
 

 

 

                      

 

  تحت شعار

 (الحياة)الرياضة من أجل 



 

 

الحضارة العلمٌة ومتغٌراتها التكنولوجٌة على المجتمعات معاٌٌر حدٌثة أكثر  فرضت

ٌر أسلوب الحٌاة بشكل كبٌر وبالتالً أصبح اإلنسان ة متطلباتها وتغتعقٌدا بزٌاد

ٌحدد مدى استمرار  نتٌجة انعدام وقلة الحركة كل ذلك فرٌسة سهلة ألمراض العصر

التنبٌه بالقٌم نواجهه هو  الذيوبالتالً التحدي واستمرار أجٌالها ، األمم والمجتمعات 

وإظهار جوانبها االٌجابٌة على الحٌاة باعتبار التربٌة البدنٌة وسٌلة الرٌاضٌة المختلفة 

جل  فًوهو ما تحرص علٌه الكلٌة .لصحة والتنمٌة والسالم لتعزٌز التعلٌم وا

الواقع السادس للكلٌة  العلمً الدولً ٌرصد المؤتمروبالتالً مناشطها ومؤتمراتها 

والنظام التعلٌمً الذي تتبناه المؤسسات التعلٌمٌة العلمً للتربٌة البدنٌة والرٌاضة 

 الجامعٌة المتخصصة  .

 

 :  األهداف التالٌةٌرمً المؤتمر إلى تحقٌق 

 . وضع األسس العلمٌة لمشروع وطنً للتنمٌة الرٌاضٌة بالمدارس والجامعات 

 هم مستقبل أعتبارتفعٌل دور المؤسسات الرٌاضٌة فً دعم تدرٌب الناشئٌن ب

 الرٌاضة فً لٌبٌا.

 األعداد  خرٌج التربٌة البدنٌة والرٌاضة "وضع األسس العلمٌة للتدرٌب المهنً ل

 والتأهيل أثناء الخدمة "

 النشاط الرٌاضً.توجٌه المجتمع لممارسة  فًاإلعالم الرٌاضً  التأكٌد على دور 

  التنبٌه لدور التربٌة البدنٌة والرٌاضة فً معالجة المشاكل الصحٌة والنفسٌة

 واالجتماعٌة وتفادٌها .

 

 

مدخل      

 أهداف المؤتمر

 



 

 

 تقبل األبحاث العلمٌة ضمن المحاور اآلتٌة : 

 .دور التربٌة البدنٌة والرٌاضة فً التنمٌة الشاملة 

.الخطط والبرامج لتطوٌر رٌاضة ذوى االحتٌاجات الخاصة 

. التربٌة الحركٌة ورٌاض االطفال 

 الرٌاضة النسائٌة فً لٌبٌا . 

 والتنافسٌة الرٌاضة المدرسٌة. 

 مشاكل البٌئة الرٌاضٌة . 

 . التدرٌب إثناء الخدمة لمعلمً التربٌة البدنٌة 

 حركًالتطبٌقات التقنٌة فً مجال التدرٌب والتعلٌم والتأهٌل ال . 

 . ًاإلعالم الرٌاض 

 . الصحة واللٌاقة البدنٌة 

 . ًالتسوٌق الرٌاض 

 

 

 

 

 

 المؤتمر  محاور

 



 

 . إن ٌكون البحث المقدم ضمن محاور المؤتمر وٌخدم أهدافه 

  ةوٌتحمل الباحث المسؤولٌجهة أخري  أليإن ال ٌكون قد سبق نشره أو تم تقدٌمه 

 القانونٌة لذلك .

  ًٌخضع البحث للتقٌٌم العلم 

 وعٌنة المستخدم المنهج واألهداف والملخص وٌتضمن العنوان  سالإن ٌتم أر 

 وز ذلك الموعد المحدد .اعلى إال ٌتجهم النتائج أو البحث 

البحث ُملخصٌن  ىصفحة وٌشمل محتو 02وز عدد صفحات البحث اإن ال تتج

 .كلمة  022باللغة العربٌة واللغة اإلنجلٌزٌة وال ٌزٌد عدد كلمات كل ملخص عن 

 ٌُقرص مدمج   علىو إٌمٌل المؤتمر رسل البحث علىCD    وٌكتب ببرنامج 

Wordنظام   ىعلWindows  وٌكون الخط Simplified Arabic( 41بحجم )

 Times New وٌكون الخط ( للعناوٌن لبحوث اللغة العربٌة  43) و لمتن البحث

Roman  ( 40بحجم )  لبحوث اللغة االنجلٌزٌة .( للعناوٌن 41)ولمتن البحث 

أخر موعد للتأكٌد النهائً وم  0202 4/4بتارٌخ  كاملة األبحاثأخر موعد الستالم 

 م . 0202/ 0/0على المشاركة سٌكون بتارٌخ 

 

