
المدن الجامعية المكان الذي يوفر الرعاية والبيئة الصالحة للطالب والطالبات لزيادة قدراتهم علي  تعتبر

التكيف مع ما يستجد من تطورات ثقافية وعلمية ومساعدتهم علي التحصيل الدراسي والتفوق إلي جانب 

مية ر المدن مؤسسات حكوممارسة النشاط الرياضي بكافة أشكاله إلي جانب األنشطة الثقافية والفنية وتعتب

تهدف إلي رعاية الطالب المقيمين بها من خالل تقديم خدمات أساسية تنحصر في تأمين المسكن والتغذية 

 : المناسبة والرعاية الصحية والخدمات االجتماعية بمختلف أشكالها وتتمثل

 أهداف المدينة الجامعية فيما يلي:

 سذكاا توفير وسائل الراحة والجو المالئم لال 

 االسذفادة من طاقة الطالب المقيمين بها لشغل وقت الفراغ وإلصالح سلواهم 

 تمكين الطالب بمما سة األنشطة المنظمة 

 توثيق العالقة بين الطالب والمدينة الجامعية والجامعة 

 تنمية شعو  الطالب باالنذماء االيجابي للمجذمع 

 طالب المغذربينمساعدة الغير قاد ين من ال 

 . العمل على عدم تغلل مخاوف الد اسة و الحياة و الذفاعل مع البيئة الجديدة والطالب المسذجدين 

 تنمية شخصية الطالب وزيادة خبراتهم ومعا فهم عن أوضاع مجذمعهم وحاجاتهم ومشكالتهم 

 معرفة أهم االحذياجات الطالبية الضرو ية 

 -وتتخلص في اآلتي:

 احتياجات صحية: (1)

 وهي الذغكية، والحصول علي العالج، ومما سة الرياضة

 ( االحتياجات النفسية:2) 

وتهذم بذكوين العالقة االجذماعية السليمة والطيبة فيما بينهم وذلك باالسذجابة لرغبات المجموعات المذوافقة في طلبهم 

 للسكن في حجرة واحدة بهدف اسذثما 

حبهم لبعض وقد تم تذويج هكا الهدف بإنشاء حديثا وحدة الرعاية االجذماعية والنفسية يشرف عليها أساتكة مذخصصون  

 في علم النفس واالجذماع والخدمة االجذماعية بجامعة أسيوط .

 



 (االحتياجات التعليمية:3) 

ان المذاحة في قاعات االسذكاا  وتبصيره ذلك بذوفير ال ما يساعده علي االسذكاا  داخل الحجرة وخا جها وفي األما

بالمباح والممنوع حذى ال يدخل في أمو  تعطله عن الد اسة والذحصيل والمدن الجامعية سواء للطلبة أو للطالبات ليست 

مكانا مثاليا يخلو من المشاال ولكنها جزء من المجذمع يذأثر باالنفعاالت الخا جية والطوا ئ الذي تطرأ علي المجذمع 

اكلك مجموع الطالب الساانين جاءوا من بيئات مخذلفة ويذحلون بثقافات مخذلفة قد تذعا ض في بعض األحيان و

وتذكامل في أحيانا أخري فيكون دو نا العمل علي تصحيح األخطاء ومحاولة القضاء أو الذقليل من السلبيات وزيادة 

 عية  شيدة وآمنةااليجابيات الذي تجعل إقامة الطالب والطالبة بالمدن الجام

 (االحتياجات الثقافية:4) 

وذلك من خالل تكثيف الدعوة إلي إقامة الندوات الثقافية في مخذلف المحاو  العلمية والدينية واالجذماعية والسياسية 

 بهدف  فع الوعي في المجاالت المكاو ة وتزويد الطالب بالمعلومات واألفكا  الجديدة والذي يكون لها أثا  طيبة علي

 شخصية الطالب وحسن اندماجهم في المجذمع

 تشمل لطالبلالمدينة الجامعية      

 (طـــــــالب615( حجرة والسعة الطالبية )141عـــــدد حجــراته ) (:1قطاع )     

 .(11(، عـدد العمال )44(، عــــدد الموظفيـــــــــن )1 ئيس وحده )                     

  

 (طـــــــالب189( حجرة والسعة الطالبية )99عـــــدد حجــراته )(:1قطاع )      

 (.9(، عــدد العمـال )44(، عــــدد الموظفيـــــــــن )1 ئيس وحده )            

  

 :)(طـــــــالب441( حجرة والسعة الطالبية )115عـــــدد حجــراته ) مبنى )أ 

o ( عــــدد ا1 ئيس وحده ،)( 14(، عدد العمال )44لموظفيـــــــــن.) 

