
  2017/  2016للعام الجامعى  اإلجتماعية إنجازات اللجنة 

 

 بيان بما تم صرفه من الكتاب الجامعى من مختلف االقسام العلمية بالكلية           

 2016/2017للعام الجامعى                            

 الفرقة االولى -اوال :

الكيمياء والتشريح والفسيولوجى ( طالب وطالبة الى اقسام 21تم ارسال كشف بعدد )

 والهستولوجى

 ( كتاب جامعى84ليصبح اجمالى عدد الكتب الدراسية التى تم منحهم للطالب )

 الفرقة الثانية -ثانيا : 

( طالب وطالبة الى اقسام الكيمياء والتشريح والفسيولوجى 21تم ارسال كشف بعدد )

 والهستولوجى

 ( كتاب جامعى84لتى تم منحهم للطالب )ليصبح اجمالى عدد الكتب الدراسية ا

 الفرقة الثالثة -ثالثا :

( طالب وطالبة الى اقسام الباثولوجى والفارماكولوجى والطفيليات 20تم ارسال كشف بعدد )

 والميكروبيولوجى

 (كتاب جامعى80ليصبح اجمالى عدد الكتب الدراسية التى تم منحهم للطالب )

 الفرقة الرابعة -رابعا:

( طالب وطالبة الى اقسام طب االسرة وطب المجتمع والرمد وقسم 16ل كشف بعدد )تم ارسا

 االنف واالذن والحنجرة وقسم الطب الشرعى والسموم

 ( كتاب جامعى80ليصبح اجمالى عدد الكتب الدراسية التى تم منحها للطالب ) 

 الفرقة الخامسة -خامسا :

فال لمنحهم الكتاب الجامعى ليصبح ( طالب الى قسم طب االط10تم ارسال كسف بعدد )

 ( كتاب جامعى10لى )االجما

( كتاب جامعى 338اجمالى عدد الكتب التى حصل عليها الطالب من االقسام العلمية بالكلية )

 ( كتاب جامعى بعد ارسال الكشوف الى االقسام ليصبح االجمالى15+ عدد )

 (كتاب جامعى353) 



 -اوائل الفرقة االولى :

 ( كتاب جامعى من االقسام العلمية المختلفة40تم منحهم )

 -أوائل الفرقة الثانية :

 ( كتاب جامعى من االقسام العلمية المختلفة40تم منحهم )

 -أوائل الفرقة الثالثة :

 ( كتاب جامعى من مختلف االقسام العلمية المختلفة50تم منحهم )

 -أوائل الفرقة الرابعة :

 مختلف االقسام العلمية المختلفة( كتاب جامعى من 10تم منحهم )

 ( كتاب جامعى140اجمالى عدد الكتب الدراسية التى حصل عليها الطالب االوائل )

( فرق دراسية 9( طالب باجمالى رسوم)4تم سداد المصروفات الدراسية من فاعل خير لعدد )

 ( جنيها1821.5باجمالى مبلغ )

( 10( طالب باجمالى عدد )5لعدد ) يرمن فاعل خ كما تم سداد عدد من االعذار المرضية

  ( جنيها3000باجمالى مبلغ )اعذار مرضية 

( 162طالب الدفعة االولى  من صندوق التكافل االجتماعى وعددهم ) تم ارسال كشف باسماء

ج( لكل طالب وذلك لضعف امكانيات 250طالب وطالبة الى صندوق التكافل المركزى لسداد )

 0 20/10/2016اريخ صندوق التكافل بالكلية بت

( طالب وطالبة هم اجمالى عدد طالب الدفعة االولى 162تم استكمال الرسوم الدراسية لعدد )

ج( بعد سداد الرسوم الراسية لهم 7492.5ج( لكل طالب منهم باجمالى مبلغ )46.25بواقع )

ج( بشيك رقم 40500ج( لكل طالب باجمالى مبلغ )250من الصندوق المركزى بواقع )

 0باسم ا.د / عميد الكلية  20100008678668

 

( رسوم دراسية 20( طالب وطالبة من فاعل خير بواقع )19تم سداد الرسوم الدراسية لعدد )

 0ج( لكل طالب296.25ج( بواقع )5925باجمالى مبلغ )

تم ارسال اسماء الطالب المشاركين فى رحلة االقصر واسوان والتى تنظمها االدارة العامة 

