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لشئون خدمة المجتمع وتنمیة 
  البیئة
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University Sohag  
Vice-President for Community and 

 Environmental affairs  

  إنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمیة البیئة  

 ٢٠٢٠نیو یو ٣٠حتى  ٢٠١٩ یولیو ١خالل الفترة من 
 :أنشطة اخرى - :حادى عشر

  الصور الداعمة  عدد الحاالت  التاریخ  النشاط  البیان  م

١.     

اختبارات القدرات للقبول 
الریاضیةبكلیة التربیة  

 

  طالب ١٢٩٠  یولیو ٦

 



٢.     

زیارة  نظمت كلیة التربیة
مدرسة الزھور إلي 

، بھدف تدعیم الخاصة
التواصل مع المؤسسات 

، سالتعلیمیة خاصة المدار
وتزویدھا بالجدید في مجال 

استراتیجیات التدریس، 
والتعرف علي الجدید في 

العملیة التعلیمیة والمشكالت 
.السلوكیة لتالمیذ المدارس  

   ٢٠  یولیو ٥

٣.     

  المتفــرغین  ســاتذةاألتكــریم

والســادة العمــداء الســابقین 

الكلیــــــــة فــــــــي الملتقــــــــي ب

 األكــــادیمي الثــــاني للكلیــــة

ـــیس  ـــوم الخم ـــو  ١١ی یولی

بقاعـــــة االســـــتاذ  م٢٠١٩

ـــراهیم بســـیوني  ـــدكتور إب ال

ــــــة،  ــــــة التربی ــــــرة بكلی عمی

ــــز  كتقلیــــد اجتمــــاعي متمی

     



تكــــریم داخــــل یتمثــــل فــــي 

المتفرغین وكـذلك  ساتذةاأل

الســادة العمــداء الســـابقین 

الكلیــــــــة فــــــــي الملتقــــــــي ب

، األكـــادیمي الثـــاني للكلیـــة

) ١٧(حیث تم تكـریم عـدد 

) ٧(وعـــدد ، أســـتاذ متفـــرغ

ــــــ ة عمــــــداء ســــــابقین لكلی

 .التربیة جامعة سوهاج

 

٤.     

  

ى
خر

ة أ
ط
ش

أن
  

دورة تدریبیة على مھارات 
 ESTتوظیف 

   ٢٤  یولیو ١١-٧



٥.   
ورشة عمل عن مستقبل 

 البرامج الجدیدة
     یولیو ٨

٦.   

معسكر إعداد القادة  تنظیم
بجامعة سوھاج والفوز 

ببعض جوائزھا  بمالعب 
  وقاعات جامعة سوھاج،

  ١٠٠  یولیو ١٠
 

٧.   

في  التربیة كلیةمشاركة 
بمركز تدریب المعلمین 

التدریب الرئیسي للمعلمین 
بالكوثر التابع لوزارة 

في التربیة والتعلیم، 
تنمیة (البرنامج التدریبي 

بالتربیة  الموارد البشریة

     یولیو ١٨-١٤



تلبیة االحتیاجات : والتعلیم
التطویر  - التدریبیة

)التنظیمي  

٨.   
نفذت كلیة العلوم  دورة 
 التدریبیة لتعلیم السباحة

   ٣٠  یولیو



٩.   

عقدت كلیة االثار دورة 
تدریبیة تحت عنوان ترمیم 

وصیانة العمالت 
والمسكوكات األثریة 

والتحقق من أصالتھا في 
الفترة من ١١ یولیو 

٢٠١٩ وحتى ١٣ یولیو 
٢٠١٩ وقد عقدت الدورة 
التدریبیة بمقر استراحة 
 جامعة سوھاج بالقاھرة.

 

  ٩  یولیو ١١

 

١٠.   
الملتقى األكادیمي الثاني  

     یولیو ١١ لكلیة التربیة

١١.   
ندوة عن ترشید أستھالك 

     یولیو١٢ الكھرباء



١٢.   

بدء فاعلیات المعسكر 
االرشادي ألستقبال طالب 
الثانویة العامة بجامعة 

 سوھاج

  

  ٢٠  یولیو ١٥

 

١٣.   

مكافحة "دورة تدریبیة عن 
الفساد المالي 

بجامعة سوھاج"واالداري  

 

  ٢٦  یولیو ١٥

 

١٤.   

قیام مركز علوم األدلة 
 الجنائیة بالتعاون مع كلیة

بتنظیم دورة فى  الحقوق
التحقیق الجنائى ومعاینة 
 وفحص مسرح الجریمة 

   ١٠٠  یولیو ١٦



١٥.   

اعتماد الخطة التنفیذیة 
لتطویر احد المناطق 

حي (العشوائیة بسوھاج 
  ) راشد

  قاطنى الحى  ١٦/٧/٢٠١٩

  

١٦.   

اعداد القادة "في دورة  
إلداریینا " 

 

  متدرب ٣٠  یولیو ١٦

 



١٧.   

اعتماد الخطة التنفیذیة 
تاھیل (للدورة التدریبیة 

المرأة السوھاجیة 
للمشاركة في االستحقاقات 

  ) السیاسیة

١٤-
١٦/٧/٢٠١٩

  م
  

 

١٨.   

الدورة التدریبیة 
األولى إلعداد القادة 

  بجامعة سوھاج

    یولیو ٢٠

 



١٩.   
 ختام انشطة جامعة الطفل

  
  ١٠٠  أغسطس ٤

٢٠.   
نفذت كلیة العلوم دورات 
  متقدمھ في الحاسب االلي

   ٥٠  أغسطس

٢١.   

صیدلھ سوھاج ترسم 
البسمة علي وجوه اطفال 

٥٧٣٥٧"مستشفى  " 

  

  ٢٥  أغسطس ٤



٢٢.   

استضافة الملتقى الصیدلى  
الثانى لطالب الجامعات 

 المصریة
  

    أغسطس٨

 

٢٣.   

شرف الدین عبد . نشر د
األستاذ المساعد  - الحمید
في :  مقال بعنوان - بالقسم 

متشابھ القرآن ومشتبھ 
الفقھاء، مؤسسة مؤمنون 

بال حدود للدراسات 
  واألبحاث، المغرب،

     أغسطس  ١٠

٢٤.   

مشاركة كلیة التربیة في 
تدریب المعلمین بمركز 

التدریب الرئیسي للمعلمین 
بالكوثر التابع لوزارة 
التربیة والتعلیم، في 

البرنامج التدریبي (تصمیم 

١٥-١١ 

  أغسطس
   



خطط العمل للموارد 
البشریة في التعلیم- نماذج 

تطبیقیة لتصمیم خطط 
 العمل في التعلیم) 

 

٢٥.   
المعسكر التأھیلى لسوق 

 العمل بكلیة صیدلة 
   متدرب ٦٠  أغسطس ١٧

٢٦.   

رئیس جامعة سوھاج 
یستقبل وفد طالبي من 

 جامعتي النمسا وإندونیسیا

 

  ٣ أغسطس٢٠



٢٧.   

دورة إعداد كوادر تدریبیة 
 متخصصة في 

 TOTجودة التعلیم

  ١٣  أغسطس٢١

٢٨.   

رئیس جامعة سوھاج 
یشارك الطالب في فعالیات 
الدورة الكشفیة بعین 
 شمس

 

٢٩-٢٠ 

  أغسطس
٢٥٠  

 



٢٩.   

وائل أحمد عبدهللا . شارك د
المدرس بالقسم في  –

تحقیق صحفي حول 
أخالقیات التكنولوجیا، 

انتھاك الحیاة : "بعنوان
یل صناعة الفض: الخاصة

، "موضة إلیكترونیة
 صحیفة الوفد الیومیة، 

األربعاء 

٢١ 

أغسطس 

٢٠١٩  

  

 

٣٠.   

األفكار على تدریب ال
الریادیة بجامعة سوھاج 
في اطار بروتوكول تنمیة 

 المشروعات

 

  طالب ٣٠  أغسطس ٢٦

 



٣١.   

المنتدى األول "لقادة  
شباب جامعات الصعید" 
 بالمنیا

٢٨-٢٤ 

  أغسطس
١٠  

 

٣٢.   

لغة عن دورة تدریبیة 
اإلشارة تنظمھا وحدة 
 التوظیف بجامعة سوھاج

  

  متدرب ٢٠  اغسطس ٢٧



٣٣.   

المركز الرابع لجامعة 
سوھاج في ملتقى نوادي 
علوم الجامعات المصریة 

 بعین شمس

  جامعة ٢٤  أغسطس ٢٨

٣٤.   

بروتوكول لتعزیز  توقیع
جامعتى بین  التعاون العلمي

سوھاج والمصریة للتعلم 
 االلكتروني

  

  متلقى الخدمة  اغسطس ٢٩



٣٥.   

دورات المستوي االحترافي 
لبرنامج التمیز بمركز 

 ضمان الجودة

  ٢٣  اغسطس ٣١

 

٣٦.   

نظمت كلیة التربیة عدد 
(١٤) دورة تدریبیة متقدمة 

لإلشراف علي التربیة 
العملیة لموجھي ومعلمي 
التربیة والتعلیم المشاركین 
في اإلشراف علي طالب 

التربیة العملیة بكلیة التربیة 
  

 

أغسطس 

  وسبتمبر
٤٥٠   

٣٧.   

مشاركة كلیة التمریض في 
فعالیات مھرجان الیوبیل 

الفضى لتمریض المنصورة 
وحصاد ذھبیة ومراكز 

 متقدمة

  ١٢  سبتمبر ٥-١

 



 

٣٨.   

تجدید التعاقد مع شركة 
أمان مصر للخدمات 

  المتكاملة

  ٣٠  سبتمبر ٣

٣٩.   

بروتوكول تعاون مع  توقیع
االتحاد الریاضي المصري 

لمكفوفینل  

 

  ١٢  سبتمبر ٤

 



٤٠.   

في  مشاركة الجامعة في 
المعسكر التدریبي ال ٢٢ 
 بمعھد إعداد القادة بحلون

  ٨  سبتمبر ٦-٢

٤١.   

ذھبیة وثالث برونزیات في 
األسبوع الثاني لمتحدي 

 اإلعاقة بالمنوفیة

  ٥  سبتمبر ٦

٤٢.   

في  كلیة التربیةمشاركة 
تدریب المعلمین بمركز 

لمعلمین التدریب الرئیسي ل
بالكوثر التابع لوزارة 
التربیة والتعلیم، في 

قیادة (البرنامج التدریبي 
التغییر والتطویر المؤسسي 

     سبتمبر ١٢-٨



أسس التغییر  -م ٢٠٣٠
تحدیات التغییر  - المؤسسي

متغیرات  - المؤسسي 
 –العصر ورؤیة مصر

  ) م٢٠٣٠التعلیم 

٤٣.   

وزیر التعلیم العالي یناقش 
مع عمداء جامعة سوھاج 

خطة استقبال العام 
 .الدراسي الجدید

 

  ٢٥  سبتمبر ٩

٤٤.   

ندوة تعریفیة بالبرامج 
المشتركة بین جامعتي 

سوھاج والمصریة األھلیة 
  للتعلیم االلكتروني

  ٤٥  سبتمبر ١١

 



٤٥.   

م ورشة عمل عن یتنظ
ثقافة وأدوات إدارة "

آثار بسوھاجباالبتكار   

 

  ٢٠  سبتمبر ١١

٤٦.   

ب صیدلة سوھاج تحصد لق
الطالب المثالي بمعھد إعداد 

 القادة بحلوان

 

  طالب ٨  سبتمبر ١١

٤٧.   

في جلسة  المشاركة
عن " أسئلة وأجوبة"

برنامج الباحث المصري 
بمقر ھیئة فولبرایت 

 بالقاھرة 

   ١  سبتمبر ١١



٤٨.   

للتدریب معسكر تدریبي 
علي ریادة االعمال بجامعة 

 سوھاج

 

  ١٠٠  سبتمبر ١٢

٤٩.   

لوم عة تدریبیة عن دور
كلیة باألدلة الجنائیة 

 الحقوق بسوھاج

 

  متدرب ٦٠  سبتمبر ١٢

 



٥٠.   

شارك األستاذ 

حسام حافظ / الدكتور

السالموني ممثًال عن 

قسم علم النفس كلیة 

اآلداب جامعة سوهاج 

في المؤتمر العربي 

 السادس بسلطنة ُعمان

١٧-١٤ 

  سبتمبر
  

 

٥١.   

" دورة تدریبیة للعاملین  
تحت  بجامعة سوھاج

اإلدارة المالیة  انعنو
"والمحاسبیة  

 

١٨-١٦ 

  سبتمبر
  متدرب ٢٧



٥٢.   

تكریم طالب اإلتحاد 
المصرى لكلیة الصیدلة 
األفضل على مستوى 

 الجمھوریة

  ٨٠  سبتمبر ١٦

٥٣.   
المعسكر التأھیلى لسوق 

بصیدلة سوھاج العمل  

١٧ -

١٨/٩/٢٠١٩  
 متدرب ٦٠

 

٥٤.   

المبادرة الطالبیة تدشین 
ة جامعبالنظافة ثقافة 
 سوھاج

 

  ٧٠  سبتمبر ١٧

  

 



٥٥.   

نظمت كلیة التربیة 
الریاضیة معسكر إستقبال 
 الطالب الجدد والقدامى 

  طالب ٥٠٠  سبتمبر ٢٢

 

٥٦.   

