
 األولخالل الفصل الدراسً  واتحاد الطالب انجازات مكتب رعاٌة الشباب

 م8102/9102للعام الجامعً 

 -أوال: لجنة العلوم والتكنولوجٌا:- 

 

 

 مشرف اللجنة                                                        

 مدٌر ادارة رعاٌة الشباب                                                                           

 

 

 

 

 

 

 النشــاط م
عدد 

 المستفٌدون
 المكان

طالب  األشتراك في معسكر األستقبال  2
 الكلية

 أرض الكلية

األشتراك في لقاء الطالب الجدد والقدامي مع  1
اعضاء هيئة التدريس واألستاذ الدكتور/عميد الكليه 

 والوكالء 

 أرض الكلية 555

األشتراك في الندوة العلمية لتعريف البرامج الجديدة  3
 ذات الطابع الخاص

 أرض الكلية 055

 أرض الكلية 055 أقامة ندوة علمية لطالب الكليه 4

أقامة رحلة علمية لطالب لمركز التميز العلمي  5
 والتكنولوجي 

 وزارة األنتاج الحربي 055

األشتراك في المسابقة العلمية علي مستوي الجامعة  6
 مجاالت البحوث العلمية

 أدارة رعاية الشباب 05

 أدارة رعاية الشباب 05 األششتراك في مسابقات البرمجة 7

 أدارة رعاية الشباب 05 الخيال العلمياألشتراك في مسابقة قصص  8

حصول الطالب محمود حمدي الخولي علي المركز  9
 األول في مسابقة البرمجيات علي مستوي الجامعة

 أدارة رعاية الشباب 0

حصول الطالبة مديحة دمحم شحاتة علي المركز الثاني  20
 في مسابقة البرمجيات علي مستوي الجامعة 

 أدارة رعاية الشباب 0

 أرض الكلية 55 عمل مجلة حائط علمية بالكلية  22



 ثانٌا: اللجنة الرٌاضٌة: -

عدد  النشاط م
 المستفٌدون

 المكان

 أرض الكلٌة طالب الكلٌة األشتراك فً معسكر أستقبال الطالب الجدد والقدامً 2

تجمٌع الطالب ألختٌار القرق الرٌاضٌة فً األنشطة الجماعٌة  1
 والفردٌة للبنٌن والبنات

 ارض الكلٌة 2500

البدنٌة وتنس الطاولة للبنٌن والبنات  أقامة دورتٌن فً اللٌاقة 3
 .بالكلٌة

 صالة اللٌاقة البدنٌة 200

 ملعب كلٌة الطب  250 أقامة دوري خماسً كرة القدم لطالب الكلٌة  4

أألشتراك فً مسابقة كرة القدم الخماسً علً مستوي القطاع بٌن  5
 الهندسة(–األداب  –الصٌدلة –كلٌات القطاع الغربً )الطب البشري 

 ملعب كلٌة الهندسة 24

أقامة مسابقة لتنس الطاولةبنٌن وبنات لكلٌات القطاع )الطب  6
 الهندسة(–األداب  –الصٌدلة –البشري 

صلة اللٌاقة البدنٌة  200
 بالكلٌة

صلة اللٌاقة البدنٌة  1 الحصول علً المركز األول والثانً بنٌن علً مستوي القطاع 7
 بالكلٌة

صلة اللٌاقة البدنٌة  1 الحصول علً المركز الثانً والثالث بنات علً مستوي القطاع  
 بالكلٌة

األشتراك فً الدوري الجامعً للبنٌن فً كرة قدم وكرة السلةعلً  8
 مستوي الجامعة

 ستاد الجامعة  60

األشتراك فً الدوري الجامعً للبنٌن فً كرة الٌد والكرة الطائرة  9
 الجامعةعلً مستوي 

 ستاد الجامعة 30

األشتراك فً الدوري الجامعً للبنات فً كرة القدم وكرة السلةعلً  20
 مستوي الجامعة

كلٌةالتربٌة  50
 الرٌاضٌة

األشتراك فً الدوري الجامعً للبنات فً كرة الٌد والكرة الطائرة  22
 علً مستوي الجامعة

كلٌةالتربٌة  15
 الرٌاضٌة

األشتراك فً الدوري الجامعة لاللعاب الفردٌة وفازت الكلٌة بالعدٌد  21
 من المراكز المتقدمة  

 ستاد الجامعة  10

 ستاد الجامعة  2 حصلت كلٌة العلوم علً المركز الثالثالكاراتٌة علً مستوي الجامعة 23

حصلت كلٌة العلوم علً المركز الثالث فً خماسً القدم فً الدوري  24
 الجامعةعلً مستوي الجامعة

