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لكنا ثعلعًا متلدمي نمتىن من هللا امتوفيق يف خدمة بالدان  وامبيئة اميت ٕاحتضنتنا  و يف اموكت اذلي 

اظرة وثلدمي لك ما خيدم امبيئة ، فاملشاركة امفاعةل مع نألفضل ميذا اجملمتع ابمتعاون مع املؤسسات امل 

مؤسسات ادلوةل  متلدمي ألفضل ولك ما هلدمو نلبيئة واجملمتع ىو هتاج ثفاعل ظبيعي بيننا وبي اكفة 

وىذه املؤسسة اميت من خصائصيا امتعامل مع امبيئة  من خالل ٕاكامة  احمليط سواء اكن آٔفراد آٔو ظبيعة

ن ززًء منو وامعمل من حن ة وآٔيضا ثعاملنا مع اجملمتع اذلياخملاميت امس نوية وامرحالت امس ياحية اميادف

خلق فرص نلش باب ٕلخراج وثفريغ ظاكاهتم يف خالل  خالل املسامهة يف ترابط اجملمتع وحل مشالكو من

املامرسة امرايضية بدًل من امتوجو ٕاىل إلحنراف وإلجنرار وراء اجمليول  وهبذا ثُعترب ىذه املؤسسة رافدًا 

عي اجملمتعي ٕاجتاه املامرسة امرايضية سواء اكهت امتنافس ية آٔو اجملمتع مبسامههتا يف امرفع من امو من روافد 

 امرتوحيية .

 

 وهللا ويل امتوفيق

 خدمة اجملمتع وامبيئة مدير

 

 

 

  امبيئة ابملكيةو  خدمة اجملمتع وحدةلكمة مدير 
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  ادلقدمة
 :والبيئة خدمة المجتمع مكتب

 التعليمية الذي يعتمد على العملية الكلية دور ألستكماؿوالبيئة  اجملتمع خدمة مكتبقدـ ي
 اجملتمعية البيئة قضايا يعمل لدراسةكافة حيث ، العليا والدراسات البكالوريوس دلرحليت والبحثية

وفقًا لتخصصاتناً العلمية  البيئة و اجملتمع خدمة هبدؼ ذلا ادلالئمة والتصورات احللوؿ وتقدمي ادلشورة ووضع 
 : خالؿ من وذلك

 .واألفراد واألربادات الرياضية يئاتلله والعلمية الفنية االستشارات تقدمي  –
    البيئية قضايا مع الكلية تفاعلبالتعاوف مع ادلؤسسات ادلناظرة  و  العلمية وادلؤسبرات الندوات إقامة  –

 . جملتمعو     
  اخلريج ومساعدةادلوقع األلكًتوين وصفحات التواصل اإلجتماعي  خالؿ من اخلرجيُتالتواصل مع   –

 ادللتقيات وادلؤسبرات اليت تقيمها دعمو و مشاركتو يف  خالؿ من ادلناسبة الوظيفة على احلصوؿ يف   
 الكلية لتعزيز كفاءتو وقدراتو .   
 وتبادؿ احلوارات واألراء خللق تواصل دائم بُت اخلرجُت  الكليةلخرجيُت بل رابطةعلى إنشاء   عملال  –

 .ؤسسة األنتماء ذلذه ادل وزرع حب    
  الطالب لتدريب بالكلية والتدريب اإلستشارات العلمية مكتب خالؿ من تدريبية دورات عمل  –

 باألندية الرياضية والالعبُت . وادلدربُت واخلرجيُت   
 دمةاخل يف الكلية دور عزيزتإىل بكلية الًتبية البدنية وعلـو الرياضة   اجملتمعالبيئة و  خدمةمكتب  تطلعيو  

نتطلع ، كما  العمل سوؽ متطلبات وربقيق وخرجييها ؤسسةادل بُت الروابط ودعم وتوثيق والبيئة    يةاجملتمع
 .إىل أف نكوف مكتباً رائداً يف تقدمي اخلدمات ادلختلفة بدرجة عالية من األحًتافية خللق بيئة زلفزة وداعمة 

 العلمية يف ادلشورة  تقدميإىل وعلـو الرياضة  بكلية الًتبية البدنيةو البيئة  اجملتمع خدمة مكتب سعىيو 
جعة من خالؿ بتقدمي احللوؿ الناكافة اجملاالت سيما اجملاؿ الرياضي ومعاجلة كافة ادلشكالت ذات العالقة 

يف اخلدمة  وادلشاركة ،العلمية اليت تدرس ادلشاكل سواء كانت بيئية أو رلتمعية  دراساتاألحباث  العلمية وال
 للمجتمع والبيئة . خدمةً  الكلية تسخَت إمكانيات خالؿ من اجملتمعية
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 :الدليل ب المستخدمةالمصطلحات 

 الجامعة :
 اعتبارية بشخصية تتمتع البيئة واجملتمع وخدمة العلمي والبحث العايل بالتعليم تُعٍت علمية ىي مؤسسة
 العالية واإلجازة ،)الليسانس أو البكالوريوس) ادلتخصصة اإلجازة شهادات وسبنح مستقلة ، مالية وذات ذمة

 .  ادلختلفةالعلمية  ها قساموا اكلياهت خالؿ من ،)" الدكتوراة"  الدقيقة واإلجازة )" ادلاجستَت" 
 :الكلية   

 ، جامعةلل تبعيتو  مستقل علمي كيافكما وتُعترب   لميالع بحثالو  العايل عليمالت  اتمؤسسىي أحدى 
 اإلجازة درجة وسبنح ، الكليةب التخصص طبيعة مع تتناسباليت  علميةال من األقساـ رلموعة تضمحيث 

 .  الدكتوراه  الدقيقة اإلجازة أو ، ادلاجستَت  العالية اإلجازة و ، الليسانس البكالوريوس،أو- ادلتخصصة
 حقل يف متخصص و  العايل التعليمب تُعٌت  الكلية وحدات من أساسية علمية وحدةيُعترب : العلمي  القسم

 . والبحثية التعليمية الربامج وتنفيذ وتنظيم إعداد مهمة توىلي ، ادلعرفة حقوؿ من
 األقسام العلمية :

زبتص باإلشراؼ على ادلقررات الدراسية اخلاصة هبم وفق التخصص لكل قسم تشغيلة ىي مكاتب   
 .علمي 

 :  األكاديمي البرنامج
 دراسيةال قرراتادل يتضمنلبداية وهناية الفًتة التعليمية و  زمٍتال دوؿاجل على حيتوياألكادديي   ربنامجال
 كاف يف سواء، السنة الدراسية  نظاـ خالؿ من العلمية لألقساـ واضحة خطة ضمن،  تعليميةال شطةاألنو 

 .أو الدكتوراة  ادلاجستَت أو البكالوريوس مرحلة

 : الجودة
 وتشَت التعليمي، ادلنتوج يف ادلستمر التحسُت إىل تنفيذىا يهدؼ اإلجراءات و ادلعايَت من ىي رلموعة 

