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 الدراسة الذاتية:
بعد تقديم التقرير السنوي الذاتي للكلية على ، الذاتية الخاصة بها عداد الدراسةتقوم الكلية للعام الخامس بعد االعتماد بإ

مدي اربع سنوات بعد االعتماد والتي تعد أحد أهم أشكال التقويم المؤسسي التي تتبعها كلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة 
يجاد الحلول  اكتشافباإلضافة إلى بشكل منتظم للوقوف على نقاط القوة التي تتميز بها الكلية والعمل على تعزيزها  جوانب القصور وا 

جراء عمليات التحسين والتطوير المستمر لكافة مجاالت وعناصر العملية التعليم ة، وقد اعتمدت الكلية في إعداد تلك يالمناسبة وا 
( عضو 213ق عمل مكون من )من خالل تشكيل فري واالعتمادالدراسة على األدلة الصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم 

م( ويتشكل فريق العمل علي النحو التالي: عدد  16/5/2016( بتاريخ )241تم اعتماده من المجلس الحاكم للكلية بجلسته رقم )
( من ممثلي الجهات 7( من اإلداريين العاملين بالكلية وعدد )31( من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم باإلضافة إلى عدد )163)

( طالب وطالبة من طالب الكلية مقسمين إلى فرق عمل إلنجاز مهام محددة تم توضيحها ، تم 12تفيدة لدي الكلية وعدد )المس
م الصادر من الهيئة 2015تعديل تشكيل الدراسة الذاتية في ضوء االصدار الثالث لدليل اعتماد كليات ومعاهد التعليم العالي يوليو 

للكلية  ( عضو تم اعتماده من المجلس الحاكم181العتماد من خالل تشكيل فريق عمل مكون من )وا التعليم القومية لضمان جودة
( من أعضاء هيئة التدريس 138م( ويتشكل فريق العمل علي النحو التالي: عدد )19/7/2016)  ( بتاريخ243بجلسته رقم )

( 8( من ممثلي الجهات المستفيدة لدي الكلية وعدد )4) ( من اإلداريين العاملين بالكلية وعدد31ومعاونيهم باإلضافة إلى عدد )
طالب وطالبة من طالب الكلية مقسمين إلى فرق عمل إلنجاز مهام محددة تم توضيحها. كما اعتمدت الدراسة الذاتية على استخدام 

عداد االستبيانات الالزمة لتلك الدراسة باإلضافة إ لى جلسات العصف الذهني وتحليل منهجية تجمع بين الدراسة الكمية والكيفية وا 
الوثائق وورش العمل والتحليل البيئي الداخلي والخارجي والزيارات الميدانية، كما راعت الكلية في إعدادها للدراسة الذاتية مشاركة 

 . لمحيطممثلين عن جميع الجهات المستفيدة من خدمات الكلية وكذا إعالن نتائج الدراسة على هذه الجهات وأعضاء المجتمع ا

 البيانات األساسية عن المؤسسة:
   اسم المؤسسة: كلية التربية الرياضية ▪
 نوع الجامعة: حكومية ▪ اسم الجامعة: جامعة المنصورة ▪ نوع المؤسسة: كليـــة ▪
   - الموقع الجغرافي: ▪
 جمهورية مصر العربية المدينـــة : المنصورة ▪ المحافظة : الدقهلية ▪
 لغة الدراسة: اللغة العربية ▪ الدراسة: أربع سنوات مدة ▪ م1995تاريخ التأسيس:   ▪
 القيادات األكاديمية:   ▪
 زكي محمد زيدانعميـــــد الكليــــة :أ.د/   ▪
 الدرجة العلمية: أستاذ دكتور ▪
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب :أ.د/اسامة عبد الرحمن  ▪
 الدرجة العلمية :أستاذ دكتور ▪
 ت العليا والبحوث :أ.د/سامي محب حافظوكيل الكلية لشئون الدراسا ▪
 الدرجة العلمية :أستاذ دكتور ▪
 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة :أ.د/عمرو حسن بدران ▪
 الدرجة العلمية :أستاذ دكتور ▪
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 الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية:  ▪
 دكتوراه • ماجستير • دبلومات متخصصة • بكالوريوس •

 المقيدين في المرحلة الجامعية األولي )مرحلة البكالوريوس(  :  إجمالي عدد الطالب ▪
 1227إناث:      •      2390ذكور:     •
  3617اإلجمالي:     •

 أعداد الطالب المقيدين في المرحلة الجامعية الثانية )الدراسات العليا( :  ▪
       540اإلجمالي:     • 197إناث:      • 343ذكور:          •

 

 لعلمية بالكلية:األقسام ا ▪
 قسم التدريب الرياضي • قسم الترويح الرياضي • قسم اإلدارة الرياضية •
 قسم علوم الحركة الرياضية • قسم علوم الصحة الرياضية • قسم علم النفس الرياضي •
 قسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية •

 عدد أعضاء هيئة التدريس :    ▪
 127اإلجمالي:   • 14إناث:     • 113ذكور:   •
 عدد أعضاء هيئة التدريس :    ▪
 23معار:   • 25منتدب من الخارج :   • 127دائم:   •

 55منتدب من الداخل:    •
 عدد أعضاء هيئة التدريس موزعين حسب الدرجات العلمية: •
 1أستاذ مساعد متفرغ:   • 38أستاذ مساعد:   • 62مدرس:   •
 -أستاذ غير متفرغ: •  8: أستاذ متفرغ • 27أستاذ :  •
 معارين/ األجازات الخاصة:عدد ال ▪
 23اإلجمالي:    • 2إناث:  • 21ذكور:    •

  26: 1 :نسبة أعضاء هيئة التدريس للطالب
 %3.3نسبة المعارين إلجمالي أعضاء هيئة التدريس:   

 :   عدد العاملين بالجهاز اإلداري  إجمالي ▪
 176االجمالي :  1مؤقت:    • 175دائم:    •

 وهي: ثالثة برامج مانحةيوجد تي تقدمها الكلية في المرحلة الجامعية األولي: أسماء البرامج التعليمية ال ▪
 برنامج اإلدارة الرياضيــة • برنامج التدريب الرياضـي • برنامج مناهج وطرق تدريس التربية الرياضية •
 الدراسات العليا:  -أسماء البرامج التعليمية التي تقدمها الكلية في المرحلة الجامعية الثانية ▪
 الدبـــــلوم العام في التربية الرياضية .1

 تخصص التدريب الرياضي • تخصص الرياضة المدرسية •
 تخصص اإلصابات الرياضية والتأهيل • تخصص إدارة المؤسسات الرياضية •
 المؤسسات الرياضية فيتخصص الترويح الرياضي  • تخصص رياضة المعاقين •
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 نبذة عن  الكلية ونشأتها: 
م وبـدأت الدراسـة بهـا فـي العـام الجـامعي 1994( لعـام 287كلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة بالقرار الجمهـوري رقـم ) أنشئت •

بشأن إصدار الالئحـة الداخليـة للكليـة، ومنـذ  4/7/1996( بتاريخ 877د/ وزير التعليم العالي رقم )ثم صدر قرار أ. 1995/1996
هــذا التــاريخ وحتــى ا ن وهــي تقــدم خــدماتها التعليميــة والبحثيــة والمجتمعيــة لمحــيط محافظــة الدقهليــة حيــث تمــنح الكليــة شــهادات 

اضية ،التدريب الرياضي، مناهج وطرق تدريس التربية الرياضية، كما تمـنح البكالوريوس في كل من التخصصات التالية : اإلدارة الري
: طــرق تــدريس التربيــة الرياضــة، منــاهج التربيــة الرياضــية، التــدريب يشــهادات الماجســتير والــدكتوراه فــي ثمانيــة تخصصــات وهــ

ضة،علوم الصحة الرياضـية وتحقيقـاأل ألهـدافها الرياضي، اإلدارة الرياضية، الترويح الرياضى، علم النفس الرياضى، علوم الحركة الريا
في خدمة المجتمع فإن الدبلومات التي تمنحهـا الكليـة تتنـوع برامجهـا لتغطـي عـدة مجـاالت مختلفـة فـي علـوم التربيـة الرياضـية وهـي 

ثمانيـة فـى المرحلـة فـي المرحلـة الدراسـية األولـى )مرحلـة البكـالوريوس( و  أكاديميـة تتكون من سـبع أقسـام علميـة تقـدم ثالثـة بـرامج
وفـي ظـل سـعي الكليـة نحـو مواكبـة  ،دراسـة فـي البدايـة علـي البنـين فقـطال اقتصـرت ولقـد .الجامعية الثانية )مرحلـة الدراسـات العليـا(

دخـال المجتمع وتغطيـة احتياجـات المجتمـعالتطورات الحادثة في  تخصصـات جديـدة إلـي مقـررات و ، قامـت الكليـة بتحـديث مناهجهـا وا 

 درجة الماجستير في التربية الرياضية  .2
 مناهج التربية الرياضيةتخصص  • تدريس التربية الرياضيةتخصص طرق  •
 تخصص اإلدارة الرياضية •   الرياضيتخصص التدريب  •
 الرياضيتخصص علم النفس  • الصحة الرياضية تخصص  •
 تخصص علوم الحركة الرياضية • تخصص الترويح الرياضي •

 درجة الدكتوراه في التربية الرياضية .3
 مناهج التربية الرياضيةتخصص  • يةتخصص طرق تدريس التربية الرياض •
 تخصص اإلدارة الرياضية • الرياضيتخصص التدريب  •
 تخصص علم النفس الرياضي • تخصص علوم الصحة الرياضية •
 تخصص علوم الحركة الرياضية • الرياضيتخصص الترويح  •

 %   5.56نسبة المسجلين للدبلومات مقارنة بالعدد اإلجمالي للمقيدين بالدراسات العليا:  ▪
 % 74.25نسبة المسجلين للماجستير مقارنة بالعدد اإلجمالي للمقيدين بالدراسات العليا:  ▪
 %20.18نسبة المسجلين للدكتوراه مقارنة بالعدد اإلجمالي للمقيدين بالدراسات العليا:   ▪
 عدد الدرجات العلمية التي تم منحها خالل ثالث سنوات األخيرة في قطاع الدراسات العليا بالكلية:  ▪

 49دكتوراه :  • 142ماجستير:   • 93دبلــــوم:    •
 ( خريج  3205عدد خريجي الكلية خالل الخمس سنوات األخيرة بالمرحلة الجامعية األولي )مرحلة البكالوريوس(: )  ▪
 (2015/2016: 2010/2011طالبات علي مدار الفترة من الطالب و من ال)
 1عدد الوحدات ذات الطابع الخاص:  ▪
 ل البدني واللياقة البدنيةوحدة التأهي ▪
 2عدد الوحدات :  ▪
 .وحدة التعليم اإللكتروني ▪ .وحدة ضمان الجودة ▪
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الدراسية خاصة في مجاالت التدريب الرياضي، اإلدارة الرياضية، الترويح الرياضي، منـاهج وطـرق تـدريس التربيـة الرياضـية المناهج 
( بتــاريخ 449بنــات( بــالقرار الــوزاري رقــم ) -مــن خــالل تطــوير الالئحــة الداخليــة وقــد تــم اعتمــاد الالئحــة الداخليــة للكليــة )بنــين

 .2004/2005العام الجامعي  بداية مندراسة لكل من البنين والبنات م ثم بدأت الكلية في ال29/3/2004

ونتيجـة لسـعي الكليـة منـذ نشـأتها نحـو  ،في بداية إنشاء الكلية، كانت الكلية تقع خارج الحـرم الجـامعي وبعيـداأل عـن مالعـب الجامعـة •
معي بالقريـة األوليمبيـة بجامعـة المنصـورة فـي ها إلـي داخـل الحـرم الجـائانتقلت الكلية بعد مرور عشر سنوات مـن إنشـا تطوير أدائها

 .وخدمة المجتمع في رؤيتها ورسالتها بكفاءة شديدةوالبحثية التعليمية  انشطتهام مما مكنها من متابعة 2006يناير 

( مـــن المعيـــدين 48( عضـــو ويعـــاونهم )135بلـــد عـــدد أعضـــاء هيئـــة التـــدريس بالكليـــة ) م2015/2016خـــالل العـــام األكـــاديمي  •
(، أســــتاذ 1(، أســــتاذ مســــاعد متفــــرغ )27(، أســــتاذ ) 8رســــين المســــاعدين )مــــوزعين علــــي النحــــو التــــالي: أســــتاذ متفــــرغ )والمد

كمـا  م2014/2015%( عن العام الجامعي 8.43(، بنسبة زيادة قدرها )6(، معيد )42(، مدرس مساعد)62(، مدرس)37مساعد)
ة المتنوعة لمجتمع محافظة الدقهلية وهـي وحـدة اللياقـة البدنيـة والرياضـة يوجد بالكلية وحدة ذات طابع خاص تقدم خدماتها الرياضي

  .بالكليةللجميع والتأهيل البدني 

تمكنـت الكليـة مـن تحقيـق النجـاا البـاهر والتميـز الواضـح فـي  تمتلك الكلية سمعة ومكانة متميزة في مجال العروض الرياضية، حيث •
قـد ظهـر ذلـك بشـكل شـديد الوضـوا مـن خـالل العـروض الرياضـية التـي قـدمتها لو  ة،في مناسبات عـد مجال تقديم العروض الرياضية

م، 2006م ، أســبوع شـباب الجامعــات العربــي األول عــام 2005الكليـة فــي كــل مـن: أســبوع شــباب الجامعــات المصـرية الســابع عــام 
 .م2015، أسبوع شباب الفتيات الثالث لعام م2009أسبوع شباب الجامعات المصرية التاسع لعام 

الجامعي، قامت الكلية في وقت مبكر بتبني نظام  والريادة ومواكبة المستحدثات في مجال التعليم في إطار سعى الكلية لتحقيق التميز •
حصلت الكلية علي مشـروعها األول إإنشـاء نظـام داخلـي لضـمان الجـودة حيث ، للجودة وكانت من أولي الكليات التي سعت لالعتماد

إ وذلك بدءاأل من لالعتمادإالتطوير المستمر والتأهيل  تلي ذلك حصول الكلية علي مشروعثم  ،م2008: م2004فترة واإلعتمادإ في ال
 واالعتمـادالكلية للحصول علـي االعتمـاد األكـاديمي مـن الهيئـة القوميـة لضـمان جـودة التعلـيم  تومن خالله تأهل م2011: م2008

كليـات التربيـة الرياضـية فـى مصـر بـين  علـى االعتمـاد مـن حصـلتتربيـة رياضـية  كليـة كـأولم 2011 /27/7 بتـاريخ وتم اعتمادها
 .بجمهورية مصر العربية واالعتماد الجودةالهيئة القومية لضمان  لمعاييرفقاأل ذلك و والعالم العربي و 

 األقسام العلمية بالكلية: 
 (.برامج مانحة للدراسات العليا 5+ للبكالوريوس  مانح برنامجله  قسم مناهج وطرق تدريس التربية الرياضية ) -1
 (.برامج مانحة للدراسات العليا 3له برنامج مانح للبكالوريوس + قسم التدريب الرياضي ) -2
 (.برامج مانحة للدراسات العليا + برنامج نوعي 3له برنامج مانح للبكالوريوس + قسم اإلدارة الرياضية ) -3
 (.برامج مانحة للدراسات العليا  3 للبكالوريوس+ قسم الترويح الرياضي )قسم معاون  -4
 (.برامج مانحة للدراسات العليا 3 قسم معاون للبكالوريوس+قسم علوم الحركة الرياضية ) -5
 (.برامج مانحة للدراسات العليا 3 قسم معاون للبكالوريوس+قسم علوم الصحة الرياضية ) -6
 ( لدراسات العليابرامج مانحة ل 3 قسم معاون للبكالوريوس+) قسم علم النفس الرياضي -7
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  -:االستراتيجي التخطيط 1/0
القـائم علــى التحليـل الكامـل والــوافي للوضـع الــراهن لتحديـد مــواطن القـوة والضــعف  االســتراتيجياتبعـت الكليـة مــنهج التخطـيط 
 التـييئة الخارجية على الكلية لتحديـد الفجـوة بينهـا وبـين رؤيـة ورسـالة الكليـة تفرضها الب التيالخاصة بالكلية، والفرص والتهديدات 

للكليـة علـى تحديـد المهـام والواجبـات والمسـئول عـن تنفيـذها  االستراتيجيةتنشدها خالل الخمس سنوات القادمة؛ حيث ارتكزت لخطة 
ا ضمان توجيه الجهود ال  مبذولة نحو أداء األعمال بفاعلية أكثر من الوضع الراهن.وآليات المتابعة والتقييم لضمان تحقيقها، وأيضأل

 :وشارك في وضعها األطراف المعنية رسالة ورؤية المؤسسة معتمدتان ومعلنتان .1
)أعضـاء هيئـة  في ضوء نتـائج التحليـل البيئـي قامـت الكليـة بوضـع رسـالتها ورؤيتهـا حيـث شـارك كافـة األطـراف ذات العالقـة

،الخ(، حيث روعي عند وضع الرسالة والرؤيـة أن  ،األندية، مراكز الشباب ، إداريين، خريجين، الموجهينطالبالالتدريس ومعاونيهم، 
تكون واضحة وأن تعكس شخصية الكلية ودورها التربوي والتعليمي ومسئوليتها المجتمعية وتطلعاتها في البحث العلمـي بمـا يتفـق مـع 

ــة ــائج اســتطالع رأاالتجاهــات القومي ــام الجــامعي ، حيــث أظهــرت نت ــة والرســالة 2015/2016ي الجهــات المســتفيدة للع ــى الرؤي م عل
( بينمـا كانـت الرغبـة فـي اضـافة شـيء او التعـديل %94.74الخاصة بالكلية ان نسبة الموافقة علي تميز رؤية الكلية بالواقعية بلـد )

كليـة بالواقعيـة أن نسبة الموافقة علي تميز رساله ال( وذلك فيما يتعلق برؤية الكلية. كما أظهرت النتائج أيضاأل %81.58الرؤية بلد )
 . (%89.47بلد )

كما يوجد بالكلية مجموعة من ا ليات المحددة للمراجعـة الدوريـة للرؤيـة والرسـالة بشـكل دوري كـل خمـس سـنوات، وتحـديثها 
اد خريجين متميزين فيما بين مختلف خريجي إذا دعت الضرورة لمواكبة التطورات المحلية واإلقليمية والعالمية المحيطة وتطويرها إلعد

كليات التربية الرياضية المناظرة، أو في حالة وجود أية مستجدات تدعو لذلك بناء على اقتراا مجلس الكلية أو األقسام العلميـة حيـث 
تطالع رأي الجهـات تم اسـ ا لياتوفي ضوء تلك م علي هذه ا ليات، 16/11/2009( بتاريخ 148وافق مجلس الكلية بجلسته رقم )
ــام الجــامعي  ــي إضــافة أن  م وأظهــرت نتــائج التحليــل2016 / 2015 المســتفيدة خــالل الع ــديلنســبة الموافقــة عل لرســالة بلــد ا وتع

لجنـه التخطـيط االسـتراتيجي بالكليـة بمناقشـة خـالل وبنـاءا علـى ذلـك قامـت الكليـة مـن  ،( وذلك فيما يتعلق برسـاله الكليـة86.84%)
م فـي وجـود 15/1/2016ي واستطالع رأي االطراف المعنية في اجتماعات اللجنة وورشة العمل المقامة بالكلية فـي يـوم التحليل البيئ

االلتزام الموجود بالرؤيـة والرسـالة الخاصـة حققت الكلية  حيث تم التوصل الي أن ،طيط االستراتيجي بجامعة المنصورةمدير وحدة التخ
م( وذلـك مـن خـالل حصـول الكليـة علـي االعتمـاد مـن الهيئـة القوميـة لضـمان 2015 -م2010لية )بالخطة االستراتيجية السابقة للك
حصـول الكليـة علـى المركـز األول بـين كليــات كـذا تـم اعتمادهـا علــى مسـتو، مصـر، و  يـة الرياضـيةالجـودة واالعتمـاد كـأول كليـة للترب

لـذا تـم إجـراء تعـديل فـي كـل مـن  ،ة لتكنولوجيـا الرياضـة فـي السـويديـالتربية الرياضية في الوطن العربي وفق تصنيف األكاديمية الدول
 والرسـالة تعـديل الرؤيـة اعتمـادإالحفاظ علي المكانـة المتميـزةإ التـي وصـلت لهـا الكليـة وتـم حيث تضمنت الرؤية رؤية ورسالة الكلية 

 :  لرسالة كالتاليالرؤية وا واصبحت ،م11/1/2017( بتاريخ 250من المجلس الحاكم للكلية بجلسته رقم )

علـى  ومجتمعيـا فـي مجـال التربيـة الرياضـيةوبحثيـا  علميـا(: تحافظ الكلية على مكانتهـا المتميـزة م2021/م2017رؤية الكلية )
 مستو، الوطن العربي خالل الخمس سنوات القادمة.

يمتلـك المعـارف النظريـة والمهـارات  مهنيـاكفـاءة عاليـة  وتلتـزم الكليـة بإعـداد وتأهيـل خـريج ذ (:م2021م/2017رسالة الكليـة )
 .بها المحيط المجتمعلخدمة العلمية البحوث  واجراءالتطبيقية المتخصصة 
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الكلية العديد من اإلجراءات لنشر الوعي بكل من رسالة ورؤية الكلية، وذلك من خالل عدة وسائل متنوعة )الموقع اإللكتروني  تتخذو  
لوحـات الجداريـة، البروشـور، الكتـاب الجـامعي، دليـل الطالـب، المطبوعـات الخاصـة بـالمؤتمرات، للكلية، شاشات العرض التلفزيونية، ال

التأكد من أن الرؤية والرسـالة وثيقـة االرتبـاط برؤيـة ورسـالة الجامعـة وتحقـق مجـاالت العمـل  أن تم بعد وذلكالندوات وورش العمل(، 
 ة المجتمع وتنمية البيئة(.الرئيسية للجامعة )التعليم والتعلم، البحث العلمي، خدم

، وتعكــس دورهــا التعليمــي والبحثــي ومســئوليتها المجتمعيــة بمــا يتفــق مــع التوقعــات رســالة المؤسســة واضــحة .2
 المجتمعية من مؤسسات التعليم العالي، وتسهم الرسالة في تحقيق رسالة الجامعة. 

للكلية بالخطـة  االستراتيجيةأكد من مد، ارتباط الخطة باعتبار الكلية وحدة من وحدات الجامعة الرئيسة كان من الضروري الت
مـن  اعتمادهـا( مـن أعضـاء هيئـة التـدريس والهيئـة المعاونـة تـم 9للجامعـة وذلـك مـن خـالل تشـكيل فريـق مكـون مـن ) االستراتيجية

علــى تحقيــق رؤيــة  للكليــة االســتراتيجيةم وذلــك للتأكــد مــن قــدرة الخطــة 6/9/2016( بتاريـــخ 245المجلــس الحــاكم بجلســته رقــم )
ومدي االرتباط بـين رؤيـة ورسـالة الكليـة مـع رؤيـة ورسـالة الجامعـة وعالقـتهم بمختلـف  االستراتيجيةورسالة الجامعة، وكذا أهدافها 

 مجاالت العمل األساسية )التعليم والتعلم، البحث العلمي، خدمة المجتمع وتنمية البيئة(. 

 ملة العناصر، وتتسق مع استراتيجية الجامعة. للمؤسسة معتمدة ومكت االستراتيجيةالخطة  .3
ــف مجــاالت العمــل بالكليــة وبعــد  ــة االســتراتيجيةالخطــة  انتهــاءوفــي إطــار التحســين المســتمر لمختل  -2010)الســابقة للكلي

ة ( عضـو مـن أعضـاء هيئـة التـدريس والهيئـة المعاونـة لهـم بالكليـة إلعـداد خطـ14م( قامت الكلية بتشكيل فريـق مكـون مـن )2015
تشــكيل الفريــق مــن مجلــس الكليــة الحــاكم بجلســته رقــم  اعتمــادم حيــث تــم 2021حتــى  م2017اســتراتيجية جديــدة للكليــة مــن الفتــرة 

الصــورة المبدئيــة للخطــة  اعتمــادللكليــة فــي صــورتها االوليــة تــم   االســتراتيجيةالخطــة  انتهــاءم، وبعــد 21/9/2014( بتــاريخ 218)
، وقامت الكلية بإرسـال الخطـة االسـتراتيجية م 22/7/2015( بتاريخ 231كلية الحاكم بجلسته رقم )للكلية من مجلس ال االستراتيجية

للكليـة الـى مركـز ضــمان الجـودة واالعتمـاد بجامعـة المنصــورة  وذلـك لمراجعتهـا ودراسـة مــدي ارتباطهـا بالخطـة االسـتراتيجية للجامعــة 
تكـــن انتهـــت مـــن خطتهـــا ، ونظـــرا الن الجامعـــة لـــم التعلـــيم واالعتمـــاديـــة لضـــمان جـــودة واســـتيفاءها لشـــروط وضـــوابط الهيئـــة القوم

مــن المجلــس الحــاكم  معتمــد( مــن أعضــاء هيئــة التــدريس والهيئــة المعاونــة 9قامــت الكليــة بتشــكيل فريــق مكــون مــن )، االســتراتيجية
عـداد و  سـتجدات والتحليـل البيئـيالم ومراجعتهـا فـي ضـوء ة بدراسـة الخطـ م. وقد قام الفريق6/9/2016( بتاريـخ 245بجلسته رقم ) ا 

للكليــة فــي شــكلها النهــائي بعــد عرضــه علــى مختلــف الجهــات المســتفيدة مــن أعضــاء مجتمــع الكليــة والمجتمــع  االســتراتيجيةالخطــة 
لتحديــد مــد،  المنصــورة ) وحــدة التخطــيط االســتراتيجي( عرضــها علــى الجهــة المختصــة بجامعــةوســوف تشــرع الكليــة فــي ، الخــارجي
مجــاالت العمـل الرئيسـة: التعلــيم  فـيلجامعــة المنصـورة مـع مراعــاة تغطيـة الخطـة لكافـة أنشــطة الكليـة  االسـتراتيجيةبالخطـة  ارتباطهـا

 ، خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الموارد المادية والبشرية للكلية.العلميوالتعلم، الدراسات العليا والبحث 
وشارك فيه األطراف المعنية، وتعـددت الوسـائل المسـتخدمة فـي  التحليل البيئي شمل البيئة الداخلية والخارجية .4

 إجرائه بما يضمن مالءمة الوسيلة لموضوع التحليل والفئة المستهدفة. 
( القـائم علـى التحليـل الـوافي لكافـة عناصـر البيئـة الداخليـة SWOTانتهجت الكلية آليـات التحليـل البيئـي باسـتخدام أسـلوب )

نت الكلية من تحديد نقاط القوة والضعف باإلضافة إلى الفرص والتهديدات القائمـة والمتوقعـة، حيـث روعـي والخارجية، ومن خالله تمك
أن يتصف التحليل بالموضـوعية القائمـة علـى حقـائق الدراسـة الذاتيـة التـي أجرتهـا الكليـة علـى مـدار السـنوات الماضـية مسـتعينة فـي 

 تحليل الوثائق(. -المقابلة الفردية والجماعية –المالحظة –ع البيانات )االستبياناتأدوات جمإجراء هذا التحليل باستخدام العديد من 
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وقد اشتمل هذا التحليل على جميع مجاالت العمل الرئيسة )التعلـيم والـتعلم، الدراسـات العليـا والبحـث العلمـي، خدمـة المجتمـع 
التحليــل ممثلـين عـن جميـع األطــراف المعنيـة والجهـات المســتفيدة وتنميـة البيئـة، المـوارد الماليــة والماديـة( وقـد شـارك فــي إنجـاز هـذا 

ا بمناقشة نتـائج التحليـل البيئـي مـع الجهـات المسـتفيدة )األنديـة،  )طالب، إداريين، أطراف مجتمعية ذات صلة(، كما قامت الكلية أيضأل
الرياضية، األكاديميات الرياضية، األندية الصـحية  مراكز الشباب، المؤسسات التعليمية، أقسام رعاية الطالب، النقابات المهنية للتربية

 ... الخ(، وهى تمثل جهات العمل لخريجي الكلية؛ حيث تم تحليل أداء الجهة ذات العالقة وتطوير نتائج هذا التحليل.  

لتقيـيم الفـرق  االسـتراتيجيةتحليـل الفجـوة بـين الوضـع الحـالي واألهـداف  االسـتراتيجيةكما قامت الكلية من خالل فريق الخطة 
 .االستراتيجيةبين الوضع الحالي والمستهدف الوصول إليه لتحقيق الغايات واألهداف 

م أن نســبة الموافقــة علــي مــدي تغطيــة 2015/2016للعــام الجــامعي  المســتفيدةرأي للجهــات  اســتطالعحيــث أظهــرت نتــائج 
علي مبادئ  الموافقة(. بينما كانت نسبة %86.84خارجية بلد )جميع جوانب البيئة الداخلية وال االستراتيجيةالتحليل الخاص بالخطة 

 ( وذلك فيما يتعلق بالمبادئ االساسية للخطة والتحليل البيئي.%92.11بلد ) االستراتيجيةالخطة 

للمؤسسـة معلنـة وواضـحة الصـياغة، ومبنيـة علـى التحليـل البيئـي، وتسـهم فـي تحقيـق  االستراتيجيةاألهداف  .5
 بلة للقياس والتحقيق في المد، الزمني للخطة. رسالة المؤسسة، وقا

 االسـتراتيجيةألهـداف اللكليـة مجموعـة مـن  االستراتيجيةفي ضوء رسالة ورؤية الكلية ونتائج التحليل البيئي، تضمنت الخطة 
نشـطة الرئيسـية الذي ترغب الكلية في الوصول إليه من أجل تحقيـق أفضـل الممارسـات فـي مختلـف األ  االستراتيجيالتي تظهر المد، 

للكلية وقد روعي عند صياغتها الوضع التنافسي للمؤسسة وكذلك المستجدات الحاليـة والمسـتقبلية فضـالأل عـن مشـاركة كافـة األطـراف 
ذات العالقة في تحديد وصياغة تلك األهداف )أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، طالب، إداريين، الجهات ذات العالقة(، وقـد تـم نشـر 

 داف عبر وسائل متنوعة منها الكتيبات والموقع االلكتروني للكلية، وجاءت عناصرها األساسية على النحو التالي:تلك األه
 الغاية األولى: تطوير القدرة المؤسسية للكلية
 الغاية الثانية: تطوير وتعزيز التعليم والتعلم

 واالبتكار العلميالغاية الثالثة: تدعيم وتعزيز البحث 
 عة: التوسع في المشاركة المجتمعيةالغاية الراب

 العربيللكلية على مستو، الوطن  التنافسيالغاية الخامسة: الحفاظ على الوضع 
 الغاية السادسة: التنمية المهنية المستدامة للموارد البشرية بالكلية

ة علـــي االهـــداف م أن نســـبة الموافقـــ2015/2016للعـــام الجـــامعي  المســـتفيدةرأي الجهـــات  اســـتطالعحيــث أظهـــرت نتـــائج 
( وذلــك فيمــا %92.11بلــد ) االســتراتيجية لألهــدافاو التعــديل  شــيء( بينمــا كانــت الرغبــة فــي اضــافة %84.21بلــد ) االســتراتيجية

 .االستراتيجيةيتعلق باألهداف 

، وتعكــس أولويــات تنفيــذ األنشــطة  االســتراتيجيةالخطــط التنفيذيــة تتضــمن األنشــطة التــي تحقــق األهــداف  .6
 لمنطقي، ومحدد بها مسئولية التنفيذ، والجدول الزمني، والتكلفة المالية، ومؤشرات األداء. وتسلسلها ا

وتحديـد األنشـطة المطلـوب القيـام بهـا  االسـتراتيجيةأعدت الكلية خطة تنفيذيـة تهـدف إلـى تحقيـق الغايـات النهائيـة واألهـداف 
ذ لكل نشاط باإلضافة إلى تحديد المسئوليات والجدول الزمنـي للتنفيـذ لتحقيق تلك الغايات، حيث روعي التسلسل المنطقي واليات التنفي
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ومؤشرات النجاا لكل نشاط عالوة على التمويل المطلوب، وقد شارك في وضع تلك الخطة التنفيذية جميع األطراف ذات العالقـة )إدارة 
ا للمستجدات والتغيرات.أعضاء هيئة التدريس( هذا وتقوم الكلية باتخاذ اإلج -إدارة الكلية  -الجامعة   راءات التصحيحية وفقأل

 االسـتراتيجيةللكلية مجموعة من برامج وخطط التطوير التي تتناغم مـع الخطـط الـواردة فـي الخطـة  االستراتيجيةتعكس الخطة 
الكليـة )شـئون علي مجموعة مـن خطـط لتطـوير مجـاالت العمـل الرئيسـية ب االستراتيجيةللجامعة حيث اشتملت الخطة التنفيذية للخطة 

التعليم والطالب، الدراسات العليا والبحث العلمي، شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئـة، تنميـة المـوارد البشـرية والماليـة، أعضـاء هيئـة 
دي وتشـجعها علـى تنفيـذها عبـر الـدعم المـا االسـتراتيجية،التعليم االلكتروني، إلخ ....(، كما تساند الجامعة الكليـة فـي هـذه  التدريس

وكذا مساندتهم باتخاذ القرارات التي تساعدهم  بالكليةوالدعم المعنوي )المتمثل في تشجيع وتحفيز القيادات األكاديمية لجميع العاملين 
 علي تحسين أدائهم وتطور مستوي إنجازهم(.

