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 الخدمات التي يقدمها قسم رعاية الشباب
 

  -:رعاية الشباب  
 ات واألنشطة الطالبية التى يتلخصتقوم إدارة رعاية الشباب بالكلية بأداء الخدم 

  :دورها فيما يلى 
  -:الرعاية الطالبية وتتم عن طريق  -1
دراسةة مةا يعتةرل الطةةالب مةن مشةكالت اجتماعيةة ونفسةية ودراسةية ومااولةة اي ةةاد  -أ 

 .الالول المناسبة لها
عةن طريةةق وةةندو  مختلفةةة مااولةة لةةا مةةا يعتةرل الطةةالب مةةن مشةكالت اقت ةةةادية  -ب

  .التكافا االجتماعي 
  -:ليث يهدف وندو  التكافا االجتماعي إلةى  **

 .للطالب ب ورة المختلفة من تأمين أو رعةاية اجتماعية  تاقيق الضمان االجتماعى -
 .اإلسهام فى تنفيذ الخدمات الطالبية  -
العما على لا المشاكا التى تواجه الطالب وتاول بينهم وبين االستمرار الهادىء  -

 .فى دراستهم  بسبب ع ز دخولهم المالية 
  -:وت رف إعانات ال ندو  للطالب على هيئة 

  مساعدات نقدية.  
  م اريف دراسية.  

وذلك بعد تقديم المستندات الدالة على ألقيتهم فى الا ول على تلك 
 -:المساعدات ، وهى 

  ساب استمارة مساعدة من قسم رعاية الشباب بالكلية للولدة االجتماعية التابع
 .لها الطالب 

  لالةةة وفةةاة الوالةةد أو  ةةهادة  أو بيةةةأن معةةا  فةةىللوالةةد الضةةار مفةةردات مرتةةب
 إدارية بالدخا 

  وورة من كارنيه الطالب. 
  تقديم كا األورا  الخاوة بالمساعدات لمشرفة الفرقة.  
  يةةتم دراسةةة تلةةك األورا  واإلعةةسن عةةن األسةةماء بقسةةم رعايةةة الشةةباب واسةةتالم

 .المساعدات المالية من خزينة الكلية 
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  -:األنشطة الطالبية وتتم عن طريق  -2
 . (فنية – ثقافية - اجتماعية- رياضية) : من المختلفة لألنشطة خطة وضع -أ
  .تقديم مشروعات فى م االت األنشطة المختلفة  -ب
  .المعاونة االي ابية فى تنفيذ األنشةطة التى يقررها اتااد طالب الكلية  -ج

 
 -:اتااد الطالب 

يشكا م لس اتااد الطالب سنويًا من الطالب النظاميين المقيديين بالكلية بها 
بريادة عميد الكلية أو من ينيبه فى  .لنيا درجة البكالوريوس والمسددين لرسوم االتااد 

  :ذلك من أعضاء هيئة التدريس وعضوية 
 .مستشارين ل أن م لس االتااد من أعضاء هيئة التدريس   -
  .ساعدى ل أن م لس االتااد من الطالب أمناء وأمناء م -
 .ينتخب الطالب أعضاء الم لس من بينهم رئيس ونائب رئيس االتااد  -
وياضر اجتماعات الم لس رئيس ال هاز الفنى لرعاية الشباب بالكلية ،ويكون رئيسيه  -

 .أمينًا ل ندو  االتااد 
  :ويهدف اتااد الطالب إلى تاقيق ما يلى  **

لية واألخالقية والوعى الوطنى والقومى بين الطالب وتعويدهم تنمية القيم الرو ( أ)
  .على القيادة وإلتالة الفرص لهم للتعبير المسئول عن آرائهم 

بث الروح ال امعية السليمة بين الطالب ، وتوثيق الروابط بينهم وبين أعضاء هيئة  ( ب)
 .التدريس والعاملين 

  .وقلها وتش يعها اكتشاف مواهب الطالب وقدراتهم ومهاراتهم و (ج)
 .نشر وتش يع تكوين األسر وال معيات التعاونية الطالبية ، ودعم نشاطها  (د)
نشر وتنظيم النشطة الرياضية واالجتماعية والكشفية والفنية والثقافية  (هة)

