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 البروفيسور أحمد بوطرفاية مدير جامعة محمد خيضر بسكرة.الرئيس الشرفي للملتقى: 

 بوعروري جعفرام عن الملتقى: أ. د. ــالمشرف الع
 نائب المشرف العام عن الملتقى: د. مراد خليل                                       

 : د. بن ققة سعاد رئيسة الملتقى
 نائبة رئيسة الملتقى :أ. د.  حميدي سامية 

 رئيس اللجنة العلمية: د. بن عميروش سليمان
 نائب رئيس اللجنة العلمية: د. زموري بلقاسم 

 فنوش نصير أد.رئيس اللجنة التنظيمية: 

 عادلد. دخية  نائب رئيس اللجنة التنظيمية: 
 االشكالية.

الممارسة الرياضية من بين األفعال االجتماعية التي وجدد م مددو وجددسا االإنددات وتت ا ت  دد   تعتبر       
ت بيددة اكتياجاتددس األساسددية أشددلال ا وأادد اف اث كيدد  راإدد  مرتباددة فددي ب ارددة االمددر ىممارسددام ت دد   الدد  

غير أت اذا لم ين ي ع م وجسااددا رمعادد   يمددي  ،كالغذاء واألمن ...الخ ولم تكن اي غارة في ك  ذات ا
إرجابي كم ت ا مخت ف الحضارام ع   ممر التاريخ فع   سبيل المثال ال الحصر علن  آثار الحضددار  

مخت ف المجاالم التي يت اعل ضمن ا وراإ  ممث ة  اليسإاإية الق رمة وجسا ثقافة رياضية الزم  ال را في
 في األلعاب األولمبية الق رمة.

ت الممارسدددة الرياضدددية لصددديقة ىالنددد سإ االجتمددداعي وتت ا ت  ددد  أمدددا رملدددن  سلدددس فدددي ادددذا الصددد ا       
مقاصدد اا لكن ددا تت ددي فددي  يمددة واكدد    م اااددا أت وجسااددا شددرم وكتميددة لتحقيددي األمددن االإندداإي ى ىعدداا  
المخت  ة سساء االجتماعي أو اال تصااي أو الثقافي وكت  النياسددي منددس كيدد   امدد  الرياضددة فددي ىعدد  
المجتمعام المنتعمر  ع   تكسين وتشليل كررام اجتماعيددة عم دد  ع دد  إرقدداا الددسعي الحضدداري واعدداا  

ر  ال  الرأي ىع  عناصر ال سية بتع ا ملسإات اث رما وسع  من مجال الحررة السطنية وإق   ص ى الثس 
العام العالمي وعززم من ج ددة أ ددرى روت الترايددة السطنيددة فكددات ل ددا مددن  دديل ذلدد  يدد  فددي تخ ددي  اددذ  

 المجتمعام من منتعمرات ا واستعاا  النياا  من ج ي .
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لكددن األمددر الددذي يثيددر الحيددر  ويبحدد  عددن ت نددير اددس أإددس ىددالرغم مددن الس ي ددة المنددتتر   ل ممارسددة  
ي تحقيي األمن الن ني واالجتمدداعي واال تصددااي والثقددافي ل  ددرا والمجتمددو ع دد  كدد  سددساءث اال الرياضية ف

ات السا ددو المعدداش يلشددر لعلددي ذلدد ث كيدد  أصددبا المجددال االجتمدداعي ل  عددل الرياضددي رعدد  ىالع يدد  مددن 
العنددف  التي تتعارض تماما مو  يم ثقافة الندد م م دد اا لامددن المجتمعدديث كيدد  اإتشددرم  دداار  مالن سريا

فددي السسددر الرياضددي سددساء فددي الملسنددام الحاضددنة لددس أو غيراددا مددن المنشدد م الرياضددية األ ددرىث الدد  
 جاإب ذل  و    الممارسة الرياضية في تحقيي أا ا  غير إبي ة رإك اث الصراع واشعال ال تن.

