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 مقدمة :

ضر وتوقعات التخطيط هو التنبؤ بالمستقبل واالستعداد له انطالقا من تحليل الحا
واتجاهات المستقبل لتحقيق األهداف المرغوب تحقيقها وتحديد األساليب والوسائل 
المناسبة لتحقيق هذه األهداف بكفاءة وفاعلية وفقا ألولويات وجدول زمني محدد وتحديد 
دقيق للمسئوليات. والتخطيط االستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي  يرتبط بالنشاط 

ارسه اإلدارة العليا في المؤسسة والخاص بتحليل الفجوة بين موارد اإلداري الذي تم
وإمكانيات المؤسسة والفرص المتاحة في البيئة المحيطة بغرض سد هذه الفجوة وتحقيق 
المالئمة والتوافق االستراتيجي.  وتجدر اإلشارة إلى  أن التخطيط االستراتيجي ليس هو 

لكنه نشاط تمارسه اإلدارة العليا في المؤسسة اإلستراتيجية أو الخطة اإلستراتيجية و
 للتوصل إلى تحقيق رسالة المؤسسة.

 هميةوإدارة كلية التربية الرياضية بنين ـ  جامعة الزقازيق أيمانًا منها  بأ
الذي يوفر اإلطار العام  للتخطيط األكثر تفصيال في المستويات  -التخطيط االستراتيجي

اتخذته  أساسا  لوضع خطة إستراتيجية طويلة  -لتشغيليةاإلدارية المختلفة للقرارات ا
األجل  تتضمن الرؤية  المستقبلية للكلية والرسالة التي تسعى إلى تحقيقها والغايات 
النهائية واألهداف اإلستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها  في ضوء هذه الرسالة, وكذلك 

ثل فى التعليم والدراسات العليا  اتخذته أساسا لجميع األنشطة في الكلية والتى تتم
 والبحث العلمي والمشاركة المجتمعية.

البيئة الخارجية, فإن  ىوإذا كان العالم اليوم يتميز بالتغيرات السريعة والحادة ف
التخطيط االستراتيجي هو الذي يساعد اإلدارة على تفهم هذه التغيرات  ورصد الفرص 

ومخرجاتها. ويساعد على معرفة الرؤية  والتهديدات ذات العالقة بنشاط الكلية
المستقبلية في األجل الطويل, من هنا أصبح التخطيط االستراتيجي لكلية التربية 

جامعة الزقازيق  ضرورة من ضرورات االستمرار والبقاء وليس دربًا من  –الرياضية بنين 
 دروب الرفاهية .



   هليئة القومية لضمان جودة التعليم واألعتمادا      

 اخلطة األسرتاتيجية لكلية الرتبية الرياضية بنني ــ  جامعة الزقازيق

 
7 

 

 األول اجلزء
 منطلقات

 االسرتاتيجية اخلطة بناء
 املتبعة العمل ومنهجية



   هليئة القومية لضمان جودة التعليم واألعتمادا      

 اخلطة األسرتاتيجية لكلية الرتبية الرياضية بنني ــ  جامعة الزقازيق

 
8 

 

 الفصل األول
 عن الكليةاوال : نبذة 

أنشئت كلية التربية الرياضية للبنين ـ جامعة الزقازيق كشعبة فى كلية التربية بقرار 
لتكون نواة لكلية التربية الرياضية بالجامعة وفى 20/11/1980مجلس جامعة الزقازيق فى 

 ة للبنين والبنات .ــصدر القرار بإنشاء كليتى التربية الرياضي25/4/1981
( ثالثة برامج  دراسية فى مرحلة  3أحدى عشر قسما علميا تقدم ) تتكـون الكلية من 

ية ـالبكالــــوريوس هى الرياضة المدرسية ــ التدريب الرياضى ــ األدارة الرياض
 :(  خمسون برنامجا فى مرحلة الدراسات العليا  واقسام الكلية هى  50و )

 املناهج وطرق التدريس فى الرتبية الرياضية 
 ياضية والرتويح فى الرتبية الرياضيةاألدارة الر 
 . العلوم الرتبوية والنفسية واألجتماعية 
 . التدريب الرياضى وعلوم احلركة 
 . علوم الصحة الرياضية 
    نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات الفردية 
 نظريات وتطبيقات مسابقات امليدان واملضمار 
 ض الرياضيةنظريات وتطبيقات اجلمباز والتمرينات والعرو 
 نظريات وتطبيقات الرياضات املائية 
 نظريات وتطبيقات الرياضات اجلماعية 
 نظريات وتطبيقات رياضات املضرب 

 الكلية :الربامج التعليمية اليت متنحها 

 مرحلة البكالوريوس (1)

لموافقة عليها اطبقًا لالئحة التي تم   البرامج التعليمية التي تمنحها المؤسسة التعليمية ) الشعب الطالبية( -
 م26/1/2006بتاريخ  

 نسبة أعضاء هيئة التدريس : الطالب عدد المقررات لكل برنامج اسم البرنامج التعليمي

 17:    1 96 الرياضة المدرسية

 17:    1 98 التدريب الرياضى

 17:    1 96 اإلدارة الرياضية

  50إجمالي عدد المقررات )الغير مكررة( =  

 سنوات 4بالبرنامج : مدة الدراسة 
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 2016م /  2015خالل العام الجامعي ( طالب   1909يبلغ عدد طالب الكلية حوالى )
موزعين على السنوات األربع ، وتنقسم الدراسة فى مرحلة البكالوريوس الى مرحلتين م و

 وفقا لما يلى :
 

 أ ( املرحلة األوىل :
 

فرقة األولى والثانية والثالثة ( يدرس وهى مرحلة دراسية عامة مدتها ثالث سنوات  ) ال
 فيها الطالب المقررات التربوية والرياضية وتطبيقاتها تمهيدا للتشعيب والتخصص .

 ب ( املرحلة الثانية ) التخصصية ( :
 

وهى مرحلة دراسية تخصصية مدتها سنة واحدة  ) الفرقة الرابعة ( يدرس فيها الطالب 
) الرياضة المدرسية ـ التدريب الرياضى ـ األدارة المقررات طبقا للشعب التخصصية  

الرياضية ( وفقا لما يقررة مجلس الكلية من ضوابط بناء على مقترحات مجالس األقسام 
 العلمية .

 تقع الكلية داخل احلرم اجلامعى  وتقدم خدماتها التعليمية من خالل :

 املقر النظرى :

قسام األكاديمية والمدرجات والمعامل والمكتبة ويشمل إدارة الكلية واألقسام األدارية واأل
ووحدة الكفاءة البدنية والبحوث ) وحدة ذات طابع خاص ( ومركز اإلستشارات والبحوث 

 الرياضية ) وحدة ذات طابع خاص ( .
 املقر العملى :

 المالعب والصاالت الرياضية وحمام السباحة  ) ستاد الجامعة ( . -
 قراألقسام األكاديمية التطبيقية ياضية وممجمع األسكواش والصاالت الر -
 الصالة المغطاه )  جارى اعتماد الالئحة( . -
 مقر األكاديمية الرياضية للناشئين . -
 مقر رابطة خريجى كلية التربية الرياضية. -
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 جممع األسكواش والصاالت الرياضية
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 صالة رياضات املضرب
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 النادى الصحى    
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 وحدة الساونا والتدليك
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 صالة املنازالت والرياضات الفردية
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 مالعب األسكواش
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 مدرجات مالعب األسكواش
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الدراسات العليا ةمرحل(2)
طبقًا لالئحة التي تم الموافقة عليها  (دراسات عليا  ) الكليةالبرامج التعليمية التي تمنحها 

 م26/1/2006بتاريخ 
 أوال : دبلوم الدرسات العليا فى الرتبية الرياضية

 نسبة أعضاء هيئة التدريس : الطالب عدد املقررات لكل برنامج اسم الربنامج التعليمي م

  1:  1 5 مناهج الرتبية الرياضية 1

 1:  1 5 رياضيةطرق تدريس الرتبية ال 2

 1:1 5 اإلدارة الرياضية 3

 - 5 الرتويح الرياضى 4

 2:  1 5 علم النفس الرياضى 5

 1:1 5 علم اإلجتماع الرياضى 6

 - 5 الصحة الرياضية 7

 - 5 فسيولوجيا الرياضة 8

 - 5 اإلصابات الرياضية والتأهيل 9

 1:  1 5 علم التدريب الرياضى 10

 1:  1 5 واملضمارمسابقات امليدان  11

 1:1 5 الرياضات اجلماعية 12

 1:  1 5 رياضات املضرب 13

 1:  2 5 املنازالت والرياضات الفردية 14

 2:  1 5 الرياضات املائية 15

16 
اجلمباز والتمرينات والعروض 

 الرياضية
5 1  :2 

 16إمجالي عدد الربامج =  
إمجالي عدد املقررات 

 90)الغري مكررة( =  
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 ثانيا : املاجستري فى الرتبية الرياضية

 نسبة أعضاء هيئة التدريس : الطالب برنامج لكلعدد املقررات  الربنامج التعليمياسم 

 - 12 مناهج الرتبية الرياضية 1

 2:  1 12 طرق تدريس الرتبية الرياضية 2

 1:  1 12 اإلدارة الرياضية 3

 - 12 الرتويح الرياضى 4

 2:  1 12 الرياضىعلم النفس  5

 - 12 علم اإلجتماع الرياضى 6

 - 12 التقويم والقياس فى اجملال الرياضى 7

 2:  1 12 الصحة الرياضية 8

 - 12 فسيولوجيا الرياضة 9

 - 12 اإلصابات الرياضية والتأهيل 10

 2:  1 12 علم التدريب الرياضى 11

 1:  1 12 علوم احلركة الرياضية 12

 1:  1 12 امليدان واملضمارمسابقات  13

 1:  2 12 الرياضات اجلماعية 14

 1:  1 12 رياضات املضرب 15

 1:  1 12 املنازالت والرياضات الفردية 16

 1:  1 12 الرياضات املائية 17

18 
اجلمبــــاز والتمرينــــات والعــــروض   

 الرياضية
12 1  :1 

 18إمجالي عدد الربامج = 
ــررات   ــدد املق ــالي ع إمج

 216مكررة( =  )الغري 
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 ثالثا : دكتوراه الفلسفة فى الرتبية الرياضية

 نسبة أعضاء هيئة التدريس : الطالب عدد املقررات لكل برنامج اسم البرنامج التعليمي م

 - 12 مناهج التربية الرياضية 1

 1: 2 12 طرق تدريس التربية الرياضية 2

 1:  1 12 اإلدارة الرياضية 3

 - 12 ضىالترويح الريا 4

 - 12 علم النفس الرياضى 5

 - 12 علم اإلجتماع الرياضى 6

 - 12 الصحة الرياضية 7

 - 12 فسيولوجيا الرياضة 8

 2:  1 12 علم التدريب الرياضى 9

 - 12 علوم الحركة الرياضية 10

 1:  2 12 مسابقات الميدان والمضمار 11

 3:  7 12 الرياضات الجماعية 12

 - 12 مضربرياضات ال 13

 1:  1 12 المنازالت والرياضات الفردية 14

 2:  1 12 الرياضات المائية 15

 - 12 الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية 16

إجمالي عدد المقررات 16إجمالي عدد البرامج =  
196)الغير مكررة( =  

ستير ـ الدكتوراه ( للعام الجامعى كما يبلغ عدد طالب الدراسات العليا بمراحلها ) الدبلوم ـ الماج
 م2015/2016

 (238)اإلمجالي     (60(       دكتوراه )144(     ماجستري )34دبلوم )
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 بيانات أحصائية عن الكلية

 اوال : توزيع الساده أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على األقسام العلمية :

 
 

 القسم العلمى
 
 

  ونةأعضاء هيئة التدريس واهليئة املعا
 
 

ااا/ااااااااااا
منرتتاااابال

 مجاىلاتن

 استاذ

عد
سا

ذ م
ستا

ا
 

رس
ـــد

ـــــ
مـــ

فرغ 
 مت

.م
تاذ

اس
 

فرغ
 مت

رس
مد

 
 هيئة املعاونة

 
 متفرغ

 
 عامل

 
 معيد

مدرس 
 مساعد
 

 15 2 3 - 1 2 3 4 1 املناهج وطرق التدريس فى الرتبية الرياضية

 7 1 1 - - 2 ـ 2 1 الرياضيةاألدارة الرياضية والرتويح فى الرتبية 

 9 2 1 - - 1 - ـ 5 العلوم الرتبوية والنفسية واألجتماعية .

 11 3 3 - - 1 2 4 - التدريب الرياضى وعلوم احلركة .

 9 2 1 - - 1 ـ 2 2 علوم الصحة الرياضية .

 27 7 2 - - 7 4 4 4 نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات الفردية   

 18 3 1 - 1 5 4 4 - يقات مسابقات امليدان واملضمارنظريات وتطب

 14 3 1 - - 5 2 2 - نظريات وتطبيقات اجلمباز والتمرينات والعروض الرياضية
 15 3 5 - - 4 1 3 1 نظريات وتطبيقات الرياضات املائية

 25 1 1 - - 3 5 13 2 نظريات وتطبيقات الرياضات اجلماعية

 11 2 1 - - 6 - 3 - ضربنظريات وتطبيقات رياضات امل

 161 29 20 ـ 2 37 21 41 17 األمجــــــاىل
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 ثانيا : امجاىل أعضاء هيئة التدريس املعارين واملبعوثني :

 املعارين واملبعوثني واهليئة املعاونة
 

 األمجاىل
 

 6 عارين  / األجازات اخلاصةامل 1
 

 - املبعوثني فى اخلارج 2
 

 %6 نسبة املعارين / األجازات اخلاصة اىل امجاىل أعضاء هيئة التدريس 3
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 :م 2016م / 2015 ثالثا :  نسبة أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة للطالب 

1 
 

 15:  1 1909:     124 نسبة أعضاء هيئة التدريس اىل الطالب

2 
 

نسبة أعضاء الهيئة المعاونة الى 
 49:  1 1909:      39 الطالب
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 رابعا : عدد العاملني باجلهاز األدارى :

 العاملني باجلهاز األدارى
 
 العدد

 

 ذكـــــــــــــــــــــــــــــور     1
70 

 

 أنـــــــــــــــــــــــــــــاث      2
35 

 

 األمجــــــــــــــــــــــاىل                                                                
105 
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 م 2016 /  2009خامسا : أعداد اخلرجيني خالل الفرته من    

 أعداد الطالب السنة الدراسية
 366 م2010/    2009
 328 م2011/    2010
 253 م2012/    2011
 241 م2013/    2012
 117 م2014/    2013
 251 م2015/    2014
 297 م2016/    2015

 1853 أمجاىل اخلرجيون
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 م2016/    2008سادسا : أعداد احلاصلني على املاجستري والدكتوراه خالل الفرته من  

 

 السنه الراسية

 أعداد الطالب

 دبلوم
 دكتوراه ماجستري

 من اخلارج من الداخل ن اخلارجم من الداخل

 8 1 26 7 11 م2009/    2008
 15 1 36 10 7 م2010/    2009
 - 3 18 6 19 م2011/    2010
 8 - 26 10 13 م2012/    2011

 8 1 17 4 16 م2013/  2012
 12 14 4 15 12 م2014/  2013
2014     /2015 20 8 12 11 7 

2015  /2016 34 4 36 13 19 

 مجاىلاأل
 

132 
 

64 175 
 

44 
 

77 
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 م6012/    2008سابعا : أعداد الطالب الوافدين فى مرحلتى املاجستري والدكتوراه خالل الفرتة من 

 وعاجملم احلاصلني على الدكتوراه احلاصلني على املاجستري العام اجلامعى

    م2009/    2008

    م2010/    2009

    م2011/    2010

    م2012/    2011

    م2013/    2012

    م     2014/  2013

    م     2015/  2014

    م     2016/  2015

   اجملموع

 

 



   هليئة القومية لضمان جودة التعليم واألعتمادا      

 اخلطة األسرتاتيجية لكلية الرتبية الرياضية بنني ــ  جامعة الزقازيق

 
39 

 

 وسائل األتصال بالكلية  

      كلية الرتبية الرياضية بنني ـ  جامعة الزقازيق  العنوان الربيدى   : 

 http://www.fopem.zu.edu.eg/index.html املوقع األليكرتونى للكلية  : 
 qmu.phem_zu@yahoo.com    الربيد األليكرتونى للكلية  : 

 0552323028                       تليفون مكتب العميد  :     
 0552323028                 فاكس مكتب العميد  : 
 http://www.fopem.zu.edu.eg/index.html ليكرتونى لوحدة اجلودة  :املوقع األ 

     qmu.phem_zu@yahoo.com    الربيد األليكرتونى لوحدة اجلودة  :  
 1817تليفون وحدة اجلودة  :                                                                  داخلى  
 0552323028                        فاكس وحدة اجلودة  :            
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 اهليكل التنظيمى لكلية الرتبية الرياضية للبنني ـ جامعة الزقازيق          
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  :الداعمة اإلدارات و التنظيمى اهليكل
  معتمد و مالئم تنظيمى هيكل   .1

 واألدارات المختلفة العملية لألقسام وأيضًا للكلية ومالئم معتمد تنظيمي هيكل يوجد
/  3/  13( بتاريخ  208واعتمد من مجلس الكلية بقرار رقم )  سنويا تحديثهم يتم المختلفة
 . م2012

 مالئمة اكثر ليكون للكلية البيئى التحليل نتائج على بناء للكلية الحالى الهيكل تعديل تم
 بقرار الكلية مجلس من إعتماده تم قد و االعتماد ومتطلبات بالكلية التطوير لمتطلبات

 التنفيذى ق ) القرارــــمرف،  م2013/   4/  9   بتاريخ   ( 221)  مــــــرق
 .التنظيمى (   الهيكل باعتماد الكلية لمجلس

 كتيب وفى الكلية ومدخل الكلية موقع على الجديد التنظيمى الهيكل عن االعالن
 مرفق.   بالكلية العلمية األقسام و اإلدارات جميع على توزيعه تم الذى و الوظيفى التوصيف

  بالمرونة الجديد الهيكل يتصف و )التنظيمى الهيكل و الوظيفى بالتوصيف الخاص )الكتيب
 الشكل ويبين .وحداته و مستوياته بين الرأسى و األفقى المتبادل بالتعاون يسمح و شفافيةوال

 له المكونة المختلفة الوحدات و اإلدارات و للكلية الجديد التنظيمى الهيكل اآلتى
ووافق مجلس الجامعة على أعتماد الهيكل التنظيمى للكلية من حيث المبدأ وتمت 

(  بتاريخ 441تنظيم واألدارة لألعتماد بقرار مجلس الجامعة رقم )مخاطبة الجهاز المركزى لل
 م2013/  3/  26

 اإلدارى : اهليكل و األكادميى اهليكل فى للكلية التنظيمى اهليكل يتمثل - أ

 العلمية األقسام و الكلية إدارة و الكلية مجلس من األكاديمى الهيكل يتكون. 
 ثالثة و التدريس هيئة أعضاء من عضوا ( 27 ) عدد من يتكون الكلية مجلس 

 الكلية تدار الذى الحاكم المجلس هو و المحلى المجتمع يمثلون الخارج  من أعضاء
 .خالله من

 وكيل الطالب و التعليم لشئون الكلية وكيل( الوكالء و الكلية عميد تشمل الكلية إدارة 
 تنمية و مجتمعال خدمة لشئون الكلية وكيل البحوث و العليا الدراسات لشئون الكلية
  .)البيئة
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 أحدى عشر قسما هى :  العلمية األقسام تشمل 
 إدارات تشمل و اإلدارية األقسام و الكلية عام مدير من للكلية اإلدارى الهيكل يتكون 

 المخازن و المشتريات و الحسابات و الموازنة و المتابعه و التخطيط و العامة العالقات
 . البشرية الموارد تنمية حدةو 

 للعملية الدعم خدمات لتقديم الالزمة األساسية اإلدارات للكلية التنظيمى الهيكل يتضمن 
 شئون وحدة الشباب، رعاية إدارة الطالب، و التعليم شئون إدارة  :مثل التعليمية

 العلمى البحث و العليا الدراسات دعم لخدمات بالنسبة و الكومبيوتر وحدة الخريجين،
 . المكتبات إدارة و الثقافية العالقات و البحوث و العليا اساتالدر شئون إدارة فيوجد

  :مثل خاص طابع ذات وحدات فيتبعه البيئة تنمية و المجتمع خدمة قطاع أما

                   وحدة ذات طابع خاص (                    وحدة الكفاءة البدنية والبحوث ( 
        وحدة ذات طابع خاص (                    مركز األستشارات والبحوث الرياضية ( 

                                    جارى اعتماد الآلئحة  (                                  الصالة املغطاة ( 

                    جارى اعتماد الآلئحة  (                    األكادميية الرياضية للناشئني ( 

  جارى اعتماد الآلئحة  (              والصاالت الرياضية .         جممع األسكواش ( 
 

 األعمال إنجاز سرعة و لتسهيل الثالثة للقطاعات لجان التنظيمى الهيكل يتضمن كما
 الطالب و التعليم شئون لجنة   :علي الطالب شئون قطاع فيحتوى .تنفيذها ومتابعة المطلوبة

 و العليا الدراسات لجنة فيضم البحوث و العليا الدراسات عقطا أما الطالب، شكاوى لجنة و
 و االزمات لجنة البيئة تنمية و المجتمع خدمة قطاع يشمل و .الثقافية العالقات ولجنة البحوث

 .المهنة أخالقيات وحدة و البيئة تنمية و المجتمع خدمة لجنة الكوارث،
 العمل مالئمة تراعى و بها لمنوطةا الوظائف بآداء بالكلية المختلفة اإلدارات تقوم و

 و  الثقافية العالقات و العليا الدراسات و التعليمية األنشطة دعم من المختلفة لإلحتياجات
 الواجبات و اإلختصاصات الكلية حددت قد و .الشباب رعاية و المجتمعية الخدمة بحوث

 و الوظيفى التوصيف بكتي فى المختلفة اإلدارية و األكاديمية القيادات من بكل المنوطة
 .العاملين و اإلدارية القيادات من المتخصصة الكفاءات من اإلدارات تشكيل على الكلية تحرص
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 تحديد و السلطة خطوط بوضوح للمؤسسة الحالى التنظيمى الهيكل يتصف
 الكلية، عميد السيد التنظيمى الهيكل رأس على ويأتى أعضائها، من عضو لكل اإلختصاصات

 و الجامعات تنظيم لقانون طبقا الكلية يدير الذى الكلية مجلس إجتماع إلى يدعو ليةالك فعميد
 .يخصه فيما كل الثالثة الوكالء يعاونه

 الكلية مجلس تفويض ذلك مثال السلطات فى التفويض على المؤسسة هيكل يعتمد
 و الجودة ادارة وحدة مدير و للوكالء الكلية عميد /الدكتور األستاذ تفويض و يدــللعم

/  7/  12 بتاريخ (261) رقم الكلية مجلس والطارئة االمورالمستعجلة فى  األقسام رؤساء
 م . 2016

 كما .العمل لتسيير سفره حالة فى الشئون بعض فى األساتذة القسم رئيس ضيفو كما
 الدقيق للتحديد ذلك يعزى و األقسام و اإلدارات بين االختصاصات فى تداخل يوجد ال

 . بالكلية التنفيذية او االكاديمية للقيادات سواء لياتللمسئو
 

 التنظيمي اهليكل يف جديدة وحدات   -أقسام  -أدارات استحداث - ب
 آخر ومرفق للكلية، التنظيمي الهيكل في األقسام وبعض األدارات بعض استحداث تم
ات ومن هذه األدار بعض الستحداث نظرا ضرورة لوجود التحديث وتم للهيكل التنظيمي، تحديث

 الوحدات :
 م2012/        4/    11(بتاريخ      209قرار جملس الكلية رقم )               وحدة أدارة األزمات والكوارث          .1
 م2013/        2/       14    (بتاريخ  207قرار جملس الكلية رقم )              وحدة تطوير املوارد البشرية           .2
 م 2012/      2/   14(بتاريخ       207قرار جملس الكلية رقم )               املعلومات والبيانات    وحدة نظم  .3
 م2012/        2/    14     (بتاريخ   207قرار جملس الكلية رقم )                مركز تقويم األمتحانات                .4

 م2012/        2/    14   (بتاريخ    207قرار جملس الكلية رقم )                وحدة التعليم األلكرتونى               .5

 م2012/        2/    14(بتاريخ     207قرار جملس الكلية رقم )      وحدة أدارة املشروعات                                 .6

 م2012/        2/    14(بتاريخ     207 أدارة شئون تنمية البيئة وخدمة اجملتمع      قرار جملس الكلية رقم )  .7

قائمة األدارات املتخصصه بالكلية ) أدارة شئون الطالب ـ الدراسات العليا ـ األدارة املالية واحلسابات ـ أعتماد  .8
 م2012/        2/    14(بتاريخ     207قرار جملس الكلية رقم )                                          العالقات  الثقافية  (

 باملؤسسة التنفيذية أو األكادميية للقيادات سواء للمسئوليات حتديدج .             
 بالكلية، والتنفيذية األكاديمية القيادات لجميع للمسئوليات كامل وتوصيف تحديد يوجد

  ) مرفقال ( بالكلية الخاص الوظيفي التوظيف في كتيب مذكور هو كما
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 والكوارث األزمات مع للتعامل  )جلنة -وحدة ( تنظيمي لشكد.              
 الكوارث . األزمات الدارة وحده بالكلية يوجد

 

 والكوارث األزمات مع التعامل وحده أدوار حتديدهـ .              
 لجنة و االخالء لجنة ، االطفاء لجنة ، االسعافات لجنة وهى فرعية لجان تشكيل تم

    ) )مرفق لجنة. كل ردو تحديد المعلومات تم
 

 اجلودة نظم إدارة وحدة.  2

 الجودة نظم إدارة لوحدة التنظيمية الجوانب (1
  باملؤسسة اجلودة إدارة وحدة (2

 .لهـا التنظيمي الهيكل ومرفق الجودة، ) نظم( وادارة  لضمان وحدة بالكلية يوجد
 

 باملؤسسة اجلودة إدارة وحدة وسلطات مسئوليات (3
 تحديد فيها يتم للكلية، التابعة الجودة  )نظم ( وادارة ضمان بوحدة ةخاص داخلية الئحة يوجد

  ) مرفق ( الوحدة هذه ومهام السلطات والمسئوليات

 

 للمؤسسة  التنظيمي اهليكل يف اجلودة إدارة وحدة تبعية (4
 أساس على للكلية التنظيمي الهيكل في مذكورة الجودة  )نظم ( وادارة ضمان وحدة

 بتاريخ  (221قرار مجلس الكلية رقم )  الكلية، ومجلس الكلية تتبع عميد مستقلة وحدة أنها
 .بها خاصة مستقلة الئحة لها وم    2014/ 4/  9

  باجلامعة اجلودة ومركز بالكلية اجلودة إدارة وحدة بني العالقة (5

 بعالقة بالجامعة الجودة ضمان بمركز ترتبط بالكلية الجودة نظم وضمان ادارة وحدة
 . بينهما الرسمية والمكاتبات المخاطبات تتضح في ةمتبادل

 

 مستوى على باملؤسسة اجلودة قضايا ومناقشة عرض يف اجلودة إدارة وحدة مشاركة (6

 الرمسية اجملالس

 الجودة قضايا ومناقشة عرض في بالكلية الجودة نظم وادارة ضمان وحدة تشارك
 الكلية مجلس اجتماعات في منتظمة بصفة الجودة وحدة مدير خالل مشاركة من وذلك بالكلية

. 
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 الوظيفي التوصيف. 2  

 : الوظيفى التوصيف واستخدام مشوليةا. 

  املؤسسة وظائف جلميع وموثق شامل وظيفي توصيف  ب.    

 كتيب في عليه منصوص بالكلية، الوظائف لجميع وموثق شامل وظيفي توصيف يوجد
 .  1-1ق ) مرفق ( بالكلية الوظيفي الخاص التوصيف

 

 املرحلة : مراحل ثالث على بالكلية الوظائف جلميع الوظيفى التوصيف اعداد مت وقد          

 تم كما بالكلية المستحدثة والوحدات الوظائف لكافة وظيفى توصيف اعداد وشملت   :االوىل
 . بالجامعة واالدارة التنظيم ادارة من المعتمدة الوظيفى الوصف ببطاقات االستعانة

 العلمية لالقسام وظيفى توصيف وبطاقات تنظيمية هياكل اعداد على اشتملت:  الثانية ملرحلةا
  لسنة 41     قم ر قانون ( الجامعات تنظيم وقانون للكلية الداخلية الالئحة بناءعلى للكلية

 . االقسام هذه عن لممثلين الوظيفى التحليل عملية نتائج وكذلك( 1974)

 لالقسام الحالية الوظيفى الوصف لبطاقات وتعديل مراجعة على شتملتا : الثالثة املرحلة
 قيادات رأى واخذ االقسام هذه من لممثلين الوظيفى التحليل عملية اجراء بعد بالكلية االدارية

 . الوظائف هذه تطوير بهدف الكلية
 

  املختلفة : للوظائف والندب والنقل التعيني يف الوظيفي التوصيف استخدامج .   
 متوافر أنه كما المختلفة للوظائف الندب و النقل و التعيين عند التوصيف هذا يستخدم

 47 رقم المدنيين العاملين قانون من منبثق التوصيف وهذا الكلية إدارات من إدارة كل فى
 يحقق و المناسب المكان فى المناسب الفرد وضع يضمن بما الجامعات تنظيم قانون و  لسنة

 و القيادية الوظيفية للمهام تحديدا يتضمن كما الكلية قوانين و لوائح و سياسات بين التوافق
 .بالكلية الجودة لمتطلبات طبقا الوظيفى التوصيف تطوير يتم و الفنية و واإلدارية األكاديمية
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 املنهجية العامة للتخطيط األسرتاتيجى بالكلية

 اوال : الضوابط األسا سية :

 املؤثرة فى صياغة اخلطةالعوامل  (1)

إن تنوع العوامل المؤثرة فى إعداد وصياغة الخطة االستراتيجية لمؤسسة من 
مؤسسات التعليم العالى ألمربالغ األهمية ويجب التركيزعلية بالدراسة والتحليل قبل وأثناء 
إعداد خطة هذه المؤسسة ، وذلك لما تؤثربهذه العوامل فى اجراءات اإلعداد والصياغة 

مكونات الخطة المختلفة وارتباطها بالوضع الراهن والمستقبلى للمؤسسة وكذلك اجراءات ل
التنفيذ والمتابعة لالستراتيجيات ، ومن هذا المنطلق فإن صياغة الخطة الحالية 

 : تتأثربمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية نورد منهاعل سبيل المثال 
 .من داخل وخارج الكليةمشاركة المستفيدين وأصحاب المنفعة  .1
درجة استيعاب القائمين على إعداد وصياغة الخطة لمفهوم التخطيط االستراتيجى  .2

 .وإلمامهم التام لوضع الكلية ومواردها المتاحة حاليا واإلمكانات المطلوبة
دعم إدارة الكلية والجامعة للتوجه نحوإتمام صياغة وإعداد الخطة االستراتيجية  .3

 .للكلية
هائل فى البرامج التعليمية الخاصة بتقديم الخدمات الرياضية فى الكليات التقدم ال .4

  ..المناظرة
 .التنافسية والتميزفى اإلدارة التسويقية للخدمات واألستشارات الرياضية .5
 .التنمية اإلدارية وتطويرالجهازاإلدارى والفنى بالكلية .6
التعليم العالى للتربية  قدرة الكلية على مسايرة التطورالعلمى والتكنولوجى فى مجال .7

 .البدنية والرياضة
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 ضوابط وضع اخلطة

وفى اطارمن اإللتزام والمسئولية لمنتسبى الكلية نحوتحقيق مكانة متميزة للكلية 
واحراز وضع تنافسى لخريجها وبرامجها التعليمية والبحثية وخدماتها المجتمعية ، جاءت 

 :طة االستراتيجية الضوابط التالية والتى على اساسها بنيت الخ
اإللتزام بتعميق االنتماء والهوية الوطنية فى التعليم والبحث العلمى فى مجال  .1

 التربية الرياضية 
اإللتزام بالمشاركة فى صناعة القرارلخلق رؤية ورسالة مشتركة بين منتسبى  .2

 .الكلية
  )اليةالم–المادية–البشرية( اإللتزام بمنهجية اإلدارة الفعالة للمواردالمتاحة  .3
 .اإللتزام بتعميق الثقافة التنظيمية وتطويرهاالمستمربين المنتسبين للكلية .4
 اإللتزام بتقديم فرص للتعليم المتميزفى ضوءالمعاييرالقومية . .5
 .اإللتزام بإنتاج بحوث علمية معرفية وأخرى تطبيقية تلبى احتياجات المجتمع .6
والتنمية المهنية اإللتزام بأخالقيات المهنة وحقوق الملكية الفكرية  .7

 .وبناءالكوادرالبشرية المؤهلة
 اإللتزام بالشراكة مع المؤسسات العلمية المناظرةعلى المستوى المحلى والقومى. .8

 اإللتزام بتنمية املواردالذاتية للكلية من خالل استحداث مصادرجديدة للتمويل: (2)

اإللتزام بالشراكة مع مؤسسات المجتمع والحفاظ على رضاء العمالء  .1
 .المستفيدينو

اإللتزام بتأهيل الكلية ببرامجها الدراسية ووحداتها المؤسسية للحصول على  .2
 .االعتماد

 القيم واملبادئ اهلادية (3)

متثل القيم التالية اإلطارالذى سوف تسعى الكلية من خالله لتحقيق األولويات االسرتاتيجية خالل السنوات اخلمس 

 :القادمة 

التعاون ، الكفاءة والفاعلية ،اجلودة وإرضاء العمالء، ة واالمانةالنزاه، احملاسبية واإللتزام
والرتكيز على الطالب كمكوٍن رئيسٍي ،املساواة والتنوع ، املشاركة والتواصل،والعمل اجلماعى 
 للعملية التعليمية
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 : األطار الفكرى واملنهجى للخطة األسرتاتيجية نياثا

 

 بية الرياضيةمنهجية التخطيط األسرتاتيجى لكلية الرت (1)
 

تمثل الخطة اإلستراتيجية خريطة الطريق التي تقود الكلية إلي ما تطمح في الوصول إليه وما 
يحقق رؤيتها المستقبلية وأهدافها العامة إنطالقًا من وضعها الحالي ومن خالل االستغالل األمثل 

ت من جهة أخرى. لنقاط القوة والفرص المتاحة من جهة، والتغلب علي نقاط الضعف والتهديدا
بجانب التأكد من أن الكلية تتحرك في االتجاه الصحيح. وتعتمد الخطة اإلستراتيجية لكلية التربية 

 المسار(–الهدف  –جامعة الزقازيق بشكل عام علي أسلوب )الوضع الحالي –الرياضية بنين 

(Situation – Target – Path ,  Stp) 

 

 

 

الثة الرئيسية المتمثلة في دراسة وتحليـل الوضـع الـراهن    وتتكون الخطة من الخطوات الث
كخطوة أولي، يليها تحديد األهداف اإلستراتيجية كخطوة ثانية، ثم في النهاية المسار المتمثـل فـي   

 مجموعة من األنشطة واألعمال التي تقود إلي تحقيق األهداف.

موعة من الخطوات التي تمثل وتعتمد كلية التربية الرياضية بنين ـ جامعة الزقازيق علي مج  
 في مجملها منهجية إنتاج الخطة وهذه الخطوات كالتالي :

 .تكوين فريق التخطيط اإلستراتيجي للكلية 
 .اإلعداد ألعمال التخطيط اإلستراتيجي وتحديد المنهجية واألدوات 
 .تحديد المرجعيات األساسية للخطة 
 .مراجعة وتحديد رؤية ورسالة وقيم الكلية 
 لهدف من الخطة.تحديد ا 
 .دراسة وتقييم الوضع الراهن للكلية 
 .تحليل الفجوة 

 اين جيب ان نكـــون

 (حتقيق األهداف)

 أين نحن اآلن

 (الوضع الراهن)

 

 رسالةالرؤية وال

 األهــــداف األسرتاتيجية
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 .توحيد المفاهيم وتركيز الجهود حول تحقيق األهداف ووضع األولويات 
 .دراسة اتجاه المستقبل وتحديد الخيار اإلستراتيجي 
 .تحديد وصياغة األهداف اإلستراتيجية 
 .تحديد األنشطة اإلستراتيجية 
 خطة.وضع صياغة مبدئية لل 
    عرض األهداف واألنشطة اإلستراتيجية علي األطراف الداخلية بالكلية أعضـاء هيئـة

 التدريس ومعاونيهم والعاملين والطالب.
       عرض األهداف واألنشطة اإلسـتراتيجية علـي المسـتفيدين والمؤسسـات اإلداريـة

 والرياضية والشبابية بالمجتمع.
 .وضع آليات تنفيذ الخطة اإلستراتيجية 
 يات تقييم ومراقبة تنفيذ اإلستراتيجية.وضع آل 
 .وضع صياغة نهائية للخطة شاملة آليات التنفيذ والمراقبة  والتقييم 
 .عرض الخطة علي مجالس األقسام ومجلس الكلية العتمادها 

 االطارالفكرى واملنهجى للخطه االسرتاتيجيه : (2)

 دارة المخاطرنشر ثقافة التخطيط اإلستراتيجى كمدخل للتطويرالمطرد ووسيلة إل.  
  نشرثقافة الجوده واإلعتماد والتميزفى االداء لتحسين وتطويرالمنظومه اإلدارية

 .والتعليميه بالكليه وتنفيذ الخطه بكفاءة وفاعلية
  بناءالخطه على الدراسه الذاتيه للكليه مع تحديد نقاط القوه والضعف الداخليه والفرص

 والتهديدات الخارجيه .
  لالداء والمقارنه المرجعيه بين االداء الفعلى ومعاييرالجوده وضع مقاييس واضحه

 لتحديد احتياجات التحسين لسد الفجوه .
  وضع برامج وخطط ذات رؤى مستقبليه لتحسين جودة جميع العمليات واالنشطه

 بالكليه.
 . التأكيدعلى تمتع جميع العاملين على كافة المستويات بالحق فى المشاركه والمسئوليه 
 بعه المستمره لتنفيذ الخطه االستراتيجيه والخطط التنفيذيه لعمليات المتا

 لتطويروالتحسين.
 .التقييم الدورى من خالل مجموعه داخليه وخارجيه 
 نشرنتائج المتابعةi .والتقييم 
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 منهجية اعداداخلطه :
تعتمد خطة الكليه االستراتيجيه لتوكيد الجوده على منهجية التحليل الحالى حيث  

هميتها فى قدرتهاعلى تحليل البيئه الداخليه للكليه مع تحديد نقاط القوه والضعف فيها تكمن أ
 وتحليل البيئه الخارجيه للكليه مع تحديد الفرص والتهديدات المحتمله 

 املرجعية األساسية للخطة األسرتاتيجية لكلية الرتبية الرياضية  (3)

 ياضية  علي املرجعيات التالية:يعتمد إعداد اخلطة اإلسرتاتيجية لكلية الرتبية الر

 البعد القومي واخلطط اإلسرتاتيجية للدولة يف جمال التعليم العالي : .1

أعلنت وزارة التعليم العالي عن خطة للتعليم العالي تعتمد علي  2009في يونيو  
مرجعية احتياجات سوق العمل، وتبنت الخطة اإلستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالي 

ة من األهداف تشتمل علي تلبية الطلب علي التعليم العالي كمًا وكيفًا وضمان الجودة مجموع
في التعليم العالي واالستفادة القصوى من تقنية االتصاالت والمعلومات في التعليم العالي 
والبحث العلمي الهادف ودراسات عليا متطورة  والتنمية المستمرة لقدرات الهيئات األكاديمية 

ات وتكامل تأهيل طالب التعليم العالي علميًا وثقافيًا واجتماعيًا في ظل نظم ولوائح والقياد
 متطورة.

 
 االرتباط باخلطة اإلسرتاتيجية جلامعة الزقازيق : .2

 2013م( خطة إستراتيجية للسنوات )من 2013وضعت جامعة الزقازيق في عام ) 
 .(، ووضعت لكافة األنشطة ومحاور العمل الجامعي 2023إلي 

 االرتباط برؤية ورسالة الكلية : .3

وهو ما يوجه الخطة نحو الدارسة المتأنية للمنافسين المحليين الذين تسعي الكلية أن  
تكون في مقدمتهم وعلي مستوي االعتراف بالتميز فيكون من خالل االعتماد من الجهات التي 

 تتضمن جودة التعليم الهندسي علي المستوي القومي.
 القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد :معايري اهليئة  .4

حددت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد عددًا من المعايير التي يمكن  
 من خاللها الحكم علي مؤسسات التعليم العالي اشتملت علي ستة عشر معيارًا منها ثمانية من

لفاعلية التعليمية، وكلية التربية المعايير مرتبطة بالقدرة المؤسسية وثمانية أخرى مرتبطة با
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الرياضية بنين بجامعة الزقازيق تضع هذه المعايير كأحد أهم المرجعيات عند إعداد خطتها 
 اإلستراتيجية.

تقارير املراجعة اخلارجية للربامج املختلفة بالكلية وتقارير التطوير باملشاركة ومراجعي مشروع التطـوير املسـتمر    .5
 ملراجعات الداخلية بإشراف مركز ضمان اجلودة باجلامعة:والتأهيل لالعتماد، وا

 

 3وضعت الكلية خطة الستقدام مراجعين لكل برنامج وتمت المراجعة الخارجية لعدد  
برامج من برامج الكلية ، وتمثل تقارير المراجعين أحد المصادر الهامة بالخطة اإلستراتيجية 

بكل برنامج بمرجعية معايير الهيئة القومية إذ اشتملت علي العديد من نقاط القوة والضعف 
لضمان جودة التعليم واالعتماد بمصر. باإلضافة إلي ذلك يوجد عدد من تقارير المراجعة 

 .لوضع الكلية نحو التقدم لالعتماد تمت من خالل مشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد
 الدراسات الذاتية السابقة واحلالية للكلية : .6

لية التربية الرياضية بنين بجامعة الزقازيق العديد من الدراسات الذاتية والتقـارير  تمتلك ك
 السنوية التي تمثل أحد المرجعيات الهامة في هذه الخطة والتي منها:

  الدراسة الذاتية التي أعدتها الكلية من المشروع الممول من المجلس األعلى للجامعات
 م( .2006في )

  أعدتها الكلية بنهاية مشروع إنشاء نظام داخلي لضمان الجـودة  الدراسة الذاتية التي
 م(.2010)( CIQAP)بالكلية والتقدم لمشروع التطوير المستمر والتأهيل لإلعتماد 

 .التقارير السنوية الدورية التي تعدها الكلية للعرض علي مجلس الجامعة 
 ( تقاريرالمتابعة لمشروع التطوير المستمر والتأهيل لإلعتمادCIQAP ) 

 مشاركات أصحاب املصلحة : .7

من أهم العوامل لضمان فاعلية الخطة هو تحديد األطراف صاحبة المصلحة، حيـث أن  
تلبية احتياجات وتوقعات تلك األطراف من أولي الضمانات التي توضح مدى واقعيـة الخطـة   

الشباب أو المقترحة، وأصحاب المصلحة إما أن تكون جهات حكومية خدمية أو اندية أو مراكز 
 األندية الخاصة وذلك علي النحو التالي:

 الجهات الحكومية الخدمية. 
 .الخريجون وأولياء األمور 
 أعضاء هيئـة   كليات الجامعة علي المستوي الداخلي، فيتمثل أصحاب المصلحة من :

 التدريس ومعاونيهم والطالب والعاملين.
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 األدوات واألساليب واملنهجيات املستخدمة :

 

داد الخطة اإلستراتيجية لكلية االتربية الرياضية بنين ، فقد اعتمدت الخطة علي عند إع
 مجموعة من األدوات وهي أدوات جمع البيانات وأدوات تحليل البيانات.

 ادوات مجع البيانات : ( أ)
 

 اعتمدت اخلطة علي األدوات التقليدية جلمع البيانات مثل:

 لخطة مع مختلف األطراف.ورش العمل والحلقات النقاشية لفريق إعداد ا 
   جلسات العصف الذهني لقيادات الكلية واالجتماعات الدورية لرؤساء األقسـام وإدارة

 الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطالب.
 .مجموعة االستبيانات الموجهة للمستفيدين من الداخل ومن الخارج 
 كذلك مع ممثلـي  المقابالت الشخصية لقيادات الكلية مع ممثلي المؤسسات الرياضية و

 قطاعات الحكم المحلي المالحظات الموضوعية.
هذا باإلضافة إلي التقارير والدراسات التي تجريها الكلية لتقيـيم وضـعها الـراهن مثـل     
الدراسات الذاتية للكلية والتقارير السنوية وتقارير الزيارات الميدانيـة والمتابعـة وتقـارير    

 توصيات المؤتمرات العلمية لألقسام وللكلية.المراجعين الخارجيين لبرامج الكلية و

 : أدوات حتليل البيانات)ب(

 تعتمد دراسات اخلطة اإلسرتاتيجية علي جمموعة من املناهج واألدوات التحليلية كما يلي :

 منهج (SWOT ).لتحليل الوضع الراهن الداخلي والخارجي 
 ة العوامل الداخلية/الخارجية لتحديـد  مصفوفة العوامل الداخلية ومصفوفة العوامل الخارجية ومصفوف

 .الوضع اإلستراتيجي الحالي للكلية
 منهج (ServQalلتحليل الفجوة ). 
 منهج (TOWS )لتحديد سيناريوهات المستقبل. 
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   املنهجية املستخدمة لتحليل الوضع الراهن : (4)

منهجية الشـائعة  ارتكزت المنهجية المتبعة لتحليل الوضع الراهن بشقية الداخلي والخارجي علي ال
 وهي التحليل الرباعي البيئي لتحديد:

  نقاط القوة                    (Strength) 

  نقاط الضعف                 (Weakness) 

 (                            الفرص المتاحةOpportunities) 

  التهديدات الخارجية                             (Threats) 

 ئة الداخلية للكليةحتليل البي ( أ)

يتم من خالل تحليل البيئة الداخلية التركيزعلى نقاط القوة والضعف في البيئة الداخلية، 
وقد ارتكز هذا التحليل علي المعايير التي وضعتها الهيئة القومية لضمان جـودة التعلـيم   

لـيم  العتماد مؤسسـات التع  2009واالعتماد طبقًا للدليل الصادر عن الهيئة في أغسطس 
العالي وتشمل العوامل، والتي استند عليها التحليل، علي المعايير الثمانية المرتبطة بالقدرة 

 : المؤسسية والمعايير الثمانية األخرى المرتبطة بالفاعلية التعليمية علي النحو التالي

 علية التعليميةاالف القدرة املؤسسية

 .التخطيط اإلسرتاتيجي  .الطالب واخلرجيون 

 ل التنظيمي.اهليك   والربامج التعليمية املعايري األكادميية 

 .القيادة واحلوكمة  والتسهيالت املادية  التعليم والتعلم. 

 .املصداقية واألخالقيات  .أعضاء هيئة التدريس 

 .اجلهاز اإلداري  األخرى  البحث العلمي واألنشطة العلمية. 

  املاديةاملالية واملوارد .  .الدراسات العليا 

 شاركة اجملتمعية وتنمية البيئة.امل  نظام أدارة اجلودة والتطوير املستمر 

 

 حتليل البيئة اخلارجية للكلية )ب(

ويتضمن ذلك دراسة تأثير مجموعة العوامل والمؤثرات الخارجية التي قد يكون لها         
ثل بعض دور في المستقبل في تغيير الظروف الخارجية المحيطة بالكلية وبالتالي فقد تم
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المتغيرات المتوقعة تهديدات أو تتيح فرص للكلية يجب االستفادة منها. ولقد استند تحليل 
 البيئة الخارجية للكلية علي مجموعة من العوامل الخارجية والمؤثرة وتشمل:

 .)اصحاب المصلحة )المستفيدين 
 .المنافسون 
 .اتجاهات سوق العمل 
 .القوانين والقواعد المنظمة 
 .الشركاء 
 عوامل السياسية والتنظيمية.ال 
 .العوامل االقتصادية 
 .العوامل االجتماعية 
 .العوامل التكنولوجية 
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 لفصل الثالثا
 فريق اعداد اخلطة األسرتاتيجية :

التربية الرياضية للبنين ـ جامعة  لكلية اإلستراتيجية التقريرتصورللخطة هذا ويقدم
 فى إعداده تم والذى رالكليةيبتقر المدرجة البيانات وقداعتمدهذا التصورعلى الزقازيق ،

 الخدمات من المستفيدين أراء إلى باإلضافة بالكلية لتأكيد الجودة داخلى نظام إنشاء مشروع
 وقد قام باعدادها : الكلية تقدمها التى

 سية واألجتماعيةاستاذ بقسم العلوم الرتبوية والنف          ا.د/ عبدالعظيم عبداحلميدالسيد            

 استاذ بقسم األداره الرياضية والرتويح                           ا.د/ امين على الشاعر                  

 استاذ مساعد بقسم املناهج وطرق التدريس                               م.د / عبداهلل مناع شندى ..ا

 مدرس بقسم املناهج وطرق التدريس                   م.د / امحد حممد عبداهلل السيد .ا.

 مدرس بقسم املنازالت والرياضات الفردية                             م.د / ايهاب حممد الصادق .ا.