 .واالرتفاع بمستواها وتش يع المتفوقين فيها 
 .يعود على الوطن بالخير  تنظيم اإلفادة من طاقات الطالب فى خدمة الم تمع بما (و)

يشترط فيمن يتقدم للتر يح لعضوية ل أن م الس االتاادات أن تتوافر فيه  **
  :الشروط اآلتية 

 .أن يكون متمتعًا ب نسية جمهورية م ر العربية  -
 .أن يكون مت فًا بالخلق القويم والسمعة الاسنة  -
 .دة فيها ألى سبب أن يكون طالبًا نظاميًا مست دًا فى فرقته غير با  لسعا -
 .أن يكون مسددًا رسوم االتااد  -
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 .أن يكون من ذوى النشاط الملاوظ فى م ال عما الل نة التى ير ح نفسه فيها  -
أال يكون قد سبق الاكم عليه بعقوبة مقيدة للارية أو تقرر إسقاط أو وقف  -

 .نها اعضويته بألد االتاادات الطالبية أو ل 
       المنشودة يعما م لس اتااد طالب الكلية على تاقيق أهداف االتاادات الطالبية **

  :ن التالية امن خالل الل  وذلك

 .ل نة األسر والرلالت -1

 .ل نة النشاط الرياضى  -2

 .ل نة النشاط الثقافى والسياسى  -3

 .ل نة النشاط الفنى  -4

 .ل نة ال والة والخدمة العامة  -5

 .ل نة النشاط االجتماعى و ئون الطالب  -6

 .ل نة النشاط العلمى والتكنولوجى   -7
 -:ل نة األسر والرلالت وتختص بما يلى  -1

 .تش يع األسر بالكلية ودعم نشاطها  -
 التنسيق بين نشاط األسر المختلفة بالكلية  -
  -:ولتكوين األسر الطالبية  يتبع اآلتي  **

 .األعضاء يشترط أن يكونوا من بين طالبا الكلية  -1
  .طالب وطالبة  50عدد الطالب المشتركين عن  االيقا -2
 .رائد األسرة يكون أستاذا أو أستاذ مساعد من الكلية  -3
 .األخ األكبر واألخت يفضا أن يكونا من المدرسين المساعدين أو المعيدين بالكلية -4
 أمةةين – المقةةرر – األكبةةر األخ – األسةةرة رائةةد)لكةةا أسةةرة م لةةس إدارة يتشةةكا مةةن  -5

 . (ء األنشطةأمنا – ال ندو 
تتقدم األسره بخطة النشاط التى ستقوم بها خةالل العةام ال ةامعى وكةذلك بيةأن  -6

 .بأسماء الطالب ورائد األسرة مع رسم  عار خاص بها 
أى نشةةاط تقةةوم بةةه األسةةره يكةةون مةةن خةةالل مسةةئول األسةةر بالقسةةم برعايةةة  : ملاةةةةو ة **

لتةى يةتم الموافقةة الشباب ويكون مسبقًا قبةا إقامةة النشةاط بعشةرة أيةام 
عميةد الكليةة معتمةدًا مةن رائةد  /على ذلك بطلب باسم السيد األستاذ الدكتور

  .األسرة 
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  -:ل نة النشاط الرياضى وتختص  بما يأتى  -2
 .بث الروح الرياضية بين الطالب وتش يع المواهب الرياضية والعما على تنميتها  -
ين الفر  الرياضية وإقامة المباريات تنظيم النشاط الرياضى بالكلية بما فى ذلك تكو -

 .والمسابقات والافالت والمهرجأنات الرياضية 
ومن أهم األنشطة التى تهتم رعاية الشباب بالكلية بتنظيمها  األلعاب ال ماعية    

 متمثلةة الفرديةة األلعةاب (الطةائرة كةرة – اليد كرة – السلة كرة – القدم كرة)متمثلة فى 
 – المالكمة – ال ودو – فو الكونغ– التايكوندو – الكاراتيه –لسبالة ا – القوى ألعاب) فى

 . (الطاولة تنس – الم ارعة
وتقوم رعايةة الشةباب بعمةا دورات تنشةيطية فةى بدايةة كةا عةام الختيةةار أفضةا    

