
 

 

 

 

 

  ـ:  التنفٌذ تارٌخ ــ

  م12/21/1212 الموافق – اآلثنٌن ٌوم                  

  ـ: النشاط اسم ــ

 . أسوان جامعة لطالب الشطرنج مسابقة                   

  ـ:  النشاط نوع ــ 

 .  اجتماعى نشاط                   

  ـ:  المشتركٌن عدد ــ 

    الجامعة كلٌات مختلف من وطالبة طالب( 12) عدد المسابقة فى شارك                  

 ـ:  التنفٌذ مكان ــ 

 . االجتماعٌة الخدمة بكلٌة الجوده قاعة                  

 -:  المسابقة عن تقرٌرتلخٌصى  -

 :الطالب فوز عن النتٌجه أسفرت                   

 الهندسه كلٌة - إبراهٌم حسن الرحمن عبد/  اآلول بالمركز                                          

 . الهندسة كلٌة – بولس نبٌل جورج/  الثانى المركز                                          

 اإلجتماعٌة الخدمة كلٌة – محمد سامح محمد/  الثالث المركز                                      
. 
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انجازات ادارة رعاية 

الطالب المركسية لعام 

اوال النشاط 

 االجتماعي



 

 ــ تارٌخ التنفٌذ : ـ 

 .م 21/21/1212الموافق  –اإلربعاء ٌوم                  

 اسم النشاط :ـ  ــ

 لطالب جامعة أسوان . الطالب والطالبة المثالٌٌنمسابقة                    

 ــ نوع النشاط : ـ  
 نشاط اجتماعى  .                   

 ــ عدد المشتركٌن : ـ  

 ( طالب وطالبة من مختلف كلٌات الجامعة  .22شارك فى المسابقة عدد )          

  ــ مكان التنفٌذ : ـ
 قاعة السٌمنار بكلٌة الزراعه .               

 -تقرٌرتلخٌصى عن المسابقة :   -

 االستاذ الدكتور / محمد أبو اللٌل وكٌل كلٌة الزراعة لشإن البٌئة -التحكٌم :               

 د/ خالد جمال عبد الرشٌد.. مدرس بقسم البساتٌن ونائب مدٌر وحدة الجوده بكلٌة الزراعة .

  ثانٌآ: الطالبات                      ه   أوال: الطلب :    النتٌجة عنأسفرت 

كمية التربية  )خديجه سعيد صالح  -1(    كمية الطب البيطرى  )خالد حسين عبد الرحيم  -1
  (الرياضية

   (كمية الحقوق )إسراء محمد السعدى  -2              (كمية التربية الرياضية )أحمد عبدالنبى  -2
  (كمية الطب )مى خالد عبدة حسين  -3       خضري )كمية التجارة (.       عوض اهللأحمد  -3

 

 
   

     
(2) 



 

 ــ ربسٚخ انزُفٛز : ـ 

 م21/8/1212الً  8/8/1212خالل الفترة من                   

 اسى انُشبط :ـ  ــ

 . ( افواج3رحالت الطالب الً مرسً مطروح عدد )                   

 ــ َٕع انُشبط : ـ  

 نشاط اجتماعى  .                   

 ــ ػذد انًشزشكٍٛ : ـ  

 ( طالب وطالبة من مختلف كلٌات الجامعة  252عدد )الرحلة شارك فى                   
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 ــ ربسٚخ انزُفٛز : ـ 

  م32/8/1212الً  21/8/1212خالل الفترة من                   

 ــ اسم النشاط :ـ 

 . ( افواج1رحالت العاملٌن بالجامعة الً مرسً مطروح عدد )                   

 ــ َٕع انُشبط : ـ  

 نشاط اجتماعى  .                   

 ــ عدد المشتركٌن : ـ  

 فرد( 74عدد )الرحلة شارك فى                   
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 ــ ربسٚخ انزُفٛز : ـ 

 22/11/2222ؽزٗ  1/11/2222انفزشح يٍ                       

 ــ اسى انُشبط :ـ 

 انزكبفم االعزًبػٗ ػهٗ يسزٕٖ انكهٛبد انغبيؼخ                      

 ــ َٕع انُشبط : ـ  

 عزًبػٛخ نٓى اعزًبػٗ رٕصٚغ انًجبنغ انًسزؾقخ نهطالة طجقب نهؾبنخ اال                     

 ــ ػذد انطالة انًسزفٛذٍٚ : ـ  

 (  طبنت ٔ طبنجخ يٍ يخزهف كهٛبد انغبيؼخ  534رقذو ػذد )                          

  

 ــ يكبٌ انزُفٛز : ـ  

 يقش االداسح انؼبيخ نشػبٚخ انطالة                       

 ــ رقشٚش يهخص ػٍ انُشبط : ـ  

ٔ رغزًغ االػضبء نؼًم  1/12/2222ذٔق انزكبفم االعزًبػٗ فٗ رى رشكٛم اػضبء صُ    

انالئؾخ انًبنٛخ نزٕصٚغ انًجبنغ ػهٗ انطالة انًسزؾقٍٛ طجقب نهًسزُذاد انذانخ يٍ ثؾش اعزًبػٗ ٔ 

ؽزٗ  1/11/2222خالفّ ٔ رى االػالٌ ػٍ ثذء اسزالو اسزًبساد انزكبفم يٍ انطالة اػزجبسا يٍ 

( طبنت ٔ طبنجخ يٍ يخزهف كهٛبد انغبيؼخ  ٔ رنك ػهٗ 534د )ٔ قذ رقذو ػذ  13/11/2222

 انُؾٕ انزبنٗ  : ـ 

ط ( فقظ يبئزبٌ ٔ اصُبٌ ٔ اسثؼٌٕ انف ٔ خًسًبئخ عُّٛ  242522222ـ صشف يجهغ )          

 ال غٛش نؼذد 

 ( طبنت ٔ طبنجخ  566)            

 ( طبنت ٔ طبنجخ يٍ اثؾبس اركبفم ٔ رنك السرفبع انذخم فبالسشح  22ـ رى اسزجؼبد ػذد )          

( رسؼخ ػشش انفب ٔ يبئزبٌ ٔ صًبَٛخ ٔ ػششٌٔ عُٛٓب ٔ  13222225ـ صشف يجهغ )          

 خًسخ ٔ ػششٌٔ 

سٛخ كم فٗ فشقزّ ٔ ( طبنت ٔ طبنجخ رؾذ ثُذ انًصشٔفبد انذسا 11قششب الغٛش نؼذد )            

 كهٛزّ ٔرى انذفغ 

 انكزشَٔٛب ثبسى كم طبنت فٗ كهٛزّ 2            

ط (  يبئزبٌ ٔ اسثؼخ ٔ سزٌٕ انفب ٔ سجؼًبئخ  264122225ـ اعًبنٗ يب رى صشفّ يجهغ )          

 ٔ صًبَٛخ 

 ٔ ػششٌٔ عُٛٓب ٔ سثغ ال غٛش 2          
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 ــ ربسٚخ انزُفٛز : ـ 

                      11/11/2222  

 ــ اسى انُشبط :ـ 

 انقٕافم انطجٛخ نخذيخ اْبنٗ يؾبفظخ اسٕاٌ                       

 ــ َٕع انُشبط : ـ  

 اعزًبػٗ رقذٚى انخذيخ انطجٛخ ثًخزهف إَاػٓب نالْبنٗ انًسزٓذفٍٛ ثبنقشٖ                       

 ــ ػذد انًسزفٛذٍٚ : ـ  

 (  يٕاطٍ ٔ يٕاطُخ يٍ اْبنٗ   135رقذو ػذد )                          

  

 ــ يكبٌ انزُفٛز : ـ 

                انٕؽذح انصؾٛخ ثًذُٚخ اسٕاٌ انغذٚذح            

   
 ــ رقشٚش يهخص ػٍ انُشبط : ـ 

قبيذ عبيؼخ اسٕاٌ ثبنزؼبٌٔ يغ ٔصاسح انشجبة ٔ انشٚبضخ ثزُفٛز قبفهخ طجٛخ ؽٛش قبيذ           

ثبالػذاد ٔ انزغٓٛض نهقبفهخ ثٕقذ كبفٗ ٔ رى انزُفٛز ثبنٕؽذح انصؾٛخ ثًذُٚخ اسٕاٌ انغذٚذح ٔ رنك 

قٛغ يٕاطٍ ٔ يٕاطُخ نزٕ 152نخذيخ اْبنٗ قشٚزٗ غشة اسٕاٌ ٔ انكٕثبَٛخ ؽٛش رقذو ػذد 

انكشف انطجٗ ػهٛٓى ٔ رى اعشاء انؼذٚذ يٍ انفؾٕصبد انطجٛخ ٔ انزؾبنٛم ٔ االشؼبد انًطهٕثخ 

