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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                          11612 
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  :بيانات إدارة الكلية / المعهد -1

 رقم الموباٌل   الوظٌفة  سم اال م
تلٌفون 
 المكتب

فاكس 
 المكتب

  البرٌد ااإللٌكترونى

 02000000010 عميد الكلية أ.د/ محمد عبد الحميد فايز بالل .1
9071265 

9071170 Mohamed.belal@alexu.edu.eg 

 02015002200 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ذكي أ.د/ إسالم أمين .7
9071265 

9071170 iwakel@alexu.edu.eg 

 أ.د/ مهاب عبد الرزاق أحمد .0
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع 

 وتنمية البيئة
02002010025 

9071265 
9071170 Dr.mohab.abdelrazek@alexu.edu.eg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Mohamed.belal@alexu.edu.eg
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 :م والطالبيشئون التعل -0

 العناصر المحاور
 مجاالت األنشطة

 مالحظات
 بٌان أعداد

وجود إستراتٌجٌة أ(  -3
معتمدة ومفعلة لقطاع شئون 

فً مختلف  التعلٌم والطالب
 البرامج

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

 النشر(
1 

  1112اعتمدت بمجلس اغسطس 
 وٌتم تجدٌدها سنوٌا 

 و تم اعالنها على الموقع اللكترونى للكلٌة 
 

تارٌخ  –تطبٌقه  )تم أنماط تعلم جدٌدة
 ( التطبٌق

1 
 التعلٌم التفاعلى 

  1112/  1116ه خالل العام تطبٌق تم
 

 / الصٌفً التدرٌب المٌدانى
-ب اليٌن تم تدرٌبهم الطال )اعداد
 –طرق التدرٌب  –التدرٌب  مواقع

 التقٌٌم(طرق 

131 
 طالب الفرقة الرابعة رٌاضة مدرسٌة 

تدرٌب على مستوى مدارس وسط وشرق و الومواقع 
 المنتزة 

 

261 
 طالب الفرقة الثالثة 

ومواقع التدرٌب على مستوى مدارس وسط وشرق و 
 المنتزة

 ٌن الجددللمحاضر برامج تدرٌبٌة
 والهٌئة المعاونة

 

الخطة التدرٌبٌة لمركز ضمان الجودة بالجامعة  -
1111  /1111  

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

 هٌئة التدرٌس
 الدورات الدولٌة -

 

قاعات الدرس والمعامل المجهزة 
 لعدد)ا طرق التدرٌس الحدٌثة لتناسب

التجهٌز – (و المعملأالقاعة )نوع  –
 السعة(و 

 

قاعة دراسٌة مجهزة بداتا شو  12مدرجات و 2
 معامل اربعووحدات صوت 

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

 

عدد وقائمة المقررات االلٌكترونٌة 
 التً انتجتها الكلٌة / المعهد

 
ٌكرررا الحٌوٌرررة لمقررالجمبررراز مقررررر مررردخل فرررى المٌكان

 ل مقرر كرة السلة الحركى لمقرر التحلٌل الحركى
 

عدد وقائمة المقررات االلٌكترونٌة 
 المفعلة

 
 مقرر مدخل فى المٌكانٌكا الحٌوٌة

 مقرر الجمباز الحركى
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 العناصر المحاور
 مجاالت األنشطة

 مالحظات
 بٌان أعداد

  الطالب تقٌٌمأسالٌب 

 على الطالب قدرة لتقٌٌم...  الشفهٌة االمتحانات -
 .األفكار وعرض الكالم طالقة

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

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

 على الطالب قدرة لتقٌٌم...  نهائً شفهً امتحان -
 .األفكار وعرض اللفظً التعبٌر

 التعلٌمٌة النتائج لتقٌٌم... نهائً 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 -
  ٌةالمكتب ساعات -
 طالبً ارشاد -

 

  اعانات مالٌة + مصروفات دراسٌة  191 عٌنى( – )مالىالدعم المادى 

 الدعم الصحى والنفسى
 المستفٌدٌن(عدد  – )نوعه

2 
ظروف اسرٌة وعدم القدرة على  حاالت نفسٌة نتٌجة
 التفاعل مع الكلٌة 

 

