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 : النشاط العلمي اسم النشاط

 : طلبة وطالبات اجلامعة الفئة املستهدفة

   العلــــمي رؤية النشاط  
 

طلبة وطالبات جامعة أسيوط النشاط التنافسي األبرز ي لالعلم أن يصبح النشاط

 وتنفيذ تخطيط على العملإدارة النشاط العلمي تبنت حيث  على مستوى الجامعة

 برزتنمية واو واإلبداع للمشاركة والطالبات الطالب تحفز وثقافية علمية برامج

 لعلميا بالبحث االهتمام في الدولة رؤية تحقيق في لإلسهام وذلك مواهبهم

 .        والمخترعين المبتكرينالطالب و
      

 العلـــمي رسالة النشاط  

 تدعم التي. مستدامة علمية وثقافية وتنمية العمل على تخطيط وتنفيذ برامج

 ترفع والتي األكاديمية، للساحة المثرية الشابة، واألفكار المبادرات وتشجع

طالباتنا وذلك لإلسهام في تحقيق و طالبنا لدى والثقافي العلمي المستوى من

 رؤية الدولة في االهتمام بالبحث العلمي والمبتكرين والمخترعين.

 

 العــلمي أهداف النشاط  
 

 ( نشر ثقافة التنمية المستدامة من خالل البحث العلمي واإلبداع واالبتكار للطالب والطالبات.1)

طالبات للعمل الريادي وبناء المشاريع ( دعم مهارات صناعة اإلنسان وتشجيع الطالب وال2)

 الصغيرة واألعمال الفنية األصيلة والمتميزة.

( إتاحة الفرصة إلبراز المواهب وإثراء الساحة األكاديمية بعرض ونشر النتاج العلمي 3)

 واإلبداعي واالبتكاري والريادي للطالب والطالبات.

 والطالبات. ( تنمية المهارات القيادية والحوارية لدي الطالب4)

( تعزيز القيم البحثية واإلبداعية والوطنية واتاحة الفرصة للتنافس العلمي الشريف والعمل 5)

 الجماعي وبناء جسور التواصل العلمي.

 ( االهتمام بتفعيل اليات البحث العلمي لدي طالب الجامعة.6) 
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منها مشاركات داخليه على مستوى كليات  مختلفةنفذت االدارة انشطه 

 .المصريهقميه على مستوى الجامعات  وايضا مشاركات الجامعة

 

بيان عن عدد الطالب المشاركين فى النشاط العلمى على مدى  اوال:

 خمس سنوات

 عدد الطالب المشاركين العام الجامعى م

 طالب وطالبه  210  م2014  /  2015 1

 طالب وطالبه  275 م2015  /  2016 2

 طالب وطالبه  300  م 2016  /  2017 3

 طالب وطالبه  260 م 2017  /  2018 4

 طالب وطالبه  350     م 2018/    2019 5
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 م2019/  2018خطة العمل المقترحة للعام الجامعى 

 
 

الفئة  الموعد الزمني المكان اسم النشاط م

 المستهدفة

 الميزانية

نشاط العلمى اجتماع مشرفى ال 1

 بالكليات

طالب كليات  9خالل شهر  مقر االدارة

 الجامعة

 بدون ميزانية

 دورات تدريبية متخصصة : 2

 ـ حاسب آلى وبرمجيات

ـ صناعات صغيرة ثالث مجاالت 

 مختلفة

معامل كلية 

 الحاسبات

 

 مقر االدارة

طالب كليات  10خالل شهر 

 الجامعة
 جنيها 1520

 

 جنيها 11005

لعلمى الرابع لكليات الملتقى ا 3

 جامعة أسيوط

الصالة المغطاة 

 القديمة

طالب كليات  11خالل شهر 

 الجامعة
 جنيها18670

ندوة علمية عن أسس البحث  4

 العلمى وطريقة الكتابة والعرض

قاعات المبني 

 االداري

طالب كليات  11خالل شهر 

 الجامعة
 بدون ميزانية

 دورات تدريبية متخصصة : 5

رة ثالث مجاالت ـ صناعات صغي

 مختلفة

 ـ الطيران وعلوم الفضاء

خالل اجازة نصف  مقر االدارة

 العام الدراسى

طالب كليات 

 الجامعة
 بدون ميزانية

خامات موجودة 

 باالدارة

اإلعداد ألسبوع شباب الجامعات  6

 المصرية

طالب كليات  2خالل شهر  مقر االدارة

 الجامعة
 جنيها 10000

 ةدورات تدريبية متخصص 7

ـ مجال الحاسب اآللى ) دورات 

 جرافيك (

 ـ دورة صيانة األجهزة المنزلية

ـ دورة صيانة معدات إطفاء 

 الحريق 

معامل كلية 

 الحاسبات

 

