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  قسم رعاٌة الشباب

  2017/2018 اٌجاِؼٌٍٟؼاَ  ( 1)       االٚيفٝ اٌفصً اٌذراضٝ  بلطُ رػا٠ح اٌشثا ذمر٠ر

 اٌرٛل١د اٌث١اْ َ

 الاِح ِؼطىر اضرمثاي ٌٍطالب اٌمذاِٝ ٚاٌجذد  1

شٙر ضثرّثر 

2017 

 ٌذورٛر / ػ١ّذ اٌى١ٍح ِغ اٌطالب ٌماء اٌط١ذ االضرار ا 2

 دٚرٜ ر٠اضٝ فٟ خّاض١اخ ورج اٌمذَ  3

 ِؼرض ادٚاخ اٌّؼًّ ٌطالب اٌى١ٍح  4

 الاِح ِؼرض ٌٍىراب داخً اٌى١ٍح  5

 الاِح حٍّح ٌٍرثرع تاٌذَ )اٌحٍّح االٌٚٝ( تاٌرؼاْٚ ِغ تٕه اٌذَ اٌمِٛٝ تذِٕٙٛر  6

شٙر اورٛتر 

2017 

  1973ٔصر اورٛتر االحرفاي تأػ١اد  7

 اٌّشاروح فٟ ٔذٚج ػٓ حرب اورٛتر ذحد أشرف اٌط١ذ أ.د/ رئ١ص اٌجاِؼح  8

9 
( 35ذُ ػمذ جٍطح صٕذٚق اٌرىافً االجرّاػٟ ٚاٌّٛافمح ػٍٝ ضذاد اٌرضَٛ اٌذراض١ح ٌؼذد )

 طاٌة ٚطاٌثح خصّا ِٓ صٕذٚق اٌرىافً االجرّاػٟ تاٌى١ٍح

 ورج اٌمذَ الاِح دٚرٜ ر٠اضٝ فٟ خّاض١اخ  10

 شٙر ٔٛفّثر 

2017 

 حٍّح اٌرثرع تاٌذَ )اٌحٍّح اٌصا١ٔح( تاٌرؼاْٚ ِغ ِروس اٌذَ اٌمِٛٝ تذِٕٙٛر  11

 الاِح ِطاتمح اٌطاٌة ٚاٌطاٌثح اٌّصا١ٌح ٌٍؼاَ اٌجذ٠ذ  12

 االشرران فٟ ِطاتماخ اٌجٛاٌح تاٌرؼاْٚ ِغ ادارج اٌجٛاٌح تاٌجاِؼح  13

 ػسف(  –غٕاء  –لصح لص١رج  –ٚف١ٕح )شؼر  الاِح ِطاتماخ شماف١ح 14

15 
( 35ذُ ػمذ جٍطح صٕذٚق اٌرىافً االجرّاػٟ ٚاٌّٛافمح ػٍٝ ضذاد اٌرضَٛ اٌذراض١ح ٌؼذد )

 طاٌة ٚطاٌثح خصّا ِٓ صٕذٚق اٌرىافً االجرّاػٟ تاٌى١ٍح

 الاِح ِطاتمح اٌشطرٔج داخً اٌى١ٍح  16

 شٙر ٔٛفّثر

2017 

 

17 
( 35ٌرىافً االجرّاػٟ ٚاٌّٛافمح ػٍٝ ضذاد اٌرضَٛ اٌذراض١ح ٌؼذد )ذُ ػمذ جٍطح صٕذٚق ا

 طاٌة ٚطاٌثح خصّا ِٓ صٕذٚق اٌرىافً االجرّاػٟ تاٌى١ٍح

 ِشاروح اٌى١ٍح فٟ ج١ّغ االٔشطح ٚاٌّطاتماخ اٌّرضٍح ِٓ ادارج اٌجاِؼح  18

 الاِح دٚرٜ ر٠اضٝ فٟ خّاض١اخ ورج اٌمذَ  19

 ٕطاتط 57357ز٠ارج ِطرشفٝ  20
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 ( 2)       اٌصأٝفٝ اٌفصً اٌذراضٝ  بأجازاخ لطُ رػا٠ح اٌشثا ذاتغ:

  2017/2018 اٌجاِؼٌٍٟؼاَ 

 اٌرٛل١د اٌث١اْ َ

1 
ذُ ػمذ اٌجٍطح اٌصاٌصح ٌصٕذٚق اٌرىافً االجرّاػٟ ٚاٌّٛافمح ػٍٝ ضذاد اٌرضَٛ 

شٙر ٠ٕا٠ر  ى١ٍح ( طاٌة ٚطاٌثح خصّا ِٓ صٕذٚق اٌرىافً االجرّاػٟ تا41ٌاٌذراض١ح ٌؼذد )

2018 
 طاٌثح فٟ شٙر ٠ٕا٠ر  1ذمذ٠ُ اػأح وٛارز )ٚفاج اٌٛاٌذ( ٌؼذد  2

 ز٠ارج ِؼرض اٌما٘رج اٌذٌٚٝ ٌٍىراب تاٌّشاروح ِغ ٚفذ جاِؼح دِٕٙٛر  3

 شٙر فثرا٠ر 

2018  

  39إلاِح ِؼطىر اػذاد ٌؼش١رج اٌجٛاٌح ٌٍّشاروح فٟ اٌذٚرج اٌسراػ١ح اي  4

5 
ٚاٌّماِح تى١ٍح اٌسراػح تّشرٙر ٚاٌحصٛي  39اٌذٚرج اٌسراػ١ح اي اٌّشاروح فٟ 

 ػٍٝ اٌّروس األٚي.

6 
اٌّشاروح فٟ اٌّؤذّر اٌؼٍّٝ ٌٍٕأٛذىٌٕٛٛجٝ ٚإٌّؼمذ تإٌّصٛرج ِّص١ٍٓ ٌجاِؼح 

 دِٕٙٛر ٚحصٛي اٌجاِؼح ػٍٝ اٌّروس اٌصاٌس ػٍٝ ِطرٜٛ اٌجاِؼاخ . 

 ٚفذ جاِؼح دِٕٙٛر  اٌّشاروح فٟ رحٍح األلصر ٚاضٛاْ ضّٓ 7

 إلاِح دٚرٜ ر٠اضٝ فٟ خّاضٝ ورج اٌمذَ  8

 ز٠ارج اٌى١ٍح اٌج٠ٛح تاٌماػذج اٌج٠ٛح تثٍث١ص ضّٓ ٚفذ جاِؼح دِٕٙٛر  9

 ضّٓ ٚفذ اٌجاِؼح ٌس٠ارج اٌّطرشفٝ  57357اٌّشاروح فٟ ز٠ارج ِطرشفٝ  10

 ح دِٕٙٛر اٌّشارج فٟ دٚرج اٌر١ّٕح اٌط١اض١ح ٚاٌّماِح تئدارج جاِؼ 11

 اٌّشاروح فٟ ِطاتمح اتذاع ضّٓ ٚفٛد جاِؼح دِٕٙٛر  

 اٌمٍؼح(  –وٛترٞ اضرأٍٝ  -رحٍح اٌٝ ِذ٠ٕح اإلضىٕذر٠ح )إٌّرسٖ  12

 شٙر ِارش 

2018 

 إلاِح ِؼطىر اػذاد ٌٍذٚرج اٌىشف١ح اٌطاتؼح تاٌثطراْ  13

 اٌّشاروح فٟ اٌذٚرج اٌىشف١ح اٌطاتؼح ٚاٌّماِح تاٌثطراْ  14

 ِشغٛالخ ف١ٕح ( اضرج افىارٔا  –إلاِح ِؼرض فٕٝ )رضُ  15

 إلاِح ِؼرض ٌٍىراب داخً اٌى١ٍح ) اضرج ِارفً (  16

 إلاِح ِطاتماخ ف١ٕح ٚاورشاف ٌٍّٛا٘ة ) ضحىا٠ح ( . 17

 ٔذٚج ٌٍطالب اٌّشارو١ٓ فٟ ذج١ٙس ِشرً اٌى١ٍح . 18
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 ( 3)       اٌصأٌٝذراضٝ فٝ اٌفصً ا بأجازاخ لطُ رػا٠ح اٌشثاذاتغ : 

