جىلة فى رحاب كلية التربية الرياضية بنين للتعرف على منشآتها "الجىلة
األولى" مبنى المدرجات
كٗ عٕنخ ثشؽبة كهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ ثُ - ٍٛعبيؼخ اإلعكُذسٚخ نهزؼشف ػهٗ يُشآد انكهٛخ انزٗ أَشؤد كٗ ػبو
 1955ثـشض رخشٚظ كٕادس سٚبظٛخ يذسثخ نغذ ؽبعخ عٕم انؼًم ٔيُز رنك انزبسٚخ ْٔٗ كٗ رطٕس دائى ؽزٗ
أصجؾذ يٍ انكهٛبد انشائذح كٗ انًغبل انشٚبظٗ ٔ ،روغ انكه ّٛػهٗ يغبؽخ  32كذاٌ يب ٚؼبدل  134.400يزش يشثغ
يوغًّ إنٗ  117.400يزش يشثغ يغبؽبد انًالػت انًلزٕؽّ ٔانؾذائن ٔانطشم داخم انكه 17.000 ، ّٛيزش يشثغ
يغبؽخ انًجبَٚٔ ، ٙؾًم كم يجُٗ يُٓب إعى ألؽذ انشيٕص انجبسصح يٍ أػعبء ْٛئخ انزذسٚظ انز ٍٚهذيٕا انكضٛش يٍ
اإلَغبصاد أصُبء يغٛشرٓى انؼهًٛخ ٔرنك رخهٛذا ً نٓى ٔنزكشاْى ٔرؼٕد ْزِ انلكشح إنٗ انغٛذ األعزبر انذكزٕس /دمحم خبنذ
ؽًٕدح  -انزٖ روهذ يُصت ػًٛذ انكهٛخ كٗ انلزشح يٍ أؿغطظ  ٔ 2005ؽزٗ أؿغطظ . 2010
ٔهجم أٌ َجذأ عٕنزُب ثًجُٗ انًذسعبد َؼشض ػهٗ عٛبدركى صٕس
نًذخم انكهٛخ

َٔجذأ ا ٌٜعٕنزُب ثًجُٗ انًذسعبد ٔ انزٖ ٚجهؾ إعًبن ٙيغبؽزّ  595.32يزش يشثغ ٔٚؾزٕٖ ػهٗ
يذسعبد يغًبِ كًب ٚهٗ:






يذسط :أ.د /يصطلٗ كبيم انجبعٕسٖ
يذسط :أ /ؽغ ٍٛسشذٖ ػضًبٌ شهجٙ
يذسط :أ /ػجذ انلزبػ نطلٗ انغٛذ
يذسط :أ.د /كًبل انذ ٍٚػضًبٌ شهجٙ

يذسط :أ.د /يصطلٗ كبيم انجبعٕسٖ

عًْ ٙزا انًذسط ثئعى انغٛذ األعزبر انذكزٕس /يصطلٗ كبيم انجبعٕس٘ ( ػًٛذ انكه ّٛك ٙانلزشِ يٍ أؿغطظ
ٔ 1955ؽزٗ ٔ ، )1958 َّٕٛٚرجهؾ يغبؽزّ  93.22يزش يشثغ .

يذسط :أ  /ؽغ ٍٛسشذٖ ػضًبٌ شهج( ٙانًذسط انكجٛش)

عًْ ٙزا انًذسط ثئعى انغٛذ األعزبر انذكزٕس /ؽغ ٍٛسشذ٘ ػضًبٌ شهج ( ٙػًٛذ انكه ّٛك ٙانلزشِ يٍ
أؿغطظ ٔ 1958ؽزٗ ُٚبٚش ٔ ، )1975رجهؾ يغبؽزّ  312.84يزش يشثغ .
يذسط :أ.د /ػجذ انلزبػ نطلٗ انغٛذ

عًْ ٙزا انًذسط ثئعى انغٛذ األعزبر انذكزٕس /ػجذانلزبػ نطل ٙانغٛذ ( ػًٛذ انكه ّٛك ٙانلزشِ يٍ ُٚبٚش 1975
ٔؽزٗ ٔ ،)1975 َّٕٛٚرجهؾ يغبؽزّ  96.04يزش يشثغ .

