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  يقجامعة الزقاز       

  كلية التربية الرياضية للبنات  
  

لكلية التربية الرياضية بنات ـ جامعة المقترحة خطة البحث العلمي 
 الزقازيق

 م٢٠١٢م ـ ٢٠٠٧

 ـ:مقدمة

فى أقصر وقت مستطاع وبأقل تكلفـة ممكنـة    سياسة التخطيط تطوى مسافة التخلف فى مجاالت التقدم وتعمل على تحقيق معدالت سريعة للتنمية

، فـأن  ى قدر من الضياع فى الموارد المادية والبشرية، ومن الضروري أن ينبثق التخطيط من نظرة المجتمع إلى واقعه ومن تقديره لظروفه الراهنةوبأدن

  ٠البحث العلمي يصبح ضرورة الغني عنها لكل تخطيط سليم

 -:هدف الخطة

  ـ:ي تنص علىتهدف الخطة البحثية للدراسات العليا إلى تحقيق رسالة الكلية والت

مل والمنافسة تتحدد رسالة كلية التربية الرياضية للبنات جامعة الزقازيق في إعداد متخصصات متميزات فى التربية الرياضية بمقابلة احتياجات سوق الع" 

محلى واالقليمى وتأصيل االهتمـام  من خالل تقديم خدمات تعليمية وبحثية وأنشطة تربوية هادفة ذات جودة تحقق كسب رضا المستفيدين على المستويين ال

  ـ:، وذلك تحقيقا لألهداف التالية"بالمشاركة المجتمعية

  

  



 

  

  

دنيـة  توجيه الباحثين من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم للدراسات العليا وتقديم األبحاث التي تتوصل إلـى حلول إيجابية فـي مجـاالت التربيـة الب    -١

  . والرياضة

نوعية متميزة مـن األبحاث الفردية والجماعية فـي المجاالت كافة و العمل على أشراك هذه البحوث في المؤتمرات العلمية ـ  تشجيع الباحثين إلنتاج  -٢

  . المحلية ـ اإلقليمية والدولية

لـى مشكالت التربية البدنيـة  إعداد الكوادر المؤهلة من الخريجين اللذين لديهم مهارات البحث العلمي والكفاءة فـي استخدام تلك المهارات للتعرف ع -٣

    . والرياضة فـي المجاالت الرياضية كافة

علـى  توفير البيئة الضرورية ألعضاء هيئة التدريس والباحثين الكتساب القــدرات والمهارات المهنية من خالل دورات تخصصية وتدريبية والعمـل   -

   .اإلبداعية في مجال تطوير التربية البدنية والرياضة وتقديم خدمة أفضل للمجتمعفرص للمعايشة واكتساب الخبرة إلجراء البحوث والدراسات  إيجاد

  ـ:عناصر خطة البحث العلمي

  ٠التعاون البحثى تأ ـ بروتوكوال 

  ٠ب ـ المشروعات البحثية للكلية

  ٠ج ـ مشاركة طالبات الدراسات العليا

  ٠د ـ مصادر تمويل البحث العلمى

  ٠ه ـ المؤتمرات

  ٠عامل مع تظلمات طالبات الدراسات العلياو ـ آليات الت

  ٠ز ـ أساليب جذب طالبات الدراسات العليا



 

  

  ٠ح ـ تطوير الالئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية

  ٠ى ـ الخطة المقترحة لتحسين وتطوير الكفاءة البحثية ألعضاء هيئة التدريس

  ٠ك ـ المراجعة الداخلية للخطط البحثية لالقسام

   - :العلمي طبيقي لخطة البحثالمجال الت

والتي تعتبر حقالً خصباً إلجراء األبحاث العلمية لمرحلتـي الماجسـتير والـدكتوراه والمشـروعات      العلمي حددت المجاالت التطبيقية لخطة البحث

  -:البحثية كما يلي

  ).الطفولة المبكرة(مرحلة ما قبل المدرسة  .١

تشاف المواهب الرياضية بجانب احتياج هذا القطاع لحل المشكالت الصحية في هذه المرحلة العمريـة  قطاع المدارس باعتباره القاعدة العرضية الك .٢

    ٠حيث أن أطفال اليوم هم رجال المستقبل

ياجـات  ذوى االحت –المدارس الرياضية  –كليات التربية الرياضية  –الكليات والمعاهد العلمية  –مراكز الشباب  –األندية الرياضية (قطاع البطولة  .٣

   ٠)الخاصة

  .قطاع ذوى االحتياجات الخاصة .٤

  ٠قطاع المسنين .٥

  .قطاع المرأة  .٦

 



 

               
  جامعة الزقازيق               

  كلية التربية الرياضية للبنات       

  الدراسات العليا            
 

  للكليةالمقترحة العلمي خطة البحث 
عناصر خطة البحث

  العلمي
  

فترة 
  التنفيذ

آليات 
التنفيذ

المسئول عن
مؤشرات المستفيدين  التنفيذ

ةالميزاني  النجاح

 :بروتوكوالت التعاون البحثي-أ
  
مشروع اتفاق التعاون التوأمـة بـين    -١

كلية التربية الرياضية بنين والتربيـة  
الرياضــية بنــات جامعــة الزقــازيق 
ــة   ــة البدني ــالي للتربي ــد الع والمعه

  .لجمهورية اليمنية با
 

 
  
  

إعالن األقسام    م٢٠٠٧بداية 
  العلمية

وكيل الكلية للدراسات 

ــوث   ــا والبح ( العلي

ــة   ــات الثقافي العالق

  )بالكلية والجامعة 

ــي  ــة كليتـ التربيـ
 وبنات نبنييالرياضية 

  

ــ  ــوير ـ ــرامج تط الب
  ٠المستقبلية بين الكليتين

وتوثيق التعـاون  ـ تطوير 
ــيم    ــاالت التعل ــي مج ف

 ٠ريس والبحث العلميوالتد

  ــــ     

 
اتفاقية التفاهم من اجل التبادل الجامعي  -٢

واألكاديمي والتعـاون بـين جامعـة    
ــروس  ــات ( ويسكونســين الك الوالي

وجامعة الزقازيق ) المتحدة األمريكية 
 )مصر(

 إليم ٢٠٠٩بداية 

 أنويمكــن  ٢٠١٤

تمتــد بموافقــة  

  الطرفين

إعالن األقسام  

  العلمية

الكلية للدراسات  وكيل

ــوث   ــا والبح ( العلي

ــة   ــات الثقافي العالق

  )بالكلية والجامعة 

  
هيئة  أعضاء

  التدريس

تطوير التعلـيم الجـامعي   
ــيم  ــرص التعل ــادة ف وزي

ــردي و ــة إالف ــراء البيئ ث
  التعليمية في كال الجامعتين

  ــــ     
  

 
  

                 عميدة الكليةوآيل الكلية للدراسات العليا و البحوث        رئيس عمل فريق الخطة البحثية      
 

           نبيلة عبد هللا عمران/ د.أ                زتهانى عبد العزي/ د.أ            دآوثر عبد المجي/ د.م.أ 



 

  للكليةالمقترحة العلمي خطة البحث : تابع 
  

عناصر خطة البحث 
  العلمي

فترة 
التنفيذ

آليات 
  التنفيذ

المسئول
عن 

  التنفيذ
مؤشرات المستفيدين

ةالميزاني  النجاح

التعاون مع الشبكة القوميـة للمعلومـات-٣
ـ   ة العلمية والتكنولوجية مع كليـة التربي

اإلنتـاج   وإتاحـة الرياضية للبنات بتجميع 
ـ مقـاالت  الالفكري للكلية من  دوريات وال

ورسائل علمية وأعمال مؤتمرات وتقارير 
فنية في صورة الكترونية علي ان يكـون  

% ٧٠الوارد مـن اسـتخدامها بنسـبة      
للشبكة مع االحتفـاظ  % ٣٠للكلية مقابل 

 ٠للكليةبحقوق الملكية الفكرية

  م٢٠٠٨بداية 
إعــالن األقســام  

  العلمية

وكيـــل الكليـــة

للدراســات العليــا 

ــوث  ( والبحـــ

العالقات الثقافيـة  

 ) بالكلية والجامعة 

 
  
  

 هيئة التدريس أعضاء

الفكــري  اإلنتــاجتطــوير 
للكلية من مقاالت واستخدام 
التكنولوجيا للحصول علـي  
للكلية مقابل % ٧٠ المعلومات تيسيرا للباحثين 

  للشبكة% ٣٠

عاون العلمي بين الجامعـات والهيئـاتالت-٤
العلمية المختلفة من خالل التبـادل بـين   
إصدارات المجلة العلمية للهيئات المختلفة 

