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كلمة
السيد األستاذ الدكتور  /عبد احلكيم عبد اخلالق
رئيس جامعة طنطا

أبنائى طلبة وطالبات كلية الرتبية الرياضية
فى بداية عام دراسى جديد يسعدنى أن أرحب بكمم أبنمائى الطم
اجلدد بكلية الرتبية الرياضية وأنمتم ططمون أوخ وطموا كم فمى مرحلمة
التعلميم اجلمامعى متمنيما أن سممعدوا حبيما كم اجلامعيمة وأن لعلموا مم
دراستكم رحلة مفيدة للعقل والبمدن وفرةمة ألنطم ب ابمداعا كم داومل
ووارج قاعات الدراسة واعملوا أن أى أمة ال منض إال بعقمو وسمواعد أبنائضما
فأ نتم حاضر مصر ومستقبلضا وأممل اتتممف فمى النضموال واالردومار ووم ا لم
يتحقق إال م و مثابر كم فى ب مزيد م اجلضد وحتصيل العلم واةمة
وأن مصرنا العظيمة ال بخمل علمى أبنائضما ب مىء وجمامعتكم عمف كمل
امكانيا ضا بني أيديكم لتحققوا ذا كمم ولموطنكم مما ين مد مم روماء
واردوار فأنتم األمل والطموح هل ا البلد فكونوا أبناؤة األوفياء بب مزيمد مم
اجلضد والعمل اجلاد املتميزوامل اركة االجيابية الفعالة مم اجمل مد م مرب
وافعل...فععوا ألنفسكم ودفا عملون على حتقيقه ...وداموا على ةمقل
نقاط قو كم و فعيلضا  ..وال قفواعند أو ف مل ،فالف مل ومو او وطموات
النجاح.
أبناء الط
عليكم أن فخروا بإنتمائكم إخ كليمة الرتبيمة الرياضمية التمى
عمد احمدى الكليممات املتميمزة باجلامعمة وكم لة املتميمزة بأععماء ويةممة
اجلامعمة مم
التدريس بضا فيجب ان كونوا مجيعاً مثماالً وقمدوة بمني طم
الناحيممة العلميممة واألو قيممة والسمملوكية وعنوانمما طيبمما لكليممتكم
وجامعتكم،وأننى على ثقة ويقني فمى قمدريكم علمى التفموب ومواكبمة
واجممدكم فممى
حتممديات العصممرواار قاء اسممتواكم العلمممى م م و م
السنوات القادمة فى جامعة طنطا .واوريا لكم منى االمنيات استقبل فيمة
االما و سودة روح التفاؤ والتفوب واالجنار.
والس م عليكم ورمحة اللة وبركا ة
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كلمة
السيد االستاذ الدكتور /حمس حممود مق ط
نائب رئيس جامعة طنطا ل ةون التعليم والط
كلية الرتبية الرياضية

أبنائى وبنا ى ط

أونةكم باانتماء اخ كلية م الكليات العريقمة التمى عتمز بضما
جامعة طنطا و أمتنى مف بداية العام اجلامعى اجلديد أن سمعدوا حبيما كم
اجلامعية ودراسمتكم االكادةمة وكم ا االن مطة االجتماعيمة والثقافيمة
والفنية والرياضية.
أمتنى أن لعلوا م سنوات دراستكم اجلامعية رحلة مفيمدة للعقمل
والقلمب والمروح وفرةممة اطم ب إبمداعا كم داوممل وومارج قاعمات الدراسممة
والتزموا بالنظم التعليمية.
إن كليتكم زور بأسا ضا املتميزي علماً وولقاً وأبوابضم مفتوحة
لكممم للسمموا وامل ممورة كممما أن أجضممزة ةممةون الطلبممة ورعايممة ال ممبا
بالكلية واجلامعة موجودة خلدمتكم ومساعد كم ف رتددوا فمى طلمب
املساعدة عند العرورة.
أن الدولة الكرةة ال بخل على أبنائضا ب مىء وجامعمة طنطما بم
الكثري م اجلضد لتحقيمق التميمز سمواء علمى املسمتوى العلممى أو األن مطة
الط بية.
أ ممممنى لكممم التوفيممق وأدعممو ا أن يكلممل رحلممتكم اجلامعيممة
بالنجاح والتفموب حتمى كونموا ممواطنني ةماحلني ماركون فمى نضعمة
مصرنا احلبيبة لتحتل املكانة ال ئقة بضا بني سائر الدو الكربى املتقدمة.
وا

عاخ يوفقكم ويسدد وطاكم
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كلمة
السيد االستاذ الدكتور/عزة ةوقي الوسيمي
عميد الكلية ورائد ال با
ابنائى وبنا ى االعزاء ط

كلية الرتبية الرياضية

إنه مل دواعى سرورى أن أرحب بكمم فمى كليمتكم التمى جيمب أن
يتصف ط بضا بالنظام واالتزام وااخنراط فمى أن مطتضا املختلفمة واملتنوعمة
وأننى أمتنى لكم التوفيق فى دراستكم اجلامعية وأدعوكم إخ ب

اجلضد

والعمممل املتواةممل ورارسممة األن ممطة الرياضممية وم م ثممم حماربممة التطممر
والتعصب األعمى واجلضل واملرال.
ابنائى وبنا ى
ا تنممموا فرةممة الدراسممات داوممل كليممتكم وةمماركوا ميممادي
االن مممطة و ممموا كمممل ممممواوبكم وإخنرطممموا فمممى حيممما كم العلميمممة
واالكادةية واعلموا أن الوط ال يبنية اا القادرون م أبنائة واةة فى لة
األونة التى وخ فيضا الدولة ااوتمام بالرتبية البدنية والرياضة و موفر كافمة
االمكانات املادية والب رية التى سضم فى حتقيق أودافضا.
وففكم ا

