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 كلـــــــيت الزراعت               

 رعايت الشـــــــباب                                           

 

 الخطت الوقتزحت

 تاألًشطت الطالبي تلووارس 

 م1028/1029للعام الجاهعي 

 
 

                                                                                                                                   جاهعت كفز الشيخ         

 Kafrelsheikh University    

 لزراعتكليـــــت ا        

 رعاــــيت الشباب                                       

 1028/1029خطت األًشطت الوقتزحت للعام الجاهعي 
 

ًوع  

 الٌشاط  

اسن 

 الوشـــــــــــــــــــــــزوع

هوعذ 

 التٌفيذ 

هكاى 

 التٌفيذ

عذد 

 الوستفيذيي

 تالويزاًي

 الوقتزحت 

شذ  -كرح طبئرح -)كرح لذوبضٍ ثٍُ طالة انفرق انذراضُخإلبيخ َىو رَ  -2-1

 تُص طبونخ( -جري -انذجم

 خيهؼت كهُخ انترثُ انُصف األول يٍ أكتىثر

 انرَبضُخ

 211  طبنت  181



  الٌشاط

 الزياضي

انُصف انثبٍَ يٍ اكتى  إلبيخ دوراد  تُشُطُخ الختُبر انفرق انرَبضُخ ثبنكهُخ  -2

 رث

 خيهؼت كهُخ انترثُ

 انرَبضُخ

 511  طبنت  81

انُصف انثبٍَ يٍ  انًشبركخ فٍ انُىو انرَبضٍ ػهً يطتىي انجبيؼخ  -3

 أكتىثر

 خيهؼت كهُخ انترثُ

 انرَبضُخ

 تبثغ انجبيؼخ طبنت  21

 االشتران فٍ دورٌ انجبيؼخ ثٍُ انكهُبد انًختهفخ فٍ جًُغ                                                             -4

 ة انفردَخ وانجًبػُخ األنؼب    

 خيهؼت كهُخ انترثُ رشهر دَطًج

 انرَبضُخ

 5885  طبنت 111

 ٍانُصف انثبٍَ  ي إلبيخ يطبثمخ ثٍُ طالة انكهُخ  فٍ) تُص طبونخ (  -5

 يبرش

 211  طبنت  21 كهُخ انسراػخ

انُصف انثبٍَ يٍ  االشتران فٍ دورٌ األضر انرَبضٍ فٍ األنؼبة انجًبػُخ   -6

 يبرش

 خؼت كهُخ انترثُيه

 انرَبضُخ

 -----  طبنت  41

 خيهؼت كهُخ انترثُ انُصف انثبٍَ يٍ اثرَم  إلبيخ يطبثمخ فٍ انؼبة شذ انذجم  وانىثت ثٍُ طبة انكهُخ  -8

 انرَبضُخ

 211  طبنت  31

 011  طالب011  داخل الجامعة يبَى ضجبق يبراثىٌ ثٍُ طالة انكهُخ داخم انجبيؼه -8

و األَشطخ وتكرَى انًتفىلٍُ رَبضُبً ػهً يطتىي انكهُخ دفم ختب -9

 وانجبيؼخ

 -----  --- كهُخ انسراػخ يبرش

 7070  071  اإلجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى

 ارح                                            وكُم انكهُخ نشئىٌ انتؼهُى وانطالة ولبئى ثأػًبل ػًُذ انكهُخ يذَر االدلبئى ثؼًم           يطئىل انُشبط                                           

 

 أ. د / يذًىد يذًذ فىاز                               / يذًذ انطُذ ػجذ انىهبة                                     أ / أيم جبثر َؼُى                                                 د

                                                                                                                          جاهعت كفز الشيخ 

Kafrelsheikh University    
  كلـــــــيت الزراعت    

                     رعايت الشـــــــباب             

 

