
رعاية الشباب

رعاية الشباب 

 

 

انشطة إدارة رعاية الشباب

 

لذاتية.عزيزي الطالب يمكننا أن نوضح لك األنشطة الخاصة برعاية الشباب و كيف يمكنك ممارستها علي نحو يتيح لك تنمية مواهبك الخاصة أو هواياتك ا

ن خدمة الطالب  كما أن جهاز رعاية الشباب هو الجهاز الذي يعمل علي خدمة القاعدة الطالبية في جميع المجاالت و جميع الظروف و هو يعمل علي تحقيق الهدف م

الطالب تحت خالل األنشطة الطالبية كما يساعد علي تحقيق الهدف من العملية التربوية ويعمل علي ربط الطالب بالمجتمع الذي يعيش فية و ذلك من خالل اتحاد 

إدارة األساتذة إحسان و يتكون االتحاد من اللجان التالية:

 

أمين مساعد اللجنةأمين اللجنةرائد اللجنةاللجنة
لجنة األسر

اللجنة االجتماعية
اللجنة الثقافية
اللجنة الفنية

اللجنة الرياضية
لجنة الجوالة والخدمات العامة

   

 

و فيما يلي عرض ألهم األنشطة الخاصة باللجان:

 

نشاط لجنة األسر:

 

شطة اآلتية:تعمل لجنة األسر علي تسجيل األسر الطالبية و تنظيم العمل بين أسر الكلية حتى ال تتعارض األنشطة مع بعضها في كل أسرة و تقوم لجنة األسر باألن

 

-1 النشاط الرياضي: تنظيم دورى رياضى بين األسر.

 

-2 النشاط الثقافي:عمل مسابقات ثقافية.
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رعاية الشباب

-3 النشاط الفنى : تنمية المهارات الفنية و إثراء الذوق الفنى و الحس الجمالي و االهتمام الحرفي.

-4 االجتماعية و الرحالت:تنظيم دوري شطرنج بين األسر, تنظيم رحالت, حمالت التبرع بالدم, ندوات اإلدمان.

 

-5 الجوالة و الخدمة العامة:

تنمية الروح الطبية و المشاركة بين الطالب و خلق جو من التعاون و الحصول على أقصى طاقات الجوالين من النواحى المختلفة.

تعمل علي تكوين األسرة و تسجيلها و من شروط تسجيلها مايلى:

-1 موافقة أحد أعضاء التدريس بالكلية علي ريادة األسرة .

-2 يختار رائد األسرة أحد المدرسين أو المدرسين المساعدين مشرفا ألسرة.

-3 يقدم الهيكل التنظيمى موضحا المقرر و أمين اللجان.

-4 تقدم األسرة خطة النشاط خالل العام الجامعى معتمدة من رائد األسرة.

إدارة رعاية الشباب بالكلية.-5 تعتبر األسرة قائمة قانونا ولها الحق في مواجهة أوجه النشاط المختلفة بعد موافقة رائد لجنة األسر و رائد الشباب بالكلية و تسجيلها ب

 

 

االنجازات

-1 عمل مجلة ثقافية بمناسبة شهر رمضان.

-2 عمل ندوة دينية بمناسبة فضل يوم عرفة و حاضرها أ.د/سعيد عرام- جامعة األزهر.

-3 رحلة إلي مدينة جيروالند.

-4رحلة إلي مدينة دريم بارك.

-5 إقامة دوري رياضي ,اجتماعي بين أسر الكلية.

-6 اشتراك الطالب في برنامج كوادر رجال اإلعمال بالجامعة.

-7 اشتراك الطالب في مكافحة اإلدمان بالجامعة .

-8 االشتراك في يوم الصداقة بكلية الطب البيطرى في دورى الشطرنج باألسر.

-9 عمل مسابقة ثقافية و بانفلت لألسر.

-10 اشتراك لجنة األسر في دورة إصالح و صيانة األجهزة الكهربائية بكلية التربية.

-11 االشتراك في دوري رياضي,اجتماعى,ثقافي بالجامعة.

 

 

نشاط اللجنة االجتماعية و الرحالت

لي تكوين تعمل اللجنة االجتماعية والرحالت علي تنمية الروابط االجتماعية بين الطالب و أعضاء هيئة التدريس و بث روح التعاون و اإلخاء بينهم و تعمل ع

الشخصية المتكاملة للطالب و ذلك عن طريق االتى:

-1 تنظيم الرحالت و المعسكرات االجتماعية و الترويحية التي تساعد الطالب علي التعرف على معالم الوطن.

-2 تنظيم المسابقات االجتماعية في جميع المجاالت مثل:-
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رعاية الشباب

   أ-الشطرنج                   ب-البحوث االجتماعية

  ج-مسابقة الطالب المثإلي    

  د-مسابقة حفظ القرأن الكريم.

  ه- مسابقة األحاديث النبوية الشريفة.

