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الخطة التنفيذية لكلية التربية الرياضية للبنين جامعة اإلسكندرية للعام الجامعى 2019 /2018

1

الغايات واألهداف االستراتيجية
الغاية األولى :زيادة القدرة التنافسية لكلية التربية الرياضية للبنيين جامعية
اإلسكندرية لتصبح أكثر تميزاً فى مجاالت التربية البدنية والرياضة .
األهداف االستراتيجية للغاية األولى :
▪ جتديد اعتماد الكلية من قبل اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.
▪ استحداث بيئات تعليمية تقوم على نظم تقنية متطورة.
▪ تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس واهليئةة املعاونةة واجلهةا االدار ملواكبةة التطةورات
وسائل وطرق التعليم والتعلم.

الغاية الثانية :تطوير البرامج الدراسية بالمرحلة الجامعية األولى والدراسيات
العليا لتتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى واالقليمى.
▪ نظام الساعات املعتمدة مطبق لربامج املرحلة اجلامعية األوىل .
▪ برامج جديدة مستحدثة تليب احتياجات سوق العمل مبرحلةة الدراسةات العيةا و قةق مية ة
تنافسية.
▪ امداد الطالب خبدمات تعليمية متمي ة .

الغاية الثالثة  :تطوير منظومة البحث العلمى والدراسات العليا واسيتثمار
فى المجاالت العملية .
األهداف االستراتيجية للغاية الثانية:
▪ تطوير اخلطة البحثية للكلية ووضع آليات ملتابعة تنفيذها.
▪ وضع سياسات لدعم البحث العلمى و في ه.

الغاية الرابعة  :زيادة قدرة كلية التربية الرياضية للبنين جامعية اإلسيكندرية
على المساهمة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة .
األهداف االستراتيجية للغاية الرابعة :
▪ تعظيم دور الكلية اخلدمة اجملتمعية وتنمية البيئة
▪ التواصل مع خرجيي الكلية وإتاحة فرص التعليم املستمر من اجل تطةوير خةرباتهم املهنيةة و
البحثية.

الفترة الزمنية
الغايات
النهائية

األهداف
اإلستراتيجية

 / 1زيادة القدرة التنافسية لكلية التربية الرياضية للبنين جامعة اإلسكندرية لتصبح أكثر تميزاً فى مجاالت التربية البدنية والرياضة .

 1/1تجديد اعتماد الكلية من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.

االنشطة التنفيذية

 9/1/1تشكيل فريق
العداد معايير الدراسة
الذاتية
 10/1/1وضع وتنفيذ
نظام دورى للمتابعة
لضمان استمرارية نظم
ضمان الجودة
 12/1/1قياس مستوى
الرضا الوظيفى لمختلف
الفئات
 13/1/1تنفيذ وسائل
للنهوض بمستوى الرضا
الوظيفى
 14/1/1استيفاء نسبة
أعضاء هيئة التدريس و
الهيئة المعاونة إلى
الطالب مع المعدالت
المرجعية
 16/1/1التأكد من
مالءمة التخصص العلمى
لعضو هيئة التدريس مع
المقررات الدراسية التى
يشارك فى تدريسها عند
إعداد الخطة التدريسية
لللكلية و القسم العلمى.
 17/1/1قياس آراء
أعضاء هيئة التدريس و
الهيئة المعاونة عن ( بيئة
العمل و العدالة فى توزيع
العبء التدريسي و
اإلشراف و غيرها )
وتحليلها  ،وإتخاذ
اإلجراءات التصحيحية