  ٠والمجلة العلمية بالكلية
  ٢٠٠٨بداية 

إعــالن األقســام  

  العلمية

وكيـــل الكليـــة

للدراســات العليــا 

ــوث  ( والبحـــ

قات الثقافيـة  العال

  بالكلية والجامعة

  
 لتدريسهيئة ا أعضاء

وتعزيز التعاون في تطوير 
 ألمعلومـاتي مجال التقـدم  
  ٠والتنمية الفكرية

  ــــ

اتفاقية بين كلية التربية الرياضية للبنـات-٥
جامعة الزقازيق وبين مركز عالم المعرفة 
للمملكة األردنية الهاشمية والـذي يقـوم   

 بتأسيس قاعدة بيانات عربية الكترونية

  ٢٠٠٩بداية 

 
  تباتلجان المك

  ـــــــ  ــــــ

  
ـ تبـادل الخبـرات بـين    

  الطرفين
  ـ نشر ثقافة البحث العلمى

  ــــ    

بـين جامعـةاألكـاديمياتفاقية التعاون-٦
الهاي بهولندا وجامعة الزقـازيق بمصـر   
وتنص االتفاقية علي التبـادل والتعـاون   

 .العلمي بين الجامعتين

  ـــــــــــــــــلجـــــــــــــــــــــــاري التفعيــــ

  
                 عميدة الكليةوآيل الكلية للدراسات العليا و البحوث        رئيس عمل فريق الخطة البحثية      

 
           نبيلة عبد هللا عمران/ د.أ                زتهانى عبد العزي/ د.أ            دآوثر عبد المجي/ د.م.أ 



 

  
  

  للكليةالمقترحة  العلميخطة البحث :تابع 
  

عناصر خطة البحث 
  العلمي

فترة 
التنفيذ

آليات 
  التنفيذ

المسئول
عن 

  التنفيذ
مؤشرات المستفيدين

ةالميزاني  النجاح

 :المشروعات البحثية-ب
فى ضوء  المدرسيةتطوير الرياضة  -١

  الشرقيةاالمتياز المدرسى بمحافظة 
  
 

  عامين

ــات- ــد اجتماع عق
ــئوليات  ــد المس لتحدي

ــةالخا ــالتطبيق  ص ب
  لفريق العمل

 

كوثر عبد / د٠م٠أ
ــيد   ــد الس المجي

  وفريق العمل

ــداس   - ــض م بع
  محافظة الشرقية

تطوير الرياضة المدرسية 
لبعض مـداس محافظـة   

  الشرقية
  جنيه ٥٠٠٠٠

كحد أقصى لتمويل 
  المشروع

ـ  خطة إستراتيجية مقترحـة لنشـر٢
وارتقاء مستوى نشاط الجمباز بمحافظة 

  ٠الشرقية
  
 

  ينعام
عقد اجتماعات لتحديد 

 الخاصـة المسئوليات 
  بالتطبيق لفريق العمل

ناديــة عبــد / د٠أ
ــق   ــادر وفري الق

  العمل

قطاع الناشـئين فـى   
  ٠رياضة الجمباز

نشر رياضة الجمباز بـين  
ــاء  ــئين واالرتقـ الناشـ

  ٠بمستواهم
  جنيه ٥٠٠٠٠

كحد أقصى لتمويل 
  المشروع

ـ دراسة عامليـة لخصـائص النمـو٣
سـمى والقـدرات البدنيـة    والتكوين الج

كمدخل النتقاء الموهوبين رياضـيا فـى   
سنة فى بعض  ١٢ـ   ٦المرحلة السنية 

  ٠األنشطة الرياضية الجماعية والفردية
  
 

  عامين
عقد اجتماعات لتحديد 

 الخاصـة المسئوليات 
  بالتطبيق لفريق العمل

هويدا عبـد  / د٠أ
ــق  ــد وفري الحمي

  العمل

 ٦الموهوبين رياضيا 
  سنة ١٢ــ 

  
النتقاء  الصحيح من بين ا

الموهوبين رياضيا لرفـع  
المستوى المهـارى  فـى   
ــية  ــطة الرياضـ األنشـ

  المقترحة

  جنيه ٥٠٠٠٠
كحد أقصى لتمويل 

  المشروع

  
                 عميدة الكليةوآيل الكلية للدراسات العليا و البحوث        رئيس عمل فريق الخطة البحثية      

 
            نبيلة عبد هللا عمران/ د.أ                زتهانى عبد العزي/ د.أ            دآوثر عبد المجي/ د.م.أ 

      



 

  للكليةالمقترحة العلمي خطة البحث : تابع
  

عناصر خطة البحث 
  العلمي

فترة 
التنفيذ

آليات 
  التنفيذ

المسئول
عن 

  التنفيذ
مؤشرات المستفيدين

  ةالميزاني  النجاح

تطوير ثقافة الطفل الرياضية في ضوء-٤
  وثيقة الطفل المصري في محافظة الشرقية 

  عامين

عقد ورشة عمـل -
عن كيفية التعامل مع 
الطفولة المبكرة فـى  

  ضوء احتياجاتهم
عقد دورات تدريبية  -

فى مجـال التثقيـف   
  الرياضى

نادية محمـد  / د.م.أ
  الصاوي

طالبات الدراسات -
  العليا

أعضاء هيئة  - 
  التدريس

ـ األطفال عينة 
  المشروع

نشر الوعي الثقـافي  
ــل   ــي للطف الرياض

  جنيه ٥٠٠٠٠  بمحافظة الشرقية
كحد أقصى لتمويل 

  المشروع

للريشـة الطـائرةأفضلنحو مستقبل-٥
  بمحافظة الشرقية 

  عامين

عقد ورش عمـل -
 الريشـة لنشر ثقافة 
ــائرة ــع  – الط وض

برنـــامج تعليمـــى 
 للمستفيدين

شـوقي   رندا/ د.م.أ
  سيد حسن

طالبات الدراسـات   -
  العليا

ــة   - ــاء هيئ أعض
  التدريس

نشر الوعي الثقـافي  
الرياضي لممارسـة 
رياضــة الريشــة  

   الطائرة

  جنيه ٥٠٠٠٠
كحد أقصى لتمويل 

  المشروع

 :المختبرات العلميه-ج
نموذج مقترح ألجهزة القياس الواجـب  -١

توافرها لوحدات المختبـر العلمـى لكليـة    
  :التربية الرياضية بنات 

  أجهزة قياس التكوين الجسمى والقوام ـ 
والجهـد   الفسيولوجيةأجهزة القياسات ـ 

 .البدنى
 ٠نيةأجهزة القياسات البدـ 
  ٠أجهزة قياس التحليل الحركىـ 
جهـاز لقيـاس االنحرافـات القواميـة     ـ 

 باستخدام الكمبيوتر

خالل الخمـس  
  سنوات

عمل عرض أسعار 
الختيار أفضل االجهزه 

  بأنسب األسعار

ــة  ــترياتلجن  المش
  بالكلية

  
  

طالبات الدراسـات   -
  العليا

ــة   - ــاء هيئ أعض
  التدريس

تطبيق األبحاث 
العلمية باستخدام 

  أجهزة قياس أحدث

  
طبقا لعروض األسعار 
تتم تحديد الميزانية 

المطلوبة لكل االجهزه 
وتقدر ميزانيه مبدئية 

  ألف جنيه ٦٠٠٠٠٠

  
                 عميدة الكليةوآيل الكلية للدراسات العليا و البحوث        رئيس عمل فريق الخطة البحثية      

 
            نبيلة عبد هللا عمران/ د.أ                زتهانى عبد العزي/ د.أ            دآوثر عبد المجي/ د.م.أ 



 

  
  

  للكليةالمقترحة العلمي خطة البحث :تابع 
  

عناصر خطة البحث 
  العلمي

فترة 
التنفيذ

آليات 
  التنفيذ

المسئول
عن 

  التنفيذ
مؤشرات المستفيدين

  ةالميزاني  النجاح

فـىات الدراسات العليـامشاركة طالب-د
  :اللجان ومجالس الدرسات العليا 

تحديد احد الطالبـات كممثـل لطالبـات     -
الدكتوراه والماجستير داخل لجنة الدراسات 

  العليا 
تدعيم فاعلية المشاركة االيجابيـة بـين    -

 .طالبات الدرسات العليا واللجان العلمية

 
  
  

