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عمداء الكلية  :

أ. د / محمد رشاد البدراوي
اأ�صتاذ القوى امليكانيكية

من: 8/4/1974
إلى: 7/4/1983

أ. د / محمود صابر قنديل
اأ�صتاذ هند�صة حتليل النظم

من: 29/8/1994
اإىل: 31/7/1998

أ.د/ محمد الشبراوى محمد على
اأ�صتاذ الطرق والنقل واملرور

من: 14/9/2006
اإىل: 13/9/2009

أ. د / زكى محمد زيدان
اأ�صتاذ هند�صة الأ�صغال العامة

من : 4/12/2012
اإىل : 12/3/2016

ا.د / السعيد  عبد الغنى عاشور 
اأ�صتاذ الإنتاج ال�صناعي

من: 8/4/1983
اإىل: 31/7/1991

أ. د / حمدي أحمد الميقاتي
اأ�صتاذ هند�صة تكنولوجيا احلا�صبات العلمية

من: 6/9/1998
اإىل: 31/7/2003

أ.د/ عادل أحمد ضيف
اأ�صتاذ الهند�صة الإن�صائية

من: 17/10/2009
اإىل: 26/8/2011

أ.د/ محمد ابراهيم السعيد
اأ�صتاذ الهند�صةالكهربية

من: 21/3/2016
اإىل: 31/7/2018

 د / محمود مصطفى عوض
اأ�صتاذ الهند�صة احلرارية

من: 10/8/1991
اإىل: 31/7/1994

أ. د / إبراهيم جار العلم راشد
اأ�صتاذ الكيمياء الهند�صية

من: 14/9/2003
اإىل: 13/9/2006

ا.د/ محمود محمد المليجى
اأ�صتاذ الهند�صة الإن�صائية

من: 27/9/2011
اإىل:3/11/2012

أ. د / محمد عبد العظيم محمد
 اأ�صتاذ هند�صة اللكرتونيات

والت�صالت
من: 2/6/2019 اإىل الآن
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فهرس الموضوعات 
الصفحةالمحتوى

مقدمة
اإدارة رعاية الطالب

الأهداف املتحققة من وجود رعاية الطالب بالكلية
اأنواع الدعم املختلفة التى تقدمها رعاية الطالب

اأو ًل : دعم الطالب املتفوقني علميا
ثانيا: الدعم العام جلميع  الطالب 

كيفية امل�صاركة للطالب فى الأن�صطة
تعليمات هامة ملمار�صة اأن�صطة احتاد الطالب

اأماكن ممار�صة الأن�صطة الطالبية
اإحتاد الطالب

جلان احتاد الطالب
اللجنة العلمية والتكنولوجية

اللجنة الثقافية
جلنة اجلوالة واخلدمة العامة

اللجنة الريا�صية
اللجنة الفنية

جلنة الأ�صر
اللجنة الجتماعية والرحالت

 اأو ل: الأن�صطة الجتماعية
ثانيا: الرحالت

 ثالثا: امل�صاعدات الجتماعية
�صندوق التكافل الإجتماعى

خطة الن�صاط الثقايف للعام اجلامعي 2013/ 2014  
خطة الن�صاط الفنى للعام اجلامعي 2013/ 2014

خطة ن�صاط اجلوالة  للعام اجلامعي 2013/ 2014
خطة ن�صاط الجتماعي للعام اجلامعي 2013/ 2014

خطة الن�صاط العلمي والتكنولوجي للعام اجلامعي 2013/ 2014 
خطة ن�صاط الريا�صي  للعام اجلامعي 2013/ 2014 

خطة ن�صاط الأ�صر الطالبية للعام اجلامعى2013 / 2014 
ن�صاط مكتب رعاية الطالب خالل الأ�صبوع البيئى ا

جلدول الزمنى للقاءات الطالبية خالل الف�صل الدرا�صى
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مقدمـــة...

الهند�صى  التعليم  م�صتويات  اأعلى  توفري  على  املن�صورة  جامعة  الهند�صة  كلية  ر�صالة  تقت�صر  ل 

والبحث العلمى لطالبها وللمجتمع ولكن تعمل على بناء �صخ�صية موؤهلة معنويا وعلميا وعمليا.  

اأو   هذه ال�صخ�صية تكون قادرة على التناف�س فى املجالت املختلفة �صواء خالل �صنوات الدرا�صة 

بعد التخرج ومتفائلة بامل�صتقبل وقادرة على بث روح التفاوؤل فى املجتمع املحيط. 

املتوازنة واملتكاملة علميا ونف�صيا. وتقوم  ال�صخ�صية  اإعداد هذه  الأن�صطة الطالبية فى   ت�صاهم 

ادارة رعاية الطالب بالكلية بالإ�صراف على هذه الأن�صطة وتطويرها من خالل طاقم موؤلف من 

ملمار�صة  مفتوحة  جمالت  الكلية  يف  للطالب  ويتاح   ، املتنوعة  الأن�صطة  خمتلف  يف  متخ�ص�صني 

خمتلف الأن�صطة الريا�صية والأدبية والثقافية والعلمية والجتماعية ، وهي يف جمموعها تنمي 

اإطار  يف  لت�صعه  عزلته  من  وتخرجه  مهاراته  وتنمي  طاقاته  تفجر  اإذ  الطالب  لدى  الإبداع  روح 

العمل الإبداعي اجلماعي م�صكال مع زمالئه جماعات الأن�صطة الطالبية املختلفة. وتتم ممار�صة 

وربطهم  الطالب  مهارات  ل�صقل  �صاملة  �صنوية  خطة  خالل  من  املختلفة  باأنواعها  الأن�صطة  هذه 

باملجتمع اجلامعى.



كلية الهند�صة – جامعة املن�صورة 8

دليل األنشطة الطالبية

إدارة رعاية الطالب
اأهداف وجود رعاية الطالب بالكلية :

اأقرانهم  « �صغل وقت فراغ الطالب وتنمية مواهبهم الثقافية والبداعية مبا ي�صيف ل�صخ�صيتهم متيزًا و�صط 
من الطالب. 

تنوع الأن�صطة يتيح فر�صة اأكرب ل�صرتاك الطالب  فى الأن�صطة املختلفة ويق�صى على ظاهرة عزوف الطالب  «
عن امل�صاركة. 

التى تبعد  « ال�صلبية  اإيجابية بعيدًا عن الفكار واالأفعال  اإظهار قدرات الطالب من خالل م�صاركة ومناف�صة 
الطالب عن الطموح والتطلع مل�صتقبل زاهر ومتميز.

