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الرئيس الشرفي للملتقى :البروفيسور أحمد بوطرفاية مدير جامعة محمد خيضر بسكرة.
المشرف العام عن الملتقى :أ .د .بوعروري جعفر
نائب المشرف العام عن الملتقى :د .مراد خليل
رئيسة الملتقى :د .بن ققة سعاد

نائبة رئيسة الملتقى :أ .د .حميدي سامية
رئيس اللجنة العلمية :د .بن عميروش سليمان
نائب رئيس اللجنة العلمية :د .زموري بلقاسم

رئيس اللجنة التنظيمية :د .دحو بن يوسف.
نائب رئيس اللجنة التنظيمية :أ .بقار ناصر
االشكالية.
تعتبر الممارسة الرياضية من بين األفعال االجتماعية التي وجدت
أشددلال ا وأاددتاف اث كيد

لاند

مرتباددة فددي بتايددة االمددر بممارسددا

مدو وجدوت االنسدان خوان اتت د

ت ددته الددس ت بيددة اكتياجاتد األساسددية

لالغذاء واألمن ...الخ ولم تلن اي غاية في كت ذات ا ،غير أن اذا لم ين ي عتم وجوتادا لمعادس ميمدي
إيجابي كم ت ا متت ه الكضا ار

ع س ممر التاريخ فع س سبيل المثال ال الكصر علس

اليونانية القتيمة وجوت ثقافة رياضية الزم

ال رت في متت ه المجاال

آثار الكضدار

التي يت اعل ضمن ا ولان

ممث ة

في األلعاب األولمبية القتيمة.
مددا يملددن مول د فددي اددذا الصددتت أن الممارسددة الرياضددية لصدديقة بالس د وإ االجتمدداعي خوان اتت د
مقاصددتاا للن ددا تت ددي فددي ميمددة واكددت م اتاددا أن وجوتاددا شددرا وكتميددة لتكقيددي األمددن االنسدداني ب بعددات
المتت ة سواء االجتماعي أو االمتصاتي أو الثقافي وكتس السياسدي مند كيد
المجتمعا
بع

المستعمر ع س تلوين وتشليل كرلا

عناصر ال وية بتعتت ملونات اث لما وسع

اجتماعية عم د

مامد

الرياضدة فدي بعد

ع دس إيقدال الدوعي الكضداري واعدات

من مجال الكرلة الوانية ونق

صتى الثور الس الرأي

العام العالمي وعزز من ج دة أتدرى روا التربيدة الوانيدة فلدان ل دا مدن تد ل ذلدإ يدت فدي تت ديذ ادذ
المجتمعا

من مستعمرات ا واستعات السيات من جتيت.
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للددن األمددر الددذي يثيددر الكيددر ويبكد

عددن ت سددير اددو أند بددالرغم مددن الولي ددة المسددتتر ل ممارسددة

الرياضية في تكقيي األمن الن سي واالجتمداعي واالمتصداتي والثقدافي ل درت والمجتمدو ع دس كدت سدواءث اال
ان الوامددو المعدداش يلشددر لعلددي ذلددإث كيد
الس وليا

التي تتعار

تماما مو ميم ثقافدة السد م م دتتا ل مدن المجتمعديث كيد

فددي الوسددا الرياضددي س دواء فددي الملسسددا
جانب ذلإ ول

أصددبا المجددال االجتمدداعي ل عددل الرياضددي يعد بالعتيددت مددن
الكاضددنة ل د أو غيراددا مددن المنش د

الممارسة الرياضية في تكقيي أاتاه غير نبي ة لإكتا

إن اذا الوضو التولي العام الذي آلد
أنواع ا لم تد تي مدن فدرابث بدل لاند

انتشدر لداار العنده
الرياضددية األتددرىث الددس

الصراع واشعال ال تن.