واتعدد ا وا ددتي   إت اذا السضو ال ولي العام الذي آلدد  إليددس ممارسددة الرياضددة فددي األوسددام المخت  ددة    
و دد  تخت ددف كتدد  ىددا تي   ،أإساع ددا لددم تدد تي مددن فددرا ث بددل راإدد  واالت كيدد  إتيجددة لعسامددل مخت  ددة وع يدد  

مددن   لشرعيت ا المنتم  ال ول والمجتمعامث إال أإ ا تشترإ في سمة واك   واي فق ات الممارسة الرياضية
روك ددا الرياضددية ذام األادد ا  النبي ددةث فبعدد ما راإدد  وسددي ة ووسددير لح ددم االسددتقرار والندديم مددن  دديل 
مناامت ا في عم ية التنشئة سساء االجتماعية أو النياسية ال  جاإب  يام ددا بتعزيددز روت المساطنددة وكتدد  

قددد م بدددذل  اورادددا المندددسم ب دددا المساطندددة العالميدددة من دددا. أصدددبح  اليدددسم وسدددي ة اكددد اث التدددستر والندددزاع ف 
والمتمثدددل فدددي تعزيزادددا لثقافدددة النددد م فدددي مخت دددف الملسندددام والسسدددالر التدددي تت اعدددل ضدددمن ا وصدددسال الددد  

  ال ولة.

لددذا سدديقسم اددذا الم تقدد  الع مددي بتشددخي  وا ددو الممارسددة الرياضددية فددي  نسات ددا ووسددالا ا المخت  ددةث      
  ف ضعف أاال ا في سبيل تحقيي األمن المجتمعي  ومن ثم  ليلشف بذل  عن العسامل الحقيقية القالمة 

 السصسل ال  ما رجب أت تكست ع يس بنية الممارسة الرياضية في سبيل تحقيي النيم االجتماعي ال ولي. 
 بناء ع   ذل  سينع  اذا الم تق  الع مي ال  تحقيي األا ا  التالية:   
 ال ول.الكشف عن النياسة الرياضية في مخت ف -
 تشخي  وا و الثقافة الرياضية في أوسام األسر المخت  ة.-
 تشخي   اار  العنف في السسر الرياضي وا ترات ك سل ل ا.-
 الكشف عن اور الثقافة الرياضية لاسر  في تحقيي األمن المجتمعي.-
 الكشف عن اور الرياضة الم رسية في تحقيي النيم االجتماعي.-
الم رسددة...الخب ب دد   تحقيددي -ممارسددة الرياضددية فددي األوسددام المخت  ددة   األسددر   ددي آليددام لت عيددل ال-

 النيم االجتماعي.
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 الكشف عن اور الممارسة الرياضية ل ملسنام العنلرية واألمنية  في تحقيي األمن المجتمعي.-
 

 تعالج هذه األهداف من خالل مناقشة المحاور التالية: 
 النياسة الرياضية في مخت ف اول العالم. :المحور األول -
 الثقافة الرياضية رما ت رر ا  األسر  واوراا في تحقيي االمن المجتمعي. :المحور الثاني -
 وا ترات ك سل ل ا.تشخي   اار  العنف في المجال الرياضي  المحور الثالث: -
 اور الرياضة الم رسية في تحقيي ثقافة الن م في السسر الم رسي . المحور الرابع: -
 اور الرياضة الم رسية في تعزيز روت المساطنة وتحقيي التماس  االجتماعي.  المحور الخامس: -
 اور الممارسة الرياضية في التق يل من اآلفام االجتماعية. :المحور السادس -
 اور تنظيمام المجتمو الم إي الرياضي في تحقيي االمن المجتمعي. المحور السابع: -
 اور مخت ف وسالل االعيم الرياضي في تحقيي االمن المجتمعي . :المحور الثامن -
وا و  الممارسة الرياضية في الملسنام العنلرية واألمنية واوراا في تحقيي االمن  :المحور التاسع -

 المجتمعي . 

 .أعضاء اللجنة العلمية

 أد.جابر نصر الدين)جامعة بسكرة(            أ.د. بوعروري جعفر. )جامعة بسكرة(   
 ( أد.خوني رابح )جامعة بسكرةأد. حميدي سامية)جامعة بسكرة(            

 أد.فريجة أحمد) جامعة بسكرة(  أد.دشري حميد)جامعة بسكرة(             
 ( أ.د. يحياوي السعيد )جامعة باتنة           . )جامعة بسكرة(رواب عمارأد.  

