
 السياراخ الرعريفيح

 ما تم فى هذا النشاط  النشاط التاريخ 

3127/  8/ 34حرً  8/ 32  

 

 زيارج ذعريفيح 

 

طالة وطالثح هي هخرلف  34"زيارج 

الكلياخ والوعاهذ ورلك ضوي الرعاوى 

تيي الوعهذ وإذحاد طالب جاهعح 

 اإلسكٌذريح  

زيارج ذعريفيح ألقسام وهعاهل الوعهذ  زيارج ذعريفيح  3127/ 22/ 3يىم االثٌيي الوىافق 

طالة وطالثح هي هذرسح ًثع  27لعذد 

 الفكر الثاًىيح الرسويح الوشرركح لغاخ

 

. 3127/ 21/ 32السثد الوىافق   ذن ذٌظين زيارج لطالثاخ الواجسرير زيارج ذعريفيح 

 كليح الررتيح الٌىعيح

. 22/3127/  32الثالثاء الوىافق  طالة هي  24ذعريفيح  لعذد  زيارج زيارج ذعريفيح 

هذرسح عور تي الخطاب الرسويح 

 لغاخ ثاًىي

3123/ 22/4يىم األحذ الوىافق  طالة وطالثح  هي شعثح  56زيارج  زيارج ذعريفيح 

الركٌىلىجيا الحيىيح السراعيح الفرقح 

 الراتعح تكليح السراعح ساتا تاشا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ذاتع  : السياراخ الرعريفيح

 ما تم فى هذا النشاط  النشاط التاريخ 

  22/3/2102يىو األرتؼاءانًىافق . 

 

غانثح يٍ يذرسح  05زيارج  نؼذد  زيارج ذؼريفيح

 َثغ انفكر انثاَىيح انرسًيح نغاخ

. 2102/ 4/ 01األرتؼاء انًىافق   زيارج ذؼريفيح 

 

زيارج يذرسح يُير انجًال 

انرسًيح نغاخ إنى يؼايم قسى 

انحيىيح انركُىنىجيا  

   5/6/2102يىو األثُيٍ انًىافق . 
 

فى اغار ذًُيح 

انرؼاوٌ انثحثى تيٍ 

انًؼهذ وانجايؼح 

 انًصريح انياتاَيح 

و وفذ يٍ انجايؼح انًصريح ياق

تسيارج يؼًم انطاقح  انياتاَيح 

 انشًسيح

22/3/3128األثٌيي الوىافق   56ذٌظين زيارج لعذد  

طالة وطالثح هي كليح 

ساتا تاشا –السراعح   

 زيارج انطالب نًؼايم انًؼهذ 

31/3/3128الثالثاء  طالب هي  8إسرضافح  

هذرسح  أتي خلذوى 

 اإلعذاديح  

زيارج انطالب نًؼايم انًؼهذ يُهى 

انًؼايم انًركسيح ويؼًم األغشيح 

 وانًؼايم انًركسيح .

02/3/2102يىو األثُيٍ انًىافق   45ذُظيى زيارج  نؼذد  

غانة وغانثح يٍ كهيح 

ساتا تاشا  –انسراػح 

 نهًؼهذ

 زيارج انطالب نًؼايم انًؼهذ

06/4/2102يىو األثُيٍ انًىافق  غانة  45زيارج  

وغانثح يٍ كهيح 

ساتا تاشا  –انسراػح 

 نهًؼهذ

 زيارج يؼايم انًؼهذ 

. 2/00/2102يىو األرتؼاء انًىافق  غانة  22زيارج  

يٍ يذرسح  وغانثح

رويانرى نهغاخ ) انقسى 

األيريكى( إدارج 

انًُرسج انرؼهيًيح إنى 

 انًؼهذ

 حعىر يحاظرج ذؼريفيح

 زيارج انًؼايم انًركسيح 

 زيارج تيد انحيىاٌ

 

 

 

 

 

 



 ذاتع السياراخ الرعريفيح 

 ما تم فى هذا النشاط  النشاط التاريخ 

04/02/2101يىو انسثد انًىافق  قاو انًؼهذ ترُظيى  

( يٍ 4زيارج نؼذد )

غالب انذراساخ انؼهيا 

 –تكهيح انسراػح 

 جايؼح ديُهىر

انًؼايم انًركسيح تانًؼهذ   زيارج 

نالغالع ػهى األجهسج وانرقُياخ 

 انحذيثح

. 06/02/2101يىو األثُيٍ انًىافق   
 

قاو انًؼهذ ترُظيى 

يٍ   01زيارج نؼذد 

غالب انفرقح انثاَيح 

تقسى انهُذسح انكهرتيح 

كهيح انهُذسح جايؼح  –

 فاروش

نًؼًم انطاقح انشًسيح زيارج 

تانًؼهذ نذراسح انىػى انخاص 

 تأهى أسانية ذرشيذ انطاقح

  2121يارش  2يىو انسثد انًىافق. 
 

قاو انًؼهذ ترُظيى 

زيارج نؼذد يٍ غالب 

 Egyptيذرسح 

Modern School   

انًىجىدج  انرؼرف ػهى انًؼايم 

ذسرخذو ألغراض  وكيف تانًؼهذ

 انثحث انؼهًى

03/02/2120يىو األثُيٍ انًىافق  َظى انًؼهذ زيارج  

نطالب انًؼهذ انؼانى 

نههُذسح وانركُىنىجيا 

تثرج انؼرب وكاٌ 

 32ػذد انحعىر 

غانة يٍ درجح 

تكانىريىش انهُذسح 

 انًذَيح تانًؼهذ

وذعًُد انسيارج اإلغالع ػهى 

األَشطح انؼهًيح نًؼًم َظى 

انًؼهىياخ انجغرافيح 

واالسرشؼارػٍ تؼذ واألجهسج 

انًىجىدج تانًؼًم وتؼط انًُارج 

نرطثيقاخ َظى انًؼهىياخ 

 . انجغرافيح واالسرشؼار ػٍ تؼذ

 


