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 مقدمة 

البلدان المتقدمة، والسبيل لتحقيق  يمثل البحث العلمى أحد االعمدة الرئيسية التى تعتمد عليها النهضة فى     
التنمية الشاملة التى نرجوها من خالل االهتمام بالبحث العلمى الموجه لخدمة قضايا االمة . ولذلك ال بد من 
وضع وتفعيل خطط للبحث العلمى التى تضع حاجات المجتمع المصرى نصب أعينها، مع توفير الظروف 

الباحثين من القيام بالبحث العلمى، واالرتقاء بمستوى جودته وأن يكون نابعًا  المواتية والموارد الكافية التى تمكن
 من حاجات سوق العمل .

وفى ظل مجتمع العولمة والسباق المحتوم للحصول على أماكن متقدمة بين الجامعات العالمية ، قد تجلى     
 الميًا .دور البحث العلمى كأحد الركائز األساسية لتقيم الكليات والجامعات ع

من هذا المنطلق تظهر أهمية إعداد خطة متكاملة للنهوض بالعملية البحثية بالمؤسسة التعليمية تحتوى فى     
طياتها على تنمية المقررات األساسية لتحديث تدريس اسس البحث العلمي وكذلك تنمية جميع عناصر العملية 

النشر ، فرص النشر البحثى وكذلك التعاون المستمر بين البحثية ، بداية بالباحث ثم الموارد البحثية ، أماكن 
 الباحثين فى إجراء األبحاث المشتركة .

وتأتى هذه الخطة البحثية كخطوة أساسية فى إرساء األسلوب العلمى فى التخطيط المستقبلى ألنشطة البحث     
العلمى فى الكلية، مما يتيح تحديد رؤية الكلية في مجال البحث العلمى وأهدافه بطريقة واقعية، تتفق فيها الرؤية 

المخرجات ، مما يتيح إستثمار األمكانات البحثية  مع األهداف فى إطار زمنى واضح  يعكس قدرتها على تنفيذ
للكلية وتحديد أولوياتها، وفى رسم مستقبل الكلية البحثي ، وحل المشكالت الرئيسية التى تواجهها ، وحل مشكالت 

 المجتمع في القطاع الرياضي .

ية للبنين وبالتعاون مع االقسام ومن هذا المنطلق قامت وكالة الدراسات العليا والبحوث بكلية التربية الرياض      
 ( ، معتمدة علي ستة محاور اساسية :2020 – 2015العلمية بالكلية ، بوضع الخطة البحثية للكلية للفترة )

 رؤية ورسالة الكلية . -1
 الخطة البحثية للجامعة . -2
 احتياجات سوق العمل الرياضي . -3
 احتياجات المجتمع المصري . -4
 ي القطاع الرياضي .التوجهات القومية والعالمية ف -5
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 مصادر تمويل البحث العلمي -6
 القيم التي تتبناها الخطة البحثية :

 التوجه نحو المجتمع -
 االبتكار واالبداع -
 المساءلة والمحاسبة -
 العمل الجماعي -
 القيادة -
 المساواة والعدالة -
 اخالقيات العمل الوظيفي -
 اخالقيات البحث العلمي -

 :المالمح الرئيسية وضوابط إعداد الخطة 
 أن تراعى التوجيهات واألهداف اإلستراتيجية العامة للتعليم العالى والبحث العلمى . .1
ستراتيجية الجامعة فى العملية البحثية ) الخطة البحثية للجامعة(. .2  أن تكون موثقة وترتبط مع اإلتجاهات وا 
 . أن تتسم بالقدرة المستمرة على التغير ومواكبة التقدم في جميع المجاالت البحثية  .3
 تشجع روح المنافسة الشريفة بين الباحثين لرفع جودة المنتج البحثي . .4
 تعمل على تلبية متطلبات خدمة العملية الرياضية . .5
 تتسم بالواقعية والقدرة الحقيقية علي التنفيذ بناء علي االمكانات المالية والبحثية . .6
 مدنى وكذلك الهيئات الدولية واإلقليمية.تتسم بالتعاون والعمل المشترك مع الجهات الحكومية والمجتمع ال .7
 تحقق التعاون بين كافة األقسام العلمية بالكلية وتشجع ثقافة عمل الفريق البحثي. .8
تهتم بمشاركة الجهات المستفيدة فى تحديد أولويات العملية البحثية للمؤسسة بما تخدم المستفيدين من  .9

