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 أٔشطـخ ٚإجنــبصاد 
 اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍّششٚػبد اٌجيئيخ

 

 فى الفترة من

 ( 0202حىت  0202)ِبيٛ 

 لطبع خذِخ اجملزّغ ٚرّٕيخ اٌجيئخ
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 أ.د. جبثـــــش ٔصـــــبس
 سئيظ اجلبِؼخ

 

 أ.د عؼيـــذ حيـــٝ ضـــــٛ
 ٔبئت سئيظ اجلبِؼخ

 ٌشئْٛ خذِخ اجملزّغ ٚرّٕيخ اٌجيئخ

 

 حمّــذ أمحــذ ػٍٝ . أ
 ِذيش ػبَ ادلششٚػبد اٌجيئيخ



 

 اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍّششٚػبد اٌجيئيخ                                                                                                                                        

 

  

  

 

 

 

 

 

 ثشٔبِج احزفبٌيخ ِيذاْ اٌزحشيش جببِؼٗ اٌمب٘شح 
 جبٛاس ادلىزجخ ادلشوضيخ ثبحلشَ اجلبِؼي 

02-00/5/0200 

 02/5/0200فمشاد اٌيَٛ االٚي : اٌثالثبء ادلٛافك 

 االفتتاحيح كهًح )يًثم انجايعّ واتحاد طالب طهيح دار انعهوو( 00.11 – 01.11

 وزير انتضايٍ االجتًاعي –أ.د. جودج عثذ انخانق 

 يحافظ انجيسج -أ.د. عهي عثذ انرحًٍ  

ثح افتتاح يعرض انتصوير انفوتوغرافي عٍ ثورج يُاير نشع

 انًصوريٍ تُقاتح انصحفييٍ.

 االستار تكهيح االقتصاد. –كهًح أ.د. حسٍ َافعّ  00.11 – 00.11

 فقـــــــرج يفتـــوحح نعًم انجذاريح 00.21 – 00.11

 نقاء شعرى يع انشاعر /د. عثذ انرحًٍ يوسف 0.21 – 00.21

 فقرج غُائيح نهفُاٌ يحًذ عثاش 0.21 – 0.21

 وزير انثقافح –هذكتور عًاد اتو غازى كهًح ن 2.21 – 0.21

 فقرج غُائيح نهطانة احًذ تكهيح دار عهوو وفرقتّ 0.11 – 2.21

 5/0200/ 00فمشاد اٌيَٛ اٌثبٔي : األسثؼبء ادلٛافك 

 افتتاحيح .. حفم يوسيقي نفرقح كهيح انترتيح انُوعيح 00.11 – 01.11

 انثورج( كهًح : أ. وائم غُيى )عضو ائتالف 00.11 – 00.11

 فقـــــــــرِ يفتـــــــوحح  00.21 – 00.11

 االعاليي )عضو ايُاء انثورج( –كهًح أ. احًذ يُصور  0.21 – 00.21

 أستار تكهيح االقتصاد –كهًح : د. ْثح رؤوف  0.11 – 0.21

 فقـــــرج يفتـــــــوحح نألعًال انفُيح نهطالب 2.21 – 0.11

 خ انطالب نثُاء انًجتًع في ضوء ثقافح انتحريرآراء ويقترحا  0.11 – 0.21

 انختـــــــــاو 0.11 – 0.11
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 ِشبسوخ سػبيخ اٌشجبة ٚحمبفظخ اجليضح  
 مببسثــْٛ اٌطـــــالة

 األ٘ــــشاِــــبد
01/02/0200 

بِخ ـبْٚ ِغ االداسح اٌؼـذ االداسح اٌؼبِخ ٌٍّششٚػبد اٌجيئيخ ثبٌزؼـلبِ
ٌٍشجبة ٚثبالشرتان ِغ حمبفظخ اجليضح ثبٌمبء اٌضٛء ػٍٝ اٌغيبحخ ٚرأثري٘ب 
ػٍٝ االسرمبء اٌٛطىن سعبٌخ ِٓ شجبة احتبد طالة جبِؼٗ اٌمب٘شح مببسثْٛ 