 1028/1029تابع خطت ا ألًشطت الوقتزحت للعام الجاهعي 

ًوع  

 الٌشاط  

اسن 

الوشـــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــزوع

هوعذ 

 التٌفيذ

هكاى 

 التٌفيذ

عذد                          

الوستفيذي

 ى

الويزاًي

 ة

 الوقتزحت

1-  

     الٌشاط

 011  طالب وطالبة 011 كلٌة الزراعة انُصف األول يٍ أكتىثر 1تمجبل انطالة انجذد دفم اض -1
 500  طالب وطالبة 01 كلٌة الزراعة شهر أكتىثر 1ػًم يطبثمخ  نهشطرَج نجًُغ فرق انكهُخ الختُبر فرَك انكهُخ  -2
 ---  بةطالب وطال6 مركز التطوٌر َىفًجر 1انًشبركخ فٍ ثطىنخ انجبيؼخ نهشطرَج  -3



االجتوا

  عي

   طالب وطالبه 50 شرم الشٌخ اكتىثر ػًم ردهخ انً يذَُخ شرو انشُخ -4
 511  طالب 011 قاعة السٌمنار  أول اثٍُُ يٍ كم شهر خالل انؼبو انذراضٍ   دطت رغجخ انطالة تُظُى دوراد تًُُخ يىارد ثشرَخ خالل انؼبو انذراضٍ -5
 001  طالب وطالبة  00 كلٌة زراعة  انُصف اانثبًَ يٍ َىفًجر ػهً يطتىي انكهُخ  ػًم يطبثمخ انطبنت وانطبنجخ انًثبنٍُ -6

 011  طالب وطالبة  01 كلٌة الزراعة انُصف األخُر يٍ دَطًجر  1خاألونُ داألدًر وانمُبو ثؼًم َذوح ػٍ اإلضؼبفب لتكىٍَ فرَك انهال -8

011  طالب وطالبة 01 تحدد من قبل االتحاد  دَطًجر   انمبهرح لانترو األو ػًم ردهخ َىو وادذ  -8
1 

 011  طالب  001 قاعة السٌمنار  انُصف األول يٍ شهر دَطًجر   انًشبكم انتً تىاجخ انشجبةػًم َذوح اجتًبػُخ ػٍ  -9
انطبنتتتت وانطبنجتتتخ  -االشتتتتران فتتتٍ انًطتتتبثمبد انًختهفتتتخ ) شتتتطرَج   -11

دارح انؼبيتتخ نرػبَتتخ انشتتجبة ثذتتا اجتًتتبػٍ (وانتتتٍ تُظًهتتب اإل –انًثتتبنٍُ 

 1وانكهُبد 

اإلدارة العامة لرعاٌة  خالل انفصم انذراضٍ األول
 الشباب

 ---  طالب وطالبة 51

007  095 اإلجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى
0 

                                                                                                                          جاهعت كفز الشيخ 

KafrelsheikhUniversity                                                                                                                                               

                                               
 كلـــــــيت الزراعت    

 رعايت الشـــــــباب     

 

 1028/1029تابع خطت ا ألًشطت الوقتزحت للعام الجاهعي 

ًوع  

 الٌشاط  

اسن 

 الوشــــــــــــــــــــــــــــزوع

هوعذ 

 التٌفيذ 

هكاى 

 التٌفيذ 

عذد 

 الوستفذيي 

 تالويزاًي

 الوقتزحت

الٌشاط  -1

  االجتواعي

يٍ  لانُصف األو يذَُخ االلصر واضىاٌ ػًم ردهخ انً -11

 فجراَر 
   دطت انؼذد االلصر واضىاٌ

ػهتً يطتتىي انكهُتخ  تذتذد يتتٍ   االجتًتبػٍإلبيتخ يطتبثمخ انجذتا  – 12

 لجم يطتشبر انهجُخ االجتًبػُخ 

يٍ  لانُصف األو

 يبرش 
 511  طالب  05 رعاٌة الشباب 

انُصف انثبٍَ يٍ  طتىي انجبيؼخ  االشتران فٍ يطبثمخ األو انًثبنُخ ػهً ي -13

 يبرش 
رعاٌة الشباب 

 الجامعة
 --  طالب  00

انُصف انثبٍَ يٍ  ػًم ردهخ إنً َىو وادذ انترو انثبٍَ االضكُذرَخ أو انفُىو -14

 يبرش 
تحدد من قبل اتحاد 

 الطالب
 0111  طالب  01

انُصف األول يٍ  1االشتران فٍ دفم َىو انُتُى   -15

 اثرَم
 011  طالب  51 الزراعة كلٌة



االشتتتتران فتتتٍ انًطتتتبثمبد انًختهفتتتخ وانتتتتٍ تُظًهتتتب اإلدارح انؼبيتتتخ  -16

