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 أعداد

الب ــــــــــة الطـــــــــأعضاء مكتب رعاي  

جامعة المنيا -كلية العلوم 
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 الرسالة
، محفزة تسهم في تنمية شخصية الطالب  أنشطةهيئة بيئة جامعية جاذبة وت

،  إكسابه المهارات والخبرات الالمنهجية المتممة للجانب المعرفي العلميو

 .وصوال إلى تقديم نموذج للشخصية المتزنة المحصنة ثقافيا وفكريا

 

لرؤيةا  
ناء شخصية متوازنة محبة لوطنها وصقل طاقتها وتوظيفها فيما هو ب

 .والمساعدة على تنميتها مثمر ونافع واكتشاف مواهبها
 

 األهداف
 لبةوالرعاية الداعمة للط األجتماعية الخدماتتوفير.  

اإلسهام في بناء شخصية و  استثمار البرامج واألنشطة الطالبية

لتحقيق الشخصية  صوالثقافيا واجتماعيا ورياضيا وفنيا ، و الطلبة

 .المتزنة المحبة لوطنها

 من خالل ربطهم بمنجزات الوطن  الطلبةتنمية الحس الوطني لدى

 .، وتأكيد انتمائهم إليهوتعريفهم بها

 وتنمية هذه المواهب، وصقلها وتوظيف الطلبةاكتشاف مواهب ،

طاقاتهم اإلبداعية فيما هو مثمر ونافع والسلوكيات اإليجابية في 

 .نفوسهم

 إذكاء روح التنافس الشريف، وتقوية العالقات االجتماعية

 .بزمالئهم وأساتذتهم ومجتمعهم
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 األسم الوظيفة

 أحمد عالء صبحى محمود مدير المكتب

أخصائى رياضى –نائب مدير المكتب  عبد القادرد. محمد عامر    

ابو زيدعلى سيد  أخصائى أجتماعى  

 ياسمين حسانين زكى أخصائية أجتماعية

 آية سعد على أخصائية اجتماعية

المشرفين على  البــــــــــة الطـــــــــأعضاء مكتب رعاي

 أنشطة المكتب خالل الفصل الدراسى األول 

  8102-8102للعام الجامعى 
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 اوال : الكشف الطبى :

 

يوم االربعاء الموافق وذلك الطالب الجدد الخاص بالكشف الطبى األشراف على م ت

بمتحف الفن الحديث وقد شارك عدد من طالب النشاط بالتعاون مع مكتب رعاية  م23/9/3122

حيث قام أعضاء المكتب بأستقبال الطالب الجدد ومساعدتهم فى خطوات الكشف  الطالب بالكلية.

الطبى والحفاوة بهم وتعريفهم بالكلية من خالل توزيع بعض المطبوعات الخاصة بذلك. كما تم 

 ر البرنامج المعد من قبل الكلية ألستقابلهم مع بداية العام الدراسى. حثهم على ضرورة حضو

 

 استقبال الطالب الجدد : مهرجانثانيا : 

بأعداد برنامج لمهرجان أستقبال الطالب  بمشاركة أدارة الكلية قام مكتب رعاية الطالب

وأزالة الرهبة التى تمتلكهم مع بداية فترة جديدة  الجدد تم اعداده بعناية لتحقيق اكبر استفاده للطالب

. وقد بدأ 2بمدرج  34/9/3122يوم االحد الموافق من حياتهم وهى فترة الحياة الجامعية وذلك 

كما شرف اللقاء معالى  السيد ا.د/ عميد الكلية والسادة الوكالء المهرجان بلقاء ترحيبى مع برنامج

سق األنشطة الطالبية بالجامعة ورئيس مكتب رعاية الطالب رئيس الجامعة والسادة النواب ومن

المركزية. وقد تبع  اللقاء عرض بعض األفالم الترفيهية التى نفذها طالب الكلية فى العام السابق 

تبعة عمل عروض موسيقية وشعبية امام ادارة مبنى الكلية مما كان له عظيم األثر على نفوس 

بوع األول عمل لقاءات تعريفية للطالب مع رؤساء األقسام كما تم على مدار األس . الطالب

 وذلك طبقا للبرنامج المحدد. ورؤساء الوحدات األلكترونية واألكاديمية
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 م2018/2019برنامج استقبال الطالب الجدد بكلية العلوم جامعة المنيا للعام الجامعى 

