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  الخدمات األنشطة و دلیل 

  التي تقدمھا إدارة رعایة الشباب لطالب الكلیة
  :  األنشطة

للطالب وإكسابھم مجموعة من الفوائد  والمتزن المتكاملتحقیق النمو إلى  تھدف األنشطة الطالبیة 
بدنیاً (  لدیھم وكذلك إعداد الطالب متكامالً  واإلبداعوصقل مواھبھم وتنمیة قدرات االبتكار  ةاالیجابی

ً ثقافیة نفسیاً  من خالل مشاركة الطالب في أنشطة مختلفة مثل النشاط الریاضي : ) ، اجتماعیا
وكذلك األعداد المتكامل بھم في ) النشاط الثقافي النشاط االجتماعي نشاط الجوالة والخدمة العامة 

لمسئولیة ولدیھ تحقیق توازن بشخصیة الطالب وتقدیمھ كعضو صالح للمجتمع قادر علي تحمل ا
  والء وانتماء لمجتمعھ قدرة علي العمل الجاد لتحقي التقدم والرقي للمجتمع 

االتحادات الطالبیة
ریبھم  علي التفكیر الحر دیمتد إلى ت وإنماتزوید الطالب بالعلم والمعرفة  إن دور الجامعة ال یتوقف عند

اٍألساسیة التي من شأنھا دعم شخصیتھم الناضج وتقویة روح الواجب عندھم ، وتزویدھم بالمقومات 
  وتعویدھم علي إدارة شئونھم بأنفسھم وتنمیة المھارات والمبادرات الفردیة عندھم 

                            
  اتحاد الطالب بالكلیة                                         

  تشكیل االتحاد 
ام ناال (تشكل االتحادات الطالبیة من طالب الكلیة  ل درجة ا) واالنتساب  /تظ ا لنی دین بھ لیسانس لالمقی

  . والمسددین لرسوم االتحاد 
  وعضویةیشكل مجلس اتحاد طالب الكلیة سنویا بریادة وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب 

  .ستشاري لجان االتحاد من أعضاء ھیئة التدریس م -
  أمناء وأمناء مساعدي لجان االتحاد من الطالب  -

  نتخب الطالب أعضاء المجلس من بینھم أمینا مساعدا للمجلس وی
  ویكون رئیس الجھاز الفني لرعایة الشباب بالكلیة أمینا لصندوق المجلس

  
  

  أھداف االتحاد
     : تھدف االتحادات الطالبیة إلى تحقیق ما یأتي 

ى  -١ دھا عل ادة تنمیة الروحیة واألخالقیة والوعي الوطني والقومي بین الطالب وتعوی  وإتاحةالقی
  .المسئول عن أرائھم  الفرص لھم للتعبیر

نھم بث الروح الجامعیة  -٢ روابط بی ق ال ین الطالب وتوثی دریس السلیمة ب ة الت ین أعضاء ھیئ وب
 .والعاملین 

 .اكتشاف مواھب الطالب وقدراتھم ومھاراتھم وصقلھا وتشجیعھا  -٣
 . اطھا ودعم نش، نشر وتشجیع تكوین األسر والجمعیات التعاونیة  -٤
اع  -٥ ة واالرتف ة الثقافی فیة والفنی ة والكش یة واالجتماعی طة الریاض یم األنش جیع وتنظ ر وتش نش

 .  بمستواھا وتشجیع المتفوقین فیھا 
    . تنظیم اإلفادة من طاقات الطالب في خدمة المجتمع بما یعود على الوطن بالخیر  -٦
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  االتحادمجلس لجان تشكیل 

  : على تحقیق أھداف االتحادات الطالبیة من خالل اللجان التالیة  یعمل مجلس اتحاد طالب الكلیة
  لجنة األسر  -١
 لجنة النشاط الریاضي -٢
 لجنة النشاط الثقافي  -٣
 لجنة النشاط الفني  -٤
 لجنة الجوالة والخدمة العامة  -٥
 . لجنة النشاط االجتماعي والرحالت  -٦
  العلمي والتكنولوجي  النشاط لجنة -٧
ممن لھم خبرة فى مجال  ؛ھیئة التدریسمن أعضاء سابقة سنویا مستشار كل لجنة من اللجان الل یرشح

