األنشطة الطالبية
يتم تشكيل اتحاد الطالب سنوياً عن طريق انتخاب طالبين عن كل سنة دراسية لكلل
لجنللة للن لجللان ا تحللاد السللبوةك ويكللون لكللل لجنللة رادللد للن السللادة ع للا

يدللة

التدريسك وي ارس الطالب نشتطهم ن خالل المجان اآلتية:

اللجنة الثقافية
تقللوم المجنللة بتن يللة وا للب الطللالب اليقاميللة للن خللالل ع للل سللابقات يقاميللة مل
الشور والزجل والقصة وال قال و سابقة حفظ القرآن الكريم و جالت الحادط وبحلوث
عم ية و سابقات وندوات عم يلة ودينيلة وكل لل ال سلابقات التل تنظ هلا الجا ولة
يل الدوري اليقام ك

اللجنة الفنية
تقللوم المجنللة بتن يللة ال وا للب للن خللالل ع للل سللرحيات ادمللة و وللر
التشللكيمية وبو ل

الفنللون

الحفللالت يللل حفللل ختللام اانشللطة وك ل لل ا شللترال م ل ج ي ل

ال سابقات الت تنظ ها الجا وةك

اللجنة االجتماعية والرحالت
تقلوم المجنللة بتنظلليم اللرحالت وال سللابقات يللل سلابقة الشللطرنا و سللابقة الطالللب
ال يالى والطالبلة ال ياليلة وحفلالت اجت اعيلة يلل حفلالت التخلرج ك لا تقلوم المجنلة
برعايللة الحللا ت ا جت اعيللة الت ل تحتللاج إلللى سللاعدات اجت اعيللة والقيللام بو للل
ح الت لمتبرع بالدمك

لجنة الجوالة والخدمة العامة
تو للل المجنللة عمللى تن يللة ال وا للب الفنيللة واانشللطة الكشللفية واليقاميللة وا رشللادية
وال ور

الكشف والس ر والرحالت الخموية واانشطة الريا يةك

اللجنة الرياضية
تهللدا المجنللة إلللى تن يللة ال وا للب الريا للية لمطللالب للن خللالل كللرة القللدم والطللادرة
والسمة وتنس الطاولة واالواب الفردية و لل بتنظيم سابقات داخمية وا شترال مل
سابقات الجا وة يل الدورى الداخمى لمجا وةك

لجنة األسر
تو ل المجنة عمى وجود التنامس الشريا بين طالب ال وهد مى اانشلطة الطالبيلة

ال ختمفللة لكشللا وا للب الطللالب وتن يللة روح الج اعللة قواوا للة عالوللات وويللة بللين
ع ا يدة التدريس والطالبك

لجنة العلوم والتكنولوجيا
تو ل المجنة عم تبنل اامكلار الجديلدة لم شلاري الطالبيلة وتنفيل ا ع ميلا بلدعم
ن المجنةك

