
   جامعة الزقازيق    
  آلية التربية الرياضية بنات

    رعاية الشباب   
  

  

  ٢٠٠٨/٢٠٠٩ لجان األنشطة الطالبية  ات زإنجا
  

  

    اللجنة الرياضيةنجازاتإ   **         
  

  معةخلى بالجاطالبات الفرق الرياضية للدورى الدا عدادإ - ١
 ٣٠       إلى  ١١/٢٠٠٨/ ١٠ من لفترةا فى بالجامعة الداخلي الدوري في الكلية اشتراك - ٢
  ٠عية والفرديةفى األلعاب الجما١١/٢٠٠٨/

في  والثالث الثانيوفازت بالمرآز  ،لسلةا ، ئرةالطا  اليد،آرة في  األولآز وقد فازت الكلية بالمر
  ٠بطولة الكاراتية األول في المرآز على وحصلت الكلية٠تنس الطاولة
 ،  طويل وثب ،٨٠٠،٤٠٠لعاب القوىأوالثالث فى بطولة ني والثا  المرآز األولوحصلت على

  ٠م١٠٠جرى ، رمح قرص،
 العربية لكرة القدم فى طالبات ضمن فريق الجامعة لالشتراك فى البطولة ٩ بعدد مثلت الكلية- ٣

  ٠بقنا١٦/١١الى١١/ ١٣ من الفترة
  وقد٢٥/١٢ ىال٢٢/١٢ من عات باالسماعلية فى الفترةدوري القطا في اشتراك الكلية- ٤

  ٠السلة آرة  فى الطائرة،القدم والمرآز الثاني، آرة اليد  على المرآزاالول فىحصلت الكلية
 ) طاولة تنس  - قوىألعاب( عمل يوم رياضى بين طالبات الكلية في األلعاب الفردي- ٥
  ٠ ١/١/٢٠٠٩ يوم الخميس الموافق ) الطائرة آرة (عيةاأللعاب الجماو
 للكليات المتخصصة على مستوى المهرجان الترويحى الثالث الكلية فى اشتراك طالبات - ٦

 الشرقية وقد دي بناآيد الهوستا ا فىأقيمت والتي )٢٥/٢الى٢٤/٢(الجمهورية فى الفترة من 
  .  الطالبات بأسماء، ومرفقل األوفازت الكلية بالمر آز 

 – الطائرة –آرة السلة (فى الرابعة والثالثة لبات تخصص الفرقة بين طارياضي عمل يوم - ٧
  ). الهوآي

 وثب -م حر١٠٠ جرى -حواجز١٠٠ جرى-م٤٠٠تتابع(  القوى ألعاب فى رياضي يوم - ٨
  ) .طويل

   . بورسعيدإلى الرياضي ورحلة للمتميزين فى النشاط الرياضي عمل حفل ختام للنشاط - ٩
      اللجنة الفنية نجازاتإ   **         

  

 األولوفازت بالمرآز  ،ان العروض الرياضية للكليات المتخصصة مهرجفياشترآت الكلية  .١
وشهادات تقدير للطالبات وآأس البطولة  مدى ،على مستوى الجمهورية وحصلت على حافز

   . الطالبات الفائزاتبأسماءومرفق آشف  ، للرياضةالقوميمن المجلس 
 على كليات المتخصصة الثالث للالترويحي بافتتاح المهرجان الفنيقامت طالبات النشاط  .٢

  ٠ الشرقية بنادي الهوآي دبإستا الرياضي شرق الدلتا إقليممستوى 
 دبإستا بالصالة المغطاة   لكرة السرعةالمصريالتابعة لالتحاد لة آرة السرعة افتتاح بطو .٣

  ٠الزقازيقجامعة 
ى  علاألول وفازت الطالبة مروه عزت بالمرآز الفردي مسابقة الغناء فياشتراك الكلية  .٤

   .ترفيهيةتقدير ورحلة مستوى الجامعة وحصلت على شهادة 
  . ٢٠٠٩مارس ت المصرية ، لكليات الطب بالجامعااألول الملتقى القمى حافتتا .٥
  .٢٠٠٨/٢٠٠٩ الجامعي للعام قازيق  لجامعة الز التاسعالبيئةمهرجان م ختاحفل  .٦



  . دريم باركإلى ورحلة للطالبات المتميزات فى النشاط الفنيحفل ختام للنشاط  .٧
  

****************************************              
   األسر لجنة إنجازات    **    

  
  .  الجديدالدراسياستقبال الطالبات الجدد فى بداية العام  -١
 وتم توزيع جوائز األول بالجامعة وحصول الكلية على المرآز األسراالشتراك فى مهرجان  -٢

 .عينيه على الطالبات 
  والثالثوالثاني األول سباق دراجات لطالبات الكلية وتوزيع جوائز على المرآز عمل -٣
  إستاد عبد اللطيفأسامةد ٠ الشريف وحاضر فيها أالنبويعمل ندوة دينية بمناسبة المولد  -٤