على  « وقدرته  الطالب  �صخ�صية  فى  التوازن  فر�صة  العلمية  الن�صطة  مع  الطالبية  الن�صطة  تكامل  ويعطى 
والقيادة  التوجيه   على  قدرته  يدعم  مبا  به  املحيط  املجتمع  واأفراد  واأ�صاتذته  زمالئه  مع  بوعى  التفاعل 

والعتماد على النف�س وهى �صفات لزمة لكل من يبحث عن دور فاعل فى احلياة.
 تتكون اإدارة  رعاية الطالب من: 

اخ�صائيني اجتماعيني ويخت�صوا بالآتى:
تنظيم رحالت ومع�صكرات لكافة انحاء اجلمهورية للطالب املتميزين . «
�صندوق  « من  اعانة  على  للح�صول  وذلك  القادرين  غري  من  الطالب  من  املقدمة  الجتماعية  الأبحاث  درا�صة 

التكامل الإجتماعي بالكلية ومدى ا�صتحقاقهم لها. 
اختيار الطالب الذين ي�صاركون فى املع�صكرات التى ينظمها املجل�س الأعلى لل�صباب والريا�صة ، ح�صب م�صاركتهم   «

فى الن�صطة وتفوقهم العلمى.
متابعة احلالت التى ت�صتوجب حالتها امل�صاعدة املادية وحل الكثري من امل�صكالت التى تواجه الطالب �صواء مع  «

ا�صرهم اأو  مع بع�صهم البع�س . 
اأخ�صائيني ريا�صيني ويخت�صوا بالآتى : 

يقوموا بتنفيذ خطة الن�صاط الريا�صى داخل الكلية و على م�صتوى اجلامعة.
هاأنواع الدعم املختلفة التى تقدمها ادارة رعاية الطالب للطالب: 

اأوًل: دعم الطالب املتفوقني علميًا 
اإجراء  «  - الطعون   - الطلبات  (فح�س  الطالب  اإحتاد  لنتخابات  العامة  اللجنة  فى  املتفوقني  الطالب  متثيل 

النتخابات - فرز ال�صوات(.
م�صاركة اأمني اإحتاد الطالب واأو ائل ال�صعب الدرا�صية فى جلنة تلقى وفح�س �صكاأو ى الطالب. «
اأو لوية امل�صاركة فى البحوث الجتماعية والثقافية واملعلومات العامة على م�صتوى الكلية واجلامعة. «
 الرت�صيح ملع�صكرات اإعداد القادة واملتميزين فى الأن�صطة الثقافية التى تنظمها اجلامعة. «
 الرت�صيح لل�صفر فى برامج التبادل الثقايف وال�صبابي بني جمهورية م�صر العربية والدول الأخرى. «
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ثانيًا:  الدعم العام جلميع الطالب 
ا�صتقرارهم  « على  توؤثر  ل  حتى  م�صاكلهم  حلل  املحتاجني  للطالب  عينى(   - )نقدي  باأنواعه  الدعم  توفري   

الدرا�صي.
  اإتاحة فر�صة الرت�صح فى انتخابات احتاد الطالب وفق �صروط عامة للطالب ) الناجح فى فرقته وح�صن ال�صري  «

وال�صلوك ول توجد عليه عقوبات تاأديبية وله ن�صاط مميز فى اللجنة وقام بت�صديد الر�صوم الدرا�صية (. 
 م�صاركة اأمني اإحتاد الطالب مع جمل�س اإدارة �صندوق التكافل فى اإقرار الدعم الإجتماعى للطالب.  «
ال�صرتاك فى منتخبات اجلامعة فى جميع الأن�صطة. «
 ال�صرتاك فى مع�صكرات اإعداد القادة واملتميزين فى الأن�صطة. «
 ال�صرتاك فى القوافل واملهرجانات اجلامعية. «
  ال�صرتاك فى املع�صكرات ال�صاطئية وال�صيفية )بور �صعيد -اإ�صكندرية - العري�س.. الخ(. «
 ال�صرتاك فى الدورات املتخ�ص�صة لكليات الهند�صة على م�صتوى اجلامعات. «
 ال�صرتاك فى اأ�صبوع �صباب اجلامعات. «

كيفية م�صاركة الطالب فى الأن�صطة
موقع  وعلى  الكلية  داخل  الإعالنات  بلوحة  تنفيذها  اجلاري  الأن�صطة  عن  دوريا  بالإعالن  الطالب  رعاية  تقوم 

الكلية ل�صتقبال الطالب الراغبني فى امل�صاركة وعليهم مراعاة الآتى عند امل�صاركة فى اأى ن�صاط:
الن�صاط  « فى  ال�صرتاك  ا�صتمارة  وا�صتيفاء  املخت�س  الأخ�صائي  ملقابلة  الطالب  رعاية  مكتب  اىل  احل�صور   

الراغب فيه الطالب.
 اإح�صار �صورة �صخ�صية- �صورة بطاقة الرقم القومى-  �صورة كارنيه الكلية. «
 يتحدد الزى املنا�صب لتنفيذ الن�صاط بعد ت�صجيل الطالب فى الفرق والألعاب املختلفة. «
يتم التن�صيق بني الخ�صائيني والطالب بتحديد جمموعات الن�صاط وطريقة تنفيذ الن�صاط. «
 يتم عمل جدول تدريب للفرق الريا�صية لتنفيذ الربنامج الداخلي ودوري اجلامعة وامل�صابقات املختلفة. «
تعليمات هامة ملمار�صة اأن�صطة احتاد الطالب «
 ل يجوز اإقامة تنظيمات اأو  ت�صكيالت على اأ�صا�س فئوي اأو  �صيا�صي اأو  عقائدي باجلامعة اأو  وحداتها. «
 ل يجوز تنظيم اى ن�صاط ملجال�س الحتادات اأو  جلانها  اأو  با�صمها على اأ�صا�س فئوي اأو  عقائدي. «
 يجب احل�صول على موافقة عميد الكلية اأو  نائب رئي�س اجلامعة املخت�س بح�صب الأحوال على اإقامة الندوات  «

املعهد وفى هذه احلالة  اأو   الكلية  املعار�س وعلى دعوة املتحدثني من خارج  اأو   املوؤمترات  اأو   اأو  املحا�صرات 
الأخرية توجه الدعوى اإىل املتحدثني من عميد الكلية .

الأحوال  « اأو  وكالئهم بح�صب  اأو  جلانها  الطالب  اى جمل�س من جمال�س احتادات  ي�صدر عن   يبطل كل قرار 
واإيقاف اأى قرار ي�صدر عن اى جمل�س من جمال�س احتادات الطالب اأو  جلانها يكون خمالفا للتقاليد اجلامعية.
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اأماكن ممار�صة الأن�صطة الطالبية
الأن�صطة الريا�صيــة  -1

القرية الأو ليمبية: وتوجد داخل احلرم اجلامعى جلامعة املن�صورة. يوجد  بالقرية الأو ليمبية مالعب ملمار�صة 
الأن�صطة الريا�صية الأتية: كرة قدم - �صباحة - ا�صكوا�س - تن�س ار�صى - كرة �صلة - الكرة الطائرة - كرة اليد - 

الكاراتية - التايكوندو. وتفتح القرية اأبوابها اأمام طالب اجلامعة.
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الأن�صطة الثقافيــة  -2
قاعات املوؤمترات .   

