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 دعــوة للـمشـاركـة
 

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

 والرياضية

 امسـي الخـي الدولـى العلمـالملتق

 الحـوكمة في الريـاضةبعنوان : 

La gouvernance sportive 

 *تحت شعار الرياضة عنوان المصداقية*
 .2016افريل    06/07أيام    
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  :ة للســــــادةية الساميتحت الرعـــــــــــــــا
 .معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
 والرياضة. معالي وزير الشباب 
 .رئيس الجامعةبداري كمال  الدكتور األستاذالرئيس الشرفي للملتقى:  

 المشرف العام: الدكتور بوحاج مزيان.
 مـزاري فـاتحلتقى: الدكتور  ئيس المر  
 ساسي عبد العزيزرئيس الملتقى: الدكتور نائب  

 

 ــــة للملتقىياللجنــة العلم

 .بن عبد الرحمن سيدعلي: الدكتور: ة للملتقىيس اللجنة العلميرئ

 .: الدكتور: زاوي عبد السالمة للملتقىيس اللجنة العلمينائب رئ 

  .الجزائر- 3جامعة الجزائر : بن عكي محند أكلي،األستاذ الدكتور

 .الجزائر–اضة يا الر ية لعلوم وتكنولوجيلة، المدرسة الوطنيموني نبي: ماألستاذ الدكتور

 .الجزائر–: بوطبة مراد، جامعة أم البواقي األستاذ الدكتور

 .الجزائر –، جامعة مستغانم اهلل: عطاء األستاذ الدكتور 

 عة رامون ليل برشلونة اسبانيا.األستاذ الدكتور: أنريك سيباستيان، جام

 األستاذ الدكتور: زوجي بشير جامعة فالنسيا فرنسا.

 الجزائر.-شيبان محمد جامعة البويرة األستاذ الدكتور:

 الجزائر.-عبد الباقي نور الدين جامعة البويرة األستاذ الدكتور:
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 .الجزائر – 3جزائر، جامعة الكرفس نبيل: األستاذ الدكتور

 .الجزائر – 3جزائر، جامعة الحريتي عبد الحكيم: توراألستاذ الدك

 .الجزائر – البويرة، جامعة عباس جمال: األستاذ الدكتور

 .الجزائر –انة يس ملي: بوعجناق كمال، جامعة الخماألستاذ الدكتور 

 .األردن –رة أحمد عرابي، جامعة األردن ي: سماألستاذ الدكتور 

 .مصر – حلوان، جامعة محمد صبحي حسنين: األستاذ الدكتور

 .الجزائر –رة يالدكتور: مزاري فاتح، جامعة البو  

 الجزائر –رة يز، جامعة البو يالدكتور: ساسي عبد العز  

 .الجزائر –رة يد علي، جامعة البو يالدكتور: بن عبد الرحمن س

 الجزائر –رة ي، جامعة البو شريفي مسعودالدكتور: 

 .الجزائر –رة يبو الدكتور: زاوي عبد السالم، جامعة ال

  .الجزائر –رة يمان، جامعة البو ين سليالدكتور: الوس

 الدكتور:علي حسين هاشم جبر الزاملي جامعة القادسية العراق.

 قطر.–الدكتور: احمد ألعمادي 

 .السودان – إبراهيمبابكر  آمال :الدكتورة

 .روز، تونسيز فيالدكتور: عز 

 الدكتور: ناجي إسماعيل حامد اإلمارات.
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 اليمن. -الدكتور: مقبل عبد السالم الريمي

 .ايبيب، ليالدكتور: صالح العو  

 الدكتور: احمد سعد الشريف اإلمارات العربية المتحدة.

 الدكتور: بوبكر بن عبد الكريم تونس.

