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 الصفة الوظيفة االسم م

 جئنًس  لست ذ وجئنس قسم ستم ادبفس ادجي ضىث ثلثن  سججو  سد ل جن منجاد 1
 سضًوا لست ذ وجئنس قسم ادجب هج وطجق تنجيس ادتجبنا ادجي ضناث لثن  دج ل سمن ادسجن. ج جنث 2
 سضًوا سقسم ادتنجيب ادجي ضىثلست ذ  لثن  سمن ادس سط ج جن سمنادس سطث 3
 سضًوا لست ذ جس سن جتفجغ سقسم ادتنجيب ادجي ضىث لثمثن   سد ستى ل جن اينث 4
 سضًوا لست ذ جس سن سقسم ستوم ادص ا ادجي ضناث لثمثن  إمه ب ل جن ادجتودىث 5
 سضًوا ق ئم سةجل جئنس جدتس قسم ادتجونحث لثمثن  ج جن إمجاهنم ادذهمىث 6
 سضًوا لست ذ جس سن سقسم ادتنجيب ادجي ضىث ادسمن ادج جنا قبنملثلثمثن   7
 سضًوا لست ذ جس سن سقسم اإلناجة ادجي ضناث لثمثن  كجيم ج جن ج جون اد كنمث 8
 سضًوا جنجس سقسم ادتجونح ادجي ضىث مثن  ج جن ادسمن ج جن خجنسث 9

 سضًوا ادجي ضناثتوم اد جكا سجنجس سقسم  مثن  ونن. ج جن ادججسى سطناث 10
 سضًوا جنجس سقسم ادجب هج وطجق تنجيس ادتجبنا ادجي ضناث مثن  ل جن سمن ادبمى ج جن ادطبمودىث 11
 سضًوا جنجس جس سن سقسم اإلناجة ادجي ضناث مثم  سمن ادج جد ج جن جبن.ث 12
 سضًوا جنجس جس سن سقسم ستم ادبفس ادجي ضىث األشقجثلجمد مثم  جصطفى ج جن  13
 سضًوا جنجس جس سن سقسم ستم ادبفس ادجي ضىث مثم  ادسمن بممل ادسمن جتودى ادةنسواث 14

 الصفة الوظيفة االسم م

 جئنًس  لست ذ جتفجغ سقسم ادتنجيب ادجي ضى وسجمن ادكتنا األسمقث لثن  جسةن ستى ج جون اسج سمل 1
 سضًوا لست ذ جس سن سقسم ستم ادبفس ادجي ضى جبصوجل جن لثمثن  بش ت ج جن  2
 سضًوا لست ذ جس سن سقسم ادتنجيب ادجي ضىث لثمثن  ج جن ادننسطى سوض 3
 سضًوا جنجس سقسم ادتجونح ادجي ضىث مثن  ج جن ادسمن ج جن خجنسث 4
 سضًوا جنجس سقسم ستوم اد جكا ادجي ضناث ن  ونن. ج جن ادججسى سطناث 5
 سضًوا جنجس سقسم ستم ادبفس ادجي ضىث األشقجثلجمد ن  جصطفى ج جن  6
 سضًوا جنجس سقسم اإلناجة ادجي ضناث ن  سمن ادج جد ج جن جبن.ث 7
 سضًوا جنجس سقسم اإلناجة ادجي ضناث ث جن  سبى ادسمن ختملل ن  8
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 تقديم:
 

ا       يه ا  ا تتتتتتتتتتتتت  ا وتلا  
 
التخطيط هو التنبؤ باملستتتتتتتتتتتتتت به ااطالتتتتتتتتتتتتتتلحاض لو اقطات

اا جاها  املستتتت به لت  يأل ااهحامل امل ةوتح    ي وا ا  حاح ااالتتتاليس االوالتتتاةه امل االتتتبح 

ا االو تتتتتا  ا تتتتتحا         تتتتتحض 
 

ا  تتتتتحاتتتتتح ضتيأل لت  يأل هتتتتتهد ااهتتتتتحامل بليتتتتتاا  التتتتتاج يتتتتتح ال تتتتت

 ل مسئوليا .

اُيلح التخطيط اإلالتتتتيا يامل املحاه ا   ي ت لتطو   مؤ  ؤالتتتستتتح ول يميح  ا   ه ا  ا   جحاض 

م  لمل 2017 تتا لتتح امل  تتتتتتتتتتتتتو    مل اليتي      –ا خطتتح اإلالتتتتتتتتتتتتتتيا يجيتتح لا يتتح التيبيتتح ال  تتا تتتتتتتتتتتتتيتتح 

ا لتطو   الا يح  مل  خت ف ال طاجا  الثاث: 2021 ا حتمي  تطاع شتتتتتتتئو  التل يب االطا  م؛ م   

 ج   -تطتاع التح االتتتتتتتتتتتتتا  الل يتا االب وث  -
 
تطتاع شتتتتتتتتتتتتتئو  اتح تح ايئتم  ا  ميتح الب ئتح؛ ل تتتتتتتتتتتتتا

  جحاح   اض  التمو ه الهاوت لتغطيح ال  ص  مل املوا ض املاضاح. 

: هتتتتتته اتتتتتتو تتتتتتح  تتتتتتتتتتتتتتتتتت ا   لتتتتتتو تتتتتتوض اتتتتتتطتتتتتتح 
 
 لتتتتتتاتتتتتت تتتتتتيتتتتتتح  االتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيا تتتتتتيتتتتتتجتتتتتتيتتتتتتحا تتتتتتطتتتتتتً  ا تتتتتتختتتتتتطتتتتتتح التتتتتتتتتتتتتتتتتتؤاط

   و    مل الس وا  ا خمس ال اض ح؟. ا لح امل –التيبيح ال  ا يح 

ا ل وإتتتتو   لمل   ابح  ا   ل   لوها الستتتتؤا ؛  ب   ستتتتيب ا خطح اإلالتتتتتيا يجيح  لمل امستتتتح  االتتتتلي 

 ل و  ُ اعمل ليها التوا   امل ط ت لأللاا .

اتح تح ت ا خطح اإلالتتتتتتي يجيح  مل الي تتتتته ااا : اإل ابح ج  ال ستتتتتا؟ : ما  ق   ا  ؟   مل ح   

ثانت ج  ال سا؟ :  ا ا ق  ح؟  ام ا الي ه الثالث ل ح   االت ليو اإل ابح ج : م ا  الي ه ال

تمت 
ُ
كيف ق  أل  ا ق  ح؟  اُج ض  مل الي ه ال اب : ا ئواقس ال ة سح للخطح اإلالتيا يجيح  اا

ا خطتتح اإلالتتتتتتتتتتتتتتيا يجيتتح  مل الي تتتتتتتتتتتتتته ا ختتا س ج تتح  و تتتتتتتتتتتتتوع  تتح   وب مط اهو: ا خطتتح الت ييتتهاتتح 

 ج  تاةمح امل تتتتاض  الل تيح ااا  بيح االاتتتتبلح اللامليح ل مل و ا   للخطح اإلالتتتتتيا يجيح؛
 
ل تتتتا

Internet. اكها امل ل ا   

 ،،واهلل نسأل أن ينفع بها

ة   ي  ج  ي 
رات  ست  طة  الإ 

ق  الخ   ف ري 
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 ن؟أين حنن اآل 1/0
Where are we now? 

 
 د جةا ادجبصوجة س ألجق مث - كتنا ادتجبنا ادجي ضنا 1 1

 ثد جةا ادجبصوجة - كتنا ادتجبنا ادجي ضنا ما ادواسنة فى دوابب ادتج 2 1

بقتت    –)ادممئتتا ادتتناختنتتا  بقتت   ادقوة Swot Analysisادت تمتتل ادممئى  3 1
 ن ت(ث نادت –ادممئا ادخ جدنا  ادفجص ادضةف، 

 ت تمل ادفدوة  4 1

 ادفةتى جق مل ادجة ممج األك ننجنا ادقن سناثاألناء جؤشجات  1 4 1

 توقة ت ادده ت ادجستفمنة جق مل ادوض. ادجاهدث 2 4 1

 د جةا ادجبصوجةث - ادتصبمف األك ننجى دكتنا ادتجبنا ادجي ضنا 5 1
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 الكلية:نشأة 
 

اتحم   م1994 ( لست ح 287 منائت   يح التيبيح ال  ا يح بم تض   ال  ا  ا ئموو ؤ  تب)

م  اح  ت الا يح جلمل شواض  ا ئوض  ااطجتماض جام 1996/  1995 الح االح بها  مل اللام ا ئا عمل

 م  أا    يح   تيح   ا يح    ه ج يها.2011

  و   شا ع  يها  بمحا ح امل  و   ا تلو  الا يح     بني       الا يح بال   ح اااملبيح بجا لح امل

طوابأل وس مت الا يح   و الحا  اا ض   اضا   5طوابأل ااملب   الثانت  لو      6املب   ااا   لو     

 ما  ج وؤ.

 ولمل تياض  الا يح  مل ناأتها ااالمل السيح م.ض/   مح السيح ا يه مالتا  التح  س ال  اض   كلميح ثب 

مالتا  التح  س ال  اض    االهؤ  مل جوحد منش ئ  ب    ولمل املسؤاليح السيح م .ض/  سلح جلمل   موض  

ا لل   ا ئوض  ااطجتماض ثب االتم    الا يح ا ئحاح ضااه ال   ح اااليمبيح  ا أالست  مل جوحد ما  

ااطجتماض  مل   ناآ  ا  لا ه االحاو   مل  ا اع ا ئوض   س ي  ال جاً ااالتلما  املب   ا ئحاح   

جوح السيح م.ض/   مح كما  السم وضؤ  ا ب ا   و  جلمل اطجتماض اا اضام   مل جوح السيح م.ض / جلمل 

م  اتح  ب ولي   السيح م.ض/  مح شوقمل كاك ... ااالتا  ب سب التح  س 2011السليح    ا  جام 

 ثانت جميح باطقتخا .ال  اض    أا  جميح ل ا يح باطقتخا  ثب م.ض / مش مل الحالوقمل شلا  ك

  ح ح الح االا   -االح االح  مل الا يح بال غح الل تيح مل ح ت   ض اال ت    اهما:   ح ح الباالو  وس 

ب ا ج م اضاميح  اق ح  مل   ح ح الباالو  وس  اهمل: ط ق التح يس التيبيح  3الل يا  ا  حم الا يح جحض 

ج م اضامي  مل   ح ح الح االا  الل يا  قا ب   20اجحض  اإلضا   ال  ا يح  -التح  س ال  اض    -ال  ا يح 

 -اإلضا   ال  ا يح  -التح  س ال  اض    -ط ق التح يس التيبيح ال  ا يح  -اهمل:   اهج التيبيح ال  ا يح 

 ج ب ال يس ال  اض  . -ج وم الص ح ال  ا يح  -ج وم ا   كح ال  ا يح  -التيا ح ال  اض   

لح   يح التيبيح ال  ا يح بجا لح امل  و    ححؤ مهب   يا  التيبيح ال  ا يح جلمل  ستوؤ 
ُ
او

 ثا  ل تم ز ااحتا   اا  ال حا   ب   الا يا  اا اضاميح  اإب تا ئموو  ح االوط  الل بت؛ حيث 

 امل اظ  .
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 جامعة املنصورة: - الدالالت الرقمية لكلية الرتبية الرياضية 1/1
 طالب البكالوريوس: عدادأ

 

 
 

 عداد طالب البكالوريوسأ(: تطور 1شكل)
 

 

 
 

  (: النسب اإلجمالية لطالب الدراسات العليا2شكل)
 م2015 / م2014للعام الجامعى  الممنوحين
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 (: التوزيع النسبى للجهاز اإلدارى فى 3شكل)
 جامعة المنصورة –كلية التربية الرياضية 

 

 

 

 

 النسبى ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم(: التوزيع 4شكل)
 جامعة المنصورة –فى كلية التربية الرياضية 

 

 اتضح    ال الب البيانت م  مجلمل نسبح  مثيه  اقت ل ساض  املح ال  ؛حيث 

   اإل مالمل   %23   اإل مالمل  ا يها  مل التي  س الساض  املح ال   املساجحا  بنسبح  مثيه  %34 مثه 
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   اإل مالمل ا يها الساض  ااالا ه  بنسبح  مثيه  %21ا يها الساض  ااالا ه  املساجحا  بنسبح  مثيه 

    اإل مالمل.  %3   اإل مالمل  ا أوت  مل النهااح الساض  املليحا  بنسبح  مثيه  15%

اقجح م     يه ههد النسبح جلمل  ستوؤ ااتسام يلطت  ؤش ا   حا   ب  ا   ا خا  

 ح ال    ساجحا ( ملا لوب     –إح بتلي    لااق   اج اا هيئح التح يس) ليحا  ت ا ا  اا

 املساقح  اليلالح  مل   مام اللم يح التل يميح  لم  الواضح مقو او ح جحم   االس  مل ههد ااجحاض.

 :المساعدات المالية للطالب
 

 

 (: التوزيع النسبى للمنح والمساعدات 5شكل)
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 )*(الطالبية:األنشطة 

 

 (: أعداد ونسبة الطالب المشاركين فى6شكل)
 الطالبية المختلفة للعام الجامعى األنشطة 
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 جامعة املنصورة: - الرتبية الرياضية كلية جوانب التميز الواعدة فى 1/2

 جامعة المنصورة، ما يلى: –من أهم جوانب التمايز الواعدة فى كلية التربية الرياضية 

مج تتتتتتتتتتتتاا هيئح التح يس بالا يح  ب  جحاضهب  مل اللحاح    املحا س الل ميح التتتتتتتتتتتتواا   ا   لك جلمل  ✓

اي  يح  مل   يا  التيبيح ال  ا تتتتتتتتتتتتيح بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت: املستتتتتتتتتتتتتوؤ اي لمل ما الحالمل:  مث ت ههد املحا س الل ميح 

ط طا  ا مث ت املحا س الل ميح جلمل املستتتتتتتتوؤ الحالمل  -مالتتتتتتتيو   -الزتا  أل  -ح وا   -اإلالتتتتتتتل ح  ح 

ا  اقت بلثا   ا  ح ما  شتتتتتتت امل  اتتتتتتتتيك ما املوما  الل ميح ا اقت 
 
   اا  البلثا  الل ميح التتتتتتتوا

 االلت  حا. –اقج تيا  –ك حا  – ليح الوطاا  املت ح  اا    –مهب الحا : مملاقيا 

ب ا ج ول يميح  تم ز   ب   تتتتتتتتتتتتاليها؛ ا لك لز اض  التأهيه اا اضام   خ  امل التيبيح ال  ا تتتتتتتتتتتتيح     ✓

 ضب وم ج ب ال يس ال  اض   . -مب اا الا يح ااا  وا   ثه: ضب وم ال سو أل ال  اض   

ا  امل ت     بتتتتالا يتتتتح باتتتته ل تتتتتح تتتتتح   الا يتتتتح جلمل التغ تتتتس جلمل ظتتتتاه   ااجتتتتحاض اللب ي     الط ✓

ض االتتتتتتيح    اا    ستتتتتتيموب  لمل  جموجا  إتتتتتتغ ي  ا خ تتتتتت تتتتتتا   تلحض   ا لك لز اض  الياج يح 

 التل يميح ل طا .

 حجيب ال اجا  الح االيح بالا يح باللحاح    الوالاةه التل يميح ايخت يح  االت  تهحمل  لمل  جحاض  ✓

ا  مل  مي  ا ئواقتتتس ا  تم ز   -ام وز  ا  تتتاالتتتتتتتتتتتتتتس ا لمل  – ثتتته الستتتتتتتتتتتتبو   التيتتتاج يتتتح  الطا   جتتتحاض 

 اشاشا  الل ض.

ا وض  لتبح ج ميح  تاا  ح   توؤ جلمل مححث اللتس اال الاةه الل ميح اامل ا   اا  بيح  مل  الح  ✓

 م.2016التخ  ا  ا لك حت  اللام ا  المل 

اا ؤ با ئا لح   ثه:  ا لح امل  تتتتتتتتتتتتو   االا يا  ا –التاا ه الل م  ب     يح التيبيح ال  ا تتتتتتتتتتتتيح  ✓

ا ضا   ا لك بإتا ح  ؤ م ا  ج ميح  اتتتتتتتتيكح امب اث  –الو حالتتتتتتتح  –الطس  –التجا    -ا   وق 

 ج ميح  حجب الب ئح اي  يح .

ا  االهؤ ا توؤ جلمل: تاجا   ✓  ب    ضا ؤ  حاح ا امل  لمل املب   اإلضا ؤ الهؤ اتب الح االح بو حالي 

 ل مؤ م ا . تاجا  -تاجا  لاالته ا   -ض االيح 

 ح  س الطا   مل ااتستتتتام الل ميح املاق ح  مل ب ئح اللمه الطبيليح بما اتوالأل     تط با  التتتتوق  ✓

اللمه   ثه: طا  تستتتتتتتتتتتتب اإلضا   ال  ا تتتتتتتتتتتتيح  االها  اتب  ح  ةهب باه   : اإلضا   اللا ح ل جااح 

 –ا  ح الابا  اال  ا ح  ح – جااح الطا  باملحا ح ا ئا ليح  - ضا   الناا  ال  اض    -الطا  

 ضا   ال   ح اااملبيح ا ل  اتها    حمام الستتتتتتتتتتباحح اال تتتتتتتتتتالح املغطا   ا جااح  –  اكز الاتتتتتتتتتتبا  
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الطا  بالا يا  ايخت يح  ا ضا   الوالحا   طا  تستتتتتتتتب امل اهج اط ق  ح يس التيبيح ال  ا تتتتتتتتيح 

 جااح الطا  با ئا لح.طا  التح  س ال  اض   بااقحاح ا  اكز الابا  ا   –باملحا س 

 لمه تياالتتتتتتتتتتتتا   - لمه  ل ولو يا التل يب  - لا ه ج ميح  تم ز    ثه:  لمه الت  يه ا    ت  ✓

  لمه ج ب ال يس ال  اض  . –لسيولو يا ال  ا ح 

 اححا  لياتح بحقيح جلمل  ستوؤ جاٍ  ا تاا ه    اا وز  ال  ا يح ام وز  اللاج الطبيعمل. ✓

ح التح يس بالا يح  ا لك    اا  التأليف ا ئماعمل  ا لك جبي  لو   اطشتتتتتتتياك ب   مج تتتتتتاا هيئ ✓

   توؤ  ل  مل يئموجح  تيابطح    املل و ا  املت وجح الت  ولمه جلمل   اض  تح ا  الطا .

   اجا   ةبا  الطا   مل اطلت اق بالتخ  ا  ا ئماجيح االي ضاح بااتسام الل ميح املاق ح. ✓

مح ب    ضا   الا يح ا   ا خ  ج   جبي  ابطح ا خ  ج   الت   حا  جم يح  تا ح شتتتتتتتبلح ا  تتتتتتتاط  ضاة ✓

 اط  ا  بينهب.

 - ستتتتتتتتتاهمح مج تتتتتتتتتاا هيئح التح يس بالا يح  مل ااجما  اااناتتتتتتتتتطح ا ئا ليح   ثه: ال   ح اااملبيح  ✓

 قاضؤ  ا لح امل  و  . -احح  الطس ال  ا يح 

لمل ا ختتا   تتالتتح اإل  ااا  الوتتتاةيتتح اناتتتتتتتتتتتت  الوعمل ا وض  ئ تتح لأل  تتا  االلوا ث بتتالا يتتح  اتهتتحمل   ✓

 الث ا مل ب    مي  مل اض الا يح ب اط  الطوا ئ ا وا وح اا  ا .

 تتتتتأكيتتتتتح التتتتتحا  املوب ل م شتتتتتتتتتتتتتتتتح ااملاتتتتتتتتتتتت مل اا تتتتتاضام   ئمي  الطا  التتتتتتتتتتتتواا   تتتتتا   لتتتتتك  مل   ح تتتتتح  ✓

  ا زا حهب الباالو  وس ما الح االتتتتتتتتتتتتا  الل يا  ا لك ج  ط  أل   حاب املستتتتتتتتتتتتاجح  االحجب ل طا 

 باملوا ا  اا اضاميح املت وجح الت  ولمه جلمل  ل     ي وب الح اس   ا جحاض  الاةه ج ميح  تم ز .

 ح  س الطا  جلمل اطلتزام    اا  اقتظام طابو  ال تتتتتتتتتتتتباً الهؤ يستتتتتتتتتتتتتاجح جلمل   ظيب اللم يح  ✓

  اا   باض  تياض  الح االتتتتتتتتتتتيح   ه بحااح اليوم الح استتتتتتتتتتت    االلمه جلمل   ميح املوا ا  ال ياضاح  

 طا  الا يح ب   الي ق الح االيح ايخت يح.

 تا ح امللستتتتتل ا  الح االتتتتتيح ي االح ول  ف الطا  ببلو الستتتتتما   ا نها: اللمه  مل  جموجا   ✓

 اال ياض      السما  الت  اجس جلمل طا  الا يح ول موا.

ا ح اايئا  ال  اضتتتتتت   ب تتتتتتيح  تا ح ب ا ج  ح  بيح ل طا   ا لك ل ل  املستتتتتتتوؤ الث ا مل ب تتتتتتيح ج ✓

 ااإح.

الت ييب الحا ؤ ااملستتتتم     تبه   يم    لتمحا       كز  تتتما  ا ئوض  ا  ييب ااضاا  ئمي   ✓

ا  مل   ح ح الباالو  وس ما الح االا  الل يا.
 
 البيا ج الح االيح بالا يح الوا

ا لتتتك لت ييب هتتتهد التلتتتاا  ب   ااتستتتتتتتتتتتتتتام الل ميتتتح اامل يم   ا ختتتا  ي   ل م   ا  التتتح االتتتتتتتتتتتتيتتتح   ✓
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امل   ا  االوتومل جلمل ق تتتتتتا  ال و  اال تتتتتتتتتتتتلف  ل تل مل جلمل ا ئتتتتتتحاتتتتتتح  مل امل تتتتتتاهج اامل   ا  

 الح االيح.

ا  مل  مي  اا و  الت   تل أل باللم يح الح االتتتتتتتتيح   ثه: قظام املستتتتتتتتت به االيا ابت  ✓ التلا ه  للتياقي 

ا. 26اة يها؛ حيث اب غ جحض ههد البيا ج   ب قا ج 

خح ح اللا ح لاالتتتتتتتتتت اتتتتتتتتتتا ا  اا خح ا  ال  ا تتتتتتتتتتيح)احح   ا  طاب  اا ( لت حاب ا وض   كز ا  ✓

اح ا  ل طا  امج تتتتتتتتتتتتاا هيئح التح يس االب ئح ا خا  يح  نها جلمل التتتتتتتتتتتتبيه املثا :  تا ح  حا س 

 تا ح ضا ا   ح  بيح  مل  الح التخ تتتتت تتتتتا   -ول يميح ل طا  املتلثيا   مل بلو امل   ا  اللم يح 

 التح  س ال  اض  . -ح   ثه: التحليك ال  اض   امل  بطح بال  ا ي

  االبلثتتتا  ا ختتتا  يتتتح  %4بنستتتتتتتتتتتتبتتتح  8 م ز الا يتتتح بو وض جتتتحض    البلثتتتا  التتتحاا يتتتح  اجتتتحضهتتتا  ✓

ج تتتتتتتتتتو هيئح  184   مإتتتتتتتتتته  %11بنستتتتتتتتتتبح  20  ااملوما  الل ميح  اجحضها %3بنستتتتتتتتتتبح  6اجحضها 

  ح يس اهيئح  لااقح.

