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جامعة الزقازیق
كلیة التربیة الریاضیة بنات
وحدة اللیاقة البدنیة للسیدات

دلیل وحدة اللیاقة البدنیة للسیدات بكلیة التربیة الریاضیة للبنات جامعة الزقازیق
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وحدة ذات طابع خاص لها لزقازیق اللیاقة البدنیة للسیدات بكلیة التربیة الریاضیة للبنات جامعة اوحدة 
م٣١/١٠/٢٠٠٦بتاریخ ١٧٦طبقا لقرار رئیس الجامعة رقم استقاللها الفني و المالي و اإلداري و المنشأ

- :یشكل مجلس إدارة الوحدة بقرار من رئیس الجامعة لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدید من كل من و 

رئیساــــــــــــدة الكلیة عمــیـــایمان حسن الحارونى   / د.أ
نائب الرئیس         مشرفاالمجتمع وتنمیة البیئة وكیل الكلیة لشؤن خدمةو ناهد خیرى فیاض       / د.أ
را للوحدةمدینادیه عبدالقادر احمد       استاذ الجمبـــــــــــــــاز/د.أ
عضوااستاذ الصحه                  نبیله عمران/د .أ
عضوااذ المیدان والمیدان   ـــــــــــاستالمنعمنجله عبد / د.ا

یة بناتوحدة اللیاقة البدنیة للسیدات بكلیة التربیة الریاضاهداف 

تهدف الوحدة إلي

التدریب العملي لطالبات كلیة التربیة الریاضیة للبنات-١
اكساب  السیدات لیاقة بدنیة تؤهلهم الداء اعباء الحیاة بهمة ونشاط-٢
من التدریب في مجال نشاط الوحدة ألغراض اللیاقة البدنیة والناشبین تمكین فرق الكلیات المختلفة - -٣

للطالبات
یبیة في مجال نشاط الوحدة لمختلف المراحل السنیة بنظام المجموعات لخدمة أبناء عقد دورات تدر -٤

.المحافظة من اإلناث  
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ممیزات وحدة اللیاقة البدنیة للسیدات بكلیة التربیة الریاضیة بنات

المكان امن بداخل الحرم الجامعى وبداخل كلیة التربیة الریاضیة للبنات
تدخلها أشعة الشمسو فتحات تهویة كافیة، وبهاالوحدة واسعة.
تحتوى الوحدة على احدث االجهزة الریاضیة
 لهن خبرة تدریبیة سابقةمدربات متمیزات تم انتقائهن بعد عدة اختبارات و
 فترة التدریبخاللوحدة صوت لسماع الموسیقى المناسبة حتى ال تشعرى بالملل بها
خاللالتعامل مع السیدات داخل الوحدة من

مدیرة الوحدة الى استفسارات فنیة- 
طبیبة للتأكد من سالمتك لممارسة الریاضة- 
مسؤلة اداریة الستیفاء اوراقك واستخراج الكارنیة- 
.لكى جدول تدریبي یناسب احتیاجاتكیضعنمدربات - 
عاملة نظافة- 

نشاط الوحدة
ل االجهزة الریاضیةتدریبات من خال-١
تدریبات االیروبیك-٢
رات تدریبیة فى االیروبكس واالجهزة الریاضیة  بشهادات معتمدة من الجامعةدو -٣
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تدریبات من خالل االجهزة الریاضیة

ةالمشایة الریاض

ك ١٤٠ى ك ال١٢٠ك متر وتتحمل وزن من ١٦متر إلى ٨٠٠والجري تبدأ سرعته من مشایة لها سیر للمشي 
موتور موتور للمشي والجري ٢مستوى باور انك الین اى بها عدد ١٥مستوى للسرعة وبها أیضا ١٦والمشایة بها 

والموتور الثاني للباور انك الین اى لرفع السیر اتوماتیكى أثناء المشي و الجري على السیر وبها شاشة جمیلة 
ة والوقت ونبضات القلبلقیاس المسافة والسرعة والسعرات الحراریة المفقود

المشایةجهاز 

مشى جرى تمارین بنش بطن ضغط
مستوى للمیل جبلي وافقي٣مزودة ب 

شاشة دیجتال كمبیوتر لقیاس السرعة و المسافة والوقت والسعرات الحراریة المفقودة و نبضات القلب
تتحمل كل األوزان
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لثابتةالعجلة الریاضیة ا

وتخسیس الجزء وتقویة عضالت الجسمعضالت الجسم وتنشیط الدورة الدمویةالجهاز المثالى للجرى وتحریك
وتخسیس منطقة االرداف وتخسیس منطقة القدمینالسفلى من الجسم

وبها شاشة دیجتال لقیاس السرعة والوقت والمسافة
الحراریة المفقودةوقیاس معدل حرق السعرات

كیلو جرام١٢٠حمولة حتى 

جهاز المالتى جیم

الجهاز المثالي للجسم السلیم
هاز یقوم ببناء عضالت الجسم بالكاملجتمرین وال١٦هاز به جال

رجال سیدات والویقوم بشد ترهالت الجسم بالنسبة لل
وبناء جمیع عضالت الجسم

تدریبات االیروبیك
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.وحدة اللیاقة البدنیةریاضة األیروبك تعتبر من أشهر الریاضات التى توفرها 

عدیدة من أهمهاوهي عبارة عن حركات ریاضیة تؤدى على ایقاع موسیقي تشبه الرقص، ومنها أنواع

وائیةتمرینات ه–ونزوله الصندوقصعود–لهروله - الجري –المشي بانواعه 
االیروبكسومن أهداف ریاضة

