 - 3/8األنشطة الطالبية -:
 -1/3/8المشاركة فى األنشطة الطالبية -:
أ -أنواع األنشطة الطالبية التى تتم ممارستها :
 األنشطططة الاضاةططية  :وتتمثططف فططى أنشطططة كططا ( القط – السط ة – الطططاةا  -اليط –
التنس ) المصارعة – الجودو – التاضكون و – الكاراتيه – العاب القوى  ...إلخ.
 األنشطة الثقافية  :مسابقات القاآن الكاضم – اإلنشطاد الط ضنى – اإللقطا والططابطة –
القصة القصيا  ...إلخ.
 األنشطة الفنية  :أنشطة الغنا والعزف والاسم والتمثيف ...إلخ.
 األنشطة اإلجتماعية :تنظيم الن وات والمعارض -مجالت الحاةط  ...إلخ.
 أنشطة الاحالت والمعسكاات والجوالة
 أنشطة األسا الطالبية.
** الوثاةق :ضوج م ف خاص بإدار رعاضة الشباب .

ب -نسبة الطالب المشاركين فى األنشطة الطالبية -:
 مططن خطططالس دراسطططة ومااجعططة تقطططارضا إدار رعاضطططة الططططالبال تططم تح ضططط نسطططبة الططططالب
المشططاركين فططى األنشطططة المطت فططة والتططى تق ط ر بحططوالى  % 33مططن إجمططالى الطططالب
بالمعه وفقا ً لتقارضا رعاضة الطالب.
 هذه النسبة تم إحتسابها بنا ا ً ع ى ع د الطالب المشاركين فى األنشطة المطت فة سوا
داخ يا ً أو خارجيا ً بالنسبة إلجمالى ع د الطالب بالمعه ال وفقطا ً ل تقاضطا الطذى تطم عاةطه
من إدار رعاضة الطالب عطن األنشططة المطت فطة (رضاةطية– ثقافيطة– إجتماعيطة– فنيطة–
جوالة– نشاط أسا طالبية  ..إلخ ).
ت -مساهمة إتحاد الطالب فى تنفيذ األنشطة المطت فة :وذلك من خالس :
 تتنططوع المسططاهمات التططى ضططتم تقط ضمها مططن خططالس إتحططاد الطططالب وتحط رعاضططة وإ ططااف
إدار رعاضة الطالب لتنفيذ األنشطة المطت فة.
 فإتحاد الطالب ضشجع ع ى ممارسة كافة األنشطة وفقا ً ل سياسة التى ضتبعها سطوا مطن
خططالس اإلعالنططات التططى تططتم عططن مطت ططف األنشطططة مح ط د بالمواعي ط والوسططاةف الطا ططة
باال تااك .وكذلك من خالس ممارسة ال جان المطت فة باالتحاد لمهامها .
 والج ضا بالذكا أن مستوى األنشطة والنتاةج التى ضتم تحقيقها سنوضا ً تفوق الططة التطى
ضتم إرسالها من وزار التع يم العالى .
 وتضع وح الجود ةمن خطة التحسين قياس م ى رةطا الططالب عطن فعاليطة إتحطاد
الطططالب فططى تنفيططذ األنشطططة الطالبيططة المطت فططة .وذلططك به ط ف زضططاد فعاليططة دور إتحططاد
الطططالب فططى جططذب الطططالب لممارسططة مطت ططف األنشطططة وك طذلك ال جططان واألسططا الطالبيططة
المتنوعة.

 -2/3/8تميز المعه فى األنشطة الطالبية -:
أ -ضنفذ المعه فع يا ً األنشطة الطالبية والتى تتمثف فى :األنشططة (الاضاةطية -الفنيطة -الثقافيطة-
االجتماعية –الطاحالت التافيهيطة.......-الطخ ) .والجط وس التطالى ضوةطع بعط المااكطز التطى
حصف ع يها المعهط مطن خطالس مزاولطة األنشططة الطالبيطة المطت فطة ع طى المسطتوى المح طى
ل عا ال راسى  2312 / 2312ال وهى كالتالى:
نوع النشاط

المااكز التى تم تحقيقها

جهة المشاركة

الماكطططز الثطططاني فطططي كطططا القططط كبيطططا والمي اليططططة
الفضية.
الماكز االوس في كا الس ة بنين.
الماكز االوس في كا الس ة بنات.
الماكز الثالث في كا الطاةا بنين.

