
 

 

  ةةجامعة المنصورجامعة المنصور  ––كلية الزراعة كلية الزراعة 

١ 

ÊÉ  

 مكان التنفیذ اسم المشروع أو البرنامج 
 عدد المستفیدين موعد التنفیذ

 مجال النشاط
االجمالى  طالبات  طلبة  إلى من 

  ثقافى ١٠ ٣ ٧ ٢٢/٢ ١٨/٢ العامة اإلدارة البیئیة األزمات مواجھة فريق إلعداد تدريبیة دورة
 إجتماعى - ١٥ ٥٠ - ٢٠/٢ الكلیة الكلیة طالب اتحاد تنصیب حفل
 ثقافى ٤ - ٤ ٢٨/٢ ٢٥/٢ العامة اإلدارة  النفسى اإلرشاد فى تدريبیة دورة

 الفنى ٨ ٣ ٥ 1/3 25/2 الكلیة فنى معرض
 جوالة ٢٠ ٨ ١٢ ٢٥/٢ ٢٥/٢ الكلیة  الجوالة لعشیرة مفتوح معسكر
 ثقافى ١٠ ٢ ٨ ٢٧/٢ ٢٦/٢ التمريض كلیة األولیة اإلسعافات مبادئ دورة

 جوالة 6 6 - 8/3 5/3 - بالجامعة والعشرين السادسة اإلرشادية الدورة
 رياضى 8 - 8 - 5/3  الجامعة والطالب التدريس ھیئة أعضاء بین رياضى يوم

 رياضى ٣٢ - ٣٢ - ٥/٣ اإلستاد كرة القدم بین األسر فىدورة 
 الرحالت 46 22 24 - 8/3  القاھرة  بارك دريم القاھرة رحلة

 األسر 32 - 32 - 9/3 اإلسكندرية  المستقبل أسرة اإلسكندرية رحلة

 األسر 21 1 20 19/3 11/3 العامة اإلدارة األسر مھرجان

 ثقافى 9 4 5 15/3 11/3 الكلیة الحائط مجالت معرض

 ضىريا ٢٠ - ٢٠ ١٣/٣ ١١/٣ -  تنس الطاولة  فىدورة تدريبیة 

 رياضى ٢٠ - ٢٠ ١٣/٣ ١١/٣ - الدورة الزراعیة فىفريق الكلیة  واختیارتدريب 

 رياضى ٢٠ - ٢٠ ١٥/٣ ١٥/٣ا - الكرة الطائرة فىدورة رياضیة 

 أسرة 46 16 30 - 16/3 - الحیاة أسرة اإلسكندرية رحلة

 فنى- ثقافى 37 - 37 20/3 17/3 بسوھاج  الزراعیة الدورة فى االشتراك
 رياضى

 جوالة 16 6 10 24/3 18/3 الجامعة بالكلیة الكشفیة للدورة للتجھیز مفتوح معسكر

  ثقافى 9 4 5 31/3 18/3    األزمات مواجھة لفرق التدريبیة الدورة

  جوالة 10 - 10 27/3 25/3    الكوارث ومواجھة األولیة اإلسعافات فى تدريبیة دورة

  ثقافى 5 - 5 - ٢٦/٣ العامة اإلدارة  لبیئةوا الصحة بین المتبادلة العالقات ندوة

 جوالة ١٠ - ١٠ ٢٧/٣ ٢٣/٣ الجامعة                     الكشفیة  الدورة

 اجتماعى ٣٥ ٥ ٣٠ - ٢٧/٣ الكلیة حملة التبرع بالدم 

مسرح كلیة  عرض مسرحیة بالكلیة  
 فنى ١١ ٥ ٦ - ٢/٤ الحقوق

 جوالة ٦ ٦ - ١٢/٤ ٣/٤ الكلیة للدورة اإلرشادية تدريبىمعسكر  

  ثقافى ٣٤ ١٠ ٢٤ ١٩/٤ ٨/٤ الكلیة مسابقة أسئلة متنوعة  

 رحالت  ٣٢ ٧ ٢٥ - ٩/٤ رأس البر شم النسیم  رحلة 

 إجتماعى ٣٠ - ٣٠ ١٩/٤ ١٠/٤ الكلیة شطرنج دورى 

 اجتماعى ٥ - ٥ ٢٦/٤ ١٠/٤ الكلیة مسابقة بحوث اجتماعیة 

 جوالة ٦ ٦ - ١٩/٤ ١٣/٤  الجامعة الدورة اإلرشادية  فى االشتراك 
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 مكان التنفیذ اسم المشروع أو البرنامج 
 عدد المستفیدين موعد التنفیذ

