
التقريــــر السنــوي 
ألنشطه رعاية الشباب 

للعــــام الجامـــعي
2018/2019

تحت رعاية



اشرف عبد الباسط السيد األستاذ الدكتور /

رئيس الجامعة
 محمد عطيه البيومى السيد  األستاذ الدكتور  /

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطالب 
وريادة

 أمينه محمد رشاد النمر  السيدة األستاذ الدكتور /

عميد الكلية
و إشراف

 وفاء جميل محمد على   السيدة األستاذ الدكتور /

وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب 





السيد األستاذ الدكتور  / اشرف عبد الباسط 

رئيس الجامعة

السيد األستاذ الدكتور / محمد عطيه البيومى 

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطالب



السيدة األستاذ الدكتور / أمينه محمد رشاد النمر

عميد الكلية



السيدة األستاذ الدكتور / وفاء جميل محمد على

وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب

الجهاز الفني لرعاية الشباب 
- السيدة / مروه محمد ابراهيم 1



                            رئيس قسم رعاية
الشباب 

- االنسه / منال محمد حسن 2
- االنسه / حنان رضوان السوده3
- السيد / إبراهيم عبد الحميد عبد المنعم4
- السيد / وائل محمد السعيد5
- السيد / وجدى عبد اللطيف دويدار6
- السيد / احمد محمد رمزى 7

مجاالت أنشطة رعاية الشباب 
-  نشاط الجوالة و الخدمة العامه1
- النشاط االجتماعى والرحالت 2
- النشاط العلمى و التكنولوجى 3

- النشاط األسر الطالبية 4
- النشاط الرياضى5



- النشاط الثقافى 6
- النشاط الفنى7

- التكافل االجتماعي8
- اتحاد الطالب9

بيان بالنشاط الفنى بكلية التمريض و المعهد الفنى للتمريض
 2018/2019 خالل العام الجامعي 

==============================================
          تنفيذا لخطة رعايــة الشــباب بالكليــة وخطــة النشــاط الفــنى بــاإلدارة العامــة لرعايــة الطالب باالشــتراك
ــد تم الحصــول بالمهرجان المسرحى لكليات الجامعه  الذى تم تنظيمة من قبل اإلدارة العامة لرعاية الطالب  وق

على عدد من المراكز طبقا  للبيان التالى :ـ 

ـ أوال أعداد الطالب المشاركين بالنشاط الفنى :ـ 

التكلفة بالجنية إجمالـى عدد المشاركينعدد الطالباـت عدد  الطالب 

 جنيه1918427557150

 :ـ2018/2019ـ ثانيا المراكز التى حصل عليها النشاط الفنى خالل العام الجامعى 
المركز على مستوى الجامعةالنشاطم

المركز الثالث على مستوى كليات الجامعه المهرجان المسرحى لكليات الجامعه ) الترم االول ( 1
المركز الثانى على مستوى كليات الجامعهالمهرجان المسرحى لكليات الجامعه ) الترم الثانى (2