يذسط :أ.د /كًبل انذ ٍٚػضًبٌ شهجٙ

عًْ ٙزا انًذسط ثئعى انغٛذ األعزبر انذكزٕس /كًبل انذ ٍٚػضًبٌ شهج ( ٙػًٛذ انكه ّٛك ٙانلزشِ يٍ أكزٕثش
ٔ 1978ؽزٗ أكزٕثش ٔ ، )1981رجهؾ يغبؽزّ  93.0422يزش يشثغ .
إعزشاؽّ نهطالة

ٔكشد انكهٛخ يكبٌ يٓٛؤ ٔيُبعت ٚزكٌٕ يٍ ػذد  14كشعٗ سخبيٗ خهق انًذسط انكجٛش العزشاؽخ غالة انكهٛخ
ث ٍٛانًؾبظشاد

إًٚبَب ً يٍ كهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ ثُ ٍٛثؤًْٛخ االيزُبع ػٍ انزذخٔ ٍٛيب ٚغججّ انزذخٔ ٍٛاألديبٌ يٍ يخبغش رٓذد
انشجبة صؾٛب ً ٔسٚبظٛب ً كوذ شبسكذ كهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ ثُ ٍٛكٗ َذٔح رؼشٚلٛخ ػٍ يخبغش انزذخٔ ٍٛاإلديبٌ
ٔانزٗ ػوذد رؾذ سػبٚخ األعزبر انذكزٕس /ػصبو انكشدٖ -سئٛظ عبيؼخ االعكُذسٚخ ٔاألعزبر انذكزٕس /أؽًذ
ػضًبٌ -ػًٛذ كهٛخ انطت ٕٚو األسثؼبء انًٕاكن  4عجزًجش.

ٔ هذ يضم انكهٛخ األعزبر انذكزٕس /يٓبة ػجذ انشصامٔ -كٛم انكه ّٛنشئٌٕ خذيخ انًغزًغ ٔرًُٛخ انجٛئّ ٔ األعزبر
انذكزٕسٚ /ؾٛب انؾشٚشٖ -األعزبر ثوغى انزًشُٚبد ٔانغًجبص ٔانذكزٕس /دمحم ؿضالٌ -انًذسط ثوغى اإلداسح ٔ انزشٔٚؼ
ٔ األعزبر  /دمحم ؽٛذم يًضالً نوغى سػبٚخ انشجبة ثبنكهٛخ ٔ ػذد يٍ غالة انكهٛخ يٍ انوبدح اإلعزًبػ.ٍٛٛ

ٔهذ رى األشبسح كٗ ْزِ انُذٔح ػهٗ أٌ انزَّذخ ٍٛػبدحٌ عٛئخٌ عذا ً ٔيعشحٌ ثبنصِّؾخ ػهٗ انًذخٍ َلغّ ٔػهٗ يٍ ْى ؽٕنّ،
آصبس عهجٍ َّٛخ
إر ٚؤد٘ إنٗ اإلصبثخ ثبأليشاض انًخزهلخٔ ،هذ أصجؼ انزَّذخٔ ٍٛاإلديبٌ يشكهخً كجٛشحً ٔػبنًٛخً؛ نًب نًٓب يٍ ٍ
ػهٗ انصؾخ ٔثبنزبنٗ ػهٗ انغٕاَت انًخزهلخ يضم انَُّلغَّٛخٔ ،االهزصبدَّٚخٔ ،االعزًبػٛخ ٔؿٛشْب ٔأٚعب ً ػهٗ يًبسعخ
انشٚبظخ.