وحتى  2/2/2017الشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة فى الفترة من لرعاية 

ج( الى ادارة النشاط االجتماعى 2240( طالب باجمالى اشتراكات )7وعددهم )  8/2/2017

 0باالدارة العامة لرعاية الشباب 



 (48تم ارسال كشف باسماء طالب الدفعة الثانية من صندوق التكافل االجتماعى وعددهم )

ج( لكل طالب وذلك لضعف امكانيات 250طالب وطالبة الى صندوق التكافل المركزى لسداد )

 0 4/12/2016صندوق التكافل بالكلية بتاريخ 

نظمت اللجنةاالجتماعية باتحاد الطالب مسابقة الشطرنج على مستوى الكلية للعام الجامعى 

 -( طالب وطالبة وقد فاز كال من :20بمشاركة ) 2016/2017

 الطالب / مصطفى شريف بشير-1

 الطالب / محمد هشام عبد ربه-2

 الطالب /محمود عبد المعبود السيسى-3

 الطالب / صالح الدين أحمد العايدى-4

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

تم سداد الرسوم الدراسية من فاعل خير لعاميين دراسيين متتاليين لطالب للعام الجامعى 

 جنيها592.5باجمالى مبلغ 2016/2017الجامعىالعام -  2015/2016

كما تم سداد الرسوم الدراسية من فاعل خير لطالب اخر للعالم الجامعى 

 جنيها296.25باجمالى مبلغ 2016/2017

( رسوم 34( طالب وطالبة باجمالى )33تم سداد الرسوم الدراسية من فاعل خير لعدد )

 ( جنيها10072.5)لغ باجمالى مب 2016/2017دراسية للعام الجامعى 

نظمت اللجنة االجتماعية باتحاد الطالب مسابقة الطالب المثالى والطالبة المثالية على مستوى 

 خالل شهر يناير 2016/2017الكلية للعام الجامعى 

( طالب 33تم ارسال كشف باسماءالدفعة الثالثة من صندوق التكافل االجتماعى وعددهم )

ج( لكل طالب وذلك لضعف امكانيات 250المركزى لسداد )وطالبة الى صندوق التكافل 

 23/1/2017صندوق التكافل بالكلية بتاريخ 

الى السيد االستاذ الدكتور / نائب رئيس ارسال طلب مقدم من احد الطالب بالفرقة الثانية 

الجامعة لشئون التعليم والطالب يطلب فيه مساعدته بسيارة معاقين حيث انه يعانى من عيوب 

 ية باليدين والطرفين السفليين مع اثار جراحية بالطرفين السفليين طبقا للكشف الطبىقخل



( طالب وطالبة هم اجمالى عدد طالب الدفعة الثانية 46تم استكمال الرسوم الدراسية لعدد )

ج( بعد سداد الرسوم الراسية لهم 2127.5ج( لكل طالب منهم باجمالى مبلغ )46.25بواقع )

ج( بشيك رقم 11500ج( لكل طالب باجمالى مبلغ )250مركزى بواقع )من الصندوق ال

 0باسم ا.د / عميد الكلية  20160075759759

نظمت اللجنة االجتماعية باتحاد الطالب مسابقة الطالب المثالى والطالبة المثالية على مستوى 

 -خالل شهر يناير وقد فاز كال من : 2016/2017الكلية للعام الجامعى 

 لب / محمود عبد الحميد عمرية          المركز االول طلبةالطا-1

 الطالب / احمد محمد رسالن                  المركز الثانى طلبة-2

 المركز الثالث طلبة                   الطالب / احمد منير عطاهللا-3

 الطالبة / مى مصطفى حميدة              المركز االول طالبات-1

 ايمان حامد مصلح              المركز الثانى طالباتالطالبة / -2

 الطالبة / سهيلة محمود ابو الليل        المركز الثالث طالبات-3

 

 

 م 2017/  2016إنجازات اللجنة األسر للعام الجامعي 

استقبال الطالب الجدد بالكلية وذلك بالتعاون مع جميع اللجان ـ 

 برعاية الشباب

لقيام برحله إلى مدينه القاهرة متضمنة قامت أسره مايندس با -

المسرح القومي بالعتبة لحضور مسرحيه ألف ليله وليله واشترك 

 18/7/2016طالبه وذلك يوم25طال و20فى هذه الرحلة عدد

قامت أسره الخانة بأقامه دورات تدريبيه فى مجاالت علوم الفلك  -

 والفلسفة وقام بإلقاء المحاضرة مقرر االسره واشترك فيها

 8/2016/ 2،1طالبه وذلك يوم  15طالب و30عدد



 

