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University Sohag  
Vice-President for Community and 

 Environmental affairs  

 إنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمیة البیئة  

   ٢٠٢٠نیو یو ٣٠حتى  ٢٠١٩یولیو  ١خالل الفترة من 

  :القوافل الطبیة البشریة: أوالً 

  الصور الداعمة  عدد الحاالت  التاریخ  النشاط  البیان  م

 خارج الجامعة

١ -     
الندوة التوعویة الصحیة 

  بحى راشد المجتمعیة الحقوقیة
  ١٠٠  یولیو ١٧

  



  یولیو٢١  قافلة طیبة لحى راشد   - ٢
٧٥٦  
  
  

  

٣ -   

زیارة لمعهد األورام  نظمت كلیة التربیة

سوهاج بهدف الترفیه عن المرضي ب

وخاصة األطفال بمعهد األورام وتقدیم 

خاللها بتنظیم  قامواالدعم النفسي لهم، 

یوم ترفیهي وتقدیم الهدایا لألطفال 

  المرضي بمعهد األورام

   ٢١  یولیو ١٥



  ٢١٦  أغسطس ٢٢  طبیة لمدیریة الطرق والنقلقافلة    - ٤

  

  ٥٧١  برسبتم  ١٠  لحي راشد الطبیةالقافلة ا   - ٥

  



٦ -   
الخنانسة قریة لالقافلة الطبیة 

  غرب مركز المنشاة بسوھاج 
  أكتوبر ١٥

١٠٣٥ 

  حالة

 

٧ -   

لمعھد نظمت كلیة التربیة زیارة 

األورام بسوھاج بھدف الترفیھ عن 

المرضي وخاصة األطفال بمعھد 

األورام وتقدیم الدعم النفسي لھم، 

بتقدیم حفل الطالب قاموا حیث 

اللعب مع ترفیھي شمل علي 

األطفال من خالل اللعب 

وتقدیم مسرح طفل، ، بالبالونات

وفقرة تقلید أصوات وحل فوازیر 

وغیر ذلك مما تضمنھ الجدول 

الترفیھي، باإلضافة إلي تزیین 

   ٣٥  أكتوبر ١٧



قاعة المعھد وطرقاتھ، وتقدیم 

الھدایا لألطفال المرضي بمعھد 

  .األورام

٨ -   

دوة كلیة التربیة الریاضیة  ن تنظم
عن الخدمات المقدمة من شركھ 

 .سالمتك للرعایة الطبیة 

  

  ٤٠  أكتوبر ٢١

 



٩ -   

طب سوھاج تشارك في المؤتمر 
الدولى السنوى التاسع للمعھد 

الذى عقد بالقاھرة  القومى لألورام
أیام بالشراكة مع الجمعیة  ٣لمدة 

المصریة لجراحة األورام وجمعیة 
 جراحة األورام األمریكیة

  

  طالب ٢٠  رنوفمب ١٠

 

١٠ -   

مؤتمر مشاركة  كلیة الطب ب
الجمعیة العالمیة لألشعة التداخلیة 

  العصبیة المنعقد بایطالیا

  عالم ٣٢٠  نوفمبر ١١

 



١١ -   

فعالیات المؤتمر الدولي العاشر  
لجراحة الید والجراحات 

فندق ب *المیكروسكوبیھ
بمحافظة  شتیجینبرجر نایل باالس

 .االقصر

  

  نوفمبر ١٦
خبیر  ٢٠

  اجنبي

 

١٢ -   

قافلة طبیة بجامعة سوھاج تعالج 
ساویة یمواطن بقریة الع ١٢٨٧

حیاه "ضمن مبادرةأخمیم  شرق
 .."كریمة
  

  ١٢٨٧  نوفمبر ١٩

 



١٣ -   

ترفیھیاً طب سوھاج تنظم یوماً 
 ألطفال معھد األورام بالمحافظة

  

  طالب ٧٠  نوفمبر ٢٧

 

١٤ -   

زیارة وفد كلیة الحقوق تقوم ب
طالبى بحضور بعض السادة 

اعضاء ھیئة التدریس والعاملین 
الى معھد االورام بسوھاج وتقدیم 
  .الھدایا والدعم المعنوى للمرضى 

