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 المقدمة :

التحدٌات ومواكبة المعاٌٌر الدولٌةة فةً  ةلمواجهر المستمر فً البرامج العلمٌة  وذلك التطو إن      

التعلٌم والتدرٌب على نحو ٌتٌح قدرا متزاٌدا من االندماج مع العالم الخارجً ، وٌعزز االنفتاح على 

المجتمعات األخرى وٌمثل التعلٌم العالً فً التربٌةة البدنٌةة وعلةوم الرٌاضةة حقةال خصةبا السةتثمار 

متغٌةرات العصةر المتالحقةة ، ومةن هةذا المنطلةق تةم  ةلمواجهةالموارد البشرٌة فهً ركٌزة التحدٌث 

اإلسةتراتٌجٌة للجامعةة واسةتطالأ رأي المجتمةع  ةلخطةاخطة اإلستراتٌجٌة للكلٌةة فةً ضةوء إعداد ال

وسوق العمل ورإٌة ورسالة وأهداف الكلٌة والخطة البحثٌة لألقسةام العلمٌةة والدراسةة الذاتٌةة حٌةث 

تٌجٌة المتعلقةةة اسةةتنبط منهةةا نقةةاط القةةوة والضةةعف والفةةرص والتهدٌةةدات والغاٌةةة واألهةةداف اإلسةةترا

ل التدرٌس والتدرٌب الرٌاضةً والتؤهٌةل الحركةً واإلدارة على المنافسة فً مجا بإعداد خرٌج قادر

الرٌاضةةٌة والبحةةث العلمةةً واالرتقةةاء بالمجلةةة العلمٌةةة وتلبٌةةة احتٌاجةةات سةةوق العمةةل وتقةةدٌم الخبةةرة 

 العلمٌة للمإسسات .

 : نشأة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

بالزاوٌة وكان مقره  م1987/  3/  15كمعهد عالً للتربٌة البدنٌة للبنات فً  تؤسست الكلٌة    

وفً عام  والمتوسطمعهد المعلمات سابقا لغرض إعداد معلمات تربٌة بدنٌة لمرحلتً التعلٌم األساسً 

م أجٌز التحاق الطالبات المتحصالت علً دبلوم متوسط فً التربٌة البدنٌة اللتحاق بالمعهد 1989

 1992الحركة الرٌاضٌة بلٌبٌا تم اعتماد المعهد ككلٌة سنة العالً واستكماال لدور المعهد فً تطوٌر 

وأصبحت مدة الدراسة  م وأصبحت إحدى الكلٌات التابعة لجامعة الزاوٌة  اعتبارا من  تارٌخ االعتماد

اإلقبال على دراسة  أربع سنوات تتحصل الطالبة علً درجة البكالورٌوس فً التربٌة البدنٌة . ونتٌجة

نٌة تطلب األمر السعً لالهتمام بتدرٌس الجنسٌن من خالل فتح باب القبول تخصص التربٌة البد

 م 2014م . وفً عام  1999وأصبحت الكلٌة مختلطة سنة  للطالب الراغبٌن بااللتحاق من الذكور

م العدٌد من المالعب والساحات ومضمار ألعاب ضانتقلت الكلٌة إلً المركب الجامعً الجدٌد والذي ٌ

للتمرٌنات والجمباز والدفاأ عن النفس وحوض للسباحة وصالة لأللعاب الرٌاضٌة القوي وصاالت 

وملعب لكرة القدم ومعمل للحاسوب ومعمل للقٌاسات واالختبارات البدنٌة والفسٌولوجٌة وتسعً 

 الكلٌة إلً تطوٌر وتحدٌث برامجها العلمٌة ونظمها حتى تتمكن من تحقٌق رسالتها .

 

 



  
 

 :لكليةالبرامج التي تمنحها ا

 :اآلتية التخصصات في والماجستير البكالوريوس درجة الكلية تمنح

 .الرٌاضٌة تخصص فً التربٌة :البكالورٌوس .1

 التدرٌس ، التدرٌب الرٌاضً . فً : الماجستٌر .2

 

 : كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في التدريس هيئة أعضاء أعداد

 هٌئة تدرٌس.  وعض (  13درجة أستاذ )  -

 هٌئة تدرٌس.  وعض(  18درجة أستاذ مشارك ) -

 هٌئة تدرٌس وعض ( 29درجة أستاذ مساعد ) -

 هٌئة تدرٌس وعض ( 23درجة محاضر ) -

 هٌئة تدرٌسو عض ( 12درجة محاضر مساعد )  -

 (  1معٌد )  -

 : الرياضة كلية التربية البدنية وعلوم في الموظفين أعداد

 (   1شإون إدارٌة)  

 (1موظفٌن)  شإون

 ( 1شإون اللجنة ) 

 (2شإون المحفوظات) 

 ( 1شإون المالٌة )

 (3شإون المخازن )

 ( 8سكرتٌرٌا) 

 (2مكتب التسجٌل )

 (2مكتب شإون الطلبة )

 (11)  موظفٌن

 

 :كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في لطلبة أعدادا

 البكالوريوس  .0

 طالب  ( 48السنة األولً ) 

 طالب ( 47)   السنة الثانٌة

 طالب ( 53)   السنة الثالثة

 طالب ( 57)  السنة الرابعة

 



  
 

 الدراسات العليا .9

 قسم التدرٌس  )  (

 )  (  قسم التدرٌب

 

 المرافق في كلية التربية الرياضية وعلوم الرياضة 

 صالة للجمباز والتمرٌنات - 0

 حوض سباحة  - 2

 مضمار أللعاب المٌدان والمضمار -3

 أللعاب الرٌاضٌةلصالة مغلقة  -4

 والٌد االرضً مالعب لكرة القدم والسلة والطائرة والتنس -5

 معمل حاسوب -6

 معمل لالختبارات والقٌاسات البدنٌة والفسٌولوجٌة -7

 قاعة مجهزة لالجتماعات -8

 عدد ثالث قاعات دراسٌة -9

 المكاتب في كلية التربية الرياضية وعلوم الرياضة 

 ٌد الكلٌةمكتب عم

 مكتب مسجل الكلٌة

 مكتب الدراسة واالمتحانات

 ن العلمٌةوإشوال مكتب الجودة

 والمالٌة مكتب الشإون اإلدارٌة

 أعضاء هٌئة التدرٌس مكتب

 مكتب قسم البحوث واالستشارات العلمٌة 

 مكتب المجلة العلمٌة 

 مكتب الدراسات العلٌا

 مكتب قسم التدرٌس 

 والتؤهل الحركًالعلوم الصحٌة منسق مكتب 

 العاب المٌدان والمضمار منسقمكتب 

 األلعاب منسقمكتب 

 التمرٌنات والجمباز منسقمكتب 

 والدفاأ عن النفس الرٌاضات المائٌة منسقمكتب 

 النظرٌة العلوم منسقمكتب 

 الوسائل التعلٌمٌة منسقمكتب 

  منسق المناهج وطرق التدرٌسمكتب 

 



