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 بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف االنبياء والمرسلين

لكية الرتبية البدنية يه ا حدى اللكيات التطبيقية جبامعة س هبا واكنت البداية بتأ سيس املعهد العايل للرتبية البدنية  

 .م 1992 – 1991م مث اصبحت لكية تتبع جامعة س هبا س نة 1986 – 1985مبدينة غات س نة 

منذ تأ سيسها حرصت لكية الرتبية البدنية و علوم الرايضة عىل أ ن تكون رصحًا علميًا أ اكدمييًا رصينًا , كام  

الكثري من  حرصت عىل أ ن تكون حارضة يف املنتدايت العلمية ال اكدميية احمللية والعربية وادلولية , و قد أ وفدت 

 كوادرها لدلراسة يف اجلامعات العربية والاجنبية  لالس تفادة من خربات الآخرين و جتارهبم و تبادل ال فاكر. 

وتسعى اللكية لتتبوأ  املراتب العليا بني لكيات الرتبية البدنية وعلوم الرايضة  وحتقيق رشوط ضامن اجلودة و   

  ورات  وحتديث املناجه ادلراس ية طبقًا ملتطلبات الواقع و حتدايته. الاعامتد ادلويل , كام تسعى اىل مواكبة التط

لكية الرتبية البدنية جبامعة س هبا يه مؤسسة تعلميية تربويـة رايضـية تقـدم املتطلبـات التعلمييـة والرتبويـة وال قافيـة 

والرايضية للطالب والطالبات من خـالل ووعـة مـن الـربامج واملقـررات النظريـة والعمليـة مبـا يتـي   ـم فرصـة 

 الرتبية البدنية .ِ يفاحلصول عىل درجة الباكلوريوس 

فاللكية ك حد املؤسسات التعلميية والرتبوية تسـعى اىل تكـوين الكـوادر املهنيـة اات املسـ توى العلمـي والعمـ    

طـار منـات تعلميـي مـرن دسـاعد  –الرتوحي  –التدريب  –عايل اجلودة يف اجملاالت اخملتلفة ) التعلمي  اال دارة ( يف ا 

بداع لك من الطالب والطالبة لضامن خرجي قادر  حتياجـات سـو  عىل ا  عـىل اال سـهام الاجيـان انيـا مبـا يفـي وا 

 العمل الراييض داخل اجملمتع اللييب .

 

 د.عبدالسالم الفيتورى عثمان 

 عميد الكلية                                                                                              

 الكلية  كلمة وكيل

 وبركاته  هللا  ورحمة  عليكم السالم
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ال أ ن مسرية  العمل  ليبيا بشلك عام واجلنوب اللييب   رمغ الظروف الغري طبيعية اليت متر هبا شلك خاص ، ا 

والتعلمي  مل تتوقف واكل من اجل الهنوض ابلبالد وفت  أ فا  العمل واملعرفة لطالبنا وطالباتنا من اجل مس تقبل  

دراة اجلامعة اليت تسعي جاهدة للهنوض   يتأ ت واعد  ل هنم عامد مس تقبل  ليبيا وهذا مل    ال بتعاضد ال يدي بني ا  ا 

هبا ا يل مصاف اجلامعات ادلولية، ولكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة  جزءًا  ال يتجزأ  من  ابجلامعة والوصول 

املنظومة العلمية داخل جامعة س هبا اليت تضع نصب عينهيا احدي أ هدافها تمنية وتطوير خشصية الطالب بشلك  

طال  ق  دراته عىل اخللق واال بداع شامل مزتن من مجيع جوانبه البدنية والعقلية والنفس ية والاجامتعية، وا 

ختدم اجملمتع وتسخر خرباهتا   كام ان اللكية  والابتاكر مبا حيقق ذلاته السعادة وللمجمتع اللييب التطور املنشود.

العلمية  يف خدمة ال ندية الرايضية واملعسكرات الش بابية واملصحات اخلاصة ملا حتمهل من ختصصات خمتلفة 

 السالكني.  " أ ال ابلعمل تبين ال مم"  سبيل تضئيويه شعةل ومتنوعة  

 امتين مجليع طالبنا وطالباتنا النجاح والتوفيق 

 والسالم عليمك ورمحة هللا وبراكته

 الدكتور/ عاشور سعيد مينه

          وكيل الكلية                                                                              

                                             

    اترخي  نشأ ة   اللكية  :    

مبوجب قرار اللجنة الشعبية العامة رمق   غات مبدينة البدنية للرتبية العايل املعهد بتأ سيس البداية واكنت 
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حيتضن الطالب من مجيع ارجاء ليبيا من املنطقة الرشقية  العايلواكن املعهد  ،  (م 1986) س نة (740)

