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  قسم رعاية الشباب

 

 

 تقرير االنشطة الطالبية 

 بكلية الزراعة بدمنهور 

 التيرم األول 

 2019/2020 الجامعيالعام 

***** 

  اشرافتحت  الشباب بكلية الزراعة بدمنهور رعايةقام قسم 

 لسيد عبد الحميد عبد الحميد االسيد االستاذ الدكتور / 

 عميد الكلية ورائد عام االتحاد

  نصر  متوليهدى  / والسيد االستاذ الدكتور

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

 بإنجاز وتنفيذ خطة القسم لكافة اللجان

 االول  الدراسيللفصل  

 2019/2020 الجامعيمن العام 

 رئيس القسم                                                                                       

 ك/ حمدي الشاذلي                                                                  
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 رعاية الشباب

  2019/2020 الجامعيللعام  (1االول ) الدراسيالفصل  في بقسم رعاية الشبا تقرير

 التوقيت البيان م

 ة معسكر استقبال للطالب القدامى والجدد اقام 1

شهر سبتمبر 

2019 

 لقاء السيد االستاذ الدكتور / عميد الكلية مع الطالب  2

 دورى رياضى في خماسيات كرة القدم  3

 معرض ادوات المعمل لطالب الكلية  4

 اقامة معرض للكتاب داخل الكلية  5

 ولى( بالتعاون مع بن  الدم القومى بدمنهور اقامة حملة للتبرع بالدم )الحملة اال 6

شهر اكتوبر 

2019 

  1973االحتفال بأعياد نصر اكتوبر  7

 المشاركة في ندوة عن حرب اكتوبر تحت أشرف السيد أ.د/ رئيس الجامعة  8

 (50تم عقد جلسة صندوق التكافل االجتماعي والموافقة على سداد الرسوم الدراسية لعدد ) 9

 البة خصما من صندوق التكافل االجتماعي بالكليةطالب وط

 اقامة دورى رياضى في خماسيات كرة القدم  10

 شهر نوفمبر 

2019 

 حملة التبرع بالدم )الحملة الثانية( بالتعاون مع مركز الدم القومى بدمنهور  11

 اقامة مسابقة الطالب والطالبة المثالية للعام الجديد  12

 مسابقات الجوالة بالتعاون مع ادارة الجوالة بالجامعة  االشتراك في 13

 عزف(  –غناء  –قصة قصيرة  –اقامة مسابقات ثقافية وفنية )شعر  14

15 
 (62تم عقد جلسة صندوق التكافل االجتماعي والموافقة على سداد الرسوم الدراسية لعدد )

 طالب وطالبة خصما من صندوق التكافل االجتماعي بالكلية

 اقامة مسابقة الشطرنج داخل الكلية  16

 شهر نوفمبر

2019 
17 

( 35تم عقد جلسة صندوق التكافل االجتماعي والموافقة على سداد الرسوم الدراسية لعدد )

 طالب وطالبة خصما من صندوق التكافل االجتماعي بالكلية

 جامعة مشاركة الكلية في جميع االنشطة والمسابقات المرسلة من ادارة ال 18
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 اقامة دورى رياضى في خماسيات كرة القدم  19

 الجامعة.التي نظمتها  بطنطا 57357زيارة مستشفى  20

 ديسمبرشهر  إقامة زيارة علمية لمدينة اإلسكندرية  21

2019 

 

 

 إقامة زيارة علمية لمدينة القاهرة )معرض فود أفريكا( 22

 إقامة رحلة ترفيهية لمدينة القاهرة  23

  لمدينة الفيومإقامة رحلة ترفيهية  24

 

 

 رئيس القسم                                                                       

 

 ك/ حمدي الشاذلي                                                                     
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 ( 2)       الثانىفى الفصل الدراسى  باانجازات قسم رعاية الشب تابع:

 2019/2020 الجامعيللعام 

 التوقيت البيان م

1 
تم عقد الجلسة الثالثة لصندوق التكافل االجتماعي والموافقة على سداد الرسوم 

شهر يناير  ( طالب وطالبة خصما من صندوق التكافل االجتماعي بالكلية 41الدراسية لعدد )

2019 
 طالبة في شهر يناير  1كوارث )وفاة الوالد( لعدد  تقديم اعانة 2

 زيارة معرض القاهرة الدولى للكتاب بالمشاركة مع وفد جامعة دمنهور  3

 شهر فبراير 

2019  

  39إقامة معسكر اعداد لعشيرة الجوالة للمشاركة في الدورة الزراعية ال  4

5 
ة الزراعة بمشتهر والحصول والمقامة بكلي 39المشاركة في الدورة الزراعية ال 

 على المركز األول.

