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 يمذيح :

بدأ القائمون علً السٌاسات التعلٌمٌة الحدٌثة فً السنوات األخٌرة ٌتجهون إلً           

التخطٌط الجٌد للمناهج الدراسٌة وأٌضاً االهتمام بالرٌاضة وفً حالة وصول المتعلمون إلً 

المستوٌات العلٌا فً األلعاب المختلفة . فإن الدولة تشجعهم علً تحقٌق المزٌد واالتجاهات 

ٌثة تدعو إلً االهتمام بالمشاركة اإلٌجابٌة للمتعلم لٌصبح جزءاً أساسٌاً فً التربوٌة الحد

بدور جدٌد فعال وأن ٌعبر عن ذاتٌته فً عملٌة العملٌة التعلٌمٌة حٌث أنه ال بد أن ٌقوم 

وقد حاول القائمون علً المإسسات التعلٌمٌة الوصول إلً تحقٌق الهدؾ والؽاٌة التدرٌس . 

ٌة بدرجة عالٌة من الكفاءة واإلتقان ، وذلك فهً تهتم بالفرد المتعلم من العملٌة التعلٌم

 . وحاجاته ومٌولة وهً بهذا التطوٌر تحاول تحقٌق األهداؾ المنشودة من العملٌة التعلٌمٌة

 وأسالٌب التعلم هً :

سلوكٌات معرفٌة أو انفعالٌة أو فسٌولوجٌة ٌتصؾ بها المتعلمون وتعمل كمإشرات      

نسبٌاً للكٌفٌة التً ٌدرك بها هإالء المتعلمون بٌئتهم التعلٌمة وٌتعاملون معها ثابتة 

وٌستجٌبون لها . وهً أٌضاً الطرق والتقنٌات واإلجراءات التً ٌتبعها المتعلم ذاتٌاً الكتساب 

 .  خبرات جدٌدة

عن كلٌة  اإلستراتٌجٌةللخطة  والمنهجً والفلسفً التارٌخًأوال :ـ الجزء 

 لرٌاضٌة بنات الزقازٌق:ـ التربٌة ا

 ـ التطور االنشائى والتارٌخى  للكلٌة:ـ 4  

تم إنشاء قسمم للتربٌمة الرٌاضمٌة ٌتبمي كلٌمة التربٌمة بجامعمة الزقمازٌق وهمى تعتبمر  م4984عام 

 إحدى الجامعات العرٌقة التى تتبي وزارة التعلٌم العالى بجمهورٌة مصر العربٌة  

تم تحوٌل القسم إلى كلٌة التربٌمة الرٌاضمٌة بنمات  وتمم تحدٌمد مقرهما داخمل مبنمى   م  4984عام 
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 اإلستاد الرٌاضى  لجامعة الزقازٌق 

أجرٌت أول إختبمارات للقمدرات الرٌاضمٌة للقبمول بالكلٌمة للحاصم ت علمى الثانوٌمة  م 4982عام 

 العامه 

 ل الحرم الجامعىتم وضي حجر األساس لمبنى الكلٌة الجدٌد داخ م   4981عام 

خرٌجممه حصمملن علممى  18تخرجممت أول دفعممه مممن طالبممات الكلٌممة وكممان عممددهن   م   4981عام 

بكممالورٌوس التربٌممة الرٌاضممٌة ثممم توالممت األعمموام إلممى أن أصممبح عممدد الخرٌجممات 

 م. 2042خرٌجه عام  478

ٌة للبنٌن لتصمبح تمت الموافقة على فصل الدراسات العلٌا عن كلٌة التربٌة الرٌاض م   4981عام 

أول كلٌمممة للتربٌمممة الرٌاضمممٌة للبنمممات علمممى مسمممتوى الجمهورٌمممة لهممما قسمممم خممما  

 بالدراسات العلٌا لمنح درجة الماجستٌر والدكتوراه فى فلسفه التربٌة الرٌاضٌة 

أقٌمت أول دورة صمقل علمٌمة وتخصصمٌة لجمٌمي معماونى أعضماء هٌئمة التمدرٌس  م   4981عام 

وقمممد أصمممبحت همممذه المممدروات  –ة التعلٌمٌمممة وتطممموٌر األداء بالكلٌمممة إلثمممراء العملٌممم

 العلمٌة تعقد سنوٌاً حتى وقتنا هذا   

صدر العدد األول للمجلة العلمٌة بالكلٌة  )مجلة بحوث التربٌة  الشامله( وهى أول  م   4987عام 

مجلمممة علمٌمممة دورٌمممة تصمممدر علمممى مسمممتوى كلٌمممات التربٌمممة الرٌاضمممٌة للبنمممات 

 بالجمهورٌة 

 تم إست م مبنى الكلٌة الجدٌد داخل الحرم الجامعى  م  4987عام 

 م  4989عام 

 

تممم إفتتمماع م عممب الكلٌممة الجدٌممده والتممى  إشممتملت علممى م عممب للتممنس والكممرة 

الطائــــــرة وكمرة السمله والٌمد ومضممار للجمرى وهمى أول م عمب متكاملمه منفمذه 

 مستوى الجمهورٌة بؤحدث الطرق فى كلٌات التربٌة الرٌاضٌة على
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تم إنعقاد أول مإتمر علمى تنظمه الكلٌة بعنموان   دور التربٌمة الرٌاضمٌة فمى حمل  م  4990عام 

 المشك ت المعاصره   

 تم إفتتاع صالة األلعاب الرٌاضٌة والجمباز الفنى والمسرع بالكلٌة م  4992عام 

إنعقاد المإتمر العلممى المدولى الثمانى بعنموان  الرٌاضمة والتلموث البٌئمى وتحمدٌات  م  4997عام 

 التطور التكنولوجى للقرن الحادى والعشرٌن 

 

إنعقمماد المممإتمر العلمممى الخمما  بممذوى اإلحتٌاجممات الخاصممة بعنمموان   إسممتراتٌجٌة  م  2000عام 

 الوقاٌة من اإلعاقة وطرق معالجتها خ ل األلفٌة الثالثه  

 تم إفتتاع أول وحدة ذات طابي خا  بالكلٌة وهى وحدة السباحة  م  2002عام 

 تم إفتتاع وحدة تقوٌم االداء وضمان الجودة بالكلٌة  م  2001عام 

 تم إنشاء وحدة نظم المعلومات بالكلٌة م  2001عام 

التعلٌمٌمممة فمممى ضممموء إنعقممماد الممممإتمر العلممممى المممدولى بعنممموان   تطممموٌر المنممماهج  م  2008عام 

 اإلتجاهات الحدٌثة        وحاجة سوق العمل 

 تم إفتتاع وحدة اللٌاقة البدنٌة بالكلٌة وهى وحدة ذات طابي خا  م  2009عام 

تم البدء فى إنشاء أربي معامل بحثٌمة لخدممة الكلٌمة والمجتممي المحلمى والقمومى )  *م  2044عام 

معمممل تكنولوجٌمما  –معمممل علممم نفممس  –معمممل تحلٌممل حركممى  –معمممل فسممٌولوجى 

 المعلومات(

 ( معامل5تم اإلنتهاء من إنشاء وتفعٌل المختبر العلمى للكلٌة والذى ٌضم ) - *م 2042عام 

 تم اإلنتهاء من إنشاء وتفعٌل معامل الحاسب اآللى بالكلٌة -
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 جارى اإلنتهاء من اإلح ل والتجدٌد للبنٌة التحتٌة للكلٌة -

األزمات والكوارث بالكلٌة ومن خ لها تم اإلنتهماء ممن المناقصمة  تم تفعٌل وحدة -

 الخاصة بوضي أجهزة إنذار للحرٌق بجمٌي طوابق الكلٌة

تممم اإلنتهمماء مممن إعممداد الصممورة النهائٌممة ل ئحممة الكلٌممة الجدٌممدة بنظممام السمماعات  -

 المعتمدة لمرحلتى البكالورٌوس والدراسات العلٌا 

 

 إنجازات الكلٌة فى مجال العروض الرٌاضٌة

 

تعتبر العروض الرٌاضٌة من أهم السمات الممٌزة لكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات بجامعه       

الزقممازٌق حٌممث أنهمما صمماحبة السممبق فممى إحٌمماء فممن العممروض الرٌاضممٌة علممى مسممتوى كلٌممات 

ه ممن التربٌة الرٌاضٌة بجمهورٌة مصر العربٌمة حٌمث قمدمت الكلٌمة مجموعمه كبٌمره ومتنوعم

                          العروض الرٌاضٌة الممٌزة فى العدٌد من المناسبات المحلٌة والقومٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة.                                         

                               

عممروض مممن حٌممث وقممد أشمماد جمٌممي المسممئولٌن بالمســــــــممـتوى الفنممى الراقممى لتلممك ال       

اإلعممداد والتنظممٌم والتصمممٌم والتممدرٌب واإلخممرار وٌرجممي تممارٌخ الكلٌممة فممى إحٌمماء العممروض 

م وحتى وقتنا همذا ، وقمد أصمبحت خرٌجمات كلٌمة التربٌمة الرٌاضمٌة 4987الرٌاضٌة منذ عام 

للبنات بجامعه الزقازٌق على قمدر كبٌمر ممن الكفماءة لسمد إحتٌاجمات سموق العممل داخمل مصمر 

 فى مجال العروض الرٌاضٌة.      وخارجها
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 :ــ فلسفة الكلٌة فً استراتٌجٌة التعلٌم والتعلم2

استراتٌجٌة التعلٌم والتعلم وكٌفٌة تطبٌقها فى العملٌة التعلٌمٌة تسعى الكلٌة لنشر ثقافة 

التعلٌم الجامعً لٌحقق رسالته البنائه .وٌشترك وتطوٌرها داخل الكلٌة وخارجها لدفي نظام 

ورجال واالدارٌٌن والطالبات  االطراؾ المعنٌة من أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة

 والموجهاتالمجتمي المحلً وموظفً االدارات التعلٌمٌة والمعلمٌن بالمدارس المختلفة 

والعبون وحكام وكذلك سوق العمل الرٌاضً )المإسسات الرٌاضٌة ـ النقابات ـ االتحادات 

االندٌة( والهٌئات الخاصة المهتمة بالمجال الرٌاضى )كلٌات التربٌة الرٌاضٌة ـ  الرٌاضٌة ـ 

لتحقٌق تلك االهداؾ االستراتٌجٌة المدراس والمراكز الرٌاضٌة العسكرٌة ـ االستاد الرٌاضى( 

 تعلٌم والتعلم .لل

 

العاملٌن بالحقل 
 الرٌاضى

أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة ـ العبون ـ مدربون ـ ادارٌون ـ •
 حكام

 

الجهات الحكومٌة 
المهتمة بالمجال 

 الرٌاضى

قطاع التربٌة الترٌاضٌة ـ مدٌرٌات التربٌة والتعلٌم ـ الموجهات ـ •
 المجلس القومى للشباب والرٌاضة

 ا

احتٌاجات سوق 
العمل ـورجال 

االعمال المهتمون 
 بالمجال الرٌاضى

المإسسات الرٌاضٌة ـ المنظمات ـ النقابات ـ االتحادات ـ ـكلٌات التربٌة •
 الرٌاضٌة ـ الرٌاضٌة العسكرٌة ـ االستاد الرٌاضى ـ
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 منهجٌة الخطة االستراتٌجٌة للتعلٌم والتعلم :ـ  2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 للتعلٌم والتعلم علً النحو التالً :ـ اإلستراتٌجٌةأسس لوضي الخطة  اعتمادتم 

  التعلٌم والتعلم بعد إجراء التحلٌل البٌئى داخلٌا وخارجٌا  إستراتٌجٌةوضي خطة

وتحدٌد نقاط القوة ونقاط الضعؾ والفر  والتهدٌدات باستخدام التحلٌل الرباعى 

(swot  )فً العملٌة التعلٌمٌة . الفعلً األداء لتقٌٌم 

  التعلٌم والتعلم بكفاءة وكٌفٌة متابعتها . إستراتٌجٌةلتنفٌذ خطة  اإلمكاناتتوفٌر جمٌي 

 . أن تكون الخطة شاملة ، متوازنة تسد احتٌاجات سوق العمل 

  للتنفٌذ والمحاسبة والمتابعة المستمرة ثم التقٌٌم ونشر النتائج على جمٌي وضي خطط

 التعلٌمٌة . ألهدافهاالتعلٌم والتعلم  إستراتٌجٌةالمعنٌة المستفٌدة من تحقٌق  األطراؾ

 

ثى تى وضع استزاتيجيح انتعهيى وانتعهى في صىرتها االونيح وفما نهخطىاخ 

 انتانيح :ـ

  المستمر طوٌر توخطة مشروع الواالعتماد  ومٌة لضمان جودة التعلٌمالهٌئة القوفقا لمعاٌٌر

 .(  swotوالتحلٌل الرباعً )(  cIQApل عتماد ) والتؤهٌل

  وتقارٌر المراجعٌٌن النظراء . المعنٌة  داخل الكلٌة وخارجها األطراؾتحلٌل أراء جمٌي 

 . استنادا على رإٌة ورسالة وأهداؾ الجامعة والكلٌة  

  التعلٌم والتعلم من جمٌي التخصصات المعنٌة بعملٌة التعلٌم من   إستراتٌجٌةتم تشكٌل فرٌق عمل

تم ذكرها  التًوفقا الحتٌاجات سوق العمل من جمٌي الجهات المختلفة داخل الكلٌة وخارجها 
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 إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ الزقازٌق
 

من نتائج التحلٌل الرباعً تحدٌد االحتٌاجات الضرورٌة الستراتٌجٌة التعلٌم 

 والتعلم بالكلٌة وتشتمل على :ـ 

 الخا  بالجهاز اإلداري مي إعادة التوصٌؾ وفقاً للتخصصات. التنظٌمًتحدٌث الهٌكل ـ 4

وحممدات جدٌممدة لخدمممة العملٌممة التعلٌمٌممة  اسممتحداثتطمموٌر الوحممدات الخدمٌممة بالكلٌممة مممي  -2
 والبحثٌة والمجتمي المحٌط.

 طرق وأسالٌب لتنمٌة الموارد الذاتٌة. استحداث -2

 جمٌي الكوادر البشرٌة بالكلٌة. نشر ثقافة العمل بؤخ قٌات المهنة بٌن -5

صٌانة البنٌة التحتٌة والمرافق مي تحدٌث بٌئة العمل الخاصة بالعملٌتٌن التعلٌمٌة  -1
 والبحثٌة.

 سوق العمل. الحتٌاجاتتطوٌر منظومة العملٌتٌن التعلٌمٌة والبحثٌة وفقاً  -1

 نشر ثقافة الجودة بٌن جمٌي الكوادر البشرٌة بالكلٌة. -7

 

 إدارة المخاطر فى حالة متطلبات الخطة التنفٌذٌة تقٌٌم 

تصمٌم العملٌة التعلٌمٌة واتخاذ الخطوات المناسبة للتعامل معها تقٌٌم المخاطر ٌتوقؾ على 

 وتتمثل هذة المخاطر فٌما ٌلى: ــ 

قلة الموارد المادٌة والمالٌة / قصور فً استخدام استراتٌجٌة التعلٌم والتعلم ونظام المتابعة 

لتقٌٌم والتقوٌم / القصور فً تطبٌق االجراءات التصحٌحٌة للتقوٌم / ضعؾ خطط التطوٌر وا

 فً مجال الجودة .

 ــ:ولذلك تم تحدٌد خطوات لمعالجة تلك المخاطر وفقا الستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم  

 الكترونٌة.فً تحوٌل المقررات التدرر  .1

والجهات المختلفة المتخصصة والمهتمة تبادل الثقافات العلمٌة والعملٌة بٌن الكلٌة  .2

 بعملٌة التعلٌم والتعلم .

 . والعاملٌن رفي كفاءة اعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة .3
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 إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ الزقازٌق
 

لمرحلة البكالورٌوس والطالبات الوافدات القدرة على جذب الطالبات ل لتحاق بالكلٌة  .4

 .لمرحلة الدراسات العلٌا

الساعات المعتمدة لمرحلة البكالورٌوس تحول نظام ال ئحة بالكلٌة الً نظام  .5

 والدراسات العلٌا .

 تحدٌث مستمر للعملٌة التعلٌمٌة وتنمٌة المجتمي والبٌئة . .6

 

 إستزاتيجيح انتعهيى وانتعهى

 

توجد إستراتٌجٌة للتعلٌم والتعلم تضم كل ما هو مرتبط بالعملٌة التعلٌمٌة بالكلٌة ومن خ ل وحدة     

تقوٌم األداء وضمان الجودة بالكلٌة ثم عمل توصٌؾ للبرامج والمقررات فً ضوء الئحة الكلٌة وفً 

 ضوء الرإٌة والرسالة واألهداؾ اإلستراتٌجٌة للكلٌة وتتضمن األتً :ـــ

 

 

 

 

 

تسعى كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات الزقازٌق فً أن تكون ذو مكانة متمٌزة فً العملٌة التعلٌمٌة علً    

 المستوى المحلً واالقلٌمى .

 

 

 

رؤيح انكهيح في انتعهيى وانتعهى  أوالً :

 :ــ
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 إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ الزقازٌق
 

 

 

 

 

 

تتحدد رسالة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ــ جامعة الزقازٌق فً اعداد كوادر فً المجال     

 التعلٌمى والبحثً ٌلبً احتٌاجات سوق العمل علً المستوٌٌن المحلً واإلقلٌمً

 

 

 

 

 

البكالورٌوس والدراسات العلٌا وربطها بخدمة تطوٌر البرامج التعلٌمٌة بمرحلة  .1

 المجتمي وتنمٌة البٌئة .

 سد احتٌاجات سوق العمل من خرٌجات كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات الزقازٌق . .2

 ضمان االستمرارٌة لفاعلٌة التعلٌم والتعلم وفقا لمعاٌٌر جودة التعلٌم والتعلم . .3

 تعلٌم والتعلم .تطوٌر البنٌة التحتٌة فً مجاالت تكنولوجٌا ال .4

 

 

 والتعلن رسالة الكلٌة فً التعلٌم:ثاَياً 

 

 األهذاف اإلستزاتيجيح نهتعهيى وانتعهى:ــ : ثانثاً 
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 إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ الزقازٌق
 

 ( swot  analysis)لٌم والتعلم بالكلٌةعتحلٌل البٌئة الداخلٌة والخارجٌة للت

 تحلٌل عناصر البٌئة الداخلٌة للتعلٌم والتعلم بالكلٌة:ـ  - أ

 

تم دراسة الوضي الراهن للكلٌة ٌاجراء التحلٌل البٌئى لتحدٌد نقاط القوة والضعؾ فً 

 الفر  والتهدٌدات الخارجٌة التى تهدد العملٌة التعلٌمٌةالعملٌة التعلٌمٌة وكذلك تحدٌد 

 عن طرٌق االتى :ــ 

  استخدام العصؾ الذهنى واستط ع االراء ) اعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة

بالعملٌة التعلٌمٌة بالكلٌة المعاونة والعاملٌن و جمٌي االطراؾ المعنٌة المستفٌدة 

 –المقاب ت الشخصٌة  –ت وورش العمل إقامة العدٌد من الندوا –وتحلٌل نتائجها

 تحلٌل الوثائق.

                           نتائج تحلٌل البٌئة الداخلٌة فى ضوء معاٌٌر الهٌئة / 4

 القومٌة لضمان جودة التعلٌم واإلعتماد

 )نقاط القوة والضعؾ(

تحلٌل مجاالت القوة والضعؾ فٌما ٌتعلق بالعملٌة التعلٌمٌة 4 /4

 القدرة المإسسٌة لمحور

 نقاط الضعؾ نقاط القوة  المعٌار 

 

الهٌكمممممممممممممل  -4

 التنظٌمً

 

 

  إسمممممتحداث وحمممممدة إلدارة األزممممممات والكممممموارث
 بالكلٌة. 

  إنشاء وحمدة إلدارة الجمودة ، لهما هٌكمل تنظٌممى
 معتمد والئحة تنظٌمٌة معتمدة.

  توجممد ع قممة فعالممة بممٌن وحممدة ضمممان الجممودة
 الجودة بالجامعة.ومركز 

  ،ٌوجمممد قواعمممد لتحدٌمممد مهمممام الكلٌمممة )أكمممادٌمى
 وإدارى(.

  ؼٌممممممر محـــــــممممممـدد  تنظٌمممممممًٌوجممممممد هٌكممممممل
 اإلختصاصات.

  عمممدم كفاٌمممة الوسمممائل واألدوات للتعاممممل ممممي
 األزمات والكوارث.

  والكوارث. األزماتال ٌوجد خطة لمواجهة 
  ال ٌوجد دورات لتنمٌة قدرات ومهارات

 بالكلٌة. اإلداريالجهاز 
  التنفٌذٌة فقط. باألعمالاإلدارة العلٌا تهتم 
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 نقاط الضعؾ نقاط القوة  المعٌار 

 

تمممممابي الهٌكمممممل 

 التنظٌمً

  ٌوجممد تطممابق بممٌن الممارسممات الفعلٌممة ل قسممام
العلمٌمممممة واإلدارٌمممممة بالكلٌمممممة وإختصاصمممممماتها 

 الرسمٌة.
  ٌوجد تكامل فى إختصاصات النشماط الواحمد بمٌن

 أعضاء اإلدارة العلٌا بالكلٌة.
  لتطمموٌر العمممل اإلدارة العلٌمما تنسممق فٌممما بٌنهمما

 بالكلٌة.
  ٌوجمممد تنسمممٌق بمممٌن األقسمممام العلمٌمممة واإلدارٌمممة

 المختلفة لتطوٌر الكلٌة.

 
  ال ٌوجد بالكلٌة توصٌؾ وظٌفى إلختصاصات

 الهٌكل اإلدارى.
  لم تحدد الكلٌة إحتٌاجاتها الفعلٌة من العاملٌن

 باألفسام العلمٌة واإلدارٌة.
 أعضاء هٌئة  ال ٌوجد خطة تدرٌبٌة لصقل

التدرٌس ومعاونٌهم والعاملٌن بالجهاز 
 اإلدارى بالكلٌة.

 

 

المصممممداقٌة -2 

 ٌاتواألخ ق

 

 

  ٌلتمممممزم أعضممممماء هٌئمممممة التمممممدرٌس ومعممممماونٌهم
 بؤخ قٌات المهنة .

  ٌلتزم أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم والجهاز
 اإلدارى باللوائح والقوانٌن المنظمة للعمل .

  التدرٌس ومعاونٌهم باألمانمه ٌلتزم أعضاء هٌئة
 العلمٌة فى العملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة.

  ًٌممتم تشممكٌل لجممان الممتحنممٌن والمصممححٌن وفقمما
 لمٌثاق أخ قى .

 . ٌوجد دلٌل للممارسات األخ قٌة بالكلٌة 
  وجممود ممارسممات لضمممان العدالممة وعممدم التمٌٌممز

بممٌن أعضمماء هٌئممة التممدرٌس والهٌئممة المعاونممة 
 ملٌن بالكلٌة.والط ب والعا

  تمم تقممدٌم حلممول لمعظممم شمكاوى الطمم ب التممى تممم
 تقدٌمها إلدارة الكلٌة.

 . تم إعداد دلٌل للمارسات األخ قٌة للكلٌة 
  تؽطمممممى المعلوممممممات المتاحمممممة معظمممممم أنشمممممطة

 المإسسة 

  ال توجد نظم محددة ألخ قٌمات العممل والبحمث
 العلمى .

  عمممدم وضمممموع ألٌممممة متابعمممة حقمممموق الملكٌممممة
 النشر ألعضاء هٌئة التدرٌس .الفكرٌة و

  عمدم تموافر دلٌمل المصمداقٌة واألخم ق بدرجممة
 كافٌة لجمٌي األطراؾ ذات الع قة.

  عمممدم وجمممود ألٌمممة محمممددة لفحممم  الشمممكاوى
 والمقترحات وإٌجاد الحلول المناسبة لها .

 

 

 

المممممممممممممموارد -2

المالٌممممممممممممممممممممممة 

 واإلدارٌة 

  تتناسب مساحة المبانى والم عب مي إحتٌاجات
 الكلٌة.

 على الشبكة  ٌوجد للكلٌة موقي إلكترونى
القومٌة للمعلومات باللؽة العربٌة وٌتم تحدٌثه 

 بصفة مستمرة .
  .تستخدم الكلٌة مواردها البشرٌة المتاحة بكفاءة 
 . ٌوجد صٌانة دورٌة لقاعات ومبانى الكلٌة 
 . ٌوجد بالكلٌة وحدتٌن ذات طابي خا 

  للكلٌة .ال توجد خطة لتنمٌة الموارد الذاتٌة 
  أجهزة الحاسب اآللمى ال تتناسمب ممي األعمداد

 الفعلٌة للطالبات .
  ال تتناسممب عممدد الحاسممبات اآللٌممة والطابعممات

مي أعداد أعضماء هٌئمة التمدرٌس ومعماونٌهم 
 باألقسام العلمٌة المختلفة .

 .عدم كفاٌة ادوات األمن والس مة بالكلٌة 
  عمممممدم كفاٌمممممة األجهمممممزة واألدوات والمعاممممممل

الطالبممممات مممممن تحقٌممممق المخرجممممات  لتمكممممٌن
 التعلٌمٌة المستهدفة.

  ال توجمممد خطمممة لصمممٌانة األجهمممزة والمعمممدات
 والمعامل بصفة منتظمة.

  ضعؾ المخصصات المالٌة السنوٌة للكلٌة 
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 نقاط الضعؾ نقاط القوة  المعٌار 

 

 المشماركة -1

المجتمعٌمممممممممممممة  

 وتنمٌة البٌئة

 

 

تممابي المشمماركة 

المجتمعٌمممممممممممممة 

 وتنمٌة البٌئة

  وتنمٌة البٌئة توجد خطة معتمدة لخدمة المجتمي
تمممم وضمممعها علمممى ضممموء إحتٌاجمممات المجتممممي 

 المحٌط.
  ٌوجممد بعممض الممارسممات للتواصممل مممي المجتمممي

 وإحتٌاجاته.
 . توجد بالكلٌة وحدتٌن ذات طابي خا 
  ٌشارك كل ممن الطم ب وأعضماء هٌئمة التمدرٌس

 فى أنشطة خدمة المجتمي وتنمٌة البٌئة.
  تشارك األطراؾ المجتمعٌة فى مجالس وأنشمطة

 الكلٌة.
  ٌسمممتعٌن المجتممممي بالخمممدمات المتخصصمممة التمممى

تقمممدمها الكلٌمممة وخاصمممة فمممى مجمممال العمممروض 
 الرٌاضٌة.

  عدم مشاركة األطراؾ المجتمعٌة فى إعداد
 البرامج التعلٌمٌة.

  عدم رضا األطراؾ المجتمعٌة عن الخدمات
التى تقدمها الكلٌة وكذا مستوى الرضا لدى 

 خرٌجى الكلٌة. 
  التطبٌقٌة فى مجال خدمة ضعؾ الممارسات

 المجتمي وتنمٌة البٌئة.
 

  ضعؾ التعاون بٌن الكلٌة وبعض األطراؾ
 ذات الع قة.

  عدم اإلستفادة من نتائج تقٌٌم منظمات سوق
 العمل والمجتمي المدنى عن أداء الكلٌة.

التقمممممممممممموٌم  -5

المإسسمممممممممممممً 

 وإدارة الجودة

  ٌتم إنعقاد مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة
 دورٌة.بصورة 

  ٌوجد تواصل جٌد بٌن وحدة ضمان الجودة
 بالكلٌة وبٌن مركز ضمان الجودة بالجامعة.

  ،تقدم الوحمدة المدعم الفنمى )ورش عممل، نمدوات
نشمممممرات وؼٌرها(ألعضممممماء هٌئمممممة التمممممدرٌس 

 ومعاونٌهم.
  بدأت الكلٌة فى تبنى نظام تقوٌم األداء الكلى من

 خ ل إعداد الكلٌة ألول دراسة ذاتٌة تتناول
 مختلؾ جوانب القدرة المإسسٌة.

  توجممد بممرامج ومشممروعات لتعزٌممز إدارة الجممودة
بالمإسسممة باإلضممافة إلممى توجٌممة بممرامج هادفممة 

 لكسب الثقة .
  ٌشممارك عممدد كبٌممر مممن أعضمماء هٌئممة التممدرٌس

 ومعاونٌهم فى العمل بوحدة الجودة بالكلٌة .

  ضممممعؾ مشمممماركة األطممممراؾ المجتمعٌممممة ذات
ئج التقموٌم الكلمى ألداء الع قة فى مناقشة نتا

 المإسسة.
  لممممم ٌممممتم مقارنممممة نتممممائج تقمممموٌم األداء الكلممممى

 للمإسسة عبر فترات زمنٌة مختلفة.
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 تحلٌل مجاالت القوة والضعؾ فٌما ٌتعلق بالعملٌة التعلٌمٌة لمحور الفاعلٌة التعلٌمٌة :ـ / 2

 المحور الثانى:الفاعلٌة التعلٌمٌة 2/4

 المعيار القوة نقاط نقاط الضعف

  عممدم تمموافر بممرامج مختلفممة لجممذب الطالبممات
 الوافدٌن لإللتحاق بالكلٌة .

  ال تممموفر الكلٌمممة ممممنح دراسمممٌة تسمممتفٌد منهممما
 الطالبات.

  ضعؾ مشاركة الطالبات فى األنشطة الط بٌة
 المختلفة لتكدس وطول الٌوم الدراسى .

  قواعد بٌانات الخرٌجات تحتار إلى مزٌمد ممن
ووضمممممي للٌمممممة لقٌممممماس التوجمممممة التحسمممممٌن 

 الوظٌفى للخرٌجٌن.
 .ال توجد رابطة للخرٌجٌن تدعمها الكلٌة 
  عممدم وجممود مكتبممة إلكترونٌممة مممزودة بؤحممدث

الكتممممممب والمراجممممممي والممممممدورٌات العلمٌممممممة 
 المتخصصة .

 

 

 

 

 

  تممموفر الكلٌمممة دلٌمممل الطالمممب مجانممماً وٌشممممل جمٌمممي
المعلومممات الكافٌممة عممن القبممول والتحوٌممل بالكلٌممة 
والبمممرامج التعلٌمٌمممة وخمممدمات المممدعم المقمممدم فمممى 

 مختلؾ المجاالت .
  ٌتم اإلع ن عن سٌاسات التحوٌل من وإلى الكلٌة

 سنوٌاً.
  ًتوفر الكلٌة الدعم ال زم للط ب المتعثرٌن علمٌا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        وإجتماعٌاً .                                                                                   
  تتبنى الكلٌة تنظٌم ملتقى للتوظٌؾ سنوٌاً لدعم

 ٌجات الكلٌة .فر  عمل لخر
  تتوافر بالكلٌة األماكن المناسبة من حٌث المساحات

واإلمكانٌات لتمارس الطالبات األنشطة الرٌاضٌة 
 المختلفة.

  ٌتم إستثناء الطالبات ال عبات بالفرق الرٌاضٌة
والمشتركات باألنشطة الط بٌة من النسب 

 القانونٌة للحضور فى حالة التمٌز واإللتزام .
 ة صممندوق لتلقممى شممكاوى ومقترحممات ٌوجممد بالكلٌمم

 الطالبات .

 
 
 
 الطالالال  -1

 والخريجون

  إجراءات عمل الكلٌة وفقاً للمعاٌٌر القومٌة
القٌاسٌة لبرنامج البكالورٌوس تحتار إلى 

 مزٌد من التحسٌن والتطوٌر.
  

  ٌوجد لدى أعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة وعى
( NARSبالمعاٌٌر األكادٌمٌة القومٌة القٌاسٌة )

الصادرة عن الهٌئة القومٌة لجودة التعلٌم 
 واإلعتماد 

  ٌتم وضي المقررات الدراسٌة بالكلٌة وفقاً للمعاٌٌر
 األكادٌمٌة القٌاسٌة .

 المعايير-2
 األكاديمية
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 المعيار القوة نقاط نقاط الضعف

  ال ٌوجد وعى لدى الطالبات بالمخرجات
 التعلٌمٌة المستهدفة.

  ٌشٌر توصٌؾ برنامج الشعبة العامه لمرحلة
البكالورٌوس إلى أن أهداؾ البرنامج 
تتضمن إعداد الطالبات مهنٌاً لتدرٌس 
التربٌة البدنٌة فى مراحل التعلٌم المختلفة 
وكذا التدرٌب الرٌاضى واإلدارة الرٌاضٌة 
والتروٌح والتنظٌم ومجال المعاقٌن بدنٌاً 

رد فى مادة بالمجاالت الرٌاضٌة وهو ما و
( من الئحة الكلٌة، إال أن تقٌٌم البرنامج 2)

بصورته الحالٌة ال ٌحقق تلك األهداؾ وهذا 
ما أشار إلٌة تقرٌر لجان المراجعة، األمر 
الذى أدى بالكلٌة إلى الشروع فى البدء فى 

 إعداد الئحة جدٌدة للكلٌة.
                  لمممممم ٌمممممتم إجمممممراء أى تعمممممدٌ ت أو تحمممممدٌث

نامج المتبي بالكلٌمة إسمتجابة للتؽٌٌمر فى البر
 فى سوق العمل.

 . ٌتم تفعٌل ألٌة الممتحن الخارجى للفرقة الرابعة 
  ٌوجممد توصممٌؾ موثممق للمقممررات الدراسممٌة لمرحلممة

 البكالورٌوس.
 .ٌتم تفعٌل نظم المراجعة الداخلٌة للبرنامج 
 .ٌتم تفعٌل المراجي الخارجى للبرنامج 
 ٌة بواسطة الط ب.ٌتم تقٌٌم المقررات الدراس 
  المخرجات التعلٌمٌة المستهدفة للمقررات الدراسٌة

تسهم فى تنمٌة المهارات المعرفٌة والذهنٌة 
 والمهنٌة والعامة للطالبات.

  ٌتم عمل تقرٌر للبرامج والمقررات الدراسٌة بصمفة
 دورٌة.

  ٌتم بصفة دورٌة تقٌمٌم المقمررات الدراسمٌة لضممان
إرتباطها بالمخرجات التعلٌمٌة المستهدفة للمعماٌٌر 

 NARSاألكادٌمٌة 
  تم تحوٌل عدد من المقررات الدراسٌة إلمى مقمررات

 إلكترونٌة.

 البرامج -3
 التعميميالالالالالالالالة
 والمقالالالالالالررا 
 الدراسية
 

 

  عدم كفاٌة األدوات واألجهزة والمعامل لخدمة
 العملٌة التعلٌمٌة .

  نقممم  أجهمممزة المممداتا شمممو فمممى معظمممم قاعمممات
 التدرٌس بالكلٌة .

  ال توجممد صممٌانة دورٌممة للعدٌممد مممن المرافممق
 الخاصة بالطالبات وأعضاء هٌئة التدرٌس .

  ال ٌممتم قٌمماس رضمما المتممرددٌن علممى المكتبممة
 بصفة دورٌة .

  ال توجد للٌة واضحة بالمكتبة لحماٌة الملكٌمة
 الفكرٌة.

  عوامممممل األمممممن والسمممم مة فممممى أممممماكن قلممممة
 المحاضرات التطبٌقٌة والنظرٌة.

  عمممدم وجمممود الفنٌمممٌن المتخصصمممٌن بالمعاممممل
 الخاصة بالكلٌة .

  ٌوجممد العدٌممد مممن المشممك ت الخاصممة بالكتمماب
الجممامعى مممن حٌممث جممودة الطباعممة وزٌممادة 

 السعر المحدد له وأسلوب التوزٌي .
  صالة الجمباز تحتار إلى نظام للتهوٌة

 مناسب لعدد الطالبات وطبٌعة العمل بها .
  بعمممض الم عمممب تحتمممار إلمممى إحممم ل وتجدٌمممد

)مثممممل: ملعممممب كممممرة الٌممممد، السمممملة، التممممنس 
 مقطي الرمى(. –األرضى 

  ٌوجد لدى الطالبات وعى بمشمروعات التطموٌر ممما
 أسفر عنه زٌادة الوعى واإلنتماء للكلٌة.

  الجممداول اإلمتحانٌممة والدراسممٌة والنتممائج ٌمتم إعمم ن
 فى وقت مناسب.

  توجمممد للٌمممة لتلقمممى الشمممكاوى الخاصمممة باإلمتحانمممات
 ونتائج الطالبات.

  إستخدام العدٌد من أعضاء هٌئمة التمدرٌس للوسمائل
 التكنولوجٌة الحدٌثة فى التدرٌس.

  حصممول الطالبممات فممى معظممم المممواد الدراسممٌة علممى
المناسممب فممى بداٌممة الكتمماب الجممامعى فممى الموعممد 

 العام الدراسى.
                                                                                                نشمممممممممر الرإٌمممممممممة والرسمممممممممالة بوسمممممممممائل مثمممممممممل                                                                                                                                                                                                                                            

)دلٌممممل الطالممممب، الموقممممي اإللكترونممممى، اللوحممممات 
 اإلع نٌة، بعض كتب الطالبات(.

  وجود محاضرات تعوٌضٌة لبعض المقررات
 محوالت(. –عثرات)راسبات للطالبات المت

  نشممممر اإلجابممممات النموذجٌممممة لإلمتحانممممات بممممالموقي
 اإللكترونى للكلٌة عقب إنتهاء كل مادة مباشرًة .

