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 الفصل الخامس 

 ملخص المشروع باللغة العربية  1.1.5

  التعريف بالمشروع: 

تطوٌر اسم المشروع التطوٌر المستمر والتؤهٌل لالعتماد وتتمثل أهداف المشروع فً 

تطوٌر دور الكلٌة كؤحد المراكز العلمٌة  )البرامج التعلٌمٌة والمقررات الدراسٌة من خالل 

- المتمٌزة فى مجال التعلٌم الجامعى واعداد الكوادر البشرٌة فى اطار نظام الجودة الشاملة 

- تؤهٌل الكلٌة لالعتماد االكادٌمى من جانب الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد 

زٌادة فاعلٌة المناهج والبرامج - تحسٌن البٌئة التعلٌمٌة والتكنولوجٌة والبنٌة التحتٌة للكلٌة 

التحسٌن - والتؤكد من انها تقابل المقاٌٌس المهنٌة والعلمٌة المطلوبة وتوقعات األطراف المعنٌة 

تطوٌر برامج - المستمر فى جودة العملٌة التعلٌمٌة واالنفتاح على مصادر متنوعة للمعرفة 

تحقٌق المشاركة الطالبٌة لزٌادة الكفاءة التعلٌمٌة  - (دراسٌة مشتركة متعددة التخصصات 

امداد الطالب بخدمات تعلٌمٌة وتدرٌبٌة ذات جودة عآلٌة تزٌد من  )والدعم الطالبى من خالل 

مد جسور للتعاون مع منظمات العمل المدنى والخرٌجٌن - قدراتهم التنافسٌة فى سوق العمل 

تطبٌق معاٌٌر ضمان الجودة لتطوٌر  - (تؤهٌل وتنمٌة الكوادر البشرٌة بالكلٌة - وسوق العمل 

توفٌر مناخ جامعى ٌتفق مع فلسفة ومبادئ الجودة والتمٌز فى االداء موجه )التعلٌم من خالل 

بالقٌم والمبادئ الثقافٌة واالجتماعٌة واألخالقٌة السلٌمة وٌسوده العدالة والمساواه والحرٌة 

تنمٌة قدرات اعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم مع خلق بٌئة بحثٌة  - (والتعاون واالستقآللٌة 

وجود نظام للتحسٌن المستمر ٌهدف الى رفع كفاءة اعضاء هٌئة  )اٌجابٌة لهم من خالل 

التدرٌس والهٌئات المعاونة والجهاز االدارى من خالل توفٌر برامج تدرٌبٌة بشكل منتظم وذلك 

تدرٌب اعضاء هٌئة - لالرتقاء بمستوى جودة العملٌة التعلٌمٌة واالنشطة التى تقوم بها الكلٌة 

توفٌر قاعدة  - (التدرٌس على استخدام االسالٌب التكنولوجٌة الحدٌثة فى برامج التدرٌس بالكلٌة 

رفع كفاءة  )للبحث العلمى مع توثٌق العالقات العلمٌة والخدمٌة للكلٌة محلٌا واقلٌمٌا من خالل 

وفاعلٌة االنشطة البحثٌة بالكلٌة كؤحد المراكز البحثٌة المتمٌزة التى تعمل على تنمٌةالمشاركة 
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والتعاون مع المإسسات والمراكز التعلٌمٌة والبحثٌة ومإسسات المجتمع على المستوى المحلى 

تطوٌر قدرات - التوسع فى البحوث التطبٌقٌة وزٌادة كفاءتها وفاعلٌتها - واالقلٌمى والعالمى 

- اعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئات المعاونة فى مجال الدراسات والبحوث العلمٌة والتطبٌقٌة 

تطوٌر الهٌكل التنظٌمى  - (تشجٌع االلتحاق بالدراسات العلٌا لخرٌجى الكلٌة والوافدٌن 

تطوٌر الفاعلٌة التنظٌمٌة واالدارٌة بالكلٌة وتحدٌد المسئولٌات ونظم التقٌٌم  )واالدارى من خالل 

تطوٌر نظام - مراجعة وتطوٌر النظم االدارٌة المساندة للعملٌة التعلٌمٌة - والتحفٌز والمساءلة 

