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 اسم المشروع أو البرنامج
 عدد المستفيدين موعد التنفيذ

 االجمالى تطالبا طلبة إلى من

 ١٥ ٥ ١٠ ٢٠/٩ ١٥/٩ الترحیب بالطلبة الجدد
 ١٧ - ١٧ ٣٠/٩ ٢٣/٩ دورى شطرنج

 ٧ - ٧ ١١/١٠ ٧/١٠ المشاركة فى برنامج المسابقات الرمضانیة المتنوعة
 ٨ ٣ ٥ --  ١/١١ مسابقة الطالب والطالبة المثالیة

 ١٠٠ - ١٠٠ --  ١٢/١٢ حفل تنصیب االتحاد وتكریم العمید السابق وعرض مسرحى
 ٢ ١ ١ --  ٤/١٢ االشتراك فى مسابقة الطالب والطالبة المثالیة بالجامعة

 ٥ - ٥ ٦/١٢ ٤/١٢ دورى شطرنج مع كلیة السیاحة والفنادق
 ٣ - ٣ ١٦/١٢ ٤/١٢ مسابقة بحوث اجتماعیة استعداد للدورة الزراعیة

  

  

 اسم المشروع أو البرنامج
 عدد المستفيدين موعد التنفيذ

 االجمالى طالبات طلبة ىإل من

 ١٥ - ١٥ ٢٧/٩ ٢٣/٩ دورة تنس الطاولة
 ٩ - ٩ ٧/١٠ ٢٢/٩ المشاركة فى الدورة الرمضانیة لكرة القدم

 ١٦ - ١٦ ٣/١٠ ٢٥/٩ المشاركة فى الدورة الرمضانیة لكرة القدم والطائرة
 ٧ - ٧ ١١/١٠ ٧/١٠ المشاركة فى برنامج المسابقات الرمضانیة المتنوعة 

 ٦ - ٦ --  ٢٨/١١ اق الضاحیةاختر
 ٤٨ - ٤٨ ١٤/١١ ٢٨/١٠ االشتراك فى دورى الجامعة لأللعاب الجماعیة
 ١١ - ١١ ٢٩/١١ ٣١/١٠ االشتراك فى دورى الجامعة لأللعاب الفردیة

 - - - ٢٨/١١ ٤/١١ دورى الشطرنج بالجامعة
 ١٠ - ١٠ ١١/١٢ ١٠/١٢ دورة تنس طاولة استعداد للدورة الزراعیة

 ٦ - ٦ ٦/١٢ ٢/١٢ ة الجامعة فى الجودو والمالكمة وتنس أرضى وسباحةبطول
 ١٢ - ١٢ --  ٥/١٢ )تنس -قدم (یوم ریاضى مع كلیة سیاحة وفنادق 
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 اسم المشروع أو البرنامج
 عدد المستفيدين موعد التنفيذ

 االجمالى طالبات طلبة إلى من

 ٦ - ٦ ٢٩/١١ ٢٧/١١ معرض فنى تشكیلى
 ٥ - ٥ ٢٤/١١ ٢٢/١١ ل فى مجال النقد المسرحىورشة عم

 ٢٥٠ ٥٠ ٢٠٠ --  ٢٨/١١ حفل تنصیب االتحاد
 ٣ - ٣ ١٥/١١ ٢٨/١ ورشة عمل فى مجال األخشاب

 ١٠٠ - ١٠٠ --  ١٢/١٢ حفل تنصیب االتحاد وتكریم العمید السابق وعرض مسرحى
  

  

 اسم المشروع أو البرنامج
 عدد المستفيدين موعد التنفيذ

 االجمالى طالبات طلبة لىإ من

 ٦٤ - ٦٤ ٢٦/١١ ١٨/١١ )أسرة االنطالق(دورة كرة قدم 
 ١٢ - ١٢ ٢٦/١١ ١٩/١١ دورى تنس بین اسر الكلیة

 ٣٠ - ٣٠ --  ٣/١٢ یوم ریاضى لأللعاب الصغیرة
  

  

 اسم المشروع أو البرنامج
 عدد المستفيدين موعد التنفيذ

 االجمالى طالبات طلبة إلى من

 ١٦ ٦ ١٠ ١٧/١١ ١٦/١١ دمة عامة للجوالةمعسكر خ
 ١٦ ٦ ١٠ ٩/١٢ ٢٢/١١ تدریب الجوالة والمرشدات استعداد للدورة الكشفیة

  

  

 اسم المشروع أو البرنامج
 عدد المستفيدين موعد التنفيذ

 االجمالى طالبات طلبة إلى من

 ١٠ ٣ ٧ --  ١/١١ دورى النوابغ بین اسر الكلیة
 ٥ ٢ ٣ --  ٢٥/١١ ب الجامعة حول البیئةلقاء سنوى لقیادات شبا

