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 انجازات رعاية الشباب بالتعاون مع اتحاد طالب الكلية

 )الترم االول( 7102/7102للعام الجامعى 

 اللجنة االجتماعية : 

  7102/7102حفل استقبال الطالب الجدد والقدامى للعام الجامعى  -0

حفل استقبال طالب الفرقة االولى بحضور السيد االستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة   -7

 اب والسادة اعضاء هيئة التدريس بالكلية والسادة النو

 المشاركة فى المهرجان االجتماعى الثالث بالجامعة   -3

 المشاركة فى مسابقة الخط العربى التابعة لوزراة التعليم العالى   -4

 بقاعة المؤتمرات  7106/7102تنظيم حفل خريجى دفعة  -5

  -اللجنة الفنية :

 فصل الواحد المشاركة فى المهرجان المسرحى لمسرحية ال -0

 اللجنة الثقافية :

 والحصول على المراكز االتية :المشاركة فى مهرجان ابداع للنشاط الثقافى بالجامعة   -0

 *حصول الطالبه / مروة الواكب على المركز االول فى مسابقة المراسل التليفزيونى

 ة*حصول الطالبة/ فاطمة الدسوقى على المركز الثانى فى مسابقة المعلومات العام

 *حصول الطالب/ خالد عادل على المركز االول فى مسابقة السيناريو والحوار

 حصول الطالب / محمد عطيه على المركز الثانى فى مسابقة القصة القصيرة*
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 اللجنة الرياضية : 

 تنظيم دورة تنشيطة بين الفرق الدراسية لكرة القدم  -0

لكرة القدم والحصول على المركز  االشتراك فى الدورة الرياضية بين كليات القطاع -7

 الثالث 

 االشتراك فى الدورة الرياضية لطالب الفرقة االولى المقامة بكلية الزراعة  -3

 االشتراك فى الدورى الداخلى بالجامعة فى  -4   

  /العاب القوى / الكونغوفو(  ) كرة القدم / كرة السلة / الكرة الطائرة/ تنس الطاولة          

  -لجنة العلوم والتكنولوجيا:

 المشاركة فى مسابقة ابداع للعلوم والتكنولوجيا -0

 المشاركة فى دورة الفوتوشوب المقامة بكلية الحاسبات والمعلومات  -7

 -لجنة االسر:

المشاركة فى الدورة التنشيطة لالسر الطالبية والحصول على المركز االول فى المجال  -0

 الثقافى للطالبات :

 نا جمال السيد*ر

 *شيماء عمر احمد

 *االء ماهر
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 -لجنة الجوالة والخدمة العامة:

 معسكر استقبال الطالب الجدد والقدامى  -0

حفل استقبال طالب الفرقة االولى بحضور السيد االستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة والسادة  -7

 النواب والسادة اعضاء هيئة التدريس بالكلية.

 .قاء الصداقة الرابع لجوالى وجواالت جامعة الزقازيقالمشاركة فى ل -3

 

***************************************** 

 

 عميد الكلية          مدير عام رعاية الشباب          وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب     

 .د/ وفاء عبدالحميد العراقىأ     أ.د/ جمال النوبى احمد عبدالرحيم       أ/ منال عيد مصباح          

 