 السزكًبل انخذيخ انطجٛخ ٔ رقذٚى انؼالط انًُبست نكم ؽبنخ 2
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 ــ ربسٚخ انزُفٛز : ـ 

                       16  ,11  ,12  ,13/11/2222  

 ــ اسى انُشبط :ـ 

 َذٔاد انزٕػٛخ انذُٚٛخ نطالة عبيؼبد يصش                        

 ــ َٕع انُشبط : ـ  

 َذٔاد دُٚٛخ رٕػٕٚخ نزصؾٛؼ انًفبْٛى انذُٚٛخ نذٖ انطالة ثبنغبيؼخ                        

 ــ ػذد انًسزفٛذٍٚ : ـ  

 (  طبنت ٔ طبنجخ    5222رقذو ػذد )                          

  

 ــ يكبٌ انزُفٛز : ـ  

يسشػ انغبيؼخ انشئٛسٗ ـ يسشػ كهٛخ رشثٛخ ـ يسشػ كهٛخ ؽقٕق ـ قبػخ انًؤرًشاد              

 كهٛخ صساػخ  

 

 

 ــ يهخص انزقشٚش : ـ 

ٔ  رؾذ سػبٚخ فضٛهخ اإليبو األكجش انذكزٕس أؽًذ انطٛت, شٛخ األصْش انششٚف,             

انز٘ ُٚظًّ  " انزٕػٛخ األسشٚخ ٔانًغزًؼٛخ " اَطهقذ  فؼبنٛبد ثشَبيظ ثبنزؼبٌٔ يغ عبيؼخ اسٕاٌ 

, ٔرسزًش فؼبنٛبرّ ثًقش "عبيؼخ انغبيؼخ يشكض األصْش انؼبنًٙ نهفزٕٖ اإلنكزشَٔٛخ, ثبنزؼبٌٔ يغ 

طبنت ٔ طبنجخ ٔ رى االعبثخ ػهٗ انؼذٚذ يٍ  5222ؽٛش ؽضش انُذٔاد يب ٚقشة يٍ  "أسٕاٌ

طالة ٔ اسزفبد االسئهخ انزٗ قذيذ يٍ انطالة ٔ رى رصؾٛؼ انكضٛش يٍ انًفبْٛى انًغهٕطخ نذٖ ان

 انطالة يٍ كى انًؼهٕيبد انذُٚٛخ انٗ قذيذ طٕال االسثغ اٚبو2

 

 

(1) 

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


 

 

  

  التارٌخ : -
 م 22/1212/ 13االثنٌن الموافق                 

  المكان  : -
 قاعة السنٌمار بكلٌة الزراعة بمجمع صحاري                

 المشاركٌن  :عدد  -
 طالب و طالبة 45                 

 نوع النشاط  :-

 مهرجان الندوات الذاتٌة                  

 الهدف  : -
تنمٌة مهارات الطالب و تعلمهم بكٌفٌة تكوٌن ندوة و تقوٌة روح العمل الجماعً               

 بٌنهم 
 النتائج : -

 فً موضوع ) المواطنة ... وال لالرهاب (ٌنظم طالب كل كلٌة ندوة               

 

 

 (2) 

 

نشاط االسر  ثانيا

 واتحادات الطالب



 

 التارٌخ :  -

 م17/22/1212الثالثاء              

 المكان  :  -

 قاعة السنٌمار بكلٌة الحقوق بمجمع أسوان الجدٌدة            

 عدد المشاركٌن  : -

 طالب و طالبة75                       

 نوع النشاط  :-

 مهرجان الندوات الذاتٌة                  

 الهدف  : -

 تنمٌة مهارات الطالب و تعلمهم بكٌفٌة تكوٌن ندوة و تقوٌة روح العمل الجماعً بٌنهم             

 النتائج : -

 ٌنظم طالب كل كلٌة ندوة فً موضوع ) المواطنة ... وال لالرهاب (          
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 التارٌخ :  -
 م15/22/1212االربعاء الموافق              

 المكان  :  -
 قاعة السنٌمار بكلٌة الهندسة بمجمع ابو الرٌش             

 :   عدد المشاركٌن -
 طالب و طالبة 75                         

 نوع النشاط  :-

 مهرجان الندوات الذاتٌة                  

 
 :  الهدف -

 تنمٌة مهارات الطالب و تعلمهم بكٌفٌة تكوٌن ندوة و تقوٌة روح العمل الجماعً بٌنهم             
 النتائج : -

 ٌنظم طالب كل كلٌة ندوة فً موضوع ) المواطنة ... وال لالرهاب (               
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 التارٌخ : -
 م 22/1212/ 21الخمٌس الموافق                 

 المكان  :  -
 قاعة السنٌمار بكلٌة الزراعة محمع صحاري                

 عدد المشاركٌن  : -
 طالب وطالبة 52                       

 نوع النشاط : -
 ورشة عمل لبرلمان الجامعة  ولاللقاء الحواري اال               

 الهدف  : -
 انشاء برلمان الجامعة                        

 النتائج  :  -
 المشاركٌن تسجل االعدد االولٌة للطالب -1

 قٌاس مسإلً االدارة مدي اهتمام الطالب بالنشط -2
            

  

 

  

   

 

 

 

 

 

(22)    



 

 التارٌخ : -
 م 22/1212/ 13االثنٌن الموافق             

 :  المكان -
 قاعة السنٌمار بكلٌة الحقوق مجمع اسوان الجٌدة              

 عدد المشاركٌن  : -
 طالب وطالبة 52                   

 نوع النشاط : -
 اللقاء الحواري الثانً  ورشة عمل لبرلمان الجامعة                

 الهدف  :  -
 انشاء برلمان الجامعة                    

 النتائج  :       -
 تاكٌد التسجٌل للطالب المشاركٌن – 2                 

 مدي استٌعاب الطالب للمعلومات التً تمت فً اللقاء الحواري االول – 1                      
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 التارٌخ : -

 م 22/1212/ 18السبت الموافق             

  المكان  : -
 قاعة السنٌمار بكلٌة الزراعة بمقر الجامعة بصحاري               

 المشاركٌن  :عدد  -
 طالب وطالبة 245                         

 نوع النشاط   -
 الندوات التثقٌفٌه والتوعوٌة من اجل مستقبل افضل                    

 الهدف  : -
 توعٌه الطالب بالتعاون مع قطاع شإن البٌئة وتنمٌة المجتمع                                                 

 الساده المحاضرٌن

 االستاذ الدكتور / مجدي محمد علً  والدكتور  نائب رئٌس الجامعة                

 المدرس بكلٌة التجارة            الدكتور/ محمود محمدعبدالرازق    -              

 عنوان الندوة

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

 م 22/1212/ 11االحد الموافق                        

  المكان  : -
 قاعة السنٌمار بكلٌة الهندسة  بمقر الجامعة ا بوالرٌش               

 :عدد المشاركٌن   -
 طالب وطالبة 122                       

  الهدف  : -
 بالتعاون مع قطاع شإن البٌئة وتنمٌة المجتمع توعٌه الطالب                

 نوع النشاط -

                               الندوات التثقٌفٌه والتوعوٌة من اجل مستقبل افضل          

  الساده المحاضرٌن

 نائب رئٌس الجامعة      لدكتور / مجدي محمد علً  االستاذ ا                         

 المدرس بكلٌة التجارة          الدكتور/ ولٌد عالم           -                

 عنوان الندوة

 البطالة والمشروعات القومٌة              

 

(27) 



 

 : التارٌخ -           

 م 22/1212/ 32االثنٌن الموافق                           

 المكان  : -
 قاعة السنٌمار بكلٌة الحقوق بمقر الجامعة باسوان الجدٌدة              

 عدد المشاركٌن  :  -
 طالب وطالبة 122                         

 الهدف  : -
 شإن البٌئة وتنمٌة المجتمعبالتعاون مع قطاع  توعٌه الطالب                 

 نوع النشاط  : -  

                   الندوات التثقٌفٌه والتوعوٌة من اجل مستقبل افضل         

 الساده المحاضرٌن 

 والدكتور / عمر ابو زٌد  وكٌل كلٌة االثار لشإن التعلم الطالب     

 والدكتور/ احمد فرمان  االستاذ بكلٌة االثار 

 الندوةعنوان 

دور القانون فً تعزٌز  –اثار اسوا ن والنوبة علً خرٌطةالتراث العالمً           
 االمن القومً المصري
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  التارٌخ : -           

