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دليل االماكن والتسهيالت المتاحة

كلمة
السيد االستاذ الدكتور/عزة شوقي الوسيمي
عميد الكلية ورائد الشباب
ابنائى وبناتى االعزاء طالب كلية الرتبية الرياضية
إنه ملن دواعى سرورى أن أرحب بكم ىمى كليمتك التمى

مب أن

يتصف طالبها بالنظام واإللتزام واإلخنراط ىمى أنشمتتها املتتلةمة واملتنوعمة
وأننى أمتنى لك التوىيق ىى دراستك اجلامعية وأدعوك إىل بذل اجلهد
والعممما املتوا مما وةارسممة اأنشممتة الرياضممية ومممن ب م تاربممة التتممر
والتعصب اأعمى واجلها واملرض.
ابنائى وبناتى
اغتنممموا ىر ممة الدراسمماخ دالمما كليممتك وشمماركوا ميممادين
االنشمممتة و ممموا كممما مممموا بك وإخنرطممموا ىمممى حيممماتك العلميمممة
واالكادميية واعلموا أن الوطن ال يبنية اإل القادرون من أبنائة لا ة ىى تلك
اأونة التى توىل ىيها الدولة اإل تمام بالرتبية البدنية والرياضة وتموىر كاىمة
االمكاناخ املادية والبشرية التى تسه ىى حتقيق أ داىها.
وىةك اهلل وسدد لتاك
والسالم عليك ورمحة اهلل
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كلمة
السيد اأستاذ الدكتور /اني سعيد
وكيا الكلية لشؤن التعلي والتالب
ومنسق االنشتة التالبية

أبنائى التالب
أبنائى وبناتى طالب كلية الرتبية الرياضية – أ مالا ومرحبماا بكم
ىى رحاب جامعة طنتا ىى مستها عام دراسى جديد .
ىى البداية أود أن أوضح أن الشتص السوى و القادر علمى التدمدياخ
و و الذى يكون له دور بناء وىعال دالا اجملتمع الذى نعيش بداللة ولكمى
يكون أداة ىعالمة دالما اجملتممع مب أن تكمون لديمة اام اخ اتياتيمة
والعلمية التى تؤ له لذلك .
لذا كان لزاماا علينا أن نؤ ا أنةسنا ملواجهة حتدياخ املستقبا وذلك
من لالل إعداد جيا قادر على حتما القيادة واملسئولية ولن يكون ذلك وليد
دىة وإ ا من لالل منظوممة الرتبيمة املتكاملمة التمى تلعمب دورا امم اا ىمى
إكساب الةرد ا اخ وطرق التكاما مع االلرين.
وةا ال شك ىية أن طالب كلية الرتبية الرياضية خيتلف عن باقى زمالئه ىى
الكلياخ األرى حيث أن ال يعتمد ىقط على قدرته الذ نية ولكنه يعتممد
وبشكا أساسى على قدرتمه البدنيمة لمذلك ىهنمه يكمون طالبماا ةيمز ا ممن
الناحية البدنية ىضالا عن الناحية الذ نية وال خنةى أبنائى علميك التلبمة
والتالباخ أن ةارسة اأنشتة بكاىة ور ا و جزء ال يتجزأ من دراسمتك
وقد أ بدت الرياضة ىى عصرنا اتماىل ممن أ م دالئما تقمدم وحتضمر اأمم
والشعوب وأ بح االبتال الرياضيون ىى خمتلف االلعاب لري سةراء لدوهل
من لالل احملاىا الرياضية التى يشرتكون ىيها وميثلون بالد .
وةا ال شك ىيه أن العقا السلي ىى اجلس السلي وممن نما أدكمد
على أ مية مزاولة النشاط بكا ورة املتتلةة (ىمالعل واملعرىمةو والنشمط
وجهني لعمله واحدة حيث يقاس تقدم اأم والشعوب مبا متتلكه من عقمول
بشرية وبرواخ ىأنت لري لثمار ذا البلد اآلمني وىقكم اهلل وإيماك لرىعمه
ذا الوطن العزيز
والسالم عليك ورمحة اهلل وبركاته
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كلمة
السيد اأستاذ الدكتور  /مسعود غرابة.
وكيا الكلية لشئون الدراساخ العليا والبدوث
أبنائى طالب كلية الرتبية الرياضية جامعة طنتا
سالم اهلل عليك ورمحته وبركاته
مرحبا بك ىى جامعة طنتا التى شرىت باأنتماء إليها واألتداق بها .
ا نئك بقدوم العام اجلامعى اجلديد وأمتنى لك كا التوىيق والنجاح .
مل تنهض أى من اأمم إال بعقمول وسمواعد أبنائهما وبقتمى أكم ىمى
شباب مصر ىأنت حاضر اأمة ومستقبلها.
حتية لك مجيعاا ومتنيماتى التيبمة بمأن تتو ملوا ممع أسماتذتك
حبثا عن العل والثقاىة حتى تكونوا اذج مشرىة للتالب اجلامعى .
وىقك اهلل ملا ىيه ااري ملصرنا الغالية
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كلمة
السيد اأستاذ الدكتورة /السيد سامي
وكيا الكلية لشئون لدمة اجملتمع وتنمية البيئة .
أبنائى التالب
يعد موضوع البيئة من املوضوعاخ التى يغةا الكمثري ممنك ممدى
أ ميته للتمتمع حبيماة مدية سمليمة ولعما النشماط البيئمى بكليمتك
وأيضا جبامعتك ميثا بداية حقيقة إل تمامك بالبيئمة دالما الكليمة
ولارجها من لالل العما املشرتكة بينك وبمني أسماتذتك حبيمث نضمع
معاا منهجاا واضداا يعلمنا كيف نتعاما مع البيئة التمى أسمئنا إليهما ودمرنما
مجاهلا ىنعيد هلا اتياة من جديد كما ميكننا أيضما ممن إضماىة مزيمد ممن
املعار واتقائق العلمية التى تسه ىى وضوح الردية لدينا حول الكثري ممن
اأمور العلمية واإل جتماعيمة السمليمة لكمى

