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 اديــــم الإرشــــة الدعـــــــخط

 
حة   الهدف  الطرق المقتر

 للتنفيذ 
األنشطة  
 المطلوبة 

ة الزمنية  أساليب التنفيذ   المستفيدون  المسئولي   عن التنفيذ  الفتر

الدعم  
اإلرشادي 
 للطالب

تشكيل لجنة   -1
الستقبال الطالب 
الجدد من السادة  
أعضاء هيئة التدريس  
 ومعاونة وطالب الكلية 

ذ لجنة  ي تنف
االستقبال 
 الطالب الجدد

* تحديد أسماء السادة أعضاء هيئة 

عاونهم واتحاد الطالب مالتدريس و 

المسئولون عن استقبال ورعابة الشباب 

 . الطالب الجدد 

* وكيل الطلبة لشئون التعليم ومدير 

 لجودة بالكلية وحدة ا 

 بداية العام الدراس  

بعض السادة أعضاء هيئة  
اد اتحالتدريس وطالب 

 يةالكل
 ووكيل الكلية 

 الطالب الجدد

  الدعم
اإلرشادي 
 للطالب

إعداد لقاء مع   -2
 الطالب الجدد 

وكذلك طالب الكلية  
 بالطرق األخرى  

* تنفيذ اللقاء مع  
جدد الطالب ال
  ( )أسبوع تع

ريف 
 للطرب الجدد 

  أول  
* إعداد لقاء مع الطالب الجدد ف 

   
يوم دراس  وخالل األسبوع التعريف 

االجتماع السيد الدكتور / عميد   ض  ويح

يد الدكتور / وكيل الكلية  الكلية والس 

لشئون التعليم والطالب والسيد 

الدكتور/ مدير وحدة الجودة وأعضاء 

 م  هيئة التدريس ومعاونيه

التنظيم  طالب بالهيكل * تعريف ال

رسالة ورؤية الجامعة ورسالة رؤية  و 

 لية  اإلداري واألكاديم  للك  الجهاز و  الكلية

 بداية العام الدراس  

 عميد الكلية  
وكيل الكلية لشئون  

 ب الطال 
أعضاء هيئة التدريس  

 هم  نيومعاو 
 مدير وحدة الجودة  

 الطالب الجدد
 وطالب الكلية  
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 الهدف 
حة   الطرق المقتر

 يذ للتنف
ة الزمنية  أساليب التنفيذ  مطلوبة األنشطة ال   الفتر

المسئول عن  
 التنفيذ 

 المستفدون 

الدعم  
رشادي اإل
 لطالبل

قاء مع ل إعداد 
 الطالب

تنفيذ اللقاء مع 
الطالب الجدد          

    أسبوع) 
تعريف 
 لطالب الجدد ( 

 
 
 
 

توزي    ع الطالب عل  
المرشد األكاديم  
من أعضاء هيئة  
 التدريس 
 ب إعالنها للطال 

نسبة و المواد الدراسية اعالم الطالب ب
 الحضور والغياب والجزاءات واإلجراءات

 . ورش العمل (  بية ) العقا
  األعمال  -

حث الطالب عل  المشاركة ف 
 والنشاط الطالب   واالتصال مع اآلخرين 

 قسم رعاية الشباب ( )  
ورة التوجه ال   إرشاد  -

 إدارة الطالب بض 
المطلوبة  األوراقالتعليم لمعرفة شئون 
 .  القيد  إلجراء

إرشاد الطالب الجدد باألماكن الخاصة  - 
لنظرية والتطبيقية العلمية ا بتدريس المواد 

 . بالكلية  ةالمختلف
لجميع  تقديم المشورة والمساعدة  -

المبكر   مالطالب الجدد بأهمية استعداداته
وات ولقاءات  ) من خالل ند للعام الدراس  

 لوحدة الجودة ( 

 بداية العام الدراس  
 
 
 
 
 
 
 
 