مسئول التنفيذ
من

إلي

سبتمبر
2018

فبراير
2019

وحدة ضمان
الجودة

مايو
2018

نوفمبر
2019

وحدة ضمان
الجودة

يوليو :سبتمبر 2018
وبشكل سنوي حتى 2019

لجنة االستبيانات

يوليو  2018وبشكل سنوي
حتى 2019

عميد الكلية

سبتمبر  2018وبشكل سنوي
حتى 2019

عميد الكلية
رؤساء األقسام
العلمية
وحدة ضمان
الجودة

مؤشرات و مخرجات
المتابعة و تقييم االداء

محضر مجلس الكلية
العتماد فريق اعداد
الدراسة الذاتية
آليات معتمدة لمتابعة
عمل وحدة ضمان
الجودة  /تقارير
معتمدة دوريا
نتائج قياس مستوى
الرضا الوظيفى
إجراءات تصحيحية
لتحسين الرضا
الوظيفى .
نسبة أعضاء هيئة
التدريس و الهيئة
المعاونة إلى الطالب
على مستوى الكلية و
األقسام العلمية تتفق
مع المعدالت المرجعية
.

عميد الكلية
رؤساء األقسام
العلمية
وحدة ضمان
الجودة

جدول بأسماء أعضاء
هيئة التدريس
ومالئمة تخصصاتهم
للمقررات  /نسخة من
شهادة الدكتوراه
والسيرة الذاتية

فبراير  2018وبشكل سنوي
حتى 2019

وحدة ضمان
الجودة
لجنة االستبيانات

نتائج االستبيانات
وتحليها وخطة
تصحيحية معتمدة .

 18/1/1وضع خطة
إلدارة األزمات والكوارث
بالكلية

ابريل  – 2018اكتوبر 2019

ادارة األزمات
والكوارث /
لجنة األزمات
والكوارث
بالكلية

 19/1/1تطوير خدمة
المكتبات وإدخال خدمة
المكتبة االلكترونية

فبراير  – 2018يوليو 2019

ادارة نظم
المعلومات
ادارة المكتبة

يناير  2018وبشكل سنوي
حتى 2019

التكلفة التقديرية
باإللف جنيه

خطة معتمدة الدارة
األومات والكوارث
سيناريوهات للتعامل
مع مختلف األزمات
تنفيذ خطة اخالء
للمبنى
عمل إحصائيات
لمعرفة نسب
المستفيدين سنويا

10000

50000

الفترة الزمنية
الغايات
النهائية

األهداف
اإلستراتيجية

مسئول التنفيذ

االنشطة التنفيذية
من
 20/1/1تزويد المكتبة
بالكتب و المراجع و
الدوريات العلمية الحديثة
 22/2/1نشر مبادئ
الميثاق األخالقي بين
الطالب وأعضاء هيئة
التدريس و الهيئة
المعاونة

مؤشرات و مخرجات
المتابعة و تقييم االداء

التكلفة التقديرية
باإللف جنيه

إلي

فبراير  2018وبشكل سنوي
حتى 2019

األقسام العلمية
ادارة المكتبة
ادارة المشتريات

بيان بالكتب و
المراجع و الدوريات
العلمية

150000

نوفمبر  2018وبشكل سنوي
حتى 2019

لجنة التدريب
والتوعية

ندوات /ملصقات /
كتيبات الميثاق
األخالقي

15000

الفترة الزمنية
الغايات
النهائية

األهداف
اإلستراتيجية

مسئول التنفيذ

االنشطة التنفيذية
من

إلي

مؤشرات و
مخرجات المتابعة
و تقييم االداء

التكلفة التقديرية
باإللف جنيه

 2/1استحداث بيئات تعليمية تقوم على نظم تقنية متطورة

1/2/1استيفاء معايير
المساحات والتجهيزات
والمواصفات العامة
للمبانى والمرافق وقاعات
التدريس و المعامل وفقا
لطبيعة نشاط الكلية و
ألعداد الطالب .

يناير 2018

سبتمبر
2019

رئيس الجامعة
عميد الكلية
رؤساء األقسام
العلمية

زيادة أعداد
المدرجات
وقاعات التدريس
وتجهيزها بادوات
التدريس
المناسبة.

ـــــــــــــ

 -2/2/1احالل وتجديد
وتجهيز القاعات
الدراسية.