موارد ومصادر ج(  - 3
 التعلم

-أنواعها )الرقمٌة  المكتبات
 دٌة(العا

األعداد اإلجمالٌة للكتب 
 عدد الكتب  -والدورٌات 

الجدٌدة لعام   الدورٌاتو
إجمالى  - 1111/  1111

الدعم المادى للعام 
 1111/  1111الجامعى 

 كتب عربٌة 

 ال ٌوجد

 

 كتب اجنبٌة

 دورٌات 

 كتب اهداء

  7671/  7676الكتب الجديدة لعام 

 لم تتم عملٌة الشراء هيه السنة  
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 العناصر المحاور
 مجاالت األنشطة

 مالحظات
 بٌان أعداد

لبند إضافة الكتب الجدٌدة 
) 

  7671/  7676اجمالى الدعم المادى للعام الجامعى 
 

 ال يوجد دعم مادى هذا العام 

 سعتها(– )انواعهاشبكة المعلومات 
متوفر/ غٌر متوفر فً 

   wifiالكلٌة/المعهد 
   

 
 
.. 
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 العناصر المحاور

 مجاالت االنشطة

 انبٌ مالحظات

  إناث يكور

عدد د(  - 3
الطالب 

والخرٌجٌن 
فى المرحلة 
الجامعٌة 

للعام  ًاألول
 الجامعى

(1111-
1111) 

اعداد الطالب الجدد 
 المقبولٌن

  1211 مصرٌون
  

  3 وافـــدون

اعداد الطالب المقٌدٌن 
 شاملة الطالب الجدد

 مصـرٌون

 الفرقة االولى   1212

 

 نٌةالفرقة الثا  911

 الفرقة الثالثة  226

 الفرقة الرابعة  231

 وافـــدون
 الفرقة االولى  2

 الفرقة الثانٌة  3

للعام  اعداد الخرٌجٌن
 الجامعً 

1111   - 1111  

 - 239 مصرٌون
  

 - - وافــدون
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 العناصر المحاور

 مجاالت األنشطة

 اعداد مالحظات
 بٌان

 إناث يكور

األنشطة هـ(  - 3
 الطالبٌة

اعداد الطالب المشاركٌن فى األنشطة 
 الطالبٌة

211 - 
 –جوالة  –فنى  –ثقافى  –المختلفة رٌاضً موزعٌن على االنشطة 

 اجتماعٌة  –قادة 
 

انجازات الكلٌة / المعهد فى النشاط 
 العلمى

- -   

الكلٌة / المعهد فى النشاط  انجازات
 الرٌاضى

321 - 
فى جمٌع الفاعلٌات التى نظمتها جامعة االسكندرٌة ووزارة المشاركة 

 الشباب و الرٌاضة و االنشطة الداخلٌة 
 

انجازات الكلٌة/المعهد فى نشاط الجوالة 
 والخدمة العامة

21 - 
المشاركة فى انشطة الجامعة و عمل معسكرات خدمٌة داخل الكلٌة و 

 اعداد للجوالة
 

ٌة / المعهد فى النشاط انجازات الكل
 الفنى

  عمل ورش فنٌة داخل الكلٌة  - 12

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

  اٌقاف الرحالت و الزٌارات لظروف جائحة كرونا  - -

انجازات الكلٌة / المعهد فى نشاط 
 عدد األسر- االسر

111 - 
الجامعة و الكلٌة و الحصول على المركز الثالث انشطة المشاركة فى 

 الفضل اسرة بالجامعة ) اسرة الصفوة ( 
 

انجازات الكلٌة / المعهد فى نشاط 
 القادة اإلجتماعٌٌن

111 - 
المشاركة فى جمٌع االنشطة برعاٌة الشباب و تنظٌم عدد من 

 الفاعلٌات الطالبٌة 
 

الكلٌة / المعهد فً  الفصول الطالبٌة
 معٌات العلمٌةللج

 Students Chapters 

- -   

   - - إنجازات أخري

براءة  حصلوا علىعدد الطالب اليٌن 
 اختراع

- -   
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عدد الطالب الحاصلٌن على جوائز 
 علمٌة دولٌة