 م 22/1212/ 32االثنٌن الموافق                     

  المكان  : -
 قاعة السنٌمار بكلٌة التربٌة بمقر الجامعة بكلٌة التربٌة              

  عدد المشاركٌن  : -
 طالب وطالبة 82                       

  الهدف  : -
 بالتعاون مع قطاع شإن البٌئة وتنمٌة المجتمع توعٌه الطالب                     

 نوع النشاط : -             

 الندوات التثقٌفٌه والتوعوٌة من اجل مستقبل افضل                          

   الساده المحاضرٌن -   

 الدكتور/ محمد عباس    مدرس مساعد بكلٌة التجارة-                             

 عنوان الندوة   

 بناء مصر الحدٌثة منظور اقتصادي                         
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 التارٌخ : -           

 م 21/1212/ 2الثالثاءالموافق                           

   المكان  : -
 قاعة السنٌمار بكلٌة الحقوق بمقر الجامعة باسوان الجدٌدة                   

 عدد المشاركٌن  : -
 طالب وطالبة212                                   

 نوع النشاط : -
 الندوات التثقٌفٌه والتوعوٌة من اجل مستقبل افضل                   

 الهدف  :  -
 بالتعاون مع قطاع شإن البٌئة وتنمٌة المجتمع  طالبتوعٌه ال              

 
   الساده المحاضرٌن

 الدكتور/ محمد جابر عباس    االستاذ بكلٌة الخدمة االجتماعٌة-  

 والدكتور /  اٌمن عبدالغفار     االستاذ المساعد بكلٌة الحقوق  

 عنوان الندوة

 دور الشباب فً تعزٌز االمن القومً المصري دور القانون فً التوعٌة السٌاسٌة الفرد المجتمع               

    

 

(24) 



 

                                            

 التارٌخ : -           

 م 21/1212/ 1االربعاءالموافق                               

  المكان  : -
 قاعة السنٌمار بكلٌة الزراعة بمقر الجامعة بصحاري                   

  عدد المشاركٌن  : -
 وطالبةطالب 12                       

 نوع النشاط: -
 )الندوات التثقٌفٌه والتوعوٌة من اجل مستقبل افضل(                       

  الهدف  : -

 قطاع شإن البٌئة وتنمٌة المجتمع بالتعاون مع  توعٌه الطالب                  

   الساده المحاضرٌن

 الدكتور/ اسماء سٌد حسن خلٌل االستاذ  المساعد بكلٌة الخدمة االجتماعٌة-  

 عنوان الندوة

 مخاطر االرهاب علً المجتمع المصري 

 

                                                     

 

 

 

 

(28) 



 

 التارٌخ : -      

 م 21/1212/ 1االربعاءالموافق                  

 المكان  : -     

 قاعة السنٌمار بكلٌة الزراعة بمقر الجامعة بصحاري              

 عدد المشاركٌن  :  -      

 طالب وطالبة12                            

 نوع النشاط  -

 الندوات التثقٌفٌه والتوعوٌة من اجل مستقبل افضل                 

 الهدف  : -      

 بالتعاون مع قطاع شإن البٌئة وتنمٌة المجتمع توعٌه الطالب 

                               

    الساده المحاضرٌن

 الدكتور/ اسماء سٌد حسن خلٌل االستاذ  المساعد بكلٌة الخدمة االجتماعٌة-             

 عنوان الندوة             

 مخاطر االرهاب علً المجتمع المصري

 

 

 

 

 

 

 

 

(21) 

                  



 

 التارٌخ : -                

 م  21/1212/ 8                                      

 نوع النشاط: -        

 م 1212/1212االجتماع التحضٌري لالنتخابات اتحاد الطالب                      

          

 المكان  :  -         

 قاعة السنٌمار بكلٌة الزراعة بمقر الجامعة بصحاري                         

   -المستهدفٌن : -         

 مسئولً رعاٌة شباب كلٌات الجامعة                                

   -الهدف : -       

 مناقشة االجراءت والنماذج والٌة العمل اثناء العملٌة االنتخابٌة .                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(02) 



 

 

 نوع النشاط:-

 فتح باب الترشح  م 1212/1212االنتخابات اتحاد الطالب              

    

 -التارٌخ : -

 م 1212/  21/ 22الخمٌس الموافق                  

 -المكان  :  -
 

 –مجمع هندسة  –مجمع تربٌة  –مجمع اسوان الجدٌدة  –كلٌات الجامعة ) مجمع صحارى             
 مجمع تمرٌض ( .  –مجمع طاقة 

 
 -المستهدفٌن  : -
   

 طالب وطالبة . 114ترشٌح عدد                        
  -الهدف  : -

 تحاد الطالب . ترشٌح طالب وطالبات جامعات اسوان فى انتخابات ا                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12) 



 

 

 نوع النشاط :   

 انتخابات الكلٌات  م 1212/1212االنتخابات اتحاد الطالب                     

  -التارٌخ :                      

 م 1212/  21/ 11                                  

  -المكان  :             

                                                                        –كلٌة التربٌة النوعٌة  –كلٌة دار علوم  –كلٌة االداب  –( كلٌات بالجامعة . كلٌة الحقوق 4عدد )                

 كلٌة الزراعة .  –كلٌة هندسة الطاقة  –كلٌة التجارة 

 -المستهدفٌن  :           

 طالب وطالبات الكلٌات التى بها انتخابات                       

  -الهدف  :          

 االنتهاء من عملٌة االنتخابات لكل كلٌة لتشكٌل امٌن وامٌن مساعد جمٌع اللجان االنتخابٌة .                  

 

     

 

 

(11) 

 



 

  -التارٌخ :

 م1212/  21/ 13                     

 -نوع النشاط :

 انتخابات رئٌس ونائب رئٌس االتحاد  م 1212/1212االنتخابات اتحاد الطالب                         

   -المكان  : 

 مجمعات الجامعة .                        

 -المستهدفٌن  :

 طالب وطالبات الكلٌات بالجامعة .                           

  -الهدف  :

 االنتهاء من عملٌة االنتخابات لكل كلٌة لتشكٌل النهائى بمجلس الكلٌات .                    

 

  

 

 

 

 

 

(13) 



 

 

 -نوع النشاط :

انتخابات رئٌس ونائب رئٌس االتحاد  م 1212/1212االنتخابات اتحاد الطالب  
 للجان العلٌا على مستوى الجامعة وامٌن وامٌن مساعد ا

  -التارٌخ :     

 م 1212/  21/ 17         

 -المكان  :        

 مدرج السالم بصحارى .          

 -المستهدفٌن  :    

 طالب من كل كلٌة  21ة ترشٌح عدد طالب وطالبات الكلٌات بالجامع          

  -الهدف  :       

 االنتهاء من عملٌة االنتخابات االتحاد الطالب .                   

  -النتائج :             

اعالن نتٌجة كل من رئٌس االتحاد ونائب رئٌس االتحاد وامناء وامناء مساعدٌن اللجان العلٌا .                        
 الطالب / محمد ٌوسف عابد صٌام  رئٌس االتحاد 

 الطالب / احمد محمد باشا محمد      نائب رئٌس االتحاد                   

   

 

 

(17) 



 

 
 

  -اسم النشاط :

 الموسم الثقافى لطالب كميات جامعة أسوان .                     
  -عدد المشاركين :

 ( طالب وطالبة من مختمف كميات جامعة أسوان .               22 عدد )                    
  -موعد ومكان التنفيذ :

 .كمية الزراعة السينمار بقاعة-م  22/11/2020
  -مجاالت التسابق :

 األحادٌث النووٌة - 1
  دعبد السٌحسن أحمد  /: االستاذ  التحكٌم

 سوف يتم االعالن عن النتيجة
  

 

 

 

 مسئول النشاط                               مدٌر االدارة                           المدٌر العام

 حاتم ٌسرى  ٌوسفأ/             عزة حسن محمودأ/              منى سٌد حسن أ/

 

(15) 

النشاط  ثالثا

 ثقافيال



 

 

  -اسم النشاط :

 الموسم الثقافى لطالب كميات جامعة أسوان . 
  -عدد المشاركين :

 ( طالب وطالبة من مختمف كميات جامعة أسوان .               22 عدد )
  -موعد ومكان التنفيذ :

 . السينمار كمية الزارعة  قاعة -م  22/11/2020
  -مجاالت التسابق :

 القران الكرٌم  – 1
  دعبد السٌحسن أحمد  /: االستاذ  التحكٌم

 سوف يتم االعالن عن النتيجة 
 

    

 
 

 المدٌر العام     مدٌر االدارة                          مسئول النشاط                            

 حاتم ٌسرى  ٌوسفأ/             عزة حسن محمودأ/               منى سٌد حسن أ/

 

 

(26) 



 

 

  -اسم النشاط :

 الموسم الثقافى لطالب كميات جامعة أسوان . 
  -عدد المشاركين :

 ( طالب وطالبة من مختمف كميات جامعة أسوان .               20 عدد )
  -موعد ومكان التنفيذ :
 كيمة الخدمة االجتماعية. قاعة التنمية البشرية -م  30/11/2020يوم االثنين الموافق 
  -مجاالت التسابق :

 دورى المعلومات  – 1
 : الدكتور/ محمد عبدالرازق أمين  التحكٌم

كمية  –كمية الخدمة االجتماعية  –كمية هندسة طاقة  -الجولة االولى: كانت بين) كمية الزراعة 
 العموم (.

