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 حتت عنوان: ا لوطين الثايناينظم امللتقى         

 التدريب الرايضي  احلديث
 بني تعدد املقارابت وتقارب األداء 

 2019جوان /13-12يومي 
 
 
 

 مقدمة:
التدريب الرايضي " الثاين بعنوان  الوطين خمرب النشاط البدين والرايضي، اجملتمع، الرتبية والصحة  بتنظيم امللتقى  يتشرف   

   "بني تعدد املقارابت وتقارب األداء احلديث
يعترب التدريب الرايضي  جمموعة من العمليات اليت تعتمد على األسس الرتبوية والعلمية واليت هتدف اىل تطوير إمكانيات 

الوصول إىل املستوايت العليا وحتقيق اإلجناز العايل، ويتحقق  ذلك من خالل جمموعة  مركبة من من اجل وقدرات الالعب 
ليا، من اجل الوصول اىل املستوايت الع جمموعة من الالعبني ملتعلقة إبعداد الالعب او االطرق والقوانني والقواعد والنظرايت ا

 يعترب البحث يف ومقارابت متباينة، لذلك  وخربات متعددة   التخصصاتعارف خمتلفة  حيث يستند هذا األخري على م
 لألداء واحلديثة املوروثة األصول فهم حنو املستمر العلمي والتقدم األفكار لتبادل مثمرة نقاش ساحة التدريب الرايضي

 اجليد.  الرايضي 
والسهر على   بني الباحثني  االتصاليف جمال التدريب الرايضي من خالل تدعيم  تعزيز البحث هدف هذا امللتقى إىلي

حتسني تطبيق املعارف النظرية   يف اجملال التدريب الرايضي  من خالل مجع املختصني  ملناقشة  اإلشكاليات امليدانية، 
نتائج الدراسات العلمية  واملقارابت امليدانية ، طرح واملسامهة يف توفري فضاء للنقاش العلمي وتبادل األفكار من خالل 

 وأساليب التدريب احلديث. طرق خمتلف   وتفسري ، املكونني، املدربني والطلبة اكتشافويفتح لألساتذة الباحثني
يهدف امللتقى إىل توفري جمموعة متنوعة من الفرص لزايدة الوعي حول خمتلف املواضيع  املرتبطة ابلتدريب الرايضي كما 

 .قرتحةتبعا للمحاور امل خمتلف التساؤالت املطروحة يف امليدانواليت جتيب على 
     
 عند املبتدئني واألطفال التعلم احلركي -
 لمواهب الرايضيةلنتقاء االالتوجيه و  -
 )البدين، التقين، النفسي، التكتيكي...( للرايضينيالتحضري  -
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  واالسرتجاع احلمل البدين برجمة -
 بيوميكانيك األداء الرايضي. -
 .اإلصاابت الرايضية -
 الرايضية والتكنولوجيا املعدات -
 عند الرايضيني التغذية -
 االتصال يف الرايضات اجلماعية -
 ةياجلامعو  املدرسية الرايضات -
 وميوالتق القياس -
 إدارة وتسيري الفرق الرايضية ) الطاقم املسري واملنافسة الرايضية( -
التدريب الرايضي وخمتلف العلوم ذات الصلة )الطبية، البيوميكانيكية، اإلنسانية، االجتماعية، القانونية، السياسية،  -

 م...(اإلعال
 صلة ذات أخرى عاتموضو  -

 
 

 شروط قبول البحث: -
 تتوفر يف البحوث املقدمة  القواعد األكادميية  للبحث. -
 أو مقبوال  أو  سبق إلقائه يف مؤمتر. أن ال يكون البحث املقدم  منشورا -
كلمة بلغتني خمتلفتني  من ينب   500لربيد اإللكرتوين  متضمنا ملخصا ال يزيد عن  ترسل البحوث عن طريق ا -

 رنسية(.لغات ) العربية، اإلجنليزية، الف ثالث
 .(APA)كتابة البحث  على نظام ترتكز عملية   -
 .ابملداخالت الشفوية واجلدارايتتتعلق الشروط السابقة  -

 حقوق التسجيل واملشاركة:
 دج 2000فئة أساتذة  وطلبة: 

 يدخل ضمن تكاليف املشاركة ما يلي:
 الربانمج العلمي للملتقى.و أعمال امللتقى  ملخص -
 ، وجبة الفطور.مرطبات االسرتاحة -

 الربانمج العلمي 
 تقدمي حماضرة رئيسية. -
 الشفوية تبعا للربانمج.تقدمي املداخالت  -
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   .تقدمي  امللصقات -
 لتحليل احلركي. تقدمي برانمج تطبيقي -
 تقدمي جائزة أحسن حبث. -
 .قراءة التوصيات -

 مواعيد:
 على  الربيد اإللكرتوين 2019 فيفري  29بداية إرسال امللخصات:  -

bouabdellah5@yahoo.frchlef.dz , -b.sba @univ 
  2019ماي 15آخر اجل إلرسال امللخصات: -
  2019 ماي 17:أو الرفض اإلشعار ابلقبول -

 2019ماي 30آخر أجل   إلرسال النص الكامل للمداخلة:  -

  2019جوان13-12اتريخ امللتقى   -
 مالحظة:

 للملخصات امللتقى وستطبع مجيع أوراق امللتقى بعد حتكيمها من قبل خمتصني يف جملة املخربسيتم طبع مستخرج   
 األولوية للبحوث التجريبية و األعمال امليدانية، مع ضرورة عرض النتائج. -
 .تسديد حقوق التسجيل ، بعدإمكانية املشاركة عن بعد -

 اللجنة العلمية:
 أ.د مويسي فريد 

 تركي أمحد أ.د
 سبع بوعبدهللا دأ.

 د. غزايل عبد القادر
 د. خمطاري عبد احلمبد

 د.وداك حممد
 د. سعداوي حممد
 د. بكلي عيسى

 د. حمجوب عراييب حلسن
 عزيز إدرمنوشن.د
 خلضر بوعلي. د
 خاليف عزيز. د

 بلجوهر فيصلد.
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 برقية عابد د.

 بلعيد عقيل عبد القادرد.

 عبد احلميد برادعيد.

 بن حامد نورالديند.

 داسة بدر الديند.

 قندز عليد.
 مهدي عشريرة يوسف. د
 الدين بدر سعادة بن. د
 إزدارن فيصل. د

 جلنة التنظيم:
 اهلواري زاين.أ
 حممد بوقشوط.أ
 أمني الشريف احلاج .أ

 إسالم امحد احلاج بسنوسيأ.
 خالد أ.فنكروز
 طيب أ.قراشة

 مفيدة أ.مقشوش
 عمر أ.طوالبية

 القادر عبد أ.قبلي
 القادر عبد عين أ.بن

 مجال العريب أ.بلحاج 
 خالد قمر أ.بن

 محزة أ.عليلي
 الرمحان عبد انصر أ.بن

 حماد أ.عامر
 سعد بكاي .أ
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