
 

 تقرير األنشطة الطالبية 

 2017/2018 الثانيالترم 

قامت إدارة رعاية الطالب بالمعهد بالعديد من االنشطة الطالبية هذا العام وذلك تلبية لرغبة طالبها 

كانت رياضية او ثقافية اوعلمية او فنية ونستعرض في هذا واستثمارطاقتهم فى جميع االنشطة بالمعهد سواء 

 التقرير جميع االنشطة التى قامت بها رعاية الطالب سواء كانت داخلية او كانت تابعة لوزارة التعليم العالى.

 -أوال :

 النشاط الرياضى

فريق  12يث شارك قامت إدارة رعاية الطالب بالمعهد بتنظيم دورة داخلية فى لعبة خماسيات كرة القدم ح -

 .بالكامل الثانيمن طالب المعهد بمختلف الفصول الدراسية وكانت فعاليات هذه الدورة  على مدار الترم ا

 

 

 -ثانيا :

 النشاط الفني

بالتنسيق  مع ادارة النشاط الفني بوزارة التعليم العالي إلرسال لجنه من  قامت إدارة رعاية الطالب بالمعهد -

العمل الفني المسرحي للمعهد وتم عرض المسرحية أمام اللجنة علي مسرح طلخا الوزارة لتقييم 

 .5/3/2018يوم
ت ابداع في اقامت إدارة رعاية الطالب بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضه في األشتراك بمهرجان -

 -المجاالت األتية:
 .مجال العروض المسرحي-1

 .د صبحي مجال األنشاد الديني حيث اشترك الطالب/ محم-2

 

 النشاط الثقافى                                        -ثالثا:
وقام عدد من طالب جميع المراحل بالمعهد since dayرة رعاية الطالب بتنظيم يوم علمي قامت ادا -

 .بالمشاركه ببعض التجارب العلميه 
التابعة لوزارة التعليم العالي وقد قامت ادارة رعاية الطالب بالمشاركه في مسابقة دوري المجال البيئي  -

 .حصل الطالب/حسن عبدالودود هاشم علي المركز الثاني علي مستوي الجمهورية
 .وحصلت الطالبة/ الفت عبدالباسط سالم علي المركز الخامس علي مستوي الجمهورية

 

 

 

 

 



 

 -رابعأ:

 نشاط الرحالت

 .6/4/2018بعمل رحله الي دريم بارك بتاريخ  قامت إدارة رعاية الطالب بالمعهد -
قامت ادارة رعاية الطالب بتنظيم ندوة بعنوان )العوده للجذور( بحضور الدكتور/رضا عبدالسالم وكيل كلية  -

 .الحقوق

-  

 -خامسا : -

 النشاط اإلجتماعي

 .16/4/2018قامت ادارة رعاية الطالب بتنظيم حفل تكريم األوائل يوم 

 

لطالب السنه النهائية بالمعهد بالقاهره )قرية بيوت بتنظيم يوم ترفيهي  الطالب بالمعهدقامت إدارة رعاية  -

 .باي(
 

 .قامت ادارة رعايه الطالب بتنظيم حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم -
 

اليتيم ألحتفال بيوم باطفل من ابناء الدار23باألتفاق مع دارمبرة الشناوي وحضور قامت ادارة رعاية الطالب  -

 .داخل المعهد
 

( الذي تنظمة جامعة دمياط 2باألشتراك في المؤتمر العلمي الثاني )علماءالمستقبلقامت ادارة رعاية الطالب  -

  .حيث شارك فيه الطالب /حسن عبدالودود هاشم
 

 .the battelقامت ادارة رعاية الطالب بتنظيم ايفنت  -

 

الطالب المثالي التابعه لوزارة التعليم العالي وقد حصل  قامت ادارة رعاية الطالب باألشتراك في مسابقة -

 .الطالب/حسن عبدالودود هاشم علي المركز الثاني علي مستوي الجمهوريه
 

 قامت إدارة رعاية الطالب بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضه في األشتراك بمهرجانات ابداع في  -
 ودود هاشم.اشترك الطالب/جسن عبدال مجال الطالب المثالي حيث

 

 

 

 مساعد أمين المعهد                                                                              عميدالمعهد

                                                                                                       

 /قاسم األلفي د.أ/أحمد البيه                                                                                  أ         

 