ليـة والتـي تمثـل مرتكـزات تغطى كافة مجاالت العمـل بالك التيللكلية على مجموعة من السياسات  االستراتيجيةاشتملت الخطة 
عالنهـا علـى جميـع األطـراف ذات العالقـة عبـر كتيبـات  واضحة التخاذ القرار بالكلية؛ حيـث روعـي توثيـق تلـك السياسـات ومناقشـتها وا 
ما والموقع االلكتروني للكلية، وتخضع تلك السياسات للمراجعـة الدوريـة عبـر التقـارير السـنوية للكليـة واتخـاذ إجـراءات تصـحيحية عنـد

 يحتاج الوضع إلى ذلك وهي سياسات تتعلق بمجاالت ) التعليم والتعلم،  البحث العلمي، خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التمويل(.

للمؤسسة تقـارير دوريـة لمتابعـة وتقـويم مـد، تقـدم الخطـط التنفيذيـة وفقـاأل للجـدول الزمنـي وتحقـق مسـتويات  .7
 األداء المستهدفة. 

ا ليـات المحـددة للمراجعـة الدوريـة للرؤيـة والرسـالة بشـكل دوري كـل خمـس سـنوات، وتحـديثها إذا  يوجد بالكلية مجموعة من
دعت الضرورة لمواكبة التطورات المحلية واإلقليمية والعالميـة المحيطـة وتطويرهـا إلعـداد خـريجين متميـزين فيمـا بـين مختلـف خريجـي 

ة مستجدات تدعو لذلك بناء على اقتراا مجلس الكلية أو األقسام العلميـة حيـث كليات التربية الرياضية المناظرة، أو في حالة وجود أي
 م علي هذه ا ليات.16/11/2009( بتاريخ 148وافق مجلس الكلية بجلسته رقم )

 االســتراتيجيةباإلضــافة إلــي ذلــك يوجــد أيضــاأل بالكليــة مجموعــة مــن ا ليــات المحــددة لمراجعــة الغايــات النهائيــة واألهــداف 
ووفقــا لتلــك االليــات قامــت م، 16/11/2009( بتــاريخ 148مــن مجلــس الكليــة الحــاكم بجلســته رقــم ) اعتمادهــاة، حيــث تــم للمؤسســ

لمواكبــة التطــورات المحليــة واإلقليميــة والعالميــة فــي إعــداد خريجــي الكليــة فــي مجــاالت: الكليــة بمراجعــة وتحــديث الخطــة االســتراتيجية 
وتحقيـق التميـز فـي المجـال البحثـي والمجتمعـي خـالل  يس التربيـة الرياضـية، التـدريب الرياضـي،اإلدارة الرياضية، المناهج وطرق تـدر 

 . م 2021حتي  2017الفترة القادمة من 

م( 2030 -2015م )الخطـة االسـتراتيجية لقطـاع التربيـة الرياضــية 2016 /2015وقـد قامـت الكليـة بنـدوة بالعـام الجــامعي 
 ية بوزارة التعليم العالي .بالتعاون مع قطاع التربية الرياض
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 -القيادة والحوكمة :  2/0
القيادات األكاديمية واإلدارية مختارة وفقاأل لمعايير موضوعية ومعلنة وآليات ذات شفافية تحقق تكافؤ  .1

 الفرص وتداول السلطة. 
( ورقـم 46خالل عملية اختيار القيادات األكاديمية علـى قواعـد ومـواد قـانون تنظـيم الجامعـات رقـم )تعتمد الكلية في األساس 

م( مــع مراعــاة مجموعــة مــن المعــايير الموضــوعية والموثقــة والمعلنــة المعتمــدة مــن مجلــس الكليــة بجلســته رقــم 1972( لســنة )49)
اءة والنشـاط العلمـي، اإلسـهامات فـي مجـال الجـودة، العالقـات الطيبـة م )القدرات اإلدارية والقيادية، الكفـ16/8/2010( بتاريخ 158)

مع الزمالء والرؤساء والمرؤوسين(. ومن منطلق الحفاظ على االعتماد األكاديمي من الهيئة القوميـة لضـمان جـودة التعلـيم واالعتمـاد 
ة لضـمان كفـاءة وفاعليـة وارتفـاع مسـتوي األداء بالكليـة قامت الكلية بالعمل بتلك المعـايير الختيـار وتعيـين القيـادات األكاديميـة بالكليـ

حيث تم نشرها علي الموقع االليكتروني للكلية، ومثال على تطبيق هذه المعايير عند اختيار عميـد الكليـة قـرب انتهـاء المـدة القانونيـة 
ثالثـة اعضـاء مـن مجلـس الكليـة هـم ( عند ترشح عدد من االسـاتذة بالكليـة لهـذا المنصـب، تـم انتخـاب  20/7/2016لعميد الكلية )

أ.د/ محــروس قنــديل( الســتطالع رأيهــم فــي االختيــار وبالتــالي تــم مخاطبــة  –أ.د/ محمــد كمــال الســمنودي  –)أ.د/ محمــد الســيد خليــل 
أحـد  ، وهـذا دليـل علـى ان الكليـة تشـرع فـي تطبيـق تلـك المعـايير عنـد خلـوورقية من هـذه المعـايير لتطبيقهـا االعضاء الثالثة بنسخة

 المناصب .

م. في ضـوء المعـايير المعتمـدة 11/2014 /24الجامعة بتاريخ   رئيسايضا تم تعيين مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية من 
، وتم تعين م12/3/2012( بتاريخ 183لية رقم )م، ومعتمدة من مجلس الك28/2/2011( بتاريخ 43من مجلس إدارة الوحدة رقم )
م. في ضوء المعـايير المعتمـدة مـن مجلـس 2014/ 22/10دة واالعتماد بقرار من مجلس الكلية بتاريخ نائب مدير وحدة ضمان الجو 

والممتــــدة مــــن  م21/9/2014بتــــاريخ  (218ومعتمــــدة مــــن مجلــــس الكليــــة ) م14/9/2014( بتــــاريخ    57إدارة الوحــــدة رقــــم )
 .م22/9/2014

ير المعلنـة علـى الموقـع االلكترونـي والمعلـن علـى االقسـام االداريـة ايضا يتم تعيين القيادات االداريـة بالكليـة فـي ضـوء المعـاي
يتضح مـن الهيكـل التنظيمـي للكليـة عالقـات السـلطة والواجبـات المحـددة لكـل رئـيس فـي قطاعـه )عميـد الكليـة، وكـالء الكليـة و بالكلية 

طوط اتصال واضحة ومحددة تتـيح التعـاون بـين للقطاعات المختلفة، األقسام األكاديمية، رؤساء اللجان المنبثقة( حيث يتضح وجود خ
ــة حيــث أوصــي مجلــس جامعــة  ــه تفــويض فــي الســلطة لألمــور العاجل ــى المســتو، األفقــي والرأســي وب مختلــف الوحــدات واللجــان عل

بضرورة قيام السـادة عمـداء الكليـات ورؤسـاء األقسـام باتخـاذ اجـراءات تفـويض  27/1/2009( بتاريخ 416المنصورة بجلسته رقم )
م( 12/1/2009( بتـاريخ 134مجالس الكليات ومجالس األقسام لهم وذلك للبت في األمور العاجلـة )وفقـا لقـرار مجلـس الكليـة رقـم )

 وذلك عبر مجاالت التفويض التالية: 
 وأية مكافآت أخري  %200اعتماد نسبة  ▪ االنتدابات  ▪
 اإلعارات واألجازات ▪ تعديل الجداول  ▪
 تقارير األقسام العلمية ▪ الترشيح للجوائز العلمية  ▪
 شئون الطالب واعتماد النتائج ▪ البحوث والمهمات العلمية والمؤتمرات ▪
 الدراسات العليا والعالقات الثقافية ▪ اعتماد قرارات لجان الممتحنين والتصحيح ▪
 ة اعتماد توزيع دروس األقسام العلمية واللغات األجنبي ▪ تعيين المدرسين المساعدين في األقسام المختلفة ▪
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إن عملية اختيار القيادات األكاديمية بوجه عام داخل جامعة المنصورة تتم من خالل االختيار بالتعيين في ضوء قانون تنظيم 
حرصـت الكليـة علـي اسـتطالع  ولقـد، م2014وعام  م 2012ام انتخاب عميد الكلية في عهما فيتم للكلية  تين هناك تجربو الجامعات 

فـي عمليـات اختيـار القيـادات األكاديميـة عبـر توزيـع اسـتبيان السـتطالع آراء أعضـاء هيئـة التـدريس فـي  آراء أعضاء هيئة التـدريس
 70.11ر القيـادات األكاديميـة )نظام الفارابي بالكلية حيث بلغت نسـبة الرضـا لـدي السـادة أعضـاء هيئـة التـدريس حـول معـايير اختيـا

 (  .%57.41داري ) ، وتوزيع استبيانات ورقية على اعضاء الجهاز اال%(

ويعــد الهــدف الرئيســي مــن إعــداد معــايير الختيــار القيــادات األكاديميــة هــو ضــمان مشــاركة أعضــاء هيئــة التــدريس والجهــاز 
الكليـة فـي  وتقـوماالداري بالكلية بفاعلية في عملية االختيار حيـث يـنعكس ذلـك علـي كفـاءة مسـتوي األداء لـدي القيـادات األكاديميـة، 

 عايير عند خلو أحد المناصب.تطبيق تلك الم

بـداء الـرأي وحريـة النقـد حيـث تحـرص الكليـة علـي دعـم هـذا  كما تتبني الكلية النمط الديمقراطي الذي يشجع علي المشاركة وا 
مـدرس( باإلضـافة إلـي  -أسـتاذ مسـاعد -التوجه من خالل تمثيل مختلف فئات أعضـاء هيئـة التـدريس فـي المجـالس الحاكمـة )أسـتاذ

هاز اإلداري في العديد مـن اللجـان المنبثقـة عـن مجلـس الكليـة مثـل: وحـدة ضـمان الجـودة ووحـدة األزمـات والكـوارث ولجنـة تمثيل الج
المصداقية واألخالقيات ووحدة السالمة والصحة المهنية،  عالوة علي تمثيل الطالب وعدد من الجهات ذات العالقـة فـي تلـك الوحـدات 

تنظيمـي كمـا أن الكليـة تحـرص علـي اسـتطالع رأي جميـع الفئـات ذات العالقـة فـي نمـط القيـادة الـذي واألقسام التي يتضمنها الهيكل ال
تتبناه الكلية من خالل طرا االستبيانات بشكل الكتروني او ورقي، حيث تشير النتائج إلي أن مسـتوي الرضـا عـن نمـط القيـادة السـائد 

( الـذي تراجـع %72.55لدي أعضاء هيئة التـدريس إلـي ) 2016 /2015ي في الكلية وهو النمط الديمقراطي قد وصل بالعام الجامع
 /2015( بالعــام الجــامعي %57.41(، ولــدي أعضــاء الجهــاز اإلداري و)%78.33حيــث كــان ) م2014/2015عــن العــام الســابق 

وصـل  م2016 /م2015( ولدي الطالب بالعـام الجـامعي %63الذي كان )  م2015/م2014والذي تراجع عن العام السابق  2016
( كمـا تحـرص قيـادة الكليـة %59.52وصـل الـى )  2016 /2015( ، ولدي طالب الدراسات العليا بالعـام الجـامعي %77.98الى ) 

علــي انتظــام االجتماعــات الدوريــة مــع جميــع الفئــات )أعضــاء هيئــة التــدريس، أعضــاء الجهــاز اإلداري، طــالب، خــريجين، مــوجهين( 
فــة جوانــب العمــل بالكليــة واألخــذ بهــا فــي حــدود اللــوائح والقــوانين ، وبــذلك مــن خــالل اســتطالع راي للتعبيــر عــن وجهــة نظــرهم فــي كا

 كما  يتضح من الشكل التالي: %66.86االطراف المعنية بالكلية في نمط القيادة  الديمقراطي المتبع  يكون المتوسط العام 
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 والعمل على تكوين كوادر جديدة من القيادات.  القيادات الحالية والمحتملة يتم تنمية قدراتها .2
علي رأسهم القيادات األكاديمية واالدارية حيـث تمـت صـياغة  ويأتيلدي الكلية خطة لتدريب وتنمية جميع العاملين في الكلية 

برنــامج تنفيــذ  تــم م2016-م2015وخــالل العــام الجــامعي  ، وبنــاء تلــك الخطــة فــي ضــوء االحتياجــات التدريبيــة للوظــائف األكاديميــة
ضمان الجودة واالعتماد )بروتوكوالت المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالي( الذي تم تنفيـذه  اتوحد ي مدير لتنمية قدرات تدريبي 

مركــز و الهيئــة القوميــة لضــمان الجــودة واالعتمــاد بجامعــة المنصــورة بالتعــاون مــع م 3/3/2016حتــى  29/2/2016فــي الفتــرة مــن 
الالزمـة تـوفير االعتمـادات الماليـة  وتأمل الكليـة فـي، وشارك فيه مدير وحدة ضمان الجودة بالكليةة واالعتماد بالجامعة، ضمان الجود

 .لتنفيذ المزيد من البرامج التدريبية للقيادات

، وتشارك األطراف المعنية في عملية التقييم، وتستخدم النتائج يير تقييم أداء القيادات موضوعيةمعا .3
 األداء المؤسسي. لتحسين

اسـتخدام مجموعـة مـن األدوات تحرص الكليـة علـي التقيـيم المسـتمر والموضـوعي لعـدد مـن القيـادات االكاديميـة واإلداريـة عبـر 
الكمية والنوعية وتطبيق عدد من االستبيانات التي تغطي مختلف جوانـب إدارة المؤسسـة علـي مختلـف األطـراف ذات العالقـة )أعضـاء 

تطبيــق ب 2015/2016، كمــا قامــت الكليــة خــالل العــام الجــامعي معــاونيهم، اإلداريــين، الطــالب، الجهــات المســتفيدة(هيئــة التــدريس و 
م العلمـي وكانـت النسـبة استبيان على نظام الفارابي إلدارة الجودة  الستطالع رأي اعضاء هيئة التدريس في عميد الكلية ورئـيس القسـ

ات التصــحيحية النخفــاض تلــك ضــها علــى مجلــس الكليــة الحــاكم التخــاذ كافــة اإلجــراء( علــى التــوالي وتــم عر  56.5%)( 54.17%)
 ، ولدي الكلية استمارات لتقييم األداء الوظيفي لشاغلي الوظائف األكاديمية واإلدارية بالكلية .النسبة

 إلدارة المؤسسة آليات فاعلة للتعامل مع مشكالت المؤسسة.  .4
م ، وقـائم 2016/ 2 /17( بتـاريخ 238ي معتمـدة مـن المجلـس الحـاكم بالكليـة بجلسـته )لدي الكليـة اليـة للمقترحـات والشـكاو 

( 239بجلسـته ) عليها لجنة من اعضاء هيئة التدريس مختارين من قبل االقسام العلمية بالكلية ومعتمدة من المجلس الحـاكم بالكليـة
ن خالل صناديق الشكاو، والمقترحات المعلقـة داخـل الكليـة ، تقوم اللجنة ببحث ودراسة الشكاو، والمقترحات مم17/3/2016بتاريخ 

يجـاد الحلـول لمشـكالتهم واتخـاذ اإلجـراءات التصـحيحية الالزمـة جميع األطـراف المعنيـة بالمؤسسـةمن الرد علي شكاوي  بالنسـبة و .وا 
التعلـيم والطـالب سـواء مـن خـالل  للطالب فيما يخص العمليـة التعليميـة واالمتحانـات توجـد اليـة تطبـق مـن خـالل وكيـل الكليـة لشـئون 

، كما يتم التعامل مع مشكالت الجهاز االداري وأعضاء هيئة التدريس لجنة المقابلة الشخصية او التقدم بطلب رسمي بالمشكلة لبحثها
 -ومعـاونيهم أعضاء هيئـة التـدريس -أظهرت نتائج استطالع آراء كل من: طالب الكليةا. ولقد حلهو  اوالرد عليه المقترحات والشكاوي 

 أعضاء الجهاز اإلداري حول مصداقية الوعود ما يلي:
 معدل الرضا لدي مجتمع الكلية حول مصداقية الوعود بالكليةيوضح جدول 

 
 
 
 
 
 

 الجهاز  العام الجامعي
 اإلداري 

 هيئة
 التدريس 

 طالب
 الدراسات العليا

 طالب
 البكالوريوس

 المتوسط
 العام 

53.7 م2016/  2015العام الجامعي 
% 

72.92
% 

69.05% 80.6%  69.18 % 

71.8 م2015/  2014العام الجامعي 
% 

59.26
% 

- 74.19%   68.18% 
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للمؤسسة قيم جوهرية معلنة ومتاحة للمعنيين، وآليات فاعلة لضمان الشفافية والممارسات العادلة وعدم  .5

 التمييز وتطبيق األخالقيات المهنية بين أفراد المؤسسة. 
ة االصدار الثاني من دليل الميثاق االخالقي  ينظم الممارسات األخالقية بالكلية وقد تم اعتماده من المجلـس الحـاكم أعدت الكلي

م وقـد تـم إعـالن هـذا الـدليل علـي جميـع األقسـام اإلداريـة واألكاديميـة والجهـات ذات 11/1/2017( بتاريخ 250للكلية بجلسته رقم )
ومكتبة الكلية، حيـث يشـتمل دليـل الميثـاق األخالقـي علـي ثـالث محـاور رئيسـية )األخالقيـات المهنيـة العالقة وكذا الموقع اإلليكتروني 

الغــش فــي  –للمؤسســة التعليميــة، حقــوق الملكيــة الفكريــة والنشــر، الممارســات العادلــة وعــدم التمييــز ( وتــم اضــافة ) المنشــطات 
اء هيئــة التــدريس وتأكيــدهم علــي االلتــزام بأخالقيــات المهنــة بنســبة االمتحانــات (، وقــد أظهــرت نتــائج اســتطالعات آراء الســادة أعضــ

ا علـــي أن أعضـــاء الكليـــة يلتزمـــون %(، كمــا أكـــد أعضـــاء الجهـــاز اإلداري والطــالب البكـــالوريوس وطـــالب الدراســـات العليــ 78.16)
امــت الكليــة بعقــد عــدد مــن ( علــي التــوالي. كــذلك ق%71.57%( )  81.46( و)%94.44راف واألخالقيــات الجامعيــة بنســبة )االعبــ

مـن خـالل النـدوات التـي تقـوم بهـا الكليـة لتأكيـد االلتـزام  الفكريـة وبنـود الميثـاق األخالقـي الندوات لنشر الـوعي بآليـات حمايـة الحقـوق 
تـو، العلمـي وحماية حقوق الملكية الفكرية وخاصة المتعلقة بالمؤلفات الجامعية وذلك من خالل متابعـة األقسـام العلميـة العتمـاد المح

للمقرر الدراسي بالقسم واالطـالع علـى المؤلفـات الجامعيـة المقدمـة مـن القـائمين علـى تـدريس تلـك المقـررات، كمـا تعقـد الكليـة نـدوات 
توعية بثقافة الملكية الفكريـة والميثـاق األخالقـي لمهنـة التربيـة الرياضـية حيـث نظمـت وحـدة ضـمان الجـودة مـن خـالل أسـبوع ضـمان 

تحـــت عنـــوان إ حقـــوق الملكيـــة الفكريـــةإ للســـادة أعضـــاء هيئـــة التـــدريس ومعـــاونيهم وطـــالب الدراســـات العليـــا بتـــاريخ  الجـــودة نـــدوة
ــاء الموافــق  26/2/2015 ــوم الثالث ــة وذلــك ي ــة البكــالوريوس بالكلي ــي فــي المجتمــع الجــامعيإ لطــالب مرحل ، ونــدوةإ الســلوك األخالق
( 20م  حضر )2015 /2 /23وة إاخالقيات البحث العلمي إ في  يوم االثنين ( طالب . ند66م ، وبلد عدد الحضور) 24/2/2015

 ( من طالب الدراسات العليا .12عضو هيئة تدريس ومعاونين ، و)
 تدريس وطالب دراسات عليا. الهيئة  اءعضاتوزيع ملخص دليل الميثاق األخالقي  وقد تم •
موقــع الرســمي للكليــة للتوعيــة المســتمرة بحمايــة حقــوق الملكيــة كمــا تســتخدم الكليــة وســائل النشــر االلكترونــي مــن خــالل ال  •
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الفكرية، وقد أقدمت الكلية على نشر التوعية باستخدام البريد االلكتروني الخاص بنظام الفـارابي لضـمان جـودة التعلـيم والـتعلم 
فـي شـكل رسـائل الكترونيـة  التابع لجامعة المنصورة ألعضاء هيئـة التـدريس والطـالب مـن خـالل وحـدة ضـمان الجـودة بالكليـة

 مرفق بها برشور ثقافة حقوق الملكية الفكرية والميثاق األخالقي .
ز لتكريمـه والطالـب المتميـز مـن المجلـس الحـاكم يـلضمان العدالة وعـدم التمييـز اعتمـدت الكليـة معـايير الختيـار الموظـف المتمو 

 م .2016 /21/12( بتاريخ 249بجلسته )
 
 المؤسسة شاملة وتغطي سائر أنشطتها، وتضمن المؤسسة مصداقيتها وتحديثها.  المعلومات المعلنة عن .6

تمتلك الكلية موقـع إليكترونـي متميـز يسـتطيع مـن خاللـه كافـة الفئـات المسـتهدفة الحصـول علـي المعلومـات الخاصـة بمختلـف 
ة البيئــة، ضــمان الجــودة واالعتمــاد، بــرامج مجــاالت أنشــطة الكليــة )التعلــيم، الدراســات العليــا والبحــث العلمــي، خدمــة المجتمــع وتنميــ

ــــــرابط التــــــالي:  ــــــي ال ــــــتم تحديثــــــه بشــــــكل دوري )عل ــــــة ي ــــــع الخــــــاص بالكلي ــــــاأل بــــــأن الموق ــــــة( علم ــــــدريب، األنشــــــطة الطالبي الت
(http://spofac.mans.edu.eg/index.php?lang=ar ومــن ضــمن الجهــود المبذولــة مــن قبــل الكليــة فــي مجــال التطــوير ،)

)علــــــــــي الــــــــــرابط التــــــــــالي:  لكليــــــــــة بإنشــــــــــاء موقــــــــــع إليكترونــــــــــي للكليــــــــــة باللغــــــــــة اإلنجليزيــــــــــةالتكنولــــــــــوجي قامــــــــــت ا
http://spofac.mans.edu.eg/index.php?lang=en حيث يتم تقيمه مـن خـالل قسـم القيـاس والتقـويم والتقيـيم بـالمجلس )

م ومخاطبـــة وحـــدة التعلـــيم 2016 /9/ 25التنفيـــذي لوحـــدة ضـــمان الجـــودة وعـــرض التقريـــر علـــى المجلـــس الحـــاكم بالكليـــة بتـــاريخ 
 االلكتروني بالتقرير التخاذ االجراءات التصحيحية. 

وتحــرص كليــة التربيــة الرياضــية علــي االســتفادة مــن نظــم المعلومــات االلكترونيــة التــي تتميــز بهــا جامعــة المنصــورة مــن خــالل 
المعلومـات وذلـك لتيسـير نظـام الحفـظ واسـتدعاء الوثـائق  االشتراك في البرامج اإلليكترونيـة لـنظم المعلومـات التـي يقـدمها مركـز تقنيـة

والمعلومات ويكون من خالل منسقين من الكلية على البرنامج  مسئولين عن ذلك بكـل قسـم يمتلـك رقـم مـرور يـتمكن مـن خاللـه مـن 
ة )شئون الطـالب، المجـالس استدعاء المعلومات والبيانات متى اقتضت الحاجة لذلك ،  والتي تغطي مختلف مجاالت المعلومات بالكلي

الرســمية بالكليــة مثــل مجلــس الكليــة ومجــالس األقســام العلميــة ، المكتبــة، وحــدة ضــمان الجــودة ومجلســيها، فــرع مركــز تطــوير األداء 
نــة الجــامعي، لجــان رصــد الــدرجات، المخــازن والمشــتريات ،الدراســات العليــا والعالقــات الثقافيــة، شــئون العــاملين ،االســتحقاقات، المواز 

والحسابات......الخ( حيـث تـوفر تلـك البـرامج نظامـا لحفـظ واسـترجاع المعلومـات ممـا يـوفر الوقـت والجهـد ويعطـي القـدرة علـي انجـاز 
األعمال بكفاءة وفاعلية ويعد قاعدة بيانات للكلية، ويتم تدريب األفراد القائمين عليـة علـي التعامـل مـع تلـك البـرامج بالكليـة علـي نظـم 

 آءا بمركز التقنية او بالكلية .استخدامها سو 
كمــا قامــت الكليــة بإعــداد بروشــور تعريفــي عــن الكليــة  وتوزيعــه علــي الطــالب المتقــدمين للكليــة و طــالب الكليــة بمرحلتــي 
البكـــالوريوس والدراســـات العليـــا والجهـــات المســـتفيدة مـــن خـــدمات الكليـــة وأعضـــاء الجهـــاز اإلداري والســـادة أعضـــاء هيئـــة التـــدريس 

/  7/  21هم بالكليــة وتــم عــرض فيــديو تعريفــي عــن الكليــة للطــالب المتقــدمين للكليــة اثنــاء اختبــارات القــدرات فــي الفتــرة مــنومعــاوني
 م .2016  /3/8حتى  2016

ولكي تضمن وتتأكد الكلية من مصداقية اإلعالنات التـي يـتم وضـعها فـي اللوحـات االعالنيـة بمختلـف أنحـاء الكليـة، تـم تكليـف 
واإلعالم والتدريب بالمجلس التنفيذي لوحدة ضمان الجودة واالعتماد بالكلية بمتابعة اإلعالنات المنشورة داخـل المؤسسـة قسم التوعية 

خطـا ، كـم يـتم مراقبـة الموقـع ر إدارة الكليـة بـأي خطـأ أو تجـاوزوالتأكد من صحة تلك المعلومات وموافقـة اإلدارة العليـا للكليـة عليهـا وا 
لجهات المستفيدة والقيادات ذات العالقة لضمان مصداقية المعلومـات وامـداد الموقـع بكـل المعلومـات واالخبـار االلكتروني من مختلف ا

 الحديثة .
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الهيكل التنظيمي معتمد ومعلن ومالئم لحجم المؤسسة ونشاطها، ويتضمن اإلدارات األساسية الالزمة لتحقيق  .7
  رسالتها وأهدافها. 

امعــة المنصـورة بـين طياتهـا مجموعــة مـن العناصـر البشـرية الــذين يعملـون معـاأل فـي مجموعــات تضـم كليـة التربيـة الرياضـية بج
منظمة، وهذه المجموعات تشكل األقسام األكاديمية واإلدارية أو اللجان المنبثقـة أو الوحـدات الفرعيـة عـن المجلـس الحـاكم للكليـة مـن 

لذي دفع بالكلية إلي تحديث وتطوير الهيكل التنظيمي الخاص بهـا بالشـكل أجل إنجاز األهداف االستراتيجية بشكل فعال ومؤثر. األمر ا
الذي يالئم حجم وتنوع أنشطة الكلية مع ضم ممثلين لألطراف المجتمعية والطـالب إلـي غالبيـة الوحـدات واللجـان والمجـالس الموجـودة 

ضـافتها بالكلية، حيث يتم تحديثه بصفة مستمرة ليشـتمل الهيكـل علـي مجموعـة مـن الوحـدات  واالقسـام االداريـة التـي تـم اسـتحداثها وا 
لمواكبة ظروف العمل المتغيرة تحقيقا لرسالة واهداف المؤسسة ، كما قامت الكلية بإضـافة قسـمين إداريـين إلـي الهيكـل اإلداري للكليـة 

م  ، ثـم تـم اجـراء 16/12/2014( بتاريخ 221مكتب الوافدين( وتم اعتماده من مجلس الكلية بجلسته رقم ) -)مركز الخدمة العامة 
( 249تحديث اخر بإضافة قسم اداري ) قسم الشـئون الفنيـة والصـيانة ( وتـم اعتمـاده مـن قبـل المجلـس الحـاكم للكليـة بجلسـته رقـم )

م  وهـذا يمثـل اسـتجابة الكليـة لكافـة المسـتجدات، كمـا روعـي عنـد تحـديث الهيكـل التنظيمـي أن يضـم فـي  2016/ 12/  21بتاريخ 
ته ممثلـين عـن جميـع األطـراف ذات العالقـة )أعضـاء هيئـة التـدريس ومعـاونيهم مـن مختلـف الفئـات، إداريـين، طـالب، خـريجين، وحدا

، ويـتم إعـالن وثيقـة ات التـي تغطـي كافـة أنشـطة المؤسسـةجهات مستفيدة( حيث تشارك كل األطراف بفاعلية في رسم وتنفيـذ السياسـ
ألقسام اإلدارية واألكاديمية بالكلية وعرضه في لوحات مكبرة بالممرات الرئيسية بالكلية واعالنـه الهيكل التنظيمي المعتمدة على جميع ا

  .على الموقع الرسمي للكلية 

كافؤ تالتوصيف الوظيفي معتمد ومعلن، ويحدد المسئوليات واالختصاصات وفقاأل للهيكل التنظيمي، ويحقق ال .8
 التعيين والنقل واالنتداب للوظائف المختلفة.   بين السلطات والمسئوليات، ويستخدم في حاالت 

لد، الكلية توصيف وظيفي يتم تحديثه بصفة مستمرة في ضوء تحـديث الهيكـل التنظيمـي بالتعـاون بـين قسـم التـدريب والتوعيـة 
دة تــم اضــافة التوصــيف واإلعــالم وقســم القيــادة واإلدارة والمــوارد البشــرية وفعاليــة إدارة الجــودة بــالمجلس التنفيــذي لوحــدة ضــمان الجــو 

الوظيفي لإلدارات المستحدثة بدليل التوصيف الوظيفي لجميع فئات المؤسسة )أعضاء الجهاز األكاديمي واإلداري( حيث اشتمل الـدليل 
علــي: المســمى الــوظيفي، القســم الــذي تتبعــه الوظيفــة، العالقــات الوظيفيــة، المســئوليات األساســية للوظيفــة، المهــام واالختصاصــات 

فصــيلية، متطلبــات الوظيفــة )المــؤهالت والمعــارف والخبــرات والمهــارات والــدورات التدريبيــة(، معــايير تقيــيم األداء لكــل وظيفــة ، وتــم الت
م . كمـا قامـت الكليـة 2016 /6/9( بتـاريخ 245من التوصيف الوظيفي من المجلس الحاكم بالكلية بجلسته ) الثانياعتماد االصدار 

أعضاء مجتمـع الكليـة عبـر عـدد مـن االجتماعـات مـع كـل مـن أعضـاء الجهـاز األكـاديمي وأعضـاء الجهـاز  بإعالن الدليل علي جميع
 اإلداري باإلضافة إلي توزيعه علي أعضاء الكلية عبر نسخة ورقية.

