آلية لجذب الطالب الوافدين
()1معلومات تعريفيه خاصة بالكلية تتمثل فى ( نبذه تاريخية عن الكلية )

أ -نبذة تاريخية عن الكلية :
 .1نشأت الكلية كقسم للتربية الرياضية يتبع كلية التربية – جامعة طنطا .
 .2تم صدور القرار الوزاري بتاريخ 1991 /9 /22م بأنشاء كلية التربية الرياضية (طلبة وطالبات ) .
 .3تم تعيين السيد األستاذ الدكتور  /محمد الكيالني إبراهيم عميدا ً للكلية في 1991/11/12م حتى
1992/11/11م  ،وتم التجديد العمادة لسيادته في 1992/11/12م حتى توفى إلى رحمة الله تعالى
في 1999/11/11م .
 .1قامت األستاذة الدكتورة  /مديحة اإلمام باإلشراف على الكلية اعتبارا من 2111/2/9م وقد صدر
قرار تعيين سيادتها عميدا ً للكلية في 2111/6/5م وحتى 2111/12/1م .
 .5تم تعيين السيد األستاذ الدكتور  /حسن إبراهيم عيد نائب رئيس الجامع لفرع كفر الشيخ مشرفا ً
عاما ً على الكلية في 2111 /12 /23م وحتى  2111 / 2/31م.
 .6تم تعيين السيد األستاذ الدكتور  /على محمود عبيد عميدا ً للكلية في 2111/1/12م وحتى /2 /31
 2116م.
 .2تم صدور قرار السيد األستاذ الدكتور  /رئيس الجامعة بتعيين السيد األستاذ الدكتور  /رياض زكريا
المنشاوي عميدا ً للكلية في  2116 /11 /22م .
 .1تم صدور قرار السيد األستاذ الدكتور  /رئيس الجامعة بتعيين السيد األستاذ الدكتور  /شريف فؤاد
الجروانى عميدا ً للكلية في 2111 /5 /22م .
 .9تم صدور قرار السيد األستاذ الدكتور  /رئيس الجامعة بتعيين السيد األستاذ الدكتور  /جمال عبد
الحليم الجمل عميدا ً للكلية في  2111 /9 /22م.
. 11تم صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين السيد األستاذ الدكتور  /عزة شوقى الوسيمى عميدا ً
للكلية في  2115 /2 /12م.

( )2رؤية ورسالة الكلية والغايات واألهداف االستراتيجية :
رؤية الكلية:
تسعى كلية التربية الرياضية للوصول إلى التميز والريادة في مجال التعليم والتعلم واألنشطة البحثية
وتلبية احتياجات المجتمع والبيئة المحيطة في المجال الرياضي.

رسالة الكلية :
كلية التربية الرياضية جامعة طنطا هي مؤسسة تعليمية وبحثية تعمل على تحقيق رؤيتها من
خالل :

 .1إعداد خرجين متميزين في مجاالت التعليم والتدريب واإلدارة الرياضية لتلبية احتياجا سوق العمل
على المستوى المحلى واإلقليمي.
 .2تنمية البحث العلمي وتطويره لخدمة العملية التعليمية.
 .3المساهمة في تنمية الوعى الرياضي بالتواصل مع المجتمع والبيئة المحيطة به

الغايات:
 -1تحقيق الفاعلية التعليمية لتطوير أداء الطالب في ضوء المعايير
األكاديمية للجودة الشاملة .
 -2تنمية المهارات البحثية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم مع توسيع
قاعدة المعرفة لطالب الدراسات العليا باستخدام التكنولوجيا الحديثة .
 -3المساهمة في تقديم الخدمات المتميزة ذات الجودة العالية في تنمية البيئة
المحيطة بالكلية مع المشاركة المجتمعية المستدامة التي تؤدى إلي ربط
الكلية بالمجتمع الخارجي .
 -1إيجاد قيادات واعية وحكيمة تتسم بالمصداقية واألخالق وتتبني فكر
التطوير وتحديث كفاءة الجهاز اإلداري وتوفير الموارد المالية لرفع
كفاءة وفاعلية أداء الكلية.