اضافة وحدات ادارٌة جدٌدة للهٌكل التنظٌمى تساعد على - المعلومات بالكلٌة وزٌادة فاعلٌته 

توفٌر الموارد المادٌة والمالٌة لتحقٌق مخرجات العملٌة  - (رفع كفاءة العمل بادارة الكلٌة 

زٌادة الموارد المتاحة بالكلٌة حٌث ٌإثر ذلك على تحقٌق  )التعلٌمٌة والبحثٌة والخدمٌة من خالل 

رسالتها واهدافها االستراتٌجٌة مع زٌادة المبالغ المخصصة لتزوٌد المكتبة بالمراجع والدورٌات 

صٌانة - والمبانى والمنشآت والقاعات والمدرجات والمرافق مع تحسٌن وتعدٌل البنٌة التحتٌة 

تدعٌم وتطوٌر المالعب والمدرجات النظرٌة والقاعات - ومتابعة البنٌة التحتٌة والمرافق 

معمل تحلٌل -  معمل فسٌولوجٌا الرٌاضة(انشاء - التطبٌقٌة وتجهٌزها باالجهزة واالدوات 

زٌادة ) تعزٌز وتنمٌة دور الكلٌة فى المشاركة المجتمعٌة من خالل  ( معمل علم نفس–حركً 

قدرة الكلٌة على المساهمة فى التنمٌة المستدامة وخدمة المجتمع والبٌئة ورفع كفاءة الوحدة ذات 

زٌادة فاعلٌة - الطابع الخاص وتسوٌق خدمات الكلٌة التعلٌمٌة والبحثٌة والتطبٌقٌة واالستشارٌة 

تطوير الخدمات - دور الوحدة ذات الطابع الخاص بالكلية والتوسع فى انشاء مراكز اخرى بالكلية 

تسويق خدمات الوحدة ذات الطابع - البيئية واالجتماعية فى المجاالت المجتمعية والعلمية المختلفة 

نشر الوعى البيئى والثقافى بقضايا المجتمع - الخاص لتوفير مصادر للدعم والتمويل الذاتى للكلية 

 بالكلية النجاز هذا المشروع منهجية عمل الجودةتتبنى ادارة  فيمنهجية العملهذا وتتمثل   (والبيئة

تتمثل فى االستبيانات والندوات والمؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية واللقاءات الشخصية 

اما عن المنهجية فى التوعية فتتمثل فى النشرات والملصقات والنشر االلكترونى على ..... والمنتديات

كما تستخدم تكنولوجيا المعلومات فى رفع القدرات المهنية .... موقع الكلية وفى دليل الطالب

 واالدارية للمنتفعين 



 

                                                                                                     (الثانية المرحلة )المشروعات إدارة وحدة
 لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير برنامج

 

 

 
 

 

 

 

 طنطا/ كلٌة التربٌة الرٌاضٌة                                             اسم الجامعة /اسم المإسسة التعلٌمٌة
 33458611:ف  33458610 : ت  الجٌزة- المهندسٌن- عرابً أحمد ش 96

 (الدورة السابعة )نموذج التقدم لمشروع التطوٌر المستمر والتؤهٌل لالعتماد 
 

 -252-  

 

  الموقف الراهن: 

 م حرصت على 2007تحت مظله برنامج الجودة واالعتماد الذي انضمت الكلٌة عام 

إنشاء وحده داخلٌه للجودة أخذت على عاتقها ضمان جوده العملٌة التعلٌمٌة ، ونشر الوعً 

للعمل بمفاهٌم الجودة ، وعمل توصٌفات وتقارٌر مستمرة للمناهج الدراسٌة خالل العام الجامعً 

لرصد كل مظاهر اإلٌجاب لتدعٌمها ، ورصد كل مظاهر السلب لتقلٌصها وواضعه نصب عٌنها 

تطوٌر قدراتها التخصصٌة المؤسسٌة ، وبناء علٌها تم رصد نقص شدٌد فً اإلمكانٌات المادٌة 

