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  الطالبیة األنشطة

  

 مقـدمة:

التام بدورھا في تقديم خريج  متمیز  القتناعھاجامعة فاروس منذ نشأتھا بالنشاط الطالبي بكل صوره وأنواعه  اھتمت

ويقوم الطالب فور التحاقه بالجامعة بتعبئة استمارة أنشطة  .والقیادية والبدنیة والثقافیةفي كل المجاالت العلمیة 

   ويعتبر ذلك شرط أساسي من شروط التسجیل في الجامعة. طالبیة يحدد فیھا نوع النشاط الذي يرغب فیه.

وتغطي كل المجاالت مثل االتحادات الطالبیة بلجانھا السبع: الثقافیة،  متنوعةاألنشطة الطالبیة في الجامعة 

الرحالت واألسر وكذلك الجمعیات العلمیة ومنظمات المجتمع المدني التي  ،االجتماعیة الرياضیة، الفنیة، یة،العلم

تھدف إلي خدمة المجتمع وتضم بین أعضائھا طالب من جامعة فاروس وتقدم أدارة الجامعة دعم كامل لجمیع ھذه 

ً أو بتوفیر كافة المتطلبات مثل المالعب ا لرياضیة لكرة القدم والسلة والید والتنس والمسرح األنشطة سواء مالیا

  الطالبي الذي يسع خمسمائة مدعو والذي يختص بالمناسبات والحفالت الطالبیة.

  

  أھداف األنشطة الطالبیة بالجامعة: 

بناء الشخصیة المتوازنة للطالب من الناحیة االجتماعیة والعقلیة والجسمیة  إن الھدف العام من النشاط الطالبي ھو

ً يخدم دينه ووطنه وأمته. كما يھدف تشجیع األنشطة الطالبیة  ً نافعا   :ما يلي إلىواالنفعالیة لیصبح مواطنا

 .المتوازنةاإلسھام في تكوين شخصیة الطالب الجامعي المتكاملة  .1

 .وصقلھاأوقات الطالب في برامج ھادفة ومفیدة للكشف عن مواھبھم وقدراتھم  استثمار .2

 . تدريب الطالب على القیادة والطاعة وتحمل المسؤولیة .3

 . تأكید واجب الطالب في خدمة بالدھم وتقوية شعورھم نحوھا .4

 . والتعاون مع أساتذتھم التآلفتوثیق الروابط األخوية بین الطالب وتقوية روح  .5

واالستفادة منھم في  معارفھمعالقة الطالب بجامعتھم بعد تخرجھم لضمان تفاعلھم معھا وتجديد  استمرار .6

 . مجال تخصصاتھم

  .  ترسیخ القیم االجتماعیة كالتعاون والمنافسة الشريفة والحوار البناء وتقبل الرأي اآلخر .7

 .احترام العمل الیدوي والعاملین وتقدير قیمة العمل واالستمتاع به .8

 اف المھارات والمواھب الطالبیة والعمل على تنمیتھا وتوجیھھا التوجیه السلیم لخدمة الفرد والمجتمعاكتش .9

  . خدمة المادة العلمیة والعمل على تسھیل فھمھا واستیعابھا من خالل الممارسة الفعلیة لھا .10

 .تدريب الطالب على التفكیر العلمي لحل المشكالت والصعوبات التي تواجھھم .11

  

  األنشطة الطالبیة علي مستوي الجامعة:لجان 

  الطالب سبع لجان لألنشطة وھى كالتالي: اتحاديضم 

 ودعم نشاطھا األسر: تختص بتكوين لجنه األسر .1

المباريــات  وإقامــةاألنشطة الرياضیة وتكــوين فــرق رياضــة  ممارسة: تختص بتشجیع النشاط الرياضي لجنة .2

 والمسابقات الرياضیة.

األعالم وتنمیة الوعي بقضايا الوطن بما يرسخ و: تختص بأنشطة الثقافة واإلعالمي لجنه النشاط الثقافي .3

 مفاھیم المواطنة لدي الطالب.

