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 1026/1027 الجاهعًللعام الوقتشحت  ألًشطتاخطت 

ًوع  

 الٌشاط  

اسن 

الوشـــــــــــــــــــــــشو

 ع

هوعذ 

التٌفٍ

 ر 

هكاى 

التٌفٍ

 ر

عذد 

الوستفٍذٌ

 ى

الوٍزاًٍ

 ة

 الوقتشحت 

2-

  الٌشاط
الشٌاض

 ي

انُصف األول  تُشُطُخ الختُبر انفرق انرَبضُخ ثبنكهُخ  إلبيخ دوراد   -1

 يٍ أكتىثر

يهؼت كهُخ 

 خانترثُ

 انرَبضُخ

 151  طبنت  151

انُصف انثبٍَ  إلبيخ َىو رَبضٍ ثٍُ طالة انفرق انذراضُخ  -2

 راكتى ثيٍ 

يهؼت كهُخ 

 خانترثُ

 انرَبضُخ

 611  طبنت  51

انُصف انثبٍَ  انجبيؼخ  انًشبركخ فٍ انُىو انرَبضٍ ػهً يطتىي -3

 يٍ أكتىثر

يهؼت كهُخ 

 خانترثُ

 انرَبضُخ

 تبثغ انجبيؼخ طبنت  21

االشتران فٍ دورٌ انجبيؼخ ثٍُ انكهُبد انًختهفخ فٍ جًُغ                                                             -4

 األنؼبة انفردَخ وانجًبػُخ 

يهؼت كهُخ  ردَطًج شهر

 خانترثُ

 انرَبضُخ

 411  طبنت 111

      

انُصف انثبٍَ   فٍ) تُص طبونخ (  طالة انكهُخ إلبيخ يطبثمخ ثٍُ  -6

 يبرش ٍي

 211  طبنت  21 كهُخ انسراػخ

انُصف انثبٍَ  االشتران فٍ دورٌ األضر انرَبضٍ فٍ األنؼبة انجًبػُخ   -7

 يٍ يبرش

يهؼت كهُخ 

 خانترثُ

 انرَبضُخ

 -----  طبنت  41

انُصف انثبٍَ  إلبيخ يطبثمخ فٍ انؼبة شذ انذجم  وانىثت ثٍُ طبة انكهُخ  -8

 يٍ اثرَم 

يهؼت كهُخ 

 خانترثُ

 انرَبضُخ

 211  طبنت  31



دفم ختبو األَشطخ وتكرَى انًتفىلٍُ رَبضُبً ػهً يطتىي انكهُخ  -9

 وانجبيؼخ 

 811   كهُخ انسراػخ يبَى

 011  طالب011 داخل الجامعة برشي ضجبق يبراتىٌ ثٍُ طالة انكهُخ -11

 0001  001  الىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلجم

 َؼتًذ ػًُذ انكهُخ                         وكُم انكهُخ نشؤٌ انتؼهُى وانطالة          جبة              رػبَخ انش حيذَر إدار                                يطئىل انُشبط                 

 

 د/ دطٍ دطٍ َىَص (1)أ                        (  يذًىد يذًذ فىازد/ 1ا)                            ()ػصبو إثراهُى انُجبر              بة (            ) د/ يذًذ انطُذ ػجذ انىه   



                                                                                                                          جاهعت كفش الشٍخ  

Kafrelsheikh University    
  كلـــــــٍت الزساعت    

 باب                               ـــــــسعاٌت الش  

 

 

 1026/1027الوقتشحت للعام الجاهعً  خطت ا ألًشطتتابع 

ًوع  

 الٌشاط  

اسن 

ـــــــــــــــــــــالوش

 شوعــــــــــــــ

هوعذ 

 التٌفٍز

هكاى 

 التٌفٍز

عذد 

الوستفٍ

 دٌي 

الوٍز

 تاًٍ

الوقت

 سحت

1-  

     الٌشاط

اإلحتوا

 عى 

 001  طالب وطالبة 01 كلٌة الزراعة انُصف األول يٍ أكتىثر 1دفم اضتمجبل انطالة انجذد  -1