  تم تعدٌل مواعٌد العمل بالمكتبة إستجابة لشكاوى
 الطالبات.
 
 

 
 
 
 
 التعمالالالالاليم-4

 والالالالالالالالالالالالالالالالتعمم
 والتسهي  

 المادية
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 المعيار القوة نقاط نقاط الضعف

  حاجة التدرٌب المٌدانى إلى إعادة توجٌه
المعاٌٌر التى ٌتم بناءاً علٌها تقوٌم 

 الطالبات.
  طممرق التقمموٌم المتبعممة للمقممررات الدراسممٌة ال

تقٌس جمٌي المخرجات التعلٌمٌة المسمتهدفة 
 وتركز فى أؼلبها على الجوانب المعرفٌة.

  ال تتناسب مكتبة الكلٌة مي عدد الطالبات من
حٌث المساحة وجودة التهوٌة واإلضاءة 

 واألثاث.
 

  ٌوجد بالكلٌة عدد مناسب من القاعات الدراسٌة من
الكبٌرة حٌث العدد مما ٌمكن من إستٌعاب األعداد 

 من الطالبات.
  تمتلمممك الكلٌمممة التسمممهٌ ت الداعممممة للتعلمممٌم والمممتعلم

بحالممممة جٌممممدة مثممممل الم عممممب متعممممددة األؼممممراض 
 وصاالت التدرٌبات على إخت ؾ أنواعها.

  ٌوجد بالكلٌة حمام سباحة مؽطى ٌتم تدفئته فى
 م( .X 25م42.5الجو البارد ألؼراض التدرٌب )

  بحالة جٌدة توجد صالة مؽطاة كبٌرة الحجم
للتمرٌنات والجمباز والتعبٌر الحركى ملحق بها 
 مسرع كبٌر ٌستخدم فى مختلؾ األنشطة الط بٌة.

 

 
 
 
 

  ال توجمممد خطمممة مفعلمممة بالقمممدر الكمممافى لتنمٌمممة
القمممدرات المهنٌمممة ألعضممماء هٌئمممة التمممدرٌس 

 ومعاونٌهم والعاملٌن بالكلٌة.
  ٌمتم تفعٌمل اإلجمراءات التمى إتخمذتها الكلٌمة لم

للتعامل مي العجز والفائض فى عمدد أعضماء 
 هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة.

  ال توجد ألٌة للمساءلة لمواجهة إرتفاع ؼٌاب
 أعضاء هٌئة التدرٌس.

  ال توجممممد إجممممراءات لمعرفممممة أثممممر الممممدورات
التدرٌبٌمة علمى مسمتوى أداء السمادة أعضماء 

 .هٌئة التدرٌس
  ال توجممد الٌممة لمتابعممة حقمموق الملكٌممة الفكرٌممة

 والنشر ألعضاء هٌئة التدرٌس.
  ال توجمممد للٌمممات محمممددة ومعممماٌٌر لتقٌمممٌم أداء

 أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة.
  ال ٌممتم تفعٌممل إجممراءات المسمماءلة والمحاسممبة

ألعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة فمى 
 الوظٌفٌة.حالة اإلخ ل بالواجبات 

  ٌسهم عدد كبٌر من أعضاء هٌئة التدرٌس
 ومعاونٌهم فى العمل بوحدة الجودة بالكلٌة.

  تتبي الكلٌة إجراءات موثقة لكٌفٌة التعامل مي
الفائض فى أعداد أعضاء هٌئة التدرٌس مي وضي 
 إجراءات للتعامل إذا كان هناك عجز فى المستقبل.

 تم وضي خطة معتمدة لتدرٌب وتنمٌة قدرات 
 أعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة.

  ٌتم تقٌٌم مستوى الرضا الوظٌفى لدى أعضاء هٌئة
 التدرٌس والهٌئة المعاونة.

  ٌتوافر بالكلٌة مجموعة من اعضاء هٌئة التدرٌس
ومعاونٌهم حاص ت على جوائز علمٌة وإبداعٌة 
فى مجال البحث العلمى والتحكٌم والتدرٌب 

 والتصمٌم الحركى. 
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 هيئالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة
 التدريس

  الخطمممط البحثٌمممة لمممم ٌراعمممى فمممى تصمممممٌمها
اإلمكانٌمممممات المتاحمممممة بالبٌئمممممة وإحتٌاجمممممات 

 المجتمي الخارجى.
  ال تتوفر بالكلٌمة اإلمكانٌمات البحثٌمة المختلفمة

 من أدوات وأجهزة ومعامل.
  ال تشارك الكلٌة بفاعلٌة فى البحث العلمى مي

 مإسسات علمٌة عالمٌة ذات ثقل علمى.
 ٌل مكتبة الكلٌة للدراسمات العلٌما إلمى عدم تحو

مكتبممة إلكترونٌممة مممي عممدم وجممود ماكٌنممات 

  معتمدة توجد خطة إستراتٌجٌة للبحث العلمى
وموثقة ٌراعى فٌها التكامل بٌن األقسام العلمٌة 

 المختلفة بالكلٌة .
  ٌوجد بالكلٌة مكتبة لطالبات الدراسات العلٌا مزودة

بالعدٌد من الكتب والمراجي والدورٌات الحدٌثة 
 باللؽتٌن العربٌة واإلنجلٌزٌة .

 .تلتزم الكلٌة بتنفٌذ الخطة البحثٌة للكلٌة 
 ء هٌئة التدرٌس فى البحوث إرتفاع مشاركة أعضا

 العلمٌة.
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 حدٌثة للتصوٌر.
  ال ٌوجممممد خطممممة لتسمممموٌق البحمممموث العلمٌممممة

 التطبٌقٌة.
  ضمممعؾ مسممماهمة لجنمممة القطممماع والقطاعمممات

اإلنتاجٌممة والخدمٌممة فممى دعممم أنشممطة البحممث 
 العلمى بالمإسسة.

 

  حصول عدد من أعضاء هٌئة التدرٌس على جائزة
الجامعة التقدٌرٌة وجائزة أفضل رساله للماجستٌر 

 وللدكتوراة على مستوى الجامعة .
  تتضمن البرامج الدراسٌة فى الكلٌة مخرجات

 تعلٌمٌة ترتبط بمنهجٌة وأخ قٌات البحث العلمى .
 لٌة فى المإتمرات والندوات تشارك الكلٌة بفاع

وورش العمل اإلقلٌمٌة والدولٌة، ٌوجد مشروعات 
 بحثٌة ممولة من قبل الجامعة.

  ٌوجد بالكلٌة مجلة علمٌة خاصة بها تسمح
ألعضاء هٌئة التدرٌس من الداخل والخارر بنشر 

 أبحاثهم.
 .تتبادل الكلٌة الخبرات البحثٌة مي الكلٌات المناظرة 
  تشجٌي الطالبات فى تحر  الكلٌة على

 المشروعات البحثٌة والمإتمرات العلمٌة.
  تمممرتبط مجممم ت البحمممث العلممممى بالكلٌمممة باإلتجهمممات

 العلمٌة والتطبٌقٌة الحدٌثة .
 

 العممالالالالالالالالالالالالالال 
 واألنشالالالالالالالطة
 العمميالالالالالالالالالالالالالة

 األخرى
 

 

  عدم إلتزام األقسمام العلمٌمة بمراجعمة البمرامج
 والمقررات الدراسٌة دورٌاً.

  مصمممادر المممتعلم المتنوعمممة لطالبمممات ال تتممموافر
 الدراسات العلٌا وخاصة اإللكترونٌة منها.

  عدم كفاٌمة اإلجمراءات الخاصمة بتبنمى معماٌٌر
أكادٌمٌممممة للبممممرامج التعلٌمٌممممة فممممى مرحلممممة 

 الدراسات العلٌا.
  أسمممالٌب التقممموٌم المختلفمممة ؼٌمممر قمممادرة علمممى

قٌاس جمٌي المخرجات التعلٌمٌة المسمتهدفة 
 التعلٌمٌة.للمقررات 

  ال توجد للٌة للتؤكد من توافق اإلمتحانمات ممي
 طرق التقٌٌم والمحتوى المعلن للمقررات.

  لمممم ٌمممتم اإلسمممتفادة ممممن نتمممائج إسمممتط ع رأى
طالبات الدراسات العلٌا فى تطوٌر المقمررات 

 والبرامج الدراسٌة.

  تتممموافر بالكلٌمممة الئحمممة معتممممدة تمممنظم قواعمممد ممممنح
 المختلفة.الدرجات العلمٌة 

  ٌوجد توصٌؾ موثق ومعلن ومعتمد لبرامج
الدراسات العلٌا شاركت فى وضعه األقسام العلمٌة 

 بالكلٌة.
  تفعٌل نظام المراجعة الخارجٌة للبرامج الدراسٌة

 فى جمٌي المراحل.
  إجراءات التسجٌل للدراسات العلٌا بالمراحل

المختلفة معلنة وموثقة بوسائل مختلفة ) دلٌل 
 العلٌا ، الموقي اإللكترونى (. الدراسات

  جداول اإلمتحانات والنتائج تعلن فى مواعٌد
 مناسبة.

  تشارك الطالبات بفاعلٌة فى تقٌٌم المقررات
 الدراسٌة.

 .توجد وسائل لمتابعة تقٌٌم طالبات الدراسات العلٌا 
  ٌوجد إقبال متزاٌد للطالبات الوافدات على التسجٌل

 لعلٌا .بالمراحل المختلفة للدراسات ا
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 العميا
 

 تالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاب 
 الدراسالالالالالالالالا 

 العميا
 

  ال توجد للٌات مستحدثة لتفعٌل نظم المساءلة
والمحاسبة بالشكل الذى ٌحسن من عملٌة 

 الفاعلٌة التعلٌمٌة بالكلٌة.
  عدم كفاٌة الممارسات التى تتخذها المإسسة

 لتحسٌن وتطوٌر الفاعلٌة التعلٌمٌة.

  نظام الجودة بالكلٌة ٌشتمل على إجراءات مراجعة
وتقٌٌم البرامج والمقررات وإفادة القٌادات 

 األكادٌمٌة.
  ٌتم مناقشة نتائج التقوٌم مي القٌادات األكادٌمٌة

 وأعضاء هٌئة التدرٌس.   
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  الممراجعٌن الخمارجٌٌن ال ٌوجد ممردود لتقٌمٌم
علممممى تحسممممٌن وتطمممموٌر مسممممتوى الفاعلٌممممة 

 التعلٌمٌة.

  إلدارة الجودة على نشر ثقافة ٌساهم النظام الداخلى
الجودة لجمٌي الجهات ذات الع قة داخل 

 المإسسة.

 المسالالالالالالالالالتمر
 لمفاعميالالالالالالالالالالة
 التعميمية

  

 مصفوفة العوامل اإلستراتيجية الداخمية  الال 
 فيما يتعمق بالتعميم والتعمم لكمية التربية الرياضية بنا  الزقازيق)نقاط القوة والضعف(

 مجاالت القوةـ  مصفوفة 4ب ـ

 التعميق استراتيجية التحسين

 عوامل البيئة الداخمية 

 أواًل نقاط القوة 

تطبٌق الخطة والمعاٌٌر 

 المرتبطة بالجودة
 خطة معتمدة

ٌسهم النظام الداخلى إلدارة الجودة فى نشر ثقافة الجودة والعمل الجماعى بٌن جمٌي 

 واإلدارٌٌن بالكلٌة.العاملٌن من أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم 

 ٌشارك عدد كبٌر من أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم بالعمل بوحدة الجودة بالكلٌة. موثقة التمٌز

تطبٌق الخطة والمعاٌٌر 

 المرتبطة بالجودة
 للٌة معتمدة

ٌتم بصفة دورٌة تقٌٌم المقررات الدراسٌة لضمان إرتباطها بالمخرجات التعلٌمٌة 

 لمرحلتى البكالورٌوس والدراسات العلٌا. Narsالمستهدفة للمعاٌٌر األكادٌمٌة   

تطوٌر الفاعلٌة 

 التعلٌمٌة
 للٌة معتمدة

 تم تحوٌل عدد من المقررات الدراسٌة إلى مقررات إلكترونٌة .

 ٌوجد تزاٌد فى عدد الطالبات الوافدات ل لتحاق بمرحلة الدراسات العلٌا بالكلٌة. موثقة  تمٌز

 موثقة تنمٌة البحث العلمى
ٌوجد بالكلٌة مجلة علمٌة متخصصة لنشر األبحاث العلمٌة الخاصة بؤعضاء هٌئة 

 التدرٌس من داخل الكلٌة وخارجها.
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 ـ مصفوفة التحلٌل الكمً لمجاالت القوة: ـ2ب ـ

تبنى المعاٌٌر القومٌة 

nars 
 البحث العممى داخل الكمية باإلتجاهات العممية والتطبيقية الحديثة.ترتبط مجاالت  موثقة 

 .يوجد بالكمية وحدتين ذات طابع معلن ومفعل  التمٌز

 موثقة التمٌز
يتوافر بالكمية كوادر بشرية من أعضاء هيئة التدريس حاصالت عمى جوائز عديدة فى 

 .الحركيوالتصميم  واإلبداعي العمميالمجال 

 موثقة التمٌز
مجال المهرجانات والعروض الرياضية بالعديد من المناسبات عمى  فيتساهم الكمية 

 .والدولي والقوميالمستوى المحمى 

 التعميق
الوزن 
 المرجح

 الدرجة
الوزن 
 النسبى

 العوامل

 أواًل نقاط القوة 

وحدة جودة 

 نشطة وفعالة
0.48 2 0.01 

ٌسهم النظام الداخلى إلدارة الجودة فى نشر ثقافة الجودة والعمل 

الجماعى بٌن جمٌي العاملٌن من أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم 

 واإلدارٌٌن بالكلٌة.

كفاٌة وكفاءة 

أعضاء هٌئة 

 التدرٌس

0.45 2 0.05 

ٌشارك عدد كبٌر من أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم بالعمل 

 الجودة بالكلٌة.بوحدة 

تبنى المعاٌٌر 

 األكادٌمٌة

nars 

0.21 1 0.01 

ٌتم بصفة دورٌة تقٌٌم المقررات الدراسٌة لضمان إرتباطها 

 Narsبالمخرجات التعلٌمٌة المستهدفة للمعاٌٌر األكادٌمٌة   

 لمرحلتى البكالورٌوس والدراسات العلٌا.



        
     لجٌح التعلين والتعلن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ الزقازٌق
 

 

 

 

توافر أسالٌب 

متطورة لطرق 

 التعلٌم والتعلم

.0.9 3 .0.3 
 تم تحويل عدد من المقررا  الدراسية إلى مقررا  إلكترونية 0

خطط بحثٌة 

 ل قسام والكلٌة 
.012 3 .0.4 

يوجد تزايد فى عدد الطالبا  الوافدا  ل لتحاق بمرحمة الدراسا  
 العميا بالكمية0

خطط بحثٌة 

 والكلٌة ل قسام
.0.6 3 .0.2 

يوجد بالكمية مجمة عممية متخصصة لنشر األبحا  العممية 
 الخاصة بأعضا  هيئة التدريس من داخل الكمية وخارجها0

خطط بحثٌة 

 والكلٌة ل قسام
.016 4 .0.4 

ترتبط مجاالت البحث العلمى داخل الكلٌة باإلتجاهات العلمٌة 

 والتطبٌقٌة الحدٌثة.

خدمة المجتم  
 وتنمية البيئة

.0.9 3 .0.3 
 ٌوجد بالكلٌة وحدتٌن ذات طابي.

كفاٌة وكفاءة 

أعضاء هٌئة 

 التدرٌس

.032 4 .0.8 

ٌتوافر بالكلٌة كوادر بشرٌة من أعضاء هٌئة التدرٌس حاص ت 

 .الحركًوالتصمٌم  واإلبداعً العلمًعلى جوائز عدٌدة فى المجال 

كفاٌة وكفاءة 

أعضاء هٌئة 

 التدرٌس

.045 5 .0.9 

تساهم الكلٌة فى مجال المهرجانات والعروض الرٌاضٌة بالعدٌد 

 .والدولً والقومًمن المناسبات على المستوى المحلى 

 مجموع نقاط القوة .05.  1086
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 ( بالتعلٌم والتعلم:ـالضعؾ نقاط النقاط الواجب تحسٌنها ) ـ مصفوفة2ب ـ 

 

 

المستخدمة ستراتيجية اال
 حسينلمت

 التعميق

 البيئة الداخميةعوامل 

 ثانيًا: نقاط الضعف 

 ٌوجد هٌكل تنظٌمى ؼٌر محدد اإلختصاصات. دراسة تحلٌلٌة  التنظٌمًخطة الهٌكل 

خطة لجنة الكوارث 

 والموارد واألزمات

واستط ع  دراسة االحتٌاجات

 الرأى
 واستط ع الرأى  دراسة االحتٌاجات

خطة لجنة الكوارث 

 والموارد واألزمات

واستط ع  االحتٌاجاتدراسة 

 الرأى 

 عدم كفاٌة الوسائل واألدوات الخاصة بالتعامل مي األزمات والكوارث.

 خطة تنمٌة الموارد 
واستط ع  دراسة االحتٌاجات

 الرأى

 ال ٌوجد للٌة لتنمٌة الموارد الذاتٌة للكلٌة .

لجنة للمصداقٌة 

 العلمًوالبحث  واألخ قٌات
 استط ع راى

 محددة ألخ قٌات العمل والبحث العلمى.ال توجد نظم 

 وخارجً داخلًالتعاون 

 )موارد مالٌة (

وحدة الحاسب االلى والمعامل 

 واالقسام العلمٌة واالدارٌة

 عدم كفاٌة األدوات واألجهزة والمعامل لخدمة العملٌتٌن التعلٌمٌة والبحثٌة. 

 وخارجً داخلًالتعاون 

 )موارد مالٌة ( 
 دراسة االحتٌاجات 

 ضعؾ التجهٌزات الخاصة بالقاعات الدراسٌة وصاالت وم عب التدرٌب.

 التنوٌي المركز
استط ع رأى مي دراسة 

 االحتٌاجات

ال توجمممد خطمممة مفعلمممة بالقمممدر الكمممافى لتنمٌمممة القمممدرات المهنٌمممة ألعضممماء هٌئمممة 

 التدرٌس ومعاونٌهم والعاملٌن بالكلٌة.

لجنة للمصداقٌة 

 واالخ قٌات
 استط ع راى

ال ٌتم تفعٌل إجراءات المسؤلة ألعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة 

 والعاملٌن فى حالة اإلخ ل بمقتضٌات الواجبات الوظٌفٌة.

خطة خدمة المجتمي وتنمٌة 

البٌئة والموارد المالٌة 

 والمادٌة 

 دراسة االحتٌاجات

 عدم وجود خطة لصٌانة البنٌة التحتٌة للكلٌة .
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 : ـالضعؾـ مصفوفة التحلٌل الكمً لمجاالت 1ب ـ

 التعميق
الوزن 
 المرجح

 الدرجة
الوزن 
 النسبى

 العوامل

 ثانيًا: نقاط الضعف 

عدم وجود خطة لتدرر الهٌكل 

 التنظٌمى 
0.09 4 0.09 

 ٌوجد هٌكل تنظٌمى ؼٌر محدد اإلختصاصات.

 0.08 4 0.08 األزمات والكوارث  الٌوجد وحدة 
بالكلٌة خطة لمواجهة األزمات ال ٌوجد 

 والكوارث .

ة ٌعدم وجود للٌة للموارد وكٌف

 االستفادة منها
0.01 4 0.01 

عدم كفاٌة الوسائل واألدوات الخاصة بالتعامل 

 مي األزمات والكوارث.

عدم وجود للٌة للموارد وكٌفٌة 

 االستفادة منها
0.05 4 0.05 

 للكلٌة .ال ٌوجد للٌة لتنمٌة الموارد الذاتٌة 

عدم وجود للٌة للموارد وكٌفٌة 

 االستفادة منها
0.01 4 0.01 

ال توجد نظم محددة ألخ قٌات العمل والبحث 

 العلمى.

عدم وجود للٌة للموارد وكٌفٌة 

 االستفادة منها
0.02 4 0.02 

عدم كفاٌة األدوات واألجهزة والمعامل لخدمة 

 العملٌتٌن التعلٌمٌة والبحثٌة. 

استكمال خطط التحسٌن بالموارد 

 المالٌة والمادٌة داخٌا وخارجٌا 
0.01 2 0.02 

ضعؾ التجهٌزات الخاصة بالقاعات الدراسٌة 

 وصاالت وم عب التدرٌب.

ل ستفادة من الكفاٌة  للٌةالتوجد 

 هٌئة التدرٌس  ألعضاءوالكفاءة 
0.42 2 0.01 

ال توجممممد خطممممة مفعلممممة بالقممممدر الكممممافى لتنمٌممممة 

القمممممدرات المهنٌمممممة ألعضممممماء هٌئمممممة التمممممدرٌس 

 ومعاونٌهم والعاملٌن بالكلٌة.

عدم وجود للٌة للموارد وكٌفٌة 

 االستفادة منها
0.08 2 0.01 

ال ٌتم تفعٌل إجراءات المسؤلة ألعضاء هٌئة 

التدرٌس والهٌئة المعاونة والعاملٌن فى حالة 

 اإلخ ل بمقتضٌات الواجبات الوظٌفٌة.
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 ثانٌاً: تحلٌل البٌئة الخارجٌة )الفر  والتهدٌدات(.

تم تحلٌل البٌئة الخارجٌة بواسطة جمي البٌانات المرتبطة بالعدٌد من القوى الخارجٌة 

 المتمثلة فى:

 االقتصادٌةالقوى  -القوى السٌاسٌة والقانونٌة              -

 القوى التكنولوجٌة -                    االجتماعٌةالقوى  -

 قوى مرتبطة ببٌئة الجامعة -
 
 

رأى األطراؾ المستفٌدة من داخل الجامعمة وخارجهما تمم التوصمل   استط عوفى ضوء        

للكلٌممة علممى  التنافسممًمممن الممكممن أن تممدعم الوضممي  التممًإلمى مجموعممة مممن الفممر  المتاحممة 

المسممتوى المحلممى والقممومى وتعمممل علممى تحقٌممق العدٌممد مممن أهممدافها اإلسممتراتٌجٌة وأٌضمماً تممم 

تقمدم منظوممة العممل بالكلٌمة إذا لمم ٌمتم وضمي التوصل إلى عدة تهدٌدات قمد تمإدى إلمى إعاقمة 

 حلول ومقترحات للتؽلب على تلك التهدٌدات.

 

 

 

 

للموارد وكٌفٌة  عدم وجود للٌة

 االستفادة منها
0.01 2 0.02 

 عدم وجود خطة لصٌانة البنٌة التحتٌة للكلٌة .

 مجموع نقاط الضعؾ 0.50  0.15 
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( نتائج تحلٌل البٌئة الخارجٌة فى ضوء معاٌٌر الهٌئة القومٌة لضمان جودة   

 التعلٌم واإلعتماد

 ) الفر  والتهدٌدات (

 العوامل الفرص  التهديدا 

  0ضعف منظومة التعميم قبل الجامعى 
 0 ضعف الميزانية المخصصة لمبح  العمم 
  زيالالالالالالادة معالالالالالالدال  البطالالالالالالالة بالالالالالالين خريجالالالالالالى

 الجامعا  المصرية0
  عالالدم وجالالود دعالالم خالالارج  )مؤسسالالا  قطالالاع

رجالالالال أعمالالالال ( لتمويالالالل األبحالالالا   -خالالالاص 
 العممية0

  عدم توافر الالدعم المالالى الكالافى إلسالتمرارية
 0األدا التطوير بوحدا  الجودة وتقييم 

  التربيالالالة الرياضالالالية كمالالالادة عالالالدم إدراا مالالالادة
 أساسية بمنظومة التعميم قبل الجامعى0

   زيادة االهتمام عمى المستوى اإلقميم
بأهمية ضمان الجودة والتحسين المستمر 

 ف  منظومة العممية التعميمية0
   نشا  برامج تعميمية جديدة0 إتشجي 
  هيئة التدريس  أعضا ربط زيادة دخل

ثقافة الجودة نتشار إ إلىبالجودة مما أدى 
 كاديمى0بالمجتم  األ 

  وجود الهيئة القومية لضمان جودة التعميم
 واالعتماد0

  وجود مراكز الجودة بالجامعة لدعم
 الوحدا  بالكميا 0

 

 

القوى 

السياسية 

 والقانونية

   إنخفاض الميزانية الحكومية المخصصة
 والبح  العممى0 لمتعميم الجامع 

  خريجى الجامعا  زيادة معدال  البطالة بين
 المصرية0

  الزيالالالادة المطالالالردة فالالالى أعالالالداد مراكالالالز المياقالالالة
نقالالاص الالالوزن بالالالمجتم  المحمالالى  البدنيالالة واق

 لمجامعة0

   زيادة األنشطة المقدمة من الوحدا  ذا
الطاب  الخاص وتطويرها يدعم الموقف 

 المالى لمكمية والجامعة 0
  حصول الكمية عمى مشروع التطوير

تماد يساهم بدرجة المستمر والتأهيل لإلع
 كبيرة فى دعم الموارد المالية المطموبة 0

 

القوى 

 االقتصادية
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 العوامل الفرص  التهديدا 

  عدم وعى المنظما  الحكومية ورجال
األعمال بأهمية تمويل األبحا  ف  مجال 

 التربية الرياضية0
  اإلستعانة بغير المتخصصين فى مجال

التربية الرياضية لمعمل فى مجال التدريس 
 والتدري  واإلدارة 0

 

  وجالود بيئالة صالناعية ومجتمال  رجالال أعمالال
بالبيئالالالالة الخارجيالالالالة لمجامعالالالالة مثالالالالل مدينالالالالة 

العاشر من رمضان( مما يعد فرصالة كبيالرة )
لمكميالالالة لفالالالتح قنالالالوا  لمتعالالالاون مالالال  أصالالالحا  
هالالذا المصالالان  لتطالالوير العمميالالة البحثيالالة فالالى 
مجالالالال التالالالرويح والمياقالالالة البدنيالالالة لمعالالالاممين 
 0بالمصان  والمؤسسا  الصناعية المختمفة

  هناك تعاون مثمر وبنا  بين الكمية والعديد
من مؤسسا  المجتم  المدنى والجمعيا  

 واألنشطةفى مجال المياقة البدنية  األهمية
 ية لمفئا  الخاصة0عالترويحية واإلجتما

 

القوى 

 االجتماعية

 

 

 

    تشالالارك الكميالالة فالالى العديالالد مالالن المهرجانالالا
والعروض الرياضية عمى المسالتوى المحمالى 
والقالالومى والالالدولى وتتعالالاون مالال  العديالالد مالالن 
مؤسسالالالالا  الدولالالالالة فالالالالى إحيالالالالا  المناسالالالالبا  

 واإلحتفاال  الخاصة بها0

القوى تاب  

 االجتماعية

  التكمفة المرتفعة لهذا التقنيا  مقارنة
 المحدود عمى التعميم العالى   باإلنفاق

  إتاحة التقنيا  التكنولوجية بدون رقابة
العممى لكون آالف يشكل خطرًا عمى البح  

األبحا  متاحة لمجمي  مما يزيد من فرص 
النقل والتعدى عمى حقوق الممكية الفكرية 

  لمغير

   التطالالالالور المتزايالالالالد فالالالالى وسالالالالائل االتصالالالالاال
 التكنولوجية وتقنية المعموماتية0

 

القوى 

 التكنولوجية
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 العوامل الفرص  التهديدا 

 
  وعالدم  األنشالطةعالن هالذا  اإلعال نمحدودية

وجالالالالود قنالالالالوا  اتصالالالالال فعالالالالالة بالالالالين الوحالالالالدة 
 بالجامعة ومثي تها بالكمية0

 
 
 

  ال يالالالتم عمالالالل تحديالالالد ل حتياجالالالا  التدريبيالالالة
دارى وكالالالالذلك القيالالالالادا  الفعميالالالالة لمجهالالالالاز اإل

 0األكاديمية
  ال يتم تقييم مردود التدري  وبيان تأثيرا فالى

 تطوير الكمية 0
  ضالالعف الالالدعم المالالالى المقالالدم مالالن الجامعالالة

ألعضالالالالالالالالا  هيئالالالالالالالالة التالالالالالالالالدريس لممشالالالالالالالالاركة 
 بالمؤتمرا  العممية 0 

 
 
  األنشالالالالالطةعالالالالالن هالالالالالذا  اإلعالالالالال نمحدوديالالالالالة 

وصعوبة الدخول عمى موق  المكتبة خاصالة 
 فى ساعا  الذروة0

 
 

 المشروعا : إدارةأوال: وحدة 
  نشالالر ثقافالالة التطالالوير والبحالال  عالالن مصالالادر

مشروعا  تصمح كتمويل والتقدم بمقترحا  
 لمجها  المانحة0

  عقالالالالد دورا  تدريبيالالالالة عالالالالن كيفيالالالالة إعالالالالداد
 المقترحا  ومتابعتها وتقييمها0 

ثانيا: مركز تنمية قدرا  أعضا  هيئة التدريس 
 ومعاونيهم:

  ذا  مسالالالتوى يقالالالدم المركالالالز دورا  تدريبيالالالة
ألعضالالا  هيئالالة التالالدريس واإلداريالالين متقالالدم 

والقيالالالالالادا  األكاديميالالالالالة واإلداريالالالالالة بأسالالالالالعار 
 مناسبة0

  يسالالالهم المركالالالز فالالالى إكسالالالا  أعضالالالا  هيئالالالة
التالالالالالالالدريس ومعالالالالالالالاونيهم والجهالالالالالالالاز اإلدارى 
بالجامعالالالة العديالالالد مالالالن المهالالالارا  والقالالالدرا  

 يقية واإلدارية0والمعارف العممية والتطب
 

 ثالثا: المكتبة الرقمية لجامعة الزقازيق:
  مجمالة  ...220تحتوى المكتبة عمالى عالدد

عمميالالالة متخصصالالالة فالالالى شالالالتى فالالالروع العمالالالم 
والمعرفالالالالالة والعديالالالالالد مالالالالالن الكتالالالالال  والمراجالالالالال  
العمميالالالالالة وبنالالالالالوك األسالالالالالئمة لكالالالالالل تخصالالالالالص 

 مشتم  عمى تخصص التربية الرياضية0
 الزقازيق:رابعا: المكتبة المركزية لجامعة 

  84يوجالالد مكتبالالة مركزيالالة عمالالى مسالالاحة.. 

 

 

 

 

قوى أخرى 

مرتبطة ببيئة 

 الجامعة
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 العوامل الفرص  التهديدا 

 
 
  0األنشطةعن هذا  اإلع نمحدودية 
 
 
 
 
  0األنشطةعن هذا  اإلع نمحدودية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قاعة  16مدرجا  وعدد  6متر ويوجد بها 
هيئالالة التالالدريس ومعالالاونيهم  أعضالالا لخدمالالة 

 وط   الجامعة0
 خامسا: مركز تقنية االتصاال  والمعموما :

 تى :يحتوى عمى اآل
  مركز التعميم االلكترونى: ويدير هذا المركالز

لبالالرامج مجموعالالة مالالن المختصالالين لتحويالالل ا
والمنالالاهج التعميميالالة الالالى منالالاهج الكترونيالالة0 

 إلالىوقد تالم تحويالل عالدد مالن منالاهج الكميالة 
الصورة االلكترونية بمساعدة القائمين عمى 
المركالالز وقالالد تالالم رفعهالالا عمالالى موقالال  الجامعالالة 

 لتتاح لجمي  الط  0
  إنشا  إلىمشروع ميكنة الجامعة ويهدف 

 اإلدارية األعمالقواعد بيانا  لكافة 
التعاون بين الجامعة  اآلنكمية0 وجارى بال

 والكمية لتنفيذ هذا المشروع 0
  مشالالروع نظالالم المعمومالالا  الموحالالد بالجامعالالة

الكميالالالا  وتالالالم  أعمالالالالميكنالالالة  إلالالالىويهالالالدف 
التنسيق بين القائمين عمى العمالل ورؤسالا  

سالالالتمرار فالالالى ميكنالالالة الكنتالالالروال  بالكميالالالة لإل
 الكنترول بالكمية 0 أعمال

   إلستخدام الحاس  يقدم المركز دورا
هيئة  ألعضا وبرمجيا  مجانية  لىاآل

دارى والط   الجهاز اإل وأعضا التدريس 
0 

 

 

 

 

تاب  قوى أخرى 

مرتبطة ببيئة 

 الجامعة
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 العوامل الفرص  التهديدا 

 
 0األنشطةمحدودية اإلع ن عن هذا 

 سادسًا: مركز إدارة الجودة بجامعة الزقازيق:
  مركز يسهم فى التوجيه والدعم الفنى

لوحدة الجودة بالكمية ويتاب  أنشطتها 
وأهدافها بما يتوافق م  أنشطة وأهداف 

 الجامعة 0

 

 مصفوفة العوامل اإلستراتٌجٌة الخارجٌةج ـ  

 للتعلٌم والتعلم  )الفر  والتهدٌدات(

مصفوفة مجاالت الفر  فً مجال التعلٌم والتعلم لكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ 4ر ـ 

 الزقازٌق

االستراتٌجٌات 

 المستخدمة للتحسٌن
 التعلٌق

 الخارجٌة  اإلستراتٌجٌةالعوامل 

 أوالً: الفر 

 التمٌز

استط ع الرأى وزٌادة أعضاء هٌئة 

التدرٌس المراجعٌن تابي للهٌئة 

القومٌة ل عتماد والمراجعٌن 

النظراء تابعٌن للجامعة بالزقازٌق 

( مصنفٌن  21وبلػ عدد )  وموثقة

 كمراجعٌن معتمدٌن بالهٌئة

زٌادة اإلهتمام على المستوى القومى واإلقلٌمً 
بؤهمٌة ضمان الجودة والتحسٌن المستمر لمنظومة 

 العملٌة التعلٌمٌة.

ربط زٌادة دخل أعضاء هٌئة التدرٌس بجودة األداء  استط ع رأى ووثائق موثقة التمٌز
 ثقافة الجودة بالمجتمي األكادٌمً.  انتشارأدى إلى 
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تفعٌل الرٌادة والتنوٌي 

وتطوٌر البنٌة التحتٌة 

 )تمٌز( 

 دراسة االحتٌاجات 

حصول الكلٌة على مشروع التطوٌر المستمر 
ساهم بدرجة كبٌرة فً دعم  ل عتمادوالتؤهٌل 

 الموارد المالٌة المطلوبة. 

خطط تحسٌن مستمرة 

لخدمة المجتمي وتنمٌة 

 البٌئة

 احصائٌات

زٌادة األنشطة المقدمة من الوحدات ذات الطابي 
الخا  وتطوٌرها ٌدعم الموقؾ المالً للكلٌة 

 والجامعة.

خطط تحسٌن مستمرة 

لخدمة المجتمي وتنمٌة 

 البٌئة

 احصائٌات ووثائق موثقة 

تشارك الكلٌة فً العدٌد من المهرجانات والعروض 
والقومً والدولً الرٌاضٌة على المستوى المحلى 

وتتعاون مي العدٌد من مإسسات الدولة فً إحٌاء 
 المناسبات واإلحتفاالت الخاصة.

االستراتٌجٌات 

 المستخدمة للتحسٌن
 التعلٌق

 العوامل االستراتٌجٌة الخارجٌة

 تابي: الفر 

 إحصائٌات ووثائق موثقة تمٌز
ٌوجد بالجامعة مركز لتنمٌة قدرات أعضاء هٌئة 

ومعاونٌهم ٌقدم دورات تدرٌبٌة متمٌزة التدرٌس 
 فً المجاالت العلمٌة واإلدارٌة والقانونٌة.

 إحصائٌات ووثائق موثقة تمٌز

ٌوجد بالجامعة مركز تقنٌة اإلتصاالت والمعلومات 
ٌسهم فً تحوٌل المقررات الدراسٌة إلى مقررات 
الكترونٌة مي تقدٌم خدمات تعلٌمٌة فً هذا المجال 

 التدرٌس ومعاونٌهم.ألعضاء هٌئة 

 إحصائٌات ووثائق موثقة تمٌز
ٌسهم مركز إدارة الجودة بالجامعة فً التوجٌه 

 والدعم الفنً لوحدة الجودة بالكلٌة.
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مصفوفة التحلٌل الكمى للفر  المتاحة للتعلٌم والتعلم بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ 2ر ـ 

 الزقازٌق

 التعلٌق
الوزن 

 المرجح
 الدرجة

الوزن 

 النسبً

 الخارجٌة  اإلستراتٌجٌةالعوامل 

 : الفرصأوالً 

وحدة ضمان الجودة مفعلة تساعد 

على تحسٌن الفاعلٌة التعلٌمٌة 

 ) تمٌز(وتحقٌق التنافس

0.45 2 0.05 

 القومًعلى المستوى  االهتمامزٌادة 
واإلقلٌمً بؤهمٌة ضمان الجودة والتحسٌن 

 التعلٌمٌة.المستمر لمنظومة العملٌة 

وجود كوادر مدربة من القٌادات 

 هٌئة التدرٌس وأعضاء
0.45 2 0.05 

ربط زٌادة دخل أعضاء هٌئة التدرٌس بجودة 
ثقافة الجودة بالمجتمي  انتشاراألداء أدى إلى 

 األكادٌمً. 

