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  ردالة كلية الهنددة

.

 ردالة إدارة رراية الذباب 

............وهدفنا من ذلك 

............ونريد من ذلك 

              مــــدير اإلدارة

 محمد ذراقة أحمد                                                                                           



 
 
 
 
 
 
 
 

   جـامعـة أسًــىط                 أنت فـــى         كلًـــة اهلندسـة 

                       لك أن تفتخـر بهـــره الكلًة العـــريقة 

 ألنها كلًة حاصلة على شهادة االعتماد واجلىدة
... لــــــــــــــــرا
. ..أنت طالب متميز                     

...                     خريج متميز 
...                                                                                   مهندس متميز

                                                                                          إدارة رصاية الشباب

 
 
 
 
 
 
 

 رؤية الكليــة
 
 
 

الريادة فى بناء مجتمع المعرفة فى المجاالت الهندسية 
 

مـــاذا يعـىد على الطالــب  
 

 

 
 

 



األنذطة والخدمات التي تقدمكا إدارة رراية الذباب  

لجنة النذاط الرياضي: أوال 

ممارسة عامة

أنشطة منظمة

أنشطة وزارة الشباب

مذرف النذاط
وائل رزت أبو بكر

لجنة النذاط الثقافي: ثانيا 

مذرف النذاط   
         نجوان أحمد نجدى                                                                                                 

لجنة النذاط الفني  : ثالثا 

مذرف النذاط
محمد رباس أحمد



: رابعا النذاط االجتماري 

مذرف النذاط 
نجوان أحمد نجدى

خامدا نذاط الجوالة والخدمة العامة

مذرف النذاط                                                                             
محمد فتحى محمد  

: داددا النذاط األدري 

مذرف النذاط                                                                                                                
نذوى خيرى ناجى                                                                                                              

 



 
ندعوكم أبهائها الطالب  للمشاركة يف األنشطة الطالبية اليت تقدمها  

  إدارة  رعاية الشباب على مدار العام الدراسي واملعسكرات الصيفية

            رعاية الشباب مو أجلكم
.........     وبكم نرتقي

مع متنياتنا بدوام النجاح  

 

النذاط العلمي والتكنولوجي :  دابعًا

مذرف النذاط                                                          
محمد احمد ديد                                                                                                            

خدمات أخرى تقدمكا إدارة رراية الذباب للطالب 
مكتب الخدمات الطالبية 

 

  

 

  التدريب الميداني لطالب الكليات األخرى

 
 

     
 



 عزيزتى الطالبة....... عــــــزيــــــــــــزى الطــــــــــــــــــــــــــــالب 
 

؟ .........كيف حتصل على مساعدة مالية من صندوق التلافل االجتماعى بالللية
 

. املستندات املطلوبة
 

. صوزة مطتيد اثبات شخضية الطالب مع تكديه االصل للطالع -

 .حبث اجتناعى مً الوحدة االجتناعية التابع هلا حمل اقامة اضسة الطالب -

 (بياٌ مفسادات مستب وىل االمس )املطتيد املؤيد لدخل أو ايساد والد الطالب  -

أو  (بياٌ حياشة شزاعية للنصازع أو خطاب مً التأمييات اذا ناٌ العنل بالكطاع العاو  )أو

 (ضسنى معاش )

 .للطالب احلل فى املطاعدة مسة واحدة فكط خالل  العاو الدزاضى -

 .ال يته ضداد اى مبالؼ الى جهه عيد التكدو للخضول على املطاعدة -

على الطالب املتكدمني متابعة ادازة زعاية الشباب بالهلية للخضول على املطاعدة حتى  -

 .(خالل عشسة أياو مً تازيخ الضسف  )ال تضيع املبالؼ عليهه 

تضسف املطاعدة املالية للطالب والطالبات املطتجدوٌ فى فسقتهه وال تضسف  للطالب  -

 .الباقوٌ لالعادة أو مً اخلازج

مجيع االوزام املطلوبة تكدو اصل وليطت صوزة وتهوٌ خمتومة خبته واضح مً اجلهه  -

 .الضادزة ميها

..........  تصرف المساعدات لالسباب االتية  
 

  (الهازىيـــة  )ضــــــــــداد املضــسوفات الدزاضية  .

  شساء نتب دزاضية أو بوىات تػرية أو مالبظ أو خالفة .

 املطـــــــــــــاعدة فى دفع زضــــــــــوو املديية اجلامعية . 
 

وديعــــــــــة الطالب غـــــــــــير القـــــــــادرين : ملحوظة 
 

عنـــــــيد الهليـــــــة /يوجد مبهتب الطيد األضتاذ الدنتوز

 فاطنة حهيه       عائــد ضيوى لـــــــــوديعة الطالب غري الكادزيً / لــدى االضتاذة

.  فاطنة      عيــــــــد احلــــــــــــاجة لدعه مــــادى/ميهيهه التواصل مع االضتاذة



 والطالبات..........  جلميع الطالبتنبية هــام
 

:- على مجيع الطالب والطالبات االلتزاو بالكيه واألعساف والتكاليد اجلامعية ومنها   
 .عدم إلقاء خملفات إال يف األماكو املخصصة لرلك وعدم التدخني -

