
  

 
 

 االدارة العامة لرعاية الشباب
 ادارة النشاط الرياضي

 االدارة العامة لرعاية الشباب 

لرعاية الشبابالإدارة العامة   
 

ASU – VUG- PM-26/F0012 

 دوري الجامعةفي  ) طلبه (تقرير بطولة السباحة 
 م2018/2019 

----- 

  كلية البناتمكان البطولة : 
 صباحا  10صباحا وبدأت البطولة الساعة  10.30الي  9.30تسخين الساعة ميعاد البطولة: 

 ة الجامعية طلبه   المدين –السن  –طب  –تجارة  –هندسة  –تربية نوعية  –حقوق  –) اداب الكليات المشاركة : 
 حاسبات ( -علوم  –زراعة                      

 تمريض( – طب –صيدلة  –) تربية الكليات الغير مشاركة : 
 نتائج الكليات:
 المركز السباق الكلية االسم م
 االول م حرة 100 طب محمد تامر 1
 الثاني المدينة الجامعية يوحنا سلفاوداني 2
  سباتحا طارق عمر عطية 3

 م حرة 50
 

 االول
 الثاني تجارة محمد حسين احمد 4
 الثالث حقوق حسين يوسف عز الدين 5
 االول باك 50 هندسة جون مرقص عبده 6
  طب محمد تامر محمد 7

 برست 50
 االول

 الثاني السن علي عالء الدين محمد 8
 الثالث حقوق حسين يوسف 9
 ولاال فراشة 100 حاسبات طارق عمر 10
 الثاني طب محمد مجدي 11
 االول فراشة 50 هندسة جون مرقص عبده 12
 الثاني طب محمد مجدي المتولي 13

 السلبيات :
 ضعف المشاركة في البطولة  .1
  عدم وجود ساعات ايقاف صالحة للعمل باالدارة سوي ساعتين فقط .2
 االيجابيات :

  روح التعاون ما بين السادة المشرفين .1
 

 مدير االدارة                    رئيس القسم     رف اللعبةمش      
 

  
 د/ خديوي محمد خليفه            أ/ محمد حسن    



  

 
 

 االدارة العامة لرعاية الشباب
 ادارة النشاط الرياضي

 االدارة العامة لرعاية الشباب 

لرعاية الشبابالإدارة العامة   
 

ASU – VUG- PM-26/F0012 

 دوري الجامعة) طالبات ( في تقرير بطولة السباحة 
 م2018/2019 

----- 

  كلية البناتمكان البطولة : 
 م 28/2/2019اقيمت البطولة يوم الخميس الموافق ميعاد البطولة: 

 (المدينة الجامعية طالبات- هندسة –طب  –طب اسنان  -بنات  –صيدلة  –) السن الكليات المشاركة : 
  زراعة( –حقوق  –تربية  –تربية نوعية  –اداب  –تمريض  –علوم  –حاسبات –) تجارة الكليات الغير مشاركة : 
 كليات + المدينة الجامعية  6 عدد الكليات المشاركة:

  حضرت المشرفات لكل الكليات المشاركة وحضرت مشرفة كلية التجارةشرفات الحاضرت: عدد الم
 سباق  2طالبة لكل العبة  17عدد الطالبات المشاركات : 

 نتائج الكليات:
 المركز السباق الكلية االسم م
  السن يمني خالد ابو اليزيد 1

 م حرة50
 االول

 نيالثا السن نوران ابراهيم عبد الفتاح 2
 الثالث طب نوران جمال 3
 الرابع المدينة الجامعية اميرة عبد الفتاح سعد 4
  السن يمني خالد ابو اليزيد 5

 م حرة100
 االول

 الثاني طب نوران جمال 6
 الثالث بنات جهاد محمود عبد الغني 7
 الرابع بنات اميرة حسن محمد 8
 ولاال باك 50 طب اسنان ناتالي مدحت سليمان 9
 الثاني صيدلة مي محمد احمد 10
  السن امال حمدي السيد 11