.اكساب لیاقة بدنیة تؤهلهم الداء اعباء الحیاة بهمة ونشاط: أوالً 

السیداتتنمیة روح التنافس البريء بین : ثانیاً 
.على الصبر والنظام والتعاونالسیدات تعوید

وربیكممیزات ریاضة اإلی

بتمارین مسبقةه فال تحتاج ممارسة هذه الریاضة الى معرفهقود المجموعتةاألیروبك تمتاز بأن المدربریاضة
ممارستها المنتسبین لحصة األیروبك یستطیعونكما أن من ممیزات األیروبك أن جمیع. االحماء واالسترخاء

یتم باحماء عضالت الجسم بحیثةتبدأ ریاضة األیروبك بمساعدة المدرب-ملیاقتهباختالف أعمارهم ومستوى
الرجل الداخلیة والخارجیة، عضلة كعضالت الید الداخلیة والخارجیة، عضالت( على العضالت الرئیسیةالتركیز 

تختتم تمارین األیروبك ثم یكون الجسم متأهب لممارسة حركات األیروبكبعد ذلك ٥لمدة ) الخصر وعضلة الساق
لمستواها الطبیعيبحركات خفیفة الرخاء الجسم والعادة دقات القلب

اإلیروبیكة فوائد ریاض

زیادة الطاقة والصحة الیومیة
تحسین كفاءة الدورة الدمویة
جهاز مناعي قوي
مرونة وطاقة متجددة
تزیادة في قوة العضال
ةعظام قوی
المحافظة على المظهر الخارجي لإلنسان
الترهالتوقایة الجسم من
االرتقاء بالصحة النفسیة لإلنسان

!!العامل األكثر فعالیة لتخفیف الوزن على المدى الطویلهىاألیروبكتدریباتاعلمى سیدتى ان
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اإلیروبیكتمارین

بعض تمرینات االیروبكس

:التمرین األول

ومرة إلى وأرخي عضالت عنقك وأدیري رأسك مرة إلى الیمین . ذراعیك إلى جنبك قفي بشكل مستقیم ، مدي-
.(مرات٥كرري التمرین ) ..الیسار

التمرین الثانى

مرة ٢٠(بمحاذاة كتفك وارسمي دوائر في الهواء بسرعة متزایدة، ودوائر أصغر حجمًا طبقي كفیك وارفعي ذراعیك-
.(مرة إلى الخلف٢٠األمام وإلى

التمرین الثالث

.-كتفیك على مدى نصف دائرة إلى الوراء أرخي ذراعیك وحركیهما مع أحني ركبتیك قلیًال،-

التمرین مرات عدة خالل فترة كرري(خذي وضعًا وكأنك تتأهبین للركض، وحركي ساقیك كأنك تركضین -
).التمارین

التمرین الرابع

أنزلي مستقیم، باعدي بین قدمیك بمسافة موازیة لكتفیك، ارفعي ذراعیك ألعلى، وشبكي یدیك ثمقفي بشكل-
).مراتكرري التمرین عدة.. (اعیك لجهة الخصر مرة إلى الیمین ومرة إلى الیسارذر 

التمرین الخامس

طرفیه ، ثم اخفضي جسمك نزوًال وأنت تتوكئین على قوة یدیك حاولي الجلوس على كرسي، وثبتي یدیك على-
مرات١٠دئات یكررن التمرین المبت.. (بجسمك إلى الوضع السابقة من الالجلوسفقط قدر المستطاع، ثم عودي

.(مرة٣٠والمتمرنات 

التمرین السادس

إلى جنبك، احملي وزنًا خفیفًا بیدیك وارفعیهما، وأبقي على أعلى الذراعین قفي بشكل مستقیم ومدي ذراعیك-
.(مرة٣٠مرات والمتمرنات ١٠المبتدئات یكررن التمرین (للجسم، مالصقاً 

السابعالتمرین
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٢٠، أبقي على هذا الوضع ي أرضًا ، مدي ساقیك أمامك ، أحني جسمك وحاولي مس كاحلیك بیدیكاجلس-
.متابعته مهما صعبت حركتهمع ثانیة، وال تنسي أن تحافظي على میكانیكیة تنفس عمیق وبطيء

فوائد برنامج تدریبات اللیاقة البدنیة

.للصحة العامة و اللیاقة البدنیة والنواحي النفسیة األخرىفوائد برنامج تدریبات اللیاقة البدنیة بالنسبة
مزاولة برنامج تدریبات اللیاقة البدنیة بإنتظام یساعد في تحسین عوامل   وصحیة كثیرة والتي بالتأكید تمنع اإلصابة 

..بأمراض العصر 

ون الجسم مزاولة برنامج تدریبات اللیاقة البدنیة بإنتظام یساعد فى تقلیل ده: أوًال  

مزاولة برنامج تدریبات اللیاقة البدنیة بإنتظام یعمل على خفض معدل نبض القلب أثناء الراحة : ثانیًا 

مزاولة برنامج تدریبات اللیاقة البدنیة بإنتظام یساعد فى خفض مستوي الكولسترول في الدم : ثالثًا 

تظام یعمل على خفض ضغط الدم مزاولة برنامج تدریبات اللیاقة البدنیة بإن: رابعًا 

مزاولة برنامج تدریبات اللیاقة البدنیة بإنتظام تعمل على حصول الممارس الى معدالت  التمثیل الغذائي : خامسًا 
..اكثر مما یؤدى الى حرق السعرات الحراریة المخزونة في الجسم 

:
لى كثافة وصالبة العظامسادسًا مزاولة برنامج تدریبات اللیاقة البدنیة بإنتظام تعمل ع