 .الندايوز يف جاكسون، نيسور: ستيالبروف 

 .ك، األردنيدق الحاا: صاألستاذ الدكتور

 .الجزائر - 3جامعة الجزائروسف، يبي يالدكتور: بن صا

 .الجزائر – 3د، جامعة الجزائرين عبد الحميالدكتور: بن شرن 

 .الجزائر –لة يالدكتور: بوسكرة أحمد، جامعة المس 

 .الجزائر – 3وسفي فتحي، جامعة الجزائريالدكتور:  

 الجزائر –د، جامعة الحاج لخضر باتنة ياوي السعيحيالدكتور:  

 .الجزائر – 3، جامعة الجزائرالدكتور: عبورة رابح

 .الجزائر –سى الهادي، جامعة الجلفة يالدكتور: ع

 .الجزائر –ر، جامعة وهرانيالدكتور: قاسمي بش

 .الجزائر –الدكتور: لوح هشام، جامعة وهران

 .الجزائر –دي محمد، جامعة وهرانيالدكتور: مه

 الجزائر.-الدكتور: عيساوي محمد جامعة البويرة 
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 الجزائر.-لعيد عقيل جامعة خميس مليانةالدكتور: ب

 رالجزائ –الدكتور: بن قالوز أحمد تواتي، جامعة مستغانم

 الجزائر.-الدكتور: عالم عثمان جامعة البويرة 

 الجزائر.-3الدكتور: غضبان حمزة الجزائر

 الجزائر.-الدكتور: بلغول فتحي جامعة الشلف 

 .الجزائر -الدكتور: بزيو سليم جامعة بسكرة

  الجزائر.-لدكتور: شاربي بلقاسم جامعة الجلفة ا

 جامعة الشلف الجزائر-الدكتور: بن حامد نور الدين
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  :ــــة للملتقىيمياللجنــة التنظ

 .منصوري نبيل :: الدكتورة للملتقىيميس اللجنة التنظيرئ

 .فرنان مجيد : الدكتورة للملتقىيميس اللجنة التنظينائب رئ

 ري جماليالدكتور: خ -                  .مانين سليوسالدكتور: ال-

 .الدكتور: حاج أحمد مراد -                   الدكتور: بوغربي محمد-

 .ديالدكتور فرنان مج -                 نيالدكتور: رامي عز الد -

 .هوبي رضوانياألستاذ: م -                    .قيالدكتور: علوان رف-

 ونسي محمدياألستاذ: -                 اهلل: الوناس عبد الدكتور  -

 األستاذ تيسموقة ارزقي.–                   .األستاذ: برجم رضوان-

   .وغرطةيبان يد: شيالس -                        .ديد: عمار حميالس-

 اآلنسة: مسادي ليندة.     -السيدة : بن غرابي                       -

 الدكتور الوسين سليمان. :يس لجنة اإلعالمرئ

 األستاذ نعمان عبد الغني.-األستاذ لرقط على                      -

 السيد سليماني محمد -السيدة ميلودي سميرة                   -

     السيد رماسي محمد –السيد حمبلي سفيان.                    -
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 إشكالية الملتقى:

كااااال ماااااا هاااااو جدياااااد، وساااااعيها نحاااااو تطبياااااق عااااان مؤسسااااااتنا الحكومياااااة هاااااو بحثهاااااا  ماااااا يميااااازإن 
أرقااااى المواصااااافات العالمياااااة، وكااااام هااااي كثيااااارة العلاااااوم اإلدارياااااة الحديثاااااة فااااال يكااااااد يمااااار عقاااااد مااااان 

تكااااون غايتاااات سااااامية ترقااااى للنهااااو  بااااالفكر البشاااااري الزمااااان حتااااى يلاااام فااااي األفااااق علاااام جدياااااد، 
ر العلماااااي، فمساااااايرة الااااادول المتقدماااااة أصااااابح مساااااار ال ليسااااااير متطلباااااات الحيااااااة فاااااي حقااااال التطاااااو 

مجمااااااال المؤسساااااااات التابعاااااااة للدولاااااااة تناااااااتهم النمااااااااذج األوروبياااااااة علاااااااى  أنخاااااااالي منااااااات حياااااااث 
سااااابيل المثاااااال فاااااي جاناااااب التسااااايير ناساااااين فاااااي ذلاااااك حتمياااااة إتباااااا  نمااااااذج وانتهااااااج إساااااتراتيجية 

