
 األنشطة والخدمات الطالبية: 
 أواًل: األنشطة الطالبية:

 طريق األنشطة المذكورة، والخدمات التي تقدم لك. من خاللها تنمي مواهبك وتلبي احتياجاتك عن

 :النشاط الرياضي  
  قامة المسابقات والمهرجانات لبث الروح الرياضية وتشجيع المواهب الرياضية وتكوين الفرق الرياضية وا 

 الرياضية.
 :النشاط االجتماعي والرحالت  
 .تنمية الروابط االجتماعية عن طريق المسابقات االجتماعية المختلفة والرحالت المتنوعة 
 :النشاط الفني  
 .براز مواهبهم عن طريق المسابقات الفنية المختلفة والمهرجانات  تنمية النشاط الفني للطالب وا 
 :النشاط الثقافي  
 دبية والققايية للطالب عن طريق الندوات والمسابقات المختلفة.تنمية الطاقات األ 
 :نشاط الجوالة والخدمة العامة  
 رات المعسك تنظيم أوجه نشاط حركة الكشف واإلرشاد على األسس السليمة ومبادئها وذلك عن طريق

 التدريبية وخدمة البيئة والمسابقات والمهرجانات.
 :نشاط األسر الطالبية  
  على التنسيق بين أنشطتها المختلفة، يعليك االتصال بقسم رعاية  طالبية بالكلية والعملتكوين أسر

الطالب بالكلية وبادر بتسجيل اسمك بالنشاط الذي يناسبك لتستطيع ممارسته من خالل برامج معدة 
 لذلك.

 :المعسكرات  
  ة، مقل )مرسي مطروح شاطئية(، االشتراك  بالمعسكرات المركزية المختلف –خدمة عامة  –)تدريبية– 

معهد إعداد القادة بحلوان  –أبو بكر الصديق التابع لوزارة الشباب والرياضة  –بورسعيد  –اإلسكندرية 
 طبقًا للشروط التالية: التابع لوزارة التعليم العالي(، وذلك

 أن تكون ممارسًا ألحد األنشطة المذكورة بعالية. -
 أن تكون من المتفوقين علميًا وخلقيًا. -
 أن يشترك يي ترشيحك لهذه المعسكرات رائد النشاط بالكلية والمشرف المسئول عن رعاية الطالب. -



 :عزيزي الطالب 

إذا كان لديك مشكلة نفسية أو دراسية أو شخصية أو مشكلة متعلقة باألنشطة المختلفة يلتبادر باالتصال 
 ب بالكلية.شباباألخصائي االجتماعي بقسم رعاية ال

 الخدمات الطالبية:ثانيًا: 

 ي:  اآلت الخدمات الطالبية التي تقدم لك للحصول على مساعدة مالية أو عينية ويشترط الستحقاقها
 لطالب الفرقة األولي أن يكون الطالب مقيدًا بالكلية مسددًا للرسوم الدراسية المقررة. (1
 طالب الفرق األخرى أن يكون الطالب مقيدًا ومستجدًا بفرقته. (2
 الطالب الذي تنطبق عليه الشروط السابقة بطلب للحصول على الدعم، أو اإلعانة، مريق به ما يلي:يتقدم  (3
 .بحث اجتماعي من الوحدة االجتماعية التابع لها سكن الطالب 
 ( موظفين، ويختم من المصلحة التابع 2مفردات المرتب أو المعاش أو بيان بالدخل معتمدًا من عدد )

 لها.
  العائلية، واألصل لإلطالع عليها.صورة البطاقة 
   اإلعانات  –العدسات الالصقة  -النظارات الطبية  –سماعات األذن  –بالنسبة لألجهزة التعويضية

األمراض المزمنة والكوارث، يقوم األخصائي  –صرف مالبس  –مصاريف المدن الجامعية  –الشهرية 
رسالها للصندوق المركاالجتماعي بعمل بحث بمعريته، ويريق بالطلب المستندا زي ت السابق ذكرها، وا 

 بالجامعة.
 .باإلضاية إلى تقرير طبي من اإلدارة الطبية يفيد حالة الطالب الصحية ومدي احتياجه لإلعانة 

  صندوق التكافل االجتماعي 
لقادرين اواالقتصادية الالزمة للطالب غير ي إلى تويير الرعاية االجتماعية يهدف صندوق التكايل االجتماع

 للدراسة والتحصيل. حتى يتوير لهم المناخ المالئم
 خدمات صندوق التكافل االجتماعي: -

 المساهمة يي تسديد الرسوم الدراسية. .1
 المساهمة يى تسديد رسوم المدن الجامعية للحاالت الخاصة والمعوقين. .2
 شراء أجهزة تعويضية ودراجات بخارية ونظارات طبية. .3
 أدوات دراسية(. –إعانات عينية )مالبس  .4



 إعانات شهرية للطالب المرضي بأمراض مزمنة أو مستعصية حتى يمن هللا عليهم بالشفاء. .5
 كيفية الحصول على الخدمة : -

 يتوجه الطالب إلى رعاية الطالب بالكلية التابع لها ومعه المستندات اآلتية:
 البطاقة العائلية لولي األمر وصورة منها. .1
 ة إلى المعاش أو الوياة.لسركي المعاش يي حالة اإلحا مفردات مرتب ولي األمر أو .2
 إقبات اإلعاقة أو المرض أو كشف النظارة الطبية بمستشفي الجامعة. .3
بحث اجتماعي من الوحدة االجتماعية التابع لها سكن الطالب يي حال )عمل ولي األمر الحر أو  .4

 الزراعي(.
 

 الالئحة المنظمة لقواعد الصرف لصناديق التكافل

 تكايل االجتماعي بالكليات:ال 
تسديد جميع احتياجات الطالب غير القادرين بكليات الجامعة من أرصدة التكايل بالكليات حتى  :أوالً  -

حاطة صندوق التكايل االجتماعي بالجامعة علمًا بالمنصرف.  االنتهاء من المبالغ الموجودة لديها وا 
 شروط االستفادة من صندوق التكافل االجتماعي: -
 يكون الطالب مصري الجنسية.ن أ .1
 جنيه شهريًا. 150أال يزيد متوسط دخل الفرد يي أسرة الطالب عن  .2
رم الواحد ، على أن تعرض يجنيه يي الت 100الحد األقصى لالستفادة من اإلعانة من صندوق الكلية  .3

 الحاالت االستقنائية على صندوق التكايل بالجامعة.
لم يري مجلس إدارة الصندوق أن ظرويه االجتماعية تبرر صرف أن يكون الطالب مستجد يي يرقته ما  .4

 المساعدة االجتماعية له.
ييما عدا حاالت المعاقين من الطالب ال يجوز أن يستفيد الطالب بأكقر من نوع من أنواع المساعدات إال  .5

 يي حدود الحد األقصى لقيمة المساعدة.
 تأديبية تتعارض مع تمتعه برعاية الصندوق.أال يكون الطالب قد صدر ضده قرارات جامعية  .6
عن طريق مجلس إدارة صندوق  عدم صرف إعانات نقدية للطالب إال يي حاالت المرض ويكون الصرف .7

 التكايل االجتماعي بالجامعة.


