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 رة رعاي  الطباب اشراف ادا
 ادارة رعاي  الطباب  عام مديرربيعى على حسن            .أ
 منى مصةفى رضوان       كبير اخصائين ثقافى .أ
 فاطم  على متولى           كبير اخصائين اجتماعى .أ
 ولجن  علمي   –ايمن محمد منير                اخصائى جوال  .أ
 اخصائى لجن  االسر   محمد عاطف طه             .أ
 ورياضى  –اخصائى فنى سامح احمد رافت             .أ
 عامل االدارة جب شعبان حلمى            ر
 
 



 

 

 النطــاط اإلجتمــاعـــي
 الخدمات االجتماعي  

  
 تسليم اخةار تسكين الةالب فى المدن الجامعي   -0

من المدين  الجامعي  الدراسي  و من الةالب لدفع الرسوم ( 011) عمل بحوث اجتماعي  لعدد  -4
 ادارة التكافل االجتماعى 

طالب وطالب  ( 34)لب وطالب  لدفع الرسوم الدراسي  لعدد طا( 10)عمل بحث اجتماعى لعدد  -3

 الكلي  صناديق ب طالب وطالب  من حساب ( 21)من صندوق التكافل االجتماعى بالكلي  وعدد 
 (تبرعات)توزيع بعض الكتب الدراسي   -2

طالب وطالب  من ادارة التكافل المركزى وذلك بناء على ( 002)وتم دفع رسوم دراسي  لعدد  -2
 سابق  اجتماعي  بحوث 

 طالب وطالب  اعاشنات شهري  تبرعات خارجي   01( اعاشنات مادي  )تبرعات  -1

 (الفنجرى.د)طالب وطالب  تبرعات خارجي  خاص   21عمل بحث اجتماعى لعدد  -7
 (وفاة الوالد)لظروفها المادي   ا  لعدد من الةالب  شنظر ث اجتماعيعمل بح -8

 
 النطاط االجتماعى 

 48/01/4102للطةرشنج  لجامع االشتراك فى مسابق  ا -0

  0/00/4102تنظيم مسابق  الةالب والةالب  المثالي  على مستوى الكلي   -4
قسم عالقات  -الفرق  الثالث  –احمد عبد المنعم /وحصل الةالب طالب وطالب   21بمطارك  

  عام  
 قسم عالقات عام   –الفرق  الثالث   –فعى اداليا محمد ش/والةالب  

 
  

 

 
 فاطم  على متولى /أ لجن اشراف ال

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

 
 

 شنطــاط األســــــــر
 
 .اإلشـراف على إجراءات تطكيل وإعتماد األسـر الجديدة و إعادة تطكيل األسـر القديم   -

 :االسر التى تم تسجيلها لهذا العام  -
  محمد فاطم  الزهراء/رة بريادة الدكتو.......... اسرة قادة المستقبل   -0

  البيومى عادل فهمى/بريادة الدكتور ......اسرة فخور اشنى اعالمى  -4

  فرج االميرة سماح/بريادة الدكتورة .......اسرة اعالم المستقبل-3
 خةاب  محمد احمد/بريادة الدكتور ..........اسرة الحلم -2

لمدة ثالث  ايام لتجميع المالبس القديم  ( ح  دوالبك فر)شنطاط خيرى السرة فخور اشنى اعالمى بأٍسم -
 .من طلب  الكلي  وارسالها لدور االيتام والجمعيات االهلي  

سباق +دورة كرة قدم لةلب  الكلي  عبارة عن  (يوم رياضى )شنطاط رياضى السرة فخور اشنى اعالمى  -

 مارثون للةالبات
 ضور االستاذ       تامر الناصر مدرب تنمي  بطري شندوة عن المهارات القيادي  السرة قادة المستقبل بح -

 
 

 

                                                                                                                       
                                                      

 محمد عاطف طه /أ اشراف اللجن 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

 النطــاط الثقافـــي
 

 02/01/4102من (المقال  –القص  القصيرة  –الزجل  –الطعر ) إقام  مسابق  ثقافي  في   -

 .عمل من الةالب  311وقد اشترك اكثر من  31/00/4102:
لالعالن عن النطاط الةالبى لنموذج جامع   والعلوم السياسي   اشتراك الكلي  مع كلي  االقتصاد -