- -   

عدد الطالب الحاصلٌن على جوائز 
 علمٌة محلٌة

- -   

عدد الطالب الحاصلٌن على جوائز 
 رٌاضٌة

  ومشاركة فً األولٌمبٌادوالت محلٌة ودولٌة بط - 2

     جوائز أخري

الكلٌة / بتنظٌم المؤتمرات الطالبٌة 
 المعهد

  مؤتمر الكلٌة السنوي - 21

عدد الطالب المشاركٌن فى 
 المحلٌة المؤتمرات الطالبٌة

- -   

عدد الطالب المشاركٌن فى 
 المؤتمرات الدولٌة

- -   

و( التبادل  - 3
 طالبىال

عدد الطالب الموفدٌن من جهات 
 أجنبٌة

    

عدد الطالب المصرٌٌن الحاصلٌن على 
  فً جامعات أجنبٌة منح أو تدرٌب
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 الدراسات العليا والبحوثشئون  -4

 

 العناصر المحاور

 مجاالت األنشطة

 اعداد مالحظات
 بٌان

 إناث يكور

الدراسات ( 1أ. - 2 
الدرجات   - العلٌا

 الممنوحة للمقٌدٌن

عدد الطالب المقٌدٌن فى برامـج 
  1111-1111ام الدبلــوم لع

 3 11 مصرٌون
  

 - 1 وافدون

الحاصلٌن على عدد الطالب 
 1111-1111لعام الدبلوم 

 1 2 مصرٌون
  

 - - وافدون

عدد الطالب المقٌدٌن فى برامج 
 1111-1111الماجستٌرلعام 

 11 31 مصرٌون
  

 1 1 وافدون

الحاصلٌن علً عدد الطالب 
 1111-1111لعام الماجستٌر 

  2 36 مصرٌون
 

 - 1 وافدون

عدد الطالب المقٌدٌن فى برامج 
 1111-1111الدكتوراه لعام 

 12 11 مصرٌون
  

 1 11 وافدون

الحاصلٌن على عدد الطالب 
 1111-1111لعام الدكتوراه 

 2 12 مصرٌون
  

 1 2 وافدون
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 العناصر المحاور

 مجاالت األنشطة

 اعداد مالحظات
 بٌان

 اثنإ يكور

( الدراسات العلٌا 1أ. - 2
المنح الدراسٌة التى  -

 قدمتها الكلٌة / المعهد
 لطالب الدراسات العلٌا

 لعام
 1111-1111 

 منح دول حوض النٌل -
 منح تبادل ثقافً -

 أخري-

     الكلٌة / المعهدمن  بلوم المقدمةعدد منح الد

 - 1 المتقدمٌن الطالب عدد 
منحة من الكلٌة للحاصلٌن على مٌدالٌات 

برونزٌة و فضٌة و يهبٌة من اللجنة 
 مبٌة البارأولٌ

 

   - -  الحاصلٌنعدد 

ٌات منحة من الكلٌة للحاصلٌن على مٌدال - 1 الكلٌة / المعهدمن  عدد منح الماجستٌر المقدمة
برونزٌة و فضٌة و يهبٌة من اللجنة 

  أولٌمبٌةالبار
 طالب سورى تبادل ثقافى  1

 

  - 1 المتقدمٌن الطالب عدد 

 - 1 الحاصلٌن عدد 
منحة من الكلٌة للحاصلٌن على مٌدالٌات 

برونزٌة و فضٌة و يهبٌة من اللجنة 
 أولٌمبٌةالبار

 

     عهدالكلٌة / الممن  عدد منح الدكتوراه المقدمة

 - 1 المتقدمٌن  الطالب عدد
 طالب سورى تبادل ثقافى  1
 طالب فلسطٌنى تبادل ثقافى  1

 

     الحاصلٌن عدد 
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 العناصر المحاور
 مجاالت األنشطة

