
 

 

 

 

 

 

 التقرير السنوي عن نشاط
 رعاية الطالب بكلية الزراعة

 2011/2012للعام اجلامعى 
 
 

  



 

 

 تقرير رعاية الطالب -  كلية الزراعة جامعة المنصورة

2011/2012 

  
 

المدة النشاط م 
عدد المشتركين 

طالبة طالب 
-  2 25/6دورة تدريبية مجانية بمؤسسة المركز الثقافي بالقاهرة  1
 3 13 20/11-31/10مسابقة تثقيفية مطبوعة بالجامعة  2
-  4 20/10رحلة احتفاالت القوات المسلحة بذكري أكتوبر  3
 10 30 4/12المؤتمر العلمي السنوي بالكلية  4
 2 3 26/12-5/12دوري المعلومات بالجامعة  5
 21 9 27/2 يناير 25ندوة الشباب وتداعيات ثورة  6
 6 6 5/3ندوة طرق التدريس من وجهة نظر الطالب  7
 2 7 13/3برلمان شباب الجامعة  8
 65 30 20/3ندوة االكتفاء الذاتي لألعالف الحيوانية  9
 7 13 27/3-24/3معرض صناع الحياء (أوعي)  10
 7 6 19/4-31/3حملة توعية للطالب ضد خطر اإلدمان  11
 7 6 3/5-22/4حملة توعية ضد أخطار المخدرات  12
 40 35 2/5ندوة (البيان المعرفي والقيمي لطالب الجامعة)  13
 170 164- اإلجمالي  

 
 

 
 

المدة النشاط م 
عدد المشتركين 

طالبة طالب 
-  2 30/10مسابقة البحوث العلمية  1

 

 
  

 تكنولوجي و علمي نشاط ¬ 

 الثقافــــــي النشـــــاط ¬ 



 

 

 تقرير رعاية الطالب -  كلية الزراعة جامعة المنصورة

2011/2012 

 
 

 

المدة النشاط م 
عدد المشتركين 

طالبة طالب 
-  6 26/10-20/10مهرجان األسر الطالبية بالجامعة شطرنج – تنس طاولة  1
 20 25 13/11يوم رياضي لأللعاب الصغيرة ( أسرة بلدنا)  2
 1 6 20/11مهرجان األسر الطالبية(دوري معلومات – بلياردو)  3
 18 9 17/11رحلة اإلسكندرية (أسرة بلدنا)  4
 3 20 27/11يوم رياضي لأللعاب الصغيرة بين كليات الجامعة  5
-  2 29/11مجلة حائط ثابتة (أسرة بلدنا)  6
- -  27/11مسابقة بالي ستيشن (أسرة بلدنا)  7
 white bird 4/12 30 40 أسرة 57357جمع تبرعات لصالح مستشفي  8
 white bird ( 7/12 -15/12 80 40مسابقة ثقافية مطبوعة (أسرة  9
 white bird 18/12 25 15ندوة دينية بمناسبة رأس السنة الهجرية أسرة  10
 23 37 19/12ندوة آليات ومحاور تنمية السمك في مصر – أسرة بلدنا  11
 23 27 11/12إقامة الحفل األول ألسرة بلدنا  12
-  29 22/2مهرجان األسر الطالبية (تنس طاولة – شطرنج)  13
 27 23 8/3رحلة القاهرة (أسرة بلدنا)  14
 white bird (8/3 31 16رحلة القاهرة  أسرة ( 15
 31 10 4/3يوم رياضي لأللعاب الصغيرة بين األسر  16
 15 15 15/3رحلة القاهرة (أسرة بداية)  17
 40 60 21/3-18/3تنظيم اللقاء المفتوح بين العميد والطالب  18
 26 24 6/4زيارة دار األيتام (أسرة بلدنا)  19
 12 15 13/4رحلة اإلسكندرية (أسرة بلدنا)  20
 4 8 11/4تنظيم عمل خير ي لالشتراك مع جمعية رسالة ( أسرة بداية)  21
-  35 30/4-29/4دورة ككرة قدم ( أسرة بلدنا)  22
 6 3 3/5-29/4معرض فني ثقافي (أسرة بلدنا)  23
 9 5 8/5-5/5معرض خيري تحت شعار نرسم االبتسامة (أسرة بلدنا)  24
 9 5 12/5يوم التوعية بالبيئة (أسرة بلدنا)  25

 378 530- اإلجمالي 
 

  

 الطالبية األسر نشـــــاط ¬ 



 

 

 تقرير رعاية الطالب -  كلية الزراعة جامعة المنصورة

2011/2012 

 
 

المدة النشاط م 
عدد المشتركين 

طالبة طالب 
-  6 25/8 – 21/8دورة كرة القدم الخماسية بجمصة  1
-  13 16/10دوري خماسيات كرة القدم وتنس الطاولة بالجامعة  2
-  2 26/10بطولة الجامعة في السباحة  3
-  15 30/10-23/10دوري الجامعة لكرة القدم  4
-  10 30/10-23/10دوري الجامعة لكرة اليد (طلبة)  5
-  10 30/10- 24/10دوري الجامعة لكرة الطائرة (طلبة)  6
-  10 14/10دوري الجامعة لكرة اليد (طلبة)  7
-  1 8/12- 7/12 بطولة الجامعة في المالكمة 8
 - 28 5/3دوري الفرق الدراسية لكرة القدم بالجامعة  9
 - 30 28/3-11/3دوري كرة القدم بالكلية  10
 9 73 29/4يوم رياضي لأللعاب الصغيرة  11
 - 70 29/4-1/4تدريب الفرق الرياضية  12
 - 1 20/4بطولة الجامعات في المالكمة  13

