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  ٞ  أ.د/ عززززززش٠ عززززززٛقٞ ايٛصززززززُٝ
 

 عسيج الكمية :
 أ.د/ ٖٓزززززززا  عفٝفزززززززٞ  ُززززززز   

 

 السجيخ التشفيحي لجؾدة الكمية  :
 أ.د / ٚفزززا   ُززز  نُزززاٍ ا زززاسٞ    

 

رئيذ قدؼ التعبيخ الحخك  وااليقاع ونائب السجيخ التشفيحي ورئييذ  :

 معيار التخظيط االستخاتيج 
 أ.ّ.د /َززززاّ صززززاز ايززز ٜٔ ر ٝززز  

 

 أستاذ مداعج بقدؼ التعبيخ الحخك  وااليقاع :
   ٞ  ّ.ّ/ عًٝززا  عًززٞ  ُزز  ا ززٛي

 

 مجرس مداعج بقدؼ السشاىج وطخق التجريذ   :
 ٙأجنزززاٍ  ُززز  أ زززٛ ايٓذزززا  ّ.ّ/ 

 

 بقدؼ الخياضات السائيةمجرس مداعج  :
  ٞ  ّ/ َادززز ٠ أ زززٛ ايٝشٜززز  اي  اعززز

 

 السزخب ورياضاتعاب الجساعية لاألمعيج بقدؼ  :
ّ/ ٞ   ُزززززززززززززززز  اي ز زززززززززززززززز

 

  التخويح واالدارة الخياضيةمعيج بقدؼ  :
 

 مت ا زاد زززز١ َززززٔ َزنززززش ايتجيززززٝي ااصززززجبامٝذٞ ٚمكززززِٜٛ املدا  ةاَ زززز١  ٓيززززا ٚقاَزززز   ا زاد زززز١          
 

 أ.ّ.د/ ٚصززززززاّ دزززززز    ُزززززز  

 

أسيييتاذ مدييياعج بكميييية الظيييب وميييجيخ وحيييجة التخظييييط االسيييتخاتيج   :
 وتقؾيؼ األدا  بجامعة طشظا)مخاجع داخم  (.

 
 



 

 

 
 

 اصزززززززِ ا اَ ززززززز١  
 

 طشظا . :
 اصزززززززززِ ايهًٝززززززززز١ 

 

 التخبية الخياضية . :
 مززارٜا اْغززا  ايهًٝزز١ 

 

 م.5::2 :
 ايهًٝززززززز١مزززززززارٜا 

 

:  
جامعية طشظيا  –نذأت الكمية كقديؼ لمتخبيية الخياضيية يتبيع كميية التخبيية  -  

 م .2:94سشة 

  كمييييية التخبييييية الخياضييييية ) طمبيييية بإنذييييا 398صييييجر قييييخار وزاري رقييييؼ  -
 م .5::2/ :/ 38طالبات ( بتاريخ و 

 أمسا  ايضاد٠ عُ ا  ايه١ًٝ َٓذ إْغاؤٖا :
   ِ  أ.د /  ُززززززززززز  ايهٝ ْزززززززززززٞ إ ززززززززززززاٖٝ

 

 
 أ.د / َ حيزززززززززززززززززززززززز٘ ا َززززززززززززززززززززززززاّ        

 

 
 أ.د / عًزززززززززززززززٞ  ُزززززززززززززززٛد ع ٝززززززززززززززز   

 

 
 أ.د / رٜزززززززززززززاو سنزٜزززززززززززززا ا ٓغزززززززززززززاٟٚ   

 

 
    ٞ  أ.د / عزززززززززززززٜن فزززززززززززز اد ا زٚاْزززززززززززز

 

 
   ٌ  أ.د / مجززززززززاٍ ع زززززززز  ا ًززززززززِٝ ا ُزززززززز

 

 أ.د/ عزززززززززززززشٙ عزززززززززززززٛق٢ ايٛصززززززززززززز٢ُٝ   
 أ

 
 

م بذدددإص إصددداال اا  حددد  7996/ 71/ 2بتدددخل    (7677صدددال ااردددوال ااددد )ال  ل ددد   
 خضي  وتسثلت أهاافهخ في : ااااخلي   اكلي  ااتوبي  ااو 

 إعجاد معمؼ التخبية الخياضية لسخاحل التعميؼ السختمفة . .2

 الخياضية.إعجاد السجرب الخياض  السؤىل ف  مختمف األنذظة  .3

التييخويح الخياضيي  ورياضييات الف ييات رييف فيي  مجيياالت اإلدارة الخياضييية و إعييجاد الستخ .4
 الخاصة .

 الحخكة وعمؼ الشفذ الخياض .إعجاد الستخرف ف  الرحة الخياضية وعمؾم  .5

 البجنية.القيام بإجخا  البحؾث والجراسات ف  مختمف مجاالت التخبية  .6



 

 

 
 

تقيييجيؼ السذيييؾرة العمسيييية والتعييياون ميييع اليي يييات والسؤسديييات الحكؾميييية واألىميييية العمسيييية  .7
مجياالت والخياضية ف  دراسة القزايا الخياضية لتحقيق األىجاف السذتخكة ف  مختميف 

 ياضية .التخبية الخ 

تقجيؼ الخجمات العمسية والتظبيقية وصقل وتأىيل العامميؽ بالسجال الخياض  والسدياىسة  .8
 ف  خجمة البي ة السحمية واإلقميسية .

 اصزززززززززززززززززززززززززززززِ ايهًٝززززززززززززززززززززززززززززز١ 
 

 كمية التخبية الخياضية :
 ْزززززززززززززززززززززززززززززٛ  ايهًٝززززززززززززززززززززززززززززز١  

 

 كمية :
 اصِ ا اَ ١ /املنادمي١ٝ ايتا  ١ هلزا ايهًٝز١   

 

 جامعة طشظا :
 ْززززززززززززٛ  ا اَ زززززززززززز١ / املنادميٝزززززززززززز١ 

 

 حكؾمية :
 ا ٛقززززززززززززززززززززززززز  ا  ززززززززززززززززززززززززززا   

 

:  
 احملافعززززززززززززززززززززززز١ 

 

 الغخبية :
 ا  ٜٓززززززززززززززززززززززززززز١ 

 

 طشظا :
 ايتأصزززززززززززززززززززززززززٝطمزززززززززززززززززززززززززارٜا 

 

  م2:94 :
 مززززززززززززززززززززززززززارٜا ا ْغززززززززززززززززززززززززززا  

 

  م5::2 :
 َزززززززززززززززززززززززززززز ٠ اي راصزززززززززززززززززززززززززززز١

 

  سشؾات5 :
 ي زززززززززززززززززززززززززززز١ اي راصزززززززززززززززززززززززززززز١

 

  العخبية :

 عُٝزززززززززززززز  ايهًٝزززززززززززززز١
 

:  ٞ  أ.د/ عزززش٠ عزززٛقٞ ايٛصزززُٝ
 

 اي ردززززززززز١ اي ًُٝززززززززز١ :
 

 أصززززززززززززززززززززززززززززتا  :
 

ٚنٝززززٌ ايهًٝزززز١ يً راصززززات   
 اي ًٝا: ٚاي شٛخ 

 أ. د/َضززز ٛد نُززززاٍ  زا زززز١   :
 

 اي ردززززززززز١ اي ًُٝززززززززز١  :
 

 أصززززززززززززززززززززززززززززتا  :
 

ٚنٝززٌ ايهًٝزز١ يغززمٕٛ   َزز١  
 اجملتُزززز  ٚمُٓٝزززز١ اي ٝمزززز١

 

 أ.د/ صزززززٝ  صزززززا٢َ دززززز    :

 
 اي ردززززززززز١ اي ًُٝززززززززز١  :

 
 أصززززززززززززززززززززززززززززتا  :

 
ٚنٌٝ ايه١ًٝ يغزمٕٛ ايت ًزِٝ   
 ٚاييززززززززززززززززززززززززززززززززز  

 

:    ِ  اي ردززززززززز١ اي ًُٝززززززززز١  :   أ.د / ٖا٢ْ صز ٝ  ع ز  ا زٓ 
 

 أصززززززززززززززززززززززززززززتا  :
 



 

 

 
 

حريؾل أعزيا  ىي ية التييجريذ عمي  أنذيظة ذات طيابع قييؾم  ودولي  ميع تيؾلييؼ السشاصييب 
مييية والججولييية فيي  السجييال الخياضيي  وأيزييا حرييؾل طيياب الكمييية عميي  جييؾائد محمييية ودولييية القؾ 

 :ورياضية وثقافية تتسثل ف  األت 
( اثين عغز َٔ أعطا  ٖٝم١ ايتز رٜط اي زاًَب  ايهًٝز١   أْغزي١  ات  زا   قزَٛٞ ٚدٚيزٞ ٚمزٛيِٝٗ         12َغارن١ )

  ٓصب قَٛٞ ٚدٚيٞ ِٖٚ :
 أ.د/ َضززززززززززززز ٛد  زا ززززززززززززز١

 

خارج  لميي ية القؾميية لمجيؾدة بيالتعميؼ الجيامع  وعزيؾ في  لجية قظياع الكميية مخاجع  :
 التخبية الخياضية.

 أ.د/ ايضززززززززززززززٝ  صززززززززززززززاَٞ
 

 مجرب مشتخب مرخ ف  الداح . :
 أ.د/ ُزززززز  دززززززا ز  زٜكزززززز   

 

عزييؾ مجمييذ إدارة الظييب الخياضيي   –مدتذييار السيكانيكييا الحيؾييية بييالقؾات السدييمحة  :
 ف  جسيؾرية مرخ العخبية .

 أ.د/ جمزز ٟ سضززين أ ززٛ فزخيزز١  
 

رئيذ لجشة السدابقات ورئيذ المجشة الفشية باالتحاد العخب  لكخة الديمة وعزيؾ المجشية  :
 العمسية بالمجشة األولسبية السرخية لكخة الدمة .

 أ.د/ مجززاٍ ع زز  ا ًززِٝ ا ُززٌ
 

 مخاجييييع–مدتذيييار األحسييييال البجنيييية لمسشتخبييييات القؾميييية  باالتحيييياد السريييخي لمجييييؾدو  :
 خارج  لميي ة القؾمية لمجؾدة بالتعميؼ ما  قبل الجامع .

 أ.د/اٜٗززززززززززززا  اي زززززززززززز ٜٟٛ   
 

رئييييذ مشظقييية الغخبيييية لمسريييارعة وعزيييؾ المجشييية العمسيييية لتخقييييو االسييياتحة واالسييياتحة  :
 .لزسان جؾده التعميؼ واالعتساد السداعجيؽ ف  الجورة ومخاجع خارج  باليي ة القؾمية

 أ.د/ فتشزززززززٞ  ُززززززز  ْززززززز ا  
 

نائييب بالبخلسييان عييؽ  -مدتذييار التأىيييل لمسشتخبييات القؾمييية لاتحيياد السرييخي لمجييؾدو :
 م .3126مخكد الدشظة لعام 

 أ.د/عزززززٜن فزززز اد ا زٚاْزززز٢  
 

 عزؾ االتحاد السرخي لمساكسة . :
 أ.د/جمزززززززززززززز ٟ ٚنززززززززززززززٛى

 

 –أخرائ  اإلصابات الخياضية والتأىيل البجن  لمفخيق القؾم  لكخة القجم بجولة تذياد  :
 ضخ باألكاديسية األولسبية السرخية ،مدتذار رياض  لخئيذ الجامعة .محا

 أ.د/ إٜٗززززززززززززززا  دزززززززززززززز ٟ
 

نائيب ميجيخ وحيجة ضيسان  –عزؾ المجشة العميا لمسجربيؽ لاتحياد السريخي لمسريارعة :
 مخاجع خارج  لميي ة القؾمية لمجؾدة . –الجؾدة بالجامعة 

 ٞأ.د/ْ ٝزززززززٌ ايغزززززززٛر ةززززززز  
 

 لاتحاد السرخي لمسرارعة.عزؾ المجشة الفشية  :
 أ.د/عُزززززززززززززاد ايضززززززززززززززظ 

 

 .ورئيذ لجشة الحكام ف  االتحاد السرخي لمكاراتي :
 أ.د/َصزززززيفٞ ع ززززز  ا ًزززززِٝ

 

مدتذار وزيخ التعميؼ العيال  لننذيظة الظابيية عزيؾ مجميذ إدارة المجشية البارالسبيية  :
 ورئيذ مجمذ إدارة نادي الدام لمسعاقيؽ بظشظا.

 ا. د عُززززززززززززٚ ايغزززززززززززتٝش٢ 
 

 مدتذار رئيذ الجامعة لشذاط الجؾالة :
 أ.ّ.د/  ايززززززززززز  ايفززززززززززز   

 

 مد ؾل االترال الظاب  بجامعة طشظا. :
 أ.د/ صززٝ  ع زز  اي عززِٝ در ايزز١  

 

 مخظط أحسال لقظاع الشاش يؽ لكخة القجم بشادى عدلة السحمة . :
 د/ عًزززززز٢ َصززززززيف٢ ا  ز ززززززٌ

 

 بمجية السحمة .مخظط أحسال لقظاع الشاش يؽ لكخة القجم بشادى  :
 أ.د/ ٜاصززززززززززززززز  زا زززززززززززززز١ 

 

مييجيخ فشييى لمجسبيياز رجييال بشييادى جديييخة الييؾرد بالسشرييؾرة ومييجيخ فشييى لمجسبيياز العييام  :
 بشادى طشظا الخياضى .

 أ.ّ.د/ عُززززززز عزززززز  ايزززززززاسم 
 

 مجيخ فشى لمجسباز بشادى طشظا الخياضى . :



 

 

 
 

 .١ٝ ٚدٚي١ٝ رٜاض١ٝ ٚثكاف١١ٝ ايزٜاض١ٝ عًٞ دٛائش  ًسصٍٛ     ن١ًٝ ايجب ٝ

2015/2016 2016/2017 
 أٚا ايٓغاط ايزٜاضٞ

 ُ  ثزٚت ع   اجملٝ  ا ٖٛزٟ: اعب َٓتجب -
 َصز يتاٜهْٛ ٚ.

أمح  رضا ا زاِٖٝ  ًٝف١: اعب َٓتجب َصزز  -
 يًُ ن١ُ.

اعب َٓتجزب   َصيفٞ أمح  عا ن ا زاِٖٝ :-
 َصز يزف  أثكاٍ.

اعب َٓتجب َصز ملي زا    ُ  َاٖز ايشًَٞ: -
 ايكٟٛ.

ا١ٜ ع   ايزمحٔ ايشًَزٞ: اعزب َٓتجزب َصزز     -
 ملي ا  ايكٟٛ.

اميإ َٓصٛر ع   ا يًب  ُٛد: اعب َٓتجب -
 َصز ملي ا  ايكٟٛ.

 ُ  جنزا ا ززاِٖٝ اي صزٛقٞ: اعزب َٓتجزب      -
 َصز يًهٝو  ٛنط.

ي زا  ايكزٟٛ   ملٚعز  ايضزٝ  ايطزاسٞ :أٍٚ مجٗٛرٜز١ ٚعزز        -
  ٓات
  ن١ُ  ٓب. أمح  ص ٝ   ُٛد صًُٝإ : أٍٚ مجٗٛر١ٜ -
 هارمٝ٘  ٓب.ي   َٓتجب َصز  اعبْٜٛط أمح  ْٜٛط :-

 هارمٝ٘  ٓات.يَٓتجب  َصز اعب جنٟٛ أصا١َ ص   :  
 ٛدٙ  ٓب. َٓتجب َصز  اعب ُ   ضٔ عًٞ : -
 ٛدٙ  ٓات. َٓتجب َصز  اعبٖاي١ صاَٞ عي١ٝ : -
 ُ اس   ٓب. َٓتجب َصز  اعبع   ايعاٖز أمح   ًٌٝ : -
 .تاٜهْٛ ٚ  ٓبيَ ا  عا ن ع   اي ين :أٍٚ مجٗٛر١ٜ -
 تاٜهْٛ ٚ   ٓات.يَٓتجب َصز  :اعبأمسا   ُ  ٜاصب -
تزٓط  اٚيز١   يأمح  ع   ا ُٝ  سضب اهلل: أٍٚ مجٗٛرٜز١  -

  ٓب .
 .ثكاٍ  ٓبملَٓتجب َصز رف   اعبنزِٜ أمئ سضٔ: -
هُزاٍ أدضزاّ   يَٓتجزب َصزز   اعزب  عُزٚ  ُ  ا ززاِٖٝ :  -

  ٓب.
صزارع١   َٓتجزب َصزز    بعز اأمح  فتشزٞ أمحز  اي ز رٟ :    -

  ٓب.
  ٓب.ض اس١ يَٓتجب َصز اعب : ا زص٢اص ّ  ُ  -
 ض اس١  ٓات.يَٓتجب َصز اعب رِٜ  ُ  اي ٖزاٟٚ : -

 ثاْٝا ايٓغاط ايجكا 
 َزنش أٍٚ عًٞ َضتٟٛ داَ ات َصز.َين ف اد  ًٌٝ ايٓذار :  

 أمح   ُ   ارم : َزنش صادظ عًٞ َضتٟٛ داَ ات َصز.-
 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 ا مجايٞ ايفزق١ ايزا  ١ ايفزق١ ايجايج١ ايفزق١ ايجا١ْٝ ايفزق١ املٚيٞ ايض١ٓ
 إدار٠ م رٜب م رٜط إدار٠ م رٜب م رٜط

3122-3123 76: 294 415 374 269 361 349 322 3367 
3123-3124 773 732 :: 218 :5 3:: 376 275 3374 
3124-3125 924 727 358 296 297 :9 22: 95 345: 
3125-3126 222: 989 378 323 343 345 291 258 437: 
3126 :3127 2173 972 378 323 343 345 28: 258 42:8 
3127-3128 8:1 9:5 85 76 98 387 337 341 3751 

 ا مجايٞ َزس١ً اي نتٛراٙ َزس١ً ا ادضتري َزس١ً اي  ًّٛ ايض١ٓ
3121-3122 23 :2 3: 243 
3122-3123 29 245 29 281 
3123-3124 34 66 3 91 
3124-3125 2: 341 38 378 
3125-3126 33 97 48 256 
3126-3127 33 76 41 228 
3127-3128 37 284 62 361 

 إمجايٞ ع د ا  ارٜٔ أٚ املداسات َتفزغ ا مجايٞ َ رظ أصتا  َضاع  أصتا  ايض١ٓ
3122-3123 39 34 35 86 : 27 
3123-3124 3: 34 37 89 : 28 
3124-3125 39 35 39 221 24 28 
3125-3126 43 34 61 216 24 24 
3126-3127 47 32 58 215 25 26 
3127-3128 49 2: 61 218 24 27 

 
  



 

 

 
 

 ع د ا  ارٜٔ أٚ املداسات إمجايٞ ا مجايٞ  َ ٝ   َ رظ َضاع   ايض١ٓ 
3122-3123 41 41 71 - 
3123-3124 4: 39 78 3 
3124-3125 52 36 77 3 
3125-3126 5: 26 75 2 
3126-3127 61 27 77 1 
3127-3128 58 26 73 1 

 2017-2016 2016-2015 2015-2014 2014-2013 2013-2012 2012-2011 2011-2010 ايض١ٓ
 2 2 2 2 2 2 3 أميؽ الكمية

 8 8 8 5 6 5 4 الذ ؾناإلدارية
 5 5 4 3 3 2 3 االستحقاقات

 9 9 9 9 : 7 6 الجراسات العميا
 4 4 4 3 3 2 3 العسم التخبية 

 : : 9 7 9 6 8 رعاية الذباب
 26 26 24 21 23 9 : ش ؾن الظاب
 28 28 29 29 28 23 21 الذ ؾن السالية

 21 21 9 6 : 4 4 السكتبة
 3 3 3 3 3 2 2 اإلنتخنت ومعسل الحاسب األل 

 23 25 24 24 21 21 21 الحدابات
 3 3 3 2 2 2 2 السظبعة

 3 4 3 3 3 2 2 التجريذش ؾن ىي ة 
قديييؼ البؾابييية اإللكتخونيييية ومعسيييل 

 القياسات
2 2 2 4 4 3 3 

 25 25 3 3 3 2 2 العاقات الثقافية
 الديييييييييييييييكختارية عسييييييييييييييييج الكميييييييييييييييية 

 والؾكا  واألقدام والجؾدة
8 : 23 24 24 3 3 

 
  



 

 

 
 

 ع د ا كزرات يهٌ  زْاَر اصِ اي ْاَر ّ
 59 )شعبة تجريذ( بكالؾريؾس تخبية رياضية 2
 55 بكالؾريؾس تخبية رياضية )شعبة تجريب( 3
 57 بكالؾريؾس تخبية رياضية )شعبة إدارة( 4

 4 إجسال  عجد البخامج
 239 إجسال  عجد السقخرات )الغيخ مكخر (

 َ ٠ اي ْاَر :أر   صٓٛات ٜٚ  أ ايتغ ٝب َٔ ايفزق١ ايجايج١.

