جامعة طنطا
كلية اآلداب
رعاية الطالب
************

تقرير عن أنشطة رعايــة الطـــالب لكليـــة اآلداب
عن العام الجامعى  8102 / 8102م
أوالً  :األنشطة الطالبية العامة
إلدارة رعاية الطالب
 المشاركة فى الكشف الطبى على الطالب المرشحين للقبول بالكلية والذى أقيم باإلدارة الطبيةبمجمع الكليات بسبرباى خالل أيام  62 ، 62 ، 62أغسطس 6102م .
 الترحيب بالطالب الجدد والقدامى والتوعية باألنشطة الطالبية وكيفية األشتراك بها بمشاركةإتحاد طالب الكلية واألسر الطالبية وجوالة الكلية وذلك خالل شهر سبتمبر الى منتصف شهر
اكتوبر وتوزيع دليل الطــالب الجدد للعام الجامعى  6102 /6102للتعريف بالكلية و أقسامها
العملية واإلدارية .

 إستقبال الطالب الجدد بالكلية وتنظيم سحب وتقديم الملفات الخاصة بهم خالل شهر سبتمبر6102م .
 إقامة معسكر خدمة عامة بالكلية لدهان وتنظيف الكلية وتشجير المناطق الخضراء المحيطةبها خالل الفترة من 6102/2/0م وحتى 6102/2/2م .

 توفير خدمة التغذية الطالبية لطالب الكلية بالمطعم العام بمجمع الكليات العلمية خالل أيامالعام الجامعى .
 ندوة األقسام العلمية للترحيب بالطالب الجدد وذلك يوم 6102/01/2م والتعريف باألقسامالعلمية بالكلية لمساعدة الطالب فى التعرف على المواد العلمية لألقسام .

 إقامة حفل تنصيب مجلس اتحاد طالب كلية االداب يوم 6102 / 06/2بقاعة المؤتمراتبكلية اآلداب .

 مشاركة طالب إتحاد الطالب فى تنظيم المؤتمر العلمى الدولى األول لكلية األداب وذلك من 82الى  82فبراير  8102بشرم الشيخ .

 تنظيم طالب إتحاد الطالب وعشيرة جوالة الكلية واألسر الطالبية ندوه بعنوان تنمية الوعىالمجتمعى وآثره فى مكافحة األرهاب بحضور السيد األستاذ الدكتور  /مجدى سبع رئيس
جامعة طنطا والسيدة األستاذة الدكتورة صفاء مرعى مقرر المجلس القومى للمرآة بالغربية فى
يوم األحتفال العالمى بالمرأة الموافق 8102/3/01م .

 تنظيم طالب إتحاد الطالب وقيامهم بإجراءات الفحص الطبى بكلية اآلداب ضمن مبادرة 011مليون صحة يوم 9102 /3 / 01م .

 قيام إدارة رعاية الطالب بالتعاون مع إتحاد الطالب بتنظيم وإقامة األفطار الرمضانى السنوىاألول ألسرة كلية اآلداب يوم األثنين الموافق 9102/5/91م .

مدير إدارة رعاية الطالب
د  /محمد جمال قناوى

ثانيا ً  :اللجنة الرياضية

 الترحيب بالطالب الجدد واإلعالن عن بدء ضم الطالب الجدد للفرق الرياضية بالكليةوتعريفهم بالنشاط الرياضى بالكلية خالل شهر أكتوبر . 6102
 االشتراك فى جميع مسابقات دورى الجامعة الرياضى ( طلبة – طالبات ) نوفمبر 6102/6102وحصول فرق الكلية على المركز الثاني فى رياضة كرة القدم الخماسية ،
المراكز األولي بالرياضات الفردية األخرى .

-

شاركت الكلية فى منافسات ماراثون الدراجات والجرى لطالب الجامعة يوم األحد الموافق
 6102/4/01م وفازت الكلية بالمركز األول فردى فى ماراثون الجرى للطالب البنين من
ذوى االحتياجات الخاصة .

 كما نظمت إدارة رعاية الطالب بالكلية دورى األقسام العلمية فى كرة القدم الخماسية خاللالفترة من  1122/3/12وحتى 1122/4/4م وفاز بمركز األول فريق قسم اآلثار والمركز
الثانى فريق قسم اللغات الشرقية .

مشرف اللجنة الرياضية
السيد  /أحمد سعيد الديب

ثالثا ً  :لجنة الجوالة والخدمة العامة
 معسكر خدمة عامة لطالب عشيرة الجوالة إلستقبال الطالب الجدد بالكلية وتسهيل إجراءاتتقديم أوراقهم بالكلية خالل شهر ستمبر .6102

 إقامة ورشة فنية ومعرض فنى لعرض األعمال الفنية واليدوية والكشفية لطالب عشيرة جوالةالكلية خالل الفترة من االثنين الموافق1122/3 /4م وحتى الخميس الموافـ ــق1122/3/7م.

