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 .....التربية البدنية.........قسم.......التربية البدنية.....كلية من مقدم سنوي تقرير

 ........م 2019/ 2018....... للعام الدراسي

  عامة بيانات -أ

 رقم قرار التأسيس            م 1991  تاريخ التأسيس: التربية البدنية/ اسم الكلية

 ماجستير        دكتوراه      ليسانس  بكالوريوس الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية

  تاريخ اعتماد التقرير

  أهدافهارسالتها ورؤية الكلية و -ب

  يحقق بما   السليم  االعداد الخريجين من  الكوادر  واعداد  تربية فى  الكلية  أقسام  باقي  مع  المساهمة : رؤية الكلية

 . العالم  في  المعرفة  منافذ   وولوج   والرقى  التقدم  في  الليبي  المجتمع  طموحات

 – التعليم)  المجاالت مختلف في الجودة العالي والعملي العلمي المستوى ذات المهنية الكوادر تكوين    : الكلية رسالة

 خريج لضمان والطالبة الطالب من كل ابداع على يساعد مرن تعليمي مناخ إطار في(  االدارة – الترويح – التدريب

 . الليبي للمجتمع الرياضي العمل سوق واحتياجات يفي بما مهنيا اإليجابي االسهام على قادر

 :أهداف الكلية 

  تطوير المعرفة العلمية الرياضية التي تهتم بإعداد كوادر مهنية ذات مستوى علمي وعملي عالي الجودة

 بمقاييس علمية معترف بها تسهم في تطوير المجتمع الليبي 

  تنمية وتطوير شخصية الطالب بشكل شامل متزن من جميع جوانبه البدنية والعقلية والنفسية واالجتماعية

 وللمجتمع الليبي التطور المنشود.على الخلق واإلبداع واالبتكار بما يحقق لذاته السعادة  ، وإطالق قدراته

  تطوير وسائل وأساليب البحث العلمي في مجاالت التربية البدنية والرياضية واالهتمام بالمؤلفات العلمية

التدريب والمالعب  الجامعية والترجمة وتوفير المعامل والمختبرات الالزمة للبحث العلمي وإمكانيات

 الالزمة لذلك .

  ًتوثيق الصالت والروابط الثقافية والعلمية مع الهيئات والمؤسسات العلمية والرياضية األخرى محليا

 وإقليمياً ودولياً .

 

 العملية األكاديمية  -ج
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المجموع 

 النهائي
29 34 
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 ال  نعم    : هل توجد    االستراتيجية للكلية الخطة .3

 (                         لم يعتمد بعدفي حالة االجابة بنعم اذكر رقم قرار الجامعة المعتمدة فيه )     

 التقويم االكاديمي .4

القسم 

 العلمي

عدد 

 المحاضرات
 نهاية الدراسة بداية الدراسىة

 عدد المحاضرات

التربية 

 البدنية

 
 م12/5/2019 م15/10/2018

 

     

     

المجموع 

 النهائي

 
  

 

 االنشطة االكاديمية .5

 مؤتمرات ـ ندوات ـ ورش المثال سبيل علىالعام الحالي واذكر االنشطة العلمية التي قامت بها الكلية في 

 العضاء هيئة التدريس العلمية  األنشطة  .6

 مؤتمرات ـ ندوات ـ ورش. المثال سبيل علىاذكر االنشطة العلمية التي قامت بها الكلية في العام الحالي و

 الكتب والمنشورات العليمة

 اسم المؤلف/ المؤلفين الكتب المنجزة والمنشورات )هذا العام( القسم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

 األنشطة الطالبية .7

 األنشطة الطالبية الرقم

 بمدينة سبها األساسيتحكيم مسابقة الطريق لطالب التعليم  1

 م 2019 الجامعيداخل الكلية بمناسبة نهاية العام  ورياضي ثقافينشاط  2

 البرامج التدريبية: .8

 التاريخ والمدة مكان انعقادها األنشطة العلمية اسم الندوة القسم

 م20/5/2019 نادى القرضابية ندوة ) الرياضة والصوم( التربية البدنية

 محاضرة  )التغية الرياضية ( البدنية التربية
مؤسسات المجتمع 

 وادى عتبةالمدنى 

 م 3/2/2019

 اسم المشارك م
القسم 

 العلمي
 عنوان المشاركــــة التاريخ الجهة المنظمة اسم النشاط

1 

د.عبدالسالم 

 الفيتوري

 عثمان

 التربية

 البدنية
 24/2/2019 جامعة المرقب مؤتمر

تأثير برنامج تدريبى مقترح 

 بعض على تحسين للتصور العقلى 

 ألعاب في والمهارية البدنية القدرات

 القوى

2 
محمد ادريس  د.

