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 مقدمة
  تهدف االكاديمية إلعداد كوادر هندسية متميزة وقادرة على المنافسة علميا

ت راومهنيا ولكى يتحقق ذلك البد ان تكتسب هذه الكوادر إلى جانب المها
العلمية والمهنية مهارات متنوعة فى العديد من مجاالت الحياة من مهارات 
رياضية واجتماعية وثقافية وفنية والمشاركة المجتمعية وذلك مما يساعد على 

 تنمية المجتمع ككل
  ويقوم بالعمل بإدارة رعاية الطالب اخصائيين اجتماعيين وفنيين يعملون جادين

ن االنشطة الطالبية من تنمية للقيم الروحية على تحقيق الهدف المرجو م
واالخالقية بين الطالب وبعضهم وبين الطالب واعضاء هيئة التدريس والعاملين 
وتوثيق الروابط االجتماعية من خالل االنشطة المختلفة التى يشترك فيها 
الطالب واعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وهى االنشطة الرياضية 

والرحالت واالنشطة الثقافية والفنية والعلمية والعمل الجماعى من  واالجتماعية
خالل االسر التى يشرف عليها اعضاء هيئة التدريس ويتم من خاللها ممارسة 
جميع الوان االنشطة التى تساعد على االستفادة من طاقات الطالب فى خدمة 

وزارة طة الخاصة بالمجتمع وكذلك تقوم إدارة رعاية الطالب بتنظيم وتنفيذ االنش
 التعليم العالى

  
 وهللا ولى التوفيق،،،  

 

 أ.د. أحمد كحيــــــــل
 عميــــــد األكاديـمية

 

 

  



iii 

 

 ياتالمحتو

 
 ص النشاط م

 1 2014/2015موجز باالنشطة الطالبية للعام الدراسى 
 3 2013/2014حفل التخرج لدفعة  1
 3 حفل استقبال الطلبه الجدد 2
 4 فى دورة تنشيطية بمعهد الدراسات المتطورةاالشتراك  3
4  ً  4 حفل تكريم المتفوقين علمياً وفنيا
 5 حفل استقبال الطلبه الجدد 5
 5 انتخابات اتحاد الطلبه 6
 7 (Dish partyحفل) 7
 7 عمل مناظرات بين المرشحين لرئاسة االتحاد 8
 7 عداجتماع تصعيد االتحاد وانتخاب االمين واالمين المسا 9

 8 االشتراك فى مسابقة كمال االجسام التابعة لوزارةالتعليم العالى 11
 8 االشتراك فى مسابقةالتايكوندو التابعة لوزارة التعليم العالى 12
 9 االشتراك فى مسابقة الكاراتيه التابعة للوزارة 13
 9 االشتراك فى مسابقة العزف والغناء التابعة للوزارة 14
 9 فى مسابقة االسر المتميزة التابعة للوزارةاالشتراك  15
 10 االشتراك فى مسابقة السباحة التابعة للوزارة 16
 10 االشتراك فى مسابقة القرآن الكريم التابعة للوزارة 17
 IEEE 10عمل ندوة السرة  18
 11 عمل معرض للكتب والمشغوالت اليدوية 19
 11 تنظيف شارع االكاديمية وتجميله 20
 IEEE 11ندوة السرة  21
 12 ورشة عمل لزيارة دار ايتام 22
 12 االشتراك فى مسابقة االلعاب الجماعية التابعة للوزارة 23
 13 عمل منحة دراسية للطالب مجانية 24
 13 االشتراك فى معسكر ابو قير التابع لوزارةالتعليم العالى 25
 13 تنظيم دورى لخماسى كرة القدم داخلى 26
 14 فى االسرة استقبال االعضاء الجدد 27
 14 ورشة عمل لمناقشة   الدعم الطالبى باالكاديمية 28
 ROBOMOD 15مسابقة  29
 15 تنظيم رحلة لوادى الريان 30
 15 االشتراك فى المسابقة الفنية التابعة لوزارة التعليم العالى 31
 16 مسابقة القرآن  الكريم 32
 16 مسابقة تنس الطاولة 33
 17 اسبوع انشطة لالسر 34
 17 حملة تبرع بالدم 35
 17 االشتراك فى معسكر االقصر واسوان التابع لوزارة التعليم العالى 36
 18 عمل حائط فنون للطلبه فى الكافيتريا 37
 18 ندوة بعنوان خليك مكانها 38
39 IEEE19 ندوة السرة 
 19 عة لوزارة التعليم العالىمعرض للفنون التاب االشتراك فى مسابقة 40
 20 تنظيم رحلة لدريم بارك 41



iv 

 

