
                           
  

  االنجازات العامة للترم الثانى 
  م ٢٠١٩-٢٠١٨للعام الجامعى 

  
  م٢٠١٨/٢٠١٩حفل تنصیب اتحاد الطالب بالكلیة للعام الجامعى  اقامة-١

  م بحضوركال:١٩/٢/٢٠١٩وذلك یوم الثالثاء الموافق 
  أ.د/عاطف منصورمحمد            عمید الكلیة 
  أ.د/محمد كمال خالف                مستشار عام االتحاد  
   أ.د/ولید على خلیل                رئیس قسم االثار االسالمیھ 

          
  
عقد ندوة عن (اخالقیات الطالب الجامعى كما یجب ان تكون) وذلك یوم الثالثاء الموافق  -٢

  م وحاضر فیھا :١٩/٢/٢٠١٩
  الدكتور/محمد كمال خالف  وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالباالستاذ   

  ومستشار عام االتحاد   
   والدكتور/ ایمن مصطفى ادریس    المدرس بقسم االثار االسالمیھ   

                    



االشتراك فى المسابقة االدبیة (المجموعھ القصصیھ ) الخاصة بھیئة قصورالثقافة فرع -٣
  م ٢٨/٢/٢٠١٩لفیوم وذلك یوم قصر ثقافة ا

  
  حضور الدورة التدریبیھ عن (كیفیة استخدام بوابة المعرفھ االلكترونیھ) -٤

 م٢٥/٢/٢٠١٩على مستوى الجامعھ وذلك یوم 

             
  
  م ٢٧/٢/٢٠١٩االشتراك فى دورى كرة القدم على مستوى الجامعھ یوم  -٥

                         
  
  م٩/٣/٢٠١٩یوم  مسابقة المزمار الذھبى على مستوى الجامعھاالشتراك فى -٦

و ١٨االشتراك فى مسابقة افضل تجمیل للكلیات على مستوى الجامعھ وذلك وذلك یومى  -٧
  م١٩/٣/٢٠١٩

        



  م ٣١/٣/٢٠١٩عمل مجلة حائط ثقافیة بالكلیة وذلك یوم -٨

  
  

  ١٢/٣/٢٠١٩یوم االشتراك في دوري تنس طاولة علي مسنوي الجامعة -٩
                           

  
  خالل الفتره من دوري تنس طاولة علي مستوي الكلیة  اقامة - ١٠

  :وقد فاز بھ  .م ١٠/٤/٢٠١٩م الى ٢٦/٣/٢٠١٩ 
 المركز الول (الفرقھ الثالثھ )             الطالب/ملیكھ رضا ملیكھ                  - 
 المركز الثانى ة)            (الفرقة الثانی      الطالب/محمد شعبان الجارحى        - 
 الطالب/عمر سعید شبل                     (الفرقة الثانیة)            المركز الثالث  - 
  الطالب/عصام محمد توفیق                (الفرقة الرابعة)           المركز الرابع  - 

  
  

          



المثالیة علي مستوي الجامعة للموظفات یوم االشتراك في مسابقة األم  - - ١١
م.١٧/٣/٢٠١٩  

 
 

  م. ٢٤/٣/٢٠١٩ا قامة دوري شطرنج علي مستوي الكلیة یوم  - ١٢
  وقد فاز فیھ :

 الطالب/محمد رضا حبیب        (الفرقة الرابعة )          المركز االول - 
 الطالب/محمود سید               (الفرقة الرابعة)           المركز الثانى  - 
 الطالب/محمود سعد               (الفرقة الثانیة)           المركز الثالث - 
  (الفرقة الثالثة)           المركز الرابع               الطالب/حمدى رأفت - 

    

         
  

  االشتراك فى مھرجان الندوات الذاتیة على مستوى الجامعة بندوة ذاتیة  - ١٣
  بعنوان (مع كل دقة زمن ... ھتعمر ) تحت شعار ( یال نعمر مصر ) .

  م .١/٤/٢٠١٩وذلك یوم االثنین الموافق 

                 



   خالل شھرى مارس وابریل القرآن الكریم على مستوى الكلیة وذلك فى مسابقة  اقامة - ١٤

  تحت اشراف الدكتور/ایمن مصطفى ادریس 

  وقد فاز فیھا كال من : 

 اسماء حسین رجب    -         امانى عاطف فؤاد      

  اسراء حمدى رجائى  -            عبدالنبى جمعة-         محمد احمد محمد سلیمان  

  

       

  
  

  م .٨/٤/٢٠١٩الریاضى على مستوى الجامعة یوم  مھرجاناالشتراك فى ال- ١٥
  

      
  
  
  
  
  
  



  االشتراك فى اللقاء الریاضى على مستوى الجامعات المصریة - ١٦
  تجدیف صاالت    وفاز بھ الطالب/حمدى رأفت عوض الفوز بالمركز االول فى لعبةو

  من محمود والفوز بالمركز الثانى فى لعبة تجدیف الصاالت  وفاز بھ الطالب/عبد الرح
  م ١٣/٤/٢٠١٩وذلك  یوم    
  

           
  

االشتراك  فى مسابقة االلعاب االلكترونیة (كرة القدم ) على مستوى الجامعة وذلك یومى - ١٧
  م ١٥،١٦/٤/٢٠١٩

                     
  
  

  م ١/٤/٢١٩اقامة معرض فنى بالكلیة عن اعمال الطالب وذلك یوم - ١٨
  

             

      



قیام اسرة رؤیة برحلة الى وادى الریان وجبل المدوره على مستوى الكلیھ وذلك یوم  - ١٩
  م .١٣/٤/٢٠١٩السبت الموافق 

  

                         

بریادة    الدكتور /رامى ربیع قیام اسرة اوراق اندونیسیھ بعمل مجلة حائط- ٢٠  

م .٢١/٤/٢٠١٩وذلك یوم         

                       

 

 

  مشرف النشاط                                                       مدیر الشباب 

 

 منسق االنشطة                                                       یعتمد ،،،

 د/رشا طھ                                                     مستشار عام االتحاد    

 

   أ.د/محمد كمال خالف                                                                



  

   