 ع د ا كزرات يهٌ  زْاَر اصِ اي ْاَر ّ
 :29 بكالؾريؾس تخبية رياضية  2

 َ ٙ اي ْاَر : أر   صٓٛات ٜٚ  أ ايتجصص َٔ ايفزق٘ ايزا  ٘ 

 ع د ا كزرات اصِ اي ْاَر ّ
 8 الجبمؾم ف  اإلصابات الخياضية . 2
 8 الجبمؾم ف  اإلدارة الخياضية . 3
 8 الجبمؾم ف  التجريب الخياض  4
 8 الجبمؾم ف  الخياضة السجرسية 5
 8 الجبمؾم ف  رياضة السعاقيؽ 6
 8 الجبمؾم ف  التخويح ف  السؤسدات الخياضية 7
 22 الساجدتيخ ف  عمؾم الرحة الخياضية 8
 22 الساجدتيخ ف  عمؾم اإلدارة الخياضية 9
 22 الساجدتيخ ف  السشاىج وطخق التجريذ :

 22 الساجدتيخ  ف  التجريب الخياض  21
 22 الساجدتيخ  ف   عمؼ الشفذ الخياض  22
 22 عمؾم الحخكة  الخياضيةالساجدتيخ ف   23
 22 الساجدتيخ  ف  التخويح الخياض  24
 24 ف  عمؾم الرحة الخياضية الجكتؾراه  25
 24 ف  عمؾم اإلدارة الخياضية الجكتؾراه  26
 24 الجكتؾراه ف  السشاىج وطخق التجريذ 27
 24 الجكتؾراه ف  التجريب الخياض  28
 24 الجكتؾراه ف  عمؼ الشفذ الخياض  29
 24 الجكتؾراه ف  عمؾم الحخكة  الخياضية :2
 24 الجكتؾراه ف  التخويح الخياض  31

 31 إمجايٞ ع د اي اَر
 231 إمجايٞ ع د ا كزرات ) اي ري َهزر٠ (



 

 

 
 

 قدؼ السشاىج وطخق تجريذ التخبية الخياضية  -2

 قدؼ التجريب وعمؾم الحخكة الخياضية  -3

  الخياض اإلدارة والتخويح  -4

 عمؾم الرحة الخياضية  -5

  الخياض عمؼ الشفذ  -6

 مدابقات السيجان والسزسار  -7

 األلعاب الجساعية ورياضات السزخب  -8

 السشازالت والخياضات الفخدية  -9

 ية الخياضات السائ -:

 والعخوض الخياضية  الحخك الجسباز والتسخيشات والتعبيخ  -21
 



 

 

 
 

 م31×7مكتبة الكمية مداحتيا 

 لكمية .كتب ف  مجاالت العامة السذتسمة عم  كل التخررات با -

 كتب ف  مجاالت العامة وكتب ديشية وتاريخيو وسياسية وآداب . -

 تجسيع معغؼ االختبارات الت  تست ف  الكمية بجسيع أقداميا ولدشؾات سابقة . -

 الكتب األجشبية . -

 الخسائل العمسية والجوريات األجشبية والعخبية . -

 اي  د ايتذٗٝشات
 مشاضج 9 السشاضج 

 مقعج 41 السقاعج
 دوالب 41 دواليب )كتب عخبية(

 دوالب 4 دواليب )كتب األجشبية (
 دوالب 27 دواليب ) الخسائل العمسية (

 ااصت ار٠ ا ارد١ٝ :

 بالشدبة ألعزا  ىي ة التجريذ والظمبة مؽ التاسعة صباحا حت  الثانية بعج الغيخ .
 اي ا ًٞ : ا    

 والظمبة مؽ الداعة التاسعة صباحا حت  الخابعة مدا بالشدبة ألعزا  ىي ة التجريذ 
  



 

 

 
 

 2017-2016 2016-2015 2015-2014 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011  تٟٛ / ايض١ٓ
 :2732 26993 :2657 22681 22213 21955 21938 كتب عخب 
 968 968 966 936 936 912 912 كتب أجشب 

 2638 2638 2622 2574 2553 2497 2437 اىجا ات
 :218 2189 2157 2118 88: 71: 24: رسائل ماجدتيخ
 567 565 547 546 534 519 489 رسائل الجكتؾراه 

 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 ايض١ٓ

القيسة 
 السحتؾيات

لؼ يتؼ وضع السيدانية مؽ  47111 38111 38585 68421 61:29 25976
 جانب الجامعة

 20017-2016 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 ا جبددٜٔ
 43:1 5111 4861 4311 4111 3:11 3811 الظاب

 661 611 271 231 6: 89 91 أعزا  ىي ة التجريذ
 21: 995 2461 2341 2481 2261 61: طاب الجراسات العميا

 96 1: 91 83 71 56 51 الخارجمؽ 

 اي ٌُ ايكائِ  ٘ ايٛظٝف١ ااصِ ّ
 مجيخ السكتبة  أخرائ  وثائق ومكتبات طارق عم  زيؽ العابجيؽ  2
 مد ؾل عؽ مكتبة الجراسات أميؽ أول مكتبة  عدة أحسج مخمف 3
 مد ؾل أول عؽ مكتبة الظاب أخرائ  ش ؾن إدارية  عادل عبج السشعؼ الذيخ 5
 مد ؾل عؽ مكتبة الظاب أخرائ  وثائق ومكتبات ندخيؽ دمحم قشبخ 5
 مذخف مكتبة الظاب مد ؾل فيخسة  ىجي تؾكال غانؼ  6
 مذخف مكتبة الظاب  كاتب ش ؾن إدارية  فايدة حدش  غالب 7
 مذخف مكتبة الجراسات كاتب ش ؾن إدارية أول فتح  الديج صفا 8
 الجراسات مذخف مكتبة كاتب ش ؾن إدارية أسسا  دمحم خظاب  9



 

 

 
 

 َهإ مٛاد ٖا ع د املدٗش٠
 مخكد الجؾدة 3
 سكختارية العسيج  3
 والظابمكتب وكيل الكمية لذ ؾن التعميؼ  2
 سكختارية وكيل الكمية لذ ؾن التعميؼ والظاب 2
 مكتب وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحؾث 2
 سكختارية وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحؾث 2
 مكتب وكيل الكمية لخجمة السجتسع وتشسية البي ة  2
 سكختارية وكيل الكمية لخجمة السجتسع وتشسية البي ة 2
 مكتبة الكمية  2
 الجراسات العميا 2
 ش ؾن الظاب 2
 رعاية الذباب  2
 مكتب رئيذ قدؼ عمؾم الرحة الخياضية  2
 مكتب رئيذ قدؼ التجريب الخياض   2
 مكتب رئيذ قدؼ السشاىج وطخق التجريذ 2
 مكتب رئيذ قدؼ اإلدارة الخياضية  2

 معسل الحاسب اآلل  21

 أِٖ ا  َات اييت مك َٗا ا  اٌَ قائ١ُ  ا  اٌَ ا تجصص١
 التجريذ لمظمبة البكالؾريؾس والجراسات العميا معسل حاسب آل 

 وتجريب شباب الخخيجيؽICDLتجريذ لمظمبة وعسل دورات متخررة  معسل االنتخنت
 مخحمة البكالؾريؾس والجراسات العميا الخجمات الظابية لجارسيؽ ف  معسل الؾسائل التعميسية

 إل  زيادة مؾارد الكمية وباإلضافة خجمات لمظمبة البكالؾريؾس والجراسات العميا  معسل الفديؾلؾج  
 إل  زيادة مؾارد الكميةوباإلضافة خجمات لمظمبة البكالؾريؾس والجراسات العميا  معسل المياقة البجنية 

 إل  زيادة مؾارد الكميةوباإلضافة خجمات لمظمبة البكالؾريؾس والجراسات العميا  معسل عمؼ الشفذ 
 إل  زيادة مؾارد الكميةوباإلضافة خجمات لمظمبة البكالؾريؾس والجراسات العميا  معسل التحميل الحخك 



 

 

 
 

 ا ضيح يًٛس ٠ ْٛع١ٝ ا ً ب/ ايٓغاط 
  جنًٝ٘/ َضا كات ا ٝ إ 

   ط/نز٠  ائز٠ 
 (2ممعب طائخ ة ) -
 (3ممعب طائخة ) -

 م:.37×38
 م55.96×38

   ط/نز٠ ص١ً 
 (2ممعب سمة ) -
 (3ممعب سمة) -

 م38.5×48.96
 م44×42.61

   ط/نز٠ ٜ 
 (2ممعب يج ) -
 (3ممعب يج ) -

 م43.4×57.91
 م44×57.9

 ًَ ب ايتٓط املرضٞ
 (2ممعب تشذ ) -
 (3ممعب تشذ ) -

 م32.36×48.96
 م32.36×48.96

 م511 َطُار ع ٚ
 م56×42.61 ًَ ب نز٠ ق ّ مخاصٞ

 م78×81 جنًٝ٘/نز٠ ق ّ 

 ا ضيح ايٛس ٠ ا ٛق 
  َ ين احملاضزات:

 (2قاعة ) -
 (3قاعة ) -
 (4قاعة ) -
 (5قاعة ) -
 (6قاعة ) -

 م92×5
 م7×21
 م7×21
 م6×:

 م7×5.6
 (21قاعة ) -

 ( بحسام الدباحو2قاعو ) -

 ( بحسام الدباحو3قاعو ) -

 م6×6

 م33×7 عبج الجميل /مجرج أ.د
 م6.6×22 التخويح مجرج

 م7×23 الجسل /أ.دمجرج 
 م8×33 غازي  /مجرج أ.د
 م8.6×31 كيان /مجرج أ.د

 م7×22 قاعة عمؾم الرحة
 م26×25 رياض السشذاوي  /مجرج أ.د
 م26×ا5 عم  عبيج  /مجرج أ.د



 

 

 
 

 ا ضيح يًٛس ٠ ا ٛق 
  َ ين داي١ ا ُ اس  ٓب: -

 الرالة -
 خمع مابذ والسكتب -
 الحسامات -

 م26×41
 م9×5

 م8.6×4.6
 م7×25 صالة الداح
 م23×7 صالة الداح

 م7×22 صالة التايكؾنجو
 م26×35 صالة الجسباز لمبشات

 م8×23 صالة السرارعة
 م23×8 صالة التشذ

 م9×24 صالة اإلعجاد البجن 
 م9×21 صالة
 م7×7 صالة

 م7×6.6 قاعة التجليػ
 م26×26 صالة المياقة البجنية 

 م26×26 صالة االيقاع الحخك   3
 م26×26 صالة التسخيشات  3
 م26×26 صالة التعبيخ الحخك   3

 26م×26 تشذ الظاولةلصالة ا



 

 

 
 

إليي  التسيييد محميييا واقميسيييا ودوليييا أن تكييؾن رائييجة فيي  مجيياالت التعميييؼ جامعيية طشظييا تدييع  
 والتعمؼ والبحث العمس  وخجمة السجتسع وتشسية البي ة .

تحيييخص جامعييية طشظيييا عمييي  بشيييا  بي ييية أكاديسيييية فاعمييية ميييؽ خيييال التظيييؾيخ السديييتسخ              
التخرريييات فييي  ضيييؾ  متظمبيييات خظيييط التشسيييية وتمبيييية احتياجيييات لمبيييخامج األكاديسيييية لمعجييييج ميييؽ 

ية السيشية الظاب السعخفية والسيارية ف  إطار قيؼ السجتسع وتقاليجه وكحلػ إتاحة فخص التعمؼ والتشس
سييؾق العسييل ، كسييا تتعيييج الجامعيية لمخييخيجيؽ فيي  شييت  القظاعييات لتؾاكييب التقييجم وتحقييق طسؾحييات 

بتؾفيخ مقؾمات االبجاع ف  مختميف مجياالت البحيث العمسي  السشيجي  الجياد لتظيؾيخ العميؾم والسعخفية 
 والتشسية السدتجامة وحل السذكات السجتسعية . 

الخيادة ف  مجال التعميؼ والتعمؼ واألنذظة التسيد و ال  ية لمؾصؾل تدع  كمية التخبية الخياض
 البحثية وتمبية احتياجات السجتسع والبي ة السحيظة ف  السجال الخياض .  

كميييية التخبيييية الخياضيييية جامعييية طشظيييا ىييي  مؤسدييية تعميسيييية وبحثيييية تعسيييل عمييي  تحقييييق            
 رؤيتيا مؽ خال :

متسيييديؽ فيي  مجيياالت التعميييؼ والتييجريب واإلدارة الخياضييية لتمبييية احتياجييات إعييجاد خييخيجيؽ  -
 سؾق العسل عم  مدتؾي السحم  واإلقميس  .

 تشسية البحث العمس  وتظؾيخه لخجمة العسمية التعميسية . -
 السحيظة بو. السداىسة ف  تشسية الؾع  الخياض  بالتؾاصل مع السجتسع والبي ة -



 

 

 
 

 ا صجبامٝذ١ٝاملٖ اف  اي اٜات

( تحريددددف اايخ ليدددد  ااتتليسيدددد  اتظدددد  و أ ا  7 
ااظددددد ب ضددددد   ااستدددددخليو ا  خ  سيددددد  الجددددد  ة 

 ااذخمل  .
 
 

التعميسيية والسقيخرات الجراسيية  تظؾيخ البيخامج -2
 األساليب التقؾيسية لمظاب.و 
فيييى زييييادة الكفيييأة  تحقييييق السذييياركة الظابيييية -3

 .التعميسية والجعؼ الظاب 
تظبيييييييق معيييييياييخ ضييييييسان الجييييييؾدة لتظيييييييؾيخ  -4

 والبحث العمس . التعميؼ
( تشسيددد  ااسهدددخلات ااألحثيددد    زدددخ  هي ددد  2 

ااتال س ومتخونيه   مع ت سديع  خ داة ااستوفد  
اظددد ب ااالاسدددخت ااتليدددخ بخسدددتخاام ااتكش ا  يدددخ 

 ااحالث  .

 الكمية.شافدية لخخيجيؽ زيادة القجرة الت -5 
تشسيييييييييية قيييييييييجرات أعزيييييييييا  ىي ييييييييية التيييييييييجريذ  -6

 .خمق بي ة بحثية ايجابية ليؼ ف ومعاونييؼ 
تيييييؾفيخ قاعيييييجة البحيييييث العمسييييي  ميييييع تؾثييييييق  -7

 العاقات العمسية والخجمية لمكمية محميا وإقميسيا
( ااسدخهس  في ترا   ااخامخت ااستسيزة ذات 3 

ااألي   ااسحيظ  بخاكليد  ااج  ة ااتخاي  في تشسي  
مدع ااسذدخل   ااسجتستد  ااسددتاام  ااتدي تدد    

 إاي لبط ااكلي  بخاسجتسع ااخخل ي .

السذييياركة فييي  السذيييخوعات البحثيييية لخجمييية  -8 
 السجتسع مع تحجيج احتياجات سؾق العسل .

تفعيييل عسييل الؾحييجات ذات الظييابع الخيياص  -9
 وزيادتيا ف  السذاركة السجتسعية .

   يددددددخ ات وا يدددددد  و  يسدددددد  تشددددددد  ( إ جددددددخ4 
بخاسردددداا ي  وا خدددد ف وتألشددددي فكددددو ااتظدددد  و 
وتحددالك  يددخ ة ااجهددخ) او ال  وتدد فيو ااسدد ال  

 ااسخاي  اوفع  يخ ة وفخ لي  أ ا  ااكلي  .

 تظؾيخ الييكل التشغيس  اإلداري .  -:
 استكسال البشية التحتية . -21

 



 

 

 
 

 املٖ اف ااصجبامٝذ١ٝ يًه١ًٝ املٖ اف ااصجبامٝذ١ٝ  اَ ١  ٓيا اي اٜات يًه١ًٝ اي ا١ٜ  اَ ١  ٓيا
رف  نفا ٠ ايك ر٠ 
ا  صض١ٝ ٚحتضب 
 ايٛض  ايتٓافضٞ

إيجيييياد قيييييادات واعييييية وحكيسيييية تشدييييؼ 
بالسرييييييجاقية واألخيييييياق وتبشيييييي  فكييييييخ 
التظيييييييؾيخ وتحيييييييجيث كفيييييييا ة الجيييييييياز 
اإلداري وتييييؾفيخ السييييؾارد السالييييية لخفييييع 

 كفا ة وفاعمية أدا  الكمية .

دعييييييييييؼ وتظييييييييييؾيخ األدا  السؤسديييييييييي  -
 لمجامعة.

تييؾفيخ السييؾارد السالييية مييؽ -
 أجل استكسال البشية التحتية

وتظيؾيخ واسيتحجاث مبيان  استكسال  -
 ومشذأت الجامعة

تكشؾلؾجييييييييييييييييا تظيييييييييييييييؾيخ مشغؾمييييييييييييييية -
 السعمؾمات واالتراالت.

