
     

 أكتوبر   6جامعة        

 قطاع التعليــم والطالب    

 إدارة رعايـــــــــــــة الشباب

  5 تقرير مسابقة ابداع

مع بداية الفصل ادلراىس الاول ارسلت وزارة الش باب والرايضة فاكس الدارة اجلامعة خاص بتنظمي الوزارة 

دارة اجلامعةوبعد موافق 5ملسابقة ابداع  مس ئول ال نشطة  أ محد الس يد/ عىل الاشرتاك ىف املسابقة قام  أ   ة ا 

ابالعداد والتجهزي لالشرتاك ىف املسابقة ىف اجملاالت املناس بة لطالب اجلامعة ولالماكنيات  الفنية والثقافية

وقام بتحكمي املسابقات  (والرواية والتاليف املرسىح  الشعر والقصة واملقال ) املتاحة فمت معل مسابقة ادبية ىف

لالشرتاك ابوائل هذة املسابقة ىف مسابقة ابداع وكذكل املتابعة  متخصصني ىف لك جمال من جماالت التسابق

واثناء ( الكورال ) مع اللكيات الرسال املوهوبني واملمتزيين ىف لك اجملاالت كام مت تكوين فريق للعزف والغناء 

جهزي والاعداد اكنت هناك متابعة اس بوعية مع املس ئولني عن املسابقة بوزارة الش باب للوقوف عىل لك الت 

املس تجدات سواء ابلفاكسات املتبادةل او ابالتصاالت التليفونية وايضا قامت الادارة بعمل ادلعاية الالزمة 

اعالنية وعىل صفحة الادارة عىل  للمسابقة ورشوط التقدم لها والتسجيل هبا وذكل عن طريق تعليق الفتات

لتوزيع مطوايت  متطوعني من وزارة الش بابموقع التواصل الاجامتعى فيس بوك كذكل تنظمي يوم تواجد فيه 

واشادوا حبسن الاس تقبال والتنظمي ومعل دعاية مكثفة  املتطوعنيكام ابرز موقع وزارة الش باب والرايضة زايرة 

طالب ىف جماالت كثرية وقد مت تصفية الاعداد املتقدمة عن طريق متخصصني للمسابقة وقد تقدم العديد من ال

داخل اجلامعة وبعد ذكل مت معل اس امترات وارفاق معها صور اكرنهيات الطالب وصور بطاقاهتم الشخصية 

فاكس وجتميع اكفة الاس امترات ىف لك اجملاالت املشاركني هبا وتسلميها للوزارة مث قامت وزارة الش باب ابرسال 

ىف اخطاران من وزارة الش باب ان مجيع منافسات املسابقة س تكون موجودة ومت . مبواعيد املسابقات واماكهنا 

اختاذ مايلزم من اجراءات وموافقات خاصة هبذا الامر وكذكل ذكل الو  مرسح وزارة الش باب والرايضة ابلقاهرة

 .اخطار الطالب مبواعيد واماكن املسابقة 



محمد عبد امحليد اىل مرسح الوزارة بصحبة الطالب / اذ تتوجه الاس   1,4,16,15/2/2112اايم وىف 

 .التصوير الزيىت , الاكرياكتري , الرواية ,  الافالم القصرية تاملشاركني ىف جماال

عالء شاهني اىل مرسح الوزارة بصحبة الطالب / توجة الاس تاذ  2112 2 2/  11,  12,  2وىف اايم 

 .املراسل التليفزيوىن , الصوير الضوىئ والاشغال الفنية , التأ ليف املرسىح املشاركني ىف جماالت 

الطالب رهيام اسامة اىل مرسح الوزارة بصحبة / اذة تالاس   توجت 2/2112/ 22,  11اايم وىف 

 .املشاركني ىف جماالت املقال, القصة القصرية 

أ محد الس يد  اىل مرسح الوزارة بصحبة الطالب / اذ تتوجه الاس   1,4,16,15/2/2112اايم وىف 

 .املشاركني ىف جماالت الانشاد ادليىن , الشعر , الكورال 

ابلاكمل والىت تنهتىى ىف  5ومل تعلن النتاجئ ىف حيهنا عىل ان يمت اعالهنا بعد انهتاء لك فاعليات مسابقة ابداع 

 .شهر مارس 

ظهار  الطالب حيث قامأ كتوبر  4وقد اشادت جلان التحكمي ابملسابقة ابالعامل املقدمة من طالب جامعة  اب 

 .لك ما هو جديد و ممزي دلهيم 

 .ىف اكرث من خرب  5أ كتوبر مبسابقة ابداع  4كام ابرز موقع وزارة الش باب والرايضة مشاركة طالب جامعة 

ويتابعها كثري من طالب اجلامعة واجلامعات  الثانية والفضائية املرصية القناةعلام ابن املسابقة تذاع يوميا عىل 

 . الاخرى

واذلى اقمي يوم السبت املوافق  5ابقة ابداع اقامت وزارة الش باب والرايضة احلفل اخلتاىم ملس

س ندس / مبرسح جامعة القاهرة ومت خالهل توزيع اجلوائز عىل الفائزين , وقد فازت الطالبة  22/6/2112

 .سلمي لكية الفنون التطبيقية ابملركز الثالث ىف جمال القصة القصرية 