 فٝ ِٕطمخ اال٘شاِبد حتذ شؼبس 
 

 الَ ــــً اٌغــٓ أجـِ ــبِؼ
 

 01/02/0200فمشاد يَٛ: 
 بطــإٌش بػخــاٌغ
 الب انًذيُح انجايعيح نهطالباجتًع تط 0 – 00

 تحرك االتوتيساخ تانطالب 0.21 – 0

 اجتًع تًُطقح االْراياخ 2 – 0

 تــذايــــــح انًارثــــــــوٌ 0

 انعــــــــودج نهجايعـــــــح 5.21 – 5

 



 

 اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍّششٚػبد اٌجيئيخ                                                                                                                                        

  

 االشرتان مبؼشض فٝ اٌيَٛ اٌؼبدلٝ ٌٍّؼبق
 وٍيخ احلبعجبد ٚادلؼٍِٛبد

02/0/0200 

ــخ احلبعــجِــغ ِــخ ٌٍّشــشٚػبد اٌجيئيــخ شــبسوذ االداسح اٌؼب بد وٍي

ٚادلؼٍِٛبد ثؼًّ ِؼشض دلٕزجبد ٌزٜٚ الحزيبجبد اخلبصخ ثبالضـبفخ 

 ػٍٝ حً ِشىالرُٙ ِغ ِمرتح ٌؼًّ ِىزت خبص ثُٙ 
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 ِؤمتش  

 ٌٛٛجيب رطٛيش ٚعبئً اٌزؼٍيُ ٚاالرصبيثٛسح رىٕ
 ثبٌزؼبْٚ ِغ

 ششوخ ِيىشٚ عٛفذ
 0202/ 0/ 02يَٛ االحذ ادلٛافك  

   ثمبػخ االحزفبالد اٌىربٜ
 

فٝ اطبس رؼبْٚ االداسح اٌؼبِخ ٌٍّششٚػبد اٌجيئيخ ِٚشوـض ادلؼٍِٛـبد 

ٚاٌزٛثيك ِغ ششوخ ِيىشٚعٛفذ مت ػشض احذس ٚعبئً رىٌٕٛٛجيـب 

ي ِٚب ميىٓ االعزفبدٖ ِٕٗ فٝ اٌزؼٍيُ اجلبِؼٝ ِٚـب اٌزؼٍيُ ٚاالرصب

 لجً اجلبِؼٝ
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 ٔذٚح

 ادلٕشطبد ٚاٌشجبة ٚاعجبة ٚخمبطش
 ثبٌزؼبْٚ ِغ

 غَّٛاٌمِٛي ٌٍ شوض ادل
  0202ِبسط  2ادلٛافك  االسثؼبءيَٛ 

 ٍغَّٛ اٌمِٛي ٌشوض بدلث ادلؤمتشاد لبػخ
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 ش ــــِؤمت

 اخزـــش وٍيزـــــــه
 ثبٌزؼبْٚ ِغ

 االعىٕذسيخخ ِىزج
  0202يٌٛيٛ  02اخلّيظ ادلٛافك  يَٛ

 ادلؤمتشادشوض مب
 

ـــخ ٚ ـــشٚػبد اٌجيئي ـــخ ٌٍّش ـــبْٚ االداسح اٌؼبِ ـــبس رؼ ـــخ  يف اط ِىزج

االعىٕذسيخ دلغبػذح طالة خشجيٝ اٌثبٔٛيـخ اٌؼبِـخ الخزيـبس اٌىٍيـبد 

ػٍٝ حغت ِيٛذلُ ٚسغجبرُٙ  ٚرٌه ثبٌزؼبْٚ ِـغ احتـبداد اٌطـالة 

 .ثبٌىٍيبد ادلخزٍفخ
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 ِششٚع

 )قناة السويس الجديدة( 

 بالتعاون مع

 المجلس االعلى للجامعاثالمجلس االعلى للجامعاث

 4104سبتمبر  4يوم الخميس الموافق  

 بقناة السويس
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 ادلشــبسوـــخ

 فى

 )اٌؼيذ اٌمِٛي دلذيٕخ اٌشيخ صايذ( 

  

 بالتعاون مع

  االدارة وادارة رعايت الشباب بالجامعت االدارة وادارة رعايت الشباب بالجامعت 
 

 4104نوفمبر  01يوم السبت الموافق   

 بمدينة الشيخ زايد
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