األنشطة الطالبية
تقریر انجازات األنشطة الطالبية عن العام الدراسی لعام 6102/6102م
أوال  :اللجنة الثقافية:
 -0تم عمل استقبال للطالب الموهوبين فى المجاالت الثقافية (شعر – زجل  -قصة).
 -6تم تنفيذ مسابقة ثقافية ( أبحاث ) حول الهجرة ( الشرعية  -الغير شرعية ) .
 -3تم تنفيذ المسابقة الثقافية للمعلومات العامة على مستوى الجامعة (ابداع) .
 -4تم تنفيذ مسابقة األبحاث الثقافيةة علةى مسةتوى جامعةات مصةر ( و ازرة التعلةيم العةالى – إدارة البحةوث
الثقافية ) بعدد طالب وطالبة .
 -5فازت الطالبة  /منى فؤاد النجار بالمركز األول على مستوى جامعات مصر .
 -2فاز الطالب  /أحمد طارق حسن خليل بالمركز السادس على مستوى جامعات مصر .
 -2تم تنفيذ وتنظيم ندوة ثقافية حول ( االهارب واالمن القومى ) .
 -8تم تنفيذ وتنظيم ندوة ثقافية حول ( الهجرة الغير شرعية ) .
 -9تنفيذ مسابقة معلومات عامة بعنوان (سؤال و  3إجابات) .

ثانيا  :لجنة الجوالة:
 -0تم تنفيذ معسكر استقبال للطالب الجدد والقدامى .
 -6تم تنفيذ معسكر طالبةى للطةالب الجةدد علةى (أعمةال األر

– الكوروشةية – العقةد  -الحةرق علةى الجلةد

رسم على الزجاج) .
 -3تم عمل حفل ختامى للترم االول بحضور السادة (عميد الكلية والوكالء االفاضل ) .
 -4تم تنفيذ معسکر داخلی لعشيرة الجوالة  6102/6/5حتی  6102/6/8م .
 - -5ت ةةم تنفي ةةذ مهرج ةةان الجوال ةةة الث ةةانى عش ةةر عل ةةى مس ةةتوى الجامع ةةة ف ةةى الفتة ةرة م ةةن  6102/6/9و حت ةةی
 6102/6/05م .
 -2الحصول على الدرع العام لمهرجان الجوالة والجوالة المثالية .

ثالثا  :اللجنة العلمية :
 -0تم تنفيذ استقبال للطالب الموهوبين علميا .
 -6تم تنفيذ مسابقة أبحاث علميه (اختراعات ومخترعين) .

رابعا :اللجنة االجتماعية والرحالت :
 -0تم تنظيم بطولة الشطرنج بالكلية وسوف يتم تصعيد المراكز الثالثة األولى للبطوله المقامة بإدارة رعاية
شباب الجامعة .
 -6تم تنفيذ  8حمالت التبرع بالدم واالشراف عليها وذلك باالشتراك مع بنك الدم الرئيسى ٢
 -3تم توزیع استمارات البحث االجتماعى برعاية الشباب وذلك للطالب غير القادرین وتم بحةديث الحةاالت
االجتماعية للطالب وتحديد االسماع المستحقه للدعم من صندوق التكافل االجتماعى دفعه أولى (الترم
األول) .
 -4تم اعداد وتجهيز الدفعه الخاصة وذلك للحاالت الصعبه للطالب .
 -5تم تنظيم رحلة إلى مدينة االسكندریة للطالب يوم .6102/00/02
 -2تم تنفيذ مسابقة الطالب والطالبة المثالية واختيارهم بالكلية وتصعيدهم على مستوى الجامعة .
 -2تم تنفيذ يوم الخریجين الوائل دفعتی .6102/6105 - 6105/6104 :

خامسا :اللجنة الفنية:
 -0كل من أن الطالب الراغبين لالشتراك فى فریق المسرح بالكلية "
 -6تكةةوین فریةةق المسةةرح بالكليةةة وأيضةةا اختيةةار الةةنف المسةةرحى وموافقةةة مستشةةار اللجنةةه الفنيةةة وارسةةال
الةةنف الدارة النشةةاف الفنةةى بالجامعةةة والموافقةةة علةةی الةةنف تقریةةر عةةر

الةةنف للكليةةة يةةوم السةةبت

الموافق 6102/06/62
 -3تةةم االشةةتراك فةةى مهرجةةان المسةةرح الصةةيفی الواحةةد والعش ةرین بةةالعر

المسةةرحى (الغریةةب) للطالةةب

المخرج /فوزى إبراهيم
 -4تم االعالن عن الطالب الموهوبين بالغناء والعزف بالكلية وتصعيد المتميزین إلى كور إلةى الجامعةة

.
 -5تةةم اتشةةتراك ف ة مهرج ةان المسةةرح الشةةتوى األربعةةون بةةالعر

المسةةرحى (المهةةاجر) للمخةةرج  /محمةةد

العدل .

سادسا  :لجنه األسر:
تم اعالن عن االسر الطالبية بالكلية وتم توزیع استمارة على الطالب الراغبين فى تكوین األسر الطالبية.

سابعا  :اللجنة الریاضية:
 -0عمل دورى داخلى الكتشاف المواهب فى كرة القدم .
 -6تم االشتراك فى البطوالت الفردية والجماعية التى نظمتها االدارة العامة العامة لرعاية الشباب .
 ( مركز أول  -:كرة سله كرة يد كرة طائرة ) بنين .-

( مرکز ثالث  - :کرة سله) بنات.

-

( مركز أول  -:كرة يد  -كرة طائرة) بنات .

-

( مرکةةز أول  - :ألعةةاب فرديةةة  -:العةةاب قةةوى  -مالكمةةة سةةباحة تةنس طاولةةة مصةةارعه – جةةودو –
رفع أثقال ) بنين

 ( مركةةز أول  -:ألعةةاب فرديةةة – العةةاب قةةوى  -سةةالح  -جمبةةاز -کاراتيةةه  -تايکونةةدو – سةةباحه -مصارعة ) بنات .
 -3تم االشتراك فى ماراثون الشيخ زايد بالقاهرة طلبة وطالبات .
 -4تم االشتراك فى ماراثون الجامعة طلبة وطالبات والحصول على المركز االول .
 -5تم تنفيذ دورة كرة قدم خماسى داخلية بين فرق الكلية األربعة .
 -2تم تنفيذ مهرجان ریاضةى بالكليةة فة ریاضةات (كةرة قةدم خماسةى فة كةرة طةائرة – كةرة يةد  -كةرة سةله –
العاب فوى  -مالكمة  -مصارعة -تنس طاولة  -كاراتية  -جودو) طلبة وطالبات .
 - -2تنفيذ حفل ختام انشطة ( تقافية  -اسر  -اجتماعية ورحالت  -جوالة  -ریاضية –علمية)

