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 البيانات العامة: -1

 General Informationالبيانات العامة        

 جامعة االسكندرٌة  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن  أسم الكلٌة /
 

Faculty of Physical Education -  Alexandria University 

  الموقع االلكترونى
www.sea.alexu.edu.eg 

 

 Type  نوع

Health L Hospital Research Institute Institute √ Faculty  
 

 رقم الهاتف

                                  Telephone number9071265 /60 – 9071175/60 

 رقم الفاكس

                                                       Fax number 9071170/60 

 )إن وجد(  االسم المختصر
Faculty of Physical Education 

   Email addressالبريد االلكترونى 

                                                Dean.sea@alexu.edu.eg 
 عنوانال
 Affiliation Address 

 .جمهورية مصر العربية  -اإلسكندرية-أبوقير جامعه اإلسكندرية –كلية التربية الرياضية للبنين 

 الكود البرٌدي 
Postal Code                          11312 
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  :بيانات إدارة الكلية / المعهد -1

  البرٌد ااإللٌكترونى فاكس المكتب تلٌفون المكتب رقم الموباٌل   الوظٌفة  األسم  م

 04000000000 عميد الكلية أ.د / احمد سعد الدين عمر محمود  .1
9071265 

 ( 1612داخلى ) 
9071170 ahmedaogs@hotmail.com 

 04000004200 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د / هشام صبحى حسن   .7
9071265 

 ( 1671داخلى ) 
9071170 Dr.hesham_sobhy@yahoo.com 

 أ.د / اسعد على احمد الكيكى .0
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا 

 ثوالبحو
04445071242 

7004501 
 Asaadelikiki2000@hotmail.com 9071170 ( 4005داخلى ) 

   عبد الرزاق محمدمهاب /  د.أ .4
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع 

 وتنمية البيئة
04000700000 

9071265 
 Mohab4@hotmail.com 9071170 ( 1670داخلى ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ahmedaogs@hotmail.com
mailto:ahmedaogs@hotmail.com
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 :م والطالبيشئون التعل -0

 العناصر رالمحاو
 مجاالت األنشطة

 مالحظات
 بٌان أعداد

وجود إستراتٌجٌة أ(  -3
معتمدة ومفعلة لقطاع شئون 

فً مختلف  التعلٌم والطالب
 البرامج

اإلستراتٌجٌة من إعتماد )تارٌخ 
وسٌلة  -فترة التطبٌق  -مجلس الكلٌة 

 النشر(
1 

  1112اعتمدت بمجلس اغسطس 
 وٌتم تجدٌدها سنوٌا 

 نها على الموقع اللكترونى للكلٌة و تم اعال
 

تارٌخ  –تطبٌقه  )تم أنماط تعلم جدٌدة
 ( التطبٌق

1 
 التعلم عن بعد ) المنصة اإللكترونٌة ( 

  1111/  1112ه خالل العام تطبٌق تم
 

 / الصٌفً التدرٌب المٌدانى
-الطالب الذٌن تم تدرٌبهم  )اعداد
 –طرق التدرٌب  –التدرٌب  مواقع

 ٌٌم(التقطرق 

 الفرقة الثالثة 212

 
 الفرقة الرابعة تخصص تدرٌب  121

 الفرقة الرابعة تخصص ادارة  87

 الفرقة الرابعة تخصص رٌاضة مدرسٌة  171

 للمحاضرٌن الجدد برامج تدرٌبٌة
 والهٌئة المعاونة

 

الخطة التدرٌبٌة لمركز ضمان الجودة بالجامعة  -
1112  /1111  

 بٌة لوحدة التدرٌب بالكلٌة الدورات التدرٌ -
الدورات التدرٌبٌة بمركز تنمٌة قدرات اعضاء  -

 هٌئة التدرٌس
 الدورات الدولٌة -

 

قاعات الدرس والمعامل المجهزة 
 )العدد طرق التدرٌس الحدٌثة لتناسب

التجهٌز – (و المعملأالقاعة )نوع  –
 السعة(و 

 

قاعة دراسٌة مجهزة بداتا شو  11مدرجات و 2
 معامل اربعوت ووحدات ص

علم  –وسائط تعلٌمٌة  –مٌكانٌكى  –) فسٌولجى 
 (النفس الرٌاضً 

 

عدد وقائمة المقررات االلٌكترونٌة 
 التً انتجتها الكلٌة / المعهد

113 

 مادة الفرقة االولى  11
 مادة الفرقة الثانٌة  11
 مادة الفرقة الثالثة  11
 مادة الفرقة الرابعة ) تخصص ادارة (   7
 مادة الفرقة الرابعة ) تخصص رٌاضة مدرسٌة (   7

 مادة الفرقة الرابعة ) تخصص تدرٌب ( 82
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 العناصر رالمحاو
 مجاالت األنشطة

 مالحظات
 بٌان أعداد

عدد وقائمة المقررات االلٌكترونٌة 
 المفعلة

113 

 مادة الفرقة االولى  11
 مادة الفرقة الثانٌة  11
 مادة الفرقة الثالثة  11
 مادة الفرقة الرابعة ) تخصص ادارة (   7
 رابعة ) تخصص رٌاضة مدرسٌة (مادة الفرقة ال   7