ثم التقدم -3 العمل علي مساعدة الطالب المحتاجين و ذلك من خالل صندوق التكافل االجتماعي عن طريق البحث االجتماعي الذي يقوم بعملة االخصائى االجتماعى 

بهذا البحث االجتماعى لجهاز رعاية الشباب و الذي يقوم بدراسته ثم وضع المبلغ المناسب وفق كل حالة.

ضوع علي لجنة طبية وبالنسبة لألجهزة التعويضية و الدراجات البخارية ترفق مع كل طلب شهادة من التأمين العالجى للطالب بالجامعة بأحقية الطالب لها و عرض المو

عليا للبت في األمر .

-4 مسح اجتماعى علي الطلبة و الطالبات لمشاكل الطالب .

-5 دورة إسعافات أولية و تمريض    .

-6 دورة عن التدخين و أضراره علي المجتمع و البيئة.

-7 دورة مكافحة المخدرات و اإلدمان و سؤ استخدام العقاقير.

 

االنجازات 

-1صرف إعانة مالية للطالب المحتاجين بالكلية.

-2 عمل مسابقات في الشطرنج.

-3 عمل مسابقات في البحوث االجتماعية.

-4 عمل مسابقة الطالب المثالي و الطالبة المثالية.

-5 القيام برحالت قصيرة إلي القاهرة.

-6 توزيع دعم الكتاب الجامعي علي الطلبة.

-7 توزيع بونات التغذية علي الطالب.

-8 القيام برحلة طويلة إلي مدينة مرسي مطروح للطالب المتميزين في األنشطة/

 

نشاط اللجنة الثقافية

علمية و الدينية و القومية و تهدف اللجنة الثقافية إلي االرتقاء بمستوى ثقافة الطلبة و الطالبات و رعاية و تنمية المواهب في المجاالت الثقافية المختلفة األدبية و ال

ربط الشباب بكافة قضايا المجتمع .

-1 المسابقات الثقافية "دورى ثقافي بين طلبة الكلية".

-2 عمل ندوات ثقافية و دينية باستضافة علماء الدين و المفكرين.

-3 عمل مسابقات بين الطالب و الطالبات داخل الكلية في الشعر - القصة- الزجل

-4 عمل مسابقات مطبوعة ,معلومات عامة ,دينية,ثقافية.

-5عمل مسابقة صحف الحائط داخل الكلية.

-6 عمل يوم ثقافي بين الكلية وأحدى كليات الجامعات األخرى.

-7 المشاركة في المسابقات الثقافية القومية.

-8 عمل المعسكرات التثقيفية إلعداد القيادات الطالبية.
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نشاط اللجنة الفنية

-1 عمل مسابقة فنية ثقافية في المعلومات العامة و الدينية.

-2 عمل مسابقة ثقافية في الشعر و القصة و الزجل.

-3 عمل مجالت حائط دورية.

-4 عمل ندوة ثقافية عن المخدرات .

-5 عمل يوم ثقافي بين الكلية و إحدى كليات الجامعة.

-6 عمل دورة تثقيفية للطالب .

-7 عمل حفل تنصيب االتحاد .

-8 عمل مسابقة في الرسم و الخط العربي و إلقاء الشعر و بحث عن د.طة حسين.

نشاط اللجنة الرياضية

أوال:اللجنة الرياضية:-

ل في مختلف إن النشاط الرياضي يساعد علي االرتقاء بشخصية الطالب في جميع النواحى البدنية و العقلية و االجتماعية و خلق الشخصية القادرة علي التعام

المجاالت (العقل السليم في الجسم السليم).

    و يشمل النشاط الرياضى مختلف األلعاب:

     1 -األلعاب الجماعية.            -2 األلعاب الفردية.

األلعاب الجماعية و تشمل (كرة قدم -كرة سلة -كرة طائرة -كرة اليد(الهوكي)

األلعاب الفردية و تشمل (ألعاب القوى- مالكمة- مصارعة - كمال أجسام- رفع أثقال -جودو- كارتية- تايكوندو-سباحة-تنس طاولة-تنس أرضى)

    وكذلك هناك أنشطة خاصة باللياقة البدنية للطلبة و الطالبات .

   و يشمل النشاط الرياضي:

   -1عمل دورة تنشيطية الختيار الفرق الرياضية.

   -2عمل دورة تنس طاولة لطلبة و طالبات الكلية.

   -3االشتراك في الدوري الداخلي للجامعة .

   -4عمل يوم رياضي مع إحدى كليات الجامعات االخري حسب التنسيق مع هذه الكليات و بالتبادل.

   -5 عمل دورة رياضية بين طلبة و طالبات الفرق الدراسية في مختلف األلعاب.

   -6االشتراك في مسابقات الفريق بالجامعة و حصول الطلبة علي مراكز متقدمة .

   -7عمل حفل ختامى النشاط للطلبة بالجامعة و حصول الطلبة علي مراكز متقدمة.

و قد حصلت الكلية علي المركز األول عامى98/97,97/96 و المركز الثاني عام 99/98 في كرة القدم.  

