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رئٌس الجامعة
أ.دٌ .وسؾ أحمد ؼرباوي
نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب

أ.د .محمد أبوالفضل بدران
عمٌد الكلٌة
أ.د /احمد كمال نصارى
وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب
أ.د /أشرؾ محمد موسً
وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث
أ.د /هانً الدسوقً إبراهٌم
وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة
أ.د /عبد الحق سٌد عبد الباسط
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أتوجهههل كمهههٌيب ال ٌههه أمنٌهههو و صهههومن مت ن ههه
امنوسا ادء معهوب مدا سهً مجدٌهد متمنٌهو ميهب ومهو
دا سههٌو موا ههو اههً امههو جههومعتيب جومع ه جنههو
مو دي.
تمان جومع جنو مو دي د مو أن ت دب م الا و
اوقهههه متنو هههه مههههن أنشهههه وتمههههنم ب م ا هههه
ملمشواي اً مصتلف م عومٌو و ممنواسو و تشجع
مماد ٌن وأ مو ممو ه اهً مصتلهف ممجهو
و تعتهههس اسهههو د م هههال ممشهههوايٌن اهههً صدمههه
مجتمع ب و ممسوهمٌن اً كمد ث متنمٌ مشومل اهً
ممٌ إلقلٌب .
يمو تمان جومع جنو مو دي لى ت وٌا صدموت و م الاٌه مهن صهال
مٌينهه مصتلههف مصههدمو مم دمهه مل ههال اوميلٌههو و ممههدن مجومعٌهه و
تواٌا مانٌ متمتٌ متينوموجٌ مالسم مذمك .
و تسههعى مجومع ه مت اٌههم معههوٌٌا مجههودخ اههً مصتلههف ميلٌههو و تو ههٌف
مم اا مدا سٌ امو ٌتو ام مع مت لاو سوم معم وهو مو ٌ ه اهً
م لم م وم مذي ٌتعٌن لٌل أن ٌيون اعو و ٌجواٌو اً ت هوٌا ذ تهل و
متموم اومهدوا متداٌاٌه متهً ت هدم و مجومعه
م وا تل من صال
امصتلف مما يس مامثٌ و مصدمٌ .
أجدد متمٌ ميب انو ً وانوتً م ال و أ ٌ أمنٌوتً ادو ب متواٌم و
منجوح
أ.دٌ .وسف أممد غااووي
ا ٌــس مجومعــ
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أ س ى م لا و م وماو

ماماهههههههو ايهههههههب اهههههههً جومعههههههه جنهههههههو
مهههههو دي ههههههذا مجومعههههه متهههههً ت صههههها
منهههههوا اهههههً م ههههها
ا الا هههههو مشهههههو
مماٌاهههههه م ههههههد أاسههههههليب اههههههو يب كمههههههى
مجومعههههههه ويل هههههههب أمههههههه اهههههههً ٌهههههههوب
متصهههههاد وقهههههد يتسهههههاتب لمهههههو ٌ ٌهههههديب
وٌُنٌا ممجتمع.
وههههذ مهههو ننتكهههاا مهههنيب تصٌداهههو مهههو و مهههدٌيب وأهليهههب سهههت لو
موقههههه ت هههههوءمو ال هههههده أ هههههد ء نسهههههون ههههههو مٌهههههلس اهههههومتامو
أسهههوتذتيب و إلد اٌهههٌن ومهههواكو لهههى ممواههها تيب و لهههى ممشهههواي
اهههً أنشههه مث واٌههه و م نٌههه و جتمو ٌههه و ماٌواهههٌ ا هههً أنشههه
هودا ه و ومههو يون ه مههدٌك مشههيل اههال تتههادد اههً اا ه و لههى ويههالء
ميلٌههه و مٌهههدهو اميوتههه كد ا مجومعههه م تومههه ميهههب اههها ُيب تيهههون
مجومع .
ماماو ايب ي معوب أنتب صٌا م ا
أ.د .مممد أاو م ا ادا ن
نو ا ٌس مجومع
مش ون متعلٌب و م ال
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ابنائى األعزاء طالب كمية التربية الرياضية بقنا ،،

أىال ومرحباً بكـ في رحاب كمية التربية الرياضية بقنا جامعو جنوب الوادي

تمؾ الكمية الفتية المقامة عمى أرض الجنوب ارض الحضارة واالصالو والعراقة ومصنع الرجاؿ

راجيا المولى عز وجؿ أف تجدوا فييا كؿ ما تتمنونو وما تتطمعوف إليو مف اجؿ الوصوؿ إلى

ُمبتغاكـ وتحقيؽ أمانيكـ  ،وأتقدـ لكـ بخالص التياني القمبية أبنائي األعزاء بمناسبة بدء العاـ
الدراسي الجديد متمنياً مف اهلل عز وجؿ أف يوفقكـ في دراستكـ وحياتكـ .
واننػػي وجميػػع الػػوكالء ورؤسػػاء األقسػػاـ وجميػػع أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس والعػػامميف بالكميػػة فػػي

خدمتكـ لتذليؿ كافة الصعاب التي تواجيكـ سػواء فػي العمميػة التعميميػة وايداريػة بالكميػة  ،واننػي
أدعػػوكـ لممارسػػػة كافػػػة األناػػطة الرياضػػػية والماػػػاركة فػػػي األناػػطة الفنيػػػة وال قافيػػػة والجوالػػػة
واألناػػطة العمميػػة واف يكػػوف دوركػػـ ايجابيػػا فػػي االنتخابػػات الطالبيػػة وذلػػؾ مػػف اجػػؿ النيػػوض
بالكمية وتنميو الوعي المااركة المجتمعية وغرس روح االنتماء والوالء ولكي تجعؿ مف كػؿ طالػب

منكـ لبنو صالحة حتى يتحقؽ التقدـ المناود الذي نصبو إليو جميعاً في المستقبؿ المارؽ .

وانني عمى يقيف تاـ بأنكـ سوؼ تكونوا صورة مارفو وستعمموف مجاىػديف مػف أجػؿ النيػوض

بكميتكـ الفتيو لترفعوا رايتيا عالية خفاقة فى سماء صعيد مصر لتواكػب تطػورات العصػر ولتنػافس

م يالتيا مف كميات التربية الرياضية عمى مستوى مصر والوطف العربي  ،بؿ وعمى مستوى العالـ

كمػػا أتقػػدـ بخػػالص الاػػكر والتقػدير إلػػى القيػػادة الواعيػػة والحكيمػػة الاػػابة المتم مػػة فػػي معػػالي
األسػػتاذ الػػدكتور /عبػػاس محمػػد محمػػد منصػػور – رئػػيس الجامعػػة والسػػادة ن ػواب رئػػيس الجامعػػة
األجػػالء  ،وعمػػى حرصػػيـ الػػدائـ لتمبيػػو احتياجػػات الكميػػة مػػف أجػػؿ النيػػوض بالعمميػػة التعميميػػة
والبح ية وخدمة البيئة وتنميو المجتمع المحمى .
وفقكـ اهلل لما فيو خير بمدنا مصر الحبيبة ،،
عميد الكليت

أ.د  /امحد كمال نصارى
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أبنائي وبناتي الطالب :
يسرني أف ألتقي بكـ داعياً اهلل عػز وجػؿ أف يػوفقكـ لمػا فيػو خيػر مصػرنا الغاليػة  ،وقبػؿ أف

أتطرؽ إلى حدي ي معكـ أود أف أىنئكـ بمناسبة العاـ الدراسي الجديد وأرحب بكـ في كمية التربيػة
الرياضػية وفػى رحػاب جامعػة جنػػوب الػوادي  ،وأتقػدـ بخػالص الاػػكر إلػى السػيد األسػتاذ الػػدكتور
يوسػػؼ الغربػػاوي رئػػيس الجامعػػة والسػػادة ن ػواب رئػػيس الجامعػػة ايجػػالء عمػػى دعميػػـ المسػػتمر

ورعايتيـ الصادقة الكمية .

