
 الدعم الطالبي

 والصحي) الدعم المالي والمادي واالجتماعي(

 الدعم المالي:

یة للطالب لتعمل إدارة رعایة الشباب على خدمة الطالب عن طریق تقدیم المساعدات الما -1
 .من خالل منظومة التكافل االجتماعي وصندوق التكافل االجتماعي المحتاجین

مساعدات مالیة للطالب المتعثرین مالیا من خالل صندوق تقدم رعایة الطالب بالكلیة بتقدیم  -2
 الخدمات الغیر تعلیمیة

 تقوم رعایة الطالب بسداد  المصروفات الدراسیة نیابة عن الطالب المتعثرین مالیا  -3
 تقوم الكلیة بتقدیم مكافآت مالیة للطالب المتفوقین دراسیا -4
 فى مختلف االنشطة الطالبیة تصرف مكافآت مالیة للطالب الحاصلین على مراكز متقدمة -5

 

 نظام التكافل االجتماعي داخل الكلیة:
 یقوم الطالب بالتقدم إلى الكلیة ببحث اجتماعي من الشئون اإلجتماعیة ( في محل اإلقامة ) -
 یقوم الطالب بتقدیم ما یثبت دخل األسرة معتمد و مختوم  -
 .إذا كان ولي األمر موظفا یحضر الطالب مفردات مرتب مختوم   -
 إذا كان ولي األمر بالمعاش یحضر الطالب مفردات المعاش مختومة.  -
إذا كان ولي األمر فالح یحضر الطالب خطاب من الجمعیة الزراعیة التابع لھا محل إقامتھ بحیازة   -

 الوالد لألرض وتقدیر الدخل.
إذا كان ولي األمر یعمل في أي عمل حر یحضر الطالب اثبات للدخل من الشئون االجتماعیة التابع   -

 لھا محل إقامتھ.
 یحضر الطالب إثبات قید من الكلیة بأنھ مقید داخل الكلیة.  -
 یحضر الطالب صورة من البطاقة الشخصیة و بطاقة ولى األمر.  -
بعمل بحث اجتماعي لھ للتأكد من بیاناتھ و تقدیر حاجاتھ یقوم األخصائي االجتماعي داخل المكتب  -

 للمساعدة
تعتمد ھذه األوراق من شئون الطلبة بالكلیة وكذلك مدیر الكلیة ویوضع علیھا ختم شعار الجمھوریة   -

 ، وعند اإلنتھاء من فترة إستالم األبحاث تشكل لجنة الختیار الحاالت التي سوف یتم مساعدتھا .
عن طریق صندوق التكافل االجتماعي بالجامعة ویصرف الطالب المبالغ المخصصة  وتقدم المساعدة -

بعد عمل استمارة صرف تعتمد من الوحدة الحسابیة داخل الجامعة وتصرف بالكلیة عن طریق 
 مندوب الصرف.

-  

 



 شروط مكافأة التفوق
ترتیبھم العاشر في إمتحان  جنیھا سنویا لكل طالب مستجد الذین ال یجاوز ۱۲۰. یمنح الطالب مكافأة قدرھا

 شھادة الثانویة األزھریة .
على األقل في الشھادة  ۸۰%جنیھ للطالب المستجدین المصریین الحاصلین على  84. یمنح مكافأة قدرھا  

 الثانویة
. یستمر صرف المكافأة المشار إلیھا في الفقرتین السابقتین للطالب الحاصل علیھا بنفس الفئة إذا حصل في  

 امتحان النقل على تقدیر عام " جید جدا "
. یكون منح المكافأة مقصورة على السنة الدراسیة التالیة للسنة التي یحصل فیھا الطالب على تقدیر  

 أة كلما توافرت شروطھا على التفصیل السابق .سالف الذكر ، وتجدد المكاف
 
 

 الدعم المادي
 تقوم رعایة الطالب بعمل معرض للمالبس للطالب سنویا -1
 توفر مكتبة الكلیة الكتب والمراجع العلمیة لالطالع واالستعارة للطالب -2
یقوم اعضاء ھیئة التدریس بعمل محاضرات إضافیة او لقاءات علمیة مصغرة مع الطالب  -3

المتعثرین دراسیا سواء على نطاق اعضاء ھیئة التدریس عامة او من خالل الساعات وخاصة 
 المكتبیة واالرشاد االكادیمي  خاصة

توفیر دلیل الطالب وبھ الكثیر من المعلومات الھامة واالرشادات والقواعد الخاصة بمختلف  -4
 المجاالت التعلیمیة وغیر التعلیمیة

 
 

 الدعم االجتماعي
 االجتماعينظام التكافل  -1
 توفر رعایة الطالب العدید من االنشطة الطالبیة المتنوعة مثل الدورات الرمضانیة وغیرھا -2
 االرشاد االكادیمي والساعات المكتبیة والتى الیقتصر دورھا على العملیة االكادیمیة فقط -3
 اتاحة الفرصة للطالب للمشاركة  فى اتخاذ القرارات المتعلقة بھم من خالل مشاركتھم فى -4

 اللجان  ذات الصلة
 الحرص على التواصل االجتماعي بالطرق المختلفة مثل االفطار الرمضاني -5
 المشاركة فى حفالت التخرج ودعمھا وتكریم الطالب المتفوفین -6

 
 
 



 
 

 الدعم الصحي
 مصاریف العالج:

 ودخول المستشفیات). وأدویة ،وفحوصات أشعة ومعامل ،یعالج الطالب مجانا (فحصا إكلینیكیا ،  .１
 

 موقع اإلدارة الطبیة (العبادات):
 . مدینة نصر في حرم الجامعة أمام مبنى كلیة الطب.۱

 
 خطوات الحصول على بطاقة عالجیة:

 إثبات قید من الكلیة التابع لھا الطالب أو كارنیھ العام الدراسي الحالي. -1
 استكمال البیانات الخاصة بالطالب في البطاقة العالجیة من شئون الطالب بالكلیة التابع لھا. -2 
 اعتماد البطاقة من اإلدارة العامة للشئون الطبیة. -3 
 تعتبر ھذه البطاقة سجال صحة فترة تواجد الطالب بالجامعة. -4 
 

 القواعد واللوائح :
ب بنین بالقاھرة لقواعد وتحت مظلة شاملة لتامین صحي لكافة تخضع الرعایة الصحیة لطالب كلیة الط

الطالب المقیدین طوال فترة قیدھم متخذة كافة االجراءات اإلداریة والمالیة المتعلقة بذلك طبقا لالئحة عالج 
مع العلم بأنھ قد  2014-2-4بتاریخ  207طالب جامعة األزھر المعتمدة من المجلس االعلى لالزھر رقم 

 یر سیارات اسعاف لخدمة الطالب تم توف
 

 االعالن:
شئون  -لوحة االعالنات بالدور الثالث  –یتم اعالم الطالب باتاحة الدعم الطالبي خالل دلیل الطالب 

 الموقع االلكتروني للكلیة -الطالب
 

 
 

 


