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 رعاية الشباب واالنشطة الطالبية 

 قسم رعاية الشباب

 

 

 
 السيد/ عادل أحمد شاهين                          مدير ادارة رعاية الشباب 

 

 : 9102/9191انجازات قسم رعاية الشباب في العام الدراسي االول 

 

استقبال الطالب الجدد وتوزيع استمارات استبيان لالنشطه على كل الطالب للوقوف على -0

 االنشطه التى يرغبون في االشتراك بها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االشتراك في دوري الجامعه لكرة القدم بأول فريق يمثل كلية الحاسبات والمعلومات. -9

وكانت االنتخابات على  9102/9191الدراسي االول اجراء انتخابات اتحاد الطالب في العام -3

 اعلى درجه من النزاهه واشاد بها الجميع .
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 القيام برحله الى مدينة القاهرة .-4  

 قرية تونس ( .-الشالالت –القيام برحله الى مدينه الفيوم ) وادي الريان -5

الخامس عشر بفريق جواله مميز في االشتراك في مهرجان جوالي  وجواالت جامعة طنطا  -6

 سابقه لم تحدث في تاريخ الجماعه ان تشارك كلية وليدة في مهرجان الجواله من اول سنه .

االشتراك في المهرجان المسرحي لجامعه طنطا بفريق مسرحي كامل من داخل الكلية واالداء -7

ايضا ان تشارك كليه وليدة الجيد الذي حصل على اشادة من الجميع في سابقه جديدة من نوعها 

 وليس بها غير فرقه دراسيه واحدة فى المهرجان المسرحي .
 

ويعمل قسم رعاية الشباب بالكلية على تشجيع ممارسة مختلف االنشطة الطالبية داخل الكلية 

 من خالل اتحاد الطالب ومجلس االتحاد.

 اهداف االتحاد:
القيم الروحية واالخالقية والوعى الوطنى  بث الروح الجامعية السليمة بين الطالب وتنمية -0

 عن طريق التعود على القيادة والتعبير المسئول عن الرائ.

 توثيق الراوابط بين الطالب واعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية. -9

 اكتشاف وتشجيع المواهب بين الطالب بالطرق الصحيحة. -3

 نشر وتشجيع وتكوين االسر الطالبية. -4

 الرياضية واالجتماعية والكشفية والفنية والثقافية بالكلية.تنظيم االنشطة  -5

 تنظيم الرحالت للتعرف على النواحى العلمية والثقافية والفنية والسياحية فى مصر. -6

 تشكيالت االتحاد:
يشكل مجلس اتحاد طالب الكلية بريادة السيد االستاذ الدكتور عميد الكلية او من ينوب عنة 

 وعضوية: من اعضاء هيئة التدريس

 رواد لجان مجلس االتحاد من اعضاء هيئة التدريس. -أ

امناء وامناء مساعدى لجان مجلس االتحاد من الطالب وينتخب الطالب اعضاء المجلس  -ب

 من بينهم امينا وامينا مساعدا للمجلس.

 

 لجان االتحاد واعمال كل منها:
 -جان االتية:يعمل مجلس اتحاد الطالب بالكلية على تحقيق اهدافة من خالل الل

 لجنة االسرالطالبية  -0



3 

 

وتختص بتشجيع االسر بالكلية عن طريق اشاعة روح التعاون واالخاء بين الطالب واعضاء 

 هيئة التدريس وبث الروح الجماعية بينهم واالعتماد على النفس.

تتشككككككل كل اسكككككرة من مجموعة من الطالب يتوفر بينهم االلفة والترابط وتمار  االنشككككككطة 

االجتماعية والفنية والثقافية والرياضكككية ت وتقوم بتنظيم رحالت ومعسككككرات ومسككككابقات بين 

 الطالب ويكون ذلك تحت اشراف رائد من السادة االساتذة اعضاء هيئة التدريس.

# يتقدم رائد االسككككرة بطلب الى السككككيد مدير رعاية الشككككباب بالكلية يوضكككك  فية اسككككم االسككككرة 

 51التمويل واسكككككماء ماسكككككسكككككيها من الطالب وال يقل العدد عن )والهدف منها والبرامج و

طالب وطالبة(ت ويرفع مشكككرون انشكككاء  االسكككرة فى هكككي تة النهائية الى أ.د / رائد الشكككباب 

 العتمادة.

 رائد االسرة  يكون  من اعضاء هيئة التدريس. -0

 نائب رائد االسرة  يكون  من اعضاء هيئة التدريس. -9

 امين االسرة طالب. -3

 مساعد االسرة طالب.امين  -4

 امين الصندوق طالب. -5

 # واليتم اى نشاط الى اسرة اال بعد موافقة السيد االستاذ الدكتور عميد الكلية.

 اللجنة الرياضية -9

تقوم لجنة النشككاط الرياضككى بالكلية بتنظيم النشككاط الرياضككى وبث الروح الرياضككية السككليمة 

ممارسككة هواياتهم الرياضككية وذلك عن وتشككجيع المواهب الرياضككية ت وتشككجيع الطالب على 

طريق تنظيم الدورات الرياضكية فى مختل  االلعاب باالضكافة على المميزات التى تعود على 

 -الطالب ومنها:

 .تقديم المالبس الرياضية  الخاهة بكل لعبة رياضية 

 . تقديم بدل ت ذية نقدى لكل مباراة يشترك فيها الطالب 

  كليات الزراعة بالجامعات االخرى .تنظيم لقاءات رياضية مع 

 .رفع غياب المحاضرات والدرو  العلمية التى تتعارض مع مواعيد المباريات 

  تقديم جوائز وشهادات تقدير للطلبة والطالبات الفائزين بالمراكز المتقدمة فى دورى

 وبطوالت الجامعة.
 