وسدد وطاكم

والس م عليكم ورمحة ا
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كلمة
السيد األستاذ الدكتور /حممد أةر عوال
وكيل الكلية ل ون التعليم والط
ومنسق االن طة الط بية

أبنائى الط
كلية الرتبية الرياضية – أوم ً ومرحبماً بكمم
أبنائى وبنا ى ط
فى رحا جامعة طنطا فى مستضل عام دراسى جديد .
فى البداية أود أن أوضح أن ال خص السوى وو القادر علمى التحمديات
ووو ال ى يكون له دور بناء وفعا داول اتتمف ال ى نعيش بداولة ولكمى
يكون أداة فعالمة داومل اتتممف جيمب أن كمون لديمة اخلمربات احليا يمة
والعلمية التى ووله ل لة .
ل ا كان لزاماً علينا أن نوول أنفسنا ملواجضة حتديات املستقبل وذلة
م و إعداد جيل قادر على حتمل القيادة واملسةولية ول يكون ذلة وليد
ةدفة وإ ا م و منظوممة الرتبيمة املتكاملمة التمى لعمب دور ًا وامم ًا فمى
إكسا الفرد خلربات وطرب التكامل مف االوري .
ورا ال ةة فية أن طالب كلية الرتبية الرياضية خيتلف ع باقى رم ئه فى
الكليات األورى حيث أن ال يعتمد فقط على قدر ه ال ونية ولكنه يعتممد
وب كل أساسى على قدر مه البدنيمة لم لة فإنمه يكمون طالبماً ريمزاً مم
الناحية البدنية فع ً ع الناحية ال ونية وال خنفى أبنائى علميكم الطلبمة
والطالبات أن رارسة األن طة بكافة ةوروا وو جزء ال يتجزأ م دراسمتكم
وقد أةبحت الرياضة فى عصرنا احلماخ مم أومم دالئمل قمدم وحتعمر األممم
وال عو وأةبح االبطا الرياضيون فى خمتلف االلعا وم وري سفراء لدوهلم
م و احملافل الرياضية التى ي رتكون فيضا وةثلون ب دوم .
ورا ال ةة فيه أن العقل السليم فى اجلسم السليم ومم ونما أؤكمد
على أومية مزاولة الن اط بكل ةورة املختلفة (فمالعلم واملعرفمة والن مط
وجضني لعمله واحدة حيث يقاس قدم األمم وال عو اا متتلكه م عقمو
ب رية وثروات فأنتم وري لثمار و ا البلد اآلمني وفقكمم ا وإيماكم لرفعمه
و ا الوط العزيز
والس م عليكم ورمحة ا وبركا ه
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أبنائى ط

كلمة
السيد األستاذ الدكتور  /مسعود رابة.
وكيل الكلية ل ةون الدراسات العليا والبحوث
كلية الرتبية الرياضية جامعة طنطا
س ما

عليكم ورمحته وبركا ه

مرحبا بكم فى جامعة طنطا التى ةرفتم باألنتماء إليضا واأللتحاب بضا .
اونةكم بقدوم العام اجلامعى اجلديد وأمتنى لكم كل التوفيق والنجاح .
مل نض

أى م األممم إال بعقمو وسمواعد أبنائضما وثقتمى أكمرب فمى

ةبا مصر فأنتم حاضر األمة ومستقبلضا.
حتية لكم مجيعاً ومتنيما ى الطيبمة بمأن توةملوا ممف أسما
حبثا ع العلم والثقافة حتى كونوا اذج م رفة للطالب اجلامعى .
وفقكم ا

ملا فيه اخلري ملصرنا الغالية

كم
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كلمة
السيد األستاذ الدكتورة /فتحي ندا .
وكيل الكلية ل ةون ودمة اتتمف و نمية البيةة .

أبنائى الط
يعد موضوع البيةة م املوضوعات التى يغفل الكمثري ممنكم ممدى
أوميته للتمتمف حبيماة ةمحية سمليمة ولعمل الن ماط البيةمى بكليمتكم
وأيعا جبامعتكم ةثل بداية حقيقة اوتمامكم بالبيةمة داومل الكليمة
ووارجضا م و

العمل امل رتكة بينكم وبمني أسما

كم حبيمث نعمف

معاً منضجاً واضحاً يعلمنا كيف نتعامل مف البيةة التمى أسمةنا إليضما ودمرنما
مجاهلا فنعيد هلا احلياة م جديد كما ةكننا أيعما مم إضمافة مزيمد مم
املعار واحلقائق العلمية التى سضم فى وضوح الرؤية لدينا حو الكثري مم
األمور العلمية واا جتماعيمة السمليمة لكمى

يما حيماة كرةمة وةمحية

وآمنة .
وفقنا ا

خلدمة جامعتنا العريقة وإر قاء وطننا احلبيب .
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أعزائنا الط

كلمة
رعاية ال با
رثلة فى األستاذ  /مدير رعاية ال با

يسعد أسرة رعاية ال مبا بالكليمة أن رحمب بكمم  ،و ضنمةكم
بالعام الدراسى اجلديد ونتمنى لكم التوفيق والسداد .
وال يفو نا فى و ه املناسبة أن نمدعوكم إخ املثمابرة وبم مزيمد مم
اجلضد فى سبيل حتقيق النجاح والتوفيق ،وأن تحلوا باخللق الكريم لتسمعد
بكم أممتكم و كونموا ومري قمادة للجيما القادممة لتمنض أمتنما و أوم
مكانتضا بني الدو املتقدمة .
ا

فأنتم أمل اتتمف ومحلة م اعل العلم واملعرفة فسريوا علمى بركمة
وليك س حكم دوما الصرب فى حتصيل العلم.