يما حيماة كرميمة و مدية

وآمنة .
وىقنا اهلل ادمة جامعتنا العريقة وإرتقاء وطننا اتبيب .
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أعزائنا التالب

كلمة
رعاية الشباب
ةثلة ىى اأستاذ  /مدير رعاية الشباب

يسعد أسرة رعاية الشمبا ب بالكليمة أن ترحمب بكم ه وتهنمئك
بالعام الدراسى اجلديد ونتمنى لك التوىيق والسداد .
وال يةوتنا ىى ذه املناسبة أن نمدعوك إىل املثمابرة وبمذل مزيمد ممن
اجلهد ىى سبيا حتقيق النجاح والتوىيق هوأن تتدلوا باالق الكري لتسمعد
بك أممتك وتكونموا لمري قمادة للجيمال القادممة لتمنهض أمتنما وتألمذ
مكانتها بني الدول املتقدمة .
ىأنت أما اجملتمع ومحلة مشاعا العل واملعرىة ىسريوا علمى بركمة
اهلل وليكن سالحك دوما الص ىى حتصيا العل .
ورعاية الشباب دوما ىى لدمتك لتلبية كا ما يؤدى معكم إىل
الرقى وحا املشاكا والرعاية اأجتماعية والرياضية والثقاىية هىأ ال بك
ىى كليتك .
واهلل يوىقك ......والسالم عليك ورمحه اهلل وبركاته
مع حتياخ أسرة رعاية الشباب
مدير رعاية الشباب
ك  .أ  .حسن شليب
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نبذة تارخيية عن الكلية
نشأخ الكليمة كقسم للرتبيمة الرياضمية تتبمع كليمة الرتبيمة –
جامعة طنتا .
مت ممدورالقرار المموزارى بتمماري 1994/9/27بهنشمماء كليممة الرتبيممة
الرياضية (طلب -وطالباخو.
مت تعمميني اأسممتاذ الممدكتور /تمممد الكيالنممي إبممرا ي عميممدا
للكلية ىى 1994/10/12حتى 1997/10/11م ومل جتدد العمادة لسيادته
ىى 1997/10/12م حتى توىى إىل رمحه اهلل تعاىل ىى 1999/11/28م.
قامت اأسمتاذة المدكتورة  /مد مة اإلممام باإلشمرا علمى الكليمة
اعتبارا من 2000/2/9م وقد در قرار تعيني سيادتها عميدا للكلية ىى
2000/6/5م وحتى 2001/12/4م .
مت تعيني السيد اأستاذ الدكتور  /حسمن إبمرا ي عيمد نائمب رئمي
اجلامعة لكةر الشمي مشمرىا عامما علمى الكليمة ىمى 2001/12/23م
وحتى 2004/7/31م .
مت تعيني السيد اأستاذ الدكتور /على تمود عبيد عميدا للكلية
ىى 82004/17م وحتى 2006/7/31م .
مت ممدور قممرار السمميد اأسممتاذ الممدكتور  /رئممي اجلامعممة السمميد
الدكتور /رياض زكريا املنشاوى عميدا للكلية ىى 2006/11/22م .
مت ممدور قممرار أ  .د  /رئممي اجلامعممة بتعمميني أ  .د /شممريف اجلروانممى
عميد الكلية ىى 2010/5/27م.
مت انتتاب اأستاذ الدكتور /مجال عبد اتلي اجلما كمأول رئمي
منتتب للكلية يف عام 2011م.
مت تعيني االستاذ الدكتور  /عزة شموقي الوسميمي عميمده للكليمة
2015/2/17م وحيت تارخيه .
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إدارة الكلية واأقسام العلمية
عميد الكلية ورائد الشباب
اأستاذ الدكتور /عزة شوقي الوسيمي

وكالء الكلية

اأستاذ الدكتور
اني سعيد
وكيا الكلية لشئون التعلي والتالب
اأستاذ الدكتور
السيد سامي
وكيا الكلية لشئون لدمة اجملتمع وتنمية البيئة
اأستاذ الدكتور
مسعود كمال غرابه
وكيا الكلية لشئون الدراساخ العليا والبدوث
أقسام الكلية العلمية:
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االدارة والرتويح الرياضي.
عل النة الرياضي
اجلمباز والتمريناخ والتعبري اتركي والعروض الرياضية.
مسابقاخ امليدان واملضمار
املنا ج وطرق التدري
التدريب وعلوم اتركة الرياضية .
علوم الصدة الرياضية
الرياضاخ املائية .
االلعاب اجلماعية ورياضاخ املضرب
املنازالخ والرياضاخ الةردية .
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ردية ورسالة اجلامعة
ردية اجلامعة
تسعي جامعة طنتا إلي التميز تليما واقليميما ودوليما أن تكمون
رائدة يف جماالخ التعلي والتعل والبدث العلممي ولدممة اجملتممع وتنميمة
البيئة .
رسالة اجلامعة
حترص جامعة طنتا علمي بنماء بيئمة أكادمييمة ىاعلمة ممن لمالل
التتمموير املسممتمر للم امج اأكادمييممة للعديممد مممن التتصصمماخ يف ضمموء
متتلباخ لتط التنمية وتلبية احتياجاخ التالب املعرىية واملهارية يف إطمار
قي اجملتمع وتقاليده وكذلك إتاحة ىرص التعل والتنمية املهنية للتر ني
يف شيت القتاعاخ لتواكب التقدم وحتقق طموحاخ سموق العمما ه كمما
تتعهد اجلامعة بتوىري مقوماخ االبمداع يف خمتلمف جمماالخ البدمث العلممي
املنهجي اجلاد لتتوير العلوم واملعرىة والتنمية املسمتدامة وحما املشمكالخ
اجملتمعية .

