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 (قسم العلوم النفسية والتربوية واألجتماعيةالخطة البحثية ل)
 ( . FACULTY VISIONرؤية الكلية )

المستويين المحلي واإلقليمي أن تتبوء مكانة متميزة ومرموقة تعليمياً وتربوياً في المجال الرياضي علي  -

من خالل األهتمام والعناية بخريج الكلية وتحسين قدراته وإمكانياته المهنية كمنتج ألنشطة وبرامج الكلية 

 التعليمة والبحثية والمجتمعية وبما تحقق المعايير القومية والدولية للجودة .

 ( . faculty missionرسالة الكلية )

محفزة ألعداد كوادر متخصصة ومتميزة في المجاالت المختلفة للتربية الرياضية توفير بيئة تعليم مجنية  -

 وقادرة علي توظيف البحث العلمي وتأهيل الخريجين طبقاً ألحتياجات سوق العمل .

 أهداف الكلية .

 التأكد علي تحقيق رسالة الكلية ورؤيتها . -

 جتمع المختلفة .أعداد كود مميز في المجاالت الرياضية للعمل في مؤسسات الم -

 رفع قدرات وكفاءة الخريجين من خالل دورات تدريبية وورش عمل متنوعة ومتطورة . -

 األرتقاء بمستوي البحث العلمي في مجاالت التربية الرياضية المختلفة . -

 تقديم برامج ومقررات تعليمية في ضوء المعايير األكاديمية والقومية والدولية للجودة . -

 نتاج أبحاث علمية متميزة للتوصل لحلول للمشكالت في مجال التربية الرياضية .تشجيع الباحثين بإ -

 تنمية موارد الكلية الذاتية . -

 المساهمة في خدمة البيئة والمجتمع من خالل األستشارات الفنية والمهنية .  -

 رؤية القسم 

القسم الذاتية لتحقيق الصدارة بين ر وتطوير المعرفة في ميادين علم النفس الرياضي ، وتنمية قدرات نش

أقسام علم النفس الرياضي المناظرة في الخمس سنوات القادمة من خالل تقديم برامج متخصصة في علم 

 النفس الرياضي وفق أفضل المعايير للمهارات النفسية المهنية واألخالقية للعمل .

 رسالة القسم .
رياضي وفق معايير جودة أكاديمية قياسية دولية للدارسين توفير برامج أكاديمية إلعداد أخصائي علم نفس 

من أبناء المجتمع المصري والعربي ، وكذلك توفير بيئة تعليم محفزة ألعداد كوادر متخصصة ومتميزة في 

مجال علم النفس الرياضي وقادرة علي توظيف البحث العلمي وتأهيل الخريجين طبقاً ألحتياجات سوق العمل 

تنمية المجتمع وتقديم الحلول العلمية لمشكالته النفسية والتربوية واألجتماعية والفلسفية  ، والمساهمة في

 في المجال الرياضي

 القيم التي تتبناها الخطة البحثية .

 التوجيه نحو المجتمع . -1

 االبتكار واألبداع . -2

 العمل الجماعي . -3

 القيادة . -4



 أخالقيات البحث العلمي . -5

 الوظيفي .أخالقيات العمل  -6

 المساواة والعدالة . -7

 المسائلة والمحاسبة . -8

 االهداف األستراتيجية . 

 تطوير البحث العلمي . -1

 تدريب وتأهيل الباحثين . -2

 نشر ثقافة ووعي العمل البحثي الجماعي . -3

 تنمية البنية التحتية الداعمة للبحث العلمي . -4

 .حة للبحثالمتا الموارد المالية وترشيد زيادة -5

 المجلة العلمية .تطوير  -6

 البحث العلمي . أخالقياتنشر ثقافة  -7

 سوق العمل والمجتمع . ربط الخطط البحثية بأحتياجات -8

 الفئات المستهدفة .  
 الفئات المجتمعية )الجنسين(. -

 ذوي القدرات الخاصة . -

 ذوي القدرات الخاصة . -

 دور األيتام . –األحداث -

 طالب المراحل التعليمية األساسية . -

 باب واألندية الرياضية واألكاديمية الخاصة .شممارسين الرياضة في مراكز ال -

 مستويات البطولة الرياضية . -

 الجمهور . –الحكام  –اإلداريين  -

 كبار السن . -

 أحتياجات المجتمع المصري لخريج علم النفس الرياضي )يجب أن يكون قادر علي( . 

 المجتمع .تطبيق آداب وأخالقيات المهنة في ضوء معايير  -1

 أستغالل المهارات النفسية والرياضية في تنمية وتطوير المجتمع . -2

 تصميم برامج نفسية وتطبيقها لرفع مستوي اإلنجاز الرياضي في المجتمع . -3

 المشاركة الفعالة في التجمعات المهنية للتربية البدنية والنفسية في المجتمع المحلي والقومي . -4

 التخصصية لتلبية متطلبات بيئة العمل داخل المجتمع المصري .اإللمام بالمهارات  -5

 مواكبة التطورات العالمية في المجال النفسي والرياضي لتحقيق أعلي إنجاز . -6

 المشاركة في الدوريات العلمية علي المستوي العالمي لالرتقاء بمستوي المهنة . -7

 جتمع .حل األزمات النفسية في مختلف المؤسسات الرياضية داخل الم -8

 حل األزمات النفسية لالعبين داخل الفرق والمنتخبات الرياضية . -9

 إيجاد حلقة التواصل بين الالعبين والمجتمع . -10

 إمتالك المعارف والمعلومات الخاصة بالجوانب النفسية واألجتماعية تمهيداً لوضع برامج نفسية مناسبة . -11

البطوالت البارا أوليمبية والمنافسات علي المستوي األهتمام بذوي القدرات الخاصة لتحقيق اإلنجاز في  -12

 العالمي .