   ٥٠  نوفمبر



١٥ -   

المؤتمر العلمي مشاركة في ال
الثالث لقسم جراحة العیون 

 بالمستشفي التعلیمي

  ٤٥  نوفمبر ٢٨

 

١٦ -   

بعن���وان ن���دوة  ت كلی���ة الھندس���ةعق���د

/ د  حاضر فیھا  "االسعافات األولیة"

محمد عبد الھادى مدیر مستش�فى دار 

الس��الم وھیئ��ة االس��عاف وم��دیر ع��ام 

  قطاع مكتب الوزیر المحافظ

  

  دیسمبر ٩

 الس����������������ادة

أعض������������اء 

ھیئ��������������������ة 

و  الت����دریس

ط������������الب ال

  والعاملین 

  

 



١٧ -   
قافلة طبیة بقریة بناویط بمركز 

  المراغة
    دیسمبر ٣١

 

قافلة طبیة لقریة البوازیك مركز      - ١٨
  المنشاه

  ٥٠٠  ینایر ٢٧

 



  

١٩ -     

جامعة سوھاج تبحث آلیة تنفیذ 
برامج توعویة طالبیة عن الصحة 

 اإلنجابیة وتنظیم األسرة

  

  ٨  ینایر ٦

 



  

  الصور الداعمة  عدد الحاالت  التاریخ  النشاط  البیان  م

 :داخل الجامعة
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حملة توعیة عن الصحة االنجابیة 
  بكلیة الصیدلة

    یولیو ١٩-١٦

 

٢-   

 من خالیة اطفال شعار تحت

 تحتفل سوھاج طب  c فیروس

  طفل١٨ بشفاء

  

  ١٨  یولیو ١٨

  



٣-   
حاد روابط جراحة الید رئیس ات

العربیة یجري عملیات جراحیة 
  بمستشفي سوھاج الجامعي

    یولیو٢١

 

٤ -   
لتطعیم ضد فیروس ل حملة

 ) B( الوبائيااللتھاب الكبدى 
   ٣٨٨  أغسطس ٤

  



٥ -   

 اجراء عملیتین جراحتین جدیدتین

بمستشفي سوھاج  لزراعة الكلى

 الجامعي

  

  ٢  أغسطس ٦

 



٦ -   

توعویة ألطباء التدریب ة ندو

الدورة   (تحت عنوان  )اإلمتیاز(

  )التدریبیة لقراءة رسم القلب 

  ٢٥٥  أغسطس ٦

 

 

 

 

 

  



٧ -   

عملیات القسطرة المخیة  استئناف

المخیة بقسم داخل وحدة القسطرة 

  جراحة المخ واألعصاب

  ٢٨٥  اغسطس ٧

٨ -   
ملیون صحة وفحص  ١٠٠حملة 

  فیروس سي لطالب الجامعة
   ٩٧٤٢  أغسطس ١١



٩ -   

توعویة ألطباء التدریب ة ندو

تحت عنوان الجوانب  )اإلمتیاز(

القانونیة واألخالقیة لممارسة 

  الطب

      أغسطس ٢٠

١٠ -   

 ورشة عمل اإلسعافات األولیة
 بطب سوھاج

  

  طالب٣٣  أغسطس ٢٥



١١ -   

الجدید فى مجال زراعة ( ندوة 

بكلیة  -)وجراحات الكبد المتقدمة

  الطب

  ٣٠٠  سبتمبر ٢

  

١٢ -   

توعویة ألطباء التدریب ة ندو

أنواع   تحت عنوان )اإلمتیاز(

  الخیوط والغرز الجراحیة

      سبتمبر ٣



١٣ -   

م ندوة تعریفیة عن الخدمات یتنظ

 عةالطبیة المجانیة للعاملین بالجام

  

  ١٥٠  سبتمبر ٥

  

١٤ -   

اصدار كارنیھات عالجیة اسریة 

مجانیة لجمیع أعضاء ھیئة 

التدریس ومعاونیھم والعاملین 

بالجامعة من خالل شركة سالمتك 

  للرعایة الصحیة

  سبتمبر ٥

جمیع 

اعضاء 

ھیئة 

التدریس 

ومعاونیھم 

  والعاملین

  



