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 االدارة العامة لرعاية الشباب

 ادارة النشاط االجتماعي والرحالت

 

 

  0202/0202للعام الجامعي  ةتقرير عن انجازات االدار

 

 نفذت االداره المشروعات التاليه: 

المنتظمين  0202/0202الكشف الطبي علي جميع الطالب الجدد للعام الجامعي  -2

يوم متصله بالتعاون والتنسيق مع اداره  02مستجد( لمده واالنتساب )الفرقه االولي 

حتي  21/1/0202شئون التعليم والطالب بالجامعه واالداره الطبيه في الفتره من 

21/2/0202 

 

ه الشباب والرياضه ) اداره قافله طبيه بشريه بالتعاون مع وزار 0نفذت االداره عدد  -0

 مج الثقافيه والتطوعيه (البرا
 -في التخصصات ) باطنه 01/3/0101لافله طبيه بمريه بشبيش الثالثاء الموافك  - أ

حاله  507انف واذن(وتم توليع الكشف الطبي علي عدد  –جلديه  -رمد -اطفال

 والكشف والعالج بالمجان 
في  31/00/0101لافله طبيه بمريه ميت هاشم مركز سمنود االتنين الموافك  - ب

عظام(وتم توليع الكشف الطبي علي عدد  –جلديه  -مدر -اطفال -التخصصات ) باطنه

 حاله والكشف والعالج بالمجان  767

 

نظمت االداره مسابقه اختيار الطالب والطالبه المثالي علي مستوي كليات الجامعه شارك  -2

 :طالب وطالبه تشكلت لجنه التحكيم من  00في المسابقه 

 ره السيد /أ.د هاني مصطفي الشامي عميد كليه التجا -0
 .د عبير مصطفي دراج وكيل كليه طب االسنان السيده/أ -0
 السيد/ دمحم عبد الرحيم المصير مدير عام رعايه الشباب  -3

 اليات المسابمه :

يموم الطالب بتمديم استماره معتمده ومختومه من الكليه موضح بها تمديرات النجاح   -0

يشمل   cvوشهاده حسن السير والسلون واهم االنشطه والمشروعات التي شارن فيها و 

 كل اعماله .
 يتم عرض اختبار تحريري لجميع الطالب المتمدمين  -0



المواهب  –التفوق العلمي  –شخصيه يتم تمييم الطالب من خالل عده محاور ) السمات ال -3

–تكنولوجيا المعلومات  –اللغات االجنبيه ودرجه اجادتها  –والهوايات والمسابمات 

 المساهمات المجتمعيه ( واسفرت المسابمه عن فوز  –التعبير عن الذات والعرض التمني 
الطالب الطالب / عمر طارق السيد امين من كليه الطب البشري الفرله السادسه بلمب  -0

 0101/0100المثالي علي مستوي الجامعه للعام الجامعي 

الطالبه/ اسراء ابراهيم السيد المغربي من كليه الصيدله الفرله الثالثه بلمب الطالبه  -0

  0101/0100المثاليه علي مستوي الجامعه للعام الجامعي 

 

 المركز الدائم لتدريب الشطرنج باالداره  -4

 اهداف المركز :

 ت طالب الجامعه في لعبه الشطرنج تنميه مهارا -0
تكوين منتخب الجامعه واختيار افضل العناصر منهم لتمثيل الجامعه  في البطوالت  -0

 الداخليه والخارجيه 
 تنميه الذكاء االجتماعي لطالب الجامعه  -3

حيث لامت االداره بتوفير مدرب متخصص في لعبه الشطرنج تابع لمنطمه الغربيه 

 ايام في االسبوع  3بالشطرنج يموم بتدريب الطالب بوالع 

 

  التكافل االجتماعي لجميع طالب الجامعه طوال العام ترم اول وثاني -7

عدد  دفعه تكافل لجميع طالب الكليات ترم اول بأجمالي 07نفذت االداره عدد 

 509311طالب وطالبه بمبلغ اجمالي  363

 

شاركت االداره بالتعاون مع وزاره الشباب والرياضه وبالتعاون مع اكاديميه  -6 

ناصر العسكريه العليا دوره تدريبيه شارك فيها طالب واعضاء هيئه تدريس 

  وعاملين بالجامعه

 

المطاحن بوسط نفذت االداره لقاء ودي للشطرنج مع منتخب فريق شركه  -5

الدلتا وشارك فيه الطالب المتميزون في مركز تدريب الشطرنج وذلك يوم 

  22/20/0202االربعاء الموافق  

 

تقوم االداره بالتعاون مع مركز نقل خدمات الدم االقليمي بسيجر وبنك دم  -9

المستشفيات الجامعيه لتنفيذ حمالت التبرع بالدم داخل جميع كليات الجامعه وفقا 

لبرتوكول المبرم بين الجامعه ومركز خدمات الدم والذي ينص علي ان تخصص ل

% من حصيله التبرعات لصالح بنك دم المستشفيات الجامعيه ويتم 22نسبه 

للعام اعداد جدول للحمالت بالتنسيق مع بنك الدم وتخطر به جميع كليات الجامعه 

 . 0202الجامعي 



 

بي لزياره اكاديميه الشرطه لمده يومين قامت االداره بالمشاركه بوفد طال -3

  21/2/0202و21تعايش مع الطالب في الفتره من 

 فوج طالبي رحالت لمدينه شرم الشيخ  0قامت االداره بتنفيذ عدد  -01

 طالب وطالبه وهيئه اشراف  71باجمالي  01/0/0101الفوج االول 

 رافطالب وطالبه وهيئه اش 71باجمالي  07/0/0101الفوج الثاني 

  

ايام بدايه من يوم  22نظمت االداره بطوله الجامعه للشطرنج ولمده  -00

طالب يمثلون جميع كليات الجامعه وقام بتحكيم البطوله  40بحضور  2/2/0202

 االتاذ دمحم ابو سالم حكم دولي .

 

 0202االداره بصدد تنفيذ مسابقه اختيار االم المثاليه خالل شهر مارس  -00

 مجاالت  1يع كليات الجامعه في علي مستوي جم

 االم المثاليه العضاء هيئه التدريس -2
 االم المثاليه لطالب ذوي االحتياجات الخاصه  -0
 االم المثاليه لطالب متميز في انشطه  -2
 االم المثاليه االخصائيات او االداريات  -4
 االم المثاليه الخدمات المعاونه -1

ويقوم بالتحكيم لجنه عليا مشكله من قبل السيد االستاذ الدكتور / الرفاعي 

 ابراهيم مبارك نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطالب 

 

 مدير االداره 

 

 دمحم النحال 

 

 واالمر معروض علي سيادتكم

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام..

 