 مواھبھم. وإبرازالفنیة للطالب  باألنشطة: تختص لجنة النشاط الفني .4
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 .: تھتم بدعم الحركة الكشافیة ومشروعات الخدمة العامةالعامةلجنه نشاط الجوالة والخدمة  .5

   .: تختص بتنظیم رحالت عسكرية وثقافیة وترفیھیةالنشاط االجتماعي والرحالت لجنة .6

: تخــتص بعقــد النــدوات العلیمــة والمحاضــرات العلمیــة بھــدف تنمیــة لجنه النشاط العلمي والتكنولــوجي .7

  القدرات العلمیة والتكنولوجیا للطالب.

  

 لجنة النشاط الرياضي: - 1

دورة الجامعــة ودورة الجامعة  للكرة الطائرة و الخماسيلكرة القدم األنشطة الطالبیة دورة الجامعة  نظمت إدارة

 رياضــيأقامــت إدارة األنشــطة يــوم ولتنس الطاولة كما نظمت اإلدارة أيام رياضیة خاصــة بكــل كلیــات الجامعــة 

ماراثون جرى بالتعاون مــع كلیــة التربیــة  فيلمدرسة الريادة بمالعب الجامعة وشاركت إدارة األنشطة الطالبیة 

قامــت وأيضــا ثون دراجــات اء وقد أقامــت مــارالجامعات بتحرير سینا احتفاالت فيالرياضیة كما شاركت الجامعة 

   كرة القدم. فيبطولة للموظفین  بتنظیم

  

  2013/ 11/ 14الى  2013/ 9/11في الفترة من  خماسيكرة قدم  دوري

  2013/  11/  19يوم دوري كرة الطائرة 
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  2013/ 12/  17دوري تنس الطاولة يوم 

  2014/  5/  20يوم رياضي لكلیة الھندسة يوم 

  2014/  3/  6و  2/  27يوم رياضي لمدرسة الريادة يومي 

  2014/  4/  26ماراثون جرى باالشتراك مع كلیة تربیة رياضیة يوم 

  
   



  األنشطة الطالبیة                               (النشأة ـ التطور ـ التمیز)  جامعة فاروس باإلسكندرية

)120(  

  
 

  2014/  4/  15سیناء يوم  مشاركة جامعة فاروس في احتفالیة الجامعات بتحرير

  2014/  4/  4و  2013/  11/  1ماراثون دراجات يومي 

  2014/  2/  13الى  8الفترة من  فيدوري كرة القدم للموظفین 

 

 لجنة النشاط االجتماعي: - 2

 عزبةـ  فتى عزبةـ  الجامع عزبةأكثر من مكان منھم " فيقامت إدارة األنشطة بتنظیم العديد من قوافل الخیر 

وقد توالى تنظیم اإلدارة على مستوى السنوات لیوم الیتیم  57357نظمت زيارة لمستشفى  اسكینه"وأيض

، كما نظمت اإلدارة زيارات لدار المسنین إفطار رمضان وحمالت التبرع بالدماألسواق الخیرية ومھرجان األلوان وو

ـ رحلة الفیوم  ـقامت بتنظیم العديد من الرحالت على سبیل المثال "رحلة الیخت  اوحمالت لجمع البطاطین وأيض

  .رحلة إلى أفريكانا بارك "
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  2014/  7/  25 إلى 14الفترة من  فيقوافل الخیر 

  2013/  12/  10يوم  57357زيارة مستشفى 

  2014/  4/  18احتفالیات يوم الیتیم يوم 

  2014/  5/  20و  2014/  4/  1السوق الخیري يومي 
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  2014/  4/  19مھرجان األلوان يوم 

  زيارة دار مسنین   2013/  9/  21رحلة الیخت يوم 
  2013/  11/  16يوم 

  2013 / 11/  16رحلة إلى أفريكانا بارك يوم 

  كل فصل دراسي فيحمالت التبرع بالدم بواقع حملتین 
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  2014/  2/  5و  2013/  12/  28حملة البطاطین يومي 

 

 لجنة الجوالة: - 3

نظمت إدارة األنشطة الطالبیة قوافل بحث ودراسة لعشیرة جوالة جامعة فاروس كما نظمت إدارة األنشطة 

مؤسسة رجب الخیرية كما والطالبیة قوافل شنطة الخیر بشھر رمضان المبارك بالتعاون بین جامعة فاروس 

  قامت إدارة األنشطة بعمل معسكر كشفى.