المجاااااال الرياضاااااي  داخلياااااة تتماشاااااى وطموحاااااات المجتماااااط الاااااداخلي  هاااااذا ماااااا ينطباااااق علاااااى حاااااال
لااااو طرحنااااا تساااااؤال  حااااول الااااذي باااادورط يكتسااااي طااااابط األهميااااة الكبياااارة فااااي جميااااط المجاااااالت حيااااث 

المعاهااااااد أو المحلااااااي بمااااااا فيهااااااا  الاااااادوليموقااااااط مؤسساااااااتنا الرياضااااااية سااااااواء علااااااى المسااااااتو  أياااااان 
ن واألنديااااااة واالتحااااااادات واللجااااااان الرياضااااااية  السااااااتطعنا اإلجابااااااة باااااا والكليااااااات والماااااادارس العليااااااا 

معظاااااام هااااااذط المؤسسااااااات ليساااااات بمعاااااازل عاااااان جميااااااط مااااااا ساااااابق والاااااادالئل كثياااااارة ومنهااااااا تطبيقهااااااا 
عااااااالن الخطااااااط  الجااااااوائز الاااااادورات وتخصاااااايي وتنظاااااايم مختلااااااف  اإلسااااااتراتيجيةلمعااااااايير التميااااااز وا 

فهااااااذا كلاااااات يتطلااااااب ماااااان  والحصااااااول علااااااى مختلااااااف الجااااااوائز العالميااااااة واإلقليميااااااة،بغيااااااة التتااااااويم 
المسااااااااير والقائااااااااد والمساااااااائول الناااااااااجح كااااااااي يكلاااااااال هااااااااذا العماااااااال  القااااااااائمين ان تتااااااااوفر فاااااااايهم روح

بعاااااد الثاااااورة العالمياااااة والمعلوماتياااااة والتقنياااااة وتزاياااااد أدوار المنظماااااات الدولياااااة بماااااا فيهاااااا بالنجااااااح، ف
تتمحااااااااور جلإهااااااااا نحااااااااو إرساااااااااء الكفاااااااااءة والفعاليااااااااة فااااااااي إدارة المااااااااوارد وتعزيااااااااز  التاااااااايالرياضااااااااية 

ين العادلااااااااة النزيهااااااااة واالسااااااااتجابة لمتطلبااااااااات المتعاااااااااملين المشاااااااااركة والشاااااااافافية وااللتاااااااازام بااااااااالقوان
فالعامااااال فاااااي المجاااااال الرياضاااااي  والشاااااركاء واإليماااااان بالعدالاااااة والمسااااااواة واالساااااتعداد للمحاسااااابة

معتماااااادة عشااااااوائية تكااااااون أحيانااااااا بعاااااا  المبااااااادا مطبقااااااة فعليااااااا ولكاااااان بطريقااااااة ياااااادرك تمامااااااا أن 
م الااااذي يضاااامن االسااااتمرارية واالساااااتدامة، منهاااااا علااااى التنظاااايم المؤسسااااي السااااالي ذاتيااااة الفااااردعلااااى 

علاااااى سااااابيل  وللعلااااام فااااانن تحولناااااا نحاااااو االحتاااااراف وتطبياااااق نظاااااام الشاااااركات فاااااي أندياااااة كااااارة القااااادم
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تفاااااار  تطبيااااااق مبااااااادا الحوكمااااااة خصوصااااااا إذا عرفنااااااا أن األزمااااااات الماليااااااة هااااااي ماااااان  المثااااااال
 . ئهاالمتمثل في سياسة الحوكمة وتطبيق كل مباد دفعت نحو االهتمام بهذا العلم

و  إرسااااااااء مباااااااادا الحوكماااااااة الساااااااليمة إلاااااااىفمااااااان خاااااااالل الملتقاااااااى سنساااااااعى مااااااان خاااااااالل أشاااااااغالت 
نحاااااااو إرسااااااااء الكفااااااااءة والفعالياااااااة فاااااااي إدارة الماااااااوارد وتعزياااااااز  المسااااااااهمة فاااااااي وضاااااااط إساااااااتراتيجية