 مالحظات
 البٌان العدد

(  1ب . - 2
العالقات الثقافٌة 

 تفاقٌاتاإل -
وبروتوكوالت 

 التعاون

  اتفاقٌة جنوب السودان 1 الدولٌة الموقعه مع الكلٌة / المعهدعدد االتفاقٌات   

   - عدد االتفاقٌات المحلٌة الموقعة مع الكلٌة / المعهد  

 عدد االتفاقٌات الموقعة مع الكلٌة / المعهد 
 1111/  1111فى 

  اتفاقٌة جنوب السودان 1

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

  جنوب السودان -

 عدد االتفاقٌات المفعلة مع الكلٌة / المعهد
 1111/  1111فى  

  جنوب السودان 1

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

  جنوب السودان 1

( 1ب. - 2
العالقات الثقافٌة 

المهمات  -
 العلمٌة

    س الموفدٌن فى مهمات علمٌة عدد أعضاء هٌئة التدرٌ

    عدد الدول الموفد الٌها اعضاء هٌئة التدرٌس

    بٌان بإسماء دول االٌفاد

( 3ب. - 2
العالقات الثقافٌة  

 البعثات -
 الحكومٌة

 روسٌا السٌد / عبد هللا عبد المنعم هرٌدى  1 عدد أعضاء الهٌئة المعاونة فى البعثات الخارجٌة

لهٌئة المعاونة فى بعثات االشراف عدد أعضاء ا
 المشترك

- -  

( 2ب.  - 2
العالقات الثقافٌة 

 المنح الدراسٌة -

عدد أعضاء الهٌئة المعاونة الحاصلٌن على منح 
 الماجستٌر

- -  

عدد أعضاء الهٌئة المعاونة الحاصلٌن على منح 
 الدكتوراه

- -  

ع عدد أعضاء الهٌئة المعاونة الحاصلٌن على منح جم
 مادة علمٌة

- -  

  - - عدد الجهات المانحة
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 العناصر المحاور
 مجاالت األنشطة

 مالحظات
 البٌان العدد

  - - أسماء الجهات المانحة

( 2ب.  - 2
العالقات الثقافٌة 

األساتية  -
 الزائرون

  - - عدد االساتية الموفدٌن من قبل الكلٌة / المعهد للخارج

  - - أسماء الدول الموفد الٌها األساتية وعدد الدول 

  - - زائرٌن للكلٌة / المعهدعدد األساتية االجانب ال

  - - األساتية االجانب لها التابعأسماء الدول  و الدولعدد 

 
  

 العناصر المحاور
 مجاالت األنشطة

 مالحظات
 البٌان العدد

2 - 
ب.

6
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

 رٌسالتد

  -  عدد المؤتمرات 

عدد أعضاء هٌئة التدرٌس المشاركٌن فى هيه 
 المؤتمرات 

 -  

  -  عدد الدول المقام بها المؤتمرات الدولٌة 

  -  الدولٌة بها المؤتمراتأسماء الدول المقام 

المؤتمرات المحلٌة 
ها فٌشارك التى 

 أعضاء هٌئة التدرٌس

  -  عدد المؤتمرات 

أعضاء هٌئة التدرٌس المشاركٌن فى هيه عدد 
 المؤتمرات 

 -  
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 العناصر المحاور
 مجاالت األنشطة

 مالحظات
 البٌان العدد

ب  - 2
(العالقات 2.

 النشر  -الثقافٌة 
 العلمى

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

   

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

   

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

   

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

   

باللغة االنجلٌزٌة  ألبحاث التى تم نشرها فى مؤتمراتقائمة با
 1111/ 1111لعام 

-   

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

-   

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

-   

 والفصول المرجعٌة المنشورة دولٌاً برقم اٌداع  قائمة بالكتب
 (ISSN) 

-   

( 1ب. -2
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  محلٌةلقٌمة النقدٌة من الجوائز الاجمالى ا
 رٌسالتد

-   

( 9ب. - 2
العالقات الثقافٌة 

صدار إ -
 المجالت
 العلمٌة

    سنة بدء األصدار - اسم المجلة

    لغة اإلصدار

    الطبٌعة والتخصص

     -إنتظام إصدار المجلة  

    رقم وسنة أخر عدد

   - ان وجد) Impact factor)معامل التأثٌر 

  سنة بدء األصدار - اسم المجلة
 –1912مجلة تطبٌقات علوم الرٌاضة 

Journal of applied sports 
science (JASS)2011 

 