 اليوم التاري  الوقت البرنامج المكان

10 - 8 ستقبال الطلبة الجددا امام مبنى األدارة  

23/9/2018  األحد 
1مدرج  11 - 10  وشئون الطالبلقاء مع منسوبى مكتب رعاية الطالب   

1مدرج  1 – 11 لقاء مع أ.د. عميد الكلية والوكالء   

3.30- 1.30 حفلة بداية العام الدراسى   

1مدرج  10 - 9 لقاء مع المرشد األكاديمى العام للكلية   

24/9/2018  األثنين 

1مدرج  11-10 تسجيل مقررات الفصل األول   

1مدرج  12-11  البيئةخدمة المجتمع وتنمية شئونلقاء مع وكيل الكلية ل   

1مدرج  1.30-12.30 لقاء مع أتحاد طالب الكلية   

1مدرج   
عرض فيلم تسجيلى عن الكلية وأماكن المدرجات 

 وقاعات المحاضرات واألقسام
1.30-2.30  

1مدرج  11-10 لقاء مع رئيسى قسمى الكيمياء والجيولوجيا   

25/9/2018  الثالثاء 
1مدرج  12-11 لقاء مع مدير وحدة الخدمات االلكترونية بالكلية   

1مدرج  1.30-12.30 لقاء مع مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية   

1مدرج  2.30-1.30 عرض عن دور الطالب فى الجودة   

1مدرج   
لقاء مع رئيسى قسمى  النبات والميكروبيولوجى وعلم 

 الحيوان
10-11  

26/9/2018 1مدرج  األربعاء  12-11 لقاء مع رئيسى قسمى  الفيزياء والرياضيات   

1مدرج  1.30-12.30 لقاء مع الطالب المتفوقين القدامى   

1مدرج  2.30-1.30 لقاء مع مدير مكتبة الكلية   

1مدرج  11-10 لقاء مع رئيس قسم  علم الحاسب    

27/9/2018  الخميس 
1مدرج   

لقاء مع منسق برنامج تقنية المعلومات والمرشد 

 األكاديمى للبرنامج
11-12  

 جولة تفقدية ألقسام الكلية
12.30-1.30  

1.30-2.30  
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 م8102-8102أنتخابات آتحاد طالب الكلية  ثالثا:

وبالتعاون مع مكتب رعاية الطالب شارك جميع أعضاء المكتب تحت أشراف أدارة الكلية 

-3122جامعة المنيا للعام الجامعى  –على فعاليات أنتخاب أعضاء أتحاد كلية العلوم المركزية 

  م وذلك طوال الجدول الزمنى المعد من قبل الجامعة لألنتخابات.3129
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 : ندوة عن سرطان الثدى رابعا

 

 

 

 

 

سرطان الثدى يوم الثالثاء  قام المكتب باألشراف على تنظيم الندوة التى نظمتها الكلية عن

بقاعة السيمينار بالكلية وقد حاضــر بها نخبة من االساتــذة بكلية م 41/21/3122الموافق 

 التمريض.

 : احتفالية المولد النبوى الشريف : خامسا

قام المكتب ألول مرة بالكلية بعمل احتفالية بالمولد النبوى الشريف وذلك يوم االربعاء 

لسيد ا.د/ تحت أشراف أدارة الكلية.حيث قد شارك فى الحضور  2بمدرج  32/22/3122الموافق 

ة عميد الكلية والسيد ا.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب والسيد الدكتور منسق االنشطه بالكلي

وقد حضر األحتفال عدد كبير من الطالب  ومدير عام مكتب رعاية الطالب المركزية بالجامعة.

التى أبهرت  والشعر وأعضاء هيئة التدريس. وقد قدم الطالب العديد من االناشيد والتواشيح الدينية

اية تم عمل وفى النه قام السيد ا.د. هارون أحمد بألقاء كلمة بهذه المناسبة الكريمة.كما الجميع 

 مسابقة دينية تم من خاللها توزيع جوائز على الفائزين.
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 عميد الكلية     وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   مدير مكتب رعاية الطالب مسئولى النشاط 
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 المسابقات الخارجيهاوال: 

 قه قصه الخيال العلمىمساب -0

اشتركت الكليه فى مسابقه قصه الخيال العلمى ضمن مسابقات نادى العلوم والتى تنظمها 

الجامعه تمهيدا لالشتراك فى اسبوع شباب الجامعات بكفر الشيخ والتى اشترك فيها الطالب /محمد 

 م.22/21/3122جمال عبدالنظير المستوى الثالث بقسم علم الحيوان والتى اقيمت يوم 

 نانو تكنولوجى() مسابقه البحث العلمى -8

اشتركت الكليه فى مسابقه قصه البحث العلمى )نانو تكنولوجى( ضمن مسابقات نادى العلوم والتى 

تنظمها الجامعه تمهيدا لالشتراك فى اسبوع شباب الجامعات بكفر الشيخ والتى اشترك فيها الطالب 

