
هو تنظيم شرعي يتم من خالل انتخابات شرعية داخل الكليات ويعمل على توضيح آراء الطالب 

ا المجتمع كما أنه يعد حلقة ربط بين الطالب والكلية ويعتبر عامل ومشاركتهم الفعالة في قضاي

 مساعد لرعاية الشباب في تنظيم األنشطة المختلفة وإبراز المواهب وتنميتها.

 لجان االتحاد *

 :-الب يعمل على تنشيط اإلتحادات الطالبية من خالل لجان االتحادمجلس إتحاد الط

 -اللجنة الرياضية: -1

المشاركة فى تكوين وتنظيم الفرق الرياضية المختلفة وتشمل األلعاب الجماعية والفردية ، 

 وذلك استعداد لالشتراك في دوري الجامعة وغيرها من اللقاءات القمية.

  

 -اللجنة الثقافية: -2

 شاركة فى إقامة المسابقات الثقافية المختلفة.الم

  

 -لجنة األسر: -3

المشاركة فى تكوين األسر بالكلية ويحدد رائد لألسرة من السادة أعضاء هيئة التدريس         

ومقرر من طالب األسرة وللطالب الحق في االنضمام إلى أسرة جديدة أو إحدى األسر القائمة 

 –ة الفني –أجتماعية  –الثقافية  –متاحة مثل )األنشطة الرياضية وممارسة مختلف األنشطة ال

 العلمية(. –األسر  –جوالة 

  

 -اللجنة الفنية: -4

 المشاركة فى األنشطة الفنية المختلفة ويشمل جميع المسابقات الفنية بأنشطة رعاية الشباب.

  

 -اللجنة االجتماعية والرحالت: -5

ة الالزمة لبعض الطالب لتقديم المساعدات من خالل صندوق المشاركة فى األبحاث االجتماعي

القيام  -التكافل االجتماعي وإقامة المسابقات المختلفة واختيار الطالب المثالي والطالبة المثالية 

 التغذية بالمطعم المركزي. -برحالت ترفيهية وقومية 
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 -لجنة الجوالة والخدمة العامة: -6

الجوالة والخدمة العامة داخل الكلية الختيار عشيرة الكلية  المشاركة فى إقامة معسكرات

 ومعسكرات التدريب واألعداد للمشاركة في المعسكرات التي تنظمها الجامعة.

  

 -اللجنة العلمية : -7

 المشاركة فى األبحاث العلمية والمشاركة في المسابقات العلمية علي مستوي الكلية أو الجامعة.

 

 إتحاد طالب الكلية الجديد *

 شروط التقدم للترشيح لعضوية اتحاد الطالب *

 جنسية.أن يكون مصري ال    -1

 أن يتصف بالخلق والسمعة الحسنة.    -2

 أن يكون من الطالب النظاميين ومن الممستجدين في فرقته وليس باق لإلعادة.    -3

 أن يكون من الطالب المتميزين فى النشاط.    -4

أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو تقرر إيقاف عضويته بأحد اإلتحادات     -5

 طالبية.ال

 

 -* يتم الترشيح باللجنة المراد خوض االنتخابات فيها :

من خالل المشاركة في األنشطة الطالبية والتميز في ذلك النشاط يتم تقديم كشف بالطالب       

المتميزين للترشيح من قبل السيد مستشار اللجنة المسجل بها الطالب أو الطالبة بأنه متميز في 

 تلك النشاط.

 تحادات الطالببية من طالب الكليات المقيدين بها والمسددون رسوم اإلتحاد.تشكل اإل-

يكون للطالب الوافدين المسددين لرسوم اإلتحاد حق ممارسة أوجه النشاط الخاص باإلتحاد -

 دون أن يكون لهم حق اإلنتخاب أو الترشيح.
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 -* أهداف اتحاد الطالب :

ي باعتبارهم ممثلين للجيل الذي سيتحمل المسئولية ممارسة الطالب حرية التعبير عن الرأ    -1

 في المستقبل.

 نشر األنشطة الرياضية واإلجتماعية والكشفية والفنية والثقافية والعلمية واألسر.    -2

 العلمية. –االجتماعية  -الرياضية  -الثقافية –المساعدة في تنمية القدرات الفنية     -3

 لطالب.محاولة توفير احتياجات ا    -4

 تهيئة المناخ األكثر استقراراً لتأدية الواجبات التعليمية.    -5

تنمية العالقات وتقوية الروابط االجتماعية بين الطالب مع بعضهم البعض وبين أعضاء     -6

 هيئة التدريس.

 غرس حب المشاركة باألسر الطالبية والجمعيات العلمية.    -7

 ناسبة لمشاكل الطالب بما اليتعارض وقوانين تنظيم الجامعات.إيجاد الحلول الممكنة والم    -8

اإلستفادة من الطاقات الشبابية في خدمة وتنمية المجتمع ومحاولة األرتقاء بالبيئة     -9

 المحيطة.

 محاولة تنسيق العالقات بين إدارة الجامعة والهيئات والمؤسسات األخرى وبين الطالب. -11

 ي الطالب واأللتزام بقضاياهم العامة.غرس روح االنتماء لد -11

 غرس النظم والقيم والمبادئ واالتجاهات الالزمة التشجيع علي التقدم. -12

 العمل على توسيع قاعدة المشاركة الطالبية في صياغة القرارات. -13

 تشجيع أسلوب التفاعل في األنشطة. -14

احترام وتقدير اآلخرين -15  