 تتتح يس اهيئتتتح  لتتتااقتتتح حتتتاإتتتتتتتتتتتت    جلمل ضا ا  امل ا لتتتح ج تتتتتتتتتتتتو هيئتتتح  13 م ز الا يتتتح بو وض جتتتحض  ✓

 نهب  %7ا خا  يح ملؤالتتتستتتا  التل يب ا ئا عمل    الويئح ال و يح ل تتتما  ا ئوض ؛ ا لك بنستتتبح 

   ا ل    لتمحا     الويئح. 3
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نقاط  –البيئة الداخلية: نقاط القوة  Swot Analysisالتحليل البيئى  1/3
 التهديدات:–ص الضعف، البيئة اخلارجية: الفر

 

 :والطالب التعليم جمال فى والضعف القوة نقاط

 نقاط القوة
 الطالب المتقدمين إلى الكلية:

  وال  اا اك  الت  اتب ليها اإلاتبا ا . •

  وال  مج اا هيئح التح يس ل  يام بلم يح اإلاتبا ا . •

 نقاط الضعف
 الطالب المتقدمين إلى الكلية:

o      الثاقو ح اللا ح  باشتتتتتتتتتت   ا ا ا تي  بها  ا ت اقا اطاتبا ا  ال  ا تتتتتتتتتتيح  تب بلح اقيهاا الطا

     لف  مل  ستوؤ لياتيهب البحقيح ااملوا  ح.

o   جحم ا وض  ستتتتتتو ا   ليا  ح  حاح     االتتتتتس    الو تتتتت  ال اه  ملستتتتتتو ا  الطا )اطاتبا ا

  ؤضؤ بلح اط ت اقا   باش  (.

o و  ا يته الثتاقو تح اللتا تح اماليتاا م و هب بتاملل و تا  الاتاليتح ج  الا يتح اط ج  جتحم  ل لتح بل

  واجيح ااتبا ا  ال ح ا .

o . أ  ي بلو املاجس التابلح ل    ح اااليمبيح مث اا    اا اطاتبا ا  

o  جتتحض الطا  املت تتح    ل ا يتتح    ال ستتتتتتتتتتتتب ااضبت مكبي    مجتتحاض الطا  املت تتح       ال ستتتتتتتتتتتتب

  م   مل ح   م  ةالبيح امل   ا  الح االيح بالا يح    االس    طالس ال سب الل م .الل

 : بالكلية املقيدين الطالب بالنسبة والضعف القوة نقاط

 نقاط القوة
  وال  تاجا  ض االيح اتخاإح بلح  نااا املب   ا ئحاح. •

  و ح  لتبح بها   ا    حاح  ا  االبح ططاع الطا . •

     ول ي الوالاةه التل يميح ايخت يح. CIQAPاال ثما  املوا ض الت   ب ا   و  ج يها    الت  •

ا الي ه الح اس   ااا  ما الثانت. •
 
 او ح  حا  ض اس   ا يه    ما  اوم  مل الي ه الح اس   الوا

  و ح  اا س اج اا هيئح التح يس ا لااقيهب وسمح باالت با  الطا   مل اإل شاض اا اضام . •

 او ح مج اا هيئح التح يس ا لااقيهب بأجحاض  اليح ل  يام بمومح امل شح اا اضام . •

 او ح   يب اا جمل ل بيا ج الح االيح. •

  و ح     ا  ض االيح  خت يح    أل ايخ  ا  التل يميح املسيهحلح    اللم يح التل يميح. •

 لح االيح.امل   ا  الح االيح  تح  ح ا   االس    ال س سه امل ط ت ل س وا  ا •
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الستتتتبو    -اتب االتتتتتخحام االتتتتاةه  ل ولو يح ححاثح  مل اللم يح التل يميح ااملتمث ح  مل: الحا ا شتتتتو  •

 التياج يح ... ا خ(

 شغه جحض كب ي    ا  امل الا يح مل اإس تياضاح  مل ال طاع ا  لو ت اااهلمل. •

ا ملوتلوا  مل امل  تتتتتتو   ...  • جاإتتتتتتمح   الظح الحتو يح او ح  تبا  كب ي    الطا  جلمل الا يح قظ  

 ااقتمائها  لمل  ا لح امل  و   الت  ياوح لوا  مل  جا   ما  ا ئوض  ا  ييب ااضاا .

او ح  ض اك ااعمل لحؤ الطا  بأهميح التطو    التتتتتتواا ل م اهج الح االتتتتتتيح ما ااناتتتتتتطح الطابيح  •

 بالا يح     م ه  أهي وب ب و   مل ه لل  و  جلمل اظاةف   االبح ج ح التخ ج.

 نقاط الضعف

o   امللتبح   تاج  لمل م وز     اللمبيو    ت  ح بالابلح اللامليح ل مل و اInternet. 

o    الوالاةه التل يميح. - يليه بلو امللا ه   ثه:  لمه ج ب ال يس ال  اض 

o . ط  و ح لتيا   اليح ل  احح ب   اي ا  ا 

o .اض  جحض الطا  جما هو  ط و     التنسيأل اللام   

o  ماتتتتام التتتتتح  تتتتس امليتتتتحانت    ماتتتتام التتتتتح يس اليل يتتتتح    بلو مج تتتتتتتتتتتتتتتتاا هيئتتتتح التتتتتح يس  تتتتحااتتتته

 ا لااقيهب.

o  ا التأا ي  مل ب اا املب   املل أل ل ا يح  التتتيؤضؤ  لمل ج ت ح التتت ي جحم االتتتتام باقمل املب   ا ئحاح اما تتت 

 اللم يح التل يميح.

o ا جحم  وال  ضا ا  املياد جحم  وال  م اك  ااإتتتتتتتتتتح بخ   املابس التتتتتتتتتتواا ل ب    ما الب ا   ام ا تتتتتتتتتت 

 ب ا (. -امل االبح اجحاض الطا )ب    

o   ضا    مل  - ح يس  مل املحا س  -لب اتب  يليه التح  س امليحانت)  ح  س  مل ااقحاح ا  اكز الاتتتتتتتتتتتتبا 

 ااقحاح االويئا  ال  ا يح ايخت يح(.

o ا جحم  وال  املاجس جحم  وال  املح  ا  الا  ح للم يح التح يس ل ي ق الح االتتتتتتتيح اا ب لح اما تتتتتتت 

 اااضاا  ااا وز  الااليح.

o  او ح ااتامل ب   جحض امل   ا  الح االتتيح ب   الب    االب ا  جلمل ال ةب م  الح  ا  ااحح  كما

    ا  ل ب ا   الل    ا قظ قا  10    ا  ل ب    ا 10 مل الي تتتتتته الح استتتتتت   الثانت؛ حيث او ح 

ا ل ب     14قجتتح م  جتتحض امل   ا  اليللمل  ا ل ب تتا   لتتالب تتا   تتح س      املبتتاضئ  13 -           

 -ااالتتتتتتتتتتاالتتتتتتتتتتيح ل ا اع ا    ت االب    اح التتتتتتتتتتو      )املباضئ ااالتتتتتتتتتتاالتتتتتتتتتتيح ل م ا ط )   تتتتتتتتتتا جح 

 (  اهها اؤضؤ  لمل ا ضحام  مل ا ئحا  الح اس   ا  هاق الطا  مث اا اليوم الح اس  .1 اكمح()

o ا للتتتحم ا وض   شتتتتتتتتتتتتتتح م تتتاضام    تتتحض لاتتته  جموجتتتح    او تتتح قظتتتام ل   تتتاض  الل  ط ا يلتتته قظ  

 الطا   مل  ه ل تح ض االيح.

o .ط  و ح  ئ ح  اا ح ل م اهج الح االيح 

o .ط او ح  تب كوضؤ ل م   ا  الح االيح 
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o  ضا  (  مل م اك  اللمه الطبيليح بلح التخ ج. - ح  س  -ط  و ح آليح ل تح  س امليحانت) ح يس  

o االتتتتيح   تاج  لمل ولحاه  مل جحض الستتتتاجا ؛ ب يث واتتتتمه جحض التتتتاجا  قظ ؤ بلو امل   ا  الح 

      اليلولو يح التح  س ال  اض  . -اما ؤ  طبي ت   ثه:"      اإلإابا  ال  ا يح 

o    اللتتتا  ا ئتتا عمل ط ا بتته ج يتتو الطا  اط يل ض   تواد ب تتتتتتتتتتتتو    تاام     تط بتتا  ا ئوض

 هحامل ا خاإح بامل    التل يم  املل ليح االهه يح. ثه:  مل بحااح اللتا    ا   ا   اا 

o   تاض  جتحض امل   ا   ؤضؤ  لمل جتحم   ك ز الطا   مل اللم يتتح التل يميتتح ا ؤضؤ  لمل  لتتحس ا ئتتحا  

التتتتتح استتتتتتتتتتتت  ؛  متتتتتا ا تتتتتتتتتتتتلتتتتتس  ول ي املاجتتتتتس اااضاا  ااا وز  املاةمتتتتتح اجتتتتتحاض الطا  االلم يتتتتتح 

 التل يميح.

o   االتتتتتتتتتتتتيح  خت يح  مل ال ستتتتتتتتتتتتميح اللنها  ت ا تح  مل اي توؤ   ثه: او ح بلو  ستتتتتتتتتتتتميا  مل   ا  ض

اإلجحاض البحنت  -ل ي تح ال ابلح  ح  س ل تتتتتتتتتته ض استتتتتتتتتت   ما : ااتيا ؤ  ح  س   ا تتتتتتتتتتح التخ تتتتتتتتتتص 

 ل  ا ح التخ ص.

o (الي تح الثاقيح 1   يه جحض الساجا  لبلو امل   ا  ة ي ااالااليح   ثه:      ا  االس ا لمل )

 ( الي تح الثالثح  مي  الالس الي ه الح اس   الثانت. 2ت  ا  االس ا لمل)الي ه الح اس   الثان

o (ا  لاه ل تتتتتته ض استتتتتت    ا و ح بلو 10جحض امل   ا  الح االتتتتتتيح ل ي تت   ااالمل االثاقيح     )

امل   ا  الت    توؤ جلمل         ثتتتته الي تتتتتح ااالمل الي تتتتتتتتتتتتتتته التتتتح استتتتتتتتتتتت   ااا       املبتتتتاضئ 

 -( ا     املباضئ ااالتتتاالتتتيح لألللا  ا ئماجيح)اح 1هو ت() -ا ئماجيح) تحم ااالتتتاالتتتيح لألللا  

 ([.1إغ ي  ا    ()

o   (  1 ا ا يو() -املباضئ ااالتتتتتتاالتتتتتتيح ل م ا ط ) وضا  التاليح ا مل الي تتتتتته الح استتتتتت   الثانت امل   ا

( ااملبتتتاضئ ااالتتتتتتتتتتتتتتاالتتتتتتتتتتتتيتتتح ل   تتتا تتتتتتتتتتتتتتا  1 اكمتتتح() -ااملبتتتاضئ ااالتتتتتتتتتتتتتتاالتتتتتتتتتتتتيتتتح ل م تتتا ط )  تتتتتتتتتتتتتتا جتتتح 

(  اهها يل   1طاة  () -( ااملباضئ ااالتتتتاالتتتتيح لألللا  ا ئماجيح)التتتت ح 1 ضاح) با    امث ا ()الي

ا 14(     ا  ض االتتتتتتتتتتتيح  اللنها جحض)10م  جحض امل   ا  ل ي تتتتتتتتتتته الح استتتتتتتتتتت   الثانت ل س)       )

ا ل ب    ا  ا ل ب ا . 13ض االي  ا ض االي        

o ااتيا ؤ  ح  س  -ول يب   ا تتح التخ تتص  -ت ا مل الي تته الح استت   الثانت: اإلجحاض الي   اا خطط

   ا ح التخ ص.

o .اإلح اا اال غح اطقج  زاح اا  االس 

o . لف ااناطح الاإييح ل طا  

o .ا وض نسبح    اللاط       ا  امل الا يح 

o . لف اإل شاض الطابت ات ا ج ضجب الطا  

o .الز اض  النسبيح  مل جحض الطا  املسئ    بالا يح 

o ا  ا خ  ج       تط با  الوق اللمه. لف  والأل  وا  

o .اض  جحض الطا   مل كث ي    الالس ج  امللاا ي الحاليح   
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o .ال ساهه بمستوؤ الطالس الل م  ج ح ال بو   مل الح االا  الل يا 

o   اجتمتتاض الطا   مل ض االتتتتتتتتتتتتيهب ل م   ا  ايخت يتتح ب تتتتتتتتتتتتيتتح مالتتتتتتتتتتتتتاالتتتتتتتتتتتتيتتح جلمل املتتهك ا  امل     ضا

 ااا ؤ  ثه امل   ا  اال  ااا  ا خا  يح.اطالتزاض       اض  التل ب 

o مكثي  -كوحمل  مل حح  ا و – اهتمام النستتتبح اللبيؤ    الط بح با   تتتو  جلمل شتتتواض  الباالو  وس

    اهتما وب بالتل ب ا والي  ا خبي  ااك سا  املوا ا  بمجا  التخ ص.

 :الطالبية اخلدمات بالنسبة والضعف القوة نقاط

 :نقاط القوة

 ل   اض  ل ي ق الح االيح اا ب .او ح هياه  •

  و ح آليح طك اامل املواهس ايخت يح ل طا . •

  و ح  لتبح بها   ا   ححاثح ام اك  لاطاع. •

ا. •   و ح آليح ل تلا ه    الطا  ة ي ال اض     اضا 

  و ح آليح ل تلا ه    الطا  املتيوت    مل ااناطح الطابيح. •

 الطا  لو  ج س  ضا  . او ح إ حاق لت  ت شاااؤ ا  تيحا  •

  و ح ة لح ااإح ل طا  امل اب   امل  ليها    اا اإلاللالا  اااليح لوب. •

 ياتيك الطا  املتيوتو   مل ااناطح الطابيح  مل امللسل  ال ييت  مل  م ح. •

   اض  تيمح    الا  الطا  مضؤ  لمل   اض   وا ض إ حاق ا خح ا  التل يميح. •

    مل ااناطح الطابيح    نسبح الغيا    ا مح    ا اثبت  لك.يس ث   الطا  املتيوتو  •

ا ضاو  تستتتتتتتتتتب التح  س بحا  شتتتتتتتتتت   الت حا ) يح(  مل       • يستتتتتتتتتتتطي  الطا  املتيوتو    ا تتتتتتتتتتي 

 التح  س.

  ا تمل  الطتتالتتس     ل ليهتتا Internetول   ق يجتتح الطتتالتتس جلمل الاتتتتتتتتتتتتبلتتح اللتتامليتتح ل مل و تتا   •

 ب تمو ا خا .

 - %20 ضا    - %30 ح  س  - %50لتو ي  الطا  جلمل التخ تتتتتتتت تتتتتتتتا  ايخت يح) ح يس  و ح آليح  •

ا ل ت حا ا   مل امل   ا  املؤه ح لاه تسب. 5%
 
 احتياطت ال طح اللميح( ال 

  و ح  ئا  ااناطح الطابيح ايخت يح ااملتمث ح  مل:  ئ ح ااال  الطابيح ... اة يها(. •

ااتستتتتتتتتام الل ميح ااإلضا  ح  - ؟ ح ا التتتتتتتتالح الا يح  -الا يح او ح ضليه الطالس  ا ت تتتتتتتتم : ناتتتتتتتتأ   •

 شئو  ا خ     ... اة يها(. -شئو  الطا   -طة ح الا يح  -ايخت يح بالا يح 

    نااا  ب    حاح  اكهلك   اض  مجحاض  CIQAPاال ثما  املوا ض الت   ب ا   و  ج يها    التتتتتتتتتتتتت  •

 يح.ااضاا  ااا وز  ا مو ه امللا ه ايخت 

 او ح  مت   اا جمل ل ي تح الح االيح ال ابلح. •
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ا. • ا اا تي   ول   جلمل الطا  نسس الغيا  شيوي 

 اتب  ب يغ الطالس بط ق الت ييب ج  ط  أل ضليه الطالس. •

 اتب   ييب الطا  ل م   ا  الح االيح جلمل شبلح املل و ا  با ئا لح. •

  و ا  با ئا لح.اتب  جا  ال تاةج  ئمي  الي ق الح االيح جلمل شبلح املل •

  لظب اط ت اقا  ا خاإح بت ييب الطا    م     يأل امللاا ي اا اضاميح. •

  و ح    ااا  للالو مل ا لح قتاةج اط ت اقا   مل حالح ا وض شلوؤ    الطا . •

  طبأل تواجح ال ملح لواةح   حض   ا  زم بها  مي  الل تياط  ل ي ق الح االيح ايخت يح. •

  مج تتتتتتتتاا ل  أل اللمه ضااه الل تياط  الح االتتتتتتتتيح ايخت يح اولتمح     ج س  و ح آليح طاتيا •

 الا يح.

لحا ا التتتتتتتتتياالتتتتتتتتتا  ا   ااا  لتلو    ئا  املمت     الت  اتب واتتتتتتتتتلي وا  مل ااتستتتتتتتتتام الل ميح ا تب  •

 اجتماضها     ج س الا يح.

 ليها   ثه:   و ح  ستتتتتتتتتتتتو ا   ليا  ح) ستتتتتتتتتتتط  ( ملل لح  ستتتتتتتتتتتتوؤ الطا   مل امل   ا  الت    تاج •

 املباضئ ااالااليح ملساب ا  امليحا  اامل ما )مللا  توؤ(.

الستت وك  -نستتبح ا   تتو   - واقس الت ييب ااضتت ح ا تب   ييب الطالس ج  ط  أل: مجما  الستت ح  •

 الت    ؤ. -التطبي ت  -الايوؤ  -ااا اق الح االيح  -ااملظو  

 :نقاط الضعف

o    بالا يح.ط او ح  لتس  وظيف للخ  ج 

o .ط او ح اشتياك بالحا  ا  الل ميح اللامليح 

o .أا ي الطا   مل ا   و  جلمل شواضا  التخ ج  

o .)  جحم ا وض طب س ب يح  ستم    مل الا يح)طب س  ل 

o .الطالس يل مل ق يجتو جلمل شبلح اطقتيقت ب تب  غاا   ه جام  ا عمل 

o  ة ي للا  ب و   كب ي .قظام ال  اض   مل  وا   اض  مجحاض طا  الي ق الح االيح 

o  ضا  (.  - ح يس  - أا ي ال واةب ااالااليح لطا  الي ق الح االيح اال اليس) ح  س  

o  جااح الطا  با ئا لح   التتتته كاتتتتومل بأالتتتتماا الطا  املتيوت    مل ااناتتتتطح الطابيح ايخت يح 

  مل اتت  تأا .

o ا قح الي تح ااالمل هها اللام  ط  و ح  ئ ح ملتابلح  ستتتتتتتتتتوؤ الت حم  مل الستتتتتتتتت وا  ايخت يح  ثه  

 باللام املاض  . 

o  ط اتب  جطتتتاا اي تتتا تتتتتتتتتتتت ا  التلو  تتتتتتتتتتتتيتتتح ل طا  املتيوت   اط اتب  جطتتتاا ض اس ل ل   ستتتتتتتتتتتتتوؤ

ا.  الطا  املتلثيا  ض االي 
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o  ةب ا وض حئ   ل التتتتتتتتتتتلتتتتتالتتتتتا  اااليتتتتتح  ط موهتتتتتا  يت    لمل ا وض ااضاا  ااا وز  الا  تتتتتح إل  اا هتتتتتهد 

 اإلاللالا .

o .ط يساهب الطا   مل  جحاض       الت و ب الهاوت 

o .ط اتب  جا  الطا  ج  قتاةجوب اا  الت ييب امل حلمل 

o .ط ول   نسس ةيا  الطا  جلمل شبلح املل و ا  با ئا لح 

o .ط  و ح آليح ل سماً ل طالس باططاع جلمل ك االح اإل ابح 

o ا  ا  وا ه.ط  و ح آليح لت ييب الطا  امل ض    اكهلك الطالب 

o . ط او ح قظ اا   ا لو  لت حاح الياالا  ا   ااا    ييب ااضاا ا ئا عمل ل طا 

o . ط اتب ماه  مؤ الطا   مل     س امل   ا  الأل إلوتيها مث اا جمه  حاا  اط ت اقا 

o     ط اتب  يليه ال واةح ا خاإتتتتتتتتتتح بت  تتتتتتتتتتيه  التتتتتتتتتتوم  مل حالح  جاض   إتتتتتتتتتتح ض  ا  الطا  املت ح

 .قتاةجوب بااااؤ ج 

 :الطالبية األنشطة فى والضعف القوة نقاط

 :نقاط القوة
  و ح ل   ل لمه  خ  امل الا يح. •

  و ح االتما ا  طالتبيا  املستييحا  اتب  ي يغوا ل تل مل جلمل  ا اتط بو الوق اللمه. •

الطا  لخو ا  بتتالا يتتح التتحتهب اقتمتتاا لوتتا  اظو   لتتك اا  التيتتاجتته اطاجتتابت مث تتاا مالتتتتتتتتتتتتبوعمل  •

شبا  ا ئا لا  امل   ح الساب   اشبا  ا ئا لا  الل تيح ااا   اشبا  ا ئا لا  امل   ح التاال  

 امالبوع شبا  اليتيا  الثالث بجا لح امل  و  .

 :نقاط الضعف
o  .  ط او ح اوم للخ  ج 

o .ط  و ح  ابطح  خ  امل الا يح 

o .ط او ح  مثيه ل طا  ضااه  ج س الا يح ما اللئا  امل بث ح 

o . ط  و ح آليح ااض ح  وضح اطالتياض     قتاةج اطالتبياقا 

o .ط  و ح جاتح  باضليح ب   الا يح ااط  اضا  ال  ا يح ايخت يح 

o .  ل   اللمه بلح التخ ج  تب الأل اللاتا  ااط يهاض الشخص 

o .جحم ا وض ا ياتيا  ل تلاا   ا ب   الا يح ابلو الحا  الل تيح ااا  بيح 

o بلح ملستو ا  الت حم الح اس   لطا  الي ق الح االيح ايخت يح.ط  و ح  تا 

o .  ط اتب  جطاا ضا ا  إ ه حو   ه  ا هو  حاح  مل  جاط  التيبيح البحقيح اال  ا ح للخ  ج 

o  ضا  (   ثه:   ظيب ا ضا   بطولح  مل محح ااناطح ال  ا يح. - ح  س  -ط او ح  ا اع ل تخ ج) ح يس  
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 : األكادميية الربامج ىف والضعف القوة نقاط

 :نقاط القوة

  مت  البيا ج الح االيح بالا يح بسملح  يح   مل الوق اللمه. •

 ااهميح اللب ي  ل تخ  ا  املت وجح بالا يح ااحتيا ا  الوق اللمه. •

بما هو التتتتتتتتتتتتاةح  مل الا يا  اإلت يميح  - مل  لظب ااتستتتتتتتتتتتتام بالا يح  -هياه امل اهج  ليا ؤ ا  ا    •

 االحاليح.

الاتتتتلو  اال ةبح ال و ح ب   مج تتتتاا هيئح التح يس ب تتتت ا   التطو   املستتتتتم  ل م اهج الح االتتتتيح  •

 بما اتواكس    التطو ا  اللامليح .

 :نقاط الضعف
o . اضم املنهاج  مل بلو التخ  ا   

o  تتتتتتتتتتتلف التنستتتتتتتتتتتيأل ب   ااتستتتتتتتتتتتام الل ميح ليما اتل أل بامل اهج الح االتتتتتتتتتتتيح االب وث اامل اتبا   مل 

 النهاةيح.اطاتبا ا  

o  جحم ا وض اللتس اامل ا   ا ئا ليح امل االتتتتتبح بال غح الل تيح  مل بلو التخ تتتتت تتتتتا  ا تتتتتلف ما

   اضم املو وض  نها.

o .لف ا  والز الل ميح ااملاضاح امل  بطح بإقتاج اللتا  ا ئا عمل  

o .  جحم ا وض   اا س ا لاا ي  و وجيح ل ياس  ستوؤ  أهيه ا خ  ج 

o يب امللاإ   الا  ح لا   اا بمستوؤ ا خ  ج  .جحم  وال   ل ولو يا التل  

o  اطالتتتتتتم ا   مل االتتتتتتخحام ط ق التح يس الت  يحاح اةيا  كث ي    الوالتتتتتاةه الت  يح اط ق الل ض

 ا  حاثح  مل التح يس.

o .لف ااناطح الل ميح املتمث ح  مل ا ش اللمه اال حاا  ااي ا  ا  بالا يح  

o اأ  اا اضام  التح يس   بسبس ا  ياع اللسا التح يس   جلمل اناغا  ااتسام الل ميح بالا يح بال

 حسا  الناا  الل م  االب ث .

o .لف ا ئاقس التطبي ت  مل امل   ا  الح االيح ااطكتياا  مل جحض كب ي  نها با ئاقس ال ظ ؤ  

o  ال لف اللب ي  مل االتخحام الابلح الحاليح ل مل و ا )اإلقتيقت(  مل التح يس بسبس جحم ا وض

   االحجب الي   الا م لهلك.الي ي 

o .  جحم   حاث البيا ج الح االيح بموت  الا يح جلمل اطقتيقت ب و    ستم 

o .لف ماجيح التل يب ج  بلح لحؤ الا يح  
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 :والبحوث العليا الدراسات جمال فى والضعف القوة نقاط

 :نقاط القوة
 التخ ص. التاا ه ب     توؤ امل   ا  الح االيح اامل   ا  ااا ؤ  مل قيس •

  لسس امل   ا  الح االيح الباحث    مل البيا ج الح االيح ايخت يح بملا مل شا  ح. •

  و ح وسويا   ضا  ح للالح  مل  لتبح الا يح. •

  وال  امل ا   الل ميح ل م   ا  الح االيح  مل ب قا ج الح االا  الل يا. •

  و ح تاجح  بياقا  اللتياقيح بامللتبح. •

 اللتس اامل ا   ضااه الا يح.او ح قظام  يح طالتلا    •

 اشتياك اللث ي    مج اا هيئح التح يس بالا يح  مل اللحاح    ااب اث الل ميح املناو  . •

اشتتتتتتتتتتتتتياك اللحاح    مج تتتتتتتتتتتتاا هيئح التح يس  مل اللحاح    املؤ م ا  اال حاا  الل ميح امل ا ح  •

 ضااه ااا ج ا ئا لح.

