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  الخطة المقترحة للتنفيذ على مستوى رعاية الط�ب
  م٢٠١٥/٢٠١٦والممولة من ميزانية اتحاد الط�ب للعام الجامعي 

  
  

  يعتمد،،،           وكيل الكلية لشئون التعليم                                                 اخصائى اللجنة                         مدير عام رعاية الط�ب                                  
  عميد الكلية                                                                                                                                                                                               

  
  ابراھيم ابراھيم احمد/د.أ              أشرف رفعت الزيني                         /د.أ                                                                                                                         

  م�حظات  التمويل  المستفيدون  موعد التنفيذ  النشاط  اللجنة  م

  ثاني  أول  طالبات  طلبه

١    
ت

�
رح

وال
ة 

عي
ما

جت
ا0

  

  ------   جنيھا ٢٠٠    ــ  ١٥  أكتوبر ونوفمبر  دورة شطرنج

  ------   جنيھا٢٠٠    ــ  ٣  نوفمبر  ا0شتراك في دوري الجامعة للشطرنج  ٢

  ------   جنيھا٢٥٠    ٢  ٢  نوفمبر  مسابقة الطالب والطالبة المثاليين  ٣

  حسب الموازنة او اتوبيس الكلية  جنيھا١٥٠٠    ٢٠  ٥  نوفمبر  رحلة إلي دريم بارك  ٤

  حسب الموازنة او اتوبيس الكلية  جنيھا١٢٠٠    ٢٠  ١٠  ديسمبر  رحلة إلي الفيوم  ٥

  حسب الموازنة او اتوبيس الكلية  جنيھا١٠٠٠    ٢٠  ١٠  ديسمبر  رحلة إلي  مدينة ا0سماعيلية  ٦

  اتوبيس الكليةحسب الموازنة او   جنيھا١٢٠٠    ١٨  ٧  مارس  رحلة الى ا0سكندرية  ٧

  حسب الموازنة او اتوبيس الكلية  جنيھا١٠٠٠    ١٥  ١٥  أبريل  رحلة إلي القاھرة  ٨

  ------   جنيھا ٥٠٠        ابريل  ا0حتفال بيوم اليتيم  ٩

  ------   اتوبيس الكلية    ٢٠  ١٠  ابريل  رحلة المتميزين فى ا0نشطة  ١٠

  وزارة الصحةبالتعاون مع   --    -  -  اضافى  حملة التبرع بالدم  ١١

  -----   دعم الجامعة    ١٠  ١٠  يوليو  معسكر جمصة الصيفي بنين وبنات  ١٢
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  الخطة المقترحة للتنفيذ على مستوى رعاية الط�ب
  م٢٠١٥/٢٠١٦ممولة من ميزانية اتحاد الط�ب للعام الجامعي وال

  

  م
  موعد التنفيذ  النشاط  اللجنة

  التمويل  المستفيدون
  م�حظات

  ثاني  أول  طالبات  طلبه

١  

ي
ض

ريا
ال

  

    جنيھا١٥٠٠    ٥٠  ٨٠  نوفمبر  )تنس –طائرة –قدم (دورة تنشيطية 

-دفع جلة-عدو مسافات قصيرة- شد حبل(مسابقات رياضية متنوعة  ٢
  داخليه ) أخري

    جنيھا٧٠٠    ٣٠  ٥٤  نوفمبر

  )مسابقة لياقة بدنية(يوم رياضى   ٣
  

    جنيھا٣٠٠٠    ٣٠ت  ٦٠  نوفمبر

 –نوفمبر   )العاب فردية –يد  –طائرة بنين بنات  -قدم (اشتراك فى دورى الجامعة   ٤
  ديسمبر

    جنيه١٠٠٠    --   -- 

    جنيھا٢٠٠٠    ٣٠  ٥٠  فبراير  .داخلية ) تنس -طائرة–قدم (دورة رياضية في كرة  ٥

    جنيھا٢٠٠٠    ٣٠  ٦٠  مارس  يوم رياضى بفرع الكلية  ٦

    جنيھا١٥٠٠    ٣٠  ٥٠  ابريل  رحلة للمتميزين رياضيا  ٧

  
  يعتمد،،،           وكيل الكلية لشئون التعليم                                                 اخصائى اللجنة                         مدير عام رعاية الط�ب                                  

  عميد الكلية                                                                                                                                                                                               
  

  ابراھيم ابراھيم احمد/د.أ              أشرف رفعت الزيني                         /د.أ                                                                                                                         
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  الخطة المقترحة للتنفيذ على مستوى رعاية الط�ب

  م٢٠١٥/٢٠١٦والممولة من ميزانية اتحاد الط�ب للعام الجامعي 
  
  