ورعاية ال با دوما فى ودمتكم لتلبية كل ما يودى معكمم إخ
الرقى وحل امل اكل والرعاية األجتماعية والرياضية والثقافية ،فأو بكم
فى كليتكم .
وا

يوفقكم ......والس م عليكم ورمحه ا

وبركا ه

مف حتيات أسرة رعاية ال با
مدير رعاية ال با
ك  .أ  .حس ةليب
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نب ة ارخيية ع الكلية
ن أت الكليمة كقسمم للرتبيمة الرياضمية تبمف كليمة الرتبيمة –
جامعة طنطا .
مت ةممدورالقرار الممورارى بتمماري 4991/9/72بإن مماء كليممة الرتبيممة
الرياضية (طلب -وطالبات .
مت عمميني األسممتاذ الممدكتور /حممممد الكي نممي إبممراويم عميممدا
للكلية فى 4991/41/47حتى 4992/41/44م ومل لدد العمادة لسياد ه
فى 4992/41/47م حتى وفى إخ رمحه ا عاخ فى 4999/44/72م.
قامت األسمتاذة المدكتورة  /مد مة ااممام بااةمرا علمى الكليمة
اعتبارا م 7111/7/9م وقد ةدر قرار عيني سياد ضا عميدا للكلية فى
7111/6/5م وحتى 7114/47/1م .
مت عيني السيد األستاذ الدكتور  /حسم إبمراويم عيمد نائمب رئميس
اجلامعة لكفر ال مي م مرفا عامما علمى الكليمة فمى 7114/47/72م
وحتى 7111/2/24م .
مت عيني السيد األستاذ الدكتور /على حممود عبيد عميدا للكلية
فى 27111/42م وحتى 7116/2/24م .
مت ةممدور قممرار السمميد األسممتاذ الممدكتور  /رئمميس اجلامعممة السمميد
الدكتور /رياال ركريا املن اوى عميدا للكلية فى 7116/44/77م .
مت ةممدور قممرار أ  .د  /رئميس اجلامعممة بتعمميني أ  .د /ةممريف اجلروانممى
عميد الكلية فى 7141/5/72م.
مت انتخا األستاذ الدكتور /مجا عبد احلليم اجلمل كمأو رئميس
منتخب للكلية يف عام 7144م.
مت عيني االستاذ الدكتور  /عزة ةموقي الوسميمي عميمده للكليمة
7145/7/42م وحيت ارخيه .
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اقسام الكلية العلمية
عميد الكلية
السيد االستاذ الدكتور/عزة ةوقي الوسيمي
عميد الكلية ورائد ال با
أقسام الكلية العلمية:
 قسم االدارة الرياضية .
 قسم الرتويح الرياضي .
 قسم املناوج وطرب دريس الرتبية الرياضية .
 قسم علم النفس الرياضي .
 قسم التدريب وعلوم احلركة الرياضية .
 قسم مسابقات امليدان واملعمار .
 قسم علوم الصحة الرياضية.
 قسم التمرينات والعروال الرياضية .
 قسم التعبري احلركي وااليقاع .
 قسم االلعا اجلماعية والرياضات الفردية .
 قسم اجلمبار .
 قسم الرياضات املائية .
 قسم املنارالت والرياضات الفردية .
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رؤية ورسالة اجلامعة
رؤية اجلامعة
سعي جامعة طنطا إلي التميز حمليما واقليميما ودوليما أن كمون
رائدة يف جماالت التعليم والتعلم والبحث العلممي وودممة اتتممف و نميمة
البيةة .
رسالة اجلامعة
حترص جامعة طنطا علمي بنماء بيةمة أكادةيمة فاعلمة مم وم
التطمموير املسممتمر للممربامج األكادةيممة للعديممد مم التخصصممات يف ضمموء
املعرفية واملضارية يف إطمار
متطلبات وطط التنمية و لبية احتياجات الط
قيم اتتمف و قاليده وك لة إ احة فرص التعلم والتنمية املضنية للخرجيني
يف ةيت القطاعات لتواكب التقدم وحتقق طموحات سموب العممل  ،كمما
تعضد اجلامعة بتوفري مقومات االبمداع يف خمتلمف جمماالت البحمث العلممي
املنضجي اجلاد لتطوير العلوم واملعرفة والتنمية املسمتدامة وحمل امل مك ت
اتتمعية .