 :نقاط الضعف

o   مل ب قا ج الح االا  الل يا    الوق اللمه.جحم   االس امل   ا  الح االيح 

o .ط اتب اشتياك الباحث  مل ااتيا  امل   ا  الت  اح الوا 

o .او ح جحم اقتظام  مل ض االح بلو امل   ا  الح االيح 

o  ط او ح قظام ل ستتاجا  امللتمح  بالح االتتا  الل يا يستتاجح الباحث  مل   حاح امل   ا  الح االتتيح

 اطاتيا  ح.

o   املتاحح لاالتلا   .ت ح جحض اا وز 

o  .ط  توال  اا وز  املساجح   مل  ح يس امل   ا  ايخت يح بااه ضاةب 

o .جحم ا وض تاجا   جوزد  اةمح لطا  الح االا  الل يا بااه ضاةب 

o  . جحم ا وض قظام  يح ل ياقح ااضاا  ااا وز 

o  .جحم  وال   لا ه  مل التخ  ا  الت    تاج  لا ه قوجيح 

o  .جحم ا وض  تخ     ل    ل اغيه اا وز  بال اجا  اامللا ه 

o  .جحم ا وض  وإيف ااضح ا ل   لبلو امل   ا  الح االيح  مل ب قا ج الح االا  الل يا 
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 :البيئة وتنمية اجملتمع خدمة جمال فى والضعف القوة نقاط

 :نقاط القوة
   حاب اطال اا ا  ا   اا الب وث   ه  الا  ايئتم  . •

ا شتتتتتتتتتتتتح جمه بالا يح ا وثأل  ه  لك  -ا   تتتتتتتتتتتتو  جلمل  وال ح اللاتا  الث اليح إلتا ح مؤ قحا   •

 لسوولح ا   و  جلمل البياقا .

كما   وم بت حاب بيا  لوحح  ا ئوض )   اا  تاجح  البياقا  ا خاإتتتتتتتتتح بها( ات تتتتتتتتتم  مناتتتتتتتتتطح  •

االحا ا  التح  بيح مج تتتتتتتتتتتتاا هيئح التح يس املتل  ح ب  تتتتتتتتتتتتو  املؤ م ا  اال حاا  اا ش اللمه 

 الواا  اقت جلمل املستوؤ اي لمل ما املستوؤ اللالم .

 :نقاط الضعف

o .لف  ساهمح الا يح  مل الائو  ا خاإح بايئتم  االب ئح  

o   تتتتتتتتتتتتلف ا وض   ييب    املستتتتتتتتتتتتتييحا   ئوض  ا خح ا  الت    حم لوب    الوححا   ا  الطاب 

 ا خا .

o   اكوب  مل   ييب ا طو   البيا ج الح االيح.جحم  تابلح ا خ  ج   امص ا  اللمه ا ش 

o    ط او ح   تتو   تاا ه ج  اطط الا يح  خح ح ايئتم   مل بحااح اللام الح استت   اااالتتبوع ااا

 (. ام  ا حم       ج  اإلقجا ا  ااطح اللمه  مل وهااح اللام الح اس   اتبه اط ت اقا )اللململ

 :البشرية املوارد تنمية جمال فى والضعف القوة نقاط

 :نقاط القوة

 ا وض توؤ جا  ح  ست     مل ايئاط  اإلضا  ح)املوظي  ( بالا يح. •

ا وض كيااا  جاليح     لاانت مج تتتتتتتتتاا هيئح التح يس  مل  ه التخ تتتتتتتتت تتتتتتتتتا  االح  ا  الل ميح  •

 بالا يح.

اتول  بتتالا يتتح جتتحض كب ي    مج تتتتتتتتتتتتتاا هيئتتح التتتح يس  م  ح تتتتتتتتتتتت وا جلمل شتتتتتتتتتتتتوتتاضاتهب    مل تتتتتتتتتتتتته  •

 اللامليح.ا ئا لا  

ا وض كيااا  جاليح    مج تتتتتتتاا هيئح التح يس  مل  ه التخ تتتتتتت تتتتتتتا  ا توت  لوب  ستتتتتتتت به ج م   •

 ام اضام   تم ز.

اإلقتتاج الل م  الب ث  اج تتتتتتتتتتتتتاا هيئتح التتح يس بالا يتح اتب ناتتتتتتتتتتتت د  مل ضا  ا  ج ميتح  لتا ه  أث ي  •

    ي  جلمل املستو ا  اي  يح ااإلت يميح االلامليح.

مج تتتتتتتتتتتتتتتاا هيئتتتتح التتتتتح يس  مل    يأل ا ئوض   مل  تتتته اي تتتتاا  ال ة ستتتتتتتتتتتتتتتح ل تل يب  ا وض ال ةبتتتتح ب   •

 ا ئا عمل)التح يس االب ث الل م  ااح ح ايئتم (.
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جحض  يح    مج تتتتتتتتتتتاا هيئح التح يس بالا يح يلم و  كمستتتتتتتتتتت اتتتتتتتتتتتا     ئوا   تلحض   مل ايئاط   •

  لح    ايئتم .ال  ا يح ااإلضا  ح بما يسوب  مل  تط الا يح الت  انتم   ليها اا ئا

 ا وض    ليا  ج ميح ا خ  يح    وتح  مل الا يح. •

 :نقاط الضعف

o . ت ح جحض مج اا هيئح التح يس  مل بلو التخ  ا 

o .التواإه ال ليف ب    ضا   الا يح امج اا هيئح التح يس 

o .ا  ياع نسبح وس   مج اا هيئح التح يس بالا يح ل لمه اا ج ا ئا لح 

o   اللتتحض املط و     مج تتتتتتتتتتتتتاا هيئتتح التتتح يس  ا  الليتتاا  ل لمتته بتتالا يتتح جتتحم ال تتح   جلمل  تته

 بسبس  لف اي يزا  املاليح.

o  ا  ياع اللسا التح يستت   اج تتاا هيئح التح يس  مل  ه ااتستتام  مث ح  مل نستتبح ااالتتتا  لاه طالس

 احسس اللحض ال ياس   ل الس.

o  و ي  اللسا التح يس  .اطجتماض ا ئزئت جلمل املتلااق      اا ج ا ئا لح لتلم ح  

o . ت ح جحض  لاانت مج اا هيئو التح يس ل ملااقح  مل التطبي ا  ااملوام الل ميح املساقح 

o .ق ص اللواض  النساةيح  مل  ه  خ  ا  الا يح بااه   يت لاق باد 

o .لف الوطا ل ا يح اا ئا لح لحؤ بلو مج اا هيئح التح يس  

o هيئح التح يس.  لف ا  والز ااا و  االلااا  اج اا 

o . لف قظب   و ب مج اا هيئح التح يس ااملوظي   اةيا  امللاا ي املو وجيح ل ت و ب ااملاالأ  

o .     جحم  االأ  ايئيهحا  ااملتم زا     مج اا هيئح التح يس اجحم  لاتبح امل 

o  ا  لمل    الحاو   للتياقي   -اااإتتتتتتتتتح امل شتتتتتتتتتحا  اا اضامي    -جحم  مل   مج تتتتتتتتتاا هيئح التح يس

 سئا  الطا  ااإلطاع ج يها؛  ما يلوق جم يح اإل شاض اا اضام .

o  جحم االتخحام بلو مج اا هيئح التح يس لل االس ا لمل االابلح اللامليح ل مل و اInternet 

  مل التح يس ااط  اط  الحاا يح    باقمل الز اا.

o   ا بالا يح.جحم ا وض ب ا ج إل شاض ا و يو مج اا هيئح التح يس امللي
 
   ححاث

o .جحم كياا  اكيااح ا ئوا  اإلضا ؤ املساجح بالا يح 
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 :اخلارجية البيئة فى والتحديات الفرص
 مام الكلية:الفرص المتاحة أ

 الت وط  اطتت اضاح ااط تماجيح الساةح   مل ايئتم  امل  ؤ  مل الوتت ا  ا  . ❖

املت وجتتح  احتتا تتح هتتهد ال طتتاجتتا   لمل التوالتتتتتتتتتتتت  اال مو اللب يا   مل تطتتاجتتا  اطتت تتتتتتتتتتتتتتاض الوط    ❖

 ا  ج   اتمتلو  ب ح ا  ا وا ا  شخ يح ال يح جاليح ملوا وح   حاا  الل  .

ا  ياع  ستوؤ الوعمل ااهتمام ال ياض  اايئتم  ب يح جا ح بالتطو   ا ل  ا ئوض   مل  ه ايئاط   ❖

  ضا  (. - ح  س  -ابااه اا   مل  خ  ا  الا يح) ح يس 

 تزااح لبيا ج الح االا  الل يا  مل  خ  ا  الا يح ايخت يح. اطحتياج امل ❖

   ااقيح لتح متسام  حاح  ا سا ا   حاح  لوا مهمييها لسوق اللمه اي لمل ااإلت يم  االلالم . ❖

 االتلحاض بلو   ا  ااجما  بالحتو يح ل تلاا     الا يح  مل جم يح التطو   اضجموب لوا. ❖

 بتجا   التطو   املماث ح بجا لا  ا  يا  جامليح ما ؤ  اةح . ول  املل و ا  املتل  ح  ❖

ا وض ا يتتتتاتتتتتا  ل تلتتتتاا  ب    تتتتا لتتتتح امل  تتتتتتتتتتتتو   اجتتتتحض    ا ئتتتتا لتتتتا  اللتتتتامليتتتتح  امل  ل ا يتتتتح  ❖

 اطالتياض   نها ما   اضتها بما اخحم مهحامل الا يح. 

 التحديات التى تواجه الكلية:
قس   يا  التيبيح ال  ا تتيح اي  يح االلامليح)اا  بيح( امل الستتح ال و ح الت   وا ووا الا يح     ا ❖

 ا  اليح اااإح الا يا  ا ئحاح  املتوت  التتاحوا  مل اليتي  ال اض ح.

الت تتتتحؤ التل ولوجمل الوتتتتاةتتتته املتمثتتتته  مل    يتتتتا  التل يب االبيا ج اط ق التتتتتح يس اضا  اطقتيقتتتتت  ❖

 االابلح اللامليح ل مل و ا .

كب ي   مل متستتتتتام ام وز  الا يح اا اضاميح ااإلضا  ح ايخت يح  ا  اض  ض  ح  ا  ا ح  لمل ا وض   اقح ❖

 التلاا  بينها     م ه    يأل التليف امل االس االس ي     التغ يا  البيئيح املتاح ح.

 املوا قح ب   هح مل اطال يلا  اال بو  ل طا .  ❖

   ا     اض   ا بيح اطق مام  لمل هيئح التح يس بالا يح. ❖

  ا ح لو وض اطح  ي ي يح لتطو   املوا ض البا  ح جلمل  ستوؤ ا ئا لح.ا  ❖

 ا  ا ح  لمل   اض   وجيح مج اا هيئح التح يس ااملوظي   بالا يح. ❖

   ا   اطالتياض     التجا   الحاليح. ❖

 جحم  طبيأل املؤش ا  اامل اا س اللامليح ملحاا  اجم يا  ا خ  ا  الا يح. ❖

  ه ا  لو ت ا  حاضاح املوا ض البحا ح.اطجتماض الللمل جلمل التمو  ❖
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 جحم   ح   قظام التل يب اللالمل جلمل   بيح احتيا ا  الوق اللمه بااه  اةب. ❖

  لف التخطيط  مل  ؤالسا  التل يب اللالمل. ❖

 ا خايح    اقخياض  وض  التل يب اللالمل. ❖

 االتطاع  مؤ ا ئوا  اا  يح ج ح ولي   ال ياضا  اا اضاميح  ❖

  اليح/ تاالئح لالت اق بالتل يب اللالمل.جحم  ول ي ل    ❖

 ةيا  هيا يح  ضا  ح للالح جلمل املستوؤ الوط  / املؤالس  . ❖

  لف التمو ه ا  لو ت ل ب ث الل م . ❖

  زااح  مل جحض ا ئا لا  ال الميح)ا  لو يح اا خاإح( ضااه  موو  ح     الل تيح. ❖

 الل تيح.لتح ل اع للئا لا  اللامليح املاوو   بحااه  موو  ح      ❖

   اتص الحجب املالمل ا  لو ت للئا لا  ال الميح. ❖
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 حتليل الفجوة: 1/4

ا االتتتتتتتتتتتتتجابح  التتتتتتتتتتتتتيا يجيح   ط شتتتتتتتتتتتتتك م  التغ ي اإلالتتتتتتتتتتتتتيا يامل)الحاالمل ما ا خا جمل( اتط س ضاةم 

ااطالتتتتتتتتتتجابح اإلالتتتتتتتتتتيا يجيح  تط س   ا   تتتتتتتتتميب  التتتتتتتتتتيا يجيح  حاح  ما  جاض  إتتتتتتتتتياةح اإلالتتتتتتتتتتيا يجيح 

ا  تاليتح؛ لإ ا  اقت املناتتتتتتتتتتتتتأ  ولمته  مل ظه  التتتتتتتتتتتتتيا يجيتح حاليتح لت  يأل قتتاةج  لي تح اا  لتي     يتح 

  حض  لإ  مؤ وغ ي  مل الظ امل تح يستتتتتتتتتت زم ولميب  التتتتتتتتتتيا يجيح  حاح  لت  يأل ال تاةج امل ةو   نها  

ا مل ههد ا  الح امل  ال و  م  الي ق ب   ال تاةج الت   ا     املتوت     ي وا    اا  اإلالتيا يجيح 

هها الي ق امثه  –ا ئحاح  ا  اليح ا  ك ال تاةج الت    ةس املناتتتأ   مل ب وةوا    اا  اإلالتتتتيا يجيح 

 اليجو  اإلالتيا يجيح . 

 )ا مل   و يح ههد اليل      اا  الااه التالمل(

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  اإلستراتيجية(: يوضح الفجوة 7)شكل
 

 ال تاةج امل ةو     ي وا

 لجو  ااضاا اإلالتيا يامل
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 اإلستراتيجية:  واألهداف الحالى الوضع بين الفجوة تحليل

الغااا   لت  يأل ها لي الوإو   ا  المل ااملسيهحمل الو   ب   الي ق    ييب هو ا خطو  ههد    الوحمل

 :ا وت  مل ااملتمث ح الا يح   ح وا الت  ا خح ا   ئمي  بالنسبح اإلالتيا يجيح  ا لك اااهحامل

 امل اظ  . الا يا     ل ا يح الت الس   الو   :ااالمل اليجو  -

 .بالا يح اإلضا ؤ  اا ئوا  ال ياض  اا اضاميح  لف :الثاقيح اليجو  -

 .ل ا يح الت تيح البنيح ا جو ز االتلما  :الثالثح اليجو  -

 الح االيح. اامل   ا  البيا ج ا طو   االتح يس التل يميح اللم يح  وض  :ال ابلح اليجو  -

 .التح يس هيئح امج اا الل يا الل م  االح االا  ا خا سح:   ميح الب ث اليجو  -

 .الا يح   ح وا الت  الب ئح ا  ميح ايئتمليح ا خح ا  :الساضالح اليجو  -

 :القياسية األكادميية املعايري مقابل الفعلى األداء مؤشرات 1/4/1

 للكلية:تحليل البيئة الداخلية 

 ا  لز هها اتح ليها  اال لف ال و  ق ا  جلمل التيك ز الحاا يح الب ئح    يه اا     اتب

ا ل حليه ااطجتماض  التل يب  وض  ل ما  ال و يح الويئح ا ليها الت  امللاا ي جلمل الت  يه
 
 طب 

 امللاا ي ات م االهؤ  اللالمل  التل يب  ؤالسا  طجتماض م 2010 مةسطس  مل الويئح ج  ال اض 

 التل يميح. بالياج يح امل  بطح ااا ؤ  الثماقيح اامللاا ي املؤالسيح  بال ح   امل  بطح السبلح

 اليجو  لسح الا  ح امل اض  ا  حاح   حض   التيا يجيا   طو   الا يح وستطي  ج يو  ات اا  

 .املسيهحمل االو   ال اه  الو   ب  

 مقواع الب    حاح  لك  ب جلمل ات اا   مالااليح     ليح ا خح ح  وض  با خا  اليجو     يه  ب 

ا اليجوا    
 
  ؤث  امللاا ي الت  مهب التالمل  االهؤ اوضح (1با ئحا ) املب  ح اليجوا  مل يولح ال 

 اليجوا :  بهه   تأث  ما
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 بالفجوات تتأثر أو تؤثر المعايير التى (: أهم1جدول)

 

 تحليل البيئة الخارجية للكلية:

  مل -لوا ضا   الو   تح الت  ا خا  يح ااملؤث ا  اللوا ه  جموجح  أث ي ض االح  لك ا ت م 

 املتوتلح بلو املتغ يا   مثه ل ح اتالتالمل بالا يح  اي يطح ا خا  يح الظ امل وغي ي  مل -املست به 

ا   يح ما تهحاحا    جلمل ل ا يح ا خا  يح    يه الب ئح اال  ح ال ح   و اطالتياض  اجس ل ا يح ل إ 

 :اوامه ااملؤث   ا خا  يح اللوا ه     جموجح

 .امل الس   -

 .اللمه الوق  ا جاها  -

 .امل ظمح اال واجح ال واق   -

 .االت ظيميح السيااليح اللوا ه -

 .اطتت اضاح اللوا ه -

 .اط تماجيح اللوا ه -

 .التل ولو يح اللوا ه -

 ا ئوا  املستييح . -

 الفجوات

 الفاعليةالتعليمية القدرةالمؤسسية

جى
رتاتي

إلس
ط ا

خطي
الت

 

كل
اهلي

 
مى

نظي
الت

 

ادة
القي

 
كمة

حلو
وا

ات 
القي

ألخ
ة وا

داقي
ملص

ا
 

هاز
اجل

 
رى

إلدا
ا

 

الية
د امل

وار
امل

 
دية

واملا
 

عية
جملتم

كة ا
شار

امل
 

قومي
لت

 
سى

ؤس
امل

 
دارة

وإ
 

ودة
اجل

جيون 
خلر

ب وا
طال

ال
 

ايري
املع

 
ميية

كاد
األ

 

مج
لربا

ا
 

مية
تعلي

ال
 

لم 
التع

م و
تعلي

ال
ت 

هيال
لتس

وا عمة
لدا

ا
 

يس
تدر

ة ال
هيئ

ضاء 
أع

 

مى
العل

ث 
لبح

ا
عليا 

ت ال
راسا

الد
 

مية
تعلي

ة ال
علي

للفا
مر 

ملست
م ا

تقيي
ال

 

    ل ا يح الت الستتتتتتتتتتتت   الو تتتتتتتتتتتت 

 امل اظ  . الا يا 
✓ ✓ ✓    ✓ ✓ ✓     ✓  ✓ 

  تتتتتتتتتتتتتلتتف التت تتيتتتتتتاض  اا تتتتتتاضاتتمتتيتتتتتتح

 بالا يح. اإلضا ؤ  اا ئوا 
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓     ✓ ✓  ✓ 

 ا تتتتجتتتتوتتتت تتتتز التتتتبتتتتنتتتتيتتتتتتحاالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلتتتتمتتتتتتا  

 .ل ا يح الت تيح
✓     ✓ ✓ ✓ ✓  ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 

 االتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلتتتتمتتتتتتا  ا تتتتجتتتتوتتتت تتتتز التتتتبتتتتنتتتتيتتتتتتح

 .ل ا يح الت تيح
✓  ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

  تتتتتتت تتتتتتتمتتتتتتتيتتتتتتتح التتتتتتتبتتتتتتت تتتتتتتث التتتتتتتلتتتتتتت تتتتتتتمتتتتتتت 

 االتتتتح االتتتتتتتتتتتتتتتا  الل يتتتتا امج تتتتتتتتتتتتتتتاا

 .التح يس هيئح

✓  ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 ا  ميتتتتتتح ايئتمليتتتتتتح ا ختتتتتتح تتتتتتا 

 الا يح.   ح وا الت  الب ئح
✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    ✓ ✓ ✓  
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 :الا يا  امل اظ       مل الو   الت الس   ل ا يح اليجو  ❖

 ت  ت  الت  ايخت يح ل  طاجا  الا يح   ح وا الت  ا خح ا   ئمي   توالطح وُلح اليجو  ههد

هها التباا   )البيئيح اايئتمليح ا خح ا  -  الل م الب ث -ال  ا يح  اطال اا ا  – ا خ  ج(ا خح ح

  وض   لمل  تط با  الت و ا     مح ههد ات   املستييحا  ا ض    ضا   الا يح ليما ب     و ا 

 :التاليح اللوا ه  جموجح ا     لمل ا خح ح

 .اامللا ه اا وز  لتطو   الا  ح االبا  ح املاضاح املوا ض  لف -

ح املستتتتتتتتتتيهحلح ل بيا ج اامل   ا   اقظام ال  تتتتتتتتتتو   مل  طبيأل امللاا ي اا اضاميح اايخ  ا  التل يمي -

 امل  ا ا   لظب  مل املوا   ااملل لح     لاا ي مجلمل ا يح ا  المل ط باتتتا و املطبأل ا  اليح الح االتتتح

الت الستتتت    ا تتتتلو ا خ  ج ا مل ا خ  ج اا وض ههد اليل   اؤث  جلمل قوجيح لحؤ االوا ح ااالتتتتاالتتتتيح

 اللمه. الوق   مل

 ضا   الا يح  لمل  اجاض   اض  إلالتلما   مو ه ااناطح الل ميح اللاج ههد اليجو    تاج 

الهاوت    اا  اطهتمام ب  ص  التل ب  ما الا  ا يلي ح ا خح ا   وض  اا خح يح ل ما 

ا ل مخ  ا  التل يميح 
 
التما    اللم يح اال ظ  ح  اتهتب بم ا لح امل اهج اامل   ا  الح االيح ال 

  .املسيهحلح

 بالا يح: اإلضا ؤ  اا ئوا  اا اضاميح ال ياض   لف ❖

 قا جح ج  اليجو  اههد اإلضا ؤ  اا ئوا  اا ااميح ال ياض   ستوؤ  جلمل إغ ي  لجو  ولح اهمل

 اإلضا ؤ. اا ئوا  اا اضاميح ل  ياضا   ح  بيح ضا ا  ج ح  مل ال  و  

 اا اضاميح ل  ياضا  التح  بيح اال حاا  البيا ج ج ح اا     جاج ههد اليجو  ا مل  

 ستوؤ ااضاا اآليا  اي االبح  تياس ااإلضا  ح ا يليه ال ياضاح اإلضا ؤ لت ميح  وا اتهب اا ئوا 

 ااملساة ح ا تط ا  والز بجوض  ااضاا .

 ل ا يح: الت تيح البنيح ا جو ز االتلما  ❖

اكها املح  ا   ا جو ز اإياقح    يب  لمل ا تاج التل يم  املب      حيث كب ي  ههد اليجو  ولح

 السح ههد اليجو  اجس جلمل  ضا   الا يح ا   وستلمه لب املناآ  الت  بلو اه اك االتلمالوا اجس

 املناآ  ا جو ز املاجس اال ياقح. ااالتلما  التل يم  املب   ا جو ز ل ياقح اطح

 الح االيح: اامل   ا  البيا ج ا طو   االتح يس التل يميح اللم يح  وض  ❖

لح  توالطح  ئمي  ا خح ا  الت    ح وا الا يح ل طا  ا وا  التوظيف ا وضح 
ُ
ههد اليجو  و

التباا  ب     و ا   ضا   الا يح ليما ا ض   املستييحا  ات      مح ههد الت و ا   لمل  تط با  
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الت االس  وض  اللم يح التل يميح االتح يس ا طو   البيا ج ا     لمل  جموجح اللوا ه التاليح: جحم 

ب   مجحاض الطا  االطاتح اطال يلابيح للخح ا  اااناطح الت    س   وض  ا خح ح  ال  و   مل 

  طبيأل امللاا ي اا اضاميح اايخ  ا  التل يميح املسيهحلح ل بيا ج اامل   ا .

