
 
 
 
 

 

 لجان النشاط الطالبى : اوال :
 

 خالل لجان النشاط يعمل مجمس اتحاد الكمية عمى تحقيق أهداف االتحادات الطالبية من     
 الطالبى اآلتيه :

 لجنة اآلسر .  -1

 . التكنولوجيا والمعمومات  -2

 .الثقافيةلجنة   -3

 . المجنة الرياضية  -4

 . االجتماعية والرحالت  -5

 . الجوالة والخدمة العامةلجنة   -6

 .المجنة الفنية  -7

 
 

تشكل كل لجنة من المجان السابقة سنويا بريادة رائد من أعضاء هيئة التددريس يدددر بتعيندة       

قرار من السيد ا.د/ عميد الكمية وعضوية طالبين من كل فرقة دراسية ينتخبهدا سدنويا طدالر فرقتهمدا 

ية بطريقة االقتراع السرى . وينتخر الطالر أعضاء كدل لجندة مدن بيدنهم اميندا واميندا مسداعدا الدراس

لها . وتتخذ المجنة قراراتها بأغمبية أدوات األعضاء ويحضر اجتماعدات المجدان ممثدل الجهداز الفندى 

 لرعاية الشبار بالكمية واليكون له دوت معدود فى التدويت .

 

 



 
 إلى عدة لجان مختمفه وتشمل:ينقسم النشاط الطالبى  

 
                        لجنة األسر :  

                     
 أ.د/ سحر عبد العزيز                         رائدة المجنة                      

 :المجنة  هدف
 المنظمة .تشجيع األسر بالكمية ودعم نشاطيا فى تكوين ماتسمح بو من القوانين والموائح  -
 رياضية تمفة بداخميا من ثقافية وفنية و تعمل لجنة األسر عمى القيام بكافة األنشطة المخ -
جتماعية و رحالت     وا 
 الحق في اإلنضمام إلى أي أسرة بالكمية المستجدة لمطالبة -
 
             : المجنة الثقافية 
                      

 شوقى راندا أ.د/                               رائدة المجنة                     
 :المجنة  هدف

 
 

واحتياجاات  تنظيم أوجة النشاط الثقاافى التاى تا دل الاى تعريفاو الطالاب بخلاائص المجتماع -
 تطوره.

 تنمية الوعى القومى والثقافى وتعريفيم بما يجرل من أمور داخل الوطن وخارجة  -
تييئااتيم لممشااااركة فاااى وضااايا الاااوطن ونشااار روح اننتمااا  والاااون  باااين الطااالب عااان طرياااق  -

 تنظيم الندوات والمعارض والدورات والمسابقات  والدار المجالت  والنشرات انعالمية 
             تختص ىذه المجنة بتنمية الطاوة اندبية والثقافية لدل الطالبات من خاالل إلادار المجاالت   -

وامااة الناادوات الثقافيااة والدينيااة المسااابقات األدبيااة فااي  التااي تحتااوي انتاااجين اندبااي والثقااافي وا 
والقلاااة والمقاااال والقياااام بااارحالت عممياااة وثقافياااة وانشاااتراك فاااى الااادوري الثقاااافي عماااى  الشاااعر
 الجامعة .  مستول

 
  



 
        لجنة النشاط الفنى :

         

  منى محمد نجيرأ. د /                      رائدة المجنة          
 :المجنة  هدف 

 

تنمية أوجة النشاظ الفنى بين الطالب بما يتفق مع اغراضة السامية وذلاك مان خاالل تنظايم  -
الحفااالت وتقااديم العااروض المساارحية واوامااة المعااارض مااع الحاارص عمااى تشااجيع المواىااب 

 الطالبية فى ىذا الخلوص . 
 لمطالبات والعمل عمى إبراز الفنون الشعبية الكورال الموسيقي الغنا  تنمية النشاط الفني -

وامة المعارض الخالة ليم والمسابقات الفنية بين  والفنون التطبيقية من النحت والحفر وا 
 الطالبات من خالل الحفالت التي تقام بالكمية :

  إوامة الميرجانات والعروض الرياضية. -
  مى مستول الجامعة .تكون فرق كورال لمكمية ع -
  مشاركة طالبات الكمية بكورال الجامعة . -
 القيام بعمل معرض فني تشكيمي داخل الكمية وخارج الكمية. -

 

     لجنة الجوالة والخدمة العامة :
 

  أمل احمد مدطفىأ .د/                     رائدة المجنة                      
 :المجنة  هدف

 

