
 بسى اهلل انرمحٍ انرحيى
 

 تنظيم جامعة قناة السويس

 بنات ( بالعريش –كلية التربية الرياضية ) بنين 

 المؤتمر العلمي الدولي الثالث

 صناعة البطل االوليمبي ( –) تحديات الرياضة بالوطن العربي 

 م بمدينة شرم الشيخ32/2/3122-32خالل الفترة من 
 رؤية المؤتمر

لمواجهة تحدٌات الرٌاضة بالوطن العربً , تكون قادرة علً صناعة  األمدوضع خطة طموحة طوٌلة   

 ولٌمبً .علً مستوي قادر علً تحقٌق الحلم اإلأولٌمبً علً إبطل 

  

 رسالة المؤتمر
تنبثق رسالة المؤتمر من خالل استخدامات نتائج البحث العلمً فً مختلف علوم الرٌاضة فً وضع الخطط  

جل صناعة البطل أوالنهوض بها من   رتقاء بالرٌاضة العربٌةالمستقبلٌة  العلمٌة المدروسة القادرة علً اإل

 . ولٌمبً اإل

 

 المؤتمر أهداف
تعوق ٌهدف المؤتمر للتعرف علً مشكالت ومعوقات وتحدٌات الرٌاضة علً مستوي الوطن العربً والتً  

 النتائج وذلك من خالل . أفضلقادرعلً تحقٌق ولٌمبً إ صناعة بطل

 

الرٌاضً والعاملٌن  اإلنسانوالخبرات فً المجال الرٌاضً بٌن كل من  واآلراءوالمعارف  األفكارتبادل  -1

 أوالعمل الخططً  أوفً المهارات  أوبالمجال الرٌاضً سواء كانوا متخصصٌن فً التدرٌب 

محللٌن  أوفسٌولوجٌا الرٌاضة   أوعلم االجتماع الرٌاضً  أومتخصصٌن فً علم النفس الرٌاضً 

 آلخرالمتطورة من وقت  اإلنسانعلً مستوي ممكن بالنسبة لقدرة أ إلًصل ن حتىبٌولوجٌٌن وكٌمٌائٌٌن 

 جل وضع الحلول المناسبة لها .أوذلك من 

وضع إستراتٌجٌة طموحة  علً المدى  البعٌد وخطط مستقبلٌة مقننة قادرة علً التغلب علً مشكالت  -2

ولٌمبً قادر علً إووضع الحلول المناسبة لها للتمكٌن  من صناعة بطل  الرٌاضة العربٌة وتحدٌات 

 ولٌمبً .المنافسة وتحقٌق حلم الذهب اإل



رتقاء بالرٌاضة والمتخصصٌن والمهتمٌن علً المستوٌٌن العربً والدولً نحو اإل  تكثٌف جهود العلماء  -3

المستحدثات والمستجدات والتقنٌات  أهمولٌمبً وذلك من خالل استخدام وصناعة البطل اإل العربٌة 

  الحدٌثة المرتبطة بالرٌاضة .

 

 محاور المؤتمر
دراسة واقع الرٌاضة العربٌة والتطلعات المستقبلٌة للوصول للحلم االولٌمبً من خالل ثالث محاور رئٌسٌة  

 -وهً :

 

  محور التدريب الرياضي:  أوال

  التدرٌب الرٌاضً وارتباطها  أبحاثالمستحدثات فً التدرٌب الرٌاضً من خالل نتائج  أهماستخدام

 بمختلف علوم الرٌاضة .

 

  فً تطوٌر الرٌاضة  وإسهاماتهاالحدٌثة واالستفادة من التقنٌات الحدٌثة  واألجهزة األدواتتوفٌر

 العربٌة .

