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  الجامعًللجامعة للعام  الداخلً الرٌاضً الدوري فًاشتركت الكلٌة 

 مسابقات تنس الطاولة . فً 1026/1027

  الجامعًللجامعة للعام  الداخلً الرٌاضً الدوري فًاشتركت الكلٌة 

 مسابقات األلعاب الجماعٌة كالتالى : فً 1026/1027

  مسابقة كرة الطائرة . فًاشتركت الكلٌة 

  اشتركت الكلٌة فى الدورى الرٌاضى الداخلى للجامعة للعام الجامعى

 المركز الثالثفى مسابقة كرة السلة وحصلت على  1025/1026

 -والطلبة المشاركٌن كالتالى :

 الفرقة اإلسم م

 الثالثة محمد خالد الشامى 2

 الرابعة محمود الششتاوى 1

 الثالثة زٌاد محمد هاشم 3

 الثالثة محمود على سعفان 4

 األولى محمود أحمد سلٌمان 5

 األولى مصطفى خالد رزق 6

 الثانٌة مهاب محمد عبد الحمٌد 7

 لخامسةا محمد أحمد المنٌاوى 8

 

 مسابقة خماسٌات كرة القدم وقد حصل الفرٌق على  فى الكلٌة اشتركت

 كالتالى : الطلبة المشاركٌنو المركز الثانى

 الفرقة اإلسم م

 الثالثة عمار فرحات السٌد 2

 الخامسة كرٌم عبد النبى السنى 1

 الخامسة أحمد عبد الفتاح على 3

 الخامسة محمد أحمد المنٌاوى 4

 : النشاط الرياضى
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 الخامسة محمد رضا الدخاخنى 5

 الرابعة محمد راشد الشرنوبى 6

 الخامسة محمد حمديأحمد  7

 الرابعة مٌخائٌل بٌشوي 8

 الثالثة محمود أحمد المقدم 9

 الثانٌة محمد ثروت محمود 20

  ًضباط الشرطة فً الفترة  بناديكرة القدم المقام  دورياشتركت الكلٌة ف

 م .25/21/1026م وحتى 17/22/1026من 

  للجامعة وذلك على مالعب كلٌة التربٌة  الرٌاضًاشتركت الكلٌة فً الٌوم

م وحصلت على المركز 10/20/1026الرٌاضٌة ٌوم الخمٌس الموافق 

 األول فً كرة القدم الخماسٌة .

  نظمت الكلٌة دوري خماسً لفرق الكلٌة الخمس وذلك على مالعب كلٌة

م  و بعد منافسة قوٌة  1027 3/  25 -24و ذلك الموافق التربٌة الرٌاضٌة 

 بٌن الفرق فاز فرٌق ) الحصان االسود ( بلقب احسن فرٌق .

 

  حصل الطالب / عبد الرحمن الساعً بالفرقة الثانٌة على المركز االول

 متر عدو  200على مستوى الجامعة 

 

  ًحصل الطالب / محمد رضا الدخاخنً بالفرقة الخامسة على المركز الثان

متر عدو كما حصل على المركز الثالث وثب  200الجامعة على مستوى 

 طوٌل .

 

  ًحصل منتخب الكلٌة لكرة القدم على المركز االول فً  الٌوم الرٌاض 

 

  السلة على المركز الثالث  لكرة الكلٌة منتخب حصل 

 

 الطائرة على المركز الرابع . لكرة الكلٌة منتخب حصل 

 



 
 جامعة كفر الشٌخ 

  كلية الطب البيطري  
 رعاٌة الشباب   
 

 
 

Kafrelsheikh University

ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 

 



 
 جامعة كفر الشٌخ 

  كلية الطب البيطري  
 رعاٌة الشباب   
 

 
 

Kafrelsheikh University

ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 

 

 

  على  الكلٌةو قد حصلت  التشكٌلٌةفً معرض الفنون  الكلٌةاشتركت

 المركز االول .