 

 :)(طـــــــالب441( حجرة والسعة الطالبية )161عـــــدد حجــراته ) مبنى )ب 

o ( 11(، عدد العمال )48(، عــــدد الموظفيـــــــــن )1 ئيس وحده.) 

 



 :)(طـــــــالب489( حجرة والسعة الطالبية )111عــــدد حجــراته ) مبنى )ج 

 (.11(، عـدد العمال )44(، عــــدد الموظفيـــــــــن )1 ئيس وحده )            

  

 :)(طـــــــالب669( حجرة والسعة الطالبية )188عــــدد حجــراته ) مبنى )د 

 (.14(، عدد العمال )11وظفيـــــــــن )(، عــــدد الم1 ئيس وحده )            

  

 :)(طـــــــالب451( حجرة والسعة الطالبية )159عــــدد حجــراته ) مبنى )و 

 (.15(، عدد العمال )44(، عــــدد الموظفيـــــــــن )1 ئيس وحده )            

  

 :)(طـــــــالب459) ( حجرة والسعة الطالبية154عــــدد حجــراته ) مبنى )ز 

 (.11(، عدد العمال )44(، عــــدد الموظفيـــــــــن )1 ئيس وحده )            

  

 :)(طـــــــالب416( حجرة والسعة الطالبية )156عـــدد حجــراته ) مبنى )س 

 (.14(، عدد العمال )41(، عــــدد الموظفيـــــــــن )1 ئيس وحده )            

  

 :)(طـــــــالب414( حجرة والسعة الطالبية )154عـــدد حجــراته ) مبنى )ع 

 (.14(، عدد العمال )64(، عــــدد الموظفيـــــــــن )1 ئيس وحده )            

  

 طــــالب  (85( حجرة والسعة الطالبية )11عدد حجراته ) :مبنى نزلة عبد هللا 

 (.1) (، عــدد العمال41(،عــــدد الموظفيـــــــــن )1 ئيس وحده )            

 



 مركز الحاسب االلي 

 1، عدد العمال 14،عدد الموظفين 1جهاز امبيوتر وقوته:  ئيس وحده  41م بسعة  1114تم افذذاحه في عام 

 تشمل المدينة الجامعية طالبات 

 ( 1مبنى):  طالبــــــــــــــة (  111( حجرة والسعة الطالبية ) 94) عدد حجراته 

  ( 11(عدد العمال ) 14( عــــدد الموظفيـــــــــن ) 1 ئيس وحده) 

 ( حجرة والسعة الطالبية 11(:عدد حجراته )1مبنى )  (طالبــــــــــــــة 596 ) 

  ( 1 ئيس وحده )  (11( عدد العمال )16الموظفيـــــــــن) عـــدد 

 . ( طالبـــــــــــــــة 481( حجرة والسعة الطالبية )55(:عدد حجراته ) 4مبنى ) 

  ( 9( عدد العمال )16( عــــدد الموظفيــــــــــــن )  1 ئيس وحده. ) 

 ( طالبــــــــــــــــة 611( حجرة والسعة الطالبية )  58(: عدد حجراته )4مبنى ) 

 ( .11( عـــدد العمـــال )14( عـــــدد الموظفيـــــن )1)    ئيس وحده 

 ( طالبـــــــــــــــــــة 549( حجرة والسعة الطالبية )99(:عدد حجراته )6مبنى ) 

  ( 1 ئيس وحده ) ( 11( عــدد العمال ) 16عــدد الـمـوظفيــــــــــن. ) 

 ( طالبـــــــــــــــــة 411( حجرة والسعة الطالبية )45( :عدد حجراته ) 5مبنى ) 

 ( 1( عــــــدد العمال )11( عــــــدد الـمـوظفيــــــــن )1 ئيس وحــــده.) 

 ( حجرة والسعة الطال91(:عدد حجراته )1مبنى )( طالبــــــــــــــــــــــة591بية ) 

 ( 9( عـــــدد العمـال)  14( عــــــدد الـمـوظفيــــــــــن )1 ئيس وحده.) 