  ٢٠٠٨بداية 
يتم ترشـيح الطالبـة   

دفعـة  األولي علـي  
  الماجستير والدكتوراه

ــة   ــل الكليـ وكيـ
ــا   ــات العلي للدراس

  والبحوث 
العالقات الثقافيـة  ( 

  )بالكلية والجامعة 

 
طالبات الدراسـات   -

  العليا
ــة   - ــاء هيئ أعض

  التدريس

ــة  ــدعيم فاعليـ تـ
المشاركة االيجابيـة  

طالبــات الدراســات ل
ــا  ــى العلي ــف  ةلجن

ــا   ــات العلي الدراس
ــاء بمســتوي  لالرتق

  لعليا الدراسات ا

  

  الخطة البحثية المقترحة للدراسات العليا
التدريب للدراسات العليا علـى خدمـة    -١

  التعلم الذاتى و اإللكتروني
  ثالثة أسابيع

عقد نـدوات فـى    -
  مجال التعلم الذاتي

جميع األقسام كال  -
  في تخصصه 

طالبات الدراسـات  -
  العليا

ــة   - ــاء هيئ أعض
 التدريس

معرفة الطالبة كيفية 
عامل مع الحاسـب  الت

اآللي كل في مجـال  
  تخصصه

  
  جنيه ٢٠٠٠٠ 

دور اإلعالم فـى التثقيـف الرياضـى  -٢
  لمراحل التعليم المختلفة

  أسبوع

عقد نـدوات فـى -
مجـال اإلعــالم فــى  
ــيم  ــل التعلـ مراحـ

  المختلفة
عقد دورات تدريبية  -

فى مجـال التثقيـف   
 الرياضى 

الترويح والتنظـيم   
  واإلدارة

الدراسـات   طالبات -
  العليا

ــة   - ــاء هيئ أعض
  التدريس

معرفة الطالبة كيفية 
اإلعالم عن التثقيـف  
الرياضــي فــي كــل 

  جنيه ١٠٠٠  المجاالت
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  للكليةالمقترحة العلمي خطة البحث :تابع 

عناصر خطة البحث 
  العلمي

فترة 
التنفيذ

آليات 
  التنفيذ

المسئول
عن 

  التنفيذ
مؤشرات المستفيدين

ةالميزاني  النجاح

ليلية للخدمات التعليميـة  دراسة تح -٣
  للطفولة المبكرة و رياض األطفال

  أسبوع

عقد ورشة عمل عـن   -
كيفية التعامل مع الطفولة 
ــوء   ــى ض ــرة ف المبك

  احتياجاتهم

قسم المناهج و-
طــرق التــدريس 
بالتعاون مع قسم 
العلوم التربويـة  

 واالجتماعية

طالبات الدراسـات   -
  العليا

أعضـــاء هيئـــة  -
  التدريس

البة الحتياجات معرفة الط
مرحلة الطفولة المبكـرة  

  جنيه ١٠٠٠   وكيفية التعامل معهم

دراسة تحليليـة لدراسـة أسـباب     -٤
  انخفاض مستوى الرياضة فى مصر

  ثالثة أيام

ورش عمل عن تحليل-
نتائج مباريات البطـوالت  
الرياضية فى التخصصات 
المختلفة للوقوف علـى  
 سبب انخفاض المستوى

أقسام الكليـة   -
  ال في تخصصه ك

طالبات الدراسـات   -
  العليا

أعضـــاء هيئـــة  -
  التدريس

معرفة الطالبـة لنقـاط   
ــوة والضــعف فــي  الق

  جنيه ٢٠٠٠  التخصصات المختلفة 

دراسة البرامج الرياضية المناسبة  -٥
  لكبار السن 

  يومان
 ةورش عمل عن كيفي -

  إعداد برامج لكبار السن 

قســم العلــوم
الصحية بالتعاون 

لعلـوم  مع قسم ا
ــة  التربويــــ

 واالجتماعية

طالبات الدراسـات   -
  العليا

أعضـــاء هيئـــة  -
  التدريس

معرفة الطالبة احتياجات 
كبار السن وكيفية وضع 

  جنيه ١٠٠٠  برامج مناسبة لهم

ــيم و إدارة المنافســـات  تن -٦ ظـ
المهرجانــات الرياضــية و األنشــطة و

  المختلفة

  
  أسبوع

عقد ورش عمل عـن-
ــنظم و إدارة   ــة ت كيفي
ــات      و  المنافســـ

 المهرجانات الرياضية

التـــــرويح  -
  والتنظيم واإلدارة 

  

طالبات الدراسـات  -
  العليا

أعضـــاء هيئـــة  -
 التدريس

معرفة الطالبـة كيفيـة 
تنظيم وإدارة المنافسات 

  والمهرجانات الرياضية 
  جنيه ١٠٠٠

الترويح للفئات المختلفة فى المجال  -٧
  الرياضى

  
  يومان

ى مجـال  عقد ندوات ف -
الترويح الرياضى للفئات 

  المختلفة 

التـــــرويح-
والتنظيم واإلدارة 
ــع   ــاون م بالتع
العلوم التربويـة  

 واالجتماعية

طالبات الدراسـات   -
  العليا

أعضـــاء هيئـــة  -
  التدريس

معرفة الطالبـة كيفيـة   
وضع برامج ترويحيـة  

  للفئات المختلفة

  
  جنيه  ١٠٠٠
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  للكليةالمقترحة العلمي خطة البحث :تابع 

عناصر خطة البحث 
  العلمي

فترة 
التنفيذ

آليات 
  التنفيذ

المسئول
عن 

  التنفيذ
مؤشرات المستفيدين

  ةالميزاني  النجاح

ــى    -٨ ــة ف ــات الحديث ــتخدم التقني اس
  المختلفة  تالتخصصا

  
  أسبوع

عقد نـدوات عـن -
ــات  ــتخدام التقني اس
ــة   ــة و كيفي الحديث

 التعامل معها

أقسام الكلية كـال   -
  فى  تخصصه 

طالبات الدراسـات  -
  العليا

ــة   - ــاء هيئ أعض
 التدريس

معرفة الطالبة كيفية 
ــات  ــتخدام التقني اس
الحديثة كل في مجال 

  تخصصه

  
  جنيه ٢٠٠٠٠

تأهيل اإلصابات فى التخصصات العلمية  -٩
  المختلفة

  
  أسبوع

عقد نـدوات فـى -
ــل  ــال التأهيـ مجـ
لإلصــابات الرياضــة 
للوقوف على أحـدث  

 طرق التأهيل

قسم العلوم الصحية 
بالتعاون مـع قسـم   
ــة  ــوم التربوي العل

  واالجتماعية

طالبات الدراسـات   -
  العليا

ــة   - ــاء هيئ أعض
  التدريس

معرفة الطالبة كيفية 
التعامل مع اإلصابات 

  الرياضية 
  
  جنيه ٢٠٠٠٠

عالجيـة  تمرينات تأهيلية  و جبرنام -١٠
  لمستخدمي الحاسب اآللي 

  أسبوع
عقد ورش عمـل   -

عن تأهيل مستخدمي 
  التكنولوجيا الحديثة 

قســم العلــوم-
الصحية بالتعاون مع 
قسم التريح والتنظيم 

 واإلدارة

طالبات الدراسـات  -
  العليا

ــة   - ــاء هيئ أعض
 التدريس

معرفة الطالبة كيفية 
رامج تأهيلية وضع ب

وعالجيه لمستخدمي 
  الحاسب اآللي

  
  جنيه ١٠٠٠٠

برامج لذوى االحتياجات الخاصة فى  -١١
  جميع التخصصات

  يومان

عقد دورات تدريبية  -
لمعرفة طرق التخاطب 
و التعامل مـع ذوى  

  االحتياجات الخاصة 

ــوم ــم العل ــ قس ـ
ــم   ــحية وقس الص
ــرق   ــاهج وط المن
التدريس والتـدريب 

ــروي ح واإلدارة والت
ــة  ــوم التربوي والعل

 واالجتماعية

طالبات الدراسـات   -
  العليا

ــة   - ــاء هيئ أعض
  التدريس

معرفة الطالبة كيفية 
التخاطب والتعامل مع 
ذوي االحتياجـــات 

  الخاصة
  
  جنيه ١٠٠٠

التحليل الحركى للمهارات الحركية فى  -١٢
  األنشطة المختلفة

  يوم
عقد ورش عمـل   -

للتحليل الحركى فـى  
  نشطة المختلفةاأل

قســم العلــوم-
الصحية والمنـاهج  
ــدريس  ــرق الت وط

 والتدريب

طالبات الدراسـات  -
  العليا

ــة   - ــاء هيئ أعض
 التدريس

معرفة الطالبة كيفية 
تقسيم الحركـة فـي   

  األنشطة المختلفة
  

  
  جنيه ٢٠٠٠
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  للكليةالمقترحة العلمي خطة البحث :تابع 