 ستاد الجامعة 7

 ملعب كلٌة الهندسة 10 األشتراك فً الدورة التنشٌطٌة ألسر فً خماسً كرة القدم  25

كلٌة التربٌة  20 أألشتراك فً مسابقة تنس الطاولة لألسر علً مستوي الجامعة 26
 الرٌاضٌة

لتمثٌل الجامعة بٌن تم اختٌار العدٌد من طالب الكلٌة البنٌن والبنات  27
 الجامعات األخري

 داخل الكلٌة 15

 
 مشرف اللجنة

 مدٌر ادارة رعاٌة الشباب

 

 

 



 

 -ثالثا: لجنة األسر: -

عدد  النشاط م
 المستفٌدون

 المكان

 األشتراك فً معسكر استقبال الطالب الجدد والقدامً  2
 

 ارض الكلية طالب الكلٌة

 أرض الكلية 555 األشتراك فً ندوة داخل الكلٌة لطالب الجدد لتعرف علً األقسام داخل الكلٌة  1

 أرض الكلية 055 األشتراك فً تنظٌم حفلة استقبال الطالب الجدد بحضور السٌد رئٌس الجامعة  3

أدارة رعاية  055 األشتراك فً الدورة التنشٌطٌه بأدرارة األسر بالجامعة  4
 الشباب

 األشتراك فً مسابقة خماسٌات كرة القدم طلبه علً مستوي الجامعة 5
 

ملعب كلٌة  45
 الهندسة

األشتراك فً مسابقة حفظ  القرأن الكرٌم طلبه وطالبات علً مستوي  6
 الجامعة

األدارة العامة  20
 لرعاٌة الطالب

األدارة العامة  25 األشتراك فً مسابقة المعلومات العامة طلبة وطالبات علً مستوي الجامعة 8
 لرعاٌة الطالب

األدارة العامة  10 األشتراك فً مسابقة الشطرنج طلبه وطالبات علً مستوي الجامعة 9
 لرعاٌة الطالب

األدارة العامة  2 الحصول علً المركزا لثالث لشطرنج علً مستوي الجامعة 
 لرعاٌة الطالب

 

 

 مشرف اللجنة                                          

 مدٌر إدارة رعاٌة الشباب   

 

 

 

 

 

 

 



 

 -رابعا: لجنة الجوالة والخدمة العامة: -

عدد  النشاط م
 المستفٌدون

 المكان

 ارض الكلٌة طالب الكلٌة .األشتراك فً معسكر استقبال الطالب الجدد والقدامً  2

حفلة استقبال الطالب الجدد بحضور السٌد رئٌس الجامعة األشتراك فً تنظٌم  1
 .والسادة النواب

 

 ارض الكلٌة 100

امام مبنى  30 األشتراك فً طابور عرض افتتاح نشاط الجوالة  3
 رئٌس الجامعة

 ارض الكلٌة 50 اقامة معسكر الختٌار االعضاء الجدد لألنضمام للعشٌرة 5

 أرض الكلٌة 50 .اقامة معسكر صقل لرفع كفاءة اعضاء العشٌرة الجدد والقدامً  6

 أدارة الجامعة 10 األشتراك فً مهرجان الصداقة السادسلجوالً وجواالت الجامعات المصرٌة 8

األشتراك فً مشروع المهرجان الفنً األول لجوالً وجواالت جامعة  9
 الزقازٌق 

 أدارة الجامعة 25

 القاهرة 30 اقامة رحلة ترفٌهٌة ألعضاء العشٌرة  20

 

 مشرف اللجنة 

 

 

 مدٌر إدارة رعاٌة الشباب   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -مسا:اللجنة االجتماعٌة والرحالت:خا

عدد  النشاط م
 المستفٌدون

 المكان

 شاركت اللجنة فً معسكر استقبال الطالب الجدد والقدامً . 2

 
 الكلٌةأرض  طالب الكلٌة

التنسٌق مع باقً اللجان فً اخراج األبحاث األجتماعٌة بأدق صورة وتم فٌها  1
 مراعاة الطالب المحتاجٌن والغٌر قادرٌن.

 أرض الكلٌة 8

تم انتقاء شرٌحة من الطالب بالتواصل مع بعض األساتذة من الكلٌة ألعفاءهم  3
 من المصارٌف الدراسٌة .