األهداف االستراتيجية:
 -1تطوير البرامج التعليمية والمقررات الدراسية واألساليب التقويمية للطالب.
 -2تحقيق المشاركة الطالبية والدعم الطالبي.
 -3تطبيق معايير ضمان الجودة لتطوير التعليم .
 -4زيادة القدرة التنافسية لخريجين الكلية.
 -5تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس .
 -6توفير قاعدة للبحث العلمي مع توثيق العالقات العلمية والخدمية للكلية محليا ً و وإقليميا ً.
 -7المشاركة في المشروعات البحثية لخدمة المجتمع مع تحديد احتياجات سوق العمل.
 -8تفعيل عمل الوحدات ذات الطابع الخاص وزيادتها في المشاركة.

( )3األقسام العلمية بالكلية :
أ  /االقسام العلمية ( الئحة قديمة ) :
-1
-2
-3
-1
-5

قسم المناهج وطرق التدريس .
قسم اإلدارة الرياضية .
قسم التدريب الرياضي .
قسم علوم الحركة الرياضية .
قسم علوم الصحة الرياضية.

 -6قسم علم النفس الرياضي.
 -2قسم الترويح الرياضي .
ب /االقسام العلمية ( الئحة جديدة ) :
 -1قسم الرياضات المائية .
 -2قسم الترويح الرياضي .
 -3قسم التعبير الحركي واإليقاع.
 -1قسم األلعاب الجماعية ورياضات المضرب.
 -5قسم علم النفس الرياضي.
 -6قسم علوم الصحة الرياضية.
 -2قسم مسابقات الميدان والمضمار.
 -1قسم الجمباز .
 -9قسم المناهج وطرق التدريس .
قسم التمرينات والعروض الرياضية.
-11
قسم التدريب وعلوم الحركة الرياضية .
-11
قسم المنازالت والرياضات الفردية.
-12
قسم اإلدارة الرياضية .
-13

( )4تتبنى الكلية المعايير األكاديمية القياسية المرجعية لوحدة ضمان الجودة:
رؤية الوحدة :
تطمح الوحدة في تطوير أداء الكلية بما يحقق معايير الجودة المؤسسية واألكاديمية بالتعليم الجامعي مما
يجعلها مؤسسة متميزة في العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع على المستويين المحلى واإلقليمي .

رسالة الوحدة :
تسعى الوحدة إلى نشر ثقافة الجودة بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطالب والعاملين بالكلية
وذلك لواكبة التطورات العالمية لتلبية احتياجات سوق العمل محليا وإقليميا ووفقا لمعايير الجودة .

أهداف الوحدة:
-1
-2
-3
-1

نشر ثقافة الجودة ورفع الوعى بأهمية الجودة في مجتمع الكلية .
تهدف الوحدة إلى وضع النظم والمعايير التي تتفق مع أساليب التقويم المقترحة من مركز ضمان
الجودة واالعتماد بالجامعة بهدف تقويم األداء.
تهدف الوحدة إلى التعاون مع األقسام العلمية بالكلية .
رفع كفاءة هيئة التدريس ومعاونيهم في ضوء معايير الجودة.

 -5إقامة عالقات تبادلية مع هيئات ومنظمات ضمان الجودة واالعتماد على المستوى اإلقليمي والدولي.
 -6تطوير نظم القيادة واإلدارة بالكلية.