عناصر خطة البحث
  العلمي

فترة 
  التنفيذ

آليات 
  التنفيذ

المسئول
عن 

  التنفيذ
مؤشرات المستفيدين

ةالميزاني  النجاح

األداء  الصــحة العامــة و -١٣
  ٠فى جميع التخصصات الرياضي

  يوم

عقد نـدوات    -
عن الصحة العامة 
ــطة   ــى األنش ف

  المختلفة

قســـم العلـــوم-
ــم  ــحية   وقس الص
ــة   ــوم التربوي العل
ــع   ــة م واالجتماعي

 األقسام العملية

طالبات الدراسـات   -
  العليا

أعضــاء هيئــة   -
  التدريس

معرفة الطالبة كيفيـة 
نشر مبـادئ الصـحة   

ــي ا  ــة ف ألداء العام
الرياضي فـي جميـع   

  التخصصات

  جنيه ١٠٠٠

ــة   -١٤ ــال التدريبيـ األحمـ
  للتخصصات العملية المختلفة

  يوم
عقـــد دورات  -

تدريبية لألحمـال  
  البدنية

االقسـام العلميـة   ـ 
  المتخصصة

طالبات الدراسـات  -
  العليا

أعضــاء هيئــة   -
 التدريس

معرفة الطالبة كيفيـة 
تشكيل الحمـل داخـل   

  بيالبرنامج التدري
  جنيه ١٠٠٠

ــانيكى   -١٥ ــل البيوميك التحلي
لتقييم مستوى األداء فى األنشطة 

  الرياضية المختلفة
  يومان

عقـــد دورات -
تدريبية للتحليـل  
البيوميكانيكى فى 
 األنشطة المختلفة

قســـم العلـــوم  -
الصحية بالتعاون مع 

  األقسام العملية 

طالبات الدراسـات  -
  العليا

أعضــاء هيئــة   -
 التدريس

ة الطالبة كيفيـة معرف
ــل   ــتخدام التحلي اس
ــي   ــانيكي ف البيوميك

  األنشطة الرياضية

  جنيه ١٠٠٠٠

المتغيرات البيولوجية لرفع  -١٦
مســتوى األداء فــى األنشــطة 

  الرياضية المختلفة 
  يومان

عقد ندوات فى -
مجال بيولوجيـا  
ــى   ــة ف الرياض
 األنشطة المختلفة

قســـم العلـــوم-
الصحية مع األقسـام  

  العملية 
 

طالبات الدراسـات  -
  العليا

أعضــاء هيئــة   -
 التدريس

معرفة الطالبة كيفيـة 
تطبيــق الجوانــب   
ــي   ــيولوجية ف الفس

  البرامج المختلفة

  جنيه ٢٠٠٠٠

التأهيل النفسي و العقلـي   -١٧
  فى األنشطة الرياضية المختلفة

  يوم

عقد ندوات عن -
مراحــل اإلعــداد 
النفسي و العقلي 
ــطة   ــى األنش ف
ــية  الرياضـــ

  تلفةالمخ

قســـم العلـــوم  -
التربوية واالجتماعية 

طالبات الدراسـات   -
  العليا

أعضــاء هيئــة   -
  التدريس

معرفة الطالبة كيفيـة 
إعداد برنامج نفسـي  
وعقلي في األنشـطة  

  الرياضية المختلفة
  جنيه ١٠٠٠



 

عناصر خطة البحث
  العلمي

فترة 
  التنفيذ

آليات 
  التنفيذ

المسئول
عن 

  التنفيذ
مؤشرات المستفيدين

ةالميزاني  النجاح

وتنفيذتصميمكيفية-١٨
العروض الرياضية وإخراج 

فى المناسبات والمهرجانات 
  المختلفة

  أيام ثالثة

ــد ورش - عقـ
عمل عن محـاور  

ــذ تصــميم  وتنفي
العروض وإخراج 

ــية  الرياضـــ
 والمهرجانات

ــات  - قســم التمرين
بالتعاون مع بعـض  
األساتذة فى العروض 

  كال فى  تخصصة  

طالبات الدراسـات   -
  العليا

أعضــاء هيئــة   -
  التدريس

معرفة الطالبة كيفيـة 
ــروض   ــميم الع تص

  الرياضية
  جنيه ٥٠٠٠
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  للكليةالمقترحة العلمي خطة البحث :تابع 

عناصر خطة البحث 
  العلمي

فترة 
التنفيذ

آليات 
  التنفيذ

المسئول
عن 

  التنفيذ
مؤشرات المستفيدين

  ةالميزاني  لنجاحا

 
تطوير الرياضة المدرسية في جميـع   -١٩

  )أسوياء  –معاقين(  المراحل المختلفة 

 
  

  
عقد ندوات خاصة  -

ــوير   ــات تط بمقوم
  الرياضة المدرسية

 
قسم المناهج وطرق 
التدريس  والتدريب 
بالتعاون مـع قسـم   
ــة   ــوم التربوي العل

  واالجتماعية 

 
طالبات الدراسـات   -

  العليا
ــاء - ــة  أعض هيئ

  التدريس

  
معرفـــة الطالبـــة 

للمقومات األساسـية  

ــة   ــوير الرياض لتط

ــاء   ــية أثن المدرس

ــداني  ــق المي التطبي

  للتربية العملية 

  جنيه ٢٠٠٠٠

 :آليات تشجيع البحث العلمي
للمساهمة فـى  الجامعة  قرارات مجلس  -

ــدوات  ــؤتمرات والن ــاليف الســفر للم تك
  ٠والدورات التدريبية

  
خالل المدة مرة 
ل غلحددة لشالم

  الوظيفة
  
  
  

مخاطبة اإلدارة العامة 
للعالقــات العلميــة و 
ــة   ــة بالجامع الثقافي
وتقــــديم األوراق 

  المطلوبة

  الجامعة
  

  أعضاء هيئة التدريس

ــة  ــدعيم فاعليـ تـ
المشاركة االيجابيـة  
ــين   ــالمؤتمرات ب ب
الجامعة والجامعـات  

ورفـــع  االخـــري
مســتوى البحــث  
العلمي بين أعضـاء  

  هيئة التدريس

ج للوكالء  ٤٠٠٠
  والعمداء

  
  ٠بالنسبة للعمداء والوكالء: أوال

  ٠بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس: ثانيا

ــد أقصــي كح
مرة فـي كـل   
ــامين ، عـــ

دورة تدريبية و
  واحدة في العام

مخاطبة اإلدارة العامة 
للعالقــات العلميــة و 
ــة   ــة بالجامع الثقافي
وتقــــديم األوراق 

  المطلوبة

  الجامعة
  
 التدريسأعضاء هيئة 

ــة  ــدعيم فاعليـ تـ
المشاركة االيجابيـة  

والدورات بالمؤتمرات 
ــة   ــين الجامعـ بـ
 والجامعات االخـري 

ورفع مستوى البحث 
بين أعضـاء   العلمي

  هيئة التدريس

ــاء  ١٥٠٠ ج ألعض
  هيئة التدريس

ج لـــــدورة ٣٠٠
  التدريب
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  للكليةالمقترحة العلمي خطة البحث :تابع 

عناصر خطة البحث 
  العلمي

فترة 
التنفيذ

آليات 
  التنفيذ

المسئول
عن 

  التنفيذ
مؤشرات المستفيدين

  ةالميزاني  النجاح

 مصادر تمويل البحث العلمي بالكلية
حة النشـر  قام مجلس الكلية بتعديل الئ -

مجلـة بحـوث   ( العلمي بمجلة الكليـة  
في حالة قبول بحـوث  ) التربية الشاملة 
 ٠من خارج مصر

 

مجلس إدارة المجلة 
  العلمية بالكلية

ــة ــل الكليـ وكيـ
ــا  ــات العلي للدراس

العالقات ( والبحوث 
ــة   ــة بالكلي الثقافي

 )والجامعة

طالبات الدراسـات   -
  العليا

ــة   - ــاء هيئ أعض
  التدريس

ـ زيادة  يع مصـادر  توس
تمويل البحـث العلمـي   
لالرتقاء بمستوي المجلة 

  العلمية بالكلية 

  للتقييم والنشر 
 دوالر أمريكي ١٥٠

للطالبـة الوافـدة ـ 
  للطالبة المصرية

 :المؤتمرات
  :تم عقد مؤتمر تحت عنوانـ ١
التقنيات التربوية من منظور الجودة ( 

  )الشاملة إلحداث تعلم فعال 
  

 
  

  م٢٠٠٧عام 
  

م إرسـال دعـواتت
ــاهج   ــام المن ألقس
ــدريس   ــرق الت وط

  كليات المناظرة بال
  

قسم المناهج وطرق 
  التدريس 

  