 

 

 20 تنظيم دورى بلياردو 42
 20 تكريم عامالت االكاديمية فى عيد االم 43
 21 عمل اختبار لمواهب الطالب )ستديو جات تالنت( 44
 21 تنظيم ندوةالسرة ليدرز 45
 22 السرة IEEEمحاضرة تعريفية  46
 22 اء االسرةعمل تدريب العض 47
 22 حفل يوم اليتيم 48
 23 تنظيم ملتقى علمى 49
 23 تنظيم ندوة السرة ليدرز 50
 24 االشتراك فى المسابقة الفنية التابعة لوزارة التعليم العالى 51
52 FUN  DAY  24 تنظيملدفعة الفرقة الخامسة 
 25 االشتراك فى معسكر بلطيم التابع لوزارة التعليم العالى 53



1 

 

 
 2014/2015موجز باالنشطة الطالبية للعام الدراسى 

 

 نوع النشاط م
عدد 

 المشاركين
عدد 

 المنظمين
 الحاصلين
 على مراكز

 مالحظات

 - - 10 طالب100 2013/2014حفل التخرج لدفعة  1

 (Reuniun)اسرة  - 10 طالب100 حفل استقبال الطلبه الجدد 2

3 
ات الدراساالشتراك فى دورة تنشيطية بمعهد 

 المتطورة
 المركزالثانى  - طالب10

  حفل تكريم المتفوقين علمياً وفنياً  4
 رعاية
 الشباب

- - 

 (Leaders)اسرة  -  5 طالب 50 حفل استقبال الطلبه الجدد 5

 طالب200 انتخابات اتحاد الطلبه 6
 رعاية
 الشباب

- - 

 ( Reuniunالسرة) -  5 طالب 25 (Dish partyحفل) 7

8 
ناظرات بين المرشحين لرئاسة عمل م
 االتحاد

 - - 5 طالب 100

9 
اجتماع تصعيد االتحاد وانتخاب االمين 

 واالمين المساعد
 طالب 70

رعاية 
 الشباب

- - 

 - - - - 2014/2015تشكيل االتحاد للعام الجامعى  10

11 
االشتراك فى مسابقة كمال االجسام التابعة 

 لوزارةالتعليم العالى
 - طالب 1

ير شريف  ام
 نبيه

 المركز الثالث
 

12 
االشتراك فى مسابقةالتايكوندو التابعة لوزارة 

 التعليم العالى
 - طالب 2

 احمد حازم
 محمد محمود

 المركز الثالث
 المركز الثالث

13 
االشتراك فى مسابقة الكاراتيه التابعة 

 للوزارة
 سلمى هانى -- طالب 2

 مركز ثانى
 

14 
زف والغناء التابعة االشتراك فى مسابقة الع

 للوزارة
 - - - طالب 4

15 
االشتراك فى مسابقة االسر المتميزة التابعة 

 للوزارة
 - - - طالب 10

 - طالب1 االشتراك فى مسابقة السباحة التابعة للوزارة 16
محمد 
 مصطفى

 المركزالثانى

17 
االشتراك فى مسابقة القرآن الكريم التابعة 

 للوزارة
 - - - طالب 2

 IEEEاسرة  -  5 طالب IEEE 30عمل ندوة السرة  18

 اتحاد الطالب -  14 طالب 200 عمل معرض للكتب والمشغوالت اليدوية 19

 SKY WAYاسرة  -  5 طالب 15 تنظيف شارع االكاديمية وتجميله 20

 IEEEاسرة  -  10 طالب IEEE 100ندوة السرة  21

 اتحاد الطالب -  10 طالب 50 ورشة عمل لزيارة دار ايتام 22

3 
االشتراك فى مسابقة االلعاب الجماعية 

 التابعة للوزارة
 - طالب 19

فريق كرة 
 اليد

 المركز الثانى

 - طالب 14 طالب 150 عمل منحة دراسية للطالب مجانية 24
 اتحاد الطالب
 اللجنة العلمية