 1نرػبَخ انشجبة 

رعاٌة الشباب  اثرَم
 الجامعة

 ---  طالب  00

 0511  000 اإلجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى

       
 يذَر االدارح                                 وكُم انكهُخ نشئىٌ انتؼهُى وانطالة ولبئى ثأػًبل ػًُذ انكهُخ لبئى ثؼًم                                                             يطئىل انُشبط           

 

 ابر نعٌم                                                 أ . د / محمود محمد فوازأ / تامر كرم المصري                                                   أ / أمل  ج

 

                                                                                                                          جاهعت كفز الشيخ 

Kafrelsheikh University    
 ـــــيت الزراعتكلــ    

 رعايت الشـــــــباب                                 

تابع خطت ا ألًشطت الوقتزحت للعام                                     

 1028/1029الجاهعي 

ًوع  

 الٌشاط  

اسن 

 الوشـــــــــــــــــــــــــــــــزوع  

هوعذ 

 التٌفيذ 

هكاى 

 التٌفيذ 

عذد 

 يي الوستفيذ

 تالويزاًي

 الوقتزحت

4- 
ًشاط 

 األسز

شهر َىفًجر و  تشكُم األضر ) اإلػالٌ ػٍ فتخ ثبة تكىٍَ انطر واػتًبدهب (  -1

 راكتى ث

 ---  طبنت 311 كلٌة الزراعة

 1111  طبنت وطبنجخ121 كلٌة الزراعة شهر يبرش  انخ  -كرح لذو   –يجهخ انذبئط  –دورٌ أضر انكهُخ ) انشطرَج  -2

خالل انؼبو  االشتران فٍ يهرجبٌ األضر انتٍ تُظًهب رػبَخ شجبة انجبيؼخ  -3

 انذراضٍ

 --  طبنت وطبنجخ31 كلٌات الجامعة

طىال انؼبو  تُظُى يؼبرض  ثٍُ اضر انكهُخ  نخذيخ انطالة  -4

 انذراضٍ

 ---  طبنت وطبنجخ61 كلٌة الزراعة 

خالل انؼبو  نرػبَخ انشجبة انجبيؼخ  خنؼبياالشتران فٍ انردالد انتٍ تُظًهب اإلدارح ا -5

 انذراضٍ 

 ---   أماكن مختلفة 

خالل انؼبو  تُظُى االضرنؼًم َذواد تًُُخ  ثشرَخ  -6 

 انذراضٍ

 151  طبنت 21 قاعة السٌمنار 

 1151  531 اإلجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى

 



 وكُم انكهُخ نشئىٌ انتؼهُى وانطالة ولبئى ثأػًبل ػًُذ انكهُخ                  يذَر االدارح              لبئى ثؼًم                             يطئىل انُشبط                                           
 

 أ / أمل  جابر نعٌم                                                 أ . د / محمود محمد فواز          أ / محمود ابراهٌم علوان                                    
 

 

 

                                                                                                                                                 جاهعت كفز الشيخ 

Kafrelsheikh University    
 كلـــــــيت الزراعت    

 رعايت الشـــــــباب                                 

 1027/1028تابع خطت ا ألًشطت الوقتزحت للعام الجاهعي 

ًوع  

 الٌشاط  

اسن 

 الوشـــــــــــــــــــــــــــــــــــزوع

 

