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 وحدة متابعة الخر يجين

 مقدمة :-

نظرا الهتمام الكلية بخريجها ورفع مستوى كفاءتهم وتأهيلهم لسوق العمل وتوفير فرص العمل      

المناسب لهم ولتحقيق التواصل المستمر بين الكلية وخريجيها فى البيئه العملية وتقديم االرشاد لهم 

 التباع الطرق المثلى لتنمية قدراتهم تم انشاء وحدة متابعة الخرجين بالكلية 

  -لوحدة :نشأة ا

بهدف التواصل مع الخرجين بتنفيذ  1995أنشأت الكلية مكتب خدمات شئون الخرجين عام     

بعض الخدمات لهم ويتبع هذا المكتب الدارة شئون التعليم والطالب بالكلية ويتمثل دوره فى 

  -تقديم خدمة اجراءات سحب الملف وتشمل :

بسدادها الخريج من قبل خزينة  استخراج حافظه سداد مصروفات سحب الملف ويقوم -

 الكلية 

 يقوم الخريج باستفاء ورقة اخالء الطرف واالمضاء فى السجل بأنه قد استلم ملفه كامال  -

  -الشهادة المؤقته : -

يقوم الخريجين باستيفاء طلب شهادة واحضار طوابع ودمغه واحضار صورة شخصية  -

اجعة ميالد الطالب وأسمة كامال وصوره البطاقة الشخصية أوشهادة الميالد حتى يتم مر

 عند كتابه الشهاده المؤقته فى استمارة مخصصة لذلك 

بيان الدرجات يقوم الخريج باستيفاء طلب بيان الدرجات واحضار طوابع ودمغة  -

 واحضار صورة شخصية 

وفى اطار جهود الكلية لتطبيق معاير األعتماد أعدت الكلية وحدة لمتابعة الخرجين  -

  24/8/2014لكلية يتاريخ يقرار مجلس ا
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  -رؤية الوحدة :

لتى اأن تكون وحدة متابعة الخرجين بكلية التربيه الرياضيه جامعة طنطا من الوحدات  -

 لها كيان وطابع متميز فى مجال خدمة ومتابعة الخرجين 

 -رسالة الوحدة :

ر تسعى وحدة متابعة الخرجين وفى ضوء رسالة الكلية الى تحقيق التواصل المستم -

والوثيق بين الكلية وخريجيها وزيادة معارفهم ومعلوماتهم وتوجيههم لسوق العمل 

 والتنسيق مع جهات العمل لتوفير فرص التوظيف المناسب وفقا لتخصصاتهم 

 -أهداف الوحدة :

 تحقيق التواصل بين الخريجين والكلية وذلك لتوثيق ارتباطهم بالكلية والجامعة  -1

امداد وتزويد الخريجين بماهو جديد فى مجاالت تخصصاتهم وذلك لتطوير مستواهم  -2

 وتنمية مهارتهم العلمية والتطبيقيه 

أن تمثل وحدة متابعة الخرجين حلقة اتصال بين الخرجين وجهات العمل والعمل على  -3

 0محاولة ايجاد فرص عمل مؤقت او دائمة للخرجين وفقا لتخصصاتهم 

 ق العملالخرجين لسو العمل على تأهيل -4

ظيفة متابعة أوضاع الخريجين الوظيفية بعد التحاقهم بالعمل من حيث مالئمة طبيعة الو -5

 للتخصصات المتوفرة بالكلية 

 لرياضية والجهات المعنية االخرى التواصل والتنسيق مع نقابة المهن ا -6

 عقد ملتقى التوظيف السنوى  -7

  -مهام الوحدة :

وذلك من خالل قاعدة بيانات للخرجين وانشاء قاعدة بيانات  التواصل مع خرجين الكلية -1

الخرجين للهيئات والمؤسسات فى المجاالت الرياضية المختلفة وهذا لتحقيق االتصال بين 

 وهذة الهيئات والمؤسسات 
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 ده فى تأهيل الخرجين لسوق العمل العمل على المساع -2

 ة لتخصصاتهممناسبالعمل على محاولة مساعدة الخرجين فى ايجاد فرص عمل  -3

 بعة الخرجين بعدالتحاقهم بالعمل العمل على متا -4

التعرف على أراء الخرجين فى برامج الكلية وذلك لالستفادة منها عند تحديث وتطوير  -5

 ية بالبرامج التعليمية المختلفة المقرارات الدراس

يج الكلية التعرف على اراء الستفدين من الخرجين على القدرات الواجب توافرها فى خر  -6

 وفقا لمعايرالجودة لمواجهة سوق العمل فى المعارف 

 التعرف على أراء المستفدين فى برامج الكلية  -7

التعرف على اراء الخرجين لتحديد الصعوبات والمعوقات التى تواجههم فى المجال  -8

 التطبيقى 

التعرف على التوجه الوظيفى ومناسبته مع متطلبات سوق العمل للتعرف على  -9

 صات المطلوبة وغير المطلوبة التخص

  -اليات لتحقيق أهداف الوحدة :

 لتحقيق أهداف الوحدة تتبع االليات فى ثالث أجزاء وفقا لالتى :  -

 الجزء األول : )أعداد البيانات(  -أوال: -

 الجزء الثانى : )تواصل الكلية مع الخرجين( -ثانيا: -

 فرص عمل مناسبة( الجزء الثالث : )مساعدة الخرجين على توافير -ثالثا: -

 وفيما يلى عرض كل جزء على حدة ومايشتمل علية من اليات 

  -الجزء األول : )أعداد البيانات( ويتم فيها النقاط التالية :  -أوال:

 اعداد قاعدة بيانات خاصة بخريجى الكلية  -1

 اعداد استمارة بيانات شخصية للخرجين  -2

 اعداد قاعدة بيانات الماكن العمل من المؤسسات والهيئات واالستفادة منها  -3

 اعداد احصائيات عن خريجى الكلية  -4
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  -الجزء الثانى : )تواصل الكلية مع الخرجين(ويتم ذلك من خالل : -ثانيا: 

 يتم تحقيق التواصل مع الخرجين من خالل موقع الكلية  .1

 كريم المتميزين منهمة سنوية مع تاقامة يوم للخرجين بصف .2

اعداد دليل لخرجين الكلية السنوى وتوزيعة على خريجى الكلية فى حفل عيد الخرجين  .3

 السنوى مع نشر على موقع الكلية الستفادة الخرجين بصفة عامة 

 دعوة الخرجين لحضور الفاعليات التى تقام بالكلية  .4

هم بالتعاون مع اعداد برامج ودورات تدريبيه متخصصه للخرجين وفقا لتخصصات .5

مركز الخدمة بالكلية وذلك لتطوير مستواهم وتنمية مهاراتهم العلمية والعملية لتأهيلهم 

 بما يتناسب مع سوق العمل 

 مج الكلية ناانات الستطالع راى الخرجين فى برعمل أستبي .6

عمل اسبيان الستطالع راى المستفيدين من الخرجين لتحديد المعارف والقدرات  .7

 توافرها فى خريج الكلية وفقا لمعاير الجودة لمواجهة سوق العملالواجب 

 عمل استبيان الراء المستفدين من برامج الكلية  .8

عمل اسبيان الراء المستفدين من الخرجين لتحديد الصعوبات والمعوقات التى تواجههم  .9

 فى المجال التطبيقى 

ه مع متطلبات سوق عمل استمارات استبيان للتعرف على التوجه الوظيفى ومناسبت .10

 لتخصصات المطلوبه وغير المطلوبه العمل للتعرف على ا

متابعة الخرجين بعد االلتحاق بالعمل والتواصل معهم  والتعرف على المشاكل التى  .11

 تواجههم للعمل على تفاديها عند تخرج دفعات أخرى

 رجين على توافير فرص عمل مناسبة(الجزء الثالث : )مساعدة الخ -ثالثا: 

  مساعدة الهيئات والمؤسسات التى يمكنها أن توفر فرص عمل مناسبة للخريجين

ل األعالن للوصول الى خريجى الكلية بسهوله ويسر وأختيار المناسب من خال

  عن الوظائف المطلوبه 

 هيئات والمؤسسات المعلنه للوظيفةالتنسيق على موقع الكلية بين طالب الوظيفة وال 

 حاقهم بالعمل فى الوظائف المناسبة على موقع الكلية متابعة الخرجين بعدالت 

  تتبع االعالنات الخاصة فى الصحف واالنترنت عن الوظائف المتاحة واعالم

 الخرجين عنها من خالل موقع الكلية 

  وظيفى السنوى تال الملتقىاقامة 
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الهيكل التنظيمى لوحدة متابعة الخريجين 
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 الهيكل التنظيمى للوحدة

 

 عميد الكلية ورئيس مجلس اإلدارة أ.د/ عالء محمد طه حلويش

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أ.د/ هالة محمد عمر الصبى

 عضوا   أ.د/ رضا ياسين

 عضوا   د/ محمد أبوزيد زرد

 عضوا   د/ يحيى العجيزى

 عضوا   د/ غادة عرفة

 عضوا   د/ نهال عادل

 عضوا   أ/ ممدوح البنا
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التقرير السنوى الخاص بوحدة 

 9/2019متابعة الخريجين من 

 م8/2020إلى 
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 : المقدمة  أولا 
 

  -رؤية الوحدة :
أن تكون وحدة متابعة الخرجين بكلية التربيه الرياضيه جامعة طنطا من الوحدات التى لها       

 .كيان وطابع متميز فى مجال خدمة ومتابعة الخرجين

 -الوحدة :رسالة 
تسعى وحدة متابعة الخرجين وفى ضوء رسالة الكلية الى تحقيق التواصل المستمر والوثيق       

بين الكلية وخريجيها وزيادة معارفهم ومعلوماتهم وتوجيههم لسوق العمل والتنسيق مع جهات 

 .العمل لتوفير فرص التوظيف المناسب وفقا لتخصصاتهم

 

 ثانيا ا: أنشطة الوحدة 
 

 لخرجين على موقع الكلية االلكترونىاقاعدة بيانات  تحديث في ستمراراال 

  تم اعداد استمارة بيانات شخصيه للخرجين على موقع الكلية 

  تطوير وتحديث الموقع اإللكترونى للوحدة على موقع الكلية 

 لالستفادة وذلك الكلية وخريجي لطالب الوظيفي التوجه لقياس الالزمة االستبيانات إعداد 

 .العمل سوق متطلبات لتلبية والبرامج الدراسية المقررات تطوير في منها

 البيانات بعض تعديل او الضافة الخريجون و الرابعة الفرقة طالب لدخول رابط  

 التخرج شهادات على للحصول

 2020 /2019 الجامعي العام خريجي الطالب افادة استخراج وإجراءات خطوات 

  لخرجين العمل للطالب واالندوات وورش بعض  عمل تم 
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 عن العروض)، دورة " للمجتمع االنتماء في ودورها الرياضة أهمية" اقامة ندوة 

 البرنامج إطار الرياضية والطالب في التربية ولمعلمي للخرجين( والمهرجانات الرياضية

  الكلية. مع المدرسية بالتعاون الرياضة لدعم المصرية الجميعية تنظمه الذي التثقيفي

 بكلية التربية  (الرياضية المنازعات وتسوية فض وسائل) في المتخصصة الدورة

 والطالب للخرجين طنطاجامعة  رياضيةال

  ولمعلمي للخرجين "المدرسية والرياضة العلمي البحث" األول العلمي الملتقىاقامة 

 الجميعية بالتعاون مع  طنطا جامعة الرياضية التربية بكلية والطالب الرياضية التربية

  .المدرسية الرياضة لدعم المصرية

ا: التحليل البيئى  ثالثا
 

 :نقاط القوة

 م23/1/2017 المدرسية الرياضة لدعم المصرية الجمعية فى الكلية إشتراك تفعيل تم 

وما  .م3/11/2014 بتاريخ(1936) برقم والمشهرة الغربية بمحافظة الكبرى بالمحلة

 زال االشتراك فيها 

  الملتقى العلمى األول للبحث العلمى والرياضة المدرسية بكلية التربية الرياضية اقامة– 

المدرستتتتتتية  الرياضتتتتتتة لدعم المصتتتتتترية باالشتتتتتتتراك مع الجمعية م2019جامعة طنطا 

 .واشتراك الخريجين والطالب

   رابط لدخول طالب الفرقة الرابعة و الخريجون الضافة او تعديل بعض البيانات

 ادات التخرج للحصول على شه

 الكلية موقع على للوحدة اإللكترونى الموقع وتحديث تطوير  
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 :نقاط الضعف 

 هذا العام نظراً لجائحة كورونا  الخريجين يوم لم يتم اقامة 

 كورونا لجائحة نظراً للخريجين   دليل لم يتم عمل 

  كورونا لجائحة نظراً  العام والخريجين هذا للطالب التوظيف ملتقى لم يتم اقامة 

  بوحدة متابعة الخريجين.لم يتم اجراء اجتماعات مع الخريجين 

 :فرص التحسين 

 الخريجين متابعة وحدة أعضاء تشكيل تحديث 

 تنفيذ آلية او إجراءات لتشجيع طالب الفرقة الرابعة والخريجين على تسجيل البيانات 

 لهم وكذلك اإللكترونيا وورقيا الشخصية

 الكلية وعالقة العليا الدراسات و التوظيف عن النهائية السنة لطالب توعية ندوات إقامة 

 .بالمجتمع

 الخريجين الشاغلين مناصب قيادية فى المجتمع  من تكريم أوائل الكلية والمتميزين

 الخارجى وذلك يوم عيد الخريجين 

  التوسع فى عقد المزيد من الدورات التدريبية لتنمية مهارات الخريجين وتأهلهم لسوق

 لهم للمتميزين. خصم تقديم ل معالعم

 

ا   : صور أنشطة الوحدة رابعا
 

رابط لدخول طالب الفرقة الرابعة و الخريجون لضافة او تعديل بعض البيانات  للحصول على  -1

 شهادات التخرج



 جامعة طنطا 
 كلية التربية الرياضية

 معيار الطلاب والخريجون

 وحــــــــدة  متابعة الخريجين

 

 

تنوه إدارة جامعة طنطا انه على جميع خريجي كليات الجامعة للعام الجامعي الحالي 

خلفية بيضاء ..حتى يستطيع  6×4تحميل صورة شخصية حديثة ، عن ضرورة ٢٠٢٠/ ٢٠١٩

الطالب اصدار شهادة التخرج... وذلك على بالدخول على موقع تحديث صور طلاب 

 الفرق النهائية......موقع رفع الصور
/://tdb2.tanta.edu.eg/Grad_Photohttp 

 

 

تنظم كلية التربية الرياضية بالتعاون مع مركز اعالم وسط الدلتا) مركز النيل لإلعالم (  -2

 بمسرح  2020فبراير  19ندوة الدمان ) الخطر والمواجهة( يوم الربعاء الموافق 

 الكلية وحضور الطالب والخريجين 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftdb2.tanta.edu.eg%2FGrad_Photo%2F%3Ffbclid%3DIwAR0w_XMRxtmMSbkMRp74wlF0IZr0zL-dYZEKM6eY55yjJLJa7MVTDs0Lb2g&h=AT2OOWcQwKIAoLdIYOgfqT1mP3qzNydbMgoRoRG79QXX1Nu7EhwLKQM-CC7ul5-Lj0yByaqI4zzWwHcSFqdbYcmliAvSpRoQYBvb__viyvkgIOQmpF5NFNTPuiXaVef2ULA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3l1OFI2_T3SaoXWEBhpoibq5fmn08qXkd3NNokev-J-G3wOFb08nwZ08HL-CH9p0tWDeK009ZMZMO1A1bhlFijTQWG-MI1Di3mlB0Q4_RnVPxAagiALzeeYd9GYJ80yWYsVIWkVXFrQoGRv4MbJenyU0sGdfbvP_y-NB2TMC0Q-A


 جامعة طنطا 
 كلية التربية الرياضية

 معيار الطلاب والخريجون

 وحــــــــدة  متابعة الخريجين

 

 

 

بمسرح الكلية تتشرف  2020مارس  9يوم الثنين الموافق (غربية بال أمية )دوة تثقيفية بعنوان  -3

جامعة طنطا قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع الهيئة  -كلية التربية الرياضية 

العامة لتعليم الكبار وبالتنسيق مع قطاع شئون التعليم والطالب بالكلية بعقد عن ندوة تثقيفية بعنوان 

للتعريف عن أهمية مشاركة الطالب في محو أميه المجتمع المحيط بهم كمطلب  (ربية بال أميةغ)

 من متطلبات التخرج 

 

ندوة تعريفية " ببرامج منح للولايات المتحدة الأمريكية فولبرايت " عبر الفيديو كونفرانس  -4

عقد ندوة تعلن وحدة التعاون الدولي بجامعة طنطا عن  -لطلاب وخريجي جامعة طنطا

تعريفية اونلاين " عبر الفيديو كونفرانس " ببرامج منح للولايات المتحدة الأمريكية المقدمة 

من هيئه فولبرايت الممولة بالكامل لجميع الكليات للحصول علي الماجستير و جمع مادة 

ن القادم فى علمية وإجراء أبحاث بعد الدكتوراة و برنامج لإعداد القادة ، وتعقد الندوة يوم الاثني

 مساءاً .... للتقديم لحضور الندوة اللينك التالى 9تمام الساعة 



 جامعة طنطا 
 كلية التربية الرياضية

 معيار الطلاب والخريجون

 وحــــــــدة  متابعة الخريجين

 

 

 

تعلن وحدة ضمان الجودة بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا بالتعاون مع قطاع  -5
انعقاد " ورشة الساليب الحديثة في النشر العلمي"، وذلك  الدراسات العليا بالكلية عن

 ظهراا بمسرح الكلية 1الساعة  2019اير فبر 18يوم الثنين الموافق 

 

تعلن وحدة ضمان الجودة بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا بالتعاون مع قطاع  -6
وذلك  الدراسات العليا بالكلية عن انعقاد ورشة كتابة الخطة البحثية لألقسام العلمية،

  .ظهراا بمسرح الكلية 12الساعة  2019فبراير  18يوم الثنين الموافق 



 جامعة طنطا 
 كلية التربية الرياضية

 معيار الطلاب والخريجون

 وحــــــــدة  متابعة الخريجين

 

 

 

ة تثقيفية بعنوان)فيروس كورونا، من حيث "األعراض وسبل الوقاية"( لتوعية كل ردو -7
والعاملين بالكلية وذلك يوم األثنين والخريجين من أعضاء هيئة التدريس والطالب 

