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  إنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمیة البیئة  

 ٢٠٢٠ونیو ی ٣٠حتى  ٢٠١٩ یولیو ١خالل الفترة من 
 :االرشاد النفسي -:عاشراُ 

  الصور الداعمة  عدد الحاالت  التاریخ  النشاط  البیان  م

١.     
  

  االرشاد النفسي

مبادرة ثقف نفسك واعرف  تنفیذ
 بكلیة الحقوقتاریخ بلدك 

 

   ٢٠٠  یولیو ٢٠

٢.   

معسكر إعداد القادة بجامعة  تنظیم
سوھاج والفوز ببعض جوائزھا  

  اج،بمالعب وقاعات جامعة سوھ

   ١٠٠  یولیو ١٠



٣.   

 المجتمع أبواب تطرق اآلداب كلیھ
 الدكتوره االستاذه شاركت قوه بكل

 اإلعالم بقسم االستاذ وھبي سحر
 نظمھا التي امانھ بلدك حملھ في

 طافت التي للمراه القومي المجلس
 لنشر سوھاج مراكز من العدید
 حقیقھ حول المواطنین بین الوعي

 الواقع أرض على یحدث ما

    ٢٠١٩بتمبر س

٤.   

علي  كلیة التربیةتدریب طالب 
كلیة  وبعض الالعمل التطوعي بمبني 

المؤسسات المجتمعیة المحیط، بھدف 
تنمیة ثقافة ومھارات العمل التطوعي 

ریب لدي طالب الكلیة، حیث تم تد
ھم من طالب الكلیة وأسر ٣٥عدد 

علي مھارات العمل التطوعي وكیفیة 
تمع وتنمیة المشاركة في خدمة المج

البیئة والتواصل المجتمع والمشاركة 
  في مواجھة مشكالت المجتمع

   ٣٥  أكتوبر ٧

٥.   
ندوة علمیة بعنوان تفسیر الوعى 

  من منظورفلسفة العقل
   ١٠٠  نوفمبر ٤



٦.   

جامعة سوھاج تشارك في فعالیات 
المنتدى الثاني لرابطة أزھري من 

والذى تنظمھ جامعة  أجل مصر
 "سواعد الوطن"األزھر تحت شعار 

 

  ١٠  نوفمبر ١٧

 

٧.   

م رحلة ترفیھیة لطالب مركز نور یتنظ*
 *البصیرة لذوى اإلعاقة

  

   ٣٢  نوفمبر ٢٣

 



٨.   

البطولھ االولى الشبال مصر في 
خماسى كرة القدم بین  كلیة التربیة 

–االكادیمیات الریاضیة – الریاضیة
 – اكادیمیة الطفل بجامعة سوھاج

 المدارس الخاصة بسوھاج

  

  ٢٠٠  نوفمبر ٢٧

 

٩.   

نظمت كلیة التربیة الریاضیة ورشھ 
بالتعاون مع النقابة الفرعیة للمھن 
الریاضیة بسوھاج عن اصابات 

حاضر فیھا اساتذة معتمدین  المالعب
  من النقابة العامة للمھن الریاضیة

  ١٠٠  دیسمبر ٥

 



١٠.   
ؤتمر األمانة العامة لطب المشاركة في م

  نفسي األطفال والمراھقین
  ٢٠٠  دیسمبر ٥

 

١١.   

نظمت كلیة التربیة الریاضیة ندوة  
تعالى نغیر شكل (تثقیفیة  بعنوان 

 )حیاتنا

حاضر فیھا الدكتورة یسریة السید 
الدكتورة  –عمید كلیة التمریض 

امانى ابو القاسم مؤسس مبادرة 
  .نعیشھا صح

  ٦٠٠  دیسمبر ٦

 



١٢.   

قامت كلیة األلسن بفاعلیات أسبوع تنمیة 
البیئة داخل الكلیة وذلك بقیام طالب الكلیة 
بأعمال النظافة والصیانة بقاعات 
المحاضرات وكذلك وضع صنادیق قمامة 
داخل وخارج الكلیة، وتعلیق الكثیر من 

التي تحث على نظافة البیئة وقاموا  الالفتات
بتھیئة أماكن لزراعة الشجیرات الزھریة 
داخل وخارج مبنى الكلیة، كما عقدت ورشة 
توعیة عن أھمیة تنمیة البیئة وخدمة 
المجتمع ودور اللغات في إرشاد وتوعیة 
المجتمع، وشارك في تلك الورشة العدید من 
أساتذة الكلیة والھیئة المعاونة وموظفي 

  .الكلیة

  ٢٥  دیسمبر ٨

 

١٣.   