  حصل الطالب / أحمد محمد واصل الطالب بالفرقة الثانٌة على المركز

 ( فً الدٌكور المسرحً  5االول بمسابقة ابداع ) 

 حفل لطالب الكلٌة بعنوان ) بٌطري  رعاٌة الشباب بتنظٌم  أسرة تقام

بحضور االستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة و حضور بعض بتفرح ( 

حٌث قام  م 1027/ 4/ 3الموافق  ٌوم الخمٌس وذلكالعاملٌن بالكلٌة 

الكلٌة بتقدٌم فقرات الطالبٌة ب األنشطةفً المتمٌزٌن العدٌد من الطالب 

مع العاملٌن  بالمشاركةمختلفة فً هذا الٌوم وقام اتحاد طالب الكلٌة 

بالقسم بمجهود رائع فً تنظٌم هذا الحفل و اخراجه بمستوى رائع ٌلٌق 

 .بالكلٌة 

  اشتركت الكلٌة فً الملتقى االول لتطوٌر التعلٌم بجامعه بنها و حضر

 الطالب / طه احمد خضٌر بالفرقة الرابعة ممثال للكلٌة .

 لطالبة / اشتركت الكلٌة فً مؤتمر جامعة قناة السوٌس وتم ترشٌح ا

روضة شرٌف ٌس بالفرقة الخامسة  و الطالب / محمد رضا الدخاخنً 

 بالفرقة الخامسة 

 

 

 

 

 : والفنى ثقافىالنشاط ال
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  قامت أسرة رعاٌة الشباب بإقامة حفل الستقبال الطلبة الجدد للعام

 بحضور كل من : 1026/1027 الجامعً

 األستاذ الدكتور / ماجد عبد التواب القمرى   .2

 رئٌس الجامعة                 

   الدسوقًاألستاذ الدكتور / عبد الرازق ٌوسف  .1

 نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب                

 محمود   الهاديعبد  شوقًاألستاذ الدكتور /  .3

 عمٌد الكلٌة                 

   إبراهٌماألستاذ الدكتور / إسماعٌل إسماعٌل  .4

 لشئون البٌئة وخدمة المجتمع وكٌل الكلٌة                

  األستاذ الدكتور / نادر ٌحٌى مصطفى  .5

 لشئون الدراسات العلٌا والبحث العلمى وكٌل الكلٌة               

 : والرحالت تجمااىىالنشاط اإل
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الكلٌة , كما حضر الحفل السادة أعضاء هٌئة التدرٌس والسادة العاملٌن ب

 وتخلل هذا اللقاء تسلٌم نسخ من دلٌل الطالب الجدد .

  فًالجامعة المقامة  فًالشطرنج  دورياشتركت الكلٌة فى مسابقة 

 مبنى التطوٌر وحصلت الكلٌة على المراكز التالٌة :

 : فردى طالبات الثانًالمركز  .2

 

  ثالثة تم عمل إعالن داخلى عن مسابقة الطالب المثالى بالكلٌة وقد تقدم

طالب وطالبتٌن لإلشتراك فى المسابقة وذلك لتصفٌتهم لإلشتراك فى 

 : للمسابقة كل من مقدتقد و المسابقة على مستوى الجامعة

 الفرقة الخامسة:  محمود خمٌس عبد الوهاب عبد الرحمن .2

 عبد هللا محمد أحمد هٌكل : الفرقة الثانٌة .1

 : الفرقة الخامسة غازيروضة شرٌف ٌسن  .3

 ٌد محمد الحسانٌن : الفرقة الثانٌةبسمة السع .4

 وقد حصل كال من :

 محمود خمٌس عبد الوهاب عبد الرحمن : الفرقة الخامسة .1

 : الفرقة الخامسة غازيروضة شرٌف ٌسن  .1

على لقب الطالب والطالبة المثالٌٌن وقد ترشحا لخوض المسابقة على 

مستوى الجامعة وقد حصل الطالب / محمود خمٌس عبد الوهاب عبد 

 الرحمن على المركز الثالث على مستوى الجامعة .