 برست 50
 االول

 الثاني هندسة جوليان سامح لبيب 12
 الثالث بنات جهاد محمود عبد الغني 13
 الرابع هندسة لوران سامح لبيب 14
 االول برست 100 السن  امال حمدي السيد 15
 الثاني هندسة جوليان سامح لبيب 16
 الثالث هندسة لوران سامح لبيب 17

 
 مدير االدارة         رئيس القسم                      مشرف اللعبة

 
  
 د/ خديوي محمد خليفه          أ/ محمد حسن     

 
 



  

 
 

 االدارة العامة لرعاية الشباب
 ادارة النشاط الرياضي

 االدارة العامة لرعاية الشباب 

لرعاية الشبابالإدارة العامة   
 

ASU – VUG- PM-26/F0012 

 دوري الجامعةفي  ) طلبه ( السرعةكرة تقرير بطولة 
 م2018/2019 

----- 

  الجامعية )طلبه(صالة االلعاب بالمدينة مكان البطولة : 
  م25/2/2019البطولة:  تاريخ

 طب ( –تمريض  –هندسة  -السن  –تجارة ) الكليات المشاركة : 
 المدينة الجامعية        –تربية  –تربية نوعية  –اداب  -حقوق –صيدلة  –علوم  –طب اسنان  )الكليات الغير مشاركة : 

 حاسبات( -زراعة  –طلبه                
 طالب  9:  لطلبه المشاركينعدد ا

 :النتيجة النهائية للبطولة 
 المركز الكلية االسم م
 االول تجارة كريم سعيد ابراهيم 1
 االول مكرر هندسة احمد وائل عباس 2
 الثالث السن عبد الرحمن محمد علي كامل 3
 الثالث مكرر هندسة مازن رفعت علي متولي 4
 سالخام تجارة علي زين العابدين 5
 السادس طب محمد ضياء الدين فاروق 6
 السابع تمريض حسام الدين احمد محمد 7
 الثامن طب محمود فايز محمد 8
 التاسع تمريض ابراهيم محمد السيد 9

 
 مدير االدارة    رئيس القسم                             مشرف اللعبة

 
  
 د/ خديوي محمد خليفه   أ/ محمد حسن            



  

 
 

 االدارة العامة لرعاية الشباب
 ادارة النشاط الرياضي

 االدارة العامة لرعاية الشباب 

لرعاية الشبابالإدارة العامة   
 

ASU – VUG- PM-26/F0012 

 دوري الجامعةفي  طالبات ( ) كرة السرعةتقرير بطولة 
 م2018/2019 

----- 

  صالة االلعاب بالمدينة الجامعية )طلبه(مكان البطولة : 
  م26/2/2019تاريخ البطولة: 

 السن ( -طب  –حقوق  –بنات  –تجارة  –تمريض ) الكليات المشاركة : 
  –تربية نوعية  –تربية  –هندسة  –اداب  –حاسبات  –صيدلة  –علوم  –طب اسنان  )الكليات الغير مشاركة : 

 ( زراعة -المدينة الجامعية طالبات   
 طالبة 18:  عدد الطلبه المشاركين

 :النتيجة النهائية للبطولة 
 المركز الكلية االسم م
 االول تجارة الرا طارق محمد ابراهيم 1
 رراالول مك تجارة سلمي جمال عبد الناصر عطية 2
 الثالث طب تقي نبيل 3
 الرابع السن اية نبيل 4
 الخامس تجارة  دانا فتحي 5

 
 مدير االدارة                    رئيس القسم     مشرف اللعبة      

 
  
 د/ خديوي محمد خليفه            أ/ محمد حسن    

 
 



  

 
 

 االدارة العامة لرعاية الشباب
 ادارة النشاط الرياضي

 االدارة العامة لرعاية الشباب 

لرعاية الشبابالإدارة العامة   
 

ASU – VUG- PM-26/F0012 

 دوري الجامعةفي  كرة تنس الطاولة ) طالبات (تقرير بطولة 
 م2018/2019    

----- 

  كلية التجارةمكان البطولة : 
 م 3/3/2019 اقيمت البطولة يوم االحد الموافقتاريخ البطولة: 