 

 الجٌد  واإلعدادبداٌة من عملٌة االنتقاء  نتائج البحث العلمً فً مجال التدرٌب الرٌاضً االستفادة من

 بطل اولٌمبً قادر علً تحقٌق الحلم االولٌمبً . إلًالوصول  حتىللموهوبٌن 

 

 ثانيا : محور الرياضة المدرسية 

  واكتشاف الموهوبٌن من سن مبكر لكون  النتقاء أساسٌةوضع إستراتٌجٌة علمٌة تكون بمثابة قاعدة

 والمهمة فً اكتشاف وصناعة البطل االولٌمبً . األولًالرٌاضة المدرسٌة الخطوة 

 

  حلول فعالة للقضاٌا والمشكالت والتحدٌات  إلٌجادتسخٌر البحث العلمً فً مجال الرٌاضة المدرسٌة

 لنا صناعة بطل اولٌمبً قادر علً المنافسة . ٌتسنى حتىالتً تواجه الرٌاضة العربٌة 

 

 دٌثة فً التدرٌس والتعلٌم وكٌفٌة االستفادة من التقنٌات التعرف علً االستراتٌجٌات والطرق الح

 الحدٌثة فً التغلب علً تحدٌات الرٌاضة العربٌة التً تعوق صناعة بطل اولٌمبً متمٌز .

 

 الرياضية  اإلدارةثالثا : محور 

 

  تكاتف كالً من وزارة الشباب والرٌاضة مع االتحادات المعنٌة والهٌئات والمؤسسات الرٌاضٌة مع

 أوفً وضع البرامج المتكاملة عن طرٌق المتخصصٌن سواء علً المستوي المحلً  االولٌمبٌةاللجان 

حترافٌة خبرات ا –غذائٌة متخصصة  –علمٌة  –تعلٌمٌة  –من برامج ) تدرٌبٌة  األجنبً أوالعربً 

 الدعم المالً الالزم لصناعة بطل اولٌمبً علً اعلً مستوي . إلً( علً اعلً مستوي باإلضافة 



  استخدام البحث العلمً فً مجال اإلدارة الرٌاضٌة والعلوم المرتبطة بها فً الكشف المبكر عن

 رها .تحدٌات ومعوقات ومشكالت الرٌاضة العربٌة ووضع السبل والطرق العلمٌة لحلها وتطوٌ

 . الدعم المجتمعً واألسري واإلعالمً الهادف الذي ٌدفع الالعب لالنجاز 

 ** انبحوث واألعًال املقذيت :
 بحوث وأعمال فردٌة . -
 بحوث وأعمال جماعٌة . -
 بحوث وأعمال مؤسسٌة . -
ٌحصل المشارك علً شهادة مشاركة فً المؤتمر معتمدة من جامعة قناة السوٌس وقطاع التربٌة  -

 الرٌاضٌة بالمجلس األعلى للجامعات .

 ** نغت املؤمتر : 
 . وث باللغتٌن اإلنجلٌزٌة والفرنسٌةاللغة العربٌة هً اللغة الرسمٌة للمؤتمر وٌمكن قبول البح   

 ** قواعذ انُشر :
 ٌجب أن ٌقع البحث فى أحد محاور المؤتمر . -
 ٌجب أال ٌكون البحث قد سبق نشرة  -
 تطبق قواعد النشر وفق قواعد المجلس األعلى للجامعات . -
والمراجع ( بما فٌها جداول المعالجات  اإلحصائٌة 11ٌجب أال ٌزٌد عدد صفحات البحث المقدم عن ) -

وغٌر مسموح بتجاوز عدد الصفحات وٌجوز تقدٌم مالحق بأى عدد من الصفحات غٌر قابلة للنشر , 
 ( دوالر أو ما ٌعادلها عن كل صفحة إضافٌة .5وٌتم سداد رسم إضافً )

 ( فً عملٌة التوثٌق .APAٌتبع نظام ) -
 علمٌة المتبعة .تخضع البحوث المقدمة للبت فً أمر قبولها فً المؤتمر حسب األصول ال -
ٌرسل مع كل بحث ملخص باللغة العربٌة وملخص باللغة اإلنجلٌزٌة باستخدام النموذج المنشور فى   -

موقع المؤتمر ثم ٌعاد إرسال الملخصٌن مع البحث كامالً فى شكله  النهائى )بعد التعدٌالت المطلوبة إن 
 وجدت( .