تظبيييييييق معيييييياييخ ضييييييسان -
 الجيييييييييؾدة لتظيييييييييؾيخ التعمييييييييييؼ

 والبحث العمس .
دعؼ وتشسية قيجرات ومييارات أعزيا  -

ىي ييييييييية التيييييييييجريذ واليي ييييييييية السعاونييييييييية 
 والقيادات األكاديسية

تشسية قجرات أعزيا  ىي ية -
 التجريذ

 
دعييييؼ ورفييييع قييييجرات الجييييياز االداري -

 االدارية.والقيادات 
تظيييؾيخ الييكيييل التشغيسييي  -

 االداري.
تسييييييية السييييييؾارد الحاتييييييية واالمكانييييييات -

 السادية الجامعة 
تفعييييل عسيييل الؾحيييجات ذات 

 ف الظابع الخاص وزيادتيا 
 السذاركة السجتسعية

اارمكا   ا ٓع١َٛ 
ايت ١ًُٝٝ ٚرف  

ا  ارات ايتٓافض١ٝ 
 يًي   ٚا زجيب

لتظيؾيخ أدا   تحقيق الفاعميية التعميسيية
الظييييياب ضيييييؾ  السعييييياييخ األكاديسيييييية 

 لمجؾدة الذاممة

تظيييؾيخ  واسيييتحجاث البيييخامج التعميسيييية 
وفقييييييييييا الحتياجييييييييييات سييييييييييؾق العسييييييييييل 

  والسدتحجثات

تظييييؾيخ البييييخامج التعميسييييية -
والسقيييييييييييييييييييخرات الجراسيييييييييييييييييييية 
واألسييييييييييييييييياليب التقؾيسيييييييييييييييييية 

 لمظاب 
 

رفيييييع جيييييؾدة أسييييياليب التعمييييييؼ واليييييتعمؼ 
  التقؾيؼ واالمتحاناتوتظؾيخ نغؼ 

رفع وتشسيية القيجرات التشافديية لمظياب 
 والخخيجيؽ

زيييييييييادة القييييييييجرة التشافدييييييييية -
 لخخيجيؽ الكمية

تحقيق الجؾدة والتسيد والحريؾل عمي  
 االعتساد السؤسد 

تظبييييييق معييييياييخ ضيييييسان  -
 الجؾدة لتظؾيخ التعميؼ

تحقييق السذياركة الظابييية -
 والجعؼ الظاب 

َٓع١َٛ ميٜٛز 
اي شح اي ًُٞ ٚمكٝل 
ايتٓافض١ٝ ٚايتُٝش 

 ٚاا تهار

تشسية السيارات البحثية ألعزيا  ىي ية 
التجريذ ومعاونييؼ  ميع تؾسييع قاعيجة 
السعخفييييييية لظييييييياب الجراسيييييييات العمييييييييا 

 باستخجام التكشؾلؾجيا الحجيثة .
 
 

ربيييييييييط مشغؾمييييييييية البحيييييييييث العمسييييييييي  -
بالجامعييية بخظيييط التشسيييية االقتريييادية 

 واالجتساعية بالجولة.

السذاركة في  السذيخوعات -
البحثية لخجمية السجتسيع ميع 
تحجيييييييييج احتياجييييييييات سييييييييؾق 

 العسل
 
 



 

 

 
 

 املٖ اف ااصجبامٝذ١ٝ يًه١ًٝ املٖ اف ااصجبامٝذ١ٝ  اَ ١  ٓيا اي اٜات يًه١ًٝ اي ا١ٜ  اَ ١  ٓيا
السدييييييياىسة فييييييي  تقيييييييجيؼ الخيييييييجمات  -

الستسيدة ذات الجؾدة العاليية في  تشسيية 
البي يية السحيظيية بالكمييية مييع السذيياركة 
السجتسعيية السدييتجامة التيي  تييؤدي إليي  

 ربط الكمية بالسجتسع الخارج 

تظؾيخ البشية التحيية الازمية لتظيؾيخ -
مشغؾميييييية البحييييييث العمسيييييي  بالجامعيييييية 
ودعييؼ إنذييا  وتظييؾيخ مخاكييد ووحييجات 
التسيييييييييد البحثيييييييي  )السخاكييييييييد البحثييييييييية 

 الستخررة( ف  مختمف السجاالت

تييييييييؾفيخ قاعييييييييجة البحييييييييث  -
العمسي  ميع تؾثييق العاقييات 
العمسيييييييية والخجميييييييية لمكميييييييية 

 محميا وإقميسيا

وامكانييات أعزييا  ىي يية تظييؾيخ قييجرات 
التجريذ والباحثيؽ بالجامعة ف  مجال 
البحييث والشذييخ العمسيي  طبقييا لمسعيياييخ 

 القؾمية والجولية.

تشسيييييييية قيييييييجرات أعزيييييييا   -
 ىي ة التجريذ

تؾثيييييييق العاقييييييات مييييييع السؤسدييييييات -
العامييييية والخاصييييية بيييييالسجتسع السحمييييي  
والتعيييييياون مييييييع القظاعييييييات االنتاجييييييية 

 السختمفة

السذيخوعات السذاركة في  -
البحثية لخجمية السجتسيع ميع 
تحجيييييييييج احتياجييييييييات سييييييييؾق 

 العسل
 

دعؼ قزايا حقؾق السمكية والزيؾابط -
السيشييييييييية وقيييييييييؼ وأخاقيييييييييات البحييييييييث 

 العمس . 

تظبيييييييق معيييييياييخ ضييييييسان -
الجيييييييييؾدة لتظيييييييييؾيخ التعمييييييييييؼ 

 والبحث العمس .
تحييييييجيث المييييييؾائح القؾاعييييييج السشغسيييييية - 

 لمبحث العمس  بالجامعة
 اٚر م شٜش 

ٚجماات ايغزان١ 
يكيا    ١َ اجملتُ  
 ايت١ُٝٓ ا ضت ا١َ

ايجيييياد قيييييادات واعييييية وحكيسيييية تشدييييؼ 
بالسرييييييجاقية واألخيييييياق وتبشيييييي  فكييييييخ 
التظيييييييؾيخ وتحيييييييجيث كفيييييييا ة الجيييييييياز 
االداري وتيييييؾفيخ السيييييؾارد الساليييييية لفيييييع 

 كفا ة وفاعمية أدا  الكمية.

تيييييييجريب وتأىييييييييل السيييييييؾارد البذيييييييخية -
 سع وتشسية البي ةلقظاع خجمة السجت

تشسيييييييية قيييييييجرات اعزيييييييا   -
 ىي ة التجريذ.

 
انذييييييا  واسييييييتخجام نغييييييام معمؾمييييييات -

الكتخونيييييي  لقظيييييياع الخجميييييية السجتسييييييع 
 وتشسية البي ة

تييييييييؾفيخ قاعييييييييجة البحييييييييث  -
العمسي  ميع تؾثييق العاقييات 
العمسيييييييية والخجميييييييية لمكميييييييية 

 .محميا ودوليا.
تفعيييييل السحيييياور االسييييتخاتيجية لقظيييياع 

 السجتسع وتشسية البي ةخجمة 
السذاركة في  السذيخوعات -

البحثية لخجمية السجتسيع ميع 
تحجيييييييييج احتياجييييييييات سييييييييؾق 

 .العسل
تفعيييييييل عسييييييل الؾحييييييجات  -

ذات الظيييييييييييييييابع الخيييييييييييييييياص 
وزيادتييييييييييا فييييييييي  السذييييييييياركة 

 السجتسعية.



 

 

 
 

ة جغخافييييمييؽ حيييث  تتؾسييط كمييية التخبييية الخياضيييية جامعيية طشظييا كميييات التخبيييية الخياضييية 
السكييان فييي  تقييع وسييط الييجلتا قخيبيية مييؽ اإلسييكشجرية والقيياىخة والدقييازيق والسشرييؾرة وكفييخ الذيييخ مسييا 

 يتيح التؾاصل وتبادل الخبخات مع تمػ الكميات السشاعخة 

طشظييا حيييث تعييج صييخحا لسسارسيية األنذييظة مييؽ خييال مشذيي تيا الخياضييية تتؾسييط كميييات جامعيية 
لجسييييع طيييياب الجامعييية وخجميييية السجتسيييع ومؤسديييياتو كسيييا تعييييج مريييجر ل شييييعاع لسجيشييية طشظييييا لتقييييجيؼ 

 الخجمات الخياضية لسحافغة الغخبية حيث تذارك ف  تشغيؼ االحتفال بالسشاسبات الؾطشية بيا .

والباحثيؽ لتقجيؼ ؽ الدمان يتسثل ف  أعزا  ىي ة التجريذ تستمػ رصيج يستج إل  ربع قخن م
دييتؾي السحافغيية االستذييارات والخبييخات العمسييية والبحثييية فيي  مجييال الخياضيية والبحييث العمسيي  عميي  م

 .والكميات السشاعخة

ىي ة التجريذ عم  مؽ أعزا   الخياض تتسيد الكمية بؾجؾد العجيج مؽ الكؾادر العامميؽ بالسجال    
ي السحميييي  واإلقميسيييي  والعييييالس  السذييييتخكيؽ فيييي  االتحييييادات الخياضييييية والشقابييييات الخياضييييية السدييييتؾ 

ومييجربيؽ فيي  األنجييية السستييازة وحكييام دولييييؽ ومحكسيييؽ فيي  المجييان العمسييية ومستحشيييؽ خييارجييؽ فيي  
بيي يية القييؾات 3123الكميييات السشيياعخة ومييجربيؽ فيي  الفييخق القؾمييية ومذييخوع البظييل األوليسبيي  لشييجن 

 دمحة .الس

تعج الكمية مخكد إشعاع لتقجيؼ الخجمات الخياضية السجتسع بيا ف  مختمف األنذيظة الخياضيية  -
 حيث تسج األنجية بالسؾىؾبيؽ رياضيا .

تقيييجيؼ االستذيييارات والخبيييخات فييي  مجيييال األنذيييظة الخياضيييية لننجيييية الخياضيييية عمييي  مديييتؾي  -
 السحافغة .

تقجم الكميية ميؽ خيال مخكيد الخجمية العامية مجسؾعية ميؽ الخيجمات السجتسعيية تتسثيل في  عقيج  -
تيأجيخ بعيض  –عسل دورات ف  اإلصابات الخياضيية  –دورات تجريبية ف  األنذظة الخياضية 

 الراالت الخياضية لبعض اليي ات لسسارسة األنذظة الخياضية عم  مشذ تيا الخياضية .

  



 

 

 
 

 :ىشاك العجيج مؽ التحجيات 
 ايت ًب عًٝٗا ايتش ٜات

انذخ   ليدخت مشدخعوة تددتي 
 إاي اال تسخ 

 البشية التحتية .تظؾيخ  -

 . لسخحمة البكالؾريؾسالئحة ججيجة  تظبيق -

 اقبال طمبة مؽ الؾافجيؽ عم  الكمية . -

 بخامج تؤىل الظاب لدؾق العسل . -

لسشغؾمييية ادارييييية يؤىيييل الكميييية ىيكيييل تشغيسييي  مكتسيييل ومؾثيييق  -
 .جيجة

 اضافة وحجات ججيجة بالييكل التشغيس  مع تفعيميا . -

 استخاتيجية لمتعمؼ والتعميؼ مؾثقة ومعتسجة . -

تسيد فعال قادر عمي  التحيجيث والتظيؾيخ السديتسخ وفقيا لمجيؾدة  -
 الذاممة  .

كييييؾادر مجربييييو ومؤىمييييو اكاديسيييييا لمتظييييؾيخ السشغؾميييية التعميسييييية  -
 والبحثية .

 تعميسيييية  مظيييؾرة تحقيييق الجيييؾدة الذييياممة .مثيييل  مشذيييأت عمسيييية -
 صالة السشازالت ( . –والتسخيشات ) صاالت الجسباز

 ماعب مدتحجثة متعجدة اإلستخجام. -

أماكؽ تعميسية مدتحجثة مثل صاالت التعبييخ الحخكيى واإليقياع  -
 والتسخيشات .

 معامل مدتحجثة عمى أحجث تجييدات . -

 حييييييؾالى مييييييؽ ممعييييييب كييييييخه قييييييجم يذييييييتسل عمييييييى مييييييجرجات تدييييييع -
 % متفخج .36: 31

 فخد عمى أحجث تجييدات . 331مدخح بالكمية يدع  -

 . جاري االستامحسام سباحة  -
ال ح   لاسخت  ليخ  الاة -

 بخادخ خت متتساة
دكتيؾراه(  لجسييع  –ماجديتيخ -مقخرات ججيجة مدتحجثة )دبميؾم  -

–)دبمؾم االسعافات األولية األقدام العمسية تؾاكب سؾق العسل 
 الفشؾن الذعبية( –العخوض الخياضية  –الخياض   الظب

 زيادة الظاب السمتحقيؽ بالجراسات العميا والؾافجيؽ . -
 



 

 

 
 

ى  االطار العام لمعسل بالكمية والت  يسكؽ الخجؾع الييا واالحتكام لشرؾصيا عشيج عييؾر أي       
معؾق أو مؾقف ال يؾجج لو ترخيف لشف بالمؾائح الجامعية وتخاعي  الكميية عشيج صيياغة الدياسيات 

 ما يم  :
األطيخاف يتؼ عخض ومشاقذة ىحه الدياسات مع األطخاف السختمفة داخل الكمية وتتسثل ىحه  -

 وأعزا  ىي ة التجريذ واالدارييؽ والظاب وأعزا  مسثميؽ .ف  قيادات أكاديسية 
الكمييية االلكتخونيي  مؾقيع ييتؼ العسييل عمي  نذييخ مختمييف الدياسيات مييؽ خيال نذييخىا بالكمييية ، -

 ؽ .ممتق  الخخيجي
ييتؼ وضييع خظيط لتشفيييح الدياسيات مييؽ خيال مجسؾعيية ميؽ االليييات الازمية لزييسان تظبيييق  -

 .،وحجة الجؾدة ، الؾحجات االدرية الدياسات مؽ خال ادارة الكمية ، االقدام العمسيةىحه 

 ت السجتسع السحم  مؽ أجل تشسية قجرات واستعجادات الظاب.التعاون مع مؤسدا -
 تعخيف الظاب بالخوية والخسالة األىجاف االستخاتيجية لمكمية . -
 تعخيف الظاب باستخاتيجية التعميؼ والتعمؼ والسشاىج الجراسية وطخق وأساليب التقؾيؼ. -
 ؾل لمظاب .استخجام السؾاصفات والسخجعيات العالسية ف  شخوط واختبارات القب -
 االرتقا  بأعزا  ىي ة التجريذ ومعاونييؼ . -
تظيؾيخ وتعيجيل المييؾائح والبيخامج التعميسيية ونؾعييية السشياىج والسقيخرات الجراسييية بسيا يتفيق مييع  -

 السعاييخ القؾمية والعالسية .
 .سؾق العسل محميا واقميسيا ف تحجيث أساليب التجريذ لتخخيج خخيج قادر عم  السشافدة  -
 تحجيث دوري لمسادة العمسية لمكتاب الجامع  مع مخاعات األىجاف االستخاتيجية .إجخا   -
ات التجريذ والسكتبات والؾسائط السخاجع السقخرة واالرتقا  بالسعامل والسختبخات وقاعتظؾيخ  -

 الؾسائل التعميسية .و 
 تظؾيخ أساليب التقييؼ واالمتحان . -
 نذظة التعميسية والسذاركة الظابية  .دعؼ الشغؼ والعسميات االدارية الستعمقة باأل -
 لمعامميؽ بالجياز االداري والفش  الجاعؼ .  اإلداريةالتشسية  -



 

 

 
 

التؾسييييع فيييي  مسارسيييية أنذييييظة التشسييييية االندييييانية مثييييل الخياضيييية الفخدييييية والجساعييييية وسييييائخ  -
والشييجوات والمقييا ات مييع أعييام السجتسييع فيي   كييالخحات وتشغيييؼ السييؤتسخات األخييخى األنذييظة 

 .ذخرية الظابمختمف السجاالت مسا يشسي
األنذييظة الظابييية مييع جامعييات عميي  أخييخي   تؾاصييل العسييل والتبييادل الظابيي  و التؾسييع فيي -

 .اخل و خارج الؾطؽ ف  شت  السجاالتد
 ( .Learning.Eالكتخونيا ) قخراتسالاألعجاد والتحزيخ لتحؾيل  -
 الظاب عم  كيفية استخجام السكتبة الخقسية لمكتب والجوريات التعميسية .تعخيف  -
تشسية السيارات الحىشية واتباع مشيجية حل السذكات وأساليب التفكيخ العمس  لجي الظياب  -

معيياييخ التعميييؼ والييتعمؼ  والقييائؼ عميي إليي  مسارسيية الييتعمؼ الييحات  والسيييجان  السدييتسج  باإلضييافة
 .القؾمية

كمية باإلعان عؽ الججاول الجراسية لكافة الفخق الجراسية وكحلػ اإلعان عؽ مؾاعيج إلدام ال -
 االمتحانات الشغخية والعمسية بعج اعتسادىا طبقا لسا يقخره مجالذ الكميات. 

 وضع خظة بحثية لمكمية تداعج ف  تشسية السجتسع . -
تذيييجيع البحيييث العمسييي  اليييحي ييييؤدي مشتجيييات تظبيقيييية تفييييج السجتسيييع وتعيييؾد عمييي  الجامعييية  -

 بالعائج السادي .
رخ وخارجييا تبقيا لمقؾاعيج الذخاكة السجتسعية مع السؤسدات الجاعسة لمبحث العمس  داخل م -

 السشغسة والقؾاعج الحاكسة .
تأكييييييج االرتبييييياط بييييييؽ الخظييييية البحثيييييية وخظييييية التشسيييييية االقتريييييادية واالجتساعيييييية والخظيييييط  -

 القظاعات لمجولة .
التشديييييق بيييييؽ خظييييط الكمييييية وخظيييية الجامعيييية وتؾجييييييات أكاديسييييية البحييييث العمسيييي  ومخاكييييد  -

 البحؾث التابعة ليا .
تحقيق التكاميل بييؽ األقديام السختمفية داخيل الكمييات وتحقييق التعياون بييؽ تكؾيؽ فخق بحثية  -

 كميات الجامعة السختمفة .
االرتبياط بسذيخوعات تظيؾيخ التعمييؼ العيال  فيسييا ليو انعكياس عمي  رفيع أدا  مشغؾمية البحييث  -

 العمس  .
 الحرؾل عم  تسؾيل مؽ جيات متعجدة ووسائل داعسة. -
   وتذجيع الشذخ لمبحث العمس  محميا وإقميسيا وعالسيا .أنذا  قاعجة بيانات لمبحث العمس -



 

 

 
 

االلتدام بأخاقييات البحيث العمسي  الستفيق عميييا محمييا وعالسييا وذليػ بغيخض حسايية االبيجاع  -
 العمس  .

 ية التييجريذ واليي ية السعاونيية في  الييجورات التجريبييية وورش تحفييد وتييجعيؼ اشيتخاك أعزييا  ىي -
العمسييييية ومبييييادا البحييييث العمسيييي  وأيزييييا االشييييتخاك فيييي  العسييييل الخاصيييية بسيييييارات الكتابيييية 

 ة والعالسية .السؤتسخات العمسية السحمي
تفعيييل نغييام السكتبيية الخقسييية وذلييػ لتييؾفيخ مرييادر االطيياع عميي  أحييجث التظييؾرات العمسييية  -

ميييؽ خيييال قاعيييجة بيانيييات بأحيييجث السخاجيييع واألبحييياث التييي  قيييام بييييا أعزيييا  ىي ييية التيييجريذ 
 ية خارجيا .والباحثيؽ مؽ الكم

تذيييجيع الكميييية ألعزيييا  التيييجريذ عمييي  الديييفخ فييي  ميسيييات عمسيييية وبعييياث وميييشح شخريييية  -
 الكتداب ميارات متظؾرة ف  مجال البحث العمس  .