 تحقيق النتائج.
البحثية لألقسام أخذًا فى اإلعتبار األولويات المحلية  توفى هذه الخطة بجميع اإلحتياجات .10

 واإلقليمية.
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 األهداف اإلستراتيجية :

من أجل تحقيق رؤية الكلية فى مجال البحث العلمى ولكى تكون كلية التربية الرياضية للبنين مؤسسة 
 من األهداف ، على النحو التالى : بحثية متميزة وبيت من بيوت الخبرة العالمية فقد تحدد مجموعة

 تطوير البحث العلمي بالكلية -١
تشجيع األكاديمين على نشر أبحاثهم فى المجاالت العلمية الدولية المتميزة عن طريق التعريف  -

 بالدوريات العلمية القيمة بكل تخصص واالعالن عنها ووضع حوافز لنشر بها.
 دعم قدرات الباحثين .آلية مفعلة لدعم البحث العلمي وتحفيزه ل -
 توفير وسائل اإلتصال الحديثة ) المنشورات الدورية البحثية والمواقع اإللكترونية (   -
 اإلشتراك بقواعد البيانات البحثية  العالمية. -
 تنمية وتدعيم األبحاث العلمية والمشاريع المشتركة على المستويات العالمية والمحلية واإلقليمية. -
 لألبحاث المنشورة من الكلية . إنشاء قاعدة بيانات -
 وضع خطة للنهوض بالمجلة العلمية للكلية، وذلك لمواكبتها للمجالت العالمية. -
 وضع آليات محددة لمتابعة وتقييم األداء البحثى بالكلية. -

 تدريب وتأهيل الباحثين  -٢
 آليات كتابة األبحاث  -
 كتابة المشاريع البحثية -
 النقد البناء وتحكيم  األبحاث -
 حل المشكالت في بيئة عمل البحوث -
 التعامل مع االجهزة واالدوات المعملية -
 أخالقيات البحث العلمي -
 النشر الدولي للبحوث العلمية -

 نشر ثقافة ووعى العمل البحثى الجماعى بالكلية: -٣
ترويج النماذج البحثية المتميزة متعددة التخصصات لكى تكون مثااًل يحتذى به من قبل أعضاء   -

 هيئة التدريس والباحثين بالجامعة.
 تشجيع مشروعات بحثية متعددة التخصصات .  -
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تنظيم سلسلة من الحلقات البحثية بين األقسام العلمية ذات اإلهتمامات المشتركة وربطها   -
 على مستوى الجامعة.بالخطة البحثية 

 وضع آلية لتشجيع ودعم البحوث المشتركة بين التخصصات المختلفة . -
 تنمية البنية التحتية الداعمة للبحث العلمى المتميز: -٤

حصر األجهزة والمعدات البحثية المتاحة حاليًا واإلعالن عنها لتعظيم األستفادة منها على  -
 مستوى الجامعة .

 لمالى والتسويقى على مستوى الكلية والجامعة.توفير الدعم اإلدارى وا -
 زيادة وترشيد الموارد المالية المتاحة للبحث العلمي: -٥

 إيجاد موارد بديلة للتمويل تكفى للصرف على البحوث المستهدف إجراؤها فى الخطة.    -

المانحة تدريب الباحثين على كيفية الحصول على الدعم المالى للبحث العلمى من الجهات    -
 المحلية والعالمية .

 إكتشاف طرق مبتكرة لزيادة الدعم المالى للبحث العلمى.    -

 تشجيع المشروعات متعددة التخصصات بزيادة فرصها فى الحصول على تمويل بحثى.    -
 تطوير المجلة العلمية : -٦

 العمل على اإلرتقاء بتصنيف المجلة محليًا ودوليًا .    -

 عم المالى والفنى للمجلة .توفير الد    -

 التسويق للمجلة لزيادة األبحاث المنشورة من خارج الجامعة ومن خارج مصر .    -

 اعداد قاعدة بيانات للمجلة العلمية لتنظيم العمل بها.    -

 وضع مجلة الكلية على الموقع اإللكترونى لشبكة المعلومات .    -
 نشر ثقافة أخالقيات البحث العلمى:  -٧