دريبيـة لقد تمكنت الكلية في ضوء التوصيف الوظيفي من تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين بالكليـة،  حيـث تـم اعـداد خطـة ت
في ضوء هذه االحتياجـات مـن خـالل قسـم التوعيـة والتـدريب واإلعـالم بـالمجلس التنفيـذي، مـن اكتشـاف أن هنـاك بعـض األفـراد الـذين 
 يشغلون وظـائف ال يمتلكـون المهـارات الالزمـة إلنجـاز أعمالهـا بشـكل فعـال كمـا تمكنـت الكليـة أيضـاأل مـن خـالل دليـل التوصـيف يمكـن

 عمليات النقل والترقي بالمناصب اإلدارية داخل الكلية.األخذ بها عند إجراء 
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 ادارة الجودة والتطوير  3/0
للمؤسسة وحدة لضمان الجودة يتوفر لها الكوادر المؤهلة والتجهيزات المالئمة، ويشارك فيها ممثلون عن  .1

 ين الخبرات والمهارات لتغطية المهام المتعددة. مختلف الفئات بالمؤسسة ويراعى تبا

ــإدارة شــئون الجــودة يوجــد ــة وحــدة مختصــة ب ــي تعمــل وتمــارس ســلطاتها ) وحــدة ضــمان الجــودة(  بالكلي كإحــد، الوحــدات الت
ـــم ) ـــة الحـــاكم بجلســـته رق ـــس الكلي ـــم إنشـــائها  بقـــرار مـــن مجل ـــث ت ـــة، حي ـــل التنظيمـــي للكلي ـــاريخ 83ومســـئولياتها ضـــمن الهيك ( بت

المعتمــد مـــن  2006/2008م ، وبــدأت دورة تشـــكيل مجلــس إدارة الوحـــدة علــي النحـــو التــالي: )دورة التشـــكيل األول 23/5/2005
( 125المعتمد من مجلس الكلية بجلسة رقم ) 2008/2010، التشكيل الثاني 19/7/2006( بتاريخ 98مجلس الكلية بجلسة رقم )

وتـم  (16/8/2010( بتـاريخ 158المعتمـد مـن مجلـس الكليـة بجلسـته رقـم ) 2010/2012، التشـكيل الثالـث 18/6/2008بتاريخ 
( المعتمـد مـن  2013/2014والتشـكيل الرابـع  )  (2012/ 9/  17( بتـاريخ  191من مجلس الكلية بجلسته رقم ) تعديل التشكيل 

رة أن يتمتـع جميـع أفـراده بكفـاءات وقد روعي عند تشكيل مجلـس اإلدا (2013/ 9/  16( بتاريخ  205مجلس الكلية بجلسته رقم ) 
 مجلس إدارة الوحدة تم اعتمـاده مـن مجلـس الكليـة  فـي جلسـته )تشكيل ل آخر أنومهارات متباينة لتغطية جميع مهام الوحدة اضافة 

يل تغييـر ممثـل الخـريجين فـي تشـكتحديث تشكيل المجلس طبقا للظروف الطارئة حيث تم تم ، كما ي م2015 /2 /15( بتاريخ  223
محـددة حيـث ، ويعمـل المجلـس بأليـة  م19/4/2016( بتـاريخ 240اعتماده من مجلس الكليـة فـي جلسـته رقـم ) وتم  اإلدارةمجلس 

يتولى عميد الكلية بصفته رئيس مجلس ادارة الوحدة ادارة المجلس و يشارك في المجلس وكيل الكليـة لشـئون التعلـيم والطـالب كنائـب 
قطاع التعلـيم والطـالب بالكليـة، ووكيـل الكليـة لشـئون الدراسـات العليـا والبحـوث كنائـب لـرئيس مجلـس  لرئيس مجلس ادارة الوحدة عن

ادارة الوحدة عن قطاع الدراسات العليا والبحوث بالكلية ووكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة كنائب لـرئيس مجلـس ادارة الوحـدة 
وضـعت  ، دير الوحدة كمدير تنفيذي يتم تعينه في ضوء المعـايير المعتمـدة ونائبـه كعضـوعن قطاع المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، وم

 الختيــارومعــايير  12/3/2012( بتــاريخ 183معــايير الختيــار مــدير الوحــدة وتــم الموافقــة عليهــا مــن مجلــس الكليــة بجلســته رقــم ) 
والممتـدة  21/9/2014( بتـاريخ 218بجلسـته رقـم )  وتـم اعتماهـا مـن مجلـس الكليـة أعضاء المجلس التنفيذي ونائب مدير الوحـدة

الكلية عضو عـن الجهـاز االداري بالكليـة ، وممثـل عـن خريجـي الكليـة كعضـو ، ورئـيس اتحـاد الطـالب  وأمين ، م22/9/2014حتي 
واحــد  ممثــل للطــالب بالكليــة ، ويســتعان بأحــد اعضــاء هيئــة التــدريس مــن لهــم خبــرة فــي مجــال الجــودة كمستشــار فنــي للوحــدة ،

 الشخصيات العامة ممثل عن المجتمع المستفيد ) تشكيل المجلس ( .

كمــا حرصــت إدارة وحــدة ضــمان الجــودة علــي تفعيــل المجلــس التنفيــذي للوحــدة والــذي يشــمل منســقي األقســام العلميــة لضــمان 
وة علـي أن المجلــس التنفيـذي يضــم أكبــر معـدل مــن الفعاليـة والكفــاءة فـي عالقــة الوحـدة مــع األقسـام االكاديميــة بالكليـة، عــال  تحقيـق

س والتقيـيم والتقـويم، قسـم الرسـالة ة بالحاسـب واالتصـاالت، قسـم القيـارؤساء أقسام )قسم المراجعة الداخلية، قسم ميكنة نظـام الجـود
دريب، قسم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية، قسم القيادة واإلدارة والموارد البشرية وفعالية إدارة الجودة، قسم التوعية واإلعالم والت

والعالقــات الثقافيــة، قســم المعــايير األكاديميــة وجــودة فــرص التعلــيم( وذلــك فــي ضــوء  الالئحــة الداخليــة  العليــا والمشــاركة المجتمعيــة
لمجلـس الموضوعة لتنظيم سير العمل بالوحدة حيث يعقد كل من مجلس إدارة الوحدة والمجلس التنفيذي اجتماعات شهرية تعتمد من ا

فـي اعضـاء المجلـس التنفيـذي  ، ويـتم اختيـار .التنفيذي من أعضـاء هيئـة التـدريس بالكليـة مجلسالالحاكم للكلية. وقد روعي تشكيل 
 حتــــىوالممتـــدة  21/9/2014( بتــــاريخ 218مـــن مجلـــس الكليــــة بجلســـته رقـــم )  هــــاتـــم اعتماد .ضـــوء معـــايير معتمــــدة ومعلنـــة

لخبرات المتنوعة في الجودة والمهارات المختلفة لتغطية جميع مهام وانشطة الوحدة ) افـادات وقد روعي في االختيار ا م22/9/2014
 شهادات ألعضاء هيئة التدريس متعلقة بالجودة( .  –
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واالعتمـاد داخل المبني اإلداري الرئيسي للكلية، تتبع عميد الكليـة إداريـا و تتبـع مركـز ضـمان الجـودة  للوحدة ويوجد مقر متميز
 .ة المنصورة فنيابجامع

ــدرب الجــودة جهــاز اداري متنــوع الخبــرات ضــمان لــدي وحــدة  ــدعم الفنــي وُم ــة وتقــديم ال ــام بالمهــام االداري العلميــة  لألقســامللقي
واالدارية و يتم اختياره في ضوء التوصيف الوظيفي الخاص به وهو كاالتي ) مسئول الدعم التكنولوجي التقني إلعـداد قواعـد البيانـات 

بالوحدة وتحديثها ومتابعة االجهزة االلكترونية واجهزة الكمبيوتر بالكليـة ، ومسـئول الـدعم الفنـي لتقـديم الـدعم الفنـي ألنشـطة  الخاصة
لـدي الوحـدة التجهيـزات المالئمـة و . ( الجودة بالكلية لألقسام العلمية واالداريـة. ومسـئول جمـع البيانـات مـن االقسـام العلميـة واالداريـة

 .بمتطلباتها اللوجستية ها ها ، ويتم امدادللقيام بأنشطت

الالئحة الداخلية لوحدة ضمان الجودة تتضمن هيكالأل تنظيمياأل ذا تبعية وعالقات واضحة، وتحدد عالقة الوحدة  .2
 بمركز ضمان الجودة بالجامعة، بما يسهم في تفعيل دورها ويساند أنشطتها. 

م 12/2016 /21( بتـاريخ249معتمدة من مجلـس الكليـة بجلسـته رقـم )دة لتنظيم سير العمل بالوحداخلية  لدي الوحدة الئحة
لعميـد الكليـة إداريـا، و  تـهيبالهيكـل التنظيمـي للمؤسسـة تبع يظهرذا تبعية وعالقات واضحة و  -تنظيمياأل معتمد ومعلن  هيكالأل تتضمن و 

 . االعتماد بجامعة المنصورةمركز ضمان الجودة و تها فنياأل لتتبع

مع مركز ضمان الجودة بالجامعة مـن خـالل مشـاركة  قوية وفعالةعالقة ة ضمان الجودة بكلية التربية الرياضية بوحد تتمتعكما 
بالجامعـة، وتقـوم الوحـدة بإعـداد تقريـر سـنوي بشـكل دوري منـتظم  واالعتمـادمدير الوحدة في المجلس التنفيذي لمركز ضـمان الجـودة 

نجازاتهـا وانجـازات المؤسسـة خـال  بالجامعـة فـي ضـوء نمـوذج الهيئـة  واالعتمـادل العـام وتقدمـه إلـي مركـز ضـمان الجـودة عن أدائهـا وا 
كما يقدم المركز كافـة  المؤسسة ،يظهر ذلك ايضا في المراجعات الداخلية من مركز ضمان الجودة على كما القومية لضمان الجودة ، 

عــرض ومناقشــة قضــايا الجــودة فــي تقــوم ب الجــودة ضــمان ةوحــد انعــالوة علــي أشــكال الــدعم الفنــي ألنشــطة ضــمان الجــودة بالكليــة، 
الوحـدة كموضـوع ثـان فـي مجلـس الكليـة بعـد التصـديق علـي محضــر  انشـطةحيـث يـتم عـرض مجلـس الكليـة مـن خـالل مـدير الوحـدة 

لجـودة أثنـاء االجتماع السابق، باإلضافة إلي أن منسقي األقسام األكاديمية يشاركون في عرض الموضوعات المتعلقـة بوحـدة ضـمان ا
انعقــاد مجــالس األقســام األكاديميــة ، عــالوة علــى ذلــك فــان مجلــس الكليــة الحــاكم يعتمــد محاضــر اجتماعــات كــل مــن مجلــس اإلدارة 

 والمجلس التنفيذي وهذا يمثل دعماأل قوياأل ويساعد الوحدة علي تحقيق جميع األهداف الخاصة بها.

 ، وقواعد بيانات ألنشطتها. لوحدة ضمان الجودة خطط وتقارير سنوية عن نشاطها .3

السـنوية لهـا قبـل بدايـة كـل عـام دراسـي وتعـرض علـى مجلـس ادارة الوحـدة ثـم تعـرض  الخططبتقديم ضمان الجودة تهتم وحدة 
التقـويم الـذاتي للمؤسسـة ومحـدد فيهـا المراجعـات الداخليـة والخارجيـة علـى جميـع على مجلس الكلية العتمادها بصفة مستمرة بهدف 

وتقـدم تقريـر سـنوي عـن الـى المجلـس الحـاكم ، وتقـدم تقريـر شـهري عـن االنشـطة التـي قامـت بهـا داخـل المؤسسـة مؤسسة ال جوانب
-2014اعتماد التقرير السنوي الـذاتي للكليـة عـن العـام الجـامعي ، ولقد تم الوحدة ويعرض على المجالس الحاكمة بالكلية العتماده 

م بجلسـة 2016 /2015، ولقـد تـم اعتمـاد الدراسـة الذاتيـة للكليـة للعـام الجـامعي 16/1/2016بتـاريخ  (237)الجلسة رقـم  2015
لسـرعة وسـهولة  داخلية خاصة بالوحـدة ، كما تهتم الوحدة بتسجيل انشطتها على قاعدة بيانات م2017 /1 /11( بتاريخ 250رقم )

وتـم اعتمـاد  جميع جوانب المؤسسة وقطاعتها المختلفـة ، تشمل قواعد البياناتاستدعاء المعلومات والبيانات التي تحتاجها المؤسسة 
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 م. 11/1/2017( بتاريخ 250قاعدة بيانات وحدة ضمان الجودة بالجلسة الطارئة رقم )

تقويم أنشطة المؤسسة يتم بصفة دورية باستخدام مؤشرات أداء موضوعية، وأدوات مالئمة، ومراجعات  .4
 داخلية وخارجية. 

 ومؤشـرات وقطاعـات المؤسسـة فـي ضـوء معـايير  وابعـادتقـويم شـامل ومسـتمر لمختلـف جوانـب  عمليـة بـإجراء المؤسسـة تهتم
ــة القوميــة  -المــوارد الماليــة والماديــة-الجهــاز اإلداري  -القيــادة والحوكمــة -االســتراتيجي)التخطــيط  لضــمان الجــودة واالعتمــاد الهيئ

دارة الجودة  -المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة وذلك بهدف الوقوف علي نقاط القوة والعمل علي تعزيزها واكتشاف نقـاط ( والتطوير وا 
الضعف وعمل خطط التحسين لمعالجتها. حيث تتم عملية التقويم الـذاتي لـألداء المؤسسـي بصـورة دوريـة فـي نهايـة كـل عـام جـامعي 

 ،وتعرضـه علـى المجـالس الحاكمـة بالكليـةللكليـة الـذي تعـده المؤسسـة فـي نهايـة كـل عـام جـامعي  ةالذاتيـ ةرير السنوياخالل التقمن 
للحفـاظ علـى وضـع وذلك بهدف التطوير والتحسين المستمر لجميـع عناصـر المؤسسـة وعمل بعض االجراءات التحسينية والتصحيحية 

والـتعلم لقيـاس  ، كما تستخدم االستبيانات االلكترونيـة التـي اعـدتها المؤسسـة علـى نظـام الفـارابي الدراة جـودة التعلـيمالكلية التنافسي 
 وتقويم االنشطة .

اعضـاء هيئـة التـدريس بالكليـة ومـراجعين بالهيئـة القوميـة لضـمان مـن  الوحدة علي تشكيل لجان المراجعة الداخلية تحرصكما 
ام الجـامعي للعـالداخلية علـي الكليـة  المراجعةتشكيل لجنة  اعتمادوتم   ،الجودة واالعتماد إلجراء المراجعة الداخلية في كل عام دراسي

في الفترة  على الكلية الداخلية  المراجعةتمت قد م  و 20/12/2015( بتاريخ 236من مجلس الكلية بجلسته رقم )  2015/ 2014
ــة  2016 /16/3 -1/3مــن  ــة ) األقســام العلمي ــال المراجع ــدرجات  –شــملت أعم المــدرجات والقاعــات   -المعامــل  –لجــان رصــد ال

 المراجعـةتقريـر  وعرضـه واعتمـاده إعداد تقرير يوضـح مـدي اسـتيفاء الكليـة لبنـود ومعـايير االعتمـادوتم (  الدراسية  والمبني والمرافق
قامـت وحـدة  ثـم 19/4/2016( بتـاريخ 240م مـن مجلـس الكليـة بجلسـته رقـم ) 2015 /2014الداخلية عن الكلية للعام الجـامعي 

رؤسـاء وأعضـاء  –) األقسـام العلميـة  علي كافة األطـراف ذات العالقـة ملخصاأل يظهر نقاط القوة ونقاط الضعف  ضمان الجودة بعرض
المؤسسـة المراجعـات  تسـتدعيوايضـا ، ذات العالقـة ( تلـك االطـرافمن خالل الخطابات الصادرة ل (أمين الكلية  –لجان رصد الدرجات 

مـن قبـل مركـز  جعه داخلية علـي الكليـة مشـكلةحيث تم إجراء مرابصفة مستمرة الخارجية من مركز ضمان الجودة واالعتماد بالجامعة 
ن اللجنة علي مجلـس الكليـة بجلسـته رقـم التقرير الوارد مواعتماد وتم  عرض  7/4/2016-6في الفترة من  بالجامعةضمان الجودة 

طـراف بمشـاركة جميـع االووضـع خطـط التحسـين لمعالجتهـا نقـاط القـوة ونقـاط الضـعف  تحديـدحيث تم م 6/9/2016( بتاريخ 245) 
خطـة التحسـين الخاصـة بالكليـة فـي ضـوء تقريـر  اعتمـادوتـم  ،عية للهيئة القومية لضمان الجـودةفي ضوء المعدالت المرجالمعنية ، و 

 .  21/12/2016( بتاريخ 249)زيارة المراجعة المشكلة من قبل مركز ضمان الجودة من مجلس الكلية بجلسته رقم 

( اســتبيان لمختلــف االطــراف المســتفيدة مــن خــدمات 20عــدد )  م 2016 /2015معي خــالل العــام الجــا قامــت الكليــة بتطبيــق
ورضـا الكلية مثل )استبيان رأي الطالب في التدريب الميداني ، الخدمات التعليمية ،البرامج التعليمية وعن جودة التعليم والتعلم بالكلية 

قـدمها الكليـة  و اسـتطالع رأي الطـالب فـي االمتحانـات التطبيقيـة المكتبـة ، ومصـداقية الوعـود التـي ت الطالب المستفيدين من خدمات
والشفهية والتحريرية و استبيان رأي أعضـاء هيئـة لتـدريس عـن المنـاا العـام بالكليـة ، وفـي البـرامج التعليميـة ، أنشـطة قطـاع خدمـة 

ها وحـدة ضـمان الجـودة ، اسـتبيان اسـتطالع المجتمع وتنمية البيئة  ومصداقية الوعود التي تقـدمها الكليـة ، عـن الخـدمات لتـي تقـدم
ــا  ــرامج الــثالث ، اســتبيان للجهــاز اإلداري و اســتطالع رأي طــالب الدراســات العلي فــي  راي الجهــات المســتفيدة فــي خريجــي الكليــة للب

 الخدمات التي تقدمها الكلية(  
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مـن  اعضـاء هيئـة التـدريس( –ى )الطـالب مـة علـعملية التقويم الذاتي من خالل طرا عدد من االستبيانات العاكما تتبع الوحدة 
، وايضـا يـتم طـرا االسـتبيانات علـى ) طـالب الدراسـات ( فـي نهايـة كـل فصـل دراسـيالجـودة إلدارةخالل نظام الكتروني )نظام الفارابي 

وتحليل هذه االسـتبيانات مـن  االندية ومراكز الشباب(ري ااد –ومدربين  –موجهين التربية والتعليم   –اعضاء الجهاز االداري  –العليا 
 م 2016 /2015للعـام الجـامعي  وقـد أشـارت نتـائج اسـتطالعات الـرأي التقييم بالمجلس التنفيذي للوحـدةقسم القياس والتقويم و  خالل

 :إلي ما يلي 

ــة     ▪ ــة باســتطالع آراء بعــض الجهــات المســتفيدة مــن خــدماتها وجهــات العمــل التــي يعمــل بهــا خريجــي الكلي حــول  قامــت الكلي
ــامج المنــاهج وطــرق التــدريس  ــائج اســتطالع آراء مــوجهي التربيــة الرياضــية وخريجــي برن مالئمــتهم لســوق العمــل، فأشــارت نت

بينمــا ،( %80والمعلمــين بقطــاع التربيــة والتعلــيم إلــي أن نســبة الرضــا عــن خــريج برنــامج المنــاهج وطــرق التــدريس قــد بلغــت )
( وفقـاأل  راء خريجـي برنـامج اإلدارة فـى مديريـة الشـباب %77.68يصـل إلـي )ياضـية برنـامج اإلدارة الر  مستوي الرضا عن خـريج

 .( %77.99وبلغت نسبة الرضا للجهات المستفيدة في خريجي برنامج التدريب الرياضي )  والرياضة ورعاية الطالب بالجامعة

نسـب الرضـا لـدي طـالب كـل مـن  أن لنتـائج إلـيأشـارت او طالب الكلية حول جودة البرامج التعليميـة بالكليـة  قياس الرضا لديتم  ▪
النسـبة فـي حـين أن  (،%85.53(، بينما لدي طالب برنـامج المنـاهج وطـرق التـدريس مـن )%76.9برنامج التدريب الرياضي )
. أمـا بالنسـبة للرضـا عـن برنـامج التـدريب الميـداني فقـد وصـل معـدل الرضـا لـدي  (%77تصل إلي ) لدي طالب اإلدارة الرياضية

( وبرنــامج طــرق %73.3وبرنــامج التــدريب الرياضــي )  ،  (%81إلــي ) برنــامج اإلدارة الرياضــية ب الفــرقتين الثالثــة والرابعــةطــال
 (.%81.95ووصل متوسط الرضا عن الخدمات التعليمية والطالبية إلي )% (  85المناهج وطرق التدريس ) 

 
الكلية بقياس معدالت الرضـا لـدي طـالب الدراسـات العليـا  قامتات العليا أهمية البرامج التي تقدمها الكلية في قطاع الدراس وحول ▪

 (.%75.43) ختلف جوانبه العملية حيث تبين أن نسبة الرضاحول جودة الخدمات التي يقدمها قطاع الدراسات العليا بالكلية بم

أعضـاء  الكلية بقياس معـدالت الرضـا لـديأحد الركائز األساسية في منظومة عمل الكلية، لذا قامت  أعضاء هيئة التدريس يعتبر ▪
 . (%69.72فأشارت النتائج إلي أن مستوي الرضا وصل إلي ) الكلية،هيئة التدريس عن 

الكلية علي تحسين معدالت الرضا لدي أعضاء الجهاز اإلداري بحكم كونهم أحد الركائز األساسية التـي تسـاهم فـي تطـوير  وتعمل ▪
أشـارت النتـائج إلـي ولقـد الكليات المناظرة سـواء بجامعـة المنصـورة أو الجامعـات األخـر،،  وتحسين مستوي خدماتها بين مختلف

  .(  %71.4) أن  مستوي الرضا بلد
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نتائج تقويم أنشطة المؤسسة تناقش مع المعنيين وفي مجالسها الرسمية، ويستفاد في توجيه التخطيط  .5
 واتخاذ اإلجراءات التصحيحية والتطوير

بمشــاركة اعضــاء هيئــة  ذاتيــةالدراســة التقــارير الســنوية الذاتيــة للكليــة والان الجــودة تقــوم الكليــة بإعــداد مــن خــالل وحــدة ضــم
طبقـاأل للنمـاذج المعـدة مـن قبـل الهيئـة القوميـة  واعضاء الجهاز االداري واعضاء من جميع االطراف ذات العالقـة وتعـد بالكليةالتدريس 

مـن مجلـس الكليـة  الحاليـة االعتمـادتشـكيل لجـان الدراسـة الذاتيـة األولـي للكليـة بعـد  عتمـاداتـم  ولقـد واالعتمـادلضمان جـودة التعلـيم 
حيث تستخدم الوحدة في إعداد تلك الدراسة العديد من األدوات والوسائل لجمع البيانـات  م19/7/2016 ( بتاريخ 243بجلسته رقم ) 

( مـع الحـرص علـي مناقشـة تلـك االجتماعات -ة، المقابالت الشخصية)تحليل الوثائق، االستبيانات، جلسات العصف الذهني، المالحظ
 النتائج مع كافة األطراف ذات الصلة )أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، طالب، إداريين، خريجين، جهات مستفيدة(.

راف ذات العالقـة، وبعد االنتهاء من التقرير السـنوي الـذاتي للكليـة يـتم مناقشـته بالمجـالس الحاكمـة، وعرضـه علـى جميـع االطـ
التصــحيحية  اإلجــراءات إلجــراءوتحــرص الوحــدة علــى ارســال نتــائج التقيــيم ونتــائج االســتبيانات الــى االقســام العلميــة واالداريــة المعنيــة 

و هيئـة على سبيل المثال نتائج االستبيانات الخاصة بالعملية التعليمية بعد تقييم الطالب للمقرر الدراسي وتقييم عض للتطويرالمناسبة 
التدريس القائم بتـدريس المقـرر يـتم ارسـاله علـى الصـفحة الخاصـة بعضـو هيئـة التـدريس علـى نظـام الكترونـي ) نظـام الفـارابي إلدارة 

ات جودة التعليم والتعلم ( ، ونتائج استبيانات استطالع رأي الجهات المستفيدة يتم ارسالها الى االقسام العلمية المعنيـة التخـاذ االجـراء
 حيحية لتطوير المقررات الدراسية .التص

المقارنــات بــين نتــائج التقيــيم الســابقة والحاليــة للوقــوف علــي مســتويات التقيــيم فــي مختلــف تحــرص المؤسســة علــي إجــراءات 
 وتقوم المؤسسة بعد إجراء التحليل المناسب بعرض نتائج التحليل والتقويم علي جميـع الجهـات ذات العالقـة )أعضـاء هيئـة، الجوانب 

التدريس ومعاونيهم، إداريين، جهات مستفيدة، مجالس األقسام، اللجان، مجلـس كليـة( السـتقبال التغذيـة الراجعـة عـن تلـك النتـائج ثـم 
) محضر اجتمـاع مـع  والتعزيز ومؤشرات  متابعة االنجاز في الخطط وتحدد المسئوليات لتسهيل عمليات المتابعة التحسينإقرار خطط 

 .  ضاء هيئة التدريس (اع –الجهاز االداري 

تتمكن وحدة ضمان الجودة واالعتماد بالكلية من عرض ومناقشـة كافـة القضـايا والموضـوعات المرتبطـة بأنشـطة الجـودة بصـفة 
المجالس الحاكمة بالكليـة عبـر ممثليهـا وأعضـاء مجلسـيها )مجلـس اإلدارة والمجلـس التنفيـذي( حيـث يحضـر مـدير وحـدة  فيمستمرة 

لمناقشة جميع أعمال الجودة بالكلية شهريا والوضع الـراهن  لس الكلية كممثالأل عن مجلس اإلدارة والمجلس التنفيذيضمان الجودة مج
كمـا يحضـر منسـقوا األقسـام بـالمجلس التنفيـذي كافـة مجـالس األقسـام العلميـة كممثلـين عـن المجلـس التنفيـذي  ومتتطلبات التطوير، 

م علـي أن يكـون الموضـوع الثـاني بكـل مـن مجلـس 11/2/2008( بتـاريخ 119لسـته رقـم )موافقة مجلس الكلية بج )وذلك بناء علي
لكلية ومجالس األقسام العلمية مخصص لمناقشـة الموضـوعات والقضـايا الخاصـة بأنشـطة الجـودة بالكليـة( وذلـك وهـذا يمكـن الوحـدة ا

الجــودة داخــل األقســام العلميــة، وتشــير نتــائج مــن تحقيــق جميــع األهــداف الخاصــة بهــا باإلضــافة إلــي تشــكيل لجــان لتيســير أعمــال 
 .استطالعات رأي أعضاء هيئة التدريس حول مدي عمل الكلية علي نشر ثقافة ضمان الجودة واالعتماد 

عتماد بالكلية علي مدار عامي آراء السادة أعضاء هيئة التدريس حول أداء وحدة ضمان الجودة واال استطالعكما أشارت نتائج 
 م إلي ما يلي: 2015/2016و 2014/2015
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 حول مستوي الرضا عن أداء وحدة ضمان الجودة بالكلية  اعضاء هيئة التدريسمقارنة بين نتائج استطالع يوضح  جدول
 2015/2016 2014/2015 المحور
 %79.31 %66.67  توجد قناعة تامة للجودة بالكلية والجامعة 

 %82.76 %74.36 صيل مفهوم الجودةتؤد، وحدة ضمان الجودة بالكلية دور هام فى تأ
 %78.16 %66.67 يوجد تفاعل بين اعضاء هيئة التدريس وانشطة وحدة ضمان الجودة واالعتماد
 %75.86 %66.67 تساهم وحدة ضمان الجودة و تعديل مفاهيم اعضاء هيئة التدريس نحو الجودة

 %81.61 %78.18 يةيوجد تنسيق بين وحدة ضمان الجودة واالعتماد ونظم العمل بالكل
 %81.61 %78.18 يوجد تنسيق بين وحدة الجودة واألقسام العلمية واإلدارية بالكلية 

 %78.16 %72.5 النسبة العامة 
 
 وكانت أهم انعكاسات نتائج التقويم تتمثل في اتخاذ بعض اإلجراءات التصحيحية حول :   

 .والمعلومات جياالتكنولو  استخدامفي  األكاديميمهارات الجهاز  تطوير ▪

 .الجديد والمستحدثاتالمستمر لتوصيف البرامج بما يضمن مسايرة التحسين  ▪

 لجميع الجهات ذات العالقة. لالستبياناتالتطبيق الدوري  انتظام ▪

 . من الطالب استحداث قاعات دراسية للمرحتين الجامعية االولى والثانية الستيعاب العدد ▪
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 أعضاء هيئة التدريس  4/0
نسبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلي الطالب على مستو، المؤسسة واألقسام العلميـة تتفـق مـع   .1

  المعدالت المرجعية لنوع وطبيعة البرامج التعليمية المقدمة بالمؤسسة. 
م إلي تحقيـق التـوازن بـين نسـبة أعضـاء هيئـة 2015/2016لتربية الرياضية جامعة المنصورة خالل العام الجامعي تسعي كلية ا

طالـب، حيـث  3617عضو هيئة تدريس إلي نسبة أعداد الطالب والبالد عددهم خالل هذا العام الجامعي  135التدريس البالد عددهم 
م ذلـك عبـر انتهـاج مجموعـة مـن السياسـات والقواعـد المعلنـة مـن قبـل األقسـام طالـب، وتـ 26( عضـو هيئـة تـدريس: 1بلغت النسـبة )

عــدادهم مـن خــالل بـرامج الدراســات العليــا،  األكاديميـة تتمثــل فـي وجــود خطـة ثالثيــة لتعيــين المتميـزين مــن الطـالب فــي وظيفـة معيــد وا 
 م وكذا الهيئة المعاونة بكل قسم علمي: 2015/2016ويوضح الجدول التالي عدد أعضاء هيئة التدريس بالكلية خالل العام الجامعي 

 م2015/2016أعداد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية خالل العام الجامعي  يوضحجدول 

قسام العلمية والكلية علي العجز الموجود فـي بعـض التخصصـات مثـل االسـكواش وتـدريب التـنس االرضـي والتمرينـات األتتغلب 
نتداب من كليـات منـاظرة وكـذا االنتـداب الـداخلي مـا بـين األقسـام مـع الفنية والتعبير الحركي للبنات والتمرينات اإليقاعية عن طريق اال 

إعــداد مجموعــة مــن المعيــدين والمدرســين المســاعدين فــي تلــك التخصصــات، وتعــد أفضــل الممارســات الدالــة علــي ذلــك أن تخصــص 
معظم كليات التربية الرياضية ولـذا  والتنس األرضي وتكنولوجيا التعليم الرياضي يعتبروا من التخصصات النادرة بالكلية وفي اإلسكواش

أعدت الكلية عضو من أعضاء الهيئة المعاونـة بقسـم التـدريب لتغطيـة العجـز فـي تخصـص االسـكواش وكـذا عضـو هيئـة معاونـة مـن 
قسم المناهج لتغطية العجز في تخصـص التـنس األرضـي وأخـر لتغطيـة العجـز فـي تكنولوجيـا التعلـيم الرياضـي وأصـبحوا ا ن أعضـاء 

ئة تدريس في هذه التخصصات النادرة بمعظم كليات التربية الرياضـية بجمهوريـة مصـر العربيـة، كمـا قـام أحـد األسـاتذة المسـاعدين هي
بقســم اإلدارة الرياضــية بالحصــول علــي لقــب أســتاذ فــي تخصــص علمــي دقيــق ومســتحدث فــي مجــال التربيــة الرياضــية وهــو تخصــص 

 علي لقب أستاذ االقتصاد والتسويق الرياضي، وهذا ما قد يمثل نقطة تميز للكلية.االقتصاد الرياضي  حيث تمكن من الحصول 

 القسم العلمي
 الهيئة المعاونة أعضاء هيئة التدريس

 إجمالي
أستاذ  أستاذ القسم 

مدرس   اإلجمالي مدرس مساعد
 اإلجمالي معيد مساعد

 ناهج وطرق التدريسالم
 4أستاذ+  6

 59 19 1 18 40 16 14 متفرغ

 التدريب الرياضي
 3أستاذ + 12

 متفرغ
10 +1 

 متفرغ
24 50 6 3 9 59 

 8 0 -- -- 8 6 1 متفرغ 1 الترويح الرياضي
 13 7 -- 7 6 3 1 2 اإلدارة الرياضية
 14 5 1 4 9 2 3 4 علوم الصحة
 15 3 1 2 12 5 5 2 علوم الحركة

 15 5 -- 5 10 6 3 1 لم النفس الرياضيع

 المجموع
متفرغ +  8

27  =35 38 62 135 42 6 48 183 
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وعلي الناحية األخر، توجد لدي الكلية زيادة من أعضاء هيئة التدريس في مجاالت التخصص مثـل: الكـرة الطـائرة وكـرة السـلة، 
رص التعليم واالستفادة من تلك الزيادة وتحرص الكلية علي ولذا يتم تقسيم الطالب من الدفعات ذات األعداد الكبيرة إلي شعب لتعزيز ف

األقسـام العلميـة بوضـع آليـة لالسـتفادة تعظيم االستفادة من الخبرات التراكمية لألساتذة غير المتفرغين والمتفـرغين بعـدة طـرق )قامـت 
( منهـا: مشـاركتهم فـي إعـداد م12/4/2010( بتـاريخ 154من األساتذة المتفرغين واعتمادها من مجلس الكلية الحاكم بجلسته رقم )

للتعليم والتعلم، وتطوير الخطـة االسـتراتيجية للكليـة وتطـوير أدلـة الكليـة ومشـاركتهم بلجـان الممتحنـين الخـارجيين  االستراتيجيةالخطط 
ل النـدوات العلميـة وورش وعمليات المراجعة الداخلية ونقل خبراتهم العلمية والبحثية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونـة مـن خـال 

العمل باإلضافة إلي ترأسهم لجان اختبارات القوام واالختبارات الشخصية عند اختيار الطالب الجـدد. عـالوة علـي المشـاركة الفعالـة فـي 
بثقة عن مجلـس التدريس لطالب الدراسات العليا والمشاركة الفعالة في إعداد الدراسة الذاتية للكلية والمشاركة في عضوية اللجان المن

الكليــة إلثــراء تلـــك اللجــان بـــالخبرات التراكميــة التــي يتمتعـــون بهــا مـــن عضــوية لجنــة الدراســـات العليــا وعضـــوية لجنــة المصـــداقية 
 واألخالقيات.