 االلعاب الرياضية التى تنظمها الجامعة

 الجماعية )طلبة وطالبات(اوال : االلعاب 

 كرة تنس طاولة. –كرة يد  –كرة طائرة  –كرة سلة  –كرة قدم 

 ثانيا : االلعاب الفردية )طلبة وطالبات(
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تنس  –تايكوندو  –جودو  –كاراتية  –سباحة  -رفع اثقال  -كمال اجسام -مصارعة –مالكمة 

 تنس أرضى . -العاب قوى –طاولة 

شتراك بالفرق الرياضية االتصال بالمشرف الرياضى بادارة رعاية فعلى الطالب الراغبين فى اال

هورة شمسية   3الشباب بالكلية وذلك الستيفاء االستمارة الخاهة بكل لعبة مع احضار عدد 

 حديثة.

 

 اللجنة الثقافية -3

تقوم بتنظيم اوجكة النشكككككككاط الثقكافى وتنمية الطلقات االدبية والثقافية للطالب وذلك عن طريق 

 االشتراك فى :

  الندوات والمسابقات القافية والعلمية واالدبية التى تنفذ بالكلية البراز المواهب االبداعية

 وتشجيع االبدان الثقافى

  لة ومج –القصة القصيرة  –المسرحية  –الزجل  –المسابقة االدبية المفتوحة فى ) الشعر

 ادارة رعاية الشباب بالجامعة.الحائط ( خالل العام الدارسى داخل الكلية او عن طريق 

 .المسابقة الثقافية فى البحث التى تحررها وزارة التعليم العالى بين شباب الجامعات 

 .المسابقات الدينية التى ينظمها فرن المجلس االعلى للشئون االسالمية 

 :كما تعمل اللجنة على 

 طية.تنمية الوعى بقاضيا الوطن بما يرسخ مفاهيم المواطنة والديموقلرا 

 .نشر ثقافة حقوق االنسان واطالق طاقات الطالب الفكرية واالبداعية 

  ترسيخ قيم المشاركة االيجابية التى تسهم فى تنمية الوعى السياسى واالجتماعى لدى الطالب

 لالمام بقضايا الوطن واالمة العربية واالسالمية.

 ة.يجابية فى الحياة السياسياطالق حرية الطالب فى ممارسة التوعية السياسية والمشاركة اال 

  التواهل مع مختل  االتجاهات السياسية والتنسيق فيما بينها لتكوين رؤى بشان القضايا

 العامة.

 اللجنة الفنية. -4

تعمل اللجنة على تشجيع ممارسة االنشطة الفنية والهوايات وابراز المواهب والقدرات 

 والمهارات وهقلها بين الطالب وذلك عن طريق:

 ير التصو –الزخرفة  –الرسم  -راك فى مسابقات الكلية والجامعة فى كل من ) النحتاالشت– 

 العزف( -ال ناء –الموسيقى 

 .االشتراك فى العروض المسرحية التى تنظمها االدارة العامة لرعاية الشباب 

 

 

 لجنة النشاط االجتماعى والرحالت: -5
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المناسبات القومية والدينية لتوطيد الراوبط وتختص هذة اللجنة بتنظيم حفالت التعارف واحياء 

االجتماعية بين الطالب وبعضهم البعض وبينهم وبين اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والسادة 

 العاملين بالكلية والمعهد.

 .العمل على تقديم الخدمات وتوفير الرعاية الطالبية 

  االحتياجات الخاهة.العمل على توفير الدعم االجتماعى ل ير القادرين وذوى 

 مسابقة الطالب والطالبة المثالية

 تنظم هذة المسابقة سنويا وهى من حق جميع الطالب والطالبات بالشروط التالية:

 ان يكون الطالب منتظما ومنقوال بتقدير عام اليقل عن) جيد(. -0

 اجادة ل ة اجنبية واحدة على االقل. -9

 ذوى الشخصية والمظهر الطيب.ان يكون الطالب حسن السير محمود السمعة من  -3

 ان يكون الطالب ملما بالمعلومات العامة والقومية. -4

 

 تشكل لجنة لهذا الغرض بقرار من عميد الكلية على النحو التالى:

 .احد اساتذة الكلية من اعضاء هيئة التدريس    رئيسا 

 .عضوين من هيئة التدريس 

 .مدير رعاية الشباب 

 .امين اتحاد الطالب 

  النشاط االجتماعى بالكلية.مشرف 

يمن  الطالب والطالبة الفائزان كا  الطالب والطالبة المثالين للكلية كما يمثال الكلية فى 

 مسابقة الجامعة للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعة.

