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 -مستغانم–جامعة عبد الحميد بن باديس 

 مخبر تقويم برامج النشاطات البدنية والرياضية 

 بالتعاون مع 

اللجنة الوزارية املكلفة بمتابعة وتقييم تحضيرات النخبة الرياضية للمواعيد 

 الرياضية الكبرى 
 

 :ملتقى دولي حول 

متطلبات تنظيم التظاهرات الرياضية وأثرها "

 "على التنمية املستدامة

 
 
 ألعاب البحر ألابيض املتوسط نموذجا

 مستغانمبجامعة  2222جوان  23و 22بتاريخ 
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 يعقوبي بلعباس  /د.أ: مدير جامعة مستغانم :الرئاسة الشرفية للملتقى 

 قدور باي بلخير /الدكتور : رئيس امللتقى

 قمريش نصر الدين /الدكتور  :رئيسال نائب

  ميم مختار /د: مدير معهد التربية البدنيه والرياضية :املنسق العام للملتقى

 العلمي الدولي للملتقىاللجنــة العلميــــة 

 بن قوة علي. د.أ: العلمية رئيس اللجنة

 مدني محمد. د: نائب رئيس اللجنة
ميم مخطار، جامعة مستغانم، الجزائر.د  ماليزيا، الجامعة اإلسالمية العالمية ناصر يوسف، . د.أ 

بن دحمان محمد نصر الدين، جامعة مستغانم، الجزائر.د.أ  تونس،المعهد العالي للرياضة بصفاقس فيروز عزيز، . د.أ 

 المملكة العربية السعودية ، الهزاع محمد الهزاع  . د.أ صديقي حسين ، جامعة وهران، الجزائر. د.أ

 خالد البيبي، جامعة قطر  ، قطر. د.أ بن قاصد علي حاج محمد، جامعة مستغانم، الجزائر.د.أ

زائر، الج3بن عكي محمد اكلي، جامعة الجزائر. د.أ  فلسطين حمدان أحمد،  جامعة األقصى،  . د 

، جامعة مستغانم، الجزائرلوذنين هجيرةب. د.أ  Dr Elsa Maria Ferro Silva Universtat coimbra PORTUGAL.  

بلغول فتحي، المدرسة العليا لعلوم الرياضة، الجزائر.د.أ  Dr Enric M. Sebastian Universtat Ramon Llull  Espagne  

مزاري فاتح، جامعة بويرة، الجزائر.د.ا  Dr Alaine Steve Comtois     CANADA 

عمور العيد، جامعة المسيلة، الجزائر. د.أ  Dr Brian A Thompson       USA  

عتوتي نور الدين ، جامعة مستغانم، الجزائر. د.أ  Dr Bachir Zoudji Uuniversité Polytechnique Hauts France 

هشام، جامعة ايسطو وهران ، الجزائرلوح . د.أ  Dr  Martha Zubiaur Gonzalez Universtat Leon Espagne 

كوتشوك سيد ي محمد ، جامعة مستغانم، الجزائر. د.أ صبان محمد، جامعة مستغانم، الجزائر. د.أ   

رمعون محمد، جامعة مستغانم، الجزائر. د.أ الجزائر عطا هللا أحمد، جامعة مستغانم،. د.أ   

حفصاوي بن يوسف، جامعة شلف، الجزائر. د.أ ، الجزائررياض الراوي، جامعة مستغانم. د.أ   

بوراس فاطمة الزهراء ، جامعة مستغانم، الجزائر. د.أ .قاسمي بشير، جامعة ايسطو وهران، الجزائر. د.أ   

، جامعة مستغانم، الجزائربن قناب الحاج. د.أ مستغانم، الجزائربن صابر محمد، جامعه .د   

يحياوي محمد، جامعة شلف، الجزائر. د.أ ، الجزائر مستغانم ، جامعةحجار خرفان محمد. د.أ   

زيتوني عبد القادر، جامعة مستغانم، الجزائر. د.أ قدور باي بلخير ، جامعة مستغانم، الجزائر. د   

مسعودي خالد، جامعة البيض، الجزائر. د.أ مستغانم، الجزائربلكبيش قادة، جامعة . د.أ   

بن زيدان حسين، جامعة مستغانم، الجزائر. د.أ حميدي فاطمة ، جامعة مستغانم، الجزائر. د   

