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 عةالجام مستوى على المثاليان والطالبة الطالب مسابقة

نائب رئيس  –محمد السعيد ابو واىل تحت رعاية أ.د/ماجد عبد التواب القمرى رئيس الجامعة والسيد أ.د / 

الجامعة لشئون التعليم والطالب تنظم االدارة العامة لرعاية الشباب مسابقة الطالب والطالبة املثاليان على 

 م .3/04/4102مستوى الجامعة وذلك يوم االربعاء القادم املوافق 

لجامعة تم اختيارهم كطالب وطالبة مثاليني هذا ويتنافس على اللقب طالب وطالبة ممثلني عن كل كلية من كليات ا

 فى التصفيات التى تمت فى كل كلية للتصعيد للمسابقة على مستوى الجامعة .

منحة دعم مشروعات التخرج لطلبة الكليات العملية 
والممول من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا 

 5102/5102للعام 
 املع والتكنولوجيا العلمى البحث أكاديمية من واملمول العملية الكليات لطلبة التخرج مشروعات دعم منحة إطار فى

 -:باألتى باإلحاطة التكرم يرجى 4102/4102

  -: األكاديمية موقع على الدخول يرجى والتقييم التسجيل وأسلوب املنحة عن املعلومات من ملزيد
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 بالجامعة الرياضى للتعليم مراكز  

 التواب عبد ماجد/د.أ رعاية تحت للجامعات املصرى الرياضى االتحاد و الرياضة و الشباب وزارة مع بالتعاون

 تنظم والطالب التعليم لشئون الجامعة رئيس نائب – واىل ابو السعيد محمد/  د.أ والسيد الجامعة رئيس القمرى

 – رةالطائ كرة – اليد كرة)  املختلفة الرياضية االلعاب فى الجامعة وطالبات لطالب الرياضى للتعليم مراكزًا الجامعة

 لرعاية العامة االدارة ملقر التوجة االشرتاك فى يرغب من فعلى..... (  التايكوندو – الكارتية – الطاولة تنس

 . االشرتاك استمارة مللئ بدر فؤاد بمدرج الشباب

  المشروع القمى للربوت

 رئيس نائب – واىل ابو السعيد محمد/  د.أ والسيد الجامعة رئيس القمرى التواب عبد ماجد/د.أ رعاية تحت

 والذى املصرية للجامعات الروبوت القمى املشروع فى الجامعة تشارك سوف والطالب التعليم لشئون الجامعة

 .م01/04/4102 حتى 03/04 من الفرتة فى حلوان جامعة تنظمة سوف

 

 معهد ينظمها والتى التثقيفية الدورات فى تشارك الجامعة
 بحلوان القادة اعداد

نائب رئيس  –السعيد ابو والى  تحت رعاية أ.د/ماجد عبد التواب القمرى رئيس الجامعة والسيد أ.د / محمد

الجامعة لشئون التعليم والطالب تقرر اشتراك الجامعة فى الدورات التثقيفية التى يقيمها معهد اعداد القادة 

 بحلوان .

 مسابقة فنية ثقافية بالجامعة

نائب رئيس  –محمد السعيد ابو واىل  / تحت رعاية أ.د/ماجد عبد التواب القمرى رئيس الجامعة والسيد أ.د

ادارة النشاط الثقافى والفنى  –العامة لرعاية الشباب  الجامعة لشئون التعليم والطالب سوف تنظم االدارة

الجامعة فى مجاالت الرسم و التصوير الضوئى و الكاريكاتري و االشغال  مسابقة فى الفنون التشكيلية لكليات

حتى  1/04من   و الثقافية فى مجاالت الخط العربى و مجلة الحائط و ذلك فى الفرتةو الجرافيك  الفنية و النحت

 .لرعاية الشباب بمدرج فؤاد بدر م بمقر االدارة العامة00/04/4102
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 بالجامعة المثاليان البيلى والزهراء مرزوق محمد

تحت رعاية أ.د/ماجد عبد التواب القمرى رئيس الجامعة والسيد أ.د / نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم 

م مسابقة الطالب 3/04/4102ربعاء املوافق والطالب نظمت إدارة رعاية الشباب بجامعة كفر الشيخ اليوم اال

م وبرئاسة لجنة التحكيم أ.د/محمد السعيد 4102/4102والطالبة املثاليني على مستوى الجامعة للعام الجامعى 

 -:   وعضوية كال من  أبوواىل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب

عميد كلية الرتبية ،أ.د/ليلي عبد العال الغلبان أستاذة لغة  أ.د/عاطف سالم عميد كلية الزراعة ،أ.د/صبحى الكفورى

انجليزية بكلية االداب،ود/إبراهيم أبو املعاطى مدرس مساعد لغة فرنسية بكلية االداب ،أ/منال عشماوى مدير عام 

 .رعاية الشباب ،أ/طارق املال مدير إدارة النشاط االجتماعى

رئيس الجامعة أن أختيار وتقييم الطالب املثاىل واملتميز يتم على أساس وقد أكد أ.د/محمد السعيد أبو واىل نائب 

 -:توافر عدة شروط ومنها

مساهمة الطالب فى مجال الخدمة العامة والعمل التطوعى املجتمعى داخل الجامعة ومع مؤسسات املجتمع املدنى -

 . العامة والتميز العلمى ومهارات وبرامج التنمية البشرية التى حصل عليها الطالب وأيضا الثقافة

 .السمات الشخصية واملظهر العام الذى يتحلى به كل طالب وطالبة-

 .اللغة االجنبية التى يجيدها والهوايات والنشاط الطالبى وعضوية اللجان -

 .وقد أكد سيادته أنه اليسمح للطالب والطالبة التى صدر ضده أى عقوبات باالشرتاك فى املسابقة-

 -:وقد أسفرت نتائج املسابقة عن فوز

 .الطالب/محمد عبد العاطى مرزوق كلية الزراعة مركز أول طالب-

 .كلية الرتبية النوعية مركز أول طالبات  الطالبه/الزهراء عماد البيلي-

 . الطالب/أحمد عزت محمد حجازى كلية تربية مركزثانى طالب-
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 .الصيدلةوالتصنيع الدوائى مركز ثانى طالباتكلية    الطالبة/مرينا ياسر صارى-

 الطالب/حسام الدين رضا عبد الرحمن كلية الهندسة مركز ثالث طالب -

 .الطالبة/منى اسماعيل ريحان كلية الهندسة مركز ثالث طالبات-

 

 للجامعة والتعليم يةالترب مديرية طالب اتحاد مجلس زيارة

 املعارف دائرة توسيع و الطالبية االتحادات اهداف تفعيل يف القمري ماجد/د.ا برئاسة الجامعة لدور تفعيال

 ملدارسا طالب دعم على بكفرالشيخ والتعليم الرتبية مديريةو الجامعة بني املوقع الربوتوكول تفعيل إىل باإلضافة

 اتحاد مجلس أعضاء زيارة 4102/ 3/04األربعاء اليوم الجامعة استقبلت فقد, العلمي البحث مجال فى املوهوبني

 كلية ومعامل الرياضية الرتبية كلية ومالعب صاالت كلية زيارة وتمت .بكفرالشيخ والتعليم الرتبية مديرية طالب

 املنشأة الطبي القطاع كليات ضمن البشري الطب كلية إىل باإلضافة الهندسة كلية معامل زيارة تم كما .العلوم

 الجامعي املستشفى و(  التمريض-الطبيعي العالج-واألسنان الفم طب-الصيدلة كلية) كفرالشيخ بجامعة حديثا

 محافظة داخل الصحية والرعاية العالج بمستوى اإلرتقاء فى الجامعة رسالة تحقيق أجل من تجهيزه الجاري

 وارح فتح وقد والطالب التعليم لشئون الجامعة رئيس نائب والي أبو السعيد محمد/د.ا الوفد استقبل .كفرالشيخ

 .العلوم أندية فى واملشاركة الطالبية االنشطة عن املناقشة

 

 الجامعية بالمدن بارك دريم مالهى الى رحلة

 باشرتاك وذلك بارك دريم مالهى مدينة اىل رحلة تنظيم عن الشباب رعاية - الجامعية للمدن العامة االدارة تعلن

 -: الرحلة برنامج ويتضمن الجامعية املدن وطالبات لطالب جنيها 21 قدرة

 بارك دريم مالهى زيارة
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 نيلية جولة

 بالحسني ليلية جولة

  . العدد اكتمال فور مليعادا تحديد ويتم مدينة بكل الجامعية املدن شباب رعاية للسادة االشرتاكات قيمة وتسدد

 

 لمدن الجامعية تشارك فى اللقاء الرياضى بجامعة طنطاا

نائب رئيس  –تحت رعاية أ.د/ماجد عبد التواب القمرى رئيس الجامعة والسيد أ.د / محمد السعيد ابو والى 

رعاية الشباب فى اللقاء  –الجامعة لشئون التعليم والطالب سوف تشارك االدارة العامة للمدن الجامعية 