وأوصػػيكـ ونفسػػي بػػالعمـ فيػػو حيػػاة القمػػوب واألخػػالؽ الفاضػػمة ىػػي أسػػاس التفػػوؽ  ،فبػػالعمـ
تسمحوا بما تستقونو مػف عمػوـ عمػى أيػدي أسػاتذتكـ األجػالء واألخػالؽ مػف ديػنكـ  ،فمػا مػف أمػـ
تمسػػكت بػػاألخالؽ والعمػػـ إال وحممػػت رايػػة الحضػػارة واليدايػػة  ،ألنيػػا قامػػت عمػػى دعػػائـ أوجػػدتيا
عقيدتيـ ولتنظروا إلى أمـ كيؼ سادت العالـ بأخالقيا وعمميا .

وأنصحكـ أف تزداد آمالكـ وطموحاتكـ في ظؿ تاجيع قيادة الجامعػة لكػـ واألخػذ بأيػديكـ نحػو
طريػػؽ التنميػػة وأف تسػػت مروا طاقػػاتكـ بمػػا يفيػػد بمػػدنا الغاليػػة وأف تمتحمػوا بالمجػػاؿ الرياضػػي فيػػو
الطريؽ الصحيح لبناء أجسامكـ وعقولكـ وتفريػ طاقػاتكـ فػي أناػطة تعػود بالفائػدة عمػيكـ وعمػى

وطننا الحبيب  ...مصر
وفقكـ اهلل لما فيو خير لكـ ولجامعتكـ ولمصر الحبيبة .

وكيؿ كمية التربية الرياضية
لائوف التعميـ والطالب

أ.د /أشزف حممد موسي
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نبذة عن الكليت
ٚافك ِغٍظ اٌغبِؼخ ػٍ ٝئٔشبء وٍ١خ اٌزشث١خ اٌش٠بػ١خ ٌٍجٕٚ ٓ١اٌجٕبد ثمٕب .
ٚافمذ ٌغٕخ لطبع اٌزشث١خ اٌش٠بػ١خ ثغٍغتزٙب سلتُ  ) 01ثزتبسَ 9113 / 9 /92 ٠
ػٍ ٝرؾ ً٠ٛشؼجخ اٌزشث١خ اٌش٠بػ١خ ئٌ ٝوٍ١خ ِغزمٍخ ثٕبء ػٍت ٝاٌض٠تبسح اٌزت ٟلبِتذ ثٙتب
اٌٍغٕخ  َٛ٠األسثؼبء اٌّٛافك . َ 9113 / 0 /92
طتتذس اٌمتتشاس اٌغّٙتتٛس ٞثأشتتبء وٍ١تتخ اٌزشث١تتخ اٌش٠بػتت١خ ٌٍجٕتتٚ ٓ١اٌجٕتتبد فتت/ 2/91 ٟ
. َ9113

سؤ٠خ اٌىٍ١خ
اٌزّ١ض ٚاٌزفشد ف ٟاٌؼٍّ١خ اٌزؼٍ١ّ١خ ثّب ٛ٠اوت اٌزطٛساد
اٌؼظش٠خ فِ ٟغبالد اٌزخظض" رذس٠ت – رذس٠ظ – ئداسح "
ٚفك ِؼب١٠ش اٌغٛدحٔٚ ،شش اٌزشث١خ اٌش٠بػ١خ داخً ٚخبسط
أعٛاس اٌغبِؼخ ٚاٌمذسح ػٍ ٝإٌّبفغخ ٚاٌجؾش اٌؼٍّ.ٟ