 40/01/4102  الى41/01/4102الدول العربي  واالمم المتحدة داخل الكلي  وذلك من الفترة 
الصحاف  باالدارة العام  لرعاي  الطباب التى تنظم ورش  عمل  اشتراك الكلي  فى شنطاط جماع  -

طالب  41وقد تقدم  03/00/4102الى   4102 /1/00تصوير االعالمى والصحفى فى الفترة من لل

 .وطالب  لالدارة العام  
وتم توزيع عدد  03/00/4102 الى3/00/4102اشتراك الكلي  فى مسابق  باشنوراما ثقافي  العدد االول  -

 :الةالبتان توفازشنسخ  من االسئل   21
 الفرق  الثاشني   -اسماء احمد السيد    

 الفرق  الثاشني   -دشنيا عادل عبد الحميد    

طالب 07لالشتراك فى المسابق   وقد تقدم"مسابق  اقرأ "لجامع  مسابق  ثقافي  على مستوى ا -
وحصلت الةالب  داليا و التاريخ أدب و االأو الدين أكتاب فى السياس   ىوطالب  وهى عرض شنقدى ال

 شافعى على المركز الثاشنى 
 والةالب احمد السيد العربى على المركز السادس 

دورى المعلومات االلكتروشنى على مستوى الجامع   والحصول على المركز االشتراك فى مسابق  -

 .01/00/4102الثالث على مستوى الجامع   يوم 
 الكريم على مستوى الجامع  القران اشتركت الكلي  فى مسابق   -

 جزء  02حفظ  -امنثمركز  -احمد عبد التواب شاكر /وحصول الةالب 
 جزء  02حفظ وتفسير  -مركز عاشر    -اميرة احمد محمد يحيى / الةالب  

 07/00/4102اقام  شندوة ثقافي  للةالب الوافدين يوم االثنين  -
 ة الطباب روى جامع  القاهرة برعاي  وزاعلى مست( 3)االشتراك فى مسابق  ابداع  -

 مقال  –مركز اول -محمد وليد فتح هللا    الفرق  الرابع  /وحصول الةالب 

 مراسل تلفزيوشنى  –مركز اول  –الفرق  الرابع   -ايمن عةيه احمد     /الةالب 
 مراسل تلفزيوشنى  –مركز تاشنى  –الفرق  الرابع   -اي  مجدى محمد   /الةالب 

 زجل  –الت ثمركز  –الفرق  الرابع   –مصةفى محمود ابراهيم / ب الةال
 قص  قصيرة  –الت ثمركز  –الفرق  الرابع   -محمد عزت عبد العزيز   /الةالب 

 

  
 

 

 
 

 منى مصةفى رضوان /أ اشراف اللجن 
 

 
 

 

 



 شنطـــاط الجــــوالــ 
 

 .فريق الجوال   عمل إلختيار أعضاءورش   تنظيم -
 .إجتماع لجن  الجوال  لمناقط  الميزاشني   تنظيم -

بمدرج  للجن  الجوال  لتعريف الةالب الجدد ماهي الجوال  وبعض مهاراتهايوم ارشادى تعريفى  تنظيم -
(0 ) 47/01/4102 

 04/00/4102تنفيذ ورش  تدريب عملي  للجوال  بحديق  الكلي  يوم  -
 08/00/4102عطيرة جوال  الجامع  المطارك  فى اختيار  -

 41/00/4102يوم القيام برحل  كطفي  الى النادى البحرى للكطاف  بالجيزة  -

االشتراك فى دورة االسعافات االولي  لةالبات الكلي  بمستطفى الةلب  بالجيزة فى الفترة من  -
 08/04/4102حتى  02/04/4102

 .8/04/4102يوم (42)ئح  المهرجان االرشادى ال  لمناقط  الواالشتراك فى اجتماعات الج -
 معيدين من الكلي  القيام برحل  الى قناة السويس الجديدة بوفد ضم -

عزت اسماعيل امين الكلي  ومطرفى ادارة /جيهان يسرى عميد الكلي  واالستاذ /االستاذة الدكتورة و 

 .طالب وطالب  من طالب الكلي   22رعاي  الطباب و
 

                        

 
 
 

 ايمن محمد منير /أ اشراف اللجن    

 
 

 



 

 