 ونشر أوجة النشاط الكشفى عمى األسس السميمة ومبادئ الحركة الكشفية .تنظيم  -
 تنظيم اوامة المعسكرات الكشفية واتاحة الفرص لمطالب لالستفادة منيا . -
 وضع برامج الخدمة العامة والمساىمة فى المشروعات القومية التى تتطمبيا احتياجات الوطن . -
 ل عمى اشتراك الطالب فى تنفيذىاتنمية المجتمع والعمتنظيم برامج خدمة البيئة بما يسيم فى  -
لجنة الجوالة بالكمية بإدارة اوجو نشاط الحركة اإلرشادية و فقًا لألسس التربوية السميمة  تنظيم -

 بالتالي : والخدمة العامة تقوم لجنة الجوالةو ومبادئيا السامية 
  المساىمة في مشروعات خدمة و تنمية المجتمع . -



 اإلحتفانت الخالة بالكمية أو الجامعة أو المحافظة مثل اإلحتفالالمشاركة في المناسبات و  -
  بيوم الوفا  لقدامى المحاربين و أسر الشيدا  .

 دوري ختام األنشطة بالكمية و تكريم الطالبات المتميزات في النشاط الرياضي -
 

       : لجنة النشاط الرياضى  
 

  عزيزة محمد عفيفىأ . د /                          رائدة المجنة                        
 :المجنة  هدف

 

تعمل عمى بث الروح الرياضية بين الطالب وتشجيع المواىب الرياضية والعمل عمى  -
 تنميتيا 

تنظيم النشاط الرياضى بالكمية بما فى ذلك تكوين الفرق الرياضية واوامة المباريات  -
 والميرجانات الرياضية .والمسابقات 

األنشطة الرياضية بالكمية و خارجيا و تشترك الطالبات في جميع األنشطة الرياضية تنظم  -
بالكمية و لمطالبة الحق في مزاولة النشاط الذي يتمشى مع مواىبيا في كافة األلعاب الرياضية 

كاراتية ، تايكوندو ، كرة الموجودة بالكمية مثل كرة السمة ، الطائرة ، تنس الطاولة ، سباحة ، 
  ودم ،.....الخ و تقوم في جميع األنشطة الرياضية.

إوامة سباق الطريق لطالبات الكمية و كميات الجامعة و أعضا  ىيئة التدريس و العاممين  -
  بالجامعة .

  إشتراك طالبات الكمية في فرق منتخبات الجامعة الرياضية . -
الجامعات بات الكميات األخرل من الجامعة و لكمية و طالإوامة يوم رياضي بين طالبات ا -

  األخرل .
   المباريات  تنفيذ برنامج الرياضة لمجميع داخل الكمية في فترة النشاط الليفي و تنظيم -
  المسابقات لكافة المشتركين بالبرنامج و 
    إشتراك طالبات فرق ألعاب القول بالكمية في المقا  األول لميرجان الجري لمكميات  -

  المتخللة ببورسعيد .
إشتراك فريق كرة الطائرة بالكمية في الميرجان الرياضي األول بالكميات المتخللة بكمية  -

  التربية بنين باليرم و حلل فريق الكمية عمى المركز األول .



إوامة بطولة مفتوحة في تنس الطاولة بين طالبات الكمية المتخللة في لعبة الكرة الطائرة  -
 التربية الرياضية بنين بجامعة اإلسكندرية و حلل فريق الكمية عمى المركز األول  -بكمية 

يوم رياضي بين طالبات الكمية و طالبات المدرسة الثانوية الرياضية و فاز فريق الكمية  -
  بالمركز األول

 

    : الرحالتلجنة النشاط االجتماعى   
     

 . جيهان محمد فؤادأ.د /                                     رائدة المجنة               
 :المجنة  هدف

 
تعمل المجنة عمي تنمية الروابط اإلجتماعية بين الطالبات وبين أعضا  ىيئة التدريس والعاممين  -

شاعة    روح التعاون وبث روح الجماعية .وا 
تنظيم الرحالت و المعسكرات اإلجتماعية و الترويحية التي تساعد الطالب عمى التعرف عمى  -

  معالم الوطن .
  عمل المجالت و المسابقات و البحوث اإلجتماعية الخالة بمشكالت المجتمع . -
  تم تلعيدىا عمى مستول الجامعة .عمل مسابقة الطالبة المثالية داخل الكمية و الفائزة ي -
 قة الشطرنج و ود حلمت الكمية عمىاإلشتراك في المسابقات التي تنظميا الجامعة مثل مساب -

  سنوات متتالية . 6المركز األول طوال 
  عمل مشروعات خدمة عامة داخل الكمية و خدمة البيئة المحيطة بيا . -
  العينية لمطالبات غير القادرات .القيام بلرف اإلعانات المادية و  -
 العمل عمي حل المشاكل المادية التي تواجيا الطالبات و تحول بينيم و بين اإلستمرار في -

  اإلجتماعية المختمفة .الدراسة بسبب المشاكل المادية والنفسية و 
 

              لجنة البحث العممى والتكنولوجى :