 قاعات بيانات مجتسعية .ستكسال ا -
 دراسة متظمبات احتياجات السجتسع وسؾق العسل . -
 االلتدام بتشفيح الخظة االستخاتيجية لخجمة السجتسع وتشسية البي ة . -
 تحجيج احتياجات السجتسع واستظاع أرائيؼ فيسا تقجمو الكمية مؽ خجمات . -
 .جتسعية ف  أنذظة الكمية ودعؼ الكمية ماديا واجتساعيا عم  مذاركة األطخاف السالعسل  -
لخجمية السجتسيع وتشسيية البي ية والتي  تديتيجف  لمتؾعييةتؾفيخ العجيج ميؽ البيخامج السخررية  -

مختميييف األطيييخاف السجتسعيييية بالتؾعيييية وييييتؼ قيييياس مديييتؾي رصيييا السديييتفيجيؽ ميييؽ الخجمييية 
 لسعخفة مجي استفادتيؼ مؽ الخجمة السقجمة ومقتخحاتيؼ لتظؾيخ ىحه الخجمات .

طبقيا لمسعياييخ  تحقيق األمؽ والدامة لنفخاد وحساية وصيانة السشذيأت والحفياع عمي  البي ية -
 الجولية .

الظييياب ميييييارات التعاميييل مييييع سيييؾق العسييييل  إلكدييييابتشغييييؼ ورش العسييييل ودورات تجريبيييية  -
 والقجرة عم  السشافدة مع السجتسع السحم  .

بييات سييؾق الخييخيجيؽ السيييارات التيي  تتؾافييق مييع متظم إلكدييابتفعيييل وتشغيييؼ دورات تجريبييية  -
 ة .ت الجامعبكمياد حمؾل لمقزايا السختمف خاك األطخاف السجتسعية ف  ايجاالعسل واش

 العسل عم  اشخاك الظاب ف  لجان التؾعية بخجمات السجتسع . -
 تشغيؼ ممتق  لمخخيجيؽ وذلػ لخبط خخيج  الكمية بذكل مدتسخ .  -



 

 

 
 

ة الؾضييع الحييال  ليييا فيي  السدييتقبمية لمكمييية عميي  دراسيي اإلسييتخاتيجيةتقييؾم آلييية إعييجاد الخظيية 
ضييؾ  معيياييخ اليي يية القؾمييية لزييسان جييؾدة التعميييؼ واالعتسيياد ، لييحلػ تييؼ وضييع خظيية عسييل وآليييات 

 الجاخمية والخارجية لمكمية تزسشت :لتحميل ودراسة عشاصخ البي ة 
ة لشذييخ ثقافيية التخظيييط االسييتخاتيج  كستظمييب لمجييؾدة بيييؽ وات وإعييجاد نذييخات تؾعيييعقييج نييج -

 أعزا  ىي ة التجريذ ومجتسع الكمية .
 وآخخي لتؾثيقيا واعتسادىا . اإلستخاتيجيةتذكيل لجشة إلدارة الخظة  -
وحييجة و التخظيييط االسييتخاتيج  بالجامعةتييجريب أعزييا  المجييان مييؽ خييال ورش عسييل بؾحييجة  -

 واالعتساد .إدارة السذخوعات بالقاىخة واليي ة القؾمية لزسان جؾدة التعميؼ 
 إعجاد أدوات لجسع البيانات مؽ مجسؾعات مسثمة لمف ات السختمفة داخل وخارج الكمية . -
 تحميل البيانات السجسعة وصياغة السعمؾمات والتغحية الخاجعة . -
لشقييياط القيييؾة والزيييعف والفيييخص الستاحييية والسخييياطخ التييي  تؾاجيييو العسميييية  صيييياغة مريييفؾفة -

 التعميسية والبحثية والخجمية بالكمية.
عقيييج اجتساعيييات نقاشيييية وعريييف اليييحىش  بييييؽ أعزيييا  فخييييق إعيييجاد الخظييية وأعزيييا  ىي ييية  -

 التجريذ والسعاونيؽ .

تؼ الخجؾع إل  إل  كافة السرادر الؾثائقية الستاحة بالكمية والستسثمة ف  السريادر التاليية : إدارة     
إدارة الذيشؾن  –إدارة رعاية الذباب  –إدارة ش ؾن العامميؽ  –إدارة الجراسات العميا  –ش ؾن الظاب 

 –لكميييية لذييي ؾن الظييياب مكتيييب وكييييل ا –مكتيييب عسييييج الكميييية  –إدارة الذييي ؾن اليشجسيييية  –الساليييية 
مكتييب وكيييل الكمييية لذيي ؾن خجميية السجتسييع  –مكتييب وكيييل الكمييية لذيي ؾن الجراسييات العميييا والبحييؾث 

مكتب أميؽ الكمية وذلػ بيجف تحجيج نقاط القؾة والزيعف ، وكيحلػ ميا يسثيل فخضيا  –وتشسية البي ة 
 وما يسثل تيجيجا لمكمية .،

–أسييييييتاذ مديييييياعج  –تييييييؼ اسييييييتظاع أرا  أعزييييييا  ىي يييييية التييييييجريذ ) أسييييييتاذ عامييييييل متفييييييخ  
الزيعف ، ثخ ميؽ طخيقية لتحجييج نقياط القيؾة و معييج ( بيأك –مجرس(واليي ة السعاونية ) ميجرس مدياعج 
 وكحلػ ما يسثل فخضا وما يسثل تيجيجا .



 

 

 
 

تحجييييج نقييياط القيييؾة و كثخ ميييؽ طخيقييية لبيييأتيييؼ اسيييتظاع أرا  عيشييية ميييؽ أراي وميييؾعف  الكميييية 
 وكحلػ ما يسثل فخضا وما يسثل تيجيجا ف  كافة مخافق الكمية وأقداميا اإلدارية السختمفة . الزعف،

 والزييعف،لتحجيييج نقيياط القييؾة  تييؼ اسييتظاع أرا  عيشيية مييؽ طيياب الكمييية بييأكثخ مييؽ طخيقيية
مفية وميا تقجميو وكحلػ ما يسثل فخضا وما يسثل تيجيجا ف  كافية مخافيق الكميية وأقدياميا اإلداريية السخت

 خجمات .و الكمية مؽ بخامج 

قييؾة تييؼ اسييتظاع أرا  عيشيية مييؽ خخيجيي  الكمييية بييالبخامج الييثاث بييأكثخ مييؽ طخيقيية لتحجيييج نقيياط ال
 ما يسثل فخضا وما يسثل تيجيجا فيسا تقجمو الكمية مؽ بخامج تعميسية وخجمات.الزعف ، وكحلػ و 

خ ميييؽ طخيقييية لتحجييييج نقييياط القيييؾة تيييؼ اسيييتظاع أرا  عيشييية ميييؽ أفيييخاد السجتسيييع السحمييي  بيييأكث
 ت.الزعف ، وكحلػ ما يسثل فخضا وما يسثل تيجيجا فيسا تقجمو الكمية مؽ بخامج تعميسية وخجماو 

تؼ الخجؾع إل  تقخيخ الشغخا  السخاجعيؽ )خال الديادة السيجانية الت  تست لمكميية والستزيسؽ 
 نقاط القؾة والزعف .

معيييياييخ اليي يييية القؾمييييية لزييييسان جييييؾدة التعميييييؼ واالعتسيييياد وكييييحلػ معيييياييخ  تييييؼ الخجييييؾع إليييي 
 الخاص بكميات الظب . NARSاألكاديسية السخجعية القؾمية 

تؼ الخجؾع إل  تقخيخ وحجة التخظيط االستخاتيج  بجامعة طشظا والستزسؽ نقاط القؾة ونقاط 
 ات جامعة طشظا.لكميالزعف 

تيييؼ الخجيييؾع إلييي  تقخييييخ زييييادة االعتسييياد لمكميييية والسحيييجد بيييو نقييياط القيييؾة والزيييعف لمسعييياييخ  
 واالستعانة بيحا التقخيخ بتحميل البي ة الجاخمية والخارجية لعشاصخ القؾة والزعف. 

 قخيخ لمتعخف عم  ماتؼ تشفيحة وما لؼ يتؼ تشفيحه .تؼ االستعان بالت



 

 

 
 

 –تجسيع العجيج مؽ البيانات باالطاع عمي  الؾثيائق الستيؾفخة بالكميية : شي ؾن الظياب              
إدارة  –إدارة الذيي ؾن السالييية  –إدارة رعاييية الذييباب  –إدارة شيي ؾن العييامميؽ  –جراسييات العميييا إدارة ال

مكتيب وكييل الكميية  –مكتيب وكييل الكميية لذي ؾن الظياب  –مكتب عسيج الكمية  –الذ ؾن اليشجسية 
مكتيب  –مكتب وكيل الكمية لذ ؾن خجمة السجتسيع وتشسيية البي ية  –لذ ؾن الجراسات العميا والبحؾث 

 أميؽ الكمية .

، وقانؾن خسدية لتخقيية القييادات بذأن تشغيؼ الجامعات 2:83لدشة :5كسا تؼ االطاع عم  قانؾن 
 .م3114لدشة24لمعامميؽ بالجولة ، وقانؾن رقؼ  89لدشة 58، وقانؾن  اإلدارية

أثييخ مذييخوعات  إضييافة إليي  دليييل الجييؾدة بالكمييية ، ووثييائق إدارة الجييؾدة بالكمييية ، ودراسيية          
التظييؾيخ بالكمييية والجامعيية ، وتقيياريخ السخاجعيية الجاخمييية لشغييام إدارة الجييؾدة بالكمييية ، وتقيياريخ متابعيية 

م :3119/311جييؾدة األدا  ألعزييا  ىي يية التييجريذ ، وتؾصيييف وتقيياريخ السقييخرات الجراسييية لمعييام 
السالييية لمعييام الحييال  ،وخظييط  لسخحمتيي  البكييالؾريؾس والجراسييات العميييا ، كسييا تسييت مخاجعيية السؾازنيية

 العسل وتقاريخ قدؼ الريانة وسجات السكتبة .

 

مؽ أقدام الكمية السختمفة  ألعزا  SWOTضست جمدة تؼ عقج جمدات لمعرف الحىش  
والظييياب وبعيييض ميييؽ الف يييات السديييتفيجة ميييؽ  واإلداريييييؽوأعزيييا  ىي ييية التيييجريذ واليي ييية السعاونييية 

 ( 2الخخجيؽ )مخفق 
 

ميييع FOCUS GROUP DISCUSSIONالمقيييا ات والسجسؾعيييات الشقاشيييية  تيييؼ عقيييج
وعيشية ميؽ  ؽالسديتفيجياليي ية السعاونية( و  –مختمف الف ات مؽ مجتسع الكمية )أعزا  ىي ة التجريذ 

طاب الكمية ، وعيشة آخخي مؽ خخيج  الكمية  بيجف تحجيج نقاط القؾة والزعف ، وكحلػ ما يسثل 
 فخصا ، وما يسثل تيجيجات .



 

 

 
 

 

ؽ بييجف تحجييج نقياط القيؾة السيتظاع رأي ف يات السديتفيجي تؼ تظبيق العجيج مؽ االستبيانات
 . (3والزعف . وكحلػ ما يسثل فخصا ، وما يسثل تيجيجا لمكمية )مخفق 

 

تيييؼ تحمييييل تقخييييخ الشغيييخا  السيييخاجعيؽ )خيييال الدييييادة السيجانيييية التييي  تسيييت لمكميييية ( بييييجف 
 الؾقؾف عم  نقاط القؾة والزعف .

 

تيييؼ تحمييييل معييياييخ اليي ييية القؾميييية لزيييسان جيييؾدة التعمييييؼ واالعتسييياد وكيييحلػ معييياييخ األكاديسيييية  
 .نقاط القؾة ونقاط الزعف لمكمية السخجعية القؾمية الخاصة بكميات التخبية الخياضية بيجف الؾقؾف عم 

 

معيية طشظييا والستزييسؽ نقيياط القييؾة ونقيياط خيييخ وحييجة التخظيييط االسييتخاتيج  بجاتييؼ تحميييل تق
 الزعف بكميات جامعة طشظا بيجف الؾقؾف عم  نقاط القؾة ونقاط الزعف بالكمية.

تؼ مخاجعة جسيع البيانات الت  تؼ التؾصل إلييا والتأكج مؽ صحتيا والستزسشة أقدام الكمية         
البخامج التعميسيية التي  تقيجميا الكميية واليجرجات العمسيية التي  تسشحييا بسخحمية البكيالؾريؾس ومخحمية  –

 العيامميؽالفشيييؽ  إلداريييؽاأعيجاد  –أعيجاد أعزيا  ىي ية التيجريذ واليي ية السعاونية  –الجراسات العمييا 
مكتبييية   -مقيييخرات البيييخامج الجراسيييية –إمكانيييات مبشيي  الكميييية  –الييكيييل التشغيسييي  بالكميييية  –بالكمييية 

الكمية ، تؼ تحجيج عشاصخ القؾة والزعف ف  البي ة الجاخمية وعشاصخ الفيخص والتيجييجات في  البي ية 
 الخارجية .



 

 

 
 

 تقاريخ السخاجعيؽ . -
 استبيانات . -
 كذؾف حزؾر  -
 تقاريخ الستابعة. -
 تقخيخ الستشحييؽ . -
 .الستعثخيؽ سسا  الظاب الستفؾقيؽ و قؾائؼ بأ -

 نقابة السيؽ الخياضية . -

 الظاب والخخيجؾن . -

 وزارة الذباب والخياضة . -

 وزارة التخبية والتعميؼ . -

 وزارة التعميؼ العال  . -

 األنجية الخياضية . -

لمكمييية كييان مييؽ الزييخوري تحجيييج وتقييييؼ  اإلسييتخاتيجيةلتحقيييق الشجيياح فيي  تظييؾيخ وتشفيييح الخظيية 
السخييياطخ والعقبيييات والريييعؾبات السختبظييية بعسميييية تظيييؾيخ وتشفييييح الخظييية التخييياذ الخظيييؾات الازمييية 

 مػ السخاطخ والعقبات فيسا يم  :لمتعامل مع ت
اإلدارة األكاديسيييية أو اإلداريييية أو التغييييخ فييي  تؾجياتييييا مسيييا ييييؤثخ عمييي   التغييييخ السحتسيييل فييي  -

 دعسيا ألنذظة الخظة .

عيييجم كفايييية السيييؾارد الازمييية لتشفييييح الخظييية أو عيييجم تحؾييييل السخرريييات الساليييية فييي  السؾاعييييج  -
 السحجدة.

ف بالكميية في  أنذيظة التحدييؽ والتظيؾيخ التي  تشتجييا الكميية أو ضيع العيامميؽضعف مذياركة  -
 قجرات وميارات السد ؾليؽ عؽ التشفيح .

 عجم تعاون السجتسع السحيط بالجامعة ف  دعؼ وتسؾيل مذخوعات الكمية . -

 تشفيح مسا يؤثخ عم  إتسام األنذظة طبقا لمججول الدمش  .الاستشفاذ الؾقت والبط  ف   -

األنذيظة الازمية القرؾر ف  آليات متابعة إنجاز أنذظة الخظة وعجم وجؾد تشديق فعال بييؽ  -
 لتحقيق السخخجات الستؾقعة .

 تأخخ اعتساد الائحة الججيجة بالكمية . -

 مقاومة بعض العامميؽ لمتغيخ. -



 

 

 
 

 تفعيل مذخوع تأىيل الظاب لمكميات العدكخية بالكمية . -

 تفعيل مذخوع الشادي الريف  بالكمية . -

 تفعيل مذخوع مخكد الترؾيخ لرالح مخكد الخجمة . -

 لرالح مخكد الخجمة . لخقؼ جمؾس الظاب اقةبظ إصجار -

 لح مخكد الخجمة .كارنييات لاستعارة مؽ السكتبة لراإصجار  -

 مدتؾي الجامعة .انذا  مخكد استذاري لننذظة الخياضية عم   -

 األنذظة الخياضية بالكمية . انذا  مخكد تجريب ف  مختمف -

 انذا  مخكد لتكؾيؽ وتجريب فخقة  لمفشؾن الذعبية . -

 انذا  مخكد لمتأىيل الشفد  الخياض  . -

 السخحمة االبتجائية وما قبل السجرسة .دورات صقل لتأىيل معمس  التخبية الخياضية ف   -

 دورات ف  نغام التغحية والتخديذ . -

 ف  معسل الحاسب اآلل  . ICDLدورات  -

 ف  الكمية أو ف  السجيشة الجامعية .انذا  مخكد لمياقة البجنية )جيؼ ( -

 انذا  معسل لمغة االنجميدية لظمبة وخخيج  التخبية الخياضية . -

 الخياضية .انذا  مخكد صح  لمتخبية  -

 انذا  مخكد ل حرا  وكتابة البحؾث العمسية.  -

 انذا  مخكد لاختبارات والسقاييذ الخياضية . -

 انذا  مخكد لمبخمجيات ف  التخبية الخياضية . -

 عقج مباريات خيخية مع األنجية السختارة والكميات السشاعخة عم  ماعب الكمية. -

 عسل بخنامج رياض  لمسعؾقيؽ . -

  



 

 

 
 

لمبي ة الجاخمية والخارجية لمكميية وتقياريخ السخاجعية  SWOTمؽ خال نتائج تحميل الخباع  
تقخييخ والعجييج ميؽ الشقياط التي  تحتياج إلي  تحدييؽ الخارجية بييؽ العجييج ميؽ الشقياط التي  تحتياج إلي  

ة وفاعمية أنذظة الكمية ورسالتيا وأىجافيا ولتؾفيخ مقؾمات الشجاح لمخظة كان وذلػ لتأثيخ عم  كفا 
 البج مؽ تحجيج لاحتياجات الازمة والت  يسكؽ تؾضيحيا فيسا يم  :

اتبييياع اسيييتخاتيجية متكاممييية ومتظيييؾرة شيييارك فييي  اعيييجاد الكثييييخ ميييؽ األطيييخاف تتزيييسؽ التغييييخ  -
لسعشيية ميع االلتيدام بتأكييج الجيؾدة والذيفافية والتحدؽ باسيتسخار بييجف ارضيا  جسييع األطيخاف ا

 السد ؾلية والسدا لة عم  أن تحقق التسيد ف  األدا .

تظؾيخ وتحجيث البخامج والسقخرات الجراسية ف  العسمية التعميسية لسخحمة البكالؾريؾس الجراسات  -
ظياب أعزيا  العميا مع تفعيل استخجام األسياليب التكشؾلؾجيية الحجيثية إليجياد التؾاصيل بييؽ ال

 ىي ة التجريذ .

تظييييؾيخ وتشسييييية قييييجرات أعزييييا  ىي يييية التييييجريذ ومعيييياونييؼ واالرتقييييا  بالشييييية البحثييييية لسؾاكبيييية  -
 التظؾرات الت  تظخأ عم  سؾق العسل .

