
"تـقـرير عـــن" 

  أعضاء هيئة التدريس والعاملني باجلامعةسرألهرجان األول امل

  بنادي النيل٢٠١٥/ ٦/ ١٦  –١٥خالل الفرتة من 

************  

نائب رئيس اجلامعة املليجي/ حممود أ.درئيس اجلامعة وريادة السيد القناوي/ حممد أ.دالسيد حتت رعاية       

  .لشئون خدمة اتمع و تنمية البيئة

       ا  ا ن  إدارة ا ت وا ات
ا   عا و ا  .  

  هرجانفكرة امل:-  

              ع  أ  ا     ا دا    ا         
ــة  ــيس اجلامع ــب رئ ــي نائ ــد املليج ــود حمم ، و رة    وأف  د و    أ.د / حمم

 أم )   -    -  -     ووج واا ر (  إ
. را إ   دووا      

: أهداف املهرجان -  

-      را  ءدة أا  ا واا 
 وا .

 ا   م ا دة -
 . وا

-.را  ءا د واا  روح 

-       ل أم  ا ا أ  ا
.د 

املشاركة :سراستقبال األ

أء  ار   ار ا ال -
 ل وط ىء اإ  رة را وا

 . را أر

املسابقة :افتتاح-

ر اض  ف   ا ار  ١٥/٦/٢٠١٥اا   ا  اح-
  ، طا وان .  ا دوار اا

- ب إ را    .  ا

فريق العمل :

مصطفى أمين جابر/ د
ارة االتصاالت والمؤتمراتدمدير إ

محمد عبد الحميد سليمان/ أ
مدير مكتب نائب رئيس الجامعة

محمد تاج الدين حسن/ أ 
والمؤتمراتإدارة االتصاالت 

إبراهيم أحمد سمير/ أ 
مكتب نائب رئيس الجامعة

حسام الدين رمضان/ أ 
إدارة االتصاالت والمؤتمرات

أحمد حامد الصياد/ أ 
إدارة االتصاالت والمؤتمرات

عةمنادي النيل بالجا



: اهليئات املشاركة يف املهرجان-

١. داب١٤   ا -   ا  

٢. ي ا١٥  ا-   ا ا  

٣. ١٦  ا-   ا ا  

٤. نا ١٧ا-   ا  

٥. رة١٨  ا -   نا  

٦. را١٩  ا-   ا  

٧. ٢٠ا-   ع ا   

  ادار ن ا ادارة  - ٢١  واب ا ن ا ادارة.٨

  وات ازم ا ادارة  - ٢٢  ا ن ا ادارة.٩

  ا دار   - ٢٣  امم ن ا ادارة.١٠

١١. م ر ن ا 
 ا و ا  

   ا مدي  - ٢٤
  

  إدارة ات واات   -٢٦   اا إدارة.١٢

١٣. م ر ن ا 
 ا و ا   

    

: د ( )208(عدد إمجايل املشاركني نة) ٥٢أ

املسابقةتنفيذ مكان:دي ام

: اخلتام وتوزيع اجلوائز

-ت ارا   اء اا  وذ را اا ز١٦/٦/٢٠١٥و.
أ   ط د/  ا رس  ا اي   ا و-

د  وأ ار ا ان وأت  ورة اره.   
  



:النتائجأهم 

 ) د ل١٠  أ ( ا . ر ا 
اواا     ءا)–   ا–  (ا.

أهم االجيابيات:-

 ا ار رة ة .-

- )  ا ا  ء ا  لض  -ار اح  –طا–  ا– اا 

–ا ا . (

-  ا ور أ ا و ا  ع.

-. ما ر ءأ ا  دةوا ا ر

- وأ ا  تا .   ده اا

. ادة و ا  اء  دور -

-. دا وا مه ا  ار را ا وا ط

: السلبيات-

. تما   د  را

دات ا   ر.

     نائب رئيس اجلامعة                                                    مدير إدارة االتصاالت واملؤمترات          

  

  أ.د/ حممود حممد املليجي                     د / مصطفي أمني جابر                                                 

  

  

  ط ر اا  ءأ .

  

  



  

  

  

  

  



  

  

  



  

  

  



  
    

  



  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

  

  



  

  

  

  



    

  

  

  



  

  

  

  



  

  

    

  

  

  



  

  

  



  

    

  



  

  

    