م أصحاب الھمم المتمیزین في األنشطة یتكر
 *الطالبیة

 

  ١٣  دیسمبر ١١

 

١٤.   

 مارثون نظمت كلیة التربیة الریاضیة
مركز ( بالتعاون مع جمعیة كاریتاس مصر

 – طالب كلیة التربیة الریاضیةل ) سوھاج
  و االعاقة االطفال والشباب ذ

   ٢٠٠  دیسمبر ١٨



  ١٠  دیسمبر ٢٤  نور البصیرة الصحاب الھمم افتتاح مركز    .١٥

 

١٦.   

 طرق عن سوھاج بجامعة تثقیفیة ندوة

بحضور السید  المعادي اإلعالم مواجھة

   الدولیة النیل قناة ورئیس اإلعالمیین نقیب

  

  

  ٨٠٠  دیسمبر ١

 

 
 

 
 



١٧.   

بالیوم تحتفل كلیة االداب قسم علم النفس  
 *الصحاب الھممالعالمي 

  

  ١٠٠  دیسمبر ٢

 

١٨.   
كن "ة ھندسة سوھاج تناھض اإلكتئاب بندو

 "قویاً 

   
  ٢٠٠  دیسمبر ١٢

 



١٩.   

رئیس جامعة سوھاج یشارك ذوي 
القدرات والھمم االحتفال بیومھم 

 العالمي

  

  ٤٥  دیسمبر ٢٨

 

٢٠.   

 Learn (L٢B)مبادرة تعلم لتكون 
to be  تحت إشراف رعایة الشباب

لیة التربیة بسوھاج ، حیث تم بك
تدریب مجموعات من طالب كلیة 

التربیة علي الثقھ بالنفس والتواصل 
وأیضاً ،  C. Vالفعال وكتابة ال

وطریقة عمل  linked in أھمیة
. حساب واستخدامھ بالشكل الصحیح

والتطوع وأھمیتھ والتعلم الذاتي من 
  .خالل المنصات وقنوات الیوتیوب

   ٢٠  دیسمبر



٢١.   

مت كلیة التربیة الریاضیة نظ
التدریس الكشفى لطالب  المعسكر

  .الفرقة الثالثة
  ٦٠٠  ینایر ٣٠-٢٥

 

٢٢.   

وزیر اإلتصاالت یزور جامعة 
استعدادا  "ITI" سوھاج ویتفقد معھد

 الفتتاحھ

 

  ٥٠٠  ینایر ٢

  



٢٣.   

 طلعت عمرو االتصاالت وزیر
 خدمات ٤ الجامعة منح على یوافق

 خالل تنفذ سوھاج واھالي للطالب
   ٢٠٢٠ عام من االول الربع

 الجامعي بالحرم برید مكتب انشاء -
 لكلیة خاص معمل -  الجدید

 لتقویة برج - والمعلومات الحاسبات
 الحرم داخل االتصاالت شبكة

 لتقویة فیبر كابل  -  الجدید الجامعي
  االنترنت سرعة

  ینایر ٢
خدمات  ٤

  للطالب

 

٢٤.   

معة قناة النیل الدولیة تكرم رئیس جا*
تسخیر على جھوده في  *سوھاج

االمكانیات لالرتقاء بقدرات الطالب 
وتھیئتھم لسوق العمل عن طریق 
  تفعیل العدید من المراكز التدریبیة

  ١  ینایر ٤

 



٢٥.   

رئیس جامعة سوھاج یكرم بابا *
االسكندریة في رحاب كنیسة ماري 

 *جرجس

  

  ٥٠  ینایر ١٢

 

٢٦.   

الجمعیة العلمیة الطالبیة بطب 
تحتفل بمرور  " SMSA" جسوھا

 عام علي تأسیسھا ١٥

  

  ١٠٠  ینایر ٢١

 



٢٧.   

حفل االفتتاح لالسبوع االول 
لشباب الجامعات العضاء 
ھیئة التدریس والعاملین 

  .والطالب

  ٦٠٠  فبرایر ٨

 

٢٨.   

