
 

 

 

 
 
 

النشــاط اإلجتمــاعـــي 
 

اٌخذِبد االعزّبػيخ  

  

 رغٍيُ اخطبس رغىيٓ اٌطالة فً اٌّذْ اٌغبِؼيخ  -1

ِٓ اٌطالة ٌذفغ اٌشعىَ  اٌذساعيخ ِٓ اداسح  (16)ػًّ ثؾىس اعزّبػيخ ٌؼذد   -2

 .اٌزىبفً االعزّبػً ثبٌىٍيخ 

غبٌت وغبٌجخ ٌذفغ اٌشعىَ اٌذساعيخ ِٓ اداسح  (124)ػًّ ثؾش اعزّبػً ٌؼذد  -3

 اٌزىبفً االعزّبػي اٌّشوضيخ 

 رجشػبد وزت دساعيخ + رىصيغ دػُ اٌىزت اٌذساعيخ  -4

غبٌت وغبٌجخ ِٓ اداسح اٌزىبفً اٌّشوضي ورٌه  (135)ورُ دفغ سعىَ دساعيخ ٌؼذد  -5

 ثٕبء ػًٍ ثؾىس اعزّبػيخ عبثمخ 

  غبٌت وغبٌجخ اػبٔبد شهشيخ رجشػبد خبسعيخ 20 (اػبٔبد ِبديخ )رجشػبد  -6

 (اٌفٕغشي.د) غبٌت وغبٌجخ رجشػبد خبسعيخ خبصخ 40ػًّ ثؾش اعزّبػً ٌؼذد  -7

 (وفبح اٌىاٌذ) ٌظشوفهب اٌّبديخ اًا ػًّ ثؾش اعزّبػي ٌؼذد ِٓ اٌطالة  ٔظش -8

 

إٌشبغ االعزّبػً  

 االشزشان فً ِغبثمخ اٌغبِؼخ ٌٍشطشٔظ  -1

 رٕظيُ ِغبثمخ اٌطبٌت واٌطبٌجخ اٌّضبٌيخ ػًٍ ِغزىي اٌىٍيخ  -2

.   غبٌت وغبٌجخ40ثّشبسوخ 

 .ؽٍّخ اٌزجشع ثبٌذَ  -3

 2017/2018االػذاد  واٌزٕغيك ودػىح اٌطالة ٌٍّشبسوخ فً أزخبثبد ارؾبد اٌطالة اٌىٍيخ 

واالػالْ ورٕفيز اٌغذاوي اٌضِٕيخ اٌّمشسح ٌٍؼٍّيخ االٔزخبثيخ  ِٓ اٌهيئخ اٌؼٍيب ٌالٔزخبثبد 

وويً اٌىٍيخ ٌشئىْ اٌزؼٍيُ واٌطالة واداسح /ورؾذ اششاف ػّيذ اٌىٍيخ و اٌغيذ االعزبر 

 .سػبيخ اٌشجبة 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

 نشــاط األســــــــر
 

المشاركت فً مهرجان االسر الطالبيت لكلياث جامعت القاهرة بعنىان  - 

المركز الثانً فً –  وحصد المركز الثانً فً النشاط العلمً 2018ابريل  (سننرر  أراًا )

المركز الثالث فً القصت القصيرة – المركز الثالث فً الشطرنج طالباث – دوري المعلىماث 

 .

. رٕظيُ سؽٍخ ٌذسيُ ثبسن - 

 .رٕظيُ سؽٍخ ٌٍؼيٓ اٌغخٕخ - 

 دفؼبد ٌخشيغً اٌىٍيخ 3اٌٍغٕخ اٌزٕظيّيخ ٌؾفً ػيذ اٌخشيغيٓ ٌىٍيخ االػالَ - 

 2017/2018االػذاد  واٌزٕغيك ودػىح اٌطالة ٌٍّشبسوخ فً أزخبثبد ارؾبد اٌطالة اٌىٍيخ  

واالػالْ ورٕفيز اٌغذاوي اٌضِٕيخ اٌّمشسح ٌٍؼٍّيخ االٔزخبثيخ  ِٓ اٌهيئخ اٌؼٍيب ٌالٔزخبثبد 