 لتصفية مع المتصاعدين من مجمع هندسة ومجمع أسوان الجديدة .تصعيد كمية الزراعة 
 
 

  

 

 المدٌر العام              دٌر االدارة            م       مسئول النشاط                          

 حاتم ٌسرى  ٌوسفأ/                   عزة حسن محمودأ/               منى سٌد حسن أ/      

(14) 

 
 



 

  -اسم النشاط :

 الموسم الثقافى لطالب كميات جامعة أسوان . 
  -عدد المشاركين :

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

 دورى المعلومات  – 1
 : الدكتور/ محمد عبدالرازق أمين  التحكٌم

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

 

 

  

 

 المدٌر العام     مدٌر االدارة                             مسئول النشاط                  

 حاتم ٌسرى  ٌوسفأ/             عزة حسن محمودأ/                منى سٌد حسن أ/

 

(22) 

 

 



 

  -اسم النشاط :

 الموسم الثقافى لطالب كميات جامعة أسوان . 
  -عدد المشاركين :

 ( طالب وطالبة من مختمف كميات جامعة أسوان .               20 عدد )
  -موعد ومكان التنفيذ :
 .السينمار كمية الحقوققاعة  -م  2/12/2020يوم األربعاء الموافق 

  -مجاالت التسابق :
 دورى المعلومات  – 1

 : الدكتور/ محمد عبدالرازق أمين  التحكٌم
 كمية االلسن(. –كمية الحقوق –الجولة الثالثة : كانت بين) كمية دار العموم 

 تصعيد كمية االلسن لتصفية مع المتصاعدين من مجمع صحارى ومجمع هندسة .
 
 

 

  

         

 المدٌر العام     مدٌر االدارة                          مسئول النشاط                            

 حاتم ٌسرى  ٌوسفأ/             عزة حسن محمودأ/               منى سٌد حسن أ/

 

 

(23) 



 

  -اسم النشاط :

 الموسم الثقافى لطالب كميات جامعة أسوان . 
  -عدد المشاركين :

 ( طالب وطالبة من مختمف كميات جامعة أسوان .                22   عدد )
  -موعد ومكان التنفيذ :

 .( معهد البحوث االفريقية1)قاعة  -م  6/12/2020الموافق  يوم االحد
 االستاذ / محمد الحسٌن مدنى حسن  منفذ الورشة :

تم مناقشة اساسٌات المراسل التلٌفزٌونى وكٌف ٌتم عمل التقرٌر المراسل  ملخص الورشة:

 التلٌفزٌونى وتدرٌب الطالب   للمشاركة فً مسابقة القمٌة .  

   

 
           

 المدٌر العام     مدٌر االدارة                          مسئول النشاط                            

 حاتم ٌسرى  ٌوسفأ/             عزة حسن محمودأ/               منى سٌد حسن أ/

 

 

(32) 

 

 

 



 

  -اسم النشاط :

 الموسم الثقافى لطالب كميات جامعة أسوان . 
  -عدد المشاركين :

 ( طالب وطالبة من مختمف كميات جامعة أسوان .                12   عدد )
  -موعد ومكان التنفيذ :
 . السينمار كمية الزراعة  قاعة -م  2/12/2020يوم االثنين الموافق 
  -مجاالت التسابق :

 المراسل التلٌفزٌونى – 1
 محمد الحسٌن مدنى حسن /: االستاذ  التحكٌم

 سوف يتم االعالن عن النتيجة 

  

 

  

 المدٌر العام     مدٌر االدارة                          مسئول النشاط                            

 حاتم ٌسرى  ٌوسفأ/                    عزة حسن محمودأ/                    منى سٌد حسن أ/

 

 

(32) 

 

 



 

  -اسم النشاط :

 الموسم الثقافى لطالب كميات جامعة أسوان . 
  -عدد المشاركين :

 ( طالب وطالبة من مختمف كميات جامعة أسوان .                12   عدد )          
  -موعد ومكان التنفيذ :
 .السينمار كمية الزراعة قاعة -م  8/12/2020يوم الثالثاء الموافق 
  -مجاالت التسابق :

 الشعر – 1
 أحمد حسن محمد /: الدكتور  التحكٌم

 سوف يتم االعالن عن النتيجة 

  

 

 

 المدٌر العام     مدٌر االدارة                          مسئول النشاط                            

 حاتم ٌسرى  ٌوسفأ/             عزة حسن محمودأ/               منى سٌد حسن أ/

 

(31) 

 



 

  -اسم النشاط :

 الموسم الثقافى لطالب كميات جامعة أسوان . 
  -عدد المشاركين :

 ( طالب وطالبة من مختمف كميات جامعة أسوان .                12   عدد )
  -موعد ومكان التنفيذ :
 .السينمار كمية الزراعة قاعة -م  8/12/2020يوم الثالثاء الموافق 
  -مجاالت التسابق :

 الشعر – 1
 أحمد حسن محمد /: الدكتور  التحكٌم

  -َزبئظ انًسبثقبد :

 انشؼش انؼبيٗ :

                                                       كهٛخ :األنسٍ             أيٛشح ػجذانؾًٛذ انسٛذ سهطبٌفبص ثبنًشكض األٔل : 

 داس انؼهٕو                                                     كهٛخ :                          اسالو انسٛذ ػٛسٗ فبص ثبنًشكض انضبَٙ : 

 كهٛخ :ؽقٕق     فبص ثبنًشكض انضبنش : فبرٍ انسٛذ سهًٛبٌ ػجذِ ؽسٍٛ        

 انشؼش انفصؾٗ :

 طت انجششٖ كهٛخ : ان        فبص ثبنًشكض األٔل :يُخ اثشاْٛى دسٕقٗ                     

 كهٛخ : داس انؼهٕو                                          فبص ثبنًشكض انضبَٙ :أؽًذ ػجذانالِ أؽًذ يؾًٕد           

 كهٛخ: ؽقٕق          فبص ثبنًشكض انضبنش :اؽًذ ػجذانشؽٛى يؾًذ اثشاْٛى        

 

 

 المدٌر العام          مدٌر االدارة                          مسئول النشاط                            

 حاتم ٌسرى  ٌوسفأ/                   عزة حسن محمودأ/                     منى سٌد حسن أ/

 

(33) 



 

  -اسم النشاط :

 الموسم الثقافى لطالب كميات جامعة أسوان . 
  -عدد المشاركين :

 ( طالب وطالبة من مختمف كميات جامعة أسوان .                12   عدد )
  -موعد ومكان التنفيذ :
 . السينمار كمية الزراعة  قاعة -م  2/12/2020يوم االثنين الموافق 
  -مجاالت التسابق :

 المراسل التلٌفزٌونى – 1
 محمد الحسٌن مدنى حسن /: االستاذ  التحكٌم

  -َزبئظ انًسبثقبد :

 ؽقٕق                                                   كهٛخ :                                    أٚخ أؽًذ سٛذ ؽسٍثبنًشكض األٔل :فبص 

                                                    ألنسٍا كهٛخ :     أيٛشح ػجذانؾًٛذ انسٛذ سهطبٌ                    فبص ثبنًشكض انضبَٙ :

 كهٛخ : داس انؼهٕو    ؽُبٌ اثشاْٛى يؾًذ                                    فبص ثبنًشكض انضبنش :

  

  

 

 

 المدٌر العام     مدٌر االدارة                          مسئول النشاط                            

 حاتم ٌسرى  ٌوسفأ/               عزة حسن محمودأ/                 منى سٌد حسن أ/

 

 

(37) 



 

  -اسم النشاط :

 الموسم الثقافى لطالب كميات جامعة أسوان . 
  -عدد المشاركين :

 ( طالب وطالبة من مختمف كميات جامعة أسوان .               22 عدد )
  -موعد ومكان التنفيذ :

 . السينمار كمية الزارعة  قاعة -م  22/11/2020
  -مجاالت التسابق :

 القران الكرٌم  – 1
  دعبد السٌحسن أحمد  /: االستاذ  التحكٌم

  -:طالباتنتائج المسابقات 

                                             ػهٕو  كهٛخ :                                            ايمان محمود احمد فبص ثبنًشكض األٔل :

         اصبس  كهٛخ :                                           ندى جمال ابوالحمد انضبَٙ :فبص ثبنًشكض 

خذيخ  كهٛخ :                                              نور ايهاب محمود فبص ثبنًشكض انضبنش :

