
 

 



 

 

 

 

     دعــوة للـمشـاركـة        
 

ينظم معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بالتنسيق مع 
 مخبر العلوم الحديثة في األنشطة البدنية والرياضية

 السادسي  ـي الدولـى العلمـالملتق
 .الممارسة الرياضية و اآلفـات االجتماعية بعنوان:

 "واألمانللصحة   منبع...تحت شعار"الرياضة  

 .2017 أكتوبر 25/26أيام           
  :ة للســــــادةية الساميتحت الرعـــــــــــــــا

 .معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
 .رئيس الجامعة موسىزيرق الرئيس الشرفي للملتقى: األستاذ الدكتور  

 .مـزاري فـاتحالمشرف العام: الدكتور 
 ساسي عبد العزيزرئيس الملتقى: الدكتور   
 .. بن عبد الرحمن سيدعلينائب رئيس الملتقى: الدكتور 
 



 

 
 

 ــــة للملتقىياللجنــة العلم
 .بوحاج مزيان : الدكتورة للملتقىيس اللجنة العلميرئ
 .الوسين سليمان: الدكتور: ة للملتقىيس اللجنة العلمينائب رئ 

 .الجزائر- 3، جامعة الجزائروداود عبد اليمين: باألستاذ الدكتور .الجزائر- 3: بن عكي محند أكلي، جامعة الجزائراألستاذ الدكتور
 .الجزائر –مستغانم ، جامعة اهلل: عطاء األستاذ الدكتور .الجزائر-اضةيا الر -ت-ع-والمدرسة  لة،يموني نبيم :هاألستاذ الدكتور 

 األستاذ الدكتور: زوجي بشير جامعة فالنسيا فرنسا. .2الدكتورة: صباح عياشي جامعة الجزائر األستاذة
 الجزائر.-شيبان محمد جامعة البويرة األستاذ الدكتور: األستاذ الدكتور: عبد العزيز المصطفى جامعة الدمام السعودية.

 .الجزائر – 3جزائر، جامعة الحريتي عبد الحكيم: األستاذ الدكتور .الجزائر – 3جزائرجامعة ال، كرفس نبيل: األستاذ الدكتور
 األردن –جامعة األردن  صـادق الحــايك :الدكتور األستاذ .األردن –رة أحمد عرابي، جامعة األردن ي: سماألستاذ الدكتور
 .مصر – حلوانجامعة ليندة محروس   : األستاذ الدكتورة .مصر – حلوان، جامعة محمد صبحي حسنين: األستاذ الدكتور

 .الجزائر –رة يجامعة البو  الدكتور: ساسي عبد العزيز، .الجزائر –رة يجامعة البو  الدكتور: بوحاج مزيان،
 .الجزائر –رة ي، جامعة البو خيري جمالالدكتور:  .الجزائر –رة يالدكتور: مزاري فاتح، جامعة البو 

  .الجزائر –رة يمان، جامعة البو ين سليالدكتور: الوس .الجزائر –رة يد علي، جامعة البو يعبد الرحمن سالدكتور: بن 
 .الجزائر –رة يجامعة البو  الدكتور: منصوري نبيل، الدكتور:علي حسين هاشم جبر الزاملي جامعة القادسية العراق.

 .السودان – إبراهيمبابكر  آمال :الدكتورة قطر.–الدكتور: احمد ألعمادي 
 اليمن.-الدكتور: مقبل عبد السالم الريمي الدكتور: عوض ياسين جامعة النيلين السودان األستاذ

 الجزائر –رة ي، جامعة البو شريفي مسعودالدكتور:  الدكتور: بوبكر بن عبد الكريم تونس.
 .الجزائر - 3وسف، جامعة الجزائريبي يالدكتور: بن صا .مصر، أسامة كامل راتب جامعة المنصورة: األستاذ الدكتور

 .الجزائر –لة يالدكتور: بوسكرة أحمد، جامعة المس .الجزائر – 3، جامعة الجزائرثابت محمدالدكتور: 
 الجزائر –د، جامعة الحاج لخضر باتنة ياوي السعيحيالدكتور:  الجزائر.-الدكتور: بلعيد عقيل جامعة خميس مليانة