االنجازات 2003/2002م

-1 عمل دورة تنشيطية الختيار الفرق الرياضية .

-2 شراء مالبس رياضية لطلبة و طالبات الفرق الرياضية.

-3 صرف بدالت نقدية للطلبة و الطالبات.

-4 عمل دورة تنس طاولة بين طلبة و طالبات الكلية.

-5 االشتراك في المسابقات الرياضية المقامة بالجامعة.

(مسابقة اللياقة البدنية لألسوياء و المعوقين).
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-6 عمل دورة رياضية بين طلبة الكلية في جميع األلعاب.

-7 عمل يوم رياضي مع كلية التربية جامعة المنصورة.

-8 توزيع دعم الكتاب الجامعى علي الطلبة.

-9 توزيع بونات التغذية علي الطلبة.

-10عمل حفل ختام النشاط و تكريم الطلبة و الطالبات الحاصلين علي مراكز متقدمة.

المراكز التي تم الحصول عليها:

-1تم الحصول على المركز الثانى في لعبة الكرة الطائرة طلبة و طالبات في الدورى الداخلى للجامعة.

-2تم الحصول علي المركز األول في الكرة الطائرة طلبة في الدورة الرياضية المقامة بكلية التربية النوعية جامعة الزقازيق.

-3تم الحصول علي مراكز متقدمة في األلعاب الفردية المقامة بالجامعة.

 

كيف تحصل علي دعم الكتاب الجامعي

 أن يكون الطالب مستجد و غير باق لإلعادة.1-

-2يتقدم الطالب بطلب باسم السيد األستاذ الدكتور/عميد الكلية لحصوله علي دعم الكتاب.

-3بحث اجتماعى من وحدة الشئون االجتماعية.

-4يتم التقدم إلي مكتب رعاية الشباب بالطلب و البحث االجتماعى لتحديد أسماء المستحقين للدعم.

 

 

توجيهات عامة

كيف تسجل نفسك في نشاط الكلية واختيار النشاط المناسب لك

 :-ًأوال 

يجب أن تختبر قدرتك في التنسيق بين دراستك ونشاطك.

 :-ًثانيا 

عليك التوجه بعد تحديد النشاط الذي ترغب في االشتراك فيه االشتراك فيه لمسئولي النشاط برعاية الشباب بالكلية لقيد إسمك في هذا النشاط .

 :-ًثالثا 

تنطبق عليك وإذا كنت ترغب في االنضمام لمجلس االتحاد فعليك التوجه إلي مكتب رعاية الشباب لسحب استمارة الترشيح فى الموعد الذي سيعلن عنه إذا كانت 

الشروط اآلتية :-

-1 أن يكون الطالب متصفا بالخلق القويم والسمعة الحسنة .

 في فرقته وغير باق لإلعادة لغير سبب .ً مستجدا ً نظاميا ً-2 أن يكون طالبا 

 بجنسية جمهورية مصر العربية .ً-3 أن يكون طالب متمتعا 

 لرسوم االتحاد .ً-4 أن يكون مسددا 

-5 أن يكون من ذوى النشاط الملحوظ في مجال عمل اللجنة التي يرشح نفسه لها .

.-6 أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو تقرير إسقاط أو وقف عضويته بأحد االتحادات الطالبية أو لجانها 
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دليل المساعدات المالية والعينية 

من صندوق التكافل االجتماعي

تهدف صناديق التكافل االجتماعي لطالب جامعة الزقازيق إلي :-

-1 تحقيق الضمان االجتماعي للطالب بصور مختلفة من تأمين أو رعاية اجتماعية أو قروض .

-2 المساهمة في تنفيذ الخدمات للطالب . 

    -3 العمل على حل المشكالت التي تواجه الطالب وتحول بينهم وبين االستمرار الهادئ في دراستهم بسبب العجز المالي .

كيف تحصل على إعانة مالية أو عينية

وتختم من الكلية .-1 تقدم بطلب باسم األستاذ السيد األستاذ الدكتور عميد الكلية تحصل على استمارة خاصة من مكتب رعاية الشباب بالكلية تملئ بمعرفة الطالب 

-2 أو طلب باسم أ.د / نائب رئيس الجامعة لشئون الطالب لصرف إعانة نقدية .

-3 بالنسبة لإلعانات العينية تعرض على مجلس إدارة الصندوق .

موضوع على لجنة طبية -4 بالنسبة لألجهزة التعويضية أو الدراجات البخارية ترفق مع الطلب شهادة من التأمين العالجي للطالب بالجامعة بأحقية الطالب لها ويعرض ال

عاليا برئاسة أ.د / عميد كلية الطب للبت النهائي فى األمر .

-5 إعانة الوفاة تصرف من اإلدارة بموافقة أ.د / نائب رئيس الجامعة لشئون الطالب .