، مث صدر قرار تغري املعهد اىل لكية للرتبية البدنية بقرار  وبأ عداد كبرية واجلنوبية  ومن املنطقة الغربية

 .  م(1992)( لس نة 59العامة رمق )اللجنة الشعبية 

%  70 من أ كرث لآن واكل  اال نسانية ال التطبيقية العلوم تصنيف حتت  تندرج البدنية الرتبية علوم أ ن

 – ال عضاء وظائف عمل – الترشحي عمل)احلص  ال امل ال سبيل فعىل العلمي الطابع  اات موادها من

 - املالعب  ا صاابت –والتغذية الصحية الرتبية –احلركة عمل - اال حصاء عمل – احليوية املياكنياك

  العملية املواد ا ىل ابال ضافة( ، رايضة معدةل القوام تربية – الطبيعي العالج – ال ولية اال سعافات

 . التطبيقية

 ةخمتلف علمية مدارس من خترجوا اذلين التدردس هيئة أ عضاء من كبرية دفعة عودة بعد تنظميها أ عيد

 الشهادات محةل من املتخصصة الكوادر بتأ هيل يدااملزت   الاهامتم مع  ومتاش يا،  ادلويل املس توى عل

 حركة وعلوم رايضية وادارة تدريب  و تدردس ) من والرايضة البدنية الرتبية رامجب مجيع  ويف العليا

عادة و ووظيفية ترشحيية وعلوم  .  (الطبيعي والعالج التأ هيل ا 

 

 لكية الرتبية البدنية : الهيلك التنظميي ل 

 

 

 

ةعميد الكلي

وكيل الكلية

مجلس الكلية الدراسة واالمتحانات
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 :   ني من اللكيةاخلرجي

  العام هناية ايلم  1989/    1988 ادلرايس العام من ابتدأ  للرتبية البدنية  العايلاملعهد  من نياخلرجي عدد اجاميل ان

خرجي .   (264)  ايل يصلم  1993/    1992  ادلرايس  
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 ت  العام ادلرايس  الاجاميل 

107 1988 -  1989 1 

38 1989 -  1990 2 

29 1990 -  1991 3 

44 1991 -  1992 4 

46 1992 -  1993 5 

 اال جاميل  264

 

  /  1719  ادلرايس العام هناية ايل  م 9519/    9419 ادلرايس العام من ابتدأ   البدنية لكية الرتبية من اخلرجيني عدد اجاميل ان

. خرجي   (691)  ايل يصل م1819   

 ت العام ادلرايس  الاجاميل 

 1    م 1995/    1994 54

36 1995  -  1996 2 

53 1996  -  1997 3 

31 1997  -  1998 4 

46 1998  -  1999 5 

61 1999  -  2000 6 

54 2000  -  2001 7 

24 2001  -  2002 8 
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41 2002  -  2003 9 

19 2003  -  2004 10 

13 2004  -  2005 11 

5 2005  -  2006 12 

34 2006  -  2007 13 

19 2007  -  2008 14 

9 2008  -  2009 15 

5 2009  -  2010 16 

12 2010  -  2011 17 

20 2011  -  2012 18 

23 2012  -  2013 19 

23 2013  -  2014 20 

28 2014  -  2015 21 

25 2015  -  2016 22 

22 2016  -  2017 23 

34 2017  -  2018 24 

 الاجاميل  691

 

   : الربامج الااكدميية ابللكية 

مس توي املرحةل عىل الباكلوريوس  درجة للخرجيني جامعة س هبا  –لكية الرتبية البدنية  متن 

 .  ابللكيةية ادلراس   ادلاخلية  لالحئةا ل حاكماجلامعية ال ويل وفقًا 
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 ادلراس ية الس نة  نظام وفق ابللكية ادلراسة تكون،  دراس ية س نوات أ ربع  اللكية يف ادلراسة مدة

ثنا( 32) أ ي الاكمةل   الس نة  نصف وعطةل وهنايهتا ادلراسة بداية ويتحدد أ س بوعاً  وثالثون ا 

 . اللكية جملس اقرتاح عىل بناء اجلامعة جملس يقرره ملا وفقاً  ادلراس ية

(  2000( ، )1998س نة )( دفعتني من محةل الاجازة التخصصية )املاجس تري ( 2مت خترجي عدد )

 ، وسيمت اس مترار واس تئناف ادلراسات العليا خالل الس نوات القادمة .

