األنشطة الطالبية :
 -1اللجنة الرياضية :
من أهم األنشططططلط ايل واط يايهت هبهم وبا ة ااط ايشططططواة وايملاط يهشططططم ه األنشططططلط
ايةااضططاط لت ك مةق م م – لائةق – سططلط – ا – هنس لاييط – هنس – مةق سططة ط –
االسططميا – سططوا ط – مصططاة ط – مصططاة ط اةا ان – م ممط – جي ي – ماةاهاه –
منغيفي – هاامين ي – مما أجسام – ةفع أثقا – أيعاة ميي  -سوامات ايلةاق.
يهقيم ة ااط ايشطططواة وعم يةات هنشطططالاط فت و ااط م ام الأهااة أفضططط ايعناصطططة
يهميان فةق ايملاط فت األيعاة ايمأهلفط ي يك ي شطططططهةاك فت يةي ايجامعط يم ا يةي
ايجامعات ايمصةاط
كيفية االشتراك في فرق الكلية :
 -1اهم س ة االسهماةق ايأاصط واينشال ايةااضت .
 -2هنظم ايهنشالاط فت جماع األيعاة الأهااة أفض ايعناصة يهميان فةق ايملاط .
 -3اهم هسلام اياى ايةااضت يو الت االنهقا يلفةق .
 -4فت ايط صي فةق ايملاط ايجما اط فت ( مةق ايق م – اي سلط – ايلائةق – ايا ) لت
ايمةما األي أي ايثانت و يةي ايجامعط لت مسطططططهيي ايملاات اهم االشطططططهةاك فت
ايهصططفاط األييت لت مسططهيي ايجامعات واالشططهةاك مع  6جامعات ياهم هصططعا فةاق
ايجامعط ايمهمث فت ايملاط اي اصطططططلط لت ايمةما األي ي يك يلهصطططططفاط اينبائاط وان
ايجامعات يايهت صلت لت ايمةما األي أي ايثانت فت ايهصفاط األييت
ملحوظة :ايهصططططفاط األييت وان ايجامعات أ شططططبة انااة من م ام ي يايهصططططفاط
اينبائاط وان ايجامعات أ شبة أغسلس من م ام ياممن هع ا ايميا ا وناء لت
آةاء ايجامعات ايمنظمط يلهصفاات يااله ا ايةااضت يلجامعات .
 -2لجنة األسر:
لت
األسطططةق هت ومثاوط ايةوال اي ي اةول وان ايلاية ياألسطططها مما اها فةصطططط ايهعة
مشامله يمسا هه لت لبا يهميان مط لاوط وان ايلاية ياألسها ييهميان األسة اهوع
االهى :
 -1األ ضاء اشهةل أن امينيا من وان ل ة ايملاط .
 -2أال اق ايل ة ايمشهةمان ن  50لاية يلايوط .
 -3ةائ األسة امين أسها ا أي أسها مسا من ايملاط .
 -4األخ األموة ياألأت ايموةى افض أن امينيا من ايم ةسان ايمسا ان أي ايمعا ان
وايملاط .
 -5يم أسطططةق مجلس ر اةق اشطططم لت اين ي ايهايت  :ةائ األسطططةق – األخ األموة –
ايمقةة – أمان ايصن يق – أمناء األنشلط .
 -6ههق م األسططةق وألط اينشططال ايهت سططهقيم وبا أ ايعام يم ا أسططماء ايل ة يةائ
األسةق مع ةسم شعاة أاص وبا \ .
ملحوظة  :أي نشال هقيم وه األسةق امين من أ مسئي وة ااط ايشواة يامين
مسططوقا يمو أمامه اينشططال وعشططةق أاام هى اهم ايميافقط لت يك وللة واسططم أ .
ما ايملاط معهم ا من ةائ األسةق.

