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 ٌألٌعبة اٌفشديخ  اشزشوذ اٌىٍيخ فً اٌذوسي اٌشيبضً اٌذاخًٍ ٌٍجبِعخ 

 ودظٍذ عًٍ اٌّشاوض اٌزبٌيخ : 5105/5106ٌٍعبَ اٌجبِعً 

 ِزش عذو( :  011فً ِسبثمخ أٌعبة اٌمىي ثٕيٓ ) اٌّشوض األوي 

 سضب اٌذخبخًٕ .اٌطبٌت / ِذّذ 

 فً ِسبثمخ أٌعبة اٌمىي ثٕيٓ )اٌىصت اٌطىيً( : اٌّشوض األوي 

 اٌطبٌت / ِذّذ سضب اٌذخبخًٕ .

 ِزش عذو( : 011فً ِسبثمخ أٌعبة اٌمىي ثٕبد ) اٌّشوض األوي 

 اٌطبٌجخ / جهبد دسًٕ دبفظ .

 فً ِسبثمخ أٌعبة اٌمىي ثٕبد )اٌىصت اٌطىيً( : اٌّشوض األوي 

 دسًٕ دبفظ .اٌطبٌجخ / جهبد 

 

   اشزشوذ اٌىٍيخ فً اٌذوسي اٌشيبضً اٌذاخًٍ ٌٍجبِعخ ٌألٌعبة اٌفشديخ

فً ِسبثمخ اٌزبيىىٔذو ودظٍذ عًٍ  5105/5106ٌٍعبَ اٌجبِعً 

 : اٌطبٌت / أدّذ اٌسعيذ ِذّذ خٍيفخ  اٌّشوض اٌضبًٔ

. 

   اشزشوذ اٌىٍيخ فً اٌذوسي اٌشيبضً اٌذاخًٍ ٌٍجبِعخ ٌألٌعبة اٌفشديخ

فً ِسبثمخ اٌىبساريه ودظٍذ عًٍ 5105/5106ٌٍعبَ اٌجبِعً 

 : اٌطبٌجخ / أِيشح جّعه ِشسً  اٌّشوض اٌضبٌش

. 

  ًاشزشوذ اٌىٍيخ فً اٌذوسي اٌشيبضً اٌذاخًٍ ٌٍجبِعخ ٌٍعبَ اٌجبِع

 خ .فً ِسبثمبد رٕس اٌطبوٌ 5105/5106

 : النشاط الرياضى
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  ًاشزشوذ اٌىٍيخ فً اٌذوسي اٌشيبضً اٌذاخًٍ ٌٍجبِعخ ٌٍعبَ اٌجبِع

 فً ِسبثمبد األٌعبة اٌجّبعيخ وبٌزبًٌ : 5105/5106

 . اشزشوذ اٌىٍيخ فً ِسبثمخ وشح اٌطبئشح 

  َاشزشوذ اٌىٍيخ فً اٌذوسي اٌشيبضً اٌذاخًٍ ٌٍجبِعخ ٌٍعب

فً ِسبثمخ وشح اٌسٍخ ودظٍذ عًٍ  5105/5106اٌجبِعً 

 -واٌطٍجخ اٌّشبسويٓ وبٌزبًٌ : ّشوض اٌضبٌشاٌ

 اٌفشلخ اإلسُ َ

 اٌضبٔيخ ِذّذ خبٌذ اٌشبًِ 0

 اٌضبٌضخ ِذّىد اٌششزبوي 5

 اٌضبٔيخ صيبد ِذّذ هبشُ 3

 اٌضبٔيخ ِذّىد عًٍ سعفبْ 4

 األوًٌ عّشو ِذدذ اٌجٕبيًٕ 5

 األوًٌ ِهبة ِذّذ 6

 اٌشاثعخ ِذّذ أدّذ إٌّيبوي 7

 

 ولذ دظً اٌفشيك  ِسبثمخ خّبسيبد وشح اٌمذَ فً اٌىٍيخ اشزشوذ

 وبٌزبًٌ : اٌطٍجخ اٌّشبسويٓو اٌّشوض اٌضبًٔعًٍ 

 اٌفشلخ اإلسُ َ

 اٌخبِسخ ِذّذ سالِخ اٌظعيذي 0

 اٌشاثعخ وشيُ عجذ إٌجً اٌسًٕ 5

 اٌشاثعخ أدّذ عجذ اٌفزبح عًٍ 3

 اٌشاثعخ ِذّذ أدّذ إٌّيبوي 4

 اٌشاثعخ ِذّذ سضب اٌذخبخًٕ 5

 اٌضبٌضخ ِذّذ ساشذ اٌششٔىثً 6

 اٌخبِسخ ِذّذ عبطف 7

 اٌخبِسخ ِذّذ جبثش دشيش 8

 اٌضبٔيخ ِذّىد أدّذ اٌّمذَ 9

 األوًٌ ِذّذ صشود ِذّىد 01
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  ٔظُ لسُ سعبيخ اٌشجبة دوسي رٕس طبوٌخ ثيٓ طالة اٌىٍيخ. 

