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جامعة مصطفى بن –مع�د علوم وتقنيات ال�شاطات البدنية والر�اضية  يدعو

وفرقة  علوم وتكنولوجية ال�شاط الر�ا��� ال��بوي ، بالت�سيق مع مخ�� 02باتنة / بولعيد

والتوجيھ الر�ا��� �� الوسط  معاي�� إنتقاء وإك�شاف :�عنوان PRFU) (مشروع البحث 

  املدر���

  : �� فعاليات                                                                 

 الوط� اإلفترايض ا�ملتقى

  :األول

  ال��اضة والطفل

-بي�ن متطلبات النمو  وحاجيات اآلداء ال��ايض–

  Google Meet  بتقينة        2022  س�تم�� 29ا��م�س يوم 



  .رئ�س ا��امعة ،حسان صمادي.د: الرئ�س الشر�� للملتقى

   .، مدير املع�دد السعيد يحياوي .أ :املشرف العام للملتقى

  .عبد املالك معلم.د :رئ�س للملتقى
  عبد ا��فيظ قادري .د  :رئ�س ال��نة العلمية للملتقى

  ا��امعة  �ستاذ

  

  ا��امعة  �ستاذ

  02جامعة قسنطينة   قاس�� عبد املالك. د 2باتنةجامعة   .مرتات دمحم.  د.أ
  جامعة البو�رة  مزاري فاتح/د.أ 2جامعة باتنة  �دوش ع���� . د/ا 

  جامعة ا��زائر  كرفس ن�يل/د .أ 2جامعة باتنة  .زحازي كمالح.د
  جامعة ورقلة  عبا�سة نجيب.د.أ 2جامعة باتنة  .م�دي دمحمي .   د

  جامعة أم البوا��  شلي�� عمر.د 2جامعة باتنة  .السايح مدور عبد العا��. د
  جامعة املسيلة  العيد �عقوب.د 2جامعة باتنة  .دغنوش عقبة.د

  جامعة سوق  أ�راس  ناصري دمحم الشر�ف.د 2جامعة باتنة  علوي من��.د
  جامعة ورقلة  كنيوة مولود.د 2جامعة باتنة  .بن حفيظ مفيدة.د

  02جامعة قسنطينة   زدام  عمار.د  2جامعة باتنة  .شر�ط حسام الدين. د

  ج خم�س مليانة/م  بن حاج الطا�رعبد القادر.د 2جامعة باتنة  قاس�� عبد املالك. د

   2جامعة باتنة  .مو�و�ي ع����. د

  معمر لباد.  د :للملتقى ال��نة التنظيميةرئ�س 

  ا��امعة  �ستاذ

  

  ا��امعة  �ستاذ

 2جامعة باتنة  .بن ع���� فيصل. أ  2جامعة باتنة  .��سا�� م�دي. د.أ

 2جامعة باتنة  .بلعيد مجا�د. د 2جامعة باتنة  .بوزناق عبد الغ��.    أ

 2جامعة باتنة  .شادة دمحم �م�ن.أ 2جامعة باتنة  .صاولة طارق .  د

 2جامعة باتنة  .بن قس�� �عقوب. د 2جامعة باتنة  .بن بوزة �شام .  د

 2جامعة باتنة  .يو�س أحمد عماد الدين. د 2جامعة باتنة  .قارة النذير.   د

 2جامعة باتنة  .بوشر�ط ش���.أ 2جامعة باتنة  .رو��� احمد.   د

  جامعة أم البوا��  مرابط مسعود.د 2جامعة باتنة  .عبيدة دمحم �م�ن.   د
  2جامعة باتنة  حميدة صورايا. د 2جامعة باتنة  .بوشارب رفا�ية. د

  2جامعة باتنة  جو�ر مروان.د  2باتنةجامعة   قادري ا��اج.د

  إبرا�يم جوادي  .د     :للملتقىرئ�س ال��نة �عالمية 

  ا��امعة  �ستاذ
  

  ا��امعة  �ستاذ

 .عبد�� نور الدين. د 2جامعة باتنة  حا�� حمادة.د
  

 2جامعة باتنة

  



