
 طنطا جامعة

 التربية الرياضية كلية

 

 
 

 

دليل الطلاب للأشراف الأكاديمى 

والخدمات الطلابية بكلية التربية 

 الرياضية جامعة طنطا

 

 

 

 

 

 م.2022/2023



  الطالبية والخدمات األكاديمى لألشراف الطالب دليل 

2 
 

 

 

 أعزائى الطالب 

 تحية طيبة وبعد ........

نقددددم لادددي الددددليب الادددلو بدددبعش الةععن دددل  ا   دددل  ة عددد  

والادددد ل  الطالبيدددة بللاعيدددة ونلددد   ددد   دددة   األكدددل  ة األ ددد ا  

  تطعبل   عيل  الطالب والا  جنن  .

 

 

 

 

 

 

 رئيس معيار الطالب والخريجون

   ل سعد  سأ. / 
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 رؤية الجامعة
  يااااا   ذات تكاااااون  وان ال ع فااااا  واسااااات     انتااااا   فااااا  وال يااااا    االبتكااااا  
 .ال ست ا   التن ي  لتحقيق تن فسي 
 

             الجامعة رسالة
 خاااا    اااان  ساااات ا   تن وياااا  اساااات اتيجي  بتفعياااا  طنطاااا  ج  عاااا  تلتاااا  
  ل واكبا االع ا   و يا    واالبتكا   ال ع فا  وخلق التعلي ي  البيئ  تحسين

 الع ل ياا  التطااو ات و ساا ي   القط عاا ت ك فاا  فاا  الع اا  سااو    تطلباا ت
 . ال جت ع قض ي  لخ    التن فسي  التطبيقي  البحوث  ج   ف 
 

 رؤية الكلية
ياا  ال ياا     وادباا ا  فاا  تطااوي  واساات     العلااو  ال ي ضااي  والت  ياا  الب ن

   .عل  ال ستوي ال حل  واإلقلي  
 رسالة الكلية 

اإلسااااف   فاااا  بناااا م  جت ااااع تعلي اااا   تطااااو  فاااا  علااااو  الت  ياااا  الب نياااا  
وال ي ضااي  لتلبياا   تطلباا ت سااو  الع اا   اان خاا   اعاا ا  خاا ي   ت ياا  
 ف  يااااا  و ع فيااااا  وبح يااااا  لل سااااا     فااااا  تطاااااوي  الخااااا   ت ال جت عيااااا  

 لتحقيق التن ي  ال ست ا  .
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   :الغايات واألهداف االستراتيجية للكلية

 األهداف اإلستراتيجية الغايات

 
 
 
 

تطوير األداء المؤسسي لضمان جودة 
 األداء.

االستراتيجية للكلية مع  تحديث الخطة -1
 متابعة األداء.

نية التحتية واستحداث استكمال الب -2
 منشئات جديدة في الكلية.

دمات البوابة االلكترونية االرتقاء بخ -3
 الستمرارية والتحول الرقمي.

 طوير الهيكل التنظيمي اإلداري للكلية.ت -4

ة في مجال نمية قدرات الموارد البشريت -5
 تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات.

ة والتميز لتأهيل الحصول تحقيق الجود -6
 على االعتماد الرقمي المؤسسي واالستدامة.

 
تحقيق فاعلية المنظومه التعليمية 
لإلرتقاء بالطالب والخريجين فى ضوء 

 المعايير األكاديمية للجودة

طوير البرامج التعليمية والمقررات ت -7
الدراسية بنظام الساعات المعتمدة وتعزيز 
 التعليم الهجين والتوسع في التعلم عن بعد.

ساليب التكنولوجية رفع جودة األ -8
المتطورة في التعليم والتعلم وتطوير نظم 

 التقويم وتدريب الطالب.

الب الوافدين والتوسع في خطة لجذب الط-9
 بروتكوالت التبادل الطالبي.

والتميز واالبتكار في  التنافسية عزيزت
 ضوء التكنولوجيا الحديثة.

