات ومحاضرات حول دور الطالب 

إرسال السادة العاملين ماتم إنجازه : ) رات جودة العملية التعليميةالجامعى فى تحقيق معايير ومؤش

باإلدارة لحضور دورات قامت بتنظيمها إدارة الجودة بالجامعة لنشر ثقافة الجودة التى تعتبر خطوة 

 (. أسوة باإلدارة العامة لشئون التعليم بجامعة عين شمس أولى نحو الاعتماد
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الرد على كافة استفسارات الكليات فيما ماتم انجازه: )ئون التعليم تقديم الدعم الفنى إلدارات ش -8

يخص شئون التعليم والطالب والقواعد والقرارات والقوانين الصادرة عبر السنوات للرجوع 

 والاستناد إليها فيما يخص موضوعات الطالب.

لجامعة إمدادهم بكافة الضوابط املنظمة لشئون الطالب بعد إعدادها وعرضها بمجلس ا -

 إلقرارها وذلك وفق التحديثات للقرارات الواردة إلينا.

وكذلك للسادة إنشاء مجموعة على برنامج الواتس آب ألعضاء شئون الطالب بالكليات واملركزية  -

لتقديم الدعم الفنى لهم واستقبال كافة التساؤالت منهم وكالء الكليات لشئون التعليم والطالب 

 .بادل الخبراتوت والرد عليهم فى حينه

 التعامل دائما" بروح القوانين وليس القوانين فقط.التوصية لهم بأن يتم  - 

اقع ملفه وعدم  - التوصية لهم بأن يتم إعطاء الطالب كافة البيانات املطلوبة راملا أنها من و

 التمسك ببيانات بعينها فقط إذا ما استدعى ألامر ذلك تبعا" لحجهة الصادر إليها البيان.

والخطوات الالزمة لحصول الطالب على من إلاجراءات  والحدالتوصية لهم بالبعد عن الروتين  -

اق بيانات الطالبالخدمة التى يريدها والعمل على تحديث  إلالكترونية لهم  عاملسجلة على املو

 لسهولة تداول واستخراج أية نماذج بناءا" عليها بسهولة.  MISببرنامج 

لشئون التعليم والطالب ووحداتها ماتم  لداخلية الدورية لإلدارة العامةتنظيم املراجعات ا -3

تتم مناقشة كافة القرارات والضوابط قبل إقرارها لتتم وضع املالحظات عليها بما يتناسب انجازه:) 

 (.مع ربيعة كل كلية وفقا" لالئحتها الداخلية ويتم أخذ هذا فى الاعتبار أثناء وضعها وتطبيقها 

ة إعداد خطط التحسين والتعزيز لقطاع التعليم وإلادارة العامة لشئون التعليم متابع -4

فى ضوء املراجعات الداخلية تتم إعداد خطط التحسين والتعزيز املستمرة .ماتم إنجازه: ) ووحداتها

قياسا" على ماصلت إليه الجامعات املتميزة وعلى على كافة املوضوعات الخاصة بقطاع التعليم 

 (.ت واملتغيرات الحديثةاملستجدا

تغذية ماتم إنجازه : )  0تطوير املوقع إلالكترونى لإلدارة والتحديث املستمر لبياناته ومعلوماته -5

على  زمة للطالب وتحميل دليل الطالباملوقع إلالكترونى بكافة القواعد والقرارات والبيانات الال 

 .( املوقع

)        ماتم انجازه : .  لتقديم العون املستمر لإلدارة التنسيق مع مركز ضمان الجودة بالجامعة -6

افقة معالى السيد الاستاذ الدكتور / رئيس الجامعة إلدارة الجودة بالجامعة  إرسال مذكرة بمو

يير الجودة والاعتماد وعمل الالزم لهم للبدء فى التنفيذ برامج للعاملين باإلدارة لدينا لتعريفهم بمع

التى أقرتها كن تم إرجاء كافة التدريبات وورش العمل ضمن الاجراءات الاحترازية تنفيذه هذا العام ول



 0202/0201 جاد عيد هبة/ أ  اإلدارة عام مدير            نأسوا جامعة            والطالب التعليم لشئون العامة اإلدارة إجنازات

 

11 

 

رئاسة مجلس الوزراء وسوف نستأنف العمل نحو تنفيذ هذا الهدف بإذن هللا عند عودة العمل 