ٌجب تغطٌتها حتى تتمكن الكلٌة من تطوٌر قدرتها المؤسسٌة ، والنهوض بفاعلٌه العملٌة 

التعلٌمٌة ، وزٌادة الخبرات األكادٌمٌة واالدارٌه ومنشأتها الرٌاضٌة والبنٌة األساسٌة على 

 :مع الجامعة للحصول علً اآلتً مستوى عالً ورفٌع ، ومن هنا سعت الكلٌة 

 

 مضمار –ملعب رئٌسً لكرة القدم )ضم إستاد الجامعة الرٌاضً الذي ٌشتمل علً  .1

مما ٌحقق دعماً  ( وملحقاته من صاالت رٌاضٌة ومدرجات –لممارسة العاب القوي 

كامالً للكلٌة تستطٌع من خالله أن توفً التزاماتها التعلٌمٌة والتربوٌة فضالً عن اإلدارة 

باألسلوب العلمً وتعظٌم االستفادة فً استثمار وتسوٌق هذه المنشات الرٌاضٌة حطً 

ٌساهم ذلك فً توفٌر موارد ذاتٌة بالكلٌة بجانب خدمة المجتمع والبٌئة وقد تم موافقة 

م كلٌة  بؤن تقو44 فً البند 2011- 11 – 16مجلس الجامعة فً جلسته المنعقدة بتارٌخ 

 التربٌة الرٌاضٌة باإلشراف الفنً واإلداري علً إستاد الجامعة وملحقاته 

تم التعاقد مع شركة بدر للمقاوالت علً إنشاء حمام سباحة بالكلٌة حٌث تم رصد المكان  .2

من تامٌن العملٌة وذلك قبل % 5ورفع المقاٌٌس الخاصة بالحمام وقامت الشركة بدفع 

  شهور4استالم الموقع وسٌتم االنتهاء من العمل بالحمام وتسلٌمه للكلٌة خالل 

 ملٌون جنٌة 6تم االنتهاء من المبنً اإلداري الجدٌد الذي قامت الجامعة بانشائة بتكلفة  .3

ن ثالث طوابق موٌتكون  2012وستقوم الكلٌة باستالم المبنً فً أخر شهر مارس 

ارسة مم صاله ل2درج نظري ، والطابق الثانً بة م 2ٌحتوي الطابق األول علً 
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لحق بكل مارسة االنشطة التطبٌقٌة ، ومم صالة ل2االنشطة التطبٌقٌة ، الطابق الثالث بة 

 البس مٌاة وغرف لخلع المدور دورات 
 

نشأت فكره التقدم للحصول على تموٌل مشروع التطوٌر المستمر والتأهٌل من هنا و

 .لالعتماد 

 
اظهرت نتائج الدراسة وتقرٌر المراجعٌن الخارجٌة بعض نقاط تحتاج الى تحسٌن نظرا ما ك

لتؤثٌرها على كفاءة وفاعلٌة انشطة الكلٌة وبالتالى تحقق رسالتها واهدافها وتتمثل فى النقاط 
: االتٌة 
ضعف مشاركة االفراد المجتمعٌة والعاملٌن بالكلٌة فى صٌاغة االهداف االستراتٌجٌة  -

. للكلٌة مع عدم وجود آلٌة لتحدٌث الرإٌة والرسالة واالهداف االستراتٌجٌة 
عدم استكمال وظائف الهٌكل التنظٌمى للكلٌة وذلك باضافة وحدات جدٌدة وتفعٌلها مثل  -

ادارة خدمات البٌئة ووحدة متابعة الخرٌجٌن وادارة االزمات والكوارث مع تفعٌل بطاقات 
. التوصٌف الوظٌفى 

عدم وجود خطة تدرٌبٌة للعاملٌن واعضاء هٌئة التدرٌس والطلبة على مواجهة االزمات  -
 .والكوارث 

 .ضعف مشاركة الطالب واالطراف المعنٌة فى مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة  -
ال توجد خطة تدرٌبٌة لتنمٌة المهارات االدارٌة للقٌادات االكادٌمٌة والقٌادات االدارٌة  -

 .والجهاز االدارى بالكلٌة
 .ضعف الجهود فى تنمٌة الموارد الذاتٌة للكلٌة  -
عدم مالئمة ظروف العمل لمتطلبات الوظٌفة من حٌث اماكن والتجهٌزات وعوامل االمن  -