  بناء على الجواب الوارد من رعاٌة شباب الجامعة بخصوص مسابقة

عن فتح باب التقدم  باإلعالنب االم المثالٌة  قام قسم رعاٌة الشبا

  -: لتالًلمسابقة االم المثالٌة كا

 االم المثالٌة من اولٌاء امور الطالب الممٌزٌن  -2

 االم المثالٌة من اعضاء هٌئة التدرٌس  -1
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 االم المثالٌة من الموظفات بالكلٌة  -3

  18/3/1027وقد اقٌمت المسابقة ٌوم الثالثاء الموافق 

 بمشاركة والدة الطلبة جهاد حسنى حافظ بالفرقة الرابعة 

) على مستوى النشاط الرٌاضً ( و الدكتور عزة منصور احمد القطاوي 

 استاذ الكٌماء الحٌوي. 

 واالستاذة زٌنب سعد محمد البشبٌشى  عاملة بقسم الطفٌلٌات 

 . وقد تم تكرٌمهم جمٌعا بمبنى مركز التطوٌر والمعلومات بالجامعة 

 

  تم اإلعالن عن استمارات المساعدات الطالبٌة داخل قسم رعاٌة

الشباب وقد تقدم الطالب للقسم لسحب اإلستمارات وبعد ذلك قامت 

 اللجنة المشكلة من 

 اللجنة اإلسم م

 رئٌس مجلس إدارة الصندوق أ.د / شوقى عبد الهادى محمود 2

 عضو أ.د / خالد عبد العلٌم كحٌلو 1

 عضو محمود موسىأ.د / طارق  3

 أمٌن الصندوق أ / ندا محمد شنح 4

وبعد فحص اإلستمارات وتحدٌد األولوٌات حسب اإلحتٌاجات تم توزٌع 

 المبلغ على خمس فرق على النحو التالى :

 

 عدد الطالب المستفٌدٌن الفترة الزمنٌة المبلغ الدفعة

 اإلجمالى طالبات  طالب

 45 32 24 م 1026دٌسمبر  جنٌها مصرٌا فقط ال غٌر 9000 االولى

 38 19 9 م 1027مارس  فقط ال غٌرجنٌها مصرٌا  20000 الثانٌة
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** اقامت اسرة رعاٌة الشباب بعمل دورى لكرة تنس الطاولة بالكلٌه 

 بطرٌقة خروج المغلوب من مرة واحدة وذلك فً الفترة من 

  اقٌمت الكلٌة دوري خماسً كرة القدم على مستوى الكلٌة تحت مسمى

أكبر حدث رٌاضً فً   Betary champions league))بطولة 

 م . 2011/  2/  22و حتى  2/  11تارٌخ الكلٌة فً الفترة من 

  فرٌق بالبطولة على مستوى الجامعة  . 12حٌث شارك 

 رقة الخامسة على الفرقة االولى .و قد انتهت البطولة بفوز فرٌق ....... بالف 

  وتم تسلٌم مٌدالٌات للمركز االول و الثانً وكذلك تسلٌم كأس البطولة للفرٌق

 الفائز 

 . وكذلك تم تسلٌم تشٌرتات للفرٌق الفائز 

  و قد نتج بعد انتهاء الدوره عن اختٌار الالعب ) احمد السٌد عزب ( مقٌد

قد حصل على جائزة )هداف بالفرقة االولى كأفضل العب بالبطولة و 

 البطولة( .

  كرة السلة  –اشتراك الكلٌة فً دوري الجامعة لأللعاب الجماعٌة ) كرة قدم

 كرة الٌد ( . –

  العاب القوى  –اشتراك الكلٌة فً دوري الجامعات فً) تنس الطاولة– 

 2011 -3-22و حتى  3-11الكاراتٌة  ( و ذلك فً الفترة من  -التاٌكوندو

 م .