 زيادة القجرة التشافدية لخخيج  الكمية ف  سؾق العسل . -

بإنذا  ماعب وصاالت مغظاه ومعامل عمسية متخررة  التحتية وذلػتؾفيخ وتحديؽ البشية  -
ووحجات ذات طابع خاص وتفعيل عسميا ف  السذاركة السجتسعيية وتحدييؽ السخافيق وصييانتيا 

 لمكمية.مع تؾفيخ عؾامل األمؽ والدامة واألجيدة والسعجات الازمة 

 السالية.تؾفيخ سبل لمتسؾيل والجعؼ السال  لديادة السؾارد  -

ارات ووحجات ججيجة الييكل التشغيس  مع تفعيل استخجام الؾسائل الستاحة لمتعامل استحجاث إد -
وحيييجة ضيييسان الجيييؾدة بؾسيييائل اتريييال واألجييييدة واألدوات  ميييع االزميييات والكيييؾارث ميييع تجيييييد

 الحجيثة.

تييؾفيخ اجييخا ات لزييسان العجاليية وعييجم التسيييد بيييؽ أعزييا  ىي يية التييجريذ ومعيياونييؼ والعييامميؽ  -
 والظاب.



 

 

 
 

الذيييييي ؾن السالييييييية                        ،رعاييييييية الذييييييباب  ،  شيييييي ؾن العييييييامميؽ، دراسييييييات عميييييييا شيييييي ؾن الظيييييياب  ،  -
مكتييب وكيييل -وثييائق إدارة الجييؾدة  كمييية  ،أميييؽ ال، مكتييب عسيييج الكمييية  ، الذيي ؾن اليشجسييية ،

 لخجمة السجتسع وتشسية البي ة ( –الجراسات العميا  –الكمية )لذ ؾن الظاب 

م بذييييأن تشغيييييؼ الجامعييييات ، قييييانؾن تخقييييية 2:83لدييييشة :5كسييييا تييييؼ االطيييياع عميييي  قييييانؾن 
 القيادات االدارية ، قانؾن العامميؽ بالجولة .

 نقابة السيؽ الخياضية . -

 الظاب والخخيجؾن . -

 وزارة الذباب والخياضة . -

 وزارة التخبية والتعميؼ . -

 وزارة التعميؼ العال  . -

 األنجية الخياضية . -

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 ْكاط ايط ن ْكاط ايك٠ٛ ا  اٜري احملٛر

ض١ٝ
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٠ ا 
ك ر

اي
 

(1
ذٞ

امٝ
صجب

 اا
ٝي
جي

ايت
)

 

 2121: 2176تدد  ا دداا  خظدد  إسددتواتيجي    الددا  -
موتألظدددا بخاخظددد  االسدددتواتيجي  الجخمتدددا وا تسدددات فدددي 

 .2177\7\26مجلس  لي  
ت  تحدالك اا ادخ ف ااخخصدا بخاوؤ دا وااوسدخاا وتد     -

: 2176واسددددددتأليخنخت فدددددد  ااتددددددخم   رددددددا ول   سدددددد 
2177. 

تدد  ا ددوا  تحليدد  بي ددي  اخلدد  وخددخل    اشرددخ  ااردد    -
 ف واازع

ت  تحالا  شخصو اار   واازعف ف  ااألي دا ااااخليدا  -
 واا )ص ااشدأل  اه  

تددد  تحالدددا  شخصدددو اايدددو  وااتهالددداات فددد  ااألي دددا -
 ااخخل يا واا )ص ااشدأل  اه  

تحالدددددا اايجددددد   بددددديو اا ضدددددع ااحدددددخا  واالهددددداا   -
 االستواتيجيا 

 .  2121: 2176ت   س  خظا تشييذ ا  -

 موا خة ااذس اي  في ااتحلي  ااوبخ ي. -

 ددام  لاسدد  اا ضددع ااتشخفدددي الكليدد  -
  اخ  ااخظ  االستواتيجي  

(2
ُٞ
عٝ
يتٓ
ٌ ا
هلٝه

(ا
 

ل     هي   تشغيسي محاث وم اف وا تسات مجلدس -
ومجلددددددددددددددددددس  خمتدددددددددددددددددد  2173\72\72 ليدددددددددددددددددد  

.وتددد  اضدددخفا إضدددخف  ا  ددددخم ااتلسيددد  37/72/2173
 ااتشغيسي.ااجالاة إاي ااهي   

 ت  ا و اة ا )مخت وااك الث   -
تدد  تحددالك  ايدد  الت صدديف اادد عييي متتسددا وم اددف  -

2176/2177  . 
 .2177تيتي  تجوب  إخ    الا  سشا  -

ادددد  لدددددت  اضدددددخف  ا  ددددددخم ااتلسيددددد   -
بخاهي د   2176اا  ح  ااجالاةااسظألر 

 ااتشغيسي 

(3
١ُ
 ٛن

٠ ٚا
ٝاد
ايك
)

 

ااريدددخ ات ا  خ  سيددد  متتسددداة ت  دددا وايرددد  الختيدددخل  -
27/8/2173 
خظددد  تال أليددد  الريدددخ ات اال خ  سيددد  متتسددداة  إ دداا   -

71\4\2177. 
األطيددخ  SOS ل  دا بووت  دد الت تتددخوص مددع  و دد    -

ا لتددددخم وو)الة ااردددد ة ااتخملدددد  ونددددخ   طشظددددخ ااو خضددددي 
 .وااس سدا االفو ريا ااتوبيا 

 

 ام تال ب  خفد  ااردخ سيو بخاتسد   لدي -
 ااشغ  االاكتووني  .



 

 

 
 

 ْكاط ايط ن ْكاط ايك٠ٛ ا  اٜري احملٛر
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(4
 م
مل 
١ ٚا

اقٝ
ص 
(ا 

 

 ل  ا  اي  السلكي  اايكو   متتسا وم اف . -

ل  دددددا  ايدددددد  اسيثددددددخف أخ  يدددددخت ااسهشدددددد  متتسددددددا  -
 2177و2176وت  تحالث   77/72/2173

آايددددد  ندددددد  ااسردددددشيخت اددددد  تيتددددد  -
 .بخاس تأل  

(5
ارٟ
 د
اس ا
ٗ 

(ا
 

ا  ل دددددددددديو متتسدددددددددداة ت  ددددددددددا خظدددددددددد  تال أليدددددددددد   -
 وت  تشييذهخ .7/2174\71
 ت  ا واير  متخليو الختيخل ااريخ ات او ال  . -
تيتيدددددد   ول  ااحسخ دددددد  ااسانيدددددد  وخظدددددد  اوخدددددد    -

 وااظ الئ.
تددد   لاسددد  اال تيخ دددخت ااتال أليددد  ااخخصددد  ا  ال ددديو -

حالدددددا أهددددد  ااددددداولات ااتال أليددددد  بخاكليددددد  وتحليلهدددددخ وت
2177. 

فدددي ضددد    2177  متتسددداة تددد  وضدددع خظددد  تال أليددد-
 تحالااال تيخ خت ااتال ألي  ا  ال يو .

 .2177ت   يخس ااوضخ اا عييي ا  ال يو -

 دددددام لضدددددخ او ال ددددديو  دددددو ت ) دددددع -
 ا  ألخ  اا عييي .

 ددام اسددتظ ا ألا  ااريددخ ات اال ال دد  -
و او ال ددديو  ددد   اادددشغ  ااسددددتخام  

 اتريي   ا  ا  
 

(6
ي١ٝ
 ا ا
ارد
ا ٛ
)

 

 .2/72/2173خظ  الريخن  متتساة وم ار  ت  ا -
 ت  ا متخم   الاة بخاكلي  -
 ت  استكسخ  وتظ  و  بتض ااسشذآت بخاكلي .-
ت  اوستيخ ة مو بتض ااستخمد  ااجالداة بخاكليد  فد   -

 خاما ااظ ب ف  ااتسلي  ااتتليسي 
 ت  استكسخ   سخم اادألخ  .-
 تظ  و ملتب اادل  وملتب  وة اارام-
 . 2177ن   الاة خظ  صيخ -

اددد  لدددت  تيتيددد  خظدددط ) دددخ ة ااسددد ال  -
ااذاتي  بخاتتخوص مع ل دخ  ا  سدخ  مدو 

 خ   ااسذخل ع.

(7
١ٝ 

تُ
جمل
ن١ ا

غار
(ا 

 

ت  ا خظ  م ارد  ومتتسداة اخامد  ااسجتسدع وتشسيد   -
 .77/9/2173ااألي   

تد  تحددالك خظد  ااسجتسددع وتد  ا تسخ هددخ مدو مجلددس -
 .2177ااكلي  

 .ت عيفل  ا ملتر   -
 .2177ل  ا  يا الخو جيو -
 تيتي  بش   ااخظ . -
ل  ا مذخل   ا طوا  ااسجتستي  فدي ااسجدخاس ااوسدسي   -

 الكلي  .
 ت  تظأليف استألخص ااوضخ األطوا  ااسجتستي .-

اددد  لدددت  تحالدددا أوا  دددخت ا تيخ دددخت  -
ااسجتسدددع مدددو ااخدددامخت ااتدددي تردددامهخ 

 ااكلي .
ااسجتستيد   ام  يخس لضخ ا طدوا   -

  لي ااخامخت ااتي ترامهخ ااكلي .
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ت  ددددا خظدددد  ادددددا   واولمددددخ  ا  ددددخ  سي متتسددددداة  -
21/77/2172 . 
ت  دددددا خظددددد  ادددددا   واولمدددددخ  ا  دددددخ  سي متتسددددداة -

 .2177وم ار 
ت  دددددا بدددددوامع م ارددددد  ادددددا   ااظددددد ب ااستيددددد  يو   -

77/2/2174 . 
ت  ددا بددوامع متش  دد  و دداا  ااخددو يو اددد ف ااتسدد   -

اوتجخهخت ااحالث  –اصخبخت ااس  ب – ا  م ل خضي 
ترشددديو  –ااتددد  ف ااو خضدد   –فدد  ااتددال ب ااو خضددد  

 ا  سخ (.
 ت  ا  خ اة بيخنخت الخو جيو  -
 ت  ا و اة الخو جيو .-
تدد  االمددتواع اددألتض أ زددخ  هي دد  ااتددال س بجستيدد  -

ااسالسدددي  وااسذدددهوة بدددو   ............ مدددع ااو خضددد  
  س  بوتك   تتخوص مع ااجستي  .

 تكليف طخ   طأل  التس  بخاتيخ ة ااظألي . -

 ددام و دد   أسددخايب فتخادد  اجددذب و  -
 ل خ   ااظ ب اا افالو.

 

ا  لت  تيتي  بدوامع ل خ د  ااظد ب  -  
 ااستتثو و في بتض ااسرولات.
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تتألشدد  ااكليدد  متددخليو ااهي دد  اار ميدد  ازددسخص  دد  ة  -
 .78/77/2119ااشغ  واال تسخ  متتساة 

ل  ددا ت صدديف متددا  وم اددف اجسيددع مرددولات ااكليدد  -
   2177اسو لتي ااأل خا ل  س وااالاسخت ااتليخ

اسو لد  2176ال ح   الاة متظ لة اكلي  طألرت في  -
 ااأل خا ل  س.

 ستخليو ا  خ  سي   ل  م  ع ااكلي  .ت  نذو اا-
تدد  تحليدد  نتددخ ع إسددتظ ا لأف ااظدد ب فدد  ااألددوامع -

 ااالاسي  
تظ  و أ داا  ااظد ب ااسلتحرديو بوندخمع ااكليد  خد   -

 اادش ات ااخسد  ااسخضي .
تظ ل ندأل  ااشجخح في اايوف اااالسي  ااسختليد  فدي -

    بونخمع خ   اادش ات ااسخضي  

ريدددي  ااسردددولات  لدددي  رددد ل طدددوف ت-
ااظدددوف ااترليا ددد  ااتدددي ال تت افدددف مدددع 

 مخو خت ااتتل  ااسدتهاف .
(10

ًِ 
ايت
ٚ ِ
ًٝ 
ايت
)

 

ت  ددا خظدد  إسددتواتيجي  التتلددي  وااددتتل  الكليدد  وتدد   -
 .2177تحالثهخ 

ل  ددا تذدد ي  اجددخص ااترددحيا واجددخص االمتحخنددخت  -ا
 ااتتليسي  ااستتساة.

 

االمتحخنيددددد   ددددام مددددس اي  اا ل دددد   -
ادددألتض ااسردددولات  لدددي اسددد ل  اريدددخس 

 ااسهخلات ااسدتخام .



 

 

 
 

 ْكاط ايط ن ْكاط ايك٠ٛ ا  اٜري احملٛر
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خظ  متتساة اتتيديو ااستيدالو بسجلدس  ليد  بتدخل    -
76/3/2173   
ت  ا خظ  تال أليد    زدخ  هي د  ااتدال س وااهي د   -

 .2177مستاة  2/2174ااستخون  متتساة وم ار  
اتريددددي  أ ا  أ زددددخ  هي دددد  ت  ددددا متددددخليو مرتو دددد   -

بتدددخل   مجلدددس  ااتدددال س ومتدددخونيه  متتسددداة وم ارددد 
 مشذ ل   . م2177/ 3/5 لي  

) ددخ ة  ندددأل  ااستددالبيو مددو أ زددخ  هي دد  ااتددال س -
 وااهي   ااستخون  .

ت   لاس  اال تيخ خت أ زدخ  هي د  ااتدال س وااهي د  -
 2122مستاة 2177ااستخون  و س  خظ  تال ألي  

 
   أاي  تلري ااذ خو   ام تيتي-

مدددو ااظددد ب وأ زدددخ  هي ددد  ااتدددال س 
 بر لة أ ثو فخ لي .

  ام إستيخ   مو نتخ ع ااتر   . -

(12
ُٞ
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ح ا
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ت  ددددددا خظدددددد  الألحددددددك ااتلسددددددي متتسدددددداة وم اردددددد   -
وموتألظددد  بخظددد   2177وتددد  تحدددالثهخ  27/8/2173

 ااألحثي  ااجخمت  
وااألي د  ت  ا مذوو خت ط بي  مدع طد ب ااسداالس  -

 ااسحيظ  .
ت  دددا مذدددخل   مدددو بتدددض أ زدددخ  هي ددد  ااتدددال س -

 بخاكلي  في االجخص ااتلسي  وااتح ي  .
ت  ا مذدخل   مدو بتدض أ زدخ  هي د  ااتدال س فدي -

 ااسشغسخت وااجستيخت اااواي 
ل  ددددا تددددا ي  اشتددددخ ع ا بحددددخث ااتلسيدددد  السرددددولات  - 

 ااالاسي   

ال ت  ددا آايدد  التس  دد  ااددذاتي الألحددك -
 اتلسي .ا
ال ت  ددا مذددخل   مددو أ زددخ  هي ددد  -

ااتدددال س فدددي مذدددوو خت مس اددد  مدددو 
 م سدخت بحثي  أو  واي  .

 

١ُٝ
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 ل  ا  اي  الالاسخت ااتليخ .-
تشألي ااكلي  الستخليو ا  خ  سي  ااريخسي  الجش   ظدخا -

 ااتوبي  ااو خضي  الالاسخت ااتليخ.
 ل  ا ت صييخت الألوامع وااسرولات متتساة وم ار . -
 ل  ا مستحشيو خخل ي في تإهلي   ت لا  -
 ل  ا  خ اة بيخنخت ااكتووني  الالاسخت ااتليخ . -
ل  دددا  خ ددداة بيخندددخت ااكتوونيددد  ار دددوا ات او ال ددد   -

 الالاسخت ااتليخ.
 ل  ا نذو أبحخث مدتخلر  مو ااوسخ   ااتلسي  . -
ت ترددددحيحي  وسددددتظ ا لأف ااجهددددخت ت  ددددا إ ددددوا ا 

 ااسدتيياة بد ف ااتس  
 
 

 دددام مدددشا طددد ب ااالاسدددخت ااتليدددخ - 
وااألدخ ثيو ااخددخل ييو ااحدف فددي اختيددخل 

 ااسوما ا  خ  سي أو ااسذو .
 
 
 
 



 

 

 
 

 ْكاط ايط ن ْكاط ايك٠ٛ ا  اٜري احملٛر

(14
ُز
ضت
ز ا 
يٜٛ

ايت
د٠ ٚ

ٛ 
ر٠ ا
 إدا
عاّ

ْ)
 

ت  دددا اا  ددداة وضدددسخص ااجددد  ة بخاهي ددد  ااتشغيسدددي  -
 بخاكلي   .

 2173/2174ترو دددددددددددددددددو  سدددددددددددددددددش   ت  ددددددددددددددددا  -
،2174\2175 ،2175\2176 ،2176\2177. 
ت  ا خظ  اتظ  و الستخليو اايخ لي  ااتتليسي  وااردالة -

 ااس سدي   .
 ل  ا بخاكلي  مخررخت مخاي  ال  اة. -
لددددت  مشخ ذدددد  نتددددخ ع ااتردددد    مددددع بتددددض ا طددددوا   -

 ااسدتيياة  

 

 دددام االسدددتيخ ة مدددو نتدددخ ع ااترددد     - 
ااااخليدددددد  وااخخل يدددددد  ال دددددداا  خظددددددط 

 ااتحديو في ااتسلي  ااتتليسي .

أوضييحت نتييائج البي يي  أن الكمييية  وإقميسيييا وعالسيييافيي  عييل الستغيييخات الخاىشيية محميييا            
تفادة مشيييا فيي  تييجعيؼ السخكييد التشافديي  ليييا أماميييا العجيييج مييؽ الفييخص الستاحيية والتيي  يسكييؽ االسيي

كسيييا أن ىشييياك مجسؾعييية ميييؽ التيجييييجات السحتسمييية والتييي   االسيييتخاتيجيةوتحقيييق غاياتييييا وأىيييجافيا 
 .سبيل تحقيقيا لخسالتيا وغاياتيا الكمية أن تحجد كيفية التعامل معيا ف  عمىيتحتؼ 

 م.3126/ 3125م الجامع  تؾجج الئحة ججيجة بالكمية تؼ تظبيقيا ف  العا -

 وجؾد بخوتؾكؾالت تعاون بيؽ الكمية والسؤسدات الجولية. -

رييييات ذات الرييييمة باحتياجييييات بييييخامج الجراسييييات العميييييا فيييي  التخر عمييييىالستدايييييج  اإلقبييييال -
 .السجتسع

 .ارد الكمية عؽ طخيق جحب الؾافجيؽإمكانية التؾسع ف  تقجيؼ بخامج متسيدة لديادة مؾ  -

نجيية ىي ة التجريذ ف  االتحادات الخياضية والشقابات والتجريب ف  األاشتخاك بعض أعزا   -
 . ورؤسا  األنجية الخياضيةالسستازة والجرجة األول  

 .لمسذخوعات لجعؼ الكميات الجامعيةتقجيؼ وزارة التعميؼ العال   -

لخياضيييية ربيييط الخظيييط البحثيييية لكمييييات التخبيييية الخياضيييية بيييبعض السذيييخوعات القؾميييية مثا -
 .ع ومجارس السؾىؾبيؽلمجسي



 

 

 
 

البخنييامج االنسييائ  لنمييؼ اشييتخاك بعييض أعزييا  ىي يية التييجريذ فيي  تييجريذ دورات الظيياب  -
 .الستحجة

 اشتخاك الظاب ف  دورات البخنامج االنسائ  لنمؼ الستحجة. -

 إقامة السمتقى التؾعيف  األول لخبط الكمية بسؤسدات السجتسع الخارج  لتدؾيق الخخيجيؽ. -

 .ة التجريذ إلى جامعات خارج الؾطؽعارات السستجة ألعزا  ىي اإل -

ييؤثخ عمي  جيؾدة تؾاضع ميدانية ومؾارد الكميية مقابيل زييادة إعيجاد السقبيؾليؽ ميؽ طياب مسيا  -
 .العسمية التعميسية

 إحجام رجال األعسال عؽ تجعيؼ التعميؼ والبحث العمس . -

 .بيا ألعزا  ىي ة التجريذ والظابكميات مشاعخة وجح إنذا التؾسع ف   -

 .ات الفعمية لدؾق العسلواالحتياج عجم التؾازن بيؽ أعجاد الخخجيؽ -

 التؾسع ف  التسؾيل الحات  وقاعجة سؾق العسل عمىزيادة قجرة الكميات السشاعخة  -

السعمؾمات وطيخق وأسياليب  عجم ماحقة التقجم التكشؾلؾج  الدخيع وخرؾصا ف  تكشؾلؾجيا -
 .التجريذ

بسرييفؾفة بعييج التحميييل البي يي  القييؾة والزييعف والفييخص والتيجيييجات تييؼ اسييتخاص مييا يعييخف 
العشاصييخ البي يية الجاخمييية والخارجييية مييع تحجيييج الييؾزن الشدييب  وتختيييب كييل عشرييخ ثييؼ حديياب الشقيياط 
السخجحيية لكييل عشرييخ وعييجد الشقيياط الكمييية السخجحيية وذلييػ لمتعييخف عميي  مييا إذا كانييت ىييحه العشاصييخ 

 تحتاج إل  تظؾيخ أم ال.

