
 

  

 

 تقرير عن دوري الجامعة في كرة القدم من 22/02 -0202/20/02

 و فوز فريق كلية صيدلة بالمركز االول.

في اطار الخطة السنوية لالنشطة الرياضية و االجتماعية لطالب الجامعة و التي تم االعالن 

 عنها علي موقع الجامعة و منصات التواصل االجتماعي تم تنظيم بطولتين في كرة القدم 

 االولي : للطالب الجدد فقط و بلغ عددهم"21" فريق*عدد 2 طالب باجمالي ) 231 ( طالب

 الثانية : لباقي طالب الجامعة و عددهم "32" فريق باجمالي 322 طالب

 االجمالي :231 + 322 = 55 فريق و 222 طالب

 تاريخ بداية : الدوري من 0202/22/02 

 ايام المباريات : طوال ايام االسبوع 

مواعيد المباريات : خالل فترة الراحة بين المحاضرات – و بعد اليوم الدراسي من3332 الي 

عصرا  5  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 بيان اسماء الطالب الفاتئزين بالمركز االول "كلية صيدلة"

 

 الذي تم تكريمهم في حفل ختام النشاط الرياضي للترو االول

ID م االسم 
 2 .1 عبدالهادى كريم 676111
 0 .2 محمد مهران 679291
 3 .3 عادل رائد 679617
 2 .4 طلعت طارق 679116
 5 .5 زيدان محمود 666111
 1 .6 عماد ناصر 679111
 1 .7 جمال محمد 676761
 2 .8 ايهاب امير 679691
 1 .9 جمال حسام 679661

 

02/20/0202تحريرا في   

 

 ادراة رعاية الطالب 

 د/ صالح عبد  الهادي



       
 

                                                                                                                                                                        

 "  9191/  9102تقرير عن تنظيم بطولة المدارس الرياضية " 

اطار خطة الجامعة لنشر الوعى والثقافة الرياضية بين طالبها وطالب المدارس المختلفة،  فى

نظمت ادارة النشاط الرياضى بالجامعة بطولة المدارس على المجمع االوليمبى بالجامعة فى 

الكرة  –كرة السلة  -طة " كرة القدم فى انش:   9191/  9102العام الدراسى 

  تنس الطاولة " طلبة / طالبات " . –التنس  –كرة اليد  –الطائرة 

عدد الطالب  عدد المدارس المشاركة موعد تنفيذ البطولة   م

 المشاركين

 0881 مدرسه 14  9102/ 00/  01:  00 0

 811 مدرسه 81 9191/ 9/  01:  00 9

 

 التنس  " ، وشارك –تنس الطاولة  –كرة اليد  –الكرة الطائرة  –كرة السلة  –وتقام البطولة فى االنشطة التالية " كرة القدم 

 عدد كبير من الطالب فى هذة البطولة والتى تقام على المجمع االوليمبى بالجامعة لفترة اسبوع مرتين كل عام .

ويتم تقديم الوجبات الساخنة والعصائر والمياة المعدنية للطالب المشاركين ، كما تقوم الجامعة بتنظيم حفل ختام البطولة 

بمشاركة نجوم كرة القدم وقيادات الجامعة لتكريم المدارس الفائزة وتقديم الهدايا والجوائز والكؤوس للطالب فى هذا 

 المهرجان السنوى الرياضى بالجامعة . 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق االحترام والتقدير.

 مدير االنشطة الرياضية واالجتماعية                                                        9191/  3/  3تحريرا فى 

 

 د /   صالح عبد الهادي                                                                                                
 

          



       
 

 بيان االمكانات الرياضية المتاحة بالجامعة
 

 تاريخ االنشاء  المساحة  نوع االرضية  العدد البيان م

 4772 متر 0077 نجيل طبيعى 1 ملعب كرة قدم قانونى 1

 4771"    4"   1701×  2 نجيل صناعى 2 ملعب كرة قدم خماسى 4

 "4  "4717   

 4771 متر  274 اكريلك 1 ملعب كرة طائرة 3

 4717 متر  224 اكريلك 1 ملعب كرة السلة 2

 4717 متر  224 نجيل صناعى 1 ملعب كرة السلة 0

 4717 متر  040 نجيل صناعى 1 ملعب تنس ارضى 1

 4717 متر  1701 نجيل صناعى 1 طائرة" –ملعب متعدد " يد 0

 4772 متر  477 بأحدث االجهزة 1 صالة جمانزيوم 4

 4772 متر  477 مجهزة 1 صالة ايروبكس 9

 4772 متر  477 مجهزة 1 صالة منازالت  17

 4772 متر  477 مجهزة 2 قاعة تنس طاولة 11

 4717 متر 177 نجيل صناعى  1 مضمار للجرى  14

 صالة جيم حديثة  13

True Gym 

 4712 م 307 االجهزةاحدث  1

 مدير االنشطة الرياضية واالجتماعية                                                              4719/  5/ 10تحريرا فى 

