
  ســـــــــــــوھاججامعة 
  نائب رئیس الجامعة.د.أ 

لشئون خدمة المجتمع وتنمیة 
  البیئة

ISO٩٠٠١:٢٠١٥     

  

  
 

University Sohag  
Vice-President for Community and 

 Environmental affairs  

  

  إنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمیة البیئة  

 ٢٠٢٠ونیو ی ٣٠حتى  ٢٠١٩ یولیو ١خالل الفترة من 
 المجتمعیة المشكالت رصد وحدة تفعیل : تاسعاً 

  التاریخ  النشاط  البیان  م
عدد 

  الحاالت
  الصور الداعمة

ما تم بشأن    .١

تفعیل وحدة 

رصد المشكالت 

  المجتمعیة

تبنى الالئحة الموحدة لوحدة رصد 
المشكالت المجتمعیة بالجامعات 

  الحكومیة
   ١٣  ٢٠١٩یولیو 

٢.   

ام بالكوثر زیارة مقر دار االیت
 من كلیة الحقوق بمعرفة وفد طالب

برفقة بعض اعضاء ھیئة التدریس 
بالكلیة وبعض العاملین وتقدیم ھدایا 

  .لالطفال وقضاء یوم ترفیھى معھم 

   ٧٥  یولیو



٣.   

عقد أول اجتماع لمجلس إدارة 
الوحدة تم من خاللھ تحدید أھم 
المشكالت المجتمعیة بمحافظة 

  سوھاج

   ٢٥  ٢٠١٩سبتمبر 

٤.   

 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

    ٢٠١٩سبتمبر 

٥.   
التعاقد مع شركة ابیسكوا للتخلص 
من المخلفات البترولیة السائلة 

  والزیوت المعدنیة المستعملة
     سبتمبر ١

   ٩  سبتمبر  ٣ المشاركة في مبادرة حیاة كریمة   .٦

٧.   
البدء في تنفیذ خطوات مبادرة 

  "ھنجملھا"
     سبتمبر ٢٢

٨.   
انشاء وحدة ادارة المخلتفات الطبیة 

  والصناعیة
     سبتمبر٢٣

٩.   
موافقة المجلس االعلى للجامعات 
على انشاء وحدة ادارة المخلفات 

     أكتوبر ٢



الطبیة والصناعیة كوحدة ذات طابع 
  خاص

١٠.   
جمعیة تنمیة وحمایة  تفعیل دور

 البیئة وتنمیة حمایة معیة البیئة
   بجامعة سوھاج

     أكتوبر ١٠

١١.   
إعادة تشكیل مجلس إدارة النشر 

لمجلس بمجلة  وعقد أول اجتماع ل
  الجدید

     نوفمبر ١١

١٢.   

نفذت كلیة العلوم ندوة عن السیاحة 
الجیولوجیة فى مصر والموارد 

واالدارة البیئیة الذى یحاضر فیھا 
ابوالحجاج نصر الدین / الدكتور

احمد مدیر عام الفرع االقلیمى 
لجھاز شئون البیئة بمحافظة البحر 

  االحمر

   ١٠٠  نوفمبر ١٨

١٣.   

" وة بعنوان ندنظمت كلیة الھندسة 

 "كیفیة تجنب أضرار ملوثات البیئة

جمعیة تنمیة البیئة بالتعاون مع 

  .بسوھاج

   ٥٠  دیسمبر ٢



أحم���د حس���انین / د.أ   -:المحاض���ر  -

  رئیس مجلس إدارة الجمعیة

١٤.   
 وتنمیة حمایة جمعیة مجلة حصول
 رقم علىبجامعة سوھاج  البیئة

  دولى ایداع

    دیسمبر ٢٩
Online ISSN Number; ٣٩٤٢-٢٦٨٢  
Print  ISSN Number; ٥٥٧٩-٢٣١٤  

١٥.   
البحوث االجتماعیة  عن دور  ندوة

في خدمة قضایا المجتمع بجامعة 
  سوھاج

  ٧٥  اكتوبر ١٤

 



١٦.   
سكني للمغتربین بالحرم  مبنى افتتاح

بالتعاون مع مؤسسة مصر  الجدید
  الخیر

  طالب ٨٠  اكتوبر ٢٧

 

١٧.   
دورة تدریبیة عن  دور شركات 

القطاع الخاص في التنمیة 
    المجتمعیة

  ١٠٠  اكتوبر ٣٠-٢٩

 



١٨.   
 المجتمع مع تتواصل اآلداب كلیة

 في ومدونة الوعي لنشر الخارجي
   للبنات االعدادیة ناصر مدرسة

  ١٠٠  نوفمبر ١٣

 

١٩.   

مشاركة قسم علم النفس بورشة 
تدریبیة بمحافظة البحر األحمر من 
أجل دمج وتمكین ذوي اإلعاقة في 

  المجتمع

  ١٥٠  نوفمبر ٣٠

 



٢٠.   