سعيد عيسي خليفة، جامعة مستغانم، الجزائر. د.أ مقراني جمال، جامعة مستغانم، الجزائر. د.أ   

حمزاوي حكيم، جامعة مستغانم، الجزائر. د جامعة مستغانم، الجزائر بومسجد عبد القادر،. د.أ   

سالمي سيد علي، جامعة خميس مليانة، الجزائر. د.أ ، الجزائرشلف ، جامعةبوغالية فايزة.د   

بلقاضي عادل، جامعة مستغانم، الجزائر. د مداني رقيق ، جامعة مستغانم، الجزائر. د   

د شريط محمد حسن المأمون، جامعة بومرداس، الجزائر.أ الحبيب، جامعة مستغانم، الجزائربن سي قدور . د.أ   

بن برنو عثمان ، جامعة مستغانم، الجزائر. د.أ ، جامعة مستغانم، الجزائرزبشي نور الدين.د.أ   

سيفي بلقاسم، جامعة مستغانم، الجزائر.د ناصر عبد القادر، جامعة مستغانم، الجزائر. د.أ   

مساليتي لخضر، جامعة مستغانم، الجزائر. د   عبد اللطيف ، جامعة غرداية، الجزائر هوار.د 

الجزائر 33شاتي أحمد، جامعة  جزائر. د.أ  ، الجزائر مستغانم، جامعة بن يوسف بن دحو. د 

حرباش ابراهيم، جامعة مستغانم، الجزائر. د  .الجزائر،  2وهران ، جامعة قمراوي محمد. د.أ 
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 محمد، جامعة تيسيمسيلت ، الجزائربوسيف . د.أ العربي محمد ، جامعة البيض ، الجزائر. د

 ، الجزائر3عبورة رابح، جامعة الجزائر. د.أ عامر عامر حسين، جامعة مستغانم، الجزائر. د

 بولوفة محمد، جامعه مستغانم، الجزائر.د.ا محفوظي محمود، جامعة سوق هراس، الجزائر. د

 د ميسوري رزقي ، جامعة بومرداس ، الجزائر.أ د دويلي منضوريه، جامعه مستغانم، الجزائر.أ

 ، جامعة مستغانم، الجزائر جديد عبد الرحمن. د زمالي محمد، جامعة ايسطو وهران الجزائر. د

 بوشاقور فاطمة الزهراء ، جامعة ع تيموشنت، الجزائر. د بوعمامه العربي، جامعه مستغانم، الجزائر.د

 ، الجزائرالمدرسه العليا لعلوم وتكنولوجيا الرياضه، عبد المالك محمدد .أ  لعلوم وتكنولوجيا الرياضهالمدرسه العليا ، حكومي عليد .أ

 ، الجزائر المدرسه العليا لعلوم وتكنولوجيا الرياضه، بوفروه مختارد .أ ، الجزائر3خلول غانية ، جامعة الجزائر .د

 عقبوبي حبيب، جامعة ايسطو وهران الجزائر. د عدة عبد الدايم، جامعة مستغانم، الجزائر. د

 ، الجزائر2زروقي ابراهيم ، جامعة وهران. د  د شتيوي عبد المالك ، جامعة بسكرة ، الجزائر.أ

 الدولي للملتقى اللجنة التنظيمية

     عامر عامر حسين. د :التنظيمية رئيس اللجنة

 قليل سعد الدين: أ مرزوق جمال. د   سيفي بلقاسم: د

 طلعة كريمة: أ دربال فتحي. د صابر محمد بن: د

 بونمري صليحة: أ جرادي سامية: أ زمالي محمد: د

 حاش ي زبير: أ سباع شمس الدين :أ بن شني حبيب: د

 لعالوي عبد هللا: أ غالم يوسف: أ    حرباش ابراهيم: د

 فيزازي جمال: أ حيدرة محمد أمين: أ حميدي فاطمة: د

 عقاقلية حسين: أ زيتوني عبد القادر: أ بيطار هشام: د

 محمدغالم : أ بقدوري نادية: أ سنوس ي عبد الكريم: د

 فرحات مهدي: أ بن درف الشارف: أ جغدم بن ذهبية:د

    بن جهان شمس الدين: أ       ثابت زطلة نسيمة : أ بلقاض ي عادل: د
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 :إشكالية امللتقى

وإحالل السالم والتقليل من حدة  ،مم والشعوبتعزيز العالقات بين ألا  فيرافدا مهما تمثل الرياضة        