والزيعف( وعشاصيخ خميية )القيؾة العشاصخ البي ة الجاالؾزن الشدب  فيسا يم  مرفؾفة لتحجيج 
 كسا يم : )الفخص والتيجيجات (البي ة الخارجية 



 

 

 
 

 ايت ًٝل ايٓكاط ا زدش١ ايجبمٝب ايٛسٕ اي ٛاٌَ ااصجبامٝذ١ٝ اي ا ١ًٝ ّ
 كفا ة ف  إدارة السشغؾمة التعميسية بالكمية  1.5 5 1.21 الييكل التشغيس  7
تسيييييد فعييييال قييييادر عميييي  التظييييؾيخ والتحييييجيث  1.26 4 1.16 اختبار القيادات األكاديسية 2

 السدتسخ وفقا لمجؾدة الذاممة .
 جسعييةمع وجيؾد  خخيج مؤىل مياريا وعمسيا  1.26 4 1.16 الظاب والخخيجيؽ 3

مذييييييييخة لمخياضييييييية السجرسيييييييية يذيييييييتخك بيييييييييا 
 الخخيجيؽ

 بخامج متسيدة ومؤىمة لدؾق العسل . 1.4 4 1.21 البخامج التعميسية 4
كيييييييؾادر مجربييييييية ومؤىمييييييية أكاديسييييييييا لتظيييييييؾيخ  1.4 4 1.21 أعزا  ىي ة التجريذ 5

 السشغؾمة التعميسية والبحثية .
بيالتظؾيخ السشذي ت العسميية التعميسيية االىتسام  1.26 4 1.16 . التعميؼ والتعمؼ  6

 وتحقيق الجؾدة الذاممة .
الئحيييية ججيييييجة تزييييؼ مقييييخرات ججيييييجة )دبمييييؾم  1.4 4 1.21 الجراسات العميا 7

،ماجديييتيخ، دكتيييؾراه( لجسييييع األقديييام العمسيييية 
بالكميييية مسيييا يدييييج ميييؽ اقبيييال الظييياب وعيييجد 

 الؾافجيؽ
 

 ايت ًٝل ا زدش١ايٓكاط  ايجبمٝب ايٛسٕ عٓادز ايط ن ّ
 ة السؾازنة السخررة لمكمية سشؾيا .عجم كفاي 1.21 2 1.21 السؾارد السالية  2
عجم وجؾد قاعجة بيانات الكتخونيية وعيجم كفايية  1.21 2 1.21 البحث العمس   3

 السؾارد السالية السخررة لمبحث العمس 
عيييجم رضيييا األطيييخاف السجتسعيييية عيييؽ مديييتؾي  1.21 3 1.16 السذاركة السجتسعية  4

 الخخيج 
 عجم تظؾيخ وتعديد الفاعمية التعميسية  1.31 3 1.21 إدارة الجؾدة  5
 عجم رضا االدارييؽ عؽ تؾزيع أعبا  العسل 1.2 3 1.6 الجياز االداري  6
 عجم تفعيل ألية تمق  الذكاوي  1.3 3 1.2 السرجاقية واألخاق 7
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 ايت ًٝل ايٓكاط ا زدش١ ايجبمٝب ايٛسٕ ايفزص ّ
يؾجج الئحية ججييجة مسيا يدياعج عمي   7

 تفعيل سؾق العسل لمخخيجيؽ 
تدايييج اقبييال سييؾق العسييل عميي   1.56 4 1.26

خخيجيي  الكمييية لمتسيييد ىييؼ فيي  
 السيارات العسمية 

بشيييية تحيييية متظيييؾرة ميييا يدييياعج عمييي   2
 رفع العسمية التعميسة 

لتحقيييييق السيييييدة التشافدييييية ميييييؽ  1.26 4 1.16
فييي  خيييال رفيييع كفيييا ة الظمبييية 

 العسمية التعميسية .
بالكمييييييييييية أعزييييييييييا  ىي يييييييييية تييييييييييجريذ  3

باالتحيييييييييادات الخياضيييييييييية والشقابيييييييييات 
الخياضية وميجربيؽ ومحكسييؽ دوليييؽ 

 وأعزا  ف  المجان العمسية.

لتحقيييييق السيييييدة التشافدييييية بيييييؽ  1.51 5 1.21
 الكميات السشاعخة 

أنذيييظة متسيييييدة شييياركت فييييييا الكمييييية  4
محميية بحرؾل الظاب عم  جؾائد 

 ودولية رياضية وثقافية .

مذيييييياركة طيييييياب الكمييييييية فيييييي   1.26 4 1.16
السذييييييييياركة السجتسعييييييييييية مسييييييييييا 
يدييياىؼ بيييخبط الكميييية بيييالسجتسع 

 السحم  والجول  .
وجييؾد مذييخوعات )التظييؾيخ السدييتسخ  5

–مذييييييخوعات طابييييييية  -واالعتسيييييياد
 مذخوعات تخجم العسمية التعميسية(

 دعؼ السؾارد الحاتية  1.41 4 1.21

 
 ايت ًٝل ايٓكاط ا زدش١ ايجبمٝب ايٛسٕ ايتٗ ٜ ات ّ
انذا  ىي ة قؾمية لزيسان جيؾدة  7

 التعميؼ واالعتساد 
عجم تحقيق السييدة التشافديية حييث  1.41 3 1.26

تييؼ اعتسيياد أكثييخ مييؽ كمييية مشيياعخة 
 فابج مؽ سخعة االعتساد 

زيييييييييييادة الؾحييييييييييجات ذات الظيييييييييييابع  1.31 3 1.21 قمة السؾارد الحاتية  2
الخيييييييييييييياص وتفعيييييييييييييييل السعامييييييييييييييل 

 السدتحجثة بالكمية 
 افتقار أنساط التعمؼ الغيخ تقميجية  1.31 3 1.21 أنساط ججيجة لمتعمؼ  3
 ميدة تشافدية  1.31 3 1.21 كميات مشاعخة معتسجة  4
عييجم الثقيية الكافييية فيي  مؤسدييات  5

 السجتسع الخارج  لمكمية  
 ضعف القجرة عم  السشافدة  1.31 3 1.21
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حييث تشؾعييا ومحتؾياتييا واحتياجيات  ميؽ تعتبخ تظؾيخ البخامج التعميسية والسقخرات الجراسية
السجتسييع وتحقيييق خظييط التشسييية لمذيياممة لذخرييية الظيياب بحيييث تتخكييد عميي  أحييجاث التكامييل بيييؽ 
السعخفيية الشغخييية والسيييارات العمسييية وطييخق التييجريذ غيييخ التقميجييية واألسيياليب التقؾيسييية السبشييية عميي  

بالتخرريت معسيل الئحيية سيشيية السختبظية أسيذ عمسيية صيحيحة واالتجاىيات والقييؼ واألخاقيييات ال
ق مؾاصيييفات ييييتحقل مديييتحجثةمقيييخرات الجراسيييية  تزيييسؽ  3127ججييييجة لسخحمييية البكيييالؾريؾس طبقيييا 

 .الخخيج الت  تتفق مع متظمبات سؾق العسل

 التقؾيؼ التقميجية.استخجام أساليب 

الكمييية تييؾفيخ فييخص الييتعمؼ  عمييىيعتبييخ الظالييب ىييؾ محييؾر العسمييية التعميسييية ومييؽ ثييؼ يجييب 
 مظييييؾرةوجييييؾد الساعييييب  مع وجييييؾدالظابيييييةوتذييييجيع األنذييييظة  واإلرشييييادالستكاف يييية وتقييييجيؼ الييييجعؼ 

  تظبيقية حجيثة والراالت

 عدم وجود أماكن للممارسة األنشطة الطالبية .

ؾسيييمة لمتأكيييج مييؽ تحقيييق القييجرة السؤسدييية والفاعمييية تعييخف ضييسان الجييؾدة عميي  أنيييا ىيي  ال
التعميسية وتظبيق السعاييخ األكاديسية السدتسجة مؽ رسالة السؤسدة السعشية والت  تؼ تعخيفيا وتحققيا 
بسا يتؾافق مع السعاييخ السشاعخة ليا سؾا  قؾميا أو عالسيا وأن مدتؾي جيؾدة فيخص اليتعمؼ واألبحياث 

أفزيل طيخق وتظبييق  السديتفيجيؽتعتبخ مائسة تدتؾف  تؾقعيات مختميف أنيؾاع  والسذاركة السجتسعية
لتحيييجيث والتظيييؾيخ فييي  ميييجخات العسميييية التعميسيييية ومخخجاتييييا لتؾافيييق ميييع سيييؾق  والتعمييييؼ واليييتعمؼ 

 .العسل



 

 

 
 

االداري عم  تظؾيخ نغؼ الجؾدة وضبط بالسجتسع األكاديس  و م التجريب الكاف  لمعامميؽ عج -
 .فاعميتيا وضسان استسخاريتيا

عجم وجؾد خظة لحسات إعاميية مؾجييو نحيؾ نذيخ ثقافية الجيؾدة والتعيخف بأىيجافيا وفؾائيج  -
 وانجازاتيا.تظبيقيا وفعالية لجانيا وخظؾات عسميا 

الخييخيج ىييؾ السخييخج الشيييائ  لمكمييية وىييؾ السقييياس الحقيقيي  لقييجرة الكمييية عميي  انجيياز الشتييائج 
التعميسيييية السديييتيجفة ميييؽ البيييخامج الجراسيييية التييي  تقيييجميا وبالتيييال  مقيييياس يديييشج فييي  مزيييسؾنو عمييي  
 الفاعميييية التعميسيييية لتميييػ الكميييية ميييؽ خيييال معييياييخ أكاديسيييية واقعيييية اسيييتظاعت الكميييية إفيييخاز خيييخيج

 العسيييليديييتظيع أن يتعاميييل ميييؽ خيييال السييييارات والسعيييارف واالتجاىيييات السكتديييبة ميييع آلييييات سيييؾق 
 .االشتخاك ف  جسعية الخياضة السجرسية السذيخة بالغخبية وعسل لقا ات ونجوات ورش عسل 

ال تييشغؼ الكمييية  –بالكمييية  إعييجادىؼال يييتؼ التحيياق الخييخيجيؽ فيي  سييؾق العسييل طبقييا لبييخامج 
 . لمتؾعيف سشؾيا ممتق 

تشسيية قيجرات أعزيا  ىي ية التيجريذ ومعياونييؼ وضيسان رضياىؼ اليؾعيف   عمىتعسل الكمية 
  وخجمية السجتسيع وفقيا وذلػ بسا يسكشيا مؽ االرتقا  بسديتؾي جيؾدة العسميية التعميسيية والبحيث العمسي

وجييؾد ومعياونييؼ و عييجم وجيؾد معيياييخ لتقيييؼ أعزييا  ىي ية التييجريذ  . االسيتخاتيجيةلخسيالتيا وأىييجافيا 
تفعييل خظية االسيتفادة  ؽ ىي ة التجريذ واليي ة السعاونية ووثيقة معتسجة ومعمشو بدياسات وقؾاعج تعي

تفعييل خظية التعاميل ميع العجيد / الفيائض  الستفيخغيؽ ومؽ أعزا  ىي ية التيجريذ الستفيخغيؽ وغييخ 
وجييؾد خظيية لتييجريب أعزييا  ىي يية التييجريذ ومعيياونييؼ وفقييا لاحتياجييات  فيي  أعزييا  ىي يية التييجريذ

 الفعمية.

 السعاونة.قاعجة بيانات الكتخونية ألعزا  ىي ة التجريذ واليي ة  استكسالعجم  -

 . ي ة التجريذخاصة بتقييؼ أعزا  ى ةالترحيحي توجؾد اإلجخا ا عجم -



 

 

 
 

 عمييىية التعميييؼ العييال  لييحا يجييب الحييخص األنذييظة األساسيييعتبييخ البحييث العمسيي  ىييؾ أحييج 
العمسييية واالرتقييا  بسدييتؾي تييؾفيخ السييؾارد الكافييية التيي  تسكييؽ البيياحثيؽ مييؽ القيييام باألنذييظة البحثييية 

 .وجؾد مخاكد أو وحجات بحثية بالكمية تقجم خجمات بحثية وتظبيقيةو  جؾدتيا

 .ث العمس ضعف السيدانية السخررة لمبح -

 .(ل ف  فخيق بحث  )البحؾث السذتخكةف ثقافة العسضع -

تمبييية احتياجييات السجتسييع السحيييط مييؽ خييال مييا تسارسييو  عمييىتحيخص السؤسدييات التعميسييية 
 عيؽ تميػ الخيجمات مدتخشيجة بخسيالتيامؽ أنذظة أو تقجمو مؽ خجمات وتحخص عم  قياس رضائو 

 سعية ف  اعجاد البخامج التعميسية.مذاركة األطخاف السجت مع

 لمخخيجيؽ.ال يؾجج ممتق  لمتؾعيف بسذاركة أطخاف السجتسع مع عجم تؾفيخ فخص عسل 

تدييييؼ الؾحيييجات ذات الظيييابع الخييياص فييي  تشسيييية اليييؾع  بخجمييية السجتسيييع وتشسيييية البي ييية            
بييخامج  لننذييظة السجتسعييية السختمفيية وتفعيييل مذيياركة كييل مييؽ الظيياب وأعزييا  ىي يية التييجريذ فيي 

و وجيؾد   ىيحا السجيالخجمة السجتسع استجابة لاحتياجات بسا يخيجم األولؾييات السحميية والقؾميية في  
عمييؼ –عميؼ اليشفذ –ميع وجيؾد معاميل )فدييؾلؾج  لمتيجريب في  مختميف األنذيظة وحيجة لمياقية البجنيية 

 الحخكة( بالكمية .

نذييظة الخياضييية عميي  مدييتؾي استذيياري لن –ل حرييا  وكتابيية البحييؾث  عييجم وجييؾد مخكييد
 .   الجامعة



 

 

 
 

 يا ويزيييسؽلحجيييؼ ونيييؾع أنذيييظتل مؤسدييية ىيكيييل تشغيسييي  رسيييس  مائيييؼ يجيييب أن يكيييؾن لكييي
تحجيث الييكل التشغيس  باستحجاث إدارات ججيجة أو تعجيل في   وتؼ تحقيق رسالتيا وغايتيا وأىجافيا

تفعيييل إدارة األزمييات والكييؾارث والؾسييائل الستاحيية بالكمييية غيييخ كافييية لمتعامييل مييع االختراصييات  و 
 األزمات والكؾارث.

 .الججيجة ف  الييكل التشغيس  ةاضافة األقدام العمسية بالائح لؼ يتؼ

 االسيييتخاتيجيةال يسكييؽ ألي مؤسديية أن تسيييارس ومياميييا السختمفييية لتحقييق رسيييالتيا وأىييجافيا 
وتفعييييل  ة عالييييةسيييتخجام ىيييحه السيييؾارد بكفيييا بيييجون تيييؾفيخ السيييؾارد الساليييية والساديييية الكافيييية وحديييؽ ا

االستخجام لسخكد الخجمة والسيؾارد الساليية واسيتكسال مبيان  الكميية حييث تيؼ تظيؾيخ ممعيب كيخة الييج و 
كخة الظائخة وجار تظؾيخ ممعب كخة الدمة والقجم الخساس  واستكسال السبان  لتظيؾيخ السبشي  االداري 

ألخيييخة لحسييام الدييباحة وجيياري العسييل وزيييادة أدوار السبشيي  التعميسيي  لمبشييات واالنتيييا  مييؽ السخحميية ا
المياقييية –عميييؼ الحخكييية -عميييؼ اليييشفذ–السيييتامو وتدوييييج الكميييية بسعاميييل حجيثييية كسعسيييل )الفدييييؾلؾج  

 األدوات(–األجيدة –قدام واالدارات ) باألثاث البجنية وتدويج األ

 لمجامعة.عجم كفاية السؾارد السالية مؽ السؾازنة الدشؾية  -

 عجم وجؾد مخاكد ووحجات ذات طابع خاص بالكمية لجمب مؾارد مالية. -

 



 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 التنويل  فسيل العنل فرتة التيفير مؤغسات اليذاح األىػطة ات العوائداملدسد األٍداف
 املطلوب

 التكويه 
 اليَاية البداية املتابعة

تطووووويس الوووو امر  -1
التعلينيووة ملاملكووسزات  
الدزاضووية ملاألضووالي   

 التكوميية للطالب

الئحوووووة دديووووودة  -1
   6116طبكت مً

الئحة جديدة في ضوء السعايير  1-1-1
 األكاديسية الستبشاة

 

 عسيد الكمية - 6161 6116 الئحة جديدة لمكمية معتسدة 
وكيلللللللة الكميلللللللة لذللللللل و  التعملللللللي  -

 والطالب والتعم .
 لجشة السشاهج -

 تقارير السراجعة 

وجلللللللود معلللللللايير أكاديسيلللللللة 
 قومية 

 األقدام العمسية   6162
 فريق الجودة-

 

 األقدام العمسية - 6116 6116 وجود آليات معتسدة
 فريق الجودة-

 

بعووووق املكووووسزات  1-6
املطووووووزة ملاملسادعوووووة 

 املعتندة

تذلللللرية فريلللللق عسلللللة  األقدلللللام العمسيلللللة  1-6-1
الجديللللللدة   علللللل  السقللللللررات  ةالستطللللللورة  الالئحلللللل

الشعرية والعسمية وتذلجي  تليليا الكتلاب الجسلاعي 
ورفللللل  مدلللللتواا العمسلللللي وايلللللتحداث  لللللرامج جديلللللدة 

 ومطورة

مجللللللالس األقدللللللام اعتسللللللاد 
والكميللة  عللد االعللال  عمللي 

 تقارير مراجعة الخبراء

 تقارير السراجعة 11.111 مجمس الكمية ومجالس األقدام 6116 6116

مراجعلللة الكتلللل السنلخلللة مللل   بلللراء فلللي  1-6-6
 التخرص دا ة الجامعة و ارجها .