هوعذ 

 التٌفيذ

هكاى 

 التٌفيذ

د عذ

 الوستفيذيي 

 تالويزاًي

 الوقتزحت

5-  

     الٌشاط

 الثقافي

انُصف انثبٍَ يٍ  لصخ لصُرح  (  -زجم –إلبيخ يطبثمخ  ثمبفُه ثٍُ فرق انكهُخ )شؼر  -1

  راكتى ث

 011  طالب  00 كلٌة الزراعة

انُصف انثبٍَ يٍ  َذوح ثمبفُخ  ) َمترح يٍ لجم اتذبد انطالة   (   -2

 َىفًجر

 001  طالب  001 زراعةكلٌة ال

انُصف األول  يٍ  إلبيخ يطبثمخ دفظ  انمراٌ انكرَى واألدبدَا انُجىَخ  ثٍُ طالة انكهُخ -3

 دَطًجر 

 0111  طالب  01 كلٌة الزراعة

انُصف انثبٍَ يٍ  ػًم َذواد تثمُفُخ   4

 فجراَر 

 001  طالب  001 قاعة السٌمنار  

انُصف األول  يٍ  بد انؼبيخ ثٍُ فرق انكهُخ إلبيخ دورٌ ثمبفٍ فٍ انًؼهىي -5

 يبرش

 511  طالب  51 كلٌة الزراعة

   طالب  51           االٌتام دار اثرَم  –يبرش  فٍ َىو انُتُى    ناالشترا –6

  

يٍ دَطًجر دتً  وانثبٍَخالل انفصهٍُ االول يجالد دبئط  يطبثمخ -8

 يبَى

 511  طالب  01 كلٌة الزراعة

يٍ ثذاَخ األضجىع  االشتران فٍ انًهرجبَبد وانًطبثمبد انتٍ تُظًهب  كهُبد  انجبيؼخ انًختهفخ  -8

انؼبو  ٍاألول ي

انذراضٍ يٍ شهر      

  ردَطًج

ـ  اآلداب كلٌة 
التربٌة   كلٌة

 مركزـ  النوعٌة 
 التطوٌر

 --  طالب 51



 0011  560 ــــــــــــالىاإلجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 وكُم انكهُخ نشئىٌ انتؼهُى وانطالة ولبئى ثأػًبل ػًُذ انكهُخ                             يذَر االدارح           لبئى ثؼًم                                                    يطئىل انُشبط                     

 

  ود محمد فوازن                                              أ / أمل  جابر نعٌم                                                 أ . د / محمأ / محمود ابراهٌم علوا

                                                                                                                            جاهعت كفز الشيخ 

Kafrelsheikh University    
 كلـــــــيت الزراعت    

 رعايت الشـــــــباب                                 

 1028/1029تابع خطت ا ألًشطت الوقتزحت للعام الجاهعي 

ًوع  

 الٌشاط

اسن 

 الوشــــــــــــــــــــزوع

هوعذ 

 التٌفيذ 

هكاى 

 التٌفيذ 

عذد 

 الوستفيذيي 

 تالويزاًي

 الوقتزحت

 

ًشاط   -6

الجوالت 

والخذهت 

 العاهت

أمام المبنى االدارى بكلٌة  انُصف األول أكتىثر يؼطكر اضتمجبل انطالة انجذد  -1
 الزراعة

 الخامات متوفره  طالب  51

أمام المبنى االدارى بكلٌة  انُصف انثبٍَ أكتىثر يؼطكر اختُبر ػشُرح انجىانخ  -2
 راعةالز

 151  طالب  01

إمام المبنى االدارى بكلٌة  انُصف اانثبًَ   فجراَر يؼطكر انخذيخ انؼبيخ ػهً يطتىي انكهُخ  -3
 الزراعة

 الخامات متوفره  طالب  01

 انًشبركخ فً يؼطكراد إػذاد انمبدح ثذهىاٌ دطت انخطخ  -4

 انىاردح يٍ اإلدارح انؼبئًخ نرػبَخ انشجبة     

 ----  طالب  51 معهد إعداد القادة بحلوان   انذراضٍ   خالل انؼبو

 0011  طالب 01  كلٌة العلوم  اثرَم لانُصف األو  االشتران فٍ يهرجبٌ انجىانخ ػهً يطتىي انجبيؼخ  -5

