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 الشيخ كفر جامعة    

 كلية الصيدلة       

 الشباب رعاية قسم    

  

  
           

تياٌ تاالنجازاخ و انًراكس انتى حصم عهيها طالب انكهيح فى 

 جًيع االنشطح انطالتيح

 و  7201و /  6201خالل انعاو انجايعى 

_______________________________________________________________ 

 
 االعذاد وانتجهيس نحفم إستقثال انطالب انجذد

 انفرقح اإلعذاديح تقر انكهيح انذائىتًذرج 

 و 6702/  9/  72انثالثاء انًىافق 

 

 
 اوال : اننشاط انرياضى :

 
بمناسبة بدء  الرٌاضً ٌومبال  ( تنس انطاونحنعثح انحصىل عهى انًركس االول فى  (  1)  

 لجامعه كفر الشٌخم   0216/  12/  02العام الدراسً الجدٌد ٌوم الخمٌس الموافق 
 ( لثانٌةا الفرقة)                احمد كمال الشاذلى/  الطالب                  

 الرٌاضً بالٌومانقذو انخًاسيح كرج نعثح الحصول علي المركز الثالث في   ( 0) 

 الشٌخ كفر لجامعه  م 0216/  12/  02 الموافق الخمٌس ٌوم الجدٌد الدراسً العام بدء بمناسبة

 ( لرابعةا الفرقة)                   محمود محمد حمادة/  الطالب                  

 الطالب / احمد عالء دروٌش                    ) الفرقه االولى (                 
 الطالب / محمود كمال الساٌس                  ) الفرقه االولى  (                 
 الطالب / محمد سلٌمان على                     ) الفرقه الثالثة  (                 
 الطالب / عمر رمضان جاب هللا                  ) الفرقه الثالثة  (                 

 
 
 بمناسبة الرٌاضً بالٌومانكرج انطائرج نعثح في  لرابعاصول علي المركز الح  ( 0) 

 الشٌخ كفر لجامعه  م 0216/  12/  02 الموافق الخمٌس ٌوم الجدٌد الدراسً العام بدء

 ( لرابعةا الفرقة)                 محمود محمد حمادة/  الطالب                  

 ( اإلعدادٌة الفرقةالطالب / احمد عالء دروٌش                  )                  
 االولى  ( الفرقةالطالب / محمود كمال الساٌس                )                  
 االولى  ( الفرقةالطالب / محمد صبرى عقل                    )                  

 
 
 
 
 الرٌاضً بالدوري  نعثح تنس انطاونحالحصول علي المركز الثالث في    ( 3)  

 م 0212/  0216للعام الجامعى  لجامعه كفر الشٌخ الداخلً
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 االولى (  الفرقة)              الشاذلًالطالب / احمد كمال                  
 ( اإلعدادٌة الفرقةالطالب / احمد عالء دروٌش             )                  
 ( اإلعدادٌة الفرقةالطالب / محمود كمال الساٌس           )                  
 (  اإلعدادٌة الفرقةالطالب / محمد صبرى عقل              )                  

 
بالدوري الرٌاضً   انكرج انطائرجنعثح الحصول علي المركز الرابع في    ( 4) 

 م 0212/  0216للعام الجامعً  الشٌخالداخلً لجامعه كفر 
 

 الطالب / احمد كمال الشاذلى             ) الفرقة االولى (                  
 الطالب / احمد عالء دروٌش             ) الفرقة اإلعدادٌة (                 
 ة (الطالب / محمود كمال الساٌس           ) الفرقة اإلعدادٌ                 
 الطالب / محمد صبرى عقل              ) الفرقة اإلعدادٌة  (                 

 
___________________________________________________________________  

 
 
 و انفني انثقافيثانيا : اننشاط 

 

علي  الدورى الثقافي المعلوماتي في األول انًركس عهى انحصىل   ( 1 )

 الشيخ كفر جامعهمستوى 

 م 6102/  6102 الجامعي للعام

 
 ( الثالثة الفرقة)               عبد الحمن محمد الجمال/  الطالب                               

 ( الرابعة  الفرقة)                      احمد جمال الجندى/  الطالب
 ( الرابعة الفرقة)                  احمد حسن أبو النضر/  الطالب

 
مسابقة الفنون التشكيلية في مجال في  انحصىل عهى انًركس االول  (0 )

) الفرقة             سمر اشرف مٌرةالطالبة /                                                   انتصىير انسيتى

 (الرابعة
 

 في التشكيلية الفنون مسابقة في الثالثالحصول علي المركز   (3)

 انسيتى انتصىير مجال

 (  الثالثةاالفرقة  )                  لقاء عبدة غازى / ةالطالب
 

يجال في المسابقة االدبية في  انثانثانحصىل عهى انًركس     (4)

 انًقال

 ( الثالثةالفرقة ا)            احمد حسن احمد أبو النضر / الطالب

الدينية مجال  ) في المسابقة  الحصول علي المركز الثالث  (  5)

 االنشاد الديني (

 (الثالثة الفرقة ااحمد حسن احمد أبو النضر           )  / الطالب

 
 

 راتعا  : اننشاط االجتًاعى 

 



على المركز االول فى مسابقة ( يحًىد سايى انكتايىانطانة ) حصىل   ( 1)  

 .  0212/  0216على مستوى الكلٌه للعام الجامعى  الطالب المثالى
  
على المركز االول فى مسابقة الطالبة المثالٌة ( ايح يحًذ راشذانطانثح ) حصىل   ( 0) 

 . 0212/  0216على مستوى الكلٌه  للعام الجامعى 
  

 خايسا  : انتكافم االجتًاعى 

 

 للحصول على مساعدات  تم االعداد بالفحص والبحث للحاالت المتقدمه
 2702/ 6702  صندوق التكافل االجتماعى للعام الجامعى

 الدفعة االولى
 ( طالب وطالبه 65)   عدد المستفٌدٌن

 جنٌها( 5445المبلغ االجمالى : ) 

 

 سادسا : خذياخ طالتيح

 
 

 م . 0212/  0216**  إستالم وتوزٌع بونات التغذٌة الجامعٌة للعام الجامعى 
 

توفٌر قاعة األنشطة الطالبٌة وتجهٌزها لتكون مقر مؤقت لهٌئة إتحاد طالب **  
 الكلٌة .

 
 

                                                                                                  رئيس قسم رعاية الشباب              
                                                                  امين الكلية

      
 )  أ/ شعبان الخطيب(                 ) أ / وليد الشربينى (                 

                                                                                                                             

 

 

  
 

 
 

 

 

 



 