ا ل ملاا ي 
 
اللاج ههد اليجو    تاج  ضا   الا يح   ا لح البيا ج الح االيح اامل   ا  ال 

ا ل مخ  ا  التل يميح املسيهحلح  
 
ال يااليح ال و يح اتهتب بم ا لح امل اهج اامل   ا  الح االيح ال 

 اجلمل ااته   مل اإلطا  الهؤ ححض و امللاا ي اا اضاميح امل  ليح ال و يح.

 التح يس: هيئح امج اا الل يا االح االا  الل م  الب ث   ميح ❖

هيئح التح يس لجو  كب ي   اهها  امج اا الل يا االا االح   الل م  الب ث   ميح امثه  جا 

للخ  ج االب ث الل م  ااح ا  التح  س االتل يب    حم الت  ا خح ا  التباا  ب   اليجو  اتاقمل قطاق

ا  ج طا  الح االا  الل يا ا    السبس  مل ههد   ستوؤ  اللخح ا  البيئيح اايئتمليح لللمل املستم 

   ك   ميح  مل حا ح  لمل ال ح   جلمل موهب اك سا  الباحث   املوا ا  املو يح   طاليجو   لمل ال  و   مل 

  طبي يح    وا ا   لمل ا  و  وا امللا مل

كما ا    السبس  لمل ال  و   مل التمو ه الا م لألناطح الب ثيح ا تط س اا   لت  يص ههد 

 0اليجو  بالب ث ج    اض   مو ه لحجب ااناطح الب ثيح

 الا يح:   ح وا الت  الب ئح ا  ميح ايئتمليح ا خح ا  ❖

ا خح ا  ايئتمليح  املحا س ال  ا يح ال يييح  اج ح الحا ا  التح  بيح لطا  املحا س 

لح  لا  اضا اللسل  ح  ا تا ح امللسل ا  ل م تخبا  ال  ا يح 
ُ
 مل  خت ف ااناطح ال  ا يح و

  ا   حيو ح بالنسبح ل مستييحا   ا     مالبا  ههد اليجو   لمل بلح املسالح ب   الا يح اايئتم  

اي يط  اللاج ههد اليجو  لإقو اجس  جاض  ال ظ   مل ال واةح املاليح ااإلضا  ح ا  اكمح ل وححا   ا  

  ا ئموو  ااملستييحا  مث اا التح  س ال ييت اكها وسو أل الطاب  ا خا  اكها  ول ي  واإا  إلح ا

 املناآ  ال  ا يح اال   ح اااملبيح.

 :الراهن الوضع مقابل املستفيدة اجلهات توقعات 1/4/2

 –اإلضا  و   –املل مو   - ب ض االح  وتلا  ا ئوا  املستييح   مل   ابه الو   ا  المل)الطا  

 ايئتم  اي لمل(.

      بيح حيث ا ئوا  املستييح ؛   حاح هو ا خطح لاج يح ل ما  ا هاللو  مهب ا  

ا ئوا   ا خطح امل تيحح  ااتليح  حؤ  وضح الت  ال ماقا  مالمل    ا ئوا    ك ا وتلا  احتيا ا 

 ا ا لا   حا س مم  حا س حلو يح   مل جا     م اقوا الواا االتل يب  بالتيبيح املوتمو   املستييح  هب
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ا ئوا    لو   حيث الحاالمل  جلمل املستوؤ  ا ئا لح   يا  ما اا و   امالياا ا  ج   ما ااإح 

 .االلا     ا لااقيهب االطا  التح يس هيئح مج اا :املستييح  هب

 لاج يح ل ما  الوا ح اللوا ه مهب اإلالتيا يجيح    ا خطح    املستييحا    حاح اُيلح

  حؤ الت   وضح ال ماقا  مالمل    املل يح ااط امل ا وتلا  احتيا ا  ا خطح؛ حيث      اب ح

 الت  املساهما  ا حؤ االب ثيح التل يميح ا خح ح ا م ز ا ئوض   مل  وكيح امل تيحح ا خطح ااتليح

 .االب ئح ايئتم   خح ح الا يح   ح وا

 :التالمل ال  و جلمل املستييحا    حاح ا مل 

 .اللالمل التل يب ا ا   -

 .اطهتمام   و   باجتبا هب الطا  -

 ال  ا يح. اإلإابا  ا أهيه الس  للبا   ح  بيح ب ا ج   حاب -

 -ايخت يح  ااناطح ال  ا يح  ح بت  مل ااملتمث ح ايخت يح اللمه الوق   مل املستييح  ا ئوا  -

 . ال  ا يح املو  ب  ابح االلا     -اااقحاح  الابا   حا ؤ   اكز

  خت ف  مل اليو يح امل تخبا  -ااناطح  يخت ف ال  ا يح اط  اضا  -البحقيح    اكز ال ياتح -

 ااناطح ال  ا يح.

 .ا ئموو  ح امق اا الايخ با م الغو    اكز -ال اشئ     ح  س   اكز -ا خ  ج    -

 بالا يح. اطضا ؤ  اا ئوا  ا لااقيهب التح يس هيئح مج اا -

 املستخح ح. ااط وز  اطضاا  إياقح جلمل اللا     الي ي   -

 الل يا. االح االا  الباالو  وس مل ح ت  الح االيح امل   ا  -

 ايئتمليح. املالا    ه الب ثيح املا اجا  -

 اا و . مالياا -

 .اا خاإح اللا ح ال  ا يح االويئا  اللمه بسوق  ايخت يح املؤالسا  -

 .جام بو و اايئتم  ايخت يح ا  لو يح ا ئوا  -
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 :)*(جامعة املنصورة -الرتبية الرياضية التصنيف األكادميى لكلية  1/5

 :املنصورة جامعة - الرياضية الرتبية كلية تصنيف

جلمل ال ةب    م   ا لح امل  و     ته امل  بح الثا  ح جلمل  ستوؤ  ا لا  الوط  الل بت 

لتيبيح االثالثح جلمل املستوؤ اي لمل بلح  ا لح ال اه   اا ئا لح اا   ليح بال اه   ل ح احت ت   يح ا

ا لت نيف اا اضاميح ت  مل الوط  الل ب ال  ا يح امل كز ااا  جلمل  ستوؤ   يا  التيبيح ال  ا يح
 
ال 

 ح.الحاليح لتل ولو يا ال  ا ح  مل السو 

ا    اقبو ه أ السيح م.ض/  يسا  ا تيط ...  ة س اا اضاميح الحاليح لتل ولو يا ج وم ال  ا ح 

إبحمل حس    ... قاةس  ة س اا اضاميح الحاليح لتل ولو يا ج وم   مل السو ح  االسيح م.ض/   مح

 ا لح  –ال  ا ح  االسيح م.ض/   مح حس  ال  ااؤ ...  ة س ا ئا لح    و    يح التيبيح ال  ا يح 

 جلمل امل كز ااا   مل الت نيف. امل  و  

ال  ا يح  م  ح و  الا يح جلمل املاض السيح م.ض/ مش مل الحالوقمل شلا  ... جميح   يح التيبيح 

ا لتم ز الا يح  مل جحض  امل كز ااا   مل   نيف اا اضاميح الحاليح لتل ولو يا ال  ا ح  مل السو ح قظ  

ااب اث املناو    مل ايئا  الحاليح ا اا كح مج اا هيئح التح يس  مل املؤ م ا  الحاليح اكياا  

 ا ئوا  اإلضا ؤ بالا يح.

 جامعة املنصورة: تصنيف

ا االتي  س الثالث جلمل  ستوؤ  1167احت ت  ا لح امل  و   التي  س  ا االتي  س الثا   ج تي  جاملي 

ا ل  يجح الت نيف اإلالبانت اللالم  ا بو يتيكس للئا لا  للام 
 
 م.2015ا ئا لا  امل   ح طب 

ناطح التل يميح االب ثيح اا ئحا  بالهك  م  الت نيف اإلالبانت ولتمح  ؤش ا و جلمل تياس اا

ملف  ا لح ا لوح جاٍ  جلمل  ستوؤ  22جلمل شبلح اإلقتيقت اايئا  اإلللتياقيح الحاليح اكثي    

 اللالب.

امشا  السيح م.ض/   مح حس  ال  ااؤ ...  ة س ا ئا لح م  هها الت نيف يلح االت  اق 

الل م   مل ايئا  اللامليح اال لمه  مل   ئا لح امل  و   ق يجح ااناطح التل يميح االطابيح االنا  

اليتي  ال اض ح جلمل م    ته  ا لح امل  و     اكز  ت ح ح جلمل  ستوؤ ا ئا لا  امل   ح االل تيح 

  االحاليح.

 
 

 (.4*  لأل)
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 ماذا نريد؟ 2/0
What do we want to be? 

 
 ثجك ئا اإلستجاتمدنا 1 2

 ثكتناجؤنا اد 2 2

 ثكتناجس دا اد 3 2

 ثكتنادت ادجئنسااإلستجاتمدنا األهناف ادغ ن ت و  4 2
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 : Pillars of our Strategyاإلسرتاتيجية ركائز  2/1
  ا لح امل  و     مل: - تمثه   اةز ا خطح اإلالتيا يجيح لا يح التيبيح ال  ا يح 

 (:واإلداريني والطالب التدريس هيئة أعضاء)البشرى العنصر 2/1/1

اطهتمام بالبا  ق طح اطقطاق  مل قجاً مؤ  ؤالسح لوب ت س ا ًا مؤ  ؤالسح  ا   ثب ُيلح 

 لاطال ثما   مل الل    البا ؤ هو  يتاً ال جاً.

 ب يس ال ح     ااهميح  لاطال ثما   مل ااحح  نهب ضا  ا ا  ط ا  أل ااهحامل املناوض .

 :املعرفة 2/1/2

ا   ثب لإقو او ح حا ح ل ل   ستوؤ التل يب االب ث  هو الوحمل النهائت ااح  ؤالسح ول يميح 

  ا لح امل  و  . -الل م   مل   يح التيبيح ال  ا يح 

ااملل لح ل ست  ج ض التل يب االب ث الل م ؛ لها اجس اطهتمام بااناطح الطابيح املتلحض ؛ 

 ز .حيث  وها وساجح  مل نا  املل لح اوسوب  مل  لو   شخ يح الطالس ال ا ح ااملت

 :العمل بيئة 2/1/3

ا أل ب ئح لاج ح    اا   ول ي قوجيح ول يب مل ه ل طا   ا جحاضهب لحاو  الوق اللمه  - 

ال  ات  أل  لك  ط  مل ب ئح  اةمح   يح ل طا  ااإلضا     امج اا هيئح التح يس اللمه بااه 

 ملط وتح.   ح اللا   مل  طا  قظام  ؤالس   ااضح اول   مي  اطحتيا ا  املاضاح ا

جلمل  مي  ا ئوتتتا  املستتتتتتتتتتتتتييتتتح   قجتتتا  مؤ  متتتا التتتتتتتتتتتتبأل ل  ات  أل  مل ظتتته ةيتتتا  التواإتتتتتتتتتتتتتتته ب  تتت - 

 املستو ا  االتواإه    ايئتم  اي لمل ااإلت يم .
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 لكليةاإلستراتيجية (: ركائز الخطة 8شكل)
 جامعة المنصورة –التربية الرياضية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العنصر البشرى االستفادة من
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 :Our Visionرؤية الكلية:  2/2
ا  مل  جا  التيبيح البحقيح  ا ا جتملي  ا ات ثي    الظ الا يح جلمل  ااقيها املتم ز  ج مي 

 اال  ا ح جلمل  ستوؤ الوط  الل بت اا  ا خمس ال وا  ال اض ح.

 :Our Missionرسالة الكلية:  2/3
ا  امت ك امللا مل ال ظ  ح ااملوا ا    تزم الا يح بإجحاض ا أهيه ا  ج  ا كياا  جاليح  و ي 

 التطبي يح املتخ  ح ا   اا الب وث الل ميح  خح ح ايئتم  اي يط بها.

 للكلية:الغايات واالهداف اإلسرتاتيجية  2/4
حددت الكلية لنفسها ستة غايات متسقة مع غايات الجامعة ومع املعايير األكاديمية للتربية 

 عة من األهداف اإلستراتيجية، وهى:الرياضية وينبثق من كل غاية مجمو 

 :للكلية املؤسسية القدرة تطوير: األوىل الغاية

 .تبنى الكلية ملنهج التخطيط اإلستراتيجى لتحقيق رسالتها .1

 .إرساء مبادئ وقواعد الحوكمة وتطوير املنظومة اإلدارية والتشريعية بالكلية لتحقيق رسالتها .2

 .تطبيق نظم إدارة الجودة فى كافة املمارسات بالكلية ووضع نظام لتقييم األداء  .3

 استكمال البنية التحتية للمبنى الجديد. .4

 تنمية املوارد الذاتية بالكلية. .5

 .تعميق االلتزام باألخالقيات املهنية .6
 :والتعلم التعليم وتعزيز تطوير: الثانية الغاية

 بالكلية وفقا الحتياجات سوق العمل.. تغيير الئحة البرامج االكاديمية .1

 االرتقاء بأساليب التعليم والتعلم وانماط التقويم واالبتكار والتنوع فى ذلك. .2
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 جامعة املنصورة: - قيم خاصة بكلية الرتبية الرياضية 3/1
جامعة  –أن أول وسيييييلة لتنفيذ اإلسييييتراتيجية وتحقيق الرحية هى تحويل كلية التربية الرياضييييية 

املنصورة من مؤسسة تعليمية تقليدية إلى مؤسسة تعليمية قائمة على مجموعة مشتركة من القيم 

 Aتسيييييييييييييأى إلى تحقيق أهداف موحدةع األمر الذى كعنى أن تكون كليتنا مؤسيييييييييييييسييييييييييييية قائمة على القيم

Value - Based Institute(VBI). 

تعيش كليتنا مجموعة القيم فى كل أعمالها التعليمية واإلدارية واملالية،  VBI وفى إطار مفهوم الييي

 وكذا فى معامالت الجهات املستفيدة داخل الكلية وخارجها. 

 وتتضيييييييييييييمن القيم الكى تتبناها الكلية مجموعة من املبادئ واألخالقيات والسيييييييييييييلوكيات، تمثل فى

مجملها ما يضمن العمل فى جو صحى سليم تتطابق فيه القيم اإلنسانية الصالحة لألفراد مع القيم 

السيييييييييليمة فى مجال العملع األمر الذى يتيا للكلية القيام بدورها فى االرتقاء بالتعليم والبحث العلمى 

 وتنمية القدرات البشرية واالبتكار.

 :البدنية القيم

 كونات البدنية لجميع الطالب.تحرص الكلية على تنمية م -

 توفر الكلية عوامل األمن والسالمة عند ممارسة األنشطة الرياضية. -

 تساعد ممارسة األنشطة الرياضية على اكتساب الصحة والقوام الالئق للطالب. -

 توفر الكلية أوقات خارج اليوم الدراس ى لتدريب الطالب على املهارات املختلفة. -

القوافل الرياضيييييييييييييية الكى ترتقى باملعلومات الرياضيييييييييييييية ألفراد املجتمع تسييييييييييييياهم الكلية فى تنظيم  -

 املحيط.

 :االجتماعية القيم

 توفر الكلية تبادل األدوار وتنمية قيم القيادة لديهم أثناء ممارسة النشاط الرياض ى. -

 تشجع الكلية الطالب التابعين على محاولة تنمية السمات القيادية لديهم. -

 ى األنشطة الجماعية وااللتزام بتنفيذ جميع القرارات املتعلقة بذلك.كشارك جميع الطالب ف -

 كساعد أعضاء هيئة التدريس والطالب املتفوقين باقى الطالب فى أداء التدريبات وتعلم املهارات. -

 إقامة بعض املعسكرات لخدمة املجتمع والبئية املحيطة. -

ب التدريس، مثل: أسيييييييلوب حل كشيييييييجع أعضييييييياء هيئة التدريس العمل الجمايى من خالل أسيييييييالي -

 املشكالت فى جماعات.

 تشجع الكلية اتباع السلوكيات السليمة بين الطالب لرفع مستواهم. -
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 :الدينية القيم

 االهتمام بالرياضة الكى دعت األديان السماوية لالهتمام بها وممارستها. -

القيم اليييدينيييية  ينظم طالب التيييدرييييب املييييدانى بيييالكليييية النيييدوات اليييدينيييية للتعرف على سيييييييييييييمييياحييية -

 ودعوتها للخير والسالم.

تحرص إدارة الكلية على نشيييييييييير الرو، الرياضييييييييييية، واللعب النظيف والتعاون بين الطالب، وفض  -

 الخالفات فيما بينهم.

 :الرتوحيية القيم

 تنظم الكلية أنشطة بناءة فى أوقات فراغهم. -

 تشجع الكلية األنشطة الكى تتميز برو، املر، والسعادة. -

 الرحالت واملعسكرات الترفيهية والشبابية الكى تساعد على نمية قدرات الطالب.تنظيم  -

 :االقتصادية القيم

 توفر الكلية األدوات الرياضية القانونية للطالب وبصناعات عاملية. -

 تساعد عمليات التدريب املستمرة للطالب فى زيادة إنتاجية املجتمع. -

 توفير العمل والعائد املادى للطالب املتفوقين.تتعاون الكلية مع مؤسسات مجتمعية من أجل  -

 تعلن الكلية عن شروط استخدام األجهزة واملنشآت من أجل املحافظة على أدائها. -

 :السياسية القيم

 تنظم الكلية الندوات الكى تساعد على تنمية الويى السياس ى للطالب. -

 افية.توفر الكلية األنشطة الثقافية ملناقشة األمور السياسية بكل شف -

ا فى نشييييييييييييير السيييييييييييييالم واملحبة بين الطالب من خالل املشييييييييييييياركة اإليجابية  - ا كبيرن توفر الرياضييييييييييييية دورن

 والبناءة.

 :الثقافية القيم

تسييييييييييييييياعيييد الكليييية على االرتقييياء بيييالقيييدرات العقليييية للطالب، مثيييل: اشيييييييييييييتراكهم فى تطبيق القوانين  -

 الخاصة باأللعاب.

 ة األوملبية وغير األوملبية.تنظيم الرحالت العلمية للمؤسسات الرياضي -

ييييدرل الطالب العلوم املختلفييية املرتبطييية بيييالريييياضييييييييييييييية من أجيييل تكييياميييل املعلوميييات كعلم النفس  -

 الرياض ى وعلم الفسيولوجى.

 تنظيم البرامج التدريبية لتثقيف الطالب فى املعلومات املختلفة املرتبطة بالتخصص. -
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احترام القانون الخاص بكل لعبة وااللتزام تسييييييييأى الكلية على تكوين املواطن الصييييييييال  عن طريق  -

 به واملحاسبة عليها واستقبال الفوز والخسارة .

، ودورة التنمية ICDLتقدم الكلية ندوات ودورات خاصييييييييييييية بالحياة العامة كدورة تعليم اللغة، و -

 البشرية.

 :األخالقية القيم

 تحرص الكلية على إعطاء املحاضرات فى األوقات املحددة. -

 الطالب على املمتلكات واألدوات الخاصة بها.يحافظ  -

 يتم تنفيذ القرارات واألوامر من جميع الطالب. -

 يحرص الطالب على حضور املحاضرات والتدريبات فى األوقات املحددة. -

 مراعاة العدالة فى توزيع الحقوق والواجبات على الطالب. -

 توجد فترات راحة بين املحاضرات. -

 الرياض ى واللعب النظيف.تخصيص جائزة للخلق  -

 :الشخصية القيم

 تشجع الكلية اتخاذ القرارات لدى الطالب من خالل مواقف محددة لهم. -

 يتم إتاحة الفرص إلبداء اآلراء املحددة لهم فى املواقف املختلفة. -

 يتم تشجيع الطالب على التنافس فيما بينهم لتحقيق األهداف املحددة. -

 ات واألعمال من جميع الطالب دون استثناء.تحرص الكلية على إنجاز الواجب -

 توفر الكلية الجو املالئم للسعادة من خالل منافسة الطالب لبعضهم. -

 :اجلمالية القيم

 تصمم الكلية العروض الرياضية واللوحات الخلفية بشكل جمالى. -

ستخدم أحدث األدوات واألجهزة فى تعلم املهارات الحركية بصورة جميلة. -
ُ
 ت

 األداء الفنى املتميز ألفضل الالعبين.تخصيص جائزة  -

 :العامة السلوك قواعد

 يلتزم جميع أفراد املجتمع الجامأى بي: -

 .إحترام القوانين واألنظمة، والقرارات الصادرة عن املجالس، والتقيد بها -

اإلخالص فى االنتماء والوالء للجامعة بوصفها مؤسسة، والحرص على االرتقاء بسمعتها، وتغليب  -
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ا العامة، واملحافظة على سيييييالمة مرافقها وممتلكاتها وتجهيزاتها، وااللتزام بعدم تسيييييريب مصيييييلحته

 .املعلومات واملعارف الكى ترتبط بأمن وسالمة الكلية

ر عنييييه الفرد  - الحرص على إقيييياميييية العالقييييات مع الغير على قيييياعييييدة االحترام املتبييييادل، مييييا دام كعب 

ة والتعصب ا عن الحدَّ  .بأسلوب حضارى بعيدن

 .أداء األعمال واملهام بدقة وأمانة وجدية وإخالص -

 :اجلامعية اإلدارة

 تلتزم اإلدارة الجامعية فى تعاملها مع أفراد املجتمع الجامأى، من خالل: -

االنفتا، على كافة العاملين العلميين واإلداريين والطلبة فى الجامعة، وإتاحة املجال للتواصيييييييييييييل  -

العمل األكاديمى واإلدارى فى جٍو من الحوار الحر الهادف،  املنتظم معهم، بغية مناقشيييية أوضيييياع

 وذلك لالرتقاء بمستوى العمل فى الجامعة من جميع نواحيه.

ا للمؤهالت  - التقيييد بمبييادئ العييداليية واملسيييييييييييييياواة وتحييديييد حقوق العيياملين املييادييية واملعنوييية وفقيين

 والخبرات ومقدار العطاء.

تقديم املسيييييتلزمات الضيييييرورية واملكافآت التشيييييجيعية تشيييييجيع اإلبداع والبحث العلمى من خالل  -

 للقائمين بذلك من أعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا والبكالوريول.

إحترام القواعد واملعايير واإلجراءات املنظمة لعمل الجامعة، سيييييييييييييواءن فى ميدان التعليم والبحث  -

 أم فى ميدان الخدمات التقنية واإلدارية.

م لتأمين ما يلزم لنقل املعارف وتوطين التقنيات الجديدة بغية التطوير املسيييييييييييييتمر السيييييييييييييأى الدائ -

 للعملية اإلدارية والعلمية فى الجامعة.

 :التدريس هيئة عضاءأ

 يلتزم أعضاء هيئة التدريس فى عملهم وسلوكهم بالقواعد التالية:

ملتبيييييادل لحقوق الغير، تكريس رو، التعييييياون والعميييييل الجيييييامأى القيييييائم على ال زاهييييية واالحترام ا -

 .واالبتعاد عن القضايا الشخصية، واالنتماءات الضيقة

تأكيد رو، األخوة والزمالة بين جميع أعضييييييييييييياء الهيئة التعليمية، مع الحرص على احترام قواعد  -

 .التسلسل والِقَدم العلمى والوظيفى

اها العلمى، والسييييييأى إتقان املقررات التعليمية الكى يقوم العضييييييو بتدريسييييييها، والتمكن من محتو  -

لتحديث مضييييموعها على نحو مسييييتمر، والحرص فى هذا السييييبيل على اسييييتخدام أحدث الوسييييائل 

التعليمية املمكنة، وااللتزام بمعايير الجودة فى تحديد املسيييييييييييييتوى العلمى لهذل املقررات، والعمل 

ْعتَمد لها
ُ
 .بالتوصيف امل



 88من  48الصفحة 

 

ل على مزيد من املعرفة واملعلومات فى مجال مواكبة التطور العلمى، واالهتمام املسييتمر بالحصييو  -

االختصاص العلمى، وذلك من خالل السأى لالطالع على أحدث املراجع والبحوث والدراسات فى 

 .مجال التخصص وجميع وسائل التنمية الذاتية

التزام األميانية العلميية، واحترام حقوق امللكيية الفكريية ل خرين فى كيل ميا يصييييييييييييييدر عنيه من إنتياج  -

 .فى الجامعة وخارجها علمى

احترام مبادئ الحرية فى اختيار مواضييييييييييييييع البحث والتعليم، وممارسيييييييييييييتها ضيييييييييييييمن نطاق القوانين  -

وااللتزامات الجامعية، وواجبات املهام امللقاة على عاتقهم، واألنظمة والخطط الدرسييييييييييييية، وقيم 

 .هذا امليثاق األخالقى، وقواعد السلوك املحددة به

أو تبنى أى موقف من شيييييييأنه إثارة نزاعات جانبية مادية أو معنوية تضييييييير  االبتعاد عن أى وضيييييييع، -

 .بمصلحة الجامعة العليا

 .االهتمام بتفعيل البحوث العلمية الجماعية، والتشجيع على العمل برو، الفريق -

 التزام املوضوعية فى تقويم البحوث العلمية للزمالء من داخل الجامعة وخارجها. -

ا فى سييييييييييلوك عضييييييييييو الهيئة التدريسييييييييييية مع أفراد املجتمع تجسيييييييييييد مثال القدوة الح - سيييييييييينة أخالقين

 الجامأى، وخاصة الطالب، وذلك عبر التحلى بالصدق واألمانة والتساما واملحبة.

