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 مقدمة :

لسيييينوات اة يرة يتجإون إلي بدأ القائمون علي السييييياسييييات التعليمية ال ديثة  ي ا          

ه ااهتمام بالرياضيية و ي  الة وصييوم المتعلمون إلي  الت طيط الجيد للمناهج الدراسييية وأيضييا

المسيييتويات العليا  ي اةلعال الم تل.ة إ  ان الدولة تهيييجعإم علي ت قيق المزيد وااتجاهات 

ه  يالتربوية ال ديثة تدعو إلي ااهتمام بالمهييياركة اإليجابية للمتعل  م ليصيييبز جز اه أسييياسييييا

ية العمليية التعليميية  يين أنيب ا بيد أن يقوم  بيدور جيدييد  عيام وأن يعبر عن تاتيتيب  ي عمل

وقد  اوم القائمون علي المؤسسات التعليمية الوصوم إلي ت قيق الإدف والغاية التدريس إ 

تم بييال.رد المتعلم من العملييية التعليمييية بييدرجيية عييالييية من الك.ييا ة واإلتقييان   وتليي   إي تإ

 إ و اجاتب وميولة وهي بإتا التطوير ت اوم ت قيق اةهداف المنهودة من العملية التعليمية

 وأساليل التعلم هي :

سييييلوكيات معر ية أو ان.عالية أو  سيييييولوجية يتصييييف بإا المتعلمون وتعمم كمؤهييييرات      

ه للكي.ييية التي يييدر  بإييا هؤا  المتعلمون بيئتإ م التعليميية ويتعيياملون معإييا ثييابتيية نسيييييييبيييا

ه الطرق والتقنيات واإلجرا ات التي يتبعإا المتعلم تاتياه اكتسال  ويستجيبون لإا إ وهي أيضا

 إ   برات جديدة

لية عن ك اإلستراتيجيةلل طة  والمنإجي وال.لس.ي التاري يأوا :ـ الجز  

 التربية الرياضية بنات الزقازيق:ـ 

 اري ى  للكلية:ـ ـ التطور اانهائى والت1  

تم إنهييييا  قسييييم للتربية الرياضييييية يتبي كلية التربية بجامعة الزقازيق وهى تعتبر  م1981عام 

 إ دى الجامعات العريقة التى تتبي وزارة التعليم العالى بجمإورية مصر العربية  
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بنى  م متم ت ويم القسيييييم إلى كلية التربية الرياضيييييية بنات  وتم ت ديد مقرها دا  م  1981عام 

 اإلستاد الرياضى  لجامعة الزقازيق 

أجريت أوم إ تبارات للقدرات الرياضيييييية للقبوم بالكلية لل اصيييييات على الثانوية  م 1982عام 

 العامب 

 تم وضي  جر اةساس لمبنى الكلية الجديد دا م ال رم الجامعى م   1984عام 

ية وكان م   1984عام  بات الكل طال عب من   ريجب  صيييييييلن على  48عددهن   ت رجت أوم د 

بكالوريوس التربية الرياضيييييييية ثم توالت اةعوام إلى أن أصيييييييبز عدد ال ريجات 

 مإ 2012 ريجب عام  178

تمت الموا قة على  صم الدراسات العليا عن كلية التربية الرياضية للبنين لتصبز  م   1986عام 

ية لإا قسيييييييم  ا  أوم كلية للتربية الرياضيييييييية للبنات على مسيييييييتوى الجمإور

 بالدراسات العليا لمنز درجة الماجستير والدكتوراه  ى  لس.ب التربية الرياضية 

أقيمت أوم دورة صيييقم علمية وت صيييصيييية لجميي معاونى أعضيييا  هيئة التدريس  م   1986عام 

وقد أصب ت هته الدروات العلمية  –بالكلية إلثرا  العملية التعليمية وتطوير اةدا  

 ياه  تى وقتنا هتا   تعقد سنو

صدر العدد اةوم للمجلة العلمية بالكلية  )مجلة ب ون التربية  الهاملب( وهى أوم  م   1987عام 

ية للبنات  ية الرياضييييييي يات الترب مجلة علمية دورية تصييييييييدر على مسيييييييتوى كل

 بالجمإورية 

 تم إستام مبنى الكلية الجديد دا م ال رم الجامعى  م  1987عام 
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 م  1989عام 

 

تم إ تتييام ماعييل الكلييية الجييديييده والتى  إهيييييييتملييت على ماعييل للتنس والكرة 

الطائـييـييـييـييـييـييرة وكرة السلب واليد ومضمار للجرى وهى أوم ماعل متكاملب من.ته 

 بأ دن الطرق  ى كليات التربية الرياضية على مستوى الجمإورية

عنوان " دور التربية الرياضييييييية  ى  م تم إنعقاد أوم مؤتمر علمى تنظمب الكلية ب م  1990عام 

 المهكات المعاصره " 

 تم إ تتام صالة اةلعال الرياضية والجمباز ال.نى والمسرم بالكلية م  1992عام 

إنعقاد المؤتمر العلمى الدولى الثانى بعنوان "الرياضيييييييية والتلون البيئى وت ديات  م  1997 عام

 رين التطور التكنولوجى للقرن ال ادى والعه

إنعقاد المؤتمر العلمى ال ا  بتوى اإل تياجات ال اصييييية بعنوان " إسيييييتراتيجية  م  2000عام 

 الوقاية من اإلعاقة وطرق معالجتإا  ام اةل.ية الثالثب "

 تم إ تتام أوم و دة تات طابي  ا  بالكلية وهى و دة السبا ة  م  2003عام 

   وضمان الجودة بالكلية تم إ تتام و دة تقويم اادا م  2006عام 

 تم إنها  و دة نظم المعلومات بالكلية م  2006عام 

إنعقيياد المؤتمر العلمى الييدولى بعنوان " تطوير المنيياهج التعليمييية  ى ضيييييييو   م  2008عام 

 اإلتجاهات ال ديثة        و اجة سوق العمم"

 ة تات طابي  ا تم إ تتام و دة اللياقة البدنية بالكلية وهى و د م  2009عام 
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تم البد   ى إنهيييييييا  أربي معامم ب ثية ل دمة الكلية والمجتمي الم لى والقومى )  *م  2011عام 

معمم تكنولوجيا  –معمم علم ن.س  –معمم ت ليم  ركى  –معمم  سييييييييولوجى 

 المعلومات(

 *م 2012عام 

 

 

 

 

 *م 2017عام 

 ( معامم5ية والتى يضم )تم اإلنتإا  من إنها  وت.عيم الم تبر العلمى للكل -

 تم اإلنتإا  من إنها  وت.عيم معامم ال اسل اآللى بالكلية -

 اإلنتإا  من اإل ام والتجديد للبنية الت تية للكلية تم -

تم ت.عيم و دة اةزمات والكوارن بالكلية ومن  الإا تم اإلنتإا  من المناقصيييية  -

 لكليةال اصة بوضي أجإزة إنتار لل ريق بجميي طوابق ا

  القياس والتقويم التص يز اإللكتروني  تم اإلنتإا  من إنها  و دة -
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 إنجازات الكلية  ى مجام العروض الرياضية
 

تعتبر العروض الرياضية من أهم السمات المميزة لكلية التربية الرياضية للبنات بجامعب       

ة على مسييييتوى كليات الزقازيق  ين أنإا صييييا بة السييييبق  ى إ يا   ن العروض الرياضييييي

التربية الرياضيييييية بجمإورية مصييييير العربية  ين قدمت الكلية مجموعب كبيره ومتنوعب من 

                          العروض الرياضية المميزة  ى العديد من المناسبات الم لية والقومية واإلقليمية والدوليةإ                                         

                               

وقد أهاد جميي المسئولين بالمسـييـييـييـييـييـييـييـييـييتوى ال.نى الراقى لتل  العروض من  ين        

اإلعيداد والتنظيم والتصيييييييميم والتيدرييل واإل رار ويرجي تياري  الكليية  ى إ ييا  العروض 

اضيييية م و تى وقتنا هتا   وقد أصيييب ت  ريجات كلية التربية الري1987الرياضيييية منت عام 

للبنات بجامعب الزقازيق على قدر كبير من الك.ا ة لسييييد إ تياجات سييييوق العمم دا م مصيييير 

                                                ا  ى مجام العروض الرياضيةإ     و ارجإ
 

 

 :ـوالتعلم التدريسـ  لس.ة الكلية  ي استراتيجية 2
 

يمية لتعليم والتعلم وكي.ية تطبيقإا  ى العملية التعلاسيييتراتيجية اتسيييعى الكلية لنهييير ثقا ة     

وتطويرها دا م الكلية و ارجإا لد ي نظام التعليم الجامعي لي قق رسييييالتب البنائب إويهييييتر  

ورجام وااداريين والطالبات  ااطراف المعنية من أعضييييييييا  هيئة التدريس والإيئة المعاونة

 والموجإيياتة والمعلمين بييالمييدارس الم تل.يية المجتمي الم لي وموظ.ي اادارات التعليمييي

واعبون و كام وكتل  سوق العمم الرياضي )المؤسسات الرياضية ـييييي النقابات ـييييي اات ادات 

ااندية( والإيئات ال اصة المإتمة بالمجام الرياضى )كليات التربية الرياضية ـ  الرياضية ـيييييي 

لت قيق تل  ااهداف ااستراتيجية اضى( المدراس والمراكز الرياضية العسكرية ـ ااستاد الري

 للتعليم والتعلم إ
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   والتعلم :ـ  دريسمنإجية ال طة ااستراتيجية للت 3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 للتعليم والتعلم علي الن و التالي :ـ اإلستراتيجيةأسس لوضي ال طة  اعتمادتم 