 ( عدد حجراته:)( طالبـــــــــــــــــة914( حجرة والسعة الطالبية ) 111مبنى )ل 

 ( عــدد ا14(، عــــــدد الـمـوظفيــــــــــن )1 ئيس وحده ،)( 11لعمال.) 

 ( عدد حجراته:)(طالبــــــــــــــــــة1154( حجرة والسعة الطالبية )194مبنى )م 

 ( 18(، عـــدد العمال )11(، عــــــدد الـمـوظفيـــــــــن )1 ئيس وحده.) 

 ( عدد حجراته:)(طالبـــــــــــــــــة1151( حجرة والسعة الطالبية )151مبنى )ن 

 (.14(، عـــدد العمال )14(، عــــــدد الـمـوظفيـــــــــن )1يس وحده ) ئ 

 ( عدد حجراته:)(طالبــــــــــــــــــة516( حجرة والسعة الطالبية )111مبنى )هـ 

 ( 11(، عـــدد العمال )11(، عــــــدد الـمـوظفيـــــــــن )1 ئيس وحده.) 

 ( طالبــــــــــــــــــــــة148( حجرة والسعة الطالبية )46(: عدد حجراته )8مبنى) 

 ( 4(، عـــدد العمــال )14(، عــــــدد الـمـوظفيــــــــــن )1 ئيس وحده.) 



 مبنى االسكان الفاخر)عصام الشريف(  

 ــــــــــة(طـالبـــــــــــ159( حجرة والسعة الطالبية )69عدد حجراته )  

 (.11(، عــدد العمال )15(، عــــــدد الـمـوظفيــــــــــن )1 ئيس وحده )     

 مباني منطقة الوليدية طالبات

 ( طـالبـــــــــــة194( حجرة والسعة الطالبية )18(: عدد حجراته )9مبنى) 

o ( ع14(، عـــــدد الـمـوظفيــــــــن )1 ئيس وحده ،)( 6ـدد العمال.) 

 ( طـالبــــــة155( حجرة والسعة الطالبية )48(:وعدد حجراته )11مبنى) 

o ( 4(،عـدد العمال )14(، عـــــدد الـمـوظفيــــــــن )1 ئيس وحده.) 

 ( طـالبـــــــة151( حجرة والسعة الطالبية )46(:عدد حجراته )11مبنى) 

o  (.4(، عـدد العمال )11(، عــــــدد الـمـوظفيــــــــن )1وحده ) ئيس 

 ( طـالبـــــــة119( حجرة والسعة الطالبية )41(:عدد حجراته )14مبنى) 

o ( 5(، عـدد العمال )11(، عــــــدد الـمـوظفيــــــــن )1 ئيس وحده.) 

 ( حجرة والس14(:عدد حجراته )16مبنى )( طـالبـــــــة119عة الطالبية) 

o ( 4(، عـدد العمال )11(، عــــــدد الـمـوظفيــــــــن )1 ئيس وحده.) 

 ( طـالبـــــــة111( حجرة والسعة الطالبية )14(:عدد حجراته )15مبنى) 

 .(4(، عـدد العمال )11(، عــــــدد الـمـوظفيــــــــن )1رئيس وحده )             

تسذقبل المدن الجامعية الوفود العربية واألجنبية الزائرة لجامعة أسيوط من إقامة وتقديم وجبات الذغكية طول فذرة 

في األنشطة الرياضية اإلقامة ، اما تسذقبل المدن الجامعية الوفود الزائرة من الجامعات األخرى المشذراة 

( والكي يذكون من  1والثقافية والوفود من المحافظات األخرى وذلك بقطاع الوفود العربية واألجنبية في قطاع ) 

: وبيانها االذالي  مكان معد ومجهز أحدث الذجهيزات ومكيفة حسب الالئحة 84مكان وفي البرج  111عدد   

 (2) الوفود العربية واألجنبية في قطاع -1

جنيهاً عن الليلة الواحدة وبدون مقدم  1.11طالب الد اسات العليا والوفود وطالب االنذساب بواقع الليلة  -

. 

 جنيهاً . 4.41طالب الجامعة المنذظمين الغير مقيمين بالمدن الجامعية بواقع الليلة  -



 البرج -2

 المصريين الراغبين في اإلقامة بهحجرة مكيفة تخصص) للوفود العربية واألجنبية و 14جناح الوفود -

 وهو على النحو اآلتي :

 ثالثي ثنائي فردي

 جنيه 181 جنيه 121 جنيه 58

 . وذلك عن الليلة الواحدة

 حجرة بدون تكييف على النحو اآلتي : 14جناح الوفود -3

 لتسكين العرب واألجانب يكون على النحو اآلتي : -1

 ثالثي ثنائي فردي

 جنيه 111 جنيه 18 جنيه 81

 وذلك عن الليلة الواحدة .