إليد ممارسدة الرياضدة فدي األوسداا المتت دة وبتعدتت واتدت ه

وبالت ليدت نتيجدة لعوامدل متت دة وعتيدت  ،ومدت تتت ده كتدس بداتت ه

التول والمجتمعا ث إال أن ا تشترإ في سمة واكت واي فقتان الممارسة الرياضية لشرعيت ا المستمت مدن
روك ددا الرياضددية ذا

األاددتاه النبي ددةث فبعددتما لان د

وسددي ة ووسدديا لك ددل االسددتقرار والس د م مددن ت د ل

مساامت ا في عم ية التنشئة سواء االجتماعية أو السياسية الس جانب ميام دا بتعزيدز روا الموااندة وكتدس
المواانددة العالميددة من ددا .أصددبك

اليددوم وسددي ة وكددتا

التددوتر والن دزاع ف قددت

والمتمثددل فددي تعزيزاددا لثقافددة الس د م فددي متت دده الملسسددا

بددذلإ توراددا المنددوا ب ددا

والوسددائا التددي تت اعددل ضددمن ا وص دوال الددس

التولة.
لددذا سدديقوم اددذا الم تقددس الع مددي بتشددتيذ وامددو الممارسددة الرياضددية فددي منوات ددا ووسددائا ا المتت ددةث
ليلشه بذلإ عن العوامل الكقيقية القائمة ت ه ضعه أتائ ا في سبيل تكقيي األمن المجتمعي ومن ثم
الوصول الس ما يجب أن تلون ع ي بنية الممارسة الرياضية في سبيل تكقيي الس م االجتماعي التولي.
بناء ع س ذلإ سيسعس اذا الم تقس الع مي الس تكقيي األاتاه التالية:
اللشه عن السياسة الرياضية في متت ه التول.تشتيذ وامو الثقافة الرياضية في أوساا األسر المتت ة.تشتيذ لاار العنه في الوسا الرياضي وامتراا ك ول ل ا.اللشه عن تور الثقافة الرياضية ل سر في تكقيي األمن المجتمعي.-اللشه عن تور الرياضة المترسية في تكقيي الس م االجتماعي.
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-ت ددي آليددا

لت عيددل الممارسددة الرياضددية فددي األوسدداا المتت ددة األسددر -المترسددة...الخب ب ددته تكقيددي

الس م االجتماعي.
-اللشه عن تور الممارسة الرياضية ل ملسسا

العسلرية واألمنية في تكقيي األمن المجتمعي.

تعالج هذه األهداف من خالل مناقشة المحاور التالية:
 المحور األول :السياسة الرياضية في متت ه تول العالم. المحور الثاني :الثقافة الرياضية لما تترل ا األسر وتوراا في تكقيي االمن المجتمعي. المحور الثالث :تشتيذ لاار العنه في المجال الرياضي وامتراا ك ول ل ا. المحور الرابع :تور الرياضة المترسية في تكقيي ثقافة الس م في الوسا المترسي . المحور الخامس :تور الرياضة المترسية في تعزيز روا المواانة وتكقيي التماسإ االجتماعي. المحور السادس :تور الممارسة الرياضية في التق يل من اآلفا -المحور السابع :تور تنليما

االجتماعية.

المجتمو المتني الرياضي في تكقيي االمن المجتمعي.

 المحور الثامن :تور متت ه وسائل االع م الرياضي في تكقيي االمن المجتمعي . -المحور التاسع :وامو الممارسة الرياضية في الملسسا

العسلرية واألمنية وتوراا في تكقيي االمن

المجتمعي .