 أ.د. قنيفة نورة   )جامعة أم البواقي(              )جامعة بسكرة(               بزيو سليم أد.
 أ.د. أمال محمد ابراهيم بابكر )جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا(      أد.مزروع السعيد )جامعة بسكرة(    

 أ.د.هويدي عبد الباسط )جامعة الوادي (           أد.فنوش نصير) جامعة بسكرة(
 ( 3أ.د. علوان رشيد )جامعة الجزائر أد. بن ققة سعاد)جامعة بسكرة(          
 )جامعة الجزائر( أ.د بن عكي محند آكليأد. بن عميروش سليمان)جامعة بسكرة(  

 صادق الحايك )األردن( أد.دبلة عبد العالي)جامعة بسكرة(         أد.
 ( جامعة المسيلة.أد.زمام نور الدين )جامعة بسكرة(        أد.بوسكرة أحمد)

 
 

                
 د. اسماعيل محمد)جامعة األزهر(             د.برجي هناء)جامعة بسكرة(    
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 د .بعيط عيسى )جامعة األغواط(د.شتيوي عبد المالك)جامعة بسكرة(               
 د. علي شريف حورية)جامعة المسيلة(  د. بن يلس عبد اللطيف)جامعة بسكرة(                       

 د. نمرود بشير)جامعة خميس مليانة(                 د.زموري بلقاسم)جامعة بسكرة(  
 د. حجار محمد )جامعة مستغانم(.                      د.بزيو عادل)جامعة بسكرة( 

 د. كتشوك محمد) جامعة مستغانم(            د.باغقول جمال)جامعة بسكرة(        
 د. فالتي يزيد)جامعة أم البواقي(       لزنك أحمد )جامعة بسكرة(             د. 

                       د. حمادي عامر) جامعة الجلفة(         عيسى )جامعة بسكرة(        د. صواش 
   د.سهير صفوت )جامعة عين شمس) مصر    د. عثماني عبد القادر )جامعة بسكرة(         

 )السعودية(  ناصر بن سعود بن عبدالعزيز الريسد.                      )جامعة بسكرة( د.بلوني حليم
 )السعودية(    ماجد بن نهيل سبت الظاهري أ.               د.حاجي عبد القادر)جامعة بسكرة(

                 د. دعاء همت )جامعة حلوان )مصر(                   د. باغقول جمال) جامعة بسكرة( 
د. عبد السالم الريمي  )اليمن(                        د. دحية خالد )جامعة بسكرة(          
د. دحو بن يوسف)جامعة بسكرة(                     د.جالب مصباح )جامعة المسيلة(           
   د .بوصالح النذير)جامعة المسيلة(                       د قطاف محمد)جامعة األغواط(        
لة( د.تالي جمال) جامعة المسي           د. بعيط بن جدو رضوان)جامعة األغواط(             

 (  1د. مخلوف سعاد )جامعة باتنةد. بغداد باي عبد القادر)جامعة غليزان(              
      (األغواطد.  حمادي جمال.)جامعة                        د. علي صادقي)جامعة األغواط(

 ونوقي يحي )جامعة الجلفة(د.           امعة بسكرة(          )جأبو بكر عصماند.   
د. عبد العزيز الوصابي )اليمن(                       )جامعة بسكرة(   د. علية سماح           

( 3د.بوراس محمد )جامعة الجزائر                      بن صغير زكرياء)جامعة بسكرة( د.          
د.سربوت عبد المالك )جامعة الجلفة(                                  د. مسعودي كلثوم) جامعة بسكرة(  

    . دربال فتحي )جامعة وهران( د.         Dr.mutlu turkmen (University bartin) Turkey        
 

 عامر حسين ) جامعة مستغانم( .د                    (اليمن)محمد النظاري جامعة البيضاء  .د
 تقيق جمال  )جامعة ورقلة(  .د                      (تونس جامعة قفصة)عزيز فيروز  .د

 بارودي محمد األمين )جامعة تسمسيلت(  .د       حاج عيسى رفيق )جامعة األغواط(                د. 
    د.  هيزوم أمحمد  )جامعة األغواط(                        )جامعة المسيلة(              د .منجحي مخلوف

   د.  رامي عز الدين )جامعة المسيلة(                  د. زاوي علي )جامعة عنابة(                           
       د. زعبار سليم )جامعة بجاية(                                د. براهيمي عيسى )جامعة المسيلة(        