يناير 2018

فبراير2019

عميد الكية -
رئيس اللجنة
الهندسية  -أمين
الكلية ،
استشارى
الخاص بالجامعة

حجم االنجاز
الفعلى مقارنة
بجدول التنفيذ
التمام عملية
االحالل والتجديد

147820

 -4/2/1دورات تدريبية
على استخدام االجهزة
واالدوات بالمعامل.

مايو 2018

مايو 2019

المدير التنفيذى
لوحدة التدريب

شهادات
الحاصلين على
الدورات معتمده

95040

 5/2/1دراسة لوضع
خطة تسويقية لمعامل
الكلية .

يونيه 2018

سبتمبر
2019

لجنة التسويق
بالكلية

خطة معتمدة
لتسويق معامل
الكلية

135040

 6/2/1انشاء وتجهيز
مالعب الكلية متعددة
األغراض (كرة قدم  -كرة
سلة  -كرة طائرة  -كرة يد
 -تنس أرضى)

يوليو 2018

مارس
2019

عميد الكية -
رئيس اللجنة
الهندسية  -أمين
الكلية ،
استشارى
الخاص بالجامعة

االستالم النهائي
لمالعب(كرة قدم
 كرة سلة  -كرةطائرة  -كرة يد -
تنس أرضى)

4904214

 9/2/1احالل وتجديد
محطة الترشيح بحمام
السباحة

ديسمبر2018

ابريل 2019

عميد الكية -
رئيس اللجنة
الهندسية  -أمين
الكلية ،
استشارى
الخاص بالجامعة

محطة الترشيح
بحمام السباحة
مجددة

 10/2/1دراسة لوضع
خطة تسويقية منشات
الكلية

يناير 2018

سبتمبر
2019

لجنة التسويق
بالكلية

خطة معتمدة
لتسويق منشات
الكلية

250000

الخطة التنفيذية لكلية التربية الرياضية للبنين جامعة اإلسكندرية للعام الجامعى 2019 /2018

5

الغايات
النهائية

األهداف
اإلستراتيجية

الفترة الزمنية
مسئول التنفيذ

االنشطة التنفيذية

 3/1تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة والجهاز االدارى لمواكبة التطورات في وسائل وطرق التعليم و التعلم.

من

إلي

 1/3/1حصر
وتحديد االحتياجات
التدريبية لمختلف
الفئات سنويا

يناير
2018

سبتمبر
2019

 2/3/1وضع خطة
تدريب سنوية
لتنمية القدرات
لمختلف الفئات .

فبراير
2018

نوفمبر
2019

 3/3/1تنفيذ خطة
التدريب .

ابريل
2018

اكتوبر
2019

 4/3/1قياس
مردود التدريب

يونيه
2018

سبتمبر
2019

 5/3/1تشجيع
الطالب على حضور
دورات بمركز
اإلعداد المهني و
ريادة األعمال

سبتمبر
2018

ديسمبر
2019

 6/3/1مراجعة
وتحديث
استراتيجية
التدريس والتعلم

أكتوبر
2018

نوفمبر
2019

 7/3/1وضع آلية
متابعة إستراتيجة
التعليم والتعلم.

