
 
 4102 مربفنو

 مسرح المنوعات 

بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة يتم تنفيذ الربنامج اإلذاعي مسرح املنوعات الذى يذاع على شبكة 

 -فقرات:  6دقيقة مكونة من  24الربنامج العام ومدة الحلقة 

فني فقرة الغلط-0  

املثل ايه؟-4  

اغنية فى تمثيلية-3  

شخصيات -2  

فقرة غنائية -4  

دقائق  7فقرة مواهب مدة كل فقرة  -6  

 مسابقة ثقافية فنية

برعاية ا.د/ماجد القمرى رئيس الجامعة و ا.د/محمد السعيد أبو واىل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب 

رة النشاط الثقافى والفنى مسابقة ثقافية فنية فى مجاالت ) دورى املعلومات تنظم االدارة العامة لرعاية الشباب ادا

دراما فرق تمثيلية ( وذلك بالتعاون مع اذاعة وسط الدلتا على مسرح  –مواهب فنية  –الشعر بانواعة  –العامة 

 م بواقع مسابقتني اسبوعيا .41/04/4102 – 4/00الجامعة بكلية التجارة من 

 الطالبى الملتقى المسرحى

 والطالب التعليم لشئون الجامعة رئيس نائب واىل أبو السعيد محمد/د.ا و الجامعة رئيس القمرى ماجد/د.ا برعاية

 – 7 من الفرتة فى الطالبى املسرحى امللتقى والفنى الثقافى النشاط ادارة الشباب لرعاية العامة االدارة تنظم

 يتم وسوف مساءًا السادسة الساعة تمام فى العروض تبدأ ان على التجارة بكلية الجامعة بمسرح م40/04/4102

 . ذلك بعد بالعروض الخاصة بالجداول خرب عمل
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طالب وإنذار طالبين بسبب التشاجر في الحرم  4فصل  
  الجامعي

رئيس جامعه كفر الشيخ فصل الطالب /أحمد ناجى عبد املنصف السيد بالفرقة الثالثة  قرر الدكتور ماجد القمرى

بكلية الرتبية الرياضية ملدة عام دراسى كامل والطالب / إسالم ناجى عبد املنصف بالفرقة األوىل بكلية التجارة ملدة 

ىل بكلية الرتبية الرياضية عام فصل دراسى كامل وكل من الطالب يوسف عبد الرحمن الشوادفى بالفرقة األو

والطالب محمد سيد زين الدين عوض بالفرقة األوىل بكلية الرتبية الرياضية بالفصل ملدة شهرين وكل من الطالب 

/أيمن عبد الفتاح عبد املعطى بالفرقة األوىل بكلية الرتبية الرياضية والطالب /أحمد عبد النبى السيد عبد العزيز 

لرتبية الرياضية بجزاء اإلنذار بالفصل من الجامعة ،على خلفية مشاجرة وطعن طالب وقال بالفرقة األوىل بكلية ا

رئيس الجامعة أن الجامعة لن تتهاون العقوبات املنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات وأن العملية التعليمية 

    تسري فى الجامعة كاملعتاد والهدوء يسود حرمها 

 كفر الشيخليم العالي بجامعة زيارة مفاجئة لوزير التع 

 وتأكد كفرالشيخ جامعة بزيارة العالي التعليم وزير عبدالخالق السيد/د.ا قام, ساعة استغرقت مفاجئة زيارة فى

 واإلنشاءات واألمن التعليمية العملية سري حسن على واطمئن املحاضرات بحضور الطالب إلتزام من سيادته

 .كفرالشيخ جامعة فى الجديدة

 داخل األمنية باإلجراءات سيادته أشاد كما. بالهدوء تمتاز التي الجامعات من كفرالشيخ جامعة أن إىل سيادته واشار

 .الجامعة

 من ضد القانونية اإلجراءات كافة اتخاذ فى تتهاون ال الجامعة أن كفرالشيخ جامعة رئيس القمري ماجد/د.ا أكد وقد

 .والشرطة الجيش إىل اإلساءة أو الجامعية والتقاليد اللوائح واخرتاق العنف نشر إىل يسعى
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 نتائج دورى الجامعة للشطرنج 

تحت رعاية  ا.د/ماجد القمرى رئيس الجامعة وا.د/محمد السعيد أبو واىل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم 