      اعزًبػٛخ

        -:طمبة انتائج المسابقات     

                                          رشثٛخ  كهٛخ : يؾًذ ػجذانؾًٛذ يؾًذ                                  فبص ثبنًشكض األٔل :

        َٕػٛخ رشثٛخ  كهٛخ : يؾًٕد اثشاْٛى ؽبيذ                                        فبص ثبنًشكض انضبَٙ :

 خدمة اجتماعية كهٛخ :يؾًذ ػهٗ سٛذ                                      فبص ثبنًشكض انضبنش :

 

 

 المدٌر العام     مدٌر االدارة                          مسئول النشاط                            

 حاتم ٌسرى  ٌوسفأ/                  عزة حسن محمودأ/               منى سٌد حسن أ/

(35) 



 

  -اسم النشاط :

 الموسم الثقافى لطالب كميات جامعة أسوان . 
  -عدد المشاركين :

 ( طالب وطالبة من مختمف كميات جامعة أسوان .               2  عدد )
  -موعد ومكان التنفيذ :
 .          تسمم باالدارة    –م  22/11/2020يوم االثنين الموافق 
  -مجاالت التسابق :

 المقال – 1
 مى اسماعٌل: الدكتورة /   التحكٌم

  -َزبئظ انًسبثقبد :

                                                 السن كهٛخ :                                    أميرة عبدالحميد السيد فبص ثبنًشكض األٔل :

                                                   عموم كهٛخ :                                           أمنية ابراهيم محمد فبص ثبنًشكض انضبَٙ :

 

 

 

 المدٌر العام     مدٌر االدارة                   مسئول النشاط                                    

 

 حاتم ٌسرى  ٌوسفأ/             محمودعزة حسن أ/                    منى سٌد حسن أ/     

 

 

(36) 

 

 

 

 

 



 

  -اسم النشاط :

 الموسم الثقافى لطالب كميات جامعة أسوان . 
  -عدد المشاركين :

 ( طالب وطالبة من مختمف كميات جامعة أسوان .               10  عدد )
  -موعد ومكان التنفيذ :
 . باالدارةتسمم  –م  22/11/2020يوم االثنين الموافق 
  -مجاالت التسابق :

 القصة القصٌرة  – 1
 الممخص 

  مى اسماعٌل: الدكتورة /   التحكٌم
  -َزبئظ انًسبثقبد :

 انسٍ كهٛخ :                                         سيوال سمعان  فبص ثبنًشكض األٔل :

                                            ػهٕو  كهٛخ :                                    أمنية ابراهيم محمد فبص ثبنًشكض انضبَٙ :

 صساػخكهٛخ :                                 أريج جودة يوسف  فبص ثبنًشكض انضبنش :

 

 

 

 المدٌر العام     مدٌر االدارة                          مسئول النشاط                                 

 

 حاتم ٌسرى  ٌوسفأ/             عزة حسن محمودأ/                  منى سٌد حسن أ/   

 

 

 

 

 

 

(34) 



 

 

  -اسم النشاط :

 الموسم الثقافى لطالب كميات جامعة أسوان . 
  -عدد المشاركين :

 ( طالب وطالبة من مختمف كميات جامعة أسوان .               3 عدد )
  -موعد ومكان التنفيذ :
 .تسمم باالدارة –م  22/11/2020يوم االثنين الموافق 
  -مجاالت التسابق :

 الرواٌة  – 1
 مى اسماعٌل: الدكتورة /   التحكٌم

  -َزبئظ انًسبثقبد :

   كهٛخ :                                                    منه ابراهيم دسوقى فبص ثبنًشكض األٔل :

                                              انطت

  كهٛخ :                                            روان حسن محمد عبدالقادر  فبص ثبنًشكض انضبَٙ :

                                                انسٍ

                                                 ؽقٕق كهٛخ :                                                  الزهراء خالد سميمان  :انضبنشفبص ثبنًشكض ا

 

 

 

 

 المدٌر العام         الدارة        مدٌر ا    مسئول النشاط                               

 

 حاتم ٌسرى  ٌوسفأ/             عزة حسن محمودأ/               منى سٌد حسن أ/      
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  -اسم النشاط :

 الموسم الثقافى لطالب كميات جامعة أسوان . 
  -عدد المشاركين :

 ( طالب وطالبة من مختمف كميات جامعة أسوان .              12 عدد )
  -مجاالت التسابق :

 دورى المعلومات  – 1
 : الدكتور/ محمد عبدالرازق أمين  التحكٌم

  -َزبئظ انًسبثقبد :

   كهٛخ صساػخ فبص ثبنًشكض األٔل :

 كهٛخ رشثٛخ  فبص ثبنًشكض انضبَٙ :

 كلٌة السن  :انضبنشفبص ثبنًشكض ا

  

 

 

 

 المدٌر العام     مدٌر االدارة                             مسئول النشاط                        

 حاتم ٌسرى  ٌوسفأ/               عزة حسن محمودأ/               منى سٌد حسن أ/
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 لطلبة وطالبات الجامعة  1212/  1221مارثون جري للعام الجامعً  -إســـــم النشـاط :

 من السادة اعضاء هٌئة التدرٌس  15طالبة و 14طالب و 252 -عدد المشاركٌن :

 . 1212/  22/ 28األحد الموافق    -تــارٌـخ الـتنـفٌـذ:

  الساعة التاسعة صباحاً حتً الساعة الثانٌة عشر ظهراً  وقت التنفٌذ : ـ 
 من المسلة حتً مقر الجامعة بصحاري    -مـكان التنفٌذ :

 -البرنامج التفصٌلً :

بناء علً موافقة السٌد االستاذ الدكتور / احمد غالب رئٌس الجامعة علً  

وذكري  1212/ 1212تنفٌذ ٌوم رٌاضً بمناسبة البدء العام الجامعً 

الرٌاضً باإلدارة ( نفذت إدارة النشاط  74انتصارات اكتوبر الذكري ) 

العامة لرعاٌة الطالب المركزٌة مارثون للجري لطالب وطالبات الجامعة 

ك من مٌدان المسلة حتً مقر  3بالتعاون مع كلٌة التربٌة الرٌاضٌة لمسافة 

طالب وطالبة وشارك فً السباق السٌد االستاذ  174الجامعة بصحاري لعدد 

من السادة اعضاء التدرٌس  15الدكتور / احمد غالب رئٌس الجامعة وعدد 

فً المارثون وقد تم توزٌع شهادات تقدٌرللطلبة والطالبات  الفائزٌن فً 

 المارثون ورفع كؤس المركز األول .
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النشاط  رابعا

 رياضيال



 

 لطلبة وطالبات الجامعة 1212/  1221ماراثون  دراجات للعام الجامعً  -إســـــم النشـاط :

 من السادة اعضاء هٌئة التدرٌس والعاملٌن 15طالب وطالبة و 52 -عدد المشاركٌن :

 1212/  22/ 18االربعاء الموافق    -تــارٌـخ الـتنفٌذ :

  الساعة التاسعة صباحاً حتً الساعة الثانٌة عشر ظهراً  وقت التنفٌذ : ـ 
 داخل الحرم الجامعً بصحاري    -مـكان التنفٌذ :

 -البرنامج التفصٌلً :

بناء علً موافقة السٌد االستاذ الدكتور / احمد غالب رئٌس الجامعة علً  

تنفٌذ ماراثون دراجات نفذت إدارة النشاط الرٌاضً باإلدارة العامة لرعاٌة 

الطالب المركزٌة مارثون للدراجات لطالب وطالبات الجامعة بالتعاون مع 

 52بصحاري لعدد  كلٌة التربٌة الرٌاضٌة و اقٌم السباق بداخل مقر الجامعة

طالب وطالبة وشارك فً السباق السٌد االستاذ الدكتور / احمد غالب رئٌس 

 من  السادة اعضاء التدرٌس والعاملٌن فً المارثون .25الجامعة وعدد 
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 لطلبة وطالبات الجامعة 1212/  1221بطولة الدارتس للعام الجامعً  -إســـــم النشـاط :

 طالب وطالبة  58 -المشاركٌن :عدد 

  1212/  22/  22حتً  22/  14خالل الفترة من    -تــارٌـخ الـتنفٌذ :

  الساعة التاسعة صباحاً حتً الساعة الثانٌة عشر ظهراً  وقت التنفٌذ : ـ 
 داخل الحرم الجامعً بؤسوان الجدٌدة    -مـكان التنفٌذ :

 -البرنامج التفصٌلً :

بناء علً موافقة السٌد االستاذ الدكتور / احمد غالب رئٌس الجامعة علً  
تنفٌذ بطولة الدارتس نفذت إدارة النشاط الرٌاضً باإلدارة العامة لرعاٌة 