عقد دورة إعداد المعلم الجامعي 

بكلیة التربیة جامعة ) ٥٣(رقم 

تدریب عدد حیث تم  ،سوهاج

من معاوني أعضاء فرد ) ٣٢(

هیئة التدریس بالكلیات 

بالجامعة علي مهارات المختلفة 

التدریس وٕاعدادهم كمعلم 

 جامعي في المستقبل

   ٣٢  سبتمبر ٢٢

٥٧.   
مشاركة كلیة التربیة في 
تدریب المعلمین بمركز 

التدریب الرئیسي للمعلمین 

٢٦-٢٢ 

  سبتمبر
   



بالكوثر التابع لوزارة 
التربیة والتعلیم، في 

البرنامج التدریبي (حتمیة 
التطویر المؤسسي -  

منھجیات تطبیق اإلدارة 
 المؤسسیة في التعلیم).

٥٨.   
دورة تدریبیة عن إدارة 

 الجودة الشاملة

٢٢-

٢٤/٩/٢٠١٩  
  متدرب ٣٠

٥٩.   

جامعة سوھاج تستقبل 
طالبھا في مطلع العام 
الدراسي بتحیة العلم 

..والنشید الوطني   

 

    سبتمبر ٢٢

٦٠.   
التي " ھنجملھا"مبادرة 

تھدف الى زراعة االشجار 
     سبتمبر ٢٢



وع محافظات المثمرة في رب
 الجمھوریة

٦١.   

اطار توجھ جامعة سوھاج 
وكلیة اآلداب نحو تطویر 

ومیكنة  اإلمتحانیةالعملیة 
عملیة تصحیح االمتحانات، 

أقام القسم عدة جلسات 
وورش تدریبیة، حاضر 

إسماعیل عبد الغني . فیھا د
محمد توفیق . د.أحمد و أ

مدیر وحدة الجودة (محمد 
، ألعضاء )بكلیة اآلداب

ھیئة التدریس ومعاونیھم 
والطالب للتعریف ونشر 
الوعى والتدریب على 
الجوانب المختلفة لھذه 

 العملیة

   ٢٠٠  سبتمبر ٢٢

٦٢.   
مقترح انشاء مجلس أمناء 
أو معاونین او مجلس آباء 

 أو مجلس اولیاء أمور

     سبتمبر ٢٢



٦٣.   

دورات إعداد القادة الجھاز 
 اإلداري بجامعة سوھاج

 

  متدرب ١٢٠  مبرسبت ٢٢

 

٦٤.   

محافظ سوھاج ورئیس 
الجامعة یتفقدان انطالقة 
 بدایة العام الدراسي الجدید

 

  ٢٠٠٠  سبتمبر ٢٣

٦٥.   

المنتدي العلمي والثقافي  
 األول بجامعة سوھاج

 

  ٧٥  سبتمبر ٢٤

 



٦٦.   

التقدم اإللكتروني لدورات 
التربیة العسكریة بجامعة 

 سوھاج

   طالب ١١٠  سبتمبر ٢٤

٦٧.   

دریبیة ألبناء دورة ت
 العاملین بجامعة سوھاج

المبتكر  تحت عنوان 
 الصغیر

 

  ٨٢  سبتمبر  ٢٥

 

٦٨.   

زیارة  نظمت كلیة التربیة
لمستشفى إلي اطالب الكلیة 

الجامعي بجامعة سوھاج 
بالتعاون مع أسرة ھمة 

بكلیة التربیة، بھدف توعیة 
طالب الكلیة بدورھم 

المجتمع وتدریبھم علي 
كیفیة التواصل مع 
مؤسسات المجتمع 

آالم األخرین  والتخفیف عن
 خاصة المرضي منھم

   ٤٠  سبتمبر  ٢٥



٦٩.   

بعنوان ورشة  عمل ورشة
تثقیفیة عن االعتماد 

 البرامجي

   ٨٠  سبتمبر ٢٥

٧٠.   

بانوراما النشاط الثقافي 
 والفني وتكرم المتمیزین

 

  ٢٩  سبتمبر ٢٦

 

٧١.   

 "قادرون"بمسابقة تنظیم 
جامعة سوھاج الدارات  

 

  ٤٥  سبتمبر ٢٦

 



٧٢.   

" دورة تدریبیة بسفارة  
 المعرفة جامعة سوھاج

فتاة + شاب  "تحت عنوان 
" مجتمع واعي=   

 

  ٢٥  سبتمبر ٢٩

  

٧٣.   
المشاركة في توفیر االمن 

 الغذائي
    سبتمبر

  
  
  
  
  
  
  
 

٧٤.   

 

 تدشین مبادرة

 "Be Secure"  ألمن
 المعلومات

 

  ١٠٠  سبتمبر ٣٠



٧٥.   

لطالبات " ب"افتتاح مبني 
المدن بعد صیانتھ بجامعة 

 سوھاج

 

  ٤٦٠  سبتمبر ٣٠

 

٧٦.   
دورات إعداد كوادر 

تدریبیة متخصصة في 
 جودة التعلیم

     

٧٧.   
 المرأة ردوعن  محاضرة

 وسیم القاھا الوطن بناء في
  السیسي

    سبتمبر ٣٠

٧٨.   
قامت كلیة االداب حفل 
 استقبال للطالب الجدد

   ١٥٠  سبتمبر ٣٠

٧٩.   
الجیوفیزیاء معمل  ایرادات 

بقسم الجیولوجیا بكلیة 
 العلوم

سبتمبر 

  ونوفمبر
  جنیھ  ٧٣٠٠٠٠

مشروع مبنى كلیة طب -دراسات ھندسیة 

  -الكولة  ة شرقجسة بمنطق ،  االسنان

  الجالویة – جسة ، مدینة أخمیم الجدیدة

 ساقلتھ



٨٠.   

الرنین معمل  ایرادات 
المغناطیسى بقسم الكیمیاء 

داخل و خارج جامعة  
 سوھاج بكلیة العلوم

 

  
١٠٨٧١٣,٥  

  جنیھ

اإلیرادات  من  جنیھ مصرى ١٥٠٨٢,٥٠ 

  داخل سوھاج

ج اإلیرادات من خار جنیھ مصرى ٩٣٦٣١

  سوھاج

٨١.      
١٠٣٥١٦ 

  جنیھ
  

   ٢١  سبتمبر٢٢  المجتمع خدمة مجلس عقد   .٨٢

٨٣.   
معمل جیوكیمیاء  ایرادات 
بقسم الجیولوجیا البیئة 

  بكلیة العلوم

أغسطس حتى 

  مارس
 تحلیل عینة  جنیھ  ٤٠٢٢١

٨٤.   
وحدة  معمل  ایرادات 

الذرى  بكلیة  االمتصاص
 العلوم

أغسطس حتى 

  مایو

١٢٦٩٢.٤ 

  جنیھ
  

٨٥.   
وحدة  معمل  ات ایراد

بقسم  االشعة السینیة
بكلیة العلوم الفیزیاء    

 عینھ ٩٠٠  
عینة مختلفة  بمبلغ  ٩٠٠تحلیل عدد 

بحث من جامعة  ٢٠تم نشر   الف ٦٣٠٠٠
    سوھاج تم تحلیل عیناتھا داخل الوحدة 

٨٦.   
  وقایةالوحدة  ایرادات 

 بكلیة العلوم
  عقیمعبارة عن جل ومطھرات ومحالیل ت جنیھ ٧٨٩٧٢  



٨٧.   
 القطاع موضوعات عرض
 الجامعة مجلس على

  واعتمادھا

     

٨٨.   
 القطاع اجتماع حضور
 للجامعات االعلى بالمجلس

 بتاریخ

     

٨٩.   

: دورة تدریبیة بعنوان
تشخیص وحل "

في " المشكالت
اإلدارة العامة للتنظیم 

واإلدارة بجامعة 
سوھاج لتدریب 
العاملین ومدیر 
 اإلدارات بالجامعة

  ٢٥  سبتمبر ٣٠

 

٩٠.   

قامت كلیة العلوم 
عمل المسح ب

الجیوفیزیقى الكھربي 
لعملیة انشاء مبنى 
كلیة طب االسنان 

   سبتمبر



بسوھاج الجامعة 
 الجدیدة

٩١.   

قامت كلیة العلوم 
عمل المسح ب

الجیوفیزیقى الكھربي 
لعملیة انشاء مبنى 
المدرجات بجامعة 
سوھاج الجدیدة 

 بالكوامل 

 

   سبتمبر



٩٢.   
ى للرسم المعرض الفن

 الیدوى والدیجتال
أكتوبر ٨-٣ طالب ٣٩   

 

٩٣.   

دورة تدریبیة لفنیین 
كیفیة " المعامل بعنوان 

صیانة االجھزة العلمیة 
الموجودة في المعامل 
والتعامل مع المواد 

الكیمیاویة المختلفة وكیفیة 
التخلص منھا بالطرق 

 االمنة

اكتوبر ٧  ١٥٠  



٩٤.   
" لالبتكار"المؤتمر الثاني 

  سوھاجبجامعة 
  مخترع ٦٠  أكتوبر ٧

 

٩٥.   
مؤتمر الثاني لمبتكري ال

  جالجنوب بجامعة سوھا
  ٦٠  اكتوبر ٩

 

٩٦.   

: دورة تدریبیة بعنوان
تشخیص وحل "

في مركز " المشكالت
تنمیة قدرات أعضاء 

   ٢٥  اكتوبر ١٠



ھیئة التدریس 
والقیادات بجامعة 

  سوھاج

٩٧.   
ب وطالبة طال ٦٦كریم ت

الجتیازھم دورة اللغة 
  االنجلیزیة

  ٦٦  اكتوبر ١٢

 



٩٨.   

طالب وطالبة  ٩٤ تكریم 
الذین أنھوا البرنامج 

التدریبي في مجال ریادة 
  . األعمال

  ٩٤  اكتوبر ١٢

 

٩٩.   

مشاركة الكلیة في تدریب 
كز التدریب المعلمین بمر

الرئیسي للمعلمین بالكوثر 
التابع لوزارة التربیة 
والتعلیم، في البرنامج 

الجدارات (التدریبي 
 - السلوكیة للمعلمین

الخطوات الرئیسیة لرسم 
 -خریطة الجدارات السلوكیة
المداخل المحددة لبناء 
  )نموذج الجدارات السلوكیة

١٧-١٣ 

  أكتوبر
   



١٠٠.   
البحوث  ندوة عن دور 

اعیة في خدمة قضایا االجتم
  المجتمع بجامعة سوھاج

  ٧٥  اكتوبر ١٤

 



١٠١.   

الندوة التعریفیة التي 
نظمتھا الجامعة لشرح 
البرامج والفرص التدریبیة 

 وأعضاءالب المتاحة للط
ھیئة التدریس ومعاونیھم 

  للدراسة بالوالیات المتحدة

  ٢٥  أكتوبر ١٧

 

١٠٢.   

ادراج جامعة سوھاج في 
تصنیف التایمز العالمي 

لقطاع الھندسة 
 *والتكنولوجیا

  

    اكتوبر ١٩

 



١٠٣.   

ورشة عمل عن بنك 
المعرفة وآلیات الحصول 

 لتأثیراعلى تقاریر معامل 
  وفحص االقتباس

٢٣-٢٢ 

  أكتوبر
١٤٠  

 

١٠٤.   

رشتي عمل عن التواصل و
الحضاري بین مصر 
وألمانیا، والتي تستمر لمدة 
یومین بمقر الجامعة الجدید 
بالتعاون مع الھیئة 
األلمانیة للتبادل العلمي 

  DAADبالقاھرة

  طالب ٢٢  اكتوبر ٢٢

 



١٠٥.   

  
إنطالق بطولة خماسي  

كرة القدم للمدن الجامعیة 
  بسوھاج

  ٢٤  اكتوبر ٢٢

 

١٠٦.   

زیارة مدرسة احمد زویل 
لمعامل ومتاحف ومشرحة 

  طب سوھاج

   ٤٣  أكتوبر ٢٥



١٠٧.   

طب سوھاج تناقش 
الجوانب القانونیة "

 "لممارسة الطب

  

  ٢٠٠  اكتوبر ٢٦

 

١٠٨.   

فضیتان وبرونزیتان *
لجامعة سوھاج في 

منافسات أسبوع شباب 
الجامعات األفریقیة األول 

 *بأسوان

  

  

  

  

  ١٠  اكتوبر ٢٦

 



  

١٠٩.   

تدریب في  كلیة التربیةمشاركة 

المعلمین بمركز التدریب 

الرئیسي للمعلمین بالكوثر 

التابع لوزارة التربیة والتعلیم، 

مهارات (لبرنامج التدریبي في ا

 الثقافة الرقمیة في إدارة العمل

 - التمكن المعلوماتي والتقني -

 - المصادر المحملة للمعلومات

، بنك المعرفة المصري

إعداد المحتوي  - دیسكفري

   )في التعلیم الرقمي وتوظیفه

٣١-٢٧ 

  أكتوبر
   



١١٠.   
دریبات معسكر اإلبداع ت

  وریادة األعمال
  ١٦٠  اكتوبر ٢٨

 

١١١.   

جامعتي سوھاج و *
البیضاء بالیمن یبحثان 

أوجھ التعاون العلمي 
 *المشترك

  

  ٧٥  اكتوبر ٢٨

 



١١٢.   

 جامعة الطفل بسوھاج
تشارك في معرض القاھرة 

 الدولي السادس لالبتكار

  

  ٢  اكتوبر ٢٨

 

١١٣.   

طالب  ١٦٠م یتكر 
الجتیازھم تدریبات معسكر 

 اإلبداع وریادة األعمال

  

  ١٦٠  اكتوبر ٢٨

 



١١٤.   