 من تتحقق اليت األنشطة و العمليات يف و ادلنتوج ىذا يف ادلتوقعة اخلصائص و ادلواصفات إىل كذلك
 نتائج ربقيق على التعليمية ادلؤسسات تساعد متكاملة أساليب و أدوات توفر مع ادلواصفات تلك خالذلا
 أو التطبيقية األساسية العلـو رلاالت أحد يف علمياً  مؤىالً  حيمل من كل: التدريس ىيئة عضو. مرضية

) أستاذ  (501) الالئحة من 168) ) ادلادة يف عليها ادلنصوص العلمية الدرجات إحدى ويشغل اإلنسانية
 ._ أستاذ مشارؾ _ أستاذ مساعد _زلاضر ( 

 :  األكاديمي المشرف
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 صلازىممدى إ  ومتابعة، ذلم ادلشورة وتقدمي توجيههمل الطالب من رلموعة على باإلشراؼ ادلكلف التدريس ىيئة عضوىو  
 ) التعليمي ( . األكادديي الربنامج يف وتقدمهم

 
 :  المشرف األستاذ

 . العلمية والرسائل األحباث على باإلشراؼ تكليفو يتم منىو 
 :  الممتحناألستاذ 

 أطروحة أو رسالة مناقشة أو، جلنة  ضمن الطالب من رلموعة أو طالب بامتحاف ادلكلف األستاذىو 
 .ومن ادلمكن أف يكوف ادلمتحن من ذات ادلؤسسة أو من مؤسسة مناظرة   عليا دراسات طالب

  :التقييم 
 كافة يف اجلودة مستويات قياسمستويات تنفيذ معايَت اجلودة ىو الوقوؼ على احلالة اليت وصلت إليها  

 ربسينها . هبدؼ،  التعليمية األنشطة
 :  التقويم

على نتائج  التقييم ادلستمر للعملية  ويعتمد  التعليمة العمليةالخطاء اليت تتعرض ذلا ا تصحيح عمليةىو 
 . ادلستهدفةالتعليمية 

 :  المستهدفة التعليمية النتائج
 .العلمي  الربنامج يف ادلقدمة العلـو خالؿ من،  ربقيقها يُعتـز اليت ادلخرجاتىي   

 :  الدراسي المقرر
 تدرسسواء كانت مفدة نظرية أو تطبيقية   زلددة مفردات على ىيئة الذي يكوف  العلمي توىىو احمل 

 .الدراسية  السنة خالؿ
 :  التعليمية العملية

على ىيئة  الكلية تقدمها اليت التخصصية  ادلعارؼبالعلـو و  الطالب تزويد خالذلا من يتم اليت ىي 
 .زلاضرات أو ورش عمل أو تطبيق دلهارات وفقاً للمقررات ادلستهدفة 

 األقسام العلمية :
ىي رلموعة األقساـ اليت تشرؼ وتنظم ادلقررات الدراسية ومفرداهتا اليت تشرؼ عليها كالً   

 حسب زبصصو ، وتقـو بقييم وتقومي سَت العملية التعليمية بالكلية .
 التدريب الميداني ) التربية العملي ( :   
يُدرس يف السنة الثالثة والرابعة بنظاـ الًتبية عملي ادلنفصلة وادلتصلة يُطبق خالذلا الطالب  ىو مقرر دراسي    

كل ادلعارؼ وادلعلومات العلمية والعملية ربصل عليها أثناء دراستو بالكلية على التالميذ داخل ادلدارس 
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ىذا ادلقرر ىو خلق خريج يستطيع ادلنافسة يف سوؽ العمل من خالؿ تقييمو وتقوديو أثناء ويهدؼ أعطاء 
 فًتة التدريب .

 
 

 نبذة عن كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة :
 ضرورةو  اإلنساف ببناء  ىتماـاإل أطار يف نشأت اليت الزاوية جامعة كليات إحدى البدنية الًتبية كلية

 طاقة أفضل ىو اإلنساف فأل وادلستقبل احلاضر يف وسياسية قتصاديةوإ جتماعيةوإ صحية عتباراتإ فرضتها
 البدنية للًتبية العايل ادلعهد تأسيس  فكرة جاءت ىنا ومن،  والنماء التقدـ لتحقيق ستغالذلاإ من ادلمكن

الذي يتوسط مدينة   سابقاً  ادلعلمات عهددب مقره كافحيث   ـ 1987/  3/  15  يف بالزاوية للبنات
 وادلتوسط األساسي التعليم دلرحليت بدنية تربية معلمات إعدادإىل  الزاوية ويهدؼ تأسيس ادلعهد

 خالذلا الطالبات وتدرس،  واألديب العلمي بقسميها الثانوي مرحلة التعليم إسباـ شهادة على وادلتحصالت
 . البدنية الًتبية يف التخصصية الشهادة على بعدىا اخلرجية تتحصل سنوات ثالث

 . البدنية الًتبية يف متوسط دبلـو على ادلتحصالت الطالبات لتحاؽإ أجيز ـ1989 سنة ويف
 إحدى وأصبحت ككلية ادلعهد عتمادإ مت بليبيا الرياضية احلركة وتعزيز تطوير يف ادلعهد لدور واستكماالً 

للحصوؿ  سنوات أربع الدراسة مدة وأصبحت ـ 1992 سنة نم عتباراً إ  الزاوية جلامعة التابعة الكليات
 . البدنية الًتبية يف البكالوريوس درجةعلى 

 دراسة على واإلقباؿ اجملتمع خدمة يف وأمهيتها الرياضة بدور الوعي وانتشار باجملتمع الكبَت للتطور ونتيجة
 للدراسة القبوؿ باب فتح خالؿ من اجلنسُت بتدريس ىتماـلأل السعي األمر تطلب البدنية الًتبية زبصص
 بالدفعة والتحق، ـ 1999 سنة سلتلطة الكلية وأصبحت الذكور من هبا لتحاؽاإل الراغبُت للطالب بالكلية
 . طالباً (  282) البنُت من األوىل

 من العديد مضي الذي اجلديد اجلامعي ادلركب إىل السابق ادلقر من الكلية نتقلتإ ـ 2014 سنة ويف
 وحوض واجلمباز التمرينات وصاالت ىالقو  العاب ومضمار اخلاصة باأللعاب اجلماعية والفردية ، ادلالعب
 .الرئيسي   القدـ كرة وملعب الرياضية األلعاب وصالة السباحة

 حوايل ـ 2019-2018ة حىت العاـ اجلامعي كما منحت الكلية درجة البكالوريوس يف الًتبية البدني
 اإلناث والذكور. ( خريج من العنصرين1765)

