
 ر اب  إدارة    ط

 حیث یقوم على توفیر كافة " تعتبر إدارة رعایة الشباب من اإلدارات األساسیة لخدمة الطالب

الخدمات االجتماعیة والفنیة والثقافیة والریاضیة من خالل اتحاد الطالب كما یقوم بتقدیم المساعدات 

 . التكافل االجتماعياالجتماعیة للطالب دوي الحاجة من خالل صندوق

   اد اطب-١

 :اتحاد الطالب والتنظیم الطالبي داخل الكلیة

 :الھدف من االتحاد

 .تنمیة القیم الروحیة واألخالقیة والوعي الوطني والقومي بین الطالب.١

.التعود على القیادة.٢

.إتاحة الفرصة للتعبیر عن الرأي.٣

.یس والعاملینتوثیق الروابط بین الطالب وأعضاء ھیئة التدر.٤

.اكتشاف المواھب والمھارات وصقلھا وتشجیعھا.٥

.نشر وتشجیع وتكوین األسر الطالبیة ودعم نشاطھا.٦

 :وتحقق تلك األھداف من خالل لجان االتحاد المختلفة وھما

 وص ذه ا   ار– ١

 .األسر المختلفة بالكلیةتشجیع تكوین األسر بالكلیة أو المعھد ودعم نشاطھا والتنسیق بین أنشطة -١

.تنظیم وإقامة المسابقات بین األسر-٢

٢ –رط اا  

.على تنمیتھا بث الروح الریاضیة بین الطالب وتشجیع المواھب الریاضیة والعمل-١

.تنظیم النشاط الریاضي بالكلیة مثل إقامة المباریات والمسابقات والمھرجانات وتكوین الفرق الریاضیة-٢

 ا اط – ٣

 تنظیم أوجھ النشاط الثقافي بالكلیة والتي تؤدي إلى تعریف الطالب بخصائص المجتمع -١

.واحتیاجات تطوره

.العمل على تنمیة الطاقات األدبیة والثقافیة للطالب-٢

.تنظیم الندوات الثقافیة في المجاالت المختلفة-٣



٤ –ط اا  

 .حة الفرصة إلبراز مواھبھم ورفع مستوى إنتاجھم الفني تنمیة المواھب الفنیة للطالب وإتا- 

٥ –ا دوا واط ا  

نظم برامج خدمة البیئة بما یساھم في تنمیة المجتمع والعمل على اشتراك الطالب في تنفیذھا والمساھمة في -١  

 .مشروعات الخدمة العامة والقومیة

.ن الطالب وأعضاء ھیئة التدریسالعمل على تنمیة الروابط االجتماعیة بی-٢

.تنظیم الرحالت والمعسكرات االجتماعیة والترفیھیة-٣

  ا ا وارت– ٦

 . تنظیم الرحالت االجتماعیة الترویحیة لتعرف الطالب على معالم بلدھم- 

 . تشجیع ممارسة األنشطة االجتماعیة- 

٧ – وووا ط اا  

 تختص بعقد الندوات والمحاضرات العلمیة بھدف تنمیة القدرات العلمیة والتكنولوجیة ونشر المعرفة إنتاجا وتطبیقا -          

 ٠عن طریق نوادي العلوم والجمعیات العلمیة 

 ط اواب وار  و ادارو

 .أن یكون مصري الجنسیة.١

.أن یكون حسن السیر والسلوك.٢

.م االتحادأن یكون مسددا لرسو.٣

.أن یكون ذا نشاط ملحوظ في اللجنة المرشح لھا یستثنى طالب الفرقة األولى.٤

أال یكون قد سبق الحكم علیھ بعقوبة مقیدة للحریة أو تقرر إسقاط عقوبتھ أو وقف عضویتھ بأحد االتحادات الطالبیة .٥

.ولجانھا

.كل عامیتم انتخاب مجالس االتحاد ولجانھ في موعد غایتھ شھر نوفمبر من .٦

 ر ت اد اطبو ادم 

 .یتم سحب االستمارة الخاصة باالنتخابات من إدارة رعایة الشباب بالكلیة.١

رائد االتحاد و . د. رائد اللجنة و أ. د . یتم كتابة االستمارة والتوقیع علیھا من شئون الطالب ورعایة الشباب      و   أ.٢

