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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 
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 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 



 2020/2021 قطاع شئون التعليم والطالب نجازاتإ        

14 
 

 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
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 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:-
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 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  :



 2020/2021 قطاع شئون التعليم والطالب نجازاتإ        

30 
 

 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 .  



 2020/2021 قطاع شئون التعليم والطالب نجازاتإ        

38 
 

      

 

           

 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



 2020/2021 قطاع شئون التعليم والطالب نجازاتإ        

46 
 

  

 

 

 

 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 :



 2020/2021 قطاع شئون التعليم والطالب نجازاتإ        

50 
 

 -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



 2020/2021 قطاع شئون التعليم والطالب نجازاتإ        

53 
 

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 .



 2020/2021 قطاع شئون التعليم والطالب نجازاتإ        

57 
 

 (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
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 -: 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

 

  

 

 

 

 



 2020/2021 قطاع شئون التعليم والطالب نجازاتإ        

73 
 

  

 

 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 
 


