
 

 

 

 

 

 

 

 

 الشباب بكليه العلوم الطبيه عايهتقرير ر

 2016-2015عن العام الدراسى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رائد الشباب بالكليه

 د. محمد سميح نصر الدين

 



 

 

 

 

مسابقات ت والبيان باالعداد التقديريه للطالب المشاركين فى انشطه رعايه الشباب واالشتراك فى البطوال

 الداخليه والخارجيه

 العام الجامعى الب المشاركينعدد الط

 2016-2015 طالب 550

 

ال مثبيل السعلى  مع االشاره بان هذه االعداد تقريبيه وذلك لوجود بعض االنشطه الغير موثقه باعداد الطالب

 االنشطه والرياضات المختلفه

 بيان باالنشطه الطالبيه خالل العام

 وقع الفيس بوك وعنوانهاتم انشاء جروب خاص برعايه الشباب بالكليه على م 

https://www.facebook.com/groups/976841759043640/?ref=bookmarks 

 الساعه متما فى 4010 بقاعه 2015 - 10 -11 الموافق االحد يوم الجدد الطالب استقبال حفل عقد 

 صباحا العاشره

  انشاء اول االسر بالكليه تحت مسمىOutbox 

 ام عملهم النواب( وتتلخص مه من 2( + الدفعه قائد) الدفعه سمبا )متحدث الدفعه ممثلى اختيار

 بالتواصل مع اعضاء هيئه التدريس بالنيابه عن الدفعه 

 2015نوفمبر  3يوم  بالكليه الرياضى اقامه اليوم 

  



 

 

 

 

 انشاء فريق للكره الطائره بالكليه

 

 جامعه وهى كاالتىاالعالن عن المسابقات والمعارض والندوات التى اقيمت فى ال

 الجامعه فى الفوتوغرافى التصوير مسابقة و معرض تنظيم 

 ابداع مسابقه 

 التطوعى الجماعى العمل أهمية"  بعنوان الجامعه فى ندوة 

 

 

 



 

 

 

 

 اختيار تشكيل فريق كره القدم الممثل للكليه فى دورى الجامعه 

 (2015-11-23 اليوم الكليه فريق اختيار )فعاليات

  

  

 

 قامه الدورى الداخلى االول للكليه ا

 2016-2015المنظمه لدورى الكليه االول  الالئحه

----------------------------------------------- 

 المهزوم جوخرو الفائز تاهل بنظام المختلفه الكليه اقسام من رياضيه فرق باشتراك الدورى يقام -1

 وبطوله لثانىا الجامعى التيرم وبطوله االول الجامعى التيرم بطوله بطوالت ثالث الى الدورى ينقسم -2

 .السوبر

 ىوالثان االول لتيرما بطلى بين للسوبر لقاء اقامه يتم الثانى و االول التيرم ييطولتى الفائز تحديد بعد -3

 .2016-2015 الجامعى للعام القدم لكره الكليه بكاس للفوز

 على الحاصلين ينالفريق بين مباراه اقامه بتم الثانىو االول التيرم ببطولتى واحد فريق فوز حاله فى -4

 السوبر كاسب للفوز البطولتين فى االول المركز على الحاصل الفريق يالعب والفائز الثانى المركز

 



 

 

 

 

 

 له التابع لقسما رئيس مكتب) الدراسى القسم داخل الرياضى للنشاط الكليه بكاس الفائز الفريق يحتفظ -5

 الشباب رائد تورللدك تسليمه يتم ان على دراسيه سنه لمده( الكليه عميد مكتب اخلد او الفائز الفريق

 .التالى العام بطوله نهايه من اسبوع قبل بالكليه

 .الحياه مدى سبالكا القسم بحتفظ متتاليه اعوام لثالث بالبطوله واحد دراسى قسم فريق فوز حاله فى -6