 001  طالب وطالبة 01 كلٌة الزراعة شهر أكتىثر 1َج نجًُغ فرق انكهُخ الختُبر فرَك انكهُخ ػًم يطبثمخ  نهشطر -2
 001  طالب وطالبة6 مركز التطوٌر َىفًجر 1انًشبركخ فٍ ثطىنخ انجبيؼخ نهشطرَج  -3
تُظييُى دوراد تًُُييخ يييىارد ثشييرَخ ثىالييغ دورح كييم شييهر خييالل انؼييبو  -4

 انذراضٍ 

ر خالل انؼبو أول اثٍُُ يٍ كم شه

 انذراضٍ 

 011  طالب 01 قاعة السٌمنار 

 011  طالب وطالبة  01 كلٌة زراعة  انُصف اانثبًَ يٍ َىفًجر ػًم يطبثمخ انطبنت وانطبنجخ انًثبنٍُ ػهً يطتىي انكهُخ  -5

 011  طالب وطالبة 01 كلٌة الزراعة جر انُصف األخُر يٍ دَطً 1خاألونُ داألدًر وانمُبو ثؼًم َذوح ػٍ اإلضؼبفب لتكىٍَ فرَك انهال -6

011  طالب وطالبة01 تحدد من قبل االتحاد  دَطًجر    لػًم ردهخ َىو وادذ    انترو األو -7
1 

 011  طالب  001 قاعة السٌمنار  انُصف األول يٍ شهر دَطًجر  ػًم َذوح اجتًبػُخ ػٍ إدذي لضبَب انؼصر  -8
انطبنت وانطبنجخ انًثبنٍُ  -ًختهفخ ) شطرَج  االشتران فٍ انًطبثمبد ان -9

 1ثذث اجتًبػٍ (وانتٍ تُظًهب اإلدارح انؼبيخ نرػبَخ انشجبة وانكهُبد  –

اإلدارة العامة لرعاٌة  خالل انفصم انذراضٍ األول
 الشباب

 ---  طالب وطالبة01

000  206 الىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلجم
1 

 

 جبة                       وكُم انكهُخ نشؤٌ انتؼهُى وانطالة                         َؼتًذ ػًُذ انكهُخ رػبَخ انش حيذَر إداريطئىل انُشبط                                                 

 

 د/ دطٍ دطٍ َىَص (1)أ                        ( د/ يذًىد يذًذ فىاز 1ا)  (                          إثراهُى انُجبر  )ػصبو                (               انشُبويضُذ ) ا/ يذًذ ا   



                                                                                                                          جاهعت كفش الشٍخ 

Kafrelsheikh University    
 كلـــــــٍت الزساعت    

 باب                               ـــــــسعاٌت الش  

                               

 1026/1027الوقتشحت للعام الجاهعً  خطت ا ألًشطتتابع        

ًوع  

 الٌشاط  

اسن 

 الوشــــــــــــــــــــــــــــشوع

هوعذ 

  التٌفٍز

هكاى 

 التٌفٍز 

عذد 

 الوستفذٌي 

 تالوٍزاًٍ

 الوقتشحت

الٌشاط  -1

 اإلجتواعى 

إلبيييخ يطييبثمخ انجذييث األجتًييبػً  ػهييً يطييتىي انكهُييخ  تذييذد يييٍ لجييم يطتشييبر  – 11

 انهجُخ االجتًبػُخ 

يٍ  لانُصف األو

 يبرش 

 001  طالب  01 رعاٌة الشباب 

انُصف انثبٍَ  طتىي انجبيؼخ  االشتران فٍ يطبثمخ األو انًثبنُخ ػهً ي -11

 يٍ يبرش 

رعاٌة الشباب 
 الجامعة

 --  طالب  00

انُصف انثبٍَ  ػًم ردهخ إنً َىو وادذ انترو انثبٍَ  -12

 يٍ يبرش 

تحدد من قبل 
 اتحاد الطالب

 0111  طالب  01

انُصف األول يٍ  1االشتران فٍ دفم َىو انُتُى   -13

 اثرَم

 011  طالب  01 كلٌة الزراعة

رعاٌة الشباب  اثرَم 1االشتران فٍ انًطبثمبد انًختهفخ وانتٍ تُظًهب اإلدارح انؼبيخ نرػبَخ انشجبة  -14
 الجامعة