الفوائد البدنیة لتدریبات اللیاقة البدنیة

باإلضافة إلى الفوائد الصحیة لمزاولة تدریبات اللیاقة البدنیة فهى تعمل على تحسین عناصر اللیاقة البدنیة لدي 
اإلنسان مما یشعر بأنه األفضل

بناء األلیاف العضلیة وتحد من تعرضها لإلصابةتدریبات اللیاقة البدنیة تعمل علي زیادة قدرة العضالت علي
.تدریبات اللیاقة البدنیة تعمل علي تقویة العضالت الضعیفة وكذلك المترهلة في أداء وظائفها بأحسن صورة
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تدریبات اللیاقة البدنیة تعمل على تقویة العضالت واألربطة المحیطة بالمفاصل وتساعدها بإستمرار علي أداء 
.ي و تشریحي لهاأقصي مدى حرك

تدریبات اللیاقة البدنیة تعمل على تحسین الجهاز الدوري والتنفسي وذلك یرفع من كفاءة القلب وعضلة القلب في 
أداء عملها بدقة وكفاءة

الفوائد النفسیة تدریبات اللیاقة البدنیة

.تدریبات اللیاقة البدنیة أیضا فوائد نفسیة ُمتعلقة بالعقل والروح 

.
) المورفین(الذي بشبة كیمیائیا مادة ) اندورفین(تدریبات اللیاقة البدنیة تساعد في إثارة الجسم علي إفراز هرمون -١

الذي یجعل اإلنسان أن یشعر بالراحة والسعادة ، و یساعد الجسم على التخلص من الضغوط الیومیةو التوتر و 
.وم لیالً القلق و الشعور بالسعادة والهدوء و الراحة أثناء الن

بمزاولة تدریبات اللیاقة البدنیة فیتخلص العقل من الصعوبات و یضع بعض الحلول المناسبة للمشاكل الیومیة-٢
تدریبات اللیاقة البدنیة تجعل اإلنسان یحصل علي مفهوم الذات من الناحیة اإلیجابیة حیت یشعر بالسعادة       -٣

.اتهوالسرور والنظرة المتفائلة عن شخصیته وذ

؟للتدریب بوحدة اللیاقةنفسككیف تعدىسیدتى 

:بعض النقاط الهامةیجب أن تعدى نفسك قبل الذهاب إلى وحدة اللیاقة البدنیة من خالل

ال تنشغلى بغیر هدفك األساسي -

.تهتم بنفسها فقطمنهنال أحد یراقبك في الصالة، كل-

.بالتفصیلعلیهینتدریبي الذي ستحصلعن البرنامج الناقشى مسئول الوحدة- 
ال تنشغلى بمن حولك وتتابعى تدریباتهن- 

.تعرفى على صدیقات جدد،فهذا مجال جید لنمو العالقات االجتماعیة- 
حذاء ریاضى مریحاختارى مالبس مریحة وتكون قطنیة، باإلضافة إلى-

انتبهى عند استخدامك لالجهزة ة التنسى تثبیت رابط االمان- 
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تدریبات اللیاقة البدنیةتساعدك على االستفادة الكاملة من التي االضافیةالنصائحبعض لیك إ

التمرینات ال بد من اإلحماء العام للجسم وذلك لتهیئته من جهة ولتجنب بعض اإلصاباتجلسةقبل البدء في -
التمرینات وذلك بممارسة ا نهایةالمحتملة، وعلى العكس تماما ال بد من إعادة الجسم لحالته الطبیعیة تدریجی

.تمرینات التنفس واالسترخاء
على أن الجسم یحرق عندما تكون المعدة في حالتها الصباحیة فارغة فقد أجمع المختصونیجب ممارستها -

.الجسمكمیات كبیرة من السعرات الحراریة وهذا یؤدي إلى استهالك دهون
.یومفترة الممارسة تزید تدریجیا یوم بعد-
الخضروات أمر ضروري فالبد من االبتعاد عن الدهنیات و المعجنات و البقولیات والزیادة منالتوازن الغذائي-

.والفواكه
.اآلیروبیكالفحص الطبي العام قبل البدء بممارسة-
.بأجهزة حدیثة من أجل ذلكمراقبة النبض القلبي عامل هام حیث معظم األجهزة الحدیثة مزودة-
.دقائق٥- ٣التمرینات وبعد استراحة ال تقل عن أخذ حمام بالماء الساخن ال بد منه بعد ممارسة-
.ممارسة التمریناتیفضل أخذ سوائل ساخنة بعد-

جامعة الزقازیق- وحدة اللیاقة البدنیة للسیدات بكلیة التربیة الریاضیة للبناتتطویر الخطة المستقبلیة ل
م٢٠١٢-٢٠١١

المسئولالوقتالتكلفةالمتطلبم
ینایر ١٠٠٠)الكتروني- مطبوع(دلیل لوحدة اللیاقة البدنیة  ١

٢٠١١
مدیر الوحدة

ابریل ٥٠٠دورة تدریبیة لالمن والسالمة للعاملین بالوحدة٢
٢٠١١

مركز االمن 
والسالمة المهنیة 

بالجامعة
ابریل ١٥٠٠متنقلةساونا)     ٢(عدد ٣

٢٠١١
ةمدیر الكلی

مایو١٠٠٠الدعایة واالعالن عن نشاط الوحدة٤
٢٠١١-
دیسمبر
٢٠١١

مدیر الوحدة
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بعض تدریبات االیروبكس للسیدات
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بعض المواقع االلكترونیة لتدریبات اللیاقة البدنیة  للسیدات

http://www.youtube.com/watch?v=FqmYSjE6C2Y&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=6X0Sj0jRhWw&feature=channel

http://www.youtube.com/watch?v=2wUggst2bPA&feature=channel
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مرفقات

