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 أولويات البحث العلمي

 

تذليل و نشر ثقافة البحث العلمي يهتم ب ذي وال االستشارات والبحوث قسممن خالل دور        

دعم البحث العلمي من خالل الندوات و بالكلية الصعوبات التي قد تواجه البحوث العلمية 

دراسة املوضوعات الهامة  والطالب علىتشجيع أعضاء هيئة التدريس و  ةواملؤتمرات العلمي

 والخدماتاالمكانيات  توظيفو  في أطار التطور االقتصادي واالجتماعي والعلمي والتقني

األقسام  واالستشارات إلداراتوتقديم الخبرة  املجتمع،قضايا  والتفاعل مع بالكلية املتاحة

 قام ، بحثية استشارية للمجتمع ةهيئ الكلية، باعتبار والخاصةوالجهات العامة  العلمية

مع  والتنسيق بالتعاون  البدنية وعلوم الرياضة بكلية التربية  االستشارات والبحوث قسم

بوضع اولويات البحث العلمي بمجال تخصص الكلية لدراستها العلمية بالكلية ،  األقسام

  -رئيسة :  ر ضمن مجموعة محاو وتحديد اهدافها 

بالكلية لبحث العلميولويات اأف اهدأ  

 

تم فقد بحثية متميزة  مؤسسةك العلميمجال البحث  فيمن أجل تحقيق رؤية الكلية            

افق مع الخطة االستراتيجية  لكلية التربية البدنية تحديد أولويات البحث العلمي بما يتو

ولويات اال  مع متمشيه أن تكون قسم البحوث واالستشارات  كما حرص,   وعلوم الرياضة

  :يما يلوتشمل التنموية والتوجهات الوطنية  

 واستخدام التقنيات الحديثة الرياضيةالهتمام بالقدرات الوطنية في مجال البحوث ا ،

 .ة والصحيةيالتدريسية والتدريبفي تطوير الوسائل 

 



 
 

 
 

 

 

 

  بما يحقق االستفادة  املختلفة والتعليمية و املؤسسات البحثية  لكليةاالتعاون ما بين

 .هذه املوارد  فينوعية وكمية ، وتحقيق زيادة استراتيجية البشرية  القدراتمن 

  رتبط ت التي التركيز علي البحوث ب غيير املجتمع إلى األفضلفي تاملساهمة بشكل جاد

 لهتببيئته و 
ً
قضايا تنفصل عن  لتي ال امية للعا لألبحاثفالقيمة الحقيقة  كون نافعا

 .جتمعملا

  لتقليد ابعيدا عن  لدى الباحثينواالبداع التحديث القدرة على تنمية ملكات االبتكار و

بمجال التربية البدنية ألجل تطوير منتجات البحوث  تلك امللكات واستثمار والجمود 

 والرياضة.

  وحديثة بمجال التربية البدنية والرياضة توجيه الباحثين الى دراسة مواضيع وقضايا 

 يدةج وثبح إلنتاج موتنمية روح االستقالل لديه بحرية مإبداء آرائه على  همتشجيع

 .وفق املقاييس واملناهج العلمية السلميةو 

  بحجم  العلميالبحث ثقافة نشر و ت واالبحاث للدراساالنشر العلمي املساعدة في

 . املتاحةيتناسب مع اإلمكانيات 

  بشكل ولو على الباحثين ومساعدتهم خفيف تلل العلمي  لبحثاتمويل ل مصادرخلق

 .الخاص و باشتراك القطاع العام وث والدراسات حاإلنفاق على البأعباء  في ضئيل

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

للبحث العلمي بالكليةالسمات الرئيسية   

 

 في حل مشاكل املجتمع  . بفاعلية  تسهمالتي  العلمية  األبحاث 

 القابلة للتطبيق  العلمية األبحاث 

  التي تخدم التنمية املستدامة  العلميةاألبحاث 

  املبتكرة .العلمية األبحاث 

  احتياجات سوق الخاصة بوالقضايا  املوضوعات تدرس وتحللالتي  العلميةاألبحاث

 .ملتخصص يالعمل 

 وتقدم الحلول .ية التربية البدنية بجميع االقسام العلم 

   بالكليةبين األقسام العلمية والتعاون ة التي تقوم على املشارك العلميةاألبحاث 

 املختلفة .واملراكز البحثية املناظرة كليات الو 

بالكليةالعلمية  باألقساماملحاور الرئيسة للبحث العلمي   

 

 التربية البدنية )التدريس( قسم

 مجاالت البحث 

 بجميع مراحل التعليم .التربية البدنية  ناهجمتطوير  1

 التربية البدنية والرياضة.تعليم  مجالفي  اإللكترونيالتعليم  2

 .يةبدرس التربية البدن الخاصة االحتياجاتالدمج التربوي لذوي  3

 .توظيف التكنولوجيا في التعليم والتعلم 4

 . بالتدريب امليداني للطالب  العملي ءاألداتقويم  5

 .التربية البدنيةبرامج إعداد معلمي  6



 
 

 
 

 .التعليم والتعلم واساليب  تطوير طرق  7

 .تدريس التربية البدنيةمهنة نحو  اإليجابية االتجاهاتتنمية  8

 .املعلم  تواجهفي حل املشاكل والصعوبات التي املدرسية  اإلدارةدور  9

 علمي التربية البدنية .رات التدريسية ملطوير املهات 10

 . األطفالرياض ب دور التربية البدنية  11

 

 التدريب الرياض ي  قسم

 مجاالت البحث 

 )كبار السن -شباب  - ة للجنسين ) اطفاليوالصح لبدنيةمستوى اللياقة ا رفعل اللياقة البدنيةبرامج  1

 .ختلف االلعاب والرياضاتفي م تدريبيةالبرامج الالتحقق من فاعلية  2

 .الرياض ي البدنية بمجال التدريب تقدير احتياجات سوق العمل من خريجي كليات التربية 3

 . لألطفال البدني  تدريبالاستراتيجيات  4

 .اطفال  على اإللكترونية األلعاب تأثير 5

 .املجتمعية في تنمية القيم ملدرب الرياض ي دور ا 6

 .الرياضية باملالعبشغب االعالم الرياض ي ودوره في الحد من ال 7

 .والتسويق الرياض ي  االستثمار 8

 .الرياضية واألندية لالتحادات االستراتيجيةوضع وتقويم الخطط  9

 . االنتقاءالحديثة في  األساليب 10

 . لرياضية التغذية ا 11

 .الرياض ي ي املجالف واملكمالت الغذائية  املنشطات 12

 

 



 
 

 
 

 

 

 

   والعالج الطبيعيإعادة التأهيل قسم 

 مجاالت البحث 

 .ملختلف االصابات واالمراض  البرامج التأهيلية 1

 عالج.وطرق الوقاية وال قوامية لتشوهات الا 2

 .الرياضية  إلصاباتلوالتأهيل  وقايةللديثة الحطرق ال 3

 .طبيعياعادة التأهيل والعالج ال ملتخصص ي واملهاراتتحديد أولويات بناء القدرات  4

 والسمنة. ب والسرطانلالق كالسكري والضغط وأمراض  لألمراض التغذية العالجية  5

 .عالج الطبيعي في لخريجي قسم اعادة التأهيل والالتوصيف الوظي 6

 .املهارات الفنية ملتخصص اعادة التأهيل والعالج الطبيعي 7

 التأهل الحركي ملستخدمي االطراف الصناعية . 8

 .لكبار السن واالطفال  الوظيفي التأهيل 9

 تنمية عناصر اللياقة البدنية للمصابين . 10

 / جامعة طرابلسمكتب االستشارات والبحوث / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 