أعضاء اللجنة العلمية.
أ.د .بوعروري جعفر( .جامعة بسكرة)

أ.د .زمام نور الدين (جامعة بسكرة)

أ.د .علوان رشيد (جامعة الجزائر )3

أ.د بن عكي محند آكلي

أ.د .دبلة عبد العالي (جامعة بسكرة)
أ.د.جابر نصر الدين(جامعة بسكرة)

أ.د صادق الحايك (األردن)

أ.د خوني رابح(جامعة بسكرة)

أ.د .حميدي سامية( .جامعة بسكرة)

أ.د .رواب عمار( .جامعة بسكرة)

أ.د .مزروع السعيد( .جامعة بسكرة)

أ.د .دشري حميد( .جامعة بسكرة)

أ.د .فنوش نصير (جامعة بسكرة)

أ.د .يحياوي السعيد (جامعة باتنة)

أ.د .بوسكرة أحمد ( جامعة المسيلة)
أ.د .قنيفة نورة (جامعة أم البواقي)

أ.د.هويدي عبد الباسط (جامعة الوادي )

أ.د .بزيو سليم( .جامعة بسكرة)

د.أبو بكر عصمان (جامعة بسكرة)

د .بن عميروش سليمان(جامعة بسكرة)

أ.د .أمال محمد ابراهيم بابكر (جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا)
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د.ناصر بن سعود بن عبدالعزيز الريس(السعودية) أ.ماجد بن نهيل سبت الظاهري (السعودية)
د .بعيط بن جدو رضوان(جامعة األغواط)

د.سهير صفوت (جامعة عين شمس( مصر)
د.بن ققة سعاد(جامعة بسكرة)

د .قطاف محمد( جامعة األغواط)
د .علي صادقي(جامعة األغواط)

د .دعاء همت (جامعة حلوان (مصر)

د .محمد النظاري جامعة البيضاء (اليمن)

د .عزيز فيروز (جامعة قفصة تونس)

د .حاج عيسى رفيق (جامعة األغواط)

د .جالب مصباح(جامعة المسيلة)

د .زواوي عبد الوهاب(جامعة المسيلة)

د .بعيط عيسى (جامعة األغواط)

د .دربال فتحي (جامعة وهران)

د .شتيوي عبد المالك(جامعة بسكرة)

د .بوصالح النذير(جامعة المسيلة)

د .منجحي مخلوف (جامعة المسيلة)

د .بغداد باي عبد القادر(جامعة غليزان)

د .لزنك أحمد (جامعة بسكرة)

د.ترعة بالل (جامعة الوادي)

د .ونوقي يحي (جامعة الجلفة)

د .بن يلس عبد اللطيف( .جامعة بسكرة)

د .بزيو عادل (جامعة بسكرة)

د .بن صغير زكرياء(جامعة بسكرة)

د.علي شريف حورية(جامعة المسيلة)

د .علية سماح(جامعة بسكرة)

د .مسعودي كلثوم( جامعة بسكرة)

د .مخلوف سعاد (جامعة باتنة) 1

د .طيبي أحمد(جامعة الجلفة)

د.باغقول جمال(جامعة بسكرة)

د .زاوي علي (جامعة عنابة)

د .شوقي قدادرة(.جامعة الواد)

د .حمادي عامر (جامعة الجلفة)

د .رامي عز الدين (جامعة المسيلة)

د .حمادي جمال(.جامعة األغواط)

د .براهيمي عيسى (جامعة المسيلة)

د.بلوني حليم (جامعة بسكرة)

د .دحية خالد (جامعة بسكرة)

د .هيزوم أمحمد (جامعة األغواط)

د .عثماني عبد القادر (جامعة بسكرة)

د .حاجي عبد القادر(جامعة بسكرة)

د .زعبار سليم (جامعة بجاية)

د .عبد العزيز الوصابي (اليمن)

د .عبد السالم الريمي (اليمن)

د .إدير عبدالنور (جامعة بجاية)

د.بوراس محمد (جامعة الجزائر)3

د .حزحازي كمال (جامعة باتنة)

د.سربوت عبد المالك (جامعة الجلفة)

د .حرواش لمين (جامعة الجلفة)

د .زمالي محمد (جامعة وهران)

د .صواش عيسى (جامعة بسكرة)