تقديم الدعم األكاديمى للطالب، وتشجيعهم على البحث العلمى، وتحفيزهم على توسيع ثقافتهم  -

، وميادي
ن
ا، والعمل على تنمية رو، املعرفية فى ميدان اختصييييييييييييياصيييييييييييييهم أوال ن العلوم املختلفة ثانين

اإلبييداع واالبتكييار لييديهم، وتسيييييييييييييهيييل طرق وصيييييييييييييولهم إلى مصييييييييييييييادر املعلومييات مع االلتزام بقواعييد 

 وأخالقيات البحث العلمى.

ال مع الطلبيية، والتعييامييل معهم بوٍد وتقييدير، وح هم على االجتهيياد،  - الحرص على التواصييييييييييييييل الفعييَّ

ديمى واإلرشيييييييييادى لهم لتجاوز ما قد يتعرضيييييييييون إليه من مشيييييييييكالت فى حياتهم وتقديم العون األكا

 الجامعية، وبيئتهم االجتماعية.

ا عن أية اعتبارات  -
ا على قاعدة املساواة، واالنصاف، وتكافؤ الفرص، بعيدن معاملة الطالب جميعن

 ذاتية.

ير املسييييييييييتقل واملسييييييييييئول، تشييييييييييجيع الطلبة على تبادل اآلراء واألفكار العلمية واالجتماعية، والتفك -

واملحاكمة العقلية لألمور، وإبداء الرأى مع االلتزام بآداب الحوار، وتجنب السيييييييأى لفرض الرحى 

 ووجهات النظر الشخصية على اآلخرين.

 احترام أوقات التدريس، وتوظيفها على نحو جيد، وبما يحقق أكبر فائدة ممكنة للطالب. -

ة فى مجال التزام ال زاهة واملوضيييوعية والشيييفافي - ة فى إدارة عملية التقويم العلمى للطالب، وخاصييين

 االمتحانات والبحوث.
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ة فى املناسيييييبات  - االهتمام بتنمية العالقات اإلنسيييييانية مع أفراد املجتمع الجامأى اآلخرين، وخاصييييين

 االجتماعية.

العمل املبادرة لتقديم كل ما أمكن من مقترحات من شيييييييييييييأعها االرتقاء بسيييييييييييييمعة الجامعة، وتطوير  -

 األكاديمى واإلدارى فيها.

املشييييييييييييياركة اإليجابية والفعالة فى أنشيييييييييييييطة الجامعة املختلفة، وفى اجتماعات املجالس واللجان  -

 الجامعية الكى يديى لحضورها.

تناول القضييييييييايا العامة بتجرد، وتغليب مصييييييييلحة الجامعة واملجتمع على املصييييييييال  الشييييييييخصييييييييية،  -

ا ملأرب ذاتى.وااللتزام بعدم اإلساءة لسمعة 
 الجامعة وسياساتها تحقيقن

 االمتناع عن قبول الهدايا والتبرعات تحت أى مسمى كان. -

 رفض إعطاء درول خصوصية لطالب البكالوريول -

 االلتزام بعدم استغالل العمل واملنصب الجامأى لتحقيق مآرب شخصية. -

 جتماعية.احترام تقاليد البيئة املحلية وأعرافها فى السلوكيات والعالقات اال  -

امتثيييال األقليييية آلراء األغلبيييية فى املجيييالس واللجيييان الجيييامعيييية املختصييييييييييييييية، وااللتزام بتنفييييذهيييا،  -

 والدفاع عنها.

املسيييييييييييييياهميية ضيييييييييييييمن حييدود املمكن فى تطوير البيئيية املحلييية واملجتمع، وذلييك عبر تقييديم األفكييار  -

 واملقترحات الكى تساعد على حل بعض املشكالت القائمة.

 :الكلية طالب

 يلتزم طالب اجلامعة فى سلوكهم بالقواعد التالية:

 املحافظة على أبنية الجامعة ومرافقها وأثاثها وتجهيزاتها. -

التقيد بواجب االحترام والتقدير ألعضيياء الهيئة التعليمية واإلدارية، وبالتعامل مع الزمالء برو،  -

 املحبة واملودة والتعاون.

علمية والثقافية واالجتماعية والرياضييييييييييية الكى تقام فى اإلسييييييييييهام بفعالية فى مختلف األنشييييييييييطة ال -

 الجامعة، أو بمشاركتها، أو تحت رعايتها.

االمتناع، فى داخل الحرم الجامأى، عن القيام بأى عمل أو نشيييييييييييياط من شييييييييييييأنه تعكير جو الحياة  -

 الجامعية السليمة، وسير العمل التعليمى على النحو األمثل.

عملييية التعليمييية، من حضيييييييييييييور للمحيياضيييييييييييييرات النظرييية والييدرول االهتمييام بييالقيييام بموجبييات ال -

دة، وذلك بكل جدية  العملية، وإجراء االمتحانات،وإنجاز للبحوث والدراسييييييييات فى املواعيد املحدَّ

 وإتقان مع االلتزام بأخالقيات البحث العلمى.
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 املحافظة على البيئة الطبيعية للكلية من خالل معسكرات العمل وأنشطة الكشافة. -

 :اإلدارية اهليئة عضاءأ

 :يلتزم العاملون اإلداريون فى اجلامعة بقواعد السلوك التالية

 االلتزام بعدم استغالل املوقع الوظيفى لتحقيق منافع مادية، أو لبلوغ مآرب شخصية. -

أداء واجبات العمل املوكل إليهم بكل أمانة وإتقان، وتنفيذل بأسيييييييييييييرع وقت ممكن، ضيييييييييييييمن حدود  -

 والتعليمات النافذة.األنظمة 

الحرص على تقيييديم الخيييدميييات لألشيييييييييييييخييياص املعنيين بعملهم، من أعضييييييييييييييياء الهيئتين التعليميييية  -

 األنظمة النافذة. واإلدارية، والطلبة واملراجعين، بسهولة ويسر ضمن حدود
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 اإلسرتاتيجية: السبعة للخطة  الغايات 3/2
 

 السبعة للخطة اإلستراتيجية  الغايات(: 2جدول)

  اإلستراتيجية للخطة السبعة الغايات

 جامعة المنصورة. - تشييد البنية األساسية لكلية التربية الرياضية ىاألول الغاية -1

 الدور وصف

 الوقوف على كافة املشكالت األساسية املرتبطة بالبنية األساسية ملعالجتها. ❖

أماكن انتظار السيارات، استراحات تطوير الجانب الشكلى للكلية فيما يتعلق بي)املسطحات الخضراء،  ❖
 الطالب، منافذ البيع، الكافتريات ...إلخ(.

 الرئيسة األهداف

 االستخدام األمثل للمنشآت األساسية والبنية التحتية القائمة. ❖

 استحداث تصميمات جديدة وحديثة لتشييد القاعات واملدرجات القائمة على املبنى. ❖

املمكن تحقيقها فى الوضع الراهن، واملشروعات واملبانى الجارى الوصول إلى أفضل السيناريوهات  ❖
 تنفيذها والسابق التخطيط لها ولم تكتمل.

 والخلفية الدافع

عدم وجود تخطيط على نحو مرض ى ملبنى الكلية بما يتماش ى مع التطورات والتغيرات الحديثة بكليات  ❖
 التربية الرياضية العاملية.

 إلدارة الجامعة وليست إلدارة الكلية.املنشأت الرياضة تابعة  ❖

 وجود مبانى غير مكتملة على النحو األمثل.  ❖

سوء حالة البنية التحتية بداخل الكلية خاصة فيما يتعلق باملرافق واألثاثع بما يتطلب أعمال صيانة  ❖
 وترميمات مستمرة خاصة أثناء فترات امتحانات الطالب.

ألجهزة الحديثة الكى يجب توافرها لخدمة القطاعات عدم اكتمال املعامل الخاصة بالكلية با ❖
 املختلفة)قطاع التعليم والطالب، قطاع البحث العلمى، قطاع خدمة املجتمع(.

 الشكل العام واملظهر الجمالى للكلية فى حاجة إلى تطوير أكبر من ذلك. ❖

  اإلستراتيجية البرامج

 البنية األساسية والتحتية للكلية واملنشآت الخاصة. ❖

 تشييد مبنى الكلية.استكمال  ❖

 املظهر العام ملبنى الكلية واملنشآت الجديدة. ❖

 االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الثانية الغاية -2

 الدور وصف
يختص هذا البعد بالتعرف على املشكالت املتعلقة باالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات داخل كلية التربية  ❖

 مشكالت داخلية أو خارجية مرتبطة بالكلية والجامعة. جامعة املنصورة، سواءن  -الرياضية 

 الرئيسة األهداف

 تحديث البنية التحتية لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات بالكلية. ❖
 فتا قنوات اتصال متعددة ومتنوعة مع الجامعة والكليات األخرى داخل الحرم الجامأى. ❖
فى املعلوماتع من حيث التعرف على البيانات إتاحة الفرصة للطالب الستخدام التكنولوجيا الحديثة  ❖

 الخاصة بالنتيجة، واالستبيانات، والتقييمات ... وهكذا.
 تنمية وتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس فى مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ❖
لتدريس توفير قاعدة بيانات ومعلومات رئيسة ومتنوعة فى شكى املجاالت لخدمة الطالب وأعضاء هيئة ا ❖

 عن طريق االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات للمواقع املنشأة بداخل الكلية.

 والخلفية الدافع

 ضعف قنوات االتصال بين الكلية والكليات األخرى داخل الحرم الجامأى. ❖

مواكبة التغيرات الحديثة مع املجتمع الخارجى من حيث استخدام االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات  ❖
 الحرم الجامأى.داخل 

 إنجاز األعمال بكفاءة أعلى مع قلة الوقت والجهد املبذولين. ❖

  اإلستراتيجية البرامج
 البنية األساسية لالتصالات. ❖
 تكنولوجيا املعلومات. ❖
 مواقع حديثة.  ❖
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 جودة البحث العلمى ةالثالث الغاية -3

 الدور وصف
جامعة املنصورة، لخدمة  -التربية الرياضية  يهدف هذا البعد إلى االرتقاء بمنظومة البحث العلمى بكلية ❖

املجال الرياض ى والتغلب على كافة املشكالت املتعقلة بالقدرات واألجهزة واألدوات والتهديدات املرتبطة 
 بالفرص الداخلية والخارجية.

 الرئيسة األهداف
ربط املوقع باملواقع  إنشاء موقع إلكترونى يضم قاعدة بيانات متميزة فى مجال البحث العلمى، ومحاولة ❖

األخرى الخاصة بالكليات والجامعات للوصول إلى التميز على املستويين الوطنى والدولى فى شكى مجاالت 
 البحث العلمى.

 والخلفية الدافع

 كعد البحث العلمى جوهر التطوير ألى مؤسسة تعليمية رياضية. ❖

 الخارجية سواء املحلية أو األجنبية.مواكبة التغيرات والتطوات الحديثة الخاصة بالبيئة  ❖

 على املستوى الداخلى والخارجى. -جامعة املنصورة  –تحسين القدرات البحثية لكلية التربية الرياضية  ❖

 ضعف التمويل املادى لقطاع البحث العلمى. ❖

  اإلستراتيجية البرامج

 تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس. ❖

 العلمى.أدوات ووسائل تكنولوجيا البحث  ❖

 النشر العلمى على املستويين املحلى والدولى. ❖

 البعثات واملهمات العلمية. ❖

 التعليم جودة ةالرابع الغاية -4

 الدور وصف
 سواء وتحديدها بالكلية التعليم مجال فى الصلة ذات املشكالت على التعرف إلى البعد هذا يهدف ❖

 املعايير وتحديد ووضع، التدريس هيئة وأعضاء العليا الدراسات برامج أو، التعليمية بالبيئة املتعلقة
 . متميزة لفترات الكلية واعتماد جودة مدى لقيال والالزمة الضرورية واملؤشرات

 الرئيسة األهداف
 جامعة– الرياضية التربية بكلية(، العليا والدراسات، الطالب)بقطاع بالنسبة التعليم بجودة االرتقاء ❖

 صحية وبيئة، التعليم من مرتفعة مستويات توفير طريق عن مرموقة جذابة بيئة وخلق،  - املنصورة
 . عالية كفاءة ذو نحو على التدريس هيئة أعضاء قدرات وتنمية، فعالة

 والخلفية الدافع

 جديدة إستراتيجية وضع خالل من وذلك،  - املنصورة جامعة– الرياضية التربية لكلية جديد نظام خلق ❖
 .بالكلية التعليمى املستوى  الرفع

 املخرج يجعل مما محدودةع واملوارد، ومتميزة قديمة الدراسية واملناهج، مناسبة غير التعليمية البيئة ❖
 .عمله فرص يضعف بما الحديثة التغيرات مواكبة على قادر غير الطالب وهو التعليم من

  اإلستراتيجية البرامج 

 .التعليمية البيئة ❖

 .التعليمية البرامج جودة ❖

 .مستمرة بصورة االعتماد نحو التوجه ❖

 .التدريس هيئة أعضاء قدرات تطوير ❖

 الطالبية والمشاركة الجامعى والمجتمع اإلقليمى المجتمع ةالخامس الغاية -5

 الدور وصف
 مجتمع وخلق، وتحديدها املجتمع بخدمة الصلة ذات القضايا مختلف على التركيز إلى البعد هذا يهدف ❖

 .الطالبية الحياة فى ومشاركتهم، الطالب وطموحات احتياجات يلبى جامأى

 الرئيسة األهداف
 .املنصورة جامعة - الرياضية التربية لكلية باالنتماء واألساتذة واملوظفين الطالب شعور  زيادة ❖

 .الدقهلية محافظة مجتمع وسط - املنصورة جامعة– الرياضية التربية لكلية الخارجية الصورة تحسين ❖

 والخلفية الدافع

 .الدقهلية محافظة ومجتمع،  - املنصورة جامعة– الرياضية التربية كلية بين تفاعل وجود عدم ❖

 .الدراس ى العام آخر معينة مواسم فى خاصة الطالبية األنشطة محدودية ❖

 طالب خلق فى الكلية وأهمية بدور  لإلشادة الجامعة بداخل واإلعالم االتصال قنوات تفعيل عدم ❖
ا)متزن  ا بدنين ا ونفسين  (.واجتماعين

 .املجتمع خدمة ❖  اإلستراتيجية البرامج
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 .الجامأى املجتمع ❖

 .الطالبية واملشاركة التطوعية األنشطة ❖

 والهيكلى اإلدارى واإلصالح، والمؤسسية البشرية القدرة بناء ةالسادس الغاية -6

 الدور وصف
 املجاالت فى اإلدارى  املستوى  على الكلية تواجه الكى املشكالت كافة معالجة إلى البعد هذا يهدف ❖

 (.القيادية املهارات وتطوير اإلدارية واملهارات، املستويات جميع على والحوكمة، البشرية املوارد)التالية

 الرئيسة األهداف
 لتحقيق املستويات جميع على اإلدارية الكفاءة إلى املؤدى الطريق على اإلدارى  والهيكل الكلية وضع ❖

 .املستدام والتفوق  النجا،

 والخلفية الدافع

 .النفول فى امللل يبعث مما املستوياتع كافة على الروتين انتشار ❖

 .بالكلية واإلداريين والطالب التدريس هيئة أعضاء كافة لدى واضحة إدارية عمليات وجود عدم ❖

 .الكلية داخل الرشيدة واإلدارة التنظيمية الهياكل فى ضعف ❖

 .الكلية داخل متفاوتة بدرجات املستويات جميع على اإلدارية املهارات ضعف ❖

  اإلستراتيجية البرامج

 .اإلدارى  اإلصال، برامج ❖

 .والتنظيمى الهيكلى اإلصال، برامج ❖

 .واملؤسسية البشرية القدرة بناء ❖

 الموارد تنمية ةالسابع الغاية -7

 الدور وصف
 فى بما بالكلية والخاصة املتاحة املوارد بإدارة املتعلقة املشكالت كافة على الوقوف إلى البعد هذا يهدف ❖

ا البعد هذا يتضمن كما(، الخاصة الوحدات ذات املراكز)ذلك  زيادة إلى تهدف جديدة أنشطة خلق أيضن
 .بالكلية الخاصة املوارد

 الرئيسة األهداف

 .املدى وطويلة املدى قصيرة جديدة دخل مصادر وتوفير املتاحة للموارد األمثل االستغالل ❖

 .للكلية الطموحة اإلستراتيجية وتنفيذ لتحقيق تمويل مصادر توفير ❖

 .للكلية التدريجى الذاتى االكتفاء تحقيق ❖

 والخلفية الدافع

 . اإلستراتيجية تنفيذ فى مهم عامل املادية املوارد توفير كعد ❖

 فى ضخمة أموال رحول - املنصورة جامعة– الرياضية التربية لكلية الطموحة النوعية النقلة تتطلب ❖
 .املوارد هذل من نسبة بتوفير األداء وتقييم الجودة ضمان ومركز الحكومة تقوم وسوف القادمة املرحلة

  اإلستراتيجية البرامج

 .الذاتى التمويل مشروعات ❖

 .الخاص الطابع ذات الوحدات تنمية ❖

 .املتاحة املوارد وإدارة استغالل ❖
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 اإلسرتاتيجية: آليات تنفيذ اخلطة  3/3
عد

ُ
ا تتطلب فهى اإلدارة تواجه الكى التحديات اإلسيييييتراتيجية بمثابة تنفيذ عملية ت ا وقتن  وجهدن

 معها التوافق يجب الكى واإلدارية التنظيمية األبعاد تعدد اإلسيييييتراتيجية إلى تنفيذ فى ويرجع التعقد

ا عملية التنفيذ حكى تنج   أبعاد ثالثة ويوجد اإلسييييييييييتراتيجية املقترحة، مع توافقها ضييييييييييرورة وأيضيييييييييين

 .اإلستراتيجية  تنفيذ عند مواجهتها إدارة املنظمة على فينبغى رئيسه

 
 
 
 

 تنفيييييييذ فى البييييييدء قبييييييل االعتبييييييار فى أخييييييذهييييييا الواجييييييب من االعتبييييييارات من عييييييدد هنيييييياك أن

 .اإلستراتيجية

 :الزمن - 1

ا الزمن عنصييير يمثل  ا سيييالحن  تمت املحافظه إذا وذلك تنافسيييية ميزة يمثل أنه كما إسيييتراتيجين

 الزمنى. التمييز على

 : اإلسرتاتيجية باخلطة واملعرفه االعالم - 2

 على والحرص املنظمييية لكيييل تكون معلومييية أن اإلسيييييييييييييتراتيجيييية البيييد الخطييية من االنتهييياء عنيييد

  باإلستراتيجية . والتزام املوظفين استيعاب

 :العاملني وتعبئة اجلهود حشد - 3

 الخطة. اتجال فى املنظمة داخل الجهود تعبئة الخطة تنفيذ يتطلب 

 : األداء مستويات وضع - 4

 مسيييييييييتويات األداء لكل إعداد يتم حيث النجا،ع مؤشيييييييييرات قائمة إعداد من التأكد من البد

األداء  مسييييييييييتويات عن مسييييييييييتويات االنحراف تحديد من ذلك ويمكن اإلسييييييييييتراتيجية الهامة املجاالت

ا املحددة  . مسبقن

 التالية: العناصر التنظيمى اهليكل يراعى أن البد ناجحة سرتاتيجيةإ ولتنفيذ

م(، 2015م/2014إعداد خطة قصيييييييييييييرة األمد تشييييييييييييمل مشييييييييييييروعات يتم تنفيذها فى أمد قصييييييييييييير) -

 م(.2019م/2014بعيد)م( وثالثة فى أمد 2017م/2014وأخرى فى أمد متوسط)

 الويا ه الت ظيميح. - 1

  اضاح املوا ض - 2 

 با  ح

 
 الحــظ
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االلتزام بجدول زمنى فى التنفيذ واإلعالن عن هذا االلتزام بتحديد مدد للتنفيذ وتوقيتات محددة  -

 بشكل قاطع.

 عقد مؤتمر للكلية كل عأمين ملتابعة التنفيذ. -

 تطبيق وتنفيذ سياسات الجامعة. -

 إعداد ومتابعة الخطط التنفيذية السنوية للكلية. -

 النظام الداخلى ملركز ضمان الجودة وتقييم األداء .قيال مدى فعالية  -

 تدريب منسقى األقسام العلمية بمركز ضمان الجودة وتقييم األداء . -

 تشكيل اللجان ملراجعة البرامج األكاديمية. -

تحسيييييييييييييين خييدميية تكنولوجيييا املعلومييات ملسييييييييييييييانييدة ودعم الطالب وإدارات البحييث العلمى وخييدميية  -

 املجتمع.

 ة لتعزيز نظام إدارة الجودة بالكلية.وضع خطة إستراتيجي -

 إتباع اآلليات املوضوعة لتطبيق نظم إدارة الجودة ومتابعة عملية تنفيذ هذل اآلليات. -

 التقييم الذاتى. -

 إعداد التقارير الداخلية. -

 تنظيم وإدارة برامج التدريب. -

 -طالب  -إداريين  -تنظيم ورش عمييييل لكييييافيييية املجموعييييات املسيييييييييييييتهييييدفيييية)أعضيييييييييييييييياء هيئيييية تييييدريس  -

 مستفيدين(.

 تصميم اإلستبيانات لقيال األداء . -

قيال اسييييتجابات املجتمع الخارجى والداخلى للكلية حول تطبيق نظم إدارة الجودة على العملية  -

 التعليمية والبحثية.

توثيق كافة أعمال وأنشيييييطة الكلية بشيييييكل إلكترونى وورقى سيييييواءن على مسيييييتوى األقسيييييام العلمية  -

 واللجان.

لعناصييييييييير الفاعلة من الجهات املسيييييييييتفيدة لعضيييييييييوية مجلس إدارة مركز ضيييييييييمان الجودة اختيار ا -

 وتقييم األداء .

 تطوير وتحسين قواعد البيانات على املوقع اإللكترونى للكلية. -

 مراجعة وتحديث الغايات النهائية واألهداف اإلستراتيجية للكلية. -
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 اإلسرتاتيجية: آليات متابعة اخلطة  3/4
 للمتابعة والتقييم لفاعلية وكفاءة استخدام املوارد.إعداد نظام  ❖

 إنشاء لجان للمتابعة والتقويم. ❖

تطوير تنظيم الخدمات املسييييييياندة بحيث توجه بالعمليات عبر الوظائف لتحقيق أهداف الخطة  ❖

 ومقابلة إحتياجات األطراف املعنية.

وتنفييييييذ الخطييييية  وضيييييييييييييع خطييييية طوارئ ملواجهييييية املخييييياطر املحتملييييية، لتحقيق النجيييييا، فى تطوير ❖

اإلسيييييييييييييتراتيجية لتوكيد الجودة بالكلية ويجب تحديد وتقييم املخاطر والعقبات املرتبطة بعملية 

تصيييييييييييييميم وتطوير وتنفيييذ الخطيية التخيياذ الخطوات الالزميية للتعييامييل مع تلييك املخيياطر والعقبييات 

 ى:وتوفير الدعم ومقومات النجا، للخطة، ويمكن توضيا تلك املخاطر والعقبات فيما يل

 عدم كفاية الدعم من جانب اإلدارة العليا، أو التغير فى أولوياتها واتجاهاتها. -

 عدم كفاية املوارد الالزمة للتنفيذ. -

عدم تكامل الخطة وشمولها وتحقيقها للتفاعل املطلوب بين جميع األجزاء الفرعية املكونة لنظام  -

 الكلية.

 التخاذ اإلجراءات التصحيحية املناسبة. عدم توفر نظام ملتابعة تنفيذ وتطبيق آليات الجودة -

 إنخفاض كفاءة وفاعلية نظام االتصاالت واملعلومات. -

 عدم اإلعداد والتهيئة الالزمة للتعامل مع الخوف ومقاومة التغيير للعاملين. -

 استنفاذ الوقت والبطء فى التنفيذ. -

إلى تحقيقها فى مجال  عدم تضمين جميع العاملين فى جهود التحسين والتطوير الكى تسأى الكلية -

 توكيد الجودة والتميز فى األداء .

