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 إدارة األعمال:لجان األنشطة الطالبية بكلية 

حعد اليشاطاث الطالبيت امليدان الزخب الذي ًمارص فيه الطالب هىاًاتهم ، وهى مجمىعت مً البرامج 

إلاًجابيت التي جخفاعل صىب أهداف مدددة بغيت جدليلها لخىمي شخصيت الطالب وجصعد كدرجه وحشغل 

لصىد إلى جاهب دراضخه مدىرها وهدفها ، فخدليم إلاًجابيت في خياجه أمز هام ومأوكاث فزاغه ، فالطالب هى 

 .ألاكادًميت

 ويهدف النشاط الطالبي من خالل لجانه المختلفة إلى : 

 .العمل على إًجاد الطالب املطلح بالعلم وإلاًمان والىعي  

  حعشيش الزوابط الاخىيت بين الطالب 

 اوكاث الطالب في بزامج هادفت ومفيدة  ضدثمارا 

 رفع روح الاهخماء للجامعت والكليت 

 اكدشاف و حشجيع املىاهب وإلابداعاث الشابت 

  رفع مطخىي كدرة الطالب على اللزاءة والاضديعاب وفخذ آفاق املعزفت أمامه ، ختى ال جلف

لبدث واملطابلت ثلافخه عىد خد الكخاب الخخصص ي ، بل جمخد فدشمل الىدوة وألامطيت وا

 والزخلت واملطزخيت وغيرها مً معطياث الثلافت.

 اللجنة الثقافية :

واملطابلاث واملطزح  والدوراث الخدريبيتوحشمل أعداد املداضزاث العامت والىدواث والللاءاث املفخىخت 

 .يتالجامعي واملهزجاهاث الثلاف

 اللجنة االجتماعية :

وخفل اضخلبال  والزخالث والشياراث واملطابلاث والزعاًت الاجخماعيتعداد بزامج الخدمت العامت إوحشمل 

 .)عيد الفطز وعيد الاضحى( واملىاضباث الزضميت لدولت دالطلبت املطخجدًً والاخخفال باألعيا

 :والعالقات العامة اللجنة اإلعالمية

والخغطيت إلاعالميت لجميع بزامج , ,twitter, Facebook)وحشمل الاشزاف على مىاكع الخىاصل الاجخماعي )

وفعالياث الكليت واللجان وجخضمً اللجىت جىظيم وجىفيذ ألاوشطت إلاعالميت كأعداد الدوراث الخدريبت لخصميم 
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في وغيرة مً املطابلاث وأعداد مطابلت الخصىيز الفىجىغزا املىخدًاث وطزيلت الخعامل مع الشبكت العىكبىجيت 

 .الاعالميت

 ة :اللجنة الرياضي

وحشمل املشاركت في دوري كلياث الجامعت في ألعاب كزة اللدم والطلت واليد والطائزة ومطابلاث الخيظ  

الارض ي وجيظ الطاولت والبلياردو والطباخت واملشاركاث املدليت والخارجيت . وكذلك حشمل أعداد البطىالث 

 الخابعت للكليت.واملطابلاث الزياضيت داخل الكليت والاشزاف على الصالت الزياضيت 

 :لجنة المسرح الجامعي

تهخم هذه اللجىت في جدريب وإبزاس مىاهب الطالب على خشبت املطزح الجامعي وإعداد املطزخياث الجامعيت  

 والليام بالخىاصل والخعاون مع اللجان املماثلت على مطخىي الجامعت والجامعاث املدليت. 
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 مهام ومسؤوليات منسق اللجنة:

 

 وضع برنامج فعالٌات اللجنة للفصل الدراسً القادم  .1

 االشراف على تنفٌذ برنامج اللجنة المعد مسبقا   .2

 اختٌار نائب منسق اللجنة ومنسقً اللجان الفرعٌة .3

 مسؤولٌاتهاتنسٌق عمل اللجان الفرعٌة للجنة وتحدٌد  .4

 تقدٌم نبذة عن برامج اللجنة المنجزة فً نهاٌة الفصل الدراسً .5

 توزٌع المهام واالعمال بٌن اعضاء اللجنة واالشراف عل تنفٌذها. .6

 التنسٌق مع عمادة شؤون الطالب بما ٌخص اللجنة .7

 االشراف على اعداد نموذج التكالٌف الخاص بأنشطة اللجنة. .8

 حضور جمٌع اجتماع اللجان. .9

 ومسؤوليات نائب منسق اللجنة: مهام

 

 المشاركة الفعالة فً تحقٌق اهداف اللجنة .1

 تحمل جمٌع مسؤولٌات منسق اللجنة فً حالة غٌابة .2

 حضور جمٌع اجتماع اللجان  .3

 

 مهام ومسؤوليات محاسب اللجان:

 

 استالم جزء هي سلفة لجاى االًشطة .1

الوعتود هي الصرف على براهج وفعاليات اللجاى بوىجب ًوىذج التكاليف  .2

 هشرف اللجاى وهٌسق عام اللجاى.

 تقفيل السلفة في ًهاية الفصل دراسي .3

 تقدين تقرير يىضح هصروفات اللجاى في ًهاية الفصل الدراسي. .4
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 مهام ومسؤوليات  منسق عام اللجان:

 

 وضع برنامج فعالٌات الجان للفصل الدراسً القادم  .1

 سبقا  االشراف على تنفٌذ برامج اللجان المعدة م .2

 .اللجانمشرف اختٌار منسقً اللجان المختلف ومحاسب اللجان مع التنسٌق مع  .3

 تنسٌق أعمل اللجان وتحدٌد مسؤولٌاتها .4

 تقدٌم نبذة عن برامج اللجان المنجزة فً نهاٌة الفصل الدراسً .5

 توزٌع المهام واالعمال بٌن اللجان ومتابعة تنفٌذها. .6

 اللجانالتنسٌق مع عمادة شؤون الطالب بما ٌخص  .7

 اعتماد نموذج التكالٌف المقدم من اللجان بعد دراسة التكالٌف. .8

 عقد اجتماع اسبوعً ألعضاء اللجان لمتابعة تنفٌذ البرامج. .9

 كتابة خطاب رفع العذر للمشاركٌن مع التنسٌق مع مشرف اللجان .11

 

 اللجان: رئيس وحدةمهام ومسؤوليات 

 

 اعتماد برنامج فعالٌات اللجان للفصل الدراسً القادم  .1

 المتابعة مع منسق عام اللجان على تنفٌذ برامج اللجان المعدة مسبقا   .2

 اختٌار منسق عام اللجان  .3

اعتماد منسقً اللجان المختلف ومحاسب اللجان المرشحٌن من قبل منسق   .4

 عام اللجان.

 هاٌة الفصل الدراسً.تقدٌم تقرٌر عن برامج اللجان المنجزة فً ن .5

 توزٌع المهام واالعمال بٌن اللجان ومتابعة تنفٌذها. .6

 التنسٌق مع عمادة شؤون الطالب بما ٌخص اللجان .7

 اعتماد نموذج التكالٌف المقدم من منسق عام اللجان بعد دراسة التكالٌف. .8

عقد اجتماع دوري مع منسق عام اللجان ومنسقً اللجان لمتابعة تنفٌذ  .9

 البرامج.

 مع التنسٌق مع منسق عام اللجان. لطالبتماد خطابات رفع العذر اع .11


