
   
 

 جامعة بنها    
 التربٌة الرٌاضٌةكلٌة 
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         ..........................  القسم :                                      ........................................................ سم : اإل 

 

( أٍوبً  √يهدف هذا االستبيبُ إىى تحسيِ وتطوىيز اداا  ابىنييوت ٍوِ  وجه إكباتول   ىوذا يزكوى و و   جٍوت   

  تعييَيت ابىنييتاىتقييٌ اىَْبسب ٍِ وكهت ّظزك ، حتى يَنِ االستفباة ٍِ أرائل في االرتقب  ابىعَييت اى

 (  خاص بالسادة اإلدارٌٌن)                                         

                              

 ال أ زف ال ّعٌ اىسؤاه ً

    اسَعت طيبت في اىبيئت اىَحييت اىَحيطت؟  اىتزايت اىزيب يت ابْهبهو تتَت  مييت  1

2 
بطرٌقة واضحة وشاملة تعكس بوضوح ما ٌجب أن  رٌاضٌةالتربٌة التم صٌاغة رسالة كلٌة  هل

 تكون علٌه؟.
  

 

3   ؟حضور المؤتمرات والندوات العلمٌة الداخلٌة والخارجٌة فًأعضاء هٌئة التدرٌس  الكلٌة تدعمهو     

    .؟تقوم الكلٌة بندوات تثقٌف للمجتمع فً بعض المجاالت الهامة والحٌوٌةهو  4

5   ؟من أعضاء هٌئة التدرٌس على جوائز علمٌة ضبعالتعيٌ احصىه هو.    

6   ؟ لالدارٌٌنبنها دورات التدرٌبٌة وورش عمل ب التربٌة الرٌاضٌةهل تعقد كلٌة     

7   ؟المستمر الذاتًتوفٌر فرص للتعلم االلكترونً لنظام  للتعلٌم  أن بالكلٌةتعيٌ هو.    

8   ل بالدورٌات العلمٌة؟.لالتصا قاعة كمبٌوتر متصلة باالنترنت جديىهو    

9   ؟ (الفترات المسائٌة فًة ومواردها )العمل كلٌاستخدام فعال إلمكانٌات ال هْبكهو    

11 
  متمثلة فً وجود أرض ٌمكن االستفادة  ىنييتإمكانٌة للتوسعات المستقبلٌة باتعيٌ اأُ هْبك هو

    .منها؟

11   نظام ضمان الجودة فً الكلٌة؟. تشجٌع من جانب اإلدارة العلٌا لتحسٌن جديىهو    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخارجٌةالداخلٌة و تحلٌل البٌئةاستبٌان 

 ( analysis  SWOTللكلٌة )

 



   
 

                                                                                                                                                 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ببنها
 وحدة التخطٌط االستراتٌجى
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         .......  ...................القسم :                                      ........................................................ سم : اإل 

 

 ( analysis  SWOTللكلٌة ) الخارجٌةالداخلٌة و تحلٌل البٌئةاستبٌان 

( أٍوبً  √يهدف هذا االستبيبُ إىى تحسيِ وتطوىيز اداا  ابىنييوت ٍوِ  وجه إكباتول   ىوذا يزكوى و و   جٍوت   

  عَييت اىتعييَيت ابىنييتاىتقييٌ اىَْبسب ٍِ وكهت ّظزك ، حتى يَنِ االستفباة ٍِ أرائل في االرتقب  ابى

 

 (     خاص باإلدارٌٌن)                                                        

                                       

 ال أ زف ال ّعٌ اىسؤاه ً

1  .هل ترى أن هناك تقدم فً نشر ثقافة الجودة بٌن جمٌع العاملٌن بالكلٌة؟    

2  بعضها ؟مع  أقسام الكلٌةنظم المعلومات واالتصاالت لربط  لٌةهل ٌوجد بالك.    

