
 

  تقريراألوشطة الطالبية كلية التربية الىىعية 
 

غادة ٌسن اط عمٌد الكلٌة واالستاذ الدكتورتحت رعاٌة االستاذ الدكتور احمد فتحً عٌ

منسك  شراف الدكتور اسماء دمحم حمٌدهإو بٌاض وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

 .بالكلٌة األنشطة الطالبٌة

 التقرير الشهري للجان االوشطة الطالبية عه شهر وىفمبر لعام 2222 /  2222  م

 الىشاط الرياضي:ـ

  2222لعام  نوفمبر 25نوفمبر، واالثنٌن  8، واالثنٌن الموافك نوفمبر ١فً ٌوم االثنٌن الموافك 

 "بمركز األنشطة الطالبٌة ةمبارٌات كرة الطائرة وكرة السل"ً طالب كلٌة التربٌة النوعٌة ف شارن

 الجامعة علً مستوي

شارن طالب كلٌة التربٌة النوعٌة فً "مباراة كرة الطائرة والسلة" مع كلٌة السٌاحة وتم حٌث 

 الفوز علً كلٌة السٌاحة بهدفٌن ممابل الشئ.

 وفازت الكلٌة بالمركز الرابع فً " مسابمة كرة الطائرة" وعلً مستوي الجامعة.

 

 

 

 

 



 

  2222لعام  نوفمبر ١فً ٌوم االثنٌن الموافك  

احتفالٌة اتحاد رواد األعمال وجائزة " ىمع اتحاد الجامعة ف  التربٌة النوعٌة كلٌة شارن اتحاد

 ك.مد جابر شدٌد رئٌس الجامعة السابد أح وتم تكرٌم أ. "رموز عربٌة

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

  

 

 

 

  

  

  

  



 

  9نوفمبر ، وٌوم الثالثاء الموافك  7، وٌوم األحد الموافك  نوفمبر ٢وفى ٌوم الثالثاء الموافك 

 2222لعام نوفمبر 

فاز فرٌك كلٌه شارن طلبه كلٌة التربٌة النوعٌة فً "دوري كرة المدم بمركزاألنشطة الطالبٌة" و

على  كلٌه  الكلٌة وكذلن فاز فرٌك، ئش النوعٌة علً فرٌك  كلٌه الحموق بهدفٌن ممابل ال ةالتربٌ

 بثالث أهداف ممابل الشئ.الحاسبات 

 .وفازت كلٌة التربٌة النوعٌة فً دوري كرة المدم بالمركز الرابع علً مستوي الجامعة
 

 

 

 



 

  2222لعام  نوفمبر 22نوفمبر والموافك  3فً ٌوم األربعاء الموافك 

بمركز األنشطة علً مستوي  شارن طلبة كلٌة التربٌة النوعٌة فً "مسابمة تنس الطاولة" 

 الجامعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2222لعام  نوفمبر 7الموافك  ألحدفى ٌوم ا 

شارن طالب كلٌة التربٌة النوعٌة وطالب كلٌه التربٌة الرٌاضٌة فً مباراة مع منتخب البارا 

تحت رعاٌة جامعة الفٌوم واالتحاد المصري  "والتحدي ةراداال"أولمبً ضمن فاعلٌات مهرجان 

  للجامعات

           

 
 



 

  2222لعام  نوفمبر 26الموافك  الثالثاءفً ٌوم 

 "ولد فازت الكلٌةبطولة الجامعه أللعاب الموه طلبه وطالبات"فً شارن طلبة كلٌة التربٌة النوعٌة 

مركز م طالبات، وبال222طلبة ، م ١١١ثالث الركز وبالمول وثب طوٌل اول جله واألمركز بال 

 م٠١١رابع ال

 

 
 

  2222لعام  نوفمبر 27لموافك األربعاء افى ٌوم 

العب أحمد  لوفاز ا "لمصارعة الزراعٌن ةبطولة الجامع"فً شارن طلبة كلٌة التربٌة النوعٌة 

ن( 75ن ، 74وزن ) طارق بالمركز األول وزن مفتوح والالعب ٌوسف ناصر المركز الثانً تحت

 علً مستوي الجامعة

 

 

 



 

  2222نوفمبر لعام  22فً ٌوم األحد الموافك  

ولد فازت الكلٌة " ة علً مستوي الجامعة شارن طلبة كلٌة التربٌة النوعٌة فً "مسابمة الكاراتٌ

 علً المركز الثالث طالبات كومتٌه ، والمركز الثانً طلبه كومتٌه ، والمركز الخامس طلبه كاتا 

 

 الىشاط الثقافي:ـ

  2222نوفمبرلعام  7فً ٌوم األحد  الموافك 

  "مسابمة الشعر بأمٌر الشعراء"شارن طلبه كلٌة التربٌة النوعٌة فً 

 ( لعام  28إلً  26من فً الفترة )2222نوفمبر 

 شارن طلبة كلٌة التربٌة النوعٌة فً "مسابمة دوري العبالرة"

 

   



 