 معسكر إختيار لطالب عشيرة جوالة الكلية الجدد لعدد ( ) 01طالب وطالبة ( 00طالب ،02طالبات) لمدة ( )2خالل الفترة من يــــوم السبت02نوفمبر6102م و حتـــي يوم
الخميس66نوفمبر6102م لإلستعداد للمشاركة فى المهرجان الكشفى الرابع عشر لجوالى
وجواالت جامعة طنطا .

 المشاركة بالمهرجان الكشفى الثانى عشر لجوالى وجوالت جامعة طنطا خالل الفترة منالجمعة 8102/8/2م وحتى الخميس 8102/8/02م وحازت الكلية على المستوى األول على
كليات الجامعة  ،وحصل الطالب احمد كرم هللا على لقب الجوال المثالى  ,والطالبة ايه غازى
على
الجوالة المثالية والطالبة ايمان هشام على لقب الجوالة المثالية  ,كما حصلت الطالبة اميرة
الخولى على لقب المسامرة المثالية  ,وحصل الوفد على المستوى األول فى كال من المجاالت
اآلتيه (الدينى  -السمر  -الكشفى  -خدمة عامة  -دورى – الثقافى)
ومستوى ثانى فى المجال الفنى ومستوى ثالث فى الدورى الرياضى .

 المشاركة فى معسكر الكلية للخدمة العامة خالل الفترة خالل الفترة من 6102/2/0م وحتى6102/2/2م .

 إقامة المهرجان الثانى لرهوط جوالى وجواالت كليه اآلداب حيث تم اللقاء على مدار ثالثأيام ليتنافس طالب عشيرة الجوالة فى المجاالت الكشفية والثقافية الدينية والفنية والسمر
والرياضية وذلك خالل الفترة من الثالثاء  9102/1/01وحتى الخميس 9102/1/01م ليتم
فى نهاية المهرجان تكريم طالب عشيرة الجوالة وتهنئتهم على ما بذلوه من جهد أثناء فعاليات
المهرجان .

 إقامة األفطار السنوى لعشيرة جوالة الكلية يوم 8102/4/01م بحضور خريجين عشيرة جوالةكلية اآلداب وقادة عشائر جوالة الجامعة ومشرفين اإلدارة العامة لرعاية الطالب .
مشرفى اللجنة
السيد  /أحمد سعيد الديب
السيدة  /حنان سعد عطية

رابعا ً  :لجنة األسر
 المشاركة في زيارة القاعدة الجوية بمحلة مرحوم وذلك يوم االثنين الموافق8102/01/02
 المشاركة في زيارة لطرق ومنتجع الجاللة البحرية وذلك يوم الثالثاء الموافق1 8102/01/83
 إقامة مهرجان األسر الطالبية األول بالكلية لمدة أربعة أيام اعتبارا من 8102/3/02وحتى  8102/3/80وذلك بقاعة المؤتمرات بالكلية0

 األشتراك في المسابقة القمية السادسة للتصوير الفوتوغرافي للعام  8102/8102وقد تماختيار أفضل الصور تحت رعاية لجنة التحكيم بجامعة طنطا وفاز فيها الطالب  /فارس
ايهاب درويش ابراهيم المقيد في الفرقة الثانية بالكلية بالمركز الثاني وقيمة الجائزة 211
جنيه مصرى 1
مشرفة اللجنة
السيدة /سهام رمضان عطيه

خامسا ً  :اللجنة الثقافية
-

تم اإلعالن عن (مسابقة ابداع  )2الموسم السابع لشباب الجامعات والمعاهد العليا
واألكاديميات الحكومية والخاصة وذلك بتاريخ  6102/00/00في المجال االدبي
والثقافي ( :الشعر – المقال – القصة القصيرة – االتأليف المسرحي – السيناريو
والحوار – الرواية – المراسل التليفزيوني واإلذاعي – الدوري الثقافي والمعلوماتي
– المشاركة المجتمعية ) والمجال الفني ( :الموسيقي والغناء فردي وجماعي –
العروض المسرحية – فنون شعبية – األفالم القصيرة – اإلنشاد الديني فردي
وجماعي) وقد تقدم العديد من الطالب من مختلف األقسام للمشاركة عن طريق
إستمارة إشتراك من الكلية وتسليمها إلي اإلدارة العامة لرعاية الشباب وقد تقدم 21
طالب وطالبة لسحب االستمارة لالشتراك بالمسابقة من مختلف اقسام الكلية  ،وقد
حصدت الكلية العديد من المراكز علي مستوي الجامعة ومنها حصول الطالب فايز
صابر محمود المعداوي الطالب بالفرقة الثالثة قسم اللغة العربية علي المركز الثاني
في القصة القصيرة وحصلت الطالبة آالء رفعت بالفرقة األولي قسم اإلعالم علي
المركز الثالث في القصة القصيرة كما حصل الطالب ابراهيم المليجي بالفرقة الثانية
قسم اللغة العربية علي المركز األول في الشعر العامي  ،كما حصل الطالب بالفرقة
الثانية قسم اللغة العربية علي المركز األول في الشعر الغنائي  ،وحصل الطالب
مصطفي زيادة علي المركز الثاني في الشعر الغنائي والمقيد بالفرقة الرابعة قسم اللغة
العربية .