األسبوع األول من  
 العام الدراس  

وحدة ضمان 
الجودة ورعاية  

باب شئون  الش
 الطالب

 الطالب الجدد 
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 الهدف 
حة   الطرق المقتر

 للتنفيذ 
ة الزمنية  أساليب التنفيذ  األنشطة المطلوبة   الفتر

المسئول عن  
 يذ التنف

 المستفدون 

ال                                 دعم 
اإلرش          ادي 
 للطالب

 طالبدليل ال
دلي                 ل األنش                  طة 
الطالبي             ة وخط             ة 
 األنشطة الطالبية 

 إعداد دليل الطالب
  تق    د

امل ال       مها ال   م 
 الكلية 

المق        ررات الخاص        ة 
 بكل برنامل 

وط االلتح                           اق  شر
نامل   بالم 

 أساليب التعلم
 أساليب التقييم 

 
 إعداد دليل 

األنش         طة الطالبي         ة 
جع             ة الخط             ة ومرا
الي           ة وتطوري  ه           ا الح

 سنويا 

 يانات الخاصة بالدليل تجميع الب
 طباعة دليل الطالب 

  بداي      ة الع      ام 
توزي         ع دلي      ل مرش      د الطال     ب ف 

س  يوض          ا في          ه الج          داول الدراس          ية ال          درا
ع الف          رق الكلي          ة والل          وا ا التعليمي          ة لجمي           

والتعليم        ات بمختل        ف األقس        ام والخ        دمات 
 –الكلي         ة  المتاح         ة بالكلي         ة وتش         مل مكتب         ة

دة ل الحاس   ب اآلل  ووح   دة ض   مان الج   و معم    
  الش        كاوي الط        الب والرعاي        ة 

ومكت        ب تل        ف 
 . الصحية والدعم المال  

وعم        ل اللج        ان تجمي        ع األنش        طة الطالبي        ة 
 حاد الطلبة واختصاصات اللجان المشكلة الت

 . طباعة دليل األنشطة 
عم        ل اس         لبيان لقي        ا  رض         ا الط        الب ع         ن 

 . الخطة الحالية 
 نتا ل االسلبيان  ل  طورة بناء عإعداد خطة م

 شهر أغسطس 
ن محتوي    ات دلي    ل م     

 الطالب  
 
 
 
 
 
 

 شهر أغسطس 
 

 بداية العام الدراس  

وح                          دة ض                           مان 
ئون الج                   ودة وش                    

 الطالب

الط                     الب الج                     دد 
 والطالب الكلية  

ال                                 دعم 
اإلرش          ادي 
 للطالب

دلي                 ل األنش                  طة 
الطالبي             ة وخط             ة 
 األنشطة الطالبية

ح   دة ض   مان ن   دوات وورش عم   ل م   ن خ   الل و  
  الج        و 

دة لح         ث الط         الب ع         ل  المش         اركة ف 
األنش        طة الطالبي        ة ع        ل  مس        توى الجامع        ة 

 . والجامعات األخرى 

ن وح                          دة ض                           ما خالل العام الدراس  
 الجودة

الط                     الب الج                     دد 
 وطالب الكلية 
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 خطة الدعم الأكاديمي

 

 الهدف 
حة   الطرق المقتر

 للتنفيذ 
ة ا أساليب التنفيذ  األنشطة المطلوبة   لزمنية الفتر

ل عن  المسئو 
 التنفيذ 

 المستفدون 

 ية التوع

 

 :  أوال 

 

ال                                 دعم 

االك             اديم  

 للطالب 

 

نظ          ام اإلرش           اد  -1

األك                                                                    اديم  

 للمجموعات

 

 