فرداً  12م بوفد يتكون من 11/11/1112جامعة طنطا يوم الخميس الموافق الرياضى والذى سوف تنظمة 

 -كالتالى :

 طالب كفريق كرة قدم خماسى  8

 طالب تنس طاولة  1

 طالبات كرة طائرة 8

 طالبة تنس طاولة  1

 هيئة اشراف وسائق  2عدد 

 المسرحى المهرجان 

 رئيس نائب – واىل ابو السعيد محمد/  د.أ لسيدوا الجامعة رئيس القمرى التواب عبد ماجد/د.أ رعاية تحت

 املهرجان  والفنى الثقافى النشاط ادارة – الشباب لرعاية العامة االدارة تنظم والطالب التعليم لشئون الجامعة

 بتنمية الجامعة اهتمام اطار فى التجارة بكلية الجامعة بمسرح م1/04/4102 يوم من اعتبارا للجامعة املسرحى

 . املجاالت شتى فى والطالبات الطالب مواهب
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 الجامعة يزور العالى التعليم وزير 

 ملتابعه.  6/04/4102 املوافق السبت العالي التعليم وزير عبدالخالق السيد/د.ا الستقبال كفرالشيخ جامعة تستعد

 لكليات الجديده املبانى تفقد إىل باإلضافة بها العلمى التميز مراكز وزيارة بالجامعة والبحثية التعليمية اإلستعدادات

 ىلإ باإلضافه التمريض وكلية األسنان وكلية الدوائى والتصنيع الصيدله وكلية واملصائد السمكية الثروة علوم

 .كفاءتها ورفع وصيانتها تجديدها بعد املركزية املدرجات بإفتتاح الوزير يوم وسوف,  الجامعه املستشفى

 

 بالجامعة التشكيلية الفنون مسابقة نتائج

 رئيس نائب – واىل ابو السعيد محمد/  د.أ والسيد الجامعة رئيس القمرى التواب عبد ماجد/د.أ رعاية تحت

 الشباب لرعاية العامة االدارة نظمت الشباب رعاية عام مدير/  الفاضلة والسيدة والطالب التعليم لشئون الجامعة

  م01/04/4102 -1 من الفرتة فى الجامعة لكليات التشكيلية للفنون مسابقة والفنى الثقافى النشاط ادارة –

 -: كالتاىل النتائج وكانت

 Egypt2200 األعالن تصميم مجال

 - سمكية ثروة-األول - الرحمن عبد نعمان محمد

---------------- 

 فنية أشغال -

 األول - محمد عاطف نورهان

 الثاني - إبراهيم طه آية

 نوعية تربية الثالث - الرافع عبد آالء
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-------- 

 اسرتبس كوميكس

 األول - الحي عبد أحمد حسام

 الثاني - حسني فتحي مايسة

 سمكية ثروة

 الثالث-مفتاح يسري شيماء

 التجارة كلية

-------- 

 ضوئي تصوير

 األول-البارودي طارق عمر

 بيطري

 الثاني-الدسوقي أيمن أماني

 الثالث-الحي عبد محمد الحي عبد

 سمكية الثروة كلية
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 زيتي تصوير

 األول-النجار عماد تسنيم

 النوعية الرتبية كلية

-------- 

 النوبي الخط

 األول-السعدي حمدي خالد

 الهندسة كلية

 الثاني -السيد أبو عروس آسر

 آداب

 الثالث - كامل فكري عائشة

 سمكية الثروة كلية

-------- 

 الرسم

 األول - غازي عبده ءلقا

 الصيدلة كلية

 الثاني -العشري زيدان نادر
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 رياضية تربية

 الثالث - اليماني محمد محمود

 الصيدلة كلية

---------------- 

 نحت

 -نوعية تربية-األول-الديباوي عبداهلل هبة

 جامعة كفر الشيخ تحقق مراكز متقدمة بحلوان

 دورة فى الشيخ كفر جامعة حققت بحلوان القادة اعداد بمعهد التثقيفية الدورات فى الجامعة مشاركة اطار فى

 ائزالجو أهم  وكانت متنوعة انجازات بحلوان القادة اعداد بمعهد الربملانية واالنتخابات للشباب السياسية املشاركة

 ىمستو ع املثالية الطالبة -" رياضى نشاط أول مركز"  كأس - التميز كأس - جامعة كافضل الكؤس كاس:  واملراكز