 مادة الفرقة الرابعة ) تخصص تدرٌب ( 82

 

  الطالب تقٌٌمأسالٌب 

 العمل لتقٌٌم...  جماعٌة بحثٌة دراسٌة أوراق -
 . البحث مهارات وتنمٌة الجامعً

 مهارات لتقٌٌم...  دراسً موضوع وعرض تقدٌم -
 . التكنولوجٌا واستخدام االتصال

 التعلٌمٌة النتائج لتقٌٌم... هائًن تحرٌري امتحان -
 .الدراسً المقرر من المستهدفة

 العملٌة للمواد عملى امتحان -

 

 نظام الدعم الطالبىب(  -3

أسالٌب تقوٌم ) الدعم األكادٌمى
آلٌات  - الطالب المتعثرٌن أكادٌمٌا

 تحفٌز الطالب المتفوقٌن(
 

 الرٌاضٌٌن للطالب تعوٌضٌة محاضرات عمل -
  مكتبٌةال ساعات -
 طالبً ارشاد -

 

 111 عٌنى( – )مالىالدعم المادى 
 مساعدات مالٌة + سداد رسوم 

  12311( باجمالى مبلغ  11211+  11111) 
 مصروفات جنازة  1111باالضافة إلى 

 

 الدعم الصحى والنفسى
 المستفٌدٌن(عدد  – )نوعه

  مترددٌن على عٌادة الكلٌة  1718

موارد ومصادر ج(  - 3
 تعلمال

-أنواعها )الرقمٌة  المكتبات
 العادٌة(

األعداد اإلجمالٌة للكتب 
 عدد الكتب  -والدورٌات 

الجدٌدة لعام   الدورٌاتو

 مكتبة خاصة بطالب مرحلة البكالورٌوس  1

 
1 

عضاء هٌئة التدرٌس و طلبة مكتبة خاصة با
 الدراسات العلٌا 

 الكتب العربً بالمكتبة 13231

 الكتب االجنبً 1813
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 العناصر رالمحاو
 مجاالت األنشطة

 مالحظات
 بٌان أعداد

إجمالى  - 1111/  1112
الدعم المادى للعام 

 1112/  1117الجامعى 
لبند إضافة الكتب الجدٌدة 

) 

  7676/  7615الكتب الجديدة لعام 

 كتاب باللغة العربٌة  111

 كتاب باللغة االنجلٌزٌة  3

  7676/  7615اجمالى الدعم المادى للعام الجامعى 
 

 ه فقط الغٌر جنٌ 11111.21
 

 سعتها(– )انواعهاشبكة المعلومات 
متوفر/ غٌر متوفر فً 

   wifiالكلٌة/المعهد 
 متوفر

 الرقمٌة والمكتبة للكلٌة األلكترونى الموقع
 له الحصر عدد على ٌحتوى الرقمٌة المكتبة موقع

 العلمٌة والمقاالت األبحاث من
 

 

 
 
.. 
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 العناصر المحاور

 مجاالت األنشطة

 اعداد حظاتمال
 بٌان

 إناث ذكور 

عدد د(  - 3
الطالب 

والخرٌجٌن 
فى المرحلة 
الجامعٌة 

للعام  ًاألول
 الجامعى

(1112-
1111) 

اعداد الطالب الجدد 
 المقبولٌن

  1117  مصرٌون
  

  2  وافـــدون

اعداد الطالب المقٌدٌن 
 شاملة الطالب الجدد

 مصـرٌون

  1112 الفرقة االولى 

 

 

  211 الفرقة الثانٌة 

  212 الفرقة الثالثة 

رابعة رٌاضة 
 مدرسٌة 

123  

  127 رابعة تدرٌب 

  82 رابعة ادارة 

 وافـــدون

الفرقة 
 االولى 

2   

   1 الفرقة الثانٌة 

   1 الفرقة الثالثة 

رابعة رٌاضة 
 مدرسٌة 

-   

   - درٌب رابعة ت

   - رابعة ادارة 

للعام  اعداد الخرٌجٌن
 الجامعً 

1112   - 1111  

 مصرٌون
 313  

دور 17
 نوفمبر

 
  

