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 التوصيات

أصبحت املؤتمرات العلمية اليوم ضرورة ملحة ترتقي إلى أن تكون ضرورة وطنية ملا لها    

منننو  ور أتننن فتيألار قنننر سرتقننناح  ملنننيوا البحنننمل العلاننني النننضع  نننو امل ينننا  الر   ننن ي لوضننن  

و قننننر ممننننال منننو ممانتننننا تننننواح  نننان  ننننضا املمننننال التننني نعننننا ي مط ننننا النننوطلنننول للملننننا   الح

مو املمنانت، اناملؤتمرات العلمينة تنناقا ملنا    ضيا، أو اقيصا يا، أو تربويا أو غيف اريا

 العلمية لها. وتق ف  الحلول الوطو 

 "النلننننار الريا نننن ي  لولكليؤؤؤؤتوالة ايؤؤؤؤتوال   يؤؤؤؤتاملؤؤؤؤ الدوالؤؤؤؤ    ول ومنننو  ننننضا املن لنننن   قننن  

قنر  والب  ي طري  للينمية واللالم "  كلية ال ف ينة الب يينة  مامعنة املرقني م يننة ال من ،

 حنو    ين ة تناولنت الرياضنة  قر املؤتمر  عرضتا م،5102 نلمبف   52الى  52ال  فة مو 

لكنننن  تحلينننن  موضننننو ر و لانننني  لننننى اللجنننننة العلميننننة للمنننؤتمر و ملننننت  منننو محنننناور   ينننن ة، 

قننر سوراا البحةيننة أليننا ، و لننى صننياغة اليوصننيات الننوار ة  نناملؤتمرال عاليننات التنني  ننرت 

 اانننة املحننناور التننني ننننمل  ا املناقلنننات والنننن وات والجللنننات البحةينننة ،  ينننمل  منننواملق منننة 

اي  ننننت إلننننى وضنننن   نننن   مننننو اليوصننننيات وصننننياغاث ا  مننننا ي ننننمو ملننننا مة اعالننننة ومةمننننرة قننننر 

و لننننى  ،خننننا  رياضننننة الليبيننننة  لننننك وينننننعا   ابيمننننا   لننننى ال، ورؤييننننا  اتحقينننن  أ  اانننن

و لكنننني تكننننون اليوصننننيات م ينننن ة و مليننننة يمنننني أن تو ننننا إلننننى الجهننننة  املميمنننن   لننننك   ننننام،

املرشحة لين يض ا، وأن توضح ألية تن يض ا،  ليا اق  تم تصنيف توصيات  نضا املنؤتمر 

 :واقا لجهات الين يض 

 أ ال:والتوصياتواملوجهتولكلياتوالة ايتوال   يتو الجامعات

  تننننن ريي طلبنننننة ومعلاننننني ال ف ينننننة الب يينننننة  لنننننى تو ينننننا  لنننننى  لينننننات ال ف ينننننة الب يينننننة

املمارتنننننين للنلننننننار البنننننن  ي قننننننر سمنننننناقو العامننننننة  اللننننننا ات واللننننننواط  لقوا نننننن  

 صنولهم  لنى أ لنر  ما ي نمو  ومليوا الحم  الريا  ي  ممارتة  ضا النلار

  .اا  ة مو ممارت  م لهضا النلار

  ومعلانننننننني ال ف يننننننننة الب ييننننننننة  لننننننننى أتنننننننني  ام اتنننننننن فاتيميات تنننننننن ريي وبعلننننننننيم طلبننننننننة

الاتصال واهمها ووضنعها منو ضنمو م نر ات منا ة طنرا الين رد  لاينا ة اا لينة 

  رس ال ف ية الب يية ورا  مليوا أتيما ة امليعلمين لل رس.



 م52/25/5122-52النشاط الرياضي والبدني طريق للتنمية والسالم    -تحث شعار –المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية التربية البدنية 

  
 

  
 icss.conference@elmergib.edu.ly 037 المرقبجامعة  –كلية التربية البدنية 

 

  زينننننننا ة س يمننننننننام  الينننننننن ريي املينننننننن ا ي ل لبننننننننة  لينننننننات ال ف يننننننننة الب ييننننننننة مننننننننو خننننننننالل

 قر ال  ة ال راتية العامة للكلية. ت صيص زمو أقبف لا

  تنننن ريي طلبننننة  ليننننات ال ف يننننة الب ييننننة  لننننى مرا نننناة  وامنننن  سمننننو واللننننالمة أ ننننناح

تن ينننننن  م لنننننن رس ال ف يننننننة الب ييننننننة، وأقامننننننة  ورات ملعلانننننني ال ف يننننننة الب ييننننننة   ننننننضا 

 ال صو . 