 عن تلفهمخ فرق فى العبين اشتراك يجوز وال عبينال 8 عدد فريق كل فى الالعبين عدد يتخطى ال -7

 من عشوائيا نالعبي 8 اختيار يتم العبين 8 من اكثر السماء الفرق ارسال حاله وفى الدراسيه فرقهم

 المرسله القائمه

 دقائق 10 - الولا للشوط دقائق 10 الى تقسبمها يتم ان على دقيقه 20 التتخطى للمباراه الزمنيه المده -8

 يتم التعادل هحال وفى فريق لكل ترجيحيه ركالت لخمس االحتكام يتم التعادل حاله وفى انىالث للشوط

 الفريقين احد فوز لحين فريق لكل واحده جزاء لضربه االحتكام

 احتياط اثنين والعبين اساسيين العبين وخمس مرمى حارس من الفريق يتكون -9

 .هالمبارا خالل فقط اثنين تغييرين اجراء فريق لكل يحق -10

 فرقال عن مختلف تيشرت لون فريق لكل يكون ان على العبيه لجميع موحد بزى فريق كل يلتزم -11

 .االخرى

 تكررت واذا الولا لالنذار يتعرض يخالفها ومن المباريات اثناء التحكيميه بالقرارات الالعبين يلتزم -12

 التاليه لمباراها فى شتراكاال من وحرمانه الملعب خارج استبعاده ويتم الثانى لالنذار يتعرض المخالفه

 .لفريقه

 الثانى التيرم لهبطو فى بالكامل الفريق افراد تغيير يمكن كما اكثر او جديد العب اضافه االئحه تتيح -13

 له التابع راسىالد القسم مسمى وهو السابق المسمى نفس لها التغيير فيها تم التى الفرق تكون ان على

 الفريق

 

  الكليه دورى فى المشتركه لالقسام الرياضيه الفرق ىف المشاركين الطالب اسماء

 

   "االول الفريق" االولي الفرقة الدراسيه

  الدين عصام نجيب

  احمد عصام احمد

  رضا اسالم

  خالد احمد

  احمد عابدين بسام

  مصطفي احمد

  امام اشرف احمد

 القزاز السيد محمد احمد

 

 



 

 

 

 

 

  "نيالتا الفريق" االولي الدراسيه الفرقة

  فتحي محمود احمد

 زايد محمد تحمد

  فكري حسام

  حسن خالد احمد

  طارق احمد

  فتحي جميل جون

  ظريف بيشوي

 حلمي زكريا بوال

 

   "االول الفريق" التانية الدراسيه الفرقة

  فؤاد محمد

  خير ياسر

  مجدي اندور

  حافظ مبارك

  ناصر محمد ادهم

  سند عبدالرحمن

  عبدالرحمن احمد

 عبدالعاطي حسين

 

   "التاني الفريق" التانية الدراسيه الفرقة

  نصار اسالم

  بدوي اسالم

  مسعود احمد

  مصطفي محمد

  محمد ابراهيم

  حسن عبدالعزيز

  ثابت محمد ثابت

  ابراهيم ذياد

 عالءالدين كريم

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  "اشعة" الثالثة الدراسيه الفرقة

  ابوالحمد حمدي احمد

  عاطف شادي

  بشير وائل

  عبدالعال اشرف احمد

  عاطف ماير

  خالدنادي

  فهمي محمد حمدي احمد

 عبدااله مهدي عبدااله

 

   "تحاليل" الثالثة الدراسيه الفرقة

  سعيد ابراهيم محمد

  حسن ناصر علي

  حلمي شريف محمد

  الليثي عطا محمد

  جمعة يوسف

  عطا محمود

  االصفر حسين محمد

 مصطفي جودة

 

   "اشعة" رابعةال الدراسيه الفرقة

  عزب حسن

  رفاعي طارق

  صابر عالء

  محمد رائد

  عبدالخالق حسن

  سعيد محمد

  النحاس عمرو

 بشير احمد

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   "تحاليل" الرابعة الدراسيه الفرقة