 

 مقر االدارة

طالب كليات  3خالل شهر 

 الجامعة
 جنيها 1520

 

 

 بدون ميزانية

قاعات المبني  ندوة علمية متخصصة 8

 االداري

طالب كليات  4خالل شهر 

 الجامعة
 بدون ميزانية

 
  %83 نسبة االنجاز لخطة النشاط

أنشطة لخطة نشاط العام الجامعي  8أنشطة من اجمالي  6حيث تم تنفيذ عدد 

 م .2019 /2018

 

 معوقات تنفيذ خطة النشاط:
عدم التعاون الكامل من قبل إدارات رعاية الشباب بالكليات والتأخير في اإلعالن عن  -

 عالنات وبالتالي عدم ترشيح الطلبة للنشاط المعلن.النشاط في لوحة اإل

 

الطالبية حيث  لألنشطةعدم التنسيق بين إدارات رعاية الشباب في البرنامج الزمني  -

يتم تنفيذ اكثر من نشاط في تاريخ واحد مما يشكل عائق في  تحديد مكان تنفيذ 

 .النشاط
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اط للعام الجامعي باالنشطة التي تم تفيذها من خطة النشبيان ثانيا :

 هذه االنشطة.بالمبالغ التى تم صرفها على وبيان م 2018/2019
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

الميزانيه  تاريخ النشاط النشاط م

 المنصرفه

 صندوق الصرف

مراكز تدريب الصناعات الصغيرة على مستوى كليات  1

 الجامعة  في مجاالت

 خراطة أخشاب ( –مشغوالت اركت  –) تطعيم الصدف 

14/10 

 م 4/11/2018الي

 

 صندوق اتحاد طالب جنيها 11005

الي  26/11من  الملتقي العلمي الرابع لكليات الجامعة 2

 م28/11/2018

صندوق اتحاد  جنيها18670

 الطالب
 –معسكر االعداد السبوع شباب الجامعات الثاني عشر  3

 جامعة كفر الشيخ

صندوق اتحاد  جنيها 10000 م30/1/2019-3من 

 الطالب
 –عداد  للملتقى العاشر لمشروع الروبوت معسكر اال 4

 جامعة حلوان

-21/3من 

 م3/4/2019

صندوق اتحاد  10460

 الطالب
صندوق اتحاد  جنيها1915.00 م9/2019-4 جامعة حلوان من –اللقاء العاشر لمشروع الروبوت  5

 الطالب
جامعة  –قيمه االشتراك اللقاء العاشر لمشروع الروبوت  6

 حلوان

 صندوق التكافل جنيها 3000 م4-9/2019

 م5/3/2019الي  1/3 مسابقة ابداع الموسم السابع 7

 

صندوق اتحاد   جنيها790

 الطالب
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 تقرير عن مشاركات إدارة النشاط العلمي
 م2019/ 2018للعام الجامعي 

 : المشروعات والمشاركات الداخلية علي مستوي الجامعة  أوال
 

 اسم المشروع م
عدد  المكان

 المستفيدين
 الجوائز الميزانية تاريخ المشروع

1 
 اجتماع مشررفي النشراط العلمري

 لكليات الجامعة

 

 مقراالدارة

 بدون م27/9/2018 

تم االجتماع لمناقشة خطة  

نشاط اإلدارة للعام 

م 2019 – 2018الدراسي 

ومناقشة مقترحات 

مشرفي الكليات لخطة 

 النشاط 

 ية بانوراما األنشطة الطالب 2

امام بوابة 

االستاد 

 الرياضي

طالب  8

 وطالبة
  بدون م23/9/2018

3 

مراكرررررررز تررررررردريب الصرررررررناعات 

الصررغيرة علرررى مسررتوى كليرررات 

 الجامعة  في مجاالت

مشررغوالت  –) تطعرريم الصرردف  

  خراطة أخشاب ( –اركت 

 

 

 مقراالدارة
طالب  81

 وطالبة

14/10 

 م 4/11/2018الي
 ج 11005

تررررررررم اعطرررررررراء الطررررررررالب 

ات المشررررررراركين والطالبررررررر

 شهادات تقدير

4 
الملتقرري العلمرري الرابررع لكليررات 

  الجامعة

 