 

 :   للكية الرتبية البدنية   الاسرتاتيجية   للخطة   العامة   ال هداف 

 التحول من أ ساليب التدردس والتعلمي التقليدية ا ىل ال ساليب العصية املطبقة يف جامعات العامل.  .1

 تطوير أ عضاء هيئة التدردس ورفع كفاءة أ داهئم مبا يامتىش مع التقنيات احلدي ة . .2

 املرحةل اجلامعية.حتسني البيئة التعلميية مبا يتناسب مع  .3

 حتسني ال داء اال داري ابجلامعة واملؤسسات التابعة لها ليواكب التطور الكبري يف التعلمي العايل. .4

 .  ال قسام العلمية ، والوصول العامتد  تطبيق اجلودة وضامهنا يف اللكية .5

 رفع ال داء البحيث واملهين ل عضاء هيئة التدردس مبا يواكب املعايري العاملية.  .6

دخال التقنية الالكرتونية يف  .7 دارة اللكيا   ة بشقهيا التعلميي واال داري.ا 

 اللكية . لطالب امليدانية واخلربة العم  التطبيق أ ليات تطوير .8

 الرايضية .  والاهجزة الادوات من اللكية احتياجات توفري .9
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 : اخلطة الاسرتاتيجية لللكية مكوانت  

بغية   معدالت الاداءحتسنيواليت ستسامه يف  الرتبية البدنية للكية اال سرتاتيجية اخلطة وضع لقد مت 

ايل الاهداف اليت تنشدها اجلامعة بغية التمنية  والوصول العامة للجامعة.  الاسرتاتيجية الرؤية حتقيق

تعمتد  ورساةل واحضة  رؤيةخالل ومن هنا جاءت طموحات اللكية للمس تقبل من املس تدامة للمنطقة. 

 . التالية عدد من القمي ال ساس ية

 . العالية اجلودة معايريالزناهة واحلفاظ عىل املمتزي اذلي يعمتد ال اكدميي  العمل •

 . ودةملتطلبات اجلالتحسني املس متر  •

متطلبات العملية  ال جنازوالاساتذة  الاخنراط الاكمل واملشاركة من املوظفني والطالب •

  .التعلمية

  . من خالل اس مترار معليات التدريب والتعلميالقيادة واال دارة العمل ع  حتسني دور •

 

   اللكية :   رؤية    
 مبا   السلمي  الاعداد اخلرجيني من  الكوادر  واعداد  تربية ف   اللكية  أ قسام  ابيق  مع   املسامهة

 . العامل  يف  املعرفة  منافذ   وولوج   والرىق  التقدم  يف  اللييب  اجملمتع   طموحات  حيقق

 

 

 

 رساةل اللكية : 
 – التعلمي)  اجملاالت خمتلف يف اجلودة العايل والعم  العلمي املس توى اات املهنية الكوادر تكوين   

 والطالبة الطالب  من لك ابداع عىل دساعد مرن تعلميي منات ا طار يف(  الادارة – الرتوحي – التدريب 

 .اللييب للمجمتع  الراييض العمل سو  واحتياجات يفي مبا انيا اال جيان الاسهام عىل قادر خرجي لضامن
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 :   أ هداف اللكية

عداد كوادر انية اات مس توى علمي ومع   ▪ تطوير املعرفة العلمية الرايضية اليت هتمت اب 

 عايل اجلودة مبقاييس علمية معرتف هبا تسهم يف تطوير اجملمتع اللييب 

تمنية وتطوير خشصية الطالب بشلك شامل مزتن من مجيع جوانبه البدنية والعقلية  ▪

طال  قدراته بداع والابتاكر مبا حيقق ذلاته  والنفس ية والاجامتعية ، وا  عىل اخللق واال 

 السعادة وللمجمتع اللييب التطور املنشود .

تطوير وسائل وأ ساليب البحث العلمي يف جماالت الرتبية البدنية والرايضية والاهامتم  ▪

ابملؤلفات العلمية اجلامعية والرتمجة وتوفري املعامل واخملتربات الالزمة للبحث العلمي 

ماكنيا  ت التدريب واملالعب الالزمة ذلكل .وا 

توثيق الصالت والروابط ال قافية والعلمية مع الهيئات واملؤسسات العلمية والرايضية   ▪

قلمييًا ودوليًا .   ال خرى حمليًا وا 

 

 

 

 
 

 

 

 :   لللكية اال سرتاتيجية  ر احملاو 

ووعة من احملاور الاسرتاتيجية لتحقيق رؤية ورساةل واهداف اللكية اليت تتوافق مع  تأ سيسلقد مت 

حتسني والعمل ع  عة س هبا وابلتايل اماكنية قياس تكل الاهداف جام ل هدافاخلطط العامة 

 . احملمتل هبا مس توايت الاداء او النقص
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 .الاداء الااكدميي   •

  . البحث والانتاج العلمي •

 . اجلودة وتقيمي الاداء الشامل  •

 .التطوير والتدريب املس متر  •

 . فت  وانشاء الاقسام العلمية واس تحداث برامج أاكدميية  •

 . الرشاكة مع املؤسسات العامة  •
 

 