  اللغة اإلنجلٌزٌة –اللغة العربٌة   لغة اإلصدار

  الطبٌعة والتخصص
 –الرٌاضة وعلوم التربٌة الرٌاضٌة 

Sports Science 
 

  إنتظام إصدار المجلة  
تصدر بشكل ربع سنوى ) مارس  منتظمة

منتظمة  –دٌسمبر (  –سبتمبر  –ونٌو ٌ –
 دٌسمبر( -)ٌونٌو سنوي بشكل نصفتصدر

 

  رقم وسنة أخر عدد
 -1111الجزء الثانى  111العدد 

volume11-issue1 
 

   - ان وجد) Impact factor)معامل التأثٌر 
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 -: شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة -9

 

 العناصر المحاور

 مجاالت األنشطة

 مالحظات
 البٌان العدد

نسبة 
 اإلنجاز

لتنفٌيٌة الخطة اأ(  - 2
 لوحدة التدرٌب

وجود خطة لتدرٌب القٌادات األكادٌمٌة 
وأسماء البرامج التدرٌبٌة التى تم تنفٌيها 

 وأعداد المشاركٌن بها
 ال ٌوجد  

 
 

وجود خطة لتدرٌب أعضاء هٌئة 
ما تم منها  ومعاونٌهم ونسبةالتدرٌس 

 
  

 

 العناصر المحاور
 مجاالت األنشطة

 مالحظات
 البٌان العدد

( 1ج. - 2
 ت المشروعا
البحثٌة 
 الدولٌة

   - عدد المشروعات البحثٌة

   - الجهات الممولة

   - بٌان بأسماء المشروعات

   - الدول المشاركة

)بعملة  قٌمة التموٌل الكلً
 التموٌل(

-   

( 1ج. - 2
 المشروعات 

البحثٌة 
 المحلٌة

    عدد المشروعات البحثٌة

    الجهات الممولة

المشاركة الجهات األجنبٌة 
 جزئٌا )أن وجدت(

   

    بٌان بأسماء المشروعات

)المكون   قٌمة التموٌل الكلً
 المكون األجنبى( -المصرى 
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 العناصر المحاور

 مجاالت األنشطة

 مالحظات
 البٌان العدد

نسبة 
 اإلنجاز

وأسماء البرامج التدرٌبٌة التى تم تنفٌيها 
 هاالمشاركٌن بوأعداد 

 
ما تم  العاملٌن ونسبةوجود خطة لتدرٌب 

منها وأسماء البرامج التدرٌبٌة التى تم 
 المشاركٌن بهاتنفٌيها وأعداد 

  

 
 

ت ب( الدورا - 2
التدرٌبٌة وورش 

العمل المنفيه خارج 
 أطار وحدة التدرٌب

عدد الدورات التدرٌبٌة وورش العمل 
 التى نظمتها الكلٌة/المعهد

-    

التدرٌبٌة لمشاركٌن فى الدورات عدد ا
 نظمتها الكلٌة/المعهد التى

-    

بٌان بعناوٌن الدورات التدرٌبٌة وورش 
 العمل التى نظمتها الكلٌة/المعهد

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

  

 دورات اإلتحاد المصرى للسباحة - 

 دورات االتحاد المصرى للغوص واالنقاي - 

 دورات التحكٌم - 

 دورات الغوص التجارى - 

 دورات عامة - 

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

 دورة رٌادة األعمال  - 

   دورة اإلدارة باللغة اإلنجلٌزٌة -   

   
قدمة فى التحلٌل الحركى والتصوٌر الدورة المت -

 ثنائى وثالثى األبعاد
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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 

 الكلٌة / المعهد
 داخل مصر

 لٌةالك نظمتها التى الدولٌة المؤتمرات عدد
 المعهد/ 

-   

 فى المشاركٌن التدرٌس هٌئة أعضاء عدد

  المؤتمرات هيه
-   

   - المشاركة الدول عدد

   -  المشاركة بالدول بٌان

   - التنظٌم فى المشاركة الجهات عدد

   - التنظٌم فى المشاركة بالجهات بٌان

المؤتمرات ( 1ج. - 2
المحلٌة التى نظمتها 

 / المعهدالكلٌة 

 1 المؤتمرات عدد

قسم العلوم  –المؤتمر العلمى الدولى اإلفتراضى 
 الحٌوٌة والصحٌة الرٌاضٌة

 )) الرٌاضة والصحة أمن قومى عربى وأفرٌقى ((

 

