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  :فيما يلي بالكلية الشباب رعاية إدارة يتلخص دورتوجد بالكلية 

  :الرعاية الطالبية وتتم عن طريق
 احللول وحماولة ودراسية ونفسية اجتماعية مشكالت من الطالب يعترض ما دراسة 

 . يواجهوا الذين الطالب مع هلا املناسبة

طالب من مشكالت اقتصادية عن طريق صندوق التكافل حماولة حل ما يعترض ال 
 . االجتماعي لطالب الكلية

 

 :األنشطة الطالبية وتتم عن طريق

 وضع خطة لألنشطة املختلفة من رياضة واجتماعية وثقافية وفنية تتناسب 

 مع ميول ورغبات الطالب

ملساعدته فيما  الكليةتقدمي مشروعات يف جمال األنشطة املختلفة لس إحتاد طالب  
 . يقترحه من أنشطة وخدمات لطالب الكلية

وتذليل ما  املعاونة اإلجيابية يف تنفيذ األنشطة املختلفة لس إحتاد طالب الكلية  
اخلطوط  وعن طريق هذه. يعترضها من معوقات حىت خترج بالصورة املناسبة 

 -: العريضة تتحقق األهداف اآلتية

 

 . الطالب عن طريق توفري اإلمكانيات الالزمة هلاتنمية هوايات  »

استثمار وقت فراغ الطالب وتنظيمه يف نشاط إنتاجي مثمر يكسب الطالب  »
 . خربات وختلق منهم قادة يستطيعون تفهم مشكالت جمتمعهم

 ) تشجيع روح اخلدمة العامة وغرس الروح القيادية بني الطالب وذلك عن طريق »

 – املعسكرات الترفيهية –املعسكرات الثقافية  –عامة معسكرات اخلدمة ال

 ) .... الرحالت

بث روح الزمالة واحلياة اجلامعية بني الطالب وتوثيق الصلة بينهم وبني  »
 .أساتذم

 

  :إحتاد الطالب

الب الكلية سنويا عن طريق انتخاب طالبني عن كل سنة دراسية لكل يتم تشكيل إحتاد ط
  . جلنة من جلان اإلحتاد الستة

 :اإلحتاد أهداف 



 . تنمية القيم الروحية واألخالقية والوعي القومي والوطين بني الطالب »

 تعويد الطالب علي القيادة السليمة وممارستها ؟ »

 . بينا الطالب بث الروح اجلامعية السليمة  »

 . اكتشاف مواهب الطالب وصقلها وتشجيعها  »

 . نشر وتشجيع تكوين األسر الطالبية  »

 . نشر وتنظيم األنشطة املتلفة واإلفادة من طاقات الطالب يف خدمة اتمع  »

 إختصاصات جملس اإلحتاد 

 . رسم سياسة اإلحتاد يف ضوء الربامج املقدمة من اللجان »

 . د برامج عمل جملس اإلحتاد املختلفة ومتابعة تنفيذهااعتما  »

 . ع املوازنة السنوية للمجلس وجلانةتوزيع االعتمادات املالية علي اللجان ووض  »

 . اعتماد احلساب اخلتامي لإلحتاد »

 . تنسيق العمل بني جلان اإلحتاد الستة  »

 . خرى بالكلياتتوثيق العالقة بني اإلحتاد واإلحتادات الطالبية األ  »

 .انتخاب أمني وأمني مساعد لس اإلحتاد من بني أعضائه الطالب  »

  

 تشكيل اإلحتاد 

يشكل جملس إحتاد الطالب سنويا بريادة عميد الكلية أو من ينيبه يف ذلك من أعضاء هيئة 
  :التدريس وعضوية ما يلي

لس اإلحتاد من أعضاء هيئة التدريس يصدر بشأم قرار تعيني من رواد جلان جم »
 .عميد الكلية سنوياً

 . أمناء وأمناء مساعدي جلان جملس اإلحتاد من الطالب  »

