
            االجتماعىالدعم                               

 

 تتنوع وسائل الدعم االجتماعي التي تقدم للطالب بالكلية و تشمل:

 بطاقة تغذية:     .أ

استخراج بطاقات التغذية لبعض الطالب للحصول على بونات التغذية لوجبة الغذاء أسبوعيا ماعدا يومي الخميس و 

 الجمعة.

 لقواعد المنظمة للحصول على بونات التغذية :ا

 الجامعية مسددا للرسومأن يكون         ·

 .الجامعية أو محل إقامته بمدينة أو مركز طنطا أال يكون مقيما بالمدينة        ·

  

صورة شمسية وتقدم لمشرف التغذية برعاية  2لذلك والموجودة برعاية الطالب و إحضار  يمأل الطالب االستمارة المعدة

ية وتعتمد من أمين الكلية وتسلم مرة أخرى إلى الموظف المختص الطالب وتستوفى جميع بياناتها من شئون الطالب بالكل

 . لعمل الكارنيهات الخاصة بالتغذية

 صندوق التكافل االجتماعى :   .ب

 .يقدم الصندوق االجتماعي مساعداته على دفعتين خالل العام الدراسي

  

 قواعد االستفادة من خدمات صندوق التكافل االجتماعى:

ل اإلجتماعى إدارة رعاية الطالب بالكلية ويقدم إعانات للطالب ذوى الدخل المحدود ، وتقدم اإلعانات يتبع صندوق التكاف

 في صور متعددة هي:

 شراء الكتب الدراسية.        .أ

 تقديم اإلعانات المالية لسداد الرسوم الدراسية .   .ب

 عالج وأجهزة تعويضية.   .ت

 .شراء مالبس أو نظارات طبية    .ث

 إعانات نقدية.    .ج

 تقديم كافة الخدمات االجتماعية التى يحتاجها الطالب والتى تتيح له فرص مواصلة دراسته بدون صعوبات .    .ح

 صرف إعانات للحاالت الطارئة و الكوارث.    .خ

  

 المستندات المطلوبة للحصول على إعانة صندوق التكافل االجتماعي للطالب:

 ارة بحث إجتماعى من قسم رعاية الطالب .سحب استم     .1



 استيفاء كافة بيانات االستمارة والتي تشمل :     .2

بيان الحيازة الزراعية }) شهادة عدم حيازة أرض زراعية ، مفردات مرتب الوالد   بيانات الطالب، بيانات دخل األسرة، 

 الموظف ، شهادة وفاة لألب المتوفى ({

على المعاش أو متوفى يقدم بيان بمفردات المعاش ويحصل الطالب على الخطاب  كان ولى األمرفي حالة ما إذا      .3

 من رعاية الطالب. الخاص بذلك

يمأل نموذج الرغبات المرفق مع االستمارة باختيار أولوية المساعدة )رسوم دراسية ، رسوم مدينة جامعية ، كتب ،      .4

 بع دمغة.ويلصق على هذا النموذج طا… ( مالبس 

 استالم المساعدة من إدارة رعاية الطالب.     .5

  

                                                           دعم الكتاب الجامعي

يتم توفير الكتب والمذكرات الدراسية من ميزانية دعم الكتاب الجامعي ، ولالستفادة من هذا التيسر يقوم الطالب بنفس 

البحث اإلجتماعى مع تغير فى كتابة رغباته على النموذج بطلب دعم الكتاب الجامعى ونوع المذكرة التى خطوات عمل 

 يرغب فى الحصول عليها .

 

 

 ج. وسائل إنتقال الطالب:

طريق عمل اشتراكات في محطة السكة الحديد و   تقوم إدارة الجامعة بتوفير ذلك عن طريق إدارة شئون الطالب عن -

 .األتوبيسات

  

 خدمات اإلقامة للطالب:  د.

 خدمات اإلقامة للطالب: المدينة الجامعية

 معايير القبول بالمدينة الجامعية:

 قبول الطالب السابق إقامتهم بالمدن الجامعية بشرط نجاحهم بتقدير جيد على األقل.   .1

 أن يكون الطالب مقيدا منتظما بالجامعة.   .2

ة طنطا أو المراكز القريبة منها والتي يرى مجلس إدارة المدن الجامعية سهوله أن يكون من غير سكان مدين   .3

كم على األقل ويؤخذ لها أكثر من مواصله مع  50المواصالت إليه بل يكون من المدن أو القرى التي تبعد أكثر من مسافة 

 مالحظة الطرق الترابية التي ليس لها مواصالت.

 ة تأديبية من جامعه طنطا أو من الجامعات األخرى في عام دراسي سابق.أال يكون قد صدرت ضده عقوب   .4

 أال يكون قد وقع علية أثناء اإلقامة بالمدينة الجامعية عقوبة الحرمان من اإلقامة في العام السابق مباشرة.   .5

 بقة.أال يكون مستحًقاً عليه رسوم إقامة للمدن الجامعية أو اى مستحقات أخرى من أعوام سا   .6

      أن تثبت لياقته الصحية.   .7

 من الطالب المتزوجين.  أال يكون   .8



 يتم اختيار الطالب وفقا للقواعد والنسب التي يحددها مجلس إدارة المدن الجامعية.

 فروع المدن الجامعية:

 مدينة المتحف ]طالبات[.       المدينة األولى:   .1

 لمنتزه ]طالبات[.مدينة ا      المدينة الثانية:   .2

 مدينة سيجر ]طالبات[.     المدينة الثالثة:    .3

 مدينة الحكمة ]طالبات[.    المدينة الرابعة :   .4

 مدينة سبرباي ]طلبة[.  المدينة الخامسة:    .5

 