  حصلت فرٌق الكلٌة فً كرة السلة على المركز الثالث على مستوى و قد

 الجامعة 

 ( 1و قد صعد فرٌقً الٌد و الطائرة لدور ) 

  و قد حصلت الطالبة جهاد حسنً حافظ بالفرقة الخامسة على المركز االول

على مستوى الجامعة )بالوثب الطوٌل ( بألعاب القوى و كذلك بالمركز 

 متر ( . 100االول) بالعدو 

 : النشاط الرياضى
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             ًحصول الطالب ٌوسف علً باظة بالفرقة الثانٌة على المركز الثان

 متر (على مستوى الجامعة . 200متر وبالعدو  100)بالعدو 

  حصول الطالب عبد الرحمن محمد الساعً على المركز الثانً ) بالعدو

 بالعاب القوى على مستوى الجامعة . متر ( 100

 الد رزق على المركز الثالث فً )رمً حصول الطالب مصطفى خ 

و كذلك حصل على المركز الرابع فً) رمً الجلة ( بالعاب القوى  (القرص

 على مستوى الجامعة .

  بالتعاون مع بالمهرجان الرٌاضً االول بالجامعات المصرٌة  اشتراك الكلٌة

م  2011/  4/  4و حتى  3/  31فً الفترة من وزارة الشباب و الرٌاضة 

 –كرة السلة  –لك فً االلعاب الجماعٌة            ) خماسً كرة القدم و ذ

كرة  –كرة الطائرة (بنٌن و بنات و ذلك االلعاب الفردٌة )تنس طاولة 

 و قد حصلت الكلٌة على  الماراثون (بنٌن و بنات  –السرعة 

 

 

  . النوعٌة التربٌةاشتركت الكلٌة فً معرض الفنون التشكٌلٌة المقام بكلٌة *

وقد * اشتراك الطالب /احمد محمد واصل الفرقة الثالثه فً مسابقة النحت 

 االول .على المركز حصل 

* قامت اسرة رعاٌة الشباب باالشتراك مع رعاٌة شباب الجامعة بعمل 

وذلك ٌوم الخمٌس نائٌة والشعر معرض فنى بالكلٌة وبعض الفقرات الغ

  م.21/20/1027الموافق 

م خالل 1027/1028*اشتراك الكلٌة فً الملتقى المسرحً للعام الجامعً 

 م .3/21/1027م حتى 29/22/1027الفترة من 

 

 

 : ثقافى والفنىالنشاط ال
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  الجدد للعام الطالب قامت أسرة رعاٌة الشباب بإقامة حفل الستقبال

 بحضور كل من : 1027/1028الجامعً 

 رئٌس الجامعةدكتور / ماجد عبد التواب القمري األستاذ ال . 

 ًنائب رئٌس الجامعة  األستاذ الدكتور / عبد الرازق ٌوسف الدسوق

 لشئون التعلٌم والطالب

  عمٌد الكلٌة .األستاذ الدكتور / إسماعٌل إسماعٌل إبراهٌم  

  / التعلٌم وكٌل الكلٌة لشئون ناصف محمد  مدحتاألستاذ الدكتور

  والطالب.

  االستاذ الدكتور / كمال الشاذلً وكٌل الكلٌة لشئون خدمة البٌئة وتنمٌة

      المجتمع 

كما حضر الحفل السادة أعضاء هٌئة التدرٌس والسادة العاملٌن بالكلٌة , 

 وتخلل هذا اللقاء تسلٌم نسخ من دلٌل الطالب الجدد .

 للطالب وذلك بمقر  للشطرنج رعاٌة الشباب بعمل دورى اقامت اسرة

 م.5/22/1027وحتى  2/22رعاٌة الشباب وذلك فً الفترة من 

  اشتراك الكلٌة فً مسابقة الشطرنج المقامة بمنً التطوٌر بالجامعة

م وقد حصلت 10/22/1027وذلك فً الفترة من ٌوم االثنٌن الموافق 

 مركز االول فردى طالبات . الطالبة / مارٌنا فارس تامر على ال

 : تجمااىى والرحالتالنشاط اإل



 
 جامعة كفر الشٌخ 

  كلية الطب البيطري  
 رعاٌة الشباب   
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  اشتراك الكلٌة فً مسابقة القران الكرٌم واالحادٌث النووٌة فً الفترة