  

  

 بيان باإلنجازات التى تمت خالل الفصل الدراسى األول والثانى للعام الجامعى 2004/2005 بإدارة رعاية الشباب (اللجنة اإلجتماعية والرحالت) 

 

مالحظاتالمصدراإلعتمادات الماليةمكان التنفبذموعد التنفيذعدد المستفيديناسم المشروعم

إجمالى ثانى أول إجمالىذكورإناث

 ميزانية االتحاد21502150ـالقاهرةديسمبر 2520452004رحلة إلى مدينة القاهرة (دريم بارك)1

شراء شهادات استثمار للطالب الفائزين فى 2

المسابقة الثقافية والبحوث االجتماعية

 اتحاد الطالب100399499الكليةيناير 78152005

 صندوق التكافل39150ــالكليةطوال العام13506502000توزيع إعانات للطالب المحتاجين3

 ميزانية اإلتحاد15156352150القاهرةمارس 2515402005رحلة لزيارة معالم القاهرة4

عمل مهرجان ثقافى رياضى إجتماعى على 5

كأس أ0د/رئيس الجامعة

 الشباب والرياضة160ــالكليةابريل 26262005ـ

            

          اإلجمالى
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 بيان باإلنجازات التى تمت خالل الفصل الدراسى األول والثانى للعام الجامعى 2005/2006 بإدارة رعاية الشباب (اللجنة اإلجتماعية والرحالت) 

 

مالحظاتالمصدراإلعتمادات الماليةمكان التنفبذموعد التنفيذعدد المستفيديناسم المشروعم

إجمالى ثانى أول إجمالىذكورإناث

  80445ــالكليةطوال العام19007502650صرف إعانات للطالب المحتاجين1

 ميزانية االتحاد100ــالكليةنوفمبر2005 51015مسابقة الشطرنج2

 ميزانية االتحاد250ــالكليةيناير2525502006مسابقة القرآن الكريم3

عمل المهرجان الثقافى الرياضى اإلجتماعى 4

الثانى

 ميزانية االتحاد300ــالكليةمارس51015

 ميزانية االتحاد200ــالكليةابريل5813عمل مسابقة البحوث اإلجتماعية 5

 ميزانية االتحاد100ــالكليةمايو51015عمل مسابقة الطالب المثالى6

          اإلجمالى

 

 

 

بيان باإلنجازات التى تمت خالل الفصل الدراسى األول والثانى للعام الجامعى 2004/2005 بإدارة رعاية الشباب (اللجنة اإلجتماعية والرحالت)  

 

مالحظاتالمصدراإلعتمادات الماليةمكان التنفبذموعد التنفيذعدد المستفيديناسم المشروعم

إجمالى ثانى أول إجمالىذكورإناث

 ميزانية االتحاد21502150ـالقاهرةديسمبر 2520452004رحلة إلى مدينة القاهرة (دريم بارك)1

شراء شهادات استثمار للطالب الفائزين فى 2

المسابقة الثقافية والبحوث االجتماعية

 اتحاد الطالب100399499الكليةيناير 78152005

 صندوق التكافل39150ــالكليةطوال العام13506502000توزيع إعانات للطالب المحتاجين3

 ميزانية اإلتحاد15156352150القاهرةمارس 2515402005رحلة لزيارة معالم القاهرة4

عمل مهرجان ثقافى رياضى إجتماعى على 5

كأس أ0د/رئيس الجامعة

 الشباب والرياضة160ــالكليةابريل 26262005ـ

            

          اإلجمالى

 

 

بيان باإلنجازات التى تمت خالل الفصل الدراسى األول والثانى للعام الجامعى 2005/2006 بإدارة رعاية الشباب (اللجنة اإلجتماعية والرحالت)  
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رعاية الشباب

المصدراإلعتمادات الماليةمكان التنفبذموعد التنفيذعدد المستفيديناسم المشروعم

إجمالى ثانى أول إجمالىذكورإناث

 80445ــالكليةطوال العام19007502650صرف إعانات للطالب المحتاجين1

ميزانية االتحاد100ــالكليةنوفمبر2005 51015مسابقة الشطرنج2

ميزانية االتحاد250ــالكليةيناير2525502006مسابقة القرآن الكريم3

عمل المهرجان الثقافى الرياضى اإلجتماعى 4

الثانى

ميزانية االتحاد300ــالكليةمارس51015

ميزانية االتحاد200ــالكليةابريل5813عمل مسابقة البحوث اإلجتماعية 5

ميزانية االتحاد100ــالكليةمايو51015عمل مسابقة الطالب المثالى6

         اإلجمالى

 

 

 بيان باإلنجازات التى تمت خالل الفصل الدراسى األول والثانى للعام الجامعى 2006/2007 بإدارة رعاية الشباب (اللجنة اإلجتماعية والرحالت) 

 

مالحظاتالمصدراإلعتمادات الماليةمكان التنفبذموعد التنفيذعدد المستفيديناسم المشروعم