 للمؤسسة آليات للتعامل مع العجز أو الفائض في أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة .2
 و العلميـة الرسـائل علـى اإلشـراف أعمـال فـي مـن خـالل مشـاركتهم  التـدريس هيئة ءأعضا عدد في الزيادة مع الكلية وتتعامل

 والوحـدات وكـذا مشـاركتهم فـي إدارة المراكـز بعض أعضاء هيئة التدريس علي السـفر لمهمـات علميـة قصـيرة األجـل لصـقلهم تشجيع
فـي تقـديم االستشـارات فـي مختلـف قطاعـات  علـى العمـل التـدريس هيئـة لـبعض أعضـاء موافقـة الكليـة إضـافة إلـي ،ةبالكليـ الخاصـة

 إدارة فـي بخبراتهم كما تعمل الكلية علي االستفادة الرياضة سوء بالجامعة أو خارجها بحيث يكون ذلك خارج ساعات العمل الرسمية،
 طـالب والدراسـاتال لجـان فـي إشـراكهم وأيضـا الجـودة( وحـدة -وحـدة األزمـات والكـوارث  -بالكلية )المعمل المركـزي  القطاعات بعض

إرسـاء  أو تعـديل أو الكليـة لوضـع إدارة للقـائمين علـى استشـاري  مجلـس في بخبراتهم واالستعانة وتنمية البيئة، المجتمع العليا وخدمة
ادة ولقـد تمكنـت لكليـة مـن االسـتف.والبحثية أو الخدمة المجتمعيـة بالكلية بالعملية التعليمية المرتبطة والتنظيمات اللوائح لبعض تصور

من الفـائض فـي أعـداد أعضـاء هيئـة التـدريس بقسـم المنـاهج وطـرق التـدريس وقسـم التـدريب الرياضـي لسـد العجـز فـي التخصصـات 
بإعـداد معـايير العملية لبرنامج اإلدارة الرياضية وفقاأل الحتياجات البرنـامج وطبيعـة التخصـص لعضـو هيئـة التـدريس )وقـد قامـت الكليـة 

 م(.12/4/2010( بتاريخ 154سام العلمية واعتمادها من مجلس الكلية الحاكم بجلسته رقم )االنتدابات الخارجية لألق
حيث تم  األقسام العلمية، في بعض المعاونة الهيئة أعضاء أعداد في ظهر الذي العجز مع للتعامل إجراءات ولقد اتخذت الكلية

 الفعلية. لالحتياجات لقادمة طبقاعدد من المعيدين خالل السنوات ا ثالثية لتعيين خطة وضع واعتماد 
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خالل العام الجامعي  والدكتوراهجدول يبين أعداد المنتدبين )داخلياأل وخارجياأل( لألقسام العلمية بالكلية بمرحلتي البكالوريوس 
 م2015/2016

 المرحلة التعليمية  القسم العلمي
 خارجي داخلي

 عدد المنتدبين عدد المنتدبين

 وطرق التدريسالمناهج 
 3 10 البكالوريوس
 - - الدراسات العليا

 التدريب الرياضي
 3 7 البكالوريوس
 1 3 الدراسات العليا

 اإلدارة الرياضية
 - 26 البكالوريوس
 8 - الدراسات العليا

 الترويح الرياضي
 - - البكالوريوس
 3 3 الدراسات العليا

 علوم الحركة الرياضية
 - - البكالوريوس
 1 2 الدراسات العليا

 علوم الصحة الرياضية
 - - البكالوريوس
 4 4 الدراسات العليا

 علم النفس الرياضي
 - - البكالوريوس
 2 - الدراسات العليا

 25 55 اإلجمالي

 التخصص العلمي ألعضاء هيئة التدريس مالئم للمقررات الدراسية التي يشاركون في تدريسها.  .3
أن يكون تخصص المقرر الدراسـي الـذي يقـوم عضـو هيئـة التـدريس بتدريسـه فـي إطـار تخصصـه العلمـي  وتحرص الكلية علي

والبحثــي، وذلــك اعتمــادا علــي لقــب عضــو هيئــة التــدريس العلمــي بدرجــة األســتاذية أو األســتاذ مســاعد، وكــذا مجــال تخصــص رســالة 
إلـي سياسـتين متوازيتـان لتحسـين العمليـة التعليميـة فـي هـذا  بالنسبة للمدرس، وفي حالة عدم وجـود التخصـص تلجـأ الكليـة الدكتوراه

االتجاه هما: األولـي هـي االنتـداب مـن الكليـات المنـاظرة، حيـث تنتـدب الكليـة أعضـاء هيئـة تـدريس للمقـررات التـي بهـا نـدرة أو عجـز 
للغـة العربيـة واللغـة االنجليزيـة حيـث بالتخصص داخل الكلية مثل االسكواش، وكذا المقررات التي ال يوجد بها متخصص بالكليـة مثـل ا

يـتم االنتـداب مـن كليـات التربيـة أو ا داب، والسياســة الثانيـة هـي إعـداد المتخصصـين حيـث تمكنــت الكليـة مـن الحـد مـن االنتــدابيات 
عدين علـي الخارجية في المقررات التي كان يوجد بها عجز بالتخصص العلمـي بالكليـة وذلـك بعـد حصـول العديـد مـن المدرسـين المسـا

درجـة الـدكتوراه فـي مجــال التخصـص العلمـي المـرتبط بتلــك المقـررات ومنهـا مقــرر التعبيـر الحركـي، مقـرر الجــودو للبنـات، وفـي حالــة 
تسجيل طالب الدراسات العليا في الخارج تقوم الكلية بتشكيل لجنة علمية من أسـاتذة القسـم لفحـص الرسـالة وكتابـة تقريـر يفيـد بأنهـا 

صص العلمي والبحثي المرتبط باحتياجات القسم مثل مقرر تكنولوجيا التعليم الرياضي باإلضافة إلي التقارير الواردة مـن في مجال التخ
 اللجان العلمية التي توضح التخصص األكاديمي للسادة أعضاء هيئة التدريس من األساتذة واألساتذة المساعدين.

 



 لالعتماد لتجديد (2015/2016عن  العام الجامعي جامعة المنصورة   –كلية التربية الرياضية ل سة الذاتية)الدرا 

 

 

 

(29) 

ة المعاونة القيام بالمهام التدريسية والبحثية واإلدارية وغيرها أعباء العمل تتيح ألعضاء هيئة التدريس والهيئ  .4
 بكفاءة. 

مـن خـالل الجـدول الدراسـي فـي مرحلتـي البكـالوريوس والدراسـات العليـا  التـدريس هيئـة حصـر األعبـاء التدريسـية ألعضـاء تـم
س والهيئـة المعاونـة القيـام بالمهـام التدريسـية تتـيح ألعضـاء هيئـة التـدري، ووجد ان اعبـاء العمـل  الدكتوراه( -الماجستير –)الدبلوم 

  والبحثية واإلدارية وغيرها بكفاءة.

جراءات تعيين أعضاء هيئة التدريس /الهيئة المعاونة   قواعد وا 
ــي تقــع فــي نطــاق القســم العلمــي، قامــت األقســام  ــدة للطــالب والســاعات التدريســية وتخصصــاتهم الت فــي ضــوء األعــداد المتزاي

( تم اعتمادها مـن المجلـس الحـاكم للكليـة، وتـم عرضـها 2015 -2013ع خطة ثالثية لتعيين المعيدين خالل الفترة )األكاديمية بوض
م  بحيــث تكــون األعــداد المقتــرا تعيينهــا بالقســم العلمــي تتناســب مــع 23/3/2014 علــى مجلــس الجامعــة وتــم اعتمادهــا بتــاريخ

طة بين الجهات ذات العالقة، كمـا يـتم مراجعـة تلـك الخطـط كـل ثـالث سـنوات فـي احتياجات القسم الحقيقية، ويتم اإلعالن عن تلك الخ
ــين تقــوم علــي القواعــد التــي يحــددها قــانون تنظــيم الجامعــات  ــة إن وجــدت كمــا أن سياســات التعي ــرات والتطــورات الحادث ضــوء المتغي

 المصرية بعد تحديد األقسام العلمية الحتياجاتهم الفعلية.
تحدد بصورة دورية، وتتخذ اإلجـراءات المالئمـة  المعاونةألعضاء هيئة التدريس والهيئة  االحتياجات التدريبية .5

 لتنفيذ البرامج التي تلبي االحتياجات التدريبية لكل فئة
تمتلك كلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة عقيدة راسخة بأن أعضاء هيئة التدريس الموجودين بها هم القوة المحركـة إلحـداث 

غير أو نجاا بالخطط التي تضعها الكلية للتطوير وبالتالي حرصت الكلية علي تنميـة قـدراتهم فـي ثالثـة محـاور )القـدرات المهنيـة، أي ت
القدرات العلمية، القدرات اإلدارية( حيث تم حصر االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس ، فـي ضـوئها تـم وضـع الخطـة التدريبيـة 

ــ ــادات األكاديمي ــم ) للقي ــة وتــم اعتمادهــا مــن مجلــس الكليــة بجلســته رق ــاريخ 228ة بالكلي ــة كانــت 22/4/2015( بت م . كمــا أن الكلي
حريصة علي تحليل البرامج التدريبية التي يقدمها مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والقيادات األكاديميـة واإلداريـة 

(FLDPلتحقيق التكامل بين احتياجات أع ) ضاء هيئة التدريس الواردة في الخطـة ومـا يـتم تنفيـذه فـي برنـامجFLDP حيـث تبـين أن ،
هناك مجموعة من البرامج التدريبية التي ال تزال غير متوفرة. كمـا أن الكليـة تبنـت منـذ سـنوات سياسـة تتعلـق بضـرورة تـدريب أعضـاء 

قبل العمـل عليهـا، حيـث تلـزم الشـركات المـوردة )لألجهـزة  أو المعامـل هيئة التدريس والمعاونين علي األجهزة الجديدة التي تورد للكلية 
للكليــة( بتــدريب الســادة أعضــاء هيئــة التــدريس علــي اســتخدام تلــك األجهــزة فــي اإلطــار األكــاديمي مثــل تــدريب أعضــاء هيئــة التــدريس 

للرئتين وكفاءة القلـب أثنـاء المجهـود لمـدة  والهيئة المعاونة بقسم علوم الصحة الرياضية علي استخدامات جهاز قياس السعة الحيوية
عشرة أيام. كما أن هناك بعض األقسام األكاديمية المتخصصة التي يقوم أعضاء هيئة التدريس المتخصصين بها بتدريب زمالئهم مـن 

بقسـم علـوم الحركـة أعضاء هيئة التدريس علي بعض المهارات واالحتياجات المهنية أو العلمية مثل قيام بعض أعضاء هيئة التـدريس 
الرياضية بتدريب زمالئهم بالكلية علي استخدام السبورات التفاعلية والحواسب ا لية وتصميم البرامج التكنولوجيـة  والعـروض التقدميـة 

جـة الفعالة كمهارات مهنيـة هامـة ولتطـوير قـدراتهم علـي العـرض الفعـال، كمـا يـتم تـدريبهم علـي تطـوير قـدراتهم العلميـة فـي مجـال معال
اإلحصـائي فعلـي سـبيل المثـال تـم تـدريب بعـض  SPSSالبيانات اإلحصائية للبحوث العلمية مـن خـالل التـدريب علـي اسـتخدام برنـامج 

 اإلحصائي.  SPSSأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم علم النفس الرياضي على برنامج 

ج تدريبيـة يـتم تحديـدها بشـكل ذاتـي )بـرامج اللغـة، بـرامج الرخصـة الدوليـة وتقوم الكلية بسداد القـيم الماليـة فـي حالـة اختيـار بـرام
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السـتخدام الحاسـب ا لـي، بـرامج الهيئــة القوميـة لضـمان جـودة التعلــيم واالعتمـاد، إلـخ ....(. وتتعـاون الكليــة مـع العديـد مـن الجهــات 
التقنيـة واالتصـاالت والمعلومـات بالجامعـة، مركـز تطـوير بجامعة المنصورة في تنفيذ برامج التدريب ألعضاء هيئة التدريس مثـل: مركـز 

األداء الجامعي بالجامعة، مركـز ضـمان الجـودة واالعتمـاد بالجامعـة، وحـدة التعلـيم اإلليكترونـي بالجامعـة، مركـز التـدريب اإلداري بكليـة 
توي دافعيـة أعضـاء هيئـة التـدريس ومعـاونيهم التجارة، وحدة ضمان الجودة بالكليـة، وحـدة التعلـيم اإلليكترونـي بالكليـة. وقـد أرتفـع مسـ

وحرصهم علي المشاركة في البرامج التدريبية بعد أن أصـبحت أحـد شـروط الترقـي باإلضـافة إلـي تنفيـذ البـرامج التدريبيـة فـي مواعيـد ال 
ــيم األداء للســادة أع ضــاء هيئــة التــدريس تتعــارض مــع توقيتــات المحاضــرات فــي الفتــرة المســائية، كمــا أنهــا أصــبحت أحــد معــايير تقي

م . وتحـتفظ الكليـة ببيانـات 21/12/2016( بتـاريخ 249ومعاونيهم والتي تم تحديثها وتم اعتمادها مـن مجلـس الكليـة بجلسـته رقـم )
 تتضمن عدد وأنواع البرامج التدريبية وأعداد المشاركين كما يوضحها الجدول التالي: 

 
 

 م2015/2016ومعاونيهم بالتدريب بكل قسم علمي خالل عام  بيان إجمالي مشاركة أعضاء هيئة التدريسلجدول 

 األقسام العلمية
 أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

إجمالي الحاصلين على برامج 
أستاذ  أستاذ تدريبية بالقسم العلمي

مدرس  مدرس مساعد
 معيد مساعد

المناهج وطرق تدريس التربية 
 10 3 4 2 1 --- الرياضية

 10 5 3 1 1 --- التدريب الرياضي
 --- --- --- --- --- --- الترويح الرياضي
 2 --- --- 1 1 --- اإلدارة الرياضية

 3 --- 2 --- 1 --- علوم الصحة الرياضية
 3 --- 3 --- --- --- علوم الحركة الرياضية
 3 1 1 1 --- --- علم النفس الرياضي

إجمالي الحاصلين على برامج 
 31 9 13 5 4 --- تدريبية بكل فئة
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 إجمالي مشاركة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكل قسم علمييوضح  شكـــــل

 
( خالل عام  FLDPجـــدول يوضح بيان بإجمالي مشاركة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالبرامج التدريبية )برامج 

 م2015/2016

 البرامج التدريبية م
إجمالي  يئة التدريس ومعاونيهمأعضاء ه

المشاركة بكل 
 معيد مدرس مساعد مدرس أستاذ مساعد أستاذ برنامج

 3 --- 2 --- 1 --- النشر العلمي  .1
 5 --- --- 3 2 --- إدارة الفريق البحثي  .2
 2 --- 2 ---  --- معايير الجودة في العملية التدريسية  .3
 4 --- 2 1 1 --- التخطيط االستراتيجي  .4
 5 1 4 --- --- --- تنظيم المؤتمرات العلمية  .5
 5 4 1 --- --- --- العرض الفعال  .6
 2 1 1 --- --- --- مهارات االتصال فى أنماط التعليم المختلفة  .7
 1 --- --- 1 --- --- تطبيق المعايير األكاديمية للبرنامج التعليمي  .8
 1 --- 1 --- --- --- إدارة الوقت واالجتماعات  .9

 3 2 1 --- --- --- كيات المهنةسلو   .10
 1 --- 1 --- --- --- نظام الساعات المعتمدة  .11

 1 --- 1 --- --- --- مشروعات البحوث التنافسية لمحلية والعالمية  .12
 2 1 1 --- --- --- أخالقيات البحث العلمي  .13
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 البرامج التدريبية م
إجمالي  يئة التدريس ومعاونيهمأعضاء ه

المشاركة بكل 
 معيد مدرس مساعد مدرس أستاذ مساعد أستاذ برنامج

 إجمالـــــــي 
 الحاصلين على برامج تدريبية بكل فئة )مكرر(

--- 4 5 17 9 
35 

 جمالــــــــي إ
 الحاصلين على برامج تدريبية باألقسام العلمية

31 

  إجمالـــــــــــــــي 
 البرامج التدريبية )مكرر( 

35 
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بيان بإجمالي مشاركة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالندوات وورش العمل والبرامج التدريبية التي نظمتها الكلية  جدول يوضح
 م2015/2016داخليا عام 

 الحضور النوع االسم م
 20 ندوة أخالقيات البحث العلمي  1
 7 ندوة حقوق الملكية الفكرية  2
 8 تدريب تطبيقات استخدام الوسائل التكنولوجية في التدريس  3
 7 تدريب التعليم االلكتروني والمقررات االلكترونية  4
 20 تدريب تكنولوجيا القياس الحديثة في المجال الرياضي  5
 34 ندوة م تقرير البحث العلميتقوي  6
 8 تدريب برنامج التحليل اإلحصائي للبحوث العلمية  7
 

 يقومون  التي المقررات من أجزاء في العديد من المظاهر حيث تم تطوير األعضاء على الدورات بهذه التدريب مردود أنعكس وقد
التدريس، وتمكن العديد من أعضاء هيئة التدريس من معالجة  التعليمية والتكنولوجية الحديثة في الوسائل استخدام بتدريسها، وتم

تم تحويل وتطبيق بعض المقررات و البيانات اإلحصائية لبحوثهم بأنفسهم بعدما كانوا يستعينوا بمتخصصين في مجال اإلحصاء سابقا، 
جليزية في المجاالت العلمية المتخصصة تمكن العديد من أعضاء هيئة التدريس من النشر الدولي باللغة االنو االلكترونية بالكلية، 
 األداء، كما ظهر ذلك عبر تقييم وتقييم للجودة داخليين كمراجعين العمل مهارة التدريس هيئة أعضاء من العديد والعالمية، اكتساب

 المعاونة. التدريس/الهيئة هيئة أعضاء ورضا أداء

ة موضــوعية، وتخطــرهم القيــادة بنتــائج التقيــيم، معــايير تقيــيم أداء أعضــاء هيئــة التــدريس والهيئــة المعاونــ   .6
 وتناقشهم فيها عند الضرورة، وتستخدم النتائج لتحسين األداء

آلية معتمدة للسياسات المحاسبية  تحرص الكلية علي تقييم وتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية بعد وضع      
عالنها علي األقسام األكاديمية، حيث قام ت األقسام العلمية بالكلية بتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس خالل العام الجامعي وا 

عالن النتائج علي أعضاء هيئة 2015/2016 م بجميع األقسام العلمية ، وبعد االنتهاء من التطبيق تم تحليل االستمارات وا 
 وتطوير األداء في ضوء النتائج.   التدريس من خالل األقسام العلمية لمناقشة نتائج التقييم ووضع خطط التحسين

كما تم قياس أراء الطالب حول ا راء واالتجاهات نحو أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ونظام العمل بالكلية وكانت نسبة 
بمتوسط  %23.84رضا الطالب عن فاعلية العملية التعليمية، التعلم الذاتي، المهارات المهنية والعامة، واستخدام الموارد بكفاءة، 

المقرر الموجود على نظام الفارابي حيث تراوحت نسبة  تقييم خالل من تدريس هيئة لعضو الطالب تقييم بجانب هذا 0.27رضا عام 
 .%90إلي  %65رضا الطالب ما بين 
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للمؤسســة وســائل مناســبة لقيــاس آراء أعضــاء هيئــة التــدريس والهيئــة المعاونــة واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة   .7
 دراستها، واالستفادة من النتائج في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية.  ل

 الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس/الهيئة المعاونة 

نظــراأل ألن أعضــاء هيئــة التــدريس هــم أحــد الركــائز األساســية فــي منظومــة عمــل الكليــة، قامــت الكليــة بقيــاس معــدالت الرضــا لــدي 
أقـل  2016 /2015%( خـالل العـام  69.72شارت النتائج إلي أن متوسط درجة الرضا قد بلـد )أعضاء هيئة التدريس عن الكلية، فأ

سـتمارة ا%( وذلك مـن خـالل  2.5%( بمعدل نقص في الرضا وصل إلي )  72.22) 2014/2015من متوسط الرضا بالعام السابق 
م تحليلهـا بواسـطة قسـم القيـاس والتقيـيم والتقـويم التـابع استبيان يتم تطبيقها عبر نظلم الفارابي علي السادة أعضاء هيئة التـدريس وتـ

للمجلس التنفيذي لوحدة ضمان الجودة واالعتماد وتتضمن هذه االستمارة كافة المتغيرات الخاصة بجميع جوانب العمل الـوظيفي للهيئـة 
 األكاديمية، ويوضح الجدول التالي أهم تلك المتغيرات:  

 ء هيئة التدريس عن مناا العمل داخل كلية التربية الرياضية جدول يبين مستوي الرضا لدي أعضا
 المتغير 2015/2016

 الرضا عن نظام ونمط القيادة .  72.22%
 أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة. الرضا عن 68.82%
 الرضا والقناعات بكفاءة نظام تقييم األداء والجودة بالكلية.  78.16%
 ات فرع مركز تطوير األداء الجامعي بالكلية.الرضا عن خدم 74.76%
 عن مصداقية الوعد التي تقدمها الكلية.  الرضا 48.15%
البنية التحتية والتجهيزات وعوامل األمن والسالمة  عن مكتبة الكلية من حيث الرضا 83.99%

 والخدمات واللوحات اإلرشادية.
مارسها أعضاء هيئة التدريس، واألماكن الرضا عن المهام الوظيفية األساسية التي ي 69.72%

 والتجهيزات بالكلية، والدعم المادي والمعنوي بالكلية.
 رضا أعضاء هيئة التدريس عن برنامج التدريب الرياضي 90.53%
 رضا أعضاء هيئة التدريس عن برنامج تدريس التربية الرياضية 69.32%
 ة الرياضيةرضا أعضاء هيئة التدريس عن برنامج االدار  94.32%

عداد خطط تحسين للمتغيـرات التـي  وتقوم الكلية بعرض نتائج تلك االستبيانات علي أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ومناقشتها وا 
 تحقق مستويات متدينة من الرضا.
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  -:: الجهاز اإلداري5/0

ــ .1 ة أنشــطة المؤسســة، والعــاملون موزعــون وفقــاأل لمــؤهالتهم وقــدراتهم علــى الوظــائف الجهــاز اإلداري مالئــم مــع حجــم وطبيع
 المختلفة وبما يتناسب مع مهام الوظيفية، وتوجد آليات للتعامل مع النقص والزيادة في أفراده. 

تحقيق رسالة يوجد بالكلية جهاز إداري مؤهل وكفء علي كافة المستويات اإلدارية ويغطي جميع أنشطة المؤسسة مما يكفل 
عامل )دائم ومؤقت( موزعين  19موظف )دائم ومؤقت( مع 157حيث يبلد عدد أعضاء الجهاز اإلداري  االستراتيجيةالكلية وأهدافها 

لعام بإصدار قانون  81وفقاأل لقانون  علي األقسام اإلدارية، وتطبق الكلية معايير وقوانين الجامعة في اختيار وترقية القيادات اإلدارية
 . م28/12/2016وتم إعالنها وتوزيعها علي األقسام اإلدارية بالكلية بتاريخ  م2016خدمة المدنية ال

تحــرص الكليــة علــي تنميــة وتطــوير قــدرات ومهــارات الجهــاز اإلداري عبــر خطــة تدريبيــة موثقــة ومعتمــدة ترتكــز علــي االحتياجــات 
تم ذلـك عبـر اسـتمارة تـم إعـدادها لحصـر الخبـرات التدريبيـة والمهـارات التدريبية المناسبة لطبيعة عمل القسم والمركز الـوظيفي حيـث يـ

التي يحتاجها أعضاء الجهاز اإلداري ثم إجراء التحليل اإلحصائي لها وتحديد األولويـة لكـل برنـامج باإلضـافة إلـي مجموعـة مـن ورش 
)قيـادات، عـاملين( وتغطـي أيضـاأل كافـة أشـكال  العمل للتوعية بمختلف األنشطة بالكليـة وتغطـي تلـك الخطـة مختلـف المناصـب اإلداريـة

 المهارات وذلك علي النحو التالي: 
 ، السكرتارية(االتصالمهارات إدارية عامة ) ▪ مهارات سلوكية ▪ مهارات فنية تخصصية ▪
 مهارات التعامل مع الوسائل التكنولوجية )الحاسب، تصنيف وتبويب البيانات( ▪

تقانها األعمال انجاز يرتبط  الئمة عدد أعضاء الجهاز االداري داخل الكلية بما فيه من فنيين لحجم وطبيعة المؤسسةم بدرجة وا 
 ينجز ان للعامل الوظيفي يمكن بالرضا شعور اعداد الجهاز االداري مناسبة للعمل يكون هناك تكون  فحين ،طالب(  22.2: 1بنسبة )
 بها. يعمل التي االدارة لىع بالفائدة اكثر وسرعة اكبر مما يعود واتقان اعلى بكفاءة عمله

يتم استخدام الموارد البشرية المتاحة بالشكل الذ، يحقق اقصى استفادة ممكنه من القدرات القائمة، حيث يتم توزيع الموارد 
الكلية  البشرية وفقا لالحتياجات الفعلية للكلية، فعلى سبيل المثال: يتم االستعانة بقسم رعاية الطالب الذ، يضم عدد كبير من خريجي

في تشكيل لجان القدرات للمساعدة والمعاونة في تسجيل الطالب وملئ استمارات االختبارات، حيث تجر، تلك االختبارات اثناء العطالت 
 الصيفية، هذا باإلضافة الى توزيع االفراد علي اإلدارات حسب األعباء الوظيفية.

 2015/2016إحصائية قسم شئون العاملين أعضاء الجهاز اإلداري 
 176إجمالي أعضاء الجهاز اإلداري حتى تاريخ اعتماد التقرير/  

 1مؤقت/  175دائم/  حسب الحالة
 -إناث/ 1ذكور/  83إناث/ 92ذكور/  حسب النوع

 %0 %100 % 47.5    % 52.5   النسبة
 19الخدمات المعاونة /   157موظفين إداريين / حسب الوظيفة 

 %11            %89              النسبة 

 



 لالعتماد لتجديد (2015/2016عن  العام الجامعي جامعة المنصورة   –كلية التربية الرياضية ل سة الذاتية)الدرا 

 

 

 

(37) 

االحتياجــات التدريبيــة للعــاملين تحــدد بصــورة دوريــة، وتتخــذ اإلجــراءات المالئمــة لتنفيــذ البــرامج التــي تلبــي االحتياجــات  .2
 التدريبية لكل فئة. 

ــاريخ 220تحــرص الكليــة علــي تنميــة وتطــوير قــدرات ومهــارات الجهــاز اإلداري عبــر خطــة تدريبيــة موثقــة ومعتمــدة جلســة ) ( بت
م ترتكـز علــي االحتياجـات التدريبيــة المناســبة لطبيعـة عمــل القســم والدرجـة الوظيفيــة حيـث يــتم ذلــك عبـر اســتمارة تــم 18/11/2014

إعدادها لحصر البرامج التدريبية والمهارات التي يحتاجها أعضاء الجهاز اإلداري ثم إجراء التحليل اإلحصائي لها وتحديد األولوية لكـل 
موعــة مــن ورش العمــل للتوعيــة بمختلــف األنشــطة بالكليــة وتغطــي تلــك الخطــة مختلــف المناصــب اإلداريــة برنــامج باإلضــافة إلــي مج

)قيادات، عاملين( على سبيل المثال تم تدريب العاملين بالجهاز االداري الذين تم تسوية الدرجة الوظيفية لديهم من درجة عمالية الـى 
فـع كفـاءة الجهـاز اإلداري بالكليـة تـم ترشـيح عـدد مـن اعضـاء الجهـاز االداري درجة وظيفيـة، ايضـا فـي إطـار السـعي المسـتمر نحـو ر 

 للتدريب خارج الكلية وكانت على النحو التالي :

 2016-2015بيان بالبرامج التدريبية ألعضاء الجهاز اإلداري  في  العام  
 الفترة  الحضور البرنامج اسم م

 21/1/2016-17/1 1 لوثائق تنمية مهارات العاملين في مجال المكتبات وا   -1

الدورة التدريبية الستخدام قواعد البيانات للسادة أعضاء    -2
 26/11/2015 2 هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأخصائي المكتبات 

 4/3/2015-1/3 2 تنمية مهارات العاملين في مجال شئون التعليم والطالب   -3
 28/4/2016-/24/4 2 كاتب الرئيسيةتنمية مهارات العاملين في مجال سكرتارية الم  -4
 16/3/2015-11/3 1 تنمية مهارات العاملين في مجال شئون العاملين )عام(  -5
 28/4/2016 -24/4 5 تنمية مهارات العاملين في مجال سكرتارية المكاتب الرئيسية   -6
 24/3/2016-20/3 1 تنمية مهارات العاملين في مجال التنمية البشرية   -7
 11/2/2016-7/2 1 ات العاملين في مجال الجودة الشاملة تنمية مهار   -8
 7/5/2015-4/5 2 رعاية الشباب تنمية مهارات العاملين في مجال  -9
 5/6/2015 1 تطبيق التحكم بمواعيد الحضور واالنصراف بالكلية   -10

تنمية مهارات العاملين في مجال التعامل اإلليكتروني بين   -11
 28/1/2016-24/1 1 الوحدات اإلدارية

 15/5/2016-8/5 1 تنمية مهارات العاملين في مجال األمن  -12

دارة ومراقبة واسترجاع   -13 تنصيب برنامج نظام المراقبة وا 
 8/4/2015 1 البيانات والتسجيالت من خالل النظام 

 16/8/2016 17 المهارات اإلدارية واألعمال اليومية  -14
 17/8/2016 15 استخدام الحاسب ا لي في األعمال اإلدارية  -15
 18/8/2016 9 مهارات كتابة التقارير  -16
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 والعاملين: اإلدارية القيادات تنمية  ▪
تسعى الكلية الى تحسين بيئة العمل في العديد من االقسام االدارية بالكلية من خالل صقل وتدريب الكوادر االدارية بالكلية      

ومهارات  MISهامة والتي تدعم العمل اإلداري ومنظومة االدارة االلكترونية لضمان مهارات الصف الثاني من خالل البرامج التدريبية ال
 اللغة االجنبية من خالل البرامج التدريبية التي تم تنفيذها داخل وخارج الكلية

اري قامت وحدة ضمان الجودة بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتنفيذ برامج تدريبية للسادة أعضاء الجهاز االد -
بالكلية الذين تم تسويتهم من درجة عمالية الى درجة وظيفية وذلك لتنمية المهارات والقدرات االدارية لديهم، حيث تم تنفيذ ثالث 

وذلك بمعمل تكنولوجيا الحاسب األلى وقاعة المؤتمرات بمبنى  18/8/2016حتى  16/8/2016برامج خالل الفترة من 
 التالي: الخدمات الملحق للكلية على النحو

 الفترة  الحضور البرنامج اسم م 
 21/1/2016-17/1 1 تنمية مهارات العاملين في مجال المكتبات والوثائق   .1
 17/8/2016 15 استخدام الحاسب ا لي في األعمال اإلدارية .2

 18/8/2016 9 مهارات كتابة التقارير .3

لى البرامج ونظم االدارة االلكترونية للجهاز اإلداري وتحديد مستو، االداء بعد قد أعدت الكلية آلية لمتابعة وتقييم اثر التدريب ع
وتتضمن مجموعة من  19/11/2012( بتاريخ 193التدريب مقترحة من وحدة ضمان الجودة وتم اعتمادها بمجلس الكلية )

 االجراءات لتقييم أثر التدريب الفوري والمرجأ وتم تفعيل العمل بها . 
 ,Wordاختبار للسادة أعضاء الجهاز اإلداري الذي تم تدريبهم من قبل مركز الحساب العلمي علي برنامج ) حيت تم إجراء

Power point م. 24/3/2015حتي  24/2/2015( في الفترة من 
ي مدار كما تم إجراء قياس مهارات استخدام الحاسب ا لي ألعضاء الجهاز اإلداري من خالل قسم القياس والتقييم والتقويم عل

 م.  28/3/2016-27يومين في الفترة من 
توفر الكلية الظروف المالئمة التي تحسن من جو العمل مثل توفير التجهيزات والتسهيالت الضرورية) األثاث، أجهزة الحاسب 

تجهيزات األلى، خطوط االتصال، خطوط االنترنت(، حيث تشير نتائج االستبيانات إلى ان مستو، الرضا عن اماكن العمل وال
 ( .%74.7كانت ) 2015/2016والتسهيالت المتاحة في العام الجامعي 
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للمؤسسة نظام لتقييم أداء أعضاء الجهاز اإلداري يتضمن معـايير موضـوعية ومعلنـة، وتخطـرهم القيـادة بنتـائج  .3
بـرامج التـدريب  التقييم، وتناقشهم فيها عند الضـرورة، وتحـرص علـى اسـتخدام نتـائج التقيـيم للمحاسـبة ولوضـع

 والتطوير. 
( من 28تطبق الكلية نظام تقييم العاملين اإلداريين بالكلية بواسطة تقرير كفاية األداء السنوي خالل العام وفقا لنص المادة ) 

 ، وبعد االنتهاء من التقييم يتم إعالنها على الجهاز اإلداري. 1978( لسنة 47قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم )
 تقرير الكفاية السنوي للعاملين اإلداريين على النحو التالي:  قدر مراتبت

 مرتبة الكفاية المعادلة  الدرجة 
 ممتاز  100إلى90من 
 جيد جداأل  90إلى أقل من 80من 
 جيد  80إلي أقل من 65من 
 متوسط  65إلي أقل من 50من

 ضعيف 50أقل من 

المقدمة للعاملين بالكلية بمستويات األداء ويتم ذلك عبر استمارة تقييم االداء  تحرص الكلية على ربط الحوافز والمكافئات
اإلداري ومشاركة األفراد في االنشطة التي تنظمها الكلية، وفى ظل االجراءات التصحيحية التي اتبعتها الكلية مع اعضاء الجهاز 

ات، حيث تم اعتماد نموذج تقييم الموظف الحوافز والمكافاإلداري عن نظام اإلداري لزيادة مستويات الرضا لد، اعضاء الجهاز 
وتم إعالنه علي السادة أعضاء الجهاز اإلداري في اجتماع  21/12/2016( بتاريخ 249) المتميز من مجلس الكلية بجلسته رقم

جتماع بإعداد وقد وأوصي اال ( عضو من الجهاز اإلداري 40بقاعة االجتماعات وقد بلد عدد الحضور ) 20/12/2016بتاريخ 
مكافأة للموظف والعامل المتميز كل شهر بناءاأل علي معايير اختيار الموظف المتميز بالكلية لخلق روا تنافسية بين أعضاء الجهاز 

 اإلداري وتشجيعهم علي العمل واإلبداع والتميز في القسم اإلداري 

ذ اإلجراءات الالزمة لدراستها، واالستفادة للمؤسسة وسائل مناسبة لقياس آراء أعضاء الجهاز اإلداري واتخا -4
 من النتائج في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية. 

