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اإلدارة العامة لرعاية الشباب                            
                    وحدة تنمية وتنشيط الوعي السياحي                         

 

 

 نبذة مختصرة عن وحدة تنمية وتنشيط الوعى السياحي ؛         
 

 تم  استحداث وحدة تنمية وتنشيط الوعى السياحي بقرار تنظيم وادارة  
 

 العناصر الرئيسية  

 -المعيار االول : تنوع االنشطة الطالبية و يشمل :  – 1
 

 تنمية وتنشيط الوعي السياحي  اسم النشاط :  – 1
 
 وطالبات جامعة اسيوط  الفئة المستهدفة : طالب – 2
 
 الرؤية :  – 3

 الشباب هم مشاعل الحضارة                
 التحفيز السياحي  والمشاركه الفعالة ذات منافع ثقافية وبيئية واقتصادية  

 
 الرسالة :  – 4

 طوف وشوف واعرف بلدك                   
 
 هدف النشاط : – 5
  تحفيز الطالب ومساعدته للتعرف ع اثار وحضارة بلده  -

 عمل الزيارات المختلفه لالماكن السياحية واالثريه    -

 ية والتوعوية  عمل اللقاءت التثقيف  -
 زيادة معدالت االنتماء و الوالء للجامعة كمؤسسة تعليمية تربوية   -

 مساعدة الطالب فى التعرف على المشكالت المجتمعية و طرق حلها   -

اتاحة الفرصة للشباب فى المشاركة و التعاون فى تنظيم مجتمعهم و تنمية روح التعاون  -
 بينهم البعض 

 
 طالب وطالبات الجامعة  عدد الطالب : – 6
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 طول العام الدراسي  التاريخ : – 7
 

 

 معيار االنشطة المتنوعة                                                        

                                                    
 يوم السياحة العالمي   اسم النشاط :  – 1

 المعرض الطالبي الفني السياحي                  
 االسكتش المسرحي الفني السياحي لطالب الجامععة             

 
 وطالبات جامعة اسيوط  الفئة المستهدفة : طالب – 2
 
    الرؤية : – 3

 شباب الجامعة هم سفراء السياحة                
 الشباب هم مشاعل الحضارة                  

 
 الرسالة :  – 4

 شباب الجامعة هم الدليل الناطق للحضارة           
 
 هدف النشاط : – 5
 تعزيز دور الطالب الجامعي  -

 اتاحة الفرصة للطالب للتعبير عن افكارة واهدافة    -

 اتاحة الفرصة للطالب لتامل والتعرف ع تاريخه وامجادة   -

 حس الطالب ع االنتماء وحب الوطن   -

 تعزيز القيم والمبادء واالخالق حتي يتمكن الشباب من الحفاظ ع تراث وحضارة بالدهم   -
 و تنمية روح التعاون  التعاون فى تنظيم مجتمعهماتاحة الفرصة للشباب فى المشاركة و  -

 
 طالب وطالبه  200 عدد الطالب : – 6
 
 م 2018/ 28:27/9 التاريخ : – 7
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 مرسي حورس النيلي    –المكان : ديوان عام المحافظة  -8
                          

معيار االنشطة المتنوعة                                                                 

                                                    
 بانوراما االنشطة الطالبية   اسم النشاط :  – 1

    مراسم استقبال الطالب الجدد -                 
 المعرض الطالبي الفني السياحي   -               

 
 الفئة المستهدفة : طالب الجامعة  – 2
 
 الرؤية :  – 3

عرض المشروعات التى تقدمها االدارة حتى يتثنى للطالب الجدد و القدامى التعرف على مشروعات  -
االدارة و رؤيتها و رسالتها و االشتراك بانشطتها المختلفة و االستفادة من الخدمات التى تقدمها  

 الجامعة 
 
   الرسالة : – 4

 شباب الجامعة  هم الدليل الحضارى الناطق         
 ية السمات الفكرية و المهارية لدى الطالب الجامعى تنم   
 