رؤية ورسالة الكلية

رؤية الكلية:
سعى كلية الرتبية الرياضية للوةو اخ التميز والريادة يف جمما
التعليم والتعلم واالن طة البحثية و لبية احتياجات اتتمف والبيةة واحمليطة
يف اتا الرياضي .
رسالة الكلية:
كلية الرتبية الرياضية جامعة طنطا وي موسسة عليميمة وحبثيمة
عمل علي :
إعممداد وممرجيني متميممزي يف جممماالت التعلمميم والتممدريب واالدارة
الرياضممية لتلبيممة احتياجممات سمموب العمممل علممي املسممتو احمللممي
واالقليمي .
نمية البحث العلمي و طويره خلدمة العملية التعليمية .
املساومة يف نمية الموعي الرياضمي بالتواةمل ممف اتتممف والبيةمة
احمليطة به .
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االودا االسرتا يجية للكلية:
طمموير الممربامج لتعلميممة واملقممررات الدراسممية واالسمماليب التقوةيممة
.
للط
حتقيممق امل مماركة الط بيممة لزيممادة الكفمماءة التعليمي مة والممدعم
الط بي .
طبيق معايري ضمان اجلودة للتطوير املستمر ألن طة الكلية .
نمية قدرات اععاء ويةة التدريس ومعاونيضم ممف ولمق بيةمة حبثيمة
إجيابية هلم .
وفري قاعدة للبحث العلمى ممف وثيمق الع قمات العلميمة واخلمدمات
للكلية حمليا ودوليا .
طوير اهليكل التنظيمى واالدارى مل ئمة االن طة بالكلية .
طوير املوارد املالية لتحقيق املخرجات التعلمية والبحثية واخلدمية .
عزيز و نمية دور الكلية يف امل اركة اتتمعية .
ريادة القدرة التنافسية خلرجيني الكلية .
امل اركة فى امل روعات البحثية خلدمة اتتمف مف حتديد احتياجات
سوب العمل.
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بيان بأوم ااجنارات املتحققة بالكلية ع العام 7145-7141م
فى جما اان اءات اجلديدة و طوير امل عب والص ت
مت إضافة طابقني للمبين االدار اجلديمد تمو علمي قاعمات دريسمية
للتعبري احلركي والتمرينات وعدد م املكا ب .
مت التعاقد مف ةركة بدر للمقاوالت على يتكون م ث ث مراحل :
املرحلة األوخ  :مساحتضا 4725 × 75م وعمقه يرتاوح م 7 : 4م درجيي ًا
و يط احلمام مسطح يرتاوح م  5 : 7مرت  ،وفيضا موا ري عبارة ع (7
فلرت لتنقية املياه وجضار لتوريف الكيماويات وضبطضا .
املرحلة الثانية  :عبارة ع مدرج على ضلف واحد م احلممام تموى
أسفله على ر ولف م بس و محامات ستخدم للبمنني وللبنمات –
بااضافة اخ ر يف العلف األوري م احلمام توى على ( 2مر
مورعة ( مدير احلمام  +أععاء ويةة التدريس بنني  /بنمات – رئميس
وحدة الرياضات املائية بااضافة اخ ادارى للحمام .
اجلانب اآلور  :كافيرتيا حتدد محام السباحة ووحدة أدةاش وارجية.
املرحلة الثالثة  :غطية احلمام .
بالنسبة للم عب :
 .4ملعب كرة القدم اخلماسى  ( :مساحة امللعمب 71 × 11م بماوت
احلرم  ،ومت عديله م وم

مسماحة

أعمما التسموية بماألجضزة االلكرتونيمة –

ضبط درجات امليل – عمل الطبقات الصملبة ( األسمفلتية – اخلرسمانة –
رش الطبقة الرتيفليكس – رش الطبقات امللمعة – عمل الصر الدائرى
حو امللعب – عمل سياج معدنى حمو امللعمب – إضماءة امللعمب ممف إ بماع
القواعد العلمية ومراعاة حجم ططيط املرت مربف بالعوء لتوريمف ااضماءة
على مساحات امللعب – عمل خمطط

للم عمب – غميري ةمبة

البقووات لزوم األساور وإعمادة دومان مجيمف البقوومات – معاجلمة أرضمية
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امللعب و صمليحضا – التعاقمد ممف ال مركة املنفم ة علمى ةميانة دوريمة
سممنوية يف مواعيممد حتممددوا إدارة الكليممة وفقمماً للظممرو العمليممة
التعليمية.
 .7ملعب كرة الطائرة  ( :مساحة امللعمب 9 × 42م بماوت

مسماحة احلمرم

أعمما التسمموية بماألجضزة االلكرتونيممة – ضمبط درجممات امليمل – عمممل
الطبقات الصلبة ( األسفلتية – اخلرسانة – رش الطبقة الرتيفليكس –
رش الطبقات امللمعة – عمل الصر المدائرى حمو امللعمب – عممل سمياج
معدنى حو امللعب – إضاءة امللعمب ممف إ بماع القواعمد العلميمة ومراعماة
حجم ططيط املرت مربف بالعوء لتوريف ااضماءة علمى مسماحات امللعمب –
عممل خمطمط

للم عمب – معاجلمة بيماال احلجمر الصممناعى

اخلاص باملدرجات وإة ح ال قوب ولضيزوا اقاعد ومظلة وعمل سياج
معدنى مناسب  ،وقد مت عمل كافة التجديدات وقامت الكليمة بتسمليم
امللعب .
 .2ملعب كرة اليد  ( :مساحة امللعب 71 × 11م باوت

مساحة احلرم أعما

التسوية باألجضزة االلكرتونية – ضمبط درجمات امليمل – عممل الطبقمات
الصمملبة ( األسممفلتية – اخلرسممانة – رش الطبقممة الرتيفلمميكس – رش
الطبقات امللمعة – عمل الصر الدائرى حو امللعب – عمل سياج معدنى
حو امللعمب – إضماءة امللعمب ممف إ بماع القواعمد العلميمة ومراعماة حجمم
ططيط املرت مربف بالعوء لتوريف ااضاءة علمى مسماحات امللعمب – عممل
خمطط

للم عمب – معاجلمة بيماال احلجمر الصمناعى اخلماص

باملدرجات وإة ح ال قوب ولضيزوا اقاعد ومظلة وعمل سياج معدنى
مناسب  -وقد مت عمل كافة التجديدات وقامت الكلية بتسليم امللعب .
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 .1ملعب كرة السلة  ( :مسماحة امللعمب 45 × 72م بماوت

مسماحة احلمرم

أعمما التسمموية بماألجضزة االلكرتونيممة – ضمبط درجممات امليمل – عمممل
الطبقات الصلبة ( األسفلتية – اخلرسانة – رش الطبقة الرتيفليكس –
رش الطبقات امللمعة – عمل الصر المدائرى حمو امللعمب – عممل سمياج
معدنى حو امللعب – إضاءة امللعمب ممف إ بماع القواعمد العلميمة ومراعماة
حجم ططيط املرت مربف بالعوء لتوريف ااضماءة علمى مسماحات امللعمب –
عممل خمطمط