انعقاد اإلجتماع التحضیري األول 
للمؤتمر الدولي للطاقة الجدیدة 

 والمتجددة بجامعة سوھاج
 

  ١٠  سمبردی ١

 

٢١.   

اللواء طارق الفقي محافظ اإلقلیم 
والدكتور أحمد عزیز عبد المنعم 
رئیس جامعة سوھاج یشھدان 

فعالیات الحفل السنوي الذي تقیمھ 
 مدارس السالم الخاصة للغات

  ٥٠٠  دیسمبر٣

 



٢٢.   

سوھاج تناھض العنف ضد جامعة 
 "االسم الثالثي"المرأة بمسرحیة 

  
  ١٥٠  دیسمبر ٣

 

٢٣.   

ندوة ".. تعالي نغیر شكل حیاتنا"
تثقیفیة طالبیة بكلیة التربیة 

 الریاضیة بسوھاج
  

  ٥٠٠  دیسمبر ٣

 



٢٤.   

طالبي في مجال  نشاط تأسیس أول
التعدین علي مستوي الصعید 

 (SME) شابتر المجتمع التعدیني"
Society for Mining, 

Metallurgy and 
Exploration"  

  ٢٥٠  دیسمبر ٥

 

٢٥.   

ندوة توعویة للقضاء على ختان 
 التى نظمھاجامعة سوھاج ب اإلناث

 المجلس القومي للمراة

  

  ١٠٠  دیسمبر ٥

 



٢٦.   
 الغذاء سالمة" دورات

  
  متدرب ٢٦  دیسمبر ٧

 

٢٧.   

عن الجرائم اإللكترونیة  مؤتمر 
 وحروب الجیل الرابع

  

  ٣٠٠  دیسمبر ٨

 



٢٨.   

الجیولوجیا   ندوة علمیة عن
التركیبیة وتطبیقاتھا فى مجال 

  بكلیة العلوم البترول واإلستكشاف
  ١٢٠  دیسمبر ٨

 

٢٩.   

اتوبیسات لنقل  ١٠توفیر عدد 
  *بجامعة سوھاج" مجانا"الطالب 

  

  دیسمبر ٨
طالب  ٥٠٠

  في الیوم

 



٣٠.   

لقاء الدكتور أحمد عزیز عبد المنعم 
رئیس جامعة سوھاج على قناة 

عن دور دقیقة  ٩٠المحور برنامج 
   الجامعة في بناء المواطن والوطن

    دیسمبر ٩

 

٣١.   

 ..تحت شعار اعرف برلمانك
طالب جامعة سوھاج یشاركون في 

 برنامج معایشة لمجلس النواب

  

  ٤  دیسمبر ١٠

 



٣٢.   

لمناھضة  یوماَ  ١٦حملة  فعالیات
 العنف ضد المرأة

  

  ٢٠  دیسمبر ١١

 

٣٣.   

للمشاركة بمسابقة افضل  االستعداد
 جامعة صدیقة للبیئة

  

  ٢٢  دیسمبر ١٥

 



٣٤.   

جولة لرئیس جامعة سوھاج 
بالمطعم المركزي لمتابعة تطبیق 

 *معاییر الجودة

  

  ٢٥٠٠  دیسمبر ٢٤

 

٣٥.   

فریق وحدة مناھضة العنف  تكریم
 ضد المرأة

  
  ١٧  دیسمبر ٢٥

 



٣٦.   

جامعة سوھاج تبحث مع المقاولین 
العرب معدالت االنجاز بالمشروعات 

 الجدیدة

  

  ١٧  دیسمبر ٢٥

 

٣٧.   

مدیحة أحمد عبادة مع . د.مشاركة أ
مؤسسة القاھرة للتنمیة والقانون 

بالتعاون مع منظمة التعاون 
" كوسبي"اإلیطالي من أجل التنمیة 

وتحت رعایة اإلتحاد األوروبي رابع 
إصدار " جلسات الحوار من أجل

مدونة السلوك المھني لمقدمي 
الرعایة الطبیة في التعامل مع 

بمحافظة سوھاج بالتعاون " النساء
مع مؤسسة العدالة للتنمیة وحقوق 

اإلنسان ، وذلك یوم األربعاء 
، في  ٢٠١٩دیسمبر ٢٥الموافق 

مراكز رعایة طبیة "اطاربرنامج 

  ٢٠  دیسمبر ٢٦

 



والذي یھدف الي " امنة للنساء
تطویر السلوك المھني لمقدمي 

  الرعایة الطبیة

٣٨.   

ي مدیحة أحمد عبادة ف. د.مشاركة أ
ندوة خاصة بالعنف الموجة ضد 
المرأة التابعة للمجلس القومى 
للمرأة بحضور الھیئة المعاونة 

. إیمان أحمد عبد الكریم، أ. بالقسم أ
مروة سلیمان، . سحر عبد ربھ، أ

وحضور طالب الفرقة الثانیة قسم 
  .االجتماع

  

  ٣٠٠  دیسمبر ٢٦

 

٣٩.   