 االنصاري

 التربية

 24/2/2019 جامعة المرقب مؤتمر البدنية

لدى مدرس التربية  السلوك القيادى

البدنية في التعلم مدارس التعليم 

 االساسى سبها

3 
عاشور سعيد 

 مينه

 التربية

 البدنية
 24/2/2019 جامعة المرقب مؤتمر

تأثير التفكير االبداعى على 

بعض  واداءاالجتماعية المرغوبية 

االساسية لدى العبى كرة المهارات 

 اليد
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 البرامج التدريبية التي تشارك بها الكلية

 ادارية مكلفين بمهام ال -ج

 المكلفون بمهام ادارية الموظفين  .1

 االسم
 القسم /الدائرة /الشعبة

 اإلدارية والفنيةلوظائف ا
 اجمالي عدد

 الفنيين أ.هـ.ت الموظفين 

عبدالسالم فرج 

 محمد 

مدير مكتب شؤون  

 أعضاء هيئة التدريس
 20 1 

 مفتاح دومة محمد
مدير مكتب الشؤون  

 االدارية والمالية
   

محمد المدنى 

 حسن 

رئيس قسم الشؤون  

 االدارية والخدمات 
   

عبدالسالم 

 منصور عبدهللا

 
    مسجل الكلية

      المجموع

 المكلفون بمهام اعضاء هيئة التدريس  .2

 االسم
القسم /الدائرة 

 /الشعبة

لوظائف اإلدارية ا

 والفنية

 رقم القرار تاريخ التكليف

د.عبدالسالم 

الفيتورى 

 عثمان

 

 عميد الكلية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 14/12/2017

عاشور د.

 سعيد مينه

 
 وكيل الكلية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 14/12/2017

د.محمد 

ادريس 

 االنصارى

 
مدير مكتب 

 العالقات الثقافية

  

حسين د.

 الشيخ احمد

رئيس قسم الدراسة  

 واالمتحانات

  

ابراهيم د.

الصالحين 

 حسن 

 
رئيس قسم البحوث 

 واالستشارات

  

على 

المبروك 

 خميس

 
رئيس قسم الجودة 

 وتقييم االداء

25/3/2018 104 

سالم على 

 محمد 

رئيس وحدة الخدمة  

 االلكترونية 

29/1/2019  55/299 

     المجموع

 خدمة المجتمع .3

 .البيئة المحيطة تنميةو المجتمع خطتها لخدمة لتحقيق أنشطة من بتنفيذه قامت ما الجزء هذا الكلية في تذكر

 تاريخ ال مكان ال عدد المشاركين دورةاسم ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
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 الجهات المستفيدة

االستشارات والدراسات المهنية والفنية والتطبيقية 

والخدمات المقدمة ألفراد المجتمع وهيئاته 

 ومؤسساته الحكومية والخاصة

درجة رضا الجهات الخارجية عن الفعالية 

 )ترفق الوثائق(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

   

 الجودة: -د

 معاير الجودة في:اذكر نسبة االنجاز من 

 %70       المرحلة الجامعة

 اليوجد    مرحلة الدراسات العليا

 التعليمية: المعوقات األكاديمية التي واجهتها الكلية والمقترحات المناسبة لتجاوزها للفاعلية المستمر التقويم -ذ

 المقترحات المناسبة المعوقات ومدى تأثيرها

 توفير مقر مناسب لكلية التربية البدنية  مقر الكلية وتوفر المالعب والصاالت

 بالكلية الدراسية السنوات لجميع دراسية قاعاتتوفير  قاعات دراسية لجميع السنوات الدراسية بالكلية

  

  

  

  

 

 المالحظات:

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

................................ 

        ...../...../.................   التاريخ

 عميد الكلية                                                                                           

  االسم والتوقيع                

د.عبدالسالم                                                                                                                              

 الفيتورى عثمان

 ختم الكلية                                                                                              

 


