
                               
   

 االنجازات العامھ للترم االول
  م٢٠٢٠/٢٠٢١ للعام الجامعى 

  
                  

تزیین الكلیھ وتعلیق لوحات ارشادیھ عن فیرس كرونا یوم االربعاء الموافق - 1
 م١٤/١٠/٢٠٢٠

  

          
 
  
طبع كتیب یوضح انشطة رعایة الشباب واالنجازات التى تمت خالل العام الجامعى   -٢

 م١٧/١٠/٢٠٢٠یوم  م٢٠١٩/٢٠٢٠
 
  

          
  
  
  



  
بامفلیت تعریفى لالنشطھ الطالبیھ  عالمشاركھ فى استقبال والترحیب بالطالب الجدد وتوزی-٣

 م ٢٠٢٠- ١٠- ١٧جراءات االحترازیھ لفیرس كورونا یوم عن االوارشادات 
 

         
 
  م١٧/١٠/٢٠٢٠استقبال  االستاد الدكتورعمید الكلیة للطالب بمكتب سیادتھ ودلك یوم -٤
  

       
  
عمل لقاء تعریفى اول للطالب الجدد بحضور أ.م.د/ولید على االستاد المساعد بقسم االثار -٥

  بالجامعھاالسالمیھ بالكلیھ ومدیر مركز تنمیة قدرات اعضاء ھیئة التدریس 
  ود/رشا طھ المدرس بقسم الترمیم بالكلیھ ومنسق االنشطھ الطالبیھ بالكلیھ

  م.١٨/١٠/٢٠٢٠ودلك یوم االحد الموافق  د/ عبیر فؤاد االستاد مساعد بقسم الترمیم .

     



المشاركھ فى استقبال االستاد الدكتور احمد جابر شدید رئیس الجامعھ والوفد المرافق -٦
  م٢١/١٠/٢٠٢٠الكلیھ یوم لسیادتھ داخل 

  

       
  
قیام اسرة تواصل بزیاره لملجأ عائشھ حسانین بقیادةرائدة االسره أ.م.د/اسماء محمد  -٧

  االستاد مساعد بقسم االثار االسالمیھ .وجھاز رعایة الشباب ومجموعھ من الطالب
  م٢٧/١٠/٢٠٢٠ودلك یوم الثالثاء الموافق      

  

         
  
  الدى تنظمھ وزارة الشباب والریاضھ بالتعاون مع جامعة الفیوم   المھرجان الریاضى الثالث االشتراك فى- ٨
  }م٩/١١/٢٠٢٠فى تنس الطاولھ یوم {- 

                             

                               
  
  



الدى تنظمھ وزارة الشباب والریاضھ بالتعاون مع جامعة   االشتراك فى المھرجان الریاضى الثالث - ٩
  }م١٠/١١/٢٠٢٠فى كرة القدم یوم الفیوم   { 

  
  

                             
  
  

م یوم ٢٠١٩/٢٠٢٠عمل مجلة حائط عن انجازات االنشطھ الطالبیھ للعام الجامعى - ١٠
  م.١٠/١١/٢٠٢٠الثالثاء الموافق 

 

                               
  
  
  
  
  
  
  
  



م بحضور ١١/١١/٢٠٢٠ودلك یوم االربعاء الموافق الجدد  اقامة حفل استقبال الطالب - -١١
   كال من :

  أ.د/عاطف منصور محمد         عمید الكلیھ  
  أ.د/جمال محجوب                 وكیل الكلیھ االسبق لشئون التعلیم والطالب           
  أ.م.د/ولید على                    االستاد المساعد بقسم االثار االسالمیھ ومساعد العمید           

  لشئون التعلیم والطالب                                               
  د/ رشا طھ                        منسق االنشطھ الطالبیھ بالكلیھ         

  ولى وبعض من طالب الكلیھ وحضور طالب الفرقھ اال        
 رعایة الشباب واتحاد الطالب بالكلیھ . اسرةو            

  

       
  

  المشاركھ فى مسابقة المونلوج على مستوى الجامعھ یوم االربعاء  -١٢
  م بمشاركة الطالب :١١/١١/٢٠٢٠الموافق       

  
  احمد سلیمان       { الفرقھ الثانیھ }                  محمود طارق      { الفرقھ الثانیھ}.   
  