١٥ -   

الطوارئ غیر "دورة تدریبیة عن 

لألطباء الجدد بجامعة " الجراحیة

 سوھاج

  

  ٦٢٥  سبتمبر ١٠

١٦ -   

إقامة یوم توعوى عن مرض 

ات مالسكتة الدماغیة والعال

 ألھ وعالجھ بمناسبة بد التخدیریة

نشاط إذابة الجلطة الدماغیة 

  شفى الجامعيبالمست

١٠ – ٩ 

 سبتمبر
١٠٠٠ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



١٧ -   

توعویة ألطباء التدریب ة ندو

مكافحة    تحت عنوان )اإلمتیاز(

  العدوى والحقن األمن

   ٢٠٠  سبتمبر ١٧

١٨ -   

جھاز قوقعة بمستشفي  ٥٦تورید 

سوھاج الجامعي للمساھمة في 

 انھاء قوائم االنتظار

  

  ٥٦  سبتمبر ١٨

 



١٩ -   

راة في اول رسالة دكتومناقشة 

 طب سوھاجب جراحة قلب االطفال

  

  ١٠٠  سبتمبر ٣٠

 

٢٠ -   

توزیع ورق تحفیزى لطالب 

 الفرقة السادسة بكلیة الطب

  

    ٢٥٠  اكتوبر ٢٤



٢١ -   

المؤتمرالدولي  فعالیات افتتاح

" الرابع لجراحات الوجھ والفكین

 بالقاھرة

  

  ٥٠٠  اكتوبر ٢٨

 



٢٢ -   

طب  للمبادرة الرئاسیة تنفیذاً 

سوھاج تنظم ندوة عن 

االكتشاف المبكر لسرطان "

  "الثدي

  ٩٠٠  أكتوبر ١٢

 



٢٣ -   

دوة توعویة للكشف المبكر ن

ج لسرطان الثدي بجامعة سوھا

التعاون مع تنظیم كلیة الطب وب

كلیات العلوم والصیدلة 

  والتمریض

   

  ٣٠٠  اكتوبر ٢٩

 

٢٤ -   

تناقش الجدید في  ندوة علمیة 

طب بشري  امراض القلب المزمنة

  سوھاج

  

  ٢٠٠  نوفمبر ٢

 



٢٥ -   
لمؤتمر الدولي الرابع لجراحات ا

 بطب سوھاج الوجھ والفكین
  ١٠٠  نوفمبر ٣

 

٢٦ -   

تنقذ مستشفي جامعة سوھاج *
باً من الموت بعد اصابتھ بطلق شا

 *ناري

  

  ١  نوفمبر ٩

 



٢٧ -   

دورة تدریبیة عن اإلسعافات 
األولیة تنظمھا سفارة المعرفة 

 بجامعة سوھاج

 

  ٤١  نوفمبر١٢

 

٢٨ -   

عالج "الیوم العلمى تحت عنوان 
یانیة والوحمات التمددات الشر
  بطب سوھاج "الدمویة بالمخ

  ٢٠  نوفمبر ٢٤

 



٢٩ -   
ندوة علمیة " السم في العسل

  *تنظمھا كلیة العلوم بسوھاج
  ١٥٠  نوفمبر ٢٦

 

٣٠ -   

الجدید "تناقش " طب سوھاج"
 "في امراض الكلي والسكر

 

  ٣٠٠  فمبرنو ٢٩

 

 



٣١ -   
الیوم العلمي "طب سوھاج تعقد

 "لالطفال حدیثي الوالدة بالمحافظة

  

  ٨٨  نوفمبر ٢٨

 

٣٢ -   

ندوة بعنوان االكتشاف المبكر 
كلیة االلسن بلسرطان الثدي 
بالتعاون مع وبجامعة سوھاج 

 كلیة الطب 
  

  ١٥٥  دیسمبر ٣

 



٣٣ -   

التطویر بقسمي كلي  متابعة اعمال
األطفال و جراحة القلب 

  بالمستشفي

  ١٥  دیسمبر ٥

 

٣٤ -   

ؤتمر األمانة المشاركة في م
العامة لطب نفسي األطفال 

  والمراھقین

  ٢٠٠  دیسمبر ٥

 



