
 

 
                                                                                                                                                                                                   

                                                                                     

         

  5102/    5102لعام الجامعي  بيان ما تم انجازه بإدارة األسر خالل التيرم األول ل
 

المشارك ت التنفيذ المكان بيان النشاط م
 ين

 مالحظات المراكز التوريد المنصرف الميزانية

 معسكرات درع مشاركة    51 4/8/5102-10/7 حلوان الملتتقى األول 0

 معسكرات درع مشاركة    01 00/8/5102-7/8 حلوان الملتقى الثاني 5

 معسكرات مركز ثاني مجلة حائط –مركز ثالث ثقافي     05 08/8/5102-04/8 حلوان الملتقى الثالث 1

 معسكرات درع مشاركة    51 52/8/5102-50/8 حلوان الملتقى الرابع 4

 معسكرات رابع كرة قدم    08 0/9/5102-58/8 حلوان الملتقى الخامس 2

 معسكرات درع مشاركة    04 8/9/5102-4/9 حلوان الملتقى السادس 2

الملتقى الشبابي الثالث ) نعبر  7
 جسرا (

تكريم ) وسام حامد شحاته .. صفاء حسن محمود (     8 8/01-5/01 االسكندرية
 وأسوان الفرقة الثالثة رياض اطفال بالسفر الى األقصر

 نشاط

 معسكرات درع مشاركة    51 05/01/5102-9/01 حلوان الملتقى السابع 8

 نشاط درع مشاركة    2 04/01-01/01 المنوفية الملتقى التنموي األول 9

      8 01/05/5102-2/05 حلوان انتخابات اتحاد طالب مصر 01

 نشاط شهادات معتمدة وموثقة للطالب من وزارة الشباب    52 05خالل شهر  م.ش.دمنهور دورة في الحاسب اآللي 00

دورة مشغوالت يدوية والخط  05
العربي ومسابقة بحث علمي 

 واجتماعي

 5102/  05خالل  رعاية طالب
 5102/  5و 

 -بحث اجتماعي ) األول / اسراء الدمنهوري تربية     21
الثالث / زينب خطاب  –الثاني / مها حسيب تجارة 

 آداب (
الثاني /  –علمي ) األول / أسماء عنتر  تربيةبحث 

الثالث / سارة سعيد عامر   صيدلة  –محمد عادل علوم 
) 

 
 نشاط 

01          

                                         

        University of Damanhur                                   Students Welfare       

 

 جامعة دمنهور

 اإلدارة العامة العاية الطالب 

 إدارة األسر والمعسكرات



 

 
                                                                                                                                                                                                   

                                                                                     

         

  5102/    5102لعام الجامعي  بيان ما تم انجازه بإدارة الجوالة والخدمة العامة خالل التيرم األول ل
 

المشارك ت التنفيذ المكان بيان النشاط م
 ين

 مالحظات المراكز التوريد المنصرف الميزانية

 نشاط + شهادات للمستوى الثاني و الثالثدروع     54 07/9/5102 – 05/9 اإلسماعيلية أسبوع شباب الجامعات المصرية 0

 نشاط     42 5/05/5102-52/00 داخلي  مهرجان كشفي رياضي ثالث 5

 رحالت     44 58/05/5102-51/05 شرم الشيخ رحلة شرم الشيخ 1

 رحالت     11 04/5/5102-00/5 بورسعيد رحلة لمدينة بورسعيد 4

 رحالت     045 5102-09/5-04/5 شرم الشيخ الشيخ رحلة شرم 2
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 جامعة دمنهور

 اإلدارة العامة العاية الطالب 

الجوالة والخدمة العامةإدارة   



 

 

 
                                                                                                                                                                                                   

                                                                                     
         

  5102/    5102لعام الجامعي  خالل التيرم األول ل بيان ما تم انجازه بإدارة النشاط الرياضي
 