 

 

 

 

 

 

دوره تدريب ألعضاء أسره مايندس عن العمل الطالبي وأهميته  -

بالكلية وقام بإلقاء المحاضرة عدد من أعضاء االسره وذلك 

طالبه وذلك  60طال و50بحضور اعضائها واشترك فيها عدد 

 30/8/2016يوم

 



 

 

طالب 30ضاء االسره وعددهمأقامه إفطار ألسره مايندس ألع -

 4/7/2016طالبه وذلك يوم 20و

 

 

أقامه دوره اإلسعافات االوليه بالكلية تحت إشراف أسره مايندس  -

طالبه وذلك 100طالب و100بخضور لومد يكا

 21/9/2016الى21/8من

 



 

أقامه الدورة التمهيدية لطالب الفرقة األولى تحت رعايه اعضاء  -

الكليه واقيمت هذه الدوره بقاعه االتحاد بحضور جميع اسر 

طالبه وتم 300طالب و200المؤتمرات بالكليه بحضور عدد

االشتراك فيها باكثر من فقره ترفيهيه وفنيه واسكتشات وقام كل 

مقرر اسره بالتعريف عنها و عن اهميتها بالكليه والتعريف 

بالكليه واقسامها ودور رعايه الشباب ودر االتحاد واهميته بالكليه 

 22/6/2016وذلك يوم 

 

 

 

قيام اسره مايندس برحله إلى مول العرب ودريم بارك  -

طالبه وذلك يوم 40طالب و10والقلعةبالقاهره واشترك فيها عدد

23/8/2016 



 

 

قامت اسره الخانه بعقد ندوه ثقافيه عن التاريخ بالكليه وذلك يوم  -

 طالبه15طالب و30وبحضور  24/8/2016

 

عمل دوره تدريبيه خاصه بالتواصل قامت اسره مايندس ب -

االجتماعي بالكليه وقام بالقاء المحاضره عدد من اعضاء االسره 

 25/8/2016طالبه وذلك يوم 20طالب و25بحضور عدد 

المشاركة فى وفد الجامعة للمشاركة في احتفاالت أكتوبر للقوات  -

 طالب فى هذه االحتفاالت5المسلحة وقد اشتركت الكليه بعدد 

 



االشتراك فى مسابقه أوائل األسر في مضمار المعرفة والتى  -

تنظمها اداره االسر بالجامعه وقامت الكليه باالشتراك باالشتراك 

باسره مايندس والخانه وحصلت الخانه على المركز االول واسره 

مايندس على المركز الثالث على مستوى الجامعه وذلك من يوم 

 27/10/2016الى23/10

 

ألسره مايندس بالكليه وذلك بحضور leader shipتدريب -

طالبه من اعضاء االسره وذلك يوم 100طالب و200

20/10/2016 

تصوير فيديو عن الخط العربي السره مايندس بغرقه االتحاد  -

بالكليه وذلك بالحث على ضروره واهميه الخط العربى بحضور 

 28/10/2016طالبه يوم 50طالب و50عدد 

 

 

مايندس للتعريف باالسره ودورها واهميتها عمل ايفنت ألسره  -

 6/11/2016داخل الكليه وذلك يوم 



 

عمل ايفنت السره صناع الحياة بالكليه للتعريف بانشطه االسره  -

ومشروع خطوه لرياده االعمال المجتمعيه وبفتح باب االنضمام 

لالسره وتواجد مكتبه االسره باالشتراك مع الخانه وذلك يوم 

23/11/2016 

 

عمل اجتماع تابع التحاد الطلبة فى غرفه االتحاد  وقاموا بمناقشه  -

 33قضايا هامه بخصوص الدفعه

حضور اللقاء السنوي لقيادات شباب الجامعات حول التعليم  -

يوم 2016/2017وقضايا التنمية المستدامة للعام الجامعى

22/11/2016 

يه قيام اسره مايندس بعمل دوره تدريبيه على االالت الموسيق -

 العضاء االسره بالكليه



اقامه ايفنت دعائى العضاء اسره ميديكال للتعريف بانشطه  -

 27/11/2016االسره بالكليه يوم 

 