 كما ربتوي الكلية على سبعة أقساـ تشغيلية وىي 
 قسم ادليداف وادلضمار  -قسم التمرينات واجلمباز والتعبَت احلركي        -  قسم األلعاب          -
 قسم العلـو النظرية  -                قسم ادلناىج وطرؽ التدريس    -قسم العلـو الصحية     -
 ادلائية والدفاع عن النفس .قسم الرياضات  -
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ويدرس الطالب خالؿ تواجده بالكلية أربعة سنوات دراسية يدرس خالذلا مجيع ادلقررات اليت تشرؼ 
عليها األقساـ ادلذكورة أعاله ويتخرج الطالب من الكلية بعد إجراء مشروع زبرج يتم مناقشتو من ِقبل 

إلضافة إىل حضوره للمخيم السنوي الذي يستهدؼ جلنة علمية يتم إقًتاحها من القسم ادلعٍت بذلك با
ييم وادلعسكرات حيث أثناء الدراسة يف مقرر التخ تلقيوطلبة السنة الرابعة ويطبق خالؿ ادلخيم ما مت 

يطبق بصورة عملية كيفية التخييم وادلعسكرات واألسس اليت يبٌت عليها ادلعسكر من إختيار ادلوقع 
 .قامة ادلخيم  وأستخداـ ما ذبود بو الطبيعة إل

ونتيجة للعجز احلاصل يف أعضاء التدريس مت فتح باب القبوؿ لتحضَت درجة ادلاجستَت يف الًتبية البدنية   
   لتغذية 

الكلية بعناصر وطنية ربمل درجة اإلجازة العالية ادلاجستَت لتحل زلل العناصر األجنبية وخرجت حىت اآلف   
 .طالب متحصل على ادلاجستَت  97ألكثر من 

 رؤية ورسالة وأهداف الكلية
 الكلية رؤية -1

 وأف وادلعريف، العلمي التقدـ خالؿ من وعربيا زلليا ادلتميزة العلمية الكليات ضمن تكوف أف الكلية تسعى
 .اجملتمع خلدمة العلمي البحث يف الرائدة تكوف

 الكلية رسالة -2
 العلمية ادلستجدات ومواكبة اجلودة دلعايَت وفقا باستمرار وتطويرىا التعليمية ادلناىج جودة ربسُت يف ادلسامهة

 .للمجتمع متميزة خدمات وتقدمي الرياضية الثقافة ونشر العلمي البحث دائرة وتوسيع
 : للكلية االستراتيجية األهداف -3

 : إىل العلمي والبحث العايل بالتعليم علمية كمؤسسة الزاوية جبامعة البدنية الًتبية كلية تهدف 
 . تربويُت وقيادين التعليم مراحل جلميع والرياضة البدنية للًتبية معلمُت وتأىيل إعداد -1
 .اخلرجيُت كفاءة لرفع وتوظيفها احلديثة التقنيات استخداـ على العمل -2
 . واخلاصة العامة القطاعات جبميع الرياضية الشبابية وادلراكز األندية يف للعمل متخصصُت إعداد -3
 .اجملتمع خلدمة العلمية والدراسات البحوث إجراء -4
 . الرياضي اجملاؿ يف العلمية االستشارات لتقدمي واذليئات ادلؤسسات مع التعاوف -5
 .والقومية الوطنية األىداؼ لتحقيق وصوال والعاملُت التدريس ىيئة أعضاء بُت اجلودة ثقافة نشر -6
 .الفرص وتكافؤ ادلهنة أخالؽ مبادئ نشر -7

 الميثاق األخالقي   -4 
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 وادلعريف، العلمي التقدـ خالؿ من وعربيا زلليا ادلتميزة العلمية الكليات ضمن تكوف أف الكلية تسعى     
والبيئة  ومسامِهة يف نشر القيم األخالقية واإلنسانية  اجملتمع خلدمة العلمي البحث يف الرائدة تكوف وأف

خدمة اجملتمع و ماتقدمو من مؤسبرات علمية ومشاركة ادلؤسسات العامة واخلاصة يف  والدينية من خالؿ
 .احلفاظ على البيئة 

 
 

 أخالقيات المهنة لعضوء هيئة التدريس :
 : األخالقية القيم مجال -
 أو الكلية أو القسم داخل يقولو ما كل يف مؤثرة خلقية برسائل يبعث فهو لطالبو قدوة األستاذ يعد 

 يف يغرس ألنو ؛ للطالب السوي اخللقي النمو عن وخلقياً  مهنياً  مسؤوؿ فاألستاذ وادلعامل، الدراسة قاعات
 يف العلمي ادلنهج إتباع واحًتامو، الوقت قيمة: يلي ما وخباصة احلميدة، واألخالؽ السليمة القيم نفوسهم

 .والتعايش والتعددية اآلخر قبوؿ العمل، إتقاف البناء، احلوار احلياة، مناحي كل
 : التدريس في األخالقيات مجال -2
 .منها يتكسب مهنة رلرد التدريس مهنة يعترب وأال شرفها، على وحيافظ دبهنتو، يعتز أف( 1
 .أدائو ومستوى التعليمي ادلنتج جودة لرفع ؛ بتدريسها يقـو اليت ادلادة على العلمية ادلعايَت يطبق أف (2
   باستخداـ وذلك واالبتكار، اإلبداع على ويشجعهم العلمي التفكَت مهارات الطالب يعلِّم أف (3

 .متعددة تدريسية إسًتاتيجيات    
   وادلستجدات للتطورات ادلستمرة ادلتابعة خالؿ من األكادديي وأدائو التدريس، أساليب من يطور أف (4

 .التخصص ؿرلا يف العلمية    
 .للتعلم أفضل فرص يهيئ شلا البّناء احلوار أصوؿ وفق الرأي وإبداء بادلناقشة يسمح أف (5
 .أجر بدوف أو بأجر اسم أي أو ظرؼ أي ربت اخلصوصية الدروس إعطاء عن ديتنع أف (6
 (.والواجبات احلقوؽ) الزاوية جبامعة اجلامعي الطالب الئحة بنود جبميع يلتـز فأ (7
     يف النظامية بالطرؽ عنها اإلبالغ بعد إال اجلامعة يف عملو سبس تربعات أو ىدايا أي يقبل ال أف (8

   اجلامعة أو الكلية أو القسم قرارات أو سياسات على تأثَت بأي والتربعات اذلدايا يربط ال وأف الكلية،   
 . الزمالء أو    

 .بالكلية تدريس ىيئة كعضو بواجباتو خُيل أف شأنو من ما كل عن يًتفع أف (9
 :التعليمية العملية مجال في المهنة أخالقيات -3
   على قدراهتم وتنمية ادلعارؼ وإكساهبم الطالب، أذىاف يف ادلتوازنة اإلسالمية والقيم ادلفاىيم غرس (1
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 .تطبيقها    
  اليت العلمية للمادة احلديثة التدريسية واألساليب والطرؽ الًتبوية باألمور متمكناً  األستاذ يكوف أف (2

