
                      
  

  االنجازات العامھ للترم االول
  م٢٠١٨/٢٠١٩العام الجامعى 

  
   م٢٠١٩-٢٠١٨اعداد وتزیین الكلیھ لبدء العام الدراسى --١

                   
  
االشتراك في مسابقھ افضل مجسم عن حرب اكتوبر وذلك یوم األربعاء  -٢

 م.١٠/١٠/٢٠١٨

                    
االشتراك فى مسابقة الشطرنج على مستوى الجامعة  خالل الفترة  من  -٣

  ٢٥/١٠/٢٠١٨حتى  ١٦/١٠/٢٠١٨
  

  



 م١٨/١٠/٢٠١٨االشتراك فى مسابقة اشراقھ على مستوى الجامعھ یوم -٤

  (العدد االول )                                        

                 
اقامة حفل استقبال الطالب وذلك بحضور االستاذ الدكتور /عاطف منصور   -٥

 م ٢٣/١٠/٢٠١٨عمید الكلیھ یوم الثالثاء الموافق 

                 
  
  ١٦/١٠/٢٠١٨االشتراك فى دورى كرة الطائرة على مستوى الجامعة یوم -٦
  
 م.٢١/١٠/٢٠١٨م االحد ووذلك ی ناالشتراك في أجمل صورة من عدست-٧
 م.١٥/١٠/٢٠١٨االشتراك في افضل منشد وذلك یوم االثنین  -٨
  
االشتراك فى مسابقة مھرجان امیر الشعراء الخامس على مستوى الجامعھ  -٩

  م٣٠/١٠/٢٠١٨وذلك یوم 

           



االشتراك فى مسابقة صوره فى خبر على مستوى الجامعھ وذلك یوم  -١٠
  م٣٠/١٠/٢٠١٨

  
  

األشتراك في مسابقھ دوري المعلومات العلمي وذلك یوم االثنین بتاریخ -١١
  م.٣١/١٠/٢٠١٨

                  
  

  م٣١/١٠/٢٠١٨الشتراك في مھرجان علي خطي الحبیب وذلك یوم ا-١٢

                                

                      



  االشتراك فى مسابقة القرأن الكریم على مستوى الجامعھ - ١٣
  م٢٠/١١/٢٠١٨الى  ٢٠/١٠/٢٠١٨فى الفتره من 

 
  م ١٥/١١/٢٠١٨الى  ١/١١بدء  انتخابات اتحاد الطالب فى الفتره من  -١٤

                 
      م ١/١١/٢٠١٨) على مستوى الجامعھ یوم  ٧االشتراك فى مسابقة (ابداع  -١٥

  القصھ القصیره...)-المقال–(التألیف المسرحى 

                     
  

  االشتراك فى مسابقة االربعین حدیثا النوویھ على مستوى الجامعھ  -١٦
  م٥/١١/٢٠١٨یوم 

  

              



الفوز بالمركز الثانى زوجى فى دورة تنس طاولة على مستوى الجامعة وذلك -١٧
 كال من: م  وفاز بھ١٨/١١/٢٠١٨یوم 

  الطالب/اسالم بدر (الفرقھ الرابعھ)   -الطالب/محمد شعبان (الفرقھ الثانیھ)  

                

  لتنس الطاولھ على مستوى الجامعھ بالمركز الرابع فردى الفوز-١٨

            وفاز بھ  الطالب/ ملیكھ رضا    (الفرقھ الثالثھ )  م١٨/١١/٢٠١٨یوم  

  م١٨/١١/٢٠١٨یومالعالمى للسكرفى احتفالیة الجامعة بالیوم االشتراك -١٩

            

  االشتراك فى مسابقة (مجالت الحائط االبتكاریھ) على مستوى الجامعھ -٢٠

  م١٤/١١/٢٠١٨یوم 

         
  



  م١٥/١١/٢٠١٨االشتراك فى المسابقھ الشھریھ (اشراقھ العدد الثانى ) یوم - ٢١

  
  على مستوى الجامعھ الفوز  بالمركز الثانى فى مارثون الطالبات -٢٢

  الطالبھ/امنیھ خمیس  (الفرقھ الثانیھ):    وفازت بھ  ١١/٢٠١٨/ ١٩یوم   

  مستوى الجامعھ  على طلبھالمارثون فى  المركز السابع طلبةب الفوز-٢٣

  م وفاز بھ الطالب/ باھى محمد  (الفرقھ االولى ).١٩/١١/٢٠١٨یوم  

  

متر ٤٠٠االشتراك  فى دورة العاب القوى على مستوى الجامعة   فى سباق -٢٤
  م٢٧/١١/٢٠١٨ورمى جولة یوم ١٠٠وسباق 

  االشتراك فى المؤتمرالقومى للمرأه بندوه بعنوان (النى رجل )-٢٥
  م٧/١١/٢٠١٨الى  ٤/١١/٢٠١٨خالل فتره 

                          
  
  



  االشتراك فى مسابقة الھیئھ العامھ لقصور الثقافھ المسابقھ االدبیھ -٢٦
  (معا ضد االرھاب)فى القصھ القصیره ،المقال االدبى ،الشعر العامى