 م في تمام الساعة الحادية عشر بمسرح الكلية 2020فبراير  17  الموافق
 

 

 27ندوة تحت عنوان "الرياضة وأهميتها في تقدم الشعوب" يوم األربعاء الموافق  -8

 .صباحا 11بمسرح الكلية في تمام الساعة 2019 فبراير 



 جامعة طنطا 
 كلية التربية الرياضية

 معيار الطلاب والخريجون

 وحــــــــدة  متابعة الخريجين

 

 

 

 

تنظم كلية التربية الرياضية بالتعاون مع مركز اعالم وسط الدلتا ) مركز النيل لإلعالم  -9

 بمسرح  2020فبراير  19( ندوة الدمان ) الخطر والمواجهة( يوم الربعاء الموافق 

  الطالب والخريجونالكلية وحضور 

 

 

 2020 /2019خطوات وإجراءات استخراج افادة الطالب خريجي العام الجامعي  -10



 جامعة طنطا 
 كلية التربية الرياضية

 معيار الطلاب والخريجون

 وحــــــــدة  متابعة الخريجين

 

 

م ، وعلى الطالب 2020سبتمبر  6تبدأ شئون طالب الكلية في استخراج اإلفادة بداية من االحد الموافق 

 2019/2020والطالبات المتقدمين الستخراج افاده التخرج للعام الجامعي 

 

ورشة العروض التقديمية للمقالت والمشروعات البحثية يوم الثالثاء الموافق  -11

 2019ديسمبر 16
 

 

ندوة تثقيفيه عن "التوعية بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة"يوم األربعاء  -12

 م2019أكتوبر 16الموافق 



 جامعة طنطا 
 كلية التربية الرياضية

 معيار الطلاب والخريجون

 وحــــــــدة  متابعة الخريجين

 

 

 

هام للخرجين ولمعلمي التربية الرياضية دورة العروض الرياضية وندوة "أهمية  -13

 2019يوليو  21الرياضة ودورها في النتماء للمجتمع" برياضية طنطا األحد 

 الجميعية المصرية لدعم الرياضة المدرسيةبالتعاون مع 
 

 

 



 جامعة طنطا 
 كلية التربية الرياضية

 معيار الطلاب والخريجون

 وحــــــــدة  متابعة الخريجين

 

 

 

 "الملتقى العلمي األول "البحث العلمي والرياضة المدرسية -14
 

 

 -23الدورة المتخصصة في )وسائل فض وتسوية المنازعات الرياضية( يومي  -15

 م برياضية طنطا 2019ابريل  24



 جامعة طنطا 
 كلية التربية الرياضية

 معيار الطلاب والخريجون

 وحــــــــدة  متابعة الخريجين

 

 
 

 

 

 عميد الكلية              والخريجون                         الطالب معيار رئيس

 حلويش محمد عالء /د.أ           أ.د/ رضا سعد يس                                     



 جامعة طنطا 
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 جامعة طنطا 
 كلية التربية الرياضية

 معيار الطلاب والخريجون
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التقرير السنوى الخاص بوحدة 

 9/2020متابعة الخريجين من 

 م8/2021إلى 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 جامعة طنطا 
 كلية التربية الرياضية

 معيار الطلاب والخريجون

 وحــــــــدة  متابعة الخريجين

 

 

 : المقدمة  أولا 
  -رؤية الوحدة :

أن تكون وحدة متابعة الخرجين بكلية التربيه الرياضيه جامعة طنطا من الوحدات التى لها       

 .كيان وطابع متميز فى مجال خدمة ومتابعة الخرجين

 -رسالة الوحدة :
تسعى وحدة متابعة الخرجين وفى ضوء رسالة الكلية الى تحقيق التواصل المستمر والوثيق       

بين الكلية وخريجيها وزيادة معارفهم ومعلوماتهم وتوجيههم لسوق العمل والتنسيق مع جهات 

 .العمل لتوفير فرص التوظيف المناسب وفقا لتخصصاتهم

 

 ثانيا ا: أنشطة الوحدة 
 

 لخرجين على موقع الكلية االلكترونىاقاعدة بيانات  تحديث في االستمرار 

  3/2021وحدة متابعة الخريجين بتاريخ مجلس أعضاء تشكيل تم تحديث 

  وتسجيل الشركات. طنطا جامعة خريجى بيانات استكمالاستحداث لينك 

  تم اعداد استمارة بيانات شخصيه للخرجين على موقع الكلية 

  تطوير وتحديث الموقع اإللكترونى للوحدة على موقع الكلية 

  لخرجين الندوات وورش العمل للطالب وابعض  عمل تم 

 

 

 



 جامعة طنطا 
 كلية التربية الرياضية

 معيار الطلاب والخريجون

 وحــــــــدة  متابعة الخريجين

 

 

ا: التحليل البيئى  ثالثا
 

 :نقاط القوة

 م23/1/2017 المدرسية الرياضة لدعم المصرية الجمعية فى الكلية إشتراك تفعيل تم 

وما  .م3/11/2014 بتاريخ(1936) برقم والمشهرة الغربية بمحافظة الكبرى بالمحلة

 زال االشتراك فيها 

 الشركات وتسجيل طنطا جامعة خريجى بيانات استكمال لينكأو  رابط استحداث تم. 

 3/2021 مجلس بتاريخ الخريجين متابعة وحدةأعضاء  تشكيل تحديث تم 

 :نقاط الضعف 

 هذا العام نظراً لجائحة كورونا  الخريجين يوم لم يتم اقامة 

 للخريجين   دليل لم يتم عمل 

 كورونا لجائحة نظراً  العام والخريجين هذا للطالب التوظيف لم يتم اقامة ملتقى 

 كورونا لجائحة نظراً  العام للخريجين هذا الوظيفى التوجه لم يتم عمل 

 نظراً  العام الدورات التدريبية التخصصية للخريجين هذا المزيد من  لم يتم اجراء 

 كورونا لجائحة

 :فرص التحسين 

 العام هذا والخريجين للطالب التوظيف اجراء ملتقى. 

 هذا العام   الخريجين يوم اقامة 

 للخريجين   دليل عمل 

  تسجيل البياناتتنفيذ آلية او إجراءات لتشجيع طالب الفرقة الرابعة والخريجين على 

 لهم وكذلك اإللكترونيا وورقيا الشخصية



 جامعة طنطا 
 كلية التربية الرياضية

 معيار الطلاب والخريجون

 وحــــــــدة  متابعة الخريجين

 

 

 وذلك الكلية وخريجي لطالب الوظيفي التوجه لقياس الالزمة االستبيانات إعداد 

 .العمل سوق متطلبات لتلبية والبرامج الدراسية المقررات تطوير في منها لالستفادة

  بوحدة متابعة الخريجين انشاء قنوات للتواصل اإلجتماعى مع الخريجين عبر موقع خاص

 مع المتابعة اإللكترونى وغيره الستمرار بالبريد على الفيس بوك والتليجرام أو مراسلتهم

 الوظيفية والفرص التدريبية كالدورات بهم؛ الخاصة بالمتطلبات الخريجين ، وتزويدهم

  لهم، المتاحة

 الكلية وعالقة العليا الدراسات و التوظيف عن النهائية السنة لطالب توعية ندوات إقامة 

 .بالمجتمع

ا   : صور أنشطة الوحدة رابعا
 

 استكمال بيانات خريجى جامعة طنطا -1
ً من إدارة جامعة طنطا على دعم التواصل بين الجامعة وخريجيها تدعو الجامعة جميع خريجها  حرصا

كافة االعالنات الخاصة المنح الستكمال البيانات الخاصة بهم، حيث تتيح الجامعة لخريجيها من خاللها 
والبعثات وفرص استكمال الدراسة بالخارج، كما تتيج الجامعة خدمة جديدة أيضاً من خالل ربط سوق العمل 

  . بالجامعة واتاحة فرص العمل الخاصة بالشركات والهيئات لجميع الخريجين من خالل الراوبط التالية
 لينك استكمال بيانات الخريجين والشركات

/http://tdb2.tanta.edu.eg/grad_club 

  فيديو توضيحى لخطوات استكمال بيانات الخريجين

...http://phy.tanta.edu.eg/News_Details.aspx 

http://tdb2.tanta.edu.eg/grad_club/?fbclid=IwAR0J-iLT8Ui5Yt9r6B32hwzKU4Rv-3DYbTGrsQS-JW2weKPIdwmZ64hnFtk
http://phy.tanta.edu.eg/News_Details.aspx?new_id=8abf0462-5131-45b9-897e-9ccd8389e81c&fbclid=IwAR3Lh-K1Mo7O-73pbuBuIjVn01ic01Ox_atZgpjieH0IwYiNQtHmpdw_SHc
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https://www.facebook.com/phedtanta/photos/a.418075455323420/982878562176437/?__cft__%5b0%5d=AZUc-TqX7DyadL2Kl9r26dEeym0shV3xiMkWOU5a8FFULS7k_tzkeQ36cQOR7u2OC-PaX4doiDMS62VtbyW0t7-WOFJTwOnlh6Joe4TMZfao8HqJENnm9NObQ5S7nql5VVTodkqNCIhobtaeJwH9BDV2&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/phedtanta/photos/a.418075455323420/982878562176437/?__cft__%5b0%5d=AZUc-TqX7DyadL2Kl9r26dEeym0shV3xiMkWOU5a8FFULS7k_tzkeQ36cQOR7u2OC-PaX4doiDMS62VtbyW0t7-WOFJTwOnlh6Joe4TMZfao8HqJENnm9NObQ5S7nql5VVTodkqNCIhobtaeJwH9BDV2&__tn__=EH-R
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نوفمبريوم  30كيفية حماية مصابي كورونا من التنمر برياضية طنطا عن  ندوة -2

  م2020نوفمبر  30اإلثنين الموافق 

 

 



 جامعة طنطا 
 كلية التربية الرياضية
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، وذلك يوم السبت (التعريف بمحو األمية كمطلب من متطلبات التخرج) دوة بعنوانن -3

  م2020نوفمبر  28الموافق 

 

م بمسرح 2020أكتوبر  14يوم الربعاء  " التعليم عن بعدرشة عمل بعنوان " أدوات  -4

وقد حضرها السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  كلية التربية الرياضية
 والخريجين والدراسات العليا  بالكلية

 



 جامعة طنطا 
 كلية التربية الرياضية
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وذلك يوم "التحول الرقمي الستثمار في الفكر وتغيير السلوك" ورشة عمل بعنوان -5

 م 2020أكتوبر  5 األثنين الموافق
 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس معيار الطالب والخريجون                                      عميد الكلية

 رضا سعد يس                                           أ.د/ عالء محمد حلويش /أ.د     

 

outlook-data-detector://3/
outlook-data-detector://3/
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التقرير السنوى الخاص بوحدة 

 9/2021متابعة الخريجين من 

 م8/2022إلى 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 جامعة طنطا 
 كلية التربية الرياضية

 معيار الطلاب والخريجون
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 : المقدمة  أولا 
  -رؤية الوحدة :

أن تكون وحدة متابعة الخرجين بكلية التربيه الرياضيه جامعة طنطا من الوحدات التى لها       

 .كيان وطابع متميز فى مجال خدمة ومتابعة الخرجين

 -الوحدة :رسالة 
تسعى وحدة متابعة الخرجين وفى ضوء رسالة الكلية الى تحقيق التواصل المستمر والوثيق       

بين الكلية وخريجيها وزيادة معارفهم ومعلوماتهم وتوجيههم لسوق العمل والتنسيق مع جهات 

 .العمل لتوفير فرص التوظيف المناسب وفقا لتخصصاتهم

 

 ثانيا ا: أنشطة الوحدة 
 المؤتمركة الخريجين والباحثين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فى مشار 

لكلية التربية  "الرياضة صناعة في اإلستراتيجي االبتكار"  الرابع الدولي العلمي

 .االدارية العاصمة- الماسة بفندق 2021 ديسمبر 22 يوم الرياضية جامعة طنطا 

 م16/10/2021والخريجين المقام يوم السبت  للطالب الرابع التوظيف ملتقى تنظم 

 لخرجين على موقع الكلية االلكترونىاقاعدة بيانات  تحديث في االستمرار 

  استمارة بيانات شخصيه للخرجين على موقع الكلية تحديث تم 

  تطوير وتحديث الموقع اإللكترونى للوحدة على موقع الكلية 

  لخرجينوورش العمل للطالب واالندوات الدورات التدريبية وبعض  عمل تم 

 

 



 جامعة طنطا 
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ا: التحليل البيئى  ثالثا
 

 :نقاط القوة

  المؤتمرمشاركة الخريجين والباحثين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فى 

لكلية التربية  "الرياضة صناعة في اإلستراتيجي االبتكار"  الرابع الدولي العلمي

 .االدارية العاصمة- الماسة بفندق 2021 ديسمبر 22 يوم الرياضية جامعة طنطا 

 م16/10/2021والخريجين المقام يوم السبت  للطالب الرابع التوظيف ملتقى تنظم 

 لخرجين على موقع الكلية االلكترونىاقاعدة بيانات  تحديث في االستمرار 

  جارى تنفيذ عدد من الندوات وورش العمل والدورات التدريبية للخريجين والطالب 

 :نقاط الضعف 

  الخريجين يوم اقامةلم يحدد   

  للخريجين   دليل عمل يحددلم 

 :فرص التحسين 

  انشاء قنوات للتواصل اإلجتماعى مع الخريجين عبر موقع خاص بوحدة متابعة الخريجين

 مع المتابعة الستمرار وغيرهاإللكترونى  بالبريد أو مراسلتهمعلى الفيس بوك والتليجرام 

 الوظيفية والفرص التدريبية كالدورات بهم؛ الخاصة بالمتطلبات الخريجين ، وتزويدهم

  لهم، المتاحة

 مقرها يكون طنطا جامعة الرياضية التربية كلية لخريجى رابطة أول انشاء   على العمل 

 طنطا جامعة الرياضية التربية كلية



 جامعة طنطا 
 كلية التربية الرياضية

 معيار الطلاب والخريجون

 وحــــــــدة  متابعة الخريجين

 

 

 
 

 الكلية وعالقة العليا الدراسات و التوظيف عن النهائية السنة لطالب توعية ندوات إقامة 

 .بالمجتمع

 الرياضية واألجهزة األدوات لعرض( الخريج بمعرض) يسمى معرض إنشاء مقترح 

 الرياضية والشركات الخريجين ومبتكرات

 الخريجين الشاغلين مناصب قيادية فى المجتمع  من تكريم أوائل الكلية والمتميزين

 الخارجى وذلك يوم عيد الخريجين 

  من الدورات التدريبية لتنمية مهارات الخريجين وتأهلهم لسوق التوسع فى عقد المزيد

 للمتميزين. لهم خصم تقديم العمل مع

 بها يعمل التي الرياضية والمهنية  المؤسسات لبعض ميدانية بإجراء زيارات الوحدة قيام 

 يخص فيما مقترحاتهم ومعرفة الخريجين؛ مستوى في آرائهم الستطالع الكلية خريجو

 .للخريج  المطلوبة والمهارات  المهنية الجوانب

  أو )يوم الوفاء(  الملتقى األول لقدامى الخريجين اقامة  لمقترح اتخاذ الخظوات الالزمة 

 واطالعهم على ما تشهده الكلية من تطور سنة بعد أخرى .وخريجيها   الكلية لمنسوبي

 خالل من ةالكلي طالب على نجاحهم قصص و تجاربهم وعرض الخريجين بعض دعوة 

  منها االستفادة ومحاولة التجارب بهذه لالستنارة معهم مفتوحة لقاءات عقد

   

 

 

 



 جامعة طنطا 
 كلية التربية الرياضية

 معيار الطلاب والخريجون

 وحــــــــدة  متابعة الخريجين

 

 

 
 

ا   : صور أنشطة الوحدة رابعا
 

 م16/10/2021والخريجين المقام يوم السبت  للطالب الرابع التوظيف ملتقى تنظم -1

 

 



 جامعة طنطا 
 كلية التربية الرياضية

 معيار الطلاب والخريجون

 وحــــــــدة  متابعة الخريجين

 

 

 
 

 22الرياضة" يوم المؤتمر العلمي الدولي الرابع " البتكار اإلستراتيجي في صناعة  -2

 .العاصمة الدارية-بفندق الماسة  2021ديسمبر 

 

ورشة عمل متخصصة )مدرب مجموعات  عقد  كلية التربية الرياضية عناعالن  -3

 للطالب والخريجين   مع د/ أسماء ابراهيم محمد حماد  اللياقة البدنية(

 

 



 جامعة طنطا 
 كلية التربية الرياضية

 معيار الطلاب والخريجون

 وحــــــــدة  متابعة الخريجين

 

 

 
 

.. ندوة بكلية التربية  كيفية تنمية الموارد المتجددة والحفاظ عليها وترشيد استهالكها -4

 الرياضية

 

 الحجز باب فتح عن طنطا جامعة الرياضية التربية بكلية العامة الخدمة مركز يعلن -5

 للطالب والخريجين  "الولية والسعافات اإلنقاذ" في  التدريبية للدورات

 



 جامعة طنطا 
 كلية التربية الرياضية

 معيار الطلاب والخريجون

 وحــــــــدة  متابعة الخريجين

 

 

 
 

 التدريس هيئة اعضاء للسادة العلمى النشرودورات  دوراتعقد من ال عن العالن -6

 والخريجين العليا الدراسات وطالب

 

 



 جامعة طنطا 
 كلية التربية الرياضية

 معيار الطلاب والخريجون

 وحــــــــدة  متابعة الخريجين

 

 

 
 

 
ومركز الخدمة العامة بالكلية عن فتح  تعلن إدارة كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا -7

باب الحجز بصالة اللياقة البدنية )الجيم(،الصالة مجهزة بأحدث التجهيزات الرياضية 

ع الخارجى وبأسعار مخفضة ألعضاء هيئة التدريس والطالب والخريجين  والمجتم

 والعاملين

 



 جامعة طنطا 
 كلية التربية الرياضية

 معيار الطلاب والخريجون

 وحــــــــدة  متابعة الخريجين

 

 

 
 

تعلن إدارة كلية التربية الرياضية جامعة طنطا عن عقد ندوة بعنوان )المخلفات  -8

وذلك ضمن  م2021/ 12/ 13اللكترونية( بمسرح الكلية يوم الثنين الموافق 

  مشروعات إدارة المخلفات للشباب بالجامعات العربية.