لمرش        د وج        ود ا -2

ك                     اديم  م                     ن األ

أعض                        اء هيئ                        ة 

 التدريس 

تفعيل نظام اإلرش اد 

 األكاديم  

تنفي                 ذ الس                 اعات 

 المكتبية 

 تحديد اسماء السادة اعضاء هيئة التدريس 

ها  ين االكاديمي   ) المرشد  ( والطالب ونشر

د االك         اديم  بمتابع         ة الطال         ب يق         وم المرش          

  المواد الدراسية 
 اكاديميا ومستوى ادا ه ف 

ص بالطال    ب ع    ن اداء الطال    ب ل    ف خ    اف    تا م

  الدراس      ة ومح      ا   اجتماع      ات 
ومواظبت      ه ف 

 . المرشد مع الطالب 

تق  ديم النص  ا واالرش  اد للطال  ب مم  ا  س  اعد  

  اكلس        اب المه        ارا
لتحض        م  ت المطلوب        ة واف 

  س      وق ا
لعم      ل وتحقي        للطال      ب لل      دخول ف 

رغبات     ه وتع     ديل م     ن الس     لو  الط     الب الغ     م  

 . منضبط 

اء هيئ ة ات المكتبي ة العض  االعالن عن الس اع

ها    ام     اكن واض     حة ونش     ر
ها ف  الت     دريس ونش     ر

  
وب   .  عل  موضع االلكم 

 

  خ                         الل الفص                         ل 

ال                                               دراس  االول 

والفص             ل ال             دراس  

   
 الثاب 

المرش                                                                        دين 

 الكاديمي   ا

 ساء االقسامرؤ 

 وكيل الكلية    

لش                     ئون التعل                     يم 

 والطالب 

ط                           الب الف                           رق 

 الدراسية 
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 الهدف 
حـــــــة  الطـــــــرق المقتر

 فيذللتن
ة ا أساليب التنفيذ األنشطة المطلوبة  لزمنيةالفتر

ل عــــــــــــــــــــــن المســــــــــــــــــــــئو 

 التنفيذ
 المستفدون

االع          الن ع          ن اس          ماء مجموع          ات التقوي          ة    

ات االضافية وتحديد المواد   . ومحا  

   

لط                الب نوعي                ة ا 

واعض                    اء هيئ                    ة 

الت              دريس بنظ              ام 

 االرشاد االكاديم  

ات ورش  مح                           ا  

عم                           ل ن                           دوات 

ات  مطوي     ات والنش     ر

 ديةاشاالر 

ة العض   اء هيئ   ة الت   دريس ع   ن مه   ام عق   د ن   دو 

 . ودور المرشد االكاديم  

عق         د ن         دوة للط         الب ع         ن اهمي         ة االرش         اد 

 . االكاديم  

ة عن االنضباط الجامع  والحضور 
 محا  

ب ودور المرش                د كيفي                ة تفعي                ل والغي                ا

 . االكاديم  والساعات المكتبية 

ة عن ادارة االزمة والمشكلة الدراسية   محا  

 . ارة الوقت رات ادعن مها ملورش ع

ات ارش         ادية ع         ن التف         وق  المطوي         ات ونش         ر

ال             دراس  ج االخالقي             ات الجامعي             ة التع             م  

 . الدراس  ومواجهته 

 

االس           بوع االول م           ن 

ش        هر اكت        وبر بداي        ة 

 العام الدراس  

دة ض                           مان وح                           

 الجودة

 هيئة التدريس 

 الطالب 

 الطالب الجدد 

 الب الكلية وط

اعض                             اء هيئ                             ة 

 التدريس 

  البالط
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 محمد توفي   رشا  أ.د/                                                                                                            
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 الهدف 
حة   الطرق المقتر

 للتنفيذ 
ة الزمنية  أساليب التنفيذ  األنشطة المطلوبة   الفتر

المسئول عن  

 التنفيذ 
 المستفدون 

 