.ختمد عمید الكلیة وت. أ



. تسلم االستمارة إلى إدارة رعایة الشباب بالكلیة.٣

.یصدر قرار السید األستاذ الدكتور رئیس الجامعة بتحدید المواعید والبرنامج الزمني لالنتخابات.٤

.ال یحق ألي طالب اإلدالء بصوتھ إال إذا كان مقیدا بجدول الناخبین ویحمل إثبات شخصیة وما یفید سداد الرسوم.٥

.عمید الكلیة بتشكیل لجان اإلشراف على سیر االنتخابات بقرار من سیادتھ/ د . یقوم أ.٦

.یتولى جھاز رعایة الشباب اإلعداد والتجھیز واإلشراف على االنتخابات.٧

عمید الكلیة بإصدار قرار بتعیین اتحاد طالب / د . إذا تعذر تشكیل اتحاد الطالب بالكلیة ألي سبب من األسباب یقوم  أ.٨

.الطالب المتفوقین والذین لھم نشاط بارز والمتضمنین لحسن السیر والسلوكالكلیة من 

یشكل مجلس اتحاد الطالب بالكلیة سنویا بریادة السید األستاذ الدكتور عمید الكلیة أو من ینیبھ في ذلك من بین .٩

 .أعضاء ھیئة التدریس وعضویتھ

.رواد لجان مجلس االتحاد من أعضاء ھیئة التدریس.١٠

من بینھم أمینا وأمینا " أعضاء المجلس"ناء مساعدي لجان مجلس االتحاد من الطالب وینتخب الطالب أمناء وأم.١١

.مساعدا للمجلس ویحضر اجتماعات المجلس رئیس رعایة الشباب ویكون أمینا للصندوق

٢ -ل ادوق ا   

 

یماھم ال       للفقراء الذین احصروا في سبیل اهللا ال یستطیعون ضربا في األرض          "  رفھم بس ف تع ن التعف  یحسبھم الجاھل أغنیاء م

 "یسألون الناس إلحاف وما تنفقوا من خیر فإن اهللا بھ علیم

 صدق اهللا العظیم 

 یقوم صندوق التكافل االجتماعي بالكلیات واإلدارة العامة للجامعة بتقدیم المساعدات المادیة والعینیة للطالب الغیر

ظروفھم االجتماعیة بمواصلة مشوارھم التعلیمي ویقوم األخصائیون االجتماعیون قادرین التي ال یتسمح لھم 

العاملون بھذا الصندوق ببحث حاالت ھؤالء الطالب والوقوف بجانبھم طوال سنوات الدراسة حتى یتسنى لھم 

.مواصلة دراستھم

االت الطوارئ والحوادث والوفاة كذلك تقدیم المساعدات العالجیة واألجھزة التعویضیة ألصحاب الحاالت الخاصة وح

 .والكوارث

دوق ا ن ا  ولا زمع اك إ ل ا

  

 .التقدم لقسم رعایة الشباب لسحب استمارة التكافل االجتماعي المعدة لذلك للحصول على المساعدة-١

 الطالب یتم عمل بحث اجتماعي وإحضار مفردات الجتماعیة التابع لھا الوحدة اتمأل االستمارة المعدة لذلك بمعرفة-٢

.المرتب أو المعاش إن كان ولي األمر موظفا أو بیان حیازة أرض زراعیة من الجمعیة الزراعیة التي تتبعك

.تقدیم ھذه المستندات إلى قسم رعایة الشباب بالكلیة لفحصھا وتحدید مدى استحقاق الطالب-٣

.ستحقاق الطالب للمساعدة تقوم الكلیة بصرف اإلعانة مادیة أو عینیةفي حالة ثبوت ا-٤



 

 دوق ارزي ك إع اول  دة ن ا

عمید الكلیة أو المنسق العام لإلتحاد  تطلب فیھ المساعدة من الصندوق / التقدم بطلب للسید األستاذ الدكتور-١