                                        
  



  فى دورى كرة القدم االلكترونیھ على مستوى الجامعھ ودلك االشتراك  -١٣
  م           بمشاركة الطالب:١٥/١١/٢٠٢٠یوم        

  كیرلس ھانى بالفرقھ الثانیھ                                      
  محمد الشیمى بالفرقھ الثالثھ                                      

           
  

                           الدى تنظمھ وزارة الشباب والریاضھ بالتعاون   االشتراك فى المھرجان الریاضى الثالث - ١٤
  م}.١٦/١١/٢٠٢٠جامعة الفیوم فى {كرة السرعھ طالبات یوم مع 

  

                               
  

  م١٧/١١/٢٠٢٠االشتراك فى مسابقة الشطرنج على مستوى الجامعھ یوم - ١٥
 

             
  



  م بالمكتبھ المركزیھ بالجامعھ١٧/١١/٢٠٢٠االشتراك فى مسابقة االنشاد الدینى  یوم  - ١٦
  بمشاركة الطالب:                                   

  ساره حمدى{ بالفرقھ الثانیھ}                 فیرینا االمیر {الفرقھ االولى}       
  محمد عواد {الفرقھ الثالثھ}                  اسماء احمد   {الفرقھ االولى}       

                    
  

  م١٨/١١/٢٠٢٠االول  فى مسابقة الزراعیین طالبات یوم الفوز بالمركز  -١٧
  وفازت بھ الطالبھ /امیره محمد احمد                

  

                               
  

  م٢٣/١١/٢٠٢٠المشاركھ فى مسابقة امیر الشعراء على مستوى الجامعھ ودلك یوم - ١٨
 } .بمقر المكتبھ المركزیھ بالجامعھ .بمشاركة الطالبھ/سمیھ مصطفى احمد {بالفرقھ الثانیھ 

  

            



  م٢٢/١١/٢٠٢٠اقامت مسابقة الطالب والطالبھ المثالیھ بالكلیھ یوم  -١٩
  وفوز الطالبھ /عصماء محمد كمال     بلقب الطالبھ المثالیھ .          

  والطالب / محمد شعبان على       بلقب الطالب المثالى .         
 

         

                       
  

  م  ٢٢/١١/٢٠٢٠فى مسابقة العاب القوى الترویحیھ شد الحبل یوم  الثانىالفوز بالمركز ا- ٢٠
  وفازت بھ

        میرنا عبد المعطى  –نغم احمد عمار  - امیره احمد محمد–الطالبات{امانى محمد نصر    
  رنا احمد }. –                   

  

                            
  
  
  
  



  م٢٢/١١/٢٠٢٠الفوز بالمركزاالول فى مسابقة العاب القوى الترویحیھ یوم - ٢١
  }ھ {رنا احمد فازت بھ الطالب للطالبات فى مسابقة سباق الطریق           

  

                              
  

  م٢٢/١١/٢٠٢٠الترویحیھ یوم الفوز بالمركز الثانى فى مسابقة العاب القوى - ٢٢
  فى مسابقة سباق الطریق للطلبھ وفاز بھ الطالب /احمد السید السعید            

  
  

  الفوز بالمركزالثالث فى مسابقة العاب القوى الترویحیھ فى ضربات الجزاء یوم - ٢٣
  –میرنا عبد المعطى -م  وفازت بھ الطالبات {امانى محمد نصر١١/٢٠٢٠/  ٢٢

  محمد}  امیره احمد 
  

                             
  
  
  
  
  
  
  
  