  عابد احمد

  الصديق ابوبكر

  السمان خليل احمد

  عنتر ابراهيم محمود

  حجر اشرف احمد

  المنجر عبدالرحيم اياد

  جاد فيمصط

 عالم احمد

 

   "االول الفريق" تمريض

  الحميد عبد علي جمال

  رضا محمود

  شعبان محي عمر

  صابر محمود

  العرابي مصطفي

  عبدالسالم اسامة

  عبداللطيف محمد عبدهللا

 السعيد عزت محمد

 

   "التاني الفريق" تمريض

  سالمة محمد

  المليجي علي محمد

  عبدالمنعم عادل

  الناوي احمد

  مطر محمد

  خميس رضا

  احمد ياسر

 لطفي محمد



 

 

 فعاليات المباريات 

  

  



 

  

  

  
 

 للعام الولا للترم القدم رهلك الطبيه العلوم لكليه االول الداخلى للدورى النهائيه المباراه جوائز تسليم تم

 2016-2015 الجامعى

 .عهاش الثالثه لفرقها لفريق واحد هدف مقابل اهداف هباربع اشعه الرابعه الفرقه فريق بفوز انتهت والتى

  -بحضور كال من:وذلك 

 الصيدلة وكلية الجامعة شباب رائد سعد طارق. الدكتور

  بالكليه الشباب رائد سميح محمد. الدكتور

 بالجامعه الشباب رعايه اداره مدير عالم احمد. االستاذ السيد

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 متاهله لنهائى البطوله مع رائد شباب الكليهصوره جماعيه للفرق ال

 

 

 

 

 

 

 

 والميداليات البطوله كاس

 

 فعاليات المباره النهائيه وتسليم الجوائز

  



 

 
 

  

  

  
 

 



 

 

 

 

 لبطوله فائز بالفريق الفرقه الرابعه اشعه الاسماعيل حجازى عميد الكليه  /االستاذ الدكتور تكريم

  2015ديسمبر 4يوم 

  

 
 

 نشر خبر الفائز بدورى الكليه االول بجريده الجامعه 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 تمام يف والتجمع 18/12/2015 الموافق الجمعة يوم تم االعالن عن االشتراك فى ماراثون الجامعه 

 الجوي الدفاع استاد امام من صباحا السادسة الساعة

 2015ديسمبر  15معه للجرافيك يوم تم االعالن عن مسابقه الجا 

 الدراسى  للكليه للفصل الرياضي اليوم يكون بان 24/2/2016 الموافق القادم االربعاء يوم تحدد تم

 م 3 الساعة الى 1 الساعة من الثانى

 
 

  االشراف على اقامه يوم الترفيهFun day  المقام من اسرهOutbox 

 بحضور كال من

 الكليه عميد حجازى اسماعيل الدكتور االستاذ 

  أ.م.د. منال حسان 

 د. نشوى عباس رائد االسره 

 د. محمد سميح رائد الشباب بالكليه 

 ا. احمد عالم مدير اداره رعايه الشباب بالجامعه 

 وعدد من اعضاء هيئه التدريس بالكليه

 



 

 

 

 

 3-30 وافقالم عاءاالرب يوم 2016-2015 الجامعي العام عن الكليه في المثالي الطالب مسابقه اقامه- 

 عميد زيحجا اسماعيل. د.ا قبل من المشكله التقييم لجنه بحضور وذلك م12.30 الساعه تمام في2016

 :من كال تضم والتي الكليه

 الكليه وكيل....  علي رجاء. د.ا 

 االشعه قسم ورئيس العليا للدراسات الكليه وكيل....  اسامه ايمن. د.م.ا 

 الطبيه االجهزه بقسم المدرس....  بندق محمد. د 

 الطبيه المختبرات بقسم المدرس....  صبري امل. د 

 بالكليه الشباب ورائد االشعه بقسم المدرس....  ابوشنب سميح محمد. د 

 بالمسابقة الفائزين لكال التوفيق بدوام االمنيات واجمل التهاني بارق اللجنه وتتقدم

 صبحي الدين صفاء محمد. الطالب

 ربه عبد وضع هايدي. الطالبه

 