 م.41/21/3122عبدالنظير المستوى الثالث بقسم علم الحيوان والتى اقيمت يوم  جمال/محمد 

 ر(تنشيط السياحه فى مص)مسابقه البرمجيات  -3

اشتركت الكليه فى مسابقه البرمجيات )تنشيط السياحه فى مصر( ضمن مسابقات نادى 

بكفر الشيخ والتى العلوم والتى تنظمها الجامعه تمهيدا لالشتراك فى اسبوع شباب الجامعات 

اشترك فيها الطالب /محمد عاطف محمد طه المستوى الثانى بقسم تقنيه المعلومات والتى اقيمت 

 6/22/3122يوم 

 مسابقه مجالت الحائط العلميه  -4

اشتركت الكليه فى مسابقه مجالت الحائط 

ضمن  3122/ 21/  35والتى اقيمت يوم العلميه 

ظمها الجامعه تمهيدا مسابقات نادى العلوم والتى تن

لالشتراك فى اسبوع شباب الجامعات بكفر الشيخ 

محمد جمال  لتى قام بتصميمها واعدادها الطالبانوا

المستوى )محمد صالح سيف النصر و عبدالنظير

 (.الثالث بقسم علم الحيوان
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 مسابقه بحث فى مجال البيئه -5

اشتركت الكليه فى مسابقه 

البحث فى مجال البيئه ضمن 

( والتى اشترك 7مسابقات ابداع )

فيها من الكليه الطالب / السيد مفرح 

سيد حسن المستوى الثالث والتى 

 م.42/21/3122اقيمت يوم 

 

 مسابقه بحث فى مجال المياه -6

 

( والتى اشترك 7اشتركت الكليه فى مسابقه البحث فى مجال المياة ضمن مسابقات ابداع )

 5/22/3122يد مفرح سيد حسن المستوى الثالث والتى اقيمت يوم فيها من الكليه الطالب / الس

 مسابقه بحث فى مجال الزراعه -7

( والتى 7اشتركت الكليه فى مسابقه البحث فى مجال الزراعه ضمن مسابقات ابداع )

اشترك فيها من الكليه الطالب / السيد مفرح سيد حسن المستوى الثالث والتى اقيمت يوم 

 م.6/22/3122
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 مسابقه البرمجيات وتطبيقات الموبيل -2

اشتركت الكليه فى 

مسابقه البرمجيات ضمن 

( ببحثين 7مسابقات ابداع )

البحث االول مقدم من الطالب 

) عبدهللا على عبدهللا &احمد 

 مصطفى محمود& & ناجى

مصطفى محمد صفا&محمود 

 المستوى مختار عزيز(

الثانى مقدم من الطالب )وائل نشات شكرى &  الرابع بقسم الفيزياء وعلوم الحاسب . والبحث

رامى عاطف ثابت ( بالمستوى الرابع بقسم علوم الحاسب . وقد اقيمت هذه المسابقه يوم 

 .م7/23/3122

 مسابقه االبتكار -2

 

رقيه  -2وقد شارك الطالب  ( 7ضمن مسابقات ابداع ) اشتركت الكليه فى مسابقه االبتكار 

-6محمد جمال فرغلى عبدالحكيم  -5هدى حمدى على محمد  -4رناأحمدأبوجبل  -3رجب يوسف 

 .م 23/23/3122مينا عفت انور حبيب بالمستوى الثالث بقسم الميكروبيولوجى وقد اقيمت يوم 
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  علمـــــــــــيهال اتمحاضرانيا: الث

 بعنوان  " أعمق نقطه فى الكون "محاضرة 

 

م والتى  3122/  22/  7وذلك يوم االربعاء الموافق نظم نادى العلوم محاضره علميه 

اقيمت بقاعه نادى العلوم بالمبنى االدارى بالكليه وقد حاضرنا فيها االستاذ الدكتور / عادل أحمد 

فتحى وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب وقد حضر المحاضره لفيف من طالب الكليه من كافه 

 الطبيعيه فى مصر واعمق نقطه فى العالم . االقسام وقد كان موضوعها المحميات

 

 عميدالكليه     وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب       مدير المكتب          مشرف النشاط  

فتحى          أ.د/ رافت محمد شاكر سيدعلى أبوزيد       احمدعالء صبحى       أ.د/ عادل أحمد    
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 (7بمسابقة إبداع )اوال : المسابقات الخاصه 

 مسابقه الغناء الفردى : -0

( واشتركت الكليه بعدد 7اشتركت الكليه فى مسابقه الغناء الفردى ضمن مسابقه إبداع )

