
جامعة طنطا            

 اإلدارة العامة لرعاية الشباب

 

 

 

التكلفة 
 المنصرفة

كثافة 
 المشتركين

اإلدارة التابع لها 
 المشروع

 م المشروع ميعاد التنفيذ

 النشاط الرياضى

 021 
 طالب

يوم الخميس الموافق  النشاط الرياضى
01  /01  /2102  

إعددداد وتنفيددذ يددوم رياضددى الددذ  
أقدددديم بةاعدددددة ج م مددددد نجيددددب   

 بمدينة مرسى مطروح 

0 

08825 521 
طالب 
 وطالبة  
 + معاقين

يوم الخميس الموافق  النشاط الرياضى
24  /01  /2102  

إقامدددة سدددباق الفريدددق ا و  بدددين 
الكليدددددات بالتعددددداون مدددددع اإلت ددددداد 

 الرياضى للجامعات 

2 

لم ينتهى 
من 

المشروع 
 بعد

المةرر اقامتها على  النشاط الرياضى 
مدار العام بداية من 

 2102شهر نوفمبر 
و تى نهاية دور  

2121الجامعات   

االشددددترا  فددددل دور  الجامعددددات 
المصددددرية ش الشددددهيد الرفدددداعى ش 

لددددذ  ينامددددة االت دددداد المصددددر  ا
للجامعددات بالتعدداون مددع الجامعددات 

 المصرية 

3 

طالب 00 0011  2102/  00/  0من  النشاط الرياضى 
/  00/  0 تى  

2102 

المشددداركة فدددل البطولدددة العربيدددة 
لخماسيات كرة الةدم والتل أقيمدت 
بجامعدددة جندددوب الدددواد  بالتعددداون 
مدددع االت ددداد المصدددر  للجامعدددات 

 المصرية 

4 

طالبة 24 06681 2102/  00/  02 النشاط الرياضى  المشدددداركة فددددل أولمبيدددداد الفتدددداة  
ج طالبات   والذ  أقديم   الجامعية 

بمدينة ا قصر وذل  فل ا لعاب ش 
العدددداب  –كددددرة الةدددددم الخماسددددية 

كدددرة  –تدددنس الطاولدددة  –الةدددو  
 كرة الطائرة ش –السلة 

5 

262111 051 
 طالب
311 
 طالبة

الرياضىالنشاط   21  /01  /2102 
/  02/  5 تى 

2102 

إقامددة دور  الجامعددة فددل ا لعدداب 
      الجماعيدددددة والبطدددددوالت الفرديدددددة 

طالبدددات   بدددين كليدددات  –ج طلبدددة 
 الجامعة 

6 

 تى ا ن مع  2102/  01/  0تةرير موضح باإلنشطة التى تمت فى الفتره من 

 بيان تكلفة المنصرفة وكثافة المشتركين فى ك  مشروع

 



 النشاط اإلجتماعى

 

32825 
 موازنة عامة

 

 

طلبة  03
 3وطالبة ، 
 اشراف

/  25 تى  01/  02 النشاط اإلجتماعى
01  /2102  

المشدددداركة فددددل أسددددبوع الشددددباب 
العربددددى ا فريةددددل ا و  بجامعددددة 

 أسوان 

0 

طالب  08 00125
 وطالبة

/  05 تى  00/  0 النشاط االجتماعى
02  /2102  

 8 مركز تدريب الشطرنج

طالب  25 00215
 وطالبة

يوم ا ربعاء الموافق  النشاط اإلجتماعى
00  /02  /2102  

نامدددت إدارة النشددداط اإلجتمددداعى 
والددددددددر رت بدددددددداإلدارة العامددددددددة 
لرعايدددة الشدددباب مسدددابةة الطالدددب 
والطالبددددددددددة المثدددددددددداليين علددددددددددى 

 مستو  جميع الكليات الجامعة 
 

2 

رسم االشترا  
01111 
مصروف 

جيب للطرب 
واالشراف 
6825 

وفد طربى 
وإشراف 

فرد 03  

ىعالنشاط اإلجتما  26 تى  02/  21 
/02  /2102  

المشدددداركة فددددل منتددددد  الشددددباب 
العربدددى ا فريةدددل العاشدددر المةدددام 

 فل ا قصر وأسوان

01 

05311 
منهم 
04011 

انتةا  بباص 
مكيف لعدم 

صر ية باص 
 الجامعة

طالب  40
 وطالبة 

2121/  2/  04 النشاط االجتماعى  00 تنفيذ ر لة لمدينة شرم الشيخ 

مشاركه  0431
جميع كليات 
 الجامعة

االجتماعىالنشاط  خر  شهر فبراير  
2121 

اقامدددة بطولدددة الجامعدددة للشدددطرنج 
 على مستو  الجامعة

02 

     36111
  ج شراء 

ادوية للثرث 
 قواف   

6611 ج اجر 
لألطباء وبانر 
ومةاب  تغذية 
   05 طالب   

مشاركة 05 
طالب من 
كليات 
الجامعة 
 للمشاركة

  النشاط االجتماعى
2121 / 3 / 01 
2121 / 3 / 00 
2121 /  4 / 0 

  قوافدددد  طبيددددة  3تنفيددددذ عدددددد ج 
:- 
 

 قرية بشبيش  -0
 قرية ديما -2
 –قريددددددة ميددددددت  اشددددددم  -3

 سمنود 
 
 