للم عمب – معاجلمة بيماال احلجمر الصممناعى

اخلاص باملدرجات وإة ح ال قوب ولضيزوا اقاعد ومظلة وعمل سياج
معدنى مناسب  -وقد مت عمل كافة التجديدات وقاممت الكليمة بتسمليم
امللعب .
بالنسبة لصالة اجلمبار ( بنات 175م :
غميري األرضميات اخل
مت عديلضا م وم
الدوانات – ااضاءة – املرايات – ةبابية األلوميتا -
بالنسبة لصالة التمرينات ( بنات 411م :
غميري األرضميات اخل
مت عديلضا مم وم
الدوانات – ااضاءة – املرايات – ةبابية األلوميتا -

مب – لليمد احلموائط –
ركيب ةفاطات .
مب – لليمد احلموائط –
ركيب ةفاطات .
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االقسام العلمية بالكلية
رئيس قسم الرتويح الرياضي .
رئيس قسم علم النفس الرياضي
رئيس قسم التعبري احلركي وااليقاع .
رئيس قسم مسابقات امليدان واملعمار
رئيس قسم املناوج وطرب التدريس
رئيس قسم التدريب وعلوم احلركة الرياضية .
رئيس قسم االدارة الرياضية
رئيس قسم اجلمبار .
رئيس قسم علوم الصحة الرياضية
رئيس قسم الرياضات املائية .
رئيس قسم االلعا اجلماعية ورياضات املعر
رئيس قسم املنارالت والرياضات الفردية .
رئيس قسم التمرينات والعروال الرياضية .

أ د  /واله الصيب
ا د /عزة الوسيمي
أ د /وفاء املاحى
ا د  /ادة عبد احلميد .
أ د /حنان عبداللطيف
أ د /جمد أبوفرخيه
أ د /يى فكرى
ا د /و ام النجار .
ا د /جمد وكوك
أ د  /إيضا إمساعيل
أ د  /واني سعيد
ا د  /ةريف اجلرواني
ا د  /سيد دربالة

دليل االماكن والتسهيالت المتاحة

قسم رعاية ال با بالكلية
يتلخص دوروا فيما يلى:
وجد بالكلية إدارة واةة لرعاية الط
الرعاية الط بية و تم ع طريق :
مم م مك ت إجتماعيمة ونفسمية ودراسمية
أ – دراسة ما يعرتال الط
وحماولة إجياد احللو املناسبة هلا.
مم م مك ت إقتصمادية عم طريمق
 حماولة حمل مما يعمرتال الطمةندوب التكافل ااجتماعى .
 -7األن طة الط بية و تم ع طريق :
ت -وضف وطة للن طة املختلفة م رياضية وإجتماعية وثقافية وفنية
ث -قديم م روعات فى جماالت األن طة املختلفة.
الكليمة
ج -املعاونة ااجيابية فى نفي األن طة التى يقرروما إحتماد طم
إخ املسمتوى املطلمو كمان لزامم ًا علينما أن
،ولكى نصل ب مبابنا الطم
يتحقق هلم رعاية حقيقية تعاون فيضا كل اجلضمود الرتبويمة وااجتماعيمة
املسمولني ورعايمة
ولقد عاون اجلميف م رواد اللجان وأععاء احتماد الطم
ال با طوا السنوات املاضية لتنفي وطة الن اط املوضوعة.
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جضار رعاية ال با بالكلية
أوى الطالب ...أوتى الطالبه
إذا أردت أن متارس أى ن ماط أو أكتسما مضمارات وومربات بضم ه األن مطه فعليمة
التوجه فوراً إخ امل رفني املتخصصني بقسم رعايه ال با بالكليه .
جلان الن اط واخلدمات برعاية ال با ...
اللجنه الرياضيه ...ويتوخ ااةرا عليضا..
أوصائي رياضي
أوصائى رياضى
أوصائي رياضي
أوصائي رياضي

السيد /أمحد مصطفى حس
السيد  /حممد حمجو
السيدة /وبه مسري سكر
السيدة /نضله عاد عسلوا
جلنة ااسر  ..األةرا عليضا ..
كبري أوصائني
ك  .أ /حس ةلبى
أوصائى رياضى
السيد  /حممد حمجو
اللجنة الثقافية  ...ويتوخ ااةرا عليضا ..
كبري أوصائيني
ك  .أ  /والة أمحد اجلما
أوصائى إجتماعى
السيد  /السيد على عامر
أوصائى رياضى
السيدة  /وبه مسري سكر
جلنة اجلوالة واخلدمة العامة  ...ويتوخ ااةرلف عليضا ..
أوصائى إجتماعى
السيد  /السيد على عامر
أوصائى رياضى
السيدة  /وبه مسري سكر
أوصائى رياضى
السيد  /أمحد مصطفى حس
اللجنة الفنية  ..ويتوخ ااةرا عليضا ..
كبري أوصائيني
ك .أ  /والة أمحد اجلما
أوصائى إجتماعى
السيد  /السيد على عامر
أوصائى رياضى
السيد  /حممد حمجو
اللجنة ااجتماعية والرح ت  ..ويتوخ ااةرا عليضا ..
كبري أوصائيني
ك .أ  /والة أمحد اجلما
أوصائى رياضى
السيدة  /وبه مسري سكر
اللجنة العلمية  ....:ويتوخ ااةرا عليضا
أوصائى إجتماعى
السيد  /السيد على عامر
أوصائى رياضى
السيدة  /وبه مسري سكر
ملحوظة  :و ا وسو يتم كليف السادة العاملني بالقسمم بالعممل داومل مجيمف اللجمان
بناء على حاجة العمل داول كل جلنة.
مسةو ال ةون اا دارية بالقسم
السيدة  /أمساء الرفاعى جنة
النواحى املاليه ..
وكمم ا مسممةو ةممندوب
مسممةو إحتمماد الطمم
ك .أ  /والة اجلما
التكافل ااجتماعى واملراجعة
مراجممف حسممابات ةممندوب ااحتمماد وك م ا ةممندوب
السيدة  /فاطمة درويش
التكافل ااجتماعى