جميع أعضاء هيئـة  
ومعـاونيهم   التدريس

وطالبات الدراسـات  
  العليا

حضور السادة أعضـاء  
هيئة التدريس باألقسـام  
ــاركة   ــاظرة للمش المن

  الفعالة بالمؤتمر 
  

  ج٣٠٠٠
  

ي الدولي الثالثتم عقد المؤتمر العلمـ٢
تطوير المناهج التعليمية في تحت عنوان 

ضوء االتجاهات الحديثة وحاجة سـوق  
 )العمل 

  

 
٢٣- ٢٢ 
  ٢٠٠٨مارس 

  

تم إرسال دعوات إلي
ــة  ــات التربيـ كليـ
ــداخل   ــية ب الرياض

  وخارج مصر
  

ــة  ــة التربيـ كليـ
  الرياضية بنات

  

جميع أعضاء هيئـة
ومعـاونيهم   التدريس

بجميع كليات التربية 
داخــل ياضــية الر

 وخارج مصر

بحث  ٩٤المشاركة بعدد 
  من داخل وخارج مصر

  ألف جنيه ٦٩.٧٢٢

 :بالكليةةالمؤتمرات المقترح
  
  
دور اإلعداد األكاديمي والمهني فـي  ـ ١

  .النهوض بالرياضة 

 
  من

٢٠٠٩  
  إلي
  م٢٠١٢

اإلعالن عن المؤتمر 
  بالكليات المناظرة 

ــة  ــة التربيـ كليـ
  الرياضية بنات

  

اء هيئـة  جميع أعض
من داخـل   التدريس

  وخارج مصر

تدعيم فاعلية المشـاركة  
االيجابيــة بــالمؤتمرات 
بين الجامعات المختلفـة  
داخل وخارج مصر مما 
يساهم في رفع مستوي 

  البحث العلمي

يتراوح ما بين 
٨٠.٠٠٠-
  ألف ج ١٠٠.٠٠٠
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  للكليةالمقترحة العلمي خطة البحث :تابع 

طة البحث عناصر خ
  العلمي

فترة 
التنفيذ

آليات 
  التنفيذ

المسئول
عن 

  التنفيذ
مؤشرات المستفيدين

  ةالميزاني  النجاح

المشكالت  الرياضة في مواجهةـ ٢
 .المرتبطة بنمط الحياة المعاصرة 

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  من
  

٢٠٠٩  
  
  إلي
  
  م٢٠١٢

اإلعالن عن المؤتمر 
  بالكليات المناظرة 

  

 قسم العلوم الصحية 
  

ضاء هيئـة  جميع أع
ــدريس ــات  الت وطالب

  الدراسات العليا

تدعيم فاعلية المشـاركة  
االيجابيــة بــالمؤتمرات 

األقسام المناظرة فى بين 
المختلفـة ممـا   الكليات 

يساهم في رفع مستوي 
  البحث العلمي

يتراوح ما بين 
ج  ٥٠٠٠-٤٠٠٠

  داخل األقسام

التمرينات الحركية نحو عالج آمـن  ـ ٣
 .في التأهيل الرياضي 

  

اإلعالن عن المؤتمر 
  بالكليات المناظرة 

  

 قسم العلوم الصحية 
  

جميع أعضاء هيئـة  
ــدريس ــات  الت وطالب

  الدراسات العليا

تدعيم فاعلية المشـاركة  
االيجابيــة بــالمؤتمرات 

األقسام المناظرة فى بين 
المختلفـة ممـا   الكليات 

يساهم في رفع مستوي 
  البحث العلمي

 دور الطــب الرياضــي فــي حــلـــ ٤
المشكالت المرتبطـة بممارسـة المـرأة    

 .للنشاط الرياضي 
  

اإلعالن عن المؤتمر 
  بالكليات المناظرة 

  

 قسم العلوم الصحية 
  

جميع أعضاء هيئـة  
ــدريس ــات  الت وطالب

  الدراسات العليا

تدعيم فاعلية المشـاركة  
االيجابيــة بــالمؤتمرات 

األقسام المناظرة فى بين 
المختلفـة ممـا   الكليات 

رفع مستوي  يساهم في
  البحث العلمي

  
                 عميدة الكليةوآيل الكلية للدراسات العليا و البحوث        رئيس عمل فريق الخطة البحثية      

 
            نبيلة عبد هللا عمران/ د.أ                زتهانى عبد العزي/ د.أ            دآوثر عبد المجي/ د.م.أ 
 
 
 
 
 
 
 



 

  للكليةالمقترحة العلمي خطة البحث :تابع 

عناصر خطة البحث 
  العلمي

فترة 
التنفيذ

آليات 
  التنفيذ

المسئول
عن 

  التنفيذ
مؤشرات المستفيدين

ةالميزاني  النجاح

نحو خريجة نشطة لتطوير الرياضـة  ـ ٥
 .سية المدر

  

  

اإلعالن عن المؤتمر 
  بالكليات المناظرة 

  

  قسم طرق التدريس
  
  

جميع أعضاء هيئـة  
ــدريس ــات  الت وطالب

  الدراسات العليا

تدعيم فاعلية المشـاركة  
االيجابية بالمؤتمرات بين 
األقســام المنــاظرة فــى 

المختلفـة ممـا   الكليات 
يساهم في رفع مسـتوي  

  البحث العلمي

يتراوح ما بين 
ج  ٥٠٠٠-٤٠٠٠

  داخل األقسام

توصيف األخصائي النفسي كمساهمة ـ ٦
 .للنهوض بالتنافس الرياضي 

  

 
  
  
  
  
  
  
  من
  

٢٠٠٩  
  
  إلي
  
  
  م٢٠١٢

اإلعالن عن المؤتمر 
  بالكليات المناظرة

  قسم علم النفس
جميع أعضاء هيئـة  

ــدريس ــات  الت وطالب
  الدراسات العليا

تدعيم فاعلية المشـاركة  
االيجابية بالمؤتمرات بين 

ســام المنــاظرة فــى األق
المختلفـة ممـا   الكليات 

يساهم في رفع مسـتوي  
  البحث العلمي

ــة ـــ ٧ المتطلعــات المســتقبلية لرعاي
  ٠المعاقين في األنشطة الرياضية المختلفة

اإلعالن عن المؤتمر 
  بالكليات المناظرة

  األقسام العلمية
جميع أعضاء هيئـة  

ــدريس ــات  الت وطالب
  الدراسات العليا

المشـاركة  تدعيم فاعلية 
االيجابية بالمؤتمرات بين 
األقســام المنــاظرة فــى 

المختلفـة ممـا   الكليات 
يساهم في رفع مسـتوي  

  البحث العلمي

الرياضية في  لإلدارةمستقبلية رؤية ـ ٨
 .المؤسسات المعينة 

  

اإلعالن عن المؤتمر 
  بالكليات المناظرة 

  

 قسم التنظيم واإلدارة
  

جميع أعضاء هيئـة  
ــدريس ــات وطال الت ب

  الدراسات العليا

تدعيم فاعلية المشـاركة  
االيجابية بالمؤتمرات بين 
األقســام المنــاظرة فــى 

المختلفـة ممـا   الكليات 
يساهم في رفع مسـتوي  

  البحث العلمي
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  للكليةالمقترحة العلمي خطة البحث :تابع 

عناصر خطة 
العلميالبحث 

فترة 
  آليات التنفيذالتنفيذ

المسئول
عن 

  التنفيذ
مؤشرات دينالمستفي

  ةالميزاني  النجاح

آليات التعامل مع*
تظلمات طالبات الدراسات 

  العليا
  
من ) ٣٨( تطبيق البند  -

قرارات مجلس الجامعـة  
علي طالب )  ٣٩٢( رقم 

  الدراسات العليا

 
  
  

٢٧/١/٢٠٠٩  

تشكيل لجنة متمثلة فـي وكيلـة   
الكلية لشئون الدراسـات العليـا   
والبحوث رئيسا وبعـض السـادة   

ضاء هيئة التدريس من األقسام أع
العلمية المختلفة وبعض اإلداريين 

  )أعضاء ( 

أعضــاء اللجنــة 
  الممثلة من الكلية

طالبات الدراسـات   -
  العليا

ــة   - ــاء هيئ أعض
  التدريس

ــات   ــدعيم آلي ت
التعامــل مــع  
تظلمات تقدم من 
طلبة الدراسـات  

  العليا 

ج كمقابـل   ١٠٠يتم تحصـيل  

ـ    تقـدم  ت ةخدمة مـن كـل طالب

إلعادة تصحيح المـادة  تماس بال

وفي حالة ٠قدم التظلم لهاتالتى 

ألي تعديل في درجات  ااستحقاقه

   ٠المادة يتم استرداد المبلغ

أساليب جذب طالبات*
   الدراسات العليا

  
  