فاعلٌة وحدة الجودة بالتضامن مي 

كفاٌة وكفاءة أعضاء هٌئة التدرٌس 

مجاالت التعلٌم  والمإهلة فًالمدربة 

وخدمة المجتمي  العلمًوالبحث 

 )تمٌز(وتنمٌة البٌئة 

0.25 5 0.07 

حصول الكلٌة على مشروع التطوٌر المستمر 
والتؤهٌل لإلعتماد ساهم بدرجة كبٌرة فً دعم 

 الموارد المالٌة المطلوبة. 

االستفادة من المشروعات ذات 

الطابي الخا  لخدمة المجتمي 

وتقدٌم االستشارات وتنمٌة البٌئة 

العلمٌة والفنٌة فً مجال التربٌة 

 البدنٌة والرٌاضة

0.42 2 0.01 

زٌادة األنشطة المقدمة من الوحدات ذات 
الطابي الخا  وتطوٌرها ٌدعم الموقؾ المالً 

 للكلٌة والجامعة.

 

 

تفعٌل اتفاقٌات التبادل الثقافً 

بٌن طالبات  واالجتماعً والعلمً
0.15 5 0.09 

تشارك الكلٌة فً العدٌد من المهرجانات 
والعروض الرٌاضٌة على المستوى المحلى 
والقومً والدولً وتتعاون مي العدٌد من 
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مإسسات الدولة فً إحٌاء المناسبات  الكلٌة والكلٌات المناظرة 
 واإلحتفاالت الخاصة.

فاعلٌة مركز تنمٌة قدرات أعضاء 

هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة 

بالتضامن مي كفاٌة وكفاءة أعضاء 

 هٌئة التدرٌس

0.20 5 0.01 

ٌوجد بالجامعة مركز لتنمٌة قدرات أعضاء 
هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم ٌقدم دورات 
تدرٌبٌة متمٌزة فً المجاالت العلمٌة 

 واإلدارٌة والقانونٌة.

المستمر والفعال لنظم التطوٌر 

المرتبطة  التكنولوجٌا والمعلومات

 بالتعلٌم والتعلم

0.20 1 0.05 

ٌوجد بالجامعة مركز تقنٌة اإلتصاالت 
والمعلومات ٌسهم فً تحوٌل المقررات 
الدراسٌة إلى مقررات الكترونٌة مي تقدٌم 
خدمات تعلٌمٌة فً هذا المجال ألعضاء هٌئة 

 التدرٌس ومعاونٌهم.

 وتمٌز وحدة الجودة بالجامعة فاعلٌة

 لتحقق التنافس
0.15 5 0.09 

ٌسهم مركز إدارة الجودة بالجامعة فً التوجٌه 

 والدعم الفنً لوحدة الجودة بالكلٌة.

 مجموع نقاط الفر  0.50  2.47 



        
     لجٌح التعلين والتعلن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ الزقازٌق
 

 

 

فً مجال التعلٌم والتعلم لكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات  التهدٌداتمصفوفة مجاالت ـ 2ر ـ 

 الزقازٌق

االستراتٌجٌات المستخدمة 

 للتحسٌن
 التعلٌق

 الخارجٌة اإلستراتٌجٌةالعوامل 

 : التهديدا ثانياً 

البدا باالهتمام بؤعمال الجودة 

 والتطوٌر فً المدارس

استط ع رأى وإحصائٌات 

 وموثقة

 الجامعً.ضعؾ منظومة التعلٌم قبل 

 التعاون الخارجً 
الئحة الجامعة فٌما ٌخ  

 مٌزانٌة البحث العلمً 

 ضعؾ المٌزانٌة المخصصة للبحث العلمً.

 إحصائٌات وموثقة  تنمٌة المجتمي وخدمة البٌئة
زٌادة إنشاء مراكز اللٌاقة البدنٌة وإنقا  

 الوزن بالمجتمي المحلى للجامعة.

خطط لتوظٌؾ الخرٌجٌن وسد 

 احتٌاجات سوق العمل 

استط ع رأى وإحصائٌات 

 وموثقة

بؽٌر المتخصصٌن بمجال التربٌة  االستعانة

الرٌاضٌة للعمل فً مجال التدرٌس والتدرٌب 

 واإلدارة.

 إحصائٌات وموثقة اقتراحات للوزارة
عدم إدرار مادة التربٌة الرٌاضٌة كمادة 

 قبل الجامعً. أساسٌة بمنظومة التعلٌم

 إدارة التسوق للخرٌجات 
استط ع رأى وإحصائٌات 

 وموثقة

زٌادة معدالت البطالة بٌن خرٌجً الجامعات 

 المصرٌة.

 عمل خطط للتموٌل الذاتً  تعاون خارجً 
 الستمرارٌةعدم توافر الدعم المالً الكافً 

 التطوٌر بوحدات الجودة وتقٌٌم األداء.
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مصفوفة التحلٌل الكمً للتهدٌدات المتاحة للتعلٌم والتعلم بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ 1ر ـ 

 الزقازٌق

 وموثقةإحصائٌات  تعاون خارجً

ضعؾ مساهمة الجامعة فً الدعم المالً 

لمشاركة أعضاء هٌئة التدرٌس بالمإتمرات 

 العلمٌة.

ٌتم جذب الطالبات وأعضاء 

 هٌئة التدرٌس 
 استط ع راي 

 مإسسات التعلٌم العالً الخاصة 

 زٌادة عدد كلٌات التربٌة الرٌاضٌة المناظرة  إحصائٌات موثقة  زٌادة أعداد الخرٌجات

 التعميق
الوزن 
 المرجح

 الدرجة
الوزن 
 النسب 

 العوامل

 : التهديدا ثانياً 

 ضعؾ منظومة التعلٌم قبل الجامعً. 0.9 4 0.09 

تدنً مٌزانٌة 

 البحث العلمى 
0.08 4 0.08 

 ضعؾ المٌزانٌة المخصصة للبحث العلمً.

 0.40 2 0.05 
زٌادة إنشاء مراكز اللٌاقة البدنٌة وإنقا  الوزن بالمجتمي 

 المحلى للجامعة.

تفضٌل 

المجتمي 

للتخصصات 

األخرى إلجادة 

 اللؽة  

0.40 2 0.05 

بؽٌر المتخصصٌن بمجال التربٌة الرٌاضٌة للعمل فً  االستعانة

 مجال التدرٌس والتدرٌب واإلدارة.

عدم االهتمام  عدم إدرار مادة التربٌة الرٌاضٌة كمادة أساسٌة بمنظومة  0.8 4 0.08
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التعلٌم والتعلم بالكلٌة  إلستراتٌجٌةٌتضح من الجداول السابقة للتحلٌل الكمً للبٌئة الداخلٌة 

بما فٌها من عناصر القوة والضعؾ والبٌئة الخارجٌة بما فٌها من عناصر الفر  والتهدٌد 

تطوٌر وتحسٌن ل داء لما  إستراتٌجٌة، لذلك اختارت الكلٌة نجد أن عمل الكلٌة فً المتوسط

ل الفر  ومواجهة التحدٌات واستؽ تملكه من عناصر قوة للتؽلب علً عناصر الضعؾ 

 المتاحة لهل فً إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم .

 تحلٌل الفجوة فً مجال التعلٌم والتعلم بالكلٌة :ــ 

 

بمجال التربٌة 

 الرٌاضٌة 

 التعلٌم قبل الجامعً.

ضعؾ فر  

العمل بالداخل 

 والخارر

0.01 4 0.01 

 معدالت البطالة بٌن خرٌجً الجامعات المصرٌة.زٌادة 

ضعف الميزانية 
المخصصة 
 لمجودة 

0.08 2 0.01 

عدم توافر الدعم المالً الكافً إلستمرارٌة التطوٌر بوحدات 

 الجودة وتقٌٌم األداء.

تدنً مٌزانٌة 

 البحث العلمى
.01. 2 .0.5 

 ضعؾ مساهمة الجامعة فً الدعم المالً لمشاركة أعضاء هٌئة

 التدرٌس بالمإتمرات العلمٌة.

 .مجموع نقاط التهديدا  .05.  069.

 (والتهديدا  الفرصالمجموع الكمى )لكل من    2086
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ومن خ ل التحلٌل السابق والمراجعٌن وهً عبارة عن الفرق بٌن الواقي وما ٌجب أن ٌكون 

كلٌة من ارر الالنظراء من) أعضاء هٌئة التدرٌس داخل الكلٌة ــ أعضاء هٌئة التدرٌس خ

 التوصل إلى تلك الفجوات :ـلذلك تم  الكلٌات المناظرة(

 ـ الفجوة بٌن البرامج التعلٌمٌة المقدمة ورؼبة الخرٌج واحتٌاجات سوق العمل :ـ  4

 

ووجد ان هناك فجوة بٌن البرامج التعلٌمٌة لمرحلة البكالورٌوس وبرامج الدراسات العلٌا 

قادرعلى التواصل مهارٌا وتكنولوجٌا وإجادة اللؽة  واحتٌاجات سوق العمل وان ٌكون 

 وللتؽلب علً تلك الفجوة تم تحدٌد االحتٌاجات .

 

 

 

بنظام الساعات المعتمدة وتم اعتمادها من مجلس تم تقدٌم الئحة جدٌدة لمرحلة البكالورٌوس 

وهً تلبى احتٌاجات سوق العمل وتساعد الخرٌج على                      الكلٌة بتارٌخ )

 المنافسة فً سوق العمل .

ومواصفات جودة التعلٌم للخرٌج مرحلة ـ الفجوة بٌن برامج الدراسات علٌا المقدمة  2

 :ـ  الدراسات العلٌا 

 

احتٌاجات سوق العمل والمراجعٌن النظراء اتضح  أراءمن خ ل المراجعات واستط ع ـ 

تقدمها الكلٌة )دبلوم ـ ماجستٌر ـ دكتوراه  التًوجود تلك الفجوة فً برامج الدراسات العلٌا 

 ( وبٌن متطلبات جودة التعلٌم وفقا لمعاٌٌر الجودة . 

تمك الفجوة تغم  عم تحديد االحتياجا  لم  
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               ـ تم تقدٌم الئحة جدٌدة لمرحلة الدراسات العلٌا بنظام الساعات المعتمدة      

 وهً تلبى احتٌاجات سوق العمل وتساعد الخرٌج على المنافسة فً سوق العمل .

 

 
 
 

وعمل توصٌؾ محدد لبرامجها ومقرراتها والدرجة العلمٌة تعدٌل الئحة الدراسات العلٌا  -
 التحى تمنحها بعد البكالورٌوس بما ٌتفق مي معاٌٌر الجودة والتً تتبناها الكلٌة 

 
قصور منظومة العمل بالهٌكل التنظٌمً للكلٌة مي عدم تحدٌد المهام الوظٌفٌة على نحو ال  3

   دقٌق طبقاً للتخص  والخبرات المهنٌة.

 

 
 
 
 

تحممدٌث الهٌكممل التنظٌمممً مممي تحدٌممد وتوصممٌؾ المهممام الوظٌفٌممة لجمٌممي األقسممام واإلدارات  -
 بالكلٌة.

تطوٌر اإلدارات المرتبطة ارتباط مباشراً بالعملٌة التعلٌمٌة ودعمها بالمسمتجدات التكنولوجٌمة  -
 لسرعة ودقة إنجاز العمل بها.

مكتمب  -وحدات لتقدٌم المزٌد من الخدمات المجتمعٌة مثمل مكتمب متابعمة الخرٌجمات إستحداث  -
 مكتب قٌاس إحتٌاجات المجتمي. –إستشارات العروض الرٌاضٌة 

تمك الفجوة تغم  عم تحديد االحتياجا  لم  

تمك الفجوة تغم  عم تحديد االحتياجا  لم  
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 المتاحة بالكمية 0 اإلمكانا والكوار  م  ضعف  األزما عدم وجود خطة لمواجهة  -4
 
 
 
 

إنشاء وحدة خاصة باألزمات والكوارث تكمون مهمتهما وضمي خطمة للمواجهمة الفعلٌمة المبنٌمة  -
 على أسس علمٌة مي تجهٌزها بالمعدات واألجهزة الحدٌثة ال زمة لعمل الوحدة.

عقد العدٌد من الدورات الخاصمة بمواجهمة األزممات والكموارث وكٌفٌمة التصمدى لهما والتعاممل  -
دوات ال زمممة لممذلك علممى أن ٌكممون المسممتفٌدٌن مممن تلممك الممدورات مممي األجهممزة والمعممدات واأل

 جمٌي الكوادر البشرٌة بالكلٌة. 
 

ضالعف المالوارد الماليالالة المتاحالة بالكميالة حيالال  ال تتناسال  مال  متطمبالالا  التحالدي  والتطالالوير  -5
 بها 0

 
 
 
وض  خطة لتنمية الموارد الذاتية من خ ل زيادة الخدما  المقدمة من الوحدا  ذا  الطاب  الخاص م   
 لتعزيز ودعم الموقف المالى لمكمية0 أخرىستحدا  وسائل إ

تمك الفجوة تغم  عم تحديد االحتياجا  لم  

 :تمك الفجوة تغم  عم تحديد االحتياجا  لم
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 أطالالرافمبتكالالرة لنشالالر الالالوعى بالخالالدما  المقدمالالة مالالن الوحالالدا  ذا  الطالالاب  الخالالاص بالالين  أسالالالي سالالتحدا  إ -
 المجتم  الخارجى0

 

والمرتبطالة بتطالوير المهالام الوظيفيالة لكالً  مالن  ةالتدريبيالة الفعمياليوجد تحديد ل حتياجالا  ال -6
 بالكمية0 اإلداريهيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز  وأعضا القيادة العميا 

 
 
 
 

حتياجالا  التدريبيالة لجميال  الكالوادر البشالرية تفعيل ومتابعة اإل األساسيةوحدا لمتدري  تكون مهمتها  إنشا  -
 تقديم خدما  مهنية ودورا  تدريبية لمجها  المستفيدة بالمجتم  الخارجى0 إلى باإلضافةبالكمية 

وضي خطة للتنمٌة البشرٌة ٌتم من خ لها التحدٌد الفعلى لإلحتٌاجمات التدرٌبٌمة ال زممة لثقمل  -
 لبشرٌة بالكلٌة.وتطوٌر القدرات الوظٌفٌة لجمٌي الكوادر ا

 

 ة0يالعممية الخاصة بالعمميتين التعميمية والبحث واألجهزةنقص فى المعامل  -7
 
 
 
 

 والوسائل التكنولوجية الحديثة0 األجهزةلمكمية بالعديد من  المركزيتحدي  المعمل  -
العممية فى مجال القياسا  الفسيولوجية والتحميل الحركى  األجهزةمزودة بأحد   أخرىمعامل عممية  إنشا  -

 :تمك الفجوة تغم  عم تحديد االحتياجا  لم
 

 :تمك الفجوة تغم  عم تحديد االحتياجا  لم
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 وعمم النفس وتكنولوجيا التعميم0
 وتدري  كوادر من الفنيين المتخصصين لمعمل بتمك المعامل البحثية0 إعداد -
 

 عدم وض  نظم ومواثيق محددة ومعمنة آلخ قيا  العمل والبح  العممى 0 -8
 
 
 

إنشاء وحدة تخت  بنشر ثقافة وقواعد وأصول أخ قٌات المهنة بٌن أعضماء هٌئمة التمدرٌس  -
 ومعاونٌهم والعاملٌن مي تفعٌل للٌة المسآلة فى حالة عدم التطابق.

عقد العدٌد من الدورات التدرٌبٌة للتوعٌة بماهٌة أخ قٌات المهنة فمى مجمال التعلمٌم الجمامعى  -
 والبحث العلمى. 

 

قصالالور فالالى صالاليانة البنيالالة التحتيالالة والمرافالالق مالال  انخفالالاض مسالالتوى التجهيالالزا  المرتبطالالة -9
 بالعممية التعميمية داخل القاعا  الدراسية وصاال  التدري  والم ع 0

 
 
 

وضممي خطممة لصممٌانة البنٌممة التحتٌممة والمرافممق بنمماءاً علممى األولوٌممات واالحتٌاجممات الفعلٌممة  -
 والموارد المالٌة المتاحة.

صٌانة وتحدٌث جمٌي األماكن الخاصة بالبٌئة التعلٌمٌة على المستوى النظرى والتطبٌقمى ممي  -
 والتكنولوجٌة الحدٌثة.تجهٌزها بالوسائط التعلٌمٌة 

 

:تمك الفجوة عم تغم  تحديد االحتياجا  لم  

 :تمك الفجوة تغم  عم االحتياجا  لمتحديد 
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 الغايات النهائية إلسرتاتيجية التعليم والتعلم
 

بنا ًا عمى نتائج التحميل البيئ  تم تحديد الغايا  التالى تأمالل الكميالة فالى تحقيقهالا فالى ضالو  رسالالتها        
 عمى النحو التالى :

 

 الغاية األوىل :

 

للبمرامج الدراسمٌة لمرحلمة البكمالورٌوس لمواكبمة التطمور فمً مجمال التعلمٌم  التطوٌر المستمر

 اإلسمتراتٌجٌة األهمداؾوالمرتبط بخدمة المجتمي وفقا لمعاٌٌر الجودة .وهذا ٌتحقق ممن خم ل 

 لخطة التعلٌم والتعلم :ـ 

 تطوٌر البنٌة التحتٌة لت ئم تطور التكنولوجٌا .ـ 4

 الط بٌة لتنمٌة االبداع لدى الطالبات . ـ االهتمام بالرٌادة واالنشطة2

 ـ التقٌٌم المستمر وفقا لخطة النظام الداخلى للجودة للفاعلٌة التعلٌمٌة .2

ـ تطوٌر البرامج والمقررات التعلٌمٌة وفقا للخطط الموضوعة واالمكانات المادٌة والبشمرٌة 1

 بصورة مستمرة وممٌزة .

 رة لضمان تسوٌق الخرٌجات .ـ متابعة احتٌاجات سوق العمل صفة مستم5
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 الغاية الثانية :

 

التطوٌر المستمر للبرامج الدراسٌة لمرحلة االدراسات العلٌا لمواكبة التطور فً مجال التعلمٌم 

والممرتبط بحمل مشمك ت المجتممي علمً المسمتوى المحلمى واالقلٌممى .وهمذا ٌتحقمق ممن خم ل 

 األهداؾ اإلستراتٌجٌة لخطة التعلٌم والتعلم :ـ 

 تطوٌر المجلة العلمٌة وفقا للمعاٌٌر الدولٌة للنشر . .4

 خطط لتطوٌر القٌادات وأعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة. .2

 خطة البحث العلمى مرتبطة بخطط الجامعة واحتٌاجات سوق العمل. .2

 تطوٌر برامج الدراسات العلٌا وربطها بالخطط البحثٌة للطالبات ومشاكل المجتمي. .1

 

 الثالثة :الغاية 

تطوٌر منظومة البحث العلمى فى ضوء معاٌٌر الجودة للوصمول إلمى مخرجمات تطبٌقٌمة تخمدم 

 :ـ  االهداؾ االستراتٌجٌة لخطة التعلٌم والتعلمالمجتمي المحٌط ،،،،، وهذا ٌتحقق من خ ل 

توجٌممه خطممة البحممث العلمممى إلجممراء األبحمماث العلمٌممة التطبٌقٌممة التممى تخممدم مختلممؾ  -4
 المرتبطة بمخرجات الكلٌة  .القطاعات 

 إنشاء قاعدة بٌانات ل بحاث العلمٌة . -2
 إنشاء معامل علمٌة جدٌدة لخدمة العملٌة البحثٌة التطبٌقٌة . -2
 تطوٌر البنٌة األساسٌة ال زمة إلجراء أبحاث تطبٌقٌة متمٌزة . -1
 

 الغاية الرابعة :
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سالوق العمالل ،،،،، وهالذا يتحقالق  احتياجا إعداد خريجه متميزة ذا  كفا ة عممية ومهنيه قادرة عمى تمبية 
 :ـ  لخطة التعلٌم والتعلم اإلستراتٌجٌة األهداؾخ ل من 

لمرحلمممة البكمممالورٌوس وفقممماً للمعممماٌٌر األكادٌمٌمممة للهٌئمممة  التعلٌممممًتطممموٌر البرنمممامج  -4
 سوق العمل . احتٌاجاتمي  ٌت ءموبما  واالعتمادالقومٌة لضمان جودة التعلٌم 

 البكالورٌوس والدراسات العلٌا . لمرحلتًتجدٌد وتحدٌث المكتبة العلمٌة  -2
إح ل وتجدٌد البٌئة التعلٌمٌة ممي تحمدٌثها بالعدٌمد ممن الوسمائل التكنولوجٌمة الحدٌثمة  -2

 التى تثرى عملٌتى التعلٌم والتعلم .
 ا فى ضوء معاٌٌر الجودة وحاجة سوق العمل.تطوٌر منظومة الدراسات العلٌ -1

 
 

 الغاية اخلامسة :

وهالذا يتحقالق مالن خال ل  تأصيل ثقافة الجودة بين أعضا  هيئة التدريس والعالاممين والطالبالا  بالكميالة ،،،،،
 :ـ  لخطة التعلٌم والتعلم اإلستراتٌجٌة األهداؾ

 والفاعلٌة التعلٌمٌة.تدعٌم سٌاسة التقوٌم المستمر لمحورى القدرة المإسسٌة  -4
تنظمهمما وحممدة إدارة الجممودة بالكلٌممة لنشممر  التممًعقممد العدٌممد مممن الممدورات التدربٌبممة  -2

 ثقافة الجودة وتقدٌم الدعم الفنى ألعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم .
تفعٌمممل الع قمممة اإلٌجابٌمممة بمممٌن وحمممدة إدارة الجمممودة بالكلٌمممة ومركمممز إدارة الجمممودة   -3

 بالجامعة .

 
 السادسة  :الغاية 

القٌمام  فمًالفعلٌمة ممي إبمراز دور الكلٌمة  االحتٌاجاتفى ضوء  التنظٌمًتطور منظومة الهٌكل 

 األهمداؾللكلٌمة ،،،،، وهمذا ٌتحقمق ممن خم ل  المذاتًبؤنشطة خدمٌة مجتمعٌمة تحقمق التموٌمل 

   :ـلخطة التعلٌم والتعلم  اإلستراتٌجٌة
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 فمً والمسمإولٌات االختصاصماتورفي كفاءته مي إعادة توزٌي  التنظٌمًتحدٌث الهٌكل  -4
 الفعلٌة . االحتٌاجاتضوء 

 تطوٌر الخدمات المقدمة من الوحدات ذات الطابي الخا  بالكلٌة. -2
 للكلٌة. المالًوالدعم  الذاتًخدمات جدٌدة تحقق التموٌل  استحداث -2
 

 الغاية السابعة  :

تفعٌل ثقافة القٌم واألصول الجامعٌة مي تطوٌر بٌئمة العممل للنهموض بالعملٌمة التعلٌمٌمة ،،،،، 

 :ـ  لخطة التعلٌم والتعلم اإلستراتٌجٌة األهداؾوهذا ٌتحقق من خ ل 

 واألخ ق ل رتقاء بالمستوى القٌمى لجمٌي العاملٌن بالكلٌة . للمصداقٌةوضي مٌثاق  -4
 بالكلٌة . اإلداريتحدٌث وتطوٌر بٌئة التعلٌم والتعلم والعمل  -2
تطممموٌر الكفاٌمممات العلمٌمممة والمهنٌمممة المرتبطمممة بؤعضممماء هٌئمممة التمممدرٌس ومعممماونٌهم  -2

 بالكلٌة. اإلداريوالجهاز 

ومن خ ل أهداؾ الكلٌة وأقسامها العلمٌة تنبثق إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم   

 المنبثقة وذلك كالتالً 

 

   ) األلسام الٌظشيح العلويح :ــ) أ 

ـــ قسن الوناهج وطرق التدريس والتدرية 

 .في الترتيح الرياضيح 

 ويدرج تحت هذا القسم المقررات الدراسية اآلتية :     
 

 المناهج فً التربٌة الرٌاضٌة 
 طرق تدرٌس التربٌة البدنٌة 
 طبٌعة وأسس المهاترات الحركٌة 
  التعلٌمالتربٌة العملٌة فً مراحل 

 المختلفة
  التدرٌب المٌدانً فً المإسسات

  الرٌاضٌة والشبابٌة

 التقوٌم 
 علم الحركة 
 اإلشراؾ والتوجٌة 
 ًالتدرٌب الرٌاض 
 األختبارات والمقاٌٌس 
 تكنولوجٌا التعلٌم فً التربٌة البدنٌة 
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ـــ قسن العلوم الترتويح واالجتواعيح في 

 الترتيح الرياضيح .
 : القسم المقررات الدراسٌة اآلتٌةوٌدرر تحت هذا      

 

 اإلحصاء 
  االجتماععلم 
 ًالبحث العلم 
  أصول التربٌة 
 ًعلم النفس الرٌاض 
 سٌكولوجً المنافسات 
 ًعلم االجتماع الرٌاض 
 ًسٌكولوجً التعلم الحرك 
  ًمشك ت تربوٌة فً المجال الرٌاض

   ) حلقات بحث (

 التربٌة المقارنة 
 اإلدارة التربوٌة 
  النموعلم النفس 
 الخدمة االجتماعٌة 
 تارٌخ وفلسفة التربٌة 
 المدخل فً علم النفس 
 ًعلم النفس االجتماع 
  تارٌخ التربٌة البدنٌة والرٌاضة

 وفلسفة التربٌة البدنٌة

 ـــ قسن الترويح والتنظين واإلدارج ..
 ويدرج تحت هذا القسم المقررات الدراسية اآلتية :     

 

  التروٌح وٌتضمنـــ       
 

 فلسفة التروٌح 
 األنشطة التروٌحٌة 
 الرٌاضة السٌاحٌة 
  المشك ت المهنٌة فً مجال التربٌة

  الرٌاضٌة ) حلقات بحث (

  تنظيم وإدارة وتتضمنـــ 
 

 الع قات العامة 
 النقد واإلع م 
 أسلوب تحلٌل النظم 
 تنظٌم وإدارة المعسكرات 
 تنظٌم وإدارة المإسسات الرٌاضٌة 
 البدنٌة  تنظٌم وإدارة التربٌة

 والرٌاضٌة

ـــ قسن العلوم الصحيح في الترتيح 

 الرياضيح ..
 ويدرج تحت هذا القسم المقررات الدراسية اآلتية :     

 



        
     لجٌح التعلين والتعلن
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 إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ الزقازٌق
 

 تربٌة القوام 
 التربٌة الصحٌة 
 الصحة المدرسٌة 
 األسعافات األولٌة 
 المٌكانٌكا الحٌوٌة 
 التؽذٌة للرٌاضٌٌن 
 الصحة الرٌاضٌة   

 ًالتشرٌح الوصف 
  الوظٌفًالتشرٌح 
 بٌولوجٌا الرٌاضة 
 أصابات الم عب 
 فسٌولوجٌا الرٌاضة 
  ًرثاضة المعاقٌن بدنٌا 
 علم وظائؾ األعضاء 
  المشك ت المهنٌة فً المجال ) حلقات

  بحث (

   )  العلويح :ــ العوليحاأللسام )  ب 

ـــ قسن التوريناخ والجوثاز والتعثير 

 الحركي .
 ويدرج تحت هذا القسم المقررات الدراسية اآلتية :     

 

 بازمالج 
 المشك ت المهنٌة فً المجال 
 العروض الرٌاضٌة والمهرجانات 

 التمرٌنات 
 ًالتعبٌر الحرك 
 ًاإلٌقاع الحرك 

 
 
 

 ــ قسن هساتقاخ الويداى والوضار  .ـ
 ويدرج تحت هذا القسم المقررات الدراسية اآلتية :     

 

 العدو 
 ًالمش 
  المشك ت المهنٌة فً المجال 
 القفز والوثب 

 الجري 
 القذؾ 
 الرمً والدفي 

 
 

 ـــ قسن األلعــــــــــــــــــــــاب  
 ويدرج تحت هذا القسم المقررات الدراسية اآلتية :     

 



        
     لجٌح التعلين والتعلن
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 إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ الزقازٌق
 

 كرة السلة 
 كرة الٌد 
 الكرة الطائرة 
 األلعاب التمهٌدٌة 
 ألعاب صؽٌرة   

 ــــ ألعاب مضرب وتشمل 

 تنس 
 ًالهوك 
 الكروكٌة 
 تنس طاولة 
 كرة سرعة 

 

 اسكواش 
 رٌشة طائرة 
 كرة األركان 
 كرة الناعمة 
 ًالمضرب الخشب 

 ــ قسن الرياضاخ الوائيح والونازالخ .
 ويدرج تحت هذا القسم المقررات الدراسية اآلتية :     

 

 : ـــ الرٌاضات المائٌة 
 

 اإلنقاذ 
 الؽطس 
 السباحة 
 ًالبالٌة المائ 
 المشك ت المهنٌة فً المجال  

 المنازالت :ـــ 
 

 الجودو 
 الس ع 
 الكاراتٌة 
 التاٌكوندو 
 المشك ت المهنٌة فً المجال  

 

 توٌخ الكليح الذسجاخ العلويح التاليح :ـــ

  البكالورٌوس فً التربٌة الرٌاضٌة 

  الماجستٌر فً التربٌة الرٌاضٌة 

   دكتوراه الفلسفة فً التربٌة الرٌاضٌة 

  الدبلوم فً التربٌة الرٌاضٌة  

إستشاتيجياخ أسالية التذسيس الوستخذهح داخل كليح التشتيح الشياضيح تٌاخ  

 ــ جاهعح الضلاصيك
 . ) أسلوب األوامر ) الشرع وعرض النموذر 

 . ) التعلم التبادلً ) باألقران 

 . أسلوب الوجبات الحركٌة 



        
     لجٌح التعلين والتعلن
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 . ًأسلوب التعلٌم التعاون 

  باالستكشاؾ .أسلوب التعلٌم 

 . ًأسلوب التعلٌم الذات 

 . أسلوب المحاضرة 

  . أسلوب المناقشة والحوار 

 

 ـــ أسلىب األواهش ) الششح وعشض الٌوىرج ( :ــ

 هفهىهح :ـــ

فً هذا األسلوب ٌقي العبء علً المعلم فً اتخاذ القرارات المتعلقة           

بالعملٌات قبل عملٌة التدرٌس . وبذلك تكون عملٌة التدرٌس مباشرة وتكون الع قة 

 بٌن أوامر المعلم واستجابة المتعلم . 

 

 تعشيفح :ـــ

ٌذ جمٌي وفً هذا األسلوب ٌتخذ المعلم جمٌي القرارات وعلً المتعلم تنف         

ومن خ ل ذلك ٌقوم األوامر التً تعطً من المعلم ومنها ٌتم المتعلم تقلٌد المعلم 

المتعلم بتقلٌد النموذر الذي ٌقوم به المعلم أو النموذر الذي ٌقدمه طالب ٌجٌد أداء 

 المهارة .

 ــ ويتضًٍ هذا األسهىب :ــ

 . تحدٌد النشاط المراد تعلمه 

 . الشرع وأداء وعرض النموذر 

 . تنفٌذ أوامر المعلم 

 . ؼٌر مسموع بمناقشة المعلم 

 . ٌسٌطر المعلم علً المتعلمٌن سٌطرة تامة 

 . ٌقوم المعلم بإص ع األخطاء من ضوء الهدؾ 

 



        
     لجٌح التعلين والتعلن
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 إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ الزقازٌق
 

  المعلم  (( .     ٌقوم بالتخطٌط  (( 

   المعلم  (( .       تنفٌذ بالٌقوم  (( 

  المعلم  (( . ٌم       والتقٌقوم ب  (( 

 التعلن التثادلي ) تاأللشاى ( :ــــــ أسلىب 

 هفهىهح :    

فً هذا األسلوب ٌتم االعتماد علً إعداد موقؾ تعلٌمً ٌقوم فٌه المتعلمٌن بتعلٌم             

لتلمٌذ أو بعضهم كما توجد بعض المسمٌات للتعلم باألقران مثل : من طفل لطفل أو تلمٌذ 

 طالب لطالب .

 تعشيفح : 

ٌكون التعلٌم باألقران نوع من أنواع المراجعة علً المعلومات التً ٌٌسر المعلم         

للمتعلمٌن تعلمها . أو مهمة مكملة للتعلٌم وقد تؤخذ شكل األداء الجماعً لمهمة ما علً أن 

 ٌستطٌي أي عضو من أعضاء المجموعة القٌام بشرع وتفسٌر النتائج الخاصة بالمهمة . 

 ألسلوب : عمل المعلم كاألتً : وٌتضمن هذا 

  تنظٌم المجموعات حٌث علٌه ترتٌب من سٌعمل مي من أو من ٌعلم من وعلً ذلك

فإن ترتٌب المجموعات أمر فً ؼاٌة األهمٌة بالنسبة لبدء العمل بإستراتٌجٌة التعلم 

 باألقران 

 

 

 ٌن فً إعداد المهام المناسبة لمستوي المجموعة بما تحتوٌها من متعلمٌن متنوع

 مستوي التحصٌل .
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 إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ الزقازٌق
 

  . أي أن التعلٌمات تناسب المستوي العقلً توفٌر بعض المهام بصورة واضحة

 للمتعلمٌن .

 . توفٌر العدٌد من المصادر التعلٌمٌة التً تحتوي علً المعلومات المطلوبة 

  ًتدرٌب المتعلم علً استخدام التعلٌم باألقران بالشكل المبسط حٌث أن مي المعلم عل

 . تلخٌ  موضوع التعلم ووضعه فً صورة وحدة واحدةكٌفٌة 

 

 . ))  ٌقوم بالتخطٌط     )) المعلم 

 . ))  ٌقوم بالتنفٌذ        )) المعلم 

 ٌم        )) المعلم  (( .وٌقوم بالتق 

 ـــ أسلىب الىاجثاخ الحشكيح :ــ

 هفهىهح :ــ   

ٌهدؾ هذا األسلوب إلً اعتماد المتعلم علً نفسه فً تعلم وتثبٌت المهارات               

الحركٌة حٌث تقدم هذه الواجبات للمتعلم فً أشكال حركٌة دون تدخل أو مشاركة من المعلم 

وتكون هذه األشكال متدرجة فً الصعوبة لٌنتقً منها المتعلم ما ٌتناسب مي قدراته 

 وإمكاناته واستعداداته . 

 تعشيفه :ــ    

ٌعمل هذا األسلوب علً اشتراك جمٌي المتعلمٌن فً عملٌة التعلم كل طبقاً لقدراته              

 المستوي الذي ٌتناسب مي قدراته .   باختٌار وهذا ٌسمح لكل متعلم

 ويتضوي هزا األسلىب :ــ

 . دور المعلم ٌقي فً مرحلة التخطٌط 

  ات متعددة فً درجة الصعوبة لتحقٌق ذات مستوٌ اختٌاراتٌجب أن ٌوفر المعلم

 الهدؾ النهائً .
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 ٌ. سمح لكل متعلم باختٌار المستوي الذي ٌتناسب مي قدراته 

 . ٌعمل علً اشتراك جمٌي المتعلمٌن فً عملٌة التعلم كل طبقاً لقدراته 

  دور المعلم فً هذا األسلوب اتخاذ قرارات التخطٌط أما دور المتعلم فٌتخذ قرارات

 التنفٌذ . 

 . ))  يمىو تانتخطيظ     )) انًعهى 

 . ))  يمىو تانتُفيذ        )) انًعهى 

 يى        )) انًعهى  ((ىيمىو تانتم . 

 ـــ أسلىب التعلن التعاوًي :ــ

 هفهىهح :ــ     

ٌقوم هذا األسلوب عل تقسٌم المتعلمٌن إلً مجموعات ؼٌر متجانسة وتشجٌي               

هذه المجموعات علً أن تستخدم كافة أسالٌب التواصل بٌنها )) زٌارات شخصٌة ــ هواتؾ 

ــ برٌد الكترونً ........ (( وتكلؾ المجموعة فً التواصل داخل قاعة الدرس وخارجها من 

 عمل مهمة معٌنة مثل :ــ

 وضي أسئلة للمناقشة وإداراتها ، تقوٌم مفاهٌم هامة ، كتابة تقرٌر حول بحث قامت به .     

 تعشيفح :ــ    

( طالب بحٌث ٌسمح  1ــ  2هو التعلم ضمن مجموعات صؽٌرة من المتعلمٌن )              

لهم بالعمل سوٌاً وبفاعلٌة وبمساعدة بعضهم البعض لرفي مستوي كل فرد منهم ولتحقٌق 

 هدؾ المشترك التعلٌمً . ال

 ويتضوي هزا األسلىب :ــ

 أن ٌكون دور المعلم :                           
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 . اتخاذ القدرات 

 . تحدٌد األهداؾ التعلٌمٌة 

  . تقرٌر عدد أعضاء المجموعة 

 
  . تعٌٌن المتعلمٌن فً مجموعات 

 . ترتٌب قاعة المحاضرات علً شكل مجموعات 

  التعلٌمٌة .التخطٌط للمواد 

 . تعٌٌن األدوار لضمان االعتماد المتبادل 

 . إعداد الدرس 

 . شرع المهمة األكادٌمٌة 

 . بناء االعتماد اإلٌجابً المتبادل 

 . بناء المسئولٌة الفردٌة 

 . بناء التعاون بٌن المجموعات 

 . شرع معاٌٌر النجاع 

 . تحدٌد األنماط السلوكٌة  

 

 ))  يمىو تانتخطيظ     )) انًعهى . 

