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 جامعة بنها     
 التربية الرياضيةكلية 

 لكليةفي إطار التحليل البيئي ل طالبال استبيان
  

 :أساسية بيانات

 القسم..................................................................... 

 ..................................................................الفرقة الدراسية 

 ـــذانجُـــــــــــــــــــــــــــــــ و
 دسخخ انزحمك

 ال أعهى
 ال ٚزحمك َبدسا   أحٛبَب   دائًب  

 سٛبسخ عذو انزًٛٛز ٔانعذانخ، رحشص انكهٛخ عهٗ:أٔال : 

      عذو انزًٛٛز ثٍٛ انطالة فٙ فشص انزعهى 1

      عذو انزًٛٛز ثٍٛ انطالة فٙ انزمٕٚى ٔاإليزحبَبد 2

3 
عذو انزًٛٛز ثٍٛ انطالة يٍ لجم أعضبء ْٛئخ 

 انزذسٚس
     

4 
إرخبر إخشاءاد نزصحٛح انًًبسسبد غٛش انعبدنخ فٕس 

 إكزشبفٓب
     

      إٚدبد آنٛبد يعهُخ نزهمٙ شكبٖٔ ٔيمزشحبد انطالة 5

6 
رٕافش يزبثعخ نهمشاساد انًزخزح ثشأٌ انشكبٖٔ 

 ٔانًمزشحبد
     

      إخطبس انشبكٙ ثُزٛدخ شكٕاِ 7

      حشٚخ انشأ٘ نهطالة 8

9 
ٔضع إخشاءاد ٔاضحخ عبدنخ ٔيعهُخ نهذعى انًبنٙ 

 نًسزحمّٛ يٍ انطالةا
     

 سٛبسخ انمجٕل ٔانزحٕٚالد: ثبَٛب  

1

0 

رطجك انكهٛخ سٛبسبد ٔإخشاءاد ٔاضحخ نهزحٕٚم يٍ 

 ٔإنٗ انكهٛخ
     

1

1 

ٚزُبست عذد انطالة انًمجٕنٍٛ يع حدى انكهٛخ 

 .إنخ(ٔيٕاسدْب ٔإيكبَبرٓب )لبعبد، أخٓزح، يعبيم،.
     

1

2 
      رمذو ثشايح ٔأَشطخ نشعبٚخ انطالة انٕافذٍٚ

1

3 
      ٚزٕافش َظبو يفعم نزٕخّٛ ٔإسشبد انطالة اندذد

1

4 

رسزخذو أسبنٛت يحذدح ٔيعهُخ إلكزشبف انطالة 

 انًزٕفمٍٛ ٔانًجذعٍٛ نزمذٚى انذعى ٔانشعبٚخ نٓى
     

1

5 

ٚزٕفش دنٛم نهطبنت ٚزضًٍ يعهٕيبد عٍ انكهٛخ 

 ٔثشايدٓب ٔخذيبد انذعى ٔاإلسشبد انطالثٙ
     

1

6 

رزٕافش يزطهجبد يًبسسخ األَشطخ انطالثٛخ انًخزهفخ 

 يٍ يسبحبد ٔردٓٛزاد......إنخ
     

1

7 
      ٚزى رشدٛع انطالة نهًشبسكخ فٙ األَشطخ انًخزهفخ
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1

8 
      فٙ ْزِ األَشطخ ٚزى رحفٛز انطالة انًزفٕلٍٛ

1

9 
     ٚفعم دٔس إرحبد انطالة فٙ يدبل األَشطخ

 

 

 زسٓٛالد انذاعًخ نهزعهٛى ٔانزعهى: انب  نثثب

2

0 

 :طشق انزذسٚس

 رسزخذو طشق رذسٚس يزُٕعخ ٔفعبنخ -أ
     

      ٚهززو أعضبء ْٛئخ انزذسٚس ثًٕاعٛذ انًحبضشاد -ة

ارٙ ٔرٕفش نّ ٚزى رشدٛع انطالة عهٗ انزعهى انز-ج

 انًصبدنش انًخزهفخ
     

رزخز حهٕل نهكثبفخ انعذدٚخ انعبنٛخ نهطالة يثم -د

 رمسٛى انذفعخ إنٗ يدًٕعبد
     

2

1 

 يكزجخ رزسى ثدٕدح: كهٛخرزٕافش ثبن

انزدٓٛزاد انًُبسجخ ٔانًشاخع ٔانذٔسٚبد انحذٚثخ/  -أ

 انًزُٕعخ

     

      خذيبد انزصٕٚش ثأسعبس انزكهفخ -ة

      ركُٕنٕخٛب انًعهٕيبد )اإلَزشَذ(-ج

      رُظٛى انعًم ٔاالنززاو-د

      رٕافش انًٓبسح نذٖ انعبيهٍٛ ثٓب -ْـ

2

2 

 انكزبة انذساسٙ )إٌ ٔخذ(

 ٚزصف ثبإلخشاج ٔانطجبعخ اندٛذح -أ
     

      الٚدجش انطبنت عهٗ ششائّ-ة 

      نٛس انًصذس انٕحٛذ نهزعهى -ج 
 

 