 .تدريسها يقبل أف قبل فيها نفسو ويؤىل ، بتدريسها يقـو    
   والتقنيات وأنشطة، واجبات من ومتطلباتو ادلقرر مفردات متضمنة للمادة الدراسية اخلطة يعد أف (3

   الدرجات، توزيع وطريقة والبحوث، الواجبات تسليم ومواعيد التعليمية، العملية تطوير يف احلديثة    
 .وغَتىا ادلكتبية، الساعات وربديد للمعلومات، والثانوية األولية وادلصادر ادلراجع وأمساء    

  باألقساـ للطالب العملي التدريب على واإلشراؼ ادلكتبية والساعات احملاضرات دبواعيد يهتم أف (4
 .الكلية يف والشخصية الدراسية مشكالهتم وحل العلمية    
 :واالختبارات الطالب مع ومعاونيهم التدريس هيئة ألعضاء المهنة أخالقيات -4
 خيطط وأف ادلستمر التعلم على الطلبة وتشجيع األخالقية بادلبادئ التزامهم يف للطالب قدوة يكونوا (1

  ميدانية لزيارات
 . ذلك أمكن كلما للمقرر العلمية ادلشاىدات على وحيرص   
 تطبق البحوث إعداد يف أو االمتحاف يف سواء هبا اإلخاؿ حاؿ ويف العلمية، األمانة على الطلبة حث (2

 .الكلية يف هبا ادلعموؿ اجلزائية القوانُت عليهم
   الدين ضلو اإلجيابية واذباىاهتم ومهاراهتم معلوماهتم وتنمية الفعلية ادلشاركة على الطلبة تشجيع (3

 . واجملتمع  والعلم والوطن    
  اآلداب بقواعد اإلخالؿ دوف الشخصية نظرىم وجهات عن التعبَت يف الطالب حرية احًتاـ (4

 .ادلتبادؿ واالحًتاـ الثقة على مبٍت علمي مناخ وتوفَت األخالؽ، و   
 .ادلختلفة وخصائصهم الطالب بطبيعة والوعي الفردية، الفروؽ مراعاة (5
  يف هبا ادلعموؿ القواعد حسب األحواؿ، كل يف بو اخلاصة اإلجابة أوراؽ دبراجعة للطالب السماح (6

 . بالكلية متحاناتاإل و الدراسة مكتب    
  احملاضرات يف سواء يستخدموهنا اليت التدريس طرؽ وربديث العلمي بادلستوى ادلستمر رتقاءاأل (7

 . النظرية أو العملية    
  لالئحة طبقاً  بات منعاً  الغش منع على والعمل االختبارات، أماكن يف واالنضباط بالنظاـ لتزاـاإل (8

 .ادلطبقة   
   صاحلة وتكوف تدريسو مت ما مع تتمشى حبيث التحصيلية، االختبارات وضع عند بادلوضوعية لتزاـاإل (9

 .للطالب ادلختلفة ادلستويات بُت للتمييز    
 .للطالب كقدوة والعملية النظرية احملاضرات داخل مقبوؿ دبظهر لتزاـاإل (10

 : الكلية خدمات مجال في المهنة أخالقيات -5
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 : التالية األغراض يف للكلية والشبكية احلاسوبية اخلدمات استخداـ ذبنب (1
 . موافقتهم أخذ دوف آخرين دلستخدمُت السرية األرقاـ استخداـ أو حيازة – أ

 .عليها بالدخوؿ لو مصرح غَت ومعلومات ملفات إىل الوصوؿ زلاولة -ب
 . للكلية احلاسويب النظاـ أو الشبكة تبطيء أو تعطيل زلاولة -ت
 .الكلية داخل األخرى االتصاؿ وسائل أو اإللكًتوين الربيد استخداـ سوء - خ
 . لو وضعت الذى الغرض لغَت ادلعنوية أو احلسية الكلية شلتلكات من أي   استخداـ عدـ (2
 
 :واإلدارة الزمالء مع المهنة أخالقيات -6
   منسويب ومجيع والطلبة والزمالء اإلدارة مع التعامل يف الرفيعة األخالقية اإلسالـ بسلوكيات التحلي (1

 . الكلية    
 .الواحد والفريق اجلماعي العمل بروح اإلدياف (2
  العملي إطارىا يف وادلشورة النصح وتقدمي. اإلدارة وتعليمات وتوجيهات احًتاـ دببادئ لتزاـاإل (3

 . وادلؤسسي
  نظم تكفلها واليت معهم الرأي يف االختالؼ عند األكادديية واحلرية التعبَت يف الزمالء حق حًتاـإ (4

 . العايل التعليم    
  عند وادلوضوعية اإلنصاؼ بروح والتحلي التدريس ىيئة ألعضاء الشخصية ادلعلومات سرية حًتاـإ (5

 .الزمالء ألعماؿ علنية مناقشة أو استشاري تقومي أو اختصاصي حكم أي إصدار    
  الزمالء بُت وادلناقشة احلوار آداب دبمارسة التدريس ىيئة أعضاء أحد بُت ينشأ قد خالؼ أي تسوية (6

 .الفكري الصراع من نوع أي إىل يؤدي ال دبا    
  بالطريقة فيكوف مهنيا زميل انتقاد يستدعي ما ىناؾ كاف وإذا الزمالء قدرات من التقليل ذبنب (7

 . البّناء النقد يف عليها ادلتعارؼ ادلهنية    
 :والبيئة  المجتمعخدمة  مجال في المهنة أخالقيات – 7
 .واجملتمع البيئة خلدمة الطلبة بُت التطوعي العمل وتشجيع اإلنسانية ادلعرفة تنمية يف اإلسهاـ (1
 .اإلنساف حقوؽ عن والدفاع الدستور واحًتاـ العامة احلريات على احملافظة (2
  على للتعرؼ وعلمو جهده من كبَتاً  ُجزَءا خيصص وأف اجملتمع، حتياجاتإو  بقضايا ىتماـاإل (3

 .ذلا السريعة التطبيقية احللوؿ إجياد وكيفية اجملتمع منها يعاين اليت ادلشكالت    
 .ادلتجددة واخلربات بادلعارؼ ادلزودة اجملتمع، حيتاجها اليت البشرية الطاقات إعداد (4
  حبيث ادلختلفة، ادلؤسسات مع الروابط وتقوية إليو، ينتمي الذي اجملتمع ذباهإ بادلسؤولية الشعور (5

 .ادلؤسسات ىذه تواجو اليت ادلشكالت حل يف يسهم    
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  ادلشكالت طرح يف عتداؿواإل التوازف مراعاة مع اجملتمع، توعية شأنو من ما كل يف ادلشاركة (6
 . اجملتمع ثوابت على واحملافظة والفكرية جتماعيةاإل   

 : بالكلية  العلمية األقسام
والعلمي فيما خيصص األقساـ العلمية ىي احملرؾ األساسي للعملية التعليمية من خالؿ التنسيق اإلداري    

 ادلقررات األساسية ومن خالؿ رؤية ورسالة وأىداؼ األقساـ العلمية يتضح لنا جلياً مقدار توجو 
 ادلؤسسة ضلو خدمة اجملتمع والبيئة .