 2016/2017ٌٍؼاَ اٌجاِؼٝ 

19 
طاٌة فٟ جّؼ١ح اٌٙالي االحّر  13اٌّشاروح فٟ دٚرج اإلضؼافاخ األ١ٌٚح ٌؼذد 

 تذِٕٙٛر 

 شٙر ِارش 

2018 

 اٌّشاروح فٟ ِؼرض اٌىراب اٌصأٝ تّذ٠ٕح دِٕٙٛر ٚاٌّماَ تّىرثح دِٕٙٛر اٌؼاِح  20

21 

ماف١ح ٚاالجرّاػ١ح اٌخاصح تجاِؼح دِٕٙٛر ٚجاِؼح اٌّشاروح فٟ اٌّطاتماخ اٌص

)اٌرطرف اٌفىرٞ ٚو١ف١ح  - 1ا١ٌّٕا ٚاٌخاصح تىراتح أتحاز اجرّاػ١ح ػٓ 

 )اٌفطاد ػائك ٌٍر١ّٕح اٌشاٍِح ٚٔٙضح اٌشؼٛب(  - 2ِٛاجٙرٗ( 

22 
إلاِح حفً ذىر٠ُ ٌج١ّغ األِٙاخ اٌؼاِالخ تى١ٍح اٌسراػح تذِٕٙٛر )ػاِالخ اٌى١ٍح 

 خ شروح إٌظافح( .ػاِال-

23 
تاٌرؼاْٚ ِغ تٕه اٌذَ  2017ِارش  28ٚ  27ذُ ػًّ حٍّح ٌٍرثرع تاٌذَ ٠َٛ 

 اٌمِٛٝ تذِٕٙٛر.

 ِؼرض فٕٝ ) أر١ىا ( ٌألػّاي ا١ٌذ٠ٚح ٚاٌف١ٕح خاص تأضرج افىارٔا  24

 ا٠فٕد " ضحىا٠ح " اضرج  25

 ز٠ارج اضرج ضّا٠ً ٌذار اال٠راَ  26

 شٙر اتر٠ً 

2018  

 ز٠ارج اضرج افىارٔا ٌذار اال٠راَ  27

28 
د/  –ٌماء ِغ طالب اٌفرلح االٌٚٝ تؼٕٛاْ " اٌمذٚج " ٚحاضر ف١ٗ د/ ػّرٚ ١٘ىً 

 د/ راِٝ اٌىٕأٝ ٚذحذشٛا ػٓ ذجرترُٙ اٌشخص١ح  –احّذ ٘الي 

 ِطاتمح شماف١ح " ضؤاي ٚض١ف " خاص تٕشاط اٌٍجٕح اٌصماف١ح  29

30 
ئ١ح فٟ خّاضٝ ورج اٌمذَ ٚحصٛي فر٠ك اٌثطاذ١ٓ ػٍٝ اٌّروس الاِح اٌّثاراج إٌٙا

 االٚي 

 ِا ٠طرجذ ػٍّح فٟ شٙر اتر٠ً  

 تاٌما٘رج  57357ز٠ارج ِطرشفٝ  31

 حفً خراَ االٔشطح اٌطالت١ح  32

 



5 

 

 

 

 

  قسم رعاٌة الشباب

 ( 4)       اٌصأٝفٝ اٌفصً اٌذراضٝ  بأجازاخ لطُ رػا٠ح اٌشثاذاتغ : 

  2016/2017اٌجاِؼٝ  ٌٍؼاَ

 اٌرٛل١د اٌث١اْ َ

 دٚرٜ ر٠اضٝ ٌطالب اٌى١ٍح  1

شٙر اتر٠ً 

2018 

 رحٍح اٌٝ ِذ٠ٕح اٌما٘رج  2

 (Photo Dayرحٍح اٌٝ ِذ٠ٕح اإلضىٕذر٠ح ) 3

 رحٍح اٌح ِالٟ٘ در٠ُ تارن  

 ِطاتمح شماف١ح ٌطالب اٌى١ٍح  

 
ٌى١ٍح تاالذفاق ِغ جّؼ١ح إلاِح دٚرج شارج خشث١ح ٌطالب ػش١رج اٌجٛاٌح تا

 اٌىشافح تاٌثح١رج.

 
و١ٍح ا٢داب ٚذماَ داخً  –إلاِح ٔذٚج ذ١ّٕح تشر٠ح ٠حاضر تٙا د/ ِحّذ فٛزٞ 

 و١ٍح اٌسراػح تذِٕٙٛر.
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 كلٌة الزراعة   

 قسم رعاٌة الشباب

     ***** 

 7107بٌان بأعمال قسم رعاٌة الشباب خالل شهر سبتمبر 

 ال للطالب الجد د والقدامى عمل معسكر استقب -0

 عمل معسكر استقبال لعشٌرة الجوالة واستقطاب طالب جدد لها  -7

عمل )تحٌة علم( من طالب عشٌرة الجوالة فً حضور أ.د/ عمٌد الكلٌة وأعضاء هٌئة التدرٌس  -3