  2012/  9بشھر رمضان  قوافل شنطة الخیر  2012/  8قوافل بحث ودراسة لعشیرة الجوالة 

  2013/  3/  9و  2013/  2/  26التدريب على أشغال الحبال يومي 

   



  األنشطة الطالبیة                               (النشأة ـ التطور ـ التمیز)  جامعة فاروس باإلسكندرية

)124(  

  
  

 2013/ 3/ 19معسكر الیوم الواحد يوم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اللجنة الفنیة: - 4

ــة   ــة المختلف ــى مواھــب الطلب ــالتعرف عل ــت إدارة األنشــطة ب ــيقام ــة  ف ــاالت الفنی ــن المج ــد م ــا والعدي منھ

مســابقة إبــداع الســنوية والعديــد مــن حفــالت  فــيالتمثیــل والغنــاء وعلــى ذلــك فقــد شــاركت والرســم 

ــة  ــة والمواھــب الغنائی ــات الجامع ــل والشــعرية لكلی ــراج عم ــة  مســرحيإخ ــداع الطلب ــن إب  اكتشــاف اأيضــوم

  لعديد من حفالت التخرج.الرسم على األسفلت كما قامت بتنظیم ا فيالمواھب الفنیة 
  

  حفالت في كل فصل دراسي 3حفالت فنیة بواقع 

  2014/  3/  21إلى  10الفترة من  فيمسابقة إبداع 
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  2014/  6/  3عرض مسرحي يوم 

  2013/  12/  16الرسم على األسفلت يوم 

    

  حفالت التخرج السنوية
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  والتكنولوجي:لجنة النشاط العلمي  - 5

قــد نظمــت وتنظیم حملة توعیة ضد مرض الســكر  فيكما شاركت  CAREER PATHWAYنظمت إدارة األنشطة 

حملة توعیة صــحیة  اأيضولقسم البیتروكیماويات كما قامت بعمل مجلة حائط علمیة  السنوي العلميالمؤتمر 

 الســنوي الصــیدليتنظیم الیوم  فيدراسة میدانیة عن مخاوف األطفال من زيارة طبیب األسنان كما شاركت و

  .العلميالھندسة بطلبة البرنامج  لطلبة طب األسنان واحتفالیة كلیة الثاني الدوليالمؤتمر والسابع 
 

CAREER PATHWAY   2013/  12/  7 إلى 4في الفترة من  

    
 حملة توعیة ضد مرض السكر 

  2014/  2/  6يوم 
  لطلبة العلمياحتفالیة ومعرض البرنامج 

  2014/ 5/  20قسم العمارة يوم  

    

 المھندس/ أسامة كمال وزير البترول األسبق يتسلم درع الجامعة من أ.د./ رمضان أبو العال

  2013/ 12/ 10لقسم البتروكیماويات يوم  السنوي العلميالمؤتمر 
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  مجلة حائط علمیة 
  2014/ 5/ 22و  3/ 26 يومي

لطلبة كلیات طب األسنان في  الثاني الدوليالمؤتمر 
  2014/ 5/ 9 إلى 7الفترة من

    
  2014/ 4/ 7حملة توعیة صحیة ودراسة میدانیة عن مخاوف األطفال من زيارة طبیب األسنان يوم 

    

  2014/ 6/ 5السابع يوم  السنوي الصیدليالیوم 

 
 
   



  األنشطة الطالبیة                               (النشأة ـ التطور ـ التمیز)  جامعة فاروس باإلسكندرية

)128(  

 

  واإلعالمیةاللجنة الثقافیة  - 6

  .السنويمعرض الكتاب ولقاءات مع إعالمیین وشعرية وتقوم إدارة األنشطة بصفة مستمرة بعمل ندوات ثقافیة 

  

  ندوات في كل فصل دراسي 4ندوات ثقافیة وشعرية بواقع 

    
  5/2014/ 15إلى  10معرض الكتاب من 

  2014/ 6/ 3ندوة عن التوظیف يوم 

  