( شاملة النسخة  CDاإلنجلٌزٌة وعدد واحد )  ٌتضمن البحث نسختٌن وملخصٌن باللغة العربٌة واللغة -

 العربٌة واإلنجلٌزٌة للبحث .

(  CDسٌتم نشر األبحاث المقبولة فً مجلد خاص بعد إجراء التعدٌالت إن وجدت وتسلٌم عدد واحد ) -

 بالبحث بعد التعدٌل .
  ترسل ملخصات األبحاث إلى أمانة المؤتمر على البرٌد األلكترونى الخاص -

Drsamy52@yahoo.com   م 22/2/2211بالمؤتمر فى موعد غاٌتة. 

 يالحظت : 
سوف ٌتم إرسال دعوات المشاركة لألبحاث المقبولة للعرض فً المؤتمر عبر البرٌد االلكترونً 

 للباحثٌن بعد تقٌٌمها من قبل اللجنة العلمٌة للمؤتمر .

 -يهي : انبحج يا يراعي عُذ كتابت يهخص

 وٍّخ . ٠052ىزت اٌّسزخٍع فٟ فمشح ٚاحذح فٟ حذٚد  -1
 ٠زضّٓ اٌّسزخٍع اٌؼٕبغش اٌزب١ٌخ : -0
 ػٕٛاْ اٌجحش - أ

mailto:Drsamy52@yahoo.com
mailto:Drsamy52@yahoo.com


 اٌٙذف ِٓ اٌجحش  - ة
 إٌّٙح اٌّسزخذَ -ج

 ػ١ٕخ اٌجحش -د

 ِدبي اٌجحش -٘ـ 

 إٌزبئح أُ٘ –ٚ 

 االسزٕزبخبد ٚاٌزٛغ١بد  -ص

 انكهًاث انذانت  إيل اإلشارةجيب  *
 ِشاخغ فٟ اٌّسزخٍع . أٞ إٌٟ اإلضبسحال ٠دت   -3

  . 12/3/0216َاٌّؤرّش فٟ ِٛػذ غب٠زٗ  أِبٔخ إٌٟوبٍِخ ٌٍزم١١ُ  األثحبسرشسً  -
 اٌّٛػذ اٌّحذد . اٌذاي ػٍٟ سذاد اٌشسَٛ ثبٌجٕه ٚفك اإل٠ػبيِشفمخ ثبسزّبسح اٌزسد١ً ٚغٛسح  -
 اٌّمجٌٛخ فٟ وزبة اٌّؤرّش. األثحبسرٕطش  -
ػشؼ اٌجحش ِٕٚبلطزٗ ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ اٚ اٌٍغخ االٔد١ٍض٠خ , ػٍّبً ثأْ اٌّذح اٌض١ِٕخ اٌّسّٛذ ثٙب  ٠ّىٓ -

 ٌٍؼشؼ ال رزدبٚص ػطش دلبئك .
ٌىزبثخ   APA األِش٠ى١خ٠دت االٌزضاَ ثّؼب١٠ش إٌطش اٌؼٍّٟ اٌذ١ٌٚخ , ٚثخبغخ ٔظبَ خّؼ١خ ػٍُ إٌفس  -

 اخغ .ِشاخغ اٌجحش فٟ ِزٓ اٌجحش ٚفٟ لبئّخ اٌّش
ِٓ ثحش . وّب ٠ّىٓ اٌزمذَ ثبٌجحٛس اٌفشد٠خ  أوثش أ٠ّٚىٓ ٌٍجبحش اٌزمذَ ٌٍّؤرّش ثجحش ٚاحذ  -

 ٚاٌّطزشوخ .