 .والسالمة 
 .عدم توافر عدد لجان من الفنٌٌن المإهلٌن لصٌانة اجهزة المعامل المتوفرة بالكلٌة  -
ضعف الموارد المتاحة بالكلٌة حٌث ٌإثر ذلك على تحقٌق رسالتها واهدافها االستراتٌجٌة  -

مع عدم كفاٌة المبالغ المخصصة لتزوٌد المكتبة بالمراجع والدورٌات مع عدم كفاءة 
المبانى والمنشآت والقاعات والمدرجات والصاالت التطبٌقٌة والمرافق ومسرح الكلٌة 

 .وعدم وجود حمام سباحة تعلٌمً خاص بالكلٌة 
ضعف كفاءة نظم المعلومات واالتصاالت مع عدم كفاٌة نقاط االنترنت الموجودة بالكلٌة  -

 .مع عدم وجود خطة للصٌانة بالكلٌة 
 .ال ٌوجد ملتقى سنوى للخرٌجٌن  -
نقص استخدام االسالٌب التكنولوجٌة الحدٌثة فى برامج التدرٌس بالكلٌة نظرا لعدم توافر  -

الوسائل الداعمة لها وضعف التموٌل المالى ولنقص اعداد وتدرٌب اعضاء هٌئة التدرٌس 
 .على استخدامها 
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ال ٌوجد بالكلٌة رابطة للخرٌجٌن وال توجد قاعدة بٌانات الكترونٌة للخرٌجٌن وآلٌة لقٌاس  -
 .التوجه الوظٌفى لهم 

 .لم ٌتم تقٌٌم البرامج التعلٌمٌة من الكلٌة فى ضوء المعاٌٌر االكادٌمٌة المتبناه  -
 .ال ٌوجد تطوٌر للبرامج التعلٌمٌة المطبقة فى الكلٌة لتواكب احتٌاجات سوق العمل  -
تحتاج مصفوفة البرامج التعلٌمٌة الى اعادة صٌاغة بحٌث ٌمكن التاكد من ان جمٌع  -

. الموارد تساهم فى تحقٌق النتائج التعلٌمٌة المستهدفة 
عدم وجود سٌاسة واضحة لالستفادة من مصادر التموٌل الذاتى فى تحسٌن الموارد  -

 .الداخلٌة 
ضعف البنٌة التحتٌة للمالعب والصاالت التطبٌقٌة مع عدم كفاٌة االجهزة المخصصة لهم  -

 مما ٌإثر ذلك علً كفائة العملٌة التعلٌمٌة
ال تشارك الكلٌة فى مشروعات بحثٌة ممولة من مإسسات بحثٌة محلٌة ودولٌة مع عدم  -

 .مساهمة مإسسات القطاع الخاص االنتاجٌة والخدمٌة فى دعم انشطة البحث العلمى 
لم ٌتم االستفادة من نتائج البحث العلمى فى تطوٌر البرامج والمقررات الدراسٌة مع عدم  -

 .التزام االقسام العلمٌة بمراجعة البرامج الدراسٌة بشكل دورى 
 .تحتاج خطة التقوٌم الشامل والمستمر للفاعلٌة العلمٌة الى تعدٌل وتطوٌر  -
وجود رإٌة ورسالة واهداف وخطة استراتٌجٌة موثقٌن ومعتمدٌن ومتوافقٌن مع  -

. استراتٌجٌة الجامعة وتضمن طموحات الكلٌة 
  .Action Planوجود خطة تنفٌذٌة  -

وجود هٌكل تنظٌمى موثق ومعتمد مع وجود توصٌف وظٌفى لبعض االدارات العلمٌة  -
 .واالدارٌة 

 .توجد وثٌقة معاٌٌر الختٌارالقٌادات االكادٌمٌة  -
وجود وحدة ضمان الجودة مجهزة ومالئمة وٌوجد هٌكل تنظٌمى لها معتمد مع وجود  -

 .منسق للجودة بكل قسم اكادٌمى 
التزام الكلٌة بحقوق الملكٌة الفكرٌة والنشر من خالل اجراءات محددة مع مراعاة األمانة  -

