
  

 

صورة توضح فاعليات تنفيذ مهرجان الدوري الرياضي في ألعاب القوى بين كليات 

 (الجامعة )دفع الجلة

 

 في المهرجان الرياضي مختلفةال لعابصور متنوعة من الأتابع :



  

 

صورة توضح فاعليات تنفيذ مهرجان الدوري الرياضي في ألعاب القوى بين كليات 

 (م200الجامعة )التتابع 

 

 في المهرجان الرياضي مختلفةال لعابصور متنوعة من الأتابع :



  

 

صورة توضح فاعليات تنفيذ مهرجان الدوري الرياضي في ألعاب القوى بين كليات 

 (الجامعة )خماسي كرة القدم

 في المهرجان الرياضي مختلفةال لعابصور متنوعة من الأتابع :



  

 

صورة توضح فاعليات تنفيذ مهرجان الدوري الرياضي في ألعاب القوى بين كليات 

 (الجامعة )السباحة

 في المهرجان الرياضي مختلفةال لعابصور متنوعة من الأتابع :



  

 

في ألعاب القوى بين كليات صورة توضح فاعليات تنفيذ مهرجان الدوري الرياضي 

 (الجامعة )المصارعة

 

 في المهرجان الرياضي مختلفةال لعابصور متنوعة من الأتابع :



  

 

صورة توضح فاعليات تنفيذ مهرجان الدوري الرياضي في ألعاب القوى بين كليات 

 (الجامعة )تنس الطاولة

 

 في المهرجان الرياضي مختلفةال لعابصور متنوعة من الأتابع :



  

 

صورة توضح فاعليات تنفيذ مهرجان الدوري الرياضي في ألعاب القوى بين كليات 

 (الجامعة )الكرة الطائرة

 تقرير  

 عن اللقاء الرياضي للعروض الرياضية للجامعات  المصرية والمقام بمدينة الاقصر



  

 7/3/2016حتي 3/3/2016في الفترة من 

الدكتور/نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب علي بناء علي موافقة السيد الأستاذ 

المشاركة في مهرجان اللقاء الرياضي للعروض الرياضية للجامعات المصرية والمقام تحت 

 رعاية وزارة الشباب والرياضة .

 تم تنفيذ المشروع علي النحو التالي :

معة مدينة السادات بتنفيذ العرض تم تكليف السيدة الدكتورة / إيمان حشاد مدرس بكلية التربية جا -1
 الرياضي للجامعة ويعاونها األخصائيين بإدارة النشاط الرياضي باإلدارة العامة لرعاية الطالب.

طالب بمركز  26م لعدد 2/3/2016حتى 16/1/2016المرحلة التدريبية : تم تنفيذها خالل الفترة من  -2
 شباب مدينة السادات.

هيئة اإلشراف والتدريب يوم  5طالب و 22الجامعة والمكون من مرحلة المنافسة: تم سفر فوج  -3
  جامعة من الجامعات المصرية واسفرت النتائج عن 17م وشاركت الجامعة ضمن عدد3/3/2016

 .حصول الجامعة علي المركز الرابع بين الجامعات المصرية المشاركة

 

 العرض الرياضي بجامعة مدينة الساداتصور متنوعة من 



  

 

 نموذج من صور التوضيحية لفاعليات تنفيذ مهرجان العروض الرياضية بمدينة الأقصر    

 العرض الرياضي بجامعة مدينة الساداتصور متنوعة من تابع :           



  

 

 نموذج من صور التوضيحية لفاعليات تنفيذ مهرجان العروض الرياضية بمدينة الأقصر           

 تقرير 



  

البطولة العربية الحادية عشر لخماسيات كرة القدم بجامعة جنوب الوادي بقنا والمقامة خالل  عن المشاركة فى

 م10/12/2015م حتى 6/12/2015الفترة من 

م  شاركت جامعة مدينة السادات في البطولة العربية 10/12/2015م حتى 6/12/2015انه خالل الفترة من 
   الحادية عشر لخماسيات كرة القدم بجامعة جنوب الوادي بقنا وشاركت الجامعة بوفدها المكون من عشرة افراد 

المجموعة الثانية والتي تضم منتخبات  ادارى ( .. واوقت القرعة منتخب الجامعة فى –مدير ادارة  –طالب  8)
حلوان( واسفرت نتائج المباريات عن خروج منتخب  –سوهاج السويس  -التعليم العالي –جامعة ) بني سويف 