   :إش�الية امللتقى

نظرا إ�� وجود  ية،راحل التعليمامل فضلأا��تص�ن وا����اء مرحلة الطفولة  كث�� منإعت�� ال

، وع�� ذلك فإن �ل �ذه ا��ركية ال�� تم�� الطفلمجموعة من ا��صائص البيولوجية والنفسية و 

  .ا��اصلة تحثنا وترغمنا بوضع برامج ومنا�� الئقة لتحقيق ��داف املسطرةالتغي��ات التطورات و 

�ل ��تم بدراسة  ،بل أصبح اليوم علم قائم بحد ذاتھ ،وفقطإن ��تمام بالطفل، لم �عد مسألة      

الدول ا����ات ا��ركية واملعرفية والعقلية والبدنية للطفل بجميع جوان��ا، ولقد إتج�ت معظم 

، ألن بناء مستقبل أمة ما يبدأ نموا طبيعيا املناسب لھ ل�ي ينمو الطفل و��يئة ا��و رعايةإ��  املتطورة

  .الطفل، لذلك �عت�� �ذا �عتناء م�مة قومية ��لق جيل نافعمن قاعدتھ، وقاعدتھ �� 

من أ�م املراحل ال�� ي���ى ف��ا الطفل، وذلك تأث��ا �� سلو�اتھ و�شاطاتھ ا��تلفة  وعليھ �عت�� الطفولة    

، و�غذي ال�� �س�م �� بناء ا��تمع واملرحلة ا��صبة كو��ا اللبنة �ساسية ،وخاصة ا��ركية م��ا

حل التالية، بواسطة وإعداد برامج ومنا�� تر�و�ة غنية بامل�ارات والكفايات التعليمية و��شطة املرا

  .ا��ركية واملوسيقية والفنية، لينموا الطفل نموا سليما م��نا

و�عت�� ال��بية البدنية والر�اضية واحدة من املواد الدراسية ا��ببة إ�� نفوس �طفال، وجزءا أساسيا     

�بية العامة �� النظام التعلي��، ف�� باإلضافة إ�� إعطائھ ا��ركية واملقدرة البدنية، ف�� تجعل من ال�

من خالل طا�ع إشباع حاجياتھ �ساسية منھ فردا م��نا عاطفيا ونفسيا وإجتماعيا وثقافيا، بفضل 

  .  داع و�نتاجلديھ قدرة �ب فرص التجر�ب و�ك�شاف، لتنمو إعطائھ اللعب املم�� ل�ا ومن خالل

ل��ركة، وعليھ البد من إرواء �ذا التعطش ل��ركة من خالل إعطائھ  الكب��  طفل يتم�� بتعطشھالف        

النوع املم�� لدى الطفل �� �ذه املرحلة العمر�ة، لذا �ستلزم ع��  والذي �عد ،مجال واسع من اللعب

وتوظيف ذلك وتقو�م الدعائم �ساسية �لعاب، مختلف  املدرس �ستغالل �مثل ل�ذا �ندفاع نحو

أن يف�م طبيعة العملية  أيضا �ستلزم منھ، و �� تنمية حركية الطفل، وإختيار ا����ات ا��اصة باأللعاب

ل�س فقط �� كيفية إك�ساب الطفل ل��ركة،   التعليمية، خاصة �� ما يمكن تطبيقھ �� �علم ا��ركة

ونوعيتھ وال�� يتم�� ��ا التلميذ �� �ل مرحلة من  ل�� تتعلق بدرجة التعلمولكن أيضا �� طبيعة املعلومات ا

        .مراحل نموه

واملالحظ ع�� تالميذنا �� الوقت الرا�ن جلوس�م ألوقات طو�لة أمام شاشات التلفز�ون وأج�زة     

وس، وقبل �ذا الكمبيوتر و�رامج �لعاب، وأيضا جلوس�م �� قاعة �قسام لساعات طو�لة لتلقي الدر 



وذاك فإن طر�قة بناء بيوتنا املكونة من عدة طوابق وشوارعنا ومدارسنا ا��الية من مساحات اللعب، 