 وينتخب الطالب أعضاء الس من بينهم أمينا وأمينا مساعدا للمجلس وحيضر 
لصندوق  لية ويكو أميناًاجتماعات الس رئيس اجلهاز الفين لرعاية الشباب بالك

 .الس

 شروط التقدم للترشيح لعضوية اإلحتاد »

  



 . أن يكون مصر اجلنسية ومتمتعاً باخللق القومي والسمعة احلسنة 

 . أن يكون نظامي مستجداً بفرقته ومسدداً لرسوم االحتاد 

 . أن يكون ذو نشاط ملحوظ  

 .أال يكون قد سبق احلكم علية بأي عقوبة 

 

 -: اللجان املشكل منها اإلحتاد 

 

 :جلنة األسر  

وتعمل علي تشجيع األسر الطالبية بالكلية ودعم نشاطها والتنسيق  
 . بينهم

 :جلنة النشاط الرياضي 

وتعمل علي بث الروح الرياضية بني الطالب وتشجيع املواهب الرياضية   
 . نات الرياضيةوتكوين الفرق الرياضية وإقامة املباريات واملهرجا

 : نة النشاط الثقايفجل 

 تعمل علي تشجيع الطاقات األدبية والثقافية وكذلك إقامة املسابقات  
اخل من األنشطة .... الثقافية وإقامة الندوات واحملاضرات الثقافية 

 . واألدبية الثقافية

 : جلنة النشاط الفين 

اكتشاف املواهب الفنية بني الطالب وتنميتها وتشجيعها كذلك إقامة 
 . املعارض الفنية واحلفالت إلظهار مواهب الطالب وتشجيعهم

 : جلنة اجلوالة واخلدمة العامة  

وتقوم بتنظيم املعسكرات الكشفية والتدريبية والرحالت اخللوية  
 . ومشروعات اخلدمة العامة

 : جتماعي والرحالتجلنة النشاط اال  

وتعمل علي تنمية الروابط االجتماعية بني الطالب وكذلك بني الطالب 
تنظيم رحالت  –هيئة التدريس وإقامة مسابقات اجتماعية  وأعضاء

 . تروحيية ومعسكرات اجتماعية



 : إحتاد طالب اجلامعة

التعليم  عة لشئونيشكل بكل جامعة جملس إحتاد طالب اجلامعة بريادة نائب رئيس اجلام
 -: أو من ينيبه يف ذلك رئيس اجلامعة وعضوية كل من –والطالب 

 . رواد جمالس احتادات الكليات واملعاهد باجلامعة 

 األمناء واألمناء املساعدين الس احتادات الكليات واملعاهد باجلامعة  

اً وينتخب الطالب ألعضاء الس من بينهم أميناً وأمينا مساعد
وحيضر رئيس اجلهاز الفين لرعاية الشباب ورؤساء الوحدات  للمجلس

 . الس اجتماعاته املختصة بنشاط

 .ويكون رئيس اجلهاز الفين لرعاية الشباب أمني الصندوق للمجلس

 

  : األنشطة إلقامة عامة تعليمات 

  

أو  ال جيوز تنظيم أي نشاط لس اإلحتاد أو جلانه أو بامسة علي أساس فئوي 
 سياسي أو عقائدي

جيب احلصول علي موافقة عميد الكلية أو نائب رئيس اجلامعة املختص علي   
 النشاط الطاليب

حيق لرئيس اجلامعة أو النائب أو العميد أو وكالئهم إيقاف أي قرار للمجلس  
 يكون خمالفا للتقاليد اجلامعية

 -: صندوق التكافل االجتماعي 

 : االجتماعي لطالب اجلامعات إيل دف صناديق التكافل

 

حتقيق الضمان االجتماعي للطالب بصورة املختلفة من تأمني أو رعاية  
 اجتماعية

 . املسامهة يف تنفيذ اخلدمات للطالب 

بينهم وبني االستمرار العمل علي حل املشاكل اليت تواجه الطالب وحتول 
 . ليةدخوهلم املااهلادئ يف دراستهم بسبب عجز

