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  إنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمیة البیئة  

 ٢٠٢٠ونیو ی ٣٠حتى  ٢٠١٩یولیو  ١خالل الفترة من 

 :صنایعیة مصر  - :سادساً 

 

  التاریخ  النشاط  البیان  م
عدد 

  الحاالت
  الصور الداعمة

١.   
  

  صنایعیة مصر
ندوة عن كیفیة إعداد دراسات الجدوى 

  االقتصادیة للمشروعات الصغیرة
    ٢٠١٩یولیو 

 



٢.   
التدریب على ریادة االعمال وإدارة 

  المشروعات الصغیرة للشباب
  ٣٠٠  ٢٠١٩یولیو 

 

٣.   

شركة في  ٦٠اج تحتضن جامعة سوھ
معرض للتصنیع الغذائي والزراعة 

 المستدامة
  

  ٦٠  اغسطس ٢٦



٤.   

التدریب على مشروعات ریادة األعمال 
والذى تنفذه وحدة تنمیة األعمال والتكتالت 

اإلنتاجیة بالتعاون مع مشروع مسار 
لإلستشارات والممول  Enrootوشركة 

ة من الحكومة الھولندیة والجمعیة األلمانی
الممثلة للحكومة  GIZ للتعاون الدولى

 األلمانیة

  ١٢٠٠  سبتمبر ٧

  ١٥٠  سبتمبر ٨  "فتیات یمضین قدما"برنامج     .٥

 



٦.   
منحة التدریب على فنون صناعة التحف 

  بكلیة االثار

١٦ -

٢٠/٩/٢٠١٩  
  

  

٧.   
قرار مجلس الجامعة بانشاء مدرسة لتعلیم 
  قیادة السیارات داخل كلیة التعلیم الصناعي

     سبتمبر٢٢

٨.   
بروتوكول تعاون بین جامعة سوھاج و 

سیدات االعمال بالغرفة التجاریة لتطویر 
  الصناعات التقلیدیة

  فتاه ١٢٠  سبتمبر ٣٠

  



٩.   

دورة تدریبیة " حدد فكرة مشروعك"
طالب من تعلیم صناعي  ١٠٠بمشاركة 

 سوھاج
  

  ١٠٠  اكتوبر ٢٤

 

١٠.   

رئیس الجامعة ببرنامج . د.مع السید ألقاء 
مصر جمیلة مناقشة آلیة مشاركة الجامعة 

" في مبادرات السید رئیس الجمھوریة 
  حیاة كریمة، صنایعیة مصر

    اكتویر ٣٠

 



١١.   
ن الدورات طالب  ضم ٢١٠تدریب 

 التدریبیة للتعلیم المدني بجامعة سوھاج
 

  ٢١٠  أكتوبر ٢٧

 

١٢.   

نظمت كلیة التجارة دورات تدریبیة 
للطالب عن ماھیة التسویق واستراتیجیاتھ 

األساسیة خالل الفصل الدراسي األول 
  م ٢٠٢٠ -٢٠١٩

   ٧٥  اكتوبر

١٣.   

ادارة "دوة بعنوان نظمت كلیة الھندسة ن
بالتعاون مع شركة " المشروعات المتقدمة

  سمبكس أسیوط
محمد نبیل عبد / الدكتور   -:المحاضر  -

الجید        مدیر ادار الدعم الفنى بشركة 
  سیمكس أسیوط 

كریم عاصم أبو العنین        / األستاذ  -

   ١٠٠  اكتوبر ٢٩



رئیس قطاع التسویق بشركة سیمكس 
    أسیوط                      

  

١٤.   

رئیس الجامعة ضیف ببرنامج صباح  
الخیر یامصر ویتناول البرنامج مراحل 

" صنایعیة مصر " تنفیذ المبادرة الرئاسیة 
 بالجامعة

 
  

  ٢  نوفمبر ١

 

١٥.   

بكلیة ) جیل واعي(عقد ندوة بعنوان 
التربیة بالتعاون مع طالب أسرة قدوة، 

بھدف توعیة طالب الكلیة بعدة 
موضوع قوانین : موضوعات من بینھا

ومھارات اإلنجلش  ، النجاح في الحیاة
والبرمجة اللغویة ، Englishوسوق العمل 

  العصبیة

   ٥٠٠  نوفمبر ٦

١٦.   

