جامعة بنى سويف
كلية الطب البيطرى
مكتب رعاية الشباب

تقرير عن األنشطة الطالبية للعام الجامعى 7102/7102
أوالً -:اللجنة العلمية
-

-

-

-

-

-

شاركت الكلية فى مسابقة دورى المعلومات باإلدارة العامة لرعاية
الشباب وذلك بمشاركة كل من (الطالبة  /روفيدة خالد عبد الباقى
بالفرقة األولى –الطالبة  /فدوى عصام عبد المنعم بالفرقة الثاتية –
الطالبة  /ضحى محمد على عزام بالفرقة الثانية – الطالب  /كريم
محسن عبد المجيد بالفرقة الثانية ) .
نظمت اللجنة العلمية رحلة علمية فى ;7162/66/6إلى مصنع
فاركو لألدوية بالعامرية يعقبها برنامج ترفيهى وزيارة لمعالم
اإلسكندرية الترفيهية وقد شارك فيهاعدد ( ) 9:طالب وطالبة
قامت اللجنة العلمية بزيارة مصنع حلوانى لتصنيع اللحوم بمدينة
العاشر من رمضان وأعقبها برنامج ترفيهى إلى ( دريم بارك ) وذلك
بمشاركة ( ) 9:طالب وطالبة .
نظمت اللجنة العلمية رحلة علمية لزيارة مصنع جهينة لأللبان بالسادس
من أكتوبر فى  7162/7/78وأعقبها برنامج ترفيهى لمدينة األلعاب
دريم بارك وشارك فيها ( )9:طالب وطالبة
قامت اللجنة العلمية بزيارة محطة الخيول العربية األصيلة والتعرف
على كيفية عمل سونار للخيول وأعقبها برنامج ترفيهى لحديقة األزهر
بارك وزيارة معالم القاهرة القديمة بمشاركة ( )9:طالب وطالبة .
نظمت اللجنة العلمية رحلة إلى مزارع دينا وذلك فى إطار التدريب
الصيفى وأعقبها برنامج ترفيهى وجولة حرة بمول سان إستيفانو وخالد
بن الوليد فى 7162/8/6بمشاركة ()9:طالب وطالبة .
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 نظمت اللجنة العلمية رحلة إلى مزارع دينا وذلك فى إطار التدريبالصيفى وأعقبها برنامج ترفيهى وجولة حرة بمول سان إستيفانو وخالد
بن الوليد فى 7162/8/77بمشاركة ()9:طالب وطالبة .
أخصائى النشاط  /أ /إبراهيم حسن دياب

ثانياً -:اللجنة الثقافية -:
شاركت اللجنة الثقافية فى مسابقة القران الكريم كامالً التى نظمتها
اإلدارة العامة لرعلية الشباب بالطالب  /فرج خاطر أحمد بالفرقة
األولى .
كما شاركت اللجنة الثقافية بالطالبة /يسرا إبراهيم عبد التواب بالفرقة
الرابعة فى مسابقة نصف القران والطالب  /عاصم محمود بالفرقى
األولى والطالبة  /سمية أحمد جابر بالفرقة الثالثة فى مسابقة ثلث القران
-

-

-

نظمت اإلدارة العامة لرعاية الشباب مسابقة القصة القصيرة وقد فازت
الطالبة إيناس ربيع محمود بالفرقة الخامسة بالمركز األول وتأهلت
لمهرجان إبداع ; .
كما شاركت الطالبة  /إيناس ربيع محمود بالفرقة الخامسة فى مسابقة
التأليف المسرحى وقد فازت بالمركز األول وتأهلت لمهرجان إبداع ;.
شاركت اللجنة الثقاقية فى مسابقة الشعر العامى التى نظمتها اإلدارة
العامة لرعاية الشباب بالطالبة  /وفاء أحمد سعد الدين بالفرقة الخامسة
وقد فازت الطالبة بالمركزاألول وتأهلت لمهرجان إبداع ;.
شاركت اللجنة الثقاقية فى مسابقة الشعر الفصحى التى نظمتها اإلدارة
العامة لرعاية الشباب بالطالب  /محمود عبد السميع بالفرقة الثالثة
الطالب  /محمد عماد بالفرقة االولى .