 نظريات وتطبيقات امليدان واملضمارمدرس بقسم                                            . حسن ابو اجملدم.د / 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                              ممدوح ابراهيم على حسن أ.د/

 وعلوم احلركةالرياضى قسم التدريب ب استاذ      حممد عبده خليل                                          ا.د/

 استاذ بقسم املناهج وطرق التدريس                            عالء ابراهيم صاحل                ا.د/

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث                                                ممدوح سعد بيها.د/ 

 استاذ بقسم الرياضات اجلماعية            عماد الدين عباس                                ا.د/

 مدرس بقسم املنازالت والرياضات الفرديه                                                       عصام صقر .د/م

 وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة اجملتمع                                          امين امحد الباسطىا.د/ 

 رئيس قسم املناهج وطرق التدريس                                        رشيد عامر حممدعامرا.د/

 رئيس قسم رياضات املضرب                                               جمدى امحد شوقى ا.د/
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 فريق املراجعة :

 عميد الكلية األسبق                             القنواتى                         حامد حممودا.د/ 

 عميد الكلية األسبق                   كمال عبد احلميد امساعيل                        ا.د/ 

 السابق عميد الكلية                          ا.د/ ياسر عبد العظيم سامل                       

 وكيل الكلية األسبق                                 ا.د/ حيى السيد احلاوى                          

 قسم العلوم الرتبوية والنفسيةبمتفرغ  استاذ                       عبد العزيز عبد اجمليد                              ا.د/

 بالشرقيةالسابق وكيل وزارة الشباب والرياضة                                                ا.د/ السيد حممد منصور        

 
 

والنهوض بمستوى الكلية يتطلب عمل دؤوب ورؤية واضحة وخطة تنفيذية حقيقية قابلة 
للتنفيذ واألستفادة من الفرص المتاحة ومشروعات التطوير من اجل تحقيق المستويات 

 يل الفجوة قياسا بالمستويات المقبولة لألعتماد .المقبولة وتقل
ويستعرض هذا التقرير نبذة عن الوضع الراهن للكلية ومحاور التطوير وتحليل العناصر 

 والمخاطر التى قد تعترض تنفيذ اليات التطوير .
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 الفصل الرابع
 السمات املميزة للكلية ودورها فى خدمة اجملتمع وتنمية البيئة

تراتيجية المؤسسة شخصيتها المستقلة وخصائصها المميزة لطبيعة نشاطها، تعكس إس
فعلى الرغم من بعض التشابه فى التخصصات األكاديمية المقدمة فى برامج الكلية وبعض 
البرامج المقدمة بالكليات األخرى إال أن إستراتيجية الكلية تعمل على توجيه هذه التخصصات 

وهى إعداد معلم التربية الرياضية واألدارى والمدرب الرياضى  األكاديمية نحو رسالة الكلية
 والكوادر التربوية وتطوير السياسات التعليمية بما يعكس شخصيتها المستقلة .

 مجهارالب أكاديمية رمعايي نم أكثر من ثالثون عاما خالل تبنته بما وتتميز الكلية
 هذه نع ثيدللح جهولتا قبل كلوذ لمختلفةا راتلمهاوا فةرلمعا نبي تجمع لتيوا لمختلفةا
 علي مجعلته يبةط سمعة الكلية يجيرخ   أكسب مما واتبسن ودةلجا ظمن راإط في رلمعاييا

 يطتع فيوظلتا تجها نم ديدلعا أن محليا واقليميا كما لعملا وقس في مفيه وبغرلما قائمة
 لخريجى الكلية . التعيين في ياتهاولأو

هتمام بتوفير بيئه تعليمية داعمة للطالب ، واهتمامها وتبرز استراتيجية الكلية األ
المتميز بتنمية مهارات وقدرات الطالب العلمية والشخصية ، وتدعيم البناء األخالقى لطالب ، 
والذى يعد عالمة مميزة لشخصية الكلية ، كما تعبر عن التوجه نحو خدمة المجتمع وتنمية 

فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خالل البرامج التى البيئة وتبرز االستراتيجية دور الكلية 
 تتبناها مثل برامج التدريب من خالل تقديم مجموعة من :

  . دورات التدليك واألصابات الرياضية والتأهيل 
 . التدريب الرياضى و تقنين األحمال 
 . دورات األنقاذ واعداد معلم السباحة 
 . برامج التنمية البشرية 
  والكشا فة والشارة الخشبيةدورات الجوالة . 
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 تقديم اخلدمات األستشارية :
تقوم الوحدات ذات الطابع الخاص بتقديم الخدمات الرياضية واألستشارات البحثية لألفراد 

 والهيئات واألتحادات الرياضية ومن هذه الوحدات :
                   ع خاص () وحدة ذات طاب         وحدة الكفاءة البدنية والبحوث 
          وحدة ذات طابع خاص (        مركز األستشارات والبحوث الرياضية ( 
                                    جارى اعتماد الآلئحة  (                     الصالة املغطاة ( 
                    جارى اعتماد الآلئحة  (          األكادميية الرياضية للناشئني ( 
          . جارى اعتماد الآلئحة  (      جممع األسكواش والصاالت الرياضية ( 

 دورها فى خدمة المجتمع سمات التميز م

 جممع االسكواش والصاالت 1

 –فى األنشطة الرياضية المختلفة )األسكواش  تدريب منتخبات الجامعة-1

 رب(.رياضات المض –سالح الشيش  –المالكمة  –المصارعة  –الجمباز 

 تدريب الناشئين من أبناء المحافظة.-2

تنظيم برامج اللياقة البدنية للمترددين على صالة التدريب من الرجال -3

 والسيدات.

المساهمة فى عالج بعض األصابات الرياضية لالعبى الفرق الرياضية -4

 بالمحافظة.

 تقديم المشورة العالجية للمصابين والمرضى من الرجال والسيدات.-5

 الرياضية مركز االستشارات والبحوث 2

 –تقنين األحمال الرياضية  -تنظيم دورات تدريبية متعددة )التدليك الرياضى -1

 األصابات الرياضية والتأهيل( لطالب وخريجى الكلية.

 تقديم األستشارات العلمية واألحصائية للباحثين بكليات التربية الرياضية.-2

ميكانيكيا( للرياضيين  –فسيولوجية  –دنية اجراء القياسات المعملية )ب-3

 والبحوث العلمية.

اجراء األبحاث وتقديم المشورة العلمية للفرق الرياضية بالهيئات  -4

 الرياضية.

 وحدة الكفاءة البدنية 3
 رفع الكفاءة البدنية والوظيفية لالعبى الفرق الرياضية بالمحافظة. -1

 حاق بالكليات العسكرية.تأهيل طالب الثانوية العامة لاللت -2

 تنظيم دورات تدريب لبرامج اللياقة البدنية للرجال والسيدات.-3 

 رفع الكفاءة البدنية ألفراد المجتمع المترددين على الوحدة.-4 

 اكادميية رياضية ختصصية للناشئني 4

تقديم الخدمات الرياضية فى مختلف األنشطة للناشئين فى المجتمع -1

 –الكاراتيه  –الكرة الطائرة  –كرة القدم  –ضات )السباحة الشرقاوى فى ريا

 الجمباز والتمرينات ... إلخ(

تقديم الرعاية البدنية والنفسية والفسيولوجية للناشئين من أبناء محافظة -2

 الشرقية.

اعداد قاعدة من الناشئين المتميزين كأساس للفرق الرياضية فى مختلف -3

 األنشطة .

 الصالة املغطاة 5

 تدريب طالب الكلية.-1

 تدريب فرق الجامعة.-2

 تدريب الفرق الرياضية باألندية.-3

 اقامة المباريات بين الفرق الرياضية.-4

 تنظيم المهرجانات والعروض الرياضية.-5

 اقامة األحتفاالت والمهرجانات الرياضية للجامعة والهيئات الرياضية.-6
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 جذب الطالب الوافدين
نشاط الترويجى الفعال لجلب الطالب الوافدين لبرامج الدراسات العليا وتقوم الكلية بال

حيث بلغ عدد الطالب الوافدين فى برامج الدراسات العليا خالل السنوات الخمس الماضية 
( دارس من دولة الكويت ، وقد تبين من خالل مناقشات الطالب الوافدين  215)  

لكويت يقلل من انتظام الطالب فى الدراسة ولذا واستطالعات الرأى أن تطبيق نظام العمل با
لجأت الكلية الى اعتماد مشروع الدراسات العليا الصيفية ألتاحة الفرصة للطالب الوافدين 
للدراسة وكذا الطالب المصريين التى تحول أعمالهم دون حضور الدراسات وسوف تبدأ 

 . مجرد الترويج للبرنامج الدراسة به 
 

 بالكليةة للتحسني املستمر ملقارنات املرجعيا

واحدة من أثمن األدوات اإلدارية في  Benchmarkingتعتبر المقارنات المرجعية 
عالم اليوم لتحسين مؤشرات األداء وتحديد عناصر القوة وتعزيزها ونقاط الضعف 

 ومعالجتها.
و وتم تعريفها بأنها أسلوب تحسين األداء والممارسات من خالل قياس أداء المنظمة أ

المؤسسة مقارنة بأداء وممارسات أكثر المنظمات أو المؤسسات المناظرة نجاحًا، ويمكن 
تعريفها بأنها عملية مقارنة وقياس نشاطات المؤسسة أو عملياتها الداخلية مع المؤسسات 
ذات األداء العالي ، وكذلك هي عملية قياس ومقارنة الممارسات الرئيسة للمنظمة مع 

للمنظمات األخرى لترسيخ مقاييس نسبية لألداء تساعد على وضع  الممارسات الرئيسة
أهداف جديدة واكتشاف أفكار جديدة للتحسين. تبنى نظم الجودة بالتعليم العالي أساسًا على 
أفضل الممارسات العالمية، أو بمعنى آخر هي الوضع المثالي أو الوضع المرغوب الذي 

ه، ومن ثم فإن عملية المقارنات المرجعية تعد تعمل مؤسسات التعليم العالي للوصول إلي
ذات أهمية لتحديد الوضع الراهن لمؤسسات التعليم العالي والخطوات التي يجب أن تتخذ 

 للوصول إلى الوضع المثالي أو المرغوب.
ولنظمها اإلدارية واألكاديمية مقارنة  للكليةوتعني المقارنة المرجعية التقويم المستمر 

جوانب القوة  المماثلة، وبهذه الطريقة يمكن التعرف على األقليمية طنية أو بالمستويات الو
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إقليميًا ، بما يكفل  محليا أو ذات السمعة المرموقة الكلياتوالضعف فيها مقارنة بغيرها من 
 لها التعلم منها وتحسين جودة نظمها وخدماتها ومخرجاتها. 

 : اطويمكن تقسيم المقارنات المرجعية إلى ثالثة أنم

 :Internal Benchmarkingاملقارنات املرجعية الداخلية  -

بمقارنة كل قسم أو إدارة فيها باألقسام واإلدارات األخرى المماثلة في  الكليةحيث تقوم 
ضوء معايير معينة، ويتم جمع المعلومات المطلوبة بأدوات قياس متعددة، وُيعد هذا النوع 

 من أسهل المقارنات المرجعية.
 :Competition-Based Benchmarkingقارنة املرجعية التنافسية امل –

وغيرها من المؤسسات المناظرة والمنافسة لها محليًا  الكليةوتكون المقارنة هنا بين  
، ويتم جمع البيانات والمعلومات بطرق مباشرة عن طريق عقد االتفاقيات مع أقليميا أو 

 المؤسسات المناظرة أو غير مباشرة.
 :    Functional Benchmarkingارنات املرجعية الوظيفية املق -

هنا بمقارنة وظائف تقوم بها مثل التدريس أو البحث العلمي أو خدمة  الكليةتقوم 
إقليميًا ، محليا أو المجتمع بالوظائف ذاتها في مؤسسات التعليم العالي المناظرة والمتميزة 

ل ضمن هذا النوع مقارنة اإلجراءات بهدف االرتقاء بهذه الوظائف وتحسينها، ويدخ
المشتركة بين جميع أنواع المؤسسات مثل االلتزام بالحضور واالنصراف ونظام العمل 

 واألجور واستخدام التقنيات الحديثة وغيرها من الجوانب األخرى.

 املرجعية الكليات اختيار ضوابط

 ة من أهمها:المرجعي الكلياتختيار بتحديد عدد من الضوابط أل الكليةقامت 
  المناظرة بالوظائف الثالث الرئيسة للجامعة وهي البحث  الكلياتأن تقوم

 العلمي، والتعليم، وخدمة المجتمع.
  3000إلى  2000أن يكون عدد الطالب والطالبات فيها من. 
 علوم التربية الرياضية التخصصات الرئيسة في أفرع   أن تدرس جميع

 والبدنية .
 عدد برامج البكالوريوس»ريوس أن تمنح درجة البكالو.» 
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  التنوع في أعضاء هيئة التدريس 
  نسبة طالب  –عدد برامج الدراسات العليا »وجود برامج دراسات عليا

 %«.30 – 10إجمالي الطالب تراوح من   الدراسات العليا إلى
 وميكن القيام بإجراءات املقارنات املرجعية على النحو اآلتي: 

  أن تجري عملية مقارنة مرجعية. الكليةأجله تود تحديد السبب الذي من 

  الرائدة في نفس المجال والرسالة والبرامج والجوانب المتشابهة. الكلياتتحديد 

 الرائدة. كلياتدراسة الممارسات الجيدة الخاصة بال 

 .تنفيذ الممارسات الجيدة ووضع خطة تنفيذية 

 سين المستمر.تكرار تنفيذ الخطوات السابقة لتحقيق التطوير والتح 

 مالمح متيز الكلية :

كما تبرز الخطة االستراتيجية للكلية بوضوح السمات التى تميزها عن كليات التربيـة  
الرياضية المناظرة فى جمهورية مصر العربية والتى تعكس وضـع الكليـة االسـتراتيجى    

 والتنافسى من خالل :
المحلية واالقليمية والعمـل  صياغة بعض األهداف االستراتيجية المقرونة باالتجاهات  .1

 على تحقيقها .

تحتوى الئحة الكلية على قسم رياضات المضرب وهو القسم الوحيد على مستوى  .2
 كليات التربية الرياضية .

( مالعب أسكواش مجهزه على أعلى مستوى وغير متوفره فى 3تحتوى الكلية على ) .3
 الكليات المناظره .

ت المضرب ) الريشه الطائره ـ كرة السرعة تحتوى الكلية على صاله مجهزه لرياضا .4
 ـ تنس الطاوله ( وغير متوفره فى الكليات المناظره .

 مجموعه من أعضاء هيئة التدريس مدربين وحكام دوليين فى رياضــة الهوكى . .5

 ( مره .22عدد من العبى فريق الشرقية للهوكى والفائز ببطولة افريقيا ) .6

 مصر للهوكى . عدد من العبى الهوكى أعضاء منتخب .7

توافر عدد من أعضاء هيئة التدريس المعتمـدين مهنيـا علـى المسـتوى المحلـى       .8
 واألقليمى.
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حصول الكلية على المركز األول فى العروض الرياضية على مستوى الكليات  .9
 المتخصصة خالل السنوات الخمس األخيرة .

ياد القومية بالعروض تعتمد الجامعة والمحافظة على الكلية فى أقامة المهرجانات واألع .10
الرياضية نظرا لتميز الكلية على مستوى كليات التربية الرياضية فى العروض 

 والمهرجانات الرياضية .

استعانة الكليات المحلية واالقليمية بخبرة وقدرات عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس  .11
كيانات منافسـة   بكلية التربية الرياضية بنين جامعة الزقازيق الذين قاموا على انشاء

 فى الكثير من الجامعات المصرية.

 أدخال نظام الساعات المعتمدة فى برامج الدراسات العليا . .12

الكلية جاذبة للطالب الوافدين حيث تتميز عن مثيالتها فى أعداد الطالب الوافدين فى  .13
 الدراسات العليا .

 المنافسة بالخريجين على المستوى المحلى واألقليمى . .14

امج مميزة التقدمها الكليات االخرى النظيرة مثل برنـامج الدراسـات العليـا    تقديم بر .15
 الصيفية لجذب الطالب الوافدين .

أعداد الدرجات العلمية الممنوحة وأعداد الطالب الوافدين بالدراسات العليا والـدرجات   .16
 العلمية الممنوحة .

 ؤسسةوقد ساهمت سياسات وخطط المؤسسة فى تحسين الوضع التنافسى للم .17

لتعليم امجال ي ـفئدة وراالهيكل التنظيمى، على قمة كاديمية متميزة وجود قيادات أ .18
دات على لقياهذه اتعمل وكبيرة ت علمية سهاماوذات إوالتدريب واألدارة الرياضية ، 

 ية   ورسالة الكلية . رؤالممكنة لتحقيق ت مكانيافة اإلكافير تو
نشطة في أغلب األتحقيق مراكز متقدمة ولطالبية ألنشطة الكبير باالهتمام اتتميزالكلية با .19

 التعليميــة المناظرة .سسات لمؤمعة والجاالتى تنظمها ت المسابقاوفي الطالبية ا
 لقيم والمثل العليا  .قيات وتدعيم اخالأللكبير باالهتمام الكلية بااتتميز  .20
كوين توفي خلق مناخ تعليمى متميز  ، ت في سارلممات والسياساهذه اساهمت وقد  .21

مجتمعية متميزة مما مات سهاإتحقيق ويجابية لدى المجتمع نحو الكلية ذهنية إصورة 
 تعزيز الوضع التنافسى للكلية  .  ى ـعلنعكس أ
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 حصول العديد من أعضاء هيئة التدريس على جوائز الجامعة التقديرية والتشجيعية . .22

حيث لطويل، اجل ألفي التى تسعى اليها الكلية ت الطموحاعن استراتيجية اإلتعبر  .23
وعنصراً فعاالً الرياضة والتربية البدنية ، علوم مجال ة في ئدراتكون عى ألن ـتس

 البيئة .والمجتمع وداعماً في
حصول العديد من أعضاء هيئة التدريس على دورات تدريبية للمراجعين الخارجيين  .24

 لمؤسسات التعليم ماقبل الجامعى والتعليم الجامعى .

هيئة التدريس فى العمل النقابى والحزبى والمجالس الشعبية مشاركة بعض أعضاء  .25
 والمحلية .

 وجود وحدة ضمان جودة التعليم فاعلة ومتميزة على مستوى الجامعة . .26

 ذات الوحدات خالل من برز والذي تميزها عناصر أحد المحيطة البيئة في الكلية عطاء .27

 . الخاص الطابع

عات مجهزة وصاالت رياضية حديثة )مجمع تمتلك الكلية بنية أساسية من مبان وقا .28
األسكواش والصاالت الرياضية( ومختبرات علمية مزودة بأحدث األجهزة العلمية 

 مقارنة بمثالتها  فى الجامعات المصرية .

 

 : الطموحات فى االجل الطويل

تتضمن االستراتيجية ما يفيد عن طموحات الكلية فى االجل الطويل على مستوى 
يث تقوم الكلية بتجميع وتحليل البيانات عن االتجاهات المستقبلية ذات الجمهورية، ح

الطبيعة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية التى يمكن أن تؤثر على أداءها على 
المدى البعيد كالتوسع فى التعلم االلكترونى ، وتناقص االتجاه نحو االلتحاق بكليات التربية 

 ت المؤسسات المجتمعية المستقبلية.الرياضية ، واحتياجا
على تحقيق هذه الطموحات فى االجل  الكليةيمكن أن تساعد سياسات وخطط و 

، حيث تجرى الكلية دراسات مقارنة على نحو دورى بينها وبين نظرائها على الطويل
 .المستويين المحلى والعالمى
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 الفصل اخلامس
 اتيجية مكونات اخلطة اإلسرت

 هي موالقي والرسالة ؤيةالر بأن وقوي راسخ إيمان العالي مالتعلي سساتؤم لدى صبحأ لقد  
 كلما وبالتالي سسة،ؤالم واستراتيجيات هدافأ قلتحقي وخططها العاملينو القيادات جهود هتوج التي
 وعاملون تدريس ةئهي عضاءأ و إدارة : عالجمي يتبناها وواقعية ومتطورة محددة العناصر ذهه كانت
 .والنجاح قالتفو لدوام تحقيق عامال لكذ كان

 عاديين فرادأ ىحت و عمالأ رجال و علماء كانوا سواء الناجحين حياة سير في يضاأ ثنابح ولو   
 واضحة رؤيه ي ، أ منجاحه سر هو العامل وهذا ، هعلي يجتمعون مشتركا عامال ملديه جدن نأ بدال

 راسخة مقي ووجود ، مهدافهأ قلتحقي منها ينطلقون محددة ورسالة هفي يرغبون ذىال للمستقبل
 هفتوج موالقي والرسالةالرؤية  الثالثة :  العناصر ذهه كل علتجتم أدائهم إيقاع وتضبط بالطاقة متمده

 النجاح فسر اذا ، هب يأملونذى ال النجاح قفيتحق إلنجازها؛ يخططون التي األهداف نحو مجهوده
 .كرذال آنفة الثالثة العناصرع م اإلنسان تعامل حسن ىعل كبيرة بدرجة نيعتمدا هودوام

 وبالتالي ،ثه  إحدا بالواج والتميز تحقيقها، بالمطلو والطموحات ماألحال عن الرؤية تعبرو   
 الرسالة ماأ .الطويل األجل في تحقيقها ىإل التدريبية سسةؤالم تهدف التي اآلمال و الغايات هي
 فيها والعاملين لمتدريبيها بالنسبة إسهاماتها ومدي ، سسةؤالم هب متقو لما تحديدا كثرأ وصفا لثفتم

 . فيها قالتفو سسةؤالم بترغ التي ت الالمجا األمر ميهمه من عجمي يعرف ىحت عوالمجتم

 ( الرؤية والرسالة1)

ة تتوافر للكلية رؤية ورساله تعكس شخصيتها ودورها التعليمى ومسئوليتها المجتمعي
وتطلعاتها فى مجال البحث العلمى بمايتفق واحتياجات المجتمع والبيئة وترتبط رسالة الكلية برسالة 

 .م 2008/   11/   12( بتاريخ   170م )ــالجامعة وهى معلنة وموثقة من مجلس الكلية رق
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 رسالة الكلية 

جامعة الزقازيق ان تصبح كلية معتمدة تقدم مستوى  –" تطمح كلية الرتبية الرياضية بنني 
 متميز فى التعليم والبحث العلمى وخدمة اجملتمع على املستوى احمللى واالقليمى " 

 

تقديم خدمة تعليمية نوعية متميزة  جامعة الزقازيق اىل –" تسعى كلية الرتبية الرياضية بنني 
 واجراء احباث علمية تطبيقية فى اجملال الرياضى والقيام مبشاركة جمتمعية متفردة . 

 

التميز  ان تكون الكلية كيانا تعليميا ومعرتف به وقادرا على التحسني املستمر وذلك لتحقيق

 . والتنافسية لطالبها على املستوى احمللى واألقليمى مبا حيقق رؤية اجلامعة واحتياجات اجملتمع

 

التقويم املستمر ملستوى طالب الكلية وفقا للمعايري القومية واألرتقاء بالبحث العلمى فى جمال 
وفقا  ع فى خرجييهاالرتبية البدنية والرياضة وتقديم خدمة جمتمعية وبيئية لكسب ثقة اجملتم

 ملتطلبات سوق العمل .
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وقد تم االعتماد فى صياغة رؤية ورسالة الكلية على التحليل البيئي لتحديد المتطلبات 

ة التى ينبغى أن تحققها الكلية. كما شارك على نحو جيد فى صياغة رؤية ورسالة الكلي
أطراف من داخل الكلية وخارجها. وشملت األطراف داخل الكلية على القيادات اإلدارية 

ممثلين عن األساتذة  –مديرى اإلدارات  –واألكاديمية )عميد ووكالء ورؤساء أقسام 
اتحاد الطالب( ومن خارج الكلية أعضاء  –المساعدين والمدرسين وهيئة التدريس المعاونة 

 ممثلى المؤسسات ذات العالقة .من المجتمع المحلى و
وتعرض الكلية رؤيتها ورسالتها وتناقشها مع أطراف من داخل وخارج الكلية  

وتتمثل هذه األطراف فى قيادات أكاديمية وأعضاء هيئة تدريس وإداريين وطالب وأعضاء 
من المجتمع المحلى وممثلين لمؤسسات تعليمية فى مراحل التعليم قبل الجامعى حيث تم 

ض رؤية ورسالة الكلية عليهم )ممن شاركوا فى صياغتها وغيرهم( وتم مناقشتها عر
 . ومناقشة االقتراحات الخاصة بصياغتها واعتمادها

وتحرص الكلية على تنمية ونشر الوعى بين الطـالب وأعضـاء هيئـة التـدريس     
ة بنشر الرؤية ومعاونيهم واألداريين واألطراف المجتمعية برؤية ورسالة الكلية ، وتقوم الكلي

والرسالة للكلية داخل وخارج الكلية من خالل المنشورات، ودليل الطالب واللقـاء التعريفـى   
للطالب ومداخل مبانى الكلية ، والمدرجات ، ولوحة االعالنات الرئيسة وشـبكة المعلومـات   

 )اإلنترنت( كما تتصدر أية مطويات أو مطبوعات خاصة بالمؤتمرات واالجتماعات .
الكلية على مراجعة رؤيتها ورسـالتها فـى ضـوء المتغيـرات المحليـة       وحرصت

وتنوى الكلية مراجعة وتحديث الرؤية والرسالة بشكل دوري كل خمس سـنوات  ،  واألقليمية
كحد أدنى لمواكبة التطورات المحلية واألقليمية فى أعداد مدرس التربية الرياضية والمـدرب  

العلمية. وقد تم اعتماد ذلك فى مجلس الكلية  كما تقرر الرياضى واألدارى ، واجراء البحوث 
مراجعتها قبل هذه الفترة فى حال وجود أية ضرورات تدعو لذلك بناء على اقتراح من عميد 

 الكلية.
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 :منهجية اعداد الرؤية والرسالة 

ة اعتمد فريق العمل الخاص بوضع الخطة االستراتيجية ومراجعة وتحديث رؤية ورسالة الكلي   
 صياغة الرؤية والرسالة وهذه العناصر هى: على ثالث عناصر رئيسية عند

 .مراعاة تطبيق نظم الجودة 
 .التحليل البيئى للكلية 
 .التوافق بين رؤية ورسالة الكلية مع رؤية ورسالة الجامعة 
  تم مراجعة النص القديم لرسالة الكلية ثم تم اعداد صيغة مبدئية جديدة لرؤية ورسالة

 الكلية.
  ، تم عمل استبيانات للرؤية والرسالة وتم توزيعها على مستفيدين من داخل وخارج الكلية

 ونسبة المشاركين فى هذه االستبيانات وفيما يلى جدول يوضح فئة
  تم عقد اجتماع لبعض المستفيدين من داخل وخارج الكلية لعرض ومناقشة الصيغة

ضح فئة ونسبة المشاركين فى هذا وفيما يلى جدول يو المقترحة للرؤية والرسالة ،
 : االجتماع

 

 ملشاركةا نسبة الفئة املشاركة

 % 24.4 أعضاء هيئة تدريس
 %12.25 معاونوا أعضاء هيئة تدريس

 %24.4 األداريني
 % 22 طالب

 %4.9   طالب دراسات عليا
 %7.3 مديرية الشباب والرياضة  ، توجيه الرتبية الرياضية

 

 ؤية والرسالة من الناحية اللغوية بمعرفة متخصص فى اللغة تم تعديل صيغة الر
 .العربية 

  م ـة رقــــفى مجلس الكليبعد التعديل تم اعتماد الصيغة النهائية للرؤية والرسالة
 .م13/3/2012بتاريخ (  208)   



   هليئة القومية لضمان جودة التعليم واألعتمادا      

 اخلطة األسرتاتيجية لكلية الرتبية الرياضية بنني ــ  جامعة الزقازيق

 
69 

 

 

 آليات مراجعة الرؤية والرسالة:        

 لية وذلك من خالل استبيانات تقييم سنوى إلنجازات الكلية مع رؤية ورسالة الك 
 واجتماعات مع األقسام 

 المختلفة والطالب والخريجين وهيئات المجتمع المدنى. العلمية
  سنوات وذلك لمعرفة ما تم تحقيقه من رؤية الكلية. 5تقييم كل 
  ومن منطلق زيادة نسبة المشاركه تم مراجعة الرؤيه والرسالة ولضمان تحقيق 

 الة الكلية والجامعة .رؤية ورس التوافق بين
  تم عمل استبيانات للرؤية والرسالة وتم توزيعها على مستفيدين من داخل وخارج

مراجعة الرؤية والرسالة فى  هالكلية ، وفيما يلى جدول يوضح فئة ونسبة المشارك
  واألهداف األستراتيجية :

 نسبة املشاركة عدداملشاركني الفئة املشاركة

 %30.5 101 اهليئة املعاونةأعضاء هيئة التدريس و

 %8.5 28 األداريني

 %27.3 90 طالب

 %18.2 60 طالب دراسات عليا  / طالب وافدين

 توجيه الرتبية الرياضية  / مديرية الشباب والرياضة / رعاية طالب اجلامعة
 / األندية ومراكز الشباب

47 14.5% 

 %1 3 تقابة املهن الرياضية
 %100 329 اجملموع           

  الة فى مجلس الكلية ــــالصيغة النهائية للرؤية والرسمراجعة تم اعتماد
 م 12/7/2016 بتاريخ  (261)رقم 

 (القيم واملبادىء 2) 
يتطلب نجاح الخطة االستراتيجية للكلية مجموعه من القيم الحاكمة التى تمثل المنطلق 

مجرد تحديد تلك القيم اليعتبر فى حد األساسى الحاكم لسلوكيات أبناء الكلية كافة . غير ان 
ذاته كافيا لتحقيق الخطة ، فالبد لتلك القيم من عمليات تدعيم مستمرة حتى تتحول من مجرد 
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شعارات الى افعال قوية ومؤثرة واساس متين للتعامالت الجامعية للمستويات كافة . ويمثل 
يعد هذا التميز األكاديمى محركا التميز األكاديمى المحور الرئيس للقيم الحاكمة للكلية ، و

الة الكلية هى التعليم والطالب ، الدراسات ــاساسيا لثالثة مكونات رئيسية من مكونات رس
العليا والبحوث ، خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتأكيد على قيم التميزفى األداء فى المجاالت 

 الثالثة السابقة سوف يساعدنا على تحقيق رسالة الكلية .

:

 عدم التمييز: -1

تؤمن الكلية بمبدأ المساواة وعدم التمييز بين الطالب وبين أعضاء هيئة التدريس وبين    
 .جميع العاملين بسبب اللون أوالجنس أوالدين وذلك انطالقا من مبدأ المواطنة للجميع

 اجلهد اجلماعى : -2

نحن نؤمن ان تضافر الجهود بين كل اطراف العملية التعليمية بالكلية يحقق قيمة مضافة       
 . اليمكن ان يحققها طرف بمفرده ، ويتم تحقيق ذلك من خالل تفعيل دور اللجان االمتخصصة

 هدف واحد : -3

فى هذا رغبة أكيدة لتحقيق رؤية نحن نؤمن اننا فريق واحد له غاية واحدة ، يحركنا          
الكلية ورسالتها . ونحن نحقق ذلك من خالل تكامل خطط األقسام واألدارات أضافة الى دعوة 

.أصحاب المصالح للسهام فى صياغة هذه الغاية وتحقيقها 
 :مراعاة حقوق امللكية الفكرية -4

كرية للسادة أعضاءهيئة راعت الكلية عند وضع خطتها اإلستراتيجية حقوق الملكية الف    
 .التدريس من حيث مؤلفاتهم وبحوثهم ومقرراتهم الدراسية وغيرها

 :احلريةالفكرية  -5

تؤمن الكلية أيضا بالحرية الفكرية للسادة أعضاء هيئة التدريس في مجال البحث العلمي ،    
 .وذلك في إطارالثوابت المجتمعية والقيم الجامعية

 :الشفافية  -6

الكلية بالشفافية وعرض اإليجابيات والسلبيات أمام المسئولين وذلك بهدف معالجة تؤمن      
 .السلبيات ودعم اإليجابيات، وصوال إلى الهدف المنشود من الخطة اإلستراتيجية
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 املشاركةاجملتمعية: -7

تؤمن الكلية بأهمية المشاركة المجتمعية بوصفها العامل الرئيسي في نجاح الخطة 
 .ة وتحقيق أهدافهااالستراتيجي

 

 :التواصل مع اآلخرإقليميا وعامليا -8

تؤمن الكلية باالنفتاح على اآلخروالتواصل معه، وذلك بهدف االستفادة من خبراته وجهوده 
 .أثناء تنفيذ الخطة اإلستراتيجية

 األجتاهات والقيم املستقبلية :

  للتغلب المرجوة النجاح عوامل ديدوتح الفجوة وتحليل (SWOT )البيئي  التحليل بناءعلى        
 الجوانب السياسية للكلية اإلستراتيجية الخطة تتضمن أن الضروري من أنه يتبين الفجوة هذه علي
 على أداء تؤثر أن المحتمل من والتي واالقتصادية التكنولوجية و الثقافيــــة -االجتماعية –

 .البعيد المدى علي الكلية

 : يلي ما املستقبلية والقيم االجتاهات هذه أبرز ومن
في  المستقبلية واالتجاهات الفرد دخل متوسط وزيادة العمل سوق آليات نحو االتجاه .1

 .بعد عن والتعليم اإللكتروني التعليم في التوسع مثل والتعلم التعليم تكنولوجيا
مد تعت التي أو المتاحة، الموازنات ضوء على سواء األكاديمية البرامج بجودة االرتقاء .2

محلية  أكاديمية جهات مع اإلستراتيجي لالرتباط السعي مع الذاتي، التمويل جهود على
 .مشتركة أكاديمية ودرجات برامج، شكل في ينعكس بما وعالمية،

وبما  بالكلية التدريس هيئة ألعضاء المتميز الدعم توفير خطط ودوام وتنمية بناء .3
اآلخر  الجانب وعلى راقية، يشيةمع حياة أنماط لهم تحقق دخل مستويات لهم يضمن
التدريس  هيئة أعضاء يساعد بما تقليدية غير وتعلم تدريس تقنيات بإتاحة الكلية تلتزم
 .المستدامة الذاتية التنمية تحقيق على

هيئة  ألعضاء البحثية األغراض يخدم بما بالكلية المتاحة المكتبات بنظم االرتقاء .4
الخدمات  تقديم مستوى أو البحثي المستوى لىع المنشود االرتقاء ويحقق التدريس،
 .الصحية

تعليم  خدمات شكل في سواء طالبيها لجمهور الخدمات تقديم جهود وتطوير تحسين .5
 المجتمع. من المختلفة القطاعات وتدريب مستمر
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وعلى  والمؤسسي، الفردي المستويين على األداء وتطوير لتحسين نظام وتطوير بناء .6
 .الخدمة متلقي قبل من لمستمرا التقييم قواعد ضوء

مع  الكلية، أهداف تحقيق تضمن بحيث ومتطورة متقدمة إدارية نظم وتصميم وضع .7
الموارد  تخطيط تقنيات على ويعتمد الكلية، تتحملها التي النفقات من العائد تعظيم

 .المشتركة الموارد وتخصيص استخدام وحسن التنسيق وتحقيق المؤسسية،
 والدقة األمانة .8
 عاونالت .9

 العدالة .10
 من لكل المجاني التعليم حق يكفل المصري الدستور  :التعليمية اخلدمة إتاحة .11

 .المناسبة الجامعي التعليم مستويات لتلقي الضرورية مؤهل بالمتطلبات هو
 األداء منظومة تحكم التي القيم أحد هو الفعال الذاتي التعلم  :التعلم روح نشر .12

 الميسرة الحديثة الذاتي التعلم موارد توفير خالل نم ذلك ويتحقق الجامعي بالكلية،
 .المجتمع تلبي حاجات التي

 الفريق روح من إطار في بالكلية المتنوعة البشرية الموارد تعمل  :اجلماعية .13
 هذه عناصر تفاعل من العائد تعظيم تكفل متطورة أداء بمنظومة يرتبط المتكامل الذي
 .البعض بعضها المنظومة مع

 أساس على بالكلية القرار صناعة عملية تقوم : القرار صناعة دميقراطية .14
 .القرار وتنفيذ واتخاذ صناعة أطراف كافة بين والمتفاعلة المشاركة المتكاملة

يضمن  العمل في اإلبداع من مناخ توفير إلى الكلية إدارة تسعى : املستمر التحسني .15
 بما يضمن األداء ومنظومة ، ائجالنت بمصفوفة لالرتقاء الدءوب والسعي األفكار، تكامل
 . للنجاح السليم األساس باعتباره التميز دوام

األكاديمي  األداء أطراف كافة بين تعاونيا مشروعا باعتبارها : الشاملة اجلودة .16
إلى  النهاية في يقود ) المجتمع خدمة – العلمي البحث – التعليم ( المختلفة بأضالعه

 .بالكلية المتاحة ردالموا استخدام من العائد تعظيم
 
 
 



   هليئة القومية لضمان جودة التعليم واألعتمادا      

 اخلطة األسرتاتيجية لكلية الرتبية الرياضية بنني ــ  جامعة الزقازيق

 
73 

 

 ( األهداف األسرتاتيجية للكلية3) 
والتى  2015/2020يعرض هذا الجزء األهداف االستراتيجية للكلية خالل الفترة من 

تم اعتمادها من مجلس الكلية كجزء من اعتماد استراتيجية الكلية والتى تمثل ترجمة حقيقية 
وء نتائج التحليل البيئى ، والتىشارك فى لرؤيتها ورسالتها فى تلك الفترة ، وذلك فى ض

وباإلضافة إلى األهداف  .إعدادها وصياغتها جميع األطراف المختلفة ذات العالقة بالكلية
االستراتيجية ، توضح األجزاء التالية أيضًا األهداف المرحلية المرتبطة بكل منها ، والتى سيتم 

رتحديد المخاطروالفرص التى تواجه الكلية تحديثها بين الحين واآلخر، مع األخذ فى اإلعتبا
ولماكان التميزاألكاديمى والجودة واإلبداع فى مجاالت التعليم والبحث العلمى وخدمة  .باستمرار

البحثية المعترف بها إقليميًا،  -المجتمع هم الخصائص األساسية للمؤسسة األكاديمية التعليمية
 : سعى الكلية لتحقيقهاهى كاآلتىاألهداف االستراتيجية التى تالغايات وفإن 

 :الرتبية الرياضية بنني ــ جامعة الزقازيق  االسرتاتيجية لكلية واألهداف الغايات

 مدرسني ــ  دادــوإع جاذبه تعليمية بيئة إجياد فى الكلية دور وتطوير تنمية(
 . اجلودة الشاملة معايري اطار فى اكفاء مدربني ــ أداريني (

 ان يضمن مبا بالكلية العليا والدراسات العلمي البحث مةمنظو وتطوير حتديث 
  . والعاملي واإلقليمي احمللى املستوى على متميزة مؤسسة حبثية الكلية تكون

 املستدامة التنمية يف واملساهمة اجملتمعية املشاركة فى الكلية دور تفعيل 
 . والبيئة اجملتمع دمةخو

 :األوىل الغاية

)مدرسني ــ  واعداد ذبهجا تعليمية بيئة إجياد فى ليةالك دور وتطوير تنمية "
 ." الشاملة اجلودة معايري اطار فى اكفاء  مدربني ــ أداريني (

 :العامة االهدف

 يتناسسب بما الكلية تقدمها التى الدراسية والمقررات جالبرام جميع وتحديث تطوير .1

 . والمعاصرة الحديثة العلمية الطبية والمتطلبات

 مناخ توفير يضمن بما والتدريسية التعليمية للعملية مةزالال التحتية البنية ويروتط توفير .2

 . بللطال جيد
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 لتحقيق لك ذو ةــــبالكلي واإلدارية التعليمية الهياكل فى النقص استكمال على العمل .3

 . فى اآلداء افضل معدالت

 الستخدام الكليةب اإلدارىز والجها التدريس هيئة اعضاء ومهارات قدرات وتطوير تنمية .4

 الحديثة واإلدارية والتكنولوجية األساليب العلمية

 مةزالال المادية المتطلبات توفير على والعمل بالكلية الطالبية االنشطة ودعم تفعيل .5

 . لتنفيذها

 اإلتجاهات مع يتناسب بما الكلية فى المستخدمة التقويم واساليب نظم وتطوير تحديث .6

 .لبدنية والرياضةمجال التربية ا فى الحديثة

 : االول اهلدف

 واملتطلبات يتناسب مبا الكلية تقدمها التى الدراسية واملقررات جالربام وحتديث تطوير" 

 ." واملعاصرة احلديثةالعملية  و العلمية

 ( :التنفيذية( اإلجرائية األهداف

 عاييرم متطلبات ضوء فى التخصصات جميع فى الدراسية والخطط اللوائح وتقويم مراجعة .1

 . العمل سوق واحتياجات واالعتماد التعليم جودة لضمان الهيئة القومية

 القومية الهيئة معايير ضوء فى بالكلية الدراسية والمقررات جالبرام توصيف تحديث .2

 . واإلعتماد التعليم جودة لضمان

مجال  فى المعاصرة المتغيرات مع يتناسب بما جديدة دراسية ومقررات جبرام إضافة .3
 . ربية البدنية والرياضةالت

 الى زيادة يؤدى بما الدراسية والمقررات جالبرام تدريس فى الحديثة التقنيات استخدام .4

 . الكلية بلدى طال التحصيل معدالت

 :الثانى اهلدف

 والتدريسية التعليمية العملية ومتطلبات يتناسب مبا بالكلية التحتية البنية وتطوير توفري" 

 " بللطال جيد دراسى ختوفري منا يضمن مبا
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 : )التنفيذية( اإلجرائية االهداف

 مةزالال والمعدات األجهزة افضل لتضم العلمية والمختبرات المعامل وتحديث تطوير .1

 .  والتدريسية التعليمية للعملية

 تكنولوجية اجهزة من تحتاجه ما وتوفير الدراسية والفصول القاعات وتحديث تطوير .2

 .  التعليم جودة لضمان القومية الهيئة متطلبات مع مساحتها وتتناسب حديثة وعلمية

 بما وحدائق ومصاعد اتوطرق مياة دورات من بالكلية العامة المرافق وتحسين تطوير .3

 ب .الطال واعداد مع احتياجات يتناسب

  :الثالث اهلدف

 اداء دالتـــمع لتحقيق بالكلية واالدارية التعليمية اهلياكل فى النقص استكمال على العمل" 

 .  "افضل

 : )التنفيذية( االجرائية االهداف
 هيئة اعضاء من بالكلية واإلدارية واإلكاديمية العلمية األقسام احتياجات وحصر مراجعة .1

 .واإلداريين التدريس

 من يمكن بالكلية واإلدارية واألكاديمية العلمية الهياكل إلستكمال ومعلنة موثقة طةخ وضع .2

 . بالكلية ءتطوير األدا اللهاخ

 :الرابع اهلدف

 الستخدام بالكلية اإلدارى واجلهاز التدريس هيئة أعضاء ومهارات قدرات وتطوير تنمية" 

 ." احلديثة واإلدارية والتكنولوجية العلمية األساليب

 : )التنفيذية( االجرائية االهداف

 التدريس هيئة ألعضاء التدريبية اإلحتياجات على للتعرف طةخ وتفعيل تحديث و وضع .1

 . بالكلية اإلدارى زوالجها

 االساليب استخدام على بالكلية االدارى زوالجها التدريس هيئة اعضاء مهارات يادةز .2

 مجال التربية البدنية والرياضة فى الحديثة واالدارية والتعليمية والتدريسية العلمية

 لكليةا إدارات مختلف فى كوكذل لمكتبة الكلية االلكترونية االدارة تطبيق .3
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 :اخلامس اهلدف

 " لتنفيذها مةزالال واالمكانات اخلدمات وتوفري بالكلية الطالبية األنشطة ودعم تفعيل" 

 : )التنفيذية( االجرائية األهداف

 العمرية الخصائص مع يتناسب بما ارجهاخو الكلية لخدا الطالبية االنشطة تنويع .1

 . بللطال والنفسية

 والقاعات والمسارح المالعب مثل الطالبية االنشطة يذلتنف المطلوبة االمكانات توفير .2

 . الكلية بطال يحتاجها التى االنشطة عنو مع تتناسب التى والصاالت

 وتطويرها الكلية تقدمها التى الطالبية االنشطة عونو حجم عن الكلية بطال رضا سقيا .3

 .الدراسة هذاج لنتائ طبقا
 

 :السادس اهلدف

 االجتاهات مع يتناسب مبا الكلية فى املستخدمة التقويم بواسالي نظم وتطوير حتديث" 

 " جمال الرتبية البدنية والرياضة ) تدريب ــ تعليم ــ أداره ( فى احلديثة

 : )التنفيذية( االجرائية األهداف

 . بالكلية الطالب يدرسها التى المهارات مختلف تقيس جديدة وامتحانات تقويم نظم الخإد .1

 المهارات محتلف سقيا تضمن التى اإلمتحانية للورقة القياسية اتالمواصف وتفعيل وضع .2

 التدريس هيئة اعضاء جميع بها ويلزم يةالشفو األختبارات و بالكلية الطالب التى يدرسها

 . بالكلية العاملين

 واالمتحانات التقويم نظم تطور مدى عن الخارجى المجتمع واطراف بالطال رضا سقيا .3

 . الكلية التى تستخدمها
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  :الثانية الغاية

 ان يضمن مبا بالكلية العليا والدراسات العلمى البحث منظومة وتطوير حتديث" 
 . " والعاملى واإلقليمى احمللى املستوى على متميزة حبثية مؤسسة الكلية تكون

 : العامة األهداف

 والتخصصات االقسام جميع فيها يسهم بالكلية العلمى البحث طةخ وضع الى السعى .1

 .واالقليمية المحلية والمؤسسات االطراف وبعض بالكلية

 . الحديثة والتدريسية العلمية والتطورات يتناسب بما بالكلية العليا الدراسات الئحة تطوير .2

 .بالكلية التدريس هيئة اعضاء البحاث الدولى النشر تشجيع .3

 .للتمويل افيةإض مصادر ايجاد على والعمل بالكلية العلمى البحث تمويل مصادر تحديد .4

 

 : االول اهلدف

 والتخصصات االقسام مجيع فيها يسهم بالكلية العلمى البحث طةخ وضع اىل السعى   "

 ." واالقليمية احمللية واملؤسسات االطراف وبعض بالكلية

 ( :التنفيذية ( اإلجرائية االهداف

 بما العلمى للبحث طةخ وتصميم وصياغة بوضع المختلفة وتخصصاتها الكلية اقسام قيام .1

 . األقسام هبهذ التدريس هيئة اعضاء توجهات يتناسب مع

 طةخ مع يتناسب وبما بالكلية األقسام احتياجات على بناءا للكلية العلمى البحث طةخ تفعيل .2

 . للجامعة البحث العلمى

 البحث طةخ وتقييم وضع فى الخارجى بالمجتمع العلمية والمؤسسات األطراف مشاركة .3

 . ةالعلمى للكلي

 التدريس هيئة اعضاء بين العلمى البحث القياتخا وتفعيل لضمان آلية صياغة على العمل .4

 . بالكلية

 

 



   هليئة القومية لضمان جودة التعليم واألعتمادا      

 اخلطة األسرتاتيجية لكلية الرتبية الرياضية بنني ــ  جامعة الزقازيق

 
78 

 

  :الثانى اهلدف

 والتدريسية العلمية والتطورات يتناسب مبا بالكلية العليا الدراسات جوبرام الئحة تطوير" 
 " احلديثة

 ( :التنفيذية( االجرائية األهداف

 والتخصصات جالبرام بعض وإضافة بالكلية الحالية والتخصصات جمالبرا وتقييم مراجعة .1

 . الجديدة

 بطال على تطبيقه يتم الذى المعتمدة الساعات لنظام طبقا العليا الدراسات الئحة تطوير .2
 بالكلية العليا الدراسات

 التطور مع يتناسب بما العليا الدراسات بإدارة العاملين جميع مهارات وتطوير تنمية .3

 . والتقنى الحالى ولوجىالتكن

 بالكلية البيانات وقواعد الرقمية المكتبة دماتخ وتطوير تحسين .4

 

  :الثالث اهلدف

 " بالكلية التدريس هيئة اعضاء الحباث الدوىل النشر تشجيع" 

 ( :التنفيذية( االجرائية األهداف

 بحاثهمأل الدولى بالنشر بالكلية التدريس هيئة اعضاء قيام تضمن مناسبة آلية وضع .1

 .العلمية

 .والعالمية األقليمية و العلمية والندوات المؤتمرات من العديد تنظيم .2

 ألبحاثهم الدولى بالنشر يقومون الذين التدريس هيئة ألعضاء تحفيزية مالية الئحة وضع .3

 .العلمية
 

 : الرابع اهلدف

 ." للتمويل ةإضافي مصادر اجياد على والعمل بالكلية العلمى البحث متويل مصادر حتديد" 
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 ( :التنفيذية( األجرائية األهداف

مركز األستشارات  مثل للكلية العلمى البحث تمويل مصادر يادةزو لتنمية طةخ وضع .1
 .بالكلية العلمية 

 والمؤسسات األطراف مع بالتعاون العلمى للبحث إضافية مصادرتمويل وجود الى السعى .2

 .الخارجية

 المحلية المانحة الجهات بعض مع البحثية يعالمشار بعض وتنفيذ إجراء فى التوسع .3

 . والعالمية واالقليمية

  :الثالثة الغاية
 املستدامة التنمية يف واملساهمة اجملتمعية املشاركة فى الكلية دور تفعيل" 

 ." والبيئة اجملتمع وخدمة

 : العامة األهداف

 . بالكلية ةالعالق اتذ الخارجية طراف ألل المستدامة التنمية لتحقيق طةخ وضع

 : )التنفيذية( االجرائية األهداف

 ات ذ ىــالخارج المجتمع اطراف مع المجتمعية للمشاركة لزيادة متكاملة طةخ وضع .1

 باهمية الرياضة . الوعى يادةزو الرياضية القوافل مثل بالكلية العالقة

  للكلية خارجىال المجتمع احتياجات لتلبية بالكلية الخاص الطابع ات الوحدات وقيادة انشاء .2

 . الخارجى المجتمع فئات لمختلف الرياضيةو العلمية االستشارات تقديم يادةز .3

 على والتعرف لمتابعتهم العمل سوق فى العاملين الكلية من الخريجين متابعة وحدة تفعيل .4

 . المختلفة احتياجاتهم

 . بالكلية البيئة وتنمية المجتمع دمةخ ألنشطة بيانات قاعدة وتصميم إيجاد .5

 
وتم االعتماد على التحليل الببيئى للكليـة ووضـعها التنافسـى والتحـديات الحاليـة      
والمستقبلية عند صياغة الغايات النهائية واألهداف االستراتيجية للكلية وذلك لتدعيم جوانـب  
القوة ومعالجة جوانب الضعف واستغالل الفرص المتاحة وتجنب التهديدات التى تـؤثر سـلبا   
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د اتسمت األهداف األستراتيجية للكلية بالواقعية والقابلية للقياس ، وتم اعتمـاد  على أدائها وق
ـ االهداف األستراتيجية للكلية من مجلس الكلي /  11/  12( بتـاريخ    170ة رقـم )  ـــ

/   13( بتاريخ    208م ) ــم وقد تم تحديثها وأعتمادها من مجلس الكليــــة رق2008
 م . 2012/  3

 

شاركة فى صياغة االهداف االستراتيجية للكلية جيدة فى صياغة الغايات وكانت الم  
النهائية واألهداف االستراتيجية للكلية من جانب مختلف األطراف داخل وخارج الكلية حيث 

 شارك فيها :
األدارة العليا للكلية ممثلة فى عميد الكلية والساده الـوكالء ورؤسـاء األقسـام     .1

 العلمية .
 تدريس ومعاونيهم .أعضاء هيئة ال .2
 األداريين بالكلية . .3
 الطالب . .4
 طالب الدراسات العليا . .5
 مدرسى التربية الرياضية . .6
 توجيه التربية الرياضية بمديرية التربية والتعليم بالشرقية. .7
 مديرية الشباب والرياضة بالشرقية . .8
 رؤساء األندية ومراكز الشباب . .9

 ممثلى نقابة المهن الرياضية بالشرقية .  .10
وقد تم عرض ومناقشة األهداف األستراتيجية مع أطراف من داخل وخـارج الكليـة   
وتتمثل هذه األطراف فى قيادات أكاديمية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وإداريين وطـالب  
وأعضاء من المجتمع المحلى وممثلين لمؤسسات تعليمية فى مراحل التعليم قبل الجامعى حيـث  

هم ) ممن شاركوا فى صـياغتها  ــكلية واألهداف األستراتيجية عليتم عرض رؤية ورسالة ال
 وغيرهم( وتم مناقشتها ومناقشة االقتراحات الخاصة بصياغتها واعتمادها .
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 وسائل نشر األهداف األسرتاتيجية بالكلية :

وحرصت الكلية على تنمية ونشر الوعى بـين الطـالب واعضـاء هيئـة التـدريس      
المجتمعية باألهداف األستراتيجية وتقوم الكلية  بنشر هذه الغايات النهائية والداريين واالطراف 

واألهداف اإلستراتيجية للكلية من خالل عدد من المنشورات، ودليل الطالب ومداخل مبانى الكلية 
والمدرجات، وشبكة المعلومات )اإلنترنت(.  وتتصدر جميع المطبوعات الخاصة بمجالس األقسام 

  والكليــــة.
وحرصت الكلية على مراجعة أهدافها األستراتيجية فى ضوء المتغيرات المحلية 
والدولية وتنوى الكلية مراجعة وتحديث الغايات النهائية واألهداف اإلستراتيجية بشكل دوري كل 
خمس سنوات لمواكبة التطورات المحلية والعالمية فى أعداد مدرس التربية الرياضية والمدرب 

دارى واجراء البحوث العلمية. أو مع أى تغيير يحدث فى رؤية ورسالة الكلية قبل الرياضى واأل
 هذه الفترة . وقد تم اعتماد ذلك فى مجلس الكلية  .