وويً اٌىٍيخ ٌشئىْ اٌزؼٍيُ واٌطالة واداسح /ورؾذ اششاف ػّيذ اٌىٍيخ و اٌغيذ االعزبر 

 .سػبيخ اٌشجبة 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

النشــاط الثقافـــي 
 

 اٌمصخ – اٌضعً – فً اٌشؼش (اٌّغبثمخ اٌضمبفيخ فً اٌّغبالد اٌّخزٍفخ  )اػذاد ورٕفيز -1

 غبٌت ثؼذد 45 ورمذَ ػذد 15/11/2017 ؽزً 1/10/2017 اٌّمبي فً اٌفزشح ِٓ –اٌمصيشح 

غبٌت وغبٌجخ وؽصىٌهُ ػًٍ عىائض ِبديخ  وِشفك وشف  (16)ػًّ وفىص  (85)اػّبي

 .ثأعّبئهُ ثبٌزمشيش

 واشزشان اوضش –ديغّجش -  ٔىفّجش–االشزشان فً ِغبثمخ ثبٔىساِب صمبفيخ ٌشهش اوزىثش --2

 غبٌت وفىص ػذد ِٓ اٌطالة ثغىائض ِبديخ ِزؼذدح  (60)ِٓ 

+ اٌّغبثمخ اٌّؼٍىِبريخ ثّٕبعجخ أزصبساد اوزىثش )االشزشان فً ِغبثمخ اٌمىاد اٌّغٍؾخ -3

 .اٌّغبثمخ اٌجؾضيخ     وفىص ػذد ِٓ اٌطالة ثغىائض ِبٌيخ 

اٌّشبسوخ فً اٌىسػ اٌزذسثيخ اٌزبثؼخ ٌٍٕشبغ اٌضمبفً ِٓ اٌزطؼيُ ثبٌصذف واالساثيغه - 4

 .واشغبي إٌؾبط

االشزشان فً ِغبثمخ ؽفظ اٌمشاْ اٌىشيُ ػًٍ ِغزىي اٌغبِؼه خالي شهشي ٔىفّجش - 5

 .غبٌت وغبٌجخ وفىص غبٌجزيٓ ِٓ اٌىٍيخ ثبٌّشاوض االوًٌ (15)وديغّجش واشزشان 

االشزشان فً ِغبثمخ دوسي اٌّؼٍىِبد ػًٍ ِغزىي اٌغبِؼه  وؽصىي اٌفشيك ػًٍ - 6

 .اٌّشوض اٌشاثغ 

 . اٌزبثؼخ ٌىصاسح اٌشجبة واٌشيبظخ 6اٌّشبسوخ فً ِغبثمخ اثذاع -7

 .اٌّششوخ فً االػذاد واالششاف ػًٍ سؽٍخ دسيُ ثبسن ٌطالة اٌىٍيخ- 8

االشزشان ِغ اٌٍغٕخ االعزّبػيخ فً اٌزٕظيُ واالششاف ػًٍ  سؽٍخ ٌٍؼيٓ اٌغخٕخ خالي -9

 .شهش ٔىفّجش

 .االشزشان ِغ إٌشبغ االعزّبػً فً سؽٍخ اًٌ ِذيٕخ اٌفيىَ خالي شهش ديغّجش-10

اٌّشبسوخ فً االششاف ػًٍ ثطىٌخ اٌىٍيخ ٌىشح اٌمذَ ثبٌٕبدي اٌغزّبػً ثبٌغبِؼه -11

 .ثبٌزؼبوْ ِغ اٌٍغٕخ اٌشيبظيخ خٍال شهشي ٔىفّجش وديغّجش

إشزشان فشيك دوسي ِؼٍىِبد اٌىٍيخ فً ِغبثمخ دوسي ِؼٍىِبد أعجىع شجبة - 12

 . اٌغبِؼبد وؽصىٌخ ػًٍ اٌّشوض االوي ػًٍ ِغزىي عبِؼبد ِصش

ثمٕبح اٌمبهشح وإٌبط ثبٌزٍيفضيىْ  (اٌؼجبلشح )ربهً فشيك اٌغبِؼخ ٌٍّشبسوخ فً ثشٔبِظ - 13