الصالة المغطاة 

 القديمة

طالب  150

 وطالبة

الي  26/11من 

 م28/11/2018
 ج18670

فاز طالب وطالبات المراكز 

المتقدمة بجوائز مالية عدد 

 جائزة 27الجوائز 

 دورة أساسيات البحث العلمي 5

 

قاعات المبني 

 ياالدار
طالب  50

 وطالبة
 بدون 13-14/3/2018

بقيرررررادة أ.د/ جرررررابر احمرررررد 

 مجاهد

تم تنفيذها بالجهود الذاتية  

مررررررن قبررررررل إدارة النشرررررراط 

العلمرررررري والتطرررررروع مررررررن 

المحاضرين ولم يتم صرف 

 أي ميزانيات ماليه لها

6 

ورش عمررررررل عررررررن أساسرررررريات 

استكشرراف خررام البترررول وحفررر 

 اآلبار بأنواعها

 

قاعات المبني 

طالب  45 ياالدار

 وطالبة
 بدون 8-9/11/2018

تم تنفيذها برالجهود الذاتيرة 

مررررررن قبررررررل إدارة النشرررررراط 

العلمرررررري والتطرررررروع مررررررن 

المحاضرين ولم يتم صرف 

أي ميزانيررررات ماليرررره لهررررا 

 بالتعاون مع كلية العلوم

 طالب وطالبة 334 اجمالي عدد الطالب المستفيدين من األنشطة داخل الجامعة
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 عات والمشاركات الخارجية علي مستوي الجامعاتثانيا: المشرو
 

 اسم المشروع م
 

 المكان

عدد 

 المستفيدين
 الجوائز الميزانية تاريخ المشروع

 
الملتقررررري القمررررري الخرررررامس للنرررررانو 

  تكنولوجي 

جامعة 

 طنطا
 طالب 7

-26من 

 م29/1/2019
 

تم تأجيله الي سبتمبر 

 م 2019

 

اسبوع شباب الجامعات الثاني عشرر 

 عة كفر الشيخجام –

 جامعة

 كفر الشيخ
طالب  3

 وطالبة
 م7/2/2019-1من 

10000 

 ج

المركز الثاني المجلة 

المركز الرابع  –العلمية 

 المعرض العلمي

 
 لقاهرةا مسابقة ابداع الموسم السابع

  ج 790 م5/3/2019الي  1/3 طالب 1

 
 –اللقرراء العاشررر لمشررروع الروبرروت 

 جامعة حلوان

جامعة 

 حلوان
 بطال 4

 9/4/2019الي  4/4

 م
 المركزالرابع عام ج 1915

 

المسررررابقة القوميررررة لرررردعم االبتكررررار 

 لخدمة ذوي االحتياجات الخاصة 

وزارة 

التعليم 

 العالي

 جاري المشاركة فيها   

 

مشرررررررروعات دعرررررررم المشرررررررروعات 

 االبتكارية لطالب التعليم العالي

وزارة 

التعليم 

 العالي

 جاري المشاركة فيها   

 

 الجامعة خارجي عدد الطالب المستفيدين من األنشطة اجمال
 طالب وطالبة 16
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 مشاركة إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي
 ومخارج الجامعة لمشروع تجميل وتزيين مداخ

 ومنشآت اإلدارة  العامة لرعاية الشباب من دهانات ونظافة

 م22/9/2018-14من 

 م2019- 2018استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد 
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 م 2019 – 2018افتتاح العام الدراسي 
افتتاح السيد األستاذ الدكتور / خالرد عبرد الغفرار  وزيرر التعلريم العرالي والسريد األسرتاذ 

الدكتور / طارق الجمال رئيس الجامعة والسيد األستاذ الدكتور شحاتة غريب شرلقامي 

إدارة النشرررراط العلمرررري نائررررب رئرررريس الجامعررررة لشررررئون التعلرررريم والطررررالب لمعرررررض 

 م23/9/2018والتكنولوجي ضمن بانوراما  األنشطة الطالبية يوم األحد الموافق 
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 اجتماع مشرفي النشاط العلمي بكليات الجامعة
م 27/9/2018تم عقد اجتماع مشررفي النشراط العلمري يروم الخمريس الموافرق

م ومناقشررررة 2019 – 2018سرررري لمناقشررررة خطررررة نشرررراط اإلدارة للعررررام الدرا

 مقترحات مشرفي الكليات لخطة النشاط 
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مراكز تدريب الصناعات الصغيرة على مستوى كليات الجامعة  