 .الجزائر –الدكتور: لوح هشام، جامعة وهران .الجزائر –سى الهادي، جامعة الجلفة يالدكتور: ع
 الجزائر.-الدكتور: عيساوي محمد جامعة البويرة  .الجزائر –ر، جامعة وهرانيالدكتور: قاسمي بش

 رالجزائ –مستغانمالدكتور: بن قالوز أحمد تواتي، جامعة  .الجزائر –دي محمد، جامعة وهرانيالدكتور: مه
 الجزائر.- 3الدكتور: بلغول فتحي جامعة الجزائر الجزائر.-3األستاذ الدكتور: غضبان حمزة الجزائر

 .الجزائر –رة ي، جامعة البو بوغربي محمدالدكتور:  الجزائر. -الدكتور: بزيو سليم جامعة بسكرة
 جامعة تيسمسيلت الجزائر.-واضح محمد األمينالدكتور:  جامعة بومرداس الجزائر.-بوبكر الصادقالدكتور: 
 الجزائر.-3الدكتور: لعبان كريم الجزائر .الجزائر – 3وسفي فتحي، جامعة الجزائريالدكتور: 

 رالجزائ –سوق أهراس، جامعة قميني حفيظالدكتور:  جامعة تيسمسيلت الجزائر.-الدكتور: ربوح صالح
 الجزائر –رة ي، جامعة البو جاب اهلل الطيبالدكتور:  الجزائر. -جعفر جامعة بسكرة الدكتور: بوعروري

 الجزائر –رة ي، جامعة البو فرنان مجيدالدكتور:  .الجزائر –رة ي، جامعة البو علوان رفيقالدكتور: 
 الجزائر –رة ي، جامعة البو حاج احمد مرادالدكتور:  .الجزائر –رة ي، جامعة البو لوناس عبد اهللالدكتور: 
 الجزائر –لشلف، جامعة اسبع بوعبد اهلل الدكتور: الجزائر.-شاربي بلقاسم جامعة الجلفة  الدكتور:



 

 

 

 اللجنة التنظيمية:
 فرنان مجيد د/رئيس اللجنة: 

 /شيخي ناصرد- أ/برجم رضوان   - /طراد توفيق     د-  أ/قاسي سالم   -    د/يونسي محمد -
 أ/ بن علي ليندة-أ/خالدي مصطفى  -أ/شريكي ويزة    -ري إيمان      حمأ/-
 أ/عمار حميد         -أ/بعوش خالد     -ني إبراهيم    أ حما-

 لجنة اإلعالم:
 .رئيس اللجنة:د/لوناس عبد اهلل

 دنيا حجاب اإلعالمية –أ/ نعمان عبد الغني    -   أ/ارزقي إسماعيل    -
   السيدة ميلودي سميرة-أ/ أوشن جميلة         –
           أ رميلي عمر.-  السيدة شايع كريمة   -

 إشكالية الملتقى:
غ وتكوين الفرا أوقات استثمارو  الصحة البدنيةفي  هادور  زيادة علىف.. الحياة جوانبكل للرياضة دور كبير في        

ارتبطت الثقافة بالرياضة، وهي المجال الذي توحدت فيه كافة دول العالم وشعوبها دائما ما ف، عالقات جيدة مع اآلخرين
بعادهم عن االنحرافات السلوكية..فقد  .في ممارستها والتنافس الشريف فيها وألهمية دور الرياضة في إشغال الشباب وا 

الج على األثر الحقيقي للرياضة في ركزت كل المؤسسات الرسمية واألهلية العاملة في مجاالت المكافحة والوقاية والع
فلقد ت، تعاطي المخدراو  ر، وما يترتب عنه من االنتحااالنحرافالجريمة و  الوقاية من المخدرات وفي تحصين الشباب من

العالم كل دول تواجه إحدى أكبر المشكالت التي واجهت و  في المجتمع خاصة الشباب الجتماعيةااآلفات مشكلة  أصبحت
التي  السلوكات اإلنسانيةعلى المجتمعات في تعقيداتها و الجتماعية ااآلفات  حيث يظهر األثر الكبير لمشكلةمنذ سنوات، 