ـ ثالثا المشاريع والبرامج التى تم تنظيمها أو تم االشتراك بها :ـ



م

م



و
ع
د
 
ا
ل
ت
ن
ف
ي
ذ



اسم المشروع أوم
البرنامج

مكان التنفيذ

عدد  المستفيدينموعد التنفيذ

المجال
إجمالىطالباتطلبةإالىمن

االشتراك فى المهرجان1
المسرحى لكليات الجامعه

16/12/2018كليه التربيه
الفنى201030



مكان التنفيذاسم المشروع أو البرنامجم

عدد  المستفيدينموعد التنفيذ

المجال إجمالىطالباتطلبةإالىمن

2019خالل شهر فبراير الكليةورشه عمل مجال المسرح1
الفنى301040



مكان التنفيذاسم المشروع أو البرنامجم

عدد  المستفيدينموعد التنفيذ

المجال
إجمالىطالباتطلبةإالىمن

تدريبات فريق المسرح1
استعدادا لمهرجان ابداع

1/39/3/2019الكلية
الفنى301040



اسم المشروع أوم
البرنامج

مكان التنفيذ

عدد  المستفيدينموعد التنفيذ

المجال إجمالىطالباتطلبةإالىمن

االشتراك فى مسابقه1
 فى مجال7ابداع 

العروض المسرحيه

مسرح وزارة
الشباب

10/312/3/2019
الفنى201030



مكان التنفيذاسم المشروع أو البرنامجم

عدد  المستفيدينموعد التنفيذ

المجال إجمالىطالباتطلبةإالىمن

تدريبات فريق المسرح1
للترم الثانى

12/315/4/2019الكلية
الفنى201030



مكان التنفيذاسم المشروع أو البرنامجم

عدد  المستفيدينموعد التنفيذ

المجال إجمالىطالباتطلبةإالىمن

االشتراك فى المهرجان1
المسرحى لكليات الجامعه

للترم الثانى 

مسرح كليه
الطب

8/4/2019
الفنى23730



مكان التنفيذاسم المشروع أو البرنامجم

عدد  المستفيدينموعد التنفيذ

المجال إجمالىطالباتطلبةإالىمن

اعاده العرض المسرحى1
للكليه )المحبره (

27/4/201923730كليه حقوق
الفنى



بيان بالنشاط الرياضى بكلية التمريض و المعهد الفنى للتمريض
 2018/2019 خالل العام الجامعي 

==============================================
ــة           تنفيذا لخطة رعاية الشباب بالكلية واتحاد طالب الكلية وخطة النشاط الرياضى باإلدارة العامة لرعاي
الطالب و باالشــتراك بمهرجــان الشــباب و الرياضــة الــذى تم تنظيمــة من قبــل اإلدارة العامــة لرعايــة الطالب
ــد تم بالتعاون مع بمديرية الشباب و الرياضة بالدقهلية  تم االشتراك فى عدد من األلعاب الجماعية والفردية وق

الحصول على عدد من المراكز طبقا  للبيان التالى :ـ 
ـ أوال أعداد الطالب المشاركين بالنشاط الرياضى :ـ 

التكلفة بالجنية إجمالى عدد المشاركينعدد الطالبات عدد  الطالب 
جنية1222815015310

 :ـ2018/2019ـ ثانيا المراكز التى حصل عليها النشاط الرياضى خالل العام الجامعى 
المركز على مستوى الجامعةاأللعابم

كرة اليد طالبات1
ـ المركز الثانى على مستوى الجامعة بمهرجان الشباب و الرياضة

بالتعاون مع اإلدارة العامة لرعاية الطالب
ـ المركز السادس على مستوى الجامعة  بدورى جامعة المنصورة

ـ ثانى مكرر ) طلبة (المصارعة2
ـ مركز أول ) طلبة (الجودو3
ـ مركز أول )طالبات (رفع األثقال4

