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   محمد خیضر بسكرة امعة ج
 )فرقة بحث (في علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة  أبحاث ودراسات  مخبر

 
ERSTAPSL 

 بالتعاون مع  
 معهد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة

 
STAPSI  

  انینظم
 :حول  الثالثدولي ال المؤتمر 

  الریاضة والمواطنة 
  2015 دیسمبر 10-09یومي 

  :ؤتمرإشكالیة الم

دیمقراطي مشترك إن مفهوم التربیة على المواطنة لیس باألمر الجدید حیث كان اإلغریق على وعي بضرورة بناء فضاء 
"لیس هناك من مدینة فاضلة بدون تربیة مالئمة: " وقد قال أرسطو. لتطویر التربیة و المعارف  

.التربیة طریق للحریة والمواطنة: "قد جعل شعار الرابطة,  1860الذي أنشأ رابطة التعلیم في فرنسا سنة " جون ماسي"كما أن   
السنة  2004وصفها السنة األوروبیة للمواطنة و لقد أعلنت الدول األوروبیة سنة ب 2005وفي األلفیة الجدیدة تم إعتماد سنة 

.الریاضة بوابة الدیمقراطیة "األوروبیة للتربیة من خالل الریاضة وكان شعار المناسبة   
اح نماذج وحدد هدف الجهد األوروبي من أجل تنمیة الوعي بقیمة الریاضة كأداة تربیة على المواطنة الدیمقراطیة و إقتر 

.و البیئیة األخرى االجتماعیةتكامل مع المناشط  يمبتكر وفممارسات جیدة یتم تطبیقها في شكل   
بتخصیص خالل ستین  2006نوفمبر  4سنة على إنشائها في  نبمرور ستیبمناسبة إحتفالها " الیونسكو"من جهتها قامت 

بینها مواضیع تخص الریاضة و التربیة البدنیة و التربیة على أسبوع ستین موضوع بینها ستة عشر موضوع تتعلق بالتربیة ومن 
.المواطنة  

طرف العلماء و الباحثین، حیث رفعت كشعار لدى الكثیرین، فأصبحت لها  من ازداد االهتمام بالمواطنة األخیرةفي اآلونة و 
.العداء للطرف المنافس و أحیانا للسلطة: محاذیر كثیرة مثال . 

ه بشكل عام رابط اجتماعي و سیاسي و ثقافي وفي الواقع نجد من  یتحّدث عن المواطنة، بأنها االنتماء إلى مجتمع واحد، یضمّ
ن تجده یشتكي من غیاب سلوك المواطنة نة، وفي سیاق معیّ موّحد في دولة معیّ  



 

       64 33 02 662 00213- 25 45 63 550 00213: النقال 65 12 50 00213 : الفاكس   85 15 50 33 00213 :الهاتف 
           :                        Istaps_Lerstaps_2015@univ-biskra.dz            S.bezziou@ univ-biskra.dz         البريد االلكتروني:  

  
                                                                             

 

خالل أعمال ملموسة التربیة على المواطنة لیست معرفة فقط ولكن ممارسة یجب أن تلقن للطالب للتفاعل و العیش معا من ف
.المواطنة فضاءلتتسمح لهم ببناء   

فالتربیة على المواطنة لیست مادة أومقررا یمكن تعلیمه ولكن یقوم المدرس بوضع الطالب من خالل أطر أعمال مهیكلة في 
.وضعیات تعلم وهو الشرط الضروري لتحقیق التربیة على المواطنة  

عنه  مغفل نجد أن هناك هدف آخر, ألنشطة البد نیة و الریاضیة و النهوض بها إذا كان أحد أهداف الریاضة هو اكتشاف اف
,  وحتى منسیا وهو تعلم الحیاة   

سعي إلى تنمیة المعارف و الكفاءات التي تمكن الشباب  إن التربیة على المواطنة من خالل األنشطة البدنیة و الریاضیة هو
الفریق و التضامن و التسامح و الروح الریاضیة في إطار متعدد الثقافات من تطویر قدراتهم االجتماعیة مثل العمل ضمن 