 بعد انتهاء ألازمة الصحية التى تمر بها بالدنا. ابالجامعات بكامل راقته

ل لالعتماد بالجامعة بكافة البيانات وإلاحصائيات املختلفة عن والتأهيإمداد إدارة التصنيف  - 

 (. شئون التعليم والطالب
 

 

 بإدارات شئون التعليم والطلاب إدارة الوقت تفعيل
   

              ، فإن لم تكن بهدف الربح ، فعلى ألاقل إدارة أعمالإن إدارة التعليم والطالب في حقيقتها      

ينبغي أن يكونوا مستعدين لتحمل   ة فيها ، التي تشبه إدارة ألاعمال والعاملون بهافي املهام إلاداري

مسئوليات ومهام كثيرة من العمل املكتبي ، باإلضافة إلى مسئوليتهم في خدمة الطالب، ففي إلادارات 

يمكن أن يستفيد العاملون من مزايا التخصص ، إذ يمكن أن تسند لبعضهم ألاعمال  الضخمة 

أو الخدمة   ، ولبعضهم ألاخر مهمة خدمة املعلومات ،  ) التي يقوم بها غير املؤهلين عامة(بية الكتا

 املرجعية ، ويبقى غيرهم ممن تسند إليهم ألاعمال إلادارية.

أو التي يديرها موظف واحد فليس هناك تخصص ، فينبغي أن يكون   أما في إلادارات املحدودة

 للقيام باملهام املكت
ً
 بية و إلادارية املهنية وغير املهنية.مستعدا

 بأن املستفيدين ال ينظرون إلى عدد املوظفين في إلادارة ، بل أكثر ما يهمهم هو 
ً
وينبغي التذكر دائما

 0الحصول على الخدمات التي يحتاجونها 

 على القيام بأعمال إلادارة كلها ، وباإلدارة الفعالة للوقت      
ً
املهنية منها و  ، سيكون الفرد أكثر قدرة

 لذلك أن يحقق الهدف النهائي لإلدارة بتقديم خدمة أفضل للمستفيدين
ً
كما  الكتابية. ويمكن تبعا

أن أى عمال" منظما" يمتاز بالدقة يحتاج إلى وقت إلنجازه وتنظيم الوقت من أهم ألامور التى تسهم فى 

 0كفاءة الخدمات املقدمة بشئون التعليم والطالب 

العمل بروح الفريق وتوفير بيئة عمل داعمة ومشجعة مع تحديد واضح استمرار : ) هما تم انجاز 

للواجبات واملسئوليات فى تنفيذ الخطة والالتزام بالجدول الزمنى والتحديثات الواردة بالخطة مع 

مكانيات والدعم املعنوى املتابعة والتقييم املستمر إلنجازات الخطة عبر تقارير سنوية و توفير إلا 

الحث على التعاون املستمر بين الزمالء من خالل  .السابق والحالى الجامعة رؤساء ادةمن السواملادى 

فى وجود تخصص محدد لكل منهم مثال :   بأعمال شئون الطالب املتعددة حتى  واشتراكهم

 –ات فرز امللف –مراجعة نتائج الامتحانات  –املجالس املختلفة  –اختبارات القدرات  –التحويالت 

 –املؤقتة  –ألاعمال إلادارية وأعمال مراجعة شهادات التخرج ) ألاصلية إلاحصائيات ... إلخ ، و 

تقديرات السنوات ( وذلك لخريجي كليات الجامعة الراغبين فى السفر لحخارج واشتراك الجميع 
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 وتعويدهم على أن يكونوا بدائل للموظف املختص حال غيابه وذلك بهدف عدم تعطيل أعمال

تحويل أعمال إلادارة وخدماتها من النظام  استمرار ) : انجازه ما تمو  (ومصالح الطالب والخريجين

توفير الوقت املحدد إلنجاز الخدمات  فىساهم بالكثير ألامر الذى التقليدى إلى النظام إلالكترونى 

وير الذى يساهم للتط من الوقت  توفير مساحة أفضلإلى  باإلضافةوألاعمال وإنهائها بسرعة ودقة 

وسعينا لححصول على املركز ألاول فى  بدوره فى تحقيق ألاهداف املرجوة والتقدم بمختلف ألابعاد

فوز إلادارة العامة لشئون التعليم والطالب باملركز الثانى بين إدارات الجامعة املختلفة فى  التميز بعد

فة العاملين لدينا وعددهم واحد وحصولنا على درع الجامعة وتكريم كا 8080التميز فى فبراير 

  .(وعشرون وحصولهم على شهادات تقدير وذلك فى يوم التميز  الذى يقام سنويا" بجامعة أسوان 

