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 أمحد محدى شرشر األستاذ الدكتور /  السيد
 حتية طيبة وبعد ،،،،،

ننتهز هذه الفرصة للتعبري عن صادق التقدير واالحرتام لشخصكم الكريم عن ما تقدموه من معونة 

 صادقة لرفعة مكانة القسم العلمى ورفع مكانة الكلية بني كليات جامعة مدينة السادات .

 ورسالة الكلية وحتقيق أهدافها لإلعتماد املؤسسى .وإنطالقًا من اخلطوات اجلادة فى حتقيق رؤية 

.... نود أن حنيط سيادتكم علمًا باختياركم رائدًا علميًا للفرقة الثالثة ، متمنني لسيادتكم  لــــــــــــــذا

 وإزالة األكادميي النظام مع التكيف على التوفيق والسداد فى إرثاء مفاهيم اجلودة ، ومساعدة الطالب 
 الدراسي. تقدمه دون وحتول تعثرهإىل  تؤدي اليت األسباب

  تنبيهات عامة : 
دريس املوضوعات العلمية املدرجة بتوصيف املقرر اخلاص بالفرقة الدراسية املنوط سيادتكم بتـ التزام 1

 ,  تدريسها طبقًا ألسابيع ورودها بالتوصيف اخلاص بسيادتكم

من السيد االستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون واملعتمدة ة باجلداول الدراسية املعلنسيادتكم لتزام ـ ا2

م ابتداء من يوم الثالثاء املوافق 2017م / 2016التعليم والطالب للفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي 

ـ    3ـ  2وحيت االنتهاء من زيارة جلنة اجلودة أيام )الثالثاء ـ االربعاء ـ اخلميس( املوافق )  م18/4/2017

 م(.4/5/2017

احملددين بالكشوف  سم القيام بتنفيذ املهام املنوطة لكم جتاه طالبكبالقإلتزام سيادتكم كرائد علمى ـ 3

 )بنني / بنات(. الثالثةاملعلنة علي سيادتكم بالفرقة 

 (. عاطف سيد أمحد د/ م .  بالقسم )أ. جي الرجوع للمنسق العام للريادةحالة وجود أي استفسار ير ـ فى4
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 نشر ثقافة اجلودة
 :رؤية الكليةواًل: أ

العملية التعليمية والتدريبية والرتبوية والرياضية والبحثية  ىالكلية لتتَصدر مركزا متميزًا ف تسعى

 .دوليًا

 ثانيًا: رسالة الكلية:
كلية الرتبية الرياضية جامعة مدينة السادات تقدم خدمات تعليمية وحبثية تتفق مع معايري اجلودة 

لقيم األخالقية للمنافسة لطالب البكالوريوس والدراسات العليا وإعدادهم مهنيًا وتربويًا وثقافيًا وإكسابهم ا

 اجملال الرياضي خلدمة اجملتمع والبيئة اإلنتاجية. حمليا فى

 جلودة:ثالثًا: تعريف ا
ظر إليها من مصطلح له معاني كثرية حيث ميكن اعتبارها مرادفة للتفوق والتميز, كما ميكن الن

أبسط فإن جودة الكلية يقصد بها تطابق املواصفات  املطلوبني, ومبعينزاوية حتقيق األهداف بالكم والكيف 

 ـأعضاء هيئة تدريس  ـالفعلية واملوجودة على أرض الواقع جلميع عناصر املنظومة التعليمية والبحثية )طالب 

 .( مع نظرياتها القياسيةمباني وجتهيزات نظم تقييم ... اخل ـبرامج دراسية 

 االعتماد: رابعًا: تعريف
جمال اجلودة االعرتاف، بواسطة  ىاالعرتاف أو التصديق، ويقصد به فاللغة بأنه  ىيعرف االعتماد ف

القومية لضمان اجلودة واالعتماد(، بأن الكلية هلا برامج حتقق املعايري األكادميية اليت  يئة)اهل هيئة االعتماد

ا وأن الكلية هلا أنظمة مؤثرة وقادرة على توكيد اجلودة وضمان التحسني املستمر ألنشطتها وضعتها لنفسه

األكادميية, ومعنى ذلك أن حصول الكلية على االعتماد هو مبثابة شهادة جودة واعرتاف من قبل اجلهة 

 .املاحنة بأن الكلية وصلت إىل املستوى املطلوب من التميز والتفوق

  ؟ حصول الكلية على االعتمادا فائدة خامسًا: م
  .سوق العمل ، ومن ثم حصوله على فرصة عمل مناسبة ىقدرة اخلريج على املنافسة ف .1
 .بها االقتداءحصول الكلية على ترتيب متقدم بني الكليات املناظرة ومن ثم  .2
  .زيادة االعتمادات املالية املخصصة للكلية .3
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 .زيادة إقبال الطالب على االلتحاق بالكلية .4