 .تصاحبها، فأولى التعقيدات
ول، فمن تتطلب الحلوثقافية  اجتماعية ية و اقتصاد كل جوانب الحياة تمس جذور الجتماعيةااآلفات إن لمشكلة       

إلى األمية، إلى المشاكل الصحية إلى المشاكل األسرية، التي تستدعي مهمة وطنية أساسية  مشاكل السكن إلى البطالة
. فالمؤسسات التربوية من تتطلب حلوال جذرية من خالل تضافر جهود كل مؤسسات المجتمع من أجل التصدي لها

الدور الكبير في مواجهة  لمدني، ومؤسسات المجتمع امراكز تعليم، ووسائل اإلعالم المختلفةد وجامعات و معاهمدارس و 
ة في توعية األفراد من المساهمو الجتماعية ااآلفات الوقاية منها، من خالل معالجة موضوع و  الجتماعيةااآلفات موجات 

انعكاساتها السلبية بطريقة علمية شاملة، من حيث األسباب أو من حيث النتائج أو من حيث الحلول مخاطرها و 
ا دور رجال األمن من دور المؤسسات القانونية من خالل القوانين العقابية وأجهزة المكافحة، و كذالممكنة.باإلضافة إلى 

 ضافة إلى دور باإل، المراقبة، بما يضمن حسن العمل و الشبابرجال الجمارك، من حيث مراقبة شرطة ودرك و 



 

 
 
 

والمخدرات  وتناول الممنوعاتالتي عليها وضع مشكلة اإلدمان  واألسرة مؤسسات الرعاية االجتماعيةو  المؤسسات الصحية
، من خالل تشكيل لجان مختصة بالتعاون مع الهيئات الرسمية التي يسهر على عملها مختصون على رأس قائمة أعمالها

ذلك للقيام خ، و ال…التربية والتعليم، األمن من الصحة، علم النفس، علم االجتماع، الخدمة االجتماعية، القانون، الدين،
 بجهود وقائية شاملة.

من خالل تسليط  الشبابتنمية حب ممارسة الرياضة في نفوس  من هذه اآلفة الوقاية والعالج أساسياتولعل من        
وتكمن أهمية  الضوء على نماذج مشرقة مؤثرة من الرياضيين وبيان فوائد ممارسة الرياضة من الناحيتين الذهنية والبدنية،

االهتمام بالرياضة  الرياضة في الفوائد الصحية واالجتماعية الناتجة عن تلك الممارسة وتكمن أهمية الرياضة كذلك في
نشاء المزيد من بيوت الشباب التي الوالرياضيين و  نشاء النوادي الرياضية في جميع المناطق وا  تألوا جهدًا في استقطاب  ا 

عليه جاء هذا الملتقى ليسلط الضوء على هذه الظاهرة العالمية و . من أنواع الرياضةيميلون إليه  الشباب إليها وتعليمهم ما
براز  مكافحتهامقدمي في ذلك السبل األساسية لو البحث في سبل الوقاية منها   لممارسة الرياضية فيها.الهام  ل دورالوا 

 أهداف المؤتمر 
انتهعععععاج طريقعععععة للحعععععد معععععن رجعععععال الفكعععععر والخبعععععراء والمعنيعععععين بالقضعععععايا المطروحعععععة فعععععي المعععععؤتمر لمناقشعععععة س عععععب ل  جمعععععع -

 اآلفات االجتماعية.
  .دعم التفاعل والحوار بين مختلف المنظمات والهيئات الرياضية الدولية واإلقليمّية -
مععععععن الفاعليععععععة واالرتقععععععاء بععععععه مععععععن مسععععععتوى  العمععععععل علععععععى إكسععععععاب التعععععععاون العربععععععي البينععععععي ومععععععع دول أوروبععععععا مزيععععععداً  -