غرفة الأن�صطة الطالبية .   
كافيرتيا الكلية الرئي�صية .   

قاعة املو�صيقى - نادى الأدب - قاعة الر�صم اجلرافيتى ) توجد هذه القاعات مببنى الرعاية العامة    
لل�صباب فى اجلامعة (  
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اأن�صطة املعــار�س  -3
�صاحة الكلية الرئي�صية واملجمع الطالبي .   

فوا�صل البلوكات يف الدور الأر�صي .   
الأماكن اخل�صراء داخل الكلية واجلامعة .   
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الأن�صطة الإجتماعية  -4
اأماكن ممار�صة الن�صاط الإجتماعي .  

قاعة املوؤمترات .   
مدرجات الكلية.    

مع�صكر اجلامعــــة الدائم بجم�صة .   
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امل�صرح .  -5
م�صرح الكلية - قاعة اأ.د. جمدي اأبو ريان.   

.  C225 قاعة امل�صرح   
بكلية  �صيد خري اهلل   د.  ، مدرج  الطب  بكلية  ) مدرج د. حممد حافظ   الأخري  الكليات  م�صارح  اإيجار    

الرتبية ، مدرج البدراأو ي بكلية التجارة ،مدرج ال�صنهوري بكلية احلقوق (.
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اتحاد الطالب 
وثقافيا  اجتماعيا  الطالب  يفيد  فيما  وتوظيفها  الطالبية  الأن�صطة  تنظيم  على  يقوم  م�صروع  طالبى  تنظيم  هو 

وريا�صيا وترفيهيا وي�صكل من طالب الكلية املقيدين 

اأهداف الحتاد 

توثيق العالقة بني الطالب فيما بينهم وبني اأ�صاتذتهم. . 1

ن�صر وتوظيف الأن�صطة. . 2

ت�صجيع تكوين اأ�صر طالبية. . 3

تنمية القيم الخالقية .. 4

اأهداف الأن�صطة الطالبية 

تاأكيد اجلوانب املعرفية ب�صكل عملي حيث اأن جمالت الن�صاط املختلفة تتيح الفر�صة لال�صتفادة من جمموع . 1

اخلربات التي يكت�صبها الطالب.

تنمية القدرات واإبراز امليول والت�صجيع على ممار�صة كافة الأن�صطة.. 2

تنمية الروح الريا�صية واللياقة البدنية وال�صحية واحلركية عن طريق ممار�صة الأن�صطة املختلفة.. 3

القدرة . 4 وعدم  واخلجل  النطواء  مثل  الطالب  تواجه  لتي  ا  والجتماعية  النف�صية  امل�صكالت  بع�س  عالج 

الزمالء والندماج والتفاعل  التعامل مع  الت�صجيع على  الن�صـاط مثل  امل�صوؤولية وذلك من خـالل  على حتمل 

الجتماعي ال�صليم.

املناف�صات . 5 الفعالة يف  امل�صاركة  الدرا�صية من خالل  املحيطة وربطها باحلياة  للبيئة  والولء  النتماء  تنمية 

واللقاءات التي تتعلق بالتفاعل مع املجتمع. 

اإ�صتثمار اأو قات الفراغ فى ا�صباع رغبة الطالب واإك�صابهم املهارات الالزمة ملمار�صة األوان الأن�صطة املختلفة مما . 6

يوؤدي اإىل الرتويح عن النف�س وحمايتهم من النحـراف وي�صاعدهم على ا�صتثمار ذلك الوقت اأف�صل ا�صتثمار 

نظرًا لن الأن�صطة جمال وا�صع يعرب فيه الطالب عن اجتاهاته ورغباته.

التدريب على القيادة والتبعية والطاعـة وحب العمل واحرتام الآخرين وحب النظام اأثناء املناف�صات.. 7

تنمية املواهب والإبداعات من خالل ممار�صة الألوان املختلفة من الأن�صطة والعمل على اكت�صافها و�صقلها.. 8

التدريب على ممار�صة الدميقراطية يف النتخابات. . 9

غر�س النظم والجتاهات الالزمة لت�صجيع التقدم.. 10
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دليل األنشطة الطالبية

امل�صاركة . 11 قاعدة  تو�صيع  على  حتافظ  التي  ال�صيا�صية  الجتاهات  نحو  الهادفة  الرتبوية  الو�صائل  اأحدي 

الطالبية يف �صياغة القرارات من خالل امل�صاركة يف احلوار الدميقراطي.

ت�صجيع الطالب علي اإ�صلوب التفاعل واحرتام الآخرين فكرًا وممار�صة.. 12

 تنمية املهارات املعرفية والقدرات العقلية لدى الطالب من خالل الأن�صطة الثقافية املتاحة.. 13

تنمية ميول الطالب والربط بني النظرية والتطبيق.. 14

تنمية مهارة الت�صال بني املعلم واملتعلم.. 15

تنمية مهارة التخطيط ومهارة العمل يف فريق واحد لدى الطالب.. 16

اكت�صاف و�صقل املواهب وقدرات الطالب وح�صن ال�صتفادة منها. . 17

تعمل على تنمية املهارات الأ�صا�صية للتعلم الذاتي وامل�صتمر والقدرة علي الأبداع وب�صفة خا�صة التي تت�صمن . 18

قراءة الكتب واملراجع العلمية وكتابة الق�ص�س وال�صعر والزجل وغريها وامل�صاركة يف املناق�صات.

تعمل على تنمية وتقوية الروابط والعالقات الجتماعية من خالل امل�صاركة يف الرحالت والأن�صطة الأ�صرية . 19

والدورات املختلفة.