اإلداري عــن المنــاا العــام للعمــل بالمؤسســة بشــكل مســتمر ودوري وعنــد تحليــل وقيــاس الرضــا  الجهــازتقــوم الكليــة بقيــاس رضــا 
التـي  م2015 /2014كل قليـل عـن العـام الجـامعي الـذي بشـ، 2015/2016( فـي عـام %71.4) هالوظيفي للجهاز اإلداري تبين أن

وذلـك إلجـراء عمليـة التغذيـة الرجعيـة والعمـل  28/12/2016وتم إعالنها على السادة أعضاء الجهـاز اإلداري بتـاريخ  (%72كانت )
 على تعزيز نقاط القوة وتحسين نقاط الضعف. 
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 الموارد المالية والمادية  0 / 6
، ويـتم توزيعهـا وفقـا لالحتياجـات الفعليـة بمـا فيـة لطبيعـة نشـاطها وأعـداد الطـالبالموارد الماليـة للمؤسسـة كا .1

 يمكن المؤسسة من تحقيق رسالتها وأهدافها .
السـتيفاء االحتياجـات  تحرص الكلية علي االسـتخدام األمثـل لتلـك المـوارد حيـث يراعـي عنـد تخصـيص الموازنـة السـنوية للكليـة

الفعلية ألنشطة التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، كما أن تلك التسهيالت يتم استخدامها فـي خـارج أوقـات الدراسـة لتطـوير نظـم 
ارد كما الكلية تحرص علي التزام الطالب بتسديد المصروفات الدراسـية ألن ذلـك يـنعكس بشـكل إيجـابي علـي مـو  التمويل الذاتي للكلية،

صندوق الخدمات التعليمية ومن ثم نسب التمويل الذاتي، وفيما يلي نستعرض التطور في حجم الموارد الذاتية خالل السنوات الخمـس 
 األخيرة و نسبة المستخدم من التمويل الذاتي في دعم األنشطة األكاديمية كل عام: 

 األخيرة)بالجنيه المصري( التطور في حجم الموارد الذاتية خالل السنوات الخمسيوضح  جدول
 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 البند

 749920.02 787181.11 587689.61 230667.67 186534.97 صندوق الخدمات التعليمية
 749920.02 787181.11 587689.61 230667.67 186534.97 إجمالي التمويل الذاتي

إجمالي المخصصات المالية 
 256341.82 311112.16 464051.78 405528.21 186994.68 حكومية السنويةال

نسبة التمويل الذاتي إلي إجمالي 
 %292.54 %253.02 %126.64 %56.88 %99.75 المخصصات الحكومية السنوية

 متنوعة مع وجود أدلة علي زيادة معدل تنمية الموارد الذاتية للمؤسسة  مصادر التمويل .2
تمويــل للمؤسســة مــن خــالل مصــادر التمويــل الــذاتي الخاصــة بهــا والتــي تعمــل علــي تنميتهــا مثــل )صــندوق تتنــوع مصــادر ال

البدني والـدورات مثـل ) التـدليك ، االصـابات ، الطـب التكميلـي ( والمـدارس مثـل )الجمبـاز ،  والتأهيلالخدمات التعليمية ـ وحدة اللياقة 
 م الصحة الرياضية ، علوم الحركة الرياضية( ويتضح ذلك من خالل ا تي :الجودو ، السباحة ، االسكواش ( والمعامل )علو 

 التطور في الموارد الذاتية لحساب صندوق الخدمات التعليمية خالل االعوام الثالث السابقة كان كاالتي :  -1
 2015/2016العام  2014/2015العام  2013/2014العام  البيان        

 749920.02 787181.11 587689.61 االيرادات
 105392.95 75992.38 81635.78 رصيد مرحل
 594573.35 757780.54 593333.01 المنصرف

االختالف في االيـرادات يرجـع الـي المصـروفات الدراسـية باإلضـافة الـي ان حصـيلة اختبـارات القـدرات يـتم اضـافتها الـي حسـاب 
 كل عام .    لالختباراتالطالب المتقدمين  عدادإلصندوق الخدمات التعليمية وتختلف قيمة هذه الحصيلة طبقا 
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 الثالث السابقة كان كاالتي :  األعوامالبدني خالل  والتأهيلالتطور في الموارد الذاتية لحساب وحدة اللياقة والرياضة للجميع 
 2015/2016العام  2014/2015العام  2013/2014العام  البيان
 117894.08 217253.28 79900.96 االيرادات
 212042.70 74535.50 163686.56 رصيد مرحل
 87105.24 79746.08 169052.02 المنصرف

بحســاب البحــوث بيــان المشــتركين فــي الــدورات والمــدارس ، يوضــح االخــتالف فــي االيــرادات يرجــع الــي االخــتالف فــي اعــداد  
نصـرف خـالل الخمسـة اعـوام السـابقة والجـدول علـى الم% حصـة الكليـة و  50الجامعة بشيكات من نسبة  إدارةورد من  ماوالدراسات 

 النحو التالي: 
 المنصرف ) حصة الكلية ( %50ما ورد من إدارة الجامعة بشيكات من نسبة  العام المالي

2011/2012 25583.50 25583.50 
2012/2013 106542.88 106542.88 
2013/2014 63486.91 63458.26 
2014/2015 192928.88 176485.39 
2015/2016 107680.49 93853.37 

المخصصـات الماليـة الحكوميـة السـنوية  إجمـاليبلغت نسبة المستخدم من التمويل الذاتي فـي دعـم االنشـطة االكاديميـة إلـي و 
  م . 2015 /2014عام  %253.02م ، بينما كانت 2015/2016عام  %292.54الي 
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وقاعات المحاضرات والفصول الدراسية والمعامل والورش وخالفه وتجهيزاتهـا مالئمـة لطبيعـة  مباني المؤسسة .3

 نشاط المؤسسة وألعداد الطالب ، ويتوافر المناا الصحي بالمباني .
تمتلــك الكليــة مبنــي إداري مالئــم مــن حيــث المســاحة وطبيعــة نشــاط المؤسســة ويعــد مناســب إلــي حــد مــا مــع أعــداد الطــالب 

 24.10متـر    23.60الكلية تـوفير مخصصـات ماليـة إلنشـاء مبنـي إداري جديـد ملحـق بـالمبني الحـالي علـي مسـاحة )واستطاعت 
 . ، ومن ثم فإن المبني الجديد يوفر زيادة في قاعات التدريس المصغرةأربع طوابق علوية ويعلوهويتكون من بدروم وأرضي  متر(

طالـب. كمـا تمتلـك  738بقـدرة اسـتيعابية  2م 886ر بمسـاحة اجماليـة قـدرها مـدرج كبيـ 2بـالمبني القـديم عـدد  الكليـةوتمتلك 
ك تكـون المسـاحة االجماليـة المـاكن لطالب ، وبذ 571بقدرة استيعابية  2م 685قاعات دراسية بمساحة اجمالية قدرها  4الكلية عدد 

لتالي يتضـح ان المسـاحة االجماليـة تتسـع لنسـبة وبا ،طالب 1800بقدرة استيعابية اجمالية  2م 1571المدرجات والقاعات الدراسية 
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ــة لضــمان الجــودة واالعتمــاد،  37% ــة القومي ــة للهيئ ــك القاعــات   مــن اجمــالي عــدد الطــالب وهــذا يتوافــق مــع المعــدالت المرجعي وتل
 .ية والمناسبة للطالب الداعمة للعملية التعليم السبورة التفاعلية( -)داتا شومجهزة بالوسائل التكنولوجية الحديثة مثل والمدرجات 

تتوافر بالكلية أماكن كافية لممارسة األنشطة الطالبية المختلفة نظراأل لوجود الكليـة فـي القريـة األوليمبيـة للجامعـة والتـي تضـم مختلـف 
بقـدرة  2م 25003أماكن النشاط وتحتوي علي كافة التجهيزات لممارسة كل نوع من أنواع األنشطة الطالبيـة بمسـاحة إجماليـة تبلـد  

  طالب. 12500استيعابية 
م كنتيجـة طبيعيـة 2015/2016لقد حدثت طفرة حقيقية في التجهيزات والمعدات وعملية إنشاء المعامل بالكليـة خـالل العـام الجـامعي 

 -الرياضـيللكلية والذي يضم ) معمل علم الـنفس  المركزي لوجود مبني إداري جديد ملحق بالكلية فعلي سبيل المثال تم تجهيز المعمل 
الماليـة واإلداريـة لوحـدة اللياقـة والرياضـة  تبعيـتهممعمل القياسات الفسيولوجية( وحيـث أن  -معمل التحليل الحركي -التكنولوجيامعلم 

وتــتم معامـل تكنولوجيـا المعلومــات  م 6/9/2016( بتـاريخ 245للجميـع والتأهيـل البــدني وذلـك بنـاء علــى موافقـة مجلـس الكليــة رقـم)
حيـث  ويتم استخدامه للطالب طبقا للحاجـة ( جهاز بالمعمل المركزي ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم25بجانب عدد ) ( جهاز125)

حيـث تتميـز جميـع  ،جهـاز كمبيـوتر وهـذا يتفـق مـع المعـدالت المرجعيـة للهيئـة  24: 1بلد نصيب الطالب من أجهـزة الحاسـب ا لـي 
يانة دورية مع تدريب جميع المستفيدين من تلك األجهزة من قبـل الشـركات المتخصصـة المعدات وألجهزة بالحداثة وتخضع لعمليات ص

 وبالتالي فهي تناسب التقدم العلمي ومتطلبات البرامج القائمة.
 بيان بالمعامل والتجهيزات

 الفئة المستهدفة المكان المعمل
 طالب وطالبات الكلية الدور الثالث والرابع ( معمل حاسب آلي 4عدد )

 أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الثالث الدور ( معمل تكنولوجيا معلومات 1دد )ع
ــــم  ــــنفس الرياضــــي، معل ــــم ال المعمــــل المركــــزي ) عل
التكنولوجيا، معمل التحليل الحركـي، معمـل القياسـات 

 الفسيولوجية( 

 
أعضاء هيئة التدريس  ،طالب، دراسات عليا المبني الجديد 

 مجتمع الخارجيومعاونيهم، المستفيدين بال

 
 صيانة القاعات والمعامل وا الت والمعدات والبنية التحتية والمرافق يتم بصورة دورية  .4

جــراء الصــيانة الدوريــة وقــد قامــت الكليــة          كمــا أن الكليــة تتبــع عــدد مــن اإلجــراءات للمحافظــة علــي مرافــق وتســهيالت الكليــة وا 
( بشـكل عـام، ونسـبة الرضـا عـن األدوات %65.7مـل بالكليـة وكانـت نسـبة الرضـا )بقياس رضا أعضاء هيئـة التـدريس عـن منـاا الع

لمعالجــة جنيهـا( 225000تـم تخصـيص مبلـد)م 2014/2015وخـالل العــام الجـامعي ، (%66واألجهـزة المتـوفرة للعمليـة التعليميـة )
تــم عمــل صــيانة و منشــات الجامعيــة جنيهــا مــن لجنــة ال 20000صــرف ميــاه االمطــار بالســطح العلــو، للكليــة، تخصــيص مبلــد وقــدره 

ــد وقــدره  بإجمــالي ــاه برعايــة ال 19976مبل شــباب والعيــادة اســفل حمــام جنيهــا قيمــة االعمــال الكهربائيــة الخاصــة بتــرميم دورات المي
، وقـد تـم عمـل الجامعية المنشآتجنيها من لجنة  60000م تم تخصيص مبلد وقدره 2015/2016السباحة، وخالل العام الجامعي 

جنيهــا وتشــمل االعمــال ) صــب خرســانة وتوريــد وعمــل مبــاني بــالطوب وتربيــع رخــام  57764مبلــد وقــدره  بإجمــالينات للمبنــي صــيا
رخــام وتوريــد وتركيــب شــبابيك واســوار حديــد وتكســير بــالط واعمــال كهربــاء تشــمل مفــاتيح كهربــاء  وأرفــفوتركيــب درج ســاللم رخــام 

 . وكشافات(
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مـن خـالل عقـود صـيانة مـع الوحـدات التصوير  آالتالحاسب ا لي و  صيانة دورية ألجهزة التكييف و تحرص الكلية على إجراء       
لمجموعـة اوحدة الورش، مركز الحساب العلمي، مركز تقنية االتصاالت والمعلومات ،  ألعمال الصيانة ) وخارجها  المختصة بالجامعة

 (. مهمات المكاتب ، مؤسسة ليناتك للصيانةلصيانة التجارية 
 إجراءات األمن والسالمة المتبعة في المؤسسة : .5

تــم تركيــب عــدد مــن كــاميرات المراقبــة داخــل وخــارج الكليــة  حيــثتحــرص الكليــة علــي تــوفير نظــم األمــن والســالمة فــي المبنــي         
الفئـات المسـتفيدة مــن وتـم عقـد مجموعـة مـن الــدورات التدريبيـة المجانيـة لخدمـة األزمــات والكـوارث، للمسـاهمة فـي الحـد مـن حـدوث 

كمـا قامـت الكليـة بتـدريب وا دورة السـالمة والصـحة المهنيـة، الجهاز اإلداري الـذين اجتـاز الكلية ، حيث تم زيادة أعداد السادة أعضاء 
الكـوارثإ الطالب علـي كيفيـة الخـروج أثنـاء األزمـات والكـوارث باإلضـافة إلـي التوعيـة بعوامـل األمـان والسـالمة إ كيفيـة إدارة األزمـات و 

ـــ135وعـــدد المســـتفيدين) ـــرة مـــن ( طال ـــي الفت ـــذه ف ـــم تنفي ـــي ت ـــة الت : 22/2/2015ب ضـــمن أنشـــطة أســـبوع ضـــمان الجـــودة بالكلي
م، 16/1/2016( بتـاريخ 237م، وتم إعادة تشكيل لجنة السالمة والصـحة المهنيـة بالكليـة بقـرار مجلـس الكليـة رقـم )26/2/2015

لمراجعـة  ، كما تم إجراء معاينة للكلية مـن قبـل إدارة الحمايـة المدنيـة بمديريـة امـن الدقهليـةلكليةيوجد دليل لوحدة األزمات والكوارث با
 . خطة الكلية و تأمينها ضد اخطار الحريق

بالكليـة، وتـم توزيـع  اإلعالنـاتبلوحـات  إعالنهـاأمـن الكليـة وتـم  كما قام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بإعـداد الئحـة بتعليمـات 
دة أعضـاء الجهـاز اإلداري احتياطات أمن المعامل علـى السـا -واحتياطات أمن المخازن  –حة تعليمات واحتياطات المكاتب اإلدارية الئ

م للمرور على كليات الجامعة لمراجعـة مـا 7/11/2016 بتاريخ 7733بالكلية، كما تشكيل لجنة بقرار السيد أ.د/ رئيس الجامعة رقم 
زالة كافة االشغاالت الموجودة على األسطح وكانت بعضوية السـيد أ.د/ وكيـل تم تنفيذه من إجراءات لم واجهة اخطار هطول األمطار وا 

كافـة المخالفـات والتراكمـات الموجـودة علـى أسـطح الكليـة والعمـل علـى تحسـين  الكليـة لشـئون خدمـة المجتمـع وتنميـة البيئـة تـم إزالـة
  بائية الموجودة. خطوط صرف المياه بها ومعالجة التوصيالت الكهر 

/ الكــوارث والــدليل  الطــوارئ كمــا قــام قطــاع خدمــة المجتمــع وتنميــة البيئــة بإعــداد مقتــرا لخطــة االســتعداد واإلخــالء فــي حالــة مواجهــة 
 م. 11/1/2017( بتاريخ 250العملي لتنفيذها وتم اعتماده من مجلس الكلية بجلسته رقم ) 

ـــنظم التكنولوج .6 ـــة ومالئمـــة للنشـــاط األكـــاديمي للمؤسســـة وســـائل االتصـــال والمـــوارد وال ـــة المســـتخدمة حديث ي
 وللعمليات اإلدارية بها ، وللمؤسسة موقع الكتروني فاعل ويحدث دوريا 

الحديثــة ونظــم تكنولوجيــا المعلومــات بالشــكل الــذي يواكــب التطــور الحــادث فــي هــذا المجــال  االتصــالتــوفر المؤسســة وســائل          
( جهـاز حاســب آلــي 150( معامـل للحاســب ا لـي تحتــوي علــي )4أصــبح لـدي الكليــة فـي الوقــت الحــالي )ويالئـم نشــاط الكليـة حيــث 

متصلين بالشبكة اإلليكترونية لجامعة المنصورة يستخدمها كل من: الطـالب وأعضـاء هيئـة التـدريس ومعـاونيهم وكـذا أعضـاء الجهـاز 
المتاحــة بالمكاتــب واألقســام اإلداريــة للتعامــل مــع بــرامج الجامعــة  اإلداري مجانــاأل دون رســوم، باإلضــافة إلــي أجهــزة الحاســب ا لــي

 .( نقطة إنترنت215اإلليكترونية المركزية )شئون الطالب، الدراسات العليا، الموازنة، إلخ..(، وجميع هذه األجهزة متصلة بعدد )
ستهدفة الحصول علي المعلومات الخاصة بمختلف كما تمتلك الكلية موقع إليكتروني متميز يستطيع من خالله كافة الفئات الم       

، بــرامج واالعتمــادمجــاالت أنشــطة الكليــة )التعلــيم، الدراســات العليــا والبحــث العلمــي، خدمــة المجتمــع وتنميــة البيئــة، ضــمان الجــودة 
ـــــال ـــــرابط الت ـــــي ال ـــــه بشـــــكل دوري )عل ـــــتم تحديث ـــــة ي ـــــع الخـــــاص بالكلي ـــــأن الموق ـــــة( علمـــــاأل ب ـــــدريب، األنشـــــطة الطالبي  ي:الت

http://spofac.mans.edu.eg/index.php?lang=ar ــل الكليــة فــي مجــال التطــوير ــة مــن قب (، ومــن ضــمن الجهــود المبذول

http://spofac.mans.edu.eg/index.php?lang=ar
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ــــــــــة باللغــــــــــة اإلنجليزيــــــــــة ــــــــــوجي قامــــــــــت الكليــــــــــة بإنشــــــــــاء موقــــــــــع إليكترونــــــــــي للكلي ــــــــــي الــــــــــرابط التــــــــــالي:  التكنول )عل
http://spofac.mans.edu.eg/index.php?lang=en 

المكتبــة مالئمــة لنشــاط المؤسســة مــن حيــث تــوافر الكتــب والمراجــع والتجهيــزات والخــدمات التــي تلبــي حاجــات  .7
 الطالب والباحثين ، والمكتبة الرقمية متاحة للمعنيين.

 جامعة المنصورة مكتبة مجهزة لتلبية حاجات الطالب والباحثين حيث تحتو، المكتبة علي االتي :  –التربية الرياضية  تمتلك كلية
قسم علمي  27أجهزة كمبيوتر ، وتتكون مكتبة الطلبة من  5طاوالت وعدد  8كرسي وعدد  30قاعة للطالب : تحتو، علي  -1

 العلوم االجتماعية ... الخ (.  –الدارة ا –التربية الصحية  –)اقسام االلعاب الرياضية 
 27اجهـزة كمبيـوتر، وتتكـون المكتبـة مـن  5طاولـة، عـدد  12، عـدد كرسـي 50العليا : وتحتو، علـي عـدد قاعة الدراسات  -2

 قسم علمي وكتبة الرسائل ومكتبة الكتب االجنبية ومكتبة الدكتور سليمان حجر. 
 55مقعـد ،  80ترابيـزة،  20خطـوط انترنـت،  6ير، الـة تصـو  1اجهزة كمبيوتر ،  10)  تجهيزات المكتبة : تحتو، المكتبة علي عدد

 مكاتب ( .  6مكتبة ،  1، ترابيزة كمبيوتر 3ترابيزة معمل،  2، ديسكونات
   الخدمات التي تقدمها المكتبة : 

 تقدم المكتبة العديد من الخدمات مثل : 
ن علي اختالف فئاتهم سواء طالب أو باحثين او فئـات اخـري مـن المجتمـع : حيث ترحب المكتبة بالمستفيدياالطالع الداخلي •

 ظهرا . 2.30صباحا الي الساعة  8.30من الساعة 
 : وذلك سواء للطالب أو أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم. االستعارة •
 التصوير  •
االطالع علي احدث االوعية التـى : حيث تزود المكتبة المستفيدين وتحيطهم علما بما هو حديث لتساعدهم في خدمات اخري  •

 تزودت بها المكتبة . 
 :   المكتبة الرقمية

قاعــدة باللغــات االجنبيــة والعربيــة  22تشــترك المكتبــة فــي خدمــة قواعــد البيانــات االلكترونيــة الخاصــة بالجامعــة وعــددها  
ود مرور وكلمة سر للمستفيد يحصل عليهـا ومتخصصة في كافة العلوم االنسانية والطبيعية والدخول اليها عن طريق الحصول علي ك

 من المكتبة . كما قامت المكتبة بعمل ورشة عمل لتدريب اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة علي استخدام هذه القواعد . 
   محتويات المكتبة من الكتب والرسائل والدوريات : 

 م2016 –م 2015عي التجهيزات المتوفرة بمكتبة الكلية  خالل العام الجامبيان ب
 9973المراجع العربية:  ▪
 1184المراجع األجنبية:  ▪
 رسالة دكتوراة(  584رسالة ماجستير،  1373) 1957إجمالي الرسائل العلمية:  ▪
 5الدوريات العربية:  ▪ 5المجالت العلمية: ▪
 10أجهزة الكمبيوتر:  ▪ 15 الدوريات األجنبية: ▪
 الميزانية المحددة لشراء الكتب: ▪

 .( من ميزانية الجامعة18.100: )2015/2016عام  -  ( من ميزانية الجامعة.18.100: ) 2014/2015عام 
 533االسطوانات المدمجة: ▪

http://spofac.mans.edu.eg/index.php?lang=en
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 المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية.  /7
 مرجعية التي تبنتها المؤسسة من خالل المجالس الرسمية . المعايير األكاديمية ال -1

تحرص الكلية علي تشكيل لجان باألقسام العلمية السبعة )المناهج وطرق التدريس، التدريب الرياضي، اإلدارة الرياضية، الترويح 
ير األكاديمية لكل برنامج علمي مانح الرياضي، علوم الحركة الرياضية، علوم الصحة الرياضية، علم النفس الرياضي( لمراجعة المعاي

في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا مع االستعانة بالخطوط اإلرشادية المعايير القياسية العامة التي أعدتها الهيئة القومية 
 لضمان جودة التعليم واالعتماد.

كلية علي مجالس األقسام العلمية والحصول علي موافقتها حيث تم عرض المعايير األكاديمية لبرامج البكالوريوس والدراسات العليا بال
 علي أن المعايير األكاديمية المتبناة من خالل اعتمادات المجالس الرسمية تتوافق مع رسالة المؤسسة وأهدافها.

ياسية القالقومية علي تبني المعايير األكاديمية  15/9/2009( بتاريخ 145موافقة مجلس الكلية الحاكم  بجلسته رقم ) -
 لدراسات العليا بالكلية.لالتي أعدتها األقسام العلمية لمرحلة البكالوريوس والمعايير المرجعية 

تكليف األقسام العلمية بإعداد توصيفات المقررات والبرامج بمرحلتي البكالوريوس و الدراسات العليا في ضوء تلك المعايير  -
 المتبناة بالكلية.

السبعة )المناهج وطرق التدريس، التدريب الرياضي، اإلدارة الرياضية، الترويح الرياضي، تشكيل لجان باألقسام العلمية  -
علوم الحركة الرياضية، علوم الصحة الرياضية، علم النفس الرياضي( لمراجعة المعايير األكاديمية لكل برنامج علمي مانح 

سالة المؤسسة وأهدافها مع االستعانة بالنماذج في مرحلتي البكالوريوس و الدراسات العليا والتحقق من توافقها مع ر 
 االرشادية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.

عرض نتائج تقارير اللجان التي تم تشكيلها من األقسام العلمية والخاصة بالمعايير األكاديمية لبرامج مرحلتي البكالوريوس  -
 ية .والدراسات العليا علي المجلس الحاكم بالكل

م وذلك لمراجعة  2015/  12/  20( بتاريخ 236تم تشكيل لجان للمراجعة الداخلية بالكلية بقرار مجلس الكلية رقم ) -
 المعايير األكاديميةهذه التوصيفات مع مية والتوصيفات والتقارير للمقررات الدراسية للتأكد من توافق يعلتتوصيفات البرامج ال

 .التي تتبناها المؤسسة 

 مج التعليمية مالئمة لمتطلبات سوق العمل وفقا لما تنطوي عليه رسالة المؤسسة البرا -2
تقدم كلية التربية الرياضية مجموعة من البرامج التعليمية والمقررات الدراسية تعمل علي تحقيق رسالتها وأهدافها االستراتيجية 

لتعليمية المستهدفة ويحقق المعايير األكاديمية المتبناة، من خالل توصيف تلك البرامج والمقررات بالشكل الذي يحقق المخرجات ا
حيث تحرص الكلية علي أن تلبي تلك البرامج التعليمية احتياجات المجتمع وتساهم في تحقيق خطة التنمية عبر مشاركة الجهات 

ة جديدة تحتو، علي نظام الساعات المستفيدة في بناء وتصميم البرامج والمقررات الدراسية مثل شروع الكلية في إعداد الئحة داخلي
 المعتمدة وذلك لمواكبة احتياجات سوق العمل ورضا الجهات المستفيدة .