 تشكيل لجنة اخالقيات البحث العلمي بالكلية . -
 متابعة تنفيذ والتزام الطالب باخالقيات البحث العلمي . -
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 ربط الخطط البحثية باحتياجات سوق العمل والمجتمع الرياضي : -٨
 عمل ملتقي بحثي للخطط البحثية. -
 مشاركة الشركات والهيئات الرياضية في وضع وتنفيذ الخطط البحثية . -
 تزويد الهيئات الرياضية بنتائج البحوث ونسخ من الرسائل العلمية .  -

 النشر الدولي : -٩
 تشجيع النشر الدولي لطالب الدراسات العليا والعضاء هيئة التدريس. -
 توفير الدعم المادي للنشر الدولي . -
 المشاركة في المشروعات البحثية الخارجية . -
 لدولي .عقد ورش عمل وندوات حول آليات النشر ا -

 
 االقسام العلمية المشاركة في تنفيذ الخطة البحثية :

 قسم اصول التربية -1

 قسم االدارة الرياضية والترويح  -2

 قسم الرياضة المدرسية -3

 قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية -4

 قسم تدريب االلعاب الرياضية -5

 قسم تدريب التمرينات والجمباز -6

 القوى قسم تدريب ألعاب -7

 قسم تدريب المنازالت والرياضات الفردية -8

 قسم تدريب الرياضات المائية -9
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 المحاور العلمية للخطة البحثية بالكلية :
االقسام العلمية من داخل  المحور العلمي كود 

 الكلية
الكليات واالقسام 

 المساندة 
تقويم البرامج الدراسية والمقررات المقدمة بالكلية  1-15-20

الدراسات العليا( وفق  -لمرحلتي )البكالوريوس 
 متطلبات سوق العمل

  جميع االقسام العلمية

 االدارة والترويح الرياضية شغب وأمن المالعب الرياضية  2-15-20
 اصول التربية

 كلية الشرطة

تكنولوجيا التخطيط والتنظيم والتوجيه والتقويم  3-15-20
 االداري

 كلية الهندسة الرياضيةاالدارة والترويح 

 كلية الحقوق االدارة والترويح الرياضية قوانين الرياضة والهيئات الرياضية 4-15-20
االستثمار والتسويق الرياضي لالندية واالتحادات  5-15-20

 الرياضية
 كلية التجارة االدارة والترويح الرياضية

والهيئات التنمية المهنية للعاملين في المؤسسات  6-15-20
 الرياضية
 -اعالميين  -قيادات  -مدربين  -)اداريين 

 الممثليين الرسميين للفرق الرياضية بالخارج(  

 االدارة والترويح الرياضية
 اقسام التدريب

كلية اقتصاد والعلوم 
 السياسية

 كلية االعالم
 

 مؤسسات المجتمع المدني لترويح الرياضياالدارة وا وضع وتقويم البرامج الترويحية لكافة المراحل السنية  7-15-20
وضع وتقويم الخطط االستراتيجية لالتحادات  8-15-20

 واالندية الرياضية
 االدارة والترويح الرياضية

 اقسام التدريب
 

االتحادات واالندية 
 الرياضية

 تقويم برامج التدريب الرياضي  9-15-20
 -نفسي  -عقلي  -خططي  -مهاري  -)بدني 

 الوظيفي( 
ذوى االحتياجات  -مدربين( )اسوياء  -)العبين 

 اقسام التدريب
 اصول التربية

 العلوم الحيوية والصحية

 كلية الطب
 معهد البحوث الطبية

 كلية العلوم
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االقسام العلمية من داخل  المحور العلمي كود 
 الكلية

الكليات واالقسام 
 المساندة 

 الخاصة(
 -في جميع قطاعات المجتمع الرياضي )المدني 

 العسكري(
برامج التدريب لغير الرياضيين بهدف رفع تقويم  10-15-20

مستوى اللياقة العامة والصحة الرياضية للمجتمع 
 المصري.
 كبار السن( -شباب  -)صغار 

 اصول التربية
 العلوم الحيوية والصحية

 

تحليل ودراسة البطوالت العالمية واالوليمبية  11-15-20
واالوروبية ومدي االستفادي منها في تطوير االداء 

 عبين والفرق الرياضيةلال

 اقسام التدريب
 اصول التربية

 

دراسات في االساليب الحديثة في األنتقاء واالستفادة  12-15-20
من الجغرافية المصرية وتأثيرها علي النمط 