    وافــدون
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 العناصر المحاور

 مجاالت األنشطة

 اعداد مالحظات
 بٌان

 إناث ذكور

األنشطة هـ(  - 3
 الطالبٌة

شطة اعداد الطالب المشاركٌن فى األن
 الطالبٌة

711  
االنشطة المختلفة رٌاضٌة وثقافٌة وفنٌة و اجتماعٌة وجوالة وخدمة 

 عامة 
 

انجازات الكلٌة / المعهد فى النشاط 
 العلمى

  اقامة ندوتٌن علمٌتٌن داخل الكلٌة   2

الكلٌة / المعهد فى النشاط  انجازات
 الرٌاضى

211  
االدارة العامة لرعاٌة المشاركة فى بطوالت الجامعة التى نظمتها 

 الشباب واقامة لقاءات رٌاضٌة على مالعب الكلٌة 
 

انجازات الكلٌة/المعهد فى نشاط الجوالة 
 والخدمة العامة

32  
طالب واعداد  32بمشاركة مشروع نشاط ومعسكر داخل  1عدد 

 وتدرٌب فى الجمعٌة الكشفٌة 
 

انجازات الكلٌة / المعهد فى النشاط 
 الفنى

31  
ومعرض تصوٌر ل مسرحٌة ستاند اب كومٌدى بمسرح الجامعة عم

 ومعرض رسم لكلٌات الجامعة بالكلٌة 
 

انجازات الكلٌة/المعهد فى النشاط 
)عدد ونوع  االجتماعى والرحالت
 الرحالت(

111  
تنظٌم زٌارتٌن إلى القاعدة البحرٌة برأس التٌن و مزارع غلٌون 

 لالسماك 
 

د فى نشاط انجازات الكلٌة / المعه
 عدد األسر- االسر

32   
اسر طالبٌة شاركوا فى انشطة رعاٌة الشباب إلى جانب  3عدد 

 تنظٌم عدد من االنشطة بالكلٌة 
 

انجازات الكلٌة / المعهد فى نشاط 
 القادة اإلجتماعٌٌن

  المشاركة فى المشروعات المقامة باالدارة العامة لرعاٌة الشباب   31

الكلٌة / المعهد ً ف الفصول الطالبٌة
 للجمعٌات العلمٌة

 Students Chapters 

-    

    - إنجازات أخري

براءة  حصلوا علىعدد الطالب الذٌن 
 اختراع

-    
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عدد الطالب الحاصلٌن على جوائز 
 علمٌة دولٌة

-    

عدد الطالب الحاصلٌن على جوائز 
 علمٌة محلٌة

  الجائزة الجامعة الوائل الخرٌجٌن   1

عدد الطالب الحاصلٌن على جوائز 
 رٌاضٌة

13 
111 

 
 جائزة الجامعة لالبطال الرٌاضٌن 

 بطوالت الجامعة الطالب الفائزٌن فى 
 

     جوائز أخري

الكلٌة / بتنظٌم المؤتمرات الطالبٌة 
 المعهد

3  
ندوات داخل الكلٌة فى المجاالت المختلفة الثقافٌة و الدٌنٌة و 

 العلمٌة 
 

الطالب المشاركٌن فى عدد 
 المحلٌة المؤتمرات الطالبٌة

2  
طالب شاركوا فى مؤتمرات الشباب التى نظمتها وزارة الشباب و 

 الرٌاضة 
 

عدد الطالب المشاركٌن فى 
 المؤتمرات الدولٌة

-    

و( التبادل  - 3
 الطالبى

عدد الطالب الموفدٌن من جهات 
 أجنبٌة

-    

صلٌن على عدد الطالب المصرٌٌن الحا
  فً جامعات أجنبٌة منح أو تدرٌب

-    
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 الدراسات العليا والبحوثشئون  -4

 

 العناصر المحاور

 مجاالت األنشطة

 اعداد مالحظات
 بٌان

 إناث ذكور

الدراسات ( 1أ. - 1 
الدرجات   - العلٌا

 الممنوحة للمقٌدٌن

عدد الطالب المقٌدٌن فى برامـج 
  1111-1112ام عالدبلــوم ل

 2 1 مصرٌون
  

 - - وافدون

الحاصلٌن على عدد الطالب 
 1111-1112لعام الدبلوم 

 3 1 مصرٌون
  

 - - وافدون

عدد الطالب المقٌدٌن فى برامج 
 1111-1112الماجستٌرلعام 

 8 13 مصرٌون
  

 - 1 وافدون

الحاصلٌن علً عدد الطالب 
 1111-1112لعام الماجستٌر 

  11 11 مصرٌون
 

 - 1 وافدون

عدد الطالب المقٌدٌن فى برامج 
 1111-1112الدكتوراه لعام 

 3 31 مصرٌون
  

 - 2 وافدون

الحاصلٌن على عدد الطالب 
 1111-1112لعام الدكتوراه 

 1 31 مصرٌون
  

 1 2 وافدون
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 العناصر المحاور

 مجاالت األنشطة

 اعداد مالحظات
 ٌانب

 اثنإ ذكور

( الدراسات العلٌا 1أ. - 1
المنح الدراسٌة التى  -

 قدمتها الكلٌة / المعهد
 لطالب الدراسات العلٌا

 لعام
 1112-1111 

 منح دول حوض النٌل -
 منح تبادل ثقافً -

 أخري-

   - - الكلٌة / المعهدمن  عدد منح الدبلوم المقدمة

   - - المتقدمٌن الطالب عدد 

   1 -  الحاصلٌند عد

   - - الكلٌة / المعهدمن  عدد منح الماجستٌر المقدمة

   - 3 المتقدمٌن الطالب عدد 

   - - الحاصلٌن عدد 

   - - الكلٌة / المعهدمن  عدد منح الدكتوراه المقدمة

   - 1 المتقدمٌن  الطالب عدد

   - 1 الحاصلٌن عدد 
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 العناصر المحاور
 مجاالت األنشطة