 هندسة ( –تجارة  -بنات –اداب  –تمريض  –طب  )الكليات المشاركة : 
  –تربية نوعية  –تربية  –اداب  –حاسبات  –صيدلة  –علوم  –طب اسنان  )الكليات الغير مشاركة : 

 السن ( -زراعة -المدينة الجامعية طالبات   
 كليات 6:  عدد الكليات المشاركة
 طالبة 14:  عدد الطلبه المشاركين

 تم لعب البطولة بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة  نظام البطولة:
 :النتيجة النهائية للبطولة 

 المركز الكلية االسم م
 االول طب نادين محمد عبد الحميد 1
 الثاني طب منة اهلل محمد مبارك 2
 الثالث هندسة ضحي ضياء الدين احمد 3
 الرابع هندسة سلمي ضياء الدين احمد 4

 
 مدير االدارة                    رئيس القسم     مشرف اللعبة      

 
  
 د/ خديوي محمد خليفه            أ/ محمد حسن    



  

 
 

 االدارة العامة لرعاية الشباب
 ادارة النشاط الرياضي

 االدارة العامة لرعاية الشباب 

لرعاية الشبابالإدارة العامة   
 

ASU – VUG- PM-26/F0012 

 دوري الجامعةه (في كرة تنس الطاولة ) طلبتقرير بطولة 
 م2018/2019    

----- 

  كلية التجارةمكان البطولة : 
 م 4/3/2019 الموافق االثنيناقيمت البطولة يوم تاريخ البطولة: 

 –اداب  –المدينة الجامعية طلبه  –السن  –علوم  –طب  –هندسة  –تمريض  –) زراعة  الكليات المشاركة :
 طب اسنان (  –حقوق  –تجارة  –تربية  –حاسبات                      

 تربية نوعية ( –) صيدلة الكليات الغير مشاركة : 
 كلية  13:  عدد الكليات المشاركة
 طالب  64:  عدد الطلبه المشاركين

  –مشرف كلية الطب  –مشرف كلية االلسن  –مشرف كلية علوم  –مشرف كلية تجارة  المشرفون الحاضرون :
 مشرف المدينة الجامعية طلبه –راعة مشرف كلية الز    

 تم لعب البطولة بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة  نظام البطولة:
 :النتيجة النهائية للبطولة 

 المركز الكلية االسم م
 االول هندسة احمد محمود محمد كمال اباظة 1
 الثاني هندسة عمر اشرف علي حداد 2
 الثالث تجارة احمد سمير محمد 3
 الرابع طب احمد خليفه 4

 
 مدير االدارة                    رئيس القسم     مشرف اللعبة      

 
  
 د/ خديوي محمد خليفه            أ/ محمد حسن    

 



  

 
 

 االدارة العامة لرعاية الشباب
 ادارة النشاط الرياضي

 االدارة العامة لرعاية الشباب 

لرعاية الشبابالإدارة العامة   
 

ASU – VUG- PM-26/F0012 

 دوري الجامعةالقوة البدنية ) طلبه( في تقرير بطولة 
 م2018/2019    

----- 

  العامة لرعاية الشبابصالة اللياقة البدنية باالدارة مكان البطولة : 
 م 5/3/2019 الموافق لثالثاءاقيمت البطولة يوم اتاريخ البطولة: 

 السن ( –تجارة  -علوم –اداب  –تمريض  )الكليات المشاركة : 
   -المدينة الجامعية طلبه –تربية نوعية  –تربية  –حاسبات  –صيدلة  –طب –طب اسنان  )الكليات الغير مشاركة : 

 زراعة( –هندسة  –حقوق                            
 كليات 5:  عدد الكليات المشاركة
 طالب  17:  عدد الطلبه المشاركين