وسوف يتم الوصول اىل هذه الغايات االسرتاتيجية وحتويلها اىل واقع عملى من خالل حتقيق جمموعة 

  :ىلمن األهداف املرحلية احملددة كما هوموضح كالتا

توفيرفرص تعليم متميزفي نظريات ومهارات علوم التربية البدنية والرياضة حسب  .1
 المعايير األكاديمية القومية 

 تهيئة بيئة تعليمية مادية وأساسية تدعم اإلبداع والتميزفى مجال التربية الرياضية . .2
 تلبى احتياجات دكتوراه(– ماجستير– دبلوم  (استحداث برامج للدراسات العليا .3

  .المجتمع

 المعلومات فى العملية التعليمية تطويرطرق التدريس ودمج وسائل االتصال و .4

 تعظيم االستفادة من البحث العلمى وتلبية مجتمع اقتصاد المعرفة . .5

 استكمال وتحديث المبانى والمنشئات الخاصة بالكلية . .6

 تطويرالهياكل اإلدارية والعلمية بالكلية . .7

 مية القدرات .تطويرالكوادرالبشرية وتن .8
 تطويروميكنة نظم العمليات واالتصاالت اإلدارية . .9
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 تطويرخدمات الخريجيين ووحدة التوظيف . .10
 استحداث مصادرمتنوعة للتمويل . .11
 استحداث جوائزللتميزفى التدريس والبحث العلمى وخدمة المجتمع . .12

 إعداد ملف االعتماد .   .13

 كلية:منهجية اعداد الغايات واألهداف االسرتاتيجية لل

 اعتمد فريق العمل الخاص بوضع الخطة االستراتيجية على ثالث عناصر رئيسية  
 واألهداف االستراتيجية للكلية وهذه العناصر هى: صياغة الغاياتعند 
 .التحليل البيئى للكلية 

 .رؤية ورسالة الكلية 
 دافــــالتوافق بين الغايات واألهداف االستراتيجية للكلية مع الغايات واأله  

 للجامعة. االستراتيجية

 هاــتم عقد ورشة عمل لصياغة مقترح للغايات واألهداف االستراتيجية للكلية وتم في
 عملية عصف ذهنى للحضور. 

الغايات  وخارج الكلية لعرض ومناقشة مقترحتم عقد اجتماع لمستفيدين من داخل 
ة المشاركين فى هذا وفيما يلى جدول يوضح فئة ونسب واألهداف االستراتيجية للكلية ،

 : االجتماع
 نسبة املشاركة الفئة املشاركة

 %24.25 أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة

 %12025 األداريني

 %24.4 طالب
 %22 طالب دراسات عليا  / طالب وافدين

 %4.9 توجيه الرتبية الرياضية  / مديرية الشباب والرياضة / رعاية طالب اجلامعة
 %7.3 هن الرياضيةتقابة امل

 %100 اجملموع                                        

 رقم  كلية بعد التعديل فى مجلس الكليةتم اعتماد الغايات واألهداف االستراتيجية لل
 م.13/3/2012( بتاريخ 208)

  ومن منطلق زيادة نسبة المشاركه تم مراجعة األهداف األستراتيجية ولضمان تحقيق 



   هليئة القومية لضمان جودة التعليم واألعتمادا      

 اخلطة األسرتاتيجية لكلية الرتبية الرياضية بنني ــ  جامعة الزقازيق

 
83 

 

 بين األهداف األستراتيجية الكلية والجامعة .  وافقالت
داف ـاأله لمراجعة ارج الكلية ــتم عقد اجتماع لمستفيدين من داخل وخ

 : ةاالستراتيجية للكلية ، وفيما يلى جدول يوضح فئة ونسبة المشارك

 نسبة املشاركة عدداملشاركني الفئة املشاركة

 %30.5 101 أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة

 %8.5 28 األداريني

 %27.3 90 طالب

 %18.2 60 طالب دراسات عليا  / طالب وافدين

توجيه الرتبية الرياضية  / مديرية الشباب والرياضة / رعاية 
 طالب اجلامعة / األندية ومراكز الشباب

47 14.5% 

 %1 3 تقابة املهن الرياضية

 %100 329 اجملموع           

 بتاريخ  (261)فى مجلس الكلية رقم  مراجعة األهداف األستراتيجية تم اعتماد 
 م 12/7/2016

 إجراءات حتديث الغايات واألهداف اإلسرتاتيجية

راتيجية طول المدة الزمنية للخطة تعطي الكلية فرصة لتحقيق الغايات واألهداف اإلست .1
 .التنفيذية

يق الغايات واألهداف تقيم الكلية تقييم كلي داخلي وخارجي بغرض تقييم تحق .2
 .اإلستراتيجية

تم تحقيق جميع اإلستراتيجية تكون الكلية قد نجحت في تحقيق أهدافها وغاياتها  إذا .3
 اإلستراتيجية

وإما أن تظل الكلية في تحقيق نفس األهداف اإلستراتيجية لمدة زمنية أخري ، وإما إن  .4
اتيجية طبقُا لمتطلبات تراها تختار إدارة الكلية  أن ترتقي بالغايات واألهداف اإلستر

 .الكلية

 .يتم وضع خطة إستراتيجية جديدة وخطة تنفيذية مكتملة .5
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 االطراف أصحاب املصلحة :

تهدف الخطة االستراتيجية الى تحقيق ضمان الجودة وتميز الخدمة التعليمية والبحثية 
 وتلبية احتياجات وتوقعات االطراف المستفيدة وهى :

 جامعة الزقازيق 
 ة الكلية ) عميد الكلية ـ وكيل الكلية لشئون الطالب ـ وكيل الكلية لشئون ادار

الدراسات العليا والبحوث ـ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ـ 
 رؤساء األقسام العلمية (

  االطراف المجتمعية  ) مديرية الشباب والرياضة بالشرقية ـ توجيه التربية الرياضية
ربية والتعليم ـ األندية ومراكز الشباب  ـ األدارة العامة لرعاية الطالب بمديرية الت

 بالجامعة ـ مدرسى التربية الرياضية (.
  اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واالداريون والعاملون بالكلية 
 . الطالب 
 اولياءاالمور. 
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 الفصل السادس                     

 الزقازيقمعة بية الرياضية بنني جاالتحليل البيئى لكلية الرت
SWOT Analysis 

 

 :البيئى التحليل مفهوم
 والبيانات والمعلومكات الحقائق من الكثير جمع إلى تهدف عملية بأنه البيئي التحليل ُيعرف

 للبيئة والتهديدات والفرص ليةخالدا للبيئة والضعف القوة جوانب لتحديد لك ذو الكلية عن
 بالكلية الخارجية

 

 
 - )اخلارجية البيئة حتليل الداخلية البيئة حتليل( البيئى التحليل عناصر

 

  :الداخلية البيئة حتليل :أواًل
 تأثيرا تؤثر التي العناصر او ييراالمع كل تشمل التي البيئة بأنها ليةخالدا البيئة تعرف

ذ  اتخا الكلية إلدارة يمكن التى العناصر او رالمعايي للوكذ الكلية لخدا العمل على مباشرا
 تشتمل التى العناصر او المعايير من العديد وهنا إلغائها او تعديلها او تطويرها بشأن قرارات
 معايير فى موجود رخاآل والبعض المؤسسية القدرة معايير فى موجودة الداولية البيئة عليها

 القيادة  - ومكوناتها االستراتيجية ةـــــخطال ( لكذ ةـــامثل ومن التعليمية الفاعلية
 بالطال – العلمى البحث التدريس هيئة اعضاء –  والبشرية المادية الموارد  - والحوكمة
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 التى الجوانب او النقاط عن عبارة بأنها ليةخالدا البيئة فى القوة نقاط وتعرف . ) خإل ....
 او اطالنق عن ارةعب يفه عفالض اطنق اام  افيه األداء على إيجابيا وتؤثر الكلية ابه زتتمي

 . الكلية اداء على سلبا تأثيرا تؤثر والتى بالكلية زةالمتمي رغي بالجوان
 

 

  اخلارجية البيئة حتليل : ثانيا
 الموجودة المكونات او األطراف جميع تشمل التي البيئة بأنها الخارجية البيئة تعرف

 ولكن الكلية داول العمل اداء على مباشر غير او مباشرا راتأثي وتؤثر بالكلية المحيط بالمجتمع
 من العديد وهنا إلغائها او تعديلها او تطويرها بشأن قراراتذ اتخا الكلية إدارة تستطيع ال

 -  المجتمعية المشاركة اطراف بعض ( مثل ةـالخارجي البيئة عليها تشتمل التكى المكونات
 ورجال األمور اولياء المدنية - والمؤسسات الهيئات -  العالي التعليم ارةزو العمل سوق

 ( . بالكلية العالقة اتذ والمؤسسات الهيئات من والعديد األعمال
 يمكن التي والتدريسية والمالية المادية اإلمكانات كل عن عبارة بأنها الفرص  وتعرف 

 األداء وتطوير ينتحس فى منها االستفادة ويتم الخارجي المجتمع ومؤسسات اطراف تقدمها ان
 . بالكلية

 المجتمع ومؤسسات بأطراف المرتبطة المعوقات عن عبارة فهى التهديدات اما
 . بالكلية العمل اداء على اسلب تؤثر والتى الخارجي

 

 :للكلية البيئي التحليل ومعايري حماور
 :   وهي للكلية لبيئيا التحليل يف واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية اهليئة معايري استخدام مت

 املؤسسية القدرة : أوال

 اإلسرتاتيجية اخلطة .1
 التنظيمي اهليكل .2
 واحلوكمة القيادة .3

  واالخالقيات املصداقية .4

  االدارى اجلهاز .5

 واملادية املالية املوارد .6

  البيئة وتنمية اجملتمعيه املشاركة .7
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 التعليمية الفاعلية : ثانًيا

 واخلرجيني الطالب .1
 التعليمية الربامج و يةاألكادمي املعايري .2
 للتعليم املادية والتسهيالت والتعلم التعليم .3
 التدريس هيئة أعضاء .4
 االخرى العلميه واألنشطة العلمى البحث .5

 العليا الدراسات .6
 واملستمر والتطوير اجلودة إدارة نظام .7

 

 مصادر وادوات مجع البيانات الالزمة للتحليل البيئى : : ثالثا

 بيئى للكلية اىل اربع مراحل :قسمت مراحل التحليل ال

 وضع خطط جلمع البيانات ::  

       تم عقد اجتماع لفريق ادارة التحليل البيئى حيث تم تحديد عناصر البيئة الداخلية
للكلية المطلوب دراستها كما قام االستاذ الدكتورالمدير التنفيذى لوحدة ادارة الجودة 

ريق بوضع خطط عمل لجمع البيانات عن كل عنصر من بالكلية بتكليف اعضاء الف
عناصر البيئة الداخلية مع  تحديد مصادر جمع البيانات واألساليب واألدوات الالزمة 

 لجمعها. وكذلك الفترة الزمنية والموارد المادية الالزمة. 
    م الى  2010/  1/3وقد استغرقت هذه المرحلة مدة اسبوع فى الفترة من

 م7/3/2010
 

 مرحلة تصميم اساليب مجع البيانات :: 

قام فريق االدارة بتصميم طرق واساليب جمع البيانات من مقابالت مهيكلة واستبيانات 
وبطاقات مالحظة ، كما قام فريق االدارة بتحديد اعضاء الفريق التنفيذى الذى سيتولى تطبيق 

ت بين أعضاء الفريقين لمراجعة خطط العمل هذه االساليب . كذلك فقد تم عقد عدة اجتماعا
واجراء التعديالت الالزمة وقد استغرقت هذه المرحلة ايضا مدة اسبوع فى الفترة من  الى  

 .م  14/3/2010الى    8/3
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 مرحلة مجع البيانات :: 

م حيث 27/3/2010الى  15/3استغرقت هذه المرحلة مدة اسبوعين فى الفترة من 
ترك أعضاء فريق االدارة مع أعضاء الفريق التنفيذى فى تجميع البيانات طبقا لخطط جمع اش

  . البيانات السابقة

 اعداد املسودة للدراسه الذاتية والتحليل البيئى للكلية :: 

قام فريق العمل بدراسة التقارير السابقة تمهيدا لتحديد مواطن القوة والضعف بكل 
عناصر البيئة الداخلية وكذلك الفرص والتهديدات المحتملة بالبيئة الخارجية. حيث عنصر من 

قدم كل عضو تقرير عن التحليل الرباعى لكل عنصر من عناصر البيئة الداخلية والخارجية . 
اجتماعات بين فريق العمل لمناقشة وصياغة نقاط القوة والضعف والفرص  4كما تم عقد عدد 

لة. كذلك تم تكليف مجموعة من الفريق بالبدء فى اعداد المسودة االولى والتهديدات المحتم
للدراسة الذاتية طبقا لمعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بناءا على نتائج 

 3الى  3/ 28التحليل البيئى السابق . وقد استغرقت هذه المرحلة مدة اسبوع فى الفترة من 
 م4/2010/

 طرق ومصادر مجع البيانات :  ثانيا :

 عقد مقابالت مع القيادات االكادميية وأعضاء هيئة التدريس واملعاونني واألداريني والطالب واملستفيدين: .1
 

 فحص وثائق: 
 االستبيانات  .3

 . إعداد تقارير عن نتائج املقابالت ونتائج استطالعات الرأى .4

مقابلة وكذلك عمل التحليل فى نهاية هذه المرحلة  تم اعداد تقارير عن نتائج كل 
االحصائى لنتائج االستبيانات المختلفة تمهيدا لتحديد مواطن القوة والضعف بكل عنصر من 

 عناصر البيئة الداخلية والخارجية.
 

 : منهجية واجراءات التحليل البيئى للكلية

 .تم تشكيل لجنة لصياغة الخطة االستراتيجية واجراء عملية التحليل البيئى للكلية -1
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تم عقد ورشة عمل للتدريب على خطوات صياغة الخطة االستراتيجية للكلية والتحليل -2
 .البيئى كما تم فيها عملية عصف ذهنى للحضور

تم عمل استبيانات لتحليل البيئة الداخلية والخارجية للكلية وتم توزيعها على مستفيدين  -3
فى هذه  كهمشارمن داخل وخارج الكلية ، وفيما يلى جدول يوضح فئة ونسبة ال

 . االستبيانات

 نسبة املشاركة عدداملشاركني الفئة املشاركة

 %30,5 101 أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة

 %8,5 28 األداريني

 %27,3 90 طالب

 %18,2 60 طالب دراسات عليا  / طالب وافدين

اجلامعة توجيه الرتبية الرياضية  / مديرية الشباب والرياضة / رعاية طالب 
 / األندية ومراكز الشباب

47 14,5% 

 %1 3 تقابة املهن الرياضية

 %100 329 اجملموع           

 

تم التوصل الى نقاط القوة والضعف للبيئة الداخلية وفرص وتهديدات البيئة الخارجية  -4
 ، ثم تم ترتيب لألولويات وإزالة التضاربات والتناقضات والتشابهات.

لتخطيط االستراتيجى الكمى بواسطة لجنة تحليل البيئة الداخلية تم عمل مصفوفة ا -5
 والخارجية وذلك للوصول الى االستراتيجية الرئيسية واالستراتيجيات البديلة.

بتاريخ  (  209)  تم اعتماد التحليل البيئى للكلية فى مجلس الكلية رقم  -6
 .م11/4/2012
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 البيانات حتليل أدوات

 اإلستراتيجية الخطة دراسات تعتمد (SWOT) لداخلي والخارجى  ا الراهن الوضع لتحليل
 العوامل الداخلية  ومصفوفة الخارجية العوامل ومصفوفة الداخلية العوامل منهج مصفوفة على

 للكلية . الحالي اإلستراتيجي الوضع لتحديد الخارجية/
 

 

 مساعدة أضرار
 

البيئة 
 الداخلية

W 

Weaknesses 

 ضعف

S 

Strengths 

ةقو  

T 

Threats 

 تهديدات خارجية

O 

Opportunities 

 فرص متاحة

البيئة 
 اخلارجية



   هليئة القومية لضمان جودة التعليم واألعتمادا      

 اخلطة األسرتاتيجية لكلية الرتبية الرياضية بنني ــ  جامعة الزقازيق

 :  احملور األول: القدرة املؤسسية     

 املعيار

 

 نقاط الضعف نقاط القوة

. التخطيط 1

 األسرتاتيجى

 الكلية.مجلس ن موموثقه يوجد خطة إستراتيجية للكلية معتمدة  .1

 المشاركة االيجابية من جميع االطراف من داخل الكلية فى التحليل البيئى . .2

 شخصيتها الكلية رسالة وتعكس, ومعلنة معتمدة واضحة ورؤية رسالة للكلية .3

 بما العلمي البحث في وتطلعاتها المجتمعية, ومسئوليتها التعليمي, ودورها

 .والتنمية المجتمع احتياجات مع يتفق

 .الجامعة ورؤية رسالة تعكس  ورؤيتها الكلية رسالة .4

 .متعددة وسائل خالل من والرسالة الرؤية بنشر  الكلية تقوم .5

 المحلية المتغيرات ضوء في ورسالتها رؤيتها مراجعة على الكلية تحرص .6

 .والدولية

 التدريس هيئة وأعضاء الطالب بين الوعي ونشر تنمية على الكلية تحرص .7

 .ورسالتها برؤيتها المجتمعية واألطراف املينوالع ومعاونيهم

 .. المختلفة الوسائل خالل من ومعلنة معتمدة إستراتيجية أهدافغايات و للكلية .8

تمتلك الكلية خطة تنفيذية لتطبيق إستراتيجية المؤسسة مع تحديد المسئوليات  .9

 بها والمدة الزمنية ومصادر التمويل.

همية منهج التخطيط اإلستراتيجى يوجد لدى أعضاء هيئة التدريس وعى بأ .11

وآلياته لمختلف أنشطة ومجاالت العمل بالكلية )تعليم وطالب, دراسات عليا, 

 مجتمع وبيئة(.

 

خارج من جانب مختلف األطراف  مستوى المشاركة في التحليل البيئي, منضعف  .1

 كلية.ال

من  واألهداف اإلستراتيجية مستوى المشاركة فى صياغة الرؤية والرسالةضعف  .2

 الكلية.خارج من  جانب مختلف األطراف

للكلية محددة دون اإلستناد على التحليل البيئى, مع ضعف  األهداف االستراتيجية .3

 مشاركة مختلف األطراف من خارج الكلية فى صياغتها.

 ال توجد خطط إستراتيجية للقطاعات المختلفة. .4

 .عدم متابعة نشر رسالة الكلية ورؤيتها لالطراف الخارجية  .5

 توجد مخاطر فى وسائل توفير مصادر التمويل . .6
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اهليكل .2

 التنظيمي

 رسالتها تحقيق ويضمن أنشطتها, ونوع لحجم مالئم رسمي تنظيمى هيكل للكلية .1

 .االستراتيجية وأهدافها

 التعليمية, للعملية الدعم خدمات لتقديم الالزمة األساسية اإلدارات الهيكل يتضمن .2

 لتلبية وذلك مستحدثة وحدات وأقسام وإدارات العلمي, والبحث العليا, والدراسات

 نظم ووحدة الجودة ضمان وحدة مثل, والتطوير التغيير عن ناتجة محددة احتياجات

 .والمقترحات الشكاوى ووحدة القرار إتخاذ ودعم المعلومات

 .ةالكلي عميد برئاسة والكوارث لألزمات وحدة وجود .3

 . للمسئوليات دقيق وتحديد الكلية وظائف لجميع وتوثيق توصيف وجود .4

 التقويم مهام تتولى حيث, للكلية التنظيمي الهيكل في الجودة لضمان وحدة توافر .5

 دورا تلعب أنها كما. التعليمية لفاعليتها أو المؤسسية لقدرة سواء المستمر, الذاتى

 هيئة أعضاء مهارات تنمية وفى كليةال أفراد بين الجودة ثقافة نشر فى مهما  

 ..الجودة نظم بإدارة يتعلق فيما اإلداري والجهاز التدريس

 الجودة ضمان ومركز الجودة ضمان وحدة بين وفعالة  وطيدة عالقة يوجد .6

 ويراجع أنشطتها, ويساند فنيا   ودعمها دورها تفعيل في يسهم بما بالجامعة,

 عن سنويا   تقريرا   الوحدة وتقدم. عةالجام أهداف مع تواؤمها لضمان خططها

 للمركز نشاطها

 

 

إدارة شئون الطالب تحتاج الى إعادة هيكلة مع ضرورة استحداث وحدة لمتابعة  .1

  الخرجين

اإلدارات  المتخصصة لخدمات دعم العملية التعليمية غير كافية وتحتاج الى  .2

 استحداث وحدات جديدة .

ية والمادية التي تحد من كفاءة اإلدارات  وجود عدد من المعوقات الفنية واإلدار .3

المتخصصة لخدمات دعم العملية التعليمية مثل عدم كفاية تدريب و تأهيل 

 الموظفين , عدم وجود كوادر شابة , 

التوصيف الوظيفي في حاالت التعيين والنقل واالنتداب للوظائف ندرة إستخدام  .4

 المختلفة.

هة األزمات والكوارث باإلضافة الى عدم ضعف التجهيزات المتاحة بالكلية لمواج .5
وعدم  وجود دعم كافى من إدارة الكلية لقرارات وحدة إدارة األزمات والكوارث

 كفاية الوسائل واألدوات للتعامل مع األزمات والكوارث.
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 .القيادة3

 واحلوكمة

 

تسم بالفاعلية فى مجال إتخاذ القررات ممارسات مجالس األقسام ومجلس الكلية ت .1

الخاصة بالتعليم والتعلم والبحث العلمى, وتوثق هذه المجالس ممارساتها فى 

 محاضرها الرسمية.

 مشاركة ممثلين عن المستفيدين من المجتمع المحلى فى مجلس الكلية. .2

مع توجد بروتوكوالت ُمفعلة بين الكلية والمؤسسات الشبابية والرياضية فى المجت .3

 المحيط بالكلية.

( MISالكلية مشتركة فى مشروع تنفيذ قاعدة بيانات شاملة من خالل مشروع ) .4

 بالجامعة.

 توافر نظام فعال لحفظ واستدعاء وإتاحة تداول الوثائق. .5

توجد مصادر لتنمية التمويل الذاتى بالكلية, ويخصص نسبة من هذه المصادر فى  .6

 المالية الحكومية السنوية.  دعم األنشطة األكاديمية تفوق المخصصات

هناك قنوات متعددة لألتصال مع القطاعات الخدمية في المجتمع المحيط بالكلية  .7

 حيث تقدم الكلية من خالل الوحدات ذات الطابع الخاص مثل: 

 . وحدة الكفاءة البدنية 

 . االكاديمية الرياضية للناشئين 

 وحدة االستشارات والبحوث الرياضية 

    يدانى للطالب فى المدارس العامة والهيئات الرياضية بالمحافظة.التدريب الم 

تاخذ الكلية بنتائج تحليل آراء الطالب في بعض المجاالت وتستخدم صندوق الشكاوى  .8

 و سياسة الباب المفتوح و اللقاءات و الندوات الطالبية كوسائل لمعرفة آراء الطالب.

 ات األكاديمية.عدم وجود معايير دقيقة معلنة إلختيار القياد .1

 عدم مشاركة أعضاء بمجلس الكلية من ذوى الخبرة. .2

 القصور فى تدريب القيادات وعدم وجود برامج تدريبية فعالة. .3

عدم وجود آلية لمراجعة محتويات البرامج التدريبية بناء على التغذية الراجعة  .4

 من المتدربين.

 رية.عدم وجود إستبيانات عن أداء القيادات األكاديمية واإلدا .5

ضعف مشاركة أعضاء هيئة التدريس عند ترشيح واختيار القيادات األكاديمية  .6

 بالكلية.  

 اليوجد تمثيل حقيقي فعال للطالب في المجالس الرسمية .  .7

التوجد خطة لتدريب القيادات األكاديمية بالكلية و مهاراتهم قائمة على  .8
 .االجتهادات الشخصية
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 .املصداقية4

 واالخالقيات

 مصداقية المعلومات المنشورة عن الكلية. .1

 يوجد دليل ألخالقيات المهنة. .2

توزيع أعباء اإلشراف والتدريس, وتخصيص البعثات تتسم بالعدالة وعدم التحيز إذ  .3

 ينظمها قانون تنظيم الجامعات. 

التى تستوجب ضمان العدالة وعدم التحيز بين الطالب, وذلك فى إطار اللوائح  .4

 تجنب التعارض فى المصالح.

 يوجد نظام وآلية لتلقى الشكاوى والمقترحات من الطالب, وآليات للمتابعة. .5

 التصحيحية لمعالجة الممارسات غير العادلة توجود آليات إلتخاذ القرارا .6

عدم كفاية اإلجرآت التى تتبعها الكلية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية, سواء  .1

 ء هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة أو الطالب أو الجهاز اإلدارى.بين أعضا

عدم وجود ضوابط خاصة بصرف الحوافز والمكافآت ألعضاء هيئة التدريس  .2

 والعاملين.

 الهيئة , التدريس هيئة أعضاء:  بين التمييز وعدم العدالة ضمان إجراءات .3

 .كافية غير العاملون و , الطالب , المعاونة

 .اجلهاز5

 األدارى

 

 

 

 .الوظيفية للمتطلبات ومالئمة متميزة العمل وظروف بيئة .1

 .والمرؤوسين الرؤساء بين متميزة بيئية عالقات .2

 .التدريبية لإلحتياجات وفقا   اإلدارى الجهاز لتدريب متكاملة خطة وجود .3

 .اإلدارية القيادات إلختيار ومعلنة واضحة معايير توجد .4

 

 

 .للعاملين الوظيفي الرضا مستوى قياس فى المستخدمة الوسائل بعض غياب .1

 .الفعلية الحاجة عن اإلدارى الجهاز فى العاملين أعداد فى النقص .2

 .الثانى الصف وتأهيل لإلحالل خطة وجود وعدم, اإلدارية الخبرات انقراض .3

 .ضعيفة والحوافز الرواتب عن الرضا درجة .4

 والعاملين اإلدارية تالقيادا أداء لتقييم المستخدمة الوسائل فى تنوع اليوجد .5

 . المعامل على المشرفين الفنيين قلة .6

 بالموضوعية تتصف ال اإلدارية القيادات وترقية الختيار الحالية المعايير .7

 من يقدم التدريب الن التدريب من العاملين احتياجات لتحديد آلية وجود عدم .8

 . الفعلية العاملين الحتياجات دراسة وبدون فقط الجامعة

 . السنوي األداء تقرير غير للتقييم أخرى وسائل وجود عدم .9
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 .املوارد6

 واملادية املالية

 

 

 من جزء تدبير فى كبير بقدر   تساهم,  خاص طابع ذات وحدات بالكلية يوجد .1

 .للكلية الذاتية الموارد

 من جزء تدبير فى يركب بقدر   تسهم) الطالب الوافدين (  العليا الدراسات رسوم .2

 .البحثية العملية لدعم الذاتية الموارد

 بالكلية األماكن جميع يربط داخلى سنترال من اإلتصال وسائل أشكال جميع توافر .3

 .اإلنترنت وشبكة, الجامعة كليات وجميع

 وجدتو, والعلمية والفنية الثقافية األنشطة بعض لممارسة أماكن بالكلية يتوافر .4

 ومرفق الهواء ةومكيف واإلضائة السمعية األجهزة بأحدث ومجهز قاعه للمؤتمرات

 .والضيافة للخدمات مبنى به

 التهوية حيث من الصحى المناخ بها يتوافر الكلية ومنشآت مبانى جميع .5

 .المناسبة اإلرشادية العالمات وتوافر, واإلضاءة

 الكلية خطة يةلتغط اإلنفاق ومصادر بنود تحدد الكلية مجلس من معتمدة خطة توجد ال .1

 .المختلفة األكاديمية المجاالت فى

 .المعامل بعض تجهيزات فى ونوعى كمى عجز وجود .2

 .التدريس هيئة أعضاء قبل من المعامل على اإلشراف فعالية ضعف .3

 .الثانى الصف وتأهيل لإلحالل خطة وجود وعدم الفنية الخبرات انقراض .4

 .منتظمة بصفة والمعامل والمعدات األجهزة لصيانة خطة توجد ال .5

 التعليمية المخرجات تحقيق من الطالب لتمكين والمعامل واألدوات األجهزة كفاية عدم .6

 .المستهدفة

 .بالكلية والسالمة األمن ادوات كفاية عدم .7

 

 

 .املشاركة7

 اجملتمعيه

 البيئة وتنمية

 

 

 

 وخدمة البيئة وحماية تنمية  مجال فى الممارسات من رصيدا   الكلية تمتلك .1
 .والمؤسسى الفردى المستويين على تمعالمج

 والمحافظة الجامعة احتفاالت فى الرياضية والمهرجانات بالعروض الكلية تساهم .2
 . الرياضية واالنشطة

 .وإحتياجاته المجتمع مع للتواصل الممارسات بعض يوجد .3
 .خاص طابع ذات وحدات ثالث بالكلية توجد .4
 .البيئة وتنمية المجتمع خدمة أنشطة فى التدريس هيئة وأعضاء الطالب من كل يشارك .5

 .الكلية وأنشطة مجالس فى المجتمعية األطراف تشارك .6
 .الرياضية العروض فى وخاصة الكلية تقدمها التى بالخدمات المجتمع يستعين .7
 . بالمحافظة الموجودة الرياضية والهيئات المدارس فى الطالب تدريب .8
 الكلية تقدم كما , البحثية دماتالخ يقدم الرياضية والبحوث االستشارات مركز .9

 . الرياضية الهيئات من العديد في التدريبية الخدمات
 . العلمية المؤتمرات .10
 . المجتمع احتياجات و لمتطلبات االستجابة .11

 .بالكلية البيئة وتنمية المجتمع خدمة لقطاع إستراتيجية خطة توافر عدم .1

 .البيئة تنميةو المجتمع لخدمة التنظيمى الهيكل فى وحدة وجود عدم .2

 .التعليمية البرامج إعداد فى المجتمعية األطراف مشاركة غياب .3

 تقدمها التى الخدمات جودة عن المجتمعية األطراف رضا لقياس آلية وجود عدم .4

 .الخارجى للمجتمع الكلية
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التقويم  -8
املؤسسي 

وإدارة 
 اجلودة

 

 

 

 

 بعض خالل من الذاتى التقويم مجال فى سابقة شروعاتوم مبادرات للكلية .1

 .محلية جهات من المشروعات

 .لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير مشروع خالل من تمويل على الحصول تم .2

 .التدريس هيئة وأعضاء الطالب بين الجودة ثقافة زيادة .3

 . الجودة لضمان وحدة وجود .4

 الجودة ضمان لوحدة المالئمة زاتوالتجهي الكافية المالية المخصصات توافر .5

 .أنشطتها لممارسة

 .الكلية لمجلس الجودة ضمان وحدة مدير دعوة .6

 خريجي وكفاءة مستوى حول المحلى المجتمع منظمات ألراء استقصاءات يوجد .7

 الكلية .

 يوجد تواصل جيد بين وحدة ادارة الجودة بالكلية وبين مركز ادارة الجودة بالجامعة .8

 

 .دورية بصفة يتم ال المؤسسية القدرة ناصروع أبعاد تقييم .1

 عناصر يخص فيما الكلية أداء تقييم عملية فى الجودة ضمان وحدة دور غياب .2

 .المؤسسية القدرة

  .داخليا   بالكلية المختلفة البرامج تقييم اليتم .3

 و التدريس هيئة أعضاء مع الكلية ألداء الكلى التقويم نتائج مناقشة التتم .4

 . العالقة ذات المجتمعية األطراف – العاملون – البالط – معاونيهم

 الجودة ضمان لوحدة المؤهلة البشرية الكوادر كفاية عدم .5

 نتائج ضوء فى أدائها لتطوير الكلية إتخذتها التى التصحيحية اإلجراءات قلة .6

 .التقويم

 ألداء الكلى التقويم نتائج ضوء فى للمؤسسة التنافسى الوضع فى تغير يحدث لم .7

 ؤسسةالم
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 : لفاعلية التعليمية: االثانىاحملور      

 نقاط القوة املعيار
 

 نقاط الضعف

 

 

 واخلرجيني .الطالب1

 

 

 

 

 

 

 

 

وجود قواعد واضحة ومعلنة تتسم بالشفافية للقبول ببرامج الكلية المختلفة  .1

 وللتحويالت.

الب, باإلضافة تصدر الكلية دليل الطالب ويتم تحديثه بصفة دورية ومتاح لجميع الط .2

إلى موقع الكلية اإللكترونى بهما كافة المعلومات الخاصة بالقبول والتحويالت, ويتم 

 إعداد وتنظيم برامج تعريفية للطالب الجدد.

 .وصحيا   واجتماعيا نظاما  متكامال  لدعم الطالب أكاديميا  وماديا الكليةتوفر  .3

 الطالبية. المشاركة الفعالة ألعضاء هيئة التدريس فى األنشطة .4

توجد عيادة طبية بالكلية باإلضافة إلى قرب مستشفى الطلبة داخل الحرم  .5

 الجامعى وقريبة جدا  من الكلية.

 يوجد نظاما  لإلرشاد األكاديمى بالبرنامج الخاص )بنظام الساعات المعتمدة(.  .6

األنشطة الطالبية العلمية والثقافية والرياضية واإلجتماعية  الكليةتوفر  .7

 ول الكليةحصها.مع زيادة نسبة مشاركة الطالب في على تحرصو للطالب

 محليا  ودوليا . في األنشطة الطالبية المختلفة على مراكز متقدمة

على االهتمام بدور اتحاد الطالب والعمل على تفعيل مساهماته  كليةتحرص ال .8

 فى مجال األنشطة الطالبية.

 طة الطالبية؟.م لتقدير ومكافأة المتفوقين فى األنشانظيوجد  .9

تتوافر بالكلية األماكن المناسبة من حيث المساحات واإلمكانيات للطالب  .10

 لممارسة األنشطة.

حصلت الكلية وكذلك العديد من الطالب على  المراكز األولى فى عدد من  .11

 األنشطة الطالبية على مستوى الجامعة و الجامعات األخرى

 يوس.تدنى نسبة الطالب الوافدين لمرحلة البكالر .1

عدم وجود خطط للترويج للكلية بالدول العربية لجذب المزيد من الطالب  .2

 الوافدين.

 ال تقدم الكلية منحا  دراسية للطالب من خارج البالد. .3

 برامج خاصة لرعاية المتفوقين ومعاونة المتعثرين دراسيا . ال توجد .4

 سلقيا آلية ووضع التحسين من مزيد إلى تحتاج الخريجين بيانات قواعد .5

 .للخريجين الوظيفى التوجة

 عيد مثل الماضية السنوات عبر وخريجيها الكلية بين مستمرة عالقة توجد ال .6

 . الخ....... الكلية أنشطة لدعم الخريجين صندوق/الخريجين

الدعم والتحفيز الخاص بالمتفوقين والمبدعين قاصر على منحة التفوق التى  .7

 تقدمها الحكومة للطالب المتفوقين .

 الخاصة البرامج من المستفيدين أعداد تطور لتحديد دراسة وجود عدم .8

 الى منسوبا الماضية سنوات الخمس خالل دراسيا المتفوقين والمتعثرين بالطالب

 . الطالب عدد اجمالى
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 نقاط الضعف نقاط القوة املعيار

 األكادميية .املعايري2

 التعليمية الربامج و

 

في التربية  (.NARSمية المرجعية القومية )تتبنى الكلية المعايير األكادي .1
من قبل الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد  أعتمادهاالرياضية و التي تم 

. 
 يوجد نسبة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس على وعى بالمعايير األكاديمية. .2

متفقة مع رسالتها وأهدافها  كليةالبرامج التعليمية التي تقدمها ال .3

 ية.االستراتيج

 الكلية. التعليمية والمقررات الدراسية التي تقدمهاللبرامج توصيف  يوجد .4

على أن تحقق مخرجات التعلم المستهدفة للبرامج التعليمية  الكليةتحرص ا .5

 التى تقدمها.

على أن تلبي البرامج التعليمية التي تقدمها, من حيث تنوعها  الكليةتحرص  .6

 ومحتواها احتياجات سوق العمل. 

تطور عدد الطالب الملتحقين بكل بإحصائيات موثقة تتعلق  لكليةر لدى اتتواف .7

نسبة النجاح في الفرق الدراسية المختلفة في كل برنامج وبرنامج تعليمي 

 تطور نسبة الخريجين في كل برنامج تعليمي خالل السنوات السابقة, وتعليمي 

 

 

 

 

 

 

األكاديميممة المرجعيمممة لممم تسممتكمل بعممض البممرامج تحقيممق التوافممق مممع المعممايير  .1
 القومية. 

 جراءات موثقة للمراجعة الدورية للبرامج التعليمية والمقررات الدراسية.توجد إ ال .1

 .سوق العمل عند تصميم البرامجات لدراسال توجد  .2

مطابقة مصفوفة مخرجات التعلم المستهدفة لكل برنامج تعليمي  القصور فى .3

 ومقرراته ألهداف ذلك البرنامج.

 برامج التعليمية.الركة األطراف المعنية المختلفة عند تصميم وتطوير مشا غياب .4

حصائيات تطور عدد الطالب الملتحقين بكل إمؤشرات ومن دالالت ال يتم االستفادة  .5

تطور نسبة الخريجين والنجاح في الفرق الدراسية المختلفة  نسبوبرنامج تعليمي 

 فى تطوير البرامج التعليمية لسنوات السابقةل

 عض البرامج تجد إعراضا  من طالب الدراسات العليا  على اإللتحاق بها.ب .6

 .المستهدفة التعليمية بالنواتج الطالب لدى وعى يوجد ال .7

 البرامج تطوير و تصميم في المختلفة المعنية األطراف جانب من مشاركة التوجد .8

 . بالكلية التعليمية

 مستوى على الخارجيين ينالممتحن أو المراجعين تقارير من االستفادة درجة .9

 . جدا محدودة العلمية االقسام

 التطوير و التحديث فى المقررات و للبرامج السنوية التقارير من االستفادة درجة .10

 . جدا محدودة األقسام و الكلية قبل من
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 والتعلم .التعليم3

 املادية والتسهيالت

 للتعليم

 

 

 

التي و مصادر التعلم الذاتيو على توفير فرص التعلم للطالب كليةتعمل ال .1

تتالءم مع أنماط التعلم المستخدمة )اإلنترنت/ المكتبة اإللكترونية/ مشروعات 

 .(التخرج

 .وموضوعية بتقويم الطالب بعدالةالكلية تقوم  .2

  .األمثل للموارد واالستخدام لتنمية الموارد الذاتيةتسعى الكلية  .3

الكتب التى يتم لقسم العلمي على لإشراف  ويوجدالجامعي لكتاب تدعم الكلية ا .4

 .كأحد المراجع العلمية للمقرر الدراسي ااستخدامه

 بوجود آليات فعالة لتوثيق نتائج االمتحانات. الكليةتهتم  .5

 .فى مشروعات التخرج نظام الممتحنين الخارجيين كليةتستخدم ال .6

ات الطالب من نتائج االمتحان, قواعد موثقة للتعامل مع تظلم الكليةتضع  .7

 وتعلنها وتراقب تطبيقها.

 والدوريات الكافية الحديثة والمراجع التجهيزات المناسبةبالمكتبة  يتوافر .8

 واإللكترونية. الورقية

 .المقررات الدراسيةالطالب في  أىيتم إجراء استقصاء لقياس ر .9

ية قاعات المحاضرات والفصول الدراسية والمعامل مالئمة للعمل .11

/ الخامات ومستلزمات تشغيل ,التعليمية من حيث الوسائل السمعية والبصرية

 .المعامل

 .تناسب قاعات المحاضرات والفصول الدراسية مع أعداد الطالب.11

 .مشاركة األطراف المعنية المختلفة في إعداد استراتيجيات التعليم والتعلم.غياب  .1

 أساليب تقويم الطالب نمطية. .2

بالنسبة لنقص أو زيادة أعضاء هيئة التدريس )تعديل  عض الصعوبات تواجه الكلية ب .3

 سياسات التعيين, إعادة توزيع األعباء الوظيفية, وغير ذلك(.

ألعضاء الهيئة  األكاديميةبرامج الدعم األكاديمي, والمتابعة  انخفاض فاعلية  .4

 المعاونة.

 ضعف فاعلية التدريب الميدانى للطالب. .5

 لمؤهلة بالمكتبة.عدم كفاية العمالة ا .6

آليات محددة للتأكد من مدى توافق وربط االمتحانات بمخرجات  كليةيتوافر لدى الال .7

 التعلم المستهدفة.

خدمات المكتبة من خالل مراجعة وتحليل نسب المستفيدين من هذه لتقييم  ال يوجد .8

 .الخدمات سنويا  من طالب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

 .عدد الكافي من الفنيين المتخصصينيتوافر الال .9

لتوصل إلى النتائج التى تساعد على معرفة لتحليل بيانات رضا الطالب ال يوجد  .11

االجتماعية  نظم الرعايةومستوى رضائهم عن سياسات القبول والتحويالت 

 والصحية

 .المكتبة على المترددين رضا قياس يتم ال .11

 فى وتركز المستهدفة التعليمية اتالمخرج جميع تقيس ال المتبعة التقويم طرق .12

 .المعرفية الجوانب على أغلبها

 االستقصاءات أو االمتحانات نتائج ضوء في التعلم استراتيجيات مراجعة اليتم .13

 . المجال هذا في ضعيفة جهود عدا فيما إال التدريس هيئة وأعضاء للطالب الموجهة
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 هيئة .أعضاء4

 التدريس
 

 

 

 

 

توجد آليات لتقييم األداء التعليمى ألعضاء هيئة التدريس من خالل  .1

 اإلستبيانات الطالبية.

حصول العديد من أعضاء هيئة التدريس على جوائز من جهات  .2

 قومية)جوائز الجامعة وجوائز الدولة(.

للمقررات التي لمعظم أعضاء هيئة التدريس  التخصص العلميمالئمة  .3

 تدريسها.في  ونيشارك

خطة وآليات موثقة للتعامل مع العجز/الفائض في أعضاء هيئة  لكليةلدى ا .4

 التدريس فى بعض التخصصات.

, من لتدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وفقا لالحتياجات آلية توجد .5

 خالل مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدربس.

فاءة والتميز وتنوع يوجد بالكلية نخبة من أعضاء هيئة التدريس ذوى الك .6

 المدارس العلمية. 

يتم قياس مستوى رضاء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عن طريق  .7

 االستبيانات

توجد بالكلية خطة خمسية لتعيين المعيدين وفقا ألحتياجات األقسام, و  .8

 تناقش هذه االحتياجات فى مجلس الكلية .

مع المعدالت  تتفق إلى الطالب والهيئة المعاونة نسبة أعضاء هيئة التدريس .9

 .المرجعية

سياسات معلنة لتعيين العدد الكافى فى التخصصات المختلفة من أعضاء  ال توجد .1

 هيئة التدريس ومعاونيهم,

ال توجد آليات بالكلية لقياس مردود وفعالية الدورات التدريبية التى يحصل عليها  .2

ية قدرات أعضاء هيئة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من خالل مشروع تنم

 (FLDPالتدريس ومعاونيهم )

 ال توجد آليات لقياسى الرضا الوظيفى ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم. .3

 الفئات العمرية ألعضاء هيئة التدريس غير متوازنة. .4

 يوجد ما بخالف التدريس هيئة أعضاء اداء لتقييم وموثقة محددة معايير التوجد .5

 .الجامعات تنظيم بقانون

 فى منها االستفادة يتم ال التدريس هيئة بأعضاء الخاصة االستبيانات ائجنت .6

 . العملى التطبيق

 .المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء أداء لتقييم ومعايير محددة آليات التوجد .7

 .التدريس هيئة أعضاء السادة أداء على التدريب مردود لمعرفة إجراءات التوجد .8

 والهيئة التدريس هيئة ألعضاء والمحاسبة ساءلةالم إجراءات تفعيل اليتم .9

 .المعاونة
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 .البحث5

 العلمى

 واألنشطة

 االخرى العلميه

 

 

 

خطة للبحث العلمي مرتبطة بخطة الجامعة ومرتبطة بالتوجهات القومية  الكليةضع ت .1

 , وتلتزم الكلية بها.واحتياجات المجتمع المحيط

 البحثية موثقة ومعتمدة من مجالس األقسام ومن مجلس الكلية. خطةال .2

مالئمة تخصص عضو هيئة التدريس وخبراته مع موضوع الرسالة التى يشرف  .3

 عليها.

تتم اإلستفادة من البحوث العلمية ونتائجها فى تعزيزالعملية التعليمية, ويشارك  .4

المشروعات البحثية  الطالب فى الحلقات النقاشية والمؤتمرات العلمية وبعض

 التطبيقية.

 تصدر الكلية مجلة علمية محكمة للبحوث الرياضية . .5

ينشر أعضاء هيئة التدريس العديد من بحوثهم فى المجالت والدوريات العلمية    .6

 .كليةتوافر قواعد بيانات للبحوث العلمية بالالدولية, مع 

 األشراف والمناقشة . تشجع الكلية البحوث المشتركة بين االقسام العلمية فى   .7

شارك  –مؤتمرات بواقع كل سنتان مؤتمر خاص بها  3نظمت الكليه الى االن    .8

 –محليه  –الكثير من اعضاء هيئه التدريس فى العديد من المؤتمرات االقليميه 

 ونظمت جميع االقسام العلميه بالكليه العديد من الندوات والمؤتمرات. -دوليه 

 الية المخصصة للبحث العلمى.عدم كفاية الموارد الم .1

عنمد إعمداد الخطمة البحثيمة والتقيميم الماديمة المتاحمة عدم مراعماة اإلمكانيمات  .2

 .الفعلى لإلحتياجات

قيماس وتقيميم ممردود المخصصمات الماليمة المنفقمة علمى البحمث العلممى اليمتم  .3

 .بالكلية

 . نسبة البحوث العلمية المشتركة مع مؤسسات علمية دوليةإنخفاض  .4

 االقسام من لمواضيع اقتراحات توجد ولكن بالكليه معتمده بحثيه خطه جدالتو .5

 العلميه االقسام فى الرسائل فى االبحاث ضوءها فى تتم حتى بالكليه المختلفه

. 

 .التطبيقية العلمية البحوث لتسويق خطة يوجد ال .6

 ذات عالميمة علميمة مؤسسمات ممع العلمى البحث فى بفاعلية الكلية تشارك ال .7

 .علمى وزن

   فقط الجامعة موازنة فى بالكلية العلمي البحث تمويل مصادر تنحصر .8
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 .الدراسات6

 العليا

تمممنح الجامعممة بنمماء علممى توصممية مجلممس الكليممة وبمملقتراح القسممم العلمممى دبلومممات  .1

صممات العلميممة الدراسممات العليمما ودرجممات الماجسممتير والممدكتوراه فممى جميممع التخص

 بالكلية.

بممدأت الكليممة بتبنممى المعممايير القياسممية المرجعيممة القوميممة لبممرامج الدراسممات العليمما  .2

 (.NARSوالصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد )

قواعد بيانات تتعلق بأعداد وأنمواع المدبلومات والمدرجات العلميمة  الكلية يتوافر لدى .3

لسمملة زمنيممة ماضممية, ومصممنفة وفقمما للدارسممين مممن الممداخل التممى منحتهمما عبممر س

 )أعضاء الهيئة المعاونة( والخارج.

ضرورة توافق برامج الماجسمتير ممع احتياجمات المجتممع والتطمورات  الكليةتراعي  .4

 األكاديمية الحديثة.

 متوسط الفترة الزمنية للحصول على الدرجة العلمية. الكليةتحدد  .5

تناسممب بممين عممدد أعضمماء هيئممة التممدريس واألعبمماء عممل تحقيممق الالكليممة تحممرص  .6

طبقممما للتخصصمممات المختلفمممة , والتدريسمممية للمقمممررات الدراسمممية/ والخطمممة البحثيمممة

 ألعضاء هيئة التدريس.