 طالب وهم : ثالثة

  قسم الرياضيات وعلوم الحاسب. -المستوى الثالث  -الطالب / فتحى ربيع نمر 

  شعبة عامة. –المستوى األول  –الطالبة/ ايه سيد محمد 

  شعبة عامة. –المستوى األول  –الطالبة/ ايمان توفيق ابراهيم 

وذلك يوم  56ية نصر وقد شارك الطالب بعدد من االغانى الوطنية ضمن فعاليات االحتفال بحكا

 م.  33/21/3122
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 ورشة تعليمية فى مجال الجرافيك : -8

 

 

 

 

 

 

الطالبة/ لمياء و :الطالبة/ أسماء جمال خليل طالبتين هماشتركت الكلية فى الورشة بعدد أ

الورشة بقاعة الفنون وقد اقيمت  .(برنامج الفيزياء –المستوى الثانى )عبد الناصر يوسف 

, 6و  م41/21/3122, 39أيام ) ايام  5التشكيلية اسفل متحف الفن الحديث لمدة 

 .(م7/22/3122

 الفنون التشكيلية :مسابقه  -3

وقد تم مجاالت  4اعمال فنية فى  7اشتركت الكليه فى اشتركت الكليه فى المسابقه بعدد 

 طالب وهم: 7عدد  واشترك فيها م 29/22/3122تسليم االعمال يوم 

 أوال : التصوير الزيتى والرسم :

 برنامج تقنية المعلومات. –المستوى الثانى  –الطالب/ مؤمن احمد زيدان 

 برنامج علم الحيوان والكيمياء. –المستوى الثالث  –الطالب/ محمد جمال عبد النظير 

 ثانيا : الجرافيك والطباعة الفنية :

 برنامج الفيزياء والكيمياء. –المستوى الثالث  –الطالبة/ ميرنا حسن عباس 

 برنامج الفيزياء والكيمياء. –المستوى الثالث   -الطالب/ محمود أحمد عثمان 

 ثالثا : االشغال الفنية :

 برنامج الرياضيات وعلوم الحاسب. –المستوى الثالث  –الطالب/ فتحى ربيع نمر 

 برنامج الرياضيات وعلوم الحاسب. –المستوى الثالث  –الطالبة/ هناء ربيع انيس 
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  لجامعة(ا )قد حصلت الكلية على المركز الثانى على مستوىمسابقه منشد الجامعة  -4

 طالب وهم : 5بعدد م 5/23/3122وذلك يوم اشتركت الكليه فى مسابقه منشد الجامعة   

 شعبة عامة. –المستوى األول  –الطالب/ مصطفى مدحت رجب 

 شعبة عامة. –المستوى األول  –الطالب/ حسام الدين محمد محمد 

 برنامج تقنية المعلومات. –المستوى األول  –الطالب/ محمد عاطف طه 

 برنامج الجيولوجيا. –المستوى الرابع  –الطالب/ محمد محمود نعمان 

         

            

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الثقافى النادى

 –المستوى األول  –سارة رضا حسن  ( طالبة وهى:2في النادى الثقافى بعدد ) اشتركت الكلية

 شعبة عامة.

  



  م8102-8102األنشطة الطالبية التى قام المكتب برعايتها وتنفيذها أول  تقرير عن 

 بأسبوع شباب الجامعات بكفر الشي المسابقات الخاصه ثانيا : 

 مسابقة الفنون التشكيلية  -0

 اعمال فنية فى مجالين وهم: 5اشتركت الكليه فى المسابقه بعدد     

 الفنية :اوال : مجال الطباعة 

  شعبة عامة. –المستوى األول  –الطالب/ عبد الرحمن محمد محمود 

  برنامج تقنية المعلومات. –المستوى األول  –الطالب/ محمد عاطف طه 

 : ثانيا : مجال التصوير الضوئى

 برنامج الميكروبيولوجى والكيمياء –المستوى الثالث  -الطالب/ مينا عفت انور 

 برنامج علم النبات والكيمياء . –المستوى الثالث  – الطالب/ محمد جمال فرغلى 

 م .5/23/3122وقد تم تسليم األعمال يوم 
 

 مسابقة الفنون التشكيلية  -8

 اعمال فنية فى مجالين وهم: 5اشتركت الكليه فى المسابقه بعدد     

 اوال : مجال الرسم :

 شعبة عامة. –المستوى األول  –ه/ ايه سيد محمد الطالب 

 شعبة عامة. –المستوى األول  –ه/ اسالم عاصم محمد الطالب 

 ثانيا : مجال التصوير الضوئى :

  برنامج الفيزياء. –المستوى الثانى  -الطالب/ محمد محمود عبد الحميد 

  شعبة عامة . –المستوى األول  –الطالب/ عز الدين حسين محمد 

 م .23/23/3122وقد تم تسليم األعمال يوم 

 