 فى المشاركٌن التدرٌس هٌئة أعضاء عدد

/  الكلٌة نظمتها التى المؤتمرات المحلٌة

 المعهد

  لخارجمشاركٌن من داخل الكلٌة ومن ا 176
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 العناصر المحاور
 مجاالت األنشطة

 مالحظات
 البٌان العدد

الوحدات يات د(  - 2
 الطابع الخاص

 1 الوحدات يات الطابع الخاصوأسماء عدد 
وحدة  –وحدة اللٌاقة البدنٌة والرٌاضة للجمٌع 
 البحوث والمعلومات الرٌاضٌة

 

  961191  1111/  1111إجمالى دخل الوحدات خالل 

    1111/  1111ربح الوحدات خالل  صافً

 عدد الجهات المستفٌدة من خدمات الوحدة 
1111- 1111 

 المجتمع السكندرى والمجتمع المحٌط بالكلٌة 
 

بٌان بالشركات والجهات التى قدمت لها 
 استشارات )خدمات(

  
 

القوافل هـ(  - 2
 الخدمٌة

 1 عدد القوافل الخدمٌة
 نؼبيذقزيت ببة ا -

 قزيت بهيح -
 

  ثقبفيت ( –إختًبػيت  –ريبضيت  –)طبيت   أنواع القوافل الخدمٌة

 مكان تقدٌم الخدمة
 داخم انقزي 

 داخم انكهيت
 

  قزيت بهيح ( 87 –قزيت ببة انؼبيذ  94)  111 عدد المشاركٌن بها

  أطفبل( –شببة  –َظبء  –طكبٌ انقزي ) شيىخ   عدد المستفٌدٌن منها

  انتكهفت يٍ قبم خبيؼت اإلطكُذريت تقذيزيت  التكلفة المالٌة للقوافل

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

 –إدارة انًُتشة انطبيت  –) إدارة انًُتشة انطبيت  3

 خبيؼت اإلطكُذريت ( –وسارة انصحت 
يببدرة "ػالج األيزاض انًشيُت واالكتشبف  -

يهيىٌ  111) بكهيت انتزبيت انزيبضيت بُيٍانًبكز" 

 صحت (

يببردة انظيذ رئيض اندًهىريت تىفيز فزيق طبً  -

نهكشف ػٍ األيزاض انًشيُت نهظيذاث )طزطبٌ 
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 العناصر المحاور
 مجاالت األنشطة

 مالحظات
 البٌان العدد

 انثذٌ(
أػضبء هيئت يببدرة تطؼيى فيزوص كىروَب نهظبدة  -

نكهيت بُبدي أػضبء هيئت انتذريض وانؼبيهيٍ بب

 انتذريض

 

لجنة إدارة و(  - 2
 ات والكوارثاألزم

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

 والكوارث

 داخم انكهيتتُفيذ اإلخزاءاث اإلحتزاسيت وانىقبئيت  - 1

انًُظىيت انًتكبيهت وانذكيت إلدارة انًخهفبث  -

 انصهبت

 انذفبع انًذًَ وقذ قبو بًظح انكهيت إطتذػبء -

 

صحة لجان الز(  - 2
والسالمة المهنٌة  

مبانى المؤسسة ب
 المختلفة

مبانى بلجان الصحة والسالمة المهنٌة   دوجو
 المؤسسة المختلفة

 خطة مفعلةهل ٌوجد 

انًزاخؼت ػهً اشتزاطبث انظاليت وانصحت -1 1

  داخم انكهيتانًهُيت 

تطهيز ورع أيبكٍ انذراطت وانًذرخبث وانتشذيذ -2

ٍ بحزو انكهيت ػهً ػهً خًيغ انطالة واانًتىاخذي

 إرتذاء انكًبيبث ويزاػبة انتببػذ اإلختًبػً .

