
 رعاية الشباب

إن رعايــة الشــباب هــي الضــلع الثالــث فــي العمليــة التعليميــة بالجامعــة و التــي يتكــون مثلثهــا مــن 

والطالب و اخصائى رعاية الشباب.و تشرف رعاية الشباب على مجموعة األنشطة بالكلية األستاذ الجامعي 

وتقــدم أيضــا الخــدمات االجتماعيــة للطــالب الــراغبين فيهــا لمســاعدتهم فــي تخطــى صــعاب الحيــاة الجامعيــة 

الـذي والعمل على حل المشكالت المختلفة التـي تواجـه الطالـب و تعيقـه فـي إتمـام التفـوق العلمـي والعملـي 

 هو الهدف األول للجميع.

  :وتنفذ هذه األنشطة من خالل اتحاد الطالب بالكلية عن طريق لجان األنشطة اآلتية

 لجنة نشاط األسر .          -

  لجنة النشاط الرياضي .          -

  .  لجنة النشاط الثقافي          -

  .  لجنة النشاط الفني          -

  والخدمة العامة .لجنة نشاط الجوالة           -

  لجنة النشاط االجتماعي والرحالت .           -

  لجنة نشاط األسر: -1

تعمل هذه اللجنة على تشجيع تكوين األسر بالكلية وربط الطالب بأعضاء هيئة التدريس 

وممارسة شتى األنشطة من خالل هذه األسر وتخضع هذه األسر لالئحة الداخلية للجنة األسر 

  بالكلية :

  0قوم بالتنسيق بين األسر المختلفة بالكلية فى مسابقات ولقاءات كما ت

  لجنة النشاط الرياضي :  -2



وصقلها …تعمل هذه اللجنة على التعرف على المواهب والقدرات الرياضية للطالب والعمل على تنميتها   

  0بالتدريبات الالزمة للمشاركة فى المسابقات التى تنظمها الكلية والجامعة 

للطالب الراغب فى ممارسة أى من األلعاب اآلتية التوجة إلى األخصائيين الرياضيين بإدارة الشباب  ويمكن

  بالكلية .

  أوال:األلعاب الجماعية :

  ( طلبة و طالبات)  كــرة السلة  -        كـــــرة القدم (طلبــــة ) -

  الكرة الطائرة ( طلبة وطالبات ) -                 ( طلبة و طالبات )  كرة اليد  -

  كـــرة المـــاء -                       الهــــوكـــى -

  ثانيا : األلعاب الفردية :

  االســــكـواش -                             الــتـنـس - 

  العاب القـــوى  -                 تنــــس الطــــاولة- 

  الـــــغــطس  -                                الســباحة - 

  الــدراجـــات  -                               الـســالح - 

  التـــجديـــف  -                           الجـــمبــاز - 

  كمال األجسام  -                               رفع األثقال - 

  مـــصارعــــة ال -                          المالكــمــة - 

  الكــاراتـــيه  -                                  الجو دو - 

   



  كما تنظم اللجنة بعض األنشطة الداخلية مثل : 

دوري لبعض األلعاب بين أقسام الكلية أو سنواتها المختلفة أو بين أعضاء هيئة           -

  والطالب .  التدريس

  لكلية و جهات أخرى كاألندية أو الكليات األخرى .لقاءات رياضية بين فرق ا          -

  لجنة النشاط الثقافي : -3 

  تضم هذه اللجنة مجموعة من الجماعات الثقافية مثل :

  جــماعة الشعر والزجل والمقال  -                      جماعة القصــــة - 

  جمـــاعة المكتبة الثقافية  -                جماعة البحوث التاريخية والثقافية - 

  و تحقق هذه األنشطة عن طريق المسابقات والندوات التى تنظمها الكلية والجامعة . 