  االشراف على اقامه يوم الترفيهFun day  6201مارس  30الخاص بطالب الفرقه الرابعه يوم 

  

  



 

  

  
 

 المقبول تؤهلس والتي بالجامعه(  واالخراج التمثيل)  بورشه لاللتحاق التقدم الختبارات االعالن عن موعد

 شهاده علي والحصول قصير وفيلم مسرحي عرض لعمل(  بالجامعه المسرح بفريق)  لوجوده بيها

 ... الشباب وزاره تنظمها التي 5 ابداع مسابقه في والمشاركه الجامعه من الورشه علي بالحصول

 ... الشباب رعايه مبني في(  10)  الساعه 2016-4-3 الموافق االحد يوم وذلك

 او ثنائي وا فردي)  مشهد سواء...  ائقدق( 5) ال مدته يتخطي ال(  تمثيلي)  مشهد تحضيير المتقدم وعلي

 :وهي التقدم بشروط وااللتزام(  تقدير كاقصي ثالثي

 تكون التي تللكليا حد كاقصي(  الثاني او االول)  الدراسي عامه في للورشه المتقدم الطالب يكون ان -1

 مده تكون التي ياتللكل حد يكاقص( الثالث او الثاني او االول)  الدراسي عامه او...  سنوات 4 فيها الددراسه

 ... اكثر او سنوات 5 فيها الدراسه

 اخلد سابقه مسرحيه عروض قدم او للجامعه المسرح فريق في قبل من شارك قد المتقدم يكون اال -2

 ...الجامعه داخل جامعي كنشاط او الجامعه

 ... رشهالو في يقدم مما واالستفاده وااللتزام التعلم في الحقيقه الرغبه المتقدم لدي تكون ان -3

 الجامعه في وجوده فتره في الطالب علي اخالقيه بمشكله عالقه له جزاء اي وقع يكون اال



 

 

 

 

  2016-2015اقامه دورى كره القدم للكليه للفصل الدراسى الثانى 

 المباريات بعض نتائج

  (الملتقي) اولي سنه فوز= اشعة تالته x(الملتقي) سنةاولي:١

  تحاليل رابعة(= ٢ رقم) اولي سنه x يلتحال رابعة :٢

  تحاليل تالته(= ٣ رقم) اولي سنه x تحاليل تالته :٣

 (١) تمريض(=١ رقم) تمريض x اشعة تانيه:٤

 والفرقه الوليا الفرقه فريقي بين للكليه القدم لكره الداخلي الدوري في النهائية المباراه اقيمت 

 الرئيسي الجامعه ملعب علي 11 الساعه تمام في 2016ابريل  22اشعه يوم  الرابعه

  
 

 والفرقه ولياال الفرقه فريقي بين اقيمت التي القدم لكره الكليه لدوري النهائية المباراه انتهت 

 مقابل هدافا باربعة االولي الفرقه فريق بفوز 2016-4-21 الموافق االربعاء اليوم اشعه الرابعه

 اشعه الرابعه الفرقه لفريق الشئ

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 لهبالبطو ائزالفرقه الدراسيه االولى الف لفريق الكليه عميد حجازي تكريم االستاذ الدكتور إسماعيل 

 

 الفوتوغرافي التصوير يوم اقامه Photo Day 4-27 الموافق االربعاء يوم الرابعه الفرقه لطالب-

2016 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 2016-2015واحتفاال بنهايه االنشطه الطالبيه للعام الجامعى 

  لثالثها بالفرقة الطالب) مصطفى محمد الرحمن عبد الطالب بتهنئه بالكليه الشباب رعايهقامت 

 في لكوذ كامال الكريم القران حفظ في الجامعه مستوي علي الثاني المركز علي لحصوله( اشعه

 التقدم وامد هل متمنين 2016-4-20 الموافق االربعاء يوم اقامتها تم التي الكريم القران مسابقه

 والتوفيق

 اسره وعضوات قامت اداره الكليه ورعايه الشباب بها بتهنئه اعضاء Out Box د ليا باالضافه .

