
         
 

 اإلدارة العامة لرعاية الشباب 
  المدير العام         

 

 الئحة استخدام المدينة الرياضية
 

 الفردية :ـ    أوال : وحدة األلعاب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 

 الملعب

  قيمة االشتراك

 

 زمن الفترة

 

 

 مالحظات
ة التدريس هيئ الطالب

 لعاملينوا

خريجى    

 ةجامعة القاهر

جهات خارجية         

 بالملعب

 ليال نهارا

 للملعب ساعة ج31 ج01 ج01 ج5 ج3 التنس

 

 

 للملعب ساعة ج01 ج01 ج5 ج3 االسكواش

 

 

 ــــــــــــــ ساعة ج01 ج01 ج01 ج5 ج3 تنس الطاولة

 

 

 للفرد ساعة ج01 ج01 ج3 ج0 ج0 رفع األثقال

 

 

 ـــــــــــــ ساعة فرد(01ج)011 ج3 ج0 ج0 ياقة البدنيةالل
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 وحدة األلعاب الجامعية :ـ    ثانيا :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 الملعب

  قيمة االشتراك

 

زمن 

 الفترة

 

 

 مالحظات
هيئات خارجية  هيئات الجامعة للطلبة

 )تدريب(

جهات خارجية  

 ريات()مبا

 ليال نهارا ليال نهارا ليال نهارا ليال نهارا

الملعب 

الرئيسى لكرة 

 القدم

 العب35لعدد ساعة0 ج0011 ج0011 ج0011 ج051 ج351 ج011 ــــــــ

 العب51:35 ج0005 ج505

 العب05:50 ج0305 ج0005

 العب011:05 ج0505 ج0305

 ملعب فرعى

3،0 

 العب05لعدد  ساعة0 ج0111 ج551 ج551 ج051 ج011 ج011 ج05

 العب011:05 ج005 ج505

 العب005:010 ج505 ج005

 العب051:005 ج0051 ج0111

ملعب قدم 

 خماسى

 رعب01لعدد ساعة ج511 ج011 ج011 ج311 ج011 ج51 ج01

المالعب 

 طالرمليةوالبال

)سلة ـ طائرة ـ 

 يد(

 العب05لعدد ساعة0 ج511 ج011 ج011 ج311 ج011 ج51 ج01

 العب 05لعدد ساعة0 ج011 ج511 ج511 ج011 ج311 ج051 ج01 مالعب الترتان

 العب05لعدد ساعة0 ج011 ج051 ج311 ج051 ـــــــ ةالصالةالمغطا

 العب01لعدد ساعة0 ج011 ج511 ج011 ج011 ـــــــ صالةالمنازالت

 بمضمار ألعا

 القوى

 ـــــــــــــــــ ساعة0 ج011 ج511 ج011 ج311 ج011 ج011 ـــــــ

 

 

 جنيها تأمين . فالتعاقد مع األكاديميات والمدارس الخاصة يتم الدفع مقدما وخمسة اآلل 
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    ثالثا : حمام السباحة :ـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 

 المكان

  قيمة االشتراك

 

زمن 

 الفترة

 

 

 مالحظات
هيئة  البالط

التدريس 

 والعاملين

خريج 

 الجامعة

 الهيئات الخارجية الفترة 

 الحمام كامال

 ليال نهارا

حمام 

 السباحة

 

  ج011 ج551 شهر العضو ج005 ج51 ج01

 

 العب01لعدد

 ج0111 ج051

 

 العب 51:00

 العب01:50 ج0011 ج551 الزوجة ج51 ج31

 ج0011 ج0011

 

 العب011:00

 العب005:010 ج0011 ج0511 األوالد ج51 ج31

 العب051:005 ج0111 ج0051

 العب005:050 ج0311 ج0111

 العب011:005 ج0011 ج0311

 بطوالت ج0511 ج0011

 

 

  رسوم االشتراك فى حمام السباحة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  ( واستخراج الكارنية للعام الجامعى ) ج ( .5قيمة استمارة اشتراك ) طلبة ـ عائلية 

  ج للفرد .31يتم احتساب قفزة الثقة بمبلغ 

 

 رسوم االشتراك السنوى بالمدينة الرياضية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( سنويا .31قيمة اشتراك السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين ) ج 

 ج ( سنويا .05أعضاء هيئة التدريس والعاملين ) قيمة اشتراك أبناء السادة 

 ( سنويا .051قيمة اشتراك الخريج ) ج 

 ( ألعضاء هيئة التدريس 011ج ( للطالب ، )31قيمة إيجار دوالب المالبس ) ج

 من أول يونيو سنويا . والعاملين  اعتبارا

  من قيمة اشتراك المدينة  %51يمنح السادة العاملين برعاية الشبابي خصم قدرة

 وحمام السباحة .