المشاااااااااركة والشاااااااافافية وااللتاااااااازام بااااااااالقوانين العادلااااااااة النزيهااااااااة واالسااااااااتجابة لمتطلبااااااااات المتعاااااااااملين 
كمااااااا نسااااااعى جاهاااااادين إلااااااى بناااااااء ، يمااااااان بالعدالااااااة والمساااااااواة واالسااااااتعداد للمحاساااااابةوالشااااااركاء واإل

إساااااتراتيجية بنااااااءة فاااااي مجاااااال التااااادريب مااااان خاااااالل تساااااليط الضاااااوء علاااااى العملياااااة التدريبياااااة بكااااال 
مراحلهاااااا محااااااولين فاااااي ذلاااااك تنظيمهاااااا بماااااا يتماشاااااى ومتطلباتهاااااا فاااااي ظااااال التطاااااور الحاصااااال فاااااي 

تبااااااادل اآلراء العلميااااااة بااااااين يد كاااااال هااااااذا ماااااان خااااااالل مجااااااال البحااااااث العلمااااااي، حيااااااث ساااااايتم تجساااااا
دخالهاااااااا فاااااااي حتمياااااااة التشااااااابط بمبااااااااادا  المعهاااااااد والجامعاااااااةالخباااااااراء والمختصاااااااين وتفعيااااااال دور  وا 
وربطهااااااا باحتياجااااااات المجتمااااااط فااااااي المرحلااااااة الجدياااااادة ، فاااااانذا الحوكمااااااة فااااااي المجااااااال الرياضااااااي 

هاااااو سااااار نهضاااااة األمااااام، فاااااان الجامعاااااات هاااااي محاضااااان ومراكاااااز البحاااااث كاااااان البحاااااث العلماااااي 
العلمااااااااي وبهاااااااادف تمكااااااااين الجامعااااااااة ماااااااان االسااااااااتمرار فااااااااي أخااااااااذ دورهااااااااا الريااااااااادي لتكااااااااون منااااااااارة 

بنااااااء كماااااا سنساااااعى إلاااااى وحاضااااانة للبحاااااث العلماااااي المتمياااااز علاااااى المساااااتو  المحلاااااي والعاااااالمي، 
علاااااوم وتقنياااااات النشااااااطات ميااااادان معاهاااااد و عالقاااااات شاااااراكة وتعااااااون ماااااط البااااااحثين فاااااي كلياااااات 

 .والجامعات والمؤسسات البحثية المحلية والعربية والدولية البدنية والرياضية
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 أهداف المؤتمر 
جمااااااط رجااااااال الفكاااااار والخبااااااراء والمعنيااااااين بالقضااااااايا المطروحااااااة فااااااي المااااااؤتمر لمناقشااااااة س ااااااب ل  - 

 انتهاج مبدأ الحوكمة في المجال الرياضي.
  .بين مختلف المنظمات والهيئات الرياضية الدولية واإلقليميإةدعم التفاعل والحوار  -
العماااال علااااى إكساااااب التعاااااون العربااااي البينااااي ومااااط دول أوروبااااا مزياااادا  ماااان الفاعليااااة واالرتقاااااء  -

 .بت من مستو  التبادل إلى مستو  التنسيق والمعرفة والتكامل
رات الكامنااااة لااااد  الباااااحثين الت كيااااد علااااى أهميإااااة نشاااار القاااايم التااااي تساااااعد علااااى إطااااالق القااااد -

 .في المجال الرياضي
االهتماااااااااام باألفكاااااااااار الجديااااااااادة، وتباااااااااادل الخبااااااااارات، وتفعيااااااااال العالقاااااااااات مااااااااان أجااااااااال تشاااااااااجيط  -

 .المشاركين على االنخراط في مؤتمرات فكرية مستقبلية
 انتهاج إستراتيجية علمية لدعم الكفاءة الرياضية من خالل حوكمة القطا . -

رات العلمياااااااة والفنياااااااة ونتاااااااائم البحاااااااوث المقدماااااااة ل ساااااااهام فاااااااي تطاااااااوير االطاااااااال  علاااااااي الخبااااااا -
ثراء المجاالت المرتبطة بمحاور المؤتمر  .وا 