ـ مركز ثانى )طلبة (
ـ مركز سادسكمال أجسام5



ـ ثالثا المشاريع والبرامج التى تم تنظيمها أو تم االشتراك بها :ـ

مكان التنفيذاسم المشروع أو البرنامجم

عدد  المستفيدينموعد التنفيذ

المجال إجمالىطالباتطلبةإالىمن

اإلعداد لدورى جامعة المنصورة1
الختيار خماسى كرة القدم

القرية
الرياضى30ـ6/106/10/201830األولمبية





مكان التنفيذاسم المشروع أو البرنامجم

عدد  المستفيدينموعد التنفيذ

المجال
إجمالىطالباتطلبةإالىمن

دورى جامعة المنصورة فى3
خماسيات كرة القدم

القرية
الرياضى15ـ8/1023/10/201815األولمبية



مكان التنفيذاسم المشروع أو البرنامجم

عدد  المستفيدينموعد التنفيذ
المجال

إجمالىطالباتطلبةإالىمن

4
دورى جامعة المنصورة

فى 
كرة اليد طالبات

القرية
الرياضى88ـ8/104/11/2018األولمبية



اسم المشروع أوم
البرنامج

مكان التنفيذ

عدد  المستفيدينموعد التنفيذ

المجال إجمالىطالباتطلبةإالىمن

5
ماراثون جرى فى حب

مصر

كلية
الرياضى2ـ10/1010/10/20182الحقوق



اسم المشروع أوم
البرنامج

مكان التنفيذ

عدد  المستفيدينموعد التنفيذ

المجال
إجمالىطالباتطلبةإالىمن

دورى جامعة المنصورة6
فى

 تنس الطاولة

القرية
الرياضى3ـ16/1017/10/20183األولمبية



م

مكان التنفيذاسم المشروع أو البرنامج

عدد  المستفيدينموعد التنفيذ

المجال
إجمالىطالباتطلبةإالىمن

دورى جامعة المنصورة فى 7
االسكواش

القرية
الرياضى1ـ22/1022/10/20181األولمبية

مكان التنفيذاسم المشروع أو البرنامجم

عدد  المستفيدينموعد التنفيذ

المجال
إجمالىطالباتطلبةإالىمن

دورى جامعة المنصورة فى 8
المصارعة

القرية
الرياضى11ـ29/1029/10/201811األولمبية



مكان التنفيذاسم المشروع أو البرنامجم

عدد  المستفيدينموعد التنفيذ

المجال
إجمالىطالباتطلبةإالىمن

دورى جامعة المنصورة فى 9
الجودو

القرية
الرياضى7ـ30/1030/10/20187األولمبية

مكان التنفيذاسم المشروع أو البرنامجم

عدد  المستفيدينموعد التنفيذ

المجال إجمالىطالباتطلبةإالىمن

مسابقة كمال األجسام على10
مستوى الجامعة

القرية
الرياضى5ـ5/115/11/20185األولمبية



م
مكان التنفيذاسم المشروع أو البرنامج

عدد  المستفيدينموعد التنفيذ

المجال إجمالىطالباتطلبةإالىمن

القريةبطولة ألعاب القوى11
األلمبية

رياضى3ـ13/213/2/20193

اسم المشروع أوم
البرنامج

مكان التنفيذ

عدد  المستفيدينموعد التنفيذ

المجال
إجمالىطالباتطلبةإالىمن

رياضى2ـ16/216/2/20192المنصورةماراثون ضمن احتفال12



 سنة منصورة800

اسم المشروع أوم
البرنامج

مكان التنفيذ

عدد  المستفيدينموعد التنفيذ

المجال إجمالىطالباتطلبةإالىمن

دورى كلية التمريض13
والمعهد الفنى 

القرية
األلمبية

رياضى84ـ19/221/2/201984



اسم المشروع أوم
البرنامج

مكان التنفيذ