 مالحظات
 البٌان العدد

(  1ب . - 1
العالقات الثقافٌة 

 تفاقٌاتاإل -
وبروتوكوالت 

 التعاون

    عدد االتفاقٌات الدولٌة الموقعه مع الكلٌة / المعهد  

    عدد االتفاقٌات المحلٌة الموقعة مع الكلٌة / المعهد  

 هد عدد االتفاقٌات الموقعة مع الكلٌة / المع
 1111/  1112فى 

   

 اسماء الجهات الموقعة اتفاقٌات مع الكلٌة / المعهد
 1111/  1112فى  

   

 عدد االتفاقٌات المفعلة مع الكلٌة / المعهد
 1111/  1112فى  

   

 التفاقٌات مع الكلٌة / المعهد لمفعلة الاسماء الجهات 
 1111/  1112فى 

   

( 1.ب - 1
العالقات الثقافٌة 

المهمات  -
 العلمٌة

   1 عدد أعضاء هٌئة التدرٌس الموفدٌن فى مهمات علمٌة 

   1 عدد الدول الموفد الٌها اعضاء هٌئة التدرٌس

  ألمانٌا   بٌان بإسماء دول االٌفاد

( 3ب. - 1
العالقات الثقافٌة  

 البعثات -
 الحكومٌة

    عدد أعضاء الهٌئة المعاونة فى البعثات الخارجٌة

أعضاء الهٌئة المعاونة فى بعثات االشراف  عدد
 المشترك

   

( 1. ب - 1
العالقات الثقافٌة 

 المنح الدراسٌة -

عدد أعضاء الهٌئة المعاونة الحاصلٌن على منح 
 الماجستٌر

   

عدد أعضاء الهٌئة المعاونة الحاصلٌن على منح 
 الدكتوراه

1   

جمع  عدد أعضاء الهٌئة المعاونة الحاصلٌن على منح
 مادة علمٌة

   

  روسٌا  1 عدد الجهات المانحة

    أسماء الجهات المانحة
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 العناصر المحاور
 مجاالت األنشطة

 مالحظات
 البٌان العدد

( 2ب.  - 1
العالقات الثقافٌة 

األساتذة  -
 الزائرون

    عدد االساتذة الموفدٌن من قبل الكلٌة / المعهد للخارج

    أسماء الدول الموفد الٌها األساتذة وعدد الدول 

    زائرٌن للكلٌة / المعهدعدد األساتذة االجانب ال

    األساتذة االجانب لها التابعأسماء الدول  و الدولعدد 

 
  

 العناصر المحاور
 مجاالت األنشطة

 مالحظات
 البٌان العدد

1 - 
ب.

3
ة 

فٌ
قا
الث

ت 
قا
ال

لع
(ا

-
  

ت
را

تم
مؤ

 ال
ى

 ف
كة

ر
شا

لم
المؤتمرات الدولٌة  ا

الخارجٌة التى شارك 
أعضاء هٌئة ها فٌ

 التدرٌس

   3 عدد المؤتمرات 

عدد أعضاء هٌئة التدرٌس المشاركٌن فى هذه 
 المؤتمرات 

2   

   3 عدد الدول المقام بها المؤتمرات الدولٌة 

  اإلمارات  –السعودٌة  –الٌابان   الدولٌة بها المؤتمراتأسماء الدول المقام 

المؤتمرات المحلٌة 
ها فٌشارك التى 

 أعضاء هٌئة التدرٌس

   - دد المؤتمرات ع

عدد أعضاء هٌئة التدرٌس المشاركٌن فى هذه 
 المؤتمرات 

-   
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 العناصر المحاور
 مجاالت األنشطة

 مالحظات
 البٌان العدد

ب  - 1
(العالقات 8.

 النشر  -الثقافٌة 
 العلمى

قائمة باألبحاث التى تم نشرها فى مجالت مفهرسة عالمٌاً    
SII 1111/  1112 لعام 

   

غٌرمفهرسة  قائمة باألبحاث التى تم نشرها فى مجالت
 1111/  1112عالمٌاً باللغة االنجلٌزٌة لعام 

   

باللغة العربٌة لعام  قائمة باألبحاث التى تم نشرها فى مجالت
1112  /1111 

   

 بلغة غٌر العربٌة  قائمة باألبحاث التى تم نشرها فى مجالت
 1111/  1112 و االنجلٌزٌة لعام

   

باللغة االنجلٌزٌة  قائمة باألبحاث التى تم نشرها فى مؤتمرات
 1111/ 1112لعام 

   

باللغة العربٌة  قائمة باألبحاث التى تم نشرها فى مؤتمرات
 1111/  1112لعام 

   

 بلغة غٌر العربٌة  قائمة باألبحاث التى تم نشرها فى مؤتمرات
 1111 / 1112و االنجلٌزٌة لعام 

   

 قائمة بالكتب والفصول المرجعٌة المنشورة دولٌاً برقم اٌداع 
 (ISSN) 

   

( 7ب. -1
العالقات الثقافٌة 

الجوائز الدولٌة  -
والمحلٌة 
لمنسوبى 
 المؤسسة

   عدد الجوائز التى حصل علٌها أعضاء هٌئة التدرٌس دولٌاً 

نوعٌة الجائزة 
وقٌمتها )بمعنى درع 
أو شهادة تقدٌر أو 
 جائزة مالٌة .....(

اجمالى القٌمة النقدٌة من الجوائز الدولٌة ألعضاء هٌئة 
  التدرٌس
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   عدد الجوائز التى حصل علٌها أعضاء هٌئة التدرٌس محلٌاً 