٣٥ -   

عملیات جراحیة  ١٠اجراء 
حالھ  ٥٠ومناظرة اكثر من 

" سمرالد الدولیة"بورشة عمل 
 بجامعة سوھاج

  

  ١٢٠  دیسمبر ١٠

 

٣٦ -   

: بعنوان ندوة نظمت كلیة التربیة
اإلسعافات األولیة وكیفیة القیام (
عن كیفیة إجراء  وورشة عمل) بھا

،  للمصاب اإلسعافات األولیة
: وتركزت محاور الندوة حول

التعامل فى حاالت االختناق، 
الحروق، إنقاذ مرضى السكري، 
مصابي النزیف الدموي، الجلطة، 
مرضى القلب وقیاس العملیات 
الحیویة كالنبض، ضغط الدم، 
الحرارة، باإلضافة إلى معرفة 

   ٧٠٠  دیسمبر ١٠



التعامل فى حاالت اإلنعاش 
الرئوى، اإلغماء، الكسور، 

ربات الشمس، لدغات الغرق، ض
  .العقارب، التسمم وغیرھا

٣٧ -   

ــــــــــــاة إنســــــــــــان(دورة  ــــــــــــذ حی ــــــــــــة تنق ) بالمعرف

  لإلسعافات األولیة

  طالب ٤٨  دیسمبر ١١

 

٣٨ -   

برامج توعیة لطالب جامعة 
سوھاج بالتعاون مع مجلس 

عن الصحة  السكان الدولي
 االنجابیة

 

  ٥٠٠  دیسمبر ١٢

 



٣٩ -   

فریق طبي بمستشفي سوھاج *
الجامعي ینقذ حیاة طفل بعد 

 *سقوطھ من الطابق الرابع
 

  ٥  دیسمبر ١٦

 

٤٠ -   

من اتحاد طالب حملة للتبرع بالدم 
جامعة سوھاج للمستشفي 

 *الجامعي
 

  دیسمبر ٢١
كیس " ٢٠٠*

  "دم

 



٤١ -   

 

تشارك " طب سوھاج"*

لجمعیة  ٧١بالمؤتمر الدولي 

  *جراحة العظام المصریة

  ١٠٠  دیسمبر ٢٢

 

٤٢ -   

م الیوم العلمي للتوعیة یتنظ
طب بشري ببالسكتة الدماغیة 
 سوھاج

  

  ٨٥  دیسمبر ٢٣

 



٤٣ -   

سماعات طبیة لألطفال ضعاف 
 اجالسمع من جامعة سوھ

بالتعاون مع مؤسسة مصر بال 
  مرض

  

  ٩٠  دیسمبر ٢٥

 

٤٤ -   

 ٥٠قافلة جراحة األطفال وإجراء 
 عملیة معقدة ومتوسطة

  

  دیسمبر ٢٥

عملیة  ٥٠

معقدة 

  ومتوسطة
 

٤٥ -   

المؤتمر الثامن فى أعصاب 
األطفال واألمراض النفسیة بطب 

 سوھاج
  

  ١٣٠  دیسمبر ٢٦

 



٤٦ -   
الیوم العلمى للمشاكل الصحیة 

   لمنطقة الوجھ والفكین
   ١٠٠  دیسمبر ٢٦

٤٧ -   

قناة النیل الدولیة تكرم رئیس *
على جھوده في  *جامعة سوھاج

المشاركة المجتمعیة للجامعة في 
ملیون  ١٠٠المبادرات الرئاسیة، 

صحة، صنایعیة مصر، حیاة 
 ضاء علي قوائم االنتظاركریمة، الق

.  