دراسات عليا ( وذلك  –كما تحرص المؤسسة بصفة دورية علي قياس مستو، رضا المستفيدين من البرامج التعليمية )بكالوريوس 
 كالتالي: طوي عليه رسالة المؤسسة. وكانت نتائج استطالع الراي للتأكد من مالءمتها لمتطلبات سوق العمل وفقا لما تن
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 نسبة رضا الفئات المختلفة المستفيدة من برامج الكليةيوضح  جدول
اعضاء هيئة  البرامج م 

 تدريس
 جهات مستفيدة طالب

 %77.68 %76.46 %94.32 برنامج االدارة الرياضية 1
 %77.99 %83.09 %90.53 برنامج التدريب الرياضي 2
 %80 %85.95 %69.32 برنامج المناهج وطرق التدريس 3

ير األكاديمية المرجعية ، وتتوافق نواتج التعلم لكل برنامج مع المعايالبرامج التعليمية موصفة ومعتمدة -3
 .المتبناة

ن مرحلة البكالوريوس عملت الكلية علي إعداد توصيفات البرامج التعليمية والمقررات الدراسية والبرامج األكاديمية لكل م
ة والدراسات العليا )في ضوء المعايير األكاديمية القومية القياسية المعتمدة لقطاع التربية الرياضية من قبل الهيئة القومية لضمان جود

خضاعها لعمليات التدقيق الداخلي والمراجعة الخارجية للتأكد من مدي توافق منظومة البرامج مع  المعايير التعليم واالعتماد( وا 
األكاديمية المتبناة علي مستوي كال المرحلتين من خالل مصفوفة المخرجات التعليمية المستهدفة للبرامج والمقررات وذلك عبر 

 الخطوات التالية: 
 عرض المعايير األكاديمية علي األقسام العلمية بالكلية. ▪
 نشر المعايير عبر البروشورات واألدلة والكتيبات. ▪
 ذات العالقة في تبني المعايير.مشاركة الجهات  ▪
 :  مثلالبكالوريوس والدراسات العليا باألقسام العلمية  بمرحلتيتم اعتماد توصيفات المقررات الدراسية  ▪
 م  2015 /1 /1( بتاريخ 244قرار مجلس قسم التدريب الرياضي رقم ) ▪
 م  2015 /4/10( بتاريخ 140قرار مجلس قسم اإلدارة الرياضية رقم ) ▪
 م  2016 /4/1جلس قسم الترويح الرياضي رقم ) ؟؟( تاريخ قرار م ▪
 م 18/10/2015( بتاريخ 234قرار المجلس الحاكم رقم ) ▪

 
وتوصلت اللجان المشكلة لمراجعة توصيفات وتقارير البرامج والمقررات الدراسية باألقسام العلمية المختلفة إلي عمل تقارير تفصيلية 

( 240عرضة على المجلس الحاكم بالكلية بجلسته رقم )، ثم تم ف التي تحتاج إلي تحسين وتطويرضعموضحة نقاط القوة وكذا نقاط ال
 .إلجراء االجراءات  التحسينية من االقسام العلميةم  2016/  4 /19 بتاريخ 

 

نواتج التعلم لكل برنامج تعليمي تتسق مع مقرراته الدراسية وتوصيف المقررات يوضح طرق التدريس  -4
 . لتي تحقق نواتج التعلملتقويم اوا

تتم عملية توصيف المقررات الدراسية التي يتضمنها البرنامج بالشكل الذي يحقق األهداف العامة للبرنامج وكذلك المخرجات التعليمية 
لتحقيق اكبر قد من الدقة  من خالل نظام الكتروني )الفارابي ال دارة الجودة التعليم والتعلم ( تم   المستهدفة علماأل بأن جميع توصيفات البرامج
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. ولتحقيق ذلك يستخدم أعضاء التدريس طرق تدريس متنوعة لتحقيق المخرجات التعليمية  نواتج التعلم بالبرامجفي مدي مالئمة  
ظام الفارابي وتعلن الكلية كل من توصيف البرامج وتوصيف المقررات علي النظام االلكتروني علي شبكة الجامعة اإلليكترونية )ن ،  المستهدفة

من خالل  (. وللتأكد من مساهمة كل مقرر بفاعلية في تحقيق األهداف العامة والمخرجات المستهدفة للبرنامج التعليم والتعلم  جودةإلدارة 
التعليمية مصفوفة لتوضيح الوزن النسبي لكل مقرر في البرنامج باإلضافة إلي أساليب التقييم المتبعة لقياس المخرجات البرنامج يتم عمل 

المستهدفة، وتستخدم المؤسسة أساليب متنوعة من تقييم الطالب وال تقتصر على االمتحانات التحريرية فقط بل تمتد عملية التقييم لتشتمل 
لمهار، االمتحانات الشفهية والتطبيقية باإلضافة إلى درجات أعمال السنة ويتم توزيعها على أشكال مختلفة من التقييم ) المالحظة لألداء ا

 واالختباراتل الجماعية ( واألوراق الدراسية والتكليفات واالعماالمحاضرات التطبيقية فيالمختلفة المهارات الرياضية  فيتقييم أداء الطالب  في
ذلك ، وعضو هيئة التدريس يكون حريصا على تنويع أساليب التقييم وذلك لدقة قياس المخرجات التعليمية المستهدفة مثال نصف فصلية(

القدرة على الحوار والمناقشة وال  – االنفعاليقياس المهارات العامة والمنقولة مثل سرعة اإلجابة والثقة بالنفس والثبات  –عمل )بنك أسئلة 
ئج يقتصر التقييم على ذلك بل يعطى فرصة للطالب المتعثر لإلجابة على سؤال أخر بما ال يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطالب. وتشير نتا

( علي وضوا أهداف المقرر أمام الطالب، كذلك أكدوا علي أن المادة العلمية %81.3بنسبة )استطالع آراء الطالب إلي موافقة الطالب 
 (.%74.7بالكتاب الجامعي يتم عرضها بشكل واضح ومشوق بنسبة )

 عين الداخليين والخارجيين البرامج التعليمية والمقررات الدراسية يتم مراجعتها بصورة دورية بمشاركة المراج -5
تقوم كلية التربية الرياضية باتخاذ كافة اإلجراءات الضرورية إلجراء عمليات المراجعة الدورية للبرامج والمقررات الدراسية 

مجلس  -مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة -لتحديثها بعد اعتماد تلك اإلجراءات من المجالس الحاكمة )مجالس األقسام األكاديمية
 -الكلية( وذلك علي النحو التالي:

واستيفائها من قبل األقسام  م 2015/2016 إعداد نماذج تقارير للجان الممتحنين والمقيمين الخارجيين للعام الجامعي
، ويتم العمل  م28/6/2010( بتاريخ 25)العلمية بالكلية واعتمادها من مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة واالعتماد بجلسته رقم 

 ا النموذج بصفة مستمرة .بهذ
م  وفقا لنماذج الهيئة القومية لضمان 2015/2016إعداد توصيفات وتقارير البرامج العلمية والمقررات الدراسية للعام الجامعي  ▪

 جودة التعليم واالعتماد واعتمادها من مجالس األقسام العلمية والمجلس الحاكم للكلية.
في ضوء نموذج معد من وحدة ضمان الجودة  وتقديم التقرير لقطاع م 2015/2016جامعي للعام التم تقويم الورقة االمتحانية  ▪

  التخاذ االجراءات التحسينية التعليم والطالب 
حول محور البرامج م 2016 /12 /21( بتاريخ 249المعتمدة من المجلس بجلسة رقم )وضع خطة تحسين لعالج نقاط الضعف  ▪

 /7، 6التي تمت في ة فريق المراجعة الخارجية الوارد من قبل مركز ضمان الجودة بالجامعةالتعليمية الواردة في تقرير زيار 
 م .4/2016
للمؤسسة تقارير سنوية للمقررات الدراسية والبرامج التعليمية بما يؤكد االلتزام بالتوصيف المعلن للمقررات  -6

 التحسين والتطوير .  الدراسية ويطلع عليها المعنيون ، وتستفيد المؤسسة منها في وضع خطط
تقوم المؤسسة بشكل دوري في نهاية كل عام دراسي بإعداد تقارير المقررات الدراسية والبرامج التعليمية عقب اعالن نتائج الفرق 

األقسام العلمية  ويتم مناقشتها واعتمادها في مجالس على النظام االلكتروني )نظام الفارابي إلدارة الجودة (   الدراسية المختلفة بالكنتروالت
وذلك بغرض تعزيز نقاط القوة ومحاولة تالشي نقاط الضعف من خالل تحديث المقررات الدراسية والبرامج التعليمية وذلك من أجل رفع مستو، 

 كفاءة الخريجين ليكونوا قادرين على العمل بالمنظمات الموجودة بالمجتمع .
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 التدريس والتعلم  8/0
 : استراتيجية التدريس والتعلم 

رقـم )  بمجلسـهمـن المجلـس الحـاكم  واعتمـاده 2016(  االصدار الثـاني) والتقويم قامت الكلية بتحديث دليل استراتيجية التدريس والتعلم 
عالنهــا بصــورة  اســتراتيجيةللكليــة، كمــا تــم إعــداد  اإللكترونــيوتــم إعالنــه علــى الموقــع   م15/11/2016بتــاريخ   (248 التــدريس والــتعلم وا 

 قسام العلمية واإلدارية بالكليةورقية وتوزيعها على جميع األ

  الذاتي:التعلم  صادرم

 –األوامـر  – ينالتعـاو األسـاليب المختلفـة للتـدريس مثـل )الـتعلم  تخداماسـ فـيعلـى مصـادر التـدريس والـتعلم بـالتنوع  االستراتيجيةتحتو، 
تعتمد على تكنولوجيا التعلم مثـل  والتياالكتشاف الموجة(  –الواجبات الحركية  –الخرائط الذهنية  –حل المشكالت  –دراسة الحالة  – التبادلي

تخــدم العمليــة التعليميــة وتــدريس المقــررات  التــيغيرهــا  مــن المســتحدثات الوســائط فائقــة التــداخل( و  –الوســائط المتعــددة  – األلــى) الحاســب 
( ومـا  نظـري  – عملـيكـل مـنهم فـى مجـال التخصـص )   االسـتراتيجيةالدراسية وذلك إلعداد  الطـالب بهـدف تحقيـق رسـاله الكليـة . وأهـدافها 

 .تدريس باألقسام العلمية بالكليةيناسبه من أساليب وطرق 

التـدريس والـتعلم ، حيـث تسـعى  اسـتراتيجية فـيمـن خـدمات الكليـة  المسـتفيدةأراء الجهـات  استطالع استمارةبإعداد  كما قامت المؤسسة
لتحقيــق مخرجــات الــتعلم  واســتخدامهااالســاليب والطــرق والوســائط التدريســية المناســبة  اســتخدامالكليــة بتحقيــق أهــدافها ورســالتها مــن خــالل 

  -م من خالل المحاور التالية :2015/2016 الجامعيأراء الطالب خالل العام  طالعاستعبر تحقيق نتائج   المستهدفة

 %( 89.22رية والتطبيقية بنسبة )ظاستخدام أساليب وطرق ووسائط التدريس المتنوعة والحديثة بالمحاضرات الن -
 (%89.90مد، مناسبة القاعات الدراسية وتجهيزها بوسائل التدريس الحديثة بنسبة ) -

 استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم :تطبيق  
 : الذاتيمهارات التعلم  اكتساب 

وتوافرهـا حيـث  الـذاتيوالتقـويم مـن خـالل إكسـاب الطـالب مصـادر الـتعلم  والـتعلمالتـدريس  اسـتراتيجيةتقوم الكلية بتوفير وتطـوير وتحـديث 
لوحــدة مــن الســادة أعضــاء هيئــة لاديــة والبشــرية مــن خــالل تعيــين مــديرا وتــدعيمها بــالموارد الم اإللكترونــيقامــت الكليــة بتطــوير وحــدة التعلــيم 

التدريس ومهندس متخصص فى مجال التعليم اإللكترونى وطاقم السكرتارية خـاص بـإدارة شـئون الوحـدة والهـدف مـن هـذه الوحـدة هـو التأكيـد 
رشادات توضح أنشطة وحدة التعليم بين السادة أعضاء هيئة التدريس والطالب من  اإللكترونيعلى نشر ثقافة التعليم  خالل توزيع مطويات وا 

، وكذلك دليل وحدة التعلـيم اإللكترونـى المعتمـدة مـن مجلـس الكليـة وتـوفير اإلطـالع عليـة مـن قبـل السـادة أعضـاء هيئـة التـدريس  اإللكترونى
 الطالب بالكلية .

بالجامعـة علـى تشـجيع أعضـاء هيئـة  اإللكترونـيركـز الرئيسـى للـتعلم وقامت الكلية بتفعيل دور وحـدة التعلـيم اإللكترونـى بالتعـاون مـع الم
( مقـرر فـى البـرامج الرئيسـية 25تحويل مقـرراتهم  إلـى مقـررات االلكترونيـة و التـى بلـد عـددها ) علىالتدريس بجميع األقسام العلمية بالكلية 
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ارة الرياضية ( وذلك لتقديم خدمات رفيعة المستو، للطالب فى ظـل اإلد –التدريب الرياضى  –الثالثة ) مناهج وطرق تدريس التربية الرياضية 
 : مثلدراسية إلى مقررات الكترونية المقررات من الالكثافة العددية الكبيرة للطالب حيث تم االنتهاء بالفعل من تحويل عدد 

 مقرر اختياري طرق تدريس رفع االثقال )برنامج طرق تدريس التربية الرياضية ( . -
 ادئ تدريب الناشئين ) برنامج التدريب الرياضي ( .مقرر مب -

 باإلقسام العلمية المختلفة .  ةإلكتروني اتإلى مقرر   ةدراسيال اتمقرر د من الفقات للمجلس الحاكم على تحويل عدوهناك موا

 . االتيبالكلية والجامعة على توفير  اإللكترونيولتحقيق ذلك تم التنسيق بين وحدة التعليم 

 بتحويل مقرراتهم إلى مقررات إلكترونية . قاموا( ورش عمل فدية لتدريب السادة أعضاء هيئة التدريس والذين 6)عقد عدد  -
 المقرر وتفعيلة بين الطالب  استخدام( من السادة أعضاء هيئة التدريس حول كيفية 7( ورش عمل لتدريب عدد )3عقد عدد ) -
 لى المقررات االلكترونية واستخدامها .( ورش عمل للطالب حول  كيفية الدخول ع5عقد عدد) -
 عية الطالب بكيفية استخدام المقررات االلكترونية والدخول عليه.  و ( دقائق فى بداية كل محاضرة دراسية لت10تخصيص أول ) -

ب حــول هــذه اس الرضــا للطــال، حيــث طبــق مقيــ اإللكترونــيتقــدمها وحــدة التعلــيم  التــيوتــم اســتطالع أراء الطــالب بالكليــة حــول الخــدمات 
 : التاليكما هو موضح بالجدول  نتائجهوكانت  الخدمات

 اإللكترونيتقدمها وحدة التعليم  التيقياس رضا الطالب حول الخدمات  

 نسبة الرضا % المتغيرات م
 %73,93 راق ومتحضر بأسلوبمع الطالب  اإللكترونييتعامل أعضاء وحدة التعليم  1
 %74,36 ئق ويوجد به المعلومات التى تحتاج لمعرفتهاموقع الكلية على االنترنت ال  2

 %74,55 يتم االعالن بدرجة كافية عن خطوات إجراء الستبيان على نظام الفارابى 3
 %74,25 ايتم االعالن بدرجة كافية عن خطوات االطالع على النتيجة 4
 %74,88 معة االلكترونيةالمقررات االلكترونية تقدم الدعم الفنى للطالب الستخدام برامج الجا 5
 %74,36 وحدة التعليم االلكترونى تقدم الدعم الفنى للطالب الستخرج برامج الجامعة االلكترونية 6
 %74,22 يتم االعالن بدرجة كافية عن خطوات إستخراج الرقم السر، للطالب 7
 %74,55 يتم االعالن بدرجة كافية عن خطوات استخدام المقررات االلكترونية 8
 %74,00 يتم االعالن بدرجة كافية عن إنشاء البريد االلكترونى للطالب 9

مستخدمة في ذلك نظم التعليم الذاتي  كما أن الكلية تقوم بتكليف الطالب بالمراحل الدراسية المختلفة بإجراء البحوث واألوراق الدراسية
للشبكة  استخدامهامنها والتعرف على كيفية  واالستفادةناقشاتها إلكترونيا أمام الطالب وموجمع المعلومات من االنترنت ثم عرضها 
 الدولية للمعلومات والمكتبة االلكترونية .
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 . الميدانيبرامج التدريب   - برامج تدريب الطالب
التـدريب  –رياضـية للثالث برامج المانحة بالكلية لمرحلـة البكـالوريوس ) المنـاهج وطـرق تـدريس التربيـة ال الميدانييتضمن برامج التدريب 

الطــالب األساســية حيــث يتوجــه الطــالب مــرة واحــدة كــل أســبوع للتــدريب  احتياجــاتاإلدارة الرياضــية ( وهــذه البــرامج تقــوم بتــوفير  –الرياضــى 
فصــلة ولمــدة الميـدانى فــى االمــاكن المتنوعــة وفقـا لكــل برنــامج معتمــد ) المتوقــع العمـل بــه بعــد التخــرج ( وتســمى بفتـرة التــدريب الميــدانى المن

 –الواحد وتسمى بفترة التدريب الميدانى المتصلة لطالب الفرقـة الدراسـية الثالثـة والرابعـة شـعبة تـدريس  الدراسيأسبوعين متصلين من الفصل 
  .إدارة –تدريب 

دريب الميـدانى لطـالب والكلية حريصـة علـى تنـوع الجهـات التـى يـتم تـدريب الطـالب بهـا وفقـا للتخصـص بالبرنـامج ، علـى ان تكـون أمـاكن التـ
يات الشباب الفرقة الثالثة ببرنامج المناهج وطرق التدريس والتدريب الرياضى بالمؤسسات التابعة لوزارة التربية والتعليم وبرامج اإلدارة في مدير 

دارة رعايـة الطـالب بالجامعـة ومراكــز الشـباب ، امـا طـالب الفرقــة الرابعـة فيكـون توزيـع الطــالب وفقـ ا لتخصـص البرنـامج ) برنــامج والرياضـة وا 
 مـديريات  الشـباب والرياضـة ورعايـة الطـالب بالجامعـة ( فـيبرنـامج اإلدارة  –برنامج التـدريب بـالنوادي ومراكـز الشـباب  –التدريس بالمدارس 

  2012 / 6 / 13بتاريخ       لية رقم اء على قرار مجلس الكوذلك بن

 أماكن توزيع الطالب على التدريب الميدانى 

 

 قويم أداء الطالب بالتدريب الميداني ت

دارة مـديريات الشـباب والرياضـة و  دارة رعايـة الطـالب بالجامعـة فـى تقـويم الطـالب تشارك المؤسسات التعليميـة والنـوادي ومراكـز الشـباب وا  ا 
وتسـهم فـى المتدربين طرفهم كل فى مجال تخصصه أثناء فترة التدريب الميداني المنفصلة والمتصلة بتوفير المشرفين الخارجيين علـى الطـالب 

التواصـل  من السادة أعضاء هيئة التـدريس ويـتيشارك في عملية التقييم واالشراف على التدريب الميداني من داخل الكلية مكما ، تقييم الطالب
من الدرجة ألعمال السـنة ويشـترك  %40، حيث تكون نسبة م حتى تكون الدرجات موضوعيةيبين المشرف الخارجى والداخلى فى عملية التقي

 م
 

 أماكن التدريب الميدانى الفرقة الدراسية
 الشباب والرياضة ورعاية الشباب النواد، ومراكز الشباب المدارس

 ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ✓ طالب الفرقة الثالثة تدريس -1
 ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ✓ طالب الفرقة الثالثة تدريب -2
 ✓ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ طالب الفرقة الثالثة إدارة -3

 ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ✓ طالب الفرقة الرابعة تدريس -4
 ــــــــــــــــــــــــــــــ ✓ ــــــــــــــــــــــــــــــ طالب الفرقة الرابعة تدريب -5
 ✓ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ طالب الفرقة الرابعة إدارة -6
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ها من خالل لجنة مشكلة مـن من الدرجة لالمتحان النهائي للتدريب الميداني ويتم وضع %60في وضعها المشرف الداخلي والخارجي، ونسبة 
 أعضاء هيئة التدريس ومعتمدة من األقسام ومجلس الكلية.

بهـدف تواجـه هيئـة االشـراف والطـالب المتـدربين  التـيكما تقوم الكلية بعمل لقاءات مع السادة المشرفين والطالب للتعرف علـى المشـكالت 
 نات وورش العمل .وذلك من خالل الندوات واللقاءات واالستبياا لتوصل لحلول لها

 : فى الجدول التالى  تشير نتائج إستطالع أراء الطالب حول التدريب الميدانىو 

 الميدانياراء الطالب حول التدريب  استطالعنتائج 

 إدارة % تدريب% تدريس% العنصر م
 82,67 73,12 86,04 يدعم التدريب الميدانى التفكير واالبداع لد، الطالب -1

 85,33 75,27 89,64 ب الميدانى واضحة ومعلنةأهداف التدري -2
 85,33 75,27 88,29 مكتبة الكلية بها كتب ومراجع علمية عديدة فى التدريب الميدانى -3

 80,00 76,34 86,49 يلتزم المشرف الخارجى بالحضور الماكن التدريب الميدانى وتوجية الطالب -4
 84,00 77,42 86,49 الميدانى من الوكيل المخصص أتعامل بإحترام عند االستفسار عن التدريب -5

 76,00 68,82 84,23 يسمح للطالب بإختيار أماكن التدريب الميدانى -6

عالجها من خالل التغذية الراجعة للسادة المشرفين وذلك من أجـل لونقاط الضعف  وتعزيزها نقاط القوة للمحافظة عليهاوتقوم الكلية بدراسة 
 على العمل بالمنظمات الموجودة بالمجتمع . ينقادر  واليكونرفع مستو، خريجيها 

  تقويم الطالب

 أساليب تقييم الطالب 

المتحانات التحريرية فقط بل تمتد عملية التقيـيم لتشـتمل االمتحانـات اتستخدم المؤسسة أساليب متنوعة من تقييم الطالب وال تقتصر على 
ل السنة ويتم توزيعها على أشكال مختلفة من التقييم ) المالحظة لألداء المهار، فـى تقيـيم أداء الشفهية والتطبيقية باإلضافة إلى درجات أعما

، نصف فصـلية واالختباراتواألوراق الدراسية والتكليفات واالعمال الجماعية ، المختلفة فى المحاضرات التطبيقيةالطالب فى المهارات الرياضية 
مثـال ذلـك عمـل )بنـك أسـئلة  المسـتهدفةيع أساليب التقييم وذلك لدقة قياس المخرجات التعليميـة وعضو هيئة التدريس يكون حريصا على تنو

وال يقتصـر التقيـيم  (القـدرة علـى الحـوار والمناقشـة – االنفعـاليقياس المهارات العامة والمنقولة مثـل سـرعة اإلجابـة والثقـة بـالنفس والثبـات  –
 تكافؤ الفرص بين الطالب. جابة على سؤال أخر بما ال يخل بمبدأعلى ذلك بل يعطى فرصة للطالب المتعثر لإل
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   ظام تقييم الطالب ن

 يتم تقييم الطالب فى ضوء الالئحة الداخلية بالكلية بتقسيمم درجات المواد الدراسية إلى األتى :
 درجة ( 40االختبار التحرير،  –درجات  10االختبار الشفهى  –درجة  30االختبار التطبيقى  –درجة  20المواد التطبيقية ) أعمال سنة 
 .  درجة( 70االختبار التحرير،  –درجات  10االختبار الشفهى  –درجة  20المواد النظرية )أعمال سنة 

 الممتحنين الخارجيين :

 المـاديلفـة مقابـل التمويـل المؤسسة بأقسامها العلمية تقوم بتفعيل نظام الممتحنين الخـارجيين للمقـرارا ت الدراسـية بـالفرق الدراسـية المخت
بتقـديم تقريـر عـن مسـتو،  الخـارجيجلسـة ( لالختبـارات الشـفهية والتطبيقيـة علـى أن يقـوم الممتحنـين  50الذ، تحدده الجامعة بحـد أقصـى )
عالنهاالختبارات والطالب ويتم تحليل ذلك   ات التصـحيحية الالزمـةعلى االقسام العلمية لعمل تغذيه راجعـة نتـاج هـذه التحليـل واتخـاذ االجـراء وا 

 والتـيت المختلفـة ويظهـر ذلـك بوضـوا فـى نتـائج تقـويم الطـالب عبـر السـنو  وتحسـينهاونقاط الضعف  وتعزيزهاوذلك للوقوف على نقاط القوة 
 ( مادة دراسية بجانب المواد األساسية 13من كليات مناظرة لتحملهم أكثر من ) المحولين، نجاا الطالب لوحظ تدنى مستو 

 : نسبة رضا الطالب عن االمتحانات فى مرحلة البكالوريوس التاليالجدول  ويوضح

 في مرحلة البكالوريوس االمتحاناتجدول نسبة رضا الطالب عن 

 نسبة الرضا % البند م
 %78.35 قبلها بفترة كافية  االمتحاناتيتم اإلعالن عن مواعيد  1
 %73.95 يشارك ممثلين عن الطالب في وضع جداول اإلمتحانات 2
 %74.91 مع المقررات الدراسية وصعوبتها االمتحاناتيتناسب ترتيب جدول  3
 %75.03 إجراءات االمتحانات الشفوية والتطبيقية تتم بشكل عادل ومناسب 4
التحريري ( واضحة  –العملي –)الشفوي  االمتحاناتنظم التقييم طوال الترم وفي  5

 ومعلنة 
75.11% 
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 .طالب  837التالي نسبة رضا الطالب عن الورقة اإلمتحانية لعدد كما يوضح الجدول 

 نسبة رضا الطالب عن الورقة اإلمتحانية في مرحلة البكالوريوس
 نسبة الرضا % البند م
 %76.07 تغطي الورقة اإلمتحانية جميع موضوعات المقرر الدراسي بشكل متوازن  1
 %75.75 هم والتحليل والتركيب والتقويمتتنوع أسئلة اإلمتحانات لقياس التذكر والف 2
 %75.43 صياغة رؤوس األسئلة اإلمتحانية واضحة والمطلوب من األسئلة محدد بشكل دقيق  3
 %75.35 جميع األوراق اإلمتحانية لها شكل ثابت في الرأس والتزييل والبيانات األساسية واضحة 4
 %75.23 األسئلة واضحة ومفهومة وال تحتمل إجابتين  5
 %75.59 جميع األسئلة في األوراق اإلمتحانية من المقرر الدراسي 6

 طالب . 837ويوضح الجدول التالي نسبة رضا الطالب عن نظام المراقبة بمرحلة البكالوريوس لعينة قوامها 
 نسبة رضا الطالب في نظام المراقبة في مرحلة البكالوريوس

 نسبة الرضا % البند م
 %76.71 عليمات الخاصة بأماكن اللجان اإلمتحانية واضحة ومعلنة اإلرشادات والت 1
 %74.76 يتعامل المراقبون والمالحظون مع الطالب أثناء اإلمتحان بشكل الئق 2
 %74.83 يقوم المالحظون والمراقبون بالتحرك داخل اللجنة طوال فترة اإلمتحان للحفاظ على النظام  3
 %74.95 نات الطالب على كراسة اإلجابة بصورة صحيحة يتأكد المالحظ من تدوين بيا 4
 %75.15 يعمل المالحظون والمراقبون على توفير المناا المناسب والهدوء داخل اللجنة 5

بــالطالب الــذين لــديهم مقــررات تخلفــات للتعـرف علــى مناســبة أمــاكن ومواعيــد اإلمتحانــات حتــى يــتم تخفيــف  باالهتمــامكمـا تقــوم المؤسســة 
 بالمواد الدراسية األساسية للفرقة المقيدين بها ويتم عرض ذلك من خالل الجداول التالية. االهتمامليهم في العبء ع

 :نسبة رضا الطالب ) التخلفات ( عن مواعيد اإلمتحانات 
 نسبة الرضا % البند م
 %75.07 النات ( لوحة اإلع –صفحة الكلية يتم اإلعالن عن ميعاد إختبارات التخلفات بأكثر من وسيلة )  1
 %74.83 تقام إختبارات التخلفات في وقت مناسب قبل اإلمتحانات األساسية . 2
 %73.43 يتم مشاركة الطالب في وضع جداول إمتحانات التخلفات . 3
 %74.59 التحريري للتخلفات بفترة مناسبة تقام إختبارات الشفهي والتطبيقي ألختبارات التخلفات قبل اإلمتحان  4
 %75.11 يمكن معرفة نتيجة مواد التخلف قبل بداية اإلمتحانات األساسية . 5
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كما تهتم المؤسسة بتوفير قاعات مناسبة لإلمتحانات من حيث اإلضاءة والتهوية وسعة الطالب وتـم قيـاس ذلـك مـن خـالل مقيـاس الرضـا 
 عن أماكن إمتحانات التخلفات للطالب كما هو في الجدول التالي .

 الطالب ) التخلفات ( عن أماكن اإلمتحاناتنسبة رضا 

 نسبة الرضا% البند م
ضاءتها مناسبة . 1  %75.59 قاعات اإلمتحانات نظيفة وجيدة التهوية وا 
 %74.23 منشآت ( الخاص بقاعات اإلمتحانات مناسب ومريح . –األثاث ) مقاعد  2
 %73.31 ركيز .عدد الطالب داخل القاعة اإلمتحانية يساعد على الهدوء والت 3

كما تهتم الكلية بالتعرف على بعض المشاكل التي تقابل الطالب في إعالن نتائج اإلمتحانات حتى يتم عمـل تغذيـة راجعـة مـن خـالل لجـان 
 الرصد وقطاع شئون التعليم والطالب للحد من المشاكل التي تواجه الطالب في هذا الشأن ويوضح الجدول التالي نتيجة هذه الخطوة .

 سبة رضا الطالب ونظام التظلمات لطالب الفرقة الثانية والثالثة والرابعةن

 نسبة الرضا % البند م
 %75.07 يتم إعالن النتائج النهائية لإلمتحانات في وقت مناسب . 1
 %75.43 تعلن نتيجة الكلية على صفحة الكلية على موقع الجامعة . 2
 %74.31 حة الكلية على موقع الجامعة .يمكنك معرفة النتيجة بسهولة ويسر من صف 3
 %74.67 توجد إجراءات واضحة ومعلنة للتظلم من النتائج المعلنة في أي مقرر . 4

تحليل الورقة اإلمتحانيـة  استمارةكما تقوم الكلية باإلهتمام بتقييم الورقة اإلمتحانية من خالل فرع مركز تطوير األداء الجامعي عبر تطبيق 
لعام ( ونشر نتائج التحليل على األقسام العلمية مـع وضـع آليـة لمعالجـة نـواحي القصـور وعمـل تغذيـة راجعـة للحـد مـن تكـرار ا –) المضمون 

تقريـر الورقـة اإلمتحانيـة  اعتمـادم علـى 6/9/2016( بتـاريخ  245هذه السلبيات وذلـك بعـد إعتمـاد المجلـس الحـاكم بجلسـته الطارئـة رقـم ) 
 .   م2015/2016للعام الجامعي 

م كمـا هـو موضـح 2015/2016وفيما يلي نماذج لنتائج تحليل بعض األوراق اإلمتحانية في األقسام العلميـة بالكليـة عـن العـام الجـامعي 
 .بالجدول التالي 
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 م .2015/2016نتائج تحليل بعض األوراق اإلمتحانية باألقسام المختلفة للعام الجامعي 

نوع  اسم المقرر الدراسي م
 رالمقر 

القسم 
 العلمي

المواصفات الفنية والعلمية  المواصفات الشكلية للورقة اإلمتحانية
 للورقة اإلمتحانية

مضمون  رأس الورقة
 الورقة

تزيل 
 الورقة

المبادئ األساسية  1
 للتمرينات

المناهج  نظري 
وطرق 
 التدريس

88.8% 100% 50% 100% 

المبادئ األساسية  2
 (2للسباحة )

ج المناه عملي
وطرق 
 التدريس

100% 50% 50% 61.5% 

 %92.3 %100 %83.3 %77.7 اإلدارة نظري  مبادئ اإلدارة الرياضية 3
دارة  4 اختياري تنظيم وا 

األلعاب الجماعية هوكي 
(1) 

 %100 %100 %83.3 %100 اإلدارة عملي

 %100 %75 %100 %100 الترويح نظري  (1التربية الترويحية ) 6
علوم  نظري  ءعلم وظائف األعضا 7

 الصحة
100% 100% 100% 100% 

مبادئ علم الصحة  8
 الرياضية

علوم  نظري 
 الصحة

100% 100% 100% 100% 

أساسيات علم الحركة  9
 الرياضية

 %92 %75 %100 %88 علوم الحركة نظري 

 %92 %50 %100 %88 علوم الحركة نظري  الحاسب ا لي 10
علم التدريب الرياضي  11

(1) 
يب التدر  نظري 

 الرياضي
77% 66% 50% 92% 

تدريب رياضة التخصص  12
 )مالكمة(

التدريب  عملي
 الرياضي

100% 100% 25% 92% 

 عدالة تقييم الطالب 

يتم تـوفير العدالـة والشـفافية فـي تقيـيم الطـالب سـواء كـان ذلـك باإلمتحانـات التطبيقيـة أو الشـفهية أو التحريريـة فـي المقـررات الدراسـية  
المظهـر العــام  –تقسـيم الــدرجات فـي اإلمتحانـات التطبيقيـة علــى عـدة محـاور منهـا ) اإللتـزام بالمواعيــد المحـددة لإلمتحانـات  وذلـك مـن خـالل
إقامـة منافسـة بـين الطـالب لتحديـد المسـتو، العـام  –تمكـن أداء المهـارات المركبـة  –تمكـن الطالـب مـن المهـارات الفرديـة  –الرياضي للطالب 
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جمـالي هـذه الدرجـة تعبـر عـن درجـة الطالـب فـي اإلمتحانـات  لجميع الطالب ( على أن يخصـص كـل بنـد مـن البنـود السـابقة درجـة محـددة ، وا 
يتم من خـالل بنـك األسـئلة ويختـار الطالـب أحـد هـذه األسـئلة ويـتم إعطـاء الدرجـة وتحديـد مسـتو،  الشفهيةالتطبيقية ، وكذلك في اإلمتحانات 
قيــاس المهــارات العامـة والمنقولــة مثــل  –تمكـن الطالــب مــن اإلجابـة  –الشــفهي  لالمتحــانبالموعــد المحـدد الطالـب مــن خــالل ) التـزام الطالــب 

القدرة على الحوار والمناقشة ، وكل محور من هذه المحاور له درجـة،  –سرعة اإلجابة والثقة بالنفس والثبات اإلنفعالي أثناء اإلجابة ... إلخ 
ون تقيـيم الطالـب فـي اإلختبـار الشـفهي ، وفـي اإلمتحانـات التحريريـة يـتم التقيـيم فيهـا مـن خـالل شـمول بمجموع درجـات المحـاور السـابقة يكـ

سـئلة الورقة اإلمتحانية ألجزاء المنهج ومراعاة تنوع الورقة اإلمتحانية حيث تفرق بين الطالب المتميـز والمتوسـط والضـعيف ، وتتنـوع ورقـة األ
واإلختيار من متعدد والصح والخطأ وأكمل وغيرها من التنويع في ورقة األسئلة ويتم التقييم وذلك من خـالل اإلمتحانية لتشمل األسئلة المقالية 

 إستمارات تقييم الورقة اإلمتحانية وفقاأل لنموذج اإلجابة .
 االمتحاناتتأمين وضع 

 ها  وكـذلك آليـة تصـوير اإلمتحـان وتغليفـالتحريريـة ونسـخها وتوزيعهـا بمـا نضـمن سـريتها وشـفافيته االمتحانـاتهناك آلية لضـمان وضـع 
 بوحدة التصوير بالكلية بمعرفة أستاذ المادة وخريطة اللجان اإلمتحانية التي تشمل عدد اللجان وأماكنها .