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس معيار الطالب والخريجون                                      عميد الكلية

 مد حلويشأ.د/ رضا سعد يس                                           أ.د/ عالء مح     



 جامعة طنطا 
 كلية التربية الرياضية

 معيار الطلاب والخريجون

 وحــــــــدة  متابعة الخريجين

 

 

 
 

 



 جامعة طنطا 
  كلية التربية الرياضية

                  والخريجون                      الطلاب معيار

 الخريجينوحــــــــدة  متابعة 

 

 

 

 د الكليةعمي              والخريجون                         الطالب معيار رئيس

 حلويش حمدم عالء /د.أ           أ.د/ رضا سعد يس                                     

 

 الخريجين خالل الثالث سنوات األخيرةمتابعة التحليل اإلحصائى ألنشطة وحدة 

2019/2020  ،2020/2021  ،2021/2022 

 /2019 األنشطة  م

 م2020

2020/

 م2021

2021/ 

 م2022

لخرجين على موقع اقاعدة بيانات  تحديث في االستمرار 1

 الكلية االلكترونى

100% 100% 100% 

تم اعداد استمارة بيانات شخصيه للخرجين على موقع  2

 الكلية 

100% 100% 100% 

تطوير وتحديث الموقع اإللكترونى للوحدة على موقع  3

 الكلية 

60% 70% 100% 

 0 0 0   الخريجين يوم 4

 0 0 0 للخريجين   دليل 5

 %100 0 0 والخريجين  للطالب الرابع التوظيف ملتقى تنظم 6

 لطالب الوظيفي التوجه لقياس الالزمة االستبيانات إعداد 7

 الكلية وخريجي

80% 0 100% 

 %100 %80 0 اجراء اجتماعات مع الخريجين بوحدة متابعة الخريجين 8

 الضافة الخريجون و الرابعة الفرقة طالب لدخول رابط 9

 التخرج شهادات على للحصول  البيانات بعض تعديل او

100% 100% 100% 

الندوات وورش العمل للطالب بعض  عمل تم  10

 لخرجين وا

80% 50% 80% 

 %100 %100 0 تم تحديث تشكيل أعضاء وحدة متابعة الخريجين 11

طنطا  جامعة خريجى بيانات استكمالاستحداث لينك  12

 وتسجيل الشركات

0 100% 100% 



 جامعة طنطا 
  كلية التربية الرياضية

                  والخريجون                      الطلاب معيار

 الخريجينوحــــــــدة  متابعة 

 

 

 

 د الكليةعمي              والخريجون                         الطالب معيار رئيس

 حلويش حمدم عالء /د.أ           أ.د/ رضا سعد يس                                     

 

مشاركة الخريجين والباحثين وأعضاء هيئة التدريس  13

 " الرابع الدولي العلمي المعاونة فى المؤتمروالهيئة 

ية لكلية الترب "الرياضة صناعة في اإلستراتيجي االبتكار

  الرياضية جامعة طنطا 

0 0 100% 

 لدعم المصرية الجمعية فى الكلية إشتراك تفعيل تم 14

  المدرسية الرياضة

100% 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة طنطا 
  كلية التربية الرياضية

                  والخريجون                      الطلاب معيار

 الخريجينوحــــــــدة  متابعة 

 

 

 

 عميد الكلية              والخريجون                         الطالب معيار رئيس

 حلويش محمد عالء /د.أ           أ.د/ رضا سعد يس                                     
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2020/2021

2021/2022



 جامعة طنطا 
  كلية التربية الرياضية

                  والخريجون                      الطلاب معيار

 الخريجينوحــــــــدة  متابعة 

 

 

 

 د الكليةعمي              والخريجون                         الطالب معيار رئيس

 حلويش حمدم عالء /د.أ           أ.د/ رضا سعد يس                                     

 

 



 

 

دة متابعة الخريجين لعام الخطة التنفيذية )التفصيلية( لوح

 م2019/2020

 جامعة طنطا
 كلية التربية الرياضية

 الطالب والخريجونمعيار 
 وحدة متابعة الخريجين

 

 ميد الكليةع                                        والخريجون                         الطالب معيار رئيس            

 حلويش محمد عالء /د.أ                                      أ.د/ رضا سعد يس                                               

الفئة  التقويم والمتابعة
 المستهدفة

المسئول عن 
 التنفيذ

مصادر 
 التمويل

الهدف  النشاط تاريخ التنفيذ المخرجات
 التنفيذى

كشف  –ندوات 
 حضور

 الخريجين
 والطالب 

عميد الكلية 
وكيل الكلية 

 لشئون التعليم
والطالب وتنمية 

 و البيئة
الدراسات 

مدير  – العليا

 –ضمان الجودة 
مدير وحدة 
ريجينمتابعة الخ  

مركز الخدمة 
 العامة بالكلية 

 –صور 
 ملخص 

19/2/2020  الخطر)  االدمان ندوة 
 االربعاء يوم( والمواجهة

 فبراير 19 الموافق
 الكلية بمسرح  2020

 الطالب وحضور
 والخريجين

متابعة 
الخريجين 

– 
التواصل 

مع 
 الخريجين

ورش  –لقاءات 
 –ندوات  –عمل 

 مشاركة 

إشتراكات 
 الخريجين

 -صور
 ملخص

م23/1/2017  رابطة الخريجين 
إشتراك الكلية فى الجمعية 

المصرية لدعم الرياضة 
 المدرسية

ورش  –لقاءات 
 –ندوات  –عمل 

 مشاركة 

 الخدمة مركز
بالكلية العامة  

 -صور
 ملخص

 

م9/3/2020 تثقيفية  دوة  
(  أمية بال غربية) بعنوان  

م18/2/2019  الحديثة االساليب ورشة 
"العلمي النشر في  

م18/2/2019 ورشة كتابة الخطة  
 البحثية لألقسام العلمية

ورش  –لقاءات 
 –ندوات  –عمل 

 مشاركة

 -صور
 ملخص

 

 تثقيفية دورة 17/2/2020
 كورونا، فيروس)بعنوان

 األعراض" حيث من
"( الوقاية وسبل  

 
 



 

 

دة متابعة الخريجين لعام الخطة التنفيذية )التفصيلية( لوح

 م2019/2020

 جامعة طنطا
 كلية التربية الرياضية

 الطالب والخريجونمعيار 
 وحدة متابعة الخريجين

 

 ميد الكليةع                                        والخريجون                         الطالب معيار رئيس            

 حلويش محمد عالء /د.أ                                      أ.د/ رضا سعد يس                                               

ورش  –لقاءات 
 –ندوات  –عمل 

 مشاركة

 -صور
 ملخص

م27/2/2019 ندوة تحت عنوان  
"الرياضة وأهميتها في 

 تقدم الشعوب

ورش  –لقاءات 
 –ندوات  –عمل 

 مشاركة

 -صور
 ملخص

 

19/2/2020 ندوة االدمان ) الخطر  
 والمواجهة( 

ورش  –لقاءات 
 –ندوات  –عمل 

 مشاركة

 -صور
 ملخص

 

م16/10/2019  التقديمية العروض ورشة 
 والمشروعات للمقاالت
  البحثية

ورش  –لقاءات 
 –ندوات  –عمل 

 مشاركة

 -صور
 ملخص

 

م16/10/2019  عن تثقيفيه ندوة 
 خدمة بأنشطة التوعية"

"البيئة وتنمية المجتمع  

ورش  –لقاءات 
 –ندوات  –عمل 

 مشاركة

 -صور
 ملخص

 

21/7/2019  العروض دورة  
 أهمية" وندوة الرياضية
 في ودورها الرياضة
للمجتمع االنتماء  

ورش  –لقاءات 
 –ندوات  –عمل 

 مشاركة

 -صور
 ملخص

 

م6/3/2019 الملتقى العلمي األول  
"البحث العلمي والرياضة 

 المدرسية
ورش  –لقاءات 

 –ندوات  –عمل 
 مشاركة

 -صور
 ملخص

 

23-24 
م4/2019/  

 في المتخصصة الدورة
 وتسوية فض وسائل)

( الرياضية المنازعات  

م9201 اكتوبر استبيانات استبيانات عمل التوجه الوظيفى  
 للخريجين

 



 

 

الخطة التنفيذية )التفصيلية( لوجدة متابعة الخريجين لعام 

 م2020/2021

 جامعة طنطا
 كلية التربية الرياضية

 معيار الطالب والخريجون
 وحدة متابعة الخريجين

 

 

 ميد الكليةع                                       والخريجون                         الطالب معيار رئيس            

 حلويش محمد عالء /د.أ                                 أ.د/ رضا سعد يس                                                   

الفئة  التقويم والمتابعة
 المستهدفة

المسئول عن 
 التنفيذ

مصادر 
 التمويل

الهدف  النشاط تاريخ التنفيذ المخرجات
 التنفيذى

 الخريجين لقاءات
 والطالب

 الكلية عميد
 الكلية وكيل

 التعليم لشئون
 وتنمية والطالب

 و البيئة
 العليا الدراسات

 ضمان مدير –
 مدير – الجودة
متابعة وحدة  

3/2021 تشكيل   عضاء تشكيل تحديث 
  متابعة الخريجين وحدة

متابعة 
 –الخريجين 

التواصل مع 
 الخريجين

ورش  –لقاءات 
 –ندوات  –عمل 

 مشاركة 

إشتراكات 
 الخريجين

 -صور
 ملخص

م23/1/2017 رابطة استمرار  
إشتراك و الخريجين

الكلية فى الجمعية 
المصرية لدعم الرياضة 

 المدرسية

 الخدمة مركز 
بالكلية العامة  

اسماء 
 وصور

12/2020  تحديث في االستمرار 
لخرجين ابيانات  قاعدة

على موقع الكلية 
 االلكترونى

 الخدمة مركز 
بالكلية العامة  

11/2020 صور   استحداث لينك استكمال 
 جامعة خريجى بيانات
وتسجيل الشركات طنطا  

بيانات  
وصور 

 ومحتوى

م2/2021 تطوير وتحديث الموقع  
اإللكترونى للوحدة على 

 موقع الكلية

ورش  –لقاءات 
 –ندوات  –عمل 

 مشاركة 

 -صور
 ملخص

30/11/2020  حماية كيفية عن ندوة 
 من كورونا مصابي
  التنمر

 



 

 

الخطة التنفيذية )التفصيلية( لوجدة متابعة الخريجين لعام 

 م2020/2021

 جامعة طنطا
 كلية التربية الرياضية

 معيار الطالب والخريجون
 وحدة متابعة الخريجين

 

 

 ميد الكليةع                                       والخريجون                         الطالب معيار رئيس            

 حلويش محمد عالء /د.أ                                 أ.د/ رضا سعد يس                                                   

ورش  –لقاءات 
 –ندوات  –عمل 

 مشاركة 

 -صور
 ملخص

28/11/2020 التعريف بمحو األمية  
كمطلب من متطلبات 

 التخرج

ورش  –لقاءات 
 –ندوات  –عمل 

 مشاركة 

 -صور
 ملخص

14/10/2020 "  عن  عمل رشةو 
"  بعد عن التعليم أدوات  

ورش  –لقاءات 
 –ندوات  –عمل 

 مشاركة 

 -صور
 ملخص

5/10/2020  التحولعن  عمل ورشة 
 في االستثمار الرقمي

السلوك وتغيير الفكر  

 

 



 

 

الخطة التنفيذية )التفصيلية( لوجدة متابعة الخريجين لعام 

 م2021/2022

 جامعة طنطا
 كلية التربية الرياضية

 الطالب والخريجونمعيار 
 وحدة متابعة الخريجين

 

 

 ميد الكليةع                                       والخريجون                         الطالب معيار رئيس            

 حلويش محمد عالء /د.أ                                 أ.د/ رضا سعد يس                                                   

الفئة  التقويم والمتابعة
 المستهدفة

المسئول عن 
 التنفيذ

مصادر 
 التمويل

الهدف  النشاط تاريخ التنفيذ المخرجات
 التنفيذى

تسجيل  –لقاءات
 ابحاث

 الخريجين
 والطالب

 الكلية عميد
 الكلية وكيل

 التعليم لشئون
 وتنمية والطالب

 و البيئة
 العليا الدراسات

 ضمان مدير –
 مدير – الجودة
متابعة وحدة  

 –الجامعة 
مركز  –الكلية 

 الخدمة العامة 

 –ندوات 
ورش عمل 

مناقشة  –
 –ابحاث 
 -صور 
 لقاءات

22/12/2021  الخريجين مشاركة 
 المؤتمر فى والباحثين

"  الرابع الدولي العلمي
 في اإلستراتيجي االبتكار
 لكلية" الرياضة صناعة
 جامعة الرياضية التربية

 . طنطا

متابعة 
 –الخريجين 

التواصل مع 
 الخريجين

ورش  – لقاءات
  عمل 

مركز الخدمة 
 العامة

 –لقاءات 
 –اجتماعات 
محاضرات 

صور  –  

م16/10/2021  التوظيف ملتقى تنظم 
 للطالب الرابع

  والخريجين

ورش  –لقاءات 
 –ندوات  –عمل 

 مشاركة

إشتراكات 
 الخريجين

 -صور
 ملخص

م23/1/2017 رابطة استمرار  
إشتراك و الخريجين

الكلية فى الجمعية 
المصرية لدعم الرياضة 

 المدرسية

 الخدمة مركز 
بالكلية العامة  

اسماء 
 وصور

12/2020  تحديث في االستمرار 
لخرجين ابيانات  قاعدة

على موقع الكلية 
 االلكترونى

فتح باب الحجز بصالة  2021 صور 



 

 

الخطة التنفيذية )التفصيلية( لوجدة متابعة الخريجين لعام 

 م2021/2022

 جامعة طنطا
 كلية التربية الرياضية

 الطالب والخريجونمعيار 
 وحدة متابعة الخريجين
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 اللياقة البدنية )الجيم( 

بيانات  
وصور 

 ومحتوى

م2/2021 تطوير وتحديث الموقع  
اإللكترونى للوحدة على 

 موقع الكلية

ورش  –لقاءات 
 –ندوات  –عمل 

 مشاركة 

 -صور
 ملخص

16 – 18/12 
/2021  

متخصصة   ورشة عمل
)مدرب مجموعات اللياقة 

   البدنية(

ورش  –لقاءات 
 –ندوات  –عمل 

 مشاركة 

 -صور
 ملخص

24/11/2021 كيفية تنمية عن ندوة  
الموارد المتجددة 

والحفاظ عليها وترشيد 
 استهالكها 

ورش  –لقاءات 
 –ندوات  –عمل 

 مشاركة 

 -صور
 ملخص

إلى  8 /31
21/9  /2021  

 الدورات عدد من  عقد
 العلمى فى النشر

واألساليب االلكترونية   
 المشاريع البحثية 

ورش  –لقاءات 
 –ندوات  –عمل 

 مشاركة 

 -صور
 ملخص

13 /12 
م2021/  

 المخلفات) بعنوان ندوة
(االلكترونية  

 

 



 جامعة طنطا 
 كلية التربية الرياضية

 معيار الطلاب والخريجون

 

 

 

 
 

 

 

 

 

الشركات والمؤسسات المستفيدة من 

 الخريج
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة طنطا 
 كلية التربية الرياضية

 معيار الطلاب والخريجون

 

 

 

 
 

 الشركات والمؤسسات المستفيدة من الخريج

مدارس مديريات التربية والتعليم الحكومية 

 والخاصة والدولية

 مراكز العالج الطبيعى

مراكز الجيم  ومراكز اللياقة البدنية ومراكز  وزارة التعليم العالى والبحث العلمى

 التخسيس

 الفنادق والمنتجعات السياحية االتحاد الرياضى بالجامعات المصرية

رعاية الشباب بالجامعات والكليات المختلفة 

 والدولية واألهلية والخاصة الحكومية

 الخاصة االحتياجات مراكز تأهيل لذوى

 مراكز الطب الرياضى وزارة الشباب والرياضة

 السن والترويح الرياضىمراكز كبار  مديريات الشباب والرياضة

 الشباب والرياضة باألحزاب مراكز الشباب

 المناطق الرياضية النوادى الرياضية

 االتحادات الرياضية اتحاد الرياضة بالشركات

 نقابة المهن الرياضية والخاصة اإلذاعة والتليفزيون الحكومية

 مراكز خدمة المواطنين الصحف القومية الحكومية والخاصة

 مراكز التأهيل الحكومية وغير الحكومية القوى العاملة

 

 



 جامعة طنطا 
 كلية التربية الرياضية

 معيار الطلاب والخريجون

 

 

 

 
 

 الوظائف

 ترويح اخصائى  مدرس

 رياضى تسويق اخصائى مدرب

 رياضى اعالم اخصائى ادارى

 رياضى صحفى تغذية اخصائى

 رياضى معلق فسيولوجى اخصائى

 رياضى تحكيم مالعب اصابات اخصائى

 رياضية عروض مصمم تدليك اخصائى

 الخاصة االحتياجات لذوى أخصائى نفسى اخصائى

 تدريبية أحمال اخصائى اجتماعى اخصائى

 اخصائى العالج المائى للمعاقين  ممرن

  أخصائى منقذ بالشواطىء 

 

 

 

 



 جامعة طنطا 
 كلية التربية الرياضية

 معيار الطلاب والخريجون

 

 

 

 
 

ة مدارس مديريات التربية والتعليم الحكومي

 والخاصة والدولية

 الوظائق:

 مدرس 

 ادارى 

 مراكز العالج الطبيعى

 :الوظائق

 مالعب اصابات اخصائى 

 تغذية اخصائى 

 الخاصة االحتياجات لذوى أخصائى 

 

 وزارة التعليم العالى والبحث العلمى

 الوظائق:

  االتحاد الرياضى بالجامعات ادارى

 المصرية

  رعاية الشباب بالجامعات والكليات

واألهلية  المختلفة الحكومية

 والدولية والخاصة

 اخصائى رعاية شباب رياضى 

 ادارى 

 سخسيمراكز الجيم  ومراكز اللياقة البدنية ومراكز الت

 :الوظائق

 تدريبية أحمال اخصائى 

 الخاصة االحتياجات لذوى أخصائى 

  اخصائى العالج المائى للمعاقين 

 تدريبية أحمال اخصائى 

 تدليك اخصائى 

 تغذية اخصائى 

 مالعب اصابات اخصائى 

 مدرب 

 الخاصة االحتياجات مراكز تأهيل لذوى

 :الوظائق

 ادارى 

 مدرب 

 الخاصة االحتياجات لذوى أخصائى 

 للمعاقين المائى العالج اخصائى 

 ترويح اخصائى 

 الفنادق والمنتجعات السياحية

 :الوظائق

 مدرب 

 ادارى 

  أخصائى منقذ بالشواطىء 

 تدليك اخصائى 

 