25 
االشتراك فى معسكر ابو قير التابع 

 لوزارةالتعليم العالى
 - - - طالب 10

 طالب 14 فريق 60 تنظيم دورى لخماسى كرة القدم داخلى 26
فريق 

االكاديمية 
 لكرة القدم

 اتحاد الطالب
 اللجنة الرياضية

 IEEEاسرة  - طالب 20 طالب 50 فى االسرة استقبال االعضاء الجدد 27



2 

 

  

28 
ورشة عمل لمناقشة   الدعم الطالبى 

 باالكاديمية
 طالباتحاد ال - طالب 14 طالب 100

 - طالب 14 طالب ROBOMOD 50مسابقة  29
 اتحاد الطالب
 اللجنة العلمية

 - طالب 14 طالب 200 تنظيم رحلة لوادى الريان 30
 اتحاد الطالب

اللجنة االجتماعية 
 والرحالت

31 
االشتراك فى المسابقة الفنية التابعة لوزارة 

 التعليم العالى
 مسرحية بلد ورق - طالب 14 طالب 20

 -  5 طالب 5 مسابقة القرآن  الكريم 32
 اتحاد الطالب
 اللجنة الثقافية

 
 

 - طالب 14 طالب 15 مسابقة تنس الطاولة
 اتحاد الطالب

 اللجنة الرياضية

 - طالب 14 اسر 7 اسبوع انشطة لالسر 34
 اتحاد الطالب
 لجنة االسر

 اسرة خليك انسان - 10 طالب 100 حملة تبرع بالدم 35

36 
فى معسكر االقصر واسوان التابع  االشتراك

 لوزارة التعليم العالى
 - - - طالب 5

 - طالب 14 طالب 20 عمل حائط فنون للطلبه فى الكافيتريا 37
 اتحاد الطالب
 اللجنة الفنية

 اسرة خليك انسان -  5 طالب 50 ندوة بعنوان خليك مكانها 38

39 IEEEطالب 15 طالب 100 ندوة السرة - IEEEاسرة 

40 
معرض للفنون التابعة  االشتراك فى مسابقة
 لوزارة التعليم العالى

 - طالب 14 طالب 6
 اتحاد الطالب
 اللجنة الفنية

 - طالب 14 طالب 100 تنظيم رحلة لدريم بارك 41
 اتحاد الطالب

اللجنة االجتماعية 
 والرحالت

 اسرة ليدرز - 5 طالب 20 تنظيم دورى بلياردو 42

 - 10 طالب 30 االكاديمية فى عيد االمتكريم عامالت  43
اسرة تأثير باالشتراك 

 مع اسرة ليدرز

44 
عمل اختبار لمواهب الطالب )ستديو جات 

 تالنت(
 -  5 طالب 15

 اتحاد الطالب
 اللجنة الفنية

 اسرة ليدرز -  5 طالب 50 تنظيم ندوةالسرة ليدرز 45

 IEEEاسرة  - طالب 15 طالب 50 السرة IEEEمحاضرة تعريفية  46

 IEEEاسرة  - 10 طالب 50 عمل تدريب العضاء االسرة 47

 اسرة تأثير - طالب 20 طالب 20 حفل يوم اليتيم 48

 IEEEاسرة  - طالب 15 طالب 100 تنظيم ملتقى علمى 49

 اسرة ليدرز -  5 طالب 50 تنظيم ندوة السرة ليدرز 50

51 
 االشتراك فى المسابقة الفنية التابعة لوزارة

 التعليم العالى
 - طالب 14 طالب 25

 اتحاد الطالب
 اللجنة الفنية

 مسرحية مكبث

52 FUN  DAY  اتحاد الطالب - طالب 14 طالب 100 تنظيملدفعة الفرقة الخامسة 

53 
االشتراك فى معسكر بلطيم التابع لوزارة 

 التعليم العالى
 - - - طالب 4



3 

 

 2014/2015راسى تقرير مفصل باالنشطة الطالبية للعام الد
 

 2013/2014التخرج فى دار المدفعية لدفعة السنة الخامسة للعام الجامعى تم إقامة حفل  -1

 .  2/9/2014وذلك يوم الثالثاء الموافق 

 

  
 

 

 