3 
 خاصة بأعضاء هٌئات التدرٌس والهٌئات المعاونة  على موقع الكلٌة قواعد بٌانات هل ٌوجد

 .؟والعاملٌن والطالب والخرٌجٌن
 

 
 

4  .هل ٌتم مناقشة نتائج مؤشرات التقوٌم الذاتً مع أعضاء هٌئة التدرٌس والطالب والعاملٌن؟    

5   ؟لتشجٌع األنشطة الجماعٌة بٌن الطالب والمبانًاإلنشاءات  فًللتوسع  ةلكلٌلحاجة هل هناك    

6   ؟بعد التخرج  ةلربط الخرٌج بالكلٌ ةالكلٌ فًمحددة هل هناك آلٌة.    

7  ؟لزٌادة الدخل وخدمة المجتمع  نمٌة الموارد الذاتٌةت ةسٌاس لتفعلحاجة  كهل هنا    

8  ؟.بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس والطالب كافتفاعل  هل هناك    

9 
  هل ٌتاح للطالب اإلطالع على كراسات إجابته لمعرفة تفاصٌل أخطائه فً االمتحانات لالستفادة

 وقع علٌه ؟. المستقبلٌة أو لدرء الظلم الذي قد ٌكون
 

 
 

11  عالن نتائج امتحانات منتصف العام واالختبارات الدورٌة؟إ هل ٌتم.    

11  .هل أنت راض عن مستوى التدرٌب اإلداري للموظفٌن بالكلٌة؟    

    فً الكلٌة تكفى الطالب من حٌث المساحة، اإلضاءة ،التهوٌة، األجهزة والفنٌٌن؟. عدم  هل المعامل 12

13  الكمبٌوتر فً الكلٌة تكفى الطالب من حٌث المساحة واألعداد والفنٌٌن؟. لهل معام    

14   ًهل مساحة المكتبة تستوعب عدد كافً من الطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس الراغبٌن ف
 الخدمة؟.

   

15 
 .هل ٌتم تصنٌف الكتب والرسائل بصورة جٌدة فى المكتبة مما ٌتٌح سهولة الوصول إلٌها؟    

16 

 أعداد اإلدارٌٌن العاملٌن بالوحدات اإلدارٌة المختلفة  فً الكلٌة كاف ألداء المهام المطلوبة  هل
 بصورة جٌدة؟

 

 
 

 

 

 

 



   
 

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
 التخطٌط االستراتٌجً وحدة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
         ..........................  القسم :                                       ........................................................ سم : اإل 

 

 ( analysis  SWOTللكلٌة ) الخارجٌةالداخلٌة و تحلٌل البٌئةاستبٌان 

( أٍوبً  √يهدف هذا االستبيبُ إىى تحسيِ وتطوىيز اداا  ابىنييوت ٍوِ  وجه إكباتول   ىوذا يزكوى و و   جٍوت   

  اىتقييٌ اىَْبسب ٍِ وكهت ّظزك ، حتى يَنِ االستفباة ٍِ أرائل في االرتقب  ابىعَييت اىتعييَيت ابىنييت

 

                                  (         دة اإلدارٌٌنبالسا  خاص)                                             
 

 ال أ زف ال ّعٌ اىسؤاه ً

1 
  ة ٌزٌد من كلٌأعداد الطالب الملتحقٌن بال فًالزٌادة المستمرة والمتتالٌة هل ترى أن

 .؟الضغط على اإلمكانٌات والموارد المتاحة وٌؤثر سلبٌاً على الخدمات المقدمة للطالب
 

 
 

2 

 إجراء  دونفقط مجموع الطالب بناء على   أن النظام الحالى لقبول الطالب هل ترى

ومدى التناسب بٌن احتٌاجات الدراسة  اختبارات إضافٌة لتحدٌد االستعداد الفردى

 .هو النظام األمثل للقبول؟ وإمكانٌات الطالب 

 

 

 

3  مهنٌا ممٌزا؟المطلوب لتدرٌب الطالب تدرٌبا  الكلٌة ٌكفىعلى  الحكومًاإلنفاق  هل.    

4   العلمً؟.األعمال عن تدعٌم التعلٌم والبحث من رجال إحجام هل ترى أن هناك    

5  .هل ترى أن اعتزام الدولة إلغاء تكلٌف األطباء سٌؤثر سلبا على العملٌة التعلٌمٌة؟    

 