 
 قسم األلعاب :  -1
 :نبذة عن القسم  
وُيشرؼ على ـ 1987اليت تأسست منذ تأسس الكلية سنة العلمية يُعترب قسم األلعاب من األقساـ    

ادلقررات الدراسية لأللعاب الرياضية واحلركية وُتسهم يف تزويد الطالب بادلهارات األساسية وآلية تعليمها 
الرياضية وإدلامهم باخلطط التدريبية اليت ذبعل منهم وفهم قوانُت األلعاب  ذ بادلؤسسات التعليمية ،للتالمي

 طالب قادرين على موائمة سوؽ العمل .
 م :القسرؤية 

التطوير ادلستمر جلودة ادلناىج التعليمية التدريبية يف رلاؿ األلعاب الرياضية للمسامهة يف ربقيق التميز وتقدمي  
البحثية وتلبية إحتياجات سوؽ العمل وخدمة  قيق اإلصلازاتادلعرفة العلمية يف رلاالت التخصص ، ورب

 اجملتمع . وتنمية
 رسالة القسم :

إكساب الطلبة والطالبات ادلعارؼ وادلعلومات وادلهارات احلركية الالزمة إلعداد قيادات قادرة على تنفيذ    
 وإدارة األنشطة التخصصية يف ضوء معايَت اجلودة .مهامها ادلهنية من تعليم وتدريب 

  أهداف القسم :
الرياضية ملمة باجلوانب ادلعرفية والعلمية . إعدادكوادر مؤىلة دلراحل التعليم ادلختلفة يف رلاؿ األلعاب 1

 والًتبوية واإلجتماعية .
 . إعداد ادلدرب الرياضي ادلزود بأحدث ادلعلومات واآلليات يف رلاؿ تدريب األلعاب .2
 زبصصات القسم ..غجراء البحوث والدراسات العلمية خلدمة وتنمية اجملتمع يف رلاؿ 3
 للهيئات الرياضية العاملة .. تقدمي ادلشورة واخلربة العلمية  4
   . اإللتزاـ التاـ بادلسامهة يف ربسُت وتطوير فاعلية التدريب ادليداين بالتعاوف مع األقساـ األخرى لضماف 5

 احلصوؿ على خريج متميز .    



05 
 

 . ادلسامهة يف توسيع قاعدة ادلمارسة الرياضية .6
  ذليئات وادلؤسسات العلمية الرياضية احمللية . إجياد وسائل إتصاؿ وتعاوف مع األقساـ ادلناظرة وا7

 واألقليمية والعربية يف رلاؿ زبصصات القسم .    
 قسم العاب القوى :  -2
 :نبذة عن القسم 

بالكلية ، ساىم وبالتعاوف مع باقي األقساـ يف منح  علميةعترب قسم ادليداف وادلضمار أحد األقساـ اليُ     
  . اإلجازة التخصصية ) بكالوريوس ( من خالؿ مقرراتو العلمية والتطبيقية

 :رؤية القسم 
 التطور ادلستمر جلودة ادلناىج التعليمية دلسابقات العاب القوى .    

 رسالة القسم:
  ادلسامهة يف إعداد وتأىيل خريج ذو كفاءة عالة يف اجملاالت التعليم والتدريب والتحكيم يف مسابقات   
 العاب القوى .  

 :أهداف القسم
  ُت ادلسامهة يف إعداد كوادر مؤىلة يف رلاؿ التعليم والتدريب والتحكيم وعلـو احلركة للعمل كمدرس .1 

 دبسابقات العاب القوى . جبميع القطاعات العامة واخلاصة    
 . العمل على توسيع قاعدة ادلمارسة الرياضية 2
 . ادلشاركة بالبحوث العلمية والدراسات التخصصية ادلختلفة .3
 للحصوؿ . اإللتزاـ التاـ بالتطوير والتحسُت ادلستمر دلفردات ادلقررات الدراسية وفاعلية التدريب ادليداين 4

 على خريج متميز .   
 د اجملتمع بعناصر متميزة مؤىلة تربوياً وعلمياً لسد احلاجات يف رلاؿ التدريس والتعليم والتدريب . تزوي5

 التحكيم دلختلف مسابقات العاب القوى . و   
 قسم المناهج وطرق التدريس : -3

 :نبذة عن القسم     
طالب  على إعداد وتأىيل يُعترب قسم ادلناىج وطرؽ التدريس أحد األقساـ العلمية بالكلية الذي يعمل  

علمياً من خالؿ إمداد وتزويد فكر الطالب بدراسة نظرية عملية ذبمع بُت التدريس النظري  الكلية تأىيالً 
والتطبيقي للعديد من ادلقررات الدراسية اليت تكفل ذلم ربقيق سلتلف النواحي ادلعرفية اليت ديكن أف تتحقق 

 العامة للكلية . مع األىداؼ  شياً ايقوموف بدراستو متممن خالؿ األىداؼ العامة لكل مقرر دراسي 
 رؤية القسم :   
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 يف ضوء التعليم اجلامعي دبا يتناسب ومتطلبات مهنتو .تأىيل وتطوير معلم الًتبية البدنية     
 رسالة القسم :  
 ادلسامهة يف ربسُت جودة ادلناىج التعليمية لتخريج معلم تربية بدنية كفء .   
 أهداف القسم :   
 للمراحل التعليمية ادلختلفة . تربية بدنيةإعداد معلم  .1  
 . تأىيل قياديُت تربويُت لًتسيخ ونشر الرياضة ادلدرسية .2  

 . التعاوف مع اذليئات وادلؤسسات التعليمية والرياضة ادلدرسية . 3  
  . اإلستفادة من إستخداـ التقنيات احلديثة وتوظيفها يف اجملاؿ الرياضي لرفع كفاءة  معلم الًتبية 4  

 البدنية .     
 . إجراء البحوث والدراسات العلمية خلدمة اجملتمع والبيئة .5 
 وانب ادلعرفية يف رلاؿ زبصصو . . ادلسامهة يف إعداد دورات تطويرية دلعلم الًتبية البدنية وتزويده باجل6 

 قسم العلوم النظرية : -4
 :  نبذة عن القسم   
 ادلرحلة يف الكلية وطالبات لطلبة يقدـ حبيث ـ1993 – 1992 اجلامعي العاـ يف القسم أنشئ  

 قسم مع بالتنسيق كذلك ويقـو ، الرياضة وعلـو البدنية بالًتبية ادلتعلقة ادلقررات من رلموعة البكالوريوس
 وزارة من تقرر اليت أو اجلامعة من ادلقررة العامة الدراسية ادلقرراتعلى  باإلشراؼ واالمتحانات الدراسة
 اجملاؿ يف اآليل واحلاسب اإلحصاء مقرر لدراسة يستخدـ اآليل للحاسب معمل القسم ويدير ، التعليم