 

 



  م8102-8102األنشطة الطالبية التى قام المكتب برعايتها وتنفيذها أول  تقرير عن 

  النشاط الفنى الداخلى: ثالثا

 (7بمسابقة إبداع )اوال : المسابقات الخاصه 

 الغناء الفردى :مسابقه  -0

    

وقد  م. 22/21/3122وذلك يوم ( 7اقامت الكلية مسابقه للغناء الفردى ضمن مسابقه إبداع ) 

لالشتراك فى ( طالب 4( طالب وتم التصفية فيما بينهم وتم تصعيد عدد )5تقدم للمسابقة عدد )

 ذات المسابقة على مستوى الجامعة والطالب الفائزين هم :

 قسم الرياضيات وعلوم الحاسب. -المستوى الثالث  -/ فتحى ربيع نمر  الطالب 

 شعبة عامة. –المستوى األول  – محمد سيد ايه/ الطالبة 

  شعبة عامة. –المستوى األول  –الطالبة/ ايمان توفيق ابراهيم 

 

  منشد الجامعة : مسابقه -8

اقامت الكلية مسابقه لالنشاد الدينى ضمن مسابقه  

( طالب وتم 6( وقد تقدم للمسابقة عدد )7إبداع )

( طالب 5التصفية فيما بينهم وتم تصعيد عدد )

لالشتراك فى ذات المسابقة على مستوى الجامعة 



  م8102-8102األنشطة الطالبية التى قام المكتب برعايتها وتنفيذها أول  تقرير عن 

 والطالب الفائزين هم :

  شعبة عامة. –المستوى األول  –الطالب/ مصطفى مدحت رجب 

 شعبة عامة. –المستوى األول  –/ حسام الدين محمد محمد الطالب 

  برنامج تقنية المعلومات. –المستوى األول  –الطالب/ محمد عاطف طه 

  برنامج الجيولوجيا. –المستوى الرابع  –الطالب/ محمد محمود نعمان 

 م. 37/22/3122وذلك يوم     

 

 االسبوع البيئى : -3

  

طالب من طلبة اتحاد  31الكلية فى االسبوع البيئى الذى اقيم على مستوى الجامعة بعدد شاركت  

 م .32/22/3122م الى 36/22/3122الطالب بالكلية وذلك خالل الفترة من 

          

 

 عميدالكليه    وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب      مدير المكتب       النشاط   ةمشرف      

 أ.د/ رافت محمد شاكر  فتحى       احمدعالء صبحى       أ.د/ عادل أحمد     ياسمين حسانين زكى 

 

 

 



  م8102-8102األنشطة الطالبية التى قام المكتب برعايتها وتنفيذها أول  تقرير عن 

 

  



  م8102-8102األنشطة الطالبية التى قام المكتب برعايتها وتنفيذها أول  تقرير عن 

  النشاط االجتماعى )خارجى(أوال: 

 حمله التبرع بالدم  -0

 36وقهد شهارك عهدد   25/21/3122قامت الحملهه امهام المبنهي االدارك بكليهه العلهوم  يهوم 

 طالب وطالبه من اقسام مختلفه .

 

 

     

     

     

     

     

     

  

 البحث االجتماعى بعنوان )الهجره الغير شرعيه(  -8

قهههام بعمهههل البحهههث الطالبهههه / رقيهههه رجهههب المسهههتوى الثالهههث  ميكهههرو وكيميهههاء بتهههاريخ      

32/21/3122. 

 

 المردود االقتصادى واالجتماعى للمشروعات التنمويه على الشباب(البحث االجتماعى بعنوان ) -3

قام بعمل البحث الطالبه/ ميرنا حسهن عبهاس المسهتوى الثالهث فيزيهاء وكيميهاء. وقهد قهام      

 حمدى فرغل محمد االستاذ بقسم الفيزياء. االستاذ الدكتور/ ينبتحكيم البحث
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 وقد فازت الكليه بالمركز )الثامن (على مستوى كليات الجامعه. مسابقه الشطرنج)طلبه( -4

 

 

 

 

 

 

 42/21/3122حتهى39/21يهوم االتنهين الموافهق مهن المسهابقه اقيمت على مستوى الجامعه 

   -طلبه وهم :4بصاله االنشطه الطالبيه خلف كليه الطب بعدد

 جون عادل فايق     اولى   شعبه عامه. 

 كيرلس عيسى نجيب    تانيه   علم الحيوان.  

 مايكل صفوت ثابت   رابعه    كيمياء حيوان. 