 . ))  يمىو تانتُفيذ        )) انًتعهى 

 يى        )) انًتعهى  (( .ىيمىو تانتم 

 

 أسالية التعلن تاالستكشاف :ــ

 هفهىهح :     
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علً نوع من التفاعل الفكري بٌن المعلم والمتعلم  االعتمادوٌتم فً هذا األسلوب               

 باستجابةحٌث ٌقوم المعلم بطرع مجموعة من األسئلة المتتالٌة علً المتعلم وٌقابلها المتعلم 

 الكتشاؾحركٌة من المتعلم وأداء حركً أي ترجمة األسئلة لمهارات حركٌة ممتدة وذلك 

 الحركة المراد معرفتها . 

 تعزيفح :     

وفً هذا األسلوب ٌتم تعاقب األسئلة إلً رد الفعل للمتعلم باكتشاؾ مجموعة من              

 . االستجابات المترجمة لهذه األسئلة وهذا ٌتم عن طرٌق الع قة الوطٌدة بٌن المعلم والمتعلم

 ويتضًٍ هذا األسهىب :ــ     

 . دور المعلم ٌقتصر علً التوجٌه 

 رشاد .دور المعلم ٌقتصر علً اإل 

 . دور المعلم عملٌة تنظٌمٌة فً طرع األسئلة 

 . تحفٌز المتعلم علً عملٌة االكتشاؾ 

  . المتعلم ٌكون العملٌة األساسٌة فً عملٌة التعلم 
 

 . ))  يمىو تانتخطيظ     )) انًعهى 

 . )) يمىو تانتُفيذ        )) انطانة 

 يى        )) انًعهى  (( ىيمىو تانتم. 

 انتعهى انذاتي :ـــ أسهىب 
 

 هفهىهح :     

هذا األسلوب الذي ٌطبق فً أي مكان وأي زمان . وفً هذا األسلوب ٌتم               

تعلم المتعلم نفسه ذاتٌاً أي نفسه بنفسه دون تدخل من المعلم وفٌه ٌتخذ المتعلم جمٌي 

 القدرات التخطٌطٌة والتنفٌذٌة والتقوٌمٌة  .
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 تعشيفح :      

هو األسلوب الذي ٌعتمد علً قٌام المتعلم بالحصول علً المعلومة بنفسه              

وبدون االعتماد الكلً علً المعلم . ولكن علً المتعلم أن بتعلم كٌؾ ٌعلم نفسه بنفسه 

 وبالطرٌقة التً ٌستطٌي الحصول علً المعلومة من خ لها .

 

 ويتضوي هزا األسلىب :

 أن ٌقوم المعلم بــ :                         

  للمتعلم كل مصادر المعرفة التً توفر له بعد الموقؾ التعلٌمً بحٌث ٌوفر

 المعرفة المطلوبة .

  كٌفٌة تعامل المتعلم مي مصادر التعلم بصورة سهلة وبالطرٌقة التً تناسب

 مستوي المتعلم العقلً والمعرفً .

 

 . كٌفٌة تدرٌب المتعلم للحصول علً المعلومة 

  أن هذا األسلوب ٌنتهً بالمتعلم إلً االبتكار 

 

 . ))  ٌقوم بالتخطٌط     )) المعلم 

 . )) ٌقوم بالتنفٌذ        )) الطالب 

 . ))  ٌقوم بالتقٌٌم        )) المعلم 

 

 ـــ أسلىب الوحاضشج الششح تاستخذام السثىسج :

 هفهىهح :      

وٌتم فٌها تلقٌن المعلم الدرس للمتعلمٌن دون تفاعل وٌكون فٌها المعلم هو               

 لذراخ انتخطيظ وانتُفيذ وانتمييى . المسئول عن 
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 تعشيفح :      

هو الذي ٌتخذ فٌه المتعلم جمٌي القرارات وٌكون الشرع من قبل المعلم ودور              

 ته .المتعلم أن ٌتابي وٌطٌي المتعلم فً كل قرارا

 ويتضمن هذا األسلوب :

 . تحدٌد الهدؾ من المحاضرة باستخدام السبورة 

 . الشرع وإعطاء أمثلة 

 . ؼٌر مسموع بمناقشة المعلم إال فً النهاٌة 

  . سٌطرة المعلم علً المتعلمٌن 

 

 . )) يمىو تانتخطيظ     )) انًعهى 

 . )) يمىو تانتُفيذ        )) انًعهى 

  ((        يمىو تانتمييى. )) انًعهى 

 ـــ أسالية الوٌالشح والحىاس : 

 هفهىهح :     

ٌعتبر أفضل من طرٌقة المحاضرة المعدلة إذا كان الدرس ٌهدؾ إستذكار                

 معلومات لفترة أطول .

 تعشيفح :     

هو أحدي الطرق الشاملة التً تعزز التعلم النشط وهً تفاصل بٌن المعلم              

 والمتعلم 

 يتضوي هزا األسلىب : 
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 . تطبٌق المعارؾ المتعلمة من مواقؾ جدٌدة 

 . تنمٌة مهارات التفكٌر لدي المتعلمٌن 

 . هذا األسلوب مفٌد فً المجامٌي الكبٌرة 

 ًطرع أفكارهم بط قه . ٌشجي هذا األسلوب المتعلمٌن عل 

 

 . ))  يمىو تانتخطيظ     )) انًعهى ــ انًتعهى 

 . )) يمىو تانتُفيذ        )) انًعهى 

 . )) يمىو تانتمييى        )) انًعهى ــ انًتعهى 

 

 

 

 

 

بناء علً التعرٌؾ المذكور للتعلم النشط ... ما هً فً نظرك طرق التدرٌس األكثر      

 ... ؟ .مناسبة للتعلم النشط 

  طرٌقة المحاضرة المعدلة 
 طرٌقة الحوار والمناقشة 
 ًطرٌقة التعلم التعاون 
 طرٌقة العروض التوضٌحٌة 
 طرٌقة لعب األدوار 
 طرٌقة تعلم األقران 
 طرٌقة التعلم باالكتشاؾ 
 

 ًطرٌقة العصؾ الذهن 
  طرٌقة حل المشك ت 
 طرٌقة الخرائط المعرفٌة 
 طرٌقة األسئلة 
  ًطرٌقة التعلم الذات 
 طرٌقة الرح ت المٌدانٌة  

 اسثح نهتعهى انُشظ يُطزق انتذريس األكثز    
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  . تشكٌل معارؾ المتعلمٌن السابقة خ ل التعلم النشط دلٌ ً عند تعلم المعارؾ الجدٌدة

 فهمنا بؤن أستثارة المعارؾ شرط ضروري للتعلم .وهذا ٌتفق مي 

  ٌتوصل المتعلمون خ ل التعلم النشط إلً حلول ذات معنً عندهم ولٌس أستخدام

 حلول أشخا  أخرٌن .

 . ٌحصل المتعلمون خ ل التعلم علً تعزٌزات كافٌة حول فهمهم للمعارؾ الجدٌدة 

  الحاجة إلً التوصل إلً ناتج أو التعبٌر عن فكرة خ ل التعلم النشط تجبر المتعلمٌن

علً إسترجاع معلومات من الذاكرة ربما من أكثر من موضوع ثم ربطها ببعضها ، 

 وهذا ٌشابه المواقؾ الحقٌقٌة التً ٌستخدم فٌها المتعلم المعرفة . 

 علم بدون مساعدة سلطة . وهذا ٌعزز ٌبٌن التعلم النشط للمتعلمٌن قدرتهم علً الت

 ثقتهم بذواتهم واالعتماد علً الذات .

 ٌن أن ٌكونوا نشطٌن خ ل التعلم ٌفضل معظم المتعلم 

 

 

 

 

 

 انتعهى انُشظ انتعهيى انتمهيذي وجه انًمارَح

 محفز  /  موجه  /  مصدر للخبرة ناقل للمعلومات وملقن للمعلمٌن دور المعلم

 أبرز فوائد التعلم النشط   

  الفشق تيي التعلن الٌشظ والتعلين التمليذي
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 إٌجابً مشارك فً العملٌة التعلٌمٌة سلبً متلق للمعلومات فقط دور المتعلم

المتعلمون ٌشاركون فً تحدٌد  المعلم ٌتحكم فً ضبط وإدارة المحاضرة إدارة المحاضرة
 قواعد االضبط وإدارة المحاضرة

األهداؾ معلنة للمتعلمٌن  ؼٌر معلنة األهداؾ
 وٌشاركون فً تحقٌقها

 مصادر متنوعة ومتعددة  الكتاب الدراسً والمعلم مصادر التعلم
 ) البٌئة ــ المكتبات ــ اإلنترنت (

 فً جمٌي االتجاهات خطً التواصل

فهم وحل المشك ت ــ مستوٌات ــ  حفظ وتذكر المعلومات ناتج التعلم
 تفكٌر علٌا

مواد مطبوعة ( تقلٌدٌة ) ؼالباً ما تكون  الوسائل
 وٌسمح للمتعلم باختٌار الوسائل المناسبة له

ٌتم عمل وسائل تعلٌمٌة مرتبطة 
 باألهداؾ المتعددة

ٌساعد المعلم علً اكتشاؾ نواحً  ٌقوم المعلم بإصدار حكم النجاع أو الفشل التقوٌم
 القوة والضعؾ التقٌٌم الذاتً

و انعهًيح جذول يىضح أسانية انتذريس انًستخذيح داخم األلسا

 تانكهيح

 اسالٌب التدرٌس
 األقسام العلمٌة 

 
أسلوب 
 األوامر

التعلم 
 التبادلً
 (

باألقران 
) 

الوجبات 
 الحركٌة 

التعلم 
 التعاونً

التعلم 
 باالكتشاؾ

التعلم 
 الذاتً

 المحاضرة
باستخدام 
 السبورة 

المناقشة 
 والحوار

 قسم
 المناهج وطرق التدرٌس 

            

 قسم
 العلوم التربوٌة واالجتماعٌة 

          

 قسم
 التروٌح والتنظٌم واإلدارة

           

            قسم
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 العلوم الصحٌة

 قسم
التمرٌنات والجمباز والتعبٌر 

 الحركً

            

 قسم
 مسابقات المٌدان والمضمار

            

 قسم 
 األلعـــــــــــــــــــــــــاب

           

 قسم 
 المائٌة والمنازالتالرٌاضات 

           

 

 

 

 

 جدول ٌوضح طرق التعلم النشط داخل األقسام العلمٌة بالكلٌة 

 

 اسالية التذسيس

 األلسام العلويح 

 التعلن التثادلي

 ) تاأللشاى (

التعلن 

 التعاوًي

التعلن 

 فاتشتاالك

الوٌالشح  التعلن الزاتي

 والحىاس

 لسن

         الوٌاهج وطشق التذسيس 
 لسن

العلىم التشتىيح  

 واالجتواعيح
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 لسن

التشويخ والتٌظين 

 واإلداسج
       

 لسن

        العلىم الصحيح
 لسن

التوشيٌاخ والجوثاص 

 والتعثيش الحشكي
         

 لسن

هساتماخ الويذاى 

 والوضواس
       

 لسن 

        األلعــــــــــــــاب
 لسن 

الشياضاخ الوائيح 

 والوٌاصالخ
        

 

 

 

 

 

 

 

 يتضوي أسلىب تميين االهتحاًاخ كالتالي :ـــ     

               . بالنسبة ل قسام النظرٌة 

 أسانية تمييى االيتحاَاخ

 تكهيح انتزتيح انزياضيح تُاخ ــ جايعح انشلاسيك
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 . بالنسبة ل قسام العملٌة 

 

 أسالية تميين االهتحاًاخ في األلسام الٌظشيح
 االيتحاٌ

 انُظزيح األلساو انعهًيح

 

 أعًال انسُح

 

 انتحزيزي

انًُاهج وطزق 

 انتذريس

 أختبار الورقة والقلم ورقة دراسٌة + امتحان شفوي + امتحان نظري
 ) أخر العام (

انتزويح وانتُظيى 

 واإلدارج

ورقة دراسٌة + امتحان شفوي + تحرٌري + 
 ؼٌاب + تفاعل فً المحاضرة

 أختبار الورقة والقلم
 ) أخر العام (

انعهىو  انتزتىيح 

 واالجتًاعيح

 أختبار الورقة والقلم ورقة دراسٌة + مناقشات + امتحان تحرٌري
 ) أخر العام (

 انعهىو 

 انصحيح وانزياضيح

ورقة دراسٌة + امتحانات نظرٌة + امتحان 
 شفوي

 أختبار الورقة والقلم
 ) أخر العام (

 

 

 

 العوليحأسالية تميين االهتحاًاخ في األلسام العلويح 

 
 االمتحان
 األقسام العلمٌة العملٌة

 

 أعمال السنة
 

 العملً
 

 التحرٌري
 

التمرٌنات والجمباز 
 والتعبٌر الحركً

ورقة دراسٌة + جملة 
حركٌة حرة باستخدام أدوات 
 + ؼٌاب + امتحان نظري

 ــ جملة حركٌة حرة بؤدوات
 ــ جملة مبتكرة للطلبة 

 ــ مهارات أساسٌة مكونة للجمل 
 الحركٌة  

 
 أختبار الورقة والقلم

 ) أخر العام (

  مستوي رقمً + مستوي أداء ورقة دراسٌة + امتحان  
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 مسابقات
 المٌدان والمضمار 

نظري + سلوك وؼٌاب + 
مستوي رقمً + مستوي 

 أداء

 أختبار الورقة والقلم للمسابقات المقررة
 ) أخر العام (

 

امتحان عملً علً جمٌي  ورقة وقلم + امتحان عملً األلعاب
 المهارات المقررة لكل مادة

 أختبار الورقة والقلم
 ) أخر العام (

 

الرٌاضات المائٌة 
 والمنازالت

سلوك وؼٌاب + ورقة 
 دراسٌة + مستوي أداء 

 + أختبار نظري

مستوي األداء لجمٌي الرٌاضات 
 بالقسم

 أختبار الورقة والقلم
 ) أخر العام (

 

 سٌاســـات الكلٌة 

 السٌاسات الخاصة بشئون التعلٌم والط ب:

ٌتم اإلع ن عن مكان تواجد الكتاب الجامعى للمواد العلمٌة والتطبٌقٌة بمركز الكتاب داخل  -1

 مبنى الكلٌة مي بداٌة العام الدراسى.

ٌتم اإلع ن عن مواعٌد اإلختبارات النظرٌة والتطبٌقٌة قبل الموعد المحمدد بفتمرة كافٌمة  ممي   -2

 أى الطالبات بمدى مناسبة توزٌي المواد داخل الجدول.إستط ع ر

ٌتم اإلع ن عن أسماء السادة أعضاء هٌئة التدرٌس المصححٌن والمراجعٌن على كل ورقة   -3

إمتحانٌة مي التنبٌه على كٌفٌة توزٌي الدرجات الخاصة بكل سإال ومراعاة أن تحقق األسئلة 

 أهداؾ المقرر والنتائج التعلٌمٌة المستهدفة.

ٌتم اإلع ن عن نموذر اإلجابة للمواد النظرٌة على الموقي اإللكترونى للكلٌة عقب اإلنتهاء  -4

 من إمتحان كل مادة.  

الكلٌة بصدد تؽٌٌر ال ئحة الداخلٌة لمرحلة البكالورٌوس إلى نظام الساعات المعتمدة بحٌث  -5

اللٌاقة البدنٌة  –اإلدارة  –التدرٌب  –تشتمل على خمس برامج هى )الرٌاضة المدرسٌة 

 المعاقٌن وكبار السن(. –والصحة 
 

 سٌاسات الكلٌة فى التعامل مي مشاكل التعلٌم:
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 بالنسبة للكثافة العددٌة للطالبات )الفرق األربعة(:  -1

 
( مقررات إلكترونٌة من أقسام علمٌة 1تم عقد إتفاقٌة مي الجامعة على تحوٌل عدد )  -

 مختلفة .
( شعب أو حسب عدد الفرقة .40الواحدة إلى مجموعتٌن ) تم تقسٌم طالبات الفرقة  -  

مخاطبة األقسام العلمٌة )العملٌة والنظرٌة( بعمل جدول للمتعثرات والمتفوقات وتم التنفٌذ   -
م .2044 –م 2040بالفعل للعام الجامعى   

 
 * ٌتم تحدٌث سٌاسات الكلٌة بصفة دورٌة بناءاً على المستجدات والمتطلبات المرحلٌة

 بالنسبة إلجراءات التعامل مي إنخفاض نسبة حضور الطالبات: -2
     
تم عمل لقاءات بٌن الطالبات وأعضاء هٌئة التدرٌس من خ ل الرٌادة واألنشطة الط بٌة    

لحثهن على أهمٌة الحضور واإللتزام بالكلٌة وتذلٌل أى صعاب ٌمكن أن تواجههن خاصة ما 
 ٌتعلق بالعملٌة التعلٌمٌة.

 

 بالنسبة ل سالٌب المحددة والمعلنة لكٌفٌة التعامل مي مشكلة الطالبات المتعثرات: -3
       

أسلوب التعامل مي الطالبات المتعثرات والمحوالت من كلٌات أخرى وعندهن مواد تحمٌلٌه  
 ٌتم عقد فصول تقوٌة لهن بدون أجر وذلك بالنسبة للمواد النظرٌة والعملٌة.

 
 أعضاء هٌئة التدرٌس بالنسبة لعدد الطالبات:بالنسبة لزٌادة عدد  -4

 
ٌوجد فائض فى أعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة وقد تم وضي خطة للتعامل مي الفائض من   
عضاء هٌئة التدرٌس وذلك من خ ل تشكٌل لجنة لدراسة تلك الخطة ووضي حلول مناسبة أ

ة فى صورتها النهائٌة لمواجهة الزٌادة الحالٌة والعجز فى المستقبل وقد تم وضي الخط
/ 49( بتارٌخ 405وعرضها على مجلس الكلٌة وإعتمادها وتوثٌقها بقرار مجلس الكلٌة رقم )

.م2040/ 9  
 

 السٌاسة المتبعة لزٌادة التموٌل الذاتى والدعم المالى للكلٌة: -5
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 م.2040/  5/ 41( بتارٌخ 404ٌوجد خطة للتموٌل الذاتى بالكلٌة معتمدة بقرار رقم ) -

سنوٌاً عمل طبق الخٌر بالكلٌة بالتعاون مي أعضاء هٌئة التدرٌس وذلك لصالح الطالبات ٌتم  -
 المتعثرات مادٌاً.

 ٌتم مساعدة الطالبات المتعثرات مادٌاً من خ ل صندوق التكافل بمكتب رعاٌة الشباب. -
 بس المستعملة ٌتم مساندة الطالبات ومساعدتهم مادٌاً من خ ل لجنة األسر بالكلٌة عن طرٌق جمي الم -

 وبٌعها بسعر رمزى لصالح الطالبات المتعثرات مادٌاً.
 

 بالنسبة لإلجراءات المتخذة بشؤن الكتاب الجامعى: -6
      
تم توجٌه خطابات ل ساتذة رإساء األقسام العلمٌة من األستاذ الدكتور/ وكٌل الكلٌة لشئون   

 التعلٌم والط ب بشؤن التنبٌه على ماٌلى:

بسعر الكتاب الجامعى كما هو محدد من الجامعة بعدد الملزمات التى ٌشملها كل اإللتزام  -
 كتاب.

 مراجعة جودة طباعة الكتاب. -

 ضرورة إلؽاء األسئلة التى توجد بنهاٌة الكتاب فى بعض األقسام وهو ما ٌسمى )الشٌت(. -

 اإللتزام بمحتوى المنهج الموجود بداخل الكتاب. -

 اإللتزام بهذة التوجٌهات.متابعة األقسام للتؤكد من  -

 السٌاسات المتبعة فى القبول والتحوٌل :

 سٌاسات القبول:

ٌتم قبول الطالبات وفقاً لمعاٌٌر األداء ال زمة لخرٌجات كلٌة التربٌة الرٌاضٌة وفى ضوء متطلبات سوق  -4
 العمل المحلى وكذلك بعض األسواق العربٌة التى تشهد إقباالً على خرٌجات الكلٌة.

إشتقاق المهارات واألداءات ال زمة فى ضوء مجموعة من اإلختبارات المقننة والتى ٌتم إجراءها             ٌتم  -2
 على الطالبات عقب إمتحان الثانوٌة العامة إلختٌار أفضل العناصر لإلنضمام إلى الكلٌة.

 
للتحقق من أن الطالبات تشكل لجان من أعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة وفقا ل قدمٌات والتخصصات والخبرة  -2

 المتقدمات لدٌهن ما ٌإهلن لتحقٌق رسالة الكلٌة من خ ل انضمامهن لبرنامجها االكادٌمى.
ٌقوم مكتب التنسٌق بتوزٌي كتب ٌشتمل على اإلختبارات التى تجرى فى كلٌات التربٌة الرٌاضٌة للبنات وفقا  -1

 لما ٌلى:

 الكشؾ الطبى المبدئى/ قٌاس الطول والوزن. -
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 القوام الصحٌح. اختباراتء إجرا -

 .الحركًإختبار اإلٌقاع   -

التحمل  –التحمل العضلى للذراعٌن  –الرشاقة  –البدنٌة وتشمل )المرونة  االختبارات -
 السرعة(. –القدرة العضلٌة للرجلٌن والذراعٌن  –           التنفسً الدوري

المهارٌة )تختار الطالبة إحدى اآلنشطة الرٌاضٌة وتختبر فى المهارات الفنٌة  االختبارات -
 لها(.

 اختبار الثقة بالنفس ) قفزة الثقة فى الماء(. -

 .الشخصًاالختبار  -

 إع ن النتائج. -

ٌتم قبول الطلبات بالكلٌة بالمجموع الذى ٌحدده مكتب التنسٌق بالجامعة ووفقا لقرارات  -
 للجامعات بشرط إجتٌاز اإلختبارات السابقة بنجاع.المجلس األعلى 

تم طرع إستمارة إستط ع رأى على الطالبات المتقدمات وعلى طالبات الفرقة الرابعة  -5
للتعرؾ على مدى مناسبة اختبارات القبول لمستوى المتقدمات وإنها تحقق قدر من 

 اإلستعداد للعمل بالكلٌة.
ألهداؾ اإلستراتٌجٌة للكلٌة، لهذا توجد مراجعة ال ٌوجد تعارض بٌن سٌاسات القبول وا -1

موثقة لسٌاسات القبول على فترات متباعدة ، وقد تم مناقشة هذه السٌاسات على هامش 
 م . 2009 – 2008لقاء شباب الجامعات المقام    فى جامعة المنصورة 

شكلٌن لمجلس قامت أ.د/ عمٌد الكلٌة بعقد إجتماع للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة الم -7
 الكلٌة وذلك لتحلٌل ومناقشة سٌاسات القبول ، بناء على طلب لجنة قطاع التربٌة الرٌاضٌة.

تم إرسال أهم النتائج التى توصل الٌها أعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة ووجهات نظرهم فى  -8
 سٌاسات القبول إلى لجنة قطاع التربٌة الرٌاضٌة.

 
 شفافٌة وإع ن سٌاسات القبول:

م سٌاسات القبول بالشفافٌة فهى معلنه بدلٌل اختبارات القبول والذى ٌوزع على تتس  -1
 الطالبات فى مكتب التنسٌق لتٌسر على الطالبات اإلط ع علٌها.

ٌتم اإلع ن عن موعد إجراء إختبارات القبول بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة فى وسائل اإلع م  -2
 والصحؾ الرسمٌة.
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 سياسا  التحويل:

 ٌتم التحوٌل فى الفترة التى ٌحددها المجلس األعلى للجامعات.   -1
إلى( الكلٌة فى حالة إستٌفاء الشروط المحددة ب ئحة الكلٌة والمعلنة                 –ٌسمح بالتحوٌل )من  -2

 فى دلٌل الطالب.
ال ٌكون التحوٌل اإل بٌن الكلٌات التى تناظر بعضها البعض من حٌث مواد الدراسة   -3

مقررات الدراسٌة والدرجات العلمٌة التى ٌتم منحها ، وبناءاً على ذلك فإنه ٌمكن التحوٌل وال
بٌن كلٌات التربٌة الرٌاضٌة ، أما الطالبة التى تحول من كلٌة ؼٌر مناظرة فإنها تبدأ القٌد من 

 الفرقة األولى.
 –قام فرٌق عمل الط ب والخرٌجون بإعداد استمارة التحوٌل وعلى الطالبة المحولة )من   -4

% من التحوٌ ت من أو إلى الكلٌة ٌكون بسبب  20إلى( الكلٌة باستٌفائها وقد اتضح 
 % بسبب الموقي الجؽرافً. 70ظروؾ أسرٌة مرتبطة بتؽٌر محل رب األسرة و 

 
 
 

وللٌات تنفٌذها وفقا لنظام خطط التربٌة  م2045/ 2040جدول الخطة االستراتٌجٌة 
 الرٌاضٌة بنات الزقازٌق .

وقد احتوت استراتٌجٌة التعلٌم والتعلم لكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ الزقازٌق على المحاور 
 التالٌة :ـ 

 محور التعلٌم والتعلم واالنشطة الط بٌة . .4
 محور الدراسات العلٌا والبحث العلمى . .2
 انشطة تنمٌة البٌئة وخدمة المجتمي.محور  .2

 

للتعلٌم والتعلم لكلٌة التربٌة الرٌاضٌة الخطة االستراتٌجٌة 
  بنات ـ الزقازٌق

 

 
االهداؾ 

االهداؾ 
 الفرعٌة

 االطار الزمنى مإشرات النجاع االجراءات التنفٌذٌة
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 االستراتٌجٌة
 

التطوٌر المستمر 
للبرامج الدراسٌة 

لمرحلة 
 البكالورٌوس 

تعاون أعضاء هٌئة 
التدرٌس مي الطالبات 

وجمٌي االطراؾ 
لتطوٌر المعنٌة 

البرامج والمقررات 
 الدراسٌة

 

  وضي لجنة من االقسام المختلفة لمتابعة
 خطط التحسٌن بالمقررات الدراسٌة محلٌا .

  استبٌان لقٌاس
مستوى الخرٌج فً 
جمٌي مجاالت العمل 

 .المختلفة

  نسبة عدد المقررات
تطوٌرها من التً تم 

العدد االجمالى 
 للكلٌة .

 
 
 
 

  استحداث بعض
 المقررات وتعدٌلها

 
 
 

حتى 2040من 
 . م2042

  وضي لجنة من االقسام المختلفة لمتابعة
خطط التحسٌن بالمقررات الدراسٌة 

ومقارنتها محلٌا من الكلٌات المناظرة ثم 
 دولٌا أذا أمكن.

مستمر طوال العام 
(مرة لكل 2على )
وطوال  سنوٌامادة 

 الخطة االستراتٌجٌة

 لجنة لمتابعة التطور الفعلى بالمقررات. 
 
 
 

مستمر طوال العام 
(مرة لكل 2على )

وطوال  مادة سنوٌا
 الخطة االستراتٌجٌة

 
  تشكٌل لجنة لتصحٌح الهٌكل التنظٌمى

 ومراجعته وفقا لمعاٌٌر الجودة .

 سنوٌا

  عضاء هٌئة التدرٌس ÷استط ع رأي
والمعاونٌٌن فً مقترحاتهم حول تطوٌر 

 المقررات الدراسٌة .

 

  ورش عمل للتدرٌب علً عمل التوصٌفات
للمقررات الدراسٌة لجمٌي أعضاء هٌئة 

 التدرٌس والهٌئة المعاونة.

 
 

  لجنة لدراسة ومراجعة النتائج المستهدفة
 للبرنامج التعلٌمى بالكلٌة. 

 

  لجنة لدراسة ومراجعة النتائج المستهدفة
والمقررات  للبرنامج التعلٌمى 

 .من المراجعٌٌن النظراء بالكلٌةالدراسٌة

 

  ورش عمل للتدرٌب على صٌاؼة النتائج
التعلٌمٌة واالهداؾ لكل مقرر والمحتوى 

 .الدراسً

 

  الطالبات فً تحلٌل نتائج استط ع رأى
 المستهدفة.النتائج التعلٌمٌة 

 

  اعتماد توصٌؾ المقررات الدراسٌة
والبرنامج التعلٌمى بمجالس االقسام ومجلس 

 الكلٌة.

 

  دراسات تتبعٌة لتحلٌل نتائج الطالبات فى
المقررات الدراسٌة ومقارنتها بالسنوات 
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 السابقة.

    دراسة تتبعٌة للوقوؾ علً اسباب التباٌن
المقررات فً نتائج الطالبات فً بعض 

 الدراسٌة .

  

  ندوة حول استراتٌجٌات التعلٌم والتعلم   توفٌر نظم معلنة
 ومتعددة.

  ع ر مشاكل التعلٌم
والتعلم )خطة العجز 
والزٌادة فً أعضاء 

 هٌئة التدرٌس ـ 
 
 
 
 

  نسبة تحوٌل بعض
المقررات الدراسٌة 

الى مقررات 
 الكترونٌة.

  الئحة التدرٌب
المٌدانى ، قٌاس 

االطراؾ رضا 
 المعنٌة .

 

  قٌاس رضا الطالبات
عن نظم االمتحانات 

 ونظم التقوٌم .
 

 
 

  استط ع الرأى حول
 كفاٌة وكفائة المكتبة 

 
 

  تحلٌل دراسة
احتٌاجات االقسام 
العلمٌة من أدوات 
وم عب وقاعات 

 ومعامل وتجهٌزات .

 

  ورش عمل الستخدام أنماط التعلٌم والتعلم
الذهنى ـ المحاكاه ـ  ؼٌر التقلٌدٌة) العصؾ

 التعاونى ....(
 

 

  لجنة لتحدٌد استراتٌجٌة التعلٌم والتعلم
المناسبة للمقررات الدراسٌة فً البرنامج 

 التعلٌمى .

 

  تحلٌل استط ع رأى الطالبات فً أنماط
التعلٌم والتعلم المناسبة للمقررات الدراسٌة 

 فً البرنامج.
 
 

 

  التدرٌب المٌدانى وطرق تحدٌد استراتٌجٌات
 تقٌٌمه .

 
 
 

 

  ورشة عمل ط بٌة للتدرٌب علً استخدام
التعلم الذاتى خ ل المقررات الدراسٌة 

 وكٌفٌة تقٌٌمها .

 

  ورشة عمل ط بٌة للتدرٌب علً استخدام
االنترنت فً إعداد البحوث خ ل المقررات 

 الدراسٌة.

 

  نشر االبحاث ذات قٌمة علمٌة للطالبات على
 موقي الكلٌة 

 

 
 

  لجنة لمعرفة كفاٌة تناسب اعداد أعضاء
هٌئة التدرٌس بكل قسم والمقررات الدراسٌة 

 مي اعداد الطالبات .
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   لجنة لمراجعة الخطة الخمسٌة وفقا لتقارٌر
 المراجعٌن النظراء 

 

  واالنتدابات لجان لتحدٌد سٌاسة التعٌٌن
 والتفرغ واعتمادها من مجلس الكلٌة .

 

  : لجنة تجهٌزات المعامل 

  معمل التحلٌل الحركى 

  معمل الفسٌولوجى 

  معمل علم النفس 

  معمل التكنولوجٌا 

 

  تحلٌل دراسة الخدمات المقدمة للطالبات
 )انشطة ط بٌة / اجتماعٌة / تعلٌمٌة(

 

  تحلٌل دراسة احتٌاجات المعامل  

  دورة تدرٌبٌة لعمل االدوات واالجهزة
 بالمعامل .

 

 اعداد نظام للصٌانة  

 جدول اعداد لجنة المكتبة  

 اعداد لجنة الكتاب الجامعى  

 لجنة صندوق الشكاوى للمكتبة  

 لجنة صندوق الشكاوى الخا  بالكلٌة  

  راي الطالبات حول مشك ت تحلٌل استط ع
 الكتاب الجامعى

 

  لجنة لتطبٌق قانون االمتحانات والكنتروالت  

  تشكٌل لجان االمتحانات وشروط الممتحن
 الخارجى باالقسام العملٌة

 

   تحول النظام بالمكتبة الى نظام الكترونى   

  تكملة تجهٌزات القاعات والمعامل  

  تشكٌل لجنة لمتابعة المتعثرٌن والموهوبٌن  
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  خطط لتحسٌن خدمات رعاٌة الشباب  

لتطوٌر المستمر 
للبرامج الدراسٌة 

الدراسات  لمرحلة
 العلٌا

  تحدٌد لجنة لمتابعة مقررات الدراسات العلٌا  

  ورش عمل لتدرٌب أعضاء هٌئة التدرٌس
 علً توصٌؾ مقررات الدراسات العلٌا

 

 تشكٌل خطة بحثٌة البحاث الدراسات العلٌا  

  تحدٌد معاٌٌر للمراجي الخارجى واعتمادها
 من مجلس الكلٌة

 

  وضي للٌة واعتمادها ل ستفادة من أعضاء
 هٌئة التدرٌس فً تطوٌر خطط البحث العلمى

 

 تطوٌر المكتبة الً الكترونٌة  

خدمة المجتمي 
 وتنمٌة البٌئة 

   لتحدٌد االحتٌاجات المجتمعٌةوضي للٌة  

  ندوات معلنة لخدمة المجتمي  

  دورات تدرٌبٌة معلنة لتنمٌة البٌئة وخدمة
 المجتمي

 

  استط ع رأى ل ستفادة من التطوٌر  

  اع ن المجتمي داخلٌا وخارجٌا بالتطوٌر
 والتحدٌث

 

  تحدٌد الٌة للتقوٌم الذاتى لخدمة المجتمي
 وتنمٌة البٌئة 

 

  تحلٌل استط ع رأى االطراؾ المعنٌة
 والندوات وورش العمل والمراجعٌن النظراء

 

  الثقافً مي االتفاقٌات وبرتوكوالت التعاون
 المإسسات المختلفة 

 

  خطة تفعٌل وحدات ذات الطابي الخا  

 

 

 ستشاتيجيح اللتطثيك ا الخطح التٌفيزيح

 
الؽاٌات 
 العامة

األهداؾ 
 االستراتٌجٌة

االنشطة 
 والمهام

 التوقٌت

مإشرات  
المتابعة 
 والتقٌٌم 

التموٌل ال زم  االنجازات
اسباب مستوى  )التكلفة(
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 نهاٌة التنفٌذ بداٌة التنفٌذ

مسئولٌة 

 التنفٌذ

عدم  االنجاز
 االنجاز

تطمممممإٌر -4
منظومممممممممة 
الهٌكممممممممممممل 
التنظٌمممممممى 
فمممى ضممموء 
االحتٌاجات 
الفعلٌة ممي 
ابمممراز دور 
الكلٌمممة فمممى 
القٌمممممممممممممممام 
بانشمممممممممطة 
خدمٌممممممممممممة 
مجتمعٌمممممممة 
تحقممممممممممممممق 
التموٌممممممممممل 
المممممممممممممذاتى  

 للكٌة

 

 

 

 

تطممممممممممموٌر -4
الهٌكممممممممممممممممممل 

 التنظٌمى.

 

وضممممممي للٌممممممات 
تحمممدٌث الهٌكمممل 
التنظٌمممممممممممممممممممً 
ألقسام وإدارات 

وتخمت  الكلٌمة 
 بما ٌلى:

تحدٌممممممممد  4/أ/4
وتوثٌممممممممممممممممممممممق 
المسمممممممممممئولٌات 
واألدوار 
والخبممممممممممممممممرات 
والكفمممممممممممممماءات 
الواجممممممممممممممممممممممب 
توافرهممما لشمممؽل 
كممممممل وظٌفمممممممة، 
إلعمممادة توزٌمممي 
العممممماملٌن فمممممى 
بعمممممممض إدارات 
الكلٌممممممة طبقممممممما 
لتخصصمممممممماتهم 
 ومهاراتهم.

4 /40 /

2009 
20 /1/2040  

القٌممممممممممممادة  -

 العلٌا بالكلٌة 

فرٌق عمل  -

الهٌكمممممممممممممممممل 

التنظٌمممممممممممى 

بوحمممممممممممممممممدة 

جودة ال  

مممممممممممممممدٌر  –

 الكلٌة 

 

تقارٌر  -
لجنة 
الخبرا
ء فى 
تطوٌر 
الجهاز 
االدار
ى 
تتضم
ن 
للٌات 
تطوٌر 
الهٌكل 
التنظٌم
ي 
ألقسام 
وإدارا
ت 
 الكلٌة

 

 

  وجمممممممممممود
توصمممممٌؾ 
وظٌفممممممممى 
مطمممممممممممور 
معتممممممممممممد 
ومعلمممممممممن 
ل قسمممممممام 
واالدارات

. 
اعتممماد هٌكممل 

تنظٌمممممممممممممممممً 

ألقسمممممممممممممممممممام 

وإدارات 

الكلٌممممممة مممممممن 

مجلس الكلٌة 

والجامعممممممممممممة 

وهٌئممممممممممممممممممممة 

التنظممممممممممممممممممٌم 

 واالدارة

 

جنٌه 1100  

عممممرض  2/أ/4  
الهٌكممل الجدٌممد 
فممممممممى شممممممممكله 
النهمممممممممممممممممممممائى 
مشممممتم  علممممى 
الوحمممممممممممممممممدات 
المسممممممممممممتحدثة 
علممممى مجلممممس 
الكلٌمممممممممممممممممممممممممة 

 العتماده.

