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 اء يكتة سعايح انطالبــــــأعض

 

يذيش يكتة سعايح    األستار / يصطفي أدًذ ساضي

 انطالب

 أخصائي سياضي أول انذكتوس / طاسق سعذ سيذ

 أخصائي سياضي أول انسالو انذكتوس / يذًذ يذًود عثذ

 أخصائيح أجتًاعيح أوني األستارج / أيم إسًاعيم دًذى

 أخصائي فُي  األستار / ششيف يذًذ دساو

 اجتًاعيأخصائي   األستار / يصطفي يذًود سعذ

  أخصائيح سياضيح األستارج / أسًاء عثذ هللا دجاصى

 أييٍ يخضٌ  األستار / فتذي دًذو عالو

 كاتة سكشتاسيح  ارج / أياَي صالح أدًذاألست
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 سعايح انطالب يكتةأَشطح 

 : انهجُح االجتًاعيح وانشدالخ أوالً :

ويشمؿ العديد مف األنشطة االجتماعية مثؿ الندوات والرحالت واألبحػاث االجتماعيػة 
 ومسابقات الطالب والطالبة المثالييف .

 : إلىىذه اللجنة  وتيدؼ
 الطالب وأعضاء ىيئة التدريس والعامليف. بيف االجتماعيةتنمية الروابط ػ 
والثقافيػػة والترويحيػػة وتشػػمؿ علػػى العديػػد مػػف  االجتماعيػػةتنظػػيـ الػػرحالت والمعسػػ رات ػػػ 

 األنشطة والمسابقات 

، البحػػوث االجتماعيػػة ،  الطالػػب والطالبػػة المثػػالييف،  طالبػػات + )الشػػطرنط طلبػػو
،  حمػالت التبػرع بالػدـ،  الدوارات التدريسػية ،الزيارات الميدانية لمؤسسات المجتمع المدنى 

وتشػػمؿ صػػرؼ اإلعانػػات  (صػػندوؽ الت افػػؿ األجتمػػاعى،  يػػـو اليتػػيـ،  اإلسػػعافات األوليػػة
 العينية والنقدية للطالب
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 : يحانشياضثاَيًا : انهجُح 

وبشمؿ العديد مف األنشػطة الرياضػية التػى تقػاـ بالجامعػة والتػى تشػارؾ بيػا ال ليػة 
 قات الداخلية فى األلعاب الرياضية الفردية والجماعية .والمساب

 : إلىىذه اللجنة  وتيدؼ
 بث الروح الرياضية بيف الطالب وتشجيع المواىب الرياضية والعمؿ على تنميتيا.ػ 
قامة المباريات الرياضية( للطلبةتنظيـ األنشطة الرياضية ػ   )ت ويف الفرؽ الرياضية وا 

رياضػػية التػػى تنظميػػا الجامعػػة ويشػػمؿ النشػػاط الرياضػػى العػػاب فػػى األنشػػطة ال االشػػتراؾػػػ 
 لخ(ة ، ... ارة الطائر ، ال  رة اليد،   رة السلة،  ) رة القدـ جماعية مثؿ

 لخ(، ... ا رفع أثقاؿ،  لعاب قوى، أ المصارعة،  لعاب فردية )السباحةأو 
 للطالب المشار يف.الرياضية والمالبس الرياضية  األجيزة ما تحرص اللجنة على توفير ػ 
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 ثانثًا : انهجُح انثقافيح :

 ويشمؿ العديد مف األنشطة الثقافية مثؿ الشعر والزجؿ ومسابقات القرآف ال ريـ . 

 : إلىىذه اللجنة  وتيدؼ
 . تعريؼ الطالب بخصائص المجتمع ومش التوػ 
 يا .الثقافية للطالب وتنميت واالتجاىاتالعمؿ على إ ساب المواىب والميوؿ ػ 

الشػريفة ،  حفػظ القػرآف واألحاديػث،  تنظػيـ النػدوات والمسػابقات الثقافيػة )معلومػات عامػةػ 
 . موضوع للمناقشة(،  مجالت الحائط،  قصة قصيرة،  مقاؿ،  أبحاث،  زجؿ، شعر 



 

 م1027/1028للعبم الجبهعً  طالة كلية طت األسنبىدليل 

 ػ 6ػ 

 ساتعًا : انهجُح انفُيح :

ييػػدؼ إلػػى إبػػراز المواىػػب الفنيػػة لػػدى الطلبػػة والطالبػػات ،  مػػا يشػػمؿ مسػػابقات  
  التمثيؿ والغناء وال وراؿ واألعماؿ الفنية المختلفة . 

 : إلىىذه اللجنة  وتيدؼ
 تنمية وتطوير النشاط الفنى بما يتفؽ مع أغراضو السامية.ػ 
 .  تشافياواتشجيع وتنمية األنشطة الفنية واليويات لدى الطالب ػ 
،   النحػت،  الخػط العربػى،  الزخرفػة، ويشمؿ النشاط الفنى على مػا يلػى )التصػوير الزيتػى ػ 

 . لخ(... ا
  . لفف المسرحى ويشمؿ على عمؿ مسرحيات ىادفةاػ 
 . العزؼ والغناء الفردى والجماعىػ 
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 ساتعًا : انهجُح انعهًيح :

ب ويشػمؿ علػى مسػابقات االختراعػات ييدؼ إلى تنمية االبت ارات العلمية لدى الطال
 العلمية الحديثة ومجالت الحائط العلمية .