 -: األحباثحاَيًا : طريقت كتابت 
  ثبسزخذاَ ثشٔبِح  األثحبسرىزت خ١ّغWord   َثٕظبIBM . 

  اٌؼشث١خ اٌخط  األثحبس٠سزخذَ فٟ وزبثخSimplified Arabic 14  ٚرىزت اٌؼٕب٠ٚٓ اٌشئ١س١خ ثبٌخط ,

Simplified Arabic 16 – Bold  . 

  االٔد١ٍض٠خ اٌخط  األثحبس٠سزخذَ فٟ وزبثخTimes New Roman 14 Bold  . 

  4ٚ اٌؼشث١خ  األثحبسسٕز١ّزشاد ِٓ اٌدٙخ ا١ٌّٕٟ فٟ  4سٕز١ّزشاد ِٓ وً اردبٖ , ٚ  ٠3زشن ٘بِص 

 االٔد١ٍض٠خ . األثحبسفٟ  سٕز١ّزشاد ِٓ اٌدٙخ ا١ٌسشٜ
  ِٟٕزػف اٌػفحخ . أسفًرشلُ اٌػفحبد ف 
  اٌجحش ػٍٟ ٍِخع اٌجحش , ٚاٌىٍّبد اٌذاٌخ , ػٍٟ اْ رىزت فٟ حبض١خ  األٌٟٚرحزٛٞ اٌػفحخ ِٓ

اٌػفحخ ث١بٔبد اٌجبحش ) اٌٍمت اٌؼٍّٟ , االسُ , اٌزخػع اٌؼٍّٟ , اٌمسُ اٌؼٍّٟ اٌزبثغ ٌٗ , اسُ  ثأسفً

 سُ اٌذٌٚخ ( .اٌى١ٍخ , اسُ اٌدبِؼخ , ا
  َإٌٟث١بٔبد رط١ش  أٞ أٚٔٙبئ١ب السُ اٌجبحش  اإلضبسح٠جذأ اٌجحش اٌفؼٍٟ ِٓ اٌػفحخ اٌثب١ٔخ , ِغ ػذ 

 ضخػ١زٗ , ٚرٌه حشغبً ػٍٟ سش٠خ ٚٔضا٘خ ػ١ٍّخ اٌزحى١ُ .
  اٌدذاٚي ٚػٕب٠ٕٚٙب اػٍٟ ِٕزػف اٌدذٚي ثخط  أسلبَرىزتBold 16   ٟاٌؼشث١خ ٚثخط  األثحبسفBold 

 االٔد١ٍض٠خ . األثحبسفٟ   14

  اٌطىً ثخط  إِٔٚزػف اٌػٛسح  أسفًٚاٌزؼ١ٍك ػ١ٍٙب  األضىبي أٚاٌػٛس  أسلبَرىزتBold 16   ٟف

 . االٔد١ٍض٠خ األثحبسفٟ   Bold 14اٌؼشث١خ ٚثخط  األثحبس

  أٚذ٠ٛ , ١اٌف أفالَ أٍِٚفبد رؼزّذ ػٍٟ اسزخذاَ اٌٛسبئط االٌىزش١ٔٚخ ) وبٌػٛس ,  إسفبقفٟ حبٌخ 

ػشٚؼ ثبٚسث٠ٕٛذ , اٌخ ( اٌزٟ رض٠ذ ِسبحزٙب ػٓ خّسخ ١ِدب ثب٠ذ , ٠دت ػٍٟ اٌجبحش سفغ ٘زٖ 

اٌّؤرّش  أِبٔخ إٌٟػٕٛاْ اٌشاثط االٌىزشٟٚٔ فمط  ٚإسسبياٌٍّفبد ػٍٟ احذ ِٛالغ االسزضبفخ االٌىزش١ٔٚخ 