 عثمان استاذ:  الفوج مشرف - شلبى احمد د:  الفوج رائد..  املشاركة الجامعات

المركز األول في المجال الهندسي بمؤتمر اإلبتكارات بجامعة 

 المنصورة

أبوواىل نائب رئيس إستعرض األستاذ الدكتور/ماجد القمرى رئيس جامعة كفرالشيخ واألستاذ الدكتور/محمد 

الجامعة لشئون التعليم والطالب نادى العلوم باإلدارة العامة لرعاية الشباب مشروع الروبوت وهو آلة قادرة على 

القيام بأعمال مربمجة سلفًا ويقوم بنقل بلوكات وأدوات وأجهزة من أماكنها إىل أماكن أخرى وقام بتصنيع الروبوت 

 طالب كلية الهندسة 

 محمود فكرى مصطفى  –محمد حسن عبدالرازق  –محمود مجدى هاشم  –د السيد حسن الطالب/أحم
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 م  03/04/4102وسوف تشارك الجامعة فى امللتقى السابع للروبوت بجامعة حلوان فى 

وقد عرض الطالب مشروع السيارة الكهربية والتى شاركت به الجامعة فى املؤتمر العلمى الثالث لألبحاث 

م وحصلت الجامعة على املركز األول  6/04/4102مية لطالب الجامعات املصرية بجامعة املنصورة يوم واإلبتكارات العل

 .فى املجال الهندسى باملشاركة بمشروع السيارة الكهربية ذاتية الشحن والتى هى من صنع طالب كلية الهندسة 

محمد فتحى الشوادفى  –الطالب/أحمد محمود الديب   

عزيز إستخدام الطاقات الجديدة واملتجددة بدياًل عن الوقود التقليدي وتتميز السيارة ويهدف املشروع إىل ت

ساعات  1-3بالشحن الذاتي من عملية الحركة والطاقة الشمسية عكس السيارات الكهربية األخرى التي تحتاج إىل 

 .شحن

 المدن الجامعية تحقق المركز الثالث فى الطائرة طالبات  

نائب رئيس الجامعة  –سعيد ابو واىل تحت رعاية أ.د/ماجد عبد التواب القمرى رئيس الجامعة والسيد أ.د / محمد ال

رعاية الشباب فى اللقاء الرياضى والذى نظمته  –لشئون التعليم والطالب شاركت االدارة العامة للمدن الجامعية 

 -فردًا كالتاىل : 42م بوفد يتكون من 00/04/4102جامعة طنطا تحت شعار " جامعاتنا آمنه "يوم الخميس املوافق 

 قدم خماسى طالب كفريق كرة  8

 طالب تنس طاولة  4

 طالبات كرة طائرة 8

 طالبة تنس طاولة  4

 املنوفية  –كفر الشيخ  –املنصورة  –بنها  –طنطا  –وشاركت جامعات القاهرة 

محمد فتحى رئيس قسم رعاية  –نادية عويضة مديرة املدينة الجامعية طالبات  -وصاحب الوفد كل من السادة :

مس تغريد نصار ومس خلود حمدى واستاذ / احمد فريوز اخصائى رعاية الشباب باملدن  –شباب املدن الجامعية 

 الجامعية وحققت املدن الجامعية املركز الثالث طائرة طالبات على مستوى الجامعات املشاركة باللقاء .
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 ندوة عن التوعية لمرضى السكر

التوعوية حيث تقام على هامش املوسم الثقافى وفى إطار اإلهتمام بالصحة بدأت كلية الطب البشرى أوىل ندواتها 

الساعة العاشرة صباحًا بكلية الطب تحت  02/04/4102الندوة التوعوية األوىل ملرضى السكر يوم األحد املوافق 

رعاية األستاذ الدكتور/ماجد عبد التواب القمرى رئيس الجامعة وسوف يحاضر بها نخبة من السادة أعضاء هيئة 

 :األتيةالتدريس بالكلية وتتضمن الندوة املحاور 

 .التعريف بمرض السكر ومضاعفات مرض السكر -

 .التغذية السليمة ملرضى السكر -

 . ني وطرق الحقنأدوية مرض السكر وأنواع األنسول -

 .التهاب األعصاب )التنميل (وطرق العالج -

 .أسباب ضعف الدورة الدموية وتجلط الشرايني وطرق الحماية -

 .أسباب ارتفاع الدهون الثالثية فى الدم والكوليسرتول -

هذا باإلضافة إىل انه سوف يتم إجراء فحوصات مجانية ملرضى السكر من السادة الحضورمن أعضاء هيئة 

 .التدريس والعاملني والطالب

 