 ---  طالب  00

ثيٍُ طيالة انفيرق انذراضيُخ  ويطيبثمخ انرضيى ثيبنمهى   خإلبيخ يطيبثمخ نهفُيىٌ انتشيكُهُ -1  الفًٌ -3

 ( رنًذح ػشر دلبئك  ) اَجبزاد اكتى ث

يٍ  لف األوانُص

 راكتى ث

 011  طالب  وطالبة 01 كلٌة الزراعة

 انثبٍَ انُصف  ) ػسف( انًشبركخ فً يطرح انًُىػبد ثبنجبيؼخ )غُبء( -2

 يٍ َىفًجر

 --  طالب  وطالبة  0 مسرح التجارة 

يٍ  لانُصف األو   1انًشبركخ فٍ انًهتمً انًطردٍ انطالثً -3

 دَطًجر

 011  ةطالب وطالب 01 كلٌة التجارة

يٍ  لانُصف األو إلبيخ يؼرض فُىٌ تشكُهُخ ثبنكهُخ ) يتُىع  (   -4

 يبرش

 

 011  طالب  00 كلٌة الزراعة  

 0001  002 الىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلجم

 

 جبة                       وكُم انكهُخ نشؤٌ انتؼهُى وانطالة                         َؼتًذ ػًُذ انكهُخ رػبَخ انش حريذَر إدايطئىل انُشبط                                                

 د/ دطٍ دطٍ َىَص (1)أ                        ( د/ يذًىد يذًذ فىاز 1ا)  (                          )ػصبو إثراهُى انُجبر          (                    ) ا/ يذًذ اضُذ انشُبوي   



 

                                                                                                                          جاهعت كفش الشٍخ 

Kafrelsheikh University    
 كلـــــــٍت الزساعت    

                                بابـــــــسعاٌت الش  

                             

 1026/1027الوقتشحت للعام الجاهعً  خطت ا ألًشطتتابع         

ًوع  

 الٌشاط  

اسن 

 شوع  ـــــــــــــــــــــــــــــــالوش

هوعذ 

 التٌفٍز 

هكاى 

 التٌفٍز 

عذد 

 الوستفٍذٌي 

 تالوٍزاًٍ

 الوقتشحت

3-

 الٌشاط

     

 الفًٌ 

 111  طبنت 51 كهُخ انسراػخ يبرش –فجراَر  إلبيخ يؼرض فٍُ ثبنكهُخ + فمراد غُبئُخ ثٍُ فرق انكهُخ  -5

رػبَييييييخ انشييييييجبة  يبرش –فجراَر  االشتران  ثبنًطبثمبد  انخبصخ ثرػبَخ  شجبة انجبيؼخ  -6

 انجبيؼخ

 ---  طبنت 51

يطيييييييييرح كهُيييييييييخ  اثرَم  –يبرش  ٌ اإلثذاع انًطردٍ (  االشتران فٍ انؼًم انًطردٍ ثبنجبيؼخ ) يهرجب -7

 انتجبرح   

 311  طبنت 31

 ---  طبنت 21 دار االَتب و  اثرَم   إلبيخ دفم ضًر نُىو انُتُى   -8

 511   كهُخ انسراػخ  يبَى  1إلبيخ دفم انخرَجٍُ وختبو األَشطخ  -9

ًشاط  -4

 األسش

شهر َىفًجر و  كىٍَ انطر واػتًبدهب ( تشكُم األضر ) اإلػالٌ ػٍ فتخ ثبة ت -1

 راكتى ث

 ---  طبنت 211 كلٌة الزراعة

 851  طبنت وطبنجخ81 كلٌة الزراعة شهر يبرش  انخ  -كرح لذو   –يجهخ انذبئظ  –) انشطرَج  دورٌ أضر انكهُخ -2