الطالب المركزٌة بطولة الدارتس لطالب وطالبات الجامعة واقٌمت داخل 
 .مجمع اسوان الجدٌدة 
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 اللقاء الرٌاضى للفتاة الجامعٌة على مستوى الجامعات المصرٌة للعام الجامعى  -:إســـــم النشـاط 

 إشراف 1طالبة +  27 -عدد المشاركٌن :

 م22/1212/ 21 -25   -تــارٌـخ الـتنفٌذ :

  الساعة التاسعة صباحاً حتً الساعة الثانٌة عشر ظهراً  وقت التنفٌذ : ـ 
 الشبابٌة باالقصرالمدٌنة    -مـكان التنفٌذ :

 -البرنامج التفصٌلً :

شاركت إدارة النشاط الرٌاضى فى اللقاء الرٌاضى للفتاة الجامعٌة على  

م وشاركت جامعة 1212/1212مستوى الجامعات المصرٌة للعام الجامعى 

( طالبة حٌث 27م  بعدد )1212نوفمبر 21-25أسوان خالل الفترة من 

( طالبة تنس 2خماسً كرة قدم وعدد ) (العبات 5شاركت الجامعة بعدد )

( طالبة دفع جلة 2(ألعاب قوى عدد ) 3( العبات كرة طائرة )1طاولة و )

( وثب طوٌل وفازت الطالبة إٌمان 2متر عدد ) 222( طالبة فى سباق 2عدد)

طارق مصطفى بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة أسوان بالمركز الثالث فى 

 بشكل مشرف متر وظهرت الجامعة222سباث ال
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 الدراجات (باإلسماعٌلٌة -بطولة الجامعات والمعاهد العلٌا ) تنس الطاولة  -إســـــم النشـاط :

 إشراف 1طالب +  7 -عدد المشاركٌن :

 م 1212/  22/  13ــ  11   -تــارٌـخ الـتنفٌذ :

  الثانٌة عشر ظهراً الساعة التاسعة صباحاً حتً الساعة  وقت التنفٌذ : ـ 
 محافظة اإلسماعٌلٌة   -مـكان التنفٌذ :

 -البرنامج التفصٌلً :

شاركت بناء علً موافقة السٌد االستاذ الدكتور / احمد غالب رئٌس الجامعة  
-إدارة النشاط الرٌاضى فً بطولة الجامعات والمعاهد العلٌا ) تنس الطاولة 

م وشاركت جامعة 1212/1212الدراجات ( باإلسماعٌلٌة للعام الجامعى 
 م  1212/  22/  13ــ  11( طالب خالل الفترة من 7أسوان بعدد )

 وظهرت الجامعة بشكل مشرف
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 بطولة الجامعات والمعاهد العلٌا ) للدارتس ( -النشـاط :إســـــم 

 إشراف 1طالب +  3 -عدد المشاركٌن :

 م 1212/  22/  21ــ  25   -تــارٌـخ الـتنفٌذ :

  الساعة التاسعة صباحاً حتً الساعة الثالثة عصرا  وقت التنفٌذ : ـ 
 الجامعة الكندٌة بالعاصمة االدارٌة الجدٌدة    -مـكان التنفٌذ :

 -البرنامج التفصٌلً :

شاركت بناء علً موافقة السٌد االستاذ الدكتور / احمد غالب رئٌس الجامعة  
إدارة النشاط الرٌاضى فً بطولة الجامعات والمعاهد العلٌا ) للدارتس( 

وشاركت جامعة م 1212/1212بالعاصمة االدارٌة الجدٌدة  للعام الجامعى 
 م 1212/  22/  21ــ  25( طالب خالل الفترة من 3أسوان بعدد )

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

 اشراف1طالبات +  1طلبة +  1 -عدد المشاركٌن :

 م 1212/ 2/7 -11/3 تــارٌـخ الـتنفٌذ :

 الغردقة )الممشً السٌاحً (   -مـكان التنفٌذ :

بناء علً موافقة السٌد االستاذ الدكتور / احمد غالب رئٌس الجامعة  -البرنامج التفصٌلً :
م 1212/1212شاركت إدارة النشاط الرٌاضى فً البطولة العربٌة لكرة السرعة للعام الجامعى 

 م 1212/ 2/7 -11/3الفترة من ( طالب خالل 7وشاركت جامعة أسوان بعدد )
 وظهرت الجامعة بشكل مشرف

 

 

 

 
 

 
 

  
 

 

 

(46) 

 

 

 



 

 

 :  ورشة عمل تحالٌل طبٌة  اسم النشاط

 : طبً عملً  نوع المجال

 21/1212/ 5: ٌوم السبت الموافق  موعد التنفٌذ

 : مدرج السالم بكلٌة العلوم مكان التنفٌذ

 : الدكتور/ مرقص عٌاد راشد منفذ الورشة 

:ناقش فٌها انواع التحالٌل الطبٌة وشرح كٌفٌة سحب العٌنه من المرٌض وتم ملخص الورشة

 تطبٌقها عملى  

 طالب )جمٌع الكلٌات(    322عدد المشاركٌن :

 

 

 المدٌر العام                                                               مدٌر االدارة            

 ) أ/ حاتم ٌسرى (                                                              )أ / عزه حسن (     

 

 

 

(41) 

النشاط  خامسا

 علميال



 

 

 : مسابقه  كاس المعرفة )دورى المعلومات العلمٌه ( اسم النشاط

 : علمى نوع المجال 

 بكلٌة الزراعة  . 27/21/1212:  ٌوم األثنٌن الموافق  موعد ومكان التنفٌذ

الجامعة  -كلٌة الطب البٌطرى  -كلٌة الزراعة  -كلٌات  وهما )كلٌة العلوم  5:  عدد المشاركٌن

 كلٌة التربٌة النوعٌة (-المصرٌة االهلٌة 

 5ها : تم عمل مسابقة كاس المعرفة )دورى المعلومات العلمٌة ( وشارك فٌملخص المسابقة 

كلٌات ،وكانت المسابقه تحت رعاٌة السٌد الدكتور / اشرف بكرى ) كلٌة العلوم ( . )وسنوافٌكم 

 بنتائج المسابقة (

 

 المدٌر العام                                                                         مدٌر االدارة    

 )أ / عزه حسن (                                                                 ) أ/ حاتم ٌسرى ( 

 

 

(78) 

 



 

 

 ورشة عمل مبادرات علمٌة   :اسم النشاط

 : نشاط علمى  نوع النشاط

  13/22/1212:  قاعة السٌمٌنار بكلٌة الزراعة ٌوم االثنٌن الموافق  موعد ومكان التنفٌذ

 الدكتور / خالد  جمال عبدالرحٌم  الورشة :منفذ 

تم مناقشة اهداف واساسٌات المبادرات العلمٌه وكٌفٌة تحقٌق اهداف المبادرات  ملخص الورشة:

 العلمٌه بطرٌقة صحٌحة تواكب التطور العلمى فى المجتمع وتخدم احتٌاجات ومتطلبات المجتمع .

 طالب )جمٌع الكلٌات ( 52:  عدد المشاركٌن

 

 

 المديرالعام                                                    ديراالدارة                      م

 

 أ/حاتم ٌسري ٌوسف                                           أ/عزة حسن محمود                   
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 : ندوة علمٌة  اسم النشاط

 (COVID_ 19)فٌرس كورونا  : طبً عن نوع المجال

 21/1212/ 5: ٌوم السبت الموافق  موعد التنفٌذ

 : مدرج السالم بكلٌة العلوم مكان التنفٌذ

 : الدكتور/ مرقص عٌاد راشد منفذ الندوة 

:ناقش فٌها اعراض فٌروس كورونا وكٌفٌة الوقاٌة وطرق اكتشافه من خالل ملخص الندوة 

 التحالٌل الطبٌه

 ٌع الكلٌات(                                                طالب )جم 722:عدد المشاركٌن 

  

 مدٌر االدارة                                                                           المدٌر العام

 ٌسرى ()أ / عزه حسن (                                                                 ) أ/ حاتم 

 

(52) 

 



 

 

 : ورشة عمل روبوت  اسم النشاط

 : علمً نوع المجال

 8/21/1212: ٌوم الثالثاء  موعد التنفٌذ

 : قاعة السٌمٌنار هندسة طاقه مكان التنفٌذ

 : الدكتور/ طارق حسنمنفذ الورشة 

 : ناقش فٌها طرٌقة عمل الربوت واالبتكارات العلمٌةملخص الورشة 

 طالب )جمٌع الكلٌات(          52: عدد المشاركٌن 

         

                         

  

                                                    المدٌر العام                                   مدٌر االدارة                                         

 ) أ/ حاتم ٌسرى (                                                )أ / عزه حسن (                    
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 ورشة عمل رٌادة أعمال  :اسم النشاط

  22/22/1212:  قاعة السٌمٌنار بكلٌة الزراعة ٌوم األربعاء الموافق  موعد ومكان التنفٌذ

 الدكتور / النوبً حفنى  منفذ الورشة :

تم مناقشة اساسٌات رٌادة االعمال وتشجٌع  الطالب على تنفٌذ مشروعات  ملخص الورشة:
 جادة تحقق طموحهم وتواكب سوق العمل .