 أرض الكلٌة 50

صالة اللٌاقة  10 لطالب الكلٌةتنظٌم دورة شطرنج  4
 البدنٌة

األشتراك فً مسابقة المهرجان األجتماعً الرابع تحت شعار  )أزاي نبنً  5
 بكرة(

أدارة رعاٌة  10
الشباب 
 بالجامعة

 كلٌة األداب 50 الحصول علً المركز الرابع فً مسابقة الشطرنج علً مستوي الجامعة  6

والطالبه المثالٌه ودوري المعلومات علً مستوي اإلشتراك فً مسابقه الطالب  7
 الجامعه فً المهرجان اإلجتماعً

إدارة رعاٌه  30
الشباب 
 بالجامعه

 كلٌه األداب 50 اإلشتراك فً حضور دورات ) التنمٌه البشرٌه واالسعافات األولٌه (  8

 دار األٌتام  50 زٌارة للمؤسسات األجتماعٌه ) دار األٌتام (  9

 

 اللجنةمشرف 

 مدٌر إدارة رعاٌة الشباب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -سادسا:اللجنة الثقافٌة:_ 

عدد  النشاط م
 المستفٌدون

 المكان

 ادارة الجامعة طالب الكلٌة األشتراك مع باقً اللجان فً مهرجان استقبال الطالب الجدد والقدامً  2

تنظٌم مسابقة ثقافٌة للطالب الختٌار افضل الطالب لتمثٌل الكلٌة فً المسابقات  1
 الثقافٌة 

 قاعة المنتدٌات 250

 الكلٌة 200 أقامة مسابقة دوري معلومات بالكلٌة. 3

 ارض الكلٌة 60 الفصحً (علً مستوي الجامعة–األشتراك فً مسابقة الشعر )العامً  4

الحصول علً المركز الثانً الطالبة /اٌثار سالم  فً الشعر الفصحً علً مستوي  5
 الجامعة 

 ارض الكلٌة 2

قاعة المنتدٌات  10 األشتراك فً مسابقةالقرأن الكرٌم و األنشاد الدٌنً علً مستوي الجامعة  6
 بالجامعة

قاعة المنتدٌات  25 األشتراك فً مسابقة دوري المعلومات العامة علً مستوي الجامعة 7
 بالجامعة

قاعة المنتدٌات  20 األشتراك فً مسابقة المراسل التلٌفزٌونً علً مستوي الجامعة 8
 بالجامعة

قاعة المنتدٌات  13 األشتراك فً مسابقة القصة القصٌرة علً مستوي الجامعة علً مستوي الجامعة  9
 بالجامعة

عبدالمنعم فً مجال القصة القصٌرة الحصول علً المركز الثانً لطالب /كرٌم دمحم  
 علً مستوي الجامعة

قاعة المنتدٌات  2
 بالجامعة

 الكلٌة 200 أقامة معرض للكتاب بالكلٌة 

 

 

 مشرف اللجنة

 

 مدٌر إدارة رعاٌة الشباب   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -سابعا:اللجنة الفنٌة:

 

 مشرف اللجنة 

 مدٌر إدارة رعاٌة الشباب

  

 أ.د / وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

 

 ٌعتمد ،                    

 أ.د / عمٌد الكلٌة ورائد الشباب                                

  

عدد  النشاط م
 المستفٌدون

 المكان

 ارض الكلٌة طالب الكلٌة الجدد والقدامً  .األشتراك فً معسكر استقبال الطالب  2

-عمل مسابقة ألختٌار الخبرات الطالبٌة فً المجاالت الفٌة تمثٌل 1
 غناء -الشعر الرسم-دراما

 ارض الكلٌة 200

 أرض الكلٌة 200 تم اختٌار الطالب ذو المواهب فً مجال المسرح . 3

 قاعة المنتدٌات  02 الفصل الواحد.األشتراك فً دوري الجامعة لمسابقة المسرح ذات  4

الحصول علً المركز الثانً علً مستوي الجامعة فً المسرحٌة  5
 ذات الفصل الواحد.

 أدارة الجامعة 18

الحصول علً المركز األول فً الدٌكور علً مستوي الجامعه فً  6
 المسرحٌه ذات الفصل الواحد 

 أدارة الجامعة 1

 أرض الكلٌة 30 تكوٌن فرقة موسٌقٌة خاصة بكلٌة العلوم  7

 أرض الكلٌة 55 عمل ورشة رسم لطالب الكلٌة  8

 أرض الكلٌة 05 عمل معرض اشغال ٌدوٌة بالكلٌة  9

 أرض الكلٌة 055 أقامة معرض فنً لطالب الكلٌة  20

مشاركة الفرقه الموسٌقٌه باللجنة الفنٌه فً الكرنفال الشعبً  22
 داخل ساحة الكلٌه لمقاما

 أرض الكلٌة 055