 -3اللجنة الثقافية :
رن هميان ايشطططاة يوناء شطططأصطططاهه يفمة يرامانه ايقيي يأوةاهه يهنماط م ةاهه يمياهوه
لت مناوع ايثقافط يأ اث ايهاةاخ
يهياااهه ياسهع ا من أ ايقةاءق ياالل ع يايهعة
لت أصطططائص ايمجهمع ن لةاق رمامط
فايب األسطططاسطططت يلنشطططال ايثقافت هي ايهعة
اين يات يايمبةجانات يايمعاةض يلي ات ايثقافاط مج ت اي ائل.
 -4لجنة الجوالة والخدمة العامة :
ايجيايط ةمط مشططفاط هسسططسططت ام  1896لت ا ايلية وا ن ااي ي هع مة لط ايجيايط
من مةا اي ةمط ايمشفاط ي انضم ريابا ايشواة من سن  18ام هى مة  24ام.
يهب

ريت أ ا ايميالن ايمهمام ايشأصاط من أ

:

 -1هقياط ايهمسك وايقام ايةي اط ياي اناط .
 -2ايق ةق لت اهأا ايقةاة يه م ايمسئيياط ياال هما لت اينفس يهنماط ةيح االنهماء .
 -3مماةسط ايعم ايجما ت يصاي ايمجميع .
 -4ايق ةق لت امهساة مباةات ايهنماط اي اهاط ايشاملط .
 -5مماةسط األنشلط ايمأهلفط ( فناط – ثقافاط – ةااضاط – اجهما اط) .
يهناك ي يلجيايط يايأ مط ايعامط يهي ( :ا وشططةفت أن او جب ي فت أن أميم وما
اجة لت ن ي هللا ثم اييلن يان أسطططططا ايناس فت جماع ايظةي يان ا م وقانين
ايجيايط ).
 -5اللجنة الفنية:
هعهوة ايلجنط ايفناط ا ي يجان االه ا ات ايل واط يايهت من أ يبا اماةس ايل ة جماع
أييان اينشطططال ايفنت فت رلاة هةويي وناء يهب ايلجنط ايفناط وصطططفط امط ريت اإل سطططاس
يايه يق ايفنت ي ي ل ة ايملاط وما ه هياه من أييان مأهلفط من ايفنين ( ةسم – ةسم لت
اياجاج – ن ت – ةق لت ايأشططططة – ميسططططاقت – ميةا – فنين شططططعواط – همثا
مسططة ت – غناء – ونهيماام)  .سططي هقيم ايملاط ه ا ايعام واالشططهةاك فت مسططاوقط ايفنين
ايمسططططة اط لت مسططططهيي ملاات ايجامعط يسططططي اقيم واإلأةاج مأةجان من مشططططاهاة
ايمأةجان.

 -6اللجنة االجتماعية والرحالت :
يهت ايلجنط ايهةفاباط يللاية من اية ت ايمهني ط ايهت هوث ةيح ايمةح يايسططعا ق يهعم
لت هنماط ةيح ايجما ط وان ايل ة يهيلا ايع مط وان ايلاية يأسطططططها أاةج ما ات
اي ةاسطططط يهقيم ايلجنط وه ام اية ت ي يك هت اهسطططنى يللاية االشطططهةاك فت أمثة من
لت أهم ايمعايم ايسطططططاا اط ياألثةاط فت ول نا اي واة .
ة لط أ ايعام ايجامعت يلهعة
يهعم ايلجنط فت هشططجاع ايل ة فت ايمسططاوقات االجهما اط يمسططاوقات ايشططلةنب يايلاية
ايمثايت يايلايوط ايمثاياط ياي م ت ايهلي اط يهوةع واي م يل ة ايملاط .
 -7اللجنة العلمية :
يجان االه ا ايل وت ريى سططوعط يجان ي يك
من ايعام ايجامعت  2009/2008هم ااا ق
وإضطططافط ايلجنط ايعلماط يايهت هعم من أ ألهبا لى هنماط ملمط االوهماة ايعلمت يم يك
مافاط اسهأ ام اييسائ ايهمنيييجاط فت ايعملاط ايهعلاماط ياي اا ايعملاط .