ال                                                            دعم 

االك                                        اديم  

 للطالب

االمكان         ات دراس         ة 

الموج  ودة للكش  ف 

  مرحل            ة مبك            رة 
ف 

ع                         ن الط                         الب 

المع     رس للرس     وب 

 لمتوا
 
ين دراسيا  عم 

ف المبك   ر ع   ن الكش    

 ينالب المتعم  طلا

يق     وم قس     م ش     ئون الط     الب بمراجع     ة نت     ا ل 

  وحض الط الب الب اقي   
العام الدراس  الماض 

والتع  رع ع  ل  الط  الب لالع  ادة والمس  ئولي   ج 

  يتك      ر 
ر فيه      ا متك      رري الرس      وب والم      واد ال        

رس     وب الط      الب وعرض      ه ع     ل  وكي      ل الكلي      ة 

 . لطالب لشئون التعليم وا

لش       ئون  ةي        س       يد ال       دكتور وكي       ل الكليق       وم ال

الب بارس    اله ال  الس    ادة رؤس    اء التعل    يم والط     

 . االقسام المعنية 

ش             يا  يق             وم الس             ادة رؤس             اء االقس             ام بم 

المرش           دين المناس           بي   م           ن اعض           اء هيئ           ة 

  يتك          رر 
فيه          ا الت          دريس طبق          ا للم          واد ال            

 . الرسوب للطالب المتعم  

 سيقوم السادة اعضاء هيئة التدري

خ                         الل الفص                         ل 

ل                                               دراس  االول ا

ال             دراس   والفص             ل

  م              ن 
الع              ام الث              اب 

 الدراس  

قس م ش  ئون الط  الب 

وكي    ل الكلي    ة لش    ئون 

 التعليم والطالب 

اس           تا  الم           ادة م           ن 

اعض                             اء هيئ                             ة 

الت             دريس ورؤس              اء 

 االقسام 

ين  الط          الب المتع          م 

 والمعيدين 

 اقي   لالعادة الب
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 الهدف 
حة   الطرق المقتر

 للتنفيذ 
 ة الزمنية تر فال التنفيذ أساليب  مطلوبة األنشطة ال 

المسئول عن  

 التنفيذ 
 المستفدون 

ال                                 دعم 

االك             اديم  

 للطالب

الكش   ف المبك   ر ع   ن  

ين   الطالب المتعم 

 جلسات ارشادية

المكلفــــــــــــي   بوضــــــــــــ   طــــــــــــة  د  ســــــــــــية وا نشــــــــــــطة 

ين وعرضــــــها  ــلة للطـــــرض المتعـــــت  ــة المناســـ التعليميـــ

 . ام علي السادة  ؤساء ا قس

ــادة  - ــلي السـ ــام عـ ــاء ا قسـ اســــماء  نا عـــرن عـــ  ؤسـ

لسادة اعضاء هيئة التد  س المرشدين ا كاديمية ا

ــده  ا ي  ــاي  واجـ ــا ن واوقـ ــية وامـ ــة التد  سـ  والخطـ

ــي  والطــــــرض    ــة لشــــــئون التعلــــ طــــــا  وكيــــــي الشليــــ

ي امــــا ن 
 
ــا للطــــرض   وحــــدة ضــــمان الجــــودة واعريهــ

 .  واجده  

عمــي جلســاي جماعيــة لهــو ء او جلســاي  رديــة  -

 كاديمي  التوجيهه  عن طريق المرشد 

مـــــــــن  ـــــــــرل ســـــــــجي   طـــــــــو ه  الـــــــــد ا ي متابعـــــــــة  -

 . المرشد ا كاديمي 

م اعضاء هيئة التد  س -  ) المرشد ا كاديمي ( يلتر 

بكتابه  قرير ا ي وكيي الشلية لشئون الطرض ومدير 

 اي و يـــت  اســـتطر  ايجـــا   عمـــا  ـــ  الجـــودة وحـــدة 

 الطرض . 

