
 االتحادات الطالبية
تشكل االتحادات الطالبيـة من طالب الكليات الجامعيـة النظاميين المقيدين بها لنيل درجة البكالوريوس 
أو الليسانس والمسددين لرسوم االتحاد، ويكون للطالب الوافدين والطالب المنتسبين الذين يسددون رسوم 

 باالتحاد بدون أن يكون لهم حق االنتخاب أو الترشيح.االتحادات حق ممارسة أوجه النشاط الخاص 
 وتهدف االتحادات الطالبية إلى تحقيق ما يلي : -

 تنمية القيم الروحية واألخالقية والوعي الوطني والقومي بين  .1
تاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم.  الطالب، وتعويدهم على القيادة، وا 

 .أعضاء هيئة التدريس وتوثيق الروابط بينهم وبين بث الروح الجامعية السليمة بين الطالب، .2
 اكتشاف مواهب الطالب وقدراتهم ومهاراتهم وصقلها وتشجيعها. .3
 نشاطها.نشر وتشجيع تكوين األسر والجمعيات التعاونية الطالبية، ودعم  .4
شجيع تنشر وتنظيم النشطة الرياضية واالجتماعية والكشفية والفنية والثقافية واالرتفاع بمستواها و  .5

 المتفوقين فيها.
 تنظيم اإلفادة من طاقات الطالب في خدمة المجتمع بما يعود على الوطن بالخير. .6

 يعمل مجلس اتحاد طالب الكلية على تحقيق أهداف االتحادات الطالبية من خالل اللجان التالية: -
 لجنــــــة األســــــر. .1
 لجنـة النشــاط الريـاضــي. .2
 الثقــافــي.لجنــة النشــاط  .3
 لجنــة النشـــاط الفنـــي. .4
 لجنـة الجوالـة والخدمة العامـة. .5
 لجنة النشاط االجتماعي والرحالت. .6
 لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي.  .7

 :أواًل: لجنة األسر وتختص بما يلي 
 تشجيع األسر بالكلية ودعم نشــاطهــا. .1
 .ةـالتنسـيق بين األسـر المختلفة بالكليـ .2
  :لجنة النشاط الرياضي تختص  بما يلي:ثانيًا 
 والعمل على تنميتها. بث الروح الرياضيـة بين الطالب وتشجيع المواهب الرياضيـة .1



 تنظيم النشاط الرياضي بالكلية بما في ذلك تكوين الفرق الرياضية  .2
قامة المباريات والمسابقات والحفالت والمهرجانات الرياضيـة.  وا 

 افي تختص بما يلي:ثالثًا: لجنة النشاط الثق 
 .الطالـب بخصائص المجتمع واحتياجات تطوره تنظيـم أوجـه النشـاط الثقـافي التي تؤدي إلى تعريف .1
  العمـل على تنميـة الطاقـات األدبيـة والثقافية للطـالب. .2
 :رابعًا: لجنة النشاط الفن تختص بما يلي 
 لساميةتنميـة النشاط الفني للطالب والعمل بما يتفق وأغراضها ا .1

 في إتاحة الفرصة إلبراز مواهبهم ورفع مستوي إنتاجهم الفني. 
 تشجيع األنشـطة الفنيـة والهوايـات للطـالب ودعمها. .2
 :خامسًا: لجنة الجوالة والخدمة العامة تختص بما يلي 
 تنظيم أوجه حركات الكشف واإلرشاد على األسس السليم وفقـا لمبادئها. .1
التي يقررها مجلس الكليـة واألقسام بمـا يساهم في تنمية المجتمع والعمل على تنفيذ برامج خدمة البيئة  .2

في مشروعات الخدمة العامـة القوميـة التـي تتطلبها احتياجات  اشتراك الطالب في تنفيذهـا والمساهمة
 الوطن.

 :سادسًا: لجنة النشاط االجتماعي والرحالت تختص بما يلي 
شاعة روح العمل على تنمية الروابط  .1 االجتماعية بين الطالب وبين أعضاء هيئة التدريس والعاملين وا 

 التعاون واإلخاء بينهم وبث الروح الجامعية فيهم وذلك بكل الوسائل المناسبة.
تنظيم الرحالت والمعسكرات االجتماعية والثقافية والترويحية التي تساعد الطالب على التعرف على  .2

 مصالح الوطن.
ه قرار من هيئة التدريس يصدر بتعيين من اللجان السابقة سنويا بريادة رائد من أعضاء تتشكل كل لجنة .3

راع فرقة دراسية ينتخبها سنويا طالب فرقتهما الدراسية بطريق االقت عميد الكلية وعضوية طالبين عن كل
 السري.

 وينتخب الطالب أعضاء كل لجنة من بينهم أمينا مساعدا لها. .4
 ان ممثل الجهاز الفني لرعاية الشباب بالكلية.ويحضر اجتماعات اللج .5
 :سابعًا: لجنة الجوالة والخدمة العامة تختص بما يلي 
براز المتميزين ورعايتهم وشغل أوقات الفراغ وتنمية الملكات العلمية  .1 رعاية الطالب المتفوقين علميًا وا 

 وزيادة الوعي العلمي.



 :مجلس اتحاد طالب يختص بما يلي 
  اتحاد طالب الكلية في ضوء البرامج المقدمة من اللجان.رسم سياسة 
 .اعتماد برامج عمل لجان مجلس االتحاد المختلفة ومتابعة تنفيذها 
 .توزيع االعتمادات المالية على اللجان ووضع الموازنة السنوي للمجلس ولجانه 
 .اعتماد الحسابات الختامية لالتحاد 
 ة أو المعاهد المختلفة  العمل على توثيق العالقات مع تنسيق العمل بين لجان مجلس اتحاد الكلي

 االتحادات الطالبية األخرى بكليات الجامعة.
  انتخاب أمين وأمين مساعد لمجلس االتحاد من بين أعضائه الطالب بريادة عميد الكلية أو من ينيبه في

 ذلك من أعضاء هيئة التدريس وعضويته.
 ة التدريس.رواد لجان مجلس االتحاد من أعضاء هيئ 
 .أمناء وأمناء مساعدي لجان مجلس االتحاد من الطالب 

وينتخب الطالب أعضاء المجلس من بين أمينا وأمينا مساعدا للمجلس ويحضر اجتماعات المجلس رئيس 
 .الجهاز الفني لرعاية الشباب بالكلية ويكون رئيس الجهاز الفني لرعاية الشباب بالكلية أمينا لصندوق المجلس

 


