جامعة  6أكتوبر
قطاع التعليــم والطالب
إدارة رعايـــــــــــــــــة الشباب

تقرير عن أنشطة إدإرة رعاية إلش باب للعام إدلرإىس ( ) 6102 – 6102
أقامت إدإرة رعاية إلش باب هذإ إلعام إلعديد من إلنشطة إلطالبية عىل اكفة إملس توايت إلرايضية وإلجامتعية
وإلثقافية وإلفنية ابلضافة إىل أنشطة إلرس إلطالبية عىل مس توى إللكيات وإجلامعة نفصلها اكلتاىل :

إلنشاط إلرايىض :
 -إقامة إلسابيع إلرايضية لللكيات .

 تكوين إلفرق إلرايضية إلىت متثل إجلامعة ىف إملسابقات إخلارجية . إقامة إدلورى إدلإخىل لكرة إلقدم وإذلى فازت به لكية إلعالج إلطبيعى . إقامة عدد ( )6دورى تنس طاوةل ( فردى – زوىج ) بني إللكيات . إلشرتإك ىف بطوةل إلحتاد إلرايىض للجامعات وحتقيق ثالث ميدإليات فردية  ( .مرفق تقرير مفصل )__________________________________________

إلنشاط إلجامتعى :
 إقامة ( )4محالت تربع ابدلم عىل مدإر إلعام . معل ( )6محةل توعية عن رسطان إلثدى وعن فريس ). (c ترتيب إلعديد من إلزايرإت ملستشفيات  , 72372هبية لرسطان إلثدى ابلضافة إىل إلعديد من دورإليتام وإملس نني ابلتعاون مع أرس إجلامعة .
 -إقامة مسابقات إلطالب إملثاىل عىل مس توى إللكيات وإجلامعة .

إلنشاط إلثقاىف :
 إقامة إملسابقات إلثقافية ىف إلشعر ,إلقصة ,إلزجل  ......إخل إملؤهةل ملسابقة إبدإع . 7 إقامة عدد ( )07ندوة عىل مس توى إللكيات ابلتعاون مع أرس إجلامعة . إقامة مسابقة إلقرأن إلكرمي عىل مس توى إجلامعة . إلشرتإك ىف مسابقة إبدإع  7ىف عدد ( )03جمال وقد فازت إلطالبة  /س ندس محمد ابملركز إلثالث ىفمسابقة إلقصة إلقصرية عىل مس توى جامعات مرص ( .مرفق تقرير مفصل عن إملسابقة ) .
__________________________________________

إلنشاط إلفىن :
 معل ورش معل لفريق إملرسح تؤههل للمشاركة ىف إملسابقات إخلارجية إلعام إملقبل وذكل عن طريقخمرج متخصص مت إلتفاق معه .
 تدريب فريق إلكورإل إذلى شارك ىف مسابقة إبدإع  7هذإ إلعام وأيض ًا مت إلتفاق مع مايسرتومتخصص قام بتدريب إلفريق .
 تنظمي معرض للفنون إلتشكيلية ابملرسح إلروماىن ابجلامعة . تنظمي إلعديد من إملسابقات إلفنية مثل إلرمس ,إملرإسل إلتليفزيوىن ,إلفالم إلقصرية .__________________________________________

نشاط إلرس إلطالبية :
 تكوين أكرث من  63أرسة عىل مس توى إللكيات . قامت هذه إلرس بتنظمي أكرث من ( )071نشاط متنوع . إقامة مسابقات رايضية وثقافية بني إلرس مثل دورى كرة إلقدم ,حصف إحلائط  .....إخل . جاء ترتيب إلرس إلفائزة لهذإ إلعام اكلتاىل : .0إملركز إلول أرسة ( )out boxلكية إلعلوم إلطبية .
 .6إملركز إلثاىن أرسة (حصوة) لكية إلعالم .
 .3إملركز إلثالث أرسة (طفولتنا) لكية إلرتبية .