******************************************* 
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   الثالثبالعام يم والطالب العامة لشئون التعلاتم انجازه من أهداف منشودة من خطة تطوير اإلدارة م

 0202/0201 من تطبيقها
 

   

  عن ذى قبل التابعة لهااإلدارة وإلادارات ر نظام العمل بتطو  نحوحتى تاريخه  الاستمرار     
ً
تطورا

 
ً
ثقافيا"  –اجتماعيا" )  السادة العاملين باإلدارة ب إلارتقاءنحو الدائم باإلضافة إلى السعى  مححوظا

لتوضيح إلايجابيات والسلبيات ( من خالل عقد اجتماعات دورية بهم  00 سلوكيا" –علميا"  –

ضرورة التقييم الذاتى املستمر وتنمية التفكير وإلابداع واملبادأة  وتوجيههم املستمر نحو إلدارة با

ليس إدارة متميزة  نصبح والثقة بأننا نستطيع أنفيما بينهم القيم و املبادىء  وتشجيعهم على تطبيق 

 . ولكن بين إلادارات املثيلة بالجامعات ألاخرى  بين إدارات الجامعة املختلفةفقط 

 الدراسة مايلى :شئون ووالامتحانات جيل ومن إنجازات إدارة التس

مجلس شئون مثل استبدال النظام الورقى بالنظام الالكترونى فى العديد من أعمالها استمرار  -1

والذى يعد انجازا  نظام عرض الشرائح  (  power pointالتعليم والطالب عن رريق برنامج )

وهذا التواصل  whats appامج نام بر بالجامعات ألاخرى باستخدوقد تم ربطنا يحسب لإلدارة 

 جامعتناتمر بها  فى شتى ألامور التى العريقة بمصرما وصلت إليه الجامعات م الاستفادةيتيح لنا 

سليم فكل الجامعات املصرية خاضعة  بما يسهم فى تأسيس الجامعة على نحو  للمرة ألاولى

من خالل تبادل الخبرات  عللمجلس ألاعلى لحجامعات وأن املشاركة تصب فى مصححة الجمي

 وآلاراء.

 

إنجازات تخص 
الجانب 

 التخصصى

 لشئون الطالب
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" كامال8080و  8080قرارات مجلس شئون التعليم الطالب لعام ل الرابعإعداد الكتيب  جارى - 

توزيعه  ليتم ولسهولة تداوله وحفاظا" من التلفلصالح العملية التعليمية بأى وقت  ليكون مرجعا"

  على كليات الجامعة .

التى تقوم بها إلادارة من تجميع البيانات وحصرها إلعداد كافة وفى إرار سرعة انجاز املهام  -8

يتم إرسالها لكافة القطاعات تم تفعيل نظام العمل من  إلاحصائيات التى تخص رالب الجامعة والتى

كليات رالب شئون قاعدة بيانات  خالل تجميع كافة البيانات املطلوبة ومراجعتها وتحديثها عبر 

والتى تمكننا من الحصول على أيه بيانات للطالب فى أقل وقت  ربطنا بهاالتى تم ( MISالجامعة )

 .وجهد 

المتحانات التكميلية فى بعض املقررات مثل اللغة الفرنسية أداء بعض الطالب ل متابعة خطوات -3

عقد هذه الامتحانات لكلية آلاداب السادة املسئولين بوغيرها والتنسيق مع لطالب كلية الحقوق 

   . ية مشكالت قد تنجم عن عدم متابعتنا لهذه ألامور لتالفى أ

إعداد ضوابط الطالب الذين لم يستكملوا اجراءات قيدهم بالعام السابق والذين لم يتقدموا  -4

ضوابط قبول الطالب  -ضوابط قبول رالب الانتساب العام  -ملكتب التنسيق بالعام السابق 

هذا العام بكلية التربية النوعية  لثانيةوالبكم للمرة ااملعاقين واملكفوفين وتم قبول رالب الصم 

 بالشعبة الفنية حرصا" على مصححة هذه الفئة من الطالب .

املشاركة واملتابعة ألعمال اختبارات القدرات املؤهلة لقبول الطالب بكليتى التربية الرياضية  -5

بالتنسيق مع املجلس ألاعلى  8080/8080للعام الجامعى والتربية النوعية شعبتى املوسيقية والفنية 

 لحجامعات ومكتب التنسيق الرئيس ى بالقاهرة.