وكي    ل الكلي    ة لش    ئون  اول شهر سبتمم  

والط              الب  التعل              يم

ر وح   دة الج   ودة م   دي

رؤس                    اء االقس                    ام 

 المرشدين االكاديمية 

ين  الط          الب المتع          م 

والمعي    دين والب    اقون 

 لالعادة 
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 الهدف 
حة   الطرق المقتر

 للتنفيذ 

األنشطة  

 المطلوبة 
ة الزمنية  أساليب التنفيذ   الفتر

المسئول عن  

 التنفيذ 
 المستفدون 

ال                    دعم 

 االكاديم  

رعاي             ة الط             الب 

ينلا  متعم 

الجلس                                                           ات 

ية وض          ع االرش          اد

 خطط 

د جلس         ات ارش         ادية للكش         ف ع         ن عق          

 ال           دراس  س           واء  ان           ت 
اس           باب التع           م 

 . فسية ناو اكاديمية او اجتماعية 

اعداد خطة لكل حالة عل  ح دة حس ب  -

 . اسباب التعم  

ات اض   افية  - تنظ  يم مجموع   ات ومح  ا  

 . للنهوس بهؤالء الطالب 

امل المقد - ه للط  الب م   قي  ا  فاعلي  ة ال  م 

ين ) زي       ادة ن ي       ادة ز  –س       بة النج       ا  متع       م 

ين (   . الحضور كشوع الطلبة المتعم 

خ                          الل الع                          ام 

 الدراس  

اعض                       اء هيئ                       ة 

 التدريس

ين الطال   ب المتعم 
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 الهدف 
حة   الطرق المقتر

 للتنفيذ 
ة الزمنية  أساليب التنفيذ  األنشطة المطلوبة   الفتر

المسئول عن  

 التنفيذ 
 المستفدون 

ال                                 دعم 

 اديم  كاال

دراس         ة االمكان         ات 

موج           ودة ل           دعم ال

ط   الب المتف   وقي   ال

 لزيادة دعمهم 

جلس            ات ارش            ادية 

 توجيهية 

 تكريم الطالب 

 المتفوقي   

ي              تم حض               اع              داد الط              الب المتف              وقي   

 . والمبدعي   

اع        داد برن        امل رعاي        ة الط        الب المتف        وقي    -

 والمبدعي   من قبل المرشدين االكاديمي   

نامل :   الهدع من الم 

بوي  ة والنفس   ق  ديم  اف  ة اش  كال الرعاي  ة ات ية لم 

 المحافظ   ة ع   ل   نواالكاديمي   ة ح       س   تطيعو 

  . فوقهمت

اقام     ة حف     ل تك     ريم وتوزي         ع ش     هادات تق     دير 

وه           دايا وارس           ال خطاب           ات تهنئ           ة الولي           اء 

 . امورهم 

االش       ادة به       م ودع       م الط       الب معنوي       ا بنش       ر 

ة االوا    ل  ع للط  الب العش  ر وعم  ل لوح  ات شر

 . لالخرين ان امكن   فز احح   يكون  لك 

الفص                         ل  خ                         الل

  الدراس  

نهاي                           ة الفص                           ل 

  
 الدراسة الثاب 

عمي       د الكلي       ة وكي       ل 

الكلي                         ة لش                         ئون 

 التعليم والجودة 

 الطالب المتفوقي   

ال                                 دعم 

 االكاديم  

جلس            ات ارش            ادية  

ك               ريم توجيهي               ة  ت

 الطالب 

   نش    ر 
وب   ع    ل  موق    ع االك    م 

اس    ماء المتف    وقي  

 . مان الجودة لوحدة ضة و يللكل

اتاح       ة الف       رص للط       الب المتف       وقي   فرص       ا  -

نهاي                           ة الفص                           ل 

  ا
ش    هر  ل    دراس  الث    اب 

 يونيو 

ن الطالب رعاية شئو 

 الشباب 

 وكيل الكلية 

 الطالب المتفوقي   
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ستض                                                                         افة ا

ة  شخصيات متمم  

اع ع          ل  الط          الب 
للقي          ادة والري          ادة            االشر

وبع ض االنش طة وادارة الن دوات والمس ابقات 

 . والبطوالت 

ت     وجيههم ع     ل  مزاول     ة االنش     طة المختلف     ة  -

  ال                     رحالت والمعس                     كرات 
ا  ف  واالش                     م 