 

 شديد  عبد الرحمنا.د/ عبير                                          رائدة المجنة                              

 

 :المجنة  هدف
 

 تنمية قدرات الطالر عمى االكتشافات العممية وكتابة األبحاث    

 



 
 اتحاد طالبات الكمية  ثانيا :

 

 الشروط الواجر توافرها فى من يتقدم لعضوية لجان االتحاد :
 

 بالجنسية الملرية )جميورية ملر العربية ( . أن يكون الطالب متمتعا  -1
 ان يكون متلفا بالخمق القويم والسمعة الحسنة . -2
 .أن يكون الطالب نظاميا مستجدا فى فروتو غير باق لالعادة ألل سبب  -3

 أن يكون الطالب مسددا لرسوم األتحاد . -4
 نفسة فيياعمل المجنة التى يرشح أن يكون الطالب من ذول األنشطو الممحوظة فى مجال  -5
أن يكون الطالب ود سبق الحكم عمية بعقوبة مقيدة لمحرية او تقرر اسقاط أو ووف  -6

 . الطالبية أو لجانيا عضويتو بأحد انتحادات

 
 عند توافر شروط الترشيح عميك اتباع اآلتى :

 

 تقدم ندارة رعاية الشباب بالكمية نستالم طمب الترشيح ونموذج استالع الرأل .  -1

بعد استيفل  كافة البيانات عميك أعادتيا الى ادارة رعاية الشباب بالكمية وطبقا  -2
 لممواعيد المعمن عنيا بالكمية .

ويستبعد كل مخالف ستقوم الكمية بمراجعة المرشحين الذين تنطبق عمييم الشروط  -3
 شروط الترشيح .ل

 تعمن كشف بأسما  المرشحين الذين تنطبق عمييم الشروط .  -4

 المحددة .ابات وتعمن النتائج فى المواعيد تجرل اننتخ -5

ات مجمس اتحاد طالب الجامعة الذل يتكون من انمنا  وانمنا  بتجرل انتخا -6
 المساعدين لمكميات والمعاىد بالجامعة .

 
 
 



      نسخةعانة من دندوق التكافل او أل عمى لمحدوكيفية عمل بحث اجتماعى 
 -من الكتار المدعم :

 
تسحب الطالبة خطاب موجيا الى انجتماعية التابعة ليا من مكتب رعاية الشباب بعمل  -1

 بحث اجتماعى التابعة لمطالبة من الوحدة ليا سكنيا )  لورة الطمب (.
وة ولى انمر ( بيان دخل رة بطايتم احضار المستندات األساسية مع البحث )لو  -2

مفردات مرتب اذا كان الوالد موظف او بيان معاش الوالد اذا كان بالمعاش اومتوفيا ( )
 شيادة حيازة زراعية اذا كان الوالد فالح .

 كتابة طمب لمجمس ادارة اللندوق بطمب البحث ثم يعتمد من شئون الطالب. يتم  -3
 

يتم عمل بحث مكتوب لمطالبة بواسطة انخلائى وبعد استيفا  المستندات المطموبة        
 انجتماعى بالكمية مع مراعاة الظروف الخالة لمطالبة وتقديم المستندات .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 -كيفية االشتراك فى األنشطة :
 

 يتم انعالن عن بد  األنشطة الطالبية فى الكمية . -
وممئ استمارة النشاط التى ترغبين فى التوجة لمكتب رعاية الشباب عند بد  العام الجامعى  -

 ممارستو.
 

  نموذج استمارة مشاركة الطالبات فى األنشطة المختمفة                    
 

 ................................................................................... األسم /
 .......................................................................... الفرقة الدراسية /

 ..................................................................................العنوان /
 ........................................ محمول /  ............................. / ميفونت

 ....................................................................... البريد االلكترونى /
 

 نوع النشاط الذى ترغر الطالبة االشتراك فيه :
 

 مجالت حائط ( .  –معمومات عامة  -ولة وليرة   –زجل  –ثقافى ) شعر  -1
 فنون شعبية ( .  –تلوير  –فنون تشكيمية  –موسيقى  –غنا   –فنى ) تمثيل  -2
 ال انشطة رياضية (  –سباحة  –سالح  –جودو وكاراتية  –يد  –طائرة  –رياضى ) سمة  -3
 –فنية  –دينية  –مشروعات خدمية وانشطة رياضية  –جوالة وخدمة عامة ) معسكرات  -4

 ثقافية ( .
 خدمة عامة ( . –رحالت  –اجتماعى ) بحوث اجتماعية  -5
 ال اختراعات أواتجاىات عممية ( . –عممى ) نوادل تكنولوجيا  -6
 انسر الطالبية تشمل جميع اننشطة السابقة . -7

             
  