  س يمننننام  النلننننار الريا نننن ي الجننننامار مننننو خننننالل وضنننن   ننننرام  رياضننننية ترويحيننننة

العننننننام الجننننننامار بلننننننري  ليننننننا  ليننننننات ال ف يننننننة الرياضننننننية  الجامعننننننات ويننننننيم  أ ننننننناح

 أ را ا مو ضمو ال  ط ال راتية للكليات قر الجامعة.

 و امل ارسثا يا:والتوصياتواملوجهتولوزارةوالتعليمو

   لننى النننوزارة أن ت ننن  منننا ة ال ف ينننة الب يينننة منننو ضنننمو املنننوا  ستاتنننية التننني تقننن 

 العام للميعلم. ر اث ا ضمو املمموع 

  لى وزارة اليعليم توايف مي لبات تن يض  رس ال ف ية الب يية  اخ  امل ارس مو 

تننا ات وأ ننوات ومعنن ات رياضننية  تننع يننيماو املعلننم مننو أ  نناح النن رس  لننك  

 اعال.

  س يمننننام أقاننننف  اد لننننن ة امل رتننننية منننننو خننننالل ت عينننن  مكاتننننني النلننننار امل ر ننننن ي

  ر  ي وميا عة تن يض ا ل  ط النلار امل

  القيام  ممهو ات أ المية ماة نة ليعاينا ستحا نات سيما ينة ملمارتنة س لن ة

 الرياضية  اخ  امل ارس.

  زينننا ة زمنننو اليمريننننات الصنننبا ية قنننر ال  نننة ال راتنننية ملنننا لهنننا منننو أ نننر أيمنننا ي قنننر

 زيا ة مليوا ال فقيز ل ا امليعلمين قر ال ص .

  مننننننو خننننننالل أتنننننني  ام اللننننننلو  ا ر العمنننننن   لننننننى تنميننننننة س نننننن اع واللننننننلو  س نننننن

 .الوظي ي قر اليعليم

 ثالثا:والتوصياتوللعاملينوف ولاحاداتوالدياضيتو ألا  يتو الت ريبوالدياض يو

  النظر إلى الرياضة مو املنظور الاقيصنا ع  لنى أا نا وتنيلة منو مصنا ر ستن ةمار

 سقيصا ع.
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  أتي  ام ستاليي الح يةة تااير اللجان ال نية  انتحا ات ال ر ية مو خالل

 للجو ة اللاملة.

  تصنننميم خ نننة ليكنننوير امللنننيوا املعرقنننر للمعننن يين البننن يين وأقامنننة  ورات نلنننري

  لي ا اتحا  قرة الق م   ضا ال صو .

  نننننمل العننننناملين قنننننر ممنننننال اليننننن ريي الريا ننننن ي  لنننننى الا يمنننننام أقانننننف  اليننننن ريي  لنننننى 

 ية الحرقية.املهارات العقلية  اليصور العقلر والق رات الحل

  لنى العناملين قنر ممنال الين ريي الريا نن ي الاتني ا ة منو يينا   البحنو  املي اييننة 

  ول ق ايا ت وير الق رات الب يية التي توي تنلر قر  ضا املوتمر.

 نننن  مننننو تننننا م قننننر  ننننضا املننننوتمر  بحننننمل أو م اخلننننة أو تننننؤال أو  فؤؤؤؤ وال تؤؤؤؤا و  ؤؤؤؤ دوووو

ييو نننننا  اليحينننننة للحننننننو  املمهنننننولين النننننضع  أ ننننن اح رأع  لاننننني أو امننننني أو تنظياننننني، قمنننننا 

تنننهروا  لنننى أن بلنننيف  للنننات املنننؤتمر قنننر أ لنننو الظنننروي منننو منننوظ ين  الجامعنننة أو 

طلبة ومعي يو  الكلية، ومو ر ال أمو و   العاملين  اللرقة العربية لألتمنت  لى 

 لو ضني   م وملنا م  م قنر أخنراا  نضا املنؤتمر قنر صنورة راشعنة  لنى ننواط  راشعنة 

 ينة راشعة )ال م (.مل 

 اللالم  ليام ور مة هللا وبر اتا

 اللجنة العلمية للمؤتمر

 