2312 / 12 / 3
بطولة الجمهورضة لاللعاب
الجماعية (دور الص اقة )
ع ى مستوى وزار التع يم
العالي

الماكز الاابع في كا الق بنات.

 -1النشطططططططططططططططططططططططططاط
الاضاةي.

الماكز األوس في تنس طاولة.

2312 / 11 / 23
2312 / 11 / 23
2312 / 11 / 23
2312 / 11 / 23

بطولة الجمهورضة تنس طاولة
لمعاه وزار التع يم العالي

2312 / 12 / 23

الماكز الثالث في الجودو.

2312 / 12 / 13

الماكز األوس في التاضكون و.

2312 / 12 / 8

الماكز الثالث في الكاراتية.
الماكز الثاني في تنس ارةي.

 -2النشاط الثقافي.

التارضخ

بطولة الجمهورضة لاللعاب
الفادضة لمعاه وزار التع يم
العالي

2312 / 12 / 12
2312 / 12 / 22

الماكز الثاني في المصارعة.

2312 / 12 / 13

الماكز األوس في العاب القوي.

2312 / 2 / 22

الماكز الاابع في مسابقة القصة القصيا .

مسابقة القصة القصيا ع ى
مستوى وزار التع يم العالى .

2312 / 11 / 22

الماكز الثالث في مسابقة االنشاد ال ضني

مسابقة االنشا ال ضنى ع ى
مستوى وزار التع يم العالى .

2312 / 11 / 22

جاةز الشارقة الثقافية فى مجاس اإلنشاد ال ضنى .
 -3النشطططططططططططططططططططططططططاط (الماكططز األوس) فططى مسططابقة بامجططة تطبيططق سطططع
المكتب ع ى مستوى الجامعات والمعاه المصاضة.
األجتماعي.

المشاركة فى مسابقة إب اع
جامعة المنوفية

نوفمبا 2312

 -2النشاط الفني.

الماكطططز الثالطططث ع طططي مسطططتوي المعاهططط الع يطططاعن
عاض مساحية المحاكمة.

المعه ال ولي العالي لالعال

نوفمبا 2312

 -2نشاط الجولة.

الحصوس ع ى المستوى األوس لعشيا الجوالة

مهاجان الجوالة
الــ 22لجوالى المعاه الع يا
بوزار التع يم العالى والمقا
فى معه إع اد القاد بح وان