 .المركزي

 بالتأشیر على الطلب وتحویلھ إلى السید األستاذ الدكتور نائب رئیس –ألستاذ الدكتور عمید الكلیة یقوم السید ا-٢

الجامعة لشئون التعلیم والطالب ویتم تحویلھ لإلدارة العامة لرعایة الشباب 

 مدى تقوم إدارة النشاط االجتماعي والعاملون بالصندوق بفحص طلبات المساعدة من الصندوق المركزي وتحدید-٣

.أحقیة الطالب وتقوم بصرف المساعدة للطالب الذین تثبت أن ظروفھم االجتماعیة تستحق المساعدة

٣–طر اا   

طر اف ار 

األسر الطالبیة ھي تنظیم منبثق من لجنة األسر باتحاد طالب الكلیة الغرض منھ تنمیة روح التعاون بین الطالب وكذلك بینھم  

تذتھم، وتوسیع قاعدة ممارسة األنشطة الطالبیة االجتماعیة والثقافیة والفنیة والریاضیة التي تساعد الطالب على وبین أسا

 .صقل مواھبھم وتنمیة قدراتھم ومھاراتھم واستثمار أوقات فراغھما

 أو الریاضیة أو الرحالت على وتنشئ كل أسر العدد الذي تراه من اللجان التي تنظم األنشطة مثل اللجنة االجتماعیة أو الثقافیة

 .أن یكون لكل لجنة مقرر من الطالب وبرنامج محدد

طر ان او 

یفتح باب تسجیل األسر لكل كلیة خالل الشھر األول من العام الدراسي على أن یكون آخر موعد العتماد األسر من -١

 . نشاطھا إال بعد صدور قرار باعتمادھاالجامعة نھایة شھر دیسمبر من كل عام وال یجوز ألي أسرة مزاولة

یتقدم الطالب مقرر األسرة ومعھ طالب ممثل عن كل فرقة دراسیة بالكلیة إلى أحد األساتذة أعضاء ھیئة التدریس -٢

بطلب رغبتھم في تكوین أسرة بریادة سیادتھ ومرفق بھ أھداف األسرة والبرنامج المحدد للنشاط ومصادر التمویل 

.الخاصة باألسرة

یتولى األستاذ الدكتور عضو ھیئة التدریس دراسة البرنامج واقتراح ما یراه سیادتھ من تعدیالت بما یتمشى مع -٣

.الروح الجامعیة والتقالید واألعراف السائدة في محیط الجامعة

قة على تكوین عمید الكلیة إلصدار قرار سیادتھ في ھذا الشأن وفي حالة المواف. د . تقدیم الطلب بعد الدراسة للسید أ-٤

:األسرة تتخذ اإلجراءات التالیة

 تعلن إدارة رعایة الشباب بالكلیة عن قیام األسرة بوضوح لجمیع الطالب من خالل لوحات اإلعالنات وفي أماكن -أ 

 .عمید الكلیة. د. التجمعات الطالبیة وذلك في مدة أقصاھا أسبوع من تاریخ موافقة أ

االنضمام لألسرة شخصیا بطلب على النموذج المعد برعایة الشباب یوضح فیھ  یتقدم الطالب الذي یرغب في –ب 

 .االسم والفرقة والعنوان ومعتمد من شئون الطالب بالكلیة وال یجوز للطالب االنضمام في أكثر من أسرة



ط عضویة  یشترط في الطالب المتقدم لالنضمام لألسرة أن یكون من الطالب المنتظمین الذین ینطبق علیھم شرو–ج 

 .االتحاد

 . عضوا٧٥ ال یقل عدد طالب األسرة عن خمسین عضوا وال یزید عن – د 

د عمید الكلیة وترسل جمیع أوراق األسرة العتمادھا من الجامعة وال تقوم األسرة بمزاولة .  تعتمد األسماء من أ-ھـ 

 .نشاطھا إال بعد اعتمادھا من الجامعة

د عمید . محدد لنشاطھا أو مخالفة اللوائح المنظمة للعمل الطالبي یكون من حق أ األسرة التي تخل بالبرنامج ال-و 