العلمٌة فى النشر مع تطبٌق آلٌات المساءلة والمحاسبة من خالل الثواب والعقاب وفقا 
 .لالئحة الجامعة 

وجود اجراءات لتصحٌح بعض الممارسات غٌر العادلة مثل اعادة رصد درجات الطلبة  -
 .المتظلمٌن من نتائج االمتحانات 

ٌوجد لدى اعضاء الجهاز االدارى بالكلٌة اتجاهات اٌجابٌة نحو تعزٌز نظم الجودة  -
الداخلٌة مما ٌحفزهم على حضور الندوات وورش العمل المتعلقة بثقافة وآلٌة تفعٌل 

 .الجودة 
ٌوجد بالكلٌة بعض االماكن المناسبة لممارسة انواع مختلفة من األنشطة الطالبٌة مع  -

 .استخدام قاعات التدرٌس والمالعب بالجامعة 
توجد بالكلٌة خطة معتمدة لخدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة المحٌطة مع وجود الوحدة ذات  -

 .الطابع الخاص ومفعلة 
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توجد بالكلٌة سٌاسات قبول معلنة وسٌاسات لتوزٌع الطالب على التخصصات المختلفة  -
 .وسٌاسات الجراءات التحوٌل 

وجود خطة مطبقة لخدمات الدعم الطالبى واسالٌب محددة الكتشاف الطالب المتفوقٌن  -
  .(دلٌل الطالب)ونظام موثق الرشاد الطالب الجدد 

ارساء مكونات نظام الجودة بالكلٌة من خالل وضع آلٌات توصٌف وتقرٌر البرامج  -
 .والمقررات وعمل الدراسة الذاتٌة للكلٌة 

تقوم الكلٌة بالتؤكد من فعآلٌة التدرٌب المٌدانى فى تحقٌق النتائج المستهدفة كما تستخدم  -
. الكلٌة انماط غٌر تقلٌدٌة للتعلم ، قادرة على تحقٌق النتائج المرجوة 

تقوم الكلٌة بتقوٌم الطالب بؤسالٌب متنوعة وتتخذ الكلٌة اجراءات للتعامل مع الكثافة  -
 .العددٌة الزائدة للطالب 

ٌوجد بالكلٌة برامج لتنمٌة مهارات البحث العلمى للهٌئة المعاونة مع وجود آلٌات لمساعدة  -
 .الباحثٌن فى نشر االبحاث العلمٌة محلٌا ودولٌا 

 تشارك الكلٌة فى الندوات وورش العمل والمإتمرات العلمٌة المحلٌة والدولٌة واالقلٌمٌة  -
توجد الئحة معتمدة للدراسات العلٌا مع وجود اجراءات تسجٌل واشراف ومتابعة الباحثٌن  -

 .موثقة ومعلنة مع مراقبة أداء االقسام العلمٌة ودورها فى التدرٌس لطلبة الدراسات العلٌا 

 
 

 منهج وأسلوب العمل: 

 بالكلٌة النجاز هذا المشروع منهجٌة عمل تتمثل فى االستبٌانات الجودةتتبنى ادارة 
والندوات والمإتمرات وورش العمل والدورات التدرٌبٌة واللقاءات الشخصٌة والمنتدٌات،اما 

عن المنهجٌة فى التوعٌة فتتمثل فى النشرات والملصقات والنشر االلكترونى على موقع الكلٌة 
. وفى دلٌل الطالب

 
وٌتمثل كما تستخدم تكنولوجٌا المعلومات فى رفع القدرات المهنٌة واالدارٌة للمنتفعٌن 

: العمل فً المشروع كاآلتً 
  المشروع الً فرق عمل فرٌقتقسٌم  -
 توزٌع المهام علً فرق العمل  -
  لتفٌذ المهام متابعةتخصٌص لجان  -
 تعٌٌن منسقٌن للمشروع من األقسام العلمٌة -
  لفرق العمل التنفٌذيدورٌةاجتماعات  -
 تقدٌم تقارٌر دورٌة شهرٌة -
  الداخلٌن والخارجٌنللمراجعٌنتقارٌر  -
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  النتائج : 

