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0 

 األولالنصف 

من شهر 

 سبتمبر

تجهيز وتزيين الكليةةةع ل بةةةا  االةةة ا ااممةةة   ال ةةة   
لع الكليع  ةداوا ة ةةةةةةةةةةي    اا لدراسةةةةةةةةةةق الجدعد ل ا

   ل لطالب الجدد والةداواللم حيب 

 عمرأ/ 

 لجنة الجوالة

( آلف  0111) 

 جنية

 

9 

بدء  ابتداء من

العام الدراسي 

 سبتمبر

و سةةةا  اسةةةملط ب الطالب الجدد ومرلةةة دت  ل داراا 
ا ثة فيع إلرلةةةةةة دت  البخملفع ل لكليع. وةبا ن ةةةةةة ا

لأقسةةةة   الكليع وان ةةةةطع رة بع ال ةةةةط ب و ةةةة دو  
 ل لكليع.المك اا اال مب ةق 

 مدير اإلدارة 

مع السادة 

اإلحصائيين لإلشراف 

 على طالب االستقبال

 

 

 

 

0 

 

 ابتداء من 

 أول أكتوبر

إق وع حفا السةةةةةةةملط ب الطالب الجدد لم  يفه  لأقسةةةةةةة   
 الكليع واالن طع البخملفع.

   دء اإلةالن ةن تسجيا الطالب ال اغبين اق االنضب 
  الثة اق –اال مب ةق  –الجاالع  –لألن طع ) ال ي ضق 

 األس (  -ال لبق –الف ق  –
 إق وع عا  ثة اق  حق وع كليع طب اس  ن.

 .إق وع عا  ا ق وع كليع الف ان الجبيلع

 

 

جميع األخصائيين 

 كل في تخصصه

 

 ( جنية0111)

 

4 

 ابتداء من 

 أول أكتوبر

 وحتى أول

  نوفمبر

 دء تلةق طلط ا الحصةةاب ةلا إة نع ون  ةة دو  
المكةة اةةا اال مبةة ةق لكليةةع اطداب ون طالب الكليةع 

 الب مظبين.

 أ/ هبة

 أ/ رحاب

 أ/ سمية

 

خالل النصف  5

األول من 

 أكتوبر

حبلع خدوع ة وع )أزلع الكم لع ون ةلا الجدران( 
لة لم ة ون وع وامةب وكيةا الكليةع ل ةةةةةةةةةة ان خةدوةةع 

 وة ي تق الجاالع ل لكليع. البجمبع وت بيع البي ع

 

 أ/ عمر

 

( الفان 9111)

 جنية

 التكلفة مسئول النشاط ال   ط التوقيت م



6  

 

 األولالنصف 

 نوفمبرمن 

دور  ت  ةةةةةةةةيطيع اق خب سةةةةةةةةق ك   الةد  للطلطع وت   
طلطع وط لط ا( ألقسةة   الكليع البخملفع الخمي ر )الط ولع

 .و مخب الكليع الذي ساف ب  رك اق دوري الج و ع
كق   ي واا )دور  لي قع  دنيع  ين أقسةة   الكليع ت ةةبا 

 –تب ين الططن  –انططةة   وةة عةةا وع ث ق الةةذراةين  –
( الخميةةة ر ا يم ببثةةةا الكليةةةع اق لطالةةةع ..-و ونةةةع 
 الج و ع.

 

 

 أ/ أحمد

 أ/ سارة

 

 

 

 ( جنية 9111) 

 

7 

 

 األولالنصف 

 نوفمبرمن 
إق وع وسةةةةةةةةةة لةع ال ةةةةةةةةةةط ن  لطالب الكليع الخمي ر 
و مخةةةب الكليةةةع الةةةذي سةةةةةةةةةةاف ببثةةةا الكليةةةع اق 

 البس لة ا البخملفع

 

 أ/ رحاب
 (511 ) 

 جنية

 األولالنصف  8

 نوفمبرمن 
إق وع وسةةةة لةع الط لب البث لق ةلا وسةةةةما  الكليع 
الخميةة ر الطةة لةةب البثةة لق والطةة لطةةع البثةة ليةةع لمبثيةةا 

 .الكليع اق وس لة ا الج و ع

لجنة من السادة 

أعضاء هيئة 

 التدريس

 (511 ) 

 جنية

 

2 

 

 

النصف األول 

 من نوفمبر

إقةة وةةع نةة دي أدب ل  ا البااتةةب البخملفةةع و هةة    
 قصع قصي  . - 
 .ال  وق والفصحا لل    - 
 البة ب والمأليف البس حق ....  -        

الخمي ر أاضةةةةا ال    ةةةة  لمبثيا الكليع اق الج و ع 
 وةلا وسما  الجبهاريع.

 أ/ عمرو

 أ/إسراء

 (511 ) 

 جنية

 

01 

 

خالل النصف 

األول من شهر 

 نوفمبر

ةبا وسةةة لةع أحسةةةن لحا ا مب ةق ةلا وسةةةما  
 كلي ا الج و ع.