 9 269- اإلجمالي 
 

 

 
 

المدة النشاط م 
عدد المشتركين 

طالبة طالب 
 6 15 3/12 – 1/10بروفات العمل المسرحي  1
 2 1 19/10ورشة عمل في مجال الفنون التشكيلية  2
 6 15 4/12العرض المسرحي ( تاجر البندقية)  3
-  1 21/12مسابقة الغناء الفردي  4
 2-  1/3-26/2ورشة عمل في مجال الجرانيت  5
 3 10 29/2عرض اسكتش (البحث عن سيد أبو النجا)  6
 5 12 21/3-1/3بروفات العمل المسرحي (كشري مصري)  7
 1 4 8/3-5/3تنفيذ ورشة عمل (ديكور – إضاءة ) الجامعة  8
 7 13 2/4العرض المسرحي (كشري مصري)  9

 32 71- اإلجمالي 

 الفنـــــي النشــــاط ¬ 

 النشــاط الريـــاضى ¬ 



 

 

 تقرير رعاية الطالب -  كلية الزراعة جامعة المنصورة

2011/2012 

 
 

 

المدة النشاط م 
عدد المشتركين 

طالبة طالب 
 10 15 20/10-1/10الترحيب بالطالب الجدد بالكلية  1
 100 150 10/10لقاء بين العميد والطالب  2
 25 78 24/10رحلة القاهرة (معرض صحاري سيتي)  3
 25 35 23/11-30/10معرض خيري للمالبس  4
 3 5 23/11مسابقة الطالب والطالبة المثالية بالكلية  5
-  3 1/12-27/11مسابقة في الشطرنج بالجامعة  6
 1 1 21/12مسابقة الطالب والطالبة المثالية بالجامعة  7
 5 25 11/12حملة تبرع بالدم  8
 5 3 7/3-5/3حملة ضد التدخين  9
 3 8 14/3-12/3دورة تدريبية في اإلسعافات األولية  10
 84 66 4/4االحتفال بيوم الخريجين  11
-  1 26/4-22/4دورة تدريبية في التعليم المدني  12
-  1 4/4-31/3مشروع القوافل الطالبية الثالثة للجامعات المصرية  13
 14 37 27/4حفل ختام األنشطة الطالبية  14

 275 428- اإلجمالي 
 
 

 
 

المدة النشاط م 
عدد المشتركين 

طالبة طالب 
-  30 5/7-30/6معسكر جمصة لطالب جامعة المنصورة  1
 3 5 31/10المهرجان التنشيطي األول لعشائر الجوالة  2
-  9 30/11-24/11 لجوالي الجامعة 29الدورة الكشفية ال 3
 30 40 30/4ندوة ( الحياة جوالة جوالة)  4

 33 84- اإلجمالي 
 

 

 

 

 

 العامة والخدمة الجوالة نشــــــاط ¬ 

 الرحالت و النشاط االجتماعي ¬ 



 

 

 تقرير رعاية الطالب -  كلية الزراعة جامعة المنصورة

2011/2012 

 

 

عدد البرامج النشاط م 
إجمالي المبالغ عدد المستفيدين 

المنصرفة بالجنية  اإلجمالي طالبة طالب 
 1637 278 9 269 13النشاط الرياضي  1
 18880 103 32 71 9النشاط الفني  2
 500 334 170 164 13النشاط الثقافي  3
 100 2-  2 1نشاط العلمي والتكنولوجي  4
 515 908 378 530 25نشاط األسر الطالبية  5
 4390 703 275 428 14نشاط االجتماعي والرحالت  6
 8046 117 33 84 4نشاط الجوالة والخدمة العامة  7

 34068 2445 897 1548 79اإلجمالي 
 

 

 

  

المبلغ اجمالى عدد الطالبات عدد الطالب البيان 
تبرعات  60 25 35مالبس – شنط - أحذية 

 5456 31 13 18تسديد مصروفات دراسية 
 8800 50 15 35تسديد مصروفات دراسية 

 14256 141 53 88إجمالي 
 

 

 

 
 

المركز مجال المسابقة النشاط االسم م 
المستوي الثاني المهرجان المسرحي بالجامعة فني مسرحية الكلية (تاجر البندقية)  1
الثاني اختراع وابتكار علمي حديث علمي وتكنولوجي أحمد أسامة الحريري  2
األول بطولة الجامعة في المالكمة مالكمة محمد صبحي محمد  3
المستوي الثاني المهرجان المسرحي بالجامعة فني مسرحية الكلية كشري مصري  4
مستوي  ثالث ديكور  فنيعبد اهللا شرف الدين توفيق  5
مستوي  ثالث ديكور  فنيأحمد السعيد السعيد الخولي  6

 

 

 

 2011/2012الكلية فى  عليها حصلت التي المراكز ¬ 

 2011/2012والعينية خالل العام الجامعى  النقدية اإلعانات ¬ 

 2011/2012إحصائية نشاط رعاية الطالب للعام الجامعى  ¬ 