  
 

 الرياضة مجلس كلية التربية البدنية وعلوم

 عمٌد الكلٌة

 وكٌل الشإون العلمٌة

 العلمً قسم الرئٌس 

 الكلٌة مسجل

 رئٌس قسم الدراسة واالمتحانات

 اإلدارٌةوكٌل الشإون 

 :صياغة اإلستراتيجية

 الرؤيا :

تسعً الكلٌة  أن تكون من ضمن الكلٌات العلمٌة المتمٌزة محلٌا وعربٌا من خالل التقدم العلمً      

 تكون الرائدة فً البحث العلمً لخدمة المجتمع . والمعرفً وان

 الرسالة :

ٌر الجودة ومواكبة ٌالمساهمة فً تحسٌن جودة المناهج التعلٌمٌة وتطوٌرها وفقا لمعا     

المستجدات العلمٌة وتوسٌع دائرة البحث العلمً ونشر الثقافة الرٌاضٌة وتقدٌم خدمات متمٌزة 

 للمجتمع .

 : تراتيجيةاإلسالغايات واألهداف 

 تطوير العمل المؤسسي  للكلية : الغاية األولى:

 الكلٌة التخطٌط االستراتٌجً لتحقٌق رسالتها.  تتبنى. 0

 . تطبٌق  مبادئ وقواعد القٌادة  والحوكمة  وتطوٌر المنظومة اإلدارٌة بالكلٌة لتحقٌق رسالتها. 2

 الممارسات بالكلٌة . ر ضمان الجودة واالعتماد المإسسً  فً كافةٌ. تطبٌق معاٌ 3

 . استكمال البنٌة التحتٌة  بالكلٌة  . 4

 . تنمٌة الموارد الذاتٌة بالكلٌة. 5

 . ترسٌخ أخالقٌات المهنة لجمٌع الشرائح العاملة بالكلٌة. 6

 الغاية الثانية: تطوير وتحسين  العملية التعليمة بالكلية :

 سوق العمل.. اجاتحتٌالتطوٌر  البرنامج التعلٌمً بالكلٌة وفقا .  0



  
 

 . استخدام أسالٌب التعلٌم والتعلم والتقوٌم  الحدٌثة. 2

 . استحداث برامج تعلٌمٌة وفقا لمتطلبات سوق العمل.  3

 . تعزٌز خدمات الدعم الطالبً. 4

 الغاية الثالثة: دعم وتعزيز البحث العلمي:

 البحثٌة للكلٌة. اإلستراتٌجٌة. إعداد الخطة  0

 البحوث والدراسات العلمٌة لخدمة  البٌئة المجتمع. إجراء.  2

 . التعاون بٌن الكلٌة ومإسسات المجتمع والهٌئات لتقدٌم االستشارات العلمٌة . 3

 الغاية الرابعة: المساهمة في خدمة المجتمع والبيئة :

 مساهمة الكلٌة فً تنمٌة المجتمع وخدمة البٌئة..  0

 البٌئة .. دعم عالقة الكلٌة بالمجتمع و 2

 : الغاية الخامسة : التنمية المستدامة للموارد البشرية بالكلية

 . تعزٌز القدرات المهنٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة. 1

 . تطوٌر القدرات المهنٌة للكادر الوظٌفً بالكلٌة. 2

 . المساهمة فً برامج تدرٌب الخرٌجٌن. 3

 :القيم 

 القيم الدينية:

 لالهتمام بها وممارستها. السالم تً دعاالاالهتمام بالرٌاضة  -

 ٌة، واللعب النظٌف والتعاون بٌن الطالب، وفضح، الرٌاضتحرص إدارة الكلٌة على نشٌر الرو -

 الخالفات فٌما بٌنهم.

 القيم األخالقية:

 ٌحافظ الطالب على الممتلكات واألدوات الخاصة بها.. -

 على الطالب. مراعاة العدالة فً توزٌع الحقوق والواجبات -

 القيم البدنية:



  
 

 تنمٌة المكونات البدنٌة لجمٌع الطالب.بالكلٌة  هتم ت -

 ممارسة األنشطة الرٌاضٌة تعمل على اكتساب الصحة والقوام الالئق للطالب. -

 توفر الكلٌة عوامل األمن والسالمة عند ممارسة األنشطة الرٌاضٌة. -

 القيم االجتماعية:

 .الكلٌة  طالبللة القٌادٌ تنمٌة السمات -

 الطالب فً األنشطة الجماعٌة. ةشاركم -

 المحٌطة. المعسكرات لخدمة المجتمع والبٌئة  إقامة بعض -

 القيم الترويحية:

 تنظم الكلٌة أنشطة بناءة فً أوقات فراغهم. -

 مٌة قدرات نتساعد على ت ًلكوالمعسكرات الترفٌهٌة والشبابٌة تنظٌم الرحالت والمخٌمات  -

 الطالب . 

 

 الخطة اإلستراتيجية السابقة

 أين نحن ؟

 

 

 النتائج المرغوب تحقٌقها 
  الحدٌثة   اإلستراتٌجٌةالخطة 

 
 فجوة األداء االستراتٌجً :

 

 
 
 

 النتائج المتوقعة
 

 

 

 



  
 

 آلية وضع الخطة اإلستراتيجية للكلية :

 :وضع الخطة على الخطوات اآلتٌة  ةلٌآاعتمدت 

ر الرئٌسٌة التً للوقوف على التحدٌث الخاص بالخطة العلمٌة ومعرفة المحاومخاطبة ألجامعة  -

 .اإلستراتٌجٌةتبنً علٌها الخطة 

استطالأ رأي المجتمع وسوق العمل عن المشكالت الخاصة فً مجال التربٌة البدنٌة وعلوم  -

 الرٌاضٌة.