 الستمرار وإدارات شئون الطالب بالكليات  مدير إدارة التربية العسكرية/ تم التنسيق مع السيد  -6

لححد من تسويف الطالب ألدائه دورة التربية العسكرية حتى تخرجه جديدة العمل التطبيق آلية 

كانت تمثل مشكلة فى ألاعوام السابقة فقد تم استيفاء الطالب املرشحين هذا العام الستمارة والتى 

لغت حيث ب ترشيح ملوعد الدورات وليس الطالبالتسجيل للدورات وقيام إدارة التربية العسكرية بال

ؤدين لها لنهائية غير املاستثنائية لطالب الفرق ا(3) منها دورات (2) الدورات املقامة بهذا العام

 حرصا" على مصححة أبنائنا الطالب.

أعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات واملعاهد من حيث فى املشاركة دورها بإلادارة  أنجزت -7

التوجيه الفني للطالب أثناء إدخال بياناتهم بموقع التنسيق إلالكتروني وحل املشكالت التى تواجههم 

والجغرافى  إلاقليميتيب رغباتهم تبعا" لقواعد التوزيع تر  نتيجة أخطاء فى إدخال بياناتهم أو

  0لحجامعات
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تم تطبيق التحويالت املختلفة عبر برنامج الكترونى خاص ) إلادارة أعمال التحويالت  أنجزت -2

للطالب املرشحين عن رريق مكتب التنسيق فى ضوء قرارات املجلس ألاعلى لحجامعات ( بالتحويالت 

  التحويل للبرامج الجديدة –لظروف النقل إلادارى  –التحويالت املرضية 

 0مع تطبيق كافة الشروط والضوابط املنصوص عليها بقانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية

أعمال التحويالت ونقل القيد للفرق ألاعلى من وإلى كليات الجامعة املختلفة إلادارة  أنجزت -9

فى ضوء القواعد والقرارات  ستاذ الدكتور/ رئيس الجــامعةالسيد ألا اعتمادها من  إجراءاتواتخاذ 

املنظمة لهذا الشأن ، وتسليم الكشوف املعتمدة إلى الكليات التخاذ إجراءات رلب وإرسال ملفات 

 الطالب. 

 ( "طالبا 920وعددهم ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

 
 

قامت إلادارة بمتابعة تشعيب الطالب وتوزيعهم علي ألاقسام والشعب لكليات التربية وآلاداب  -00

  طالب .وألالسن والتربية النوعية أثناء فرز ملفات ال

 8080/8088 إعداد إلادارة إحصائية شاملة باألعداد املقترح قبولها من الطالب للعام الجامعى -00

 لجميع كليات الجامعة وعرضها على مجلس الجامعة إلرسالها للمجلس ألاعلى لحجامعات  .

م الجامعى نجزت إلادارة أعمال مراجعة جداول املحاضرات للفصل الدراس ى ألاول والثانى للعاأ -08

  0واتخاذ إجراءات اعتمادها وتسليمها للكليات 8080/8080

للفصل الدراس ى ألاول والثانى للعام الجامعى  الامتحاناتنجزت إلادارة أعمال مراجعة جداول أ -31

وإعداد بيانا يوميا بالكليات التى يتم بها  واتخاذ إجراءات اعتمادها وتسليمها للكليات 8080/8080

 .   عداد الطالب بها ليتم تدبير الاحتياجات الالزمة لهم مثل املواصالتامتحانات وأ

الطلاب  الكلية م

المحولون 

 لها

الطلاب  الكلية م

المحولون 

 لها

 21 الخدمة الاجتماعية  11 11 التربية الرياضية 1

 95 التربية  11 1 الآثار 2

 1 الطب  12 1 هندسة الطاقة 3

 218 التجارة 13 84 الزراعة والموارد الطبيعية 4

 11 الألسن 14 21 العلوم 5

 5 دار العلوم 15 --- الطب البيطرى 6

 18 التمريض 16 111 التربية النوعية 7

 81 الهندسة 17 165 الحقوق  8

 --- المعهد الفنى للتمريض  18 111 الآداب   9
 

 الإجمالى
تكنولوجيا المصايد و  19 

 الأسماك
--- 

 طالبا" 541
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كليات الجامعة بالعام الحالى حسب النوع لطالب املستجدين واملقيدين با عمل إحصائياتإلادارة  انجزت -34

 البا"( ر30032) حيث بلغ أعداد الطالب (  العامنتساب الا  الانتساب املوجه و الانتظام و ) لجميع الكلياتوالفرق 

