
 
 

 خطة األنشطة الطالبية للجامعات المصريةجدول 
 م2016/2017خالل العام الجامعي 

 النشاط  مكان التنفيذ  المشروع م
 عدد المستفيدين

 موعد التنفيذ
 طالبات طالب

 القصل الدراسي الثاني 150 الثقافى واإلعالمي بنها الكريم   لجامعات بحري مسابقة القرأن  .1

 2016نوفمبر   112 الثقافي واالعالمي المنيا الملتقي الديني األول في حفظ القران والثقافة اإلسالمية  .2

 42795 75 75 الثقافي واالعالمي الفيوم أمير شعراء الجامعات قطاع الصعيد  .3

4.  ( الجامعاتأمير شعراء   2016نوفمبر   18 18 الثقافي واالعالمي بنها المصرية( وجه بحري 

 2016نوفمبر   155 الثقافي واالعالمي المنوفية مسابقة الدوري الثقافي علي مستوي الجامعات  .5

 الفصل الدراسي االول 25 25 الثقافي واالعالمي مدينة السادات نهائيات أمير الشعراء  .6

 ديسمبر 100 الثقافي واالعالمي المنوفية في حفظ وتجويد القران الكريم المسابقة القمية  .7

 ايام مارس / ابريل 5 100 140 الثقافي واالعالمي بورسعيد الملتقى الثانى للتنمية البشرية لطالب الجامعات المصرية  .8

9.  
 شعار)ضدالملتقي الثقافي االول لشباب الجامعات تحت 

 االرهاب(
 الفصل الدراسي االول 100 200 االجتماعي والرحالت قناة السويس

 2016يونية  260 الثقافي واالعالمي كفر الشيخ البرنامج التثقيفي للفتاة الجامعية للجامعات المصرية.  .10

 2016نوفمبر   175 الثقافي واالعالمي اإلسكندرية دوري المعلومات بالنظام االلكتروني  .11

 (23الكريم والسنة النبوية )الندوة اإلعجاز العلمي في القرآن   .12
 جنوب الوادي

 2017أبريل    الثقافى واإلعالمي

  طوال العام 215 االجتماعي والرحالت المنيا خدمةعامة(–فني –بيطري  –القوافل الطبية المتكاملة )طبي   .13

 منتصف العام أجازة 600 االجتماعي والرحالت أسوان المؤتمر الوطني األول لشباب الجامعات  .14

 أجازة منتصف العام 250 االجتماعي والرحالت بني سويف معا من أجل التنمية  .15

 الفصل الدراسي الثاني 170 االجتماعي والرحالت عين شمس اللقاء القمي للبحوث االجتماعية  .16

ولالفصل الدراسي اال 150 االجتماعي والرحالت بنها مسابقة الطالب والطابة المثالية علي مستوي الجامعات     .17  

 أجازة منتصف العام 120 االجتماعي والرحالت عين شمس  ملتقي  ذوي االحتياجات لألنشطة الطالبية)فرسان اإلرادة(  .18

 أيام فبراير 5 150 االجتماعي والرحالت الفيوم مسابقة الطالب المثالي  .19

 منتصف الفصل الدراسي الثاني 200 300 والرحالتاالجتماعي  قناة السويس المهرجان السادس لألنشطة االجتماعية  .20

2017فبراير  200 العلمي والتكنولوجي حلوان الملتقي العلوم الثامن للجامعات المصرية )روبرت(  .21  

 الفصل الدراسي االول 75 50 العلمي والتكنولوجي الفيوم مشروع الصناعات الصغيرة  .22

 القصل الدراسي الثاني 260 العلمي والتكنولوجي االسكندرية الملتقي العلمي األول للجامعات  .23

 الفصل الدراسي االول 50 75 العلمي والتكنولوجي الفيوم مشروع العروض التقديمية  .24

 خالل العام 200 العلمي والتكنولوجي أسوان مؤتمر شباب الباحثين السادس  .25

 القصل الدراسي الثاني 150 والتكنولوجيالعلمي  المنصورة المؤتمر العلمي الرابع لألبحاث واالختراعات   .26