 فى مجاالت
 خراطة أخشاب ( –مشغوالت اركت  –) تطعيم الصدف  

 م 14/10/4/11/2018فى الفترة من 
   كليه  12 عدد الكليات المشاركة :

 طالب وطالبه 56 :عدد الطالب المشاركة 

 مقر إدارة النشاط العلمى  مكان التنفيذ :

 م 14/10/2018فى الفترة من  : ذموعد التنفي

 آليات التنفيذ : 

 تم عمل دورات تدريبيه للطالب كالتالي : 
- 14/10دورة تدريبيه لمجال خراطه األخشاب فى الفترة من األسبوع األول : 

ب وطالبه وتم تريبهم على مهارة وأعمال  طال 24م شارك فى الدورة 18/10/2018

الخراطة  من خالل تدريبهم بواسطة عضو هيئه متخصص تدريس من كليه التربية 

 النوعية   وتم تدريبهم على مخرطة خشبية باإلدارة العامة لرعاية الشباب .

-21/10دوره تدريبيه لمجال مشغوالت االركت فى الفترة من األسبوع الثاني : 

م.وتم تدريب الطالب على فن ومهارات االركت وعمل نماذج توضيحيه 25/10/2018

فنيه لتدريب الطالب عليها وإكسابهم مهارات وفن أعمال االركت  بواسطة مدرب 

متخصص فى هذا المجال من أعضاء هيئه التدريس بكلية التربية النوعية عدد 

 المختلفة .متدرب من طالب الكليات  14الطالب المتدربين فى هذا المجال 

دوره تطعيم الصدف وقد قامت اإلدارة بشراء مكونات  األسبوع الثالث :

وأصناف الصدف المختلفة من مدينه القاهرة لتدريب الطالب عليهم بصفه عمليه 

-28/10وهى األولى من نوعها باإلدارة  وكان مكان التنفيذ باإلدارة فى الفترة من 

خصص فى مجالت التطعيم المختلفة من م بواسطة عضو هيئه تدريس مت4/11/2018

 كليه التربية النوعية  .
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 الملتقى العلمي الرابع بين طالب كليات الجامعة 

 م28/11/2018-26/11فى الفترة من 
 

 رؤية الملتــقي العلــــمي  
 

أن يصبح الملتقى العلمي لطلبة وطالبات جامعة أسيوط الملتقى التنافسي السنوي 

 تخطيط على العملإدارة النشاط العلمي تبنت ألبرز على مستوى الكليات حيث ا

 وتبرز واإلبداع للمشاركة والطالبات الطالب تحفز وثقافية علمية برامج وتنفيذ

 العلمي بالبحث االهتمام في الدولة رؤية تحقيق في لإلسهام وذلك مواهبهم

 .        والمخترعين والمبتكرين
      

 الملتــقي العلـــمي رسالة  

 تدعم التي. مستدامة علمية وثقافية وتنمية العمل على تخطيط وتنفيذ برامج

 ترفع والتي األكاديمية، للساحة المثرية الشابة، واألفكار المبادرات وتشجع

وطالباتنا وذلك لإلسهام في تحقيق  طالبنا لدى والثقافي العلمي المستوى من

 البحث العلمي والمبتكرين والمخترعين.رؤية الدولة في االهتمام ب

 

 لميــقي العــأهداف الملت  
 

 ( نشر ثقافة التنمية المستدامة من خالل البحث العلمي واإلبداع واالبتكار للطالب والطالبات.1)

( دعم مهارات صناعة اإلنسان وتشجيع الطالب والطالبات للعمل الريادي وبناء المشاريع 2)

 الفنية األصيلة والمتميزة.الصغيرة واألعمال 

( إتاحة الفرصة إلبراز المواهب وإثراء الساحة األكاديمية بعرض ونشر النتاج العلمي 3)

 واإلبداعي واالبتكاري والريادي للطالب والطالبات.

 ( تنمية المهارات القيادية والحوارية لدي الطالب والطالبات.4)

والعمل ية واتاحة الفرصة للتنافس العلمي الشريف تعزيز القيم البحثية واإلبداعية والوطن( 5)

 الجماعي وبناء جسور التواصل العلمي.
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 مجاالت التنافس في الملتقي العلمي :
 العلمي الخيال قصة مجال:     أوال

  البرمجيات مجال:     ثانيا

  العلمية المجلة مجال:     ثالثا

  الميكاترونيات مجال:    رابعا

   العلمية االبتكارات مجال:  خامسا

   الصغيرة الصناعات مجال:   سادسا

  العلمي البحث مجال:    سابعا

    العلمية المعلومات دوري مجال:     ثامنا

    العلمي المعرض مجال:    تاسعا

 
 مقارنة بين

 م2019للعام الجامعي م والملتقي العلمي الرابع 2018الملتقي العلمي الثالث للعام الجامعي 