نوعٌة الجائزة 
وقٌمتها )بمعنى درع 
أو شهادة تقدٌر أو 
 جائزة مالٌة .....(

ألعضاء هٌئة  ٌةمحللقٌمة النقدٌة من الجوائز الاجمالى ا
 التدرٌس

   

( 2ب. - 1
العالقات الثقافٌة 

صدار إ -
 المجالت
 العلمٌة

  1278 -مجلة تطبٌقات علوم الرٌاضة   سنة بدء األصدار - اسم المجلة

  اللغة العربٌة   لغة اإلصدار

  علوم االرٌاضة   الطبٌعة والتخصص

   -إنتظام إصدار المجلة  
ٌونٌو  –مارس تصدر بشكل ربع سنوى ) 

 دٌسمبر (  –سبتمبر  –
 

  1111( سنة  113( العدد )  13مجلد )   رقم وسنة أخر عدد

   - ان وجد) Impact factor)معامل التأثٌر 

  سنة بدء األصدار - اسم المجلة
Journal of Applied Sports 
Science ( JASS ) - 2011 

 

  اللغة االنجلٌزٌة   لغة اإلصدار

   Sports Science  بٌعة والتخصصالط

  إنتظام إصدار المجلة  
 –تصدر بشكل نصف سنوى ) ٌونٌو 

 دٌسمبر ( 
 

  Volume 9 – Issue 2 - 2020  رقم وسنة أخر عدد

   - ان وجد) Impact factor)معامل التأثٌر 
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 العناصر المحاور
 مجاالت األنشطة

 مالحظات
 البٌان العدد

( 1ج. - 1
 المشروعات 

البحثٌة 
 الدولٌة

    عدد المشروعات البحثٌة

    الجهات الممولة

    بٌان بأسماء المشروعات

    الدول المشاركة

)بعملة  قٌمة التموٌل الكلً
 التموٌل(

   

( 1ج. - 1
 المشروعات 

البحثٌة 
 المحلٌة

    عدد المشروعات البحثٌة

    الجهات الممولة

ت األجنبٌة المشاركة الجها
 جزئٌا )أن وجدت(

   

    بٌان بأسماء المشروعات

)المكون   قٌمة التموٌل الكلً
 المكون األجنبى( -المصرى 
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 -: شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة -9

 

 العناصر المحاور

 مجاالت األنشطة

 مالحظات
 البٌان العدد

نسبة 
 اإلنجاز

التنفٌذٌة الخطة أ(  - 2
 لوحدة التدرٌب

وجود خطة لتدرٌب القٌادات األكادٌمٌة 
وأسماء البرامج التدرٌبٌة التى تم تنفٌذها 

 وأعداد المشاركٌن بها
 

تدرٌب القٌادات االكادٌمٌة ٌتم وفقا لخطة مركز تنمٌة قدرات 
 اعضاء هٌئة التدرٌس بجامعة االسكندرٌة

 اإلجتماعات و للوقت الفعاله اإلداره
 الجامعٌه االداره فً والمالٌه القانونٌه انبالجو

 الجامعٌة والقٌادة االدارة
 االستراتٌجً التخطٌط

 

 

وجود خطة لتدرٌب أعضاء هٌئة 
ما تم منها  ومعاونٌهم ونسبةالتدرٌس 

وأسماء البرامج التدرٌبٌة التى تم تنفٌذها 
 المشاركٌن بهاوأعداد 

121 
  قاومتهاحروب الجٌل الرابع و تأثٌرها و طرق م

 

111 
 " الهجرة غٌر الشرعٌة"

311 
 سالمة المٌاه وكٌفٌة ترشٌد استهالكها

171 
 التمرٌنات الرٌاضٌة لمكافحة السمنة و تعزٌز الصحة

 كٌفٌة الوقاٌة من المكروب الحلزونى  321

 اإلسعافات األولٌة  321

 التدخٌن واإلدمان  311

 جٌات المباراة العقلٌة والمدرب العقلىإستراتٌ 311

 النظافة العامة واألمراض الجلدٌة 121

121 
 رٌة ندوة عن التعدٌالت الدستو
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ما تم  العاملٌن ونسبةوجود خطة لتدرٌب 

منها وأسماء البرامج التدرٌبٌة التى تم 
 المشاركٌن بهاتنفٌذها وأعداد 

  انذيغخضريجخ انكست واإليراد انعبو و  

 

 انقىاَيٍ و انهىائح انًبنيخ انًُظًخ نهصرف في انخسيُخ 

 قىاعذ تحصيم و تىريذ يصبريف انطالة 

 انحًبيخ و األيبٌ نهخسيُخ 

 شئىٌ أعضبء هيئخ انتذريس 

 شئىٌ انعبيهيٍ 

 انحسبثبد 

 وأحكبيهب و تعبيالتهب انًخبزٌ وانًشتريبد 

 بيج انسبعبد انًعتًذحثرَ 

 إدارح انًعبشبد 

 ايٍ صُبعي و إسعبفبد أونيخ 

 شئىٌ تعهيى و طالة 

 انقيذ و انحفظ 

 انشئىٌ انقبَىَيخ 

 ) فهرسخ يىضىعيخ وتصُيف ( يكتجبد 

 تُظيى و إدارح 

ت ب( الدورا - 2
التدرٌبٌة وورش 

العمل المنفذه خارج 
 وحدة التدرٌبأطار 

عدد الدورات التدرٌبٌة وورش العمل 
 التى نظمتها الكلٌة/المعهد

    