  رة االحتضان االولىبدء التسجیل لدو
بالشراكة بین جامعة سوھاج واكادیمیة *

  البحث العلمي
  

     نوفمبر ١٦

https://www.facebook.com/197152290384789/photos/a.555486041218077/2139966946103304/?type=3&eid=ARDcoLa-s_yA1StuwpuZdwzykXoVEcdRkDrnqFnKCJupW3yJblA8rkwZZp_KIcKSZGV0rRh7a2CPTAmt&__xts__%5B0%5D=68.ARBP3c2XrEuwEL0NATROt6_SiBvj5_xL64Pr-rZ-QHcCAw7DtokgP1c4Q9YzP-J_2RBcY2g8arAVSyRSPcK4Rtrjk6296YQLcpnSIgcGMKaYqmuJqQPgky41gMQTqgcQVHqUGx6Ryjrl173cYdR15mW2kob47qWwcSanHI1Lb5RkHHi_9Nqg5P-yvEw_zcAhAmFqJnqp8q6pOUSetfRF3yGOIRmcd_EfkvA0yhKPt-DBvUnw0gRSnI-7QpbF2JBqgmnhFA2gaHHRzJLsgyYTNI1Dn52ji-KdVTujsvdy5SC0vCxCySZPINNjZDWxudkPeKSENKtVvUOVYGm-CQU-SmT3Iw&__tn__=EEHH-R


١٧.   

مركز الحرف الیدویة والصناعات البیئیة 
مستقبلك "بجامعة سوھاج یدشن مبادرة 

  "حرفتك
  

  ٥٠٠  نوفمبر ١٧

 

١٨.   
توقیع برتوكول بین جامعة سوھاج و 

  ز تنمیة المشروعاتجھا
   ١٠  نوفمبر



١٩.   
دورة تدریبیة مجانیة عن كیفیة كتابة 
المشروعات المتوسطة والصغیرة 

  والمتناھیة الصغر بكلیة العلوم

  طالب ٤٠  نوفمبر ٢٠- ١٨

 

٢٠.   

دورات تدریبیة لطالب التجارة والھندسة 
ضمن تفعیل البرتوكول الموقع بین جامعة 

 سوھاج و جھاز تنمیة المشروعات
  

  ٢٨٣  نوفمبر ٢٦

 



٢١.   

المعرض السنوي الدائم لكلیة التربیة، 
والذى یضم عدد ممیز من اللوحات الفنیة 

 من تصمیم طالب الكلیة
 

  ١٠٠  نوفمبر ٢٧

 



٢٢.   

على  Hult Prize sohag فعالیات قمة
 ١نوفمبر و ٣٠مدار یومي السبت واألحد 

 جامعةدیسمبر في رحاب ال
مسابقة مشاریع للفرق : احتوت القمة على

المشاركة من طالب الجامعة من خالل 
عرض افكارھم المبتكرة لحل مشكالت 

 والبیئة.....الطاقة، البطالة: مھمة مثل
  

  ٢٠٠  نوفمبر ٣٠

 

٢٣.   

 "نظم�����ت كلی�����ة الھندس�����ة ن�����دوة بعن�����وان

  " العمل المھارات المطلوبة لسوق

جمی�ع الفئ�ات م�ن   -:الفئة المس�تھدفة ھ�م - 

الطالب وأعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم 

والع��املین والمھندس��ون الم��دني بالش��ركات 

  ومجالس المدن والمقاولون

   ٢٠٠  دیسمبر ٣



رقیة الھاللى              / م   - :المحاضر  -

رئیس مجلس إدارة مجموعة قباء 

ھانى حلیم               / الھندسیة، د

رئیس مجلس إدارة مجموعة األھرام 

 للبالستیك 

 

٢٤.   
طالب الجتیازھم تدریب  ٢١تكریم  *

 *ریادة األعمال للمشروعات الزراعیة
  

  ٢١  دیسمبر ٧

 

٢٥.   

نظمت كلیة التربیة ندوة عن المشروعات 
المتوسطة والصغیرة والمتناھیة الصغر 

التعاون مع جھاز تنمیة المشروعات ب
المتوسطة والصغیرة ومتناھیة الصغر 

بكلیة التربیة، بھدف ) أ(بسوھاج بمدرج 

   ٦٠٠  دیسمبر ١٥



تعریف الطالب بریادة األعمال وأھمیتھا 
والدورات التدریبیة المقدمة للشباب في 
إطار بروتوكول التعاون في مجال ریادة 
األعمال بین جھاز تنمیة المشروعات 

  ج،وجامعة سوھا

٢٦.   
بدء أولى الدورات التدریبیة لمركز ریادة 

 األعمال المجتمعیة بجامعة سوھاج
 

  ٢٥  دیسمبر ١٦

 



٢٧.   
اجتماع مجلس ادارة مركز التطویر 

  المھني
  ٢٥  دیسمبر ٢٢

  

٢٨.   