( )5الدرجات العلمية التي تقدمها الكلية للدراسات العليا :
أ  /تمنح الكلية درجة دبلوم الدراسات العليا في التربية الرياضية في التخصصات التالية :
 -1التدريب الرياضي .
 -2الرياضة المدرسية .
 -3إدارة مؤسسات رياضية .
 -1اإلصابات الرياضية .
 -5الترويح في المؤسسات الرياضية .
 -6رياضة المعاقين .
ب /تمنح الكلية درجة الماجستير في التربية الرياضية في التخصصات التالية :
 -2طرق تدريس التربية الرياضية .
 -1التدريب الرياضي .
 -9اإلدارة الرياضية .
المواد الصحية .
-11
علم النفس الرياضي .
-11
الترويح الرياضي .
-12
علوم الحركة الرياضية .
-13

ج  /تمنح الكلية درجة الدكتوراه في فلسفة التربية الرياضية في التخصصات التالية :
-1
-2
-3
-1
-5
-6
-2

طرق تدريس التربية الرياضية .
التدريب الرياضي .
اإلدارة الرياضية .
المواد الصحية .
علم النفس الرياضي .
الترويح الرياضي .
علوم الحركة الرياضية .

()6برامج الكلية التي تقدم لمرحلة البكالوريوس في التربية الرياضية:

الالئحة القديمة :
يتم التشعيب بداية من الفرقة الثالثة بناء على رغبة الطالب في اجتياز أحد الشعب التي يرغب في
الدراسة بها ( تدريس التربية الرياضية – شعبة التدريب الرياضي – شعبة اإلدارة الرياضية والترويح ).
ويتخرج الخريج من الكلية إما (مدرب – مدرس – إداري ).

الالئحة الجديدة :
وتشمل شعبة عامة إلعداد معلم ويحصل فيها الخريج على بكالوريوس تربية رياضية

( )7القواعد المحددة لتوزيع الطالب على التخصصات المختلفة :
يتم التشعيب بداية من الفرقة الثالثة بناء على رغبة الطالب في اجتياز أحد الشعب التي يرغب في
الدراسة بها ( تدريس التربية الرياضية – شعبة التدريب الرياضي – شعبة اإلدارة الرياضية والترويح ).
أعداد الطلبة من النسبة الكلية :
 % 33 التدريب .
 % 33 اإلدارة .
% 43 التدريس .

( )8شروط اإللتحاق بكل التخصصات المختلفة :
شروط التحاق الطالب لتخصص التدريب :
 الطالب الذى يمثل بلده في بطولة دولية أو الذى يلعب في أحدى أندية الدرجة األولى الممتازة أوالثانية أو الثالثة على أن يتقدم بالكارنية وخطاب من النادي المقيد به .
 الطالب المقيدين كحكام في البطوالت التي تنظمها االتحادات . الطالب المشاركين في دوري الجامعات .شروط التحاق الطالب لتخصص اإلدارة الرياضية :
 أن يكون الطالب مشارك في أحدى البطوالت أو المنافسات الدولية أو المحلية من الناحية اإلدارية . أن يكون إداري إلحدى فرق الدرجة األولى أو الثانية أو الثالثة أن يقدم بما يفيد ذلك . أن يكون ضمن فرق الجامعة سواء فى أعمال الكشافة أو األنشطة الثقافية أو المعسكرات .شروط التحاق الطالب لتخصص تدريس التربية الرياضية :
 الطالب الذين ال تتوافر فيهم الشروط السابقة لشعب التدريب واإلدارة يتم ترشيحهم إلى شعبةالتدريس .
ملحوظة :
 في حالة تساوى الطالب في كل الشروط السابقة يحتكم إلى التقدير العام للطالب . ال يكرر الطالب كتابة رغبته مرتين فيجب كتابة الثالث رغبات بدون تكرار .( )9أنشطة الكلية ولجان النشاط :

 -1اللجنة الرياضية :
من أهم األنشطة الطالبية والتي تهتم بها رعاية الشباب بالكلية وتشمل هذه األنشطة الرياضية علي "
كرة قدم – طائرة – سلة – يد – تنس طاولة –تنس – كرة سرعة – االسكواش – سباحة – مصارعة –

مصارعة زراعيين – مالكمة – جودو – كاراتيه – كنغ فو – تايكوندو – كمال أجسام – رفع أثقال –
ألعاب قوي  -سباقات الطريق .
وتقوم رعاية الشباب بعمل دورات تنشيطية في بداية كل عام الختيار أفضل العناصر لتكوين فرق
الكلية في األلعاب المختلفة وذلك لالشتراك في دوري الجامعة وكذا دوري الجامعات المصرية

.