 شنطاط اللجن  العلمي 
 

 
 

 01/04/4102المطارك  فى اللقاء العلمى الثالث لكليات الجامع  بنادى العلوم يوم  -
 1/04/4102بنادى العلوم يوم  المطارك  فى دورى المعلومات -

ق مع ادارة الجمعيات العلمي  فى الفترة من يلتنساتنفيذ دورة فوتوشوب لةالب الكلي  ب -

 اسابيع  2لمدة  43/00/4102
-42االشراف على البرشنامج التدريبى لتنمي  المهارات القيادي  لةالب الجامع  فى الفترة من  -

 .قاع  الؤتمرات بالكلي  برعاي  شنائب رئيس الجامع  ب 47/00/4102
 

 
 

 
 ايمن محمد منير /أ اشراف اللجن      

 
 

 

 
 

 
 

 



 النطـاط الريـاضــي
 

  تنفيذ بةول  كرة قدم  تنطيةي   لةالب الفرق االربع  بمالعب الجامع  لمدة اسبوع من االحد

تم االعداد  وتسجيل الفرق   من يوم االحد  03/00/4102وحتى الخميس  1/00/4102
4/00/4102. 

 
  مطارك  فريق كرة القدم بالكلي  بدورة كرة القدم التنطيةي  على مستوى جامع  القاهرة

 ,الجامع  بمالعب 
  مطارك  فريق كرة القدم فى بةول  جامع  القاهرة للكرة الخماسي  المقام  بمالعب الجامع 

 
   فى بةول  الجامع  لكرة السل  المقام  بالصال  المغةاة ( طالبات )مطارك  فريق كرة السل

منتخب واختيار طالبتين  لتمثيل الكلي  ضمن  والحصول على المركز السادس  بمالعب الجامع 

 .جامع  القاهرة لكرة السل  

 
  فى بةول  الجامع  للكرة الةائرة المقام  بالصال  ( طالبات)مطارك  فريق الكرة الةائرة

المغةاة بمالعب الجامع  والحصول على المركز الثالث على مستوى الجامع  الول مرة واختيار 
 .ئرة طالبات لتمثيل الكلي  ضمن منتخب جامع  القاهرة للكرة الةا 2



 
 الةالب  )لسرع  والحصول على المركز االولالمطارك  فى بةول  جامع  القاهرة لكرة ا

 ( قسم صحاف  – الفرق  الرابع  -مود شنورهان اسام  مح/
 الةالب )   والحصول على المركز االول  البدشني ةل  جامع  القاهرة للقووالمطارك  فى بة

 (    قسم اذاع – الفرق  الرابع   محى محمد رجب /

   الةالب )المطارك  فى بةول  جامع  القاهرة لمصارع  الذراعين والحصول على المركز االول

 (   قسم اذاع  -الفرق  الرابع  -محى محمد رجب /
  المطارك  فى بةول  جامع  القاهرة للجودو والحصول على المركز االول 

 ( قسم عالقات – الفرق  الثالث   -احمد محمود محسن /الةالب )

  دينا /الةالب  )لث   المطارك  فى بةول  جامع  القاهرة للكارتيه والحصول على المركز الثا

 (  قسم اذاع  – الفرق  الثاشني  -وائل سيد  
   المطارك  فى بةول  جامع  القاهرة للسالح والحصول على المركز االول  والثاشنى 

   قسم عالقات  -ي الفرق  الثاشن –مركز اول  -رضوى محمد منير   ) الةالب 

  الفرق  االولى  – ريم ابراهيم محمد  مركز تاشنى/الةالب    -  

 
 

 
 سامح احمد رافت /أ اشراف اللجن  

 

 
 



 ـيالنطــاط الفنـــ
 

  إقام  ورش  عمل إلختيار أعضاء جدد لفريق المسرح. 

  يوم االثنين والثالثاءالكلي  لةالب اقام  معرض فنون تطكيلي 

 بساح  الكلي   2/00/4102و 3الموافق  
  (النطاط الفنى )بادارة رعاي  الطباب عمل إجتماع قرع  فريق المسرح 

   لدراسى االول الفصل اعمل بروفات لفريق المسرح لإلعداد لمسرحي 

 
  مساءا  1الى   3من ( 0)يوم االثنين من كل اسبوع بمدرج عمل بروفات لفريق الغنـاء 

  (عزف  – غناء)إشنطاء فريق كورال . 