عدد  المستفيدينموعد التنفيذ

المجال إجمالىطالباتطلبةإالىمن

مشاركة فريق الكرة13
طائرة طلبة ضمن
مهرجان الشباب

والرياضة

القرية
األلمبية

رياضى7ـ25/227/2/20197



اسم المشروع أوم
البرنامج

مكان التنفيذ

عدد  المستفيدينموعد التنفيذ

المجال إجمالىطالباتطلبةإالىمن

مشاركة فريق الخماسى14
لكرة القدم  طلبة ضمن

مهرجان الشباب
والرياضة

القرية
األلمبية

رياضى7ـ25/227/2/20197



مكان التنفيذاسم المشروع أو البرنامجم
عدد  المستفيدينموعد التنفيذ

المجال
إجمالىطالباتطلبةإالىمن

مشاركة فريق كرة اليد15
طالبات ضمن مهرجان

الشباب والرياضة

القرية
األلمبية

رياضى25/227/2/201977



م
مكان التنفيذاسم المشروع أو البرنامج

عدد  المستفيدينموعد التنفيذ
المجال

إجمالىطالباتطلبةإالىمن

مشاركة فريق كرة اليد طلبة16
ضمن مهرجان الشباب والرياضة

القرية
األلمبية

رياضى25/227/2/201977



مكان التنفيذاسم المشروع أو البرنامجم

نعدد  المستفيديموعد التنفيذ

المجال
إجمالىطالباتطلبةإالىمن

دورى جامعة المنصورة فى17
 كرة القدم

القرية
األلمبية

رياضى15ـ3/33/4/201915



مكان التنفيذاسم المشروع أو البرنامجم

عدد  المستفيدينموعد التنفيذ

المجال

إجمالىطالباتطلبةإالىمن

بطولة رفع األثقال على مستوى18
الجامعة

القرية
األلمبية

رياضى4/34/3/20195510



مكان التنفيذاسم المشروع أو البرنامجم

عدد  المستفيدينموعد التنفيذ

المجال إجمالىطالباتطلبةإالىمن

بطولة الكاراتية على مستوى19
الجامعة

القرية
األلمبية

رياضى2ـ11/311/3/20192

بيان بالنشاط الثقافى بكلية التمريض و المعهد الفنى للتمريض
 2018/2019 خالل العام الجامعي 

==============================================



مكان التنفيذاسم المشروع أو البرنامجم
عدد  المستفيدينموعد التنفيذ

المجال
إجمالىطالباتطلبةإالىمن

ثقافى4/114/11/201950150200الكليةأمسية شعرية1

مكاناسم المشروع أو البرنامجم
التنفيذ

عدد  المستفيديـنموعد التنفيذ
المجال

إجمالىطالباـتطلبةإالىمن

كليةالمسابقـة الثقافية2
التجارة

ثقافى6/126/12/20188715



مكاناسم المشروع أو البرنامجم
التنفيذ

عدد  المستفيدينموعد التنفيذ
المجال

إجمالـىطالباتطلبةإالىمن

استالم جوائز المسابقـة3
الثقافيـة بكلية التجارة

كلية
التجارة

ثقافى15/1215/12/20188715

مكاناسم المشروع أو البرنامجم
التنفيذ

عدد  المستفيدينموعد التنفيذ
المجال

إجمالىطالباتطلبةإالىمن

ثقافى16/1220/12/2018527الكليـةسحب استمارة إبداع 4

مكان التنفيذاسم المشروع أو البرنامجم
عدد  المستفيدينموعد التنفيذ

المجال
إجمالىطالباتطلبةإالىمن

ثقافى20/320/3/2019204060الكليةأمسية شعرية 5

بيان بالنشاط االجتماعى بكلية التمريض و المعهد الفنى للتمريض
 2018/2019 خالل العام الجامعي 