الدكتور أحمد عزیز عبد 
المنعم رئیس جامعة 
سوھاج یھنئ دكتور 

محمود فھمى منصور 
لفوزه بمنصب نقیب 

 األطباء بسوھاج

 
  

  ٦  اكتوبر ٢٩

 

١١٥.   

التعلیم الصناعي والتربیة *
والھندسة ابطال جامعة 

 *سوھاج في تنس الطاولة

  

  طالب ١٢٨  اكتوبر ٢٨

 



١١٦.   

 ٥٣جامعة سوھاج تكرم 
طالب الجتیازھم دورة 

داد أخصائي تأھیل وإع
 التخاطب

  

  ٥٣  اكتوبر ٣٠

 

١١٧.   

ندوة علمیة بكلیة علوم عن 
استخدام الكیمیاء التطبیقیة 

في الصناعة الذي حاضر 
فیھا استاذ الكیمیاء بجامعة 

لوس انداس بدولة 
  كولومبیا

  ١٤٠  اكتوبر ٣٠

 

١١٨.   

شارك السید الدكتور 
اله، محمود رفعت عبد ال

المدرس بالقسم، بورقة 
ترجمة "بحثیة في مؤتمر 

النظریة : الثقافات
بكلیة اللغات " والممارسة

جامعة مصر للعلوم 

   ٣٠٠  أكتوبر 



 الحدیثة واآلداب 

  

١١٩.   

السید عمرو نصار  شارك
بورقة محمد عبدهللا، 
ترجمة "بحثیة في مؤتمر 

النظریة : الثقافات
بكلیة اللغات " والممارسة

للعلوم جامعة مصر 
  الحدیثة واآلداب 

  

   ٤٥٠  أكتوبر

١٢٠.   

وجدان ربیع . شاركت د
سید خلیفة بورقة بحثیة 

  معة حلوان في مؤتمر بجا

  

   ١٥٠  أكتوبر



١٢١.   

طالب بجامعة  ٢١٣منح 
سوھاج أول شھادة دولیة 

معتمدة في التسویق 
 الرقمي

  

  ٢١٣  اكتوبر ٣١

 

١٢٢.   

قة لتصمیم مساب تنظیم
شعار وتمیمة ألسبوع 

األول الجامعات  شباب
ھیئة التدریس  ألعضاء

ومعاونیھم، والعاملین 
والطالب، خالل االسبوع 
الثاني من اجازة منتصف 
العام الدراسي الحالي 

، والذي ٢٠١٩/٢٠٢٠
یضم انشطة ریاضیة، 

  اجتماعیة، ثقافیة، فنیة

   ٢  أكتوبر٣١



١٢٣.   

نظمت كلیة التربیة 
رشھ  عمل الریاضیة و

بعنوان التربیة الریاضیة 
في مصر واقع وطموحات 
حاضر فیھا نخبة من 
اساتذة جامعة اوفیدوس 
برومانیا وتم علي ھامش 
الورشة توقیع برتوكول 
مشترك للتبادل الطالبى 
واعضاء ھیئة التدریس  
لالستفادة من الخبرات 
الدولیة فى المجال الریاضى 
باالضافة للتعرف على 

ثة الطرق الحدی
للتدریسمقرارات التربیة 

  الریاضیة

  ٣٠٠  نوفمبر ١

  
 



١٢٤.   

جامعة سوھاج تھزم 
المنوفیة وتصعد للدور ال 

في الدورة العربیة  ١٦
 بجنوب الوادي

 

  ١٨  نوفمبر ٢

 

١٢٥.   

إنطالق بطولة تنس 
الطاولة للمدن الجامعیة 

 بسوھاج

 

  نوفمبر ٤
 ٨٠+طالب  ٩٥

  بةطال

 

١٢٦.   
تنظیم ندوة عن دور طالب 

كلیة الزراعة في تفعیل 
   ٢٥٠  نوفمبر ٤



اسالیب المشاركة 
  المجتمعیة 

١٢٧.   

جامعة سوھاج تناقش واقع 
وطموحات التربیة 
 الریاضیة في مصر

 

  ٣٠٠  نوفمبر ٤

 



١٢٨.   
ؤیة طالب كلیة ندوة عن ر

الزراعة ودورھم في تفعیل 
  المشاركة المجتمعیة

  ١٥٠  نوفمبر ٤

 

١٢٩.   

جامعة سوھاج تشارك 
بثالث اختراعات في 

معرض القاھرة الدولي 
  السادس لالبتكار

  

  ٣  نوفمبر ٥

 



١٣٠.   

 سیسكو اكادیمیة انشاء
الھندسة بكلیة  

 الخدمات كافة لتقدیم
 في  التدریبیة واالنشطة

 الشبكات تكنولوجیا مجال
 لمواكبة والمعلومات

 في التكنولوجیا التطورات
 وتأھیل الحیوي المجال ھذا

 كوادر واعداد الشباب
 المجال ھذا في متمیزة
 القومي المعھد معبالتعاون 

  لالتصاالت

  نوفمبر ٥
طالب كلیة 

   الھندسة

١٣١.   

غالب علیو حمادة . نشر د
مقال  -القسم المدرس ب –

من الھیمنة : "بعنوان
الثقافیة إلى ثقافة 

، الحوار المتمدن، "الھیمنة
  )٦٤٠٠(العدد 

     نوفمبر ٥



١٣٢.   

المؤتمر الدولى التاسع 
لعلوم النبات والتكنولوجیا 
الحیویة المیكروبیة بكلیة 

  العلوم

  ١٥٠  نوفمبر ٧-٦

 

١٣٣.   

جولة رئیس جامعة سوھاج 
" مراحل الطھي"لمتابعة 
 المركزي بالمطعم

 

  ١٠  نوفمبر ٦

 



١٣٤.   

جامعة سوھاج تطرح 
برنامجین جدیدین بنظام 
الساعات المعتمدة بكلیة 

  اآلداب

  

  ٢  نوفمبر ٧

 

١٣٥.   

الجلسة الثانیة للمنتدي 
 العلمي بجامعة سوھاج

أضرار وممیزات تناقش 
 ع التواصل االجتماعيمواق

 

  ٤٠٠  نوفمبر ٧

 



١٣٦.   

 وائل. مشاركة د
المدرس  –أحمدعبدهللا 

في المؤتمر   -بالقسم 
العلمي الدولي الخامس 

لقسم الفلسفة بكلیة اآلداب 
جامعة اإلسكندریة تحت 

كیف نقرأ " عنوان
في جدل : الفلسفة؟

نوفمبر ٨ -٧" المفارقة
:" م، بعنوان٢٠١٩

: إبستمولوجیا البیانات
البیانات الضخمة بوصفھا 

  مصدًرا للمعرفة

    نوفمبر ٨-٧

 

١٣٧.   

غالب علیو حمادة . نشر د
مقال  -المدرس بالقسم  –

محمد فتحي عبد : "بعنوان
هللا وتأسیس مدرستھ 

، مقال منشور في "الفكریة
الكتاب التذكاري والذي 

كلمات في ذكرى (بعنوان 
د فتحي عبد هللا محم. د.أ

     نوفمبر ٨



، ")اإلنسان إلى أقصى حد"
والذي نشر ضمن 

المؤتمر (منشورات 
 ،السنوي الدولي الخامس

 فيكیف نقرأ الفلسفة؟ 
  )جدل المفارقة

١٣٨.   

في  كلیة التربیةمشاركة 
تدریب المعلمین بمركز 
التدریب الرئیسي للمعلمین 
بالكوثر التابع لوزارة 
التربیة والتعلیم، في 

أھمیة (برنامج التدریبي ال
تنمیة الموارد البشریة 

اإلطار  -القتصادیات التعلیم
العام إلدارة الموارد 

، الماھیات: البشریة
، االتجاھات المعاصرة

  ) األھمیة االستراتیجیة

     نوفمبر ١٠



١٣٩.   

حصدت جامعة سوھاج 
المركزین األول والثاني في 
مسابقة تصمیم أفضل شعار 

على " وطن"لبطولة 
  وي الجامعات المصریةمست

  ٢  نوفمبر ١١

 

١٤٠.   
 اآلداب بكلیة اإلعالم قسم

 معھد في األطفال وزیارة
 االورام

  طالب ٢٥  نوفمبر ١٢

 



١٤١.   

 الھندسة كلیة طلبة زیارة
 وقضاء األورام لمستشفى

 مع األطفال مع جمیل یوم
  علیھم الھدایا بعض توزیع

  طالب ٢٠  نوفمبر ١٣

 

١٤٢.   

رئیس جامعة سوھاج *
یناقش سبل التعاون مع 
جامعات مملكة البحرین 

ھامش  *واكادیمیة بروسیا
مشاركتھ في المؤتمر 
الدولى لریادة االعمال 

والتطویر فى التعلیم 
  . والجامعات

  ٤  نوفمبر ١٣

 



١٤٣.   

لجان زیارات میدانیة 
لدعم الفنى المتابعة وا

بجامعة سوھاج داخل 
 الكلیات

  

   ١٠  نوفمبر ١٣

١٤٤.   

الطب والتربیة اوائل طالب 
بمدن جامعة " الشطرنج"

 بسوھاج

  

  ٥٠  نوفمبر ١٣

 



١٤٥.   

بسوھاج " جامعة الطفل"
تبدأ اولي محاضرات العام 

 الدراسي الجدید

  

  طالب ١٧٨  نوفمبر ١٧

 

١٤٦.   

ندوة علمیة نظمتھا كلیة 
علوم بعنوان من االرض 

 الى المریخ في ساعة 

  ١٠٠  نوفمبر ١٧

 



١٤٧.   

ندوة عن نفذت كلیة العلوم 
الفلك والھندسة البیئیة 
الذى یحاضر فیھا كال من 

مصطفى / المھندس - :
طارق الحشاش عضو 
الجمعیة المصریة للعلوم 

خالد / الفلكیة والمھندس
 احمد فتحى استشارى بیئى
  أول بشركة وورلى باسونز

   ٩٠  نوفمبر ١٧

١٤٨.   

زیارة مدرسة الشیماء 
الثانویة بنات لمعامل 

ومتحاف ومشرحة كلیة 
  الطب

   ٤٤  نوفمبر ١٨



١٤٩.   

علوم سوھاج تنظم ورشة 
السیاحھ " عمل عن 

  صرالجیولوجیة في م

  طالب ١٠٠  نوفمبر ١٨

 

١٥٠.   

تضیف جامعة سوھاج تس 
منتخب الفیوم في اولي 
  مباریات الشھید الرفاعي

  نوفمبر ١٩
جامعة ب  ٢٦

  مسابقة ٢٠

 



١٥١.   

جامعة سوھاج تعقد اللقاء *
السنوي لممثلي وسائل 

االعالم بالمحافظة 
 *وتكرمھم

  

  ٣٠  نوفمبر ١٩

 

١٥٢.   

ة من ابناء مدارس جیل زیار
المستقبل الخاصة لیتعرف 

أبنائنا الطالب على األقسام 
 العلمیة الموجودة بكلیة

وممیزات كل قسم  الھندسة
وزیارة المعامل الموجودة 

 باألقسام

   ٣٥  نوفمبر ١٩



١٥٣.   

مع أعضاء مجلس  اجتماعاَ 
اتحاد الطالب بتشكیلھ 
الجدید المنتخب للعام 

  ،٢٠٢٠/ ٢٠١٩الجامعي 

  ٣٥  نوفمبر ٢٠

 

١٥٤.   

محمود مراد . د.مشاركة أ
في المؤتمر الدولي 

السادس لقسم الفلسفة 
بكلیة اآلداب 

  "فلسفة التعلیم"بالقاھرة

  ١٠٠  نوفمبر ٢٠

 



١٥٥.   

نشرة جامعة اصدار 
سوھاج على ھامش اللقاء 

السنوى لممثلي وسائل 
اإلعالم بالمحافظة 

 . وتكریمھم
 
 

  ٨  نوفمبر ٢٠

 

١٥٦.   
افتتاح المكتبة العامة 

ووحدة ضمان الجودة بكلیة 
  آثار سوھاج

  نوفمبر ٢٠
طالب  ١٠٠

  یومیا

 



١٥٧.   

 ٥٠ستقبل جامعة سوھاج ت
من كبار اإلعالمیین ضمن 

  "لقاء األجیال"احتفالیة 

  ٥٠  نوفمبر ٢٠

 

١٥٨.   

من كبار  ٥٥تكریم *
اإلعالمیین في احتفالیة 

بجامعة " لقاء األجیال"
 *سوھاج

 

  ٣٠٠  نوفمبر ٢١

 



١٥٩.   

لشباب لجنة من وزارة ا*
والریاضة تتابع سیر العمل 

بمركز فنون جامعة 
 *سوھاج

  

  ٢٠  نوفمبر ٢٢

 



 

١٦٠.   

  

عالیات مؤتمر فضاءات شبكات 
التواصل االجتماعي في الوطن 
العربي، والذي نظمتھ الجامعة 
بالتعاون مع مؤسسة الوراق 

االردنیة للنشر والتوزیع، تحت 
الفرص،التحدیات، "عنوان 

، علي "المخاطر، وآفاق المستقبل
 ارض مدینة الغردقة

  نوفمبر ٢٢
باحثون من 

  دول ١٠

 

١٦١.   