الالئحة المالیة
)بنات ( لوحدة اللیاقة البدنیة للسیدات بكلیة التربیة الریاضیة 

جامعة الزقازیق
)وحدة ذات طابع خاص ( 

)١( مادة 
السند القانوني

- جامعة الزقازیق-لبناتتنظم أحكام هذه الالئحة التصرفات المالیة و اإلداریة لوحدة اللیاقة البدنیة للسیدات بكلیة التربیة الریاضیة ل
بتاریخ ١٧٦باعتبارها وحدة ذات طابع خاص لها استقاللها الفني و المالي و اإلداري و المنشأة طبقا لقرار رئیس الجامعة رقم 

من الالئحة التنفیذیة لقانون تنظیم الجامعات ٣٠٧م ، ووفقا ألحكام الفقرة الثانیة من المادة رقم ٣١/١٠/٢٠٠٦
.م ١٩٧٢لسنة ٤٩رقم 

)٢( مادة 
أهداف الوحدة

:تهدف الوحدة إلي 
التدریب العملي لطالبات كلیة التربیة الریاضیة للبنات-

تمكین فرق الكلیات المختلفة من التدریب في مجال نشاط الوحدة ألغراض اللیاقة البدنیة للطالبات-
بنظام    المجموعات لخدمة أبناء المحافظة من اإلناث عقد دورات تدریبیة في مجال نشاط الوحدة لمختلف المراحل السنیة-

لتحقیق عائد مادي للصرف منه علي أنشطة الكلیة لتحقیق أغراض قومیة محلیة مع االلتزام بالقوانین و القرارات و اللوائح الصادرة 
.في هذا الشأن 

)٣( مادة 
تشكیل مجلس اإلدارة
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

-:وحدة بقرار من رئیس الجامعة لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدید و ذلك علي النحو التالي یشكل مجلس إدارة ال
عمید الكلیة                                                              رئیسا/ دأ 

بيوكیل الكلیة البیئة و خدمة المجتمع                                       نائب الرئ/    أ د
عضوا)                         مدیرا للوحدة(أستاذ بقسم التمرینات و التعبیر الحركي 

اثنان من أعضاء هیئة التدریس بالكلیة المتخصصین في عمل الوحدة             عضوین
.م ١٩٧٢لسنة ٤٩من الالئحة التنفیذیة لقانون تنظیم الجامعات رقم ٣١١مع االلتزام بأحكام المادة رقم ** 
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)٤( مادة 
اختصاصات مجلس اإلدارة
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

مجلس إدارة الوحدة هي السلطة المهیمنة علي كافة شئون و تصریف أمورها الفنیة و المالیة و اإلداریة ووضع السیاسات التي 
العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة ، وله علي تحقق إغراضها في ضوء القوانین و اللوائح و القرارات المنظمة لذلك و التأشیرات

:األخص 
وضع السیاسة العامة ألعمال الوحدة الفنیة و المالیة و اإلداریة

.الموافقة علي إبرام العقود الخاصة بتعامل الوحدة مع الغیر 
الدوریة التي تقدم عن نشاط إقرار مشروع الموازنة السنویة و الحساب الختامي و المركز المالي و النظر في التقاریر 

الوحدة حسب القواعد المعمول بها تمهیدا للعرض علي الجهات المختصة
ا الشأن١اقتراح قبول الهبات و التبرعات التي ترد للوحدة و تتفق مع أغراضها، مع مراعاة سلطات القبول الصادرة في ه

لسنة ٤٩لین بالوحدة ، مع االلتزام بأحكام القانون رقم الموافقة علي القواعد المنظمة لمنح المكافآت و الحوافز للعام
.م بشان تنظیم الجامعات و الئحته التنفیذیة تعدیالته و كذلك جدول األجور المرافق للقانون ١٩٧٢

٢٤،٢٥الموافقة علي ترشیح الخبراء الوطنیین و العمالة المؤقتة ، مع االلتزام بقراري وزیر الدولة للتنمیة اإلداریة رقمي 
.م و الكتب الدوریة الصادرة من الجهاز المركزي للتنظیم و اإلدارة ١٩٩٧لسنة 

وضع القواعد المالیة لمحاسبة العمالء المتعاملین مع الوحدة وفق ما جاء بالالئحة التنفیذیة لقانون تنظیم الجامعات 
م و الكتب الدوریة الصادرة في هذا الشأن١٩٧٢لسنة ٤٩رقم 

٤٢اإلدارة في بعض اختصاصات مجلس اإلدارة ، مع االلتزام بإحكام القرار الجمهوري رقم تفویض رئیس مجلس
.م بشأن التفویض في االختصاصات ١٩٦٧لسنة 

)٥( مادة 
اختصاصات رئیس مجلس اإلدارة
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

رئیس مجلس اإلدارة هو المختص باإلشراف العام علي الوحدة بما یحقق أهدافها في ضوء القوانین و اللوائح و القرارات المنظمة 
:لذلك ، و له علي األخص 

.دعوة المجلس لالنعقاد و رئاسة جلساته
.متابعة تنفیذ السیاسة العامة الموضوعة لتحقیق أهداف الوحدة 

.و الحوافز لمجلس اإلدارة و العاملین بالوحدة اعتماد صرف المكافأة 
.اعتماد العقود الخاصة بتعامل الوحدة مع الغیر 