6 
المشاركة في المؤتمر العلمى للنانوتكنولوجى والمنعقد بالمنصورة ممثلين لجامعة 

 دمنهور وحصول الجامعة على المركز الثالث على مستوى الجامعات . 

 المشاركة في رحلة األقصر واسوان ضمن وفد جامعة دمنهور  7

 ياضى في خماسى كرة القدم إقامة دورى ر 8

 زيارة الكلية الجوية بالقاعدة الجوية ببلبيس ضمن وفد جامعة دمنهور  9

 ضمن وفد الجامعة لزيارة المستشفى  57357المشاركة في زيارة مستشفى  10

 المشارة في دورة التنمية السياسية والمقامة بإدارة جامعة دمنهور  11

 اع ضمن وفود جامعة دمنهور المشاركة في مسابقة ابد 

 القلعة(  –كوبري استانلى  -رحلة الى مدينة اإلسكندرية )المنتزه  12

 شهر مارس 

2019 

 إقامة معسكر اعداد للدورة الكشفية السابعة بالبستان  13

 المشاركة في الدورة الكشفية السابعة والمقامة بالبستان  14

 فنية ( اسرة افكارنا  مشغوالت –إقامة معرض فنى )رسم  15

 إقامة معرض للكتاب داخل الكلية ) اسرة مارفل (  16
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 إقامة مسابقات فنية واكتشاف للمواهب ) ضحكاية ( . 17

 ندوة للطالب المشاركين في تجهيز مشتل الكلية . 18
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 ( 3)       الثانىفى الفصل الدراسى  بانجازات قسم رعاية الشباتابع : 

 2016/2017معى للعام الجا

19 
طالب في جمعية الهالل االحمر  13المشاركة في دورة اإلسعافات األولية لعدد 

 بدمنهور 

 شهر مارس 

2018 

 المشاركة في معرض الكتاب الثانى بمدينة دمنهور والمقام بمكتبة دمنهور العامة  20

21 

هور وجامعة المشاركة في المسابقات الثقافية واالجتماعية الخاصة بجامعة دمن

)التطرف الفكري وكيفية  - 1المنيا والخاصة بكتابة أبحاث اجتماعية عن 

 )الفساد عائق للتنمية الشاملة ونهضة الشعوب(  - 2مواجهته( 

22 
إقامة حفل تكريم لجميع األمهات العامالت بكلية الزراعة بدمنهور )عامالت الكلية 

 عامالت شركة النظافة( .-

23 
بالتعاون مع بن  الدم  2017مارس  28و  27للتبرع بالدم يوم تم عمل حملة 

 القومى بدمنهور.

 معرض فنى ) انتيكا ( لألعمال اليدوية والفنية خاص بأسرة افكارنا  24

 ايفنت " ضحكاية " اسرة  25

 زيارة اسرة سمايل لدار االيتام  26

 شهر ابريل 

2018  

  زيارة اسرة افكارنا لدار االيتام 27

28 
د/  –لقاء مع طالب الفرقة االولى بعنوان " القدوة " وحاضر فيه د/ عمرو هيكل 

 د/ رامى الكنانى وتحدثوا عن تجربتهم الشخصية  –احمد هالل 

 مسابقة ثقافية " سؤال وضيف " خاص بنشاط اللجنة الثقافية  29

30 
لبساتين على المركز اقامة المباراة النهائية في خماسى كرة القدم وحصول فريق ا

 االول 

 ما يستجد عملة في شهر ابريل  

 بالقاهرة  57357زيارة مستشفى  31

 حفل ختام االنشطة الطالبية  32
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  قسم رعاية الشباب

 ( 4)       الثانىفى الفصل الدراسى  بانجازات قسم رعاية الشباتابع : 

  2016/2017للعام الجامعى 

 تالتوقي البيان م

 دورى رياضى لطالب الكلية  1

شهر ابريل 

2018 

 رحلة الى مدينة القاهرة  2

 (Photo Dayرحلة الى مدينة اإلسكندرية ) 3

 رحلة الة مالهي دريم بارك  

 مسابقة ثقافية لطالب الكلية  

 
لكلية باالتفاق مع جمعية إقامة دورة شارة خشبية لطالب عشيرة الجوالة با

 الكشافة بالبحيرة.