بروتوكول تعاون بین جامعة 
 لخاصةسوھاج ومدرسة زویل ا

بھدف التعاون في 
والتنمیة المھنیة  التدریب مجال

  المستدامة للكوادر البشریة

  ١٥  دیسمبر ٢٦

 

https://www.alsbbora.info/list.aspx?kw=442&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u062A%u062F%u0631%u064A%u0628&exp=151292


٤٠.   

اعتماد مركز للتدریب بجامعة 
سوھاج لمنح الرخصة الدولیة 

 لقیادة الحاسب االلي

  

  ٢٠٠٠  دیسمبر ٢٦

 

٤١.   

مشاركة قسم االجتماع  في عقد 
ندوة لتدشین مؤتمر السكان برئاسة 

  وفاء محمد على. د.أ
  ٣٥٠  دیسمبر ٢٧

 



٤٢.   

وزیر اإلتصاالت یزور جامعة 
استعدادا  "ITI" سوھاج ویتفقد معھد

 الفتتاحھ

  

  ٥٠٠  ینایر ٢

 

٤٣.   

 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
  ترنتاالن سرعة

  ینایر ٢
خدمات  ٤

  للطالب

 



٤٤.   

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، 

ملیون صحة، صنایعیة مصر،  ١٠٠
حیاة كریمة، القضاء علي قوائم 

  . االنتظار

  ١  ینایر ٤

 

٤٥.   

جامعة سوھاج تبحث آلیة تنفیذ 
برامج توعویة طالبیة عن الصحة 

 اإلنجابیة وتنظیم األسرة

  

  ٨  ینایر ٦

 



٤٦.   

رئیس إتحاد عمال مصر ضیف 
جامعة سوھاج بالمؤتمر األول 

 للمنظمات النقابیة

 

  ٥٠٠  ینایر ٨

 

٤٧.   

یوافق علي " التضامن االجتماعي"
فتح باب التبرعات لصالح مستشفي 

 سوھاج الجامعي

  

  ینایر ١٢

صحاب ا
الخیر من 
رجال 

االعمال 
ومنظمات 
المجتمع 
  المدني

 



٤٨.   

 ١٠٠٠جامعة سوھاج تبحث توفیر 
فرصة عمل لخریجیھا بالتعاون مع 

  شركة مصر لتأمینات الحیاة

  

  ٨  ینایر ٢٠

 

٤٩.   

وھاج تناقش أخر جامعة س
اإلستعدادات النطالق مؤتمر قضایا 
السكان وربطھ بإستراتیجیة التنمیة 

 لمصر

  

  ١٥٠  ینایر ٢١

 



٥٠.   

طب بشري سوھاج تعقد لقاَءَ◌ 
مع قیادات الصحة والمجتمع  موسعاَ 

 المدني 

  

  ٦٠  ینایر ٧٢

 

٥١.   

متابعة تجھیز وتعقیم المدرجات التى 
سوف یتم عقد إختبارات الدراسات 

  .یا بالكلیة العل

   ٣٥٠  مارس ٥

٥٢.   

ترصد وتقصى للمواطنین المخالطین 
لمرضى الكورونا والعائدین من 

 الخارج 

  

   ٢٢٥٤  مارس  ١٠

٥٣.   

ندوة علمیة   نظمت كلیة العلوم
الترشیح الطبیعى لضفاف " بعنوان 

االنھار مصدر واعد المدادات المیاه 
الذى یحاضر فیھا الخبیر " عالمیاً 

  Thomas Grischekااللمانى 

   ١٥٠  مارس ٩



  استاذ ھندسة المیاه بجامعة دریسدن 

٥٤.   
تنظیم ملتقى التوظیف الثامن بكلیة 

  الزراعة 
   ٤٥٠  مارس ١٥

٥٥.   

عمل جسات قامت كلیة العلوم ب
جیوكھربیة للكشف عن المیاه 
الجوفیة بمنطقة اخمیم الجدیدة اسم 

نشاط .احمد وائل قدرى / العمیل
/ د.بالعمل أ القائم)  قسم الجیولوجیا(

/ عبدالباسط محمد ابوضیف ود
  محمد عاطف

     مارس

٥٦.   

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

٥٧.   

رصد وتقصى للمواطنین المخالطین ت
لمرضى الكورونا والعائدین من 

 الخارج 

   ٢٢٥٤  ابریل ٨



 

  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

  

٥٨.   

الطب  تطھیر وتعقیم مبني كلیة
ضمن اإلجراءات  البیطري

  اإلحترازیة لمكافحة فیروس كورونا
    ابریل ١٠

٥٩.   

متابعة تطھیر وتعقیم مبانى كلیة 
 الطب البشري

  

   ٣٠٠٠  مایو ١

٦٠.   
ستشفى العزل متابعة إجراءت م

  بالمستشفى الجامعى 
   ٣٥٠٠  یونیو ١