 نظيم العمل بلجان الرصدت
تحـت إشـراف وحـده ضــمان  يـتم ذلـك مـن خـالل إتبــاع األسـس والقواعـد المعمـول بهـا وفقــاأل لالئحـة الداخليـة لتنظـيم العمـل بلجــان الرصـد 
 بالكلية وذلك على نظام إبن الهيثم إلدارة شئون الطالب. واالعتمادالجودة 

 نتائج تقويم الطالب 
التحريرية (  –التطبيقية  –تقوم المؤسسة بتحليل نتائج استبيانات الطالب نحو المقررات الدراسية ومستو، اإلمتحانات ) الشفهية  
سادة أعضاء هيئة التدريس نحو شرا المقررات الدراسية وتجهيز القاعات الدراسية لتتناسب مع األعداد والفئات من أداء ال االستفادةومد، 
من  واالستفادةخاصة لتقويم المقررات الدراسية من قبل الطالب ، وعمل تغذية راجعة بغرض التحليل  استبياناتبنات( وذلك من خالل -)بنين

م العلمية للتغلب عليها ووضع حلول لها ، ويستفاد من نتائج تقويم الطالب في تطوير البرامج التعليمية نقاط الضعف لوضع آلية مع األقسا
 .فارابيوالتي تطرا على نظام الالتدريس والتعلم والتقويم من خالل استبيانات العملية التعليمية الخاصة بالمقررات الدراسية  واستراتيجيات

 قواعد التعامل مع تظلمات الطالب

مجلـس الكليـة مـن وتوثيقـا هذه القواعد وقد تم تحديث الطالب من نتائج التقويم وشكاوي وجد بالمؤسسة قواعد للتعامل مع نظام تظلمات ت
 . 11/1/2017( بتاريخ 250بجلسته الطارئة رقم )

 
 



 لالعتماد لتجديد (2015/2016عن  العام الجامعي جامعة المنصورة   –كلية التربية الرياضية ل سة الذاتية)الدرا 

 

 

 

(60) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الطالب واخلرجيني    9/0
  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 ا



 لالعتماد لتجديد (2015/2016عن  العام الجامعي جامعة المنصورة   –كلية التربية الرياضية ل سة الذاتية)الدرا 

 

 

 

(61) 

  والخريجين لطالبا
 ت القبولسياسات وإجراءا

 :االستراتيجيةتوافق سياسات القبول مع الرسالة والغايات واألهداف 
يعتبر الطالب محور العملية التعليمية لذا تحرص الكلية علي توفير فرص التعليم المتكافئة وتقديم الدعم واإلرشاد وتشجيع 

لتخرج ونظراأل ألن الدراسة بالكلية ذات طبيعة خاصة تتبني األنشطة الطالبية، كما تحرص الكلية أيضاأل علي أال تنقطع تلك العالقة بعد ا
الكلية مجموعة من السياسات لقبول الطالب تتفق مع رسالة الكلية وغايتها اإلستراتيجية حيث يبدأ تفعيل تلك السياسات مع بداية 

تتضمن اختبارات طبية وبدنية ومهارية يشترط التحاق الطالب بالكلية بعد انتهاء اختبارات الثانوية العامة عبر اختبارات القدرات التي 
 أن يجتازها الطالب والطالبة. ويتم تطبيق تلك السياسات بشكل دوري في ضوء التغيرات والتطورات المختلفة .

 حيث تم تحديد األعداد المقترا قبولها بالكلية من الطالب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بشعبها المختلفة  في العام -
 250م بموافقة مجلس الكلية بناء على موافقة لجنة شئون التعليم والطالب على أن تستقبل الكلية  عدد )2015/2016الجامعي 
 طالبة ( . 150طالب ، 
طالبه ( بناء على األعداد الواردة إلى  الكلية من مكتب التنسيق للعام الجامعي  398طالب ،  717وتم قبول عدد )  -
                                                                          م .   2015/2016

 م .    2015/2016بيان بأعداد الطالب الملتحقين بالفرق الدراسية المختلفة خالل العام الجامعي  -

العام الجامعي
 

 إجمالي عام رابعة ثالثة ثانيه أولى

لب
طا

لبة 
طا

لب 
طا

لبة 
طا

 

 ةطالب طالب طالبة طالب

لب
طا

لبة 
طا

 

تدريب  
 

س 
تدري

إدارة  
تدريب   

 
س 

تدري
إدارة  
تدريب 
س 

تدري
 
إدارة
تدريب 
س 

تدري
 
إدارة
 

184 220 116 142 55 50 154 221 89 52 116 48 
2015/
242 216 464 247 520 270 562 417 874 م 2016

0 1150 

 3570 680 767 832 1291 اإلجمالي

 بالكلية: إجراءات القبول -
تتسم إجراءات القبول بالشفافية حيث يتم اإلعالن عنها بفترة كافية عبر عدة وسائل كما يحصل الطالب علي دليل يوضح كافة 
أشكال االختبارات وطرق تأديتها بما يضمن تكافؤ الفرص باإلضافة إلي مجموعة من السياسات الخاصة بقبول الطالب بالبرامج 

االلتحاق بالكلية والتي يبدأ تنفيذها بداية من الفرقة الثالثة حيث تقوم األقسام األكاديمية بتحديد تلك اإلجراءات الدراسية المختلفة بعد 
وتعتمدها من المجلس الحاكم للكلية حيث يتم توزيع الطالب من خاللها علي التخصصات المختلفة في البرامج األكاديمية والشعب 

ريب الرياضي، مناهج وطرق تدريس التربية الرياضية ، وتم توزيع نسب الطالب بالعام الجامعى العلمية: اإلدارة الرياضية ، التد
لشعبة مناهج وطرق التدريس   %45لشعبة التدريب الرياضى،  %30لشعبة اإلدارة الرياضية ،  %25م بنسبة 2015/2016
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دات القبول بالشعبة والتخصص  وكذلك اجتياز الطالب قبول الطالب ببرنامج اإلدارة الرياضية ، وكانت رغبة الطالب هى إحد، محد
امتحان القبول للتخصصات المختلفة . ولتسهيل إجراءات اختيار الطالب للشعبة والتخصص وافق مجلس الكلية على تفعيل التسجيل 

) الثالثة والرابعة ( وذلك  االلكتروني لرغبات اختيار الشعب المختلفة والتخصصات )الفردية والجماعية ( للطالب المنقولين للفرقة
 م  .   2017/  2016اعتباراأل من العام الجامعى 

 م  . 2015/2016نسب الطالب الناجحون من إجمالي الطلبة للعام الجامعي  •

عدد 
 ثانية أولي الطالب

 رابعة ثالثة

 إدارة تدريس تدريب إدارة تدريس تدريب

 137 337 206 166 356 239 832 1291 الملتحقين
 119 298 171 133 329 213 613 854 الناجحون 
 %87 %88.42 %83 %80 %92.41 %89 %74 %66.15 النسبة
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باستطالع آراء الطالب في الخدمات التعليمية والطالبية التي تقدمها الكلية حيث بلغت نسبة رضا الطالب عن قامت الكلية 
الب الط ورضا  ،(%84.61كلية التربية الرياضية ) الب المستفيدين من خدمات مكتبة الط ورضا(، %81.95 الخدمات التعليمية )

في برنامج  الطالب ورضا، ( %76.46) لطالب في برنامج التدريب الرياضيا ورضا( ، %83.09) في برنامج االدارة الرياضية 
 .%( 85.53) المناهج وطرق التدريس

 النشر والمعلومات عن سياسات القبول:  -
عن تلك السياسات ونشرها باستخدام أساليب متنوعة )دليل الطالب، دليل إختبارات القدرات، الموقع اإلليكتروني  اإلعالنيتم 

 للكلية، اللوحات اإلعالنية، اللقاءات العامة مع رواد الفرق الدراسية، البرامج التعريفية الستقبال الطالب الجدد( .

 المؤسسة:تناسب أعداد المقبولين مع موارد -
تزايدت أعداد الطالب المقبولين بالكلية باألعوام األخيرة بشكل كبير وسعت الكلية لتوفير أماكن المحاضرات النظرية للتناسب مع 
أعداد الطالب ، حيث تم توفير عدد من القاعات التدريسية  بمبنى الكلية وذلك بعد االنتهاء من  المبني اإلداري الجديد الملحق للكلية 

 ما تتناسب التسهيالت المادية المتاحة  لتوفير أماكن المحاضرات التطبيقية إلي حد كبير مع أعداد الطالب .، ك

  سياسات التحويل:  -
شئون الطالب واللوحات  تتبع الكلية قواعد التحويالت العامة لجامعة المنصورة وهى معلنه  عبر ) دليل الطالب و  إدارة

بداية العام الدراسي  حتي ال يؤثر على عملية الدراسة سواء كان ذلك إلي الكلية من كلية أخري مناظرة  وذلك للتحويل في (اإلعالنية
أو من الكلية إلى كليات أخر، أو للتحويل بين البرامج الدراسية ويشكل مجلس الكلية  بناء على موافقة لجنة شئون التعليم والطالب 

اصات الخاصة بالطالب الراغبين فى التحويل إلى الكلية من كليات مناظرة ولفرقة أعلى لجنة ممثلة من األقسام العلمية لفحص المق
( طالب من إجمالي 103م ) 2016/ 2015من الجامعات المختلفة ، حيث بلد عدد الطالب المحولين إلي الكلية في العام الجامعي 

( طالب من إجمالي  87د عدد الطالب المحولين من الكلية ) عدد الطالب في الفرق الدراسية األولى و الثانية والثالثة في حين بل
 عدد الطالب بالفرقة األولى الثانية .

 . 2015/2016نسب التحويالت من والى الكلية للعام 

 الفرقة
 عدد المحولين عدد الطالب

 النسبة المئوية
 االجمالى بنات بنين اإلجمالي بنات بنين

 المحولين إلى الكلية
 %6 77 9 68 1291 417 874 األولى
 %2.28 19 10 9 832 270 562 الثانية
 %0.9 7 - 7 767 247 520 الثالثة

 المحولين من الكلية
 %5.8 76 27 49 1291 417 874 األولى
 %1.3 11 4 7 832 270 562 الثانية
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 الطالب الوافدين: •

طالب الوافدين من الدول العربية عبر الموقع االلكتروني للكلية  تحرص الكلية علي استخدام أساليب فعالة للترويج وجلب ال
 وذلك مع وجود قواعد منظمة عامة للجامعة لقبول الطالب الوافدين 

 الدعم الطالبي  •
للمؤسسة نظام متكامل وفعال لدعم الطالب مادياأل واجتماعياأل وصحياأل حيث تتبع الكلية ألية للتعامل مع الطالب المتعثرين ماديا 

ذلك بدراسة األبحاث االجتماعية التى يقدمها الطالب أو عن طريق اتحاد الطالب أو المرشد األكاديمى، وتتم المساعدة المادية و 
للطالب على أساس بعض المعايير منها ) عمل الوالد، دخل األسرة، عدد أفراد األسرة، وفاة العائل، وصف السكن، المراحل السنية 

المرضية داخل األسرة، المراحل التعليمية(، ويعتمد الدعم الطالبي على الجزء المخصص من الرسوم الدراسية ألفراد األسرة، الحاالت 
للطالب والدعم الوارد من الجامعة لألنشطة الطالبية من خالل صندوق التكافل االجتماعي حيث يعمل الصندوق االجتماعي علي مد 

جتماعية المعتمدة من قسم شئون الطالب بالكلية والوحدة االجتماعية التابع لها الطالب باإلعانات المالية عن طريق األبحاث اال
الطالب، ثم يقوم األخصائي االجتماعي ببحث الحاالت التي تستحق الدعم يلي ذلك تقديم اإلعانات للطالب غير القادرين ماديا بعد 

من %5مادية أو معنوية أو عينية، وكذلك يخصص نسبة موافقة مجلس إدارة الصندوق من خالل رعاية الطالب بالكلية في صورة 
 الكتب الدراسية لمساعدة الطالب المتعثرين ماديا .

 نوع المساعدة م
 طالبات طلبة الجملة   عدد المستفيدين

 المبلد العدد  المبلد العدد  المبلد  العدد 
 11050 49 5186 23 5863 26 قروض  1

 
 

 تطور أعداد احملولني 

2014- 2015- 2016  
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 الرعاية الصحية:  •
الكلية عيادة طبية مجهزة بشكل جيد يمكن من خاللها تقديم  الخدمات الطبية الضرورية للطالب ومنها )اإلسعافات يوجد ب

األولية للطلبة والطالبات ،الكشف على الممارسين للنشاط الرياضي بالقرية األوليمبية ،اإلشراف على لجان االمتحانات بالكلية 
جراء التحاليل الطبية واإلشاعات وصرف العالجات الغير  والدراسات العليا ،تحويل الطالب للكشف الطبي في مختلف االختصاصات وا 

واألنفلونزا  األلمانيةمتوفرة بالعيادة بمستشفى الطلبة ، عمل التطعيمات الالزمة للطلبة في حالة تفشي الفيروسات المعدية) الحصبة 
عاون مع اإلدارة الطبية ين أثناء إجراء اختبارات القبول بالكلية بالتوااللتهاب السحائي ( ،الكشف المبدئي على الطالب المستجد

الطلبة علماأل بأن الكلية لديها جهاز السلكي  مستشفىوفي حال وجود إصابة تقوم بتقديم اإلسعافات األولية ثم االنتقال إلي  ،بالجامعة
، والشكل التالي يوضح لنا دين بالكليةلطالب المقيمتصل بجميع وحدات إسعاف مستشفيات الجامعة والتي تقدم خدماتها لجميع ا

 م  من خالل العيادة الطبية.     2015/2016إجمالي عدد الحاالت التي تم التعامل معها خالل العام الجامعي 
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 برامج دعم ورعاية الطالب )خدمات الدعم، المنح الدراسية، دليل الطالب، اإلرشاد األكاديمي(: -
 متفوقين والمبدعيندعم ورعاية ال -  

إقامة حفل لختام األنشطة لتكريم المتميزين في األنشطة المختلفة من  تحرص الكلية علي توفير العديد من أشكال الدعم منها:
الحاصلين على مراكز متقدمة في األنشطة الطالبية على مستو، الكلية أو الجامعة والجامعات األخر، عبر منحهم: شهادات تقدير، 

كتب(،تقديم مكافآت ماديه للطالب المتفوقين دراسيا ،  -فيد بالمراكز التي حصل عليها الطالب، مكافآت عينيه )مالبسشهادات ت
استثناء الطالب المتفوقين في األنشطة الطالبية من نسبة الغياب في حالة وجود الطالب في مهمة رسمية سواء كان ذلك علي 

 العلميالمثاليين علي مستوي الكلية ، وفي إطار سعي الكلية لالرتقاء بمستو، الطالب تكريم الطالب  مستوي الكلية أو الجامعة،
تاحة الفرصة ألصحاب المواهب واالهتمام باألفكار الجديدة  والثقافي من طلبة وطالبات كلية التربية الرياضية  العلميالبحث  فيوا 

م  على اقترا قطاع شئون التعليم والطالب 15/11/2015ريخ ( بتا 235مرحلة  البكالوريوس وافق مجلس الكلية بجلسته رقم ) 
 األول الخاص بالطلبة الجامعيين .   العلميبعقد المؤتمر 



 لالعتماد لتجديد (2015/2016عن  العام الجامعي جامعة المنصورة   –كلية التربية الرياضية ل سة الذاتية)الدرا 

 

 

 

(66) 

 رعاية الطالب المتعثرين دراسيا 
م 2015/2016لقد قامت الكلية بإعداد خطة للمحاضرات والدروس التعويضية للطالب المتأخرين والمصابين للعام الجامعي 

 م بعمل محاضرات تعويضية للطالب المتعثرين دراسياأل.2015 /21/9( بتاريخ 233مجلس الكلية بجلسته رقم ) بعد موافقة 
 خدمات ذوي االحتياجات الخاصة 

نظراأل ألن طبيعة الدراسة بالكلية ال تسمح بوجود طالب من ذوي االحتياجات الخاصة، ال تقوم الكلية بتقديم خدمات لذوي 
 االحتياجات الخاصة.

 دليل الطالب -
شروط القبول بالكلية  -للكلية  االستراتيجيةيوجد بالكلية دليل للطالب يتم تحديثه سنوياأل موضح به )الرؤية والرسالة واألهداف 

ة األقسام العلمية المختلفة بالكلية( يحصل عليه الطالب الجدد  ببداي –الئحة الكلية  –نظام الدراسة بالكلية  -ونظام اختبارات القبول 
 عن طريق قسم شئون الطالب   . الدراسيالعام 

 اإلرشاد األكاديمي
لإلشراف على  دراسيتستخدم الكلية نظاماأل لإلرشاد األكاديمي من خالل توزيع السادة أعضاء هيئة التدريس بداية كل عام 

يوضح دور المرشد  االكاديميإلرشاد الشعب بالفرق الدراسية المختلفة وذلك لتوعية وتوجيه الطالب حيث انه يوجد بالكلية دليل ل
 ( للطالب  . الطالبي) المرشد  االكاديمييجب أن يقدمها المرشد  التيالمساعدات  هي األكاديمي وكيفية تعامله مع الطالب وما

 األنشطة الطالبية
كن والتجهيزات واإلشراف ، وتوفر لها المؤسسة الموارد المالئمة من حيث األمااألنشطة الطالبية المتنوعة فيتتميز الكلية 

 العلمي –الجوالة والخدمة العامة  –الثقافية  –الفنية  -)الرياضية  األنشطة الطالبية فيلممارستها وقد كانت مشاركات الطالب 
 :التاليم على النحو  2016/ 2015 الجامعياألسر ( بالعام  –والرحالت  االجتماعي – والتكنولوجي
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م  وذلك 2015/2016ظهرت مساهمات اتحاد الطالب في األنشطة علي مستوي كل من الكلية والجامعة خالل العام الجامعي 
عبر تنظيم الندوات وحمالت التوعية والبطوالت والمسابقات والمعارض بالتعاون مع اإلدارة العامة لرعاية الطالب بالجامعة ورعاية 

اتحاد طالب الجامعة ، كما ظهر الدور الفعال لبعض الطالب كمعاونى لرئيس الجامعة بالعام الجامعى الطالب بالكلية والتعاون مع 
كما يوجد مشاركة فعالة للسادة أعضاء هيئة التدريس فى األنشطة  الطالبية بالكلية والجامعة بالعام الجامعى ، م 2016/  2015
 م .  2016/  2015

 
 خدمات الخريجين :

 : أعداد الخريجين
لقد عملت الكلية علي توفير برامج متنوعة إلعداد الطالب والخريجين لسوق العمل وكذلك  وضعت الكلية  خطة تدريبية 
للطالب لتأهيلهم لسوق العمل وفقاأل للمتطلبات الحالية لسوق العمل داخل وخارج مصر وذلك من خالل فرص التدريب الميداني  التي 

إدارات رعاية  -األندية الرياضية ومراكز الشباب -كل من : المدارس االبتدائية واإلعدادية والثانوية تقدمها الجهات لطالب الكلية في 
 الطالب بكليات الجامعة وذلك كما يلى : 
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 بيان باعداد طالب الفرقة الثالثة والرابعة الموزعين علي أماكن التدريب الميداني المختلفة وفقا للتخصص  

 الشعبة –الفرقة     
 م 2015/2016لعام الجامعي ا

 النسبة عدد الطالب 

 الثالثة
 تدريس 

767 
325 42.37% 

 %29.46 226 تدريب
 %21.38 164 إدارة

 تدريس رابعة 
680 

327 48% 
 %28.38 193 تدريب رابعة 
 %20 133 إدارة رابعة 

 
 م 2016إلى  2012من العام الجامعي  أعـــداد الخريجين بيــــــــان تفصلي بتطور

  اإلجمالي شعبة إدارة  شعبة تدريس  شعبة تدريب  الدفعة  م
 652 67 422 163 م 2012  .1
 560 73 333 154 م 2013  .2
 122 7 73 42 م 2014  .3
 565 116 291 158 م 2015  .4
 629 125 316 188 م 2016  .5

 7632  اإلجمالي

 
 العالقة مع الخريجين:  

الخريج ممثلة فى قسم شئون الخريجين بالكلية حيث أنه يوجد قاعدة بيانات لخريجي الكلية تستمر العالقة بين الكلية و 
 )تتضمن: البيانات الشخصية، البيانات العلمية واألكاديمية، بيانات االتصال، والبيانات الخاصة بالخبرات وأماكن العمل والتدريب( .

، الكلية  لجهات العمل المناسبة خريجي في توجيهتشارك الكلية ،  تشارك الكلية فى تكريم الخريج األول على مستو، الكلية
الكلية كمدربين لألنشطة المختلفة باألندية مثال: ) ناد،  بخريجيو االستعانة  التربية والتعليم في ينخريجالتم تعيين عدد من  حيث

 الجيد لسوق العمل خالل سنوات الدراسة بالكلية .                                    مهوتأهيلالكلية  خريجيناد، النيل ( وذلك يرجع لتميز  –ناد، الحوار   -الجزيرة 

م  منها 2015/2016قامت الكلية بعمل بعض البرامج التدريبية والندوات لتنمية قدرات طالب وخريجى الكلية بالعام الجامعى 
رنامج ساعة لصحتك باستخدام التمرينات والرياضة لمكافحة السمنة ب ،إ الصحة النفسية لطالب الجامعة إبرنامج التنمية الثقافية  )

عالج( عن  –التمرينات المهنية والرياضة )وقاية إللصحة والعافية العامة وكبار السن ، ندوة  العالجي، ندوة التدليك الصحة وتعزيز
 .( المشاكل الصحية للشباب وكبار السن
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 البحث العلمي:   خطط

إن البحث العلمي هو أحد األنشطة األساسية لكلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة حيث وضح ذلك جلياأل في رسالة الكلية 
 التي تم تخصيص جزء رئيسي فيها للبحث العلمي، وقد تبنت الكلية العمل علي تنظيم مجال البحث العلمي من خالل الخطط البحثية
لألقسام العلمية والتي تم اعتمادها من مجالس االقسام ولجنة الدراسات العليا بالكلية ومن ثم مجلس الكلية خالل العام الجامعي 

، ثم أألعيد تجديد اعتماد الخطط لضمان االستمرارية في ضوء مناقشات األقسام العلمية واحتياجات المجتمع المحيط 2013/2014
 ، 2015/2016خالل العام الجامعي 

لقد تم وضع خطط البحث العلمي لألقسام العلمية بالكلية في ضوء التوجهات العامة للبحث العلمي لكل من جامعة المنصورة 
وتقوم األقسام العلمية بتطبيق  .وقطاع التربية الرياضية بالمجلس األعلى للجامعات المصرية واالحتياجات المتجددة للمجتمع المصري 

عداد االبحاث العلمية، كما المعتمدة من المجالس الحاكمة ي خططها للبحث العلم  االقسام تقومعند التسجيل للدرجات العلمية وا 
خططها علي طالب الدراسات العليا والباحثين وهيئة التدريس مع تحديد مسئولية متابعة تنفيذ تلك الخطة في واعالن  بنشر العلمية

المختصة بهذا الشأن )األقسام العلمية، لجنة الدراسات العليا( لمتابعة التقدم بتفعيل تلك اللجان الفنية المنبثقة عن مجلس الكلية و 
 الخطط واتخاذ اإلجراءات لتعديل الخطة في ضوء مستجدات العلم أو تطور التسهيالت المتاحة للبحث العلمي.

 اآلليات الفاعلة التي تتبعها الكلية لنشر الوعي بأخالقيات البحث العلمي: 
عملت الكلية جاهدة علي تعزيز الوعي بأخالقيات البحث العلمي من خالل تشكيل لجنة إلعداد الميثاق االخالقي تضم بين  لقد

تشكيلها مختلف أطياف الجهات المستفيدة وأصحاب المصلحة )أعضاء هيئة التدريس، معاونيهم، طالب، إداريين( وهم من األفراد 
لتميز في األداء وتختص تلك اللجنة بإعداد الميثاق االخالقي للكلية والذي يشمل بنود منها: المشهود لهم بالنزاهة وحسن الخلق وا

األمانة العلمية ، بهدف متابعة تطبيق الممارسات األخالقية وحماية  -أخالقيات البحث العلمي  -حقوق الملكية الفكرية والنشر 
 ألكاديمية والبحثية. حقوق الملكية علي كافة المستويات القيادية واإلدارية وا

ضمن أسبوع ضمان الجودة بالكلية  23/2/2015كما قامت الكلية بعقد ندوة تحت عنوان إأخالقيات البحث العلميإ بتاريخ 
 وقد ضم الحضور مختلف أطياف المستفيدين )أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، باحثين بالكلية، طالب دراسات عليا(. 

 تحفيز البحث العلمي: الموارد المتاحة لتشجيع و

تحرص الكلية علي توفير األجهزة واألدوات والخامات الالزمة للعملية البحثية لمواكبة التقدم الحادث في المجال الرياضي مثل 
تجهيز عدد من المعامل المتخصصة بالكلية التي تحتوي علي مجموعة من األجهزة الحديثة )حالياأل تم تجميعها في معمل مركزي في 

معامل  -معمل علم النفس الرياضي -معمل التحليل الحركي -ني الجديد الملحق بالكلية( مثل: معمل الفسيولوجيا الرياضيةالمب
 الحاسب االلي، مع انشاء قاعت للعصف الذهني. 

ء هيئة تحرص الكلية علي تشجيع األقسام العلمية علي تنفيذ أبحاث مشتركة سواء بين االقسام العلمية بالكلية او مع اعضا
 تدريس من اقسام مناظرة بكليات اخري، باإلضافة الي المشروعات البحثية التي اجرتها الكلية وتأتي علي النحو التالي: 
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  قامتها الكلية وحجم التمويل لهابيان بالمشروعات البحثية التي تم 

 حجم التمويل  عنوان المشروع البحثي م

 جنيه مصري  20000 س اإلعدادية بمحافظة الدقهليةتقويم مستو، اللياقة البدنية بالمدار  1

2 
سنة بمحافظة الدقهلية إ تشخيص  11-6للمرحلة السنية  ة معدل انتشار االنحرافات القوامي

 وعالج إ
 جنيه مصري  20000

3 
وضع مستويات معيارية لبعض القياسات الوظيفية واالنثروبومترية لطالب المرحلة الثانوية 

  بم حافظة الدقهلية
 جنيه مصري  20000

4 
العالقة بين أنماط األجسام والحالة القوامية وتقبل الذات لد، تالميذ المرحلة اإلعدادية 

 بمحافظة الدقهلية
 جنيه مصري  20000

5 
ديناميكية تطور بعض القدرات البدنية ومستوياتها المعيارية وعالقتها باللياقة الصحية 

 ظة الدقهليةبمحاف –لتالميذ المرحلة االبتدائية 
 جنيه مصري  20000

6 
فاعلية أسلوب التطبيق الموجه على بعض مكونات اللياقة البدنية والمعرفية والسلوكية بدرس 

 التربية الرياضية لتالميذ المرحلة اإلعدادية بنين
 جنيه مصري  30000

7 
دوق استراتيجية تطوير خدمات المؤسسات الرياضية بمحافظة الدقهلية بالتعاون مع الصن

 األهلي لرعاية النشء والشباب
 جنيه مصري  30000

 
كما تحرص الكلية علي توفير المخصصات المالية للباحثين للمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية وذلك وفقاأل للقواعد التي 

أشكال تقدير الباحثين المتميزين  تحددها الئحة الدراسات العليا بالجامعة في حالة النشر الخارجي أو السفر للمؤتمرات الدولية كأحد
 هذا باإلضافة إلي تحمل تكاليف الدورات المرتبطة بتنمية المهارات البحثية وذلك علي النحو التالي: 

 

 حجم مساهمة الكلية في اإلنفاق علي البحث العلمي لمعاوني هيئة التدريس 

 2014/2015 2011/2012 2010/2011 2009/2010 أبحاث وتجارب )مركزي من الجامعة( بند

 13 14 14 18 عدد الباحثين المستفيدين 

 4741.75 1998.50 3136 3137 المبلد المنصرف )بالجنيه المصري(

 



 لالعتماد لتجديد (2015/2016عن  العام الجامعي جامعة المنصورة   –كلية التربية الرياضية ل سة الذاتية)الدرا 

 

 

 

(72) 

 بالجنية المصري  حجم إنفاق الكلية علي العملية التعليمية والبحثية

 /2011 البند

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

 9000 37000 32000 35596.25 25500 ي من الجامعة()مركز إيفاد خارجي 

 --- 2000 3000 5000 3000 )مركزي من الجامعة(إيفاد داخلي 

 107680.49 192928.88 63486.91 10654.88 25583.50 )الكلية(بحوث ودراسات 

 
حث العلمي والباحثين في الجامعة، ومن منطلق تشجيع الباحثين علي النشر العلمي ورفع التقييم العلمي واإلرتقاء بمستوي الب

تقوم الجامعة بتخصيص ميزانية سنوية لنشاط البحث العلمي بالكلية لمساعدة الباحثين في نشر األبحاث علي كل من المستوي 
 المحلي والدولي من خالل مجلة الكلية حيث تصدر الكلية مجلة علمية تمكن أعضاء هيئة التدريس والباحثين بها من النشر وفقاأل 

 لقواعد اللجان العلمية. ويوضح الجدول التالي إحصائية باألعداد الخاصة بمجلة الكلية واألبحاث المنشورة بها:
 

 2016: 2012بيان باألعداد الصادرة للمجلة العلمية للكلية خالل اخر خمس اعوام 

 العام
2012 2013 2014 2015 2016 

 اإلجمالي
 سبتمبر مارس سبتمبر مارس رسبتمب مارس سبتمبر مارس سبتمبر مارس

األبحاث المنشورة 
 )فردي(

27 39 58 19 3 4 3 3 5 4 165 

األبحاث المنشورة 
 )مشترك(

2 6 2 8 23 26 27 71 40 41 246 

إجمالي األبحاث 
 المنشورة داخل العدد

29 45 60 27 26 30 30 74 45 45 411 

ء هيئة التدريس بالكلية ومعاونيهم الي العديد من الدول االجنبية منذ نشأة الكلية، تم ايفاد عدد كبير من السادة اعضا
الواليات المتحدة  -انجلترا -لالستفادة من الخبرات العلمية في مختلف مجاالت التربية الرياضية وقد تضمنت تلك الدول: المانيا

 النمسا.  -ايرلندا -كندا -إيطاليا -التشيك -استراليا -االمريكية
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  2015/2016البعثات منذ نشأة الكلية وحتي العام الجامعي بيان بأنشطة 

 االجمالي  االشراف المشترك المهمات العلمية البعثات الخارجية البعثات الداخلية القسم العلمي

 8 2 3 2 1 قسم المناهج وطرق التدريس 

 13 1 11 - 1 قسم التدريب الرياضي 

 7 2 2 3 - قسم االدارة الرياضية 

 1 - 1 - - ويح الرياضي قسم التر 

 1 - - - 1 قسم علوم الصحة الرياضية 

 4 1 - 1 2 قسم علوم الحركة الرياضية 

 6 1 3 - 2 قسم علم النفس الرياضي 

 40 7 20 6 7 االجمالي 

التي تتضمن جامعة المنصورة بالمشاركات المتميزة لهيئة التدريس بها علي مختلف االصعدة و  -وتتميز كلية التربية الرياضية
الزيارات  -بعثات االشراف المشترك -التدريب –المهمات العلمية  -االجازات الدراسية العلمية -المشاركة في : البعثات الخارجية

 المؤتمرات وورش العمل، وذلك علي النحو التالي:  -العلمية
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، (2) 2014/2015 ،(1) 2013/2014 اعوام  لفة خاللبيان بمشاركات هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية باألنشطة المخت
2015/2016 (3) 

 القسم العلمي
 البعثة
 الخارجية

االجازات 
 الدراسية

 المهمات

 العلمية
 التدريب

 اإلشراف

 المشترك

 الزيارات

 العلمية

 المؤتمرات

 وورش العمل

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

المناهج وطرق 
 التدريس 

- - - 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - 1 1 3 - 1 

 5 3 8 - - - - - - 1 - - 3 4 5 - - - - - - التدريب الرياضي 

 7 4 7 - - - 2 2 1 - - - 1 1 - - - - 1 1 1 االدارة الرياضية 

 - 1 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - الترويح الرياضي 

علوم الصحة 
 الرياضية 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 13 5 

علوم الحركة 
 الرياضية 

- - - - 1 1 - - - - - - - - - - 1 1 3 3 2 

 1 4 6 - - - 1 1 - 1 1 - 2 3 1 - - - - - - علم النفس الرياضي 

 21 28 36 2 2 - 3 3 1 2 1 - 7 9 7 2 2 2 1 1 1 االجمالي 
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ت وورش العمل بعضها بإدارة االقسام العلمية بالكلية والبعض االخر عبر ادارة الكلية تقوم الكلية بعقد المؤتمرات والندوا
 : 2015/2016مجتمعة، وفيما يلي نستعرض االنشطة التي قامت بها اقسام وادارة الكلية خالل العام الجامعي 

 م 2015/2016يان بالمؤتمرات والندوات وورش العمل المنعقدة في الكلية خالل العام الجامعي ب

 التاريخ  النشاط  القسم العلمي
 م29/3/2016 ندوة إتقويم تقرير البحث العلميإ  التدريب الرياضي 
ورشة عمل إكيفيـة كتابـة خطـة بحـثإ بالتعـاون بـين قسـم اإلدارة الرياضـية  االدارة الرياضية 

 وقسم الترويح الرياضي 
 م17/11/2015

 –علومإ بالتعاون مع كليتى التربية الرياضية للبنات مؤتمر إاللعب أساس ال الترويح الرياضي 
 جامعة المنيا  –جامعة اإلسكندرية والتربية الرياضية 

 م4/4/2015

 م22/3/2015 مؤتمر إخارطة ألهم مفاهيم علوم الحركة وتطبيقاتها فى مجال الرياضةإ قسم علوم الحركة الرياضية 
ـــدوة إالخطـــة االســـتراتيجية لق إدارة الكلية  ـــى ضـــوء الخطـــة ن ـــة الرياضـــية ف طـــاع التربي

م المنظمـة 2015/2030االستراتيجية لوزارة التعليم العالي فـي الفتـرة مـن 
بالتعـــاون مـــع لجنـــة قطـــاع التربيـــة الرياضـــية بالتعـــاون مـــع كليـــة التربيـــة 

 جامعة المنصورةإ  –الرياضية 

 م22/12/2015

تضمن االبحاث العلمية المنشورة بمؤتمر إاللعب أساس العلومإ الذي وقد قامت الكلية بإصدار عدد خاص من مجلتها العلمية ي
بية جامعة اإلسكندرية والتر  –أقامه قسم الترويح الرياضي بكلية التربية الرياضية بالكلية بالتعاون مع كليتى التربية الرياضية للبنات 

 الي: كانت االبحاث الواردة فيه علي النحو الت دجامعة المنيا، وق –الرياضية 
 بيان باألبحاث المنشورة في مؤتمر إاللعب أساس العلومإ

 اإلجمالي االبحاث المنشورة بمؤتمر إاللعب أساس العلومإ

 6 األبحاث المنشورة )فردي(

 10 األبحاث المنشورة )مشترك(

 16 إجمالي األبحاث المنشورة داخل العدد
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 لالعتماد لتجديد (2015/2016عن  العام الجامعي جامعة المنصورة   –كلية التربية الرياضية ل سة الذاتية)الدرا 

 

 

 

(77) 

جامعة المنصورة بتقديم برامج متنوعة في مرحلة الدراسات العليا مبنية علي معايير اكاديمية  -تقوم كلية التربية الرياضية
ق معتمدة )تم اعدادها في ضوء التوجيهات الصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد( بالشكل الذي يسهم في تحقي

رسالة الكلية وأهدافها وبما يتناسب مع مكانة الكلية والسمعة الطيبة لها علي المستوي المحلي والعربي وفي نفس الوقت يساعدها 
 علي تلبية احتياجات المجتمع المحيط وتغطية االتجاهات العلمية والبحثية الحديثة. 

