
               
    
 

            
                                هٌئة المومٌةكلٌة معتمدة من ال                                                                           كلٌة الطب البٌطري         

                                     لضمان جودة التعلٌم واإلعتماد                                                           رعاٌة الشباب                              

 إميل فيس بوكyouthcare veterinary     0460134144تلٌفون /    0460130310فاكس /  . قليوبية – طوخ – بمشتهر البيطري الطب كلية

 

 انجازات  رعاية الشباب

 0201-0202للعام الجامعى  

 كلية الطب البيطرى

 جامعة بنها  

     
 

 رئٌس جهاز رعاٌة الشباب                                       وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

 سام فؤاد عطٌــــــــــــــــــة         أ.د/ ح                                             ولٌد احمد الوكٌلا/    
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 انجازات  لجنـــــــــــة  االســــــــــــر والمبـــــــــــــــــادرات

 مالحظــــــــــــــــــــــــات 

وحصهد انطانثح / طارج  انًشاركح فً يظاتقح االنشاد انذينً 

ػثذانناصز تانفزقح انخايظح 

 ػهً انًزكش االول

نًشاركح فً يظاتقح انخط انؼزتً انذي ا

 ذنظًح انجايؼح

 

ػًهد االطز يىو ننظافح انكهيح يغ 

 انًشاركح تؼشيزج انجىانح

 

 

 مشرف اللجنة : ا/ وفاء السٌد عبدالواحد
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 لجنـــــــــــة  الجوالــــــــــــة والخدمة العامـــــــــــــــــة

 مالحظات 

  انكهيح ػًم يؼظكز ننظافح

 vaionانًشاركح يغ اطزج 

 نرنظيف انًظجذ داخم انكهيح 

 

وػً انطالب الخذ االجزاءاخ 

 االحرزاسيح نفيزص كزوونا

 

انًشاركح فً انًظاتقاخ انرً 

 ذنظًها انجايؼح

 

                                               مشرف اللجنة  

      ا/ حمادة مجاهد عبدالمجبد
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 اللجنـــــــــــة  الرٌاضٌـــــــــــة انجازات

 

 مالحظـــــــــــــــــات

  عمل دورى خماسى لكرة المدم لفرق الكلٌة 

ػًم دوري نهرنض انطاونح فً 

 صانح االنشطح انطالتيح

 

ػًم دوري نهرنض انطاونح 

نهثناخ  فً صانح االنشطح 

 طالتيحان

 

 لخماسى كرة المدم المشاركة فى دورى الصفوف

 الممام بالجامعة 

 

الطاولة المشاركة فى دورى الصفوف فى تنس 

 الجامعةالذى تنظمة 

 

عاطف عبدالمنعم فى مسابمة تمً مشاركة الطالبة 

 العاب الموى التى تنظمها الجامعة 

 حصولها على المركز االول

 

 

 

                                            مشرف اللجنة           

 ا/ حمادة مجاهد عبدالمجبد     
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 انجازات  اللجنـــــــــــة  الفنٌــــــــــــــة

 

 مالحظــــــــــات

تم إقامة ورشة عمل  للرسم على الزجاج .    

           

 

  

للرسم على تم إقامة معرض فنى يضم أعمال 
الزجاج والحرق على الجلد وأعمال أركت 

 وتطريز وأشغال فنية 
 

 

تم إقامة مسابقة إلكتشاف المواهب الفنية ) 
غناء/ إنشاد دينى/عزف على الجيتار/ مسرح 

  

 

تم اقامة معرض فنى بساحة الكلية تضم أعمال 
 رسم بالرصاص والفحم واأللوان الخشبية  

 

 -المشاركة فى مسابقة الموسيقى والغناء
 –العروض المسرحية  –المسرح الغنائى 

والرسم التى اقيمت بكلية الزراعة تحت 
 اشراف اللجنة الفنية بالجامعة

 

 

 عمرو كامل هجرسمشرف اللجنة :أ/ 
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 انجـــــــــازات اللجنـــــــــــة  االجتماعٌة والرحالت

 

 مالحظــــــــــات

دوري نهشطزنج نفزق  ػًم

 انكهيح 

 

ػًم يظاتقح انطانة وانطانة 

 تانكهيح انًثانً

 

ػًم اتحاز نهطالب تانركافم 

 االجرًاػً

 

ػًم تىناخ نذػى انكراب 

 نهطالب

 

اطرقثال طيارج انرثزع تانذو 

 داخم انكهيح

 

انًشاركح فً دوري انشطزنج 

 انذي ذنظًح انجايؼح

 

انًشاركح فً يظاتقح انطانة 

انطانثح انًثانيح انذي و

 ذنظًح انجايؼح 

وحصهد انطانثح / فاطًح 

انشهزاء فيصم ػهً 

 انًزكش انزاتغ
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 انجازات اللجنة الثمافٌة

 

 مالحظات

  عمل مسابمة فى الشعر بصالة االنشطة بالكلٌة

  عمل مسابمة فى الصالون الثمافى

المشاركة فى فى مسابمة الشعر الذى تنظمة 

 الجامعة

 

فى مسابمة العبالرة الذى تنظمة  المشاركه

 الجامعة

 

 

 مشرف الجنة الثمافٌة  

      حمٌدة سعد عبدالفتاحا/ 
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 انجازات اللجنة العلمٌة والتكنولوجٌة

 

 مالحظات

المشاركة فى مسابمة االبحاث العلمٌة عن جائحة 

 كرونا الذى تنظمة الجامعة

 

 ط العلمى والتكنولوجىالشماركة فى مسابمات النشا
 

تم لصك لوحات داخل لاعة االنشطة بملصمات 

 ولوحات ارشادٌة وعلمٌة تفٌد الطالب

 وتحث الطالب عن اخذ االجراءات االحترازٌة

 

 عرض مجلة علمٌة متنوعة
 

 

     حمٌدة سعد عبدالفتاحمشرف اللجنة :ا/ 

 

 

 

 

 