 اٌسبدح اٌّحى١ّٓ . إٌٟاٌجحٛس  إسسبي, رس١ٙال ٌّّٙخ 



 يالحظت :
اٌّمجٌٛخ ٌٍؼشؼ فٟ اٌّؤرّش ػجش اٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ  ٌألثحبسػٛاد اٌّطبسوخ د إسسبيسٛف ٠زُ 

 مطبع اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ ٌٍّدٍس األػٌٍٍٝجبحث١ٓ ثؼذ رم١١ّٙب ِٓ لجً اٌٍدبْ اٌؼ١ٍّخ اٌّزخػػخ ٌ

 ٌٍدبِؼبد .

 رسوو االشرتاك يف املؤمتر :
 : ٌٟرسذد سسَٛ االضزشان ػٍٟ إٌحٛ اٌزب- 

  -للباحثين من الداخل :
 . ِب ٠ؼبدٌٙب ثبٌد١ٕٗ اٌّػشٞ ٌٍجحش اٌفشدٞ أٚ أِش٠ىٟ( دٚال 452) -
 ( دٚال أِش٠ىٟ أٚ ِب ٠ؼبدٌٙب ثبٌد١ٕٗ اٌّػشٞ ٌٍجحش ٌٍضٚخٝ .652)  -
 ( دٚال أِش٠ىٟ أٚ ِب ٠ؼبدٌٙب ثبٌد١ٕٗ اٌّػشٞ ٌٍّطبسن ِٓ اٌذاخً ثجحش ثذْٚ اٌحضٛس .052) -
 . اٌؼًّ إضزشان أػضبء اإلرحبداد اٌش٠بض١خ فٝ ٚسش( دٚال أِش٠ىٟ أٚ ِب ٠ؼبدٌٙب ثبٌد١ٕٗ اٌّػشٞ 522) -
    ( أ٠بَ 4ِٓ)ٌّذح  ( ٔد5َٛثبٌفٕذق اٌّمبَ ػ١ٍٗ اٌّؤرّش ) وبٍِخ ٚاإللبِخضبٍِخ سسَٛ إٌطش ٚاٌزحى١ُ  -

 .ثطشَ اٌط١خ  0216َ/ 4/ 04 – 01
اٌجٛسزش اٌخبظ ثبٌجحش ٚاٌشحالد اٌزشف١ٙ١خ  – ٚوبفخ اٌّطجٛػبدحم١جخ اٌّؤرّش ٠حػً اٌّطبسن ػٍٝ  -

 .ٚضٙبدح حضٛس ِٚطبسوخ ٚاٌٙذا٠ب اٌززوبس٠خ 
ػٍٟ اٌجحش رطًّ  إضبفِٟب ٠ؼبدٌٙب ثبٌد١ٕٗ اٌّػشٞ ػٓ وً ثبحش  أٚ أِش٠ىٟ( دٚالس  ٠052ضبف )  -

 وبفخ اٌخذِبد اٌسبثمخ .
 -للباحثين من الخارج :

 ٠ؼبدٌٙب ثبٌد١ٕٗ اٌّػشٞ ٌٍجحش اٌفشدٞ .( دٚال أِش٠ىٟ أٚ ِب 652) -
 ( دٚال أِش٠ىٟ أٚ ِب ٠ؼبدٌٙب ثبٌد١ٕٗ اٌّػشٞ ٌٍجحش ٌٍضٚخٝ .022) -
 ( دٚال أِش٠ىٟ أٚ ِب ٠ؼبدٌٙب ثبٌد١ٕٗ اٌّػشٞ ٌٍّطبسن ِٓ اٌخبسج ثجحش ثذْٚ اٌحضٛس .522) -
 01( أ٠بَ ِٓ 4ٔدَٛ ٌّذح ) (5ضبٍِخ سسَٛ إٌطش ٚاٌزحى١ُ ٚاإللبِخ وبٍِخ ثبٌفٕذق اٌّمبَ ػ١ٍٗ اٌّؤرّش ) -