سعبٌخ اٌىٍ١خ
ئػذاد خش٠غٌ ٓ١ذ ُٙ٠لذساد ثذٔ١خ ِٙٚبس٠خ ٚعّبد شخظ١خ
ِٚؼشف١خ فِ ٟغبالد اٌزخظض رٍج ٝاؽز١بعبد عٛق اٌؼًّ
ٚسفغ اٌّغز ٜٛاٌٌٍّ ٟٕٙؼبٍِ ٓ١فِ ٟغبالد اٌزشث١خ اٌش٠بػ١خ
ٚاالعزفبدح ِٓ اٌخجشاد األوبد١ّ٠خ ف ٟسثؾ ثشاِظ اٌجؾش اٌؼٍّٟ
ثّشىالد اٌّغزّغ اٌش٠بػ١خ .
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األلغبَ اٌؼٍّ١خ ثبٌىٍ١خ
لغُ إٌّب٘ظ ٚرذس٠ظ اٌزشث١خ اٌش٠بػ١خ
سعبٌخ اٌمغُ :
رض٠ٚذ اٌطالة ثأطٛي اٌّؼشفخ اٌؼٍّ١خ ٚئوغبث ُٙاٌّٙبساد اٌزخظظ١خ ٌم١بدح االٔشطخ اٌش٠بػ١خ
ٚرؼٍّٙ١ب ٚ ،اٌمذسح ػٍ ٟؽً ِشىالد لطبع رؼٍ ُ١االٔشطخ اٌش٠بػ١خ  ٚاٌىشبفخ ٚاٌّششذاد ِٓ أعً اٌزّٕ١خ
اٌجشش٠خ ف ٟػٛء اٌّؼب١٠ش اٌؼٍّ١خ اٌّؼبطشح .
أ٘ذاف اٌمغُ :
٠ؼًّ اٌمغُ ػٍ ٟرؾم١ك سعبٌزخ ِٓ خالي األ٘ذاف اٌزبٌ١خ :
 -0رض٠ٚذ اٌطالة ثبألطٛي اٌّؼشف١خ ٚاٌؼٍّ١خ ٌم١بدح ٚرؼٍ ُ١األٔشطخ اٌش٠بػ١خ ٚاٌىشف١خ ٚاٌّششذاد .
 -9ئػذاد ٚرأ٘ ً١اػؼبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ ٚاٌجبؽض ٓ١اٌّزخظظٚ ٓ١اٌخجشاء فِ ٟغبي ٚل١بدح ٚرؼٍ ُ١االٔشطخ
اٌش٠بػ١خ ٚاٌىشبفخ ٚاٌّششذاد .
 -3سفغ اٌّغز ٞٛاٌّٚ ٟٕٙاٌؼٌٍٍّ ٟؼبٍِ ٓ١ف ٟلطبػبد ل١بدح ٚرؼٍ ُ١االٔشطخ اٌش٠بػ١خ ٚاٌىشبفخ .
 -1رجبدي اٌخجشاد ٚاٌّؼٍِٛبد ِغ اٌم١بداد ٚاٌّإعغبد اٌؼشث١خ ٚاٌذ١ٌٚخ ٚاٌزؼبِ ْٚؼٙب فِ ٟؼبٌغخ
اٌمؼب٠ب اٌّشزشوخ .
 -2االػذاد اٌٌّّ ٟٕٙؼٍّ ٟاٌزشث١خ اٌجذٔ١خ ٚاٌش٠بػ١خ ٚأخظبئ ٟاٌىشبفخ ٚاٌّششذاد.
 -3رمذ ُ٠اٌخجشاد اٌزؼٍ١ّ١خ اٌّزىبٍِخ ٌجشٔبِظ اٌشاعخ ثبٌىٍ١خ ف ٟػٛء ِب رٕض ػٍ١خ االئؾخ اٌذاخٍ١خ ٌٍىٍ١خ
 -2رٛف١ش ئعزخذاَ أعبٌ١ت اٌزمٕ١خ اٌؾذ٠ضخ ف ٟاٌزذس٠ظ ٚاٌجؾش اٌؼٍّ. ٟ
لغُ اٌزذس٠ت اٌش٠بػٚ ٟػٍ َٛاٌؾشوخ
سعبٌخ اٌمغُ
ئػذاد ٚرأ٘ ً١اٌطالة ٌٍؼًّ فِ ٟغبي اٌزذس٠ت اٌش٠بػٚ ٟػٍ َٛاٌؾشوخ الٔشطخ اٌىٍ١خ اٌّخزٍفخ فٟ
اٌّإعغبد اٌش٠بػ١خ اٌؾى١ِٛخ ٚاالٍ٘١خ ٚوزٌه رمذ ُ٠اٌخذِبد اٌؼٍّ١خ ٚاٌزطج١م١خ ٌٍؼبٍِ ٓ١فِ ٟغبي اٌزذس٠ت
اٌش٠بػٚ ٟػٍ َٛاٌؾشوخ ثّب ٠زٕبعت ِغ ِزطٍجبد عٛق اٌؼًّ .
أ٘ذاف اٌمغُ :
 -0ئػذاد ٚرأِ٘ ً١ذسة س٠بػٌ ٟالٔشطخ اٌشا٠بػ١خ .
 -9سفغ اٌّغز ٞٛاٌٌٍّ ٟٕٙؼبٍِ ٓ١ف١ِ ٟذاْ اٌزذس٠ت اٌش٠بػٚ ٟػٍ َٛاٌؾشوخ ػٍ ٟاعظ ِٚجبدب ػٍّ١خ .
 -3ئػذاد ٚطمً اٌجبؽضٚ ٓ١اٌؼبٍِ ٓ١فِ ٟغبي اٌزذس٠ت اٌش٠بػٚ ٟرض٠ٚذُ٘ ثبٌّغزؾذصبد اٌؼٍّ١خ .
 -1رمذ ُ٠اٌذػُ اٌؼٍّٚ ٟاٌّشٛسح اٌزضم١ف١خ ٌٍ١ٙئبد اٌؾى١ِٛخ ٚاالٍ٘١خ .
 -2ئعشاء اٌجؾٛس ٚاٌذساعبد اٌؼٍّ١خ فِ ٟغبي اٌزذس٠ت اٌش٠بػٚ ٟػٍ َٛاٌؾشوخ .
 -3رجبدي اٌّؼٍِٛبد ٚاٌضمبفبد ِغ اٌّإعغبد ٚاٌ١ٙئبد اٌش٠بػ١خ ٚاٌزؼٍ١ّ١خ ٚاٌضمبف١خ اٌّظش٠خ ٚاٌؼشث١خ
ٚاٌذ١ٌٚخ فِ ٟغبالد اٌزذس٠ت اٌش٠بػٚ ٟػٍ َٛاٌؾشوخ .
لغُ االداسح اٌش٠بػ١خ ٚاٌزش٠ٚؼ
سعبٌخ اٌمغُ
ئػذاد ٚرأ٘ ً١اٌطالة إلِزالن ِغّٛػٗ ِٓ اٌّؼبسف ٚاٌّٙبساد االداس٠خ ٌٍذخٛي اٌ ٟػبٌُ ئداسح طٕبػخ
اٌشا٠ؼ١خ ٚرظّ ُ١اٌجشاِظ االوبدِ١خ اٌز ٟرضٚد اٌطالة ثبٌّؼشفخ
اٌؼٍّ١خ اٌّزخظظخ ف ٟئداسح ٚل١بدح االٔشطخ اٌش٠بػ١خ ٚاٌزش٠ٚؾ١خ ثبٌمطبػ ٓ١اٌؾىٚ ِٟٛاالٍ٘ٚ ٟاٌّغبّ٘خ فٟ
رط٠ٛش اٌؼًّ االداسٚ ٞرأ٘ ً١اٌّ ٓ١١ٕٙرب٘١ال أوبد١ّ٠ب ٚئعشاء اٌجؾٛس ٚاٌذساعبد اٌؼٍّ١خ ٚاٌّزخظظخ ٚرّٕ١خ
اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ثّب ٠زٕبعت ِغ ئؽز١بعبد ِٚزطٍجبد عٛق اٌؼًّ اٌّزغ١شح ٚاٌّزطٛسح .
أ٘ذاف اٌمغُ :