 لتسكين طالب الدراسات العليا المصريين يكون التسكين بالليلة على النحو التالي :-2

 عدد الليالي
 القيمة المالية

 إلـــى مـــن

 جنيه ) ثالثون جنيهاً ( 31 2 1

 جنيه ) عشرون جنيهاً ( 21 5 3

 جنيهات ) عشرة جنيهات ( 11 31 9

 جنيهات ) سبعة جنيهات ( 1 يوم 01أكثر من شهر وال يقل عن 

  في حالة زيادة المدة ألكثر من شهرين تعامل األيام الزائدة حسابياً معاملة الحاالت السابقة بالجدول-



 ( خدمة توزع كمكافأة على العاملين . % 11( مصاريف إدارية ، و )  % 11تعتبر هذه المبالغ شاملة قيمة ) -

من حق السيد األستاذ الدكتور / رئيس الجامعة ، والسيد األستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة رفع أو خفض -

 يتم التوريد لحساب صندوق المدن الجامعيةأو اإلعفاء من قيمة اإلقامة على كل الحاالت السابقة على أن 

 لخدمات التى تقدم لطالب المدن الجامعية

 التغذية-1

  تقوم إدا ة الذغكية بذقديم وجبات لطالب المدن الجامعية واكلك للطالب خا ج المدن الجامعية بناء على اشوف

 مرسلة من  عاية الشباب بالكليات المخذلفة .

  اما تقوم إدا ة الذغكية بالمدن الجامعية بذقديم الوجبات لمد سة الذمريض والطالب المقيمين للعالج باإلدا ة

 العامة بالشئون الطبية واكلك السادة المعيدين .

 . اما تقوم بذقديم وجبات للوفود الزائرة من بعثات علمية وثقافية 

 ومنذجاتها وتم تزويدها باألدوات واألجهزة العلمية لفحص جميع ما يقدم  تم إنشاء وحدة لفحص اللحوم واأللبان

 ما يقدم من أغكية لطالب المدن الجامعية للحفاظ على سالمذهم

  وضع خطه شامله ومذوازنة في ضوء اإلمكانيات المذاحة للوصول بمسذوى األداء بإدا ة األغكية إلى أعلى

 . مسذوى

 

 

 

 الرعاية الصحية واالجتماعية-2

تم إنشاء فرع باإلدا ة العامة للشئون الطبية بالمدينة الجامعية طلبة بمبنى ) جـ ( وفرع آخر للطالبات بمبنى  -1

 مساءاً جميع أيام األسبوع. 11صباحاً إلى الساعة  8ب يومياً من الساعة ( للرعاية الطبية للطال14)



تم إنشاء مكذب للرعاية االجذماعية والنفسية بمبنى ) س ( يد س ويذولى بحث حاالت الطالب المحذاجين  -1

م داخل للمساعدات على اخذالف أنواعها مع تقديم المساعدات المالية والعينية للمحذاجين منهم مع حل مشااله

 الوحدات السكنية وخا جها بالذعاون مع الجهات المخذصة من أخصائي نفسي واجذماعي من الية الذربية .

 مركز اللياقة البدنية :   -3

 . يعذبر مراز اللياقة البدنية الموجود بالمدن الجامعية طلبة وطالبات هو مراز مجهز بأحدث األجهزة الطبية

 

  4 - قاعات االستذكار الهادئ

الهادي في مخذلف الوحدات السكنية للطلبة والطالبات لمساعدة الطالب على تم إنشاء العديد من قاعات االسذكاا  

 االسذيعاب والذحصيل .
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 العالقات العامة واإلعالم-0

تم إنشاء وحدة العالقات العامة واإلعالم اواجهة حضا ية لقطاع المدن الجامعية و الذغكية وإبراز الدو     ·

 المنوط به هكا القطاع من خالل عمل نشرات دو ية .

 الربط بين الوحدات المخذلفة للقطاع والجامعة األم .·

عمل نشرات دو ية ومجالت عن المدينة الجامعية والذغكية والمشا اة في األنشطة الطالبية وتسليط الضوء    ·

 عليها إعالمياً .