 الدراسٌة والمقررات بحٌث تتضمن برامج ومقررات تلبً رغبات البرامجتطوٌر  -
 الطالب وسوق العمل

 زٌادة مشاركة الطالب فً االنشطة الطالبٌة والدعم الطالبً -

 استمرارٌة التقوٌم عن طرٌق انشطة الجودة -

 تنمٌة قدرات اعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم والقٌادات واالدارٌٌن -

 توفٌر قاعدة للبحث العلمً مع توثٌق العالقات العلمٌة والخدمٌة محلٌا وعالمٌا  -

 تطوٌر الهٌكل التنظٌمً باضافة وحدات ادارٌة جدٌدة  -

تطوٌرمصادر التعلٌم والتعلم بحٌث تشمل تطوٌرالبنٌة التحتٌة والمالعب والصاالت  -
 التطبٌقٌة وذلك لتحقٌق مخرجات العملٌة التعلٌمٌة 

 تنمٌة دور الكلٌة فً المشاركة المجتمعٌة -
 

  التأثير المتوقع من تنفيذ المشروع . 

. تؤهٌل الكلٌة لالعتماد االكادٌمى من جانب الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد -
 .خلق قٌم الجودة والتمٌز فى االداء  -
نشرالقٌم والمبادئ الثقافٌة واالجتماعٌة واالخالقٌة السلٌمة فى مجتمع جامعى ٌسوده  -

 .العدالة والمساواة والحرٌة والتعاون واالستقآللٌة 
. رفع كفاءة وفاعلٌة االنشطة البحثٌة بالكلٌة  -
 .خلق روح التمٌز  -
تنمٌة المشاركة والتعاون مع المإسسات والمراكز التعلٌمٌة والبحثٌة ومإسسات المجتمع  -

 .على المستوى المحلى واالقلٌمى والعالمى 
 .تفعٌل دور الكلٌة فى التنمٌة المستدامة وخدمة المجتمع والبٌئة  -

 

 األهذاف - الوشروع اسن( الوقذم للوشروع الرئيسية الوالهح الولخص يتضوي أى يجب 
  (.الوشروع هلخص – العوائذ- للوشروع الوحذدة

  إسم المشروع المقدم:   

 CIQAPمشروع التطوٌر المستمر والتؤهٌل لالعتماد 
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  األهداف المحددة للمشروع :

 .تطوٌر البرامج التعلٌمٌة والمقررات الدراسٌة -1

 .تعزٌز المشاركة الطالبٌة فً االنشطة ورضاهم عن الدعم الطالبى  -2

 .تطبٌق معاٌٌر ضمان الجودة للتطوٌر المستمر ألنشطة الكلٌة  -3

 .التقٌٌم الدوري الفعال العضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم والعاملٌن وتنمٌة قدراتهم   -4

 .توفٌر قاعدة للبحث العلمى مع توثٌق العالقات العلمٌة والخدمٌة للكلٌة محلٌا ودولٌاً  -5

 .تطوٌر الهٌكل التنظٌمى واالدارى لمالئمة األنشطة بالكلٌة -6

 .تطوٌر مصادر التعلٌم والتعلم لتحقٌق مخرجات العملٌة التعلٌمٌة  -7

 تعزٌز وتنمٌة دور الكلٌة  -8

  العوائد :

برامج تعلٌمٌة تلبً رغبات الطالب واحتٌاجات سوق العمل ومقررات مطورة ومعتمدة  -

تحقق المعاٌٌر االكادٌمٌة لمرحلتً البكالورٌوس والدراسات العلٌا واسالٌب تقوٌم تضمن 

 قٌاس وتحقٌق المعاٌٌر االكادٌمٌة 

استمرارٌة مراجعة البرامج والمقررات الدراسٌة مع حصر الطالب المتفوقٌن  -

 والمتعثرٌٌن مع توفٌر الدعم الالزم لهم

 زٌادة اقبال الطالب علً ممارسة االنشطة  -

 .زٌادة اقبال الطالب الوافدٌن للدراسة بالكلٌة  -

نشر ثقافة الجودة عن طرٌق الملصقات والمطوٌات واالصدارات والكتٌبات والتقوٌم  -

 المستمر بوحدة ضمان الجودة

 االرتقاء بقدرات اعضاء هٌئة التدرٌس عن طرٌق الدورات التدرٌبٌة المختلفة  -
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وجود قاعدة للبحث العلمً وخطة بحثٌة مطورة مع تحفٌز اعضاء هٌئة التدرٌس  -