 جه المقارنةو
 للعام الثالث العلمي الملتقي

 م2018 الجامعي

 للعام الرابع العلمي الملتقي

 م2019 الجامعي
 نسبه الزيادة

عدد الكليات 

 المشاركة
 %36 كلية 15عدد  كلية 11عدد 

عدد الطالب 

 المشتركين
 %56 طالب وطالبة 150 طالب وطالبة 96

عدد الجوائز 

 الممنوحة للطالب

لية للفائزين جائزة ما 17

 بالمراكز االولي

جائزة مالية للفائزين  27

 بالمراكز االولي
58% 

 %20 ج 13670 ج 11320 الميزانية المنصرفة
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طالب وطالبه فى المتقى (  150)  ( كليه  بعدد15بمشاركه عدد ) 

العلمي الرابع  بالصالة المغطاة القديمة باإلدارة العامة لرعاية الشباب فى 

ـ االبتكارات واالختراعات ـ التسابق ) المعرض العلمى  مجاالت

قصه ـ البرمجيات ـ األبحاث العلمية ـ الصناعات الصغيرة ـ الميكاترونيات 

(  تم التباري ميةمجله الحائط العل ـدوري المعلومات العلمية ـ الخيال العلمى 

م بين طالب الكيات في تلك المجاالت على مدار ثالث أيام بلجان تحكي

 فى تلك المجاالت من أعضاء هيئه التدريس بكليات الجامعة .  صةمتخص
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 -وقد أسفرت النتائج على اآلتي :

 أوال مجال قصة الخيال العلمي:  

 المركز الثالث الطالب / محمد يونس محمد هاشم ـ كلية التربية 

 المركز الثاني  الطالب / أحمد محمد امين محمد  ـ كلية الطب البشري 

 مركز األول الطالبة / سلمي السيد حسن  ـ كلية الطب البيطري  ال

 ثانيا مجال البرمجيات   

 المركز الثالث الطالب / احمد محمد سيد عبدهللا ـ كلية التجارة  

 المركز الثاني الطالب / محمد نجدي ـ كلية التمريض

 المركز األول الطالب / محمد عصام ـ كلية التربية الرياضية 

 مجال المجلة العلمية  ثالثا 

 المركز الثالث ـ كلية الطب البشري

 المركز الثاني  كلية التربية 

 المركز األول كلية التجارة   

 رابعا مجال الميكاترونيات   

 المركز الثالث كلية التجارة

 المركز الثاني  كلية العلوم 

 المركز األول  كلية الهندسة 

 خامسا مجال االبتكارات العلمية  

 كلية الحقوقـ المركز الثالث كلية االداب  

 المركز الثاني  كلية التربية الرياضية 

 المركز األول  كلية الهندسة  

 سادسا مجال الصناعات الصغيرة  

 المركز الثالث كلية رياض األطفال 

 المركز الثاني  كلية التربية النوعية 

 المركز األول  كلية التربية الرياضية 

 البحث العلمي  سابعا مجال 

 المركز الثالث كلية التمريض 

 المركز الثاني كلية التربية 

 كلية الطب البشري  –المركز األول  كلية التمريض 
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 ثامنا مجال دوري المعلومات العلمية   

 المركز الثالث كلية التجارة 

 المركز الثاني  كلية الطب البشري 

 المركز األول  المدينة الجامعية 

 ال المعرض العلمي   تاسعا مج

 المركز الثالث كلية التمريض 

 المركز الثاني كلية اآلداب 

 المركز األول  كلية التجارة 

 المركز العام

 المركز الثالث كلية  التمريض

 المركز الثاني كلية التربية الرياضية

 المركز األول  كلية التجارة
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 مشاركة إدارة النشاط العلمي

