معلومات خاصة بالمشاركة

+++

شروط المشاركة :

 .1موضوع المداخلـة يكون ضمن أحد المحاور.
 .2األوليــة للمـداخـالت الـفـرديـة.

هيئـة الملتقـى
الرئيس الشرفي للملتقى :أ.د /محمد الطاهر حليالت

 .4اللغة الرسمية للملتقى هي العربية .

االجتماعية
نسانية و
تحريـرالعلوم اإل
. 5كلية
برنامج  Wordعلى أن ال
باستخدام
المداخلة يكون

هاتف /فاكس 42.91096.920/029.64.17.25:
االلكتروني أدناه
تتجاوز  15صفحة ،وترسل عن طريق البريد
www. Ouargla-univ.dz
 Traditionalحجم  14لكتابة
 .6استعمال خط Arabic

المداخالت

 .7يجب إرفاق المداخلة بملخص ال يتعدى صفحة بلغة مغايرة للغة
المداخلة

 .8حقوق المشاركة:
 -األساتذة  5555دج من داخل الوطن تشمل  :اإلطعام  ،شهادات

المشاركة ،حقيبة المؤتمر وفقط.

نائب رئيس الملتقى :د /تقيق جمال

رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى :أ /فضل قيس
نائب رئيس اللجنة التنظيمية :أ /زيناي بالل
رئيس اللجنة العلمية :د/عياد مصطفى
 أ.د /مجيدي محمد  -أ.د /بن سي قدور حبيب  -أ.د /بن قالوز التواتي -أ.د /أنريك سبستيانو  -أ.د /ديديه دلينيرز

 -أ.د /بوداود عبد اليمين

 -أ.د /بومسجد عبد القادر  -أ.د /صبري نسيب

 -أ.د /نادر محمد الشلبي

 -أ.د /صادق الحايك

 -أ.د /أمال محمد إبراهيم  -أ.د /بوسكرة أحمد  -أ.د/عبد الفتاح أبي مولود

مالحظة :تنشر البحوث المستوفية لشروط النشر في مجلة الباحث

 آخــر أجــل لـتسـلـيـم المـلخـصـات يــوم2019/02/25 : -اإلشعار بالقبول األولي2019/03/10:

 -آخــر أجــل لــتسلـيـم الـمـداخـالت كــاملـة يــوم 2512/53/25

 -إرسال الدعوات للمداخالت المقبولة بصفة نهائية سيكون قبل

 -أ.د /عبد الحافظ غوار  -أ.د /صالح خالد عطية

 -أ.د /بوبكر بنعبد الكريم  -أ.د /زيتوني عبد القادر  -أ.د /نزار السويسي

 -أ .د /حكومي علي

تواريخ هامة:

 أ.د /يحياوي محمد -د/برقوق عبد القادر

 -أ.د/دودو بلقاسم

 -أ.د /بشير حسام

 -أ.د /قاسمي بشير

 -أ.د /عبد اهلل بوجرادة

 -د /ناظم أحمد الحسيناوي

 -د /نجيب عبابسة

– د /علي مهدي الجمالي
 -د /بن ساسي سليمان

 -د /مرسلي العربي  -د /ناصر زهوي  -د /خويلدي الهواري -د /بن الدين كمال

 د /بن رابح خير الدين  -د /مصطفى ولد حمو  -د /عبد السالم مقبل الريمي -د/نصير أحميدة  -د /قزقوز محمد  -د/كريبع محمد  -د/تقيق جمال

 د /ياسين بونشادة  -د /جرمون علي  -د /عبدي صالح  -د /معزوزي ميلود -د /بركات حسين

 -د/العيد بن قويدر بن براهيم

– د /براهيمي قدور

تاريخ 2019/53/31 :

البريد اإللكترونيbrahimikaddour@hotmail.com :

 -د /قطاب محمد  -د /عايدي مراد  -د /بكـ ـ ـاي إسمـ ـاعيل  -د /زروال محـ ـمد

الهاتف213541522333 - 213661282363 :

بمساهمة مخبر علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

حول

النشاط البدني الرياضي
واكتشاف ورعاية المتفوقين

 -د /مسعودي خالد  -د/بن نعجة محمد  -د /بوصالح نذير  -د /بوراس محمد

 -د/بن عبد الواحد عبد الكريم  -د /ناصر يوسف

المراسالت:

ينظم

 -أ.د /حرشاوي يوسف  -أ.د /بن عكي محند آكلي  -أ.د /عطا اهلل أحمد

 -األساتذة من خارج الجزائر 15555 :دج

للعلوم اإلنسانية و االجتماعية جامعة قاصدي مرباح ورقلة .

معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

رئيس الملتقى :د /براهيمي قدور

 -أ.د /حريتي حكيم

 -طلبة الدكتوراه 2555 :دج

مدير الجامعة

المشرف العام للملتقى :أ.د /مجيدي محمد مدير المعهد

 .3األوليــة للـدراسـات المـيدانيـة .