 َ ثطشَ اٌط١خ .0216/ 4/ 04 –
اٌجٛسزش اٌخبظ ثبٌجحش ٚاٌشحالد اٌزشف١ٙ١خ  –٠حػً اٌّطبسن ػٍٝ حم١جخ اٌّؤرّش ٚوبفخ اٌّطجٛػبد  -

 ٚاٌٙذا٠ب اٌززوبس٠خ ٚضٙبدح حضٛس ِٚطبسوخ .
ػٍٟ اٌجحش رطًّ ( دٚالس أِش٠ىٟ أٚ ِب ٠ؼبدٌٙب ثبٌد١ٕٗ اٌّػشٞ ػٓ وً ثبحش إضبفٟ  ٠052ضبف )  -

 وبفخ اٌخذِبد اٌسبثمخ .

 نهًشاركني يٍ دوٌ أوراق حبخيت :-

 -للمشاركين من الداخل :

اٌىبٍِخ ٚ اسزالَ حم١جخ اٌّؤرّش ٚوبفخ  اإللبِخِب ٠ؼبدٌٙب ثبٌد١ٕٗ اٌّػشٞ ِمبثً  أٚ أِش٠ىٟ( 052) -

 اٌّطجٛػبد ٚاٌشحالد اٌزشف١ٙ١خ ٚاٌٙذا٠ب اٌززوبس٠خ .
 -:للمشاركين من الخارج 

اٌىبٍِخ ٚ اسزالَ حم١جخ اٌّؤرّش ٚوبفخ  اإللبِخِب ٠ؼبدٌٙب ثبٌد١ٕٗ اٌّػشٞ ِمبثً  أٚ أِش٠ىٟ(  452)  -

 اٌّطجٛػبد ٚاٌشحالد اٌزشف١ٙ١خ ٚاٌٙذا٠ب اٌززوبس٠خ .

 -َتقاالث :اإل
 االٔزمبي ِٓ ٚاٌٟ ضشَ اٌط١خ ِسئ١ٌٛخ اٌجبحش . -
 اٌزش٠ٚح١خ ٚاٌّٛاص٠خ .ٔزمبالد اٌذاخ١ٍخ ٚاٌجشاِح ٠زحًّ اٌّؤرّش وبفخ اإل -

 -حتكيى انبحوث :



ِٓ خالي اٌٍدبْ اٌؼ١ٍّخ اٌذائّخ ٌزشلٟ األسبرزح اٌّسبػذْٚ ٚلٛائُ اٌّحى١ّٓ اٌّؼزّذح ٠زُ رحى١ُ اٌجحٛس 

 ِٓ اٌّدٍس األػٍٝ ٌٍدبِؼبد اٌّػش٠خ .

 -تواريخ هايت :
 أخش ِٛػذ ٌزٍمٟ ٍِخػبد اٌجحٛس .َ  02/0/0216

  ٠جٍغ اٌجبحش ثمجٛي اٌجحش ػجش اٌجش٠ذ اإلٌىزشٚٔٝ . 02/0/0216َ

 أخش ِٛػذ السزالَ اٌجحش وبِالً . 12/3/0216َ

 . بعد تسمم البحث كاماًل وذلك ترسل الدعوات لممشاركة  م 32/2/3102
 

 إتصم بُا
 كما يمكن اإلتصال بنا عن طريق أرقام الهاتف األتية 

 683334014_ 0020تليفون  

 683334011_ 0020فاكس 

 ( Facebookيوقعُا عهى صفحت انتواصم االجتًاعى )

https://www.facebook.com/ahvip.blogspot.com.eg/ 

 (Googleيوقعُا عهى جوجم )
http://ahvip.blogspot.com.eg/ 

 األتى عهى انربيذ االنكرتوَىوقبول األحباث املراسالث 
@yahoo.comDrSamy52 

 انربيذ األتىأو عهى 

ahvip222@gmail.com 
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