 

 رحابأ/ 

 (511 ) 

 جنية

 

00 

 لالنصف األو

من شهر 

 نوفمبر

إق وع وسةةةةة لةع اق وجالا الح عك البامالع والبصةةةةةار  
ن دي للب  ظ اا  ين ةلا وسةةةةةةةةةما   ق وع  يع وع إ الكل
 الةض ب  ةلا الس حع.الطالب اق أت  

 أ/ عمرو

 أ/ إسراء

 

 ( جنية  0511) 

09  

الثاني النصف 

 من نوفمبر

و سةةا  للخدوع ال  وع واخمي ر ال  ةةي   وتدريبه  للب ةة ركع 
اق البه  ةةة نةةة ا البخملفةةةع ةلا وسةةةةةةةةما  الجةةة و ةةةع أو 
الجبهاريع. ) اق ح لع إق وع الدور  الك ةةةةةايع واإلرلةةةةة دبع 

الجاالع والجااالا ل لكليع اق  لكلي ا   و ع أسةةةياط ت ةةة رك
 البه   ن اق تذا الماقيت(

 

 أ/عمر 

 أ/إيمان

 معسكر اإلعداد

 ( جنية0111) 
 اشتراك الدورة

 جنية  (7111)
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00 

 

النصف الثاني 

من شهر 

 نوفمبر

إق وع وس لةع ا يع اق وج ب الغ  ء وال زف والمةليد 
الكليع النمة ء البااتب المق تبثا الكليع اق لطالب 

 البه   ن ا البخملفع.

 أ/محمد 

 أ/ سهير

 (511 ) 

 جنية

 

04 

 

خالل شهر 

 نوفمبر 

   تكاين األسةةةةةةةةة  الطال يةةع والجبةة ةةة ا البخملفةع   
 ب ةع اإلسةةةةةةةةة  ا ا  –)  ب ةع حب بع البي ع 

 ..( -األوليع 

 أ/ ناهد

 أ/ آيات

 

 
 

05 

بعد انتهاء 

اتحاد  انتخابات

 الطالب

 

ةبا ا مب ع  لطالب االتح د لب  ق ةةةةةةةع األن ةةةةةةةطع 
والطال يةةع ووةة  بسةةةةةةةةةةمجةةد ون أةبةة ب داخةةا الكليةةع 

 والج و ع.

السادة مستشاري 

 اللجان

 

 ( جنية511)

 

06 

لنصف الثاني ا

من شهر 

 نوفمبر

االلةةةةةم اك اق اللة ء الجاي السةةةةة دع للجاالع ةلا 
   ال  وسةةةةةما  الجبهاريع ل إلسةةةةةا دريع اق االتح د

للك ةةةةة اع والب لةةةةةداا  بةيع الك ةةةةة اع الجايع اق 
 ح لع إق ومه  اق ذلك الماقيت.

 

 أ/ عمر

 إيمانأ/ 

 

 (جنية7111)

 

07 

 

النصف الثاني 

من شهر 

 نوفمبر

ت ظي  حبلع المب ع ل لد  داخا ح   الكليع ل لم  ون 
 وع  ب ةع اإلس  ا ا األوليع.

  رحابأ/ 

 

08 

 

 طوال العام
 ين أسةةةةة  الكليع واإللةةةةة اف ةلا  ت سةةةةةيم ال حالا

وجالا الح عك الخ  ةةةةةةةع ل ألسةةةةةةة  وااللةةةةةةةم اك اق 
 أن طع األس  البخملفع ةلا وسما  الج و ع.

 

 أ/ ناهد

 أ/ آيات

 

النصف الثاني  02

من شهر 

 نوفمبر

ت ظي  وسةةةةةةةةةة لةع أاضةةةةةةةةةةا ) وجلع ةلبيع ( ل  اان 
)البخم ةةة ا ال لبيةةع وأثةة رتةة  ةلا البجمبع( ةلا 

 وسما  الج و ع.  

 

 أ/محمد 

 أ/ هبه

 

 ( جنية511)
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النصف الثاني 

من شهر 

 نوفمبر

وأول شهر 

 ديسمبر

 
 

لطلطةةةع للبالل  الجةةة تز  إقةةة وةةةع الب  ا الخي ي 
 وط لط ا الكليع

 

 

االخصائيين 

 باالدارة

 

بالتبرعات 

 والجهود الذاتية
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خالل شهر  90

 نوفمبر
الططالع البفماحع لك   ال ي ةةةةةةةةةةع للطلطع والط لط ا 
يع اطداب ويسةةةةةةةةةةبم الططالع أسةةةةةةةةةةباع تدريب  لال
وتجهيز لطالب الكليع الب  ركين وع تجهيز ول ب 

 داخا الكليع.

