
 

 التعـريفـات

  -( :318مادة )

  -فى تطبيق أحكـام هذا الباب يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

  -اإلتحادات الطالبية :

الشرعية التى تعبر عن آراء الطالب وطموحاتهم بالجامعات والكليات والمعاهد ،  هى التنظيمات

ويمارسون من خاللها كافة األنشطة الطالبية فى إطـار التقاليد والقيم الجامعية األصلية ، وهى التى 

 ترعى مصالحهم ، وتقوم على تنظيم النشاط الطالبى وكفالة ممارسته ، وتمثيل الطالب أمام الجهات

 المعنية . 

  -األنشطة الطالبية :

والتى تشمل األنشطة الرياضية ، والثقافية واإلعالمية والفنية ، كل األنشطة التى يمارسها الطالب 

 . ة والخدمة العامة ، وأنشطة األسرواإلجتماعية ، والرحالت ، والعلمية والتكنولوجية ، والجوال

  -السلطة المختصة :

لكلية أو المعهد أو من ينوب عنهم على مستوى أنشطة الجامعة أو الكلية أو رئيس الجامعة أو عميد ا

 المعهد بحسب األحوال .

  -مستشار اللجنة :

أحد أعضاء هيئة التدريس ممن له خبرة فى مجال األنشطة الطالبية ، يتم اختياره من قبل السلطة 

 المختصة من بين ثالثة أسماء ترشحهم اللجنة أو مجلس اإلتحاد .

  -الهيئة اإلدارية المعاونة :

تشكل من بين موظفى رعاية الشباب بناء على ترشيح من مجلس اإلتحاد وموافقة السلطة المختصة ، 

وذلك لشغل وظائف أمين صندوق ، سكرتارية ، مراجع حسابات ، كاتب حسابات ، أمين مخزن ، 

 مندوب صرف ، كاتب شطب ، عامل خدمات معاونة . 

 

 

 

 



 

 الطـالبيةاإلتحادات 

 تشكيل اإلتحادات ومستوياتها

  -( :220مـادة )

يتشكل اإلتحاد الطالبى لكل جامعة أو كلية أو معهد من رئيس اإلتحاد ونائبه ، وأمناء ومساعدى أمناء 

لجان األنشطة السبعة على مستوى الجامعة أو الكلية أو المعهد ن واألعضاء المنضمين إلى كل لجنة 

لنيل درجة  من هذه الللجان وذلك من جميع طـالب الكليات والمعاهد الجامعية المقيدين بها

  -البكالوريوس أو الليسانس ، وتتعدد مستوياته على النحو اآلتى :

  -أوالً : لجان األنشطة الطالبية السبعة :

 وتتكون كل لجنة من هذه اللجان من أمين ، وأمين مساعد ، واألعضاء المنضمين إلى كل لجنة.

  -ثانياّ : مجلس إتحاد طـالب الكلية أو المعهد ، ويشكل من :

 رئيس اتحاد طالب الكلية أو المعهد. -1

 ئب رئيس اتحاد طالب الكلية أو المعهد .نا -2

 أمناء لجان األنشطة السبعة على مستوى الكلية أو المعهد . -3

 مساعدى أمناء لجان األنشطة السبعة على مستوى الكلية أو المعهد. -4

  -ثالثاً : مجلس إتحاد طالب الجامعة ، ويشكل من :

 الجامعة .رئيس اتحاد طـالب  -1

 نائب رئيس اتحاد طالب الجامعة . -2

 أمناء لجان األنشطة السبعة على مستوى الجامعة . -3

 مساعدى أمناء لجان األنشطة السبعة على مستوى الجامعة . -4

  -الجامعة ، ويشكل من :رابعاً : مؤتمر عـام 

 رئيس اتحاد طالب الجامعة . -1

 نائب رئيس اتحاد طالب الجامعة . -2

 الب الكليات والمعاهد .رؤساء اتحادات طـ -3

 نواب رؤسـاء اتحادات طـالب الكليات والمعاهد . -4

خامساً : المكتب التنفيذى لكل نشاط لجنة من لجان األنشطة السبعة على مستوى الجامعة ، ويشكل 

  -من :

 أمين لجنة النشاط بالجامعة . -1

 أمين مساعد لجنة النشاط بالجامعة . -2



 الجامعة . أمناء لجنة النشاط بكليات ومعاهد -3

 مساعدى أمناء لجنة النشاط بكليات ومعاهد الجامعة . -4

سادساً : المكتب التنفيذى لكل نشاط لجنة من لجان األنشطة السبعة على مستوى الكلية أو 

  -المعهد ويشكل من :

 أمين لجنة النشاط بالكلية أو المعهد . -1

 أمين مساعد لجنة النشاط بالكلية أو المعهد . -2

 نشاط بالفرق الدراسية بالكلية أو المعهد .أعضاء  لجنة ال -3

  -سابعاً : الجمعية العمومية على مستوى الجامعة ، وتشكل من :

 مجلس اتحاد طالب الجامعة . -1

 مجالس اتحادات طـالب كليات ومعاهد الجامعة . -2

  -ثامناً : الجمعية العمومية على مستوى الكلية أو المعهد ، وتشكل من :

 كلية أو المعهد .مجلس اتحاد طـالب ال -1

 أعضاء لجنة النشاط بالفرق الدراسية بالكلية أو المعهد. -2

 

 تشكيل اللجان المشرفة على اإلنتخابات واختصاصاتها

  -( :321مادة )

تشكل بقرار من السلطة المختصة لجان اإلشراف على اإلنتخابات بمستوياتها من بين 

  -أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطالب على أن يتوافر فى شأنهم الشروط اآلتية :

 أن يكون من غير المرشحين لإلنتخابات. -1

 أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة . -2

بة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة للشـرف أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقو -3

 أو األمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

 أال يكون قد سبق مجازاته تأديبياً.  -4

  -وتختص بما يأتى :

نماذج وإستمارات الترشح من الطالب ، ومراجعتها والتأكد من مطابقتها لشروط  إستالم -1

 الترشح .

 ين المبدئية والنهائية .إعـالن قوائم المرشح -2

 إجراء عملية فرز األصوات وإعـالن كشوف الفائزين . -3

اإلشـراف على عملية التصويت والتأكد من أحقية الطـالب فى اإلدالء بأصواتهم وتمكينهم من  -4

 ذلك .



 إجراء إنتخابات اإلعادة أو القرعة ، فى حالة التساوى بين المرشحين فى األصـوات . -5

 قوائم المرشحين المبدئية .قبول الطعون على  -6

 تشكيل اللجان العليا المشرفة على اإلنتخابات واختصاصاتها

  -( :322مادة )

  -:على اإلنتخابات على النحو اآلتى تشكل بقرار من السلطة المختصة اللجان العليا لإلشـراف

 رئيس اللجنة . -1

 أحد أعضاء هيئة التدريس .  -2

 عنه . مدير إدارة رعاية الشباب أو من ينوب -3

 عضو قانونى ، ويفضل أن يكون أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق . -4

 غير المرشحين لإلنتخابات.طالبان من المتمزين فى األنشطة الطالب من  -5

( من 321على أن يراعى فى شأنهم ذات الشروط المنصوص عليها فى الفقرة األولى من المادة )

 هذه االئحة .

  -وتختص بما يأتى :

 اإلعالن عن المواعيد التفصيلية لإلنتخابات المعتمدة من السلطة المختصة . -1

اإلعالن عن شروط الترشح وإليات العملية اإلنتخابية لالتحادات الطالبية فى أماكن تجمع  -2

 الطالب .

إعداد وتوفير النماذج واإلستمارات الالزمة للترشح لإلنتخابات ، وكذا البطاقات الالزمة  -3

 راع .لعملية االقت

 اإلشراف على تجهيز قاعات اإلنتخابات وتوفير احتياجاتها واإلعالن عن أماكنها للطالب . -4

قبول الطعون على قرارات لجنة اإلشراف على اإلنتخابات برفض الطعن على قوائم  -5

 المرشحين المبدئية .

 تابعة أعمال لجنا اإلشراف على اإلنتخابات ومستوياتها. -6

 االقتراع ونتائج الفرز ودراستها وإعـالن نتائجها للطالب .قبول التظلمات على عملية  -7

 ضمان نزاهة وشفافية العملية اإلنتخابية . -8

 إعتماد محاضر اإلنتخابات ورفعها للسلطة المختصة . -9

  -ويختص رئيس اللجنة العليا باإلشراف على اإلنتخابات بما يأتى :

لالئحة فيما يخص العملية تطبيق نصوص قانون تنظيم الجامعات المشار إليه وهذه ا -1

 اإلنتخابية.

 التأكد من شفافية ونزاهة كافة مراحل العملية اإلنتخابية . -2

 تنظيم العمل باللجنة وتحديد مهام أعضائها . -3

 إعتماد كشوف المرشحين والفائزين ومحاضر العملية اإلنتخابية ونتائج الطعون .  -4

 

 



 قـواعد وإجراءات اإلنتخابات

 

 -( :322مادة )

يتم انتخاب مجالس اإلتحادات ولجانها سنويا خالل الفصل الدراسى األول من العام الجامعى ، وتحدد 

 السلطة المختصة المواعيد التفصيلية إلجراء اإلنتخابات قبل بدء إجرائتها بسبعةة أيام على األقل . 

النموذج الذى تعدى  ويكون التقدم لإلنتخابات إلى اللجنة المشكلة لإلشراف عليها بطلب كتابى على

 الجامعة أو الكلية أو المعهد وتعتمده السلطة المختصة .

ويجب على كل مرشح أن يتقدم بأوراق ترشحه مرفقا بها برنامجه اإلنتخابى فى المجال المرشح له 

اإللكترونى المدمج والدراسات العليا والوافدين الحق فى ممارسة كافة أنشطة اإلتحاد  ولطالب التعلم 

 أن يكون لهم حق اإلنتخاب أو الترشح . دون

  -( :324مادة )

  -يشترط فيمن يتقدم للترشح لعضوية لجـان اإلتحادات الشروط اآلتية :

 أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية . -1

 أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة . -2

الفصلى ونظام العام الكامل ، سواء أن يكون مستجدا فى فرقته الدراسية بالنسبة لطالب النظام  -3

 أكان مسجال بنظام االنتظام أو اإلنتساب الموجه .

أن يكون مستجدا ، ولم يرسب ى أكثر من مقررين من المقررات التى سجلها فى العام  -4

 الماضى بالنسبة لطالب نظام الساعات المعتمدة .

د فى مجال الللجنة المرشح لها أن يكون له نشاط طالبى موثق فى الجامعة أو الكلية أو المعه -5

 عدا طالب السنة الجامعية األولى .

( إلى 5أال يكون قد سبق مجازاته تأديبيا بأحدى الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من ) -6

 ( من هذه الالئحة .126( من المادة )13)

لشرف أو أال يكون قد سبق الحكم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحريو فى جريمة مخلة با -7

 باألمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

 أال يكون منتمياً إلى أى تنظيم أو كيان أو جماعة إرهابية مؤسسة على خالف القانون .  -8

 

 

  -( :325مادة ) 

على اإلنتخابات فىالجامعات أو الكليات أو المعاهد أسماء الطالب المستوفين تعلن لجان اإلشراف 

 ً للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة ، وتتولى مسؤولية اإلشراف على  لشروط الترشح وفقا

 االقتراع بشكل علنى .



  -( :326مادة )

لكل ذى مصلحة الطعن على المرشحين فى أول يوم عمل تال إلعالن قائمة أسماء المرشحين بموجب 

الكلية أو المعهد ، على أن يتسلم طلب كتابى يسلم باليد للجنة المشرفة على اإلنتخابات بالجامعة أو 

 صورة ضوئية من هذا الطلب ممهورة بتوقيع الموظف المختص بذلك .

وتتولى هذه اللجنة مسئولية الفحص والبت فى الطعون على أن يكون قرارها مسببا ، وفى جميع 

 األحول تعلن النتيجة فى اليوم التالى لتقديم الطعون .

در من اللجنة المشار إليها إلى اللجنة العليا لإلشراف على االنتخابات وللطاعن التظلم من القرار الصا

 بذات اإلجراءات ، وفى حالة رفض تظلمه يعتبر القرار نهائياً .

  -( :327مادة )

يحق للمرشحين القيام بالدعاية اإلنتخابية وفقاً للضوابط التى تحددها اللجنة العليا لإلشراف على 

لطة المختصة ، وتستبعد اللجان كل من يستخدم الشعارات الدينية ، أو االنتخابات وتعتمدها الس

الطائفية ، أو الحزبيو فى الدعاية االنتخابيه ، وكذلك كل من يخالف اآلداب العامة والتقاليد والقيم 

 الجامعية .

  -( :328مادة )

أو كتب أسمه ، أو إذا بطاقة األنتخاب باطلة إذا اشر الطالب عليها بأى عالمة تدل على شخصه  تعتبر

 انتخب عدداً يقل أو يزيد على العدد المحدد بالبطاقة .

وتقوم اللجنة بفرز األصوات بعد األنتهاء من عملية التصويت مباشرة ، ويسمح بحضور المرشح نفسه 

أو وكيال عنه أثناء عمليتى االقتراع والفرز ، ويمنع من الحضور فى حالة اإلخالل بنظام عمل اللجنة 

. 

ويعلن فوز الطالب الحاصل على األغلبية المطلقة لعدد األصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى 

مرشح على هذه األغلبية تعاد االنتخابات خالل ثالثة أيام بين الحاصلين على أعلى األصوات ، وفى 

ن الطالب حالة التساوى بينهما فى عدد األصوات تعاد االنتخابات خالل ثالثة أيام بحضور اى عدد م

 ، وعند التساوى يتم إجراء قرعة علنية فى ذات يوم .

وفى جميع األحوال يحرر بما تم اتخاذه من إجراءات ونتائج الفرز محضر يوقع عليه أعضاء لجنة 

 اإلشراف ويتعمده رئيس اللجنة .

العليا ويحق لكل مرشح الطعن على نتائج الفرز فى أول يوم عمل تال إلعالن النتيجة أمام اللجان 

لإلشراف على االنتخابات كل فيما يخصه ، على أن يتم الفصل فى الطعن فى أول يوم عمال تال على 

 تقديمه .

  -( :329مادة )



يششترط لصحة االنتخابات فى لجان اتحادات طالب الكليات والمعاهد حضور األغلبية المطلقة لعدد 

 ى حدة .الطالب الذين لهم حق االنتخاب فى كل فرقة دراسية عل

% أو 20وإذا لم يكتمل هذا النصاب تؤجل االنتخابات إلى اليوم التالى ، ويشترط لصحتها حضور 

 طالب من الطالب الذين لهم حق االنتخاب فى كل فرقة دراسية على حدة أيمها أقل .  1000عدد 

 وإذا لم يكتمل هذا النصاب تصدر السلطة المختصة قرار بتعيين ممثلى هذه اللجان .

  -( :330مادة )

يتم انتخاب رئيس اتحاد الكلية أو المعهد ونائبه من بين أمناء وأمناء مساعدى لجان أنشطة الكليات أو 

 المعاهد .

ويتم انتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه من بين رؤساء االتحادات ونوابهم بالكليات والمعاهد ، على 

 لى المقاعد التى كان يشغالن إياها قبل انتخابهما .أن تعاد االنتخابات فى كليات الرئيس ونائبه ع

ويتم انتخاب أمناء وأمناء مساعدى لجان أنشطة الجامعة من بين األمناء واألمناء المساعدين للجان 

المناظرة بالكليات والمعاهد على أن تعاد األنتخابات فى لجان األمين واألمين المساعد على المقاعد 

 قبل انتخابمها .التى كانا يشغالن اياها 

وتقوم اللجنة بفرز األصوات بعد االنتهاء من عملية التصويت مباشرة ويسمح بحضور المرشح نفسه 

أو وكيل عنه اثناء عمليتى االقتراع والفرز ، ويمنع من الحضور فى حالة اإلخالل بنظام عمل اللجنة 

. 

ن النتيجة أمام اللجنة العليا ويحق لكل مرشح الطعن على نتائج الفرز فى أول يوم عمل تا إلعال

لإلشراف على االنتخابات كل فيما يخصه على أن يتم الفصل فى الطعن فى أول يوم عمل تال على 

 تقديمه .

وتراعى إعادة االنتخابات فى لجان األمناء واألمناء المساعدين التى كانا يشغالها قبل انتخابهما فى 

 مجلس االتحاد من بين أعضاء كل لجنة .

 

 

 

 إجتماعات المجالس واللجان

  -( :331مادة )

، وفى حالة تعقد جلسات مجالس االتحادات الطالبية ولجانها المختلفة برئاسة رئيس المجلس أو األمين 

غيابه تعقد برئاسة نائبه أو االمين المساعد بحسب األحوال ، ويعتبر األنعقاد صحيحاً بحضور أكثر 

 من نصف أعضاء المجلس أو اللجنة .



يعد رئيس المجلس أو األمين جدول األعمال ويوجه الدعوة لالنعقاد ، ويتابع تنفيذ القرارت ، ويمكن 

 توجيه الدعوة النعقاد المجلس أو اللجنة بموافقة ثلثى األعضاء .

وتكون قرارت المجلس أو اللجنة صحيحة إذا صدرت بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين ، وفى 

ح الجانب الذى منه الرئيس ، وتعتبر هذه القرارت نافذة فور اعتمادها من حالة تساوى األصوات يرج

 فور اعتمادها من السلطة المختصة  .

وتقوم السلطة المختصة بتبليغ قرارات المجلس أو اللجنة فور صدورها للجهات المعنية ، للنظر فى 

 القانونية . اتخاذ ما يلزم خالل سبعة أيام من تاريخ صدورها مستوفية لكافة شروطها

 حاالت سقوط أو سحب الثقة أو انتهاء العضوية 

 -( :332مادة )

تسقط عضوية مجلس االتحاد أو اللجنة عن كل عضو يتخلف عن حضور االجتماعات لمدة ثالث  

جلسات متتالية أو خمس جلسات غير متتالية أو خمس جلسات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس أو 

 اللجنة .

اإلخالل بالعقوبات الجنائية والجزاءات التأديبية المقررة قانوناً يجوز لمجلس االتحاد أن يوقع ومع عدم 

على أى عضو من أعضائه أو أعضاء اللجان الذى يثبت فى حقه مخالفة القواعد المنظمة لالتحادات 

، أو األضرار  الطالبية ، أو التقاليد والقيم الجامعية ، أو اإلخالل بنظام مجلس االتحاد أو لجانه

  -بمصالحة وذلك بعد سماع أقواله احد الجزاءات اآلتية :

 لفت النظر . -1

 وقف العضو عن ممارسة أنشطة االتحاد لمدة أقصاها شهران . -2

 إسقاط العضوية عن المنصب الذى يشغله . -3

تصة وال يعتبر الجزاء نهائياً إال بعد اعتماده من لجنة خماسية ، بتشكليها قرار من السلطة المخ
برئاسة أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق وعضوية اثنين من أعضاء مجلس االتحاد المعنى 

 وعضوين قانونيين من اإلدارة القانونية ينتدبا لهذا الغرض .

 الجزاءات المنصوص عليها .وللجنة إقرار الجزاء أو إلغاؤه أو تخفيضه فى حدود 

سحب الثقة من رئيس االتحاد أو نائبه ، وفى هذه الحلة ويجوز لثلث أعضاء مجلس االتحاد اقتراح 
 يصدر المجلس قراره بسحب الثقة بأغلبية ثلثى أعضائها .

 وتنتهى العضوية فى حالة فقد احد شروطها الترشح أو االستقالة أو التخرج أو الوفاة .

  -( :333مادة )

رؤساء االتحادات أو نوابهم أو األمناء وفى جميع األحوال فى حالة إسقاط العضوية أو سحب الثقة عن 

المساعدين أو تحقق احدى حاالت انتهاء العضوية فى شأنهم ، يتم انتخاب بديل لهم خالل خمسة عشر 

يوماً من تاريخ خلو المنصب ممن تطبق عليهم شروط الترشح ، وتعاد االنتخابات وفقاً إلجراءات 

 المنصوص عليها فى هذه الالئحة .



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشئون المــالية

  -( :334مادة )

خاصة بحساب فرعى لحساب الجامعة بالبنك يكون لكل إتحاد جامعة ، أو كلية ، أو معهد موازنة 

المركزى المصرى تشمل اإليرادات والمصروفات خالل السنة المالية ، والتى تبدأ من أول يوليو 

 وتنتهى فى أخر يونيو من العام التالى .

  -( :335مادة )



يجوز بقرار من مجلس الجامعة المختص تحديد نسبة من مصادر الدخل بالجامعة لدعم االتحادات 

الطالبية ، كما يحصل من جميع الطالب المصريين والوافدين المقيدين بمرحلة البكالوريوس 

 –شعبة الدراسة باللغة الفرنسية  –شعبة باللغة اإلنجليزية  –والليسانس ) شعبة عامة انتظام وإنتساب 

التعليم اإللكترونى المدمج ( وطالب الدراسات العليا  –البرامجى المتميزة وغير التقليدية أو الجديدة 

% 3بكافة الكليات والمعاهد الخاضعة ألحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه اشتراكاً سنوياً قدره 

جنيه تضاف على المبالغ  20سية السنوية للطالب بحد أدنى من إجمالى المصروفات والرسوم الدرا

المطلوب سدادها ، وذلك لقاء الخدمات واألنشطة اإلجتماعية والثقافية والرياضية والفنية وغيرها فى 

  -ضوء ما تقترحه مجالس اتحادات الطالب ، على أن توزع المبالغ المحصلة على النحو التالى :

 كليات أو المعاهد .% التحاد طالب ال70      

 % التحاد طالب الجامعة . 30       

 وال يجوز اإلعفاء من هذه المبالغ .

  -( :336مادة )

  -تعد أموال االتحادات الطالبية أمواال عامة وتتكون إيرادتها مما يأتى :

 نصيب كل اتحاد مما يحصل من الطالب وفقاً للنسب المذكورة بالمادة السابقة . -1

ت التى يقترح قبولها مجلسا االتحاد وتوافق عليها السلطة المختصة طبقاً للقوانين المنح والهبا -2

. 

 الدعم الذى تقدمه الدولة أو الجامعة . -3

نسبة تحددها مجالس الجامعات من إيرادات  كافة الوحدات ذات الطابع الخاص ، يتم توزيعها  -4

  -على النحو اآلتى :

 % التحاد طالب الكليات أو المعاهد .70 -

 % التحاد طالب الجامعة . 30 -

إيرداتات حقوق الرعاية من الشركات والمؤسسات ، والهيئات العامة والخاصة التى تقترحها  -5

مجالس االتحادات وتوافق عليها السلطة المختصة ، بما ال يخل بالتقاليد واألعراف والقيم 

 أن .الجامعية وبعد اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية والمالية فى هذا الش

ويقدم الجهاز المالى الخاص باإلتحاد تقريراً شهرياً عن مراجعة التصرفات المالية لإلتحادات الطالبية 

 والحساب الختامى للعرض على مجلس االتحاد. 

ويقدم الجهاز المركزى للمحاسبات تقريرا شهريا عن مراجعة التصرفات المالية لالتحادات الطالبية 

 ى مجلس االتحاد .والحساب الختامى للعرض عل

وتكلف السلطة المختصة أحد المحاسبين القانونيين بمراجعة الحساب الختامى التحاد ، وفى حالة ثبوت 

أية مخالفة مالية على المحاسب إبالغ السلطة المختصة التخاذ اإلجراءات القانونية المقررة فى هذا 

 الشأن . 



  -( :337مادة  )

 حة المالية المنظمة لعمل االتحادات الطالبية . يصدر وزير التعليم العالى الالئ

 أختصاصات لجان األنشطة ومجالس االتحاد

  -( :338مادة )

  -أوالً : اختصاصات لجان األنشطة الطالبية بصفة عامة :

 وضع خطط وبرامج النشاط . -1

 متابعة توفير المنشآت واألدوات والخامات الالزمة للمسابقات الداخلية والخارجية . -2

 اقتراح الميزانيات الالزمة للصرف على األنشطة . -3

 تشجيع الطالب على المشاركة فى األنشطة وتهيئة الفرص المالئمة لممارسة النشاط . -4

 تنظيم إثامة المسابقات والحفالت والمهرجانات والمؤتمرات والدورات وورش العمل . -5

 بها .تشجيع تكوين الفرق المختلفة وترشيح المدربين المعتمدين لتدري -6

ترشيح ثالثة من أعضاء هيئة التدريس لكل لجنة من لجان االتحاد من ذوى الخبرة فى مجال  -7

 نشاط اللجنة إلى السلطة المختصة لتختار من بينهم مستشار اللجنة . 

  -ثانياً : اختصاصات كل لجنة من لجان األنشطة الطالبية :

  -تختص لجنة اآلسر بما يأتى :

 ومراجعة اللوائح الداخلية لتنظيم عملها .وضع قواعد إنشاء  -1

 تشجيع تكوين األسر وتفعيل أنشطتها وتقديم الدعم الفنى لها. -2

 تقديم الدعم الفنى والمادى للمبادرات والحمالت الطالبية . -3

 تنظيم مهرجانات األسر والمؤتمرات والورش والدورات التدريبية لطالب األسر . -4

  -تختص لجنة النشاط الرياضى :

 الروح الرياضية بين الطالب وتشجيع المواهب الرياضية والعمل على تنميتها . بث -1

 تنظيم الدورات والمباريات والمسابقات والحفالت والمهرجانات الرياضية . -2

 متابعة توفير المنشآت والمالعب واألدوات والمالبس الرياضية الالزمة للمسابقات . -3

  -تختص لجنة النشاط الثقافى واإلعالمى :

 تنمية الوعى بقضايا الوطن بما يرسخ مفاهيم المواطنة والديموقراطية . -1

 إطالق طاقات الطالب الفكرية واإلبداعية والثقافية والمعلوماتية . -2

نشر ثقافة محقوق اإلنسان وترسيخ قيم المشاركة اإليجابية التى تسهم فى تنمية الوعى  -3

 السياسى واإلحتماعى لدى الطالب .

اعات والتجهيزات والمعدات واألدوات والخامات الالزمة للمسابقات الثقافية متابعة توفير الق -4

 واإلعالمة فى الداخل والخارج . 



 إصدار المجالت والنشرات الثقافية والعمل على إنشاء مكتبة ثقافية متنوعة . -5

 تنمية المهارات اإلعالمية وتكوين فريق إعالمى يتولى تغطية أنشطة االتحاد . -6

 ة الثقافية المتخصصة ونماذج المحاكاة المختلفة .تكوين األندي -7

  -تختص لجنة النشاط الفنى بما يأتى :

 العمل على االرتقاء بالذوق العام وتنمية الحس الجمالى والفنى لدى الطالب . -1

 تنمية وصقل المواهب الفنية . -2

بس ، متابعة توفير المسارح وقاعات العرض ، والخامات ، واألدوات ، واآلالت ، والمال -3

 وكافة االحتياجات الالزمة لتنفيذ األنشطة الفنية فى الداخل والخارج .

 .العمل وإستضافة الشخصيات العامة إصدار النشرات الفنية وتنظيم المهرجانات وورش -4

 تكوين نوادى وأكاديميات الفنون المتخصصة فى األنشطة الفنية . -5

  -تختص لجنة الجوالة والخدمة العامة بما يأتى :

 توعية بأهداف وأسس ومبادئ الحركة الكشفية ونشر أفكارها. ال -1

 تنمية مهارات القيادة والقدرة على تحمل السئولية واإلعتماد على النفس.  -2

تنمية المهارات الكشفية  و السخصية لدي الطالب من خالل المعسكرات ، والدورات التدربية   -3

 وورش العمل .

 مواهب الطالب المختلفة .تكوين موادي الهويات وتنمية وصقل  -4

العمل علي توفير ميدان للجوالة والقاعات واألدوات والمالبس والكتب الالزمة ألنشطة  -5

 الجوالة .

 تنفيذ معسكرات العمل وبرامج الخدمة العامة وخدمة البيئة والمجتمع . -6

 التواصل مع الجمعيات الكشفية لدعم الحركة الكشفية في الداخل والخارج . -7

 -ط اإلجتماعي والرحالت بما يآتي :النشاتختص لجنة 

 عقد الندوات والمحاضرات والمؤتمرات وإحياء المناسبات القومية والدينية . -1

العمل علي تنمية الروابط اإلجتماعية بين الطالب وبين أعضاء هيئة التدريس والعاملين  -2

 وإعشاعة روح التعاون واإلخاء بينهم وبث الروح الجامعية فيهم .

رحالت والمعسكرات اإلجتماعية ، والثقافية ، الترفهية التي تساعد الطالب علي تنظيم ال -3

 التعرف علي معالم مصر والعالم .

العمل علي توفير الدعم اإلجتماعي لغير القادرين وذوي اإلحتياجات الخاصة والمرضي  -4

 واأليتام والمسنين داخلياً وخارجياً .

 -ا يآتي :تختص لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي بم

 تشجيع الطالب علي البحث العلمي والمشاركة في األنشطة العلمية . -1

 متابعة توفير األدوات والخامات الالزمة لألنشطة العلمية الداخلية والخارجية . -2

 تقديم الدعم الفني والمالي لتسجيل براءات االختراع والملكيات الفكرية للطالب . -3

 العلمية بهدف تنمية القدرات العلمية واإلبتكارية .عقد الندوات والمحاضرات والمؤتمرات  -4



 دعم نوادي العلوم والجمعيات العلمية والعمل علي توفير الدعم المادي والفني لهما . -5

 العمل علي توفير فرص التدريب والتبادل العلمي الطالبي داخل وخارج الوطن . -6

 لمية .العمل علي نشر األبحاث واإلبتكارات الطالبية في المجالت الع -7

 التنسيق بين الطالب في مجاالت العلوم المختلفة والبحث العلمي . -8

 

 ( : 339مادة ) 

يتولي أمين لجنة النشاط رئاسة جلسات اللجنة وإعتماد محاضرات وتمثيلها ووضع السياسات والخطط 

 والبرامج والمزينات المقترحة ألنشطة ومتابعة تنفيذها والعمل تحقيق أهدفها .

مساعد لجنة النشاط بممارسة كافة اختصاصات أمين اللجنة في حالة غيابه ، وما ويختص أمين 

 يوفوضه أمين اللجنة في ممارسته .

 ويختص المكتب التنفيذي لكل لجنة نشاط بما يآتي :

 اقتراح خطط وبرنامج نشاط اللجنة . -1

 إنشاء قواعد بيانات للطالب المتميزين والممارسين لمجاالت أنشطة اللجنة . -2

 تهيئة الفرص المالئمة لممارسة األنشطة . -3

 متابعة تنفيذ أنشطة اللجنة . -4

 متابعة تجهيزات المنشآت وتوفير األدوات الالزمة للمسابقات في الداخل والخارج . -5

 متابعة تكوين وتدريب الفرق الخاصة باألنشطة الطالبية . -6

 ( : 341مادة ) 

 -يختص رئيس مجلس األتحاد بما يلي :

 ت العامة لألنشطة الطالبية وآليات التنفيذ والمتابعة لكل منها وضع السياسا -1

إقرار خطط وبرامج عمل عمل لجان األنشطة التابعة لالتحاد وتنسيق العمل فيما  -2

 بينهما .

 المشاركة في وضع خطط التدريب وصقل المهارات الطالبية . -3

ات األهلية العمل علي توثيق العالقات مع األتحادات الطالبية األخري والجمعي -4

 ومنظمات المجتمع المدني وعمل اتفاقيات نعاون معهم بعد الجهات المختصة .

متابعة جودة الخدمات التي تقدم للطالب ورفع تقارير للسلطة المختصة في حالة  -5

 حدوث مشكالت أو قصور في أداء الخدمة .

 افتراح المواعيد التفصلية لالنتخابات وإعتمادها من السلطة المختصة . -6

رشيح ثالثة من أعضاء هيئة التدريس لكل لجنة من لجان االتحاد من ذوي الخبرة ت -7

 في مجال نشاط اللجنة إلي السلطة المختصة لتختار من بينهم مستشار اللجنة .

ترشيح هيئة إدارية معاونة من موظفي رعاية الشباب للعرض علي السلطة المختصة  -8

 للموافقة عليها .

 لالتحاد وتوزيع االعتمادات المالية علي اللجان .اقتراح الموازنة السنوية  -9



متابعة الحسابات واألرصدة وعمليات الصرف المختلفة والتوسية بقبول ما  -10

 يرد من تبرعات وإعانات وهيات وحقوق رعاية ووضعها في حساب االتحاد .

اقتراح أوجه الصرف علي استضافة الوفود والزائرين والحكام وتحديد قيمة  -11

ية والسفر ومصروف الجيب للمشاركين في األنشطة ورسوم الرحالت بدالت التغذ

وقيمة السلف والحوافز و الجوائز المادية واألدبية للمتميزين في األنشطة ومكافآت 

المشاركين في اإلشراف علي األنشطة الطالبية دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح 

 المختصة .المعمول بها وقت الصرف وإعتمادها من السلطة 

 -( : 341مادة ) 

 -يختص رئيس مجلس االتحاد بما يلي :

إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس اتحاد الطالب وتوجيه الدعوة لعقد  -1

 االجتماعات .

رئاسة جلسات مجلس اتحاد اطالب وإعتماد محاضر جلساته وجمعيته  -2

 العمومية .

 الطالب .اإلشراف والمتابعة علي تنفيذ قرارات مجلس اتحاد  -3

اعتماد خطط وبرامج عمل لجان األنشطة التابعة لالتحاد بعد إقرارها من  -4

 مجلس االتحاد .

التواصل مع السلطة المختصة لتوصيل آراء الطالب أو لحل المشكالت  -5

 التعلمية ولتوفير وتحسين الخدمات الطالبية .

بية في تمثيل الطالب في اللقاءات واالجتماعات التي تناقش المشكالت الطال -6

 حالة توجيه الدعوة إلية .

اعتماد أسماء المشاركين في األنشطة ، والمطالبة برفع الغياب عنهم  -7

 وتعويضهم عن فترة تغيبهم خالل فترة ممارسة األنشطة الرسمية .

اإلشراف علي النواحي المالية لالتحاد في حدود قواعد الالئحة المالية  -8

 وقرارات االتحاد .

الصرف من أموال االتحاذ ، والمكافآت والسلف ،  التوقيع علي مذكرات -9

والبدالت المنصوص عليها في الالئحة في ضوء الخطة والموازنة والبند 

 المخصص للصرف قبل اعتمادها من السلطة المختصة .

ويخص نائب رئيس مجلس االتحاد بممارسة بكافة اختصاصات رئيس مجلس االتحاد في حالة غيابه ، 

 لمجلس في ممارسته .وما يفوضه رئيس ا

 -( : 342مادة ) 

 -يختص المؤتمر العام التحاد الجامعة بما يآتي :

 إقرار المبادئ والقواعد واألحكام الالزمة لخطة عمله . -1

 مناقشة المشكالت والقضايا الهامة التي تواجه الطالب بصفه عامة. -2



توثيق التنسيق بين االتحادات الطالبية بمختلف مستوياتها والعمل علي  -3

 العالقة بينهم .

اإلشراف علي االتحادات الطالبية وتذليل ما قد يعترض عملهم من  -4

 عقبات . 

 -وتختص الجمعية العومية بما يأتي :

 اعتماد تقارير أنشطة االتحادات والمكاتب التنفيذية والمؤتمر العام . -1

الموافقة علي ميزانية  االتحاد وتقارير الحسابات الخاتمة لالتحاد  -2

 عها للسلطة المختصة لالعتماد .ورف

إبداء الرأي في برامج األنشطة الطالبية والموازنة التقديرية للعام  -3

 القادم .

 اقتراح تعديل الالئحة الطالبية . -4

اقتراح ثلث عدد األعضاء الجمعية سحب الثقة من مجلس االتحاد أو  -5

احد أعضائه ، وفي هذه الحالة يصدر القرار بسحب الثقة بأغلبية 

 ثلثي أعضائها .

 تشكيل الهيئة اإلدارية المعاونة واختصاصاتها 

 -( : 343مادة ) 

 -تشكيل لجنة برئاسة وكيل الكلية أو المعهد لشئون التعليم والطالب ، وعضوية كل من :

 أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية أو المعهد . -1

 مدير عام إدارة رعاية الشباب . -2

 أحدهم رئيس االتحاد .أربعة من أعضاء مجلس االتحاد  -3

وذلك الختيار هيئة إدارية معاونه لالتحاد أو اللجنة ، ومدير 

مالي له من العاملين بالكلية أو المعهد وتتبع الهيئة اإلدارية 

المعاونة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب أو وكيل 

 الكلية أو المعهد لشئون التعليم والطالب مباشرة بحسب األحوال 

 ( : 344مادة ) 

 -تختص الهيئة اإلدارية المعاونة بما يأتي :

 الدعم الفني لمجلس االتحاد ولجانه . -1

متابعة تنفيذ القرارات المالية  و اإلدارية والفنية للمجلس  -2

 ولجانه بعد اعتمادها من رئيس االتحاد والسلطة المختصة 

 تحرير ما يلزم من مذكرات مالية أو إدارية أو فنية لتنفيذ -3

أعمال وقرارات المجلس ولجانه المختلفة بعد اعتمادها من 

 رئيس االتحاد والسلطة المختصة .



أعمال السكرتارية الالزمة لتحضير وعقد جلسات مجلس  -4

 االتحاد ولجانه .

تسجيل محاضر جلسات االتحاد ولجانه الختلفة علي أن يوقع  -5

علي المحضر رئيس الجلسة ويعتمد من رئيس االتحاد أو 

نوب عنه ، ويتم التصديق علي المحضر في بداية جلسة من ي

 األعمال التالية .

 ( : 345مادة ) 

تعد الهيئة اإلدارية المعاونة لالتحادات المذكرات المالية و اإلدارية والفنية في ضوء حطط النشاط 

 المقررة من مجلس االتحاد .

عة من رئيس االتحاد والمعتمدة من وال يجوز الصرف من أحوال االتحاد إال بموجب المذكرات الموق

السلطة المختصة في ضوء الخطة والموازنة والبند المخصص بناء علي ما سبق إقراراه  في جلسات 

 مجلس االتحاد ، ما لم تكن مخالف للقوانين  واللوائح .

 أحكام ختامه

 ( : 346مادة ) 

أو طالب االنتساب الموجه ، أو يجوز لمجلس االتحاد منح العضوية الشرفية للطالب المنتظمين ، 

التعليم اإللكتروني المدمج أو الخرجين الذين كان لهم دور ريادي في العمل الطالبي بعد موافقة 

السلطة المختصة ، وبما ال يزيد عن ثالث أعضاء سنوياً دون أن يكون لهم حق التصويت في 

 الجلسات أو االنتخاب أو الترشيح.

 -( : 347مادة ) 

إدارة رعاية الشباب بالجامعة أو الكلية أو المعهد باألعمال اإلدارية الخاصة بلجان اإلشراف تختص 

 علي االنتخابات .

وتتولي  إدارة رعاية الشباب بالكلية أو المعهد معاونة مجلس االتحاد ولجان األنشطة بالكلية أو المعهد 

ة تنفيذ القرارات ، ويكون إدارة ومحاضر الجلسات ومتابع’ ، وإعداد جداول األعمال وتجهيزها 

رعاية الشباب بالكلية أو المعهد أميناً لصندوق االتحاد ، ويجوز أن يستعين بأحد العاملين بالحسابات 

لمعاونته وينشأ مخزن فرعي لرعاية الشباب بالجامعة في حالة عدم وجوده ويخصص له أحد العاملين 

 أمنياً له .

 -( : 348مادة ) 

رشيح أي طالب لخصوص انتخابات لجان األنشطة او مجلس االتحاد تصدر السلطة في حالة عدم ت 

 المختصة قراراً بتعين من تنطبق عليم شروط الترشيح من بين أعضاء لجان األنشطة .

 -( : 349مادة ) 



في حالة عدم تمثيل أحد الطالب من ذوي االحتياجات الخاضة في مجالس االتحادات في الجامعات أو 

أو المعاهد والتي تضم طالباً من ذوي االحتياجات الخاصة ، تصدر السلطة المختصة قراراً  الكليات

بتعين ممثل لهم بناء علي ترشيح من مجلس االتحاد عل أن يكون له كافة حقوق وواجبات العضو 

 المنتخب .

 -( : 350مادة ) 

يام للتنسيق مع األنشطة يجب إخطار مجلي االتحاد بأي نشاطقبل إقامته بمدة ال تقل عن سبعة أ

 األخري .

ويجوز لمجلس االتحاد بأغلبية ثلثي اعضائه رفض إقامة أي نشاط في حالة مخالفته ألهداف االتحاد ، 

ويتم إبالغ نائب رئيس الجامعة ووكيل الكلية أوالمعهد لشئون التعليم والطالب التخاذ ما يلزم إلقاف 

 هذا النشاط .

 -( : 351مادة ) 

أحكام قانون الرياضة المشار إليه ، يقترح مجلس االتحاد بالتنسيق مع االتحاد الرياضي مع مرعاة 

المصري للجامعات والمعاهد العليا القرارات الالزمة لتنظيم كافة األنشطة التي يتنافس فيها منتخبات 

لمماثلة الجامعات المصرية ، أو تشترك فيها المنتخبات القومية للجامعات المصرية مع المؤسسات ا

بالدولة األخري ، ويتابع مجالس اتحاد طالب الجامعات المصرية تنفيذ تلك القرارات كل فيما يختصه 

. 

 -( : 352مادة ) 

يتم وضع خطط وبرامج األنشطة بالتنسيق بين اتحاد الطالب وإدارة رعاية الشباب قبل العرض علي 

 ع اتحاد الطالب .السلطة المختصة إلعتمادها ، والعمل تنفيذها بالتنسيق م

 -( : 353مادة ) 

يتم رفع الغياب عن الطالب المشاركين في األنشطة وتعويضهم عن المحاضرات ، والحصص العملية 

، واالمتحانات خالل فترة مشاركتهم في األنشطة الرسمية علي مستوي الجامعة أو الكلية أو المعهد 

 سواء علي المستوي المحلي أو الدولي .

 -:(  354مادة )

للسلطة المختصة بناء علي ترشيح مجلس االتحاد أو لجنة تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس مستشاراً 

 لكل لجنة من لجان االتحاد .

 )المادة الثانية (

بشأن تعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية  3013لسنة  23يلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 ، كما يلغي كل قرار يخالف أحكام هذا القرار .لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها 



 ) المادة الثالثة ( 

 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر .

 

 

 

 

 

 

 