ردية ورسالة الكلية

ردية الكلية:
تسعى كلية الرتبية الرياضية للو ول اىل التميز والريادة يف جممال
التعلي والتعل واالنشتة البدثية وتلبية احتياجاخ اجملتمع والبيئة واحمليتة
يف اجملال الرياضي .
رسالة الكلية:
كلية الرتبية الرياضية جامعة طنتا ي مؤسسة تعليميمة وحبثيمة
تعما علي :
إعممداد لممر ني متميممزين يف جممماالخ التعلممي والتممدريب واالدارة
الرياضممية لتلبيممة احتياجمماخ سمموق العممما علممي املسممتو احمللممي
واالقليمي .
تنمية البدث العلمي وتتويره ادمة العملية التعليمية .
املسا مة يف تنمية الموعي الرياضمي بالتوا ما ممع اجملتممع والبيئمة
احمليتة به .
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اال دا االسرتاتيجية للكلية:
تتمموير ال م امج لتعلميممة واملقممرراخ الدراسممية واالسمماليب التقومييممة
للتالب .
حتقيممق املشمماركة التالبيممة لزيممادة الكةمماءة التعليمي مة والممدع
التالبي .
تتبيق معايري ضمان اجلودة للتتوير املستمر أنشتة الكلية .
تنمية قدراخ اعضاء يئة التدري ومعاونيه ممع للمق بيئمة حبثيمة
إ ابية هل .
توىري قاعدة للبدث العلمى ممع توبيمق العالقماخ العلميمة واامدماخ
للكلية تليا ودوليا .
تتوير اهليكا التنظيمى واالدارى ملالئمة االنشتة بالكلية .
تتوير املوارد املالية لتدقيق املترجاخ التعلمية والبدثية واادمية .
تعزيز وتنمية دور الكلية يف املشاركة اجملتمعية .
زيادة القدرة التناىسية ار ني الكلية .
املشاركة ىى املشروعاخ البدثية ادمة اجملتمع مع حتديد احتياجاخ
سوق العما.
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بيان بأ اإلجنازاخ املتدققة بالكلية عن العام 2015-2014م
ىى جمال اإلنشاءاخ اجلديدة وتتوير املالعب والصالخ
مت إضاىة طابقني للمبين االدار اجلديمد تمو علمي قاعماخ تدريسمية
للتعبري اتركي والتمريناخ وعدد من املكاتب .
مت التعاقد مع شركة بدر للمقاوالخ على يتكون من بالث مراحا :
املرحلة اأوىل  :مساحتها 12.5 × 25م وعمقه يرتاوح من 2 : 1م تدر ي اا
و يط اتمام مستح يرتاوح من  5 : 2مرت ه وىيها مواتري عبارة عن (2و
ىلرت لتنقية املياه وجهاز لتوزيع الكيماوياخ وضبتها .
املرحلة الثانية  :عبارة عن مدرج على ضلع واحد من اتممام تموى
أسةله على غر للع مالب ومحاماخ تستتدم للبمنني وللبنماخ –
باإلضاىة اىل غر يف الضلع األري من اتمام توى على (8و غمر
موزعة ( مدير اتمام  +أعضاء يئة التدري بنني  /بنماخ – رئمي
وحدة الرياضاخ املائية باإلضاىة اىل ادارى للدمام و .
اجلانب اآللر  :كاىيرتيا حتدد محام السباحة ووحدة أدشاش لارجية.
املرحلة الثالثة  :تغتية اتمام .
بالنسبة للمالعب :
 .1ملعب كرة القدم ااماسى  ( :مساحة امللعمب 20 × 40م بمالتال مسماحة
اترمو ه ومت تعديله من لمالل أعممال التسموية بماأجهزة االلكرتونيمة –
ضبط درجاخ امليا – عما التبقاخ الصملبة ( اأسمةلتية – اارسمانة و –
رش التبقة الرتيةليك

– رش التبقاخ امللمعة – عما الصر الدائرى

حول امللعب – عما سياج معدنى حمول امللعمب – إضماءة امللعمب ممع إتبماع
القواعد العلمية ومراعاة حج ختتيط املرت مربع بالضوء لتوزيمع اإلضماءة
على مساحاخ امللعب – عما خمتط

للمالعمب – تغميري شمبك

البقو اخ لزوم اأساور وإعمادة د مان مجيمع البقو ماخ – معاجلمة أرضمية
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امللعب وتصمليدها – التعاقمد ممع الشمركة املنةمذة علمى ميانة دوريمة
سنوية يف مواعيد حتدد ا إدارة الكلية وىقاا للظرو العملية التعليمية
ه يت تسليمة نهاية 2017م.
 .2ملعب كرة التائرة  ( :مساحة امللعمب 9 × 18م بمالتال مسماحة اتمرم و
أعممال التسمموية بماأجهزة االلكرتونيممة – ضمبط درجمماخ امليما – عممما
التبقاخ الصلبة ( اأسةلتية – اارسانة و – رش التبقة الرتيةليك

–

رش التبقاخ امللمعة – عما الصر المدائرى حمول امللعمب – عمما سمياج
معدنى حول امللعب – إضاءة امللعمب ممع إتبماع القواعمد العلميمة ومراعماة
حج ختتيط املرت مربع بالضوء لتوزيع اإلضماءة علمى مسماحاخ امللعمب –
عمما خمتمط