لموافق وذلك يوم الخميس ا  REUNINعمل حفل إستقبال للطلبه الجدد باإلشتراك مع أسرة  -2
16/10/2014 . 
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مدحت لويس التنشيطية الثالثة بالمعهد العالى للدراسات / االشتراك فى دورة المهندس -3
وحصلنا على المركز  28/10/2014الى  20/10المتطورة بالقطامية وذلك فى الفترة من 

 .تنس الطاولة  الثانى فى 

  
 

للطلبه المتفوقين علمياً وفنياً وذلك يوم  العميد واعضاء هيئة التدريس  عمل حفل تكريم -4
 . 29/10/2014االربعاء الموافق 
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وذلك يوم الخميس   LEADERSعمل حفل إلستقبال الطلبه الجدد باإلشتراك مع أسرة  -5
 . 30/10/2014الموافق 

 

  
 

 

فتح باب الترشيح إلنتخابات إتحاد الطالب التابعة لوزارة التعليم العالى للعام الجامعى  -6
عمل االنتخابات فى الكافيتريا يوم و 2/11/2014ك يوم االحد الموافق وذل 2014/2015

 . 12/11/2014االربعاء الموافق 
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اللجـنةالفـرقـةاالســـمم

امين اتحادرابعة اتصاالتراضى حسن ابراهيم1

امين مساعدثالثة عمارةقاسم اشرف قاسم2

امين لحنة االسررابعة اتصاالتراضى حسن ابراهيم3

امين مساعدخامسة عمارةمحمد على عبدهللا4

امين لجنة الرياضىرابعة اتصاالتعبدالرحمن خالد محمد5

امين مساعدثالثة اتصاالتاحمد مختار حلمى السيد6

امين لجنة الثقافيةرابعة اتصاالتعبدالرحمن عبدهللا7

امين مساعدثانية اتصاالتأالء عاصم سيف النصر8

امين لجنة الفنىرابعة اتصاالتاحمد حسن حسنين9

امين مساعدثانية عمارةعبدالرحمن مجدى10

امين لجنة الجوالةثالثة اتصاالتمحمود محمد احمد11

امين مساعدثالثة اتصاالتسامى عزت سعيد12

امين لجنة الرحالتثالثة عمارةقاسم اشرف قاسم13

امين مساعدثانية اتصاالتاحمد عمر حسنى14

امين اللجنة العلميةثالثة اتصاالتمحمد جمال عبدالعاطى15

امين مساعدثانية اتصاالتسمير احمد جمعه16

كشف بأسماء التشكيل النهائى إلتحاد طالب االكاديمية للعام الجامعى 2015/2014
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وذلك يوم االثنين الموافق      DISH PARTYعمل حفل ب REUNIUNمت أسرة قا -7
3/11/2014 .  

 

 

ليعرض كل طالب برنامجهلرئاسة  مناظرات بين الطالب للترشيح لرئاسة االتحادثالث عمل  -8
 االتحاد

 
 

    

 

 
م وذلك يو ادلالتحاد للتصعيد وانتخاب االمين واالمين المساعد عمل اجتماع مع اعضاء االتح -9

19/11/2014. 
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 الجسامفى لعبة كمال ا االشتراك فى مسابقة االلعاب الفردية التابعة لوزارة التعليم العالى  -10
وذلك يوم  على مستوى الجمهوريةنبيه على المركز الثالث  شريف امير/ وحصول الطالب 

   . 9/11/2014االحد الموافق 

 

 كوندوفى لعبة التاي التابعة لوزارة التعليم العالى االلعاب الفرديةاألشتراك في مسابقة  -11

محمد / والطالب( كيلو87)على المركز الثالث (اولى) احمد حازم عبدالمجيد/ وحصول الطالب
وذلك  ى الجمهورية على مستو على المركز الثالث( كيلو80(  )ثانية عمارة) محمود على

 . 11،10/11/2014يومى االثنين والثالثاء 
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تيه فى لعبة الكاراالتابعة لوزارة التعليم العالى  االلعاب الفرديةاألشتراك في مسابقة  -12
ى الجمهورية على المركز الثانى على مستو  (اولى )  سلمى هانى زينهم/ وحصلت الطالبة 
 . 17/11/2014الموافق  وذلك يوم االثنين

  
وم الثالثاء يالتابعة لوزارة التعليم العالى وذلك  مسابقة العزف والغناء الفردىاألشتراك في  -13

 . 18/11/2014الموافق 

 