الهدف . 20 اإىل  الو�صول  الهادف نحو  وال�صلوك  الت�صرف  والتدريب على ح�صن  النف�س  تنمي قدرة العتماد على 

الرتبوي مما يوؤدي اإىل اكت�صاب الثقة بالنف�س عند اتخاذ القرار املنا�صب من خالل املواقف املتعددة.
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دليل األنشطة الطالبية

جلان الحتاد: 
هناك �صبع جلان ميكن للطالب ان ميار�س ن�صاطه من خاللها وهى:

لجان
اتحاد الطالب

العلمية والتكنولوجية

الجتماعية والرحالتالثقافية

جلنة الأ�صراجلوالة واخلدمة العامة

الفنيةالريا�صية
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اللجنة العلمية والتكنولوجية 

حتويل  فى  وم�صاعدتهم  منهم  املبتكر  وكذلك  الطالب  لدى  العلمية  املواهب  اكت�صاف  هو  اللجنة  هذه  من  الهدف 

بال�صرف على هذه  باأن تتكفل اجلامعة  ماليا وذلك  م�صاعدتهم  واقع وذلك عن طريق  اإىل  امل�صروعات  افكار هذه 

الكت�صافات البتكارات التى ميكن حتويلها اإىل واقع ، على اأن تكون ذات فائدة للمجتمع واجلامعة وتكون جلنة من 

الأ�صاتذة املتخ�ص�صني الذين يقررون اأهمية هذه البتكارات ومدى تطبيقها واأهميتها من خالل م�صابقات جترى بني 

الطالب ومن م�صابقات هذه اللجنة :-

م�صابقة جمالت احلائط العلمية : وتت�صمن مو�صوعات املجلة املو�صوعات العلمية واحدث الكت�صافات العلمية . 1

والبتكارات التى حتققت فى اأرجاء العامل وهي و�صيلة لتحفيز الطالب على متابعة الحداث العاملية ومتابعة 

كل ماهو جديد فى املجالت العلمية وتت�صمن اأي�صا �صور من معجزات الكون واآخر ما تو�صل اليه العلم فى اآي 

جمال �صواء العلوم اأو  الطب اأو  الهند�صة اأو  اللكرتونيات اأو  الكمبيوتر .

م�صابقة البتكارات : وتهدف هذه امل�صابقة اإىل اكت�صاف املواهب التى لديها القدرة على تقدمي جهاز علمى . 2

اأن مييز هذا اجلهاز احلركة الديناميكية والكهربائية وله اغرا�س علمية مفيدة، وتقوم جلنة علمية  على 

من ال�صادة اأع�صاء هيئة التدري�س املتخ�ص�صني فى هذا املجال بتحكيم هذه امل�صابقة لختيار اجلهاز الأمثل فى 

هذه امل�صابقة وذلك لت�صجيع وحتفيز الطالب على الخرتاع،  وتتكفل اجلامعة بجميع م�صاريف هذه الأجهزة 

مع اعطاء الطالب املجيدين منهم مكافاأة مالية لت�صجيعهم على ذلك.

على . 3 تعليمى  درا�صي  برنامج  عمل  املجال  هذا  فى  متت  التى  امل�صابقات  ومن   . الكمبيوتر  جمال  فى  م�صابقة 

احلا�صب الآىل فى اأي مرحلة تعليمية ومت ت�صليم هذا على C.D ، ويقوم بالتحكيم جلنة علمية من ال�صادة 

اع�صاء هيئة التدري�س املتخ�ص�صني فى جمال امل�صابقة.

الكلية ل�صرح الكثري من املو�صوعات التى يهتم بها الطالب وذلك عن . 4 العلمية داخل  عمل الكثري من الندوات 

طريق ال�صادة اأع�صاء هيئة التدري�س بالكلية اأو  ا�صتقدامهم من اجلامعات الأخرى.
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دليل األنشطة الطالبية

نماذج من األنشطة العلمية للطالب
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21كلية الهند�صة – جامعة املن�صورة

دليل األنشطة الطالبية

إحصائية بالمراكز التي حصلت عليها الكلية 

في النشاط العلمي 2020/2019

العام اجلامعى املركز نوع الن�صاط م

2020/2019 الأول م�صابقة اخرتاعات وابتكارات 1

2020/2019 ثاين م�صابقة اخرتاعات وابتكارات 2

2020/2019 الأول م�صابقة الكرتونيات وميكاترونك�س 3

2020/2019 ثاين م�صابقة الكرتونيات وميكاترونك�س 4

2020/2019 ثالث م�صابقة الكرتونيات وميكاترونك�س 5

2020/2019 الأول م�صابقة فكرة قابلة للتنفيذ 6

2020/2019 الأول م�صابقة تطبيقات هواتف املحمول 7

2020/2019 الأول م�صابقة ابداع لاللكرتونيات 8
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اللجنة الثقافية
اإن تكوين ال�صباب الواعي وبناء �صخ�صيته وتعميق اإميانه القوى وخرباته وقدراته ومواهبه وهواياته وا�صتعداداته 
هو الهدف ال�صمي لهذه اللجنة من خالل التعرف على خ�صائ�س املجتمع عن طريق اإقامة مهرجانات - وعقد ندوات 
دينية - علمية - ثقافية وطبع مطبوعات تنمى مواهب ال�صعر واملقال والزجل عند الطالب عالأوة على امل�صابقات 

الثقافية يف املجال الذي يتنا�صب مع مواهب الطالب والطالبات من �صعر- زجل - مقال - ق�صة - طرائف.
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إحصائية بالمراكز التي حصلت عليها الكلية فى األنشطة الثقافية علي 

مستوي الجامعة منذ العام الجامعى 2018/2017 حتى 2020/2019

2020/2019 2019/2018 2018/2017 نوع الن�صاط

ثاين / ثالث ثالث / رابع اأول / خام�س �صعر عامية

رابع / خام�س رابع ثالث �صعر ف�صحى

ثاين / ثالث ثاين اأول زجل

اأول / ثاين خام�س / ثالث ثاين خط عربي

ـــــــ خام�س رابع جملة حائط

رابع / �صاد�س ثاين / خام�س اأول / ثالث / رابع قراآن كرمي

ثالث ثالث ثاين اأحدايث نبوية

ـــــــ اأول اأول معلومات عامة
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دليل األنشطة الطالبية

جلنة اجلوالة واخلدمة العامة
 - )ريا�صية  املختلفة  الأن�صطة  وممار�صة  اخلالء  وحياة  النتماء  روح  وتنمية  النف�س  على  العتماد  هي  اجلوالة 
ثقافية - فنية - اجتماعية( ومتار�س هذه الأن�صطة من خالل برنامج ع�صرية اجلوالة بالكلية ومن خالل اأقامة 

املع�صكرات بالكلية اأو  خارجها.
الهدف من ن�صاط اجلوالة:

الإعداد اجليد للطالب خلدمة البيئة املحيطة به وخدمة جمتمعه ووطنه وذلك عن طريق:
اأ .  اإعداد قيادات ك�صفية من اجلوالني.

ب .  اإعداد ال�صباب من خالل مع�صكرات خدمة البيئة واملع�صكرات التدريبية.
وميكن للطالب والطالبات الراغبني فى الن�صمام لع�صرية اجلوالة ملء ال�صتمارة اخلا�صة بال�صرتاك من مكتب 

رعاية الطالب.
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دليل األنشطة الطالبية

اللجنة الريا�صية
الريا�صي  « الن�صاط  الأن�صطة  هذه  ومن  الطالب  تهم  التي  الطالبية  بالأن�صطة  بالكلية  الطالب  رعاية  تهتم 

وي�صتمل على: كرة قدم - كرة طائرة - كرة �صلة - كرة يد - تن�س طاأو لة - األعاب قوى - �صباحة - م�صارعة 
- مالكمة - جودو - اإ�صكوا�س.