جامعة بنى سويف
كلية الطب البيطرى
مكتب رعاية الشباب

 شاركت اللجنة الثقافية فى مسابقة المذيع والمراسل اإلذاعى التىنظمتها اإلدارة العامة لرعاية الشباب بالطالبة  /سمية أحمد جابر
بالفرقة الثالثة .
 شاركت اللجنة الثقافية فى مسابقة عباقرة الجامعات التى نظمتها اإلدارةالعامة لرعاية الشباب بالطالب  /مادونا ناجى بالفرقة الخامسة –
الطالب /أيمن مصطفى طه بالفرقة الرابعة – الطالب  /عمر أحمد
حسن بالفرقة الرابعة – الطالب /محمد سمير مرسى بالفرقة الرابعة –
الطالب  /محمد رمضان إبراهيم بالفرقة الثالثة .
 نظمت اللجنة الثقافية معرض الكتاب .أخصائى النشاط  -:أ /فاطمة سيد على

تالثا ً اللجنة الفنية -:
نظمت اإلدارة العامة لرعاية الشباب مسابقة التواشيح الدينية وقد شارك
فيها الطالب  /طه معوض بالفرقة الثانية والطالبة  /نهى مجدى بالفرقة
األولى .
 شاركت اللجنة الفنية فى مسابقة األنشودة الدينية التى نظمتهااإلدارةالعامة الرعاية الشباب بالطالب  /مصطفى زين بالفرقة األولى.
 شاركت اللجنة الفنية فى مسابقة الغناء الفردى بالطالب  /ساهر محمدبالفرقة ألولى والطالبة  /ندى ناصر بالفرقة الثانية والطالب  /مصطفى
زين بالفرقة ألولى الذى فاز بالمركز الثانى فى الغناء
 شاركت اللجنةالفنية فى مسابقة الرسمالتىنظمتها اإلدارة العامة لرعايةالشباب بالطالبة  /شروق حاتم بالفرقة الرابعة .
أخصائى النشاط  /أ /فاطمة سيد على

رابعا ً اللجنة اإلجتماعية-:
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شاركت اللجنة الفنية فى مسابقة الطالب المثالى والطالبة المثالية
بالطالب /أحمد نشأت بالفرقة الرابعة –الطالبة ندى محمد عبد الغنى
تنظيم حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع البنك اإلقليمى للدم بالمستشفى
العام .
فحص األبحاث اإلجتماعية المقدمة من الطالب
تقديم مساعدت دعم الكتاب الجامعى بإجمالى مبلغ 8:11جنيه لعدد
طالب .

خامساً -:اللجنةالرياضية
-

-

شاركت اللجنة الرياضية فى دورى كرة القدم الخماسى على مالعب
الجامعة يوم  7168/6/8بكل من الطالب /محمد رمضان إبراهيم
بالفرقة الثالثة – الطالب  /أحمد حمدى بالفرقة الخامسة – الطالب /
عبد السالم رجب بالفرقة الخامسة – الطالب /مصطفى محمد عبد هللا
بالفرقة الثالثة – الطالب  /طه معوض بالقرفة الثانية –الطالب  /محمد
عماد بالفرقة األولى – الطالب /إسالم عويس بالفرقة الثالثة
شاركت اللجنة الرياضية فى دورى الجامعة لكرة القدم الخماسى يوم
7168/ 8/6:
المشاركة فى بطولة كرة القدم تحت إشراف كلية التربية الرياضية
والحصول على المركز الثانى
المشاركة فى مسابقة العدو  611متر وقد حصل الطالب  /محمد
رمضان إبراهيم على المركز الثانى

 سادساً -:لجنة الجوالة مناقشة الالئحة واإلتفاق على موعد األنشطة يوم اإلثنين 7168/61/7 أسبوع النشاط الخيرى والكشفى لجوالى وجوالت الجامعة يوم الخميس; 7168/66/6وحتى 7168/66/77
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 المهرجان اإلرشادى السابع لجواالت جامعة بنى سويف وقد تمالحصول على الدرع العام للمهرجان اإلرشادى السابع لجواالت
الجامعة
 المهرجان الكشفى السادس والعشرون لجوالى بنى سويف فى الفترة من 7168/8/8وحتى /8/69وقد تم  7168الحصول على الدرع العام
للمهرجان الكشفى السادس والعشرون لجوالى الجامعة
 الحصول على الدرع العام ألسبوع النشاط الكشفى الثانى لجوالىوجواالت الجامعة
 الحصول على المركز األول فى مهرجان األسمارأخصائى النشاط  /أ /طارق الشخيبى

سابعاً -:لجنة األسر
 المشاركة فى مهرجان األنشطة الطالبية على مستوى كليات جامعة بنىسويف خالل الفترة من  7168/8/9إلى  7168/8/76تحت شعار
أخالقنا رأس مالنا
 تم عقد إجتماع يوم الثالثاء الموافق  7168/6/78لألخصائى المسئولعن األسر
أخصائى النشاط  /أ /مروة جمال عبد هللا

