
 جازات إدارة رعاية الشبابان 

 4102/4102خالل النصف االول من العام الجامعي 

 
 تاريخ التنفيذ جهه التنفيذ اسم المشروع م

 9/01/4102حتي  7/01من  الكلية معسكر استقبال الطالب الجدد 0

 04/01/4102 الكلية  يوم رياضي للفرقة األولي  4

 42/01/4102حتي  09/01من  الكلية الدورة التنشيطية األولي  3

 49/01/4102حتي  47/01من  الجامعة الدوري الثقافي  2

 49/01/4102 الكلية زيارة مدرسة السادات الثانوية 2

 2/00/4102حتي  0/00من  الجامعة مسابقة األبحاث العلمية 2

 0/00/4102 الكلية  شراء األدوات الرياضية 7

 02/00/4102حتي  0/00من  الكلية  تسجيل األسر الطالبية  8

 04/00/4102حتي  01/00من  الجامعة مسابقة األبحاث االجتماعية  9

 00/00/4102حتي  01/00من  الكلية  معسكر تدريب العشيرة   01

 02/00/4102حتي  04/00من  الجامعة معسكر تدريب العشيرة 00

 9/00/4102 الكلية مسابقة الطالب المثالي  04

 4102شهر نوفمبر  الكلية الدفعة األولي من التكافل  03

 00/00/4102 الكلية  زيارة مدرسة جيل الثورة 02

 02/00/4102 الكلية  الدوري الثقافي  02

 02/00/4102 الجامعة دوري االتحاد الرياضي قدم 02

 02/00/4102 الجامعة دوري االتحاد الرياضى تنس طاولة 07

 42/00/4102 الجامعة الرياضي لياقة بدنيةدوري االتحاد  08

 07/00/4102 الكلية يوم رياضي ترويحي  09

 09/00/4102حتي  02/00من  الجامعة مسابقة الشعر و الزجل 41

 3/04/4102حتي  0/04من  الجامعة مسابقة الشطرنج 40

 0/04/4102 الكلية زيارة مدرسة خالد بن الوليد ع 44

 01/04/4102حتي  8/04من  الجامعة  النبويةمسابقة األحاديث  43

 9/04/4102حتى  8/04من  الكلية حملة التبرع بالدم  42

 02/04/4102 الكلية  المسابقة الفنية 42

 03/04/4102 الكلية  مسابقة األبحاث العلمية  42

 02/04/4102 الكلية  زيارة مدرسة السيدة عائشة  47

 4102ديسمبر  شهر الكلية مسابقة الشطرنج 48

 
 رعاية الشباب                               مدير االدارة                        رائد عام االتحاد
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 إنجازات إدارة رعاية الشباب

 4102/4102الثاني من العام الجامعي خالل النصف 

 
 تاريخ التنفيذ جهه التنفيذ اسم المشروع م

 00/4/4102حتي  2/4من  الجامعة الملتقي التثقيفي باألقصر 0

 42/4/4102حتي  44/4من  الجامعة مسابقة القران الكريم 4

 42/4/4102حتي  43/4من  الكلية دوري األسر الطالبية 3

 4/3/4102حتي  48/4من  الجامعة الدوري الفني  2

 9/3/4102 الجامعة مسابقة الطالب المثالي  2

 2/3/4102حتي  4/3من  الجامعة دوري األبطال المرحلة الثانية 2

 3/3/4102 الكلية  رحله إلي اإلسكندرية  7

 02/3/4102حتي  8/3من  الجامعة المهرجان الكشفي و اإلرشادي  8

 4/3/4102حتي  0/3من  الكلية مسابقة القران الكريم 9

 00/3/4102 الكلية زيارة مدرسة اإليمان االبتدائية 01

 01/3/4102حتي  3/3من  الجامعة مسابقة المجلة العلمية 00

  07/3/4102حتي  8/3من  الكلية الدورة التنشيطية الثانية 04

 31/3/4102 الجامعة مسابقة إلقاء الشعر العربي  03

 4102مارس  الكلية الدفعة الثانية من التكافل  02

 30/3/4102 الكلية حفلة يوم اليتيم 02

 02/2/4102 الكلية زيارة مدرسة سارة سعد نوارة 02

 02/2/4102 الكلية زيارة مدرسة عمرو بن العاص 07

 4102ابريل  الكلية مسابقة الشطرنج 08

 02/2/4102 الكلية زيارة مدرسة العبور االبتدائية  09

 41/2/4102 الكلية رحلة إلي مدينة الفيوم 41

 40/2/4102 الكلية زيارة مدرسة العبور االبتدائية  40

 48/2/4102 الكلية  حفل ختام األنشطة الطالبية  44

 2/2/4102 الكلية  03مهرجان عيد الخريجين الـ  43
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