خالل انؼبو  االشتران فٍ يهرجبٌ األضر انتٍ تُظًهب رػبَخ شجبة انجبيؼخ  -3

 انذراضٍ

 --  طبنت وطبنجخ25 كلٌات الجامعة

طىال انؼبو  تُظُى يؼبرض  ثٍُ اضر انكهُخ  نخذيخ انطالة  -4

 انذراضٍ

 ---  طبنت وطبنجخ61 زراعة الكلٌة 

خالل انؼبو  نرػبَخ انشجبة انجبيؼخ  خاإلدارح انؼبي تُظًهباالشتران فٍ انردالد انتٍ  -5

 انذراضٍ 

 ---   أماكن مختلفة 

خالل انؼبو  ثشرَخ   ًُُخنؼًم َذواد تاالضرُى تُظ -6

 انذراضٍ

 151  طبنت 21 قاعة السٌمنار 

 1911  535 الىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلجم

 



 وكُم انكهُخ نشؤٌ انتؼهُى وانطالة                      َؼتًذ ػًُذ انكهُخ             جبة           رػبَخ انش حيذَر إداريطئىل انُشبط                                                

 

 (د/ دطٍ دطٍ َىَص 1)أ                     ( د/ يذًىد يذًذ فىاز 1ا)  (                          )ػصبو إثراهُى انُجبر                        )ا/ ايم جبثر َؼُى  (             

 

 

                                                                                                                          جاهعت كفش الشٍخ 

Kafrelsheikh University    
 كلـــــــٍت الزساعت    

 باب                               ـــــــسعاٌت الش  

 

 1026/1027الوقتشحت للعام الجاهعً  ألًشطت خطت اتابع 

ًوع  

 الٌشاط  

اسن 

 الوشـــــــــــــــــــــــــــــــــــشوع

هوعذ 

 التٌفٍز

هكاى 

 التٌفٍز

عذد 

 الوستفٍذٌي 

 تالوٍزاًٍ

 الوقتشحت

5-  

     الٌشاط

 الثقافً

انُصف انثبٍَ يٍ  (  راكتى ث دَذوح ضُبضُخ ) اَتصبرا  -1

  راكتى ث

 001  طالب  001 لزراعةكلٌة ا

انُصف انثبٍَ يٍ  لصخ لصُرح  (  -زجم –إلبيخ يطبثمخ  ثمبفُه ثٍُ فرق انكهُخ )شؼر  -2

 َىفًجر

 011  طالب  01 كلٌة الزراعة

انُصف األول  يٍ  إلبيخ يطبثمخ دفظ  انمراٌ انكرَى واألدبدَث انُجىَخ  ثٍُ طالة انكهُخ -3

 دَطًجر 

 611  طالب  01 كلٌة الزراعة

انُصف انثبٍَ يٍ  ػًم َذواد تثمُفُخ   4

 فجراَر 

 001  طالب  001 قاعة السٌمنار  

انُصف األول  يٍ  إلبيخ دورٌ ثمبفٍ فٍ انًؼهىيبد انؼبيخ ثٍُ فرق انكهُخ  -5

 يبرش

 011  طالب  01 كلٌة الزراعة

 ---   طالب 21 داراالٌتام اثرَم   –يبرش  فٍ َىو انُتُى    ناالشترا – 6

طىال انؼبو  يجالد دبئظ شهرَخ  -7

 انذراضٍ

 --  طالب  01 كلٌة الزراعة

يٍ ثذاَخ األضجىع  االشتران فٍ انًهرجبَبد وانًطبثمبد انتٍ تُظًهب  كهُبد  انجبيؼخ انًختهفخ  -8