 ات الثاني عشرفي أسبوع شباب الجامع

 م 2019بجامعة كفر الشيخ فبراير 
 

 أوال : معسكر اإلعداد

طالب ـ عددد  9طالب ) عدد  10* شارك في معسكر اإلعداد عدد 

 طالبة ( 1

 طالبة أساسي للسفر والمشاركة 1طالب وعدد  3* منهم عدد 

 طالب احتياطي 6* منهم عدد 

لعمددخ خددالل أيددام * أسددتمر معسددكر اإلعددداد لمدددة أربعددة أسددابيع يددتم ا

 الخمس والجمعة والسبت من كخ أسبوع

 31إلدى  20* استمر معسدكر اإلعدداد لمددة عشدرة أيدام متصدلة مدن 

 م1/2019/

 * تم اإلعداد والتجهيز للمعرض فى مجاالت مختلفة
 الميكترونيات -

  اإللكترونيات -

 االبتكار واالختراع -

 الصناعات الصغيرة -

 المعرض العلمي -

 ائط العلميةمجلة الح -

* تم تقسيم العمخ على الطالب كخ حسدب تخصصده ومجدال تسدابقه 

احتياطي (ما عدا  1أساسي يساعده عدد  1في األسبوع ) بواقع عدد 

 احتياطي . 2أساسي وعدد  1مجال المعرض العلمي تم تدريب عدد 
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 ثانيا : فعاليات أسبوع  شباب الجامعات الثاني عشر

 ة اإلشراف :( اجتماع فني بين هيئ1)
م بقاعددة السدديمنار بالدددور األرضددي 2/2/2019تددم االجتمدداع يددوم  -

 بكلية الصيدلة ـ جامعة كفر الشيخ

 تم مناقشة بنود التقييم ومجاالت التسابق -

 إيجابيات االجتماع :

للمرة األولى يتم عمخ اجتماع لمناقشة بنود التقييم عالنية مع هيئدة  -

قة حيددث يدتم عمدخ اجتمداع للترحيددب اإلشدراف خالفدا لاسدابيع السداب

 ومناقشة برنامج العمخ فقط .

 سلبيات االجتماع :

لوحظ اختالف أسس التقييم والبندود عدن المرسدخ فدي الالئحدة وتدم  -

 اعتراض من قبخ عدد كبير من الجامعات .

تم تغييدر طريقدة مسدابقة مجلدة الحدائط مدن مجلدة معددة مسدبقا إلدى  -

 . مجلة تنفذ كاملة بموعد محدد

غياب قيادات النشاط العلمدى بجامعدة كفدر الشديخ وتدولى األسدتا  /  -

عدداكم مدددير عددام رعايددة شددباب جامعددة المنوفيددة جميددع مهددام مدددير 

 إدارة النشاط العلمي .

 ( اإلعداد للمعرض العلمي :2)
تم استالم المسداحة المخصصدة ألرض المعدرض والمعددة مسدبقا مدن  -

م 2/2/2019شديخ يدوم السدبت الموافدق قبخ هيئة اإلعداد بجامعة كفدر ال

 صباحا . 9الساعة 

بعدددد اسدددتالم أرض المعدددرض شدددرع الطدددالب فدددي إعدددداد المعدددرض  -

 وعرض المعروضات حتى تظهر  بمظهر الئق وجميخ
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 إيجابيات المعرض العلمي :

لددوحظ اهتمددام ومسدداعدة جددادة مددن قبددخ طددالب جامعددة كفددر الشدديخ  -

العلمدي وتدوفير احتياجددات والموكدخ إلديهم اإلشدراف علدى المعدرض 

 الجامعات المشاركة .

 سلبيات المعرض العلمي :

لوحظ عدم ترتيب الجامعات طبقا ألقدميتها بخ تم ترتيب عشدوائي  -

 على غير عادة المتبع ) حسب األقدمية ـ القرعة العلنية (

لدددوحظ عددددم تسددداوا مسددداحات الجامعدددات حيدددث تدددم تخصدددي   -

احات صغيرة ) فدي الطرقدة ( مساحات كبيرة لبعض الجامعات ومس

 لجامعات أخرا .
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 ( تحكيم الميكاترونيك :3)
م 3/2/2019تم بدء تحكيم أجهزة الميكاترونيك يوم األحد الموافق  -

 5صدباحا واسدتمر حتدى السداعة  10وبدء التحكديم فدي تمدام السداعة 

 مساءا

تفاعددخ التحكدديم مددع المشددروع المقدددم مددن طددالب جامعددة أسدديوط  -

 يه ) غواصة األعماق ( عل اوأثنو

تم عمخ لقاء تليفزيوني مع طالب الجامعة لشدر  أفكدارهم وطدرق  -

 التنفيذ

للجنة التحكيم تسر  طريق التنفيدذ واالختبدار  تتم عرض فيديوها -

 للغواصة 

 مرفق مجموعة من الصور لمراحخ التحكيم والتقييمـ 
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 ( تحكيم الجهاز االبتكاري :4)
م 3/2/2019االبتكدارا يدوم األحدد الموافدق  تم بدء تحكديم الجهداز -

