
 جامعـة القاهــرة    

 كليــة العلــوم      
  إدارة رعاية الشباب

  2018/  2017أعداد بر نامج أستقبال الطالب اجلدد للعام اجلامعي 
 

 النشاط  الساعة  اليوم
 االحد حيت االربعاء

27 – 30 /8  
لشئون الطالب حتت  مساعدة الطالب يف اهناء اجراءات تقدمي امللفات م 2 –ص  9

 ف رعاية الشباب وطلبة االحتاداشرا
 السبت

9/ 9  /2017 
لقاء مع عميد الكلية و السادة الوكالء و رؤساء االقسام للرتحيب ابلطالب  ًظ  12 –ص  10

اجلــدد و شـــــــرح شــــــروط االقسام و براجمها العلمية و نظم الدراسة هبا 
 . مبــــدرج والـــــــــى

ير رعاية الشباب لتعريفهم ابخلدمات االجتماعية ، االنشطة لقاء مع مد م 1 –ظ  12
الطالبية املختلفة اليت ميارسها الطالب ، و ما مت اجنازه من أنشطة طالبية و 

 املراكز املتقدمة اليت حصل عليها الطالب . 
 لقاء مع طالب االحتاد التعريف أبماكن املدرجات للكلية و اخلدمات داخل الكلية م  2 –م  1

املعامل ....اخل  –املكتبة الرئيسية و املكتبات داخل االقسام  –" شئون الطالب 
 –" التعريف أبماكن اخلدمات اليت تقدمها اجلامعة " املكتبة الرئيسية ابجلامعة 

 املطاعم اخلارجية "  –مالعب اجلامعة 
 االحد

10  /9  /2017 
رعاية الشباب وطلبة للطالب مبستشفي الطلبة ابجليزة حبضور الكشف الطيب   2 – 9

 االحتاد

 االثنني
11  /9  /2017 

 تعريف الطالب بقسم علم احلشرات 12 – 10
 الفيزايء احليوية تعريف الطالب بقسم  2 -12

 الفيزايءتعريف الطالب بقسم   4 – 2

 
 



   
 جامعـة القاهــرة  

 كليــة العلــوم      
  رعاية الشباب إدارة

 

  2018/  2017تابع بر نامج أستقبال الطالب اجلدد للعام اجلامعي 

 

 النشاط  الساعة  اليوم
 الثالاثء

12  /9  /2017   
 تعريف الطالب بقسم علم النبات و امليكروبيولوجي 12 – 10

 الفلك و االرصاداجلويةتعريف الطالب بقسم  2 -12

 ايضياتالر تعريف الطالب بقسم  4 -2

 االربعاء
13  /9  /2017   

 ابلربامج اجلديدة ) التقنية احليوية  (تعريف الطالب  12 – 10
حليوانتعريف الطالب بقسم علم ا 2 -12  

الكيمياءتعريف الطالب بقسم   4 – 2  
 اخلميس

14  /9  /2017   
 ابلربامج اجلديدة ) علوم البرتول اجليولوجية ( تعريف الطالب  12 – 10

 اجليوفيزايءتعريف الطالب بقسم  2 -12
 اجليولوجياتعريف الطالب بقسم   4 – 2

 