 
كلية اآلداب وتقام داخل  –إقامة ندوة تنمية بشرية يحاضر بها د/ محمد فوزي 

 كلية الزراعة بدمنهور.
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 كلية الزراعة   

 قسم رعاية الشباب

     ***** 

 2017بيان بأعمال قسم رعاية الشباب خالل شهر سبتمبر 

 ال للطالب الجد د والقدامى عمل معسكر استقب -1

 عمل معسكر استقبال لعشيرة الجوالة واستقطاب طالب جدد لها  -2

عمل )تحية علم( من طالب عشيرة الجوالة في حضور أ.د/ عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس  -3

 والعاملين 

 إقامة لقاء أ. د / عميد الكلية مع الطالب الفرقة األولى  -4

 ن اجل مصر( للطالب الجدد والقدامى إقامة حفل استقبال )اسرة م -5

 إقامة رحلة لزيارة )معرض صحاري الزراعي( بالقاهرة بأرض المعارض  -6

 اإلعالن عن إقامة )دورة الوفاء( الرياضية على روح الطالبين الشهيدين الطالب / -7

 احمد الصابر ومحمود شلبي 

 توزيع دليل الطالب على الطالب القدامى والجدد )مجاناً(  -8

 ة لصندوق التكافل االجتماعي: بالنسب

( طالب وطالبة حيث يقوم الطالب بتسديد نصف 35عمل أبحاث اجتماعية وعمل الجلسة األولى لعدد ) -1

 المصاريف وقسم رعاية الشباب بالنصف االخر.

( طالب وطالبة حيث يقوم الطالب بتسديد نصف 35لعدد ) الثانيةعمل أبحاث اجتماعية وعمل الجلسة  -2

 سم رعاية الشباب بالنصف االخر.المصاريف وق

( طالب وطالبة حيث يقوم الطالب بتسديد نصف 50لعدد ) الثالثةعمل أبحاث اجتماعية وعمل الجلسة  -3

 المصاريف وقسم رعاية الشباب بالنصف االخر.

( طالب وطالبة حيث يقوم الطالب بتسديد 50لعدد ) الرابعةعمل أبحاث اجتماعية وعمل الجلسة  -4

 وقسم رعاية الشباب بالنصف االخر.نصف المصاريف 

 توزيع كتب دراسية مجاناً للطالب الغير قادرين المتقدمين بعمل أبحاث اجتماعية. -5
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 األولخالل الترم  2017/2018تقرير األنشطة الطالبية للعام الجامعى 

 وتم تكريم كل الطالب 8/5/2017حفل ختام األنشطة الطالبية يوم االثنين الموافق  -

  والموظفين والعماللى مراكز على مستوى الكلية وأعضاء هيئة التدريس الحائزين ع

 اإلعالن عن يوم المرآة المقام باإلسكندرية -6

 اإلعالن عن حجز مصيف مرسى مطروح للطالب والعاملين  -7

 تم شراء أجهزة تعويضية للحاالت الخاصة من الطالب ذوى اإلصابات  -8

 2017المنوفية سبتمبر  في جامعةشباب الجامعات  تسجيل استمارات الطالب المشاركين في أسبوع -9

 اإلعالن عن بدء تلقى األبحاث االجتماعية الخاصة بالترم الصيفي  -10

-كلية الزراعة  والمقامة رحابارسال استمارة االشتراك في الدورة الزراعية االفرواسيوية  -11

   2018فبرايرجامعة القاهرة 

 كافة األنشطة في  2017اإلعالن عن النشاط الصيفي للطالب  -12

 عمل جلسة السمر كورس لمساعدة الطالب الغير قادرين  -13

عمل معسكر نظافة أمام مدخل المجمع النظري باال بعادية وشمل تقليم األشجار ودهان بويات  -14

 وتجميل المكان 

 20االشتراك في معسكر تشغيل الشباب بالتعاون مع إدارة النشاط االجتماعي بالجامعة بواقع  -15

   جنيه للطالب

 إقامة حملة تبرع بالدم لمدة يومان بالكلية -16

 الزراعي على أرض المعارض بالقاهرة صحاريإقامة رحلة الى معرض  -17

 إقامة رحلة الى معرض المنتجات الصناعية الغذائية بالقاهرة  -18

 إقامة رحلة علمية ترفيهية لإلسكندرية   -19

 إقامة مسابقة مواهب فنية بين طالب الكلية -20

 ان الريادى األول لجوالة الجامعة المشاركة في المهرج -21

 اإلعالن عن مسابقة نجم الجامعة -22

 على القسمرئيس القسم                                 المشرف العام   
 

 ك/ حمدي الشاذلي                             ك/ عبد الحميد االبيارى 
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 اقـــتفإشرط 

 

 ب   ين ك   ل م   ن  بالتراض   يف   اق ت   م االت 27/12/2018الخم   يس المواف   ق ف   ي ه أن   

يمان زكريا عل ى قن ديل عل ى أن ي تم خص م إ/  خليفة والدكتورةعلى السيد / طه طه 

 شهري فقط ال غير جنيها مصريمئتان وخمسة وعشرون  جنية(225مبلغ وقدرة )

م دة االيج ار قيمة االيجار الموجودة في العقد المب رم ب ين الط رفين وذل ك ط وال  من

وحت    ى  1/1/2019م   ن  تب   دأوالت   ي تس    ع س   نوات  وه   ي الموج   ودة ف   ي العق   د

31/12/2027. 