مدير اادارة
ك .أ  /حس ةليب
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إحتاد الط
سنوياً بريادة .....
ي كل جماس أحتاد الط
السيد األستاذ الدكتور  /عميد الكلية ...أوم ينو ع سياد ه فى ذلة م
اععاء ويةة التدريس وععوية :
 مست ارى اللجان السبف تلس ااحتاد م أععاء ويةة التدريس
 رئيس اجلضار الفنى لرعاية ال با بالكلية.
.
 أمناء جلان جملس ااحتاد م الط
 األمني واألمني املساعد الحتاد الط .
 ويكون رئيس اجلضار الفنى لرعاية ال با أميناً لصندوب اتلس.
بالكلية على حتقيق أومدا األحتمادات
 يعمل جملس إحتاد الط
الط بية.
وذلة م و اللجان األ ية:
 جلنة الن اط الثقافى
 اللجنة الرياضية
 جلنة الن اط ااجتماعى والرح ت
 جلنة الن اط الفنى
 جلنة األسر
 جلنة اجلوالة واخلدمة العامة
 اللجنة العلمية
ويعمل جملس إحتاد الكلية برسم سياسة ااحتاد فمى ضموء المربامج
املعتمدة م اللجان السابق ذكروا ....ويعمل أيعاً على وثيق الع قات ممف
األحتادات الط بية االورى بكليات اجلامعة.

دليل االماكن والتسهيالت المتاحة

ةروط الرتةيح احتاد الط
كيفية كوي ااحتادات الط بية....
دد السيد األستاذ الدكتور /رئيس اجلامعة موعد اانتخابات ويقوم السيد
مديرعام رعاية ال با باجلامعة بإوطار الكليات باملواعيد وبناءاً علية قوم
رعاية ال با بالكلية بعمل ااع نات باملواعيد احملددة ل لة
ويتقدم الطالب ال ى يريد أو ير ب فى الرتةيح بااستمارة املعدة ل لة ومعمه
ث ثة ةورةخصية حديثة..
وال روط الواجب وافروا فى كل مرةح وى :
أن يكون متممتعاً جبنسيه مصرية .
أن يكون متصف ًا باخللق القويم والسمعة الطيبة.
أن يكون منتظم ًا فى الدراسة مستجد ًا فى فرقته و ريباقى لإلعادة.
أن يكون مسددا ًاملصروفات الدراسية.
أن يكون ذو ن اط ملحوظ.
أال يكون قد سبق احلكم علية بعقوبة مقيدة للحريةأو قرير إسمقاط
ععويتة بإحدى جلان إحتاد الط .
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جلان إحتاد الط