تنظیم بطولة كاس عمید كلیة 
التربیة لكرة القدم بمالعب الجامعة 

بجوار المدینة الجامعیة ونادي 
وتم إقامة ، ئة التدریس، أعضاء ھی

التنافسات بین مجموعة كبیرة من 
، الفرق داخل الكلیة وخارجھا

بھدف تدریب طالب الكلیة علي 
التنافس والتعاون وروح الفریق في 

  .الریاضة والعمل وغیر ذلك

     فبرایر

٢٩.   

تنظیم مسابقة في حفظ القران 
م، ٢٠٢٠الكریم خالل شھر فبرایر 

بكلیة  بقاعة األنشطة الریاضیة
التربیة، بھدف تحفیز الطالب علي 

   ٢٠  فبرایر



وتكریم حفظة ، حفظ القران الكریم
القران الكریم، حیث شارك عدد 

وطالبة من طالب  بطال) ٢٠(
الكلیة في مسابقة حفظ القرآن 

حیث تركز المسابقة علي ، الكریم
عدد األجزاء التي یحفظھا الطالب 

من القرآن الكریم بأحكامھ 
وتھ وتصحیح األخطاء في تال

وإعطاء نصائح للطالب 
 .المشاركین في المسابقة

  

٣٠.   

قامت كلیة األلسن بإقامة ورشة 
عمل لتدریب طالب كلیة األلسن على 
التصویر داخل الكلیة وذلك بقیام 
طالب الكلیة بالتقاط الصور 
المتنوعة ومعرفة طبیعة 

  الفتوغرافیة

  ٢٥  مارس ١

 



٣١.   

رض قامت كلیة األلسن بإقامة مع
الكتاب وقد حوى المعرض الكثیر 
من الكتب المتخصصة في اللغات 
والترجمة والثقافات المختلفة 
واآلداب العالمیة، ویقام المعرض 

-١على مدار أسبوع منذ یوم األحد 
 - ٣ -٥إلى یوم الخمیس  ٢٠٢٠ -٣

، ویحرص الطالب وأعضاء  ٢٠٢٠
ھیئة التدریس باالطالع على الكتب 

أكبر قدر من  المعروضة ، واقتناء
تلك الكتب المتنوعة نظرا لألسعار 

  .المخفضة

  ٢٠٠  مارس ١

 

٣٢.   

المھرجان الكشفي الخامس لجوالي 
بأرض  وجواالت جامعة سوھاج

  الجوالة بمقر جامعة سوھاج الجدیدة 
   ١٥٠  مارس ٩-٦

٣٣.   

شباب كلیة األلسن في فریق الجوالة 
مع معالي الوزیر رئیس الجامعة 

مد عزیز عبد األستاذ الدكتور أح
  المنعم

  ٢٠  مارس ٧

 



٣٤.   

قامت كلیة األلسن بفاعلیات الرسم 
داخل الكلیة وذلك بقیام طالب الكلیة 
برسم لوحات فنیة تصور المجتمع 
السوھاجي من تلك الرسومات، 
والتعبیر عن نظافة البیئة والمجتمع 

  الریفي والحضري في سوھاج

  ٢٥  مارس ٨

 

٣٥.   

اقة بطولة لی كلیة التجارة تنظیم
بدنیة على مستوى الجامعة بمالعب 

  المدن الجامعیة بسوھاج 
   ٥٠  مارس ٨

٣٦.   

مسابقة في  نظمت كلیة التربیة
الغناء الفردي واإلنشاد الدیني  
بقاعة األنشطة الریاضیة بكلیة 
التربیة، بھدف تنمیة موھبة 

الغناء واإلنشاد الدیني والتذوق 
، الفني لدى طالب كلیة التربیة

ي ھذا المسابقة عدد وقد شارك ف
وتنوعت ، طالب وطالبة ٢٠

المواھب ما بین الغناء والتمثیل 

   ٢٠  مارس ٩



 

  ٣٠/٦/٢٠٢٠تحریرا فى 

  ة المجتمع                                                                                                رئیس الجامعةنائب رئیس الجامعة لشئون خدم

  عزیز عبد المنعمأحمد ./ د.مصطفى عبد الخالق عبد الاله                                                                                               أ./ د.أ

وحرص النشاط ، واإلنشاد الدیني
الفني علي مشاركة اكبر عدد من 

الطالب واختیار المواھب 
المتمیزة وتنمیة مواھبھم من 

  .خالل البروفات