أعشد كهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ ثُٕٚ ٍٛو انضالصبء انًٕاكن  17عجزًجش كٗ رًبو انغبػخ انؼبششح صجبؽب ً يُبٔسح
ؽشٚن ثبنكهٛخ  ،ؽٛش اعزٓذكذ انًُبٔسح انزؼشف ػهٗ اعزؼذاد أكشاد انغاليخ ٔانصؾخ انًُٓٛخ ثبنكهٛخ ٔرٕػٛخ
انؼبيه ٍٛداخم انكهٛخ ػٍ كٛلٛخ انزصشف ػُذ ؽذٔس أٖ ؽشٚن ال هذس هللا.

ٔثذأد انًُبٔسح ثبإلثالؽ ػٍ َشٕة ؽشٚن ثغبَت يجُٗ االداسح ٔػهٗ عًٛغ انؼبيه ٍٛثبنكهٛخ انزٕاعذ أيبو يجُٗ
اإلداسح صى رٕنٗ أكشاد انغاليخ ٔانصؾخ انًُٓٛخ يغ ثؼط انؼبيه ٍٛيؾبٔنخ انغٛطشح ػهٗ انؾشٚن ثٕاعطخ
يؼذاد االغلبء  ،كًب رى رذسٚجٓى ػهٗ رنك.

رلوذ األعزبر انذكزٕس /أؽًذ عؼذ انذ ٍٚيؾًٕد ػًش – ػًٛذ كهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ ثُٕٚ ٍٛو انغجذ انًٕاكن
 21عجزًجش أَزظبو انذساعخ ك ٙأٔل أٚبو ثذاٚخ انلصم انذساعٗ األٔل نهؼبو نغبيؼٗ  2020-2019ثبنكهٛخ ،
ٔكبٌ ثشكوّ عٛبدرّ األعزبر انذكزٕسْ/شبو صجؾٗ ٔ -كٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔ انطالة  ،كًب أنزوٗ عٛبدرّ
ثبنطالة انغذد ؽٛش هبو ثبالعزًبع يؼٓى ك ٙانًذسط انكجٛش ثبنكهٛخ ٔأنوٗ عٛبدرّ كهًخ اثٕ ّٚسؽت كٓٛب
ثبن طالة انغذد أكذ كٓٛب ػه ٙاًْٛخ االنزضاو ثبالخالم انؾًٛذحٔ ،انًؾبكظخ ػهَ ٙظبكخ انًذسعبد ٔهبػبد
انزذسٚظ ٔاشبس ك ٙكهًزّ اٚعب ػه ٙظشٔسح انشؼٕس ثبالَزًبء نهكهٛخ ٔنهغبيؼخ ٔنًصشَب انؾجٛجخ ،صى كزؼ
عٛبدرّ ثبة انؾٕاس يغ انطالة انغذد ٔ انشد ػهٗ اعزلغبسارٓى.

ٔ أكذ عٛبدح انؼًٛذ ػهٗ ظشٔسح االنزضاو كٗ انؾعٕسٔ ،األنزضاو ثبنضٖ انشعًٗ  ،كًب شذد ػهٗ ظشٔسح
انزًغك ثوٕاػذ األدة ٔػذو إصبسح انشـت.

ٔكبَذ كهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ ثُ ٍٛشٓذد كٗ انلزشح انغبثوخ نجذء انذساعخ انؼذٚذ يٍ أػًبل انزطٕٚش ٔانصٛبَخ
ٔانزؾذٚش نهجُٛخ األعبعٛخ ٔ ،كزنك اعزكًبل انًشاكن ٔانًُشآد ٔرغٓٛض انوبػبد انذساعٛخ ٔانًؼبيم ٔرضٔٚذْب
ثبنٕعبئم انزؼهًٛٛخ  ،كًب رى إػذاد انغذأل انذساعٛخ ٔإػالَٓب ػهٗ يٕهغ انكهٛخ هجم انذساعخ.