  م٢٤/١١/٢٠٢٠االشتراك فى مسابقة جولدن مایك بالمكتبھ المركزیھ بالجامعھ یوم - ٢٤
 یرینا االمیر    بالفرقھ االولى بمشاركة الطالبھ /ف           

                                
  

  م ٢٦/١١/٢٠٢٠االشتراك فى دورى كرة القدم على مستوى الجامعھ یوم - ٢٥
  

  المشاركھ فى مسابقة العباقره على مستوى الجامعھ ودلك یوم االحد - ٢٦
  م بكلیة دار العلوم بالجامعھ ومشاركة الطالب :١١/٢٠٢٠/ ٢٩الموافق         
  }.فادى وھیب –محمد الشیمى  –احمد نبیل  –{عبیر خالد       

  

           
  

  االشتراك فى دورة التغدیھ السلیمھ والصحھ والوقایھ من االمراض على مستوى الجامعھ - ٢٧
  د/اسماء محمد   بكلیة الطب حاضر فیھا :م ٢٩/١١/٢٠٢٠ودلك یوم          

                                                 

           



  قیام اسرة تواصل بزیاره الى المستشفى العام وجمعیة مالئكة الرحمھ یوم االثنین - - ٢٨
  م.٣٠/١١/٢٠٢٠الموافق              
  

             
  

  االشتراك فى المھرجان السنوى العاشر لجوالى وجواالت الجامعھ تحت شعار-٢٩
  م٣/١٢/٢٠٢٠م الى ٢٨/١١/٢٠٢٠{ابدأ وانطلق } فى الفتره من      

  

  
  
  
  

  
  



  الفوز بالمركز االول فى مسابقة السیناریو والحوار على مستوى الجامعھ والتابعھ  -٣٠
  لمسابقة ابداع الثقافیھ والتصعید على مستوى الجامعات المصریھ        
 م.٦/١٢/٢٠٢٠وقد فازت بھ الطالبھ /مى محمد زغلول    بالفرقھ الثانیھ ودلك بتاریخ       

 

                    
  
  
  
  

  الفوز بالمركز الثانى فى مسابقة المبادره المجتمعیھ على مستوى الجامعھ والتابعھ- ٣١
  ودلك لمسابقة ابداع الثقافیھ وقد تقدم فریق المبادره بمبادرة {احیاء تراث }       

  م٦/١٢/٢٠٢٠یوم              
  وكان فریق المبادره ھم :                                   

  –روضھ عصمت عراقى  - احمد مؤمن احمد - محمد محمود محمد–{محمد شعبان على       
 مریم عبد السالم }.                                       

 

        
  
  



 م٨/١٢/٢٠٢٠االشتراك فى مسابقة العزف على مستوى الجامعھ یوم  -٣٢
  الطالبھ/فیرینا االمیر جولیانو   بالفرقھ االولى  شاركت فیھا        

  

                           
  
  
  

  االشتراك فى ندوه بعنوان{ حقائق بناء الشخصیھ المصریھ } بالمكتبھ المركزیھ  - ٣٣
  التدریس بالجامعھحاضر فیھا أ.د/ولید على خلیل مدیر مركز تنمیة قدرات اعضاء ھیئة       

  أ.د/شعبان االمیر     االستاد بقسم الترمیم بالكلیھ             
  ٩/١٢/٢٠٢٠ودلك یوم االربعاء الموافق                         

  

         
  
  
  
  
  
  
  



  م١٥/١٢/٢٠٢٠االشتراك فى مسابقة تنس الطاولھ على مستوى الجامعھ یوم - ٣٤
  بالجامعھ .الطالبیھ بمركز االنشطھ          

  

           
  
  

االفوز بالمركز االول على مستوى الجامعھ {افضل محاضر }ضمن االشتراك فى       -٣٥
مھرجان الندوات الداتیھ حیث شاركت الكلیھ بندوه بعنوان {حضارة مصر القدیمھ على ارض 

  م١٣/١٢/٢٠٢٠مصر الحدیثھ}        ودلك یوم االحد الموافق 
  وبحضور        ا.د/عاطف منصور  عمید الكلیھ      