  ١  ینایر ٤

 

٤٨ -   

تجري " مستشفي سوھاج الجامعي"*
جراحة بمخ طفل لحمایتھ من فقدان 

 *البصر

  

  ١  ینایر ٩

 



٤٩ -   

 "مستشفي سوھاج الجامعي"
تستجیب لعالج حالة طبیة نادرة 

 لطفل مولود بعین واحدة

 

  ١  ینایر ١٢

 

٥٠ -   

بروتوكول تعاون بین جامعة سوھاج 
 حة والسكانومدیریة الص

  

  ٤  ینایر ١٥

 



٥١ -   

تستقبل اللجنة العلیا "جامعة سوھاج "
 لزراعة األعضاء البشریة

 

  ینایر  ٢١
حالة  ١٢٠

  زرع

 

٥٢ -   
ندوة عن فیروس كورونا أعراضھ 

  وطرق الوقایة منھ بكلیة علوم 
   ٣٠٠  فبرایر١٠

٥٣ -   

ندوة عن الوقایة من فیروس 
  كورونا المستجد بكلیة الطب 

  

   ٥٠٠  فبرایر ١٦

٥٤ -   

ندوة عن فیروس كورونا المستجد 
وأعراضھ وسبل الوقایة منھ بكلیة 

  التربیة بالكوامل 

   ٦٠٠  فبرایر ٢٣



٥٥ -   

ندوة عن فیروس كورونا وأعراضھ 
وأخطاره وطرق الوقایة منھ بكلیة 

  الھندسة 

   ٤٠٠  فبرایر ٢٤

٥٦ -   

الحقوق الكلیة بعقد ندوة توعیة 
للتعریف بفیروس كورونا المستجد 

الھ واعراض االصابة وطرق انتق
  وطرق الوقایة منھ

   ١٠٠  فبرایر

٥٧ -   

فیروس (ندوة  نظمت كلیة التربیة
األعراض وسبل : كورونا المستجد

بالتعاون بین كلیة التربیة ) الوقایة
وكلیة الطب جامعة سوھاج ، 

لتوعیة طالب الكلیة بكیفیة الوقایة 
من فیروس كورونا واالكتشاف 

ترازیة واإلجراءات االح، المبكر لھ
، والوقائیة لمواجھة فیروس كورونا

تفاعلوا مع الطالب وحیث شارك 
المحاضرین في الندوة وقدموا كثیر 

من األسئلة حول الوقایة من 
فیروس كورونا واالكتشاف المبكر 

واإلجراءات االحترازیة ، لھ
  .والوقائیة لمواجھة فیروس كورونا

   ٤٠٠  فبرایر ٢٨



٥٨ -   

دة مرات تعقیم مبني كلیة التربیة ع
برعایة إدارة الجامعة الموقرة 

وبالتعاون مع إدارة شئون المقر 
الجدید للجامعة، خالل الفترة من 

م إلي شھر یونیھ ٢٠٢٠مارس 
تعقیم مبني كلیة م، حیث تم ٢٠٢٠

التربیة بالكامل من خالل تعقیم 
قاعات وفصول المحاضرات 
ومكاتب أعضاء ھیئة التدریس 

 ومعاونیھم ومكاتب اإلدارات
المختلفة بالكلیة وكذلك دورات المیاه 
والطرقات والفناء األمامي والداخلي 

في  األخرىللكلیة وبقیة األماكن 
  .الكلیة

     

