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الفتزة أو 

 التارَخ

 الجهت المىظمت المىاسبت
 طبُعت الىشاط

 مالحظت

 
خالل شهز أكتوبز 

2014 

 
 
 
 
 

يوم افتتاحي 

للتعزيف بنادي 

الفنوى 

 البصزيت

َادٌ انفُىٌ انثصشَح تانرُسُك 

يغ انًذَشَح انفشػُح نألَشطح 

 انؼهًُح، انثمافُح وانشَاضُح

 

 

  

 

 

 انرؼشَف تانُادٌ- 

الرشاح إَشاء يجهح ذغطٍ َشاطاخ انُادٌ يغ - 

 يىاضُغ يرُىػح

 

 

 

 كُفُح إصذاسها ذحذد الحما

انًشاسكح فٍ ذحشَش انًجهح يفرىحح 

 يىظفٍ انجايؼح+أساذزج + نجًُغ انطهثح 

 

 
خالل السنت 
الجاهعيت 

2014/2015 

 

َادٌ انفُىٌ انثصشَح تانرُسُك  وشاطاث الىادٌ

يغ انًذَشَح انفشػُح نألَشطح 

 انؼهًُح، انثمافُح وانشَاضُح

 

 خشجاخ يُذاَُح ذصىَشَح- 

حًالخ ذىػُح نًخرهف انًىاضُغ- 

 

خالل السنت 
الجاهعيت 

2014/2015 
 دوراث تدرَبُت

َادٌ انفُىٌ انثصشَح تانرُسُك 

يغ انًذَشَح انفشػُح نألَشطح 

 انؼهًُح، انثمافُح وانشَاضُح

 

 :وسشاخ ذذسَثُح فٍ

 انرصىَش ،انرصًُى وانًىَراج

 

ذىصع فرشاخ انى سشاخ انرذسَثُح ػهً 

 2014/2015يذاس انسُح انجايؼُح 

 2014 أكتىبز 26

الُىم الىطىٍ 

لحزَت 

 الصحافت

انُادٌ انؼهًٍ نمسى انؼهىو 

اإلَساَُح تانرُسُك يغ انًذَشَح 

انفشػُح نألَشطح انؼهًُح، 

 انثمافُح وانشَاضُح

دوس اإلػالو انجىاسٌ فٍ :َذوج ػهًُح ذحد ػُىاٌ- 

انرحسُس تخطىسج ظاهشج انؼُف فٍ انًالػة نذي 

 انشثاب

 يؼشض نهصىس انفىذىغشافُح وانكاسَكاذىسَح - 

 

29/10/2014 

 

احتفاالث 

الذكزي 

الستىن 

الودالع ثىرة 

 

انًذَشَح انفشػُح نألَشطح 

 انؼهًُح انثمافُح وانشَاضُح

 تانرُسُك

 يغ يرحف انًجاهذ

َذوج تؼُىاٌ دوس ويكاَح انىالَح انراسَخُح انثاَُح - 

 نهثىسج انجضائشَح

شهاداخ حُح - (أسرار يٍ جايؼح لانًح)يحاضشج  - 

لشاءاخ شؼشَح نطهثح - نًجًىع يٍ انًجاهذٍَ

  (يذَشَح انُشش نهجايؼح)يؼشض نهكرة - انجايؼح

 



التحزَز 

 المجُدة

انفُىٌ -َادٌ انشسى نهجايؼح )يؼشض نهصىس- 

 (يرحف انًجاهذ - انرشكُهُح نذاس انثمافح

 فُذَى لصُش يٍ اَجاص َادٌ انفُىٌ انثصشَح نهجايؼح- 

 

 

خالل شهز 

 وىفمبز

 

 
انُادٌ انؼهًٍ نمسى اإلػالو 

 اِنٍ 

 

 

ذًثُم انجايؼح فٍ انًؤذًش انؼانًٍ نإلػالو اِنٍ 

 وذكُىنىجُا انىَة تاَطانُا

 

 

 

01/12/2014 

الً غاَت 

04/12/2014 
حملت 

تحسُسُت 

 لمكافحت السُدا

انًذَشَح انفشػُح نألَشطح 

انؼهًُح انثمافُح وانشَاضُح 

تانرُسُك يغ دَىاٌ 

انىحذج +يؤسساخ انشثاب

انُىادٌ +انطثُح انىلائُح

 انؼهًٍ نهجايؼح

 