يىخذ طبقى كبيم يٍ انًًزضبث وأفزاد األيٍ -3

وانظاليت وانصحت انًهُيت ػهً كم بىاببث انكهيت 

نهتأكذ يٍ درخبث انحزارة نكم انًتزدديٍ ػهً 

انًكبٌ ػٍ طزيق كبشف انحزارة اإلنكتزوًَ وانتأكذ 

 . يٍ إرتذاء انكًبيبث

   وضغ الفتبث تىػيت داخم انكهيت-4
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 واإلعتماد:الجودة شئون  -0
 

 مالحظات مجاالت األنشطةالبٌان و العناصر المحاور

 متطلباتأ(  - 6
 اإلعتماد

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

 (وجد)سنة الحصول على االعتماد ان 

13  /1  /1113 
 1119/  2/  12وتم تجدٌد االعتماد فى 

 

  وفقا لقانون تنظٌم الجامعات و الئحته التنفٌيٌة  وجود نظم للمساءلة والمحاسبة

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

 تارٌخ إعتماد الخطة اإلستراتٌجٌة

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

 

هل الخطة االستراتٌجٌة للكلٌة / المعهد مرتبطة بخطة الجامعة 
 االستراتٌجٌة؟

 بالخطة األستراتجٌة للجامعةمرتبطة 
 

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

وحدة إدارة المشروعات  MISة بالكلٌة وحد
 البٌانات الورقٌة وااللكترونٌةتضم جمٌع 

 بالكلٌة/المعهد )التوثٌق(

قرار مجلس الكلٌة 
بإعتماد وحدة 

MIS  مجلس
 1الكلٌة رقم 
بتارٌخ 

11/9/1111 

توصٌف ب(  - 6
وتقارٌر البرامج 

 والمقررات الدراسٌة
لمرحلتى 

البكالورٌوس 
 والدراسات العلٌا

وهل تم مقارنته بمرحلة البكالورٌوس د البرامج الدراسٌة المفعلة عد
 Bench Markمع 

برامج متطابقة مع المعاٌٌر االكادٌمٌة  3
 NARSالمرجعٌة لقطاع التربٌة الرٌاضٌة 

 

  % 111 بمرحلة البكالورٌوسنسبة توصٌف البرامج الدراسٌة المفعلة 

بمرحلة الدراسٌة المفعلة عدد ونسبة التقارٌر المقدمة عن البرامج 
 البكالورٌوس

 % 111بنسبة     تقارٌر 3
 

 ( 21برنامج التدرٌس )  لمرحلة البكالورٌوسعدد المقررات الدراسٌة المطروحة 
 (131برنامج التدرٌب ) 
 (78بزَبيح األدارة ) 

 

  %111 لمرحلة البكالورٌوسنسبة توصٌف المقررات الدراسٌة 
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 مالحظات مجاالت األنشطةالبٌان و العناصر المحاور

المقدمة عن المقررات الدراسٌة المطروحة عدد ونسبة التقارٌر 
 لمرحلة البكالورٌوس

 % لجمٌع المقررات الدراسٌة 111
 

( برنامج تم  119عدد برامج الدراسات العلٌا )  عدد البرامج الدراسٌة المفعلة بمرحلة الدراسات العلٌا
 توصٌف جمٌع البرامج

 

  %111 اسات العلٌانسبة توصٌف البرامج الدراسٌة المفعلة بمرحلة  الدر

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

لمقررات الدراسٌة المطروحة عدد ونسبة التقارٌر المقدمة عن ا
 لمرحلة الدراسات العلٌا

 ( مقرر  1121عدد مقررات الدراسات العلٌا ) 
 

 

تقٌٌم ج(  - 6
 المحاضر والمقرر

 -األسلوب  -هل توجد آلٌات لتقٌٌم المحاضر والمقرر)التوقٌت 

 (ألٌات التحفٌز والمسائلة واإلستفادة
 استبٌان استطالع اراء الطالب 

 

ج برامد( ال - 6
الدراسٌة 

 المتخصصة/الجدٌدة

عدد وأسماء البرامج الدراسٌة المتخصصة/الجدٌدة وأجمالى الطالب 

 ـــــــــــــــــ المقٌدٌن بها

 

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

تدرٌس  عدد وأسماء الجهات المتخصصة المنتدب منها أعضاء هٌئة

 ـــــــــــــــــ أو متخصصون للتدرٌس بالبرامج الدراسٌة المتخصصة/الجدٌدة

 