 على النحو التالى :

             " رالب الانتظام "أوال" : 

 

       ثانيا" : " رالب الانتساب "

 الإجمالى اجمالى المقيدين الكلية م

 طالبة طالب

 738 652 874 انتساب –الحقوق  3

 556 644 628 انتساب -الآداب   2

 226 363 386 انتساب –الخدمة الاجتماعية  1

 4438 455 575 انتساب -التجارة   4

 453 55 54 انتساب –دار العلوم  5

 3576 4466 6453 الإجمالى 

 الإجمالى اجمالى المقيدين الكلية م

 طالبة طالب

 4444 324 467 التربية الرياضية 3

 484 444 33 الآثار 2

 635 88 425 هندسة الطاقة 1

 4385 553 855 الزراعة والموارد الطبيعية 4

 282 865 664 العلوم 5

 623 475 44 الطب البيطرى 6

 6242 4566 4358 التربية النوعية 7

 4743 242 4357     انتظام –الحقوق  8

 4564 4642 746 انتظام -الآداب   9

 4337 435 536 انتظام –الخدمة الاجتماعية  31

 3667 4444 4835 انتظام -التجارة   33

 723 543 653 انتظام –دار العلوم  32

 6333 4757 572 عام التربية 31

 6835 4723 285 اسىالتربية أس 34

 4386 4386 - التربية طفولة 35

 364 645 435 الألسن 36

 3463 6847 4832 التمريض 37

 486 855 383 الطب البشرى 38

 73 35 34 تكنولوجيا المصايد والاسمك 39

 245 453 532 الهندسة 21

  554 375 443 المعهد الفنى للتمريض 23

 67422 42858 43746 جمالىالإ 
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ألاعمال الخاصة باعتماد تشكيل مجلس إدارة وحدة الدراسة باللغة الانجليزية لكلية التجارة إلادارة  أنجزت -05  

ربقا للقوانين   8080/8080وذلك للعام الجامعى  وكلية التجارةإلدارة املركزية للوحدة با إلاداري وتشكيل الجهاز 

 0املنظمة فى هذا الشأن

إلادارة ألاعمال الخاصة باعتماد تشكيل مجلس إدارة وحدة الانتساب املوجه وتشكيل الجهاز إلاداري  أنجزت -06

لوحدة الانتساب املوجه باإلدارة املركزية والكليات التى تطبق نظام الانتساب املوجه وذلك للعام الجامعى 

 0ربقا للقوانين املنظمة فى هذا الشأن  8080/8080

واعتمادها بمجلس 8080/ 8080الجامعى  للعامإعداد الرسوم واملصروفات الدراسية املقررة إلادارة  أنجزت -07

 شعبة –انتساب موجه  –انتظام )  لطالب الفرقة ألاولى وفرق النقل والفرقة النهائية بكليات الجامعة الجامعة

 ملا ورد بقانون تن والحقوق التجارة  لكليتيالدراسة باللغة إلانجليزية 
ً
ظيم الجامعات والقرارات الوزارية ( ربقا

 كالتالى : مجلس الجامعة فى هذا الشأنوقرارات 
 

 رسوم الفرقة ال وىل ابجلنيه نوع ادلراسة
رسوم فرق النقل 

 وابقون أ وىل ابجلنيه

رسوم الفرق 

 الهنائية ابجلنيه

رسوم الطالب من اخلارج 

 ابجلنيه

جنهيا رمس خمتربات عند أ ول 3+712 انتظام

لية وأ قسام النظرية الىت هبا قيد للعم 

 دراسة معملية

661125 693151 
     جنهيا626125+51

 عن لك مادة

 انتساب موجه
1172151 1121 1154 

عن  جنهيا  51+  985

 لك مادة

ادلراسة ابللغة 

الاجنلزيية للتجارة 

 انتظام

جنهيا رمس خمتربات عند 5918175+3

أ ول قيد للعملية وأ قسام النظرية الىت هبا 

 دراسة معملية

5841151 5874151 
 جنهيا  5815151+51

 عن لك مادة

ادلراسة ابللغة 

الاجنلزيية للتجارة 

 انتساب موجه

6279125 6212 6235 
عن  جنهيا  6166+51

 لك مادة

ادلراسة ابللغة 

 الاجنلزيية للحقوق

 نتظاما

رمس خمتربات عند  جنهيا8493175+3

هبا  أ ول قيد للعملية وأ قسام النظرية الىت

 دراسة معملية

 