 الىشاط الفىي:ـ

  2222نوفمبر لعام  4نوفمبر، وٌوم الخمٌس  3فً ٌوم األربعاء  

شارن طلبة كلٌة التربٌة النوعٌة فً "مسابمة األسكتش والمونولوج"، وفازت الكلٌة بالمركز 

 مستوي كلٌات الجامعة.الثانً علً 

  2222نوفمبر لعام  8فً ٌوم األثنٌن الموافك 

 شارن طلبة كلٌة التربٌة النوعٌة فً "مسابمة الرسم الفوري" علً مستوي كلٌات الجامعة

بالرصاص علً مستوي كلٌات  الرسم ةمود أحمد بالمركز األول فً مسابمز الطالب أحمد محافو

 ة.الجامع

           

  فً "مسابمة الترانٌم" علً مستوي كلٌات الجامعة ، وفازتشارن طلبة كلٌة التربٌة النوعٌة 

 بالمركز الثالث علً مستوي كلٌات الجامعة.الطالبة مرٌم شهٌد 

 رسر:ـوشاط األ

  2222لعام  نوفمبر 22الموافك األربعاء فى ٌوم 

علً خطً الحبٌب بالحرم "النوعٌة فً مهرجان األسر بعنوان  ةشارن طلبه وطالبات كلٌه التربٌ

 ."الجامعً

 .وفازت الكلٌة بالمركز الثالث فً "مسابمة عروسة المولد النبوي" الخاصة بالمهرجان

  



 

 ـإلجتماعي:االىشاط 

  2222نوفمبر لعام  2فً ٌوم األثنٌن الموافك   

 .اإلشارات الصم والبكم"شارن طلبه كلٌة التربٌة النوعٌة فً "دورة 

 2222نوفمبر( لعام  4أكتوبر حتً  24ة )من فً الفتر 

 شارن طلبة كلٌة التربٌة النوعٌة فً "دوري الشطرنج" ، وفازت الكلٌة بالمركز الخامس طالبات.

 

            
 

  2222نوفمبر لعام  23فً ٌوم الثالثاء الموافك 

 الكلٌة فً مسابمة "الطالب والطالبة المثالٌٌن" علً مستوي الكلٌة ، لبهشارن أربع طالب من ط

ـ فازت الطالبة أمٌرة عٌد أمٌن الفرلة الرابعة شعبة تكنولوجٌا التعلٌم بالطالبة المثالٌة علً  

 .مستوي الكلٌة

علً  الرابعة شعبة تكنولوجٌا التعلٌم بالطالب المثالً ـ فاز الطالب طه عبد الكرٌم مراد الفرلة

 مستوي الكلٌة.

 

 

 
 



 

 ـالجىالة والخذمة العامة:وشاط 

  2222نوفمبر لعام  4فً ٌوم الخمٌس الموافك 

كان و 22بماعة الكلٌة فً تمام الساعة شارن طالب اإلتحاد بتنظٌم ندوة عن "التغذٌة السلٌمة" 

االلتصاد المنزلً ـ المحاضر فٌها األستاذ الدكتور سالم علً سالم استاذ التغذٌة المساعد بمسم 

 كلٌة التربٌة النوعٌة ـ جامعة الفٌوم.

  

      

 ـالعلمي والتكىىلىجي:ىشاط ال

  2222( نوفمبر لعام 27حتً  25فً الفترة )من   

  .شارن طلبه كلٌة التربٌة النوعٌة فً "دوري كرة المدم اإللكترونً"

     

    
 

 



 

  2222نوفمبر لعام  23الثالثاء الموافك نوفمبر ، ٌوم  22فً ٌوم األثنٌن الموافك 

 شارن طلبة كلٌة التربٌة النوعٌة فً "دورة التصوٌر والمونتاج".
 

 
 

 

 ـاألتحاد والمعسكرات:وشاط 

  2222نوفمبر لعام  28فً ٌوم الخمٌس الموافك 

 .فتح باب الترشٌح وسحب أستمارة التمدٌم إلنتخابات اإلتحاد الطالبً بالكلٌة

  2222نوفمبر لعام  22الموفك فً ٌوم األحد 

 إعالن الكشوف المبدئٌة للجان اإلتحاد الطالبً. 

   2222نوفمبر  لعام  22فً ٌوم األثنٌن الموافك 

 .تلمً الطعون لكشوف لجان اإلتحاد الطالبً

  2222نوفمبر لعام  23فً ٌوم الثالثاء الموافك 

 فحص الطعون لكشوف لجان اإلتحاد الطالبً.

 2222نوفمبر لعام  24الموافك  فً ٌوم األربعاء 

 إعالن الكشوف النهائٌة للجان اإلتحاد الطالبً. 

  2222نوفمبر لعام  25فً ٌوم الخمٌس الموافك 

 .فترة الدعاٌة اإلنتخابٌة للجان اإلتحاد الطالبً



 

  2222نوفمبر لعام  28فً ٌوم األحد الموافك 

 بالكلٌة.إنتخابات الجولة األولً للجان اإلتحاد الطالبً 
 

 

 

  