مارس
2018

مارس
2019

 8/3/1متابعة مدى
تطبيق استراتيجية
التدريس والتعلم

فبراير
2018

يوليو
2019

عميد الكلية
رؤساء االقسام
أعضاء هئية
التدريس

 9/3/1وضع آليات
محددة للتأكد من
عدالة نظام
اإلمتحانات والتقويم

اغسطس
2018

سبتمبر
2019

عميد الكلية
رؤساء االقسام
وحدة ضمان
الجودة

مؤشرات و مخرجات
المتابعة و تقييم االداء

التكلفة
التقديرية
باإللف جنيه

بيان سنوي معتمد
باالحتياجات التدريبية

وحدة ضمان
الجودة
لجنة
االستبيانات
لجنة التدريب
والتوعية

خطة تدريب سنوية معتمدة
ومعلنة

بيان ببرامج التدريب
المنفذة  /محتوى الدورات
 /فادات  /نسب الحضور

20000

دراسات/تقاريرتقييم
مردود التدريب

منسق
CDEC
بالكلية

االقسام العلمية
و وحدة ضمان
الجودة

بيان بأسماء الطالب
المشاركين فى الدورات

استراتيجية للتدريس
والتعلم معتمدة ومعلنة

آلية معتمدة ومعلنة
توافر أمثلة تظهر التفاعل
بين الطالب و هيئة
التدريس و الطالب و
بعضهم و التعلم المختلط و
التعلم التعاونى و غيرها)
خطاب يمرر بعدم وجود
أقارب حتى الدرجة
الرابعة.
آلية معتمدة لمراجعة
وتحليل نتائج اإلمتحان

5000

الغايات
النهائية

األهداف
اإلستراتيجية

الفترة الزمنية
االنشطة التنفيذية

 10/3/1وضع آلية فعالة
لتوثيق نتائج اإلمتحانات .

من

الى

مارس
2018

مايو
2019

مسئول
التنفيذ

مؤشرات و
مخرجات المتابعة
و تقييم االداء

عميد الكلية
رؤساء
االقسام
وحدة
ضمان
الجودة

آلية معتمدة
ومعلنة

اغسطس
2018

سبتمبر
2019

عميد الكلية
رؤساء
االقسام

آلية معتمدة
ومعلنة إللتماسات
إعادة رصد
الدرجات  /نماذج
من تظلمات الطلبة
 /نماذج من نتائج
االلتماسات بعد
فحصها.

12/3/1دراسة معدل
تطور نسب النجاح
للمستويات المختلفة
للمرحلة الجامعية األولى

يناير
2018

سبتمبر
2019

رؤساء
االقسام
وحدة
ضمان
الجودة

احصائية بنسب
النجاح للمستويات
المختلفة للمرحلة
الجامعية األولى /
تقريرعن نتائج
اإلمتحانات /اعتماد
التقرير من مجلس
الكلية

 13/3/1اإلستفادة من
نتائج اإلمتحانات فى تطوير
البرامج و المقررات
الدراسية و إستراتيجية
التدريس التعلم و التقويم

يوليو
2018

رؤساء
االقسام
وحدة
ضمان
الجودة

تقرير المقرر /
الخطة التصحيحية

 11/3/1وضع قواعد
موثقة للتعامل مع تظلمات
الطالب من نتائج
اإلمتحانات  ،واعالنها
ومتابعة تطبيقها

يوليو
2019

التكلفة
التقديرية
باإللف جنيه

الغايات
النهائية

األهداف
اإلستراتيجية

االنشطة التنفيذية

الفترة الزمنية

مسئول التنفيذ

مؤشرات و مخرجات
المتابعة و تقييم االداء
تشكيل اللجنة ومهامها
معتمدة  /محاضر
اجتماعاتها

 1/1/2تشكيل لجنة لتحديث
وتطوير الئحة المرحلة الجامعية
األولى لنظام الساعات المعتمدة

يناير
2018

فبراير
2019

عميد الكلية

 2/1/2عقد ندوات توعية لنظام
الساعات المعتمدة

يناير
2018

فبراير
2018

لجنة التدريب
والتوعية

قائمة بالندوات  /كشوف
الحضور  /صور

ابريل 2019

مجلس الكلية
األقسام العلمية

محضر مجلس الكلية
باعتماد الالئحة

مايو 2019

عميد الكلية

نسخة من الخطاب
المرسل للجامعة
لمراجعة الالئحة

لجنة التدريب
والتوعية

تقارير معتمدة لورش
العمل  /محتوى الورشة
 /كشف بالحضور /
صور

 3/1/2الئحة معتمدة لالئحة من
قبل مجالس األقسام والكلية
 4/1/2ارسال الالئحة للجنة
اللوائح بالجامعة لمراجعتها
وارسالها للمجلس األعلى
للجامعات العتمادها

 1/2نظام الساعات المعتمدة مطبق لبرامج المرحلة الجامعية األولى.

