


اإلدارة العامة للنشاط الرياضي 

 الطالبي

 إدارة الكليات املتخصصة إدارة اجلامعات





ت مسااا ي اللقاااال الرياضاااي لذواااخاا ة ل اإلماااااة للةامعاااات املصااارية  ااا    -1

 .«باراملبياد اجلامعات»

 ت املصاااارية اللقااااال الرياضااااي لل ت يااااليل رياضااااياا لطلبااااة   البااااات اجلامعااااا    -2

 . الكليات املتخصصة

 .احلكوميةاللقال الرياضي للعر ض الرياضية لطلبة   البات اجلامعات-3

.ات املتخصصةالد رة الرمضانية لطلبة   البات اجلامعات احلكومية  الكلي-4



 :اهلدف

نشطة الرياضية مشاركة أكرب مدد مل الطالب اجلامعني ة ل اإلمااة يف األ-1

.رية تو يد أ اصر الصدااة بني  لبة   البات اجلامعات املص-2

.  استث ار  ااات  أ اات فراغ الطالب مل ة ى اإلمااة -3
 :الفئات املستهدفة

 . لبة   البات اجلامعات احلكومية مل ة ل االحتياجات اخلاصة

 :اجلامعات املشاركة

 مشاركة/مشارك( 440)جامعة حكومية بإمجالي مدد ( 22)يشارك باللقال مدد 



 :تاريخ التنفيذ

 .م2016ديس رب 8اىل 5خالل الفرتة مل 

 :مكان التنفيذ

 .حمافظة اإلسكندرية–نني مالمب كلية الرتبية الرياضية ب/ املدينة الشبابية بأبو اري 

 :األنشطة املنفذة
 [رفع أثقال / سباحة/ ا لةتنس  (/ حركي ، مكفوفني)العاب اول ] مسابقات فردية •

(كرة  ائرة جلوس/ كرة جرس)مسابقات مجامية •

 :اإلمت اد املالي

 (ج150.000)إمانات (        ج150.000)باب رابع (       ج400.000)باب أ ل 





 :اهلدف

.  جانب الع لية التعلي ة الع ل ملى أن تصبح الرياضة أسلوب حياه للطالب  تسري إىل-1

.  الكليات املتخصصة تو يد أ اصر الصدااة بني  لبة   البات اجلامعات املصرية  -2

. أنشطة رياضية بنالهنصف العام يفةجازااستث ار  ااات  أ اات فراغ الطالب خالل -3

 :الفئات املستهدفة

 .  لبة   البات اجلامعات احلكومية  الكليات املتخصصة

 :الكليات املتخصصة املشاركة/اجلامعات

 مشاركة/مشارك( 324)جامعة حكومية بإمجالي مدد ( 18)يشارك باللقال مدد 

 مشاركة/مشارك( 144)كلية متخصصة بإمجالي مدد ( 16)يشارك باللقال مدد 

 مشاركة/مشارك( 468)امجال مدد املشاركني 



 :تاريخ التنفيذ

 م2017فرباير 23اىل 19خالل الفرتة مل 

 :مكان التنفيذ

 .مالمب املدينة الشبابية مبحافظة األاصر

 :األنشطة املنفذة

 [رمة ةرامني مصا/ ألعاب اول/ كرة السرمة/ تنس  ا لة] مسابقات فردية •

 [الكرة الطائرة / مخاسي كرة القدم] مسابقات مجامية •

[الرب الغربي / كرنكالصوت  الضول مبعبد ال] تنظيم زيارة لبعض املعامل السياحية •
 :اإلمت اد املالي

 )//(إمانات (        ج400.000)باب رابع (       ج400.000)باب أ ل 





 :اهلدف

افتتاا   ختاام البطاوالت    اإلستفادة مل العر ض املت يلة يف االحتفاليات القومياة   -1

. الد رات الرياضية 
 .ملشاركنيمهارات رياضية  حركية  فنية جديدة لدى الطالب اإكتساب-2

تكسب املشاركني التذ ق اجل الي-3
 :الفئات املستهدفة

 .  لبة   البات اجلامعات احلكومية

 :اجلامعات املشاركة

 مشاركة/مشارك( 468)جامعة حكومية بإمجالي مدد ( 17)يشارك باللقال مدد 

 



 :تاريخ التنفيذ

 م2017خالل وهر يوليو 

 :مكان التنفيذ

 .حمافظة البحر األمحر–مدينة الغرداة 
 :آلية التنفيذ

 .«اتداخل اجلامع»تدريبية مرحلة •

.مرحلة ختامية •
 :اإلمت اد املالي

 (ج500.000)مانات إ)//(        باب رابع (       ج400.000)باب أ ل 





 :اهلدف
خااالل تقااديم احاادل   قيااف فلساافة التن يااة الرياضااية للطااالب باملرحلااة اجلامعيااة ماال   -1

.أوكال امل ارسة الرياضية

.مضان الكريمتو يد أ اصر الصدااة بني  الب اجلامعات املصرية خالل وهر ر-2

 :الفئات املستهدفة

 .  لبة اجلامعات احلكومية  الكليات املتخصصة

 :الكليات املتخصصة املشاركة/اجلامعات

  الب( 220)جامعة حكومية بإمجالي مدد ( 22)يشارك باللقال مدد 

  الب( 180)كلية متخصصة بإمجالي مدد ( 18)يشارك باللقال مدد 

  الب( 400)امجال مدد املشاركني 



 :تاريخ التنفيذ

 م2017يونيو 10اىل 7خالل الفرتة مل 

 :مكان التنفيذ

 .املدينة الشبابية بأبو اري مبحافظة اإلسكندرية 

 :األنشطة املنفذة

 مخاسي كرة القدم

 :اإلمت اد املالي

 (ج250.000)مانات إ)//(             باب رابع )//(            باب أ ل 







 ياااااة مهرجاااااان الرياضاااااات الشاااااا ئية لطلباااااة   الباااااات اجلامعاااااات احلكوم    -1