كيفية االشتراك في فرق الكلية :
 -1يتم سحب االستمارة الخاصة بالنشاط الرياضي .
 -2تنظم التنشيطية في جميع األلعاب الختيار أفضل العناصر وتكوين فرق الكلية .
 -3يتم تسليم الزى الرياضي وبدالت االنتقال للفرق .
 -1في حالة حصول فرق الكلية الجماعية في ( كرة القدم – السلة – الطائرة – اليد ) علي المركز األول
أو الثاني بدوري الجامعة علي مستوي الكليات يتم االشتراك في التصفية األولي علي مستوي الجامعات
باالشتراك مع  6جامعات ويتم تصعيد فريق الجامعة المتمثل في الكلية الحاصلة علي المركز األول وذلك
للتصفية النهائية بين الجامعات والتي حصلت علي المركز األول أو الثاني في التصفية األولي .
ملحوظة :التصفية األولي بين الجامعات خالل شهر يناير من كل عام  ،والتصفية النهائية بين الجامعات
خالل شهر أغسطس من كل عام ويمكن تعديل المواعيد بناء علي آراء الجامعات المنظمة للتصفيات
واالتحاد الرياضي للجامعات .

 -2لجنة األسر:
األسرة هي بمثابة الرباط الذي يربط بين الطالب واألستاذ مما يتيح فرصة التعرف علي مشاكله
ومساعدته علي حلها وتكوين عالقة طيبة بين الطالب واألستاذ ولتكوين األسر يتبع االتى :-
أ – األعضاء يشترط أن يكونوا من بين طالب الكلية .
ب – أال يقل الطالب المشتركين عن  51طالب وطالبة .
ج – رائد األسر يكون أستاذا أو أستاذ مساعد من الكلية .
د – األخ األكبر واألخت الكبرى يفضل أن يكونوا من المدرسين المساعدين أو المعيدين بالكلية .
ه -لكل أسرة مجلس إدارة يشكل علي النحو التالي  -:رائد األسرة – األخ األكبر – المقرر – أمين
الصندوق – أمناء األنشطة .
و -تتقدم األسرة بخطة النشاط التي ستقوم بها خالل العام وكذا أسماء الطالب ورائد األسرة مع رسم شعار
خاص بها .
ملحوظة :
أي نشاط تقوم به األسرة يكون من خالل مسئول برعاية الشباب ويكون مسبقا وقبل أقامه النشاط
بعشرة أيام حتى يتم الموافقة علي ذلك بطلب باسم أ .د عميد الكلية معتمدا من رائد األسرة .

 -3اللجنة الثقافية :
إن تكوين الشاب وبناء شخصيته وفكره وإيمانه القوي وخبراته وتنمية قدراته ومواهبه وهواياته
واستعداده من خالل القراءة واالطالع والتعرف علي منابع الثقافة وأحداث التاريخ فالهدف األساسي
للنشاط الثقافي هو التعرف علي خصائص المجتمع عن طريق إقامة الندوات والمهرجانات والمعارض
للوحات الثقافية مجالت الحائط ...

 -4لجنة الجوالة والخدمة العامة :
الجوالة حركة كشفية تأسست عام  1196علي يد اللورد بادن ياول وتعد مرحلة الجوالة من مراحل الحركة
الكشفية و ينضم إليها الشباب من سن  11عاام حتاع عمار  21عاام

وتهادإ إلاي اعاداد الماوا ن المتكامال

الشخصية من خالل:
 -1تقوية التمسك بالقيم الروحية والدينية
 -2القدرة علي اتخاذ القرار وتحمل المسئولية واالعتماد علي النفس وتنمية روح االنتماء
 -3ممارسة العمل الجماعي لصالح المجموع
 -1القدرة علي اكتساب مهارات التنمية الذاتية الشاملة
 -5ممارسة األنش ة المختلفة ( فنية – ثقافية – رياضية – اجتماعية )
وهناك وعد للجوالة والخدمة العامة وهو:
( اعد بشارفي ان اذاذل جهادي فاي ان اباوم بماا يجاب علاي نحاو اللا ثام الاو ن وان اسااعد النااس فاي
جميع الظروإ وان اعمل بقانون الجوالة )