رؾذ سػبٚخ األعزبر انذكزٕس /ػصبو انكشدٖ-سئٛظ عبيؼخ األعكُذسٚخ ٔ أششاف األعزبر انذكزٕسْ /شبو عبثش–
َبئت سئٛظ انغبيؼخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔ انطالة أؽزلهذ كهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ ثُ ٍٛرؾذ سئبعخ األعزبر انذكزٕس /
أؽًذ عؼذ انذ ٍٚيؾًٕد ػًش– ػًٛذ انكهٛخ ٔ ثؾعٕس األعزبر انذكزٕس ْ /شبو صجؾٗ – ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى
ٔانطالة ثزخشٚظ انذكؼخ سهى  62نطالة انكهٛخ ػٍ ػبو  2019رؾذ أعى األعزبر انذكزٕس /ػجذ انؼظٛى يؾًٕد كٛبص ،
ٔأهًٛذ ْزِ األؽزلبنٛخ ٕٚو انغجذ انًٕاكن  28عجزًجش ثبنًذُٚخ انشجبثٛخ ثؤثٕهٛش كٗ انغبػخ انغبدعخ يغب ًء ٔهذ
ؽعش ْزِ االؽزلبنٛخ األعزبر انذكزٕسٚ /بعش ػجذ انًُؼى انخٛشٖ – سئٛظ ؽٗ يُزضِ صبَٗ ٔ األعزبر انذكزٕسٚ /بعش
ؿُٛى – ػًٛذ كهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ عبيؼخ يطشٔػ ٔانغبدح ٔكالء انكهٛخ ٔنلٛق يٍ أػعبء ْٛئخ انزذسٚظ
ٔانٓٛئخ انًؼبَٔخ ٔانغبدح انؼبيه ٍٛثبنكهٛخ ٔأٔنٛبء أيٕس انخشٚغ.ٍٛٛ

ٔهذ أػشة األعزبر انذكزٕس /أؽًذ عؼذ انذ ٍٚكٗ كهًزّ ػٍ كشؽزّ ثزخشٚظ دكؼخ عذٚذح يٍ غالة انكهٛخ انزٍٚ
عٕف ٚخذيٌٕ انٕغٍ ٔ ٚوذيٌٕ نّ انكضٛش كًب سؽت عٛبدرّ ثبنغبدح انؾعٕس ٔهذو انشكش نهطالة ػهٗ رًٛضْى ،
ٔأشبد عٛبدح انؼًٛذ ثًب ٚوذيّ انشجبة نهٕغٍ يٍ رعؾٛبد راكشا ً انشٓٛذ يؾًٕد َذا خشٚظ دكؼخ  61انزٖ أعزشٓذ
أصُبء رؤدٚزّ انخذيخ انؼغكشٚخ ٔاػذا ً أَّ عٕف ٚزى إغالم أعًّ ػهٗ أؽذ يذسعبد انكهٛخ.

ٔهبو ثزوذٚى كوشاد انؾلم انذكزٕس/ػجذ هللا يؾٗ  -انًذٚش انزُلٛزٖ نُبدٖ انؼبيه ٍٛثبنكهٛخ ؽٛش ثذأ انؾلم
ثبنغالو انغًٕٓسٖ رالِ أٚبد يٍ انزكش انؾكٛى صى ػشض كٛهى رغغٛهٗ نهكهٛخ ٔكٛهى رغغٛهٗ ػٍ انشٓٛذ
انجطم خشٚظ كهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ ثُ ٍٛانشٓٛذ /يؾًٕد َذا ٔ ،كٗ َٓبٚخ انؾلم رى أنزوبغ صٕس رزكبسٚخ
نهطالة .

رًذ ثكهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ ثُ ٍٛيُبهشخ سعبنخ انًبعغزٛش انخبصخ ثبنجبؽضّ  /أيٛشِ عًٛش أؽًذ هُذٚم
خبنذ  -انًوٛذِ ثوغى رذسٚت األنؼبة انشٚبظٔ ّٛػُٕآَب " :رؤصٛش َغجخ انًٕٓٛعهٕث ٍٛك ٙانذو ػهٗ ثؼط
انوذساد انجذَ ّٛنزٕع ّٛظٕاثػ يب هجم انزذسٚت نالػجبد كشم انكشِ انطبئشِ نهًشؽهّ انضبَٕ" ّٚ

ٔرنك ٕٚو انخًٛظ انًٕاكن  5عجزًجش  2019انغبػّ انؼبششِ صجبؽبً.