٥٩ -   

ــة التدریســ ــام الســادة أعضــاء هیئ بكلیة قی

التربیة خالل الفترة مـن شـهر مـارس إلـي 

بتوعیـــــة الطـــــالب م ٢٠٢٠شـــــهر مـــــایو 

ـــروس  ـــة لمواجهـــة فی باالحتیاطـــات الالزم

ا، وتــــم ذلــــك مــــن خــــالل وســــائل كورونــــ

ـــاعي وأیضـــًا مـــن خـــالل  التواصـــل االجتم

     مارس



المنصـــــــــــات التعلیمیـــــــــــة اإللكترونیـــــــــــة 

ــــــدیم  ــــــي تق المحاضــــــرات المســــــتخدمة ف

وتم استخدام المقررات الدراسیة للطالب، و 

لطــــــــالب التوعیــــــــة وســــــــائل متنوعــــــــة 

الفیــــــــدیوهات والتســــــــجیالت الصــــــــوتیة ك

  .والصور وغیرهاوالبوستات 

٦٠ -   

لالفتات اإلرشادیة لتجنب اإلصـابة تعلیق ا

، وتوجیـــــه العـــــاملین بفیـــــروس كورونـــــا

أعضاء هیئة التدریس والعـاملین بالكلیة و 

مبنـــي الكلیـــة، الكمامـــات داخـــل  بارتـــداء

 االجتماعيمن مواقع التواصل  واالستفادة

فـــــى توعیـــــة منســـــوبى الكلیـــــة بأخطـــــار 

ـــاع الســـلوكیات الســـلیمة  الفیروســـات واتب

فیر اللوحـات االرشـادیة تـو و ، للوقایة منها

ــــا  ــــروس كورون ــــن أخطــــار فی ــــة م للتوعی

  .وطرق الوقایة منه

     مارس

اإلجــراءات االحترازیــة  اتخــاذ كلیــة التربــة   - ٦١
     



وتعقــیم مبنــى الكلیــة، حیــث یــذهب بعــض 

العــــاملین لمباشــــرة عملهــــم داخــــل مبنــــى 

الكلیـــة مـــن بیـــنهم إدارة المـــوارد البشـــریة 

لــك وســكرتاریة مكتــب العمیــد وغیرهــا ؛ وذ

لمــا یتطلبــه الوضــع الحــالي مــن ضــرورة 

تـــوخي الحـــذر لمواجهـــة فیـــروس كورونـــا 

ضــــــــــع و و ، )١٩-COVID(المســــــــــتجد 

وتنفیــــذ خطــــة للنظافــــة الیومیــــة وٕاجــــراء 

عملیات التهویة والتطهیر لجمیع األمـاكن 

  .والقاعات والمرافق الصحیة بالكلیة

٦٢ -   

وضــــــع تصــــــور قامــــــت كلیــــــة التربیــــــة ب

ـــــن ـــــة االحتیاطـــــات ل لمجموعـــــة م مواجه

التــى یجــب توافرهــا فــى  فیــروس كورونــا

الفرق النهائیة وامتحانات ثناء امتحانات أ

المتوقـــع عقـــدها الدراســات العلیـــا بالكلیـــة 

ــو وأغســطس  م ٢٠٢٠خــالل شــهري یولی

تعقیم اللجان قبل وبعـد االمتحانـات، : مثل

     مارس



وتـــــوفیر جهـــــاز لقیـــــاس حـــــرارة الطـــــالب 

ـــــع  والمالحظـــــین، وضـــــرورة ارتـــــداء جمی

ن فــــي االمتحانــــات للكمامـــــات المشــــاركی

ـــــــاء اداء  وعـــــــدم رفعهـــــــا او ازالتهـــــــا اثن

ـــات،  تباعـــد عـــدد الطـــالب بكـــل و االمتحان

ــــة، و  ــــة لجن ــــوفیر عرب ــــزةســــعاف إت  مجه

وغیرهــا، مــن اإلجــراءات  للظــروف الطارئــة

  .االحترازیة والوقائیة األخري

٦٣ -   

عمل جولة لتوعیة وتوزیع 
المستلزمات الالزمھ لتعقیم مكاتب 

المختلفة  الحقوق ات كلیةادار
ومكتب السید األستاذ الدكتورعمید 
الكلیة والسادة اعضاء ھیئة 
التدریس وكذلك دورات المیاه وكافة 

 .مرافق الكلیة

   ١٥٠  مارس

٦٤ -   
عمل اعالنات استرشادیة للتوعیة 

بكلیة  من فیروس كورونا المستجد
  الحقوق

     مارس



٦٥ -   

ـــــــة  ـــــــى"حمل ـــــــروس  "إعرفن للتوعیـــــــة بفی

المســـتجد واألمـــراض المشـــتركة  الكورونـــا

  ودور الغذاء في انتقالها

  طالب ٨٠٠  مارس ٤

٦٦ -   

متابعة تجھیز وتعقیم المدرجات التى 
سوف یتم عقد إختبارات الدراسات 

  .العلیا بالكلیة 

   ٣٥٠  مارس ٥

٦٧ -   

: ندوة عن التجارة كلیة نظمت 
كورونا بین الحقیقة والشائعات 

وذلك یوم االثنین الموافق 
م الساعة الحادیة عشر ٩/٣/٢٠٢٠

  . بالكلیة) ع(صباحاً بمدرج 

   ٤٠٠  مارس ٩

٦٨ -   

بعمل قواعد التجارة قیام كلیة 
احترازیة من انتشار فیروس 

الكورونا اثناء قیام أعضاء ھیئة 

   ٤٠  مارس



التدریس بالعمل في الكنتروالت 
الخاصة بنتیجة الفصل الدراسي 

األول خالل شھر مارس 
  م٢٠٢٠

٦٩ -   

بتطھیر وتعقیم لتجارة اقیام كلیة 
مبني الكلیة بالكامل من قاعات 
ومكاتب أعضاء ھیئة التدریس 
والعاملین بالكلیة للحمایة من 
انتشار فیروس الكورونا من 