 جامعة طنطا 
 كلية التربية الرياضية

 معيار الطلاب والخريجون

 

 

 

 
 

 مراكز الطب الرياضى

 :الوظائق

 مدرب 

 تغذية اخصائى 

 فسيولوجى اخصائى 

 مالعب اصابات اخصائى 

 الخاصة االحتياجات لذوى أخصائى 

 تدريبية أحمال اخصائى 

 تدليك اخصائى 

 مراكز التأهيل الحكومية وغير الحكومية

 :الوظائق

 اجتماعى اخصائى 

 رياضية عروض مصمم 

 للمعاقين المائى العالج اخصائى  

 الخاصة االحتياجات لذوى أخصائى 

 نفسى اخصائى

 المناطق الرياضيةو الرياضية االتحادات 

 :الوظائق

 رياضى تحكيم 

 ادارى 

 مدرب 

 مراكز كبار السن والترويح الرياضى

 :الوظائق

 ترويح اخصائى 

 ادارى 

 مدرب 

 اجتماعى اخصائى 

 نفسى اخصائى 

 نقابة المهن الرياضية

 :الوظائق

 رياضى تحكيم 

 ادارى 

 مدرب 

 مدرس 

 الشباب والرياضة باألحزاب

 :الوظائق

 ممرن 

 مدرب 

 ادارى 



 جامعة طنطا 
 كلية التربية الرياضية

 معيار الطلاب والخريجون

 

 

 

 
 

 النوادى الرياضية

 :الوظائق

 تدريبية أحمال اخصائى 

 ممرن 

 مالعب اصابات اخصائى 

 تدليك اخصائى 

 مدرب 

 ادارى 

 فسيولوجى اخصائى 

 رياضى تحكيم 

 

 اتحاد الرياضة بالشركات

 :الوظائق

 تدريبية أحمال اخصائى 

 ممرن 

 مالعب اصابات اخصائى 

 تدليك اخصائى 

 مدرب 

 ادارى 

 فسيولوجى اخصائى 

 والخاصة اإلذاعة والتليفزيون الحكومية

 :الوظائق

 رياضى معلق 

 رياضى اعالم اخصائى 

 رياضى صحفى 

 الصحف القومية الحكومية والخاصة

 :الوظائق

 رياضى صحفى 

 رياضى تسويق اخصائى 

 رياضى اعالم اخصائى 

 مراكز خدمة المواطنين

 :الوظائق

  اخصائى 

 ادارى 

 القوى العاملة

 :الوظائق

  اخصائى 

 ادارى 
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 جامعة طنطا 
 كلية التربية الرياضية

 معيار الطلاب والخريجون

 وحــــــــدة  متابعة الخريجين
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للعام  الخرجين ومتابعة الشخصية البيانات خاصة بإجراءات تسجيلالمقترحات ال
 م2021/2022الدراسى 

أعضاء هيئة التدريس القائمين بالتدريس من  ةالرابعللفرقة األكاديمي  للمشرفتسند  .1

مهمة استيفاء أو السادة مشرفى التربية العملية  لمختلف التخصصات )بنين وبنات(

وتعبئته الكترونيا علي موقع  ورقياً  الخريجين ومتابعة شخصية بيانات تسجيل استمارة

عدد األكاديمي  المشرف  علي ان يرفع الرابعة  الفرقةلطلبة الخريجين بالكلية  وحدة

 . الخريجينة وحدة متابعمديرالطالب الذين قاموا بالتسجيل ورقيا وااللكترونيا ل

 جينيالخر ومتابعة شخصية بيانات تسجيل استمارة باستيفاءفي حالة عدم قيام الطالب  .2

 ً استالم الشهادة أو عند تقوم ادارة شئون الطالب بحجب نتيجته  الكترونيا وتعبئته  ورقيا

ً لحين استيفاؤه بيانات االستماره المؤقتة  ً و ورقيا  .علي الموقع االلكتروني للوحدة الكترونيا

مرة االستمارة  ملىءعلي ضروره  ةالرابع الفرقةاألكاديمي علي طالب  المشرفيؤكد  .3

والتي يحصل عليها عند  الخريجين ومتابعة شخصية بيانات تسجيل استمارةوهي  أخرى 

ملفه بعد التخرج، ويؤكد ايضا علي ضروره ملؤها واعادتها الي وحدة متابعة  سحب

الخريجين بعد مرور سته اشهر علي التخرج وهي الفترة المتوقع ان يكون الطالب قد 

 .حدد خاللها مساره بعد التخرج

في ادارة شئون الطالب للطالب عند سحب ملفه من الكلية ضرورة اعادة المسئول يؤكد  .4

اشهرمن  مستوفاة بعد فترة ستة الخريجين ومتابعة شخصية بيانات تسجيل ةاستمار

 .التخرج



 جامعة طنطا 
 كلية التربية الرياضية

 معيار الطلاب والخريجون

 وحــــــــدة  متابعة الخريجين
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تقوم وحده متابعة الخريجين بالتواصل مع الخريج للتأكيد علي اهميه هذا االجراء الذي  .5

 .يبني شراكه فاعله معه ويضمن استفادته من خدمات الوحدة باستمرار

في االتصال بالخريج لمده خمسة سنوات  يستمر قسم المتابعه بوحده متابعه الخريجين .6

علي االقل ، يمكن من خاللها الحكم علي جودة المخرجات ومتابعة تحقيق أهداف وحدة 

 .متابعة الخريجين

 الستطالع الكلية خريجو بها يعمل التي المؤسسات لبعض ميدانية بزيارات الوحدة قيام .7

 المهاراتو  المهنية الجوانب يخص فيما مقترحاتهم ومعرفة الخريجين؛ مستوى في آرائهم

 .للخريج  المطلوبة

الخريجين ،  مع المتابعة الستمرار االجتماعي؛ التواصل طريق عن جروب عمل .8

 لهم، المتاحة الوظيفية والفرص التدريبية كالدورات بهم؛ الخاصة بالمتطلبات وتزويدهم

 .يخصهم ما وجميع

متابعة الخريجين عند عقد الدورات التدريبية تشجيع وتمييز الخريجين المسجلين فى وحدة  .9

 وورش العمل وغيرها .

 

 

 

 



 

 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية
 معيار الطلاب والخريجون 

 

 

 

  ميد الكليةع                                                          رئيس معيار الطالب والخريجون                    

 محمد حلويش أ.د/ عالء                               أ.د/ رضا سعد يس                                                  

 لينك وحدة متابعة الخريجين بالكلية 

https://phy.tanta.edu.eg/units/graduates-affairs/ 
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 جامعة طنطا 
 كلية التربية الرياضية

 معيار الطلاب والخريجون 
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 (2022 – 2021)التوجه الوظيفى للخريجون

توجه ذا الاستبيان الستطالع رأى الطالب بالفرقة الرابعة فى التوجه الوظيفى وترتيب ه

 من حيث أرائهم

 اناالستبي بالكلية بتصميمقام فريق عمل معيار الطالب والخريجون بوحدة ضمان الجودة 

وذلك بهدف التعرف على  خريجة( 120) ، خريج( 120) الخريجينعلى عينة من  وتطبيق

بية ال الترفى مجتجاه التوجة الوظيفى التعرف أرائهم وذلك بهدف أرائهم تجاه التوجه الوظيفى 

 -الرياضية وتم ذلك من خالل األتى :

 .(2022 – 2021)التوجة الوظيفى ( يبين رغبات الخريجات نحو1جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 % عدد األراء رغبات التوجه الوظيفى م 

 %37.5 45 مدرس  -1

 %16.6 20 مدرب -2

 %8.3 10 ادارى -3

 %1.67 2 اخصائى تغذية -4

 %0.83 1 اخصائى فسيولوجى -5

 %5 5 اخصائى اصابات مالعب -6

 %3.33 6 اخصائى تدليك -7

 %0.83 1 اخصائى نفسى -8

 %0.83 1 اخصائى اجتماعى -9

 %1.67 2 اخصائى ترويح -10

 %1.67 2 اخصائى تسويق رياضى -11

 %0.83 1 اخصائى اعالم رياضى -12

 - - صحفى رياضى -13

 - - معلق رياضى -14

 %6.67 8 تحكيم رياضى -15

 %3.3 4 مصمم عروض رياضية -16

 %4.17 5 أخصائى لذوى االحتياجات الخاصة -17

 %5.83 7 اخصائى أحمال تدريبية -18
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ترتيب هذا ( يبين رغبات الخريجات نحو التوجة الوظيفى و2جدول رقم )

 (2022 – 2021)التوجة من حيث ارائهم

 

فى مدرب ألولى( والمدرس فى )المرتبة االتوجه الوظيفى  حيث جاءت( 2يبين من الجدول رقم )        

تدريبية  لأحما ائىاخص عة(فى )المرتبة الراب تحكيم رياضىو فى )المرتبة الثالثة(االدارى )المرتبة الثانية( و

 لذوى أخصائى ، مالعب اصابات واخصائى فى )المرتبة السادسه(تدليك  و اخصائى  فى )المرتبه الخامسة(

 ، وجاء نه(فى )المرتبه الثامرياضية  عروض مصممفى )المرتبه السابعة( وجاء  الخاصة االحتياجات

 صائىاخ )المرتبة التاسعة( ، وجاءرياضى فى  تسويق ترويح ، اخصائى تغذية ، اخصائى اخصائى

ن من كما تبي( العاشرة المرتبة) رياضى فى اعالم اجتماعى، اخصائى نفسى ، اخصائى فسيولوجى ، اخصائى

 .الجدول عدم وجود رغبات فى التوجهات الوظيفية االخرى

النسبة المئوية  المجموع الكلى  رغبات التوجه الوظيفى م 

% 

الترتيب للتوجه 

 الوظيفى

 األول %37.5 45 مدرس  -1

 الثانى %16.6 20 مدرب -2

 الثالث %8.3 10 ادارى -3

 التاسع %1.67 2 اخصائى تغذية -4

 العاشر %0.83 1 اخصائى فسيولوجى -5

 السابع %5 5 اخصائى اصابات مالعب -6

 السادس %3.33 6 اخصائى تدليك -7

 مكرر العاشر %0.83 1 اخصائى نفسى -8

 مكرر العاشر %0.83 1 اخصائى اجتماعى -9

 مكرر التاسع %1.67 2 اخصائى ترويح -10

 مكرر التاسع %1.67 2 اخصائى تسويق رياضى -11

 مكرر العاشر %0.83 1 اخصائى اعالم رياضى -12

 - - - صحفى رياضى -13

 - - - معلق رياضى -14

 الرابع %6.67 8 تحكيم رياضى -15

 الثامن %3.3 4 مصمم عروض رياضية -16

 السابع مكرر %4.17 5 االحتياجات الخاصةأخصائى لذوى  -17

 الخامس %5.83 7 اخصائى أحمال تدريبية -18
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 معيار الطلاب والخريجون 
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 . (2022 – 2021)نحو التوجة الوظيفى ( يبين رغبات الخريجون3جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 % عدد األراء التوجه الوظيفىرغبات  م 

 %33.3 40 مدرس  -1

 %20.8 25 مدرب -2

 %9.17 11 ادارى -3

 %1.67 2 اخصائى تغذية -4

 %1.67 2 اخصائى فسيولوجى -5

 %6.67 8 اخصائى اصابات مالعب -6

 %4.17 5 اخصائى تدليك -7

 %0.83 1 اخصائى نفسى -8

 - - اخصائى اجتماعى -9

 %0.83 1 ترويحاخصائى  -10

 %1.67 2 اخصائى تسويق رياضى -11

 %0.83 1 اخصائى اعالم رياضى -12

 - - صحفى رياضى -13

 - - معلق رياضى -14

 %5 6 تحكيم رياضى -15

 %1.67 2 مصمم عروض رياضية -16

 %4.17 5 أخصائى لذوى االحتياجات الخاصة -17

 %7.5 9 اخصائى أحمال تدريبية -18
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 معيار الطلاب والخريجون 
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ترتيب هذا نحو التوجة الوظيفى و ون( يبين رغبات الخريجي4جدول رقم )

 (2022 – 2021)التوجة من حيث ارائهم 

 

ألولى( ومدرب فى احيث جاءت التوجه الوظيفى المدرس فى )المرتبة ( 4يبين من الجدول رقم )        

تدريبية  حمالأ خصائىعة( ا)المرتبة الثانية( واالدارى فى )المرتبة الثالثة( وتحكيم رياضى فى )المرتبة الراب

 لذوى أخصائى ،مالعب  اصابات تدليك فى )المرتبة السادسه( واخصائى اخصائىفى )المرتبه الخامسة(  و 

اء نه( ، وجرياضية فى )المرتبه الثام عروض الخاصة فى )المرتبه السابعة( وجاء مصمم االحتياجات

 صائىاخ رياضى فى )المرتبة التاسعة( ، وجاء تسويق ترويح ، اخصائى تغذية ، اخصائى اخصائى

ن من كما تبي( العاشرة المرتبة) رياضى فى اعالم اجتماعى، اخصائى نفسى ، اخصائى ائىفسيولوجى ، اخص

 الجدول عدم وجود رغبات فى التوجهات الوظيفية االخرى.

رغبات التوجه  م 

 الوظيفى

النسبة المئوية  المجموع الكلى 

% 

الترتيب للتوجه 

 الوظيفى

 األول %33.3 40 مدرس  -1

 الثانى %20.8 25 مدرب -2

 الثالث %9.17 11 ادارى -3

 الثامن %1.67 2 اخصائى تغذية -4

 مكرر الثامن %1.67 2 اخصائى فسيولوجى -5

 الخامس %6.67 8 اخصائى اصابات مالعب -6

 السابع %4.17 5 اخصائى تدليك -7

 التاسع %0.83 1 اخصائى نفسى -8

 مكرر العاشر - - اخصائى اجتماعى -9

 مكرر التاسع %0.83 1 اخصائى ترويح -10

 مكرر الثامن %1.67 2 اخصائى تسويق رياضى -11

 مكرر التاسع %0.83 1 اخصائى اعالم رياضى -12

 - - - صحفى رياضى -13

 - - - معلق رياضى -14

 السادس %5 6 تحكيم رياضى -15

  %1.67 2 مصمم عروض رياضية -16

أخصائى لذوى  -17

 االحتياجات الخاصة

 السابع مكرر 4.17% 5

 الرابع %7.5 9 اخصائى أحمال تدريبية -18
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 والخريجين ناستبيانات تم وضعها للمستفيدي

 وحدةبيتم عرض نتائج االستبيانات التي تم وضعها من قبل وحدة خدمات الخريجين 

 ك فىوذل نبالكلية والممثلة فى استطالع آراء الخريجين المستفيديضمان الجودة 

 لقوةاضوء معايير الجودة ومواجهة سوق العمل وقد تم تحليلها للتعرف على نقاط 

 رراتوالضعف وذلك لالستفادة منها فى التغذية الراجعة عند تحديث وتطوير المق

لي ييما واكب سوق العمل وفالدراسية بالبرامج التعليمية بالكلية إلعداد خريجي ب

 عرض لكل استبيان على حدة: 

 م2021/2022استبيان قياس أراء الخريجين فى برامج الكلية .1

 م2021/2022من برامج الكلية نآراء المستفيدي استبيان .2

 من الخريجين و الصعوبات والمعوقات التي ناستبيان آلراء المستفيدي .3

 م2021/2022تواجههم في المجال التطبيقي 
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 م2021/2022ستبيان قياس أراء الخريجين فى برامج الكليةا -1

( عبارة تم حذف خمس 26يحتوى االستبيان في صورته المبدئية على عدد )

دد ععبارات لعدم تناسبهم ليصبح االستبيان فى صورته النهائية يحتوى على 

 ال( وتم عمل -إلى حدما -عبارة وتم التقويم وفق ميزان ثالثي) نعم( 21)

مها المعامالت العلمية لالستبيان من حيث صدق المحتوى وطبق على عينة قوا

  :الجدول يوضحه كما وفقا( من الخريجين ، وقد أسفرت النتائج 120)

 ال إلي حدما نعم العبارات م

 %30 %10 %60 الكلية تقدم برنامجا متكامال إلعداد الخريجين 1

 %30 %30 %40 احتياجات سوق العمل الكلية تقدم برامج متنوعة تقابل 2

 %4 %16 %90 الكلية توزع الطالب وفقا لرغباتهم فى تخصصات مختلفة 3

 %15 %20 %65 الكلية توزع الطالب وفقا لقدراتهم فى تخصصات مختلفة 4

 %30 %42 %28 كل تخصص يقدم برنامجا مناسبا للطالب ومشوقا 5

 %20 - %80 فيذه.وتن تحضير درس التربية الرياضيةالبرنامج أدى الى استفادتك فى كيفية  6

ياضية طة الرنشالبرنامج أدى الى اكتسابك كيفية تعليم المهارات الحركية وفقا لال 7

 المختلفة من حيث نوعها ، مراحل ادائها خطواتها الفنية.

85% 10% 5% 

 %15 %25 %60 البرنامج أدى الى التعرف على أساليب طرق التدريس الفعالة 8

 %25 %55 %20 اضية.لرياالبرنامج ادى الى تدريبك على االبتكار واإلبداع في درس التربية  9

 %15 %60 %25 رةالبرنامج ساهم فى القدرة على القيادة والتصرف في المواقف المتغي 10

ضية الريا شطةالبرنامج أتاح لك التعرف على المراحل السنية المختلفة لوضع االن 11

 تتمشى وتتالءم  معها.التي 

- 65% 35% 

 %65 %20 %15 .جنبيةاال برنامج التعليم أتاح فرصة اكتساب مهارات فى الحاسب اآللي واللغة 12

 %30 %50 %20 البرنامج ادى الى التعرف على أساليب التقويم المختلفة. 13

 لرياضيااط البرنامج اتاح لك التعرف على الشئون المالية وخاصة ميزانية النش 14

 وكيفية التصرف فيها.

