
 
 

 
 
 

 ناسبة بدء العام الدراسى الجديد أعزائى طلبة وطالبات الفرقة االولى كل عام وانتم بخير بم
 :ابنائى الطالب 

لقد اتم هللا نعمته عليكم بعد حصولكم على الثانوية العامة والتحاقكم بكلية الطب / جامعة قناة السويس التى  
منها فانتم ان شاء هللا تعالى اطباء المستقبل بل المستقبل القريب ، ونعقد االمل عليكم يفخر بها كل متخرج 

فى تحمل مسئوليتكم الدراسية وان تنهلوا من علم علمائكم أعضاء هيئة التدريس بالكلية الذين اختصهم هللا  
 بعملهم وحكمتهم المتميزة . 

االسر الطالبية   –الة فى االنشطة الطالبية  الرياضية ونحن بدورنا كرعاية الشباب نحثكم على مشاركتكم الفع
 الجوالة والخدمة العامة . –الفنية    -العلمية   -الثقافية    –االجتماعية   –

ونحن نثمن لكم جهدكم واستثمار طاقتكم ووقت فراغكم فى ممارسة االنشطة الطالبية المتعددة وللحقيقة كل  
فوقين دراسيا ويحدونا االمل ان يكون لديكم الرغبة والدافع فى المشاركة المتميزين فى االنشطة الطالبية هم المت

 الفعالة.
 وكل عام وانتم بخير 

 
                                                                                       

 اسرة رعاية الشباب    
 اللجنة االجتماعية و الفنية  مشرف              .رشا محمود أحمدأ

 العلميةو  يةالثقاف ف اللجنة مشر   ./ أحمد سمير حسنأ 

 و األسر و الرياضة  الجوالة مشرف نشاط                 ناصر خير./ أحمد أ
 

 

 

 

 رعاية الشباب بالكلية



 

 

 
 
 

  
 
 

الكلية ورعاية الشباب واتحاد الطالب وهى اجندة تسعى لتنفيذ تتلخص فى جهود متضمنة بين ادارة  
المسابقات واالنشطة الرياضية والثقافية واالجتماعية والفنية والعلمية ونشاط االسر الطالبية والجوالة والخدمة 

 العامة بين طالب الكلية الختيار منتخبات الكلية للمشاركة فى اللقاءات القمية بالجامعة والجامعات .
وشريطة المشاركة القمية التالية المشاركة فى النشاط الداخلى المتاح منها بالكلية وملء استمارة مشاركة بمعرفة  

 رعاية الشباب معتمدة من ادارة الكلية. 
 

 أوال: النشاط الرياضى
  الكرة الطائرة   – قدم    – السباحة    –الجرى    -المنازالت   –بطوالت ومهرجانات رياضية فى ) العاب القوى   •

 مصارعة الذراعين( . –العاب المضرب  –كرة اليد  –كرة السلة   –
 مركز تدريب ووحدات لياقة بدنية باالدارة العامة لرعاية الشباب يقوم بادارتها متخصصين محترفين . •

 كيف تشارك فى النشاط الرياضى :
 توجه الى ادارة رعاية الشباب بالكلية .  •

 ارسة االنشطة .قابل االخصائى الرياضى لسحب استمار مم •

 اختار النشاط الذى ترغب فى ممارسته .  •

 يتم تحديد ميعاد من قبل االخصائى الرياضى لتجميع الطالب لبدء التدريبات  •

 ثانيا: النشاط االجتماعى 
الطالب والطالبة  –الشطرنج  –التبرع بالدم   –مسابقات فى ) البحوث والموضوعات االجتماعية   •

 المثاليين(. 

