
 مركز الخدمة العامة بالقرية األوليمبي

بدا العمل في القرية االولمبية منذ البدء في التجهيز ألسبوع شباب الجامعات بجامعة أسيوط واستمر العلم بها حتى 

فعاليات أسبوع شباب الجامعات وتضم القرية االولمبية مجموعة من المنشات الرياضية المتكاملة من صاالت األلعاب 

وصاالت األنشطة ومجمع السباحة االولمبي وصالة االسكواش والمالعب المفتوحة ومالعب التنس األرضي المغلقة 

ويشرف على هذه المنشات أخصائيين في المجاالت الرياضية المختلة باإلضافة إلى إشرافهم على  .وتنس الطاولة

رقم  ولمبية بقرار مجلس الجامعةلقرية االنظام تشغيل وصيانة هذه المنشات حيث بدا العمل بمركز الخدمة العامة با

الئحة مركز الخدمة العامة 72/5/7003بتاريخ  435  

 

 

يهدف إلى تقديم  –مركز الخدمة العامة بالقرية األوليمبية وحدة ذات طابع خاص له إستقالله الفني والمالي واإلدارى 

لعاملين وأسرهم وطلبة وطالبات الجامعة ، خدمات رياضية وإجتماعية للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وا

والهيئات واألفراد التي ترغب في اإلنتفاع بهذه الخدمات للمحافظة علي صحة أفراد المجتمع وتحسينها وشغل أوقات 

الفراغ بطريقة مفيدة ، ودعم مقاومة اإلنسان لمتاعب الحياة الحديثة ، وإثراء العالقات اإلجتماعية وتنمية قدرات الفرد 

إرادته وضبطه لنفسه وتعزيز روح التسامح الالزمة للرياضة ذاتها ولإلندماج الكامل في المجتمع بسلوكيات مقبولة و

  .تدعم حضارة ورقى المجتمع

 أ.د/ طــارق عـبدهللا الجـمـال 

 رئــيــس جــامــعـــة أســـيــوط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



إرشادي للتعريف بوحدات وقطاعات وخدمات مركز الخدمة العامة يسعدنى أن أقدم للسادة رواد القرية األوليمبية دليل 

لكي تمتد مظلة الجامعة وتقدم خدماتها فى مجال الرعاية البدنية والحركية, واإلجتماعية للمساهمة في التنمية الشاملة 

قضاء أوقات سعيدة المتوازنة للرواد من داخل الجامعة و خارجها لكل فئات العمر ومن الجنسين متمنياًللساده الرواد 

  . في رحاب القرية األوليمبية وممارسة هوايتهم الرياضية واإلجتماعية المفضله

ولزيادة فعاليات األداء تم تطوير وتحديث منشات المركز وإنشاء وحدات جديدة لتطوير العمل وتحقيق األهداف 

ط ألبنائها وللمجتمع فى مجال الخدمات المنشودة والمحافظة على تكامل منظومة الخدمات التي تقدمها جامعة أسيو

رئيـس الجـامـعـة متمنيا للسادة  -الرياضية واإلجتماعية تحت رعاية جامعة أسيوط و بقيادة أ . د / طـارق الجـمـال

  .العاملين وإدارة القرية األوليمبية مزيدا من التقدم

  مع تمنياتي بقضاء وقت ممتع ومفيد

مـىأ . د / شحـاتـه غـريـب شلقـا  

 نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب 

     رئـيـس مجلس إدارة القرية األوليمبية

تم تطوير وتحديث منشات القرية األوليمبية وإنشاء وحدات جديدة لتطوير العمل وتحقيق األهداف المنشودة والمحافظة 

وللمجتمع فى مجال الخدمات الرياضية واإلجتماعيةعلى تكامل منظومة الخدمات التي تقدمها جامعة أسيوط ألبنائها   .  

وفى هذا اإلطار تم إنشاء نادى إجتماعى متكامل التجهيزات إلقامة المناسبات اإلجتماعية للرواد من داخل الجامعة 

رات وخارجها هذا باإلضافة إلى إنشاء وتجهيز قاعات بهو الرواد لعقد المؤتمرات وإقامة الدورات التدريبية والمحاض

يتمتع بخصوصية وإنفراداية فى تقديم الخدمات ، أيضاً وإلستكمال منظومة الخدمات الرياضية تم إنشاء مركز اللياقة 

البدنية والحركية مجهز بأحدث األجهزة وأفضل نظم ألستقبال الرواد باإلضافة إلى قاعة األيروبك وهى األولى فى 

الحركية ولياقتهم البدنيه والنفسيةصعيد مصر ألستقبال الفتيات لممارسة هواياتهم   .  

هذا باإلضافة إلى تجهيزات أماكن الممارسة بأدوات وأجهزة ولوحات إرشادية تساعد فى تجنب الحوادث وعدم 

اإلصابة وسرعة اإلنقاذ بصفة خاصة على سطح مجمع السباحة وتزويد االماكن ولزيادة فعالية األداء تم وضع هيكل 

ة األوليمبية وتقنين برامج التدريب والتعليم لتطوير أساليب التواصل مع الرواد ، تم إنشاء تنظيمى للوظائف بالقري

مبنى الشئون اإلدارية وخدمة الرواد روعى فيه الحداثة والذوق العام الراقى الذى يليق بمكانة رواد القرية األوليمبية 

وإنشاء نادىصحى لتكون القرية األوليمبية قبلة  فى إنشاء نادى الطفل وتجديد مالعب الترتان بالقطاعات المختلفة

  . الرواد ولقضاء فترات األجازة اليومية من ضغوط الحياة اليومية

  مع تمنياتي بقضاء وقت ممتع ومفيد

/ محمود عبد الحليم عبد الكريم أ . د  

 المشرف العام على القرية األوليمبية 

 عميد كلية التربية الرياضية األسبق

 























 



 



 