  اشزشوذ اٌىٍيخ فً دوسي اٌمطبعبد ثبٌّٕظىسح اٌّمبَ ثيٓ جبِعبد

َ ورٌه يىَ 5105/5106جّهىسيخ ِظش اٌعشثيخ ٌٍعبَ اٌجبِعخ 

 َ .04/3/5106اٌضالصبء اٌّىافك 

 ٔظُ لسُ سعبيخ اٌشجبة دوسي وشح لذَ ثيٓ طالة اٌىٍيخ .  
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 اٌّمبِخ  شوذ اٌىٍيخ فً ِسبثمخ اٌمشآْ اٌىشيُ واٌضمبفخ اإلسالِيخزاش

 ودظٍذ اٌىٍيخ عًٍ : 5105/5106َثبٌجبِعخ ٌٍعبَ اٌذساسً 

 صمبفخ إسالِيخ : اٌطبٌت / أٔىس إثشاهيُ اٌعّبوي .  اٌّشوض األوي .0

دفظ اٌمشآْ اٌىشيُ وبِال : اٌطبٌت / عجذ اٌشدّٓ  اٌّشوض األوي .5

 سبٌُ اٌطذبْ .

  ْثيطشي "لبَ لسُ سعبيخ اٌشجبة ثزٕظيُ يىَ صمبفً ٌطالة اٌىٍيخ ثعٕىا

َ ديش لبَ اٌعذيذ ِٓ اٌطالة 5/4/5106يىَ اٌضالصبء اٌّىافك  ثزفشح"

اٌّىهىثيٓ فً اٌىٍيخ ثزمذيُ فمشاد ِخزٍفخ فً هزا اٌيىَ ولبَ طالة 

ثّجهىد سائع فً رٕظيُ هزا  ثبٌّشبسوخ ِع اٌعبٍِيٓ ثبٌمسُ ارذبد اٌىٍيخ

يخ اٌزيٓ الة اٌىٍط أشبداٌيىَ وإخشاجه ثبٌّسزىي اٌالئك واٌّطٍىة ولذ 

ِسشوسيٓ وفخىسيٓ ثىٍيزهُ ووٍهُ أًِ  دضشوا ثهزا اٌيىَ وخشجىا

 وطّىح ثزىشاس هزا اٌيىَ اٌشائع .

 

 

 : والفنى ثقافىالنشاط ال
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  ًفً إطبس رىجيهبد فخبِخ اٌسيذ سئيس اٌجّهىسيخ / عجذ اٌفزبح اٌسيس

وعبَ ٌٍشجبة اٌّظشي ودعىره إًٌ رٕظيُ  5106عٓ رخظيض عبَ 

ِٕزذي اٌذىاس ِع اٌشجبة وثبٌزعبوْ ِع اٌسيذ األسزبر اٌذوزىس / ِبجذ 

) ثمىح شجبثهب اٌمّشي سئيس اٌجبِعخ رُ إلبِخ ٔذوح داخً اٌىٍيخ ثعٕىاْ 

ووبٔذ رزضّٓ صّبْ ِذبوس أسبسيخ ٌٍذىاس اٌىطًٕ  ش (رذيب ِظ

 وبٌزبًٌ :

 رشغيً ورذسيت اٌشجبة . .0

 لضبيب اٌزعٍيُ . .5

 لضبيب اٌظذخ واٌسىبْ . .3

 لضبيب اإلسىبْ واٌّشافك . .4

 رّىيٓ اٌشجبة . .5

 لضبيب األِٓ اٌمىًِ . .6

 اٌفسبد اإلداسي واٌّبًٌ . .7

 اٌميُ واألخالق . .8

 ولذ دضش إٌذوح وً ِٓ :  