وأ.،د/ناجح عمر وكیل الكلیھ لشئون خدمة المجتمع والبیئھ وعدد من الساده                          
 الثانیھ . ھاعضاء ھیئة التدریس        وقد فازت بھ الطالبھ /امیره محمد قرنى . بالفرق

 

      
  
  
  
  
  



بالمركز الثانى على مستوى الجامعھ {افضل تقریر }ضمن االشتراك فى مھرجان       االفوز  - ٣٦
الندوات الداتیھ حیث شاركت الكلیھ بندوه بعنوان {حضارة مصر القدیمھ على ارض مصر 

  م١٣/١٢/٢٠٢٠الحدیثھ}        ودلك یوم االحد الموافق 
  الثالثھ . ھ. بالفرقوقد فاز بھ   الطالبھ /میارشعبان رمضان                

  الثالثھ ھوالطالب/احمد مؤمن احمد     بالفرق                              

                       

                  
  

  م١٦/١٢/٢٠٢٠اقامة دوره فى االسعافات االولیھ بالكیھ یوم االربعاء الموافق  -٣٧
  ودلك بمدرج ترمیم بالكلیھ         حیث حاضر فیھا :   
جامعة - أ.د/فاطمھ عبدهللا اسماعیل وكیل كلیة التمریض لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئھ   

  الفیوم.
  جامعة الفیوم.–د/حنان عبدهللا محمد    مدرس تمریض االطفال كلیة التمریض     

   

         
  



  
  لعملیھ االنتخابیھ النتخابات اتحاد الطالب بالكلیھ االشتراك فى اجراء ا- ٣٨

  م.٢٤/١٢/٢٠٢٠الى ١٠فى الفتره من                       
  الطالب/محمد شعبان على    بالفرقھ الثالثھ      بمنصب رئیس اتحاد الطالب وقد فاز      

  ائب رئیس اتحاد الطالب.والطالب/احمد خالد محمد     بالفرقھ الثالثھ    بمنصب ن               
  

              
  
  
  

  الفوز بالمركز االول على مستوى الجامعھ فى مسابقة اسالمیات {العدد االول} - ٣٩
  م٢٠/١٢/٢٠٢٠بھ الطالب/معتز محمود احمد  بالفرقھ الثالثھ ودلك یوم  وقد فاز        

 

                
  
  
  
  
  
  
  



  متر على مستوى الجامعھ فى مسابقة العاب القوى ٢٠٠} عدوالفوز بالمركز االول فى {ال- ٤٠
  م ٢٧/١٢/٢٠٢٠اد تیسیر فاروق بالفرقھ االولى  ودلك یوم یبھ الطالب/ ز  وقد فاز           

  

                
  
  

  الفوز بالمركز الثانى فى {الوثب} على مستوى الجامعھ فى مسابقة العاب القوى - ٤١
  م٢٧/١٢/٢٠٢٠الطالب/احمد السید السعید   بالفرقھ االولى   ودلك یوم  وقد فازبھ        
  على ملعب كلیة الزراعھ بالجامعھ .      

  

                                
  
  
  
  منسق االنشطھ      مدیر الشباب                                          االخصائى المسئول         
  
  
  
  

  عمید الكلیھ،،،                                                   
                                       

  أ.د/عاطف منصور محمد                                                                     



  

                                                                                                              

                                          

 

 

                                           

 االنجازات العامھ
األولللترم    

**** 

  للعام الجامعى
  ٢٠٢٠-٢٠٢١م

  



  

                                                                                                              

                                          

 

 

                                           

العامھالمراكز  
األولللترم    

**** 

  للعام الجامعى
  ٢٠٢٠-٢٠٢١م

  



  

                                                                                                              

                                          

 

 

                                           

 االنجازات العامھ
للترم الثانى   

**** 

  للعام الجامعى
  ٢٠١٩-٢٠٢٠م

 