طالبات الدراسات العليا  - 

  الوافدات 
  
طالبات الدراسات العليا  - 

  من الداخل
  

  م٢٠٠٢

يـا  اإلعالن عن الدراسات العلـ 
الدول العربيـة   اتسفارجميع في 

  ٠بالقاهرة
علـي شـبكة    عالناإلتم عمل ـ 

مـن خـالل    الدوليـة المعلومات 
  . ٠الموقع االلكتروني للكلية

  

ــة   ــة الكلي وكيل
  للدراسات العليا

ــات  ــع المؤسس جمي
التى تستفيد بنتـائج  

  البحوث
  

 أعـداد  تزايـد ـ 
الوافدات الطالبات 

 أعـداد  تزايـد ـ 
ــن   ــات م الطالب

   ٠مصر داخل
  

  تسدد كل وافدة 
ــتير  ــي ماجسـ ج ٣٢٠٠أولـ

  إسترليني 
ــتير  ــة ماجسـ ج ١٥٠٠ثانيـ

  إسترليني
  أسترلينى ٤٢٠٠أولي دكتوراه 
  أسترلينى ٢٥٠٠ثانية دكتوراه 

  تسدد كل طالبة مصرية
  ج دبلومه٧٥٠

  ج أولي وثانية ماجستير ١٠٠٠
  ج أولي وثانية دكتوراه١٢٠٠
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  للكليةترحة المقالعلمي خطة البحث :تابع 

عناصر خطة 
العلميالبحث 

فترة 
  آليات التنفيذالتنفيذ

المسئول
عن 

  التنفيذ
مؤشرات المستفيدين

  ةالميزاني  النجاح

الالئحة الداخليةتطوير
  بالكلية 

  
تعـديل  جارى تفعيـل  ـ 

الالئحة الداخلية للدراسات 
  العليا بالكلية 

  )ساعات معتمدة ( 
م ٢٠٠٨بداية 
  اآلن إلى

استبيانات لسوق العمـل  طرح تم 
التـي   لمعرفة برامج الـدبلومات 

بالالئحـة والتـي    إدراجهـا  يجب
  يحتاج إليها سوق العمل 

تجميع جميع اللوائح المعدلـة  ـ 
ــات ــية   بكلي ــة الرياض التربي

  ٠لالسترشاد بها

جميع األقسـام  ـ 
  ٠العلمية بالكلية

وكيـل الكليـة   ـ 
لشئون الدراسات 

عرضها  مث العليا
لية على مجلس الك

العتمادها لرفعها 
ــاع  ــة القط للجن
التخاذ اإلجراءات 

   ٠الالزمة

ــ  ــات  اتطلب الدراس
وأعضاء هيئـة   العليا

   التدريس

ـ مواكبـة متطلبـات   
ســوق العمــل لرفــع 
مستوى البحث العلمى 

  ٠للدارسات
ــ تف ـــ ــام  لعي نظ

ــدة  ــاعات المعتم الس

داخل كليـات التربيـة   

  ٠الرياضية

ــذب   ــادة ج ــ زي ـ

الدارسات من داخـل  

   ٠ارج القاهرةوخ

  جنيه ٥٠٠٠

 مؤشرات الكفاءة
الخطة المقترحة لتحسين *

وتطوير كفـاءة أعضـاء   
 هيئة التدريس ومعاونيهم

  ـ:وهى
تفعيل المشاركة فـى  ـ ١

ــة  ــدورات التدريبيـ الـ
 المختلفة

 
حسب الخطـة  
ــن  ــواردة م ال
ــة  ــز تنمي مرك
قدرات أعضاء 
هيئة التـدريس  

  بالجامعة

ـ *  ة موافاة األقسام العلمية بالخط
التدريبية الواردة من مركز تنمية 
قدرات أعضاء هيئة التـدريس  و  
يتم التنفيذ الفعلى حسب احتيـاج  

  عمل القسم

ــث   ــق البح فري
العلمـــــــى 
و األنشـــطة و 

  الدراسات العليا

وأعضـــاء هيئـــة 

  التدريس ومعاونيهم

مواكبة متطلبات سوق 
العمل لرفع مسـتوى  
ــى  ــث العلمـ البحـ

  ٠للدارسات
  

  ـــــــ
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  للكليةالمقترحة العلمي خطة البحث :تابع 
عناصر خطة
البحث 
  العلمي

فترة 
المسئول عن  آليات التنفيذالتنفيذ

ةالميزانيمؤشرات النجاحالمستفيدين  التنفيذ

الحث على عقد ـ ٢

ــؤتمرا داخــل  تالم

ــة   ــام العلمي األقس

بالكليــة و ذلــك  

باالشــتراك مــع  

  ٠الكليات المناظرة

  

ــالل ال ــام خ ع
الدراسي الحالي 
بالتنسيق مـع  
القسم المنـاظر  
وكذلك مع إدارة 
الكلية حتى  ال 
يحدث تضارب 
ــام  ــع األقس م
العلمية بالكلية 

.  

لألقسام العلمية لتوضـيحعاجتما*

العلميـة   تضرورة عقد المـؤتمرا 

  مع الكليات المناظرة  كباالشترا

مخاطبة األقسام العلميـة بالكليـة   * 

ما يتعلق بالمواقع بكل ما هو جديد في

  البحثية و الدولية

موافاة األقسام العلمية بالمؤتمرات * 
التى يمكن الحصول عليها على شبكة 

 ٠اإلنترنت

فريق البحـث العلمـى   
األنشطة و الدراسات و

  العليا

وأعضـــاء هيئـــة 
  التدريس ومعاونيهم

تــدعيم فاعليــة المشــاركة 
االيجابية بـالمؤتمرات بـين   

الكليات األقسام المناظرة فى 
المختلفة مما يساهم في رفع 

  مستوي البحث العلمي

  ـــــ

ـ نشر الوعى بين٣

أعضـــاء هيئـــة 

التــدريس لإلطــالع 

المستمر على كل ما 

ــى  ــد عل ــو جدي ه

المستوى اإلقليمى و 

  ٠الدولى

  

ــام  ــالل الع خ
  الدراسى الحالى

موافاة أعضاء هيئة التدريس من * 

خالل مخاطبة أقسام أعضـاء هيئـة   

ــدريس  ــة  و الت ــالمواقع اإلقليمي ب

  الدولية

ية خاصة بفريق عمل مطوية شهر* 
و األنشطة العلمية و  البحث العلمى 

  الدراسات العليا  

فريق البحـث العلمـى 
و األنشطة و الدراسات 

  العليا

وأعضـــاء هيئـــة 
  التدريس ومعاونيهم

  ــــــ  رفع مستوي البحث العلمي

  
                 عميدة الكليةوآيل الكلية للدراسات العليا و البحوث        رئيس عمل فريق الخطة البحثية      
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  للكليةالمقترحة العلمي خطة البحث :تابع 

عناصر خطة البحث 
  العلمي

فترة 
التنفيذ

آليات 
  التنفيذ

المسئول
عن 

  التنفيذ
مؤشرات المستفيدين

  ةالميزاني  النجاح

  ـ:السيمينارات*
ل سيمينارات األقسـام العلميـة   اقتراح عم

ــور  ــاتذة   بحض ــض االس ــوة بع ودع
لجنــة الدراســات العليــا المتخصصــين و

  ٠بالكلية
  

  م٢٠١٠

تخطر لجنة الدراسات 
العليا بالكلية رؤسـاء  
األقسام العلمية ووكيل 
الكلية للدراسات العليا 
ــاد  ــوث، بميع والبح
اجتماع اللجنة، حتـى  

  ٠يتم عقد السيمينار

ـ  ة ـ األقسام العلمي
  ٠بالكلية

ـــ وكيــل الكليــة 
ــا  ــات العلي للدراس

  ٠والبحوث
لجنة الدراسـات   ـ

  ٠العليا بالكلية

معاوني أعضاء هيئة 
ــات  التــدريس وطالب

  الدراسات العليا

ـ يحقق احد محاور 
الخطة البحثية للقسم 

   ٠العلمى
ـ ليسـهم بمـرور   
 ٠الوقت للتقدم العلمى

ــع   ــى م ــ يتمش ـ
متطلبــات ســوق  

  ٠العمل

  ـــــــ

  راجعة الداخلية للخطط البحثية لألقسامالم
بمراجعة الخطط البحثية الواردة من األقسام 

العلمية في ضوء األبحاث العلمية التي تـم  

تســـجيلها خـــالل العـــام الجـــامعي 

  :م وجد التالي ٢٠٠٧/٢٠٠٨

  : الماجستير ـ :أوال

  قسم المناهج وطرق التدريسـ ١
تم تسجيل عدد  خمس أبحاث ماجستير وھي 

ة جميع ة البحثي اور الخط ق بعض مح ا تحق ھ
ة لتطوير  ات الحديث ا بالتقني من حيث ارتباطھ
نية  ل الس ي المراح ة عل اھج التعليمي المن