ترشیح الخبراء الوطنیین و العمالة المؤقتة للعمل بالوحدة و العرض علي مجلس اإلدارة
تمثیل الوحدة أمام الغیر

.االختصاصات االخري التي یفوضه فیها مجلس اإلدارة 

)٦( مادة 
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اختصاصات مدیر الوحدة
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

یكون لمدیر الوحدة االختصاصات التالیة في ضوء القوانین و اللوائح و القرارات المنظمة لذلك
.اإلشراف علي سیر العمل فنیا و إداریا و مالیا للوحدة 

المركز المالي     للوحدةاإلشراف علي إعداد مشروع الموازنة السنویة و الحساب الختامي و 
.متابعة تنفیذ قرارات مجلس اإلدارة بما یحقق كفاءة األداء 

.اقتراح صرف المكافآت و الحوافز للعاملین بالوحدة 
.اقتراح تشغیل الخبراء الوطنیین و العمالة المؤقتة للعمل بالوحدة و العرض علي   مجلس اإلدارة 

.اعتماد مستندات الصرف إداریا 
.اح االشتراك في المؤتمرات العلمیة او أي نشاط علمي اخر اقتر 

.أعداد التقاریر الدوریة التي تقدم عن سیر العمل بالوحدة 
.إبرام العقود المتعلقة بتعامل الوحدة مع الغیر 

)٧( مادة 
اجتماع مجلس اإلدارة

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
ة علي األقل كل شهر وبناء علي طلب أغلبیة األعضاء ، و تكون اجتماعاته یجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئیسه مرة واحد

صحیحة بحضور أغلبیة األعضاء و تكون و تصدر قراراته بأغلبیة أصوات الحاضرین ، و إذا تساوت األصوات یرجح الجانب 
.دارة الذي منه الرئیس و تدون محار الجلسات في سجل خاص یوقع علیه مدیر الوحدة و رئیس مجلس اإل

.رئیس الجامعة خالل ثمانیة أیام علي األكثر من تاریخ صدورها العتمادها / و تبلغ قرارات المجلس إلي األستاذ الدكتور 
.و تعتبر قرارات المجلس نافذة إذا لم یعترض علیها خالل أسبوعین من تاریخ وصولها مستوفاة إلي مكتبه 

)٨( مادة 
ةمقابل حضور جلسات مجلس اإلدار 
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

یتقاضي أعضاء مجلس اإلدارة مقابل حضور جلسات یحدده مجلس اإلدارة بحد أقصي مرة واحدة شهریا مهما تعددت
بتعدیل بعض أحكام الالئحة التنفیذیة لقانون تنظیم١٩٩٤لسنة ٣١١الجلسات ووفقا ألحكام القرار الجمهوري رقم 

م بشأن مكافأة عضویة و بدل حضور ١٩٦٥لسنة ٧١، و كذلك ما ورد بالقرار الجمهوري رقم ١٩٧٢نة لس٤٩الجامعات رقم 
الجلسات و اللجان

)٩( مادة 
تدبیر احتیاجات الوحدة من العمالة
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
ع مراعاة قراري وزیر الدولة للتنمیة اإلداریة تلتزم الوحدة بتدبیر احتیاجاتها من الخبراء الوطنیین و العمالة المؤقتة ، م

، او عن طریق االنتداب أو اإلعارة ، وان تكون تكالیف هذه العمالة من الموارد الخاصة بالوحدة ، ١٩٩٧لسنة ٢٤،٢٥رقمي 
الموازنة العامة و یراعي عدم وجود هیكل تنظیمي للوحدة أو وظائف دائمة ، و لن یتم تعزیز أي بند من بنود موازنة الوحدة من 

.للدولة بأیة مبالغ تحت أي ظرف 
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)١٠( مادة 
الموازنة

،،،،،،،،،،،،،،
یكون للمركز موازنة خاصة تعد علي نمط موازنات الهیئات العامة الخدمیة ، و تبدأ ببدایة السنة المالیة للدولة و تنتهي بانتهائها 

قات المقدر صرفها خالل السنة المالیة ، و التي یقرها مجلس اإلدارة و ، و تشمل جمیع اإلیرادات المنتظر تحصیلها و النف
تتضمنها موازنة الجامعة بتأشیر خاص یتضمن اإلیرادات المتوقعة الناتجة عن أعمال و خدمات المركز ألمؤداه للغیر و مدرج 

، ویتم توزیع االعتمادات اإلجمالیة علي ) ة من ذات الالئح٢٠وفقا للتوزیع الوارد بالمادة رقم ( ذات المبلغ بأبواب المصروفات 
بذات ( أنواع البنود المختلفة في حدود المحصل الفعلي من هذه اإلیرادات و یجوز زیادة المنصرف علي اعتمادات تلك البنود 

من الزیادة الفعلیة في اإلیرادات المحققة ، و ذلك بعد الرجوع) من الالئحة ٢٠النسب الموضحة بالمادة رقم 
المالیة لدراسة تلك المقترحات في ضوء األغراض التي حققتها القرارات الصادرة في هذا الشأن ن و تعدل موازنة رإلي وزی

الجامعة تبعا لذلك ، و یرحل فائض الحصیلة من سنة مالیة آلخري ، مع مراعاة ما نصت علیه التأشیرات العامة و الخاصة من 
ضوابط في هذا الشأن

)١١( مادة 
لمواردا

،،،،،،،،،،،،،
:تتكون موارد الوحدة من 

.مقابل الخدمات و األعمال التي تؤدیها الوحدة للغیر 
التبرعات و اإلعانات و المنح و الهدایا التي ترد للوحدة من الجهات و الهیئات المحلیة و األجنبیة و التي یقبلها مجلس الجامعة 