 تقارير السراجعة   براء دا ة الجامعة و ارجها 6161 6116 

تذللللللرية فللللللرم عسللللللة  األقدللللللام العمسيللللللة  1-6-2  
لتوصللليا السقلللررات والبلللرامج فلللي ضلللوء الالئحللللة 

 الجديدة .

 لللللرامج ومقلللللررات موصلللللخة 
 ومعتسدة

تقارير مراجعي    األقدام العمسية 6117 6116
 دا مي

توووووابط ي تطوووووويس -1
الوووو امر التعلينيووووة 
ملاملكوووسزات الدزاضوووية 
ملاألضالي  التكوميية 

 للطالب

لمبللللللللرامج والسقللللللللررات مراجلللللللل   للللللللارجي  1-6-4 
 الدرايية.

تقارير مراجعي     6117 6116 وجود مراج   ارجي 
  ارجي

ايلللتحداث آليلللات فلللي التلللدريل السيلللدا ي  1-6-5 
 في التدريل والستا عة والتقيي  وفقا لالئحة الجديدة.

 مجمس الكمية- 6117 6116 آليات معتسدة
وكيلللللللة الكميلللللللة لذللللللل و  التعملللللللي  -

 والطالب
 األقداممجالس  -

الئحة جديدة  1511
 االيتبا ات



 

 

 

 

 التنويل  فسيل العنل فرتة التيفير مؤغسات اليذاح األىػطة املدسدات العوائد األٍداف
 املطلوب

 التكويه 
 اليَاية البداية املتابعة

توووووابط ي تطوووووويس  -1
الوووو امر التعلينيووووة 
ملاملكوووسزات الدزاضوووية 
ملاألضالي  التكوميية 

 للطالب

ملدوووووض ء  وووووا    1-3
ٍيئووووووووة توووووووودزيظ 
ملمعووواملىيَه مووودزب   
 لووا اضووتدداو طووسم  
توووووودزيظ  تلفووووووة 
ملحديجووووووة ملا ووووووداض 

 مكسزات إلهرتملىية

عقلد دورات تدريبيلة لتشسيللة قلدرات أعزللاء 1-2-1
هي ة التلدريس والهي لة السعاو لة اليلتخدام الحايلل 

 اآللي واال تر ت والويائة الستطورة في التدريس. 

ا تيللللللللللار أعزللللللللللاء هي للللللللللة 
التللللللللللللللللدريس والسعللللللللللللللللاو ي  
لملللللدورات التدريبيللللللة  شدللللللبة 

81% 

أعزللللللاء هي للللللة التللللللدريس والهي للللللة  6161 6116
 السعاو ة

6511  

عقد دورات تدريبية لتشسية قدرات أعزلاء  1-2-6
هي ة التدريس والهي ة السعاو ة اليتخدام األيلاليل 
الحديثلة والييللر تقميديلة فللي التلدريس مثللة العرللا 

 الذهشي وحة السذرالت والتعاو ي .

 كذا حزور 2511 6161 6116
 

 عقد دورات 1-2-2
تدريبيلللللة لتشسيلللللة قلللللدرات أعزلللللاء هي لللللة التلللللدريس  

إلعلللللللداد السقلللللللررات العمسيلللللللة وتحويلللللللة السقلللللللررات 
 التقميدية إلي مقررات الكترو ية .

 كذا حزور - 7111  6161 6116 مقررات الكترو ية
     ايتبيا ات-

ملدوووووض ءضووووالي    1-4
لتكووويه الطووالب  ووا  
ي نً قياع ملحتكيول  

 املعايري األناضميية

تذرية لجشة لسراجعة األياليل التقويسيلة  1-4-1
–تطبيقلللللي –الحاليلللللة  الالئحلللللة الجديلللللدة   لللللخو  

 تحرير (

 وكية الكمية لذ و  التعمي  .- 6118 6116 
 قد  السشاهج وعرم التدريس-

 تقرير مراجعة 

عقد دورات تدريبية لتشسية قدرات أعزلاء  1-4-6
هي لللللللللة التلللللللللدريس اليلللللللللتخدام  أيلللللللللاليل حديثلللللللللة 

 لمتقوي  الترحيح االلكترو ي(

ا تيللللللللللار أعزللللللللللاء هي للللللللللة 
التللدريس لمللدورات التدريبيللة 

 %81 شدبة 

 كذا حزور 1511 أعزاء هي ة التدريس 6118 6116

ايتخدام آليات اليتخدام التكشولوجيلا فلي  1-4-2
األيلللللاليل التقويسيلللللة ولعداللللللة التقلللللوي   الترلللللحيح 

 االلكترو ي(

وجللللللللللود آليللللللللللات معتسللللللللللدة 
 لسذرو 

قدللللللل  السشللللللللاهج -عسيلللللللد الكميللللللللة- 6161 6116
 وعرم التدريس

 فريق الجودة -

ايتبيا ات  ذرة  611111
 ألد مة

رؤيللاء -وكللالء الكميللة –عسيللد الكميللة  6161 6117 قرار مجمس الكمية  وجود مستح   ارجي  1-4-4
 األقدام 

  تقرير السستحشي 21111

تقارير متا عة   أعزاء هي ة التدريس 6161 6116 ايموب لمتقوي   خو  وجود  ايتخدام أيموب التقوي  الذخو   1-4-5
 درجات مقششة

 



 

 

 

 

 التنويل  فسيل العنل فرتة التيفير مؤغسات اليذاح األىػطة املدسدات العوائد األٍداف
 املطلوب

 التكويه 
 اليَاية البداية املتابعة

حتكيووول املػوووازنة  -6
الطالبيووووة ا شيوووواضة 
الهفووووا ة التعلينيووووة 

 ملالد ه الطالبا

تكيوويه املكووسزات   6-1
الدزاضووووية بواضووووطة  

 الطالب

لجشللة لوضلل  آليللة لستا عللة تقيللي  الطللالب  6-1-1
 لمسقررات الدرايية 

% ملللللللللللللللل  81مرافقللللللللللللللللة -
الطلللللالب عمللللللي األيللللللاليل 
التكشولوجيللللللللللللللللة الحديثللللللللللللللللة 

 التدريسالسدتخدمة في 

 أليات 1111 أعزاء هي ة التدريس 6161 6117

ايللللتطال  رأ  الطللللالب حللللو  ايللللتخدام  6-1-6
األيللللللاليل الحديثللللللة والسقللللللررات االلكترو يللللللة فللللللي 

 التدريس 

 ارتخا   دبة الستخوقي  -
تشسيللللة اال تكللللار واال للللدا  -

 لد  الطالب

أعزللللللاء هي للللللة التللللللدريس والهي للللللة  6117 6116
 السعاو ة والطالب.

ايتبيا ات  تائج  1.111
امتحا ات 
الطالب 
لمسقررات 
 الدرايية 

قوووووائه ء ووووا    6-6
 املتفوق  ملاملتكدم 

تحديلللد وتكلللري  الستخلللوقي  فلللي كلللة  ر لللامج 6-6-1
 وتذجيعه  عمي السذاركة في األ ذطة الطال ية 

قوائ  أيساء  2.111 ادارة الكمية 6161 6117 قياس رضا الطالب
الطالب 
 الستخوقي 

لجشلللللة لوضللللل  آليلللللة لستا علللللة الستخللللللوقي   6-6-6
 لزسا  ايتسرارية التخوم 

تشدلللللللللليق عللللللللللدد الطللللللللللالب -
 الستخوقي  والستعثري 

 ايتبيا ات 1111 أعزاء هي ة التدريس 6119 6116

ايللللللللتطال  رأ  الطللللللللالب حللللللللو  ايللللللللتخدام  6-1-6
 األياليل الحديثة والسقررات االلكترو ية 

تحللللللللللللللللللللدي  األيللللللللللللللللللللاليل 
 والسقررات

 ايتبيا ات 11111 أعزاء هي ة التدريس 6117 6116

لجشللة الكتذللاس ومدللاعدة الطللالب الستقللدمي   6-6-1
 عمسيا لتحديد ومعالجة أيباب التعثر

 تقارير وتوصيات المجشة.
  رامج متعثري  -

 تقارير الستا عة 11111 وحدة ضسا  الجودة 6161 6116

عقلللد ورش عسلللة مللل  الطلللالب مللل  أجلللة  6-6-6
تحقيللللق التواصللللة والتعللللرس عمللللي السذللللرالت ملللل  

  ال  الحوار 

زيللللللللللادة معللللللللللد  مذللللللللللاركة 
الطالب في حمقات الشقاش 

 والمقاءات

 كذا حزور 5111 وحدة ضسا  الجودة 6117 6116

 إ راك  الطالب ضس  فرم  6-6-2
عسلللة السذلللاري  البحثيلللة  األقدلللام ورفللل  مهلللاراته  

 وتدريه 

 إكداب الطالب 
 مهارات  عرية وتطبيقية

 تقارير  61111 األقدام العمسية 6161 6116
 

  هادات تقدير 
 



 

 

 

 

 التنويل  فسيل العنل فرتة التيفير مؤغسات اليذاح األىػطة املدسدات العوائد األٍداف
 املطلوب

 التكويه 
 اليَاية البداية املتابعة

تووووابط ي حتكيوووول   -6
املػازنة الطالبيوة ا  
شيوووووووواضة الهفووووووووا ة 
التعلينيوووة ملالووود ه  

 الطالبا

ملدوووووووض ضليوووووول  6-3
الطالوووو  ملاألىػووووطة 
الطالبيووووة ملالوووود ه  

 الطالبا

إعللللللللللللداد دليللللللللللللة لمطللللللللللللالب  لسرحمتللللللللللللي  6-2-1
البرللالوريوس والدرايللات العميللا يذللسة عللرم التقللدم 
والبللرامج الستاحللة والسقللررات السطروحللة والسهللارات 

ومتطمبات اللتعم   الكميلة ومواعيلد  اكتدا هاالستوق  
السحاضرات وعدد الداعات وممخلص عل  السقلرر 
وأهدافللو ومعمومللات عشللو وأيللاليل الللتعم  وأيللاليل 

 التقوي  

 توافر أدلة لمطالب -
 زيادة إقبا  الطالب عميها -
التواصلللللللللللة  لللللللللللي  الكميلللللللللللة -

والطللللالب ملللل   للللال  موقلللل  
 الكمية 

 عسيد الكمية - 6161 6116
الكميلللللللة لذللللللل و  التعملللللللي  وكيلللللللة -

 والطالب
 األقدام العمسية -
 وحدة ضسا  الجودة-

 
 
 

51111 

وجود دلية -
 لمطالب

 ايتبيا ات-
الستا عة ع  -

عريق موق  
 الكمية

إعللللداد دليللللة لط ذللللطة الطال يللللة والللللدع   6-2-6
الطال ي لإلعال  ع  األ ذطة الطال ية الرياضية 

واألدوات  والخشيللللللة واالجتساعيللللللة و وعيللللللة األجهللللللزة
 واآلالت السدتخدمة لتشسية هوايات الطالب 

وجلللللللود دليلللللللة لط ذلللللللطة -
 الطال ية 

 عسيد الكمية - 6161 6116
 وكية الكمية لذ و  التعمي  -
 رعاية الذباب -
 وحدة ضسا  الجودة -

 ايتبيا ات 5111
 وتقارير 

بووسامر لشىػووطة  6-4
الطالبيووووة متيو ووووة   

 ملمتطوزة

الطال يلللة و علللام األيلللر تشسيلللة األ ذلللطة  6-4-1
 وتقدي  الدع  إلدارة رعاية الذباب

إقبلللللللللللا  الطلللللللللللالب عملللللللللللي -
اال للللللللللتراك فللللللللللي األ ذللللللللللطة 

 الطال ية 

 عسيد الكمية - 6161 6116
 رعاية الذباب -
 وحدة ضسا  الجودة -

 ايتبيا ات 51111
 وتقارير

اعللللال  األ ذللللطة الطال يللللة علللل  عريللللق  6-4-6
البريد االلكترو ي وم   لال  لوحلات اعلال   لةدارة 

 ITالكمية وأقدامها وموق  الكمية م   ال  وحدة 

وجللللللللود  ريللللللللد الكترو للللللللي -
 لمكمية

 وحدة ضسا  الجودة- 6161 6116
 ITوحدة -

 
 
 

الستا عة ع  
عريق موق  

 الكمية
 



 

 

 

 

 التنويل  فسيل العنل فرتة التيفير مؤغسات اليذاح األىػطة املدسدات العوائد األٍداف
 املطلوب

 التكويه 
 اليَاية البداية املتابعة

تطبيوووول معووووايري  -3
ضناٌ ادتوضة لتطويس 
التعلووووويه ملالبحوووووح  

 العلنا

إقساز آلية ملتابعة  3-1
تيفير ءىػطة ارتطوة  
االضوورتاتيذية للهليووة 
ملاملسادعووووة الدملزيووووة 
لسضالة ملزؤيوة الهليوة   
ملإ ووووواضة هووووويا تَا  
ملحتووووديجَا ا ضووووو   
اختيووووووواز معوووووووايري  
 مسدعية دديدة ضيويا

لجشللة ملل  أعزللاء هي للة التللدريس لوضلل   2-1-1
آليللة لستا عللة تشخيللذ البر للامج الزمشللي لتشخيللذ أ ذللطة 

 الخطة االيتراتيجية ث  تقيي  األداء 

ترللللديق مجللللالس األقدللللام 
والكميلللللللة والجامعلللللللة عملللللللي 
األهلللللللللللداس االيلللللللللللتراتيجية 

 لمكمية واآلليات

 عسيد الكمية - 6161 6116
 الوكالء-
 األقدام العمسية -
 أعزاء هي ة التدريس-

 تقارير مراجعي  

عقللللد  للللدوة يللللشوية لشذللللر ريللللالة ورؤيللللة  2-1-6
الكميلللللللة والتعلللللللرس  يهلللللللدافها والبلللللللرامج التعميسيلللللللة 
السختمخة  الكمية يذارك فيها أعزاء هي ة التلدريس 
والكميات السشاظرة ومسثمي  م  هي ات يوم العسة 

 والخريجي  والطالب وا داء آرائه  لتحديثها 

مذلللللللللاركة هي لللللللللات يلللللللللوم 
العسللللللللة والخللللللللريجي  فللللللللي 

 الشدوات 

6116 6161 
 

 ايتبيا ات 1111 وحدة ضسا  الجودة -

تشعللي  ورش عسللة يذللارك فيهللا األعللراس  2-1-2
السعشية والسدتخيدة لسشاقذة الخطة التشخيذية وملا تل  
تشخيللللللذا ملللللل  أ ذللللللطة الخطللللللة لتحقيللللللق األهللللللداس 

 االيتراتيجية

موافقلللللة األعلللللراس السعشيلللللة 
والسدللللللتخيدة عمللللللي الخطللللللة 

 التشخيذية لمكمية

 ايتبيا ات 61111 لجشة الخطة االيتراتيجية- 6161 6116

ملدوووووض تكووووويه   3-6
 ذاتا مطتنس

التقوي  الذاتي السدتسر لموحدة م   لال   2-6-1
 الستا عة والسراجعة الدا مية والخارجية

تقللارير السراجعللة الدا ميللة -
 والخارجية

 تقارير مراجعي  61111 األداء وضسا  الجودةوحدة تقوي   6161 6116

 تقارير مراجعة  وحدة تقوي  األداء وضسا  الجودة 6161 6116 تقارير الستا عة- متا عة الالئحة الجديدة  الكمية   6-6-2 ملدوض الئحة دديدة-
ملدوض خطة إ المية  -

 لليػس ثكافة ادتوضة
التويللل  فلللي إعلللداد  طلللة اعالميلللة  حلللو  2-6-2

 ذر ثقافة الجودة م  إصدارات  ارجية ع  توجو 
 الكمية  حو تحدي  الجودة والتقوي  واالعتساد  

موقللللللللللل  الكميللللللللللللة عمللللللللللللي -
 اال تر ت 

وحلللللللللدة تقلللللللللوي  األداء وضلللللللللسا  - 6116 6116
 الجودة.

 ITوحدة -

متا عة تشخيذ  11111
الجدو  الزمشي 
 لمخطة االعالمية

 

 



 

 

 

 

 مؤغسات اليذاح األىػطة املدسدات العوائد األٍداف
 فسيل العنل فرتة التيفير

 التنويل 
 املطلوب

 التكويه 
 اليَاية البداية املتابعة

شيوووواضة الكوووودزة  -4
التيافطية رتسد  

 الهلية

الئحوووووووة دديووووووودة  4-1
للدزاضووات العليووا بي وواو 

 الطا ات املعتندة

الالئحللللة الجديللللدة لمدرايللللات العميللللا تذللللرية  -4-1-1
لجشلللللة لدرايلللللة الالئحلللللة الحاليلللللة فلللللي ضلللللوء السعلللللايير 

 األكاديسية لسرحمة الدرايات العميا .القيايية 
اعللللداد هيرمللللة البللللرامج فللللي ضللللوء السعللللايير القيايللللية -

 لمدرايات العميا.
تذللللرية فريللللق عسللللة  يقدللللام العمسيللللة لتحديللللد  علللل  -

 الجديدة. ةالسقررات السدتحدثة  الالئح
تذرية لجا  م  األقدام العمسيلة  لسراجعلة السقلرارات -

 موافقة مجمس الكميةوالبرامج الالئحة الجديدة م  

 األقدام العمسية- 6161 6116 الالئحة الجديدة  الكمية 
فريللق عسللة الالئحللة الحديثللة -

  الكمية

 تقارير  
 تيذية راجعة

ملدوووووووض ضزاضووووووات   4-6
ختصصية  ا يتنػى مط 

 ضوم العنل

عقللللللد اجتيللللللاز دورات تدريبيللللللة فللللللي األقدللللللام  4-6-1
 العمسية عبقا الحتياجات يوم العسة 

 ايتبيا ات 61111 رؤياء األقدام 6161 6116 قياس رضا السدتخيدي  
 

 

غوووووبهة متهاملوووووة    4-3
تسبط الطالب موط ٍيئوات   

 ضوم العنل ملارتسجي 
تينيووة قوودزات ء  ووا   -

ٍيئوووووووووة التووووووووودزيظ  
مل املىيَه موط خلول بيئوة    

 حبجية اجيابية هله

 تخرص يوم لالحتخا   عيد الخريجي   .1 -4-2
صلللللحيخة الرياضللللة السدريلللللية اال للللتراك فللللي  4-2-1

 لمخرجي 

متا عة الخريجي  وتخعية 
 أ ذطته  

وجللللللدة تقللللللوي  األداء وضللللللسا   6161 9/2/6117
 الجودة

متا عة تشخيذ  15.111
 عيد الخريجي 

اال للللتراك فللللي جسعيللللة الرياضللللية السدريللللية  6- 4-2
 السذهرة  اليربية..