 -0ئػذاد االخظبئ ٟفِ ٟغبالد االدساح اٌش٠بػ١خ ٚاٌزش٠ٚؼ ثبٌّإعغبد اٌزشث٠ٛخ ٚاٌشجبث١خ اٌش٠بػ١خ
ٚألغبَ ٚاداساد سػب٠خ اٌشجبة ِٚششٚػبد اٌزّٕ١خ اٌجشش٠خ
 -9ئػذاد ٚرأ٘ ً١اػؼبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ ٚاٌجبؽضٚ ٓ١اٌّزخظظٚ ٓ١اٌخجشاء ف ٟاالداسح اٌش٠بػ١خ ٚاٌزش٠ٚؼ
 -3ئػذاد ٚرأ٘ ً١أخظبئ ٟس٠بػ ٟفِ ٟغبي غذاسح اٌّغبثمبد اٌش٠بػ١خ .
وٍ١خ اٌزشث١خ اٌش٠بػ١خ – عبِؼخ عٕٛة اٌٛادٞ
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 -2ئعشاء اٌجؾٛس ٚاٌذساعبد اٌؼٍّ١خ فِ ٟخزٍف ِغبالد االداسح اٌش٠بػ١خ ٚاٌزش٠ٚؼ اٌز ٟرغ ُٙف ٟخذِخ
اٌّغزّغ ٚرّٕ١خ اٌج١ئخ .
 -3سفغ اٌّغز ٞٛاٌّٚ ٟٕٙاٌؼٍّ ٟف١ِ ٟذاْ االداسح اٌش٠بػ١خ ٚاٌزش٠ٚؼ ٚرؼش٠ف ُٙثبالرغب٘بد االداس٠خ
ٚاٌزش٠ٚؾ١خ اٌؾذ٠ضخ .
 -2رجبدي اٌخجشاد ٚاٌّؼٍِٛبد ِغ اٌ١ٙئبد ٚاٌّإعغبد اٌزؼٍ١ّ١خ ٚاٌشجبث١خ ٚاٌش٠بػ١خ ٚاٌضمبف١خ اٌّظش٠خ
ٚاٌؼشث١خ ٚاٌذ١ٌٚخ ٚاٌزؼبِٙ ْٚب فِ ٟؼبٌغخ اٌمؼب٠ب اٌش٠بػ١خ اٌّشزشوخ .
 -8اعزخذاَ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٚاٌزمٕ١بد اٌؾذ٠ضخ ف ٟدػُ ٚرؾغ ٓ١اٌؼًّ االداس ٞثبٌّإعغبد اٌش٠بػ١خ
اٌؾى١ِٛخ ٚاالٍ٘١خ .
لغُ ػٍ َٛاٌظؾخ اٌش٠بػ١خ
سعبٌخ اٌمغُ:
ئوغبة اٌطالة اٌّؼبسف ٚاٌّؼٍِٛبد ٚاٌّٙبساد االدائ١خ ٌزٕف١ز ِّٙز ُٙاٌشئ١غ١خ ف ٟرؼٍٚ ُ١رذس٠ت
ٚئداسح أٔشطخ اٌزشث١خ اٌجذٔ١خ ٚاٌش٠بػ١خ ف ٟغطبس اٌظؾخ ٚاالِبْ اٌجذٔٚ ٟإٌفغٚ ٟاٌغٍٛوٚ ، ٟرٌه ِٓ خالي
ئوغبة اٌطالة اٌّٙبساد ٚاالرغب٘بد اٌظؾ١خ وّزطٍجبد أعبع١خ ف ٟعٛدح ئػذاد ِؼٍُ اٌزشث١خ اٌجذٔ١خ ٚاٌش٠بػ١خ
ٚرمذ ُ٠ثشاِظ ِزطٛسح ٌطالة اٌذساعبد اٌؼٍ١ب ٚاٌشاغج ٓ١ف ٟئوزغبة خجشاد ِغبالد ػٍ َٛاٌظؾخ اٌش٠بػ١خ .
أ٘ذاف اٌمغُ :
 -0رض٠ٚذ اٌطالة ثبطٛي اٌّؼشفخ اٌؼٍّ١خ فِ ٟغبالد ػٍ َٛاٌظؾخ اٌش٠بػ١خ .
 -9ئػذاد ٚرأ٘ ً١اػؼبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ ٚاٌجبؽضٚ ٓ١اٌّزخظظٚ ٓ١اٌخجشاء ف ٟػٍ َٛاٌظؾخ اٌش٠بػ١خ .
 -3ئعشاء اٌجؾٛس ٚاٌذساعبد اٌؼٍّ١خ فِ ٟخزٍف ِغبالد ػٍ َٛاٌظؾخ اٌش٠بػ١خ اٌز ٟرغ ُٙف ٟخذِخ
اٌّغزّغ ٚرّٕ١خ اٌج١ئخ.
 -1سفغ اٌّغز ٞٛاٌٌٍّ ٟٕٙؼبٍِ ٓ١فِ ٟغبي اٌزأ٘ٚ ً١رؼش٠ف ُٙثبالرغب٘بد اٌزشث٠ٛخ ٚاٌؼٍّ١خ اٌؾذ٠ضخ .
 -2رمذ ُ٠اٌّشٛسح اٌؼٍّ١خ ٌٍ١ٙئبد اٌؾى١ِٛخ ٚاالٍ٘١خ فِ ٟغبي ػٍ َٛاٌظؾخ اٌش٠بػ١خ .
 -3اٌزؼب ْٚف ٟدساعخ اٌمؼب٠ب اٌش٠بػ١خ اٌّزؼٍمخ ثبٌظؾخ اٌش٠بػ١خ ٚطؾخ اٌّغزّغ .
 -2رجبدي اٌخجشاد ٚاٌّؼٍِٛبد ِغ اٌ١ٙئبد ٚاٌّإعغبد اٌزؼٍ١ّ١خ ٚاٌشجبث١خ ٚاٌش٠بػ١خ ٚاٌضمبف١خ اٌّظش٠خ
ٚاٌؼشث١خ إٌزؼٍمخ ثؼٍ َٛاٌش٠بػ ٓ١١فِ ٟغبي اٌؼٍ َٛاٌظؾ١خ .
 -8رمذِ ُ٠غبالد رخظض ِزطٛسح ٚفمب الؽز١بعبد عٛق اٌؼًّ رزّبشِ ٟغ ِؼط١بد اٌؼظش.
 -2رأ٘ ً١اٌّؼ١ذٚ ٓ٠اٌّذسع ٓ١اٌّغبػذ ِٓ ٓ٠خالي ثشاِظ ِزطٛسح ٌٍذساعبد اٌؼٍ١ب ػٍ ٟدسعزٟ
اٌّبعغز١ش ٚاٌذوزٛساٖ.
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ئداسح سػب٠خ اٌشجبة
ِٙبَ ٚاخزظبطبد االداسح
 -0خذِخ اٌطالة فِّ ٟبسعخ إٌشبؽ اٌش٠بػٟ
 -9ػًّ ِغبثمبد صمبف١خ ػٍِ ٟغز ٞٛاٌىٍ١خ ٚاٌغبِؼخ.
 -3ػًّ ِغبثمخ اٌطبٌت ٚاٌطبٌجخ اٌّضبٌ١خ ػٍِ ٟغز ٞٛاٌىٍ١خ ٚاٌغبِؼخ .
 -1ئلبِخ اعش ِخزٍفخ االٔشطخ صمبف - ٟفٕ – ٟاعزّبػ – ٟعٛاٌخ ) ...
 -2ئلبِخ ِؼغىش ٌٍغٛاٌخ ٚاٌخذِخ اٌؼبِخ داخً اٌىٍ١خ ٚاٌغبِؼخ .
 -3ػًّ ِغٍخ اٌؾبئؾ س٠بػ١خ – صمبف١خ – فٕ١خ – اعزّبػ١خ )
ِ -2غبػذح اٌطالة ِٓ خالي طٕذٚق اٌزىبفً االعزّبػ.ٟ