ِٓ غالة اٌىٍيخ وؽصىٌهُ ػًٍ اٌّشوض االوي ػًٍ ِغزىي  ( 3)اٌّصشي ثّشبسوخ ػذد

 .اٌغّهىسيخ 

رىشيُ فشيك اٌؼجبلشح ِٓ لٕبح اٌمبهشح وإٌبط واٌجٕه االهًٍ وِىبفبرهُ ثبٌغفش اًٌ دوٌخ - 14

.   يى21َاٌّغش ٌٍغيبؽخ ٌّذح 

ودػىح اٌطالة ٌٍّشبسوخ فً أزخبثبد ارؾبد اٌطالة اٌىٍيخ  واٌزٕغيك االػذاد 

 ِٓ اٌهيئخ  ٌٍؼٍّيخ االٔزخبثيخ ػالْ ورٕفيز اٌغذاوي اٌضِٕيخ اٌّمشسحال وا2017/2018

وويً اٌىٍيخ ٌشئىْ اٌزؼٍيُ / اٌغيذ االعزبر  ػّيذ اٌىٍيخ واٌؼٍيب ٌالٔزخبثبد ورؾذ اششاف

 .واداسح سػبيخ اٌشجبة واٌطالة 
 

 



 

 

نشـــاط الجــــوالــت 
 
 0ؽفً االعزمجبي ٌٍطالة اٌغذد  -1

 اعزّبع ٌّٕبلشخ ووظغ اٌٍىائؼ إٌّظّخ ٌٍّهشعبْ االوي ٌالسادح واٌزؾذي -2

االشزشان فً دوسح سيبظيخ ٌطالة روي االؽزيبعبد اٌخبصخ واٌؾصىي ػًٍ اٌّشوض  -3

 0اٌضبًٔ فً وشح اٌغشط ٌٍّىفىفيٓ

  0رٕفيز وسشخ ػًّ رذسيت فً اٌفزشح الػذاد والبِخ ِمش اٌغىاٌخ

صفبء االعبرزح /صيٕت ود/ؽبظش فيهب د21/12/2017رٕفيز دوسح فً االعؼبفبد االوٌيخ يىَ 

  0ثىٍيخ اٌزّشيط ثبٌغبِؼه 

 ثبٌغبِؼخ  27االشزشان فً اٌّهشعبْ االسشبدي اي- 

 دفؼبد ٌخشيغً اٌىٍيخ  3اٌٍغٕخ اٌزٕظيّيخ ٌؾفً ػيذ اٌخشيغيٓ ٌىٍيخ االػالَ - 

 2017/2018االػذاد  واٌزٕغيك ودػىح اٌطالة ٌٍّشبسوخ فً أزخبثبد ارؾبد اٌطالة اٌىٍيخ 

واالػالْ ورٕفيز اٌغذاوي اٌضِٕيخ اٌّمشسح ٌٍؼٍّيخ االٔزخبثيخ  ِٓ اٌهيئخ اٌؼٍيب ٌالٔزخبثبد 

وويً اٌىٍيخ ٌشئىْ اٌزؼٍيُ واٌطالة واداسح /ورؾذ اششاف ػّيذ اٌىٍيخ و اٌغيذ االعزبر 

 .سػبيخ اٌشجبة 

 
 

 

 
                     

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
نشاط اللجنت العلميت 

 
. اٌّشبسوخ فً اٌٍمبء اٌؼًٍّ ثبالداسح اٌؼبِخ ٌشػبيخ اٌشجبة ػًٍ ِغزىي اٌغبِؼخ – 1 

. االشزشان فً عجبق اٌّؼٍىِبد اٌزبثغ ٌٕبدي اٌؼٍىَ ػًٍ ِغزىي اٌغبِؼخ  – 2

االشزشان فً اٌّىعُ اٌضمبفً واٌفًٕ ثبٌغبِؼخ وؽعىساٌطالة ٌؼذيذ ِٓ اٌؾفالد اٌؼٍّيخ  – 3