للمالعمب – معاجلمة بيماض اتجمر الصممناعى

اااص باملدرجاخ وإ الح الشقوق وجتهيز ا مبقاعد ومظلة وعما سياج
معدنى مناسب ه وقد مت عما كاىة التجديداخ وقامت الكليمة بتسملي
امللعب .
 .3ملعب كرة اليد  ( :مساحة امللعب 20 × 40م بالتال مساحة اترم و أعمال
التسوية باأجهزة االلكرتونية – ضمبط درجماخ امليما – عمما التبقماخ
الصمملبة ( اأسممةلتية – اارسممانة و – رش التبقممة الرتيةلمميك

– رش

التبقاخ امللمعة – عما الصر الدائرى حول امللعب – عما سياج معدنى
حول امللعمب – إضماءة امل لعمب ممع إتبماع القواعمد العلميمة ومراعماة حجم
ختتيط املرت مربع بالضوء لتوزيع اإلضاءة علمى مسماحاخ امللعمب – عمما
خمتط

للمالعمب – معاجلمة بيماض اتجمر الصمناعى ااماص

باملدرجاخ وإ الح الشقوق وجتهيز ا مبقاعد ومظلة وعما سياج معدنى
مناسب  -وقد مت عما كاىة التجديداخ وقامت الكلية بتسلي امللعب .
 .4ملعب كرة السلة  ( :مسماحة امللعمب 15 × 28م بمالتال مسماحة اتمرم و
أعممال التسمموية بماأجهزة االلكرتونيممة – ضمبط درجمماخ امليما – عممما
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التبقاخ الصلبة ( اأسةلتية – اارسانة و – رش التبقة الرتيةليك

–

رش التبقاخ امللمعة – عما الصر المدائرى حمول امللعمب – عمما سمياج
معدنى حول امللعب – إضاءة امللعمب ممع إتبماع القواعمد العلميمة ومراعماة
حج ختتيط املرت مربع بالضوء لتوزيع اإلضماءة علمى مسماحاخ امللعمب –
عمما خمتمط

للمالعمب – معاجلمة بيماض اتجمر الصممناعى

اااص باملدرجاخ وإ الح الشقوق وجتهيز ا مبقاعد ومظلة وعما سياج
معدنى مناسب  -وقمد مت عمما كاىمة التجديمداخ ه يمت اسمتالمة نهايمة
2017م.
بالنسبة لصالة اجلمباز ( بناخ و 425م :
مت تعديلها من لمالل تغميري اأرضمياخ ااشمب – جتليمد اتموائط –
الد اناخ – اإلضاءة – املراياخ – شمبابيك األوميتمال  -تركيمب شمةاطاخ .ومت
استالم الكلية هلا.
بالنسبة لصالة التمريناخ ( بناخ و 100م :
مت تعديلها ممن لمالل تغميري اأرضمياخ ااشمب – جتليمد اتموائط –
الد اناخ – اإلضاءة – املراياخ – شبابيك األوميتال  -تركيب شةاطاخ .
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االقسام العلمية بالكلية











 :أ د  /اله الصيب
رئي قس االدارة والرتويح الرياضي.
 :ا د /عزة الوسيمي
رئي قس عل النة الرياضي
رئي قس اجلمباز والتمريناخ والتعبري اتركمي  :أ د /شام النجار
والعروض الرياضية.
 :ا د  /غادة عبد اتميد
رئي قس مسابقاخ امليدان واملضمار
 :أ د /أما الزغيب
رئي قس املنا ج وطرق التدري
 :أ د /جمد أبوىرخية
رئي قس التدريب وعلوم اتركة الرياضية .
 :ا د /جمد وكوك
رئي قس علوم الصدة الرياضية
 :أ د  /إيهاب إمساعيا
رئي قس الرياضاخ املائية .
 :أ د  /أمحد سالمة
رئي قس االلعاب اجلماعية ورياضاخ املضرب
 :ا د  /شريف اجلرواني
رئي قس املنازالخ والرياضاخ الةردية .

دليل االماكن والتسهيالت المتاحة

قس رعاية الشباب بالكلية
توجد بالكلية إدارة لا ة لرعاية التالب يتلتص دور ا ىيما يلى:
الرعاية التالبية وتت عن طريق :
أ – دراسة ما يعرتض التالب ممن مشمكالخ إجتماعيمة ونةسمية ودراسمية
وتاولة إ اد اتلول املناسبة هلا.
ب -تاولة حما مما يعمرتض التمالب ممن مشمكالخ إقتصمادية عمن طريمق
ندوق التكاىا اإلجتماعى .
 -2اأنشتة التالبية وتت عن طريق :
خ -وضع لتة للنشتة املتتلةة من رياضية وإجتماعية وبقاىية وىنية
ث-تقدي مشروعاخ ىى جماالخ اأنشتة املتتلةة.
ج -املعاونة اإل ابية ىى تنةيذ اأنشتة التى يقرر ما إحتماد طمالب الكليمة
هولكى نصا بشمبابنا التمالب إىل املسمتوى املتلموب كمان لزامم اا علينما أن
يتدقق هل رعاية حقيقية تتعاون ىيها كا اجلهمود الرتبويمة واإلجتماعيمة
ولقد تعاون اجلميع من رواد اللجان وأعضاء احتماد التمالب املسمؤلني ورعايمة
الشباب طوال السنواخ املاضية لتنةيذ لتة النشاط املوضوعة.
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جهاز رعاية الشباب بالكلية
ألى التالب ...ألتى التالبه
إذا أردخ أن متارس أى نشماط أو أكتسماب مهماراخ ولم اخ بهمذه اأنشمته ىعليمك
التوجه ىور ا إىل املشرىني املتتصصني بقس رعايه الشباب بالكليه .
جلان النشاط واادماخ برعاية الشباب...
اللجنه الرياضيه ...ويتوىل اإلشرا عليها..
ألصائي رياضي
ألصائى رياضى
ألصائي رياضي
ألصائي رياضي