 انتخابات اتحاد الطالب . •

 أجندة األنشطة الطالبية 
 2019/2020للعام الجامعى 



 رحالت ومعسكرات متخصصة وترفيهية على مدار العام . •

 برامج عمل تطوعية مثل يوم العمل االجتماعى وزيارات لأليتام وخالفه . •

 ثالثاً نشاط الجوالة والخدمة العامة
 اختيار عشيرة الجامعة ( –معسكرات ) اختيار عشائر الكليات  •

 مهرجان كشفى   •

 رحالت استكشافية .  •

 دورات حرفية . •

 ندوات ورحالت . •

 رابعًا : النشاط الفنى 
 مسابقات فى : 

 الموسيقى والغناء( . –الكورال  –) الفنون التشكيلية والنسوية   •

 الفنون النسوية.    -التمثيل المسرحى   •

 حفالت فى المناسبات القومية والقمية . •

 رحالت ومراكز تدريب متخصصة وندوات وورش عمل . •

 خامساً : نشاط االسر الطالبية 
 

ملحوظة هامة : التبدأ أنشطة االسر االبعد اعتماد إنشائها اذا كانت مستحدثة او التجديد لها اذا كان سبق  
 ادارة الكلية والجامعة. انشاؤها من

مسابقات ) اجتماعية وثقافية ورياضية وفنية متعددة مستمرة( بين اسر الكلية الواحدة ثم مع أسر  •
 كليات الجامعة . 

احتفاالت وندوات ورحالت فى  –دورى ثقافى ( مهرجان وكرنفال األسر الطالبية   –) دورى رياضى  •
 المناسبات القومية والقمية. 

 
 



 سادساً : النشاط الثقافى 
  –الزجل  –الشعر  –القصة  –االبحاث  –المقاالت  –مسابقات فى : ) القرآن الكريم والثقافة الدينية   •

 دورى المعلومات( –مجالت الحائط 

  –ندوات وأمسيات وحلقات نقاش ومؤتمرات على مستوى الكلية والمشاركة فيها على مستوى الجامعة  •
 رحالت ثقافية. 

 كيف تشارك فى النشاط الثقافى:
 تقدم الخصائى النشاط الثقافى بالكلية اعرف مواهبك وقدراتك فى اى مجال من المجاالت الثقافية . •

 لثقافية ومواعيد وشروط االشتراك فيها. يعرفك االخصائى باالنشطة والمسابقات ا •

 تقدم بانتاجك الثقافى الى االخصائى لعرضه على متخصصين فى التقييم.  •

 يتم نشر االعمال الفائزة والمتميزة. •

 0تقوم ادارة النشاط الثقافى بالجامعة باالشتراك باالعمال المتميزة فى المسابقات القمية  •

 ازات الكلية لطبعها فى مجلة الجامعات المصرية . اختيار مراسل ومراسلة لنقل اخبار وانج •

 سابعاً : النشاط العلمى والتكنولوجى 
 مسابقات فى البحث العلمى. •

 ندوات وحلقات نقاش علمية.  •

 دورات تدريبية فى مجال الحاسب اآللى وتطبيقاته.  •

 معارض علمية لالبتكارات واالختراعات الطالبية.  •

 معلومات عامة علمية.  •

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 االجتماعى التكافل 
 

حق لكل طالب وطالبة تقدمه الكلية فى صورة المساعدات المالية والعينية ) رسوم دراسية وكتب ونظارات( من  
 خالل صندوق التكافل االجتماعى بادارة رعاية الطالب بالكلية بعد التقدم بالمستندات اآلتية:

 .بحث اجتماعى بعدد افراد االسرة  •

 عاش او بيان حيازة زراعية ) حالة ان يكون ولى االمر مزارع(  مفردات الدخل او الم •

 .صورة بطاقة ولى االمر –صورة بطاقة الطالب  •

 .لالستفسار عن هذه الخدمة التوجه لرعاية الشباب ومقابلة أمدير رعاية الشباب ) سراً(  •

 جانب من الخدمات التى تقدمها الكلية على مستوى رعاية الشباب  
 استقبال الطالب الجدد وتقديم كل الوسائل المعرفية وممارسة االنشطة المختلفة.  •