 . لتحدٌد تطلعاتها المستقبلٌة له التابعة  واألقسام مخاطبة عمٌد الكلٌة لإلدارات -

مقترحه وفقا لخطة ألجامعه واستطالأ رأي المجتمع وسوق العمل وخطط  إستراتٌجٌةوضع خطه  -

 األقسام العلمٌة.

 عرض الخطة المقترحة على مجتمع الكلٌة .  -

 اعتماد الخطة المقترحة من مجلس الكلٌة .  -

 الدولٌة  على األقسام العلمٌة وعلى موقع الكلٌة على شبكة المعلومات اإلستراتٌجٌةتعلن الخطة   -

 : تحليل الوضع االستراتيجي للكلية

ٌعتمةةةد تحدٌةةةد التوجةةةه االسةةةتراتٌجً للكلٌةةةة خةةةالل السةةةنوات القادمةةةة علةةةى نتةةةائج التحلٌةةةل        

االسةةةتراتٌجً لنقةةةاط القةةةوة والضةةةعف فةةةً الوضةةةع الةةةداخلً و تقٌةةةٌم جوانةةةب الفةةةرص والتهدٌةةةدات 

أو التحةةةةدٌات التةةةةً تواجةةةةه الكلٌةةةةة فةةةةً الةةةةداخل والخةةةةارج ، و هةةةةو التحلٌةةةةل المعةةةةروف باسةةةةم 

SWOT Analysis مةةةن خةةةالل عةةةدد مةةةن الكفةةةاءات  الةةةذهنًسةةةتخدام العصةةةف وكةةةذلك تةةةم ا

 أثنةةةةاءلمجتمةةةع الكلٌةةةةة وكةةةةذلك القٌةةةةام بعةةةةدد مةةةن ورت العمةةةةل واالسةةةةتبٌانات ذات العالقةةةةة وذلةةةةك 

 وفق معاٌٌر الجودة الصادرة من مركز ضمان الجودة . الذاتًالتقٌٌم 

 تحليل الحالة للبيئة الداخلية : 

التحلٌةةل بالنسةةبة لوضةةع كلٌةةة التربٌةةة البدنٌةةة وعلةةوم ٌمكةةن بشةةكل عةةام إٌجةةاز أهةةم مالمةةح هةةذا و

 الرٌاضة كما ٌلً:

 : بالنسبة للرؤية والرسالة واألهداف والفرص والتهديدات نقاط القوة والضعف أوال

  : نقاط القوة 

 الهٌئةةات والمإسسةةات وأفةةراد مةةن المجتمةةع المةةدنً المعنةةً بالعملٌةةة إشةةراك مجتمةةع الكلٌةةة و

 .التعلٌمٌة 



  
 

  تعكس فلسفة و أهداف الكلٌةالرإٌة. 

 .الرسالة تناسب مع طبٌعة مهمة الكلٌة 

 .األهداف ٌمكن تحقٌقها وقٌاسها ومتابعتها 

 . الرإٌة والرسالة واألهداف معلنة 

 

 : نقاط الضعف 

 .لم ٌتم مراجعة وتحدٌث الرإٌة والرسالة واألهداف بصورة دورٌة سابقا 

  الرإٌة والرسالة واألهداف قبل اعتمادها من مجلس الجامعة ومكتب الجودة.  عالنإتم 

 

 الفرص المتاحة:

 .مشاركة الهٌئات واألفراد من المجتمع المعنً بالعملٌة التعلٌمٌة فً إعداد الرسالة 

  إقامةةة ورت عمةةل ودورات تدرٌبٌةةة مةةن قبةةل مكتةةب ضةةمان الجةةودة واالعتمةةاد فةةً الجامعةةة

 .فً الكلٌةوقسم ضمان الجودة 

 : التهديدات

  التغٌرات السرٌعة فً المجتمع المحلً واإلقلٌمً والدولً نتٌجة لألحداث المتالحقةة، ٌرافقةه

 فً تطور النظام اإلداري والمالً. ءبط

 . ثقافة المجتمع ونظرته لرسالة الكلٌة من خالل خرٌجٌها 
 

 بالنسبة للعملية التعليمية: والفرص المتاحة والتهديدات : نقاط القوة والضعفثانيا

 

  : نقاط القوة 

  متدرجة وتتناسب مع التسلسل المنطقً للسنوات الدراسٌة المقررات الدراسٌة . 

 . تتوفر لدى الكلٌة إحصائٌات موثقة تتعلق بؤعداد الطالب الملتحقٌن بالكلٌة 

 الدرجات العلمٌة العالٌة توفر العدد الكافً من أعضاء هٌئة التدرٌس من ذوي  . 

  األكادٌمًهٌئة تدرٌس بؤعداد كافٌة للقٌام بمهمة المرشد  أعضاءٌوجد. 

 .وجود كتب ومراجع فً أغلب التخصصات بمكتبة الكلٌة 

  ومعمةةةةل لالختبةةةةارات والقٌاسةةةةات البدنٌةةةةة والجسةةةةمٌة  متكامةةةةلوجةةةةود معمةةةةل حاسةةةةوب

 والفسٌولوجٌة. 

  السبورة التفاعلٌة.ب مزودةوجود قاعة للوسائل التعلٌمٌة 

 

 : نقاط الضعف 

 .قلة المراجع والدورٌات الحدٌثة بالمكتبة 

 .قلة استخدام بعض أعضاء هٌئة التدرٌس التكنولوجٌا الحدٌثة فً التعلٌم 

  بسبب عدم استكمال المبانً المخصصة بالكلٌة القاعات الدراسٌة غٌر كافٌة . 



   
 

  .ال توجد صٌانة دورٌة لكافة المرافق واألجهزة واألدوات 

 محدودٌة األجهزة التقنٌة الحدٌثة المستخدمة فً مجاالت التعلٌم والتعلم . 

 . قلة الحصول على خدمة االنترنت ببعض المكاتب 

 الفرص المتاحة:

 .عقد اتفاقٌات توأمة مع عدد من الجامعات العالمٌة الرصٌنة 

 ٌئةةة التدرٌسةةٌة المدربةةة والمإهلةةة لفةةتح مكاتةةب استشةةارٌة وتدرٌبٌةةة لتلبٌةةة االسةةتفادة مةةن اله

 متطلبات منظمات المجتمع المختلفة.

 التهديدات:

 عدم استقرار الوضع األمنً فً البلد . 