 طالب )جمٌع الكلٌات ( 52:   عدد المشاركٌن

  

 المدٌرالعام                                       مدٌراالدارة                                       

             

 أ/حاتم ٌسري ٌوسف                                            أ/عزة حسن محمود                    

 

 

 

(51) 

 

 



 

 

 :  ورشة عمل مجلة حائط الكترونٌة  اسم النشاط

 21/1212/ 27: ٌوم االثنٌن الموافق  موعد التنفٌذ

 ( بكلٌة الزراعة 7: قاعة ) مكان التنفٌذ

 : الدكتور/ عالء محمود عبدالحافظمنفذ الورشة 

 :  ناقش فٌها كٌفٌة عمل مجلة حائط الكترونٌة ملخص الورشة

     طالب )جمٌع الكلٌات( 12  عدد المشاركٌن :

 

 المدٌر العام    مدٌراالدارة                                                                       

 )أ / عزه حسن (                                                               ) أ/ حاتم ٌسرى ( 

 

 

(53) 

 

 



 

 

بحث فً )االثار المترتبة علً اكتشافات الطاقة الجدٌدة والمتجددة ودورها فً   :اسم النشاط

 ( تحقٌق التنمٌة المستدامة فً مصر 

 )جامعة حلوان( 25/3/1212:  االحد الموافق  التنفٌذموعد ومكان 

 طالب كلٌه ) الطب البٌطري( 2:   عدد المشاركٌن

 : فاز بالمركز االول "خالد حسٌن عبدالرحٌم أحمد" نتائج المسابقه

 )الفرقه الثالثة كلٌة الطب البٌطري(

 

  

 المدٌرالعام                                                         مدٌراالدارة                  

 

 أ/حاتم ٌسري ٌوسف                         أ/عزة حسن أبوزٌد                                    

 

 

 

(54) 

 

 



 

 

 

 

                                   

  

 

   
  جحث رعاية السيذ االسحار الذكحور /أيمه عثمان                        

                                

 القائم باعمال رئيس جامعة أسوان"       "            
  

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

 "مدير ادارة النشاط العممي والتكنولوجي"واالستاذة / عزة حسن أبو زيد 

 
القمي الخامس للىاوو جكىولوجي  الملحقي بالفوز في مسابقة

  (جامعة طىطا) وجطبيقاجة

 
 الطالب / عمر محمذ محمذ محمود الحبشي

 كلية / هىذسة الطاقة

 علي مسحوى الجامعات المصرية  حصولة علي المركس الثاويو

 

جكىولوجي في الطاقة  جطبيقات الىاوو -بحث بعىوان:

 الشمسية
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 تهنئة



 

 

 

 (presentation:  ورشة عمل عروض تقدٌمٌة ) اسم النشاط

 21/1212/ 24: ٌوم الخمٌس الموافق  موعد التنفٌذ

 : قاعة السٌمٌنار بكلٌة الطب البٌطرى  مكان التنفٌذ

 : الدكتور/ اٌمن محمد سمٌر منفذ الورشة 

 ( Powerpoint التقدٌمٌة  ):  ناقش فٌها العروض ملخص الورشة

 طالب )جمٌع الكلٌات(    15 :عدد المشاركٌن 

  

 
 مدٌراالدارة                                                                          المدٌر العام   

 )أ / عزه حسن (                                                                 ) أ/ حاتم ٌسرى ( 

 

 

(56) 

 



 

 

 

  2020  رنوفمب تقرير عن المسابقة الفنية التي أقيمت خالل شهر                   

 نفذت إدارة النشاط الفني احتفال بالمولد النبوي الشريف 

 مكان التنفيذ :ـ مسرح الجامعة  بجامعة أسوان

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

 فنيال



 

 

 

 اسم النشاط :

 معسكر عمل ) خدمة عامة(                  

  عدد المشاركٌن :

 طالب  52                         

 تارٌخ التنفٌذ : 

 اكتوبر 32                  

 مكان التنفٌذ :

 مجمع صحاري امام مبنً االدارة                     

 ملخص النشاط :

والخدمة العامة بعمل معسكر عمل )خدمة عامة ( بالتعاون مع كلٌة قامت االدارة العامة لنشاط الجوالة 
طالب وطالبة وقام الطالب بجمع القمامة وازالة الحشائش الضارة من المناطق الزراعٌة  52الزراعه لعدد 

 وتم وضع لمسات جمالٌة لالشجار ووضع صنادٌق للقمامة
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نشاط سابعا

جوالة ال

والخذمة 



 

 -: النشاط أسم

 ثقل مهارات كشفٌة معسكر                

 -: الٌوم

 األربعاء- الثالثاء – االثنٌن              

  -: التارٌخ

  1212 نوفمبر 7-5                  

 -: المكان

 بصحاري الجامعة مقر                 

  -: المشاركٌن عدد

 وطالبة طالب52                   

 التفصٌلً : البرنامج

كشفٌة للجوالٌن والجواالت بالجامعه وتم عمل نماذج كشفٌة مبتكرة بالحبال عقد معسكر صقل مهارات 
واالخشاب وتم عمل مسابقة للرهوط من خالل قادة المعسكر وفً الٌوم التانً  تم تعلٌم الطالب علً 

 اساسٌات الطهً الخلوي واستخدام البلطة وادوات الخالء وانواع النٌران .
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 -: النشاط أسم

 ندوة بٌئٌة )المحافظة علً البٌئة(                    

 -: الٌوم

 األربعاء- الثالثاء – االثنٌن                    

  -: التارٌخ

  1212 دٌسمبر2                 

 -: المكان

 الجامعة اسوان الجدٌدة مقر                 

 -: المشاركٌن عدد

 وطالبة طالب 52                   

 التفصٌلً : البرنامج

تحت رعاٌة السٌد االستاذ الدكتور احمد غالب محمد رئٌس الجامعه تم عقد ندوة عن المحافظة علً البٌئة 
حاضرها السٌد االستاذ الكتور مجدي محمد علً نائب رئٌس الجامعة لشئون البٌئة وخدمة المجتمع بحضور 

الجوٌة وعقدت الندوة عن كٌفٌة المحافظة علً البٌئة ودور الجوال منتخب الجوالة وقادة الجمعٌة الكشفٌة 
 نحو المجتمع والفرد وخدمة بٌئته وكٌفٌة استخدام المخلفات واعادة تدوٌرها .

                 

                                                                                                                          

(12) 



 

 

 -: النشاط أسم

  المشاركة بمبادرة هنجملها                  

  -: التارٌخ

  1212دٌسمبر 3                

  -: المكان

  مزرعة الجامعة بصحاري                

 -: المشاركٌن عدد

 وطالبة طالب 222                     

 التفصٌلً : البرنامج

فخامة السٌد / عبدالفتاح السٌسً رئٌس الجمهورٌه شارك منتخب الجوالة وطالب كلٌة الزراعة  تحت رعاٌة
بمبادرة هنجملها بحضور كل من الدكتور احمد سعفان وزٌر القوي العاملة والدكتور احمد غالب محمد 

محمد علً نائب رئٌس الجامعة والدكتور اٌمن عثمان نائب رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا والدكتور مجدي 
رئٌس الجامعة لشئون البٌئة وخدمة المجتمع وقام الطالب بزراعه شجر اللٌمون لزٌادة انتاج محصول 

  الجامعة وتنمٌه المزرعة
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 اسم النشاط : 

 مشاركة منتخب الجوالة والخدمة العامة بالقمٌة                  

 عدد المشاركٌن :

 طالب  25                    

 تارٌخ التنفٌذ : 

 اغسطس  11اغسطس الً  12الفتره من                    

 مكان التنفٌذ :

 كلٌه الزراعة جامعه عٌن شمس                    

 ملخص النشاط :

طالب وتمت المشاكة فً  25شارك منتخب الجوالة والخدمة العامة بجامعة اسوان بالقمٌة الثالثون بعدد 
الت التسابق وتفوق منتخب الجامعة علً باقً الجامعات بالمناظرات وحصلت جامعة اسوان جمٌع مجا

 علً المركز االول علً مستوي الجامعات المصرٌة والعربٌة 

 وحصلت علً مراكز مختلفة فً كافة مجاالت التسابق وحصلت الجامعة علً المراكز الفردٌة االتٌه :