التوسع في الشراكات وبروتوكوالت  -10
التعاون بين الكلية والمؤسسات البحثية 

المختلفة لتوثيق العالقات العلمية والخدمية 
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قليميا.  للكلية محليا وا 

ستدامة لقدرات أعضاء التنمية الم -11
هيئة التدريس ومعاونيهم في خلق بيئة 

في تعزيز النشر  تسهمثية إيجابية بح
 .على المسنوى الدولىالعلمي 

طبيق معايير ضمان الجودة لتطوير ت -12
 بحث العلمي.منظومة ال

 
 

تقديم خدمات متميزة في مجاالت 
الشراكة وتنمية البيئة المحيطة لكسب 
ثقة المجتمع لتحقيق التنمية 

 المستدامة

لمشاركة في المشروعات البحثية ا -13
لخدمة المجتمع مع تحديد احتياجات سوق 

 العمل.

الطابع الخاص  لوحدات ذاتدوراتفعيل  -14
استحداث و المجتمعية  للمساهمة فى التنمية

 موارد ذاتية.

للبحث العلمي مع توثيق  توفير قاعدة -15
العالقات العلمية والخدمية للكلية محليا 

قليميا.  وا 
لعمل على تطوير الحركة الرياضية ا -16

لقطاعات الدولة جميعها بالتعاون مع 
الجهات المعنية ) وزارة الشباب والرياضة 

 واللجنة االوليمبية(

 
 تعزيز المكانة اإلقليمية للكلية

تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس في -17
مجال البحث والنشر العلمي لالرتقاء 

قليميا.  بتصنيف الكلية محليا وا 
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 تعريف األشراف األكاديمى :

 و ت بعتاا الط لاا      نظ اا  تفاا ك يوااك  واضااا الاا   ساا ع  ع لياا  ااو  
 –االحتي جاااا ت  –لكاااا  يففاااا  نفساااا  فاااا   ختلاااا  الجواناااا   الوخ ااااي  أك  ي ياااا    

فاا  اطاا    نظو اا  التعلااي   يااو  الناا وات وأن يسااتطيع حاا   واا كل الاا وافع  الاا   
  .ك ا  يفا ك أيضا واالجت  عيا والقي  السلي   لي   ال  توافقا  النفسا  والت  ويا  
والع اا  علا  تحسااينف  ب ااف   الا   ساا ع ت  فا  اكتواا ك نفسا  وط ق تاا  واب اع تا 

  ست    لك  ينطلق ال  توظي  ك    سبق تحقيق أ  اف    

 مردود األشراف األكاديمى :

 ال ن ساب  لو   أ ا افف  واتخا ذ القا  اتعل  ب ادك  ي   الط   اإل و  يس ع   .1
ب ساااااتقبلف  ادكااااا  ي   وال فنااااا  عااااان ط ياااااق االساااااتف    الق اااااو   ااااان ج ياااااع 

 ال ت ح    اإل ك ني ت

اال ا ياا   اإلجاا اماتيع اا  اال واا   ادكاا  ي   ب ساات  ا  علاا  تبسااي  وتساافي   .2
فا    اان قي ساا  وفاق  عياا   الجااو   بفا ك أفضاا  للخا   ت وأجو  اا  للطاا   

ي     وس ئ  االست     ف  ال و  يع التعلي الكلي  ف  ظ  ا  يالو  ل  الت  ف  
 والفك ي  والبحث العل   

 مشرف األكاديمى :ال 

 او عضااو  اان أعضاا م  يئاا  التاا  يي ب لكليا  ويكااون  ساائو  عاان ا واا   و ت بعاا  
  ج و   ن الط   ف    حل  البك لو يوي 
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 مهام واجبات المشرف االكاديمى :

وادكا  ي   للكليا  ولجا ن الكليا  وأ ا اك  اإل ا ي تع ي  الط ل  ب لفيكا   .1
 .ب ن    بك لو يوي وأس لي  اد تح ن ت 