الخدمات الطبٌة للطالب
أو  :ال م ال
 -1لالستتتفاد متتن الختتدمات الطبٌتتة ٌقتتوم الطالتتب باستتتخراا البطاقتتة العالجٌتتة فتتً بداٌتتة كتتل
عام جامعً من مستشفى الطالب بعد تقدٌم كارنٌة الكلٌة وصور شخصٌة
ٌ -2قوم الطالب فً حالتة مرضت بالتوجت إلتى مستشتفى الطتالب واستتخراا تتركر قٌمتهتا
خمسة جنٌهات وٌقوم طبٌب المستشتفى بالكشتؾ الطبتً وكتابتة العتالا المناستب وٌتتم
صرف مجانا للطالب من صٌدلٌة المستشفى .
 -3فً حالة حاجة الطالب إلى إجراء فحوصات طبٌة أو عملٌات جراحٌة ٌتتم تحوٌلت
إلتتى مستشتتفى قنتتا الجتتامعً بخطتتاب تحوٌتتل معتمتتد متتن مستشتتفى الطالتتب وٌقتتوم
بإجراء الفحوصات أو العملٌات مجانا بالمستشفى الجامعً
 -4فً حالتة عتدم تتوافر عتالا الطالتب بمستشتفى قنتا الجتامعً علٌت إحضتار تقرٌتر ٌفٌتد
برلك حتى ٌمكن تحوٌل إلى مستشفى آخر تتوافر ب امكانٌات العالا للطالب
ن مداوس معملٌ اوميلٌو :
ثونٌو  :م ٌو
 -1فً حالة مرض الطالب الري أدى إلتى ؼٌابت الطالتب عتن المحاضترات أو التدروس
العملٌة بالكلٌة علٌ التوج إلى مستشتفى الطتالب لتقرٌتر حالتت الصتحٌة حتتى ٌتتم
إبالغ الكلٌة باحتساب ؼٌاب بعرر مرضى .
 -2فً حالة عدم قتدر الطالتب علتى الحضتور لمستشتفى الطتالب ٌجتب علٌت التوجت
فتتر مرضت إلتتى اقتترب مستشتتفى جتامعً أو مستشتتفى عتتام لتوقٌتتع الكشتتؾ الطبتتً
وإحضار تقرٌر بحالت الصحٌة وتقدٌم لمستشفى الطالب فور عودت للكلٌة .
 -3لن ٌتم احتساب ؼٌاب الطالب عن الدروس العملٌة فً حالة تقدٌم الطلب والتقارٌر
الطبٌة بعد فتر طوٌلة من تارٌخ الؽٌاب .
ن متمونو :
ثومثو  :م ٌو
 -1تتولى إدار شئون الطالب بكل كلٌة تحوٌل الطالب الرٌن ٌرؼبون فتً التخلتؾ عتن
دختتول اتمتحانتتات رعتترار مرضتتٌة أضنتتاء مرضتتهم علتتى اتدار الطبٌتتة والتتتً تقتتوم
بعرضهم على لجنة ارعرار المرضٌة ضم إخطار كلٌاتهم بقبول العرر من عدم .
وٍ١خ اٌزشث١خ اٌش٠بػ١خ – عبِؼخ عٕٛة اٌٛادٞ
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 -2فً حالة تعرض الطالب لمرض مفاجئ قبل بداٌة اتمتحانات وترتب على رلك تعترر
تأدٌتتة اتمتحتتان فتتً موعتتدب بالكلٌتتة علٌت التوجت مباشتتر إلتتى مستشتتفى الطتتالب او
المستشتتفى الجتتامعً والحصتتول علتتى اروراق الرستتمٌة الدالتتة علتتى ستتاعة وصتتول
المستشتتفى ومؽادرتتت  ,وٌعتترض الطالتتب علتتى أقتترب لجنتتة طبٌتتة تنعقتتد لألعتترار
المرضٌة .
 -3ارا تعرض الطالب لمرض مفاجئ أضناء تأدٌة اتمتحان ٌمنع من استكمال اتمتحانات
ٌوقع الكشتؾ الطبتً علتى الطالتب بواستطة طبٌتب اللجنتة وكتابتة تقرٌتر عتن حالتت ,
وٌعتمتتد متتن رئتتٌس لجنتتة اتمتحتتان  ,وٌتتتم تحوٌتتل الطالتتب إلتتى مستشتتفى الطتتالب ,
وٌتم عرض التقرٌر على لجنة اتعرار المرضٌة.
 -4فتتً حالتتة تعتترض الطالتتب إلصتتابات أو حتتوادث كبتترى او عملٌتتات طارئتتة تستتتدعى
حجتتمهم بإحتتدى المستشتتفٌات وت ٌمكتتن نقتتل الطالتتب للعتترض علتتى اللجنتتة ٌ ,ؤجتتل
النظتتر فتتً العتترر المرضتتى المقتتدم التتى جلستتة استتتضنائٌة تحتتدد بمعرفتتة اللجنتتة ,متتع
احضار ما ٌفٌد تارٌخ دخول وخروج من هرب المستشفٌات.
 -5فً حاتت ارمراض المممنتة التتً تعتوق الطالتب عتن أداء دختول اتمتحانتات ٌعتمتد
العرر المرضى عن كل مواد اتمتحانات  ,أما ارا استأنؾ الطالب بعد رلك دختول أي
ماد منفصلة فً نفس الدورٌ ,عتبر العرر المرضى تؼتً وتعتبتر بتاقً المتواد التتً
لم ٌدخلها الطالب تؽٌب عن اتمتحانات بدون عرر وتبلػ برلك كلٌاتهم .