 لحضور المإتمرات المحلٌة والدولٌة 

هٌكل تنظٌمً واداري متطور ومالئم لالنشطة الكلٌة ، مع مٌكنة العمل بادارات الكلٌة  -

 المختلفة 

 وجود وحدة مجهزة لالدارة االزمات والكوارث  -

رفع كفاءة المالعب والمدرجات وووحدات خلع المالعب  -

  ملخص المشروع

ٌسعً مشروع التطوٌر المستمر والتهٌل لالعتماد الً اعداد الكلٌة للتقدم للحصول علً 

االعتماد االكادٌمً وذلك عبر نشر الوعً بٌن الطالب واعضاء هٌئة التدرٌس واعضاء الجهاز 

االدارى والعمال والفنٌن  بنظام ضمان الجودة فً التعلٌم العالً واعداد خرٌجة معتمد ذي كفاءة 

. عآلٌة فً االداء ٌمتلك المعارف النظرٌة والمهارات التطبٌقة المتخصصة 

انتاج البحوث لخدمة البٌئة المحٌطة باالضافة الً تبوء الكلٌة لمكانة متمٌزة بٌن كلٌات 

التربٌة الرٌاضٌة فً الوطن العربً فً السنوات الخمس القادمة من خالل تقدٌم مجموعة من 

البرامج االكادٌمٌة و الخدمات المهنٌة والفنٌة لمختلف قطاعات العمل ذات الصلة بعلم التربٌة 

احالل وتجدٌد بعض منشات الكلٌة وذلك لتوفٌر االماكن المختلفة لتدرٌس . البدنٌة والرٌاضٌة 

وممارسة االنشطة الطالبٌة مع توفٌر االجهزة العلمٌة المختلفة و العمل على تنمٌة انشطة خدمة 

.  المجتمع 
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 (.صفحة واحدة) هلخص الوشروع باللغة االنجليزية 2.1.5

 

Project name: Continuous Improvement, Qualification and Accreditation Project 

(CIQAP) 

Specific Aims:  

1- Developing educational programs and curricula. 

2- Students' involvement for improving educational efficiency and student support. 

3- Applying quality assurance criteria for continuous improvement of the faculty 

activities. 

4- Improving the staff members and assistants'' abilities for creating a positive 

research environment. 

5- Providing research databases and strengthening the faculty's scientific and 

service links o both national and international levels. 

6- Improving the administrative and regulatory structures of the faculty to fit with 

its activities. 

7- Improving financial resources for achieving educational, research and service 

outputs. 

8- Improving and sustaining the faculty's role in community involvement. 

Outcomes:  

- Educational programs that respond to the needs of students' desires and labor 

market needs. Highly developed and accredited curricula according to the 

academic standards of undergraduate and postgraduate levels. Evaluation 

methods that include assessing and achieving academic standards. 

- Continuous revision of educational programs and curricula and reckoning of 

excellent and stumbling students for further suitable support. 

- Increasing students' desire in involving in activities. 

- Increasing foreign students' desire to study in this particular academic facility. 

- Disseminating the quality culture through postures, brochures, publications, 

manuals and continuous evaluation in the quality assurance unit. 

- Improving staff members' capabilities through various training courses. 

- Establishing research databases and a developed research plan besides 

stimulating staff members to attend national and international conferences. 

- Highly developed administrative and regulatory structures of the faculty to fit 

with its activities and mechanization of various faculty departments.  

- Establishing a crisis management unit. 

- Improving the status of courts, grandstands and locker rooms.  

Project Summary:  

 The Continuous Improvement, Qualification and Accreditation Project (CIQAP) 

aims at preparing the faculty for academic accreditation through disseminating quality 

awareness among staff members, students, administrative personnel, technicians and 

workers, with special references to higher education quality assurance. It also aims at 
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preparing a well-qualified accredited graduate who is fully equipped with high 

potentials and specific theoretical and practical knowledge and skills.  

