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 محمد خيضر بسكرة امعة ج
 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

STAPSI 
 بالتعاون مع  

 )فرقة بحث (علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية  ودراسات فيأبحاث  مخبر
 

ERSTAPSL 
 

 انينظم
 :حول  الثالثدولي المؤتمر ال

 الرياضة والمواطنة 
 0901 ديسمبر09-90يومي 

 :ؤتمرإشكالية الم

ي مشترك مفهوم التربية على المواطنة ليس باألمر الجديد حيث كان اإلغريق على وعي بضرورة بناء فضاء ديمقراط إن
 لتطوير التربية و المعارف. وقد قال أرسطو: " ليس هناك من مدينة فاضلة بدون تربية مالئمة"

.شعار الرابطة: "التربية طريق للحرية والمواطنة , قد جعل 0681كما أن "جون ماسي" الذي أنشأ رابطة التعليم في فرنسا سنة   
السنة  5112بوصفها السنة األوروبية للمواطنة و لقد أعلنت الدول األوروبية سنة  5112سنة  اعتمادوفي األلفية الجديدة تم 

.األوروبية للتربية من خالل الرياضة وكان شعار المناسبة "الرياضة بوابة الديمقراطية   
نماذج  د األوروبي من أجل تنمية الوعي بقيمة الرياضة كأداة تربية على المواطنة الديمقراطية و إقتراحوحدد هدف الجه

و البيئية األخرى. االجتماعية ةشطناألتكامل مع  يمبتكر وفممارسات جيدة يتم تطبيقها في شكل   
بتخصيص خالل ستين  5118نوفمبر  2سنة على إنشائها في  نبمرور ستي احتفالهامن جهتها قامت "اليونسكو" بمناسبة 

ربية البدنية و التربية على أسبوع ستين موضوع بينها ستة عشر موضوع تتعلق بالتربية ومن بينها مواضيع تخص الرياضة و الت
 المواطنة.

فأصبحت لها  طرف العلماء و الباحثين، حيث رفعت كشعار لدى الكثيرين، من ازداد االهتمام بالمواطنة األخيرةفي اآلونة و 
.محاذير كثيرة مثال: العداء للطرف المنافس و أحيانا للسلطة . 

ياسي و ثقافي وفي الواقع نجد من يتحّدث عن المواطنة، بأنها االنتماء إلى مجتمع واحد، يضّمه بشكل عام رابط اجتماعي و س
، وفي سياق معّين تجده يشتكي من غياب سلوك المواطنةموّحد في دولة معّينة  
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ل أعمال ملموسة التربية على المواطنة ليست معرفة فقط ولكن ممارسة يجب أن تلقن للطالب للتفاعل و العيش معا من خالف
المواطنة. فضاءلتتسمح لهم ببناء   

مهيكلة في  درس بوضع الطالب من خالل أطر أعمالفالتربية على المواطنة ليست مادة أومقررا يمكن تعليمه ولكن يقوم الم
 وضعيات تعلم وهو الشرط الضروري لتحقيق التربية على المواطنة.

 عنه  غفلإذا كان أحد أهداف الرياضة هو اكتشاف األنشطة البد نية و الرياضية و النهوض بها , نجد أن هناك هدف آخرمف
,وحتى منسيا وهو تعلم الحياة  

مكن الشباب من إن التربية على المواطنة من خالل األنشطة البدنية و الرياضية هوسعي إلى تنمية المعارف و الكفاءات التي ت
لثقافات )بالنسبة تطوير قدراتهم االجتماعية مثل العمل ضمن الفريق و التضامن و التسامح و الروح الرياضية في إطار متعدد ا

األنشطة  بين األنشطة الفكرية و البد نية خالل المسيرة التعليمية مع دعم الرياضة داخلألوروبا(, و كذلك خلق توازن 
.المدرسية  