 -5اللجنة الفنية :
تعتذاار اللجنااة الفنيااة احاادي لجااان االتحااادات ال الذيااة والتااي ماان خاللهااا يمااارس ال ااالب جميااع ال اوان
النشاط الفني في إ ار تربوي ذناء وتهدإ اللجنة الفنية بصفة عامة إلي اإلحساس والتذوق الفني لادي االب
الكلية بما تحتوي من الاوان مختلفاة مان الفناون ( رسام – رسام علاي ال جااج – نحات – حارق علاي الخشاب –

موساايقي – كااورال – فنااون شااعذية – تمثياال مساارحي – غناااء – ذنتومااايم)  .سااوإ تقااوم الكليااة هااذا العااام
باالشااتراك فااي مسااابقة الفنااون المساارحية علااي مسااتوي كليااات الجامعااة وسااوإ يقااوم باااإلخراج مخاارجين ماان
مشاهير المخرجين .

 -6اللجنة االجتماعية والرحالت :
وهااي اللجنااة الترفيهيااة لل الااب ماان الاارحالت المتنوعااة التااي تذااد روح الماارح والسااعادة وتعماال علااي تنميااة
روح الجماعااة ذااين ال ااالب وتو يااد العالبااة ذااين ال الااب واسااتاذر خااارج باعااات الد ارسااة وتقااوم اللجنااة ذتاادعيم
الاارحالت وذلااك حتااي يتساانع لل الااب االشااتراك فااي اكثاار ماان رحلااة خااالل العااام الجااامعي للتعاارإ علااي اهاام
المعااالم السااياحية واألثريااة فااي ذلاادنا الحذيااب  .وتعماال اللجنااة فااي تشااجيع ال ااالب فااي المسااابقات االجتماعيااة
ومسابقات الش رنج وال الب المثالي وال البة المثالية والحمالت الت وعية لتذرع بالدم ل الب الكلية .

 -7اللجنة العلمية :
مناذ العاام الجاامعي  2119 / 2111تام ياادة عاادد لجاان االتحااد ال الذاي إلااع سابعة لجاان وذلاك ذ ضااافة
اللجنة العلمية والتي تعمل من خالل خ تها علع تنمية ملكاة االذتكاار العلماي وكاذلك كيفياة اساتخدام الوساائل
التكنولوجية في العملية التعليمية والحيار العملية

اإلنجازات :
تتميز الكلية بحصولها على المراكز المتقدمة على المستوى الجامعة وفقا لألنشطة التالية :
النشاط الرياضي :
 بد حصلت الكلية فع عام  2314 / 2313علع المرك األول في معظام الفردياة والجماعياة ( لبا
– البات ) وبد حصلت علع الدرع العام للدوري الجامعة
 حي ااد ش ااملت االلع اااب الجماعي ااة المركا ا االول ( كا ارة ب اادم خماس ااع – كا ارة س االة – كا ارة ااائرة وف ااع
االلع اااب الفردي ااة ( الع اااب ب ااو  -مالكم ااة  -الس ااباحة – الكاراتي ااة – المص ااارعة – الج ااودو ) ذينم ااا
حصاالت علااع المرك ا الثااانع (التايكناادوا – كمااال اجسااام –رفااع اثقااال ) وبااد حصاالت ال البااات علااع
المرك الثانع ( كرة اليد – تنس اولة ) والرك االول (كاراتية  -تايكندوا – جمبا )