 تقييم التقدم فى التنفيذ وقيال النتائج. -

 دراسة أداء العاملين بالخطة اإلستراتيجية . -

إعييييييداد نييييييدوات ونشيييييييييييييرات ومطويييييييات للتوعييييييية للفريق التنفيييييييذى فى طرق التقويم واملتييييييابعييييييية  -

 واالستمرارية .

 ليات بدقة.تحديد األدوار والسلطات واملسئو  -

 إجراء التعديالت على الخطة من واقع تجارب التنفيذ املرحلية. -

إعداد مجموعة من التقارير الدورية لتحسييييييييييييين وتنظيم وتحديد املتطلبات املؤسييييييييييييسييييييييييييية الالزمة  -

 للتقويم.
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تطوير وتنظيم الخييييدمييييات املسييييييييييييييييانييييدة بحيييييث توجييييه بييييالعمليييييات عبر الوظييييائف لتحقيق الجودة  -

 بلة احتياجات األطراف املعنية.واملرونة والسرعة ومقا

 وضع نظام ملتابعة مستوى األداء . -

 مراجعة وتحديث الخطة اإلستراتيجية بشكل دورى. -

 تطوير مجموعة من اإلستراتيجيات البديلة والعواقب املرتبطة بكل منها . -

 متابعة متطلبات املستفيدين من الخدمة ومتطلبات سوق العمل. -

  



 88من  58الصفحة 

 

فيما يلى سنننعرأ أهم التوصننيات التى تسننهم فى تحقيق االسننتمرارية والفاعلية للخطة     و
 للكلية:اإلستراتيجية 

 التوجيه لدى القيادات األكاديمية بالجامعة بترشيد مجانية التعليم. -

 االهتمام بالبحوث الجماعية وفهم ٍآلياته والتدريب على مهارته. -

 ادر تمويل الكلية.البحث عن صيغ جديدة، وغير تقليدية ملص -

 قبول أعداد الطالب ملرحلة البكالوريول والدراسات العليا فى حدود سعة وإمكانات الكلية. -

التوسع فى برامج التعليم الجامأى غير التقليدية والسيما التعليم املفتو، والتعليم عن بعد مع  -

 العناية بجودته.

ختيار وتقويم وتدريب أعضاء هيئة التدريس إعادة النظر فى املعايير واألسس الكى تحكم انتقاء وا -

 ومعاونيهم فى ضوء بعض الضوابط املتسحدثة جديدة للجودة األكاديمية الشاملة.

االستمرار فى استقدام أفضل العلماء واملتميزين فى مجاالت التخصص املختلفةملدد قصيرة  -

 املؤتمرات العلمية.لإلفادة منهم وتشجيع نشر البحوث العلمية على املستوى الدولى وحضور 

التوسع فى إدخال نظام الساعات املعتمدة املعدلة واملناسبة للكلية على مستوى مرحلكى  -

 البكالوريول والدراسات العليا، وتأسيس نظم فاعلة لإلرشاد األكاديمى للطالب.
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 بالكلية:اإلسرتاتيجية مصادر متويل اخلطة  3/5

 :والطالب التعليم شئون قطاع

 للطالب. ICDL تنظيم دورات -

 دعوة بعض الرعاةلألنشطة الطالبية. -

 زيادة عدد ماكينات التصوير بكتبة الكلية. -

 تفعيل التدريب امليدانى التجارى للطالب. -

 توفير منافذ لبيع الكتب واملالبس واألداوات واألجهزة الرياضية بأسعار مناسبة فى الكلية. -

 :لثقافيةا والعالقات والبحوث العليا الدراسات شئون قطاع

 تفعيل نظام الساعات املعتمدة. -

 تفعيل النشر الدولى للمجلة العلمية بالكلية. -

 إنشاء وترويج برامج مستحدثة لجذب الطالب الوافدين. -

تسيييييييييييييويق معييامييل ومختبرات الكلييية فى تطبيق األبحيياث العلمييية على مسيييييييييييييتوى الجييامعيية والكليييات  -

 األخرى.

 طالب الدراسات العليا.تنظيم دورات علمية وبرامج تنمية بشرية ل -

املعايير محددة. –املاجستير  –زيادة عدد املقبولين فى مرحلة)الدبلوم  -  الدكتورال( وفقن

 تسويق األبحاث العلمية على املستوى املحلى والدولى. -

 :البيئة وتنمية اجملتمع خدمة قطاع

 توسيع رسالة مركز الخدمة العامة واالستشارات لتشمل اآلتي: -

 الرياضية. تسويق األجهزة -

 تفعيل برنامج إنقاص الوزن. -

 إنشاء مكتب توظيف للخريجين. -

 تفعيل برنامج اللياقة البدنية لكبار السن. -

 تفعيل برنامج الرياضة للجميع لتشمل جميع املراحل العمرية. -

 تفعيل برنامج الرياضة للجميع لتشمل ذوى اإلحتياجات الخاصة. -

 الكلية.إنشاء نادى اجتمايى للعائالت داخل  -

 تنظيم دورات إعداد املعلم واإلنقاذ بالسباحة. -

 عمل مشاريع بحثية لخدمة املجتمع وتسويقها. -
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 تسويق أماكن ملمارسة بعض األنشطة الرياضية. -

 تنظيم دورات لتحكيم لألنشطة الرياضية املختلفة. -

 تنظيم الدورات التدريبية لجميع األنشطة الرياضية. -

 جاكوزى(. -بخار  -إنشاء وحدات استشارية)ساونا  -

 تفعيل برنامج التأهيل العسكرى لطالب الثانوية العامة. -

 إقامة معارض سلعية تخدم جميع الفئات املستفيدين من الكلية. -

 إنشاء حضانة ألبناء أعضاء هيئة التدريس والجهاز اإلدارى بالكلية واملجتمع الخارجى. -

 إنشاء مدارل رياضية ألبناء املجتمع املحلى. -

 ركز خبرة لالستشارات الفنية ألنشطة األقسام العلمية فى املجال الرياض ى.إنشاء م -

 -مراكز الشيييييييييييييبييياب  –عقيييد بروتوكوالت تعييياون مع مؤسيييييييييييييسيييييييييييييييات املجتمع امليييدنى، ومنهيييا:)األنيييديييية  -

 اللجنة األوملبية. –االتحادات الرياضية 

خدمات القرية  إنشييييييياء منفذ بيع األدوات الرياضيييييييية، ومنها الحقيبة الرياضيييييييية للمسيييييييتفيدين من -

 األوملبية واملجتمع الخارجى.

تنظيم رحالت ترفيهيييية)يوم واحيييد ( مبييييت( ألعضييييييييييييييياء هيئييية التيييدريس والجهييياز اإلدارى والطالب  -

 بالكلية والجامعة.
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 اإلسرتاتيجية اجلوانب الرئيسة للخطة  4/0
The main lines 

 
 سأسة نه ث جبط دوابب اإلستجاتمدنا 1 4

 طجوح(ث –جتوسط  –جستون ت دتخطا اإلستجاتمدنا) ن لنبى ثالا  2 4

 تخصنص جماابنا ادكتن تث 3 4

 ثGantt Chartادجخطط اداجبى دتبفمذ اإلستجاتمدنا  4 4

 تجويل اإلستجاتمدناث 5 4

 ادجالجح ادجئنسا دكل غ ناث 6 4
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 بأبعادها:اإلسرتاتيجية  جوانبربط  4/1

 أييييييية مطييييييالعييييييات ممكنيييييية لييييييدور الكليييييييات فى املسيييييييييييييتقبييييييل البييييييد يكيييييياد ينعقييييييد االجتميييييياع على أن

 أن تبقى منفتحيييييية بيييييياسيييييييييييييتمرار على القضيييييييييييييييييييايييييييا االجتميييييياعييييييية والتنموييييييية للمجتمع، ومنطلقيييييية من

احتياجاته ومطالبه فى ظل التوجهات القومية والعاملية املعاصيييرة ومعبرة عن مطالب التقدم والثورة 

ت كشيييييييييييييرييييك أسيييييييييييييييياسييييييييييييي ى فى تحقيق التنميييية املجتمعيييية العلميييية التكنولوجيييية، وواعيييية بيييدور الكلييييا

 .املستدامة

فى هذل الحدود، تبقى كلية التربية الرياضييييية باملنصييييورة متصييييلة باملجتمع وفاعلة فيه، وعليها أن  -

تتحميييل مسيييييييييييييئولييييات والتزاميييات تتجييياوز مسيييييييييييييئولييييات والتزاميييات ميييا عيييداهيييا من مراحيييل تعليميييية، 

لها ونقدها وتطويرها إلى جانب قيامها بمسييئولياتها فشييغلها الشيياغل هو البحث عن الحقيقة ونق

 املجتمعية املتعددة من توجيه وإصال، وتنوير ونقد بناء وقيادة وتدريب.

 لذا، فهى مطالبة أمام نفسها وأمام مجتمعها بتعميق هذل الوظائف وتطويرها. -

ا من املنظوميييييية املجتمعييييييية، فهى مييييييدعوة لتييييييدارل  - ا فرعييييييين  طبيعييييييةوملييييييا كييييييانييييييت الكلييييييية نظيييييياميييييين

عالقاتها باملنظمات االجتماعية األخرى، واألسيييس الكى تقوم عليها ومحدداتها حكى تضيييمن فاعلية 

 أدوارها.

وفى ظل الطلب املتنامى على التعليم العالى، وفى الوقت الذى بات من الضرورى مالئمة مخرجات  -

امعات املصييرية تضييع التعليم العالى مع متطلبات سييوق العمل، بدأتكليات التربية الرياضييية بالج

الخطط الالزمة ملواجهة األمر من خالل زيادة الطاقة االسييييييييييييتيعابية لهذل املؤسييييييييييييسييييييييييييات فتم فتا 

 برامج جديدة لتلبية متطلبات التنمية.

التعليم املوازى،  -التعلم عن بعد  -كما تعددت أنماط التعليم العالى، مثل: التعليم اإللكترونى  -

عد كلية التربيه الرياضييية 
ُ
جامعه املنصييورة واحدة من هذل املؤسييسييات الكى سيياهمت فى تلبية  -وت

م، ثم ميا لبثيت أن توسيييييييييييييعيت فى السييييييييييييينوات الخمس 1995احتيياجيات التنميية فى البالد منيذ عيام 

ا، تتمثل فى:)17األخيرة بصيييييييييورة هائلة حكى أصيييييييييبحت تقدم) ( للدراسيييييييييات العليا، وهى 14( برنامجن

( برامج 3( ملرحلة الدكتورال، و)5)-( ملرحلة املاجسيييييييييييييتير 7)-م ( ملرحلة الدبلو 2على النحو التالى:)

 إدارة رياضية(. -تدريب رياض ى  -ملرحلة البكالوريول)تدريس التربية الرياضية 

 ويجب مراعاة األبعاد التالية عند تحقيق أهداف الخطة اإلستراتيجية:  -
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 األبعاد التالية:مراعاة اإلستراتيجية هذه الخطة  ويتطلب تحقيق أهداف 4/1/1
 الجودة: ضمان

تغطى الجودة كيييافييية جوانيييب العمليييية التعليميييية طرق التعليموالتيييدريس، وأسيييييييييييييييالييييب تقويم الطالب 

وأعضييييييييييييييياء هيئيية التييدريس، والبرامج األكيياديمييية وأنميياطييالتعلم، والبحييث العلمى وبرامج الييدراسيييييييييييييييات 

  العليا.

 النوعية: المبادرات

ا املبادرات األسييييييييييييياسيييييييييييييية النوعية الكى تهدف إلى تلبية احتياجات عدد من  يتضيييييييييييييمن هذا البعد حالين

 العمل الرياض ى املختلفة من التدريب والتدريس واإلدارة. املجتمع وقطاعات

  التدريس: أعضاء هيئة
ا على تنمييية قييدرات أعضيييييييييييييياء هيئيية التييدريس بييالكلييية،  يتركز االهتمييام بييأعضيييييييييييييياء هيئييةالتييدريس حييالييين

 عن التعريف بطرق واملسيييييييييييياعدة على اسييييييييييييتخدام الت
ن
تقويم  قنية فى مجاالت التعليم والتعلمع فضييييييييييييال

 األداء سواءن لألستاذ أو الطالب، وتنمية طرق التفاعل البناء معالطالب. 

  الفنية: التجهيزات
تشيييييييييييييتميل تقنييات التعليم على ميدى واسيييييييييييييع منيالتقنييات الحيديثية الالزمية لتقيديم الخيدمية التعليميية 

ضييييافة للسييييبورات الذكية وأجهزة الوسييييائط املتعددة، تسييييأى الكلية إلى بشييييكل حديث ومتطور، وباإل 

، والنشييييييييرعلى الشييييييييبكة العاملية Video Conferenceتوفير قاعات مجهزة بتقنية املؤتمرات املصييييييييورة 

 ، وغيرها من األجهزة واملعدات اإلدارية واملكتبية املتطورة.Internet للمعلومات

 البيئة اإلدارية:
اإلدارية العمود الفقرى ألى نشييييييييياط كفء، واألنشيييييييييطة التعليمية كأى نشييييييييياط خدمى ذو تمثل البيئة 

 اتصال واسع بالعنصر البشرى يحتاج لنظام إدارى فعال ومرن.

واملوارد البشيييييييييييييريييية منيييأهم مقوميييات هيييذل البيئييية، فهى تسييييييييييييييياعيييد إدارة الكليييية على التركيز فى العمليييية 

 ثمار الوقت بشكل فعال.التعليمية وتقليل ضغوط العمل اإلدارى واست

 الخريجين: تقييم قدرات

إن أحد املنطلقات املهمة عند وضييييييع الخطة اإلسييييييتراتيجية لكلية التربية الرياضييييييية باملنصييييييورة هو أن 

يكون الطالببعد تخرجهم مزودين باملهارات األسيييياسييييية املبنية على الكفاءات الكى تجعلهم متميزين فى 

 درين على املنافسة بالسوق املحلية والعربية.أعمالهم املهنية، وأن يكونوا قا
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 واالستيعاب: القبول
تفرض الرغبييييية فى االنتقييييياء من بين الطالب اليييييذين يرغبون فى االلتحييييياق بكليييييية التربيييييية الريييييياضييييييييييييييييييية 

باملنصيييييييييييييورة، اسيييييييييييييتخدام اختبارات القدرات بهدف انتقاء أفضيييييييييييييل العناصييييييييييييير من بين الطالب الذين 

  .يرغبون فى االلتحاق بالكلية

 والوحدات: الوظائف بين والتكامل الفاعلية 4/1/2
 الحاجة اإلسيتراتيجية ذادت تعقيد زاد فكلما التنظيمى الهيكل فاعلية لضيمان الهامه املتغيرات أحد

ا أكثر إلى هياكل  و أداء للهيكل يمكن حكى أجزائها بين والتكامل التنسيق ضرورة معها ويتطلب تعقيدن

 بكفاءة وفاعلية. ظائفه

 المواردالبشرية: 4/1/3
املوارد  تؤثر وكذلك باملنظمة البشييييييييييرية واملوارد األفراد نظام فى تؤثر اإلسييييييييييتراتيجية املوضييييييييييوعة إن

 اإلسييييييييييتراتيجية ونظام من كل بين توافق هناك يكون  ان يجب اإلسييييييييييتراتيجية، لذلك على البشييييييييييريه

 املنظمة لدى يكن لم فإذا املنظمة إسييييييتراتيجية تنفذ الكى هى البشييييييريه املوارد ألن البشييييييرية، املوارد

 فال املوضييييوعة اإلسييييتراتيجية واألهداف طبيعة مع وسييييلوكاها شييييكلها وعددها يتناسييييب بشييييريه موارد

 . األهداف اإلستراتيجية أو تحقيق يمكن

 الموارد: نظام على بالجودة االهتمام ستراتيجيةإ أثر 4/1/4

 نظام بشكل خصائص عدة توافر من البد نهفإ اجلودة بتحقيق الكلية تهتم عندما

 وهى:  البشرية املوارد

 . الجودة على يركز الذى والتطوير بالتدريب االهتمام ▪

 . أساس ى كمؤشر الجودة يأخذ األداء الذى تقييم بأنظمة االهتمام ▪

 . بالجودة العمل عالقة وتحديد وواض ، محدد بشكل الوظائف بتوصيف االهتمام ▪

 .الجودة على املعتمدل الحوافز بأنظمة االهتمام ▪

 املشارك. بأنظمة االهتمام ▪

 البشرية: الموارد على التكاليف تخفيأ إستراتيجية أثر 4/1/5

 نظام يتطلب ذلك فإن ؛التكاليف ختفيض سرتاتيجيةإ انتهاج الكلية رادتأ ذاإ

 :مبا يلىبشرى يتصف  موارد

 . ضرورى  هو ما على وقصرها التدريب أنشطة تقليل ▪
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 .الوظيفه ومواصفات الشخص مواصفات بين وتطابق للوظائف واض  تصميم ▪

 حكى وذلك غموض أى ودون  العاملين بين مطلوب هو ما وشيييير، الوظائف، بتوصيييييف االهتمام ▪

ا يكون  يمكن أن  العاملين. األداء ومحاسبة لتقييم أساسن

 اإلنتاجية. الحوافز ألنظمة دقيق ربط مع العمل سوق  فى األجور  ملستويات دقيقة متابعة ▪

 ثم محددة إنتاجية أهداف تحقيق على ويعمل العاملين أداء لتقييم قوى  نظام هناك يكون  أن ▪

 الحوافز. ذلك بنظام ربط
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 طموح(:–متوسط–حد أدنى اإلسرتاتيجية)ثالث مستويات للخطة  4/2
 :اإلستراتيجيةالخطة  

هى عملية تطوير رسالة الكلية وأهدافها وخططها اإلستراتيجية وسياستها للمرحلة القادمة، 

ا عملية تخطيطية تتضمن مجموعة من أنشطة فكرية ونظرية تتطلب مستوى عاٍل من 
ن
فهى إذ

املهارات الفكرية، ومن املالحظ أن التخطيط كما نعلم هو التدبير املسبق الذى يحدد املسار 

 للكلية. املستقبلى 

ا عم مواقف تفاعلية بصورة مستمرة إلنجاز األهداف ضمن الفرص وتجنب  عبر اإلدارة دائمن
ُ
وت

 املخاطر املوجودة فى بيئة األعمال.

 وأن اهلدف من بناء هذه االسرتاتيجيات احملددة موجهة إىل إجناز النتائج التالية: 

 لتحقيق األهداف تفعيل قدرة الكلية على استخدام اإلمكانات املتاحة  -
ن
ا فعاال استخدامن

 املوضوعة.

 تقليل قدرة املخاطر على عرقلة عمل الكلية. -

تعزيز قدرة الكلية على اإلدارة الفعالة للمتغيرات العنيدة الكى ال تقع تحت سيطرة املؤسسة  -

 بشكل مباشر.

ا من هذل املواقف املتعددةع فإن الكلية تتبنى املستوى الطمو، باستخدام -
ن
 وانطالق

 اإلستراتيجية الهجومية لتحقيق النتائج املرجوة للمؤسسة.

 :اهلجومية اإلسرتاتيجية - 1

تنطلق هذل اإلستراتيجية من مبدأ الهجوم للكلية لتغير االتجاهات واألحداث لصال  أهداف 

الكلية وتتركز هذل اإلستراتيجة على مبدأ الطمو، فى تجميع اإلمكانات املادية واملعنوية والخططية 

 واإلستراتيجية والكى تسمى)عوامل القوة(.

وتتضمن إستراتيجية الكلية ما كعبر عن طموحاتها فى األجل الطويل على املستوى القومى 

ا لعدد من املعايير والضوابط الكى تضمن تكاملية وتوافق أنشطتها، كما  واإلقليمى والدولىع وفقن

ت تضمن تحقيق أهدافها على املدى البعيدع حيث تقوم الكلية بتجميع وتحليل البيانات عن االتجاها

املستقبلية املؤثرة على البيئة الداخلية والخارجية، ومن ثم التأثير على أداء الكلية، مثل: التفاعل 

تحقيق التكامل  -تبنى مبدأ تنمية املوارد الذاتية  -املستمر بين مختلف جوانب العملية التعليمية 

قيق أعلى قدر من السأى لخفض نفقات التشغيل مع تح -والترابط مع مختلف الهيئات الرياضية 
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تلبية احتياجات سوق العملع حيث شرعت الكلية فى طر، برنامج دبلوم التسويق  -الكفاءة املطلوبة 

 برنامج إعداد أخصائى علم النفس الرياض ى. –الرياض ى إلعداد مديرى التسويق فى املجال الرياض ى 

 ختصيص ميزانية الكليات: 4/3

  .نية الكلية و التجهيزات املالئمة لتحقيق األقسام ألهدافهاتوفير امليزانية املالئمة الستكمال أب -

تقديم ميزانية سنوية مقترحة إلجراء األبحاث وتخصيص جزء من ميزانية الكلية لدعم البحث  -

 .العلمى للطالب وأعضاء هيئة التدريس

  .االهتمام بالحصول على املشاريع التنافسية الكى تخدم الطالب و البحثالعلمى -

 امج متميزة و جديدة لتنمية املوارد.إدخال بر  -

تشجيع أعضاء هيئة التدريس للحصول على مشاريع تنافسية لتوفير ميزانية تخدم البحث  -

  .العلمى بالكلية

  .العمل على زيادة حصة الكلية من املشاريع البحثية املمولة من الجامعة و رفع ميزانية كل مشروع -

ول األخرى لجذب طالبها للدراسة بالكلية فى مرحلكى عقد اتفاقيات تعاون مشتركة مع بعض الد -

 البكالوريول او الدراسات العليا.

 التوسع فى اإلنشاء أو اإلحالل والتجديد للمنشئات.  -
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 مؤتمرات:
 تكنولوجيا الرياضة. -

 النهوض بالرياضة املدرسية. استراتيجيات -

 املعلوماتية وتطوير التربية البدنية والرياضة. -

 الوراثية ودورها فى تطوير الرياضة التنافسية.الهندسة  -

 دور كليات التربية الرياضية فى دعم التربية األخالقية. -

 التخطيط الفعال لدرل التربية الرياضية ... إبداع وممارسة. -

 دور كليات التربية الرياضية فى تكوين القيم الشخصية لطالبها. -

 لتربية الرياضية.منظومة التقنيات الحديثة لتطوير مناهج كليات ا -

 تطوير أداء كليات التربية الرياضية فى ضوء معايير الجودة الشاملة. -

 مطويات:
 الرياضة والبيئة. -

 التسويق الرياض ى. -

 الرياضة والصداقة. -

 الدافعية فى املجال الرياض ى. -

 ندوات:
 مناهج الرياضة املدرسية. -

 التوعية باإلصابات الرياضية. -

 مستقبل الرياضة فى مصر. -

 املجال الرياض ى.في ة التدريب فاعلي -

 الطب الرياض ى والرياضة املدرسية. -

 نحو رياضة مدرسية ذات جودة عالية. -

 استخدام البدائل البيئية فى درل التربية الرياضية. -
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 "الرياضة املدرسية" فرصة واعدة للرياضة التنافسية. -

 املردود الصحى والعائد االقتصادى للممارسة الرياضية. -

 البدنية والرياضة فى تنمية الفرد واملجتمع.دور التربية  -

 التربية الرياضية ودورها فى تنشيط رياضة ذوى االحتياجات الخاصة. -

 أيام:
 يوم اليتيم. -

 يوم الطفل املعاق. -

 يوم الرياضة للجميع. -

 برامج:
 حياتية: خربات تفعيل برنامج

طالب  والثالثة والرابعة منالسبع األوائل من الفرق الدراسية الثانية  البرنامج هذا فى كشترك

للطالب  اجتمايى إطار خلق بهدف مختلفة مواضييييييييييييع فى لقاءات البرنامج عدة هذا الكلية، ويتخلل

ا   لهم املشيييييييتركين دعمن
ن
 عن زيادة الحتياجاتهم واسيييييييتجابة

ن
لهؤالء  الشيييييييخ ييييييي ى الويى الخاصيييييييةع فضيييييييال

 كيفية فى منحهم خبرات م، ثمحياته فى يدور  ما على وسيطرتهم ألنفسهم ومحيطهم الطالب بالنسبة

 عن تزويدهم مع عالقتهم تحسيييييييين
ن
 مواجهة فى مواقفهم تسيييييييهم فى تقوية بمعلومات أهاليهمع فضيييييييال

 ومشكالت الحياة. الضغوط

 التدخني: عن االمتناع برنامج زمالء

 القيمة من الناحية الطالبية املعايير تغيير إلى الزمالء خالل من التربوى  البرنامج هذا يهدف

 التدخين. عن موضوع االمتناع فى يومين عمل تستمر بورشة طالبنا والصحية، ويقوم

أجل  من وذلك املوضيييييييييوع، حول  نقاش -اجتماعية  فعاليات -محاضيييييييييرات  الورشييييييييية: يتخلل

 أثناء التدريب امليدانى باملدارل. تالميذ املدرسة مع للعمل تهيئهم

 طالبنييا عيياتق على ملقيياة مسيييييييييييييئولييية القرارات أن اتخيياذ هى البرنييامج هييذا وراء من فييالرحييية 

 بالغين. وبإشراف بمساعدة

 وكليات التربية. وزارة التربية والتعليم، ووزارة الداخلية مع باالشتراك البرنامج كعد هذا أن يمكن
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 :اإلسرتاتيجيةاملخطط الزمنى لتنفيذ  4/4

اإلسرتاتيجيةغايات واهداف اخلطة    

2
0

1
7

م
 

2
0

1
8

م
 

2
0

1
9

م
 

2
0

2
0

م
 

2
0

2
1

م
 

                     الغاية األوىل: تطوير القدرة املؤسسية للكلية

                     تبنى الكلية ملنهج التخطيط اإلستراتيجى لتحقيق رسالتها .1

                     إرساء مبادئ وقواعد الحوكمة وتطوير املنظومة اإلدارية والتشريعية بالكلية لتحقيق رسالتها .2

                     تطبيق نظم إدارة الجودة فى كافة املمارسات بالكلية ووضع نظام لتقييم األداء  .3

                     استكمال البنية التحتية للمبنى الجديد .4

                     تنمية املوارد الذاتية بالكلية .5

                     تعميق االلتزام باألخالقيات املهنية .6

                     الغاية الثانية: تطوير وتعزيز التعليم والتعلم

                     تغيير الئحة البرامج االكاديمية بالكليةوفقا الحتياجات سوق العمل. .1

                     االرتقاء بأساليب التعليم والتعلم وانماط التقويم واالبتكار والتنوع فى ذلك .2

                     استحداث برامج اكاديمية تتوافق مع مستجدات العلم والتكنولوجيا ومتطلبات سوق العمل .3

                     تعزيز ممارسة األنشطة العلمية والطالبية وخدمات دعم الطالب .4
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 العالى. التعليم بوزارة املشروعات إدارة وحدة العتماد والتأهيل املستمر التطوير مشروع 

 الجامعة من املخصصة الكلية ميزانية. 