 ٨ ٣ ٥ ٢٢/١١ ٢١/١١ االشتراك فى دورى نوابغ الجامعة
 ٢ - ٢ ١٢/١٢ ٦/١٢ مسابقة شعر استعداد للدورة الزراعیة

 ٥ ٢ ٣ ١١/١٢ ٦/١٢ مسابقة مجالت حائط استعداد للدورة الزراعیة
 ٣ ٢ ١ ٢٢/١٢ ٦/١٢ مسابقة قصة قصیرة استعداد للدورة الزراعیة
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  مكان التنفيذ  اسم النشاط
  عدد المستفيدين  موعد التنفيذ

  اجمالى  طالبة  طالب  إلى  من

  ٤٠  ١٠  ٣٠  ٢١/٢  ١٦/٢  الجامعة  المشاركة فى األسبوع البیئى األول
  ١٥  -  ١٥  ١٨/٣  ٩/٣  الكلیة  دورى شطرنج

  ١٥  -  ١٥  -  ٤/٤  الجامعة  فى احتفالیة یوم الیتیمالمشاركة 
  

  

  مكان التنفيذ  اسم النشاط
  عدد المستفيدين  موعد التنفيذ

  اجمالى  طالبة  طالب  إلى  من

  ٤٠  ٢  ٣٨  ٦/٢  ٢/٢  الفیوم  االشتراك فى الدورة الزراعیة
  ٢٠  -  ٢٠  ١٣/٣  ١٢/٣  الكلیة  دورى تنس طاولة
  ١٥  -  ١٥  ١٨/٣  ٩/٣  الكلیة  دورى شطرنج

  ١٠  -  ١٠  ٢٧/٣  ١٩/٣  اإلستاد  یوم ریاضى مع الحاسبات
  ٦٠  -  ٦٠  ٨/٤  ٧/٤  اسر الجامعة  دورة ریاضیة فى كرة القدم بین األسر

  ٨  -  ٨  -  ٢٠/٤  الكلیة  یوم ریاضى بین الطالب وأعضاء ھیئة التدریس
  

  

  مكان التنفيذ  اسم النشاط
  عدد المستفيدين  موعد التنفيذ

  مالىاج  طالبة  طالب  إلى  من

  ٤٠  ٢  ٣٨  ٦/٢  ٢/٢  الفیوم  االشتراك فى الدورة الزراعیة
  ٢٥  ٦  ١٩  ٣١/٣  ٩/٢  الكلیة  بروفات مسرحیة

  ٢١  ٦  ١٥  ٣١/٣  ١/٣  الكلیة  بروفات العمل المسرحى
  ٢١  ٦  ١٥  -  ٢/٤  كلیة الحقوق  )مكبث(العرض المسرحى 
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  مكان التنفيذ  اسم النشاط
  عدد المستفيدين  موعد التنفيذ

  اجمالى  طالبة  طالب  إلى  من

  ٢٠٠  ٥٠  ١٥٠  -  ٢٦/٢  الكلیة  )تفعیل دور الطالب تجاه الكلیة(ندوة ثقافیة 
  ١٢  -  ١٢  -  ١٢/٣  الكلیة  یوم ریاضى لأللعاب الصغیرة
  ١٠  -  ١٠  -  ١٣/٣  الكلیة  یوم ریاضى لأللعاب الصغیرة
  ٤٨  -  ٤٨  ٣١/٣  ٣٠/٣  اإلستاد  دورى كرة قدم بین أسر الكلیة

  ٦٠  -  ٦٠  ٨/٤  ٧/٤  اسر الجامعة  فى كرة القدم بین األسر دورة ریاضیة
  ٧٠  ٢٠  ٥٠  -  ١٥/٤  الكلیة  ندوة نقل خبرات الخریجین العاملین بالسوق الخارجى

  

  

  مكان التنفيذ  اسم النشاط
  عدد المستفيدين  موعد التنفيذ

  اجمالى  طالبة  طالب  إلى  من

  ٥  -  ٥  ٣٠/١  ٢٥/١  الجامعة  المشاركة فى اإلعداد لألسبوع البیئى
  ٥  -  ٥  ١٤/١  ١٢/٢  الجامعة  االشتراك فى معسكر لإلعداد لألسبوع البیئى األول

  ٤٠  ١٠  ٣٠  ٢١/٢  ١٦/٢  الجامعة  المشاركة فى األسبوع البیئى األول
  ٢١  ١٠  ١١  ٢٧/٣  ٢١/٢  الجامعة  معسكر تدریب لجوالة ومرشدات الكلیة