 حًهح ذحسُسح ضذ انسُذا - 

 

 تًجًغ سىَذاٍَ تىجًؼح

 يجًغ هُهُى تىنُس

 انًجًغ انجذَذ

 انًجًغ انمذَى

 

 

11/12/2014 
 11مظاهزاث 

 1960دَسمبز 

 

انًذَشَح انفشػُح نألَشطح 

انؼهًُح انثمافُح وانشَاضُح 

 تانرُسُك يغ يذَشَح انثمافح

 

 انًكرثح انًرُمهح +ػشض يسشحٍ حىل انًُاسثح - 

 يحاضشج حىل انًُاسثح- 

 

 

 

 

 

 

احتفاالث 

المىلد الىبىٌ 

 الشزَف

انُادٌ انؼهًٍ نمسى انؼهىو 

االجرًاػُح تانرُسُك يغ 

انًذَشَح انفشػُح نألَشطح 

 انؼهًُح، انثمافُح وانشَاضُح

أتىاب +يساتمح فكشَح حىل انًُاسثح تٍُ انُىادٌ انؼهًُح

يفرىحح ػهً انًذَشَح انفشػُح نألَشطح انؼهًُح،انثمافُح 

 وانشَاضُح

 

 

 

شهز جاوفٍ 

2015  
 

 

انُادٌ انؼهًٍ نمسى اإلػالو 

 اِنٍ

 

   ذُظُى أَشطح ػهًُح يشرشكح تانرُسُك يغ جايؼرٍ 

 انثهُذج ولسُطُُح

. 

 

 



06/02/2015  
انُادٌ انؼهًٍ نمسى انؼهىو 

 انرجاسَح
 دوسج ذذسَثُح حىل كُفُح إَشاء يؤسساخ يصغشج

تانرُسُك يغ انىكانح انىطُُح نذػى وذشغُم 

 انشثاب

 

 2015 فُفزٌ 18

َىم الشهُد 

  فُفز18ٌ

انًذَشَح انفشػُح نألَشطح 

انؼهًُح، انثمافُح وانشَاضُح 

تانرُسُك يغ انُادٌ انؼهًٍ 

انُادٌ + نمسى انؼهىو اإلَساَُح

انؼهًٍ نمسى انهغح انؼشتُح 

 وآداتها

 

َذوج فكشَح حىل جشائى االسرؼًاس انفشَسٍ فٍ - 

يؼشض نهكرة تكهُح +انجضائش لثم وتؼذ االسرمالل 

 انؼهىو اإلَساَُح

 يساتمح فكشَح- 

 أيسُح شؼشَح- 

 

 

 

 خالل شهز فُفزٌ
مسابقت ثقافُت 

بُه الىىادٌ 

العلمُت 

 للجامعت

انًذَشَح انفشػُح نألَشطح 

انؼهًُح، انثمافُح وانشَاضُح 

 يساتمح ثمافُح  تانرُسُك يغ انُىادٌ انؼهًُح

تانًذَشَح انفشػُح نألَشطح انؼهًُح، 

 انثمافُح وانشَاضُح

 

 

 2015 مارس 08

  

 

 

 

 

 خالل شهز مارس

 

احتفاالث الُىم 

 العالمٍ للمزأة

 

 

 
 

انًذَشَح انفشػُح نألَشطح 

انؼهًُح، انثمافُح وانشَاضُح 

تانرُسُك يغ انُادٌ انؼهًٍ 

انُادٌ + نمسى انؼهىو اإلَساَُح

انؼهًٍ نمسى انهغح انؼشتُح 

 وآداتها

 

انُادٌ انؼهًٍ نمسى اإلػالو 

 اِنٍ

 يؼشض نهحشف انرمهُذَح+َذوج حىل األدب انُسىٌ- 

 َذوج ػهًُح حىل انًشأج انؼايهح وانغضو انثمافٍ

انضخشفح +انحهىَاخ انرمهُذَح )يؼشض يرُىع - 

 ػشض صىس نهؼُف ضذ انًشأج +وانُحد 

 أيسُح أدتُح

 

 

 Star upانًشاسكح تًششوع انُادٌ فٍ دوسج 

 

 

16/03/2015  

 
اليوم العالوي 

لحقوق اإلنساى 
 العزبي

 

