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الملتقى الدولي الثبني(الطبعة األولى)

إستراتيجية التكوين الريبضي
للنبشئين في الجزائر
بين القواعد النظرية واآلليبت التطبيقية

هيئة امللتقى
الرئيس الشريف للملتقى

الربوفيسور /سالطنية بلقاسم(مدير اجلامعة)
رئيس امللتقى :
د /بوعروري جعفر(مدير املعهد)
رئيس جلنة التنظيم :
د /شتيوي عبد املالك
نائب رئيس جلنة التنظيم:
أ/زموري بلقاسم
رئيس اللجنة العلمية :
د /مزروع السعيد

نائب رئيس اجلنة العلمية
أ /بن يلس عبد اللطيف

جلنة التنظيم
-أ /حاجي عبد القادر

 -د /عثماني عبد القادر

 -د /سميمان بن عميروش

 -أ /ناصر زاهوي

 -د /براهيمي عيسى

 -أ /قيس فضل

 -د /خينش دليمة

 -أ /بزيو عادل

 -أ /لزنك احمد

 -د /مراد خميل

 -أ /طيبي احمد

 -د /بن ققة سعاد

 -د /حميدي سامية

 -أ /ميهوبي مراد

 -أ /جيماوي نتيجة

 أ /باغقول جمال -أ /دحية خالد

 -أ /حامني كمال

 -أ /ساعد شفيق

اللجنة العلمية للملتقى
 -أ.د /بوداود عبد اليمين ( جامعة الجزائر)

 -أ.د /بن عكي محمد آكمي ( جامعة الجزائر)

 د /دشري عبد الحميد( جامعة بسكرة ) -د /فنوش نصير( جامعة بسكرة )

 -أ.د /عطاهلل أحمــد ( جامعة مستغانم )

 -د /بزيو سميم( جامعة بسكرة )

 -أ.د /بن التومي عبد الناصر ( جامعة الجزائر)

 -د /ولد حمو مصطفى(جامعة بومرداس)

 -ا.د /بوسكرة أحمد ( جامعة المسيمة )

 -د /غنام نور الدين ( جامعة أم البواقي )

 -أ.د /بوعجناق كمال ( جامعة خميس مميانة)

 -د /بن دقفل رشيد ( جامعة المسيمة )

 -أ.د /بوعالم شارف ( جامعة الجزائر)

 -د /قصري نصر الدين ( جامعة الجزائر)

 -أ.د /نافي رابح ( جامعة الجزائر)

 -ا.د /رواب عمار ( جامعة بسكرة )

 أ.د  /بوطبة مراد ( جامعة أم البواقي ) -أ.د /ميموني نبيمة ( جامعة الجزائر)

 د /بن عقيمة كمال( جامعة الجزائر) -د /عموان رشيد (جامعة الجزائر)

 -د /روبيح كمال ( جامعة الجمفة)

 -د /شناتي احمد ( جامعة الجزائر)

 -أ.د /اسامة كامل راتب ( جامعة مصر)

 -د /حاريتي حكيم( جامعة الجزائر)

 -أ.د /الحايك الصادق ( جامعة األردن)

 -د /مجيمي صالح ( جامعة عنابة)

 -أ.د /أوبا حمو لحسن ( جامعة المغرب)

 -د /كرفس نابيل( جامعة الجزائر)

 -أ.د /البروفيسور فان براغ ايمانويل ( جامعة فرنسا)

 -د /ساكر طارق( جامعة الجزائر)

 -أ.د /البروفيسور فيميب ايالر  ( .جامعة فرنسا)

 -د /هاني بن جدو ( جامعة سطيف)

 أ.د /البروفيسور جون كورتكس  ( .جامعة فرنسا) -خبير /موريس بوني( جامعة فرنسا )

 د /يوسف بن صايبي( جامعة الجزائر) -د /السعيد يحياوي ( جامعة باتنة)

اشكالية الممتقى :