 تم اإلعالن عن مسابقة الصوت الذهبي للغناء بين طالب وطالبات الجامعة بتاريخ 6102/2/62وقد تقدم العديد من الطالب من مختلف األقسام للمشاركة عن طريق
إستمارة إشتراك من الكلية وتسليمها إلي اإلدارة العامة لرعاية الشباب وقد تقدم 02
طالب وطالبة لسحب االستمارة من مختلف اقسام الكلية .
 تم اإلشتراك في ملتقي الثقافات األفريقية – جسر التواصل بين الشعوب بجامعة جنوبالوادي في الفترة من  6102/01/62حتي  6102/00/0وقد حصل الطالب فايز
صابر محمود المعداوي الطالب بالفرقة الثالثة قسم اللغة العربية علي المركز األول
في القصة القصيرة علي مستوي جامعات أفريقيا وحصول الجامعة علي درع التميز
علي مستوي الجامعات األفريقية .
 تنظيم اللجنة الثقافية بكلية اآلداب بالتعاون مع مركز التنمية البشرية المنتدي الطالبي".
#المذيع_المبدع
بعنوان"
و أستمرت الدورة علي مدار ثالثة أيام متتالية حيث تم تدريب الطالب علي استخدام

الكاميرا

.

مشرفة اللجنة
د /مي اسامه ابراهيم الهطيل
السيدة  /ريهام يسري النجومي

سادسا ً  :اللجنة الفنية
 قامت اللجنة بتنظيم اشتراك الكلية في المهرجان الصيفي للمسرح الجامعي وذلكبمسرحية (رحلة عبر السرداب وذلك عن نص رواية أرض زيكوال) (تأليف واخراج
عمرو دبور) و ذلك يوم االربعاء الموافق 6102/06/61م وقد حصل الطالب على
جائزة أفضل تمثيل جماعى وقد حصل الطالب محمود عبد المجيد الطالب بالفرقة
الثالثة قسم آثار علي جائزة التميز .

مشرفى اللجنة
د  /مي اسامه ابراهيم الهطيل
السيد  /محمد محمد ابو رابيه

سابعا ً  :اللجنة اإلجتماعية
 تم اإلعالن عن (مسابقة الطالب والطالبة المثالية) وقد تم عقد المسابقة يوم األثنين الموافق 6102/00/61إجتمعت اللجنة المشكلة من أ.د أحمد عباده العربي  ،أ.د هاني حلمي  ،وأ.
علي عبد الرحمن وقد تم إختيار (الطالب المثالي) أحمد حلمي حلمي المقيد بالفرقة الثالثة قسم
الجغرافيا كما تم إختيار (الطالبة المثالية) عصمت محمد أحمد بالفرقة الثانية قسم علم
االجتماع .
 تم اإلعالن عن (مسابقة الشطرنج) وقد تم عقد المسابقة يوم السبت الموافق 6102/00/64 ،وقد فاز بالمركز األول محمود خالد محمود أبو شنب الفرقة الثالثة قسم اللغة االنجليزية ،
وبالمركز الثاني حمزة أسامة محمد الفرقة الثالثة قسم الجغرافيا  ،وقد فاز بالمركز الثالث
فرج فيكتور جرجس الفرقة الرابعة قسم علم النفس وقد تم تصعيدهم إلي مسابقة الجامعة .
 تم اإلعالن عن حملة التبرع بالدم داخل الكلية وذلك بالتعاون مع المركز األقليمي لخدماتنقل الدم التابع لوزارة الصحة والجامعات .

-

نظمت اللجنة األجتماعية باتحاد طالب الكلية حفل تكريم األم المثالية بالكلية .
مشرفى اللجنة
السيدة  /ريهام يسري النجومي
السيدة  /حنان سعد عطية