 

 

 

 



اشتراك اسر الكليه فى مسابقه الموهوبين والمبدعين على  -

 مستوى الجامعه وحصلت الكليه على الدرع العام بالمسابقه 

 

طالب 30بالكليه بحضوراجتماع لجنه كرياتيف السره مايندس  -

 28/11/2016طالبه وذلك يوم 20و

قامت اسره الخانه بتنظيم رحله الى مدينه الفيوم  -

 4/12/2016طالب وطالبه وذلك يوم100وعددها

نظمت اسره مايندس رحله الى مدينه دريم بارك الترفيهيه وذلك  -

 طالب وطالبه100لعدد9/12/2016يوم 

الخانه ومايندس تدريب على االالت الموسيقيه السره  -

 طال وطالبه 100لعدد

طاتلب وطالبه 70تدريب على االفوتو شوب العضاء مايندس لعدد -

 18/12/2016وذلك يوم 

تصوير والقاء قصيده امام الكليه السره مايندس وذلك يوم  -

19/2/2016 

 طالب وذلك يوم50عمل تدريب العضاء اسره الشباب لعدد  -

26/12/2016 

 

 

 



 سين لما يندأقامه مسابقه الموهوب -

 

نظمت أسره مايندس مسابقه بعنوان أفضل موهبة بحضور أكثر  -

طالب وطالبه بقاعه المؤتمرات بالكلية وذلك 500من

 29/12/2016يوم

 

 

 

 



 

 -اقامه ايفنت  ألسره الشباب:

قامت أسره الشباب بعمل ايفنت تعريفي لها يوم االثنين الموافق 

 طالب وطالبه 300بحضور 9/1/2017

 

 

 

 -:اقامه ايفنت السره الحانه

قامت أسره الخانة بعمل ايفنت تعريفي لها يوم األربعاء 

 طالب وطالبه500وذلك بحضور  11/1/2017الموافق

اقامه حفل ترحيبى لالعضاء الجدد السره ميديكال وذلك يوم االربعاء 

 طالب وطالبه50وحضر فيها حالى  11/1/2017الموافق 

الى مدينه االسكندريه وافريكانو بارك يوم  قيام اسره الشباب رحله

 طالب وطالبه50بخضور خوالى 28/1/2017

قامت اسره ميديكال بعمل تدريب العضاء االسره يوم االربعاء 

 وحضر فيها جميع اعضاء االسره18/1/2017الموافق

تدريب العضاء اسره مايندس بحضور عدد كبير من اعضاء االسره يوم 

30/1/2017 

  



 م 2017/  2016اللجنة الثقافية للعام الجامعى إنجازات 

*نظمت اللجنه الثقافيه المسابقه الثقاقيه الكبري خالل شهر  

 رمضان 

*  شاركت اللجنه الثقافيه في دليل اعداد الطالب خالل شهر 

 سبتمبر

*نظمت اللجنه الثقافيه مسابقه للقران الكريم خالل شهر 

وطالبه تقريبا من الكليه طالب 40اكتوبر وشارك فيها عدد 

 منهم بمراكز 18وفاز 

*شاركت الكليه في مسابقه القران الكريم بالجامعه بحوالي 

 9طالب وطالبه فاز منهم  30

*نظمت اللجنه الثقافيه مسابقه في الشعر والقصه القصيره 

 طال وطالبه 20خالل شهر نوفمبر وشارك فيهاعدد 

الدوري الثقافي في * شاركت اللجنه الثقافيه في مسابقه 

 الجامعه وحصلت الكليه علي المركزالثاني

* شاركت االلجنه الثقافيه بعدد من اعمال الطالب في 

مراكز في مختلف  5مسابقه ابداع بالجامعه وحصلت علي  

 المجاالت

* نظمت اللجنه الثقافيه مسابقه الدوري الثقافي بين طالب  

 الكليه



ابقه االحاديث النوويه في  * شاركت اللجنه الثقافيه في  مس

 الجامعه

 م 2017/  2016إنجازات اللجنة الجوالة للعام الجامعى 

 

دورات صقل وتدريب الختيار عشيرة جوالة الكلية خالل شهر  5 -1

 م .2016/  10،  9

 

 2016/ 11،  10،  9تزيين وتجميل غرفة اإلتحاد خالل شهر  -2

 . م

 

 

 

 



 

 

 

للمشاركة فى إختيارعشيرة جوالة إختيار عشيرة جوالة الكلية  -3

الجامعة .

