جامعـة القاهــرة
كليــة العلــوم
إدارة رعاية الشباب

برنامج استقبال الطالب الجدد للعام الجامعي
2020/ 2019
اليوم

الساعة

النشاط

األحد
8/9/2019

 9.0ص-
1.30م

استقبال الطالب الجدد ومساعدتهم اثناء
الكشف الطبي بمستشفى الطلبة تحت
اشرافـ رعاية الشباب وطلبة االتحاد
معسكر خدمة عامة لتنظيف وتجهيز
الكلية الستقبال الطالب
مساعدة الطالب في أنهاء اجراءات
تقديم الملفات لشئون الطالب تحت
اشراف رعاية الشباب و طلبة االتحاد
“بمدرج والي”
لقاء مع عميد الكلية و السادة الوكالء و
رؤساء االقسام للترحيب بالطالب
القدامى و الجدد  ،تكريم الطالب
المتميزين في االنشطة ومجلس اتحاد
الطالب للعام الجامعي  2018/2019و
شرح شروط االقسام و برامجها العلمية
و نظم الدراسة بها بمدرج والي

األحد حتي
الخميس
/ 9 / 19 -15
2019

9ص–2م

10ص-
12ظهرا ً
السبت
2019 / 9 / 21

االحد
2019 / 9 / 22

 12ظهرا ً –
12.30

التعريف بالمكتبة المركزية و خدماتها

3 – 12.30
م

 تقــديم مســابقات ثقافيــة -فقــرة فنيــة –فقرة الكتشاف المواهب للطالب
الجدد مع تقديم بعض الجوائز العينية
تنظيم مسابقات فى الشطرنج و تنسالطاولة
 لقاء مع طالب االتحاد للتعريف بأماكنالمدرجات للكلية و الخدمات داخل الكلية "
شئون الطالب – المكتبة الرئيسية – و
المكتبات داخل االقسام – المعامل  .....الخ
"  -التعريف بالخدماتـ التى تقدمها الجامعة
واألماكن المتاحة لخدمة الطالب " مكتبة
الجامعة – مالعب الجامعة – مركز حدمة
المجتمع ..الخ "

10ص – 11
ص

إقامة معرض فنى  -زيارة المكتبة
المركزية

11ص – 12
ظهرا ً

تعريف الطالب بقسم علم الحشرات

 12م1 -م
 1م 2.30 -م

تعريف الطالب بقسم الفيزياء الحيوية
تعريف الطالب بقسم الفيزياء

برنامج استقبال الطالب الجدد للعام الجامعي
2020/ 2019
االثنين
2019 / 9 / 23

10ص –
11.30ص

-11.30
12.30
- 12.30
1.30
1.30-2.30
م

فقرات فنية متنوعة – عرض مسرحية
قصيرة
تعريف الطالب بقسم علم النبات و
الميكروبيولوجي
تعريف الطالب بقسم الفلك و األرصاد
الجوية
تعريف الطالب بقسم الرياضيات
زيارة المكتبة المركزية

الثالثاء
2019 / 9 / 24

االربعاء
2019 / 9 / 25

تنظيم برنامج رياضي متعدد ( قوة
12 – 11.30
ظهرا ً
الذراعيين – شد الحبل  -ألعاب خفيفة "
أمام إدارة الكلية
 12.30 – 12تعريف الطالب بالبرامج الجديدة ( التقنية
الحيوية )
تعريف الطالب بقسم علم
- 12.30
الحيوان
1.30
تعريف الطالب بقسم
1.30-3
الكيمياء
11.30 – 10

تنظيم مسابقات فى الشطرنج و تنس
الطاولة -مسابقات ثقافية

- 11.30
12.30
- 12.30
1.30
1.30-3

تعريف الطالب بالبرامج الجديدة ( علوم
البترول الجيولوجية )
تعريف الطالبـ بقسم الجيوفيزياء
تعريف الطالب بقسم الجيولوجيا

المرفقــات الــتي تــوزع على الطالب أثنــاء لقــاء األســتاذ
الدكتور عميد الكلية و السادة الوكالء و رؤساء األقسام مــع
الطالب الجدد :
 -2اســتمارة
 -1بطافة التعريف باألنشــطة .
اشتراك في النشاط .

 -3استمارة التكافل االجتماعي .
 -4الهيكــل التنظيمي إلدارة رعايــة الشــباب لمعرفــة كــل
نشاط و أسم المشرف المختص .
مدير اإلدارة
وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب
أ  /مجــــــــــــــــــــدي رمضــــــــــــــــــــان مصــــــــــــــــــــطفي
أ.د .هشام أحمد يوسف

جامعـة القاهــرة
كليــة العلــوم
إدارة رعاية الشباب

خطة نشاط استقبال الطالب الجدد للعام الجامعي 2019 / 2018

-

تنظيم ملتقي االبـــداع و االبتكـــار االول لطالب مرحلـــة
البكالوريوس و خريجين كليه العلوم يومي / 4 :ـ / 5ـ / 9
. 2019

-

تنظيم معسكر خدمة عامة لتنظيف و تجهيز الكلية الســتقبال
الطالب .
تنظيم مسابقة للشطرنج على مستوي الكية للطالب الجدد و
القــدامى خالل االســبوع االول من العــام الجــامعي / 2019
. 2020

-

تنظيم معرض فني امام إدارة الكلية خالل االسبوع االول
للعام الجامعي 2020 / 2019
تنظيم برنــامج رياضــي متعــدد في (قــوة ذراعين – شــد
الحبل – العاب خفيفة " امام إدارة الكليــة خالل االســبوع
الثاني .

-

تنظيم حفل فـني و ثقــافي يشـمل ( مسـرحية قصـيرة -
غناء – موسيقي – شــعر – زجــل  ...الخ ) بقاعــة بن سـينا
خالل األسبوع الثاني .
تنظيم رحلة الى احدي المدن الساحلية خالل شهر أكتوبر
.

-

-

-

تنظيم مســابقة تنس الطاولــة للطالب الجــدد و القــدامى خالل
االسبوع االول للعام الجامعي . 2020 / 2019

*المرفقـــات الـــتي تـــوزع على الطالب أثنـــاء لقـــاء
االســتاذ الــدكتور عميــد الكليــة و الســادة الــوكالء و
رؤساء االقسام مع الطالب الجدد :
 -2اســتمارة

 -1بطافة التعارف باألنشــطة .
اشتراك في النشاط .
 -3استمارة التكافل االجتماعي .
 -4الهيكــل التنظيمي إلدارة رعايــة الشــباب لتعــرف بكــل
نشاط و اسم المشرف المختص .
مدير اإلدارة
وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب
أ  /مجــــــــــــــــــــــدي رمضـــــــــــــــــــــــان مصــــــــــــــــــــــطفي
أ.د .هشام أحمد يوسف
عميد الكلية
أ.د .عبد الحميد وجدي المناوي