فى الفتا من
 2312/2/2حتي
.2312/2/8

 تططم إسططتح اا نشططاط رضاةططى هططو إقامططة مططاراثون الشططاوق األوس لمسططافة  2.2كططم بمشططاركة
 123طالب.
 نشاط األسا:
 .2كما قاموا بعمف ت رضب لفكا (ساعة من البامجة ) ضو االربعا  2312/3/2وتم
تنفيذه اضضا بم رسة نبوضة موسي ب ضنة الشاوق ضو .2312/3/7
 قام اسا مصا بال عشواةيات بعمف زضار لمشتشفتي  27327وبه ف التباع بالوكما اقاموا حفف لالطفاس ع ي مساح المستشفي ضو .2312/3/12
 قام اسا ب اضة بعمف نشاط اجتماعي تح مسمي اسبوع الطيا من االربعا 2312/2/22حتي  2312/2/27ال وعمف  Eventبعنوان افاح فاح
 قام اسا (  ) Be The Bestبعمف ن و ثقافية بعنوان (ب اضة فن ) ضو.2312/11/12
 تنظيم اسا (  ) Be The Bestلاح ة تافيهية ضو السب الموافق . 2312 / 13 / 22 قام اسا (  ) Infinityبعمف ن و بعنوان ( هنساع ك تب أ ) ل كتور  /اكورالزعفااني ضو .2312/13/28
 تنظيم اسا مصا بال عشواةيات زضار لم رسة خال بن الولي بمنطة عزبة بطي بمشيةنا ا ضو الطميس  2312/12/17به ف تع يم االطفاس البامجة.
 تكوضن ع د (  2أسا ) بواقع أساتين بكف عبة وراة من أعضا هيئة الت رضس لكف أساومقار لكف أسا من الطالب.
 تنظيم مهاجان ( معا ً نحب مصا ) ضو  2313 / 11 / 3ال فى مسابقات ( الشطانج – كاالق – تنس الطاولة – الماراثون – البالى ستيشن )  .وتكاضم الفاةزضن فى المهاجان.
 مشاركة الطالب فى دورى األسا لوزار التع يم العالى خالس الفتا من  11 / 33حتى / 2 2313 / 12فى مجاالت ( الشعا – الزجف – القصة القصيا – الطالب  /الطالبة المثالية
..
 تنظيم األسا لنشاطات خياضة بزضار دار األضتا والمسنين – زضار أسا فقيا . تنظيم اسا  ENACTUSلن و بعنوان ( التحاش وأةااره فى المجتمع ) ومشاركةأفااد من منظمة ( ف تحاش ) لتوعية الطالب .
 النشاط الثقافى :إقامة الع ض من الن وات واإلحتفاليات ع ى م ار العا ال راسى ( ضتضع
من تقاضا إدار رعاضة الطالب) وأهمها  :المشاركة فى مسابقات القاآن الكاضم واإلقا
والططابة التى تنظمها الوزار ال بطالف تنظيم الع ض من الن وات الثقافية وال ضنية وكذلك
فى مجاس التنمية البشاضة .
 إقامة ن و بعنوان ( تعميق الحس الوطنى والقيم والوطنية وحقوق المواطنة ) بتارضخ 27
 2312 / 2 /التابعة لوزار التع يم العالى ( إدار النشاط الثقافى ) .
 النشاط الفنى :إقامة الع ض من الفعاليات وأهمها  :المسابقة الفنية فى ( الغنا – التمثيف –
العزف  ) ..ال وإقامة حفف غناةى ضو  2312 / 2 / 1و ارك فيه ع د كبيا من المواهب –
وإقامة معاض فنى – وعاض مساحية بعنوان ( كفا مطاوع ) .

-

اقامة حفف غناةي ضو  2312/13/22و ارك فيه ع د كبيا من المواهب تاحيبا ً بالطالب
الج د والق امي.
عاض مساحية (المحاكمة) ع ى مساح أبوسمبف باالسكن رضة وبحضور الممثف والمطاج
المساحى دمحم بحى.
مشاركة فاضق المساح ل معه فى مسابقة المهاجان القومى ل مساح والتى تم عاةة
ع ى مساح الغ بالجيز .
عاض مساحية قصا الشيطان ع ى مساح المعه ال ولى العالى لالعال وبحضور السي
الفنان لطفى لبيب وم ضا أعماس الفنان دمحم بحى.
عاض مساحية قصا الشيطان ع ى مساح الهوسابيا.
إقامة اليو السودانى و زضار السفيا السودانى والمستشار الثقافى وعاض المنتجات
الصور عن تارضخ السودان والمااعى الطبيعية
السودانية والف ك ور السودانى وبع
والمحميات الطبيعية وأ ها المعالم السياحية داخف االكادضمية .