15% 30% 55% 

 %35 %55 %10 لمدارسبا البرنامج اتاح لك التعرف على اعمال التوجيه واإلدارات التعليمية 15

اك االشتروجي البرنامج ادى الى التعرف على كيفية ادارة النشاط الداخلي والخار 16
 فى المسابقات

10% 15% 75% 

ية لتربااكسابك ابتكار ادوات بديلة مساعدة لتنفيذ درس البرنامج عمل على  17
 الرياضية .

70% 20% 10% 

ية البرنامج ساهم فى اكسابك الصفات التى يجب توافرها فى مدرس الترب 18
 الرياضية.

85% 10% 5% 

 %10 %20 %70 البرنامج اتاح لك التعرف على اساليب التكنولوجيا الحديثة 19

 %20 %60 %20 ساهم فى تأهيلك لما ستواجهه فى سوق العملبرنامج التعليم  20

 %15 %60 %25 اشعر بالرضا اتجاه دراستي ببرنامج التعليم واجدها مفيده 21
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 م2021/2022من برامج الكلية نآراء المستفيدي استبيان -2

 ربعا حذف تم عبارة( 24) عدد على المبدئية صورته في االستبيان يحتوى        

( 20) عدد على يحتوى النهائية صورته فى االستبيان ليصبح تناسبهم لعدم عبارات

 لالستبيان ميةالعل المعامالت عمل وتم( ال -نعم) ثنائى ميزان وفق التقويم وتم عبارة

 وقد ، الخريجين من( 120) قوامها عينة على وطبق المحتوى صدق حيث من

 :جدولال يوضحه كما وفقا النتائج أسفرت

 ال نعم العبارات م

 %65 %35 إلتحاق الخريجين فى سوق العمل طبقا لبرامج إعدادهم 1

 %40 %60 فرص العمل لدى الخريجين محدودة 2

 %50 %50 برامج اإلعداد داخل الكلية تتناسب مع إحتياجات سوق العمل 3

 %20 %80 نخصصيتقدم الكلية برامج دراسية متنوعه إلعداد خريجين متنوعين مت 4

 %40 %60 تقدم الكلية فى كل تخصص خبرات تعليمية تخدم الخريج 5

 %40 %60 لمزيد من خريجى التربية الرياضية مدرسينيحتاج سوق العمل  6

 %44 %56 يحتاج سوق العمل لمزيد من خريجي التربية الرياضية مدربين 7

 %62 %38 يحتاج سوق العمل لمزيد من خريجي التربية الرياضية إداريين 8

 %40 %60 المدارس فى حاجة الى مزيد من مدرسي التربية الرياضية 9

 %56 %44 تطلب مدربين خريجي التربية الرياضيةاألندية  10

 %63 %37 الهيئات والمؤسسات الرياضية تحتاج الى اداريين رياضيين 11

 %41 %59 البرامج التى تقدم بالكلية تسمح بإعداد الالعب المدرب 12

 %50 %50 تعليمى الفالبرامج التى تقدم بالكلية تسمح بإعداد مدرس يواكب الجديد  13

 %60 %40 البرامج التى تقدم بالكلية تسمح بإعداد إدارى رياضي متميز 14

 %80 %20 البرامج التى تقدم بالكلية تسمح بإعداد إعالمي رياضي 15

 %90 %10 يالبرامج التى تقدم بالكلية تسمح بإعداد أخصائي تسويقي رياض 16

 %45 %55 كلية التربية الرياضية بعيدة عن سوق العمل واحتياجته 17

 %100 _ توجد رابطة الخريجين بجامعة طنطا بمحافظة الغربية  18

 _ %100 تنظم الكلية ملتقى للتوظيف سنويا 19

 _ %100 يوجد كتاب سنوى للخريجين وملتقى التوظيف السنوى 20
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ي الت من الخريجين و الصعوبات والمعوقات ناستبيان آلراء المستفيدي -3

 م2021/2022تواجههم في المجال التطبيقي 

 4 حذف تم عبارة( 22) عدد على المبدئية صورته في االستبيان يحتوى       
( 18) عدد على يحتوى النهائية صورته فى االستبيان ليصبح تناسبهم لعدم عبارات

 العلمية مالتالمعا عمل وتم( أوافق ال - أوافق) ثنائى ميزان وفق التقويم وتم عبارة

 ، الخريجين من( 120) قوامها عينة على وطبق المحتوى صدق حيث من لالستبيان

 : جدولال يوضحه كما وفقا النتائج أسفرت وقد

 ال أوافق أوافق العبارات م

 %50 %50 ؟لمتميزاريج هل هناك تناسب بين المقررات الدراسية مع األهداف من أجل بناء الخ 1

 الحاسبو يةهل هناك تطور للمستوى الثقافي والمهني لدراسة كل من اللغة األجنب 2
 اآللي؟

40% 60% 

 %30 %70 هل يوجد بريد الكتروني يتم التواصل بين الكلية وبين الخريجين؟ 3

 %80 %20 هل هناك فتح قنوات لالتصال بين الكلية وقنوات سوق العمل بالخارج؟ 4

 %65 %35 ة؟قيادهل هناك مقررات تعمل على إيجاد العالقة بتنمية السلوك الشخصي وال 5

 %70 %30 هناك تفعيل لدور نقابة المهن الرياضية لدعم ومساندة الخريجين؟هل  6

 ولية _الد هل هناك قسم إلنشاء الخريجين بالكلية وتفعيله على شبكة المعلومات 7
 االنترنت( إليجاد فرص عمل؟

22% 78% 

 %65 %35 ده؟وإعدا خريجهل هناك استفادة من الرسائل العلمية في المجال التطبيقي لخدمة ال 8

 %64 %36 ة لها؟ظيميهل لديك المعرفة التامة بلوائح االتحادات الرياضية والهياكل التن 9

 %45 %55 هل اإلمكانات قليلة في المدارس والكليات؟ 10

 %20 %80 هل مشرف التربية العملية يقوم بصفة مستمرة على اإلشراف؟ 11

 %65 %35 هل هناك ميزانية في  المدارس؟ 12

 %75 %25 دارسهل هناك تشجيع لمدرسي التعليم الفني على تصنيع أدوات رياضية بالم 13

 %90 %10 هل هناك تشجيع من رجال اإلعمال والمسئولين لدعم المدارس؟ 14

 %80 %20 خرى؟واد األمن قبل إدارة المدرسة كالمالرياضية ة التربية صهل يوجد اهتمام بح 15

 %45 %55 تحليل المهارات الحركية؟هل هناك لديك القدرة على  16

 %20 %80 جين؟هل توافق على ضرورة الوالء لمهنة التربية الرياضية من جانب الخري 17

 %50 %50 ؟لرياضياشاط هل هناك وعى ألولياء األمور ألهمية التربية الرياضية لممارسة الن 18
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 (2021- 2020)التوجه الوظيفى للخريجون

توجه ذا الاستبيان الستطالع رأى الطالب بالفرقة الرابعة فى التوجه الوظيفى وترتيب ه

 من حيث أرائهم

 اناالستبي قام فريق عمل معيار الطالب والخريجون بوحدة ضمان الجودة بالكلية بتصميم

وذلك بهدف التعرف على  خريجة( 100) ، خريج( 100) الخريجينعلى عينة من  وتطبيق

بية ال الترفى مجتجاه التوجة الوظيفى التعرف أرائهم وذلك بهدف أرائهم تجاه التوجه الوظيفى 

 -الرياضية وتم ذلك من خالل األتى :

 .( يبين رغبات الخريجات نحو التوجة الوظيفى1جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 % عدد األراء رغبات التوجه الوظيفى م 

 %40 40 مدرس  -1

 %18 18 مدرب -2

 %9 9 ادارى -3

 - - اخصائى تغذية -4

 - - اخصائى فسيولوجى -5

 %4 4 اخصائى اصابات مالعب -6

 %2 2 اخصائى تدليك -7

 - - اخصائى نفسى -8

 - - اخصائى اجتماعى -9

 %2 2 اخصائى ترويح -10

 - - اخصائى تسويق رياضى -11

 %1 1 اخصائى اعالم رياضى -12

 - - فى رياضىصح -13

 - - معلق رياضى -14

 % 8 8 تحكيم رياضى -15

 %2 2 مصمم عروض رياضية -16

 %6 6 أخصائى لذوى االحتياجات الخاصة -17

 %8 8 اخصائى أحمال تدريبية -18
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ترتيب هذا ( يبين رغبات الخريجات نحو التوجة الوظيفى و2جدول رقم )

 (2021- 2020)التوجة من حيث ارائهم

 

فى مدرب ألولى( والمدرس فى )المرتبة االتوجه الوظيفى  حيث جاءت( 2يبين من الجدول رقم )        

لمرتبة فى )ايبية تدر أحمال اخصائى و حكيم رياضىتو فى )المرتبة الثالثة(االدارى )المرتبة الثانية( و

رتبة فى )المالعب م اصابات اخصائىو   فى )المرتبه الخامسة( الخاصة االحتياجات لذوى أخصائىو الرابعة(

 اخصائىو فى )المرتبه السابعة( رياضية عروض مصممو  اجتماعى اخصائىو تدليك اخصائىو السادسه(

 .ىة االخرالوظيفي كما تبين من الجدول عدم وجود رغبات فى التوجهات امنه(فى )المرتبه الثرياضى  اعالم

  

 

 

الترتيب للتوجه  النسبة المئوية % المجموع الكلى  رغبات التوجه الوظيفى م 

 الوظيفى

 األول %40 40 مدرس  -1

 الثانى %18 18 مدرب -2

 الثالث %9 9 ادارى -3

 - - - اخصائى تغذية -4

 - - - اخصائى فسيولوجى -5

 السادس %4 4 اخصائى اصابات مالعب -6

 السابع %2 2 ليكاخصائى تد -7

 - - - اخصائى نفسى -8

 - - - اخصائى اجتماعى -9

 مكررالسابع  %2 2 اخصائى ترويح -10

 - - - اخصائى تسويق رياضى -11

 الثامن  %1 1 اخصائى اعالم رياضى -12

 - - - صحفى رياضى -13

 - - - معلق رياضى -14

 الرابع % 8 8 تحكيم رياضى -15

 مكرر  السابع %2 2 اضيةمصمم عروض ري -16

 الخامس %6 6 أخصائى لذوى االحتياجات الخاصة -17

 مكرر الرابع %8 8 اخصائى أحمال تدريبية -18



 جامعة طنطا 
 كلية التربية الرياضية

 يار الطلاب والخريجون مع

 

 

  ميد الكليةع                                   والخريجون               الطالب معيار رئيس
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 .نحو التوجة الوظيفى  ( يبين رغبات الخريجون3جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 % عدد األراء رغبات التوجه الوظيفى م 

 35 % 35 مدرس  -1

 %27 27 مدرب -2

 %8 8 ادارى -3

 - - اخصائى تغذية -4

 %1 1 اخصائى فسيولوجى -5

 %7 7 اخصائى اصابات مالعب -6

 %2 2 اخصائى تدليك -7

 - - اخصائى نفسى -8

 - - اخصائى اجتماعى -9

 %1 1 اخصائى ترويح -10

 - - اخصائى تسويق رياضى -11

 - - اخصائى اعالم رياضى -12

 %1 1 صحفى رياضى -13

 %1 1 معلق رياضى -14

 %6 6 تحكيم رياضى -15

 %1 1 ياضيةمصمم عروض ر -16

 %4 4 أخصائى لذوى االحتياجات الخاصة -17

 %6 6 اخصائى أحمال تدريبية -18



 جامعة طنطا 
 كلية التربية الرياضية

 يار الطلاب والخريجون مع

 

 

  ميد الكليةع                                   والخريجون               الطالب معيار رئيس

 ويشحل محمد عالء /د.أ                                     أ.د/ رضا سعد يس                  

 

ترتيب هذا نحو التوجة الوظيفى و ون( يبين رغبات الخريجي4جدول رقم )

 (2021- 2020)التوجة من حيث ارائهم 

 

ألولى( ومدرب فى احيث جاءت التوجه الوظيفى المدرس فى )المرتبة ( 4يبين من الجدول رقم )        

 حكيمت و عة(بة الرابفى )المرت مالعب اصابات اخصائى و)المرتبة الثانية( واالدارى فى )المرتبة الثالثة( 

تدليك  اخصائى ( وفى )المرتبة السادسه الخاصة االحتياجات لذوى أخصائىفى )المرتبه الخامسة(  و رياضى

 مصممو ىرياض معلقو  رياضى صحفىو ترويح اخصائىو فسيولوجى اخصائىفى )المرتبه السابعة( وجاء 

 ى.ة االخرلوظيفيافى التوجهات  فى )المرتبه الثامنه( كما تبين من الجدول عدم وجود رغباترياضية عروض

 

 

رغبات التوجه  م 

 الوظيفى

ئوية النسبة الم المجموع الكلى 

% 

الترتيب للتوجه 

 الوظيفى

 األول 35 % 35 مدرس  -1

 الثانى %27 27 مدرب -2

 الثالث %8 8 ادارى -3

 - - - اخصائى تغذية -4

 الثامن %1 1 اخصائى فسيولوجى -5

 الرابع %7 7 اخصائى اصابات مالعب -6

 السابع %2 2 اخصائى تدليك -7

 - - - اخصائى نفسى -8

 - - - اعىاخصائى اجتم -9

 مكرر الثامن %1 1 اخصائى ترويح -10

 - - - اخصائى تسويق رياضى -11

 - - - اخصائى اعالم رياضى -12

 مكرر الثامن %1 1 صحفى رياضى -13

 مكرر الثامن %1 1 معلق رياضى -14

 الخامس %6 6 تحكيم رياضى -15

 مكرر الثامن %1 1 مصمم عروض رياضية -16

أخصائى لذوى  -17

 االحتياجات الخاصة

 السادس 4% 4

 مكررالخامس  %6 6 اخصائى أحمال تدريبية -18



 جامعة طنطا 
 كلية التربية الرياضية

 يار الطلاب والخريجون مع

 

 

  ميد الكليةع                                   والخريجون               الطالب معيار رئيس
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 والخريجين ناستبيانات تم وضعها للمستفيدي

 وحدةبيتم عرض نتائج االستبيانات التي تم وضعها من قبل وحدة خدمات الخريجين 

ى ك فوذل نضمان الجودة بالكلية والممثلة فى استطالع آراء الخريجين المستفيدي

 لقوةاد تم تحليلها للتعرف على نقاط ضوء معايير الجودة ومواجهة سوق العمل وق

 رراتوالضعف وذلك لالستفادة منها فى التغذية الراجعة عند تحديث وتطوير المق

لي ييما الدراسية بالبرامج التعليمية بالكلية إلعداد خريجي بواكب سوق العمل وف

 عرض لكل استبيان على حدة: 

 م2021/2022استبيان قياس أراء الخريجين فى برامج الكلية .1

 م2021/2022من برامج الكلية نآراء المستفيدي استبيان .2

 من الخريجين و الصعوبات والمعوقات التي ناستبيان آلراء المستفيدي .3

 م2021/2022تواجههم في المجال التطبيقي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة طنطا 
 كلية التربية الرياضية

 يار الطلاب والخريجون مع
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 م2021/2022استبيان قياس أراء الخريجين فى برامج الكلية -1

 ( عبارة تم حذف خمس26عدد ) يحتوى االستبيان في صورته المبدئية على 

دد ععبارات لعدم تناسبهم ليصبح االستبيان فى صورته النهائية يحتوى على 

 ال( وتم عمل -إلى حدما -( عبارة وتم التقويم وفق ميزان ثالثي) نعم21)

مها المعامالت العلمية لالستبيان من حيث صدق المحتوى وطبق على عينة قوا

  :الجدول يوضحه كما وفقافرت النتائج ( من الخريجين ، وقد أس100)

 ال إلي حدما نعم العبارات م

 %20 %30 %50 الكلية تقدم برنامجا متكامال إلعداد الخريجين 1

 %25 %40 %35 الكلية تقدم برامج متنوعة تقابل احتياجات سوق العمل 2

 %6 %24 %70 الكلية توزع الطالب وفقا لرغباتهم فى تخصصات مختلفة 3

 %18 %20 %62 كلية توزع الطالب وفقا لقدراتهم فى تخصصات مختلفةال 4

 %30 %30 %40 كل تخصص يقدم برنامجا مناسبا للطالب ومشوقا 5

 %15 19 %66 نفيذه.وت البرنامج أدى الى استفادتك فى كيفية تحضير درس التربية الرياضية 6

ياضية طة الرنشالبرنامج أدى الى اكتسابك كيفية تعليم المهارات الحركية وفقا لال 7

 المختلفة من حيث نوعها ، مراحل ادائها خطواتها الفنية.

83% 12% 5% 

 %10 %25 %65 البرنامج أدى الى التعرف على أساليب طرق التدريس الفعالة 8

 %37 %45 %18 اضية.لريااع في درس التربية البرنامج ادى الى تدريبك على االبتكار واإلبد 9

 %35 %45 %20 رةالبرنامج ساهم فى القدرة على القيادة والتصرف في المواقف المتغي 10

ضية الريا شطةالبرنامج أتاح لك التعرف على المراحل السنية المختلفة لوضع االن 11
 التي تتمشى وتتالءم  معها.

10% 35% 55% 

 %59 %23 %18 .جنبيةاال تاح فرصة اكتساب مهارات فى الحاسب اآللي واللغةبرنامج التعليم أ 12

 %32 %43 %25 البرنامج ادى الى التعرف على أساليب التقويم المختلفة. 13

 لرياضيااط البرنامج اتاح لك التعرف على الشئون المالية وخاصة ميزانية النش 14

 وكيفية التصرف فيها.

10% 25% 65% 

 %55 %30 %15 لمدارسبا ج اتاح لك التعرف على اعمال التوجيه واإلدارات التعليميةالبرنام 15

اك االشتروجي البرنامج ادى الى التعرف على كيفية ادارة النشاط الداخلي والخار 16

 فى المسابقات

18% 20% 62% 

بية لتراالبرنامج عمل على اكسابك ابتكار ادوات بديلة مساعدة لتنفيذ درس  17
 اضية .الري

55% 15% 30% 

ية البرنامج ساهم فى اكسابك الصفات التى يجب توافرها فى مدرس الترب 18
 الرياضية.