  .تبادل المعارف والخبرات بين أعضاء هيئة التدريس والهيئات الرياضية المتخصصة -
مااااان الحوكماااااة فاااااي المجاااااال الرياضاااااي االساااااتفادة مااااان تجاااااارب الااااادول المتقدماااااة فاااااي مجااااااالت  -

 .عر  بحوث ودراسات المشاركين خالل
 الخروج بحلول ناجعة لمحاربة آفة الفساد بكل أشكالت في المجال الرياضي. -
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ـــــى ومحـــــاور  يتمياااااز الملتقاااااى بطبعتااااات الخامساااااة بتخصااااايي ورشاااااات عمااااال : مجـــــامت الملتق
خاصاااااة بمحااااااور الماااااؤتمر كماااااا يتخللهاااااا برمجاااااة محاضااااارات تخاااااي بااااارامم التكاااااوين فاااااي مساااااتو  

 الث فجاءت ورشات عمل الملتقى على النحو التالي.الطور الث
 الرياضي. مجالالالجديدة في  هاتوجهاتالحوكمة و  الورشة األولى:

العلااااااوم الحديثااااااة ومساااااااهمتها فااااااي دعاااااام النشاااااااط الباااااادني الرياضااااااي فااااااي ظاااااال  الورشــــــة الثانيــــــة:
 سياسة الحوكمة.
 .االحتياجات الخاصةالبرامم الرياضية لذوي  الورشة الثالثة:

 الحركة الرياضية النخبوية . ورشة الرابعة:ال
الرياضاااااي فاااااي ظااااال  الحديثاااااة فاااااي اإلدارة الرياضاااااية والتساااااويق اإلساااااتراتيجية الورشـــــة الخامســـــة:

 سياسة الحوكمة.
 االحتراف الرياضي في ظل سياسة الحوكمة. الورشة السادسة:

لي، غيااار أنااات يمكااان : اللغاااة العربياااة هاااي اللغاااة الرسااامية فاااي الملتقاااى العلماااي الااادو لغـــة الملتقـــى
 .(لألساتذة المشاركين التدخل أو إلقاء مداخالتهم باللغتين )الفرنسية، اإلنجليزية

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

 .وأهدافتيكون البحث في أحد محاور المؤتمر -

ارف عليهااااااااا فااااااااي المجااااااااالت العلميااااااااة البحااااااااث مسااااااااتوفيا  لشااااااااروط النشاااااااار العلميااااااااة المتعاااااااا-
 .المحكمة

 .ال يكون قد سبق نشرط في مجلة علمية متخصصة أو تم التقدم بت لمؤتمر آخر-

( 200(صااااافحة وعااااادد كلماااااات الملخاااااي عااااان )15ال يزياااااد عااااادد صااااافحات البحاااااث عااااان )-
 كلمة. 

 .( في علمية التوثيقAPAيتبط نظام )-
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العلميااااااة للمااااااؤتمر حسااااااب األصااااااول  تخضااااااط البحااااااوث المقدمااااااة للتقياااااايم ماااااان قباااااال اللجنااااااة-
 العلمية المتبعة. 

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

، هااااااذا لااااااتأمااااااا البحااااااث النهااااااائي فينبغااااااي تقديماااااات فااااااي موعااااااد ال يتجاااااااوز التاااااااري  المحاااااادد -
 ويجب كتابة البحث على جهاز اإلعالم اآللي وتقديمت مسجال على قري.

ر األبحاااااث المقبولااااة فااااي مجلااااد المااااؤتمر بعااااد إجااااراء التعااااديالت فااااي حااااال طلبهااااا ماااان تنشاااا-
 قبل الباحثين.

