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 8102/8102جامعي عام اللل خالل الفصل الدراسى االول خطة النشاط المقترحة

تاروخىىالنذاط المجال م
 التنغوذ

رددى
مكانىىالمبلغىدونوالمدتغ

 التنغوذ
 المدئولىرنىالنذاط

 اجتمارى 1
الترحوبىبالطالبى

 الجدد
 ـــــــــ الكلوظى655 555 ردبتمب

 تمارىاج 2

الكلوظىىدلػاءىرمو
ووكولىالكلوظىمعى

 الطالبىالجدد

 ـــــــــــ الكلوظىــــــ 855 اكتوبر

 ا/ىهانىىابوىالططا الكلوظى255 14 اكتوبر دورىىذطرنج اجتمارى 3

 اجتمارى 4
الطالبىىمدابػظ

 والطالبظىالمثالوظ
 ا/ىهانىىابوىالططا الكلوظى255 25 اكتوبر

 ثػافى 5
رىىالمطلوماتىدو

 الطامظ
 ا/ىرذاىالذال الكلوظى155 25 اكتوبر

 ا/ىرذاىالذال الكلوظى355 15 اكتوبر ورذظىمجالتىحائط ثػافى 6

 ا/ىمحمودىراطف الكلوظى255 25 اكتوبر دورىىتنسىالطاولظ رواضظ 7

 رواضى 8
اختوارىالغرقى

 الرواضوظىالجماروظ
 اطفا/ىمحمودىر الكلوظى655 75 اكتوبر

 ا/ىهانىىابوىالططا الكلوظى755 555 اكتوبر ورذظىفنىتذكولى فنى 9

 ثػافى 15
مدابػظىقصظى

 قصورة
 ا/ىرذاىالذال الكلوظى155 8 رنوفمب

 ثػافى 11

مدابػظىالػرانى
الكرومىواالنذادى

 الدونى

 ا/ىرذاىالذال الكلوظى255 12 رنوفمب

 رواضى 12
االذتراكىفىىدورىى

 الجامطظ
ادتادىىــــــــ 67 رنوفمب

 الجامطظ
 ا/ىمحمودىراطف

 ادرىطالبوظ 13
ىلأللطابوومىرواضىى

 الصعورة
 ا/ىرذاىالذال الكلوظى355 45 رنوفمب

 رلمىىوتكنولوجى 14
دورىىالمطلوماتى

 الطلموظ
 ا/ىهانىىابوىالططا الكلوظى255 19 رنوفمب

 فنى 15
مطرضىفنىى
 تذكولى

 ا/ىهانىىابوىالططا الكلوظىـــــــ 18 رنوفمب

 جوالظى16

اختوارىىمطدكر
وتدروبىرذورةى

 والمرذداتىالجوالظ

 ا/ىرذاىالذال الكلوظى1555 32 رنوفمب
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 8102/8102جامعي عام اللل خالل الفصل الدراسى االول خطة النشاط المقترحة