4 /5/2040  20 /5/2040 

فرٌق عمل  -
الهٌكمممممممممممممممممل 
التنظٌمممممممممممى 
بوحمممممممممممممممممدة 
 الجودة

مممممممممممممممدٌر  –
 الكلٌة

 ـــ   

عممممممممممل  2/أ/4  
مطبوعمممممممممممممات 
وبوسمممممممممممترات  
للهٌكمممممممممممممممممممممممل 
التنظٌمممممممممممممممممً 
الجدٌد المعتممد 
وتوزٌعها على 
كمممممممممممممل ادارات 
 وأقسام الكلٌة.

4 /7/2040  20 /8/2040  

 
فرٌمممق عممممل 

الهٌكمممممممممممممممممل 

التنظٌمممممممممممى 

بوحمممممممممممممممممدة 

 الجودة

 جنٌه 5200   

 

عقمممممممممممممد 1/أ/4  
دورة 

تخصصممممممممممممممٌة 
ل دارٌمممممممممممممممٌن 
بالكلٌممممممممممممممممممممممة 
للتعرٌممممممممممممممممممؾ 
بمسمممممممممممئولٌات 
واختصاصمممممات 
ودور كممممممممممممممممل 

 وظٌفة.

4 /7/2040  20 /8/2040  

فرٌمممق عممممل 

لجنمممممممممممممممممممممة 

 –التممممممدرٌب 

خبممممراء فممممى 

مجال تطوٌر 

الجهمممممممممممممممماز  

 االدارى

 جنٌه 1100   
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 إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ الزقازٌق
 

 
الؽاٌات 
األهداؾ  العامة

 االستراتٌجٌة
االنشطة 
 والمهام

 التوقٌت

 

مسئولٌة 

 التنفٌذ

مإشرات 
المتابعة 
 والتقٌٌم 

 االنجازات

التموٌل ال زم 
 )التكلفة(

مستوى 

 االنجاز

اسباب 
عدم 
 نهاٌة التنفٌذ بداٌة التنفٌذ االنجاز

اجممممممممراء 5/أ/4  
دراسممممممممممممممممممات 
دورٌممممممة عممممممن 
معلومممممممممممممممممات 
أعضممماء هٌئمممة 
التمممممممممممممممممدرٌس 
والعمممممممممممممماملٌن 
بالكلٌممة ومممدى 
رضممممائهم عممممن 
الهٌكمممممممممممممممممممممممل 
التنظٌمممممممممممممممممً 
والتوصمممممممممممٌؾ 
الممممممممممممممممموظٌفً 

 للوظائؾ

4 /

42/2040  

4 /

40/2044  

4 /

40/2042  

20 /42/2040  

20 /40/2044  

20 /40/2042  

عممممل فرٌمممق 

الهٌكمممممممممممممممممل 

التنظٌمممممممممممى 

بوحمممممممممممممممممدة 

 الجودة

   

 جنٌه 5920
 

سممممممممممممممد  1/أ/4  
المممممممنق  فمممممممً 
الوظممممممممممممممممممائؾ 
الشممممممممممممممممممماؼرة 
بالمكافمممممممممممؤة أو 

 التعاقد .

4 /1 /2042  20 /40 /2041  

عمٌممد الكلٌممة 

          

مممممممممممممممدٌر  –

 الكلٌة

   

 ـــ

إعمممممداد  4/ب/4  
خطمممممة وللٌمممممات 
لمتابعممممممممممممممممممممممة 
ومواجهممممممممممممممممة 
األزمممممممممممممممممممممات 
 والكوارث.

4 /1 /2040  20/1 /2040  

لجنمممممممممممممممممممممة 

االزممممممممممممممات 

بوحمممممممممممممممممدة 

 -الجمممممممممممممودة

لجنمممممممممممممممممممممة 

التمممممممممممممدرٌب 

بوحمممممممممممممممممدة 

 –الجمممممممممودة 

مممدٌر الكلٌممة 

خبراء فى  –

مجال المدفاع 

 المدنى 

مراجعمممممممممممممممة 
الٌمممممممممممممممممممممات 
مواجهممممممممممممممة 
االزمممممممممممممممات 
والكممممممممموارث 
وتحدٌممممممممممممممممد 
المتطلبمممممممممات 
 ال زمة 
 

انشمماء وحممدة 
إلدارة 
األزممممممممممممممممات 
والكمممممممممموارث 
وتحدٌمممممممممممممممممد 
المتطلبممممممممممات 
 ال زمة

 

 ـــ

تنظمممممممٌم 2/ب/4  
دورتممممممممممممممممممممممٌن 
تممممممممممممممممدرٌبٌتٌن 
ألعضممماء هٌئمممة 
التمممممممممممممممممممدرٌس 
والعمممممممممممممممماملٌن 
والطالبمممممممممممممممات 
للتعرٌؾ بكٌفٌة 
التعاممممممممل ممممممممي 
األزمممممممممممممممممممممات 
 والكوارث.

4 /9  /
2040 

20 /40/2040  

فرٌمممق عممممل 

لجنمممممممممممممممممممممة 

 –التممممممدرٌب 

فرٌمممق عممممل 

وحمممممممممممممممممممدة 

االزممممممممممممممات 

والكمممممممموارث 

 بالكلٌة

إجتٌمماز نسممبة  
% ممممممممممن 80

المتمممممممممممدربٌن 
للممممممممممممممدورات 
 بنجاع.

 

 ـــ

دورة عمن 2ب4  
التصممدى كٌفٌممة 

الخطار الحرٌق 
)طالبات(   

4 /9/2040  20 /9 /2040  

فرٌمممق عممممل 

لجنمممممممممممممممممممممة 

 التدرٌب

   

جنٌه 42250  
 

2404/ 9/ 4دورة عمن 1ب4    20 /9 /2040 جنٌه 1700   فرٌمممق عممممل    
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الؽاٌات 
األهداؾ  العامة

 االستراتٌجٌة
االنشطة 
 والمهام

 التوقٌت

 

مسئولٌة 

 التنفٌذ

مإشرات 
المتابعة 
 والتقٌٌم 

 االنجازات

التموٌل ال زم 
 )التكلفة(

مستوى 

 االنجاز

اسباب 
عدم 
 نهاٌة التنفٌذ بداٌة التنفٌذ االنجاز

كٌفٌممة التصممدى 
الخطممممممممممممممممممممممار 
الحرٌق)أعضاء 
 –هٌئة تدرٌس 

 ادارٌٌن(

لجنمممممممممممممممممممممة 

 التدرٌب

 

كٌفٌممممممممممممة 5ب4  
التصمممممرؾ فمممممى 
األزمممممممممممممممممممممات 
 والكمممممممممممممممموارث
الطبٌعٌمممممممممممممممممممة 
للحفممممماظ علمممممى 
األمن والس مة 
 40/ 4 )طالبات(

/2040  
20 /8  

فرٌمممق عممممل 

لجنمممممممممممممممممممممة 

 التدرٌب

   إعمممممممممم ن
إجممراءات 
األممممممممممممن 
والس مة 
فى أماكن 
واضمممممحة 
ونجمممممممماع 
العمممماملٌن 
فممممممممممممممممممى 
التعاممممممممل 
مممممممممممممممممممي 
تجممممممممارب 
األزممممممات 
والكممممموار

 ث.

 

جنٌه 42250  
 

كٌفٌممة 1ب4  
التصممممممممرؾ 
فى األزمات 
والكمممممموارث 
الطبٌعٌمممممممممة 
للحفممممممممممممماظ 

األمممن علممى 
والسممممممم مة 
)أعضممممممممماء 
هٌئمممممممممممممممممممة 
 –تمممممدرٌس 

 ادارٌٌن(

4 /
40/2040  

20 /40/2040  

فرٌمممق عممممل 
لجنمممممممممممممممممممممة 
 التدرٌب

   

جنٌه 1700  
 

 7/ب/4  
المراجعمممممممممممممممممة 
الدورٌمممممممممممممممممممممة 
إلجممممممممممممممممراءات 
األمن والس مة 
وتنفٌمممذ تجربمممة 
سممنوٌة الختبممار 
مممممممدى كفمممممماءة 
تعامممل العمماملٌن 
بالكلٌمممممممة ممممممممي 
األزمممممممممممممممممممممات 
 والكوارث.

4 /
42/2040  

4 /
44/2044  

4 /
44/2042  

20 /42/2040  

20 /44/2044  

20 /44/2042  

فرٌمممق عممممل 
وحمممممممممممممممممممدة 
االزممممممممممممممات 
والكمممممممموارث 
 بالكلٌة

   

 جنٌة 4200

 

عممممممممل  8/ب/4  
دراسات دورٌمة 
لقٌممممماس ممممممدى 
اسمممممممممممممممممممممتعداد 
العاملٌن بالكلٌة 
)أعضممماء هٌئمممة 

الهٌئمة  -تدرٌس
 -المعاونممممممممممممممممة
 -إدارٌمممممممممممممممممممٌن

عممممال(  -طممم ب
للتعاممممممممل ممممممممي 
االزمممممممممممممممممممممات 
 والكوارث.

4 /
44/2040  

4 /
44/2042  

4 /
44/2041  

20 /44/2040  

20 /44/2042  

20 /44/2041  

فرٌمممق عممممل 
وحمممممممممممممممممممدة 
االزممممممممممممممات 
والكمممممممموارث 
 بالكلٌة

   

جنٌه 2500  
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 إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ الزقازٌق
 

 
الؽاٌات 
األهداؾ  العامة

 االستراتٌجٌة
االنشطة 
 والمهام

 التوقٌت

 

مسئولٌة 

 التنفٌذ

مإشرات 
المتابعة 
 والتقٌٌم 

 االنجازات

التموٌل ال زم 
 )التكلفة(

مستوى 

 االنجاز

اسباب 
عدم 
 نهاٌة التنفٌذ بداٌة التنفٌذ االنجاز

تصمٌم  9/ب/4  
ادلمممممممممممممممممممممممممممممممة 
ومطبوعمممممممممممات 
ارشممادٌة تشمممل 
كافمممممة جوانمممممب 
السمممممممممممممممممممم مة 
المهنٌة وتؤمٌن 
بٌئمممممممة العممممممممل 
ومواجهممممممممممممممممة 
وادارة 
 االزمات.

4 /8/2040  20 /8/2040  

عممممل فرٌمممق 
وحمممممممممممممممممممدة 
االزممممممممممممممات 
والكمممممممموارث 
 بالكلٌة

   

جنٌه 7120  

 

 40/ب/4  
متابعمممة وضمممبط 
جممممممودة تنفٌممممممذ 
األنشمممممطة ممممممن 
قبممممممممل وحممممممممدة 

 الجودة

4 /1/2040  20 /2 /2041  

عمٌممد الكلٌممة 

مممممممممممممممدٌر  –

 –الوحمممممممممدة 

 نائب المدٌر

   

 ـــ

وضمممممي  4/ر/4  
نظمممممممممممام إدارى 

دعم خممممدمات لمممم
البٌئمممممممممممممممممممممممممممة 
والمجتمممممممممممممممممي 
بالكلٌممة وللٌممات 
 متابعمممة أداءهممما
من خ ل ماٌلً 
: 

  مكتمممممممممممممممممب
متابعممممممممممممممة 
الخرٌجممممات 

. 
  متحمممممممممممممممؾ

ومكتممممممممممممب 
استشممممماري 
للعمممممممروض 
 الرٌاضٌة.

  مكتب قٌاس
احتٌاجممممممات 
 المجتمي 

  المعامممممممممممممل
والمختبمممممرا
 ت بالكلٌة.

  الم عمممممممممب
والصممممماالت 
المؽطممممممممممماة 

 بالكلٌة

4 /1 /2040  20 /1 /2040  

وكٌممل الكلٌممة 
لشممممممممممممممممئون 
خدممممممممممممممممممممة 
المجتمممممممممممممي 
وتنمٌممممممممممممممممة 
 –البٌئممممممممممممة 

فرٌمممق عممممل 
المشممممممممماركة 
 المجتمعٌة 

/ر وحممممممدة 4
خممدمات 
البٌئممممممة 
والمجمممت
ممممممممممممممي 
 بالكلٌة.

 
  زٌممممممممممممادة

اقبمممممممممممممال 
وتفاعممممممل 
الخرٌجممممما
ت علممممممى 
التواصمممل 
مي مكتب 
الخرٌجممممما
ت بالكلٌة 
بنسممممممممممبة 

40% 
 سنوٌاً.

  زٌممممممممممممادة
االقبمممممممممال 
علممممممممممممممى 
الخمممدمات 
التمممممممممممممممى 
تقممممممممدمها 
وحمممممممممممدة 
استشمممارا

ت 
العممروض 
الرٌاضٌة

 . 
  تحدٌمممممممممممد

إحتٌاجات 
المجتمممممي 
ممممممممممممممممممن 
الخمممدمات 
التمممممممممممممممى 
تقممممممممدمها 

 الكلٌة

 

 ـــ

متابعمممممة 2/ر/4  
ورصمممممد ممممممدى 
رضممممممممممممممممممممممممممممما 
المستفٌدٌن من 
الخمممدمات التمممى 
ٌقممدمها خممدمات 
البٌئمممممممممممممممممممممممممممة 
والمجتمممممممممممممممممي 

 بالكلٌة

4 /1 /2044  
4 /1 /2042  
4 /1 /2041  

20 /1 /2044  
20 /1 /2042  
20 /1 /2044  

وكٌممل الكلٌممة 
لشممممممممممممممممئون 
خدممممممممممممممممممممة 
المجتمممممممممممممي 
وتنمٌممممممممممممممممة 
 –البٌئممممممممممممة 

فرٌمممق عممممل 
المشممممممممماركة 
 المجتمعٌة

   

 ـــ



        
     لجٌح التعلين والتعلن
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 إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ الزقازٌق
 

 
الؽاٌات 
األهداؾ  العامة

 االستراتٌجٌة
االنشطة 
 والمهام

 التوقٌت

 

مسئولٌة 

 التنفٌذ

مإشرات 
المتابعة 
 والتقٌٌم 

 االنجازات

التموٌل ال زم 
 )التكلفة(

مستوى 

 االنجاز

اسباب 
عدم 
 نهاٌة التنفٌذ بداٌة التنفٌذ االنجاز

 

 

ادرار   4/د/4  
وحممممممممدة نظممممممممم 
المعلومممممممممممممممات 
ضمممممن الهٌكممممل 
التنظٌمممممممممممممممممممً 

 للكلٌة.

4 /1 /2040  20 /1 /2040 فرٌمممق عممممل  

وحممممدة نظممممم 

المعلومممممممات 

 بالكلٌة

وحممممممممدة /د 4
نظمممممممممممممممممممممممممم 
المعلوممممممممات 
مدرجمممممممممممممممممة 
ضمن الهٌكل 
التنطٌممممممممممممى 
للكلٌمممة تضمممم 
قواعد بٌانات 
الكلٌممممممممممممممممممممة 
وتتصمل بعممدد 
مممممن مواقمممممي 
المعلوممممممممات 
المرتبطمممممممممممة 
بالمجمممممممممممممممال 
الرٌاضممممممممممممى 

 الهامة.

  هٌكمممممممممممممل
تنظٌمممممممً 
للكلٌمممممممممممة 
مطممممممممممور 
ٌضممممممممممممممم 
وحممممممممممممدة 
نظممممممممممممممممم 
المعلوممممما

 ت.
  تنفٌمممممممممممممذ

80 %
مممممممممممممممممممن 
أنشممممممممطة 
همممممممممممممممممذا 
المخمممممرر 
 فً وقتها
 

 

 ـــ

توصمممٌل  2/د/4  
شمممممممممممممممممممممممممممبكة 
المعلومممممممممممممممات 
بجمٌممي األقسممام 
العلمٌمممممممممممممممممممممممة 
واالدارٌمممممممممممممممممة 
بالكلٌممممة بحٌممممث 
ٌممممممتم توصمممممممٌل 
ألٌممماؾ ضممموئٌة 
 لجمٌي المبانى.

4 /7 /2040  20 /7 /2040  

فرٌمممق عممممل 
الشممممممممممممبكات 
بوحمممدة نظمممم 
المعلومممممممات 
بالكلٌممممممممممممممممة 
 والجامعة

%  80رضاء 
من  وأعضاء 
هٌئممممممممممممممممممممممممة 
التمممممممممممممدرٌس 
ومعممممممممماونٌهم 
عممممممن تممممممؤثٌر 
الوحممممممممممممممممممدة 
وأنشطتها فً 
تمممممممممممممممممممممممدفق 
المعلوممممممممممات 
والبٌانممممممممممممات 
الوصمممممممممممممفٌة 
والكمٌممممممممممممممممة 
المتعلقمممممممممممممممة 
 بالكلٌة

 

 جنٌه 54000

تحممممدٌث  2/د/4  
الصممممممممممممممممممممفحة 
االلٌكترونٌممممممممممة 
الخاصة بالكلٌة 
 على الشبكات 

4 /9 /2040  

4 /9 /2044  

4 /9 /2042  

4 /9 /2041  

20 /9/2040  

20 /9/2044  

20 /9/2042  

20 /9/2041  

فرٌمممق عممممل 
البٌانمممممممممممممات 
والمعلومممات 
بالكلٌممممممممممممممممة 
ووحممممممممممممممممدة 
 الجودة

    

 

 جنٌه 4920

 

تحممممدٌث  1/د/4  
قواعممممد بٌانممممات 
الكلٌمممممة بصمممممفة 

 دورٌة

4/2/2040  
4/7/2042  
4/7/2041  

20 /1/2040  
20/8/2042  
20/8/2041  

فرٌمممق عممممل 
البٌانمممممممممممممات 
والمعلومممات 
بالكلٌممممممممممممممممة 
ووحممممممممممممممممدة 
 الجودة

   

 جنٌه44000

اعمممممممداد  5/د/4  
للٌات مستحدثة 
الٌكترونٌممممممممممممممة 
لتلقً الشمكاوي 
مممممممن أعضمممممماء 
هٌئممة التممدرٌس 
ومعمممممممممممممماونٌهم 

4 /1  20 /1  

فرٌمممق عممممل 
البٌانمممممممممممممات 
والمعلومممات 
بوحمممممممممممممممممدة 
 الجودة

   

 جنٌه 2100
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 إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ الزقازٌق
 

 
الؽاٌات 
األهداؾ  العامة

 االستراتٌجٌة
االنشطة 
 والمهام

 التوقٌت

 

مسئولٌة 

 التنفٌذ

مإشرات 
المتابعة 
 والتقٌٌم 

 االنجازات

التموٌل ال زم 
 )التكلفة(

مستوى 

 االنجاز

اسباب 
عدم 
 نهاٌة التنفٌذ بداٌة التنفٌذ االنجاز

والطالبمممممممممممممممات 
واالدارٌممممممممممممممٌن 

 والرد علٌها 

اعمممممممداد  1/د/4  
دراسمات بصممفة 
دورٌمممة لقٌممماس 
رضممممممممممممممممممممممممممممما 
المستفٌدٌن من 
الخمممممممممممممممممممدمات 
المقدمممة ومممدى 
فاعلٌممممة وحممممدة 
البٌانمممممممممممممممممممممات 
والمعلومات فى 
 القٌام بدورها .

4 /1 /2040  

4 /42 /

2044 

4 /42 /

2041 

20 /1/2040  

20 /42/2044  

20/42 /2041  

فرٌمممق عممممل 
البٌانمممممممممممممات 
والمعلومممات 
 بالكلٌة

   

 جنٌه 5920

تطممممموٌر  7/د/4  

نظممممم الصمممممٌانة 

لضمممممممممممممممممممممممان 

التشممؽٌل األمثممل 

 ل جهزة .
 

4 /1 /2042  20 /40 /2041  

وكٌممل الكلٌممة 

لشممممممممممممممممئون 

خدممممممممممممممممممممة 

المجتمممممممممممممي 

وتنمٌممممممممممممممممة 

 –البٌئممممممممممممة 

 مدٌر الكلٌة

   

 ـــ

تنمٌمممممممممممة  -2 
المممممممممممممممموارد 
 الذاتٌة للكلٌة

 4/أ/2
ستحداث وحدة ا

لتنمٌممة الممموارد 
الذاتٌممممة للكلٌممممة 

تدعٌم وتطموٌر ل
وتسممممممممممممممممممموٌق 
مخرجممممممممممممممممممات  
وحمممدة خمممدمات 
البٌئمممممممممممممممممممممممممممة 
والمجتمممممممممممممممممي 
بالكلٌممة ووضممي 
 للٌة للعمل بها.

4 /7/2040  20 /8/2040  

وكٌممل الكلٌممة 

لشممممممممممممممممئون 

خدممممممممممممممممممممة 

 المجتمي

/أ وحمممممممممدة  2
لتنمٌمممممممممممممممممممة 
المممممممممممممممموارد 

للكلٌة الذاتٌة 
تممممممممممممممممممدعٌم ل

وتطمممممممممممممموٌر 
وتسمممممممممممموٌق 
الخممممممممممممدمات 
المجتمعٌممممممممة 
 والط بٌة

  زٌممممممممممممادة
اإلقبممممممممممال 
علمممممممممممممممى 
الخممممدمات 
المقدمممممممة 
مممممممممممممممممممن 
الوحممممدات 
 بالكلٌة.

 

جنٌه 2000  

 

فمممممممممممممتح  2/أ/2  

قنممموات اتصمممال 

فعالممممممممة بمممممممممٌن 

الوحمممممممممممممممممممدات 

والمجتمممممممممممممممممي 

 الخارجى 

4 /8 /2040  20 /9 /2040  

وكٌممل الكلٌممة 

لشممممممممممممممممئون 

خدممممممممممممممممممممة 

 -المجتممممممممممي

فرٌمممق عممممل 

المشممممممممماركة 

 المجتمعٌة

   

جنٌه 5000  

 

النشممممر  4/ب/2  
والتعرٌؾ بدور 

وحمممممممممممممممممممدات ال
الخدمٌممممة وذات 
الطممابي الخمما  
بالكلٌة للهٌئمات 
المسممتفٌدة عممن 
طرٌممق وضممعها 
علمممممى الموقمممممي 
االلكترونمممممممممممممً 

4 /40 /

2040 
20 /42/2040  

وكٌممل الكلٌممة 

لشممممممممممممممممئون 

خدممممممممممممممممممممة 

 -المجتممممممممممي

 فرٌمممق عممممل

المشممممممممماركة 

 المجتمعٌة

/ب 2
مسممممممممممممماهمة 
الوحممممممممممممدات 
ذات الطمممممابي 
الخممما  فمممى 
تممممممممممممممممممممدعٌم 
المممممممممممممممموارد 
المالٌمممممممممممممممممة 
 للكلٌة.

  زٌممممممممممممادة
اإلقبممممممممممال 
علمممممممممممممممى 
الخممممدمات 
المقدمممممممة 
مممممممممممممممممممن 
الوحممممدات 

ذات 
الطممممممممممابي 
الخممممممما  

 

جنٌة 2000  
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 إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ الزقازٌق
 

 
الؽاٌات 
األهداؾ  العامة

 االستراتٌجٌة
االنشطة 
 والمهام

 التوقٌت

 

مسئولٌة 

 التنفٌذ

مإشرات 
المتابعة 
 والتقٌٌم 

 االنجازات

التموٌل ال زم 
 )التكلفة(

مستوى 

 االنجاز

اسباب 
عدم 
 نهاٌة التنفٌذ بداٌة التنفٌذ االنجاز

للكلٌمممة واعمممداد 
موقمممممي خممممما  
وكتٌممب لعممرض 
 أنشطتها.

 بالكلٌة

اعمممممداد  2/ب/2  
دراسات دورٌمة 
عممممممممن تطممممممممور 
العممممممممممممممممممممممممممممل 
والمعوقمممممممممممممات 
بالوحممممدات ذات 
 الطابي الخا 

4/9 /2040  

4 /9 /2044  

4/40/2042  

20 /9 /2040  

20 /9 /2044  

20/40/2042  

وكٌممل الكلٌممة 
لشممممممممممممممممئون 
خدممممممممممممممممممممة 
 -المجتممممممممممي

فرٌمممق عممممل 
المشممممممممماركة 
 المجتمعٌة

  

 

جنٌه5800  

 

لجنمممممممة  4/ر/2  
ممممممن األسممممماتذة 
والخبمممممممممممممممممراء 
لوضممي ضمموابط 
وللٌمات لمتابعممة 
ومراقبممممممممممممممممممممة 
وضممممممممممممممممممممممان 
اإلسمممممممممممممممتخدام 
األمثممل للممموارد 
الذاتٌمة المتاحمة 

بالكلٌة   
 

4 /7 /2040  20 /7 /2040  

عمٌممد الكلٌممة 

           – 

مجلممممممممممممممممس 

 الكلٌة

/ر وجمممممود 2
ضمممممممممممممممموابط 
وللٌمممممممممممممممممات 
لمتابعممممممممممممممممة 
ومراقبمممممممممممممة 
وضمممممممممممممممان 
اإلسمممممممممتخدام 
األمثمممممممممممممممممممل 
للمممممممممممممممموارد 
المتاحمممممممممممممممة  
 بالكلٌة.

  اإلستخدام
 األمثمممممممممممل
لمعظممممممممممم 
ممممممممممموارد 
الكلٌمممممممممممة 
المتاحمممممممة 
بصمممممممورة 
 مرضٌة

 

جنٌه5400  

 

تطممموٌر  2/ر/2  

نظممممم الصمممممٌانة 

لضمممممممممممممممممممممممان 

التشممؽٌل األمثممل 

ل جهممممممممممممممممممممزة 

واالدوات 

المسمتخدمة فمى 

تنمٌمممة المممموارد 

 الذاتٌة  
 

4 /1 /2042  20 /40 /2041  

وكٌممل الكلٌممة 

لشممممممممممممممممئون 

خدممممممممممممممممممممة 

المجتمممممممممممممي 

وتنمٌممممممممممممممممة 

 –البٌئممممممممممممة 

 مدٌر الكلٌة

  

 

 ـــ

تفعٌمممل   -2
ثقافة القمٌم 
واالصمممممول 
الجامعٌممممممة 
مممي تطمموٌر 
بٌئة العممل 
 للنهمممممموض
بالعملٌممممممممة 
 التعلٌمٌة

وضممممممممممي  -2
مواثٌممممممممممممممممق 
ونظمممم تتسمممم 
بالعممممممممممممممممممدل 
والشمممممممممفافٌة 
والمسمممممممماواة 
ألخ قٌمممممممممات 
العمممممممممممممممممممممل 
والبحمممممممممممممممث 

 العلمً.

 

إعممممممممداد  4/أ/2
مقتممرع الوحممدة 
وأهممممممممممممممممممدافها 
وهٌكلهمممممممممممممممممممما 
التنظٌمممممممممممممممممممً 
وتحدٌد مهامهما 

 الرئٌسٌة .

4 /1 /2040  20 /1 /2040  

فرٌمممق عممممل 

المصممممممداقٌة 

واالخ قٌممات 

بوحمممممممممممممممممدة 

 الجودة

/أ وحمممممممممدة 2
أخ قٌمممممممممممات 
المهنممة تعمممل 
علمممممى نشمممممر 
ثقافمممممممممممممممممممممة 
أخ قٌمممممممممممات 
المهنممممممممممممممممممة 
وتطبٌقهممممممممممما 
بممٌن أعضمماء 
هٌئمممممممممممممممممممممممة 
التممممممممممممدرٌس 
والعمممممممممماملٌن 
بكلٌة التربٌة 
الرٌاضممممممممممٌة 
بنات  جامعة 
 الزقازٌق .

 

  اعتمممممممممماد
وحممممممممممممدة 
أخ قٌمممات 
المهنمممممممممة 
مممممممممممممممممممن 
مجلسممممممً 
الكلٌمممممممممممة 
والجامعممة 

. 
 

 

 ـــ



        
     لجٌح التعلين والتعلن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ الزقازٌق
 

 
الؽاٌات 
األهداؾ  العامة

 االستراتٌجٌة
االنشطة 
 والمهام

 التوقٌت

 

مسئولٌة 

 التنفٌذ

مإشرات 
المتابعة 
 والتقٌٌم 

 االنجازات

التموٌل ال زم 
 )التكلفة(

مستوى 

 االنجاز

اسباب 
عدم 
 نهاٌة التنفٌذ بداٌة التنفٌذ االنجاز

اعتمممممماد  2/أ/2  
الوحمممممممدة ممممممممن 
مجلمممس الكلٌممممة 
ومجلممممممممممممممممممممس 
الجامعمممممممممممممممممممممة 
وضمها للهٌكمل 
التنظٌمممممممممممممممممممً 

 للكلٌة.  

4 /5 /2040  20 /5 /2040  

فرٌمممق عممممل 

المصممممممداقٌة 

واالخ قٌممات 

بوحمممممممممممممممممدة 

 -الجمممممممممممممودة

مجلممممممممممممممممس 

 الكلٌة

 

  وجمممممممممممود
مٌثممممممممممماق 
ومعمممممماٌٌر 
ألخ قٌات 
المهنمممممممممة 
بكلٌمممممممممممممة 
التربٌممممممممة 
الرٌاضممٌة 
بنممممممممممممممات 
تتوافممممممممق 
ممممممممممممممممممممي 
المعمممممماٌٌر 
المرجعٌممة 
وقابلممممممممممة 
للتطبٌممممممق 
بالكلٌمممممممممة 
وفً نسخ 
ورقٌممممممممممة 
والكتممممرون

 ٌة
  وجمممممممممممود

للٌممممممممممممممممة 
للتعامممممممممل 
مي حاالت 
عممممممممممممممممدم 
 .المطابقة

  وجمممممممممممود
مٌثممممممممممماق 
الممارسمما

ت 
األخ قٌمممة 
علمممممممممممممممى 
الموقمممممممممي 
االلكتمممرون
 ي للكلٌة 

 

 ـــ

وضممممممممي  2/أ/2  
السٌاسمممممممممممممممات 
الداخلٌممممممممممممممممممممة 
واإلجممممممممممراءات 
 المنظممممة لعممممل 
 الوحمممممممممممممممممممممممدة

 وتوثٌقها.

4 /1 /2040  20 /1 /2040  

عممممل فرٌمممق 
المصممممممداقٌة 
واالخ قٌممات 
بوحمممممممممممممممممدة 
 الجودة

  

 

جنٌه 2500  

 

تحلٌممممممممل  1/أ/2  
المهمممممممممممممممممممممممممام 
الوظٌفٌة بحٌث 
تشمممممل المهممممام 
األكادٌمٌممممممممممممممممة 
التعلٌمٌممممممممممممممممممة 
والبحثٌمممممممممممممممممممة 
وخدممممممممممممممممممممممممة 
المجتمممممممممممممممممممممي 
 وتنمٌة البٌئة. 

4/7 /2040  20 /8 /2040  

فرٌمممق عممممل 

المصممممممداقٌة 

واالخ قٌممات 

بوحمممممممممممممممممدة 

 الجودة

 

  إرتفممممممممماع
وعمممممممممممممى 

400 %
مممممممممممممممممممن 
اإلدارة 

العلٌممممممممممممما 
ورإسمممماء 
األقسمممممممام 
بالكلٌمممممممممة 

% 80و
مممممممممممممممممممن 
أعضممممممماء 
هٌئممممممممممممممة 
التممممدرٌس 

% 75و

 

جنٌه 1100  



        
     لجٌح التعلين والتعلن
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ الزقازٌق
 

 
الؽاٌات 
األهداؾ  العامة

 االستراتٌجٌة
االنشطة 
 والمهام

 التوقٌت

 

مسئولٌة 

 التنفٌذ

مإشرات 
المتابعة 
 والتقٌٌم 

 االنجازات

التموٌل ال زم 
 )التكلفة(

مستوى 

 االنجاز

اسباب 
عدم 
 نهاٌة التنفٌذ بداٌة التنفٌذ االنجاز

مممممممممممممممممممن 
العممممماملٌن 
بالكلٌمممممممممة 
بالمعممماٌٌر 
األخ قٌمممة 
المهنٌمممممممة 

 للكلٌة

  أكثمممر ممممن
80 %

مممممممممممممممممممن 
أعضممممممماء 
هٌئممممممممممممممة 
التممممدرٌس 
ملتزممممون 
بؤخ قٌات 
المهنمممممممممة 
فمممً كلٌمممة 
التربٌممممممممة 
الرٌاضممٌة 
بنممممممممممممممات 
بنهاٌممممممممممة 
 المشروع

  انخفمممماض
دد عمممممممممممممممم

الحمممممماالت  
المخالفممممة 
لمعممممممماٌٌر 
الممارسمما

ت  
االخ قٌمممة 
المهنٌمممممممة 
بعد تفعٌمل 
العمممممممممممممل 
 بالمٌثاق

دراسمممممة  5/أ/2  
المعمممممممممممممممممممماٌٌر 
األخ قٌممممممممممممممممممة 
المرجعٌمممممممممممممممممة 
المعممممممول بهممممما 
فمممممممممى مجمممممممممال 
التعلمٌم والبحمث 
العلمممً وخدمممة 

 المجتمي  

4 /40 /

2040 
20 /44/2040  

فرٌمممق عممممل 

المصممممممداقٌة 

واالخ قٌممات 

بوحمممممممممممممممممدة 

 الجودة

  

 

جنٌه 4000  

وضممممممممي  1/أ/2  
وتصمممممممممممممممممممممٌم 
وطباعممة مٌثمماق 
ومعممممممممممممممممممممماٌٌر 
أخ قٌممممممممممممممممممات 
المهنمممممة بكلٌمممممة 
التربٌمممممممممممممممممممممممة 
الرٌاضمٌة بنممات 
جامعمممممممممممممممممممممممممة 
الزقممممممممممممممممممازٌق 
وعمممممممل نسممممممخ 
الكترونٌمممة منمممه 
ونشرها بجمٌمي 
أقسمممام وإدارات 

 الكلٌة.

4 /40 /

2040 
20 /42/2040  

فرٌمممق عممممل 

المصممممممداقٌة 

واالخ قٌممات 

بوحمممممممممممممممممدة 

 الجودة
  

 

جنٌه 5810  
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 إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ الزقازٌق
 

 
الؽاٌات 
األهداؾ  العامة

 االستراتٌجٌة
االنشطة 
 والمهام

 التوقٌت

 

مسئولٌة 

 التنفٌذ

مإشرات 
المتابعة 
 والتقٌٌم 

 االنجازات

التموٌل ال زم 
 )التكلفة(

مستوى 

 االنجاز

اسباب 
عدم 
 نهاٌة التنفٌذ بداٌة التنفٌذ االنجاز

وضممممممممي  7/أ/2  
للٌة للتعامل مي 
حمممممماالت عممممممدم 
المطابقمممممة فمممممى 
االلتممممممممممممممممممممممزام 
بالمعمممممممممممممممممماٌٌر 
األخ قٌممممممممممممممممممة 
 المهنٌة بالكلٌة  

4 /4 /2044  20 /2 /2044  

فرٌمممق عممممل 

المصممممممداقٌة 

واالخ قٌممات 

بوحمممممممممممممممممدة 

 الجودة

  

 

جنٌه 4500  

 

عقممممممممممممد  8/أ/2  
نمممممممدوتٌن ممممممممي 
اإلدارة العلٌمممممممما 
بالكلٌممممممممممممممممممممممممة 
ورإسممممممممممممممممممماء 
األقسممممممممممممممممممممممام 

واإلدارات 
وأعضمماء هٌئممة 
التمممممممممممممممممممدرٌس 
والعاملٌن لنشر 
المعلومممممممممممممممات 

وزٌممادة المموعى   
عمممممممن تطبٌمممممممق 
المصممممممممممممممداقٌة 
واألخ قٌات فى 

 مجال العمل.

4 /1/2044  

4 /5/2044  

20 /1/2044  

20 /5/2044  

فرٌمممق عممممل 

التمممممممممممممدرٌب 

 بالكلٌة

 

ارتفمممممممممممممممممماع 
رضممممممممممممممممممماء 
أعضماء هٌئمة 
التمممممممممممممدرٌس 

% 50بنسبة 
عممممممممممممممن أداء 
الوحممممممممممممممممممدة 
بنهاٌمممممممممممممممممممة 

 المشروع

 

جنٌه1800  

 

متابعممممممة  9/أ/2  
وضممممبط جممممودة 
تنفٌمممذ األنشمممطة 
مممن قبممل وحممدة 

 الجودة.

4 /1/2040  20 /2 /2041  

عمٌممد الكلٌممة 

مممممممممممممممدٌر  –

 –الوحمممممممممدة 

 نائب المدٌر

  

 

- 

 

تطمممممممموٌر  -1 
المممممممممممممممموارد 
العلمٌممممممممممممممممة 
وبٌئممة العمممل 
والتعلممممممممممممممٌم 

 بالكلٌة

 

تجدٌممممممممد  4/أ/1
ممممممممممممممممممممدرجات 
المحاضممممممممممرات 
 -النظرٌممممممممممممممممة 

وقاعمممممممممممممممممممممات 
التمممممممممممممممممممدرٌس 
الخاصة بالمواد 
العملٌمممممممممممممممممممممممة 
وكنتمممممممممممممروالت 
الفرق الدراسٌة 
األربعمممممممممممممممممممممممة 
وكنتمممممممممممممممممممرول 
القممممممممممممممممممممدرات 
والدراسممممممممممممات 

 العلٌا.