 .التبادل إلى مستوى التنسيق والمعرفة والتكامل
 .التأكيد على أهمّية نشر القيم التي تساعد على إطالق القدرات الكامنة لدى الباحثين في المجال الرياضي -
مشعععععاركين علعععععى االنخعععععراط فعععععي االهتمععععام باألفكعععععار الجديعععععدة، وتبعععععادل الخبعععععرات، وتفعيعععععل العالقعععععات معععععن أجعععععل تشعععععجيع ال -

 .مؤتمرات فكرية مستقبلية
 انتهاج إستراتيجية علمية للحد من اآلفات االجتماعية. -

ثعععععراء المجعععععاالت المرتبطعععععة  ىاالطعععععالع علععععع - الخبعععععرات العلميعععععة والفنيعععععة ونتعععععائج البحعععععوث المقدمعععععة ل سعععععهام فعععععي تطعععععوير وا 
 .بمحاور المؤتمر

  .ئة التدريس والهيئات الرياضية المتخصصةتبادل المعارف والخبرات بين أعضاء هي -
فعععععععي المجعععععععال  الحعععععععد معععععععن االنحعععععععراف واآلفعععععععات االجتماعيعععععععةاالسعععععععتفادة معععععععن تجعععععععارب العععععععدول المتقدمعععععععة فعععععععي مجعععععععاالت  -

 .من خالل عرض بحوث ودراسات المشاركينالرياضي 
 .ا بكل أشكاله الخروج بحلول ناجعة لمحاربة اآلفات االجتماعية -
 
 



 

 
 

يتميعععععععز الملتقععععععى بطبعتعععععععه السععععععابعة بتخصعععععععي  ورشععععععات عمعععععععل خاصععععععة بمحعععععععاور  :الملتقـــــــى ومحـــــــاوره مجــــــاالت
المعععععؤتمر كمعععععا يتخللهعععععا برمجعععععة محاضعععععرات تخععععع  بعععععرامج التكعععععوين فعععععي مسعععععتوى الطعععععور الثالعععععث فجعععععاءت ورشعععععات عمعععععل 

 الملتقى على النحو التالي.
 .ودورها في تعزيز برامج التربية والثقافة الصحية الممارسة الرياضية الورشة األولى:

 .الجتماعيةااآلفات الوقاية من و األنشطة البدنية الرياضية  الورشة الثانية:

 .في ظل الممارسة الرياضية الوقاية منهاو  الجتماعيةااآلفات اآلليات القانونية لمكافحة  :ةالثالثالورشة 
في إطار العمل  والعالجي للرياضة في مواجهة اإلدمان على المخدرات والمنشطاتالدور الوقائي  :ةالرابع الورشة

 .الجمعوي لألندية الرياضية

 .اآلفات الجتماعيةمن  التقليلفي . دور اإلعالم الرياضي :ةالخامس الورشة

 واآلفات االجتماعية.في حماية الشباب من االنحراف والمنظمات التجارب الناجحة لألندية الرياضية : ةالسادس الورشة
 

ــــــة الملتقــــــى 4 : اللغععععععة العربيععععععة هععععععي اللغععععععة الرسععععععمية فععععععي الملتقععععععى العلمععععععي الععععععدولي،  يععععععر أنععععععه يمكععععععن لألسععععععاتذة لغ
 (.المشاركين التدخل أو إلقاء مداخالتهم باللغتين )الفرنسية، اإلنجليزية

 ديم البحث:ـمعطيات تق 
 أن تتوفر في األبحاث المقدمة للمؤتمر الشروط التالية: يجب

 .يكون البحث في أحد محاور المؤتمر وأهدافه-

 .البحث مستوفيًا لشروط النشر العلمية المتعارف عليها في المجالت العلمية -

   .ال يكون قد سبق نشره في مجلة علمية متخصصة أو تم التقدم به لمؤتمر آخر-

 .في علمية التوثيق( APAيتبع نظام )-

لميععععععة للمععععععؤتمر حسععععععب األصععععععول العلميععععععة تخضععععععع البحععععععوث المقدمععععععة للتقيععععععيم مععععععن قبععععععل اللجنععععععة الع-
 المتبعة. 

