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 ةــدممق

مخبر النشاط البدني والریاضي، المجتمع، التربیة والصحة  بتنظیم المؤتمر الدولي الثاني    یتشرف
 لعلم السلوك الحركي بالتعاون مع الجمعیة الدولیة لعلم السلوك الحركي لعلم السلوك الحركي.

ي  إفریقیا، وھو لسلوك الحركي یتم تنظیمھ فا دولي لعلم أول حدث  (الجزائر)تمر الشلفؤیعتبر م
، أربعة اامتداد للتظاھرات العلمیة التي سبق تنظیمھا نذكر منھا: عشر ملتقیات دولیة بأوروب

في  بأمریكا الجنوبیة باإلضافة إلى المؤتمر الدولي األول الذي انعقد بمدینة ماناوس البرازیلیة
2014 . 

وتأمال في أھم وأحدث الموضوعات  یقترح المؤتمر جردا لما یزد عن الخمسین عاما من األعمال
المتعلقة بمجال علم السلوك الحركي الذي أسسھ عالم االجتماع المرموق و عمید كلیة العلوم 

 ، البروفیسور بیار بارلوبا. االجتماعیة واإلنسانیة  للصوربون سابقاً 

ة وتطویر وتھدف ھذه المناسبة إلى عرض دراسات تتناول الممارسات الجسدیة وفتح میادین جدید
     برامج التكوین والتعلیم العالي من منظور علم السلوك الحركي.أدوات البحث ومحتویات و

عبر ھذا البرادیغم الذي فرض نفسھ بنماذج نظریة خاصة، تشھد الیوم  دینامیكیة وتطورا كبیرین 
 العالم، وباالعتماد في الوقت ذاتھ على إسھامات العلوم األخرى.

ضا فرصة  للرؤى النقدیة التي ستسمح بتحدید رھانات وتحدیات المستقبل، كما یشكل المؤتمر أی 
یعتبر سانحة اللتقاء الممارسین والباحثین ذوي الصیت الدولي والباحثین الشباب من مختلف األفاق 

 لتنشیط محاضرات ودوائر مستدیرة  وورشات عمل وعرض مداخالت شفویة.

تبادل بین الباحثین والطلبة، مما یسمح بعقد اتفاقیات وشراكات یعتبر المؤتمر فرصة حقیقیة لدعم ال 
   ھامة وخلق شبكات بحثیة جدیدة في المجال، وخاصة على المستوى المغاربي والعربي واالفریقي.
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