 كما حصلت الكلية فاع عام 2315/ 2314علاع المركا األول فاي معظام الفردياة والجماعياة ( لبا
– البات )وبد حصلت علع الدرع العام للدوري الجامعة
 كما حصلت علع المرك الثاني في دوري كارة القادم الخماساي علاع مساتو الجامعاة (المرحلاة الثانياة
)من دور األب ال بالتعاون مع االتحاد الرياضي للجامعات .
وفى عام  2315 / 2314م
 حصا ا االت الكليا ا ااة علا ا ااع المرك ا ا ا األول فا ا ااع دورة ك ا ا ارة القا ا اادم الخماسا ا ااع علا ا ااع مسا ا ااتو الجامعا ا ااة ( لبا ا ااة
البات)واألشتراك فة األلعااب الفردياة والجماعياة التاع نظمتهاا األدارة العاام لرعاياة الشاباب حياد حصالت
علااع المرك ا األول (ك ارة باادم ك ارة يااد ك ارة ااائرة) وايضااا حصاالت علااع المرك ا األول (العاااب فرديااة)
(العاب بوة مالكمة سباحة تنس اولة مصارعة جاودو رفاع اثقاال) والمركا الثالاد فاع كارة السالة
ذنين 1
 والمركا األول كارة يااد ذنااات والمركا الثااانع كارة ااائرة ذنااات والمركا الثالااد كارة ساالة ذنااات فااع عااام
 2116/2115م واأللعاب الفردية (العاب بو

سالح جمبا

كاراتية تايكندو سباحة) للذنات 3

-2األسر:
 كما حصلت علع المرك الثانع فع دورة األسار لكارة للكارة الخماساية وتانس ال اولاة  2111/2113م
كما حصلت علع الدرع العام لدور األسر لعام 2115/2111م فع مجاالت األنش ة الرياضية (كارة
بدم

العاب بو )

 كمااا حصاالت علااع المرك ا األول والثااانع فااع ب ولااة العاااب القااوس ودورة األساار التااع نظمتهااا األدارة
العامة لرعاية الشاباب عاام 2115 /2111م ومركا اول

 -3اللجنة الفنية :

ومركا ثالاد مساابقات المعلوماات العاماة

 حصلت الكلية فع العرض المسرحع الصيفع عام 2111 /2113م فع مسارحية الكال فاع واحاد علاع
المرك األول علاع مساتو كلياات الجامعاة وتام عرضاها مارة اخار اماام رئايس الجامعاة كماا حصالت
علع المرك األول فع التمثيل والديكور واالخراج 1
 الملتقي الثقافع  2111/ 2113م
 مرك اول ثانع ثالد فع مسابقات الشعر
تقریر انجازات األنشطة الطالبية عن العام الدراسی لعام 6102/6102م
أوال  -:اللجنة الثقافية:
 -0تم عمل استقبال للطالب الموهوبين فى المجاالت الثقافية (شعر – زجل  -قصة).
 -6تم تنفيذ مسابقة ثقافية ( أبحاث ) حول الهجرة ( الشرعية  -الغير شرعية ) .
 -3تم تنفيذ المسابقة الثقافية للمعلومات العامة على مستوى الجامعة (ابداع) .
 -4تممم تنفيممذ مسممابقة األبحمماث الثقافيممة علممى مسممتوى جامعممات مصممر ( وزارة التعلمميم العممالى – إدارة
البحوث الثقافية ) بعدد طالب وطالبة .
 -5فازت الطالبة  /منى فؤاد النجار بالمركز األول على مستوى جامعات مصر .
 -2فاز الطالب  /أحمد طارق حسن خليل بالمركز السادس على مستوى جامعات مصر .
 -2تم تنفيذ وتنظيم ندوة ثقافية حول ( االهارب واالمن القومى ) .
 -8تم تنفيذ وتنظيم ندوة ثقافية حول ( الهجرة الغير شرعية ) .
 -9تنفيذ مسابقة معلومات عامة بعنوان (سؤال و  3إجابات) .
ثانيا  -:لجنة الجوالة:
 -0تم تنفيذ معسكر استقبال للطالب الجدد والقدامى .
 -6تم تنفيذ معسكر طالبى للطالب الجدد على (أعمال األر

– الكوروشية – العقد  -الحرق على الجلمد

رسم على الزجاج) .
 -3تم عمل حفل ختامى للترم االول بحضور السادة (عميد الكلية والوكالء االفاضل ) .
 -4تم تنفيذ معسکر داخلی لعشيرة الجوالة  6102/6/5حتی  6102/6/8م .

