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 و قد تم سحب وتقدٌم االستمارات  تم فتح باب التقدم النتخابات اتحاد الطالب

و قد تم عمل انتخابات إتحاد الطالب و التً اسفرت عن فوز الطالب محمود 

و الطالبة هدٌر جمال دروٌش نائب رئٌس  أحمد بسٌونً كرئٌس لألتحاد

 االتحاد .

 ( اسره اسرة حلمنا و اسرة  3تم فتح باب التقدم لالسر و تم تسجٌل عدد )

اسلوب حٌاة و نحن فً انتظار اشهار االسر المسجلة من االدارة العامة 

 لرعاٌة الشباب بالجامعة  .

 التحاد ( بحضور قام الطالب / محمود أحمد بسٌونً ممثل الكلٌة ) رئٌس ا

مؤتمر محاكاة مجلس الوزراء بالجامعة االمرٌكٌة بالحصول على أفضل 

 مشروع ) مشروع النقل و المواصالت( .

 

 

  اقٌمت الكلٌة دوري خماسً كرة القدم على مستوى الكلٌة تحت مسمى )بطولة

(Betary champions league   ًأكبر حدث رٌاضً فً تارٌخ الكلٌة ف

 م . 2011/  2/  22و حتى  2/  11الفترة من 

  فرٌق بالبطولة على مستوى الجامعة  . 12حٌث شارك 

 . و قد انتهت البطولة بفوز فرٌق ....... بالفرقة الخامسة على الفرقة االولى 

 طولة للفرٌق وتم تسلٌم مٌدالٌات للمركز االول و الثانً وكذلك تسلٌم كأس الب

 الفائز 

 . وكذلك تم تسلٌم تشٌرتات للفرٌق الفائز 

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

 االولى كأفضل العب بالبطولة و قد حصل على جائزة )هداف البطولة( .

 :و االتحادات الطالبية  األسر النشاط

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

 كرة الٌد ( .

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

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

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

 ( 1ائرة لدور )و قد صعد فرٌقً الٌد و الط 

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

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

 متر ( . 100) بالعدو 

 بالفرقة الثانٌة على المركز الثانً             حصول الطالب ٌوسف علً باظة

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

  100حصول الطالب عبد الرحمن محمد الساعً على المركز الثانً ) بالعدو 

 بالعاب القوى على مستوى الجامعة . متر (

  ًو  (القرص حصول الطالب مصطفى خالد رزق على المركز الثالث فً )رم

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

 الجامعة .

  بالتعاون مع وزارة بالمهرجان الرٌاضً االول بالجامعات المصرٌة  اشتراك الكلٌة

ك فً و ذلم  2011/  4/  4تى و ح 3/  31فً الفترة من الشباب و الرٌاضة 

بنٌن و بنات              كرة الطائرة ( –كرة السلة  –) خماسً كرة القدم  االلعاب الجماعٌة

                     الماراثون (بنٌن و بنات  –كرة السرعة  –ذلك االلعاب الفردٌة )تنس طاولة  و
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  . 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 معرض 

وذلك ٌوم الخمٌس الموافق نائٌة والشعر فنى بالكلٌة وبعض الفقرات الغ

  م.23/21/3128

م خالل 3128/3129*اشتراك الكلٌة فً الملتقى المسرحً للعام الجامعً 

 م .4/23/3128م حتى 22/3128/:2الفترة من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 بحضور كل من : 3128/3129الجامعً 

 السٌد األستاذ الدكتور / ماجد عبد التواب القمري رئٌس الجامعة .

السٌد األستاذ الدكتور / عبد الرازق ٌوسف الدسوقً نائب رئٌس الجامعة 

 لشئون التعلٌم والطالب

 السٌد األستاذ الدكتور / إسماعٌل إسماعٌل إبراهٌم عمٌد الكلٌة . 

السٌد األستاذ الدكتور / مدحت ناصف محمد وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم 

 والطالب. 