  والتعلم بعد إجرا  الت ليم البيئى دا ليا و ارجيا  التدريس إستراتيجيةوضي  طة

وت ديد نقاط القوة ونقاط الضعف وال.ر  والتإديدات باست دام الت ليم الرباعى 

(swot  )عملية التعليمية إ ي ال ال.علي اةدا  لتقييم 

  والتعلم بك.ا ة وكي.ية  دريسالت إستراتيجيةلتن.يت  طة  اإلمكاناتتو ير جميي

 متابعتإا إ

 أن تكون ال طة هاملة   متوازنة تسد ا تياجات سوق العمم إ 

  للتن.يت والم اسبة والمتابعة المستمرة ثم التقييم ونهر النتائج على جميي وضي  طط

 تعليمية إال ةهدا إاالتعليم والتعلم  إستراتيجية.يدة من ت قيق المعنية المست اةطراف

العاملين بال قم
الرياضى

مأعضا  هيئة التدريس والإيئة المعاونة ـ اعبون ـ مدربون ـ اداريون ـ  كا•

الجإات ال كومية
المإتمة بالمجام 

الرياضى

المجلس قطاع التربية الترياضية ـ مديريات التربية والتعليم ـ الموجإات ـ•
القومى للهبال والرياضة

ا تياجات 
سوق العمم ـ 
ورجام ااعمام 
المإتمون 
بالمجام 
الرياضى

المؤسسات الرياضية ـ المنظمات ـ النقابات ـ اات ادات ـ ـكليات التربية•
الرياضية ـ الرياضية العسكرية ـ ااستاد الرياضى ـ
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والتعلم في صورتها االولية وفقا  التدريسم تم وضع استراتيجية ث

 للخطوات التالية :ـ

  المستمر طوير تو طة مهروع الوااعتماد  الإيئة القومية لضمان جودة التعليمو قا لمعايير

 .(  swotت ليم الرباعي )وال(  cIQApلاعتماد ) والتأهيم

  وتقارير المراجعيين النظرا  إ المعنية  دا م الكلية و ارجإا اةطرافت ليم أرا  جميي 

 استنادا على رؤية ورسالة وأهداف الجامعة والكلية إ  

  والتعلم من جميي الت صصات المعنية بعملية التعليم  دريسالت  إستراتيجيةتم تهكيم  ريق عمم

تم تكرها  التيو قا ا تياجات سوق العمم من جميي الجإات الم تل.ة و ارجإا  من دا م الكلية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  إسابقا 

 ريسدمن نتائج الت ليم الرباعي ت ديد اا تياجات الضرورية استراتيجية الت

 والتعلم بالكلية وتهتمم على :ـ 

ه للت صصاتإ التنظيميت دين الإيكم ـ 1  ال ا  بالجإاز اإلداري مي إعادة التوصيف و قا

و دات جديدة ل دمة العملية التعليمية  اناسيييييييت دتطوير الو دات ال دمية بالكلية مي  -2
 والب ثية والمجتمي الم يطإ

 طرق وأساليل لتنمية الموارد التاتيةإ است دان -3

 نهر ثقا ة العمم بأ اقيات المإنة بين جميي الكوادر البهرية بالكليةإ -5

يمية علصيانة البنية الت تية والمرا ق مي ت دين بيئة العمم ال اصة بالعمليتين الت -4
 والب ثيةإ

ه  -6  سوق العممإ ا تياجاتتطوير منظومة العمليتين التعليمية والب ثية و قا

 نهر ثقا ة الجودة بين جميي الكوادر البهرية بالكليةإ -7
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 إدارة الم اطر  ى  الة متطلبات ال طة التن.يتية تقييم 

إا وات المناسبة للتعامم معتصميم العملية التعليمية وات ات ال طتقييم الم اطر يتوقف على 

 وتتمثم هتة الم اطر  يما يلى: ــ 

قلة الموارد المادية والمالية / قصور  ي است دام استراتيجية التعليم والتعلم ونظام المتابعة 

والتقييم والتقويم / القصور  ي تطبيق ااجرا ات التص ي ية للتقويم / ضعف  طط التطوير 

  ي مجام الجودة إ

 التدريسم ت ديد  طوات لمعالجة تل  الم اطر و قا استراتيجية ولتل  ت  

 ــ:والتعلم 

 الكترونيةإ ي ت ويم المقررات التدرر  .1

تبادم الثقا ات العلمية والعملية بين الكلية والجإات الم تل.ة المت صصة والمإتمة  .2

 بعملية التعليم والتعلم إ

 إ والعاملين ر ي ك.ا ة اعضا  هيئة التدريس والإيئة المعاونة .3

لمر لة البكالوريوس والطالبات الوا دات القدرة على جتل الطالبات لالت اق بالكلية  .4

 إلمر لة الدراسات العليا

ت وم نظام الائ ة بالكلية الي نظام الساعات المعتمدة لمر لة البكالوريوس  .5

 والدراسات العليا إ

 ة إت دين مستمر للعملية التعليمية وتنمية المجتمي والبيئ .6
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 والتعلم التدريسإستراتيجية 

والتعلم تضم كم ما هو مرتبط بالعملية التعليمية بالكلية ومن  للتدريستوجد إستراتيجية     

 ام و دة تقويم اةدا  وضمان الجودة بالكلية ثم عمم توصيف للبرامج والمقررات  ي 

جية للكلية وتتضمن ضو  ائ ة الكلية و ي ضو  الرؤية والرسالة واةهداف اإلستراتي

 اةتي :ـــ

 

 

 

 

 

تأمم الكلية أن ت قق التميز كمؤسسة تعليمية رياضية من  ام تقديم  دمات علمية و    

 إ مإنية و ب ثية و مجتمعية على المستوى الدولي

 

 

 

 

جامعة الزقازيق إ إلعداد  ريجات متميزات  –تسعى كلية التربية الرياضية للبنات     

إنيا  ي كا ة الجوانل التعليمية و الب ثية و المجتمعية للو ا  بمتطلبات سوق أكاديميا و م

 العمم و مواكبة التطورات ال ادثة على المستويين القومي و اإلقليمي إ 

لم والتع التدريسرؤية الكلية في  أوالً :

 :ــ

 معلوالت التدريسرسالة الكلية  ي :ثانياً 
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تطوير البرامج التعليمية بمر لة البكالوريوس والدراسات العليا وربطإا ب دمة  .1

 المجتمي وتنمية البيئة إ

 وق العمم من  ريجات كلية التربية الرياضية بنات الزقازيق إسد ا تياجات س .2

 ضمان ااستمرارية ل.اعلية التعليم والتعلم و قا لمعايير جودة التعليم والتعلم إ .3

 تطوير البنية الت تية  ي مجاات تكنولوجيا التعليم والتعلم إ .4

 

 والتعلم بالكلية :ــ  التدريست ليم ال.جوة  ي مجام 

 

ومن  ام الت ليم السابق ن ال.رق بين الواقي وما يجل أن يكون وهي عبارة ع     

ارر والمراجعين النظرا  من) أعضا  هيئة التدريس دا م الكلية ــ أعضا  هيئة التدريس  

 التوصم إلى تل  ال.جوات :ـلتل  تم  الكلية من الكليات المناظرة(

 

 وا تياجات سوق العمم :ـ  ـ ال.جوة بين البرامج التعليمية المقدمة ورغبة ال ريج 1

ووجد ان هنا   جوة بين البرامج التعليمية لمر لة البكالوريوس وبرامج الدراسات العليا 

وا تياجات سوق العمم وان يكون قادرعلى التواصم مإاريا وتكنولوجيا وإجادة اللغة  وللتغلل 

 علي تل  ال.جوة تم ت ديد اا تياجات إ

 

 ً  ـوالتعلم:ـ دريساألهداف اإلستراتيجية للت : ثالثا
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بنظام الساعات المعتمدة وتم اعتمادها من مجلس ر لة البكالوريوس تم تقديم ائ ة جديدة لم

وهي تلبى ا تياجات سوق العمم وتساعد ال ريج على المنا سة  ي سوق  الكلية بتاري  )

 العمم إ

ومواص.ات جودة التعليم لل ريج مر لة ـ ال.جوة بين برامج الدراسات عليا المقدمة  2

 :ـ  عليا الدراسات ال

ا تياجات سوق العمم والمراجعين النظرا  اتضز وجود  أرا من  ام المراجعات واستطاع ـ 

تقدمإا الكلية )دبلوم ـ ماجستير ـ دكتوراه ( وبين  التيتل  ال.جوة  ي برامج الدراسات العليا 

 متطلبات جودة التعليم و قا لمعايير الجودة إ 

بنظام الساعات المعتمدة وتم اعتمادها من الدراسات العليا ـ تم تقديم ائ ة جديدة لمر لة 

وهي تلبى ا تياجات سوق العمم وتساعد ال ريج على المنا سة  ي  مجلس الكلية بتاري  )

 سوق العمم إ

 

 
 

وعمم توصيف م دد لبرامجإا ومقرراتإا والدرجة العلمية تعديم ائ ة الدراسات العليا  -
 تمن إا بعد البكالوريوس بما يت.ق مي معايير الجودة والتي تتبناها الكلية الت ى 

 

 تحديد االحتياجات للتغلب علي تلك الفجوة

 تحديد االحتياجات للتغلب علي تلك الفجوة
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قصور منظومة العمم بالإيكم التنظيمي للكلية مي عدم ت ديد المإام الوظي.ية على ن و ـ  3

ه للت ص  وال برات المإنيةإ    دقيق طبقا

 

 
 

يي اةقسييييييييام واإلدارات ت دين الإيكم التنظيمي مي ت ديد وتوصييييييييف المإام الوظي.ية لجم -
 بالكليةإ

تطوير اإلدارات المرتبطة ارتباط مباهييراه بالعملية التعليمية ودعمإا بالمسييتجدات التكنولوجية  -
 لسرعة ودقة إنجاز العمم بإاإ

 مكتل -إسيييييت دان و دات لتقديم المزيد من ال دمات المجتمعية مثم مكتل متابعة ال ريجات  -
 تل قياس إ تياجات المجتميإمك –إستهارات العروض الرياضية 

 
 

 المتاحة بالكلية . اإلمكاناتوالكوارث مع ضعف  األزماتعدم وجود خطة لمواجهة  -4
 
 
 

 

إنهيييا  و دة  اصييية باةزمات والكوارن تكون مإمتإا وضيييي  طة للمواجإة ال.علية المبنية  -
 دةإعلى أسس علمية مي تجإيزها بالمعدات واةجإزة ال ديثة الازمة لعمم الو 

عقد العديد من الدورات ال اصييييية بمواجإة اةزمات والكوارن وكي.ية التصيييييدى لإا والتعامم  -
مي اةجإزة والمعدات واةدوات الازمة لتل  على أن يكون المسيييييييت.يدين من تل  الدورات 

 جميي الكوادر البهرية بالكليةإ 

 تحديد االحتياجات للتغلب علي تلك الفجوة

 تحديد االحتياجات للتغلب علي تلك الفجوة
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لبات التحدين والتطوير ضــــــعف الموارد المالية المتاحة بالكلية حين ال تتعامــــــب مع متط -5
 بها .