الكلية يف الألعاب املختلفة  « العنا�صر ل�صمهم لفريق  اأف�صل  العام لختبار   وتقام دورات تن�صيطية فى بداية 
لال�صرتاك فى دوري اجلامعة لالأن�صطة الريا�صية،  ويختار الطلبة املمتازين ريا�صيا لالن�صمام ملنتخب اجلامعة 

لال�صرتاك يف فرق الكلية.
يتم �صحب ال�صتمارة اخلا�صة بال�صرتاك بالن�صاط الريا�صي.  «
يتم عمل دورات تن�صيطية.  «
يتم اختيار اأف�صل العنا�صر لتمثيل الكلية.  «
يتم ت�صليم الزى الريا�صي وبدلت النتقال للفرق.  «

إحصائية بالمراكز التي حصلت عليها الكلية علي مستوي الجامعة من خالل لجنة الجوالة

العام اجلامعى املركز نوع الن�صاط م
2020/2019 الثاين الدورة الك�صفية 1
2020/2019 الأول القائد املثايل 2
2020/2019 الأول اجلوال املثايل 3
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إحصائية بالمراكز التي حصلت عليها الكلية فى األنشطة الرياضية علي مستوي الجامعة 
منذ العام الجامعى 2018/2017 حتى 2020/2019

2020/2019 2019/2018 2018/2017 نوع الن�صاط

ـــــ ثالث ثاين كرة القدم

اأول اأول اأول خما�صي

ـــــ ثالث ثاين كرة اليد

اأول اأول ثاين كرة ال�صلة بنني

خام�س خام�س رابع كرة الطائرة بنني

ثالث ثالث رابع كرة ال�صلة بنات

ـــــ رابع ثالث كرة الطائرة بنات

رابع ـــــ ـــــ خما�صي بنات

اأول اأول اأول تايكوندو

اأول اأول اأول كاراتيه

اأول اأول اأول م�صارعة

ـــــ ـــــ اأول / ثاين مالكمة

ثالث ثالث ثاين تن�س اأر�صي

اأول اأول / ثاين اأول تن�س طاولة

ثاين اأول اأول ا�صكوا�س

اأول اأول اأول جودو

رابع رابع ثالث �صباحة

ـــــ ثالث اأول األعاب قوى

اأول اأول اأول كمال اأج�صام
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دليل األنشطة الطالبية

نماذج من األنشطة الرياضية للطالب
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اللجنة الفنية
األوان  « جميع  والطالبات  الطالب   ميار�س  خاللها  من  والتي  الطالبية  الحتادات  جلان  اإحدى  الفنية  اللجنة 

الن�صاط الفني يف اإطار تربوي. 
وتهدف اللجنة الفنية ب�صفة عامة اإىل تنمية الإح�صا�س والذوق الفني لدى طالب الكلية مبا حتتوى من األوان  «

خمتلفة من الفنون: ر�صم - ر�صم م�صرحي - غناء - نحت - مو�صيقى - كورال - فنون �صعبية - متثيل م�صرحي- 
متثيل �صامت.

إحصائية بالمراكز التي حصلت عليها الكلية فى األنشطة الفنية علي مستوي الجامعة 

للعام الجامعى 2019/2018 و 2020/2019

2020/2019 2019/2018 نوع الن�صاط م

اأول اأول عر�س م�صرحي 1

اأول اأول اخراج 2

ـــــ اأول خمرج اأول 3

ـــــ اأول / ثاين / ثالث متثيل 4

ثاين اأول ديكور 5

اأول اأول ا�صاءة 6

ثاين اأول مكياج واأقنعة 7

ثالث اأول مو�صيقى واأحلان 8

ـــــ اأول الفنون الت�صكيلية 9

ثاين ـــــ دراما حركية 10

ثالث ـــــ اأزياء 11

اأول / ثاين ـــــ ممثل دور اأول 12

ثاين ـــــ ممثل دور ثاين 13
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اللجنة الأ�صر
الأ�صرة هى مبثابة الرباط الذي يربط الطالب والأ�صتاذ مما يتيح فر�صة التعرف على م�صاكله وم�صاعدته على 
حلها ، وميار�س من خاللها جميع اأنواع الأن�صطة: ثقافية - ريا�صية - اجتماعية - فنية، ومهمة جلنة الأ�صر ت�صجيع 
م�صرتكة  اأن�صطة  يف  باإ�صراكهم  بينهم  طيبة  عالقات  وتكوين  اأع�صائها  بني  والربط  ن�صاطها  ودعم  الأ�صر  تكوين 

باإقامة املهرجانات وامل�صابقات بهدف اأيجاد نوع من املناف�صة ال�صريفة بني الطالب وتو�صيع املدارك العقلية لهم.
و لتكوين الأ�صر تراعي املعايري التالية: «
ي�صرتط اأن يكون الأع�صاء من بني طالب كلية الهند�صة   «
ي�صرتط األ يقل عدد الطالب امل�صرتكني عن 50 طالب.   «
يكون رائد الأ�صرة من الأ�صاتذة  بالكلية.   «
يف�صل اأن يكون الأخ الأكرب والأخت الكربى من املدر�صني بالكلية. «
ي�صرتط اأن يكون املقرر من الطالب املوؤ�ص�صني واأمني ال�صندوق من بني الطالب.  «
لكل اأ�صرة جمل�س اأدارة ي�صكل على النحو التايل: رائد الأ�صرة - الأخ الأكرب - املقرر - اأمني ال�صندوق - اأمناء الأن�صطة.  «
ي�صرتط اأن يكون اأع�صاء الأ�صرة من جميع فرق الكلية.  «
و لتكوين الأ�صر تتبع اخلطوات التالية: «
يتقدم رائد الأ�صرة بطلب با�صم اأ.د. عميد الكلية يفيد تكوين الأ�صرة اأو  جتديدها وفقا للمعايري ال�صابقة  «

ويرفق الطلب بالبيانات الآتية:
بالن�صبة . 1 وكذلك  وجد  ان  التليفون  ورقم  والعنوان  وال�صعبة  الفرقة  ا�صم  كل  قرين  الطالب  باأ�صماء  بيان  

لأع�صاء جمل�س الإدارة مع تدوين قرين كل ا�صم املوقع القيادي وذلك من اأ�صل + 4 �صور.
الأ�صرة . 2 ا�صم  علية   يدون  خا�س  ملف  فى  البيانات  هذه  وتو�صع  العام  خالل  بها  �صتقوم  التي  الن�صاط  خطة 

ورائدها ومقرها مع ر�صم ال�صعار اخلا�س بها اأعلى امللف.
واإ�صهارها وذلك بعد ت�صكيل احتاد الطالب اجلديد وت�صتمر الأ�صرة يف . 3 اأ�صرة بعد ت�صجيلها  اأى  ن�صاط  ويبداأ 

الن�صاط حتى يتم جتديدها فى العام التايل.
 اأى ن�صاط تقوم به الأ�صرة يكون من خالل رعاية الطالب بالكلية وتنظيما لذلك يلزم اإفادة اللجنة باإقامة اى  «

ن�صاط م�صبقا وقبل اإقامته بع�صرة اأيام وحتى يتم املوافقة على ذلك يتم التقدم بطلب با�صم اأ.د. عميد الكلية 
معتمدا من رائد الأ�صرة يحدد الن�صاط املراد اإقامته ويقدم مل�صرف اللجنة برعاية الطالب.