 يتضمن البحث ملخ  باللغة العربية وآخر باللغة االنجليزية أو الفرنسية.-

، هععععععذا ويجععععععب لععععععهأمععععععا البحععععععث النهععععععائي فينبغععععععي تقديمععععععه فععععععي موعععععععد ال يتجععععععاوز التععععععاريخ المحععععععدد -
تنشععععععععر األبحععععععععاث -ابععععععععة البحععععععععث علععععععععى جهععععععععاز اإلعععععععععالم اآللععععععععي وتقديمععععععععه مسععععععععجال علععععععععى قععععععععر .كت

 المقبولة في مجلد المؤتمر بعد إجراء التعديالت في حال طلبها من قبل الباحثين.
 



 

 
 

   :المشاركة في الملتقى
 .األساتذة الباحثين المهتمين بمجاالت الملتقى ومحاوره األساسية*
      علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية.الخبراء المشرفين على ميدان *
 ه.لبة الباحثين على مستوى الدكتوراالط*

    :المشاركة في الملتقىرسوم  
شالنشــــــر فــــــي ةدج تشــــــمل حقــــــوق المشــــــارك شحقيبــــــة الملتقــــــى شالشهاد5000*

 المجلةشاإلطعام طيلة فعاليات الملتقى.
شالنشــــــر فــــــي ةالمشــــــارك شحقيبــــــة الملتقــــــى شالشهاددج تشــــــمل حقــــــوق 10000*

 المجلةشاإلطعام شاإليواء طيلة فعاليات الملتقى.
 المشاركة في الملتقى بصفة مستمع أو مالحظ

 .إطارات وزارة التعليم العلمي والبحث العلمي *   
 إطارات وزارة الشباب والرياضة *    
 .إطارات وزارة السياحة والصناعات التقليدية* 
  .إطارات وزارة البيئة وتهيئة اإلقليم*    
 .وزارة التربية الوطنيةات إطار * 
 .دفاع الوطنيوزارة الات إطار *
معاهعععععععععد التربيعععععععععة البدنيعععععععععة والرياضعععععععععة، وأقسعععععععععام ومخعععععععععابر علعععععععععوم وتقنيعععععععععات النشعععععععععاطات البدنيعععععععععة * 

  .والرياضية
 .إطارات وزارة العدل وقيادتها * 
 .الوكاالت السياحية المعتمدة * 
 .دكتوراه –ماستر  -طلبة الليسانس  * 
 

 

 



 

 

 

 تواريخ مهمة:

 رسال الملخصات.للتسجيل وا  اخر أجل  2017جويلية  15 -

رسال المد 2017أوت 05 -  خالت كاملة. ااإلعالم بقبول الملخصات ، وا 

 خالت كاملة.ااخر أجل الستالم المد 2017سبتمبر 05 -

 إرسال الدعوات. 2017أكتوبر05 -

 .تأكيد المشاركة ) في حالة عدم تأكيد المشاركة يحذف المشارك من البرنامج( 2017أكتوبر 10 -

 إرسال البرنامج النهائي. 2017أكتوبر15 -

 .صباحا بقاعة المحاضرات الكبرى لجامعة البويرة 8.00الساعة أكتوبر استقبال الوفود على 25 -

 

 معلومات االتصال:
bouira.dz-psis2017@univ:  Email 

Fax :21326731071 
mob :213661812695 
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 تحت عنوان: دسالساالملتقى الدولي العلمي 

 اآلفات الجتماعيةالممارسة الرياضية و  

 2017 أكتوبر 26و 25يومي 
 المشاركة: استمارة

 
 )إمكانية إضافة باحثين فقط( ................................................................. اللقب واسم الباحث

 ………...............................الرتبة::.....................................الدرجة العلمية )آخر شهادة(
 ................................……………..………التخصص:...............................................

 …...……………البلد:الجامعة:.................................................:.............../الكلية عهدالم
 .............……….…البريد اإللكتروني:...................الفاكس:..............….....……لنقال:..ا الهاتف
 ..........................................................................................……المداخلة:..محور 

 
 ............................................................................……..........:……المداخلة عنوان

 ملخص المداخلة:
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
 ...............الدالة:..............................................................................................................الكلمات 


