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 خطة خدمة اجملتمع وتنمية البيئة 
 مدينة السادات  جامعة-الرياضيةكلية الرتبية 

 بالكلية رؤية خدمة اجملتمع وتنمية البيئة: 

 .تمةة ائمما خدمات متميزة حتقق مشاركة فاعلة وتنمية جم

  بالكلية خدمة اجملتمع وتنمية البيئةرسالة: 

كب مةايري  توئ وئإلقليميلى تقديم خدمات متنوعة خلدمة ئجملتمع ئحمل

لاإلضييافة      مبا يسييمب لالنمو وئلتقد   ضيييةئلريااتت ئجملئجلواة يف خمتلف 

موية  ة ئحمللية من خالل لرئمج تنئملشييييييييييييييييييييييياركة ئلبةالة لل لية يف تنمية ئل ي  

 .ئل لية خرجييص عمل ساعد على زيااة فرتتط يقية متميزة 

 بالكلية لالرتقاء خبدمة اجملتمع وتنمية البيئة االسرتاتيجيةدهدا  األ: 
 .خدمات متميزة تسهم يف تنمية اجملتمع تقديم .1

 تشجيع مشاركة األطرا  اجملتمعية يف كافة األنشطة بالكلية. .2

 :الوضع احلالي 
 ئليتخلدمات ئهتماما ًَ ك ريئ  لا لسيييياائتئلرتلية ئلرياضييييية ةامةة مدينة ئتهتم كلية 

وحتسييج ةواة  ويف سيي يل حتقيق سييياسيية ئجلواة  ي ة.ئل يقدمها نشيياخ خدمة ئجملتمع وتنمية 

لطالع تقو  ئآل  من خالل ئلوحدئت ذئت ئ ئل نية ئألسييييييييييييياسيييييييييييييية ئملةلوماتية لل لية ف   ئل لية

للجامةة  يوئخلارة ئلدئخليلمجتمع ئخلاص ولةض ئملشاريع ئخلاصة لةمل خدمات متنوعة ل   

واورئت  يوتر    ةانب تنظيم ورش ئلةمل     مثل تطوير ئمل ت ة  لي رتونيا وجتهيز مةامل كم         

لرياضيييييييييي مبا  كافة ئجملاتت ئليت دخد  ئجملال ئيف للطالب وأعضيييييييييات هي ة ئلتدري  تدري ية

 حيقق ئحتياةات وتطوير سوق ئلةمل. 
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 مؤشرات القياس وأدوات التنفيذ
  وتنمية البيئةأوال: خدمة اجملتمع 

من أةل ضيييييما   ووتنمية ئل ي ة تمع خدمة ئجمل خطةمن أةل قياس فاعلية 

 قياس وأاوئت للتنبيذ ل ةضئلتنبيذ ئجليد للخطة فقد مت وضيييييييييييع م  يييييييييييرئت لل

 :وئألنشطة ئملقرتحة ئجملاتت

الكليااة وتيعياار دوردهااا    يفالوحاادات تات الطااابع ا ااا     حتديااد نشاااه وأدهاادا   االنتهاااء ماا    .1
 اليرتة احملددة با طة الزمنية.يف 

 000زيااادة نساابة االنتياااد ماا  خاادمات ومرافااع الكليااة  مالعااا ا اكعاماار ا خاادمات الكمبيااوتر ا         .2
اخل( وتلاام ماا  خااالا حضاار الوضااع احلااالي ةاام سياااال زيااادة النساابة خااالا الساانوات ا مااس     

 القادمة.
 وتنمية البيئة. زيادة نسبة مشاركة أعضاء دهيئة التدريس يف أنشطة خدمة اجملتمع .3
 زيادة نسبة عدد الربامج التدريبية خالا اليرتة الزمنية احملددة. .4
 زيادة نسبة الدخر السنوي احملقع م  أنشطة خدمة اجملتمع وتنمية البيئة. .5
زيااادة نساابة الااربامج اكشاارتكة بااا الكليااة وااامعااة والشااركات وزيااادة نساابة عاادد باارامج             .6

 ا التدريا وزيادة نسبة عدد اكشارك

عاا  ماادي االسااتيادة ماا  خاادمات الكليااة ونساابة الرضااا عاا        للمسااتييدي اسااتطالعات للاارأي   .7
 .دهذه ا دمات

 االحتياجات اجملتمعية للبيئة احمليطة بالكلية  مدينة السادات(: ةانيا
  تلبة ئملسييييييييييييييييييييييييييييتهدفة من لرنامجيف ئل دئية جيب ئلتةرف على ئلب ات ئملخ

ئلسيييييييييييييييييياائت   تياةاتهم   فاجملتمع يف مدينةئحئخلدمات ثم لةد ذلك نتةرف على 