  لجنة النشاط الفني :  – 4

ق مع أغراضها السامية عمل هذه اللجنة على تنمية المواهب الفنية للطالب واالرتقاء بمستواها بما يتواف 

  و إقامة الحفالت والمعارض والعروض المسرحية و تتمثل هذه األنشطة فى الفرق والجماعات اآلتية: 

  فــريق المنوعــات  -                            فريق التــمــثيــل -      

   التــصوير الزيتي -                           الفنون التشكيــليـــة -      

  الرسم والنحت والزخرفة واألشغال الفنية  -      

  فريق الموسيقى والكورال -                          جماعة الخــط العربي -      

  لجنة نشاط الجوالة والخدمة العامة :  – 5

  وتنظم العديد من األنشطة مثل : 



  المعسكرات التدريبية على الحياة الكشفية          -

  مشروعات الخدمة العامة التي تنظمها الكلية والجامعة .          -

المشاركة في المســـابقات الكشفية التي تنظمهـا الجامعـة وبعـض الهيئـات المهتمـة بالحركـة الكشـفية    -

  على مستوى الجمهورية .

  لجنة النشاط االجتماعي والرحالت : – 6

تعمــل هــذه اللجنــة علــى تأكيــد روح التعــاون و التكافــل و اإلخــاء بــين أفــراد أســرة الكليــة ، كمــا تقــوم  -    

  ذات اليوم الواحد ) .  –بتنظيم الرحالت المختلفة ( الطويلة 

وتصــعد الفــائز 000تــنظم اللجنــة مســابقة اختيــار الطالــب والطالبــة المثــاليين علــى مســتوى الكليــة  -    

  ل الكلية في هذه المسابقة على مستوى الجامعة . يمثوالفائزة لت

ــل للكليــة فــي  -     تــنظم اللجنــة مســابقة علــى مــدار العــام الدراســي فــي الشــطرنج لتكــوين الفريــق الممث

  المسابقات الخارجية .

  تكوين األسر االجتماعية . -    

  مسابقات البحوث االجتماعية . -    

  . إعداد القادة االجتماعيين  -    

  األسر المنتجة . -    

  مهرجان العمل االجتماعي . -    

  التشغيل الصيفي . -    

   



 اتحاد الطالب  

تشكل االتحادات الطالبية من طالب الكليات والمعاهد الجامعية النظاميين المقيدين بها لنيل درجة 

والمنتسبين الذين يسددون  البكالوريوس أو الليسانس والمسددين لرسوم االتحاد . ويكون للطالب الوافدين

 رسوم االتحاد حق ممارسة أوجه النشاط الخاص لالتحاد دون أن يكون لهم حق االنتخاب أو الترشيح .

  ويتم الترشيح في اللجان اآلتية :

  لجنة األسر .  -1

  لجنة النشاط الرياضي.  -2

  لجنة النشاط الثقافي.  -3

  لجنة النشاط الفني.  -4

  لجنة الجوالة والخدمة العامة.   -5

  لجنة النشاط الجتماعي والرحالت.  -6

  الشروط اآلتية:… ويشترط في من يتقدم للترشيح لعضوية لجان مجالس االتحاد 

  أن يكون متمتعا بجنسية مصر العربية.   -1

  أن يكون متصفا بالخلق القويم والسمعة الحسنة.  -2

  أن يكون طالبا نظاميا مستجدا في فرقته غير باق لإلعادة فيها ألي سبب.   -3

  أن يكون مسددا لرسوم االتحاد.  -4

  أن يكون من ذوى النشاط الملحوظ في مجال عمل اللجنة التي يرشح نفسه فيها.  -5



حد أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو تقرر إسقاط أو وقف عضويته بأ  -6

  االتحادات الطالبية أو لجانها.

ال يحق ألىطالب اإلدالء بصوته إال إذا كان مقيدا بجداول الناخبين من الطالب و يحمل إثبات شخصية أو 

  ما يفيد سداده لرسوم االتحاد.

/ على األقل من الطالب الذين لهم حق  50يشترط لصحة االنتخابات في لجان االتحادات حضور 

ثالثة أيام على األكثر وفى هذه  غضونؤجل االنتخابات لموعد آخر فى تم يكتمل العدد االنتخاب، وٕاذا ل

م يكتمل العدد هذه المرة فإن ل/ على األقل من الناخبين ، 20الحالة يشترط لصحة االنتخابات حضور 

  يستبعد تمثيل كل طلبة الفرقة التى لم يكتمل عدد ناخبيها . 

 