  The project works on providing community-serving research and obtaining a 

distinguished rank for the faculty among other Arab faculties of physical education 

during the next five years through providing a set of academic programs and 

professional services for all different sectors related to sports and physical education. 

Also, the project works on renovating the faculty's facilities for providing necessary 

space for educational and extra-curricular activities, along with providing scientific 

equipments and working on improving community service activities. 
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  قائوة هراجعة تسلين هقترح الوشروع 2.5

ًٚكٍ إضافح أٚح يالدظاخ فٙ َٓاٚح ) قثم ذسهٛى اسرًاسج يقرشح انًششٔع ، أشش َظٛش كم تُذ نهرؤكذ يٍ اسركًانّ  

(. انجذٔل

.   يٕقؼح ٔيشفقح يغ االسرًاسج ٔانرؼٓذ اإلقشاس يسركًم ، ٔخطاتاخ انرصذٚق-1

 انثٛاَاخ األساسٛح نهًششٔع يسرٕفاج- 2

 . فٙ انًششٔع يسرٕفاج ٔكزنك انًؤسساخ انًشاسكح فشٚق انؼًمقائًح - 3

 .انثٛاَاخ انٕصفٛح ػٍ انًؤسسح يسرٕفاج- 4

 .جمٌع البٌانات عن مشروعات التطوٌر السابقة مستوفاة- 5

 .ذفاصٛم يقرشح انًششٔع يسرٕفاج- 6

 .جذأل انرًٕٚم انًطهٕتح يسرٕفاج- 7

 .ًَٕرج أشؼاس االسرالو يسرٕفٗ- 8

 .انًششٔع نّ ػُٕاٌ ٔاضخ- 9

 .تانهغح انؼشتٛح ٔانهغح االَجهٛزٚحيهخص انًششٔع  - 10

 .انًٛزاَٛح يهرزيح تانششٔط انًطهٕتح- 11

 :شكم انُص- 12

. كم انفصٕل ذى اسرٛفائٓا.        أ 

.  ٔأسقاو انصفذاخ تانفٓشس يطاتقح نهًذرٕٖانصفذاخ يشقًح-        ب 

. ذى االنرزاو تانؼُأٍٚ انفشػٛح انًٕضذح-       جـ 

. يقاساخ انفَٕد يطاتقح نهًطهٕب–       د 

. انطثاػح يطاتقح نهقٕاػذ انًطهٕتح-       ْـ 

. انجزء انؼهٕ٘ يٍ إشؼاس االسرالو ذى اسرٛفائّ- 13

 .                                         ومستوفاة المالحق كاملة - 14

 

√ 
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 CIQAPيششٔع انرطٕٚش انًسرًش ٔانرؤْٛم نالػرًاد  :  عنواى الوشروع

 

 

 

 انشٚاضٛح انرشتٛح كهٛح:  الوؤسسة اسن                                 طُطا         :الجاهعة اسن

 

  جمال عبد الحليم الجمل/ د .أ:  الوشروع هذير

 

 سثشتا٘ – طُطا : العنواى

 انًششٔع اسى اكرة فضهك يٍ. انًقرشح انًششٔع اسرًاسج ذسهٛى ػُذ نهًرقذو إػادذٓا سٛرى انصفذح ْزِ

. ػآنٛح انًٕضذح األياكٍ فٙ ٔػُٕاَك ٔاسًك

 

 . يٍ ُٕٚب ػُّ أٔنٙالعا برنامج التطوٌر المستمر والتأهٌل لالعتماد بالتعلٌميذٚش 

 

 طارق فوزي الشافعي/ د.أ :االســن
 

: التاريخ
 

 :التوقيع

 . ذآنٛح يشاسالخ أٚح فٙ  انرانٙ انًشجؼٙ انشقى إنٗ اإلشاسج ٚجة

( نالػرًاد ٔانرؤْٛم انًسرًش انرطٕٚش يششٔع تٕاسطح كراترّ ٚرى ) يشجؼٙ سقى
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