 /2تطوير البرامج الدراسية بالمرحلة الجامعية األولى والدراسات العليا لتتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى واالقليمى.

من

من

 5/1/2عقد ورش عمل للتوعية
بالمعايير األكاديمية ألعضاء هيئة
التدريس والهيئة المعاونة

يناير
2018

سبتمبر
2019

 6/1/2مراجعة وإعتماد توصيف
المقررات الدراسية وكذلك
مصفوفة المهارات الخاصة
بالمقررات.

األسبوع الثانى من كل
فصل دراسى - 2018
2019

 7/1/2مراجعة وتحديث توصيف
ومصفوفة البرامج وفقا لل
NARS

بداية فتح برنامج
تعليمى جديد وعند
التحديث
2019-2018

 8/1/2مراجعة البرامج
والمقررات الدراسية داخليا
وخارجيا

بعد إعداد توصيفات
ومصفوفات البرامج
والمقررات وبعد
التحديث
2019-2018

 9/1/2اتخاذ االجراءات
التصحيحية فى ضوء تقارير
المراجعة الداخلية والخارجية

سبتمبر وبشكل سنوي
من 2019-2018

 10/1/2مراجعة تقارير البرامج
السنوية و خطط التعزيز

سبتمبر وبشكل سنوي
من 2019 -2018

 13/1/2عقد برتوكالت تعاون
مع جهات التدريب الميدانى .

اغسطس  2018وحتى
اكتوبر 2019

 13/1/2قياس مردد التدريب
الميدانى واتخاذ ما يلزم من
اجراءات تصحيحية .

سبتمبر  2018وحتى
يونيه 2019

رؤساء األقسام
العلمية
وحدة ضمان
الجودة
منسقو األقسام
العلمية
رؤساء األقسام
العلمية
وحدة ضمان
الجودة
منسقو األقسام
العلمية
رؤساء األقسام
العلمية
وحدة ضمان
الجودة
منسقو األقسام
العلمية
رؤساء األقسام
العلمية
وحدة ضمان
الجودة
منسقو األقسام
العلمية
االقسام العلمية
وحدة ضمان
الجودة.
عميد الكلية
وحدة التدريب
الميدانى
وحدة التدريب
الميدانى

التكلفة
التقديرية
باإللف جنيه

20000

وجود توصيفات
للمقررات ومصفوفة
مهارات محدثة ومعتمدة
سنويا ً
تقارير معتمدة لمراجعة
البرامج والمقررات
الدراسية.
برامج ومقررات
موصفة وفقا للمعايير
األكاديمية المتبناه .

تقارير المراجعة

تقارير معتمدة وموثقة
للبرامج والمقررات
الدراسية
تقارير البرامج السنوية
خطط معتمدة للتعزيز
والتطوير
برتوكالت تعاون مفعلة
استبيانات  /خطة
تصحيحية

20000

الغايات
النهائية

األهداف
اإلستراتيجية

االنشطة التنفيذية

الفترة الزمنية

 2/2برامج جديدة مستحدثة تلبي احتياجات سوق العمل بمرحلة الدراسات العيا وتحقق
ميزة تنافسية.

من

من

 1/2/2دراسة االحتياجات
المجتمعية وسوق العمل من
برامج الدراسات العليا

مايو
2018

سبتمبر
2018

 2/2/2تشكيل لجنة لتحديث
الئحة الدراسات العليا وفقا
الحتياجات سوق العمل.

يونيو
2018

أغسطس
2018

 3/2/2مراجعة الئحة
الدراسات العليا داخليًا
وخارجيًا.

مايو
2018

يناير
2019

مسئول التنفيذ

مؤشرات و مخرجات
المتابعة و تقييم االداء

التكلفة التقديرية
باإللف جنيه

وكيل للدراسات
العليا والبحوث

بيان ببرامج الدراسات
العليا طبقا لالحتياجات
المجتمعية .