ال شككن ال صول ككلمل تو صت ككيلضية صوعضييككرت صو يورككت ع ككي ا ي ككي ب ملرككت صوينككلضع صو ي ك
ولنيشئني صت ين لى ص س لمرت يم ص لكى تيلكا صالص كل صو ركت اصتةيوضكت اص ركت اصون كرت
اصو نعضككت  ،حر ككت ض ككيال ككع ك مل ص يش ككيل صوعضيي ككرني صتيمر كاضع اص ي ككي ةال ن ك صتعصح ككل صو معض ككت
صت نك ككع ا ك ك ص ك ككلارةةال اتوش ك ككيورال او ك ككيضيةال ب ك ككلو ك ككةال ت ةك ككيو ك ككل ي ك ككي ال ا ك ك وص ال
اص ي صوص ال صتنيف ية صوعضييرت ،ابيويييل ضمع ص يمعصوضت صال نيل صونربى ات صو صتنيخ ية
صول نرت بعضييرني ذاى يلى ييل  ،تييفت تو ي ال شنرل ا نمرت شخ كري ال ب كلو
يا ت اشي لت ي ضني لص صو حت صون رت اصو رت .هب ل حت رق يي ج يترت.
وك ص ك ا صااص ككع صو كنلصة صال ك صو ككين ري كت ولينكلضع صاككيمل صوعضييكي اا لةكي ككع
بككني صالاولضككية ككع ك مل ص ك صو شكعض ية وضييكرت ككةلا صجنككيا صون ك ككع صتا ككية صوعضييككرت
صتخي ككت ر ك ص صاككيمل ككع ك صوا وضييككرت اا ككي صوعضييككت اصو وص ككت اصو ي لضككية صوعضييككرت ا عص ككا
صوينلضع لى يلى صونلصو صوعضييرت اغ ري.
ابيوعغال ع ل ذون ى ملرت صوينلضع صااص ع ال ع ى صو صو ملحية صتنشلو و ص يل

واص ي لرني عح صوي يؤمل صويييل  :ما اسرتاتيجية التكوين الرياضي للناشئني يف اجلزائر من حيث
القواعد النظرية واآلليات التطبيقية ؟

احملور االول :مؤسسات التكوين

حماور امللتقى :

 الرياضة المدرسية
 النوادي الرياضية
 مراكز التكوين

احملور الثاين :منهجية التدريب الرياضي
 االنتقاء والتوجيه

 التدريب الرياضي
 فيزيولوجيا والطب الرياضي
 الميكانيك الحيوية

احملور الثالث :التشريع والتسيري الرياضي
 التشريع الرياضي

 تسيير المنشات الرياضية
 تسيير الموارد البشرية

احملور الرابع :االحرتاف الرياضي
 التسويق والتمويل في المجال الرياضي
 التامين وعقود الرياضيين

 المنشطات في المجال الرياضي

المشاركون في الملتقى
 األساتذة الباحثون فً كافة المٌادٌن العلمٌة.الخبراء والمتخصصون فً مٌدان التدرٌب الرٌاضً بجمٌع تخصصاته. مسؤولوا ومسٌروا الهٌئات والنوادي الرٌاضٌة. طلبة جامعٌون فً مستوى الدكتوراه والماجستٌر.مواعيد خاصة بالملتقى
 ٌرسل ملخص البحث باللغة العربٌة إضافة إلى اللغة الفرنسٌة فً حدود صفحة واحدة قبل 52نوفمبر 5024 ٌرسل البحث النهائً قبل  02ديسمبر  ،5024وٌشمل اإلشكالٌة ،المنهجٌة واإلجراءات المتبعة ،أهدافالبحث ،ومختصر عن مناقشة النتائج إن وجدت،أهم االستنتاجات ،التوصٌات ،المصادر.
وٌرسل عبر البرٌد االلكترونًistaps2014@univ-biskra.dz :
مالحظة :العرض الضوئي يجب أن ال يتجاوز  51دقيقة.

أنشطة الملتقى
-

ندوات عامة ومحاضرات.

-

ورشات لعرض ومناقشة البحوث العلمٌة.

-

استعراض رٌاضً من طرف طلبة المعهد.

-

جولة فً بعض المناطق السٌاحٌة .

تواريـخ مهمة
-

أخر أجل إلرسال الملخصات هو  52نوفمبر .5024

-

أخر أجل إلرسال المداخالت المقبولة كاملة هو  02ديسمبر . 5024

التسجيل األولي في الملتقى
-

تمأل االستمارة الخاصة بالمشاركة وترسل مع الملخص إلى أمانة الملتقى فً موعد ال ٌتجاوز مداه

-

 52نوفمبر  5024على البرٌد اإللكترونً ألمانة الملتقى.

ملزيد من املعلومات يرجى االتصال باألرقام التالية) +00520(0002.53.81.04/00.29459.5970:

استمــارة تسجيـل املشاركـة
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