ويحية   . الم 

 لشئون التعليم 

وح                          دة ض                           مان 

 الجودة

ة اع           داد اس           لبيان ع           ن الخ           دمات الطالبي               

 وهوبي   المطلوبة للم

اللس     ني  م     ع ادارة الكلي     ة والمجتم     ع المح     ل  

واولي    اء االم    ور لت    وفم  ج    وا ز عيني    ة او نقدي    ة 

ين والمب  عي   دللمتمم  

عمي        د الكلي        ة م        دير  

وح                          دة ض                           مان 

 الج   ودة وكي   ل الكلي   ة

لش                     ئون التعل                     يم 

 والطالب

الط        الب المتف        وقي   

 والمبدعي   
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حة الطرق ا الهدع األنشطة  لمقم 
 المطلوبة

ة الزمنية  آلية التنفيذ  المسئولون عن  الفم 
 التنفيذ 

 المستفيدون 
 

الرعاية الصحية  
 للطالب

الرعاية الصحية للطالب  م  يتم توف  
 بالجامعة. الطبية  عن طري  اإلدارة 
: الإجراءاي الدع    -صحي

عند التحاق الطالب بالكلية يحصل 
 الصح  الطالب عل بطاقة 

التأمي  
وعن   بالجامعة اللجنة الطبية من 

طري  هذ  البطاقة يمكن أن يعالل 
 حسب حالته المرضية

 
 مجانا

ة إجراءاي الحصول عل بطاق
: ا  -لتأمي   الصحي

التقدم إل إدارة شئون الطالب 
استمارة قيد  الستخراج  بالكلية
 الطالب. 

ط أن يكون الطالب قد قام   شم 
 بلسديد الرسوم الدراسية. 

ة من  البطاقة الصحيالطالب  يلسلم 
بعد تقديم ما يفيد ال  االدارة الطبية 

 . بية بالجامعة بالجامعة من ادارة الط

بداية الفصل 
  األول س  الدرا

 الطالب  شئون الطالب 
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األنشطة   ق المفتوحة الطر  الهدف 
 المطلوبة 

ة  آلية التنفيذ  الفتر
 الزمنية 

 المستفيدون  المسئولون عن التنفيذ 

الرعاية 
 الصحية 

 اإلمكاناتدراسة 
اية  المتاحة للرع
 الصحية. 
وضع آلية 

العتماد األجازة 
ها.   المرضية ونشر

ء وتجهم   شا إن
عيادة طبية  

 بالكلية. 
 
 
 
 
 

وإعالن آلية نشر 
األجازة  اعتماد 
 . المرضية

رفع مذكرة إل األستا  الدكتور/ ر يس الجامعة من  

السيد العميد بتجهم   عيادة طبية بالكلية تشتمل عل 

  عظام 
 . أخصاب 

المرضية عن طري    االجازة يتم نشر إليه اعتماد 

  
وب   للجودة  كلية و لل معلقات والموقع االلكم 

 -آلية اعتماد األجا ة المرضية:  .1
إل شئون الطالب   يتقدم الطالب أو الطالبة بطلب

 لتحويله إل اإلدارة الطبية بالجامعة. 

يتم تحويل الطالب بخطاب من شئون الطالب إل 

 . اإلدارة الطبية محرر عليها اليوم والتاري    خ

لجامعة اوجه الطالب أو الطالبة إل اإلدارة الطبية بتي

عن يتم عالج الطالب  لتوقيع الكشف الط    عليه. 