   :المشاركة في الملتقى
 .األساتذة الباحثين المهتمين بمجاالت الملتقى ومحاورط األساسية* 
         ة.ة والبيئاااااالخباااااراء المشااااارفين علاااااى ميااااادان الثقافاااااة البدنياااااة والرياضاااااية والساااااياح*
 ط.بة الباحثين على مستو  الدكتورالالط*

 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*    
 .التربية الوطنيةوزارة ات إطار * 
معاهاااااد التربياااااة البدنياااااة والرياضاااااة، وأقساااااام ومخاااااابر علاااااوم وتقنياااااات النشااااااطات البدنياااااة * 

  .والرياضية
 .إطارات وزارة العدل وقيادتها * 
 .الوكاالت السياحية المعتمدة  * 
 دكتوراط –ماستر  -طلبة الليسانس  * 
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 .ىالجمعيات والمنظمات الوطنية المهتمة بمحاور الملتق*

 

 :اآلجـال والمواعيـد الهامة

 2016فيفـري 20ملخصات المداخالت: الستالمر موعد اآخ. 

 2016فريـفي 25ة:اولاموعد إشعار أصحاب الملخصات المقب. 

  إلرسال الدعااوات... .2016ارسـم 10ة:ااالبحوث كامل الستالمآخر موعد 
 التواصل عبر شبكة امنترنت:

 امتصـــــــــال علـــــــــى :التاااااااااالي:  االلكترونااااااااايالماااااااااؤتمر ترساااااااال األبحااااااااااث علاااااااااى موقاااااااااط 

bouira.dz-colloque5.istaps2016@univ      

mazarifatah@yahoo.fr 
   00213553091042رقم الهاتف

 0021326935282رقم الفاكس

 :مشاركةتكاليف ال -
اإلقاماااااة بالنسااااابة لكافاااااة المشااااااركين المتااااادخلين  تكاااااون المشااااااركةالملتقاااااى معفاااااى مااااان رساااااوم   

المنظماااااين خاااااالل الملتقاااااى، وجمياااااط  واألكااااال فاااااي فنااااادق ساااااياحي رفياااااط المساااااتو  علاااااى حسااااااب
 .التسهيالت المساعدة على التنقل وفق البرنامم المحدد لفترة الملتقى

 .خليننفقات السفر تكون على حساب المتد*
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   :أنشطة المشاركة -
 .ندوات علمية ومحاضرات -
  .اتصاالت ولقاءات علمية على هامش الملتقى مط كل المتخصصين في المجال -
 .معر  للكتاب على هامش الملتقى -
ـــــــدة برنااااااامم سااااااياحي للحظياااااارة الوطنيااااااة لااااااا: - مااااااط مساااااااهمة المشاااااااركين فااااااي غاااااارس  تيكجـــ

 .حظائر التابعة إقليميا للمنطقةبع  المحميات وال الشجيرات داخل
 .ندوة إعالمية ختامية يشارك فيها كل الفاعلين في الملتقى  
اختتااااااام التظاااااااهرة الرياضااااااية المنظمااااااة ماااااان طاااااارف المعهااااااد وتتااااااويم الفاااااارق الفااااااائزة مااااااط إجااااااراء -

  .مقابلة شرفية بين المشاركين

 هــــام:*
تم تكـــريم أفضـــل ســـتنظم مســـابقة علـــى هـــامم فعاليـــات الملتقـــى العلمـــي حيـــث ســـي

ــــة للملتقــــى  ــــة العلمي ــــل المشــــاركين مــــن طــــرف اللجن ــــة بحــــوث منجــــزة مــــن قب ثالث
وســـيتم التكفـــل بنشـــرها مـــن طـــرف األكاديميـــة الدوليـــة للرياضـــة فـــي الســـويد فـــي 

 مجلة دولية محكمة.
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 تحت عنوان: الخامس لملتقى الدولي العلميا
 الحـوكمة في الريـاضية

 2016 أفريل 07 06يومي  
 إستمارة المشاركة:

 ………...............................الرتبة:الباحث:.......................................... واسملقب 
 .........................……………………..التخصص:...............................................

 .....….....……………البلد::.................................. الجامعة..........:...............عهدالم
 ...........…………كتروني:............الفاكس:......................البريد اإلل………لنقال:..ا الهاتف

 ............................……..........:……..................عنوان المداخلة……محور المداخلة:..
 ملخص المداخلة:

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

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

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