 متنوعة لتقويم طالب الدراسات العليا.  الكلية أساليب تستخدم .7

المسمتخرجة طالب الدراسات العليا على نشر األبحماث  بالكلية تشجع األقسام العلمية .8

 من الرسائل العلمية.

للرسائل العلمية من خارج الجامعة, ويجوز نظام الممتحنين الخارجيين  الكليةتطبق  .9

 .أن يكون من خارج الوطن 

وتحمتفظ بقواعمد  ,عن إجراءات التسجيل واإلشراف في الدراسات العليما الكليةتعلن  .10

 .بيانات لطالب الدراسات العليا المسجلين لديها

معمدالت تزايمد أو تنماقص أعمداد الطمالب الملحقمين ببمرامج لتحليل  دى الكليةيوجد ل  .11

 الدراسات العليا,

 تلتزم االقسام بتوزيع االشراف وفقا للتخصص . .12
الزمت الكليه المشمرفين بعممل تقريمر ربمع سمنوى عمن ممدى انجماز الباحمث للرسماله  .13

 خالل فتره تسجيلها

 رامج الدراسات العليا.اليوجد لدى الكلية خطة لتسويق والتعريف بب .1

مدى توافق مخرجات التعلم المستهدفة لكل برنامج مع المعايير ال يوجد تحديد ل .2

تأكد من توافق طرق , مع عدم وجود آليات للالمرجعية األكاديمية لكل برنامج

 التقويم المستخدمة مع المخرجات المستهدفة للتعلم.

التحديث إلجراءات التسجيل لمراجعة الدورية ول عدم وجود آليات لدى الكلية .3

 واإلشراف فى الدراسات العليا بغرض تطويرها.

غير  جراءات متابعة وتقييم أداء الباحثين قبل وأثناء التسجيل للدرجات العلميةإ .4

 .كافية

 الدراسات العليا. مع تظلمات طالبال توجد قواعد معلنة للتعامل  .5

 التعليمية النواتج جميع قياس على قادرة غير المختلفة التقويم أساليب .6

 .التعليمية للمقررات المستهدفة

 المعلن والمحتوى التقييم طرق مع اإلمتحانات توافق من للتأكد آلية توجد ال .7

 .للمقررات
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 إدارة .نظام7

 والتطوير اجلودة

 واملستمر

 

 

م داخلي متكامل إلدارة نظا يوجد بالكلية وحدة لضمان جودة التعليم بهدف إنشاء .1

 الكلية.جودة التعليم والتعلم ب

تنفيذية لتطوير وتعزيز الفاعلية التعليمية ضمن جدول زمني,  ةخطلدى الكلية  .2

 مع توفير اآلليات الخاصة بمتابعة التنفيذ واتخاذ االجراءات التصحيحية.

ت المتابعة الدورية لتقارير البرامج والمقررات, وملفا الكلية علىتحرص  .3

 .والبحث العلمى ,المقررات

لقيام بالتقويم الدوري لعناصر الفاعلية التعليمية ل ال توجد آليات محددة  .1

 بالكلية.

مراجعة وتفعيل اللوائح والقوانين الحالية والمتعلقة عدم اإلهتمام ب .2

 بالمساءلة فى مجاالت الفعالية التعليمية.

كل برنامج للقيام غياب الدور الفاعل للمجموعات العلمية المتخصصة ب .3

 بمراجعة البرامج التعليمية وتقويمها.

 .موضوعية للتقييم المستمر ألداء الفاعلية التعليميةالمؤشرات ال غياب .4

 لتحسين والمحاسبة بالمسائلة الخاصة القوانين و اللوائح تفعيل اليتم .5

 المسائلة نظم لتفعيل مستحدثة آليات توجد ال و التعليمية الفاعلية

 . التعليمية الفاعلية لتحسين المؤسسة في والمحاسبة

 إتخاذ يتم ال) متكامل غير والتعلم التعليم جودة إلدارة الداخلى النظام .6

 ذات األطراف إليها أشارت التى الضعف نقاط لتعديل تصحيحية إجراءات

 (.الخارجيين المقيمين: العالقة
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 :اخلارجيةحتليل البيئة 

تراتيجية للكلية فى تحليل البيئة الخارجية على مجموعة من العوامل الخارجية ذات التأثير على الجوانب المختلفة الخطة اإلس تعتمد       
 للكلية والمحددة فى معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد. وتتمثل العوامــــل الخارجية فى :

 -القوانين واللوائح الحالية –إتجاهات سوق العمل لخريجى كليات التربية الرياضية  –المنافسين  –أصحاب المصلحة )المستفيدين(         
 . التطورات التكنولوجية المتسارعة –العوامل اإلحتماعية  -العوامل اإلقتصادية –العوامل السياسية  –الشركاء 

 

 التهديدات الفرص املعيار

 

 

.التخطيط 1
 اإلسرتاتيجى

 

 مى بمصر.إعتبار التعليم مشروع قو .1

 خطط التنمية المستدامة للدولة. .2

مستوى المشاركة في توافر التواصل عبر شبكة المعلومات بالجامعة يرفع من  .3

لكلية, وييسر نشر رؤية خارج ااألطراف من  التحليل البيئي, من جانب مختلف

 ورسالة الكلية وأهدافها اإلستراتيجية للمجتمع الخارجى.

 العمل على خريجى الكلية. تزايد إقبال المؤسسات فى سوق .4

 إرتفاع مستوى كفاءة خريجى الكلية من وجة نظر المؤسسات التى يعملون بها. .5

 

 

 ضعف إقبال الطالب الوافدين على البرامج الدراسية بالكلية. .1

 .ةالتغيرات فى األوضاع االقتصادية واالجتماعية المتسارعة والمتالحق .2

 التطورات التكنولوجية المتسارعة. .3
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 التهديدات الفرص عيارامل

.اهليكل 2
 التنظيمي

المناخ العام الجامعي مهيأ لقبول تطوير الهياكل التنظيمية للتوافق مع متطلبات  .1

 االعتماد.

وجود مركز لضمان الجودة بالجامعة, وتوجد عالقة وطيدة بينه وبين وحدة الجودة  .2

طتها, ويراجع خطتها بالكلية, بما يسهم فى تفعيل دورها ودعمها فنيا , ويساند أنش

 لضمان تواؤمها مع أهداف الجامعة, وتقدم الوحدة تقريرا  سنويا  للمركز.

 

 صعوبة تدبير الدرجات المالية للوظائف فى الهياكل التنظيمية. .1

 مرونة الهياكل التنظيمية لدى المنافسين بالجامعات الخاصة. .2

 

 

 

 

 

.القيادة 3
 واحلوكمة

 

 لمجتمع.مناخ الديمقراطية السائد فى ا .1

 توافر حزم وبرامج تدريبية لتنمية المهارات اإلدارية للقيادات اإلدارية واألكاديمية. .2

 عصر المعلوماتية واإلنفتاح على العالم. .3

 تبنى الدولة لسياسة ضمان الجودة. .4

المرونة فى عقد برتوكوالت التعاون والشراكة مع بعضالمؤسسات الخدمية  .5

 واإلنتاجية بالمجتمع الخارجى.

التنظيمية تتصف بالعمومية  تزية اإلدارة, وصدور بعض اللوائح والقرارامرك .1

 والتى قد ال تتآلئم وطبيعة العمل بالكلية.
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.املصداقية 4
 واألخالقيات

 صدور قوانين تحمى حقوق الملكية الفكرية. .1

السطو على  تعدد وسائل النشر ووجود قواعد البيانات التى تسهل الكشف على .2

 الملكية الفكرية.

 تنامى الوعى بحقوق الملكية الفكرية, والمناخ العام السائد بشأنها. .3

 تعدد وسائل اإلعالم التى تيسر نشر المظالم وإغتصاب السلطات. .4

 إنشاء لجنة فض المنازعات بالجامعة. .5

مات مكانة وسمعة الكلية فى المجتمع الخارجى تهيئ ظروفا  مواتية لمصداقية المعلو .6

 واإلعالنات المنشورة عنها.

وجود شبكة اإلنترنت بالجامعة يتيح للكلية نشر وتحديث كافة المعلومات الكافية  .7

 عنها.

 

 

طبيعة المجتمع المحيط ودائرة العالقات اإلجتماعية والمعارف وتأثيراته  .1

 السلبية على تجنب تعارض المصالح.

 

 

 

 

 

 .اجلهاز اإلداري5

 

بية لتنمية المهارات اإلدارية للعاملين وللقيادات اإلدارية توافر حزم وبرامج تدري .1

 توفرها إدارة الجامعة.

 عدم وجود ضوابط قانونية اللزام القيادات االدارية لحضور هذه الدورات التدريبية. .2

 

 

 توافر فرص عمل بالداخل والخارج تستقطب الكفاءات المتميزة. .1

"إجازة بدون مرتب" دون القوانين واللوائح تسمح بحصول الموظفين على  .2

 حد أقصى.

 نظم التعيين الحالية وصعوبة الحصول على درجات  وظيفية. .3
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 املعيار
 التهديدات الفرص

.املوارد املالية 6
 واملادية

موقع الكلية وموقع الجامعة فى منطقة متعددة األنشطة االقتصادية  .1

 تتيح فرصا  لزيادة الموارد الذاتية.

وع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد يدعم حصول الكلية على مشر .2

 الموارد المطلوبة.

 تعدد الجهات المانحة لدعم أنشطة التطوير. .3

 إمكانية عقد شراكة مع جامعات أجنبية فى منح درجات علمية مشتركة. .4

اإلمكانيات المتاحة بالقرية األولمبية بالجامعة توفر تسهيالت مادية  .5

 ة.كافية لممارسة األنشطة الطالبي

العملية التعليمية والتدريبية  تستغل الكلية إمكانات ستاد الجامعة فى .6

 . نتقديم الخدمات المجتمعية مثل األكاديمية الرياضية للناشئي للطالب و

موقع الكلية على شبكة اإلنترنت باللغة  العربية فقط يضيع فرصة االنتشار  .1

 الخارجي.

 م.عدم كفاية الموازنات الخاصة بمؤسسات التعلي .2

 عدم قدرة الكلية على إتخاذ القرار الخاص بتحديد أعداد الطلبة المقبولين. .3

 إنقطاع التمويل الوارد من صندوق تطوير التعليم. .4

تحتاج عمليات صيانة المالعب الخضراء والصناعية ومالعب التدريب  .5

 والمدرجات والعمال إلى ميزانية كبيرة ال تستطيع الجامعة الوفاء بها .

 مبالغ كبيرة وميزانيات ضخمة . حمام السباحة ل صيانةتتكلف أعما .6

 

 

.املشاركة 7
 اجملتمعية

 وخدمة البيئة

حرية الحركة للقيادات الشبابية والرياضية ومنظمات المجتمع الحكومى  .1

والخاص لإلستعانة بالخدمات المهنية من خالل الوحدات ذات الطابع 

 الخاص بالكلية.

سات باإلقليم لديها اإلستعداد فى وجود العديد من الهيئات والمؤس .2

أنشطة الكلية المختلفة: إعداد البرامج التعليمية, تدريب الطالب, عيد 

 الخرجين,  المؤتمرات والندوات وورش العمل.

وجود العديد من الهيئات والمؤسسات باإلقليم تتيح فرص عمل  .3

 للخريجين.

 وجود شبكة المعلومات تيسر قياس رضا األطراف المجتمعية. .4

 

 

 أألزمات االقتصادية المحلية والعالمية وتأثيراتها على التنمية. .1

وجود بعضا  من الوحدات ذات الطابع الخاص مركزية تقوم بنفس األنشطة التى  .2

تقوم بها الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية, وخصوصا  فى مجال التدريب 

 واألنشطة المختلفة.

ارسة المهنة من خالل الهيئات تفضيل العديد من أعضاء هيئة التدريس مم .3

الرياضية واألندية, مما يضعف الوضع التنافسى للوحدات ذات الطابع الخاص 

 بالكلية.
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.التقويم 8
 املؤسسى

 وإدارة اجلودة

 

 

 

 

 

نظام المراجعة الداخلية الذى يتبناه مركز ضمان الجودة بالجامعة والذى يتم  .1

 .بصفة دورية سنويا  

الدعم الفنى الذى يقدمه مركز ضمان الجودة للوحدات ضمان الجودة بكليات  .2

 الجامعة.

 مشروع التطوير المستمر والتأهيل لإلعتماد. .3

 إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد, وصدور قانون الهيئة. .4

فرص الحصول على تمويل من جهات محلية أو عالمية لتطوير منظومة إدارة  .5

 الجودة بالكلية.

 

 

 

 

 

 

 

 

عدم الرضا ألعضاء هيئة التدريس عن دخولهم بالمقارنة بنظرائهم بالجامعات  .1

 والمعاهد الخاصة.
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الطالب .1
 واخلرجيون

 

 توافر برامج وأنشطة متنوعة تتبناها إدارة الجامعة لرعاية الطالب الوافدين. .1

شخاص والجمعيات والمؤسسات الخيرية بالمنطقة والتى تبدى وجود بعض األ .2

 إستعدادها لتقديم الدعم المادى والمعنوعى لتلبية بعض اإلحتياجات للطالب.

 شبكة اإلنترنت تتيح الفرصة لمتابعة مستوى الخريجين فى سوق العمل. .3

 خطط التنمية بالدولة والتى فى حاجة الى موارد بشرية من خريجى الكلية. .4

ستفادة من مشروع تطوير نظام القبول عن طريق االختبارات المؤهلة ) اإل .5

 أختبارات القدرات الرياضية (

 

عدم قدرة الكلية على إتخاذ القرارات الخاصة بأعداد المقبولين يؤدى إلى  .1

 تشبع سوق العمل بالخريجين مستقبال .

 تأثير العولمة على المنافسة فى سوق العمل. .2

ريجين, باإلضافة إلى زيادة عدد كليات التربية الرياضية الزيادة فى أعداد الخ .3

 بالجامعات  مما يؤدى إلى تشبع سوق العمل.

 

 

 

.املعايري 2
 األكادميية

( تصدرها وتراجعها الهيئة NARSوجود معايير أكاديمية مرجعية قومية ) .1

 القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد بصفة دورية.

ن جودة التعليم واإلعتماد نشر الوعى فى المحيط تبنى الهيئة القومية لضما .2

 األكاديمى بالمعايير األكاديمية.

اإلستفادة من اإلمكانيات المتاحة بوحدة التعليم اإللكترونى بالجامعة ومن مركز  .3

 تقنية اإلتصاالت والمعلومات بالجامعة فى إدخال طرق حديثة للتعليم.

 .يتبناه مركز ضمان الجودة بالجامعة اإلستفادة من نظام المراجعة الداخلية الذى .4

 

 

 صعوبة توفير مصادر التعلم الالزمة وتعديل المقررات وطرق التقويم . .1
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 التهديدات الفرص املعيار

 الربامج/.3

املقررات 
 الدراسية

المرونة التى تسمح بتعديل اللوائح وإنشاء برامج جديدة لتلبى إحتياجات سوق  .1

 العمل.

لتدريس مع المؤسسات الرياضية والشبابية واألجهزة تواصل أعضاء هيئة ا .2

التنفيذية مما ييسر مشاركة األطراف المعنية المختلفة فى تصميم وتطوير 

 البرامج التعليمية والتدريبية المختلفة.

 

 التطور العلمى والتكنولوجى فى مجاالت التخصص وفى طرق التدريس. .1

 التغيرات السريعة فى متطلبات سوق العمل. .2

يادة المطردة فى أعداد الطالب المقبولين وعدم قدرة الكلية فى التحكم فى الز .3

 األعداد المقبولة سنويا .

 

التعليم .4
والتعلم 

والتسهيالت 
 املادية

 

وجود شبكة المعلومات بالجامعة تيسر التواصل مع األطراف المعنية خارج  .1

 الكلية لتطوير ومراجعة إستراتيجيات التعليم والتعلم.

 وحدة للتعليم اإللكترونى بالجامعة إلنتاج المقررات اإللكترونية.وجود  .2

 نظام المكتبات اإللكترونى بالجامعة. .3

وجود نظام الفارابى بمركز تقنية اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة  .4

 ييسر إستقصاء رضا الطالب عن الفاعلية التعليمية.

 صعوبة تعديل سياسات التعيين. .1

 مؤسسات التى يتدرب فيها الطالب بالبرامج التدريبية للطالب.عدم إهتمام ال .2

إعراض عدد كبير من الممتحنين الخارجيين عن المشاركة فى تقويم الطالب  .3

 لضآلة المكافآت.

 

أعضاء هيئة .5
 التدريس

 

 وجود مشروعات ومراكز لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس. .1

 .وجود فرص تنافسية للبعثات والمنح الخارجية .2

 مشروع ربط الحوافز بضمان الجودة. .3

وجود جوائز الجامعة والدولة التشجيعية والتقديرية,  وبعض الجوائز التى  .4

 تمنحها بعض المؤسسات الدولية.

إستقطاب الجامعات العربية واألجنبية ألعضاء هيئة التدريس وخاصة  .1
 الكفاءات المتميزة.

 ستوى المعيشة.ضعف الرواتب وإنخفاض الدخول التى التتآلئم مع م .2

 عدم عودة بعض المبعوثين بعد الحصول على الدرجات العلمية. .3

 ال يتم تقييم لمردود التدريب وبيان اثره فى تطوير الكلية . .4
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 التهديدات الفرص املعيار

 

البحث العلمي .6
واألنشطة 

 العلمية

 

 توافر جهات محلية وعالمية لدعم البحث العلمى. .1

 الخارجى. رصد الجامعة مكافئات للنشر .2

 المجتمع فى حاجة إلى تطبيقات البحث العلمى. .3

 دعم بعض من رجال األعمال والشركات للمؤتمرات العلمية التى تنظمها الكلية. .4

سهولة الحصول على األبحاث العلمية سواء المنشورة فى دوريات محلية أو  .5

 أجنبية, وكذلك   والكتب والمراجع فى صورة رقمية.

اقيات والبروتوكالت بين الجامعة وجهات أجنبية لتمويل وجود العديد من اإلتف .6

 البحث العلمى.

 صعوبة المنافسة اإلقليمية والعالمية. .1

 إهمال اإلستفادة من نتائج البحوث, وضعف الطلب عليها. .2

فقدان ثقة بعض المؤسسات الصناعية فى مخرجات البحث العلمى  .3

 بالجامعات.

وضعف مساهمة الجامعة فى  تقليص ميزانية البحث العلمى من الجامعة, .4

 تمويل مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى الم{تمرات العلمية.

 

الدراسات .7
 العليا

 

 زيادة الطلب على التعليم العالى من جانب الطالب الوافدين من الدول العربية. .1

قرب مدينة الزقازيق من العاصمة وسهولة اإلعأشة بها يجذب طالب الدراسات  .2

 ين.العليا من الوافد

 

 تعنت بعض جهات التوظيف فى تيسير إلتحاق العاملين بها بالدراسات العليا. .1

 إرتفاع تكاليف ومتطلبات الدراسات العليا. .2

 .التقييم8
 للفاعلية املستمر

 التعليمية

 

إعداد كوادر المراجعة الداخلية من خالل تنظيم دورات إعداد المراجعين  .1

 ى يقوم به مركز ضمان الجودة بالجامعة.الداخليين ونظام المراجعة الداخلية الذ

 

عدم توافر الدعم المالى الكافى إلستمرارية العمليات بضمان الجودة وتقييم  .1

 األداء.
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 41فرصة فى مقابل  69وبقراءة الجدول السابق يتضح أن عدد الفرص المتاحة للكلية يبلغ 

كس وجود بيئة خارجية مشجعة إلى حٍد ما تهديد على مستوى كافة جوانب العملية التعليمية. وهو ما يع
(  ولكن هناك العديد من التهديدات التى بحاجة إلى إستراتيجيات 1.68)نسبة الفرص إلى التهديدات  

 وخطط وبرامج للمواجهة.
مدى توازن الوضع  اإلستراتيجى الخارجى للكلية والمتمثل فى النسبة  تالىويعكس الشكل ال

الفرص والتهديدات، وهو ما يعطى مؤشرًا بأن البيئة الخارجية مشجعة إلى  والتناسب بين أعداد كل من
 حٍد ما.

ويتطلب األمر وضع إستراتيجيات وخطط وبرامج لمواجهة التهديدات الحالية، بجانب وضع 
 إستراتيجيات وخطط وبرامج للنمو والتوسع إلقتناص الفرص المتاحة.
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 املعيار م

 البيئة الداخلية

 عدد عناصرالضعف عناصرالقوة عدد 

1  .التخطيط اإلسرتاتيجي 
2  .اهليكل التنظيمي 
3  .القيادة واحلوكمة 
4  .املصداقية واألخالقيات 
5  .اجلهاز اإلداري 
6   املاديةاملالية واملوارد . 
7  .املشاركة اجملتمعية وتنمية البيئة 
8  . التقويم املؤسسى وإدارة اجلودة 
9  .الطالب واخلرجيون 
10   املعايري األكادميية 
11  التعليمية واملقررات الدراسية. الربامج 
12  والتسهيالت املادية  التعليم والتعلم. 
13  ئة التدريس.أعضاء هي 
14  األخرى  البحث العلمي واألنشطة العلمية. 
15  .الدراسات العليا 
16  . التقويم املستمر للفاعلية التعليمية 

 138 136 جمموع العوامل 
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 بننيبكلية الرتبية الرياضية )القوة والضعف (مصفوفة العوامل اإلسرتاتيجية الداخلية 
 

عضاء فريق التخطيط اإلستراتيجي بالكلية من دراسة وتشخيص وتحليل بعدأن انتهى أ
المتغيرات والعوامل اإلستراتيجية في البيئة الداخلية للكلية،ومن ثم تحديد مجاالت القوة 

وإلعداد مصفوفة العوامل اإلستراتيجية الداخلية من خالل الخطوات  االت الضعف، ــــومج
 :التالية

ولكل نقطة من نقاط  )عامل إستراتيجي (طة من نقاط القوةتحديد وزن نسبى لكل نق .1
و    0,05ومراعاة أن مجموع األوزان النسبية لنقاط القوة)  الضعف )عامل إستراتيجي

 1بحيث يكون مجموع الوزن النسبي لنقاط القوة ونقاط الضعف 0,05لنقاط الضعف
 .جي للكليةوذلك في ضوء التأثير المحتمل لكل عامل على الموقف اإلستراتي

ترتيبًا تنازليًا بحيث أن ) ترتيب العوامل اإلستراتيجية الداخلية )نقاط القوة ونقاط الضعف .2
الترتيب األول لنقطة القوة أوالضعف ذات الـوزن النسـبي األكبـر، بينمـا الترتيـب      

 .األخيرلنقطة القوة أونقطة الضعف ذات الوزن النسبي األصغر
 4نقاط القوةعن طريق ضرب الوزن النسبي فى ) حساب الوزن المرجح لكل نقطة من  .3

% 100% ـــ  90( في حالة قدرة الكليةعلى االستفادة من نقطـة القـوة بنسـبة    
( في حالة قدرة الكليةعلى االستفادة من نقطة القوة بنسبة 3وبضربالوزن النسبى في  )

أما بالنسبة لحساب الوزن المرجح لكل نقطة مـن نقـاط الضـعف     % 90% ــ 75
( في حالة قدرة الكلية على التغلب علـى   2(كون عن طريق ضرب الوزن النسبي فى في

( فى حالة قـدرة   1%  وبضربالوزنالنسبي فى ) 100% ــ 90نقطة الضعف بنسبة 
 % ،90% ـ75الكلية على التغلب على نقطة الضعف بنسبة 

ن الكلـى  جمع األوزان المرجحة لكل من نقاط القوة ونقاط الضعف للوصول إلـى الـوز   .4
المرجح بالنسبة للكلية ، وهذا الرقم يعبرعن قدرة الكلية على التعامل مع عوامل البيئـة  

 كانت القدرة أكبروالعكس صـحيح ) 3( كلمازادالرقم واقترب من ( ةــــــالداخلي
 :وكماهوموضح في الجدول التالي)
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 مصفوفة العوامل األسرتاتيجية الداخلية

 م
 

 اخليةالعوامل األسرتاتيجية الد
 الوزن

 النسبى
 الرتتيب

 النقاط
 املرجحة

 1.61 4 1.15 وجود كوادر علمية جادة ومتميزة      1

 1.31 3 1.11 وجود وحده لضمان الجودة لها عالقة وطيده بمركز الجودة بالجامعة 2

 1.15 1 1.5 وجود معامل مجهزة بأحدث األجهزة العلمية 3

تعددة لألتصال مع القطاعات الخدمية في المجتمع المحيط هناك قنوات م 4

 بالكلية حيث تقدم الكلية من خالل الوحدات ذات الطابع الخاص مثل: 

a. . وحدة الكفاءة البدنية 

b. . االكاديمية الرياضية للناشئين 

c. وحدة االستشارات والبحوث الرياضية 

d. ياضية التدريب الميدانى للطالب فى المدارس العامة والهيئات الر

 الخاصة بالمحافظة.

1.11 2 1.21 

 1.75 5 1.15 زيادة اقبال الطالب الوافدين لأللتحاق بالدراسات العليا 5

 ثانيا : عناصر الضعف

النقص فى أعداد العاملين فى الجهاز األدارى عن الحاجة الفعلية ,  1

وأنقراض الخبرات األدارية , وعدم وجود خطة لألحالل وتأهيل الصف 

 نى .الثا
1.15 2 1.31 

 1.11 2 1.5 اليوجد تمثيل حقيقي فعال للطالب في المجالس  الرسمية  2

ال توجد عالقة مستمرة بين الكلية وخريجيها عبر السنوات الماضية  3

 مثل عيد الخريجين/صندوق الخريجين لدعم أنشطة الكلية .......الخ .
1.11 2 1.21 

في ضوء نتائج االمتحانات أو  اليتم مراجعة استراتيجيات التعلم 4

االستقصاءات الموجهة للطالب وأعضاء هيئة التدريس إال فيما عدا 

 جهود ضعيفة في هذا المجال 
1.11 2 1.21 

التو  التوجد آليات محددة ومعايير لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس  5

 1.11 2 1.15 والهيئة المعاونة.

 2.85  1.11 امجاىل النقاط املرجحة

يشيرهذاالجدول إلي أن تأثيرمجاالت القوة اكبرمن تأثيرمجاالت الضعف مما يؤدى إلى فرصة تقليل 
 أو انعدام  نقاط  الضعف على المدى القصير.
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 بنني :بكلية الرتبيةالرياضية  )الفرص والتهديدات(مصفوفة العوامل اإلسرتاتيجية اخلارجية
جي بالكلية من دراسة وتشخيص وتحليل بعدأن انتهى أعضاء فريق التخطيط اإلستراتي

المتغيرات والعوامل اإلستراتيجية في البيئة الداخلية للكلية، ومن ثم تحديد مجـاالت القـوة   
وإلعداد  .ومجاالت الضعف، وجب اآلن استخالص الدالالت اإلستراتيجية لهذا التحليل البيئي

 :لتاليةمصفوفة العوامل اإلستراتيجية الداخلية من خالل الخطوات ا
فرصة أو تهديد ( ومراعاة أن مجموع   (تحديدوزن نسبى لكل عامل إستراتيجي .1

بحيث يكون مجموع الوزن   0.5و لنقاط التهديد   0.5األوزان النسبية لنقاط الفرص
( وذلك في ضوء التأثير المحتمل لكل عامل  1النسبي لنقاط الفرص ونقــاط التهديد )

 .ةعلى الموقف اإلستراتيجي للكلي
ترتيبـا تنازليـًا    )ترتيب العوامل اإلستراتيجية الخارجية )نقاط الفرص ونقاط التهديـد  .2

بحيث أن الترتيب األول لنقطـة الفرصـة أوالتهديـد ذات الـوزن النسـبي األكبـر،       
 .بينماالترتيب األخيرلنقطة الفرص أونقطة التهديد ذات الوزن النسبي األصغر

وزن النسبي ــط الفرص عن طريق ضرب الحساب الوزن المرجح لكل نقطة من نقا .3
% 100% ـــ  90( في حالة قدرة الكلية على استغالل الفرصـة بنسـبة    4فى ) 

% 75( في حالة قدرة الكليةعلى استغالل الفرصة بنسبة 3وبضربالوزن النسبى في  )
أما بالنسبة لحساب الوزن المرجح لكل نقطة من نقاط التهديد فيكون عن . % 90ــ 

( في حالة قدرة الكلية على التعامـل مـع التهديـد     2(ب الوزن النسبي فىطريق ضر
( فى حالة قدرة الكلية على  1%  وبضرب الوزنالنسبي فى ) 100% ــ 90بنسبة 

 % ،90% ـ75التعامل مع التهديد بنسبة 
جمع األوزان المرجحة لكل من نقاط الفرص ونقاط التهديد للوصول إلى الوزن الكلـى   .4

نسبة للكلية، وهذا الرقم يعبرعن قدرة الكليةعلى التعامل مع عوامل البيئـة  المرجح بال
ــة ــن (الخارجي ــرب م ــازادالرقم واقت ــروالعكس ) 3( كلم ــدرة أكب ــت الق كان

 :وكماهوموضح في الجدول التالي )صحيح
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 مصفوفة العوامل األسرتاتيجية اخلارجية  ) الفرص والتهديدات (

 م
 ارجيةالعوامل األسرتاتيجية اخل

 
 الوزن

 النسبى
 الرتتيب

 النقاط
 املرجحة

التطور المتزايد فى وسائل االتصاالت وفى تقنيات الوسائل  1

 التعليمية.
1.11 3 1.31 

 1.31 3 1.11 تشجيع انشاء برامج تعليمية جديدة.  2

تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية لطالب الكلية و الجامعة  3

 حيط .والمجتمع الم
1.15 4 1.61 

تستخدم الكلية جميع إمكانات ستاد الجامعة للعملية التعليمية  4

والتدريبية لجميع األقسام التطبيقية بالكلية وتقديم الخدمات 

 المجتمعية مثل األكاديمية الرياضية للناشئين .

1.15 4 1.61 

يقدم مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس الدورات التدريبية 5

بهدف  إكساب أعضاء هيئة التدريس والقيادات المهارات والقدرات 

والمعارف العلمية واإلدارية والتى تمكنهم من مواجهة التطورات 

العالمية المستمرة فى مجال التعليم والتكنولوجيا, وإنتاج ونشر 

المعرفة, وقيادة الجامعة فى التحديث والتنمية ومن ثم تحقيق 

 المنافسة العالمية .

1.11 3 1.31 

 ثانيا : التهديدات

 1.21 2 1.11 قصور فى الميزانية المخصصة للبحث العلمي . 1

تحتاج عمليات صيانة المالعب الخضراء والصناعية ومالعب  2

التدريب والمدرجات والعمال إلى ميزانية كبيرة ال تستطيع الجامعة 

 الوفاء بها .
1.11 2 1.21 

 1.21 2 1.11 يب وبيان اثره فى تطوير الكلية .ال يتم تقييم لمردود التدر 3

 1.11 2 1.15 القدرة التنافسية للكليات المماثلة   4

 1.21 2 1.11 اعتماد كليات مناظرة 5

ضعف التواصل الفعال بين الكلية وسوق العمل من خالل بروتوكول  6

 .التعاون
1.15 2 1.11 

 امجاىل النقاط املرجحة 
1.11 3.11 

الجدول إلى أن الكلية تستجيب الستغالل الفرص وتجنب التهديدات بشكل ايجابي ممايؤدى يشيرهذا
 .إلى التغلب على التهديدات على المدى القصير
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 الفصل السابع

 سرتاتيجية وسياسة الكلية فى ضوء التحليل البيئى ألاألهداف ا
ة الزقازيق وعالقتها مع معايير الغايات واألهداف االستراتيجية لكلية التربية الرياضية بنين جامع

 . الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد واألهداف االستراتيجية لجامعة الزقازيق
وقد ترتب على دراسة الوضع احلاىل  للكلية وحتديد نقاط القوة والضعف ودراسة الفرص والتهديدات فى البيئة الداخلية واخلارجية ، وضع 

 ية للكلية وذلك فى ضوء االهداف االسرتاتيجية للجامعة والتى تتبنى االهداف التالية :االهداف االسرتاتيج
 

حمور اهليئة القومية 
 لألعتماد واجلودة

األهداف احملددة لكلية الرتبية  الغايات  واألهداف االسرتاتيجية جلامعة الزقازيق

 جامعة الزقازيق -الرياضية بنني 

 حمورالقدرة املؤسسية 

 سرتاتيجيةاإل اخلطة .1

 التنظيمي اهليكل .2

 واحلوكمة القيادة .3

  واالخالقيات املصداقية .4

  االدارى اجلهاز .5

 واملادية املالية املوارد .6

 اجملتمعيه املشاركة .7

  البيئة وتنمية

 

 ( ادارة فعالة:1

 تطوير الهيكل التنظيمي والوظيفي للجامعة -1

ري بكمل مسمتوياته وتنميمة تنمية القدرات المهنية وتطوير أداء أعضماء الجهماز االدا -2

 السلوك التنظيمي الفردي والجماعي

 ميكنة نظم العمل التقنية وأنماط نظم التخطيط والمراقبة واتخاذ القرارات -3

تبني نظم تقيم للعاملين تعتمد ليس فقط على األداء المهني ولكن أيضا على السملوك  -4

 التنظيمي الفردي والجماعي

 وضع نظم تحفيز عادلة  -5

 وضع نظم عادلة لألختيار تعتمد على سياسات تتسم بالشفافية والعدل والمساواة -6

تطويرالهيكممل التنظيمممى  -1

 للكلية 

تطوير اليمات للمشماركة  -2

 المجتمعية وتنمية البيئة 

زيمممادة المممموارد الذاتيمممة  -3

 للكلية

وضمممممع مواثيمممممق و نظمممممم   -4

ألخالقيات العممل و البحمث 

 العلمي.

 

 رات المادية والبنية األساسية للجامعة:( تنمية القد2

 التخطيط األمثل الستثمار القدرات المادية الحالية -1

ربط الجامعة بالمؤسسات والهيئات االقليمية والوطنية والدولية وذلك من خالل  -2

المشاركة في مشروعات لها أهداف محددة يمكن من خاللها دعم القدرات المادية 

 والبنية األساسية

عم مراكز التميز البحثية التي تساهم في حل المشكالت االقليمية والوطنية من د -3

 خالل مشروعات تساهم بشكل مباشر في تنمية القدرات المادية والبنية األساسية

 ( المساهمة في التنمية المتكاملة للمجتمع:3

ات توجيه البحوث لمواجهة وترشيد حاجات المجتمع األساسية و طبقا ألولوي -1

 محددة وذلك للعمل على زيادة الرفاه االنساني

تنمية الوعي المجتمعي وترشيده ليعتمد على مجموعة من القيم االنسانية النبيلة  -2

 وتعلية وتبني التفكير العلمي مع نبذ الخرافة والموروث السلبي والالانساني

ي اطار التكامل ترشيد السلوك الفردي والجماعي ليعتمد على قيم التميز الفردي ف -3

 والتكافل المجتمعي الوطني القادر على المنافسة العالمية

 تبني انشاء مراكز تميز بحثية تطبيقية لتواحه حاجات المجتمع وتطورها -4
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حمور اهليئة القومية لألعتماد 

 واجلودة

الغايات  واألهداف االسرتاتيجية جلامعة 

 الزقازيق

 األهداف احملددة لكلية الرتبية

 جامعة الزقازيق -الرياضية بنني 

 حمور الفاعلية التعليمية:

 واخلرجيني الطالب .1

 الربامج و األكادميية املعايري .2

 التعليمية

 والتسهيالت والتعلم التعليم .3

 للتعليم املادية

 التدريس هيئة أعضاء .4

 واألنشطة العلمى البحث .6

 االخرى العلميه

 العليا الدراسات .7

 والتطوير اجلودة إدارة نظام .8

 واملستمر

 

 ( خريج متميز و فعال:4

برامج أكاديمية متطورة تستهدف كـل مـن األسـس الفكريـة و      -1

األساليب التنفيذية والتطبيقات العلمية المرتبطة بحاجات المجتمـع  

 وتلتزم بالمقاييس العالمبة

 تطوير أساليب وأدوات التعليم والتعلم -2

 طالبتنمية الوعي الفكري والثقافي والحضاري لل -3

تطوير السلوك الفردي والجماعي للطالب لتعتمد على قيم التميز في  -4

 اطار التكامل لتحقيق التكافل المجتمعي والتفوق الوطني

 تنمية القدرات الصحية واالجتماعية للطالب -5

تطوير البيئـة االكاديميـة    -1

ودعم نظـم إدارة الجـودة   

 لتاهيل الكلية لالعتماد

 تعليمية .تطوير الفاعلية ال -2

ــى  -3 ــث العلم ــوير البح تط

 واالنشطة العلمية االخرى.

تطوير قدرات أعضاء هيئة  -4

ــاز  ــدريس وأداء الجه الت

 االداري بالكلية.

 ( عضو هيئة تدريس متميز:5 

 اختيار موضوعي و عادل لعضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة -1

لتميز في اطـار  ترشيد السلوك الفردي والجماعي المعتد على قيم ا -2

التكامل وذلك لتحقيق التكافل المجتمعي والتفوق الوطني واالسـهام  

 في تطور الرفاه االنساني

 تنمية الوعي الفكري والثقافي والحضاري ألعضاء هيئة التدريس -3
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 للكلية   SWOTمصفوفة التحليل الرباعى   

 نقاط الضعف نقاط القوة

 ة     وجود كوادر علمية جادة ومتميز .1

وجود وحده لضمان الجودة لها عالقة وطيده   .2

 بمركز الجودة بالجامعة

 وجود معامل مجهزة بأحدث األجهزة العلمية  .3

هناك قنوات متعددة لألتصال مع القطاعات   .4

الخدمية في المجتمع المحيط بالكلية حيث تقدم 

الكلية من خالل الوحدات ذات الطابع الخاص 

 مثل: 

 ة .وحدة الكفاءة البدني 

  االكاديمية الرياضية للناشئين 

 وحدة االستشارات والبحوث الرياضية 

  التدريب الميدانى للطالب فى المدارس

العامة والهيئات الرياضية الخاصة 

 بالمحافظة.

زيادة اقبال الطالب الوافدين لأللتحاق بالدراسات  .5

  العليا

لية , عن الحاجة الفعاألدارى عداد العاملين فى الجهازالنقص فى أ .1

وأنقراض الخبرات األدارية , وعدم وجود خطة لألحالل وتأهيل 

 الصف الثانى .

 اليوجد تمثيل حقيقي فعال للطالب في المجالس  الرسمية   .2

ال توجد عالقة مستمرة بين الكلية وخريجيها عبر السنوات  .3

الماضية مثل عيد الخريجين/صندوق الخريجين لدعم أنشطة 

 الكلية .......الخ .

تم مراجعة استراتيجيات التعلم في ضوء نتائج االمتحانات أو الي .4

االستقصاءات الموجهة للطالب وأعضاء هيئة التدريس إال فيما 

 عدا جهود ضعيفة في هذا المجال 

التو  التوجد آليات محددة ومعايير لتقييم أداء أعضاء هيئة  

التدريس والهيئة المعاونة.

 

 التهديدات الفرص

ايد فى وسائل االتصاالت وفى تقنيات التطور المتز .1

 الوسائل التعليمية.

 تشجيع انشاء برامج تعليمية جديدة.  .2

تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية لطالب الكلية و  .3

 الجامعة والمجتمع المحيط .

تستخدم الكلية جميع إمكانات ستاد الجامعة للعملية  .4

بالكلية التعليمية والتدريبية لجميع األقسام التطبيقية 

وتقديم الخدمات المجتمعية مثل األكاديمية الرياضية 

 للناشئين .

يقدم مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس  .5

الدورات التدريبية بهدف  إكساب أعضاء هيئة 

التدريس والقيادات المهارات والقدرات والمعارف 

العلمية واإلدارية والتى تمكنهم من مواجهة التطورات 

مستمرة فى مجال التعليم والتكنولوجيا, العالمية ال

وإنتاج ونشر المعرفة, وقيادة الجامعة فى التحديث 

 والتنمية ومن ثم تحقيق المنافسة العالمية .

 . العلمي للبحث المخصصة الميزانية فى قصور .1

 ومالعب والصناعية الخضراء المالعب صيانة عمليات تحتاج .2

 الجامعة تستطيع ال كبيرة ميزانية إلى والعمال والمدرجات التدريب

 . بها الوفاء

 . الكلية تطوير فى اثره وبيان التدريب لمردود تقييم يتم ال .3

   المماثلة للكليات التنافسية القدرة .4

 مناظرة كليات اعتماد .5

 بروتوكول خالل من العمل وسوق الكلية بين الفعال التواصل ضعف .6

 . التعاون
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 املستقبلية ) البديلة ( لتحديد األسرتاتيجيات  SWOTمصفوفة  

 

 

 العوامل األسرتاتيجية الداخلية                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 العوامل األسرتاتيجية اخلارجية

 

 (W)نقاط الضعف  (S)نقاط القوة 

الحاجة الفعلية , النقص فى أعداد العاملين فى الجهاز األدارى عن  وجود كوادر علمية جادة ومتميزة

وأنقراض الخبرات األدارية , وعدم وجود خطة لألحالل وتأهيل الصف 

 الثانى .
وجود وحده لضمان الجودة لها عالقة وطيده بمركز 

 الجودة بالجامعة  .

 اليوجد تمثيل حقيقي فعال للطالب في المجالس الرسمية  .

 .  وجود معامل مجهزة بأحدث األجهزة العلمية
توجد عالقة مستمرة بين الكلية وخريجيها عبر السنوات الماضية  ال

 مثل عيد الخريجين/ صندوق الخريجين لدعم أنشطة الكلية .

هناك قنوات متعددة لألتصال مع القطاعات الخدمية 

في المجتمع المحيط بالكلية حيث تقدم الكلية من 

خالل الوحدات ذات الطابع الخاص ) وحدة الكفاءة 

وحدة  -االكاديمية الرياضية للناشئين  -ة البدني

التدريب الميدانى   -االستشارات والبحوث الرياضية 

 للطالب فى المدارس والهيئات الرياضية (

اليتم مراجعة استراتيجيات التعلم في ضوء نتائج االمتحانات أو 

االستقصاءات الموجهة للطالب وأعضاء هيئة التدريس إال فيما عدا 

 في هذا المجالجهود ضعيفة 

التوجد آليات محددة ومعايير لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس 

 والهيئة المعاونة.

زيادة اقبال الطالب الوافدين لأللتحاق بالدراسات 

 العليا

 ضعف الوعى والمتابعة آلخالقيات المهنة  .
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 وتطوير(  )حتسني     (W + O)اسرتاتيجية  )منو وتوسع(     (S + O)اسرتاتيجية  O)) الفرص 

 .التطور المتزايد فى وسائل االتصاالت وفى تقنيات الوسائل التعليمية 

 متطورة وتالئم سوق العمل  انشاء برامج تعليمية جديدة . 

  الجامعة والمجتمع الكلية و تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية لطالب 

 لتعليمية والتدريبية تستخدم الكلية جميع إمكانات ستاد الجامعة للعملية ا

 . تقديم الخدمات المجتمعية مثل األكاديمية الرياضية للناشئينو

 تنمية- الجودة  ضمان مركز( الكلية  تدعم بالجامعة متميزة مراكز وجود 

 . )التدريس هيئة اعضاء قدرات

  وجو   وجود  مصادر لتنمية الموارد الذاتيــــــــة للكليــــة ) الوحدات

 خاص والطالب الوافدين ( .ذاتالطابع ال

  تمتع الكلية ببنيه تحتية متميزة 

 

البحث في تعزيز صور الشراكة مع الجامعات  .1

 العربية واألجنبية وقطاعات المجتمع المدني.

االستفادة من برامج الهيئة القومية للجودة  .2

 واالعتماد في تعزيز ثقافة الجودة والدعم الفني. 

هيئة التدريس  االستمرار في تطوير أداء أعضاء .3

 ومعاونيهم.

االستفادة من تنوع برامج الدراسات العليا  .4

 بأنواعها المختلفة في جذب الطالب الوافدين.

 التوسع فى الخدمة المجتمعية وتنمية البيئة .5

 

 

المالعب والصاالت لرياضية تحسين البنية التحتية لمبنى الكلية و .1

 . والمختبرات العلمية

ية لضمان جودة التعليم واالعتماد في االستفادة من الهيئة القوم .2

 كفاءة الجهاز اإلداري والفني.رفع 

ربط برامج التدريب والتطبيقات العملية باحتياجات البيئة  .3

 والمجتمع. 

 توظيف نتائج البحث العلمي في تطوير البرامج األكاديمية. .4

االرتقاء بمهارات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في العملية  .5

 التعليمية.

 نمية قدرات العاملين .ت .6

 نشر وتفعيل ميثاق األخالقيات . .7

 

 )انكماش( (W + T) اسرتاتيجية  ()ثبات واستقرار (S + T)اسرتاتيجية  (Tالتهديدات )

 قصور فى الميزانية المخصصة للبحث العلمي .

 تحتاج عمليات صيانة المالعب الخضراء والصناعية ومالعب التدريب

 ميزانية كبيرة ال تستطيع الجامعة الوفاء بها .والمدرجات والعمال إلى 

 ال يتم تقييم لمردود التدريب وبيان اثره فى تطوير الكلية .

 . القدرة التنافسية للكليات المماثلة 

 اعتماد كليات مناظرة  .

  تعاونلا بروتوكول خالل من العمل وسوقبين الكلية  الفعال التواصل ضعف

 

 لعليا .التوسع في برامج الدراسات ا .1

  التعاون مع المؤسسات والشركات والبحث عن  .2

 صور للشراكة معها.

 ابتكار برامج لخدمة المجتمع وتنمية البيئة. .3

تحسين الرضا الوظبفى العضاء هيئة التدريس  .4

 ومعاونيهم واألداريين .

 صيانه دورية للموارد المادية . .5

 

 .ةالكلي في متزن مالي و ادارى و اديمىكا وضع على المحافظة .1

 و ارشادى دعم من للطالب المقدمة الخدمات على المحافظة .2

 .اديمىكا

 نحو والمالية واإلدارية والبحثية اديميةكاأل األنشطة افةك توجيه .3

 .االهداف تحقيق

 المرونة فى الخطة األستراتيجية لتواكب التغييرات فى المجتمع . .4

 التقويم المستمر ألنشطة الكلية .  .5
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 )البديلة االسرتاتيجية و الرئيسية االسرتاتيجية الختيار ( الكمى رتاتيجىاالس التخطيط مصفوفة

 

 العناصر

 

الوزن 
 النسبى

 البدائل األسرتاتيجية

 أنكماش ثبات واستقرار منو وتوسع تطوير وحتسني

مجلة 
 الدرجة

 درجة

 اجلاذبية

مجلة 
 الدرجة

 درجة

 اجلاذبية

مجلة 
 الدرجة

 درجة

 اجلاذبية

مجلة 
 الدرجة

 درجة

 اجلاذبية

  الفــــــــــــرص

 0و10 1 0و20 2 0و30 3 0و50 4 0و10 .التطور المتزايد فى وسائل االتصاالت وفى تقنيات الوسائل التعليمية

 0و15 3 0و10 2 0و0و15 3 0و15 3 0و05 .متطورة وتالئم سوق العمل  تشجيع انشاء برامج تعليمية جديدة

الجامعة والمجتمع الكلية و دريبية لطالب تقديم الخدمات التعليمية والت

 .المحيط 
 0و10 2 0و10 2 0و15 3 0و15 4 0و05

 0و20 4 0و15 3 0و0و15 3 0و20 3 0و05 .الكترونية مقررات الى الدراسية المقررات تحويل

تستخدم الكلية جميع إمكانات ستاد الجامعة للعملية التعليمية والتدريبية 

 . ة مثل األكاديمية الرياضية للناشئينتقديم الخدمات المجتمعيو
 0و08 2 0و12 3 0و0و16 4 0و12 3 0و04

 0و06 1 0و12 2 0و18 3 0و30 4 0و06 .وجود مصادر لتنمية الموارد الذاتية للكلية 

 0و20 2 0و20 2 0و30 3 0و50 4 0و10 .اقبال الطالب الوافدين والمصريين على الدراسات العليا

 تنمية- الجودة  ضمان مركز( الكلية  تدعم الجامعةب متميزة مراكز وجود

 . )التدريس هيئة اعضاء قدرات
 0و10 2 0و15 3 0و20 4 0و25 5 0و05
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 التهديــــدات

 0و12 3 0و08 2 0و08 2 0و08 2 0و04 .جديدة اديميةكا برامج طرح خالل من للتعليم الداخلية األنظمة تطوير

 0ز05 1 0و10 2 0و10 2 0و05 1 0و05 .لعلمي قصور فى الميزانية المخصصة للبحث ا

والمدرجات  تحتاج عمليات صيانة المالعب الخضراء والصناعية ومالعب التدريب

 .والعمال إلى ميزانية كبيرة ال تستطيع الجامعة الوفاء بها 
 0و10 2 0و05 1 0و10 2 0و10 2 0و05

 0و06 1 0و12 2 0و06 1 0و06 1 0و06 .ة ال يتم تقييم لمردود التدريب وبيان اثره فى تطوير الكلي

 0و06 1 0و12 2 0و12 1 0و12 2 0و06 . القدرة التنافسية للكليات المماثلة 

 0و03 1 0و03 1 0و03 1 0و03 1 0و03 .اعتماد كليات مناظرة  

 0و07 1 0و07 1 0و14 2 0و14 2 0و07 . تعاونلا بروتوكول خالل من العمل وسوقبين الكلية  الفعال التواصل ضعف

 0و04 1 0ز04 1 0و04 1 0و04 1 0و04 .غياب سياسه ربط  الخريجين بالكلية بعد التخرج  

 0و10 2 0و10 2 0و10 1 0و10 2 0و05 .عدم كفاية مصادر تمويل البحث العلمى بالصورة التى تحقق رضا الباحثين 

 جماالت القوة

 0و30 3 0و30 3 0و30 3 0و40 4 0و10 .   وجود كوادر علمية جادة ومتميزة  

 0و12 2 0و12 2 0و12 2 0و18 3 0و06 .وجود وحده لضمان الجودة لها عالقة وطيده بمركز الجودة بالجامعة 

 0و16 2 0و24 3 0و24 3 0و32 4 0و08 .وجود معامل وقاعات مجهزة بأحدث األجهزة العلمية  

تمع المحيط بالكلية حيث تقدم هناك قنوات متعددة لألتصال مع القطاعات الخدمية في المج

االكاديمية الرياضية  -وحدة الكفاءة البدنية  )الكلية من خالل الوحدات ذات الطابع الخاص 

التدريب الميدانى للطالب فى   - وحدة االستشارات والبحوث الرياضية -للناشئين 

 .( المدارس والهيئات الرياضية بالمحافظة

 0و12 2 0و12 2 0و18 3 0و18 3 0و06

 0و30 3 0و40 4 0و40 4 0و30 3 0و10 .زيادة اقبال الطالب الوافدين لأللتحاق بالدراسات العليا  

مالعب وصاالت رياضية ومختبرات علمية وقاعات محاضرات )البنية التحتية المتميزة 

 (  .مجهزه اليكترونيا 
 0و10 1 0و20 2 0و30 3 0و40 4 0و10
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 نقاط الضعف

املين فى الجهاز األدارى عن الحاجة الفعلية , وأنقراض الخبرات النقص فى أعداد الع

 .األدارية , وعدم وجود خطة لألحالل وتأهيل الصف الثانى 
 0و08 1 0و16 2 0و24 3 0و24 1 0و08

 0و10 1 0و10 1 0و20 2 0و40 2 0و10 .  الرسمية اليوجد تمثيل حقيقي فعال للطالب في المجالس

/  عيدالخريجين بين الكلية وخريجيها عبر السنوات الماضية مثلال توجد عالقة مستمرة 

 .صندوق الخريجين لدعم أنشطة الكلية 
 0و14 2 0ز14 2 0و14 2 0و21 2 0و07

اليتم مراجعة استراتيجيات التعلم في ضوء نتائج االمتحانات أو االستقصاءات الموجهة 

 . للطالب وأعضاء هيئة التدريس إال فيما عدا جهود ضعيفة
 0و20 2 0و20 2 0و20 2 0و40 2 0و10

 0و20 2 0و20 2 0و20 2 0و30 3 0و10 .التوجد آليات محددة ومعايير لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

 0و10 2 0و05 1 0و05 1 0و45 2 0و05 .ضعف الوعى والمتابعة آلخالقيات المهنة  

 3.52  4.08  4.83  6.67  1.95 اجملمــــــــــــــوع

 

ودراسة البيئة الداخلية والخارجية الى ان الوزن المرجح ألستراتيجية  SWOT تشير نتائج مصفوفة التخطيط األستراتيجى الكمى واألستراتيجيات البديلة بأستخدام مصفوفة              

 .التطوير والتحسين جاء أعلى األوزان المرجحه

  أسرتاتيجية التطوير والتحسني :  اتيجية األساسيةاألسرتتتبنى الكلية   لذا سوف

  توسع وأسرتاتيجية منو   :    لةـــــــاألسرتاتيجية البدي                                     

م 2020   حتى    2016        املدة الزمنية لتطبيق اخلطة األسرتاتيجية سوف تستغرق مخس سنوات                       
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 فصل الثامنلا

 جماالت ارتباط اخلطة اإلسرتاتيجية للكلية خبطة اجلامعة األسرتاتيجية

 رؤية جامعة الزقازيق

 

 

 رسالة جامعة الزقازيق

 

 

 الغايات النهائية جلامعة الزقازيق

 .خريج متميز وفعال قادر على إنتاج املعرفة واملنافسة يف سوق العمل واملساهمة الفعالة يف تنمية اجملتمع .1
 .حبوث أكادميية وتنموية فاعلة قائمة على االبتكار ومنتجة للمعرفة مبعايري عاملية .2
 .عضو هيئة تدريس متميز علميا ومهنيا وثقافيا .3
 . تنمية متكاملة ومستدامة للمجتمع .4
قدرات مادية وأنظمة تشغيلية وموارد بشرية حتقق املستويات القياسية فى األداء وتهيئ وحتسن مناخ  .5

 . العمل
 .يب متقدم على املستوى القومي واإلقليمي والعامليترت .6

 بالنسبة للرسالة  .1

تعكس رسالة كلية التربية الرياضية بنين  رسالة جامعة الزقازيق بصـورة جيـدة   
 وتقوم كالهما على محاور أساسية وهى التعليم والبحث العلمى وخدمة المجتمع.