 هدف النشاط : – 5

 المساعدة فى التعرف على القيادات الموجودة بالجامعة -

 التعرف على المشروعات الموجودة داخل االدارة العامة لرعاية الشباب  -

 التعرف على كيفية التواصل مع الكلية و االدارة العامة لممارسة النشاط -

 
 وطالبة لجنة استقبال  طالب  50 عدد الطالب : – 6
 
 م 2018/    9/  23 التاريخ : – 7
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 المكان : امام القرية االولمبية   – 8
معيار االنشطة المتنوعة                                                                 

                                                 
   برتوكول التعاون المشترك بين جامعة اسيوط ومحافظة اسيوط  اسم النشاط : 

  

 بروتوكول تعاون 
 بين محافظة أسيوط وجامعة أسيوط 

 

في إطار الجهود التي تبذلها المحافظة وجامعةة سسةيوط فةي تنشةيط السةياحية الداخليةة والخارجيةة ورفةع الةوعي السةياحي  
فةي  المةوارد البشةرية التةي تسةاهم  سهةممن  سنهمهيئة التدريس حيث  وسعضاءبين جميع المواطنين ومنهم طالب الجامعة والعاملين 

 -لداخل والخارج وعلي ذلك فقد تم االتفاق بين كال من :رقي الوطن ويكونوا سفراء للسياحة في ا
 

 سكرتير عام محافظة أسيوط 0000وكيل أول الوزارة / محمد عبد الجليل النجار  المهندسالسيد •

 نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب0000السيد األستاذ الدكتور / شحاتة غريب شلقامي  •

 

إدارة النشةاط  –بقيام محافظة سسةيوط   الهيئةة القليميةة للتنشةيط السةياحي م وجامعةة سسةيوط   الدارة العامةة لرعايةة الشةباب 
االجتماعي م بالتعاون والتنسيق في عمل لقاءات وندوات ورحالت برية ونهريةة لطةالب الجامعةة والعةاملين وسعضةاء هيئةة التةدريس 

م وتقوم كل جهة بتقديم المكانيات المتاحة للوصول للهدف المنشود وتشمل هةذه المكانيةات  2019/ 2018خالل العام الجامعي 
  -علي األتي :

 للتنشيط السياحي    محافظة أسيوط ) الهيئة اإلقليمية -أوال : 

 م تقوم المحافظة بتوفير وسيلة مواصالت   ستوبيس _ وعبارات نهرية م .1 
 يص الزيارات لالماكن المراد زيارتها .م تقوم المحافظة باستخراج تراخ2 
م تقوم الهيئة بتقديم المةادة العلميةة عةن السةياحة فةي سسةيوط واعطةاء المحايةرات علةي هةامش الرحلةة وتقةديم كتيبةات سةياحية 3 

 للطالب .
 م تقوم الهيئة بعمل مسابقة بحثية عن السياحة .4 
 م طالبا. 40ن عددهم   م تقوم الهيئة بعمل رحله للفائزين في المسابقة ويكو5 

 جامعة أسيوط  -ثانيا : 

 م تقوم الجامعة بالعداد والتجهيز والعالن في الجامعة عن الرحالت .1 
 م تقوم الجامعة بالعالن عن البحث وجمعه والتصحيح مع الهيئة القليمية للتنشيط السياحي .2 
 م تقوم الجامعة بتقديم رعاية غذائية للرحالت .3 
 

 وكيل أول الوزارة  المهندس السيد     السيد األستاذ الدكتور         
 سكرتير عام محافظة أسيوط                        نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب                              

 
   م/محمد عبد الجليل النجار               اد/شحاتة غريب شلقامي  

 

 معيار االنشطة المتنوعة                                                        
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 السينما الوثائقية السياحة         اسم النشاط : – 1
 االفالم التراثية التاريخيه                            