  ٢١  ١٠  ١١  ١٣/٣  ١١/٣  الكلیة  معسكر إعداد الجوالة
  ٩  -  ٩  ٢٧/٣  ٢١/٣  المخیم  الشتراك فى الدورة الكشفیةا

  ٦  ٦  -  ١٠/٤  ٤/٤  الجامعة  االشتراك فى الدورة اإلرشادیة
  ١٥  ٦  ٩  -  ٢٣/٤  الجامعة  االشتراك فى كرنفال الجوالى والجواالت

  ٢٠  -  ٢٠  ١٥/٤  ١٤/٤  الكلیة  معسكر خدمة عامة
  

  

  مكان التنفيذ  اسم النشاط
  دينعدد المستفي  موعد التنفيذ

  اجمالى  طالبة  طالب  إلى  من

  ٤٠  ١٠  ٣٠  ٢١/٢  ١٦/٢  الجامعة  المشاركة فى األسبوع البیئى األول
  ٤٧  ١٤  ٣٣  -  ٢٩/٢  القاھرة  )دریم بارك(رحلة القاھرة 

  ٤٦  ١٤  ٣٢  -  ٣١/٣  اإلسكندریة  رحلة اإلسكندریة
  ٣٥  ١٩  ١٦  -  ٢٩/٣  القاھرة  رحلة القاھرة

  ٣٨  ١١  ٢٧  -  ١١/٤  اإلسكندریة  رحلة اإلسكندریة
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  مكان التنفيذ  اسم النشاط
  عدد المستفيدين  موعد التنفيذ

  اجمالى  طالبة  طالب  إلى  من

  ٣٣  ٣  ٣٠  ٣٠/١  ٢٥/١  أسیوط  االشتراك فى األسبوع التثقیفى
  ٤٠  ٢  ٣٨  ٦/٢  ٢/٢  الفیوم  االشتراك فى الدورة الزراعیة

  ٦  -  ٦  ٣١/١  ٢٦/١  حلوان  االشتراك فى برنامج دعم األنشطة الطالبیة
  ٤٠  ١٠  ٣٠  ٢١/٢  ١٦/٢  الجامعة  المشاركة فى األسبوع البیئى األول
  ٥  -  ٥  ٢٠/٣  ١٦/٣  اإلدارة  دورة تدریبیة فى اإلرشاد النفسى

  ١٠  ٢  ٨  ٢٧/٣  ٢٣/٣  الكلیة  معرض مجالت حائط
  ٧٠  ٢٠  ٥٠  -  ١٥/٤  الكلیة  ندوة نقل خبرات الخریجین العاملین بالسوق الخارجى

  ٢٥  ١٠  ١٥  -  ٢٢/٤  كلیة اآلداب  حتفاالت القوات المسلحة بأعیاد سیناءندوة بمناسبة ا
  ٥٠  ١٥  ٣٥  -  ١١/٥  الكلیة  ندوة الرؤیة المستقبلیة لصناعة األعالف فى مصر
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  المركز  البيان

  األول  الجامعةالدورة االرشادية لجواالت الكليات على مستوى 

  األول  الدورة الكشفية لجوالى الكليات على مستوى كليات الجامعة

  برونزية ١+ فضية  ١+ ميدالية ذهبية ٢  الكارتيه والجودو على مستوى كليات الجامعة

البحث االجتماعى على مستوى كليات الزراعة على مستوى الجمهورية 
  فى الدورة الزراعية بجامعة الفيوم

  الثانى

سابقة الشطرنج على مستوى كليات الزراعة على مستوى الجمهورية م
  فى الدورة الزراعية بجامعة الفيوم

  الثالث

  السادس  االنشطة الرياضية على مستوى كليات الجامعة

É 

  المبلغ  جملة  طالبة  طالب  البيان

  ١٩٩٨  ٤٤  ١٦  ٢٨  ينيةمساعدات ع

  ١٩٩٨  ٤٤  ١٦  ٢٨  اجمالى المساعدات عينية

  سداد مصروفات

٢٩٩٦,١٠  ١٨  ٩  ٩  

٢٩٨١,٧٠  ١٨  ١١  ٧  

١٨٠١  ١٨  ٦  ١٢  

٨٤٦٩,٧٥  ٥٢  ٢٢  ٣٠  

٢٠٠٠  ٢٠  ١٠  ١٠  

٧١٣٤,٥٠  ٥١  ١٧  ٣٤  

  ٢٥٣٨٢,٠٥  ١٧٧  ٧٥  ١٠٢  اجمالى سداد المصروفات

  
  
  
  

 


