االنشطة طالبية :
تنقسن األنشطة الطالبية ولجاى اإلتحاد فى الكلية إلى اللجاى التالية-:
 -1لجنة األسر- :
تختص ثتشجيغ تكٕيٍ األسز ٔدػى َشبطٓب فٗ كبفخ انًجبالد ٔانتُسيك فيًب ثيُٓب.
ٔيؼتجز َشبط األسز َشبطب يتكبيال يجًغ ثيٍ انُشبط انزيبضٗ ٔاإلجتًبػٗ ٔانثمبفٗ ٔانفُٗ
ٔانزحالد ْٔذِ األَشطخ تشأل يٍ داخم األسز انًختهفخ ثبنكهيخ ثزيبدح انسبدح أػضبء ْيئخ
انتذريس.
 -2لجنة النشاط الرياضى-:
ٔتختص ثتُظيى ٔتشجيغ يًبرسخ األَشطخ انزيبضيخ ٔتكٕيٍ انفزق انزيبضيخ ٔإلبيخ
انًجبريبد ٔانًسبثمبد انزيبضيخ .تٓذف ْذِ انهجُخ إنٗ تًُيخ انًٕاْت انزيبضيخ ثيٍ انطالة
ػهٗ يستٕٖ انكهيخ ثى ػهٗ يستٕٖ اإلدارح انؼبيخ ثبنجبيؼخ ثى ػهٗ يستٕٖ انجبيؼبد
انًصزيخ نًختهف األنؼبة انزيبضيخ نهجًيغ ٔيُٓب ( كزح انيذ – خًبسٗ كزح انمذو -انكزح
انطبئزح – كزح انسهخ – تُس انطبٔنخ – انهيبلخ انجذَيخ ).
 -3لجنة النشاط الثقافى واإلعالهى-:
ٔتختص ثتُظيى أٔجّ انُشبط انثمبفٗ ٔاإلػاليٗ ٔتًُيخ انٕػٗ ثمضبيب انٕطٍ ثًب
يزسخ يفبْيى انًٕاطُخ ٔانذيًمزاطيخ َٔشز ثمبفخ حمٕق اإلَسبٌ ٔانًشبركخ انًجتًؼيخ ٔتًُيخ
طبلبد انطالة اإلثذاػيخ ٔانثمبفيخ ٔاإلػالييخٔ .يضى انُشبط انثمبفٗ يسبثمبد فٗ انًجبالد
األدثيخ ( حفظ انمزأٌ انكزيى -انمصخ انمصيزح – انشؼز – انشجم -انجحث ٔانًمبل -انًؼهٕيبد
انؼبيخ -يجالد انحبئظ)ٔ ،يسبثمبد تُظًٓب اإلدارح انؼبيخ ػهٗ يستٕٖ انجبيؼخٔ ،يسبثمبد
تُظًٓب ٔسارح انتؼهيى انؼبنٗ.
 -4لجنة النشاط الفنى -:
ٔتختص ثتُظيى األَشطخ انفُيخ نهطالة ثٓذف إثزاس يٕاْجٓى ٔصمم إثذاػبتٓى انفُيخ.
ٔيضى انُشبط انفُٗ انًُبفسبد انتبنيخ (انًسزح-انًٕسيمٗ-انكٕرال).