رة من فى الفتة لوزارة التعليم العالى وذلك التابع ة االسر المتميزاألشتراك في مسابقة  -14
  .(خماسى كرة القدم  –الشعر  –الشطرنج ) فى االلعاب االتية  7/12/2014حتى  30/11
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 االشتراك فى مسابقة االلعاب الفردية التابعة لوزارة التعليم العالى فى لعبة السباحة وحصل -15
محمد مصطفى عبدالخالق  على المركز الثانى على مستوى الجمهورية وذلك يوم / الطالب
 . 1/12/2014االثنين 

 2/12ن وذلك فى الفترة مالتابعة لوزارة التعليم العالى االشتراك فى مسابقة القرآن الكريم  -16

 .4/12/2014الى 

  
 

 Neural Machine Control)موضوعها  بعمل ندوة  IEEEقامت اسرة  -17

Technique)  4/12/2014وذلك يوم الخميس الموافق . 
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م اتحاد االكاديمية بعمل معرض للكتب والمشغوالت اليدوية فى الكافيتريا وذلك فى اق -18
 . 11/12/2014الى  7/12الفترة من 

  
باالشتراك مع قسم عمارة بتنظيف وتجميل المنطقة المحيطة    SKY WAYقامت اسرة  -19

  . 7/12/2014 يوم االحد الموافق منابتداء باالكاديمية وذلك 

  

  session about innovation atintel   بعمل محاضرة موضوعها   IEEEقامات اسرة  -20
 . 11/12/2014وم وذلك ي
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وتمت  17،18/12/2014باالكاديمية خاصة بزيارة دار االيتام يومى  عمل ورشة تنظيم -21
 . 20/12/2014الزيارة يوم 

  
 

عة لوزارة التعليم العالى فى الفترة من االشتراك فى دورة الصداقة لاللعاب الجماعية التاب -22
وحصلت االكاديمية على  فى لعبة كرة اليد وخماسى كرة القدم 25/12/2014الى  10/12

 . المركز الثانى فى كرة اليد على مستوى الجمهورية
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لطلبة    SOFT SKILLSبعمل منحة دراسية ( اللجنة العلمية)قام اتحاد طالب االكاديمية  -23
 . 17/5/2015الى  8/2/2015الالكاديمية فقط وذلك فى الفترة من 

  
االشتراك فى المعسكر الترفيهى التثقيفى بالمدينة الشبابية بأبو قير باالسكندرية التابع لوزارة  -24

 . 18/2/2015الى  14/2التعليم العالى فى الفترة من 

 

  
 

بتنظيم دورى لكرة القدم الخماسى بين طالب ( اللجنة الرياضية ) قام اتحاد الطالب  -25
 . 15/3/2015الى االحد الموافق  22/2االكاديمية وذلك فى الفترة من االحد الموافق 
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بعمل افتتاح للمجموعة الستقبال اعضاء جدد فى الفريق وذلك يوم  IEEEقامت اسرة  -26
25،24/2/2015 . 

  
تم عمل ورشة عمل لطرح ومناقشة نظام الدعم الطالبى المفعل فى االكاديمية والوقوف  -27

  25/2/2015اراء الطالب ومقترحاتهم الخاصة بهذا الشأن وذلك يوم االربعاء الموافق على 
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وتم اجتماع    ROBOMODبعمل مسابقة ( اللجنة العلمية)قام اتحاد طالب االكاديمية  -28
يق الفائز يوم الخميس الموافق وتم تسليم الجوائز للفر 26/2/2015فريق المسابقة وذلك يوم 

12/3/2015 . 

  
 

 . 7/3/2015قام االتحاد بعمل رحلة لوادى الريان يوم السبت الموافق  -29

  
 

باالشتراك فى مسابقة وزارة التعليم العالى فى ( اللجنة الفنية)قام اتحاد طالب االكاديمية  -30
 . 3/3/2015فصل الواحد وذلك يوم الثالثاء الموافق مسرجية ال

  
 



16 

 

 

بعمل مسابقة للقرآن الكريم وذلك يوم االربعاء ( اللجنة الثقافية)قام اتحاد طالب االكاديمية  -31
4/3/2015  

  
 