 زبر اٌذوزىس / عجذاٌشاصق اٌذسىلً اٌسيذ األس 

 عّيذ اٌىٍيخ وسائذ اٌشجبة                         

 اٌسيذ األسزبر اٌذوزىس / شىلً عجذ اٌهبدي 

 وويً اٌىٍيخ ٌشئىْ اٌزعٍيُ واٌطالة                         

 / ٔبدس يذيً ِظطفً اٌسيذ األسزبر اٌذوزىس 

 يخ ٌشئىْ اٌذساسبد اٌعٍيبوويً اٌىٍ                         

 ٓاٌسيذ األسزبر اٌذوزىس / إسّبعيً إسّبعيً اٌم 

 وويً اٌىٍيخ ٌشئىْ اٌجيئخ وخذِخ اٌّجزّع                         

 اٌسيذ األسزبر اٌذوزىس / سشذي اٌعذوي 

 أسزبر ثىٍيخ اٌضساعخ                         
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هيئخ اٌزذسيس وأيضب أعضبء وّب شبسن فً إٌذوح عذد ِٓ اٌسبدح أعضبء 

لسُ سعبيخ اٌشجبة ثبإلضبفخ إًٌ عذد ِٓ طالة اٌىٍيخ وعًٍ سأسهُ 

 أعضبء ارذبد طالة اٌىٍيخ .
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  ًٌِضسعخ اٌضهشاء لبِذ إداسح سعبيخ اٌشجبة ثبٌىٍيخ ثزٕظيُ سدٍخ إ

َ ولذ شبسن فً اٌشدٍخ 06/4/5106ورٌه يىَ اٌسجذ اٌّىافك  ٌٍخيىي

( طبٌت وطبٌجخ ثبإلضبفخ إًٌ اصٕيٓ ِٓ أعضبء هيئخ اٌزذسيس 55عذد )

ثبٌىٍيخ ولذ وبْ األسزبر / أدّذ طجشي أثى اٌعضَ ِششفب عًٍ اٌشدٍخ 

 ِٓ اٌمسُ .

 

 

 

 

 

 : علمىالنشاط ال
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  اٌشجبة ثإلبِخ دفً السزمجبي اٌطٍجخ اٌجذد ٌٍعبَ لبِذ أسشح سعبيخ

 ثذضىس وً ِٓ : 5105/5106اٌجبِعً 

 األسزبر اٌذوزىس / ِبجذ عجذ اٌزىاة اٌمّشي   .0

 سئيس اٌجبِعخ                 

 األسزبر اٌذوزىس / عًٍ ِذّذ أثى شىشخ   .5

 ٌشئىْ اٌجيئخ وخذِخ اٌّجزّع ٔبئت سئيس اٌجبِعخ                 

 األسزبر اٌذوزىس / عجذ اٌشاصق يىسف اٌذسىلً   .3

 وسائذ اٌشجبة عّيذ اٌىٍيخ                

 األسزبر اٌذوزىس / شىلً عجذ اٌهبدي ِذّىد   .4

 ٌشئىْ اٌزعٍيُ واٌطالة وويً اٌىٍيخ                

 األسزبر اٌذوزىس / إسّبعيً إسّبعيً اٌمٓ   .5

 ئخ وخذِخ اٌّجزّعٌشئىْ اٌجي وويً اٌىٍيخ                

  األسزبر اٌذوزىس / ٔبدس يذيً ِظطفً  .6

 ٌشئىْ اٌذساسبد اٌعٍيب واٌجذش اٌعًٍّ وويً اٌىٍيخ               

وّب دضش اٌذفً اٌسبدح أعضبء هيئخ اٌزذسيس واٌسبدح اٌعبٍِيٓ ثبٌىٍيخ , 

 ورخًٍ هزا اٌٍمبء رسٍيُ ٔسخ ِٓ دٌيً اٌطالة اٌجذد .

 

  ورّذ اٌّسبثمخ يىَ األدذ ثبٌىٍيخ  شطشٔج داخًٍرُ اإلعالْ عٓ دوسي

ورّذ رظفيخ صالس طالة وصالس طبٌجبد  59/00/5105اٌّىافك 

 ٌٍّٕبفسخ فً دوسي اٌجبِعخ ٌٍشطشٔج .