وينشأ بالس األعلى للجامعات صندوق مركزي للتكافل االجتماعي  
ويكون له . اجلامعات تكون له الشخصية االعتبارية املستقلة  لطالب

برئاسة رئيس الس األعلى للجامعات وعضوية كل  جملس إدارة يشكل



 : من

 

 والطالب التعليم لشئون اجلامعات رؤساء نواب 

 األعلى للجامعاتأمني الس   

عدد ال يتجاوز تسعة أعضاء من ممثلي اهليئات اليت يرتبط عملها   
الصندوق واخلرباء الالزمني حلسن سري عمله يصدر قرار  بأهداف

 .لس األعلى للجامعات ملدة سنتنيا بتعيينهم قرار من رئيس

 

 دوق فرعىوينشأ يف كل جامعة من اجلامعات اخلاضعة لقانون تنظيم اجلامعات صن 

 ويشكل جملس إدارته برئاسة نائب رئيس اجلامعة لشئون. للتكافل االجتماعي للجامعة 

 التعليم والطالب وعضوية اثنني من عمداء الكليات ورئيس اجلهاز الفين لرعاية الشباب

  . باجلامعة ويكون أمينا للصندوق
  

 -:وخيتص جملس إدارة الصندوق باآليت

 . العمل علي حتقيق أهداف الصندوق باجلامعة 

توزيع اإلعالنات من املوارد اليت تتوافر للجامعة ألغراض التكافل  
 . االجتماعي للطالب علي كليات اجلامعة ومعاهدها

ب اجلامعة اليت يقرر جملس اإلدارة تنفيذ اخلدمات االجتماعية لطال  
 . أن تتم علي مستوي مركزي باجلامعة

 . قبول اإلعالنات واهلبات والوصايا اليت توجه إليه  

وضع موازنة الصندوق السنوية واعتماد حساباته السنوية   
 : اخلتامية وتتكون موارد الصندوق من

 : موارد الصندوق

 . ندوقاإلعالنات اليت ختصص هلذا الص  

 التربعات اليت يقبلها جملس إدارته  

حصيلة اإليرادات من تأجري واستخدام املقاصف والنوادي وسائر   
 . مرافق اجلامعة ووحداا

صايف إيرادات احلفالت واملهرجانات واملعارض اليت تقام لصاحل   
 . الصندوق



 سائر املوارد اليت تأيت من مصادر أخري ألغراض هذا الصندو  

صندوق فرعي  وينشأ بكل كلية أو معهد باجلامعة اخلاضعة ألحكام قانون تنظيم اجلامعات 
برئاسة وكيل الكلية او  ويشكل جملس أدارته. للتكافل االجتماعي لطالب الكلية أو املعهد 

هيئة التدريس خيتارامها جملس  املعهد لشئون التعليم والطالب وعضوية اثنني من أعضاء
لرعاية الشباب بالكلية أو املعهد ويكون أمينا  ملعهد سنوياً ورئيس اجلهاز الفينالكلية أو ا

 . إحتاد طالب الكلية واملعهد للصندوق والطالب أمني جملس

 

ويوضع موازنة  . وخيتص هذا الس بتحقيق التكافل االجتماعي لطالب الكلية أو املعهد 
 . نويةالصندوق السنوية واعتماد حساباته اخلتامية الس

 : وتتكون موارد الصندوق من

   
 . الصندوق هلذا ختصص اليت اإلعانات 

 .اهلبات اليت يقبلها جملس إدارته  

 . من حصيلة الرسم املخصص إلحتاد طالب الكلية أو املعهد% ٢٠ 

رسوم صندوق مساعدة الطالب اليت يؤديها طالب الكلية أو املعهد وفقا هلذه   
 . الالئحة

 . ملوارد اليت تأيت من مصادر أخري هلذا الصندوقسائر ا  

  . مدير احلسابات) أوال( ويكون الصرف بشيكات توقع من رئيس جملس إدارة الصندوق توقيعاً  
  
 