 10متوازيا مع تحكيم الميكاترونيدك وبددء التحكديم فدي تمدام السداعة 

 مساءا 5صباحا واستمر حتى الساعة 

 تم اإلشادة بالمشروع ) كاشم ألغام ( ومدا كفاءته وجديته  -

تم عمخ لقاء تليفزيوني مع طالب الجامعة لشدر  أفكدارهم وطدرق  -

 التنفيذ

للجنة التحكيم تسر  طريق التنفيدذ واالختبدار  تتم عرض فيديوها -

 للغواصة 

 مرفق مجموعة من الصور لمراحخ التحكيم والتقييمـ 

 



 

 24 

 ( تحكيم الجهاز اإللكتروني :5)
م 3/2/2019تم بدء تحكيم الجهاز اإللكتروني يدوم األحدد الموافدق  -

وبدددء التحكدديم  متوازيدا مددع تحكدديم الميكاترونيددك والجهدداز اإلبتكدداري

 مساءا 5صباحا واستمر حتى الساعة  10في تمام الساعة 

تم اإلشادة بمشداريع ) كاشدم ألغدام ـ غواصدة األعمداق ـ روبدوت  -

 الكهوف ( ومدا كفاءتهم وجديتهم 

تم عمخ لقاء تليفزيوني مع طالب الجامعة لشدر  أفكدارهم وطدرق  -

 التنفيذ

طريق التنفيدذ واالختبدار للجنة التحكيم تسر   تتم عرض فيديوها -

 للغواصة 

 مرفق مجموعة من الصور لمراحخ التحكيم والتقييمـ 
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 ( تحكيم المعرض العلمى :6)
م وبددء 4/2/2019تم بدء تحكديم المعدرض العلمدى يدوم االثندين الموافدق  -

 مساءا 5صباحا واستمر حتى الساعة  10التحكيم في تمام الساعة 

كفاءتدده وجديتدده وتنددوع المعروضددات بدده تددم اإلشددادة بددالمعرض ومدددا  -

 وخاصة الصناعات التراثية والحرف اليدوية والصناعات الصغير 

تددم عمددخ لقدداء تليفزيددوني مددع طددالب الجامعددة لشددر  الصددناعات التراثيددة  -

 والحرف اليدوية وخاصة صناعة ورق البردي وصناعة تطعيم الصدف 

نفيدددذهم بعدددض تدددم عدددرض صدددور فوتوغرافيدددة لطدددالب الجامعدددة أثنددداء ت -

الصددناعات الصددغيرة والحددرف التراثيددة ) تطعدديم الصدددف ـ صددناعة ورق 

 البردي ـ مشغوالت النحاس ـ مشغوالت األركت (

 ـ مرفق مجموعة من الصور للمعرض العلمي ولمراحخ التحكيم والتقييم
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 ( مسابقة دوري المعلومات العلمية :7)
االثنددددين الموافددددق  تددددم بدددددء مسددددابقة دوري المعلومددددات العلميددددة يددددوم -

 مساءا 5عصرا واستمر حتى الساعة  3م في تمام الساعة 4/2/2019

 طالبة ( 1طالب وعدد  2طالب ) عدد 3تم المشاركة بعدد  -

 لم يتم تصوير المسابقة العتراض هيئة التحكيم ونعهم تصوير المسابقة -

 ( مسابقة مجلة الحائط العلمية :8)
م فدي 5/2/2019لعلمية يوم الثالثاء الموافق تم بدء مسابقة مجلة الحائط ا -

 ظهرا . 2صباحا واستمر حتى الساعة  10تمام الساعة 

شددروط المسددابقة تلددزم بعمددخ المجلددة كاملددة داخددخ مكددان المسددابقة دون  -

استخدام آي خامات خارجية وتم استالم فدر  ورق كانسدون أبديض مختدوم 

األقالم واألدوات الهندسية بختم جامعة كفر الشيخ ولم يسمح بغير األلوان و

 فقط .

طالددب وعدددد  3تددم مشدداركة الوفددد كددامال فددي عمددخ مجلددة الحددائط ) عدددد  -

طالبة ( وكان للطالبة / شروق بالصم األول كلية الحقدوق الددور األكبدر 1

والبارز في عمخ المجلة من حيث إعداد محتويات المجلة مدن موضدوعات 

لدة واختيدار الشدكخ الفندي وتنفيدذ وشاركها الطدالب اآلخدرين فدي تنفيدذ المج

 وكتابة الموضوعات بخط اليد .