 وفى حالة اقامة رحلة يجب حتديد اأ�صماء امل�صرتكني من الطلبة والطالبات وم�صرف الرحلة. «

العام اجلامعى املركز نوع الن�صاط م

2020/2019 الأول �صطرجن 1

2020/2019 الثانى تن�س طاولة 2

2020/2019 الثاين قراآن كرمي 3
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اللجنة الجتماعية والرحالت 
ينق�صم العمل يف جمال الن�صاط الجتماعي والرحالت اإىل: 

الأن�صطة الجتماعية. «
الرحالت.  «
امل�صاعدات الجتماعية.  «
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اأوًل: الأن�صطة الجتماعية
متار�س الأن�صطة الجتماعية من خالل عدة قنوات للعمل ت�صاعد على: «
تنمية الروح اجلامعية ال�صليمة بني الطالب واأع�صاء هيئة التدري�س والعاملني. «
تنمية القيم الروحية والأخالقية والوعي الوطني والقومي بني الطالب. «
اكت�صاف مواهب الطالب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم. «
 التن�صئة الجتماعية ال�صليمة. «

وتتنوع برامج الأن�صطة الجتماعية لتحقيق تلك الأهداف مثل:
 م�صابقة ال�صطرجن: وتنظم امل�صابقة �صنويا لطالب الكلية وذلك لتحديد الثالثة الأو ائل ملنحهم جوائز مالية  «

لل�صطرجن ممثلني  الكئو�س من دور واحد، وي�صرتك الأو ل والثانى فى بطولة اجلامعه  البطولة بنظام  وتتم 
للكية.

الدم  « وبنك  باجلامعه  ال�صباب  لرعاية  العامة  الدارة  مع  ن  بالتعاأو  تنظيمها  ويتم  بالدم:  التربع  حملة 
بامل�صت�صفى اجلامعى.
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والطالبات  « الطالب  جلميع  مفتوحة  وهى  �صنويا  امل�صابقة  هذه  تنظيم  و  املثالية  والطالبه  الطالب  م�صابقة 
بال�صروط التية:-

ان يكون الطالب منتظما منقول بتقدير عام ل يقل عن جيد.  «   
ان يكون ال�صن متنا�صب مع الدرا�صة.  «   
اإجادة لغة اأجنبية واحدة على الأقل.  «   
ان يكون الطالب ح�صن ال�صري حممود ال�صمعه من ذوى ال�صخ�صية واملظهر الطيب.  «   
ان يكون الطالب من ذوى الن�صاط بالكلية على القل.  «   
ان يكون الطالب ملما باملعلومات العامة والقومية.  «   
ان يكون الطالب من ذوى الهوايات.  «   
م�صابقة  « الكلية يف  للكلية.كما ميثال  املثاليني  والطالبة  الطالب  كاأ�س  الفائزان  والطالبة  الطالب  ومينح    

اجلامعة للطالب والطالبة املثاليني على م�صتوى اجلامعة.
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حفل اخلرجني:
ويقام لتكرمي الطالب اخلريجني ونظرا لأهميته ي�صارك يف الإعداد له كل جلان الحتاد والعاملني برعاية الطالب 

و�صئون الطالب و الدرا�صات العليا وال�صئون الإدارية و ال�صئون العامة.

العام اجلامعى املركز نوع الن�صاط م

2020/2019 الأول �صطرجن 1

2020/2019 الأول الطالب املثاىل 2

2020/2019 الثاين الطالبة املثالية 3

إحصائية بالمراكز التي حصلت عليها الكلية فى األنشطة االجتماعية

علي مستوي الجامعة
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دليل األنشطة الطالبية

ثانيًا: الرحالت
املعرفة  زيادة  على  وتعمل  ودينية  وترفيهية  و�صياحة  وثقافية  اجتماعية  متنوعه  اهداف  لها  الرحالت  اقامة 
وحتقيق النتماء للطالب وتنظم الكلية الرحالت لطالبها كذلك تنظم الدارة العامة لرعاية الطالب باجلامعه 

الرحالت جلميع طالب اجلامعه بالربامج التية:
تنظم لطالبها رحالت اليوم الواحد الرتفيهية مع ح�صور العرو�س امل�صرحية وكذلك رحالت طويلة لال�صتمتاع . 1

باملناطق الثرية وال�صياحية.
تبادل الزيارات الثقافية والرتفيهية للدول الأو ربية والعربية للطالب املتميزين علميا وفى الن�صطة. 2
تنظيم مع�صكرات �صيف ترفيهية - دينية - تثقيفية ومع�صكرات عمل لطالب الكلية وجميع الكليات الخرى . 3

مع�صكر   - بال�صكندرية  ال�صديق  بكر  ابو  - مع�صكرات  بال�صكندرية  ابو قري  ال�صيف )مع�صكرات  خالل فرتة 
بلطيم - مع�صكر بور�صعيد وبور فوؤاد - مع�صكر العري�س - مع�صكر الغردقة - مع�صكر �صرم ال�صيخ - مع�صكر نويبع 

- مع�صكر جم�صة(.
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ثالثا: امل�صاعدات الجتماعية
تتنوع امل�صاعدات الجتماعية التى تقدم للطالب بالكلية مل�صاعدتهم على موا�صله العملية التعليمية كالتى: «
�صندوق التكافل الإجتماعى «
 تهدف �صناديق التكافل الجتماعي للطالب ايل : «
حتقيق ال�صمان الجتماعي للطالب ب�صورة املختلفة من رعاية اجتماعية وقرو�س.. 1
 امل�صاهمة يف تنفيذ اخلدمات الطالبية.. 2
الهادئ يف درا�صتهم ب�صبب عجز دخلهم . 3 العمل علي حل م�صاكل الطالب والتي حتول بينهم وبني ال�صتمرار   

املايل . 
يقدم ال�صندوق الجتماعي م�صاعداته على دفعتني خالل العام الدرا�صي. «
خطوات احل�صول على م�صاعدات ال�صندوق: «
يح�صل الطالب على ال�صتمارة اخلا�صة بذلك مرفقا بها خطاب اإىل الوحدة الجتماعية التابع لها الطالب . 1