اللجنة الرياضية:
م أوم األن طة الط بية والتى ضتم بضا رعاية ال با بالكلية و مل و ة
األن طة الرياضية على(كرة قدم_ طائرة–سلة–يمد– منس طاولمة– منس-
كرة سلة-أسكواش-سباحة-مصارعة-مصارعة رراعيني–م كممة–جمودو-
كارا يه-كونج فو – ايكوندوكما –رفف أثقما – العما قموى–سمباقات
الطريق
و قوم رعاية ال با بعمل دورات ن يطية فى بداية كل عام إوتيار أفعل
العناةر لتكوي فرب الكلية فى األلعا املختلفة وذلة لإلةرتاك فى دورى
اجلامعة املصرية.
وع كيفية ااةرتاك فى فريق الكلية :
 يتم سحب األستمارة اخلاةة بالن اط الرياضى
 نظم الدورا ت التن يطية فى مجيف االلعا اوتيمار أفعمل العناةمر
و كوي فرب الكلية.
 يتم سليم الزى الرياضى وبدالت اانتقا للفرب.
 فى حالة حصو فمرب الكليمة اجلماعيمة فمى (كمرة القمدم–السملة-
الطائرة-اليد على املركز األو أوالثانى بدورى اجلامعة على مسمتوع
الكليات يتم األةرتاك فى التصفيه االوخ علمى مسمتوى اجلامعمات
باللةرتاك مف  6جامعات ويمتم صمعيد فريمق اجلامعمة املتمثمل فمى
الكلية احلاةلة علمى املركمز االو وذلمة للتصمفية النضائيمة بمني
اجلامعات والتى حصلت على املركز االو أوالثانى األو .
ملحوظة  :التصمفية األاوخ بمني اجلامعمات وم ةمضر ينماير مم كمل عمام
،والتصفية النضائية بني اجلامعات و ةضر أ سطس م كمل عمام وةكم
عديل املواعيد بناء على آراء اجلامعات املنظمة للتصفيات واالحتاد الرياضمي
للجامعات.
جلنة االسر :
األسرة وى اثابة الرباط ال ى يربط بمني الطالمب واألسمتاذ رما يتميح فرةمة
التعر على م اكلة ومسماعد ة علمى حلمضا و كموي ع قمة طيبمة بمني
الطالب واألستاذ.
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ولتكوي األسر يتبف اآل ي -:
الكلية .
األععاء ي رتط أن يكونو م بني ط
امل رتكني ع  51طالب وطالبة .
أال يقل عدد الط
رائد األسرة يكون أستاذاً أو استاذ مساعد م الكلية .
األخ األكرب واألوت الكربى يفعل أن يكونو م املدرسمني املسماعدي
أو املعيدي بالكلية .
لكل أسرة جملس إدارة ي كل على النحو التالي -:
(رائد األسرة – األخ الكرب – املقرر – أمني الصندوب – أمناء األن طة
تقدم األسرة خبطة الن اط اليت ستقوم بضا و العام وك ا بيان أمسماء
ورائد األسرة مف رسم ةعار واص بضا .
الط
ملحوظة  :أ ن اط قوم به األسرة يكون مم وم مسمةو األسمر برعايمة
ال با ويكون مسبقا وقبل إقامة الن اط بع مرة أيمام حتمى يمتم املوافقمة
على ذلة بطلب بإسم أ.د .عميد الكلية معتمدا م رائد األسرة .
اللجنة الثقافية :
إن كوي ال ا وبناء ةخصميته وفكمره وإةانمه القمو ووربا مه
و نمية قدرا مه ومواوبمه وووايا مه واسمتعداد ه مم وم القمراءة وااطم ع
والتعر على منابف الثقافة وأحداث التاري …
فاهلد األساسى للن اط الثقافى وو التعر على وصمائص اتتممف
ع طريق إقامة الندوات واملضرجانات واملعارال للوحات الثقافية جم ت احلائط
جلنة اجلوالة واخلدمة العامة:
اجلواله حركه ك فيه أسست عام 4296على يد اللورد بمادن بماو
و عد مرحله اجلواله م مراحل احلركه الك مفيه وينعمم إليضاال مبا مم
س 42عام حتى عمر  71عام.
و ضد اخ إعداد املواط املتكامل ال خصيه م و :
( 4قوية التمسة بالقيم الروحيه والدينيه.
( 7القدره على إطاذ القرار وحتمل املسةوليه و ااعتماد على النفس و نميمة
روح األنتماء
( 2رارسة العمل اجلماعى لصاحل اتموع.
( 1القدرة على إكتسا مضارات التنميه ال ا يه ال امله.
( 5رارسة اآلن طه املختلفه (فنيه -ثقافيه -رياضيه -إجتماعية
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ووناك وعد للجولة واخلدمة العامة ووو:
(أعد ب رفى أن أب جضدى فى أن أقوم اا جيب على و ا ثم الموط وأن
أساعد الناس فى مجيف الظرو وأن أعمل بقانون اجلوالة .
اللجنه الفنيه :
عترب اللجنه الفنيمه إحمدى جلمان االحتمادات الط بيمة والتمى مم و هلما
مجيف ألوان الن اط الفنى فى إطار ربوى بناء-:
ةارس الط
و ضد اللجنه الفنيه بصمفة عاممه إخ نبيمه ااحسماس والتم وب الفنمى لمدى
الكلية اا توى م ألوان خمتلفة م الفنون (رسم -رسم على الزجاج
ط
– مت – حممرب علممى اخل ممب – موسمميقى – كممورا  -فنممون ةممعبية -متثيممل
مسرحى– ناء -بنتومايم .
سو قوم الكليه و ا العام باآلةرتاك فى املضرجان املسرحى الصيفى
وأيعا املضرجان املسرحى ال فوى على مستوى كليات اجلامعة وسمو يقموم
بااوراج خمرجني م م اوري املخرجني.
اللجنة االجتماعية والرح ت :
ووى اللجنة الرتفيضية للطالب م و الرح ت املتنوعة التمى بمث روح
و وطيد الع قمة
املرح والسعادة و عمل على نمية روح اجلماعة بني الط
بني الطالب وأستاذة وارج قاعات الدراسة و قوم اللجنة بتدعيم الرح ت وذلة
حتى يتسنى للطالب فى اآلةرتاك فى أكثر مم رحلمة وم العمام اجلمامعى
للتعر على أوم املعامل السياحية واألثرية فى بلدنا احلبيب..
فممى املسممابقات االجتماعيممة
و عمممل اللجنممة علممى ممجيف الطمم
ومسابقات ال طرنج والطالمب املثماخ والطالبمة املثاليمة واحلمم ت التطوعيمة
الكلية
للتربع بالدم لط
وو العام اجلامعى 7146/7145مت إوتيار أمني مساعد األحتاد ووم :
.أمني مساعد أحتاد الط  /أمحد النحاس
.أمني أحتاد الط  /ابراويم اجلندى
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ةروط مسابقة الطالب املثاخ والطالبة املثالية
ان يكون املرةح م املتميزي علميا وولقيا وذو م اركة متميمزة
فى األن طة الط بية
أن يكون املرةح له مساومات فعلية فى برامج ودمة اتتمف والعمل