ارنشطة الطالبٌة
 -1إرا كتتان لتتدى طالتتب الجامعتتة موهبتتة رٌاضتتٌة فتتً إحتتدى ارلعتتاب الفردٌتتة أو
الجماعٌة علٌ بتسجٌل اسم لدى رعاٌة الشباب بالكلٌتة  ,ومتابعتة المستابقات
التً تجرى بٌن كلٌات الجامعة فً هرب اللعبة حتى ٌمكن اختٌارب ضتمن منتختب
الجامعة فً حالة تمٌمب وظهورب بمستوى ٌؤهل لرلك .
 -2ارا كتتان لتتدى الطالتتب مٌتتول أو مواهتتب فنٌتتة فتتً مجتتاتت العتتمؾ – الؽنتتاء –
الفنتتون التشتتكٌلٌة – الفنتتون الشتتعبٌة – المستتر علٌ ت التقتتدم إلتتى إدار النشتتاط
الفنً بالجامعة حتى ٌمكن صقل موهبتت ومشتاركت فتً اتحتفتاتت الفنٌتة داختل
الجامعة سواء مع فرٌق الكلٌة أو منتخب الجامعة.
 -3إرا كتتان لتتدى الطالتتب هواٌتتات ضقافٌتتة فتتً مجتتاتت لالشتتعر – الرواٌتتة – القصتتة
القصتتتٌر – المقتتتال علٌتتت التوجتتت إلتتتى إدار النشتتتاط الضقتتتافً لرعاٌتتتة الشتتتباب
المركمٌتتة لعتترض موهبت ت حتتتى ٌمكن ت التقتتدٌم فتتً المستتابقات التتتً تقتتام داختتل
الجامعة وخارجها .
 -4إرا كتتان الطالتتب متتن محبتتى المعستتكرات والخدمتتة العامتتة علٌ ت المشتتاركة فتتً
إدار الجوالة بالكلٌة حتى ٌمكن المشاركة فً نشاط الجوالة طوال العام .
 -5إرا كتتتان الطالتتتب لدٌتتت موهبتتتة اتبتكتتتار واتختراعتتتات والبحتتتث العلمتتتً علٌتتت
المشاركة فً نادى العلوم برعاٌة الشتباب المركمٌتة لتدعم موهبتت والمشتاركة
فً المسابقات .
وٍ١خ اٌزشث١خ اٌش٠بػ١خ – عبِؼخ عٕٛة اٌٛادٞ
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 -6ارا كان الطالب ٌعانى متن ظتروؾ استرٌة أو اجتماعٌتة أو متن روى اتحتٌاجتات
الخاصة وٌطلب مساهمة الجامعة فً مساعدت فً رسوم الدراسة أو المدٌنة
الجامعٌتتة علٌ ت التوج ت إلتتى إدار النشتتاط اتجتمتتاعً برعاٌتتة الشتتباب المركمٌتتة
حتى ٌمكن بحث حالت ومساعدت من الجامعة .

إٌظبَ اٌزأد٠جٌٍ ٟطالة
من قانون تنظٌم الجامعات رقمل 44لسنة 1492
مادة : 123

الطالب المقيدوف والمرخص ليـ بتأدية امتحاف مف الخارج خاضعوف لمنظاـ التأديبي المبيف فيما بعد .

مادة  : 124يعتبر مخالفة تأديبية كؿ إخالؿ بالقوانيف والموائح والتقاليد الجامعية وعمي االخص :
-1

االعماؿ المخمة بنظاـ الكمية أو المناآت الجامعية.

-2

تعطيؿ الدراسة أو التحريض عمية أو االمتناع المدبر عف حضور الدروس والمحاضرات واالعماؿ
الجامعية األخرى التي تقضي الموائح بالمواظبة عمييا .