 .الكلیة وإدارة الجامعة وقف نشاطھا وإلغاء تشكیلھا

 : یشكل لكل أسرة مجلس إدارة برئاسة-ز 

 عضو ھیئة تدریس 

 :وعضویة كل من

 .مقرر األسرة  الطالب 

 .أمین الصندوق  الطالب 

 . الفرق واللجانمقرري وممثلي  الطلبة 

عمید الكلیة . د. رائد األسرة ویقدم إلى أ. د . تعد كل أسرة في شھر أبریل من كل عام تقریر عن نشاطھا ویعتمد من أ. د

 ویتولى سیادتھ أعداد تقریر شامل عن جمیع األسرة ویرفع للجامعة 

 در اول ا رة

 .إلدارةاشتراك أعضاء األسرة وتحدد بمعرفة مجلس ا-١

.الدعم الذي یقدم من لجنة األسر بالكلیة-٢

التبرعات والھبات التي تقدم لألسرة بشرط موافقة لجنة األسر وعمید الكلیة ویعتبر رائد األسرة مسئول مسئولیة كاملة عن -٣

.التصرفات المالیة الخاصة باألسرة
 

 مأ 

 .رائد األسرة یكون عضو من أعضاء ھیئة التدریس-١

.ائد أن یختار نائبا لھ من السادة المدرسین أو المدرسین المساعدینیمكن للر-٢

.مقرر األسرة وأمین الصندوق ومقرري لجان النشاط والمساعدین من الطالب-٣

.ال یجوز للطالب االشتراك في أكثر من أسرة وال یجوز ضم أعضاء جدد بعد إشھارھا-٤

.سيال یجوز إقامة األسر على أساس فئوي أو عقائدي أو سیا-٥

عند إقامة الحفالت الفنیة البد أن یكون المشتركین في إقامة الحفل من طالب الكلیة وال یستعان بفرق أو أفراد من -٦

.خارج الجامعة وعدم إقامة األنشطة ذات الطابع التجاري

 قبل موعد عند عقد الندوات الثقافیة أو الدینیة واستضافة شخصیات من خارج الجامعة البد من أخذ موافقة الجامعة-٧

.عمید الكلیة. د. وذلك بتقدیم طلب یرفق بھ صورة موافقة أ" عشرة أیام على األقل " الندوة بوقت كاف 



ال یجوز لألسرة ممارسة نشاطھا إال من خالل اتحاد طالب الكلیة بأخذ موافقة لجنة األسر واألستاذ الدكتور عمید -٨

.الكلیة

.بیة وتخضع لنفس الشروط السابقةتعتبر الجمعیات العلمیة واألدبیة أسر طال-٩

رائد األسرة أو نائبة للرحالت والبد من وجود مشرفة من أعضاء ھیئة التدریس أو رعایة . د. البد من مصاحبة أ-١٠

.الشباب في حالة وجود طالبات

.ینتھي نشاط األسر الطالبیة بانتھاء العام الدراسي-١١

ة خروج عن اللوائح الجامعیة ویوقع على المتسبب العقوبات التأدیبیة یعتبر أي تصرف مخالف لما ورد من أحكام ھذه الالئح
!.الواردة في الالئحة التنفیذیة لالتحادات الطالبیة

  ر ابدارة اداري از

وظم ام ا 

 ١ محمد فتحي سلیمان / السید  مدیر إدارة رعایة الشباب 

 ٢ نوال عبد الصبور محمد/ السیدة  یةأخصائي اجتماعي مسئول اللجنة االجتماع

 ٣ حامد محمد أبو المجد/ السید  أخصائي ریاضي مسئول لجنة األسر و االتحادات

 ٤ وصال علي سید أحمد  / السید  أخصائي ریاضي مسئول اللجنة الریاضیة

 ٥ یاسر محمد أحمد سلیم/  السید  أخصائي ریاضي مسئول لجنة الجوالة والخدمة العامة

 ٦ منال محمد عرفھ/ السید  صائي ریاضي مسئول لجنة التكنولوجیاأخ

 ٧ طارق یوسف الصواف/ السید   أخصائي ریاضي مسئول لجنة األسر و االتحادات

 ٨ دعاء حافظ محمد/ السیدة  أخصائي ریاضي مسئول لجنة إعداد القادة