2000

عميد الكلية /
وكيل الكلية
للدراسات العليا
والبحوث
مركز ضمان
الجودة
وحدة ضمان
الجودة

قرار تشكيل اللجنة

تقارير المراجعة الداخلية
والخارجية .

 3 / 2امداد الطالب بخدمات تعليمية متميزة

 4/2/2اعتماد الالئحة من
المجلس األعلى للجامعات.

يناير
2019

ابريل
2019

رئيس الجامعة /
عميد الكلية

لوائح معتمدة

 5/2/2إعداد المعايير
األكاديمية المرجعية ARS
واعتمادها.

يناير
2019

مايو 2019

وحدة ضمان
الجودة

معايير أكاديمية مرجعية
 ARSمعتمدة من الهيئة
القومية لضمان جودة
التعليم واالعتماد

 6/2/2توصيف البرامج
والمقررات الدراسية لبرامج
الدراسات العليا.

يناير
2019

سبتمبر
2019

وحدة ضمان
الجودة  /األقسام
العلمية

توصيف البرامج/
المقررات الدراسية

 7/2/2وضع خطة لتسويق
برامج الدراسات العليا داخليًا
وخارجيًا .

يناير
2019

سبتمبر
2020

عميد الكلية

الخطة معتمدة ومعلنة
تطور تدريجى فى أعداد
الدراسات العليا

 1/3/2مراجعة وتحديث
دليل الطالب للكلية

من يناير  2018حتى
سبتمبر2019

وكيل الكلية
لشئون التعليم
والطالب
وحدة ضمان
الجودة

دليل الطالب معتمد
ومعلن

 2/3/2وضع آليات
الكتشاف الطالب المتعثرين
والموهوبين والمتميزين

مايو  – 2018فبراير
2019

 3/3/2وضع آلية للشكاوى
والمقترحات

يونيه  -2018سبتمبر
2019

 4/3/2خطط سنوية
مجدولة لألنشطة الطالبية
في المجاالت الرياضية
والثقافية واالجتماعية .

سبتمبر وفبراير من
2019 – 2018

رائد النشطة
الطالبية

فبراير  – 2018اكتوبر
2019

عميد الكلية
وكيل شؤون
خدمة المجتمع
و تنمية البيئة

 6/3/2تعزيز الدعم المادي
واالجتماعي للطالب

300000

آليات معتمدة ومعلنة
آلية معتمدة
ومعلنة ومفعلة

آلية معتمدة للشكاوى
والمقترحات
نماذج من الشكاوى
خطط سنوية مجدولة
لألنشطة الطالبية
/تقارير متابعة تنفيذ
خطط األنشطة
بيان بالمنح المقدمة
للطالب
قواعد للمنح الطالبية
معتمدة ومعلنة
بيان بأنشطة الدعم
االجتماعي التينُفذت
مستوى الرضا عن
الدعم االجتماعي المقدم
للطالب

10000

350000

الغايات
النهائية

األهداف
اإلستراتيجية

االنشطة التنفيذية

الفترة الزمنية
من

الى

مسئول التنفيذ

مؤشرات و مخرجات
المتابعة و تقييم
االداء

 7/3/2قياس آراء
الطالب باستخدام
الوسائل المناسبة (مثل
استبانات ولقاءات
وغيرها) واتخاذ ما يلزم
من إجراءات تصحيحية .

نهاية كل ترم
دراسى من
2019 -2018

وحدة ضمان
الجودة بالكلية

نتائج االستبيانات
وتحليلها والخطة
التصحيحية

 8/3/2وضع آليات
فاعلة للتعامل مع
مشكالت التعليم والتعلم

يناير – 2018
ابريل 2019

عميد الكلية
رؤساء األقسام
العلمية
وحدة ضمان
الجودة

آليات معتدة وفعالة
للتعامل مع مشكالت
التعليم والتعلم

 9/3/2تطوير الموقع
االلكتروني للكلية

يناير - 2018
يناير 2019

إدارة نظم
المعلومات

موقع الكتروني
محدث
زيادة عدد الزائرين
للموقع

التكلفة
التقديرية
باإللف جنيه

10000

5000

الغايات

األهداف

النهائية

اإلستراتيجية

 /3تطوير منظومة البحث العلمي والدراسات العليا واستثماره في المجاالت العملية.