           د. حرواش لمين )جامعة الجلفة(                     د. إدير عبدالنور )جامعة بجاية(               
 د .زواوي عبد الوهاب)جامعة المسيلة(                                            جامعة وهران()زمالي محمد  .د

 د. طيبي أحمد)جامعة الجلفة(                               د.ترعة بالل )جامعة الوادي(                         
   كمال )جامعة باتنة(                د. حزحازي                            ( يد.  شوقي قدادرة.)جامعة الواد

         شنوف خالد )جامعة وهران(                .د              عقبوبي الحبيب ) جامعة وهران(           .د



6 
 

 (بورزامة داود  )جامعة خميس مليانة.د              حرباش فتحي  )جامعة مستغانم(          .د
                     د. بوبيدي لمياء) جامعة الوادي( 

 
    

 أعضاء اللجنة التنظيمية
 أ. قدوام الطيب                      أ. مرابط جمالي                               أ. عدة بن علي

 أ. ميهوبي مراد                         أ. قدور عزالدين       بي المغربي                مغر  أ.
 عمراوي ابراهيم   ..د                      . بن شعيب أحمدأ                             أ.دين شعيب

 خيرهللا معز الدين ربانيط.د. بن عيسى صابر                .د.                    حساني مسعود د. 
 ط د. شريفي وليد 

 لغة المؤتمر: 
ال غة الرسمية في الملتمرث غير أإس رملن لاساتذ  المشاررين الت  ل أو إلقاء م ا يت م ال غة العراية اي 

 ىال غتين ال رإنية و ااإج يزية.

 شروط تقديم البحث:
 رجب أت رلست البح  في أك  محاور الملتمر. -
 .محلمةال رجب أت رلست البح  منتسفيا لشروم النشر الع مية المتعار  ع ي ا في المجيم الع مية -
 أت ال رلست البح     سبي إشر  في مج ة ع مية أو تم التق م ىس لملتمر آ ر. -
 تخضو البحسث المق مة ل تقييم من  بل ال جنة الع مية ل ملتمر. -
  مللف اوليب تنشر فقر الم ا يم القيمة في رتاب الملتمر -
سم و تقنيام النشاطام ينظم ع   اامش الم تق  اورام تكسينية ل ال   ط بة ال رتسرا  مع   ع  -

غ يزات بت طير أساتذ  من  ارج الجامعة  المررز  الجامعيالب إية و الرياضية لبنلر  و األغسام و مخبر 
 الجزالرية.

 تقبل فقر الم ا يم ال رارة والثنالية.-
 .األولسية ل  راسام المي اإية-

 والمداخلة كاملة: شروط كتابة ملخص المداخلة
 وإتباع شرط النشر والكتابة الملف المرفق الموجود في موقع المؤتمريرجى تحميل  
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في  المسجسا  في الم ف الرفي الم خصام والم ا يم  التي ال تتبو شروم الكتاىة   وال تنشر  التقبل  
 المللف ال وليب

 

 :المشاركة في المؤتمر
 .األساسيةاألساتذ  الباكثين الم تمين ىمجاالم الملتمر و محاور   -
 . الا بة الباكثين في منتسى ال رتسرا   -
 م راء الملسنام االعيمية العامة والخاصة. -
االعيميين في مخت ف السسالل االعيمية النمعية البصرية والنمعية والصحافة الملتساة وااعيم  -

 االلكتروإي .
 .االتحاارام الرياضية الجزالرية -
 . السطنيةرؤساء الجمعيام الرياضية  -
 الملسنام وال يئام ذام الص ة.  -
 .  شرراء االعيمييينال -

 تواريخ مهمة : 
  20/02/2020: وفق الشروط المعلنة المداخالت كاملة الستقبالخر أجل آ -
 01/03/2020إرسال الدعوات :  -
عمر عساسي  ضرات ابالقاعة الكبرى للمح 08:30على الساعة  14/04/2020إفتتاح المؤتمر يوم  -

 بجامعة محمد خيضر بسكرة
 مالحظات مهمة:

 المشاررة مجاإية في الم تق . -
 التك ل ىااطعام و اايساء طي ة أرام اإعقاا الم تق . -
 sem-staps-2019@univ-biskra.dz إيمايل المؤتمر: -