قد حدت وأعاقت وقيدت �ش�ل كب�� حركية الطفل، ف�و بأمس ا��اجة إ�� ا��ري والوثب والقفز 

و�عض �مراض وال�سلق والتدحرج والسقوط، �ذا ما �س�ب �� ظ�ور �عض ال�شو�ات �� القوام 

الناتجة عن الالحركية، وكث��ا ما نالحظ أن رغبتھ �� التحرك وا��ركة تصل ألق��� ذرو��ا، وال يتأ�ى ذلك 

إيجا�ي �عود بال��ة �� املقام �ول  ة ذات طا�عمج حركيإستغالل تلك ا��ركية �� براإال بإمتصاص و 

  .     للطفل

أن الوثائق العلمية والدالئل البحثية �ش�� بما يقطع الشك إ�� أ�مية ممارسة ال�شاط  "ال�زاع"و��ن     

البد�ي املنتظم لألطفال، ف�ذا أمر م�م لنمو�م و����م، كما أن إك�سا��م امل�ارات ا��ركية �ساسية 

ي �� الك��، و�عود�م ع�� ممارسة ��شطة البدنية املتعددة �� الصغر يجعل�م أك�� ميال لل�شاط البد�

كما أن البحوث ال�� ت�بعت �طفال ح�� مراحل الشباب ثم الك�� وجدت أن عوامل ا��طورة امل�يأة 

لإلصابة بأمراض القلب التاجية مثل ارتفاع د�ون الدم الثالثية والكول�س��ول وارتفاع ضغط الدم 

 للر�اضة،  والسمنة وا��مول البد�ي، موجودة لدى العديد من الناشئة غ�� املمارس�ن

درجة لمستقبلية لإلصالحات ا��ديدة �� املنظومة ال��بو�ة،  رؤ�ةبتقديم املسا�مة  ورغبة منا ��

تمكن طفلنا أن ينموا نموا م��نا، خاصة �� ظل �عض الظروف الصعبة ال�� �ع�ش�ا املدرسة ا��زائر�ة 

ن �ناك ت�امل ب�ن املواد، وحصة عامة، و�ش�د�ا املعلم والتلميذ وو�� �مر، و�ل من لھ شأن تر�وي، أل 

ال��بية البدنية والر�اضية �� مرحلة التعليم �بتدا�ي مقارنة بالطور املتوسط والثانوي �� ا��زائر، 

ولألسف الشديد لم �عطى نفس قدر ��مية، مع أن �ذه املرحلة �� �ساس الذي من املفروض أن تب�� 

، إرتاينا تقديم �ذه �ش�الية للمعا��ة �� ملتقى وط�� .ادمةا��ياتية القعليھ �ل ال��امج التعليمية و 

  :ــ يضم مختص�ن �� ا��ال ال��بوي والنف��� و�جتما�� والر�ا���، موسوما بـ

  

بين متطلبات النمو  –الرياضة والطفل 

  -وحاجيات اآلداء الرياضي

  



  :أ�داف امللتقى

  .املطروحة ضمن محاور امللتقىجمع ا��تص�ن واملعني�ن ملناقشة وتحليل �ش�الية *

  .تبادل ا����ات، لإلستفادة من �عض التجارب، خاصة امليدانية م��ا*

  .عرض أ�م متطلبات نمو الطفل ومحاولة ر�ط�ا بأ�م حاجيات الطفل �� مختلف ا��االت*

مشكالت نمو �طفال البدنية وا��ركية والنفسية  أ�مطرح حلول وتوصيات �عا�� *

  .و�جتماعية

  :محاور امللتقى

  .ب�ئة الطفل ودور�ا �� ممارسة الطفل الر�اضة :�ول �ور ا�

 .ة و��ة الطفلياملمارسة الر�اض :الثا�ي ا��ور 

  .ة لطفل ماقبل املدرسةياملمارسة الر�اض :الثالثا��ور 

  .ة للطفل �� مرحلة املدرسة �بتدائيةياملمارسة الر�اض :الرا�ع ا��ور 

  .مظا�ر النمو والت�شئة �جتماعية للطفل :�امسا� ا��ور 

  .املمارسة الر�اضية للطفل �� النوادي الر�اضية  :السادس ا��ور 

غة العر�ية �� اللغة الرسمية للملتقى الوط��، كما يمكن التدخل وإلقاء للا :لغة امللتقى

  .)الفر�سية و�نجل��ية(املداخالت باللغت�ن 

  



  :ع�� املتقدم ببحث �خذ �ع�ن �عتبار النقاط التاليةالبد  :�عليمات تقديم البحوث

  قى أو مؤتمر آخرملتصيال، ولم �سبق �شره أو املشاركة بھ �� أالبد أن يكون البحث. 

 أن �ستو�� البحث الشروط العلمية واملن��ية. 

 أن يكون البحث ضمن محاور امللتقى. 

  أن ي�بع نظام)APA (م�ش املراجع�� ��. 

  تكتب البحوث املقدمة باللغة العر�ية بخط)Sakkal Majalla (16  والعناو�ن بخط

 ـ1.15خشن، املسافة ب�ن �سطر 

  تكتب البحوث املقدمة باللغة �جن�ية بخط)Times New Roman (16  والعناو�ن

 ـ1.15بخط خشن، املسافة ب�ن �سطر 

 2أسفل             2أع��            2.5أ�سر           2.5أيمن :    ال�وامش. 

 أن تتضمن الصفحة �و�� العناصر التالية: 

 .+  ا��امعة–ال�لية أو املع�د  +  الرتبة العلمية. +إسم ولقب املشارك�ن بال��ت�ب-   

  .ورقم ال�اتف عنوان ال��يد �لك��و�ي

  .عنوان املداخلة-  

  .محور املداخلة-  

 14رقم ) Sakkal Majalla(خط (أسطر عشرة  م��صا باللغة العر�ية ال يتجاوز -

 Times New(بخط  أسطر عشرة ال يتجاوز وم��صا بإحدى اللغت�ن �جنب�ت�ن 

Roman ( 12رقم. 

  البحوث املقدمة تخضع للتقييم من قبل ال��نة العلمية، و�ذه �خ��ة �� حالة رفض

 .املداخلة غ�� ملزمة بتوضيح �سباب

  و أباللغة العر�ية وآخر بإحدى اللغت�ن الفر�سية  ام��صن يتضمن البحث أضرورة

 .مع تجنب إستعمال برامج ال��جمة ، ع�� أن تكون ال��جمة ��يحة�نجل��ية

 عدد املشارك�ن �� املداخلة ثالثة باحث�نل ا��د �ق���. 



 مشاركأك�� من بحث ل�ل ب قبل املشاركة ت ال. 

 ن يكون إسم الطالب �و �ول أ، ع�� املشرف�نالدكتوراه مع أساتذ��م  �شارك طلبة. 

  البد من عرض البحث بتقنية(PowerPoint). 

 ال يتحصل الغائب عن عرض املداخلة ع�� ش�ادة مشاركة. 

 للمع�د. (يتم �شر  أحسن �بحاث  ال�� تقر�ا ال��نة العلمية �� مجلة علمية( 

  :املعنيون بامللتقى

  � الرئ�سة بإش�الية ومحاور امللتقىساتذة الباحث�ن امل�تم�ن. 

  مجال التدر�ب وال�شاط الر�ا��� ال��بوي �� ا��تص�ن. 

 الطلبة الباحث�ن ع�� مستوى الدكتوراه.  

  :توار�خ �امة

 . 2022  جوان 30 :يوم ��صاتجل إلستالم املأآخر    

 .2022 جو�لية 12 :املقبولة ��صاتالرد ع�� امل 

 . 2022  س�تم�� 10: يوم�املة  املقبولة آخر أجل إلستالم املداخالت 

 .2022 س�تم��  20  : )بمثابة دعوة( إرسال برنامج امللتقى 

 .2022س�تم��  29يوم ا��م�س  :تار�خ إجراء امللتقى 

 :، التا��ل��يد �لك��و�ي للمتلقىاإ�� ترسل املداخالت  

  

  

colloque.staps.univbatna2@gmail.com  

mailto:colloque.staps.univbatna2@gmail.com