عدد  المستفيدينموعد التنفيذمكان التنفيذاسم المشروع أو البرنامجم

المجال إجمالىطالباتطلبةإالىمن

كل األنشطةسبتمباستقبال الطالب الجدد1



رالكليةومساعدتهم في تقديم الملفات
2018

2018250425675سبتمبر 

م

عدد  المستفيدينموعد التنفيذمكان التنفيذاسم المشروع أو البرنامج

المجال
إجمالىطالباتطلبةإالىمن

حفل استقبال الطالب الجدد2
2018300250550/ 9 / 923/ 23الكليةوالقدامى لطالب الكلية

كل األنشطة

مكان التنفيذاسم المشروع أو البرنامجم
عدد  المستفيدينموعد التنفيذ

المجال
إجمالىطالباتطلبةإالىمن

حفل استقبال الطالب الجدد3
2018250250500/ 9 / 928/ 28الكليةبالمعهد الفنى

كل
األنشطة



مكان التنفيذاسم المشروع أو البرنامجم
عدد  المستفيدينموعد التنفيذ

المجال
إجمالىطالباتطلبةإالىمن

4
حملة التبرع بالدم لصالح أطفال

مركز األورام 
17/1017/10/20184812الكلية

اجتماعى
وأسر
طالبية

مكان التنفيذاسم المشروع أو البرنامجم
عدد  المستفيدينموعد التنفيذ

المجال
إجمالىطالباتطلبةإالىمن

اجتماعى24/1028/10/2018200300500الكلية حفل انتصارات أكتوبر5



مكان التنفيذاسم المشروع أو البرنامجم
عدد  المستفيدينموعد التنفيذ

المجال
إجمالىطالباتطلبةإالىمن

مسابقة الطالب والطالبة المثالية6
على مستوى الكلية

اجتماعى17/1117/11/2018145الكلية



اسم المشروع أوم
البرنامج

مكان
التنفيذ

عدد  المستفيدينموعد التنفيذ
المجال

إجمالىطالباتطلبةإالىمن

مسابقة الطالب والطالبة7
المثالية على مستوى

الجامعة

رعاية
الشباب

اجتماعى22/1122/11/2018112

مكان التنفيذاسم المشروع أو البرنامجم
عدد  المستفيدينموعد التنفيذ

المجال
إجمالىطالباتطلبةإالىمن

اجتماعى 12020140حتى تاريخة8/12الكليةتوزيع بونات السوق الخيرى8



مكان التنفيذاسم المشروع أو البرنامجم
عدد  المستفيدينموعد التنفيذ

المجال
إجمالىطالباتطلبةإالىمن

إجتماعى14/214/2/201950200250إسكندريةرحلة مدينة اإلسكندرية9

مكان التنفيذاسم المشروع أو البرنامجم
عدد  المستفيدينموعد التنفيذ

المجال
إجمالىطالباتطلبةإالىمن

احتفالية عيد األم بكلية10
التمريض

إجتماعى20/320/3/20191090100الكلية



مكان التنفيذاسم المشروع أو البرنامجم
عدد  المستفيدينموعد التنفيذ

المجال
إجمالىطالباتطلبةإالىمن

إجتماعى21/321/3/2019108090المعهداحتفالية عيد األم بالمعهد الفنى 11



اسم المشروع أوم
البرنامج

مكان التنفيذ
عدد  المستفيدينموعد التنفيذ

المجال
إجمالىطالباتطلبةإالىمن

رحلة لمدينة12
اإلسكندرية لطالب

المعهد الفنى
للتمريض

إجتماعى22/323/3/20191684100إسكندرية

بيان نشاط األسر الطالبية بكلية التمريض و المعهد الفنى للتمريض
 2018/2019 خالل العام الجامعي 