75% 15% 10% 

 %9 %25 %66 البرنامج اتاح لك التعرف على اساليب التكنولوجيا الحديثة 19

 %17 %56 %27 برنامج التعليم ساهم فى تأهيلك لما ستواجهه فى سوق العمل 20

 %14 %66 %20 عر بالرضا اتجاه دراستي ببرنامج التعليم واجدها مفيدهاش 21
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 م2021/2022من برامج الكلية نآراء المستفيدي استبيان -2

 راتعبا اربع حذف تم عبارة( 24) عدد على المبدئية صورته في االستبيان يحتوى

 رةاعب( 20) عدد على يحتوى النهائية صورته فى االستبيان ليصبح تناسبهم لعدم

 من ستبيانلال العلمية المعامالت عمل وتم( ال -نعم) ثنائى ميزان وفق التقويم وتم

 أسفرت وقد ، الخريجين من( 100) قوامها عينة على وطبق المحتوى صدق حيث

 :جدولال يوضحه كما وفقا النتائج

 ال نعم العبارات م

 %60 %40 إلتحاق الخريجين فى سوق العمل طبقا لبرامج إعدادهم 1

 %34 %66 فرص العمل لدى الخريجين محدودة 2

 %35 %65 برامج اإلعداد داخل الكلية تتناسب مع إحتياجات سوق العمل 3

 %13 %87 نخصصيتقدم الكلية برامج دراسية متنوعه إلعداد خريجين متنوعين مت 4

 %14 %86 تقدم الكلية فى كل تخصص خبرات تعليمية تخدم الخريج 5

 %35 %65 مل لمزيد من خريجى التربية الرياضية مدرسينيحتاج سوق الع 6

 %50 %50 يحتاج سوق العمل لمزيد من خريجي التربية الرياضية مدربين 7

 %67 %33 يحتاج سوق العمل لمزيد من خريجي التربية الرياضية إداريين 8

 %44 %56 المدارس فى حاجة الى مزيد من مدرسي التربية الرياضية 9

 %70 %30 تطلب مدربين خريجي التربية الرياضية األندية 10

 %79 %21 الهيئات والمؤسسات الرياضية تحتاج الى اداريين رياضيين 11

 %33 %67 البرامج التى تقدم بالكلية تسمح بإعداد الالعب المدرب 12

 %30 %70 تعليمى الفالبرامج التى تقدم بالكلية تسمح بإعداد مدرس يواكب الجديد  13

 %42 %58 البرامج التى تقدم بالكلية تسمح بإعداد إدارى رياضي متميز 14

 %67 %33 البرامج التى تقدم بالكلية تسمح بإعداد إعالمي رياضي 15

 %92 %8 يالبرامج التى تقدم بالكلية تسمح بإعداد أخصائي تسويقي رياض 16

 %40 %60 كلية التربية الرياضية بعيدة عن سوق العمل واحتياجته 17

 %100 _ توجد رابطة الخريجين بجامعة طنطا بمحافظة الغربية  18

 _ %100 تنظم الكلية ملتقى للتوظيف سنويا 19

 _ %100 يوجد كتاب سنوى للخريجين وملتقى التوظيف السنوى 20



 جامعة طنطا 
 كلية التربية الرياضية

 يار الطلاب والخريجون مع
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ي الت من الخريجين و الصعوبات والمعوقات ناستبيان آلراء المستفيدي -3

 م2021/2022تواجههم في المجال التطبيقي 

 4 حذف تم عبارة( 22) عدد على المبدئية صورته في االستبيان يحتوى       
( 18) عدد على يحتوى النهائية صورته فى االستبيان ليصبح تناسبهم لعدم عبارات

 العلمية مالتالمعا عمل وتم( أوافق ال - أوافق) ثنائى ميزان وفق التقويم وتم عبارة

 ، الخريجين من( 100) قوامها عينة على وطبق وىالمحت صدق حيث من لالستبيان

 : جدولال يوضحه كما وفقا النتائج أسفرت وقد

 ال أوافق أوافق العبارات م

 %40 %60 ؟لمتميزاريج هل هناك تناسب بين المقررات الدراسية مع األهداف من أجل بناء الخ 1

 الحاسبة واألجنبي هل هناك تطور للمستوى الثقافي والمهني لدراسة كل من اللغة 2
 اآللي؟

24% 76% 

 %35 %65 هل يوجد بريد الكتروني يتم التواصل بين الكلية وبين الخريجين؟ 3

 %67 %33 هل هناك فتح قنوات لالتصال بين الكلية وقنوات سوق العمل بالخارج؟ 4

 %56 %44 ة؟قيادهل هناك مقررات تعمل على إيجاد العالقة بتنمية السلوك الشخصي وال 5

 %68 %32 هل هناك تفعيل لدور نقابة المهن الرياضية لدعم ومساندة الخريجين؟ 6

 ولية _الد هل هناك قسم إلنشاء الخريجين بالكلية وتفعيله على شبكة المعلومات 7

 االنترنت( إليجاد فرص عمل؟

70% 30% 

 %70 %30 ده؟وإعدا خريجهل هناك استفادة من الرسائل العلمية في المجال التطبيقي لخدمة ال 8

 %76 %24 ة لها؟ظيميهل لديك المعرفة التامة بلوائح االتحادات الرياضية والهياكل التن 9

 %34 %66 هل اإلمكانات قليلة في المدارس والكليات؟ 10

 %15 %85 هل مشرف التربية العملية يقوم بصفة مستمرة على اإلشراف؟ 11

 %55 %45 هل هناك ميزانية في  المدارس؟ 12

 %71 %29 دارسهل هناك تشجيع لمدرسي التعليم الفني على تصنيع أدوات رياضية بالم 13

 %83 %17 هل هناك تشجيع من رجال اإلعمال والمسئولين لدعم المدارس؟ 14

 %53 %47 خرى؟واد األمن قبل إدارة المدرسة كالمالرياضية ة التربية صهل يوجد اهتمام بح 15

 %23 %77 درة على تحليل المهارات الحركية؟هل هناك لديك الق 16

 - %100 جين؟هل توافق على ضرورة الوالء لمهنة التربية الرياضية من جانب الخري 17

 %44 %56 ؟لرياضياشاط هل هناك وعى ألولياء األمور ألهمية التربية الرياضية لممارسة الن 18

 



 جامعة طنطا 
 ضيةكلية التربية الريا

 معيار الطلاب والخريجون 
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 (2020 – 2019)التوجه الوظيفى للخريجون

توجه ذا الاستبيان الستطالع رأى الطالب بالفرقة الرابعة فى التوجه الوظيفى وترتيب ه

 من حيث أرائهم

 اناالستبي قام فريق عمل معيار الطالب والخريجون بوحدة ضمان الجودة بالكلية بتصميم

وذلك بهدف التعرف على  ةخريج (100)، ( خريج 100) الخريجينعلى عينة من  وتطبيق

بية ال الترفى مجتجاه التوجة الوظيفى التعرف أرائهم وذلك بهدف أرائهم تجاه التوجه الوظيفى 

  -الرياضية وتم ذلك من خالل األتى :

 .(2020 – 2019)( يبين رغبات الخريجات نحو التوجة الوظيفى1جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 % عدد األراء رغبات التوجه الوظيفى م 

 % 35 35 مدرس  -1

 %22 22 مدرب -2

 %8 8 ادارى -3

 - - اخصائى تغذية -4

 - - اخصائى فسيولوجى -5

 %5 5 اخصائى اصابات مالعب -6

 %3 3 اخصائى تدليك -7

 %1  1 اخصائى نفسى -8

 %1 1 اخصائى اجتماعى -9

 %2 2 اخصائى ترويح -10

 %1 1 اخصائى تسويق رياضى -11

 %1 1 م رياضىاخصائى اعال -12

 %1 1 صحفى رياضى -13

 %1 1 معلق رياضى -14

 %9 9 تحكيم رياضى -15

 %2 2 مصمم عروض رياضية -16

 %3 3 أخصائى لذوى االحتياجات الخاصة -17

 %5 5 اخصائى أحمال تدريبية -18



 جامعة طنطا 
 ضيةكلية التربية الريا

 معيار الطلاب والخريجون 
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ترتيب هذا ( يبين رغبات الخريجات نحو التوجة الوظيفى و2جدول رقم )

 (2020 – 2019)التوجة من حيث ارائهم

 

فى مدرب ألولى( وتبة المدرس فى )المراالتوجه الوظيفى  حيث جاءت( 2يبين من الجدول رقم )        

 العبم اصابات اخصائى عة(فى )المرتبة الرابواالدارى  فى )المرتبة الثالثة( رياضى وتحكيم )المرتبة الثانية(

 فى الخاصة اتاالحتياج لذوى أخصائىو تدليك اخصائىو  فى )المرتبه الخامسة( تدريبية أحمال اخصائىو

و  جتماعىا اخصائى ، فى )المرتبه السابعة( رياضية عروض مصممو ترويح اخصائى )المرتبة السادسه(

كما ،  امنه(فى )المرتبه الث رياضى معلقو رياضى صحفىو رياضى اعالم اخصائىو رياضى تسويق اخصائى

 .تبين من الجدول عدم وجود رغبات فى التوجهات الوظيفية االخرى

  

المجموع  رغبات التوجه الوظيفى م 

 الكلى 

النسبة المئوية 

% 

الترتيب للتوجه 

 الوظيفى

 األول % 35 35 مدرس  -1

 الثانى %22 22 مدرب -2

 الرابع %8 8 ادارى -3

 - - - اخصائى تغذية -4

 - - - اخصائى فسيولوجى -5

 الخامس %5 5 اخصائى اصابات مالعب -6

 السادس %3 3 اخصائى تدليك -7

 مكرر %1  1 اخصائى نفسى -8

 الثامن %1 1 اخصائى اجتماعى -9

  السابع %2 2 اخصائى ترويح -10

 مكرر الثامن %1 1 اخصائى تسويق رياضى -11

 مكرر الثامن %1 1 اخصائى اعالم رياضى -12

 مكرر الثامن %1 1 صحفى رياضى -13

 مكرر الثامن %1 1 اضىمعلق ري -14

 الثالث %9 9 تحكيم رياضى -15

 مكرر السابع %2 2 مصمم عروض رياضية -16

 مكرر السادس %3 3 أخصائى لذوى االحتياجات الخاصة -17

 مكرر الخامس %5 5 اخصائى أحمال تدريبية -18
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 . (2020 – 2019)نحو التوجة الوظيفى ( يبين رغبات الخريجون3جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدد  رغبات التوجه الوظيفى م 

 األراء

% 

 % 32 32 مدرس  -1

 % 25 25 مدرب -2

 % 9 9 ادارى -3

 - - اخصائى تغذية -4

 % 1 1 اخصائى فسيولوجى -5

 % 8 8 اخصائى اصابات مالعب -6

 %2 2 اخصائى تدليك -7

 - - اخصائى نفسى -8

 - - اخصائى اجتماعى -9

 - - يحاخصائى ترو -10

 %1 1 اخصائى تسويق رياضى -11

 %1 1 اخصائى اعالم رياضى -12

 %1 1 صحفى رياضى -13

 - - معلق رياضى -14

 %10 10 تحكيم رياضى -15

  % 1 1 مصمم عروض رياضية -16

 %5 5 أخصائى لذوى االحتياجات الخاصة -17

 %4 4 اخصائى أحمال تدريبية -18
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ترتيب هذا نحو التوجة الوظيفى و ون( يبين رغبات الخريجي4دول رقم )ج

 (2020 – 2019)التوجة من حيث ارائهم 

 

ألولى( ومدرب فى احيث جاءت التوجه الوظيفى المدرس فى )المرتبة  (4يبين من الجدول رقم )        

مالعب  اصابات ىاخصائعة( فى )المرتبة الراب واالدارىفى )المرتبة الثالثة( وتحكيم رياضى )المرتبة الثانية( 

 أحمال صائىاخ فى )المرتبة السادسه( والخاصة  االحتياجات لذوى أخصائىفى )المرتبه الخامسة(  و 

 رياضى عالما اخصائىو رياضى تسويق اخصائىو فسيولوجى  اخصائىفى )المرتبه السابعة( وجاء يبية تدر

 ود رغبات فىفى )المرتبه الثامنه( كما تبين من الجدول عدم وج رياضية عروض مصممو  رياضى صحفىو 

 التوجهات الوظيفية االخرى.

 

الترتيب للتوجه  النسبة المئوية % المجموع الكلى  رغبات التوجه الوظيفى م 

 الوظيفى

 األول % 32 32 مدرس  -1

 الثانى % 25 25 مدرب -2

 الرابع % 9 9 ادارى -3

 - - - ئى تغذيةاخصا -4

  الثامن % 1 1 اخصائى فسيولوجى -5

 الخامس % 8 8 اخصائى اصابات مالعب -6

 السابع %2 2 اخصائى تدليك -7

 - - - اخصائى نفسى -8

 - - - اخصائى اجتماعى -9

 - - - اخصائى ترويح -10

 مكرر الثامن %1 1 اخصائى تسويق رياضى -11

 مكرر الثامن %1 1 اخصائى اعالم رياضى -12

 مكرر الثامن %1 1 صحفى رياضى -13

 - - - معلق رياضى -14

 الثالث %10 10 تحكيم رياضى -15

 مكرر الثامن % 1 1 مصمم عروض رياضية -16

 السادس %5 5 أخصائى لذوى االحتياجات الخاصة -17

 السابع  %4 4 اخصائى أحمال تدريبية -18
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 والخريجين ناستبيانات تم وضعها للمستفيدي

 وحدةبئج االستبيانات التي تم وضعها من قبل وحدة خدمات الخريجين يتم عرض نتا

ى ك فوذل نضمان الجودة بالكلية والممثلة فى استطالع آراء الخريجين المستفيدي

 لقوةاضوء معايير الجودة ومواجهة سوق العمل وقد تم تحليلها للتعرف على نقاط 

 رراتد تحديث وتطوير المقوالضعف وذلك لالستفادة منها فى التغذية الراجعة عن

لي ييما الدراسية بالبرامج التعليمية بالكلية إلعداد خريجي بواكب سوق العمل وف

 عرض لكل استبيان على حدة: 

 م2019/2020استبيان قياس أراء الخريجين فى برامج الكلية .1

 م2019/2020من برامج الكلية نآراء المستفيدي استبيان .2

 الخريجين و الصعوبات والمعوقات التيمن  ناستبيان آلراء المستفيدي .3

 م2019/2020تواجههم في المجال التطبيقي 
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 م2021/2022استبيان قياس أراء الخريجين فى برامج الكلية -1
 ( عبارة تم حذف26يحتوى االستبيان في صورته المبدئية على عدد )   

ى خمس عبارات لعدم تناسبهم ليصبح االستبيان فى صورته النهائية يحتو

ال(  -إلى حدما -عبارة وتم التقويم وفق ميزان ثالثي) نعم( 21على عدد )

ى وتم عمل المعامالت العلمية لالستبيان من حيث صدق المحتوى وطبق عل

 هيوضح كما وفقا النتائج أسفرت وقد( من الخريجين ، 100عينة قوامها )

 :الجدول

 ال إلي حدما نعم العبارات م

 %24 %21 %55 الكلية تقدم برنامجا متكامال إلعداد الخريجين 1

 %29 %26 %45 الكلية تقدم برامج متنوعة تقابل احتياجات سوق العمل 2

 %5 %15 %80 الكلية توزع الطالب وفقا لرغباتهم فى تخصصات مختلفة 3

 %20 %20 %60 الكلية توزع الطالب وفقا لقدراتهم فى تخصصات مختلفة 4

 %25 %45 %30 تخصص يقدم برنامجا مناسبا للطالب ومشوقاكل  5

 %15 %10 %75 نفيذه.وت البرنامج أدى الى استفادتك فى كيفية تحضير درس التربية الرياضية 6

ياضية طة الرنشالبرنامج أدى الى اكتسابك كيفية تعليم المهارات الحركية وفقا لال 7
 اتها الفنية.المختلفة من حيث نوعها ، مراحل ادائها خطو

77% 15% 8% 

 %15 %29 %56 البرنامج أدى الى التعرف على أساليب طرق التدريس الفعالة 8

 %27 %50 %23 اضية.لرياالبرنامج ادى الى تدريبك على االبتكار واإلبداع في درس التربية  9

 %30 %40 %30 رةالبرنامج ساهم فى القدرة على القيادة والتصرف في المواقف المتغي 10

ضية الريا شطةالبرنامج أتاح لك التعرف على المراحل السنية المختلفة لوضع االن 11
 التي تتمشى وتتالءم  معها.

20 40% 40% 

 %65 %25 %10 .جنبيةاال برنامج التعليم أتاح فرصة اكتساب مهارات فى الحاسب اآللي واللغة 12

 %30 %50 %20 مختلفة.البرنامج ادى الى التعرف على أساليب التقويم ال 13

 لرياضيااط البرنامج اتاح لك التعرف على الشئون المالية وخاصة ميزانية النش 14
 وكيفية التصرف فيها.

10% 20% 70% 

 %35 %50 %15 لمدارسبا البرنامج اتاح لك التعرف على اعمال التوجيه واإلدارات التعليمية 15

اك االشتروجي رة النشاط الداخلي والخارالبرنامج ادى الى التعرف على كيفية ادا 16
 فى المسابقات

13% 19% 68% 

بية لتراالبرنامج عمل على اكسابك ابتكار ادوات بديلة مساعدة لتنفيذ درس  17
 الرياضية .

66% 17% 17% 

ية البرنامج ساهم فى اكسابك الصفات التى يجب توافرها فى مدرس الترب 18
 الرياضية.

