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 االنشطة

النشاط الرياضى / النشاط الثقافى / النشاط الفنى/ النشاط االجتماعى والرحالت  /اتحاد الطالب

 النشاط العلمى والتكنولوجى / االسر الطالبيةوالمعسكرات/نشاط الجوالة والخدمة العامة/نشاط 

 األهداف 

يهدف رعاية الشباب الىخريج ذو شخصية متكاملة قادر على المساهمة فى التنمية المجتمعية 

 ويكون ذو مهارات وقدرات تمكنه من خوض غمار الحياة فى المستقبل 

 

 

 صندوق التكافل االجتماعي:-

 يهدف إلي:

 للطالب بصورة مختلفة من تأمين ورعاية اجتماعية. تحقيق التضامن االجتماعي .1

 المساهمة في تنفيذ الخدمات الطالبية. .2

العمل علي حل المشكالت التي تواجه الطالب وتحول بينهم وبين االستمرار في دراستهم بسبب  .3

 العجز المالي.

 

 اع األتي:إذا كنت ترغب في عمل مساعدة مالية من صندوق التكافل االجتماعي للكلية عليك إتب

 التقدم إلي مكتب رعاية الشباب بالكلية ألخذ خطاب للوحدة االجتماعية التابع لها محل إقامتك. .1

إحضار البحث االجتماعي مع صورة بطاقة ولي األمرأوصورة شهادة الوفاة إذا كان األب  .2

 متوفى.

 مقابلة األخصائي االجتماعي الخاص بفرقتك. .3

ها عن طريق األخصائي االجتماعي ويرفع األمر إلي مجلس يتم فرز األبحاث االجتماعية ودراست .4

 إدارة الصندوق.

 يتم تفريغ األبحاث في استمارات معدة لذلك. .5

بعد موافقة السيد األستاذ الدكتور / وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ورئيس إدارة الصندوق  .6

 يتم الصرف ماديا مباشرة من خزينة الكلية.

 

 



 الخطة الطالبية

 دليل الطالب للمشاركة في أنشطة االسر

 استالم نموذج تسجيل األسرة من رعاية شباب الكلية . -

 .(طالب وطالبة كحد أقصى133( طالب وطالبة كحد ادني وعدد)33تعد الكشوف بأسماء عدد)  -

طالبية  يحدد اسم األسرة على أن يكون باللغة العربية وله مدلول أو مفهوم واضح وال يجوز إقامة أسرة -

 .على أساس عقائدي أو سياسي وال يتخذ اسما أو شعارا يوحى بذلك

 موافقة احد األساتذة على ريادة األسرة. -

 .موافقة احد معاوني أعضاء هيئة التدريس بالكلية كمقرر لألسرة  -

 . طالب وطالبة 14اختيار مجلس اإلدارة لألسرة ويتكون من  - 

دار العام الجامعى )األنشطة التي ترغب األسرة في تنفيذها مثل وضع خطة النشاط لألسرة على م - 

 ......ندوة–رحلة –مسابقات ثقافية ورياضية 

 .تذكر األهداف التي من اجلها تكونت األسرة  -

وضح الئحة النظام االساسى لألسرة )اى نظام تتفق عليه الجمعية العمومية لألسرة)أعضاء  - 

 :األسرة(مثال

 .الجمعية العمومية على اجتماع كل مرة زمنيةاتفاق   -1

 . جمع اشتراكات من أعضاء األسرة لتمويل تنفيذ أنشطة األسرة -2

مستشار لجنة األسر بالكلية –رائد األسرة  –مقرر األسرة  -إنهاء التوقيعات على النموذج )أمين األسرة - 

 (عميد الكلية–

طالبية بالدارة العامة لرعاية الطالب من أصل وصورة تسليم نموذج تسجيل األسرة إلدارة األسر ال -

 .لمراجعته واعتماد من أ.د/نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب

 

 



 دليل الطالب للمشاركة فى انشطة اللجان

 –اللجنة الفنية  –اللجنة الثقافية  –تعلن رعاية الشباب عن أنشطة لجان االتحاد وهى ) اللجنة الرياضية  -

لجنة العلوم والتكنولوجيا (  –لجنة الجوالة والخدمة العامة  –لجنة االسر  –جنة االجتماعية والرحالت الل

 في بداية العام الدراسي .

على من يرغب المشاركة فى النشاط او لدية موهبة يتوجة لرعاية الشباب لالنضمام الى اللجنة التى  -

 يرغب ممارسة هوايته بها .

 النشاط فمن حقه الترشح التحاد الطالب . وبعد المشاركة في -

 

 