السيد /أمحد مصتةى حسن
السيد  /تمد تجوب
السيدة /به مسري سكر
السيدة /نهله عادل عسلوا
جلنة اإلسر  ..اأشرا عليها ..
كبري ألصائني
ك  .أ /حسن شلبى
ألصائى رياضى
السيد  /تمد تجوب
اللجنة الثقاىية  ...ويتوىل اإلشرا عليها ..
كبري ألصائيني
ك  .أ  /الة أمحد اجلمال
ألصائى إجتماعى
السيد  /السيد على عامر
ألصائى رياضى
السيدة  /به مسري سكر
جلنة اجلوالة واادمة العامة  ...ويتوىل اإلشرلف عليها ..
ألصائى إجتماعى
السيد  /السيد على عامر
ألصائى رياضى
السيدة  /به مسري سكر
ألصائى رياضى
السيد  /أمحد مصتةى حسن
اللجنة الةنية  ..ويتوىل اإلشرا عليها ..
كبري ألصائيني
ك .أ  /الة أمحد اجلمال
ألصائى إجتماعى
السيد  /السيد على عامر
ألصائى رياضى
السيد  /تمد تجوب
اللجنة اإلجتماعية والرحالخ  ..ويتوىل اإلشرا عليها ..
كبري ألصائيني
ك .أ  /الة أمحد اجلمال
ألصائى رياضى
السيدة  /به مسري سكر
اللجنة العلمية  .... :ويتوىل اإلشرا عليها
ألصائى إجتماعى
السيد  /السيد على عامر
ألصائى رياضى
السيدة  /به مسري سكر
ملدوظة  :ذا وسو يت تكليف السادة العاملني بالقسم بالعمما دالما مجيمع اللجمان
بناء على حاجة العما دالا كا جلنة.
مسئول الشئون اإل دارية بالقس
السيدة  /أمساء الرىاعى جنة
النواحى املاليه ..
مسممئول إحتمماد التممالب وكممذا مسممئول ممندوق
ك .أ  /الة اجلمال
التكاىا اإلجتماعى واملراجعة
مراجممع حسمماباخ ممندوق اإلحتمماد وكممذا ممندوق
السيدة  /ىاطمة درويش
التكاىا اإلجتماعى

مدير اإلدارة
ك .أ  /حسن شليب
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إحتاد التالب
يشكا جماس أحتاد التالب سنوياا بريادة .....
السيد اأستاذ الدكتور  /عميد الكلية ...أومن ينوب عن سيادته ىى ذلك من
اعضاء يئة التدري وعضوية :
 مستشارى اللجان السبع جملل اإلحتاد من أعضاء يئة التدري
 رئي اجلهاز الةنى لرعاية الشباب بالكلية.
 أمناء جلان جمل اإلحتاد من التالب .
 اأمني واأمني املساعد الحتاد التالب.
 ويكون رئي اجلهاز الةنى لرعاية الشباب أميناا لصندوق اجملل .
 يعما جمل إحتاد التالب بالكلية على حتقيق أ مدا اأحتماداخ
التالبية.
وذلك من لالل اللجان اأتية:
 جلنة النشاط الثقاىى
 اللجنة الرياضية
 جلنة النشاط اإلجتماعى والرحالخ
 جلنة النشاط الةنى
 جلنة اأسر
 جلنة اجلوالة واادمة العامة
 اللجنة العلمية
ويعما جمل إحتاد الكلية برس سياسة اإلحتاد ىمى ضموء الم امج
املعتمدة من اللجان السابق ذكر ا ....ويعما أيضاا على توبيق العالقاخ ممع
اأحتاداخ التالبية االلرى بكلياخ اجلامعة.
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شروط الرتشيح إلحتاد التالب
كيةية تكوين اإلحتاداخ التالبية....
دد السيد اأستاذ الدكتور /رئي اجلامعة موعد اإلنتتاباخ ويقوم السيد
مديرعام رعاية الشباب باجلامعة بهلتار الكلياخ باملواعيد وبناء ا علية تقوم
رعاية الشباب بالكلية بعما اإلعالناخ باملواعيد احملددة لذلك
ويتقدم التالب الذى يريد أو يرغب ىى الرتشيح باإلستمارة املعدة لذلك ومعمه
بالبة ورشتصية حديثة..
والشروط الواجب تواىر ا ىى كا مرشح ى :
أن يكون متممتعاا جبنسيه مصرية .
أن يكون متصة اا باالق القوي والسمعة التيبة.
أن يكون منتظم اا ىى الدراسة مستجدا ىى ىرقته وغريباقى لإلعادة.
أن يكون مسددا ًاملصروىاخ الدراسية.
أن يكون ذو نشاط ملدوظ.
أال يكون قد سبق اتك علية بعقوبة مقيدة للدريةأو تقرير إسمقاط
عضويتة بهحدى جلان إحتاد التالب.
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جلان إحتاد التالب