 .كسب ثقة أولياء األمور والطالب واجملتمع عمومًا .5
هم للوظائف األعلى والتعاقد مع اجلهات تالسمعة الطيبة ألعضاء هيئة التدريس، ومن ثم إمكانية ترقي .6

 .املناظرة العربية واألجنبية
 سادسًا: التعريف بأمساء القيادات اإلدارية للكلية واجلامعة:

ـ  العلمية بالكلية  عميد الكلية ـ وكالء الكلية ـ رؤساء األقسامعة ـ نواب رئيس اجلام)رئيس اجلامعة ـ 

ـ  ITمدير وحدة ضمان اجلودة ـ مدير مركز اخلدمة العامة ـ مدير وحدة إدارة األزمات والكوارث ـ مدير وحدة 

 (.مدير وحدة متابعة اخلرجيني 
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 جامعة مدينة السادات – بية الرياضيةلكلية الرت ةسرتاتيجياإلهداف الغايات واأل
 األهداف االسرتاتيجية م الغايات م

1 -  
اإلصالح اهليكلي واإلداري 

 وبناء القدرة البشرية بالكلية
 تأهيل وتنمية الكوادر البشرية اإلدارية والفنية 1/1

 هيكل تنظيمي يواكب متطلبات اجلودة 1/2

2 - 
حتسني وتطوير الربامج 

رحليت التعليمية مل
 البكالوريوس والدراسات العليا

2/1 
مهارات التدريس ونظم وتكنولوجيا  فىأعضاء هيئة التدريس  تطوير قدرات

 العلميالتعليم والبحث 

2/2 
ضوء املعايري األكادميية القومية املرجعية  تقديم برامج تعليمية متطورة فى

 والدراسات العليا سملرحليت البكالوريو

2/3 
ضوء  ة حتقق فرص احتياجات سوق العمل فىاستحداث برامج تعليمية متميز

 االجتاهات العاملية املعاصرة

 خدمات تعليمية وتدريبية متميزة ملرحلة البكالوريوس والدراسات العليا 2/4

3 - 
حبوث علمية تطبيقية 

 تحتقق أخالقيا ةمتميز
 البحث العلمي

 شتى جماالت التخصصات الرياضية قية فىيع البحوث املبتكرة والتطبيتشج 3/1

3/2 
عقد االتفاقات العلمية واملشروعات البحثية املشرتكة مع اهليئات  التوسع فى

 احمللية والعاملية

 تطبيق معايري ومبادئ أخالقيات البحث العلمي 3/3

4 - 
تعظيم وكفاءة املوارد املادية 

 واملالية بالكلية

 ة للكليةتنمية املوارد الذاتي 4/1

4/2 
تطوير البنية التحتية للموارد املادية والتعليمية احلالية الستيفاء القياسات 

 املرجعية

 حتديث نظم االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 4/3

 تطوير كفاءة منظومة الصيانة بالكلية 4/4

5 - 
خدمات جمتمعية متميزة 
 ومشاركة فاعلة مع اجملتمع

 تنمية اجملتمع متميزة تسهم فىتقديم خدمات  5/1

 كافة األنشطة بالكلية شجيع مشاركة األطراف اجملتمعية فىت 5/2
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 العلمية الريادة
 وأهدافها: العلمية الريادة تعريف 0/  1
 العلمية: الريادة تعريف  1/  1

أكفأها و الطرق بأيسر اجلامعة دخول من هدفه لتحقيق الطالب ملساعدة األساسية الركيزة هي

 تعثره إلي تؤدي اليت األسباب وإزالة األكادميي النظام مع التكيف على وذلك من خالل مساعدته 
 الدراسي. تقدمه دون وحتول

 العلمية: الريادة أهداف  2/  1
 من القصوى االستفادة على ومساعدتهم األكادميية مسريتهم أثناء للطالب الالزم الدعم توفري  1/  2/  1

 املتاحة. ملساعداتاملوارد وا

 أثناء الطالب يواجهها اليت املشكالت وحبث وتقييمهم دراستهم الطالب خالل تقدم متابعة 2/  2/  1
 على حلها. والعمل الدراسة

 وتنميتها. واملواهب امليول اكتشاف على العمل 3/  2/  1 

 وأكادميًيا. ومهنًيا ونفسًيا أخالقًيا الطالب توجيه 4/  2/  1

 ومهامه: العلمي الرائد اختيار عايريم  0/  2
 العلمي: الرائد اختيار معايري  1/  2
 اهليئة من فريق مع مساعد ـ مدرس( أستاذ ـ أستاذ(بالكلية  التدريس هيئة أعضا من يكون أن 1/  1/  2

 املعاونة.

