
 
 
  

 

 برنامج إستقبال الطالب الجدد

 

 ) البرامج النوعية(  يوم السبت  -المجموعة الرابعة 

 الفعاليات الوقت بالتفصيل الوقت

 ص 01-00

 كلمة افتتاحية من مقدم الحفل 01:11 – 01:11

 كلمة السيد عميد الكلية أو من ينوب عنه 01:01 – 01:11

 تعريفي نبذة عن الكلية مع فيديو 01:01 – 01:01

 0فقرة ترفيهية  01:01 – 01:01

 كلمة رئيس إتحاد الطالب 00:11 – 01:01

 ظهرا 00 – 00

 كلمة افتتاحية من مقدم الحفل 00:11 – 00:11

 من السيد مدير البرنامج أو نائبه CIEتعريف ببرنامج  00:01 – 00:11

 من السيد مدير البرنامج أو نائبه BCEتعريف ببرنامج  00:01 – 00:01

 من السيد مدير البرنامج أو نائبه MEتعريف ببرنامج  00:01 – 00:01

 من السيد مدير البرنامج أو نائبه BEتعريف ببرنامج  00:01 – 00:01

 0فقرة ترفيهية  00:11 – 00:01

 ظهرا 0 – 00

 الخدمات الطالبية بنقابة المهندسين 00:01 – 00:11

 السابق أ.د صالح عبية رئيس جامعة زويل كلمة 00:01 – 00:01

 م/ أحمد السداوي عن العمل في مجال الهندسة الطبية كلمة 00:01 – 00:01

 د/ نبيل شلبي عن تنمية مهارات الطالب و المهندسين كلمة 0:11 – 00:01

 ظهرا 0 -0

 العسكريةلتربية اعن فقرة خاصة للمقدم تامر العوضي   0:01 – 0:11

 فقرة خاصة ل أ/ كريم شوقي عن اإلجراءات اإلدارية  0:01 – 0:01

 وتطبيقات الموبايل فقرة خاصة عن خدمات مركز التقنية 0:01 – 0:01

 فقرة خاصة عن أنشطة رعاية الشباب 0:11 – 0:01

 

 

 

 ) البرامج النوعية(  يوم األحد  -المجموعة الرابعة 

 الفعاليات الوقت

  ( عن البرامج النوعية و نظام الساعات المعتمدةSPCفقرة لفريق )  ظهرا01:11-00:11 

  فقرة لفريق ستاركس عن الروبيتكس و مجاالته و أنشطة الفريق ظهرا 0:11–00:11

  ( عن مسابقات دولية في مجال البرمجةAMCفقرة لفريق )  ظهرا 0:11–0:11

  ( عن عمل مشاريع في مجاالت الروبوتHigh Voltageفقرة لفريق ) ظهرا 0:11 -0:11
 

 

 



 
 
  

 
 

 

 يوم السبت    -المجموعة األولى 

 الفعاليات الوقت بالتفصيل الوقت

 ص 01-00

 كلمة افتتاحية من مقدم الحفل 01:11 – 01:11

 الهندسة المدنية و المعماريةتعريف ببرنامج  01:01 – 01:11

 الهندسة الميكانيكية و هندسة اإلنتاج و الغزل و النسيجتعريف ببرنامج  01:01 – 01:01

 هندسة اإلتصاالت و هندسة النظم ببرامج الهندسة الكهربية وتعريف  01:01 – 01:01

 بالبرامج النوعية بالكليةتعريف  01:01 – 01:01

 0فقرة ترفيهية  01:11 – 01:01

 ظهرا 00-00

 الحفل كلمة افتتاحية من مقدم 00:11 – 00:11

 كلمة السيد عميد الكلية أو من ينوب عنه 00:01 – 00:11

 نبذة عن الكلية مع فيديو تعريفي 00:01 – 00:01

 0فقرة ترفيهية  00:01 – 00:01

 كلمة رئيس إتحاد الطالب 00:11 – 00:01

 ظهرا 0 -00

 لتربية العسكريةاعن فقرة خاصة للمقدم تامر العوضي   00:01 – 00:11

 فقرة خاصة ل أ/ كريم شوقي عن اإلجراءات اإلدارية  00:01 – 00:01

 فقرة خاصة عن خدمات مركز التقنية 00:01 – 00:01

 فقرة خاصة عن أنشطة رعاية الشباب 0:11 – 00:01

 ظهرا 0 – 0

 الخدمات الطالبية بنقابة المهندسين 0:01 – 0:11

 السابق أ.د صالح عبية رئيس جامعة زويل كلمة 0:01 – 0:01

 م/ أحمد السداوي عن العمل في مجال الهندسة الطبية كلمة 0:01 – 0:01

 د/ نبيل شلبي عن تنمية مهارات الطالب و المهندسين كلمة 0:11 – 0:01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  

 
 

 

 يوم السبت    -المجموعة الثانية 

 الفعاليات الوقت بالتفصيل الوقت

 ص 01-00

 العسكرية لتربيةاعن فقرة خاصة للمقدم تامر العوضي   01:01 – 01:11

 فقرة خاصة ل أ/ كريم شوقي عن اإلجراءات اإلدارية  01:01 – 01:01

 فقرة خاصة عن خدمات مركز التقنية 01:01 – 01:01

 فقرة خاصة عن أنشطة رعاية الشباب 00:11 – 01:01

 ظهرا 00-00

 الخدمات الطالبية بنقابة المهندسين 001 – 00:11

 السابق أ.د صالح عبية رئيس جامعة زويل كلمة 00:01 – 00:01

 م/ أحمد السداوي عن العمل في مجال الهندسة الطبية كلمة 00:01 – 00:01

 د/ نبيل شلبي عن تنمية مهارات الطالب و المهندسين كلمة 00:11 – 00:01

 ظهرا 0 -00

 كلمة افتتاحية من مقدم الحفل 00:11 – 00:11

 كلمة السيد عميد الكلية أو من ينوب عنه 00:01 – 00:11

 نبذة عن الكلية مع فيديو تعريفي 00:01 – 00:01

 0فقرة ترفيهية  00:01 – 00:01

 كلمة رئيس إتحاد الطالب 0:11 – 00:01

 ظهرا 0 – 0

 كلمة افتتاحية من مقدم الحفل 0:11 – 0:11

 الهندسة المدنية و المعماريةتعريف ببرنامج  0:01 – 0:11

 الهندسة الميكانيكية و هندسة اإلنتاج و الغزل و النسيجتعريف ببرنامج  0:01 – 0:01

 هندسة اإلتصاالت و هندسة النظم ببرامج الهندسة الكهربية وتعريف  0:01 – 0:01

 بالبرامج النوعية بالكليةتعريف  0:01 – 0:01

 0فقرة ترفيهية  0:11 – 0:01
 

 

 