 

 : والرحالت تجمماىىالنشاط اإل
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  ًاشزشوذ اٌىٍيخ فً ِسبثمخ دوسي اٌشطشٔج فً اٌجبِعخ اٌّمبِخ ف

ودظٍذ اٌىٍيخ عًٍ  6/05/5105ِجًٕ اٌزطىيش يىَ األدذ اٌّىافك 

 ض اٌزبٌيخ :اٌّشاو

 : فشق طبٌجبد اٌّشوض اٌضبًٔ .0

 : فشق طٍجخ اٌّشوض اٌشاثع .5

 : فشدي طبٌجبد اٌّشوض اٌشاثع .3

 

  رُ عًّ إعالْ داخًٍ عٓ ِسبثمخ اٌطبٌت اٌّضبًٌ ثبٌىٍيخ ولذ رمذَ صالصخ

طالة وطبٌجزيٓ ٌإلشزشان فً اٌّسبثمخ ورٌه ٌزظفيزهُ ٌإلشزشان فً 

يىَ اإلصٕيٓ اٌّىافك اٌّسبثمخ عًٍ ِسزىي اٌجبِعخ ورُ رٌه 

 ورُ إخزيبس وال ِٓ : 7/05/5105

 أدّذ عجذ اٌشدّٓ هٕذاوي : طبٌت ِضبًٌ .0

 سّش ِذّذ ٔظبس : طبٌجخ ِضبٌيخ .5
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  رُ اإلعالْ عٓ اسزّبساد اٌّسبعذاد اٌطالثيخ داخً لسُ سعبيخ

اٌشجبة ولذ رمذَ اٌطالة ٌٍمسُ ٌسذت اإلسزّبساد وثعذ رٌه لبِذ 

 اٌٍجٕخ اٌّشىٍخ ِٓ 

 اٌٍجٕخ اإلسُ َ

 سئيس ِجٍس إداسح اٌظٕذوق أ.د / شىلً عجذ اٌهبدي ِذّىد 0

 عضى أ.د / خبٌذ عجذ اٌعٍيُ وذيٍى 5

 عضى ِذّىد ِىسًأ.د / طبسق  3

 أِيٓ اٌظٕذوق أ / ٔذا ِذّذ شٕخ 4

وثعذ فذض اإلسزّبساد ورذذيذ األوٌىيبد دست اإلدزيبجبد رُ رىصيع 

 اٌّجٍغ عًٍ خّس فشق عًٍ إٌذى اٌزبًٌ :

 

 عذد اٌطالة اٌّسزفيذيٓ اٌفزشح اٌضِٕيخ اٌّجٍغ اٌذفعخ

 اإلجّبًٌ طبٌجبد  طالة

جٕيهًب وصالس ِبئخ  باصًٕ عشش اٌف االوًٌ 
 ِظشيب فمط ال غيش

05/5103 08 64 85 

جٕيهًب ف وسزّبئخ واسثعىْ اال خصّبٔي اٌضبٔيخ 
 ِظشيب فمط ال غيش

5/5104 58 31 58 

جٕيهًب   ِبئخ واسثعىْأالف و  سجعخ االوًٌ 
 ِظشيب فمط ال غيش

00/5105 05 34 46 

جٕيهًب سزخ االف وصّبّٔبئخ  االوًٌ 

  غيشِظشيب فمط ال 
0/5106 04 50 35 

جٕيهًب وصالصّبئخ  صّبٔيخ االف اٌضبٔيخ 

 ِظشيب فمط ال غيش
4/5106 08 51 38 

 

  لبَ لسُ سعبيخ اٌشجبة ثذعىح اٌطالة ٌالشزشان فً اٌشدٍخ اٌمبئّخ

َ , ولذ اشزشن 00/3/5106ورٌه يىَ اٌجّعخ اٌّىافك  ٌىادي اٌشيبْ

 ( طبٌت وطبٌجخ .51فً اٌشدٍخ عذد )



 
 جبِعخ وفش اٌشيخ 

 سعبيخ اٌشجبة   
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  ِسبثمخ ثٕبء  عًٍ اٌجىاة اٌىاسد ِٓ سعبيخ شجبة اٌجبِعخ ثخظىص

لبَ لسُ سعبيخ اٌشجبة ثبإلعالْ عٓ فزخ ثبة اٌزمذيُ  األَ اٌّضبٌيخ

 ٌّسبثمخ األَ اٌّضبٌيخ وبٌزبًٌ :

 األَ اٌّضبٌيخ ِٓ أوٌيبء أِىس اٌطالة اٌّزّيضيٓ . .0

 األَ اٌّضبٌيخ ِٓ أعضبء هيئخ اٌزذسيس . .5

األخظبئيبد واٌعبِالد ثإداسح سعبيخ شجبة  األَ اٌّضبٌيخ ِٓ .3

 اٌىٍيخ .