8416151       

 

8449151 
جنهيا  51+  8381151

 عن لك مادة

ادلراسة ابللغة 

 الاجنلزيية للحقوق

 انتساب موجه

جنهيا رمس خمتربات عند 8854125+3

أ ول قيد للعملية وأ قسام النظرية الىت هبا 

 دراسة معملية

8777 

 

8811 
جنهيا عن  51+ 8741

 لك مادة

 

 

 

 

تهاء من أعمال مراجعة نتائج امتحانات رالب كليات الساعات املعتمدة للفصل الدراس ى تم الان -02

 . 8080 الصيفى
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                  الانتهاء من أعمال مراجعة نتائج امتحانات الفرق النهائية لكليات الجامعة دور أغسطس -09

 0بمجلس الجامعة ومنح الناجحين منهم الدرجات العلمية 8080ينايرودور  8080و أكتوبر 
 

              8080/8080سماء الطالب املقيدين بكليات الجامعة للعام الجامعى بأ تم تحرير بيانا -80

 0( رالبا69من منطقة حاليب وشالتين وعددهم )

 
 

( فبلغت الصم والبكم –املكفوفين  –املعاقين إعداد بيانا" بالطالب ذوى الاحتياجات الخاصة )  -80

 رالبا" ( كالتالى : 43ا العام ) أعدادهم هذ

 

 

 الكلية
تكنولوجيا 

 املصايد

اخلدمة 

 االجتماعية
 التجارة

 دار

 العلوم
 الزراعة

 

 اآلداب

 

 

 التمريض احلقوق

 

 الرتبية

عدد 

 الطالب
2 7 61 4 4 3 1 21 6 

 الكلية                                        

                    

 النوع    

إعاقات   صم وبكم    كفيف 

 أخرى

 جمالىالإ الإجمالى

 ذ + ث ث ذ ث ذ ث ذ ث ذ

 9 1 2 1 2 - - - - التجارة

 12 2 11 1 2 - - 1 1 الآداب

 2 1 1 - - - - 1  1 دار علوم

 1 1 - - - - - 1 - الألسن

 11 11 4 - - 11 4 - - تربية نوعية

 82 11 11 2 6 11 4 6 4 الإجمالى
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 :اآلتي فى تتلخص التى و 0202/1020 اجلامعى العام خالل بها املنوطة املهام اخلرجيني إدارة جنزتأ
( أغسطس -أكتوبر -مايومنح الدرجات العلمية لخريجى كليات الجامعة لألدوار ) إعداد مذكرات  -3

 (.                                                      8080يناير  و 8080

تحتوى على بياناتهم وذلك ملتابعتهم بعد التخرج  8080إعداد ملفات خاصة بالخريجين  لدفعة  -8

 متى احتاج ألامر ذلك.

والذى يعد بيانا" رئيسيا" بوزارة التعليم  8080إعداد بيان بأوائل خريجى  كليات الجامعة لعام  -3

 العالى وأثناء تعيين املعيدين  .

صححة الضرائب مودمغها ب 8006تحرير شهادات التخرج ألاصلية لخريجى كليات الجامعة لعام  -4

ر الجرد للشهادات ومحضر إلاتالف وجارى والانتهاء من محاضوتسليمها لحخريجين  بالقاهرةوالدمغ 

 .8007الانتهاء من كتابة شهادات خريجى 

وتقديرات السنوات لخريجي الجامعة تمهيدا" شهادات التخرج ألاصلية واملؤقتة  واعتماد مراجعة -5

 لتوثيقها من وزارة الخارجية للسفر لحخارج .

( بشأن التحقق من صحة بيانات خريجى  عمان –إلامارات  –السعودية الرد على سفارات دول )  -6

 .لضمان السرعة حرصا"على مستقبلهم أو إلايميل الجامعة العاملين بهذه الدول عن رريق الفاكس 

من املجمع  8080تم استالم شهادات التخرج لخريجى كليات الجامعة دور يونيو ودور اكتوبر  -7

للمجمع الصناعى  8080يانات خريجى الصناعى تنفيذا للتوجيهات العليا لنا وسيتم ارسال ب

  فور تخرج رالب دور مايو ثم الدور الثانى.ايضا"

الانتاج مؤمنة من مطابع مؤقتة شهادة تخرج  ألف خمسة وعشرون(  85000 عدد ) تم شراء -2 

تستخدم لخريجى السنوات  بمواصفات فنية وتأمينية لتتناسب مع خريجى جامعة أسوان الحربى