03 



 النشاط الفنى

طالب  011 01111
 وطالبة

/  31و تى  01/  0 النشاط الفنى
5  /2121  

مركددددددددز  تدددددددددريب الموسدددددددديةى 
 والكورا 

04 

طالب  351 05111
 وطالبة

 04ش 
عرض 
 مسر ى ش

الفنىالنشاط  /  23 تى  02/  8 
02  /2102  

الملتةدددددددى المسدددددددر ى الصددددددديفى 
 الرابع والعشرون

05 

طالب  21 0111
 وطالبة

2102/  01/  0 النشاط الفنى ا تفاليدددددة انتصدددددارات أكتدددددوبر ا   
 ش  45ش 

06 

طالب  05 4511
 وطالبة

2102/  00/  20 النشاط الفنى تصددددوير  لةددددات برنددددامج ش يددددر  
 نغنى ش بماسبيرو

00 

طرب 01 تطوع 2102/  02/  2 النشاط الفنى   فدددددددددد  مستشددددددددددفى الجامعددددددددددة  
  مراض الدم

08 

طالب  011 081111
 وطالبة

 2102/  01/  05 النشاط الفنى
/  4/  05و تى 

2121 

 02 ش  8مسابةة إبداع ش 

طالب  23 24111
 وطالبة

 3/  03و تى  3/  6 النشاط الفنى
 /2121  

المشددددداركة فدددددى الملتةدددددى الفندددددى 
لشددددددددباب الجامعددددددددات بجامعددددددددة       

  . ج جنوب الواد   

21 

ثةافىالنشاط ال  

تنفيدددددددددددذ مبدددددددددددادرة الرئيسدددددددددددية           النشاط الثةافى  
ش مراكدددددب النجددددداه ش لل دددددد مدددددن 

 مخاطر الهجرة الغير شرعية 

 

      

 النشاط ا سر الطربية

طالب  51 ___
 وطالبة

 0يوم ا ثنين الموافق  ا سر الطربية
 /01  /2102  

تنفيذ زيارة عسكرية للةاعدة 
 الجوية بم لة مر وم 

20 

طالب  21 ___
 وطالبة

 01الخميس الموافق  ا سر الطربية
 /01  /2102  

زيارة لةاعدة م مد نجيب 
 العسكرية

 
      

22 



طالب  021 8051
 وطالبة

/  20خر  الفترة من  ا سر الطربية
/  01/  23 تى  01

2102 

مسدددددابةة ل فدددددا وتجويدددددد تنفيدددددذ 
الةدددددددددددران الكدددددددددددريم وتفسدددددددددددير 
اال اديدددث النوويدددة علدددى مسدددتو  

  . كليات الجامعة

23 

طالب  51 0411
 وطالبة

 31ا ربعاء الموافق   ا سر الطربية
 /01  /2102  

تنفيددددذ زيددددارة عسددددكرية للمنطةددددة 
الشددددددددمالية العسددددددددكرية بددددددددرأس 

 .التين باإلسكندرية 

24 

طالب  51 521
 وطالبة

الطربيةا سر  /  2السبت الموافق  
00  /2102  

تنفيددددددذ ر لددددددة لزيددددددارة مجمددددددع 
  . ا ديان بالةا رة

 

 

25 

بدالت  251
 اشراف
2251 

 بدالت طلبة

طالب  51
 وطالبة

/  00ا  د الموافق  ا سر الطربية
00  /2102  

تنفيدددذ زيدددارة عسدددكرية لمشدددروع 
االسددددددددتزراع السددددددددمكى ببركددددددددة 

   . غليون بم افاة كفر الشيخ

26 

طالب  01 0511
 وطالبة

 2102/  00/  00 ا سر الطربية
/  00/  22 تى 

2102 

ا شددددترا  فددددل المنتددددد  الثددددانى 
لرابطددددددة ج أز ددددددر  مددددددن أجدددددد  

 .مصر   

20 

طالب  51 0011
 وطالبة

 2يوم االثنين الموافق  ا سر الطربية
 /02  /2102  

تنفيددددذ زيددددارة عسددددكرية لمنتجددددع 
 .الجرلة بالعين السخنة 

28 

طالب  051 0025
 وطالبة

2121/ 0/  24 ا سر الطربية  
26  /0  /2121  
28  /0  /2121  

 اإلعددددداد لر لددددة معددددرض الكتدددداب 
 .  أفواج  3ج 

22 

طالب  011 0051
 وطالبة

2121/  0/  20 ا سر الطربية  
22  /0  /2121  

تنفيدددددذ ر لدددددة لمعدددددرض الكتددددداب 
 .   فوج  2لعدد    ج 

31 

طالب  51 0325
 وطالبة

/  0/  28يوم الثرثاء  ا سر الطربية
2121 

ا عدددداد والتجهيدددز لتنفيدددذ زيدددارة 
 .عسكرية للكلية الجوية 

30 

طالب  51 0225
 وطالبة

2121/  2/  08 ا سر الطربية زيدددددددددارة الدددددددددى االدارة العامدددددددددة  
و دددددة  –االسددددكندرية  –للمددددرور 

