
 

 

 

ية بمقر جامعة الجاللة  تكنولوج ية وال  الجدول الزمين ألسبوع إعداد قادة الجامعات األهل

رتة من  ير  1يناير وحىت   27خالل الف 2023فربا  

ية  المكان  يوم  الساعة  الفاعل  ال
استقبال السادة المشاركني وتسكينهم وعمل جولة بجامعة الجاللة   

الغداءوتوزيع وجبة   
م   5- 12   

 الجمعة 
27\1\2023 مبىن   2غرفة التدريب الدور   

 اإلداري  
م  7-6 اجتماع اللجنة العليا    

بعلوم ادارية  1درج م قرعة أنشطة األسبوع  إلجراء والحكام   اجتماع السادة المرشفني  م  7-8   
بعلوم ادارية  1مدرج  م  9-8 اجتماع الطالب إلعالن الئحة وتعليمات األسبوع    

م   11-9 تدريب عىل طابور العرض  المرسح الروماني   
ص   12- 11 وجبة العشاء   كافترييا جوكوكو     
ص  9-8 وجبة اإلفطار  كافترييا جوكوكو    

 
 السبت 

28\1\2023  

ص   11-9 التدريب عىل طابور العرض  المرسح الروماني   
ظ  1- 11 حفل االفتتاح + صورة جماعية  المرسح الروماني   

كلية فنون   \المالعب  م  3-1 أنشطة األسبوع    
م  5-3 وجبة الغداء كافترييا جوكوكو   

كلية فنون   \المالعب  م  9-5 أنشطة األسبوع    
كافترييا   \كافترييا جوكوكو 

 بني المدرجني 
م   11-9 وجبة العشاء ووقت حر   

ص  9-8 وجبة اإلفطار  كافترييا جوكوكو    
 

 االحد 
29\1\2023  

كلية فنون   \المالعب  ظ  12-9 أنشطة األسبوع    
 لقاء طالبي مع شخصية األسبوع  المرسح الروماني 

محمد صبحي  \ الفنان  
م  1-3  

م  5-3 وجبة الغداء كافترييا جوكوكو   
كلية فنون   \المالعب  م  9-5 أنشطة األسبوع    

كافترييا   \كافترييا جوكوكو 
 بني المدرجني 

م   11-9 وجبة العشاء ووقت حر   

ص  9-8 وجبة اإلفطار  كافترييا جوكوكو    
 

ي   االثن
30\1\2023  

م  3-9 زيارة خارجية ووجبة الغداء  مدينة الجاللة   
م  7-5 مرسح المنوعات  المرسح الروماني   

كلية فنون   \المالعب  م  9-7 أنشطة األسبوع    
كافترييا   \كافترييا جوكوكو 

 بني المدرجني 
م   11-9 وجبة العشاء ووقت حر   

ص  9-8 وجبة اإلفطار  كافترييا جوكوكو    
 
 

 الثالثاء 
31\1\2023  

كلية فنون   \المالعب  م  1-9 تصفيات أنشطة األسبوع    
م  3-1 محارضة مع االمن القومي  المرسح الروماني   
م  5-3 وجبة الغداء كافترييا جوكوكو   
م  9-6 حفل الختام والتكريمات  المرسح الروماني   

كافترييا   \جوكوكو كافترييا 
 بني المدرجني 

م   11-9 وجبة العشاء وانشطة حرة   

ص  9-8 وجبة اإلفطار  كافترييا جوكوكو   األربعاء  
1\2\2023  

 
ص   11-9 مغادرة الوفود    

 

 


