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 9102/9191مشروع خطة النشاط الطالبى للعام الجامعى 

 

 

 م 

 

 بيان بالمشروعات واألنشطة

الميزانية  المستفيدين موعد ومكان التنفيذ

 المكان  المقترحة

 

 المجموع إناث ذكور المدة

 إلى من

 : النشاط اإلجتماعى والرحالت : أوال

  01 91 91 فصل دراسى أول الكلية ة المثاليةمسابقة إختيار الطالب المثالى والطالب 0

 

 

 

 

 جنيه 00111

 50 00 01 فصل دراسى أول الكلية مسابقة شطرنج على مستوى الكلية 9

 091 21 31 فصل دراسى أول الجامعة حملة تبرع بالدم 3

فصل دراسى أول  مدن سياحية عدة أيام ( –رحالت ترفيهية ) يوم واحد  0

 وثانى

01 01 21 

 الفصل الدراسى مدن سياحية معسكرات ترفيهية 0

 الصيفى

31 31 01 

 31 00 00 فصل دراسى أول الكلية (مسابقات إجتماعية ) بحث فى احدى موضوعات يتم تقديمها  0

 01 0 0 فصل دراسى ثانى الكلية على مستوى الكلية مسابقة األم المثالية 5

 50 00 01 فصل دراسى ثانى كليةال ألسرة رسالة األحتفال بيوم اليتيم 8

 00 00 01 فصل دراسى ثانى الكلية بأسم كلية الصيدلة معرض خيرى على مستوى الكلية 2

 51 01 01 فصل دراسى ثانى دور االيتام زيارات لدار االيتام 01

 : النشاط الثقافى : ثانيا

  31 00 00 فصل دراسى أول الكلية على صفحة التواصل األجتماعى فيس بوك مسابقة ثقافية مطبوعة 00

 01 91 91 فصل دراسى أول الكلية على مستوى الكلية مسابقة حفظ القرآن الكريم 09

 31 00 00 فصل دراسى أول الكلية مسابقة ثقافية بنظام الفرق 03
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 9102/9191للعام الجامعى مشروع خطة النشاط الطالبى تابع 

 

 

 م 

 

 بيان بالمشروعات واألنشطة

الميزانية  المستفيدين موعد ومكان التنفيذ

 المكان  المقترحة

 

 المجموع إناث ذكور المدة

 إلى من

مسابقة الختيار فريق دورى المعلومات بالكلية لالشتراك  00

 على مستوى الجامعة

  31 00 00 فصل دراسى أول الكلية

 

 

 

 

 

 

 جنيه 00111

 01 91 91 ثانىفصل دراسى  الكلية ) األربعين النووية(مسابقة الحديث النبوى الشريف  00

 01 31 91 أول وثانى فصل دراسى  الكلية ندوات أدبية وفكرية ) نادى األدب( 00

 01 91 91 ثانىفصل دراسى  الكلية لطالب الكليةدورة تدريبية ) تنمية بشرية(  05

على  مسابقة فى مجال الشعر )عامى وفصحى ( والزجل 08

 توى الكليةمس

 91 01 01 ثانىفصل دراسى  الكلية

على مستوى   مسابقة فى مجال الرواية والقصة القصيرة 02

 الكلية

 91 01 01 ثانىفصل دراسى  الكلية

اإلنشاد  –القرآن  –مهرجان ثقافى فى مجاالت ) الشعر  91

 معلومات عامة ( –الدينى 

 01 91 91 فصل دراسى أول الكلية

 91 01 01 ثانىفصل دراسى  الكلية على مستوى الكلية ى مجال المقالمسابقة ف 90

 91 01 01 فصل دراسى أول الكلية مسابقات ثقافية كتابية بين طالب الكلية ) األبحاث المختلفة ( 99

 –اإلنشاد الدينى  –مسابقات ثقافية شفوية ) الخطابة  93

 األبتهاالت (

 91 01 01 فصل دراسى أول الكلية

 00 8 5 ثانىفصل دراسى  الكلية . لطالب الكلية عمل مجاالت حائط شفهية 90

 01 30 90 أول وثانىفصل دراسى  الكلية فى جميع األنشطة  اإلشتراك فى مسابقات الجامعة المختلفة 90
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 9102/9191للعام الجامعى مشروع خطة النشاط الطالبى تابع 

 

 

 م 

 

 بيان بالمشروعات واألنشطة

الميزانية  المستفيدين ومكان التنفيذ موعد

 المكان  المقترحة

 

 المجموع إناث ذكور المدة

 إلى من

 : رياضى: النشاط اللثاثا

  011 91 81 فصل دراسى أول استاد الجامعة  بالكلية إعداد واختيار الفرق الرياضية 90

 

 

 جنيه 00111

 21 31 01 فصل دراسى أول استاد الجامعة  ردية والجماعيةاإلشتراك فى دورى الجامعة لأللعاب الف 95

