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:- 

 إرسم طموحك
امجد عماره وكيل  / د.و السيد أ* عميد الكليو*شوقي الصباغ  / د.تحت رعايو السيد أ

طالب من أجل  "الكليو لشئون التعليم والطالب واداره رعايو الشباب بالكليو نظمت أسرة  
بكلية التجارة جامعة المنوفية معرض فني   (we can)أسرة مع بعض نقدر  "و  " مصر

، تم من خاللو عرض لوحات فنية من تصميم الطلبة لعرض  "ارسم طموحك"بعنوان  
مواىبيم وإبداعاتيم وتشجيع المزيد من المواىب على المشاركة لعرض لوحاتيم وتوفير  

 .جو مناسب للتواصل بين الطالب
وشيد المعرض تف اعل كبير من الطالب، واستمرت ف اعلياتو حتى اليوم ونالت اللوحات  

 .الفنية إعجاب الجميع
 
 







امجد عماره وكيل  / د.شوقي الصباغ عميد الكليو والسيد أ/ د.تحت رعايو السيد أ -:
الكليو لشئون التعليم والطالب نظمت اداره رعايو الشباب بكليو التجاره مسابقو الطالب  

 _: والطالبو المثالية والتي اسفرت عن فوز الطالب االتي اسماؤىن
  المركز االول. الفرقو الثالثو. محمد سعيد محمد طو. 1

  المركز تاني. الفرقو الثانيو. احمد بكري فتحي شياب الدين. 2
  المركز ثالث. الفرقو الثالثو. احمد عبد المحسن عبد العزيز. 3

 مركز تشجيعي. الفرقو االولي. حسام ممدوح عمران. 4
 مركز اول. الفرقو الثانيو. لبني احمد عبد الحليم عصر. 1

 الفرقو الرابعو مركز تأني. علياء عادل محمود السالموني. 2
  مركز ثالث. الفرقو الثانيو. تقي محمد السيد الصباحي. 3

 مركزتشجيعي. الفرقو الثانيو. سلمي عاصم عصر. 4
  مركز تشجيعي. الفرق الرابعو. اسراء كمال الشافعي. 5

 الف مبرووووك
 
 
 





:- 

بالكليو   9الساعو التاسعو والنصف صباحا بق اعة    2018/2/22عقد يوم الخميس الموافق  
 مسابقة األحاديث األربعون النووية تحت رعايو اداره رعايو الشباب اللجنو الثق افيو

 
 





:- 

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب و  / د.عميد الكلية والسيد أ/ د.تحت رعاية السيد أ
حف ل فني ثق افي اجتماعي    2018/2/19اداره رعايو الشباب عقد يوم االثنين الموافق  

 لطالب الكليو يتخللو تنصيب اتحاد طالب الكليو





:- 
ايجذ ػًبرِ ٔكيم انكهيّ / د.شٕقي انصجبؽ ػًيذ انكهيّ ٔانطيذ أ/ د.تذت رػبيّ انطيذ أ

نشئٌٕ انتؼهيى ٔانطالة َظًت ادارِ رػبيّ انشجبة ثكهيّ انتجبرِ يطبثقّ انجذٕث 
 _: انؼهًيّ ٔانتي اضفرت ػٍ فٕز انطالة االتي اضًبؤٍْ

  *دٔر ريبدِ االػًبل في انتًُيّ االقتصبديّ( *انجذج االٔل ثؼُٕاٌ)
  انًركس االٔل. ايّ ػالء إثراْيى انهيثي. 1
  انًركس انثبَي. دبتى انًيرغُي. َيفيٍ. 2
  انًركس انثبنج. يُٓذ ادًذ فتخ هللا. 3
  انًركس انراثغ. ػجذ انذكيى. نجُي ادًذ. 4
  انًركس انخبيص. يذًذ انطيذ ػجذ انفتبح. 5
  يركس تشجيؼي. ْبجر فتذي ػالو. 6
  يركس تشجيؼي. يذًٕد يذًذ ضؼيذ. 7
 *دٔر انجرايج انتذريجيّ في تًُيّ انًٕاْت انؼهًيّ ( *انجذج انثبَي ثؼُٕاٌ)
  ْبجر ثذيري ػجذ انؼسيس انًركس االٔل. 1
  دبتى كًبل انذيٍ ػجذ انؼسيس انًركس انثبَي. 2
  يبْر َصر انُذبش انًركس انثبنج. 3
  انًركس انراثغ. اضًبء يجذي دجبزي . 4
  يذًٕد ادًذ رضٕاٌ انًركس انخبيص. 5
  اَؼبو دًذي اثٕ ػالو يركس تشجيؼي. 6
 يركس تشجيؼي. تجبرك انطيذ طًبٌ . 7

 انف يجرٔٔٔٔك
 





:- 
 دًهّ انتجرع ثبنذو نصبنخ يصبثي ضيُبء

 تذت شؼبر يؼب َطتطيغ ضيُبء ثال ارْبثيٍ
 
 
 