 .العليا الدراسات وطالبات وطلبة والباحثُت العلمي البحث خدمة يف وادلسامهة الرياضي
 :  القسم رؤية 

   إعداد يف القياسية ادلعايَت ربقيق خالؿ من باجلامعة العلمية األقساـ مصاؼ يف القسم يكوف أف     
   العلمي البحث يف رائد ومعلم الشاملة باجلودة الرياضي اجملاؿ يف والتخطيط اإلدارة يف متخصصُت   
 . واإلقليمي احمللي ادلستوى على   

 : القسم رسالة
 .احلداثة  دلواكبة العلمي البحث دائرة توسيع   

 : القسم أهداف
 .الرياضية احملافل مجيع يف القيادة على قادرين خرجيُت . إعداد 1
 . آرائو مع تعارضت وأف اآلخرين آلراء متقبل متفهم جيل إعداد . 2
 .واخلارج بالداخل الرياضية البطوالت وإدارة تنظيم على قادر جيل إعداد . 3
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 .الرياضة وعلـو البدنية الًتبية فلسفة لعمق متفهم خريج .إعداد 4
 إجراء البحوث العلمية يف رلاؿ زبصصو وغَته .. إعداد خريج قادر على 5
. إعداد جيل يعي مراحل النمو ادلختلفة ومتطلباهتا وحاجاهتا وميوذلا شلا يسهل التعاشلل مع الطرؼ اآلخر 6
. 

 قسم  العلوم الصحية : -5
 نبذة عن القسم :   
قسم العلـو الصحية والتأىيل احلركي بكلية الًتبية البدنية وعلـو الرياضة أحد األقساـ العلمية للكلية     

داد ‘يسعى إىل األرتقاء دبستوى العملية التعليمية وتطويرىا داخل القسم وخارجو يف اجملتمع احمللي عن طريق 
ة الرياضية وادلؤسسات التعليمية باالندي مؤىلُت للعمل يف رلاؿ التأىيل احلركي واألشراؼ الصحي

واإلجتماعية وادلسامهة مع األقساـ األخرى يف رلاؿ العلـو الصحية والصحة العامة إلعداد طالب بصورة 
تتناسب مع طبيعة العمل واالرتقاء دبستوى اخلريج يف رلاالت البحث العلمي والدراسات التخصصية وإجراء 

 افس احمللي والدويل .البحوث العلمية دبا حيقق التميز والتن
 

 رؤية القسم : 
 التطوير يف مدخالت الربنامج األكادديي من خالؿ مقررات دراسية متميزة وحديثة .  
 رسالة القسم :  
 تطوير كل ادلعارؼ اخلاصة بالعلـو الصحية وادلسامهة يف إثراء حركة البحث العلمي وتوسيعها . 

 أهداف القسم :
 رلاؿ التأىيل والعالج احلركي . . إعداد مؤىلُت للعمل يف1 

 باألندية وادلؤسسات التعليمية واإلجتماعية . . إعداد مؤىلُت للعمل كمشرفُت صحيُت  2   
 . إعداد مؤىلُت متخصصُت للعمل يف رلاؿ فسيولوجيا الرياضة .3
  إلعداد طالب  . ادلسامهة مع األقساـ األخرى بالكلية لتغطية ادلناىج الدراسية يف رلاؿ العلـو الصحية4

 الكلية إعداد يتناسب مع طبيعكة عملهم .     
 ىيل احلركي عن طريق البحث العلمي  . ادلسامهة يف تقدمي وتطوير العلـو احليوية والعالج والتأ5

 والدراسات التخصصية ألعضاء ىيئة التدريس بالقسم .    
 قسم التمرينات والجمباز والتعبير الحركي : -6
 القسم :نبذة عن  
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ـ ويشرؼ على 1987تأسيس الكلية سنة  قساـ اليت أُسست منذأليُعترب قسم التمرينات واجلمباز من ا  
رلموعة من ادلقررات الدراسية مثل التمرينات ، اجلمباز ، التعبَت احلركي وديتلك طلبة من أعضاء ىيئة 

التدريس ادلتخصصُت وبدرجات علمية سلتلفة وخبربات يف رلاؿ التدريس ويسهم ىذا القسم يف نشر ثقافة 
 ع األندية وادلراكز والصاالت الرياضية .ادلمارسة الرياضية من خالؿ التواصل م

 رؤية القسم :
  مع ادلستجدات اليت ربدث يف اجملتمع سواء  ىتطوير أنفسهم دبا يتماشإعداد طالب قادرين على   
 زللياً أو إقليمياً .  

 رسالة القسم :
 .  زبريج معلم مدرب متمكن من زبصصو للتعامل مع مجيع فئات وقطاعات اجملتمع  
 :  أهداف القسم  

 . تزويد اخلريج بادلعلومات وادلعارؼ وادلهارات اخلاصة بتخصصو .1
 . إعداد خريج جييد التعامل مع مجيع قطاعات ومؤسسات اجملتمع .2
 . غرس مهنة ومبادئ مهنة التعليم .3
 مع ادلستجدات يف رلاؿ التخصص والرياضة بصفة عامة . مفردات ومناىج القسم ليتماشى. تطوير 4
 : المائية والدفاع عن النفس قسم الرياضات -7

 نبذة عن القسم :
أحد األقساـ العلمية اليت تعمل بالتعاوف مع األقساـ األخرى إىل جعل الطالب ملمُت ىو 

ائي والعاب الدفاع عن النفس ادلوسط البكافة األلعاب والرياضات سيما األلعاب اليت تُلعب يف 
. 

 رؤية القسم :
التعليم اجلامعي دبا يتناسب ومتطلبات مهنتو ، تأىيل وتطوير معلم الًتبية البدنية وعلـو الرياضة يف ضوء  

 وادلسامهة يف خلق الكوادر الفنية ادلؤىلة وادلزودة باخلربات الالزمة دلتطلبات العمل يف اجملاؿ الرياضي .
 : رسالة القسم 
يلتـز القسم بإستيفاء معايَت اجلودة يف إعداد وتأىيل وزبريج ) طالب / طالبة ( الًتبية البدنية وعلـو   

بكفاءة وسبيز ورقي متمسكاً بالقيم األخالقية وادلثل ادلبادئ  الرياضة ادلتمكن من أداء مهنتو الًتبوية والتطبيقية
 زللياً وإقليمياً .الًتبوية وساعياً إىل خدمة وتطوير اجملتمع 

 أهداف القسم :  
 . تقدمي مستوى راقي ومتميز وحديث من ادلناىج وادلقررات العلمية والربامج يف شىت العلـو ادلرتبطة 1 
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  دبجايل الًتبية البدنية وعلـو الرياضة .     
  طالب القسم تنمية الوعي الثقايف بأمهية ادلمارسة الرياضية بكافة  أشكاذلا ورلاالهتا ادلتعددة بُت  .2 