 
 

تتطلع جامعة الزقازيق إىل أن تصبح جامعة معتمدة ومشهود هلا مبا تقدمه من مستوى متميز فى "
 " التعليم والبحث العلمي والتنمية اجملتمعية املستدامة

 

جامعة مصرية حكومية تقدم تعليما متميزا و حبوثا أكادميية وتنموية رائدة وخدمات جمتمعية متفردة "
 "وتنميمتواصلة ملواردها البشرية يف إطار من االبتكار واجلودة واالستقاللية والقيم األخالقية
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 بالنسبة للغايات النهائية واألهداف االسرتاتيجية .2

بالكليةويتضـح  الغايات النهائية واألهداف االستراتيجية الخاصة غطى الخطة جميع ت
ذلك من خالل فحص الخطة إذ أنه وضع أمام كل غاية األهداف التى تحققها وكذا أمام كل 
هدف اإلجراءات والخطوات التنفيذية التى تحققه وكذا أمام كل هدف اإلجراءات والخطوات 

كذا مؤشرات النجاح الخاصة به وتم اشتقاقها بمنظور تحليلى بحيث التنفيذية التى تحققه و
أن مجموع اإلجراءات تحقق جميع األهداف والغايات.  كما أنه يوجد أمـام كـل خطـوة    
تنفيذية أولويات التنفيذ فى ضوء معياريين وهما أثر التنفيذ علـى األداء وسـد الفجـوة    

 القائمة به وكذا تكلفة ومتطلبات التنفيذ.
.بالنسبة خلطط وبرامج التطوير3          

يتضح االرتباط الجيد بين خطط وبرامج التطوير فى استراتيجية الكليـة وبـين           
 الغايات واألهدافاالستراتيجية للجامعة.

وفى ضوء ما سبق فإنه توجد للكلية إستراتيجية واعدة ومتجددة، وفى الوقت نفسه 
دة لها من الجامعة، وتساند الجامعة الكلية فـى هـذه   تسير فى إطار اإلستراتيجية المحد

 اإلستراتيجية وتشجعها على تنفيذها.
 

 ارتباط اخلطة األسرتاتيجية للكلية باخلطة األسرتاتيجية للجامعة :
 
األسـتراتيجية   بين الخطة،  و  للكليةستراتيجية ألا وثيقا بين الخطة طاارتبا ثمةإن 
سـتراتيجية  ألوأهـدافها  ا  ورؤية الكليةرسالة  لة بيندالذى  ارتباط فضال عن؛ للجامعة 

تحليـل   فـى رتبـاط  ألهذا ايتجلى ستراتيجية؛ وألوأهدافها ا لجامعةورسالة ا وبين رؤية
SWOT المتغيرات المقابلة فى التحليل الربـاعى الخـاص    ءضو اجراؤه فىتم  لتى،  وا

راتيجية للكلية تنبعث فى قواعدها بالجامعة ، ولذا فانه يمكن احماال القول بأن الخطة األست
  من الخطة األستراتيجية للجامعة .
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 فى جمال التعليم والتعلم :    -أ

   تحديث محتوى المناهج بما يتفق وتحقيق النتائج التعليميه المستهدفه واكساب المهـارات
 الخاصه بسوق العمل .

 سيةالدرا الخارجى للبرنامج والمقررات  التقييم نظام دجوتفعيل و . 
  تحسين نظام تقييم الطالب بطرق تركز على قياس المخرجات التعليميه المستهدفه 
  تطوير مهارات وقدرات اعضاء هيئه التدريس ومعاونيهم 
  طرق تعليم وتدريب الطالب.تنوع 
 ير كفائة المالعب والصاالت الرياضية وقاعات الدرس.      تطو 

 فى جمال البحث العلمى :      -ب
  التدريس والهيئه المعاونههيئة العلميه العضاء ث والرسائل البحات ابيانا دةقاعتعميق  . 
 . تفعيل الخطط البحثيه لالقسام العلميه بالكليه 
  تنميه القدرات البحثيه العضاء هيئه التدريس ومعاونيهم 
 تشجيع االنشطه البحثيه البينيه لالقسام ، وبينها وبين كليات ومراكز بحثيه ذات صله 
 االبحاث فى الدورات الدوليه  دعم 
  التوسع فى عقد المؤتمرات العلميه والمحليه والدوليه 
  استحداث اليه لتقييم نواتج البحوث العلميه 
  مع المجتمع المدنىتفعيل البروتوكوالت والشراكة . 

 فى جمال خدمة اجملتمع وتنمية البيئة:    -ج

  توفير قاعده بيانات لالحتياجات المجتمعيه 
 اسس الشراكة المجتمعية ووضع الخطط العلمية والتطبيقية لتلبية متطلباتها فى  يقتعم

مؤسسات المجتمع المدنى فى المجالس العلمية   يحقق مشاركة  الحاضر والمستقبل وبما
 وتقييم البرامج التعليمية والبحثية بالكلية .  ومراجعة

  لعمل وخدمة المجتمع المدنى تنمية الكوادر العلمية الماهرة لتلبية متطلبات سوق ا
 والتوظيف.

  المشاركه فى تنميه المجتمع ورضد المشكالت البيئيه وايجاد حلول لها 
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 . تنظيم محاضرات وندوات توعيه ، والمشاركه فى تقديم البرامج التدريبيه 
  انشاء وحدات ذات طابع خاص لتوفير الخدمات المجتمعيه 

 ة للمجتمع اخلارجى :األرتباط باحتياجات  التنمية املستدام

  اإلتصال الفعال بالمجتمع والتعرف المباشر علي إحتياجاته ومالحظاته ومقترحاته
 ودراستها.

  تقديم خدمات متميزة تضع الكلية كبيت خبرة في مجال التربية البدنية والرياضة موثوق
 ومعتمد.

 لدور الخدمي للكلية تقديم خدمات مباشرة لألفراد واألندية ومراكز الشباب قياسية لتفعيل ا
 في المجتمع.

  تقديم برامج تدريبية  ودورات تخصصية للرياضيين فى مجاالت األدارة الرياضية
 والتدريب الرياضى والتعليم وكذاغير المتخصصين من المهتمين بمجاالت الكلية.

 . نشر الوعي البيئي والتوعية بدور الرياضه فى أكتساب الصحة واللياقة البدنية 
 وابط الكلية بخريجيها وتقديم الخدمات المعرفية المستمرة الالزمة لتنمية دورهم تقوية ر

 فى قطاعات أعمالهم المختلفة.
  . رعاية النشء عن طريق األكاديمية الرياضية للناشئين فى فروع الرياضة المختلفة 
 ية المساعدة فى أجراء القياسات البدنية والفسيولوجية وغيرها لالعبى األندية الرياض

 والمساهمة فى تقنين األحمال التدريبية .
  وضع خطة لزيادة وتنمية أنشطة خدمة المجتمع ورصد المشكالت البيئية وإيجاد حلول

 مناسبة وفق تخصصات الكلية
 )توفير وتطوير الخدمات المجتمعية )دورات ، استشارات ،تعليم مستمر ، ورش عمل 
 والشبابية والمهرجانات الرياضية المجتمعية المشاركة في المناسبات والفعاليات الرياضية 
 تقييم وقياس مستوى رضا المستفيدين من خدمة الكلية 
 تعزيز إسهامات أعضاء هيئة التدريس في أنشطة خدمة المجتمع 
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  لتحقيق التواصل بين أجيال خريجي الكليةكلية التربية الرياضية إنشاء رابطة لخريجي 
 .لمجتمع بالكلية وذلك عن طريق تفعيل جمعية تنمية ا

  خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة بالكلية وذلك من خالل مشاركة مجتمعية
 ومشروعات بحثية لخدمة المنطقة المحيطة بالجامعة.

 

 جودة لضمان القومية وضعتها اهليئة التى املعايري مع للكلية تيجيةاالسرتا اخلطة اتفاق
  :التعليم

 التي العالى بالتعليم الكليات واعتماد تقويم ومعايير كليةلل االستراتيجية الخطة تتفق  
 الخطة إعداد عند الكلية تبنت حيث واالعتماد؛ التعليم جودة لضمان القومية الهيئة  أصدرتها

 المؤسسية للقدرة الرئيسة المعايير بها الملحقة والخطط التنفيذية والخطة االستراتيجية
 علي وذلك ؛ واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة وضعتها التى التعليمية والفاعلية

 : التالي النحو

 :املؤسسية القدرة كفاءة اوال : رفع
 

 الجامعة،  باستراتيجية ارتباطها تكدوأ لها، الداعمة األنشطة االستراتيجية الخطة تضمنت
 العدد ثحي من اإلدارى والجهاز للكلية التنظيمي الهيكل االستراتيجية الخطة أوضحت

 وااللتزام ، المصداقية وتحقيق ، مةكوالحو القيادة مفاهيم ورسخت ، ومدي كفايته
 .المهنة بأخالقيات

 العاملين فاءةك لرفع تدريبية برامج وإعداد ، الوظائف وتوصيف التنظيمي الهيكل تحديث 
 .به

 منظمات  مع التفاعل أجل من ؛ المحيطة البيئة وتنمية المجتمعية كةالمشار سياسات وضع
 .المحلي المجتمع ومؤسسات

 للكلية الكلي لألداء الذاتي التقويم استمرارية حيث من المؤسسي؛ التقويم نظام استحداث 
 .ومراجعته
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 :التعليمية الفاعلية حتقيق ثانيا : 

 بما ؛ والخريجون الطالب : حيث من التعليمية الفاعلية محاور االستراتيجية الخطة شملت 
 للطالب ودعم ، للخريجين وخدمات ، الطالبية لألنشطة وتقوية تدعيم من تضمنته

 .الطالب رضاء ومتابعة قياس ذلككو منهم المغتربين ومساعدة ، المتميزين
 المقررات بعض تحويل على والحث الذاتي التعلم فاعلية ممارسات على الخطة اشتملت 

 .الطالب لتقويم عادل نظام ووضع الكترونية، مقررات إلى
 يمثلون بوصفهم - التدريس هيئة أعضاء ومهارات قدرات تنمية علي الخطة حرصت 

 وورش التدريبية البرامج خالل من وذلك - التعليمية العملية فاءةك في أساسيًا محورًا
 .والندوات العمل

 البحثية الكفاءة وزيادة البحثية، الخطط تفعيل إلي الخطة أشارت. 
 الجودة نظم فاعلية استمرار وضمان التعليمية، ةللفاعلي المستمر التقييم الخطة شملت 

 .بالجامعة الجودة ضمان زكمر مع المستمر بالتواصل وذلك ؛ الجامعة في بها المعمول
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 الفصل التاسع
 حتليل للفجوة بني الوضع احلاىل واألهداف األسرتاتيجية

 الفجوة حتليل

 ألل وإدراكهم الخدمة لمستوى ينالمستفيد توقعات بين الفجوة تحديد هو الخطوة ههذ من الهدف

 والخدمة ,) المأمول الوضع ( المتوقعة الخدمة بين التطابق مدى وتحديد معرفة ىأ لها الفعلى داء

 : األتى فى والمتمثلة الكلية تقدمها التى الخدمات لجميع بالنسبةوذلك  ,) الحالى الوضع ( ةـالمدرك

 جاخلري .1

 االستشارية اخلدمات .2

 العلمى البحث .3

 املستمر والتعليم التدريب اتدمخ .4

 . واجملتمعية البيئية اخلدمات .5

 

 بين الفجوة لسد مةزالال المصادر وتحديد محددة استراتيجيات تطوير الكلية تستطيع عليه, وبناء

 المستهدف الوضع وتحقيق الراهن الوضع

 الفجوة لتحليل املستخدمة املنهجية

 الفجوات من عدد تحليل على ترتكز والتى ( Servqual ) منهجية على الفجوة تحليل إعتمد

 داء ألل وإدراكهم الخدمة لمستوى المستفيدين توقعات بين تالفخا حدث ا ذإ الفجوات هذا وتحدث

 المدركة والخدمة )المأمول الوضع( المتوقعة الخدمة بين التطابق مدى وتحديد معرفة اى لها, الفعلى

 : ىيل كما هى الفجواته وهذ ) الحالى الوضع( 

 املتوقعة واخلدمات املستفيدين لتوقعات الكلية إدارة تصورات بني الفجوة .1

 للجودة ومواصفات التصورات هذا ترمجة وبني املستفيدين لتوقعات الكلية إدارة تصورات بني الفجوة .2

 .الفعلية واخلدمة املستفيدين يتوقعها التى اخلدمة جودة بني الفجوة .3

 . واملستفيدين كليةال بني االتصال وسائل فى الفجوة .4

 .املستفيدين وتوقعات الكلية تقدمها التى اخلدمات بني الفجوة .5
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 الظروف مع التوافق من لمزيد  ( Servqual ) منهجية إلى إضافات عدة عمل تم ولقد

 : ةاإلداري

 . بالكلية التعليم لسياسات املستهدف والوضع احلاىل الوضع بني الفجوة .1

 . اجملتمع وودمة البيئة تنمية لسياسات املستهدف وضعوال احلاىل الوضع بني الفجوة .2

 . الطالبية اخلدمات جمال فى الفجوة .3

 . للكلية االسرتاتيجية اخلطة متويل لتوفري املتاحة املصادر فى الفجوة .4
 . للكلية ىلوالد التقييم فى الفجوة .5

 . الفرص وتكافؤ العادلة املمارسات فى الفجوة .6
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 إدارة تصورات بين الفجوة .1
 المستفيدين لتوقعات الكلية

 المتوقعة والخدمة
+ + +    + + +   +  +  

+ 
 

 إدارة تصورات بين الفجوة .2
 المستفيدين لتوقعات الكلية

 .الفعلية والخدمة
+ + +    + +  + + +   + 

+ 
 

 الخدمة جودة بين الفجوة .3
 المستفيدين يتوقعها التى

 .الفعلية والخدمة

 
 
 

  

+  + + + +  +   + + 
+ 
 

 االتصال وسائل فى الفجوة .4

 +  + +    + + + + + + + + . والمستفيدين الكلية بين
+ 
 

 الخدمات بين الفجوة .5
 وتوقعات للكلية المدركة

 .المستفيدين

 
 
 

  + + + + + 
+  +   +  

+ 
 



 عليم واألعتماداهليئة القومية لضمان جودة الت

 الفجوة بني الوضع احلالي واملستهدف وكيفية معاجلتها

 

 
135 

 

 

 الكلية تقدمها التى اخلدمات على الفجوات كتل لتأثري النسبى نزالو التاىل اجلدول ويوضح

 الفجوه
 اخلدمــــــــة

 خدمات علميـــة اخلريج
خدمة اجملتمع وتنمية 

 البيئة
 الكلية إدارة تصورات بني الفجوة .1

 واخلدمة املستفيدينت لتوقعا

 .املتوقعة
 فجوه صغريه وه صغريهفج فجوه صغريه

 الكلية إدارة تصورات بني الفجوة .2

 وبني املستفيدين لتوقعات

 .اجلودة ملمارسات ترمجتها
 فجوه متوسطه فجوه متوسطه فجوه متوسطه

 التى اخلدمة جودة بني الفجوة .3

 املستفيدين يتوقعها

 .الفعلية واخلدمة

 فجوه متوسطه فجوه متوسطه فجوه متوسطه

 بني التصالا وسائل فى لفجوةا .4

 فجوه كبريه فجوه صغريه واملستفيدين الكلية
 فجوه متوسطه

 
 ةكاملدر اخلدمات بني الفجوة .5

 .املستفيدين وتوقعات للكلية
 فجوه متوسطه فجوه متوسطه فجوه صغريه

 

 وبني للكلية واحلالي الراهن الوضع بني الفرق عن عبارة هي بأنها تعرف GAP الفجوة ان وحيث
 .إليه للوصول الكلية تسعى الذي ملستهدفا او املستقبلي

 

 

 

 الوضع الراهن       

 الوضع املستهدف
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 اجملال األول: ) القدرة املؤسسية(
 املعيار: اهليكل التنظيمي :

 
 العناصر
 

 تغطية الفجوة الفجوة الوضع املأمول الوضع الراهن

االقسام اإلدارية املتخصصة 
 خلدمات دعم العملية التعليمية

شاط الهيكل التنظيمي معتمد ومالئم لطبيعة ن -
الكلية ، و تم استحداث أقسام جديدة فى الهيكل 
مثل: وحدة ضمان الجودة ، وحدة ادارة 
االزمات، و حدة ادارة نظم المعلومات، شئون 
الخريجين، بهدف مقابلة متطلبات االعتماد، 

 والسلطات و المسئوليات واضحة.
ال يوجد  تشابك فى المسئوليات واالختصاصات  -

 م التنفيذية فى الكليةبين اإلدارات أو األقسا

اإلدارات المتخصصة والتى تقدم  -
من  خدمات الدعم فى الكلية كافية

الخبرة و المهارات الفنية  حيث 
والسلوكية و السرعة فى األداء و 

 توافر التسهيالت

مستوى كفاءة  -
األداء فى بعض 
االقسام يحتاج الى 
تحسين، و بصفة 
خاصة شئون 
 العاملين والموازنه

تحسين وضع خطة لل -
متضمنة زيادة 
الحواسب و تدريب 

 العاملين

 إدارة األزمات والكوارث

 
 
 يوجد بالهيكل التنظيمى وحدة إلدارة االزمات   -

وجود لجنة متخصصة إلدارة    -
األزمات والكوارث معتمده وموثقه 

 ومعلنه.

ال توجد خطة لهذه    -
الوحدات و ال يوجد 
تنسيق بينها وبين 

ت وحدة ادارة االزما
بالجامعة، و ال توجد 

 وسائل كافية لها

استكمال خطة لوحدة  -
ادارة االزمات بالتنسيق 

 مع وحدة ادارة االزمات.

 وحدة إدارة اجلودة 

توجددد بالكليددة وحدددة لتوكيددد الجددودة ، و يوجددد  -
هيكددل تنظيمددي معتمددد للوحدددة، و تبعيددة الوحدددة 
واضددحة فددى الهيكددل التنظيمددي للكليددة، وهندداك 

بدددين الوحددددة و مركدددز الجدددودة  اتصدددال مباشدددر
بالجامعة، و يوجدد للوحددة تشدكيل مجلدا ةدارة 
يسدداعدها علددى تحقيددق أهدددافها و هددذا التشددكيل 

و  2009معتمد فدى مجلدا الكليدة لشدهر يونيدو 
اعيد التاكيد على القرار فى مجلا الكلية لشدهر 

 .2010سبتمر 

أن تشارك الوحدة في  -
عرض ومناقشة قضايا الجودة 

ى مستوى المجالا بالكلية عل
الرسمية، عن طريق عضوية 
مدير وحدة الجودة بمجلا الكلية، 
و من وسائلها المتاحة لممارسة 
انشطتها الندوات و ورش العمل و 

 كافة اشكال نشر ثقافة الجودة.

ال يوجد  -
للوحدة الئحة 

ةدارية و مالية 
معتمدة لضمان 
 استمرار النشاط

وضع الئحة   -
ةدارية و مالية معتمدة 

تدبير موارد ذاتية  و
للتمويل لضمان 
استمرار نشاط الوحدة 
فى المستقبل و بعد 
انتهاء تمويل مشروع 
انشاء نظام لضمان 

 الجودة بالكلية

 التوصيف الوظيفي 
عدم رضا الطالب  - ان يكون مالءم و محدث   - هناك توصيف وظيفي لجميع الوظائف بالكلية -

عن ردود العاملين 
 همبالكلية عن تساؤالت

وضع خطة لتحديث    -
 الوصف الوظيفى



 عليم واألعتماداهليئة القومية لضمان جودة الت

 الفجوة بني الوضع احلالي واملستهدف وكيفية معاجلتها

 

 
137 

 

 املعيار: القيادة واحلوكمة :
 

 العناصر
 

 تغطية الفجوة الفجوة الوضع املأمول الوضع الراهن

 اختيار القيادات األكادميية 
توجد معايير قانونية و معايير داخلية مؤثقة و  -

 معلنة.
أن يشارك أعضاء هيئة  -

التدريا عند اختيار القيادات 
من اهمها اختيار عميد و 

 الكلية

مازالت االقدمية المطلقة هى السند  -
القانونى لشغل الوظائف بصفة عامة، و 
مازال البعض يضع مصلحته الشخصية 

 قبل مصلحة الكلية.

بذل المزيد من  -
المجهود لنشر ثقافة 

 الجودة

منط القيادة وممارسات اجملالس 
 الرمسية

من االحيان   نمط القيادة ديموقراطى فى كثير -
و يتم االخذ بالرأى فى تعيين القيادات، تحرص 
القيادة على األخذ بآراء ومقترحات العاملين 

 بالكلية وبحث شكاواهم
استقصاء دورى لتقييم كفاءة ةدارة الكلية  -

 والقيادات األكاديمية.
تستعين ةدارة الكلية بآراء الطالب في اتخاذ  -

وغيرها ،  القرارات الخاصة بالعملية التعليمية
من هذه الوسائل المستخدمة صناديق 
المقترحات والشكاوي الورقى و االليكترونى/ 

 الباب المفتوح / لقاءات وندوات، استبيانات .

أن يتم اتخاذ قرارات تتعلق  -
بقضايا الجودة وتطوير 
التعليم من خالل المجالا 
الرسمية بالكلية خالل 
السنوات الخما الماضية،  

ير الئحة الكلية وأن  يتم تطو
 الحالية

مازال النمط غير الديموقراطى سائد  -
بمقدار ضعيف و بصفة خاصة بسبب ثقافة 
الحوار و االختالف االيجابى بحاجة الى 

 تدعيم.

وضع خطة لتطوير  -
ثقافة الحوار و القبول 
االيجابى عند وجود 
اختالف فى وجهات 

 النظر

تنمية املهارات اإلدارية للقيادات  
 ادميية األك

توجد خطة للتدريب وتنمية المهارات اإلدارية  -
 للقيادات األكاديمية

أن تتضمن هذه الخطة  -
االحتياجات التدريبية 
 الفعلية بناء على استقصاء

لم يتم قياا مدى تمكن  الدورات  -
التدريبية حيث لم يتم تنفيذها رغم اعتمادها 
و اعالنها و توافر المخصصات المالية 

ادر الكلية او توافر مصادر سواء من مص
اخرى اال ان هناك بعض المشكالت 
االدارية مع وحدة تنمية قدرات هيئة 
التدريا بالجامعة ، و لم يكن هناك خطط 

 فى السنوات الخما السابقة

 تفعيل الخطة التدريبية -

 نظم املعلومات والتوثيق الرمسية 
 هناك قاعدة بيانات للكلية  -
لحفظ وتداول واستدعاء يوجد خطة النشاء نظام  -

 الوثائق.

تحويل النظام الورقى الى  -
 اليكترونى

انخفاض رضا القيادات و اعضاء هيئة 
التدريا و العاملين عن سرعة الحصول على 

 المعلومات

نظم معلومات ةدارية ودعم 
القرارات بالكلية تحتاج الى 

 استكمالها
 



 عليم واألعتماداهليئة القومية لضمان جودة الت

 الفجوة بني الوضع احلالي واملستهدف وكيفية معاجلتها

 

 
138 

 

دعم القيادات اجلامعية الدارة  
 اجلودة

 هيزات الكافية للوحدة لممارسة أنشطتهاتتوافر التج -
يتم تمكين مدير الوحدة )تفويض( التخاذ القرارات  -

 فيما يتعلق بقضايا الجودة
يتم تفويض مدير وحدة الجودة بتصميم و تنفيذ  -

خطة لتطوير الالئحة الدراسية الحالية لتكون 
 مالئمة لمعايير االعتماد االكاديمى.

عة توافر آليات للتوجيه والمتاب -
لألقسام األكاديمية واإلدارية 
لاللتزام بتفيذ سياسات 
وةجراءات نظم الجودة بالكلية، 
منها آليات الشكاوى و 
المقترحات معتمدة من مجلا 

 الكلية

ال يتوافر للوحدة الكوادر البشرية المؤهلة  -
بالعدد الكاف، و المخصصات الحالية كافية و 
لكن ال يوجد خطة مستقبلية عند انتهاء 

 مشروع انشاء نظام ضمان الجودة.

 خطة تدريب العاملين -
توفير موارد مالية ذاتية  -

و الئحة ادارية لوحدة 
 الجودة

دور القيادات األكادميية يف تنمية 
 املوارد الذاتية للكلية

هناك قنوات اتصال مع القطاعات اإلنتاجية  -
والخدمية في المجتمع المحيط بالكلية مع صندوق 

لتنمية و بعض الجمعيات الخيرية و االجتماعى ل
بعض كليات الجامعة و لكن ضعيف مع بقية 
منظمات االعمال و وحدات الحكم المحلى 

 بالمحافظة
يوجد بالكلية وحدة ذات طابع خاص ، محررة من  -

الروتين اإلداري، يتم ربط المكافآت في هذه 
 الوحدات بصافى االيرادات المحقق.

مستوى اتصال مرتفع مع  -
 اب المصالح اصح

 

وضع خطة موثقة لتنمية  - عدم توافر تمويل ذاتى فى المستقبل
الموارد الذاتية للكلية ،مثل 
مصادر التمويل الذاتى فى 
حصة الكلية من موارد 
االنتساب الموجه و التعليم 
المفتوح و كذلك موارد 
مركز الخدمة العامة 

 بالكلية.
استحداث  وسائل تحفيز -

مادية ألعضاء هيئة 
التدريا لتنمية الموارد 

 الذاتية للكلية.
وضع برامج للترويج - 

والتسويق لمنتجات أو 
 خدمات هذه الوحدة.

 خطة لتنمية املوارد الذاتية 

هناك اتجاه نحو االستفادة من بعض المشروعات  -
التنافسية فى دورتها الجديدة فى شكل ادخال 
تخصصات جديدة متميزة الى الالئحة الدراسية 

 .للكلية
 

االستفادة الفعلية من بعض  -
 المشروعات التنافسية

عدم وجود اية مشروعات تنافسية بالكلية  -
 تساهم فى تمويل انشطة الجودة فى المستقبل 

مجمع األسكواش  -
والصاالت الرياضية 

ات الطابع ذوالوحدات 
الخاص بالكلية بحاجة الى 
تدعيم ليساهم فى زيادة 

 الموارد الذاتية للكلية.
نصيب الجامعة من  -

االيرادات بحاجة الى 
مراجعة لزيادة حصة الكلية 

 من ايراداتها.
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 املعيار : املصداقية واألخالقيات :
 

 العناصر
 

 تغطية الفجوة الفجوة الوضع املأمول الوضع الراهن

 حقوق امللكية الفكرية والنشر

 الكلية ملتزمة بحقوق الملكية الفكرية والنشر،   -
بذولة في الكلية لنشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية مجهودات م  -

النشر عن طريق الندوات وورش العمل و المطويات و اللوحات 
 والموقع االليكترونى للكية.

التزام الكلية بدرجة  -
% بحق ملكية 100

اآلخرين و صيان حق 
 ملكيتها و العاملين بها

مازالت بعض اجهزة الحاسب  -
 ليةغير مثبت عليها برامج اص

انخفاض وعى البعض بثقافة  -
 حقوق الملكية الفكرية و النشر.

وضع خطة تنفيذية للوصول الى  -
% من االجهزة مثبت 100درجة 

 عليها برامج اصلية
مزيد من الندوات حول ثقافة حق  -

 الملكية الفكرية

 املمارسات العادلة وعدم التمييز 

وعدم التميز بين  يتم تطبيق اإلجراءات القانونية لضمان العدالة -

 أعضاء هيئة التدريا / الهيئة المعاونة / الطالب / العاملين ؟

توجد مصداقية للوعود التي تقدمها الكلية استجابة لشكاوى األطراف  -

المختلفة ذات العالقة )أعضاء هيئة التدريا ومعاونيهم / الطالب / 

 العاملين / األطراف المجتمعية ( .

الكلية للشكاوى والمقترحات الخاصة  هناك درجة جيدة الستجابة -

 باألطراف ذات العالقة

يتم اتخاذ ةجراءات / قرارات تصحيحية في الكلية لمعالجة أي  -

ممارسات غير عادلة، مثال تم تعيين خريج فى وظيفة معيد من دفعة 

 سابقة حاصل على تقدير اعلى من تقدير خريج من دفعة تالية

% من 95اكثر من 

 اصحاب المصالح ان

للكلية ممارسات عادلة و 

 وال يوجد بها تمييز

انخفاض درجة رضا العاملين بالكلية  -

عدالة توزيع المكافآت و الحوافز و 

 قواعد التعيين و الترقية

قد تتعارض المصالح الشخصية  -

لبعض االطراف في الكلية مع 

االهتمامات العامة، مثال بعض العاملين 

ية ال يقضون بعد ساعات العمل الرسم

عند الحاجة احيانا الرتباطهم بوظائف 

 بالقطاع الخاص فى الفترة المسائية.

رفع درجة مشاركة العاملين  -

 بالكليةفى عملية اتخاذ القرار.

 األخالقيات املهنية للكلية
 يوجد ميثاق ألخالقيات المهنة بالكلية معتمد ومعلن.   -

اللتزام بأخالقيات غالبية العاملين بالكلية على درجة عالية من ا   -

 الوظيفة، 

التزام كل العاملين بالكلية 

 و الطالب ببنود الميثاق

يوجد عدد قليل جدا غير ملتزم ويقوم  -

بإرسال شكاوى مجهولة غير مسندة 

بأدلة  الى قيادات الجامعة بما يسيء 

 الى العاملين بالكلية والجامعة.

وضع آلية لتخفيف حدة التأثير السلبى   -

 المزعجةللعناصر 

املعلومات املتاحة عن الكلية يف الوسائل 
 املختلفة

تغطي المعلومات المتاحة مختلف أنشطة الكلية، ويتم النشر فى مجلة   -

 الجودة و الندوات وورش العمل و المطويات، و يتم التحديث، 

المعلومات متاحة  -

بالشكل و التوقيت و 

 بالجودة المناسبة

ودة انخفاض درجة الرضا عن ج -

 المعلومات

عنصر الشفافية بحاجة بحاجة الى  -

تحسين ووضع آلية منتظمة له فمثال 

 بحاجة الى مجلة دورية للكلية.
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 املعيار: اجلهاز إلداري :

 العناصر
 

 الوضع الراهن
 

 
 تغطية الفجوة الفجوة الوضع املأمول

تعيني وتنمية القيادات اإلدارية 
 والعاملني

 ختيار القيادات اإلداريةهناك ضوابط مالئمة ال -
يتم تحديد االحتياجات التدريبية للقيادة اإلدارية وللعاملين  -

بالكلية ، و اهمها دراسات تتم دوريا مبنية على 
 استقصاءات.

 هناك خطة لتدريب القيادات اإلدارية والعاملين -

تفعيل الخطة  -
التدريبية و قياا 

 كفاءة التدريب

انخفاض درجة الرضا عن  -
 يبالتدر

 

 تفعيل  الخطة التدريبية -

كفاءة اإلدارة فى االستفادة من املوارد 
 البشرية املتاحة 

توزيع الموارد البشرية ) العاملين( المتاحة مقبول وفقا  -
لالحتياجات المتخصصة في اإلدارات واألقسام المختلفة 

 بالكلية ولكن بحاجة الى تحسين
مالءمة  ظروف العمل وفقا لمتطلبات الوظيفة من حيث -

أماكن العمل ، والتجهيزات والتسهيالت المتاحة ، والمناخ 
الصحي ووسائل االتصال المتاحة )هاتف / فاكا / بريد 

 الكتروني( مماثلة ألى كلية جامعية حكومية فى مصر
يتم ربط الحوافز / المكافآت المقدمة للعاملين بالكلية  -

اء بمستويات األداء  فى بعض االحيان، حيث يترك لرؤس
االقسام تحديد درجة الكفاءة و يتم فى ضوءها تحديد 

 المكافأت من مصادر الكلية
 

ارتفاع درجة رضا  -
الموارد البشرية عن 
االدارة و عن مناخ 

 العمل

انخفاض درجة الموافقة على  -
 مصداقية االدارة

انخفاض درجة الرضا عن  -
تناسب االعباء الوظيفية مع 

 قدرات العاملين

 لكليةاعادة هيكلة ا -
 تفعيل الخطة التدريبية -
رفع درجة شعور العاملين  -

 بالمصداقية

 تقييم أداء العاملني 

درجة مصداقية النظم الحالية المستخدمة في تقييم أداء  -
 العاملين عادية مثل اية كلية حكومية

مستوى الرضا الوظيفى للقيادات اإلدارية والعاملين في  -
 الكلية متوسط

ارتفاع درجة  -
ور بمصداقية الشع

 االدارة
ارتفاع درجة  -

الرضا الوظيفى 
للقيادات االدارية 

 و العاملين
 

انخفاض درجة الموافقة  -
 على مصداقية االدارة

انخفاض درجة الرضا عن  -
تناسب االعباء الوظيفية مع 

 قدرات العاملين

 اعادة هيكلة الكلية -
 تفعيل الخطة التدريبية -
رفع درجة شعور العاملين  -

 قيةبالمصدا
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 املعيار: املوارد املالية واملادية :
 
 

 العناصر
 

 تغطية الفجوة الفجوة الوضع املأمول الوضع الراهن

 كفاية املوارد املالية واملادية 

 توجد خطة للصيانة الدورية لهذه المرافق -
تتصف مباني الكلية بالنظافة، و يسود المناخ الصحي  -

 يةمباني الكلية من تهوية و ةضاءة الطبيع
المرافق العامة والخاصة كافية من دورات المياه و  -

 الكهرباء و مياه و صالحة لالستخدام.
يتم صيانة المباني والتسهيالت التعليمية دوريا خالل  -

 اجازة نصف العام و االجازة الصيفية

كفاية الموارد  -
المالية و المادية 
بما يتناسب مع 
معايير االعتماد 

 االكاديمى
ارتفاع درجة  -

 المة و االمانالس

الموارد المالية المتاحة  -
سنويا للكلية غير كافية 
لتحقيق رسالتها وغاياتها 

 وأهدافها االستراتيجية 
مساحة المباني  اقل من  - -

احتياجات الكلية، و تتوافر 
الدى الكلية تجهيزات 
ومعدات لتحقيق األمن 
 والسالمة في مباني الكلية،

توفير موارد مالية لخطة  -
 التطوير .

وضع خطة للمبانى و  -
التسهيالت االنتاجية 

 التعليمية و صيانتها
تتوافر العالمات اإلرشادية  -

 المناسبة لتحقيق األمن
وضع خطط إلخالء المباني  -

 في حالة حدوث كوارث
-  

 التسهيالت املادية 

 تتوافر األماكن المناسبة لممارسة األنشطة الطالبية -
المستطاع ، و توجد يتم التحديث كل سنه للحاسبات بقدر  -

 عقود صيانة
 يوجد للكلية موقع على النت و يوجد خدمة انترنت بالكلية -

التسهيالت المادية  -
مطابقة لمعايير 

االعتماد 
 االكاديمى

انخفاض درجة الرضا عن  -
ظروف العمل المادية ألقل 

 من المتوسط

وضع خطة تنفيذية لزيادة  -
عدد الحاسبات اآللية 
 المتاحة بالكلية ليكون
مناسب  ةلى ةجمالي عدد 
الطالب و اعضاء هيئة 
التدريا و معاونيهم و 

 العاملين
 دعم وسائل االتصال بالكلية -

 كفاءة استخدام املوارد 
يوجد أنظمة موثقة للمراجعة والرقابة الدورية على استخدام  -

 موارد الكلية المادية والمالية
ارتفاع درجة  -

 الرضا عن الموارد
لرضا عن انخفاض درجة ا -

 ظروف العمل
 

تطوير  نظام تقييم كفاءة  -
 استخدام الموارد.
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 املعيار: املشاركة اجملتمعية وتنمية البيئة :
 
 

 العناصر
 

 تغطية الفجوة الفجوة الوضع املأمول الوضع الراهن

خطة وبرامج خدمة اجملتمع وتنمية 
 البيئة

 توجد خطة معتمدة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة -
بنيت الخطة على أساليب ووسائل واضحة لتحديد احتياجات  -

 المجتمع المحيط
القطاعات المستهدفة بالتوعية ) الطالب / أعضاء هيئة  -

 التدريا ومعاونيهم / العاملين / األطراف المجتمعية ( .
قياا مستوى رضاء األطراف المجتمعية عن خدمات  -

 المجتمع وتنمية البيئة التى تقدمها الكلية

فاع درجة ارت -
رضا االطراف 
المجتمعية و 
زيادة درجة 

 تفاعلها مع الكلية

ال تبادر االطراف المجتمعية  -
باالستعانة و التعاون مع 
الكلية فيما يخصها من 
مشكالت الكلية تستطيع ان 

 تساهم فى حلها
 

وضع برامج للتوعية بخدمة   -
 المجتمع وتنمية البيئة

تنظيم أنشطة خدمة اجملتمع 
 يئةوتنمية الب

يوجد بالكلية وحدة ةدارية تابعة لوكيل شئون خدمة المجتمع  -
 وتنمية البيئة

تقوم الكلية بتوثيق الخدمات واألنشطة المقدمة لخدمة  -
 المجتمع وتنمية البيئة

وحدة شئون البيئة  -
 مفعلــــــــة و فاعلة

ال تبادر االطراف المجتمعية  -
باالستعانة و التعاون مع 

ن الكلية فيما يخصها م
مشكالت الكلية تستطيع ان 

 تساهم فى حلها

وضع برامج للتوعية بخدمة   -
 المجتمع وتنمية البيئة

 تفاعل الكلية مع منظمات اجملتمع 

تشارك األطراف المجتمعية المختلفة في تدريب الطالب   -
 في أماكن العمل

هناك اتصاالت وعالقات ضعيفة بين الكلية وكافة األطراف  -
 قة ، تدريب و بروتوكوالت تعاونالمجتمعية ذات العال

منظمات المجتمع  -
متفاعلة و فاعلة 

 مع الكلية

ال تبادر االطراف  -
المجتمعية باالستعانة و 
التعاون مع الكلية فيما 
يخصها من مشكالت الكلية 

 تستطيع ان تساهم فى حلها

مشاركة األطراف المجتمعية   -
المختلفة في مجالا الكلية او 

 يةةعداد البرامج التعليم

املمارسات الفعلية لتنمية ومحاية 
 البيئة 

من ممارسات فعلية لتنمية وحماية البيئة االشتراك فى   -
 القوافل العالجية

تم قياا وتقييم رضاء منظمات سوق العمل والمجتمع   -
المدني عن أداء الكلية و مستوى خريجي الكلية ويتم 

 االستفادة من النتائج فى خطة تطوير الكلية

ل مع غالبية التفاع -
منظمات المجتمع 

 المحيط بالكلية

غالبية منظمات المجتمع ال  -
 تتعامل مع الكلية

وضع د خطة و آلية مستمرة  -
لقياا وتقييم رضاء منظمات 
سوق العمل والمجتمع المدني 
عن أداء الكلية و مستوى 
خريجي الكلية ويتم االستفادة من 

 النتائج فى خطة تطوير الكلية
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 التقويم املؤسسي وإدارة اجلودة :املعيار: 
 

 العناصر
 تغطية الفجوة الفجوة الوضع املأمول الوضع الراهن

استمرارية التقويم الذاتي لألداء 
 الكلي للكلية 

 تقوم وحدة الجودة بالتقويم   -

تتم مناقشة مؤشرات نتائج التقويم الكلي ألداء الكلية مع  -

العاملين /  أعضاء هيئة التدريا ومعاونيهم / الطالب /

 األطراف المجتمعية ذات العالقة

عدم انتظام عملية التقويم و  - انتظام عملية التقويم -

االستفادة منها بشكل منتظم 

فى عملية اتخاذ و تصحيح 

 القرارات

وضع آلية منتظمة لقياا  -

االداء و عرض النتائج و 

 مناقشتها فى مواعيد محددة 

وضع خطة ل بناء ثقافة  -

 التقويم الذاتى

نتائج التقويم الذاتي وإدارة اجلودة 
 بالكلية

تنعكا نتائج التقويم الذاتي لألداء الكلي للكلية على ةدارة  -

الجودة و يتم اتخاذ قرارات تصحيحية لألداء الكلي للكلية 

 في ضوء نتائج التقويم الذاتي .

اتخاذ قرارات  -

تصحيحية اعتمادا 

على نتائج التقويم 

 الذاتى لألداء

ة محددة التخاذ ال توجد آلي -

قرارات تصحيحية اعتمادا 

على نتائج التقويم الذاتى 

 لألداء

وضع  آليات نظامية التخاذ  -

قرارات تصحيحية اعتمادا 

 على نتائج التقويم الذاتى لألداء
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 اجملال الثانى: ) الفاعلية التعليمية (

 املعيار: الطالب واخلرجيون :
 

 العناصر
 
 

 تغطية الفجوة الفجوة الوضع املأمول الوضع الراهن

 سياسات القبول

تتوافق سياسات القبول الحالية مع الرسالة والغايات  -
 واألهداف االستراتيجية 

الموارد والتسهيالت المادية المتاحة الستيعاب أعداد  -
الطالب بالكلية ) أماكن الدراسة / المعامل / األجهزة 

 والمعدات / وما شابه ذلك ( كافية حاليا
 تحويل معلنةسياسات ال -

موارد الكلية كافية  -
لنظام الساعات 
المعتمدة او معايير 

 الهيئة
قبول عدد من  -

 الطالب الوافدين

تحويل نسبة كبيرة من  -
الطالب الجدد الى كليات 
أخرى فى حين انخفض عدد 
الطالب الجدد المحولين الى 
الكلية بسبب زيادة عدد 

 المواد الدراسية.
بر أعداد الطالب الوافدين ع -

السنوات الخما الماضية  
 جيده 

ال تنفذ الكلية برامج وأنشطة  -
معينة لرعاية الطالب 

 الوافدين

تخفيض عدد المواد و عدد  -
الساعات و تحويل الكلية الى 

 ساعات معتمدة
توفير وسائل للترويج  -

تستخدمها الكلية لجلب الطالب 
 الوافدين

 الدعم الطالبي

لنوع / العمر/ هناك خطة لدراسة خصائص الطالب ) ا -
المنطقة الجغرافية / الدخل/.... الخ( لتحديد احتياجاتهم 

 غير األكاديمية
هناك خطة لدعم الطالب )متفوقين/متعثرين/ دعم مالى/  -

دعم صحى( و سياسة معلنة، و الدعم يتم توزيعة فى ظل 
 بحوث اجتماعية

 هناك عيادة للطالب بالمقر العملى . -
ب الحاصلين على ترتفع بشكل تدريجى نسب الطال -

 تقديرات مرتفعة
هناك دعم وتحفيز للمتفوقين والمبدعين ، الدعم المعنوى  -

 قوى و الدعم المالى رمزى
 هناك برامج لتحديد المتعثرين دراسياً،  -

جميع انشطة الدعم  -
الطالبى مفعلة بما 
ينعكا على ارتفاع 
درجة تحصيل الطالب 
و رضاه عن الكلية و 
رضا االطراف 

ة عن مستوى المجتمعي
 خريج الكلية

ال تقدم الكلية منح دراسية  -
 للطالب سنوياً 

توجد شكاوى من الطالب  -
 المتعثرين

تفعيل مركز الخدمة العامة  -
بالكلية ليقدم خدمات تساعد الكلية 

 فى خدمة الطالب المتعثرين
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 األنشطة الطالبية
تنفذ الكلية األنشطة الطالبية بالفعل ، و حصلت الكلية  -

مراكز متقدمة في األنشطة الطالبية على المستوى  على
 المحلي

 

ارتفاع درجة الرضا  -
عن االنشطة الطالبية 
بما ينعكا فى زيادة 
 مستوى الطالب دراسيا

وضع برامج لتقدير ومكافأة  - المستوى اقل من المستهدف -
المتفوقين في األنشطة الطالبية 

 )مادي / معنوي / علمي( 

 خدمات اخلرجيني

دى الكلية برامج إلعداد وتحسين مهارات الخريجين ل -
 لسوق العمل 

 هناك قواعد بيانات للخريجين -
 هناك خطة إلصدار "كتيب للخريجين" سنوياً  -

وجود رابطة او  -
 نادى للخريجين

 عيد الخريجين -
صندوق الخريجين  -

 لدعم أنشطة الكلية

انخفاض مستوى اتصال  -
الخريجين بالكلية و تفاعلهم 

 معها

انشاء نادى للخريجين و تحديد  -
يوم للخريجين و انشاء صندوق 

 للخريجين

 رضا الطالب

 : هناك خطة لقياا رضاء الطالب عن
 . الدعم المالي المقدم لهم  -
 .األساليب المستخدمة في  التعلم الذاتي   -
 .ةجراءات وفاعلية اإلرشاد األكاديمي   -
 ةجراءات انتخابات اتحاد الطالب   -
 تحاد الطالب في تنفيذ األنشطة الطالبية فاعلية ا  -
مشاركة أعضاء هيئة التدريا ومعاونيهم في اإلشراف  -

 على التدريب 
 النظام المتبع في التعامل مع التظلمات    -

ارتفاع درجة رضا  -
الطالب واصحاب 
المصالح عن محتوى 
و مستوى تدريب 

 الطالب

عمل بروتوكوالت مع  - ال يوجد قياا . -
لمجتمع المحيط منظمات ا

لتدريب الطالب و قياا عائد 
تدريبهم بما يفيد فى اتخاذ 
قرارات تصحيحية متعلقة 

 بالتدريب كما و كيفا
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 املعيار: املعايري األكادميية:

 
 العناصر

 
 تغطية الفجوة الفجوة الوضع املأمول الوضع الراهن

تطبيق الكلية للمعايري األكادميية 
ريها القياسية القومية أو معاي

 املعتمدة 

فى كل من NARSتبنت الكلية المعايير االكاديمية  -

مواصفات خريج الكلية و فى برامج ادارة االعمال و 

المحاسبة و التامين، بينما تبن الكلية معايير اكاديمية 

ARS .لبرامج العلوم السياسية و االقتصاد و االحصاء 

فى  اعتمد مجلا الكلية قرار تبنى المعايير االكاديمية -

 م 10/10/2009

 هناك تطابق بين المعايير األكاديمية ورسالة الكلية. -

يتم اللجوء الى مراجع خارجى للتحقق من تطبيق المعايير  -

 األكاديمية.