 المسامر المتمٌز الطالب / عمرو محمد محمد توفٌق  كلٌة الحقوق الفرقة الثالثة  -

 الجوال المتمٌز / مصطفً محمد حافظ ابوالوفا   كلٌه الطب الفرقة الثالثة -

 القائد المتمٌز / اسامة فاضل محمود اسماعٌل  كلٌه دارالعلوم الفرقة الرابعة -

 ة المستدامة  وهم :جوالٌن علً وسام اون للتنمٌ 5وحصل 

 محمد حمام تمام عبدالعاطً  -2       

 محمد ابوالمجد ٌمنً  -1       

 صالح االمٌر ابوالوفا -3       

 رمضان احمد رمضان -7       

 احمد محمد عبد المطلب -5       

اون مع جمعٌة وقام الطالب بتنفٌذ مشارٌع خدمة عامه كزٌارة لدار االٌتام ودراسة مشارٌع تنموٌة بالتع

الكشافة البحرٌة وقاموا بعمل خدمة عامة وتصنٌف المخلفات التً توجد بالنٌل وبحث مشكالت التلوث 

سٌاحٌة بمنطقة المعز وزٌارة القلعة لتنشٌط السٌاحة الداخلٌة واهتم الجوالٌن برٌاضة وعمل جوالت حرة 

ات طبقا للقرعه وقدم منتخب جامعة اسوان التجدٌف الجماعً اثناء جولتهم النٌلٌة وتم عمل كرنفال الجامع

فلكور دولة العراق وحضاره بالد الرافدٌن وقدمت الجامعة طعام ومشروبات تتمٌز بها العراق بجانب 



 

 الموسٌقً الفلكلورٌة والزي الخاص بتلك الدولة .
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 اسم النشاط :

 خدمة عامة                         

 : عدد المشاركٌن

 طالب وطالبة  52                       

 تارٌخ التنفٌذ :

 سبتمبر 11سبتمبر الً  15الفترة من                            

 مكان التنفٌذ : 

 مدخل جامعة اسوان                              

 ملخص النشاط :

مل ارشادات للطالب وتم تم عمل معسكر خدمة عامة بمدخل الجامعة بصحاري لتحسٌن المظهر وع

 وضع صنادٌق للقمامة باماكنها المخصصة ورفع الحشائش الزائدة وعمل دهانات للمقاعد والبرجوالت 
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 اسم النشاط :

 احتفاالت نصر اكتوبر             

 تاريخ التنفيذ :

 اكتوبر 1                

 عدد المشاركين :

 عدد مفتوح                           

 مكان التنفيذ :

 مجمع اسوان الجدٌدة                          

 ملخص النشاط :

احتفل منتخب الجوالة والخدمة العامة بنصر اكتوبر المجٌد وقامت االدارة بعمل ندوة عن الدور الوطنً 

ء التً تحلً بها واالنتماء للوطن ودور الفرد فً خدمة المجتمع  واعتمت االدارة باظهار روح االنتما

الجٌش المصري  وقوته فً مهاجمه العدو للحفاظ علً ارض الوطن وحث المحاضرٌن علً دور 

 الشباب نحو الوطن وان الجٌش المصري جٌش عظٌم وان ٌتحلوا بقةه الجنود المصرٌٌن . 
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 تارٌخ التنفٌذ :

 اكتوبر  21                   

 عدد المشاركٌن :

 عدد مفتوح                     

 مكان التنفٌذ : 

 مجمع اسوان الجدٌدة                 

 ملخص النشاط :

م 1221احتفل منتخب الجوالة وعشائر الكلٌات بالجامعة بحفل استقبال الطالب الجدد للسنة الدراسٌة 

ل السٌد االستاذ نسخة للطالب وحضر الحف 2222م وتم عمل دلٌل للطالب ورقً تم توزٌع  1212/

رئس الجامعة والسادة النواب وعمداء الكلٌات والقً رئس الجامعة كلمة عن دور الشباب بالجامعة 

 ودورهم نحو الوطن وانهم جٌل المستقبل لبناء جٌل مشرق قادر علً تحمل الصعاب
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 اسم النشاط :

 للطالب الجددندوة تعرٌف عن مرحلة الجوالة                 

 عدد المشاركٌن :

 طالب  222                         

 تارٌخ التنفٌذ :

 نوفمبر   5                              

 مكان التنفٌذ :

 قاعه السٌمنار بكلٌة الزراعة                         

 ملخص النشاط :

ئ الحركة الكشفٌة وتعرٌف منهج مرحلة الجوالة قامت االدارة العامة للجوالة بعمل ندوة تعرٌفٌة عن مباد

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

 معسكر خدمة عامة                    

 عدد المشاركٌن : 

 طالب  52                    

 تارٌخ التنفٌذ :

 نوفمبر  21نوفمبر الً  25فً الفتره من               

 مكان التنفٌذ :

 المدٌنة الجامعٌة للطالبات بصحاري                  

 ملخص النشاط :

قامت االدارة العامة لمنتخب الجوالة والخدمة العامة بالمشاركة فً تجمٌل المدٌنة الجامعٌة بصحاري   

ن مختلف الكلٌات وقاموا بتجمٌل الزرع وازالة طالب وطالبة م 52وقد حضر من عشٌرة الجامعة 

 الحشائش وعمل دهانات ورسومات جدارٌة لتجمٌل المكان وتم وضع الفتات ارشادٌة للطالبات .
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 اسم النشاط :

 ورشة فنٌة لتدرٌب الجوالٌن                   

 عدد المشاركٌن :

 طالب  32                    

 تارٌخ التنفٌذ :

 نوفمبر  11الً  12الفتره من                      

 مكان التنفٌذ : 

 كلٌة التربٌة                         

 ملخص النشاط :

تم تدرٌب الجوالٌن والجواالت علً مهارات المجال الفنً وتدربوا علً حرق الجلود وشغل االركت 

 ورسومات . والمكرمٌات والنسج الٌدوي واالعمال النسوٌة وعمل لوحات
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 اسم النشاط : 

 معسكر تدرٌب وتاهٌل              

 عدد المشاركٌن :

 طالب  12                 

 تارٌخ التنفٌذ :

 نوفمبر  11 -14               

 مكان التنفٌذ :

 مجمع صحاري                  

 ملخص النشاط :

والتاهٌل الكشفً والخدمً وتم التدرٌب علً اساسٌات تقدم للمعسكر عشائر الكلٌات للتدرٌب 
العقد والربطات وقاك المدربن بالتفاعل مع الطالب وعمل نماذج للنٌران واعطائهم مهام 

 االسعافات االولٌة بالخالء
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 اسم النشاط : دورة مساعد قائد وحدة 

 طالب  32عدد المشاركٌن : 

 دٌسمبر  4-5تارٌخ التنفٌذ : 

 مكان التنفٌذ : مجمع صحاري 

 ملخص النشاط :

 الدراسة : هدف

 نشاطاتهم وتوجٌه فرقهم قٌادة فً المشاركة من لتمكٌنهم والقائدات القادة ومهارات وقدرات كفاٌة رفع
 تواجههم مجتمعٌه قضاٌا نحو

 الدراسة : أغراض

 أن : على قادرا مشاركة/  مشارك كل ٌكون الدراسة هذه نهاٌة فً

                                    -2 واإلرشادٌة الكشفٌة الحركة ومبادئ أهداف ٌذكر          

  الوحدة قائدة مساعدة/ الوحدة قائد مساعد ٌعرف -1        

 -3 فرقته لنشاط ٌخطط         

 -7 سلٌمة بطرٌقة واإلرشادٌة الكشفٌة التقالٌد ٌمارس         

 الدراسة قانون هو والمرشدات الكشافة قانون :

 

 المحافظة على الجمٌع فلٌحرص واإلرشادي الكشفً العمل أساس واإلرشادٌة الكشفٌة التقالٌد احترام -   
 التقالٌد هذه على

  - التدرٌبً الٌوم نهاٌة إلى العلم برفع ٌبدا الدوري بنظام الدراسة تسٌر  

   -النجاح إلى ٌإدي والتعاون اآلخرٌن زمالئه عمل ٌكمل الطلٌعة عضو عمل   

 

  -الدراسة فً أساسٌة واإلرشادٌة الكشفٌة بالروح والتحلً الشرٌفة المنافسة    

   -ممنوع الدراسه قائد إذن دون الدراسة موقع مغادرة   

 -االلتزام مظاهر من مظهر واإلرشادي الكشفً الزي   

 الجمٌع على واجب المكان وموجودات ممتلكات على المحافظة  -   

  -نظٌفة ومرافقه المكان إبقاء على فاحرص اإلٌمان من النظافة    

 اآلخرٌن مع وتبادلها الخبرات إكتساب -  



 

    - مجتمعنا وتنمٌة خدمة فً شركاء دائما كلنا شعارنا لٌكن

 إشباعها وطرق الفتٌة ومٌول احتٌاجات
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