 

 وقد فازت الكليه بالمركز )الحادى عشر (على مستوى كليات الجامعه. مسابقه الشطرنج )طالبات( -5

المسهابقه اقيمت على مستوى الجامعه 

حتههههههى  3/22يههههههوم االحههههههد الموافههههههق مههههههن 

بصههاله االنشههطه الطالبيههه خلههف كليههه 7/22

وقههههد شههههاركت فههههى هههههذه المسههههابقة الطههههب 

 الطالبه/انا سيمون كمال جليهل    اولهى شهعبه

    .عامه

 



  م8102-8102األنشطة الطالبية التى قام المكتب برعايتها وتنفيذها أول  تقرير عن 

  مسابقه الطالب المثالي والطالبه المثاليه -6

طالهب  25حيث تم تنظيم مسابقه الطالهب المثهالي والطالبهه المثاليهه بهين طهالب الكليهه  بعهدد 

 كل من:وطالبه وتم اختيار 

  حاسب )الطالب المثالى(الطالب / بالل احمد محمد موسي   رابعه 

  الطالبة المثالية(الطالبه / نيره احمد محمد حامد    رابعه  كيمياء( 

تهم االختبهار التحريهرك بصهاله االنشهطه الطالبيهه بخلهف كليهه علي مستوك كليات الجامعهه و

و تمههههت المقابلههههه للطالبههههه المثاليههههه فههههي مبنههههي رئاسههههه الجامعههههه يههههوم   36/22/3122طههههب يههههوم 

يههههوم  1دس عشهههر( و المقابلههههه للطاالهههب المثهههاليوحصهههلت علهههي المركههههز )السههها  32/22/3122

 وحصوله علي )المركز السابع (علي مستوك الجامعه . 39/22/3122
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 البحث االجتماعى بعنوان )أثر التكنولوجيا على التنميه والمجتمع( -2

 )3122 /37/22بتاريخ ) قام بعمل البحث الطالب/  بالل احمد محمد موسي رابعه  حاسب

 

 البحث االجتماعى بعنوان )الشائعات واخطارها وسبل مواجهتها( -2

 .م(37/22/3122بتاريخ ) قام بعمل البحث الطالبه/ نيره احمد محمد حامد   رابعه  كيمياء

 

وتحت شعار )رفع الوعى للتعامل مع  المبادره الشبابيه تحت مسمى )حلناها بصندوق ( -01

 وقد فازت الكليه) بالمركز االولى (على مستوى كليات الجامعه. النفايات( مشكله تراكم

 

 

 

 

 

 

 -الطلبة االتيه:وقد شارك بالمبادره 

 رنا أحمد ابو جبل    ثالثه   ميكرو كيمياء.   

 رقيه رجب يوسف    ثالثه    ميكرو كيمياء. 

 مينا عفت حبيب    ثالثه   نبات. 

 كيمياء محمد جمال فرغلى   ثالثه    ميكرو. 

 هدى حمدى على      ثالثه  ميكرو كيمياء. 
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 عميدالكليه      وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب      مدير المكتب       النشاط   ةمشرف    

 أ.د/ رافت محمد شاكر    فتحى        أ.د/ عادل أحمد     احمدعالء صبحى          ية سعد على     
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 )خارجى( االسرنشاط ثانيا: 

 

  فى  21/22,23/23/3122دوره فى مجال التنميه السياسيه يومى االتنين والثالثاء الموافق

طالبات  وقد حاز 5طالب و7القاعه الصغرى بمركز الفنون واالداب وقد شارك فى الدوره 

 .الطالب المشتركين على شهادات تقدير

  

     

 عميدالكليه      وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب      مدير المكتب       النشاط   ةمشرف    

 أ.د/ رافت محمد شاكر    فتحى        أ.د/ عادل أحمد     احمدعالء صبحى          آية سعد على    
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 )داخلى( النشاط االجتماعى ثالثا: 

 مسابقه الشطرنج  -0

  طالب وطالبه وفاز منهم : 26وقد شارك- 

   الطالب / جون عادل فايق     اولى   شعبه عامه 

   لطالب / كيرلس عيسى نجيب    تانيه   علم الحيوان 

  الطالبه/ انا سيمون كمال جليل    اولى شعبه عامه 

 باالشتراك على مستوى كليات الجامعه. الطلبة الفائزون وقد قام

 

 



  م8102-8102األنشطة الطالبية التى قام المكتب برعايتها وتنفيذها أول  تقرير عن 

  لطالب المثالى والطالبه المثاليها -8

طالهب  25لطالهب المثهالي والطالبهه المثاليهه بهين طهالب الكليهه  بعهدد احيث تم تنظيم مسابقه 

وطالبههه وتههم اختيههار اللجنههه المشههكله مههن السيداالسههتاذ الههدكتور/عادل احمههد فتحههى   وكيههل الكليههه    