 021 ــــ 021 فصل دراسى ثانى استاد الجامعة  دورة خماسية فى كرة القدم بين الفرق الدراسية 98

 01 01 01 فصل دراسى ثانى استاد الجامعة  على مستوى الكليةدورة تنس طاولة  92

 01 01 31 فصل دراسى أول استاد الجامعة  على مستوى الكلية ماراثون جرى 31

 01 01 ــــ فصل دراسى ثانى استاد الجامعة  بالكلية يوم رياضى ترفيهى للطالبات 30

 : النشاط الفنى :رابعا 

  01 91 91 فصل دراسى أول الكلية ورش عمل فنية بين الطالب 39

 

 

 

 جنيه 09111

 21 01 31 أول فصل دراسى الكلية معرض فنى ثقافى سنوى 33

 31 01 91 فصل دراسى أول وثانى الجامعة فصل دراسى ثانى –االشتراك فى مهرجان الجامعة ) فصل دراسى أول  30

 01 0 0 فصل دراسى ثانى الكلية على مستوى الكلية  مسابقة خط عربى 30

 01 0 0 فصل دراسى ثانى الكلية على مستوى الكلية  مسابقة بورتوريه 30

 00 01 0 فصل دراسى ثانى الكلية على مستوى الكلية رسم شخصيات كرتونية ( –مسابقة ) كاركتير  35

 01 0 0 فصل دراسى ثانى الكلية على مستوى الكلية  مسابقة تصميم شعار 38



   

                                                         UIF010303                                                                                         Aya                              
     REV. (1)  25 / 5 /2009             25/8/2019                                                                                     خطة األنشطة

 

 

 

 9102/9191للعام الجامعى مشروع خطة النشاط الطالبى تابع 

 

 م 

 

 بيان بالمشروعات واألنشطة

الميزانية  المستفيدين التنفيذموعد ومكان 

 المكان  المقترحة

 

 المجموع إناث ذكور المدة

 إلى من

  01 9 8 فصل دراسى أول الكلية التواشيح -اإلنشاد الدينى  32

 91 00 0 فصل دراسى أول الكلية مشغوالت يدوية ( –ورشة فنية ) إكسسوار  01

 01 9 8 ثانىفصل دراسى  الكلية تقليد -مسابقة استاند اب كوميدى  00

 01 9 8 ثانىفصل دراسى  الكلية مسابقة عزف وغناء 09

 91 01 01 ثانىفصل دراسى  الكلية الفحم ( –بالكلمات  –على الزجاج  –رسم ) بالرصاص  03

 :علمى والتكنولوجى : النشاط الخامسا

مصانع  لطالب السنوات األخيرة رحالت علمية 00

 ية وشركات أدو

  081 091 01 فصل دراسى أول

 

 

 

 

 جنيه 8111

 001 091 01 فصل دراسى أول الهالل األحمر لطالب الكلية دورات إسعافات أولية 00

 طالب الكلية 5/3/9191 الكلية العلمى الطالبى الثامن لكليات الصيدلةمؤتمر  00

 01 0 0 أولفصل دراسى  الكلية مجال أفضل بحث علمى ) موضوع بحث معين ( 05

 01 0 0 ثانىفصل دراسى  الكلية صفحة ( 01أفضل قصة خيال علمى ) ال تزيد عن  08

 91 01 01 ثانىفصل دراسى  الكلية معرض علمى 02

 00 8 5 ثانىفصل دراسى  الكلية مجلة علمية 01

 01 0 0 ثانىفصل دراسى  الكلية صناعات صغيرة منتجة 00

أسبوعيا على مدار  الكلية (Journal Club)أنشطة نادى المجلة  09

 العام
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 9102/9191للعام الجامعى مشروع خطة النشاط الطالبى تابع 

 
                    رئيس رعاية الطالب                                                                                  مشرف النشاط               

 

 

 م 

 

 بيان بالمشروعات واألنشطة

الميزانية  المستفيدين موعد ومكان التنفيذ

 المكان  المقترحة

 

 المجموع إناث ذكور المدة

 إلى من

 ية :األسر الطالب: سادسا 

  001 ـــ 001 فصل دراسى أول استاد الجامعة  دورة فى كرة القدم بين الفرق الطالبية 03

 جنيه 0111
 81 31 01 ثانىفصل دراسى  استاد الجامعة  مسابقات بين الفرق الطالبية 00

 :الجوالة والخدمة العامة : سابعا 

  31 8 99 فصل دراسى أول المخيم الكشفى معسكر اختيار وتدريب لعشيرة الجوالة 00

 جنيه 01111
 00 0 01 ثانىفصل دراسى  المخيم الكشفى االشتراك فى الدورة الكشفية لعشائر جوالة الجامعة 00