 
 
 
وضع خطة لتعمية الموارد الذاتية من خالل زيادة الخدمات المقدمة من الوحدات ذات الطابع الخاص مع  
 لتعزيز ودعم الموقف المالى للكلية. أخرى متحداث ومائل إ

 أطرافبين مبتكرة لعشــــــر الوعى بالخدمات المقدمة من الوحدات ذات الطابع الخاص  أمــــــاليبمــــــتحداث إ -
 المجتمع الخارجى.

 

 والمرتبطة بتطوير المهام الوظيفية لكاًل من ةالتدريبية الفعليال يوجد تحديد لالحتياجات -6
 بالكلية. اإلداري هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز  وأعضاءالقيادة العليا 

 
 
 

شــرية لتدريبية لجميع الكوادر البحتياجات اتفعيل ومتابعة اإل األمــامــيةوحده للتدريب تكون مهمتها  إنشــاء -
 تقديم خدمات مهعية ودورات تدريبية للجهات المستفيدة بالمجتمع الخارجى. إلى باإلضافةبالكلية 

وضييي  طة للتنمية البهييرية يتم من  الإا الت ديد ال.على لا تياجات التدريبية الازمة لثقم  -
 كليةإوتطوير القدرات الوظي.ية لجميي الكوادر البهرية بال

 

 :تلك الفجوة تغلب عليتحديد االحتياجات لل
 

 :تلك الفجوة تغلب عليتحديد االحتياجات لل
 



         

        
   والتعلم التدريسلجنة                                                                    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والتعلم بكلية التربية الرياضية بنات ـ الزقازيق التدريسإستراتيجية   
 

 ة.يالعلمية الخاصة بالعمليتين التعليمية والبحث واألجهزةنقص فى المعامل  -7
 
 
 

 والومائل التكعولوجية الحديثة. األجهزةللكلية بالعديد من  المركزي تحدين المعمل  -
 ىالعلمية فى مجال القيامات الفسيولوجية والتحليل الحرك األجهزةمزودة بأحدث  أخرى معامل علمية  إنشاء -

 وعلم العفس وتكعولوجيا التعليم.
 وتدريب كوادر من الفعيين المتخصصين للعمل بتلك المعامل البحثية. إعداد -
 

 عدم وضع نظم ومواثيق محددة ومعلعة آلخالقيات العمل والبحن العلمى . -8
 
 
 

إنها  و دة ت ت  بنهر ثقا ة وقواعد وأصوم أ اقيات المإنة بين أعضا  هيئة التدريس  -
 اونيإم والعاملين مي ت.عيم آلية المسآلة  ى  الة عدم التطابقإومع

عقد العديد من الدورات التدريبية للتوعية بماهية أ اقيات المإنة  ى مجام التعليم الجامعى  -
 والب ن العلمىإ 

 

قصــــــــور فى صــــــــيانة البعية التحتية والمرافق مع انخفات مســــــــتوى التجهيزات المرتبطة -9
 ة داخل القاعات الدرامية وصاالت التدريب والمالعب.بالعملية التعليمي

 :تلك الفجوة تغلب عليتحديد االحتياجات لل
 

 تحديد االحتياجات للتغلب علي تلك الفجوة:
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يانة البنية الت تية والمرا ق بنا اه على اةولويات واا تياجات ال.علية  - وضيييييييي  طة لصييييييي
 والموارد المالية المتا ةإ

صيانة وت دين جميي اةماكن ال اصة بالبيئة التعليمية على المستوى النظرى والتطبيقى مي  -
   ئط التعليمية والتكنولوجية ال ديثةإتجإيزها بالوسا

 الغايات النهائية إلستراتيجية التدريس والتعلم

 

بعاءًا على نتائج التحليل البيئي تم تحديد الغايات التى تأمل الكلية فى تحقيقها فى ضـــــوء رمـــــالتها        
 على العحو التالى :

 

 الغاية األولى :

لمر لة البكالوريوس لمواكبة التطور  ي مجام التعليم للبرامج الدراسيييييية  التطوير المسيييييتمر

 اإلسيييييتراتيجية اةهدافوالمرتبط ب دمة المجتمي و قا لمعايير الجودة إوهتا يت قق من  ام 

 والتعلم :ـ  التدريسل طة 

 تطوير البنية الت تية لتائم تطور التكنولوجيا إـ 1

 ابداع لدى الطالبات إـ ااهتمام بالريادة واانهطة الطابية لتنمية ا2

 ـ التقييم المستمر و قا ل طة النظام الدا لى للجودة لل.اعلية التعليمية إ3

ـيي تطوير البرامج والمقررات التعليمية و قا لل طط الموضوعة واامكانات المادية والبهرية 4

 بصورة مستمرة ومميزة إ

 :تلك الفجوة تغلب عليتحديد االحتياجات لل
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 ريجات إـ متابعة ا تياجات سوق العمم ص.ة مستمرة لضمان تسويق ال 5
 

 الغاية الثانية :

التطوير المستمر للبرامج الدراسية لمر لة االدراسات العليا لمواكبة التطور  ي مجام التعليم 

وهتا يت قق من  ام  والمرتبط ب م مهيييييكات المجتمي علي المسيييييتوى الم لى وااقليمى إ

 والتعلم :ـ  التدريساةهداف اإلستراتيجية ل طة 

 ية و قا للمعايير الدولية للنهر إتطوير المجلة العلم إ1

  طط لتطوير القيادات وأعضا  هيئة التدريس والإيئة المعاونةإ إ2

  طة الب ن العلمى مرتبطة ب طط الجامعة وا تياجات سوق العممإ إ3

 تطوير برامج الدراسات العليا وربطإا بال طط الب ثية للطالبات ومهاكم المجتميإ إ4

 

 الغاية الثالثة :

لب ن العلمى  ى ضيييو  معايير الجودة للوصيييوم إلى م رجات تطبيقية ت دم تطوير منظومة ا

 ـ : والتعلم التدريسااهداف ااستراتيجية ل طة المجتمي الم يط       وهتا يت قق من  ام 

توجيييب  طيية الب يين العلمى إلجرا  اةب ييان العلمييية التطبيقييية التى ت ييدم م تلف  -1
 إالقطاعات المرتبطة بم رجات الكلية  

 إنها  قاعدة بيانات لألب ان العلمية إ -2
 إنها  معامم علمية جديدة ل دمة العملية الب ثية التطبيقية إ -3
 تطوير البنية اةساسية الازمة إلجرا  أب ان تطبيقية متميزة إ -4
 

 

 



         

        
   والتعلم التدريسلجنة                                                                    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والتعلم بكلية التربية الرياضية بنات ـ الزقازيق التدريسإستراتيجية   
 

 الغاية الرابعة :

قق   وهذا يتحمــــــول العمل      احتياجاتإعداد خريجه متميزة ذات كفاءة علمية ومهعيه قادرة على تلبية 
 :ـ  والتعلم التدريسل طة  اإلستراتيجية اةهدافخالل من 

ه للمعييايير اةكيياديمييية للإيئيية  التعليميتطوير البرنييامج  -1 لمر ليية البكييالوريوس و قييا
 سوق العمم إ ا تياجاتمي  يتا موبما  وااعتمادالقومية لضمان جودة التعليم 

 كالوريوس والدراسات العليا إالب لمر لتيتجديد وت دين المكتبة العلمية  -2
إ ام وتجديد البيئة التعليمية مي ت ديثإا بالعديد من الوسيييييييائم التكنولوجية ال ديثة  -3

 التى تثرى عمليتى التعليم والتعلم إ
 تطوير منظومة الدراسات العليا  ى ضو  معايير الجودة و اجة سوق العممإ -4

 
 الغاية الخامسة :

الل وهذا يتحقق من خ هيئة التدريس والعاملين والطالبات بالكلية       تأصـــــيل ثقافة الجودة بين أعضـــــاء
 :ـ  والتعلم التدريسل طة  اإلستراتيجية اةهداف

 تدعيم سياسة التقويم المستمر لم ورى القدرة المؤسسية وال.اعلية التعليميةإ -1
نهييييييير تنظمإا و دة إدارة الجودة بالكلية ل التيعقد العديد من الدورات التدربيبة  -2

 ثقا ة الجودة وتقديم الدعم ال.نى ةعضا  هيئة التدريس ومعاونيإم إ
ت.عييييم العاقييية اإليجيييابيييية بين و يييدة إدارة الجودة بيييالكليييية ومركز إدارة الجودة   -3

 بالجامعة إ

 
 الغاية السادسة  :

قيام ال  يال.علية مي إبراز دور الكلية  اا تياجات ى ضيييييييو   التنظيميتطور منظومة الإيكم 

  اةهدافللكلية       وهتا يت قق من  ام  التاتيبأنهطة  دمية مجتمعية ت قق التمويم 

 



         

        
   والتعلم التدريسلجنة                                                                    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والتعلم بكلية التربية الرياضية بنات ـ الزقازيق التدريسإستراتيجية   
 