كما أنها آلية لترسيخ القيم ونبذ العنف والتطرف ونشر التسامح، إلى  ،النزاعات في العديد من مناطق العالم

لجديدة، ومساهمتها في جانب كونها أداة مهمة ومورد أساس ي لدعم جهود التنمية في املجتمع وإعداد ألاجيال ا

تمكين املرأة والشباب وألافراد واملجتمعات وفي بلوغ ألاهداف املنشودة في مجاالت الصحة والتعليم، ومن هذا 

 .املنطلق فهي مرآة للمجتمع تعكس حاضر الشعوب ومستقبلها

ومنذ بدء . واملرونة من حيث التكلفةفي تعزيز أهداف التنمية املستدامة لة عالقد أثبتت الرياضة أنها أداة ف

خطة التنمية املستدامة لعام : تحويل عاملنا» بعنوانللجمعية العامة لألمم املتحدة  1 /02العمل بالقرار 

، حيث ورد في مسطرة، اضطلعت الرياضة بدور حيوي في تعزيز كل هدف من ألاهداف الـ2212في عام « 2232

، والاعتراف «والرياضة هي أيضا من العناصر التمكينية املهمة للتنمية املستدامة...»تلك الخطة ما نصه 

 .الصريح باملساهمة املتعاظمة التي تضطلع بها الرياضة في تحقيق أهداف التنمية املستدامة

تسعى الدول الستضافة العاب رياضية دولية على ترابها وكل منها يضع للفوز بها مخططا شامال لذا         

صول ثابتة أومتكامال إلنجاز البنى التحتية والبنى الرياضية املطلوبة وفق املعايير الدولية، وبذلك تكون 

 واستثمارات للبلد نفسه بعد رفع ستار الحدث الرياض ي 

 في حصد ألالقاب،من جهة أخرى           
 
 كبيرا

 
إذ يسمح ولو بصفة  يلعب الاستشراف في مجال الرياضة دورا

العمل عليه في إطار  يجب تقريبية من ضبط خطة تدريبية وأهداف واضحة خاصة باملنافسات الرياضية، وهو ما

، إذ باعتبار أن الجزائر الدولة املستضيفة فالبد من تحقيق نجاحات 2222ألعاب البحر ألابيض املتوسط وهران 

على جعل هذه إلانجازات ذات صدى واسع، قصد زرع املنافسة  والعمل. كبيرة للرياضيين ذوي املستوى العالي

ألعاب البحر ألابيض املتوسط ليست مجرد تظاهرة رياضية ة، فبين الرياضيين لخلق نماذج رياضية مبتكرة وفعال

كاملنشآت  وحسب، إنما هي مناسبة للرفع من ألاداء الرياض ي، الذي له انعكاسات مختلفة على شتى املجاالت

السياحية، الثقافية، الاقتصادية والاجتماعية؛ كون أن الرياضة عامل مشترك بين مختلف ة والعقارية،الرياضي

ن من خلق فرد ذا مردودية صحية، فكرية، أخالقية، ثقافية، مهنية 
َّ
 سنتمك

 
القطاعات، إن تم استغاللها جيدا

 عالية
ُّ
 املستدامة  ومنه تحقيق اهداف التنمية .جذ
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 مع تنظيم الجزائر للطبعة التاسعة عشر أللعاب البحر ألابيض  :أهداف امللتقى
 
يأتي هذا امللتقى تزامنا

 في والية وهران، إال أنه حدث يقع على كافة الجزائريين إنجاحه، وهو 2222املتوسط وهران 
 
، وإن كان منظما

 :توسط لتحقيق ألاهدافما سنعمل عليه من جانبنا بالتنسيق مع اللجنة التحضيرية أللعاب البحر ألابيض امل

 .إنشاء مساحة للتبادل الفكري بين مختلف الفاعلين 

 بوهران 2222ابراز مدى أهمية تنظيم الجزائر أللعاب البحر ألابيض املتوسط  

 ،ودراسة استراتجيات إلادارة والتسيير الرياض ي دراسة نتائج رياض ي النخبة 

 .ألاساسية إلنجاح تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى  طلباتدراسة أهم املت 

 .دراسة تأثير تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى على التنمية املستدامة 