جامعة قاصدي مرباح ورقلة

جامعة قاصـدي مربـاح – ورقلـة –

 -د /بن سميشة العيد

 -د /حمالوي عامر  -د/كنيوة مولود  -د /شنوف خالد  -د /بن محمد أحمد

 -د /قـادري ت ـقي الـدين – د /غندير نور الدين – د /قيس فضل – د/زيناي بالل

معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية – جامعة قاصدي مرباح ورقلة :هاتف/ 3662121060فاكس3 29 71 15 74 :

يومي
 52-58أفريل 2512

البريد اإللكتروني brahimikaddour@hotmail.com :الموقع اإللكترونيistaps.univ-ouargla.dz:

إشكالية الملتقى
إن ما يواجهه جمتمعنا العديد من التحديات والقضايا واملشكالت،
جيعلنا نوجه اهتمامنا إىل اكتشاف أبنائنا املتفوقني والتعرف عليهم،
وتقدمي سبل الدعم واملساندة هلم ،يف ضوء احتياجاهتم وقدراهتم،
بالقدر الذي ميكنهم من استغالل طاقاهتم مبا يعود بالنفع على اجملتمع
واملسامهة يف التغلب على مشكالته والقضايا اليت تواجهنا.
ويتميز عامل اليوم بالتطورات املتالحقة يف شىت اجملاالت االجتماعية
واالقتصادية والتكنولوجية ،وبقدر زيادة سرعة هذا التطور يزداد اهتمام
املؤسسات التعليمية باملستقبل ،والوسائل اليت ميكن إتباعها إلعداد
األجيال القادمة ،لدى جند أن دول العامل اهتمت يف بداية العقد

ويف هذا الشأن حترص دول العامل املتقدمة على توفري برامج لرعاية
املتفوقني وعلى إصدار أدلة تكون مرشدا عمليا للعاملني يف اجملال
الرياضي ،وحرصا من اجلزائر على رعاية أبناءها املتفوقني وإسهاما منها
يف صقل مواهبهم فقد أصدرت الدولة العديد من القرارات بشأن خلق
سبل الرعاية هلؤالء اخلامات ،وجتلى ذلك يف تدشني الثانويات
الرياضية ،مث أقسام خاصة باملتوسطات واصطلح عليها بـأقسام رياضة
ودراسة لكن عملية الكشف تبقى وإىل يومنا وانطالقا من نتائج
الدراسات العلمية السابقة بعيدة عن املوضوعية ،لدى فامليدان واملهد
احلقيقي هو يف الطور الثاين من التعليم االبتدائي للكشف عن املتفوقني
وتوجيههم بناءا على مستوى قدراهتم النفس حركية املرتبطة بالتفوق
الرياضي إىل أقسام رياضة ودراسة

أهداف الملتقى

األول من األلفية الثالثة باملوهبة اإلنسانية وأمهية تنميتها لدى األفراد،
حىت تتمكن من مسايرة التقدم العلمي والتقين املذهل يف مجيع

 -5نشر ثقافة املوهبة والتفوق واجلودة بني أفراد اجملتمع اجلزائري يف

خمتلف اجملاالت الرياضية.

محاور الملتقى
المحور األول:

أساليب وطرق تدريس املتفوقني رياضيا
المحور الثاني:
انتقاء وتوجيه التالميذ املتفوقني رياضيا
المحور الثالث:

اجملاالت ،وحىت تتمكن من حتقيق اجلودة املطلوبة للمنافسة العاملية -1 .وضع معايري واضحة لقبول التالميذ يف املدارس الرياضية

مناهج وبرامج اكتشاف ورعاية املتفوقني

إن املتتبع للبحوث والدراسات اليت أجريت على املوهوبني واملتفوقني يف  -2الكشف عن التالميذ املتفوقني باستخدام حمكات متنوعة

المحور الرابع:

السنوات العشر األخرية يستطيع أن يقف أمام االنتقادات للمحكات يف مراحل مبكرة

عرض بعض مناذج وجتارب الدول الرائدة يف جمال رعاية

املتبعة يف التعرف على املتفوقني من خالل االختبارات السيكومرتية
اليت تقيس الذكاء أو اإلبداع أو التحصيل الدراسي ،وبالرغم من أمهية
حمكات التعرف على املتفوقني ،وبالرغم من الكم اهلائل من الدراسات
اليت تناولت فئة املوهوبني واملتفوقني إال أن موضوع تقييم حمكات

 -3توفري مناهج دراسية خاصة تالئم خصائص التالميذ

املتفوقني.

املتفوقني
 -4نقل اخلربات الرتبوية العربية والعاملية يف جمال رعاية املتفوقني

الكشف عنهم مل يلق االهتمام الكايف ،وال تزال احلاجة قائمة ملزيد من
الدراسات التجريبية يف هذا اجملال .
معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية – جامعة قاصدي مرباح ورقلة :هاتف/ 3662121060فاكس3 29 71 15 74 :

البريد اإللكتروني brahimikaddour@hotmail.com :الموقع اإللكترونيistaps.univ-ouargla.dz:

