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 األولم ـــــــالقس

 اتــــــــات ومصطلحـــــــــتعريف

 ( :813)مادة 
 

 :باأللفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منهم في تطبيق أحكام هذا الباب يقصد 

 هييبة  ادات الطالاالتح: 

التنظةمات الشرعة  التي تعبر عن آراء الطالب وطموحاتهم يبالكلةات والمعاهد والجامعات 

ويمارسون من خاللها كاف  األنشط  الطاليبة  ، وهي التي ترعى مصالحهم وتقوم على تنظةم 

 .أمام الجهات المعنة مارس  النشاط الطاليبي وتمثةلهم وكفال  م

 

 االنشطة الطالبية 

 والثقافة  واإلعالمة  ، كل األنشط  التي يمارسها الطالب وتشمل األنشط  الرياضة  

والجوال  ، واألنشط  العلمة  والتكنولوجة   ، واالجتماعة  والرحالت، والفنة  ، 

 .وأنشط  األسروالخدم  العام  ، 

 

 لسلطه المختصةا 

 لجامعاتلألنشط  على مستوى ا وزير التعلةم العالي أو من ينوب عنه. 

  لألنشط  على مستوى الجامع  أو من ينوب عنه رئةس الجامع. 

  أو من ينوب عنه على مستوى أنشط  الكلة  أو المعهدالمعهد عمةد الكلة  أو. 

 

  مستشار اللجنة 

عضو هةئ  تدريس يرشحه إتحاد الطالب وتوافق علةه السلط  المختص  ويختص 

 .في كل ما يخص نشاط اللجن ختص  الملسلط  وا لالتحاديبتقديم الدعم الفني 

 

 الهيئه اإلدارية المعاونة 

 وموافق تحاد اإلمجلس من  يبناء على ترشةحرعاي  الشباب  تشكل من يبعض موظفي

 : على النحو التالي السلط  المختص  

 –كاتب حسايبات  –مراجع حسايبات  –سكرتاري  مكتب االتحاد  –أمةن صندوق ) 

 ( عامل خدمات معاون   –تب شطب كا –مندوب صرف  –أمةن مخزن 

ويكون دورهم معاون  مجلس االتحاد ولجان األنشط  في إعداد وتجهةز جداول 

أعمال ومحاضر الجلسات والتواصل مع رعاي  الشباب للتنسةق في تنفةذ األنشط  

 .والبرامج التي يقرها االتحاد

 

 ةالمالي ةالالئح 

لعالي وتختص يبتحديد كل موارد االتحاد الالئح  التي يعتمدها السةد وزير التعلةم ا

 .وأوجه وآلةات الصرف على األنشط 
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 ةالمالي ةالسن 

 .يونةو من العام الذي يلةه 03تبدأ من أول يولةو من كل عام وتنتهي في 
 

 رؤية اتحاد الطالب 
لى تحمل المسئولة  وترسةخ الوعي الوطني واعالء قةم  االنتماء عإعداد كوادر طاليبة  قادرة 

 .لقةم المجتمعة  وتعمةق اسس الديمقراطة  وحقوق االنسان والمواطن  لدى الطالبوا
 

 رسالة اتحاد الطالب 

رائهم يبحري  امام الجهات آوحقوقهم والتعبةر عن  متمثةل جموع الطالب والدفاع عن مصالحه

خدمات من اجل حل مشكالتهم واالرتقاء يباالنشط  وال يبما ال يخالف القوانةن واألعراف المعنة 

 .الجامعة 

 ).....( :مادة 

 :ية إلىالطالب اتتحادالا تهدف

 .العمل على إعداد جةل قادر على تحمل المسئولة  و خدم  الوطن  .1

 .الطالب لممارس  االنشط  الطاليبة  تحفةز .2

وتنمة  قدراتهم ومهاراتهم وتوظةفها يبما يعود يبالفائدة على الطالب  صقل مواهب الطالب .8

 .والوطن ومؤسسته التعلةمة  

 يبما ال يخالف القوانةن واألعرافالدفاع عن مصالحهم و حقوقهم وداخلةا وخارجةا تمثةل الطاليب .4

 .والتواصل مع الجهات المختلف  لتوفةر وتحسةن الخدمات المقدم  لهم ، 

 .عضاء هةئات التدريس والعاملةن يبةن أيبةنهم ولروايبط يبةن جموع الطالب وتوثةق ا .5

 .الروحة  واألخالقة  من خالل العمل يبروح الفريقلمبادئ األسس واتنمة  وتعمةق  .6

العالقات مع  تدعةموتةسةر ممارس  الطالب للتعبةر عن آرائهم يبحري  تجاه القضايا المختلف   .7

طبقاً  للمجتمع الجامعيكاف  الجهات الخدمة  الوطن وخارجه واالتحادات الطاليبة  داخل 

 .لإلجراءات القانونة  في هذا الشأن 

المتخصص  لتنمة  المهارات ودعم الطاليبة  ةع إقام  األسر والجمعةات والنواديتشج .3

 .ة الطاليبااليبتكارات واإليبداعات 

 . من الطالبوتشجةع المتمةزين الطاليبة  األنشط  كاف  تنظةم  .9
 .لقدرة على التفكةر الحر الناضج دعم شخصة  الطالب يبما يمكنه من ا .11

تساهم واو الكلة  اليبة  التي تخدم أهداف الجامع  طالبرامج الوضع وتنظةم المشروعات و .11

 .وتطوير المجتمع   يبإيجايبة  في يبناء

 .االلتزام يبالتقالةد الجامعة  في كاف  األنشط  إيبراز القةم المجتمعة  الهادف  والعمل على  .12

وتوفةر أسباب الراح  ووسائل المعةش  لهم  هاالعمل على حلالطالب ومتايبع  شكاوى وتظلمات  .18

 .ل الجامع  وخارجهاداخ

  .على أال يتعارض تحقةق هذه األهداف مع نصوص قانون تنظةم الجامعات أو الئحته التنفةذي  و
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 القســـــــم الثانــــــي

 الطالبيــــــــة االتحـــــادات انتخــــــــابات

 :......مادة

عملية االنتخاب على يتم االنتهاء من  يتم انتخاب مجالس االتحادات ولجانها سنويا على أن -1

على أن يفتح باب  بدء العام الدراسي ،تاريخ كافة مستوياتها خالل األسابيع الستة األولى من 

 .العام الدراسي من تاريخ بدء ح خالل األسبوع الثالثالترش
 

بتحديد مواعيد االنتخابات قبل الموعد المحدد وتختص  السلطة المختصةيصدر قرار من  -2

 .حديد المواعيد التفصيلية قبل بدء إجراء االنتخابات بأسبوعالسلطة المختصة بت
 

لجان اإلشراف على االنتخابات بمستوياتها من أعضاء هيئة التدريس  تعين السلطة المختصة -3

 :يمن يشرف على لجان االنتخابات ما يلي ومعاونيهم والطالب ، ويتعين أن يتوافر ف
 نتخايبات أن يكون من غةر المرشحةن لال. 

 تصف يبحسن السمع  والخلق القويم أن ي. 

  في جناي  أو جنح  مخلّ  يبالشرف  أال يكون قد سبق الحكم علةه يبعقويب. 

  خالل الحةاة الجامعة أال يكون قد وقع علةه جزاء تأديبي. 
 

 : التالي النحو على نتخاباتاال على شرافلإل العليا اللجان تشكل -4

 .لمختصةرئيس اللجنة ويتم اختياره من خالل السلطة ا -أ 
 .التدريس يتم اختياره من خالل السلطة المختصة هيئة عضو -ب 

 .أو من ينوب عنه ويتم اختياره من خالل السلطة المختصة الشباب رعاية مدير -ج 

ويتم اختياره من (  الحقوق كلية من تدريس هيئة يفضألن يكون عضو) قانوني عضو -د 

 .خالل السلطة المختصة

ويتم  نتخاباتباال غيرالمرشحين لطالبية منطالبان من المتميزين في األنشطة ا -ه 

 .ترشيحهما من خالل السلطة المختصة
 

تشكل االتحادات الطالبية من طالب الكليات والمعاهد الجامعية المقيدين بها لنيل درجة  -5

 .البكالوريوس أو الليسانس
 

لطلب إلى لجن  ح انتخايبات كتايبةاً على النموذج الذي تعده الجامع  ويقدم المرشيكون التقدم لال -6

 .المختص  السلط نتخايبات يبعد إعتماده من اإلشراف على اال
 

 :ت أن يكوناويشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية لجان مجالس االتحاد

مستجدا في فرقته الدراسية بالنسبة لطالب النظام الفصلي ونظام العام الكامل سواء كان  (1

أن يكون مستجدا ولم يرسب في أكثر من مسجال بنظام االنتظام أو االنتساب الموجه ، و

مقررين من المقررات التي سجلها في العام الماضي بالنسبة لطالب نظام الساعات 

 .المعتمدة

 .رسم نشاط االتحادلومسددا  أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية (2

السنة  طالب عداله نشاط طالبي موثق في الكلية أو الجامعة في مجال اللجنة المرشح لها  (3

 .األوليالجامعية 
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، ما لم  طوال فترة دراسته بالجامعةأو جنائية  ةأال يكون قد وقع عليه أي جزاءات تأديبي (4

 .يرد اعتباره 

 .ارهابية يجرمها القانون ةي تنظيم او جماعأ ىلإأال يكون منتمياً  (5

 .ل المرشح لهفي المجا أن يلتزم كل مرشح بتقديم برنامج إنتخابي مع اوراق الترشحعلى 

ولطالب التعليم المفتوح والدراسات العليا والوافدين المسددين لرسوم االتحاد الحق في ممارسة 

 .كافة أنشطة االتحاد دون أن يكون لهم حق االنتخاب أو التقدم للترشيح

 ........ :مادة 

وفةن لشروط علن لجان اإلشراف على االنتخايبات في الكلةات أسماء الطالب المتقدمةن والمستت

بالنسب  لكل االقتراعبشكل علنةتتولى مسؤولة  اإلشراف على و ، الترشةح وفقاَ للمواعةد المحدده

وتقوم اللجن  يبفرز األصوات يبعد االنتهاء ، فرق  دراسة  يبالكلة  خالل انتخايبات الفرق الدراسة  

حرر يبما تم اتخاذه عنه، وي من عملة  التصويت مباشرة، ويسمح يبحضور المرشح نفسه أو وكةالً 

 .الفرز محضرا يوقع علةه أعضاء لجن  اإلشراف ويعتمده رئةس اللجن  ونتائجمن إجراءات 

تتولى اللجان العلةا كل فةما يخصه اإلشراف على االنتخايبات ومسؤولة  الفحص والبت في و

 .الطعون

 ........ :مادة 

التي تحددها لجن  االشراف علي  يحق للمرشحةن القةام يبالدعاي  االنتخايبة  وفقاً للضوايبط

كل من اللجان ستبعد تو، ط  المختص  لمع االلتزام يبكاف  الضوايبط التي تحددها الساالنتخايبات 

يُخالف األداب العام  كذلك كل من ستخدم الشعارات الدينة  او الحزيبة  في الدعاي  االنتخايبة  وي

 .والتقالةد الجامعة 

 ........ :مادة 

 .اية الشباب باألعمال اإلدارية الخاصة بلجنة اإلشراف على االنتخاباتتقوم إدارة رع

 : .......مادة 

يشترط لصحة االنتخابات في لجان اتحادات طالب الكليات والمعاهد حضور نسبة                         

                        على االقل من الطالب الذين لهم حق االنتخاب في كل فرقة دراسية على حدة  ،    %1 + 05

وإذا لم يكتمل العدد تؤجل االنتخابات إلى اليوم التالي وفي هذه الحالة يشترط لصحة االنتخابات 

طالب أيهما أقل ، فإذا لم يكتمل العدد تعين السلطة المختصة ممثلي  055أو عدد % 15حضور 

 .لجان هذه الفرق الدراسية

 ........ :مادة 

 :رزــــــد الفــــواعــــق

إذا أشر الطالب على ورق  االنتخاب يبأي عالم  أو إذا كتب يبالكامل يعتبر الصوت يباطال  .1

 .اسمه ، أو انتخب عددا يقل أو يزيد على العدد المحدد

لعدد األصوات الصحةح  (1% + 05)يعلن فوز الطالب الحاصل على األغلبة  المطلق   .2

، األصوات أعلى الحاصلةن على  الطالبةنن أيام يبة 3في خالل  لمرة واحدةويعاد التصويت 
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األصوات وفي حال  التساوي يبةن أعلى األصوات تعاد ما يبةن الطالب الحاصلةن على 

، وفي وفي هذه الحال  تكون االنتخايبات صحةح  يبحضور أي عدد من الطالبالمتساوي  

 .القرعة العلنية حال  التساوي يتم اللجوء إلى
 

 لطعون اجراءات ا:  (....)مادة 

  ساع  خالل أيام العمل الرسمة  من  42يقدم الطعن على المرشحةن في موعد أقصاه

إعالن قائم  أسماء المرشحةن يبموجب طلب كتايبي يسلم يبالةد لرئةس اللجن  العلةا 

 .اف على االنتخايباتلالشر

 تتولي اللجن  العلةا كل فةما يخصه مسئولة  الفحص والبت في الطعون. 

 ساع  خالل أيام العمل الرسمة  من غلق يباب  42عون في موعد اقصاه تعلن نتةج  الط

 .التقدم يبالطعون

  في حال  رفض الطعن المقدم من الطالب للجن  العلةا يبالكلة  من حق الطالب التظلم الي

 .اللجن  العلةا يبالجامع 

 الطعن يبالمستوى األعلى يعتبر القرار نهائةاً  في حال  رفض. 
 

 : 323مادة 

نتخابات لشغل إحدى المناصب في إتحاد الطالب أو ة عدم ترشح أي طالب لخوض االي حالف

لجان األنشطة التابعة له تتولى السلطة المختصة مسئولية تعيين أحد الطالب ممن تنطبق عليهم 

 .شروط الترشح

 ........ :مادة 

دات المنتخبة تحافي مجالس اال حتياجات الخاصةذوي االفي حالة عدم تمثيل أحد الطالب من 

ات الخاصة تتولى في الكليات أو المعاهد أو الجامعات التي تضم طالب من ذوي االحتياج

ويكون له كافة حقوق  ختيار ممثل لهم بناء على ترشيح من إتحاد الطالباالسلطة المختصة 

 .وواجبات العضو المنتخب 
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 القســـــــم الثالــــــث

 الب تشكيــل مجالس ولجان اتحاد الط

 : ......مادة 

 :يشكل مجلس اتحاد طالب الكلية أو المعهد سنوياً من

 رئةس إتحاد طالب الكلة  .1

 نائب رئةس إتحاد طالب الكلة  .2

 أمناء لجان األنشط  السبع .8

 أمناء مساعد لجان األنشط  السبع .4

 ممثل ذوي االحتةاجات الخاص  .5
 

 ل لجن  ويعلن فوز المرشح من أمةن وأمةن مساعد ك ويتم انتخاب الرئةس ونائب الرئةس

الحاصل على أكثر من نصف األصوات الصحةح  ، وفى حال  عدم حصول احد المرشحةن 

على النسب  المطلويب  من االصوات تتم اإلعادة يبةن االثنةن الحاصلةن على أعلى نسب  من 

نتخايبه األصوات ويتم إعادة االنتخايبات في لجان الرئةس ونائب الرئةس التي كان يشغلها قبل ا

 .كرئةس أو نائب رئةس 

  األمناء واألمناء المساعدين للجان االتحاد من أعضاء كل لجن ويتم انتخاب. 

مجلس اتحاد الكلة  تعةةن أحد أعضاء هةئ  التدريس مستشارا  المختص  يبناء على ترشةح وللسلط 

 .لكل لجن  من لجان االتحاد 

 :ن التعلةم والطالب ، وعضوي  كل من وتشكل لجن  يبرئاس  وكةل الكلة  أو المعهد لشؤو

  أحد أعضاء هةئ  التدريس يبالكلة  أو المعهد. 

  مدير عام رعاي  الشباب. 

 أريبع  من أعضاء مجلس االتحاد أحدهم رئةس االتحاد 

 .الختةار هةئ  إداري  معاون  لمجلس االتحاد وكذلك مدير مالي من العاملةن يبالكلة  
 

ح العضوي  الشرفة  للطالب المنتظمةن أو طالب االنتساب الموجه لمجلس االتحاد من ويجـــــوز

يبعد موافق  السلط  أو التعلةم المفتوح أو الخريجةن الذين كان لهم دور ريادي في العمل الطاليبي 

 .ويبما ال يزيد عن ثالث  أعضاء سنويا دون أن يكون لهم حق التصويت في الجلساتالمختص 

 

 :.......مادة 

 :حاد طالب الجامعة سنويا منيشكل مجلس ات

 تحاد طالب الجامع رئةس ا .1

 نائب رئةس إتحاد طالب الجامع  .2
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 أمناء لجان األنشط  السبع .8

 أمناء مساعدي لجان األنشط  السبع .4

 ممثل ذوي االحتةاجات الخاص  .5
 

  من يبةن رؤساء االتحادات ونوايبهم يبالكلةات والمعاهد وتعاد  الرئةس ونائب الرئةسيتم انتخاب

 .خايبات في كلةات الرئةس ونائب الرئةساالنت

  واألمناء المساعدين للجان من يبةن األمناء األمناء واألمناء المساعدين للجان يتم انتخاب

 .المناظرة يبالكلةات والمعاهد ، وتعاد االنتخايبات في لجان األمةن واألمةن المساعد للجان

ةةن أحد أعضاء هةئ  التدريس مجلس اتحاد الجامع  تع ترشةحيبناء على  المختص  وللسلط 

 .مستشارا لكل لجن  من لجان االتحاد 
 

لمجلس االتحاد االستعان  يبموظفةن من إدارات رعاي  الشباب يبكلةات الجامع  للعمل  ويجــــوز

 .يبالسكرتاري  التنفةذي  لالتحاد يبعد موافق  الجهات المختص 

جةن الذين كان لهم دور ريادي في للمجلس الحق في منح العضوي  الشرفة  للطالب أو الخري

العمل الطاليبي وذلك يبما ال يزيد عن ثالث  أعضاء سنويا دون أن يكون لهم حق التصويت في 

  .الجلسات

 

 تشكيل المؤتمر العام والمكاتب التنفيذية والجمعية العمومية: .......مادة 

 

 من  يتشكل...  مؤتمر عام الجامعه: 

 رئةس إتحاد طالب الجامع  .1

 ب رئةس إتحاد طالب الجامع نائ .2

 تحادات طالب الكلةات والمعاهد ارؤساء  .8

 تحادات طالب الكلةات والمعاهد انواب رؤساء  .4
 

  ًمكاتب بواقع  7)على مستوى الجامعة لنشاط اللجنة  المكتب التنفيذي:  ثانيا

 :من  يتشكل( ... مكتب لكل نشاط

 أمةن لجن  النشاط يبالجامع  .1

 يبالجامع أمةن مساعد لجن  النشاط  .2

 أمناء لجن  النشاط يبكلةات ومعاهد الجامع  .8

 أمناء مساعد لجن  النشاط يبكلةات ومعاهد الجامع  .4
 

  ًمن  تتشكل...  على مستوى الجامعة الجمعية العمومية:  ثالثا: 

 مجلس اتحاد طالب الجامع   .1

 مجالس اتحادات طالب كلةات ومعاهد الجامع   .2

 

  ًمكاتب  7) على مستوى الكلية اط اللجنةلنش المكتب التنفيذيتشكيل :  رابعا

 (بواقع مكتب لكل نشاط

 أمةن لجن  النشاط يبالكلة  .1
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 أمةن مساعد لجن  النشاط يبالكلة  .4

 أعضاء لجن  النشاط يبالفرق الدراسة  .0
 

  ًتتكون من .. على مستوى الكليةالجمعية العمومية : ثالثا: 

 مجلس اتحاد طالب الكلة   .1

 راسة أعضاء لجان النشاط يبالفرق الد .4
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 الرابـــــــــعالقســــــم 

 اجتمـــــاعات المجالــــــس واللجــــان

 :..... مادة 

تعقد جلسات مجالس االتحادات الطاليبة  ولجانها المختلف  يبرئاس  رئةس المجلس ، وفي حال   .1

 غةايبه تعقد يبرئاس  نائبه ، ويعتبر االنعقاد قانونةا يبحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس أو

 .اللجن  

يعد رئةس المجلس جدول األعمال ويوجه الدعوة لالنعقاد ، ويتايبع تنفةذ القرارات ، ويمكن  .2

 .توجةه الدعوة النعقاد المجلس يبموافق  ثلثي أعضائه

تكون قرارات المجلس أو اللجان صحةح  إذا صدرت يبأغلبة  أصوات الحاضرين من الطالب  .3

واستةفائها لكاف   ادها من السلط  المختص صدورها واعتم ، وتسري هذه القرارات يبعد

 .الشروط القانونة  الالزم  للتنفةذ 

للنظر في اتخاذ ما  يبتبلةغ قرارات المجلس فور صدورها للجهات المعنة  السلط  المختص تقوم 

 .يلزم خالل أسبوع من تاريخ صدورها مستوفة  لكاف  الشروط القانونة 
 

 ........ :مادة 

س االتحاد ولجانه المختلف  يبأغلبة  أصوات الحاضرين في الجلس ، وفى حال  تصدر قرارات مجل

 .تساوى األصوات يكون رأى رئةس الجلس  مرجحا

 :.......مادة 

تسقط عضوي  االتحاد عن كل عضو يتخلف عن حضور اجتماعات مجلس االتحاد أو اللجان  .1

انتخاب عضو يبديل ويتم جلس لثالث جلسات متتالة  أو خمس غةر متتالة  دون عذر يقبله الم

ممن  في ذات المنصب( يخ سقوط العضوي  من تار) في مدة ال تزيد عن خمس  عشر يوماً 

 .تنطبق علةهم في األساس شروط الترشح

مع عدم اإلخالل يبالعقويبات الجنائة  والجزاءات التأديبة  المقررة قانوناً يجوز لمجلس االتحاد  .2

ثبت في حقه مخالف  القواعد المنظم  لالتحادات الطاليبة  أو أن يوقع على عضو االتحاد الذي ي

التقالةد المرعة  أو اإلخالل يبسمع  االتحاد أو اإلضرار يبمصالحه أو فقدان شرط الخلق القويم 

 :أقواله إحدى العقويبات التالة   و حسن السمع  و يبعد سماع

 لفت النظر. 

 هران وقف العضو عن ممارس  أنشط  االتحاد لمدة أقصاها ش. 

  إسقاط العضوي  عن المستوى الذي يشغله. 

وال تعتبر العقويب  نهائة  إال يبعد اعتمادها من لجن  خماسة  تضم ثالث  من أعضاء مجلس 

ينتدب لهذا الغرض  يبمعرف  السلط  المختص االتحاد المعنى وعضواً قانونةاً من اإلدارة القانونة  

 .ويبرئاس  أحد أساتذة كلةات الحقوق 

 .ن  إقرار العقويب  أو تخفةضها أو إلغاؤها في حدود العقويبات المنصوص علةها للجو 
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يتم وفي حال  إسقاط العضوي  ألحد أعضاء المؤتمر العام التحاد الطالب على أي من مستوياته  

 .فتح االنتخايبات مرة أخرى على ذات المنصب خالل خمس  عشر يوماً على األكثر

لثق  من رئةس االتحاد لسحب ا للسلط  المختص د تقديم طلب يجوز لثلث أعضاء مجلس االتحا .3

، ويتم اتخاذ الخطوات االجرائة  من مجلس االتحاد الثلثةن يتم الموافق  يبأغلبة  أو نائبه و

  .المنصوص علةها في القانون في هذا الشأن
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 الخامــــــسالقســــــم 

 الشــــــــــــــــؤون الماليـــــــــــــــــــــة

 ( :.....)مادة 

موازن  خاص  يبحساب فرعي تشمل اإليرادات  سواء كلة  أو جامع يكون لكل إتحاد 

 .من العام التالي يولةو وتنتهي في أخر يونةو لوالمصروفات خالل السن  المالة  والتي تبدأ من أو

 

 :......مادة 

 والليسانس يوسالبكالور بمرحلة المصريين والوافدين المقيدين الطالب جميع من يحصل .1

 باللغة الدراسة شعبة – اإلنجليزية باللغة الدراسة شعبة –انتظام وانتساب  عامة شعبة)

 ومعاهد بكليات( دراسات عليا –المفتوح  التعليم– وغير التقليدية البرامج المتميزة – الفرنسية

ه تضاف جني 05أدنى  بحد%  3 سنويا اشتراكا الجامعات تنظيم لقانون الخاضعة الجامعات

 والثقافية االجتماعية واألنشطة الخدمات لقاء وذلك على المبالغ المطلوب سدادها ،

 توزع أن على الطالب، اتحادات مجالس تقترحه ما ضوء في وغيرها والفنية والرياضية

 :التالي النحو المبالغ المحصلة على

 05  %الكليات أو المعهد طالب التحاد. 

 35  %الجامعة طالب التحاد. 

 .المبالغ هذه من اإلعفاء يجوز وال

 أو بالكلية الدخل مصادر من نسبة تحديد أو المعهد المختص الجامعة مجلس من بقرار يجوز .2

 .الطالبية االتحادات لدعم الجامعة أو المعهد

 

 : ..........مادة

 : ممايلي الطالبية اإلتحادات تتكون إيرادات

 .المذكورة لنسبل وفقا الطالب من يحصل مما اتحاد كل نصيب .1

 .طبقا للقوانين  والسلطة المختصة االتحاد مجلس قبولها حيقت التي والهبات المنح .2

 .والجامعة الدولة تقدمه الذى الدعم .3

التعليم المفتوح )نسبة تحددها مجالس الجامعات من إيرادات الوحدات ذات الطابع الخاص  .4

بحيث يتم تجميع هذه المبالغ في حساب ( الخ.... والبرامج الدراسية الجديدة التي تحقق أرباحا 

 :واحد ويتم توزيعه على النحو اآلتي 

 05 %الكليات طالب التحاد. 

 35 %الجامعة طالب التحاد. 

إيرادات حقوق الرعاية من الشركات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة التي تقترح . 5

قاليد واألعراف والقيم الجامعية وبعد قبولها بما ال يخل بالت والسلطة المختصة مجالس االتحادات

 .اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية والمالية في هذا الشأن 
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 لالتحادات المالية التصرفات مراجعة عن شـهريا تقريرا باالتحاد الخاص المالي الجهاز ويقدم*

 .االتحاد مجلس على للعرض الختامي والحساب الطالبية

 لالتحادات المالية التصرفات مراجعة عن دوريا تقريرا اتللمحاسب يالمركز الجهاز ويقدم*

 اإلعالن ويتموالسلطة المختصة  المالي والمدير المختص االتحادس مجل إلى ترسل الطالبية،

 .عنها في مكان واضح للطالب فور ارسالها التحادات الكليات او المعاهد او الجامعات

 التحاد الختامي الحساب لمراجعة القانونيين المحاسبين أحد تكليف  للسلطة المختصةويجوز *

 التخاذ المختصة السلطات إبالغ مالية على المحاسب مخالفات يثبوت أ حالة وفي الطالب،

 .القانونية اإلجراءات

 :..........مادة 

 .تعد أموال االتحادات الطاليبة  أمواال عام  

 :..........مادة 

الية المنظمة لعمل االتحادات الطالبية بناء على المقترحات يصدر وزير التعليم العالي الالئحة الم

 .المقدمة من االتحادات الطالبية للجامعات
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 الســــــادسالقســـــــم 

 اختصاصات االتحادات الطالبية واللجان التابعة لها

 

 لجان األنشطةاختصاصات : .......مادة 

  ًبما يلي عامة لجان األنشطة تختص بصفة: أوال : 

 .النشاط وضع خطط ويبرامج  .1

 .الالزم  للمسايبقات الداخلة  والخارجة  والخاماتتوفةر المنشآت واألدوات  متايبع  .2

 .األنشط على  اقتراح المةزانةات المطلويب  للصرف .8

  ممارسلتهةئ  الفرص المالئم  لو تشجةع الطالب على المشارك  في األنشط  .4

 .والمؤتمرات والدورات وورش العمل اناتتنظةم اقام  المسايبقات والحفالت والمهرج .5

   .لتدريبهاترشةح المدريبةن المعتمدين و تشجةع تكوين الفرق المختلف  .6

 

  ًبما يلي ... لجان األنشطة الطالبية تختص: ثانيا :  

 

 :، بما يلي لجنة األسر تختص  .1

  هاداخلة  لتنظةم عملاللوائح ال ومراجع وضع قواعد إنشاء األسر. 

  لها وتقديم الدعم الفنيتفعةل أنشطتها األسر وتشجةع تكوين. 

  الحمالت الطاليبة وتقديم الدعم الفني والمادي للمبادرات. 

 تنظةم مهرجانات األسر والمؤتمرات والورش والدورات التدريبة  لطالب األسر. 

 

 :، ، بما يلي لجنة النشاط الرياضي تختص  .2

 لرياضة  والعمل علي تنمةتهايبث الروح الرياضة  يبةن الطالب وتشجةع المواهب ا. 

  المباريات والمسايبقات والحفالت والمهرجانات الرياضة الدورات وتنظةم. 

  الالزم  للمسايبقاتالرياضة  والماليبس واألدوات والمالعب توفةر المنشآت  متايبع. 

 

 :واإلعالمي ، بما يلي  لجنة النشاط الثقافيتختص  .8

 هةم المواطن  والديمقراطة تنمة  الوعي يبقضايا الوطن يبما يرسخ مفا. 

  والمعلوماتة  إطالق طاقات الطالب الفكري  واإليبداعة  والثقافة. 

  ترسةخ قةم المشارك  اإليجايبة  التي تسهم في تنمة  الوعي ونشر ثقاف  حقوق اإلنسان

 .السةاسي واالجتماعي لدى الطالب

  الالزم  للمسايبقات الثقافة   والخاماتواألدوات والتجهةزات والمعدات  القاعاتتوفةر  متايبع

 .عالمة  الداخلة  والخارجة واإل

  الثقافة  والعمل على إنشاء مكتب  ثقافة  متنوع إصدار المجالت والنشرات. 

 تنمة  المهارات اإلعالمة  وتكوين فريق إعالمي يتولى تغطة  أنشط  االتحاد . 

 ف تكوين األندي  الثقافة  المتخصص  ونماذج المحاكاة  المختل. 

 

 :، بما يلي  الفنيالنشاط لجنة تختص  .4

  لدى الطالب الجمالي والفنيالعمل على االرتقاء يبالذوق العام و تنمة  الحس. 
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 الفنة  للطالب مواهبالصقل تنمة  و. 

  والماليبس وكاف   واآلالتالمسارح وقاعات العرض والخامات واألدوات توفةر  متايبع

 .لفنة  الداخلة  والخارجة االحتةاجات الالزم  لتنفةذ األنشط  ا

 وورش العمل واستضاف  الشخصةات العام  المهرجاناتوتنظةم الفنة  النشرات  إصدار. 

  تكوين نوادي وأكاديمةات الفنون المتخصص  في األنشط  الفنة. 

 

 :، بما يلي لجنة الجوالة والخدمة العامة تختص  .5

 ارهاونشر أفكأسس ومبادئ الحرك  الكشفة  التوعة  يبأهداف و. 

 تنمة  مهارات القةادة والقدرة على تحمل المسئولة  واالعتماد على النفس. 

  رحالت خالل المعسكرات والمن والشخصة  لدى الطالب  تنمة  المهارات الكشفة

 .وورش العملتدريبة  الدورات الو

 المختلف صقل مواهب الطالب تكوين نوادي الهوايات وتنمة  و. 

 والماليبس والكتب الالزم  ألنشط  واألدوات  جوال  والقاعاتمةدان للتوفةر  العمل على

 .الجوال 

  الخدم  العام  وخدم  البةئ  والمجتمعيبرامج معسكرات العمل وتنفةذ. 

  التواصل مع الجمعةات الكشفة  لدعم الحرك  الكشفة. 

 

 :والرحالت، بما يلي  االجتماعيلجنة النشاط تختص  .6

 ات وإحةاء المناسبات القومة  والدينة عقد الندوات والمحاضرات والمؤتمر. 

 عضاء هةئ  التدريس والعاملةن أجتماعة  يبةن الطالب ويبةن العمل علي تنمة  الروايبط اال

 .شاع  روح التعاون واإلخاء يبةنهم  ويبث الروح الجامعة  فةهمإو

 التي تساعد الطالب علي  والترفةهة جتماعة  والثقافة  تنظةم الرحالت والمعسكرات اال

 .التعرف علي معالم مصر والعالم

  والمرضى  العمل على توفةر الدعم االجتماعي لغةر القادرين وذوي االحتةاجات الخاص

 .واأليتام والمسنةن داخلةا وخارجةا 

 

 :بما يلي ،  لجنة النشاط العلمي والتكنولوجيتختص  .7

 العلمة  األنشط  تشجةع الطالب على البحث العلمي والمشارك  في. 

  والخامات الالزم  لالنشط  العلمة  الداخلة  والخارجة توفةر األدوات  متايبع. 

  الدعم الفني والمالي لتسجةل يبراءات االختراع والملكةات الفكري  للطالبتقديم. 

  عقد الندوات والمحاضرات والمؤتمرات العلمة  يبهدف تنمة  القدرات العلمة  وااليبتكاري. 

 دي العلوم والجمعةات العلمة  والعمل على توفةر الدعم المادي والفني لهم دعم نوا. 

 االمتحاناتل متايبع  سةر العملة  التعلةمة  والمشارك  في وضع الجداول الدراسة  وجداو. 

  التبادل العلمي الطاليبي داخل وخارج الوطنوالعمل على توفةر فرص التدريب. 

 الطاليبة  في المجالت العلمة  العمل على نشر األيبحاث وااليبتكارات. 

  طالب في مجاالت العلوم المختلف  والبحث العلمي الالتنسةق يبةن. 

 

 :بما يلي  ة النشاطيختص أمين لجن: ثالثــــاً 

والبرامج ووضع السةاسات والخطط  محاضرها وتمثةلهارئاس  جلسات اللجن  واعتماد 

 . فةذها والعمل على تحقةق أهدافهانشط  اللجن  ومتايبع  تنوالمةزانةات المقترح  أل
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  ًبما يلي ساعد لجنة النشاط يختص أمين م: رابعا: 

 .القةام يبكاف  اختصاصات أمةن اللجن  في حال  غةايب  أو تفويضه من قبل أمةن اللجن 

 

  ًبما يلي لكل لجنة نشاط   يختص المكتب التنفيذي: خامسا: 

 قتراح خطط ويبرامج نشاط اللجن ا. 

 تهةئ  الفرص د يبةانات للطالب المتمةزين والممارسةن لمجاالت أنشط  اللجن  وإنشاء قواع

 .  األنشط ممارسلالمالئم  

 أنشط  اللجن  متايبع  تنفةذ. 

  الالزم  للمسايبقات الداخلة  والخارجة  والخاماتاألدوات توفر المنشآت و تجهةزات متايبع. 

   ة الخاص  يباألنشط  الطاليب الفرقوتدريب تكوين متايبع . 

 اصات مجالس االتحادات اختص :...... مادة 

  ًتحادااليختص مجلس : أوال : 

 
 .وضع السةاسات العام  لألنشط  الطاليبة  وآلةات التنفةذ والمتايبع  لكل منها .1

 .فةما يبةنهاتنسةق العمل األنشط  التايبع  لالتحاد وعمل لجان  خططاعتماد  .2

 .تنفةذها على واإلشراف لجمعة  العمومة ا قرارات لتنفةذ الالزم  الخط  عتمادوا وضع .8

 .المشارك  في وضع خطط التدريب وصقل المهارات الطاليبة  .4

 األهلة  الجمعةاتو الطاليبة  االخريواألسر العمل علي توثةق العالقات مع االتحادات  .5

يبعد  الطالب على يبالنفع يعود ويبما معهم تعاون اتفاقةات وعمل المدني المجتمع ومنظمات

 .المختص  الجهات موافق 

متايبع  جودة الخدمات التي تقدم للطالب ورفع تقارير للسلط  المختص  في حال  حدوث  .6

 .مشكالت أو قصور في أداء الخدم 

 إجراء يبدء قبل من السلط  المختص  واعتمادها لإلنتخايبات التفصةلة  المواعةد تحديد .7

 .يبأسبوع اإلنتخايبات

 مجال فى الخبرة ذوى من المجلس لجان من لجن  كلل التدريس هةئ  أعضاء من إثنةن ترشةح .3

 .اَللجن  مستشار يبةنهم من لتختار السلط  المختص  إلى اللجن  نشاط

للنظر  الشباب للعرض على السلط  المختص  رعاي  موظفى من معاون  إداري  هةئ  ترشةح .9

 .عتمادهافي ا

 .اللجان ىعل توزيع االعتمادات المالة ولالتحاد   السنوي  الموازن قتراحا .11

  من الطالب وعملةات الصرف المختلفالتى تحصل والرسوم  ةرصدألمتايبع  الحسايبات وا .11

ات وحقوق رعاي  ووضعها فى حساب بعانات وهإيرد من تبرعات و يبقبول ما  لتوصةوا

  .االتحاد

 قةم  يبدالت التغذي  والحكام وتحديد والزائرين الوفود إستضاف  الصرف على أوجه اقتراح .12

 السلف والجوائز ورسوم الرحالت وقةم  األنشط  فى سفر ومصروف الجةب للمشاركةنوال

اإلشراف على  يمكافآت المشاركةن فو األنشط  فى للمتمةزين واألديبة  المادي  والحوافز

عتمادها المعمول يبها وقت الصرف وادون اإلخالل يبأحكام القوانةن واللوائح   نشطه الطاليبةألا

 .من السلط  المختص 

 .جراء جرد على مخازن االتحاد ودفاتر الصرفالتقدم يبطلب للسلط  المختص  إل .18

 .لصندوق االتحاد  الختامي الحساب عتمادوا العام تحاداال مةزانة  إقرار .14
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للجهات  على أن يتم إيبالغها السلطة المختصةيبعد اعتمادها من وتعتبر قرارات المجلس ساري  

 .من تاريخ صدورهاالمعنة  لتنفةذها في خالل أسبوع 

 
  ًبما يليتحاد االرئيس يختص : ثانيا: 

 

 .جتماعاتجتماعات مجلس إتحاد الطالب وتوجةه الدعوة لعقد االاإعداد جدول أعمال  .1

  .والجمعة  العمومة اعتماد محاضر جلسات االتحاد رئاس  جلسات مجلس إتحاد الطالب و .2

 . لطالبوالمتايبع   على تنفةذ قرارات مجلس إتحاد ااإلشراف  .8

 .اعتماد خطط ويبرامج عمل لجان األنشط  التايبع  لالتحاد يبعد إقرارها من مجلس االتحاد .4

توفةر لتوصةل آراء الطالب أو لحل المشكالت التعلةمة  أو ل السلط  المختص  التواصل مع .5

 .الطاليبة وتحسةن الخدمات 

يبة  في حال  توجةه تمثةل الطالب في اللقاءات واالجتماعات التي تناقش المشكالت الطال .6

 .الدعوة إلةه

عنهم وتعويضهم عن فترة غةاب الوالمطالب  يبرفع   األنشط اعتماد أسماء المشاركةن في  .7

 .ممارس  األنشط  الرسمة فتره تغةبهم خالل 

 .اإلشراف على النواحي المالة  لالتحاد في حدود قواعد الالئح  المالة  وقرارات االتحاد .3

رف من أموال االتحاد والمكافآت والسلف والبدالت المنصوص التوقةع على مذكرات الص .9

عتمادها من اعلةها في الالئح  فى ضوء الخط  والموازن  والبند المخصص للصرف قبل 

 .السلط  المختص 

 

  ًبما يلي  يختص نائب رئيس االتحاد: ثالثا: 

 

  رئةس االتحادالقةام يبكاف  اختصاصات رئةس االتحاد في حال  غةايبه أو تفويضه من قبل. 

 

  ًبما يلي  ختص المؤتمر العام التحاد الطالبي: رابعا: 

  مناقش  المشكالت والقضايا الهام  التي تواجه الطالب. 

 لخط  عمل االتحاد العام  والقواعد واألحكام الالزم ئاقرار المباد.  

  يبةنهمالعمل على توثةق العالق  و  االتحادات الطاليبة يبةنالتنسةق. 

 وتقلةل ما قد يعترض عملهم من عقبات  لى االتحادات الطاليبةاالشراف ع. 

 

  ًتختص الجمعية العمومية بما يلي : خامسا: 

 عتماد تقارير أنشط  االتحادات والمكاتب التنفةذي  والمؤتمر العاما. 

 ورفعها للسلط  المختص   الحسايبات الختامة  لالتحادمةزانة  االتحاد وتقارير  الموافق  على

 .دلالعتما

  في يبرامج األنشط  الطاليبة  والموازن  التقديري  للعام القادمإيبداء الرأى . 

 اقتراح تعديل الالئح  الطاليبة  

  وذلك يبناءا على طلب مقدم من ثلث عدد سحب الثق  من مجلس االتحاد أو أحد أعضاءه

 .ويقره الثلثان الجمعة  أعضاء 
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 :االنتخابات  اختصاصات لجان اإلشراف على( :........)مادة 

 

  ًبما يلي نتخابات االلجنه اإلشراف علي تختص  :  أوال: 

  اإلعالن عن المواعةد التفصةلة  لالنتخايبات المعتمدة من السلط  المختص. 

  أماكن تجمع اإلعالن عن شروط الترشح وآلةات العملة  االنتخايبة  لالتحادات الطاليبة  في

 .الطالب 

 رات الالزم  للترشح لالنتخايباتإعداد وتوفةر النماذج واالستما. 

  قبول نماذج واستمارات الترشح من الطالب ومراجعتها والتأكد من مطايبقتها لشروط

 .الترشح

  إعالن قوائم  المرشحةن المبدئة  والنهائة. 

 قبول الطعون ودراستها وإعالن نتائجها للطالب. 

  عالن عن أماكنها للطالبحتةاجاتها واإلااالشراف على تجهةز قاعات االنتخايبات وتوفةر. 

 كد من أحقة  الطالب للتصويت وشفافة  العملة  أاإلشراف على عملةات التصويت والت

 .االنتخايبة 

 إجراء عملةات فرز األصوات وإعالن كشوف الفائزين . 

 يبشكل  إجراء انتخايبات اإلعادة أو القرع  في حال  التساوي يبةن المرشحةن في األصوات

 .علني

 االنتخايبات ورفعها للسلط  المختص عتماد محاضر ا. 

 

  ًبما يلي نتخابات االرئيس لجنه اإلشراف علي يختص : ثانيا: 

  تطبةق نصوص القانون والالئح  فةما يخص العملة  االنتخايبة. 

  التأكد من الشفافة  والنزاه  في كل مراحل عمل اللجن. 

 تنظةم العمل يباللجن  وتحديد مهام أعضاءها. 

 مرشحةن والفائزين ونتائج الطعون ومحاضر العملة  االنتخايبة عتماد كشوف الا. 
 

 :تختص بما يلي ... اختصاصات الهيئة اإلدارية المعاونة ( :........)مادة 

 الدعم الفني لمجلس االتحاد ولجانه. 

  متابعة تنفيذ القرارات المالية واإلدارية والفنية للمجلس ولجانه بعد اعتمادها من رئيس

 .لسلطة المختصةوا االتحاد

  تحرير ما يلزم من مذكرات مالية أو إدارية أو فنية لتنفيذ أعمال وقرارات المجلس ولجانه

 .بعد اعتمادها من رئيس االتحاد والسلطة المختصة المختلفة

 أعمال السكرتارية الالزمة لتحضير وعقد جلسات مجلس االتحاد ولجانه. 

 يوقع أن على المختلفة ولجانه االتحاد جلسات اضرمح بتسجيل المعاونة اإلدارية الهيئة تقوم 

 على التصديق ويتم عنه، ينوب من أو االتحاد رئيس من ويعتمد الجلسة رئيس المحضر على

 .األعمال التالية جلسة بداية في المحضر
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 القســــــم الســابــــــع

 أحكـــــــــــــــام عامـــــــــــــة

 :......  مادة

 أسبوعطاليبي قبل إقامته يبمدة ال تقل عن   جلس اتحاد الطالب يبأي نشاطيجب إخطار م

ويجوز لمجلس االتحاد يبأغلبة  الثلثةن رفض إقام  أي نشاط في .للتنسةق مع األنشط  األخرى

حال  مخالفته ألهداف االتحاد المنصوص علةها في الالئح  التنفةذي  و يتم إيبالغ وكةل الكلة  أو 

  .التخاذ ما يلزم إليقاف النشاط  لتعلةم و الطالبالجامع  لشئون االمعهد ونائب رئةس 

 : ........مادة 

تحاد يبالتنسةق مع االتحاد الرياضي للجامعات القرارات الالزم  لتنظةم كاف  االيقترح مجلس 

األنشط  التي يتنافس فةها منتخبات الجامعات المصري  أو تشترك فةها المنتخبات القومة  الموحدة 

لس اتحاد طالب اجامعات المصري  مع المؤسسات المماثل  يبالدول األخرى ، و يتايبع مجلل

 .الجامعات المصري  تنفةذ تلك القرارات 

 :.... ....مادة 

يتم وضع خطط وبرامج األنشطة الطالبية بالتنسيق بين إتحاد الطالب وإدارة رعاية الطالب قبل 

أن تتولى إدارات النشاط التابعة لرعاية الشباب العرض على السلطة المختصة العتمادها على 

 . مسئولية تنفيذ األنشطة بالتنسيق مع إتحاد الطالب

 ........ :مادة 

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

لية أو المعهد أو العملية واالمتحانات خالل فترة مشاركتهم في األنشطة الرسمية على مستوى الك

 .الجامعة أو على المستوى المحلي أو الدولي

 ........ :مادة 

نائب رئيس  ألنشطة االتحاد وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب أوالهيئة اإلدارية المعاونة  تتبع

 .الجامعة لشؤون التعليم والطالب مباشرة

 ........ :مادة 

ات المذكرات المالة  واإلداري  والفنة  في ضوء خطط النشاط   المعاون  لإلتحاديتعد الهةئ  اإلدار

 .المقرة من مجلس اإلتحاد 

وال يجوز الصرف من أموال اإلتحاد إال يبموجب المذكرات الموقع  من رئةس اإلتحاد والمعتمدة 

من السلط  المختص  في ضوء الخط  والموازن  والبند المخصص يبناءاً على ما سبق إقراره في 

 .جلس اإلتحاد ما لم تكن مخالف  للقوانةن واللوائح جلسات م

 ........ :مادة 

 .تنتهي العضوية بالتخرج أو الرسوب أو الوفاة
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مقتـــــرح الالئحة المالية لالتحادات 

 الطالبية
 

 ( :1) مادة

 اإليرادات تشمل ، فرعي بحساب خاصة موازنة جامعة أو كلية سواء اتحاد لكل يكون

 العام من يونيو آخر في وتنتهي يوليو أول من تبدأ والتي المالية، السنة خالل والمصروفات

 .التالى

  ( :0) مادة

 والليسانس البكالوريوس بمرحلة المقيدين والوافدين المصريين الطالب جميع من يحصل .1

 – ةالفرنسي باللغة الدراسة شعبة – اإلنجليزية باللغة الدراسة شعبة – وانتساب انتظام عامة شعبة)

 الجامعات ومعاهد بكليات( عليا دراسات – المفتوح التعليم– التقليدية وغير المتميزة البرامج

 المبالغ على تضاف جنيه 05أدني بحد% 3 سنويا اشتراكا الجامعات تنظيم لقانون الخاضعة

 علميةوال والفنية والرياضية والثقافية االجتماعية واألنشطة الخدمات لقاء وذلك سدادها، المطلوب

 النحو على المحصلة المبالغ توزع أن على الطالب، اتحادات مجالس تقترحه ما ضوء في غيرها

 :التالي

 .المعهد أو الكليات طالب التحاد%  05 •

 .الجامعة طالب التحاد% 35 •

 .المبالغ هذه من اإلعفاء يجوز وال

 بالكلية الدخل مصادر من نسبة تحديد المختص المعهد أو الجامعة مجلس من بقرار يجوز .0

 .الطالبية االتحادات لدعم الجامعة أو المعهد أو

 ( :3) مادة

 : يلي مما الطالبية تحاداتاال إيرادات تتكون

 من( 1 بند 0) بالمادة المذكورة للنسب وفقا الطالب من يحصل مما اتحاد كل نصيب .1

 .المالية الالئحة

 . للقوانين طبقا المختصة والسلطة تحاداال مجلس قبولها يقترح التي والهبات المنح .0

 .والجامعة الدولة تقدمه الذى الدعم .3

 التعليم) الخاص الطابع ذات الوحدات إيرادات من الجامعات مجالس تحددها نسبة .4

 في المبالغ هذه تجميع يتم بحيث( الخ....  أرباحا تحقق التي الجديدة الدراسية والبرامج المفتوح

 . واحد حساب
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 تقترح التي والخاصة العامة والهيئات والمؤسسات الشركات من الرعاية حقوق إيرادات. 0

 وبعد الجامعية والقيم واألعراف بالتقاليد يخل ال بما قبولها المختصة والسلطة االتحادات مجالس

 . الشأن هذا في والمالية القانونية اإلجراءات كافة اتخاذ

 لالتحادات المالية التصرفات مراجعة عن شـهريا تقريرا دباالتحا الخاص المالي الجهاز ويقدم*

 .االتحاد مجلس على للعرض الختامي والحساب الطالبية

 لالتحادات المالية التصرفات مراجعة عن دوريا تقريرا للمحاسبات المركزي الجهاز ويقدم*

 رئيس أو معهدال أو الكلية وعميد المالي والمدير المختص االتحاد مجلس إلى ترسل الطالبية،

 او المعاهد او الكليات التحادات ارسالها فور للطالب واضح مكان في عنها اإلعالن ويتمة الجامع

 . الجامعات

 التحاد الختامي الحساب لمراجعة القانونيين المحاسبين أحد تكليف المختصة للسلطة ويجوز*

 التخاذ المختصة لطاتالس إبالغ المحاسب على مالية مخالفات أي ثبوت حالة وفي الطالب،

 .القانونية اإلجراءات

 ( :4) مادة

 : لالتحاد السنوية المصروفات تقديرات تشمل

 . باألنشطة الخاصة المصروفات- 1

 .االتحاد احتياجات- 0

 . المختصة السلطة وبموافقة االتحادات مجالس اقتراح على بناء المكافآت- 3

 ( :0) مادة

 في لالشتراك المتاحة المالية الموارد حدود في الطالب داتالتحا ماليا دعما جامعة كل تخصص

 كل قبل من معدة تقديرية موازنة على بناء الدولية أو القومية اللقاءات أو المهرجانات أو الفعاليات

 .المختصة السلطة من ومعتمدة اتحاد

 ( :6) مادة

 بالبنك لمفتوحا الموحد الخزانة حساب في وتوضع له يخصص وما االتحاد إيرادات تحصل

 مورد هو لما ومطابقتها التحصيل قسائم بالجامعة المختصة الحسابات إدارات وتراقب المركزي،

 المبالغ ببيان االتحاد بمجلس المالى المسؤول يوافى أن على اتحاد، لكل الجارى بالحساب

 .المجلس يعل وعرضها اإلتحاد دفاتر في بمقتضاها للقيد الحسابات إدارات من معتمدا المحصلة

 ( :0) مادة

 من عليها موقعا   الشأن هذا في المطبقة القانونية المالية للقواعد طبقا االتحاد أموال صرف يتم

 . أول توقيع المختصة السلطة ومن ثان، توقيع المالية وزارة ممثل

 ( :8) مادة



 

21 
 

 يكون أن وبشرط ،الالئحة ألحكام طبقا بمستند إال االتحاد أموال من مالية مبالغ أي صرف يتم ال

 من ويستثنى بالصرف، الرصيد يسمح وأن بالموازنة اعتماد له مدرجا صرفه المطلوب المبلغ

 .المختصة السلطة وموافقة االتحاد مجلس اقتراح بموجب تستجد التي األنشطة ذلك

 ( :9) مادة

 بالسكة كيفةالم الثانية الدرجة باستخدام يسمح عام بشكل األنشطة في للمشاركة السفر حالة في

 بالسفر الترخيص المختصة السلطة وموافقة  االتحاد مجلس اقتراح على بناء ويجوز الحديد،

 نقدي انتقال مقابل صرف أو ، الطائرات أو األجرة السيارات أو كاألتوبيسات أخرى بمواصالت

 .المقررة بالدرجة السفر قيمة يعادل

 ( :15) مادة

 آخر في االتحاد تخص التي والعهد للمخازن السنوي الجرد إلجراء لجان المختصة السلطة تشكل

 ويجوز مقتضى، لذلك كان متى المفاجئ الجرد إلجراء لجان تشكل كما عام، كل من المالية السنة

 . مراقب بصفة االتحاد مجلس أعضاء من عضوين حضور

 ( :11) مادة

 حالة وفي الشباب بيوت او الجامعية او الحكومية  بالمقار السفر حاالت فية االقام تكون

 بعد المعنية الجهات من الوارده للمطالبه طبقا االقامه تلك تكلفة وتصرف بالفنادق الضرورة

 .المختصة السلطة وموافقة االتحاد مجلس من اعتمادها

 ( :10) مادة

 جنيه 05– غداء جنيه 45– إفطار جنيهات 10) جنيها 00 قدره للتغذية نقدي مقابل يصرف

 األنشطة ختلففي م المشاركين المعاونة والخدمات اإلشراف وهيئة للطالب أقصى كحد( عشاء

 .لهم تغذية صرف عدم حالة فى

 ( :13) مادة

 في ساعتين عن تقل ال التي التدريب فترة عن مكافأة المختلفة األنشطة كافة لمدربي يصرف

 :التالية الفئات فى وعاألسب فى تدريب مرات 3 عن يزيد ال وبما البروفات أو العملي التدريب

 العليا اإلدارة وظائف من والعاملين العليا والمعاهد بالجامعات لألساتذة أقصى كحد جنيه 055-أ 

 (.عام مدير – وزارة وكيل)

 الدرجة من والعاملين العليا والمعاهد بالجامعات المساعدين لألساتذة أقصى كحد جنيها 185-ب 

 .األولى

 .العليا والمعاهد بالجامعات مدرسينلل أقصى كحد جنيها 165-ج 

 والعاملين العليا والمعاهد بالجامعات والمعيدين المساعدين للمدرسين أقصى كحد جنيها 145 -د 

 .الثانية الدرجة من

 .دونها ما الثالثة الدرجة من للعاملين أقصى كحد جنيها 105 -ه 
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 هم فئات تحدد النادرة الكفاءة ذوى أو الخبرة أصحاب من الدولة موظفي غير من المختارون-و 

 . منهم كل خبرات مع يتناسب بما المختصة السلطة وموافقة االتحاد مجلس اقتراح على بناء

 ( :14) مادة

 تزيد أال بشرط الواحدة الساعة عن مكافأة النشاط تخدم التي المحاضرات إللقاء المنتدبون يمنح

 :يلي كما اليوم في ساعات 3 على المحاضرة

 العليا اإلدارة وظائف من والعاملين العليا والمعاهد بالجامعات لألساتذة أقصى كحد جنيها 155-أ 

 (.عام مدير -وزارة وكيل)

 الدرجة من والعاملين العليا والمعاهد بالجامعات المساعدين لألساتذة أقصى كحد جنيها 95-ب 

 .األولى

 .ياوالمعاهدالعل بالجامعات للمدرسين أقصى كحد جنيها 85-ج 

 والعاملين العليا والمعاهد بالجامعات والمعيدين المساعدين للمدرسين أقصى كحد جنيها 05 -د 

 .الثانية الدرجة من

 .دونها فما الثالثة الدرجة من للعاملين أقصى كحد جنيها 65-ه 

 ءبنا فئاتهم تحدد النادرة الكفاءة ذوى أو الخبرة أصحاب من الدولة موظفي غير من المختارون-و 

 .المختصة السلطة وموافقة االتحاد مجلس اقتراح على

 .معه التعامل آلية المختصة السلطة تحدد نص بشأنه يرد لم ما- ز 

 

 ( :10) مادة

 الصرف أوجه وتحديد بذلك لهم المصرح األجانب والزائرين الوفود استضافة لالتحاد يجوز

 ، المختصة السلطة واعتماد وموافقة التحادا مجلس اقتراح على بناء وانتقاالتهم وتغذيتهم بإقامتهم

 .لهم المرافقين المزايا بتلك يتمتع أن ويجوز

 ( :16) مادة

 جيب مصروف العربية مصر جمهورية داخل المقامة المختلفة األنشطة فى مشارك فرد كل يمنح

 يمتهاق تحدد أن على الواحد، اليوم فى جنيها 05 عن يقل وال أقصى كحد جنيها 00 على يزيد ال

 . المختصة السلطة من بقرار وذلك المعنى االتحاد مجلس اقتراح على بناء

 ( :10) مادة

 العربية مصر جمهورية خارج االتحاد ينظمها التي األنشطة فى المشاركين الطالب يمنح

 على الواحد، اليوم في المصري بالجنيه يعادلها ما أو دوالر 35 عن يقل ال بما جيب مصروف

 .المختصة السلطة وموافقة االتحاد مجلس اقتراح على بناء متهاقي تحدد أن

 ( :18) مادة
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 ، األنشطة في للمتميزين واألدبية المادية التشجيع وسائل من وغيرها والحوافز الجوائز تمنح

 .المختصة السلطة واعتماد االتحاد مجلس اقتراح على بناء الجائزة قيمة وتحدد

 ( :19) مادة

 مسبقة قرارات بمقتضى الالئحة بهذه عليها المنصوص المقررة البدالت ميعوج المكافآت تصرف

 دون مشروع أو برنامج كل في المختارين للعاملين( يفوضه من أو) االتحاد رئيس من وموقعة

 .المختصة السلطة من واعتمادها الصرف وقت بها المعمول واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل

 ( :05) مادة

 تقرير تقديم بعد إال والمشروعات البرامج بتنفيذ المكلفين للعاملين المستحقة كافآتالم تصرف ال

 لمجلس ويحق المختصة السلطة من واعتماده االتحاد ومجلس بالعمل القائمين من اإلنجاز عن

 .التقرير من صوره على الحصول االتحاد

 ( :01) مادة

 :التحكيـــــــم لجـــــــان

 تحاداتاال مع مسبقا عليه االتفاق يتم لما وفقا نقديا مقابال الرياضية اداتاالتح حكام يمنح- أ 

 .وفروعها الرياضية

 :اآلتى حسب مباراة كل عن نقديا مقابال الرياضية االتحادات خارج من الحكام يمنح- ب 

 كحد وهذا الجامعة، منتخبات لفرق الواحدة الفترة أو المباراة عن أقصى كحد جنيها 155 

 .مباريات 4 أقصى

 وهذا حكمها، في ومن الكليات لفرق الواحدة الفترة أو المباراة عن أقصى كحد جنيها 65 

 .فترات 4 أقصى كحد

 الجلسة عن جنيها 05 بواقع مكافأة األكثر على حكام 3 من المشكلة والبحوث للمسابقات- ج 

 عن النظر بصرف د،الواح للعمل جنيه 055 أقصى بحد اللجنة أعضاء من عضو لكل الواحدة

 .المتاحة واالعتمادات النشاط متطلبات حدود في وذلك الوظيفية، الدرجة

 وموافقة االتحاد مجلس اقتراح على بناء المكافأة قيمة فتحدد القمى المستوى على األعمال أما

 .المختصة السلطة

 ( :00) مادة

 باالنشطه والقائمين حاداالت اعمال وبرامج خطط إنجاح في المتميزين العاملين منح يجوز

 االتحاد مجلس اقتراح على بناء تميز مكافآت المعاونة والجهات عليها والمشرفين المختلفة

 .المختصة السلطة واعتماد

 ( :03) مادة

 تكاليف من% 35 عن العربية مصر جمهورية داخل الرحلة في الطالب اشتراك يقل أال يجب-أ 

 .الجمهورية خارج لرحلةا تكاليف من%  05 يقلعن وال الرحلة
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 وموافقة االتحاد مجلس من اقتراح على بناء شتراكاال قيمة كل أو جزء من اإلعفاء يجوز-ب 

 .مسببا اإلعفاء يكون أن على المختصة السلطة

 أحد أو التدريس هيئة أعضاء أحد من النشاطعلى  العام المشرف المختصة السلطة تحدد -ج 

 الرحلة في مشرفة وجود يشترط الجامعة، أو المعهد أو الكلية مستوى على الشبابة رعاي مشرفي

 .طالبات اشتراك حالة فى

 بعمليات ليقوم مؤقتة سلفة باسمه تستخرج الشباب برعاية العاملين أحد المختصة السلطة تختار-د 

 .بالرحلة اإلدارية والنواحى الصرف

 .االشتراك قيمة دفع من المشرفون واإلداريون الرحلة على المشرفون يعفى-ه 

 يتخلف لمن االشتراكات ترد وال الرحلة، قيام قبل اإلتحاد حساب إلى الرحلة اشتراكات تورد -و 

 .االتحاد مجلس يقبله عذر بدون

 ( :04) مادة

 العاملين أحد باسم تستخرج االتحاد لمجلس جنيه ألف على تزيد ال مستديمة سلفة تخصيص يجوز

 السابقة اإلجراءات جميع وتتم منها صرفه تم ما استعاضة وتتم اد،لالتح التنفيذية بالسكرتارية

 .المختصة السلطة وموافقة اإلتحاد مجلس باقتراح

 ( :00) مادة

 الصرف إجراء فيها يتعذر التي والحاالت االتحاد أنشطة تنفيذ حالة في المؤقتة السلف تصرف

 .المختصة السلطة واعتماد تحاداال رئيس وتوقيع االتحاد مجلس موافقة بعد العادى بالطريق

 ( :06) مادة

 المقررة االعتمادات حدود في وذلك الصرف، لطلب الموازنة مشروع المؤقتة السلفة بطلب يرفق

 .موسمى أو مؤقت عامل باسم المؤقتة السلفة تصرف وال االتحاد، موازنة في

  

 ( :00) مادة

 من إقرار تقديم بعد إال التسوية تمي وال(  89) رقم لقانون واألعمال المشتريات كل تخضع

 والقانونية المالية اإلجراءات كل واستيفاء بالتفصيل الصرف أوجه به موضحا العهدة مسؤول

 .المختصة السلطة من ومعتمدا االتحاد مجلس من موقعا اإلقرار ذلك يكون أن على

 ( :08) مادة

حساباتهابماهومقيدفيالدفاترالخاصةبهاتكلفالسلطةالمختصةأحدالعاملينبجردالسلفةالمستديمةومطابقة

بمواعيدغيرثابتة،وعليالعاماللمكلفبهذاالغرضأنيؤشرعليالدفاتربمايفيدالمراجعةفيكلمرة،واذاوجدعج

 .زأوزيادةيجبعليهابالغالسلطةالمختصةومجلساالتحادبمذكرةالتخاذاالجراءاتالقانونيةالالزمة

 ( :09) مادة

 . عامة أمواال الطالبية االتحادات أموال تعد
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 ( :35) مادة

 .يليه الذي العام من يونيو 35 في وتنتهي عام كل من يوليو أول من المالية السنة تبدأ

 ( :31) مادة

 المقترحات على الطالبيةبناء االتحادات لعمل المنظمة المالية الالئحة العالي التعليم وزير يصدر

 .للجامعات الطالبية االتحادات من المقدمة

 

 