 -5لجنة الجوالة والخذهة العاهة -:
ٔتختص ثذػى انحزكخ انكشفيخ ٔانًشبركخ فٗ يشزٔػبد انخذيخ انؼبيخٔ ،تُفيذ ثزايجٓب
نخذيخ انجيئخ ٔانًجتًغٔ .تضى انهجُخ األَشطخ انتبنيخ ( يؼسكزاد انخذيخ انؼبيخ داخم انكهيخ
ٔانحزو انجبيؼٗ – دٔراد تُشيطيخ نجٕاالد انكهيخ).
 -6لجنة النشاط اإلجتواعى والرحالت-:
ٔتختص ثتُظيى انزحالد ٔانًؼسكزاد اإلجتًبػيخ ٔانثمبفيخ ٔانتزفيٓيّ ٔانتٗ تٓذف إنٗ
تًُيخ انزٔاثظ اإلجتًبػيخ ٔثث رٔح انتؼبٌٔ ثيٍ انطالة ٔأػضبء ْيئخ انتذريس ٔانؼبيهيٍ
ثبنكهيخ ،كًب يتى تمذيى انذػى اإلجتًبػٗ نغيز انمبدريٍ يبديب ٔيؼُٕيب ػٍ طزيك صُذٔق انتكبفم
اإلجتًبػٗ.
 -7لجنة النشاط العلوى والتكنولوجى-:
تختص ثؼمذ انُذٔاد ٔانًحبضزاد انؼهًيخ ثٓذف تًُيخ انمذراد انؼهًيخ ٔانتكُٕنٕجيخ َٔشز
انًؼزفخ إَتبجب ٔتطجيميب ػٍ طزيك انؼهٕو ٔانجًؼيبد انؼهًيخ.

إنجازات األنشطة الطالبية
للعام الجامعى 2010-2002م
اإلشتزان فٗ يسبثمخ إستمجبل انؼبو انجبيؼٗ 2002/2010ؤ ،انحصٕل ػهٗ انًزكش
االٔل يستٕٖ انجبيؼخ.
االشتزان فٗ انًٓزجبٌ االرشبدٖ انثبَٗ نجٕاالد ثُٓب 2010 -2002ؤ ،انحصٕل ػهٗ
انًزكش انثبَٗ ػهٗ يستٕٖ انجبيؼخ.
انميبو ثزحهخ انٗ يذيُخ انمبْزح 9/11/2002و.
ػًم يسبثمخ انطبنجخ انًثبنيخ ػهٗ انًستٕٖ انكهيخ ٔفٕس انطبنجخ /اسًبء يٓذٖ اثزاْيى
ثبنفزلخ انزاثؼخ ثبنمت انطبنخ ايثبنيخ ػهٗ يستٕٖ انكهيخ.
االشتزان فٗ انًسبثمخ انطبنجخ انًثبنيخ ػهٗ يستٕٖ جبيؼخ ثُٓب ٔلذ فبسد
أسًبء يٓذٖ اثزاْيى ثهمت انطبنجخ انًثبنيخ ػهٗ يستٕٖ جبيؼخ ثُٓب.
االشتزان فٗ دٔرٖ (انًؼهٕيبد انؼهًيخ) ػهٗ يستٕٖ جبيؼخ ثُٓب.
االشتزان فٗ انمٕافم انطجيخ يٍ لجم انجبيؼخ (ثًبَيم -سُذِٔ  -تم ثُٗ تًيى).

انطبنجخ/

االشتزان فٗ دٔرٖ االسز ػهٗ انًستٕٖ ٔحصٕل انكهيخ ػهٗ انًزكش انثبَٗ فٗ (كزح
انسهخٔ -كزح انطبئزح) ػم انًستٕٖ أسز جبيؼبد ثُٓب
تمذيى انًسبػذاد انُمذيخ نؼذد( )00طبنجخ ػٍ طزيك صُذٔق انتكبفم ثبنكهيخ.
االشتزان فٗ دٔرٖ انمطبػبد (انمطبع انثبنث) نهجبيؼبد انًصزيخ نهؼبو انجبيؼٗ
2002/2010و ثجبيؼخ انشلبسيك.
االشتزان فٗ دٔرٖ انمطبػبد (انمطبع انثبنث) نهجبيؼبد انًصزيخ نهؼبو انجبيؼٗ
2002/2010و ثجبيؼخ لُبح انسٕيس.
االشتزان فٗ انذٔرٖ انثمبفٗ ػهٗ يستٕٖ جبيؼخ ثُٓب (يجهخ انحبئظ  -انمزآٌ انكزيى -
انمصخ انمصيزح ٔ -انشؼز – ٔانشجم).
االشتزان فٗ يسبثمخ انخظ انؼزثٗ ػهٗ يستٕٖ جبيؼخ ثُٓب.