 .اآلداباللغة العربية بكلية 
  . وجارى المسابقة األخالقعمل مسابقة فى اختيار فى جمال  -٥
 والفقراء األيتاملمستعملة وسيذهب دخل المعرض لصالح الطالبات عمل معرض للمالبس ا -٦

  .بالكلية 
  .األسر المشترآات فى لجنة  للطالباتسعيد مدينة بورإلىعمل رحلة  -٧
  
  
   إنجازات اللجنة االجتماعية والرحالت **   
  

ى الكلية د فازت الطالبة منى عال ء بلقب الطالبة المثالية على مستومسابقة الطالبة المثالية وق -١
 وحصلت على حافز مادي من الكلية

الكلية وتم على مستوى  األولالمرآز  أحمد طه لمياءمسابقة الشطرنج وفازت الطالبة  -٢
  على مستوى الجامعةالثاني الجامعة وفازت بالمرآز إدارة إلىتصعيدها 

  لطالبات الكلية مدينة بورسعيد إلىالقيام برحلة  -٣
  ٠لدم االشتراك فى حملة التبرع با -٤
  ٠االشتراك فى حملة التطعيم ضد الحصبة -٥
 ٠ الملجأأليتام ترفيهي رياضيعمل يوم  -٦

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

  
   إنجازات لجنة الجوالة والخدمة العامة **   
  
 بمناسبة بدء العام الدراسي الجد يد بجانب عمل          ى عمل معسكر استقبال للطالبات الجدد والقدام      -١

  ٠ فني وارشادى معرض
شتراك فى المهرجان االرشادى      وذلك لال  ٥/١١: ٢٧/١٠بات بتاريخ    عمل معسكر إعداد للطال    -٢

                             ٠التاسع ومرفق آشف باالسماء
  ١٣/١١/٢٠٠٨: ٦/١١  االشتراك فى المهرجان االرشادى التاسع فى الفترة من -٣
ات           عمل مهرجا ن للكليات التربوية شا      -٤ ود من آلي ه وف ة (رآت في ام  التربي ة      -  ع ة نوعي  – تربي

  ) تربية رياضية بنين -تربية رياضية بنات
ع                  ٢٣/٣/٢٠٠٩بتاريخ   م توزي ل سمر وت شفية بجانب حف  وشمل المهرجان على مسابقات فنية وآ

  ٠الجوائز على الكليات الفائزة فى المهرجان 



ع الجوائز للمهرجان االرشادى ا          -٥ ل توزي وم    حضور حف ة   ٢٢/٤/٢٠٠٩لتاسع ي وحصلت الكلي
ديني  شاط ال ى الن ستوى األول ف ى الم ي   عل شاط الفن ة والن ة العام ات والخدم يم واالتجاه والق

   .والمعارض
  ٠وحصلت على المستوى الثاني فى النشاط االرشادى و الثقافي 

  
   إنجازات اللجنة الثقافية  **     
  

  ٠ندوة ثقافية عن الدفاع المدنى -١
 مأبوهاش ة بمناسبة االحتفال بالمولد النبوي الشريف القها فضيلة الدآتور محمود    ندوة ديني  -٢

  .١٥/٣/٢٠٠٩بتاريخ 
ود سعد             -٣  مجلس إدارة     عضو  ندوة ثقافية عن تطور الرياضة في مصر القها الدآتور محم

  .٢٢/٣/٢٠٠٩ الزمالك بتاريخنادي
اع    ندوة عن العطاء في المجتمع المصري القها األستاذ الدآتور حم          -٤ تاذ االجتم دي طلبة أس

 . ٧/٤/٢٠٠٩بكلية اآلداب بتاريخ 
  .١٢/٤/٢٠٠٩بتاريخ وألقاها الدآتور محمد النجار ندوة عن السمنة وأثرها على الصحة -٥
ك ضمن                   -٦ ة وذل االشتراك فى مسابقة الشعر والزجل والقصة القصيرة والمعلومات العام

ا ية  فاعليات المهرجان األول للكليات التربوية بكلية الترب       دد      وش ة بع ات   ٦رآت الكلي  طالب
   .٢٤/٣/٢٠٠٩بتاريخ 

   :  والطالبات هم
  أحمدمنى عالء •
  هبه اهللا طارق شديد •
  مروة فتحي عبد العزيز  •
 عتاب محمود إبراهيم  •
 سمر على احمد علوان •
 فاتن زآريا  •

 
ازت          تراك فى المسابقة الثقافية لمجال    االش -٧ د ف ت الحائط والبحوث ضمن مهرجان البيئة وق

  لية بالمرآز األول فى مجلة الحائط وشارك فى إعدادها الطالبات الك
 سحر جمال حما د •
 سارة السيد احمد إبراهيم  •
 سمر على احمد علوان •
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  انهار طه عبد البديع 
  سحر احمد عبده 

   حامدسامي سالي
  صبري إسماعيلهدير 
   ضيفالسعدي إسراء
   محمداحمدي إيمان

  سلوى محمد عبد اهللا
   حسيني إبراهيم آيات
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  وداد محمد عبده
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  نسرين السيد بدوى 
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