    السياحية  ةوالتثقيفيموية  الندوات التن -                 
 
 طالب الجامعة             الفئة المستهدفة : – 2

 من خالل الجدول الزمنى المقترح         
 الترم االول :  

 كلية االداب  -
 كلية التربية النوعية   -
 كلية الفنون الجميلة   -
 الحقوق  -

 الترم الثاني : 
 كلية الزراعة  -
 كلية رياض اطفال  -
 كلية التربية الريايية   -
 كلية الطب البيطرى  -
    الرؤية : – 3

 شباب الجامعة هم سفراء السياحة                
 الشباب هم مشاعل الحضارة                  

 
 الرسالة :  – 4

 شباب الجامعة هم الدليل الناطق للحضارة           
 
 هدف النشاط : – 5
 تعزيز دور الطالب الجامعي  -

 اتاحة الفرصة للطالب للتعبير عن افكارة واهدافة    -

 اتاحة الفرصة للطالب لتامل والتعرف ع تاريخه وامجادة   -

 حس الطالب ع االنتماء وحب الوطن   -
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 تعزيز القيم والمبادء واالخالق حتي يتمكن الشباب من الحفاظ ع تراث وحضارة بالدهم   -
 و تنمية روح التعاون  اتاحة الفرصة للشباب فى المشاركة و التعاون فى تنظيم مجتمعهم -

 
 بكل كليه حضور فعلي بالندوات   طالب وطالبه  300 عدد الطالب : – 6
 
 الترم االول    التاريخ : – 7
 خالل شهر نوفمبر وديسمبر  

 الترم الثاني 
 خالل شهر مارس وابرايل  

                
 قاعة المؤتمرات بلكلية   المكان : -8
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 معيار االنشطة المتنوعة                                                        

                                                    
        اسم النشاط : – 1

 رحالت اليوم الواحد                   
 الزيارات السياحية لالماكن االثرية داخل المحافظة  

 
 طالب الجامعة             الفئة المستهدفة : – 2

 من خالل الجدول الزمنى المقترح         
 الترم االول :  

 كلية االداب  -
 كلية التربية النوعية   -
 كلية الفنون الجميلة   -
 الحقوق  -

 الترم الثاني : 
 كلية الزراعة  -
 كلية رياض اطفال  -
 كلية التربية الريايية   -
 كلية الطب البيطرى  -
    الرؤية : – 3

 شباب الجامعة هم سفراء السياحة                
 الشباب هم مشاعل الحضارة                  

 
 الرسالة :  – 4

 شباب الجامعة هم الدليل الناطق للحضارة           
 
 هدف النشاط : – 5
 تعزيز دور الطالب الجامعي  -

 اتاحة الفرصة للطالب للتعبير عن افكارة واهدافة    -
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 اتاحة الفرصة للطالب لتامل والتعرف ع تاريخه وامجادة   -

 حس الطالب ع االنتماء وحب الوطن   -

 حتي يتمكن الشباب من الحفاظ ع تراث وحضارة بالدهم  تعزيز القيم والمبادء واالخالق  -
 و تنمية روح التعاون  اتاحة الفرصة للشباب فى المشاركة و التعاون فى تنظيم مجتمعهم -