. اٌخ...................د عؼذ اٌهالًٌ       . أ – واٌفٕيخ ِضً ػّشخيشد 

اٌزبثؼخ ٌٍىٍيخ واٌميبَ ثفبػٍيبد  (وؽذح ِٕبهعخ اٌزؾشػ  )االشزشان فً أشطخ   – 4

. ِزؼذدح

رٕظيُ سؽٍخ داخٍيخ اًٌ اٌّىزجخ اٌّشوضيخ ٌضيبسح ِزؾف وٕىص اٌغبِؼه وِشبهذح ػشض -5

.  غبٌت وغبٌجخ خالي شهش ديغّجش60ثبٔىساِب وِزؾف اٌفٕىْ اٌزشىيٍيخ ٌؼذد 

-اٌّمبثٍخ اٌشخصيخ)رٕظيُ وسػ ػًّ ثبٌزؼبوْ ِغ ِشوض خذِخ اٌّغزغ ثبٌغبِؼخ ثؼٕىاْ- 6

 . 12/2017 /12 -10 ٌىً دوسح ثزبسيخ 100ثؼذد غالة  (اٌزفىيش االيغبثً

رٕظيُ ٔذوح ثؼٕىاْ اعشاس إٌغبػ ثبٌزؼبوْ ِغ االداسح اٌؼبِؼه ٌشػبيخ اٌشجبة لبَ ثبٌمبء - 7

. 14/11/2017فشط ػيذ يىَ /إٌذوح ا

اٌّشبسوخ فً اٌىسػ اٌزذسثيخ اٌزبثؼخ ٌٍٕشبغ اٌضمبفً ِٓ اٌزطؼيُ ثبٌصذف واالساثيغه  -9

 . واشغبي إٌؾبط خالي شهشي فجشايش وِبسط

 دفؼبد ٌخشيغً اٌىٍيخ  3اٌٍغٕخ اٌزٕظيّيخ ٌؾفً ػيذ اٌخشيغيٓ ٌىٍيخ االػالَ 

 2017/2018االػذاد  واٌزٕغيك ودػىح اٌطالة ٌٍّشبسوخ فً أزخبثبد ارؾبد اٌطالة اٌىٍيخ 

واالػالْ ورٕفيز اٌغذاوي اٌضِٕيخ اٌّمشسح ٌٍؼٍّيخ االٔزخبثيخ  ِٓ اٌهيئخ اٌؼٍيب ٌالٔزخبثبد 

وويً اٌىٍيخ ٌشئىْ اٌزؼٍيُ واٌطالة واداسح /ورؾذ اششاف ػّيذ اٌىٍيخ و اٌغيذ االعزبر 

 .سػبيخ اٌشجبة 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

                        

 النشـاط الريـاضــي
 

 فريم من فرق الكليت الدراشيت 12بمشاركت  (كاس اعالم )جنظيم بطولت كرة كدم - 

.   طالب بمالعب النادى الاجتماعى 150لعدد 

الثانى فى بطولت  الاول و على املركز  (الفركت الرابعت ) هبت هللا /حصول الطالبت 

 .للتجديف  اث الجامع

  على املركز الاول فى بطولت  (الفركت الاولى )فرح محمد هشام  /حصول الطالبت

 .  الجامعت لالشكواش امللامت بمالعب الجامعت

  فى بطولت الجامعت للكرة الطائرة امللامت  (طالباث)مشاركت فريم الكرة الطائرة

 بالصالت املغطاة بمالعب الجامعت 

 املشاركت فى بطولت جامعت اللاهرة للصالح 

  املشاركت فى بطوالث الجامعت الفرديت والجماعيت. 

  دفعات لخريجى الكمية 3المجنة التنظيمية لحفل عيد الخريجين لكمية االعالم  

ودػىح اٌطالة ٌٍّشبسوخ فً أزخبثبد ارؾبد اٌطالة اٌىٍيخ  واٌزٕغيك االػذاد 

 ِٓ اٌهيئخ  ٌٍؼٍّيخ االٔزخبثيخ ػالْ ورٕفيز اٌغذاوي اٌضِٕيخ اٌّمشسحال وا2017/2018

وويً اٌىٍيخ ٌشئىْ اٌزؼٍيُ / اٌغيذ االعزبر  ػّيذ اٌىٍيخ واٌؼٍيب ٌالٔزخبثبد ورؾذ اششاف

 .واداسح سػبيخ اٌشجبة واٌطالة 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 



 

النشــاط الفنــــي 
 

  إقامة ورشة عمل إلختيار أعضاء جدد لفريق المسرح. 