 . الكليات املتخصصة

 .صةاللقال الرياضي الرت حيي لطلبة   البات الكليات املتخص-2

 .املتخصصةاللقال الرياضي للعر ض الرياضية لطلبة   البات الكليات-3

 .املتخصصةاليوم الرياضي لطلبة   البات اجلامعات احلكومية  الكليات-4



 :اهلدف

 قيف التعا ن  التواصل بني الطالب باجلامعات الكليات -1

.تشةيع ممارسة الرياضات الشا ئية-2

.التعرف ملي الطبيعة امل يلة لل حافظة املستضيفة-3

 :الفئات املستهدفة
 .  لبة   البات اجلامعات احلكومية  الكليات املتخصصة

 :الكليات املتخصصة املشاركة/اجلامعات

 مشاركة/مشارك( 304)جامعة حكومية بإمجالي مدد ( 19)يشارك باللقال مدد 

 مشاركة/مشارك( 240)كلية متخصصة بإمجالي مدد ( 30)يشارك باللقال مدد 

 مشاركة/مشارك( 544)امجال مدد املشاركني 



 :تاريخ التنفيذ

 .م2016أكتوبر 30اىل 27خالل الفرتة مل 

 :مكان التنفيذ

 .ارية الكر ان مبحافظة بورسعيد

 :األنشطة املنفذة

 [الكرة الطائرة / مخاسي كرة القدم] مسابقات مجامية •

.بعض األلعاب الرت حيية الشا ئية•
 :اإلمت اد املالي

 (ج300.000)مانات إ)//(              باب رابع )//(              باب أ ل 





 :اهلدف

.زيادة االبتكار  االبداع يف تص يم األلعاب الرت حيية-1

.التعارف  التقارب بني  الب الكليات املتخصصة-2

.استث ار أ اات فراغ   ااات  الب الكليات املتخصصة-3

 :الفئات املستهدفة
 .  لبة   البات الكليات املتخصصة

 :الكليات املتخصصة املشاركة/اجلامعات

 .كلية متخصصة ( 30)يشارك باللقال مدد •

 مشاركة/مشارك( 270)امجال مدد املشاركني •



 :تاريخ التنفيذ

 .م2017فرباير 15اىل 12خالل الفرتة مل 

 :مكان التنفيذ

 .ارية الكر ان مبحافظة بورسعيد

 :األنشطة املنفذة

 .إبتكاريةتقوم كل كلية بتص يم  تنفيذ لعبة •

.باب  الرياضةمسابقات يف مدد مل األلعاب الرت حيية املص  ة مل ابل  زارة الش•
 :اإلمت اد املالي

 )//(مانات إ(                 ج170.000)باب رابع (               ج200.000)باب أ ل 





 :اهلدف
.كني مهارات رياضية  حركية  فنية جديدة لدى الطالب املشارإكتساب-1
 ختام البطوالت  الد رات اإلستفادة مل العر ض املت يلة يف االحتفاليات القومية  افتتا -2

.الرياضية 
 وينات الرياضية تكسب املشاركني التذ ق اجل الي الناتج مل داه احلركات  التك-3

 :الفئات املستهدفة

 .  لبة   البات الكليات املتخصصة

 :اجلامعات املشاركة

 .كلية متخصصة( 24)يشارك باللقال مدد •

 .مشاركة/مشارك( 720)إمجالي مدد املشاركني •

 



 :تاريخ التنفيذ

 م2017/ 3/ 15اىل 1/ 15خالل الفرتة مل : « الكلياتداخل »تدريبية مرحلة •

.م2017مارس 30اىل 28خالل الفرتة مل : مرحلة ختامية •
 :مكان التنفيذ

 .حمافظة االسكندرية–املدينة الشبابية بأبو اري ،  صالة نادل اال اد السكندرل 
 :آلية التنفيذ

 .«الكلياتداخل »تدريبية مرحلة •

.مرحلة ختامية •
 :اإلمت اد املالي

 (ج500.000)إمانات (  ج200.000)باب رابع (   ج500.000)باب أ ل 





 :اهلدف

ل تقاديم احادل أواكال     قيف فلسفة التن ية الرياضية للطالب باملرحلة اجلامعياة مال خاال   -1

.امل ارسة الرياضية

.استث ار أ اات فراغ الطالب خالل اإلجازة الصيفية للعام الدراسي-2

.تو يد أ اصر الصدااة بني  الب اجلامعات املصرية-3

 :الفئات املستهدفة
 .  لبة   البات اجلامعات املصرية  الكليات املتخصصة

 :الكليات املتخصصة املشاركة/اجلامعات

 مشاركة/مشارك( 234)جامعة حكومية بإمجالي مدد ( 13)يشارك باللقال مدد 

 مشاركة/مشارك( 170)كلية متخصصة بإمجالي مدد ( 17)يشارك باللقال مدد 

 مشاركة/مشارك( 404)امجال مدد املشاركني 



 :تاريخ التنفيذ

 .م2017خالل وهر يونيو 

 :مكان التنفيذ

 .كندريةحمافظة اإلس–مالمب جامعة اإلسكندرية / املدينة الشبابية بأبو اري 
 :األنشطة املنفذة

 [.كرة السرمة / تنس الطا لة ] مسابقات فردية •

 [.كرة اليد / لة كرة الس/ الكرة الطائرة / مخاسي كرة القدم] مسابقات مجامية •

 :اإلمت اد املالي

 (ج150.000)إمانات(              ج80.000)باب رابع (              ج100.000)باب أ ل 