 :النتيجة النهائية للبطولة 
 ك 70اوال ميزان تحت 
 المركز الكلية االسم م
 اول تمريض يوسف محمد محمد 1
 ثاني السن احمد نجيب دياب 2
 الثث السن عمر سمير ابراهيم 3
 ك 80ثانيا ميزان تحت 
 المركز الكلية االسم م
 اول تجارة خالد محمد صالح 1
 ثاني السن محمد اسامه عبد النبي 2
 ثالث علوم ابانوب ماهر 3
 ك 100ثالثا ميزان تحت 
 المركز الكلية االسم م
 اول تجارة البدري نصار 1
 ثاني تجارة محمد محسن كمال 2
 ثالث اداب  عبد المنعم عبد اهلل 3

 السلبيات :
 ـ مشاركة الكليات ضعيفة جدا 1            
 االيجابيات :
  جيدـ تعاون مشرفين الكليات في اخراج البطولة بشكل 2            

 مدير االدارة                    رئيس القسم     مشرف اللعبة      
 

  
 هد/ خديوي محمد خليف            أ/ محمد حسن    



  

 
 

 االدارة العامة لرعاية الشباب
 ادارة النشاط الرياضي

 االدارة العامة لرعاية الشباب 

لرعاية الشبابالإدارة العامة   
 

ASU – VUG- PM-26/F0012 

 دوري الجامعة) طلبه ( في  كرة السلةتقرير بطولة 
 م2018/2019 

                             ------ 
  صالة االلعاب بالمدينة الجامعية )طلبه(مكان البطولة : 
 0م26/3/2019وحتي الثالثاء  17/3/2019في الفترة من االحد  تاريخ البطولة: 

 ت( كليا7)  : عدد الكليات المشاركة
 الكليات المشاركة : 

 هندسة ( –تجارة  –طب  –السن  –حاسبات ومعلومات  –) زراعة            
 :النتيجة النهائية للبطولة 

 المركز الكلية م
 اول حقوق 1
 ثاني طب 2
 ثالث هندسة 3
 رابع حاسبات ومعلومات 4

 السلبيات :
وليس النصف االول كما كان متبع في السنوات الماضية مما ـ اقامة الدوري في النصف الثاني للعام الجامعي 1     

 يتيح مشرف المنتخب االختيار منه افضل العناصر
 

 مدير االدارة                    رئيس القسم     مشرف اللعبة      
 

  
 د/ خديوي محمد خليفه            أ/ محمد حسن    



  

 
 

 االدارة العامة لرعاية الشباب
 ادارة النشاط الرياضي

 االدارة العامة لرعاية الشباب 

لرعاية الشبابالإدارة العامة   
 

ASU – VUG- PM-26/F0012 

 الجامعةدوري ) طالبات ( في  كرة السلةتقرير بطولة 
 م2018/2019 

                             ------ 
 0 صالة االلعاب بالمدينة الجامعية )طلبه(مكان البطولة : 
 0م27/3/2019وحتي االربعاء  17/3/2019في الفترة من االحد  تاريخ البطولة: 

 ( كليات8)  : عدد الكليات المشاركة
 الكليات المشاركة : 

 ( تجارة -طب  –السن  –بنات  -تمريض -حقوق –زراعة –هندسة )            
 :النتيجة النهائية للبطولة 

 المركز الكلية م
 اول تجارة 1
 ثاني حقوق 2
 ثالث بنات 3
 رابع هندسة 4

 
 مدير االدارة                    رئيس القسم     مشرف اللعبة      

 
  
 ليفهد/ خديوي محمد خ            أ/ محمد حسن    



  

 
 

 االدارة العامة لرعاية الشباب
 ادارة النشاط الرياضي

 االدارة العامة لرعاية الشباب 

لرعاية الشبابالإدارة العامة   
 

ASU – VUG- PM-26/F0012 

 دوري الجامعةكرة القدم الكبير )طلبه( في تقرير بطولة 
 م2018/2019 

----- 

 0ملعب كرة القدم الكبير بكلية الهندسة مكان البطولة : 
 م 25/3/2019الي  17/3/2019يوم تاريخ البطولة : 