  :ـل طة التعليم والتعلم  اإلستراتيجية

 ي  والمسييؤوليات اا تصيياصيياتور ي ك.ا تب مي إعادة توزيي  التنظيميت دين الإيكم  -1
 ال.علية إ اا تياجاتضو  

 الطابي ال ا  بالكليةإتطوير ال دمات المقدمة من الو دات تات  -2
 للكليةإ الماليوالدعم  التاتي دمات جديدة ت قق التمويم  است دان -3
 

 الغاية السابعة  :

ت.عيم ثقا ة القيم واةصييييييوم الجامعية مي تطوير بيئة العمم للنإوض بالعملية التعليمية       

 :ـ  والتعلم التدريسل طة  اإلستراتيجية اةهدافوهتا يت قق من  ام 

 واة اق لارتقا  بالمستوى القيمى لجميي العاملين بالكلية إ للمصداقيةضي ميثاق و -1
 بالكلية إ اإلداريت دين وتطوير بيئة التعليم والتعلم والعمم  -2
تطوير الك.ييايييات العلمييية والمإنييية المرتبطيية بييأعضييييييييا  هيئيية التييدريس ومعيياونيإم  -3

 بالكليةإ اإلداريوالجإاز 

لم والتع التدريسوأقسامإا العلمية تنبثق إستراتيجية  ومن  ام أهداف الكلية  

 المنبثقة وتل  كالتالي 

 

   ) األقسام النظرية العلمية :ــ) أ 

قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب في  ـ

 .التربية الرياضية 

 ويدرج تحت هذا القسم المقررات الدراسية اآلتية :     
 

 المناهج  ي التربية الرياضية 
  تدريس التربية البدنيةطرق 
 رات ال ركيةطبيعة وأسس المإا 

 التقويم 
 علم ال ركة 
 اإلهراف والتوجية 
 التدريل الرياضي 
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 التربية العملية  ي مرا م التعليم 
 الم تل.ة

  التدريل الميداني  ي المؤسسات
  الرياضية والهبابية

 اة تبارات والمقاييس 
 تكنولوجيا التعليم  ي التربية البدنية 

قسم العلوم التربوية واالجتماعية في  ـ

 التربية الرياضية .
 : ويدرر ت ت هتا القسم المقررات الدراسية اآلتية     

 

  اإل صا 
  ااجتماععلم 
 الب ن العلمي 
  أصوم التربية 
 علم الن.س الرياضي 
 سيكولوجي المنا سات 
 علم ااجتماع الرياضي 
 سيكولوجي التعلم ال ركي 
 مجام الرياضي مهكات تربوية  ي ال

   )  لقات ب ن (
 
 

 التربية المقارنة 
 اإلدارة التربوية 
 علم الن.س النمو 
 ال دمة ااجتماعية 
 تاري  و لس.ة التربية 
 المد م  ي علم الن.س 
 علم الن.س ااجتماعي 
  تاري  التربية البدنية والرياضة

 و لس.ة التربية البدنية

 قسم الترويح والتنظيم واإلدارة .. ـ
 ويدرج تحت هذا القسم المقررات الدراسية اآلتية :     

 

  الترويز ويتضمنـــ       
 

 لس.ة الترويز  
 اةنهطة التروي ية 
 الرياضة السيا ية 

  تنظيم وإدارة وتتضمنـــ 
 

 العاقات العامة 
 النقد واإلعام 
 أسلول ت ليم النظم 
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  المهكات المإنية  ي مجام التربية
  الرياضية )  لقات ب ن (

 تنظيم وإدارة المعسكرات 
 تنظيم وإدارة المؤسسات الرياضية 
  تنظيم وإدارة التربية البدنية

 والرياضية

قسم العلوم الصحية في التربية  ـ

 الرياضية ..
 ويدرج تحت هذا القسم المقررات الدراسية اآلتية :     

 

 تربية القوام 
 التربية الص ية 
 الص ة المدرسية 
 اةسعا ات اةولية 
 ميكانيكا ال يويةال 
 التغتية للرياضيين 
 الص ة الرياضية   

 التهريز الوص.ي 
 التهريز الوظي.ي 
 بيولوجيا الرياضة 
 أصابات الماعل 
 سيولوجيا الرياضة  
 ه ري  اضة المعاقين بدنيا
  علم وظائف اةعضا 
  ( المهكات المإنية  ي المجام

   لقات ب ن (

   )  العلمية :ــ العمليةاألقسام )  ب 

قسم التمرينات والجمباز والتعبير  ـ

 الحركي .
 ويدرج تحت هذا القسم المقررات الدراسية اآلتية :     

 

 بازمالج 
 المهكات المإنية  ي المجام 
 العروض الرياضية والمإرجانات 

 التمرينات 
 التعبير ال ركي 
 اإليقاع ال ركي 
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 قسم مسابقات الميدان والمضار  . ـ
 القسم المقررات الدراسية اآلتية :ويدرج تحت هذا      

 

 العدو 
 المهي 
  المهكات المإنية  ي المجام 
 القفز والوثب 

 الجري 
 القتف 
 الرمي والد ي 

 
 

 قسم األلعــــــــــــــــــــــاب   ـ
 ويدرج تحت هذا القسم المقررات الدراسية اآلتية :     

 

 كرة السلة 
 كرة اليد 
 الكرة الطائرة 
 يةاةلعال التمإيد 
 ألعال صغيرة   

 ــــ ألعال مضرل وتهمم 

 تنس 
 الإوكي 
 الكروكية 
 تنس طاولة 
 كرة سرعة 

 

 اسكواش 
 ريهة طائرة 
 كرة اةركان 
 كرة الناعمة 
 المضرل ال هبي 

 قسم الرياضات المائية والمنازالت . ـ
 ويدرج تحت هذا القسم المقررات الدراسية اآلتية :     

 

 : ـــ الرياضات المائية 
 

 قاتاإلن 
 الغطس 
 السبا ة 
 البالية المائي 
 المهكات المإنية  ي المجام  

 المنازات :ـــ 
 

 الجودو 
 السام 
 الكاراتية 
 التايكوندو 
 المهكات المإنية  ي المجام  
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والتعلم بكلية التربية الرياضية بنات ـ الزقازيق التدريسإستراتيجية   
 

 تمنح الكلية الدرجات العلمية التالية :ـــ

  البكالوريوس  ي التربية الرياضية 

  الماجستير  ي التربية الرياضية 

  ال.لس.ة  ي التربية الرياضية  دكتوراه 

  الدبلوم  ي التربية الرياضية  

إستراتيجيات أساليب التدريس المستخدمة داخل كلية التربية الرياضية بنات  

 ــ جامعة الزقازيق
 أسلول اةوامر ) الهرم وعرض النموتر ( إ 

 التعلم التبادلي ) باةقران ( إ 

 أسلول الوجبات ال ركية إ 

  التعاوني إأسلول التعليم 

 أسلول التعليم بااستكهاف إ 

 أسلول التعليم التاتي إ 

 أسلول الم اضرة إ 

  أسلول المناقهة وال وار إ 

 

 ـــ أسلوب األوامر ) الشرح وعرض النموذج ( :ــ

 مفهومة :ـــ

 ي هتا اةسلول يقي العل  علي المعلم  ي ات ات القرارات المتعلقة بالعمليات           

لتدريس إ وبتل  تكون عملية التدريس مباهرة وتكون العاقة بين أوامر قبم عملية ا

 المعلم واستجابة المتعلم إ 
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 تعريفة :ـــ

و ي هتا اةسلول يت ت المعلم جميي القرارات وعلي المتعلم تن.يت جميي اةوامر          

تقليد المتعلم ب ومن  ام تل  يقومالتي تعطي من المعلم ومنإا يتم المتعلم تقليد المعلم 

 النموتر التي يقوم بب المعلم أو النموتر التي يقدمب طالل يجيد أدا  المإارة إ

 ــ ويتضمن هذا األسلوب :ــ

 ت ديد النهاط المراد تعلمب إ 

 الهرم وأدا  وعرض النموتر إ 

 تن.يت أوامر المعلم إ 

 غير مسموم بمناقهة المعلم إ 

 ة إيسيطر المعلم علي المتعلمين سيطرة تام 

 يقوم المعلم باصام اة طا  من ضو  الإدف إ 

 

  المعلم  (( إ     يقوم بالت طيط  (( 

   المعلم  (( إ       تن.يت باليقوم  (( 

  المعلم  (( إ يم       والتقيقوم ب  (( 

 ـــ أسلوب التعلم التبادلي ) باألقران ( :ـــ

 مفهومة :    

د علي إعداد موقف تعليمي يقوم  يب المتعلمين بتعليم  ي هتا اةسلول يتم ااعتما            

و طالل لتلميت أبعضإم كما توجد بعض المسميات للتعلم باةقران مثم : من ط.م لط.م أو تلميت 

 لطالل إ

 تعريفة : 
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يكون التعليم باةقران نوع من أنواع المراجعة علي المعلومات التي ييسر المعلم         

أو مإمة مكملة للتعليم وقد تأ ت هكم اةدا  الجماعي لمإمة ما علي أن للمتعلمين تعلمإا إ 

 يستطيي أي عضو من أعضا  المجموعة القيام بهرم وت.سير النتائج ال اصة بالمإمة إ 

 ويتضمن هتا ةسلول : عمم المعلم كاةتي : 

 تنظيم المجموعات  ين عليب ترتيل من سيعمم مي من أو من يعلم من وعلي تل   ان 

 ترتيل المجموعات أمر  ي غاية اةهمية بالنسبة لبد  العمم باستراتيجية التعلم باةقران 

  إعداد المإام المناسبة لمستوي المجموعة بما ت تويإا من متعلمين متنوعين  ي

 مستوي الت صيم إ

  أي أن التعليمات تناسل المستوي العقلي تو ير بعض المإام بصورة واض ة إ

 للمتعلمين إ

  ير العديد من المصادر التعليمية التي ت توي علي المعلومات المطلوبة إتو 

  تدريل المتعلم علي است دام التعليم باةقران بالهكم المبسط  ين أن مي المعلم علي

 . كي.ية تل ي  موضوع التعلم ووضعب  ي صورة و دة وا دة

 

