
 نوع النشاط  اسم المشروع 
 والقدامى  الطالب الجدد 2022-2021تنظيم حفل الستقبال للعام الجامعى   •

 لشطرنج على مستوى الكلية تنظيم مسابقة ل •
 المشاركة في تنظيم المعرض الخيرى للمالبس بالكلية  •
 االشتراك في بطولة الجامعة للشطرنج و الحصول على المركز األول  •
 تنظيم حفل لتوزيع شهادات تقدير على الطالب األوائل والمتفوقين دراسيا على مستوى كل فرقة دراسية  •
 لبة المثاليين على مستوى الكلية تنظيم مسابقة للطلب والطا •
 االشتراك في دورات اإلسعافات األولية المقامة بكلية التمريض  •
 االشتراك في دورات اإلسعافات األولية المقامة بكلية الطب  •

النشاط 
 االجتماعى

 الحصول على المركز الثالث تم االشتراك في بطولة الجامعة للياقة البدنية للطلبة و •
 الحصول على المركز الثانى على مستوى الجامعة تم في مهرجان اللياقة البدنية للطالبات و االشتراك •
بالجامعة و • بالتعاون مع إدارة النشاط الرياضى  تم  المشاركة في تنظيم مسابقة مصارعة ذراعين)الرست( 

 للطالبات  الحصول على المركز األول والثانى والثالث للطلبة وعلى المركز األول والثانى الثالث
و • )البنش(  البدنية  للقوى  الجامعة  بطولة  في  على    تماالشتراك  للطالبات  الثالث  المركز  على  الحصول 

 مستوى الجامعة 
في مسابقة رمى السهام )دارتس( وتم الحصول على المركز األول للطالبات  االشتراك في بطولة الجامعة   •

 على مستوى الجامعة 
 لة على مستوى الجامعة دورى تنس الطاواالشتراك في  •
 fifa 22االشتراك في بطولة األلعاب االلكترونية على مستوى الجامعة  •

 طالب   46تنظيم دورى تنس الطاولة الخاصة بالكلية وبمشاركة عدد  •

وبمشاركة عدد   • بالكلية  الخاصة  الخماسية  القدم  كرة  دورى  و عدد    9تنظيم  موظفين    1فرق طلبة  فريق 

 الكلية
 ك في الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية على مستوى الجامعة االشترا •

النشاط 
 الرياضى 

و • حفظ  مسابقة  في  على  ت االشتراك  والثالث  الثانى  المركز  على  الحصول  وتم  كامال  الكريم  القران  جويد 
 مستوى الجامعة 

 جامعة االشتراك في مسابقة شعر العامية وتم الحصول على المركز األول على مستوى ال •
 وتم الحصول علة المركز الثالث علة مستوى الجامعة االشتراك في مسابقة المعلومات العامة  •
 مصطفى محمد بالفرقة الخامسة لمسابقة ابداع  الطالب: عبدالرحمنتأهل  •

 النشاط الثقافى 

 تنظيم ليوم الخدمة العامة لتجميل الكلية •
با • الخاصة  الخماسية  القدم  وبمشاركة عدد  تحكيم دورى كرة  فريق موظفين    1فرق طلبة و عدد    9لكلية 

 الكلية

الجوالة  
 والخدمة العامة

 الطالب الجدد والقدامى 2022-2021تنظيم حفل الستقبال للعام الجامعى   •

 الحصول على افضل عمل تطوعى السرة حرفتى بالمهرجان الختامي لالسر الطالبية •
 لمهرجان الختامي لالسر الطالبيةالحصول على افضل عمل فنى تشكيلى با •
 الحصول على المركز الرابع في مسابقة الطالب والطالبة المثالية لالسر •
 تنظيم حفل لتوزيع شهادات تقدير على الطالب األوائل والمتفوقين دراسيا على مستوى كل فرقة دراسية  •
 بالمطعم المركزى  الخيرى للمالبس المشاركة في تنظيم المعرض  •

ر الطالبيةاالس  

 االشتراك في التدريب الصيفى لشركة ايبيكو لصناعة االدوية  •
 تنظيم حفل لتوزيع الشهادات للطالب المشاؤكين في التدريب  •
 تنظيم حفل لتوزيع شهادات تقدير على الطالب األوائل والمتفوقين دراسيا على مستوى كل فرقة دراسية  •
 ى و تم الحصول على المركز الثالث على مستوى الجامعة االشتراك في مسابقة قصة الخيال العلم •

 النشاط العلمى

 الطالب الجدد والقدامى 2022-2021تنظيم حفل الستقبال للعام الجامعى   •

 المشاركة في تنظيم المعرض الخيرى للمالبس بالكلية  •
مستوى  • على  الثانى  المركز  على  الحصول  وتم  التشكيلية  الفنون  معرض  في  غير    االشتراك  الكليات 

 المتخصصة الجامعة في االنشغال والمعادن
 االشتراك في معرض الفنون االسرية على مستوى الجامعة  •

 النشاط الفنى
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