انؼبو  ٍاألول ي

انذراضٍ يٍ شهر      

  ردَطًج

كلٌة اآلداب،كلٌة 
التربٌة 

النوعٌة،مركز 
 رالتطوٌ

 --  طالب 21



 0211  261 الىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلجم

 

 ؼتًذ ػًُذ انكهُخ جبة                       وكُم انكهُخ نشؤٌ انتؼهُى وانطالة                      َرػبَخ انش حيذَر إداريطئىل انُشبط                                               

 

 د/ دطٍ دطٍ َىَص (1)أ                   ( د/ يذًىد يذًذ فىاز 1ا)  (                          )ػصبو إثراهُى انُجبر                (               ايم جبثر َؼُى / ا)          

 

 

 

                                                                                                                            جاهعت كفش الشٍخ   

Kafrelsheikh University    
 كلـــــــٍت الزساعت    

 سعاٌت الشـــــــباب                                 

  

 

 1026/1027تابع خطت ا ألًشطت الوقتشحت للعام الجاهعً  

اسن  ًوع  الٌشاط

 شــــــــــــــــــــشوعالو

هوعذ 

 التٌفٍز 

هكاى 

 التٌفٍز 

عذد 

 الوستفٍذٌي 

 تالوٍزاًٍ

 الوقتشحت

ًشاط   -6

الجوالت 

والخذهت 

 العاهت

أمام المبنى االدارى  انُصف األول أكتىثر يؼطكر اضتمجبل انطالة انجذد  -1
 بكلٌة الزراعة

  الخامات متوفره طالب  01

انُصف انثبٍَ  جىانخ يؼطكر اختُبر ػشُرح ان -2

 أكتىثر

أمام المبنى االدارى 
 بكلٌة الزراعة

 001  طالب  01

انُصف اانثبًَ    يؼطكر انخذيخ انؼبيخ ػهً يطتىي انكهُخ  -3

 فجراَر

إمام المبنى االدارى 
 بكلٌة الزراعة

  الخامات متوفره طالب  01

انًشييبركخ فييً يؼطييكراد إػييذاد انمييبدح ثذهييىاٌ دطييت انخطييخ  -4

 نىاردح يٍ اإلدارح انؼبئًخ نرػبَخ انشجبة  ا

معهد إعداد القادة  خالل انؼبو انذراضٍ  
 بحلوان  

 ----  طالب  01

يؼطييكر تييذرَجٍ نؼشييُرح انجىانييخ اضييتؼذاد نًهرجييبٌ انجىانييخ  -4

 ثبنجبيؼخ 

أمام المبنى االدارى  انُصف األول يبرش
 بكلٌة الزراعة

  الخامات متوفره طالب  00

 0011  طالب 00  كلٌة العلوم  اثرَم لانُصف األو  شتران فٍ يهرجبٌ انجىانخ ػهً يطتىي انجبيؼخ اال -5

النصف الثانً من  ندوة علمٌة تثقفٌه  -0العلوً  -7
 نوفمبر 

 001  طالب 01 كلٌة الزراعة



خالل العام   1االشتراك فى المسابقات الواردة من الجامعة -0 اوالتكٌولوجٍ
 الدراسً 

دي العلوم نا
 بالجامعة 

 ---  طالب  01

النصف  الثانً   إقامة مسابقة التصمٌم الربوت على مستوى الكلٌة  -0
 من دٌسمبر 

 011  طالب  01 كلٌة الزراعة

إحدى المدن  فبراٌر إقامة رحلة علمٌة  -2
 الصناعٌة

 011  طالب  01

 0611  001 الىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلجم

 

 جبة                       وكُم انكهُخ نشؤٌ انتؼهُى وانطالة                      َؼتًذ ػًُذ انكهُخ رػبَخ انش حيذَر إداريطئىل انُشبط                                               

 

 د/ دطٍ دطٍ َىَص (1)أ                   ( د/ يذًىد يذًذ فىاز 1ا)  (                          )ػصبو إثراهُى انُجبر        (                   يذًذ ضُذ ادًذ انشُبوي/ ا)    

 
 