ة القواعد  الصادرة في هذا الشأن و سلطات القبولبناء علي اقتراح مجلس اإلدارة  ، مع مراعا
.أیة موارد خارجیة یقبلها مجلس الجامعة و ال یتعارض مع أهداف الوحدة 
.ما یتقرر من عائد علي الحساب الجاري المفتوح بالبنك المركزي المصري 

)١٢( مادة 
المصروفات
،،،،،،،،،،،،،

-:تشمل المصروفات السنویة للوحدة ما یلي 
.األجور و المكافآت و الحوافز 
.مصروفات ومستلزمات التشغیل 

بشرط الحصول علي موافقة وزارة الدولة للتنمیة االقتصادیة و یكون الصرف تحقیقا ) االستثمارات ( شراء األصول غیر المالیة 
ة ما نصت علیه التأشیرات العامة للدولة و لألهداف المحددة ، و طبقا لما یقره مجلس اإلدارة و في حدود الموارد المحققة مع مراعا

.الخاصة بموازنة الجامعة من ضوابط في هذا الشأن 

)١٣( مادة 
حساب البنك
.............

یكون للوحدة حساب خاص بالبنك المركزي المصري أو احد مراسلیه ضمن حساب الخزانة الموحد بعد موافقة وزارة المالیة باسم وحدة 
جامعة الزقازیق تودع فیه كافة موارد الوحدة ، و یتم الصرف منه –" للبنات " بكلیة التربیة الریاضیة –ة للسیدات اللیاقة البدنی

بموجب شیكات مسحوبة علي البنك و موقعا علیها من رئیس مجلس اإلدارة أو من یفوضه توقیعا أول ، ومن ممثل وزارة المالیة 



17

م بتعدیل ٢٠٠٦لسنة ١٣٩لالزمة إللغاء ما یخالف ذلك ، مع االلتزام بأحكام القانون رقم توقیعا ثان ،  علیان تتخذ اإلجراءات ا
.م بشان المحاسبة الحكومیة ١٩٨١لسنة ١٢٧بعض أحكام القانون رقم 

)١٤( مادة 
النقد األجنبي

،،،،،،،،،،،،،،،،
م تخصص موارد الوحدة من النقد األجنبي ١٩٧٢لسنة ٤٩من الالئحة التنفیذیة لقانون الجامعات رقم ٣١٣بمراعاة أحكام المادة 

لخدمة إغراضه باالستیراد المباشر من الخارج عن طریق البنك المودع فیه حصیلته ، ویكون االستیراد عن طریق إدارة المشتریات 
المنظمة الستخدام النقد األجنبي المركزیة بالجامعة و ذلك طبقا للوائح و التعلیمات المنظمة لالستیراد من الخارج ، و كذلك القرارات 

م بشلن المحاسبة ١٩٨١لسنة ١٢٧م بتعدیل بعض أحكام القانون رقم ٢٠٠٦لسنة ١٣٩، مع االلتزام بأحكام القانون رقم 
.الحكومیة 

)١٥( مادة 
الدفاتر و النماذج ،،
،،،،،،،،،،،،،،،،،

محاسبي الحكومي و ما یطرأ علیها من تعدیالت قانونیة ، كما یجوز یتم استخدام كافة النماذج و الدفاتر المقررة طبقا للنظام ال
إمساك سجالت إضافیة مساعدة أو إحصائیة ألحكام الرقابة و الضبط علي اإلیرادات و المصروفات و إعداد المقایسات و إظهار 

حسابیة المختصة القیام بأعمال حسابات النتائج و نماذج التشغیل لمعرفة تكالیف المشروعات المختلفة بالوحدة ،و تتولي الوحدة ال
الوحدة و إعداد البیانات و الحسابات الشهریة و الربع سنویة و الحساب الختامي تمهیدا للعرض علي الجهات المختصة وفقا 

للمواعید و القواعد المحددة من وزارة المالیة
)١٦( مادة 

قسائم التحصیل
،،،،،،،،،،،،،،،،،

ح أو النماذج التي توافق علیها وزارة المالیة و ما یطرأ علیه من تعدیالت ٠ع٣٣لتحصیل علي النموذج یقتصر استخدام قسائم ا
.قانونیة ، مع مراعاة التعلیمات المالیة و المخزنیة في هذا الخصوص 

)١٧( مادة 
السلفة المستدیمة
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

ة علي أن یعاد النظر في قیمتها علي أساس متوسط الصرف كل ستة یتم صرف السلفة المستدیمة بموافقة رئیس مجلس اإلدار 
طبقا للتعلیمات المالیة ، و تكون في عهدة أمین خزنة الوحدة ، ویكون الصرف منها لمواجهة المصروفات النثریة % ٥٠+ أشهر 

) مائتان جنیه(ج ٢٠٠ال یتجاوز لمدیر الوحدة ، و بما) مائة جنیه(ج ١٠٠أو العاجلة التي تتطلبها حاجة العمل بما الیتجاوز 
بموافقة رئیس مجلس اإلدارة أو من یفوضه في الصرفیة الواحدة ، علي أن یتم استعاضتها كلما قاربت علي النفاذ ، و یتم تسویتها 

حتما في نهایة السنة المالیة ، و یتم جرد السلفة علي فترات غیر محددة ، و بما ال یقل عن مرة واحدة شهریا
)١٨( مادة 