 -والحصول على المركز ( فنون تطكيلي  )هب الفردي  االمطارك  فى مسابق  الجامع  للمو

 الرابع والخامس فى مجال التصوير الزيتى 

 
 الفرق  االولى  - مركز رابع   -يمنى السيد     /الب  الة          

 شعب  اشنجليزي   –الفرق  الثاشني  –سارة على ممدوح   مركز خامس  /الةالب          
 والمركز االول فى مجال الكوميكس استربس         

 قسم صحاف  –ريم شنادر محمد   الفرق  الرابع  / الةالب           
 - لجين عمرو / الةالب   وحصول( عزف-غناء)بق  الجامع  للمواهب الفردي  المطارك  فى مسا

 قسم اذاع –الفرق  الثاشني   -يوسف   

 47/00/4102( غناء )اشنى ثعلى مركز          



 
  العرض المسرحى لفريق المسرح بالكلي  ضمن مهرجان الجامع  المسرحى للعروض القصيرة

   03/04/4102يوم ( ر يكتب شكسبي)على مسرح المدين  الجامعي  بعرض 
 حصول الكلي  على شهادة تقدير للمطارك  الفعال           

 تمثيل على مستوى الجامع   –مركز ثالث  -سيد الحديدى  /حصول الةالب          

 تمثيل  على مستوى الجامع   –اشنى ثمركز -تقى محمد   /حصول الةالب           

 
 

 
 فتسامح احمد را/أ اشراف اللجن 

 

 

 



  

 اشنطة  جماعي  الدارة رعاي  الطباب 
 

تم تنظيم يوم ارشادى تعريفى لةالب الفرق  االولى وجول  اكاديمي  الستديوهات الكلي   -

 40/1/4102يوم  والمعامل واالقسام 
لةالب حفل استقبال الةالب الجدد والقدامى وتوزيع شهادات التقدير على اتنظيم  تم  -

الشنطة  على مستوى جامع  المتميزين فى االشنطة  والحاصلين على مراكز اولى فى ا
 00/01/4102القاهرة يوم 

دعوة الةالب وادارة رعاي  الطباب فى اللقاء الثقافى الدينى بحضور مفتى الديار المصري   -

 (رئيس الجامع )وبرعاي  االستاذ الدكتور  
رئيس الجامع  ووزير /د.ي  والملحن سليم سحاب وبحضور أدعوة الةالب لحضور الليل  المحمد -

 الطباب والرياض  وعميد الكلي  وادارة رعاي  الطباب 
بالتعاون مع وكال  الكلي  لطئون ( التحرش الجنسى )دعوة ومطارك  الةالب فى شندوة بعنوان  -

 (عميد الكلي  )جيهان يسرى    /خدم  المجتمع وتحت رعاي  االستاذالدكتور

 
  المراكز االولى فى بةول  الرياضي  للجامعات المصري          

 4102على مستوى الجمهوري                         

 (تنس ارضى )مركز ثاشنى  الرياضى  الفرق  الثاشني   رضوى مصةفى السيد فضل 

 (كارتيه)مركز ثاشنى  الرياضى  الفرق  االولى  دينا وائل سيد 

 (كارتيه)مركز ثاشنى  الرياضى  فرق  الثاشني ال سلمى احمد عبد هللا 

 (سالح)مركز اول  الرياضى  الفرق  االولى  سهام سعد مصةفى 

 (سالح)مركز االول  الرياضى  الفرق  االولى  رضوى محمد منير 

 (سالح)مركز ثاشنى  الرياضى  الفرق  الثالث   ممدوح احمد يوسف 

 (تنس ارضى )مركز اول  لرياضى ا الفرق  االولى  شنور هللا محمود السيد 

منتخب جامع  القاهرة لكرة  الرياضى  الفرق  االولى  فاطم  عماد الدين 

 اليد

 (اسكواش )مركز ثاشنى  الرياضى  الفرق  الثاشني   منه هللا محمد شناصر 

مارك امجد فاروق       حصوله على المركز  الثالث   على مستوى الجمهوري  فى /الةالب  -
 (4ابــداع )قص  القصيرة          مجال ال

  
 

 
 

 

 

 