 يقوم بالت طيط     )) المعلم  (( إ 

 يقوم بالتن.يت        )) المعلم  (( إ 

 يم        )) المعلم  (( إويقوم بالتق 

 

 

 

 

 



         

        
   والتعلم التدريسلجنة                                                                    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والتعلم بكلية التربية الرياضية بنات ـ الزقازيق التدريسإستراتيجية   
 

 ـــ أسلوب الواجبات الحركية :ــ

 مفهومة :ــ   

يإدف هتا اةسلول إلي اعتماد المتعلم علي ن.سب  ي تعلم وتثبيت المإارات               

دون تد م أو مهاركة من المعلم ال ركية  ين تقدم هته الواجبات للمتعلم  ي أهكام  ركية 

وتكون هته اةهكام متدرجة  ي الصعوبة لينتقي منإا المتعلم ما يتناسل مي قدراتب وإمكاناتب 

 واستعداداتب إ 

 تعريفه :ــ    

ه لقدراتب               يعمم هتا اةسلول علي اهترا  جميي المتعلمين  ي عملية التعلم كم طبقا

 المستوي التي يتناسل مي قدراتب إ    تياربا وهتا يسمز لكم متعلم

 ويتضمن هذا األسلوب :ــ

 دور المعلم يقي  ي مر لة الت طيط إ 

  تات مستويات متعددة  ي درجة الصعوبة لت قيق الإدف  ا تياراتيجل أن يو ر المعلم

 النإائي إ

 سمز لكم متعلم با تيار المستوي التي يتناسل مي قدراتب إي 

 ه لقدراتب إيعمم علي اهترا  جم  يي المتعلمين  ي عملية التعلم كم طبقا

  دور المعلم  ي هتا اةسلول ات ات قرارات الت طيط أما دور المتعلم  يت ت قرارات التن.يت

 إ 

 . ))  يقوم بالتخطيط     )) المعلم 

 . ))  يقوم بالتنفيذ        )) المعلم 

 يم        )) المعلم  ((ويقوم بالتق . 
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 تعلم التعاوني :ــــ أسلوب الـ

 مفهومة :ــ     

يقوم هتا اةسلول عم تقسيم المتعلمين إلي مجموعات غير متجانسة وتهجيي               

هته المجموعات علي أن تست دم كا ة أساليل التواصم بينإا )) زيارات ه صية ــ هواتف ــ 

عة الدرس و ارجإا من عمم بريد الكتروني إإإإإإإإ (( وتكلف المجموعة  ي التواصم دا م قا

 مإمة معينة مثم :ــ

 وضي أسئلة للمناقهة وإداراتإا   تقويم م.اهيم هامة   كتابة تقرير  وم ب ن قامت بب إ     

 تعريفة :ــ    

( طالل ب ين يسمز  6ــ  2هو التعلم ضمن مجموعات صغيرة من المتعلمين )              

ه وب.اعلية وبمساع دة بعضإم البعض لر ي مستوي كم  رد منإم ولت قيق لإم بالعمم سويا

 الإدف المهتر  التعليمي إ 

 ويتضمن هذا األسلوب :ــ

 أن يكون دور المعلم :                           

 ات ات القدرات إ 

 ت ديد اةهداف التعليمية إ 

  تقرير عدد أعضا  المجموعة إ 

  تعيين المتعلمين  ي مجموعات إ 

 م اضرات علي هكم مجموعات إترتيل قاعة ال 

 الت طيط للمواد التعليمية إ 

 تعيين اةدوار لضمان ااعتماد المتبادم إ 
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 إعداد الدرس إ 

 هرم المإمة اةكاديمية إ 

 بنا  ااعتماد اإليجابي المتبادم إ 

 بنا  المسئولية ال.ردية إ 

 بنا  التعاون بين المجموعات إ 

 هرم معايير النجام إ 

 لوكية إت ديد اةنماط الس  

 

 . ))  يقوم بالتخطيط     )) المعلم 

 . ))  يقوم بالتنفيذ        )) المتعلم 

 يم        )) المتعلم  (( .ويقوم بالتق 

 

 أساليب التعلم باالستكشاف :ــ

 مفهومة :     

علي نوع من الت.اعم ال.كري بين المعلم والمتعلم  ااعتمادويتم  ي هتا اةسلول               

 ستجابةبايقوم المعلم بطرم مجموعة من اةسئلة المتتالية علي المتعلم ويقابلإا المتعلم   ين

 اكتهاف ركية من المتعلم وأدا   ركي أي ترجمة اةسئلة لمإارات  ركية ممتدة وتل  

 ال ركة المراد معر تإا إ 

 تعريفة :     

ل.عم للمتعلم باكتهاف مجموعة من و ي هتا اةسلول يتم تعاقل اةسئلة إلي رد ا             

 . ااستجابات المترجمة لإته اةسئلة وهتا يتم عن طريق العاقة الوطيدة بين المعلم والمتعلم
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 ويتضمن هذا األسلوب :ــ     

 دور المعلم يقتصر علي التوجيب إ 

 دور المعلم يقتصر علي اإلرهاد إ 

 دور المعلم عملية تنظيمية  ي طرم اةسئلة إ 

 المتعلم علي عملية ااكتهاف إ ت .يز 

  المتعلم يكون العملية اةساسية  ي عملية التعلم إ 
 

 . ))  يقوم بالتخطيط     )) المعلم 

 . )) يقوم بالتنفيذ        )) الطالب 

 يم        )) المعلم  (( ويقوم بالتق. 

 ـــ أسلوب التعلم الذاتي :
 

 مفهومة :     

تي يطبق  ي أي مكان وأي زمان إ و ي هتا اةسلول يتم هتا اةسلول ال              

ه أي ن.سب بن.سب دون تد م من المعلم و يب يت ت المتعلم جميي  تعلم المتعلم ن.سب تاتيا

 القدرات الت طيطية والتن.يتية والتقويمية  إ
 

 تعريفة :      

معلومة بن.سب هو اةسلول التي يعتمد علي قيام المتعلم بال صوم علي ال             

وبدون ااعتماد الكلي علي المعلم إ ولكن علي المتعلم أن بتعلم كيف يعلم ن.سب بن.سب 

 وبالطريقة التي يستطيي ال صوم علي المعلومة من  الإا إ

 

 ويتضمن هذا األسلوب :

 أن يقوم المعلم بــ :                         
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  مصادر المعر ة التي تو ر لب للمتعلم كم بعد الموقف التعليمي ب ين يو ر

 المعر ة المطلوبة إ

  كي.ية تعامم المتعلم مي مصادر التعلم بصورة سإلة وبالطريقة التي تناسل

 مستوي المتعلم العقلي والمعر ي إ

 كي.ية تدريل المتعلم لل صوم علي المعلومة إ 

  أن هتا اةسلول ينتإي بالمتعلم إلي اابتكار 

 علم  (( إيقوم بالت طيط     )) الم 

 يقوم بالتن.يت        )) الطالل (( إ 

 يقوم بالتقييم        )) المعلم  (( إ 

 ـــ أسلوب المحاضرة الشرح باستخدام السبورة :

 مفهومة :      

ويتم  يإا تلقين المعلم الدرس للمتعلمين دون ت.اعم ويكون  يإا المعلم هو               

 فيذ والتقييم . قدرات التخطيط والتنالمسئوم عن 

 تعريفة :      

هو التي يت ت  يب المتعلم جميي القرارات ويكون الهرم من قبم المعلم ودور              

 المتعلم أن يتابي ويطيي المتعلم  ي كم قراراتب إ

 ويتضمن هذا األسلوب :

 ت ديد الإدف من الم اضرة باست دام السبورة إ 

 الهرم وإعطا  أمثلة إ 

  بمناقهة المعلم إا  ي النإاية إغير مسموم 
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  سيطرة المعلم علي المتعلمين إ 

 

 . )) يقوم بالتخطيط     )) المعلم 

 . )) يقوم بالتنفيذ        )) المعلم 

 . )) يقوم بالتقييم        )) المعلم 

 ـــ أساليب المناقشة والحوار : 

 مفهومة :     

المعدلة إتا كان الدرس يإدف إستتكار معلومات  يعتبر أ ضم من طريقة الم اضرة               

 ل.ترة أطوم إ

 تعريفة :     

 هو أ دي الطرق الهاملة التي تعزز التعلم النهط وهي ت.اصم بين المعلم والمتعلم              

 يتضمن هذا األسلوب : 

 تطبيق المعارف المتعلمة من مواقف جديدة إ 

  إتنمية مإارات الت.كير لدي المتعلمين 

 هتا اةسلول م.يد  ي المجاميي الكبيرة إ 

 يهجي هتا اةسلول المتعلمين علي طرم أ كارهم بطاقب إ 

 

 . ))  يقوم بالتخطيط     )) المعلم ــ المتعلم 

 . )) يقوم بالتنفيذ        )) المعلم 

 . )) يقوم بالتقييم        )) المعلم ــ المتعلم 
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كور للتعلم النهط إإإ ما هي  ي نظر  طرق التدريس اةكثر مناسبة بنا  علي التعريف المت     

 ... ؟ .للتعلم النهط 

  طريقة الم اضرة المعدلة 
 طريقة ال وار والمناقهة 
 طريقة التعلم التعاوني 
 طريقة العروض التوضي ية 
 طريقة لعل اةدوار 
 طريقة تعلم اةقران 
 طريقة التعلم بااكتهاف 
 

 طريقة العصف التهني 
 يقة  م المهكات طر 
 طريقة ال رائط المعر ية 
 طريقة اةسئلة 
  طريقة التعلم التاتي 
 طريقة الر ات الميدانية  