إجمالى ثانى أول إجمالىذكورإناث

 صندوق التكافل122500ــالكليةطوال العام200016003600صرف إعانات مالية للطالب1

 ميزانية االتحاد1700ــالقاهرةفبراير1525402007رحلة إلى مدينة القاهرة2

 جهود ذاتية500ــملجأ األيتام بالزقازيقمارس252550عمل زيارة إلى ملجأ األيتام3

عمل المهرجان الثالث اإلجتماعى الرياضى 4

الثقافي

 إتحاد الطالب500ــالكليةمارس101525

 إتحاد الطالب250ــالكليةيناير151530مسابقة البحوث اإلجتماعية5

 ميزانية االتحاد500ــالكليةفبراير252550مسابقة حفظ القرآن الكريم6

  ـ   نوفمبر51025مسابقة الشطرنج7

 ميزانية االتحاد2800  الكليةأكتوبر4006001000عمل دليل الكلية لعام 82006/2007

          اإلجمالى

 

 

بيان باإلنجازات التى تمت خالل الفصل الدراسى األول والثانى للعام الجامعى 2004/2005 بإدارة رعاية الشباب (اللجنة الثقافية والفنية)  

 

مالحظاتالمصدراإلعتمادات الماليةمكان التنفبذموعد التنفيذعدد المستفيديناسم المشروعم

إجمالى ثانى أول إجمالىذكورإناث
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رعاية الشباب

عمل برلمان طالبى بمناسبة العام الدراسى 1

الجديد

 ميزانية االتحاد150ــالكلية 7003001000

 المجلس األعلى150ــالكلية 300200500عمل ندوة دينية بمناسبة شهر رمضان2

  100399499الكلية طالب الكلية  عمل مجلة ثقافية وتوزيعها على الطالب3

اإلشتراك فى الدورى الثقافى على مستوى 4

الجامعة

الحصول على المركز الثانى ـ  الجامعة 145

 ميزانية االتحاد170  الكلية 500250750عمل مسابقة ثقافية مطبوعة5

المركز الثانى ـ  الجامعة 10515اإلشتراك فى مهرجان البيئة6

المركز الثانى ـ  كلية الزراعة 55ـاإلشتراك فى المهرجان الثقافى7

المركز الثالث ـ  الكلية 336عمل مهرجان ثقافى بالكلية8

عمل ندوة دينية بالجامعة وإستضافة 9

أ0د/أحمدعبده عوض

 ميزانية االتحاد250  الكلية 8002001000

 ميزانية االتحاد1600  الكلية 200100300عمل حفل تنصيب اإلتحاد10

          اإلجمالى

 

بيان باإلنجازات التى تمت خالل الفصل الدراسى األول والثانى للعام الجامعى 2005/2006 بإدارة رعاية الشباب (اللجنة الثقافية والفنية)  

 

مالحظاتالمصدراإلعتمادات الماليةمكان التنفبذموعد التنفيذعدد المستفيديناسم المشروعم

إجمالى ثانى أول إجمالىذكورإناث

 ميزانية االتحاد200  الكليةسبتمبرطالب الكلية  اإلشتراك فى حفل إستقبال الطالب1

     الكليةأكتوبر750100850عمل ندوة دينية بمناسبة شهر رمضان2

 ميزانية االتحاد300  الكليةأكتوبر8002001000عمل مجلة ثقافية لشهر رمضان 3

     الكليةنوفمبر91120عمل نادى أدبى داخل الكلية4

     الكليةنوفمبر152540عمل دورى ثقافى بين الطالب  5

اإلشتراك فى الدورى الثقافى على مستوى 6

الجامعة

     الجامعةديسمبر145

اإلشتراك فى مسابقة الجامعة للفنون 7

المسرحية

 ميزانية االتحاد1000  الجامعةديسمبر10515

اإلشتراك فى المهرجان الثقافى الفنى على 8

مستوى الجامعات

الحصول على المركز األول فى الغناء ميزانية االتحاد3000  جامعة الوادى الجديدفبراير4812

الفردى

اإلشتراك فى مسابقة الفنون المسرحية على 9

مستوى الجامعة

 ميزانية االتحاد3000  الكليةمارس61824

          اإلجمالى

 

بيان باإلنجازات التى تمت خالل الفصل الدراسى األول والثانى للعام الجامعى 2006/2007 بإدارة رعاية الشباب (اللجنة الثقافية والفنية)  
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رعاية الشباب

مالحظاتالمصدراإلعتمادات الماليةمكان التنفبذموعد التنفيذعدد المستفيديناسم المشروعم

إجمالى ثانى أول إجمالىذكورإناث

  ـ  الكلية طالب الكلية  اإلشتراك فى حفل إستقبال الطالب الجدد1

 ميزانية االتحاد600  الكلية طالب الكلية  عمل ندوة دينية ومجلة بمناسبة شهر رمضان2

حصول الفرقة الرابعة على المركز ميزانية االتحاد500  الكلية 52025عمل دورى ثقافى بين الطالب3