الفترة اجل سالمة االفراد خالل 
  م٢٠٢٠ من مارس حتى یونیة

   ٢٠٠٠  مارس

٧٠ -   

كلیة التجارة كلیة استعداد 
القواعد االحترازیة من وتطبیق 

شار فیروس الكورونا لقاعات انت
االمتحانات الخاصة بالفرقة 

في الفصل  الرابعة بالكلیة
الدراسي الثاني للعام الجامعي 

  م٢٠٢٠-٢٠١٩

   ٨٠٠  مارس



٧١ -   

ترصد وتقصى للمواطنین 
المخالطین لمرضى الكورونا 

 والعائدین من الخارج 

  

   ٢٢٥٤  مارس  ١٠

٧٢ -   

نظافة  حملةقامت كلیة االلسن ب
ات المحاضرات ومكاتب وتعقیم لقاع

أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة 
ودورات المیاه والطرقات داخل 

مباني الكلیة، وذلك في إطار الحملة 
القومي لمكافحة فیروس كارونا، 
وحرص الكلیة على نظافة وتعقیم 

كافة األماكن بھا، حفاظًا على سالمة 
  طالبھا وكافة العاملین بھا

  ١٥٠  مارس ١٦

 

٧٣ -   

مبانى كلیة الحاسبات م تعقیتطھیر و
من قاعات محاضرات  والمعلومات

ومكاتب أعضاء ھیئة التدریس 
ومعاونیھم ومكاتب السادة اإلداریین 

ومعامل الطالب ودورات المیاه 
والطرقات وذلك تنفیذا لقررات السید 

رئیس مجلس / األستاذ الدكتور
الوزراء الخاصة بتعقیم المبانى 

   ٥٠٠  مارس ٢٠



للحیلولة والوقایة من فیروس 
الكورونا حفاظا على سالمة الطالب 

  .وجمیع منسوبى الكلیة

٧٤ -   

 للتوعیة جولةقامت كلیة العوم ب
 االزمة والمستلزمات المواد وتوزیع
والمعامل والطرقات  المكاتب لتعقیم

 بالتقدم والساللم بمبانى الكلیة وذلك
 الالزمة بالمواد الجامعة إلدارة

عمید / د.اللتعقیم تم مخاطبة معالى 
الكلیة لتوفیر االدوات والمعدات 

الالزمة لتعقیم جمیع منشئات الكلیة 
على ان یكون ذلك دورا على االقل 

  مرة اسبوعیا

     مارس

٧٥ -   

 توعیة حملة نظمت كلیة العلوم
 كورونا فیروس ضد المدني المجتمع

 والمخابز الجزارین عن المستجد
وغیرھا و یشكل  واالفران والمطاعم

اعضاء اللجنة بالقیام فریق من 
بھذه الحملة مع توفیر االدوات 

  الالزمة لھا من الكلیة

     مارس



٧٦ -   

شكلت كلیة التربیة الریاضیة  لجنة 
التخاذ االجراءات الوقائیة ضد 

 .داخل الكلیة فیرس كورونا المستجد

  

    مارس

 

٧٧ -   

توعویة  اعالنات استرشادیھ عمل
 بطرق بمداخل ومخارج الكلیة 

المستجد  كورونا فیروس من الوقایة
 (COVID١٩)   

   ٥٠٠  مارس

٧٨ -   

التوصیة بإتباع اإلجراءات 
اإلحترازیة وتعلیق الالفتات 

اإلرشادیة لتجنب اإلصابة بفیروس 
  بكلیة الحاسبات والمعلومات كورونا

   ٥٠٠  مارس ٢٠

٧٩ -   

إلزام الطالب وأعضاء ھیئة 
التدریس والعاملین بإرتداء 
  .الكمامات داخل الحرم الجامعى