انًذَشَح انفشػُح نألَشطح 

انؼهًُح، انثمافُح وانشَاضُح 

بانتنسٍق يع اننادي انعهًً 
 نقسى انحقوق

 

 َذوج حىل انًُاسثح   

 
 

 كليت الحقوق 



تانًذَشَح انفشػُح نألَشطح انؼهًُح، 

 انثمافُح وانشَاضُح

 

 يساتمح ثمافُح تٍُ انُىادٌ انؼهًُح- 

 دوسج ذذسَثُح فٍ يجال ذخصص ػهى انُفس- 

 يؼشض نهكراب تانرُسُك يغ يكرثح انكهُح - 

َذوج ػهًُح حىل ػاللح انرخصصاخ انجايؼُح تسىق - 

 انؼًم

 انًهرمً انجهىٌ انثاٍَ نإلتذاع انطالتٍ- 

انًذَشَح انفشػُح نألَشطح -

 انؼهًُح، انثمافُح وانشَاضُح 

انُادٌ انؼهًٍ نمسى انؼهىو - 

 االجرًاػُح 

انُادٌ انؼهًٍ نمسى انؼهىو - 

اإلَساَُح تانرُسُك يغ انىكانح 

 انىطُُح نذػى ذشغُم انشثاب

انُادٌ انؼهًٍ نمسى انهغح - 

 انؼشتُح وأدتها

 
 

 16يوم العلن 

 أفزيل

 

16/04/2015  
 

 

ٌقاو فً جايعة قانًة حٍث نعًم 
عهى إرسال دعوات نهًشاركة نكافة 

 جايعات انوطن

 

 يهشجاٌ نألفالو انمصُشج وانىثائمُح

 

َادٌ انفُىٌ انثصشَح تانرُسُك 

يغ انًذَشَح انفشػُح نألَشطح 

 انؼهًُح، انثمافُح وانشَاضُح 
 

 

 16يوم العلن 

 أفزيل
 

 خالل شهز أفزيل

 

 
 

 يساتمح فكشَح- 

يساتمح أحسٍ + يؼشض إلتذاػاخ انُىادٌ انؼهًُح - 

 يساتمح أحسٍ َص يسشحٍ+صىسج يؼثشج 

 

انًذَشَح انفشػُح نألَشطح 

انؼهًُح، انثمافُح وانشَاضُح 

تانرُسُك يغ انًُظًاخ 

انطالتُح وانُىادٌ انؼهًُح 

 نهجايؼح

 

احتفاالث عيد 

 19الطالب 

 هاي

 

 
19/05/2015 

 

 بًجًع سوٌدانً بوجًعة

 (أسرار يٍ جايؼح لانًح)يحاضشج حىل انًُاسثح  - 

 شهاداخ حُح نًجًىػح يٍ انًجاهذٍَ- 

 لشاءاخ شؼشَح نطهثح انجايؼح- 

 فُذَى لصُش يٍ اَجاص َادٌ انفُىٌ انثصشَح نهجايؼح- 

 ػشض يسشحٍ يٍ أداء َادٌ انًسشح نهجايؼح- 

انًذَشَح انفشػُح نألَشطح 

انؼهًُح، انثمافُح وانشَاضُح 

+ تانرُسُك يغ يرحف انًجاهذ 

انًُظًاخ انطالتُح وانُىادٌ 

 انؼهًُح نهجايؼح

احتفاالث الذكزى 

 الندالع 61

الثورة الجزائزيت 
 الوجيدة

 2015 نوفوبز 01

 بًجًع سوٌدانً بوجًعة

 (أسرار جايؼح لانًح)يحاضشج حىل انًُاسثح - 

 انماءاخ شؼشَح- 

 يساتمح ثمافُح تٍُ انُىادٌ انؼهًُح- 

 ػشض يسشحٍ يٍ أداء َادٌ انًسشح نهجايؼح- 

انًذَشَح انفشػُح نألَشطح 

انؼهًُح، انثمافُح وانشَاضُح 

+ تانرُسُك يغ يرحف انًجاهذ 

انًُظًاخ انطالتُح وانُىادٌ 

 انؼهًُح نهجايؼح

احتفاالث 
 11هظاهزاث 

 1960ديسوبز 
 ديسوبز 09

2015 

 


