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 الفرقة الثالثة طالباتكشف توزيع ( 1مرفق )

 س والسادة اهليئة املعاونةعلى السادة الرواد العلميني من أعضاء هيئة التدري

 م 6112/6112بقسم طرق التدريس والتدريب والرتبية العملية للعام اجلامعى 

 من القائمة (33( إىل رقم )63: من رقم ) الثانيةاجملموعة 

 بالقسم مدرس ريهام حممد عبد الستار حنيشد/  الرائد العلمى

 ويعاونه
 شروق أبو النصر /م.م

 م.م/ نسرين عبد املعبود
 مدرس مساعد بالقسم

 احلالة ةكود الطالب ةاسم الطالب م
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 العلمية الريادة (2مرفق )
 :وأهدافها العلمية الريادة تعريف: أواًل

 العلمية: الريادة ـ تعريف1
 على مساعدتهوذلك من خالل  فأها وأك قالطر بأيسر اجلامعة دخول من هدفه لتحقيق الطالب ملساعدة األساسية الركيزة هي

 .الدراسي تقدمه دون وحتول تعثره إلي تؤدي اليت ألسبابا وإزالة األكادميي النظام مع التكيف
 :العلمية الريادة هدافـ أ2
 .املتاحة واملساعدات املوارد من القصوى ادةتفاالس على ومساعدتهم ةاألكادميي مسريتهم ءأثنا البللط زمالال الدعم توفري -أ
 .حلها على والعمل الدراسة ءأثنا بالالط هايواجه اليت تالاملشك وحبث وتقييمهم دراستهم الب خاللالط تقدم متابعة -ب
 .وتنميتها واملواهب امليول اكتشاف على العمل -ج
 ا.وأكادميًي ومهنًيا سًيافون قًياالأخ بالالط توجيه -د

 :ومهامه العلمي الرائد اختيار معايري :ثانيًا
 العلمي: الرائد اختيار ـ معايري1
 .املعاونة اهليئة من فريق مع (مدرسـ  مساعد ذأستاذ ـ أستا( بالكلية التدريس هيئة أعضا من يكون أن -أ
 .هلم زمالال الدعم وتقديم بالالط مع اعلفالت على القدرة لديه يكون أن -ب
 .والكلية اجلامعة يف األكادميية باألنظمة ملًما يكون أن -ج

 :العلمي الرائد مهامـ 2
 .يسالتدر هيئة وأعضا بالالط بني لصالو همزة مبثابة العلمي الرائد يكون -أ
 .ومهنًيا سًيافون قًياالوأخ أكادميًيا بالالط توجيه -ب
 .التدريس هيئة ءوأعضا الكلية إدارة مع بالتنسيق دراستهم لالخ بالالط مشاكل حل -ج
 .وتنميتها واملواهب امليول اكتشاف على العمل -د
 .تعثرهم أو تقدمهم يمستو لتقييم الدراسة أثنا بالالط تتبع -ه
 .وقهمفت تدعم اليت العلمية األنشطة يف كشرتاالل ادراسي وقنيفاملت بالالط تشجيع -و
 أمور أوليا مع لصالتواوكذلك  الكلية إدارة مع هلا حلول إجياد وحماولة التعثر أسباب على والوقوف دراسيا املتعثرين بالالط دعم -ز

 .األمر لزم اذإ بالالط
 .بالكلية اجلودة ضمان دةوح أنشطة كلذوك ةفاملختل بيةالالط األنشطة يف كاالشرتا على بالالط حث -ح

 :العلمي الرائد حنو الطالب دور: ًاثالث 
 .احلوار بآداب االلتزام مع العلمي الرائد حصائلن االستماع على احلرصـ 1
 .حبضورها وااللتزام العلمي الرائد مع تالاملقاب مواعيد حتديد على احلرصـ 2
 (.املكتبية لساعات)ا احملددة األوقات أثنا احلوار فى الرائد مع املشاركةـ 3
 . كثرية ةيدراس ءوأعبا مسئوليات لديه العلمي الرائد أن الطالب كيدر أنـ 4
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 نشر ثقافة اجلودة (3مرفق )

 :رؤية الكليةاواًل: 
 تسعى الكلية لتتَصدر مركزا متميزًا يف العملية التعليمية والتدريبية والرتبوية والرياضية والبحثية دوليا.

 كلية:رسالة الثانيًا: 
كلية الرتبية الرياضية جامعة مدينة السادات تقدم خدمات تعليمية وحبثية تتفق مع معايري اجلودة لطالب البكالوريوس والدراسات العليا 

 وإعدادهم مهنيًا وتربويًا وثقافيًا وإكسابهم القيم األخالقية للمنافسة حمليا يف اجملال الرياضي خلدمة اجملتمع والبيئة اإلنتاجية.
 جلودة:تعريف اثالثًا: 

مصطلح له معاني كثرية حيث ميكن اعتبارها مرادفة للتفوق والتميز, كما ميكن النظر إليها من زاوية حتقيق األهداف بالكم والكيف 
مة التعليمية والبحثية أبسط فإن جودة الكلية يقصد بها تطابق املواصفات الفعلية واملوجودة على أرض الواقع جلميع عناصر املنظو املطلوبني, ومبعين

 .مباني وجتهيزات نظم تقييم ... اخل( مع نظرياتها القياسية ـبرامج دراسية  ـأعضاء هيئة تدريس  ـ)طالب 
 االعتماد: تعريفرابعًا: 

القومية لضمان )اللجنة  يعرف االعتماد يف اللغة بأنه االعرتاف أو التصديق, ويقصد به يف جمال اجلودة االعرتاف, بواسطة هيئة االعتماد
يد اجلودة وضمان اجلودة واالعتماد(, بأن الكلية هلا برامج حتقق املعايري األكادميية اليت وضعتها لنفسها وأن الكلية هلا أنظمة مؤثرة وقادرة على توك