و كذلك خلق توازن بین األنشطة الفكریة و البد نیة خالل المسیرة التعلیمیة مع دعم الریاضة داخل األنشطة , )بالنسبة ألوروبا(
.المدرسیة  

و اعتبارها قیمة اجتماعیة أساسیة في الجزائر ورغم وضوح مفهوم المواطنة على المستوى الرسمي  و    
مع توفیر الوسائل المادیة والتربویة لغرس هذه الثقافة ونشرها بین عناصر و  ترسخ روح االنتماء للوطن والوالء له،

 أفراد المجتمع الجزائري بمختلف فئاته إال أن قیمة المواطنة كثقافة اجتماعیة ما زالت دون المستوى المطلوب،
الملتقى في البحث عن  إشكالیةحیث تتمحور   لمظاهر المنافیة لمقاصد التربیة على المواطنةنظرا لتفشي بعض ا

في تعزیز قیم المواطنة لدى الشباب  مجاالت تخصصها و  على اختالف أنواعها  المؤسسات الدور الذي تلعبه

  ؟والمواطنة الریاضة ، وتحدید العالقة بین مفهوميالجزائري
  :ؤتمرأهداف الم

 ترسیخ القیم المدنیة والمواطنة لدى الشباب الجزائري وطلبة الجامعة  - 
   ترقیة الحس المدني والوطني لدى الشباب الجزائري وطلبة الجامعة - 
    تفعیل مساهمات المؤسسة العلمیة والبحثیة في دراسة موضوع المواطنة. 
  تعبئة الطاقات الشبانیة الریاضیة لالنخراط في مسار التنمیة الوطنیة 
  .المشتركة بین المواطنة والریاضة كسلوك مجتمعيإبراز الجوانب      -

 روح تسلیط الضوء على دور الهیئات والمؤسسات العلمیة والتربویة واإلعالمیة والریاضیة في تنمیة     -
  .المواطنة 
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   تحدید الوسائل والطرق إلىتهدف  ،إستراتجیة مشتركة بین قطاعات الریاضة والبحث العلمي والتربیةبلورة    -
  .لتنمیة روح المواطنة لدى أفراد المجتمع من خالل النشاط الریاضي

ونشر ثقافة السلم  الشبابیة ةالریاضی األوساطالعنف في  ظاهرة  الناجعة والفعالة للحد من اآللیات إیجاد - 
  والسالم

  :ؤتمرمحاور الم
  .في تنمیة روح المواطنة لدى الشباب الجزائري  الجزائریة دور المؤسسات الریاضیة:  المحور األول

  .التربویة والجامعیة في تنمیة روح المواطنة دور المؤسسات : المحور الثاني

  .الجزائريالعالقة بین الریاضة و المواطنة  من منظور المشرع :  المحور الثالث

 .االتجاهات نحو المواطنةوتنمیة بناء و  غرسفي الریاضي و أثره  ما إلعالدور :المحور الرابع

   دور الحركة الجمعویة الریاضیة  والمجتمع المدني في تعزیز روح المواطنة:  المحور الخامس
  دور الریاضة في ترسیخ روح المواطنة ونشر ثقافة السلم والتسامح  ونبذ ثقافة العنف  : المحور السادس
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  : ؤتمر لمل الشرفي رئیسلا
  .سالطنیة بلقاسم. د.أ  جامعة محمد خیضر بسكرة السید رئیس 

  : ؤتمر المشرف العام عن الم
  بوعروري جعفر. د علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة  معهدالسید مدیر 

  :المؤتمر رئیس
  بزیو سلیم. د والعالقات الخارجیة والبحث العلمي مكلف بالدراسات العلیاالمدیر الالسید نائب 

 حمیدي سامیة . د: نائب رئیس المؤتمر 
  :  للمؤتمرالعلمیة  رئیس اللجنة

  . مزروع السعید. د    السید رئیس المجلس العلمي للمعهد 
  : للمؤتمر رئیس اللجنة العلمیة نائب 