لعمل بحث اجتماعي له. 
يح�صر الطالب بيان مبفردات مرتب والده اأو  وىل الأمر مع ال�صتمارة. . 2
فى حالة ما اإذا كان وىل الأمر على املعا�س اأو  متوفى يقدم بيان مبفردات املعا�س ويح�صل الطالب على اخلطاب . 3

اخلا�س بذلك من رعاية الطالب. 
احلرة  العمال  اأو   الزراعى  املجال  فى  العاملني  من  المر  وىل  اأو   الوالد  فيها  يكون  التي  احلالت  يف  ملحوظة: 
العاملني فى  من  المر  اأو  وىل  الطالب  والد  كان  اإذا  ما  للوالد، وفى حالة  العائلية  البطاقة  �صورة  الطالب  يقدم 
جمال الزراعة )مالك .. موؤجر .. عامل زراعى( ويح�صل الطالب من رعاية الطالب على خطاب موجه اىل الوحدة 
الزراعية للح�صول على بيان احليازة الزراعية و�صورة بطاقة الوالد العائلية بال�صافة اىل ال�صتمارة وفى حالة 
ما اإذا كان والد الطالب اأو  وىل الأمر من العاملني فى الأعمال احلرة يقدم الطالب �صهادة اإدارية معتمدة من جهة 

حكومية ببيان تقديري للدخل بال�صافة ل�صتمارة البحث
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خطة النشاط الثقافي للعام الجامعي 2020/2019 

مكان التنفيذ التاريخ الن�صاط م

مدرج ا.د/ جمدي اأبو ريان �صهر 9 لقاء ترحيبي بالطالب اجلدد للتعريف بالكلية 
والوقوف علي هوايات الطالب الثقافية لتنميتها 1

مدرج ا.د/ جمدي اأبو ريان �صهر 10 ندوة يف التنمية الب�صرية يف اإدارة الوقت 
والتخطيط الفعال 2

قاعة ا.د/ ر�صاد البدراوي �صهر 10
م�صابقة يف حفظ القرّان الكرمي للوقوف 

علي م�صتوي حفظ الطالب يف القرّان الكرمي 
والأحاديث النبوية

3

قاعة ا.د/ ر�صاد البدراوي طوال العام الدرا�صي
بروتوكول تعاون بني الكلية ووزارة الأوقاف لتوفري 
اأحد م�صايخ الأزهر ال�صريف لتحفيظ القرّان الكرمي 

الطالب الراغبني يف احلفظ
4

مدرج ا.د/ جمدي اأبو ريان �صهر 11 ندوة يحا�صر بها اأحد اأ�صاتذة كلية الطب لتوعية 
الطالب عن اأ�صرار التدخني وطرق الإقالع الآمنة 5

قاعة ا.د/ ر�صاد البدراوي �صهر 11 اإقامة م�صابقة اإختبار للمعلومات العامة لطالب الكلية 6

اللوحات الإعالنية بالكلية طوال العام الدرا�صي
عمل جملة حائط بالكلية عن مو�صوعات ثقافية 

و�صحية تعمل علي رفع امل�صتوي الثقايف والوعي لدي 
الطالب

7

قاعة ا.د/ ر�صاد البدراوي طوال العام الدرا�صي الإ�صراف علي اجتماعات نادي اأدب الكلية وتوفري 
املخت�صني لرفع امل�صتوي الأدبي لطالب النادي 8

قاعة ا.د/ ر�صاد البدراوي �صهر 1 عمل م�صابقة لل�صعر والزجل لختيار اأف�صل العنا�صر 
التي متثل الكلية يف الأن�صطة القمية 9

قاعة ا.د/ ر�صاد البدراوي �صهر 2 عمل م�صابقة يف الق�صة الق�صرية لتنمية احل�س 
الإبداعي لدي الطالب 10

اإدارة رعاية الطالب بالكلية يتم حتديدها لحقًا تكوين فريق برملان �صباب الكلية 11

الإدارة العامة لرعاية 
الطالب يتم حتديدها لحقًا الإ�صرتاك يف امل�صابقات القميه التي تنظمها الإدارة 

العامة لرعاية الطالب 12
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خطه النشاط الفنى للعام الجامعى 2020/2019

مكان التنفيذ التاريخ الن�صاط م

حجرة الن�صاط بالكلية �صهر 9 اختيار اأف�صل العنا�صر لالإ�صرتاك يف فريق امل�صرح 
بالكلية 1

اإدارة الن�صاط الفني �صهر 9 امل�صاركة يف م�صابقة اختيار الأ�صوات علي م�صتوي 
طالب اجلامعة 2

حجرة الن�صاط بالكلية �صهر 10 م�صابقة يف العزف والغناء علي م�صتوي طالب 
الكلية 3

اأدارة الن�صاط الفني �صهر 10 ال�صرتاك يف م�صابقة جنم اجلامعة بني طالب كليات 
اجلامعه 4

املر�صح الذي يتم حتديده من 
قبل الإدارة �صهر 11 ال�صرتاك يف مهرجان امل�صرحي بني كليات اجلامعة 5

حرم الكلية �صهر 11 م�صابقة ر�صم علي الإ�صفلت 6

حجرة الن�صاط بالكلية �صهر 1 اقامه معر�س فني للفنون الت�صكيلية 7

حجرة الن�صاط بالكلية �صهر 2 م�صابقة يف الر�صم مبختلف جمالته )بالر�صا�س- 
بالفحم- بالزيت( 8

حجرة الن�صاط بالكلية �صهر 3 اقامه معر�س لوحات فنيه لطالب الكلية 9

حجرة الن�صاط بالكلية �صهر 4 اقامه معر�س فوتغرافيا لعر�س مواهب الطالب 10

اإدارة رعاية الطالب خالل العام الدرا�صي ال�صرتاك يف امل�صابقات الفنية علي م�صتوي اجلامعة 11

حجرة الن�صاط بالكلية �صهر 4 ور�صة عمل يف الر�صم 12
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خطة نشاط الجوالة  للعام الجامعى 2020/2019

مكان التنفيذ التاريخ الن�صاط م

املخيم الك�صفي �صهر 9 مع�صكر لختيار طالب ع�صرية اجلوالة 1

املخيم الك�صفي �صهر 10 مع�صكر تدريبي لطالب ع�صرية اجلوالة بالكلية 2

املخيم الك�صفي �صهر 11 ال�صرتاك يف الدورة الك�صفية جلوايل كليات 
اجلامعة 3

املخيم الك�صفي �صهر 1 مع�صكر تدريبي جلوالت الكلية 4

املخيم الك�صفي �صهر 2 ال�صرتاك يف الدورة الإر�صادية جلوالت كليات 
اجلامعة 5

حرم الكلية �صهر 3 مع�صكر خدمه عامه لتجميل من�صاأت الكلية 6

مر�صي مطروح �صهر 8 اأقامه مع�صكر ترفيهي مبدينة مر�صي مطروح للطالب 
املتميزين يف الن�صطه 7