رئيسا  ,  والسيداالستاذ الدكتور/ناصهر أحمهد بركهات   عضهوا  االسهتاذ الهدكنور /محمهد عثمهان 

 -عبدالحميد عضوا, والدكتور /عصام ابو السباع عضوا وتم فوز كال من:

  الطالب المثالى / بالل احمد محمد موسي   رابعه    حاسب 

  الطالبه المثاليه / نيره احمد محمد حامد    رابعه  كيمياء 
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 رحله الى مدينه االسكندريه  -3

طالب وطالبه من الكليه وقمنا بزياره القلعه والمعموره وسهان 36 الرحلة عدد شارك فيقد و

وذلهك  استفن ومحطه الرمل وقام باالشراف العام على الرحله االستاذ الدكتور محمد عبدالرحمن

 م.34/22/3122يوم الجمعة الموافق 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 عميدالكليه      وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب      مدير المكتب       النشاط   ةمشرف    

 أ.د/ رافت محمد شاكر    فتحى        أ.د/ عادل أحمد     احمدعالء صبحى          آية سعد على    

  



  م8102-8102األنشطة الطالبية التى قام المكتب برعايتها وتنفيذها أول  تقرير عن 
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 النشاط الثقافى )النشاط الخارجى( 

 0273والخاصه بحرب اكتوبر45سابقات الخاصه باحتفاليه حكايه نصر اوال : الم

 

 مسابقه الشعر -0

واشترك من الكليه 56اشتركت الكليه فى مسابقه الشعر ضمن مسابقه احتفاليه حكايه نصر 

الطالب / عاصم خالد سيد عبدالوهاب المستوى الثانى بقسم الكيمياء الحيويه بقصيده بعنوان "سيناء 

 م.  32/21/3122فى القلب"وذلك يوم 

 مسابقه القصه القصيره -8

واشتركت فيها  56القصيره ضمن احتفاليه حكايه نصر اشتركت الكليه فى مسابقه القصه

الطالبه / نسمه محمود احمد عبدالباقى بقصه قصيره بعنوان "حكايه وطن "وذلك يوم 

 م. 32/21/3122

 مسابقه الزجل  -3

واشترك من الكليه  56اشتركت الكليه فى مسابقه الزجل ضمن احتفاليه حكايه نصر

 م. 32/21/3122قصيده بعنوان " سيناء الحبيبه "وذلك يوم الطالب/ احمد على الفنجرى صابر ب

 مسابقه المراسل العسكرى -4

واشترك من  56شتركت الكليه فى مسابقه المراسل العسكرى ضمن احتفاليه حكايه نصر أ

 م. 32/21/3122الكليه الطالب / محمد عاطف محمد طه وذلك يوم 
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الخـــــــارجيـــــــــــهثانيا : المسابقات   

 

 سابقه الشعر الفصحى  -0

والتى اشتركت فيها   7اشتركت الكليه فى مسابقه الشعر الفصحى والخاص بمسابقه ابداع 

من الكليه الطالبه / منار احمد سيد محمد المستوى االول الشعبه العامه وكانت القصيده بعنوان 

 م. 22/22/3122"رائحه فالح "وذلك يوم 

 مسابقه الشعر العامى -8

والتى اشتركت فيها  من  7اشتركت الكليه فى مسابقه الشعر العامى والخاص بمسابقه ابداع 

الكليه الطالبه / ساره رضا حسن على المستوى االول الشعبه العامه وكانت القصيده بعنوان 

 م. 22/22/3122"ذكرى"وذلك يوم 

 مسابقه الشعر الغنائى -3

والتى اشتركت فيها   7ابقه الشعر الغنائى والخاص بمسابقه ابداع اشتركت الكليه فى مس  

من الكليه الطالبه / نسمه محمود احمد عبدالباقى المستوى الثانى قسم تقنيه المعلومات وكانت 

 .م 22/22/3122القصيده بعنوان "مشاعر قيد التنفيذ "وذلك يوم 

 مسابقه القصه القصيره  -4

والتى اشتركت فيها   7ه القصيره والخاص بمسابقه ابداع اشتركت الكليه فى مسابقه القص

من الكليه الطالبه / نسمه محمود احمد عبدالباقى المستوى الثانى قسم تقنيه المعلومات وكانت 

 .م 24/22/3122القصه بعنوان "سندريال بطريقه مختلفه "وذلك يوم 

 ( 7مسابقه المقال ) ابداع  -5

والتى اشتركت فيها من الكليه  7المقال والخاصه ب ابداع اشتركت الكليه فى مسابقه        

الطالبه / هناء ربيع أنيس المستوى الثالث بقسم الرياضيات والحاسب وكانت المقاله بعنوان "بناء 