==============================================

مكان التنفيذاسم المشروع أوم
عدد  المستفيدينموعد التنفيذ

المجال



إجمالىطالباتطلبةإالىمنالبرنامج

ورشة عمل لتحليل1
 +( c) فصائل دم 

بالتعاون مع أسرة بداية
حلم

22/1022/10/2018602080الكلية
العلمية
وأسر
طالبية

مكان التنفيذاسم المشروع أو البرنامجم
عدد  المستفيدينموعد التنفيذ

المجال
إجمالىطالباتطلبةإالىمن

انتخابات اتحاد طالب2
الكلية

أسر1/1115/11/2018334073الكلية



مكان التنفيذاسم المشروع أو البرنامجم
عدد  المستفيدينموعد التنفيذ

المجال
إجمالىطالباتطلبةإالىمن

أسر31/131/1/2019171936طنطا بطنطا 57357زيارة مستشفى 3



مكان التنفيذاسم المشروع أو البرنامجم
عدد  المستفيدينموعد التنفيذ

المجال
إجمالىطالباتطلبةإالىمن

أسر13/213/2/2019152035الكليةورشة هاند ميد4



م
مكاناسم المشروع أو البرنامج

التنفيذ

عدد  المستفيدينموعد التنفيذ
المجال

إجمالىطالباتطلبةإالىمن

ورشة التثقيف الصحى5
عن السرطان

أسر17/217/2/2019202040الكلية

مكان التنفيذاسم المشروع أو البرنامجم
عدد  المستفيدينموعد التنفيذ

المجال
إجمالىطالباتطلبةإالىمن

المؤتمر الطالبي العلمى الثانى6
لفريق نبرساوى

أسر26/226/2/201940160200الكلية



مكان التنفيذاسم المشروع أو البرنامجم
عدد  المستفيدينموعد التنفيذ

المجال
إجمالىطالباتطلبةإالىمن

مهرجان أسر كليات الجامعة7
2018/2019للعام الجامعى 

أسر16/321/3/201920525الجامعة



مكان التنفيذاسم المشروع أو البرنامجم
عدد  المستفيدينموعد التنفيذ

المجال
إجمالىطالباتطلبةإالىمن

أسر4/45/4/2019401050الفيومرحلة لمدينة الفيوم8

بيان بنشاط الجوالة والخدمة العامة  بكلية التمريض و المعهد الفني للتمريض
 2018/2019 خالل العام الجامعي 

==============================================



          تنفيذا لخطة رعاية الشباب بالكلية وخطة نشاط الجوالة والخدمة العامة باإلدارة العامة لرعاية الطالب
باالشتراك في الدورة الكشــفية واإلرشــادية  لكليــات الجامعــة  الــذى تم تنظيمــه من قبــل اإلدارة العامــة لرعايــة

الطالب  وقد تم الحصول على عدد من المراكز طبقا  للبيان التالى :ـ 

ـ أوال أعداد الطالب المشاركين بالنشاط  :ـ 

التكلفة بالجنية إجمالـى عدد المشاركينعدد الطالباـت عدد  الطالب 

 جنيه20254557150

 :ـ2018/2019ـ ثانيا المراكز التى حصل عليها نشاط الجواله والخدمه العامه خالل العام الجامعى 
المركز على مستوى الجامعةالنشاطم

المركزاالول  على مستوى كليات الجامعه المسابقة التنشيطية لعشائر الجامعة ) الترم االول ( 1
 (  28 ( واالرشادية أل ) 36الدورة الكشفيه ال ) 2

) الترم االول  (
المركز االول  على مستوى كليات الجامعه

المركز االول  على مستوى كليات الجامعهمهرجان االسمار ) الترم الثاني ( 3
المركز االول  على مستوى كليات الجامعهدوري الرهوط ) الترم  الثاني ( 4

ـ المشاريع والبرامج التى تم تنظيمها أو تم االشتراك بها :
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مكان التنفيذاسم المشروع أو البرنامجم
عدد  المستفيدينموعد التنفيذ

المجال
إجمالىطالباتطلبةإالىمن

ورشة ملصق فني ومجلة9
حائط 

قاعة رعاية
الطالب
بالكلية

الجواله10121123 /20/1020
والخدمه
العامه  



مكان التنفيذاسم المشروع أو البرنامجم
عدد  المستفيدينموعد التنفيذ

المجال
إجمالىطالباتطلبةإالىمن

معسكر اختيار عشيرة9
الكلية

المخيم
الكشفى

بالجامعة 

الجواله10201535 /23/1027
والخدمه
العامه  



المجالعدد  المستفيدين موعد التنفيذمكان التنفيذاسم المشروع أو البرنامجم

إجمالى طالباتطلبة إلى من 

معسكر اختيار لعشيرة الكلية2
المخيم
3/115/11/2018128الكشفى

20
الجوالة



المجالعدد  المستفيدين موعد التنفيذمكان التنفيذاسم المشروع أو البرنامج

إجمالي طالباتطلبة إلى من 
 ( و اإلرشادية )36الدورة الكشفية )

28)
المخيم

الكشفي
جوالة23/1129/11/20189615



المجالعدد  المستفيدين موعد التنفيذمكان التنفيذاسم المشروع أو البرنامجم

إجمالى طالباتطلبة إلى من 
المخيممعسكر الخدمة العامة3

الكشفي
الجوالة13/217/2/2019-1616

والخدمة
العامة



المجالعدد  المستفيدين موعد التنفيذمكان التنفيذاسم المشروع أو البرنامج

إجمالى طالباتطلبة إلى من 
مهرجان األسمار األول لعشائر

الجامعة 
أمام 
كلية

التمريض
الجوالة2/43/4/2019813619

والخدمة
العامه



المجالعدد  المستفيدين موعد التنفيذمكان التنفيذاسم المشروع أو البرنامج

إجمالي طالباتطلبة إلى من 
دورة الرهوط األولى لعشائر جوالة

الجامعة
المخيم

الكشفى
الجوالة17/1117/11/2018437

والخدمة
العامه



خاتمة
إيمانا بالدور الفعال الذي تقوم به أسرة الكلية والجهاز االدارى لهــا نتوجــه بخــالص الشــكر  وموفــور اإلعــزاز