األول

 ميزانية االتحاد1000  الجامعة 2810اإلشتراك فى مسرحية الفصل الواحد4

 ميزانية االتحاد250  الكلية 51520عمل مسابقة القرآن الكريم5

اإلشتراك فى المهرجان الثقافى الفنى بالوادى 6

الجديد

الحصول على المركز األول فى الغناءميزانية االتحاد3300  الوادى الجديد 51621

 ميزانية االتحاد500  الكلية 235عمل مهرجان ثقافى على مستوى 7

اإلشتراك فى مهرجان البيئة السابع فى 8

المجال الثقافى 

  ـ  الكلية 358

 ميزانية االتحاد1500  الكلية 200100300عمل حفل تنصيب الطالب وتكريم الطالب9

          اإلجمالى

 

 بيان باإلنجازات التى تمت خالل الفصل الدراسى األول والثانى للعام الجامعى 2004/2005 بإدارة رعاية الشباب (لجنة األسر) 

 

مالحظاتالمصدراإلعتمادات الماليةمكان التنفبذموعد التنفيذعدد المستفيديناسم المشروعم

إجمالى ثانى أول إجمالىذكورإناث

     الكلية4227/9/2004  تكوين األسر بالكلية1

 ميزانية االتحاد 150  الكلية5001000150029/9ندوة دينية بمناسبة النصف من شعبان2

 ميزانية االتحاد 175699100الكلية20040060010/10ندوة بمناسبة انتصارات أكتوبر3

  100  الكلية1000200030005/12عمل برلمان طالبى4

 وزارة الشباب والرياضة255  الكلية5010015025/12مسابقة ثقافية بين أسر الكلية5

حصول الكلية على الكأس ـــالجامعة29/12ـــاالشتراك فى مسابقة األسر المثالية 6

 ميزانية االتحاد150  الكلية5010015023/2ندوة دينية بمناسبة عاشوراء 7

 وزارة الشباب والرياضة80320400الكلية20030050022/3دورى ثقافى –رياضى-إجتماعى 8

 مجهودات ذاتية بين الطالب   الكلية10020030024/3عمل مسابقة ثقافية 9

 ميزانية االتحاد 700  االسكندرية20305025/3رحلة لمدينة االسكندرية10

 ميزانية االتحاد2389  الكلية1001002003/4مكافأت للطالب المتميزين فى النشاط11

     الكلية2/4الى 1001002007/4ندوة عن الكشف المبكر لإلدمان12

االشتراك فى المهرجان 13

الرياضى-الثقافي-االجتماعى

     الكلية1001002009/4

          اإلجمالى

 

بيان باإلنجازات التى تمت خالل الفصل الدراسى األول والثانى للعام الجامعى 2005/2006 بإدارة رعاية الشباب (لجنة األسر)  
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رعاية الشباب

 

مالحظاتالمصدراإلعتمادات الماليةمكان التنفبذموعد التنفيذعدد المستفيديناسم المشروعم

إجمالى ثانى أول إجمالىذكورإناث

 اتحاد الطالب695.65  الكليةسبتمبر200300500عمل  بانفلت1

 ــــــــ   الكليةأكتوبر100100200االشتراك فى المهرجان الرياضى2

 اتحاد الطالب6195  الكليةأكتوبر5005001000عمل دليل الطالب3

     الكليةنوفمبر5050100عمل مسابقة ثقافية4

االشتراك فى الدورى الثقافى الرياضى 5

االجتماعى

     الكليةنوفمبر100100200

     الجامعةنوفمبر100100200االشتراك فى مهرجان األسر بالجامعة6

          اإلجمالى

بيان باإلنجازات التى تمت خالل الفصل الدراسى األول والثانى للعام الجامعى 2006/2007 بإدارة رعاية الشباب (لجنة األسر)  

 

مالحظاتالمصدراإلعتمادات الماليةمكان التنفبذموعد التنفيذعدد المستفيديناسم المشروعم

إجمالى ثانى أول إجمالىذكورإناث

 ميزانية االتحاد1000  الكلية1005006009/10/2006عمل مجلة ثقافية1

 ميزانية االتحاد 100  الكلية500500100010/10عمل بانفلت للطالب2

 ميزانية االتحاد 100  الكلية10001000200021/12/2006ندوة دينية بمناسبة شهر رمضان3

     كلية اآلداب500500100019/2/2007االشتراك فى مهرجان أسبوع التطوع4

     الكلية50050010005/3االشتراك فى مشروع تطوير األنشطة الطالبية5

عمل ندوة ثقافية عن مكان مصر محليا 6

وإقليميا وعالميا 

     الكلية20/3الى100100020002/4.