 0601  011 اإلجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى

 

 وكُم انكهُخ نشئىٌ انتؼهُى وانطالة ولبئى ثأػًبل ػًُذ انكهُخ                               يذَر االدارح           لبئى ثؼًم                                                            يطئىل انُشبط           

 
 

 أمل  جابر نعٌم                                                 أ . د / محمود محمد فواز أ / محمود ابراهٌم علوان                                              أ /
 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                                            جاهعت كفز الشيخ   

Kafrelsheikh University    
 كلـــــــيت الزراعت    

 رعايت الشـــــــباب                                 

 1028/1029تابع خطت ا ألًشطت الوقتزحت للعام الجاهعي 

اسن  ًوع  الٌشاط

 الوشــــــــــــــــــــزوع

هوعذ 

 التٌفيذ 

هكاى 

 التٌفيذ 

عذد 

 الوستفيذيي 

 تالويزاًي

 الوقتزحت

العلوي  -7

 اوالتكٌولوجي

النصف الثانً من  حسب رغبة الطالبندوة علمٌة تثقفٌه  -0
 نوفمبر 

 001 -- طالب 61 كلٌة الزراعة

نادي العلوم  خالل العام الدراسً   1االشتراك فى المسابقات الواردة من الجامعة -0
 بالجامعة 

 --- -- طالب  01

انُصف انثبٍَ يٍ  إلبيخ ردهخ ػهًُخ  -4

  شهر اثرَم
إحدى المدن 

 الصناعٌة

 511 -- طبنت وطهجخ51

 601 -- 051 اإلجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى
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                                                                                                                          جاهعت كفز الشيخ    

Kafrelsheikh University    
 كلـــــــيت الزراعت    

 رعايت الشـــــــباب                                 

 1027/1028م الجاهعي تابع خطت ا ألًشطت الوقتزحت للعا

ًوع  

 الٌشاط  

اسن 

 الوشـــــــــــــــــــــــــــــــــــزوع

هوعذ 

 التٌفيذ

هكاى 

 التٌفيذ

عذد 

 الوستفيذيي 

 تالويزاًي

 الوقتزحت

3-  

 الٌشاط 

     

  الفٌي

 لانُصف األو انًشبركخ فً يطرح انًُىػبد ثبنجبيؼخ )غُبء( ) ػسف( -1

 ريٍ اكتى ث
 --  طالب  وطالبة 0 مسرح التجارة 

ثٍُ طالة انفرق انذراضُخ  ويطبثمخ انرضى ثبنمهى  نًذح ػشر  خإلبيخ يطبثمخ نهفُىٌ انتشكُهُ -2

 (  ردلبئك  ) اَجبزاد اكتى ث

انُصف انثبٍَ  

 يٍ َىفًجر

 511  طالب  وطالبة  01 كلٌة الزراعة

 لانُصف األو  1انًشبركخ فٍ انًهتمً انًطردٍ انطالثً -3

 َطًجريٍ د

 611  طالب وطالبة 51 

 211  طبنت 21 كهُخ انسراػخ يبرش    إلبيخ يطبثمخ فُُخ فً انؼسف و انغُبء -4

انُصف انثبٍَ يٍ  إلبيخ يؼرض فُىٌ تشكُهُخ ثبنكهُخ ) يتُىع  (   -5

 شهر اثرَم

إدذي كهُبد 

 انسراػخ

 451  طبنت 12

يطتتتتتتتترح كهُتتتتتتتتخ  اثرَم بٌ اإلثذاع انًطردٍ (  االشتران فٍ انؼًم انًطردٍ ثبنجبيؼخ ) يهرج -6

 انتجبرح   

   طبنت 21

 1111  طبنت 21 دار االَتبو  اثرَم إلبيخ دفم ضًر نُىو انُتُى   -8

 --- 

 511  41 كهُخ انسراػخ  يبَى 1إلبيخ دفم انخرَجٍُ وختبو األَشطخ  -8

 5001  011 االجمالً 
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