التدرٌبٌة عدد المشاركٌن فى الدورات 
 نظمتها الكلٌة/المعهد التى

    

بٌان بعناوٌن الدورات التدرٌبٌة وورش 
 العمل التى نظمتها الكلٌة/المعهد

ز اللياقة البدنية و اوال : الدورات التدريبية المقدمة من قبل مرك
 الرياضة للجميع بالكلية 

  
 دورح انسعبَف 

 سجبحخ يجتذئيٍ 

 دورح انسعبَف 
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 سجبحخ يجتذئيٍ 

 دورح جًجبزيجتذئيٍ 

 دورح جىدويجتذئيٍ 

 دورح سجبحخ اسبسيخ ويتقذيخ 

 اسعبفبد اونيخ 

 دورح تذنيك 

 دورح انحجبيخ 

 دورح سجبحخ انسعبَف 

 دورح سجبحخاسبسيخ وتقذيخ 

 دورح االصبثبد 

 دورح االسعبفبد 

 دورح انتبهيم واالصبثبد 

 دورح تخطيظ االحًبل انتذريجيخ 

ثانيا : دورات مقدمة من قبل مركز البحوث و المعلومات الرياضية 
 بالكلية 

 ثبنهغخ االَجهيسيخ انجذَيخانترثيخ دورح طرق تذريس  

   ذورح االسبسيخ فى االستثًبر انريبضىان   

   دورح انتحهيم انحركى   
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 العناصر المحاور
 مجاالت األنشطة

 مالحظات
 البيان العدد

9 
- 

حلية
ت الدولية والم

ظيم المؤتمرا
ج( تن

 

المؤتمرات ( 1ج. - 2
الدولٌة التى نظمتها 

 عهدالكلٌة / الم
 داخل مصر

 الكلٌة نظمتها التى الدولٌة المؤتمرات عدد
 المعهد/ 

 
  

 فى المشاركٌن التدرٌس هٌئة أعضاء عدد

  المؤتمرات هذه
   

    المشاركة الدول عدد

     المشاركة بالدول بٌان

    التنظٌم فى المشاركة الجهات عدد

    التنظٌم فى المشاركة بالجهات بٌان

المؤتمرات ( 1ج. - 2
المحلٌة التى نظمتها 

 الكلٌة / المعهد

    المؤتمرات عدد

 فى المشاركٌن التدرٌس هٌئة أعضاء عدد

/  الكلٌة نظمتها التى المؤتمرات المحلٌة

 المعهد
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 العناصر المحاور
 مجاالت األنشطة

 مالحظات
 البٌان العدد

الوحدات ذات د(  - 2
 الطابع الخاص

 1 الوحدات ذات الطابع الخاصوأسماء عدد 
 وحدة اللٌاقة البدنٌة و الرٌاضة للجمٌع 
 وحدة البحوث و المعلومات الرٌاضٌة 

 

 1111/  1112إجمالى دخل الوحدات خالل 
113711 
832111 

 وحدة البحوث و المعلومات الرٌاضٌة
 وحدة اللٌاقة البدنٌة و الرٌاضة للجمٌع 

 

 1111/  1112خالل ربح الوحدات  صافً
 وحدة البحوث و المعلومات الرٌاضٌة   12183 -

 وحدة اللٌاقة البدنٌة و الرٌاضة للجمٌع 
 

 عدد الجهات المستفٌدة من خدمات الوحدة 
1112- 1111 

السادة اعضاء هٌئة التدرٌس و الهٌئة المعاونة  
 و الموظفٌن و المجتمع السكندري ككل

 

لتى قدمت لها بٌان بالشركات والجهات ا
 استشارات )خدمات(

  
 

القوافل هـ(  - 2
 الخدمٌة

   1 عدد القوافل الخدمٌة

  ريبضيخ  أنواع القوافل الخدمٌة

  قريخ ثبة انعجيذ ثأثيس  مكان تقدٌم الخدمة

   طالب 7 عدد المشاركٌن بها

  اطفبل انقريخ    عدد المستفٌدٌن منها

  بَيخيج  التكلفة المالٌة للقوافل

 زٌارات إلى الكلٌة/المعهد
 عدد المشاركٌن(-الجهات  –)العدد 

  
 

لجنة إدارة و(  - 2
 األزمات والكوارث

 وجود لجنة ادارة األزمات والكوارث
خطة مفعلة للتعامل مع األزمات  هل ٌوجد

 والكوارث

 

 انشاء وحدة إلدارة األزمات والكوارث
 للتعامل مع األزمات خطة معتمدة ومفعلة 

 والكوارث

قرار مجلس الكلٌة رقم 
بتارٌخ  2

بإعتماد    12/11/1112
وحدة إلدارة األزمات 

 والكوارث
مفعلة للتعامل الخطة ال

 مع األزمات والكوارث
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 العناصر المحاور
 مجاالت األنشطة