 

 

  تهكيم معارف المتعلمين السابقة  ام التعلم النهط دلياه عند تعلم المعارف الجديدة إ

 وهتا يت.ق مي  إمنا بأن أستثارة المعارف هرط ضروري للتعلم إ

 لمون  ام التعلم النهط إلي  لوم تات معني عندهم وليس أست دام  لوم يتوصم المتع

 أه ا  أ رين إ

 ي صم المتعلمون  ام التعلم علي تعزيزات كا ية  وم  إمإم للمعارف الجديدة إ 

  ال اجة إلي التوصم إلي ناتج أو التعبير عن  كرة  ام التعلم النهط تجبر المتعلمين

تاكرة ربما من أكثر من موضوع ثم ربطإا ببعضإا   علي إسترجاع معلومات من ال

 وهتا يهابب المواقف ال قيقية التي يست دم  يإا المتعلم المعر ة إ 

 اسبة للتعلم النشط منطرق التدريس األكثر    

 أبرز  وائد التعلم النهط   
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  يبين التعلم النهط للمتعلمين قدرتإم علي التعلم بدون مساعدة سلطة إ وهتا يعزز ثقتإم

 بتواتإم وااعتماد علي التات إ

 ام التعلم  ين أن يكونوا نهطيني.ضم معظم المتعلم  

 

 

 

 التعلم النشط التعليم التقليدي وجه المقارنة

 م .ز  /  موجب  /  مصدر لل برة ناقم للمعلومات وملقن للمعلمين دور المعلم

 إيجابي مهار   ي العملية التعليمية سلبي متلق للمعلومات  قط دور المتعلم

المتعلمون يهاركون  ي ت ديد  رةالمعلم يت كم  ي ضبط وإدارة الم اض إدارة الم اضرة
 قواعد االضبط وإدارة الم اضرة

اةهداف معلنة للمتعلمين  غير معلنة اةهداف
 ويهاركون  ي ت قيقإا

 مصادر متنوعة ومتعددة  الكتال الدراسي والمعلم مصادر التعلم
 ) البيئة ــ المكتبات ــ اإلنترنت (

  ي جميي ااتجاهات  طي التواصم

 إم و م المهكات ــ مستويات ــ   .ظ وتتكر المعلومات علمناتج الت
 ت.كير عليا

ه ما تكون مواد مطبوعة (  الوسائم تقليدية ) غالبا
 ويسمز للمتعلم با تيار الوسائم المناسبة لب

يتم عمم وسائم تعليمية مرتبطة 
 باةهداف المتعددة

المعلم علي اكتهاف نوا ي  يساعد يقوم المعلم باصدار  كم النجام أو ال.هم التقويم
 القوة والضعف التقييم التاتي

  لم النشط والتعليم التقليديالفرق بين التع
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جدول يوضح أساليب التدريس المستخدمة داخل األقسام العلمية 

 بالكلية

 اساليل التدريس
 اةقسام العلمية 

 
أسلول 
 اةوامر

التعلم 
 التبادلي
 (

باةقران 
) 

الوجبات 
 ال ركية 

التعلم 
 التعاوني

التعلم 
 بااكتهاف

التعلم 
 يالتات

 الم اضرة
باست دام 
 السبورة 

المناقهة 
 وال وار

 قسم
 المناهج وطرق التدريس 

            

 قسم
 العلوم التربوية وااجتماعية 

          

 قسم
 الترويز والتنظيم واإلدارة

           

 قسم
 العلوم الص ية

           

 قسم
التمرينات والجمباز والتعبير 

 ال ركي

            

 قسم
 ن والمضمارمسابقات الميدا

            

 قسم 
 اةلعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

           

 قسم 
 الرياضات المائية والمنازات
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 جدوم يوضز طرق التعلم النهط دا م اةقسام العلمية بالكلية 

 

 اساليب التدريس

 األقسام العلمية 

 التعلم التبادلي

 ) باألقران (

م التعل

 التعاوني

التعلم 

 فاتشباالك

المناقشة  التعلم الذاتي

 والحوار

 قسم

         المناهج وطرق التدريس 
 قسم

العلوم التربوية  

 واالجتماعية
      

 قسم

الترويح والتنظيم 

 واإلدارة
       

 قسم

        العلوم الصحية
 قسم

التمرينات والجمباز 

 والتعبير الحركي
         

 قسم

مسابقات الميدان 

 والمضمار
       

 قسم 

األلعـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــاب
       

 قسم 

الرياضات المائية 

 والمنازالت
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 يتضمن أسلوب تقييم االمتحانات كالتالي :ـــ     

               بالنسبة لألقسام النظرية إ 

 بالنسبة لألقسام العملية إ 

 

 متحانات يي األقسام النظريةأساليب تقييم اال
 االمتحان

 األقسام العلمية النظرية

 

 أعمال السنة
 

 التحريري

المناهج وطرق 

 التدريس

 أ تبار الورقة والقلم ورقة دراسية + امت ان ه.وي + امت ان نظري
 ) أ ر العام (

الترويح والتنظيم 

 واإلدارة

ورقة دراسية + امت ان ه.وي + ت ريري + 
 م  ي الم اضرةغيال + ت.اع

 أ تبار الورقة والقلم
 ) أ ر العام (

العلوم  التربوية 

 واالجتماعية

 أ تبار الورقة والقلم ورقة دراسية + مناقهات + امت ان ت ريري
 ) أ ر العام (

 العلوم 

 الصحية والرياضية

ورقة دراسية + امت انات نظرية + امت ان 
 ه.وي

 أ تبار الورقة والقلم
 ) أ ر العام (

 

 أساليب تقييم االمتحانات

 بكلية التربية الرياضية بنات ــ جامعة الزقازيق
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 ساليب تقييم االمتحانات يي األقسام العلمية العمليةأ

 
 اامت ان
 اةقسام العلمية العملية

 

 أعمام السنة
 

 العملي
 

 الت ريري
 

التمرينات والجمباز 
 والتعبير ال ركي

ورقة دراسية + جملة 
 ركية  رة باست دام أدوات 
 + غيال + امت ان نظري

 ــ جملة  ركية  رة بأدوات
 بتكرة للطلبة ــ جملة م

 ــ مإارات أساسية مكونة للجمم 
 ال ركية  

 
 أ تبار الورقة والقلم

 ) أ ر العام (

 

 مسابقات
 الميدان والمضمار 

ورقة دراسية + امت ان 
نظري + سلو  وغيال + 
مستوي رقمي + مستوي 

 أدا 

 مستوي رقمي + مستوي أدا  
 للمسابقات المقررة

 

 أ تبار الورقة والقلم
 عام () أ ر ال

 

امت ان عملي علي جميي  ورقة وقلم + امت ان عملي اةلعال
 المإارات المقررة لكم مادة

 أ تبار الورقة والقلم
 ) أ ر العام (

 

الرياضات المائية 
 والمنازات

سلو  وغيال + ورقة 
 دراسية + مستوي أدا  

 + أ تبار نظري

مستوي اةدا  لجميي الرياضات 
 بالقسم

 لقلمأ تبار الورقة وا
 ) أ ر العام (

 

  إست دام الكلية لنظام التص يز اإللكتروني 
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 سياســـات الكلية 

 السياسات ال اصة بهئون التعليم والطال:

يتم اإلعان عن مكان تواجد الكتال الجامعى للمواد العلمية والتطبيقية بمركز الكتال دا م  -1

 مبنى الكلية مي بداية العام الدراسىإ

مواعيد اإل تبارات النظرية والتطبيقية قبم الموعد الم دد ب.ترة كا ية  مي  يتم اإلعان عن  -2

 إستطاع رأى الطالبات بمدى مناسبة توزيي المواد دا م الجدومإ

يتم اإلعان عن أسما  السادة أعضا  هيئة التدريس المص  ين والمراجعين على كم ورقة   -3

ل اصة بكم سؤام ومراعاة أن ت قق اةسئلة إمت انية مي التنبيب على كي.ية توزيي الدرجات ا

 أهداف المقرر والنتائج التعليمية المستإد ةإ

يتم اإلعان عن نموتر اإلجابة للمواد النظرية على الموقي اإللكترونى للكلية عقل اإلنتإا   -4

 من إمت ان كم مادةإ  

ن عات المعتمدة ب يالكلية بصدد تغيير الائ ة الدا لية لمر لة البكالوريوس إلى نظام السا -5

اللياقة البدنية  –اإلدارة  –التدريل  –تهتمم على  مس برامج هى )الرياضة المدرسية 

 المعاقين وكبار السن(إ –والص ة 
 

 :التدريس و التعلم سياسات الكلية  ى التعامم مي مهاكم 

 بالنسبة للكثا ة العددية للطالبات )ال.رق اةربعة(:  -1

 
( مقررات إلكترونية من أقسام علمية 6لجامعة على ت ويم عدد )تم عقد إت.اقية مي ا  -

 م تل.ة إ
( هعل أو  سل عدد ال.رقة إ10تم تقسيم طالبات ال.رقة الوا دة إلى مجموعتين )  -  

م اطبة اةقسام العلمية )العملية والنظرية( بعمم جدوم للمتعثرات والمت.وقات إ  -  
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ة بنا اه على المستجدات والمتطلبات المر لية* يتم ت دين سياسات الكلية بص.ة دوري  

 بالنسبة إلجرا ات التعامم مي إن .اض نسبة  ضور الطالبات: -2
     
تم عمم لقا ات بين الطالبات وأعضا  هيئة التدريس من  ام الريادة واةنهطة الطابية    

إن  اصة ما ل ثإن على أهمية ال ضور واإللتزام بالكلية وتتليم أى صعال يمكن أن تواجإ
 يتعلق بالعملية التعليميةإ

 