جم�صه �صهر 8 ال�صرتاك يف مع�صكر جم�صه ال�صيفي 8
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خطة النشاط االجتماعي والرحالت للعام الجامعى 2020/2019

التاريخ الن�صاط م

�صهر 9 عمل اأبحاث للطالب الغري قادرين علي ت�صديد امل�صروفات 1

�صهر 10 عمل رحلة اإيل مدينة �صرم ال�صيخ 2

�صهر 11 رحلة اإيل مدينة درمي بارك 3

�صهر 11 رحلة اإيل مدينة الإ�صكندرية 4

�صهر 2 رحلة اإيل مدينة الغردقة 5

�صهر 2 م�صابقة ال�صطرجن وت�صعيد الأول والثاين الثالث للجامعة 6

�صهر 3 م�صابقة الطالب والطالبة املثالية 7

�صهر 4 حفل يف عيد الأم وتكرمي الأم املثالية 8

�صهر 4 عمل اإفطار جماعي لطالب الكلية 9

�صهر 6 مع�صكر جم�صه 10
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خطه النشاط العلمي والتكنولوجي للعام الجامعى 2020/2019

مكان التنفيذ التاريخ الن�صاط م

اجلامعات امل�صرية �صهر 9 م�صابقة اأف�صل اخرتاع اأو ابتكار بالكلية 1

اإدارة الن�صاط العلمي �صهر 9 امل�صاركة يف دوري املعلومات العلمي 2

الكلية �صهر 10 الإعالن عن اإن�صاء نادي العلوم 3

الكليات املختلفة �صهر 10 تبادل الزيارات لنوادي العلوم للكليات الخري 4

الكلية �صهر 11 رعاية البتكارات يف جمال اللكرتونيات بدعم مادي 
ومعنوي لطالب الكلية 5

القاهرة �صهر 11 زيارة علمية للقرية الذكية 6

القاهرة �صهر 1 زيارة علمية مل�صنع تو�صيبا 7

دمياط �صهر 2 زيارة علمية مليناء دمياط 8

الكلية �صهر 3 اجتماعات علمية للفرق العلمية 9

الكلية �صهر 3 ال�صرتاك يف املعار�س العلمية التي تنظمها اجلامعات 
امل�صرية املختلفة 10

الكلية �صهر 4 ندوه عن الذكاء ال�صطناعي 11
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خطة نشاط الرياضي  للعام الجامعى 2020/2019

مكان التنفيذ التاريخ الن�صاط م

مدينة جم�صة �صهر 8 بطولة الألعاب ال�صاطئية الأويل هند�صة 2019 1

مالعب اجلامعة �صهر 9 يوم ريا�صي لتدعيم الفرق الريا�صية وانتقاء 
املتميزين الن�صطه 2

داخل اجلامعة �صهر 9 يوم ترفيهي ريا�صي بني الطالب 3

داخل الكلية �صهر 10 مارثون جري لطالب اجلامعة 4

مالعب اجلامعة �صهر 10 اإقامة دورة يف خما�صيات كرة القدم بني طالب الكلية 
والعاملني واأع�صاء هيئة التدري�س 5

مالعب اجلامعة �صهر 10 تفعيل اأكادميية هند�صة لكرة القدم 6

مالعب اجلامعة �صهر 10 / �صهر 11 ال�صرتاك يف دوري اجلامعة لالألعاب اجلماعية 
والفردية 7

مالعب خارجية �صهر 10 اإقامة مباريات ودية بني فريق اأكادميية هند�صة 
وبع�س اأندية الدرجة الثانية 8

مالعب اجلامعة �صهر 10 اإقامة دورة يف كرة القدم )اخلما�صي( لطالب الكلية 
لتدعيم فريق الأكادميية اخلما�صي 9

داخل اجلامعات التي يتم بقا 
الن�صاط �صهر 1 متثيل اجلامعة يف دوري القطاعات )يف حالة احل�صول 

علي املركز الول اأو الثاين( 10

مالعب اجلامعة �صهر 1 اأ�صبوع ريا�صي علي لكليات الهند�صة باجلمهورية  
جلميع الألعاب الريا�صية 11

مالعب اجلامعة �صهر 2 دورة يف خما�صيات كرة القدم بني طالب اجلامعة 12

داخل حرم الكلية  �صهر 3 م�صابقه كرو�س فيت علي م�صتوي طالب اجلامعه 13

داخل حرم الكلية �صهر 3 م�صابقة تن�س طاوله بني طالب الكلية 14

داخل الكلية �صهر 4 عمل ندوة ريا�صية يحا�صر بها �صخ�صية ريا�صية 
معروفة 15

داخل الكلية �صهر 4 م�صابقة م�صارعة الذراعيني طالب الكلية 16

مدينه جم�صه �صهر 7 ال�صرتاك يف بطولة اجلامعة للكرة ال�صاطئية 
بجم�صة 17

الإدارة العامة لرعاية 
الطالب يتم التحديد لحقًا الإ�صرتاك يف امل�صابقات القمية التي تنظمها الإدارة 

العامة لرعاية الطالب 18
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دليل األنشطة الطالبية

خطة نشاط األسر الطالبية للعام الجامعى 2020/2019 

مكان التنفيذ التاريخ الن�صاط م

الكلية �صهر 9 م�صابقة يف حفظ القران الكرمي بني طالب الأ�صر 1

الكلية �صهر 10 م�صابقة يف الأحاديث النبوية 2

الكلية �صهر 11 م�صابقه يف الغناء والعزف 3

الكلية �صهر 1 م�صابقة يف اخرتاق ال�صاحية 4

الكلية �صهر 2 دورة كرة قدم خما�صية بني طالب ال�صر 5

الكلية �صهر 3 عمل يوم احتفال باليتيم بال�صرتاك مع ا�صر الكلية 6

الكلية �صهر 8 معر�س فني لالأ�صر الطالبية 7

يتم التحديد لحقًا �صهر 8 ال�صرتاك يف مهرجان الأ�صر الطالبية علي م�صتوي 
الكليات 8
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دليل األنشطة الطالبية

تنظيم أولمبياد األلعاب الشاطئية األول على مستوى الكليات صيف 
2020/2019

تعد كلية الهند�صة متمثلة يف ادارة رعاية الطالب اأول كلية تقوم بتنظيم بطولة بهذا ال�صكل ت�صم جميع كليات 
اجلامعة وكافة الأن�صطة بعدد 170 طالب وم�صرف.
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دليل األنشطة الطالبية
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دليل األنشطة الطالبية



Quality Assurance Unit

–

Quality Assurance Unit

–


