
                                                   رعایة الشباب                                              
  

  خالل على مستوى الجامعة في األنشطة الطالبیة تقریر بالمراكز الذي حققھا قسم رعایة الشباب 
  ٥٢٠١/٦٢٠١ لعام الجامعيا

  
خطى الحبیب "في اطار مسابقات مھرجان " الحبیب والھجرة"المسابقة الثقافیة الحصول على المركز االول في  -١

 ١/١١/٢٠١٥احمد مجدي میھوب واعلنت النتیجة یوم االحد الموافق / وفاز بھ الطالب" نحو المدینة

  
  

فرقة احمد مجدي بال/ الحصول على المركز االول في مسابقة استاند كومیدي على مستوى الجامعة وفاز بھ الطالب -٢

 ١٢/١١/٢٠١٥الثالثة اسالمي وذلك یوم 

  

محمد سید وذلك یوم / الحصول على المركز االول على مستوى الجامعة في التمثیل وفاز بھ الطالب -٣

 .م١٢/١١/٢٠١٥

  



  

ناصر ابراھیم وذلك یوم  /الحصول على المركز االول على مستوى الجامعة في الدیكور وفاز بھ الطالب -٤

١٠/١٢/٢٠١٥ 

  

الحصول على المركز االول على مستوى الجامعة طالبات في مسابقة ماراثون سباق طریق وفازت بھ   -٥

  م١٤/١٢/٢٠١٥یارا احمد وذلك یوم / الطالبة

  

  ایھ اشرف/ وفازت بھ الطالبھ    ١،٢/٣/٢٠١٦وذلك یومي ) مسابقة ابتكر (الحصول علي المركز االول في  -٦

  

" السالمة على الطریق" مسابقة ھدیتك یا امي الخاص بمھرجان االسر المركز االول في الحصول  علي  -٧

  ٣١/٣/٢٠١٦ایة اشرف وذلك یوم / وفازت بھ الطالبة

.  

نبیل سعید حامد المدرس بقسم ترمیم / الحصول على المركز االول في المسابقة الكبرى للقران الكریم وفاز بھ د -٨

طھ / الشیخ -مصطفى الالھوني/ الشیخ –احمد نعینع / كال من دبحضور  ١٣/٤/٢٠١٦االثار بالكلیھ وذلك یوم 

  عبد الوھاب خبیر االصوات



  

  نبیل سعید حامد/ د

الحصول على المركز االول في مسابقة دوري المعلومات على مستوى الجامعات المصریة وذلك في الفترة من  -٩

  .احمد سامي القرضاوي/ وفاز بھ الطالب ٢٠:١٥/٤/٢٠١٦

 

  

على المركز الثاني في دوري كرة القدم طلبة على مستوى الجامعة  وذلك یوم الخمیس الموافق الحصول  - ١٠

٢٩/١٠/٢٠١٥ 

ناصر ابراھیم / وفاز بھ الطالب لي مستوي الجامعھ في مسابقھ فنونحصول الكلیھ علي المركز الثاني ع - ١١

  م٥/١١/٢٠١٥جبر بالفرقة الثالثة وذلك یوم الخمیس الموافق 

محمد / المركز الثاني في مسابقة الذراعین طلبة على مستوى الجامعة  وفاز بھ الطالب الحصول على  - ١٢

  ٣٠/١١/٢٠١٥معتمد بالفرقة الرابعة قسم ترمیم وذلك یوم االثنین الموافق 

ایة اشرف سعد وذلك / الحصول على المركز الثاني على مستوى الجامعة في مسابقة النحت وفازت بھ الطالبة - ١٣

  ٧/١٢/٢٠١٥یوم 

نادیة / الحصول على المركز الثاني على مستوى الجامعة في مسابقة التصویر الزیتي وفازت بھ الطالبة- ١٤

  ٧/١٢/٢٠١٥رمضان محمد وذلك یوم 

احمد مجدي وذلك یوم / الحصول على المركز الثاني على مستوى الجامعة في التمثیل وفاز بھ الطالب- ١٥

١٠/١٢/٢٠١٥ 



  