/ معاذة رمزي  وقد حصلت الطالبة م 21/22/1027وحتى 20/22من 

  الثانًعلى المركز المزٌن 

  بالكلٌة وقد تقدم ثالثة  المثالًعن مسابقة الطالب  داخلًتم عمل إعالن

 فً لالشتراكالمسابقة وذلك لتصفٌتهم  فً لالشتراكوطالب  طالبات

 المسابقة على مستوى الجامعة وقد تقدم للمسابقة كل من :

 : الفرقة الخامسة مارٌنا فارس تامر   -2

 الرابعة .: الفرقة  أمانً عبد القادر الدسوقً فاٌد  -1

 الرابعة.: الفرقة  بسمة طارق لطفى زٌدان  -3

 الرابعة .: الفرقة  أحمد محمد أحمد شلبً  -4

 وقد حصل كال من :

 : الفرقة الخامسة مارٌنا فارس تامر   -1

 الرابعة: الفرقة  أحمد محمد أحمد شلبً  -2

على لقب الطالب والطالبة المثالٌٌن وقد ترشحا لخوض المسابقة على 

 مستوى الجامعة 

 للفرقة الثالثة وذلك ٌوم  اقامت اسرة رعاٌة الشباب بعمل ٌوم ترفٌهى

م من الساعة الثانٌة والنصف وحتى 28/2/1028الخمٌس الموافق 

  -الساعة الرابعة والنصف حٌث ٌشمل الٌوم :

 2- . صور تذكارٌة 

 1- . وتورتة 

 

 



 
 جامعة كفر الشٌخ 

  كلية الطب البيطري  
 رعاٌة الشباب   
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ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

ٌخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بناء على الجواب الوارد من رعاٌة شباب الجامعة بخصوص مسابقة االم 

المثالٌة  قام قسم رعاٌة الشباب باإلعالن عن فتح باب التقدم لمسابقة االم 

  -المثالٌة كالتالً :

 االم المثالٌة من اولٌاء امور الطالب الممٌزٌن  -3

 االم المثالٌة من اعضاء هٌئة التدرٌس  -4

 لموظفات بالكلٌة االم المثالٌة من ا -5

  18/3/1027وقد اقٌمت المسابقة ٌوم الثالثاء الموافق 

 بمشاركة والدة الطلبة جهاد حسنى حافظ بالفرقة الرابعة 

) على مستوى النشاط الرٌاضً ( و الدكتور عزة منصور احمد القطاوي 

 استاذ الكٌماء الحٌوي. 



 
 جامعة كفر الشٌخ 

  كلية الطب البيطري  
 رعاٌة الشباب   
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 ٌات واالستاذة زٌنب سعد محمد البشبٌشى  عاملة بقسم الطفٌل

 . وقد تم تكرٌمهم جمٌعا بمبنى مركز التطوٌر والمعلومات بالجامعة 

 

 

 

 

 

  تم اإلعالن عن استمارات المساعدات الطالبٌة داخل قسم رعاٌة

وبعد ذلك قامت  االستماراتالشباب وقد تقدم الطالب للقسم لسحب 

 اللجنة المشكلة من 

 اللجنة االسم م

 رئٌس مجلس إدارة الصندوق بسٌونً عبد القادر بدوى أ.د /  2

 عضو شوقً عبد الهادي محمود أ.د /  1

 عضو منى عبد الفتاح احمد أ.د /  3

 أمٌن الصندوق أ / ندا محمد شنح 4

تم توزٌع  االحتٌاجاتوتحدٌد األولوٌات حسب  االستماراتوبعد فحص 

 : التالًالمبلغ على خمس فرق على النحو 

 

 عدد الطالب المستفٌدٌن الفترة الزمنٌة المبلغ الدفعة



 
 جامعة كفر الشٌخ 

  كلية الطب البيطري  
 رعاٌة الشباب   
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 اإلجمالى طالبات  طالب

خمسة عشرة الف 25760 االولى

جنٌها وسبعمائة وستون 

 مصرٌا فقط ال غٌر

 51 31 10 م 1027دٌسمبر 

      الثانٌة

 

 

 

 

 

 

    