 ار ئلسن .يت و  من أطبال و  اب وموظبج وعمال ثم ك 

 احلاجة إىل توفري أماك  ميتوحة لألطياا للعا .1
 احلاجة إلي توفري مالعا رياضية كمارسة الرياضات اكختلية  .2
 اكختلية احلاجة إلي توفري اكدربا اكتخضضا إلكساب األطياا اكهارات احلركية .3
 مدربا األلعاب اكختلية لتعليم الشباب اكهارات ا اصة بكر رياضة إلي توفرياحلاجة  .4
 احلاجة إىل توفر برامج تدريبية للخرجيا لضقلهم كواجهة متطلبات سوق العمر  .5
 احلاجة إىل توفري برامج لنشر الوعي الرياضي با اجملتمع ا ارجي  .6
 احلاجة إلي توفري برامج خاصة برياضة كبار الس  لتحسا الضحة العامة هلم  .7
 احلاجة إىل نشر الثقافة الرياضية وأدهميتها للعماا داخر اكضانع اكنتشرة مبدينة السادات .8
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 2015/2016خطة مقرتحة  دمة أفراد اجملتمع ا ارجي للكلية خالا العام  ةالثا:
 خدماتها.الكلية لتسويع  أنشطةع   لإلعالناكتطورة واكتنوعة  األساليااستخدام  .1

 وأصاااحاباجملتمعياااة  اإلطااارا بتنظااايم ملتقاااظ التوايااا  مبشااااركة  ا ااارجياالتواصااار ماااع  .2
 اكضلحة.

 ضاالت كمارسة الرياضات اكختلية.توفري مالعا الكلية اكيتوحة وال .3

تاااوفري اكااادربا اكتخضضاااا مااا  خااارجيا الكلياااة وأعضااااء دهيئاااة التااادريس إلكسااااب أفاااراد       .4
 اجملتمع اكهارات اكختلية 

تنظااايم سوافااار رياضاااية لقطاعاااات  تلياااة بااااجملتمع كخااادمات جمتمعياااة لنشااار الثقافاااة         .5
 .واكضانع احمليطةاكؤسسات  يفالرياضية والتعري  بأدهمية ممارسة الرياضة 

 .تتوافع مع متطلبات سوق العمر  اليتاكهارات  ا رجيا إلكسابدريبية تنظيم دورات ت .6

 .ختضضاتهم يفلتنمية مهاراتهم اكهنية  لبةتنظيم دورات تدريبية وورش عمر للط .7

مجيااع األنشااطة   يفاجملتمعيااة  واألنشااطةماا  ا اادمات    اكسااتييديرضاااء ل اكسااتمر تقياايمال .8
 اكتنوعة.والرياضات 

 .اكنشآتوصيانة  لألفرادوالسالمة  األم وحتقيع  البيئي الوعينشر  .9

 احتيااا  – التوايا  العمار( ملتقاظ    ساوق  اربااب  وماع  ا ارجيا  ماع  اكساتمر  التواصار  .10

 ا رجيا. بيوم الكلية

 .بها الدراسة وجماالت الكلية بأنشطة مراحلها مبختل  اكدارال طلبة تعري  .11

عاا   للطلبااة تاادريا فاار  لتقااديم تليااةخاك مااع األنديااة واكؤسسااات الرياضااية   االتضاااا .12
 اكؤسسات الرياضية يف كافة اجملاالت.  م  وجمموعة الكلية با اتياسيةطريع عقد 

 للجامعة البيئي اكلتقي يف االشرتاك .13

 ا ا  الطابع تات للوحدات دلير عمر .14

 ا رجيا لتشغير سنويتنظيم مؤمتر  .15
 تطوير شبكة اإلنرتنت بالكلية ورفع كياءتها .16

 وحتديث احلاسبات اإللكرتونية بالكليةتطوير  .17

 تطوير نظم اكعلومات اإلدارية بالكلية وانشاء سواعد البيانات. .18

 طوير الربيد اإللكرتوني ألعضاء دهيئة التدريست .19

 الشبكة علظطوير موسع الكلية ت .20

 الربامج اكختلية والعاملا علظدريا أعضاء دهيئة التدريس ت .21

عضااااء دهيئاااة التااادريس والبااااحثا لعمااار اإلحضااااء   انشااااء معمااار حتليااار احضاااا ي  دماااة أ   .22
  spssا اصة بالبحوث العلمية ع  طريع الربامج االلكرتونية ومنها 
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تااوفري أجهاازة احلاساابات اإللكرتونيااة بأعااداد كافيااة ومبواصاايات مناساابة  يااث تتناسااا مااع          .23
 أعداد الطالب وأعضاء دهيئة التدريس فظ الكلية.

 عمر الكلية. توفري الربجميات الالزمة لطبيعة .24

، سااابورات بيضااااء داخااار ساعاااات احملاضااارات  Data Showتاااوفري أجهااازة عااارت البياناااات   .25
 اكختلية. 