التطمموعى وم ممارك فممى املنظمممات واجلمعيممات االوليممة والعلميممة
والدولية
ان جيد املرةح التواةل مف العديد م الثقافات االجنية وةتلة مضارات
اال صا اجليد.
ان جييد املرةح احدى الغات االجنبية جبانب اللغة العربية
ان يكممون املرةممح ذو وممربة فممى قيممادة احلاسممب االخ والتعامممل مممف
ةبكات االنرتنت
البد للمرةح ان يرفق مف استمارة االةرتاك ةمضادة قيمد مم الكليمة
مدون بضا قديرات السنوات السابقة.
ان يقدم املرةح ورقة عمل ال زيد ع ث ث ورقات يتنماو فيضما احمدى
امل ك ت االجتماعية الباررة فى اتتمف املصرى ويبمدى املقرتحمات
والتوةيات لع جضا
اال يكون قد ةدر ضده أى عقوبات
سحب إستمارة م إدارة رعاية ال با بالكلية
ملئ االستمارة واعتمادوا م ةةون الط
إجتيار املسابقة بنجاح.
اللجنة العلمية.:
من العام املاضى مت ريادة عدد جلان االحتاد الط بى اخ سمبعة جلمان
وذلة بإضافة اللجنة العلمية والتى عمل م و وطتضا على نمية ملكة
االبتكار العماملى وكم لة كيفيمة إسمتخدام الوسمائل التكنولوجيمة فمى
العملية التعليمية واحلياة العملية .
لعمام
السادة أععاء ويةة التدريس (مست ارى جلان احتاد الطم
7146_7145
أ.د /وفاء حممد كما املاحى
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التغ ية باملطعم اخلارجي للجامعة
بماملطعم اخلمارجى وذلمة عم
ضتم اجلامعة بتقديم وجبمات ائيمة للطم
طريق إستخراج بطاقات التغ ية
وةروط احلصو على البطاقة وى:
أن يكون الطالب أو الطالبة مغرتبا و ري مقيم ادينة طنطما أو املراكمز
القريبة م طنطا.
أن يكون الطالب أو الطالبة ري مقيم باملدينة اجلامعية
وع كيفية احلصو على بطاقة التغ ية...
 يقوم الطالب أو الطالبة الئ إستمارة التغ ية املعدة ل لة مم رعايمة
ال با بالكلية.
ووتمضا ب معار اجلمضوريمة ممف ةمور ني
 اعتمادوا م ةةون الط
ةخصية
 قدم ااستمارات اخ املوظف املختص برعاية ال با بالكلية.
 علما بأن بونات التغ ية يتم بيعضا كل أسبوع لإلسمبوع الم ى يليمة
مف إحعار بطاقة التغ ية وكارنية الكلية.
ملحوظة:
يتم ناو الوجبات باملطعم اخلارجى باتمف الطبى.
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مكتبة الكلية
عترب مكتبة الكلية م األقسمام اهلاممه الرئيسمية داومل الكليمة
نعلم إن إعداد ال با و كوينه وبناء ةخصمية يعتممد أساسما علمى
و
بناء فكرة ووجدانه و نمية مواوبه ومضارا ه وال يتم ذلة إال ع طريق القراءة
والبحث والتعر على منابف الثقافة.
و قوم املكتبة بتقديم املساعدات التالية:
إستعارة داوليه:
يتم إستعارة الكتب واملراجف داول ةالة املكتبمة للدراسمة والبحمث
و سليمضا قبل اخلروج م الصالة.
إستعارة وارجية:
الدراسات العليا بعد سداد
ووى واةة بإععاء ويةة التدريس وط
رسوم الكلية.
التصوير:
ووو عبارة ع صوير املراجف والكتب التى ال عار وارج املكتبه.
الكتابه والطباعة على احلاسب األخ:
ويتم ذلة طبقا ل ئحة املعمو بضا فى و ا اخلصوص.
ومكتبة الكلية بالدور األرضى وحتت مدرجات الدرجة األوخ.
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أماك رارسة األن طة الرياضية بالكلية
 معمار ألعا القوى.
 ملعب كرة القدم.
 ةالة مجباربنني.
 ةالة مجبار بنات.
 ةالة املنارالت.
 ةالة رفف أثقا .
 ةالة نس طاولة بنني.
 ةالة نس طاولة بنات.
 ةالة الس ح بنات.
 ةالة الس ح بنني.
 ةالة عبري حركى.
 ةالة مترينات.
 ةالة إعداد بدنى.
 ةالة إيقاع حركى.
 حلقة امل كمة.
 ةالة مصارعة.
 ملعب كرة السلة.
 محام السباحة.
 ملعب كرة الطائرة.
 ملعب كرة اليد.
 ملعب التنس اآلرضى.
أماك رارسة األن طة الثقافية والعلمية والفنية بالكلية:
يوجد مسرح الكلية حيث ةكم اسمتغ لة فمى إقاممة العديمد مم
(ورش العمل -احملاضرات -الندوات -مناق مة الرسمالةالعلمية والبحموث
و ريوا م اآلن طة الثقافية والعلمية كما ةكم إسمتغ له فمى
رارسة األن طة الفنية مثل (املسرحيات -احلف ت إخل.
قاعة بقسم علوم الصحة جمضزة.
حجرة التدلية وااةابات.
معمل احلاسب اخ.
نادى كنولوجيااملعلومات.
املكتبة.
القاعات اجلديدة باملبنى اجلديد.
احلدائق احمليطة بامل عب حيث ةك استغ هلا فى إقاممة مراسمم أو
حف ت نائية.
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أماك رارسة األن طة ااجتماعية واجلوالة بالكلية
ع رية اجلوالة.
احلدائق احمليطة بامل عب.
املسرح حيث ةك إستغ له فمى إقاممة العديمد مم ااحتفماالت فمى
املناسبات ااجتماعية مثل عيداألم أو األحتفا بيوم اليتيم و ريوا مم
املناسبات ااجتماعية.
.أماك رارسة أن طة اآلسر وجلان االحتاد بالكلية
ةك إستغ أياً م األماك السابق ذكروا فى رارسة أن طة
األسر املختلفة وك لة األن طة املختلفة للجان ااحتاد.
إليمة
ومت لضيز وإعمداد مقمر لإلحتماد وذلمة لسمضوله وجيمه الطم
ملمارسة أو األةرتاك فى أن طة ااحتاد وك لة اجمراء ااجتماعمات اخلاةمه
بضم.
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وامتة
أما بعد
نقدم ألبنائنا الطلبة والطالبات م ةبا الكلية دعوه مفتوحه
لإلنصضارفى األن مطة الرتبويمة والعلميمة والفنيمة وااجتماعيمة والرياضمية
بعيدا ع التطر واا را بل وإخ مزيد م الرقى والتقدم والنمو.
كما ندعوك اخ أن متارس ن اطة فى مجيف اتاالت م و قسم
رعاية ال با فنح ونا حلل م اكلة ورارسمة ن ماطة و وجيمه أومدافة
و رقية طموحا كم و طوير إبتكارا ة لنصل اخ التأويل الرفيمف وااعمداد
األمسى كى حق التطور العصرى احتويا ه العلميه والثقافية والرتبويمة
فى ظل مصرنا احلبيبة.
مف حتيات
أسرة التحرير