80% 11% 4% 

 %10 %15 %75 امج اتاح لك التعرف على اساليب التكنولوجيا الحديثةالبرن 19

 %25 %55 %20 برنامج التعليم ساهم فى تأهيلك لما ستواجهه فى سوق العمل 20

 %16 %54 %30 اشعر بالرضا اتجاه دراستي ببرنامج التعليم واجدها مفيده 21
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 م2019/2020من برامج الكلية نآراء المستفيدي استبيان -2

 عارب حذف تم عبارة( 24) عدد على المبدئية صورته في االستبيان يحتوى

 عدد على يحتوى النهائية صورته فى االستبيان ليصبح تناسبهم لعدم عبارات

 امالتالمع عمل وتم( ال -نعم) ثنائى ميزان وفق التقويم وتم عبارة( 20)

 (100) قوامها عينة على وطبق المحتوى صدق حيث من لالستبيان العلمية

 :جدولال يوضحه كما وفقا النتائج أسفرت وقد ، الخريجين من

 ال نعم العبارات م

 %61 %39 إلتحاق الخريجين فى سوق العمل طبقا لبرامج إعدادهم 1

 %30 %70 فرص العمل لدى الخريجين محدودة 2

 %40 %60 برامج اإلعداد داخل الكلية تتناسب مع إحتياجات سوق العمل 3

 %16 %84 نخصصيتقدم الكلية برامج دراسية متنوعه إلعداد خريجين متنوعين مت 4

 %35 %65 تقدم الكلية فى كل تخصص خبرات تعليمية تخدم الخريج 5

 %37 %63 يحتاج سوق العمل لمزيد من خريجى التربية الرياضية مدرسين 6

 %50 %50 يحتاج سوق العمل لمزيد من خريجي التربية الرياضية مدربين 7

 %67 %33 يحتاج سوق العمل لمزيد من خريجي التربية الرياضية إداريين 8

 %40 %60 المدارس فى حاجة الى مزيد من مدرسي التربية الرياضية 9

 %60 %40 األندية تطلب مدربين خريجي التربية الرياضية 10

 %60 %40 الهيئات والمؤسسات الرياضية تحتاج الى اداريين رياضيين 11

 %36 %64 البرامج التى تقدم بالكلية تسمح بإعداد الالعب المدرب 12

 %40 %60 تعليمى الفبرامج التى تقدم بالكلية تسمح بإعداد مدرس يواكب الجديد ال 13

 %50 %50 البرامج التى تقدم بالكلية تسمح بإعداد إدارى رياضي متميز 14

 %75 %25 البرامج التى تقدم بالكلية تسمح بإعداد إعالمي رياضي 15

 %88 %12 يقي رياضيالبرامج التى تقدم بالكلية تسمح بإعداد أخصائي تسو 16

 %37 %63 كلية التربية الرياضية بعيدة عن سوق العمل واحتياجته 17

 %100 _ توجد رابطة الخريجين بجامعة طنطا بمحافظة الغربية  18

 _ %100 تنظم الكلية ملتقى للتوظيف سنويا 19

 _ %100 يوجد كتاب سنوى للخريجين وملتقى التوظيف السنوى 20
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ي الت من الخريجين و الصعوبات والمعوقات ناء المستفيدياستبيان آلر -3

 م2019/2020تواجههم في المجال التطبيقي 

 4 حذف تم عبارة( 22) عدد على المبدئية صورته في االستبيان يحتوى  
 ددع على يحتوى النهائية صورته فى االستبيان ليصبح تناسبهم لعدم عبارات

 ملع وتم( أوافق ال - أوافق) ثنائى ميزان وفق التقويم وتم عبارة( 18)

 هاقوام عينة على وطبق المحتوى صدق حيث من لالستبيان العلمية المعامالت

 : جدولال يوضحه كما وفقا النتائج أسفرت وقد ، الخريجين من( 100)

 ال أوافق أوافق العبارات م

 %41 %59 ؟لمتميزاريج هل هناك تناسب بين المقررات الدراسية مع األهداف من أجل بناء الخ 1

 الحاسبة وللغة األجنبيهل هناك تطور للمستوى الثقافي والمهني لدراسة كل من ا 2

 اآللي؟

44% 56% 

 %40 %60 هل يوجد بريد الكتروني يتم التواصل بين الكلية وبين الخريجين؟ 3

 %80 %20 هل هناك فتح قنوات لالتصال بين الكلية وقنوات سوق العمل بالخارج؟ 4

 %70 %30 ة؟قيادهل هناك مقررات تعمل على إيجاد العالقة بتنمية السلوك الشخصي وال 5

 %80 %20 هل هناك تفعيل لدور نقابة المهن الرياضية لدعم ومساندة الخريجين؟ 6

 ولية _الد هل هناك قسم إلنشاء الخريجين بالكلية وتفعيله على شبكة المعلومات 7

 االنترنت( إليجاد فرص عمل؟

20% 80% 

 %61 %39 ده؟وإعدا ريجخهل هناك استفادة من الرسائل العلمية في المجال التطبيقي لخدمة ال 8

 %68 %32 ة لها؟ظيميهل لديك المعرفة التامة بلوائح االتحادات الرياضية والهياكل التن 9

 %42 %58 هل اإلمكانات قليلة في المدارس والكليات؟ 10

 %30 %70 هل مشرف التربية العملية يقوم بصفة مستمرة على اإلشراف؟ 11

 %70 %30 هل هناك ميزانية في  المدارس؟ 12

 %74 %26 دارسهل هناك تشجيع لمدرسي التعليم الفني على تصنيع أدوات رياضية بالم 13

 %85 %15 هل هناك تشجيع من رجال اإلعمال والمسئولين لدعم المدارس؟ 14

 %80 %20 خرى؟واد األمن قبل إدارة المدرسة كالمالرياضية ة التربية صهل يوجد اهتمام بح 15

 %45 %55 القدرة على تحليل المهارات الحركية؟ هل هناك لديك 16

 %25 %75 جين؟هل توافق على ضرورة الوالء لمهنة التربية الرياضية من جانب الخري 17

 %60 %40 ؟لرياضياشاط هل هناك وعى ألولياء األمور ألهمية التربية الرياضية لممارسة الن 18

 

 



تقارير عن األنشطة التي قام بها قطاع 

وتنمية البيئة بكلية  شئون خدمة المجتمع

 التربية الرياضية جامعة طنطا  

•



 
 
 
 
 
 

 
 

6من   2الصفحة    

 

حممود أمحد  أ.د/  رعميةحتت  37م بتخريج الدفةة ة الرتبية الرايضيية امعةة نطام  احتفلت كلي
وبتشييريأ أ.د/ بئر رئيس اجلمعةة لشيي و     عالء حممد حلويش عميد الكليةوأ.د/  رئيس اجلمعةة  ذكى

 هي ة التدريس ابلكلية التةليم والاالب وعدد كبري عن األسمتذه وأعضمء 

كما شهد   املثابرة،اجلهد و  الفرح واالبتهاج حبصاٍد مثمٍر لغرس أعوام أجواء ميلؤها  حيث شهد احلفل
 مصريريريريرير ليكملن مسريريريريريعة العطاء ويسريريريريريارن ة حت ي    ي     رهمأن ميادين العمل تنتظعلى  احلفل حتفيز الطالب 

دا  ايه املعلومات واملعا ف تواالسريريريتزادة من مها ات عتممل املعرا  الت  ت  التطو  تشريريريهيعهم علىو   ،2030
سريريريريريريريريريريريريريريتمر ة الريا العلم و  ترياج املعراري   يعنريد عتةري  التجرج بريل  سريريريريريريريريريريريريريريعيهم  توقفيوتتنوع مصريريريريريريريريريريريريريريرياد هريا، وأن ال  

 .واالبتكا ات ليكون هلا أثر ة التنمي  الواني  وبصم  ة الت دم العاملي

أن اجلامعات تتنوع  أ.د/ عميد الكلي     املناسريريريريريةات العلمي  حيث أاادعن أري  مثل هته  ة حديثهو 
أدوا ها من الناحي  التعليمي  واألكادميي  واجملتمعي  اهي جزء من اجملتممل ومن أهم مؤسريريسريرياته وعليها مسريريؤولي  
 اجتماعي  كةعة ة تعزيز الروابط بني أاراده ومشريريريريريريريريريريا كتهم ة مناسريريريريريريريريريريةاكم السريريريريريريريريريريعيدة، اهي و ن كا   ت ريريريريريريريريريري  
اخلرجيني واخلرجيات للمهتممل اإهنا ة  فس الوق  تعترب ذلك حداثً سريريريريريريريريريريريريريريعيداً وبشريريريريريريريريريريريريريرير  اية  للوان  ن   

 .أتهيل أبناءه وبناته لتحمل املسؤولي  واملشا ك  التجصصي  ة خدم  الوان و اع  شأ ه

 حتت رعمية

 ) ئيس اجلامع (       األستمذ الدكتور / حممود امحد ذكي       

 )انئا  ئيس اجلامع  لشئون خدم  اجملتممل وتنمي  الةيئ (              حممود سليماالستمذ الدكتور/ 

 (التعليم والطالب)انئا  ئيس اجلامع  لشئون األستمذ الدكتور/ حممد حممود حسطني     

 )عميد كلي  الرتبي  الرايضي (األستمذ الدكتور / عالء حممد حلويش     



 
 
 
 
 
 

 
 

6من   3الصفحة    

 

 تطفيذ

 )وكيل كلية الرتبية الرايضية لش و  خدعة اجملتمع وتطمية البي ة(دكتور / هملة حممد عمر األستمذ ال

 عن أعضمء هي ة التدريس وعةمونيهم ابلكلية وعدد كبري عن نالب الكلية وعدد

 اهلدف عن إقمعة الطدوة
ميثل بداي  جديدة هلم ة  رجيني. حيثاخلهو مناسريريريريريريريرية  مهم  ة حياة احفل التجرج   مشريريريريريريريريا ك  الكلي  اال ا

متميزين خترجوا منها وأصريريريريريةحوا اليوم  كليتهم كأبناءمسريريريريريعكم العلمي  والعملي  وأي ريريريريرياً بداي  عالق  جديدة ممل  
 سفراء هلا ة كل مكان وحمفل

 الف مت املستهدفة
 االا  730وأسرهم حيث كان عدد الداع    37االب الكلي  داع   

 االا واالة   300شا ك ة حفل التجرج 

 حفل التخرجبةض صور عن فةمليمت 

 



6من   4الصفحة    



6من   5الصفحة    



6من   6الصفحة    



 

 ملتقى التوظيف الثاني بكلية التربية الرياضية بطنطا

 وقد حضر لفيف من القيادات المختلفة .بمسرح الكلية  8102نوفمبر  82عقدت كلية التربية الرياضية جامعة طنطا ملتقى التوظيف الثاني يوم الثالثاء الموافق 

 

 

 

 

 

 



 









 



 

 

  12.30   إفتتاح الملتقي  

 12.35 القرآنية   تالوة  

 12.40 السالم الجمهوري  

 12.50 الكليةتاريخ عن مختصر عرض   

 1.00 كلمة رئيس الجامعة   

 1.10 كلمة عميد الكلية    

 1.20 الخريجين  كلمة   

 1.30 كلمة نواب مجلس الشعب   

 1.40 كلمة المسئولين عن التربية والتعليم بالغربية    

 1.50 األزهر  قطاع التعليم كلمة المسئولين عن   

 2.00 كلمة المسئولين عن جمعية الرياضة المدرسية    

 2.10 كملة المسئول عن المداس الخاصة بالغربية    

 2.20 كلمة المسئولين عن نادى طنطا الرياضي  

 2.30 عن األندية الخاصة   نكلمة المسؤولي  

 2.40 عن األندية الصحية )جيم( نكلمة المسؤولي  

 2.50 كلمة مديرية الشباب والرياضة بالغربية    

 3.00 سوق العمل فيندوة أليات دمج الخرجين   

 3.20 توزيع الشهادات    

 3.30 ختام وتوصيات ملتقى التوظيف  

 

 

 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 

 

 2017نوفمرب  28يوم الثالثاء املوافق 

 مبسرح الكلية 

 

 تحت رعاية

 ا.د / ابراهيم عبد الوهاب سالم

 نائب رئيس اجلامعة للدراسات العليا 

 والقائم بعمل رئيس اجلامعة

 

 إشراف

 الوسيمي شوقيأ.د/ عزة 

 عميد الكلية



 

 

 األهداف اإلستراتيجية الغايات

( تحقيققا فاعليةيققت فاميةي يققت   1)

امطقققققداء الفال فاطققققق    قققققدال 

فا يقققلايء فديللا يقققت اة قققدل    

 فاشلمةت .

 

 

فابقءفم  فاميةي يقت لفا ققء ف     تطداء  -1

 فاد فسيت لفدسلايب فامقدا يت اةط  .

تحقيا فا شل يت فاط بيت فق  ياقلل     -2

 فاكعأ  فاميةي يت لفاديم فاط بي.

تطبيا ميلايء   لن فا دل  امطداء  -3

 فاميةيم لفابحث فاية ي.

( تن يقققت فا اقققل ف  فابح يقققت  2)

ديضققققققلال ليدققققققت فامققققققد ا  

تدسقي  اليقد    لميقللييام  مق    

فا يءفت اطق   فاد فسقل  فايةيقل    

 بلسمخدفم فامكندادجيل فاحدا ت .

ياققلل  فاقققد   فامنلفلققيت اخققءا ي      -4 

 فاكةيت.

تن يت اد ف  ايضقلال ليدقت فامقد ا      -5

لميللييام في خةا بيدت بح يت فا لبيت 

 اام.

تققدفيء اليققد  فابحققث فاية ققي مقق       -6

تدثيقققا فاي اقققل  فاية يقققت لفاخدميقققت 

 كةيت محةيل لإاةي يلاة

( فا لققققلل ت فققققي تقققققدام  3)

فاخققدمل  فا م يققا  اف  فا ققدل   

فايلايققققت فققققي تن يققققت فابيدققققت  

فا حيطت بلاكةيت مق  فا شقل يت   

فا  م يت فا لمدفمت فامي تقدل   

 اي  بط فاكةيت بلا  م   فاخل جي  إ

فا شققل يت فققي فا شققءليل  فابح يققت   -7 

اخدمققت فا  م قق  مقق  تحداققد ف ميلجققل   

 اي ل .سدق ف

تعييققل ي ققل فاد ققدف  اف  فاطققلب      -8

فاخققققلي لياللتاققققل فققققي فا شققققل يت   

 فا  م ييت .

( إا لل ايللف  لفييت ل كي قت  4)

تنلقققم بلا ققققدفايت لفدخققق ق   

لتبنققي فكققء فامطققداء لتحققداث    

يعقققلال  فا اقققلي فولف   لتقققدفيء 

فا قققدف ل فا لايقققت اءفققق  يعقققلال  

 لفليةيت الفال فاكةيت .

 نظي ي فولف   .تطداء فاايكل فام  -9

 فسمك لل فابنيت فامحميت . -10

الكلية وأهددافها   رؤية ورسالةتحقيق هدف الملتقى الى ي

 .فيما يتعلق بفرص العمل والوظائف لخريجي الكلية االستراتيجية

تسعي كلية التربية الرياضدية للوصدول الدي التميدز والريدادة      

في مجال التعلديم والدتعلم واألنشدطة البح يدة وتلبيدة احتياجدات       

 الرياضي.   المجتمع والبيئة المحيطة في المجال 

كلية التربية الرياضية جامعة طنطا هي مؤسسدة تعليميدة              

 وبح ية تعمل علي تحقيق رؤيتها من خالل:

إعددداد خددريجين متميددزين فددي مجدداالت التعلدديم والتدددريب    -

واددإلدارة الرياضددية لتلبيددة احتياجددات سددوق العمددل علددي     

 مستوي المحلي واإلقليمي .

 تطويره لخدمة العملية التعليمية .تنمية البحث العلمي و -

المسدداهمة فددي تنميددة الددوعي الرياضددي بالتواصددل مددع        -

 المجتمع والبيئة المحيطة به.
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امياان مناالمة ااابما الااابما امعااابماانناباابم الااانممل ااب اما نيابااانقم  ااتانمما،ااافامالممعااا ما  ا اااب م  نيااان  مناا مم
 واهانتمساانسانتما ب  ابملراا ااماتم  اانخلمل،اافام  اا اعما  اابولتما اهم اوااههظمالما  و اا م   ابمم

ما نياصبمهلظمالمامل اناةبمالملاانءما و لم خبنبماجمل   .م

سانا تمة ابما الابما امعابماانناببم الانممالمات ابا م ا  ضرالم اب اعمن  عاظم او انيعماالا مل ت اابم   مااعمم
   ابما نياصابمهلااظم   ا  م  ااظما  اانااانتما  ااو مممم2022/مم2021  تابم خافاعما ت ااابم  اباانخلما اااننابعمم

 ااناةبمنا م اب منالما ساانءما تااو مم اتس نيان امنلمجتاانامم خاتاتما،اافاما اباانن امالماجملاانتتمامل   نيابململ
ممل  ابااان ممقاننااتما اااموااخوممخبناابماجمل  اا م  ا ااابما تاخاابمل ت ااابمم األنبياابم حصااضانممامل اااناي ما  اا لام ااا مم

م. انناببلمبنبماجمل   من مجم سموخوممخ

 )رئيس اجلامعة(  حممود امحد ذكي        /   أ.د

 )انئب رئيس اجلامعة خلدمة اجملتمع وتنمية البيئة(  عماد السيد عتمان    /   أ.د

 )عميد كلية الرتبية الرايضية( د حلويش     عالء حمم /   أ.د

 البيئة(  هالة حممد عمر )وكيل كلية الرتبية الرايضية لشئون خدمة اجملتمع وتنمية/   أ.د

 وخرجيي الكلية. ابلكلية واجلامعة وعدد كبري من طالبوعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 
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مم  اااظ  اااابظمة اااابما الاااابما امعاااابمابما اااام ام ا لااابا مالم لاااويام اسااا ب اناما اب اااوخلما امعاااابم ا الاااابما تبناااابمم
م.امل  ويماحمل عم ا ق ا ع

ا سااهانخلمالملاااانءمجم  اا م اب ا ااعمن لااوامالم  ااوخلما الااابما تبنااابم ا امعااابم   تااابمن ل تااانتمسااو ما اب ااعمناالمم
خااا قما ااابا مخاااايهمن  اااافمنهاااانامم نابامهااااانم يبااااانم    اااانةبمالم لاااوياما،ااابنانتماجمل  اباااابم  ضعاااا ما  ا اااابمم

مامل  بانب.