 والكلية وباقي فئات اجملتمع .    
 زللياً وإقليمياً هبدؼ تبادؿ التواصل العلمي مع الكليات و أقساـ الًتبية البدنية وعلـو الرياضة . 3

 عارؼ النظرية ادلرتبطة بشىت علـو الًتبية البدنية والرياضة .اخلربات التطبيقية إثراء ادل    
  للمؤسسات واألندية  ات العلمية الًتبوية والتطبيقيةواخلرب . ادلسامهة يف تقدمي اإلستشارات 4

 واألربادات الرياضية واإلعالـ ادلرئي وادلسموع هبدؼ خدمة وتطوير اجملتمع وحل مشكالتو يف رلايل     
 البدنية وعلـو الرياضة .الًتبية     

 التعاوف مع إدارة النشاط الطاليب باجلامعة يف زبطيط وتنفيذ برامج األعداد والتعليم والتدريب للفرؽ  .5
 الطاليب  على مستوى إدارة النشاطالرياضية اليت سبثل اجلامعة يف ادلهرجانات والبطوالت الرياضية    

 للجامعات الليبية .    
 ىيئة التدريس على إنتاج البحوث العلمية  ادلتميزة وادلبتكرة وادلشاركة هبا يف ادلؤسبرات . تشجيع أعضاء 6

 هبدؼ وضع احللوؿ والتوصيات العلمية األجرائية للمشاكل ادلرتبطة التخصصية  توالندواالعلمية     
 بعلـو الًتبية البدنية والرياضة .    

 خدمة المجتمع والبيئة : مكتب
حيث يتوىل  ،تقدـ خدماهتا داخل وخارج احلـر اجلامعي اجملتمع والبيئة ىو أحد ادلكاتب اليتمكتب خدمة 

مهمة ادلشاركة الفاعلة يف خدمة اجملتمع من خالؿ ما يقدمة من معرفة وعلم سواء كاف داخل الكلية أو 
تنمية الاذليئات والروابط واألربادات العلمية ، ولو مشاركة فعالة يف  خارجها مع ادلؤسسات ادلناظرة أو

من أمهية ولعدـ وجود ىذا ادلكتب باذليكل التنظيمي لوزارة التعليم ، فتم ودلا للمكتب ، واحلفاظ على البيئة 
يقدمو تغطي ما تتبع قسم اإلستشارات العلمية والبحوث إنشاء وحدة خدمة اجملتمع والبيئة بصورة مؤقتو 

حيتوي ادلكتب على  حيث ، وزارة التعليم من قرار بإنشاء ىذا ادلكتبر و ىذا ادلكتب من خدمات حىت صد
 . وحدتُت إحدامها وحدة خدمة اجملتمع والثانية وحدة تنمية البيئة 

 

 البيئةو  لمكتب خدمة المجتمع التنظيمي الهيكل
 

 
 
 
 

   مدير مكتب خدمة اجملمتع

 امبيئةو 
 وحدة خدمة امبيئة      وحدة خدمة اجملمتع  
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 : والبيئة المجتمع خدمة وحدة مهام
 ُتسهم  العلمية والثقافية والتوعوية  اليت  الكلية أنشطة لدعم مؤسسات الدولة  مع خلق تواصل فعاؿ

 اجملتمع والبيئة. خدمة يف 
 كاألربادات واذليئات الرياضية والشبابية .ادلناظرة   اجلهات مع ومذكرات التفاىم  اإلتفاقيات إبراـ 
 ىيئة أعضاء بُت العاملُت بالكلية من  دعم  أواصر التواصل تسهم يف اليت اإلستشارات العلمية  تقدمي 

 . وعماؿ  و طالب وموظفُت تدريس
 ووضع احللوؿ  ، التعليمية سَت العملية وتأثَتىا على بالكلية ادلختلفة دراسة الظواىر وادلشكالت

 ادلناسبة ذلا من خالؿ دراسات علمية  موجهة .
 داخل احلـر اجلامعي . سوية الغَت السلوكيات   دلعاجلة البحثية  الدراسات إقامة يف ادلسامهة 
  وتقدمي ادلساعدة ذلم  مشكالهتم  وفهم ، اجلامعي عامة والكلية خاصة  اجملتمع ألفراد النصيحة تقدمي

. 
 الدورات واحملاضرات اليت زبدـ اجملتمع .  ادلسامهة يف ادلشاركة يف إعطاء 

 البيئة  . تعمل حلماية وعقد ورش العمل اليت إقامة ادلؤسبرات       
 للمجتمع . الكلية  تقدمها اليت توثق كل اخلدمات رللدات ورقية أو إلكًتونية  عمل 
 . إقامة  محالت للمسامهة يف خدمة البيئة احمليطة 
  بالكلية من طالب وموظفُت وأعضاء ىية  العاملُت بُت على البيئة التوعية بأمهية احلفاظ نشر   

 .التدريس  
 : وحدة خدمة المجتمع والبيئة  رؤية   
و ادلسامهة الفاعلة يف خدمة  البيئي األىتماـ ثقافة لنشر يُعد مركزا بالكلية و البيئة خدمة اجملتمع وحدة  

   اجملتمع
 .واحملافظة عليها  البيئة تنمية يف خيدـ اجملتمع و يساىم  االنشاط اجملتمعي الذي خالؿ من  
 :  والبيئة المجتمع خدمة وحدة رسالة 
   نقـو بتقدمي اخلدمات التخصصية اليت زبدـ اجملتمع من خالؿ مشاركة أعضاء ىيئىة التدريس  والطالب   
وادلوظفُت يف نشر الوعي الرياضي وادلشاركة الفاعلة يف األنشطة الرياضية والشبابية ، و مسامهتنا يف نشر  

  الوعي 
 البيئة مشاكل حلل وادلنظمات ادلؤسسات مع الكلية مشاركة و اجلودة معايَت البيئي دبا يتوافق مع   

 .اجملاالت  سلتلف يف وتنميتها
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 : والبيئةخدمة المجتمع  وحدة أهداف 
 إجراء  احللوؿ من خالؿ وتقدمي اليت ترتبط مع زبصصات الكلية  والبيئة اجملتمع شاكلدب الشعور  .1

 .  جملتمعألفراد ا العلمية والتوعية اجملتمعية ألمهية ادلمارسة الرياضية  األحباث    
 سامهة يف األمن التحديث ادلستمر يف تقدمي اخلدمات للبيئة واجملتمع من خالؿ سرعة التدخل وادل .2

 ادلناشط الرياضية اجملتمعي بإقامة     
   ؤسبراتوادل التوعويةو  قافيةالث ادلناشط إقامة خالؿ من اجملتمع أفراد بُت بالبيئة االىتماـ ثقافة نشر .3

 .والبيئة اجملتمعبأت اليت هتتم ادلؤسسات واذلي شاركةدب دواتوالن    
   تنظيم خالؿ من واخلارج بالداخل ادلختلفة واذليئات الشبابية  وادلؤسسات ادلنظمات شاركةم .4