  :وأبحاثھم كالتالي ) أسوياء(المختلفة 

 م٢٠٠٧/٢٠٠٨

عقد اجتماع مع فريق 
عمل األنشطة والبحث 
ــة   ــى لمراجع العلم
الخطط المقدمة مـن  
األقسام العلمية مـع  

العلمـى   خطة البحث
  للكلية

فريق عمل األنشطة 
  والبحث العلمى

معاوني أعضاء هيئة 
ــات  التــدريس وطالب

  الدراسات العليا

تحقيق التكامل فـى  
الخطط البحثية بـين  

  األقسام العلمية

فاعلية برنامج تربية حركية باستخدام"ـ١

الوسائط المتعددة علي بعـض السـلوكيات   

  ".العشوائية ألطفال ما قبل المدرسة

  
                 عميدة الكليةوآيل الكلية للدراسات العليا و البحوث        رئيس عمل فريق الخطة البحثية      
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  للكليةالمقترحة العلمي خطة البحث :تابع 

عناصر خطة البحث 
  العلمي

فترة 
التنفيذ

آليات 
  التنفيذ

المسئول
عن 

  التنفيذ
مؤشرات المستفيدين

  ةالميزاني  نجاحال

الالمركزيــة فــي إدارة الرياضــة"ـــ٢

المدرسية وعالقتها باتخاذ القرار وايجابية 

  " .األداء بدولة اإلمارات العربية المتحدة 

  م٢٠٠٧/٢٠٠٨

عقد اجتماع مع فريق 
عمل األنشطة والبحث 
ــة   ــى لمراجع العلم
الخطط المقدمة مـن  
األقسام العلمية مـع  
خطة البحث العلمـى  

  للكلية

فريق عمل األنشطة 
  والبحث العلمى

معاوني أعضاء هيئة 
ــات  التــدريس وطالب

  الدراسات العليا

تحقيق التكامل فـى  
الخطط البحثية بـين  

  األقسام العلمية

  
  ـــــــ

فعالية برنـامج لأللعـاب الصـغيرة"ـ٣

والتمهيدية لكرة السلة في خفض مسـتوي  

  " .السلوك لتلميذات الصم والبكم 

إســتراتيجية مقترحــة للنهــوض"ـــ٤

برياضة السباحة في إطار تطـوير منـاهج   

  ".التربية البدنية بدولة الكويت 

اآللـي علـيبتأثير استخدام الحاس"ـ٥

مستوي التحصيل الحركي والمعرفي لبعض 

المهارات األساسية في كـرة اليـد لـدي    

 "تلميذات المرحلة المتوسطة بدولة الكويت 

مـل مـع األقسـام العلميـة     و يحقق التكا

  . المختلفة طبقا لمتغيرات البحث

  
                 عميدة الكليةوآيل الكلية للدراسات العليا و البحوث        رئيس عمل فريق الخطة البحثية      

 
           نبيلة عبد هللا عمران/ د.أ                زتهانى عبد العزي/ د.أ            دآوثر عبد المجي/ د.م.أ 

  
  
  
  
  
  



 

  للكليةالمقترحة العلمي خطة البحث :تابع 

عناصر خطة البحث 
  العلمي

فترة 
التنفيذ

ات آلي
  التنفيذ

المسئول
عن 

  التنفيذ
مؤشرات المستفيدين

  ةالميزاني  النجاح

 ـ  قسم العلوم التربوية واالجتماعية٢

ال يوجد لـديها تسـجيالت لنيـل درجـة     

  .الماجستير خالل هذا العام 

  م٢٠٠٧/٢٠٠٨

عقد اجتماع مع فريق 
عمل األنشطة والبحث 
ــة   ــى لمراجع العلم
الخطط المقدمة مـن  

ية مـع  األقسام العلم
خطة البحث العلمـى  

  للكلية

فريق عمل األنشطة 
  والبحث العلمى

معاوني أعضاء هيئة 
ــات  التــدريس وطالب

  الدراسات العليا

تحقيق التكامل فـى  
الخطط البحثية بـين  

  األقسام العلمية

  
  ـــــــ

 :قسم الترويح والتنظيم واإلدارة-٣
تم تسجيل عدد  خمس أبحـاث ماجسـتير   

قق محور واحـد مـن   وهي أربعة منها تح

 األعـالم محاور الخطة البحثية وهو نشـر  

الرياضي ودوره في مجال التخصص وبحثا 

واحدا في مجال إدارة التسويق علي الرغم 

من تعدد محاور الخطة البحثيـة الخاصـة   

  :بالقسم وأبحاثهم كالتالي 

دراسة تقويمية للبرامج الرياضـية  " ـ ١

  " .بقناة مودرن سبورت الفضائية 

تقويم اداء المعلق الرياضي لمباريات"ـ٢

  ".كرة القدم 

تقـويم ادارة التسـويق بـالمجلس"ـ٣

القومي للرياضة في ضوء السياسة العامة 

  " .للمجلس

  
                 عميدة الكليةوآيل الكلية للدراسات العليا و البحوث        رئيس عمل فريق الخطة البحثية      
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  للكليةالمقترحة العلمي خطة البحث :تابع 

عناصر خطة البحث 
  العلمي

فترة 
التنفيذ

آليات 
  التنفيذ

المسئول
عن 

  التنفيذ
مؤشرات المستفيدين

  ةالميزاني  النجاح

تأثير اإلعالم الرياضي علـي نشـر"ـ٤

  " .الوعي الرياضي للمواطن الكويتي 

  م٢٠٠٧/٢٠٠٨

 
  
  

يق عقد اجتماع مع فر
عمل األنشطة والبحث 

العلمى لمراجعة 
الخطط المقدمة من 
األقسام العلمية مع 
خطة البحث العلمى 

  للكلية
  

  

  

  

  

فريق عمل األنشطة 
  والبحث العلمى

معاوني أعضاء هيئة 
ــات  التــدريس وطالب

  الدراسات العليا

تحقيق التكامل فـى  
الخطط البحثية بـين  

  األقسام العلمية

  
  ـــــــ

عالم الرياضي فـي التثقيـفدور اإل"ـ٥

الصحي لمراحل التعليم المختلفـة بدولـة   

  الكويت 

  : قسم العلوم الصحية -٤
تم تسجيل عدد  بحثا واحدا  ضمن محاور  

  : البحثية وهو بعنوان  ةالخط

التوجيه واإلرشاد الصحي المبـرمج  " ـ ١

وتأثيره علي الـوعي الصـحي واللياقـة    

  " .الخاصةالحركية لذوي االحتياجات 

  

  
  

                 عميدة الكليةوآيل الكلية للدراسات العليا و البحوث        رئيس عمل فريق الخطة البحثية      
 
            نبيلة عبد هللا عمران/ د.أ                زتهانى عبد العزي/ د.أ            دآوثر عبد المجي/ د.م.أ 

  
  

  
  
  
  
  



 

  للكليةالمقترحة العلمي خطة البحث :تابع 

عناصر خطة البحث 
  العلمي

فترة 
التنفيذ

آليات 
  التنفيذ

المسئول
عن 
  ذالتنفي

مؤشرات المستفيدين
  ةالميزاني  النجاح

قسم التمرينـات والجمبـاز والتعبيـر-٥

ال يوجد لـديها تسـجيالت لنيـل      يالحرك

  .درجة الماجستير خالل هذا العام 

  
  م٢٠٠٧/٢٠٠٨

عقد اجتماع مع فريق 
عمل األنشطة والبحث 
ــة   ــى لمراجع العلم
الخطط المقدمة مـن  
األقسام العلمية مـع  

ـ  ى خطة البحث العلم
  للكلية

  

  

  

  

  

