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 المشاركین عدد الطالب التاريخ النشاط
 طالب 40 5/10/2005 : 24/9 دورى تنس الطاولة

 طالب 11 10/10/2005 : 3/10 الدورى بروفات افتتاح
 طالب 7 7/10/2005 (سلة(الجامعة  االشتراك فى دورى
 طالب 15 10/10/2005 (قدم(الجامعة  االشتراك فى دورى
 طالب 10 11/10/2005 (طائرة(الجامعة  االشتراك فى دورى

 طالب 10 25/10/2005 : 16/10 الید دورى الجامعة فى كرة
 طالب 10 20/10/2005 : 19/10 طاولة دورى الجامعة تنس

 طالب 2 13/11/2005 : 12/11 (ألعاب قوى(الجامعة  االشتراك فى دورى
 طالب 32 22/11/2005 : 19/11 بالكلیة دورى تنس طاولة

 طالب 4 4/12/2005 بطولة كمال أجسام
 طالب 1 6/12/2005 بطولة مالكمة

 طالب 25 22/12/2005 : 17/12 ھیئة التدريس دورى تنس مع أعضاء
 طالب 20 28/2/2006 الطالب وأعضاء ھیئة التدريس يوم رياضى بین

  

 
  

 المشاركین عدد الطالب التاريخ النشاط
 طالب وطالبة 150 18/9/2005 الجدد ندوة تعارف للطالب

 طالب 21 8/10/2005 : 18/9 دورى شطرنج بالكلیة
 طالب وطالبة 9 19/10/2005 : 8/10 والطالبة المثالیة بالجامعة مسابقة الطالب

 طالب 3 17/11/2005 : 12/11 الجامعة للشطرنج االشتراك فى دورى
الطالب والطالبة المثالیة  االشتراك فى مسابقة

 طالب وطالبة 2 14/12/2005 بالجامعة
 طالب وطالبة 20 13/2/2006 رحلة اإلسكندرية

   

 

 المشاركین عدد الطالب التاريخ النشاط
 طالب ١١ ١٠/١٠،  ٣/١٠ برفات افتتاح الدورة
 طالب ١٤ ٤/١٢،  ٣/١٢ معسكر خدمة عامة
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 المشاركین عدد الطالب التاريخ النشاط
 طالب ١٧ ٢٥/٩/٢٠٠٥ )حقوق(ندوة مع قادة القوات المسلحة 

 طالب ٢ ٢٧/٩/٢٠٠٥ الحربى القاھرة ٢٠٠رحلة مجانیة لزيارة مصنع 
مستشفى (التوجیھات االقتصادية  آفاق( ندوة 

 طالب ٢٠ ١٥/١٠/٢٠٠٥ ))األطفال
 طالب ٤ ٩/١١،  ٢٢/١٠ المشروع الثقافى للبطالة
 طالب ٣٠ ١٦/١١،  ٨/١١ دورى النوابغ بالكلیة

 طالب ١ ٩/١١،  ٨/١١ االشتراك فى مسابقة األحاديث القدسیة
 طالب ٥ ٢٣/١١،  ١٩/١١ نوابغ الجامعةاالشتراك فى دورى 

 طالب ٢٠ ٢٢/١١ ))حقوق(البطالة وآثارھا على المجتمع (ندوة 
البطالة وآثارھا النفسیة على المجتمع (ندوة 

 طالب ٢٠ ٢٦/١١ ))التربیة(
 طالب ٢٠ ٢٩/١١ )رسالة اإلعالم فى ظل سیاسة اإلصالح(ندوة 

الدين االسالمى دين التسامح ( ندوة دينیة 
 طالب ٢٠ ٣٠/١١ ))التربیة(

 طالب ١٧ ١٥/١٢،  ١٠/١٢ معرض مجالت حائط وشعر

  

 

 عدد الطالب المشاركین التاريخ لنشاطا
 طالب ١٠ ٢٦/١٠،  ٢٣/١٠ دورى تنس طاولة بین األسر

 طالب ٢٠ ٢٧/١٠ )أسرة الصفوة( سھرة رمضانیة بالحسین 
 طالب ٨ ٢٦/١٠ )أسرة الجیل الجديد(زيارة دار األيتام 

 طالب ٣٠ ٢٩/١٠:  ١٥/١٠ دورة رمضانیة فى تنس الطاولة
 طالب ١٥ ٨/١٢:  ٣/١٢ معرض ثقافى فنى ألسرة الصفوة
 طالب ٣٠ ١١/١٢:  ١٠/١٢ يوم رياضى لأللعاب الصغیرة

 طالب ٢ ١/٢:  ٢٧/١ دوره تثقیفیة وتنشیطیة التحاد طالب الجامعة
 طالب ١٠ ٢٢/٢:  ١٨/٢ معرض فنى ألسرة علوم األراضى

 طالب وطالبة ٢٠ ٢٤/٢ )أسرة أكتوبر(رحلة القاھرة 
 طالب وطالبة١٠٠ ٢٦/٢ )أسرة أكتوبر( ندوة أنفلونزا الطیور 

  
  

 

 المشاركین عدد الطالب التاريخ النشاط
 طالب ٨ ١٥/١٢،  ١٠/١٢ معرض فن تشكیلى

  



 

 

  جامعة المنصورةجامعة المنصورة  ––كلية الزراعة كلية الزراعة 

٣ 

 

 المركزى ساخنة تقدم فى مطعم الجامعةوجبة 

 الظروف االجتماعیة الخاصة ات توزع مجانا على الطالب ذوىبلوفر

للكلیة عن طريق عمید الكلیة  ردالدراسیة من صندوق التكافل االجتماعي باإلضافة إلى التبرعات التى ت تسديد الرسوم
 .األشخاص فاعلى الخیر أو إدارة الجامعة المحدده لھذا الغرض أو

  

 
  

 أمین الصندوق المقرر المساعد المقرر رائد األسرة األسرة اسم
 عدد

أفراد 
 األسرة

كريم محمد أحمد  عبده محمود عبدالحمید محمد عوض محمد عوض أحمد الرفاعى فؤاد/ د.أ البساتین
 25 راشد

 أحمد عبدالھادى أحمد عبدالرازق جبر/ د.أ الصفوة
 20 محمد محمد الشال رانیا رشدى محمد على عبدالسالم

صوت 
 20 أحمد عوض الدسوقى شريف عادل عز الدين شادى صالح منصور عطیة مرفت السید/ د.أ الشباب

ھدى السید محمد  بھاء الدين محمد ھدى مصطفى حمزة محمد السید رجب/ د.أ أصدقاء البیئة
 26 عید

علوم 
 50 والء السید رمضان محمد السید راضى ھیثم حسن إبراھیم الغمرى أيمن محمد/ د.أ األراضى

 على السعید/ د.أ الجیل الجديد
زينب صبرى أبو  سعاد حسن حافظ أحمد أحمد مختار أحمد الشريف

 20 شحاته

 40 نھا محمد سلیمان أحمد حسن العباسى عمر عدنان عالء الدين عطیة السعید السید/ د الوفا

أسامة محمد  عمرو عبد القادر قطب عماد الدين أمین/ د أكتوبر
 23 محمد مصطفى عنتر عبدالعاطى

  
 