 .تقلٌد المناصب ال ٌخضع لمعاٌٌر محددة ومعلنة لمجتمع الكلٌة 

 منافسة الكلٌات المناظرة فً الداخل والخارج. 

  ولٌس للقسم المختص. احتٌاجات الكلٌة من الهٌكلٌة والفنٌة ٌرجع لمجلس الجامعٌةتعٌٌن 

 .ال توجد موارد مالٌة لتطوٌر الكلٌة 

  المساعدة فً العملٌة التعلٌمٌة . اإلمكانٌاتنقص 

 

 بالنسبة للطالب والخدمات الطالبية :  والفرص المتاحة والتهديدات نقاط القوة والضعف : ثالثا

 

  : نقاط القوة 

 

 .وجود وجبة إفطار ٌومٌة للطلبة 

  .وجود صندوق شكاوي للطلبة 

  .اإلعداد والتجهٌز لمكتب ٌختص بالخدمة االجتماعٌة للطلبة 

  الخرٌجٌن بالكلٌة. وجود قسم لشإون 

 ق الخاصة بالتخرج .ئسرعة حصول الخرجٌن على الوثا 

 . وجود دلٌل للطالب بالكلٌة 

  : نقاط الضعف 

 مستوٌات معٌارٌة جدٌدة تتناسب مع الوضع الراهن لمستوٌات الطالب . ال توجد 

  عةةدم وجةةود موقةةع الكترونةةً خةةاص بةةالخرٌجٌن وقاعةةدة بٌانةةات للتنسةةٌق لتسةةٌٌر التواصةةل

 معهم.  

   .ضعف إقبال الطلبة وخصوصا الطالبات للتسجٌل بالكلٌة 

 ٌم والتعلممحدودٌة األجهزة التقنٌة الحدٌثة المستخدمة فً مجاالت التعل . 

 الفرص المتاحة:



   
 

 .وجود الكلٌة داخل المركب الجامعً ٌسهل فً سرعة انجاز المعامالت اإلدارٌة 

 .إمكانٌة الكلٌة الستٌعاب أعداد جدٌدة من الطالب فً كل سنة  دراسٌة من كال الجنسٌن 

 : التهديدات

   . عزوف الطلبة وخصوصا الطالبات علً التسجٌل بالكلٌة 

 

 :  بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس والفرص المتاحة والتهديدات : نقاط القوة والضعف رابعا

 نقاط القوة: 

  مشةاركة أعضةاء هٌئةة التةدرٌس بالعدٌةد مةن الةدورات وورت العمةل العلمٌةة والمةإتمرات

 ودولٌا .  إقلٌمٌا

 .توجد آلٌات لتقٌٌم أداء أعضاء هٌئة التدرٌس بٌما ٌتوافق مع معاٌر الجودة 

  وجةةود عةةدد كبٌةةر مةةن أعضةةاء هٌئةةة التةةدرٌس ذوي الةةدرجات العلمٌةةة العالٌةةة فةةً مختلةةف

 التخصصات بالكلٌة . 

 .توفر العنصر النسائً من أعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة 

  .جمٌع أعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة من العناصر الوطنٌة 

   .قوة الوالء الوظٌفً للكلٌة من أعضاء هٌئة التدرٌس 

  العدٌد من أعضاء هٌئة التدرٌس فً االتحادات واألندٌةة الرٌاضةٌة وحركةة الكشةافة وجود

 محلٌا وإقلٌمٌا.

  : نقاط الضعف 

 واضحة وملزمة الختٌار أعضاء هٌئة التدرٌس والمعٌدٌن. ةٌآلعدم التقٌد ب 

 .عدم مكافؤة أعضاء هٌئة التدرٌس المتمٌزٌن 

 والعلمٌةةة وفقةةا لالئحةةة الكلٌةةة  اإلدارٌةةة عةةدم التقٌةةد بالسةةلم الةةوظٌفً ال اسةةتالم المناصةةب

 والجامعة .

  ة التدرٌس ال ٌواكبون التغٌر الحاصل فً التكنولوجٌا .ئهٌ أعضاءبعض 

 عضاء هٌئة التدرٌس .كاتب خاصة ألعدم وجود م 

 الفرص المتاحة:

 .استثمار أعضاء هٌئة التدرٌس المتمٌزٌن فً تخصصاتهم النظرٌة والتطبٌقٌة 

 التهديدات:

 التحفٌز والمكافآت فً الجامعة ال ترتقً إلى مستوى الطموح. نظمةأ 

 



   
 

 بالنسبة لألنشطة الطالبية : والفرص المتاحة والتهديدات : نقاط القوة والضعف خامسا

 : نقاط القوة 

 

 .مشاركة طلبة الكلٌة فً العدٌد من المناشط الداخلٌة و الخارجٌة 

  . إقامة بطوالت ودورٌات رٌاضٌة بالكلٌة والجامعة 

    .مشاركة العدٌد من الطلبة بالدورات الرٌاضٌة والعلمٌة والتحكمٌة 

   .ارتباط األنشطة التروٌحٌة والتعلٌمٌة بالمقررات الدراسٌة للكلٌة 

  .وجود تواصل مع مإسسات المجتمع العامة والخاصة وكذلك الحركة الكشفٌة 

 طلبة بفرق األندٌة الرٌاضٌة فً معظم األلعاب. وجود بعض ال 

 

 : نقاط الضعف 

 اإلمكانٌات المادٌة والمعنوٌة إلقامة المناشط الرٌاضٌة الطالبٌة .  شح 

  .عدم وجود وقت مخصص إلقامة األنشطة التروٌحٌة والرٌاضٌة والثقافٌة 

  لتكرٌم الطلبة المتفوقٌن علمٌا ورٌاضٌا .  آلٌةعدم وجود 

 المتاحة:الفرص 

 .تثبٌت أزمنة محددة خالل العام الدراسً لألنشطة الطالبٌة 

 . إقامة أنشطة دورٌة خالل العام الدراسً بدعم من الجامعة 

 .استقطاب الطالب للمشاركة فً األنشطة الرٌاضٌة والثقافٌة واالجتماعٌة 

 التهديدات:

 .عدم تخصٌص موارد مالٌة كافٌة لتغطٌة األنشطة الطالبٌة 

 ألنشطة الطالبٌة ٌسبب فً انحرافهم نحو سلوكٌات هدامة.غٌاب ا 

بالنسعبة للدراسعات العليعا والفعرص المتاحعة والتهديعدات : نقاط القوة والضععف  سادسا

 والبحث العلمي  : 

 : نقاط القوة 

  .ٌوجد بالكلٌة مجلة علمٌة محكمة دولٌا 

 . إقامة مإتمر علمً دوري كل سنتٌن بالكلٌة 

  مشاركة  أعضاء هٌئة التدرٌس فً العدٌد من المإتمرات والندوات العلمٌة المحلٌة والعربٌة

 . 