 ، للعمل تحت إشراف وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب یصدر بتعیینھ قرار من عمید الكلیةنشاط اللجنة 
  .الطالب اتحاد مستشار عام لمجلسو
  . راسیة فرقتھما الدوعضویة طالبین عن كل فرقة دراسیة ینتخبھا سنویا طالب   
  

  اختصاصات االتحاد
    : المعھد بما یأتي  یختص مجلس اتحاد طالب كل كلیة أو

  رسم سیاسة اتحاد طالب الكلیة في ضوء البرامج المقدمة من اللجان  
 برامج عمل مجلس االتحاد المختلفة ومتابعة تنفیذھا  اعتماد  
  انة لمجلس ولجوازنة السنویة االعتمادات المالیة على اللجان ووضع المتوزیع  
 تنسیق العمل بین اللجان المختلفة لمجلس االتحاد .  
  العمل على توثیق العالقات مع االتحادات الطالبیة األخرى بكلیات ومعاھد الجامعة  
  انتخاب أمین وأمین مساعد لمجلس االتحاد من بین أعضاءه الطالب . 

  لجان اتحاد الطالب
  

  لجنة األسر
ة وحدات اعي  تشكل األسر الجامعی افي واالجتم ي والثق ة لممارسة أوجھ النشاط الطالب ة ومتفاعل متآلف

ي  والریاضي والفني وتتیح ھذه األسر الفرصة الكاملة للطالب لاللتقاء بأساتذتھم خارج قاعات الدرس ف
ا  ي ینمي فیھ ة الت ى الشخصیة المتكامل ین الشباب وصوال إل ابي ب ى التفاعل االیج تالحم رائع یھدف إل

  . ر واالرتقاء بالحس الفني والثقافي االبتكا
ولجنة األسر إحدى اللجان المتمیزة النھا تتمیز بصفات خاصة حیث یشترك مجموعة من الطالب   

م  دا لھ زین رائ دریس المتمی ة الت یجمعھم الحب والتعاون لیكونوا أسرة ویختاروا أستاذ من أعضاء ھیئ
  .نشاطھم داخل األسرة بعد ذلك  الیبدؤو

  :  ة األسر بما یأتيتختص لجن
  تشجیع تكوین األسر بالكلیة ودعم نشاطھا  
  التنسیق بین نشاط األسر المختلفة بالكلیة  
  ة ة المختلف ر الكلی ین أس ابقات ب یم المس طة تنظ ي األنش ة ف ان لألسر بالكلی یم مھرج ة وتنظ إقام

 .المختلفة 
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  اإلشراف على رحالت األسر العلمیة والترفیھیة. 
 اضیة وثقافیة وفنیة بین أسر الكلیة والكلیات المختلفة داخل الجامعة وخارجھا إقامة لقاءات ری. 
  ي تراك ف یم االش طة تنظ ع األنش مل جمی و یش ر وھ ان األس افي : ( مھرج ي وثق ي وفن ریاض

 ) . واجتماعي 
  شروط تكوین األسرة 

  طالب وطالبھ ٥٠إال یقل عدد أعضاء األسرة عن  -
 طائفیة أوة أسس عصبیقائمة  األسرةتكون أال  -
  األسرةأن یتكون مجلس إدارة األسرة من طالب  -
 فى وفت واحد  أسرةمن  ألكثررائدا  األسرةیكون رائد  أال -

  ملف تسجیل األسرة 
  الكلیة او من ینیبھ عمید/ د ٠طلب باسم السید ا -
 على ریادتھا األسرةموافقة د رائد  -
 لب كاملةموضحا بھ بیانات الطا األسرة أعضاءالطالب  بأسماءكشف  -
   خطة مقترحة یوضح بھا برنامج األسرة خالل العام الدراسى -

  
  اللجنة الریاضیة

ة ا  تمثل اللجنة الریاضیة أحد أھم اللجان المتمیزة داخل اتحاد الطالب وتختص لجن النشاط الریاضي بم
  :یأتي 
 بین الطالب وتشجیع المواھب الریاضیة والعمل على تنمیتھا بث الروح الریاضیة  .   
  ات ة المباری رق الریاضیة وإقام وین الف ك تك تنظیم النشاط الریاضي بالكلیة أو المعھد بما في ذل

 . والمسابقات والحفالت والمھرجانات 
 رعایة أعضاء الفرق الریاضیة الموھوبین في األلعاب الجماعیة والفردیة . 
  إقامة مھرجان ریاضي مع الھیئات والمؤسسات الریاضیة في مصر.  