فريق عمل األنشطة 
  والبحث العلمى

معاوني أعضاء هيئة 
التدريس وطالبات 
  الدراسات العليا

تحقيق التكامل فـى  
الخطط البحثية بـين  

  األقسام العلمية

  
  ـــــــ

 :قسم مسابقات الميدان والمضمار-٦

  :ين هما بعنوان ثتم تسجيل عدد بح 

كترونـي  فاعلية استخدام التعليم االلي" ـ ١

مع التطبيق الميداني لتعلم مسابقة إطاحـة  

المطرقة لطالبـات كليـة التربيـة للبنـات     

  " . بالزقازيق
وضع برنامج للتدريب داخل وخارج"ـ٢

الوسط المائي وتأثيره علي بعض مكونـات  

التوافق الحركي للمشي الرياضي وعالقتـه  

  " .بمستوي اإلنجاز للطالبات 

  
  

                 عميدة الكليةوآيل الكلية للدراسات العليا و البحوث        رئيس عمل فريق الخطة البحثية      
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  للكليةالمقترحة العلمي خطة البحث :تابع 

عناصر خطة البحث 
  العلمي

فترة 
التنفيذ

آليات 
  التنفيذ

المسئول
عن 

  التنفيذ
مؤشرات المستفيدين

  ةالميزاني  النجاح

 :قسم األلعاب-٧
ال يوجد لـديها تسـجيالت لنيـل درجـة      

  .الماجستير خالل هذا العام 

  
  م٢٠٠٧/٢٠٠٨

عقد اجتماع مع فريق 
عمل األنشطة والبحث 
ــة   ــى لمراجع العلم
الخطط المقدمة مـن  
األقسام العلمية مـع  
خطة البحث العلمـى  

  للكلية
  

  

  

  

  

فريق عمل األنشطة 
  والبحث العلمى

ة معاوني أعضاء هيئ
التدريس وطالبات 
  الدراسات العليا

تحقيق التكامل فـى  
الخطط البحثية بـين  

  األقسام العلمية
  ـــــــ

 :قسم الرياضات المائية والمنازالت-٨

تم تسجيل عدد  ثالث أبحاث ماجستير وهي 

حاور الخطة البحثية للقسم وهـي  ضمن م

  :كالتالي 

تأثير استخدام العصف الذهني علـي  " ـ ١

المعرفي وعالقته بسـرعة تعلـم    التحصيل

  "بعض المهارات األساسية في كرة الماء 

تأثير التدريبات النوعية علي التوازن"ـ٢

العضلي لجانبي الجسـم ومسـتوي األداء   

  "المهاري في رياضة الجودو 

فاعلية اسـتخدام أسـلوبي التعلـيم    " ـ ٣

التعاوني واألوامر علـي تعلـم مهـارات    

  " األولي في السباحة التوقيعية النجمة 

  
      

                 عميدة الكليةوآيل الكلية للدراسات العليا و البحوث        رئيس عمل فريق الخطة البحثية      
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  للكليةالمقترحة العلمي خطة البحث :تابع 

عناصر خطة البحث 
  العلمي

فترة 
التنفيذ

آليات 
  التنفيذ

المسئول
عن 

  التنفيذ
مؤشرات المستفيدين

ةالميزاني  النجاح

 المراجعة الداخلية للخطط البحثية لألقسامتابع
  ـ: ـ الدكتوراه:ثانيا
قسم المناهج وطرق التدريس والتـدريب   -١

  :في التربية الرياضية

تم تسجيل عدد  واحد بحث دكتـوراه وهـو   

يحقق محور من محاور الخطة البحثية للقسم 

  :بعنوان

ية استخدام بعض التطبيقات التكنولوجية فاعل" 

علي تعلم مهارات كرة الجرس لطلبة جامعـة  

  ".الزقازيق المعاقين بصريا 
  
  م٢٠٠٧/٢٠٠٨

عقــد اجتمــاع مــع 
فريق عمل األنشـطة  
ــى   ــث العلم والبح
ــط   ــة الخط لمراجع
المقدمة من األقسـام  
العلمية مـع خطـة   
  البحث العلمى للكلية

  

  

  

  

  

فريق عمل األنشطة 
  العلمىوالبحث 

معاوني أعضاء هيئة 
التدريس وطالبات 
  الدراسات العليا

تحقيق التكامل فـى  
الخطط البحثية بـين  

  األقسام العلمية
قسم العلوم التربوية واالجتماعيـة فـي-٢  ـــــــ

  :التربية الرياضية

ال يوجد لديها تسجيالت لنيل درجة الدكتوراه 

  .خالل هذا العام 

  : لتنظيم واإلدارةقسم الترويح وا -٣
ال يوجد لديها تسجيالت لنيل درجة الدكتوراه  

  .خالل هذا العام 

 :قسم العلوم الصحية في التربية الرياضية-٤

ال يوجد لـديها تسـجيالت لنيـل درجـة        

  .الدكتوراه خالل هذا العام 

  
                 عميدة الكليةوآيل الكلية للدراسات العليا و البحوث        رئيس عمل فريق الخطة البحثية      
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  للكليةالمقترحة العلمي خطة البحث :تابع 

عناصر خطة البحث 
  العلمي

فترة 
التنفيذ

آليات 
  التنفيذ

المسئول
عن 

  التنفيذ
مؤشرات المستفيدين

  ةالميزاني  النجاح

قسم التمرينـات والجمبـاز والتعبيـر-٥

  الحركي 

اثنين من األبحاث للدكتوراه  تم تسجيل عدد

والبحثين يحققوا بعـض محـاور الخطـة    

  :البحثية للقسم وهما بعنوان

تأثير برنامج لأللعاب الشعبية بنظامي " ـ ١

الدمج والعزل علي التفاعالت االجتماعيـة  

وبعض عناصر اللياقة البدنية لدي أطفـال  

  ".متالزمة داون القابلين للتعلم  

  م٢٠٠٧/٢٠٠٨

ع مع فريق عقد اجتما
عمل األنشطة والبحث 
ــة   ــى لمراجع العلم
الخطط المقدمة مـن  
األقسام العلمية مـع  
خطة البحث العلمـى  

  للكلية
  

  

  

  

  

فريق عمل األنشطة 
  والبحث العلمى

معاوني أعضاء هيئة 
التدريس وطالبات 
  الدراسات العليا

تحقيق التكامل فـى  
الخطط البحثية بـين  

  األقسام العلمية
رنامج نفس حركي وتـأثيره علـيب"ـ٢  ـــــــ

الخجل ومسـتوي اداء مهـارات الجمبـاز    

  ".بالمدارس الثانوية المشتركة 

 :قسم مسابقات الميدان والمضمار-٦

تم تسجيل عدد ثـالث أبحـاث دكتـوراه      

تحقق احد محاور الخطة البحثية للقسم وهم 

  بعناوين 

برنامج مقترح باسـتخدام الحاسـب   " ـ ١

ليم مسابقة القفز بالزانة لطالبـات  اآللي لتع

  "كلية التربية الرياضية  

  
                 عميدة الكليةوآيل الكلية للدراسات العليا و البحوث        رئيس عمل فريق الخطة البحثية      
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  للكليةالمقترحة العلمي خطة البحث :تابع 

عناصر خطة البحث 
  العلمي

فترة 
التنفيذ

آليات 
  التنفيذ

المسئول
عن 

  التنفيذ
مؤشرات المستفيدين

  ةالميزاني  النجاح

تـأثير برنـامج مقتـرح باسـتخدام"ـ٢

الرسوم المتحركة علي بعـض المهـارات   

األساسية في ألعاب القوي لتلميذات الصـم  

  " .والبكم بالمرحلة اإلعدادية 

  م٢٠٠٧/٢٠٠٨

عقد اجتماع مع فريق 
عمل األنشطة والبحث 

ــة  الع ــى لمراجع لم
الخطط المقدمة مـن  
األقسام العلمية مـع  
خطة البحث العلمـى  

  للكلية
  

  

  

  

  

فريق عمل األنشطة 
  والبحث العلمى

معاوني أعضاء هيئة 
التدريس وطالبات 
  الدراسات العليا

تحقيق التكامل فـى  
الخطط البحثية بـين  

  األقسام العلمية
  ـــــــ

  : قسم األلعاب -٧

ت لنيـل درجـة   ال يوجد لديها تسـجيال   

  .الماجستير خالل هذا العام 

  

 :قسم الرياضات المائية والمنازالت-٨

ال يوجد لـديها تسـجيالت لنيـل درجـة      

  .الدكتوراه خالل هذا العام 

  
  

                 عميدة الكليةوآيل الكلية للدراسات العليا و البحوث        رئيس عمل فريق الخطة البحثية      
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  للكليةالمقترحة العلمي خطة البحث :تابع 

عناصر خطة البحث 
  العلمي

فترة 
التنفيذ

آليات 
  التنفيذ

المسئول
عن 

  التنفيذ
مؤشرات المستفيدين

  ةالميزاني  النجاح

 برامج جديدة مقترحة للتعليم العالى

              بكالوريوس التربية الرياضية
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