السلفة المؤقتة
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

)ألف جنیه( جنیه ١٠٠٠لمدیر الوحدة الترخیص لصرف سلفه مؤقتة ال تزید عن مبلغ 
و للمراقب المالي المختص فیما ال یزید عن ذلك و في الحاالت ) ألفان جنیه ( ج ٢٠٠٠و لرئیس مجلس اإلدارة فیما الیتجاوز 

ي تتطلب ذلك ، علي أن یكون الصرف ألحد العاملین من خارج الحسابات و الخاضعین لنظام الضروریة ، و في األغراض الت
الضمان الحكومي ،  و یتم تسویتها بمجرد االنتهاء من الغرض الذي صرفت من اجله و بحد أقصي شهرین من تاریخ الصرف أو 
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ص واحد في وقت واحد ، مع مراعاة التعلیمات المالیة قبل نهایة السنة المالیة أیهما اقرب ، و ال یجوز صرف أكثر من سلفه لشخ
المنظمة لذلك و الخاصة بالسلف المؤقتة و المستدیمة الواردة في الالئحة المالیة للموازنة و الحسابات

)١٩( مادة 
التأمین علي أرباب العهد
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

بالئحة صندوق التأمین الحكومي ٢٠٠٦لسنة ٢٨٢ر الجمهوري رقمیتم التأمین علي أرباب العهد بالمركز طبقا ألحكام القرا
لضمانات أرباب العهد ، مع االلتزام بإبالغ صندوق ضمانات أرباب العهد خالل المدة المقررة ، ویتحمل المسئولون بالجهة بالمبلغ 

.لدوریة الصادرة في هذا الشأن تحمال شخصیا في حالة عدم إبالغ صندوق أرباب العهد في المواعید المقررة طبقا للكتب ا
)٢٠( مادة 

تسعیر الخدمات و األعمال و االستشارات و توزیع العائد
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

-:تؤدي الخدمات و األعمال للجهات كاألتي 
ة الخامات و مستلزمات التشغیل و أجور العمال قیم( بسعر التكلفة الفعلیة –جامعة الزقازیق - كلیة التربیة الریاضیة للبنات

) .المؤقتین 
للجامعة و باقي الجهات التابعة لها یقتصر محاسبتها علي أساس قیمة الخامات

من مجموع العناصر % ١٥و مستلزمات التشغیل و أجور العمال المؤقتین و نسبة مئویة یحددها مجلس اإلدارة بحیث ال تزید عن 
.السابقة 

األعمال و الخدمات المتعلقة بالغیر علي أساس التكلفة االقتصادیة ، و یتم توزیع مقابل الخدمات و األعمال ألمؤداه تؤدي٠٣
-:للغیر علي النحو التالي 

مستلزمات التشغیل و % ٧٩لحساب تكافل أعضاء هیئة التدریس الذین بلغوا سن السبعین و تخصص نسبة % ١تورد نسبة 
، و یجوز أن تخصص هذه % ٣٠لكل حالة علي حدة ، علي أال تقل نسبة الخامات و مستلزمات التشغیل عن المكافآت و الحوافز 

النسبة بالكامل للمكافآت في حالة تقدیم أو نقل معارف أواستشارات أو عقد دورات تدریبیة متعلقة بنشاط الوحدة علي أن تعتمد من 
.السلطة المختصة 

مویل االستثمارات و اإلحالل و التجدید و تدعیم اإلمكانیات البشریة و الفنیة للوحدة علي الستخدامها في ت% ١٥تخصص نسبة 
أن تعتمد من رئیس مجلس اإلدارة أو من یفوضه ، و أن یتم الحصول علي موافقة وزارة الدولة للتنمیة االقتصادیة

من % ٥مة للدولة علي أن تقوم الجامعة بتورید نسبة من اإلیرادات المحققة للوحدة إلي اإلیرادات بالموازنة العا% ٥تؤول نسبة 
.اإلیراد الشهري و أن یكون السداد بشیك مسحوبا علي الحساب الخاص باسم اإلدارة المركزیة للحسابات المركزیة بوزارة المالیة 

)٢١( مادة 
الحساب الختامي و الكشوف المرفقة به

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
یعد مركز مالي للوحدة شهریا و كل ثالثة أشهر و یعرض علي مجلس اإلدارة لمناقشته و إبداء الرأي فیه و یضمن بالمركز المالي 
للجامعة عن ذات الفترة ، كما یعد الحساب الختامي في نهایة كل سنة مالیة و یعرض علي مجلس الجامعة للموافقة علیه ، علي 

.لوحدة مع االلتزام بالمواعید و القواعد المحددة بمنشور إعداد الحسابات الختامیة أن یتضمن الحساب الختامي ل
ح الخاصة بالجامعة موضحا به موقف الحساب ٠ع٧٥و یتم موافاة قطاع الحسابات الختامیة كل ثالث أشهر بكشف مرفق رقم 

حساب البنك الخاص بالوحدةمصروفا و إیرادا و الرصید في بدایة و نهایة كل فترة مع إرفاق صورة من كشف 

)٢٢( مادة 
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المناقصات و المزایدات
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

م بشان تنظیم المناقصات و المزایدات و الئحته التنفیذیة و تعدیالتهما علي كافة ١٩٩٨لسنة ٨٩یتم تطبیق أحكام القانون رقم 
.أعمال الوحدة 

)٢٣(مادة 
المخازن

،،،،،،،،،،،،،
.ئحة المخازن الحكومیة و تعدیالتها علي جمیع األعمال المخزنیة الخاصة بالوحدة تسري ال 