اللجن  م
  ة

موعد   النشاط
  التنفيذ

  م�حظات  التمويل  المستفيدون

  ثاني  أول  طالبات  طلبه

١  

لة
وا

لج
ا

  

    جنيھا٣٠٠٠    ٢٠  ٢٠  اكتوبر  تجھيز معسكر دائم للعشيرة

    جنيھا١٠٠٠    ١٥  ٣٠  اكتوبر  استقبال وترحيب بالعشيرة وتسجيل العشيرة  ٢

    جنيھا١٥٠٠    ٠--  ٢٥  نوفمبر  معسكر تدريبى للمشتركين بالجوالة  ٣

  الدورة الكشفية بالجامعة   ٤
  معسكر خدمة عامة للجوالين

  حسب مواعيد الجامعة وحسب توفر الميزانية  جنيھا٤٠٠٠    --  ٢٤  نوفمبر

  الجامعة وحسب توفر الميزانيةحسب مواعيد   جنيھا٤٠٠٠    ٢٤  --    الدورة ا0رشادية بالجامعة   ٥

    جنيھا١٥٠٠    ٢٤  ٢٤  فبراير  معسكر تدريبى بالكلية  ٦

    جنيھا١٠٠٠    ٣٠  ٣٠  مارس  معسكر خدمة عامة   ٧

    جنيھا٢٠٠٠    ٢٠  ٢٠  ابريل  رحلة لعشيرة الجوالة والمرشدات  ٨

  
  

  يعتمد،،،           وكيل الكلية لشئون التعليم                                                 اخصائى اللجنة                         مدير عام رعاية الط�ب                                  
  عميد الكلية                                                                                                                                                                                               

  
  ابراھيم ابراھيم احمد/د.أ              أشرف رفعت الزيني                         /د.أ                                                                                                                         
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  الخطة المقترحة للتنفيذ على مستوى رعاية الط�ب
  م٢٠١٥/٢٠١٦والممولة من ميزانية اتحاد الط�ب للعام الجامعي 

  

  
  

  تمد،،،يع           وكيل الكلية لشئون التعليم                                                 اخصائى اللجنة                         مدير عام رعاية الط�ب                                  
  عميد الكلية                                                                                                                                                                                               

  
  ابراھيم ابراھيم احمد/د.أ              أشرف رفعت الزيني                         /د.أ                                                                                                                         

  
  

  م�حظات  التمويل  المستفيدون  موعد التنفيذ  النشاط  اللجنة  م
  ثاني  أول  طالبات  طلبه

١    

ـة
ـــ

ـــ
ـــ

في
قا
الث

  

  حسب الموازنة جنيھا ٢١٠    ٧٠  ٣٠ نوفمبر وديسمبر  مسابقة ثقافية دينية مطبوعة
 حسب الموازنة جنيھا ٣٥٠    ١٥  ١٠ نوفمبر وديسمبر  مسابقة حفظ القرآن الكريم  ٢

 حسب الموازنة جنيھا ٢٤٠    ٢٥  ١٥ نوفمبر وديسمبر  مسابقة نوابغ داخل الكلية  ٣

 حسب الموازنة جنيھا ٢١٠    ٨٠  ٢٠  نوفمبر وديسمبر  مسابقة ثقافية مطبوعة منوعة  ٤

 حسب الموازنة جنيھا ٢١٠    ٧٠  ٣٠  مارس وابريل  مسابقة ثقافية مطبوعة  ٥

 حسب الموازنة جنيھا ٢٤٠    ٣٠  ٢٠  مارس وابريل  مسابقة نوابغ داخل الكلية  ٦

  برامج اضافية
 حسب الموازنة  --    ٢٠٠  ٥٠  ---  ندوة ثقافية    ١

 حسب الموازنة  --    ٤  ٣  ---  )صوت وصورة(مسابقة ناطقة   ٢

 حسب الموازنة --     ٤٠  ٢٠  ---  )رواية-مسرحية-قصة-شعر(مسابقة مواھب أدبية    ٣
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  الخطة المقترحة للتنفيذ على مستوى رعاية الط�ب

  م٢٠١٥/٢٠١٦والممولة من ميزانية اتحاد الط�ب للعام الجامعي 
*  

  م�حظات  التمويل  المستفيدون  موعد التنفيذ  النشاط  اللجنة  م

  ثاني  أول  طالبات  طلبه

١    
  
  
  
  