1/3تطوير الخطة البحثية للكلية ووضع اليات لمتابعة تنفيذها

الفترة الزمنية
االنشطة التنفيذية

 1/1/3دراسة لتحديد احتياجات
المجتمع من البحوث الرياضية
التطبيقية.

من

إلي

أكتوبر من كل
عام جامعى
-2018
2019

مسئول التنفيذ

مؤشرات و مخرجات
المتابعة و تقييم االداء

رؤساء االقسام

بيان بالبحوث

وحدة ضمان

التطبيقية تب ًعا

الجودة

الحتياجات المجتمع

التكلفة
التقديرية
باإللف جنيه

10000

خطة البحث العلمى
 2/1/3تحديث خطة البحث العلمي
لمواكبة المستجدات العالمية
ومتابعة تنفيذها.

رؤساء األقسم

معتمدة ومعلنة /

يناير – 2018

العلمية

الخطط البحثية

يناير 2019

وحدة ضمان

لألقسام العلمية .

الجودة

تقارير سنوية لمتابعة
تنفيذ الخطة.

 3/1/3انشاءقاعدة بيانات لالنتاج
البحثى بالكلية

يوليو من كل
عام -2018
2019

 4/1/3دراسة معدل تطور االنتاج
البحثى للمؤسسة (لألعوام الثالثة
الماضية) و متوسط االنتاج ألعضاء
هيئة التدريس و متوسط النشر
الدولى .

وحدة ضمان
الجودة
ادارة نظم

قاعدة بيانات محدثة

المعلومات
وحدة ضمان

االنتاج البحثى فى نمو

ابريل – 2018

الجودة

مستمر ،و يتناسب مع

مايو 2019

ادارة نظم

عدد أعضاء هيئة

المعلومات

التدريس.

10000

الغايات
النهائية

األهداف
اإلستراتيجية

الفترة الزمنية

 2/3وضع سياسات لدعم البحث العلمى وتحفيزه

مسئول
التنفيذ

مؤشرات و
مخرجات المتابعة
و تقييم االداء

التكلفة التقديرية
باإللف جنيه

 1/2/3تحفيز أعضاء هئية
التدريس للمشاركة فى المؤتمرات
الدولية و النشر فى دوريات
عالمية

سبتمبر من كل عام
2019 -2018

رئيس
الجامعة
عميد الكلية
رؤساء
األقسام
العلمية

صور كشوف
المكافأت
والمشاركة فى
المؤتمرات
العلمية  /قرار
مجلس الجامعه
لصرف المكافات
بيان باالبحاث
المنشورة دوليا و
محليا

500000

 3/2/3وضع وتفعيل ميثاق
ألخالقيات البحث العلمى وحماية
حقوق الملكلية الفكرية

فبراير – 2018
2019

وحدة
ضمان
الجودة

ميثاق معتمد
ومعلن ألخالقيات
البحث العلمى
وحماية حقوق
الملكلية الفكرية

 4/2/3إقامة شراكات بحثية
مفعلة محليًا ودوليًا.

سبتمبر - 2018
2019

عميد الكلية

برتوكوالت تعاون
مفعلة

االنشطة التنفيذية

من

إلي

الغايات
النهائية

األهداف
اإلستراتيجية

الفترة الزمنية
االنشطة التنفيذية

مسئول التنفيذ

مؤشرات و مخرجات
المتابعة و تقييم االداء

التكلفة
التقديرية
باإللف جنيه

بيان معتمد
باالحتياجات
المجتمعية

5000

 /4زيادة قدرة كلية التربية الرياضية للبنين جامعة اإلسكندرية على المساهمة فى خدمة المجتمع والبيئة .