 

 مضادر التموير
 ميزانية الكلية. .1
 الوحدات تات الطابع ا ا  التابعة للكلية. .2
 إيرادات الدورات اكشاريع .3

 رجاا األعماا. .4
 مبدينة السادات سطاد األعماا العام خضوصًا يف اكنطقة احمليطة الشركات واكضانع و  .5

 



 

 م2016 – 2015اخلطة الزمنية لتنفيذ خطة قطاع شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة بالكلية للعام  

 اجملال واألنشطة م
 م2016 م2015

 يونيو مايو إبريل مارس فرباير يناير ديسمرب نوفمرب أكتوبر سبتمرب أغسطس يوليو

                         الندوات  

                         أهمية رياضات كبار السن وآليات التفعيل 1

                         اجلديد يف القياسات الفسيولوجية واحلركية والنفسية 2

                         والسالمة املهنية تنمية الوعي بصحة اإلنسان 3

                         التعليم اإللكرتوني بني احلاضر واملستقبل 4

5 
تفعيل العمل التطوعي يف ضوء احلركة الكشفية 

  وإسهاماتها يف املهارات احلياتية
                        

6 
 )تقنني شدة  التطبيقات احلديثة يف التحلـيـل احلركى

 امليكانيكية(احلمل يف ضوء القوانني 
            

                         فوائد ممارسة األنشطة الرياضية والتخسيس 7

8 
النشاط الرياضي والتقنيات احلديثة يف جمال 

 البيولوجيا اجلزيئية 
                        

                         كيف خنطط للمستقبل الرياضي 9

                         دور املعلم والقائد الرياضي يف خدمة اجملتمع  10

             تطوير وتنمية مهارات الذات 11

                         تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها يف مسقبل الرياضة 12

             أساليب التقويم احلديثة لنظم االمتحانات 13

                         اخلدمات التكنولوجية بالكليةدور وحدة  14

             بنك املعرفة املصري 15

                         التوعية بفريس ايبوال 16

                         احلقوق والواجبات اثناء أعمال املراقبة واالمتحانات 17

             ترقيات األساتذة واألساتذة املساعدين 18

                         الدورات التدريبية 

                         االصابات الرياضية واإلسعافات األولية والتأهيل 1

                         الجتاهات املعاصرة يف إدارة املؤسسات الرياضيةا 2

                         التدريب الرياضي لاللعاب الفردية واجلماعية 3

                         املنقذ يف السباحة 4

                         التدليك الرياضى 5

             دورة تطبيق نظم املعلومات على نظام الطالب 6

             دورة تطبيق نظم املعلومات على نظام الدراسات العليا 7

8 

اخلاصة بالكلية فى دورة ادخال البيانات واملعلومات 
الدراسات العليا والنواحى املالية -قطاع التعليم

             واالدارية

             دورة ادارة املكتبات احلديثة فى ظل تكنولوجيا املعلومات 9

1
0 

 دورة تنمية مهارات العاملني  فى جمال الدراسات العليا
            

1
1 

 فى جمال البحوث العلميةدورة تنمية مهارات العاملني  
            

                         ورش العمل  

                         تفعيل اخلطة البحثية للكلية 1



 

 م2016 – 2015اخلطة الزمنية لتنفيذ خطة قطاع شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة بالكلية للعام  

 اجملال واألنشطة م
 م2016 م2015

 يونيو مايو إبريل مارس فرباير يناير ديسمرب نوفمرب أكتوبر سبتمرب أغسطس يوليو

                         القياسات الرياضية وتطبيقات 2

                         االخصائي النفسي الرياضي بني النظرية والتطبيق 3

4 
كيفية إنتاج املقررات االلكرتونية وكيفية االشرتاك 

                         مبكتبة الوثائق الرقمية 

                         أعمال االمتحانات والكنرتوالت 5

                         فعاليات ومؤمترات  

1 
فعالية اسبوع البيئة يالكلية )سوق خريي ، معرض 

                         طالب وطالبات الكلية(ملستلزمات 

                         االحتفال السنوي بيوم اليتيم 2

                         تنظيم عيد سنوى للخرجييني 3

4 
إقامة وتنظيم أنشطة رياضية وفنية وثقافية وعلمية 

                         باالشرتاك مع اجملتمع احمللي

5 
معسكر تدريب واختيار عشرية منتخب جوالة اجلامعة 

                         م2016/  2015للعام اجلامعي 

                         معسكر استقبال الطالب اجلديد والقدامى 6

                         الدوري الثقايف بني طالب اجلامعة 7

                         يوم رياضي بعنوان ال لإلرهاب 8

                         محلة التربع بالدم 9

1
0  

 يوم رياضي )اللياقة البدنية واأليروبكس(
                        

                         جتهيزات وانشاءات  

                         إعداد وجتهيز املركز الرتفيهي 1

                         امتحان تأهيل دكتوراهجتهيز اماكن استقبال  2

 عميد الكلية يعتمد,,, 

 
 محدي السيسيأ.د /   
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