اللجنة الرياضية:
من أ اأنشتة التالبية والتى تهت بها رعاية الشباب بالكلية وتشما ذة
اأنشتة الرياضية على(كرة قدم_ طائرة–سلة–يمد– تمن طاولمة–تمن -
كرة سلة-أسكواش-سباحة-مصارعة-مصارعة زراعيني–مالكممة–جمودو-
كاراتيه-كونج ىو –تايكوندوكمال–رىع أبقمال– العماب قموى–سمباقاخ
التريقو
وتقوم رعاية الشباب بعما دوراخ تنشيتية ىى بداية كا عام إلتيار أىضا
العنا ر لتكوين ىرق الكلية ىى األعاب املتتلةة وذلك لإلشرتاك ىى دورى
اجلامعة املصرية.
وعن كيةية اإلشرتاك ىى ىريق الكلية :
 يت سدب اأستمارة ااا ة بالنشاط الرياضى
 تنظ الدورا خ التنشيتية ىى مجيع االلعاب إللتيمار أىضما العنا مر
وتكوين ىرق الكلية.
 يت تسلي الزى الرياضى وبدالخ اإلنتقال للةرق.
 ىى حالة حصول ىمرق الكليمة اجلماعيمة ىمى (كمرة القمدم–السملة-
التائرة-اليدوعلى املركز اأول أوالثانى بدورى اجلامعة على مسمتوع
الكلياخ يت اأشرتاك ىى التصةيه االوىل علمى مسمتوى اجلامعماخ
باللشرتاك مع  6جامعاخ ويمت تصمعيد ىريمق اجلامعمة املتمثما ىمى
الكلية اتا لة علمى املركمز االول وذلمك للتصمةية النهائيمة بمني
اجلامعاخ والتى حصلت على املركز االول أوالثانى اأول.
ملدوظة  :التصمةية اأاوىل بمني اجلامعماخ لمالل شمهر ينماير ممن كما عمام
هوالتصةية النهائية بني اجلامعاخ لال شهر أغست من كما عمام وميكمن
تعديا املواعيد بناء على آراء اجلامعاخ املنظمة للتصةياخ واالحتاد الرياضمي
للجامعاخ.
جلنة االسر :
اأسرة ى مبثابة الرباط الذى يربط بمني التالمب واأسمتاذ ةما يتميح ىر مة
التعر على مشاكلة ومسماعدتة علمى حلمها وتكموين عالقمة طيبمة بمني
التالب واأستاذ.
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ولتكوين اأسر يتبع اآلتي -:
اأعضاء يشرتط أن يكونو من بني طالب الكلية .
أال يقا عدد التالب املشرتكني عن  50طالب وطالبة .
رائد اأسرة يكون أستاذ ا أو استاذ مساعد من الكلية .
اأخ اأك واألت الك ى يةضا أن يكونو من املدرسمني املسماعدين
أو املعيدين بالكلية .
لكا أسرة جمل إدارة يشكا على الندو التالي -:
(رائد اأسرة – اأخ الك – املقرر – أمني الصندوق – أمناء اأنشتةو
تتقدم اأسرة خبتة النشاط اليت ستقوم بها لالل العام وكذا بيان أمسماء
التالب ورائد اأسرة مع رس شعار لاص بها .
ملدوظة  :أ نشاط تقوم به اأسرة يكون ممن لمالل مسمئول اأسمر برعايمة
الشباب ويكون مسبقا وقبا إقامة النشاط بعشمرة أيمام حتمى يمت املواىقمة
على ذلك بتلب بهس أ.د .عميد الكلية معتمدا من رائد اأسرة .
اللجنة الثقاىية :
إن تكوين الشاب وبناء شتصميته وىكمره وإميانمه القمو ول اتمه
وتنمية قدراتمه وموا بمه و واياتمه واسمتعدادته ممن لمالل القمراءة واإلطمالع
والتعر على منابع الثقاىة وأحداث التاري …
ىاهلد اأساسى للنشاط الثقاىى و التعر على لصمائص اجملتممع
عن طريق إقامة الندواخ واملهرجاناخ واملعارض للوحاخ الثقاىية جمالخ اتائط
جلنة اجلوالة واادمة العامة:
اجلواله حركه كشةيه تأسست عام 1896على يد اللورد بمادن بماول
وتعد مرحله اجلواله من مراحا اتركه الكشمةيه وينضم إليهاالشمباب ممن
سن 18عام حتى عمر  24عام.
وتهد اىل إعداد املواطن املتكاما الشتصيه من لالل :
(1و تقوية التمسك بالقي الروحيه والدينيه.
(2و القدره على إختاذ القرار وحتما املسئوليه و اإلعتماد على النة وتنميمة
روح اأنتماء
(3و ةارسة العما اجلماعى لصاحل اجملموع.
(4و القدرة على إكتساب مهاراخ التنميه الذاتيه الشامله.
(5و ةارسة اآلنشته املتتلةه (ىنيه -بقاىيه -رياضيه -إجتماعيةو
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و ناك وعد للجولة واادمة العامة و و:
(أعد بشرىى أن أبذل جهدى ىى أن أقوم مبا ب على و اهلل ب الموطن وأن
أساعد الناس ىى مجيع الظرو وأن أعما بقانون اجلوالةو.
اللجنه الةنيه :
تعت اللجنه الةنيمه إحمدى جلمان االحتماداخ التالبيمة والتمى ممن لالهلما
ميارس التالب مجيع ألوان النشاط الةنى ىى إطار تربوى بناء-:
وتهد اللجنه الةنيه بصمةة عاممه إىل تنبيمه اإلحسماس والتمذوق الةنمى لمدى
طالب الكلية مبا توى من ألوان خمتلةة من الةنون (رس  -رس على الزجاج
– مت – حممرق علممى ااشممب – موسمميقى – كممورال -ىنممون شممعبية -متثيمما
مسرحى– غناء -بنتوماي و.
سو تقوم الكليه ذا العام باآلشرتاك ىى املهرجان املسرحى الصيةى
وأيضا املهرجان املسرحى الشةوى على مستوى كلياخ اجلامعة وسمو يقموم
باإللراج خمرجني من مشا ري املترجني.
اللجنة االجتماعية والرحالخ :
و ى اللجنة الرتىيهية للتالب من لالل الرحالخ املتنوعة التمى تبمث روح
املرح والسعادة وتعما على تنمية روح اجلماعة بني التالب وتوطيد العالقمة
بني التالب وأستاذة لارج قاعاخ الدراسة وتقوم اللجنة بتدعي الرحالخ وذلك
حتى يتسنى للتالب ىى اآلشرتاك ىى أكثر ممن رحلمة لمالل العمام اجلمامعى
للتعر على أ املعامل السياحية واأبرية ىى بلدنا اتبيب..
وتعممما اللجنممة علممى تشممجيع التممالب ىممى املسممابقاخ االجتماعيممة
ومسابقاخ الشترنج والتالمب املثماىل والتالبمة املثاليمة واتممالخ التتوعيمة
للت ع بالدم لتالب الكلية
ولالل العام اجلامعى 2016/2015مت إلتيار أمني مساعد اأحتاد و :
 أمني مساعد أحتاد التالب /أمحد النداس
 أمني أحتاد التالب /ابرا ي اجلندى