مشاركة الكلیة في تدریب المعلمین 
بمركز التدریب الرئیسي للمعلمین 

بالكوثر التابع لوزارة التربیة 
والتعلیم، في البرنامج التدریبي 

لممارسة االقتصادیة في میدان ا(
 -االقتصاد والتربیة  -العمل التربوي 

االستثمار - تشغیل الموارد البشریة 
  ).في رأس المال البشري

  

٢٨-٢٤ 

  نوفمبر
   



١٦٢.   
 الفرنسیة باللغة ندوة تنظم سوھاج آداب
 في المعلومات تكنولوجیا استخدام"عن

  "الترجمة

  ١٠٠  نوفمبر ٢٤

 

١٦٣.   

ورات إعداد جامعة سوھاج تختتم د
 المراجعین الخارجیین للقیادات األكادیمیة

  

  ٢٢  نوفمبر ٢٥

 



١٦٤.   

جامعة سوھاج  ألف جنیھ ٥٠٠بتكلفة *
 *تفتتح معرضھا السنوي الخیري للمالبس

  

  نوفمبر ٢٥
منتسبي 

  الجامعة

 

١٦٥.   

یل اإلمتحانات تفع" ورشة عمل 
 بألسن سوھاج" اإللكترونیة

  

  ١٠٠  نوفمبر ٢٥

 

١٦٦.   
زیارة مدرسة النھضة الخاصة للغات لمعامل 

  ومتحاف ومشرحة كلیة الطب
   ٦٦  نوفمبر ٢٦



١٦٧.   

البطولھ االولى الشبال مصر في 
خماسى كرة القدم بین  كلیة التربیة 

–دیمیات الریاضیةاالكا – الریاضیة
 – اكادیمیة الطفل بجامعة سوھاج

 المدارس الخاصة بسوھاج

  

  ٢٠٠  نوفمبر ٢٧

 

١٦٨.   
لبطولة األولى ألشبال مصر في كرة القدم ا

  الخماسي
  ٧٥  نوفمبر ٢٧

 



١٦٩.   
المؤتمر الدولي األول بتربیة 

  سوھاج
  ٢٠٠  نوفمیر ٢٧

 

١٧٠.   

 

لتأھیل الشباب  االولىالدورة التدریبیة 
 والخریجین وطالب كلیة الزراعة والكلیات

األخري لسوق العمل بالمشاركة بین إدارة 
 المشروعات والتدریب بوزارة الشباب

  والریاضة وجامعة سوھاج 

   ٣٠٠  دیسمبر ٥-١

١٧١.   
زیارة مدرسة الكوثر الثانویة المشتركة 

  یة الطبالعامة لمعامل ومتحاف ومشرحة كل
   ٤١  دیسمبر ٢

١٧٢.   
زیارة مدرسة الشیماء الثانویة بنات  لمعامل 

  ومتحاف ومشرحة كلیة الطب
   ٥٣  دیسمبر ٣

١٧٣.   

 Translation and“عقد ندوة بعنوان 
Pragmatics”  لطالب )  ٢(في مدرج

 إشرافتحت  الترجمة االنجلیزیة برنامج
البرنامج وبحضورمنسقھ وھیئتھ المعاونة 

م محمد أبو مصطفى رئیس ھشا. حاضرھا د
والترجمة بجامعة  اإلنجلیزیةقسم اللغة 

   ١٠٠  دیسمبر ٣



القصیم  بالسعودیة سابقا، وكانت مدتھا 
وعالقتا  التداولیةأربع ساعات عرض فیھا 

بالترجمة والمترجم والمشاكل التي قد تقابل 
  المترجم بسببھا،

١٧٤.   

قسم الفلسفة كلیة االداب استضافة 
" مریكیة بالقاھرةالجامعة األ"وفد 

بالعربي "إلقامة فاعلیات مبادرة 
  "فلسفة

  ١٢٠  دیسمبر ٣

 



١٧٥.   

قسم الفلسفة بالجامعة  استضاف
وفد قسم الفلسفة بكلیة اآلداب 
والعلوم اإلنسانیة بالجامعة 

األمریكیة بالقاھرة وذلك إلقامة 
بالعربي "فاعلیات مبادرة 

، والتي تھدف لتبسیط "فلسفة
عادي بھدف الفلسفة لإلنسان ال

رفع الوعي وتنمیة الحس 
النقدي لدى المجتمع، فالفلسفة 
لیست حكرا على المتخصصین 
بل ھي ضرورة ملحة للجمیع 

للتعرف على تاریخ الفلسفة من 
ناحیة وممارسة فعل التفلسف 
من ناحیة أخرى، وقد قامت 

منسق  - الدكتورة یسرا حمودة 
بإلقاء كلمة  -عام المبادرة 

  ف علىتبلورت في التعر

  ١٥٠  دیسمبر ٣

 



١٧٦.   

اإلختبارات "تنظم ورشة عمل عن 
 صیدلة سوھاجب "اإللكترونیة

  

  ٤٥٠  یسمبر د ٤

 

١٧٧.   

تم زیارة من ابناء مدارس احمد 
یتعرف أبنائنا على لزویل الخاصة 

من اجل تنمیة  الھندسة كلیةاقسام 
اة المعرفة لدیھم وتھیئتھم للحی

الجامعیة وذلك من خالل برنامج 
ارشادى اكادیمى ومھنى لمساعدة 
االطفال على اختیار نوع الدراسة 

  .والمھنة المناسبة لھم 

   ٣٠  دیسمبر ٤



١٧٨.   

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

 

١٧٩.   

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

 



١٨٠.   

مال الدراســــة والعمــــل إســــتك"ورشـــة عمــــل 

  ".كطبیب بیطرى بالخارج

  طالب ١٢٠  دیسمبر ٨

١٨١.   

في تدریب  كلیة التربیةمشاركة 
المعلمین بمركز التدریب الرئیسي 
للمعلمین بالكوثر التابع لوزارة 
التربیة والتعلیم، في البرنامج 

تنمیة الموارد البشریة (التدریبي 
وتحقیق التعلیمیة لتحسین اإلنتاجیة 

أسالیب التطبیق  -  ة التنافسیةالمیز
الستراتیجیات وخطط التنفیذ لالعملي 

   )ورصد مؤشرات النمو

    دیسمبر ١٢- ٨

 



١٨٢.   

البحث العلمي دورة تدریبیة عن 
 مركز تنمیة  للمحاضر والمدربب

طارق زكي موسي استاذ  /الدكتور
علم النفس المساعد بكلیة اآلداب 

اسالم الشیخ  /واالستاذ الدكتور
  بكلیة العلوم بسوھاج األستاذ 

  

١٢-١١ 

  دیسمبر
٢٥  

 

١٨٣.   

" زیتونة المذاكرة"بعنوان ندوة توعویة 
  تنظمھا كلیة التربیة بجامعة سوھاج

  

  ١٥٠  دیسمبر ١٦

 



١٨٤.   
ھواوي تنفذ ندوة تعریفیة لإلعالن عن 

یة لتكنولوجیا المعلومات مسابقتھا العالم
  بجامعة سوھاج

    ٢٥٠  دیسمبر ١٦

  
  

١٨٥.   

دورة تدریبیة بجامعة سوھاج عن المراجعة 
الداخلیة وفق معاییر الھیئة القومیة لضمان 

 جودة التعلیم

 

  ٤٠  دیسمبر ١٦

 



١٨٦.   
زیارة المعھد التكنولوجي العالى للعلوم 

الصحیة التطبیقیة لمعامل ومتحاف ومشرحة 
  كلیة الطب

   ٣١  دیسمبر ١٦

١٨٧.   

ورشة عمل كلیة التربیة  نظمت
 MISللتدریب على نظام الكنتروالت

 ألعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم 
 م٢٠١٩دیسمبر   ١٧الثالثاء یوم 

بقاعة األستاذ الدكتور إبراھیم 
بسیوني عمیرة بكلیة التربیة، حیث 

من أعضاء ) ٨٣(تدریب عدد تم 
ھیئة التدریس ومعاونیھم علي نظام 

كالت التي والمش MISالكنتروالت 
تواجھھم في التعامل مع البرامج 
االلكترونیة للكنتروالت، وكیفیة 

 . التغلب علي تلك المشكالت

  

   ٨٣  دیسمبر ١٧



١٨٨.   

جامعة سوھاج تستقبل محافظ االقلیم في 
  زیارتھ االولى لھا

 

  ٨  دیسمبر ١٧

 

١٨٩.   

ن جامعة سوھاج تحصل على تجدید سریا
منح شھادة األیزو العالمیة لجودة النظام 

 اإلداري

  

  ٢٠٠  دیسمبر ١٨

 

١٩٠.   

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

 – طالب كلیة التربیة الریاضیةل ) سوھاج
  االطفال والشباب ذو االعاقة 

   ٢٠٠  دیسمبر ١٨

   ١٠٠  دیسمبرنظمت كلیة التجارة ندوة تعریفیة    .١٩١



ألعضاء ھیئة التدریس 
ومعاونیھم والعاملین بالكلیة عن 

  أنشطة واعمال منظمة سالمتك

١٩٢.   

زیارة مدرسة الزھور الخاصة لمشاتل 
الخضر ومنحل العسل ومزرعة االنتاج 

الحیوانى ومزرعة الفاكة و المحلب االلى 
  بكلیة الزراعة

  ٤٠  دیسمبر ١٩

 

١٩٣.   

قانون المعاشات الجدید "ندوة تعریفیة عن *
 *بجامعة سوھاج" ١٤٨رقم 

  

  ٢٠٠  دیسمبر ١٩

 



١٩٤.   

في مؤتمر الیوم مشاركة قسم علم النفس 
الواحد لذوي االحتیاجات الخاصة بقصر 

  ثقافة سوھاج 

 

  ٢٠٠  دیسمبر ١٩

 

١٩٥.   

ناعي بسوھاج طالب التعلیم الصمشاركة 
 یشاركون بمعرض القاھرة الدولي لألخشاب

  

  طالب ٣٠  دیسمبر ٢١

 



١٩٦.   

المطعم المركزي  سیر العمل داخل ةتابعم
 بالمستشفى الجامعي

  

   ٢٠٠٠  دیسمبر ٢٢

 

١٩٧.   

في تدریب  كلیة التربیةشاركة 
كز التدریب الرئیسي المعلمین بمر

للمعلمین بالكوثر التابع لوزارة 
التربیة والتعلیم، في البرنامج 

التكوین المھني واألخالقي (التدریبي 
أبعاد التكوین  - للقیادات التربویة

  ) القیمیة، المھاریة، المھني المعرفیة

٢٦-٢٢ 

  دیسمبر
   



١٩٨.   

ورشة عمل بصیدلة سوھاج 
لمناقشة أنظمة القیاس والتقویم 

 باإلمتحانات

  

  ٢٥  دیسمبر٢٥

 

    دیسمبر ٢٥ االسبوع االول لشباب الجامعات   .١٩٩

 



٢٠٠.   

حفل نھائي العباقرة وتوزیع جوائز 
طالب طب عن االنشطة الطالبیة 

  السرة صحتنا 

   ٨٥  دیسمبر ٢٥

٢٠١.   
الشعار "ى جائزتاالعالن عن 

  *السبوع الجامعات االول" والتمیمة

 

  ١٠٠  دیسمبر ٢٥

 

٢٠٢.   

مشاركة قسم علم النفس في "

الثامن في أعصاب المؤتمر العلمي 

األطفال واألمراض النفسیة بكلیة 

  "الطب جامعة سوھاج

  

٢٧-٢٦ 

  دیسمبر
٣٠٠  

 



٢٠٣.   

دم جامعة سوھاج تبحث آلیات التق
لمشروع تأھیل المعامل لالعتماد 

فریق وحدة إدارة  الدولي
المشروعات بوزارة التعلیم العالي، 
ویرأسھ الدكتور محمود وفیق القائم 
بأعمال مدیر إدارة مشروع تأھیل 
المعامل لالعتماد الدولي بوحدة 

  إدارة المشروعات

  ٢٠  دیسمبر ٢٨

 

٢٠٤.   

معامل بالجامعة  ٥دید تح
كمشروعات تنافسیة سیتم تأھیلھا 
للتقدم لالعتماد الدولي، وھي معمل 
السموم اإلكلینیكیة، تطبیقات 
البالزما، المعمل المركزي للھندسة 
الوراثیة، التكییف والتبرید، ومعمل 

  .القیاسات البیئیة

   ٥  دیسمبر ٢٨

٢٠٥.   
 وتنمیة حمایة جمعیة مجلة حصول
 رقم علىسوھاج بجامعة  البیئة
  دولى ایداع

     دیسمبر ٢٩

٢٠٦.     
علي حسین قاسم، بحث / نشر د

مفھوم الدین وقضیة "بعنوان 
، "وجود الشر عند ولیم جیمس

   ١  اكتوبر



مجلة ھرمس، مركز اللغات 
  األجنبیة والترجمة، جامعة القاھرة

٢٠٧.     

مصطفى عبد الرؤوف / نشر د
األسس : بحث بعنوان –راشد 

یولوجیة المعرفیة لألخالق الب
المنفعة العامة أساس : "ومبادئھا

، مجلة عالم "األخالق البیولوجیة
المجلس ، )١٨٠(الفكر، العدد 

الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 
  الكویت

     أكتوبر

٢٠٨.     

 راشد عبدالرؤوف مصطفى/ نشرد
 احترام مبادئ: بعنوان بحث–

" بولتایلور" فلسفة في الطبیعة
 منطق في بحث: "األخالقیة

 ،مجلة"اإلیكولوجیة خالقاأل
 المصریة،العدد الفلسفیة الجمعیة

  للنشر ،مركزالكتاب)٢٨(

     أكتوبر 

٢٠٩.     
 راشد عبدالرؤوف مصطفى/ نشرد
 الحظ مفھوم: بعنوان بحث  –

 في بحث: "وأنواعھ األخالقي
     أكتوبر



 للمسئولیة الحكم مفارقة
 الجمعیة ،مجلة"األخالقیة
 المصریة،العدد الفلسفیة

  لنشرل ،مركزالكتاب)٢٨(

٢١٠.     