-3

كؿ فعؿ يتنافى مع الارؼ والكرامة أو مخؿ بحسف السير والسموؾ داخؿ الجامعة أو خارجيا .

-4

كؿ إخالؿ بنظاـ امتحاف أو اليدوء الالزـ لو وكؿ غش في امتحاف أو الاروع فيو .

-5

كؿ إتالؼ لممناآت واالجيزة والمواد والكتب الجامعية أو تبديميا.

-6

كؿ تنظيـ لمجمعيات داخؿ الجامعة أو االاتراؾ بيا بدوف ترخيص مسبؽ مف السمطات المختصة
بالجامعة .
توزيع النارات أو اصدارات جرائد حائط بأية صورة بالكميات أو جمع توقيعات بدوف ترخيص مسبؽ

-7

مف السمطات المختصة بالجامعة .
االعتصاـ داخؿ المباني الجامعية او االاتراؾ في مظاىرات لمنظاـ العاـ أو اآلداب .

-8

مادة  : 125كؿ طالب يرتكب غاا في االمتحاف أو الاروع فيو ويضبط متمبسا يخرجو العميد أو مف ينوب عنة مف
لجنة االمتحاف في باقي المواد ويعتبر الطالب راسبا في جميع مواد ىذا االمتحاف ويحاؿ الي مجمس تأديب .
أما في االحواؿ األخرى فيبطؿ االمتحاف بقرار مف مجمس التأديب او مجمس الكمية ويترتب عمية بطالف الدرجة العممية
اذا كانت قد منحت لمطالب قبؿ كاؼ الغش .
مادة  : 126العقوبات التأديبية ىي :
-

التنبيو افاىو أو كتابة .

-

االنذار.

-

الحرماف مف بعض الخدمات الطالبية .

-

الحرماف مف حضور دروس أحد المقررات لمده ال تتجاوز اي ار .

-

الفصؿ مف الكمية لمده ال تتجاوز اي ار .

-

الحرماف مف االمتحاف في مقرر أو أك ر .

وٍ١خ اٌزشث١خ اٌش٠بػ١خ – عبِؼخ عٕٛة اٌٛادٞ
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-

وقؼ قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة ال تتجاوز ايريف أو لمده فصؿ دراسي واحد .

-

الغاء امتحاف الطالب في مقرر أو اك ر .

-

الفصؿ مف الكمية لمدة ال تتجاوز فصال دراسيا .

-

الحرماف مف االمتحاف في فصؿ دراسي واحد أو أك ر .
-

حرماف الطالب مف القيد بالماجستير أو الدكتوراه فصؿ دراسي أوحد أو أك ر .

-

الفصؿ مف الكمية لمدة ال تزيد عمي فصؿ دراسي .

ويترتب عمية عدـ صالحية الطالب لمقيد أو الدخوؿ الي االمتحاف في جامعات جميورية مصر العربية

ويجوز االمر بإعالف القرار الصادر بالعقوبات التأديبية داخؿ الكمية ويجب إبالغ الق اررات الي ولي امر الطالب  ،وتحفظ
الق اررات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيو الافوي في ممؼ الطالب ولمجمس الجامعة أف يعيد النظر في القرار
الصادر بالفصؿ النيائي بعد مضي الث سنوات عمي االقؿ مف تاريخ صدور القرار .
مادة  : 127الييئات المختصة بتوقيع العقوبات ىي :
 -1االساتذة و االساتذة المساعديف  :وليـ توقيع العقوبات االربع االولي المبينة في المادة السابقة عما يقع مف
الطالب أ ناء الدروس والمحاضرات واالناطة الجامعية المختمفة .
 -2عميد الكمية  :ولو توقيع العقوبات ال ماني األولي المبينة في المادة السابقة وفي حالة حدوث اضطرابات أو
إخالؿ يتسبب عنو أو يخاي منو عدـ انتظاـ الدراسة أو االمتحاف يكوف لعميد الكمية توقيع العقوبات المبينة
في المادة السابقة عمي أف يعرض األمر خالؿ أسبوعيف مف تاريخ توقيع العقوبة عمي مجمس التأديب إذا
كانت العقوبة بالفصؿ النيائي مف الجامعة  ،وعمي رئيس الجامعة بالنسبة
الي غير ذلؾ مف العقوبات وذلؾ لمنظر في تأييد أو إلغائيا أو تعديميا .
 -3رئيس الجامعة  :ولو توقيع العقوبات المبينة في المادة السابقة عدا العقوبة االخيرة  .وذلؾ بعد أخذ رأي
عميد الكمية ولو أف يمنع الطالب المحاؿ الي مجمس التأديب مف دخوؿ الجامعة حتي اليوـ المحدد لمحاكمتو
 -4مجمس التأديب  :ولو توقيع جميع العقوبات .
مادة  : 128ال توقع عقوبة مف العقوبات الواردة في البند الخامس وما بعدة مف المادة  126اال بعد التحقيؽ مع
الطالب وسماع أقوالو فيما ىو منسوب الية فاذا لـ يحضر في الموعد المحدد لمتحقيؽ سقط حقة في سماع أقوالة
ويتولى التحقيؽ مف ينتدبو عميد الكمية .
وال يجوز لعضو ىيئة التدريس المنتدب لمتحقيؽ مع الطالب أف يكوف عضوا في مجمس التأديب
مادة  :129الق اررات التي تصدر مف الييئات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية وفقا لممادة  12تكوف نيائية .
ومع ذلؾ تجوز المعارضة في الق اررات الصادرة غيابيا مف مجمس التأديب وذلؾ خالؿ اسبوع مف تاريخ إعالنو الي
الطالب أو ولي أمرة ويعتبر القرار حضوريا اذا كاف طمب الحضور قد أعمف الي اخص الطالب أو ولي أمرة وتخمؼ
الطالب عف الحضور بغير عذر مقبوؿ ويجوز لمطالب التظمـ مف قرار مجمس التأديب بطمب يقدمة الي رئيس الجامعة
خالؿ خمسة عار يوما مف تاريخ إبالغو بالقرار ويعرض رئيس الجامعة ما يقدـ اليو مف تظممات عمي مجمس الجامعة
لمنظر فييا .