دعم رواد األعمال في مسابقة ابدأ حلمك ل
محافظات جنوب الصعید، والتي نظمھا 
مشروع تعزیز ریادة األعمال وتنمیة 

والُممول من  (SEED) المشروعات
 الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة

(USAID)بالشراكة مع إنرووت للتنمیة ، 
(Enroot Development)  وبالتعاون

  مع جامعتي جنوب الوادي وأسوان
 

  دیسمبر ١٩

شركة  ١٤

ناشئة و 

فكرة  ٤٥٠

  مشروع

 



٢٩.   
تصنیع األثاث القابل للطي یحصد المركز 

 بسوھاج" ابدأ حلمك"األول بمسابقة 
  

    دیسمبر ١٩

 

٣٠.   

" یمكن"بحث امكانیة التعاون مع منصة 
وذلك للتعرف علي قدر  لالبتكار التشاركي
كبیر من المنتجات و األفكار المبتكرة من 
مجموعة متمیزة من الرواد االجتماعیین 
ورواد األعمال فى العالم، كما یمكنھا أن 
تقوم بدعم الفكرة او المنتج، والتعاون مع 

 المبتكر لتطویر أو إتمام فكرتھ

  ٨  دیسمبر١٩

 



٣١.   

عقد اجتماع مجلس إدارة مركز التطویر 
 ١٩٧المھنى والذى ناقش موضوع توفیر 
 ٦٧فرصة عمل للخریجین من خالل 

شركة ومصنع على مستوى المحافظة، 
شركات أخرى  ٤وجارى عقد شراكة مع 

  وظیفلمزید من فرص الت

  ٣٠  دیسمبر ٢٠

 

٣٢.   
عقد اجتماع المجلس االستشارى لمركز 

  التطویر المھنى
  ٣٥  دیسمبر ٢٩

 

٣٣.   

شھد الدكتور أحمد عزیز رئیس جامعة 

نشر الوعي "سوھاج ورشة عمل عن 

، والتي "بثقافة وأدوات إدارة االبتكار

نظمھا مركز الحرف الیدویة بكلیة اآلثار 

  ٢٠٠  دیسمبر

 



لمدة یومان بقاعة سیمنار قسم 

الریاضیات بكلیة العلوم، یصاحبھ الدكتور 

آلثار، عبدالناصر یس عمید كلیة ا

والدكتورة ریھام محمد علي منسقة 

  .المركز

٣٤.   

طُرح تحدیان لحل مشاكل الحرفیین 

كوم .بمحافظة سوھاج علي منصة یمكن 

المركز   Diceبتمویل من مشروع 

  الثقافي البریطاني 

  ٧٥  دیسمبر

 

٣٥.   

منحة مقدمة من معرض بارادیز للدیكور 

ات للتدریب علي صناعة التحف واالنتیك

  وتوفیر فرص عمل للشباب

  ٢٠  دیسمبر
 

٣٦.   

تعاون بین جامعة سوھاج وسیدات 

االعمال بالغرفة التجاریة لتطویر 

مبادرة مستقبلك "الصناعات التقلیدیة 

  "حرفتك

   ٢٠  دیسمبر



٣٧.   

افتتاح  مركز الحرف الیدویة والصناعات 
البیئیة بكلیة االثار وبدایة اختبارات 

المجلس  القبول للمنحة المقدمة من
  االقتصادي لسیدات األعمال

  ٢٠  دیسمبر

 

٣٨.   

تدریبات ریادة االعمال الصحاب االفكار 
والمشروعات الصغیرة بالتعاون مع مركز 

تطویر األعمال ببنك القاھرة في اطار 
  مبادرة رواد النیل

  ٥٠  دیسمبر

 

٣٩.   

مشاركة  مركز الحرف الیدویة 
والصناعات البیئیة بكلیة االثار في 

أعمال ازدھار للدعم حاضنة 
واالستشارات الفنیة والمالیة لمشروعات 

  الحرف الیدویة

  ١٠  دیسمبر

 

٤٠.   

تنفیذ تدریب تطویر التصمیم بالتعاون مع 
شركة ایونو للتراث الثقافي وتطبیق 

لبرنامج االنماء في السفارة االمریكیة 
بمركز الحرف الیدویة والصناعات البیئیة 

 بكلیة االثار
 
  

  ٥٠  ینایر

 



٤١.   

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

  ١  ینایر ٤

 

٤٢.   

رئیس جامعة سوھاج یتابع *
امتحانات منتصف العام بالمدرسة 

  *الفنیة للتعلیم المزدوج

  

   ٦٢  ینایر ١٥

 



٤٣.   

 ١٠٠٠جامعة سوھاج تبحث توفیر 
فرصة عمل لخریجیھا بالتعاون مع 

  شركة مصر لتأمینات الحیاة

  

  ٨  ینایر ٢٠

 

٤٤.   

 االستشارات مركز دوراتبدء 
  للخریجین الھندسة بكلیة الھندسیة

 األعمال وتنفیذ تصمیم بعنوان دورة-
   العامة بالمبانى  الكھربیة

  طالب ٢٢  ینایر ٢٦

 



٤٥.   

