
  إنجازات أنشطة الكلية

  ٢٠٠٦-٢٠٠٥للعام الجامعى                                     
  

  .لجنة الجوالة والخدمة العامة بالكلية 
  .معسكر إستقبال الطالبات الجدد -١

  .معسكر إعداد للطالبات المشارآات فى المهرجان اإلرشادى السادس بالجامعة -٢

وقد حصلت الكلية على  ١٧/١١/٢٠٠٥حتى  ١٠/١١اإلرشادى فى الفترة من  االشتراك فى المهرجان -٣

  ).الدينى  –اإلرشادى  –الروح والمظهر  –الخدمة العامة ( المستوى األول فى األنشطة 

  .معسكر خدمة عامة  -٤

  .حفل سمر وتكريم الطالبات المتميزات فى النشاط  -٥
  

  .اللجنة اإلجتماعية والرحالت 
  .سحر لطفى بالمرآز الثانى على مستوى الجامعة / حصول الطالبة دورة شطرنج و -١

 .القيام برحلة إلى مدينة بور سعيد  -٢

 .تنظيم حملة التبرع بالدم داخل الكلية  -٣

 .القيام برحلة إلى مدينة القاهرة  -٤

توى وفاء محمد عبد القادر بالمرآز األول على مس/ القيام بمسابقة الطالبة المثالية وقد حصلت الطالبة  -٥

 .الجامعة وهذا ضمن فعاليات مهرجان البيئة 

 . معسكر خدمة عامة داخل الكلية  -٦

 ٣٢٦تم صرف إعانات لطالبات الكلية من صندوق التكافل اإلجتماعى من الفرق األربعة وعددهم  -٧

 .جنيه  ١١٢٥٥طالبة 
  

   .اللجنة الثقافية 
  .طبع دليل الكلية  -١

 .حفل إستقبال للطالبات الجدد  -٢

مدير  –السيد الهادى / ألقاها الشيخ ) الدين العاملة وآداب الصيام ( دينية فى رمضان موضوعها ندوة  -٣

 .إدارة شرق أوقاف الزقازيق

 .مسابقة ثقلفية شارآت فيها طالبات الكلية من خالل الجامعة مع جامعة طنطا  -٤

 .ات مهرجان البيئة قامت الكلية بالمشارآة فى الدور الثقافى على مستوى الجامعة هذا ضمن فعالي -٥

عزة حمدى المصرفى بكلية التربية / د.وحاضر فيها أ) دور المرأة فى النهوض بالبيئة ( أقامة ندوة عن  -٦

 .جامعة الزقازيق 

الطب البيطرى عبد السالم  الديدامونى حافظ بكلية / د.وحاضر فيها أ) انفلونزا الطيور ( إقامة ندوة عن  -٧

 .بجامعة الزقازيق 



  :فنية اللجنة ال
  االشتراك فى مهرجان البيئة السادس  -١

عمل المسرحية ذات الفصول الثالثة لمسابقة الجامعة وفازت الكلية بالمرآز السادس على مستوي  -٢

 الجامعة 

  

  :لجنة االسر 
  

  تكوين أسر -١

  . مسابقة ثقافية فى أبحاث علمية ومجلة الحائط -٢

  .اشتراك طالبات األسر فى حملة التبرع بالدم  -٣

  . إقامة يوم رياضى بين أسر الكلية  -٤

 شيماء مصطفى يونس على مستوى الجامعه / فازت الطالبة -٥


