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 :مقدمة

 
أساسبيا  ان التخطيط االستراتيجي يدخل في جميع مناحي الحياة وعلى مدار التاريخ وقد لعب  دورا  

فبي حيباة الوبعو   بدأ  ااسبتراتيجيس العسباريس وانتلباط  بالتخطيط االسبتراتيجي طويبل المبد  فبي 

اافس األمور الصحيس والتعليميس واالقتصاديس والرياضيس منلا ومن هنا ال  د من وضبع سسبتراتيجيس 

ق تؤطر لرؤ  واضحس وأهداف موتراس تساهم فبي رسبم خارطبس طريب –طموحس لرياضس عر يس 

 .لرياضس في الوطن العر ي  اافس مظاهرها التنافسيس الترويجيس والعالجيس والسياحيس

ونأمبببل مبببن خبببالل مؤتمرنبببا هبببوا ان يبببتم الببب وصول سلبببى رسبببالس محبببددة اأحبببد أه ببب م ع ببب ناصر 

لسببنواق قادمببس يسبباهم فيلببا ( Action plan) مببن سعببداد خطببس م رمجببسااسببتراتيجيس وال  بب أ  

اثببا الجببادة فببي الوصببول الببى العالميببس ممارسببس وتط يمببا  فببي اافببس المحافببل الجسببم األابباديمي  أ ح

وهبو  رسبالس واضبحس لابل ال باحثين والدارسبين للعمبل علبى .الرياضيس ااقليميبس والماريبس والدوليبس

رسم سستراتيجيس  تخطيط واعي ومساهمس جديس من خالل ال حث العلمي في اافبس محباور مؤتمرنبا 

 .ارك فيا  األوماط من الجامعاق العر يس واألجن يسهوا والوي نأمل ان يو

 

 

 وهللا ولي التوفيق
 

 

 
 



 :األهداف

 التخطيط استراتيجيس طموحس في التر يس تحضير ال احثين والدارسين لتناول المضايا المرت طس .1

 . الدراسس وال حث الرياضيس

 س فبي التر يبس الرياضبيس بالتخطيط اسبتراتيجيس طموحبت ادل المعارف والخ راق والمسبتجداق . 2

 .المختلفس

  ببالتخطيط اسببتراتيجيس طموحببس فببي التر يببس الرياضببيساالطببالع علببى تجببار  الببدول المتمدمببس . 3

 .واالستفادة منلا

 .تدري  طل س الدراساق العليا على استراتيجياق ال حث العلمي وأجواط المؤتمراق العلميس. 4

التخطببيط اسببتراتيجيس طموحببس فببي التر يببس نحببو سوبباعس جببو عببام يلببتم ويحببرك الببرأي العببام . 5

 .الرياضيس

 

 :محاور المؤتمر

 :يتناول المؤتمر  الدراسس وال حث واقع الثمافس الرياضيس في المجاالق التاليس وس ل النلوض  لا

 التخطيط إلستراتيجية طموحة في التربية الرياضية .0

 اللياقة البدنية ونمط الحياة الصحي .2

 .تكنولوجيا الرياضة .3

  اإلعالم الرياضي .4

 .الحركة األولمبية الدولية .5

 .الطب الرياضي .6

 ومعايير الجودة اإلدارة الرياضية .7

 علم االجتماع الرياضي .8

 .علم النفس الرياضي .9

 التدريس والتعليم الرياضي .11

 التدريب الرياضي .11

 الميكانيكا وعلم الحركة؟ .12

 

 



 :البحوث وأوراق العمل

 س  صبيةس يرسبل ال حبث أو ورقبس العمبل  نسبخس الاترونيبMicrosoft Word  علبى ورق

A4  1/4/2115ين السطور في موعد أقصا  و مسافس مزدوجس  (14)و خط 

 زيبببس وسبببيرة واتيبببس  ال حبببث ملخبببف مبببن صبببفحس واحبببدة  ببباللةتين العر يبببس واالنجلي يرفبببق

 21/3/2115مختصرة لل احثين وآخر موعد ألستالم الملخصاق 

 اتروني الموضح في هوا النورةترسل األ حاث والمماالق على العنوان االل. 

 تتولى اللجنس العلميس للمؤتمر تحايم ال حوث تمليدا  لنورها في اتا  وقائع المؤتمر 

 ليتسبنى لنبا استصبدار التأوبيراقر وترتي باق . 4/4/2115 الموعد النلائي لتأايد المواراس

 حجز الفنادق

 :رسوم االشتراك

 دوالر أمريابي( 111)ضبيافس الوالنوبراق وحضبور المبؤتمر  مبا فيلبا الحمي بس /رسم اوتراك -

 . و دون االقامس في الفنادق

 .دوالر امرياي( 411)االقامس لثالث ليال والوج اق والنمل الداخلي  -

االسببتم ال والببوداع سببياون فببي الفنببادق فببي مدينببس ار ببد والتببي ت عببد سلببى الوببمال مببن عمببان  -

 ام(111)العاصمس في حدود 

 

 :التسجيل

حث او ورقس عمل او التسجيل امستمع  عد تع ئس نمووج االوتراك المرفبق علبى يمان المواراس   

 :موقع المؤتمر وسرسالا  واسطس ال ريد االلاتروني أو الفاا  سلى
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