العناور لتكوين فةر  الكليةة فةى األلعةاب المختلفةة ، وذلةك اال ةترار فةى دورى ال امعةة 
  .عات الم رية وكذلك دورى ال ام

  -:كيفية اال ترار فى فةر  الكلية  **
  .يتم ساب االستمارة الخاوة بالنشاط الرياضي  - أ

 أفضا العناور لتكوين فر  الكلية تنظم الدورات التنشيطية فى جميع الرياضات الختيار  - ب
  :ل نة النشاط الثقافى والسياسى وتختص بما يأتى  -3
تؤدى إلى تعريف الطالب بخ ائص الم تمع  تنظيم أوجه النشاط الثقافى التى -

 .والتياجات تطوره 
  .العما على تنمية الطاقات األدبية والثقافية للطالب     -
  :ل نة النشاط الفنى وتختص بما يأتى  -4

تنمية النشاط الفنى للطالب والعما بما يتفق مع أغراضه السامية فى إتالة  -
 فنى الفروة إلبراز مواهيهم ورفع مستوى أنتاجهم ال

على الطالب ذوى المواهب الفنية التقدم مع بداية العام ال امعى الى  : ملاةةو ة **
 .رعاية الشباب لتس يا أسمائهم وفقا لمواهبهم 

  ل نة ال والة والخدمة العامة وتختص بما يأتى -5
 .تنظيم أوجه لركة الكشف واإلر اد على األسس السليمة وفقًا لمبادئها  -
تنفيذ برامج خدمة البيئة التى يقرها م لس الكلية واألقسام بما يساهم فى تنمية  -

الم تمع والعما على ا رار الطالب فى تنفيذها والمساهمة فى مشروعات 
  .الخدمة العامة القومية التى تتطلبها التياجات الوطن 
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الة مرللة م على يد اللورد بادن وتعد ال و1896وال والة لركة كشفية تأسست عام  -
 سنةة (24 – 18)متقدمة من مرالا الاركة  الكشفية وينضم إليها الشباب من سن 

 . البيئة خدمة برامج وتنفيذ ، الكشفى النشاط لممارسة
  -:ل نة النشاط االجتماعى و ئون الطالب ، وتختص بما يأتى  -6

التدريس العما على تنمية الروابط االجتماعية بين الطةالب وبين أعضاء هيئة  -
والعاملين وإ اعة روح التعاون واإلخاء بينهم وبث الروح ال امعية فيهم وذلك بكا 

 .الوسائا المناسبة 
 .تنظيم الرلالت والمعسكرات االجتماعية والثقافية والتروياية  -

وتقوم الل نة بتدعيم الرلالت وذلك لتى يتسنى للطالب اال ترار فى أكثر من 
للتعرف على أهم المعالم السيالية ، وتعما الل نة على رللة خالل العام ال امعى 

تش يع الطالب فى المسابقات االجتماعية ومسابقات الشطرنج والطالب والطالبة المثالية 
  .والامالت التطوعية لتبرع بالدم لطالب الكلية 

 -:ومن  روط مسابقة الطالب والطالبة المثالية   **
 .اب بالكلية ساب استمارة من إدارة رعاية الشب -1
 .ماء االستمارة واعتمادها من  ئون الطالب  -2
 .الا ول على أعلى تقدير  -3
 .أن يكون الطالب ذو نشاط بارز  -4
 .أال يكون قد ودر ضده أى عقوبات  -5
 (.االختبار)اجتاز المسابقة بن اح  -6

تشكا كا ل نة من الل أن السابقة سنويًا بريادة رائد من أعضاء هيئة التدريس ي در  **
يينه قرار من عميد الكلية وعضوية طالبين عن كا فرقة دراسية ينتخبها سنويًا طالب بتع

 .فرقتها الدراسية بطريق االقتراع السرى 
 .وينتخب الطالب أعضاء كا ل نة من بينهم أمينًا وأمينًا مساعدًا لها  
  .وياضر اجتماعات الل ان ممثا ال هاز الفنى لرعاية الشباب بالكلية  

 :النشاط العلمى والتكنولوجى ، وتختص بما يأتى  -7
تنظيم أوجه النشاط العلمية والتكنولوجية  والعما على تنمية الطاقات العلمية  -

  .واإلبداعية لدى الطالب
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