 والعاملٌن 

 إقامة لقاء أ. د / عمٌد الكلٌة مع الطالب الفرقة األولى  -4

 ن اجل مصر( للطالب الجدد والقدامى إقامة حفل استقبال )اسرة م -5

 إقامة رحلة لزٌارة )معرض صحاري الزراعً( بالقاهرة بأرض المعارض  -6

 اإلعالن عن إقامة )دورة الوفاء( الرٌاضٌة على روح الطالبٌن الشهٌدٌن الطالب / -7

 احمد الصابر ومحمود شلبً 

 توزٌع دلٌل الطالب على الطالب القدامى والجدد )مجاناً(  -8

 ة لصندوق التكافل االجتماعً: بالنسب

( طالب وطالبة حٌث ٌقوم الطالب بتسدٌد نصف 35عمل أبحاث اجتماعٌة وعمل الجلسة األولى لعدد ) -0

 المصارٌف وقسم رعاٌة الشباب بالنصف االخر.

( طالب وطالبة حٌث ٌقوم الطالب بتسدٌد نصف 35لعدد ) الثانٌةعمل أبحاث اجتماعٌة وعمل الجلسة  -7

 سم رعاٌة الشباب بالنصف االخر.المصارٌف وق

( طالب وطالبة حٌث ٌقوم الطالب بتسدٌد نصف 51لعدد ) الثالثةعمل أبحاث اجتماعٌة وعمل الجلسة  -3

 المصارٌف وقسم رعاٌة الشباب بالنصف االخر.

( طالب وطالبة حٌث ٌقوم الطالب بتسدٌد 51لعدد ) الرابعةعمل أبحاث اجتماعٌة وعمل الجلسة  -4

 وقسم رعاٌة الشباب بالنصف االخر.نصف المصارٌف 

 توزٌع كتب دراسٌة مجاناً للطالب الغٌر قادرٌن المتقدمٌن بعمل أبحاث اجتماعٌة. -5
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 األولخالل الترم  7107/7108تقرٌر األنشطة الطالبٌة للعام الجامعى 

 وتم تكرٌم كل الطالب 8/5/7107حفل ختام األنشطة الطالبٌة ٌوم االثنٌن الموافق  -

  والموظفٌن والعماللى مراكز على مستوى الكلٌة وأعضاء هٌئة التدرٌس الحائزٌن ع

 اإلعالن عن ٌوم المرآة المقام باإلسكندرٌة -6

 اإلعالن عن حجز مصٌف مرسى مطروح للطالب والعاملٌن  -7

 تم شراء أجهزة تعوٌضٌة للحاالت الخاصة من الطالب ذوى اإلصابات  -8

 7107المنوفٌة سبتمبر  فً جامعةشباب الجامعات  تسجٌل استمارات الطالب المشاركٌن فً أسبوع -9

 اإلعالن عن بدء تلقى األبحاث االجتماعٌة الخاصة بالترم الصٌفً  -01

-كلٌة الزراعة  والمقامة رحابارسال استمارة االشتراك فً الدورة الزراعٌة االفرواسٌوٌة  -00

   7108فبراٌرجامعة القاهرة 

 كافة األنشطة فً  7107اإلعالن عن النشاط الصٌفً للطالب  -07

 عمل جلسة السمر كورس لمساعدة الطالب الغٌر قادرٌن  -03

عمل معسكر نظافة أمام مدخل المجمع النظري باال بعادٌة وشمل تقلٌم األشجار ودهان بوٌات  -04

 وتجمٌل المكان 

 71االشتراك فً معسكر تشغٌل الشباب بالتعاون مع إدارة النشاط االجتماعً بالجامعة بواقع  -05

   جنٌه للطالب

 إقامة حملة تبرع بالدم لمدة ٌومان بالكلٌة -06

 إقامة رحلة الى معرض صحارى الزراعً على أرض المعارض بالقاهرة -07

 إقامة رحلة الى معرض المنتجات الصناعٌة الغذائٌة بالقاهرة  -08

 إقامة رحلة علمٌة ترفٌهٌة لإلسكندرٌة   -09

 إقامة مسابقة مواهب فنٌة بٌن طالب الكلٌة -71

 ان الرٌادى األول لجوالة الجامعة المشاركة فً المهرج -70

 اإلعالن عن مسابقة نجم الجامعة -77

 على القسمرئٌس القسم                                 المشرف العام   
 

 ك/ حمدي الشاذلً                             ك/ عبد الحمٌد االبٌارى 