 الجسماني المصري

 اقسام التدريب
 اصول التربية

 العلوم الحيوية والصحية

 كلية الطب
 معهد البحوث الطبية

التشوهات القوامية لالطفال في قطاع المدارس  13-15-20
 وطرق الوقاية والعالج

 العلوم الحيوية والصحية
 اصول التربية

 كلية الطب
 معهد البحوث الطبية

 كلية التربية الرياضة المدرسية التنمية المهنية لمعلم التربية الرياضية 14-15-20
دراسات في االستفادة من احدث الوسائل  15-15-20

 التكنولوجية في التعلم والتعليم .
 كلية الهندسة الرياضة المدرسية

تقويم المناهج الدراسية واالساليب التدريسية في  16-15-20
 المدارس لقطاع التربية الرياضية

  الرياضة المدرسية

دراسات االصابات الرياضية واحدث طرق الوقاية  17-15-20
ات والتأهيل ومدي االستفادة من المستحدث

 التكنولوجية في الوقاية والتأهيل

 العلوم الحيوية والصحية
 اصول التربية

 كلية الطب
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االقسام العلمية من داخل  المحور العلمي كود 
 الكلية

الكليات واالقسام 
 المساندة 

دراسات في الوقاية والعالج في االمراض المنتشرة  18-15-20
في المجتمع المصري ومدي امكانية الوقاية والعالج 

 من خالل ممارسة الرياضة .

 كلية الطب العلوم الحيوية والصحية
 الطبيةمعهد البحوث 

 العلوم الحيوية والصحية الدراسات المقارنة بين األلعاب الرياضية المختلفة  19-15-20
 اصول التربية

 

 -ممارسين(  -السلوك والرعاية الصحية )العبين  20-15-20
 كبار السن( -شباب  -)اطفال 

 العلوم الحيوية والصحية
 اصول التربية

 معهد البحوث الطبية
 كلية العلوم

 الزراعةكلية 
 مؤسسات المجتمع المدني

 -اطفال ) -ممارسين(  -التغذية الصحية )العبين  21-15-20
 كبار السن( -شباب 

 معهد البحوث الطبية العلوم الحيوية والصحية
 كلية العلوم
 كلية الزراعة

التحكم  -التطور  -دراسة المستحدثات في )النمو  22-15-20
لألداءات والمهارات السلوك( الحركي  -التعلم  -

الحركية  )للمراحل السنية المختلفة ( ، )للرياضيين 
و غير الرياضيين(، )لألسوياء وذوي االحتياجات 

 -الفسيولوجية  -الخاصة ( من النواحي )البدنية 
 ميكانيكية(. -السيكوحركية 

 اصول التربية
 العلوم الحيوية
 اقسام التدريب

 الرياضة المدرسية

 كلية الطب
 الهندسة كلية

 معهد البحوث الطبية
 رياض االطفال
 كلية التربية

الظروف البيئية والتغيرات المناخية وتأثيرها علي  23-15-20
 ممارسة النشاط الرياضي

  جميع االقسام

 ٢0٢0 - ٢0١٥ –يمثل رقم الكود : رقم المحور العلمي 
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 الجهات المشاركة في تنفيذ البحث :
العملية المشاركة في خطة تنفيذ البحث سواء داخل الكلية او خارجها وفق تتحدد الجهات العلمية او  -

احتياجات البحث ومتغيراته ، ويكون ذلك بناء علي رأي القسم العلمي ولجنة الدراسات العليا بالكلية 
 واعتماد مجلس الكلية .

ف من الخارج وفق في حالة االستعانة بمشرفين من خارج الكلية يتم تقديم مسببات االستعانة بالمشر  -
 النموذج المعتمد.

وعند تقديم خطة اطار البحث يتم تقديم نموذج مهام كل فرد من اعضاء هيئة االشراف وفق النموذج  -
 المعتمد من الدراسات العليا بالكلية .

 المجال التطبيقي للخطة البحثية :
 كليات التربية الرياضية . -
 الخاصة(. -رياضية )العامة االندية ال -
 مراكز الشباب . -
 االتحادات الرياضية . -
 الشركات . -
 المستشفيات والعيادات . -
 مؤسسات المجتمع المدني . -
 المؤسسات العسكرية . -
 المدارس . -
 مديرية الشباب والرياضة . -
 مديرية التربية والتعليم . -

 

 

 