 م.3122 /24/22االنسان المصرى"وذلك يوم 
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 مسابقه المقال )اسبوع شباب الجامعات ( -6

الخاصه ب اسبوع شباب الجامعات والتى اشترك اشتركت الكليه فى مسابقه المقال و      

فيها من الكليه الطالب / عبدالرحمن محمدمحمود جاهين طراف المستوى االول وكانت المقاله 

 م.3122/  32/22بعنوان "شبكات التواصل االجتماعى وتأثيرها على الشباب "وذلك يوم 

 اب الجامعات (مسابقه االبحاث الثقافيه البحث الدينى الخاص ب ) اسبوع شب -7

اشتركت الكليه فى مسابقه االبحاث الثقافيه )البحث الدينى( ضمن المسابقات الخاصه    

باسبوع شباب الجامعات والتى اشترك فيها الطالب / السيد مفرح سيد حسن المستوى الثالث بقسم 

  م.32/22/3122النبات وكان البحث بعنوان "االعجاز العلمى فى القرآن" وكانت يوم 

 مسابقه االبحاث الثقافيه بحث االقتصادى الخاص ب ) اسبوع شباب الجامعات ( -2

اشتركت الكليه فى مسابقه االبحاث الثقافيه )البحث االقتصادى( ضمن المسابقات     

الخاصه باسبوع شباب الجامعات والتى اشترك فيها الطالب / فتحى ربيع نمر المستوى الثالث بقسم 

بعنوان "رؤيه استراتيجيه لمستقبل التنميه فى مصر" وكانت يوم الرياضيات وكان البحث 

 م.32/22/3122

 مسابقه القرآن الكريم كامال ) طالب ( -2

شتركت الكليه فى مسابقه القرآن الكريم أ 

كامال للطالب والتى نظمتها الجامعه للقرآن الكريم كامال والتى اشترك فيه الطالب / محمود مختار 

 م.6/22/3122الرابع بقسم علوم الحاسب والتى كانت يوم عزيز رجب المستوى 
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 مسابقه القرآن الكريم كامال ) طالبات ( -01

 

اشتركت الكليه فى مسابقه القرآن الكريم كامال للطالبات والتى نظمتها الجامعه للقرآن 

يمياء الكريم كامال والتى اشتركت فيها الطالبه / شيماء ربيعى خليفه المستوى الثالث بقسم الك

 م.7/22/3122الحيويه والتى كانت يوم 

 سابقه دورى المعلومات العامه م -00

اشتركت الكليه فى مسابقه دورى 

المعلومات العامه على مستوى الجامعه والتى اشترك فيها من الكليه الطالب / أحمد طارق محمد 

عبدالناصر يوسف الطالبه ناجى المستوى الرابع بقسم الكيمياء والجيولوجيا والطالبه / لمياء 

واالربعاء  37/22/3122بالمستوى الثالث بقسم الفيزياء وقد اقيمت المسابقه يومى الثالثاء 

32/22/3122 .  
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لمسابقات الداخليه: اثالث  

 

 (طالب وطالبات) مسابقه القرآن الكريم كامال -0

تم تنظيم مسابقه للقرآن الكريم كامال طالب وطالبات على مستوى الكليه وقد حصلنا على 

/ عادل احمد فتحى  وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب وقد تم  موافقه السيد االستاذ الدكتور

م الساعه  3122/  21/  39االعالن عنها فى وقته وقد اقيمت هذه المسابقه يوم االثنين الموافق 

العاشره صباحا فى قاعه نادى العلوم بالكليه وقد شرفنا بالحضور السيد االستاذ الدكتور / عميد 

( طالب 7اذ الدكتور / وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب وقد اشترك عدد)الكليه والسيد االست

وطالبه على مستوى الكليه وتم التصفيه فيما بينهم وقد فاز كال من الطالب / محمود مختار عزيز 

المستوى الرابع بقسم علوم الحاسب والطالبه / شيماء ربيعى خليفه بالمستوى الثالث بقسم الكيمياء 

. وقد قام بالتحكيم فى هذه المسابقه االستاذ الدكتور / هارون أحمد محمد  االستاذ بقسم الحيويه 

الجيولوجيا واالستاذه الدكتوره / حنان البكرى االستاذه بقسم علم الحيوان بالكليه وقد اشترك كال 

من الطالب السابق ذكرهم فى نفس زات المسابقه على مستوى الجامعه 

 عميدالكليه     وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب       مدير المكتب          مشرف النشاط  

فتحى          أ.د/ رافت محمد شاكر سيدعلى أبوزيد       احمدعالء صبحى       أ.د/ عادل أحمد    
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