رًذ ثكهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ ثُ ٍٛيُبهشخ سعبنخ انًبعغزٛش انخبصخ ثبنجبؽش /عبيش ثذٚش سيعبٌ يطبٔع -
انًوٛذ ثوغى انؼهٕو انؾٔ ّٕٚٛانصؾ ّٛانشٚبظٔ ّٛػُٕآَب " :دساعّ رؾهٛه ّٛنإلصبثبد انجذَ ّٛانُبعًّ ػٍ
ديظ انًؼبه ٍٛؽشكٛب ً ك ٙيذاسط انزشثٔ ّٛانزؼهٛى "

ٔرنك ٕٚو اإلصُ ٍٛانًٕاكن  9عجزًجش  2019انغبػخ انؾبدٚخ ػشش صجبؽبً.

رًذ ثكهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ ثُ ٍٛيُبهشخ سعبنخ انذكزٕساِ انخبصخ ثبنجبؽش /يؼزض ػجذ انلزبػ يـبصٖ -
انًوٛذ ثوغى أصٕل انزشثٛخ انشٚبظٛخ ٔػُٕآَب " :انزؾهٛم انؼبيهٗ انزٕكٛذٖ نجُٛخ َظبو اٜداء انجذَٗ كٗ
ثؼط األَشطخ انشٚبظٛخ انًخزبسح "

ٔرنك ٕٚو انضالصبء انًٕاكن  10عجزًجش  2019انغبػخ انضبَٛخ ػشش ظٓشاً

رًذ ثكهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ ثُ ٍٛيُبهشخ سعبنخ انًبعغزٛش انخبصخ ثبنجبؽشْٛ /ضى دمحم انغٛذ أثٕ إعًبػٛم -
انًوٛذ ثوغى انشٚبظخ انًذسعٛخ ٔػُٕآَب " :ثشَبيظ رؼه ًٗٛهبئى ػهٗ ًَػ انزؼهى انًلعم ٔرؤصٛشِ ػهٗ
ثؼط انًٓبساد انؾشكٛخ نزاليٛز انًشؽهخ اإلثزذائٛخ "
ٔرنك ٕٚو انضالصبء انًٕاكن  10عجزًجش  2019انغبػخ انؾبدٚخ ػشش صجبؽب ً

رًذ ثكهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ ثُ ٍٛيُبهشخ سعبنخ انًبعغزٛش انخبصخ ثبنجبؽضّ /يٛبس يغذ٘ أؽًذ انذعٕهٙ
ػجذانْٕبة  -انًوٛذِ ثوغى انؼهٕو انؾٔ ّٕٚٛانصؾ ّٛانشٚبظٔ ّٛػُٕآَب " :رؤصٛش ثشَبيظ رذسٚجبد
انضٔيجب ٔرضوٛق ؿزائ ٙػهٗ إَوبص انٕصٌ نهغٛذاد انجذُٚبد (  35 – 20عُّ) "

ٔرنك ٕٚو األسثؼبء انًٕاكن  11عجزًجش  2019انغبػخ انؾبدٚخ ػشش صجبؽبً.

رًذ ثكهٛخ انزشثٛخ انشٚبظٛخ ثُ ٍٛيُبهشخ سعبنخ انًبعغزٛش انخبصخ ثبنجبؽش /أؽًذ ػجذانشبك ٙدمحم ؽغٍ  -انًوٛذ
ثوغى انزًشُٚبد ٔانغًجبص ٔػُٕآَب " :أصش رًُٛخ انزٕاكن انؼعه ٙانؼصج ٙػهٗ أداء ثؼط انًٓبساد ٔانؾشكبد
األعبع ّٛنهًؼبه ٍٛرُْٛب ً انوبثه ٍٛنهزؼهى ( )12 – 9عُّ "

ٔرنك ٕٚو انخًٛظ انًٕاكن  19عجزًجش  2019انغبػخ انؾبدٚخ ػشش صجبؽبً.