 
 م بمدرج اإلحتفاالت . 2016/  10/  31ندوة تنمية بشرية يوم  -4



 

 20معسكر صقل عشيرة جوالة كلية الطب يومى األحد واإلثنين  -5

 طالب وطالبه  18م لعدد 2016/  11/  21، 

 

 



 

 

 / 27المشاركة فى إختيار عشيرة جوالة الجامعة بتاريخ األحد  -6

 م 2016/  11

 



 

 

 

معسكر تدريب عشيرة جوالة الكلية على التعريف بالجوالة  -7

 30/11/2016االربعاء 

 



/ 12/  6معسكر تدريب عشيرة الجوالة على السمر الثالثاء  -8

2016 

 

 

ورشة عمل ) نحت على المرايا ، الطباعة على القماش (  -9

 13/12/2016الثالثاء 



 



/  12/  19ت فردية األثنين ورشة عمل على المكرميات ومهارا -10

2016 

 

 

معسكر تدريب عشيرة الجوالة على المهارات الكشفية اإلثنين  -11

26  /12  /2016 

 

 



معسكر إغاثة الجئين المقام فى اإلستاد الرياضى بحضور لفبف  -12

من قيادات المحافظة من المحافظ ووكيل وزارة الشباب 

لية الطب والرياضة ولعض القيادات بالمحافظة وقد شاركت ك

 بوفد من طالبها بالزى الكشفى .

 

 

تنظيم دورة إسعافات اولية بالتعاون مع جمعية الهالل األحمر  -13

 بالتعاون مع عشيرة جوالة الكلية

 

)  2016/2017عن الفصل الدراسى االول للعام الجامعى    انجازات اللجنة الرياضية
 بنين (

جنة دعم  ـ اقـامة يوم رياضى للطالب واعضاء هيئة التدريس باالشتراك مع ل
طالب وطالبة فى   120بمشاركة   6/10/2016الطالب والجودة بتاريخ  

 االلعاب االتية : 

 ) كرة قدم , ملعب صابون , بابل فوتبول , تنس طاولة (



  



يوم  من 2017/ 2016ـ االشتراك فى الدورى الرياضى للعام الجامعى 

فى االلعاب االتية ) كرة قدم , كرة قدم خماسى ،  12/2016/ 21حتى  23/10

كرة طائرة , كرة سلة ، كرة يد , العاب قوى , شطرنج ، مالكمة , كمال 

على  وحصلت الكليةطالب  70اجسام , تنس طاولة ، سباحة ( وشارك عدد 

 العديد من المراكز وهى : 

 أوال : ـ الشطرنج  

 على المركز الثانى على مستوى الجامعة حصلت الكلية 

 ـ احمد مهدى عبد الحفيظ سالم 1

 ـ محمد هشام عبد ربه 2

 ـ محمود عبد المعبود السيسى 3

 

 ثانيا : ـ السباحة  

 حصلت الكلية على المركز الثالث فى سباق التتابع 

 ـ احمد ابو العال الوحش 3        ـ احمد محمد عادل 1

 ـ احمد عصام الدين جابر 4        ـ عمر محمد عادل 2

 



 

 

 ثالثا : ــ المالكمة  

حصل الطالب / محمد عبد الفتاح انور . على المركز االول على مستوى 

 الجامعة 

 

 

 رابعا : ــ كمال اجسام  

وى حصل الطالب / مصطفى نادر العباسى . على المركز الثانى على مست

 الجامعة 

 

  



 

 خامسا : ـ الكاراتيه  

ـ حصول الكلية على المركز الثانى عام 1  

ـ على محمد عبد الرحيم  المركز االول فردى والثانى جماعى 1  

ـ احمد ابراهيم بدوى   المركز االول فردى والثانى جماعى 2  

ـ احمد ربيع محمد جاد  المركز الثانى فردى والثانى جماعى 3  

فردى  ـ عبد هللا محمد عبد الرازق غانم   المركز الثالث4  

 

 

 

 

  



 