 

 

 

 

 

شروط وضوابط المشاركة 

 بالمؤتمر

 



 

 

 

( دٌنار  022) و( دٌنار لٌبً للبحث الفردي 422) رسوم االشتراك للباحثين الليبيين

 باحث واحد ٌتحصل على أن،للبحث الثالثً ( دٌنار لٌبً  022للبحث الزوجً و) 

 . المنشورات كالبحث الفرديالمؤتمر وحقٌبة على 

ي ٌتضمن ( دوالر للبحث الفرد 022)  رسوم االشتراك للباحثين غير الليبيين

، الحقٌبة والنشرات  ، الوجبات الرئٌسٌة ، الضٌافة احلًدقل ال(، التن لٌالً 0اإلقامة )

نطبق علٌه ( دوالر للبحث الزوجً على أن ٌتم استقبال باحث واحد فقط وٌ 022و) 

 . ما ٌنطبق على البحث الفردي

ة المشارك ، وفً حال رغب ةٌجزوالرسوم المذكورة أعاله هً لغرفة  : مالحظة

  .دوالر إضافٌة 22ٌدفع مبلغ  فردٌةالحصول على غرفة 

ٌوم وتارٌخ مغادرة الفندق  م ،0202/ 0/ 43ثنٌن الموافق ٌوم اإل : تاريخ الوصول

، وفً حال رغبة المشارك البقاء فً الفندق سٌكون 0202/ 0/  46الخمٌس الموافق 

   .علٌه دفع التكالٌف المترتبة من هذا التارٌخ

 

 

 

 

 

 

 

 رسوم االشتراك بالمؤتمر

 



 

 

 

طلب من المشاركٌن غٌر اللٌبٌٌن التحقق من متطلبات الحصول على التأشٌرة من ٌُ 

إذا كانت هناك حاجة لخطاب الدعوة  و بٌةأو القنصلٌات اللٌ اتبلدانهم مع السفار

 التوصل معنا عبر البرٌد االلكترونً للمؤتمر .الرجاء 

 

 

  

من قبل لجنة االستقبال  من أقرب نقطة وصول داخل لٌبٌاسٌتم استقبال المشاركٌن 

اآلتٌة الفندق مع التأكٌد على تزوٌد اللجنة بالمعلومات  إلى واصطحابهمبالمؤتمر 

رقم  ،سم الخطوط الجوٌة أ ،تارٌخ وزمن الوصول  ،وسٌلة الموصالت المستخدمة 

 . الرحلة

 

   

 

 نكل األكادٌمٌٌ كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة جامعة الزاوٌة تدعو

فً بالمشاركة  بلٌبٌا والوطن العربً والمتخصصٌن والمهتمٌن بالمجال الرٌاضً

تحت  ( التربٌة البدنٌة والرٌاضة استراتٌجٌات ) بعنوانالسادس الدولً المؤتمر 

المساهمة بالبحث والدراسة بكل مجاالت التربٌة و الحٌاة()الرٌاضة من أجل شعار

وإٌجاد الحلول العلمٌة وتنشٌط حركة البحث العلمً  لتطوٌر الرٌاضةعلوم البدنٌة و

  لمشاكل المجال الرٌاضً 

 

 متطلبات التأشيرة     

 

المشاركين  لاستقبا  

 دعوة



 

 (iscpes@Zu.edu.ly )  االلكترونً البرٌد

 2640420540 -2605143220  رئٌس المؤتمر

  2605042512 - 2643514440/ منسق عام المؤتمر

 . 2641002432  رئٌس اللجنة اإلدارٌة

 مكان انعقاد المؤتمر )بمدٌنة الزاوٌة ( ) بٌت الزاوٌة للثقافة (.

 

 

 0-43لمدة ٌومٌن تبدا ٌوم  الالصق لعالج اإلصاباتدورة تدرٌبٌة حول الشرٌط 

  وتوزع الشهادات فً حفل اختتام المؤتمر 0- 44وتنتهً ٌوم 

 سالم الشريف الفرد .د ة رٌاضالتربٌة البدنٌة وعلوم ال االعتماد المؤسسً لكلٌة ندوة حول

 حفل اختتام المؤتمر 

محمد المرابط  رئيس الجامعة / الرئيس الفخري للمؤتمرالدكتور: مفتاح   

 الدكتور: عبد الوهاب الصادق راشد عميد الكلية / رئيس المؤتمر

 الدكتور: إبراهيم أبوالقاسم كساب / مقرر عام المؤتمر

 م0202/ مارس /    ـ   في الفترة من  

 الزاوية ـ ليبيا

 عناوين مهمة

 أنشطة المؤتمر 