 . طري  اإلدارة الطبية 

تقرر اإلدارة الطبية بمدة األجازة المطلوبة ويتم  .2

 . اعتمادها 

 عميد الكلية  
 
 

 وحدة ضمان الجودة 
 
 

وحدة ضمان الجودة  
 وشئون الطالب  

 الطالب
 

 الكلية
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حة  الهدع ة األنشط الطرق المقم 
 لوبةالمط

ة الزمنية  آليات التنفيذ  المسئول  الفم 
عن 

 التنفيذ  

 المستفيدون 

ة خط
الدعم  
 المال  

صندوق التكافل االجتماع   
 بالجامعة 

م قرار مجلس الجامعة رق 
 2019/ 9/ 25( بتاري    خ 175) 

دعم جميع الطالب بما  ساوي 
غ المقررة من المبال 20%

وتتكفل الجامعة بسدادها نيابة 
ن طالب مجميع العن 

 الصنادي  المركزية بالجامعة
تتكفل الجامعة بسداد 
الب غم   المضوفات  املة للط

قادرين من صندوق التكافل 
 االجتماع  بالجامعة. 

ملء 
استمارة 
 خاصة 

وط سحب ا     الستمارة شر
  حالة وفاة الوالد او الوالدة او   .1

ف 
  الهما . 

  الحاالت المرضية المزم .2
نة الشة ف 

 االخوة ( ج االمجالطالب ) االب 
  حالة مرس الطالب بمرس مزمن   .3

ف 
 او االعاقة 

  حالة طالق الوال .4
 دين . ف 
يتم الدعم المال  بناء عل المعايم   .5

  يتوزع من خاللها المدعم . 
 ال  

 تنبية : 
يتم تسليم االستمارة بحد أقص   •

 ساعة . 48
 طالب. يتم التعامل مع ال •
  لالعادة والقا مي    •

الطالب الباف 
 ة ليس لهم دعم. لجامعيبالمدينة ا

أثناء الفصل  
 الدراس  األول 

رعاية 
  الشباب

 الطالب الغم  
 
 
 قادرين ماديا

 
 مدير وحدة ضمان الجودة                                                                                                                     

 
 أ.د/ رشا محمد توفي                                                                                                              

http://www.facebook.com/PhyEdubsu
mailto:physicaledubsu@gmail.com


ي سويف جامعة                                                                       
 بن 

بية الرياضية   كلية التر
 الجـــودة  ضمان وحــدة 

 شرق النيل   –جامعة بني سويف   –رياضية  بية الكلية التر 
Faculty of Physical Education                                                                   w.w.w.Sport.bsu.edu.eg   

            www.facebook.com/PhyEdubsu                                                                    physicaledubsu@gmail.com 

 
 

حة  الهدف  ة الزمنية  آلية التنفيذ  األنشطة المطلوبة  الطرق المقتر  المستفيدون  المسئول عن التنفيذ  الفتر

م  خطة الدع
 مال  ال

إعالن السياسة المتبعة  
 للدعم المال  

 
 

عا  ت من بعض رجال  تم 
األعمال وأعضاء هيئة  

 التدريس . 
 

 الكتاب الجامع  

سياسة النشر 
لدعم المتبعة ل
 المال  
 
 
 

دفع المضوفات  
الدراسية أو اإلقامة 

  المدن 
 ف 
 
 
 

جانية من  كتب م
أقسام الكلية 
 المختلفة  

 
 

 لدعم المال  ا اسة يتم إعالن نشر سي 
الموقع   جعن طري  دليل الطالب

  االل
وب   معلقات  -كم 

كشف بأسماء الطالب الغم  قادرين 
 . 
 
 ماديا

الكلية لشئون  تكوين لجنة من وكيل
التعليم ومدير وحدة ضمان الجودة 

 وعضو هيئة التدريس . 
عاتا توزي    ع المادية للطالب  لتم 

 المستحقي   لذلك . 
 ل قسم عدد الكتب   يخصص
يتم توزي    ع الكتب الدراسية  و الدراسية 

 غم  قاالطالب ال ل  ع
 
 درين ماديا

وكيل اللجنة المشكلة بر اسة بمعرفة 
 والطالب.  الكلية لشئون التعليم

بداية العام 
 الدراس  

 
 
 
 

بداية العام 
 الدراس  

وكيل لجنة بر اسة 
الكلية لشئون التعليم  

 والطالب
 

 وحدة ضمان الجودة 

الطالب الغم  
 
 
 قادرين ماديا
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