  ـــــــــــــــــ عدد واسماء البرامج المقترح إضافتها )فى طور اإلعداد(

مشروعات هـ(  - 6
التطوٌر 

والمشروعات 
 الطالبٌة لدعم التمٌز

لدعم التمٌز  الطالبٌة التطوٌر والمشروعاتعدد وأسماء مشروعات 
 التى حصلت علٌها الكلٌة / المعهد بالعام الجامعى

 1119  /1111 
 ـــــــــــــــــ
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 -البشرية: الموارد  -2
 

 اعضاء هيئة التدريس
 
 

 العناصر المحاور

 مجاالت األنشطة

 اإلجازات الوجوبٌة المعارون على رأس العمل مالحظات

 إناث يكور إناث يكور إناث يكور

أعضاء أ(  - 2
هٌئة التدرٌس 

والهٌئة 
 المعاونة

 - - - - - - - عالم ممتاز

 - - - - 1 12 21 األساتية المتفرغون

 - - 3 - 2 1 21 األساتية العاملون

 - - 1 1 2 1 21 األساتية المساعدون

 - - 1 - 1 - 61 المدرسون

 - - - - - - 12 المدرسون المساعدون

 - - - - - - 16 المعٌدون

 



        

 0202-0202 الجامعىلمعام   جامعة االسكندرية –التربية الرياضية لمبنين  التقرير السنوى لكمية

23 
 

 
 اعضاء الجهاز االدارى 

 
 

 العناصر المحاور

 مجاالت األنشطة

 االجازات غٌر الوجوبٌة اإلجازات الوجوبٌة المعارون على رأس العمل

 اناث يكور إناث يكور إناث يكور إناث يكور

ب(  - 2-
الكوادر 
اإلدارٌة 
والفنٌة 
 والعمال

 1 1 1 1 - 1 32 22  صٌةالتخص بالدرجات المثبتٌن العاملٌن عدد

 - - - - - - 3 1  التخصصٌة بالدرجات المؤقتٌن العاملٌن عدد

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

 - - - 1 - - 16 13  المكتبٌة بالدرجات المثبتٌن العاملٌن عدد

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

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

 - 1 - - - - 2 33  (نٌالفنٌ)  المثبتٌن العاملٌن عدد

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

 - - - - - - 1 22 المثبتٌن المعاونة الخدمات عمال عدد

 - - - - - - - 6 المؤقتٌن المعاونة الخدمات عمال عدد

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

 - - - - - - - 12 المثبتٌن الحرفٌٌن عمالال عدد

 - - - - - - 2 1  الماجستٌر درجة على الحاصلٌن العاملٌن عدد

 - - - - - - - 3 الدكتوراه درجة على الحاصلٌن العاملٌن عدد

/  1111 عام للتقاعد احٌلوا اليٌن العاملٌن عدد
1111 

- - - - - - - - 

/  1111 عام للتقاعد احٌلوا اليٌن العمال عدد
1111 

- - - - - - - - 

- 
- 
- 
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 :رابطة / جمعية الخرجين -8
 

بشأن الجمعيات والمؤسسات إعتباراً من تاريخ  7667لسنة  84طبقاً للقانون رقم  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 عنوان المقر -وسائل اإلتصال  -إسم رئٌس الرابطة / الجمعٌة 

نبية عن الفعالٌات التى شاركت بها الرابطة / الجمعٌة خالل العام 
 1111/  1111الجامعى 

 ـــــ

إيا كانت الرابطة / الجمعٌة تحت التأسٌس  ٌيكر أسم الشخص المسئول 
  وسائل اإلتصال -عنوان المقر المؤقت  -

 ـــــ

كل فى حالة وجود وحدة أو مكتب لمتابعة حرجى الكلٌة ضمن الهٌ
نٌيه  -وسائل األتصال  -ٌيكر أسم الشخص المسئول  -التنظٌمى للكلٌة  

 عن األنشطة 
 ـــــ

 
 

 ٌعتمد للل                                                                                                                                       
 عمٌد الكلٌة                                                                                                                                                            

 
محمد عبد الحمٌد فاٌز أ.د /                                                                                                                                               

  بالل 
 

 
 

 