 

 

 لجنة الجوالة والخدمة العامة: -6

  رحالت ودورات تدريبية على اسس تعمل اللجنة على تنظيم اوجة النشاط الكشفى من خالل

 ومبادئ الحركة الكشفية .

  تنفيذ برامج خدمة البيئة التى يقرها مجلس االتحاد وبما يساهم فى تنمية المجتمع واشراك

الطالب فى تنفيذها وخاهة المشروعات القومية لتنمية روح االنتماء الوطنى والقومى بين 

 الطالب.

 م الحركة الكشفية داخل الكلية او الجامعة.التواهل مع الجمعيات الكشفية لدع 

 اللجنة العلمية : -7

 وتختص هذة اللجنة بما يلى :

 . الدعم الفنى والمالى لتسجيل براءات االختران والملكيات الفكرية للطالب 
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 .متابعة سير العملية التعليمية والمشاركة فى وضع الجداول الدراسية وجداول االمتحانات 

 رات والماتمرات العلمية بهدف تنمية القدرات العلمية واالبتكارية.عقد الندوات والمحاض 

 .تشجيع ودعم البحث العلمى لدى الطالب 

 .تشجيع ودعم نوادى العلوم والجمعيات العلمية والعمل على توفير الدعم المالى والفنى لهم 

 .العمل على توفير فرص التبادل والتدريب العلمى الطالبى خارج وداخل الوطن 

 .العمل على نشر االبحاث واالبتكارات الطالبية فى مختل  المجاالت العلمية 

##  تشكل كل لجنة من اللجان السابقة سنويا بريادة رائد من السادة اعضاء هيئة التدريس ويصدر 

بتعينة قرار من أ. د . عميد الكلية وعضككككوية طالبين من كل فرقة دراسككككية ينتخبهم طالب فرقتهم 

ان السككرى المباشككر وينتخب الطالب اعضككاء كل لجنة من بينهم امينا وامينا مسككاعد بطريق االقتر

 لهم .

 

 

 انتخابات اتحاد الطالب

 تجرى انتخابات اتحاد الطالب سنويا طبقا للقواعد التالية:

يحدد رئيس الجامعة مواعيد االنتخابات فى الكلية خالل شهر نوفمبر سنويا واالعالن عن  -0

 لمدة ثالثة ايام.فت  باب الترشي  

يكون التقدم للترشي  على النموذج الذى تعدة الجامعة لذلك ت ويقدم لمكتب رعاية الشباب  -9

 بالكلية من ثالث نسخ.

يشكل عميد الكلية لجنة لفحص طلبات الترشي  والتاكد من توافر شروط الترشي  ت  -3

دير ادارة م –وتتكون اللجنة من خمسة اعضاء هم )عضوين من اعضاء هيئة التدريس 

 عضوين من الطالب االوائل فى فرقتهم من غير المرشحين(. -رعاية الشباب

تعلن الكلية عن اسماء المرشحين المسنوفين لشروط الترشي  فى مدى اربعة ايام من قفل  -4

 باب الترشي .

 يتم بعد ذلك فت  باب تلقى الطعون. -5

 يتم االعالن عن الكش  النهائى السماء المرشحين. -6

الكلية عددا من اللجان لالشراف على عملية االنتخابات وتتكون كل لجنة من  يشكل عميد -7

احد الطالب  –احد العاملين برعاية الشباب  –) عضوين من اعضاء هيئة التدريس 

 االوائل فى الفرقة من غير المرشحين(.

 تقوم كل لجنة من هذة اللجان بعملية فرز االهوات فى يوم االنتخابات بحضور ممثل لكل -8

مرش  لم يفز بالتزكية ويحرر بما اتبع من اجراءات ونتيجة االنتخاب بمحضر يوقع علية 

 اعضاء اللجنة ويعتمدة عميد الكلية.

تجرى عملية انتخاب االمين واالمين المساعد من لجان االتحاد من بين اعضاء كل لجنة  -2

 ان.على حدة فى مدى اسبون من تاريخ اعالن نتائج االنتخابات العضاء اللج
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يقوم االمناء واالمناء المساعدين بانتخاب امين االتحاد واالمين المساعد لالتحاد فى  -01

 الجلسة االوللى بمجلس االتحاد بدعوة من السيد االستاذ الدكتور / عميد الكلية.

 

 

 شروط الترشي  لعضوية لجان مجلس اتحاد الطالب

 ان يكون الطالب مصرى الجنسية. -0

 القويم والسمعة الحسنة.ان يكون متصفا بالخلق  -9

 ان يكون منتظما فى فرقتة ومستجد غير باق لالعادة فيها الى سبب. -3

 ان يكون مسددا للرسوم الدارسية او رسم االتحاد. -4

 ان يكون من ذوى النشاط الملحوظ فى مجال عمل اللجنة التى يرش  نفسة فيها. -5

د سقاط او وق  عضويتة باحاال يكون قد سبق الحكم علية بعقوبة مقيدة للحرية او تقرر ا -6

 االتحادات الطالبية او لجانها.

 