 األردوینو قرص بعنوان دورة-
    والربوتات

 

  ٦  ینایر ٢٦

 

٤٦.   

إنھاء فرز وتقییم المجموعات المشاركة 
وتصفیتھم   HERGE٢٠٢٠في تدریب 

متدرب وتصعیدھم للمرحلة الثانیة  ١٥لـ 
وبدایة التواصل معھم لتطبیق وعمل 
القطع المطلوبة وتجھیزھا من المنزل 

عة حتي یتسنى لنا إقامة معرض القط
الواحدة بالمنتجات عقب انتھاء فترة 

  .العزل مباشرة

  ١٥  فبرایر

 



٤٧.   

عقدت كلیة التربیة ندوة عن أنشطة ریادة 
األعمال المقدمة للشباب والفتیات بكلیة 

التربیة بالتعاون مع جھاز تنمیة 
المشروعات المتوسطة والصغیرة 

) أ(ومتناھیة الصغر بسوھاج، بمدرج 
ر فكر وثقافة ریادة بكلیة التربیة، بھدف نش

  األعمال بین طالب كلیة التربیة، 

   ٤٥٠  فبرایر ١٦

٤٨.   

نظمت كلیة التربیة الدورة التدریبیة علي 
حدد فكرة (المشروعات الصغیرة بعنوان 

بالتعاون مع جھاز تنمیة ) مشروعك
المشروعات المتوسطة والصغیرة 

ومتناھیة الصغر بسوھاج بقاعة التدریب 
بیة، بھدف تدریب بكلیة التر) ١(رقم 

طالب الكلیة علي كیفیة تنفیذ المشروعات 
المتوسطة والصغیرة والمتناھیة الصغر، 

طالب وطالبة ) ٥٠(حیث تم تدریب عدد 
بكلیة التربیة علي كیفیة تنفیذ المشروعات 

  المتوسطة والصغیرة والمتناھیة الصغر

   ٥٠  فبرایر ١٧ - ١٦

٤٩.   

إقامة معرض لألشغال والفنون الیدویة 
بالتعاون مع ) أرت كورنر(حت عنوان ت

أسرة ھمة وتحت إشراف رعایة الشباب 
بالكلیة  بالفناء الداخلي لكلیة التربیة ، 

بھدف تدریب وعرض أعمال طالب الكلیة 
علي األشغال والفنون الیدویة، وقد شارك 

طالب وطالبة من طالب  ٥٠في المعرض 

   ٥٠  فبرایر ٢٣



وقد تضمن المعرض ، الكلیة وأسرة ھمة
 ١٢٠و، لوحة فنیة ١٠٠ ما یقرب من

قطعة  ٢٠٠و، شنطة حریمي صنع یدوي
 ١٥٠و، إكسسوار حریمي صنع یدوي

ومشغوالت ، قطعة مالبس صنع یدوي
  .ومنتجات أخري عدیدة من إنتاج الطالب

٥٠.   

مركز الحرف الیدویة والصناعات  نفذ 
اجتماعات ومكالمات البیئیة بكلیة االثار 

ة للتمھید لتوقیع مع مؤسسة صناع الحیا
بروتوكول إلشراف المركز علي 

التدریبات بقري روافعالعیسویة في 
وان یكون المركز ، الحرف التراثیة

االستشاري الفني لتنفیذ المشروعات 
الحرفیة المنفذة في القري وذلك بالتعاون 
مع مؤسسة صناع الحیاة وبنك مصر وما 
تم انجازه بالفعل ھو وضع جدول للحرف 

ة للتدریب لتسجیل االھالي المطروح
  .إلكترونیا علیھ 

   ١٠٠  مارس

٥١.   

عقد مركز الحرف الیدویة والصناعات 
البیئیة بكلیة االثار اجتماع مع مندوب 
شركة كومینكسایجیبت لتقییم الحرف 

ومشروعات التطویر التراثیة عن طریق 
المركز حیث ان الشركة لدیھا مشروع 

م تعاون مع مشروع انماء الحرف باالم
المتحدة وتم التقییم عن طریق المركز 

     



  ٣٠/٦/٢٠٢٠تحریرا فى 

  رئیس الجامعة       نائب رئیس الجامعة لشئون خدمة المجتمع                                                                                         

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

العتباره المركز المؤسسي الوحید في 
المحافظة الملم بجمیع الحرف الموجودة 
بالمحافظة و سوف یعرض علینا نتائج 
التقییم وما سوف یتم عملھ في التطویر 
بعد رد مشروع االنماء وسیكون التعامل 

عن طریق المركز كجھة استشاریة 
  المحافظةللحرف الیدویة ب




