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 التاريخ   الزمن الحدث  المكان
امعه ساللم المبنة الرئيسى للج

(القبة)  
 
 

 مسرح ساحة كلية األداب

مسيرة  تجوب الجامعة برئاسة أ.د جابر أطالق الحمله: 
 و الطالبهيئة التدريس مشاركه أعضاء نصار و

 
 

  . حكي وغناء: حفلة بنت مصاروة 

33:11-33:11  

 
 
 

3:11-3:11  

ر نوفمب 52  

 
 

 ةالقاع –كلية االعالم 
ةالمستدير  

 
ي ورشة عمل لتدريب الطالب المتعاونين مع الوحدة عل -

ارطة كيفية عمل القوافل والتوعية، سيقوم بها كباتن خ
 تحرش 

31:11-33 نوفمبر  32   

 

بالمبنى الجديد  113 مدرج

اآلداببكلية   
 

 
 دار العلوم  ساحة كلية 

 في نادي سينما اآلداب "دموع الشيخات" عرض فيلم -
.ويعقبه مناقشة  

 
 ةبيالطال ةمن المبادر ةمشتركبدء انطالق قوافل توعية  -

ةبخطو اسبقو  3131صر "خريطة التحرش" وم  

 
 

0044-0044  

 
 
 

05044-0044  

ر نوفمب 52

 األحد 

 
 كلية اآلداب -قاعة المؤتمرات

 
 

 
ال المجال العام و مج فيميدنيه عن التحرش  أبحاثعرض 

  الجامعة و مجال الكليات

00044-0044 رنوفمب 04   

 كلية التجارة مدرج أ 
 
 

   مسرح بساحة كلية التجارة 
 
 

ةمسرح بساحة كلية التجار  

  ندوة عن التحرش و مناهضة العنف 
 
الساعة الواحدة ونصف ظهرا سكتشات فنية من إعداد  

  رانيا رفعت، مؤسسة برجوال
  
)الدفاع عن النفس  3131مبادرة مصر   ل رياضى عرض -

(و الثبات اإلنفاعلى   
3:11 -1:11  

 

33:11 – 33:11 

 
 

3:11 -3:11 

 
 

ديسمبر 3  3:11-1:11  

 

  ، نادي الكليةكليه الهندسة 
  

)نظرة ، بصمة،  مناهضة العنفندوة عن التحرش و 
 خارطة التحرش(. 

 
من إعداد رانيا رفعت  ةاسكتشات فنية الساع -  
 

3:11-1:11  

 
 

1:11- 0:11  

 ساحة القبه

 
 ةجامعات الشرق األوسط الداعم أولى ةإعالن جامعة القاهر

األمم  بحضور مديرة منظم ( He for she) لحركة 

 مصر فيالمتحدة للمرأة 
حفل غنائى للفنان زاب ثروت   
 

ديسمبر  3   

قاعة  - اآلدابكلية 
 المؤتمرات.

 

 
 ندوة عن التحرش و مناهضة العنف

 

  ديسمبر 0 ؟؟؟؟؟
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سباق دراجات حول الحرم الجامعي وصوال إلي  -
 كلية الطب بالقصر العيني، 

 ديسمبر 0 ؟؟؟؟

 الجمعة

بالمبنى الجديد  113 مدرج

   بكلية اآلداب. 
 

 
 

كلية االعالم ساحة    

ة في نادي سينما اآلداب ويعقبه مناقش "٨٧٦"عرض فيلم 
 مع د. هدي الصدة.

 
 و النفس عن الدفاع كيفيه عن 3131 مصر مبادرة عرض

.المتحرش أمام االنفعالي الثبات عن الحفاظ  

0044-0044  

 
 

؟-0044  

 ديسمبر 0

 األحد 

 مسرح كلية الحقوق
 

 مسرح كلية الحقوق الساعة 
 

 -جلسات بحثية 
 

عرض "ُبصي" -  
 

:1133 - :113  

 
3:11-1:11  

ديسمبر  7

 االثنين
 

 
 
 

ة كلية التربي -قاعة المسرح
 النوعية

 

 
  ندوة عن التحرش و مناهضة العنف 

33:11-33:11  

 مدرج كلية التمريض
 
 

 ساحة طب القاهرة 

دق 03 -عرض "ُبصي" )حكي شهادات عن التحرش(-  

 
للدفاع عن  3131عرض رياضي من مبادرة مصر - 

االنفعاليالنفس و الحفاظ على الثبات   

 ديسمبر 8 ؟؟؟؟؟

 الثالثاء 

"خريطة  ةالطالبي ةمن المبادر ةمشتركقوافل توعية  ساحة كلية الهندسة
ةبخطو اسبقو  3131صر التحرش" وم  

05044-0044  ديسمبر 2 

 األربعاء 
 
 

 خنامي بحضور شخصيات عامة مع عرض لرياضة حفل
 االيكيدو وحفل غنائي

ر ديسمب 04 

 الخميس 
 

 اعرض أفالم تسجيليه في ساحات كليات حقوق، تجارة، إعالم، وهندسة وطب

  


