
 

 

 

 تقرير األنشطة الطالبية                                         

2018/2019 

 -أوال :

 نشاط الرحالت

ية الطالب بعمل رحلة الي القاهرة للمشااااااارية  ي يند الالدصااااااة المةاااااار  يند بقاعة اقامت إدارة رع -

 المؤتمرات بجامعة األزهر.

 .معرض اليتاب الدنلي بالقاهرةالب بعمل رحله الي قامت إدارة رعاية الط -

قامت إدارة رعاية الطالب بالتلصااااااايد مة األدارة العامة لللشاااااااطه الطالبية بنزارة التعليد العالي إدارة  -

 طالب. (30نالمعصيرات باألشتراك  ي رحلة األقةرنأصنان حيث إشترك عدد ) الرحالت

 -ثانيا:

 النشاط الرياضي

 

 16قامت إدارة رعاية الطالب بالمعاد بتلظيد دنرة داخلية  ى لعبة خماصيات يرة القدد حيث شارك  -

 . ريد من طالب المعاد بمختلف الفةنل الدراصية نيالت  عاليات هذه الدنرة  على مدار الترد 

مة لرعاية الطالب بنزارة التعليد العالي األدارة العاالمعاد بالتلصيد مة قامت إدارة رعاية الطالب ب -

 ي األلعاب األتية)خماصيات يرة القدد  معاهد(5)بمشارية  بتلظيد دنرة الةداقة لملطقة شرق الدلتا

تلس الطانلة بلين( نذلك  ي الفترة من  -يرة الصلة بلين نبلات-اليرة الطائرة بلين نبلات-بلين

 .12/12/2018الي  8/12/2018

عليد العالي ن نز الطالب/ حصن أصعد حصن بالمريز التابعة لنزارة الت المشارية  ي بطنلة الماليمة  -

 يد علي مصتن  الجمانرية. 75الثالث نرزن



 

 

 ريد من  14قامت إدارة رعاية الطالب بتلظيد دنرة داخلية  ي لعبة يرة القدد الخماصية حيث شارك  -

 طالب المعاد بمختلف الفةنل الدراصية.

 -ثالثا :

   النشاط الفني                                               

قامت إدارة رعاية الطالب بعمل  ريد مصرحي نتدريبة علي مدار الترد األنل ثد تد   -

 . 18/12/2018العرض داخليا يند

 بداع  يإشتراك بمارجالات إلقامت إدارة رعاية الطالب بالتلصيد مة نزارة الشباب نالرياضه  ي ا -

 -المجاالت األتية:

 .مجال العرنض المصرحي-1

 .لشاد الديلي إلمجال ا-2

 مجال الشعر.-3

 بتيارات العلمية.إلمجال ا -4

الصيد أشرف الصيد  -باصد الصيد محمد مةطفي  -نحةنل الطالب ) أدهد عةاد أحمد الصعيد 

 .العلمية علي مصتن  الجمانرية بتياراتين ( علي المريز األنل  ي مجال اإلحصال

  -:رابعا

 النشاط األجتماعي                                            

 قامت إدارة رعاية الطالب بتلظيد ايفلت اصتقبال الطلبه الجدد بالمعاد. -

 قامت ادارة رعايه الطالب بتلظيد حملة للتبرع بالدد بالتعانن مة بلك الدد. -

العاب تر ياية  5الطالب بتلظيد يند تر ياي للطلبة داخل المعاد نذلك بنجند قامت إدارة رعاية  -

  مختلفة.



 

 

 (.(back to Halloweenبتلظيد ايفلت  الطالبقامت إدارة رعاية  -

 (.(the battel2بتلظيد ايفلت الطالب قامت إدارة رعاية  -

 بتلظيد حفل تيريد األنائل. قامت ادارة رعاية الطالب -

الطالب بالمعاد بتلظيد يند تر ياي لطالب الصله اللاائية بالمعاد بمديلة  قامت إدارة رعاية -

 األصيلدرية.

صتقبال  مجمنعة من طالب مدرصة ميت صلصيل الثالنية الةلاعية إقامت إدارة رعاية الطالب ب -

 يتصاباد مزيد من العلد نر ة  صقف طمنحات الطالب  ي التعليد العالي.إنيان الادف من الزيارة 

داخل المعاد نعمل التحاليل ملينن ةحه 100ت إدارة رعاية الطالب بتلظيد حملة  يرنس صي قام -

 لجمية طالب المعاد.

 قامت إدارة رعاية الطالب بتلظيد إلتخابات إتحاد الطالب تحت  إشراف لجلة األلتحابات ممثلة  ي : -

 الصيد األصتاذ الديتنر: شعبان صليد )رئيصا للجله(         

 أ.د.د/ نليد رصالن )عضنا(         

 أ/أحمد البيه )عضنا(    

 الطالب /مةطفي منصي )عضنا(   

 الطالبة/ ديلا صعد عبده )عضنا(  

 بملف إتحاد الطالب بإدارة المعاد.نمر د محاضر اللجلة نلتائج التةنيت 

 قامت إدارة رعاية بتلظيد حفل التخرج لطالب الصلة اللاائية بالمعاد.  -

 

 

 

 



 

 

 -:خامسا

 النشاط الثقافي                                                    

 التعليد العالي حيث شارك قامت إدارة رعاية الطالب بالمشارية  ي مصابقة القرأن اليريد التابعة لنزارة -

 .طالب 2

 الطالبة /الفت عبدالباصط صالد. -

 الطالب/هشاد طارق. -

بالمعاد نقاد عدد من طالب جمية المراحل (since day(قامت ادارة رعاية الطالب بتلظيد يند علمي  -

 .بالمشاريه ببعض التجارب العلميه

( BUE GoT IT Trainingقامت إدارة رعاية الطالب بالمشاريه  ي تدريب الجامعة البريطالية ) -

 بالتلظيد مة  ريد ايلايتس بالمعاد.

 

 

 عميدالمعهد                                                                          العاماألمين مساعد 

                                                                                                       

 /قاسم األلفي د.أ                                   أ/أحمد البيه                                                   

 