  
  

  نة الثقافیةاللج
ة  ي تنمی ابي ف ا دور ایج ة فھي لھ واحي الثقافی ف الن ي مختل ب الشابة ف ة المواھ ل وتنمی ى ثق دف إل تھ
الل  ن خ ك م ة وذل ب األدبی ة المواھ دیھم وتنمی الع ل ث واالط ث روح البح الب وب افي للط وعي الثق ال

  اختصاصاتھا وھي 
  العمل على تنمیة الطاقات األدبیة والثقافیة للطالب .  
   إلخ .. القصة  –الزجل  –الشعر ( تشكیل الجماعة األدبیة ( 
 إلخ .. الحائط  مجالت -مجلة الكلیة( ماعة الصحافة تشكیل ج ( 
  تنظیم مسابقة حفظ القرءان الكریم واألحادیث النبویة . 
 مسابقة سباق المعلومات (بین طالب الكلیة مثل  تنظیم مسابقات المعلومات العامة . ( 
 القصة القصیرة  –الزجل  –الشعر ( سابقات األدبیة في مجاالت عدیدة مثل تنظیم الم . ( 
  كتابة بحث في الثقافة أو المجال الدیني ( المسابقات الثقافیة والدینیة تنظیم 
  الجماعة األدبیة  –جماعة الصحافة ( تكوین الجماعات المنبثقة مثل . (  
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  الكلیةإصدار المجالت والنشرات والصحف التي تصدرھا  
  تنظیم الزیارات والرحالت الثقافیة  
 م من خالل برنامج الموسم الثقافي ب إقامة وتنظیم الندوات الثقافیة ي أھ ھدف مشاركة الشباب ف

ة ( القضایا المعاصرة  دوات دینی ة  –ن ار ) سیاسیة  –أدبی ع الكب الب فرصة الحوار م یح لط تت
ى  ھیئةعضاء والمفكرین واألدباء والعلماء واالمسئولین  اتساع التدریس بالجامعة مما یعمل عل

 . مدارك ووعي الشباب 
  والمشاركة في األحداث القومیة  اللجنة ولجان االتحاد ألنشطةعمل نشرات دوریة  

  اللجنة الفنیة
مما ال شك فیھ ان الفنون ركیزة أساسیة لرقى اإلنسان  فھى تعین الفرد فى النجاح  اجتماعیا ومھنیا 

  : وتختص اللجنة باألتي  لذا فإن ھذه اللجنة علیھا عبء كبیر فالفن رسالة سامیة
  راز اد الفرصة إلب ي إیج ع أغراضھ السامیة ف ق م ا یتف ل  بم ي للطالب والعم تنمیة النشاط الفن

  .مواھبھم ورفع مستوى إنتاجھم الفني 
  تشجیع األنشطة الفنیة والھوایات للطالب ودعمھا .  
 رسوم الكاریكاتیر إلخ  –األشغال الیدویة  –الخط العربي ( ماعات تأسیس ورعایة ج . ( 
  خ ... اإلخراج المسرحي  –التألیف المسرحي  –الدیكور  –التمثیل ( رعایة أنشطة المسرح ) إل

 مسابقات المسرح الصغیر والكبیرواالشتراك فى وتنظیم 
   . على أیدي مدربین متخصصین التدریب ، تشجیع ورعایة فرق الغناء متمثال في الكورال . 
  تشجیع ورعایة الطالب المھتمین بالفن التشكیلي . 