 مجال النشاط
االجمالى  طالبات  طلبة  إلى من 

  رياضى ٤٧ ٧ ٤٠ ٢٢/٤ ١٧/٤ الكلیة ألعاب صغیرة  مھرجان 

 األسر ٣٢ - ٣٢ - ١٧/٤  اإلستاد كرة القدم  فىبین األسر  رياضى دورى 

 جوالة ١١ ٥ ٦ ٢/٤ ١٨/٢ الكلیة للكلیة المسرحىبروفات العمل  

 الطالب اتحاد ٢٨ - ٢٨ - ٣٠/٤ الجامعة إستاد كرة القدم بین أسر الكلیة فىدورة رياضیة 

 الطالب اتحاد ٢٨ - ٢٨ - ٣٠/٤ الكلیة لألنشطة الطالبیة  ختامىحفل 

 إجتماعى ١٥٠ ٥٠ ١٠٠ - ١٧/٩ بالطالب للترحیب مع عمید الكلیة طالبىلقاء 

 رياضى ٨ - ٨ ٣٠/١١ ٣/١٠ الجامعة كرة قدم دورى

 رياضى ٦ - ٦ ٣٠/١١ ٣/١٠ الجامعة كرة قدم خماسیة دورى

  رياضى ٨ - ٨ ٣٠/١١ ٣/١٠ الجامعة الجامعة للكرة الطائرة  دورى

 رياضى ٨ - ٨ ٣٠/١١ ٣/١٠ الجامعة الجامعة لكرة السلة  دورى

 رياضى ١٥ - ١٥ ٣٠/١١ ٣/١٠ الجامعة الجامعة لأللعاب الفردية دورى

 الرياضى ١٠ - ١٠ - ٣/١٠ اإلستاد طابور العرض بالجامعة

 ثقافى ٢٠ ٥ ١٥ - ٤/١٠ طب األطفال مع رئیس تحرير األھرام  ثقافىلقاء 

 إجتماعى ٢٠ - ٢٠ ٢٦/١٠ ٨/١٠ الكلیة شطرنج مسابقة

أسر واتحاد  ١٦ - ١٦ ١٩/١٠ ٨/١٠   وأسر الجامعة التحاددورة رمضانیة 
 الجامعة

 - ٣٠ - ٣٠ ٢٦/١٠ ٢١/١٠ الكلیة بالكلیة طاولةبطولة تنس 

 إجتماعى ٣ - ٣ ١٥/١١ ٣٠/١٠   لجامعة للشطرنجا دورى فى االشتراك

 رياضى ٨ - ٨ ٣٠/١١ ٣٠/١٤٠ الجامعة الجامعة لكرة الید دورى

 - - - - - -   المسابقات المتنوعة برنامج

 رياضى - - ٥ - ٣١/١٠ الجامعة الجامعةبطولة تنس طاولة بكلیات 

 بالجامعةالجوالة  ٥ - ٥ ٦/١١ ٢/١١ الجامعة تدريب بالجامعة  معسكر

/  ١٩ ٥/١١ الكلیة مسابقة الطالب والطالبة المثالیة 
 اإلجتماعى ٩ ٦ ٣ ١١

 الرحالت ٣٩ ١٨ ٢١ - ١١/١١ اإلسكندرية رحلة اإلسكندرية

 اإلجتماعى ٢ ١ ١ -  ٢٠/١١ الجامعة بالجامعة المثالىمسابقة الطالب  فى االشتراك

 رياضى ٦٤ - ٦٤ ٣/١٢ ٢٧/١١ اإلستاد ألسرة أكتوبر رياضى دورى

 واألسر الرياضى ٦٤ - ٦٤ ٣/١٢ ٢٧/١١ اإلستاد كرة قدم ألسر الكلیة دورى

 اإلجتماعى ١٨ - ١٨ ١١/١٢ ٣/١٢ الكلیة شطرنج دورى

 األسر ١٦ - ١٦ ٧/١٢ ٣/١٢ الجامعة تعارف خماسیات كرة قدم دورة

 الثقافى ١٥ ٥ ١٠ - ١٠/١٢ كلیة الحقوق الدستورىندوة التعديل 

 الفنى ٧ ٢ ٥ ٢١/١٢ ١٧/١٢ الكلیة فنىمعرض 

 السر بالكلیة ٤٨ ٨ ٤٠ - ١٩/١٢ الكلیة لأللعاب الصغیرة رياضىيوم 

 الثانىالجیش  - - ٢ - - -  رحلة زيارة المناطق العسكرية فى االشتراك
 