ان بما ت اااابم حماابامههانماتسااااا ا ابممها ااانمي اب ااا ملنيااافما اب اااعم ا و اااان  ممبفمامل  عاااظمابممعااا ما يااابم اساايهاا
م.،افعما ت اب

ا اهمممم2030 مهعانمتساا ا ابم زاااما  اب ااظما اباانوم ا تضا ما اب  اعمالمعاوءمخلابما  ا اابمامل ا بانبمالمن اامم
األ عاااان مممم اب اااعم  اااظمم اااام اانمه اااابمنتاااظم داااااانتما  اب ااااظم   اااظماق  اااان مساااو منارااات مي  اااافملسااا عااا

 قااان ام  ااظممعااا ملااومواااننعم ن اا باخلمي  ااافمل  اانمه ااابم ا  اااو م ات   ااان م  ااظماملابامهاابم  و ااابممهااافم  ااعمم
مت عبم نا  ب م اامياب عمامل  عظم  ظ:مم

مال مسو ما اب عمل ت ابمساباانم،  ممهافم  عمت عبم  تانمما،افا.مم-1
  ظمنو ابماملهانااتم ا عابااتما اهم عاوخلما ت اابمل ا ا هاانمم ومهلممهافم   اةانتم ا تاو م اهلاخانتم   ابافممم-2

م بىما ل مم ا،افا.
ما  بما نياصبم  ل تبم ا،افامالما نيابان اانتم األن لبما هم عبنهانما ت اب.مم-3
م نياباعمن اناةبما ل تبم ا،افامالما نيابان اانتم األن لبما هم عبنهانما ت اب.مم-4
م،افاما ابانن امالمنععمصواام اقابابم لمن ل تانتمسو ما اب ع.مماتس نيان امنلمجتانامم ختاتمامم-5
 وااااالما تااااو م ا  ااااةانتمامل ااااناةبمواااومحةاااابمامل اااا  انتما  ااا لاما اااهميعااابنهانم  تااابما ت ااااب م    هاااانمممم-6

مة لوام بمه م   بما  ا اب.
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م()قلان مخانف(م  ىمنان ايتسما امععمللالانمممممممممممممممممممم1

م)قلان م تونع(ممممممممممممممممممممنبيايبما  تانمم ا امعبمل  الاب(م2

م)قلان م تونع(مممممممممممممممممممممل  الابمما الابم ا  اب اظ(م3

م)قلان مخانف(ممممممممممممممممممFamily School م(منباسبمم4

  

http://empforums.tanta.edu.eg/ForumDetails.php?forum=24
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مة  انتمامه  ان ابم     عظ

ما عاآمما تايم   املابضمآمتمم

م–ة  بم  ابما ت ابممم–ة  بم ةاعما ت ابم  خوممخبنبماجمل   م  ا ابما تاخبمممم

 ةااعما ت اابم  اخوممخبنابماجمل  ا مممم–لبحمات  نيانقملت  بما  اباماألس انذما بة وا/ممان ابمم ابم  ااما  ا مم
اممبنياانماظما تاخابماملهااابمم  ا ابما تاخبم ا ماةابتم  اظمحةاابمامل  عاظمالم اب اا ما او ظم ابىما لا مم ا،ااف

 اخااا  مساااو ما اب اااعم م حوااااناتمألةاااابما  اباااان مملااااما ت اااابم ا  ااااةانتم ا تااااو مالمجماااانقما  اااباي م   مااااعمم
ا ل مم ا،افامأتما ًمااباًم  ض اوقم  اظممهاافم  اعمناانساتب م حةابتم  اظمحةاابما  اااةبملااما ت اابمم

ميعبنهانم  تبما ت اابمةااواام  اب اعمابااملابتمنالمات   اان مم ا هانتمامل اناةبمالم  ظمامل ا  انتما   لاما ه
م  ظم ا ما  و ا ما  ع ابيم.

  اابما ت اابمالمة  ابمسااان  لم  اظمحمما ت اابم  اابظمممم– حةبما  اابماألسا انذما ابة وا/م ا ءمم ابم  اوي مم
 ااال ما انناا ماتةااان ميعممب ل تااانتمسااو ما اب ااعم  اتاااظما نيابان اااانتما ااهممعاا ممااااماهلاابفم ناالملااهااانممااااامم

و ما اب اعم اتسا نيان امنالممامل  عاظما ااىمفاباعما لا مم ا،اافام  اظم  اظململهاانااتما  زنابم    ضاان مل ا
خااااتاتما،ااااافام ا ابااااانن امالم ااااومهلممهااااافم  ااااعم  لاااا مم  اااابيبعما   ااااا م ا لااااانءما نيااااافمألصااااضانممم

املؤماعم  عبميالم دنبيابم ا  ااةانتم ا هاانتماملابااابممممcvامل ا  انتما  ا لام ابااممن اا  انوظم ةانياابما ابا مم
ماامات بما ىتم ؤخام لمامل عبخلم  و ما اب ع.تنلميتومما  ومممcvل  و ا م اتناننبم املهاابمىفما با مم

ة انمحةبما  ابماتس انذ/من لنيظمصعامممبعم  ىمنان ايتسما امععم  ظمامماجمل  ابانتمامل عبنابمماعما اهمم
   ب امالما ت ام  ا ظمنهانااوظمممانمياابتسمل فانمم  ظماجمل   منلان تانما،افام ا لا ممل ا اابمقابااوظمم

مافما  باي مامل ان بم   واصعماملتانوامن مسو ما اب ع.لس  ااام اس   قممه

ة انمحةبما  ابماتس انذ/مم بمنوسظمو  مممبعمنبيااما  تانمم ا امعبمل  الابم  اظمعاا اام  اا ما او ظمم
 اابىما لاا مم ا،ااافاملةاااابما  ااباي م ا   ماااعم ااالم اياا ما ااب ااتم ا ااتانهما اااىتم  ااان بما لاا مم  اااظمم

ماو امل و ما اب عم.ات  ضان مل نيافماملوم
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 ا ااااابم  ااااعما،ااااافاملةااااابما ااااب ااتما ااااهم  ااااان بما،ااااايهمىمنواةتاااابمن اااا ضب تمسااااو ما اب ااااعمم .1
 امل   ب.

 اااااممجم و اااابم  ااااان  م اااالم اياااا من ااااا  انتما لااااالماتساااا ب اناىم  اااا ماتن نيااااان منعانلااااعماقانناااابمم .2
 نا آتمامعابم اتواافم  اهان.

اتق  ااان ما ااو  مم ا  اا لام امل وساالبم ااا مامم  ااامامل ااا  انتم  ااان بمالم عاابخل  ااظمامل ااا  انتمم .3
ماننبمالما با مظم  و ما اب اعم اة اان ظمم   ت ب م ماتم  انخلمل عبيما  باي ما اب  عم  ل تبمة لوا

 .املهانااتما  زنب
ياباا محممم م مااومنااانممن ل تااانتمسااو ما اب ااعمىفماجملااانقما امعااع  ااظما  عااانامملاااما بااساابماألةان ميااابم م .4

 . تومماملوا ما هميباسهانما لان  م مهعانًمت  ااناانتمسو ما اب ع
لس  ااامل تعمي اانس من م تااببما  اةبمح ما و انيابما اهمممم  اببي هانممcvا با ما  لاما اا ابمممحةاب .5

مياغ ما،ايهممالمات  ضان م ان.
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امياان مناالمة ااابما الااابما امعااابماانناباابم الااانممل ااب اما نيابااانقم  ااتانمما،ااافامالممعااا ما  ا اااب م  نيااان  مناا مم
 واهانتمساانسانتما ب  ابملراا ااماتم  اانخلمل،اافام  اا اعما  اابولتما اهم اوااههظمالما  و اا م   ابمم

ما نياصبمهلظمالمامل اناةبمالملاانءما و لم خبنبماجمل   .م

سانا تمة ابما الابما امعابماانناببم الانممالمات ابا م ا  ضرالم اب اعمن  عاظم او انيعماالا مل ت اابم   مااعمم
   ابما نياصابمهلااظم   ا  م  ااظما  اانااانتما  ااو مممم2022/مم2021  تابم خافاعما ت ااابم  اباانخلما اااننابعمم

 ااناةبمنا م اب منالما ساانءما تااو مم اتس نيان امنلمجتاانامم خاتاتما،اافاما اباانن امالماجملاانتتمامل   نيابململ
ممل  ابااان ممقاننااتما اااموااخوممخبناابماجمل  اا م  ا ااابما تاخاابمل ت ااابمم األنبياابم حصااضانممامل اااناي ما  اا لام ااا مم

م. انناببلمبنبماجمل   من مجم سموخوممخ

 )رئيس اجلامعة(  حممود امحد ذكي        /   أ.د

 )انئب رئيس اجلامعة خلدمة اجملتمع وتنمية البيئة(  عماد السيد عتمان    /   أ.د

 )عميد كلية الرتبية الرايضية( د حلويش     عالء حمم /   أ.د

 البيئة(  هالة حممد عمر )وكيل كلية الرتبية الرايضية لشئون خدمة اجملتمع وتنمية/   أ.د

 وخرجيي الكلية. ابلكلية واجلامعة وعدد كبري من طالبوعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 
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مم  اااظ  اااابظمة اااابما الاااابما امعاااابمابما اااام ام ا لااابا مالم لاااويام اسااا ب اناما اب اااوخلما امعاااابم ا الاااابما تبناااابمم
م.امل  ويماحمل عم ا ق ا ع

ا سااهانخلمالملاااانءمجم  اا م اب ا ااعمن لااوامالم  ااوخلما الااابما تبنااابم ا امعااابم   تااابمن ل تااانتمسااو ما اب ااعمناالمم
خااا قما ااابا مخاااايهمن  اااافمنهاااانامم نابامهااااانم يبااااانم    اااانةبمالم لاااوياما،ااابنانتماجمل  اباااابم  ضعاااا ما  ا اااابمم

مامل  بانب.

ان بما ت اااابم حماابامههانماتسااااا ا ابممها ااانمي اب ااا ملنيااافما اب اااعم ا و اااان  ممبفمامل  عاااظمابممعااا ما يااابم اساايهاا
م.،افعما ت اب

ا اهمممم2030 مهعانمتساا ا ابم زاااما  اب ااظما اباانوم ا تضا ما اب  اعمالمعاوءمخلابما  ا اابمامل ا بانبمالمن اامم
األ عاااان مممم اب اااعم  اااظمم اااام اانمه اااابمنتاااظم داااااانتما  اب ااااظم   اااظماق  اااان مساااو منارااات مي  اااافملسااا عااا

 قااان ام  ااظممعااا ملااومواااننعم ن اا باخلمي  ااافمل  اانمه ااابم ا  اااو م ات   ااان م  ااظماملابامهاابم  و ااابممهااافم  ااعمم
مت عبم نا  ب م اامياب عمامل  عظم  ظ:مم

مال مسو ما اب عمل ت ابمساباانم،  ممهافم  عمت عبم  تانمما،افا.مم-1
  ظمنو ابماملهانااتم ا عابااتما اهم عاوخلما ت اابمل ا ا هاانمم ومهلممهافم   اةانتم ا تاو م اهلاخانتم   ابافممم-2

م بىما ل مم ا،افا.
ما  بما نياصبم  ل تبم ا،افامالما نيابان اانتم األن لبما هم عبنهانما ت اب.مم-3
م نياباعمن اناةبما ل تبم ا،افامالما نيابان اانتم األن لبما هم عبنهانما ت اب.مم-4
م،افاما ابانن امالمنععمصواام اقابابم لمن ل تانتمسو ما اب ع.مماتس نيان امنلمجتانامم ختاتمامم-5
 وااااالما تااااو م ا  ااااةانتمامل ااااناةبمواااومحةاااابمامل اااا  انتما  ااا لاما اااهميعااابنهانم  تااابما ت ااااب م    هاااانمممم-6

مة لوام بمه م   بما  ا اب.
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م()قلان مخانف(م  ىمنان ايتسما امععمللالانمممممممممممممممممممم1

م)قلان م تونع(ممممممممممممممممممممنبيايبما  تانمم ا امعبمل  الاب(م2

م)قلان م تونع(مممممممممممممممممممممل  الابمما الابم ا  اب اظ(م3

م)قلان مخانف(ممممممممممممممممممFamily School م(منباسبمم4

  

http://empforums.tanta.edu.eg/ForumDetails.php?forum=24
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مة  انتمامه  ان ابم     عظ

ما عاآمما تايم   املابضمآمتمم

م–ة  بم  ابما ت ابممم–ة  بم ةاعما ت ابم  خوممخبنبماجمل   م  ا ابما تاخبمممم

 ةااعما ت اابم  اخوممخبنابماجمل  ا مممم–لبحمات  نيانقملت  بما  اباماألس انذما بة وا/ممان ابمم ابم  ااما  ا مم
اممبنياانماظما تاخابماملهااابمم  ا ابما تاخبم ا ماةابتم  اظمحةاابمامل  عاظمالم اب اا ما او ظم ابىما لا مم ا،ااف

 اخااا  مساااو ما اب اااعم م حوااااناتمألةاااابما  اباااان مملااااما ت اااابم ا  ااااةانتم ا تااااو مالمجماااانقما  اااباي م   مااااعمم
ا ل مم ا،افامأتما ًمااباًم  ض اوقم  اظممهاافم  اعمناانساتب م حةابتم  اظمحةاابما  اااةبملااما ت اابمم

ميعبنهانم  تبما ت اابمةااواام  اب اعمابااملابتمنالمات   اان مم ا هانتمامل اناةبمالم  ظمامل ا  انتما   لاما ه
م  ظم ا ما  و ا ما  ع ابيم.

  اابما ت اابمالمة  ابمسااان  لم  اظمحمما ت اابم  اابظمممم– حةبما  اابماألسا انذما ابة وا/م ا ءمم ابم  اوي مم
 ااال ما انناا ماتةااان ميعممب ل تااانتمسااو ما اب ااعم  اتاااظما نيابان اااانتما ااهممعاا ممااااماهلاابفم ناالملااهااانممااااامم

و ما اب اعم اتسا نيان امنالممامل  عاظما ااىمفاباعما لا مم ا،اافام  اظم  اظململهاانااتما  زنابم    ضاان مل ا
خااااتاتما،ااااافام ا ابااااانن امالم ااااومهلممهااااافم  ااااعم  لاااا مم  اااابيبعما   ااااا م ا لااااانءما نيااااافمألصااااضانممم

املؤماعم  عبميالم دنبيابم ا  ااةانتم ا هاانتماملابااابممممcvامل ا  انتما  ا لام ابااممن اا  انوظم ةانياابما ابا مم
ماامات بما ىتم ؤخام لمامل عبخلم  و ما اب ع.تنلميتومما  ومممcvل  و ا م اتناننبم املهاابمىفما با مم

ة انمحةبما  ابماتس انذ/من لنيظمصعامممبعم  ىمنان ايتسما امععم  ظمامماجمل  ابانتمامل عبنابمماعما اهمم
   ب امالما ت ام  ا ظمنهانااوظمممانمياابتسمل فانمم  ظماجمل   منلان تانما،افام ا لا ممل ا اابمقابااوظمم

مافما  باي مامل ان بم   واصعماملتانوامن مسو ما اب ع.لس  ااام اس   قممه

ة انمحةبما  ابماتس انذ/مم بمنوسظمو  مممبعمنبيااما  تانمم ا امعبمل  الابم  اظمعاا اام  اا ما او ظمم
 اابىما لاا مم ا،ااافاملةاااابما  ااباي م ا   ماااعم ااالم اياا ما ااب ااتم ا ااتانهما اااىتم  ااان بما لاا مم  اااظمم

ماو امل و ما اب عم.ات  ضان مل نيافماملوم
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 ا ااااابم  ااااعما،ااااافاملةااااابما ااااب ااتما ااااهم  ااااان بما،ااااايهمىمنواةتاااابمن اااا ضب تمسااااو ما اب ااااعمم .1
 امل   ب.

 اااااممجم و اااابم  ااااان  م اااالم اياااا من ااااا  انتما لااااالماتساااا ب اناىم  اااا ماتن نيااااان منعانلااااعماقانناااابمم .2
 نا آتمامعابم اتواافم  اهان.

اتق  ااان ما ااو  مم ا  اا لام امل وساالبم ااا مامم  ااامامل ااا  انتم  ااان بمالم عاابخل  ااظمامل ااا  انتمم .3
ماننبمالما با مظم  و ما اب اعم اة اان ظمم   ت ب م ماتم  انخلمل عبيما  باي ما اب  عم  ل تبمة لوا

 .املهانااتما  زنب
ياباا محممم م مااومنااانممن ل تااانتمسااو ما اب ااعمىفماجملااانقما امعااع  ااظما  عااانامملاااما بااساابماألةان ميااابم م .4

 . تومماملوا ما هميباسهانما لان  م مهعانًمت  ااناانتمسو ما اب ع
لس  ااامل تعمي اانس من م تااببما  اةبمح ما و انيابما اهمممم  اببي هانممcvا با ما  لاما اا ابمممحةاب .5

مياغ ما،ايهممالمات  ضان م ان.

 



 الجمعية المصرية لدعم الرياضة المدرسية

نظراً لعدم تفعيل إشتراك الكلية فى رابطة الخريجين بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة       

اإلسكندرية ، ولتحقيق هذا الجزء من متطلبات معيار الطالب والخريجون تم تفعيل إشتراك 

لدعم الرياضة المدرسية بالمحلة الكبرى م فى الجمعية المصرية 23/1/2017الكلية بتاريخ 

 بمحافظة الغربية .

ولمزيد من التواصل مع الخريجين كأحد متطلبات معيار الطالب والخريجون ثم تفعيل         

إشتراك الكلية فى الجمعية المصرية لدعم الرياضة المدرسية بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية 

ورسالة لتحقيق مستوى أفضل  م وللجمعية رؤية3/11/2014( بتاريخ 1936والمشهر برقم )

 لمهنة التربية الرياضية وخريجيها.

 وفى ضوء التعاون والمشاركة الفعالة بين الكلية والجمعية تم اآلتى :

 م حول التعريف بالجمعية والعالقات 23/1/2017تعاونى بين الكلية والجمعية بتاريخ قد لقاء ع

ة وكيفية عقد ورش عمل للخريجين وتأهيلهم لسوق العمل وكيفية المتبادلة بين الكلية والجمعي

 إستفادة الخريجين من أنشطة الجمعية .

  م وموضوعها الرياضة المدرسية بين الواقع والمأمول وحاضر 18/11/2016عقد ندوة بتاريخ

 فيها أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

  للجمعية المصرية لدعم الرياضة المدرسية بعنوان المشاركة الفعالة من الكلية فى المؤتمر األول

م وحضره لفيف 24/5/2017)) مشكالت معلمى ومعلمات التربية الرياضية (( المنعقد بتاريخ 

 من قيادات الكلية وأعضاء هيئة التدريس .

  جامعة  –الملتقى العلمى األول للبحث العلمى والرياضةةة المدرسةةية بكلية التربية الرياضةةية اقامة

المدرسةةية واشةةتراك الخريجين  الرياضةةة لدعم المصةةرية باالشةةتراك مع الجمعية م2019طا طن

 .والطالب

 للمجتمع االنتماء في ودورها الرياضة أهمية" وندوة الرياضية والمهرجانات العروض دورة "

 المدرسية الرياضة لدعم المصرية الجميعية مع بالتعاون 2019 يوليو 21 األحد طنطا برياضية