4/7 /2040  20/9 /2040  

االدارة 

 –الهندسمممٌة 

 مدٌر الكلٌة

/أ بٌئمممممممممممممة 1
العمممممممممممل 
والتعلممممٌم  
محدثممممممممة 
ومطمممورة

. 

وجمممممممممممممممممممممود 
مناقصمممممممممممات 
عامممممممممممممممة او 
مناقصمممممممممممات 
محمممممممدودة او 
ممارسممممممممممات 
عامممممممممممممممه او 
ممارسممممممممممات 
محمممممممممممممممدودة 
تسمممممممممممممممتوفى 
قممممممممممممممممممممانون 
المناقصمممممممات 
والمزاٌممممممدات 

لسمممممممممممنة  89
والئحتمممه  98

 التنفٌذٌة

 

109210 
 جنٌة

 

تجدٌممممممممد  2/أ/1  
مكاتممب اعضمماء 
هٌئممة التممدرٌس 
 -ومعممممممممماونٌهم 

مكاتممب االقسممام 
 االدارٌة

4/7 /2040  20/9 /2040  

االدارة 

 –الهندسمممٌة 

 مدٌر الكلٌة
 

اسمممممممممممممممتٌفاء 
العطممممممممممماءات 
التمممممممممى تمممممممممم 
قبولهمما لكافممة 
المواصممممممفات 
الفنٌممة وبؤقممل 

 األسعار.

 

411110 
 جنٌه

مخممممازن  2/أ/1  
األدوات 

والم بممممممممممممممممس 
للعممممممممممممممممممروض 

4/40 /

2040 
20/42/2040  

االدارة 

 –الهندسمممٌة 

 مدٌر الكلٌة
 

االنتهممماء ممممن 
% 80انجمماز 

مممن االنشممطة 
فممممممً الممممممممدة 

 

 جنٌه 22900



        
     لجٌح التعلين والتعلن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ الزقازٌق
 

 
الؽاٌات 
األهداؾ  العامة

 االستراتٌجٌة
االنشطة 
 والمهام

 التوقٌت

 

مسئولٌة 

 التنفٌذ

مإشرات 
المتابعة 
 والتقٌٌم 

 االنجازات

التموٌل ال زم 
 )التكلفة(

مستوى 

 االنجاز

اسباب 
عدم 
 نهاٌة التنفٌذ بداٌة التنفٌذ االنجاز

المحمممممممممممممممددة  الرٌاضٌة.
وبالشمممممممممروط 

 المطلوبة.

تجدٌممممممممد  1/أ/1  
مكتمممممب وحمممممدة  

 الجودة

4/7 /2040  20/9 /2040  
االدارة 

 –الهندسمممٌة 

 مدٌر الكلٌة

  

 
 جنٌه 14272

تجدٌممممممممد  5/أ/1  
حجمممرات تبمممدٌل 
الم بمممممممممممممممممممس 

 للطالبات.

4/7 /2040  20/9 /2040  

االدارة 

 –الهندسمممٌة 

 مدٌر الكلٌة
  

 

 جنٌه 92810

تجدٌممممممممد  1/أ/1  
العٌمممادة الطبٌمممة 

 الصٌدلٌة. –
4/7 /2040  20/7 /2040  

االدارة 

 –الهندسمممٌة 

 مدٌر الكلٌة
  

 

 جنٌه 2100

تجدٌممممممممد  7/أ/1  
صمممالة األلعممماب 

 الرٌاضٌة.

4 /7 /2040  

4 /9 /2040  

20 /7 /2040  

20 /9 /2040  

االدارة 

 –الهندسمممٌة 

 مدٌر الكلٌة
  

 

 جنٌه 28410

تجدٌممممممممد  8/أ/1  
2044/ 1/ 4 م عب الكلٌة.  20 /1 /2044  

االدارة 

 –الهندسمممٌة 

 مدٌر الكلٌة
  

 
172010 
 جنٌة

تجدٌممممممممد  9/أ/1  
/ 40/ 4 المعامل البحثٌة

2040 
20 /42/2040  

االدارة 

 –الهندسمممٌة 

 مدٌر الكلٌة
  

 

جنٌه 51710  

تجدٌمممد  40/أ/1  

 دورات المٌاه
4 /40 /

2040 
20 /42/2040  

االدارة 

 –الهندسمممٌة 

 مدٌر الكلٌة

 

  

 

471110 

 جنٌه

مممممممممممممد  4/ب/1  
األقسممممممممممممممممممممممام 
والمعامممممممممممممممممممل 
والممممممممممممدرجات 

 باآلتى:

 تكٌٌؾ -

أجهممممزة داتمممما  -
 شو

 مراوع -

أجهمممممممممممممممممممزة  -
 كمبٌوتر .

 طابعات. -

ماكٌنمممممممممممممممات  -
 تصوٌر

4 /40 /

2040 
20 /42/2040  

 -مدٌر الكلٌة

ادارة 

المشممممتروات 

 والمخازن

/ب  تممموفٌر 1
الممممممممممممممممممممواد 
المسمممممممممماعدة 

للتعلممممممممممممممممممٌم        
والمممممممممممممممممتعلم 
بالكلٌمممممممممممممممممة 

 لتشمل:
مممد األقسممام -

بممممممممممماألجهزة 
التعلٌمٌممممممممممممة 

 )داتا شو(
مد األقسمام  -

والوحممممممممدات  
بالكمبٌوترات 
والطابعممممممممات 
 وال ب توب

مد األقسمام  -

  االنتهمممممماء
مممممممممممممممممممن 

80 %
مممممممممممممممممممن 
االنجمممممممماز 
فممً المممدة 
المحممممممددة 
وبالشممممرو

ط 
 المطلوبة.

 

522810 
 جنٌه



        
     لجٌح التعلين والتعلن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ الزقازٌق
 

 
الؽاٌات 
األهداؾ  العامة

 االستراتٌجٌة
االنشطة 
 والمهام

 التوقٌت

 

مسئولٌة 

 التنفٌذ

مإشرات 
المتابعة 
 والتقٌٌم 

 االنجازات

التموٌل ال زم 
 )التكلفة(

مستوى 

 االنجاز

اسباب 
عدم 
 نهاٌة التنفٌذ بداٌة التنفٌذ االنجاز

شاشممممممممممممممممات  -
عممممممممممممممممممممممممرض 

 باللمس.

والمعاممممممممممممل 
والوحممممممممدات 
بممممممممممماألجهزة 
العلمٌممممممممممممممممة 
والمعملٌمممممممممة 

 والبحثٌة

مممممممممممممد  2/ب/1  
األقسممممممممممممممممممممممام 
بممممممممممممممممممماألدوات 
ال زمممممممممممممممممممممممة  
للعملٌمممممممممممممممممممممممة 
التعلٌمٌممممممممممممممممممة 

 والبحثٌة:

األدوات التالٌمممة 
لقسمممممم العلممممموم 

 الصحٌة

4 /40 /

2040 
20 /42/2040  

قسمممم العلممموم 

-الصممممممممحٌة 

 -مدٌر الكلٌة

ادارة 

المشممممتروات 

 والمخازن
  

 

 جنٌه 11510

 2/ب/1  
التالٌمممة األدوات 

لقسمممممم العلممممموم 
 التربوٌة

4 /

42/2040  
20 /42/2040  

قسمممم العلممموم 
 -التربوٌمممممممممة
 -مدٌر الكلٌة

ادارة 
المشممممتروات 
 والمخازن

  

 

 جنٌه 500

 1/ب/1  
التالٌمممة األدوات 

لقسمممم المنممماهج 
وطممممممممممممممممممممممممرق 

 التدرٌس.

4 /

44/2040  
20 /42/2040  

قسمممممممممممممممممممممممم 

-المنمممممممماهج 

 -مدٌر الكلٌة

ادارة 

المشممممتروات 

 والمخازن

  

 

 جنٌه 7980

 5/ب/1  
التالٌمممة األدوات 

لقسم التمرٌنات 
والجمبمممممممممممممممممماز 
والتعبٌممممممممممممممممممممر 

 الحركى.

4 /

4/02044  
20 /2 /2044  

قسمممممممممممممممممممممممم 

 -التمرٌنمممات 

 -مدٌر الكلٌة

ادارة 

المشممممتروات 

 والمخازن

  

 

248420 
 جنٌه

 1/ب/1  
التالٌمممة األدوات 

2044/ 4/ 4 لقسم األلعاب  20 /2 /2044  

قسم االلعماب 

مممممممممممممممممدٌر  -

ادارة  -الكلٌة

المشممممتروات 

 والمخازن

  

 

 جنٌه 11110

 7/ب/1  
التالٌمممة األدوات 

لقسم الرٌاضات 
المائٌممممممممممممممممممممممممة 

 والمنازالت.

4 /4/ 2044  20 /2 /2044  

قسمممممممممممممممممممممممم 
الرٌاضممممممممات 
-المائٌمممممممممممة 
 -مدٌر الكلٌة

ادارة 
المشممممتروات 
 والمخازن

  

 

 جنٌه 19270

 8/ب/1  
التالٌمممة األدوات 

لقسممممم المٌممممدان 
 والمضمار.

4 /5 /2044  20 /1 /2044  
قسم المٌدان 

-والمضممار 

 -مدٌر الكلٌة
  

 
 جنٌه 55505



        
     لجٌح التعلين والتعلن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ الزقازٌق
 

 
الؽاٌات 
األهداؾ  العامة

 االستراتٌجٌة
االنشطة 
 والمهام

 التوقٌت

 

مسئولٌة 

 التنفٌذ

مإشرات 
المتابعة 
 والتقٌٌم 

 االنجازات

التموٌل ال زم 
 )التكلفة(

مستوى 

 االنجاز

اسباب 
عدم 
 نهاٌة التنفٌذ بداٌة التنفٌذ االنجاز

ادارة  

المشممممتروات 

 والمخازن

انشمممماء  9/ب/1  
وحمممدة وتجهٌمممز 

التمممممممممممممممممممممدرٌب 
.بالكلٌة  

 

4 /40 /

2040 
20 /42/2040  

مممممممممممممممممممدٌر -
ادارة  -الكلٌة

المشممممتروات 
 والمخازن

  

 

 جنٌه 45010

 40/ب/1  
انشمماء وتجهٌممز 
وحممممممممدة نظممممممممم 
المعلومممممممممممممممات 
تضممممممم قواعممممممد 
بٌانممممات الكلٌممممة 
وتتصمممممل بعمممممدد 
مممممممممن مواقممممممممي 
المعلومممممممممممممممات 
المرتبطممممممممممممممممممة 
بالمجمممممممممممممممممممممال 
الرٌاضممممممممممممممممممى 
 الهامة

4 /7 /2040  

4 /5 /2044  

20 /7 /2040  

20 /1 /2044  

فرٌمممق عممممل 
وحممممدة نظممممم 
المعلومممممممات 
  -بالكلٌمممممممممممة 

وحممممدة نظممممم 
المعلومممممممات 
   بالجامعة

 

 جنٌة 21210

وحدة  44/ب/1  
لتنمٌة الموارد  

الذاتٌممممة للكلٌممممة 
تدعٌم وتطموٌر ل

وتسممممممممممممممممممموٌق 
خمممممممممممممممممممممممدمات 
مجتمعٌمممممممممممممممممممة 
 وط بٌة.

4 /

42/2040  

4 /5/2044  

20 /42/2040  

20 /1 /2044  

وكٌممل الكلٌممة 

لشممممممممممممممممئون 

خدممممممممممممممممممممة 

المجتمممممممممممممي 

وتنمٌممممممممممممممممة 

 البٌئة 

  

 

 جنٌة 41810

تنمٌممممممممة   -5 
قممممممممممممممممممدرات 
أعضاء هٌئة 
التممممممممممممدرٌس 
والهٌئمممممممممممممممة 
المعاونممممممممممممة 

 واالدارٌٌن

 

اعممممممممداد  4/أ/5
خطممممممة العمممممممل 

دورات  9لعقمممد 
تدرٌبٌممممة علممممى 
ممدى المشمروع 

 91لتمممممممممممدرٌب 
عضممممممو هٌئممممممة 

  15تممممدرٌس  و
معاونً أعضاء 
هٌئممة التممدرٌس 
طبقمممممممممممممممممممممممممممممماً 
لإلحتٌاجممممممممممممات 
الفعلٌمممة وتنفٌمممذ  
 الخطة كاآلتى:.

4/2 /2040  20 /2 /2040  

وحمممممممممممممممممممدة 

التمممممممممممممدرٌب 

 بالكلٌة

تطمممموٌر  -/أ5
الحزمممممممممممممممممة 
التدرٌبٌممممممممممممة 
التممً تقممدمها 
الكلٌمممة لرفمممي 
كفمممممممممممممممممممماءة 
وقممممممممممممممدرات 
ومهممممممممممارات 
أعضاء هٌئة 
التممممممممممممدرٌس 
والقٌممممممممممادات 
األكادٌمٌمممممممممة 
فممً النممواحً 
التعلٌمٌممممممممممممة 
ومهممممممممممارات 
التواصممممممممممممل 
والبحممممممممممموث 
العلمٌممممممممممممممممة 
والمهمممممممارات 

 .القٌادٌة 

  رضمممممممممماء
80 %

مممممممممممممممممممن 
المتدربٌن  
عمممممممممممممممممن 
المممممممممدورة 
 التدرٌبٌة.

 

جنٌه 2210  

دورة عمممممممن  -4  
تطبٌق المعماٌٌر 

4 /7 /2040  20 /7 /2040 وحمممممممممممممممممممدة  

التمممممممممممممدرٌب 
 

  ارتفممممممممماع

رضمممممممممممممما 

جنٌه 2080   



        
     لجٌح التعلين والتعلن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ الزقازٌق
 

 
الؽاٌات 
األهداؾ  العامة

 االستراتٌجٌة
االنشطة 
 والمهام

 التوقٌت

 

مسئولٌة 

 التنفٌذ

مإشرات 
المتابعة 
 والتقٌٌم 

 االنجازات

التموٌل ال زم 
 )التكلفة(

مستوى 

 االنجاز

اسباب 
عدم 
 نهاٌة التنفٌذ بداٌة التنفٌذ االنجاز

المتدربٌن  بالكلٌة األكادٌمٌة.

بنسمممممممممممبة 

20 %

فممى نهاٌممة 

المشممروع

. 

دورة عمممممممن  -2  
دور منسممممممممممممق 
البرنمممممممممممممممممممامج 

 والمقرر

4 /1 /2040  20 /1 /2040  
وحمممممممممممممممممممدة 

التمممدرٌب 

 بالكلٌة
  

 
جنٌه 4720  

دورة عمممممممن  -2  
نظمممم المراجعمممة 
والتممممممممممممممممممدقٌق 

 الداخلى 

4 /9 /2040  20 /9 /2040  

وحمممممممممممممممممممدة 

التمممممممممممممدرٌب 

 بالكلٌة
  

 

جنٌه 2090  

دورة عمممممممن  -1  
أسممممممممالٌب 
التعلممممممممممٌم 

2040/ 5/ 4 والتعلم  20 /5 /2040  

وحمممممممممممممممممممدة 

التمممممممممممممدرٌب 

 بالكلٌة

 

  اجتٌممممممماز

نسممممممممممبة 

80  %

للمسمممممتو

ى 

 الرابي

 

جنٌه 2755  

دورة عمممممممن  -5  
نظمممممممممممممممممم 
ضمممممممممممان 
الجمممممممممودة 
واالعتمماد 
فمممممممممممممممممممً 
التعلممممممممممٌم 

 العالً 

4 /2  /

2044 
20 /2 /2044  

وحمممممممممممممممممممدة 

التمممممممممممممدرٌب 

 بالكلٌة
  

 

جنٌه 2080  

دورة عمممممممن  -1  
نظمممممممممممممممممم 
تقمممممممممممموٌم 
االمتحانمممما

ت 
وصممممٌاؼة 

 األسئلة

4 /5 /2040  20 /5 /2040  

وحمممممممممممممممممممدة 

التمممممممممممممدرٌب 

   بالكلٌة

 

جنٌه 2080  

دورة عمممممممن  -7  
اسمممتراتٌج
ٌة التعلمٌم 
 عن بعد 

4 /2 /2044  20 /2 /2044  

وحمممممممممممممممممممدة 

التمممممممممممممدرٌب 

 بالكلٌة
  

 

جنٌه 2080  

دورة عمممممممن  -8  
ادارة 

الوقمممممممممممت 
باألولوٌمممما

 ت

4 /5 /2044  20 /5 /2044  

وحمممممممممممممممممممدة 

التمممممممممممممدرٌب 

 بالكلٌة
  

 

جنٌه 2755  

دورة عمممممممن  -9  
كٌفٌممممممة كتابممممممة 
مقتممممرع بحثممممى 
لتموٌمممممممممممممممممممممممل 
مشمممممممممممممروعات 
لخدمة المجتمي 
 وتنمٌة البٌئة

4 /40 /

2040 
20 /40/2040  

وحمممممممممممممممممممدة 

التمممممممممممممدرٌب 

 بالكلٌة
  

 

جنٌه 2720  
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 إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ الزقازٌق
 

 
الؽاٌات 
األهداؾ  العامة

 االستراتٌجٌة
االنشطة 
 والمهام

 التوقٌت

 

مسئولٌة 

 التنفٌذ

مإشرات 
المتابعة 
 والتقٌٌم 

 االنجازات

التموٌل ال زم 
 )التكلفة(

مستوى 

 االنجاز

اسباب 
عدم 
 نهاٌة التنفٌذ بداٌة التنفٌذ االنجاز

دورة عممن  -40  
كتابمممممة البحمممممث 
العلمممً والنشممر 

 دولٌا 

4 /1 /2040  20 /1 /2040  

وحمممممممممممممممممممدة 

التمممممممممممممدرٌب 

 بالكلٌة
  

 

جنٌه2520  

عقممممممممممممد  2/أ/5  
دورة تدرٌبٌممممممة 
عن اجادة اللؽة 
االنجلٌزٌة لعمدد 

عضممممممممممممممو  20
 هٌئة تدرٌس.

4 /1 /2040  20 /1 /2040  

وحمممممممممممممممممممدة 

التمممممممممممممدرٌب 

   بالكلٌة

 

جنٌه 40000  

اجمممممممممراء 2/أ/5  
دراسات دورٌمة 
السمممتط ع رأى 
اعضمممماء هٌئممممة 
التمممممدرٌس فمممممى 
البرنمممممممممممممممممممامج 

 التدرٌبى 

4 /1 /2040  20 /1 /2041  

وحمممممممممممممممممممدة 
التمممممممممممممدرٌب 
 بالكلٌة

  

 

جنٌه 5920  

متابعممممممة  1/أ/5  
وضممممبط جممممودة 
تنفٌمممذ األنشمممطة  
مممن قبممل وحممدة 

 الجودة

4 /1/2040  20 /2 /2041  

عمٌممد الكلٌممة 
مممممممممممممممدٌر  –

 –الوحمممممممممدة 
   نائب المدٌر

 

- 

لجنممممممة  4/ب/5  
ممممممممن أسممممممماتذة 
الكلٌممممة لوضممممي 
قواعد ومعماٌٌر 
تقٌمممممممممممممممٌم أداء 
وإلتزام أعضاء 
هٌئة التمدرٌس/ 
الهٌئة المعاونة 

وضمممممي للٌممممممة و
لمتابعممممة مممممدى 
اإللتمممزام بممممؤداء 
الواجبمممممممممممممممممات 
واألعبمممممممممممممممممماء 
 التدرٌسٌة.

4 /1 /2040  20 /1 /2040  

عمٌممد الكلٌممة 
السممممممممممادة  –

  -الممممممممموك ء 
رإسممممممممممممممماء 
 االقسام

/ب تقمممارٌر 5
دورٌة لتقٌمٌم 
اداء أعضممماء 
هٌئمممممممممممممممممممممممة 
التممممممممممممدرٌس 
والهٌئمممممممممممممممة 
المعاونمممممممممممممة 
ومتابعممممممممممممممة 
 إلتزامهم.

  وجمممممممممممود
للٌممممممممممممات 
متابعممممممممممة 
وتقٌممممممممممٌم 

أداء 
وإلتممممممممزام 
أعضممممممماء 
هٌئممممممممممممممة 
التدرٌس/ 
الهٌئممممممممممة 
 المعاونة

 

 جنٌة 5000

 

تتممممولى  2/ب/5  
لجنمممممممممة ممممممممممن 
 أسممماتذة الكلٌممممة
متابعمممممممة األداء 
 بصفة دورٌة:

 -أ 
المشمممار
كمممة فمممى 
األنشمممط
ة 
الط بممممٌ
ة 
والتعلٌم
ٌمممممممممممممممة 
والعلممممٌ
ة 
وتطوٌر 
البرامج 

4/2/02040  20/2 /2041  

لجنمممممممممممممممممممة  
المتابعمممممممممممممة 
 بالكلٌة

 

  وجمممممممممممود
تقممممممممممارٌر 
دورٌممممممممممة 
عممممن أداء 
وإلتممممممممزام 
أعضممممممماء 
هٌئممممممممممممممة 
التدرٌس/ 
الهٌئممممممممممة 
 المعاونة.

  تصمممممممدٌق
مجمممممممالس 
األقسمممممممام 
والكلٌممممممممة 
علمممممممممممممممى 
تقرٌممممممممممممر 
اللجنممممممممممة 
عمممممممممممممممممن 

 

جنٌة 9000  

 



        
     لجٌح التعلين والتعلن
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 إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ الزقازٌق
 

 
الؽاٌات 
األهداؾ  العامة

 االستراتٌجٌة
االنشطة 
 والمهام

 التوقٌت

 

مسئولٌة 

 التنفٌذ

مإشرات 
المتابعة 
 والتقٌٌم 

 االنجازات

التموٌل ال زم 
 )التكلفة(

مستوى 

 االنجاز

اسباب 
عدم 
 نهاٌة التنفٌذ بداٌة التنفٌذ االنجاز

الدراسٌ
ة 
وإعمممداد 
مقممممممررا
ت 
إلكتممرون
 ٌة.

 -ب
المسممماه
مممممممممممممممة 
الفعالممممة 
فممممممممممممممى 
أنشممممطة 
خدممممممممة 
البٌئمممممممة 
وتنمٌمممة 
المجمممتم
 ع.

-جممممممممممممممممممممممممـ
المشمممار
كمممة فمممى 
مشروع
ات 
بحثٌممممممة 
ومشمممار
ٌمممممممممممممممي 
الجمممودة 
والتطمممو
 ،ٌممممممممممممر

لتنفٌمممممممذ 
قواعمممممد 
ومعاٌٌر 
تقٌممممممممٌم 
األداء 
ومتابعة 
تطبٌقها 
بصممممممفة 
 دورٌة.

قواعمممممممممممد 
ومعمممممماٌٌر 
وللٌمممممممممات 

أداء تقٌٌم 
وإلتممممممممزام 
أعضممممممماء 
هٌئممممممممممممممة 
التدرٌس/ 
الهٌئممممممممممة 
 المعاونة

 

 4/ر/5  
اسمممممتط ع رأي 
ومناقشممممممممممممممممممة 
أعضمممماء هٌئممممة 
التممممممممممممممممممدرٌس 
والهٌئمممممممممممممممممممممة 

عممممن  المعاونممممة
نقمممماط الضممممعؾ 
والقمممممممممممممممممممممممموة 
والصممممممممممعوبات 
والمشماكل التمى 
تممممواجههم فممممى 
عملهممم وتعمموق 
أداءهممم ووضممي 
تقممممممممممممممممممممممممارٌر 
بالمقترحممممممممممات 
والحلمممممممممممممممممممول 
 ال زمة لها.

4 /1 /2040  20 /1 /2040  

فرٌق عمل 

اعضاء هٌئة 

/ر تحدٌمممممد 5 التدرٌس
الصممممممممعوبات 
والمشممممممممماكل 
التمممى تواجمممه 
أعضاء هٌئة 
التممممممممممدرٌس/ 
الهٌئمممممممممممممممممممة 
المعاونمممممممممممممة 
وتعممممممممممممممممموق 
ادائهمممممممممممممممممممم 
 الممممممممممممموظٌفى
ووضمممممممممممممممممي 
المقترحمممممممات 
والحلمممممممممممممول 
 ال زمة لها.

  تفعٌممممممممممممل
 القٌمممممادات
األكادٌمٌة 
للمقترحمممما

ت 
والحلمممممول 
المممممممواردة 
بتقمممممممارٌر 
مجمممممممالس 
األقسمممممممام 
والتممى تممم 
عرضممممممها 
علمممممممممممممممى 
مجلمممممممممس 

 الكلٌة.

 

 جنٌة 2280

 



        
     لجٌح التعلين والتعلن
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 إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ الزقازٌق
 

 
الؽاٌات 
األهداؾ  العامة

 االستراتٌجٌة
االنشطة 
 والمهام

 التوقٌت

 

مسئولٌة 

 التنفٌذ

مإشرات 
المتابعة 
 والتقٌٌم 

 االنجازات

التموٌل ال زم 
 )التكلفة(

مستوى 

 االنجاز

اسباب 
عدم 
 نهاٌة التنفٌذ بداٌة التنفٌذ االنجاز

 4/د/5  
إسمممممتط ع رأى 
أعضمممماء هٌئممممة 
التممممممممممممممممدرٌس/ 
الهٌئة المعاونة 
واالدارٌممٌن فممى 
مسمممممممممممممممممممممتوى 
رضممممماهم عممممممن 
اآللٌات المتبعمة 
بالكلٌممممممممممممممممممممممممة 
والخاصة ببٌئمة 
 العمل سنوٌاً.

4/2 /2040  20/2 /2041  

فرٌق عمل 

اعضاء هٌئة 

/د وجمممممممود 5 التدرٌس
 قمممممممممممممممرارات
مفعلممممممممممممممممممممة 

تحسممممممممممممممٌن ل
األداء 
الممممممممممممموظٌفى 
ألعضممممممممممممماء 
هٌئمممممممممممممممممممممممة 
التممممممممممممدرٌس 
والهٌئمممممممممممممممة 
المعاونمممممممممممممة 
واالدارٌمممممممٌن 
وتحقٌممممممممممممممق 
.رضاهم  

 

  رضمممممممممماء
85 %

مممممممممممممممممممن 
أعضممممممماء 
هٌئممممممممممممممة 
التممممدرٌس 
والهٌئمممممممة 
المعاونممممة 
واالدارٌمممٌ
ن علممممممممى 
القمممرارات 
ممممممممممممممممممما 
ٌسممممممممماعد 
علمممممممممممممممى 
تحسممممممممٌن 
أداءهمممممممممم 
المممموظٌفى 
وتحقٌممممممق 
 رضاهم.

 

 جنٌة 5920

 

اتخمممممممماذ  2/د/5  
القمممممممممممممممممممررات 
والتصمممممممممممرفات 
المناسممممبة مممممن 
قبمممممممممممممممممل إدارة 
الكلٌة للتحسٌن 
والمحافظمممممممممممممة 
علممممممى رضمممممماء 
أعضمممماء هٌئممممة 
التممممممممممممممممممدرٌس 
والهٌئمممممممممممممممممممممة 
المعاونمممممممممممممممممممة 
واالدارٌٌن ممما 
ٌسممممماعد علمممممى 
تحسٌن أداءهمم 
الممممممممممممممممممموظٌفى 
وتحقٌممممممممممممممممممممق 
 رضاهم.
 

4 /9 /2040  20 /9 /2040  

عمٌممد الكلٌممة 

السممممممممممادة  –

  -الممممممممموك ء 

رإسممممممممممممممماء 

 االقسام

  

 

- 

متابعة  2/د/5  
وضبط جودة 
تنفٌذ األنشطة 

من قبل وحدة  
 الجودة

4 /1/2040  20 /2 /2041  

عمٌممد الكلٌممة 

مممممممممممممممدٌر  –

 –الوحمممممممممدة 

 نائب المدٌر

  

 

- 

اعممداد  4/هممـ/5  
خطممممممة العمممممممل 

دورات  5لعقمممد 
تدرٌبٌممممة علممممى 
مدى المشمروع 

 422لتمممممدرٌب 
اداري وتنفٌممممممذ  
 الخطة كاآلتى:

  

وحمممممممممممممممممممدة 

التمممممممممممممدرٌب 

 بالكلٌة

/هممـ دورات 5
تدرٌبٌمممممممممممممممة 
لتنمٌمممممممممممممممممممة 
قممممممممممممممممممدرات 
االدارٌمممممممممممٌن 
والفنٌمممممممممممممٌن 
 بالكلٌة

 

 

 



        
     لجٌح التعلين والتعلن
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ الزقازٌق
 

 
الؽاٌات 
األهداؾ  العامة

 االستراتٌجٌة
االنشطة 
 والمهام

 التوقٌت

 

مسئولٌة 

 التنفٌذ

مإشرات 
المتابعة 
 والتقٌٌم 

 االنجازات

التموٌل ال زم 
 )التكلفة(

مستوى 

 االنجاز

اسباب 
عدم 
 نهاٌة التنفٌذ بداٌة التنفٌذ االنجاز

دورة  -4  
تدرٌبٌة عن 
األداء االدارى 
 الناجح.

4 /1 /2040  20 /1 /2040  
وحمممممممممممممممممممدة 

التمممممممممممممدرٌب 

 بالكلٌة
  

 
جنٌه 2800  

دورة  -2  
تدرٌبٌة عن 
مواصفات 
جودة الوثائق 
 االدارٌة

4 /5 /2040  20 /1 /2040  

وحمممممممممممممممممممدة 

التمممممممممممممدرٌب 

   بالكلٌة

 

جنٌه 2800  

دورة  -2  
تدرٌبٌمممممة عمممممن 
ادارة الوقمممممممممت 
 باألولوٌات

4 /5 /2044  20 /5 /2044  

وحمممممممممممممممممممدة 

التمممممممممممممدرٌب 

 بالكلٌة
  

 

جنٌه 2800  

دورة  -1  
تدرٌبٌمممممة عمممممن 
اسمممممممممممتخدامات 
وتطبٌقمممممممممممممممات 
برامج الحاسب 
 اآللى.

4/40 /

2040 
20/2 /2044  

وحمممممممممممممممممممدة 

التمممممممممممممدرٌب 

   بالكلٌة

 

جنٌه 7210  

دورة  -5  
تدرٌبٌمممممة عمممممن 
دورة 
تخصصمممممممممممممممٌة 
ل دارٌمممممممممممممممممٌن 
بالكلٌممممممممممممممممممممممممة 
 للتعرٌمممممممممممممممممممؾ
بمسممممممممممممئولٌات 
واختصاصممممممات 
ودور كمممممممممممممممممل 
 وظٌفة.

4 /8 /2040  20 /8 /2040  

وحمممممممممممممممممممدة 

التمممممممممممممدرٌب 

 بالكلٌة

  

 

- 

دورة ثقافة  -1  
2040/ 1/ 4 الجودة   20 /1 /2040  

وحمممممممممممممممممممدة 

التمممممممممممممدرٌب 

 بالكلٌة
  

 

جنٌه  4905  

دور الفنٌٌن  -7  
والعمال فً 
 ضمان الجودة 

4 /1 /2040  20 /1 /2040  

وحمممممممممممممممممممدة 

التمممممممممممممدرٌب 

 بالكلٌة
  

 

جنٌه  4905  

اخ قٌات  -8  
2040/ 9/ 4 واداب المهنة   20 /9 /2040  

وحمممممممممممممممممممدة 

التمممممممممممممدرٌب 

 بالكلٌة
  

 

جنٌه  4905  

تطممموٌر  -2
منظومممممممممة 
البحمممممممممممممث 
العلممى فمى 
ضممممممممممممممموء 
معمممممممممممماٌٌر 
الجمممممممممممودة 
للوصمممممممول 
الممممممممممممممممممممى 

النهمموض  -1
بالبحممممممممممممممممث 
العلممممممممممممممممممى 
الهمممممممممممممممادؾ 
والوصمممممممممول 
إلى مخرجات 
تطبٌقٌمممممممممممممممة 
تسمممماهم فمممممى 
خدممة قضماٌا 

تنشممممممٌط  4/أ/1
موقمممممي الكلٌمممممة 
بقواعممد بٌانممات 
األبحاث العلمٌة 
بالكلٌممممة بحٌممممث 
تممممم  بواسممممطة 
أعضمممماء هٌئممممة 

 onالتمدرٌس 
line  بواسمممطة

4 /1 /2040  20 /1  /2040  

فرٌمممق عممممل 

البٌانمممممممممممممات 

والمعلومممات 

فرٌق عمل  -

االنشممممممممممممطة 

العلمٌمممممممممممممممة 

/أ  قاعممممممدة 1
بٌانممممممممممممممممممات 
ل بحمممممممممممممماث 
العلمٌممممممممممممممممة 

 بالكلٌة 

 

  اسممممممتٌفاء
وضممممممممممممي 

80 %
مممممممممممممممممممن 
أبحمممممممممماث 
أعضممممممماء 
هٌئممممممممممممممة 
التممممدرٌس 
علمممممممممممممممى 

 

جنٌة 500  



        
     لجٌح التعلين والتعلن
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ الزقازٌق
 

 
الؽاٌات 
األهداؾ  العامة

 االستراتٌجٌة
االنشطة 
 والمهام

 التوقٌت

 

مسئولٌة 

 التنفٌذ

مإشرات 
المتابعة 
 والتقٌٌم 

 االنجازات

التموٌل ال زم 
 )التكلفة(

مستوى 

 االنجاز

اسباب 
عدم 
 نهاٌة التنفٌذ بداٌة التنفٌذ االنجاز

مخرجممممممات 
تطبٌقٌمممممممممة 
تخممممممممممممممممدم 
المجتمممممممممي 
 المحٌط

ومشممممممممممممماكل 
 المجتمي .
 

اسممم المسممتخدم 
وكلمممة المممرور 

 لكل عضو.

قواعمممممممممممد  والبحوث
البٌانممممممات 
بالكلٌمممممممممة 
حتمممممممممممممممى  
الشممممممممممهر 
الثالممممممممممث 
عشمر ممن 
 المشروع 

عقممممممممممممد  2/أ/1  
ورشممممة أربعممممة 

عممممل باألقسمممام 
لتدرٌب أعضاء 
هٌئممة التممدرٌس 
علمممممممى كٌفٌمممممممة 
ادخممال البٌانممات 
الخاصمممممممممممممممممممممة 
بؤبحاثه العلمٌمة 
علمممممممى موقمممممممي 

 الكلٌة.

4 /7 /2040  20 /7 /2040  

فرٌمممق عممممل 
البٌانمممممممممممممات 
والمعلومممات 

فرٌق عمل  -
االنشممممممممممممطة 
العلمٌمممممممممممممممة 
 والبحوث

 

  ارتفممممممممماع
رضمممممممممممممما  
البممممماحثٌن 
المتعمممماملٌ
ن مممممممممممممي 
قاعمممممممممممدة 
البٌانممممممات 

(75 %
 سنوٌا(

 

جنٌة 1100  

متابعممممممة  2/أ/1  
ادخممال البٌانممات 
الخاصمممممممممممممممممممممة 
باألبحمممممممممممممممممماث 
العلمٌمممممممممممممممممممممممة 
ألعضممماء هٌئمممة 
التدرٌس بصفة 
دورٌمممممة ورفمممممي 
التقممارٌر لوكٌممل 
الكلٌممممممممممممممممممممممممممة 
للدراسات العلٌا 
التخمممماذ المممم زم 
نحممممو اسممممتكمال 

 المطلوب

4 /9 /2040  

 

20 /2 /2041  

 

وكٌممل الكلٌممة 

لشممممممممممممممممئون 

الدراسممممممممات 

 -العلٌممممممممممممما  

فرٌمممق عممممل 

البٌانمممممممممممممات 

 والمعلومات 

زٌممادة أعممداد 
األبحمممممممممممممماث 
 العلمٌة

  إسممممممتعانة
البممممماحثٌن 
الجممممممممممممدد 
بنتممممممممممائج 
وتوصممممممٌا

ت 
األبحمممممماث 
العلمٌممممممممة 
النظرٌممممممة 
والتطبٌقممٌ
ة فممممممممممممممى 
إختٌممممممممممار 
العدٌد من 
الموضمممممو
عممممممممممممممات 
البحثٌممممممممة 
التى تخدم 
المجمممممممممال 
باألقسمممممام 
النظرٌممممممة 
 والعملٌة

 

4510 

متابعممممممة  1/أ/1  
وضممممبط جممممودة 
تنفٌمممذ األنشمممطة 
مممن قبممل وحممدة 

 الجودة.