دورى تنس طاولة وذلك فى الفترة من  بعمل( اللجنة الرياضية)قام اتحاد طالب االكاديمية  -32
 . 19/3/2015الى  8/3/2015
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لك وذبعمل اسبوع انشطة باالشتراك مع كل االسر ( لجنة االسر)قام اتحاد طالب االكاديمية  -33
 .15/3/2015الى  8/3فى الفترة من 

  
 

م شفى احمد ماهر وذلك يوبعمل حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع مست قامت اسرة خليك انسان -34
 . 10/3/2015الثالثاء 

  
 

اشتراك االكاديمية فى رحلة االقصر واسوان التابعة لوزار التعليم العالى وذلك فى الفترة من  -35
 . 14/3/2015الى  11/3/2015
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الرئيسى  ىبعمل حائط للفنون فى كافيتيريا المبن( اللجنة الفنية)قام اتحاد طالب االكاديمية  -36
وذلك (   A3 " A4رسم كاريكاتير على ورق / تصوير / قصائد / قصص / لوحات )تشمل 

 . 15/3/2015ابتداء من يوم 

  

  
 

 ( كانهاخليك م)قامت اسرة خليك انسان بعمل ندوة باالشتراك مع جمعية الفن للتنمية بعنوان  -37
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 -:بعمل ندوة موضوعها  IEEEقامت اسرة  -38

(Simplex company for network and communication (cnc) )  وذلك يوم
19/3/2015 . 

  
 

 /سيراميك / زجاج / زيت )عمل معرض لوحات ( اللجنة الفنية)قام اتحاد طالب االكاديمية  -39

 . 29/3/2015الملحق وذلك يوم ب( خشب/ اكريلك 
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بعمل رحلة لدريم بارك وذلك يوم ( اللجنة االجتماعية والرحالت)قام اتحاد طالب االكاديمية  -40
 . 28/3/2015السبت 

  
 

 

 

الى  29/3/2015قامت اسرة ليدرز بعمل دورى فى البلياردو والبالى ستيشن من  -41
 .بالملحق فى البريك  5/4/2015

 

  
 

  . 31/3/2015قامت اسرة ليدرز بتكريم العامالت باالكاديمية بمناسبة عيد االم وذلك يوم  -42
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ض لتقوم بعر قام اتحاد الطالب بعمل مسابقة استوديو جات تالنت الختيار افضل المواهب -43
   . 31/3/2015وذلك يوم الثالثاء الموافق  قبل المسرحية

  
 

  

 

( حمدسارة م/ تقديم الدكتورة) قامت اسرة ليدرز بتنظيم محاضرة فى فن العرض والتقديم  -44

 . 6/4/2015وذلك يوم 
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فى مصر ومميزاته وفوائده فى    ieeeلنظام بتنظيم محاضرة تعريفية    IEEEقامت اسرة  -45
 . 16/4/2015الحياة الهندسية وذلك يوم الخميس الموافق 

  
 

  -:بتدريب العضاء االسرة فى النقاط التالية  IEEEقامت اسرة  -46

1- marketing . 2- presentation skills .) ) 18/4/2015موافق وذلك يوم السبت ال . 

  
 

قامت اسرة تأثير بعمل مشروع جنيه فى الخير من خالل اقامة حفلة خاصة لالطفال االيتام  -47
  . 19/4/2015فى نادى الصيد وذلك يوم االحد الموافق 

  
 

  



23 

 

وذلك يوم السبت   (Career Path Event IEEE-MASB)بتنظيم  IEEEقامت اسرة  -48
  . 2015\4\25الموافق 

  

  
 

وذلك فى الفترة من   (Youtube – Android )قامت اسرة ليدرز بتنظيم ندوة للطلبة عن  -49
 .  23/4/2015الى  19/4
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باالشتراك فى المسابقة الفنية التابعة لوزارة ( اللحنة الفنية ) قام اتحاد طالب االكاديمية  -50
على مسرح جالل  28/4/2015لتعليم العالى  بمسرحية مكبث وذلك يوم الثالثاء الموافق ا

 .الشرقاوى 

  

  
 

لدفعة الفرقة الخامسة لجميع التخصصات وذلك   ( fun day )قام اتحاد الطالب بعمل حفل  -51
 . 30/4/2015يوم الخميس الموافق 
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الى  31/8ك فى المعسكر الصيفى ببلطيم التابع لوزارة التعليم العالى  فى الفترة من االشترا - 52
4/9/2015 .  

 

  
 