 1/4تعظيم دور الكلية في الخدمة المجتمعية و تنمية البيئة

من

إلي

 1/1/4دراسةةةةةةةةةة لتحديةةةةةةةةةد
االحتياجات المجتمعية

مارس
2018

اكتوبر
2019

لجنة خدمة
المجتمع
وتنمية البيئة

 2/1/4وضةةع وتنفيةةذ خطةةة
سنوية لتنمية البيئةة وخدمةة
المجتمةةةةع تلبةةةةي احتياجاتةةةةه
واولوياته

يناير
2018

سبتمبر
2019

لجنة خدمة
المجتمع
وتنمية البيئة
وحدة ضمان
الجودة

 خطة معتمدة وملعنةلخدمة المجتمع
 تقارير متابعةتنفيذها
 خدمات مجتمعيةمتنوعة منفذة

20000

 3/1/4التوعيةةةةةةة بانشةةةةةةطة
خدمةةةةةةة المجتمةةةةةةع وتنميةةةةةةة
البيئة داخليا وخارجيا

مارس
2018

اغسطس
2019

لجنة التدريب
والتوعية

 دورات تدريبية،ندوات ،ورش عمل -
ملصقات
 -الموقع االلكترونى

5000

 4/1/4تفعيةةةةةةل المشةةةةةةاركة
المجتمعيةةة فةةى صةةنع القةةرار
وتنفيذ برامجها

يناير
2018

سبتمبر
2019

عميد الكلية

 5/1/4قيةةةةاس مةةةةدى رضةةةةا
المجتمةةةع ومنظمةةةات سةةةةوق
العمةةةةةةةةل علةةةةةةةةى الخةةةةةةةةدمات
المقدمة.

اغسطس
2018

سبتمبر
2019

 6/1/4تحليةةةل نتةةةائج رضةةةا
المجتمع واتخةاذ االجةاراءات
التصحيحة المناسبة

مارس
2018

يوليو
2019

قرار تشكيل مجلس
الكلية بمشاركة
ممثلوا المجتمع/
محاضر اجتماعات
المجالس واللجان /
نماذج من المشاركة
المجتمعية  /وثائق،
اتفاقيات التعاون
والشراكة مع
مؤسسات المجتمع
اسبيانات ،لقاءات،
مقابالت

وحدة ضمان
الجودة

نسبة الرضا عن
الخدمات المجتمعية
المقدمة
 االجراءاتالتصحيحية المفعلة.

5000

الفترة الزمنية
الغايات
النهائية

األهداف
اإلستراتيجية

االنشطة التنفيذية

 2/4التواصل مع خريجي الكلية وإتاحة فرص التعليم المستمر من اجل تطوير خبراتهم المهنية و البحثية.

مسئول التنفيذ

مؤشرات و مخرجات
المتابعة و تقييم
االداء

قرار تشكيل وحدة/
لجنة لمتابعة
الخريجين  /محاضر
اجتماعات دورية

قاعدة بيانات محدثة
للخريجين.

من

إلي

 1/2/4تشةةكيل لجنةةة  /وحةةدة
لمتابعة الخريجين

يناير
2018

مايو
2019

عميد الكلية

 2/2/4انشةةاء قاعةةدة بيانةةات
لخريجى الكلية

يوليو
2018

نوفمبر
2019

وحدة ضمان
الجودة
ادارة شئون
الطالب

 3/2/4تنظةةيم دورات تدريبةةة
لالرتقةةةةةةةاء بخريجةةةةةةةى كليةةةةةةةة
التربية الرياضية للبنين

مارس
2018

سبتمبر
2019

لجنة
الخريجيين.
مركز ريادة
االعمال

الخطة التدربية
المعتمدة للخريجين

التكلفة
التقديرية
باإللف جنيه

10000

150000