 األهتمام بالرياضة لكبار السن ومساعدتهم علي التعايش مع المجتمع . -13

 التوجهات القومية والعالمية من القطاع الرياضي .

 -فيما يلي : ويمكن تلخيص التوجهات القومية والعالمية من القطاع الرياضي   

 لية المستوي من التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي ضمن منظور التعليم التعاوني الجماعي .تطوير مهارات عا -1



 تعزيز قدرات الطالب علي األسئلة وطرحها بحيث تكون ذات معنى وذلك من خالل معرفة ميولهم وأهتمامهم . -2

 تعزيز أستخدام الطرق التجريبية في إجراء األنشطة والتجارب . -3

 هتمامات المختلفة والمتنوعة للطالب علي أختالف نوعياتهم وقدراتهم وخلفياتهم الثقافية .دعم األحتياجات واأل -4

عرض أنشطة وتجارب محاكاة علمية وأكتساب مهارات حل المشكالت من خالل التطبيقات العلمية والقضايا  -5

 األجتماعية .

 تخصيص مناهج للعمل التجريبي . -6

 ت المعاصرة وتفسير التكنولوجيا الحالية والمتوقعة مستقبالً .أستكشاف جوانب علمية وتكنولوجية للمشكال -7

 إعادة تشكيل الخارطة السياسية والحدود الدولية و مجاالت التنمية الرياضية . -8

 تحديد األتجاهات التربوية في ظل النظام العالمي الجديد من وجهة نظر التربية البدنية والرياضية . -9

لعولمة وأنعكاساتها علي اآلداء الرياضي والمنشآت الرياضية بجميع ثقلها تسيير المنشآت الرياضية في ظل ا -10

 بتخصصاتها ومصالحها كالمواد البشرية والتجهيزات والوسائل العلمية والتكنولوجية .

ظاهرة األحتراف الرياضي فلم تعد القيود القانونية ولوائحها  التي تفرض الجهة اإلدارية علي الهيئات الرياضية  -11

 جنة األوليمبية واألتحادات واألندية المختلفة .من الل

 أستخدام التسويق اإللكتروني في المجال الرياضي . -12

 األهتمام بذوي القدرات الخاصة وبالبطوالت البارا أوليمبية علي المستوى العالمي . -13

 األهتمام بالرياضة الترفيهية والعالجية لكبار السن . -14

 والتنديد بالخارجين عن القوانين الرياضية .األهتمام بتنفيذ العقوبات  -15

 توفير التخطيط العلمي السليم الذي يكفل للرياضية خطوات تقدمية أسرع نحو مستقبل مشرق . -16

 األستثمار الرياضي الذي فتح للدول إستثماراً عالمياً. -17

 تعميم لغة السالم الرياضي والتقارب والتنافس الشريف . -18

 هم المتبادل بين الدول .الرياضة أداة للتواصل والتفا -19

تنمية حس األنتماء للمستقبل وأعتماد التخطيط المستقبلي كإستراتيجية حياتية لألفراد والجماعات من خالل  -20

 الرياضة .

 إبرار دور المنظمات الرياضية العالمية والمؤسسات الرياضية الدولية في إحداث تسويات للنزاعات بين الدول . -21

 ي .مصادر تمويل البحث العلم

 ميزانية البحث العلمي المقدمة من موازنة الدولة . -

من خالل قيام أعضاء هيئة التدريس بالكلية بمشروعات بحثية مشتركة ممولة من الجامعة أو من خارج  -

 الجامعة .

 تقديم أستمارات علمية للشركات والهيئات والمؤسسات الصناعية والعلمية . -

 . األشراف العلمي علي المراكز التدريبية -

 عمل بروتوكول تعاون مع الهيئات والمؤسسات والمعاهد البحثية . -

 عمل بروتوكول تعاون مع شركات األستثمار . -

المساعدات والتبرعات المادية والعينية من الجهات والمؤسسات واألفراد ومشجعي البحث العلمي  -

 بالمجتمع المحلي .

 المحلي .الوحدات ذات الطابع الخاص التي تخدم المجتمع  -

 تنظيم مؤتمرات وندوات ودورات تدريبية . -

 مجاالت القسم .

 األختبارات والمقاييس  -1

 أ/ مجاالت بحثية أكادمية 

 مجاالت تطبيقية بين اقسام داخل الكليةب/ 

 علم النفس الرياضي . -2



 أ/ مجاالت بحثية أكادمية

 ب / مجاالت تطبيقية بين اقسام داخل الكلية

 الرياضي .علم األجتماع  -3

 أ/ مجاالت بحثية أكادمية

 ب/ مجاالت تطبيقية بين أقسام داخل الكلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 