 عة االسكان بالمدن. مساعدات الطالب والطالبات المغتربين فى سر  •

 تقديم بونات التغذية مدعومة من قبل الجامعة للطالب. •

عمل الفتات ارشادية  – عمل يوم للخدمة العامة والعمل االجتماعى من حيث ) دهانات ارصفة الكلية   •
 زيارات لدار االيتام وتقديم مساعدات مالية وعينية ( .  –

 عمل ندوات دينية وكذلك ندوات سياسية عن االعياد القومية.  •

 رحالت علمية وترفيهية على مدار العام الدراسى وزيارة المدن الجديدة . •

 تشترك الكلية فى جميع مسابقات الجامعة التقليدية.  •

الكلية  طلبة وعن طريقها نرشح الطالب المثالى على مستوى عمل مسابقات فى المعلومات العامة ل •
 للصعود على مستوى الجامعة

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 و المراكز التي حصل عليها طالب الكلية   2018/1920ائج االنشطة الطالبية للعام الجامعي نت
 اوال: النشاط الرياضى

 عمرو أحمد محمد  )الفرقة السادسة(للطالب/   تنس الطاولة في ولاالمركز ال •
 )الفرقة الخامسة(  وحيد للطالب / أحمد  فردى سباحة فراشةالمركز الثالث في  •
 سلوى غريب  )الفرقة الرابعة( للطالبه/ ركز الخامس مارثون سباق الطريقالم •
 الثالثة(أحمد مصطفى  )الفرقة  م  للطالب/100المركز االول في الوثب الطويل   •
 المركز الثالث في الوثب الطويل )العاب قوى( للطالب /احمد محمد عطوة  )الفرقة الثالثة(  •
 م للطالب /محمود عصام )الفرقة الرابعة( 200المركز الثاني في ألعاب القوى  •
 م للطالب/ احمد محمد عطوة  )الفرقة الثالثة(400المركز الثاني في ألعاب القوى  •
 لياقة البدنية للطالب/ أحمد مصطفى  )الفرقة الثالثة(المركز الثالث في ال •
 المركز الثالث في كرة السلة )فريق الكلية( •
 المركز االول فى كرة القدم )االسبوع البيئى(  •
 المركز الثانى فى كرة السلة )االسبوع البيئى(  •

 
 الثقافي: النشاط ثانيا
 المركز االول فى مسابقة االربعون النووية .  •
 ثلث القرءان .  في مسابقة القرآن الكريم  المركز األول •
 كامل.   في مسابقة القرآن الكريم  رابعالمركز ال •
 المركز الثانى فى مسابقة دورى المعلومات الثقافية. •
 المركز االول والثانى  فى مسابقة سرعة البديهة )شارك واكسب(. •
 المركز الثانى فى مسابقة الغالب مستمر )شارك واكسب(. •
 المركز االول فى مسابقة اسئلة فورية )شارك واكسب(. •

 
 علمي: النشاط الثالثا
 على مستوى الجامعة لفريق دوري المعلومات العلمية رابعالمركز ال •

 أهم حصاد 
2018/2019 



 (رابعةالطالب/ محمد سيد محمد كشك )الفرقة ال -
 (رابعةالطالب/أحمد محمد فاروق )الفرقة ال -
 ( رابعةالطالبة/وردة علوي حسن )الفرقة ال -

 
 رابعا:اللجنة الفنية: 

 المسرح الجامعى: المركز األول في مسابقة  •
 جائزة احسن ممثل /الطالب عمرو خلف )طالب امتياز(  -
 جائزة احسن مخرج /الطالب احمد شيرين )الفرقة السادسة( -
جائزة احسن عرض داتا شو /الطالب عبدالرحمن السيد )الفرقة الثالثة( و على خالد منتصر   -

 )الفرقة السادسة(
 جائزة احسن موسيقى تصويرية.  -
 

 خامسا:اللجنة االجتماعية:
 المركز الثالث فى مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعة. 

 