 : إلىىذه اللجنة  وتيدؼ
تيػػدؼ إلػػى تنميػػة روح االبت ػػار لػػدى الطػػالب والعمػػؿ علػػى صػػقؿ مػػواىبيـ ويشػػتمؿ علػػى ػػػ 

 . مسابقات ، االختراعات الحديثة واألبحاث العملية والت نولوجيا
ب والعمػؿ علػى رعػايتيـ وتنميػة مػوىبتيـ بمػا يحقػؽ الفائػدة ا تشاؼ الموىػوبيف مػف الطػالػ 

 . للوطف
 والمخترعيف لالختراعات المختلفة مف الطلبة والطالبات ػ ا تشاؼ المبت ريف والمبدعيف 
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 األسش :خايسًا : نجُح 

ويشػػتمؿ علػػى ت ػػويف اسػػر طالبيػػة وتقويػػة الػػروابط االجتماعيػػة بػػيف أعضػػاء ىيئػػة  
  ما يشمؿ أنشطة متنوعة رياضية وثقافية واجتماعية التدريس والطالب ، 

 : إلىىذه اللجنة  وتيدؼ
ت ويف األسر الطالبية وذلؾ لتوطيد الروابط اإلنسانية وتوثيقيا بيف أعضاء ىيئػة التػدريس ػ 

 . والطالب

 المختلفة للطلبة . التنسيؽ بيف أنشطة األسرػ 
 فى المسابقات على مستوى الجامعة . تنظيـ المسابقات بيف األسر المختلفة واالشتراؾػ 

 غرس روح االنتماء لألسر ومف ثـ االنتماء للوطف .ػ 
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  انجوانح وانخذيح انعايح : سادسًا : نجُح 

ييػػدؼ ىػػذا النشػػاط اتلػػى تنميػػة الحر ػػات ال شػػفية التربويػػة وتنميػػة االعتمػػاد علػػى  
 ل شفية .النفس وشغؿ أوقات الفراغ ويشمؿ على العديد مف المسابقات ا

 : إلىىذه اللجنة  وتيدؼ
 نشر الحر ة ال شفية .ػ 
 تأ يد دور الجوالة فى خدمة المجتمع.ػ 

 تنمية االتجاىات اإليجابية بيف الطالب.ػ 

 العمؿ على صقؿ الحر ات ال شفية للطالب وتنميتيا.ػ 

 واستثمار وقت الفراغ . االبت ارتنمية روح ػ 
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 ًاعي : صُذوق انتكافم االجتساتعًا : 

ييػػدؼ الػػى تحقيػػؽ الضػػماف االجتمػػاعى للطلبػػة والطالبػػات بال ليػػة والعمػػؿ علػػى حػػؿ  
 المش الت التى تواجييـ ويشتمؿ على إعانات مادية وعينية

 :ؼ الصندوؽ اىدأ
 . تحقيؽ الضماف اإلجتماعى مف تأميف ورعاية اجتماعية للطالبػ 
 المساىمة فى الخدمات الطالبية بأسعار رمزية .ػ 

العمؿ على حؿ المش الت وتخطى العواقب التى تواجو الطالب بسبب عجز دخوليـ المادية ػ 
. 

 شروط الحصوؿ على اإلعانة :
ستيفاءىا .ػ   سحب االستمارة المخصصة لذلؾ مف م تب رعاية الطالب وا 

 أف ي وف الطالب مقيد نظاميا بالفرقة الدراسية .ػ 
 أف ي وف مصرى الجنسية .ػ 

 جد فى الفرقة .أف ي وف مست ػ 

 أال ي وف قد صدر قرارات تأديبية جامعية .ػ 
ال يجوز أف يستفيد الطالب بأ ثر مف نوع مف المساعدات إال فى حدود الحد األقصى لقيمة ػ 

 . اإلدارةالمساعدة والتى يحددىا مجلس 
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 ثايًُا : اتذاد انطالب : 

 يدؼ اتحاد الطالب إلى :ي
تاحتنمية القيـ الروحية واألخالػ   ةقية والوعى الوطنى للطالب وتطبيعيـ على القيادة وا 

 الفرصة ليـ للتعبير عف أرائيـ .
 إ ساب الطالب الممارسة الديمقراطية السليمة.ػ 

 القيادات الطالبية وصقليا. ا تشاؼػ 

 شروط التقدـ للترشح لإلتحاد :
 تمتع بالجنسية المصرية .مأف ي وف الطالب ػ 
 تع بالخلؽ القويـ والسمعة الحسنة .أف ي وف الطالب متمػ 

 ألى سبب مف األسباب.  لإلعادةأف ي وف الطالب مستجد فى فرقتو غير باؽ ػ 

 للرسـو الدراسية للعاـ . أف ي وف الطالب مسددا  ػ 

 أف ي وف مف ذوى النشاط الملحوظ فى مجاؿ عمؿ اللجنة التى يرشح فييا نفسو.ػ 

 بعقوبة مقيدة للحريات .أال ي وف الطالب سبؽ الح ـ عليو ػ 

يتقدـ الطالب بترشيح نفسو فى أى مف لجاف األنشطة فى المواعيد التى تحدد مف قبؿ ػ 
 . المجلس األعلى للجامعات
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يوافقح نجُح انتعهيى وانطالب عهي يُخ دسجاخ نهطالب 

 وانطانثاخ انًشتشكيٍ في األَشطح انًختهفح

 