 بالنسبة لألساليل الم ددة والمعلنة لكي.ية التعامم مي مهكلة الطالبات المتعثرات: -3
       

أسلول التعامم مي الطالبات المتعثرات والم وات من كليات أ رى وعندهن مواد ت ميليب  
النظرية والعمليةإيتم عقد  صوم تقوية لإن بدون أجر وتل  بالنسبة للمواد   

 
 بالنسبة لزيادة عدد أعضا  هيئة التدريس بالنسبة لعدد الطالبات: -4

 
يوجد  ائض  ى أعضا  هيئة التدريس بالكلية وقد تم وضي  طة للتعامم مي ال.ائض من   
عضا  هيئة التدريس وتل  من  ام تهكيم لجنة لدراسة تل  ال طة ووضي  لوم مناسبة أ

  إ  لية والعجز  ى المستقبم وقد تم وضي ال طة  ى صورتإا النإائيةلمواجإة الزيادة ال ا
 

 السياسة المتبعة لزيادة التمويم التاتى والدعم المالى للكلية: -5
 

 إ يوجد  طة للتمويم التاتى بالكلية معتمدة  -

يتم سنوياه عمم طبق ال ير بالكلية بالتعاون مي أعضا  هيئة التدريس وتل  لصالز الطالبات  -
هإالمتع  ثرات ماديا

 يتم مساعدة الطالبات المتعثرات مادياه من  ام صندوق التكا م بمكتل رعاية الهبالإ -
ه من  ام لجنة اةسر بالكلية عن طريق جمي المابس المستعملة  - يتم مساندة الطالبات ومساعدتإم ماديا

هإ  وبيعإا بسعر رمزى لصالز الطالبات المتعثرات ماديا
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 لمت تة بهأن الكتال الجامعى:بالنسبة لاجرا ات ا -6
      
تم توجيب  طابات لألساتتة رؤسا  اةقسام العلمية من اةستات الدكتور/ وكيم الكلية لهئون   

 التعليم والطال بهأن التنبيب على مايلى:

اإللتزام بسعر الكتال الجامعى كما هو م دد من الجامعة بعدد الملزمات التى يهملإا كم  -
 كتالإ

 ودة طباعة الكتالإمراجعة ج -

 ضرورة إلغا  اةسئلة التى توجد بنإاية الكتال  ى بعض اةقسام وهو ما يسمى )الهيت(إ -

 اإللتزام بم توى المنإج الموجود بدا م الكتالإ -

 متابعة اةقسام للتأكد من اإللتزام بإتة التوجيإاتإ -

 السياسات المتبعة  ى القبوم والت ويم :

 سياسات القبوم:

ه لمعايير اةدا  الازمة ل ريجات كلية التربية الرياضية و ى ضو  متطلبات سوق العمم  يتم قبوم -1 الطالبات و قا
 الم لى وكتل  بعض اةسواق العربية التى تهإد إقبااه على  ريجات الكليةإ

             يتم إهتقاق المإارات واةدا ات الازمة  ى ضو  مجموعة من اإل تبارات المقننة والتى يتم إجرا ها -2
 على الطالبات عقل إمت ان الثانوية العامة إل تيار أ ضم العناصر لانضمام إلى الكليةإ

 
تهكم لجان من أعضا  هيئة التدريس بالكلية و قا لألقدميات والت صصات وال برة للت قق من أن الطالبات  -3

 نامجإا ااكاديمىإالمتقدمات لديإن ما يؤهلن لت قيق رسالة الكلية من  ام انضمامإن لبر
يقوم مكتل التنسيق بتوزيي كتل يهتمم على اإل تبارات التى تجرى  ى كليات التربية الرياضية للبنات و قا  -4

 لما يلى:

 الكهف الطبى المبدئى/ قياس الطوم والوزنإ -

 القوام الص يزإ ا تباراتإجرا   -

 إال ركيإ تبار اإليقاع   -

 دوريالالت مم  –الت مم العضلى للتراعين  –لرهاقة ا –البدنية وتهمم )المرونة  اا تبارات -
 السرعة(إ –القدرة العضلية للرجلين والتراعين  –   التن.سي
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 المإارية )ت تار الطالبة إ دى اآلنهطة الرياضية وت تبر  ى المإارات ال.نية لإا(إ اا تبارات -

 ا تبار الثقة بالن.س ) ق.زة الثقة  ى الما (إ -

 إه صيالاا تبار  -

 إعان النتائجإ -

يتم قبوم الطلبات بالكلية بالمجموع التى ي دده مكتل التنسيق بالجامعة وو قا لقرارات  -
 المجلس اةعلى للجامعات بهرط إجتياز اإل تبارات السابقة بنجامإ

تم طرم إستمارة إستطاع رأى على الطالبات المتقدمات وعلى طالبات ال.رقة الرابعة للتعرف  -5
ناسبة ا تبارات القبوم لمستوى المتقدمات وإنإا ت قق قدر من اإلستعداد للعمم على مدى م

 بالكليةإ
ا يوجد تعارض بين سياسات القبوم واةهداف اإلستراتيجية للكلية  لإتا توجد مراجعة موثقة  -6

لسياسات القبوم على  ترات متباعدة   وقد تم مناقهة هته السياسات على هامش لقا  هبال 
 م إ 2009 – 2008المقام     ى جامعة المنصورة  الجامعات

قامت أإد/ عميد الكلية بعقد إجتماع للسادة أعضا  هيئة التدريس بالكلية المهكلين لمجلس  -7
 الكلية وتل  لت ليم ومناقهة سياسات القبوم   بنا  على طلل لجنة قطاع التربية الرياضيةإ

يئة التدريس بالكلية ووجإات نظرهم  ى تم إرسام أهم النتائج التى توصم اليإا أعضا  ه -8
 سياسات القبوم إلى لجنة قطاع التربية الرياضيةإ

 
 : ه.ا ية وإعان سياسات القبوم

تتسم سياسات القبوم باله.ا ية  إى معلنب بدليم ا تبارات القبوم والتى يوزع على الطالبات   -1
  ى مكتل التنسيق لتيسر على الطالبات اإلطاع عليإاإ

عان عن موعد إجرا  إ تبارات القبوم بكلية التربية الرياضية  ى وسائم اإلعام يتم اإل -2
 والص ف الرسميةإ

 ميامات التحويل:

 يتم الت ويم  ى ال.ترة التى ي ددها المجلس اةعلى للجامعاتإ   -1
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            إلى( الكلية  ى  الة إستي.ا  الهروط الم ددة بائ ة الكلية والمعلنة     –يسمز بالت ويم )من  -2
  ى دليم الطاللإ

ا يكون الت ويم اإل بين الكليات التى تناظر بعضإا البعض من  ين مواد الدراسة والمقررات   -3
الدراسية والدرجات العلمية التى يتم من إا   وبنا اه على تل   انب يمكن الت ويم بين كليات 

اظرة  انإا تبدأ القيد من ال.رقة التربية الرياضية   أما الطالبة التى ت وم من كلية غير من
 اةولىإ

 –قام  ريق عمم الطال وال ريجون باعداد استمارة الت ويم وعلى الطالبة الم ولة )من   -4
من الت ويات من أو إلى الكلية يكون بسبل ظروف  % 30إلى( الكلية باستي.ائإا وقد اتضز 

 لجغرا يإبسبل الموقي ا % 70أسرية مرتبطة بتغير م م رل اةسرة و 
 
 
 

وآليات تن.يتها و قا لنظام  طط التربية الرياضية  م2021/ 2016جدوم ال طة ااستراتيجية 
 بنات الزقازيق إ

وقد ا توت استراتيجية التعليم والتعلم لكلية التربية الرياضية بنات ـ الزقازيق على الم اور 
 التالية :ـ 

 م ور التعليم والتعلم واانهطة الطابية إ إ1
 الدراسات العليا والب ن العلمى إ م ور إ2
 م ور انهطة تنمية البيئة و دمة المجتميإ إ3
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والتعلم لكلية التربية  للتدريسال طة ااستراتيجية 
  الرياضية بنات ـ الزقازيق

 
 

ااهداف 
 ااستراتيجية

 

ااهداف 
 ال.رعية

 ااطار الزمنى مؤهرات النجام ااجرا ات التن.يتية

التطوير المستمر 
رامج الدراسية للب

لمر لة 
 البكالوريوس 

تعاون أعضا  هيئة 
التدريس مي الطالبات 

وجميي ااطراف 
لتطوير المعنية 

البرامج والمقررات 
 الدراسية

 

  وضي لجنة من ااقسام الم تل.ة لمتابعة
  طط الت سين بالمقررات الدراسية م ليا إ

  استبيان لقياس
مستوى ال ريج  ي 
جميي مجاات العمم 

 إتل.ةالم 

  نسبة عدد المقررات
التي تم تطويرها من 

العدد ااجمالى 
 للكلية إ

 
 
 
 

  است دان بعض
 المقررات وتعديلإا

 
 
 

  تى 2016من 
 إ م 2021

  وضي لجنة من ااقسام الم تل.ة لمتابعة
 طط الت سين بالمقررات الدراسية 

ومقارنتإا م ليا من الكليات المناظرة ثم 
 دوليا أتا أمكنإ

ر طوام العام مستم
(مرة لكم 2على )

وطوام  مادة سنويا
 ال طة ااستراتيجية

 إلجنة لمتابعة التطور ال.على بالمقررات 
 
 
 

مستمر طوام العام 
(مرة لكم 2على )

وطوام  مادة سنويا
 ال طة ااستراتيجية

 
  تهكيم لجنة لتص يز الإيكم التنظيمى

 ومراجعتب و قا لمعايير الجودة إ

 سنويا

  عضا  هيئة التدريس ÷استطاع رأي
والمعاونيين  ي مقتر اتإم  وم تطوير 

 المقررات الدراسية إ

 

  ورش عمم للتدريل علي عمم التوصي.ات
للمقررات الدراسية لجميي أعضا  هيئة 

 التدريس والإيئة المعاونةإ

 
 

  لجنة لدراسة ومراجعة النتائج المستإد ة
  للبرنامج التعليمى بالكليةإ

 