 . التى يتم رباعتها باملجمع الصناعى 8080لعام  السابقة
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إعداد إحصائيات مختلفة لحخريجين ربقا" للنوع و الشعب و التقديرات واستيفاء جميع  -9

إلاحصائيات املرسلة من كافة الجهات املعنية ليكون مرجعا" لوضع الخطط املستقبلية الحتياج 

( 6094) 8080( لعام  ثان –أول ر) سوق العمل وكانت آخر إحصائية لخريجى كليات الجامعة دو 

 كالتالى:
 

 م

 

 

 الكلية

 أعداد الطالب الخريجين

 دور ثان دور أول اإلجمالى

 طالبات طلبة طالبات طلبة

 49 1 . 91 22 الطب البشرى 1

 151 1 5 24 182 الهندسة 1

 15 1 2 4 16 هندسة الطاقة 2

 88 . . 21 11 الطب البيطري 8

 12 . 2 6 8 تكنولوجيا المصايد 9

 1294 29 14 1169 181 التربية 6

 914 16 11 211 119 التربية النوعية 1

 141 1 5 114 84 العلوم 4

 181 19 5 112 59 الخدمة االجتماعية 5

 856 11 11 142 148 اآلداب 11

 1181 18 24 115 891 التجارة 11

 118 5 11 118 115 الزراعة 11

 118 1 1 118 94 التمريض 12

 11 9 . 24 11 األلسن 18

 19 1 . 19 5 اآلثار 19

 169 . 9 51 165 التربيه الرياضيه 16

 846 12 26 121 159 حقوقال 11

 245 94 26 145 116 دار العلوم 14

 6158 111 112 2911 1128 اإلجمالي           
 

وسيتم ادراج رالبا"  58 الامتياز  =  شهور  6الذين اجتازوا 8080* خريجى املعهد الفنى للتمريض مايو 

 الطالب آلاخرين بالدفعة باإلحصائية بعد اجتيازهم أشهر الامتياز.
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 اجلامعى العام خالل بها املنوطة املهام واألجنبية العربية والشهادات الوافدين إدارة اجنزت

  - : اآلتي فى تتلخص التى و 2222/2222
افدين حة امقترح الئوضع املشاركة فى  -0 افدين  املوحدةلطالب الو الصادر من إلادارة املركزية للو

 بوزارة التعليم العالى .

افدين الصادر من إلادارة املركزية وضع املشاركة فى  -8 مقترح الهيكل التنظيمى الجديد إلدارة الو

افقة على تنف افدين بوزارة التعليم العالى وتم عرضه على مجلس الجامعة وتمت املو يذه هذا للو

   العام.

افدين باإلدارة العامة لشئون التعليم والطالب بتطبيق قواعد وإجراءات قبول  -3 قامت إدارة الو

افدين بالجامعة وتيسير كافة إلاجراءات الالزمة لهم ومتابعة سدادهم الرسوم الدراسية  الطالب الو

افدين املرشحين لاللتحاق املقررة عليهم ربقا" ملا ورد بهذا الشأن وقد بلغ أعداد الطالب ا لو

 رالبا" . (084)     8080 / 8080بالجامعة هذا العام 

افدين وتنظيم  -4 افدين  استقبالإلاشراف على إعداد النظم الكفيلة برعاية الطالب الو الطالب الو

وإمدادهم بالبيانات واملساعدات لهم وإلاشراف على تنظيم إسكان  هؤالء الطالب وتقديم التسهيالت 

 لالزمة لهم .ا

افدين و إعداد استيفاءإلاشراف على  -5 املوضوعات الخاصة بالطالب  سجالت الطالب الو

افدين والتى تتطلب العرض على الحجان املختصة   القرارات بشأنها . واتخاذالو

افدين )  التواصل مع -6 افديناملركزية إلادارة  –السفارات الجهات املعنية بالطالب الو  للطالب الو

 ( وإمدادها باملعلومات والبيانات الخاصة بالطالب . زارة التعليم العالى بو 

افدين الححق بصفحة جامعة أسوان امللكترونى إلاوقع  امل تزويد -7    بالتحديثات خاص بالطالب الو

 فى القواعد والقرارات والبيانات .