 االسره  رائد عباس نشوي

 وتنظيم الطالبية االنشطة تفعيل في 2016 - 2015 الجامعي العام خالل مضني جهد من بذلوه لما

 ويمست علي االول علي المركز بحصولهم جهودهمم تكلل بالكليه والذي والمؤتمرات الندوات

 الطالبية االسر في الجامعه

 2016-2015بالجامعه للعام الجامعى  االنشطة ختام حفل في المكرمون

 محمد الرحمن عبد الطالب 

 الجامعه مستوي علي كامال الكريم القران حفظ في الثاني المركز صاحب

 الكليهب الجوده وحده رئيس... مصطفى هاله. د.م.ا 

 بالكليه الشباب رائد.. سميح محمد. د 

 اسره رائد... عباس نشوي. د Out Box 

 اسره وعضوات اعضاء Out Box بالجامعه االسر مستوي علي االول المركز اصحاب 

 بالكليه المثاليين الطلبه  

 الدين صفاء محمد

 ربه عبد هايدي

 خالد رانيا الطالبه 

 الجامعات دوري في الثاني المركز علي صلالحا الطائره للكره الجامعه فريق عضو

 عصام سلمي الطالبه  

 القصيره القصه في ابداع مسابقه في المشاركه

 

 

 



 

 

 

 

 د عالم اذ احمتكريم االستاذ الدكتور/على طلعت نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطالب واالست

ئد . نشوى عباس ولراولرائد االسره دOutbox مدير اداره رعايه الشباب بالجامعه السره 

يه الطالب فعاليات نهايه االنشطه حفلوحصولهم على درع التميز بالشباب بالكليه د. محمد سميح 

 بالجامعه 

 
 

  



 

  

  
 

 تكريم الطلبه المثاليين بالكليه 

  

 تم الذينو ودينيا وثقافيا رياضيا المتميزين للطالب الشباب ورعايه الكليه اداره من وتقديرا 

  هبالكلي الجوده اداره مع وبالتعاون بالجامعه الطالبية االنشطة ختام حفل في تكريمهم

( االنشطة في تفوق) درجات عشر10 منح ت اداره الكليه بقياده أ.د. اسماعيل حجازى عميد الكليه,قرر

 2016-2015 الجامعي العام بالجامعه عن االنشطة ختام حفل في تكريمه تم من لكل

 



 

 

 

 

 ىبمبن التخرج احتفال ونظم ،2015/2016 دفعة الكليه, طالب من جديد دفعة تخريج حفله اقام 

سماعيل السيد االستاذ الدكتور/ ا حضور وسط وذلك ،1126 رقم قاعة أكتوبر 6 بجامعة كامل مصطفى

 مسعد دكتورحجازى عميد الكليه, الدكتور محمد بندق , الدكتور محمد سميح رائد الشباب بالكليه وال

ور وبحض حسن نقيب نقابه اخصائيين العلوم الطبيه ولفيف من الساده اعضاء هيئه التدريس بالكليه

 .لتخرجهم بأبنائهم األمور أولياء بين الفرحة من حالة سطوو الطالب أمور ألولياء حاشد

 

 البوابه نيوز جريده فى 2016-2015 بدفعه الخاص التخرج حفل وفاعليات صور نشر وتم 

http://www.albawabhnews.com/1906053 

 

 

  

http://www.albawabhnews.com/1906053


 

  

  
 

 