في الجزائر ورغم وضوح مفهوم المواطنة على المستوى الرسمي و اعتبارها قيمة اجتماعية أساسية ترسخ روح و 
هذه الثقافة ونشرها بين عناصر أفراد  مع توفير الوسائل المادية والتربوية لغرسو  االنتماء للوطن والوالء له،

نظرا  المجتمع الجزائري بمختلف فئاته إال أن قيمة المواطنة كثقافة اجتماعية ما زالت دون المستوى المطلوب،
الدور الملتقى في البحث عن  إشكاليةحيث تتمحور  لتفشي بعض المظاهر المنافية لمقاصد التربية على المواطنة

، في تعزيز قيم المواطنة لدى الشباب الجزائري مجاالت تخصصها و  على اختالف أنواعها المؤسسات الذي تلعبه

 ؟والمواطنة الرياضة وتحديد العالقة بين مفهومي
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 :ؤتمرأهداف الم
 ترسيخ القيم المدنية والمواطنة لدى الشباب الجزائري وطلبة الجامعة  -
 الجامعةترقية الحس المدني والوطني لدى الشباب الجزائري وطلبة  -
  .  تفعيل مساهمات المؤسسة العلمية والبحثية في دراسة موضوع المواطنة 
  تعبئة الطاقات الشبانية الرياضية لالنخراط في مسار التنمية الوطنية 
 .المشتركة بين المواطنة والرياضة كسلوك مجتمعيإبراز الجوانب      -

 روح العلمية والتربوية واإلعالمية والرياضية في تنميةتسليط الضوء على دور الهيئات والمؤسسات      -
 المواطنة .

تحديد الوسائل  إلىتهدف  ،بلورة إستراتجية مشتركة بين قطاعات الرياضة والبحث العلمي والتربية   -
 .والطرقلتنمية روح المواطنة لدى أفراد المجتمع من خالل النشاط الرياضي

 ونشر ثقافة السلم والسالمةالشبابيةالرياضي األوساطالعنف في  ظاهرة  الناجعة والفعالة للحد من إيجاداآلليات -

 :ؤتمرمحاور الم
 في تنمية روح المواطنة لدى الشباب الجزائري.الجزائريةدور المؤسسات الرياضية: المحور األول

 والجامعية في تنمية روح المواطنة. دور المؤسساتالتربوية:المحور الثاني

 العالقة بين الرياضة و المواطنة  من منظور المشرع الجزائري.: المحور الثالث

 االتجاهات نحو المواطنة.وتنمية بناء و  غرسفي الرياضي و أثره  ما إلعالدورالمحور الرابع:

 الرياضية  والمجتمع المدني في تعزيز روح المواطنة دور الحركة الجمعوية: المحور الخامس
 دور الرياضة في ترسيخ روح المواطنة ونشر ثقافة السلم والتسامح  ونبذ ثقافة العنف :المحور السادس
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 : ؤتمر لمل الشرفي رئيسال

 سالطنية بلقاسم.د. أ.جامعة محمد خيضر بسكرة السيد رئيس 
 : ؤتمر المشرف العام عن الم

 د. بوعروري جعفرعلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية  معهدالسيد مدير 
 :المؤتمر رئيس

 بزيو سليمد.  والعالقات الخارجية والبحث العلمي مكلف بالدراسات العلياالمدير الالسيد نائب 
 د. حميدي سامية نائب رئيس المؤتمر : 

 :للمؤتمرالعلمية  رئيس اللجنة
 .مزروع السعيدد. السيد رئيس المجلس العلمي للمعهد 

 للمؤتمر :رئيس اللجنة العلمية نائب 
 : براهيمي عيسىد

 األعضاء:
أ.د بنن تنومي عبنند -جامعنة المسنيلة األمينأ.د بنوداود محمند   3ا.د ننافي رابنح جامعننة الجزائنر    -3بنن عكني محمند اكلني جامعنة الجزائنرأ.د -