  الجوالة والخدمة العامة لجنة
ان اسم عریق لنشاط فھي تعني الترالجوالة  ال من مك د ویجب أن  ألخرح ھ سبع فوائ والسفر ب

  : یكون للجوالة دائما نشاط متمیز وھادف من خالل 
  وفقا لمبادئھا  األسسعلى  واإلرشادفة نشاط حركة الكشا أوجھتنظیم  
  البیئة التي یقرھا مجلس الكلیة واألقسام بما یساھم في تنمیة المجتمع والعمل برامج خدمة تنفیذ

  . في مشروعات الخدمة العامة القومیةوالمساھمة  على اشتراك الطالب في تنفیذھا
  معسكرات التدریب والخدمة العامة  
 جمعیة بیوت الشباب  –وزارة الشباب (التعاون مع ھیئات خارجیة تنظیم معسكرات ترفیھیة ب ...

  ) . إلخ 
  التعاون مع الھیئات والجمعیات والمنظمات الكشفیة داخل الجمھوریة  
  الجامعة وكذا الجامعات و الكلیةتنظیم الدورات والمھرجانات الكشفیة بین.  

  -:لجنة النشاط العلمي والتكنولوجى
ا وتختص بعقد الندوات  ة أنتاج والمحاضرات العلمیة بھدف تنمیة القدرات العلمیة والتكنولوجیا ونشر المعرف

  .وتطبیقا عن طریق نوادى العلوم والجمعیات العلمیة
  اللجنة االجتماعیة والرحالت                                         

دي المجھول ل الجن دماتھا  تعتبر اللجنة االجتماعیة أحد أھم اللجان فھي مث ة خ دم اللجن ث تق حی
  . لمختلف الطالب في سریة تامة 

  تختص لجنة النشاط االجتماعي والرحالت بما یأتي 
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  ة املین وإقام دریس والع العمل على تنمیة الروابط االجتماعیة بین الطالب وبین أعضاء ھیئة الت
  . مناسبة روح التعاون واإلخاء بینھم وبث الروح الجماعة فیھم وذلك بكل الوسائل ال

  ى التعرف تنظیم الرحالت والمعسكرات االجتماعیة والثقافیة والترویحیة التي تساعد الطالب عل
  على معالم الوطن 

  تنظیم مسابقات البحوث االجتماعیة بین الطالب  
  تنظیم المعارض الخیریة لطالب غیر القادرین  
  تنظیم مسابقة الطالب والطالبة المثالیة  
 رنج تنظیم مسابقات الشط  
  تنظیم الرحالت الداخلیة والخارجیة  
  إلخ ...لتوعیة ضد مخاطر اإلدمان واالیدز والتدخین تنظیم ندوات .  
  تنظیم حمالت التبرع بالدم.  
  رعایة الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة.  
  تقوم الجنة بمساعدة الطالب في الحصول على الكتب المدعمة  
 درین على سداد الرسوم الدراسیة لھم تقوم اللجنة بمساعدة الطالب غیر القا 

                                                        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  خدمات رعایة الشباب
  صندوق التكافل االجتماعي

  :  یھدف صنادیق التكافل االجتماعي للطالب بالكلیة إلى 
  .رعایة اجتماعیةتحقیق الضمان االجتماعي للطالب بصورة المختلفة من تأمین أو  -١
 .المساھمة في تنفیذ الخدمات للطالب  -٢
 . العمل على حل المشكالت التي تواجھ الطالب وتحول بینھم وبین االستمرار في الدراسة  -٣

  لجنة المساعدات االجتماعیة
  تشكل بقرار من مجلس إدارة الصندوق الفرعي للتكافل االجتماعي لطالب الكلیة 

  : ریس المعینین كأعضاء بمجلس إدارة الصندوق وعضویة برئاسة أحد أعضاء ھیئة التد
  أحد األخصائیین االجتماعیین بالكلیة  
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  والطالب أمین مجلس اتحاد الطالب بالكلیة  
  : وتختص لجنة المساعدات االجتماعیة بما یلي 

  دراسة الطلبات الخاصة بالمساعدات والتوصیة بما یلزم لكل حالة على حدة  -١
 .ن أنواع المساعدات عرض ما یقترح صرفھ م -٢
 .دراسة النظم البدیلة لصرف المساعدات في صورة عینیة بدال من صرفھا نقدا  -٣