 –نشرات  -هناك جهود بذلت للتوعية بالمعايير )ندوات -

 ورش عمل(

يتم  تطبيق المعايير األكاديمية عند التخطيط ووضع  -

 السياسات التعليمية

يتم دراسة شاملة لتعديل الالئحة الدراسية الحالية للتوافق  -

 مع معايير الهيئة

الحصول على  -
 االعتماداالكاديمى

الالئحة الحالية غير مناسبة  -
 لمعايير االعتماد االكاديمى

االئحة تحتاج لتخفيض عدد  -
 150الى  168ساعاتها من 
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 ية :املعيار: الربامج التعليمية / املقررات الدراس
 

 العناصر
 
 

 تغطية الفجوة الفجوة الوضع املأمول الوضع الراهن

الربامج التعليمية واحتياجات 
 اجملتمع والتنمية

البرامج التعليمية والمفعلة في الكلية مالئمة  -
 الحتياجات سوق العمل.

تم وضع الئحة جديدة اخذت فى االعتبار ما انتهت  -
يتم ةجراء اليه دراسة الحتياجات السوق من قبل، و 

تعديالت في البرامج التعليمية استجابة للتغيير في سوق 
 العمل، منها اضافة برامج تخصصية متميزة جديدة

توافر الدراسة  -
التى تم االعتماد 
عليها فى تطوير 

 الالئحة السابقة

انصب التعديل على  -
المقررات مع االبقاء على 

 نفا البرامج السابقة.

آلن دراسة جديدة بعد سنة من ا -
بعد تخرج الدفعة االولى من 

 الالئحة الجديدة
تعديل شامل لالئحة التى تعبر  -

 جديدة حاليا

 تصميم الربامج التعليمية

هناك توصيف واضح وموثق ومعلن للبرامج التعليمية  -
 والمقررات الدراسية 

 تصميم البرامج التعليمية متوافق مع رسالة وغايات الكلية -
فة للتعلم مطابقة ألهداف البرنامج مصفوفة المخرجات المستهد -

 التعليمي
مخرجات التعلم المستهدفة تساهم في تنمية المهارات الذهنية  - -

والعامة ) حل المشكالت / التفكير الناقد و أالبتكاري/ العمل 
 فى فريق / مهارات الحاسب / اإلدارة ، وغيرها (

ج األطراف المعنية المختلفة تشارك في تصميم وتطوير البرام -
 التعليمية

ترتفع متوسطات نسبة النجاح فى الفرق الدراسية فى السنوات   -
 االخيرة نتيجة زيادة قدرات الكلية عاما بعد آخر.

هناك ةجراءات موثقة للمراجعة الدورية في البرامج التعليمية  - -
، منها عرض تقرير البرامج و التقرير الذاتى على مراجع 

اصحاب المصالح عن خارجى، استبيانات رضا الطالب و 
 العملية التعليمية.

يتم االستفادة من تقارير المراجعين أو الممتحنين الخارجيين و  -
 يتم االستفادة منها فى تطوير الالئحة الدراسية الحالية.

التقارير السنوية للبرامج والمقررات تستخدم فى تطوير  -
محتويات بعض المناهج و التوصية بالغاء او تعديل بعض 

 اتالمقرر

وجود برامج  -
 تعليمية متميزة

ال توجد برامج تعليمية  -
مميزة، فكل البرامج 
الموجودة مكررة مثل باقى 
كليات التجارة فى مصر، 
بينما برامج مثل ادارة 
الموارد البشرية او ادارة 
التسويق او دراسات جدوى 
المشروعات )كأمثلة( غير 

 موجودة

 االشتراك فى البرامج التنافسية  -
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 ار: التعليم والتعلم والتسهيالت املادية للتعلم :املعي
 

 العناصر
 
 

 تغطية الفجوة الفجوة الوضع املأمول الوضع الراهن

 اسرتاتيجية التعليم والتعلم

مراجعة استراتيجية  توجد استراتيجية للتعليم والتعلم   -
التعليم والتعلم دورياً في 
ضوء نتائج االمتحانات/ 
 نتائج االستقصاء الموجه
للطالب / أعضاء هيئة 

 التدريا ومعاونيهم ،

ال توجد آلية نظامية محددة  -
 لمراجعات التعليم و التعلم 

وضع آلية محددة لنظام  حتى  -
يستفاد من مراجعات التعليم و التعلم  
فى تعديل توصيف البرامج و 

 المقررات و االمتحانات

 املمارسات الفعلية للتعلم والتعليم

الدراسية على مجاالت معينة لتنمية التعلم  تحتوى المقررات -
الذاتي ، حيث ان هناك اعمال فصلية يجب ان يقدمها الطالب 

 معتمد على نفسه.
يوجد خطة تطويرية للكلية تحتوى على احتياجاتها المادية التى  -

 تمكنها من التقدم لالعتماد االكاديمى و نظام الساعات المعتمدة.
طالب المتعثرين فى الكلية، و ال يتم توجيه برامج لمساعدة ال -

 توجد مشكلة فى معاونى اعضاء هيئة التدريا.
 ال توجد مشكلة فى الكتاب الجامعى -
هناك خطة لزيادة اعضاء هيئة التدريا من خالل تقدم معاونى  -

 اعضاء هيئة التدريا.
 يتم تفعيل نظام متابعة حضور الطالب . -

الخطة مفعلة و يتم  -
ذية التقييم و االخذ بالتغ

العكسية فى قرارات 
 تصحيحية

ال يوجد نظام محدد لقياا  -
كفاءة الممارسات الفعلية للتعليم 
و التعلم لضمان استمرارية 

 التحسين

وضع نظام محدد لقياا كفاءة    -
 الممارسات الفعلية بشكل روتينى 

وضع آلية لالستفادة من    -
المراجعات فى اتخاذ قرارات 

 تصحيحية

 امليداني للطالب برامج التدريب

يوجد بالكلية تدريب ميداني للطالب ، و تقوم الجهات القائمة  -
 بالتدريب بإعداد تقويم لتدريب الطالب بها.

قياا كفاءة التدريب   -
 بشكل منهجى

وجود آلية    -
 للمراجعات

اخذ المراجعات فى    -
االعتبار التخاذ قرارات 
تصحيحية وفق آلية 

 محددة
 
 

اا كفاءة التدريب ال يتم قي   -
 الميدانى

ال توجد آلية نظامية محددة    -
 لمراجعات

صياغة استراتيجية محددة او  -
سياسات للتدريب الميدانى 

 للطالب
وضع آلية لالستفادة من  -

المراجعات فى اتخاذ قرارات 
 تصحيحية
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 تقويم الطالب

هناك خطة لتدريب اعضاء هيئة التدريا لتصميم االمتحانات  -
 ويات المختلفة من المهارات المعرفية لقياا المست

أساليب تقويم الطالب متوافقة مع محتوى المقررات المعلنة  -
 للطالب

تتنوع أساليب تقويم الطالب ) االختباراتالتحريرية / عملي /  -
 أعمال فصلية ( .

 يتم مراجعة وتحليل نتائج تقويم الطالب  -

وجود آلية  -
 للمراجعات

ذ المراجعات فى اخ -
 تخاذ االعتبار ال

قرارات تصحيحية  -
وفق آلية محددة، و 
يتم اتخاذ قرارات 

وةجراءات 
تصحيحية في ضوء 

 مراجعة النتائج

ال توجد آلية محددة     -
لالستفادة من مراجعة وتحليل 
نتائج تقويم الطالب و اتخاذ 
قرارات وةجراءات تصحيحية 

 في ضوء مراجعة النتائج

وضع آلية لالستفادة من   -
اتخاذ قرارات  المراجعات فى

 تصحيحية

 التسهيالت املتاحة للتعليم والتعلم

تكفي المساحة المتاحة للمكتبة لتقديم خدمة االطالع للطالب  -
 فى ظل نسبة تردد الطالب الحالية على المكتبة.

تتوافر التجهيزات المادية الالزمة من ماكينات تصوير /  -
نترنت أجهزة حاسب آلي / حوامل وأرفف للمراجع / شبكة اإل

 لتقديم الخدمة الجيدة للمترددين على المكتبة
تكنولوجيا المعلومات )اإلنترنت / اشتراك في دوريات  -

الكترونية متخصصة / كتب الكترونية ... الخ( المستخدمة في 
 المكتبة متاحة للفئات المختلفة المستهدفة

 تتوافر الكوادر المؤهلة من العاملين في المكتبة -
ضرات والفصول الدراسية مالئمة ألعداد مساحة قاعات المحا -

 الطالب وفقا للجداول الثابتة
تتوافر التسهيالت الالزمة لممارسة العملية التعليمية في قاعات  -

المحاضرات والفصول الدراسية من وسائل اإليضاح و 
 الوسائط السمعية والبصرية و وسائل اإلضاءة والتهوية.

التسهيالت المتاحة  -
عتماد تقابل معايير اال

 االكاديمى

التسهيالت المتاحة للتعليم و  -
التعلم ال تقابل معايير االعتماد 

 االكاديمى

المساعدات تحتاج دعم لتطبيق  -
 المعايير االكاديمية
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 املعيار: أعضاء هيئة التدريس :
 

 العناصر
 

 تغطية الفجوة الفجوة الوضع املأمول الوضع الراهن

اهليئة كفاية أعضاء هيئة التدريس / 
 املعاونة

يوجد حصر دورى لتحديد العجز / الفائض )أعباء التدريا/  -
 أعباء اإلشراف العلمي

التخصص العلمي لعضو هيئة التدريا مطابق  للمقررات  -
 التي يشارك فى تدريسها عدد أعضاء الهيئة المعاونة مناسب 

 يتم تكليف اوائل الدفعات .    -

مقابلة معايير االعتماد 
 االكاديمى

  

تعيني أعضاء هيئة التدريس / اهليئة 
 املعاونة

يتم التعيين وفقاً لالحتياجات الفعلية للكلية ، وفق قواعد  -
 وةجراءات معلنة

 هناك خطة للتدريب معتمدة على االحتياجات التدريبية الفعلية . -
 يتم تنفيذ برامج تدريبية تلبي االحتياجات التدريبية لكل فئة -
 دريب و قياا عاميوجد قياا فورى بعد الت -

كفاية أعضاء هيئة 
التدريا / الهيئة 

 المعاونة 

تشجيع معاونى اعضاء هيئة  - 
التدريا بالقسمين للترقية الى 

 مدرا
 

تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس / 
 اهليئة املعاونة

معايير تقييم أداء أعضاء هيئة التدريا ) المشاركة في  -
ة للكلية / مدى االنتظام األنشطة / المشاركة في الخطة البحثي

 في األنشطة التعليمية / المشاركة في أنشطة الجودة بالكلية ( .

 وجود آلية للمراجعات -
اخذ المراجعات فى  -

 االعتبار التخاذ 
قرارات تصحيحية  -

وفق آلية محددة، و يتم 
اتخاذ قرارات 
وةجراءات تصحيحية 
في ضوء مراجعة 

 النتائج

ستفادة ال توجد آلية محددة لال -
من مراجعة وتحليل نتائج تقويم 
االداء و اتخاذ قرارات وةجراءات 
تصحيحية في ضوء مراجعة 

 النتائج

وضع آلية لالستفادة من   -
المراجعات فى اتخاذ قرارات 

 تصحيحية

الرضاء الوظيفي ألعضاء هيئة 
 التدريس / اهليئة املعاونة

الوظيفي يتم استخدام استطالعات رأى لتقييم مستوى الرضا  -
ألعضاء هيئة التدريا و الهيئة المعاونة، ويتم االستفادة يها فى 

 اتخاذ قرارات تصحيحية فورية

ارتفاع درجة الرضاء 
الوظيفي ألعضاء هيئة 
التدريا / الهيئة 

 المعاونة :

درجة رضاهم الوظيفى  -
 منخفضة

 تحسن جودة مناخ العمل  -
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 األخرى : املعيار: البحث العلمي واألنشطة العلمية
 

 العناصر
 

 تغطية الفجوة الفجوة الوضع املأمول الوضع الراهن

 توافر خطط البحث العلمي

توجد خطة للبحث العلمي بالكلية نابعة من االقسام  -
 العلمية و ملتزمة بها مرتبطة بخطة الجامعة

البحث العلمى فى الكلية  - توفر مصدر تمويل لتفعيل الخطة -
صادر يمول بالكامل من الم

الشخصية ألعضاء هيئة 
التدريا و من ثم ال يمكن 
 محاسبتهم عن أداءهم البحثى.

وضع خطة لمصادر تمويل البحث  -
 العلمى بالكلية

 كفاءة العملية البحثية 

نسبة أعضاء هيئة التدريا المشاركين في البحث  -
 %.50العلمي تزيد عن 

تشجع الكلية البحوث العلمية المشتركة بين األقسام  -
 لعلميةا
توجد برامج لدى الكلية لتنمية المهارات البحثية  -

للهيئة المعاونة منها مشروع النشاء مركز لخدمة 
 الباحثين

يتم االستفادة من نتائج البحث العلمي بالكلية في  -
 المقررات الدراسية

 وجود آلية للمراجعات -
 اخذ المراجعات فى االعتبار التخاذ  -
محددة، و قرارات تصحيحية وفق آلية  -

يتم اتخاذ قرارات وةجراءات تصحيحية 
 في ضوء مراجعة النتائج

ال توجد آلية محددة  -
لالستفادة من مراجعة وتحليل 
نتائج تقويم االداء و اتخاذ 
قرارات وةجراءات تصحيحية 

 في ضوء مراجعة النتائج

وضع آلية لالستفادة من المراجعات   -
 فى اتخاذ قرارات تصحيحية

مخصصات الجامعة هى مصادر تمويل البحث  - ث العلمي متويل البح
 العلمي بالكلية 

وضع خطة لمصادر ذاتية للكلية  - الخطة البحثية غير مفعلة - توفر مصدر تمويل لتفعيل الخطة -
 لتمويل البحث العلمى

 أنشطة علمية أخرى 

مشروعات بحثية ممولة من مؤسسات  - ال يوجد -
 بحثية محلية/ دولية

د اتفاقيات مفعلة بين الكلية وجو -
 ومؤسسات التعليم العالي والبحثي الدولية

أن تقوم الكلية بالتنظيم والمشاركة في  -
المؤتمرات والندوات العلمية المحلية أو 

 اإلقليمية أو الدولية.
وجود مساهمة من جانب مؤسسات  -

القطاع الخاص اإلنتاجية والخدمية في 
 ةدعم األنشطة العلمية بالكلي

انخفاض نسبة المشاركين  -
 فى البحوث و المؤتمرات

وضع خطة لمشروعات بحثية و البحث  -

عن تمويل لها من مؤسسات بحثية محلية/ 

 دولية

ةبرام توجد اتفاقيات بين الكلية ومؤسسات  -

 التعليم العالي والبحثي الدولية

وضع خطة للتنظيم والمشاركة في  -

حلية أو المؤتمرات والندوات العلمية الم

 اإلقليمية أو الدولية.

وضع خطة للمساهمة من جانب مؤسسات  -

القطاع الخاص اإلنتاجية والخدمية في دعم 

 األنشطة العلمية بالكلية
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 املعيار: الدراسات العليا :
 

 
 العناصر

 
 تغطية الفجوة الفجوة الوضع املأمول الوضع الراهن

 الدرجات املمنوحة
ريف ببرامج الدراسات العليا موقع من األساليب المتبعة للتع -

 الكلية على النت و دليل الطالب.
الكلية بها مجموعة متنوعة من برامج الدبلومات باإلضافة الى  -

 درجتى الماجستير و الدكتوراه

غالبية برامج الدراسات العليا  -
 مفعلة

غالبية برامج الدراسات العليا غير  -
 مفعلة

 MBAتطوير نظام  -
اثر  لما سيحدثه من

ايجابى فى زيادة 
 موارد الكلية.

 العملية التعليمية يف الدراسات العليا

هناك تحديث دوري للوائح الدراسات العليا بالكلية ، حيث يتم  -

سنوات، و اعداد الطالب  5تقييم شامل كل فترة متوسطها 

المسجلين فى الدراسات العليا فى تزايد، و نسبة الطالب 

 . الوافدين فى تزايد

جد توصيف موثق ومعتمد لبرامج الماجستير و الدكتوراه و يو  -

الدبلومات والمقررات الدراسية، و تتناسب برامج  الماجستير و 

الدكتوراة و الدبلومات فى الكلية مع احتياجات المجتمع 

والتطورات األكاديمية الحديثة، و يتم تطبيق معايير أكاديمية 

مات ، و يتم مراجعة لدرجة الماجستير و الدكتوراه و الدبلو

برامج الماجستير و الدكتوراه و الدبلومات بواسطة مراجعين 

خارجيين، كما ان مخرجات التعلم المستهدفة مناسبة لكل 

برنامج مع الدرجة الممنوحة، و محتوى المقررات الدراسية 

متوافق مع مخرجات التعلم المستهدفة لكل برنامج،  التخصص 

مالئم للمقررات التي يشارك في  العلمي لعضو هيئة التدريا

 تدريسها

 
 

 وجود آلية للمراجعات -
اخذ المراجعات فى االعتبار  -

 التخاذ 
قرارات تصحيحية وفق آلية  -

محددة، و يتم اتخاذ قرارات 
وةجراءات تصحيحية في ضوء 

 مراجعة النتائج .

ال توجد آلية محددة لالستفادة من  -
ء و مراجعة وتحليل نتائج تقويم االدا

اتخاذ قرارات وةجراءات تصحيحية في 
 ضوء مراجعة النتائج

وضع آلية لالستفادة   -
من المراجعات فى 

اتخاذ قرارات 
 تصحيحية
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 نظام التسجيل واإلشراف العلمي

يقوم المشرف على الرسالة العلمية بتقديم تقرير سنوى عن  -
المسجلين لدرجات علمية والعمل على حل المشكالت التى قد 

 هم .تواجه
تستخدم السمنارات العلمية و تقارير المشرفين  لمتابعة وتقييم  -

 أداء الباحثين قبل وأثناء التسجيل للدرجات العلمية

 وجود آلية للمراجعات -
اخذ المراجعات فى االعتبار  -

 التخاذ .
قرارات تصحيحية وفق آلية  -

محددة، و يتم اتخاذ قرارات 
وةجراءات تصحيحية في ضوء 

 لنتائجمراجعة ا
 

ال توجد آلية محددة لالستفادة من  -
مراجعة وتحليل نتائج تقويم االداء و 
اتخاذ قرارات وةجراءات تصحيحية في 

 ضوء مراجعة النتائج

وضع آلية لالستفادة   -
من المراجعات فى 
اتخاذ قرارات 

 تصحيحية

 تقويم طالب الدراسات العليا

للتعلم، يتم  تتوافق طرق التقويم مع المخرجات المستهدفة -
استخدام نظام الممتحنين الخارجيين، تتوافق االمتحانات مع 

 محتوى المقررات المعلنة للطالب

 وجود آلية للمراجعات -
اخذ المراجعات فى االعتبار  -

 التخاذ 
قرارات تصحيحية وفق آلية  -

محددة، و يتم اتخاذ قرارات 
وةجراءات تصحيحية في ضوء 

 مراجعة النتائج
 

د آلية محددة لالستفادة من ال توج -
مراجعة وتحليل نتائج تقويم االداء و 
اتخاذ قرارات وةجراءات تصحيحية في 

 ضوء مراجعة النتائج

وضع آلية لالستفادة   -
من المراجعات فى 
اتخاذ قرارات 

 تصحيحية

 رضاء طالب الدراسات العليا

نظام و  طالب الدراسات العليا يتم قياا اتجاهات و استطالع اراء -
 شكاوى و اقتراحات

يتم تحليل نتائج تقييم رضاء واالستفادة منها في تطوير برامج  -
 لقياس وتقييم رضاء طالب الدراسات العليا الدراسات العليا

 وجود آلية للمراجعات -
اخذ المراجعات فى االعتبار  -

 التخاذ 
قرارات تصحيحية وفق آلية  -

محددة، و يتم اتخاذ قرارات 
تصحيحية في ضوء وةجراءات 

 مراجعة النتائج

ال توجد آلية محددة لالستفادة من  -
مراجعة وتحليل نتائج تقويم االداء و 
اتخاذ قرارات وةجراءات تصحيحية في 

 ضوء مراجعة النتائج

وضع آلية لالستفادة   -
من المراجعات فى 
اتخاذ قرارات 

 تصحيحية
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 ة :املعيار: التقويم املستمر للفاعلية التعليمي
 
 

 العناصر
 

 تغطية الفجوة الفجوة الوضع املأمول الوضع الراهن

 مشولية واستمرارية التقويم

 توجد خطة موثقة للتقويم الشامل والمستمر للفاعلية التعليمية  -
توجد ةجراءات موثقة للتحسين والتعزيز في ضوء نتائج  -

 التقويم الشامل للفاعلية التعليمية
 ن والتطوير في الفاعلية التعليميةهناك ممارسات فعلية للتحسي -
تمت مناقشة نتائج التقويم مع القيادات األكاديمية واإلدارية  -

  بمخاطبات رسمية .وباقي المستفيدين 

حماا القيادات متوافر  -
 لشمولية و استمرارية التقويم

وضع خطة لتحسين  - انخفاض درجة الرضا بشكل عام-
 جودة مناخ العمل

 دارة اجلودةالنظام الداخلي إل

يوجد نظام داخلي متكامل إلدارة جودة التعليم والتعلم  -
بالكلية يشتمل على المتابعة الدورية لتقارير البرامج 
والمقررات / وملفات المقررات، وخطط معالجة 

 وتصحيح الجوانب السلبية.
يشتمل نظام الجودة على ةجراءات مراجعة وتقييم لتقارير  -

 القيادة األكاديميةالبرامج والمقررات وةفادة 
يتم استخدام األدوات واألساليب المناسبة لجمع وتحليل  -

 البيانات التي تحقق فاعلية نظام الجود
يساهم النظام في نشر ثقافة الجودة بين أعضاء هيئة  -

التدريا ومعاونيهم والطالب والعاملين ، شكاوى 
الطالب و قياا الرضا من المؤشرات التي يعتمد عليها 

 ام في التقييم المستمر ألدائههذا النظ

 وجود آلية للمراجعات -
اخذ المراجعات فى االعتبار  -

 التخاذ 
قرارات تصحيحية وفق آلية  -

محددة، و يتم اتخاذ قرارات 
وةجراءات تصحيحية في 

 ضوء مراجعة النتائج

ال توجد آلية محددة لالستفادة من  -
مراجعة وتحليل نتائج تقويم االداء 

رات وةجراءات و اتخاذ قرا
 تصحيحية في ضوء مراجعة النتائج

وضع آلية لالستفادة   -
من المراجعات فى 
اتخاذ قرارات 

 تصحيحية

 املساءلة واحملاسبة

تتم مراجعة وتفعيل اللوائح الخاصة بالمساءلة المحاسبة في  -
 مجاالت الفعالية التعليمية 

 قرار مجلا الكلية بحرمان عضو هيئة التدريا الذى يتعمد  -
تاخير تصحيح اوراق االجابة يعرض لحرمان من التدريا 

 لمدة فصل دراسى
 المهنة  تم االنتهاء من ميثاق الشرف الداخلى و اخالقيات -

 وجود آلية للمراجعات -
اخذ المراجعات فى االعتبار  -

التخاذ قرارات تصحيحية وفق 
آلية محددة في ضوء مراجعة 

 النتائج

دة من ال توجد آلية محددة لالستفا -
مراجعة وتحليل نتائج تقويم االداء 
و اتخاذ قرارات وةجراءات 
 تصحيحية في ضوء مراجعة النتائج

وضع آلية لالستفادة   -
من المراجعات فى 
اتخاذ قرارات 

 تصحيحية
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 :التاىل على الفجوات من العديد على احلصول امكن للكلية الراهن الوضع دراسة وبعد ذلك على وعالوة

 :املتوقعة واخلدمات املستفيدين لتوقعات الكلية إدارة تصورات بني الفجوة .1

 العلمى والبحث الطبية المجاالت شتى فى كثيرة ودمات تقدم ان الكلية من المستفيدين يتوقع        

 إدارة بين التواصل قنوات ضعف ويمثل معين، بمستوى جالخري يكون ان ك،وكذل التنمية بعملية والمرتبطة

 .الفجوة هذا لوجود الرئيسى السبب الكلية تقدمها التى الخدمات من المستفيدة هاتوالج الكلية

  : الفجوة جتاوز سياسات لتنفيذ الالزمة األليات  1/1

 :عليها الكلية إدارة فإن ، الفجوة هذا لسد    

 هامع والتواصل الجهات كتل عن بيانات قاعدة وانشاء المستفيدة، الجهات مع االتصال سبل قيادة .1

 .االلكترونى البريد طريق عن

 العمل وورش والندوات المؤتمرات ( المختلفة للفاعليات المستفيدين قطاعات عن ممثلين دعوة .2

 .بالكلية البيئة وتنمية المجتمع دمةخ عقطا اللخ من وذلك ،) رىخا انشطة واية الخريجين، عيدو

 نظام وضع عليها القائمين من زميستل والتى المجتمع، مع الخارجى لالتصال وحدة انشاء تبنى .3

 المستفيدين لتوقعات الصحيحك  االدرا اجل من المستفيدين توقعات على والتعرف للدراسة محكم

 .الكلية إدارة من
 

 :اجلودة ملمارسات ترمجتها وبني املستفيدين لتوقعات الكلية إدارة تصورات بني الفجوة .2

 تتلقى التى المختلفة للقطاعات الكلية تقدمها التى الخدمات لجميع متوسطة تعتبر الفجوة ههذ

 -  المستمر والتعليم التدريب دماتخ   -  العلمى البحث  - اإلستشارية الخدمات -ج الخري  ( ةـــالخدم

 ( والمجتمعية البيئية الخدمات

 إلى التصورات هذا ترجمة وبين المستفيدين يرضى فيما الكلية إدارة تصورات بين التباين وهذا

 : التالية العوامل من مجموعة إلى يرجع الخدمة جودة طلباتمت

 والمعامل األجهزة لتطوير مةزالال والبشرية المادية الموارد محدودية . 

 معظم فى والمعرفة المهارة من اعلى معايير يتيح ال الحالى بشكله المطبق الدراسى الفصل نظام 
 وبعض التطبيقى المجال ان حيث ،الرياضية التربية كلية طالب لدى والهامة األساسية المقررات
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 طرح من كلذ ويتحقق العملى والتدريب االستمرارية من كبير قدر تتطلب األساسية العلوم مقررات
 .اطول منيةز مدة فى المقررات

 .العمل سوق فى التنافسى وضعه وفى جالخري نوعية على يؤثر الفجوة هذا ووجود

 

 :الفجوة جتاوز ساتسيا لتنفيذ الالزمة األليات 2/1

 الخدمات جودة لضمان والخدمية العلمية األنشطة تمويل إلستكمال مصادر ايجاد. 

 إدارة وتهتم ، والنظرية العلمية التمارين بحصص االهتمام اللخ من الذاتى التعلم ممارسات تفعيل 
 عليها لتأكيدوا الجودة ثقافة نشر فى والتوسع ،ب الطال تقييم طرق لتطوير السبل ذباتخا الكلية

 .األطراف لجميع

 الطابع اتذ الوحدات تقدمها التى الخدمات نظام تطوير الكلية إدارة على فيجب الذاتية الموارد قيادة 
 . لها الجيد والتسويق المستمر والتدريب التعليم ووحدة بالكلية الخاص

 

 .الفعلية واخلدمة املستفيدين يتوقعها التى اخلدمة جودة بني الفجوة .3

 جودة بين الفجوة فإن لذا للمستفيدين، بالنسبة مالئمة تعتبر الكلية تقدمها التى دماتالخ

 .صغيرة الفعلية والخدمة المستفيدين يتوقعها التى الخدمة

 :إلى الفجوة باسبا وترجع  

 -:التدريس هيئة أعضاء بعض : والأ

 بعد ، الخدمة يملتقد المشكل العمل، فريق هيتقاضا الذى النهائى المادى المقابل ضعف -

 رىخا جهة ،ومن االستشارية الخدمة إنتاج تكاليف على بالسلب يؤثر مما المتعددة االستقطاعات

 مقارنة مناسب دمةخ سعر عرض مع بالمطلو الخدمة مستوى يتوقع المستفيد او العميل فإن

 .الخارجيين بالمنافسين

 :إلى الفجوة هذا فى السبب يرجع جوالخري الطالب مستوى على : الطالب : ثانيا

 معارفهم وفرة من الرغم على كل ذو المهنية، المهارات الطالبب اكتسا فى القصور -

 مهارات إلى وتحويلها المعارف تل تنمية على القدرة إلى حاجة فى انهم إال العلمية، ومعلوماتهم

 . تطبيقية
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 يفتقدون نيالخريج نم كبيرة نسبة ان تبين التوظيف وجهات األعمال باصحا مع اللقاءات ومن

 ىــعل والقدرة المبادرات مهارات لديهم وليست رين،خاأل مع والتواصل فريق فى العمل مهارة
            .القرارذ  اتخا

 ونظام الجامعى، قبل التعليم مرحلة من كلذ على تعودوا بالطال معظم ان هذا فى السبب ويرجع  

 .المهارات هذا مثل على للتدريب ةالفرص يتيح ال الحالى بشكله الدراسى الفصل

 

 :والبيئية   والتنموية العلمية واخلدمات العلمى البحث : ثالثا

 .األنشطة لهذا مزالال التمويل فى القصور   

 :الفجوة جتاوز سياسات لتنفيذ الالزمة األليات 3/1

 لخاصا الطابع اتذ للوحدات الحاكمة واإلدارية المالية اللوائح فى النظر اعادة يجب. 

 المعلومات وتكنولوجيا التدريس مجال فى التدريس هيئة اعضاء قدرات تنمية. 

 مع المختلفة المهارات تحقق درجة وبفاعلية يقيس بشكل والتقييمات االمتحانات نظم تطوير 

 .بالطال لدى االتصال مهارات وتنمية المهنية المهارات التركيزعلى

 األنشطة هذا لدعم تمويل مصادر عن البحث. 
 

   :واملستفيدين الكلية بني االتصال وسائل فى الفجوة .4

 تعتبر بينما االستشارية، الخدمات مستوى وعلى الخريجيين مستوى على صغيرة فجوة تعتبر وهى

 .التنموية العلمية الخدمات مستوى على كبيرة

 : عن ناجتة الفجوات وهذا

 تدريبية ودورات جبرام من ليةالك تقدمها التى الخدمات عن واإلعالم اإلعالن فى القصور 

 .الكلية تقدمها التى االستشارية للخدمات المتميز والمستوى المتاحة اإلمكانياتك وكذل

 التى الخدمات على الطلب ضعف من عنه جينت وما العمالء مع التواصل ضعف إلى باالضافة هذا 

 .الكلية من تطلب

 :الفجوة جتاوز سياسات لتنفيذ الالزمة األليات 4/1

 شاملة وتسويقية إعالمية سياسات وضع. 
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 دورية بصفة وتحديثه االلكترونى الكلية موقع وتطوير الفعالة االتصال وسائل من االستفادة 
 .ومنتظمة

 على ووضعه التنافسية والمميزات للخدمات دليل وإصدار والمؤتمرات المعارض من االستفادة 
 .للكلية االلكترونى الموقع

 يتم وان الكلية، دماتخ إلى حاجة فى والتى المختلفة الجهات مع وشراكة نتعاو بروتوكالت إنشاء 
 .البيئة وتنمية المجتمع دمةخ لشئون الكلية وكيل دور تفعيل

 المستفيدين توقعات او رغبة وبين الخرجيين جودة مثل الكلية تقدمها التى الخدمات بين فجوة كهنا
 التكنولوجية التطورات إلى األول المقام فى كلذ جعوير نسبيا، صغيرة فجوة وهى ، األعمال بواصحا

 الخريجين فى المستفيدين نظرة تغيير عليه ترتب ما المجاالت، مختلف فى حدثت التى المتسارعة

 .التطورات فى الطفرةه هذ مع ويتفاعل ليواكب جالخري لمستوى وتوقعاتهم

 ومهاراته معارفه تنمية على لقدرةا لديه جالخري يكون انالمصلحة  باصحا يود المثال سبيل فعلى

 .باللغة والتفاهم التواصل فى المهارة لديه تكون وان الحاسب استخدام مثل التطبيقية

 قبل من المستهدفة والجودة العلمى البحث مخرجات بين متوسطة فجوة توجد فإنه كلذ إلى إضافة

 المشاكل وإدراج البحثية الخطط فى الجهات هذا فبإشرا العلمية األقسام اهتمام عدم بسبب المستفيدين

 .بالكلية الجارية بالبحوث الجهات هذا بإحاطة االهتمام اتذ والقضايا

 

  :املستفيدين   وتوقعات للكلية املدركة اخلدمات بني الفجوة .5

 :الفجوة  جتاوز سياسات لتنفيذ الالزمة األليات 5/1

 الخبرة وذ كوإشرا االهتمام اتذ لقضاياوا بالمشاكل هوالدكتورا بالماجستير الخاصة البحوث ربط  
 ورعاية تنظيم فى الجهات هذا مشاركة كوكذل والتحكيم، اإلشراف لجان فى المستفيدة الجهات من

 .العمل وورش العلمية المؤتمرات

 عدم إلى راجع كلذ و البيئة، وتنمية المجتمع دماتخ يخص فيما متوسطة ايضا الفجوة تعتبر كما 
 دون للمجتمع الخدمات بعض لتقديم الكلية إدارة لدى والقوانين اللوائح فى افيةالك المرونة وجود
 فى التدريس هيئة واعضاء بالطال مشاركة ضعف إلى باإلضافة ،) رمزى مقابل حتى او ( مقابل

 .البيئة بتنمية المرتبطة التطوعية األعمال
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 الخاص الطابع اتذ للوحدات ةوالمالي اإلدارية اللوائح تعديل مثل اإلجراءات بعض ذاتخا يجب. 

 سياق فى تأتى والتى البيئة بتنمية المرتبطة األنشطة ببعض للقيام الصيفية العمل معسكرات تنظيم 
 .المباشرة الخدمات من وغيرها القوافل تدريبية دورات تنظيم ومجاالت براتخ
 الذاتية الدراسة وإلى  (SWOT Analysis ) البيئي التحليل نتائج إلي الفجوة دراسة ستندتوا

 الوضع : بين ما الفجوة تحديد تقدم ما ضوء فى تم فقد ثم ومن ؛ المتابعة زيارات تقرير ذلككو للكلية
 الكلية رسالة وترسيخ لدعم ؛ مستقبلية أهداف من تحقيقه إلي الكلية تسعي ما وبين ، للكلية الراهن

 لتحقيق وسياسات طرق طرح عن الدراسة رتأسف ولقد هذا؛ .للجامعة االستراتيجية الخطة مع واتساقها
 االستراتيجية األهداف لتحقيق األولويات وترتيب للتمويل المتاحة المصادر ضوء في المستهدف التوازن
 تتمثل االستراتيجية واألهداف للكلية الحالى الوضع بين فجوة وجود السابق التحليل أظهر ولقد . للكلية

 :  التالية العناصر فى
 . للكلية الذاتى التمويل رمصاد ضعف .1
  االسترياتيجى التفكري جتاة باملؤسسة العاملني و التدريس هيئة اعضاء ثقافة ضعف .2
 .والقوانني اللوائح مجود .3
  التعليمية والفاعلية املؤسسية للقدرة املستمر للتقويم اسرتاتيجيات وجود عدم .4
 . نتائجه من واالستفادة العلمى للبحث منظومة وجود عدم .5

 . للكلية العليا اإلدارة واولويات اجتاهات تغيري .6
 . التنظيمى اهليكل قصور .7
 . احملاسبية نظام قصور .8

 
 اديميكاأل االعتماد ومتطلبات يتفق حتى تنظيم إعادة إلي يحتاج الحالي الوضع فإن وعليه

 :يلي فيما ليتمث ، متميز تعليمي مناخ تهيئة يتطلب األمر فإن لذا ، وإقليميًا محليًا المنشود والتميز
 . فيها واالستمرار الخطة لتنفيذ المالي الدعم توفير .1
 . التدريس هيئة أعضاء غرف ذلككو ، الحديثة التكنولوجية بالمعدات والقاعات المعامل تجهيز .2
 . بالكلية الجودة ضمان وحدة دعم .3
 .بالكلية اإلدارية األنشطة لمختلف المعلومات نظم تطوير .4
 . الوطن وخارج داخل الدراسى البرنامج تسويق نظم تفعيل .5
 . العلمى البحث منظومة تطوير .6
 . العلمية األبحاث لتسويق آلية إيجاد .7
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 . الصلة ذات للهيئات الفنية المشورة لتقديم للكلية االستشاري الدور تفعيل .8
 وخدمة والتدريس العلمي للبحث تفرغهم تضمن بحيث التدريس؛ هيئة أعضاء دخول زيادة .9

 .المجتمع
 . الوظيفي الرضاء وتحقيق ومعاونيهم التدريس هيئة أعضاء اتقدر تنمية .10
 باحدث المكتبة و المعامل و التدريس قاعات تجهيز طريق عن متميز تعليمي مناخ تهيئة .11

 .متميزة تعليمية ووسائل حديثة مادية موارد
 .ونوعيته الخريج لمستوى المستفيدين رأي واستبانة العمل سوق احتياجات متابعة .12
 العمل سوق واحتياجات وأهدافها الكلية رسالة يحقق بما المستهدفة التعليمية نتائجال تحديث .13

 .العلمي والتقدم
 .المستهدفة التعليمية بالمخرجات التدريس هيئة أعضاء وبعض الطالب وعي زيادة .14
 .المستهدفة التعليمية المخرجات إعداد في الصلة ذات الهيئات ةكمشار .15
 الكلية ورسالة المستهدفة التعليمية النتائج تحقيق و يتفق ابم التعليمية المنظومة تطوير .16

 .العمل بسوق الخاصة المهارات سابكوإ
 المعرفية المهارات : بين متوازن قياس علي يرتكز بحيث الطالب؛ تقييم نظام تحسين .17

 .والمهنية والعملية
 التقييم نظام ودوج دعم و االمتحانات؛ نتائج وتحليل وإجراء وضع لمتابعة داخلي نظام تفعيل .18

 .الدراسية للمقررات و للبرنامج الخارجي
  

 ومعالجة , االستبانات نتائج وتحليل , الطالب رضاء لقياس وذلك الراجعة؛ التغذية نظام تفعيل .19
 .الضعف نقاط

 المستهدفة المخرجات لتحديد الخريجين مع دورية اجتماعات:طريق عن الطالب انجاز متابعة .20
 .ودوليا محليا العمل سوق في فرصهم يدعم ؛بما المطلوبة والمقررات امجللبرن التعلم لعمليات

 من تحتاجه بما وتزويدها عليها القائمين قدرات وتنمية الخريجين شئون وحدة إنشاء .21
 مزاولتهم أثناء بالخريجين االتصال استمرارية ويضمن عملها أداء على يساعد بما إمكانيات
 . ألعمالهم

 .الدراسية المقررات جميع لخدمة ةالعلمي المراجع توفير .22
 .الرقمية المكتبة استخدام على الطالب حث .23
 . اديميكاأل لألداء المستمر التقويم بهدف ومعالجتها التعليمية لكالمشا لكشف آليات .24
 . بالكلية العاملين والفنيين اإلداريين مهارات رفع .25
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 األداء بتحسين يسمح بما يةللكل اإلدارية األنشطة لمختلف اإلدارية المعلومات نظم تطوير .26
 . اإلداري

  . متطورة تعليم نظم بإنشاء يسمح بما اللوائح تطوير .27

 

 تطوير اهليكل التنظيمى للكلية .  :األول اهلدف

 تجميع عمليات على وينطوى, أهدافها لتحقيق نشاطها التنظيمى الهيكل خالل من الكلية تمارس
 ,االدارية المستويات وتحديد ,ووحدات وأقسام أدارات شكل فى األنشطة هذه وتصنيف وتقسيم

 والمسئوليات واالختصاصات ,التنظيمى الهرم فى الرأسى المستوى السلطة على عالقات وتحديد
 إدارة أركان أهم من واألدارى التنظيمى فالهيكل .وتدفق المعلومات ,االتصال وخطوط ,واالدوار

 خطط وتنفيذ اإلدارى العمل إنتظام فى جوهرية نقطةيمثل  واإلدارى التنظيمى الهيكل وإصالح الكلية
 .بالكلية التنمية

 :الفجوة  

 بعـض  وكـذلك  اإلسـتحداث  الى تحتاج الوحدات بعض أن اإل وإدارى تنظيمى هيكل بها الكلية
 المراجعة الى يحتاج بالكلية الوظيقى والتوصيف الهيكل فإن وبالتالى الهيكلة، أعادة تحتاج الى اإلدارات

 أسـتحداث  يجب كما واإلدارى، الوظيفى بالهيكل التعديل لحرية المقيدة القوانين وكذلك بعض لة،الشام
 الـنظم  وإعتمـاد  اإلدارى الهيكـل  هيكلة وأعادة القديمة، الوحدات بعض وتفعيل  دور جديدة وحدات

 .اإلدارة فى األلكترونية

 تطوير الفاعلية التعليمية .  الثانى : اهلدف

 ةيميالتعل الربامج ومالئمة ريتطو و ةيمياألكاد يرياملعا قيتطب و ونجيواخلر البالط خدمات تطوير
 للتعلم وذلك من خالل : ةياملاد التلتسهيا ريوتوف ةيالد راس املقررات/

 تفعيل وجود نظام التقييم الخارجى للبرنامج وللمقررات الدراسيه . .1
 ت التعليميه المستهدفه .تحسين نظام تقييم الطالب بطرق ترتكز على قياس المخرجا .2
 تطوير مهارات وقدرات اعضاء هيئه التدريس ومعاونيهم . .3
 تنوع طرق تعليم وتدريب الطالب . .4



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واألعتماد

 قازيقجامعة الز –لكلية الرتبية الرياضية للبنني  اخلطة التنفيذية لتطبيق اخلطة األسرتاتيجية

 
162 

 

 تطوير كفائه المعامل وقاعات الدرس . .5

 :الفجوة

 للحل التي تطرح المشكالت بعض ورهظ وه و جابييا جانب وجود الخاصة الخطة مناقشة تمي ال
 ال توجد و ةيميالتعل ةيالفاعل نيلتحس والمحاسبة بالمساءلة الخاصة نيوالقوان اللوائح ليتفع تمي ال كذلك

 كما ن،يياإلدار ال و نيديالمستف مع مىياالكاد ريبالتطو والمحاسبة المسائلة نظم ليلتفع مستحدثة اتيآل
ـ لتح المؤسسـة  في مع اهونتائج ةيميالتعل ةيالعمل في القصور رهظي زاليالخطة ما ذهه ريتأث أن  نيس

 .ةيميالعل ةيالفاعل

 تطوير البحث العلمى واالنشطة العلمية االخرى.   : اهلدف الثالث

 ة من خالل :يالعلم واألنشطة العلمي البحث ودعم ايالعل الدراسات يف ةيميالتعل ةيالعمل ريتطو

 تعميق قاعده بيانات االبحاث والرسائل العلميه العضاء هيئه التدريس والهيئه المعاونه  .1
 عيل الخطط البحثيه لالقسام العلميه بالكليه .تف .2
 تنميه القدرات البحثيه العضاء هيئه التدريس ومعاونيهم  .3
 تشجيع االنشطه البحثيه البينيه لالقسام ، وبينها وبين كليات ومراكز بحثيه ذات صله  .4
 دعم نشر االبحاث فى الدوريات الدوليه . .5
 ليه .التوسع فى المؤتمرات العلميه المحليه والدو .6

 :الفجوة 

 والتوجد المجتمع مشاكل وحل العلمى البحث فى المختلفة العلمية االقسام بين ترابط اليوجد
 بأنشطة مكلف غير استاذ درجة على الحصول بعد فهو العلمى ثحالب باستمرار ملزمة لالساتذة قواعد
 .فقط الجامعة موازنة فى بالكلية العلمي البحث مصادر تمويل وتنحصر بحثية

 تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأداء اجلهاز االداري بالكلية. : اهلدف الرابع

 تجميع عمليات على وينطوى, أهدافها لتحقيق نشاطها التنظيمى الهيكل خالل من الكلية تمارس
 ديدوتح ,االدارية المستويات وتحديد ,ووحدات وأقسام أدارات شكل فى األنشطة هذه وتصنيف وتقسيم

 ,واالدوار والمسئوليات واالختصاصات ,التنظيمى الهرم فى الرأسى المستوى السلطة على عالقات
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 وإصالح الكلية إدارة أركان أهم من واألدارى التنظيمى فالهيكل .وتدفق المعلومات ,االتصال وخطوط
 .بالكلية التنمية طخط وتنفيذ اإلدارى العمل إنتظام فى جوهرية يمثل نقطة واإلدارى التنظيمى الهيكل

  :الفجوة

 بعض وكذلك اإلستحداث الى تحتاج الوحدات بعض أن اإل وإدارى تنظيمى هيكل بها الكلية
 المراجعة الى يحتاج بالكلية الوظيقى والتوصيف الهيكل فإن وبالتالى الهيكلة، أعادة تحتاج الى اإلدارات
 أستحداث يجب كما واإلدارى، الوظيفى الهيكلب التعديل لحرية المقيدة القوانين وكذلك بعض الشاملة،
 النظم وإعتماد اإلدارى الهيكل هيكلة وأعادة القديمة، الوحدات بعض وتفعيل دور جديدة وحدات

 .اإلدارة فى األلكترونية

 تطوير البيئة االكادميية ودعم نظم إدارة اجلودة لتاهيل الكلية لالعتماد:  اهلدف اخلامس

 مراجعة و للكلية الكلي لألداء تقويم ذاتي عمل طريق عن التعليمية عليةللفا المستمر والتقويم
 المستمر الذاتي التقويم انعكاس نتائج دراسة و للمؤسسة الكلي لألداء الذاتي التقويم مؤشرات ومناقشة

 فاعليـة  وتحقيـق  المستمر والمحاسبةالتطوير المساءلة سياسة تفعيل و بالمؤسسة الجودة إدارة على
 .الجودة إدارة وتعزيز المؤسسي التقويم الجودة استمرارية إدارة

 :الفجوة

 واسـتمرارية  شـمولية  متابعة وضعف والمحاسبة المساءلة سياسة تفعيل وعدم التغيير مقاومة      
 التقويم .

 تطوير اليات للمشاركة اجملتمعية وتنمية البيئة .  :السادس اهلدف

 المجتمع منظمات مع الكلية عل تفا و البيئة يةوتنم المجتمع خدمة برامج و خطة تعزيز
 البيئة وذلك من خالل : وتنمية المجتمع خدمة ألنشطة التنظيمية توثيق االعتبارات و المختلفة

 توفير قاعده بيانات لالحتياجات المجتمعيه . .1
 المشاركه فى تنميه المجتمع ورصد المشكالت البيئيه وايجاد حلول لها .  .2
 .دوات توعيه ، والمشاركه فى تقديم البرامج التدريبيه تنظيم محاضرات ون .3
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 .انشاء وحدات ذات طابع خاص لتوفير الخدمات المجتمعيه  .4

 :الفجوة 

 وجود عدم وكذلك المجتمع خدمة برامج في التدريس هيئة وأعضاء الطالب مساهمة ضعف 
 سوق العمل . منظمات رضاء لقياس وتقييم واضحة الية

 ة املوارد الذاتية للكليةالسابع : زياد اهلدف

 من خالل : والمادية المالية للموارد المستمرة التنمية و المهارات وزيادة الكفاءة رفع    
 . البحث عن مصادر تمويل غير حكومية لدعم العملية التعليمية .1
 . وضع آلية للترويج والتسويق للخدمات المقدمة من الوحدات ذات الطابع الخاص .2
 0طالب الوافدين وتقديم كافة التسهيالت لهموضع آلية لجذب ال .3
 للدراسات العليا الصيفية .اإلعالن والتسويق الجيد  .4

 :الفجوة

 .الموارد استخدام فى ضعف هناك و للعاملين المستمر للتدريب برامج توجد ال
 اهلدف الثامن : وضع مواثيق و نظم ألخالقيات العمل و البحث العلمي.

 لفكرية.االلتزام بحقوق الملكية ا .1
 حظر استخدام البرامج الجاهزة غير المرخصة على اجهزة الحاسب اآللي بالمؤسسة. .2
راف و ــالحرص على العدالة وعدم التمييز بين أعضاء هيئة التدريس في توزيع االش .3

 المكافآت و البعثات وغيرها.
 العمل والمكافآت.العدالة وعدم التمييز بين العاملين في توزيع أعباء  .4
 لى العدالة وعدم التميز بين الطالب من حيث فرص التعليم أو التقويم.الحرص ع .5
 تشكيل لجنة للقيم واالخالقيات. .6
 وجود ميثاق اخالقي للمؤسسة. .7
 االلتزام باخالقيات المهنة. .8
 اتاحة المعلومات الكافية عن الكلية في وسائل مختلفة مثل موقع الكلية وموقع الجامعة. .9
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 الفجوة :

 للحقوق الملكية الفكرية والنشر . ضوابط لوضعالحاجة  .1
 ميثاق أخالقي وممارسات عادلة للعاملين بالكلية  لوضعالحاجة  .2
 أسس الختيار وتعيين وترقية القيادات اإلدارية. لوضعالحاجة  .3
 برامج التدريب المستمر للعاملين، وقياس رضائهم. لوضع .4
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 الفصل العاشر

 مويل املتاحيات يف ضوء األهمية النسبية والتوترتيب األول
 

 : التمويل لتوفري املختلفة املتاحة املصادر      

 . الجامعة ميزانية من الكلية ميزانية .1
 ميزانية مشروع التطوير المستمر والتأهيل لألعتماد . .2
 . الخاص الطابع ذات الوحدات .3
 . الدراسى للبرنامج الوافدين للطالب القبول مساحة زيادة .4

 يةالكل مع تعاون اتفاقيات تفعيل .5
 وفى ضوء املصادر املتاحة للتمويل يتم ترتيب األولويات وفقا ملايلى :   

اعداد اجيال من اخلرجيني املتميزين طبقا للمعايري األكادميية القومية والعاملية الغاية األوىل : 

 لتزويد سوق العمل خبرجيني متميزين :

 واخلرجيون الطالب خدمات تطوير

 طالب .ال وتحويل قبول سياسات صياغة .1
 الطالبي . واإلرشاد الدعم تفعيل .2
 الطالبية األنشطة ممارسة لضمان فعالة خطوات وضع .3
 . يجينالخر لخدمات وحدة تكوين .4
 الطالب . رضاء مستوي قياس .5
 تنمية المهارات الشخصية للطالب من خالل ممارسة األنشطة الطالبية . .6
 مراجعة وتعديل وأضافة برامج ومقررات دراسية . .7

 
 : األكادميية عايريامل تطبيق

 (NARS) الهيئة من القومية معتمدة القياسية األكاديمية للمعايير الكلية تبني .1
 األكاديمية للمعايير التطبيقية الممارسات .2
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 األكاديمية المعايير مع لتتوافق البرامج تطوير .3
 : الدراسية املقررات  /التعليمية الربامج ومالئمة تطوير

 التعليمية ومقرراتها برامجها مواكبة من للتأكد ةللمؤسس وإجراءات سياسة وضع .1
 . والتنمية المجتمع الحديثة واحتياجات للتطورات

 . )وجد إن(جدد طالب لجذب وإجراءات سياسة وضع .2
 . العمل سوق يحتاجها جديدة تخصصات إلضافة كليةال رؤية صياغة إعادة .3
 . الكلية رسالة من إنطالقا التعليمية البرامج توصيف .4
 . التعليمية البرامج في التقدم مستوى قياس  .5
 ة.يالدراس والمقررات البرامج وتحديث مراجعة .6
 : للتعلم املادية التسهيالت وتوفري والتعلم التعليم فاعلية

 والتعلم . التعليم إستراتيجية نشر 
 الذاتي . للتعلم الفعلية الممارسات تفعيل 
 التعليم . مشاكل مع التعامل في كليةال سياسة صياغة 
 الطالب . وحضور ضوابط غياب تفعيل 
 المتاحة . الموارد زيادة 
 م .يالتقو أساليب تحديد 
 االمتحانات . إدارة تطوير 
 والتعلم . للتعليم المتاحة التسهيالت واستخدام المصادر تطوير 
 والتعلم . التعليم مساعدات تفعيل 
 والمعامل . المحاضرات قاعا ت تطوير 
 بالمكتبة . ةاإللكتروني الوسائل استخدام 
 الجامعي . الدراسي الكتاب تطوير 
 الجامعي . الكتاب ضوابط وتنفيذ متابعة في الكلية رؤية تحديد 
 العالمية . المرجعية الكتب على لالعتماد الكلية رؤية تحديد 
 الكترونية صوره في الجامعي الكتاب توافر إمكانية دراسة . 
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 خرجيني على املستوى احمللى واإلقليميالغاية الثانية : رفع القدرة التنافسية لل

 ويتم ذلك عن طريق:
 ريوس وفقا للمعايير االكاديمية للتربية الرياضية وتطوير البرنامج التعليمى لمرحلة البكال

والمعتمدمن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد وبما يتالئم مع احتياجات 
 المجتمع.