متا عة تشخيذ  5111  6161 6117
البروتكو  م  

الكمية 
 والخريجي 

 ا ذاء قاعدة  يا ات لهي ات يوم  4-2-2
 العسة التي تشايل  ريجي الكمية ويت  تحديثها يشويا  

وجلللللللود قاعللللللللدة  يا للللللللات 
 متكاممة 

تقارير  11111 وحدة تقوي  األداء- 6161 6116
 الستا عة



 

 

 

 

 مؤغسات اليذاح األىػطة املدسدات العوائد األٍداف
 فسيل العنل فرتة التيفير

 التنويل 
 املطلوب

 التكويه 
 اليَاية البداية املتابعة

تينيوووة قووودزات -5
ء  ووووووا  ٍيئووووووة  
التووووووووووووووووودزيظ 
مل املىيَه موط خلول   
بيئوووووووة حبجيوووووووة 

 اجيابية

ملدووووووض تطوووووويس ا  5-1
نفايووووة ء  ووووا  ٍيئووووة  

 التدزيظ

وضلللللل  معللللللايير لتقيللللللي  أداء أعزللللللاء هي للللللة  5-1-1
 التدريس 

وجود معلايير لتقيلي  أداء 
 أعزاء هي ة التدريس

العميللا وكيللة الكميللة لمدرايللات - 6161 6116
 والبحوث

 وحدة تقوي  األداء-

_ 

متا عة التشخيذ 
 وتقيي  التقارير

وضلللل   طللللة لاليللللتخادة ملللل  أعزللللاء هي للللة  5-1-6
 التدريس الستخرغي  وغير الستخرغي  

وكيللة الكميللة لمدرايللات العميللا - 6161 6117 وجود  طة معتسدة 
 والبحوث

 وحدة تقوي  األداء-

_ 

الخللللائ  فللللي  \العجللللزوضلللل   طللللة لمتعامللللة  5-1-2
 أعزاء هي ة التدريس

وجلللللللود  طللللللللة معتسللللللللدة 
 لمعجز والشاقص

وكيللة الكميللة لمدرايللات العميللا - 6161 6117
 والبحوث

 وحدة تقوي  األداء-

_ 

وضلل   طلللة لتللدريل أعزلللاء هي للة التلللدريس  5-1-4
 وفقا لالحتياجات الخعمية 

اجتيللللللاز أعزللللللاء هي للللللة 
التللللللللللللللللدريس لمللللللللللللللللدورات 
التدريبيلللللللللللللللللللللللة وفقلللللللللللللللللللللللا 

 الحتياجاته 

وكيللة الكميللة لمدرايللات العميللا - 6161 6116
 والبحوث

 وحدة تقوي  األداء-

61111 

ملدوووووض تطووووويس ا   5-6
 البيئة البحجية

توفير  السقاالت واللدوريات التعميسيلة الحديثلة  5-6-1
 في التخررات السختمخة 

وكيللة الكميللة لمدرايللات العميللا - 6161 6116 وجود مقاالت ودورات-
 والبحوث

متا عة تحدي   1511
  طة السرتبة

تذللجي  البللاحثي  لإلقللدام عمللي  للرامج التسويللة  5-6-6
 الدولي والسذاركة في السذاري  البحثية 

اال تراك فلي السذلاري  -
 البحثية 

وكيللة الكميللة لمدرايللات العميللا - 6161 6116
 والبحوث

تقيي  معد   51111
االقبا  عمي 
السذاركة في 

السذاري  
 البحثية

 



 

 

 

 

 مؤغسات اليذاح األىػطة املدسدات العوائد األٍداف
 فسيل العنل فرتة التيفير

 التنويل 
 املطلوب

 التكويه 
 اليَاية البداية املتابعة

تووووفري قا ووودة   -6
البحووح العلنووا مووط 
توثيووول العالقوووات  
العلنية ملارتدميوة  
للهليووووووة  ليووووووا  

 ملاقلينيا

تأضووووويظ قا ووووودة  6-1
 للبحح العلنا

تذللللللللللرية لجشللللللللللة الستا عللللللللللة تشخيللللللللللذ الخطللللللللللة  6-1-1
 االيتراتيجية لمبح  العمسي

وجللللللود  طللللللة لمبحلللللل   -
 العمسي 

وكيللة الكميللة لمدرايللات العميللا - 6161 6116
 والبحوث

 وحدة تقوي  األداء-

تقرير متا عة  _
 لتشخيذ الخطة

إ ذلللللللاء وحلللللللدات  حثيلللللللة  الكميلللللللة وتجهيزهلللللللا  6-1-6
  األجهزة الالزمة

وكيللة الكميللة لمدرايللات العميللا - 6118 6116  ذر دولي -
 والبحوث

 وحدة تقوي  األداء-

متا عة تشخيذ  51111
الوحدات 

 البحثية
زيللللللادة الللللللدورات التدريبيللللللة  ألعزللللللاء هي للللللة  6-1-2

 التدريس لتشسية السهارات البحثية 
إقبللللللا  أعزللللللاء هي للللللة -

التللللدريس عمللللي الللللدورات 
 التدريبية

وحللللللدة تقللللللوي  األداء وضللللللسا   6119 6116
 الجودة

كذوس  5111
 حزور

زيادة حزور أعزاء التدريس في السنتسرات  6-1-4
 السحمية واإلقميسية والدولية

علللللللللللللللللللللدد حزلللللللللللللللللللللور -
 السنتسرات

وكيللة الكميللة لمدرايللات العميللا - 6161 6116
 والبحوث

كذوس  
حزور 
 وأ حاث

ملللللنتسر عمسلللللي لطقدلللللام العمسيلللللة كلللللة علللللام  6-1-5
 لتشذيط األ حاث العمسية 

وكيلة الكميلة -األقدام العمسيلة- 6161 6116 منتسر معم  وموثق
 لمدرايات العميا والبحوث

متا عة تشخيذ  61111
السنتسرات 

 العمسية
ا ذلللللللللاء قاعلللللللللدة  يا لللللللللات لمبحللللللللل  العمسلللللللللي  6-1-6

وممخرللللللات لمريللللللائة العمسيللللللة السسشوحللللللة واأل حللللللاث 
السشذلللللللورة و ذلللللللرها فلللللللي موقللللللل  الكميلللللللة عملللللللي  لللللللبرة 

 السعمومات

وجلللللللود قاعللللللللدة  يا للللللللات 
لمبح  العمسي فلي موقل  
الكميللللللللللة عمللللللللللي  للللللللللبرة 

 السعمومات

وكيللة الكميللة لمدرايللات العميللا - 6161 6116
 والبحوث.

 ITوحدة -

 
 
 

متا عة تشخيذ 
 قاعدة

 البيا ات
 تقارير



 

 

 

 

 مؤغسات اليذاح األىػطة املدسدات العوائد األٍداف
 فرتة التيفير

 فسيل العنل
 التنويل 
 املطلوب

 التكويه 
 اليَاية البداية املتابعة

املػووووووووووووووووازنة ا  -7
املػوووووسمل ات رتدموووووة   
اجملتنووووط مووووط حتديوووود 

 احتيادات ضوم العنل

ملدوض ملحودة إضازيوة    7-1
إل ووداض رتدمووة اجملتنووط 
مووط حتديوود احتيادووات    

 ضوم العنل

وحللللللدة إداريللللللة إلعللللللداد  للللللرامج التوعيللللللة  7-1-1
 السجتسعية وتشخيذها ومتا عاتها وتقويسها

 6161 6116 وحدة إدارية -
 
 

وكيللللة الكميللللة لذلللل و   دمللللة -
 السجتس  وتشسية البي ة

اجتساعات  11111
 لوحدة االدارية

تقارير متا عة -
 األ ذطة

زضا مي نوات ضووم    7-6
العنل ملاجملتنط  وً ءضا   
 الهلية ملمطتوي ارتسير

عقلد دورات تدريبيلة مل  جهلات التوظيلا 1- 7-6
 لتحديد احتياجاته  م   ريجي الكمية

وكيللللة الكميللللة لذلللل و   دمللللة - 6118 6117 وجود  ريج متسيز-
 السجتس  وتشسية البي ة

5111 
 

 كذوس حزور

تحديللد ومدللاهسة الطللالب وأعزللاء هي للة  7-6-6
التلللللللدريس ومعلللللللاو يه  والقيلللللللادات والعلللللللاممي  فلللللللي 
 الخدمات التي يحتاجها السجتس  السحمي واالقميسي

السدلللللللللللاهسة فلللللللللللي -
الخلللللللللللللدمات التلللللللللللللي 

 يحتاجها السجتس 

لجشلللللة تقلللللوي  األداء وضلللللسا  - 6161 6116
 الجودة

 ايتبيا ات 

تحديللد مذللروعات  حثيللة تخللدم السجتسلل   7-6-2
 ومذاركة  ع  األعراس السجتسعية م  الكمية  

وجلللللود مذلللللروعات -
  حثية

وكيللللة الكميللللة لذلللل و   دمللللة - 6161 6117
 السجتس  وتشسية البي ة

 
 

 تقارير متا عة
 مذروعات 

عرح  لدمات تدلويقية  حثيلة عملي موقل   7-6-4
الكمية حتي يسر  لزوار هذا السوق  االعلال  عملي 

 الخدمات اال تاجية والتدويقية لمكمية 

زيلللللللللللللادة ميزا يلللللللللللللة -
 مركز الخدمة 

وكيللللة الكميللللة لذلللل و   دمللللة - 6161 6116
 السجتس  وتشسية البي ة

متا عة تشخيذ  2111
الخدمات 

التدويقية عمي 
 موق  الكمية

 



 

 

 

 

 مؤغسات اليذاح األىػطة املدسدات العوائد األٍداف
 فرتة التيفير

 فسيل العنل
 التنويل 
 املطلوب

 التكويه 
 اليَاية البداية املتابعة

تفعيل  نل الوحدات -8
ذات الطوووووابط ارتوووووا   
ملشياضتَووووا ا املػووووازنة 

 اجملتنعية

حتديد ارتودمات الو     8-1
 حيتادَا اجملتنط

وضلل  آليلللات لخدمللة السجتسللل  والبي لللة  8-1-1
 عمي السدتو  السحيط والسدتو  العام

وجللللللللللللود آليللللللللللللات - 
 لخدمة السجتس 

وكيلللللة الكميلللللة -عسيلللللد الكميلللللة- 6161 6116
 لذ و  السجتس  وتشسية البي ة

متا عة تشخيذ  - 
األ ذطة 

 السجتسعية 
تقارير  -

 متا عة

مطاٍنة الوحودات ذات   8-6
الطووابط ارتووا  ا توود يه 
املوازض املالية للهليوة بيطوبة   

  دضة

ايللتحداث وحللدة لتشسيللة السللوارد الذاتيللة  8-6-1
 الكميلة لتلدعي  وتطلوير وتدلويق  لدمات عمسيلة 
ومجتسعيلللللة وعال يلللللة  نات قلللللدرة تشافدلللللية مللللل  

  ال  الوحدات نات الطا   الخاص 

زيللللادة اإلقبللللا  عمللللي 
 دمات السقدملة مل  
الوحلللللللللللللللللللللللللللدات نات 
الطلللللللللللا   الخلللللللللللاص 

  الكمية 

وكيلللللة الكميلللللة -عسيلللللد الكميلللللة- 6161 6116
لذلل و   دمللة السجتسلل  وتشسيللة 

 البي ة

وحدات  5111
 مدتخدمة 

تقارير متا عة 
 دا ة الكمية 



 

 

 

 

 مؤغسات اليذاح األىػطة املدسدات العوائد األٍداف
 فسيل العنل فرتة التيفير

 التنويل 
 املطلوب

 التكويه 
 اليَاية البداية املتابعة

تطويساهليهوووووول -9
 التي ينا ملاإلضازي

اضتحداخ إضازات ا اهليهل  -9
 التي ينا

هيرلللللة تشعيسلللللي متكاملللللة األقدلللللام  9-1-1
وإدارات الكمية ويد العجلز فلي التخررلات 

 الذاغرة 

إدارات حديثللللللة فللللللي الهيرللللللة -
 التشعيسي :

 وحدة التشسية البذرية.-
 وحدة السذاركة السجتسعية -
 وحدة أزمات والكوارث-
 وحدة الخرجي -

6116 6161 
 
 

 أمي  الكمية-عسيد الكمية-
األداء وحللللللللللللللللللدة تقللللللللللللللللللوي  -

 وضسا  الجودة

 
11111 

 

 تقارير
متا عة وتشخيذ م  

 تقدي  التقارير

تكوووازيس دتيوووة ارتووو ا    9-6
تت نً آليات تطوويس اهليهول   
التي ينووووا ألقطوووواو ملإضازات 

 الهلية

لجشلللللة تحلللللدي  الهيرلللللة التشعيسلللللي  9-6-1
 لطقدام وإدارات الكمية 

هيرلللللللللة تشعيسلللللللللي متكامللللللللللة -
األقدللللام وإدارات الكميللللة  ويللللد 
العجللللللللللز فللللللللللي التخررللللللللللات 

 السختمخة 

 الوكالء-عسيد الكمية- 6161 6116
 رؤياء األقدام العمسية-
 أمي  الكمية-

6111 

تووووافس ءدَوووصة اذتاضووو    9-3
اآللا ملاالتصاالت اذتديجوة ا  

 إضازات ملءقطاو الهلية

تزويلللللللللللد وتلللللللللللدعي  إدارات الكميلللللللللللة  9-2-1
واألقدلللللللللللام العمسيلللللللللللة  الحايلللللللللللبات اآلليلللللللللللة 
واالترلللللللاالت الحديثلللللللة وتوصللللللليمها  ذلللللللبرة 

 السعمومات وربطها  ةدارات الكمية 

 ميرشة العسة  ةدارات الكمية -
توثيللللللللللق جسيلللللللللل  العسميللللللللللات -

اإلداريلللة واإلجلللراءات الكترو يلللا 
  الكمية

 الوكالء-عسيد الكمية 6161 6116
 اء األقدام العمسيةرؤي-
 أمي  الكمية-

 
21111 

 ايتيا ات

ملدوض ملحدة إلضازة األشمات  9-4
 ملالهوازخ بالهلية

متا علللللللللللة تجهيلللللللللللز وحلللللللللللدة إلدارة   9-4-1
األزمات والكوارث وايتحداث هيرلة تشعيسلي 

 لها

 طللللة معمشللللة وآليللللات لستا عللللة 
 ومواجهة األزمات والكوارث

 الوكالء-عسيد الكمية- 6161 6116
 رؤياء األقدام العمسية-
 أمي  الكمية-
 وحدة ضسا  الجودة-

تقارير متا عة تشخيذ  51111
لوحدة إدارة 

 الخدمات والكوارث

تتللولي الوحلللدة إعللداد  طلللة وآليلللات  9-4-6
لستا علللللة ومواجهلللللة األزملللللات والكلللللوارث مللللل  

 تطبيق  طة اال الء عمي أرض الواق  

وكية الكمية لذ و   دمة  - 6161 6116 
السجتسللللللللل  وحلللللللللدة ضلللللللللسا  

 الجودة.

1111 

تشعلللللللي  دورات تدريبيلللللللة ألعزلللللللاء  9-4-2
هي للة التللدريس والعللاممي  والطللالب لمتعريللل  

  ريخية التعامة م  األزمات والكوارث

ارتخا   دبة حزلور الستلدربي  
 لمدورات

كذا حزور  5111 وحدة ضسا  الجودة- 6118 6116
 ايتيا ات



 

 

 

 

 مؤغسات اليذاح األىػطة املدسدات العوائد األٍداف
 فسيل العنل فرتة التيفير

 التنويل 
 املطلوب

 التكويه 
 اليَاية البداية املتابعة

تابط يتطويساهليهول  
 التي ينا ملاإلضازي

التوووصاو الهليوووة حبكووووم    9-4
 امللهية الفهسية ملاليػس

 السراجعة الدورية إلجراءات 9-4-4
 األم  والدالمة وتشخيذ تجربة يشوية 

اعللللال  اجللللراءات األملللل  والدللللالمة 
 في أماك  واضحة 

 الوكالء-عسيد الكمية- 6161 6117
 العمسيةرؤياء األقدام -
 أمي  الكمية-
 وحدة ضسا  الجودة-

تقارير  1111
 ايتيا ات

 طة لطم  
 والدالمة

 
 

 

وضللل   طللللة لزلللسا  األملللل   9-4-5
 والدالمة لمسبا ي واألفراد

 6111 6118 6117  طة ممعشة 

تخعيللللة دليللللة السمكيللللة الخكريللللة  9-5-1
  الكمية 

 2111 6161 6117 دلية السمكية الخكرية 

 2111 6161 6116 دلية أ القيات السهشة تخعية دلية أ القيات السهشة 1-6-9 التصاو بأخالقيات املَية 9-6

اضتهنال البيئوة   -11
 التحتية بالهلية

ملدوووووض آليووووات ملتابعووووة   11-1
ملهووووياىة البييووووة التحتيووووة   
 ملتفعيل خطة التينية للهلية

وضللللللللللل  آليلللللللللللات لستا علللللللللللة  11-1-1
وصيا ة البشية التحتية والسرافق م  تشخيلذ 

 اآلليات وتخعية  طة التشسية 

 أمي  الكمية- عسيد الكمية- 6161 6116 تت  الريا ة دوريا-
 الذ و  الهشديية-

6111 

متا عة تشخيذ 
اإل ذاءات 
والتجهيزات 
 وتقارير متا عة

مال ووو  مطووووزة لسفوووط نفوووا ة  
 التعلينية ملجتَيصٍاالعنلية 

تطللللللللللللوير ممعللللللللللللل القلللللللللللللدم  11-2-1
 ممعل يمة - الخسايي

رفلللللل  كخللللللاءة مللللللدرجات األقدلللللللام -
 والكمية

 الوكالء- عسيد الكمية- 6118 6117
 رؤياء األقدام العمسية-
 أمي  لمكمية-

1111111 

ملدوووووض مهتبووووة مطوووووزة    9-4
 ملحديجة

تجهيللللللز السرتبللللللة  ساكيشللللللات  11-4-1
تروير وعباعة ومايح ضلوئي وأجهلزة 

 وحايبات حديثة 

 
 مرتبة مطورة وحديثة-

 الوكالء- عسيد الكمية- 6161 6116
 رؤياء األقدام العمسية-
 أمي  لمكمية-

61111 

ربط السرتبلة  الذلبرة الدوليلة  11-4-6
 لمسعمومات والسرتبة الرقسية 

 الكمية لذ و  التعمي  والطالبوكية - 6161 6116 
 وكية الكمية لمدرايات العميا والبحوث-

11111 

السرحمللللللللة األ يللللللللرة لمحسللللللللام  11-5-1
 الدباحة

وكيللللة الكميللللة لذلللل و   –عسيللللد الكميللللة - 6117 6116 رف  كخاءة العسمية التعميسية-
 –أملللللللي  الكميلللللللة  –التعملللللللي  والطلللللللالب 

 الذ و  الهشديية

111111 

 1.511111 الجامعة 6119 6116 وجود مبشي إدار  وتعمسي - مبشي إدار  وتعمسي وجود 11-5-6
ايلللللتكسا  وايترلللللالح مجسللللل  للللللدورات 

 السياا
وجلللللللود مجسلللللللل  لللللللللدورات السيللللللللاا -

 مدتكسة
وكيلللللة الكميلللللة لذللللل و   –عسيلللللد الكميلللللة  6119 6116

 –أملللللللي  الكميلللللللة  –التعملللللللي  والطلللللللالب 
 الذ و  الهشديية

451111 



 

 

 

 

 


	الخطة الاستراتيجية 
	الخطة التنفيذية 2016-2020