 

  فيهالمقر بما                                           

 

 المستأجر  الثانيالطرف األول المؤجر                                       الطرف 

 

 

 

 الشهود                                        
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 لمنصرفا المبلغ

 المعلم طه نقدي    جنية 3000

 باب الصيدلية الصاج )صبحي أبو عادى(   جنية 2100

 طبلة الباب الصاج    جنية 180

 اكرامية تركيب الباب الصاج    جنية 20

 شيل الردم من الصيدلية )محمد جمعة(  جنية 450

 طلبات السباكة )أحمد عبد الونيس(  جنية 1900

 ات تشطيب السباكة )أحمد عبد الونيس(طلب  جنية 1200

 محمد ذكي()مصنعية السباكة   جنية 600

 شكارة أسمنت للسباكة )سليمان(  جنية 52

 ثمن متر رمل للسباكة )عصام حمودة(  جنية 110

 ماهر حمزة لفحر السباكة   جنية 250

 شيل الردم من الصيدلية بالجرار )إسماعيل القيم(  جنية 225

 طلبات الكهرباء بالتشطيب   ةجني 2000

 مصنعية الكهرباء   جنية 400

 باب الحمام والوصالت   جنية 580

 طوبة حمراء )عبد الهادي القيم( 100تركيب باب الحمام + بناء الكتف +  جنية   235

 ك اسمنت وجبس ومفصالت ومسامير  15 جنية 135
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 أسمنت للمحارة   جنية 300

 ة )عصام حمودة(رمل للمحار  جنية 100

 مصنعية المحارة  جنية 450

 ماهر حمزة لتكسير جدار الحمام   جنية 150

 م بالط )محمد أنور(2السراميك +  جنية 2700

 تكملة السراميك + اجرة التو كتوك )محمد أنور(  جنية 230

 رمل السراميك )جرار كبير + جرار صغير(   جنية 490

 رمل تكملةبسام واعر نصف متر   جنية 50

 تدخيل رمل السراميك )ماهر حمزة(  جنية 100

 أسمنت السراميك )سليمان(  جنية 550

 ثمن نقل السراميك )أحمد دنهش(  جنية 70

 مصنعية تركيب السراميك )المعلم خليل(  جنية 1100

 طلبات النقاشة والوجه )محمد فريد(  جنية 2450

 (مصنعية النقاشة )محمد فريد  جنية 1300

 مصنعية الوجه )عالء عدس المغربي(   جنية 300

 الرخامة وحلة الحوض )نعيم عزمي وسمير أبو مندور(  جنية 470

 اإلجمالي  جنية24247
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 إيصال استالم نقدية

 

د عب  د الحمي  د م  ن عب  د الحمي  د عب  د الج  واالس  يد/ س  تلمت أن  ا إ

ال       دكتورة / إيم       ان زكري       ا عل       ى قن       ديل مبل       غ وق       درة 

 غي   ر وذل   كأربع   ة مائ   ة جنيه   ا مص   ري فق   ط ال  ي   ة(جن400)

 ع        ن ش        هر            لس        نة              قيم        ة إيج        ار الص        يدلية 

 وهذا إقرار منى بذلك 

 المستلم /                                 
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  إيصال استالم نقدية

 

 ط        ه ط        ه عل        ى خليف        ة الزهي        ري إس        تلمت أن        ا الس        يد/ 

جني  ة( 375ا عل  ى قن  ديل مبل  غ وق  درة )م  ن ال  دكتورة / إيم  ان زكري  

 مص           ري فق           ط  وس           بعون جنيه           اثالثمائ           ة وخمس           ة 

 ال غي              ر وذل              ك قيم              ة إيج              ار الص              يدلية ع              ن 

خص      م مبل      غ وذل      ك بع      د             لس      نة      ش      هر           

 فق     ط  مص     ري وخمس     ة وعش     رون جنيه     ا جني     ة( مئت     ان225)

             بالص                 يدلية قيم                 ة التش                 طيبات  م                 ن ال غي                 ر

 ذا إقرار منى بذلك وه

 المستلم /                                                     
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