                                                  د / صالح عبدالهادى                                                                                
 



       
 

                                             

 

 تقرير عن المشاركة الطالبية لكلية  الصيدلة فى االنشطة الطالبية 

  9191/  9102" الرياضية واالجتماعية"الفصل الدراسى االول 

  :انواع االنشطة الطالبية التى تتم ممارستها وعدد طالب كلية الصيدلة المشاركين فيها 

ب بمالعالمتدربين فى االكاديميات الرياضية المختلفة  الصيدلةبيان باعداد طالب كلية و 

 المسابقات والدورات الداخلية بالجامعة فى االنشطة االتية :  وصاالت الجامعة والمشاركين فى

 :االنشطة الداخلية بالجامعة :اوال 
 

  م

 النشاط

 عدد طالب كلية  العدد االجمالى 

 الصيدلة

 64 533 كرة قدم 0

 05 43 الكرة الطائرة 5

 8 63 كرة السلة 6

 3 53 تنس الطاولة 3

 3 50 المالكمة 4

 32 355 االجمالى 

 

          

                            

   

 

 

 

 



       
 

  

 

 

 :بطولة الجامعات المصريةالدورات الخارجية ثانيا :
 

  م

 النشاط

 عدد طالب العدد االجمالى

 كلية الصيدلة

  –كرة القدم  -العاب القوى  –" التنس  0

 " دراجات -  كرة اليد –كرة الطائرة  –كرة السلة 

43 00 

 

 :" الرحالت " :النشاط االجتماعى  لثاثا
 

  م

 النشاط

العدد  التاريخ

 االجمالى

كلية  عدد طالب

 الصيدلة

 5 66 اجازة نصف العام  االقصر واسوان رحلة  0

 68 221  9102/  09  رحلة الماجيك ليك  9

 35 943  االجمالى 

 
   9191/  5/ 5تحريرا فى          

 مدير االنشطة الرياضية واالجتماعية 

 

صالح عبدالهادى         د /  
 

          



       
 

 تقرير عن المشاركة الطالبية لكلية  الصيدلة فى االنشطة الطالبية 

  8102/  8102" الرياضية واالجتماعية"الفصل الدراسى االول 

  :انواع االنشطة الطالبية التى تتم ممارستها وعدد طالب كلية الصيدلة المشاركين فيها 

ب بمالعالمتدربين فى االكاديميات الرياضية المختلفة  الصيدلةبيان باعداد طالب كلية و 

 المسابقات والدورات الداخلية بالجامعة فى االنشطة االتية :  وصاالت الجامعة والمشاركين فى

 :االنشطة الداخلية بالجامعة :اوال 
 

  م

 النشاط

 عدد طالب كلية  العدد االجمالى 

 الصيدلة

 54 415 كرة قدم 0

 6 52 الكرة الطائرة 3

 5 41 كرة السلة 5

 8 50 تنس الطاولة 4

 00 56 المالكمة 6

 22 541 االجمالى 

 

          

                            

   

 

 

 

 

                                                                                                    

 



       
 

 

 :بطولة الجامعات المصريةالدورات الخارجية ثانيا :
 

  م

 النشاط

 عدد طالب العدد االجمالى

 الصيدلة

  –كرة القدم  -العاب القوى  –" التنس  0

 " دراجات -  كرة اليد –كرة الطائرة  –كرة السلة 

73 5 

 

 :" الرحالت " :النشاط االجتماعى  لثاثا
 

  م

 النشاط

العدد  التاريخ

 االجمالى

 عدد طالب

 الصيدلة

وادى رحلة  0

 الريان"الفيوم"  

81/00/8102 024 80 

 3 55 82/0/8102 – 83/0 االقصر واسوان رحلة  8

 3 45   8102/  8/  5:  0/  30 سيوة رحلة واحة   3

 66 821 03/5/8102 رحلة العين السخنة 

 23 453  االجمالى 

 
   2810/  5/ 82تحريرا فى          

 مدير االنشطة الرياضية واالجتماعية 

 