 مالحظات
 البٌان العدد

لجان الصحة ز(  - 2
والسالمة المهنٌة  

مبانى المؤسسة ب
 المختلفة

مبانى بلجان الصحة والسالمة المهنٌة   دوجو
 المؤسسة المختلفة

 خطة مفعلةجد هل ٌو

 ٌوجد لجنة للصحة و السالمة المهنٌة 
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 واإلعتماد:الجودة شئون  -0
 

 مالحظات مجاالت األنشطةالبٌان و العناصر المحاور

 متطلباتأ(  - 3
 اإلعتماد

موقف الكلٌة / المعهد من االعتماد من الهٌئة القومٌة لضمان جودة 
 التعلٌم واالعتماد 

 (وجدماد ان )سنة الحصول على االعت

13  /7  /1113 
 1112/  8/  12وتم تجدٌد االعتماد فى 

 

  وفقا لقانون تنظٌم الجامعات و الئحته التنفٌذٌة  وجود نظم للمساءلة والمحاسبة

هل لدى الكلٌة / المعهد خطة استراتٌجٌة مفعلة وٌتم إعداد تقارٌر 
 دورٌة عن مدى تنفٌذها؟

 ٌةتارٌخ إعتماد الخطة اإلستراتٌج

تم اعداد الخطة االستراتٌجٌة للكلٌة و تم اعتمادها 
  1112/  11/  11بتارٌخ 

 

هل الخطة االستراتٌجٌة للكلٌة / المعهد مرتبطة بخطة الجامعة 
 االستراتٌجٌة؟

 بالخطة األستراتجٌة للجامعةمرتبطة 
 

 توافر قواعد البٌانات الورقٌة وااللكترونٌة بالكلٌة/المعهد )التوثٌق
 (معلوماتوال

وحدة إدارة المشروعات  MISوحدة بالكلٌة 
 البٌانات الورقٌة وااللكترونٌةتضم جمٌع 

 بالكلٌة/المعهد )التوثٌق(

قرار مجلس الكلٌة 
بإعتماد وحدة 

MIS  مجلس
 1الكلٌة رقم 
بتارٌخ 

11/2/1111 

توصٌف ب(  - 3
وتقارٌر البرامج 

 والمقررات الدراسٌة
لمرحلتى 

البكالورٌوس 
 ات العلٌاوالدراس

وهل تم مقارنته بمرحلة البكالورٌوس عدد البرامج الدراسٌة المفعلة 
 Bench Markمع 

برامج متطابقة مع المعاٌٌر االكادٌمٌة  3
 NARSالمرجعٌة لقطاع التربٌة الرٌاضٌة 

 

  % 111 بمرحلة البكالورٌوسنسبة توصٌف البرامج الدراسٌة المفعلة 

بمرحلة عن البرامج الدراسٌة المفعلة  عدد ونسبة التقارٌر المقدمة
 البكالورٌوس

 % 111بنسبة     تقارٌر 3
 

 ( 87برنامج التدرٌس )  لمرحلة البكالورٌوسعدد المقررات الدراسٌة المطروحة 
 (131برنامج التدرٌب ) 
 (78ثرَبيج األدارح ) 

 

  %111 لمرحلة البكالورٌوسنسبة توصٌف المقررات الدراسٌة 

  % لجمٌع المقررات الدراسٌة 111بة التقارٌر المقدمة عن المقررات الدراسٌة المطروحة عدد ونس
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 مالحظات مجاالت األنشطةالبٌان و العناصر المحاور

 لمرحلة البكالورٌوس

( برنامج تم  112عدد برامج الدراسات العلٌا )  عدد البرامج الدراسٌة المفعلة بمرحلة الدراسات العلٌا
 توصٌف جمٌع البرامج

 

  %111 بمرحلة  الدراسات العلٌانسبة توصٌف البرامج الدراسٌة المفعلة 

عدد ونسبة التقارٌر المقدمة عن البرامج الدراسٌة المفعلة بمرحلة 
 الدراسات العلٌا

111 % 
 

   عدد المقررات الدراسٌة المطروحة لمرحلة الدراسات العلٌا

  %111 نسبة توصٌف المقررات الدراسٌة لمرحلة الدراسات العلٌا

المقدمة عن المقررات الدراسٌة المطروحة عدد ونسبة التقارٌر 
 لمرحلة الدراسات العلٌا

 ( مقرر  1121عدد مقررات الدراسات العلٌا ) 
 

 

تقٌٌم ج(  - 3
 المحاضر والمقرر

 -األسلوب  -هل توجد آلٌات لتقٌٌم المحاضر والمقرر)التوقٌت 

 (ألٌات التحفٌز والمسائلة واإلستفادة
 استبٌان استطالع اراء الطالب 

 

ج د( البرام - 3
الدراسٌة 

 المتخصصة/الجدٌدة

عدد وأسماء البرامج الدراسٌة المتخصصة/الجدٌدة وأجمالى الطالب 

 ـــــــــــــــــ المقٌدٌن بها

 