النشاط المعسكاات و الاحالت:
إضمانا من قياد المعه العالى ل حاسبات بال ور األساسى في عم ية التنمية القيادضة ل شباب
وإختيار أكفأ العنا ا ل طالب و ثقف ل موهبة القيادضة ل طاوج لمجتمع واسع المجاس ال
ضحتاج إال إلى قياد واعية ومن ثم تم تبنى فكا إقامة معسكا إع اد القاد ل عا الثالث تم
إقامة معسكا إلع اد القيادات الطالبية في أجاز منتصف العا ال راسى في الفتا من
 2312/2/2إلي  2312/2/12وكان قو المعسكا  23طالب .
معسكا إع اد لعشيا الجوالة فى الفتا من  2312 / 2 / 22إلى . 2312 / 2 / 27
تنظيم الع ض من الاحالت ع ي م ار العا ال راسي الي :درضم بارك – سقار – ح ضقة
االزها – قاضة بورتو بالعين السطنة .
معسكا إع اد لعشيا الجوالة فى الفتا من  2312 / 12 / 3إلى . 2312 / 12 / 2
 .3معسكا إع اد القاد الثانى ببور سعي خالس الفتا من .2313 / 1 / 33 – 22
المهاجانات-:
التعاون مع إدار الشاوق التع يمية ( إدار رعاضة الموهوبين ) فى تنظيم مهاجان
موهوبين إدار الشاوق فى األكادضمية .
إقامة مهاجان األوس في الفصف ال راسى األوس بعنوان (تحيا مصا) حيث كان المهاجان
ل ط بة وكف العام ين بالمعه ال و مف األلعاب التالية (كا الق – تنس الطاولة – الشطانج
– بالي ستيشن – ماراثون)
إقامة المهاجان الثانى في الفصف ال راسى الثانى بعنوان ( معا ً من أجف مصا ) حيث كان
المهاجان ل ط بة وكف العام ين بالمعه والساد أعضا هيئة الت رضس والساد الهيئة
المعاونة و مف األلعاب التالية ( كا الق – تنس الطاولة – الشطانج – بالي ستيشن –
ماراثون ) .

-

-

-


-

-

-


-

-

-










إقامة مهاجان األطفاس ( إفاح ) وذلك بحضور  2333طفف ضتيم فى نادى الصفو الاضاةى
بتارضخ . 2312/2/22
النشاط االجتماعي والمجتمعى-:
المشاركة فى حم ة كسو تا وذلك العانة األسا الفقيا وتكون الحم ة عبار عن تباع
بمالبس وبطاطين .
المشاركة فى الم تقى القمى الطامس لك يات الحاسبات والمع ومات الذى نظمته جامعة
المنوفية ع ى مستوى الجامعات فى الفتا من  2312 / 2 / 22إلى 2312 / 2 / 13
وتم تا يع ع د (  ) 2طالب .
زضار مستشفى أبو العزاضم ( دار مسنين ) بتارضخ . 2312 / 3 / 2
توزضع ع د (  ) 233نطة رمضان ع ى الفقاا بم ضنة العا ا من رمضان و ةواحى
ح وان .
إضمانا ً ب ور الجمعيات األه ية ومنظمات المجتمع الم نى فى المشاركة فى تنمية وتطوضا
المجتمع الم نى قا المعه العالى ل حاسبات بالمشاركة فى مهاجان جمعية عين الشاوق
بم ضنة الشاوق ألكبا ح ا ثقافى تافيهى إجتماعى وتكاضم االواةف المتفوقين دراسيا ُ –
واالواةف رضاةيا ً والساد أعضا هيئة الت رضس والساد االدارضين .
إقامة المعه العالى ل حاسبات حم ة تباع بال وكان ع د الطالب المشاركين فى الحم ة
 22طالب لصالع مستشفى  2727لساطان األطفاس .
المشاركة فى مهاجان نادى جاضن ه يز لاضاةات الجاى والمشى من أجف حة أفضف
تح رعاضة النادى ورةيس األتحاد المصاى أللعاب القوى.
ع ى المستوى ال ولى -:بالنسبة لألنشطة الاضاةية فتتم المشاركة من خطالس منتططب وزار
التع طططيم العطططالى وضكطططون التمثيطططف باسطططم الطططوزار وضشطططتاك ط بطططة المعهططط ةطططمن المنتطبطططات
المتواج ال ولم ضحقق مااكز.
أمططا بالنسططبة لألنشطططة الع ميططة فتططتم المشططاركة فططى المسططابقات ال وليططة مططن خططالس اإل ططتااك
السنوى فى مسابقة  ACMال ولية بفاضقين لتحقيطق نتطاةج طيبطة ,والمشطاركة فطى مسطابقة
كأس اإلب اع  Imagine cupوحصف المعه ع ى الماكطز األوس عطا  2312ال وتطم تكطاضم
الفاضق المشارك ومنحهم مكافأت مالية.
تبنى وزار البحث الع مى لمشاوع تطاج قا به فاضق عمف من طالب عبة ع و الحاسب
.
مشاركة طالب من عبة نظم المع ومات اإلدارضة ببحث فى المؤتما ال ولى األوس ألبحاا
وإبتكارات الجامعيين والذى نظمته وزار ال فاع المصاضة والك ية الفنية العسكاضة .
توقيع باوتوكوس تعطاون مطع طاكة  IBMلتط رضب ططالب طعبتي نظطم المع ومطات اإلدارضطة
له تكنولوجيا المع ومات.
وع و الحاسب به ف مواكبة أح ا ما تو
التعاون مع اكة جوجف في تنظطيم نط و ضقط مها أحط ممث طي جوجطف عطن بانطامج تطبيقطات
الموباضططف ) (Google Mobile Application Launchpadالتططي تنظمططه وزار
االتصطططاالت وتكنولوجيطططا المع ومطططات و طططاكة جوجطططف و طططاكة  Udacityوتناولططط النططط و