 فرص التعليم والتعلم. تحسين البيئة التعليمية وتنمية 
 .تطوير اساليب وأدوات التعليم والتعلم 
  تحسين مستوى الدعم الطالبى على المستوى االكاديمى والصحى واالجتماعى والنفسى

 والمادى.
 ى للطالب.رتنمية الوعى الفكرى والثقافى والحضا 
 .أنشاء وحدة للريادة الطالبية واالرشاد االكاديمى 

 ر البحث العلمى واالنشطة العلمية والوصول اىل خمرجات تطبيقية .الغاية الثالثة : تطوي

 العليا : الدراسات يف التعليمية العملية تطوير

 تفعيل الفصل الصيفى للدراسات العليا لجذب الطالب الوافدين . 
 متميزة تطبيقية أبحاث إلجراء الالزمة األساسية البنية تطوير 
 بالكلية . العلمية لألبحاث بيانات قاعدة إنشاء 
 األكاديمي . واإلشراف التسجيل نظام تطوير 
 الدراسات . طالب تقويم تحديث 
 العليا . الدراسات طالب رضاء مستوي قياس 

 
 العلمية واألنشطة العلمي البحث الغاية الرابعة : دعم

 تنفيذ الخطة البحثية للكلية 
 . جذب الطالب الوافدين 
 البحثية . العملية كفاءة تحقيق 
 التعليمية . العملية وتعزيز دعم في العلمي البحث مساهمة 
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 العلمي . البحث تمويل دعم 
 أخرى . علمية أنشطة 

 

 الغاية اخلامسة : تطوير البيئة االكادميية ودعم نظم إدارة اجلودة لتاهيل الكلية لالعتماد

 اجلودة إدارة وتعزيز املؤسسي التقويم .استمرارية1

 للكلية الكلي لألداء ذاتي تقويم . 
 . تطوير قاعدة بيانات الكلية وميكنتها والحفاظ علي سريتها وتأمينها  الكترونيا 
 لكليةل الكلي لألداء الذاتي التقويم مؤشرات ومناقشة مراجعة . 
 كليةبال الجودة إدارة على المستمر الذاتي التقويم نتائج انعكاس دراسة . 
  التغيير مقاومة تقليل علي العمل . 
 العمل . سوق احتياجات دراسة 

 التعليمية للفاعلية املستمر .التقويم2

 التقويم . واستمرارية شمولية متابعة 
 .تطوير وحدة ضمان الجودة واالعتماد بالكلية 
  العالمية . للمواصفات طبقا  الجودة إلدارة الداخلي النظام تفعيل 
  والبحث العلمي وضع مواثيق و نظم تتسم بالعدل و الشفافية و المساواة ألخالقيات العمل

 العتماد الكلية من قبل الهيئة القومية لألعتماد و الجودة . والتأهيل
 والمحاسبة . المساءلة سياسة تفعيل 

الغايةالسادسة : توظيف املوارد البشرية واملكانات البحثية فى التنمية املستدامة وخدمة اجملتمع وتنمية 

 البيئة وتفعيل الوحدات ذات الطابع اخلاص .

 البيئة وتنمية اجملتمع خدمة وبرامج خطة عزيز. ت1

  وتنمية المجتمع خدمة مجال في للكلية والرسالة والرؤية العامة اإلستراتيجية تعزيز 
 الجامعة . إستراتيجية يتماشى مع بما  البيئة

  كفاءة لرفع تمهيدًا البيئة وتنمية المجتمع خدمة مجال في والضعف القوة نقاط تحديد 

 . المجال  ا هذ في األداء
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 البيئة وتنمية اجملتمع خدمة ألنشطة التنظيمية االعتبارات . توثيق2

 الخاص . الطابع ذات الوحدات حصر 
 الخاص . الطابع ذات الوحدات وتنمية إلدارة العامة السياسة توثيق 
 جديدة مثل مجمع األسكواش  خاص طابع ذات مجتمعية وحدات إنشاء دراسة

 لناشئين.واألكاديمية الرياضية ل
 الكلية داخل المشاركة في الخاص الطابع ذات الوحدات مساهمة . 
  تطوير مركز االستشارات والبحوث الرياضية  بالكلية  وربطه بالخطة البحثية للكلية

 واألقسام لتقديم الخدمات البحثية للباحثين . 
 

 اجملتمع منظمات مع املؤسسة . تفاعل3

 الحديثة فى التدريس والتدريب الرياضى . ساليباأل على ا ستخدام  الخريجين تدريب 
 المجتمع . تخدم التى والندوات العمل ورش تنظيم 
 الخاص بالكلية . الطابع ذات الوحدات تقدمها التى الخدمات نشر 
 الرياضية . والهيئات المختلفة للفرق الرياضية الرياضية والبحثية  االستشارات ميتقد 
 وندوات . وتدريب عمل ورش في ةالمجتمعي المؤسسات مع التفاعل 

 اجملتمع خدمة برامج يف التدريس هيئة وأعضاء الطالب . مساهمة4

 الطابع ذات الوحدات مهام في المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء اشتراك 
 الخاص.

  العربى العالم في بكليات التربية الرياضية للطالب تدريبية برامج اقتراح دراسة . 
  األندية والهيئات الرياضية . في كمستشارين للعمل التدريس هيئة أعضاء تشجيع 

 اخلريج مستوي /االكلية أداء عن املدني واجملتمع العمل سوق منظمات رضاء وتقييم . قياس5

 المقدمة . الخدمات في المستفيدين رأى لتحديد آليات وضع 
 الكلية  خريج عن المدني والمجتمع العمل سوق منظمات مردود تحديد. 
 المجتمع . خدمة في الخاص الطابع ذات الوحدات أداء لتقويم لجنة عمل 

 الغاية السابعة : زيادة املوارد الذاتية للكلية

 وتطوير الفكر املؤسسى . املهارات وزيادة الكفاءة رفع .1



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واألعتماد

 قازيقجامعة الز –لكلية الرتبية الرياضية للبنني  اخلطة التنفيذية لتطبيق اخلطة األسرتاتيجية

 
171 

 

 اإلداريين و واألكاديميين للقيادات التدريبية االحتياجات تحديد 
  ملينللعا المستمر التدريب برامج وضع 
  المعاونة الهيئة / التدريس هيئة أعضاء ومهارات قدرات تنمية 
  تطوير الحزمة التدريبية المتميزة التي تقدمها الكلية لرفع كفاءة و قدرات أعضاء هيئة

 التدريس ومعاونيهم في النواحي التعليمية ومهارات التواصل والبحوث العلمية .
  وخارجيًا داخليًا العلمي البحث جدارات علي والباحثين التدريس هيئة أعضاء تدريب 
 ربط الحوافز بمستويات األداء ورضاء القيادات اإلدارية والعاملين بالكلية  

 

 واملادية املالية للموارد مستمرة .تنمية2

 اإلستراتيجية واألهداف والغايات الرسالة لتحقيق المالية الموارد كفاية مدى تحديد 
 خالل من الكلية نشاط طبيعة لمالئمة المباني تطوير: 

 الطالبية األنشطة ممارسة وتسهيل أماكن توفير ـ        
 والمعامل والمعدات األجهزة تطوير ـ        
 المعلومات وتكنولوجيا الحديثة االتصاالت وسائل استخدام تعميم ـ        
 الموارد استخدام مستوى تحسين ـ        
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 الفصل احلادى عشر

 الصعوبات والتحديات املتوقعة حتديد

  عدم وجود ضوابط قانونية اللزام القيادات االكاديمية أو االدارية لحضور الدورات  التدريبية
حيث يختار عضو هيئة التدريس من هذه الدورات عشوائيا ألن القرار الملزم بحضور هذه  

 عضاء هيئة التدريس .الدورات حدد العدد ولم يحدد ما هى الدورات الالزمة لكل فئة من ا
  ال يقوم مركزتنمية القدرات بتحديد االحتياجات التدريبية للجهاز االدارى وكذلك القيادات

 االكاديمية.
  نظرا الرتباط الدورات بالترقية فغالبا ما يلجأ أعضاء هيئة التدريس الى الدورات التى بها اماكن

 شاغرة بغض النظر عن احتياجاتهم التدريبية الفعلية .
 . ال يتم تقييم لمردود التدريب وبيان اثره فى تطوير الكلية 
  محدودية االعالن عن االنشطة التى تقدمها الكلية وصعوبة التعامل مع موقع الجامعة نظرا

 لضغط العمل على القائمين عليه .
 

 االسرتاتيجية آليات ضمان طرق التقويم ومتابعة استمرارية اخلطة

 االجتماعية القضايا علي اضطالعها استمرار علي المستقبل في يةالكل دور استمرارية تتوقف
 والعالمية القومية التوجهات ظل في احتياجاته ، من منطلقة العمل، وسوق والتنموية للمجتمع

 في أساسي كشريك وبقائها التكنولوجية العلمية والثورة التقدم تلبي متطلبات بحيث المعاصرة،
 .مستدامةال المجتمعية التنمية تحقيق
 والفعال الدائم اتصالها على الزقازيق للبنين جامعة كلية التربية الرياضية تبقي أن يجب لذا

 استمرارية نحو – التعليمية العملية بجانب – والتزامها تحمل مسئولياتها الكلية وعلي .بالمجتمع
 وتنوير واصالح توجيه من المتعددة المجتمعية قيامها بمسئولياتها جانب إلي العلمي، البحث تطوير
 فاعلية تضمن حتى وتطويرها الوظائف هذه عليها تعميق يجب ولهذا .وتدريب وقيادة بناء ونقد

 أدوارها  من خالل :
 .وجود نظام توكيد جودة التعليم بالكلية 
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 . نظام التوثيق والمعلومات 
 نظام المراجعة الداخلية المتبع بجميع االقسام العلمية واالدارية بالكلية . 
 . نظام المراجعة والدعم الفنى بمركز ادارة الجودة بالجامعة 
 . نظام التقويم والمتابعة التابع لوحدة ادارة المشروعات بوازرة التعليم العالى 
 المشاركة الفعالة لالدارة العليا والقيادات بالكلية فى تنفيذ ومتابعة أنشطة المشروع . 
 

 الشاملة اجلودة لتحقيق مستقبلية ختطيطية طموحات أية فإن املسؤوليات، هذه من وانطالقا
 :أهمها وضمانات عوامل بعدة ستظل رهنا للكلية
 فعلية إجراءات واتخاذ عمل  لبرامج وتحويلها الخطط بهذه والجامعة الكلية قيادات ايمان .1

 .ومتابعتها لدعمها وتنفيذها
 والطالب العاملينو المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء جميع شعور ودعم تنمية .2

 .الجامعي الحرم داخل الجميع تضم المجتمع وحدات من صغيرة للكلية كوحدة باالنتماء
 .واستخداما وتنظيمًا، وتموياًل، ، فكرا الكلية أنشطة في المدني المجتمع مشاركة تعظيم .3
 .للكلية أداء تحسين إلى يؤدي بما المتاحة للموارد والمخطط األمثل االستخدام .4
 .األداء في الجودة بضرورة الوعي يدعم نحو على "األكاديمية الثقافة" تغيير ليع العمل .5
 واألكاديمية المجتمعية البيئات وتدارس الكلية ألداء "االجتماعي التقويم" دائرة توسيع .6

 .واإلدارية العلمية وأقسامها الكلية داخل فيها المؤثرة والمهنية والشخصية
 للطالب الحقيقية القدرات تظهر نوعية أساليب ستخدامبا الطالب تقويم أساليب اعتماد .7

 .التعلم ولنتائج
 وتفجير الذاتي، التعلم على الطالب لتدريب فاعلة وتكنولوجية تدريسية أساليب توفير تدعيم .8

 .لديهم الطاقات اإلبداعية
 وتساهم المجتمع إحتياجات تلبي تطبيقي طابع ذات العلمي للتميز وحدات إنشاء في التوسع .9

 .والمستقبلية الحالية حل مشاكله يف
 التعليم جودة لضمان الجديدة المستجدات لمالئمة الالزمة اإلجراءات واتخاذ قواعد ضع و  .10

 .ومحليا اقليميا العلمي وتطوير البحث
 هذا لتحقيق واضحة مقاييس ووضع والبحثي المهني األداء لتقييم ونظم أسس بلورة .11

 .التقييم
 وجذبهم والءهم يضمن بما الكلية خريجي مع المستمر التواصل لتحقيق فاعلة آلية إيجاد .12

 .الكلية خريجي رابطة خالل من المختلفة المجتمعية برامجها في والمشاركة لدعم الكلية
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 مشروعات ضوء في المتميزة السمعة ذات العالمية الجامعات مع جديدة قنوات فتح .13
 .العلمي والتبادل التعاون اتفاقيات من خالل مشتركة

 األولويات ضوء في منها المتاح توزيع واعادة البحثية والتسهيالت اإلمكانات عيم تد .14
 .البحثية

 الكلية  وِامكانات طاقات ضوء في العليا والدراسات البكالوريوس لمرحلة الطالب أعداد قبول .15
  .الكلية تمويل لمصادر تقليدية وغير جديدة، صيغ عن البحث .16
  .للطالب األكاديمي اإلرشاد نظم تفعيل .17
 . والمتميزة التقليدية غير الجامعي برامج التعليم في التوسع .18
هيئات  أعضاء وتدريب وتقويم واختيار إنتقاء تحكم التي واألسس المعايير في النظر إعادة  .19

 . الشاملة األكاديمية الجودة ضوابط ضوء في ومعاونيهم التدريس
نشر  وتشجيع منهم لإلفادة المختلفة التخصص حقول في والمتميزين العلماء أفضل استقدام .20

 المؤتمرات العلمية. وحضور العلمية البحوث
 اليات املراجعة والتحديث للخطة األسرتاتيجية :

  وقد استقر رأى الكلية على المراجعة الدورية لمكونات الخطة االستراتيجية كل خمس سنوات
ة وبالتالى فأنه من المتوقع تتم حيث اليكون هناك تضاربا فى مكونات ومراحل العملية التخطيطي

وذلك لالعداد للخطة األستراتيجية  2015/2016عملية المراجعة القادمة خالل العام االكاديمى 
 ( .2016/2020ة ) ـالثانية للكلي

  ولما كانت عمليات المتابعة والمراجعة تمثل مكونا رئيسيا لضمان سالمة تنفيذ الخطة
األهداف المرجوة سوف تتبع الخطوات األتية فى أتمام عمليات األستراتيجية للوصول الى تحقيق 

 المتابعة وكذلك الوقوف على جودة المخرجات وهذه سوف تشتمل على :
  ثناء تنفيذ مراحل الخطة أاألستخدام األمثل ألدوات القياس واألستمرار فى عملية التقويم  الذاتى 
 ارجيين والداخليين لكل من العمليات والمخرجات . األستعانة بالمراجعين النظراء وكذلك المقيمين الخ 
 عة ـاستخدام أساليب التغذية الراجعة فى عمليات المتابعة من خالل أستطالع أراء أصحاب المنف

 ) الطالب ـ أعضاء هيئة التدريس ـ المجتمع ـ األداريين .... (
 على مستوى الصعيد  التعديل والتحديث للخطة على فترات زمنية طبقا لما يستجد من متغيرات

ضاء المحلى والقومى والدولى من أجل الوصول بأداء الكلية الى أعلى معدل من الكفاءة ور
 أصحاب المصلحة 
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 آليات نشر اخلطة األسرتاتيجية

 هيئة أعضاء بين نشرها على العمل يجب االستراتيجية، الخطة أهداف تحقيق يتم حتى
 بين األهداف تلك تعميم بهدف والمعنية اإلدارية اتوالجه العلمية واألقسام بالكلية التدريس
 والتصديق اعتمادها بعد وذلك التالية الخطوات تتبع سوف الخطة نشر آلية فإن لذا. الجميع
 : عليها
 الخطة وضع في والمساهمة المشاركة األطراف جميع على االستراتيجية الخطة عرض 

 .ستفيدينالم جميع لحضورها يدعى ندوة إقامة خالل من وذلك
 األفراد لكل الخطة مفاهيم لتوصيل اإلدارية والجهات العلمية لألقسام توعية زيارات عمل  

 .الخطة عليه اشتملت ما توضيح إلى باإلضافة
 ة .للكلي اإللكتروني الموقع على االستراتيجية الخطة من نسخة وضع 
 بمكتبة الكلية . االستراتيجية الخطة من نسخة وضع 

 

 .االسترياتيجية اخلطة استمرارية أجل من توصيات
 . للكلية االستراتيجية الخطة تنفيذ متابعة .1
 . الخطة لتنفيذ بديلة تمويل مصادر عن البحث .2
 .الجودة نظام تطبيق استمرارية أجل من الكلية لميزانية الجامعة دعم زيادة .3
 التدريس ةهيئ أعضاء ( الكلية في التعليمية العملية أطراف كل بين الجودة ثقافة ترسيخ .4

 .) ...العمال / اإلدارى الهيكل / الطالب/
 .في المجتمع الكلية عن الثابتة المفاهيم بعض تغيير أجل من للكلية المجتمعية والنظرة الثقافة تغيير .5
 ) التتابعي  اإلعداد أم التكاملي اإلعداد ( استمراريتها وضرورة يتفق بما الكلية أولويات مراجعة .6
 . لتطبيقه واإلداري المالي الدعم توفير مع المعتمدة عاتالسا نظام تطبيق دعم .7
 الواقع مشكالت حل في تسهم التي العلمية البحوث إجراء علي التدريس هيئة أعضاء تشجيع .8
 .الدولية الدوريات في للنشر ودعمهم ، الخارجية المؤتمرات في االشتراك علي وحثهم التعليمي، .9

 . األخرى والجامعات الكليات فى نظرائهم مع بالكلية والطالب األساتذة بين الخبرات تبادل  .10
األخرى والجامعات الكليات في واالعتماد الجودة ضمان وحدات فريق بين الخبرات تبادل .11
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 الفصل الثانى عشر

 السياسات املرشدة للكلية             

عملية تنفيذ  تمثل السياسات المرشدة الخطوط العريضة والعامة التى ترشد الكلية فى
إستراتيجيتها على مختلف مستوياتها، وفى الوقت ذاته تمثل السياسات العامة للكلية. ومرتكزات هذه 

  .السياسات العامة هو تغطية كافة األنشطة التى تقوم بها الكلية لتحقيق رسالتها وأهدافها اإلستراتيجية

 سياسات عامة للكلية :( 1) 

 جودة في جميع أوجة النشاط بالكلية من تعليم وبحث علمي تطبيق قواعد و أساليب ضمان ال
 وخدمة مجتمع.

 .التطوير المستمر لكافة أوجة النشاط بالكلية ولكافه أطراف العملية التعليمية 
 .التطوير المستمر للنظم و اللوائح و األليات الحاكمة لكافة األنشطة بالكلية 
 لية من خدمات ومنتجات شاملة الخريج تلية إحتياجات وتوقعات المجتمع فيما تقدمة الك

 و غيرها. الرياضيةوالدورات التدريبية و الخدمات اإلستشارية و 
 .اإلستخدام األمثل للموارد المتاحة و تعظيم سبل اإلستفادة منها ووضع أولويات إلستخدامها 
 ت التعاطي و التفاعل مع المستجدات العلمية والتكنولوجية، و محاولة نقل التكنولوجيا

 وتطويرها.
  إحترام الخطط اإلستراتيجية للكلية وخططها التنفيذية، وإتخاذ اإلجراءات واألليات التي تكفل

 تنفيذ الخطط علي الوجة األكمل.
 .المراجعة الدائمة للقرارات واالنشطة في ضوء سياستاتها وخططها اإلستراتيجية والتنفيذية 
 رسات و القرارات والسياسات والخطط.المرونة واإلنفتاح العقلي والشفافية في المما 
  تحقيق قيم العدالة والمساواة بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين

 بالكلية.
  إرضاء المستفيدين فيما ال يخل بجودة منتجات ومخرجات الكلية وال يتعارض مع األصول

 .الرياضيةالعلمية و
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  وخطط محددة لكافة األنشطة بالكلية، وال تعتمد إدارة منظومية تعتمد علي أليات وقواعد
 علي الرؤية الفردية.

 لمي في جميع الممارسات و األنشطة و اإللتزام ـإحترام القيم العامة و أخالقيات المجتمع الع
 بدليل أخالقيات المهنة.

 .توثيق كافة األنشطة و عمل قواعد بيانات شاملة لها 
  بالجهد المبذول وجودة األداء.تبني سياسات ربط الحوافز والمكافأت 

 ( سياسات الكلية فى جمال التعليم :2) 
لتحقيق غاية الكلية في مجال التعليم و أهدافها اإلستراتيجية المرتبطة، فأن الكلية تتبني 
مجموعات من السياسات التي من شأنها بلوغ الغاية المساهمة في تحقيق أهداف الكلية 

 : و هذه السياسات تتمثل فياإلستراتيجية و بلوغ غايتها. 
 بما يتطلبه من مهارات وتطبيقات   لطالب كلية التربية الرياضية  تنمية فرص التعليم المتميز

 العلوم الرياضية طبقا للمعايير االكاديمية القومية .  ونظريات
 لتشجيع االبداع والتميز لدى الطالب .  تهيئة بنية تعليمية مادية واساسية 
 طبيق المعايير األكاديمية المرجعية.السعى الجاد لت 
  األخذ فى اإلعتبار المعدالت القياسية في نسب الطالب ألعضاء هيئة التدريس والتسهيالت

 المادية للتعلم.
 .المراجعة و التقويم الداخلي والخارجي للبرامج و المقررات الدراسية 
 مج التعلم.تشجيع استخدام تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت في وسائل وبرا 
 .احتضان الطالب ذوي القدرات العالية و ذوي القدرة علي التميز واإلبداع و رعايتهم 
 .رعاية الطالب محدودي القدرات وتوفير سبل الدعم العلمي لهم 
 .التوسع في البرامج التعليمية والتخصصات الجديدة والتخصصات المشتركة 
 للبرامج .  تحقيق االعتماد االكاديمى 
  المستمرللبرامج التعليمية بما يتماشى مع إرتباطها مع متطلبات سوق العمل التقويم

 والتوظيف 
  تطوير سياسات القبول في األقسام لتحقيق أكبر قدر ممكن من المواءمة بين رغبات الطالب

 واألماكن المتاحة في التخصصات المختلفة.
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 .توفير كافة تسهيالت التعليم و التعلم و صيانتها 
 ل الطالب بإعتبارة أهم مخرجات الكلية.التمحور حو 
 .تقوية أوامر الصلة بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس 
 .زيادة الرضاء العام ألطراف العملية التعليمية 
 لألداء وتحسين جودة الفعالية التعليميةالتقويم المستمر. 
 .غرس قيم التعلم الذاتي والمستمر والتشجيع عليها 
 ة في مجال البحث العلمي ومجال خدمة المجتمع و تنمية البيئة.التكامل مع سياسات الكلي 

 : التعليم مشكالت مع التعامل فى الكلية سياسات
التعليم  مشكالت مع للتعامل تقليدية غير حلول لوضع السياسات من العديد الكلية تتبع سوف
  :المثال سبيل على منها

 في الزائدة اعداد الطالب مع للتعامل بالكلية خاصة الكترونية تعليمية ومواد مقررات عمل .1
 الدرس  قاعات

 .العملية الدروس فى الطالب اعداد لتحديد قواعد واعالن واعتماد وضع .2
 القواعد فى باألعداد المحددة االحتفاظ مع المتاحة األماكن من االستفادة لتعظيم جداول وضع .3

 .المعلنة
 و قسم، لكل الكتب العلمية قائمة دتحدي طريق عن وذلك الجامعى الكتاب لمشكلة حلول وضع .4

 و اصدار على والعمل للطالب، في المكتبة العلمية الكتب هذه من النسخ من كافي عدد توفير
 البكالوريوس لطالب مرحلة الجامعى الكتاب تحديث

 .هذا القسم فى الكتب أمهات على تحتوى علمى قسم كل فى داخلية مكتبة انشاء .5
 غير فى األقسام العجز لسد التدريس هيئة أعضاء نتداباتال المدى قصيرة سياسة تنفيذ .6

 .المكتملة
 هيئة التدريس أعضاء خالل من والعملية النظرية الدروس فى الطالب حضور متابعة .7

 تقلل واضحة قواعد و اتباع وجدت، إن المتكرر بالغياب المتعلقة المشاكل وبحث ومعاونيهم
 على السنة أعمال درجة من جزء ها تخصيصمن حضورهم نسبة من وتزيد الطالب غياب من

 .الطالب انتظام مدى
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 منها الموارد، مشكلة ضعف على للتغلب المتاحة الموارد من االستفادة لتعظيم سياسات اتباع .8
 المتردين الطالب أعداد مسائية الستيعاب لفترة بالمكتبة العمل فترة مد المثال سبيل على

 .عليها
 و التدريس وأعضاء هيئة الطالب شكاوى بتلقى تقوم الكلية،ب الطالبى للدعم لجنة تشكيل .9

 العمل و - االلكترونى خالل الموقع من أو الشكاوى تلقى صناديق خالل من - مقترحاتهم
 .لها حلول وايجاد مناقشتها على

 حلول ايجاد و محاولة مشاكلهم مناقشة و الطالب لمقابلة وذلك الطالبى، االرشاد بنظام العمل .10
 .لها

 

 ( سياسات الكلية فى جمال الدراسات العليا والبحث العلمى :3)

  لتحقيق غاية الكلية في مجال البحث العلمي وأهدافها اإلستراتيجية، فإن الكلية تنتهج مجموعة
من السياسات التي من شأنها بلوغ الغاية المساهمة في تحقيق أهداف الكلية اإلستراتيجية 

 تتمثل في:وبلوغ غاياتها. وهذه السياسات 
  تحقيق التكامل والتنسيق في المجهودات التي تقوم بها الكلية من جهة والجامعة من جهة

 أخري في إطار خطة الدولة للبحث العلمي.
 تنمية روح التطوير والتحديث للبرامج البحثية بما يتماشى مع حداثة وتطوير المجاالت  

  ا يحقق التميز للكلية كمؤسسة بحثية .البحثية المطروحة على الساحة الدولية والعالمية بم
  خطط بحث علمي شاملة تضمن االرتباط بخطط التنمية وحاجات المجتمع، و أهم المستجدات

 العلمية العالمية، واحتياجات الكلية من تخصصات جديدة.
 .تنمية الموارد المالية الالزمة لتمويل ودعم البحث العلمي 
 تي تتعاطي مع المشكالت القومية ومشكالت المجتمع تشجيع البحوث العلمية التطبيقية ال

 المحلي.
 .تشجيع النشر العلمي في المجاالت العلمية الدولية المحكمة ذات معامالت التأثير المرتفعة 
 .تنمية ورفع قدرات الباحثين بالكلية 
 توثيق كافة األنشطة البحثية و األنشطة المرتبطة، وعمل قواعد بيانات شامله لها و نشرها. 
 .تشجيع الشراكة في البحوث العلمية بين التخصصات المختلفة أو المناظرة 
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 .توسيع نطاقات البحوث العلمية 
 لوطن العربي وفي العالم.ابادل المعلومات و المعارف مع مؤسسات البحث العلمي في ت 
 .التكامل مع سياسات الكلية في مجال التعليم ومجاالت خدمة المجتمع و تنمية البيئة 
 لنواتج البحث العلمى وتقييم مردودها على المجتمع المحيط .  قويم المستمرالت 
 .اإلشتراك فى المؤتمرات والندوات وورش العمل ذات الصلة بالبحث العلمى 
  .تحفيز النشر فى المجالت العلمية المصنفة عالميًا 

 

 ( سياسات الكلية فى جمال خدمة اجملتمع وتنمية البيئة :4)
 كلية في مجال خدمة المجتمع و تنمية البيئة وأهدافها اإلستراتيجية، فأن الكلية لتحقيق غاية ال

تنتهج مجموعة من السياسات التي من شأنها بلوغ الغاية المساهمة في تحقيق أهداف الكلية 
 اإلستراتيجية وبلوغ غايتها. وهذه السياسات تمثل في:

 ا الكلية من جهة و الجامعة من جهة تحقيق التكامل و التنسيق في المجهودات التي تقوم به
 أخري في إطار الخطة التمويلية للدولة وخطط حماية وتنمية البيئة وخدمة المجتمع.

 في حل مشكالت البيئة و تنمية الوعي البيئي. هالمساهمة المستمر 
 .التواصل المستمر مع المجتمع المدني والوقوف علي احتياجاته  وتوجهاته 
 لمؤسسات الرياضية العاملة فى مجاالت التربية الرياضية والرياضة التواصل المستمر مع ا

 والمستفيدين.
 .التواصل المستمر مع الخريجين 
 .تقديم الدعم العلمي والتدريبي لكافة أطراف البيئة والمجتمع 
 .التشجيع علي العمل التطوعي في مجال خدمة المجتمع و تنمية البيئة 
 يا وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في أنشطة خدمة إشراك الطالب وطالب الدراسات العل

 المجتمع.
 .تبني ودعم األنشطة البيئية والخدمية 
 .توسيع نطاقات خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
  في مجال التعليم ومجال البحث العلمي. الجامعةالتكامل مع سياسات 
  المجتمع المدنى والتوظيف  تنمية الكوادر العلمية الماهرة لتلبية متطلبات سوق العمل وخدمة 
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  فى استحداث مصادر تمويل متنوعة لزيادة الموارد الذاتية للكلية . التوسع 
 تفعيل أنشطة الوحدات ذات الطابع الخاص لخدمة المجتمع المحيط . 

 

 : القبول والتحويلالكلية فى سياسات ( 5)

 سياسه القبول بالكليه اوال :     

 اإلجراءات: (1)

 ول بالكلية السياسة العامة للدولة وذلك من خالل مكتب التنسيق مع تتبع سياسات القب
 ..2009/2010تطبيق نظام التوزيع اإلقليمي اعتبارًا من العام الدراسي 

 .تتوافق سياسات القبول مع الرسالة والغايات واألهداف 
 تم إعداد هذه السياسات بواسطة األقسام واعتمادها بلجنة شئون التعليم والطالب ومن 

 مجلس الكلية.
 .يتم مراجعة هذه السياسات سنويًا 
 .يتم اعتماد التعديالت المقترحة لتطبيقها على طالب العام الجديد 

 
 يشرتط يف قبول الطالب  بالكلية ما يأتي:  (2)

 .إن يكون حاصاًل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها 
 ارات القبول التي تقوم بها الكلية.على جميع الطالب المرشحين للقبول بالكلية اجتياز اختب 
 .على جميع الطالب المرشحين للقبول بالكلية اجتياز الكشف الطبي الخاص بالكلية 
  على جميع الطالب التفرغ للدراسة في السنوات الدراسية األربع ويوقع الطالب إقرار بذلك 

 عدد الطالب املقبولني(3) 

 راح من مجلس الجامعه بعد أخذ رأي مجلس يحدد المجلس األعلي للجامعات بناء علي أقت
الكليه عددالطالب من أبناء جمهوريه مصر العربيه من بين الحاصلين علي شهاده الثانويه 

والذين أجتازوا بنجاح أختبارات  ) العربيه واألجنبيه ( العامه أو علي الشهادات المعادله
 .  القبول بكليات التربية الرياضية
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 يحدد المجلس  ) أختبارات القدرات الرياضي ( ؤهله للقبول بالكليهمع مراعاه الشروط الم
األعلي للجامعات عدد الطالب اللذين يقبلون من غير أبناء جمهوريه مصر العربيه ويصدر 

ويكون تحويلهم ونقل قيدهم بقرار منه، وفي جميع  , بقبولهم قرار من وزير التعليم العالي
من عدد  10 %بولين أو المحولين في كل كليه علياألحوال ال يجوز أن يزيد عدد المق

 .الطالب المقبولين من أبناء جمهوريه مصر العربيه
 . تتناسب أعداد الطالب المقبولين مع موارد الدراسة المتاحة بالكلية 

 بالكلية شروط قيد الطالب (4) 

  له بالكليةسنة قبو بقسميها العلمى واالدبى أن يكون حاصال على شهادة الثانوية العامة. 
 العربية او االجنبية ( أن يكون حاصال على شهادة اتمام الثانوية المعادلة ( 
  . ان يجتاز بنجاح أختبارات القبول بكليات التربية البرياضية 
  يتم ترشيح هذه الفئات من الطالب عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات بترتيب

وفقا لما يقرره المجلس األعلي للجامعات و  درجات النجاح مع مراعاه التوزيع الجغرافى
 .بعد أخذ رأى مجالس الجامعات و مجالس الكليات

 : اخلطوات املتبعة لقيد الطالب(5)  

  يقوم مكتب التنسيق بأرسال كشوف الطالب المرشحين و ملفاتهم لكل جامعة ثم تقوم
 .الجامعة بدورها بأرسال هذه الكشوف للكلية المرشحين اليها

 د الطالب بالكلية بعد استيفاء أوراقه وأداء الرسوم المقررة و بعد أن يثبت الكشف يتم قي
الطبى و صالحيته لمتابعة الدراسة التى يتقدم لها وفقا للقواعد التى يضعها المجلس 

 .األعلى للجامعات و مجالس الكليات
  ،و على يعد فى الكلية ملف لكل طالب يحتوى على جميع األوراق المتعلقة بالطالب

 :األخص
 األوراق المقدمة ألجراء القيد  
 مايفيد اجتيازه ألختبارات القدرات الرياضبية والكشف الطبى .  
 .(القيد واألمتحانات و نتائجها وتقديراتها ) بيان أحوال الطالب الدراسية و تواريخها  
 .بيان العقوبات التأديبية الموقعة عليه  
 .للطالب ها األنشطة الطالبية التى يمارساوجه   
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 سياسة التحويلثانيا : 

 األوىل :الطالب بالفرقة  (1)

 
 :فى الحاالت االتية األولى يجوز تحويل طالب الفرقة  

أذا كان الطالب حاصال على الحد األدنى للمجموع الذى وصل اليه القبول فى الكلية و   
 التحاقه بالكلية التى يرغب فى التحويل منها.في نفس سنه 

 ات األخريالطالب بالسنو (2)

يجوز تحويل طالب السنوات األخري من كليه الي نظيرتها في ذات الجامعة او   
وعلي طالب التحويل تقديم .وذلك عن طريق مكتب التحويالت المركزىجامعه أخري فى

، ويجوز لمجلس الكليه عند الضروره القصوي قبول فى المواعيد المحددة لذلكطلبه 
 .التحويل بعد هذا التاريخ

ز نقل قيد الطالب من كليه الي أخري غير مناظره في ذات الجامعه أو في جامعه يجو  
أخري بقرار من مجلس الكليتين، وذلك بشرط أن يكون سنه حصوله علي الثانويه 
العامه مستوفيا الشروط المؤهله للقبول بالكليه وحاصال علي المجموع الذي قبلته الكليه 

 .رات القدرات الرياضيةوكان قد أجتاز أختبا في تلك السنه
 .و يضع مجلس الجامعة المختص القواعد المنظمة لتحويل الطالب و نقل قيدهم  
وفي جميع أألحوال يصدر باعتماد التحويل أو نقل القيد قرار من رئيس الجامعه التي   

 . تم التحويل أو النقل اليها أو ممن ينيبه من نوابه
ه كشروط أضافيه لتنظيم عمليه التحويل شروط تعتبر القواعد التي يقرها مجلس الكلي  

 . ملزمه عند فحص طلبات التحويل
 ( سياسات الكلية فى تنمية املوارد املادية واملالية6)

 تنمية الموارد الذاتية للكلية من خالل استحداث مصادر متنوعة للتمويل . 
 .وضع نظام لتطوير أداء الوحدات ذات الطابع الخاص 
  الخاصة الدراسات العليا )الفصل الصيفى ( لجذب الطالب الوافدين التوسع فى البرامج

 والمصريين 
  . إستخدام الموارد المالية المتاحة بكفاءه بما يتالءم مع المتطلبات الحقيقية للكلية 
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 . االرتقاء باالداء االدارى وميكنة نظم العمليات االدارية 
           (7) سياسات الكلية يف جمال ادارة اجلودة

  االلتزام والتوجه بالجودة ومتطلبات االعتماد لمختلف النواتج والمخرجات التعليمية
 والبحثية التي تنتجها الجامعة استرشادًا بالمواصفات والمرجعيات العالمية المتقدمة.

  االلتزام بخضوع كافة األنشطة والعمليات والنواتج والمخرجات األكاديمية والمهنية
رها الكلية للمراجعة والقياس والتقييم والتطوير المستمر ألداء الكلية، والثقافية التي تباش

 بكل مستويات ومجاالت العمل فيها، وفق الممارسات والمرجعيات المتقدمة في العالم.
  دعم مواكبة التقدم والتطور العالمي في المعارف العلمية والتقنيات التطبيقية، واإلسهام

 فيها واإلضافة إليها.
 جيع التميز واإلبداع في مختلف أنشطة الكلية، وإيجاد آليات مؤسسية محفزة دعم وتش

 وراعية للتميز واإلبداع في األداء.
  االلتزام بتوفير وتوسيع حرية الرأي والفكر والتعبير واالختيار ألعضاء هيئة التدريس

ئها في وللطالب وتوفير ديمقراطية المشاركة لجميع العاملين في الكلية والمعنيين بأدا
 وضع الخطة اإلستراتيجية للكلية.

  االلتزام بربط برامج ومناهج التعليم باحتياجات المجتمع كميًا ونوعيًا، مع اإلسهام في
 ترقية وتطوير هذه االحتياجات.

  االلتزام بالمراجعة المستمرة إلستراتيجية الكلية وخططها وللهياكل والبرامج واألنشطة
ة، لتطويرها بما يخدم االحتياجات التنموية والبيئية المحلية التعليمية والبحثية والمهني

 ويحقق رسالة الكلية.
  االلتزام بتنمية برامج بحثية ومهنية تحقق التضافر بين الجامعة والمجتمع والقطاعات

 المحلية، وتوفر فرصة لمشاركة القطاعات والمؤسسات المحلية في توجيهها.
   األكاديمية والمهنية في كل مجاالت األنشطة التي تتم التأكيد على مبادئ وقيم النزاهة

 في الكلية.
 . ( وسائل نشر واعالن سياسات الكلية8)

يتم انشاء خيمة أستعالمات فى مدخل الكلية مع بداية وصول الطالب من مكتب التنسيق لتوفري الدعم املناسب هلم 
 فيما خيص سياسات القبول باألضافة اىل أعالنها عن طريق  :
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 للكلية اإلستراتيجية الخطة كتاب في السياسات شرن. 
 للكلية    السنوي رى التقر في السياسات نشر 
 اإللكتروني الكلية موقع علي السياسات وضع. 
 . مهرجان استقبال الطالب الجدد سنويًا 
 يوزع هذا الدليل  عن شروط القبول فيةكامعلومات بدليل الطالب  يتوفردليل الطالب و

 .طالب الجدد مجانا على ال
 . لوحات األعالنات 
  إعداد مطويات وجوالت داخل الكلية من قبل اتحاد الطالب واألسر العاملة لتعريف

 الطالب الجدد بالكلية والنظام المتبع بها .
  بالكليةالدائرة التليفزيونية. 
 . مكتب شئون التعليم والطالب 

 

 منهجية اعداد السياسات اخلاصة بالكلية:
لعمل اخلاص بوضع اخلطة االسرتاتيجية على أربعة عناصر رئيسية عند اعداد السياسات اخلاصة بالكلية اعتمد فريق ا

 وهذه العناصر هى:
 .التحليل البيئى للكلية 
 .رؤية ورسالة الكلية 
 .الغايات واألهداف االستراتيجية للكلية 
 .التوافق بين السياسات الخاصة بالكلية مع الغايات النهائية للجامعة 

م عقد ورشة عمل لصياغة مسودة للسياسات الخاصة بالكلية وتم فيها عملية عصف ذهنى ت
 للحضور.

تم عقد اجتماع لمستفيدين من داخل وخارج الكلية لعرض ومناقشة مسودة السياسات الخاصة 
 : بالكلية ، وفيما يلى جدول يوضح فئة ونسبة المشاركين فى هذا االجتماع
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 شاركةملا نسبة الفئة املشاركة

 33.4%   أعضاء هيئة تدريس

 2.8% معاونوا أعضاء هيئة تدريس

 25% األداريني

 25% طالب

 5.5% طالب دراسات عليا  

 %3و8 مديرية الشباب والرياضة  ، توجيه الرتبية الرياضية

 
 .م14/2/2013بتاريخ  (  207)  تم االعتماد النهائى للسياسات الخاصة بالكلية فى مجلس الكلية رقم 

 

 اجراءات مراجعة وحتديث السياسات :
تقوم كلية التربية الرياضية للبنين ممثلة بوحدة التخطيط اإلستراتيجى بوحدة ضمان الجودة بالكلية   

أوعندما تقتضى الحاجة الى ( ومجالس األقسام ومجلس الكلية بمراجعة هذه السياسات والغايات كل عامين
رة، واعادة طرحها على كافة األطراف المعنية إلبداء الرأى ، ثم الصياغة والتعديل فيها عند الضرو )ذلك

فى الصورة النهائية وإعادة طرحها مرة أخرى للموافقة عليها من كافة األطراف، ثم أعتمادها بمجلس 
 الكلية وفقًا لالجراءات التالية:

 يلها للوصول الى تحليل اتباع األليات والوسائل العلمية لجمع البيانات وعمل االحصائيات وتحل
الوضع الراهن لكل األقسام العلمية ، واالمكانات والقدرات المتاحة ، بما يكفل توفيرعدد من 
التصورات والخيارات المرغوبة والممكنة لتحقيق رؤية الكلية وغاياتها وأهدافها االستراتيجية، 

فق لمنهجية التحليل البيئى وذلك فى اطاردراسة متكاملة للبيئة الخارجية والبيئة الداخلية و
(SWOT)  .حيث يتم اعادة تحديد لعناصرالقوة والضعف والفرص والتهديدات الخاصة بالكلية 

  يتم تحديد جهات القصور فى السياسات الحالية للكلية بناءعلي ماتم الوصول اليه من نتائج
 تحليل الوضع الراهن.

 ية خالل شهر أغسطس كل عامين.يتم تحديث سياسات الكلية واعتمادها من مجلس الكل 
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 الفصل الثالث عشر

 آليات التنفيذ واملراقبة

 : اإلسرتاتيجية للخطة املتابعة و التقويم طرق و التنفيذ اليات

 : اإلسرتاتيجية اخلطة تنفيذ اليات : أواًل  

 عمال ألل التفصيلية التنفيذية الخطط إلعداد فريقا الكلية تشكل ، اإلستراتيجية الخطة إعتماد بعد
 ضوء في و ، اإلستراتيجية بالخطة المحددة األنشطة و جالبرام ضوء في اإلستراتيجية بالخطة الواردة

 . اإلستراتيجية بالخطة المحددة لألولويات طبقا و عمل لكل المحددة المبدئية المالية المخصصات

 و حدة علي اطنش بكل الخاصة المؤشرات من ( ككل األداء مؤشرات تبويب و تجميع و ضع و .1
 . ) ككل التنفيذية بالخطط

 المخصصة الميزانيات توفير و اإلستراتيجية للخطة الجزئية التنفيذية الخطط إعتماد و مراجعة .2
  لألعمال

 . إعتمادها و للكلية التنفيذية الخطة إصدار .3

 يكون ليةللك التنفيذية للخطة تنفيذي مدير تكليف و التنفيذية الخطة متابعة و تسيير لجنة تشكيل .4
 . المتابعة و التسيير لجنة امام مسئوال

 . الجزئية التنفيذية العمل لفرق كرؤساء التنفيذي المدير مساعدي تحديد يتم .5

 كل مجال في المتخصصين من قدر اكبر بمشاركة يسمح بما لألعمال التنفيذية الفرق تشكيل .6
 . التنفيذية األنشطة من نشاط

 . المراقبة و للمتابعة نظام تطبيق .7

 . المراقبة و المتابعة آليات تطبيق و األعمال تنفيذ .8
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 : االسرتاتيجية للخطة واملتابعة التقويم اليات :ثانيا

 الضرورى من ،بل التنفيذية الخطة على الموافقة بمجرد االستراتيجى التخطيط عملية تنتهى ال
 نم دالب ةالمتابع نع ديثالح المج وفى له، ططخ لما وفقا يتم التنفيذ ان من التأكد لمتابعة الية توفير
 ةدرج دوتحدي ةمالحظ ىتعن ةفالمتابع ، لالعم ىعل ةالتقليدي ةالرقاب ومومفه ةالمتابع وممفه ينب زالتميي
 لالعم مث نوم ددةالمح ةالخط نع رافاالنح االتباحتم ؤوالتنب بخطوة طوةخ العمل فى والفشل  احالنج
 المتابعة بين تالفخاال نذإ .النهائية جالنتائ تحليل على الرقابة زترك حين حدوثها،فى قبل تالفيها ىعل

 لقب اءاألوط نع فالكش ىإل ترمى فالمتابعة ، الهدف فى تالفخا انه كما التوقيت تالفخا هو والرقابة
 اجراءات ذواتخا طاءخاأل من فعال تم ما تحديد إلى الرقابة تهدف بينما منعها على والعمل دوثهاح

 .تصحيحها

 مانض دةوح يسرئ وميق امنه ةالنابع ةالتنفيذي والخطة تراتيجيةاالس ةالخط ةبمتابع اموللقي
 بعملها اللجنة وتقوم والمتابعة التقويم لجنة بتشكيل الدراسى العام بداية مع بالكلية واالعتماد ودةالج
 . لتشكيلها الكلية ادارة مجلس اداعتم بعق

 :واملتابعة التقويم جلنة

 .الدراسى العام اللخ دورية بصورة ااجتماعه ويتم والمتابعة التقويم لجنة تشكيل يتم

 :اللجنة أهداف

 بعد كلذ و منها النابعة التنفيذية والخطة االستراتيجية الخطة تنفيذ متابعة إلى اللجنة تهدف
 .عملها نظام تحديد

 :اللجنة مهام

 من راكثي تتجاهل اإنه او ايهف امبالغ الموضوعة الخطة تكون فقد  :نفسها اخلطة مراجعة 
 .والتقديرات التنبؤات فى طأخ هنا ان او الحيوية وراألم
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 وءس اهن ونيك دفق ذالتنفي ةبمراجع يبدا الخطأ سالمة من المراجع تأكد اذإ : التنفيذ مراجعة 
 . الخطة إليها تسعى التى والغايات األهداف حول العاملين قبل من مفه

 وه الم اطبق توتم ذللتنفي ةوعملي ةومحكم ليمةس ةالخط ونتك : ةاخلارجي الظروف مالحظة 
 ىف البحث ويلزم طارئة ارجيةخ ظروف عن جنات اإلنحراف او الخطأ يكون الحالة هذا ففى محدد
 .المعالجة إتمام كيفية

 :التنفيذ الية

 :اللجان وعمل تشكيل ليةا

 . اطالنش لطبيعة تبعا نشاط كل بتنفيذ مختصة مؤقتة لجنة تشكيل .1

 . المختصين واالداريين المعنيين المصلحة باصحا وممثلي براءخ لجنة كل تضم .2

 ةلجن لك ونتك ان يعل المجتمع قضايا و العلمي البحث و بالتعليم المتعلقة لالنشطة لجان .3
 .الكلية لعميدا تقاريره تقدم و المختص الوكيل برئاسة

 الكلية عميد 
 ختصصه حسب علي كل الكلية وكالء 
 اجلودة دارةا وحدة 
 الكلية مدير 
 نشاط كل بتنفيذ اخلاصة اللجان 
 واالدارية العلمية االقسام رؤساء 

 :املتابعة الية    

 : خالل لالنشطة الرئيسية االداء مؤشرات قياس                

 النشاط تنفيذ مرحلة :اوال                        

 :املرجوة النتائج حتقيق يف طالنشا اثر دراسة :ثانيا                      
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 .  )سنويا   -  سنوي ربع( منتظمة منيةز فترات في الرئيسية االداء مؤشراتس قيا .1

 تهدفالمس قتحقي( النتيجة بحس تهدفالمس مقابل في للنشاط الرئيسية االداء مؤشرات تقييم .2
 .  )ضعيف اداء مرضي-  اداء

 المالئمة السياسات تبني اللخ من وكفاءة بسرعة القصور اوجه علي التغلب يمكن جالنتائ حسب .3
 .الكلية مجلس مع بالتعاون العميد قرارات اللخ من

 أهداف التقييم والرقابة  :

 من التأكد على اإلدارة مساعدة في االستراتيجي التخطيط في والرقابة للتقييم العام الهدف يتمثل
 والرقابة للتقييم الفرعية األهداف بعض ناه ان كما . الموضوعة للخطة وفقا يتم انه و الفعلي األداء
 :يلي ما بينها من والتي

 .البحثية المتغيرات مع التوافق تحقيق .1
 .التنظيمية المتغيرات مع التكيف تحقيق .2
 .التكاليف ترشيد .3
 .االستراتيجية لتنفيذ مةزالال التصرفات توحيد .4
 .الحقة منيةز لفترات االستراتيجي التخطيط في المساعدة .5
 .الخطط وضع عند طاءخاأل اطرمخ تقليل .6
 .االستراتيجية لتنفيذ المختلفة المراحل فى التقدم متابعة .7
 .التنفيذ في كتشار التي واألقسام واإلدارات القطاعات بين التعاون تحقيق .8

 
 

 املراقبة واملتابعة والتقييم :
ذية و الوقوف تهدف عملية المتابعة و التقييم إلي الوقوف علي الموقف التنفيذي للخطة التنفي

علي العقبات و المصاعب التي تعترضها، بهدف إيجاد أنسب الحلول و تطبيقها وتصحيح مسارات 
الخطط في الوقت المناسب. وتتم عملية المتابعة و التقييم بشكل دوري ومنتظم من خالل قيادات الكلية 

 ليات اآلتية :ومجلسها الحاكم، باإلضافة إلي الجامعة ومجلسها الحاكم وذلك من خالل اآل
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 يقدم رئيس كل فريق تنفيذي للمدير التقارير التالية:
 
 :تقرير فين ربع سنوي 

ويتم فيه التركيز علي تطبيق النشاطات واإلنجازات الرئيسية بالنسبة للمرحلة التي يتم فيها  
ذه المشكالت. تقييم المشاكل التي واجهت التنفيذ باإلضافة إلي الحلول المناسبة التي تم تبينها لحل ه

 علي أن يتم تقييم النشاطات بناءا علي مؤشرات القياس التي تم تحديدها بالخطة.