 سادسا : ــ تنس الطاولة  

 حصلت الكلية على المركز االول على مستوى الجامعة 

ـ محمد السيد جاد  المركز االول فرق والثانى زوجى 1  

ـ احمد رزق احمد  المركز االول فرق والثانى فردى 2  

ـ عبد الرحمن ميسر كامل  المركز االول فرق والثانى زوجى 3  

 

  



: ــ كرة القدم الخماسى سابعا   

 حصلت الكلية على المركز االول على مستوى الجامعة 

احمد  عبد الحىـ  6                  أحمد سمير محمد مليجىـ  1  

أحمد كمال عبد الخالقـ  7                        أحمد جمال حمدىـ  2  

محمد نبيلعبد هللا ـ   8                        غزال عمر حسين ـ  3  

محمد حسين محمد القطـ 9           محمود أحمد اللبودىـ  4  

معاذ سعيد الغرابلىـ  10                      محمد أحمد حجرـ  5  

 

 

 

 



 

 ثامنا : ـ الكرة الطائرة  

 حصلت الكلية على المركز الثالث على مستوى الجامعة 

محمود عبد الحميد عمريهـ 1  

بسيونىعمرو إبراهيم ـ  2  

محمد إبراهيم بسيونىـ 3  

على محمد علىـ  4  

حاتم محمد مختارـ  5  

اندرو صبرى نظيرـ 6  

محمد ممدوح حلمىـ 7  

محمد جمال القطـ  8  

آسر وجدى ربيعـ 9  

عبد الفتاح نبيل عبد الفتاحـ 10  

ـ احمد عصام الدين جابر11  

ـ  شاهر محمد رشيد 12  

 



  



 

 2بعدد  16/11/2016ــ االشتراك فى مارثون الشيخ زايد يوم الجمعة الموافق 

 طالب 

 

  



)  2016/2017عن الفصل الدراسى االول للعام الجامعى    انجازات اللجنة الرياضية
 (  بنات

الذى تنظمة    2016/2017ـ شاركت الكلية فى الدورى الرياضى للعام الجامعى  
فى   20/12/2016حتى    24/10االدارة العامة لرعاية الشباب فى الفترة من  

 االلعاب االتية : ـ 

تنس   –لياقة بدنية   –كرة قدم خماسى   –كرة طائرة   –كرة سلة   –) كرة يد  
 طالبة 28شطرنج ( بمشاركة   –طاولة  



 

 

 وحصلت الكلية على المراكز االتية : ـ 

 أول عام تنس طاولة   -
 ـ مارينا عماد جرجس  1
 ـ ياسمين عبد العزيز الدهشان  2
 ـ خلود اشرف قطقط3



 اول فرق   -
 ـ مارينا عماد جرجس  1
 ـ ياسمين عبد العزيز الدهشان  2
 ـ خلود اشرف قطقط3

 ثانى زوجى   -
 ـ مارينا عماد جرجس  1
 ـ ياسمين عبد العزيز الدهشان  2

 اول فردى   -
 ـ مارينا عماد جرجس  1
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 17/7( بعمل كورس عن كيفية تشخيص المرض وذلك يوم  emsaـ قامت الجمعية العلمية ) 1

 طالبة  35طالب و  25بالكلية وحضرة عدد  2/8/2016حتى 

بالكلية  25/7/2016وذلك يوم  research day( بعمل محاضرة بعنوان ( srpـ قامت جمعية 2

 طالبة  25طالب و  40وحضرها 

 150وحضرها عدد  30/8/2016حتى  21/8نظمتها جمعية نيرما يوم   otcدورة تدريبية  -3

 طالبة  100طالب و

 8/2016/ 11, 9بتاريخ   chesd xray( بعمل محاضرة   emsaـ قامت الجمعية العلمية ) 4

 طالبة  35طالب و  50بالكلية وحضرها عدد 

 15,  14( بعمل دورة تدريبية للطالب بالكلية ايام   emsaـ قامت الجمعية العلمية ) 5

 طالبة  20طالب و 30وحضرها عدد   8/2016/

الفترة من  ( بعمل دورة اسعافات اولية لطالب الكلية فى  emsaـ قامت الجمعية العلمية ) 6

 طالبة  100طالب ,  75وحضرها  21/9/2016حتى  21/8

 



 
 

            

