
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حركيمن تنظيم مخبر النشاط البدني والرياضي، المجتمع، التربية والصحة بالتعاون مع الجمعية الدولية لعلم السلوك ال  
 

 
 بمشاركة الجامعات:

 (الجزائر)جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف 
 (فرنسا) 5جامعة باريس 
 (اسبانيا )جامعة اليدا 

  (اسبانيا)رى جامعة الس بالماس، كناريا الكب
  (األرجنتين)الجامعة الوطنية البالتا 
 (األرجنتين)الجامعة الوطنية كيو 

 (البرازيل)الجامعة الفدرالية سانتا ماريا 
 (البرازايل) الجامعة الفدرالية كامبيناس

 ( الباسك إقليم الباسك بالد فاسكو باييس ديل جامعة  (  
 
 
 



 رئيس الجامعة، خةبرابح بن دو/ د.أ :مؤتمرالرئيس الشرفي لل
 د/ تركي أحمد ؤتمر:رئيس الم

 

 اللجنة العلمية للمؤتمر:

 
 (الجزائر)أ.د/ نافي رابح 

 (الجزائر)أ.د/ بن تومي ناصر 
 (الجزائر) أ.د/ محند آكلي الجزائر
 (الجزائر) أ.د/ عبد اليمين بوداود

 (الجزائر) أ.د/ زهرة عباسي
 (الجزائر) ريتياأ.د/ حكيم ح
 (الجزائر) عرلزأ.د/ سامية 

 (فرنسا)أ.د/ بيار بارلوبا 
 (اسبانيا)أ.د/ فرانسيسكو الغاردورا 

 (اسبانيا)أ.د/ خوزي هيرنانداز مورينو 
 (اسبانيا)أ.د/ خوسيبا اتكسبستي 

 (فرنسا)أ.د/ لوك كوالرد 

 (اسبانيا)أ.د/ بيري الفيقا 
 (فرنسا)أ.د/بارتران دورينغ 

 (الجزائر) د/ تركي أحمد
 (البرازيل) ليتود/ماركو بورتو

 (البرازيل)د/جواهو مانيو ريباس 

 (اسبانيا) خوان بيدرو رودريغاز ريباس/ د

 (البرازيل)د/ ارتيميس سواريس 

 (اسبانيا)د/ مارس ماتيو 

 (الجزائر)د/ ميسي فريد 

 (الجزائر)د/ سبع بوعبد هللا 
 (الجزائر) د/ إيمان نفيل

 (األرجنتين)د/ خورخي ريكاردو سافاري 
 

 مــةمقد

مخبر النشاط البدني والرياضي، المجتمع، التربية والصحة  بتنظيم المؤتمر الدولي الثاني    يتشرف
 لعلم السلوك الحركي بالتعاون مع الجمعية الدولية لعلم السلوك الحركي لعلم السلوك الحركي.

إفريقيا، وهو   لسلوك الحركي يتم تنظيمه فيا دولي لعلم أول حدث  )الجزائر(تمر الشلفؤيعتبر م
، أربعة اامتداد للتظاهرات العلمية التي سبق تنظيمها نذكر منها: عشر ملتقيات دولية بأوروب

في  بأمريكا الجنوبية باإلضافة إلى المؤتمر الدولي األول الذي انعقد بمدينة ماناوس البرازيلية
4102 . 

ال في أهم وأحدث الموضوعات وتأم يقترح المؤتمر جردا لما يزد عن الخمسين عاما من األعمال
المتعلقة بمجال علم السلوك الحركي الذي أسسه عالم االجتماع المرموق و عميد كلية العلوم 

 ، البروفيسور بيار بارلوبا. االجتماعية واإلنسانية  للصوربون سابقا  

وتهدف هذه المناسبة إلى عرض دراسات تتناول الممارسات الجسدية وفتح ميادين جديدة وتطوير 
     برامج التكوين والتعليم العالي من منظور علم السلوك الحركي.أدوات البحث ومحتويات و

عبر هذا البراديغم الذي فرض نفسه بنماذج نظرية خاصة، تشهد اليوم  ديناميكية وتطورا كبيرين 
 لعالم، وباالعتماد في الوقت ذاته على إسهامات العلوم األخرى.ا

يشكل المؤتمر أيضا فرصة  للرؤى النقدية التي ستسمح بتحديد رهانات وتحديات المستقبل، كما  
يعتبر سانحة اللتقاء الممارسين والباحثين ذوي الصيت الدولي والباحثين الشباب من مختلف 

 مستديرة  وورشات عمل وعرض مداخالت شفوية. األفاق لتنشيط محاضرات ودوائر

يعتبر المؤتمر فرصة حقيقية لدعم التبادل بين الباحثين والطلبة، مما يسمح بعقد اتفاقيات  
وشراكات هامة وخلق شبكات بحثية جديدة في المجال، وخاصة على المستوى المغاربي والعربي 

   واالفريقي.

 محاور المؤتمر



 ، خصوصية أم تعدد منهجي: مسار براديغم.. علم السلوك الحركي0

 . الفعل الحركي بين المنطق الداخلي والخارجي، من أجل مقاربة نسقية.4

 الفعل الحركي من الثقافي إلى بين الثقافي.. 3

الحركية  تالسلوكيا  متطوير وتقويمحل تساؤل، آفاق علم السلوك الحركي: . التربية البدنية 2
  التكوين العالي.محتويات وبرامج  وإعداد

                               . علم السلوك الحركي والرياضة والمردودية.5

 . العافية العالئقية واالنفعالية منى منظور علم السلوك الحركي. 6
 
 . نحو علم السلوك الحركي المقارن.7
 

 مالحظة:
 إمكانية المشاركة عن بعد. -

 الميدانية، مع ضرورة عرض النتائج. األعمال األولوية للبحوث التجريبية و -

 

 التسجيل حقوق

 

 دج 0555أستاذ باحث: 
 دج 0555: التدرج بعد ما مرحلة فيطالب 

 دج 050555آخرون: 
 

والصحة  التربية المجتمع، والرياضي، البدني النشاط و مخبر (AIPRAM)الحركي  السلوك لعلم الدولية أعضاء الجمعية
(APSSES) تسجيل معفيون من حقوق ال 

 

 مواعيد هامة

 

  :على الموقع: 4105جانفي  41بداية إرسال الملخصات 
http://cipm2015.sciencesconf.org 

 4105جوان   10الملخصات:  لآخر اجل إلرسا 

  :4105جويلية  31اإلشعار بالقبول  

  :4105سبتمبر  05آخر أجل   إلرسال النص الكامل للمداخلة 

 

 لإلتصال

 

 cipm2015@gmail.comي: البريد اإللكترون
 