االشتراك فى المهرجان االجتماعى الثقافى 7

الرياضى

     الكلية505010026/3

الحصول على المركز الثانى ثقافي    الجامعة50501002/5االشتراك فى مهرجان األسر بالجامعة8

 ميزانية االتحاد300  الملجأ40408014/5مسابقة ثقافية فى ملجأ األيتام9

حفل ختام النشاط وتوزيع الجوائز على 10

الفائزين

 ميزانية االتحاد 3000  الكلية501001506/5/2007

          اإلجمالى

 

 بيان باإلنجازات التى تمت خالل الفصل الدراسى األول والثانى للعام الجامعى 2004/2005 بإدارة رعاية الشباب (اللجنة الرياضية) 

 

مالحظاتالمصدراإلعتمادات الماليةمكان التنفبذموعد التنفيذعدد المستفيديناسم المشروعم

إجمالى ثانى أول إجمالىذكورإناث

تم اختيار فرق الكلية ميزانية االتحاد 300  استاد الزقازيق  40200240عمل دورة تنشيطية ألخبار الفرق الرياضية1

قدم-طائرة-سلة-تنس طاولة
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رعاية الشباب

فوز احدى فرق ــــ  الكلية 30100130عمل دورة تنس طاولة للطلبة والطالبات2

 الكلية

 ميزانية المجلس األعلى175699874بالكلية 15100115شراء مالبس رياضية لطلبة وطالبات الفرق3

الحصول على المركز الثانى"طائرة"ميزانية االتحاد 600  استاد الجامعة    االشتراك فى الدورى الداخلى للجامعة4

 ميزانية االتحاد700    15100115صرف بدالت نقدية لطلبة وطالبات الفرق5

 1020االشتراك فى مسابقات اللياقة البدنية 6

30

الحصول على المركز الثالثميزانية االتحادــــ  استاد الجامعة  

ميزانية المجلس األعلى للشباب 27811111389استاد الزقازيق 15200215عمل دورة رياضية بين طلبة الكلية 7

والرياضة

 

عمل يوم رياضى مع كلية التربية جامعة 8

المنصورة 

فوز جامعة المنصورة قدم وجامعة       5050ـــــــ

الزقازيق طائرة

االشتراك فى الدورة الرمضانية المقامة بكلية 9

الزراعة

الحصول على المركز الثالث    كلية الزراعة 3535ــــــ

الحصول على المركز الثالث فى ميزانية االتحاد 2510  استاد الجامعة 450  عمل المهرجاب الرياضى الثقافى االجتماعى 10

الطائرة والقدم والثقافى

الحصول على المركز الثامن    معهد كفاية انتاجية 1010ـــاالشتراك فى سباق المارثون11

حفل تكريم الطلبة والطالبات الحاصلين على 12

مراكز متقدمة

103040       

          اإلجمالى

 

 

بيان باإلنجازات التى تمت خالل الفصل الدراسى األول والثانى للعام الجامعى 2005/2006 بإدارة رعاية الشباب (اللجنة الرياضية)  

 

مالحظاتالمصدراإلعتمادات الماليةمكان التنفبذموعد التنفيذعدد المستفيديناسم المشروعم

إجمالى ثانى أول إجمالىذكورإناث

تم اختيار فرق الكلية     مالعب كلية الهندسة  15100115عمل دورة تنشيطية ألخبار الفرق الرياضية1

قدم-طائرة-سلة-تنس طاولة

االشتراك فى الدورة الرمضانية المقامة بكلية 2

تربية رياضية بنين

15/10 الى 2525ـ

22/10/2005

الحصول على المركز الثالث     كلية تربية رياضية بنين

قدم-تنس-طاولة

19/11 الى 15150165االشتراك فى الدورى الداخلى للجامعة3

7/12/2005

المراكز األولى فى األلعاب الفردية والمركز الثانى فى طائرة ويد طالبات     

على مستوى الجامعة 

  من ميزانية االتحاد 3500    15100115شراء مالبس رياضية لطلبة وطالبات الفرق4

          اإلجمالى

 

بيان باإلنجازات التى تمت خالل الفصل الدراسى األول والثانى للعام الجامعى 2006/2007 بإدارة رعاية الشباب (اللجنة الرياضية)  
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رعاية الشباب

مالحظاتالمصدراإلعتمادات الماليةمكان التنفبذموعد التنفيذعدد المستفيديناسم المشروعم

إجمالى ثانى أول إجمالىذكورإناث

االشتراك فى الدورة الرمضانية المقامة 1

بالجامعة

الحصول على المركز الرابع    مالعب هندسة  5050ـ

االشتراك فى الورة المقامة بكلية تربية 2

رياضية بنين

الحصول على المركز الثالث    تربية رياضية بنين 6060ـ

 ميزانية االتحاد3000    10125135شراء مالبس رياضية لطلبة وطالبات الفرق3

حصول كرة الطائرة طالبات على المركز الثالث0 والعاب قوى وكاراتية    استاد الجامعة 10125135االشتراك فى الدورى الداخلى للجامعة4

ورفع أثقال المركز الثانى

الحصول على المركز الثانى فى ألعاب القوى0 5

والمركز الثانى كاراتية وتايكندو0 والميدالية 

الفضية والبرونزية رفع أثقال 

15100115       

10125135صرف بدالت نقدية لطلبة وطالبات الفرق 6

 