  الفنية

    --    ٥  ٥  سبتمبر  المشاركة فى كرنفال الجامعة

    ٥٠    ١٠٠  ٣٠  اكتوبر  ندوة عن دور واھمية الفن التشكيلى فى حياتنا اليومية  ٢

    ٦٠    ٢٠  ٥  أكتوبر  )تصميم(تشكيليةمسابقة فنون   ٣

    ٦٠    ١٥  ٦  اكتوبر  )اشغال فنية(مسابقة فنون تشكيلية  ٤

    ٦٠    ١٥  ٧  نوفمبر  )طباعة(مسابقة فنون تشكيلية  ٥

    ٢٠٠    ١٠  ٥  نوفمبر  ورشة عمل نحت على مستوى الكلية  ٦

    ١٥٠    ٥٠  ٢٠  مارس  معرض فنون تشكيلية  ٧

على مستوى )تقليد–تمثيل  -غناء -عزف(مسابقة مواھب فنية   ٨
  الكلية وفرعيھا

    ٥٠٠    ١٠  ٥  مارس

    ٦٠٠    ١٠  ٥  مارس  على مستوى الكلية وفرعيھامورشة عمل   ٩

    ٢٠٠    ١٠٠  ٣٠  ابريل  )متنوعة(مسابقة فنون تشكيلية  ١٠
  يعتمد،،،           وكيل الكلية لشئون التعليم                                                 اخصائى اللجنة                         مدير عام رعاية الط�ب                                  

  عميد الكلية                                                                                                                                                                                               
  

  ابراھيم ابراھيم احمد/د.أ              أشرف رفعت الزيني                         /د.أ                                                                                                                         
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  الخطة المقترحة للتنفيذ على مستوى رعاية الط�ب
  م٢٠١٥/٢٠١٦والممولة من ميزانية اتحاد الط�ب للعام الجامعي 

*  

  م�حظات  التمويل  المستفيدون  موعد التنفيذ  النشاط  اللجنة  م

  ثاني  أول  طالبات  طلبه

١  

ية
لم

لع
ا

  

  حسب مواعيد الجامعة      ٥  ٥  ديسمبر -نوفمبر   ا0شتراك فى مسابقات ادارة النشاط العلمى

    جنيھا٢١٠    ٧٠  ٣٠  نوفمبر  مسابقة علمية مطبوعة  ٢

  حسب مواعيد الجامعة  جنيھا١٧٠    ١٥٠  ٣٠  ديسمبر  ندوة علمية  ٣

    ---    ٣  ٣  فبراير  العلوما0شتراك فى انشطة نادى   ٤

    جنيھا٢١٠    ٧٠  ٣٠  فبراير  مسابقة علمية مطبوعة  ٥

    جنيھا٢٥٠    ٣  ٢  مارس  مسابقة مجلة حائط علمية  ٦
  يعتمد،،،           وكيل الكلية لشئون التعليم                                                 اخصائى اللجنة                         مدير عام رعاية الط�ب                                  

  عميد الكلية                                                                                                                                                                                               
  

  ابراھيم ابراھيم احمد/د.أ              أشرف رفعت الزيني                         /د.أ                                                                                                                         
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  للتنفيذ على مستوى رعاية الط�بالخطة المقترحة 
  م٢٠١٥/٢٠١٦والممولة من ميزانية اتحاد الط�ب للعام الجامعي 

*  

  م�حظات  التمويل  المستفيدون  موعد التنفيذ  النشاط  اللجنة  م

  ثاني  أول  طالبات  طلبه

١  

ا0
ية

�ب
لط

ر ا
س

  

    ---  ---  ---  ---  نوفمبر -اكتوبر   تاسيس ا0سر الط�بية

    ---  ---  ---  ---  نوفمبر -اكتوبر   ا0سر الط�بيةتجديد   ٢

    ---  ---  ١٠٠  ٢٠  نوفمبر -اكتوبر   المشاركة فى ا0نشطة المجتمعية   ٣

    جنيھا٢٥٠    ٥٠  ٢٥  ديسمبر  مھرجان اسر ثقافى  ٤

   جنيھا٢٥٠  ---  ٥٠  ٢٥  ديسمبر رياضىمھرجان اسر   ٥

   جنيھا٢٥٠  ---  ٥٠  ٢٥  مارس مھرجان اسر ثقافى  ٦

   جنيھا٢٥٠  ---  ٥٠  ٢٥ مارس مھرجان اسر رياضى  ٧

   جنيھا٢٥٠  ---  ٥٠  ٢٥ مارس مھرجان اسر فنى  ٨

  حسب موازنة ا0تحاد  جنيھا٤٠٠  ---        دعم اسر  ٩

  يعتمد،،،           وكيل الكلية لشئون التعليم                                                 اخصائى اللجنة                         مدير عام رعاية الط�ب                                  
  عميد الكلية                                                                                                                                                                                               

  
  ابراھيم ابراھيم احمد/د.أ              أشرف رفعت الزيني                         /د.أ                                                                                                                         