اف -2 دين بالتنسيق مع إلادارة كما قامت إلادارة بمتابعة أعمال تحويالت ونقل قيد الطالب الو

افدين والبعثات ومكتب التنسيق الرئيس ى بالقاهرة واملجلس ألاعلى لحجامعات   0العامة لشئون الو

قامت  إلادارة بوضع وتطبيق  القواعد املنظمة لالمتحانات التكميلية  للطالب الحاصلين على  -9

للثانوية العامة املصرية ورالب الكليات الشهادة الثانوية العربية  أو الشهادات ألاجنبية املعادلة 

 . 8080/8080ألاخرى التى البد لها من أداء امتحانا تكميليا كمتطلب للتخرج للعام الجامعى 
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افدين من حيث )  -00   –حالة القيد  –الفرق املقيدين بها  –الكليات  –الجنسية قامت إلادارة بعمل إحصائيات بالطالب الو

 0(الرسوم املقررة عليهم 
 

 (222) الطالب الكويتيينأوال : 

 (22) الطالب السودانيينثانيا": 

 (2) الطالب اليمنيين:  "ثالثا

 الكلية
 اإلمجاىل الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانية الفرقة األوىل

 اإلمجاىل

 طالبة طالب طالبة طالب طالبة طالب طالبة طالب طالبة طالب

 46 6 64 7 46 1 00 - - - - احلقوق

 1 - 1 - - - - - 1 - - التجارة

 1 1 - 1 - - - - - - - الرتبية

 5 - 5 - - - 5 - - - - الرياضيةالرتبية 
 121 4 40 6 46 1 07 - 1 - - مجاىلاإل

 اإلمجاىل اخلامسة الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانية الفرقة األوىل الكلية

 

 طالبة طالب طالبة طالب طالبة طالب طالبة طالب طالبة طالب

 5   1 - 1 - - 1 0 - التجارة

 1        1 - - العلوم

 0     - 1 - - 1 - الرتبية

 5 1 - - - 1 - 0 1 - - الطب

 1         1 - الطب البيطرى
 1         1 - اآلداب

 1         - 1 احلقوق
 1         - 1 الزراعة

 1       1 - - - اخلدمة االجتماعية

+  إعدادى  3 اهلندسة

  أوىل 1
-         6 

 00 1 - 1 - 0 1 3 3 5 4 اإلمجاىل

 الكلية
 اإلمجاىل الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانية الفرقة األوىل

 طالبة طالب طالبة طالب طالبة طالب طالبة طالب 

 1 - 1 - - - - - - اآلداب
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عمل بروشورات باللغة الانجليزية واللغة الفرنسية عن جامعة أسوان وتسليمهم لإلدارة املركزية  -00

افدين بالقاهرة ليتم توزيعهم بمؤتمر وزراء التعليم العالى  بسلطنة عمان لجذب الطالب العرب للو

افدين لحجامعات املصرية. ألاستاذ الدكتور / رئيس إلادارة  ةدوحضور ورش عمل بدعوة من السي الو

افدين والذى كان له ألاثر هذا العام حيث تم ارسال خطابا" من إلادارة املركزية  املركزية للطالب الو

 بأن جامعة أسوان تم اختيارها إلرسال رالب عمانيين الجنسية إليها للدراسة بكلياتها. 

افدين يشمل كليات الج "دليال إعداد -08 امعة والبرامج املميزة بها وإبراز الجوانب للطالب الو

ونشره ببرنامج أدرس فى مصر الذى أنشأته  الحضارية وألاماكن السياحية والفنادق بمحافظة أسوان 

افدين للدراسة بها افدين للترويج لحجامعات املصرية وجذب الطالب الو  .إلادارة املركزية للو

 

  التخطيط الجيدوالاستمرار فى كاملة  8080-8002  تطويرتنفيذ خطة اللومازال العمل مستمرا"       

بعد عام سيكون باإلدارة العامة لشئون التعليم والطالب مزيدا" من التقدم والتطور الذى وعاما" 

فى رفع كفاءة العاملين بها وزيادة جودة ألاداء التى تعتبر من الخطوات التى نخطوها لتحقيق  سيسهم

الطالب  أبنائنا جامعة أسوان بين الجامعات املصرية فى خدمة و تميز أداءدف ألاسمى لإلدارة وهاله

والعمل على وضع إستراتيجية جذب أكبر لهؤالء الطالب فى ظل الدعم والثقة والتوجيه املستمر من 

 قياداتنا الحكيمة وعلى رأسها    :     

 رئيس اجلامعة - أمين حممود عثمان/ الدكتور االستاذ السيد    
                                                                                    

                                 
 ،،، التوفيق وىل هللوا                                      
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