   ٥٠٠  مارس ٢٠



٨٠ -   

متابعة والتأكید عن دور المستشفى 
الجامعى فى أداء الدور المنوط بھا 
فى فرز الحاالت المشتبھ بإصابتھا 
بفیروس كورونا  جنبا إلى جنب مع 
أداء دوره المعتاد فى عالج مرضى 

 الحوادث والطوارئ 

  

   ٢٥٠٠  ابریل  ٦

٨١ -   

االحتیاطات  ناقشت كلیة العلوم .١
رھا فى اثناء التى یجب تواف

االمتحانات لمواجھة فیروس 
 كورونا

تباعد عدد الطالب بكل  -

 لجنة 

تعقیم اللجان قبل وبعد  -

 االمتحانات 

توفیر الجوانتى للمالحظین  -

 الستالم االوراق من الطالب

توفیر جھاز قیاس الحرارة  -

     ابریل



لقیاس حرارة الطالب 

 والمالحظین

عدم دخول الطالب بدون  -

ا ارتداء الكمامة وعدم رفعھ

او ازالتھا اثناء اداء 

 االمتحانات 

توفیر عربة اسعاف   -

 جاھزة للظروف الطارئة 

توفیر كحول على باب كل  -

لجنة لتعقیم االید�وجود طقم 

طبى لكل مبنى اثناء 

 االمتحانات

وضع محلول تعقیم لالیدى  -

عند مدخل كل دور او عند 

 كل لجنة لمنع التجمعات 

عمل ارشادات للطالب  -

متحانات مثل وتعلن قبل اال



عدم استعارة اى ادوات 

كتابیة مثل االالت الحاسبة 

ترسل ھذه الرسائل النصیة 

القصیرة للطالب على 

المواقع االلكترونیة وداخل 

 اللجان 

تعقیم الحمامات بعد دخول  -

 اى طالب 

بخصوص شرب المیاه  -

یفضل ان یحضر كل طالب 

 زجاجة میاه خاصة بھ

عزل الطالب الذى تظھر  -

عراض فى مكان علیھ اى ا

خاص ویطبق علیھ 

االجراءات االحترازیة من 

  قبل الطقم الطبى  

  



٨٢ -   

توفیر بعض قامت كلیة الھندسة ب

اللوحات االرشادیة للتوعیة من 

أخطار فیروس كورونا وطرق 

الوقایة منھ مقدمة من وكالة الكلیة 

  .لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة

  أبریل

خدمة 

أعضاء 

ھیئة 

تدریس ال

ومعاونیھم 

والطالب 

والعاملین 

  بالكلیة

 

٨٣ -   

توفیر المطھرات والكحول مقدمة 

لشئون خدمة  كلیة الھندسةمن وكالة 

  . المجتمع وتنمیة البیئة

  أبریل

خدمة 

أعضاء 

ھیئة 

التدریس 

ومعاونیھم 

والطالب 

والعاملین 

  بالكلیة

 



٨٤ -   

مخاطبة االقسام قامت كلیة الھندسة ب

قسام والطرقات واالدارات بنظافة اال

والمعامل واالدارات والساللم 

ودورات المیاه باستمرار مع وضع 

  . مطھرات

  أبریل

خدمة 

أعضاء 

ھیئة 

التدریس 

ومعاونیھم 

والطالب 

والعاملین 

  بالكلیة

 

٨٥ -   

الطب  تطھیر وتعقیم مبني كلیة
ضمن اإلجراءات  البیطري

  اإلحترازیة لمكافحة فیروس كورونا
    ابریل ١٠



  ٣٠/٦/٢٠٢٠تحریرا فى 

  رئیس الجامعة          نائب رئیس الجامعة لشئون خدمة المجتمع                                                                                      

  أحمد عزیز عبد المنعم./ د.مصطفى عبد الخالق عبد الاله                                                                                               أ./ د.أ

٨٦ -   

طھیر وتعقیم مبانى كلیة  متابعة ت
 الطب البشري

  

   ٣٠٠٠  مایو ١

٨٧ -   
متابعة إجراءت مستشفى العزل 

  بالمستشفى الجامعى 
   ٣٥٠٠  یونیو ١




