
 استقبال الطلبة الجدد   برنامج
 

 اليوم  م
 التوقيـــــــــــت  

   مالحظات   المكان  القائم بالتنفيذ  البيــــــــــان
 اعة إلى س  اعة من س

 إلثنين ا 1

10:00 14:00 

 بيانات استكمال+  استقبال −

 

 
Meeting room  

 

 مباني اإلسكان   تسكين  −

  المطعم   غداء − 15:00 14:00

15:00 18:00 
 تسكين استكمال −

 بيانات استكمال −

  اإلسكان  مباني 

  المطعم  مشرف مناوب  عشاء − 21:00 20:00

 الثالثاء   2

    استيقاظ − 06:00 05:30

  البحري أرض طابور كلية النقل  قسم التربية القيادية   طابور تعليم أولى  − 7:000 6:000

  المطعم  رياضي/قيادي  إفطار  − 08:30 07:30

  Meeting room أحمد حمدي ربان/  - الجوهري دد. محم – يوسف دد. أحم ترحيب بالطالب الجدد                                                   − 10:00 09:00

   Meeting room  مربان / أحمد عبد الدائ  الصحة والسالمة     − 11:00 10:00

   Meeting room ك. محمد سعيد /عبير  ربان/أحمد حمدي / أ. مريم سعيد / أ. التعريف باإلسكان  − 12:00 11:00

  Meeting room قسم التربية الرياضية   تعريف بالنشاط الرياضي   − 14:00 13:00

  المطعم  القيادي / الرياضي   غداء − 15:00 14:00

    33/ 015قاعة  قسم الرياضي   نشاط رياضي   − 18:00 17:00

  أرض الطابور   قسم التربية القيادية  طابور تعليم أول   − 20:00 19:00

  المطعم  مشرف مناوب   عشاء − 21:00 20:00

3 
  األربعاء 

 

    استيقاظ − 06:00 05:30

  البحري أرض طابور كلية النقل  قسم التربية القيادية  طابور تعليم أولى  − 07:00 06:00

  المطعم  رياضي / قيادي   إفطار  − 08:30 07:30

   Meeting room عميد/ عمر محسب   رئيس قسم التربية القيادية   − 10:00 09:00

  Meeting room محمد عالم  .أ محاضرة المكتبة  − 11:00 10:00

  1مج البحرية رئيس قسم المالحة  − 12:00 11:00

   المالحة()

 . أيمن صالح بانر
Meeting room 

 

  المكتبة عالم  دأ. محم الهندسة( ) 2مج -  − 12:00 11:00

  2مج  هندسة البحريةال قسم رئيس − 01:00 12:00

 الهندسة( )

 زيد م. أكركتورد
Meeting room 

 

  المكتبة أ. محمد عالم )المالحة( 1مج  − 01:00 12:00

  المطعم  رياضي / قيادي  غداء − 15:00 14:00

  33/ 015قاعة  قسم الرياضي  نشاط رياضي   − 18:00 17:00

  البحري أرض طابور كلية النقل  قسم التربية القيادية   طابور تعليم أولى   − 20:00 19:00

 المطعم  مشرف مناوب   عشاء − 21:00 20:00

 

 



 الخميس   4

    استيقاظ  − 06:30 06:00

  البحري أرض طابور كلية النقل  قسم التربية القيادية  طابور تعليم أولى  − 07:30 06:30

  المطعم  قيادي /رياضي   إفطار  − 08:30 07:30

  المخزن  عميد/ عمر محسب  استالم الزي   − 11:00 0900

  Meeting room أ. سارة   –مريم  .أ تعريف النشاط االجتماعي/ الثقافي    − 12:00 11:00

   Meeting room ربان / أحمد حمدي   شؤون الطالب  قسم رئيس  − 14:00 12:00

  المطعم  رياضي / قيادي  غداء −   15:00   14:00

  33/ 015قاعة  قسم التربية الرياضية   نشاط رياضي   −   18:00   17:00

  أرض طابور كلية النقل البحري  طابور تعليم أولى  طابور   − 20:00 19:00

  المطعم  مشرف مناوب   عشاء − 21:00 20:00
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 جمعة ال

 

    استيقاظ − 06:30 06:00

  أرض طابور كلية النقل البحري  قسم التربية القيادية  طابور تعليم أولى  − 07:30 06:30

  المطعم  رياضي / قيادي  إفطار  − 08:30 07:30

   Meeting room الطالب القدامى  الطالب القدامى  − 10:00 09:00

  33/ 015قاعة  قسم التربية الرياضية  نشاط رياضي   − 11:00 10:00

  المخزن عميد/ عمر محسب  مغادرة الفرعو   الزياستالم استكمال  − 15:00 12:00

    استيقاظ  - 06:30 06:00 اإلثنين  6

  البحري أرض طابور كلية النقل  قسم القيادي / الرياضي   طابور تعليم أولى  − 07:30 06:30

  المطعم  رياضي / قيادي  إفطار  − 08:00 07:30

  البحري أرض طابور كلية النقل   طابور العلم  − 08:15 08:00

  والتكنولوجيا   البحريكلية النقل   بدء الدراسة  − 17:00 08:30

 

 

 

 

 

 

 

 