 

 أ/ عمر

 

 جنية ( 0111) 

 

99 

بعد انتخاب 

اتحاد طالب 

 كلية اآلداب 

     اال مبةة ع اتحةة د طالب كليةةع اطداب وع السةةةةةةةةةةيةةد
أ.د/ ةبيد الكليع والسةةةةةة د  الاكالء ووسةةةةةةم ةةةةةة ري 
اللج ن ومدار  رة بع ال ةةةةةةط ب لة ةع وجل  الكليع 

 ل  ا خطع كا لج ع.

االخصائيين 

 باالدارة

 واتحاد الطالب

 

 (جنية0111)

 

90 

 

 

النصف خالل 

 الثاني من

 فبراير

أو أول شهر  

 مارس

و سةةةةةةةةةةا  تدريب  االق و ااالا الكليع اق ح لع 
الب ةةة ركع اق الدور  الك ةةةايع الح دبع وال  ةةة ون 
لجاالق و ااالا كليةةةةةع اطداب ونظةةةةة ع تةةةةة  ةلا 
وسةةما  الجبهاريع والب ةة ركع اق البلمةا الث لا 
لكليةة ا اطداب ةلا وسةةةةةةةةةةما  الجبهاريةةع أذا ت  

 ةع ةلا الب  ركع.البااا

 
 

 أ/ عمر

  إيمانأ/ 

 

 
في حالة عدم إقامتها 

في الفصل الدراسي 
 األول

 ( جنية01111)

 خالل شهر  94

 مارس

 

 دء تلةق طلط ا الحصاب ةلا إة نع ون   دو  
المك اا اال مب ةق لكليع اطداب ون طالب الكليع 

 ( ال صف الث نق ) الب مظبين

 أ/ هبة

 أ/رحاب

 أ/ سمية

 

95  

خالل شهر 

 مارس

ت ظي  وه   ن لألن ةةةطع البمك ولع اق  األن ةةةطع 
 –ري ضةةةةةةةةةةق  –ا ق  –ا مب ةق  –الم ليع )ثة اق 

أسةةةةةةةة  ( ةلا وسةةةةةةةةما  كلي ا  -ةلبق  – االع 
 الج و ع.

 

 جميع األخصائيين

 

 ( جنية7111) 

خالل النصف  96

األول من شهر 

 ابريل

الب ةةةةةةةةةةة ركةةع اق حفةةا عا  اليمي  ةلا وسةةةةةةةةةةما  
 الج و ع.

بالتبرعات  جميع األخصائيين

 والجهود الذاتية

 األولالنصف  97

 من شهر أبريل
ت ظي  وه   ن لألسةةةة  الطال يع الب ةةةةه   ل لكليع     

 ا ق .. (  –ا مب ةق  –ري ضق  –) ثة اق 
 أ/ ناهد

 أ/ ايات

 (0511  ) 

 جنية
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98  

 األولالنصف 

 من شهر أبريل

إقةة وةةع و  ا ا ق لطالب الكليةةع ل  ا األةبةة ب 
الف يع البخملفع لد  الطالب وكذلك األةب ب المق 
ت  ت فيذت  اق الارلةةةةةةةةع الف يع اق نصةةةةةةةةف ال    

 خالب وتةةةدب   ااعز لألةبةة ب الببيز  اق الب  ا
 .وه   ن الكليع

 

 أ/ سمية

 أ/محمد 

 أ/ سهير

 

 ( جنية9111)

 األولالنصف  92

 ابريلمن شهر 
 

لطلطةةةع  للبالل  الجةةة تز  إقةةة وةةةع الب  ا الخي ي 
 وط لط ا الكليع

 

االخصائيين 

 باالدارة

بالتبرعات 

 والجهود الذاتية

01 
 

النصف الثاني 

 من شهر أبريل

 عت ظي  رحلةةع إلا وةةدع مق الةةة ت   واإلسةةةةةةةةةةا ةةدريةة
للطالب البمبيزين اق األن ةةةةةةةةةةطةةع لزيةة ر  الب ةة ل  

ط لب وط لطع ومل اف ( لبد   05السي حيع ل دد ) 
 ثالثع أب   ل سمخدا  أتالي  الج و ع.

 

مشرفي رعاية 

 الشباب

 

 ( جنية01111) 

النصف الثاني  00

 من شهر أبريل
إق وع حفا خم   األن ةةةةةةةطع الطال يع لمك ي  الطلطع 
والطةة لطةة ا الحةة  ةةةةةةةةةةلين ةلا الب اكز األولا اق 
األن ةةةةةةطع البخملفع ةلا وسةةةةةةما  الج و ع وحفا 

 ت صيب اتح د الكليع. 

 

 جميع األخصائيين 

 

 ( جنية01111)

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                مدير رعاية الشباب         رئيس االتحاد                     

 

   ناصر هاشم محمد محمودأ.د/                    عالء الدين حسن أحمد          عبدالرحمن محمد ماهر 

 

 عميد الكلية 

 

 أ.د/ أحمد صابر محمود

 

                                                                                                                
 