صالح عبدالهادى         د /  
 

 



       
 

                                                                                                             

 

تقرير عن المشاركة الطالبية لكلية  الصيدلة فى االنشطة 

 الطالبية 

  0202/  0202" الرياضية واالجتماعية"للعام الدراسى  

  انواع االنشطة الطالبية التى تتم ممارستها وعدد طالب كلية االعالم

 المشاركين فيها: 

المتدربين فى االكاديميات الرياضية المختلفة  االسنانبيان باعداد طالب كلية و 

المسابقات والدورات الداخلية بالجامعة  بمالعب وصاالت الجامعة والمشاركين فى

 فى االنشطة االتية : 

 اوال :االنشطة الداخلية بالجامعة :
 

  م

 النشاط

 عدد طالب كلية  العدد االجمالى 

 الصيدلة

 64 533 كرة قدم 2

 25 43 الكرة الطائرة 5

 8 63 كرة السلة 6

 20 46 تنس الطاولة 3

 26 40 المالكمة 4

 

          



       
 

                            

   

 :بطولة الجامعات المصريةثانيا :الدورات الخارجية 
 

  م

 النشاط

عدد  العدد االجمالى

 الطالب 

  –كرة القدم  -العاب القوى  –" التنس  2

 دراجات " -  كرة اليد –كرة الطائرة  –كرة السلة 

002 02 

 

 ثالثا :النشاط االجتماعى " الرحالت " :
 

  م

 النشاط

العدد  التاريخ

 االجمالى

 عدد طالب الكلية

 Fall 2020  662 56 رحلة العين السخنة   2

 Spring 2021  221 68 رحلة الماجيك ليك   0

 206 043  االجمالى 

 
   0202/  3/ 02تحريرا فى          

 ادارة رعاية الطالب 

 د /   صالح عبد الهادي

 
 



       
 

 مساهمة الجامعة فى دعم وتحفيز الطالب على ممارسة االنشطة

  الرياضية واالجتماعية

اعتماد الخطة النصف سنوية لالنشطة الطالبية .  -  

توفير الميزانية االزمة لتنقيذ هذة الخطة .  -  

انشاء وتجهيز المالعب والمنشأت الرياضية وكذلك االدوات الرياضية .  -  

توفير الزى الرياضى والجوائز والميداليات والكؤوس الخاصة بالطالب .  -  

توفير اتوبيسات الجامعة لنقل الطالب بعد ممارسة دورى الكليات بعد انتهاء اليوم              -

 الدراسى بواقع يومان اسبوعيا  .

توفير االتوبيسات لنقل الطالب للرحالت داخل القاهرة حسب خطة النشاط  .  -  

 رفع الغياب عن طالب المنتخبات الرياضية خالل فترة البطوالت بالقرارات -

 الوزارية .    

والتى تصل الى منح الطالب المتفوقين رياضيا الحافز الرياضى " حافز مادى "  -

01 %  

يم واستضافة بطولة القطاع معات المصرية وتنظالمشاركة فى دورى الجا -

اكتوبر .       6بمشاركة قطاع جامعات  السادس  

تنظيم حفل ختام االنشطة الرياضية فى نهاية كل ترم لتكريم الطالب المتفوقين  -

رياضيا       بحضور العديد من قيادات الجامعة وعمداء الكليات وبعض نجوم الكرة   

 . 

     9102/  5/  01تحريرا فى 

 ادارة االنشطة الرياضية واالجتماعية 

      د / صالح عبدالهادى      

 



       
 

                                              

بطولة كرة القدم للسادة أعضاء هيئة التدريس 

 والمعيدين 

فى اطار خطة الجامعة لدمج الطالب فى انشطة متنوعة مع اعضاء 

هيئة التدريس والمعيدين ألستثمار طاقات الطالب وتوجيهم الى 

نشاط ايجابى وبناء ، وكذلك فتح المجال الشتراك العديد من الطالب 

فى االنشطة الرياضية المتنوعة ، لذلك نظمت ادارة رعاية الطالب 

عة فى كرة القدم فى اجازة نصف العام ، حيث بالجامعة بطولة الجام

شارك فيها عدد كبير من الكليات وحصلت كلية الصيدلة على المركز 

الثانى فى هذة البطولة بمشاركة عدد كبير من الساده اعضاء هيئة 

 التدريس والمعيدين . 

  

 

 ادارة رعاية الطالب                                                                              0201/ 1/6تحريرا فى  

 د /   صالح عبد الهادي                                                                                                     

          