ويسعد أ.د / أمين ةوالتقدير إلى كل من ساهم بتنفيذ األنشطة سواء بالدعم المعنوي أو القائمين على النشاط 
محمد رشاد النمر " عميد الكلية "

أن تتوجه بعظيم الشكر . .

للسيد األستاذ الدكتور / أشرف عبد الباسط



رئيس الجامعة
على توجيهات سيادته ألسرة الكلية والطالب للممارسة النشاط الطالبي

والسيد األستاذ الدكتور / محمد عطية البيومى 
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب

على مجهودات سيادته في دعم األنشطة الطالبية

كما يسعد رعاية الطالب بالكلية أن تتوجه بالشكر والعرفان ..

للسيدة  األستاذ الدكتور / أمينة محمد رشاد النمر
" عميد الكلية "

والسيدة  أ.د / وفاء جميل محمد على
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

لتوجيهات سيادتهم وتقديمهم الدعم والرعاية ألبنائهم الطالب
مدير رعاية الطالب

  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب        أ/ مروة محمد 

                  عميد الكلية                     أ.د / وفاء جميل محمد على

                                                                     أ.د/ أمينه محمد رشاد النمر

 

المراكز التي حصلت  عليها الكلية على مستوى الجامعة 
2018/2019للعام الجامعي 

 :ـ2018/2019ـ أوال  المراكز التى حصل عليهـا النشاط الفنى خالل العام الجامعى 
المركز على مستوى الجامعةالنشاطم
المركز الثالث على مستوى كلياـت الجامعه المهرجان المسرحى لكلياـت الجامعه ) الترم االول ( 1
المركز الثانـى على مستوى كليات الجامعهالمهرجاـن المسرحى لكليات الجامعه ) الترـم الثانـى (2

 :ـ2018/2019ـ ثانيـا المراكز التى حصل عليهـا النشاط الرياضـى خالل العام الجامعى 
المركز على مستوى الجامعةاأللعابم

كرة اليد طالبات1
ـ المركز الثانـى على مستوى الجامعة بمهرجاـن الشباـب و الرياضة

بالتعاوـن مع اإلدارة العامة لرعايـة الطالب
ـ المركز السادس على مستوى الجامعة  بدورى جامعة المنصورة

ـ ثانى مكرر ) طلبة (المصارعة2



ـ مركز أول ) طلبة (الجودو3
ـ مركز أول )طالبات (رفع األثقال4

ـ مركز ثانـى )طلبة (
ـ مركز سادسكمال أجسام5

 :ـ2018/2019ـ ثالثـا المراكز التى حصل عليهـا نشاط الجوالة والخدمة العامة خالل العام الجامعي 
المركز على مستوى الجامعةالنشاطم
المركزاالول  على مستوى كليات الجامعه المسابقة التنشيطيـة لعشائر الجامعة ) الترم االول ( 1
 (  28 ( واالرشادية أل ) 36الدورة الكشفيه ال ) 2

) الترم االول  (
المركز االول  على مستوى كليات الجامعه

المركز االول  على مستوى كليات الجامعهمهرجان االسمار ) الترم الثانـي ( 3
المركز االول  على مستوى كليات الجامعهدوري الرهوط ) الترم  الثاني ( 4

 وكيل الكليـة لشئون التعليم والطالبمدير رعاية الطالب                                                                      
       أ/ مروة محمد                                                                   ا.د/ وفاء جميل محمد على 
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