حمادة مكاوي / الحصول على المركز الثاني على مستوى الجامعة في مسابقة صورة في خبر وفاز بھ الطالب - ١٦

وذلك یوم 

٢٣/١٢/٢٠١٥  

 

 

/ وفاز بھ الطالب" العدد الثاني"اشراقة الثقافیة مسابقة الالحصول على المركز الثاني على مستوى الجامعة في - ١٧

  ٢٣/١٢/٢٠١٥حسن معوض بالفرقة االولى وذلك یوم 

/ الحصول على المركز الثاني علي مستوي الجامعھ في مسابقة قصص االطفال المصورة وفازت بھ الطالبة-١٨
  .ایة اشرف

  

  
  



شعار تحت " نفسي في مصر"الحصول على المركز الثاني في الدعایة لمھرجان الندوات الذاتیة بعنوان -١٩
  علي مستوي الجامعھ)اخالقنا(

  

  
 

 .وفازت بھ الطالبھ سارة محمد   ١،٢/٣/٢٠١٦وذلك یومي ) مسابقة ابتكر (الحصول علي المركز الثاني في  - ٢٠

  
  

والحصول على المركز الثاني  في مسابقة افضل موقع الكتروني على مستوى الجامعة وذلك یوم  -٢١
  .مسعوداحمد / وفاز بھا الطالب  ٢٠/٤/٢٠١٦

  
  

وفاز بھ " خطى الحبیب نحو المدینة"لحصول على المركزالثالث في مسابقة افضل عمل فني بمھرجان ا -٢٢    

 م ١/١١/٢٠١٥احمد مجدي میھوب واعلنت النتیجة یوم االحد الموافق / الطالب

 

   



على محمد جعفر / الحصول على المركز الثالث على مستوى الجامعة في مسابقة النحت وفاز بھ الطالب - ٢٣
          ٧/١٢/٢٠١٥وذلك یوم 

  
نادیة رمضان على المركز الثالث على مستوى الجامعة في مسابقة الطالب والطالبة المثالیة / حصول الطالبة- ٢٤

  ٨/١٢/٢٠١٥والتي أقیمت على مستوى الجامعة وذلك یوم 

 

وذلك یوم " ابن حرام"حصول الكلیة على المركز الثالث على مستوى الجامعة في العرض المسرحي بعنوان - ٢٥
١٠/١٢/٢٠١٥ 

  

  
    

  
" كلیتي االجمل"الحصول على المركز الثالث في مھرجان للخدمة العامة على مستوى الجامعة تحت شعار  - ٢٦

  ١٦/١٢/٢٠١٥وذلك یوم 
  

  
   



  
محمد السید عبد / على المركز الثالث على مستوى الجامعة في مسابقة التالیف المسرحي وفاز بھ الطالبالحصول  - ٢٧

  .٢٤/١٢/٢٠١٥الخالق بالفرقة الثانیة وذلك یوم 
 

الحصول على المركز الثالث على مستوى الجامعة في طابور العرض لمھرجان االسر واعلنت النتیجة یوم  - ٢٨

٢٠/٤/٢٠١٥  .  

  

احمد سامي /على المركز الثالث على مستوى الجامعة في مسابقة الشخصیات وفاز بھ الطالبالحصول   - ٢٩

  السعید

 

 ١/١٢/٢٠١٥حصول الكلیة على مركز رابع في دوري المعلومات العلمیة على مستوى الجامعة وذلك یوم  - ٣٠

  
  



از  - ٣١ ة وف ث النووی ي مسابقة االحادی ة ف بالحصول على المركز الخامس على مستوى الجامع ھ الطال د / ب د احم محم

  ٢٧/١٢/٢٠١٥ابراھیم بالفرقة الثالثة وذلك یوم 

ھ الطالب - ٣٢ از ب ق وف سیف / الحصول على المركز التاسع على مستوى الجامعة طلبة في مسابقة ماراثون سباق طری

  . ١٤/١٢/٢٠١٥اسامة وذلك یوم 

  رئیس قسم الشباب
  

  سامح عبد الرحمن/ أ
  

  مستشار عام االتحاد        مسئول التواصل                                                
  

  جمال محجوب/ د.أ        رشا طھ                                                        / د
  
  
  