    .ًوجود مٌثاق أخالقً ٌضمن التقٌد بآداب وأخالقٌات البحث العلم 

   .ًسهولة اإلجراءات اإلدارٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس الراغبٌن فً البحث العلم 



   
 

  التدرٌس ممةن ٌحملةون شةهادة الةدكتوراه وبدرجةة أسةتاذ توفر العدد الكافً من أعضاء هٌئة

 مساعد فما فوق.

 : نقاط الضعف 

 . ال توجد موارد مالٌة لدعم البحث العلمً بالكلٌة 

 .قلة  وجود قاعات خاصة مجهزة تكفً لطالب الدراسات العلٌا بالكلٌة 

 . عدم وجود فنٌٌن لتشغٌل وصٌانة األجهزة فً القاعات والمعامل 

 لٌة لالستفادة من نتائج البحوث العلمٌة و العمل بالتوصٌات.  عدم وجود آ 

  .تؤخر دفع المستحقات المالٌة الخاصة بالدراسات العلٌا ألعضاء هٌئة التدرٌس 

 :الفرص المتاحة

 ر الجامعةةة والةةوزارة العدٌةةد مةةن المهمةةات العلمٌةةة والبعثةةات والمةةنح لحملةةة الماجسةةتٌر تةةوف

 والدكتوراه فً الخارج.

  األلقاب العلمٌة المتخصصة ٌسهل فتح أقسام للدراسات العلٌة لنٌل درجة الدكتوراه.كثرة 

 توظٌف البحوث العلمٌة واالستشارات لخدمة المجتمع وتطوره. 
 

 التهديدات:

  .ًصعوبة الشروط المعلنة من قبل الوزارة إلجازات التفرغ العلم 

  إجراءات الباحثٌن من قبل الجامعة .عدم المشاركة فً المإتمرات الخارجٌة لعدم تسهٌل 

  البحوث العلمٌة . جراءإلللدعم المادي  آلٌةعدم وجود 

 

فعي مجعال خدمعة المجتمعع والفعرص المتاحعة والتهديعدات : نقاط القوة والضعف  بعاسا

 والتنمية البيئية :

 

 : نقاط القوة 

  . ًإجراء البحوث العلمٌة لدراسة وحل مشكالت المجتمع الخاصة بالمجال الرٌاض 

  .الحضور والمشاركة فً األنشطة الرٌاضٌة واالجتماعٌة والثقافٌة داخلٌا وخارجٌا 

  .ًتنظٌم الطلبة لبعض األنشطة الرٌاضٌة بالمدارس والمشاركة بٌوم النشاط المدرس 

 رأ بالدم.المشاركة فً حمالت التشجٌر والتب   

 

 : نقاط الضعف 

 .عدم تفعٌل مكتب خدمة المجتمع والبٌئة 

 .ال ٌوجد اتصال مباشر مع هٌئات ومإسسات المجتمع المدنً للمساهمة فً تنفٌذ برامجهم 

 . عدم اهتمام بعض أعضاء هٌئة التدرٌس والموظفٌن باإلعمال التطوعٌة 



   
 

 الفرص المتاحة:

  ،والمإسسات الحكومٌة والقطاأ الخاص لمشاركتهم استثمار جهود بعض رجال األعمال
 فً حل بعض المشكالت داخل الكلٌة.

 
 التهديدات:
 .إلغاء معاهد التربٌة الرٌاضٌة من التعلٌم المتوسط 
 جً الكلٌة فً مإسسات الدولة.ٌضعف مجاالت تعٌٌن خر 

 

 في مجال تنمية الموارد البشرية :  والفرص والتهديدات : نقاط القوة والضعف ثامنا

 : نقاط القوة 

  وجةةود عةةدد كبٌةةر مةةن أعضةةاء هٌئةةة التةةدرٌس الةةذٌن تحصةةلوا علةةى شةةهاداتهم مةةن جامعةةات

 لٌا.ومتمٌزة محلٌا ود

 

  وجود بعض أعضاء هٌئة التدرٌس ٌعملون كمحاضرٌن لجهات متعددة فً مجةاالت التربٌةة

 البدنٌة والرٌاضٌة.  

 اء هٌئةةة التةةدرٌس مةةع الكلٌةةات المنةةاظرة فةةً تةةدرٌس المقةةررات تعةةاون العدٌةةد مةةن أعضةة

 الدراسٌة. 

  وجةةةود العدٌةةةد مةةةن أعضةةةاء هٌئةةةة التةةةدرٌس المتعةةةاونٌن فةةةً االتحةةةادات والهٌئةةةات الشةةةبابٌة

 والرٌاضٌة والحركة الكشفٌة.

 : نقاط الضعف 

 .ال توجد حوافز للعمل فً مجال تنمٌة الموارد البشرٌة 

 جٌن .ٌلخرقلة الحصول على فرص عمل ل 

 الفرص :

 .ًإعداد دورات لتنمٌة وتطوٌر أفراد المجتمع فً مجاالت التدرٌب والتؤهٌل الحرك 

 التهديدات :

 بما تتماشى مع متطلبات سوق العمل. عدم تحدٌث البرامج التعلٌمٌة الحالٌة للكلٌة 

 .غٌاب المخصصات المالٌة لتطوٌر وتنمٌة الموارد البشرٌة 

 

 :  ييمفي مجال التق والفرص المتاحة والتهديدات : نقاط القوة والضعف تاسعا

 : نقاط القوة 

  .توجد آلٌة لتقٌٌم أعضاء هٌئة التدرٌس من خالل استمارة معدة من مكتب ضمان الجودة 



   
 

  مكتب الجودة وتقٌٌم األداء بالكلٌة األمر الذي جعلهةا تكةون فةً المقدمةة علةى مسةتوى تفعٌل

 كلٌات الجامعة. 