تاروخىىالنذاط المجال م
 التنغوذ

رددى

مكانىىالمبلغىنالمدتغودو
 التنغوذ

 لىرنىالنذاطالمدئو

 اجتماريى17
مدابػظىبحوثى
 اجتماروظ

 ا/ىهانىىابوىالططا الكلوظى155 7 رنوفمب

 فنىى18
تدروباتىالطملى

 المدرحى
 ا/ىهانىىابوىالططا الكلوظىـــــــ 35 رنوفمب

االذتراكىفىىالدورةىىجوالظى19
ىا/ىرذاىالذالىالكلوظى12555ى15ىنوفبرىالكذغوظ

 ثػافىى25
مدابػظىىىالذطرى

 لوالزج
 ا/ىرذاىالذال الكلوظى255 27 دودمبر

 ثػافىى21
ردةىندواتىرلىىمدارى

 الترمىاالول
 ا/ىرذاىالذال الكلوظىــــــــــ 855 ـــــــــــــــ

 ا/ىرذاىالذال الكلوظىـــــــ 25 دودمبر مطرضىمجالتىالحائط ثػافىى22

 ثػافىى23
دورىىكرةىقدمى

 خمادوظ
 طفا/ىمحمودىرا الكلوظى755 69 دودمبر

 فنىى24
االذتراكىفىى

 المؼرجانىالمدرحى
 ا/ىهانىىابوىالططا الجامطظى15555 25 دودمبر

 ا/ىرذاىالذال الكلوظى2555 35 دودمبر مطدكرىخدمظىرامظ جوالظى25

 رحالتى26
ىردةىرحالتىرلىىمدار

 ا/ىهانىىابوىالططا الكلوظى4555 65 ــــــــىطامال

ىظادرىطالبوى27
االذتراكىفىى

المؼرجانىالتبادلىى
ىبونىىكلواتىالجامطظ

ىا/ىرذاىالذالىالجامطظىــــــــى35ىـــــــــ

 

ىالىىاالذتراكىىفىىجموعىالمدابػاتىالتىىتنظمؼاىاالدارةىالطامظىلرراوظىالطالبىبالجامطظىافظباإلضوذلكى
ىوكولىالكلوظىلذئونىالتطلومىوالطالبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمدورىرامىرراوظىالطالبىىىىىىىىىىىىىىىىىى

  دى/ىمحمدىربدىالمجودىرزقى5أىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى/ىجمالىالدودىرطوظىىىىىىىىىىىىىىىى5أى   
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 8102/8102جامعي عام اللل خالل الفصل الدراسى االول خطة النشاط المقترحة

خىتاروىالنذاطى المجالىىى مى
 التنغوذ

رددى
ىالمدتغدون

مكانىىالمبلغ
 التنغوذ

المدئولىرنىى
 النذاط

تدروباتىالطملى فنى 1
 المدرحى

 ا/ىهانىىابوىالططا الكلوظىـــــــــ 35 فبراور

 ا/ىرذاىالذال الكلوظىى455 55 فبراور دورةىتنموظىبذروظ ثػافى 2

 الططاا/ىهانىىابوى الكلوظى755 18 فبراور مطرضىفنىىتذكولى فنى 3

 ا/ىرذاىالذال الكلوظى455 25 مارس مطرضىمجالتىحائط ثػافى 4

رلمىى 5
 وتكنولوجى

ورذظىرملىفىى
 الصناراتىالصعورة

 ا/ىهانىىابوىالططا الكلوظى855 25 مارس

 ا/ىهانىىابوىالططا الكلوظى255 15 مارس دورىىذطرنج اجتمارى 6

 اىالذالا/ىرذ الكلوظى2555 25 مارس مطدكرىخدمظىرامظ جوالظ 7

ادتادىى1555 48 مارس دورىىكرةىقدم رواضى 8
 الجامطظ

 ا/ىمحمودىراطف

مدابػظىاالدئلظى ثػافى 9
 المتنورظ

 ا/ىرذاىالذال الكلوظى355 35 ابرول

دورىىكرةىقدمىبونى ادرىطالبوظ 15
 ادرىالكلوظ

ادتادىى1555 48 ابرول
 الجامطظ

 ا/ىرذاىالذال

رلمىى 11
 وتكنولوجى

 ا/ىهانىىابوىالططا الكلوظى355 12 ابرول موظمدابػظىىمجالتىرل

 ا/ىمحمودىراطف الكلوظى255 18 ابرول تنسىالطاولظىدورى رواضى 12

ردةىرحالتىرلىىمدارى رحالت 13
 الطام

 ا/ىهانىىابوىالططا الكلوظى4555 65 ــــــــ

االذتراكىفىىىطالبوظىادر 14
المؼرجانىالتبادلىى

ىبونىىكلواتىالجامطظ

ىا/ىرذاىالذالىالجامطظىــــــى35ىـــــــــ

ىاالنذطظحغلىختامىىــــــــــــــــــى15
ىالطالبوظ

ىــــــــــــــــــىىىالكلوظى655ى1555ىماوو

ىالىىاالذتراكىىفىىجموعىالمدابػاتىالتىىتنظمؼاىاالدارةىالطامظىلرراوظىالطالبىبالجامطظىباإلضافظوذلكىى
ىوكولىالكلوظىلذئونىالتطلومىوالطالبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمدورىرامىرراوظىالطالبىىىىىىىىى

  دى/ىمحمدىربدىالمجودىرزقى5أىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى/ىجمالىالدودىرطوظىىىىىىىىىىىىىىىى5أى  