 .البيئة اجملتمع وتنمية إقامة ادلخيمات الشبابية خلدمة الرياضية و اللقاءات وادلهرجانات    
 ( . الوطنيةوالدينية و  األخالقيةاإلنسانية و  ) االجيابية القيم تعزيزادلسامهة يف ا .5
 
 
 
 
 :( خدمة المجتمع والبيئة  8) معيارالجودة واإلعتماد مؤشرات بعض آليات تحقيق  

 مجتمع والبيئة المحيطة .لآلية التعرف على مشاكل ا 
 تتحقق من خالل : 

 الدراسات العلمية السابقة يف رلاؿ التخصص . 1
 اإلعالمية بالقنوات ادلرئية وادلسموعة .اللقاءات . 2
 . ادلقابالت الشخصية 3
 ادللتقيات الرياضية .. 4
 

  (آلية نشر وتعزيز القيم اإليجابية ) الدينية واألخالقية والوطنية واألنسانية . 
 تتحقق من خالل : 

 .ادلطويات . 1
 اإلجتماعي  الفيسبوؾ .النشر على صفحة الكلية على موقع اجلامعة وموقع التواصل . 2
 الندوات وورش العمل. 3
 احلمالت اليت تقـو هبا الكلية. 4
 احملاضرات التوعوية والتثقيفية .. 5
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 .آلية أستطالع رأي المجتمع في الخدمات التي تقدمها الكلية 
 من خالل : يتم تحقيقها 

 .من خالؿ مواقع التواصل  –إستمارات األستبياف اليت ترفق مع طالب التدريب ادليداين . 1
 صفحات ادلؤسسات التعليمية على مواقع التواصل اإلجتماعي . . 2
  اجللسات احلوارية اليت تقـو هبا الكلية على ىامش ادلؤسبرات العلمية دبشاركة ادلهتمُت . 3

 بادلهنة .    
 . آلية المساهمة في نشر المعرفة وثقافة األهتمام بالبيئة 

 خالل :من يتم تحقيقها 
 من خالؿ موقع الكلية على صفحة اجلامعة ، صفحة التواصل اإلجتماعي الفيسبوؾ  .. 1
 األحباث العلمية ادلنشورة على رللة الكلية بشبكة ادلعلومات الدولية .. 2
 احملاضرات العلمية اليت تساىم هبا الكلية يف ادلؤسسات ادلختلفة .. 3
 فَت التكنولوجيا احلديثة اليت زبدـ البحث العلمي .. التنسيق مع الشركات واذليئات يف تو 4
 
 

 . آلية المساهمة مع مؤسسات المجتمع في التنمية األقتصادية واإلجتماعية والصحية 
 من خالل :يتم تحقيقها 

 الصور التوعوية اليت يتم نشرىا على شبكات التواصل اإلجتماعي .. 1
 اإلتفاقيات ادلربمة مع ادلؤسسات .. 2

  .   والثقافية والصحية وادلعرفية العلمية الكلية تنظمها اليت النشاطات. 3             
  . آلية التواصل مع اإلتحادات والمنظمات والروابط العلمية  

  ن خالل :يتم تحقيقها م
 مشاركة أعضاء ىيئة التدريس بالروابط العلمية .. 1
 تنشرىا اذليأت و الروابط العلمية .ادلشاركة يف تقييم األحباث العلمية اليت . 2
 . واخلاصة العامة وادلؤسسات باالربادات التدريس ىيئة أعضاء مشاركة. 3
 .والروابط العلمية  واذليئات ادلشاركة يف األحباث اليت تنشرىا األربادات .4

 . آلية نشر تجارب الكلية ومشاركتها مع المؤسسات المناظرة 
 : من خالل يتم تحقيقها 

  اجمللة العلمية للكلية . .1
 .األحباث القومية  اليت يقـو هبا أعضاء ىيئة التدريس . 2
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 كلية على موقع التواصل  من خالؿ موقع الكلية على شبكة األنًتنت ، وصفحة ال .3
 الفيسبوؾ .اإلجتماعي     

  بالكلية . ادلشاركة يف ادلؤسبرات العلمية بالداخل واخلارج من ِقبل أعضاء ىيئة التدريس. 4
 . من خالؿ اللقاءات ادلرئية وادلسموعة .5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمة

يف اخلتاـ نسعى أف نكوف ضمن ادلؤسسات الرائدة يف خدمة اجملتمع واحلفاظ على البيئة وسبهيد الطريق  

قد  ونتمٌت أف نكوفاـ باحمليط الذين يعيشوف فيو ماألجياؿ وغرس ثقافة اخلدمة اجملتمعية واألىتأماـ 

ا يف إعداد ىذا الدليل الذي يُعٍت خبدميت اجملتمع والبيئة موضحُت اآلليات اليت تعمل من خالذلا نوفق

ضلن إذ فعلنا ىذا  و ،الكلية لتلبية متطلبات اخلدمة اجملتمعية واألىتماـ بالبيئة احمليطة واحلفاظ عليها 

 والبيئة ترسيخ مفهـو اخلدمة اجملتمعيةسهم ىذا  ادلكتب يف تُ حيث ، مجتمع و البيئة لل ادلكتب خدمةً 

 إداراهتا خالؿ من تعملكلية يف رلاؿ خدمة اجملتمع والبيئة اليت لويعمل على تسليط الضوء على عمل ا

 ، مهمة تربوية وسيلة يشكل بات الدليل ىذا وإف ادلختلفة مناحي احلياة يف ترسيخو على وأساتذهتا

وصورة اخلدمات اليت تقدمها الكلية سواء كات علمية ومعرفية  واألفكار بادلنطلقات غنية مرجعية وأداة
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 أيدي بُت محالت توعوية ومحالت التشجَت والنظافة نضعأو نشاطات رياضية وثقافية وصحية و 

 لألىداؼ ادلتعلم إكتساب وترافق ،بأمجل صورىا  العامة اخلدمة على واإلقباؿ التطوع وضحنل ، ادلعنيُت

اللوائح  من استفادوا" اجملتمع خدمة" دليل وضع يف ادلشاركُت إف،  وادلواىب وادلهارات وادلعارؼ

 الوطن أجل من والتواصل والتآخي التعاوف بصنوؼ الغٍت اإلجتماعي الًتاث ومن اخلاصة بالتعليم 

 وأفكار أىداؼ خدمة أجل من ، زلدد زمٍت إطار ضمن العامة ادلصلحة لتوفَت. ين أآلخر  أجل ومن

 الطالب واعضاء ىيئة التدريس والعاملُت بالكلية  وزبطيط تفكَت من الناتج اجلماعي العمل تعزز سامية

 يعّمق ما وىذا لعملهم نتيجة إحداثو يف يرغبوف الذي للتطوير واضحة رؤية مع ادلشروع تصميم يف

 . يناآلخر  ومعرفة الذات معرفة
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