فردي( خالل -فرق)الشطرنج والطالب أقامت إدارة النشاط اإلجتماعي باإلدارة العامة لرعاية الشباب مسابقة دوري 

  -وقد أسفرت نتائج املسابقة عن االتى : 6/00/4102وحتى  2/11/2014الفرتة من 

 اواًل الطالب 

 -الفرق طالب : 

 املركز الفرقة الكلية االسم م

 احمد عبد العاطى عبد الستار 0

 تجارة

 الرابعة

 الثالثة عبد الرحمن عوض يونس 4 األول

 الرابعة محمد عطيةعبد اهلل غانم  3

 احمد عبد الرحمن صابر 2

 هندسة

 االعدادية

 الثالثة بدير محمد احمد 4 الثانى

 الثانية احمد السيد بكر 6

 محمود رمضان ابو زيد 7

 زراعة

 الثالثة

 الثالثة محمد ابراهيم حسن 8 الثالث

 الثانية احمد عامر محمد دومه 9

  -الفردى طالب :

 املركز الفرقة الكلية االسم م

 االول الرابعة التجارة احمد عبد العاطى عبد الستار 1

 الثانى الثانية الهندسة احمد السيد بكر عبد الباقى 4

 الثالث الثانية الطب البشرى احمد محمد يوسف شريف 3
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 ثانيًا الطالبات

 الفرق طالبات 

 

 

 

 

 

 

 

 الفردى طالبات

 املركز الفرقة الكلية االسم م

 األول الخامسة الطب البيطرى ايمان ابراهيم صربة  1

 الثانى  الثانية الزراعة هدير بدير عبد العزيز 4

 الثالث الثانية العالج الطبيعى شيماء عبد املجيد راغب  3

 

 

 

 

 

 

 

 املركز الفرقة الكلية االسم م

 سمر محمد نصار 0

 الطب البيطرى

 الرابعة

 الثانية مارينا فارس تامر 4 األول

 الرابعة أسماء حمدى املنسى 3

 هدير بدير عبد العزيز 2

 الزراعة

 الثانية

 الرابعة ريهام هانى عصر 4 الثانى

6 -   

 أبرار محسن فتوح عامر 7

 الصيدلة

 الثانية

 الثانية آالء على فتحى محمد الزهار 8 الثالث

 الثانية كارولني مكرم موريس ديمرتى 9
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لتجهيز المدن الجامعية بجامعة  الخير تسعىمؤسسة مصر  

  كفرالشيخ

استقبل ا.د/ماجد القمري رئيس جامعة كفرالشيخ وا.د / محمد ابو واىل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم 

 والطالب ممثلي مؤسسة مصر الخري ضمن برنامج ابن السبيل وذلك ملناقشة مدى امكانية تجهيز احدى مبانى

 .املدن الجامعية للعمل على حل مشكلة اإلسكان الطالبي التى تعانى منها الجامعة

طالب وطالبة ومازال عدد كبري من الطالب  3411واشار ا.د/ماجد القمري إىل أن املدن الجامعية استقبلت هذا العام 

إلقبال الطالبي على الدراسة كليات جديدة وزيادة ا 6املغرتبني فى حاجة إىل السكن وخاصة بعد بدء الدراسة فى 

  .بالجامعة

املبنى القديم لكلية الرتبية النوعية فى محاولة إلستيعاب عدد أكرب من  وأضاف أن الجامعة تقوم حاليا بإعادة تأهيل 

  . الطالب

وفى سياق آخر قام ممثلوا مؤسسة مصر الخري بزيارة معمل الحاسب اآلىل باملدينة الجامعية طالبات والذي تم 

تجهيزه ضمن برنامج ابن السبيل للتعرف على آراء الطالب واملشرفني وتوفري بعض الدورات التدريبية املطلوبة 

 .لزيادة تأهيل الطالب

   كما أن الجامعة بصدد توقيع بروتوكول مع مؤسسة مصر الخري لتزويد املعمل بخمسة أجهزة أخرى

 

 مسابقة الروبوت على مستوى كليات الجامعه

 اليوم أقيمت  الهندسه كليه عميد اهلل نعمه محمود/ د.وأ الجامعه رئيس القمرى ماجد/ الدكتور ستاذاأل بحضور

 األول باملركز الهندسة كلية فازت وقد  الجامعة كليات مستوى على الروبوت مسابقه  م04/00/4102 األربعاء