  .االلتزام بتطبٌق معاٌٌر ضمان الجودة داخل الكلٌة 

 .وجود كوادر مدربة من أعضاء هٌئة التدرٌس فً مجال الجودة فً المإسسات التعلٌمٌة 
 
 

 : نقاط الضعف 

  .تؤثٌر المحاباة والعالقات االجتماعٌة فً عملٌة التقٌٌم أحٌانا 

  العلمً.عدم السرٌة فً لجنة التقٌٌم ألبحاث الترقٌة واإلنتاج 

 الفرص المتاحة:

 . المطالبة بالدعم المالً والفنً الستمرار النجاح 

 التهديدات:

 تطوٌر بالموارد المالٌة بالجامعة.ارتباط خطط التحسن وال 

 

 تحليل الحالة للبيئة الخارجية :

 

تتضمن دراسة العوامل الخارجٌة التً قد ٌكون لها دور مستقبلً فً تغٌٌر الظةروف الخارجٌةة      

المحٌطة بالكلٌة ، وتتمثل فً بعض التهدٌدات المتوقعة والفرص المتاحة التً ٌمكن للكلٌةة االسةتفادة 

 ا : منها  ، وتم االستناد فً تحلٌل البٌئة الخارجٌة على مجموعة من العوامل الخارجٌة منه

o . المنافسٌن 

o . سوق العمل 

o . العوامل السٌاسٌة 

o . العوامل االقتصادٌة 

o . العوامل االجتماعٌة 

o . العوامل التكنولوجٌة 

 

 : الفرص والتحديات في البيئة الخارجية

 

 :الفرص المتاحة أمام الكلية 

 .ًإمكانٌة فتح أقسام جدٌدة لها أهمٌتها فً سوق العمل المحلً واإلقلٌم 

 رجال األعمال للتعاون مع الكلٌة فً عملٌة االستثمار لبعض مرافق الكلٌة استعداد بعض 



   
 

  وجود اتفاقٌات تعاون بةٌن جامعةة الزاوٌةة وبعةض الجامعةات العالمٌةة ممةا ٌمكةن الكلٌةة مةن

 االستفادة منها بما ٌخدم أهداف الكلٌة.

 وجود إمكانٌات عٌنٌة وبشرٌة للكلٌة ٌمكن استغاللها لدعم الكلٌة مادٌا 

 

 :التحديات )التهديدات( التي تواجه الكلية 

 زٌادة عدد الكلٌات وأقسام التربٌة البدنٌة والرٌاضة بلٌبٌا 

 المنافسة التً تواجه الكلٌة من قبل الكلٌات األخرى سواء كانت محلٌة أو أقلٌمٌه 

 ًالوضع األمن 

 . استقاللٌة المخصصات المالٌة لإلنفاق على الكلٌة 

 ٌل الدولة ومحدودٌة الموارد البدٌلة .االعتماد الكلً على تمو 

 .عدم قدرة التعلٌم العالً على تمكٌن الخرٌجٌن بما ٌتناسب مع سوق العمل 

  بعةةض اللةةوائح والقةةرارات التنظٌمٌةةة التةةً تتصةةف بالعمومٌةةة وقةةد التةةتالئم وطبٌعةةة العمةةل

 بالكلٌة.

 ؟ تحديد األطراف أصحاب المصلحة مع من نتعامل

O  وزارة  -وزارة الصحة  -المختلفة والتً منها ) ) وزارة التعلٌم العالً الجهات الحكومٌة

 وزارة الثقافة واإلعالم (( -الشباب والرٌاضة 

O .إدارة الجامعة والكلٌات والمراكز والوحدات بالجامعة 

O  .المنظمات والهٌئات بسوق العمل العامة والخاصة 

O الطلبة والٌاء األمور 

 

 تحليل الفجوة :

الخطوة لتقٌٌم الفرق بٌن الوضع الحالً والوضع المستهدف الوصول إلٌه لتحقٌق الغاٌات تهدف هذه 

 اإلستراتٌجٌة .

 

  :  توفر أسباب لوجود واستمرار الكلية من خالل  في وتكمن أهمية هذه الخطة

 . تحسٌن جودة الخرٌج وامتالكه لمهارات مهنٌة منافسة 

  تقدٌم خدمة مجتمعٌة متمٌزة. 

 لإلمكانٌات المتاحة وبالتالً توفٌر الدعم المالً المناسب لكل األنشطة البحثٌة  استثمار جٌد

 ة .ٌوالرٌاض

  األزمات بشكل جٌد وفعال وتذلٌل كافة التهدٌدات ومواجهتها بشكل سلٌم ، وبالتالً تقدم  إدارة

تمكنها اإلعمال المطلوبة منها حسب طبٌعة عملها كما  هذه الخطة  نموذج ٌمكن الكلٌة من أدارة



   
 

من القدرة على المنافسة مع الكلٌات األخرى التً تعمل فً المجال بنجاح وكذلك أهمٌتها فً 

 ب الطالب ببرامجها التعلٌمٌة المناسبة و المرضٌة لهم .ذج

 : آليات متابعة الخطة اإلستراتيجية

 

 : إعداد نظام للمتابعة والتقٌٌم -0

ٌتم متابعة سٌر العمل واألخطاء والعقبات التً تواجه تنفٌذ الخطة والعمل على حلها من        

 .الرإساء ومكتب الجودة وإدارة الجامعة 

 : إنشاء لجان للمتابعة والتقوٌم -2

  .ل الجهات ذات االختصاصٌتم مراقبة إنتاجٌة الخطة من قب      

 وذلك : بعملٌة تنفٌذ الخطةوضع خطة طوارئ لمواجهة المخاطر المحتملة والعقبات المرتبطة  -3

 )مرونة الخطة(ضع االقتراحات الالزمة لتطوٌر العمل والمخرجات بو

 

 : أهم التوصيات التي تحقق استمرارية الخطة

 الدعم المستمر من قبل مجلس الكلٌة وااللتزام بمحاور الخطة.  .1

 العمل المتواصل على توفٌر الدعم المالً من جهات مختلفة.  .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 : اإلستراتيجيةبرامج تنفيذ الخطة 

 للكلٌة  اإلستراتٌجٌة األهداف الغاٌات 

  األولىالغاٌة  

 الكلٌة التخطٌط االستراتٌجً لتحقٌق رسالتها.  نىتتب 1 تطوٌر العمل المإسسً  للكلٌة : 1

وقواعد القٌادة  والحوكمة  وتطوٌر المنظومة تطبٌق  مبادئ  2
 اإلدارٌة بالكلٌة لتحقٌق رسالتها.