البطولة .معة على درع المشاركة في الجامعة من التصفيات نظرا لتعدد االصابات.. وحصلت الجا

  

 جامعة جنوب الوادي بقنافي  فاعليات البطولة العربيةصور متنوعة من 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

 جامعة جنوب الوادي بقنافي  فاعليات البطولة العربيةصور متنوعة من تابع : 

  

 البطولة العربية الحادية عشر لخماسيات كرة القدمصور التوضيحية لفاعليات تنفيذ النموذج من 

 تقرير 



  

 م21/12/2015الاثنين الموافق عن تنفيذ سباق الطريق بين كليـات الجامـعة يوم 

 م . تم تنفيذ سباق الطريق بين كليـات الجامـعة .21/12/2015انه خلال يوم الاثنين الموافق     

التربية العام (  -الطب البيطري  -التجارة  -التربية الرياضية -في سباق الطريق بين كليـات الجامـعة كليات ) الحقوق شارك 

)عدد  كيلومتر( بإجمالي7)طلبة( من أمام كلية التجارة الي مقر جامعة مدينة السادات بمسافة قدرها )وأقيم سباق الطريق 

كيلو متر(  5طالب( وأقيم سباق الطريق للطالبات من أمام كلية التربية الي مقر جامعة مدينة السادات بمسافة قدرها )300

 طالبة( .100بأجمالي عدد الطالبات المشاركات بعدد )

تنفيذ سباق الطريق للطلبة في تمام الساعة الحادية عشر صباحا من أمام كلية التجارة وحتي نهاية السباق بمقر الجامعة  وتم

 كيلو متر للطالبات. 5كيلو متر للطلبة ومن امام كلية التربية حتي نهاية السباق بمقر الجامعة بمسافة تقدر  7بمسافة تقدر 

 -من :واسفرت نتائج السباق عن فوز كل 

 االسم )طالبات( م االسم )طلبة( م

 أسماء احمد السيد عبد الهادي 1 بسام صابر العبد 1

 اية السيد المليجي 2 مصطفي عادل السيد  2

 منة هللا رضا محمد 3 محمود سمير عبد المقصود يحيي 3

 اية مدحت عبد الجيد عامر 4 محمد محمود محمد نجم 4

 لمياء محمد محمد يوسف 5 محمد ياسر محمد النشوقى 5

 عهود محمد جمال الدين 6 محمد اسامة محمد سليمان 6

 رقية محفوظ خلف محمد 7 خالد سيد احمد بدر 7

 اسراء ايمن محمد عنبر 8 محمد مرتضي عجيب 8

 اية عادل محمد 9 محمد عبد الصبور ابو الوفا 9

 مرام عبد العزيز حجازي 10 محمد صالح عبد الفتاح 10

    

 

 بطولة سباق الطريق بين كليات الجامعةصور التوضيحية لفاعليات تنفيذ النموذج من 

 

 تقرير 



  

شاركه الجامعة في ماراثون الشيخ زايد الخيري تحت رعاية دولة الامارات الشقيقة وذلك يوم 

 م18/12/2015الجمعة الموافق 

تم الذهاب الى بيت شباب المنيل ومركز شباب السيدة زينب  17/12/2015يوم الخميس الموافق  انه فى
الساعة الخامسة صباحا وتم  18/12/2015للمبيت واالستعداد للمشاركة فى الماراثون يوم الجمعة الموافق 

( 50000ولى من تعداد )تنفيذ المشاركة وحصلت الجامعة على ثالث مراكز من المراكز المتقدمة تحت المائة اال 
 طالب وطالبة. 96مشارك وهذا مركز متقدم ومشرف للجامعة عدد المشاركين فى النشاط : 

 هيئة االشراف :  

 ا / اسماعيل فتوح          احمد حلمي غراب          ا.د / عزة العمري                     د / 

 خالد شوقي الدسوقي                   ا/                        لوي ا/ خالد محمود عز الدين               ا/ اسراء ع

 مصطفى شكريا / ايمان                                         

 تم تنفيذ النشاط دون اي معوقات ...

 

 بطولة مارثون الشيخ زايد الخيريصور التوضيحية لفاعليات تنفيذ النموذج من             

 


