
 

 اليوبيل املاسي ةحتفاليإ برنامج

 (( 1192-91-91الثالثاء )) 

 وصاءًا 5:00صباحًا   : 10:00

 داخن كمٗٛ اهلٍدشٛ  املٕشٗك٘ العصكرٖٛ وع فرٖل الكادٓ  ٔاجلٕالٛ  10.30إل٘  10:00

10:30 

  ٛإدارٚ إل٘ وبين  ًاوتجّكمٗٛ اهلٍدشٛ وبين وَ طابٕر وتحرك وَ اجلٕال

جمىع إل٘ وبين الصالً اجلىّٕرٙ أواً وبين إدارٚ اجلاوعٛ  فلعساجلاوعٛ 

 العمًٕ اإلٌصاٌٗٛ

11:30 
  التحرك وَ أواً وبين إدارٚ اجلاوعٛ إل٘ كمٗات اجملىع الٍظرٙ حلضٕر

 فعالٗات األٌعطٛ الطالبٗٛ داخن احلرً اجلاوع٘

 ٌعاط

  ٖٕجد ٌعاط طالب٘ فين بكمٗٛ اهلٍدشٛ ٔجمىع العمًٕ اإلٌصاٌٗٛ ٖعىن

 اآلت٘:

 ٘وٕشٗك 

 اجلاوعٛ كٕراه 

 وعارض 

 ٌ٘أغا 

  ٛوٕشٗك٘ ٖٔعىن يف جمىع العمًٕ اإلٌصاٌٗٛ أٌعطٛ أخرٙ رٖاضٗٛ ٔجٕال

وعرض كمٗٛ ، ٔٔرشي عم٘ األشفمت ٔكٕراه وَ كمٗٛ الرتبٗٛ الٍٕعٗٛ 

 .رٖاض األطفاه

  ٌعاط

 كمٗٛ الطب:

  ٖٛفمكمٕر ظعيب لطمبٛ اجلالٗات املدتمفْ التٜ تدرط ظاوعٛ االشكٍدر         

 –جنريٖا –شٕرٖا  –فمصطني  –الصٕداُ  –الٗىَ  –الكٕٖت  –) الصعٕدٖٛ 

 والٗسٖا ( –كٍٗٗا 
 

 

 



 

 

 

 اليوبيل املاسي ةحتفاليإبرنامج 

 (( 1192-91-11 ربعاءاأل ))        

 عصرًا 4:00صباحًا  : 11:00 

 القاعة الرئيسية مبكتبة االسكندرية  املكان         

 الفاعمٗات       

 

 ٙالصالً اجلىّٕر 

 الكرآُ الكرٖي 

    ٛاالشكٍدرٖ ٛعَ جاوعتصجٗم٘ الفٗمي 

 ٛأغٍٗٛ اجلاوع 

 كمىٛ الطالب 

 كمىٛ العاومني   

   كمىٛ أعضاء ِٗئٛ التدرٖض 

  ٛكمىٛ أ.د. رئٗض اجلاوع 

  ٖٛكمىٛ حمافظ اإلشكٍدر 

   كمٗٛ الرتبٗٛ الرٖاضٗٛ بٍات( لطالبات اجلاوعٛ رٖاض٘عرض( 

   ٖٛتكرٖي بعض روٕز جاوعٛ اإلشكٍدر 

   كمٗٛ الرتبٗٛ الٍٕعٗٛ( لطالب اجلاوعٛ كٕراهعرض( 

 



 

 

 

 

 

 اليوبيل املاسي ةحتفاليإبرنامج 
 

 (( 1192-91-19اخلميس )) 

 

 عصرًا  3:30 صباحًا    :   11:00 

 . مبكتبة االسكندريةالقاعة الرئيسية   انـاملك

11:00  :12.00  )إفتتاح وعرض )جاوعٛ االشكٍدرٖٛ يف صٕر . 

12.00  ٙالصالً اجلىّٕر . 

12.05  الكرآُ الكرٖي . 

12.10    ٖٛفٗمي تصجٗم٘ عَ جاوعٛ االشكٍدر . 

12.20   ٛكمىٛ أ.د. رئٗض اجلاوع . 

12.30   ٖٛكمىٛ حمافظ اإلشكٍدر . 

12.40   ٘كمىٛ أ.د.ٔزٖر التعمٗي العال٘ ٔالبحث العمى . 

1.00    :1.30   ٖٛٔاجملتىع املدٌ٘تكرٖي بعض روٕز جاوعٛ اإلشكٍدر . 

 :3.30 

  ٘حفن وٕشٗك  

  ٘دار األٔبرا املصرٖٛ  فرقٛ وعالفٍاٌٛ /ورٔٚ ٌاج 
 .بكٗادٚ املاٖصرتٔ / عبد احلىٗد عبد الغفار      

 