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شروط مسابقة التالب املثاىل والتالبة املثالية
ان يكون املرشح من املتميزين علميا وللقيا وذو مشاركة متميمزة
ىى اأنشتة التالبية
أن يكون املرشح له مسا ماخ ىعلية ىى برامج لدمة اجملتمع والعما
التتمموعى ومشممارك ىممى املنظممماخ واجلمعيمماخ اال ليممة والعلميممة
والدولية
ان د املرشح التوا ا مع العديد من الثقاىاخ االجنية وميتلك مهاراخ
االتصال اجليد.
ان يد املرشح احدى الغاخ االجنبية جبانب اللغة العربية
ان يكممون املرشممح ذو ل م ة ىممى قيممادة اتاسممب االىل والتعاممما مممع
شبكاخ االنرتنت
البد للمرشح ان يرىق مع استمارة االشرتاك شمهادة قيمد ممن الكليمة
مدون بها تقديراخ السنواخ السابقة.
ان يقدم املرشح ورقة عما التزيد عن بالث ورقاخ يتنماول ىيهما احمدى
املشكالخ االجتماعية البارزة ىى اجملتمع املصرى ويبمدى املقرتحماخ
والتو ياخ لعالجها
اال يكون قد در ضده أى عقوباخ
سدب إستمارة من إدارة رعاية الشباب بالكلية
ملئ االستمارة واعتماد ا من شئون التالب
إجتياز املسابقة بنجاح.
اللجنة العلمية.:
منذ العام املاضى مت زيادة عدد جلان االحتاد التالبى اىل سمبعة جلمان
وذلك بهضاىة اللجنة العلمية والتى تعما من لالل لتتها على تنمية ملكة
االبتكار العماملى وكمذلك كيةيمة إسمتتدام الوسمائا التكنولوجيمة ىمى
العملية التعليمية واتياة العملية .
االستعانة ب السادة أعضاء يئة التدري كمستشارين جلان احتاد
التالبو .
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التغذية باملتع ااارجي للجامعة
تهت اجلامعة بتقدي وجبماخ غذائيمة للتمالب بماملتع اامارجى وذلمك عمن
طريق إستتراج بتاقاخ التغذية
وشروط اتصول على البتاقة ى:
أن يكون التالب أو التالبة مغرتبا وغري مقي مبدينة طنتما أو املراكمز
القريبة من طنتا.
أن يكون التالب أو التالبة غري مقي باملدينة اجلامعية
وعن كيةية اتصول على بتاقة التغذية...
 يقوم التالب أو التالبة مبلئ إستمارة التغذية املعدة لذلك ممن رعايمة
الشباب بالكلية.
 اعتماد ا من شئون التالب ولتمها بشمعار اجلمهوريمة ممع مورتني
شتصية
 تقدم اإلستماراخ اىل املوظف املتتص برعاية الشباب بالكلية.
 علما بأن بوناخ التغذية يت بيعها كا أسبوع لإلسمبوع المذى يليمة
مع إحضار بتاقة التغذية وكارنية الكلية.
ملدوظة:
يت تناول الوجباخ باملتع ااارجى باجملمع التبى.
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مكتبة الكلية
تعت مكتبة الكلية من اأقسمام اهلاممه الرئيسمية دالما الكليمة
و ن نعل إن إعداد الشباب وتكوينه وبناء شتصمية يعتممد أساسما علمى
بناء ىكرة ووجدانه وتنمية موا به ومهاراته وال يت ذلك إال عن طريق القراءة
والبدث والتعر على منابع الثقاىة.
وتقوم املكتبة بتقدي املساعداخ التالية:
إستعارة دالليه:
يت إستعارة الكتب واملراجع دالا الة املكتبمة للدراسمة والبدمث
وتسليمها قبا ااروج من الصالة.
إستعارة لارجية:
و ى لا ة بهعضاء يئة التدري وطالب الدراساخ العليا بعد سداد
رسوم الكلية.
التصوير:
و و عبارة عن تصوير املراجع والكتب التى ال تعار لارج املكتبه.
الكتابه والتباعة على اتاسب اأىل:
ويت ذلك طبقا لالئدة املعمول بها ىى ذا ااصوص.
ومكتبة الكلية بالدور اأرضى وحتت مدرجاخ الدرجة اأوىل.
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أماكن ةارسة اأنشتة الرياضية بالكلية
 مضمار ألعاب القوى.
 ملعب كرة القدم.
 الة مجبازبنني.
 الة مجباز بناخ.
 الة املنازالخ.
 الة رىع أبقال.
 الة تن طاولة بنني.
 الة تن طاولة بناخ.
 الة السالح بناخ.
 الة السالح بنني.
 الة تعبري حركى.
 الة متريناخ.
 الة إعداد بدنى.
 الة إيقاع حركى.
 حلقة املالكمة.
 الة مصارعة.
 ملعب كرة السلة.
 محام السباحة.
 ملعب كرة التائرة.
 ملعب كرة اليد.
 ملعب التن اآلرضى.
أماكن ةارسة اأنشتة الثقاىية والعلمية والةنية بالكلية:
يوجد مسرح الكلية حيث ميكمن اسمتغاللة ىمى إقاممة العديمد ممن
(ورش العما -احملاضراخ -الندواخ -مناقشمة الرسمالةالعلمية والبدموثو
وغري ا من اآلنشتة الثقاىية والعلمية كما ميكمن إسمتغالله ىمى
ةارسة اأنشتة الةنية مثا (املسرحياخ -اتةالخو إخل.
قاعة بقس علوم الصدة جمهزة.
حجرة التدليك واإل اباخ.
معما اتاسب اىل.
نادى تكنولوجيااملعلوماخ.
املكتبة.
القاعاخ اجلديدة باملبنى اجلديد.
اتدائق احمليتة باملالعب حيث ميكن استغالهلا ىى إقاممة مراسم أو
حةالخ غنائية.
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أماكن ةارسة اأنشتة اإلجتماعية واجلوالة بالكلية
عشرية اجلوالة.
اتدائق احمليتة باملالعب.
املسرح حيث ميكن إستغالله ىمى إقاممة العديمد ممن اإلحتةماالخ ىمى
املناسباخ اإلجتماعية مثا عيداأم أو اأحتةال بيوم اليتي وغري ا ممن
املناسباخ اإلجتماعية.
أماكن ةارسة أنشتة اآلسر وجلان االحتاد بالكلية
ميكن إستغالل أياا من اأماكن السابق ذكر ا ىى ةارسة أنشتة
اأسر املتتلةة وكذلك اأنشتة املتتلةة للجان اإلحتاد.
ومت جتهيز وإعمداد مقمر لإلحتماد وذلمك لسمهوله توجيمه التمالب إليمة
ملمارسة أو اأشرتاك ىى أنشتة اإلحتاد وكذلك إلجمراء اإلجتماعماخ ااا مه
به .
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حصول طالب كلية الرتبية الرياضية علي جوائز حملية ودولية رياضية وثقافية.
2017/2016