تطبٌق معاٌر ضمان الجودة واالعتماد المإسسً  فً كافة  3
 الممارسات بالكلٌة .

 استكمال البنٌة التحتٌة  بالكلٌة  . 4

 تنمٌة الموارد الذاتٌة بالكلٌة. 5

 لجمٌع الشرائح العاملة بالكلٌة.ترسٌخ أخالقٌات المهنة  6

 الغاٌة الثانٌة  

تطوٌر وتحسٌن  العملٌة التعلٌمة  2
 بالكلٌة :

تطوٌر  البرنامج التعلٌمً بالكلٌة وفقا الحتٌاجات سوق  1
 العمل

 استخدام أسالٌب التعلٌم والتعلم والتقوٌم  الحدٌثة. 2

 العملاستحداث برامج تعلٌمٌة وفقا لمتطلبات سوق  3

 تعزٌز خدمات الدعم الطالبً. 4

 الغاٌة الثالثة 

 البحثٌة للكلٌة. اإلستراتٌجٌةإعداد الخطة  -1 دعم وتعزٌز البحث العلمً: 3

 البحوث والدراسات العلمٌة لخدمة  البٌئة المجتمع. إجراء -2

التعاون بٌن الكلٌة ومإسسات المجتمع والهٌئات لتقدٌم  -3
 العلمٌة .االستشارات 

 الغاٌة الرابعة  

 مساهمة الكلٌة فً تنمٌة المجتمع وخدمة البٌئة. -1 :لمساهمة فً خدمة المجتمع والبٌئةا 4

 دعم عالقة الكلٌة بالمجتمع والبٌئة . -2

التنمٌة المستدامة للموارد البشرٌة  5
 بالكلٌة:

 تعزٌز القدرات المهنٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة. -1

 تطوٌر القدرات المهنٌة للكادر الوظٌفً بالكلٌة. -2

 المساهمة فً برامج تدرٌب الخرٌجٌن. -3

 



   
 

 : ةالخطة التنفيذي

 المدة الزمنية تطوير العمل المؤسسي  للكلية :الغاية األولى : 

 النهاية البداية  مسؤولية التنفيذ مؤشرات األداء  األنشطة )اإلجراءات(   اإلستراتيجيةاألهداف  م

الكلية التخطيط االستراتيجي   بنىتت .1
 لتحقيق رسالتها.

ومحاضرات   ورت عمل - نشر ثقافة التخطٌط االستراتٌجً  -
لنشر ثقافة التخطٌط 

 االستراتٌجً .

قسم البحوث 
واالستشارات 

 بالكلٌة العلمٌة 

 م 2021 م 2019

كافة  اعتماد الكلٌة على التخطٌط فً -
 أنشطتها .

 خطة إستراتٌجٌة معتمدة. -
تقارٌر مراجعة خطة  -

 الكلٌة ومدى تحقٌق أهدافها 
قٌاس نسبة انجاز الخطة  -

 لكل ستة أشهر .

مكتب ضمان   -
الجودة واالعتماد 

 بالكلٌة.
وكٌل الشإون  -

 العلمٌة 
 

 م  2023 م  2019

تطبيق  مبادئ وقواعد القيادة   .2
ة اإلدارية المنظوموالحوكمة  وتطوير 
 ا.بالكلية لتحقيق رسالت

التنظٌمً لهٌكل إعداد دلٌل ل توصٌف الهٌكل التنظٌمً للكلٌة 
 –)مهام  لكلٌةبا

 واختصاصات (األداء 

 .عمٌد الكلٌة  -
وكٌل الشإون  -

 العلمٌة .
مدٌر الشإون  -

اإلدارٌة والمالٌة 
 بالكلٌة .

 م  2020 م 2019

وضع آلٌات لتقٌٌم أداء كافة العاملٌن 
 بالكلٌة 

آلٌة معتمدة لتقٌٌم األداء  -
 .لكافة العاملٌن بالكلٌة 

تقارٌر متابعة سنوٌة من  -
تقٌٌم األداء لكافة خالل 

 .العاملٌن بالكلٌة 

 عمٌد الكلٌة  -
وكٌل الشإون  -

 العلمٌة للكلٌة  .

 م  2023 م 2019

واالعتماد  ر ضمان الجودةيتطبيق معاي .3
في كافة  والبرامجي  المؤسسي

 الممارسات بالكلية

تفعٌل معاٌٌر االعتماد المإسسً 
 والبرامجً لمإسسات التعلٌم العالً بالكلٌة 

تقٌٌم كافة الممارسات  
بالكلٌة وفق معاٌٌر االعتماد 

المإسسً  والبرامجً 
 لمإسسات التعلٌم العالً

 

مكتب ضمان 
الجودة واالعتماد 

 بالكلٌة.
 

 م 2023 م  2019

 م 2023 م  2019 عمٌد الكلٌة -استالم المبانً مكتملة بكافة  تكملة األبنٌة المخصصة للكلٌة   استكمال البنية التحتية  بالكلية   .4



   
 

مدٌر الشإون  - مستلزماتها . 
اإلدارٌة والمالٌة 

 بالكلٌة .

 عمٌد الكلٌة - تقارٌر الصٌانة  .الصٌانة الدورٌة لكافة مرافق الكلٌة
مدٌر الشإون  -

اإلدارٌة والمالٌة 
 بالكلٌة .

 م 2023 م  2019

عن  استثمار المرافق الرٌاضٌة بالكلٌة  تنمية الموارد الذاتية بالكلية. .5
 .طرٌق الدورات 

تفٌدٌن  من عدد المس -
 .الدورات  

الخطة السنوٌة للدورات  -
   الرٌاضٌة والعالجٌة .

 عمٌد الكلٌة  -
الشإون  وكٌل -

 العلمٌة للكلٌة  .

 م 2023 م  2019

ترسيخ أخالقيات المهنة لجميع  .6
 الشرائح العاملة بالكلية.

 

وأخالقٌات المهنة لكافة غرس قٌم الكلٌة 
 العاملٌن بها.

ات خالقٌأإصدار مٌثاق  -
عضو هٌئة )مهنة ال

 –الموظفٌن  – التدرٌس
 .بالكلٌة  البحث العلمً (

بقٌم محاضرات للتعرٌف  -
 الكلٌة .