 هلم. الالزم الدعم وتقديم الطالب مع التفاعل على القدرة لديه يكون أن 2/  1/  2

 والكلية. اجلامعة فى األكادميية باألنظمة ملًما يكون أن 3/  1/  2

 العلمي: الرائد مهام 2/  2
 التدريس. هيئة وأعضا الطالب بني الوصل همزة مبثابة العلمي الرائد يكون 1/  2/  2

 ومهنًيا. ونفسًيا وأخالقًيا أكادميًيا الطالب توجيه 2/  2/  2

 التدريس. هيئة وأعضاء الكلية إدارة مع بالتنسيق راستهمد خالل الطالب مشاكل حل 3/  2/  2

 وتنميتها. واملواهب امليول اكتشاف على العمل 4/  2/  2

 تعثرهم. أو تقدمهم مستوي لتقييم الدراسة أثنا الطالب تتبع 5/  2/  2

 .تفوقهم تدعم اليت العلمية األنشطةفى  لالشرتاك دراسيا املتفوقني الطالب تشجيع 6/  2/  2
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 إدارة مع هلا حلول إجياد وحماولة التعثر أسباب على والوقوف دراسيا املتعثرين الطالب دعم 7/  2/  2
 األمر. لزم إذا الطالب أمور أوليا مع وكذلك التواصل الكلية

 ضمان وحدة أنشطة وكذلك املختلفة الطالبية األنشطة فى االشرتاك على الطالب حث 8/  2/  2
 بالكلية. اجلودة

 العلمي: الرائد حنو الطالب دور  0/  3 
 احلوار. بآداب االلتزام مع العلمي الرائد لنصائح االستماع على احلرص 1/  3

 حبضورها. وااللتزام العلمي الرائد مع املقابالت مواعيد حتديد على احلرص 2/  3

 (.املكتبية )الساعات احملددة األوقات أثنا احلوار فى الرائد مع املشاركة 3/  3

 . كثرية دراسية وأعباء مسئوليات لديه العلمي الرائد أن الطالب يدرك أن 4/  3
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 كشف توزيع طالب الفرقة الثالثة
 علي السادة الرائد العلمى بالقسم من أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة

 م2017م / 2016للعام اجلامعي 
  السادسةاجملموعة : 

 العاب القوى قسم ب مساعد مدرس رأمحد محدى شرش /   . د  م :الرائد العلمى 
 

الرقم 
 القيدحالة  ةكود الطالب ةأسم الطالب بالكشف

 مستجد ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٤۰۱۰۰۲٤٨ مصطفى حممود عبد احملسن الزيدى 196
 مستجد ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٤۰۱۰۰۲۳٤ ممدوح كامل حممد عودة 197
 مستجد ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٤۰۱۰۰۳۱۱ مهاب حممد زكى مطر 198
 مستجد ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٤۰۱۰۰۲۱٧ مًومن السيد حممد غراب 199
 مستجد ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٤۰۱۰۰۲٩٥ هشام سعد حممد بركات 200
 مستجد ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٤۰۱۰۰۱٦٧ هشام صالح الدين عبداملنعم عبد املنعم 201
 مستجد ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٤۰۱۰۰۲٨٥ وليد رضا عبد اللطيف الدسوقى امحد 202
 مستجد ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٤۰۱۰۰۰۲٨ ياسر السيد حممد منصور عبدة 203
 مستجد ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٤۰۱۰۰۲٨٨ هلليوسف طلعت يوسف على عبدا 204
 مستجد ۰٤۳٩٤۱۲۰۱٤۰۱۰۰۰٤٦ يوسف عبد العزيز امساعيل يوسف عمارة 205
 باقى  ۰٤۳٩٤۱۲۰۱۳۰۱۰۰۲٧٦ يلعبداحلكيم حممد عبداحلكيم قند 206
 باقى ۰٤۳٩٤۱۲۰۱۱۰۱۰۰۰٦۲ عالء فريد فريد على شوشه 207
 من اخلارج ۰٤۳٩٤۱۲۰۱۲۰۱۰۰۰۰٧ اسامة مجال ابراهيم سعد 208

 

 قسم العاب القوىرئيس 
 

 
 أ . د / حممد عنرب حممد بالل