2016/2015
أوال النشاط الرياضي

 حممد ثروت عبد اجمليد اجلوهري :العب منتخب -وعد السيد الضاحي :أول مجهورية وعرب للااب القوي بناتمصر لتايكوندو.

-أمحد سايد حممود سليمان  :أول مجهورية ملالكمة بنني.

 أمحد رضا ابراهيم خليفة :العبب منتخبب مصبر -يونس أمحد يونس :العب يف منتخب مصر لكارتيه بنني.للمالكمة.

جنوي أسامة ساد  :العب منتخب مصر لكارتيه بنات.

 مصطفي أمحد عاطف اببراهيم  :العبب منتخبب -حممد حمسا علي  :العب منتخب مصر جلوده بنني.مصر لرفع أثقال.

-هالة سامي عطية  :العب منتخب مصر جلوده بنات.

 حممد ماهر الزملي :العب منتخب مصبر للاباب -عبد الظاهر أمحد خليل  :العب منتخب مصر جلمباز بنني.القوي.

-مااذ عاطف عبد الغين :أول مجهورية لتايكوندو بنني.

أ ية عببد البرمحا الزملبي :العبب منتخبب مصبر -أمساء حممد ياسني :العب منتخب مصر لتايكوندو بنات.للااب القوي.

-أمحد عببد امميبد حسبب اأ :أول مجهوريبة لتبنس طاولبة

 إميان منصور عبد املطلب حممود :العبب منتخبب بنني .مصر للااب القوي.

-كريم أميا حسا :العب منتخب مصر رفع لثقال بنني.

 حممد جنا إبراهيم الدسوقي :العب منتخب مصر -عمببرو حممببد إبببراهيم  :العببب منتخببب مصببر لكمببال أجسبباللكيك بوكس.

بنني.
أمحد فتحي أمحد البدري  :العب منتخب مصر ملصارعة بنني.إسال حممد املرسى :العب منتخب مصر لسباحة بنني.ريم حممد الدهراوي  :العب منتخب مصر لسباحة بنات.ثانيا النشاط الثقايف
مين فؤاد خليل النجار  :مركز أول علي مستوي جاماات مصر.
-أمحد حممد طارق  :مركز سادس علي مستوي جاماات مصر.
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لامتة
أما بعد .ه
ن نقدم أبنائنا التلبة والتالباخ من شباب الكلية دعوه مةتوحه
لإلنصهارىى اأنشمتة الرتبويمة والعلميمة والةنيمة واإلجتماعيمة والرياضمية
بعيدا عن التتر واإل را با وإىل مزيد من الرقى والتقدم والنمو.
كما ندعوك اىل أن متارس نشاطك ىى مجيع اجملاالخ من لالل قس
رعاية الشباب ىندن نا تا مشاكلك وةارسمة نشماطك وتوجيمه أ مداىك
وترقية طموحاتك وتتوير إبتكاراتك لنصا اىل التأ يا الرىيمع واإلعمداد
اأمسى كى تالحق التتور العصرى مبدتوياته العلمية والثقاىية والرتبويمة
ىى ظا مصرنا اتبيبة.
مع حتياخ
أسرة التدرير

Dr.Ghazy