 بحث  - أحمدعبدهللا وائل. نشرد
 التي األخالقیة التحدیات: "بعنوان

 في والتكنولوجیا العلم تواجھ
، "الضخمة البیانات عصر

  سوھاج بجامعة مجلةكلیةاآلدابب

    اكتوبر

 



٢١١.     

نظم قسم الفلسفة ندوتھ 
التثقیفیة الشھریة، والتي 

حاضر فیھا الدكتور محمد 
سفة العقل مدرس فل - سلیم 

: ، وعنوانھا-واللغة بالقسم 
تفسیر الوعي من منظور "

، وذلك بإدارة "فلسفة العقل 
شرف الدین عبد الحمید / د.ا

محمود . د.وتحت رعایة أ
فتوح . د.مراد رئیس القسم، وأ

  خلیل عمید الكلیة

  ١٥٠  نوفمبر ٤

 

٢١٢.     

طالب من ١٥تم زیارة عدد 
ابناء مدرسة الشیخ شبل 

رة علمیة للكلیة االعدادیة بزیا
لمشاھدة التقنیات العلمیة 
الحدیثة واالستفادة من 
الخبرات العلمیة للسادة 

   ١٥  نوفمبر ١٣



العلماء بالكلیة مما یكون سبب 
فى تشجیع ھوآلء الطلبة على 

لكلیة  مواصلة التفوق العلمى 
  العلوم

٢١٣.     

طالب من ١٥تم زیارة عدد 
ابناء مدرسة بناویط الثانویة  

ل الكلیة وكذلك لزیارة معام
عمل محاكاه للجانب النظرى 
للمقررات الدراسیة الخاصة 

لكلیة  بكتب الوزارة بالمدرسة
  العلوم

   ١٥  نوفمبر ٤

٢١٤.     

طالب من ١٥تم زیارة عدد 
ابناء مدرسة بناویط الثانویة 
لزیارة معامل الكلیة وكذلك 

عمل محاكاه للجانب النظرى 
للمقررات الدراسیة الخاصة 

ة لكلیة بالمدرسبكتب الوزارة 

   ١٥  نوفمبر ٥



  العلوم

٢١٥.     

طالب  ٤٠تم زیارة عدد 
وطالبة من ابناء مدرسة 
المراغة الثانویة القدیمة 

لزیارة متاحف اقسام النبات 
والجیولوجیا والحیوان بالكلیة 

واالستفادة منھا لمعرفة 
التاریخ العلمى القدیم 

 والحدیث لھذه التخصصات
  لكلیة العلوم

   ٤٠  نوفمبر ٧

٢١٦.     

طالب من ١٥تم زیارة عدد 
ابناء مدرسة الشیخ شبل 

االعدادیة بزیارة علمیة للكلیة 
لمشاھدة التقنیات العلمیة 
الحدیثة واالستفادة من 
الخبرات العلمیة للسادة 

العلماء بالكلیة مما یكون سبب 

   ١٥  نوفمبر ٢٠



فى تشجیع ھوآلء الطلبة على 
لكلیة مواصلة التفوق العلمى 

  العلوم

٢١٧.     

طالبة من  ٣٠یارة عدد تم ز
ابناء مدرسة نجوع الصوامعة 
شرق الثانویة العامة بسوھاج 

لیتعرف أبنائنا على اقسام 
الكلیة من اجل تنمیة المعرفة 
 لدیھم وتھیئتھم للحیاة الجامعیة

  لكلیة العلوم

   ٣٠  نوفمبر ٢٥

٢١٨.     

تم زیارة طالبات مدرسة 
الشیماء الثانویة بنات بسوھاج 

رفة لدیھم من اجل تنمیة المع
لكلیة  وتھیئتھم للحیاة الجامعیة

  العلوم

   ٢٥  نوفمبر ١٨

طالبة من  ٣١تم زیارة عدد      .٢١٩
ابناء مدرسة الشیماء الثانویة 

   ٣١  نوفمبر ٢٥



بنات بسوھاج من اجل تنمیة 
المعرفة لدیھم وتھیئتھم للحیاة 

  لكلیة العلوم الجامعي

٢٢٠.     

دورة تعلیم  نظمت كلیة التربیة
لي اآلالت أساسیات العزف ع

الموسیقیة بمعمل التربیة الموسیقي 
بكلیة التربیة، بھدف تدریب طالب 
الكلیة علي أساسیات العزف علي 

اآلالت الموسیقیة، حیث قام 
أحمد عبد الھادي / بالتدریب الطالب

نجالء عبد . محمد تحت إشراف د
) تخصص تربیة موسیقیة(الغفار 

طالب وطالب  ٣٠بتدریب عدد 
اآلالت الموسیقیة  علي العزف علي

  .خاصة البیانو

نوفمبر  ٢٥
 ٣حتى 

  دیسمبر
   طالب ٣٠

٢٢١.     

طالبة من  ٣٠تم زیارة عدد 
ابناء مدرسة نجوع الصوامعة  
شرق الثانویة العامة بسوھاج 

لیتعرف أبنائنا على اقسام 

   ٣٠  نوفمبر ٢٨



 الكلیة من اجل تنمیة المعرفة
لدیھم وتھیئتھم للحیاة الجامعیة 

  لكلیة العلوم

٢٢٢.     

تم زیارة ابناء معھد فتیات 
اخمیم  بسوھاج  لیتعرف 

أبنائنا على اقسام الكلیة من 
لكلیة  اجل تنمیة المعرفة

  العلوم

   ٢٥  نوفمبر ٢٨

٢٢٣.     

 راشد عبدالرؤوف مصطفى/ نشرد
 - األكسیولوجیا:  بعنوان بحث  –

 نظریةالقیمة،مجلةالثقافة
 ،المجلس)٢٠٢( العالمیة،العدد

 فنونوال للثقافة األعلى
 واآلداب،الكویت،

  

 – نوفمبر
 دیسمبر
  .م٢٠١٩

   



٢٢٤.     

شرف الدین عبد الحمید . نشر د
 - األستاذ المساعد بالقسم  -أمین 

: فیثاغورس:" بحث عنوانھ
اإللھیات الحسابیة والتصوف 

 ،"الریاضي

مؤسسة مؤمنون للدراسات 
  واألبحاث، الرباط

  ١  نوفمبر ٢٥

 

٢٢٥.     

د راش عبدالرؤوف مصطفى/ دقام 
: بعنوانمقالب  جمةترب

 في لمعاییرالطبیعیةا
 األمریكیة األخالق،ترجمة،الجامعة

 )تحت النشر( .م٢٠٢٠ بالقاھرة،

  

٢٠٢٠     



٢٢٦.     
نظمن كلیة االداب حملة اصحاب 

  ٢٠٠  دیسمبر ٢  الھمم واالرادة والتحدي

 

٢٢٧.     

 مشاركة كلیة االداب في
تحكیم مسابقة الطالبة 
والطالب المثالي على 

  ھاجسو مستوى جامعة

  ٢٠  دیسمبر ٣

 

٢٢٨.     

اقامت كلیة العلوم االحتفالیة 
الكبرى لتاسیس أول نشاط طالبى 
فى مجال التعدین والطاقة والبیئة 
لیكون االول على مستوى جامعات 
صعید مصر والمنبسق من جمعیة 

   ٢٥٠  دیسمبر ٣



   التعدین االمریكیة العالمیة

٢٢٩.     

تم زیارة ابناء مدرسة قدرى 
ات بسوھاج من المشنب الثانویة بن

خالل برنامج إرشادي اكادیمي 
ومھني لمساعدة الطالبات على 
اختیار نوع الدراسة والمھنة 
المناسبة لھم من اجل تنمیة 

 لكلیة العلوم المعرفة لدیھم

  

   ٣٠  دیسمبر١

٢٣٠.     

تم زیارة ابناء معھد االمام على 
ابن ابى طالب النموذجي فتیات 
االبتدائي بسوھاج بزیارة علمیة 

لمشاھدة التقنیات  ة العلوملكلی
العلمیة الحدیثة واالستفادة من 
الخبرات العلمیة للسادة العلماء 

بالكلیة مما یكون سبب فى تشجیع 
ھؤالء الطلبة على مواصلة التفوق 

  .العلمى 

   ٣٠  دیسمبر ٣

طالبة من ابناء  ٣٠تم زیارة عدد      .٢٣١
مدرسة الشیماء الثانویة بنات 

   ٣٠  دیسمبر ٣



 رفةبسوھاج من اجل تنمیة المع
لدیھم وتھیئتھم للحیاة الجامعیة  

 لكلیة العلوم

  

٢٣٢.     

تم زیارة ابناء مدرسة الشھید 
طیارث بنات بسوھاج لیتعرف 

من  كلیة العلوم أبنائنا على اقسام 
اجل تنمیة المعرفة لدیھم وزیارة 

 .المعامل

  

   ٣٠  دیسمبر ٤

٢٣٣.     

طالبة من ابناء  ٣٠تم زیارة عدد 
لثانویة بنات مدرسة الشیماء ا

بسوھاج من اجل تنمیة المعرفة 
  لدیھم وتھیئتھم للحیاة الجامعیة

  .لكلیة العلوم

   ٣٠  دیسمبر ٣

٢٣٤.     

الدورة التدریبیة  نظمت كلیة التربیة
لطالب الكلیة علي مودیالت ال 

ICDL Teacher  بمركز نظم
المعلومات بالجامعة القدیمة، 

   طالب ٢٠  دیسمبر



لتدریب طالب كلیة التربیة وتنمیة 
م علي مودیالت ال مھاراتھ

ICDL Teacher حیث قام ،
خضر أحمد بكر . بالتدریب د

أخصائي شبكات ونظم معلومات 
) ٢٠(بالجامعة، وتم تدریب عدد 

طالب وطالبة من طالب كلیة 
ساعة  ٣٠ومدة التدریب ، التربیة

وفترة التدریب یومان ، مكثفة
  .أسبوعیاً 

٢٣٥.            

٢٣٦.     

ب وطالبة طال ٢٨تم زیارة عدد 
من ابناء مدرسة المراغة الثانویة 

القدیمة لزیارة متاحف اقسام 
النبات والجیولوجیا والحیوان 

واالستفادة منھا  العلوم بكلیة
لمعرفة التاریخ العلمي القدیم 

 .والحدیث لھذه التخصصات

  

   ٢٨  دیسمبر ٥



٢٣٧.     

تم زیارة طالب مدرسة نجوع 
الصوامعة شرق الثانویة العامة 

یتعرف أبنائنا على بسوھاج ل
من اجل تنمیة  كلیة العلوماقسام 

المعرفة لدیھم وتھیئتھم للحیاة 
 .الجامعیة

  

   ٢٥  دیسمبر ٥

٢٣٨.     

: ندوة بعنواناقامت كلیة العلوم 
الجیولوجیة التركیبیة وتطبیقاتھا 
فى مجاالتھا البحث عن البترول و 

االستكشاف الذى یحاضر فیھا 
احمد مصطفى / الدكتور المھندس

مد رئیس قسم دراسات اح
االستكشافیة بشركة جنوب الوادى 

  القابضة للبترول

   ١٠٠  دیسمبر ٥

٢٣٩.     

تم اعتماد مركز التدریب على علوم 
 Computer Scienceالكبیوتر 

Training Center    بكلیة العلوم
ھیئة أى سى دى ال العربیة   من

Arabic ICDL   وھى الھیئة

     دیسمبر ٢٤



ات المنوط بھا اعتماد مراكز االختبار
والتدریب للرخصة الدولیة لقیادة 

الحاسب االلى وبرتامج شھادة المعلم 
یالشراكة مع وزارة   ICDLمن 

التربیة والتعلیم وذلك  للحصول على 
شھادات معتمدة للرخصة الدولیة 
لقیادة الكمبیوتر وكذلك دورات 

 ICDL تاھیلیة للتقدم المتحان 
Teacher ك من اجل تنمیة وذل

بالمعرفة وصقلھم م الطالب وتزویدھ
  وتأھیلھم من اجل سوق العمل

٢٤٠.     

   محمد عبدالحمید حمدي/ نشرد
 ھرمنیوطیقا:بعنوان بحث
 الفعل فلسفة منظور من األسطورة

 الجمعیة مجلة ھانزبلومنبرج، عند
 الفلسفیة

  ،دیسمبر٢٨المصریة،العدد

    دیسمبر ٢٨

 



٢٤١.     

جامعة سوھاج تناقش االستعداد *
ائزة مصر للتمیز الحكومي للتقدم لج

  *في عامھا الثاني

 

  ٥٠  ینایر ١

 

٢٤٢.           

٢٤٣.     

وزیر اإلتصاالت یزور جامعة 
استعدادا  "ITI" سوھاج ویتفقد معھد

 الفتتاحھ

  

  ٥٠٠  ینایر ٢

 



٢٤٤.     

 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

 

٢٤٥.     

المؤتمر الدولي الثاني لمركز ضمان 

جودة التعلیم العالي بالوطن " الجودة

العربي في ضوء متطلبات الثورة 

 "الصناعیة الرابعة

  ٥٠٠  ینایر ٤

 



٢٤٦.     