السٌد االستاذ الدكتور / كمال الشاذلً وكٌل الكلٌة لشئون خدمة البٌئة وتنمٌة 

 المجتمع 

كما حضر الحفل السادة أعضاء هٌئة التدرٌس والسادة العاملٌن بالكلٌة , وتخلل 

 لٌل الطالب الجدد .هذا اللقاء تسلٌم نسخ من د

  اقامت اسرة رعاٌة الشباب بعمل دورى لكرة تنس الطاولة بالكلٌه

                 بطرٌقة خروج المغلوب من مرة واحدة وذلك فً الفترة من

 م  3128/  22/  27و حتى  3128/  22/  24

 للطالب وذلك بمقر رعاٌة  للشطرنج اقامت اسرة رعاٌة الشباب بعمل دورى

 م.6/22/3128وحتى  2/22الشباب وذلك فً الفترة من 

  ًاشتراك الكلٌة فً مسابقة الشطرنج المقامة بمنً التطوٌر بالجامعة وذلك ف

م وقد حصلت الطالبة / مارٌنا 31/22/3128الفترة من ٌوم االثنٌن الموافق 

 فارس تامر على المركز االول فردى طالبات . 

 : تجمااىى والرلالتالنشاط اإل
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 الكلٌة فً مسابقة القران الكرٌم واالحادٌث النووٌة فً الفترة من  اشتراك

/ معاذة رمزي المزٌن  وقد حصلت الطالبة م 23/22/3128وحتى 21/22

  الثانًعلى المركز 

  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  -3

 الرابعة.: الفرقة  بسمة طارق لطفى زٌدان  -4

 الرابعة .: الفرقة  أحمد محمد أحمد شلبً  -5

 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 

  اقامت اسرة رعاٌة الشباب بعمل ٌوم ترفٌهى للفرقة الثالثة وذلك ٌوم

م من الساعة الثانٌة والنصف وحتى الساعة 29/2/3129الخمٌس الموافق 

  -الرابعة والنصف حٌث ٌشمل الٌوم :

 صور تذكارٌة . -2

 التورتة -3
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  تم عمل رحلة علمٌة إلى معهد اللقاحات و االمصال بالعباسٌة و ذلك ٌوم

م تحت إشراف قسم البكترٌولوجً و  3129/ 3/ 39االربعاء الموافق 

 .الفطرٌات و المناعة

  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  - 2

 االم المثالٌة من اعضاء هٌئة التدرٌس  - 3

 االم المثالٌة من الموظفات بالكلٌة  - 4

  4/3129/:3وقد اقٌمت المسابقة ٌوم الثالثاء الموافق 

على مستوى النشاط الثالثة)بالفرقة )عزة مسعد شرٌف( لبة اوالدة الطوقد شاركت كل من 

على مستوى النشاط الجوالة ( د أحمد بسٌونً بالفرقة الخامسة )الطالب محمو( و  العلمً 

 احمد هٌكل بالفرقة الثالثة ) على مستوى النشاط االسر (محمد و الطالب عبد هللا 

 اعضاء هٌئة التدرٌس)د/ إٌمان مصطفى مصطفى ( بقسم امراض االسماك 

   عبد الفتاح عباس العاملة بالكلٌة هندوان  السٌدة/و

  والمعلومات بالجامعة .وقد تم تكرٌمهم جمٌعا بمبنى مركز التطوٌر 

  تم اإلعالن عن استمارات المساعدات الطالبٌة داخل قسم رعاٌة الشباب وقد

 وبعد ذلك قامت اللجنة المشكلة من  االستماراتتقدم الطالب للقسم لسحب 

 اللجنة االسم م

 رئٌس مجلس إدارة الصندوق بسٌونً عبد القادر بدوى أ.د /  1

 عضو محمود شوقً عبد الهادي أ.د /  2

 عضو منى عبد الفتاح احمد أ.د /  3
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 أمٌن الصندوق أ / ندا محمد شنح 4

 

تم توزٌع المبلغ  االحتٌاجاتوتحدٌد األولوٌات حسب  االستماراتوبعد فحص 

 : التالًعلى خمس فرق على النحو 

 
 

 

 

    

 

 

 

 

 عدد الطالب المستفٌدٌن الفترة الزمنٌة المبلغ الدفعة

 اإلجمالى طالبات  طالب

خمسة عشرة الف 26871 االولى

جنٌها وسبعمائة وستون 

 مصرٌا فقط ال غٌر

 63 43 31 م 3128دٌسمبر 

ثمانٌة عشر ألف و  29927 الثانٌة

ثمنمائة و ستة عشر جنٌها 

 مصرٌا فقط الغٌر

 79 67 23 3129مارس 
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