المشارك ت التنفيذ المكان بيان النشاط م
 ين

 مالحظات المراكز التوريد المنصرف الميزانية

 نشاط     02 9/9/5102 داخلي شعلة اسبوع شباب الجامعات 0

كجم " أشرف حصافي   70المركز األول مصارعة وزن     22 07/9/5102-05/9 اإلسماعيلية أسبوع شباب الجامعات 5
" 

 نشاط

اللقاء الرياضي لذوي اإلحتياجات  1
  الخاصة

متر ( ثان ) رمي القرص ( ثالث )  011أول ) جري     9 54/00/5102-50/00 اإلسكندرية
 كرة الجرس  8معاقين حركيا ( دور  011

 نشاط

الدورة العربية الحادية عشر  4
 لخماسيات كرة القدم للجامعات 

قنا جامعة 
جنوب 
 الوادي

 نشاط 02الوصول للدور     01 2/05-01/05/5102

 نشاط بنات 98بنات ،   22بنين ،  22المراكز     95 08/05/5102 القاهرة  الشيخ زايد ثونامار  2
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 جامعة دمنهور

 اإلدارة العامة العاية الطالب 

النشاط الرياضيإدارة   



                                                                   

                                                                                                                                                                                                   

                                                                                     

         

  5102/    5102لعام الجامعي  خالل التيرم األول ل زه بإدارة الثقافي والفنيبيان ما تم انجا
 

المشارك ت التنفيذ المكان بيان النشاط م
 ين

 مالحظات المراكز التوريد المنصرف الميزانية

  فاز فريق الكورال بالمركز الثالث على مستوى الجامعات    02 07/9/5102-05/9 اإلسماعيلية أسبوع شباب الجامعات 0

      042 8/01/5102 القاهرة المشاركة في انتصارات اكتوبر 5

      27 10/01/5102-50/01 داخلي المسابقة الثقافية المتنوعة 1

      010 1/05/5102-52/00 داخلي المسابقات الفنية المتنوعة 4

الدفاع الجوي زيارة كلية  2
 باإلسكندرية

      19 02/00/5102 اإلسكندرية

أسبوع مواهب الجامعات المصرية  2
 األول

      4 9/05/5102-2/05 المنوفية
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 جامعة دمنهور

 اإلدارة العامة العاية الطالب 

الثقافي والفنيإدارة   



 

 

 
                                                                                                                                                                                                   

                                                                                     

         

  5102/    5102لعام الجامعي  خالل التيرم األول لبيان ما تم انجازه بإدارة النشاط اإلجتماعي 
 

المشارك ت التنفيذ المكان بيان النشاط م
 ين

 مالحظات المراكز التوريد المنصرف الميزانية

قاء الطالبي مع ا . د / نائب لال 0
 رئيس الجامعة

 
 كلية العلوم

55/01/5102 111      

5  
 مسابقة الشطرنج

 
 

 داخلي
 

 

 
01/05/5102 

محمد خطاب " اول " اسالم ناجي " ثان " سامح شنوده     58
 ثالث عثمان بكر " رابع 

 ماري الفريد " اول بنات " زينب حلمي " ثان "

 

1  

 مسابقة بحث اجتماعي 
 

 
 داخلي

 

الفتاح " اول " ياسمين حسن " ثان " خلود  زينب عبد    05 52/01-0/0/5102
 محمد " ثالث "
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 جامعة دمنهور

 اإلدارة العامة العاية الطالب 

النشاط اإلجتماعيإدارة   



 

 
                                                                                                                                                                                                   

                                                                                     

         

  5102/    5102لعام الجامعي  خالل التيرم األول ل زه بإدارة النشاط العلميبيان ما تم انجا
 

المشارك ت التنفيذ المكان بيان النشاط م
 ين

 مالحظات المراكز التوريد المنصرف الميزانية

  تقديرشهادات     2 07/9/5102-05/9 اإلسماعيلية تاأسبوع شباب الجامع 0
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 جامعة دمنهور

 اإلدارة العامة العاية الطالب 

 إدارة النشاط العلمي


