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    Faculty  Vision                   : الكليةرؤية 

 

ز                 المجال الرياضز ، عىل المستويي 
ز
 ف

ً
 وتربويا

ً
ة ومرموقة تعليميا ز ان تتبوء مكانه متمي 

لمحىل واألقليىم من خالل االهتمام والعناية بخري    ج الكلية وتحسن قدراته وإمكاناته المهنية كمنتج ألنشطة ا

دولية للجودة . وبرامج الكلية التعليمية والبحثية والمجتمعية وبما يحقق المعايي  القومية وال  

 

    Faculty  mission           : الكلية  رسالة 

بية الرياضية وقادرة         ي المجاالت المختلفة للتر
 
ة ف توفتر بيئة تعليمية وبحثيه محفزة إلعداد كوادر متخصصة ومتمتر 

 علي توظيف البحث العلمي وتأهيل الخريجير  طبقا الحتياجات سوق العمل . 

 

 : لمؤسسة التعليميةلاألهداف اإلستراتيجية 

ي مؤسسات المجتمع المختلفة .  .1
 
ي المجاالت الرياضية للعمل ف

 
ة ف  أعداد كوادر متمتر 

بية الرياضية المختلفة .  .2 ي مجاالت التر
 
 االرتقاء بمستوي البحث العلمي ف

ي ضوء المعايتر االكاديمية والقومية للجودة .   .3
 
 تقديم برامج ومقررات تعليمية ف

بية الرياضية .  .4 ي مجاالت التر
 
ة للتوصل لحلول للمشكالت ف  تشجيع الباحثير  النتاج أبحاث علمية متمتر 

 . تنمية موارد الكلية الذاتية . 5

ي خدمة البيئة والمجتمع والتشجيع علي المشاركة . 6
 
 . المساهمة ف

 . التأكيد عل تحقيق رسالة الكلية ورؤيتها7

 .من خالل دورات تدريبية وورش عمل متنوعة ومكثفة .رفع قدرات وكفاءة الخريجير  . 8
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: رؤية القسم  

تبوء مكانه متميزة بين أقسام التدريب الرياضي في الكليات المناظرة وتقديم مجموعة من الخدمات 

النافعة للمجتمع والخدمات الفنية لمختلف المؤسسات الرياضية لتنمية  قدرات ومهارات الخريج 

والمهنية لتلبية احتياجات متطلبات سوق العمل.الذهنية والعلمية   

: رسالة القسم  

اعداد وتاهيل وصقل مدربين لديهم كفاءات مهنية يمتلكون القدرة علي ادارة وقيادة البيئة التدريبية 

 والتمسك بتقاليد والاعراف الاجتماعية بما يتناسب مع معايير الاكاديمية لقطاع التربية الرياضية .

: اهداف القسم   

 اعداد وتاهيل مدرب رياضي لمختلف الانشطة الرياضية . .1

 تزويد المدربين بالمستحدثات العلمية لمختلف الانشطة الرياضية . .2

في مجال التدريب الرياضي للتخصصات المختلفة للانشطة  اجراء البحوث والدراسات العلمية .3

 الرياضية 

 . تقديم المشورة والاستشارات الرياضية للهيئات الرياضية .4

 تبادل المعلومات بين المؤسسات الرياضية المختلفة . .5

6.  

 

 منسق البرنامج أ.م.د/                                 التوقيع       

 مدير وحدة ضمان الجودة                                                            

 أ.د/ رشا محمد توفيق                                                            
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