
  

جامعة  القاهرة      

  اإلدارة العامة لرعایة الشباب

  أجندة األنشطة باإلدارة العامة لرعایة الشباب

  الكلیات )–( اإلدارات المركزیة 

  24/10/2012حتى 20/10فى الفترة من  

مكان التنفیذالنشاطاإلدارة / الكلیةالساعةالیوم /التاریخ

20/10السبت 

  

والتحدىادارة االرادة ص10

ــذوى االحتیاجــات الخاصــة  المشــاركة فــى اللقــاء الریاضــى ل

  على مستوى جامعات مصر

كـرة –رفع اثقـال –تنس طاولة –العاب قوى –( سباحة 

23/10طائرة جلوس ) حتى 

  

المركز االولیمبى بالمعادى

إعداد القادة بحلوانمعهد المنتدى الثقافى للهیئة المعاونة العضاء هیئة التدریسمكتب االتحادص10

القلعة–المعادى رحلة الى حدیقة المعادى وزیارة للقلعة كلیة الصیدلة ص9

  ص9

ص9
كلیة اآلداب

  رحلة الى دریم بارك

معرض فنى 

  أكتوبر 6

الكلیة 



  

مكان التنفیذالنشاطاإلدارة / الكلیةالساعةالیوم /التاریخ

20/10السبت 
الكلیة طرنجدورة شكلیة الطبظ12

الكلیة مسابقة معلومات عامة كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة ظ1

21/10االحد 

كلیة دار العلوم23/10حملة التبرع بالدم لصالح قصر العینى القدیم  حتى ادارة النشاط االجتماعى ص9

  ص8

ص9
كلیة التجارة 

  رحلة الى المعمورة 

24/10دورى  ( رهوط ) حتى 

  االسكندریة 

الكلیة

الكلیة معرض فنى كلیة دار العلومص9

الكلیة 23/10مسابقة شطرنج حتى كلیة الحقوقص10

كلیة الصیدلة ع3
ندوة بعنوان " اصحى " مع د / خالد ابو شادى خبیر تنمیة 

بشریة 
الكلیة 

22/10االثنین 
الفیومرحلة الى وادى الریانكلیة التجارةص8

الكلیة دورى معلوماتكلیة الطب البیطرى ص10



  
  

مكان التنفیذالنشاطاإلدارة / الكلیةالساعةالیوم /التاریخ

22/10االثنین 
  ص9

كلیة الحقوق ظ12

  المخدراتةزیارة الى ادارة مكافح

استاذ الطب –ندوة عن " الطب الشرعى " مع د / دینا شكرى 

الشرعى بقصر العینى 

  اخلیة وزارة الد

الكلیة 

الثالثاء 

23/10  
  أكتوبر6  رحلة الى دریم بارك  كلیة التجارة  ص9

االربعاء 

24/10

كلیة التمریضحملة التبرع بالدم لصالح قصر العینى القدیمادارة النشاط االجتماعى ص9

العین السخنة رحلة الى العین السخنة كلیة التجارة ص8

الكلیة للمالبسسوق خیرى  كلیة التمریضص10

الكلیة ندوة بعنوان " ثق بنفسلك وحدد هدفك " مع أ.د / منى الكساركلیة الزراعة ص10



      جامعة  القاهرة

الإدارة العامة لرعاية الشباب


أجندة الأنشطة بالإدارة العامة لرعاية الشباب


( الإدارات المركزية – الكليات )


فى الفترة من  20/10 حتى 24/10/2012


		اليوم /التاريخ

		الساعة

		الإدارة / الكلية

		النشاط

		مكان التنفيذ



		السبت 20/10



		10ص

		ادارة الارادة والتحدى

		المشاركة فى اللقاء الرياضى لذوى الاحتياجات الخاصة على مستوى جامعات مصر

 ( سباحة – العاب قوى – تنس طاولة – رفع اثقال – كرة طائرة جلوس ) حتى 23/10

		المركز الاوليمبى بالمعادى



		

		10ص

		مكتب الاتحاد

		المنتدى الثقافى للهيئة المعاونة لاعضاء هيئة التدريس

		معهد إعداد القادة بحلوان



		

		9ص

		كلية الصيدلة 

		رحلة الى حديقة المعادى وزيارة للقلعة 

		المعادى – القلعة



		

		9ص

9ص

		كلية الآداب

		رحلة الى دريم بارك

معرض فنى 

		6 أكتوبر 

الكلية 





		اليوم /التاريخ

		الساعة

		الإدارة / الكلية

		النشاط

		مكان التنفيذ



		السبت 20/10

		12ظ

		كلية الطب

		دورة شطرنج

		الكلية 



		

		1ظ

		كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 

		مسابقة معلومات عامة 

		الكلية 



		الاحد 21/10

		9ص

		ادارة النشاط الاجتماعى 

		حملة التبرع بالدم لصالح قصر العينى القديم  حتى 23/10

		كلية دار العلوم



		

		8ص

9ص

		كلية التجارة 

		رحلة الى المعمورة 

دورى  ( رهوط ) حتى 24/10

		الاسكندرية 

الكلية



		

		9ص

		كلية دار العلوم

		معرض فنى 

		الكلية 



		

		10ص

		كلية الحقوق

		مسابقة شطرنج حتى 23/10

		الكلية 



		

		3ع

		كلية الصيدلة 

		ندوة بعنوان " اصحى " مع د / خالد ابو شادى خبير تنمية بشرية 

		الكلية 



		الاثنين 22/10

		8ص

		كلية التجارة

		رحلة الى وادى الريان

		الفيوم



		

		10ص

		كلية الطب البيطرى 

		دورى معلومات

		الكلية 





		اليوم /التاريخ

		الساعة

		الإدارة / الكلية

		النشاط

		مكان التنفيذ



		الاثنين 22/10

		9ص

12ظ

		كلية الحقوق 

		زيارة الى ادارة مكافحة المخدرات

ندوة عن " الطب الشرعى " مع د / دينا شكرى – استاذ الطب الشرعى بقصر العينى 

		وزارة الداخلية 

الكلية 



		الثلاثاء 23/10

		9ص

		كلية التجارة

		رحلة الى دريم بارك

		6 أكتوبر



		الاربعاء 24/10

		9ص

		ادارة النشاط الاجتماعى 

		حملة التبرع بالدم لصالح قصر العينى القديم

		كلية التمريض



		

		8ص

		كلية التجارة 

		رحلة الى العين السخنة 

		العين السخنة 



		

		10ص

		كلية التمريض

		سوق خيرى للملابس

		الكلية 



		

		10ص

		كلية الزراعة 

		ندوة بعنوان " ثق بنفسلك وحدد هدفك " مع أ.د / منى الكسار

		الكلية 