  براهیمي عیسى: د
  :األعضاء

د بـن تـومي .أ- جامعـة المسـیلة  األمـیند بـوداود محمـد .أ  3د نـافي رابـح جامعـة الجزائـر .ا   -   3بن عكي محمد اكلي جامعـة الجزائـرد .أ-
د .ا-د بوطبـة مـراد جامعـة ام البـواقي.أ د عطـاااهللا احمـد جامعـة مسـتغانم .ا– رواب عمـار  جامعـة بسـكرة. د.أ -3عبـد الناصـر جامعـة الجزائـر 
 -د بوعجنـاق كمـال جامعـة خمـیس ملیانـة .أ -د یحیـاوي السـعید جامعـة باتنـة .أ-د بوسـكرة احمـد جامعـة المسـیلة.أ فیصل قاسمي جامعة تبسة 

د اســامة كامــل .ا –د الصــادق الحایــك الجامعــة االردنیــة . ا – 3رجامعــة الجزائــ. حكــیم حریتــي  د.أ -  - 3ســاكر طــارق جامعــة الجزائــر . د.ا
قصـري ناصـر جامعـة د  ,ا–المدرسـة العلیـا للریاضـة الجزائـر د میمـوني نبیلـة.ا-3د صحراوي مـراد جامعـة الجزائـر .اراتب جامعة سیناء القاهرة  

حمیـدي سـامیة جامعـة , د -بوعروري  حعفر جامعـة بسـكرة . د 3شناتي احمد جامعة الجزائر . د- د عباس جمال جامعة البویرة,ا  -3الجزائر 
د جــوادي خالــد جامعــة -یوســف بـن الشــیخ جامعــة عنابـة, د– 3جامعـة الجزائــر  بـن صــایبي یوســف, بــن ققــة سـعاد جامعــة بســكرة  د, د–بسـكرة 

عمریـو زهیــر جامعــة . د 3غضـبان احمــد حمــزة جامعـة الجزائــر . د - مــراد خلیــل جامعـة بســكرة. د - بزیــو سـلیم  جامعــة بسـكرة. د -المسـیلة  
غنام نور الـدین جامعـة . د - -مجیلي صالح جامعة عنابة. د-2بورغدة مسعود جامعة قسنطینة, د_ بوحاج مزیان جامعة البویرة , د  -المسیلة

بــن عمیــروش ســلیمان . د–بســكرة جامعــة  فنــوش نصــیر . د-بي هــاني جامعــة ســطیفبوطــال. د -تركــي احمــد جامعــة الشــلف . د -أم البــواقي 
فتحــي الغویــل جامعــة , دبــن جــدو رضــوان جامعــة االغــواط . مــزاري فــاتح جامعــة البــویرة د. د -دشــري حمیــد جامعــة بســكرة ,د –جامعــة بســكرة 

  زاؤي عبدالسالم جامعة البویرة. د_ د ولد حمو مصطفى جامعة بومرداس حسیني امین جامعة بومرداس , د –الشلف 
 –جامعـة ورقلـة  مجیـدي یاسـین . د-جامعة الجلفـة لمین حرواش . د-شریفي مسعود جامعة البویرة . د –د عبدالمالك سربوت جامعة الجلفة  –
, د –تسیمسـلت الوضاح احمد امین جامعة . د - رویبح كمال جامعة الجلفة , د -ایدیر عبد النور جامعة بجایة , د –جامعة وهران قاسمي , د

  .بن قاصد علي الحاج جامعة مستغانم
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  :للمؤتمر رئیس اللجنــة التنظیمیة 
  مراد خلیل, د دراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة مكلف بالالمدیر الالسید نائب 

   :للمؤتمر رئیس اللجنــة التنظیمیة  نائب
  ن عمیروش سلیمان ب. د

  :عضاءاأل - 
 جامعة بسكرةلزنك احمد . أ -         عثماني عبد القادر جامعة بسكرة, د  -
 جامعة بسكرةحاجي عبدالقادر . أ -             د براهیمي عیسى جامعة بسكرة  -
 فضل قیس جامعة بسكرة.أ   -              زموري بلقاسم جامعة بسكرة. د -
   باغقول جمال جامعة بسكرة. أ   -       شتیوي عبدالمالك   جامعة بسكرة. د  -
 مرابط جمالي جامعة بسكرة.أ -            طیبي احمد جامعة بسكرة. أ  - -
 صواش  عیسى جامعة بسكرة. أ  -                 جامعة بسكرةبزیو عادل . أ -
 مغربي مغربي جامعة بسكرة. أ -               جامعة بسكرةمیهوبي مراد . أ -
  -بلوني عبد الحلیم جامعة بسكرة . أ  -                بسكرةجامعة ساعد شفیق . أ -
                    جامعة بسكرة دحیة خالد. أ -