ا.د فيصنل -أ.د بوطبنة منراد جامعنة ام البنواقي ا.د عطااهللا احمد جامعنة مسنتغانم –أ.د. رواب عمار  جامعة بسكرة -3الناصر جامعة الجزائر 
ا.د.  -أ.د بوعجننناق كمننال جامعننة خمننيس مليانننة  -أ.د يحينناوي السننعيد جامعننة باتنننة -أ.د بوسننكرة احمنند جامعننة المسننيلة قاسننمي جامعننة تبسننة 

ا.د اسننامة كامننل راتننب  –ا. د الصننادق الحايننك الجامعننة االردنيننة  –3جامعننة الجزائننر. حكننيم حريتنني  أ.د -  - 3سنناكر طننارق جامعننة الجزائننر 
قصري ناصر جامعة الجزائر ا,د  –المدرسة العليا للرياضة الجزائر ا.د ميموني نبيلة-3ا.د صحراوي مراد جامعة الجزائر جامعة سيناء القاهرة  

–د, حميندي سنامية جامعنة بسنكرة  -د. بوعروري  حعفر جامعنة بسنكرة  3شناتي احمد جامعة الجزائر د. - ا,د عباس جمال جامعة البويرة-3
 -د جنوادي خالند جامعنة المسنيلة  -د, يوسنف بنن الشنيخ جامعنة عنابنة–3جامعنة الجزائنر  د, بن ققة سعاد جامعة بسكرة  د, بن صايبي يوسف

د,   -د. عمرينو زهينر جامعنة المسنيلة 3د. غضنبان احمند حمنزة جامعنة الجزائنر  - خلينل جامعنة بسنكرة د. منراد -د. بزيو سليم  جامعنة بسنكرة
-د. غننام ننور الندين جامعنة أم البنواقي  --د. مجيلي صالح جامعنة عنابنة-5بوحاج مزيان جامعة البويرة _ د, بورغدة مسعود جامعة قسنطينة

–د. بنن عمينروش سنليمان جامعنة بسنكرة –بسنكرة جامعنة  فننوش نصنير د. -معة سطيفد. بوطالبي هاني جا -تركي احمد جامعة الشلف د. 
د, حسنيني –د, فتحني الغوينل جامعنة الشنلف د. مزاري فاتح جامعنة البنويرة د. بنن جندو رضنوان جامعنة االغنواط  -د,دشري حميد جامعة بسكرة 

 عبدالسالم جامعة البويرة_ د. زاؤي د ولد حمو مصطفى جامعة بومرداس امين جامعة بومرداس 
د,  –جامعة ورقلة  د. مجيدي ياسين -جامعة الجلفةلمين د. حرواش -د. شريفي مسعود جامعة البويرة  –د عبدالمالك سربوت جامعة الجلفة –

د, بنن –تسيمسنلت د. الوضاح احمند امنين جامعنة  - د, رويبح كمال جامعة الجلفة  -د, ايدير عبد النور جامعة بجاية –جامعة وهران قاسمي 
 .قاصد علي الحاج جامعة مستغانم
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 :للمؤتمر رئيس اللجنــة التنظيمية 

 د, مراد خليلدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة مكلف بالالمدير الالسيد نائب 
 :للمؤتمر رئيس اللجنــة التنظيمية  نائب

 ن عميروش سليمان ب. د
 عضاء:األ -
 جامعة بسكرةلزنك احمد أ. - د, عثماني عبد القادر جامعة بسكرة  -
 جامعة بسكرةحاجي عبدالقادر أ. - د براهيمي عيسى جامعة بسكرة -
 أ.فضل قيس جامعة بسكرة   -              د. زموري بلقاسم جامعة بسكرة -
 باغقول جمال جامعة بسكرةأ.    -. شتيوي عبدالمالك   جامعة بسكرةد -
 أ.مرابط جمالي جامعة بسكرة-            طيبي احمد جامعة بسكرةأ.   - -
 أ. صواش  عيسى جامعة بسكرة  -جامعة بسكرةبزيو عادل أ.  -
 أ. مغربي مغربي جامعة بسكرة-جامعة بسكرةميهوبي مراد أ.  -
  -أ. بلوني عبد الحليم جامعة بسكرة -جامعة بسكرةساعد شفيق أ.  -
 جامعة بسكرةدحية خالدأ.  -