اف من قبل اجلهة املاحنة بأن الكلية التحسني املستمر ألنشطتها األكادميية, ومعنى ذلك أن حصول الكلية على االعتماد هو مبثابة شهادة جودة واعرت
 .وصلت إىل املستوى املطلوب من التميز والتفوق

  ؟ ا فائدة حصول الكلية على االعتمادخامسًا: م
 ة:عتماد سوف تتحقق املكاسب التالييف حالة حصول الكلية على اال

  .قدرة اخلريج على املنافسة يف سوق العمل , ومن ثم حصوله على فرصة عمل مناسبة .1
 .بها االقتداءحصول الكلية على ترتيب متقدم بني الكليات املناظرة ومن ثم  .2
  .زيادة االعتمادات املالية املخصصة للكلية .3
 .زيادة إقبال الطالب على االلتحاق بالكلية .4
 .كسب ثقة أولياء األمور والطالب واجملتمع عموما .5

 .هم للوظائف األعلى والتعاقد مع اجلهات املناظرة العربية واألجنبيةالسمعة الطيبة ألعضاء هيئة التدريس, ومن ثم إمكانية ترقي .6
 :التعريف بأمساء القيادات اإلدارية للكلية واجلامعةسادسًا: 

ـ مدير وحدة إدارة مدير مركز اخلدمة العامة ـ مدير وحدة ضمان اجلودة ـ رؤساء األقسام ـ وكالء الكلية ـ عميد الكلية ـ )رئيس اجلامعة 
 .(ITمدير وحدة  ت والكوارث ـاألزما
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 (4مرفق )

 لكلية الرتبية الرياضية ةاالسرتاتيجيالغايات واالهداف 
 األهداف االسرتاتيجية م الغايات م

1.  
اإلصالح اهليكلي واإلداري 

 وبناء القدرة البشرية بالكلية
 تأهيل وتنمية الكوادر البشرية اإلدارية والفنية 1/1
 متطلبات اجلودةهيكل تنظيمي يواكب  1/2

2.  
حتسني وتطوير الربامج 

التعليمية ملرحليت 
 البكالوريوس والدراسات العليا

 العلميمهارات التدريس ونظم وتكنولوجيا التعليم والبحث  يفأعضاء هيئة التدريس  تطوير قدرات 2/1

2/2 
 سرحليت البكالوريوتقديم برامج تعليمية متطورة يف ضوء املعايري األكادميية القومية املرجعية مل

 والدراسات العليا
 استحداث برامج تعليمية متميزة حتقق فرص احتياجات سوق العمل يف ضوء االجتاهات العاملية املعاصرة 2/3
 خدمات تعليمية وتدريبية متميزة ملرحلة البكالوريوس والدراسات العليا 2/4

3.  
حبوث علمية تطبيقية 

 تحتقق أخالقيا ةمتميز
 لعلميالبحث ا

 تشجيع البحوث املبتكرة والتطبيقية يف شتى جماالت التخصصات الرياضية 3/1
 التوسع يف عقد االتفاقات العلمية واملشروعات البحثية املشرتكة مع اهليئات احمللية والعاملية 3/2
 تطبيق معايري ومبادئ أخالقيات البحث العلمي 3/3

4.  
تعظيم وكفاءة املوارد املادية 

 لية بالكليةواملا

 تنمية املوارد الذاتية للكلية 4/1
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 قسم طرق التدريس والتدريب والرتبية العملية                                              ةالرتبية الرياضي كلية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ستالمكشف توقيع إ

 (رفقات)امل عضو هيئة تدريس / هيئة معاونة

 التوقيع االسم التوصيف ةالصف

 (             )                                         معيد/ معيدة / مدرس مساعد هيئة معاونة
 (             )                                         أستاذ / أستاذ مساعد عضو هيئة تدريس

 (             )                                        جمدى حممود فهيم حممدأ.د/  رئيس القسم

 هام: هيتنب* 
لفرقة علي مجيع السادة أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة بالقسم االلتزام بتدريس املوضوعات العلمية املدرجة بتوصيف املقرر اخلاص باـ 1

 .بالقررالدراسية املنوط تدريسها طبقًا ألسابيع ورودها بالتوصيف اخلاص 
ي جتاه طالبهم احملددين بالكشوف املعلنة عل العلمية الريادة( 2ـ علي مجيع الرواد العلميني بالقسم القيام بتنفيذ املهام املنوطني بها يف مرفق )2

 )بنني / بنات(. الثالثةسيادتكم بالفرقة 

 املرفقات:* 
طرق التدريس والتدريب املعاونة بقسم  علي السادة الرواد العلميني من أعضاء هيئة التدريس واهليئة الثالثةـ كشف توزيع )طلبة / طالبات( الفرقة 1

 م باجملموعة ).......( من رقم ).......( إلي رقم ).......( مسلسل قائمة.2112م / 2116للعام اجلامعي  والرتبية العملية
 العلمية. ـ الريادة2
 ـ نشر ثقافة اجلودة.3
 لكلية الرتبية الرياضية. ةاالسرتاتيجيالغايات واالهداف ـ 4

 ملحوظة:* 
 ( مع باقي املرفقات وكشف التوقيع. 1رفق )فقط مبطبع كشف الريادة العلمية اخلاصة به أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة  عضو منـ علي كل 1
 م عضو هيئة تدريس / هيئة معاونة( املرفقات لرئيس القسم.ستاليسلم نسجه موقعه من )كشف توقيع إـ 2
 