  : شروط صرف المساعدات االجتماعیة للطالب 
  أن یكون الطالب مصري الجنسیة  -١
ة  -٢ ھ االجتماعی س إدارة الصندوق أن ظروف رى مجل م ی ا ل ھ م ي فرقت أن یكون الطالب مستجدا ف

 .لھ  ةاالجتماعی تبرر صرف المساعدة
س إدارة  -٣ رره مجل ذي یق د ال أال یزید متوسط نصیب دخل الفرد في أسرة الطالب شھریا عن الح

 .الصندوق 
  . أال تكون قد صدرت ضده قرارات جامعیة تأدیبیة تتعارض مع تمتعھ برعایة الصندوق  -٤

:  
من خالل التكافل  تتولي إدارة رعایة الشباب تحقیق الضمان االجتماعي للطالب بصورة المختلفة

االجتماعي الذي یتم خالل كل فصل دراسي وذلك من خالل سداد الرسوم أو الكتب الدراسیة أو المدن 
  الجامعیة أو النظارات الطبیة 

وتساھم إدارة رعایة الشباب في تنفیذ الخدمات الطالبیة التي تساعد الطالب علي استمرارھم الجید 
  ت والنشاط في دراستھم دون أي معوقا

ویتم فتح بابا التقدم للحصول علي مساعدة التكافل االجتماعي في بدایة كل فصل  دراسي من العام 
  الجامعي 

  كیفیة الحصول علي مساعدة التكافل االجتماعي  
یقوم الطالب بالتقدم إلدارة رعایة الشباب بالكلیة لسحب استمارة بحث اجتماعي للحصول علي المساعدة 

. 
رة بمعرفة الطالب وبعض الجھات الحكومیة األخرى مثل مدیریة التضامن تمأل ھذه االستما -١

 االجتماعي 
 تسلم تلك االستمارة إلدارة رعایة الشباب بالكلیة ومرفق معھا بعض األوراق المطلوبة األخرى -٢
تفحص االستمارة واألوراق المطلوبة من الطالب لتحدید مدى استحقاق الطالب للحصول علي   -٣

 الة ثبوت استحقاق الطالب للمساعدة یتم تقدیمھا لھ المساعدة وفي ح
  :أما األوراق المطلوبة فھي    

 )یتم الحصول علیھا من الكلیة ( استمارة بحث اجتماعي  -١
 بیان مفردات مرتب لمعاش الوالد  -٢
 ولي األمرلصورة البطاقة الشخصیة  -٣
 بیان حیازة زراعیة لولي األمر -٤

  : دعم الكتاب -



                                                                         
  رعایة الشباب                     كلیة دار العلوم               

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٧ 
 

د تقدم الكلیة كتباً د ة، وق تھم لإلعان ت أحقی اعى یثب دیم بحث اجتم د تق ك بع اجین، وذل ا للطالب المحت راسیة مجان
غ  ة مبل ص للكلی ة( ٤٥٫٠٠٠خص ف جنی ین أل ھ وأربع لین ) خمس ى الفص امعى عل اب الج دعیم الكت وزع لت ت

  .الدراسیین لطلبة االنتظام ومثلھا تقریبا لطالب االنتساب

  :التغذیة
یحصل الطالب بوجبھا  ثالث جنیھاتبالكلیة بتوزیع بونات تغذیة بسعر رمزي  رعایة الشبابادراة م تقو

للطالب المغتربین وغیر المقیمین بالمدن  وھذه الوجبة ةوجبة مطھیة بالمطعم المركزي بالجامععلي 
  الجامعیة وتباع البونات بإدارة رعایة الشباب بالكلیة طوال األسبوع 

  الكتب المجانیة والمخفضة
والتى یتم الحصول علیھا من السادة أعضاء جنة االجتماعیة بتوزیع الكتب المجانیة والمخفضة تقوم الل

  بناء على البحث االجتماعى المقدم برعایة الشباب   نوتوزع على الطالب المستحقی ھیئة التدریس بالكلیة
   

  وإدارة رعایة الشباب بالكلیة ترحب بالطالب 
  مختلفة  وتدعوھم للمشاركة فى األنشطة ال 

   
  
  
  

  مع تحیات إدارة رعایة الشباب بالكلیة    