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

االمكانیات لالرتقاء بقدرات الطالب 
وتھیئتھم لسوق العمل عن طریق 

تفعیل العدید من المراكز التدریبیة، 
باالضافة الي المشاركة المجتمعیة 
للجامعة في المبادرات الرئاسیة، 

نایعیة مصر، ملیون صحة، ص ١٠٠
حیاة كریمة، القضاء علي قوائم 

  . االنتظار

  ١  ینایر ٤

 

٢٤٧.     

رئیس جامعة سوھاج یتابع اعمال 
 التصحیح االلكتروني بكلیة الصیدلة

  

  ٣٠٠  ینایر ٥

 



٢٤٨.     

مكتب وخدمات بریدیة جدیدة *
 *بجامعة سوھاج

  

  ١٥  ینایر ٦

 

٢٤٩.     

رئیس إتحاد عمال مصر ضیف 
جامعة سوھاج بالمؤتمر األول 

 لمنظمات النقابیةل

 

  ٥٠٠  ینایر ٨

 



٢٥٠.     

تواصل أعمال االمتحانات بكلیتي *
 *.الھندسة واآلداب بجامعة سوھاج

  

  ینایر ٩
١٢٤٠٠ 

  طالب

 

٢٥١.     

رئیس جامعة سوھاج یكرم بابا *
االسكندریة في رحاب كنیسة ماري 

 *جرجس

  

  ٥٠  ینایر ١٢

 



٢٥٢.     

استمرار أعمال إمتحانات الفصل *
تجارة الدراسي األول بتربیة و

 *سوھاج

  

  ینایر ١٤
الف  ٢٢

  طالب

 

٢٥٣.     

جامعة سوھاج تبحث مع شركة *
الموقف التنفیذي " ایجیكو"

 ٤٠٧للمشروعات الجدیدة بتكلفة 
 *ملیون جنیھ

 

  ١٠  ینایر ١٤

 



٢٥٤.     

رئیس جامعة سوھاج یسلم الھواتف *
الذكیة للفائزین بجائزة وزیر 

 *االتصاالت

  

  ٤  ینایر ١٤

 

٢٥٥.     

تابع رئیس جامعة سوھاج ی*
امتحانات منتصف العام بالمدرسة 

  *الفنیة للتعلیم المزدوج

  

   ٦٢  ینایر ١٥

 



٢٥٦.     

فریق وحدة إدارة مشروعات وزارة *
التعلیم العالي في زیارة لجامعة 

 *سوھاج

  

  ٥٠  ینایر ١٦

 

٢٥٧.     

جامعة سوھاج تعلن عن ألعاب *
ومسابقات األسبوع األول للجامعات 

 *٢٠٢٠المصریة فبرایر 

  

  ٢٠٠٠  ینایر ١٦

 



٢٥٨.     

تناقش ھیئتھا " طب بشري سوھاج"
التدریسیة في المعاییر األكادیمیة 

 لالعتماد

  

  ٣٠٠  ینایر ١٨

 

٢٥٩.     

جامعة سوھاج تطلق تمیمة االسبوع 
 االول للجامعات المصریة

 

  ٢٠٠٠  ینایر ١٩

 



٢٦٠.     

الجمعیة العلمیة الطالبیة بطب 
تحتفل بمرور  " SMSA" سوھاج

 عام علي تأسیسھا ١٥

  

  ١٠٠  ینایر ٢١

 

٢٦١.     

طالب كلیة التعلیم والتكنولوجیا 
بسوھاج یواصلون تأدیة امتحانات 

 الفصل الدراسي االول

  

  ٩٠٩  ینایر ٢٢

 



٢٦٢.     

جامعة سوھاج تبحث أوجھ التعاون *
 *مع مصلحة الضرائب المصریة

  

  ١١  ینایر ٢٢

 

  ٢٠٠٠  ینایر ٢٣ خدمات مكتب برید الجامعة      .٢٦٣

 



٢٦٤.     

جامعة الطفل بسوھاج تستأنف 
 شطتھا العلمیةان

  

  ١٠٠  ینایر ٢٥

 

٢٦٥.     

جامعة سوھاج تنظم حفل فني 
ألستقبال وفود الجامعات المشاركة 

 بالملتقى الصیدلي الثاني

  

  ٥٤٠  ینایر ٢٦

 



٢٦٦.     

التربیة الریاضیة تبدأ فعالیات 
معسكرھا التدریبي الكشفي بجامعة 

 سوھاج

 

  ٤٥٠  ینایر ٢٦

 

٢٦٧.     
سابقة سوھاج والقاھرة یحصدان المركز االول بم

 الشطرنج بالملتقى الصیدلي الثاني بجامعة سوھاج

  

  ٢٠  ینایر ٢٦

 



٢٦٨.     
الفیوم تحصد بطولة التنس االرض 

 بملتقي جامعة سوھاج

 

  ٤  ینایر ٢٧

 

٢٦٩.     

التربیة الریاضیة بسوھاج تواصل 
 فعالیات معسكرھا التدریبي الكشفي

  

  ١٢٠  ینایر ٢٧

 



٢٧٠.     

ل جامعتي سوھاج والقاھرة تحصدان المركز االو
بمسابقة الكرة الطائرة الشاطئیة بملتقي جامعة 

  سوھاج

 

  ٢٨  ینایر ٢٨

 

٢٧١.     

جامعة سوھاج تحصد المركز االول 
بمسابقة الشعر بالملتقي الصیدلي 

 الثاني

  

  ٩  ینایر ٢٩

 



٢٧٢.     
جامعة السادات تحصد المركز االول بمسابقة *

 *مجلة الحائط بملتقى سوھاج الصیدلي

 

  ٧  ینایر ٢٩

 

٢٧٣.     

یة للطالب المشاركین رحلة ترفیھ
بالملتقى الصیدلى الثانى بجامعة 

 سوھاج

 

٥٠٠  ٢٩  

 



٢٧٤.     

نائبي رئیس جامعة سوھاج یتفقدان 
فاعلیات الیوم االخیر للملتقي 
 الصیدلي للجامعات المصریة

 

  ینایر ٢٩

طالب  ٥٤٠

وطالبة، 

 ١٠یمثلون 

  جامعات

 

٢٧٥.     
جامعة سوھاج تختتم الملتقى الصیدلي الثاني *

 *لدرع العاموتحصل على ا

  
  ٣٠٠  ینایر ٢٩

 

٢٧٦.     

 –محمد عبدالحمید حمدي/ نشرد
 الدیمقراطیة مفھوم:بعنوان بحث

 كلیة سیدنیھوك،مجلة عند
 اآلداب،جامعة

 سوھاج،الجزءاألول،المجلد
 والخمسون،ینایر األول،العددالرابع

     ینایر 



٢٠٢٠  

٢٧٧.     

تكریم بعض قامت كلیة التربیة ب
 اعدالموظفین والعمال المحالین للتق

قاعة االستاذ الدكتور إبراھیم ب 
تنمیة ، بھدف بسیوني عمیرة بالكلیة

الشعور بالوالء واالنتماء بین 
السادة العاملین بالكلیة من خالل 
تكریم بعض الموظفین والعمال 

   .المحالین للتقاعد

   ٥  ینایر ٢١

٢٧٨.     

جامعة  مشاركة كلیة االداب 
سوھاج في ورشة تدریبیة حول 

امج التدخل كیفیة إعداد بر
 ٢٧ -٢٦العالجیة، وذلك یوميِّ 

  ینایر

  ١٦٠  ینایر ٢٦

 



٢٧٩.     

في  كلیة االدابمشاركة 
تحكیم مسابقة الطالبة 
والطالب المثالي لطالب 

الصیدلة بالجامعات 
المصریة، ضمن فعالیات 
الملتقى الصیدلي الثاني 
  لطالب الجامعات المصریة

    ینایر ٢٧

 

٢٨٠.     

میات القیام برحلة علمیة الى المح
الطبیعیة بأسوان بالتنسیق مع 

جھاز شئون البیئة بمحافظة البحر 
االحمر وذلك  للطالب المتفوقین 
على مستوى كلیات العلوم على 

مستوى الجمھوریة وذلك باختیار 
طالب  من كلیة العلوم   ٢٠افضل 

  یسوھاج 

   طالب ٢٠  ینایر ٣١



٢٨١.     

في قسم علم النفس  مشاركة
رس أشھر مدا: "ندوة عنوانھا

، باتحاد "الفلسفة اإلسالمیة
  كتاب مصر فرع سوھاج

  ١٥٠  فبرایر ٥

 

٢٨٢.     

حفل االفتتاح لالسبوع االول 
لشباب الجامعات العضاء 
ھیئة التدریس والعاملین 

  .والطالب

  ٦٠٠  فبرایر ٨

 

٢٨٣.     

طفل من ٢٠تم زیارة عدد 
ابناء الجمعیة الشرعیة لتعاون 

العاملین بالكتاب والسنة 
ة سوھاج المحمدیة بمحافظ

بزیارة علمیة للكلیة لمشاھدة 
التقنیات العلمیة الحدیثة 

   طفل ٢٠  فبرایر ١٠



واالستفادة من الخبرات 
  العلمیة

٢٨٤.     

مشاركة قسم علم النفس في "
الخامس المؤتمر العلمي 
بجامعة  لشباب الباحثین
  "سوھاج

  

  ٣٥٠  فبرایر ١٨

 

٢٨٥.     

مشاركة بعض اعضاء قسم 
االجتماع في المؤتمر الدولى 

رؤى مستقبلیة في "الثالث 
العلوم االجتماعیة واإلنسانیة 

 ٣-١والتربویة في الفترة من 
م قسم الفلسفة ٢٠٢٠فبرایر 

 –كلیة التربیة  –واالجتماع 
  جامعة عین شمس

  ١٢  فبرایر ٣-١

 

٢٨٦.     
المشاركة في تنفیذ البرنامج التدریبي 
لتأھیل المرشدین الزراعیین في مجال 

ریة الزراعة بمدی  التنمیة الریفیة

   ٥٠  فبرایر ٩



 بسوھاج
  

٢٨٧.     
تنفیذ برنامج تدریبي في مجال الزراعة 
العضویة للمرشدین الزراعیین بمدیریة 

  الزراعة بسوھاج

   ٧٥  فبرایر ١٥

٢٨٨.     

: ندوة علمیة بعنوان نظمت كلیة االثار 
أحدث األعمال واالكتشافات بمعبد 

 Recentرمسیس الثاني في أبیدوس 
es at Works and discoveri

the temple of Ramses II at 
Abydos 

سامح / حاضر فیھا السید الدكتور
إسكندر، أستاذ المصریات بجامعة 

نیویورك، ورئیس البعثة األمریكیة 
العاملة بعبد رمسیس الثاني في أبیدوس 

  .البلینا–

  ٢٠٠  فبرایر ٢٤
 



٢٨٩.     

مصطفى / حاضر السید الدكتور

وزیري األمین العام للمجلس األعلى 

لآلثار وبدعوة من أستاذه وكیل كلیة 

اآلثار لشؤون خدمة المجتمع 

وتنمیة البیئة، حاضر سیادته عن 

أحدث االكتشافات اآلثریة وباعتباره 

لیس فقط األمین العام، بل ودینامو 

المجلس األعلى لآلثار في 

  االكتشافات اآلثریة،

  ٢٠٠  فبرایر ٢٦

 

٢٩٠.     

تلمیذ من ابناء  ١٢تم تم زیارة عدد 
رسة القرامطة شرق االیتدائیة  مد

لمشاھدة  العلوم بزیارة علمیة لكلیة
التقنیات العلمیة الحدیثة واالستفادة 
من الخبرات العلمیة للسادة العلماء 
بالكلیة مما یكون سبب فى تشجیع 
ھوآلء التالمیذ على مواصلة التفوق 

  .العلمى 

   ١٢  فبرایر ٢٧



زیارة مدرسة نجع الدیر اإلعدادیة      .٢٩١
  وھاج بس

   ٥٠  مارس ٢

٢٩٢.     

طالبة من ابناء مدرسة  ٥٠تم زیارة 
من اجل تنمیة  لكلیة العلوم الشیماء

المعرفة لدیھم وتھیئتھم للحیاة 
  . الجامعیة

   ٥٠  مارس ٢

٢٩٣.     

تم زیارة من ابناء مدارس احمد 
زویل الخاصة لیتعرف أبنائنا على 
اقسام كلیة العلوم من اجل تنمیة 

للحیاة المعرفة لدیھم وتھیئتھم 
الجامعیة وذلك من خالل برنامج 
ارشادى اكادیمى ومھنى لمساعدة 
االطفال على اختیار نوع الدراسة 

  .والمھنة المناسبة لھم 

   ٣٠  مارس ٤

٢٩٤.     

نظمت كلیة االثار ندوة عن حفائر 
جامعتى نیویورك وبرنستون في 

حاضرت فیها السیدة  ابیدوس 

دیبورا فیشاك / األستاذ الدكتورة

مصریات المساعد بجامعة أستاذ ال

  برنستون األمریكیة

  ١٠٠  مارس ٤

 



٢٩٥.     

تم زیارة من ابناء مدارس احمد 
زویل الخاصة لیتعرف أبنائنا على 

من اجل تنمیة  كلیة العلوماقسام 
المعرفة لدیھم وتھیئتھم للحیاة 
الجامعیة وذلك من خالل برنامج 
ارشادى اكادیمى ومھنى لمساعدة 

ع الدراسة االطفال على اختیار نو
  .والمھنة المناسبة لھم 

   ٥٠  مارس ٥

٢٩٦.     