   عمل بروفات لفريق المسرح لإلعداد لمسرحية الفصل الدراسى االول

  6  الى 3 من 310عمل بروفات لفريق الغنـاء يوم االثنين من كل اسبوع بقاعة 
مساءا  

  الطالبة وحصول  (فنون تشكيلية )المشاركة فى مسابقة الجامعة للمواهب الفردية
 سندس عادل السيد الفرقة االولى على المركز الثانى فى مجال الجرافيك/

 المشاركة فى مسابقة الجامعة للمواهب الفردية غناء وعزف وحصول الطالب 
يارا محمد سعد               الفرقة الثانية   مركز اول غناء  
دميانة فايز عزيز            الفرقة االولى   مركز ثالث غناء  
محمود حاتم محمود         الفرقة الرابعة  مركز ثالث غناء  
محمود محمد سيد           الفرقة الثانية   مركز ثالث غناء  

  العرض المسرحى لفريق المسرح بالكلية ضمن مهرجان الجامعة المسرحى
 وحصول الطالب للعروض القصيرة على مسرح المدينة الجامعية 

 (شهادة تقدير)ندى عبد الرحمن  (خالد ايمن  شهادة تقدير ) (شهادة تقدير)خلود خالد
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 انشطت جماعيت الدارة رعايت الشباب

 ثشاِظ وأٔشطخ ِزّيضح ثبٌزٕغيك اػذاد اداسح سػبيخ اٌشجبة ثىٍيخ اػالَ رٕظُ اعزّشاس ِٓ

 .وػًٍ ِغزىي اٌغبِؼخ ِغ وؽذاد وِشاوض واداساد اٌىٍيخ 

 ٌٍطبٌت وويفيخ رغغيً اٌّىاد اٌذساعيخ (يىَ االسشبد )رٕظيُ ؽفً اعزمجبي اٌطالة اٌغذد 

 وعىٌخ رؼشيفيخ العزذيىهبد اٌىٍيخ واٌّؼبًِ ثىعىد اخصبئً شئىْ اٌطالة واالسشبد

  .واٌّذسعبد ولبػبد اٌذساعخ

رٕظيُ ٌمبء ؽىاسي اوبديًّ ِغ ليبداد اٌىٍيخ وسؤعبء االلغبَ وثؼط اػعبء هيئخ اٌزذسيظ 

  وووالء اٌىٍيخ –وويً اٌىٍيخ ٌشئىْ اٌزؼٍيُ واٌطالة /د. أ–ػّيذ اٌىٍيخ /د.أ)واٌهيئخ اٌّؼبؤخ

ودػىح اٌطالة ٌٍّشبسوخ فً أزخبثبد ارؾبد اٌطالة اٌىٍيخ  واٌزٕغيك االػذاد 

 ِٓ اٌهيئخ  ٌٍؼٍّيخ االٔزخبثيخ ػالْ ورٕفيز اٌغذاوي اٌضِٕيخ اٌّمشسحال وا2017/2018

وويً اٌىٍيخ ٌشئىْ اٌزؼٍيُ / اٌغيذ االعزبر  ػّيذ اٌىٍيخ واٌؼٍيب ٌالٔزخبثبد ورؾذ اششاف

. واداسح سػبيخ اٌشجبة واٌطالة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

تقرير انشطت وبرامج ومسابقاث   
 الدارة رعايت الشباب

الفصل الدراسى االول   خالل 
 2017/2018العام الجامعى 

 
 

اشزاف رنفيذى ادارح رعبيخ الشجبة  
رثيعي علي حسي              هديز عبم ادارح رعبيخ الشجبة   .أ
فبطوخ علي هزولي           كجيز اخصبئيي اجزوبعي  .أ
 ولجنخ علويخ  –ايوي هحود هنيز                اخصبئي ثقبفي .أ
هحود عبطف طه              اخصبئي لجنخ االسز والفني  .أ
 وريبضي  –سبهح احود رافذ              اخصبئي جوالخ .أ

رجت شعجبى حلوي                   عبهل االدارح  
 
 

  هديز االدارح                    وكيل الكليخ لشئوى الزعلين والطالة  
 
 

وليد فزح هللا ثزكبد  /د.رثيعي علي حسي                     أ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