 الفصل الدراسي االول 120 العلمي والتكنولوجي طنطا النانو تكنولوجي وتطبيقاته في العلوم المختلفة  .27

 الملتقى الطالبي اإلبداعي الثامن عشر للجامعات العربية  .28
 العلمي والتكنولوجي جنوب الوادي
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 القصل الدراسي الثاني 75  الفني حلوان مشروع الجداريات بجامعة حلوان بمعسكر الجامعة الدائم   .29

 الفصل الدراسي االول 160 الفني عين شمس (1لعروض الصغيرة )الدورة  مهرجان عين شمس الدولي  .30

 خالل اجازة النصف االول 400 الفني بنها المهرجان العربى األول للفلكور الشعبى   .31

 أجازة منتصف العام 260 الفني االسكندرية المهرجان السادس للكورال  .32

 2015 /2/  7حتى  5 200 الفني بنها الموسيقى(–نجم الجامعات المصرية فى )الغناء   .33

 أجازة منتصف العام 300 الفني أسيوط مهرجان فنون اليف األول للجامعات المصرية  .34

 القصل الدراسي الثاني 250 الفني حلوان المهرجان الغنائي للفرق الشبابية   .35

 أجازة منتصف العام 240  الفني دمنهور نجم الجامعات   .36

 الفصل لدراسي الثاني 200 300 الفني الفيوم المهرجان الثالث للعروض المسرحية الثالثة  .37

2016ديسمبر  200 300 الفني الفيوم الكورال الفني االول  .38  

 الفصل الدراسي االول 50 50 الفني الفيوم المهرجان الثقافي االول  .39

 2017مارس  210 فني جنوب الوادي الملتقى الفني الخامس عشر للجامعات العربية  .40

 2016نوفمبر   350 جوالة بنها الدورة القمية التاسعة والعشرون     .41



 
 

 الفصل الدراسي االول 230 جوالة الفيوم الرجلة الثانية لالستكشاف والمغامرة  .42

 أجازة منتصف العام 375 الجوالة حلوان تجميل منطقة عشوائية   لجوالة الجامعات المصرية  .43

 الفصل الدراسي الثاني 230 الجوالة دمنهور اللقاء القمي العربي األول العمال الريادة   .44

منتصف العام أجازة 500 جوالة قناة السويس الدورة القمية االرشادية الخامسة لجواالت الجامعة المصرية  .45  

 2016ديسمبر  210 جواله جنوب الوادي معسكر العمل الدولي التاسع لطالب الجامعات العربية  .46

 لفصل الدراسي الثاني 750 االسر واالتحادات قناة السويس المهرجان السابع لألسر الطالبية للجامعات المصرية باإلسماعيلية  .47

 ايام  فبراير5 240 االسر واالتحادات بورسعيد ملتقى إعداد قادة االتحادات الطالبية   .48

 الفصل الدراسي االول 200 االسر واالتحادات بنها نموذج محاكاة لتشكيل مجلس الوزراء  .49

2017فبراير  150 االسر واالتحادات المنصورة الملتقي الثامن لبرلمانات طالب الجامعات المصرية  .50  

 الفصل الدراسي الثاني 250 رياضي بنها الرياضيه      مهرجان جامعات الدلتا فى األنشطه   .51

 القصل الدراسي االول 150 رياضي الفيوم كرة القدم علي الصابون  .52

 أجازة منتصف العام 480 رياضي قناة السويس مهرجان االلعاب الشاطئية  .53

 مارس 384 جميع االنشطة المنوفية ملتقي كليات الحاسبات والمعلومات  .54

 القصل الدراسي االول 200 العلمي والتكنولوجي الفيوم الذاتيةالندوات   .55

 

 