 اإلشذراك مع مسئول الوفود في اسذقبال وتسكين الوفود داخل المدن الجامعية . ·

يق األنشطة المخذلفة واإلعداد لزيا ة الذنسيق مع إدا ات اإلعالم المخذلفة بالجامعة أو اإلدا ة المرازية لذنس ·

 قيادات الجامعة للقطاع .



 

 وحدة الصيانة وتشمل: -1

 و شة النجا ة -1

 و شة الذنجيد -1

 و شة الذبريد والذكيف -4

 و شة الحدادة واللحام والكريذال -4

 و شة الكهرباء -6

 قسم الصحي والسبااة -5

 قسم الدهانات -1

 قسم البالط -8

 لشباب بالمدن الجامعية طلبة وطالبات :بيان باألنشطة الطالبية داخل رعاية ا

 النشاط الرياضي :   -1

إقامة النشاط الرياضي للطالب داخل المدن الجامعية وذلك بإنشاء مالعب  ياضية لمما سة األنشطة المخذلفة وذلك 

على المالعب المجهزة لكلك وإتاحة الفرصة لهم لالشذراك في الدو ات والمهرجانات الرياضية ، ويذمثل النشاط 

 الرياضي في اآلتي :

تقوم إدا ة النشاط بعمل دو ات  ياضية داخلية مصغرة داخل الوحدات السكنية من حيث تقيم ال وحدة دو ة لها -1

، اما اشذرات المدن الجامعية في دو ات خا جية على مسذوى المدن الجامعية بالجامعات وحققت مرااز مذقدمة 

 في جميع األلعاب .

نية في مخذلف اللعبات ) ارة قدم ـ ارة سلة ـ ارة يد ـ ارة طائرة ـ اما تجري دو ة  ياضية بين الوحدات السك-1

 تنس طاولة ( .



 تم إنشاء مالعب  ياضية بمدينذي الطلبة والطالبات توفيراً لوقذهم .-4

توجد صالة للياقة البدنية مزودة بأجهزة لذقوية الطالب وتجديد نشاطهم والهدف منها زيادة المقد ة على اسذكاا  -4

 . الد وس

  

 النشاط الثقافي :   -2 

إقامة حفالت بين الطالب والطالبات والسادة المسئولين بالمدن الجامعية وإعداد مجلة ثقافية أدبية إحصائية تحذوي 

 على البرامج واإلنجازات المخذلفة ويذمثل النشاط الثقافي في اآلتي :

رية بين طالب الوحدات السكنية ، واكلك بالنسبة للزجل والقصة القصيرة يذم عمل أمسيات ثقافية شع-1

 والمقاالت تحت إشراف  جال الفكر واألدب بأسيوط .

 يذم عمل ندوات دينية ومسابقات تحت إشراف  جال الدين من األزهر الشريف .-1



  

 النشاط االجتماعي :   -3

الطالبة ابقة الطالب وتنظيم العديد من األنشطة االجذماعية مثل ) مسابقة األبحاث االجذماعية ـ تنظيم المعا ض ـ مس

 المثالية ـ تنظيم زيا ات المؤسسات و عاية األحداث والمعاقين ذهنياً والمسذشفيات (

 ويذمثل النشاط االجذماعي في اآلتي :

يذم عمل  حالت ترفيهية ثقافية للذعرف على األماان األثرية بالبالد وخلق  وح اإلخاء والذعاون والجو -1

 األسري بين الوحدات المخذلفة .

يذم عمل معسكرات اشفية لذد يب الطالب على االعذماد على النفس والقد ة على الذصرف والذعاون -1

 مع اآلخرين .

  



 النشاط الفني   -4

تقوم وحدة  عاية الشباب بذنفيك أاثر من مشروع بالذعاون مع وزا ة الشباب وتم تنفيك مشروع الطالب ويقام معرض 

ابير يذم فيه اسذعراض ما قام به الطالب من منذجات وذلك بحضو  السادة المسئولين بالجامعة ويذمثل النشاط 

 الثقافي في اآلتي :

 لفنون المسرحية من طالب المدن الجامعية .يذم عمل حفالت فنية ومسرحيات لهواة ا

  

 نشاط الجوالة والخدمة العامة :   -8

 نشاط الجوالة يذكون من معسكرات وأيضاً اسذغالل موا د البيئة المذاحة واكلك الذشجير والحفاظ على البيئة .

 