 
 بكل كليه حضور فعلي بالندوات   طالب وطالبه  300 عدد الطالب : – 6
 
 الترم االول    التاريخ : – 7
 خالل شهر نوفمبر وديسمبر  

 الترم الثاني 
 خالل شهر مارس وابرايل  

                
 جدول الزيارات          المكان :   -8
 

     م 2019 – 2018عن الفصل الدراسي االول  للعام الجامعي        
 

موعد  الكلية   التاريخ   اليوم  م
 الزيارة 

 عدد المشاركين  المزار السياحي 

 م 24/11/2018 السبت  1
 
 اآلداب     

الوكاالت  –قنطرة المجذوب  م 5ص:9
حمام ثابت األثري  –االسالمية 

 دير السيدة العذراء بدرنكة   –

اشراف  10طالب وطالبة  90
 واعضاء هيئة تدريس 

 م 1/12/2018 السبت  2
معهد   –متحف مدرسة السالم  م  5ص:9   ةالتربية النوعي

دير السيدة  –فؤاد االول 
 العذراء بدرنكة 

 طالب وطالبة وهيئة اشراف   75

 م 6/12/2018 الخميس   

مقابر مير األثرية الفرعونية    م  5ص؛9 الحقوق  
 والدير المحرق  

طالب وطالبة واعضاء هيئة   90
 س التدري

 السبت  4

مقابر مير االثرية والدير   م  5ص:9 فنون  جميلة   م                      8/12/2018
 المحرق  

طالب وطالبة واعضاء هيئة   90
 التدريس 

 

 
 البرنامج الزمني للرحالت والزيارات السياحية  لطالب جامعة أسيوط                         

 م     2019 – 2018للعام الجامعي  الثاني  عن الفصل الدراسي                           
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موعد  الكلية   التاريخ   اليوم  م
 الزيارة 

 عدد المشاركين  المزار السياحي 

 م 2019/ 3/ 16 السبت 1
رياض  
 اطفال
    

ص حتى  8
 م 5

–الدير المعلق  
مارمينا العحايبي  

 بابنوب   

طالب وطالبة اشراف   60
 واعضاء هيئة تدريس 

 م 2019/ 3/ 23 السبت 2
تربيه  
 رياضيه 
 الزراعة 

ص حتى  8
 م 5

المحمية الطبيعية  
 بالوادى االسيوطى  

طالب وطالبة وهيئة  90
 اشراف  

  السبت 3

ص حتى  8 الحقوق  
 م  5

–قنطرة المجذوب 
الوكاالت االسالمية  

حمام ثابت األثري  –
دير السيدة   –

 العذراء بدرنكة 

طالب وطالبة واعضاء   75
 س هيئة التدري
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 ( ل خمس سنوات ) من خالل رسم بيانىالمعيار الثانى : المشاركين فى النشاط خال  –2
 

 عدد المستفيدين  العام الجامعى  م

1 2014-2015 500 

2 2015-2016 700 

3 2016-2017 1200 

4 2017-2018 2000 

5 2018-2019 5000 
 

 

 2018/2019المعيار الثالث : خطة النشاط  –
 
 

     م 2019 – 2018عن الفصل الدراسي االول  للعام الجامعي        
 

 عدد المشاركين  المزار السياحي  الكلية   التاريخ   اليوم  م

 م 24/11/2018 السبت  1
 
 اآلداب     

الوكاالت  –قنطرة المجذوب 
حمام ثابت األثري  –االسالمية 

 دير السيدة العذراء بدرنكة   –

اشراف  10طالب وطالبة  90
 واعضاء هيئة تدريس 

 م 1/12/2018 السبت  2
معهد   –متحف مدرسة السالم    ةالتربية النوعي

دير السيدة  –فؤاد االول 
 العذراء بدرنكة 

 طالب وطالبة وهيئة اشراف   75

 م 6/12/2018 الخميس   

مقابر مير األثرية الفرعونية    الحقوق  
 والدير المحرق  

طالب وطالبة واعضاء هيئة   90
 س التدري

 السبت  4

مقابر مير االثرية والدير   فنون  جميلة   م                      8/12/2018
 المحرق  

طالب وطالبة واعضاء هيئة   90
 التدريس 
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 البرنامج الزمني للرحالت والزيارات السياحية  لطالب جامعة أسيوط                    

 م     2019 – 2018للعام الجامعي  الثاني  عن الفصل الدراسي                           
 
 