مكتب ضمان  -
الجودة واالعتماد 

 بالكلٌة.
فرٌق إعداد  -

 المٌثاق األخالقً .

 م 2023 م  2019

 الغاية الثانية: تطوير وتحسين  العملية التعليمة بالكلية : 

 النهاية البداية  مسؤولية التنفيذ مؤشرات األداء  األنشطة )اإلجراءات(  األهداف اإلستراتيجية  م

تطوير  البرنامج التعليمي بالكلية وفقا  .1
 الحتياجات سوق العمل.

دراسات لمعرفة احتٌاجات سوق إجراء 
 العمل 

ورت عمل وندوات -
عن مواصفات  تواستبٌانا

 خرٌج التربٌة البدنٌة 
نتائج ورت العمل -

 واالستبٌانات.

وكٌل الشإون  -
 العلمٌة للكلٌة .

 مجلس الكلٌة . -
مكتب ضمان  -

واالعتماد الجودة 
 بالكلٌة.

 م 2023 م  2019

أساليب التعليم والتعلم والتقويم   تطوير .2
 .الحديثة

استخدام أسالٌب حدٌثة لتنمٌة المهارات 
 لدى الطالب . 

آلٌة معتمدة لتقٌٌم مهارات 
 الطالب .

وكٌل الشإون  -
 العلمٌة .

 القسم العلمً  -

 م 2023 م  2019

البدنً والمهاري وضع معاٌٌر لتقٌٌم األداء 
 للطالب .

معاٌٌر معتمدة لتقٌٌم األداء 
 البدنً والمهاري للطالب .

 م 2023 م  2019 القسم العلمً 



   
 

إنشاء صفحة على مواقع التواصل 
 االجتماعً لكل مقرر دراسً .

عدد صفحات المقررات 
على مواقع التواصل 

 االجتماعً 

 .القسم العلمً  -
مدٌر مكتب إدارة  -

الموقع اإللكترونً 
 بالكلٌة 

 م 2023 م  2019

استحداث برامج تعليمية وفقا لمتطلبات  .3
 سوق العمل

استحداث أقسام علمٌة طبقا  لمتطلبات سوق 
 العمل 

 .مجلس الكلٌة  - عدد األقسام المستحدثة 
مكتب ضمان  -

الجودة واالعتماد 
 بالكلٌة.

 م 2023 م  2019

مشاركة الطالب فً  - إشراك الطالب فً البرامج العلمٌة . . تعزيز خدمات الدعم الطالبي .4
المإتمرات العلمٌة 
 والبرامج الثقافٌة  

 .القسم العلمً  -
 مسجل الكلٌة . -

 م 2023 م  2019

 :الغاية الثالثة: دعم وتعزيز البحث العلمي

 النهاية البداية  مسؤولية التنفيذ مؤشرات األداء  األنشطة )اإلجراءات(  األهداف اإلستراتيجية  م

البحثية  اإلستراتيجيةالخطة وضع  .1
 ة الكلية .رسالبما يحقق  للكلية

 اإلستراتٌجٌةاعتماد الخطة  .البحثٌة للكلٌة اإلستراتٌجٌةإعداد الخطة 
 .البحثٌة للكلٌة

البحوث  قسم
واالستشارات 

 العلمٌة 

 م 2020 م  2019

  البحوث والدراسات العلميةدعم  .2
 .بيئة المجتمعاللخدمة  

  البحوث والدراسات العلمٌة إجراء
 .بٌئة المجتمعالخدمة  فً مجال 

عدد األبحاث المنشورة فً 
 مجال خدمة المجتمع .

البحوث  قسم
واالستشارات 

 العلمٌة

 م 2023 م  2019

 : الغاية الرابعة: المساهمة في خدمة المجتمع والبيئة
 

 النهاية البداية  مسؤولية التنفيذ مؤشرات األداء  األنشطة )اإلجراءات(  األهداف اإلستراتيجية  م

مساهمة الكلية في تنمية المجتمع  .1
 .وخدمة البيئة

تفعٌل دور الطالب لخدمة المجتمع من 
  ًخالل التدرٌب المٌدان

العروض والمسابقات 
 والمهرجانات الرٌاضٌة .

 القسم العلمً . -
منسق التدرٌب  -

 المٌدانً المٌدانً  

 م 2023 م  2019

2.  
 دعم عالقة الكلية بالمجتمع والبيئة

الخدمات التً تقدمها  - استحداث آلٌات لربط الكلٌة بالمجتمع  .  
 الكلٌة للمجتمع .

مقٌاس الرضا لقٌاس  -
رضا مإسسات المجتمع فً 
 الخدمات التً تقدمها الكلٌة 

البحوث قسم  -
واالستشارات 

 العلمٌة.
قسم النشاط  -

 الطالبً .

 م 2023 م  2019



   
 

 :الغاية الخامسة : التنمية المستدامة للموارد البشرية بالكلية

 النهاية البداية  مسؤولية التنفيذ مؤشرات األداء  األنشطة )اإلجراءات(  األهداف اإلستراتيجية  م

تعزيز القدرات المهنية ألعضاء هيئة  .1
 .التدريس بالكلية

إجراء دورات تدرٌبٌة فً مجال تنمٌة 
 مهارات أعضاء هٌئة التدرٌس .

 عدد الدورات المقامة . -
عدد أعضاء هٌئة  -

التدرٌس المشاركٌن فً 
 الدورات 

قسم البحوث  -
واالستشارات 

 بالكلٌة.العلمٌة 
قسم العالقات  -

 الدولٌة .

 م 2023 م  2019

المهنية للكادر الوظيفي تطوير القدرات  .2
 .بالكلية

مكتب ضمان  - .دلٌل للتوصٌف الوظٌفً إعداد دلٌل للتوصٌف الوظٌفً بالكلٌة  
الجودة واالعتماد 

 بالكلٌة.
مدٌر الشإون  - -

اإلدارٌة والمالٌة 
 بالكلٌة .

 م 2023 م  2019

إجراء ورت عمل وبرامج تدرٌبٌة  .المساهمة في برامج تدريب الخريجين .3
 للخرٌجٌن 

عدد الدورات التدرٌبٌة 
 وورت العمل المن

 القسم العلمً  -
مكتب ضمان  -

الجودة واالعتماد 
 بالكلٌة.

قسم البحوث  -
واالستشارات 

 بالكلٌة.العلمٌة 

  

 

 

 

 