اإللكتروني باإلضافة إلي دليل الدراسات العليا ورابطة الخريجين  تقوم الكلية باإلعالن عن برامجها للدراسات العليا عبر الموقع
للكلية والكتابات الدورية للجهات ذات العالقة )نقابة المهن الرياضية، المجلس القومي للرياضة، المجلس القومي للشباب(، ويتضمن 

الدكتوراة( الواردة  -الماجستير -لعليا )الدبلوماالعالن جميع اإلجراءات والمعلومات الضرورية لاللتحاق بجميع برامج الدراسات ا
 بالالئحة الداخلية للكلية. وفيما يلي نستعرض تطور اعداد الطالب المقيدين بالدرجات العلمية المختلفة خالل السنوات الثالث االخيرة: 

ة وفقاأل لألقسام بيان بتطور الطالب المقيدين بمرحلة الدراسات العليا بالكلية خالل السنوات الثالث االخير 
 العلمية

 القسم
2013/2014 2014/2015 2015/2016 

 دكتوراه ماجستير دبلوم دكتوراه ماجستير دبلوم دكتوراه ماجستير دبلوم
 37 123 7 36 125 8 37 153 12 المناهج وطرق التدريس

 34 121 5 33 119 9 35 152 16 تدريب الرياضيال
 14 37 2 12 42 - 13 38 1 اإلدارة الرياضية
 3 39 6 3 42 - 2 33 4 الترويح الرياضي

 10 46 13 10 54 26 10 59 25 علوم الصحة الرياضية
 5 25 - 6 20 - 7 21 - علوم الحركة الرياضية
 9 30 - 9 30 - 9 32 - علم النفس الرياضي

 112 421 33 109 432 43 113 488 58 اإلجمالي

 العليا بالكلية من الوافدين خالل السنوات االربع االخيرة بيان بتطور الطالب بمرحلة الدراسات 
 التي تقوم باإليفادالدول  عدد الطالب  العام
2012/2013 23  

 ، الكويت، العراق
 فلسطين ، ليبيا

2013/2014 42 
2014/2015 19 
2015/2016 21 

من المجالس الحاكمة بالكلية، حيث وافق مجلس الكلية لقد قامت الكلية بإعداد برامجها لمرحلة الدراسات العليا واعتمادها 
علي اعتماد توصيف البرامج االكاديمية لمرحلة الدراسات العليا للعام الجامعي  15/11/2015( بتاريخ 235بجلسته رقم )

 -ارة الرياضيةقسم اإلد -، لكل من: قسم التدريب الرياضي2014/2015وتقارير البرامج االكاديمية للعام الجامعي  2015/2016
 قسم علوم الصحة الرياضية بعد موافقة االقسام العلمية ولجنة الدراسات العليا بالكلية. 

وقد قامت الكلية بإجراء عملية مراجعة داخلية علي االقسام العلمية والبرامج االكاديمية خالل الفصل الدراسي الثاني من العام 



 لالعتماد لتجديد (2015/2016عن  العام الجامعي جامعة المنصورة   –كلية التربية الرياضية ل سة الذاتية)الدرا 

 

 

 

(78) 

إلجراء المراجعة  20/5/2015( بتاريخ 236كلة بقرار مجلس الكلية بجلسته رقم )، وذلك عبر اللجنة المش2015/2016االكاديمي 
جامعة المنصورة حيث تضمن التشكيل عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية من أصحاب  -الداخلية بكلية التربية الرياضية

 الخبرة في مجال ضمان الجودة والمراجعة. 
 لية علي اعداد ثالث برامج للدبلوم بنظام الساعات المعتمدة وهم كالتالي: كما تعمل الكلية في الفترة الحا

 دبلوم االخصائي النفسي الرياضي المتميز بنظام الساعات المعتمدة )التابع لقسم علم النفس الرياضي( .1
 (االدارة الرياضيةدبلوم التسويق الرياضي المتميز بنظام الساعات المعتمدة )التابع لقسم  .2
 جستير التأهيل الرياضي بنظام الساعات المعتمدة )التابع لقسم علوم الصحة الرياضية(دبلوم وما .3

وتحرص الكلية علي ضرورة مالئمة التخصص العلمـي ألعضـاء هيئـة التـدريس حيـث تسـتعين الكليـة بالعديـد مـن التخصصـات 
مناظرة بالكليات في الجامعات األخري مع ضرورة تمتـع غير الموجودة بالكلية عبر االنتداب من االقسام األخر، بذات الكلية واالقسام ال

األساتذة بالسمعة العلمية المتميزة وتقوم الكلية بتحديد مواعيد جداول محاضرات الدراسات العليـا فـي الفتـرة المسـائية حتـي يـتمكن مـن 
دراسـية المختلفـة مثـل )المحاضـرة، االنتظام في المحاضرات الدراسـية، بجانـب اسـتخدام طـرق تـدريس متنوعـة تتناسـب مـع المقـررات ال

 العصف الذهني، العمل في مجموعات صغيرة ،..الخ(.
 بيان بأعداد المنتدبين من هيئة التدريس من الداخل والخارج للتدريس في مرحلة الدراسات العليا 

 القسم 
 منتدب من الخارج  منتدب من الداخل

2015/2016 2016/2017 2015/2016 2016/2017 
 - - - - ج وطرق التدريسالمناه
 4 1 - 3 تدريب الرياضيال

 5 8 - - اإلدارة الرياضية
 4 3 - 3 الترويح الرياضي

 4 4 - 4 علوم الصحة الرياضية
 1 1 - 2 علوم الحركة الرياضية
 - 2 - - علم النفس الرياضي

 18 19 - 12 اإلجمالي
حثين وطالب الدراسات العليـا حيـث تخصـص المكتبـة قاعـة للدراسـات العليـا كما تمتلك الكلية مكتبة مجهزة لتلبية احتياجات البا

مع عدد من الخدمات متمثلة في )االطالع الداخلي ، االستعارة ، التصوير ،خدمات أخـري( لمسـاعدة البـاحثين وطـالب الدراسـات العليـا 
 ة الي امكانية الدخول الي نظام المستقبل للمكتبات.علي االطالع علي احدث االصدارات والكتب العلمية العربية واالجنبية، باإلضاف
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 بيان بمتوسط عدد المترددين علي المكتبة بكل عام دراسي

 
2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015 
/2016 

  630  673  530  487  365  475 الدراسات العليا
294 

  450  477  504  440  290  372 أعضاء هيئة التدريس

وسـائل متعـددة )الموقـع اإلليكترونـي للكليـة، دليـل الدراسـات العليـا،  باسـتخدامتقوم الكلية بنشـر نظـم التسـجيل للدراسـات العليـا 
ديميـة ورش العمل، اإلعالنات بقسم الدراسات العليا( حيث يشترط في عملية التسجيل أن يكون الموضوع متوافق مع اإلحتياجـات األكا

ــب فــي  ــارللقســم العلمــي مــع إعطــاء الحــق للطال ــاأل  اختي ــدوره وفق ــتم ب ــذي ي ــار موضــوع البحــث وال ــة اختي ــد بداي المرشــد األكــاديمي عن
 للموضوعات العلمية المحددة ضمن الخطة البحثية المعتمدة للقسم.

حتى  2005/2006( منذ العام الجامعي والدكتوراهبيان بأعداد الدرجات العلمية الممنوحة )الماجستير 
2015/2016  

 القسم
 الوافدين المصريين

 دكتوراه ماجستير دكتوراه ماجستير
 - 16 40 121 المناهج وطرق التدريس

 - 13 60 97 التدريب الرياضي
 - 6 3 15 اإلدارة الرياضية
 - 9 8 10 الترويح الرياضي

 - 4 4 32 علوم الصحة الرياضية
 - 1 7 14 علوم الحركة الرياضية
 - - 7 28 علم النفس الرياضي 

 - 49 129 317 اإلجمالي
ويقوم المرشد األكاديمي بتوجيه الباحث نحو كيفية كتابة إطار الدراسة وعرض ذلك اإلطار علي سمينار القسـم مـع ضـرورة أن 

 م والكلية.يحضر الباحث عدد من السمينارات داخل القسم وفقاأل لضوابط محددة ومعلنة للسمينارات بكل من القس
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 بيان بأعداد الطالب الممنوحين للدبلوم ودرجتي الماجستير والدكتوراه خالل ثالث سنوات سابقة
 2015/2016 2014/2015 2013/2014 القسم

 دكتوراه ماجستير دبلوم دكتوراه ماجستير دبلوم دكتوراه ماجستير دبلوم 
 7 24 6 4 11 6 5 25 10 المناهج وطرق التدريس

 12 21 - 1 9 1 7 16 6 تدريب الرياضيال
 4 4 2 0 4 - 2 0 0 اإلدارة الرياضية
 1 11 5 0 1 - 0 1 4 الترويح الرياضي

 1 4 7 1 5 8 0 8 4 علوم الصحة
 4 2 - 0 1 - 2 3 0 علوم الحركة 
 3 9 - 1 1 - 1 3 0 علم النفس 
 32 75 20 7 32 15 17 56 24 اإلجمالي

اك طالب الدراسات العليا في تقيـيم إدارة بـرامج الدراسـات العليـا وقيـاس الرضـا وذلـك مـن خـالل تطبيـق تحرص الكلية علي اشتر 
استبيانات علي الطالب باإلضافة إلي جلسات العصف الذهني، كما تحرص الكلية علي تحليل النتائج وعرضها علي الطالب وفتح باب 

 ام األكاديمية التخاذ اإلجراءات التصحيحية لها.النقاش حولها باإلضافة إلي إرسال النتائج إلي األقس
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 البيئة املشاركة اجملتمعية وخدمة 0 /12
 خطة خدمة اجملتمع وتنمية البيئة:  .1

( بتــاريخ 165) بالجلسـة رقـم معتمـدةعمــل للقطـاع  خطـةالرياضـية بإعـداد قـام قطـاع خدمـة المجتمـع وتنميـة البيئــة بكليـة التربيـة 
الحـاكم  مجلـسمـن ال م15/11/2015( بتـاريخ 235الجلسـة رقـم)و  لجنة شئون خدمة المجتمـع وتنميـة البيئـةمن  م12/11/2015
ا للخطة م 2015/2016للعام الجامعي لكلية ل ت الفعليـة لجميـع الجهـات المسـتفيدة االحتياجـاوذلك بعد تحديـد للكلية  االستراتيجيةوفقأل

 . أبناء محافظة الدقهلية والبيئة المحيطة( –الخريجين – اإلداري الجهاز  –أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  -)الطالب 
اريخ ( بتـ172بالجلسـة رقـم) م2017م/2016جـامعى لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئـة بالكليـة للعـام ال العمل خطةوتم اعتماد 

 .لكليةالحاكم لمجلس من ال م19/6/2016( بتاريخ 242الجلسة رقم)و  لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةل م8/6/2016

 جمال خدمة اجملتمع وتنمية البيئة: يفالكيانات الفعالة  .2
ا ،اللياقة والرياضة للجميع والتأهيل البدنىإ ةإوحدخاص يوجد بالقطاع وحدة ذات طابع  لالئحـة ماليـة معتمـدة مـن وزارة  وتعمل وفقأل

ـا ألحكـام الفقـرة الثانيـة مـن المـادة رقـم3/6/2002( بتـاريخ 28) موافقة رئيس المجلس األعلى للجامعات بـالقرار رقـمب المالية  م وطبقأل
 م.1972لسنة  (49( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم)307)

لجميع والتأهيل البدنى بالكلية نظرألا لتعـدد وتنـوع خـدماتها المقدمـة للطـالب بالكليـة والجامعـة تتنوع أنشطة وحدة اللياقة والرياضة لو 
المتعـددة التـى ُتعـد مصـدر تمويـل وخـدماتها  انشـاطاتهوذلـك مـن خـالل  ،والبيئة المحيطة من أبناء محافظـة الدقهليـة والبيئـة المحيطـة

 والممثلة فى: للوحدة
  الدورات الرياضيةأواًل: 
ولجـان التحكـيم للرياضـات  تحكيم لمختلـف األنشـطة الرياضـيةالدورات ك بالتعاون مع االتحادات الرياضيةي تقوم بتنفيذ بعضها والت
 ومنها علي سبيل المثال:  جينيلطالب الكلية والجامعة والخر وتنظمها الوحدة تقدمها ، باإلضافة التي الدورات التي  المختلفة

 دورة األحمال البدنية • التدليك الرياضى دورة • دورة اإلصابات الرياضية •
 دورة التسويق الرياضى • دورة مخطط األحمال البدنية • دورة األندية الصحية •
 دورات اإلنقاذ والغطس • دورة إعداد معلم • دورة إسعافات أولية •

 : مدارس لتعليم مختلف المهارات الرياضية للرياضاتثانيًا: 
 الجامعـة والبيئـة المحيطـة الـراغبين فـى ممارسـة وتعلـم مختلـف الرياضـاتمختلـف طـالب تقدم الوحدة خدمات لطالب الكليـة و  حيث
وذلـك تحـت إشـراف نخبــة مـن أعضـاء هيئــة التـدريس المتخصصـين التابعـة لكليـة،  تعليميـةالمـدارس الجماعيـة( مـن خـالل  –)فردية 
 .ت المعنيةفى المجاالبالكلية 

 التأهيل البدنى :– ثالثًا
 –وذلـك مـن خـالل الجلسـات العالجيـة بـاألجهزة المتخصصـة)الموجات فـوق الصـوتية  ،للتأهيل لبعض اإلصابات مجتقدم الوحدة برا
ثم التأهيـل لهـذه اإلصـابات مـن خـالل بـرامج تمرينـات عالجيـة وتأهيليـة  ،التدليك الكهربى( –األشعة تحت الحمراء  –الموجات القصيرة

وبعـض  –حمامـات السـاونا الفرديـة  –العجلـة الثابتـة  –المشـاية الكهربائيـة  –جـيم  مـالتي)ال على األجهزة الرياضية المتـوفرة بالوحـدة
وتحــت إشــراف متخصصــين فــى هــذا المجــال وتلــك الخدمــة تقــدم لطــالب الكليــة والجامعــة وأبنــاء البيئــة  ،األجهــزة األخــر، المســاعدة(

 المحيطة مقابل أجر ماد، محدد من خالل الئحة أسعار معتمدة.
 استعارة األجهزة واألدوات الرياضية والصحية الخاصة باألبحاث العلمية: رابعًا:
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يمانألـا منهـا بك لباحثين من داخل الكلية وخارجهالاألجهزة واألدوات  استعارةتقدم الوحدة خدمة امكانية  أهميـة مساهمة من الوحـدة وا 
ـا للتعريفـة المقـررة مـن مجلـس  والبحثيـة، ة التعليميةالمجال التطبيقى فى خدمة المشاريع البحثية والتعليمية لالرتقاء بالعملي وذلـك وفقأل

 إدارة الوحدة.
 :والتأهيل البدني اللياقة البدنيةخامسًا: 

وذلـك مـن خـالل  ،للمشـتركين مـن طـالب الكليـة والجامعـة وأبنـاء البيئـة المحيطـة مسـتو، اللياقـة البدنيـة تقدم الوحدة خدمات لرفـع
من)الرجــال والســيدات(  الــوزن للجنســين وبــرامج أخــر، لزيــادة ،)التخســيس( قــة البدنيــة إلنقــاص الــوزن بــرامج مقننــة لرفــع الليا تقــديم

تحــت إشــراف نخبــة مــن المتخصصــين فــى هــذا المجــال مــن أعضــاء هيئــة  المتخصصــة األعمــار الســنية بــاألجهزة الرياضــية ولمختلــف
ــبعض  بــرامج، مــع تقــديم ليــات العســكرية والرياضــيةللك كمــا تســهم الوحــدة فــى تأهيــل الطــالب المتقــدمين ،التــدريس بالكليــة تأهيليــه ل

وذلــك مــن خــالل الجلســات العالجيــة بــاألجهزة المتخصصــة مــن خــالل تمرينـــات عالجيـــة وتأهيـــليه علــى األجهـــزة الريــاضيـــة  اإلصــابات
 هذا المجال فيالمتوفرة بالـوحدة تحت إشراف متخصصين 

 ة باألبحاث العلمية:المعامل إلجراء التجارب الخاص سادسًا:
تقــدم الوحــدة خــدمات للبــاحثين مــن داخــل الكليــة مــن أعضــاء هيئــة التــدريس ومــن خــارج الكليــة لخدمــة العمليــة التعليميــة والبحــث 

 وتهـدف تلـك ،تكنولوجيا التعليم –علم النفس الرياضي –التحليل الحركي  –القياسات الفسيولوجية : في مختلف المجاالت منها العلمي
موافقـة مجلـس ، وذلـك فـي ضـوء بالكليـة بأقل تكلفة؛ مما يعود باالرتقـاء بالبحـث العلمـي ينعلى الباحث ت المقدمة إلى التسهيلالخدما

ــاريخ 245) الكليــة بالجلســة رقــم ــنفس كــل مــن: معمــل م؛ علــى تفعيــل المعمــل المركــزي للكليــة )والــذ، يضــم 6/9/2016( بت ــم ال عل
 .القياسات الفسيولوجية(معمل  –لتحليل الحركي امعمل  –التكنولوجيا معمل  –الرياضي 

 احتياجاته.  ةلبيوتللمؤسسة أنشطة متنوعة موجهة لتنمية البيئة احمليطة وخدمة اجملتمع  .3
 الدورات الرياضية: أواًل:

طالبيهـا مـن طـالب يوجد العديد من الدورات الرياضـية التـي قـدمتها وحـدة اللياقـة البدنيـة والرياضـة للجميـع والتأهيـل البـدني كخـدمات ل
 م:2015ومن تلك الدورات التي تمت خالل العام  ،الكلية وطالب الجامعة ومن خارج الكلية من الخريجين

 الدخل المالى للدورة عدد المشتركين تاريخ الدورة اسم الدورة م
 جنيه 9000 ---- مb 1/1/2015– 6/1 /2015دورة تدريبية لكرة القدم  1
 جنيه 5000 ---- مc 1/3/2015– 7/3 /2015لقدم دورة تدريبية لكرة ا 2
 جنيه 10200 51 م2015/ 4/3 –1/3/2015  1دورة الصحة واللياقة البدنية  3
 جنيه 20400 102 م2015/ 30/4 – 27/4/2015 2دورة الصحة واللياقة البدنية  4
 جنيه 9100 13 م2015/ 15/4 – 1/4/2015 دورة اإلصابات والتدليك العالجى 
 جنيه 19600 49 م2015/ 4/11 – 1/11/2015 دورة الطب الرياضى 6

 ثانيًا: مدارس لتعليم المهارات الرياضية للرياضات المختلفة:

خدمات للطالب والطالب المتعثرين دراسـيألا بالكليـة والجامعـة والبيئـة المحيطـة مـن أبنـاء محافظـة الدقهليـة الـراغبين فـى  قدمت الوحدة 
 علي النحو التالي:  2015وقد أتي إجمالي عدد المشتركين واجمالي الدخل علي مدار عام  األلعاب الرياضيةممارسة وتعلم مختلف 

  الماليالدخل إجمالي  عدد المشتركين مدرسة الرياضة 
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 جنيه مصري  112060 1492 مدرسة الجمباز
 جنيه مصري  13500 450 مدرسة الجودو

 لمجتمع الموجهة لتنمية البيئة المحيطة:قطاع خدمة االمتنوعة لنشطة ثالثًا: األ
تتضــمن علــي ســبيل المثــال، ال الحصــر: قطــاع شــئون خدمــة المجتمــع وتنميــة البيئــة لتنميــة البيئــة المحيطــة لمختلفــة النشــطة األ 

ــدوات  –معســكرات خدمــة عامــة  ــارات  –ورش عمــل  –ن ــاالت  –زي ــة  –احتف ــرامج تثقيفي ــة  –ب ــة مجاني  –ورش عمــل  –دورات تدريبي
موافقــة لجنــة شــئون خدمــة المجتمــع وتنميــة البيئــة بجلســتها ببالكليــة  الحضــاري تشــكيل لجنــة التنســيق بجانــب  ،مــالت تبــرع بالــدمح

 :المتنوعة ومن تلك األنشطة ،م19/5/2015( بتاريخ 229ومجلس الكلية بجلسته رقم) ،م14/5/2015( بتاريخ 159رقم)
 التاريخ  المكان الحدث النوع 
 م3/4/2015 ناد، النيل ل بيوم اليتيماالحتفا نشاط 
 عالج( من المشاكل الصحية  –)وقاية  التمرينات المهنية والرياضية ندوة

 للشباب وكبار السن
 م10/8/2015 الكلية

 م12/8/2015 الكلية للشباب وكبار السن )للصحة والعافية العامة( العالجيالتدليك  ندوة
 –حرم الكلية  معسكر خدمة عامة معسكر

 القرية االوليمبية
 م17/11/2015

 م3/12/2015 قسم اإلدارة الرياضية –لطالب التدريب الميدانى  التخصصيالمعسكر  معسكر
 م8/12/2015 الكلية الثديالكشف المبكر عن سرطان  ندوة
 م23/12/2015-21 الكلية المرأة والعمل برنامج
 –ة حرم الكلي األول البيئياألسبوع معسكر خالل  معسكر

 القرية االوليمبية
3-9/2/2016 

 21/3/2016-6 الكلية الجامعيالتنمية الثقافية للطالب  برنامج
 م30/3/2016 الكلية شباب قادة مصر برنامج
 م4/2016/ 9 الكلية )االحتفال بيوم اليتيم( ارسم بسمة نشاط
 م4/4/2016 الكلية ورشة العمل: اإلسعافات األولية ورشة
 م20/4/2016 الكلية 2 ادة مصرشباب ق برنامج
 م9/5/2016 الكلية شخصيات رياضية ناجحة ندوة
 -الصالة المغطاة الدورة الرمضانية لكرة القدم نشاط

 القرية االوليمبية
 م11-25/6/2016

 –حرم الكلية  معسكر خدمة عامة معسكر
 القرية االوليمبية

 م23-27/10/2016

 م22/3/2016 جامعة المنصورة عألا لنبذ العنف واإلرهابإإم الماراثون الثالث للدراجات نشاط
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( بتـاريخ 173موافقـة لجنـة شـئون خدمـة المجتمـع وتنميـة البيئـة بالجلسـة رقـم)كما حصل قطـاع خدمـة المجتمـع وتنميـة البيئـة علـي 
حضانة تخـدم أبنـاء م على التصور المقترا إلنشاء 19/7/2016( بتاريخ 243وموافقة مجلس الكلية بجلسته رقم) ،م12/7/2016

 .من خدمات كلية التربية الرياضية العاملين والجهات المستفيدة

 برامج التوعية بخدمة المجتمع وتنمية البيئة:رابعًا: 
مدرسـة الجـودو( للناشـئين  –)مدرسـة الجمبـاز  يقدم القطاع العديد مـن الخـدمات التدريبيـة علـى المهـارات الرياضـية المختلفـة مثـل

اتها إلى قاعـدة عريضـة مـن المسـتفيدين علـى مـدار العـام؛ فضـالأل عـن تنظـيم نـدوات ودورات فـى مجـاالت مختلفـة كمـا والتى تقدم خدم
يشارك القطاع فى حمالت التشجير والنظافة من خالل معسكرات الخدمة العامة وحمالت التبرع بالدم وعقد ندوات وورش عمل وتوزيـع 

ومـن  يهم/العاملين/أولياء أمـور الطـالب،طة القطاع طالب/أعضاء هيئة التدريس ومعاوننشرات تثقيفية على فئات المستفيدين من أنش
ـــرة الثقافــة الرياضــية ) - تلــك النشــرات: دليل الخاصــة بــ (2نشــــرة الثقافــة الرياضــية ) -أنشطــــة قطـــاع شــئون البيئــةالخاصــة ب (1نشـ

لتوعيـة بأمـاكن طفايـات الحريـق وأجهـزة اإلنـذار لميـع أنحـاء الكليـة لوحـات إرشـادية بج. باإلضـافة الـي الالقوافل الرياضـية والمعسـكرات
 بالنظافة وعدم التدخين وغيرها من اإلرشادات.ارشادات و 

يــتم توعيــة الســادة أعضــاء هيئــة التــدريس والهيئــة المعاونــة والســادة أعضــاء الجهــاز اإلدار، والطلبــة والطالبــات مــن خــالل كمــا 
 عالن على موقع الكلية.اإلو اللوحات اإللكترونية بالكلية 

 فاعل لألطراف اجملتمعية فى صنع القرار ودعم موارد املؤسسة وتنفيذ براجمها: اللتمثيل اآليات   .4
فــي  تتميــز كليــة التربيــة الرياضــية بمشــاركة فاعلــة لألطــراف المجتمعيــة فــي مجالســها المختلفــة حيــث تشــارك األطــراف المجتمعيــة

 .ضمن تشكيل مجلس الكلية وكيل المجلس القومي للشباب والرياضة دوجدو  المجالس الحاكمة بالكلية مثل
 وقد استضافت الكلية عدد من البرامج واالنشطة تحت رعاية كيانات رياضية كبري، وقد أتي ذلك علي النحو التالي: 

 الجهة التابع لها النشاط  التاريخ النشاط  م
 ة لكرة القدممنطقة الدقهلي م20-26/1/2016 (Bدورة كرة القدم ) 1
 منطقة الدقهلية لكرة القدم م14-22/2/2016 (Cدورة كرة القدم ) 2
 االتحاد المصري للجمباز م21/5/2016-19 دورة للجمباز اإليقاعي 3
 مؤسسة القادة م30/3/2016 برنامج شباب قادة مصر 4
 مركز تطوير األداء الجامعي م2016مارس  مجموعة من الدورات التدريبية  5
 مركز تطوير األداء الجامعي م2016أكتوبر ونوفمبر  مجموعة من ورش العمل التدريبية لبرنامج التنمية الثقافية 6
اإلدارة العامة للمشروعات البيئية  م30/3/2016 ندوة فى التنمية البشرية لطالب الكلية والجامعة 

بالجامعة باالشتراك مع)مشواري( 
مركز المشورة المهنية بمحافظة 

 دقهليةال
المجلــس  –نــدوة الخطــة االســتراتيجية لقطــاع التربيــة الرياضــية  

ــيم العــالى الفتــرة مــن  –األعلــى للجامعــات المصــرية  وزارة التعل
 م2030 –م 2015

المجلس  –قطاع التربية الرياضية  .............
 األعلى للجامعات المصرية
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 مديرية األزهر بالدقهلية ............. الندوة الدينية إ خطورة الزواج المبكر)العرفي(إ 
 منطقة الدقهلية لرفع األثقال م22/10/2016 بطولة الدقهلية لرفع األثقال 
مســـــابقات وألعـــــاب ترفيهيـــــة وتوزيـــــع عينـــــات مـــــن مشـــــروب  

 النسكافية مجانألا
مشروع خدمة عامة لشركة  م18-22/12/2016

 نسكافية
اب مصر الخير من مبادرة شب 2016رمضان  توزيع حقائب رمضانية 

 الجمعية المصرية للطب البديل
الكلية من خالل قطاع شـئون خدمـة المجتمـع وتنميـة البيئـة تحـت رعايـة مركـز تطـوير  تهااستضافالتدريبية التي  مجموعة الدورات

جموعـة مـن السـادة قـد تضـمنت البـرامج التدريبيـة التاليـة والتـي حاضـر بهـا م م2016خالل شـهر مـارس  األداء الجامعى بمقر الكلية
 اعضاء هيئة التدريس بالكلية: 

 الصحة النفسية للطالب الجامعي •

 الصحة الجسمية للطالب الجامعي •

 تعرف على طاقة جسمك •

 السمنة والنحافة)األسباب والعالج( •

 القوام المثالي للطالب الجامعي •

شئون خدمة المجتمع وتنميـة البيئـة بالجلسـة رقـم  موافقة لجنةكما قام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية بالحصول علي 
م علــى إدراج رياضــة كــرة الحــائط ضــمن 16/1/2016( بتــاريخ 237ومجلــس الكليــة بجلســته رقــم) ،م10/1/2016( بتــاريخ 167)

نشاء ملعب لها على أن يتحمل االتحاد المصر، لكرة الحائط كافة النفقات.  أنشطة الكلية وا 

 تمعية عن خدمات اجملتمع وتنمية البيئة التي تقدمها املؤسسة:قياس مستوى رضا األطراف اجمل .5
لجنــة التقــويم والتقيــيم  عبــرقيــاس رضــا الفئــات المســتفيدة مــن خــالل االســتبيانات الورقيــة ويــتم المعالجــات اإلحصــائية لهــا يــتم  

ل لجنـة المشـاركة المجتمعيـة ولجنـة والقياس بالمجلس التنفيذي لوحدة ضمان الجودة ويتم عمل تغذية راجعة وتحسـين مسـتمر مـن قبـ
 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تم استطالع رأي اعضاء هيئة التدريس بالكلية من خالل استبيان على نظام الفارابي إلدارة الجودة عن انشطة خدمـة المجتمـع لقد 
، كمــا تــم  %60.64م بعــد ان كانــت 2016 /2015فــي العــام الجــامعي  %68،82وتنميــة البيئــة حيــث وصــلت النســبة العامــة الــى 

وتتخـذ الكليـة كـل  %49.26استطالع رأي العاملين بالكلية والجامعة عن أنشطة قطـاع خدمـة المجتمـع وتنميـة البيئـة وكانـت النتـائج 
 لزيادة معدل الرضا لد، المجتمع  التصحيحيةاالجراءات 

 

  

 