 .مرور ابيس 

32 

طالب   0251
25وطالبة   

2121/  2 / 23 ا سر الطربية زيددددارة الددددى ج الشددددركة العربيدددددة  
 للطاقة المتجددة  

33 

طالب  51 0225
 وطالبة

زيددددددددارة الددددددددى قطددددددددالع ا مددددددددن   2121/  2/  25 ا سر الطربية
قطددددداع  –الةدددددا رة  –المركدددددز  

  . ابو بكر الصديق

34 

طالب  422 201
 وطالبة

/  3/  00 تى  3/  2 ا سر الطربية 
2121 

تنفيددددددددددذ دورة تدريبيددددددددددة فددددددددددى 
 ا سعافات ا ولية 

 

زيدددددددددارة الدددددددددى االدارة العامدددددددددة  00 / 3 / 2121 ا سر الطربية 41 طالب 0225
للجددددوازات والهجدددددرة والجنسدددددية 

 ج بمنطةة العباسية بالةا رة   

35 



 االت ادات الطربية

/  04 تى  01/  31 االت ادات الطربية  38451
00  /2102  

 36   بتنايم االنتخاباتقيام اإلدارة 

طالب  251 2111
 وطالبة

/  02 تى  02/  0 االت ادات الطربية
02  /2102  

 30  . تنفيذ دورة مايكروسوفت

ك  طرب  
 الجامعة

/  00 تى  02/  05 االت ادات الطربية
02  /2102  

تنفيددددددددددذ المعددددددددددرض الخيددددددددددر  
 .للمربس 

38 

طالب  511 
 وطالبة

 

2102/  02/  20 االت ادات الطربية  32 .تنفيذ مبادرة  انعيشها صح  

طالب  51 0211
 وطالبة

/  0/  02 تى  0/  8 االت ادات الطربية
2121 

تنفيدددددددذ برندددددددامج ج مشدددددددوار    
 . لتنمية المهارات ال ياتية

 

41 

 281 
طالب 
 وطالبة

 05 تى  0/  28من  االت ادات الطربية
 /3  /2121  

 40 . تنفيذ دورات مايكروسوفت 

2121/  2/  21 االت ادات الطربية   تنفيددددذ برنددددامج تدددددريبى ج ابتكددددر  
و ةدددددق  لمددددد    بالتعددددداون مدددددع 

 . وزارة الشباب والرياضة

42 

طالبة  01 2051
 وطالبة

2121/  2/  3 – 2 االت ادات الطربية  تنفيدددددذ  ورشددددده عمددددد  لمناقشدددددة  
الرئ دددة الطربيدددة علدددى مسدددتو  

 . الجامعة

43 

طالب  01 3651
 وطالبة

 2/  20الى  2/  22 االت ادات الطربية
/2121  

مشددددداركة الجامعدددددة فدددددى ملتةدددددى 
االت دددادات الطربيدددة ت دددت شدددعار      

ج طاقددددددات طربيددددددة للمسددددددتةب    
برعايدددة و ضدددور وزيدددر الشدددباب 
والرياضدددددددددة ومددددددددددير مكتبدددددددددة 

 .االسكندرية 

44 

طالب  04 4105
 وطالبة

 3/  6 تى  3/  2 ا ت ادات الطربية
/2121  

تنفيددددذ برنددددامج تدددددريبى ج أبتكددددر 
و ةدددددق  لمددددد    بالتعددددداون مدددددع 

 بأبى قيرمؤسسة أنجاز مصر 

45 

 
0811 
 للثرث 
 دورات

 

021 
 طالبة 
للثرث 
 دورات

 
 ا ت ادات الطربية

الدددددورة ا ولددددى 2 /3 
  تى 5 / 3 / 2121
الددددورة الثانيدددة 2 / 3 
 تدددددددددددددددددددى 02 / 3 / 
2121 
الدورة الثالثة 06 / 3 
 تدددددددددددددددددددى 02 / 3 / 
2121 

تنفيدددددددددددذ دورات مايكروسدددددددددددفت 
بالتعدددددداون مددددددع وزارة الشددددددباب 

 رياضية لوا

46 



 إدارة الجوالة والخدمة العامة

جوالى  
كليات 
 الجامعة

2121/  2/  02 الجوالة لجوالى  05افتتاح المهرجان ا   
 الكليات

40 

      

      

      

      

المدير العام       

                                                                                                                               جما  ربيع  مزة