 دكتوراه:الطلبة 
 زروال محمد  -حفيظ فضيلة -بوخالفة عبد القادر -حشاني رابح -حشاني عقبة  -
 بوزاهر محمد لزهر -لروي الياس -شريف عبد العزيز- -

 :االتصالاإلعالم و  مسؤول خلية
 مزغيش عبد العاليأ. 
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 شروط المشاركة و تقديم المداخالت:

 ؤتمرمحاور الم متصاًل بأحد  ةأن يكون موضوع المداخل. 
 آخر. ؤتمرأال يكون البحث قد سبق نشره أو عرضه بم 
 التالي:الربيد االلكرتوينصفحة واحدة و يرسل مع استمارة المشاركة إلى  ملخص المداخلة في حدود   يحرر 
 Istaps_Lerstaps_2015@univ-biskra.dzS.bezziou@ univ-biskra.dz 
  لجنة العلمية و ال تبرمج المشاركات التي لم يرسل صاحبها المداخلة كاملة.ليخضع البحث للتحكيم العلمي 
 بنظام  أن يكتب البحث على الكمبيوترword( بخط من نوع ،Simplified Arabic وبحجم )ومسافة بين 02

 في كل االتجاهاتسم  2على أن يترك هامش،  1السطور 
 بالنسبة للغة غير العربية ، أسود عريض. Times New Roman / 12 و 
 المداخالت المقبولة كاملة في شكل ملف مرفق   ترسلWord  صفحة على األكثر مع إرفاق  02في حدود

 .المداخالت غير المحررة باللغة العربية بملخص باللغة العربية

 مواعيد هامة:
 . 5102سبتمبر12:إلرسال ملخصات المداخالت موعدأخر 
 .5102 اكتوبر 12الرد على الملخصات المقبولة بتاريخ:  موعد

 .5102نوفمبر 12أخر أجل إلرسال المداخالت كاملة تاريخ:  
 .5102نوفمبر  10موعد إرسال دعوات المشاركة  تاريخ : 

 5102ديسمبر01-10والخميس  األربعاءيومي  المؤتمر موعد انعقاد 

 :هامةارقام 
 1150333210262الهاتف: 
 11503330582الفاكس:

  11503221832252: النقال
 السادة المشاركون في المؤتمر

 ,  األساتذة الباحثون في جميع  الميادين العلمية والجامعية والمخابر البحثية 
  المختصون في المجال البدني والرياضي .الخبراء 
 , طلبة الدكتوراه والماجستير 
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 ؤتمرنشاطات وفعاليات الم
 وندوات علمية  محاضرات 
 , لقاءات علمية تكوينية مع طلبة الدكتوراه 
  ومناقشتها رياتادالجعرض 
  المؤتمر إجراء مقابالت رياضية على هامش 
 زيارة لبعض األماكن السياحية بوالية بسكرة 
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 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 حممد خيضر بسكرة جامعة

 النشاطات البدنية والرياضية معهد علوم وتقنيات 
 وبالتعاون مع

 )فرقة حبث(يف علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية أحباث ودراسات  خمرب
 ينظمان 

 حولثالث الالدويل املؤمتر 
 )) الرياضة والمواطنة ((

 ديسمرب 09-90يومي 
 إستمارة املشاركة:

 : وذلك بالبحث.العلميالدويل ؤمتر امليشرفين أن أعلن عن رغبيت يف التسجيل للمشاركة يف       
 .......................................................................................................املداخلة :  عنوان

 :..............................................................................................................حملورامن 
 ....................................املهنة احلالية .........................................................االسم واللقب:.

 ............................................ا:.....هلالتابع  سةاملؤس........................الدرجة العلمية:..................
 .......................................الربيد االلكرتوين..............................................................اهلاتف

 امللخص:
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