)٢٤(مادة 
أموال الوحدة

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
مة تعتبر أموال و أمالك الوحدة الثابتة و المنقولة أمواال عامة و یسري بشأنها أحكام كافة القوانین و القرارات المتعلقة باألموال العا

.ل ملكیتها للجامعة في حالة انتهاء الغرض من إنشاء الوحدة و تؤو
)٢٥( مادة 

التفتیش
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

تخضع حسابات و أعمال الوحدة لتفتیش و رقابة وزارة المالیة و الجهاز المركزي للمحاسبات و كافة األجهزة الرقابیة االخري ، و 
.دات و البیانات التي تطلبها هذه األجهزة علي القائمین بالعمل بها تقدیم كافة المستن
)٢٦( مادة 

القوانین الحاكمة
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

بشان تنظیم الجامعات و الئحته التنفیذ تعدیالته١٩٧٢لسنة ٤٩تطبیق أحكام القانون رقم 
.ته بشان الموازنة العامة للدولة و الئحته التنفیذیة و تعدیال ١٩٧٣لسنة ٥٣القانون رقم 

.بشان إعداد الخطة العامة للتنمیة االقتصادیة و االجتماعیة   و   متابعة تنفیذها١٩٧٣لسنة ٧٠القانون رقم 
بشان نظام العاملین المدنیین بالدولة و الئحته التنفیذیة و تعدیالته١٩٧٨لسنة ٤٧لقانون رقم ا

.حته التنفیذیة و تعدیالتها بشأن ضریبة الدمغة و الئ١٩٨٠لسنة ١١١القانون رقم 
.بشأن المحاسبة الحكومیة و الئحته التنفیذیة ١٩٨١لسنة ١٢٧القانون رقم  

.م ١٩٨١لسنة ١٢٧بتعدیل بعض أحكام القانون ٢٠٠٦لسنة ١٣٩القانون رقم 
بشأن الضرائب علي الدخل و الئحته التنفیذیة و تعدیالته٢٠٠٥لسنة  ٩١ا لقانون رقم 

بشأن الضرائب علي المبیعات و الئحته التنفیذیة و تعدیالته١٩٩١لسنة ١١قم  القانون ر 
بشأن المناقصات و المزایدات و الئحته التنفیذیة و تعدیالته١٩٩٨لسنة ٨٩القانون رقم 

.الالئحة المالیة للموازنة و الحسابات 
.الئحة المخازن الحكومیة و تعدیالتها 

.تعدیالته ١٩٥٨لسنة ٤١النتقال الصادرة بقرار رئیس الجمهوري رقم الئحة بدل السفر و مصاریف ا
.بشأن الدلیل االسترشادي للتدریب ١٩٨٧لسنة ١٥االلتزام بأحكام الكتاب الدوري رقم 

تطبق أحكام القوانین و اللوائح العامة فیما لم یرد بشأنه نص خاص في هذه الالئحة
)٢٧( مادة 
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سریان الالئحة
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

تسري أحكام هذه الالئحة من تاریخ موافقة وزارة المالیة علیها و إصدارها من السلطة المختصة ، وال یجوز إجراء أي تعدیل علیها إال 
.بموافقة وزارة المالیة 

م٢٨/٧/٢٠٠٨و قد تم مراجعة و اعتماد هذه الالئحة من لجنة اللوائح الخاصة بجلستها بتاریخ 
.

د التشغیلصورة لعق

جامعة الزقازیق
كلیة التربیة الریاضیة بنات

قطاع خدمة المجتمع وتنمیة البیئة
وحدة اللیاقة

"عقد تشغیل"

:تم التعاقد بین كل من٢٠/       /      انه في یوم    

وحدة اللیاقة بكلیة التربیة الریاضیة للبنات:   أوال 
.

:ثانیا

:واتفق الطرفان على مایاتى

.یباشر المتعاقد واجبات وظیفة التدریب في وحدة اللیاقة البدنیة:   )١(مادة
:واجبات هذا العقد

القیام بجمیع مهام التدریب الموكلة الیه من قبل وحدة اللیاقة
القیام بأیه واجبات أخرى تخدم وحدة اللیاقة البدنیة.

.الخاصة بالتدریب خالل  فترات العمل بهتوفر وحدة اللیاقة البدنیة أماكن لتغیر المالبس:   )٢(مادة
جنیه ٣٥٠من المبلغ المتحصل  بحد  أقصى % ١٠تدفع وحدة اللیاقة البدنیة مرتب شهري بنسبة :   )٣(مادة

.مساءا ٥صباحا إلي الساعة ٩مقابل العمل ثالث أیام أسبوعیا من الساعة 
.دة للمتعاقد بمزاولة العملالیجوز االنقطاع عن العمل خالل الفترة المحد:   )٤(مادة

إذا تخلف المتعاقد عن میعاد مزاولة العمل وفقا للتعلیمات المبلغة له یتم خصم ما       یساوى ):   ٥(مادة
.وٕاذا تكرر ذلك مرة ثانیة یتم إلغاء التعاقد معه. القیمة المالیة لیوم عمل كامل

العقد للضرائب والرسوم حسب القوانین المعمول بها تخضع كافة المبالغ التي تدفع للمتعاقد بهذا:   )٦(مادة
.للعاملین بعقود مؤقتة

صورة أعطیت صورة منها للمتعاقد+ حرر هذا العقد من أصل:   )٧(مادة
.٢٠/     /    م و حتى    ٢٠/      /    یسرى هذا العقد لمدة        اعتبارا من    ):   ٨(مادة
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:طرف أول:                 الطرف الثاني

مدیر وحدة اللیاقة البدنیة:                                                               المتعاقد  

:االسم   