 الخاص الطابع ذات الوحدات. 

 تنقيم -تحكيم  -تدريبى  الصقل دورات(. 

 والخاص املفتو، التعليم برامج . 

 والندوات املؤتمرات إيرادات. 

 األعمال رجال. 

 (األوملبية الرياضية)القرية املنشئات إيرادات. 

 العالى. التعليم بوزارة التطوير مشروعات صناديق 

 املختلفة. التبرعات 

 املالمح الرئيسة لكل غاية: 4/6
تتميز الخطة اإلسيييييييييييييتراتيجية بكوعها خطة موحدة، شييييييييييييياملة، متكاملة األبعاد تربط بين نوا ى 

املنشييييييييييييييأة فى تييأثرهييا وفى تحييديييدات البيئيية املحيطيية فى األجييل الطويييل وتتعلق هييذل التفوق واإلمتييياز فى 

الخطة بكيفية اسيييييييييييييتخدام املوارد املتاحة بأق ييييييييييييي ى فاعلية ممكنة فى ظل بيئة متغيرة، وتمر الخطة 

اإلسيييييييييييييتراتيجييية بمجموعيية من الخطوات هى وضيييييييييييييع األهييداف، التحليييل البي ى، االختيييار بين الخطط 

 يق اإلستراتيجية وتقيميها.البديلة، ثم تطب

وتكشييييييييييف التعاريف املختلفة ملصييييييييييطل  اإلسييييييييييتراتيجية عن عدد من األبعاد الرئيسييييييييييية ملفهوم 

 اإلستراتيجية وتتلخص فى:

أن اإلسييييييييييييتراتيجية منهج ومسييييييييييييلك وقدرة على التفكير الشييييييييييييامل فى مشييييييييييييكلة ما، كما أعها منظومة  -

األمثل للقوى املتاحة من أجل تحقيق األمن  األساليب العلمية والعملية القائمة على االستخدام

 القومى.

أن اإلسيييييييييييييتراتيجية تعنى مجموعة من الخطط واملبادئ الكى تحدد األهداف القومية للدولةع لذا  -

 فإن هذل الخطط تحدد وتصاغ على هدى ومبادئ األمن القومى واعتباراته.

لة املتاحة وقدراتها فى كافة أن هذل املبادئ ليسيييييييييت مطلقة وإنما تحدد على أسيييييييييال إمكانات الدو  -

 املجاالت.
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أن تلك الخطط واملبادئ تتشيييييييييييكل على أسيييييييييييال طبيعة النظام الدولى املعاصييييييييييير فهو الذى يحدد  -

ا أساليب ونماذج تعامل القوى فى إطار العالقات الدولية.  جزئين

 وهناك أبعاد رئيسية يجب أن تتضمنها أى إستراتيجية، وهى:

وموحد وكامل للقرارات بمعنى أننا نتعامل مع اإلسيييييييييتراتيجية على اإلسيييييييييتراتيجية أسيييييييييلوب مترابط  -

أعها توفر اإلطار الشيييييامل والكامل للمنظمة ومن خاللها يتم تحقيق األهداف الرئيسيييييية للمنظمة 

 ككل وبصورة واضحة مع الربط بين تاريخ املنظمة ومستقبلها.

أولويات  -البرامج  -ويلة األجل اإلسيييييتراتيجية هى وسييييييلة لتحديد رسيييييالة املنظمة فى ظل أهداف ط -

تخصيييص املوارد، بمعنى أننا ننظر لإلسيييتراتيجية على أعها وسييييلة لتشيييكيل األهداف طويلة األجل 

ا تخصيييييييييييص  بوضييييييييييو، وكوسيييييييييييلة لتحديد البرامج الكى تحتاج إليها لتحقيق هذل األهداف، وأيضيييييييييين

لتحقيق الفيييياعلييييية من  املوارد الكلييييية للمنظميييية من موارد بشيييييييييييييرييييية، مييييالييييية، تكنولوجييييية، وذلييييك

 اإلستراتيجية .

اإلسيييييييتراتيجية هى وسييييييييلة لتعريف املجال التنافنييييييي ى للمنظمة ومن أهم النقاط األسييييييياسيييييييية الكى  -

تطلب من واضيييييييييييييأى اإلسيييييييييييييتراتيجية هى تحديد النشييييييييييييياط الذى تعمل فيه املنظمة واملجال الذى 

إلى تحييييديييييد املركز  تتعييييامييييل فيييييه املنظميييية مع املنييييافسيييييييييييييين وكيفييييية التعييييامييييل معهم، بيييياإلضييييييييييييييييافيييية

 اإلستراتيجى للمنظمة.

اإلسيييييييييييييتراتيجية هى اسيييييييييييييتجابة للفرص والتهديدات الخارجية ونقاط القوة والضيييييييييييييعف الداخلية  -

لتحقيق ميزة تنافسيييييييييييية، والهدف النهائى للمنظمة هو تحقيق ميزة تنافسيييييييييييية طويلة األجل تفوق 

النهائية لفهم القوى الداخلية  منافسييييييييييييييها فى كل األنشيييييييييييييطة، وهذل امليزة التنافسيييييييييييييية هى النتيجة

والخارجية الكى تؤثر بشيييييييييييدة على املنظمة، واإلسيييييييييييتراتيجية تسيييييييييييما للمنظمة بتحقيق مقابلة بين 

 البيئة الخارجية والقدرات الداخلية. 

اإلسييييتراتيجية هى نظام لتوزيع املهام واملسييييئوليات على املسييييتويات اإلدارية للمنظمة، وبذلك تعنى أن 

 إلستراتيجية وتساهم جميع املستويات اإلدارية فى تحديد اإلستراتيجية وهى:هناك مستويات ل

 املستوى األول التخطيط طويل املدى للمنظمة. ❖

 املستوى الثانى التخطيط متوسط املدى للمنظمة. ❖

 املستوى الثالث التخطيط قصير املدى للمنظمة. ❖

عنى ذلك أن اإلسييييييتراتيجية يجب اإلسييييييتراتيجية هى تعريف كافة اإلطارات املرتبطة باملنظمة، وي

 أن تهتم بجميع العاملين فى املنظمة باإلضافة إلى االهتمام بكل من يتعامل معها.
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 اإلسرتاتيجية: وفيما يلى عرض ألهم مالمح كل غاية من الغايات الرئيسية للخطة 

 اإلستراتيجية  للغايات(: المالمح الرئيسية 3جدول)

  اإلستراتيجية الخطة ألبعاد الرئيسية المالمح 

 ىاألول الغاية

 د جةا ادجبصوجةث - تشممن ادمبنا األس سنا دكتنا ادتجبنا ادجي ضنا

 أماكن, الخضراء المصطحات)بـ يتعلق فيما للكلية الشكلية والجوانب األساسية بالبنية يتعلق
 (.إلخ... الكافتريات, البيع منافذ, الطالب استراحات, السيارات انتظار

 يةالثان الغاية

 االتص الت وتكبودودن  ادجةتوج ت

يختص هذا البعد بالتعرف على الجوانب المتعلقة باالتصــــــــــــــاالت وتكنولوجيا المعلومات داخ  
جامعة المنصــــــــور , ســــــــواء  كانت داخلية أو خارجية مرتبطة بالكلية  - كلية التربية الرياضــــــــية

 والجامعة.

 ةالثالث الغاية

 دونة ادس ا ادةتجى

لخدمة المجال  جامعة المنصـــــــــور , - يتعلق هذا البعد بالبحث العلمى بكلية التربية الرياضـــــــــية
الرياضـــــــــــــى والتالب على كافة المشـــــــــــــكالت المتعقلة بالقدرات واألج    واألدوات والت ديدات 

 المرتبطة بالفرص الداخلية والخارجية.

 ةالرابع الغاية

 دونة ادتةتنم

ي دف هذا البعد إلى التعرف على المشــــــكالت ذات الصــــــلة فى مجال التعليح بالكلية وتحديدها 
ســـــــواء المتعلقة بالبيلة التعليمية, أو برامس الدراســـــــات العليا وأعضـــــــاء هيلة التدري , ووضـــــــع 
وتحديد المعايير والمؤشـــــــــــــرات الضـــــــــــــرورية والال مة لقيا  مدا جود  واعتماد الكلية لفترات 

 متمي  . 

 ةالخامس الغاية

 ادجدتج. اإلقتنجى وادجدتج. ادد جةى وادجش جكا ادطالمنا

ي دف هذا البعد إلى التركي  على مختلف القضــــــــــايا ذات الصــــــــــلة بخدمة المجتمع وتحديدها, 
 وخلق مجتمع جامعى يلبى احتياجات وطموحات الطالب, ومشاركت ح فى الحيا  الطالبية.

 ةالسادس الغاية

 ادسشجيا وادجؤسسنا، واإلصالح اإلناجا وادهنكتىمب ء ادقنجة 

مســــــــتوا أعضــــــــاء هيلة  ي دف هذا البعد إلى معالجة كافة المشــــــــكالت التى تواج  الكلية على
على جميع المســـــــــــتويات,  الموارد البشـــــــــــرية)المجاالت التالية المســـــــــــتوا ا دارا فىالتدري  و 

 والم ارات ا دارية وتطوير الم ارات القيادية(.

 ةالسابع الغاية

 تبجنا ادجواجن

ي دف هذا البعد إلى الوقوف الجوانب المتعلقة بإدار  الموارد المتاحة والخاصة بالكلية بما فى 
ا خلق أنشطة جديد  ت دف )ذلك المراك  ذات الوحدات الخاصة(, كما يتضمن هذا البعد أيض 

 إلى  ياد  الموارد الخاصة بالكلية.
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اإلسرتاتيجيةاخلطة التنفيذية للخطة  5/0   

The action plan 
 

 ادغ نا األودى  تطويج ادقنجة ادجؤسسنا دتكتنا 1 5

 ادغ نا ادث بنا  تطويج وتةايا ادتةتنم وادتةتم 2 5

 ادغ نا ادث دثا  تنسنم وتةايا ادس ا ادةتجى واالمتك ج 3 5

 ادجدتجةناادغ نا ادجاسةا  ادتوس. فى ادجش جكا  4 5

 اد ف ظ ستى ادوض. ادتب فسى دتكتنا ستى جستوا ادوطد ادةجبىادغ نا ادخ جسا   5 5

 ادغ نا ادس نسا  ادتبجنا ادجهبنا ادجستناجا دتجواجن ادسشجيا س دكتنا 6 5
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 :اخلطة التنفيذية 5/0
 

 :الغاية األوىل: تطوير القدرة املؤسسية للكلية 5/1

 التمويل مسئول المتابعة مسئول التنفيذ المدى الزمنى مؤشرات األداء  األنشطة  األهداف اإلستراتيجية  م

تبنى الكلية ملنهج التخطيط  1

 لتحقيق رسالتهااإلسرتاتيجى 

التخطيط .نشر ثقافة وفكر 1
 اإلستراتيجي

ورش عييييميييييييل ونيييييييدوات ليييينشيييييييييييييييييير ثييييقيييييييافييييييية وفييييكيييير  - 
 التخطيط االستراتيجى

2/2017 
 مستمر

فيرييق اليتيخيطيييط اإلسيييييييييييييييتيراتيييجيى  - 
 وحدة ضمان الجودة -بالكلية، 

 الخزانة العامة عميد الكلية

.التزام الكليييييييية التخطيط لكيييييييافييييييية 2
 انشطتها

 خطة استراتيجية تفصيلية معتمدة - 
توافر خطة سيييييييييييييينوية وثالثية معتمدة لقطاعات  - 

خيييييدمييييية  -دراسيييييييييييييييييييات علييييييا  -الكليييييية الثالث)تعليم 
 مجتمع(

تقيييييييارير مراجعييييييية الخطط للقطييييييياعيييييييات الثالث  - 
 واتساقها مع رسالة الكلية.

أشهر)قيال  6نظام ملتابعة اإلنجاز بالخطة كل  - 
 نسبة اإلنجاز(

 م4/2017
 مستمر

 وكالء الكلية - 
فيرييق اليتيخيطيييط اإلسيييييييييييييييتيراتيييجيى  - 

 بالكلية

 عميد الكلية

ك ااة       2 مبااادم ا و إرساااااا 

نظومااة اإلداريااة          مل ير ا وتطو

والتشريعية بالكلية لتحقيق  

 رسالتها

.عميييييييل توصييييييييييييييييف وظيفى لكيييييييافييييييية 1
 العاملين بالكلية

كتابة توصيييييييييييييييف وظيفى ورقى به مهام وواجبات  - 
 الوظيفة ألى موظف بالكلية

 م5/2017
 م7/2017

 وكالء الكلية - 
 أمين الكلية - 
 رئيس القسم اإلدارى  - 
 اللجنة املشكلة لوضع االلية - 

 الخزانة العامة 

.وضييييييييييييييع آلييييية لتقييم األداء لكييييافيييية 2
 العاملين بالكلية

أليييييييية معتميييييييدة ومطبقييييييية لتقييم األداء لكيييييييافييييييية  - 
 العاملين بالكلية

تقيييارير املتيييابعييية السيييييييييييييينويييية وتقييم األداء لكيييافييية  - 
 العاملين بالكلية

 م7/2017
 م9/2017

 مستمر

 وكالء الكلية - 
 أمين الكلية - 
 اللجنة املشكلة لوضع االلية - 

 عميد الكلية

.وضيييييع آلية للمسييييياءلة واملحاسيييييبية 3 
 لكل العاملين بالكلية

 آلية معتمدة ومطبقة املساءلة واملحاسبية. - 
 ربط املساءلة واملحاسبية بنتائج تقييم األداء . - 

 م7/2017
 م9/2017

 مستمر

 وكالء الكلية - 
 أمين الكلية - 
 اللجنة املشكلة لوضع اآللية - 

  عميد الكلية

.إنشييييييييييييييييييييييياء وحيييييييييدة اليييييييييتيييييييييخيييييييييطيييييييييييييييييييط 1 3
اإلسيييييييييييييييتييراتييييجييى ليتييقييييييييم األداء ودعيم 

 اتخاذ القرار

قرار إنشاء وحدة التخطيط اإلستراتيجى لتقييم  - 
 األداء ودعم اتخاذ القرار

وحيييييييدة التخطيط اإلسييييييييييييييتراتيجى  -  م2/2017
 لتقييم األداء ودعم اتخاذ القرار

 خزانة الكلية عميد
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 التمويل مسئول المتابعة مسئول التنفيذ المدى الزمنى مؤشرات األداء  األنشطة  األهداف اإلستراتيجية  م

ى تطبيق نظم إدارة اجلودة ف        

كافة امل ارساااات بالكلية        

 األداا ووضع نظام لتقييم 

.تفعيل مشيييييييييياركة الطالب فى وحدة 2
 ضمان الجودة

مشيييييييييييييييياركيية الطالب فى تشييييييييييييييكيييل بعض املجييالس  - 
 املعنية

 م8/2017
 مستمر

  عميد الكلية مدير وحدة ضمان الجودة - 

.وضيييييييييييييييع نظيييييييام رقمى لقييييييييال أداء 3
 هيئة التدريس سنويا

درجة ومن 20نظام به معايير والية التقييم من  - 
 درجة للمدرل واألستاذ املساعد30

  عميد الكلية مجلس القسم العلمى -  م6/2017

ية        4 ية التحت اساااتك ال البن

ية        ية الرتب مات كل خد ملبنى 

 الرياضية

اسيييتالم باقى أدوار املبنى الجديد وفرشيييه باألثاث  -  .تكملة املبنى الجديد1
 واالجهزة

 م2/2017
 مستمر

 عميد الكلية - 
 أمين الكلية - 

 خزانة مجلس الكلية

. انشييييييييييييييييياء حميييام سييييييييييييييبييياحييية تعليمى 2
 م30× 20مغطى 

 م6/2017 تشييد الحمام فى الجهة الغربية من الكلية - 
 مستمر

 عميد الكلية - 
 أمين الكلية - 

 الكليةمجلس 

 م6/2017 تقارير الصيانة  -  .صيانة صالة الجمباز بالكلية3
 مستمر

 وكيل الكلية لخدمة املجتمع - 
وحدة اللياقة والرياضيييييية للجميع  - 

 والتأهيل البدنى
 أمين الكلية - 

 عميد الكلية

 تشغيل الصالة -   2، 1تكملة صالة اللياقة  - 4
 عدد املترددين على الصالة - 

2/2017 
 مستمر

وكيييييييل الكلييييييية لخييييييدميييييية املجتمع  - 
 وتنمية البيئة

 مركز الخدمة العامة - 
 أمين الكلية - 

 عميد الكلية

وضيييييييييييييييع الئحييييييية اداريييييييية ومييييييياليييييييية  - 5
للمعمييل مركزى)معمييل القييياسييييييييييييييييات 

معميييييل التحليييييل  –الفسيييييييييييييييولوجيييييية 
 -ميييعيييميييييييل اليييتيييكييينيييوليييوجيييييييييييا  -اليييحيييركيييى 

 معمل علم النفس الرياض ى(

 م2/2017 آلية معتمدة ومطبقة - 
 مستمر

 وكيل الكلية لخدمة املجتمع - 
 مركز الخدمة العامة - 
 املشرف األكاديمى على املعمل - 
 أمين الكلية - 

  عميد الكلية

.تاسييييييس أكاديمية كرة قدم باسيييييم 1 تن ية املوارد الذاتية بالكلية 5
 الكلية

بييييييداييييييية العمييييييل واسييييييييييييييتقبييييييال طلبييييييات االلتحيييييياق  - 
 باألكاديمية

 م6/2017
 مستمر

 وكيل الكلية لخدمة املجتمع - 
املتخصييييييييييييييصيييييييييييييييين فى كرة القيييييدم  - 

 بالكلية

 وحدة اللياقة عميد الكلية



 88من  78الصفحة 

 :الغاية األوىل: تطوير القدرة املؤسسية للكلية 5/1

 التمويل مسئول المتابعة مسئول التنفيذ المدى الزمنى مؤشرات األداء  األنشطة  األهداف اإلستراتيجية  م

بيع الحقيبيية الرييياضييييييييييييييييية لطالب الكلييية بسييييييييييييييعر  -  .مشروع السوق الريادى2
 مناسب

 منفد بيع الكتاب الجامأى - 

 م7/2017
 مستمر

 وكيل الكلية لخدمة املجتمع - 
 أمين الكلية - 

 عميد الكلية

 م9/2017 عدد األبحاث -  .وحدة التحليل االحصائى3
 مستمر

 وكيل الكلية لخدمة املجتمع - 
 مدير الوحدة - 

 عميد الكلية

.التوسيييييع فى إعطاء دورات التأهيل 4
مخطط  -الحركى واصيييييابات املالعب 

 املعد النفن ى الرياض ى - االحمال

 خطة الدورات السنوية - 
 عدد املستفيدين من الدورات - 

 م6/2017
 مستمر

 وكيل الكلية لخدمة املجتمع - 
 

 عميد الكلية

يات      6 باالخالق تع يق اإللتزام 

 املهنية

 عقد ندوات تعريفية بقيم الكلية -  .اإللتزام بقيم الكلية املتبنال1
 إصدار كتيب امليثاق االخالقى - 
 برنامج االنتحال االدبى - 

 وحدة ضمان الجودة -  م9/2017
فييريييق إعيييييييداد امليييييثييييييياق األخييالقييى  - 

 للكلية

صندوق  عميد الكلية
 البحوث املركزى 
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 مسئول التنفيذ المدى الزمنى األداء مؤشرات  األنشطة  األهداف اإلستراتيجية  م
مسئئئئئئئئئئئئئئئئئئول 

 التمويل المتابعة

تااريااياا  الربااحااة الاا امااج      1

قا           يةوف بالكل االكادميية 

 الحتياجات سوق الع ل.