 (عدم تشغًل مكدلات الصىت أو ما شابه ذلك)االلتصام باهلدوء داخل الكلًة  -

ممهىع مهعا باتا لصق اى إعالنات خاصة بالطالب على احلىائط أو لىحات االعالنات  -

 .اخلاصة بالكلًة اال بعد مىافقة  اجلهة املختصة

..................................... عزيزى الطالب 
 

:- مهنة زجــال األمــن للكليـــة واجلــامعة هـــــو   
 .(اخل.....مبانى و ممتلكات ومعامل وضًازات  وخالفه  )احلفاظ على ممتلكات اجلامعة  -

 .احلفاظ على ضالمة وأمـــــــــــو الطـــــــادة أعضـــاء هًئة التدزيظ والعاملني والطالب -

 .تىفــــــــــري اهلدوء اثهــــــاء انعقــــــــــاد احملاضسات وحصص التنـــــــازيو واالمتحانات -

 . فـــــسد االمو هى صديق لك بسجاء التكسم مبعاونته حتى يؤدى مهنته على اكنل وجه -
 

كل من خيالف هذة التعليمات سوف يعرض نفسه للمسائلة القانونية    

 

:  من قساز جملس الشعب الري ينص على االتى (3) مكسز 6وذلك طبكا للنادة 
 

حيظس التدخني نهائًا بكافة صىزه يف خمتلف املهشات الصحًة والتعلًنًة و املصاحل 

احلكىمًة والهىادي السياضًة واالجتناعًة ومساكص الشباب واألماكو األخسى اليت 

يصدز بها قساز مو وشيس الصحة ويلتصم املديس املطئىل عو هره أالماكو باختاذ 

اإلجساءات الكفًلة مبهع التدخني فًها ويعاقب عو إخالله بهرا االلتصام بغسامة ال تقل 

عو ألف جهًة وال تصيد على عشسيو ألف جهًة 

.  كنا يعاقب املدخو بغسامة ال تقل عو مخطني جهًها وال تصيد عو مائة جهًة

 
                                                                                        مع تحيات إدارة رعاية الشباب،،،،، 



معلومات تهمك  
 

  ثبدر ثبالرصبه ثإدارح رعبَخ اىشجبة ثبىنيُخ السزثَبر وقذ اىفزاغ ورَُْخ قذرارل وٍىاهجل

 اإلثذاعُخ فٍ جَُع اىَجبالد واالسزفبدح ٍِ اىخذٍبد اىزٍ رقذٍهب رعبَخ اىشجبة 

  ٌ(اىنيُخ ــ اىَعَو ــ اىَذرج  )ىيَحبفظخ عيً ّظبفخ  (اىطبىت ــ اىطبىجخ   )ّذعىك عزَز 

  رعَو ٍنزجبد اىنيُخ خاله اىعبً اىذراسٍ ٍِ اىثبٍْخ صجبحًب حزً اىخبٍسخ ٍسبًء ٍبعذا 

 .     َىً اىجَعخ واىسجذ واىعطالد اىزسَُخ

   ََنْل االسزفبدح ٍِ شجنخ اىَعيىٍبد ثَجًْ صبالد االٍزحبّبد 

  َىجذ ٍبمُْخ اىصزف االىً ثجىار ٍنزت أٍِ اىنيُخ 

  تليفونات تهمك 

 1036: إدارح رعبَخ اىشجبة    د

  1128:شئىُ اىطالة     د

 1774:ٍنزجخ اعذادي    د

 1236:ٍنزت األٍِ      د

    1729:خزّخ اىنيُخ     د

 1243: ورش اىنيُخ     د

 4034: إدارح اىزغذَخ     د

  2351796: اىَسزشفً اىطالثٍ   د

 234181 ــ 412197: اىَذَْخ اىجبٍعُخ طيجخ   د

 334035 ــ 335022: اىَذَْخ اىجبٍعُخ طبىجبد   د

 2335467: اىَزاقجخ اىطجُخ    د

 332235: اسزعالٍبد اىسنخ اىحذَذ   د

  داخيً  2523:  قبعخ االسزذمبر اىهبدئ  د

 

 أماكن تهمك
 

إدارح شئىُ اىطالة   ٍىجىدح أٍبً ٍسزح اىنيُخ ثجىار اىخزَْخ  

إدارح رعبَخ اىشجبة    ثجىار ٍذرجبد اعذادي وأسفو ٍنزت األٍِ  

ورش اىنيُخ     ٍىجىدح ثقسٌ اىهْذسخ اىَُنبُّنُخ  

 قسٌ اىهْذسخ اىَذُّخ  األوهاىذور      (ٍنزجخ اعذادي  )اىَنزجبد 

ٍذرجبد اىفزقخ اإلعذادَخ   ثجىار ٍذخو قسٌ اىهْذسخ اىَعَبرَخ  

أٍبً ٍسزح اىنيُخ ثجىار شئىُ اىطالة       (ىيطالة)خزَْخ اىنيُخ 

ٍنزت أٍِ اىنيُخ     ثجىار ٍذرج اعذادي أعيً إدارح رعبَخ اىشجبة

 مع حتيات ،،،،
                                                                                              إدارة رعاية الشباب بالكلية  

                                                                                                                      
 