أه اف البانامج وكيفية ا تااك ططالب المعهط بطه وقطا المعهط بالتعطاون مطع طاكة جوجطف
بمساع الطالب في اال تااك في البانامج.
ب -باامج تق ضا ومكافأ المتفوقين فى األنشطة الطالبية  :تتع د باامج التق ضا ل متفوقين منها
:
 -1ماليا ً  :ضتم منع مكافآت مالية وفقا ً لالةحة إدار رعاضة الطالب فيما ضطص األنشططة
المطت فة.
 oباالةافة إلى الكئوس والمي اليات التى ضحص ون ع يها .
 oوتتمثف نسب الطصم حسب المااكز كالتالى -:
 % 133 oإعفا من المصاوفات ال راسية ل حا ين ع ى بطولطة رضاةطية
دولية ماكز أوس ال  % 83ماكز ثانى ال  % 23ماكز ثالث .
 % 23 oإعفطا مطن المصططاوفات ال راسطية ل حا ط ين ع ططى بطولطة أفاضقيططة
ماكز أوس ال  % 23ماكز ثانى ال  % 33ماكز ثالث .
 % 22 oإعفا من المصطاوفات ال راسطية ل حا ط ين ع طى بطولطة رضاةطية
مح ية .
 % 13 oإعفا من المصطاوفات ال راسطية فطى العطا التطالى ل حا ط ين ع طى
بطولة رضاةية وجوالة ع ى مستوى معاه الجمهورضة .
 oجميع الطالب الفاةزضن فى المسابقات الثقافيطة و الفنيطة و اإلجتماعيطة ع طى
مسططتوى معاه ط الجمهورضططة ضمططنع نسططبة خصططم الماكططز األوس  333جنيططة
والماكز الثانى  233جنية و الماكز الثالث  133جنية .
 -2معنوضا ً  :ضتم تق ضاهم وفقا ً لآلتى :
 إعالن أسما الطالب الفاةزضن ب وحات الشاف.
 تكاضمهم من اإلدار الع يا ( رئيس مجلس اإلدارة – عميد المعهد).
 كما ضتم منحهم هادات تق ضا.
 -3ع ميا ً  :ضتم إحتساب الفتا التى ضتغيب فيهطا الططالب عطن الحضطور نظطاا ً ل مشطاركة
فى األنشطة والمسابقات الطارجية لتكون غياب بعذر بشاط ضق الطالطب مطا ضُثبط
حضططوره /مشططاركته مططن السططي مط ضا رعاضططة الطططالب وإعتمططاده مططن السططي ال ط كتور
رةيس الشُعبة وتق ضمه إلدار المتابعة.

