
 

 
 

 

Arab-European Conference for Sport 

and Health Science  

 (AECSHS) 

 

 JORDAN  
 

التقاء الباحثين والعلماء في مجال علوم الرياضة والتربية البدنية يهدف  المؤتمر الى 
من مختلف دول العالم لتبادل األفكار والخبرات ونتائج األبحاث العلمية. كما 

والصحة بما في على بعض المواضيع الحديثة في مجال علوم الرياضة المؤتمر يركز
، التغذية، وعلم الرياضي ذلك الموضوعات في اللياقة البدنية، والشيخوخة، التدريب

وظائف األعضاء والتعلم الحركي والتحكم  , ايضا موضوعات في الجوانب النفسية 
 واالجتماعية

 فة الى  االدارة والتسويق الرياضيوتكنولوجيا الرياضة , اضا

  

 

 علوم معهد مع بالتعاون األردنية الجامعة في الرياضية التربية كلية 
  األلمانية ماغديبورغ جامعة في الرياضة

 
 الصحة و الرياضة لعلوم الثاني   االوروبي العربي الدولي المؤتمرعلن عن ت 

 

 (AECSHS)  
 

اني ورشة عمل متقدمه في علوم الرياضةيقدم المؤتمر العربي األوروبي الث  

و الصحة , كما يوفر مساحة للنقاش و تبادل االفكار بين المختصين في جميع انحاء 

ة وغير ليث او الملخصات  بشرط ان تكون اصالعالم يمكن المشاركة وتقديم االبحا

او مقبوله للنشر  منشورة من قبل  

 

رة الموقع اإللكترونيزيا يرجى المعلوماتمن  المزيدلإلطالع على   

http://icsscc.ju.edu.jo 

  البريد اإللكترونيعبر  يمكنك مراسلتنا

 
E-Mail : Icsscc@ju.edu.jo 

 

 

 

 

 

 

 
 الثاني لعلوم الرياضة وروبي العربي األ مؤتمرال

 و الصحة

 (AECSHS)  

 األردن 
 

 
 

األردن  –لبحر الميت ا  
 اخفض منطقة على سطح االرض

  

 نوفمبر  3-1من  

2017 
  

 علوم معهد مع بالتعاون األردنية الجامعة في الرياضية التربية كليةتنظم 
 أللمانيةا ماغديبورغ جامعة في الرياضة

 الصحة و الرياضة لعلوم الثاني  االوروبي العربي المؤتمر
 

(AECSHS) 
 

 موضوعات  المؤتمر
 

 علم التدريب الرياضي

القدرات البدنية و الصحة     

 فسيولوجيا الجهد البدني

 التغذية والرياضة

 التربية الرياضية المعدلة

 رياضة كبار السن

 علوم الرياضة لالطفال

اللياقة البدنية المتقدمة  برامج التدريب و  

و التحكم  التعلم الحركي  

المبتكرة مناهج التربية الرياضية   

 تكنولوجيا الرياضة

 التحليل الحركي والميكانيكا الحيوية

 الرياضة التنافسية وإعداد االبطال الرياضيين

 علم النفس الرياضي

 علم االجتماع الرياضي

 االدارة الرياضية

 السياحة الرياضية

حافة واالعالم الرياضيالص  

 التسويق الرياضي

 

 

 

 

 رسوم المؤتمر
 

تشمل رسوم التسجيل للمؤتمر واإلقامة لمدة ثالث 

 إقامة كاملةليال 

 

 في فندق كراون بالزا

 البحر الميت -األردن     

 
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/ae/ar/swemieh/ns

cjo/hoteldetail 

 

      $ US 500  :                  غرفة مفردة   

    $ US 350  : غرفة مزدوجه                 

    $ US 400  :          غرفة مفردة الطالب  

  $ US 300 : الطالب غرفة مزدوجه        

 
 

 من الرسوم   50$التسجيل المبكر سيتم خصم  ❖

   آخر موعد للتسجيل 2017  ايلول 20 ❖

  US $100  فقط  وجبتين غذاء رسوم تسجيل المؤتمر مع   ❖

 
 

 

هامه تواريخ  

 بحاثاأل ملخصاتتقديم  2017 آذار  1  

  اخر موعد لتقديم الملخصات   2017   آب   30
عن االبحاث المقبولة للباحثين  االعالن    2017ايلول   10  

اخر موعد للتسجيل المبكر   2017ايلول   15  
اخر موعد لتقدم االبحاث كاملة)اختياري( 2017ايلول  20  

    آخر موعد للتسجيل 2017  ايلول 20
 

شركاء المؤتمر    
 

AECSHS  in cooperation with German Arabic 

Network of Sport Science   
REMH,Rede Euroamericana de 

Motricidade Humana 

GERANSS ,   ,    

 

  

http://icsscc.ju.edu.jo/
mailto:Icsscc@ju.edu.jo