4 /1/2040  20 /2 /2041  

عمٌممد الكلٌممة 

مممممممممممممممدٌر  –

 –الوحمممممممممدة 

 نائب المدٌر
 

  عممممممممممممممممدم
تكممممممممممممرار 
األبحمممممماث 

 العلمٌة

أداء األنشممطة 
فمممممممممممممممممممً 

 أوقاتها

 

- 

اعمممممداد  4/ب/1  
طمممممرق متابعمممممة 
وتقٌمممممٌم مممممممدي 
التمممزام األقسمممام 
العلمٌمممة بتنفٌمممذ 
 الخطة البحثٌة 

4/2 /2040  20 /2 /2040  

وكٌممل الكلٌممة 

لشممممممممممممممممئون 

الدراسممممممممات 

 -العلٌممممممممممممما  

فرٌمممق عممممل 

االنشممممممممممممطة 

العلمٌمممممممممممممممة 

/ب للٌممممممممممة 1
لمتابعة تنفٌذ 
األقسممممممممممممممممام 
العلمٌممممممممممممممممة 
للخطممممممممممممممممممة 
البحثٌممممممممممممممممة 
 بالكلٌة.

  التمممممممممممزام
نسمممممممممممممبة 

80 %
مممممممممممممممممممن 
األقسمممممممام 
بتطبٌممممممممق 
الخطممممممممممة 

 البحثٌة

 

جنٌة 1100  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ الزقازٌق
 

 
الؽاٌات 
األهداؾ  العامة

 االستراتٌجٌة
االنشطة 
 والمهام

 التوقٌت

 

مسئولٌة 

 التنفٌذ

مإشرات 
المتابعة 
 والتقٌٌم 

 االنجازات

التموٌل ال زم 
 )التكلفة(

مستوى 

 االنجاز

اسباب 
عدم 
 نهاٌة التنفٌذ بداٌة التنفٌذ االنجاز

 والبحوث

عقمممممممممد  2/ب/1  
ممممإتمر سمممنوي  
ٌضممممم األقسممممام 
العلمٌممة لعممرض 
األبحمممماث التممممً 
تمممت فممً اطممار 
الخطممة البحثٌممة 

 للكلٌة.

4 /2 /2040  20 /2 /2041  

وكٌممل الكلٌممة 

لشممممممممممممممممئون 

الدراسممممممممات 

 -العلٌممممممممممممما  

االقسمممممممممممممممام 

 العلمٌة

  

 

جنٌة 7445  

تنظٌم  4/ر/1  
سلسلة من 
ورش العمل 
بٌن األقسام 
العلمٌة ذات 
االهتمامات 
المشتركة 
لعرض 
االتجاهات 
االبحثٌة 
والتعرؾ على 
التخصصات 
المتوفرة بكل 
 قسم.

4 /44 /

2040 
20 /44/2040  

وكٌممل الكلٌممة 
لشممممممممممممممممئون 
الدراسممممممممات 
 -العلٌممممممممممممما  

فرٌمممق عممممل 
االنشممممممممممممطة 
العلمٌمممممممممممممممة 
 والبحوث

/ر خطمممممممط 1
بحثٌممممممممممممممممممممة 
مشتركة بمٌن 
األقسممممممممممممممممام 
العلمٌممممممممممممممممة 
 بالكلٌة.

  تزاٌمممممممممممممممد
الفممممممممممرق 
البحثٌمممممممة 
المشتركة 
بمممممممممممممممممٌن 
 األقسام.

  زٌممممممممممممممادة
نسممممممممممممبة 
االشمممراؾ 
المشمممترك 
علممممممممممممممى 
الرسمممممائل 
العلمٌمممممممة 
بمممممممممممممممممٌن 
األقسمممممممام 
 العلمٌة.

 

جنٌه 2000  

 

لجنمممممممة  2/ر/1  
لتفعٌمممممممممممممممممممممممممل 
مشمممممممممممممروعات 
بٌنٌمممة وتشمممكٌل 
فمممممممرق بحثٌمممممممة 
مشممممتركة بمممممٌن 
أقسمممممام الكلٌمممممة 
لتنفٌممممذ الخطممممة 
البحثٌممة العامممة 
 للكلٌة.

4 /42 /

2040 
20 /4 /2044  

وكٌممل الكلٌممة 

لشممممممممممممممممئون 

الدراسممممممممات 

   -العلٌا  
 

 

_ 

متابعمممة  2/ر/1  
وضممممبط جممممودة 
تنفٌمممذ األنشمممطة 
مممن قبممل وحممدة 

 الجودة.

4 /1/2040  20 /2 /2041  

عمٌممد الكلٌممة 
مممممممممممممممدٌر  –

 –الوحمممممممممدة 
 نائب المدٌر

 
 

 

_ 

تعٌمممممممٌن  4/د/1  
المممممممممممممممممممممموارد 
البشممممممممممممممممممممرٌة 
بممالمختبر وهممً 

فنٌٌن معاممل  1
بواقي واحد لكل 
وحممممممدة سممممممٌتم 
تقسمممممٌمها فمممممً 
المعممممل وكمممذلك 

ممممن أعضممماء  4
هٌئممة التممدرٌس 
 فً كل وحدة.

ٌممتم اختٌممارهم   
 طبقا ل تى :

حصمممممممممممولهم  -أ
علممممممممممى دورات 
تدرٌبٌممممممممممممممممممممممة 

4/42 /

2040 
20/4 /2042  

عمٌممد الكلٌممة 

مممممممممممممممدٌر  –

 –الكلٌممممممممممممة 

مسمممممممممممممممئول 

المختبمممممممممممممر 

 العلمى 

تطمممممممممممممممممموٌر 
المختبمممممممممممممممر 
العلممممممممممممممممممى 
بالكلٌمممممممممممممممممة  
وربطمممممممممممممممممه 
بالخطممممممممممممممممة 
البحثٌممممممممممممممممة 
للكلٌممممممممممممممممممممة 

 واألقسام.

  زٌممممممممممممادة
عممممممممممممممممدد 
أعضممممممماء 
هٌئممممممممممممممة 
التممممدرٌس 
والمعمممماون
ٌمممممممممممممممممممن 
المسجلٌن 
للماجسمممممت
ٌممممممممممممممممممممر 
والدكتورا

ه 
واالنتمممممار 
العلممممممممممى 
المممممممممممممذٌن 

 

جنٌة25000  
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 إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ الزقازٌق
 

 
الؽاٌات 
األهداؾ  العامة

 االستراتٌجٌة
االنشطة 
 والمهام

 التوقٌت

 

مسئولٌة 

 التنفٌذ

مإشرات 
المتابعة 
 والتقٌٌم 

 االنجازات

التموٌل ال زم 
 )التكلفة(

مستوى 

 االنجاز

اسباب 
عدم 
 نهاٌة التنفٌذ بداٌة التنفٌذ االنجاز

متخصصمممه فمممى 
انشطه المختبمر 
 العلمى.

خبممممره فممممى  -ب
مجممماالت العممممل 
بمممممممممممالمختبرات 
  العلمٌة.

ٌسممتخدمو
ن 

المختبممممممر 
بمعمممممممممممدل 

40 %
زٌادة عن 
السمممممممممممنة 
 السابقة.

إعمممممممداد  2/د/1  

الئحة مالٌة من 

الجهمة االدارٌممه 

المختصمممممممممممممممممة 

)الكلٌممممممممممممممممممممة(  

وقائممممة أسمممعار 

للخمممدمات التمممً 

ٌقدمها المختبر 

وإعممممممممممممممممممممداد  

التوصممممممممممممممممٌؾ 

الممممممممممممممممممموظٌفً 

للعمممممماملٌن بممممممه 

وعممممممممممل مممممممممما 

تشمممله ال ئحممة 

االدارٌممممممممممممممممممممة 

بممممممممممممممممممالمختبر 

العلمممى وتعٌممٌن 

أمممممممٌن عهممممممده 

 ومخازن.  

4 /44 /

2040 
20 /5 /2044  

مسمممممممممممممممئول 

المختبمممممممممممممر 

 العلمى

 

 زٌممممممممممممادة  
اقبممممممممممممممال 
المستخدم
ٌمممممممممممممممممممن 
للمختبممممممر 
العلممممممممممى 
من خارر 
الكلٌمممممممممممة 
بزٌممممممممممادة 

40 %
عممممن كممممل 
عمممممممممممممممممام 

 سابق

  زٌممممممممممممادة
المممممممموارد 
المالٌمممممممممة  
للمختبممممممر 
العلممممممممممى 
بنسمممممممممممبة 

20 %
 سنوٌا

  أداء
األنشمممممطة 
فمممممممممممممممممممً 
أوقاتهمممممممما 
 المحددة

  ربممممممممممممممممط
المختبممممممر 
العلممممممممممى 
بكمممممممممممممممممل 
األنشمممممطة 
العلمٌممممممممة 

 للكلٌة.

 

_ 

وضمممممممي  2/د/1  
خطممممممه العمممممممل 
بمممممممممممممممممممالمختبر 
العلممممممى حٌمممممث 
ٌتم تقسٌمه الى 
وحمممممممممممممممممممممممدات 
متخصصممممممممممممممة 
  -وهى كاالتى :

وحممممممممممممممممممممدة  -أ
فسمممممممممممممٌولوجٌا 

4 /44 /

2040 
20 /44/2040  

مسمممممممممممممممئول 

المختبمممممممممممممر 

 العلمى

 

 

 

جنٌة2100  
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 إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ الزقازٌق
 

 
الؽاٌات 
األهداؾ  العامة

 االستراتٌجٌة
االنشطة 
 والمهام

 التوقٌت

 

مسئولٌة 

 التنفٌذ

مإشرات 
المتابعة 
 والتقٌٌم 

 االنجازات

التموٌل ال زم 
 )التكلفة(

مستوى 

 االنجاز

اسباب 
عدم 
 نهاٌة التنفٌذ بداٌة التنفٌذ االنجاز

 الرٌاضة 
وحممممممممممممممممدة  -ب

 التحلٌل الحركى 
وحمممدة علمممم  -ر

 النفس 
وحمممممممممممممممممممدة  -د

تكنولوجٌممممممممممممممما 
 التعلٌم.

وحمممممدة   1/د/1  
فسمممممممممممممٌولوجٌا 
2044/ 4/ 4  الرٌاضة  20 /2 /2044  

قسمممم العلممموم 

-الصممممممممحٌة 

 -مدٌر الكلٌة

ادارة 

المشممممتروات 

 والمخازن

  

 

428510 

 جنٌة

وحدة  5/د/1  

 التحلٌل الحركى

4 /1 /2044  20 /5 /2044  

قسمممم العلممموم 

-الصممممممممحٌة 

 -مدٌر الكلٌة

ادارة 

المشممممتروات 

 والمخازن

  

 

281510 

 جنٌة

 وحدة1/د/1  
 علم النفس

4 /4 /2044  20 /2 /2044  

قسمممم العلممموم 

-التربوٌمممممممممة

 -مدٌر الكلٌة

ادارة 

المشممممتروات 

 والمخازن

  

 

470010 

 جنٌه

وحممممممممدة  7/د/1  
تكنولوجٌممممممممممممممما 
/ 4/40 التعلٌم

2040 
20/44 /2040  

قسمممممممممممممممممممممممم 
-المنمممممممماهج 
 -مدٌر الكلٌة

ادارة 
المشممممتروات 
 والمخازن

  

 

جنٌه 28210  

اعمممممممداد  8/د/1  
برنامج اع مى 
عممممن الخممممدمات 
التمممممً ٌقمممممدمها 
المختبر العلمً 
وتسمممموٌقه فممممً 
الكلٌة والكلٌمات 
 االخرى.

4 /1 /2044  20 /5 /2044  

مسممممممممممممئولى 
المختبممممممرات 
 العلمٌة

  

 

جنٌة 5020  

 1عممممل  9/د/1  
ورش عمممممممممممممل 
تطبٌقٌممممة علممممى 
مختلممممممممممممممممممممممؾ 
التقنٌممممممممممممممممممممات 
الموجمممممممممممممممموده 
 بالمختبر.

4/5 /2044  20/1 /2044  

خبٌممممممر فممممممى 
 -المجمممممممممممممال

مسممممممممممممئولى 
 المختبممممممرات
 العلمٌة

  

 

جنٌة 2100  

متابعة  40/د/1  
وضممممبط جممممودة 
تنفٌمممذ األنشمممطة 
مممن قبممل وحممدة 

4 /1/2040  20 /2 /2041  
عمٌممد الكلٌممة 

مممممممممممممممدٌر  –
 –الوحمممممممممدة 

 نائب المدٌر

  

 
 ـــ
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 إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ الزقازٌق
 

 
الؽاٌات 
األهداؾ  العامة

 االستراتٌجٌة
االنشطة 
 والمهام

 التوقٌت

 

مسئولٌة 

 التنفٌذ

مإشرات 
المتابعة 
 والتقٌٌم 

 االنجازات

التموٌل ال زم 
 )التكلفة(

مستوى 

 االنجاز

اسباب 
عدم 
 نهاٌة التنفٌذ بداٌة التنفٌذ االنجاز

 الجودة

مواققة   4/هـ1  
مجلمممس الكلٌممممة 
علممممى التشممممكٌل 

 المقترع

 

 

 

 

 

 

 

 

4/1/2040 20/1/2040   مجلممممممس
 الكلٌة

لجنمممة لتقٌمممٌم 
امتحانمممممممممممات 
الدراسممممممممممات 
العلٌممممممممممممممممممممما 
لمراجعمممممممممممممة 
طمممممممممممممممممممممرق 
االمتحانمممممممات  
ووعممممممممممممممممل 
التقممممممممممممممارٌر 
والتوصمممممٌات 
ورفعهمممممممممممممممما 
لوكٌممل الكلٌممة 
للدراسمممممممممات 
العلٌمما التخمماذ 

 ال زم

  أداء
األنشمممممطة 
فمممممممممممممممممممً 
أوقاتهمممممممما 
 المحددة

  ارتفممممممممماع

مسممممممتوى 

رضمممممممممممممما 

أعضممممممماء 

هٌئممممممممممممممة 

التممممدرٌس 

عن الٌات 

تقمممممممممممموٌم 

طمممممممممممم ب 

الدراسات 

العلٌممممممممممممما 

بنسمممممممممممبة 

20 %

 سنوٌا

  ارتفممممممممماع

النسمممممممممممممممممممبة 

المئوٌمممممممممممممممممة 

القسام الكلٌمة 

التممى تسممتخدم 

أسمممممممممممممممممالٌب 

التقمممممممممممممممممموٌم 

الحدٌثممة  قبممل 

المشمممممممممممروع 

وبعممده لتصممل 

% 70الممممممممى 

بنهاٌممممممممممممممممممممة 

 المشروع

 

 

تقممموٌم  2/همممـ 1  
اللجنمممممممممممممممممممممممممة 
المختصمممممممممممممممممة 
للورقممممممممممممممممممممممممة 
اإلمتحانٌمممممممممممممممة 
للدراسات العلٌا 
-)دبلمممممممممممممممممممممموم
 -ماجسمممممممممممممممتٌر

دكتوراة(وإعداد 
التقمممممممممممممممممممممارٌر 
ورفعهممما لوكٌمممل 

 الكلٌة .

اللجنمممممممممممممممممة  20/7/2040 4/7/2040
المختصمممممممممة 
بتقممممممممممممممممموٌم 
الورقممممممممممممممممة 
 اإلمتحانٌة

  

 

جنٌة 44500  

متابعمة  2/هـ 1  
وضممممبط جممممودة 
تنفٌمممذ األنشمممطة 

عمٌممد الكلٌممة  20/8/2041 4/5/2040
مممممممممممممممدٌر  –

 –الوحممممممممدة 
  

 ـــ 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ الزقازٌق
 

 
الؽاٌات 
األهداؾ  العامة

 االستراتٌجٌة
االنشطة 
 والمهام

 التوقٌت

 

مسئولٌة 

 التنفٌذ

مإشرات 
المتابعة 
 والتقٌٌم 

 االنجازات

التموٌل ال زم 
 )التكلفة(

مستوى 

 االنجاز

اسباب 
عدم 
 نهاٌة التنفٌذ بداٌة التنفٌذ االنجاز

مممن قبممل وحممدة 
 الجودة

 نائب المدٌر

اعمممممداد  -1
خرٌجمممممممممممة 
متمٌمممممممممممزة 
ذات كفمماءة 
علمٌمممممممممممممة 
ومهنٌممممممممممه 
قادرة علمى 
تلبٌمممممممممممممممممة 
احتٌاجممممات 
سممممممممممممممموق 
 العمل

رفممممممممممممممي  -7
كفمممممممممممممممممممماءة 
العملٌممممممممممممممممة 
 التعلٌمٌممممممممممممة
لمرحلتممممممممممممى 
البكالورٌوس 
والدراسممممممات 
العلٌا  لتلبٌمة 
إحتٌاجممممممممممات 
 سوق العمل

 4/أ/7
اسمممممتط ع رأى 
سوق العمل فى 
مسمممممممممممممممممممممتوى 
الخرٌجمممممممممممممممممممة 
والبرنمممممممممممممممامج 
األكمممممممممممممممممادٌمى 
بالكلٌممممممممممممممممممممممممة 
وطالبمممممممممممممممممممات 
التمممممممممممممممممممممدرٌب 

 المٌدانى .

4/1 /2040  20/5 /2040  

وكٌممل الكلٌممة 

لشممممممممممممممممئون 

التعلمممممممممممممممممٌم 

 –والطمممم ب 

وحمممممممممممممممممممدة 

 الجودة

/أ الئحمممممممممة 7
داخلٌممممممممممممممممممة 
حدٌثة للكلٌمة 
معتمممممممممممممممممدة 
وموثقمممممممممممممممة 
تتفممممممق مممممممي 
احتٌاجممممممممممات 
 سوق العمل.

  الئحممممممممممممة
معتمممممممممدة 
وموثقمممممممة 
مممممممممممممممممممن 
مجلمممممممممس 
الكلٌمممممممممممة 
والجامعممة 
ولجنممممممممممة 
قطممممممممممممماع 
التربٌممممممممة 
 الرٌاضٌة

 

 

جنٌة 7900  

 2/أ/7  
اسمممممتط ع رأى 
الخرٌجمممات فمممى 
البرنمممممممممممممممممممامج 
األكمممادٌمى بعمممد 
التحمممممممممممممممممماقهن 

العمممممل بسمممموق 
وممممدى نجاحممممه 
فممممممى تممممممؤهٌلهن 
ل لتحممممممممممممممممممماق 
بهٌئمممات سمممموق 

 العمل.

4/1 /2040  20/5 /2040  

وكٌممل الكلٌممة 

لشممممممممممممممممئون 

التعلمممممممممممممممممٌم 

 –والطمممم ب 

وحمممممممممممممممممممدة 

   الجودة

 

جنٌه 1100  

تحدٌممممد  2/أ/7  
احتٌاجمممممممممممممات 
سمممموق العمممممل 
فمممممممى ضممممممموء 
نتممممممممممممممممممممممممائج  
اسمممممممتط عات 
الممممممممممممممممممممممرأى 

 السابقة.

4 /5 /2040  20 /5 /2040  

وكٌممل الكلٌممة 

لشممممممممممممممممئون 

التعلمممممممممممممممممٌم 

 –والطمممم ب 

وحمممممممممممممممممممدة 

 -الجمممممممممممممودة

رإسممممممممممممممماء 

 االقسام

  

 

جنٌة 1000  

تشممممممكٌل  1/أ/7  
لجنة ممثلة من 
باألقسممممممممممممممممممممام 
العلمٌممة لوضممي 
مقتممرع ال ئحممة 
فمممممممممى ضممممممممموء 
احتٌاجممممممممممممممممات 

 سوق العمل.

4 /1 /2040  20 /1 /2040  

-عمٌد الكلٌة

وكٌممل الكلٌممة 

لشممممممممممممممممئون 

التعلمممممممممممممممممٌم 

–والطمممم ب 

رإسممممممممممممممماء 

 االقسام

  

 

 ـــ

طممممممرع  5/أ/7  
مقتممممممممممممممممممممرع 
ال ئحممممة وممممما 
تحتوٌممممه مممممن 
بممرامج حدٌثممة 
ومقمممممممممممممررات 
للمناقشممممممممممممممة 
بمجممممممممممممممممالس 

4 /7 /2040  20 /7 /2040  

االقسمممممممممممممممام 

 العلمٌة

  

 

 ـــ



        
     لجٌح التعلين والتعلن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ الزقازٌق
 

 
الؽاٌات 
األهداؾ  العامة

 االستراتٌجٌة
االنشطة 
 والمهام

 التوقٌت

 

مسئولٌة 

 التنفٌذ

مإشرات 
المتابعة 
 والتقٌٌم 

 االنجازات

التموٌل ال زم 
 )التكلفة(

مستوى 

 االنجاز

اسباب 
عدم 
 نهاٌة التنفٌذ بداٌة التنفٌذ االنجاز

األقسمممممممممممممممممممام 
العلمٌة البمداء 

 الرأى.

عقممممممممممممد  1/أ/7  
ورشممممممة عمممممممل 
ألعضممماء هٌئمممة 
التممممدرٌس مممممن 
ذوى الخبممممممممممرة 
لمناقشممممممممممممممممممممة 
المقترحمممممممممممممات 
الممممممواردة مممممممن 
األقسام العلمٌمة 

المبممدئى  للشممكل
ل ئحة متضمنة 
البمممممممممممممممممممممرامج 
الحدٌثممممممممممممممممممممممة 
والمقممممممممممممررات 
للوصممممول الممممى 
الشممكل النهممائى 

 ل ئحة .

4 /7 /2040  20 /7 /2040  

-عمٌد الكلٌة

وكٌممل الكلٌممة 

لشممممممممممممممممئون 

التعلمممممممممممممممممٌم 

–والطمممم ب 

رإسممممممممممممممماء 

 االقسام

  

 

جنٌة 2100  

عمممممرض  7/أ/7  
الشممكل النهممائى 
ل ئحممممممة علممممممى 
مجلمممس الكلٌممممة 
والجامعمممممممممممممممممة 
العتمادهمممممممممممممممما 

لعرضها تمهٌدا 
علممممممممى لجنممممممممة 
قطمممماع التربٌممممة 

 الرٌاضٌة.

4 /7 /2040  20 /7 /2040  

مجلممممممممممممممممس 

 الكلٌة

  

 

_ 

عقمممممد  4/ب/7  
  ورش عمممممممممل
ألعضاء هٌئمة 
التمممممممممممممممدرٌس 
ومعمممممممممماونٌهم 
باألقسممممممممممممممممام 
العلمٌممممة عممممن 
المعممممممممممممممممماٌٌر 
األكادٌمٌممممممممممممة 
القومٌممممممممممممممممممة 

NARS  

4 /9 /2040  20/9 /2040  

فرٌمممق عممممل 

 التدرٌب

/ب 7
البمممممممممممممممرامج 
التعلٌمٌممممممممممممة 
لمرحلتممممممممممممى 
البكالورٌوس 
والدراسممممممات 
العلٌا مطورة 
وفقا للمعاٌٌر 
األكادٌمٌمممممممممة 
للهٌئمممممممممممممممممممة 
القومٌمممممممممممممممة 
لضمممممممممممممممممان 
جودة التعلمٌم 

NARS   

  مقمممممررات
معدلمممممممممممة 
وفقممممممممممممممما 
للمعممممماٌٌر 
األكادٌمٌة

. 

بممممممممممممممممممممرامج 
تعلٌمٌمممممممممممممممممة 
مطممورة قابلممة 

 للتطبٌق

 

 جنٌة 2100

 2/ب/7  
مراجعة األقسام 
العلمٌمممممممممممممممممممممممة 
ل همممممممممممممممممممداؾ 
التعلٌمٌممممممممممممممممممة 
المسممممممممممممممتهدفة 

(ILO'S )
للمقممممممممممممممممررات 

4 /9 /2040  20 /9 /2040  

االقسمممممممممممممممام 

 العلمٌة

   ارتفممممممممماع
مسممممممتوى 
رضمممممممممممممما 
الطالبممممات 
عمممممممممممممممممن 
البممممممرامج 
التعلٌمٌمممة 
ومممممممممممممممممما 
تحققممممممممممه 

 

جنٌة 42000  



        
     لجٌح التعلين والتعلن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ الزقازٌق
 

 
الؽاٌات 
األهداؾ  العامة

 االستراتٌجٌة
االنشطة 
 والمهام

 التوقٌت

 

مسئولٌة 

 التنفٌذ

مإشرات 
المتابعة 
 والتقٌٌم 

 االنجازات

التموٌل ال زم 
 )التكلفة(

مستوى 

 االنجاز

اسباب 
عدم 
 نهاٌة التنفٌذ بداٌة التنفٌذ االنجاز

التعلٌمٌمممة التمممً 
تقممممدمها بحٌممممث 
ٌعممماد صمممٌاؼتها 
للتوافممممممق مممممممي 
معمممممممممممممممممممممممماٌٌر 

NARS    

لهمممن ممممن 
معرفممممممممممة 
ومهممارات 
واتجاهات 
سمممممملوكٌة 
الممممممممممممممممممى 

80 %
فمممممممممممممممممممً 
الدراسمممممة 

 الثانٌة.

 2/ب/7  
مراجعممة لجنممة 
المنممممممممممممممممماهج 
لمقممممممممممممممررات 
األقسمممممممممممممممممممام 
لتقرٌمممر مممممدى 
مطابقتهمممممممممممممما 
للمعممممممممممممممممماٌٌر 
األكادٌمٌممممممممممممة 
القومٌممممممممممممممممممة 
وارسمممممممممممممممممال 
التقمممممممممممممممممارٌر 
ل قسممممممممممممممممممام 
الجمممممممممممممممممممراء 
التعمممممممممممممدٌ ت 

 المطلوبة.

4 /40 /

2040 
20 /40/2040  

وكٌممل الكلٌممة 

لشممممممممممممممممئون 

التعلمممممممممممممممممٌم 

 -والطمممممم ب 

لجنمممممممممممممممممممممة 

 المناهج

   ارتفممممممممماع
مسممممممتوى 
رضمممممممممممممما 
أعضممممممماء 
هٌئممممممممممممممة 
التممممدرٌس 
عمممممممممممممممممن 
البممممممرامج 
التعلٌمٌمممة 
ومممممممممممممممممما 
تحققممممممممممه 
للطالبممممات 
مممممممممممممممممممن 
معرفممممممممممة 
ومهممارات 
واتجاهات 
سمممممملوكٌة 
الممممممممممممممممممى 

80 %
فمممممممممممممممممممً 
الدراسمممممة 

 الثانٌة.

 

جنٌه 7200  

إجمممراء  1/ب/7  
دراسمممة سمممنوٌة 
لقٌاس مسمتوى 
رضمما الطالبممات 
عمممممن البمممممرامج 
التعلٌمٌممممممممممممممممممة 
الحدٌثمممممة ومممممما 
تحققه لهن ممن 
معرفمممممممممممممممممممممممممة 
ومهمممممممممممممممممارات 
واتجاهمممممممممممممممات 
سمممملوكٌة، بعممممد 
العممام الدراسممً 
األول لتطبٌمممممممق 
البمممممممممممممممممممممرامج 

 الحدٌثة.

4 /5 /2044  20 /8/2041  

وكٌممل الكلٌممة 

لشممممممممممممممممئون 

التعلمممممممممممممممممٌم 

 -والطممممممممم ب

وحمممممممممممممممممممدة 

 الجودة
 

  زٌممممممممممممادة
فممر  العمممل 
المتاحممممممممممممممممة 
لخرٌجمممممممممممممممى 
الكلٌمممممممممممممممممممممة 
)ارتفمممممممممممممممماع 
فممر  العمممل 
المتاحممممممممممممممممة 
للطالبممممممممممممممات 
محلٌمممممممممممممممممممممما 
واقلٌمٌمممممممممممممممما 

% 40بنسبة 
 سنوٌا

 

جنٌة1100  

إجمممراء  5/ب/7  
دراسمممة سمممنوٌة 
مماثلمممة لقٌممماس 
مسمممتوى رضممما 
أعضمممماء هٌئممممة 
التممممدرٌس عممممن 
البمممممممممممممممممممممرامج 
التعلٌمٌممممممممممممممممممة 
الحدٌثمممممة ومممممما 
تحققه للطالبات 

4 /7 /2044  20 /7 /2041  

وكٌممل الكلٌممة 

لشممممممممممممممممئون 

التعلمممممممممممممممممٌم 

 -والطممممممممم ب

وحمممممممممممممممممممدة 

 الجودة

 

  اقبممممممممممممممال
الطالبممممممممممممممات 
الوافدات على 
االلتحمممممممممممممماق 
ببممممممممممممممممممرامج 
البكممالورٌوس 
والدراسمممممممات 
العلٌمما بالكلٌممة  

% 5بزٌمممممادة 
 سمممممنوٌا ممممممن
مجمممممل عممممدد 

 

جنٌة1100  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ الزقازٌق
 

 
الؽاٌات 
األهداؾ  العامة

 االستراتٌجٌة
االنشطة 
 والمهام

 التوقٌت

 

مسئولٌة 

 التنفٌذ

مإشرات 
المتابعة 
 والتقٌٌم 

 االنجازات

التموٌل ال زم 
 )التكلفة(

مستوى 

 االنجاز

اسباب 
عدم 
 نهاٌة التنفٌذ بداٌة التنفٌذ االنجاز

ممممممممن معرفمممممممة 
ومهمممممممممممممممممارات 
واتجاهمممممممممممممممات 

 سلوكٌة.

 الطالبات.

متابعممة  1/ب/7  
وضممممبط جممممودة 
تنفٌمممذ األنشمممطة 
مممن قبممل وحممدة 

 الجودة

4 /1/2040  20 /7 /2041  

عمٌممد الكلٌممة 

مممممممممممممممدٌر  –

 –الوحمممممممممدة 

 نائب المدٌر

  

 

- 

انشمممماء  4/ر/7  
بمممممممممممممممممممممممممرامج 
بكمممممممممممالورٌوس 
 5جدٌممدة )عممدد 

 برامج (
4 /7 /2040  20 /7 /2040  

-عمٌد الكلٌة

وكٌممل الكلٌممة 

لشممممممممممممممممئون 

التعلمممممممممممممممممٌم 

–والطمممم ب 

االقسمممممممممممممممام 

 العلمٌة

وجود برامج 
بكممممالورٌوس 
ودراسممممممممممات 
 علٌا محدثة

وصمول نسممبة 
الملتحقممممممممممٌن 
بممممممممممممممالبرامج 
التعلٌمٌة إلمى 

% ممممممممممن 40
إجممممممممممممممممممالً 

 الط ب.

 

 جنٌه22000

 

تطممموٌر  2/ر/7  
بمممممممممممممممممممممممممرامج 
 الدراسات العلٌا 

4 /9 /2040  20 /9 /2040  

-عمٌد الكلٌة

وكٌممل الكلٌممة 

لشممممممممممممممممئون 

الدراسممممممممات 

–العلٌممممممممممممما 

االقسمممممممممممممممام 

 العلمٌة

 

موافقمممة أكثمممر 
% 50ممممممممممن 

مممممممممممممممممممممممممممممن 
الخمممممممممممرٌجٌن 
وأصممممممممممممحاب 
المصمممممممممممملحة 
علمممى إرتفممماع 
مسممممممممممممممممتوى 
الخمممممممممممممممممرٌج 
وم ئممممممممممممممممة 
البمممرامج ممممي 
احتٌاجمممممممممممات 
 سوق العمل

 

 جنٌة40000-

 

إنشمممماء  2/ر/7  
برامج دبلومات 
تخصصممممممممممممممممٌة 
ومهنٌممة جدٌممدة 

 برنامج(1)

4 /9/2040  20 /7  

-عمٌد الكلٌة
وكٌممل الكلٌممة 
لشممممممممممممممممئون 
الدراسممممممممات 
–العلٌممممممممممممما 

االقسمممممممممممممممام 
 العلمٌة

 

  النتممممممممممممائج
اإلٌجابٌممممممة 
لتقمممممممممممارٌر 
الخبمممممممممراء 
عممممممممممممممممممممن 
تصمممممممممممممٌم 

 البرامج

 

- 

 1/ر/7  
اسممممممممممممممممممتدعاء 
خبراء لمراجعة 
بمممممممممممممممممممممممممرامج 
البكمممممممالورٌوس 
والدراسممممممممممممات 

 العلٌا

4 /7 /2044  20 /7 /2044  

 -عمٌد الكلٌة
وكٌممل الكلٌممة 
لشممممممممممممممممئون 
الدراسممممممممات 

وحدة -العلٌا 
 الجودة

 

  
 جنٌه 40800

 

 2عقممممد  4/د/7  
ندوة عن ثقافمة 
التعلمممممممممممممممممممممممممٌم 
االلكترونً بمٌن 
أعضمممماء هٌئممممة 
التمممممممممممممممممممدرٌس 
باألقسممممممممممممممممممممام 

 العلمٌة .

4/1 /2040  20/5 /2040  

فرٌمممق عممممل 

 التدرٌب

وجممممممممممممممممممممود 
مقممممممممممممممررات 

 الكترونٌة

  وجمممممممممممممود
ممممممممن   (1)

مقمممممممررات 
بممممممممممممرامج 
الكلٌمممممممممممممة 
محولمممممممممممة 
 إلكترونٌا.

 

 جنٌه 40800

 

تمممممدرٌب  2/د/7  
% مممممممممممممممن 20

أعضمممماء هٌئممممة 

4/5 /2040  20/5 /2040 وحدة التعلٌم  

 االلكترونممممممى 
  وجممممممممممممممود

نظمممام للمممً 
لتلقمممممممممممممممً 

جنٌه 4150   
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 إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ الزقازٌق
 

 
الؽاٌات 
األهداؾ  العامة

 االستراتٌجٌة
االنشطة 
 والمهام

 التوقٌت

 

مسئولٌة 

 التنفٌذ

مإشرات 
المتابعة 
 والتقٌٌم 

 االنجازات

التموٌل ال زم 
 )التكلفة(

مستوى 

 االنجاز

اسباب 
عدم 
 نهاٌة التنفٌذ بداٌة التنفٌذ االنجاز

التمممممدرٌس فمممممً 
األقسام العلمٌمة 
علمممممممى كٌفٌمممممممة 
اعمممممممممممممممممممممممممممداد  
المقممممممممممممممممررات 

-Eالكترونٌممممممما 
Learning  . 

بالكلٌممممممممممممممممة 

 والجامعة

اسممممممممممممممئلة 
وإستفسارا

ت 
الطالبمممممممات 
والمممممممممممممممرد 
علٌها فٌمما 
ٌخمممممممممممممم  
المقممممررات 
االلكترونٌة

. 

انشمممممماء  2/د/7  
البنٌمممة التحتٌمممة 
السمممممممممممممممممممتٌفاء 
متطلبات تطبٌق 
المقممممممممممممممممررات 
االلكترونٌممممممممممممة 
وتطبٌممممق نظممممام 
االمتحممممممممممممممممممان 
االلكترونمممممممممممممى 
وتطبٌمممممممممممممممممممممق 
االسمممممممممممتبٌانات 

 الكترونٌا.

4/40 /

2040 
20/42 /2040  

وحدة التعلٌم 

 االلكترونممممممى

 -بالكلٌممممممممممممممة

مممدٌر الكلٌممة 

قسممممممممممممممممم  –

المشممممتروات 

 والمخازن

 

  نشممر ثقافممة
التعلمممممممممممممٌم 
االلكترونممى 
بمممٌن مممما ال 
ٌقمممممل عمممممن 

% مممن 85
أعضمممممممممماء 
هٌئمممممممممممممممممة 
التمممممممدرٌس 
باألقسممممممممام 

 العلمٌة.

 

جنٌة114810  

انتممممممممار  1/د/7  
المقممممممممممممممممررات 

 االلكترونٌة

كمممممممممل مقمممممممممرر 
سممممممتؽرق فممممممً 
االعممممداد ث ثممممة 
مراحل )مرحلمة 
 –التصممممممممممممممٌم 

مرحلممممممممممممممممممممممممة 
 –الجرافٌمممممممممممك 

مرحلممممممممممممممممممممممممة 
 الدفلبر(.

4/7 /2040  

 

20/7 /2041  

 

وحدة التعلٌم 

االلكترونممممممى 

بالكلٌممممممممممممممممة 

 والجامعة

 

  نشممر ثقافممة
التعلمممممممممممممٌم 
االلكترونممى 
بمممٌن مممما ال 
ٌقمممممل عمممممن 

% مممن 85
أعضمممممممممماء 
هٌئمممممممممممممممممة 
التمممممممدرٌس 
باألقسممممممممام 

 العلمٌة.

 

جنٌه 10000  

تطبٌمممممق  5/د/7  
المقممممممممممممممممررات 
االلكترونٌمة فممً 
األقسام العلمٌمة 
لتجربمة لمعرفمة 
أراء أعضممممممممماء 
هٌئممة التممدرٌس 

 والطالبات.

4/5 /2044  20/ /1/2041  

وحدة التعلٌم 

االلكترونممممممى 

بالكلٌممممممممممممممممة 

 -والجامعمممممممة

االقسمممممممممممممممام 

 العلمٌة

 

  مشمممممممماركة
% مممن 20

أعضمممممممممماء 
هٌئمممممممممممممممممة 
التمممممممدرٌس 
باألقسممممممممام 
العلمٌة فً 
انتممممممممممممممممار 
المقممممررات 
االلكترونٌة

. 