وٍ١خ اٌزشث١خ اٌش٠بػ١خ – عبِؼخ عٕٛة اٌٛادٞ
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ٚلــــف اٌم١ـــذ
ثؼذ رشش١ؼ اٌطالة ٌٍمجٛي ثبٌىٍ١بد اٌّخزٍفخ ٚئرّبَ ئعشاءاد ل١ذُ٘ ثبٌفشلخ األ ٌٝٚفاْ ػٍِ ُٙ١زبثؼخ اٌذساعخ
ٚاالِزؾبْ خالي عٕٛاد اٌذساعخ اٌّمشسح ٌٍؾظٛي ػٍ ٝدسعخ اٌجىبٌٛسٛ٠ط ؽجمب ً ٌّب رمؼ ٝثٗ اٌالئؾخ اٌذاخٍ١خ
ٌىً وٍ١خ ؽجمب ً ٌٕض اٌّبدح سلُ  ِٓ )32اٌالئؾخ اٌزٕف١ز٠خ ٌمبٔ ْٛرٕظ ُ١اٌغبِؼبد ئال أْ ٕ٘بن ثؼغ اٌظشٚف
اٌمٙش٠خ اٌز٠ ٝزؼشع ٌٙب اٌطالة خالي عٕٛاد دساعز ُٙرؾٛي ثٚ ُٕٙ١ثِ ٓ١زبثؼخ اٌذساعخ ثىٍ١برٚ ُٙاالٔزظبَ
فٙ١ب ِّب ٠غؼً اعزّشاسُ٘ ف ٝاٌذساعخ أِشا ِزؼزسا ثً ِٚغزؾ١ال ف ٝظً ٚعٛد ٘زٖ
اٌظشٚف ٚاٌز ٝلذ رغزّش ٌّذح رزشاٚػ ث ٓ١ػبَ دساع ٝوبًِ ٚأوضش ِٓ ػبَ .
رمؼ ٝاٌّبدح سلُ  ِٓ )32اٌالئؾخ اٌزٕف١ز٠خ ٌمبٔ ْٛرٕظ ُ١اٌغبِؼبد ثفمشرٙ١ب األٚ ٌٝٚاٌضبٔ١خ ثاٌضاَ اٌطالةثّزبثؼخ اٌذساعخ ثىٍ١برٚ ُٙئال فغ١زُ ؽشِبٔ ِٓ ُٙؽؼٛس اِزؾبٔبد ٔٙب٠خ اٌؼبَ ف ٝاٌّمشساد اٌز ٝال ٠ىْٛ
ؽؼٛسُ٘ فٙ١ب ِشػ١ب ً ٠ٚؼذ ْٚساعج ٓ١فٙ١ب .
ٚػٍ ٝرٌه وبْ الثذ ِٓ ٚعٛد لٛاػذ ِٕظّخ رؾذد ِٛالف ٘إالء اٌطالة خالي فزشح رؼشػٌ ُٙزٍه اٌظشٚفاٌمٙش٠خ اٌز ٝال ٍّ٠ى ْٛؽ١بٌٙب عج١الً ثّب ٠ؾمك ٌ ُٙاالؽزفبظ ثّٛالف ُٙاٌذساع١خ وّب ٌ٘ٚ ٝؾ ٓ١صٚاي ٘زٖ
اٌظشٚف ٚرّىِٕ ِٓ ُٙزبثؼخ اٌذساعخ ٕ٘ ِٓٚب ظٙش ِف َٛٙئ٠مبف ل١ذ اٌطالة ) أ ٜرغّ١ذ ِٛلف اٌطبٌت
اٌذساع ٝػٍِ ٝب ٘ ٛػٍ ٗ١ئرا ؽبٌذ ثؼغ اٌظشٚف ثٚ ٕٗ١ثِ ٓ١زبثؼخ اٌذساعخ ٚاالٔزظبَ فٙ١ب .
ٚػٍ ٝرٌه فأٗ:
أ-فزشح ئ٠مبف اٌم١ذ ِّٙب اِزذد أل ٜػذد ِٓ اٌغٕٛاد ال رؾغت ِٓ عٕٛاد ِٚشاد اٌشعٛة اٌز ٝال ٠ؾك ٌٍطبٌت
رغبٚص٘ب ثفشلزٗ .
ة-أْ اٌطبٌت خالي فزشح ئ٠مبف ل١ذٖ ال ٠طبٌت ثغذاد أ٠خ سع َٛل١ذ أِ ٚظشٚفبد دساع١خ ؽ١ش أٔٗ ال ٠ؼذ ِم١ذاً .
ط٠ -غٛص ٌّغٍظ اٌى١خ أْ ٛ٠لف ل١ذ اٌطبٌت ٌّذح عٕز ٓ١دساع١زِ ٓ١ززبٌ١ز ٓ١أِ ٚزفشلز ٓ١خالي عٕٓ١
أٚعٕٛاد اٌذساعخ ف ٝاٌىٍ١خ ئرا رمذَ ثؼزس ِمجٛي ّٕ٠ؼٗ ِٓ االٔزظبَ ف ٝاٌذساعخ ٚ .ف ٝؽبٌخ اٌؼشٚسح ٠غٛص
ٌّغٍظ اٌغبِؼخ ص٠بدح ِذح ٚلف اٌم١ذ ٚرٌه ؽجمب ً ٌٍّبدح  ِٓ )32اٌالئؾخ اٌزٕف١ز٠خ ٌمبٔ ْٛرٕظ ُ١اٌغبِؼبد .
د ٠-غت أْ ٠ى ْٛؽٍت ٚلف اٌم١ذ ِظؾٛثب ً ثششػ ٚاف ٌٍغجت اٌز٠ ٜغزٕذ ئٌ ٗ١اٌطٍت ِشفمب ً ثٗ األٚساق
اٌشعّ١خ اٌز ٝرضجذ عذ٠زٗ ٚال ٠ؼزذ ثأ٠خ أٚساق أِ ٚغزٕذاد طبدسح ػٓ عٙبد غ١ش سعّ١خ .
٘ـ ٠-زؼ ٓ١رمذ ُ٠ؽٍت ٚلف اٌم١ذ ف ٝثذا٠خ اٌؼبَ اٌذساعٚ ٝوؾذ ألظ ٝآخش د٠غّجش ِٓ وً ػبَ ٚئال سفغ اٌزمذُ٠
ثؼذ اٌّٛػذ اٌّؾذد ِٓ لجً ِغٍظ شئ ْٛاٌزؼٍٚ ُ١اٌطالة .
اٌؾبالد اٌزّ٠ ٝىٓ ئ٠مبف ل١ذ اٌطبٌت ثغججٙب :
-0اٌزغٕ١ذ ٌزأد٠خ اٌخذِخ اٌؼغىش٠خ .
-9االعزذػبء ٌٍخذِخ ٚاالؽز١بؽ ٌٍمٛاد اٌّغٍؾخ .
ِ-3شافمخ اٌضٚط أ ٚاٌضٚعخ ٌٍؼًّ ثبٌخبسط ثبٌٕغجخ ٌٍطبٌجبد ٚاٌطالة اٌّزضٚع. ْٛ
-1اٌّشع اٌط ً٠ٛاٌز٠ ٜغزٍضَ ػالعب ً ٌّذح ػبَ دساع ٝأ ٚأوضش .
-2ؽبالد اٌٛػغ ٚسػب٠خ اٌطفً ٚرٌه ثبٌٕغجخ ٌٍطبٌجبد اٌّزضٚعبد .
-3رأخش لجٛي اٌطالة ثىٍ١بد اٌغبِؼخ .
االػززاسد ػٓ ػذَ دخٛي االِزؾبٔبد
أٚالً  :األػزاس اٌّشػ١خ :
٠ -0ى ْٛإٌظش ف ٝاألػزاس اٌّشػ١خ ِٓ اخزظبص اٌٍغٕخ اٌطج١خ ثبإلداسح اٌطج١خ ثبٌغبِؼخ ٠ٚ ،غٛص اعزشبسح
اإلخظبئ ٓ١١ثبٌّغزشف ٝاٌغبِؼ ٝأِ ٚغزشف ٝاٌطٍجخ ف ٝاٌؾبالد اٌز ٝرؾزبط ئٌ ٝاعزشبسح .
ٚثبٌٕغجخ ٌألِشاع إٌفغ١خ فزؼشع ثّؼشفخ اإلداسح اٌطج١خ ػٌٍ ٝغٕخ صالص١خ ِشىٍخ ِٓ أػؼبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ
ثىٍ١خ اٌطت ٠خزبسُ٘ ػّ١ذ اٌىٍ١خ .
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ٚرؼشع ػٍ ٝاٌٍغٕخ اٌشٙبداد اٌطج١خ اٌظبدسح ػٓ اٌّغزشف١بد اٌؾى١ِٛخ اٌؼبِخ أ ٚاٌّشاوض أٚ
ِغزشف١بد اٌّإعغبد اٌظؾ١خ اٌؼبِخ ٠ٚ ،غت أْ رؾًّ اٌشٙبدح اعُ اٌّغزشفٚ ٝأْ ٠ىِٛ ْٛلؼب ً ػٍٙ١ب
اٌطج١ت اٌّؼبٌظ ِغ ث١بْ اعّٗ ٚرخظظٗ .
وّب رؼشع ػٍ ٝاٌٍغٕخ اٌطج١خ اٌشٙبداد اٌطج١خ اٌٛاسدح ِٓ اٌخبسط ثششؽ أْ رىِ ْٛؼزّذح ِٓ
اٌمٕظٍ١خ اٌّظش٠خ ٚؽج١جٙب ئرا ٚعذ .
ٚال ٠ؼزذ ثبٌشٙبداد اٌطج١خ اٌظبدسح ػٍ ٝاألؽجبء أ ٚاٌّغزشف١بد اٌخبطخ .
٠-9مذَ ؽٍت االػززاس ػٓ ػذَ أداء االِزؾبْ لجً ثذء االِزؾبْ أ ٚأصٕبءٖ أ ٚخالي  ٓ١ِٛ٠ػٍ ٝاألوضش ِٓ ربس٠
ئٔزٙبئٗ ٚ ،ال ٍ٠زفذ ئٌ ٝأ ٜؽٍت ٠مذَ ثؼذ ٘زا اٌزبس٠ٚ ٠مذَ اٌطٍت ثبعُ ػّ١ذ اٌىٍ١خ ٛ٠ٚ ،دع أِب ثبٌ١ذ ثأسش١ف
اٌىٍ١خ أ٠ ٚشعً ئٌ ٝاٌىٍ١خ ثبٌجش٠ذ اٌّغغً اٌّظؾٛة ثؼٍُ اٌٛطٛي ٚال ٍ٠زفذ ئٌ ٝأ ٜؽٍت ٠مذَ ثغ١ش ٘زٓ٠
اٌطش٠مز. ٓ١
-3رم َٛئداسح شئ ْٛاٌطالة ثبٌىٍ١خ فٛس ٚطٛي اٌطٍت ئٌٙ١ب ثاخطبس اٌطبٌت ثبٌزمذَ ٌٍغٕخ اٌطج١خ  .وّب رخطش فٝ
اٌ َٛ١رارٗ اإلداسح اٌطج١خ ثزٌه .
٠-1غت اٌجذ ف ٝاألػزاس اٌّشػ١خ ٚٚػغ اٌزمش٠ش اٌطج ٝػٕٙب ٚئخطبس شئ ْٛاٌطالة ٌٚغبْ إٌظبَ ٚاٌّشالجخ
ٚاالِزؾبْ ثبٌىٍ١بد ثأعشع ٚلذ ِّىٓ ٚلجً ئػالْ ٔزبئظ االِزؾبٔبد ثٛلذ وبف .
ً
-2ئرا وبْ اٌّشع أصٕبء االِزؾبْ ٠زُ رٛل١غ اٌىشف اٌطج ٝػٍ ٝاٌطبٌت ٚوزبثخ اٌزمش٠ش اٌطج ٝفٛسا ثّؼشفخ
اٌطج١ت اٌّؼ ٓ١ثٍغٕخ االِزؾبْ ػٍ ٝأْ ٠ؼزّذ رٌه ِٓ سئ١ظ اٌٍغٕخ اٌطج١خ .
-3ئرا وبْ ِشع اٌطبٌت ال ّ٠ىٕٗ ِٓ اٌؾؼٛس ئٌ ٝاإلداسح اٌطج١خ فؼٍ ٗ١أْ ٍ٠غأ ئٌ ٝألشة ِغزشف ٝؽى ِٝٛػبَ
أِ ٚشوض٠خ أِ ٚإعغخ طؾ١خ ػبِخ ثغٙخ ئلبِزٗ ٚػٍ ٗ١اإللبِخ ثبٌّغزشفٚ ٝأْ ٠خطش اٌىٍ١خ فٛساً ثزٌه ِغ
شٙبدح ثبعُ اٌّغزشفِٛ ٝلغ ػٍٙ١ب ِٓ اٌطج١ت اٌّؼبٌظ ِغ ث١بْ اعّٗ ٚرخظظٗ ٚرم َٛاٌىٍ١خ ثزؾ ً٠ٛاألٚساق
ئٌ ٝاٌٍغٕخ اٌطج١خ ٌٍٕظش ف ٝاٌؾبالد اٌّشػ١خ .
-2ال ٠غٛص رىشاس االػززاس ػٓ ػذَ دخٛي االِزؾبْ ف ٝاٌذٚس اٌٛاؽذ .
-8ال ٠غٛص رشىٌ ً١غبْ اِزؾبْ خبطخ ثبٌّشػ ٝئال ثّمش اٌىٍ١خ .
٠-2خزض ػّ١ذ اٌىٍ١خ ثبٌٕظش ف ٝاٌزظٍّبد اٌّمذِخ ِٓ لشاساد اٌٍغٕخ اٌطج١خ .
-01ال ٠غٛص أْ ٠ض٠ذ ػذد األػزاس اٌّشػ١خ ػٓ ػذَ دخٛي االِزؾبْ ػٓ ِشر ٓ١خالي عٕٛاد اٌذساعخ رؼبف
ئٌٙ١ب ِشح صبٌضخ ثمشاس ِٓ ِغٍظ شئ ْٛاٌزؼٍٚ ُ١اٌطالة ثبٌزف٠ٛغ ػٓ ِغٍظ اٌغبِؼخ ٚرٌه ؽجمب ً ٌٍّبدح )81
ِٓ اٌالئؾخ اٌزٕف١ز٠خ ٌمبٔ ْٛرٕظ ُ١اٌغبِؼبد .
صبٔ١ب ً  :األػزاس االعزّبػ١خ :
٠ -0غت ػٍ ٝاٌطبٌت أْ ٠شفك ثطٍت ػذَ دخٛي االِزؾبْ ٌؼزس اعزّبػ ٝششؽب ً ٌٙزا اٌؼزس ِظؾٛثب ً ثىبفخ
األٚساق اٌشعّ١خ اٌذاٌخ ػٍ ٝؽم١مخ اٌؼزس اٌّمذَ ِٕٗ ٚال ٠ؼزذ ف ٝرٌه ثأ ٜأٚساق أِ ٚغزٕذاد طبدسح ػٓ عٙبد
غ١ش سعّ١خ .
 -9رغش ٜػٍ ٝاألػزاس االعزّبػ١خ األؽىبَ اٌٛاسدح ف ٝاٌجٕٛد  ِٓ 01،1،9اٌجٕذ أ ) اٌخبص ثبألػزاس اٌّشػ١خ .
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مع متنيات أسرة كلية الرتبية الرياضية ألبنائها الطالب
بالتىفيق والنجاح ،،،،
وٍ١خ اٌزشث١خ اٌش٠بػ١خ – عبِؼخ عٕٛة اٌٛادٞ

16