  م٢٢/١١/٢٠١٨وذلك یوم 
  الحصول على المركز الرابع على مستوى الجامعھ فى مسابقة دورى -٢٧

  م٢٧/١١/٢٠١٨الى  ٢٥/١١عباقرة الجامعھ وذلك فى الفتره من 
  وفاز بھ الطالب:

  بسنت ابراھیم محمد(الفرقھ الرابعھ) -محمد رزق محمد ( بالفرقھ الثالثھ ) 
  عصماء محمد كمال (الفرقھ الثانیھ)    -رضا محمد جاد   (الفرقھ الثانیھ )   

  

    
  

تصعید الطالبة/رضا محمد جاد  بالفرقھ الثانیھ ضمن فریق عباقرة الجامعھ - ٢٨
  على مستوى الجامعات المصریھ 

  م ٢٧/١١/٢٠١٨وذلك یوم 
   

       
  
  
  
  



  
الحصول على المركز الثالث فى دورى المعلومات العلمى على مستوى الجامعھ -٢٩
  م وفاز بھ كال من :١/١١/٢٠١٨یوم 

  بالفرقھ الثالثھ    قسم مصرى الطالب/محمد رزق محمد
  الطالب/محمد كمال        الفرقھ الرابعھ    قسم الترمیم

  

  
  االشتراك فى مسابقة مجلة الحائط العلمیھ على مستوى الجامعھ -٣٠
  م ١٨/١١/٢٠١٨یوم 

  
  م٢٨/١١/٢٠١٨االشتراك فى مھرجان الصناعات الصغیره یوم -٣١

  

                  
  



  حرب اكتوبر)٦مسابقة الرسم على مستوى الجامعھ عن ( االشتراك فى- ٣٢
  م ٢٢/١١/٢٠١٨یوم 

 
على مستوى  فى مسابقة االبحاث االجتماعیة ٢٦/١١/٢٠١٨االشتراك یوم  -٣٣

  ببحث بعنوان التكنولوجیا وتاثیرھا على التنمیة والمجتمع  الجامعھ

  محمد رشید عید على  /للطالب   

والطالبة المثالیة على مستوى الكلیة اجراء مسابقة الطالب -٣٤
لقب بالفرقھ الرابعھ    معوض عبد الحمید نحس /ز الطالبفاو ١١/١١/٢٠١٨یوم

  الطالبة المثالیة لقب ب الفرقھ الثانیھ     احمد   امنیة خمیس/الطالب المثالى والطالبة

                   

  لبةالمثالیین على فى مسابقة الطالب والطا  م٢٧/١١/٢٠١٨االشتراك یوم  -٣٥

  مستوى الجامعھ   

                        



الى  ٣/١١االشتراك فى مھرجان الجوالھ على مستوى الجامعھ فى الفتره من -٣٦
  م ٩/١١/٢٠١٨

  

  ٢،٣،٥ایام(االشتراك فى (ورشة ومسابقة المراسل التلفیزیونى ) وذلك  -٣٧

  م ٢٠١٩-٢٠١٨على مستوى الجامعھ للعام الجامعى )م ٢٠١٨دیسمبر/

      
  

  ٧على المركز الرابع على مستوى الجامعھ فى مسابقة ابداع الحصول  -٣٨

  (التالیف المسرحى ) وفاز بھ الطالب/محمد رزق محمد    بالفرقھ الثالثھ 

  
  



  ٧الحصول على المركز الرابع على مستوى الجامعھ فى مسابقة ابداع-٣٩

  (القصھ القصیرة ) وفاز بھ الطالب/محمد عادل یوسف    بالفرقھ الثانیھ 

  
  االشتراك فى المسابقة الثقافیھ الشھریھ (اشراقھ ) العدد الثالث وذلك -٤٠

  م على مستوى الجامعھ .١١/١٢/٢٠١٨یوم 

  
  

  االشتراك فى مھرجان التزحلق على الرمال على مستوى الجامعھ -٤١
  طالب وطالبة .١٢م بمشاركة عدد ٨/١٢/٢٠١٨وذلك یوم 

  

                 

  



  )fun dayاالشتراك فى مسابقة مھرجان االلعاب الترفیھیة (-٤٢
  م ٢٠١٩-٢٠١٨م على مستوى الجامعھ للعام الجامعى ١١/١٢/٢٠١٨یوم 

  

        
  
  

الطب  االشتراك فى الندوة التثقیفیھ على مستوى الجامعھ والتى تنظمھا كلیة -٤٣
  م١٦/١٢/٢٠١٨تحت اشراف قسم الصحھ العامھ وذلك بتاریخ 

   

           
  
  
  
  
  
  
  



حضور الندوه الخاصة بمھرجان  ال للعنف ضد المرآة على مستوى الجامعھ -٤٤
 بحضور الدكتور /ناجح عمر وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع والبیئة وذلك یوم 

  م٩/١٢/٢٠١٨
  

  

  

  

  

  

  

  مدیر الشباب                                مسئول النشاط                    
  
  
  یعتمد،،،                                منسق االنشطھ                      

  مستشار عام االتحاد                                                                 
                     د/رشا طھ    

   أ.د/محمد كمال خالف                                                                