  ارتفمممممممممممماع
النسممممممممممممبة 
المئوٌممممممممممة 
للطالبمممممممات 
ال ئممممممممممممممى 
ٌسممممتخدمن 
المممممممممممممممتعلم 
االلكترونً 
لتصممل الممى 

 

_ 
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 إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ الزقازٌق
 

 
الؽاٌات 
األهداؾ  العامة

 االستراتٌجٌة
االنشطة 
 والمهام

 التوقٌت

 

مسئولٌة 

 التنفٌذ

مإشرات 
المتابعة 
 والتقٌٌم 

 االنجازات

التموٌل ال زم 
 )التكلفة(

مستوى 

 االنجاز

اسباب 
عدم 
 نهاٌة التنفٌذ بداٌة التنفٌذ االنجاز

50 %
بنهاٌمممممممممممممة 
 المشروع.

  رضممممممممممممماء
% مممن 80

الطالبات و 
أعضمممممممممماء 
هٌئمممممممممممممممممة 
التمممممممدرٌس 
عممممممممممممممممممممن 
البمممممممممرامج 
االلكترونٌة 

 الجدٌدة.

  انشمممممممممممممماء
البنٌمممممممممممممممة 
التحتٌمممممممممممة 
ال زمممممممممممة 
لتطبٌمممممممممممق 
المقممممررات 
 االلكترونٌة

  انتممممممممممممممممار
المقممممررات 
االلكترونٌة 
فً الموعد 
 المحدد لها

تقٌمممممممممٌم  1/د/7  
التطبٌمممممممممممممممممممممق 
ومردوداتمممممممممممممه 
الجمممممممممممممراء أي 
تعمممممممممممممممممممممدٌ ت 

 مطلوبة.

4/7 /2044  20/8 /2044  

وحدة التعلٌم 

االلكترونممممممى 

   بالكلٌة

 

جنٌة 1220  

التطبٌق  7/د/7  
الرسمممممممممممممممممممممً 

 للمقررات

4 /9/2044  20 /2/2042  
وحدة التعلٌم 

االلكترونممممممى 

 بالكلٌة

  

 
_ 

متابعمممممة  8/د/7  
وضممممبط جممممودة 
تنفٌمممذ األنشمممطة 
مممن قبممل وحممدة 
ضمممان الجممودة 

 بالكلٌة .

4 /1/2040  20 /7 /2041  

عمٌممد الكلٌممة 

مممممممممممممممدٌر  –

 –الوحمممممممممدة 

 نائب المدٌر
  

 

_ 

تطوٌر   4/هـ/7  
النظمممممام اآللمممممى 

 للكنتروالت 
4/8 /2040  20/8 /2040  

وكٌممل الكلٌممة 
لشممممممممممممممممئون 
التعلمممممممممممممممممٌم 
 -والطممممممممم ب

رإسممممممممممممممماء 
 الكنتروالت

المسمممممممئولٌن 
بوحممدة نظممام 
الجامعممممممممممممممة 
 االلكترونى

  وجممممممممممممممود
نظمممممممممممممممممام 
الكترونممممممى 
ٌممممممتم مممممممن 
خ لمممممممممممممممه 

إدارة 
أعممممممممممممممال 
 الكنترول

 

 جنٌة 1000

وضممممممي  4/و/7  
نظمممممممممممام إدارى 

دعم خممممدمات لمممم
العملٌمممممممممممممممممممممممة 

4 /9 /2040  

4 /40 /

20 /9 /2040  
وكٌممل الكلٌممة 

لشممممممممممممممممئون 

التعلمممممممممممممممممٌم 

نظمممام  وجمممود
إدارى 
وللٌمممممممممممممممممات 
واضممممممممممممممحة 

  سمممممممهولة
قبمممممممممممممول 
وتسممممجٌل 
 الطالبات

 
جنٌه 1100  
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ الزقازٌق
 

 
الؽاٌات 
األهداؾ  العامة

 االستراتٌجٌة
االنشطة 
 والمهام

 التوقٌت

 

مسئولٌة 

 التنفٌذ

مإشرات 
المتابعة 
 والتقٌٌم 

 االنجازات

التموٌل ال زم 
 )التكلفة(

مستوى 

 االنجاز

اسباب 
عدم 
 نهاٌة التنفٌذ بداٌة التنفٌذ االنجاز

التعلٌمٌممممممممممممممممممة 
وللٌممات متابعمممة 
أداءهممممممما ممممممممن 
 خ ل ماٌلً :

مكتمممممممممممممممممب  -4
القبمممممممممممممممممممممممممول 
والتسممممممممممممممممجٌل 
واالرشمممممممممممممممممماد 
األكممممممممممممممممادٌمً 
 للطالبات.

2044 20 /40/2044 -والطممممممممم ب 

مكتب شئون 

 -الطمممممممممممم ب

مكتب رعاٌة 

 الشباب

 

ومحممممممممممممممددة 
دعم لمومعلنة 

خممممممممممممممممدمات 
العملٌممممممممممممممممة 
التعلٌمٌممممممممممممة 
 والط بٌة

  تحسمممممممممن
أداء 

الطالبممممممت 
 المتعثرٌن

مكتممب دعممم  -2  
الطالبمممممممممممممممممممات 
المتعثمممممممممممممممرات 
علمٌممممممممممممممممممممممممممما 
واجتماعٌمممممممممممممما  
والطالبمممممممممممممممات 
 المتفوقات

4 /40 /

2040 

4 /4 /2042  

20/40/2040  

20/4 /2042  

وكٌممل الكلٌممة 

لشممممممممممممممممئون 

التعلمممممممممممممممممٌم 

-والطممممممممم ب

مكتب شئون 

 -الطمممممممممممم ب

مكتب رعاٌة 

 الشباب

 

  زٌممممممممممممادة
إقبمممممممممممممال 
الطالبممممات 

علممممممممممممممى   
األنشممممطة 
 الط بٌة 

  إنخفممماض
شممممممكاوى 
 الطالبات

 

جنٌه 2900  

مكتمممممممممممممممممب  -2  
األنشممممممممممممممممممممطة 
 الط بٌة 

4 /40 /

2040 

4 /4 /2042  

20/40/2040  

20/4 /2042  

وكٌممل الكلٌممة 

لشممممممممممممممممئون 

التعلمممممممممممممممممٌم 

-والطممممممممم ب

مكتب شئون 

 -الطمممممممممممم ب

مكتب رعاٌة 

  الشباب

 موافقممممممممة 

80 %

مممممممممممممممممممن 

المشممممارك

ٌمممممن فمممممى  

اسمممتط ع 

المممممممممممرأي 

علممممممممممممممى 

فعالٌممممممممممة 

ودور 

وحمممممممدات 

دعمممممممممممممممم 

العملٌمممممممة 

 التعلٌمٌة.

 

جنٌه 2500  

مكتمممممممممممممممممب  -1  
الشممممممممممممممممممكاوى 
واستط ع رأي 
 الطالبات

4 /5 /2040  20 /5 /2041  

فرٌمممق عممممل 

الشممممممممممكاوى 

والمقترحممات 

 بالكلٌة

  

 

جنٌه 2000  

اعداد  2/و/7  
وتنفٌذ برنامج 
 5تدرٌبً 

دورات صٌفٌة 
خ ل مدة 
المشروع 
لتنمٌة 
المهارات 
الشخصٌة 
للطالبات مثل 

4 /7 /2040  

 

20 /9 /2044  

 

وكٌممل الكلٌممة 

لشممممممممممممممممئون 

التعلمممممممممممممممممٌم 

-والطممممممممم ب

مكتب شئون 

 -الطمممممممممممم ب

مكتب رعاٌة 

 الشباب

  

 

جنٌه 40000  



        
     لجٌح التعلين والتعلن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ الزقازٌق
 

 
الؽاٌات 
األهداؾ  العامة

 االستراتٌجٌة
االنشطة 
 والمهام

 التوقٌت

 

مسئولٌة 

 التنفٌذ

مإشرات 
المتابعة 
 والتقٌٌم 

 االنجازات

التموٌل ال زم 
 )التكلفة(

مستوى 

 االنجاز

اسباب 
عدم 
 نهاٌة التنفٌذ بداٌة التنفٌذ االنجاز

دورات مهارات 
العمل  –القٌادة 

 –ضمن فرٌق 
حل المشك ت 

ادارة الوقت  –
التخطٌط  –

 لتطوٌر الذات.

 2/و/7  
إسمممممتط ع رأي 
الطالبمممممممممممممممممممات 
وأعضمماء هٌئممة 
التمممدرٌس علمممى 
فعالٌمممممممممة ودور 
وحمممممدات دعمممممم 
العملٌمممممممممممممممممممممممة 
التعلٌمٌممممممممممممممممممة 
وتحلٌممممل نتممممائج 
االسمممممممممممممممممتبٌان 
وتحدٌمممممممممممممممممممممممد 
السمممممممممممممممممملبٌات 
ومناقشممممممممممممممممممة 
لراءهمممممممممممممممممممممممم 
ومقترحمممممممممماتهم 
 لحل المشك ت.

4 /5 /2040  

 

20 /5 /2041  

 

وكٌممل الكلٌممة 

لشممممممممممممممممئون 

التعلمممممممممممممممممٌم 

-والطممممممممم ب

مكتب شئون 

 -الطمممممممممممم ب

مكتب رعاٌة 

 -الشممممممممممممباب

وحمممممممممممممممممممدة 

 الجودة

  

 

جنٌة 2500  

متابعممممة  1/و/7  
وضممممبط جممممودة 
تنفٌمممذ األنشمممطة 
مممن قبممل وحممدة 

 الجودة

4 /1/2040  20 /7 /2041  

عمٌممد الكلٌممة 

مممممممممممممممدٌر  –

 –الوحمممممممممدة 

 نائب المدٌر

  

 

- 

إعمممممممداد  4/ز/7  
دلٌمممممل للطممممم ب 
لمرحلتمممممممممممممممممممى 
البكمممممممالورٌوس 
والدراسممممممممممممات 
العلٌمممممما ٌشمممممممل 
طممممممرق التقممممممدم 
والبمممممممممممممممممرامج 
المتاحمممممممممممممممممممممة 
والمقممممممممممممررات 
المطروحممممممممممممممة 
والمهمممممممممممممارات 
المتوقمممممممممممممممممممممي 
اكتسمممممممممممممممممممابها 
ومتطلبمممممممممممممممات 
الممممتعلم بالكلٌممممة 
ومواعٌممممممممممممممممممد 
المحاضممممممممممرات 
وعدد السماعات 
وملخمممم  عممممن 
المقرر وأهدافه 
 ومعلومات عنه

4 /8/2040  20 /8/ 2041  

وكٌممل الكلٌممة 

لشممممممممممممممممئون 

التعلمممممممممممممممممٌم 

 -والطمممممم ب 

مكتب رعاٌة 

 الشباب

وجمممممممود /ز 7
دلٌممممممممممممممممممممممممل 
 للطالبممممممممممممات
ٌشمممل طممرق 
التقممممممممممممممممممممدم 
والبمممممممممممرامج 
المتاحمممممممممممممممة 
والمقممممممررات 
 المطروحمممممممة
والمهمممممممارات 
المتوقمممممممممممممممي 
اكتسممممممممممممابها 
ومتطلبمممممممممات 
التعلم بالكلٌة 
واألنشمممممممممطة 
الط بٌممممممممممممممة 
والممممممممممممممممدعم 
 الط بى

  تمممممممممممموافر
أدلممممممممممممممممة 
الطمممممممم ب 
وإقبمممممالهم 
للحصممممول 

 علٌها.

   التواصممل
بمممممممممممممممممٌن 
الكلٌمممممممممممة 
والطمممم ب 
مممن خمم ل 
موقممممممممممممي 

 الكلٌة.

 

 

 جنٌة 45410

 



        
     لجٌح التعلين والتعلن
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ الزقازٌق
 

 
الؽاٌات 
األهداؾ  العامة

 االستراتٌجٌة
االنشطة 
 والمهام

 التوقٌت

 

مسئولٌة 

 التنفٌذ

مإشرات 
المتابعة 
 والتقٌٌم 

 االنجازات

التموٌل ال زم 
 )التكلفة(

مستوى 

 االنجاز

اسباب 
عدم 
 نهاٌة التنفٌذ بداٌة التنفٌذ االنجاز

إعمممممممداد  2/ز/7  
دلٌمممل ل نشمممطة 
الط بٌممممممممممممممممممممة 
والدعم الط بً 
لإلعممممم ن عمممممن 
األنشممممممممممممممممممممطة 
الط بٌممممممممممممممممممممة 
الرٌاضمممممممممممممممممٌة 
والفنٌمممممممممممممممممممممممة 
واالجتماعٌمممممممممة 
ونوعٌمممممممممممممممممممممة 
األجهممممممممممممممممممممزة 
الرٌاضمممممممممممممممممٌة 
واألدوات 
واآلالت 
المسممممممممممممتخدمة 
لتنمٌممة هواٌممات 
 الطالبات.

4/ 8 /2040  20 /8 /2040  

وكٌممل الكلٌممة 

لشممممممممممممممممئون 

التعلمممممممممممممممممٌم 

 -والطمممممم ب 

مكتب رعاٌة 

 الشباب

  

 

 جنٌه 42410

تنمٌة  4/ع/7  
النشاط الط بً 
ونظام األسر 
وتقدٌم الدعم 
إلدارة رعاٌة 
 الطالبات

4/2 /2040  20/1 /2041  

وكٌممل الكلٌممة 

لشممممممممممممممممئون 

التعلمممممممممممممممممٌم 

 -والطمممممم ب 

مكتب رعاٌة 

 الشباب

برامج 
ل نشطة 
الط بٌة 
مطورة 
 ومتنوعة
 

  اقبممممممممممممممال
الطالبممممات 
علمممممممممممممممى  
ممارسمممممة 
 األنشطة.

 

جنٌة44110  

اعممممممداد  4/ط/7  
دراسممة لتطمموٌر 
مكتممممب متابعممممة 
الخرٌجمممممممممممممممات 
لتصممممبح وحممممدة 
تعنممممى بمتابعممممة 
شمممممممممممممممممممممممممئون 
الخرٌجمممممممممممممممات 
وتسممممممممممممممممممممممهل 
انتقمممممالهن ممممممن 
البٌئة التعلٌمٌمة 
الممممممممى البٌئممممممممة 
العملٌممممممة كممممممما 
ٌقممممموم المكتمممممب 
بمتابعممممممممممممممممممممممة 
الخرٌجمممممممممممممممات 
ومعرفمممممممممممممممممممممة 
تطممممممممممممممموراتهن 
العلمٌمممة لتكمممون 
حلقمممممة  وصمممممل 
بممممممممٌن الكلٌممممممممة 
وخرٌجاتهممممممممممممما 
وكمممذلك معرفمممة 
احتٌاجممممممممممماتهن 
التدرٌبٌمممة التمممى 
مممن الممكممن ان 
توفرهممممما لهمممممن 

كمما ان  الكلٌة ،

4/1 /2040  20/1 /2040  

وكٌممل الكلٌممة 

لشممممممممممممممممئون 

خدممممممممممممممممممممة 

المجتمممممممممممممي 

وتنمٌممممممممممممممممة 

 -البٌئممممممممممممممة 

فرٌمممق عممممل 

مكتمممممممممممممممممممب 

 الخرٌجات

تطمممممممممممممممموٌر  
مكتب متابعة 
 الخرٌجات 

  رضمممممممممماء
75  %

على االقل 
مممممممممممممممممممن 
الخرٌجمممممما
ت  عمممممممن 
خممممممممدمات 
الخرٌجمممممما
ت التمممممممى 
تقمممممممممدمها 

 الكلٌة

 

 

 

 

 

1000 



        
     لجٌح التعلين والتعلن
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 إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ الزقازٌق
 

 
الؽاٌات 
األهداؾ  العامة

 االستراتٌجٌة
االنشطة 
 والمهام

 التوقٌت

 

مسئولٌة 

 التنفٌذ

مإشرات 
المتابعة 
 والتقٌٌم 

 االنجازات

التموٌل ال زم 
 )التكلفة(

مستوى 

 االنجاز

اسباب 
عدم 
 نهاٌة التنفٌذ بداٌة التنفٌذ االنجاز

ممممن أهمممم مهمممام 
الوحمممممدة عممممممل 
دراسات علمٌمة 
الحتٌاجممممممممممممممات 
سممممموق العممممممل 
لتقممممممممممممممممممممممممممدٌم 
التوصمممممممممممممممٌات 
البنمماءة لتطمموٌر 
 برامج الكلٌة.  

اعممممممداد  2/ط/7  
سٌاسمممممممممممممممممممات 
والٌممممات العمممممل 
بمكتممممممممممممممممممممممممب 
الخرٌجمممممممممممممممات 
وتمممممممممممممممممممممدرٌب 

 الموظفٌن.

 

4 /5 /2040  20 /7 /2040  

فرٌمممق عممممل 

مكتمممممممممممممممممممب 

 الخرٌجات

  

 

- 

انشممممماء  2/ط/7  
رابطمممممممممممممممممممممممممة 
لخرٌجممات كلٌممة 
التربٌمممممممممممممممممممممممة 
الرٌاضمٌة بنممات 
جامعمممممممممممممممممممممممممة 
الزقممممممممممممممممممازٌق 

دلٌمممممل واعمممممداد 
للخرٌجمممممممممممممممات 
سممممنوٌا ورفعممممه 
علمممممممى موقمممممممي 
الكلٌممممممممممممممممممممممممممة 

 االلكترونى.

4/40 /

2040 
20/4/2040  

وكٌممل الكلٌممة 

لشممممممممممممممممئون 

خدممممممممممممممممممممة 

المجتمممممممممممممي 

وتنمٌممممممممممممممممة 

 -البٌئممممممممممممة  

فرٌمممق عممممل 

مكتمممممممممممممممممممب 

 الخرٌجات

  

 

 جنٌه 2500

 

عقممممممممممد  1/ط/7  
لقمممممماء سممممممنوى 
للتوظٌممممممممممممممممممؾ 
بالكلٌة بحضور 
جهمممممممممممممممممممممممممات 
التوظٌممممممممممممممممممؾ 
المعنٌمممممممممممممممممممممممة 
بخرٌجمممممممممممممممممات 

 الكلٌة 

4 /1 /2040  20/ 1 /2040  

عمٌممد الكلٌممة 

وكٌممممممممممممممل  –

الكلٌمممممممممممممممممممة 

لشممممممممممممممممئون 

خدممممممممممممممممممممة 

المجتمممممممممممممي 

وتنمٌممممممممممممممممة 

فرٌق -البٌئة 

عممممل مكتمممب 

 الخرٌجات

  

 

 جنٌة 2050

 

متابعمممة  5/ط/7  
وضممممبط جممممودة 
تنفٌمممذ األنشمممطة 
مممن قبممل وحممدة 

 الجودة

4 /1/2040  20 /7 /2041  

عمٌممد الكلٌممة 

مممممممممممممممدٌر  –

 –الوحمممممممممدة 

 نائب المدٌر

  

 

- 

إعمممممداد  4/ى/7  
مقتممرع  لوحممدة 
تقممممممممممممممممممممممممممموٌم 
االمتحانمممممممممممممات 
للطالبمممممممممممممممممممات 
لمرحلممممممممممممممممممممممة 
البكمممممممالورٌوس  

4/5 /2040  20/5 /2040  

وكٌممل الكلٌممة 

لشممممممممممممممممئون 

التعلمممممممممممممممممٌم 

 -والطممممممممم ب

فرٌمممق عممممل 

مركممز خمما  
بتقمممممممممممممممممموٌم 
امتحانمممممممممممات 
الطالبممممممممممممات 
ٌخمممممممممممممممممت  
بتقمممممممممممممممممموٌم 
االمتحانمممممممات 

  نشمممممممممممممممر
ثقافمممممممممممممة 
تطمممممممممموٌر 
التقمممممممموٌم 
واالمتحمممما
نمممات بمممٌن 
كمممممممممممممممممممل 

 

- 
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 إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ الزقازٌق
 

 
الؽاٌات 
األهداؾ  العامة

 االستراتٌجٌة
االنشطة 
 والمهام

 التوقٌت

 

مسئولٌة 

 التنفٌذ

مإشرات 
المتابعة 
 والتقٌٌم 

 االنجازات

التموٌل ال زم 
 )التكلفة(

مستوى 

 االنجاز

اسباب 
عدم 
 نهاٌة التنفٌذ بداٌة التنفٌذ االنجاز

ٌشمممل الؽمممرض 
مممممممن إنشممممممماءه 
ودوره فى رفمي 
كفممماءة العملٌمممة 
التعلٌمٌممممممممممممممممممة 
والتشمممممممممممممممممكٌل 
المقترع لفرٌمق 

 العمل به 

تقممممممممممممممممممموٌم 

 االمتحانات

ومطابقتهمممممممما 
مممي األهممداؾ 
التعلٌمٌممممممممممممة 
للمقممممممممممررات  
ورفمممممممممممممممممممممي 
التقممممممممممممممارٌر 
لوكٌممل الكلٌممة 
لشمممممممممممممممممئون 
التعلممممممممممممممممممٌم 
والطمممممممممممم ب 
واعمممممممممممممممممداد 
التوصممممممممٌات 
الخاصممممممممممممممة 
 التخاذ ال زم

أعضممممممماء 
لجمممممممممممممان 
االمتحانمممما

ت 
م باألقسممممما
 المعنٌة

ارتفمممممممممممممممممماع 
النسممممممممممممممممممبة 
المئوٌممممممممممممممممة 
القسام الكلٌمة 
التمى تسمتخدم 
أسمممممممممممممممممالٌب 
التقمممممممممممممممممموٌم 
الحدٌثممممممممممممممممة  
لتصمممممل المممممى 

10 %
بنهاٌمممممممممممممممممممة 

 المشروع

موافقة  2/ى/7  
مجلمممس الكلٌممممة 
 على المقترع

4/5 /2040  20/5 /2040  
مجلممممممممممممممممس 

   الكلٌة 

 
- 

عقمممممممممد  2/ى/7  
ورش عمممممممممممممل 
باالسممممممممممممممتعانة 
بخبٌممممممر بممممممنظم 
تقممممممممممممممممممممممممممموٌم 
االمتحانمممممممممممممات 
لتدرٌب أعضاء 
هٌئممة التممدرٌس 
المشمممممممممممممتركٌن 
)لجنمممة التقممموٌم 
الط بممً( علمممً 
ضممموابط تقممموٌم 
االمتحممممممممممممممممممان 
لقٌمممممممممممممممممممممممماس 
المخرجممممممممممممممات 

 التعلٌمٌة

4/2  20/2  

 

  

 

جنٌه 2810  

متابعمممممة 1/ى/7  
وضممممبط جممممودة 
تنفٌمممذ األنشمممطة 
مممن قبممل وحممدة 

 الجودة

4/2  20/2  

 

  

 

- 

 4/ك/7  
إسمممممممممممممممممممتكمال 
تجهٌمممممممممممممممممزات 
المكتبمممممممممممممممممممممممة 
 باألثاث.

4/7 /2040  20/9 /2044  

فرٌمممق عممممل 
 -المكتبممممممممممممة

قسمممممممم ادارة 
المكتبمممممممممممممممة 
 بالكلٌة

مكتبة 
مطورة 
 وحدٌثة
 

  تمموفٌر الكتممب
والممممممممدورٌات 
العلمٌممممممممممممممممممة 

 الحدٌثة.

جنٌه 21810   

 

تزوٌمممممد  2/ك/7  
المكتبمممممممممممممممممممممممة 
بماكٌنممممممممممممممممممات 
التصممممممممممممممممممموٌر 
والطباعمممممممممممممممممة 
والماسممممممممممممممممممح 
الضمممممممممممممممممممموئى  

4/7 /2044  20/9 /2044  

فرٌمممق عممممل 

 -المكتبممممممممممممة

قسمممممممم ادارة 

المكتبمممممممممممممممة 

 بالكلٌة

 

  انحفمممماض
شمممممممممكوى  
الطالبممممات 
والهٌئمممممممة 
التدرٌسٌة 
عمممممممممممممممممن 
ضممممممممممعؾ 

 

جنٌه 22210  
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الؽاٌات 
األهداؾ  العامة

 االستراتٌجٌة
االنشطة 
 والمهام

 التوقٌت

 

مسئولٌة 

 التنفٌذ

مإشرات 
المتابعة 
 والتقٌٌم 

 االنجازات

التموٌل ال زم 
 )التكلفة(

مستوى 

 االنجاز

اسباب 
عدم 
 نهاٌة التنفٌذ بداٌة التنفٌذ االنجاز

وأجهمممممممممممممممممممممزة 
الحاسممممممممممممممممممممب 
الحدٌثممممممممممممممممممممممة  
 Barوجهممممممماز 
Code. 

الخممممدمات  
المقدمممممممة 
من مكتبة 

 الكلٌة.

  إقمممممممممممممرار
مجلمممممممممس 
الكلٌمممممممممممة 
ومجمممالس 
األقسمممممممام 
للكتمممممممممممب 
 الدراسٌة

شمممممراء  2/ك/7  
الكتممممممممممممممممممممممممممب 
والمممممممممممممدورٌات 
الحدٌثمممممة التمممممى 
تؽطمممممممممممممممممممممممممممى 
المقممررات التممى 
تطرحهممممممممممممممممممممما 
 البرامج.

4 /2 /2044  20 /2 /2044  

فرٌمممق عممممل 

 -المكتبممممممممممممة

قسمممممممم ادارة 

المكتبمممممممممممممممة 

 بالكلٌة

  

 

جنٌة 20450  

عمممممممممل  1/ك/7  
إسممممتبٌان ألخممممذ 
رأى الطالبممممممات 
فمممممممممى الكتمممممممممب 
الدراسممممممممممممممممممٌة 
والخدمات التمى 
 تقدمها المكتبة.

4 /4 /2042  20 /4 /2042  

فرٌمممق عممممل 

 -المكتبممممممممممممة

قسمممممممم ادارة 

المكتبمممممممممممممممة 

 بالكلٌة

  

 

جنٌه 1000  

ربممممممممممط  5/ك/7  
المكتبة بالشبكة 
الدولٌمممممممممممممممممممممممة 
للمعلومممممممممممممممات 
والمكتبمممممممممممممممممممة 
 الرقمٌة.

4 /1 /2040  20 /1 /2040  

فرٌمممق عممممل 

المكتبمممممممممممممممة 

 -الرقمٌمممممممممممة

قسمممممممم ادارة 

المكتبمممممممممممممممة 

 بالكلٌة

  

 

جنٌة 4500  

تجدٌمممممد  1/ك/7  
الكتمممب القدٌممممة 
وزٌممممممادة عممممممدد 
النسمممممممممممممممممممممممممخ 
الموجمودة علمى 
حسب اإلحتٌمار 
الفعلمممممممممممممممممممممممممى 
 للطالبات.

4 /7 /2040  20 /7 /2040  

فرٌمممق عممممل 

 -المكتبممممممممممممة

قسمممممممم ادارة 

المكتبمممممممممممممممة 

 بالكلٌة

  

 

جنٌة 5000  

تكمممموٌن  7/ك/7  
جماعة أصدقاء 
المكتبمممة للعممممل 
التطمممممممممممممممممموعى 
لتحسممممممممممممممممممممٌن 
خدمات المكتبمة 
تضمممممممم بعمممممممض 
الطالبمممممممممممممممممممات 
وبعض أعضماء 
 هٌئة التدرٌس.

4 /4 /2044  20 /4 /2044  

فرٌمممق عممممل 

 -المكتبممممممممممممة

قسمممممممم إدارة 

المكتبمممممممممممممممة 

   بالكلٌة

 

_ 



        
     لجٌح التعلين والتعلن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ الزقازٌق
 

 
الؽاٌات 
األهداؾ  العامة

 االستراتٌجٌة
االنشطة 
 والمهام

 التوقٌت

 

مسئولٌة 

 التنفٌذ

مإشرات 
المتابعة 
 والتقٌٌم 

 االنجازات

التموٌل ال زم 
 )التكلفة(

مستوى 

 االنجاز

اسباب 
عدم 
 نهاٌة التنفٌذ بداٌة التنفٌذ االنجاز

 

تؤصممٌل  -5
ثقافممممممممممممممممة 
الجمممممممممممودة 
بممممممممممممممممممممٌن 
أعضمممممممممماء 
هٌئمممممممممممممممممة 
التمممممممدرٌس 
والعمممماملٌن 
والطالبمممات 
 بالكلٌة

دعم نظمم  -8
إدارة ضمممان 
جودة التعلمٌم 
بالكلٌمممممممممممممممممة 
والتؤهٌمممممممممممممل 

عتماد ممن  ل
قبممممل الهٌئممممة 
القومٌمممممممممممممممة  
لضمممممممممممممممممان 
الجمممممممممممممممممودة 
 واالعتماد.
 

وضممممممممي  4/أ/8
خطممممممط العمممممممل 
وللٌمممات للتنفٌمممذ 
والمتابعمممممممممممممممممة 
والتقممممممممممممممممممموٌم 
وتعٌمممٌن كممموادر 
 إدارٌة.

4/2 /2040  

 

20/42  /2041  

 

فرٌمممق عممممل 

وحمممممممممممممممممممدة 

 الجودة

 

نظام لضبط 

جودة أنشطة 

مشروع 

التطوٌر 

المستمر 

والتؤهٌل 

ل عتماد 

بواسطة 

وحدة 

 الجودة.

 

  سٌاسممممات
واضممممممحة 
ومعلنممممممممة 

إلدارة 
 الجودة.

  فرق عمل
لتنفٌمممممممممممذ 
المهممممممممممام 
المدرجممممة 
بالخطمممممممة 
التنفٌذٌممممة 
طبقمممممممممممممما 
للجمممممممدول 
 الزمنى.

لجنممة مشممكلة 
ممممن أعضممماء 

الجودة  وحدة
تتممولى إعممداد 
تقٌممممممممٌم ألداء 
وإنجازات كل 
مشممممارك فممممً 
تنفٌممذ أنشممطة 
الخطمممممممممممممممممممة 

 التنفٌذٌة.

 

 جنٌه 28500

 

عقممممممممممممد  2/أ/8  
أربممممممي نممممممدوات 
خممممممممم ل ممممممممممدة 
المشمممممممممممممممممروع 
بمعممدل نممدوٌتٌن 
سممنوٌا احممداهما 
ألعضممماء هٌئمممة 
التمممممممممممممممممممدرٌس 
ومعمممممممممممممماونٌهم 
واالدارٌممممممممممممممٌن 
والجهممممممممممممممممممات 
المسمممممممممممممممتفٌدة 
واألخممممممممممممممممممرى 
للطالبمممممممممممممممممممات 
لعمممرض مممما تمممم 
انجمممممممازه ممممممممن 
مخرجممممممممممممممممممات 
الخطة التنفٌذٌة 
 للمشروع. 

فرٌق عمل 

 وحدة الجودة

4/4 /2044  

4/4 /2042  

 

 

  محاضممممممر
إجتماعممممما

ت 
قمممممارٌر وت

موثقممممممممممة 
للمتابعمممممة 
وللٌممممممممات 
تنفٌمممممممممممممذ 
خطممممممممممممط 
وحممممممممممممدة 

 الجودة

 

 جنٌة 24170

تشممممممكٌل  2/أ/8  
لجنة من وحمدة 
الجممودة تخممت  
بمتابعمممممممممة أداء 
المشمماركٌن فممى 
تنفٌمممممذ أنشمممممطة 
الخطة التنفٌذٌة 
وتقٌمممممٌم نسمممممبة 
 االنجاز بها.

4 /5 /2040  20 /42 /2041  

فرٌمممق عممممل 

وحمممممممممممممممممممدة 

 الجودة

  

 

422100 

 جنٌه



        
     لجٌح التعلين والتعلن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ الزقازٌق
 

 
الؽاٌات 
األهداؾ  العامة

 االستراتٌجٌة
االنشطة 
 والمهام

 التوقٌت

 

مسئولٌة 

 التنفٌذ

مإشرات 
المتابعة 
 والتقٌٌم 

 االنجازات

التموٌل ال زم 
 )التكلفة(

مستوى 

 االنجاز

اسباب 
عدم 
 نهاٌة التنفٌذ بداٌة التنفٌذ االنجاز

لجنممممممممممة  1/أ/8  
خارجٌمممممة ممممممن 
الخبممممممراء فممممممى 
مجممممال الجممممودة  
لمتابعممممة تنفٌممممذ 
أنشمممطة الخطمممة 
التنفٌذٌة وتقٌٌم 
نسممممبة االنجمممماز 
بهمممممممما بصممممممممفة 
 دورٌة.

4 /9 /2040  20 /9 /2041  

مممممممممراجعٌٌن 

 -خمممممارجٌٌن 

فرٌمممق عممممل 

وحمممممممممممممممممممدة 

   الجودة

 

 جنٌه 22100

وضممممممممي  5/أ/8  
للٌمممة للمسمممائلة 
والمحاسمممممممممممممبة 
وعرضممها علممى 
مجلمممس الكلٌممممة 
ومتابعمممممممممممممممممممممة 
 تنفٌذها.

4 /9/2040  20 /9/2040  

فرٌمممق عممممل 

وحمممممممممممممممممممدة 

 الجودة
  

 

ر 1000  - 

401 نٌه-   

تنظممممممممٌم  1/أ/8  
عقمد إجتماعمات 
مجلممممممممس إدارة 
وحممممدة الجممممودة 
وتوثٌممممممممممممممممممممممق 
محاضمممممممممممممممممممممر 
اإلجتماعمممممممممممات 
وتقمممممممممممممممممممممارٌر 
المتابعة وللٌات 
التنفٌمممممممممممممممممممممممممذ 
 والخطط.

4/2/2040  20 /9/2041  

عمٌممد الكلٌممة 

المممممممممممدٌر  –

التنفٌممممممممممممذى 

 لوحدة

  

 

جنٌه 28210  

عممممممممل  4/ب/8  
الدراسة الذاتٌة 
وتحلٌلهممممممممممممممممممما 
وتحدٌمممممد نقممممماط 
القوة والضمعؾ 
واعمممممممممممممممممممممممداد 
المسودة األولى 
ومراجعتهممممممممممممما 
وتصمممممممممممممممممحٌح 
األخطاء واعداد 
النسممممممممممممممممممممممخة 
النهائٌممممة منهمممما 
وطباعتهمممممممممممممممما 
وتوزٌعهمما علممى 
كممممممممممممممممممممل ذوي 

 الصلة.

4 /1 /2044  20 /8/2044  

فرٌمممق عممممل 

وحمممممممممممممممممممدة 

 الجودة

الحصول 
على 
االعتماد 
االكادٌمً 
من الهٌئة 
 القومٌة 

  اسممممممتٌفاء
ممما ال ٌقممل 

 80عمممممن 
% مممممممممن 
معممممممممماٌٌر 
الهٌئممممممممممه  
فممممممممممممممممممً 
الدراسمممممة 

 الذاتٌة

  قبممممممممممممممول
ملممممممممممممممؾ 
االعتمممممماد 
الكلٌة من 
قبمممممممممممممممممل 
الهٌئممممممممممة 
القومٌممممممة 
لضممممممممان 
جممممممممممممودة 
التعلمممممممممٌم 
 واالعتماد

  اعتمممممممممماد
الكلٌة من 
قبمممممممممممممممممل 
الهٌئممممممممممة 
القومٌممممممة 

 

 جنٌه 27500



        
     لجٌح التعلين والتعلن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـ الزقازٌق
 

 
الؽاٌات 
األهداؾ  العامة

 االستراتٌجٌة
االنشطة 
 والمهام

 التوقٌت

 

مسئولٌة 

 التنفٌذ

مإشرات 
المتابعة 
 والتقٌٌم 

 االنجازات

التموٌل ال زم 
 )التكلفة(

مستوى 

 االنجاز

اسباب 
عدم 
 نهاٌة التنفٌذ بداٌة التنفٌذ االنجاز

ل عتممممماد 
والجممممودة  
فى الوقت 

 دالمحد

اعمممممداد  2/ب/8  
خطممة التحسممٌن 
وعرضممها علممى 
مجلمممس الكلٌممممة 

 ل عتماد

4 /9 /2044  20 /44/2044  

فرٌمممق عممممل 

وحمممممممممممممممممممدة 

   الجودة

 

 جنٌه 20800

التقممممدم  2/ب/8  
بطلمممممب للهٌئمممممة 
بؽممرض ارسممال 
دراسممممممممممممممممممممممممة 
اسمممممممممممممتط عٌة 

 للكلٌة. 

4 /9 /2044  20 /9 /2044  

عمٌممد الكلٌممة 

المممممممممممدٌر  –

التنفٌممممممممممممذى 

 لوحدة
  

 

- 

التقممممدم  1/ب/8  
بملممؾ االعتممماد 
لتحدٌممممد موعممممد 
الزٌممممارة ودفممممي 
مصممممممممممممممروفات 

 االعتماد

4/44 /

2044 
20/44 /2044  

عمٌممد الكلٌممة 

المممممممممممدٌر  –

التنفٌممممممممممممذى 

 لوحدة
  

 

 جنٌه 54000

ضبط  5/ب/8  
جودة األنشطة 
من قبل وحدة 
الجودة بالكلٌة 
)فرٌق متابعة 

أنشطة 
 المشروع(

4 /1/2040  20 /7 /2041  

الكلٌممة عمٌممد 

مممممممممممممممدٌر  –

 –الوحمممممممممدة 

   نائب المدٌر

 

- 

 