  –طب  –علوم  –امعية المدينة الج –طب اسنان  –تجارة  –تربية  –تربية نوعية  –)حاسبات الكليات المشاركة : 
 صيدلة ( –زراعة  –هندسة  –تمريض  –السن  –اداب  –حقوق                      

 0+ المدينة الجامعية  15 عدد الكليات المشاركة:
 :نتائج البطولة 

 المركز الكلية م
 اول هندسة 1
 ثاني طب 2
 ثالث تربية 3
 رابع السن 4

 االيجابيات :
  0ة لكلية الهندسة قرار صائب لما يمتاز به من تجهيزات ممتاز قرار نقل البطولـ 1
 0ـ التعاون بين السادة مشرفين الكليات 2

 
 مدير االدارة                    رئيس القسم     مشرف اللعبة      

 
  
 د/ خديوي محمد خليفه            أ/ محمد حسن    



  

 
 

 االدارة العامة لرعاية الشباب
 ادارة النشاط الرياضي

 االدارة العامة لرعاية الشباب 

لرعاية الشبابالإدارة العامة   
 

ASU – VUG- PM-26/F0012 

 جامعةدوري الكرة الطائرة )طلبه( في تقرير بطولة 
 م2018/2019 

----- 

 0 صالة االلعاب بالمدينة الجامعية )طلبه(مكان البطولة : 
 0م 13/3/2019حتي االربعاء الموافق  3/3/2019االحد الموافق يوم تاريخ البطولة :  من 
 –حقوق  –السن  –تمريض  –صيدلة  –اداب  –المدينة الجامعية )طلبه (  –طب  –) هندسة الكليات المشاركة : 

 تجارة ( –زراعة  –حاسبات                      
 :نتائج البطولة 

 المركز الكلية م
 اول هندسة 1
 ثاني حقوق 2
 ثالث المدينة الجامعية 3
 رابع السن 4

 
 مدير االدارة                    رئيس القسم     مشرف اللعبة      

 
  
 ليفهد/ خديوي محمد خ            أ/ محمد حسن    



  

 
 

 االدارة العامة لرعاية الشباب
 ادارة النشاط الرياضي

 االدارة العامة لرعاية الشباب 

لرعاية الشبابالإدارة العامة   
 

ASU – VUG- PM-26/F0012 

 دوري الجامعة( في طالباتكرة الطائرة )تقرير بطولة 
 م2018/2019 

----- 

 0 صالة االلعاب بالمدينة الجامعية )طلبه(مكان البطولة : 
 0م 14/3/2019حتي الخميس الموافق  3/3/2019االحد الموافق يوم تاريخ البطولة :  من 
   -حاسبات  –طب  -حقوق –زراعة  –هندسة  –طالبات المدينة الجامعية  –) طب اسنان الكليات المشاركة : 

 تجارة (           –بنات  –السن                      
 :نتائج البطولة 

 المركز الكلية م
 اول حقوق 1
 ثاني تجارة 2
 ثالث السن 3
 رابع المدينة الجامعية 4

 
 الدارةمدير ا                    رئيس القسم     مشرف اللعبة      

 
  
 د/ خديوي محمد خليفه            أ/ محمد حسن    



  

 
 

 االدارة العامة لرعاية الشباب
 ادارة النشاط الرياضي

 االدارة العامة لرعاية الشباب 

لرعاية الشبابالإدارة العامة   
 

ASU – VUG- PM-26/F0012 

 دوري الجامعةطالبات( في  -) طلبه  الكاراتيهتقرير بطولة 
 م2018/2019 

----- 

 0 صالة االلعاب بالمدينة الجامعية )طلبه(مكان البطولة : 
 م 24/3/2019 يوم االحد الموافقتاريخ البطولة: 

 تجارة ( –هندسة  –طب  –اداب  –السن  -زراعة -حقوق) الكليات المشاركة : 
 وتم بدء فاعليات البطولة تم االستعانة بطقم تحكيم من االتحاد المصري للكاراتيه فاعليات البطولة : 