نظمت كلیة االثار ندوة عن حفائر 

زیارة میدانیة لتدریب الطالب عملیا 

جامعتى نیویورك  بموقع حفائر 

، إذ صحبهما من كلیة وبرنستون 

/ أحمد األنصاري، والسید. د.اآلثار أ

عادل رفعت مدرس مساعد بقسم 

طفى مص/ اآلثار المصریة، والسید

طلعت معید بقسم اآلثار المصریة، 

وجال بالطالب األستاذان القدیران 

دیبورا . د.ماثیو أدامز، وأ. د.أ

  ٤٠  مارس ٥

 



  فیشاك

٢٩٧.     

تم زیارة من ابناء مدرسة 
الحواویش البحریة تعلیم اساسى 
لیتعرف أبنائنا على اقسام الكلیة من 
اجل تنمیة المعرفة لدیھم وتھیئتھم 

مما یكون سبب فى للحیاة الجامعیة 
تشجیع ھوآلء الطالب على مواصلة 

  .التفوق العلمى

   ٣٠  مارس ٥

٢٩٨.     

تم زیارة من ابناء مدرسة الدكتور 
طھ حسین االبتدائیة  لیتعرف أبنائنا 
على اقسام الكلیة من اجل تنمیة 
المعرفة لدیھم وتھیئتھم للحیاة 
الجامعیة وقسم التشریح بكلیة الطب 

الدراسة البشرى الختیارھم نوع 
  .والمھنة المناسبة لھم 

   ٣٠  مارس ٥

٢٩٩.     

تم زیارة من ابناء مدرسة االحایوة 
غرب االعدادیة بزیارة علمیة للكلیة 
لمشاھدة التقنیات العلمیة الحدیثة 
واالستفادة من الخبرات العلمیة 

مما یكون العلومللسادة العلماء بكلیة 
سبب فى تشجیع ھوآلء الطالب على 

   ٢٥  مارس ٨



  لعلمى مواصلة التفوق ا

٣٠٠.     

لتأھیل  الدورة التدریبیة االولى
الشباب والخریجین وطالب كلیة 
 الزراعة والكلیات

األخري لسوق العمل بالمشاركة بین 
إدارة المشروعات والتدریب بوزارة 

  والریاضة وجامعة سوھاج  الشباب

   ٥٠٠  مارس ١٥-٨

٣٠١.     

عمل جولة لتوعیة وتوزیع 
م مكاتب المستلزمات الالزمھ لتعقی

المختلفة  الحقوق ادارات كلیة
ومكتب السید األستاذ الدكتورعمید 
الكلیة والسادة اعضاء ھیئة 
التدریس وكذلك دورات المیاه وكافة 

 .مرافق الكلیة

   ١٥٠  مارس

٣٠٢.     

طالبة من ابناء مدرسة  ٥٠تم زیارة 
من اجل تنمیة لكلیة العلوم الشیماء 

المعرفة لدیھم وتھیئتھم للحیاة 
  .عیةالجام

   ٥٠  مارس ٩

٣٠٣.     

الدورة التدریبیة  نظمت كلیة التربیة
لتعلیم لغة اإلشارة والتدریب علي 

قاموس اإلشاري المصري الموحد، ال
بكلیة التربیة، ) ١(قاعة التدریب رقم ب

   فرد ٣٠  مارس ١١-٩



من فرد  ٣٠حیث تم تدریب عدد 
المعلمین والطالب والعاملین بالتربیة 

علي لغة اإلشارة ولقاموس والتعلیم 
ي المصري الموحد وكیفیة اإلشار

  تطبیقھ مع التالمیذ الصم

تنظیم ملتقى التوظیف الثامن بكلیة      .٣٠٤
  الزراعة 

   ٤٥٠  مارس ١٥

٣٠٥.     

تجمیل طوابق قامت كلیة التربیة ب
وطرقات الكلیة ورسم بعض األشكال 

والعلمیة في أماكن والرسوم الوطنیة 
 ، بمشاركة لجنة الجوالةبارزة بالكلي

واللجنة الفنیة والطالب الموھوبین 
في الرسم وموظفي رعایة الشباب 
بالكلیة، حیث تم تجمیل طوابق 
وطرقات الكلیة ورسم بعض األشكال 
والرسوم الوطنیة والعلمیة في أماكن 

  .بارزة بالكلیة

  مارس ١٥

تجمیل 

طوابق 

وطرقات 

  الكلیة

 

٣٠٦.     

تلمیذ من ابناء  ١٥زیارة عدد 
االیتدائیة مدرسة القرامطة شرق 

بزیارة علمیة لكلیة العلوم لمشاھدة 
التقنیات العلمیة الحدیثة واالستفادة 
من الخبرات العلمیة للسادة العلماء 

   ١٥  مارس ١٢



بالكلیة مما یكون سبب فى تشجیع 
ھوآلء التالمیذ على مواصلة التفوق 

  .العلمى 

٣٠٧.     
طن تقاوى قمح سدس  ٢٥انتاج 
لوحدة التقاوى  بمزرعة  ١٢

  طن  بمزرعة الكوثر ٢٥+ لیة الك
  

 ٤٠زراعة 
فدان 
 ٥٠وانتاج 

طن تقاوى  

 

    انتاج تبن      .٣٠٨
ألف  ٤٠

  جنیھ
 

٣٠٩.     
فدان برسیم حجازى  ٦زراعة 

فدان بمزرعة  ٣+ بمزرعة الكلیة 
  الكوثر 

  

ألف  ١٠٠
+ جنیة 

ألف  ٣٦
  جنیھ

 

٣١٠.     
فدان برسیم بلدى  ٤زراعة  

فدان بمزرعة  ٨+ بمزرعة الكلیة 
  الكوثر

  

لف أ٢٣
+ جنیھ 

ألف  ٧٦
  جنیة

 

٣١١.     
ذرة (فدان علف مستدیم  ٦زراعة 
أفدنة  ٣+ بمزرعة الكلیة ) شامیة

  بمزرعة الكوثر
  

ألف  ٢٥
+ جنیھ 

ألف  ٢١
  جنیھ

 



٣١٢.     

 ١٩٦تم بیع الفاكھة باجمالى مبلغ 
فدان  ٨٦ألف جنیھ على مساحة 

 ٨١٨٠٠+ بمزرعة الكلیة 
  بمزرعة الكوثر

  
ألف  ١٩٦

+ جنیھ 
٨١٨٠٠  

 

٣١٣.     

ة العدید من الفواكھ ولم یتم زراع
  -نخیل البلح  –لیمون (بیعھا بعد  

 –زیتون  –جریب فروت  –مانجو 
  )برتقال

     

٣١٤.     
 ٢٢٠خلیة نحل متوقع انتاج  ٥٠

ألف  ١٥كیلو جرام عسل بمبلغ 
  جنیھ

   خلیة٥٠  

٣١٥.     
شتلة خیار مطعوم  ٣٠٠٠انتاج 

    جنیة ٨٠٠٠بحوالى 
٣٠٠٠ 
  شتلھ

 

٣١٦.     
مطعوم شتلة بطیخ  ٦٠٠٠انتاج 

    جنیة ١٨٠٠٠بمبلغ 
٦٠٠٠ 
  شتلة

 

٣١٧.     
طن خضر بمزرعة الكوثر  ٨انتاج 

   طن ٨    ألف جنیھ ٣٢بمبلغ 

٣١٨.     
 ١٣٥٥انتاج نباتات زینة بمبلغ 

    جنیھ بمزرعة الكوثر
١٣٥٥ 

  جنیة
 



٣١٩.     
ألف  ١١انتاج خیار للمنفذ بحوالى 

    جنیھ  بمزرعة الكوثر
ألف  ١١

  جنیھ
 

٣٢٠.     
رأس حیوان  بمزرعة  ١٧شراء 

   ١٧  یونیو  وثرالك

٣٢١.     
 ١٧زوج سمان بمبلغ  ٦٠٠انتاج 

   ٦٠٠    ألف جنیھ  بمزرعة الكوثر

٣٢٢.     
 ٦كتكوت بمبلغ  ٢٥٠٠تفریخ 

    أالف جنیھ  بمزرعة الكوثر
٢٥٠٠ 
  كتكوت

 

٣٢٣.     
زوج حمام امھات بمبلغ  ٦٠انتاج 
   زوج ٦٠    ألف جنیھ  بمزرعة الكوثر ١٦

٣٢٤.     
 ٢١٠رأس غنم بمبلغ  ٣٢٠تربیة 

    ة الكوثر ألف جنیھ  بمزرع
رأس  ٣٢٠

  غنم
 



٣٢٥.     

تنظیم دورة في مختلف األلعاب 
الریاضیة وتكریم الفائزین من 
الطالب ومنحھم شھادات تقدیر 

  بكلیة االلسن لتفوقھم الریاضي

  ٥٠  ینایر ١

 

٣٢٦.     

 في مشاركة كلیة االداب
 الفلسفة لقسم األول المؤتمرالدولي

 ١٢ المنوفیة جامعة اآلداب بكلیة
 م،ببحث٢٠٢٠ فبرایر ١٥ –

فلسفة دیفید برایبروك " بعنوان
في جودة الحیاة وأبعادھا 

دراسة في الفلسفة (السیاسیة 
  " .السیاسیة التطبیقیة

  

١٥-١٢ 
  فبرایر

  

 

   ٢٠٠ ١٥-١٢في المؤتمر  مشاركة كلیة االداب     .٣٢٧



الدولي األول لقسم الفلسفة  بكلیة 
 ١٥ – ١٢اآلداب جامعة المنوفیة 

م، ببحث بعنوان ٢٠٢٠فبرایر 
الھیرمنیوطیقي  التطرف"

 " .لالغتراب الدیني

  

  فبرایر

٣٢٨.     

عقد دورة إعداد المعلم الجامعي رقم 

، بكلیة التربیة جامعة سوهاج) ٥٤(

، حیث تم بالكلیة) ٢(قاعة التدریب رقم ب

من معاوني فرد ) ٣٠(تدریب عدد 

أعضاء هیئة التدریس بالكلیات المختلفة 

یس استراتیجیات التدر بالجامعة علي 

الحدیثة ونظریات التعلم والتدریس 

للطالب  مهارات التدریسو ، المصغر

وٕاعدادهم كمعلم جامعي في  الجامعي

  المستقبل

   ٣٠  فبرایر ٢٢

في   مشاركة كلیة االداب     .٣٢٩
" التواصل عبر الثقافات"مؤتمر

٢٤-٢٣ 
  فبرایر 

١٧٥   



  بالجامعة البریطانیة في القاھرة 

٣٣٠.     
مر في مؤت مشاركة كلیة االداب  

" التواصل عبر الثقافات"
  بالجامعة البریطانیة في القاھرة 

٢٤-٢٣ 
  فبرایر

٢١٠   

٣٣١.     

تنظیم بطولة كاس عمید كلیة 
التربیة لكرة القدم بمالعب الجامعة 

بجوار المدینة الجامعیة ونادي 
وتم إقامة ، أعضاء ھیئة التدریس، 

التنافسات بین مجموعة كبیرة من 
 ،الفرق داخل الكلیة وخارجھا

بھدف تدریب طالب الكلیة علي 
التنافس والتعاون وروح الفریق في 

  .الریاضة والعمل وغیر ذلك

     فبرایر

٣٣٢.     

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

بقاعة األنشطة الریاضیة بكلیة 
التربیة، بھدف تحفیز الطالب علي 

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

وطالبة من طالب  بطال) ٢٠(

   ٢٠  فبرایر



الكلیة في مسابقة حفظ القرآن 
حیث تركز المسابقة علي ، الكریم

عدد األجزاء التي یحفظھا الطالب 
من القرآن الكریم بأحكامھ 

وتصحیح األخطاء في تالوتھ 
وإعطاء نصائح للطالب 
 .المشاركین في المسابقة

  

٣٣٣.     

في المؤتمر  بمشاركة كلیة االدا
الدولي األول الذي عقد بكلیة 

جامعة األقصر في  -األلسن 
  األقصر

  مارس ٥--٣

  
٣٠٠   

٣٣٤.     

تنظیم لقاء فكریًا ضمن الورشة 

" بالعربي فلسفة"الربیعیة لمبادرة 

التي یتبناها قسم الفلسفة 

بالجامعة األمریكیة اشتمل على 

ندوتین قام بإلقائهما ممثلین 

  ٢٠  مارس ٣

 



آلداب لقسم الفلسفة بكلیة ا

جاءت الندوة األولى . بسوهاج 

والتي " لمَ  الفلسفة ؟" بعنوان 

القاها رئیس قسم الفلسفة بكلیة 

اآلداب بسوهاج األستاذ الدكتور 

محمود مراد ، وقد هدفت إلي 

التعریف بالدور الذي تلعبه 

الفلسفة في عصرنا الحاضر 

الذي ضغطت علیه الرقمنة 

  والحیاة االفتراضیة



٣٣٥.     

عقد سمنار كلیة األلسن بقسم 

اللغة التركیة وعنوانه المؤثرات 

العربیة في اللغة التركیة وحاضر 

فیه العدید من األساتذة 

  المتخصصین

  ٣٠  مارس ٥

 

٣٣٦.     
المھرجان الكشفي الخامس لجوالي 

بأرض  وجواالت جامعة سوھاج
  الجوالة بمقر جامعة سوھاج الجدیدة 

   ١٥٠  مارس ٩-٦

٣٣٧.     

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

الغناء واإلنشاد الدیني والتذوق 
، الفني لدى طالب كلیة التربیة

وقد شارك في ھذا المسابقة عدد 
وتنوعت ، طالب وطالبة ٢٠

المواھب ما بین الغناء والتمثیل 

   ٢٠  مارس ٩



وحرص النشاط ، لدینيواإلنشاد ا
الفني علي مشاركة اكبر عدد من 

الطالب واختیار المواھب 
المتمیزة وتنمیة مواھبھم من 

  .خالل البروفات

٣٣٨.     