د .عقبوبي الحبيب ( جامعة وهران)

د.تالي جمال(جامعة المسيلة)

د.حرباش فتحي (جامعة مستغانم)

د .تقيق جمال (جامعة ورقلة)

د .عامر حسين ( جامعة مستغانم)

د .شنوف خالد (جامعة وهران)

د .بارودي محمد األمين (جامعة تسمسيلت)

د.بورزامة داود (جامعة خميس مليانة)

د .لوبيدي لمياء( جامعة الوادي)
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أعضاء اللجنة التنظيمية
أ .عدة بن علي

أ .قدوام الطيب

أ .مرابط جمالي

أ .مغربي المغربي

أ .قدور عزالدين

أ .ميهوبي مراد

أ.دين شعيب

أ .بن شعيب أحمد

ط.د .عمراوي ابراهيم

ط.د .حساني مسعود

ط.د .بن عيسى صابر

ط.د .خيراهلل معز الدين رباني

لغة المؤتمر:
ال غة العربية اي ال غة الرسمية في الملتمرث غير أن يملن ل ساتذ المشارلين التتتل أو إلقاء متات ت م
بال غتين ال رنسية و اونج يزية.
شروط تقديم البحث:
-

يجب أن يلون البك

في أكت مكاور الملتمر.

-

يجب أن يلون البك

مستوفيا لشروا النشر الع مية المتعاره ع ي ا في المج

-

أن ال يلون البك

-

تتضو البكو المقتمة ل تقييم من مبل ال جنة الع مية ل ملتمر.

الع مية المكلمة.

مت سبي نشر في مج ة ع مية أو تم التقتم ب لملتمر آتر.
القيمة في لتاب الملتمر ملله توليب

-

تنشر فقا المتات

-

ينلم ع س اامش الم تقس تو ار

تلوينية ل ائت ا بة التلتو ار مع ت ع وم و تقنيا

النشااا

البتنية و الرياضية لبسلر و األغواا و متبر المرلز الجامعي غ يزان بت اير أساتذ من تارج الجامعة
الجزائرية.
تقبل فقا المتات-األولوية ل تراسا

ال رتية والثنائية.
الميتانية.

شروط كتابة ملخص المداخلة والمداخلة كاملة:
يرجى تحميل الملف المرفق الموجود في موقع المؤتمر واتباع شرط النشر والكتابة
التقبل وال تنشر الم تصا

والمتات

التي ال تتبو شروا اللتابة الموجوت في الم ه الرفي في

الملله التوليب
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المشاركة في المؤتمر:
-

األساتذ الباكثين الم تمين بمجاال

-

الا بة الباكثين في مستوى التلتو ار .

-

متراء الملسسا

الملتمر و مكاور األساسية.

االع مية العامة والتاصة.

االع ميين في متت ه الوسائل االع مية السمعية البصرية والسمعية والصكافة الملتوبة واوع م

االللتروني .
الرياضية الجزائرية.

-

االتكاتيا

-

رلساء الجمعيا
وال يئا

الرياضية الوانية.
ذا

-

الملسسا

-

شرلاء االع مييين .

الص ة.

تواريخ مهمة :
 آخر أجل الستقبال الملخصات 9412/41/ 40: الرد على الملخصات بالقبول أو الرفض 9412/41/ 40: آخر أجل الستقبال المداخالت كاملة وفق الشروط المعلنة9412/41/92 : إرسال الدعوات 9412/49/94 : إفتتاح المؤتمر يوم  9412/43/42على الساعة  40:34بالقاعة الكبرى للمحضرات بجامعة محمدخيضر بسكرة
مالحظات مهمة:
-

المشارلة مجانية في الم تقس.

-

التل ل باواعام و اويواء اي ة أيام انعقات الم تقس.

-

إيمايل المؤتمرsem-staps-2019@univ-biskra.dz :

-رمم ال اته 0333006600
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