                    ـ كاتا ) طالبات (1 
 ـ كاتا ) طلبه (2 
 0ظهرا  12ـ ميزان الكومتيه كان في تمام الساعة 3 
 0كومتيه طالبات نظام الدوريـ بطولة ال4 
 0ـ الكومتيه طلبه نظام الدوري 5 

 :نتائج البطولة 
 المركز الكلية م
 اول حقوق 1
 ثاني طب 2
 ثالث تجارة 3
  

 مدير االدارة                    رئيس القسم     مشرف اللعبة      
 

  
 د/ خديوي محمد خليفه            أ/ محمد حسن    

 
   



  

 
 

 االدارة العامة لرعاية الشباب
 ادارة النشاط الرياضي

 االدارة العامة لرعاية الشباب 

لرعاية الشبابالإدارة العامة   
 

ASU – VUG- PM-26/F0012 

 دوري الجامعةكرة القدم الخماسي )طلبه( في بطولة  تقرير
 م2018/2019 

----- 

 0مالعب كلية الطب مكان البطولة : 
 0م 11/4/2019حتي الخميس الموافق  7/4/2019االحد الموافق يوم تاريخ البطولة :  من 
 –تربية  –صيدلة  – حاسبات –تربية نوعية  –تمريض  –حقوق  –السن  –علوم  –تجارة ) الكليات المشاركة : 

 وافدين" (–المدينة الجامعية " طلبه  –هندسة  –اداب  –طب اسنان  –طب  –زراعة      
 0فريق  16 عدد المشاركين :

 0: خروج المغلوب من مرة  طريقة اقامة الدوري
 :نتائج البطولة 

 المركز الكلية م
 اول تربية 1
 ثاني المدينة الجامعية 2
 ثالث تمريض 3
 رابع دسةهن 4

 االيجابيات:
  0ـ اشتراك جميع كليات الجامعة والتزام الالعبين واالشراف باالئحة الداخلية وقوانين اللعبة 1   
 0المنافسة الرياضية المطلوبة دوماقتين الي الدوري بل وفوز احدهما بالمراكز االولي أضفي للدوري روح يـ ضم فر 2  
 

 مدير االدارة                    رئيس القسم     مشرف اللعبة      
 

  
 د/ خديوي محمد خليفه            أ/ محمد حسن    



  

 
 

 االدارة العامة لرعاية الشباب
 ادارة النشاط الرياضي

 االدارة العامة لرعاية الشباب 

لرعاية الشبابالإدارة العامة   
 

ASU – VUG- PM-26/F0012 

 دوري الجامعةكرة القدم الخماسي )طالبات( في تقرير بطولة 
 م2018/2019 

----- 

 0مالعب كلية الطب مكان البطولة : 
 0م 4/4/2019حتي الخميس الموافق  31/3/2019االحد الموافق يوم تاريخ البطولة :  من 
 تربية نوعية –تجارة  –تربية  –السن  –حقوق  –تمريض  –طب  –اداب  –علوم  –) هندسة الكليات المشاركة : 

 المدينة الجامعية " طالبات" ( –بنات -حاسبات  –زراعة      
 0فريق  14 عدد المشاركين :

 0: خروج المغلوب من مرة  طريقة اقامة الدوري
 :نتائج البطولة 

 المركز كليةال م
 اول تجارة 1
 ثاني هندسة 2
 ثالث حقوق 3
 رابع بنات 4

 االيجابيات:
 0 وبين الطالباتأضفي روح المنافسة الرياضية  المدينة الجامعية للدوري ـ ضم فريق1  
 

 مدير االدارة                    رئيس القسم     مشرف اللعبة      
 

  
 خديوي محمد خليفه د/            أ/ محمد حسن    



  

 
 

 االدارة العامة لرعاية الشباب
 ادارة النشاط الرياضي

 االدارة العامة لرعاية الشباب 

لرعاية الشبابالإدارة العامة   
 

ASU – VUG- PM-26/F0012 

 