 - -5تمم تنفيممذ مهرجممان الجوالممة الثمانى عشممر علممى مسممتوى الجامعمة فممى الفتممرة مممن  6102/6/9و حتممی
 6102/6/05م .
 -2الحصول على الدرع العام لمهرجان الجوالة والجوالة المثالية .
ثالثا  -:اللجنة العلمية -:
 -0تم تنفيذ استقبال للطالب الموهوبين علميا .
 -6تم تنفيذ مسابقة أبحاث علميه (اختراعات ومخترعين) .
رابعا -:اللجنة االجتماعية والرحالت -:
 -0تم تنظيم بطولة الشطرنج بالكلية وسمو

يمتم تصمعيد المراكمز الثالثمة األولمى للبطولمه المقاممة بم دارة

رعاية شباب الجامعة .
 -6تم تنفيذ  8حمالت التبرع بالدم واالش ار

عليها وذلك باالشتراك م بنك الدم الرييسى ٢

 -3تممم توزی م اسممتمارات البحممث االجتممماعى برعايممة الشممباب وذلممك للطممالب حيممر القممادرین وتممم بحممديث
الحاالت االجتماعية للطالب وتحديد االسماع المستحقه للدعم من صندوق التكافمل االجتمماعى دفعمه
أولى (الترم األول) .
 -4تم اعداد وتجهيز الدفعه الخاصة وذلك للحاالت الصعبه للطالب .
 -5تم تنظيم رحلة إلى مدينة االسكندریة للطالب يوم .6102/00/02
 -2تم تنفيذ مسابقة الطالب والطالبة المثالية واختيارهم بالكلية وتصعيدهم على مستوى الجامعة .
 -2تم تنفيذ يوم الخریجين الوايل دفعتی .6102/6105 - 6105/6104 :
خامسا -:اللجنة الفنية:
 -0كل من أن الطالب الراحبين لالشتراك فى فریق المسرح بالكلية "
 -6تكوین فریق المسرح بالكلية وأيضا اختيار النص المسرحى وموافقة مستشار اللجنه الفنية وارسال
النص الدارة النشاط الفنى بالجامعة والموافقة علی النص تقریمر عمر

المنص للكليمة يموم السمبت

الموافق 6102/06/62
 -3تمم االشمتراك فممى مهرجمان المسمرح الصمميفی الواحمد والعشمرین بممالعر

المسمرحى (الغریمب) للطالممب

المخرج /فوزى إبراهيم
 -4تممم االعممالن عممن الطممالب الموهمموبين بالغنمماء والعممز بالكليممة وتصممعيد المتميممزین إلممى كممور إلممى
الجامعة .
 -5تم اإلشتراك في مهرجان المسرح الشتوى األربعون بمالعر

المسمرحى (المهماجر) للمخمرج  /محممد

العدل .
سادسا  - :لجنه األسر-:
تم اعالن عن االسر الطالبية بالكلية وتم توزی استمارة على الطالب الراحبين فى تكوین األسر الطالبية.
سابعا  -:اللجنة الریاضية-:
 -0عمل دورى داخلى الكتشا

المواهب فى كرة القدم .

 -6تم االشتراك فى البطوالت الفردية والجماعية التى نظمتها االدارة العامة العامة لرعاية الشباب .
 ( مركز أول  -:كرة سله كرة يد كرة طايرة ) بنين .-

( مرکز ثالث  - :کرهٔ سله)) بنات.

-

( مركز أول  -:كرة يد  -كرة طايرة) بنات .