ن الن حياا  ادك  ي ياا  وكااذله تق  اا   ت بعا  ال واا ك ادكاا  ي   للط لاا   اا .2
 .ف  ال وا  ال  اسي   و ستو  أ ائ 

 .حث الط ل  عل  ال و  ك  الفع ل  ف  ك ف  ادنوط   .3
التعااا ك علااا  ج ياااع الجوانااا  ال اااحي  والنفساااي  ال تعلقااا  بااا لط    اااع  .4

الع جياا  والنفسااي  وتااوجيف  اليجاا   الحلااو  االيج بياا   االستواا  اتتقاا ي  
 .الجوان   لفذه

  التع ك عل  الط   ذو  ال وا   والق  ات االب اعي  وتق ي  ال ع ي  لف   .5
ع اا  التاا  تنظ فاا  توااجيع الطاا   علاا  ال واا  ك  فاا  الناا وات وو   ال .6

 الكلي  والج  ع  
 ل    الط ل  الحكو   بكيفيا  التحاو   ان الكليا  وكاذله اطا   الطا  إ .7

 عل    ج ت ك   ق   يقو  ب  است  .

 م المشرف األكاديمى : يتقي

 يت  تقي  ال و ك ادك  ي    ن خ   ادت   

 التق ي  الخت    ل نج  ات والذ  يقو  ب  ال و ك ادك  ي   ب ع ا ه  -
ال واا فين والتااا  تقااو  الكلياا  ب لئفااا  فاا  نف يااا    بتقياااياالساات     الخ  اا   -

 الع   ال  اس  
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 للطالب : شئون التعليم خدمات 

 .وتق ي  ال ع ي  ال حي   للط   كو  طب  -
 ال غب ت للط    تح ي  -
 الع    اك ت السك  الح ي  و يئ  النق  اوت -
 است     ال سو  ال  اسي   -
 س ا  ال سو  ال  اسي   -
 استخ ا  الك نيف ت  -
 استخ ا  وف  ات التخ   والقي  ب لكلي   -
 .ال و  ادو  وال  ن  والتخلف ت  ل  تح ن تادع ا   -
 . اال تح ن تاع ا  ق ا ات  خو   -
 .االع ن عن النت ئ   -
 .عن  و   الت  ي  العسك ي   اإلع ن -
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 التقديرات الدراسية :

 دراسية تكون التقديرات كاالتى :لامن المقررات  تقديرات نجاح الطالب فى كل مقرر-1

 باللغة العربية الرمز التقويم الدرجة
 م ممتاز %100%الى 85
 ج.ج جدا جيد %85%الى أقل 75
 ج جيد %75%الى أقل 65
 ل مقبول %65%الى أقل 50

 -تى :من المقررات الدراسية تكون التقديرات كاال  الطالب فى  مقرر رسوب تقديرات -2

 باللغة العربية الرمز التقويم الدرجة
 ض ضعيف %50%الى أقل 30

 ض.ج ضعيف جدا %30أقل من 

 الدراسية يكون كاألتى : قراراتمالعد نجاح الطالب فى جميع بالمعدل التراكمى للطالب   -3

 باللغة العربية الرمز التقويم الدرجة
 م ممتاز %100%الى85

 ج.ج جيدجدا %85%الى أقل 75
 ج جيد %75%الى أقل 65
 ل مقبول %65%الى أقل 50
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 بكلية الطالبية والخدمات األكاديمى لألشراف الطالب دليل

 طنطا جامعة الرياضية التربية
 

 أعضاء معيار الطالب والخريجون 

 رئيس معيار الطالب والخريجون                رضا سعد يساالستاذ الدكتور / 

 عضوا    /  ح   ابو  ي        

 عضوا             / أح   الفق            

 عضوا     / نف   ع          

 عضوا     / أس  م الس ين         

 عضوا    / غ    ع ف             

 عضوا          / اس    أفت       
 عضنا               هد   ابن الةطله                                      / 

 