 ميزانية االتحاد738ــ  

عمل دورة رياضية تنس طاولةلطلبة وطالبات 7

الكلية طلبة الكلية 

فوز إحدى فرق الكلية      52025

 

عمل مهرجان رياضى ثقافى إجتماعى على 8

كأس أ0د/رئيس الجامعة

الحصول على المركز الثالث قدم0       100100ـــــــ

والمركز الرابع طائرة

حفل تكريم الفرق الفائزة فى المهرجان 9

والحاصلة على مراكز متقدمة

204060       

اإلجمالى

 

          

 

  بيان باإلنجازات التى تمت خالل الفصل الدراسى األول والثانى للعام الجامعى 2004/2005 بإدارة رعاية الشباب (لجنة الجوالة والخدمة العامة)

 

مالحظاتالمصدراإلعتمادات الماليةمكان التنفبذموعد التنفيذعدد المستفيديناسم المشروعم

إجمالى ثانى أول إجمالىذكورإناث

 ميزانية اإلتحاد2000  الكلية1000200030008/9/2004معسكر إستقبال الطالب القدامي والجدد1

تم إختيار عشيرة الجوالة 28 طالب وطالبةـ  الكلية20406020/9معسكر تدريبى لعشيرة الجوالة2

3000  الكلية20406020/9معسكر إختيار عشيرة الجوالة3

المركز األول ــ  الجامعة1421/10ـ14الدورة اإلرشادية الخامسة للمرشدات4

المركز األول 4500  الجامعة171721/10ـمسابقة درع الجامعة الخامس عشر للجوالين5

المركز األول ــ  كلية الطب البيطرى111115/11ـمهرجان الصداقة بكلية الطب البيطري6

حضور طابور العرض 2000  الجامعة12162828/2/2005اإلشتراك في مهرجان البيئة7

تم توزيع جوائز على الفائزين مجهود ذاتىالزقازيق 101525زيارة ملجأ األيتام في يوم اليتيم8

إعالنات-دهان لوحات-لصق لوحات وزارة الشباب والرياضة75299374الكلية15254015/2عمل مشروع خدمة عامة9

إرشادية

          اإلجمالى

  بيان باإلنجازات التى تمت خالل الفصل الدراسى األول والثانى للعام الجامعى 2005/2006 بإدارة رعاية الشباب (لجنة الجوالة والخدمة العامة)
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رعاية الشباب

 

مالحظاتالمصدراإلعتمادات الماليةمكان التنفبذموعد التنفيذعدد المستفيديناسم المشروعم

إجمالى ثانى أول إجمالىذكورإناث

 ميزانية االتحاد2000  الكليةسبتمبر100020003000معسكر إستقبال الطالب القدامي والجدد1

تم إختيار 29 طالب وطالبةميزانية االتحاد3500  الكليةأكتوبر254570معسكر إختيار عشيرة الجوالة والمرشدات2

المركز الثانىميزانية االتحاد2500  كلية الزراعةنوفمبر16ـ16الدورة اإلرشادية للمرشدات3

المركز األولميزانية االتحاد4000  كلية الزراعةنوفمبر1818ـمسابقة درع الجامعة الخامس عشر للجوالين4

 ميزانية االتحاد2500  الكليةفبراير203555عمل مشروع خدمة عامة5

المركز األولميزانية االتحاد100  كلية الطب البيطرىمارس152540مهرجان الصداقة بكلية الطب البيطري6

15اإلشتراك في مهرجان البيئة7

 

حضور طابور العرض ـ  الجامعةابريل2035

          اإلجمالى

 

  بيان باإلنجازات التى تمت خالل الفصل الدراسى األول والثانى للعام الجامعى 2006/2007 بإدارة رعاية الشباب (لجنة الجوالة والخدمة العامة)

 

مالحظاتالمصدراإلعتمادات الماليةمكان التنفبذموعد التنفيذعدد المستفيديناسم المشروعم

إجمالى ثانى أول إجمالىذكورإناث

 ميزانية االتحاد2300  الكليةسبتمبر150025004000معسكر إستقبال الطالب القدامي والجدد1

تم إختيار 28 طالب وطالبةميزانية االتحاد4500  الكليةأكتوبر355085معسكر إختيار عشيرة الجوالة والمرشدات2

المركز األولميزانية االتحاد2500  كلية الزراعةنوفمبر12ـ12الدورة اإلرشادية السابعة للمرشدات3

المركز الثانىميزانية االتحاد4000  كلية الزراعةفبراير1616ـمهرجان درع الجامعة للجوالين4

  ـ  الجامعةفبراير402060اإلشتراك فى مهرجان التطوع والتسوق5

المركز األول ـ  كلية الطب البيطرىمارس351045مهرجان الصداقة بكلية الطب البيطري6

حضور طابور العرض ـ  الجامعةمارس152540اإلشتراك في مهرجان البيئة7

          اإلجمالى
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