  متخصصه الغري الكليات عن األول باملركز النوعية الرتبية كلية وفازت املتخصصة الكليات عن والثانى
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 البونات الخارجى لطالب وطالبات الجامعة

 ابو السعيد محمد/  د.أ والسيد الجامعة رئيس – القمرى التواب عبد ماجد/ د.ا السيد الجامعة قيادات من ايمانا

 عن وتخفيفًا الجامعة وطالبات طالب من ابنائهم دعم على والطالب التعليم لشئون الجامعة رئيس نائب – واىل

 ةوجب لتناول الجامعية باملدن املقيمني الغري والطالبات للطالب الخارجى البونات حجز طرح تقرر االمور اولياء كاهل

 البللط بالفعل الوجبات تناول يتم ان على كلية كل شباب برعاية القادم االسبوع من ابتداءًا الجامعة بمطعم الغذاء

 . القادم بعد االسبوع من بداية الوجبات بحجز يقومون الذين والطالبات

 ايام الربع الغذاء وجبة تناول على يستمل والذى الخارجى الغذاء بون ثمن يكون ان تقرر انه بالذكر الجدير ومن

 خارجى بون 731 عدد طرح يتم ان على ايام االربع شاماًل للبون جنية 04 بسعر االربعاء اىل االحد من اسبوعيًا

 . املختلفة الجامعة كليات على موزعة

 اللجنة الدائمة إلختيار القيادات الجامعية بجامعة كفرالشيخ

م بدأت اللجنة الدائمة إلختيار القيادات الجامعية بجامعة كفرالشيخ برئاسة 03/00/4102إبتداء من اليوم الخميس 

ائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب أ.د/ماجد عبد التواب القمرى وعضوية أ.د/محمد السعيد أبو واىل ن

وأ/   وأ.د/السيد محمد حجازى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وأ.د/رضا صالح عميد كلية التجارة

 -:    عبداهلل جاد أمني عام الجامعة عملها وملدة أسبوعني فى أختيار القيادات الجامعية لشغل وظيفة مدراء العموم فى

 ارة العامة للمدن الجامعيةاإلد *

 أمني كلية الزراعة بدرجة مدير عام*

 * اإلدارة العامه لدعم واتخاذ القرار

 اإلدارة العامة ملكتب أ.د/رئيس الجامعة*

 اإلدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة*
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 .اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة*

رئيس الجامعة بأنه سيتم إختيار القيادات بناءا على املعايري املحددة والتى  وقد صرح أ.د/ماجد عبد التواب القمرى

 تعتمد على الكفاءة والقدرة على االتغلب على نقص املوارد باالفكار والوطنية ومشروع تطوير االدارة

 الخارجيبدء توزيع البونات 

 –رئيس الجامعة والسيد أ.د / محمد السعيد ابو واىل  – بناءًا على تعليمات السيد أ.د/ ماجد عبد التواب القمرى

نائب رئيس الجامعة واستكمااًل ملا تم نشرة على موقع الجامعة من بدء توزيع البونات الخارجى على كليات الجامعة 

بداية من االسبوع الحاىل على ان تبدأ التغذية بداية من االسبوع القادم سوف يتم توزيع حصة كل كلية من 

 ايام . 2جنية شاملة وجبة الغذاء ملدة  04بونات الخارجى على رعاية شباب الكليات وقيمة البون ال

 ) ظهور اسماء الدفعة الثانية للقبول بالمدن الجامعية ) طالب

ظهرت اليوم اسماء القبول بالدفعة الثانية باملدينة الجامعية طالب من الطالب الجدد والقدامى على موقع الزهراء 

  -ن الجامعية التاىل :للمد

http://alzahraa.mans.edu.eg/studentApplications 

بانة قد تم قبول   نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب -وصرح السيد االستاذ الدكتور / محمد ابو واىل 

طالب القدامى والجدد املتقدمني الكرتونيا للقبول باملدن الجامعية طبقا للقواعد والشروط طالب من ال 411حواىل 

 الخاصة بالقبول باملدن وبما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص ويراعى بعد املسافة وصعوبة املواصالت .

نهاء اجراءات القبول النهائى م  استكمال اجراءات التسكني وا07/00/4102ويبدأ الطالب بداية من غدا االثنني املوافق 

 والتأكد من البيانات واختيار الغرف .

 

http://alzahraa.mans.edu.eg/studentApplications