 :تقرير مالي ربع سنوي 
بحيث يتضمن كشف حساب تفصيلي يرفق مع القرير الفني عن الموازنة و المصروفات الخاصة 

وفات ومقارنتها بالموازنة بكل بند ومصادر التمويل، ويتم تعبئة التقارير المالية بالرجوع إلي المصر
المرصودة وبيان الفروقات واالختالف في ما تم رصده من الموازنة وما تم صرفة، وبيان مدي 

 االنحراف المالي وتبرير سبب هذا االنحراف بشكل واضح.

  :تقرير فين سنوي 
ك التي لم يشمل علي تحليل اإلنجازات التي تم تحقيقها طوال العام والعقبات التي تم تجاوزها وتل

يتم حلها بجانب توقعات االستمرارية للخطة. ويساعد هذا التقرير علي إدراك الموقف الراهن للخطة 
ومعرفة الدروس المستفادة من المشكالت والعقبات وحلولها وهو ما يساعد علي تجنبها أو مواجهتها 

 عند تكرارها في المستقبل.

 :تقرير مالي سنوي 
ي عن الموازنة و المصروفات الخاصة بكل بند ومصادر بحيث يتضمن كشف حساب تفصيل

التمويل، ويتم تعبئة التقارير المالية بالرجوع إلي المصروفات ومقارنتها بالموازنة المرصودة و بيان 
الفروقات واالختالف في ما تم رصده من الموازنة وما تم صرفة، و بيان مدي االنحراف المالي وتبرير 

 واضح علي مدار العام. سبب هذا االنحراف بشكل

 :تقرير فين نهائي 
يشمل علي وصف لجميع األعمال التي تمت من خالل الخطة ومؤشرات األداء في كافة المراحل 

 و جميع العقبات التي اعترضت الخطة وسبل التعامل معها والتغلب عليها.
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 :تقرير مالي ختامي 
صة بكل بند من بنود الخطة، وهو يمثل كشف حساب تفصيلي عن الموازنة والمصروفات الخا

 بجانب إجمالي المصروفات والموفورات أو العجوزات في التمويل.
  يقوم المدير التنفيذي للخطة التنفيذية فور تسلمه للتقارير الجزئية بعمل تقرير شامل ويقوم برفع

 تقريره إلي لجنة التسيير والمتابعة. 
 دالت األداء بالخطة التنفيذية إلي عميد الكلية تقوم لجنة التسيير و المتابعة برفع تقرير عن مع

 الذي يقوم بدورة بعرض التقرير علي مجلس الكلية.
  يصدر المدير التنفيذي للخطة نشرة دورية عن معدالت األداء واإلنجازات بالخطة وتعلن علي

 جميع األطراف بالكلية.
 تابعة الميدانية الدورية يقوم كل من عميد الكلية ورئيس لجنة تسيير الخطة التنفيذية بالم

 والتقييم والتحقق من االنجازات عقب كل تقرير.
 .ترفع الكلية تقريرا للجامعة عن معدالت األداء و اإلنجازات بالخطة 
 

 رئيس الجامعة        مدير مركز إدارة الجودة                                        

 عبد احلكيم نور الدينأ . د /                              وفاء فوزى حسني  /أ.د              
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 الفصل الرابع عشر

 :اساليب ادارة املخاطر 

 خماطر التنفيذ
 اوال: خماطر خاصة بأعضاء هيئة التدريس

وجود معارضة من أعضاء هيئة التدريس ، عدم االلتزام الكامل من فريـق العمـل    

ن فريق عمل لجنة ضـبط أنشـطة المشـروع ،    الخاص بالمخرج ، عدم التفرغ  م

مقاومة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية لاللتـزام بالمعـايير، عـدم تفـرغ      

اعضاء هيئة التدريس لالشتراك فى الدورات التدريبية ،عدم الموضوعية فى بعـض  

تقييمات الدورات الواردة من أعضاء هيئة التدريس ، عـدم دعـم أعضـاء هيئـة     

للبرامج المستحدثة ، ضعف اقبال أعضاء هيئة التـدريس علـى تحويـل    التدريس 

المقررات الكترونيا ، عدم الوعى التام من االقسام العلمية بتنفيذ الخطة البحثية للكلية 

، وجود قصور فى مهارات  استخدام االجهزة عالية الجودة فى مركز االستشـارات  

نفيذ أنشطة الخطة التنفيذية عـن  والبحوث الرياضية ، قصور بعض المشاركين فى ت

 اداء المهام المطلوبة فى الوقت المحدد.

 : طرق التغلب عليها
زيادة وعى أعضاء هيئة التدريس والتزامهم ، التفرغ  لفريق عمـل لجنـة ضـبط     

وألعضاء هيئة التدريس ، نـدوات نشـر الـوعي بأهميـة      الخطة التنفيذيةأنشطة 

المحاسبة ألعضاء هيئة التدريس ، نشر الوعي لدى المعايير االكاديمية ، تفعيل آلية 

اعضاء هيئة التدريس بأهمية مركز االستشارات والبحوث الرياضية ، نشر الـوعي  

عن اهمية استخدام التعليم االلكتروني ، زيادة الوعي لدى االقسام العلمية بأهميـة  
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مهارات اسـتخدام   تنفيذ الخطة البحثية ، االلتزام بتنفيذ الخطة البحثية ، تدريب على

االجهزة الحديثة ، توفير استشاري من الوحدة ذو خبرة لتوجيه الفرق نحو المهـام  

 المطلوبة.

 

 ثانيا : خماطر ادارية

عدم تنفيذ إجراءات اإلنشاء والتعديل للوحدات المستحدثة فى األوقات المحددة لها ،  

نية اإلدارية ، غياب عدم تنفيذ األنشطة فى أوقاتها المحددة بسبب العوائق الروتي

التنسيق مع إدارة شئون العاملين ،عدم دعم اإلدارة العليا بالكلية ألنشطة الوحدة 

لتتمكن من تحقيق دورها فى نشر الوعى ، عدم حزم إدارة المشروع فى التعامل مع  

حاالت عدم التطابق ، عدم توفير مكان مناسب  لإلدارة الجديدة ، عدم وجود الكوادر 

المؤهلة  لتنفيذ أنشطة الوحدات الجديدة، عدم وجود قرار ملزم حتى اآلن  اإلدارية

بوجوب إدراج األبحاث على قواعد البيانات ، قلة اقبال الطالبات عن التسجيل فى 

 برامج الالئحة الداخلية للكلية . بعض

 طرق التغلب عليها

امعة وتفهما الكامل ، وجود الدعم الكافى من اإلدارة العليا ، تشجيع إدارة الكلية والج 

تحرير الوحدات من الروتين والعوائق اإلدارية ، التنسيق الكامل بين األقسام المعنية 

، زيادة وعى اإلدارة العليا بالكلية لدور الوحدات ما تقدمة من أنشطة ، حـزم إدارة  

 الكلية فى التعامل مع حاالت عدم المطابقة ، اإلستخدام األمثل للبيئة ، وجود خبيـر 

على درجة عالية من الكفاءة فى مجال التطوير اإلدارى ضمن فريق العمل ، تفعيـل  
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ألية المحاسبة ، توعية الطالب بأهمية البرامج المستحدثة ، زيادة وعـى العـاملين   

اإلداريين بأهمية الدورات التدريبية ،  التنسـيق بـين مكتـب التـدريب الميـدانى      

 والمؤسسات المعنية .

 

 مالية:ثالثا : خماطر 

عدم كفاية الموارد المادية المخصصة لتنفيذ األنشطة ، عدم تدفق الدفعات الماليـة   

من جهات التمويل فى األوقات المحددة ، عدم االستغالل األمثل للموارد المتاحـة ،  

قصور الدعم المادى للبحث العلمى ، عدم الدعم المالى مـن اإلدارة العليـا بالكليـة    

عم الطالبى على الرغم من التزايد المستمر  لالسعار فى ظل للمختبر ، محدودية الد

 االزمة المالية العالمية .

 طرق التغلب عليها

توفير موارد ذاتية من الوحدات الخدمية ، االلتزام بالتدفقات المادية المطلوبة مـن   

الجهة المانحة ، توفير التجهيزات المادية والمعدات المطلوبـة لتنفيـذ األنشـطة ،    

غالل األمثل للموارد المتاحة ، توفير الموارد الذاتية من الوحـدات الخدميـة ،   اإلست

توفير الدعم المادى إلجراء البحوث ، التطوير الذاتى لمركز االستشارات والبحـوث  

 الرياضية .
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 رابعا : خماطر خاصة بالبيانات و املعلومات

وحدة ، قصور فى التقارير وجود صعوبة فى تدفق المعلومات من اإلدارات المعنية لل 

المقدمة من اللجنة المسؤولة عن المتابعة مما يدعم قاعدة البيانات المطلوبـة فـى   

 الموعد المحدد .

 طرق التغلب عليها

تدفق المعلومات الخاصة فى أوقاتها المحددة ، سرعة إنتهاء فرق العمل من المهام  

 رير.الموكله اليهم حتى يتسنى للجنة المتابعة تقديم التق

 خامسا : خماطر خاصة بالنشر و االعالن

محدودية اإلعالن عن خدمات الوحدات ذات الطابع الخاص. ، محدودية اإلعالن عن   

المشروعات و الوحدات ، محدودية اإلعالن عـن خـدمات الوحـدات ذات الطـابع     

 الخاص ، محدودية األبحاث المستوفاة لشروط النشر الدولى ، ضعف اإلقبال االقليمى 

 على النشر فى المجلة  لعلمية للكلية . 

 طرق التغلب عليها

 والمجتمع الخارجى )وحدة التسويق(وجود قنوات اتصال فعالة بين الوحدات  
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 خطة مواجهة املخاطر :             
 

 املدة الزمنية املسئول طرق التغلب عليها خماطر التنفيذ

 خماطر خاصة بأعضاء هيئة التدريس

ارضة و مقاومة من أعضاا  هئةاة الراسريص وباعو ة وجود مع .1

 الرغئئر والرعاون .

محسودية ثقافة أعضا  هئةة الراسريص فاك فئةئاة الح اوى ع اك  .2

 المشروعات .

 عسم االلرزام الكامل من فريق العمل الخاص  المخرج  .3

عسم الرةرغ الكامل من فريق عمل لجنة ضبط أنشطة المشارو   .4

. 

 هئةة الرسريص .عسم الرةرغ الكامل ألعضا   .5
 

 . زيادة وعك أعضا  هئةة الرسريص والرزامهم 

  تاوفر اترشاارت تيهئال القئااادات بو  وبارة وفةاا ة عالئاة فااك

 هذا المجاى .

 . دعم إدارة المشرو  لةريق عمل 

  الرةرغ الكامل  لةرياق عمال لجناة ضابط أنشاطة المشارو  و

 ألعضا  هئةة الرسريص الذين ي زم تةرغهم .

 عمئس الك ئة

 

 مسير المشرو 

 

لجنة ضبط الجودة ومرا عة 

 األدا   وحسة الجودة
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 خماطر ادارية

 عسم توفئر دعم  من اإلدارة الع ئا . .1

عسم تنةئذ األنشطة فك أوقاتها المحسدة  ساب  العواقاق الروتئنئاة  .2

 اإلدارية .

 غئاب الرنسئق مع اإلدارات . .3

 عسم الوعي الرام من قبل اإلداريئن . .4

رية العماال  اانةص الكةااا ة  عااس انرهااا  مااسة عااسم ضاامان اتاارمرا .5

 العقود المؤقره ل كوادر االدارية

 بعو ة تةعئل القرارات . .6

عسم حزم إدارة المشرو  فك الرعامل مع  حااالت عاسم الرطاا ق  .7

. 

 عسم توفئر مكان منات   لإلدارة الجسيسة .8

عااسم وجااود الكااوادر اإلداريااة المؤه ااة  لرنةئااذ أنشااطة اإلدارة  .9

 الجسيسة .

  معوقات اإلدارية الخابة  إجرا ات السةر واإلقامةال .10

 وجود السعم الكافك من اإلدارة الع ئا 

 تشجئع إدارة الك ئة والجامعة وتةهما الكامل 

 تحرير الوحسات من الروتئن والعواقق اإلدارية 

  جسية تنةئذ العروض والعطا ات المقسماة مان الشارفات الراك

 و ةترقوم  روريس األجهزة والمعسات المط 

 الرنسئق الكامل  ئن األقسام المعنئة 

 حزم إدارة الك ئة فك الرعامل مع حاالت عسم المطا قة 

  وجود وبئر ع ك درجة عالئة من الكةا ة فاك مجااى الرطاوير

 االدارى ضمن فريق العمل 

  الرعاااون الكاماال ماان قباال اإلدارات مااع فاارل الرطااوير  كاال

  عم ئة

 رقئص الجامعة 

 نواب رقئص الجامعة

 

 مئس الك ئة ع

 وفال  الك ئة

 

لجنة ضبط الجودة ومرا عة 

 األدا   وحسة الجودة

 

 مسيرى االدارات  الك ئة

 

 خماطر مالية:

 عسم االترقرار فك أتعار السول . .1

 وجود تزايس مسرمر فك األتعار فك ظل األزمة المالئة العالمئة .2

 عسم فةاية الموارد المادية . .3

ات الرمويل فك األوقات عسم تسفق السفعات المالئة من جه .4

 المحسدة .

 عسم االترغالى األمثل ل موارد الرع ئمئة الحسيثة. .5

 

 

 . االلرزام  الرسفقات المادية المط و ة من الجهة المانحة 

  توفئر الرجهئزات المادية والمعسات المط و ة لرنةئذ األنشطة 

 

 

 الجهات المانحة.

 

وفئل الك ئة لشةون الرع ئم و 

 الطالب
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 طر خاصة بالبيانات و املعلوماتخما

بااعو ة تنةئااذ السراتااات الخابااة  قئااا  مااسى رضااا  أعضااا   .1

هئةااة الرااسريص واإلدارياائن  عاان الهئكاال الرنصئمااي والروباائ  

 الوظئةي ل وظاق 

االحرئاجات ال حئة  بعو ة إجرا  السراتات نصرا لرنو   .2

  طل مجرمع المح

 

 

 تسفق المع ومات الخابة فك أوقاتها المحسدة 

 تعاون الجهات المجرمعئة المخر ة 
 

 

 وفئل الك ئة لشةون البئةة

 

لجنة ضبط الجودة ومرا عة 

 األدا   وحسة الجودة

 

 الجهات المجرمعئة المخر ة

 

خماطر خاصة حبجم الكلية  وأعداد أعضاء هيئة 

 التدريس و الطالب:

العسد الكبئار المرحال لراولك منابا  قئادياة  الك ئاة والمط اوب  .1

 ن المشرو  .تسريبه م

العسد الكبئر ل طالب المط وب تيهئ اه إلعاساد فرياق مارمكن مان  .2

 المراجعئن الساو ئئن من الطالب .

فبر حجم الك ئة وطبئعة العمل  ها  والعسد الكبئر ل طالب  .3

 وتعسد السرجات  الع مئة الممنوحة

  تنفيذ الخطط الخاصة بالتدريب على اكمل وجه مع مراعاة
 تشمل االعداد الكبيرة.زيادة عدد الدورات ل

  توزيع العمل على عدد كبير من اعضاء هيئة التدريس 
 

 عميد الكلية

وفئل الك ئة لشةون الرع ئم و 

 الطالب

مسير وحسة الجودة و لجنة ظبط 

الجودة و مرا عة األدا   وحسة 

 الجودة

 رؤساء االقسام بالكلية
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 خماطر فنية

البرمجئااات  وجااود بااعو ات فنئااة و عااسم إجااادة الرعاماال مااع .1

 الحسيثة  اإلدارات .

عاااسم تاااوفر البرمجئاااات الالزماااة لرطاااوير العمااال  ااااإلدارات  .2

 المخر ةة .

الرطاااور الركنولاااوجي الساااريع فاااك مجااااى الرياضاااة والرر ئاااة  .3

 الرياضئة .

 

 الرسري   الةعاى الالزم 

 توفر البرمجئات فك الوقت المط وب 

 . مالحقة الرطور الركنولوجي السريع 

 

لشةون السراتات وفئل الك ئة 

 الع ئا و البحوث

مسيرى االدارات ورؤتا  

 االقسام

مسير وحسة الجودة و لجنة ضبط 

الجودة و مرا عة األدا   وحسة 

 الجودة.

 

 خماطر خاصة بالنشر و االعالن

 محسودية اإلعالن عن  المشروعات و الوحسات . .1

. محسودية اإلعالن عن وسمات الوحسات بات الطا ع الخاص 

 

  قنوات ات اى فعالة  ئن الوحسات والمجرمع الخارجكوجود 

 

  وفئل الك ئة لشةون البئةة
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 اجلزء الثالث
طة اخلطة التنفيذية لتطبيق اخل

لكلية الرتبية الرياضية للبنني  األسرتاتيجية

 جامعة الزقازيق
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 الشاملة اجلودة معايري اطار أداريني ( اكفاءيف –مدرسني  –)مدربني  واعداد جاذبة تعليمية بيئة اجياد يف الكلية دور تطوير و تنمية : االولي االسرتاتيجية الغاية

 

 

 

 الزمنية املدة االداء مؤشرات التنفيذ مسئولية األنشطة التنفيذية األهداف العام هلدفا
 التكاليف

 باجلنية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

التحتية  وتطوير البنية توفري
للعملية التعليمية  الالزمة

 توفري مبا يضمن والتدريسية

 للطالب مناخ جيد
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المالعب  وتحديث تطوير
 والصاالت الرياضية

 لتضم العلمية ختبراتوالم 

 والمعدات األجهزة افضل

 التعليمية للعملية مةزالال
 . والتدريبية والتدريسية

 المالعب والصاالت الرياضية  تزويد 

 والتجهيزات باالمكانات بالكلية والمختبرات

  مةزالالواألجهزة الرياضية  المادية

 وتحديث تطوير متطلبات باحتياجات قائمة 

 الت الرياضيةالمالعب والصا  هذا

 سنويا والمختبرات

 للمالعب والصاالت   االمثل االستخدام
 و دورية صيانة وعمل المجهزة الرياضية

 الجديدة األجهزة على الفنيين تدريب

 الكلية امين
 

 بالكلية بالطال شئون
 

  بالكلية الصيانة قسم
 

 التدريب وحدة

 ومختبرات معامل 
 دراسية وقاعات
 مع يتناسب بما مطورة

 القومية الهيئة ييرمعا
 التعليم جودة لضمان

 واالعتماد

2016-2018     

 

 القاعات وتحديث تطوير 
 الدراسية والفصول 

 من تحتاجه ما وتوفير

 وعلمية تكنولوجية اجهزة

 مساحتها وتتناسب حديثة
 الهيئة متطلبات مع

 جودة لضمان القومية
 . التعليم

 مةزالال باألجهزة التدريا قاعات تجهيز 
 المعاونين و التدريا هيئة اعضاء يبوتدر
 على الفنيين تدريب األجهزة استخدام على

 الجديدة األجهزة صيانة

 عن والمسئولين الكلية امين

  بالكلية المعلومات تكنولوجيا
 

  بالكلية الصيانة قسم
 

 التدريب وحدة

 تتناسباسية در قاعات 
 بالطال واحتياجات

 الهيئة معايير مع كوكذل
 جودة انلضم القومية
 واالعتماد التعليم

2016-2018     

 

  
 المرافق وتحسين تطوير 

 دورات من بالكلية العامة
 ومصاعد وطرق مياة

 مع يتناسب بما وحدائق
 واعداد احتياجات

 .بالطال

 دورات من العامة المرافق اعداد حصر 
 التى بالكلية وكافيتريات ومصاعده ميا
 تطويرها يكتمل لم

 

 
 
 

 الكلية امين

 عامة مرافق فرتو 
 تتناسب بالكلية

 بالطال واحتياجات
 الهيئة معايير مع كوكذل

 جودة لضمان القومية
 واالعتماد التعليم

2016-2018     
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 الزمنية املدة االداء مؤشرات التنفيذ مسئولية األنشطة التنفيذية األهداف العام اهلدف
 التكاليف

 باجلنية

 

 

 

 فى استكمال النقص على العمل

 واإلدارية هلياكل التعليميةا

 لتحقيق معدالت وذلك بالكلية

 افضل اداء
 

 تياجاتحا وحصر مراجعة 
 واإلكاديمية العلمية األقسام

 اعضاء من بالكلية واإلدارية
 . واإلداريين التدريا هيئة

 التدريا هيئة اعضاء اعداد حصر 

 تحديد الكلية اقسام بكافة ومعاونيهم
 هيئة اعضاء من األقسام احتياجات

 واإلداريين ومعاونيهم

 التدريا هيئة اعضاء فريق
 الجودة ادارة بوحدة
 ومجلا األقسام مجالا

 الكلية

 اعضاء من االحتياجات 
 التدريا هيئة

 واالداريين ومعاونيهم
 الكلية اقسام بمختلف

 2017ــ  2016

 

 ومعلنة موثقة طةخ وضع 
 الهياكل إلستكمال سنويا

 واألكاديمية العلمية
 من يمكن بالكلية اريةواإلد

  بالكلية األداء تطوير اللهاخ

 فى بالكلية المختلفة األقسام مناقشة 

 التدريا هيئة اعضاء من احتياجاتهم

 وطة عرض واالداريين ومعاونيهم
 ومجلا الكلية ةدارة على االحتياجات

 األقسام ومجالا الكلية

 الكلية مجلا
 االقسام مجالا

 

 هيئة اعضاء معيار فريق
 الجودة بوحدة رياالتد

 ومعلنة موثقة طةخ 
 الكلية احتياجات توضح

 هيئة اعضاء من
 ومعاونيهم التدريا
 سنوات اللخ واداريين

 الخطة

 2017ــ  2016

 

 

 

 

 

وتطوير قدرات ومهارات  تنمية
واجلهاز  هيئة التدريس أعضاء
 بالكلية الستخدام اإلدارى

األساليب العلمية والتكنولوجية 
 . ثةاحلدي واإلدارية

 

 

 على للتعرف طةخ وضع 
 ألعضاء التدريبية اإلحتياجات

 زوالجها التدريا هيئة
 بالكلية اإلدارى

 

 التدريبية االحتياجات على التعرف 
 المختلفة

 االدارى زوالجها التدريا هيئة العضاء 
 االولويات وتحديد

 التدريبية الورش لعقد منىز جدول وضع 
 المدربين مع التنسيق عنها واالعالن

 التدريب حدةو

 

 الكلية مدير

 

 الجودة ضمان وحدة

 
 موثقة تدريبية طةخ 

 2017ــ  2016 ومعتمدة

 

 هيئة اعضاء مهارات يادةز 
 االدارى زوالجها التدريا

 االساليب استخدام على بالكلية
 والتدريسية والتعليمية العلمية

 .  الحديثة واالدارية
 االلكترونية االدارة تطبيق 

 الكلية ةدارات مختلف فى

 
 التددريبية الدورات من العديد عقد 

 الموضوعة للخطة وفقا العمل وورش
 مسبقا

 
 التدريب وحدة

 
 الكلية مدير

 
 

 العمل بورش قائمة 
2020-2016 االثر اوقيا  

 

 االلكترونية االدارة تطبيق 
 الكلية ةدارات مختلف فى
 
 
 
 

 المعلومات تكنولوجيا بخبراء االستعانة 
 بيانات وقاعدة يةالكترون شبكة لعمل
 الخاد نظم على العاملين تدريبو للكلية

 وتحليلها البيانات

 
 

 الكلية مدير

 المعلومات تكنولوجيا وحدة

 التدريب وحدة

  

 الكترونية اجهزة 
 بيانات قاعدة حديثة
  للكلية

2016-2019 
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 الزمنية املدة االداء مؤشرات التنفيذ مسئولية األنشطة التنفيذية األهداف العام اهلدف
 التكاليف

 باجلنية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الطالبية ودعم االنشطة تفعيل

 على توفري والعمل بالكلية

 الالزمةلتنفيذها متطالبها املادية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الطالبية االنشطة تنويع 

 لخدا

 بما ارجهاخو الكلية 

 الخصائص مع يتناسب

 بللطال والنفسية العمرية

 الطالبية االنشطة من بالطال احتياجات تحديد 

 او رياضية او فنية او علمية كان سواء

 وثقافية اجتماعية

 بالكلية الموجودة غير او الجديدة األنشطة 

 الحالية األنشطة الى اضافتها وةمكانية

 منوذلك  االنشطة فى بالطال مشاركة تشجيع 

 الفنى و الرياضى للتفوق درجات رصد اللخ

 العلمى و

 فى دبيةاال و الفنيةبالطال اعمال مشاركة 
 لتوجيه الخبرة وىذ استقدام و المسابقات

 المواهب وتشجيع

 ارجخو لخدا بللطال الفنية االعمال تسويق 
 الكلية

 
 
 

 بالكلية بالشبا رعاية
 

 بالطال معيار فريق
 والخريجون

 

 الحالية باألنشطة قائمة 
 بالكلية تنفيذ التى

 

 الجديدة باألنشطة قائمة 
 الى اضافتها يمكن التى

 تتناسب التى األنشطة
 الكلية وطبيعة

 

 بالمسابقات قائمة 
 والجوائز

2016-2020 

 

 المطلوبة االمكانات توفير 
 الطالبية االنشطة لتنفيذ
 والمسارح المالعب مثل

 التى والصاالت والقاعات
 االنشطة نوا مع تتناسب

 الكلية طالل يحتاجها التى
. 

 التى بالكلية المتاحة المادية االمكانات تحديد 
  – مسارح مالعب(  من الكلية انشطة فذهاتن

 )رياضية ادوات صاالت

 مادية امكانات من الكلية احتياجات تحديد 
 االنشطة مزاولة لتفعيل وتسهيالت

 
 بالكلية بالشبا رعاية

 
 بوحدة بالطال معيار فريق

 بالكلية الجودة ضمان

 المادية باالمكانات قائمة 
 التى بالكلية الموجودة   

 . ألنشطةا بها تزاول
 فترات توضح طةخ 

 توفيراحتياجات
 الطالبية  االنشطة

 . للكلية

2016-2020 

 

 عن بالطال رضا اقيا 

 حجم

 الطالبية االنشطة عونو 

 التى

 وتطويرها الكلية تقدمها 

 طبقا

 الدراسة ههذ جلنتائ 

 عن الكلية بطال رضا القيا اداة ةعداد 
 اتمار التى الطالبية االنشطة عونو حجم

 ليةالك لخدا
 الكلية طالل من عينة على االداة تطبيق 

 جنتائ الى والوصول

 

 بوحدة بالطال معيار فريق
 الجودة
 

 بالشبا رعاية مدير

 عاستطال( استبيان 
 . وموثق معتمد )راى

 

 رضا جبنتائ تقرير 
 االنشطة عن بالطال

 . بالكلية الطالبية

2016-2020 
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 الزمنية املدة االداء مؤشرات التنفيذ ئوليةمس األنشطة التنفيذية األهداف العام اهلدف
 التكاليف

 باجلنية

 

 

 

 نظم وأساليب وتطوير حتديث

 فى الكلية التقويم املستخدمة

اإلجتاهات  يتناسب مع مبا
اجملال التدريب  فى احلديثة

 والتدريس واألدارة

 

 وامتحانات تقويم نظم 
 مختلف تقيا جديدة

 يدرسها التى المهارات
 . مفعلة ةبالكلي الطالب

 نظم على التدريا هيئة اعضاء تدريب 
 التصحيح ميكنة و االمتحانات و التقويم

 التعليم نظم عن بالطال اراء استقصاء  
 الجديدة

 االمتحانات تقويم لجنة
 بالكلية

 التدريب لجنة

 االستبيانات لجنة

 تقويم لجنة تقرير 
 عن االمتحانات
 بالكلية االمتحانات

 . المختلفة للفرق
 احصائى ليتحل 

 اجراءات و لالستبيان
 تصحيحية

ـ 2016

ـ

 

2

0

1

7 

 

 الورقة مواصفات تفعيل  

 تضمن التى اإلمتحانية
 المهارات محتلف اقيا

 الطالب يدرسها التى
 بهاجميع ويلزم بالكلية

 التدريا هيئة اعضاء
 . بالكلية العاملين

 الحالية االمتحانية الورقة مواصفات تحليل 
 بالكلية   

 لتعريف لندواتوا الورش بعض عقد 
 الجديدة بالمواصفات التدريا هيئة اعضاء
 االمتحانية للورقة

 
 

 وتطوير التقويم لجنة
 بالكلية االمتحانات
 

 التعلم و التعليم معيار

 بين الفرق توضح قائمة 
 االمتحانية الورقة
 والورقة القديمة

 الجديدة االمتحانية
 التى العمل ورش عدد 

 ثقافة لنشر عقدها تم
 المتحانيةا الورقة
 الجديدة

ـ 2016

ـ

 

2

0

1

7 

 

 واطرافب الطال رضا قيا 

 عن الخارجى المجتمع
 مدى
 التقويم نظم نجاح

 التى واالمتحانات
 . الكلية تستخدمها

 

 بطال رضا مدى ا  لقيا استبيان بناء 
 واالمتحانات التقويم اساليب عن الكلية

 بالكلية المستخدمة
 الطالل رضا مدى استبيان ج نتائ تحليل 

 واالمتحانات التقويم ساليبا عن

 
 وتطوير التقويم لجنة

 بالكلية االمتحانات
 

 االستبيانات لجنة

 عن بالطال رضا مقيا 
 التقويم اساليب

 موثق واالمتحانات
 ومعلن

 جالنتائ يوضح تقرير 
 اليها التوصل تم التى

 2017ــ  2016
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 الزمنية املدة االداء شراتمؤ التنفيذ مسئولية األنشطة التنفيذية األهداف العام اهلدف
 التكاليف

 باجلنية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خطة وضع وتفعيل اىل السعى

 يسهم فى بالكلية للبحث العلمى

 والتخصصات وضعهامجيع االقسام

احمللية  وبعض املؤسسات بالكلية
 واالقليمية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكلية اقسام قيام 

 المختلفة وتخصصاتها
 وتصميم وصياغة بوضع

 بما مىالعل البحث طةخ

 توجهات مع يتناسب

 بهذا التدريا هيئة اعضاء

 الجامعة طةخو األقسام

 العلمى للبحث المستقلة التوجهات تحديد 

 .بالكلية

 وتحديد الحالية العلمى البحث وطة دراسة 

 عالقتها

 بالكلية العلمى للبحث المستقيلية بالتوجهات . 

 تتناسب بحثية طةخ بوضع الكلية اقسام تكليف 

 للكلية المستقبلية تالتوجها مع

 للدرسات الكلية وكيل
 العليا
 

 الدراسات معيار فريق
 العلمى والبحث العليا

 . بالكلية

 
 العليا الدرسات ادارة مدير

 

 التوجهات من جموعةم  
 البحث تحكم التى المستقبلية

 . بالكلية العلمى

 للبحث االقسام ططخ 
 . وموثقة معتمدة العلمى

 2020ــ  2016

 

 العلمى البحث ةطخ تفعيل 

 احتياجات على بناءا للكلية

 يتناسب وبما بالكلية االقسام

 العلمى البحث طةخ مع

 للجامعة

 

 فى بها والتوعية الجديدة البحثية الخطة نشر 

 االقسام ومجالا الكلية مجلا

 االقسام مجالا
 

 العلمى البحث معيار فريق

 

 مع متسقة علمية ابحاث 
 البحثية الخطة توجهات   
 يةللكل

 2020ــ  2016

 

 األطراف بعض مشاركة 
 العلمية والمؤسسات

 تقييم فى الخارجى بالمجتمع
 للكلية العلمى البحث طةخ

 .وتحديثها

 
 

 بالمجتمع والمؤسسات بالهيئات االتصال 
 البحث طةخ فى الراى البداء الخارجى

 . العلمى

 فى الخارجى المجتمع اطراف مشاركة 
 للكلية العلمى البحث طةخ وضع

 للدرسات الكلية وكيل
 العليا

 - الدراسات معيار فريق
 العلمى والبحث العليا

 . بالكلية
 العليا الدرسات ادارة مدير

. 

 

 والمؤسسات الهيئات عدد  
 وضع فى شاركت التى   
 البحث طةخ وصياغة   

 . بالكلية العلمى
 2017ــ  2016

 

 آلية صياغة على العمل 

 القياتخا وتفعيل لضمان

 اعضاء بين العلمى البحث
 بالكلية التدريا هيئة

 العلمى البحث آليات لصياغة لقاءات عقد 
 العلمى البحث القياتخا ومراعاة

 
 العلمى البحث القياتخا لجنة

 مفعلة آلية وجود 
 العلمى البحث القياتخال
 من مراجعة علمية ابحاث 

 البحث القياتخا لجنة قبل
 العلمى

 2017ــ  2016
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 الزمنية املدة االداء مؤشرات التنفيذ مسئولية األنشطة التنفيذية األهداف العام اهلدف
 التكاليف

 باجلنية

 

 

 

 

 

 الدراسات الئحة  وبرامج تطوير

 يتناسب والتطورات مبا العليا

 العلمية والتدريسية

 

 

 

 

 جالبرام وتقييم مراجعة 
 الحالية والتخصصات

 العليا الدراسات الدارة
 جالبرام واضافة بالكلية

 هالجديد والتخصصات

 بين المعتمدة  الساعات نظام ثقافة نشر 
 . بالكلية التدريا هيئة اعضاء

 والمقرراتج للبرام توصيف عمل 
 المستحدثة

 العليا للدراسات الكلية وكيل

 . والبحوث

 الدراسات معيار فريق
 . العلمى والبحث العليا

 العليا الدراسات ادارة مدير
 االقسام مجالا

 

 العمل ورش عدد 
 عقدت التى والندوات

 . بالكلية
 2018ــ  2016

 

 الدراسات الئحة تطوير 
 الساعات املنظ طبقا العليا

 تطبيقه سيتم الذى المعتمدة

 العليا الدراسات بطال على
 بالكلية

 الئحة وتصميم لدراسة بالخبراء االستعانة 
 . العليا الدرسات

 لنظام طبقا العليا الدراسات الئحة تطوير 
 المعتمدة الساعات

 العليا للدراسات الكلية وكيل
 . والبحوث

 الدراسات معيار فريق
 . علمىال والبحث العليا

 العليا الدراسات ادارة مدير
 االقسام مجالا

 

 العليا الدرسات الئحة 
 المعتمدة للساعات طبقا

 . ومعلنة وموثقة
 2018ــ  2016

 

 

 دماتخ وتطوير تحسين 
 وقواعد الرقمية المكتبة

 . بالكلية البيانات

 للعاملين التدريسية االحتياجات تحديد 
 . العليا الدرسات بادارة

 

 مهارات لتنمية دريسيةت طةخ وضع 
 . بالكلية العليا ساتاالدر بادارة العاملين

 

 الدراسات ادارة مدير
 العليا

 الدرسات معيار فريق
 بالكلية العليا

 

 على تحتوى طةخ 
 التدريسية االحتياجات

 العاملين مهارات لتنمية
 . العليا ساتاالدر بادارة

 2018ــ  2016

 

 

 دماتخ وتطوير تحسين 
 وقواعد قميةالر المكتبة

 . بالكلية البيانات

 

 الى يهدف الذى  المكتبة عمشرو ثقافة نشر 
  العلمى البحث فى المكتبية الخدمات تطوير

 

 ومعاونيهم التدريا  هيئة اعضاء تدريب 
 . الرقمية المكتبة استخدام على

 

 

 العليا الدرسات ادارة ديرم

 

 المكتبة عمشرو مدير

 . بالجامعة الرقمية

 

 م استخدا تمعدال قيادة
 التدريا  هيئة اعضاء
 . الرقمية للمكتبة

 2018ــ  2016
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 الزمنية املدة االداء مؤشرات التنفيذ مسئولية األنشطة التنفيذية األهداف العام اهلدف
 التكاليف

 باجلنية

 

 

 

 

 الدوىل الحباث النشر تشجيع

 بالكلية هيئة التدريس أعضاء

 

 

 

 

 تضمن مناسبة آلية وضع 
 هيئة اءاعض قيام

 بالنشر بالكلية التدريا
 .العلمية ألبحاثهم الدولى

 لالبحاث الدولى النشر معدالت حصر 
 بالكلية التدريا هيئة باعضاء الخاصة

 الدولى  النشر تضمنت آلية اقتراح 
 التدريا هيئة العضاء العلمية لالبحاث

 بالكلية . 

 للدراسات الكلية وكيل
 العليا

 الدرسات معيار فريق

 بالكلية

 
 

 الدولى النشر آلية 
 ومعتمدة موثقة  بالكلية

2016-2020 

 

 من العديد تنظيم 
 والندوات المؤتمرات

 األقليمية العلمية

 .والعالمية

 المؤتمرات من الكلية احتياجات تحديد 
 العلمية والندوات

 المؤتمرات على لالشراف لجنة تشكيل 
 العلمية والندوات

 االقسام مجالا

 للدراسات الكلية وكيل

 

 المؤتمرات عدد 
 والفترات المطلوبة
 . لها الزمنية

2016-2020 

 

 مالية الئحة وضع 
 هيئة ألعضاء تحفيزية
 يقومون الذين التدريا

 ألبحاثهم الدولى بالنشر
 .العلمية

 التدريا هيئة اعضاء مع لقاءات قدع 
 . الدولى النشر على لتحفيزهم

 النشر لتشجيع  المكافأت بعض اقتراح 
  الدولى

 للدرسات الكلية لكيو
 العليا

 العليا الدراسات فريق
 . بالكلية

 

 توضح مالية الئحة 
 الدولى النشر مكافأت
 اعضاءهيئة ألبحاث

 التدريا
 

 2017ــ  2016
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 الزمنية املدة االداء مؤشرات التنفيذ مسئولية األنشطة التنفيذية األهداف العام اهلدف
 التكاليف

 باجلنية

 

 

 

 متويل البحث مصادر حتديد

اجياد  على بالكلية والعمل العلمى
 إضافية للتمويل مصادر

 

 

 

 

 وقيادة التنمية طةخ وضع 
 البحث تمويل مصادر

 .للكلية العلمى

 بالكلية العلمى البحث تمويل مصادر تحديد  
 

 العلمى البحث  تمويل ميزانية بنود دراسة 
 العالى التعليم ارةزو فى المخصصة

 تالدراسا الكلية وكيل
 .العليا

 العليا الدراسات فريق
 بالكلية

 تمويل بمصادر قائمة 
 العلمى البحث

 2017ــ  2016

 

 وجود الى السعى 
 ةضافية مصادرتمويل

 بالتعاون العلمى للبحث
 والمؤسسات األطراف مع

 .الخارجية

 

 المدنى المجتمع ومؤسسات هيئات تشجيع 
 العلمى البحث دعم على

 هيئات مشاركة تضمن الية وضع 
 العلمى للبحث المدنى المجتمع ومؤسسات

 الدراسات الكلية وكيل
 .العليا

 العليا الدراسات فريق
 بالكلية

 ومعلنة موثقة الية 
 االطراف لمشاركة
 تمويل فى الخارجية

 العلمى البحث
 2017ــ  2016

 

 ةجراءوتنفيذ فى التوسع 
 البحثية المشاريع بعض

 المانحة الجهات بعض مع

 ميةواالقلي المحلية
 .والعالمية

 تمويلها تمكن التى البحثية المشاريع تحديد 
 وعالمية واقليمية محلية مؤسسات من

 بحثية مشاريع على الحصول الى السعى 
 ممولة

 ةئالبي لشئون الكلية كيلو

 المجتمع دمةخو

 

 الدراسات الكلية وكيل
 .العليا

 المشروعات من عدد 
 جهات من الممولة البحثية
 2017ــ 2016 عالمية وا اواقليمية محلية
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 والبيئة وخدمةالمجتمع المستدامة التنمية فى والمساهمة المجتمعية المشاركة فى الكلية دور تفعيل:  الثالثة اإلسرتاتيجية الغاية

 الزمنية املدة االداء مؤشرات التنفيذ مسئولية األنشطة التنفيذية األهداف العام اهلدف
 التكاليف

 باجلنية

 

 
 
 
 
 
 
 

 لتحقيق التنمية خطة وضع

 اخلارجية ذات املستدامة لألطراف

 بالكلية العالقة

 

  لزيادة متكاملة طةخ وضع 
 مع المجتمعية لمشاركةا 

 الخارجى المجتمع اطراف 

 بالكلية العالقة اتذ . 

 بأهمية المحيط المجتمع افراد توعية 
 الكلية مع المجتمعية المشاركة

 من جىالخار المجتمع احتياجات تحديد 
 الكلية

 مع المجتمعية المشاركة لتفعيل طةخ وضع 
 الخارجى المجتمع اطراف

 البيئة لشئون الكلية وكيل
 المجتمع دمةخو

 المجتمعية المشاركة فريق
 بالكلية

 تفعيل تضمن موثقة طةخ 
 فى المجتمعية المشاركة

 2017-2016 الكلية انشطة

 

 ات  الوحدات وقيادة تفعيل 
 لتلبى ةبالكلي الخاص الطابع 
 المجتمع احتياجات 

 الخارجى
 للكلية . 

 الخاص الطابع ات ذ الوحدات حصر 
 تقدمها التى الخدمات على والتعرف بالكلية

 طابعال اتذ الوحدات من المزيد انشاء 
 الخارجى المجتمع احتياجات تلبىالخاص 

 دمتهخ لشئون الكلية وكيل
 والمجتمع البيئة

 المشاركة معيار فريق
 المجتمعية

 ات ذ بالوحدات مةقائ 
 المختلفة وانشطتها الطابع

2016-2017 

 

 العلمية االستشارات تقديم 
 فئات لمختلف الرياضيةو 
 الخارجى المجتمع . 

 من يمكن التى المجاالت وتحديد دراسة 
 . الرياضية االستشارات تقديم اللهاخ

 مختلفة مناطق الى رياضية قوافل ارسال 
 الخارجى بالمجتمع

 دمةخ شئونل الكلية وكيل
 وتنمية البيئة

 . المجتمع
 المجتمعية المشاركة فريق

 بالكلية
 الكلية عميد

 تقديم ومراكز عدد 
 . الطبية االستشارات

 التى الطبية القوافل عدد 
 بالكلية قامت

2016-2017 

 

 لمتابعة وحدة تفعيل 
 سوق فى العاملين الخريجين

 والتعرف لمتابعتهم العمل
 . المختلفة احتياجاتهم على

 الكلية ريجىخ لمتابعة لمتابعة الية وضع 
 سوق لمتطلبات مناسبتهم على للتعرف

  العمل
 الخريجين ادارة لوحدة الئحة وضع 

 بالكلية ومتابعتهم

 البيئة لشئون الكلية وكيل

 . المجتمع دمةخو

 المجتمعية المشاركة فريق
 بالكلية

 ومعلنة موثقة وحدة 
 من الخريجين لمتابعة
 2017-2016 الكلية

 

 بيانات قاعدة وتصميم ةيجاد 
 المجتمع ودمة ألنشطة 

 وتنمية
 بالكلية البيئة . 

 جميع بيانات  تنظم بيانات قاعدة انشاء 
 بالمتخصصين باالستعانة الكلية ريجىخ

 البيانات قاعدة النشاء

 البيئة لشئون الكلية وكيل
 المجتمع دمةخو
 المجتمعية المشاركة فريق

 بالكلية

 ةنشط بيانات قاعدة 
 عن بكفاءة وتعمل

 الكلية ريجىخ
2016-2020   
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  املراجع :    

  م 2116 – 2111جامعة حلوان   –الخطة األستراتيجية لكلية التمريض 

  م 2114 -2111جامعة عين شمس   –الخطة األستراتيجية لكلية األلسن 

  م 2115 – 2111جامعة المنصورة   –الخطة األستراتيجية لكلية التمريض 

  م 2115 – 2112جامعة قناة السويس   –األستراتيجية لكلية اآلداب الخطة 

  م 2115 – 2111جامعة قناة السويس   –الخطة األستراتيجية لكلية التجارة 

  م2115 – 2111  جامعة الزقازيق  –الخطة األستراتيجية لكلية الصيدلة 

  جامعة طنطا  –الخطة األستراتيجية لكلية الهندسة 

 م 2117 – 2112جامعة عين شمس   –لكلية التربية  الرؤية والرسالة 

  م 2112جامعة اسيوط يونيو   –الدراسة الذاتية لكلية التربية 

  م 2112جامعة الزقازيق  –الدراسة الذاتية لكلية الصيدلة 

  م 2113جامعة عين شمس   –الدراسة الذاتية لكلية الهندسة 

  م 2112 جامعة المنيا –الدراسة الذاتية لكلية الهندسة 

  م 2113جامعة حلوان   –الدراسة الذاتية لكلية التربية الرياضية بنات 

  م 2116 – 2111جامعة المنصورة   –الدراسة الذاتية لكلية الهندسة 

  م 2115 – 2111 –جامعة حلوان   –الخطة األستراتيجية لكلية الصيدلة 

 العسد والرنمئة، الرر ئة مج ة ،  المسار مسيرت سىل اتوافره  الواج راتئجيراالت ئطالرخط رخسامات اتفةاي:  ( 2005 ) عباس السيد محمود 

 . 11 ص م، 2005 يولئه عشر، الثالثة السنة ، 32

 الجامعئة، السار :اإلتكنسرية تطبئقي، ج منه ، رراتئجئةاإلت واإلدارة رراتئجياالت رئكالرة:   ( 2002 ) خرون أو المرسي محمد الدين جمال 

  31 - 29 ص ص م، 2002
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 مج ة ، السعودية العر ئة المم كة فك العالك الرع ئم مؤتسات إدارة فك اإلترراتئجك ل رخطئط مقررح ت ور  (2003)   :المبعوث حسن محمد 

 213 ص.م 2113  يناير الثامن، العسد السادتة، السنة الرر ئة،

 الرع ئم وتطوير لرخطئط الثانك المؤتمر ، الجامعك الرع ئم فك الشام ة والجودة االترراتئجك الرخطئط ( 2008) :  طعيمة أحمد رشدى 

  فبراير 27 - 24 السعودية، الصهران، والمعادن، ل برروى فهس المل جامعة ، العر ئة السوى فك الع مك والبحث

 العسد ، الرنمئة و الثقافة مج ة االعرماد و الجودة ع ي ل ح وى فمرط   لرتالة او الرؤية وضع مهارات  :  ( 2010 )عباس السيد محمود 

  الثالثون و الثامن

 القاهرة، الذاتئة، اإلدارية الرنمئة ت س ة ، توفئق الرحمن عبس :إحراف ، واألدوات المبادى  االترراتئجئة، اإلدارة ( 2004) :  بميك خبراء 

 11ص م، 2004 ، ك مئ لإلدارة المهنئة الخبرات مرفز

 32 ص م، 2001 ،ب ل كرا ةالعر ئ سارال :اهرةالق رراتئجياالت يالمسرت الرخطئط :   ( 2001) مدبولى الخالق عبد محمد . 

 ف ئة مج ة ، .ا.م.ج فك الرع ئمئة المؤتسات فك الرر وية ماتزاأل لمواجهة لوفمس االترراتئجك الرخطئط ( 2008) : حسن أحمد ماهر 

 .يناير الثانك، الجز  األوى، العسد والعشرون، الرا ع المج س اتئوط، جامعة الرر ئة،

 ات وى اترخسام مهارات :  ( 2007 ) عباس السيد محمود SWOT السنوت المؤتمر ، االعرماد و الجودة ع ي ل ح وى البئةي الرح ئل في 

 . حمص عئن جامعة ، الجامعي الرع ئم تطوير مرفز ، عشر السا ع
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 ملالحق :ا

  م2013/  2012الدراسة الذاتية التي أعدتها الكلية 
 .التقارير السنوية الدورية التي تعدها الكلية للعرض علي مجلس الجامعة 
 ( تقاريرالمتابعة لمشروع التطوير المستمر والتأهيل لإلعتمادCIQAP) 

 . المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص 
 . األنشطة الطالبية 
 . احصائية الطالب الوافدين 
 . احصائية الخريجين 
 اة .تقرير لجنة المحاك 
 نماذج من تشكيل لجان ومحاضر اجتماعات وورش عمل . 
 

 

 

 

 

 