  :دكتوراهالطلبة 
 زروال محمد  -حفیظ فضیلة -بوخالفة عبد القادر - حشاني رابح -حشاني عقبة  -
  بوزاهر محمد لزهر -لروي الیاس - شریف عبد العزیز- -

  :االتصالاإلعالم و  مسؤول خلیة
  مزغیش عبد العالي. أ
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 :شروط المشاركة و تقدیم المداخالت
 ؤتمرمحاور الم متصًال بأحد  ةأن یكون موضوع المداخل.  
 آخر ؤتمرأال یكون البحث قد سبق نشره أو عرضه بم.  
 التالي البريد االلكترونيصفحة واحدة و یرسل مع استمارة المشاركة إلى   ملخص المداخلة في حدود   یحرر: 
 Istaps_Lerstaps_2015@univ-biskra.dz            S.bezziou@ univ-biskra.dz          
  لجنة العلمیة و ال تبرمج المشاركات التي لم یرسل صاحبها المداخلة كاملةلیخضع البحث للتحكیم العلمي.  
  بنظام  البحث على الكمبیوترأن یكتبword بخط من نوع ،)Simplified Arabic ( ومسافة  14وبحجم

  في كل االتجاهاتسم  2على أن یترك هامش،  1بین السطور 
  .بالنسبة للغة غیر العربیة ، أسود عریض Times New Roman / 12 و 
 المداخالت المقبولة كاملة في شكل ملف مرفق   ترسلWord  صفحة على األكثر مع إرفاق  15في حدود

  .المداخالت غیر المحررة باللغة العربیة بملخص باللغة العربیة

          
  :مواعید هامة

  . 2015  سبتمبر 04   : إلرسال ملخصات المداخالت موعدأخر 
  .2015  اكتوبر 04: الرد على الملخصات المقبولة بتاریخ موعد

  .2015  نوفمبر  04:  أخر أجل إلرسال المداخالت كاملة تاریخ
  .2015نوفمبر   09: موعد إرسال دعوات المشاركة  تاریخ 

  2015 دیسمبر 10-09 والخمیس  األربعاءیومي  المؤتمر موعد انعقاد 

  :هامةارقام 
  0021333501585: الهاتف
  00213331265:الفاكس
   00213550634525: النقال

  المشاركون في المؤتمرالسادة 
   األساتذة الباحثون في جمیع  المیادین العلمیة والجامعیة والمخابر البحثیة, 
  المختصون في المجال البدني والریاضي الخبراء. 
  طلبة الدكتوراه والماجستیر, 
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  ؤتمرنشاطات وفعالیات الم                               
  محاضرات وندوات علمیة 
  علمیة تكوینیة مع طلبة الدكتوراه لقاءات, 
  ومناقشتها ریاتادالجعرض 
  المؤتمر إجراء مقابالت ریاضیة على هامش 
 زیارة لبعض األماكن السیاحیة بوالیة بسكرة   
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  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  محمد خيضر بسكرة  جامعة

 )فرقة بحث(في علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية  أبحاث ودراسات  مخبر
  وبالتعاون مع 

  النشاطات البدنية والرياضية معهد علوم وتقنيات 
  ينظمان 

  حولثالث الالدولي   المؤتمر
  )) الرياضة والمواطنة  ((

  :إستمارة المشاركة
  : وذلك بالبحث .العلميالدولي  ؤتمرالميشرفني أن أعلن عن رغبتي في التسجيل للمشاركة في       

 ........................................................................................................... :المداخلة ناعنو 
.............................................................................................................................. 

 ........................................................................................................... .....المحورمن 
  ..........................................:.............. المهنة الحالية  ............................:.........االسم واللقب
  ............................................لهاالمؤسسة التابع ...........................:..................الدرجة العلمية

  ................................................االلكتروني  البريد  ....................................................الهاتف
  :الملخص
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