زیارة من ابناء مدارس الزھور 
الخاصة لیتعرف أبنائنا على اقسام 

من اجل تنمیة المعرفة  الھندسة كلیة
 لدیھم وتھیئتھم للحیاة الجامعیة وذلك
من خالل برنامج ارشادى اكادیمى 

ومھنى لمساعدة االطفال على اختیار 
  نوع الدراسة والمھنة المناسبة لھم

   ٣٠  مارس ٢٤



٣٣٩.     

شرف الدین عبد الحمید أمین . د
ندوة األستاذ المساعد بالقسم في 

تثقیفیة للتوعیة بأھمیة التعدیالت 
بحضور  الدستوریة بآداب سوھاج

حمد عزیز معالي األستاذ الدكتور أ
رئیس الجامعة واألستاذ الدكتور 
فتوح خلیل عمید الكلیة واألستاذ 

الدكتور شعبان عبد هللا وكیل 
الكلیة واألستاذ الدكتور نصار عبد 

التعدیالت " :هللا، وعنوانھا
الدستوریة وأھمیة المشاركة فى 

  ،"اسیةیاالستحقاقات الس

  ١٥٠  مارس ٢٦

 

٣٤٠.     

قامت كلیة العلوم بعمل دراسات 
كیمیائیة لتحلیل الكحل االیثیلى 
لعدد اثنان عینة بمستشفى سوھاج 
العام لمعرفة مدى صالحیتھا 

/ د.أ) قسم الكیمیاء(لالستخدام 
عنتر / عمران عبدالاله عمران ود

بھجت / احمد عبدالحمید و د
  رمضان محمود

     مارس



٣٤١.     

برنامج عباقرة تربیة تنظیم 
من مارس حتي ) الموسم الثاني(

م بالتعاون مع اتحاد ٢٠٢٠مایو 
) أ(طالب كلیة التربیة بمدرج 

بالكلیة وقاعة المناقشات بكلیة 
التربیة وعدة أماكن أخري بالكلیة، 
بھدف تنمیة روح التنافس بین 
طالب الكلیة وتشجیعھم علي زیادة 
معلوماتھم العامة، حیث بدأت 
المسابقة بالمتحان التمھید بمدرج 

) ٥٠٠(بالكلیة والتحق بھ عدد ) أ(
وطالبة، ثم شارك في  بطال

طالب من ) ١٢٠(المسابقة عدد 
 ١٦طالب الكلیة موزعین علي 

فریق یمثلون الشعب المختلفة 
 .بالكلیة

  

   ٥٠٠  مارس



٣٤٢.     

إصدار كتاب تذكاري عن األستاذ 
  :الدكتور نصار عبد هللا، بعنوان

نصار عبد هللا عابر سبیل "  
  الحقیقة

٢٠١٩/
٢٠٢٠  

  

 

٣٤٣.     

  :نشركتاب بعنوان

مدخل إنساني تطبیقي لدراسة "
  "الفلسفة الیونانیة

  لألستاذ الدكتور محمود مراد

٢٠١٩/
٢٠٢٠  

  

  

٣٤٤.     

  :نشر كتاب بعنوان

تأریخ الفالسفة الیونان األوائل "
إعادة بناء وتأویل : قبل سقراط

  "جدید

٢٠١٩/
٢٠٢٠  

  

  



٣٤٥.     

  :نشر كتاب بعنوان

 والخداع الكذب فلسفة" 
  ،"السیاسي

  د الحمید محمدحمدي عب/ للدكتور

٢٠١٩/
٢٠٢٠  

  

  
  

  

٣٤٦.     

  :نشر كتاب بعنوان

دراسات في فلسفة التاریخ 
  ):١(والحضارة 

األسطورة والتاریخ عند ھانز 
  ،بلومنبرج

  حمدي عبد الحمید محمد/ للدكتور

٢٠١٩/
٢٠٢٠  

  

  



٣٤٧.     

  :نشر كتاب بعنوان

فلسفة مایكل مفھوم العدالة في 
  ولتـزر السیاسیة،

  د محمدحمدي عبد الحمی/ للدكتور

٢٠٢٠    

  

٣٤٨.     
توفیر عربة اسعاف جاھزة 

    ٥٠٠  أبریل  بكلیة الحقوق لظروف الطارئة

٣٤٩.     

توفیر المستلزمات الطبیة من 
ادویة وخالفھ مع اعضاء اللجنة 
الطبیة لمواجھة الحاالت الطارئة 

توفیر كحول على  ، معوالعاجلة
باب كل لجنة لتعقیم االیدى فى كل 

الحرص على تعقیم ، ومدرج
التاكید فى اللوحات  ، معاماتالحم

االرشادیة على ضرورة إحضار كل 
، مع طالب زجاجة میاه خاصة بھ

توفیر عدد كاي من االاطباء 

    ٥٠٠  أبریل



  والتمریض

٣٥٠.     
مسابقة التطویر الذاتي  تنظیم

  لجمیع كلیات جامعة سوھاج
  ٢٠٠  أبریل ١٧

  

٣٥١.     

 –عبدهللا أحمد وائل. نشرد
 التفكیرالعلمي:"مقال بعنوان

، ")١( للشائعات والتصدي
 بالعقل وأكادیمیة موقع

  مایو ٢٣نبدأ،

    مایو ٢٣

  



٣٥٢.     

 –وائل أحمد عبدهللا . نشر د
مقال   - المدرس بالقسم 

التفكیر العلمي :"بعنوان
في ) ٢(والتصدي للشائعات 

ضرورة المواجھة غیر 
، موقع وأكادیمیة "التقلیدیة

  مایو ٢٦بالعقل نبدأ،

    مایو ٢٦

  

٣٥٣.     

ة التربیة ورشة بعنوان نظمت كلی
خطوات إجراء االختبارات الجامعیة (

أون الین باستخدام الموقع االلكتروني 
TEST MOZ ( بالتعاون مع كلیة

التربیة للعلوم اإلنسانیة جامعة كربالء 
 Free(عبر برنامج  بالعراق، تم بثھا

Conference Call – FCC ( عبر
فرد من ) ١٢٦٣(، شارك فیھا االنترنت

من (مختلف الدول العربیة مصر و
المملكة العربیة السعودیة : بینھا

والعراق والبحرین وغیرھا من الدول 
وركزت ورشة العمل ). العربیة الشقیقة

    ١٢٦٣  یونیو ٤



إجراء االختبارات  حول خطوات
الجامعیة أون الین باستخدام  الموقع 

، بدایةً (TEST MOZ) االلكتروني
من البحث عن الموقع الخاص بتصمیم 

مروراً بتسجیل تسجیل ، االختبار
معلومات االختبار علي الموقع، وضبط 
إعدادات االختبار وإعداد األسئلة وكیفیة 
التعامل مع نوعیات األسئلة الموضوعیة 
المختلفة من نوعیة أسئلة االختیار من 

وأسئلة اإلكمال، وأسئلة المطابقة ، متعدد
وإنتھاء بكیفیة نشر االختبار ، وغیرھا

وكیفیة حفظ ، االختباروإجراء معاینة 
وطباعة أسماء الطالب ، النتائج وطبعھا

ودرجاتھم بعد انتھاء االختبار، 
واالحتفاظ بنسخ من قوائم الدرجات، 

كما تطرقت ورشة العمل لبعض 
مشكالت التعامل مع االختبارات 
: االلكترونیة وكیفیة التغلب علیھا مثل

كیفیة كتابة الطالب للشروحات أثناء 
موضوعیة وكیفیة تقییمھا، األسئلة ال

ومشكالت أسئلة اإلكمال وكیفیة التعامل 
مع بدائل اإلجابة في حاالت الكلمات 
المتشابھة في التكملة، واآلثار الناتجة 

، عند حاالت انقطاع التیار الكھربي



وكیفیة التعامل مع اإلجابات القصیرة 
  . والطویلة في األسئلة المقالیة

٣٥٤.     

توكول تعاون بین عقد برو
كلیة التربیة جامعة سوھاج 
وجمعیة تحسین أوضاع 
المرأة والطفل بسوھاج 

رئیس . د. بمكتب معالي أ
الجامعة، حیث تركز 
البروتوكول علي تنفیذ 
مجموعة من األنشطة 
الخاصة بتنمیة قدرات 

ومھارات المعلمین والعاملین 
  بمدارس التعلیم المجتمعي 

      یونیو ٦

٣٥٥.     

 –ل أحمد عبدهللا وائ. نشر د
مقال   - المدرس بالقسم 

: المحاولة والخطأ:"بعنوان
منھج العلم في مواجھة 

،موقع )١٩كوفید(كورونا 

      یونیو ٨



  وأكادیمیة بالعقل نبدأ، 

٣٥٦.     

أساتذة كلیة الھندسة بالعمل  قیام

كمستشاریین ھندسین للمحافظة 

وذلك لالستعانھ بخبراتھم فى حل 

سیة وذلك العدید من المشاكل الھند

بدون مقابل خدمة للمحافظة فقد تم 

  -:تعیین كال من

أحمد محمد محمود قاسم          / د.أ -أ

  عمید الكلیة  كمستشارا للمشروعات 

طلعت على أحمد     وكیل / د.أ

الكلیة لشئون خدمة المجتمع 

  كمستشار ھندسي للطرق والمرور

أحمد عطیة                   / د

دسة المدنیة المدرس بقسم الھن

  
خدمة 

المجتمع 
  السوھاجى

  



  كمستشار ھندسى لالنشاءات

٣٥٧.     

بكلیة یقوم المكتب االستشاري 

تقدیم العدید من الدورات ب الھندسة

بتصمیم واالشراف على والھندسیة 

تنفیذ العدید من المشروعات الھامة 

محافظة سوھاج من  أبناءالتي تخدم 

) أسكان -صرف صحى  - طرق (

  :المثال منھا على سبیل

مشروع توسعة كورنیش النیل  - 

بھدف ملیون  ١٩٠الغربى بقیمة 

التغلب على االختناقات المروریة 

نتیجة زیادة الكثافة المروریة 

للمركبات داخل المحافظة خاصة  

في أوقات الذروة حیث أن شارع 

  
خدمة 

المجتمع 
  السوھاجى

  



الكورنیش یعد شریان مروري حیوي 

ورئیسي بالمحافظة نظرا لوجود عدد 

لمصالح الحكومیة بھ من البنوك وا

وزیادة حركة النشاط التجاري 

واالقتصادي والترفیھي داخل 

المحافظة وذلك من خالل أنشاء 

سلسلة محالت وكافیتریات ومطاعم 

 ٢١٠مطلة على النیل تصل إلى 

محل وذلك عن طریق استغالل 

الباكیات أسفل الجسم الخرساني 

للتوسعة مما یؤدى لتوفیر ممشى 

ھي للمواطنین سیاحي تجارى ترفی

  داخل محافظة سوھاج

مشروع كوبرى الثقافة العلوى  - 



وترجع أھمیة ملیون  ٣٠٠بقیمة 

المشروع الى حل األزمة المروریة 

بمیدانى الثقافة والعروبة وھما من 

المیادین الرئیسیة بالمحافظة 

والمشروع مقاولة الشركة الوطنیة 

وزارة  –للمقاوالت والتوریدات 

  .الدفاع

 ٥٠طریق األبراج بقیمة  مشروع -

یعتبر ھذا المشروع والذى ملیون 

یعد من المشاریع الھامة التى تخدم 

حیث یعتبر .أھالى محافظة سوھاج

طریق (بدیال ھاما للطریق الحالي 

والذي یحتاج إلى ) سوھاج جھینة

أعمال صیانة وتوسیع وذلك النشاؤه 



منذ فترة كبیرة وتقادم حالة الرصف 

ادة رصف وكفاءة بھ ویحتاج إلى إع

 .وتوسیع

الذى مشروع انشاء طریق طما  -

یصل مدینة طما بالمدینة الصناعیة 

  .ملیون ٢٥٠بطما بتكلفة حوالى 

االشراف على تطویرأعمال البنیة  -

التحتیة و إعادة رصف شارع 

  ملیون ٢٥الجمھوریة بقیمة حوالى 

قیام المركز بتقدیم العدید من  -

والتى  نالدورات الھندسیة للمھندسی

تخدمھم فى سوق العمل فى كافة 

مثل برنامج  المجاالت الھندسیة



برنامج  –برنامج الساب  –االتوكاد 

  إلخ....برنامج السیفل –السیف 

قیام المركز باعطاء دورات  -

تدریبیة العداد كوادر من الفنینین 

  :فى مجاالت

فنى  - فنى كھرباء –فنى مساحة  

ك فنى صیانة كمبیوتر وذل –بترول 

بالتعاون مع المعھد الوطنى 

  .للحاسبات والعلوم االداریة



 

  ٣٠/٦/٢٠٢٠تحریرا فى 

  رئیس الجامعة       نائب رئیس الجامعة لشئون خدمة المجتمع                                                                                         

٣٥٨.     

 تتابع كلیة التربیة الریاضیة على ضرورة

اطفاء انوار المدرجات والمعامل  بعد 

  انتھاء المحاضرات
  

جمیع 
المدرجات 
  والمعامل

  

٣٥٩.     

الطالب تتابع كلیة التربیة الریاضیة 

لیة بالمدرجات والموظفین ومنسوبى الك

  وطرقات الكلیة والمالعب لمنع التدخین
      



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