 عدد المشاركين  المزار السياحي  الكلية   التاريخ   اليوم  م

 م 2019/ 3/ 16 السبت 1
رياض  
 اطفال
    

–الدير المعلق  
مارمينا العحايبي  

 بابنوب   

طالب وطالبة اشراف   60
 واعضاء هيئة تدريس 

 م 2019/ 3/ 23 السبت 2
تربيه  
 رياضيه 
 الزراعة 

المحمية الطبيعية  
 بالوادى االسيوطى  

طالب وطالبة وهيئة  90
 اشراف  

  السبت 3

–قنطرة المجذوب  الحقوق  
الوكاالت االسالمية  

حمام ثابت األثري  –
دير السيدة   –

 العذراء بدرنكة 

طالب وطالبة واعضاء   75
 س هيئة التدري
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 البرنامج الزمنى الندوات  التثقيفية لطالب جامعة أسيوط 
 م 2019م/  2018عن الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 

 عدد المشاركين  المكان  الكلية  تاريخ الندوة  اليوم م

قاعة المؤتمرات   اآلداب   م 19/11/2018 االثنين   1
 بالكلية 

طالب   300
 وطالبه 

قاعة المؤتمرات   التربيه النوعيه   م 27/11/2018 االثنين   2
 بالكلية   

طالب   250
 وطالبة  

قاعة المؤتمرات   الحقوق  م 30/12/2018 االثنين   3
 بالكلية 

طالب   350
 وطالبة  

قاعة المؤتمرات   فنون جميلة   م 2018/ 3/12 االثنين   4
 بالكلية 

طالب   300
 وطالبة  

 
 البرنامج الزمنى الندوات  التثقيفية لطالب جامعة أسيوط                              

 م 2019م/ 2018للعام الجامعي  الثاني  عن الفصل الدراسي                              
 

 عدد المشاركين  المكان  الكلية  تاريخ الندوة  اليوم م

قاعة المؤتمرات   رياض اطفال  م 2019/ 11/3 االثنين   1
 بالكلية 

طالب   300
 وطالبه 

قاعة المؤتمرات   تربية ريايية   م 2019/ 17/3 االحد  2
 بالكلية   

طالب   250
 وطالبة  

قاعة المؤتمرات   الطب البيطرى   م ا 2019/ 24/3 االحد   3
 بالكلية 

طالب   150
 وطالبة  

 
 
 المعيار الرابع : نسبة االنجاز لخطة النشاط  – 4
 

 % من خطة االنشطة  90تم انجاز 
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 المعيار الخامس : ال يوجد -5
 
 المعيار السادس :  اليوجد -6
 
       المعيار السابع : -7

 المبادرات الطالبية                                              

ورفع علم مصر من فوق الدير المعلق بحضور االمبا لوكسا  0التنديد باالرهاب  -
 رئيس االبراشية 

رفع رايه السالم  والوحدة الوطنية من الدير المحرق  بالقوصية بحضور االمبا   -
بجول رئيس الدير والسادة وكالء الدير ومشاركة طالب الجامعة لرفع علم مصر 

 وراية السالم والوحدة الوطنية  

 
 المعيار الثامن :  -8

 يوم االحتفال بالسياحة العالمي                             
تم اختيار جامعة اسيوط من المؤسسات الرائدة لتنمية الوعي السياحي والتنمية المستدامة  

 وصناعة السياحة  
 ليكون سفيرا للسياحة  واختير رئيس جامعة اسيوط00
 وتم تسليم وسام ودرع السياحة العالمي للجامعة   00
 
 
 
 المعيار التاسع :   -9

 االنشطة الخاصة بذوى االحتياجات الخاصة          
 تم االعداد وتنفيذ رحالت ذات طابع خاص لزيارة االماكن السياحية واالثرية 

 وتمكن الطالب من اعداد البرامج الفنيه المختلفة 
  

    00المعيار العاشر :  اليوجد    -10
       

 
 
 

                                                                                                      
 مسؤل وحدة التنشيط السياحى 

 هبة حجازى علي                                                
  