  ـــــــــــــــــ عدد خرٌجى البرامج الدراسٌة المتخصصة / الجدٌدة )ذكور وإناث(

ا أعضاء هٌئة تدرٌس عدد وأسماء الجهات المتخصصة المنتدب منه

 ـــــــــــــــــ أو متخصصون للتدرٌس بالبرامج الدراسٌة المتخصصة/الجدٌدة

 

  ـــــــــــــــــ عدد واسماء البرامج المقترح إضافتها )فى طور اإلعداد(

مشروعات هـ(  - 3
التطوٌر 

والمشروعات 
 الطالبٌة لدعم التمٌز

الطالبٌة لدعم التمٌز  عاتالتطوٌر والمشروعدد وأسماء مشروعات 
 التى حصلت علٌها الكلٌة / المعهد بالعام الجامعى

 1112  /1111 
 ـــــــــــــــــ
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 -البشرية: الموارد  -2
 

 اعضاء هيئة التدريس
 
 

 العناصر المحاور

 مجاالت األنشطة

 اإلجازات الوجوبٌة المعارون على رأس العمل مالحظات

 إناث ذكور ثإنا ذكور إناث ذكور

أعضاء أ(  - 8
هٌئة التدرٌس 

والهٌئة 
 المعاونة

  - - - - - - عالم ممتاز

  - - - - 11 28 األساتذة المتفرغون

  - 1 - 2 1 13 األساتذة العاملون

  - 1 1 2 1 12 األساتذة المساعدون

  - 1 - 1 - 33 المدرسون

  - - - - - 11 المدرسون المساعدون

  - - - - - 11 المعٌدون
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 اعضاء الجهاز االدارى 

 
 

 العناصر المحاور

 مجاالت األنشطة

 االجازات غٌر الوجوبٌة اإلجازات الوجوبٌة المعارون على رأس العمل

 اناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

ب(  - 8
الكوادر 
اإلدارٌة 
والفنٌة 
 والعمال

 - - 1 - - 1 33 13  لتخصصٌةا بالدرجات المثبتٌن العاملٌن عدد

 - - - - - - - -  التخصصٌة بالدرجات المؤقتٌن العاملٌن عدد

 - - - - - - - - التخصصٌة بالدرجات بعقود داخلٌة العاملٌن عدد

 - 1 - - - - 31 12  المكتبٌة بالدرجات المثبتٌن العاملٌن عدد

 - - - - - - - - المكتبٌة بالدرجات المؤقتٌن العاملٌن عدد

 - - - - - - - -  المكتبٌة بالدرجات بعقود داخلٌة العاملٌن عدد

 - - - - - - 1 32  (نٌالفنٌ)  المثبتٌن العاملٌن عدد

 - - - - - - - -  (نٌالفنٌ)  المؤقتٌن العاملٌن عدد

 - - - - - - 8 82 المثبتٌن المعاونة الخدمات عمال عدد

 - - - - - - - - المؤقتٌن اونةالمع الخدمات عمال عدد

 - - - - - - - 1 بعقود داخلٌة المعاونة الخدمات عمال عدد

 - - - - - - - 17 المثبتٌن الحرفٌٌن عمالال عدد

 - - - - - - 3 1  الماجستٌر درجة على الحاصلٌن العاملٌن عدد

 - - - - - - - 1 الدكتوراه درجة على الحاصلٌن العاملٌن عدد

/  1112 عام للتقاعد احٌلوا الذٌن العاملٌن عدد
1111 

3 3 - - - - - - 

/  1112 عام للتقاعد احٌلوا الذٌن العمال عدد
1111 

1 1 - - - - - - 
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 :رابطة / جمعية الخرجين -8
 

بشأن الجمعيات والمؤسسات إعتباراً من تاريخ  7667لسنة  84لقانون رقم طبقاً ل 0517إشهار جمعية خريجي جامعة اإلسكندرية هذا العام تحت رقم  بمناسبة

 الخريجين بكل كلية ومعهد   /جمعيةومن أجل التواصل مع رابطة 76/0/7612

 البيان  العنصر

 ـــــ رقم إشهار وتارٌخ  تأسٌس رابطة / جمعٌة خرٌجى الكلٌة 

 ـــــ ان المقرعنو -وسائل اإلتصال  -إسم رئٌس الرابطة / الجمعٌة 

نبذة عن الفعالٌات التى شاركت بها الرابطة / الجمعٌة خالل العام 
 1112/  1117الجامعى 

 ـــــ

إذا كانت الرابطة / الجمعٌة تحت التأسٌس  ٌذكر أسم الشخص المسئول 
  وسائل اإلتصال -عنوان المقر المؤقت  -

 ـــــ

ٌة ضمن الهٌكل فى حالة وجود وحدة أو مكتب لمتابعة حرجى الكل
نٌذه  -وسائل األتصال  -ٌذكر أسم الشخص المسئول  -التنظٌمى للكلٌة  

 عن األنشطة 
 ـــــ

 
 

 ٌعتمد ،،،                                                                                                                                       
 عمٌد الكلٌة                                                                                                                                          

 
  اسعد على احمد الكٌكى أ.د /                                                                                                                                 

 
 
 
 


