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  األساتذة المتخصصون
  الطلبة الباحثون
  القادة المسؤولون

: السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاتو وبعد

   إف األنشطة البدنية والرياضية يف الوسط ادلدرسي ضرورة حتمية يف األنظمة الًتبوية احلديثة، والتقومي الًتبوي 
إحدى الفعاليات األساسية يف النشاط الرياضي ادلدرسي، لضماف التأكد من سري ىذا النشاط يف االذباه الذي 
. حيقق أىدافو، ويزيد من فاعليتو وكفاءتو، منسجما مع البيئة اخلارجية على النحو الذي يؤدي إىل تطوره وفعاليتو

فمن خاللو نقف على الكفاءة الًتبوية لألستاذ الًتبية البدنية والرياضية يف بلوغ أىداؼ ىذا النشاط، وحندد 
الُسبل الفضلى لتحقيق األىداؼ يف ظل الواقع  واإلمكانات ادلتوفرة،  كما حيدد التقومي مدى التباين بني مستوى 

 .تعلم التالميذ وبني األىداؼ الًتبوية ادلنشودة، ومدى التطابق بني األداء واألىداؼ
   ويعتين التقومي يف عمومو دبختلف جوانب العملية التعليمية، فميدانو يشمل العديد من اجملاالت، فهناؾ قرارات 

، وتقومي مستوى  ربصيل التالميذ يف اجملاالت (مدى فعالية طريقة تدريس معينة بأخرى)تتخذ ألغراض التدريس 
  .. ادلختلفة للسلوؾ، من أجل ازباذ القرار، والقياـ خبطوات من شأهنا التعزيز من عملييْت التعليم والتدريس 
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وعليو جاء ىذا ادللتقي الوطين العلمي، يف نسختو الثانية لريكز على التقومي الًتبوي يف رلاؿ النشاط البدين 
 .الرياضي ادلدرسي

 
:  والحاجة إليوملتقى الدافأه- 1

  ربديد واقع اجلهود اليت بذلت يف العملية الًتبويةزلاولة. 

 ربديد جوانب ورلاالت القوة والضعف يف ادلمارسة الرياضية بالوسط ادلدرسي. 

 تكوين مقًتحات بناء برامج وأدوات من شأهنا تفعيل التقومي للممارسة الرياضية بالوسط ادلدرسي 

  ادلسامهة يف الرفع من ادلمارسة الرياضية يف ادلؤسسات الًتبوية من خالؿ التكوين لإلطار الكفء الذي

 .يستطيع خدمة ىذا الغرض

: محاور الملتقى- 2 

 واقع التقومي الًتبوي يف رلاؿ الرياضة ادلدرسية  وادلدرسية التنافسية :المحور األول. 

 التقومي الًتبوي وكفاءة أستاذ الًتبية البدنية والرياضية :المحور الثاني. 

 التقومي الًتبوي وادلناىج الًتبوية احلديثة يف الًتبية البدنية والرياضية :المحور الثالث. 

 مسامهة التقومي يف انتقاء ادلوىوبني يف الرياضة ادلدرسية يف اجلزائر :المحور الرابع. 

: المشاركة في الملتقى- 3

 وزلاوره األساسيةلتقىميكن ادلشاركة لألساتذة الباحثني ادلهتمني دبجاالت امل  .

  خاصة ادلشاركة الًتبية عامة والنشاط البدين الرياضي قطاع وادلفتشني يفبإمكاف اخلرباء ادلسؤولني ادلشرفني 

. يف فعاليات ادللتقى

 بإمكاف الطلبة الباحثني على مستوى الدكتوراه ادلشاركة يف فعاليات ادللتقى. 
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:  بصفة مستمع أو مالحظلتقىالمشاركة في الم- 4

 إطارات وزارة التعليم العايل والبحث العلمي .
 إطارات وزارة الشباب والرياضة وقياداهتا .
  وزارة الًتبية الوطنيةإطارات .
 قيادات ادلعاىد العليا للرياضة وأقساـ النشاطات البدنية والرياضية .
  ،قيادات مؤسسات التكوين العايل، العسكري، ادلمثلة يف ادلدارس الوطنية للشرطة، الدرؾ الوطين، الطرياف

. واجلمارؾ وحنو ذلك
 قيادات اجلمعيات وادلنظمات الوطنية ادلهتمة دبحاور ادللتقى ورلاالتو .
 اجلمعيات وادلنظمات الوطنية اليت تعمل يف ىذا اإلذباه وتساىم فيو .
 الطلبة ادلنخرطوف وادلقدموف على إعداد ادلذكرات أو األطروحات العلمية ادلختلفة .

: شروط المشاركة في الملتقى- 5

: جيب أف تتوفر يف األحباث ادلقدمة للملتقى الشروط التالية

 أف يكوف البحث يف أحد رلاالت أو زلاور ادللتقى .
 أف يكوف البحث مستوفيا لشروط النشر العلمية ادلتعارؼ عليها يف اجملالت العلمية احملكمة .
 أف ال يكوف قد سبق نشره يف رللة علمية متخصصة أو مت التقدـ بو دلؤسبر آخر .
  كلمة (200)صفحة وعدد كلمات ادللخص عن  (15)ال يزيد عدد صفحات البحث عن .
 يف أمر قبولو يف ادللتقى حسب األصوؿ العلمية تزبضع البحوث ادلقدمة للتقييم من قبل سلتصني للب 

. ادلتبعة
 يتضمن البحث ملخص باللغة العربية. 
  يقدـ البحث النهائي إىل جلنة تنظيم ادللتقى يف موعده احملدد لو مكتوب على احلاسب اآليل ويقدـ يف

 .قرص مضغوط
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: المراسالت- 6

 istaps.events@univ-ouargla.dz  :ترسل األحباث على ادلوقع اإللكًتوين التايل

 74 15 71 29 213+                                   :رقم اذلاتف

 74 15 71 29 213+                                   :رقم الفاكس

: أنشطة المؤتمر- 7

 ندوات علمية وزلاضرات .
 اتصاالت ولقاءات علمية على ىامش ادللتقى مع كل ادلتخصصني يف اجملاؿ .

: اإلقامة- 8

تكوف اإلقامة بالنسبة لكافة ادلشاركني ادلتدخلني يف ادللتقى يف فندؽ سياحي رفيع ادلستوى ومجيع التسهيالت على 
. التنقل وفق الربنامج احملدد لفًتة ادللتقى

 بالنسبة لنفقات السفر فإهنا تكوف على عاتق ادلشارؾ .
 كما يتحمل كل مستمع أو مالحظ عادي نفقات اإلشًتاؾ بشكل خاص .

: التسجيل للمشاركة في الملتقى- 9

وترسل قبل التاريخ ادلشار إليو أدناه، حىت يتم دراستها من قبل ادلشاركة ترفق ملخصات البحث مع استمارة 
. اللجنة العلمية للملتقى

   ـ على العنواف ادلذكور يف أسفل الصفحة28/02/2015ترسل ادللخصات واإلستمارة قبل .
 ـ لًتسل البحوث كاملة قبل تاريخ 02/03/2015لبحث قبل تاريخ  ؿ  األويلقبوؿاؿيبلغ ادلعين ب

. ـ26/03/2015
 ـ30/03/2015 بعد تسلم البحث كامال قبل تاريخ -القبوؿ النهائي– ترسل الدعوات للمشاركة. 
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 وذلك طني الثانيفي التسجيل للمشاركة في الملتقى الو ألوليةايشرفني أن أعلن عن رغبتي 
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