 مرفق مجموعة من الصور لمراحخ التنفيذ والتحكيمـ 
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 ( حفخ الختام وإعالن النتائج :9)
تم عمخ حفخ الختام وإعالن المراكز وتوزيع الجدوائز يدوم األربعداء الموافدق  -

 بالقاعة الكبرام برحاب كلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ 6/2/2019

حضر حفخ الختام لفيم مدن الضديوف الكدرام وعلدى رأس الحضدور األسدتا   -

 الدكتور / رئيس جامعة كفر الشيخ .

 حصخ فريق جامعة أسيوط على المركز الثاني بمسابقة مجلة الحائط العلمية -

أبدا رئيس جامعة كفر الشيخ إعجابه بفريق جامعة أسيوط وأثندى عليده ثنداء  -

 كبير 

 



 

 28 

 الزيارات والتكريم 
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 بجامعة كفر الشيخ : إيجابيات أسبوع شباب الجامعات الثاني عشر

* حسددن الضدديافة والمعاملددة الحسددنة مددن قبددخ طددالب وهيئددة إشددراف 

 وأعضاء هيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ .

* التعاون المثمر والبناء من قبخ عميد كلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ 

 صي على المعرض العلمي وإشرافه الشخ

* التعدداون المثمددر والبندداء مددن قبددخ طددالب كليددة الصدديدلة فددي إنجددا  

 المسابقات العلمية

 * تنوع لجنة التحكيم وإلمامها بأسس التقييم والتحكيم .

 * التغطية اإلعالمية لاسبوع على درجة عالية 

 * المظهر الجمالي العالي المستوا لجامعة كفر الشيخ .
 

 بجامعة كفر الشيخ : سبوع شباب الجامعات الثاني عشرسلبيات أ

* غياب إدارة النشاط العلمدي بجامعدة كفدر الشديخ عدن التنظديم وتكليدم 

األسددتا  / عدداكم مدددير عددام رعايددة الشددباب بجامعددة المنوفيددة بتددولي 

 اإلشراف على مسابقات النشاط العلمي .

اسددتالمها  * اخدتالف شدروط المسددابقات عدن المرسددخ بالالئحدة التددي تدم

 للعمخ بها .

 لعمخ بها * اختالف بنود التقييم عن المرسخ بالالئحة التي تم استالمها ل

* عدددم إتبدداع البروتوكددول فددي ترتيددب الجامعددات ) األقدميددة أو القرعددة 

 العلنية ( والتعامخ بعشوائية .

* تمييددز بعددض الجامعددات بمسدداحات كبيددرة للمعددرض العلمددي وبمكددان 

 بمساحات صغيرة داخخ ممرات .جيد والبعض األخر 
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 الملتقي العاشر للروبوت بجامعة حلوان
 م9/4/2019الي  4في الفترة من 

 أوال : معسكر اإلعداد 
 طالب من طالب النشاط باإلدارة  8* شارك في معسكر اإلعداد عدد 

 طالب احتياطي 4طالب أساسي للسفر والمشاركة وعدد  4* منهم عدد 

 الفرقة الكلية االسم م

 رامدددددددي عنتدددددددر أحمدددددددد الهدددددددم 1
 

 الثالثة هندسة

 عبددد العزيددز محمددد عبددد العزيددز  2
 

 ثالثة هندسة

 محمددددود محمددددد ثابددددت درويدددد  3
 

 ثالثة هندسة

 أحمددددددد مجدددددددي حسددددددن علددددددي 4
 

 ثانية هندسة

 شدددددروق أسدددددامة محمدددددد أحمدددددد 5
 األولي الحقوق 

 أحمد عبد الناصر محمدد عمدران 6
 الثالثة الهندسة 

 حمدددددددددددمصددددددددددطفي عددددددددددادل أ 7
 الثانية الهندسة 

 علددددي هشددددام شددددحاتة مصددددطفي 8
 

 الرابعة التجارة

 األولي  طب محمد أشرف عبد الفتا  بسيوني 9

 سدددلمي السددديد حسدددين مصدددطفي 10
 

 الثالثة  بيطري

* أسددتمر معسددكر اإلعددداد لمدددة ثددالث أسددابيع يددتم العمددخ خددالل أيددام 

 الخمس والجمعة والسبت من كخ أسبوع 

على الطالب كخ حسدب تخصصده ومجدال تسدابقه  * تم تقسيم العمخ

 احتياطي ( 1أساسي يساعده عدد  1في المشروع    ) بواقع عدد 
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 ثانيا المنافسات والتحكيم:
 