 31/8وحقوق االنسان  فى الفترة من  مقامت الجمعية المصرية )امسا( بتدريب خاص بالسال

 طالبة  75طالب و  60وحضرها عدد  1/9/2106حتى 

 طالب وطالبة  15بعدد  11/10قامت مدرسة سعد حشيش بزيارة القسام الكلية وذلك يوم 

 27/10/2106حتى  23طالب وطالبة فى المؤتمر الوطنى االول فى الفترة من  7اشتراك عدد 

حتى  9طالب فى الفترة من  7شاركت الكلية فى مسابقة النانو تكنولوجى واالبتكار بعدد 

23/10/2016 

 3/10/2106طالب وطالبة يوم  50قنت النسايدر بمشاركة اقامة اي

طالب  11اقامة مسابقة قصة خيال علمى ومسابقة مشاريع جديدة بالكلية والجامعة ومشاركة 

 13/11/2016حتى  30/10وطالبة فى الفترة من 

حتى  20ملة تعريف بالتبادل الطالبى فى الفترة من باقامة حقامت الجمعية العلمية 

22/11/2016 



 

 13بعدد  21/10/2016قامت مدرسة الثانوية الجديدة للبنات بزيارة اقسام الكلية  وذلك يوم 

 طالبة 

 20بعدد  22/11/2106بدورة تدريبية لالسعافات االولية وذلك يوم   emsaقامت الجمعية 

 طالب وطالبة 

 

 

 

 

طالب  500فية عدد نظمت الجمعية العلمية الطالبية ايفنت خاص بالتبادل الطالبى وشارك 

 24/11/2016وطالبة وذلك يوم 



 

-27-26نظمت الجمعية العلمية ايفنت للتعريف بانشطة الجمعية داخل وخارج الكلية وذلك يوم 

28 /11/2016 

 6/12/2016نظمت الجمعية العلمية حملة توعية عن الكبد االمن وذلك يوم 

ة  الجراء تحليل فيرس سى  لطالب الفرقة استضافة الكلية اعضاء اللجنة الطبية باالدارة الطبي

 ( طالب وطالبة  500االولى )

 

 

 

 

 

 

 

قامت مدرسة الشهداء الثانوية بنات ومدرسة التربية الرسمية للغات بزيارة اقسام الكلية وذلك 

26/12/2016يوم 



 

ة فريق بالكلي 13نظمت لجنة العلمى والتكنولوجى دورى علمى لطالب الكلية وشارك فية عدد 

 28/12/2016-26وذلك يوم 

 27/12/2016نظمت الجمعيبة العلمية ايفنت للتوعية عن مرض االيدز وذلك يوم 

 11.12/1/2017نظمت جمعية امسا دورة اسعافات اولية وذلك يومى 

 150وشارك فية عدد  22/1/2107نظمت وحدة االبحاث الطالبية ايفنت تعريفى وذلك يوم 

 طالب وطالبة 



المصرية لدارسى العلوم الصحية بعمل محاضرات كورس االشعة التشخيصية نظمت الجمعية 

 8/2/2017حتى  28/2والتحاليل وذلك فى الفترة من 

نظمت الجمعية المصرية لدارسى العلوم المصرية لدارسى العلوم الصحية ورشة عمل للتوعية 

 31/1ترة من عن سرطان الثدى وختان االناث وعمل محاضرة اسعافات اولية وذلك فى الف

 2/2/2017حتى 

 30/1نظمت الجمعية العلمية الطالبية ورشة عمل بخصوص الصحة النفسية وذلك فالفترة من 

 1/2/2017حتى 

 

 م 2017/  2016للعام الجامعى  الفنيةإنجازات اللجنة 

 

االشتراك في مهرجان االبداع للمواهب الفنيه الطالبيه -1

 للجامعه خالل شهر اكتوبر وحصول 

 يارا حازم فريد علي المركز الثالث في العزف -

االشتراك في مسابقة الفنون التشكيليه علي مستوي -2

 الجامعه

تكوين فريق المسرح والتدريب علي العرض الذي سوف  -3

يقوم الفريق باالشتراك به في مهرجان الجامعه للعروض 

 المسرحيه القصيره

ره علي االشتراك في مهرجان العروض المسرحيه القصي-4

 مستوى الجامعه 



 اقامة مسابقه في التصوير الفوتوغرافي -5

 

 

 

 

 على مستوى الجامعةالحصول علي المركز الثالث في -6

  مهرجان المسرح



 

 

 

 



 