.إجراء دراسييييييييييييييييييية ملعرفييييية متطلبيييييات 1
 سوق العمل

ورش عميييل ونيييدوات ومقيييابالت واسييييييييييييييتبييييانييياتعن  - 
 مواصفات خريج التربية الرياضية

 نتائج الدراسة - 
 تمثيل املؤسسات الرياضية - 
تغيير الئحييييييية الكليييييييية فى مرحلييييييية البكيييييييالوريول  - 

 والدراسات العليا إلى ساعات معتمدة 

 م9/2018
 م12/2018

 مستمر

 وكالء الكلية - 
فريق التخطيط اإلستراتيجى  - 

 بالكلية
 مجالس األقسام العلمية - 
 وحدة ضمان الجودة - 
 لجنة شئون التعليم والطالب - 
 لجنة الدراسات العليا - 

 مجلس الكلية - 
 عميد الكلية - 

صندوق 
الخدمات 
 التعليمية

.اسيييييييييييييييييييييييتيييييييييحيييييييييداث تيييييييييخصييييييييييييييييصيييييييييييييييييييييييات 2
الهنيييدسييييييييييييييييية  -بينيييية)التيييأهييييل الحركى 

االرجنوميكس الرياضيييييي ى  -الرياضييييييية 
كبار السييييييين  -تربية اللياقة البدنية  -
الييييطيييييييب  -تييييكيييينييييولييييوجييييييييييييا الييييقييييييييييييال.  -

 النفن ى الرياض ى..(

 عدد التخصصات البينية املستحدثة  - 
ورش عمييييييل ونييييييدوات ومقييييييابالت واسييييييييييييييتبيييييييانعن  - 

 مواصفات خريج التربية الرياضية
 

 م9/2018
 م12/2018

 مستمر

 وكالء الكلية - 
فريق التخطيط اإلستراتيجى  - 

 بالكلية
 مجالس األقسام العلمية - 
 وحدة ضمان الجودة - 
 لجنة شئون التعليم والطالب - 
 لجنة الدراسات العليا والبحوث - 

 مجلس الكلية - 
 عميد الكلية - 

 

يل التعليم        2 بأساااال قاا  اإلرت

يم                 قو ت ل لم وامناااا ا ع ت ل وا

 ذلكى واالبتكار والتنوع ف

.إسييييييييييييييتخيدام اسييييييييييييييتراتيجييات تنميية 1
امليهيييييييارات وربيط امليفييييييياهيييم الينيظيريييييييية 

 بمفاهيم سوق العمل

 م10/2018 آلية معتمدة لتقويم مهارات الطالب - 
 م12/2018

 مستمر

 األقسام العلمية - 
 لجنة شئون التعليم والطالب - 
 لجنة الدراسات العليا - 

 وكالء الكلية - 
 عميد الكلية - 

صندوق 
الخدمات 
 التعليمية

 م1/2019 خطة ملوضوعات وإجراءات مشاريع التخرج  -  .تطبيق مشاريع التخرج2
 م3/2019

 مستمر

 األقسام العلمية - 
 لجنة شئون التعليم والطالب - 

 

وكييييييييييل الييتييعييليييييم  - 
 والطالب

 عميد الكلية - 
.وضيييييييييييع معايير لتقييم أداء الطالب 3  

 فى املقررات العملية
ميييعيييييييايييييييير ميييعيييتيييميييييييدة ليييليييتيييقيييييييييييم أداء اليييطيييالب فيييى  - 

 املقررات العملية 
 

 م7/2017
 م9/2017

 مستمر

 األقسام العلمية - 
 لجنة شئون التعليم والطالب - 

وكييييييييييل الييتييعييليييييم  - 
 والطالب

 عميد الكلية - 
.إنشييييييييييييييييييييياء صييييييييييييييييييفييييحييييييية عييييلييييى مييييواقييييع 4

اليتيواصيييييييييييييييييييييل االجيتيمييييييياييى ليكيييييييل ميقيرر 
 اكاديمى

 عدد صفحات املقررات على موقع الفيس بوك - 
 عدد الطالب املعجبين بالصفحة - 

 م2/2019
 م6/2019

 األقسام العلمية - 
 وحدة التعليم االلكترونى - 

وكييييييييييل الييتييعييليييييم  - 
 والطالب

إساااتحدار برامج اكادميية     3

جدات العلم   تتوافق مع مسااات

.إسيييييييييييييييييييييتيييييييحيييييييداث ميييييييعييييييياميييييييل اليييييييواقيييييييع 1
 اإلفتراض ى فى الرياضة

 انشاء املعمل - 
 خطة املعمل - 

 م1/2020
 م6/2020

 عميد الكلية - 
 املشرف االكاديمى على املعمل - 
 أمين الكلية - 

صندوق  مجلس الكلية
الخدمات 
 التعليمية
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 مسئول التنفيذ المدى الزمنى األداء مؤشرات  األنشطة  األهداف اإلستراتيجية  م
مسئئئئئئئئئئئئئئئئئئول 

 التمويل المتابعة

والتكنولوجيااا ومتطلبااات              

 سوق الع ل

ممارساااة    4 طة  تعزيز  األنشااا

ية وخدمات       العل ية والطالب

 دعم الطالب

.دعم مشيياركة الطالب فى اللقاءات 1
 العلمية

 تنظيم مؤتمر طالبى - 
 إشتراك الطالب فى الندوات والبرامج الثقافية  - 

 م2/2017
 مستمر

وكيل التعليم والطالب  - 
 والدراسات العليا

 األقسام العلمية - 

 عميد الكلية

تعزيز الروابط بني اخلرجيني          5

 والكلية

.تفعيييييل روابط الخريجين بييييالكلييييية 1
 لربط الخريجين بسوق العمل

قيييييياعييييييدة بيييييييانييييييات للخريجين فيهييييييا خطيييييية عملهم  - 
 ووسيلة االتصال بهم

 م7/2017
 مستمر

وكيل الكلية لشئون خدمة  - 
 املجتمع والبيئة

 شئون الخريجين - 

 عميد الكلية - 
وحييييدة ضييييييييييييييمييييان  - 

 الجودة

وحدة اللياقة 
والرياضة 
للجميع 

.تنميييييييية مهيييييييارات الخريجين وإدارة 2 والتاهيل البدنى
 وتنمية املشروعات الصغيرة

نشيييييييييير ثقافة وفكر إدارة املشييييييييييروعات الصييييييييييغيرة  - 
 من خالل الندوات وورش العمل

 م7/2017
 مستمر

وكيل الكلية لشئون خدمة  - 
 املجتمع والبيئة

 رعاية الشباب - 

 عميد الكلية - 
وحييييدة ضييييييييييييييمييييان  - 

 الجودة
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 الغاية الثالثة: تدعيم وتعزيز البحث العلمى واالبتكار 5/3

 التمويل مسئول المتابعة مسئول التنفيذ المدى الزمنى األداء مؤشرات  األنشطة  اإلستراتيجية األهداف  م

اإلسااارتاتيجية  تطوير اخلطة   1

 البحثية للكلية

.دراسييييييييييييييييييييية ليييتيييحيييييييدييييييييد املشيييييييييييييييييكيييالت 1
البحثييييييية الواجييييييب دراسييييييييييييييتهييييييا وفقييييييا 

 ألولويات الجهات املستفيدة

 لقاءات مع رحساء مؤسسات رياضية - 
 زيارة ميدانية للمؤسسات الرياضية - 
حصيييييييييييييير أهم املشييييييييييييييكالت فى الحقيييييل الريييييياضيييييييييييييي ى  - 

 بمحافظة الدقهلية
 

 م7/2017
 م9/2017

 وكيل الكلية للدراسات العليا - 
فريق التخطيط اإلستراتيجى  - 

 بالكلية
 مجالس األقسام - 
 لجنة الدراسات العليا - 

 مجلس الكلية - 
 عميد الكلية - 

الصندوق 
 املركزى للبحوث

.وضييييييييييييييييييع اليييييييييييية لييييتييييطييييوييييير الييييخييييطييييييية 2
البحثية للكلية فى ضوء االحتياجات 

 الفعلية للمستفيدين

قييييييائميييييية لالحتييييييياجييييييات الفعلييييييية من وجهيييييية نظر  - 
 املستفيدين 

 خطة بحثية متطورة لألقسام العلمية - 
 

 م8/2017
 م10/2017

 

 وكيل الكلية للدراسات العليا - 
فريق التخطيط اإلستراتيجى  - 

 بالكلية
 مجالس األقسام - 
 لجنة الدراسات العليا - 

 مجلس الكلية - 
 عميد الكلية - 

التطوير املسااات ر ملنظومااة             2

تهااا              ل ى وإدارا ع ل بحااا ا ل ا

 وتقيي ها

.دعم وانشيييييييييييييييييياء امليييييدارل البحثيييييية 1
املييتييميييييزة فييى مييجييييييياالت مييخييتيييييييارة ذات 

 أهمية استراتيجية ملصر

 إستحداث برامج بحثية ومهنية - 
تطبيق نظام أسييييييييتاذ الكرسيييييييي ى فى التخصييييييييصيييييييات  - 

 املختلفة

 م10/2017
 م12/2017

 

 مجالس األقسام - 
 لجنة الدراسات العليا - 

 وكيل الدراسات - 
 عميد الكلية - 

الصندوق 
 املركزى للبحوث

.تطوير قواعيييييييد بييييييييانيييييييات البحيييييييث 2
 العلمى

وجود قيياعييدة بيييانييات مجمعيية ومصيييييييييييييينفيية طبقييا  - 
 للتخصصات البحثية 

 م10/2017
 م12/2017

 مجالس األقسام - 
 لجنة الدراسات العليا - 
 أمين املكتبة - 

 وكيل الدراسات - 
 

.تشييييييييييييييييجيييييع بييييييياحييثييييين املييييييياجسييييييييييييييييتييييير 3
والييييييدكتورال على النشيييييييييييييير بيييييياللغييييييات 
األجييينيييبييييييييييية واكيييييييدا اعضييييييييييييييييييييياء هيييييييئييييييية 

 العلمىالتدريس وانتاجهم 

 عدد األبحاث املنشورة - 
 

 م7/2017
 مستمر

 مجالس األقسام - 
 لجنة الدراسات العليا - 

 وكيل الدراسات - 
 

.وضيييييع آلية للتكامل مع اقسيييييام 4
وكليات الجامعة فى إدارة البحث 

 العلمى

الييييية معتمييييدة ومطبقيييية للتكييييامييييل مع ادارت  - 
 البحث العلمى

 عدد الطالب املعجبين باآللية املطبقة - 

 م7/2017
 م10/2017

 مجالس األقسام - 
 لجنة الدراسات العليا - 

 وكيل الدراسات - 
 

.وضييييييييييييع آليييية الختييييار املرشيييييييييييييييد 5
 واملشرف واملناقش للبحث 

اليييييية معتميييييدة ومطبقييييية الختييييييار املرشييييييييييييييييد  - 
 واملشرف واملناقش للبحث

 م7/2017
 م10/2017

 مجالس األقسام - 
 وكيل الدراسات - 
 لجنة الدراسات العليا - 

 مجلس الكلية - 
 عميد الكلية - 



 88من  82الصفحة 

 الغاية الثالثة: تدعيم وتعزيز البحث العلمى واالبتكار 5/3

 التمويل مسئول المتابعة مسئول التنفيذ المدى الزمنى األداء مؤشرات  األنشطة  اإلستراتيجية األهداف  م

تعزيز التحول حنو األحبااار          3

كاملى         خل الت ملد ية وا البين

 حل املشكالت البحثيةى ف

.وضيييييييييييييييع الييييييييييية لييييلييييتييييحييييول نييييحييييو 1
 األبحاث البينية والتطبيقية

اليييييية معتميييييدة للتحول نحو أبحييييياث بينيييييية  - 
 -الهنيييييدسيييييييييييييييية  -مشييييييييييييتركييييية مع كلييييييات الطيييييب 

 –التربية  -التجارة –الصييييييييييدلة  -الحاسيييييييييبات 
 الفنون الجميلة(

 تعزيز الدعم املادى لألبحاث - 

 م10/2017
 م12/2017

 مجالس األقسام العلمية - 
 وكيل الدراسات - 
 لجنة الدراسات العليا - 

 مجلس الكلية - 
 عميد الكلية - 

الصندوق 
املركزى 
 للبحوث

تعاااو               4 ل ظومااة ا ن م ير  طو ت

الاابااحااثااى بااني الااكاالاايااة   

 ومؤسسات اجملت ع الرياضى

.إسييييييييييييييييتيييييحييييييداث آلييييييييييييات ليييييربيييييط 1
املييييجييييتييييمييييع الييييعييييلييييمييييى بيييييياملييييجييييتييييمييييع 

 الرياض ى املحيط

تييطييوييير الييخييييييدمييييييات الييكييى تييقييييييدمييهييييييا الييكييلييييييييية  - 
 للمجتمع الرياض ى

العمل على كسييييييييب ثقة ورضييييييييا مؤسييييييييسييييييييات  - 
املجتمع الرياضيييييييي ى فى الخدمات االسييييييييتشييييييييارية 

 الكى تقدمها الكلية

 م10/2017
 مستمر

وكيل الكلية لشئون وخدمة 
 املجتمع وتنمية البيئة

 وكيل الدراسات العليا - 

 عميد الكلية - 
 وحدة الجودة - 

وحدة اللياقة 
والرياضة 
للجميع 

والتاهيل 
 البدنى
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 املشاركة اجملتمعيةى الغاية الرابعة: التوسع ف 5/4

 التمويل مسئول المتابعة مسئول التنفيذ المدى الزمنى األداء مؤشرات  األنشطة  اإلستراتيجية األهداف  م

ى تعزيز مساااا ات الكلية ف 1

 خدمة اجملت ع وتن ية البيئة

.تفعيل ومتابعة نظام لربط الكلية 1
 املحيط باملجتمع الخارجى

عمل دراسيييييييييييييية لتحديد احتياجات مؤسييييييييييييييسييييييييييييييات  - 
 املجتمع ذات العالقة

 نتائج استطالع الراى لتحديد االحتياجات - 
خريطيييييية لالحتييييييياجييييييات املجتمعييييييية لربط الكلييييييية  - 

 باملجتمع املحيط
انشاء لجنة للتواصل املجتمأى من أولياء األمور  - 

 والشخصيات العامة والقيادية
ودعوة األطراف املعنية لزيادة عقد ندوة سيييينوية  - 

 التواصل ومتابعة التنفيذ

 م1/2017
 م5/2017

وكيل الكلية لشئون وخدمة 
 املجتمع وتنمية البيئة

فريق التخطيط اإلستراتيجى  - 
 بالكلية

  عميد الكلية - 

.تفعيل دور الطالب وأعضاء هيئة 2
التيدريس لخيدمة املجتمع من خالل 

 التدريب امليدانى

خطييييييية لتفعييييييييل دور الطالب وأعضييييييييييييييييييييياء هيئييييييية  - 
التيييييييدريس لخيييييييدمييييييية املجتمع من خالل التيييييييدرييييييييب 

 امليدانى
 مسابقات رياضية -عروض رياضية، مهرجانات  - 

 م8/2017
 م9/2017

 مستمر

وكيل الكلية لشئون وخدمة  - 
 املجتمع وتنمية البيئة

 وكيل التعليم والطالب - 
 مكتب التدريب امليدانى - 

 مجلس الكلية - 
 عميد الكلية - 

 

.تييفييعييييييييييل الشييييييييييييييييراكييييييية بييييين الييكييليييييييييية 3
 واملجتمع املحيط

تمثيل مؤسيييييييسيييييييات املجتمع املختلفة فى املجالس  - 
 املرتبطة بالبيئة على مستوى الكلية.

 ابرام عقود مع االتحادات واألندية الرياضية - 

 م8/2017
 م9/2017

 

وكيل الكلية لشئون وخدمة 
 البيئة املجتمع وتنمية

وكيل الكلية لشئون خدمة  - 
 املجتمع والبيئة

 

  عميد الكلية - 

وحتساااني نظم   األداا تطوير     2

طابع      بالوحدات ذات ال اإلدارة 

 اخلاص

.خطيية دراسيييييييييييييييية جييدوى ألنشييييييييييييييطيية 1
 الوحدة ذات الطابع الخاص

 وجود خطة معتمدة ومطبقة - 
 وجود تقارير متابعة األنشطة  - 

 م1/2017
 م6/2017

الكلية لشئون وخدمة وكيل 
 املجتمع وتنمية البيئة

 مركز الخدمة العامة - 

وحدة اللياقة  عميد الكلية - 
والرياضة 
للجميع 

 والتاهيل البدنى
.وضيييييييييييييييييييييع نيييييييظيييييييام ليييييييقيييييييييييييييال رضيييييييييييييييييييييا 2  

املسييييييييييييييتفييييييييدين من مركز الخيييييييدمييييييية 
 العامة

تطبيق اسييييييييييييييتبيييييييانييييييات وتحليلهييييييا لقيييييييال رضييييييييييييييييييييا  - 
 املستفيدين ووضع الية للتحسين

الكلية لشئون وخدمة وكيل  
 املجتمع وتنمية البيئة

 مركز الخدمة العامة - 

 عميد الكلية - 
 لجنة البيئة - 
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 :الغاية اخلامسة: احلفاظ على الوضع التنافسى للكلية على مستوى الوطن العربى 5/5

 التمويل المتابعةمسئول  مسئول التنفيذ المدى الزمنى األداء مؤشرات  األنشطة  اإلستراتيجية األهداف  م

بحااا             1 ل يم وا ل ع ت ل تاادوياال ا

العل ى مبااا ققق ا ظااا            

على التصاانيا األول بالو    

 العربى

.وضيييييع خطة للحفاظ على مسيييييتوى 1
الكلييييية فى تقييييديم خييييدميييياتهييييا البحثييييية 

 والتعليمية

 تصنيف الكلية - 
 عدد أعضاء هيئة التدريس املعارين للخارج - 
 عدد األبحاث الدولية املنشورة - 
 عدد مراجأى الجودة بالكلية - 

 م3/2017
 م6/2017

 وكالء الكلية  - 
فريق التخطيط اإلستراتيجى  - 

 بالكلية

الصندوق  مجلس الكلية - 
 املركزى للبحوث

2 

الشاااراكااة مع   ى التوساااع ف   

 الكليات العربية واالجنبية

.بييروتييوكييوالت تييعييييييياون مييع الييكييلييييييييييات 1
 املتميزة

 م1/2017 عدد البروتوكوالت املبرمة - 
 م6/2017

 مكتب العالقات الثقافية - 
 عميد الكلية - 

  مجلس الكلية - 

.التوامة مع الكليات واالقسيام على 2
 مستوى الوطن العربى

 م5/2017 وجود فروع للكلية خارج مصر - 
 مستمر

 مكتب العالقات الثقافية - 
 عميد الكلية - 

 مجلس الكلية - 

الوافيييدين إلى .اليييية لجيييذب الطالب 3
 مصر

 الية وسياسة معتمدة لجذب الطالب الوافدين - 
 زيادة عدد الطالب الوافدين - 
برامج اكاديمية متخصصة تلبى احتياجات دول  - 

 الخليج العربى

 م6/2017
 م9/2017

 

 وكيل الدراسات العليا - 
 

 مجلس الكلية - 
 عميد الكلية - 

.انشييييييييييييييييييييياء برنيييييييامج تعليم عن بعيييييييد 4
 الدراسات العليا ملرحلة

 عدد الطالب العرب امللتحقين بالبرنامج - 
عيييييييدد الطالب امللحقين بيييييييالبرنيييييييامج املصيييييييييييييييريين  - 

 واألجانب

 م6/2017
 م9/2017

 

وكيل الكلية لشئون التعليم  - 
 والطالب.

 وحدة التعليم االلكترونى - 
 

 مجلس الكلية - 
 عميد الكلية - 

فيااة               3 عر مل لريااادة ا يز ا عز ت

 للكلية

.تبنى الكليييييية لفكرة تيييييأليف الكتيييييب 1
 املرجعية فى الرياضة

 م1/2017 عدد الكتب املرجعية الكى نشرتها الكلية - 
 م10/2017

 لجنة النشر العلمى - 
 أعضاء هيئة التدريس بالكلية - 

 وكيل الدراسات - 
 عميد الكلية - 

صندوق  - 
الخدمات 
 التعليمية

السوق  - 
 الريادى

إنشييييييييييييييياء مجلة علمية دولية باللغة  -   
 االنجليزية

 إصدار املجلة - 
 عدد األبحاث املنشورة باملجلة - 

 م1/2018
 م6/2018

 لجنة النشر العلمى - 
 وكيل الدراسات العليا - 

 لجنة الدراسات - 
 عميد الكلية - 

الصندوق  - 
 املركزى للبحوث
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 :املستدامة للموارد البشرية بالكليةالغاية السادسة: التنمية املهنية  5/6

 التمويل مسئول المتابعة مسئول التنفيذ المدى الزمنى األداء مؤشرات  األنشطة  اإلستراتيجية األهداف  م

االرتقاااا بااالتن يااة املهنيااة           1

ئة         مة ألع ااااا اي تدا املسااا

 التدريس ومعاونيهم بالكلية

.تيييحيييييييدييييييييد االحيييتييييييييييياجيييييييات اليييفيييعيييلييييييييييية 1
التيييييدريس)متطلبيييييات ألعضييييييييييييييييييياء هيئييييية 

 كلية(

 م7/2017 قائمة باالحتياجات التدريبية - 
 م8/2017

 الخزانة العامة مجلس الكلية -  وحدة ضمان الجودة - 

.وضييييييع خطة لتلبية احتياجات هيئة 2
 التدريس

خطة معتمدة لتدريب أعضييييييييييييييياء هيئة التدريس  - 
 ومعاونيهم

 م8/2017
 م10/2017

 مستمر

 وحدة ضمان الجودة - 
 

 مجلس الكلية - 

.وضييييييييييييييع آلييييييية لقيييييييال اثر التييييييدريييييييب 3
 ومردودل

 ربط الخطة التدريبية بتقييم األداء الجامأى - 
 آلية معتمدة لقيال أثر التدريب - 

 م8/2017
 م10/2017

 وحدة ضمان الجودة - 
 

 مجلس الكلية - 

االرتقاااا بااالتن يااة املهنيااة           2

كادر االدار        مة لل تدا املسااا

 بالكلية

.التوصيف الوظيفى للمهن القيادية 1
 واالدارية

 م7/2017 توصيف وظيفى معتمد - 
 م9/2017

 وحدة ضمان الجودة - 
 أمين الكلية - 

 الخزانة العامة عميد الكلية - 

.وضييييييييييييييع خطييييييية لتلبيييييييية إحتيييييييياجيييييييات 2
 الجهاز االدارى 

 م8/2017 خطة معتمدة لتدريب الجهاز اإلدارى  - 
 م10/2017

 مستمر

 وحدة ضمان الجودة - 
 أمين الكلية - 

 عميد الكلية - 

.وضييييييييييييييع آلييييييية لقيييييييال أثر التييييييدريييييييب 3
 ومردودل

 ربط الخطة التدريبية بتقييم األداء الجامأى - 
 الية معتمدة لقيال اثر التدريب - 

 م10/2017
 م12/2017

 وحدة ضمان الجودة - 
 أمين الكلية - 

 عميد الكلية - 

ت ر           3 ير املسااا طو ت ل مج     ا ل ا

 التدريل للخرجيني

.تحيييييييدييييييييد االحتيييييييياجيييييييات التيييييييدريبيييييييية 1
 للخريجين)متطلبات سوق العمل(

قائمة باالحتياجات التدريبية فى ضييييييييييييييوء سييييييييييييييوق  - 
 العمل

 م6/2018
 م7/2018

 مستمر

وكيييييييييييييييل اليييييييكيييييييلييييييييييييييية  -  وحدة ضمان الجودة - 
لشييييييييييييييييئيييون وخيييييييدمييييييية 
املييييجييييتييييمييييع وتيييينييييميييييييييييية 

 البيئة
 

 

.وضييييييييييييييع خطييييييية لتلبيييييييية احتيييييييياجيييييييات 2
 الخريجين

 م7/2018 خطة مطبقة للتنمية املهنية للخريجين - 
 م10/2018

 مستمر

 وحدة ضمان الجودة - 
 

 وكيل البيئة - 
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 التمويل مسئول المتابعة مسئول التنفيذ المدى الزمنى األداء مؤشرات  األنشطة  اإلستراتيجية األهداف  م

.وضييييييييييييييع الييييييية لقيييييييال اثر التييييييدريييييييب 3
 ومردودل

 م6/2018 الية معتمدة لقيال اثر التدريب - 
 م7/2018

 وحدة ضمان الجودة - 
 

  وكيل البيئة - 
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 قائمة املصادر 6/0
 ادجص نج ادةجبناث  1 6

 ادجص نج األدبمناث 2 6

 Internetادشسكا ادة دجنا دتجةتوج ت  3 6
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 قائمة املصادر 6/0

 املصادر العربية: 6/1
 القرآن الكرمي. .1

 م.1999 ،اجلامعية الدار القاهرة، اإلسرتاتيجية، دارةاإل املدير خطوة خبطوة ىف دليلماهر:  أمحد .2
 رسرترتالة ،ضرترتوء معايري اجلودة ىف ةاجلامعة اإلسرترتالمي ىف اإلسرترترتاتيجىالتخطيط  واقع: حيىي الدجىن ىعل إايد .3

 م.2006 ،)اإلدارة الرتبوية(الرتبيةماجستري، غري منشورة، اجلامعة السعودية، قسم أصول 
 ،تطبيقية ومناذج مفاهيم: اإلسرترترترترترترترترترترتاتيجية اإلدارة: ىالدين حممد مرسرترترترترترترترترترت مجالعبدالرمحن إدريس و  اثبت .4

 م.2002 ،اجلامعية الدار هرة،القا
 م.2001مكتبة جزيرة الورد،  املنصورة، اإلسرتاتيجية،اخلطط  عدادإ دورة: عليوة سيد .5
 القاهرة، حتدايت القرن الواحد والعشرترترترترترين ملواجهة اإلسرترترترترترتاتيجية اإلدارة: املغرىب حعبد الفتا  احلميد عبد .6

 م.1998 ،النيل العربية جمموعة
(، املنصرترترترترترترترترترتورة، مكتبة جزيرة 2 - ط)بدران للشرترترترترترترترترترتطر ج، إسرترترترترترترترترترترتاتيجياتحسرترترترترترترترترترتن أمحد بدران:  عمرو .7

 .م2010الورد
الرايضرترترترتية  لرتبيةاإلرشرترترترتادى لةقاجلة اجلودة ألعضرترترترتاء هيئة تدريس ا الدليلمن أعضرترترترتاء هيئة التدريس:  خنبة .8

 م. 2010(، 1جامعة املنصورة، كلية الرتبية الرايضية، اإلصدار) ،ومعاو يهم
 يةكل  ،واالعتماد، جامعة املنصورة ودةلوحدة ضمان اجل ادىاإلرش الدليل: لتدريسمن أعضاء هيئة ا خنبة .9

 م. 2010(، 1)صداراإل ضية،الرتبية الراي
 

 :املصادر األجنبية 6/2
10 - Deborah A. Wuest and Charles A. Bucer: Foundations of 

Physical Education: Exercise Science and Sport14ed 
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