واٌذح َ ثّشبسوخ 05/3/5106ولذ أليّذ اٌّسبثمخ يىَ اٌضالصبء اٌّىافك  

ثبٌفشلخ اٌخبِسخ ولذ رُ اخزيبسهب ٌزّضيً اٌىٍيخ  اٌطبٌجخ / سّش ِذّذ ٔظبس

ودظٍذ عًٍ ٌمت األَ اٌّضبٌيخ فً ٌجٕخ األسش واالرذبداد ثبٌجبِعخ 

 َ .53/3/5106عًٍ ِسزىي اٌجبِعخ يىَ األسثعبء اٌّىافك اٌطالثيخ

  ًيمىَ لسُ سعبيخ اٌشجبة اآلْ ثزجهيض اٌذفعخ اٌضبٌضخ ٌظٕذوق اٌزىبف

 اإلجزّبعً ٌطالة اٌىٍيخ .

 

 

 

 

  ثٕبء عًٍ لشاس اٌّجٍس األعًٍ ٌٍجبِعبد ثجٍسزه إٌّعمذح ثزبسيخ

رٕظيُ اٌعٍّيخ االٔزخبثيخ الرذبداد طالة ثشأْ  07/01/5105

ورّبشيب ِع اٌمشاس  5105/5106اٌجبِعبد اٌّظشيخ ٌٍعبَ اٌجبِعً 

اٌّذذد ٌٍفزشح اٌضِٕيخ إلجشاء أزخبثبد اإلرذبداد اٌطالثيخ ٌىٍيبد 

 جبِعخ وفش اٌشيخ رُ عًّ اٌزبًٌ :

  رُ فزخ ثبة اٌزششيخ اثزذاءا ِٓ يىَ اإلصٕيٓ اٌّىافك

 . 4/00/5105زً يىَ األسثعبء اٌّىافك ود 5/00/5105

 : واإلتحادات الطالبية نشاط األسر



 
 جبِعخ وفش اٌشيخ 

 سعبيخ اٌشجبة   
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  رُ إعالْ اٌىشىف اٌّجذئيخ ٌٍّششذيٓ يىَ اٌخّيس اٌّىافك

5/00/5105 . 

  8/00/5105رُ رٍمً طٍجبد اٌطعىْ يىَ األدذ اٌّىافك . 

  رُ إعالْ اٌىشىف إٌهبئيخ ٌٍّششذيٓ يىَ اٌضالصبء اٌّىافك

01/00/5105 . 

 ٌفىص اٌطالة اٌّششذيٓ  ٌُ يزُ عًّ أزخبثبد داخً اٌىٍيخ ورٌه

 رضويخ ٌعذَ وجىد ِٕبفسيٓ .

  رُ عًّ أزخبثبد الخزيبس إِٔبء اٌٍجبْ وِسبعذيهُ ثبٌىٍيخ ووزٌه

أزخبة سئيس ؤبئت سئيس الرذبد طالة اٌىٍيخ ورٌه يىَ 

 . 08/00/5105األسثعبء اٌّىافك 

 ولذ أسفشد إٌزيجخ إٌهبئيخ عٓ اٌزبًٌ :

 اٌفشلخ إٌّظت اإلسُ َ

 اٌخبِسخ سئيس اإلرذبد ِذّذ سالِخ اٌظعيذي 0

 اٌخبِسخ ٔبئت سئيس اإلرذبد عّشو ٔظش اٌذسعب 5

 

  ُطجمب ٌٍجىاة اٌىاسد ِٓ إداسح سعبيخ شجبة اٌجبِعخ عٓ فزخ ثبة اٌزمذي

ٌألسش اٌطالثيخ لبَ لسُ سعبيخ اٌشجبة ثفزخ ثبة اٌزمذيُ ٌألسش اٌجذيذح 

أسش ِٓ طالة اٌىٍيخ وهُ ( 3ولذ رمذَ ٌٕب عذد )ِٓ طالة اٌىٍيخ 

 وبٌزبًٌ :

 ِمشس األسشح سائذ األسشح اسُ األسشح َ

 اٌطبٌت / ثسبَ ِذّذ وفب ًِٕ عجذ اٌفزبح عًٍأ.د /  أسشح دٍّٕب 0

 اٌطبٌت / أدّذ سشذي هٕذاوي أ.د / ِجذي دسبٔيٓ اٌجعجشي أسشح شجبة طخ 5

 عالَ اٌطبٌت / ِذّىد ِظطفً أ.د / أيّٓ شىلً عزيجخ أسشح سّبيً 3
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 : جوالةنشاط ال