-

( مرکز أول  - :ألعاب فردية  -:العاب قوى  -مالكمة سباحة تنس طاولمة مصمارعه – جمودو –
رف أثقال ) بنين

 ( مركز أول  -:ألعاب فردية – العاب قموى  -سمالح  -جمبماز -کاراتيمه  -تايکونمدو – سمباحه -مصارعة ) بنات .
 -3تم االشتراك فى ماراثون الشيخ زايد بالقاهرة طلبة وطالبات .
 -4تم االشتراك فى ماراثون الجامعة طلبة وطالبات والحصول على المركز االول .
 -5تم تنفيذ دورة كرة قدم خماسى داخلية بين فرق الكلية األربعة .
 -2تم تنفيذ مهرجان ریاضى بالكلية في ریاضات (كرة قدم خماسى في كرة طايرة – كرة يد  -كرة سله
– العاب فوى  -مالكمة  -مصارعة -تنس طاولة  -كاراتية  -جودو) طلبة وطالبات .
 - -2تنفيذ حفل ختام انشطة ( تقافية  -اسر  -اجتماعية ورحالت  -جوالة  -ریاضية –علمية)

()13البرامج
تم اعمل بعض الذرامج التدريذي للوافدين من خالل دورات تدريذية تتمثل فع
 -1االتجاهات الحديثة فع التدريب الرياضع يوم الخميس 2111/3/21
 -2دورة تفنين االحمال التدريذي من  3/29الع 2111 3/21
 -3دورة االصابات الرياضية من 2111/1/3-1
 -1دورة االعالم الرياضع فع الفترر من 2111/15-11
 -5دورة التسويق الرياضع 2111/1/23-22
 -6تم وضع ذرنامج تدريذع للتدريب علع العرض الرياضع وموضوع (ال لإلرهاب) فع الفترة من
( )2112/2/1حتع ()2112/3/31
 -2تم عمل ذرنامج لتنمية الجودة وكيفية ت ذيق انش تها لل الب الوافد ()2112/2116

( )11تفعيل سياسات جذب الطالب الوافدين:
 -1تم وضع إجراءات القيد واإللتحاق بالكلية
 -2ت ا ا اام إرسا ا ا ااال مخا ب ا ا ااة ماا ا اان األس ا ا ااتاذ الاا ا اادكتور عمياا ا ااد الكلي ا ا ااة إلا ا ا ااع األس ا ا ااتاذ ال ا ا اادكتور نائاا ا ااب
رئ ا ا ا اايس الجامعا ا ا ا ااة لشا ا ا ا اائون التعلا ا ا ا اايم وال ا ا ا ا ااالب لموافق ا ا ا ااة س ا ا ا اايادت عل ا ا ا ااع مخا ب ا ا ا ااة ساا ا ا اافارات
الدول العربية والصديقة ذدافع جذب ال الب الوافدين للكلية
 -3تحديد اماكن اإلبامة بالمدن الجامعية
 -1إشا ا ا ااتراك ال الا ا ا ااب الوافا ا ا ااد م ا ا ا ان دولا ا ا ااة الكويا ا ا اات فا ا ا ااع مهرجا ا ا ااان لقا ا ا اااء الكليا ا ا ااات المتخصصا ا ا ااة
فا ا ا ا ا ااع العا ا ا ا ا ااروض الرياضا ا ا ا ا ااية علا ا ا ا ا ااع مسا ا ا ا ا ااتو الجامعا ا ا ا ا ااات المص ا ا ا ا ا ارية فا ا ا ا ا ااع موضا ا ا ا ا ااوع (ال
لإلره ا ا ا اااب )وذل ا ا ا ااك بمدين ا ا ا ااة الش ا ا ا ااباب ب ا ا ا ااأذو بي ا ا ا اار محافظ ا ا ا ااة اإلس ا ا ا ااكندرية وحص ا ا ا االت الكلي ا ا ا ااة
علع المرك الثالد فع هذا المهرجان
 -5السماح لل الب الوافدين للممارسة فع المالعب بعد إنتهاء اليوم الدراسع
 -6العما ا ا ا اال عل ا ا ا ا ااع إش ا ا ا ا ااتراك ال ا ا ا ا ااالب الواف ا ا ا ا اادين ف ا ا ا ا ااع األنش ا ا ا ا ا ة ال الذي ا ا ا ا ااة المختلف ا ا ا ا ااة داخ ا ا ا ا اال
وخارج الكلية