  لجنة لدراسة ومراجعة النتائج المستإد ة
والمقررات  للبرنامج التعليمى 

 إمن المراجعيين النظرا  بالكليةالدراسية
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  ورش عمم للتدريل على صياغة النتائج
التعليمية وااهداف لكم مقرر والم توى 

 إالدراسي

 

  الطالبات  ي ت ليم نتائج استطاع رأى
 المستإد ةإ النتائج التعليمية

 

  اعتماد توصيف المقررات الدراسية
والبرنامج التعليمى بمجالس ااقسام ومجلس 

 الكليةإ

 

  دراسات تتبعية لت ليم نتائج الطالبات  ى
المقررات الدراسية ومقارنتإا بالسنوات 

 السابقةإ

  

    دراسة تتبعية للوقوف علي اسبال التباين
مقررات  ي نتائج الطالبات  ي بعض ال

 الدراسية إ

  

  ندوة  وم استراتيجيات التعليم والتعلم   تو ير نظم معلنة
 ومتعددةإ

  عار مهاكم التعليم
والتعلم ) طة العجز 
والزيادة  ي أعضا  

 هيئة التدريس ـ 
 
 
 
 

  نسبة ت ويم بعض
المقررات الدراسية 

الى مقررات 
 الكترونيةإ

  ائ ة التدريل
الميدانى   قياس 

اف رضا ااطر
 المعنية إ

 

  قياس رضا الطالبات
عن نظم اامت انات 

 ونظم التقويم إ

 

  ورش عمم است دام أنماط التعليم والتعلم
نى ـ الم اكاه ـ غير التقليدية) العصف الته

 التعاونى إإإإ(
 

 

  لجنة لت ديد استراتيجية التعليم والتعلم
المناسبة للمقررات الدراسية  ي البرنامج 

 التعليمى إ

 

  ت ليم استطاع رأى الطالبات  ي أنماط
التعليم والتعلم المناسبة للمقررات الدراسية 

  ي البرنامجإ
 
 

 

  الميدانى وطرقت ديد استراتيجيات التدريل 
 تقييمب إ

 
 
 

 

  ورهة عمم طابية للتدريل علي است دام
التعلم التاتى  ام المقررات الدراسية 

 وكي.ية تقييمإا إ
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  ورهة عمم طابية للتدريل علي است دام
اانترنت  ي إعداد الب ون  ام المقررات 

 الدراسيةإ

 
 
 

  استطاع الرأى  وم
 ك.اية وك.ائة المكتبة 

 
 

  ت ليم دراسة
ا تياجات ااقسام 
العلمية من أدوات 
وماعل وقاعات 

 ومعامم وتجإيزات إ

 

  نهر ااب ان تات قيمة علمية للطالبات على
 موقي الكلية 

 

 
 

   لجنة لمعر ة ك.اية تناسل اعداد أعضا
هيئة التدريس بكم قسم والمقررات الدراسية 

 مي اعداد الطالبات إ
 
 

 

   لجنة لمراجعة ال طة ال مسية و قا لتقارير
 المراجعين النظرا  

 

  لجان لت ديد سياسة التعيين واانتدابات
 ة إوالت.رغ واعتمادها من مجلس الكلي

 

  : لجنة تجإيزات المعامم 

  معمم الت ليم ال ركى 

  معمم ال.سيولوجى 

  معمم علم الن.س 

  معمم التكنولوجيا 

 

  ت ليم دراسة ال دمات المقدمة للطالبات
 )انهطة طابية / اجتماعية / تعليمية(

 

  ت ليم دراسة ا تياجات المعامم  

 ة دورة تدريبية لعمم اادوات وااجإز
 بالمعامم إ

 

 اعداد نظام للصيانة  

 جدوم اعداد لجنة المكتبة  

 اعداد لجنة الكتال الجامعى  

 لجنة صندوق الهكاوى للمكتبة  

 لجنة صندوق الهكاوى ال ا  بالكلية  

  ت ليم استطاع راي الطالبات  وم مهكات
 الكتال الجامعى
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 ات والكنتروات لجنة لتطبيق قانون اامت ان  

  تهكيم لجان اامت انات وهروط الممت ن
 ال ارجى بااقسام العملية

 

   ت وم النظام بالمكتبة الى نظام الكترونى   

  تكملة تجإيزات القاعات والمعامم  

  تهكيم لجنة لمتابعة المتعثرين والموهوبين  

  طط لت سين  دمات رعاية الهبال   

المستمر لتطوير 
للبرامج الدراسية 

الدراسات  لمر لة
 العليا

  ت ديد لجنة لمتابعة مقررات الدراسات العليا  

  ورش عمم لتدريل أعضا  هيئة التدريس
 علي توصيف مقررات الدراسات العليا

 

 تهكيم  طة ب ثية اب ان الدراسات العليا  

  ت ديد معايير للمراجي ال ارجى واعتمادها
 لس الكليةمن مج

 

   وضي آلية واعتمادها لاست.ادة من أعضا
 هيئة التدريس  ي تطوير  طط الب ن العلمى

 

 تطوير المكتبة الي الكترونية  

 دمة المجتمي 
 وتنمية البيئة 

  وضي آلية لت ديد اا تياجات المجتمعية  

  ندوات معلنة ل دمة المجتمي  

 ة البيئة و دمة دورات تدريبية معلنة لتنمي
 المجتمي

 

  استطاع رأى لاست.ادة من التطوير  

  اعان المجتمي دا ليا و ارجيا بالتطوير
 والت دين

 

  ت ديد الية للتقويم التاتى ل دمة المجتمي
 وتنمية البيئة 

 

  ت ليم استطاع رأى ااطراف المعنية
 والندوات وورش العمم والمراجعين النظرا 

 

  الثقا ي مياات.اقيات وبرتوكوات التعاون 
 المؤسسات الم تل.ة 

 

  طة ت.عيم و دات تات الطابي ال ا   
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 ستراتيجية الالخطة التنفيذية لتطبيق ا

 
الغايات 

اةهداف  العامة
 ااستراتيجية

اانهطة 
 والمإام

 التوقيت

 

مسئولية 

  يت\التن

مؤهرات 

المتابعة 
 والتقييم 

 اانجازات

لتمويم الازم ا
 )التكل.ة(

مستوى 

 اانجاز

اسبال 
عدم 
 نإاية التن.يت بداية التن.يت اانجاز

تييييييطييييييوييييييير  

الييييييييمييييييييوارد 
العلمية وبيئة 
اليييييييعيييييييميييييييم 

التييدريس و و
الييييتييييعييييليييييييييم 

 بالكلية

 

تجييييديييييد  1/أ/4

مييييييييييدرجييييييييييات 
الم ييياضيييييييرات 
 -اليييينييييظييييرييييية 

وقييييييييييياعيييييييييييات 
الييييييتييييييدرييييييييس 
ال اصة بالمواد 

اليييييعيييييميييييلييييييييييية 
وكييييينيييييتيييييروات 

ق الدراسية ال.ر

اةربييييييييييييعيييييييييييية 
وكيييييينييييييتييييييروم 
اليييييييييييقيييييييييييدرات 

واليييدراسييييييييييات 
 العلياإ

  

اادارة 

 –الإندسيية 

 مدير الكلية

/أ بيييييييييئيييية 4
الييييعييييمييييم 
لييم   ع ت ل وا
م ييييدثيييية 
 ومطورةإ

وجيييييييييييييييييييييود 

منيياقصيييييييييات 
عيييييياميييييية او 
منيياقصيييييييييات 

مييي ييييدودة او 
ممييارسيييييييييات 
عييييييامييييييب او 

ممييارسيييييييييات 
ميييييييي ييييييييدودة 
تسييييييييييتيييو يييى 

قييييييييييانييييييييييون 
المناقصيييييييات 
والييمييزايييييدات 

لسييييييينييية  89
وائ تيييب  98

 ةالتن.يتي

 

 

تييييطييييويييييير 

ميينييظييوميييية 
اليييييبييييي ييييين 
العلمى  ى 

ضيييييييييييييييو  
ميييعييييايييييييير 
الييييييجييييييودة 
للوصيييييييوم 

الييييييييييييييييييييى 
مي يرجييييات 
تيطيبيييقيييييية 

تيييييييي ييييييييدم 
الييمييجييتييمييي 
 الم يط

اليييينييييإييييوض 

بييييالييييبيييي يييين 
اليييييعيييييليييييميييييى 
الييييييييإييييييييادف 

لوصييييييييوم  وا
إلى م رجات 
تيييطيييبيييييييقييييييية 
تسيييييييياهم  ى 

 دمة قضيييايا 
ومهيييييييييياكيييم 
 المجتمي إ

 

تنهييييييييط  1/أ/6

ميوقيي اليكيليييييية 
بقواعييد بيييانييات 
اةب ان العلمية 

 نبييالكلييية ب يييي
تمأل بواسيييييييطة 
أعضييييييييا  هيئة 

 onالتيييدريس 

line  بواسييييطة
اسييم المسييت دم 
وكلميييية المرور 

 لكم عضوإ

  

 ريق عميييم 

اليييبييييييييانييييات 

والمعلومات 

 يييييرييييييق  -

عييييييييييمييييييييييم 

اانهيييييييطيييية 

اليييعيييليييميييييييية 

 والب ون

/أ  قييياعيييدة 6
بيييييييييييييانييييييات 

ليييييألبييييي يييييان 
الييييعييييلييييمييييييييية 

 بالكلية 

 

   اسييييييتي.ا

وضييييييييييييي 
80% 

من أب ان 

أعضيييييييا  
هيييييييييييئييييية 
التييييدريس 

عييييييييلييييييييى 
قيييييواعيييييد 
البييييانيييات 

بييييالكلييييية 
 ييييييييتييييييييى  
الهيييييييييإيير 

الييييثيييياليييين 
عهييير من 
 المهروع 

 

 

 