 تشجيع رياضيي النخبة على إنشاء تصاميم نماذج خاصة برياضيي النخبة، 

 الارتقاء بمستوى التدريب الرياض ي، 

 حادات الرياضية، تعزيز التعاون بين مخابر البحث العلمي والات 

 : محاور امللتقى

  في تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى  واستراتيجيات ونماذج مناهج :املحور ألاول  -1

  الرياضة والتنمية املستدامة: املحور الثاني -2

والنماذج الحديثة  لهدف الصحه ولهدف الانجاز، رياضةالوامل الارتقاء بع:  املحور الثالث -3

 لألداء البدني لرياض ي النخبة في ألالعاب الجماعية والفردية 

 الرياضية اسية والثقافية لتنظيم التظاهرات العوائد إلاقتصادية وإلاجتماعية والسي: املحور الرابع -4

 استراتجيات إلاعالم والاتصال في الترويج للتظاهرات الرياضية الكبرى :  املحور الخامس -2

سياسيا، سياحيا،  ،اقتصاديا)استغالل هذه الالعاب للترويج للبلد املنظم وكيفيه

 الخ...ثقافيا،اجتماعيا،

 انعكاسات تنظيم ألالعاب املتوسطية على مختلف القطاعات: املحور السادس  -6
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 البطاقة التقنية 

 .وعنوان املداخلة ،ورقم هاتفه والبريد إلالكتروني  ته،ة وظيفترتب ئه،مؤسسة انتما،باسم ولقب املشارك : ترفق املداخلة 

 .العربية، إلانجليزية، الفرنسية: تحرر املداخلة باللغات آلاتيةيمكن أن  

 .ترفق امللخصات باملداخالت وتكون بلغتين على ألاقل 

 .16، حجم Simplifed Arabic، والعناوين 14، حجم  Traditional Arbicتحرر املداخالت بالعربية بخط  

 .14، والعناوين بنفس الخط حجم 12، حجم Times New Romanتحرر املداخالت باللغة ألاجنبية بخط  

 .صفحة 12صفحات وال تتجاوز أكثر من  20ال تقل املداخلة عن  

 C صنف  مصنفةدولية محكمة  ةتحظى املداخالت بالنشر في مجل 

  :رسوم املشاركه في امللتقى  

 دج 6222اقامه الباحثون من الجزائر من دون  ألاساتذه -

 دج 4222الطلبه  من دون اقامه        -

 مشاركدج لكل  6222مع إلاقامه اضافه  -

 مع إلاقامه اورو  222املشاركون من خارج الوطن   -

 رزنامة امللتقى

 .إرسال املداخالت مع امللخصات كاملة: 2222أفريل  24إلى  مارس 20 من  

 .دراسة املداخالت من طرف اللجنة العلمية: 2222 أفريل 32إلى  22من  

 .الرد على املشاركين: 2222 ماي 12إلى  21من  

 .انعقاد امللتقى: 2222 جوان 23إلى  22من  

  

 :معلومات الاتصال

Email : colloque.mosta2022@gmail.com 

Tel -Fax:+213 45421136 
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 "التظاهرات الرياضية وأثرها على التنمية املستدامةمتطلبات تنظيم " :الدولي العلمي امللتقى
 
 
 2222جوان  22/23يومي ألعاب البحر ألابيض املتوسط نموذجا

 :استمارة املشاركة

 

 (إمكانية إضافة باحثين فقط.............................................................)اللقب واسم الباحث

 :الصفة

"                    ب"أستاذ مساعد ..."أ"أستاذ مساعد ...."ب"أستاذ محاضر ...."أ"أستاذ محاضر  ...أستاذ تعليم عالي 

 ...............................أخرى  ....طالب دكتوراه

 ..................................…….........................................………………:.............................................التخصص

 ...................................................................................................................:........................الكلية/املعهد 

 …...…..................................…………:البلد.............................................:.....الجامعة

 ...........................................................….…:...إلالكتروني البريد .........….....……................:..الهاتف النقال

 ..................................................................................................................................……:..محور املداخلة

 ...........................................................................................................................….....……:املداخلة عنوان

 (غة العربية، إلانجليزية؛ الفرنسيةالل: يكون إما ب):ملخص املداخلة
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................(تكون حسب لغة امللخص):الكلمات الدالة

 2222أفريل  24قبل  "wordملف "يرسل هذا امللخص مع املداخله كاملة : مالحظة هامه

  "بعد  قبولها وموافقه أصحابها لجامعهتحظى املداخالت بالنشر في مجالت دولية محكمة على حساب ا" 


