
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ظم  ٔغشداٚخ أدساس ثًُطمزٙ انزشفٛٓٛخ انزمهٛذٚخ ٔانُشبغبد األنؼبة (14:20-14:30)  

 .انًؼبصشح انزحذٚبد
 .جعمعم غسدايم.........  سرقم  عاور  : الدكتور

 (14:50-14:30)مناقشة 
 ػهٙ عشيٌٕ. أ: سئٛس انغهسخ: انفصم انضبَٙ

 ػجذ انكشٚى ثٍ ػجذ انٕاحذ. أ:                        يمشس انغهسخ
 انصحشأٚخ انسٛبحخ خذيخ فٙ  انفبَطبصٚب نؼجخ- (14:50-15:00) 

 جعمعم مستغعنم.......بوطقورم مبسوك: الطعلب

(15:10-15:20        )La Place du Tourisme Sportif dans le Monde des 

Loisirs, Cas de l’Algérie 

 (الجزائس)القدر م الوططعم العععع لعسععام  ..................... ا قع عي بووعرر  . أ
 ''انصحشٔٚخ ثبنسٛبحخ ٔػاللزٓب انشٚبظٛخ انزشٔٚحٛخ االَشطخ(- 15:20-15:30)'

 جعمعم مستغعنم................... ا قع عي   مصطفي اعالل

 ( 15:50-15:30) مناقشة

 (17:40-15:50 )القمور الثعني   : الورام الثعنعم
 سٛف االسالو ثٍ يخزبس ثٍ ثٕعًؼخ. د: سئٛس انغهسخ: انفصم األٔل

 نٕٚضح ْٕاو. د:                       يمشس انغهسخ

 ٔاٜفبق ٔانزحذٚبد انٕالغ انغضائش فٙ انصحشأٚخ انسٛبحخ- (15:50-16:00 ) 

 جعمعم جعجي......بو عسيي ززعس  :بوابععم الهعم،اا تعد:اا تعدد  
 انصحشأٚخ انسٛبحخ رفؼٛم فٙ االنكزشَٔٛخ انسٛبحخ دٔس- (16:00-16:10) 

 جعمعم  طعي  ....اععقم  دال  :فعسوز معمي زراررم،اا تعدد:الدكتوراد
L’environnement du tourisme. Entre atitudes        (16:10-16:20)  

et acte, un long processus d’internalisation  

 3جعمعم البويسد، الجزائس..........طع عن  قعس .أ معهوبي، رضوان: اا تعذ
 ( 16:40-16:20) مناقشة

 أحًٛذح َصٛش. د: سئٛس انغهسخ: انفصم انضبَٙ
 صبنح ػجذ٘. أ:                       يمشس انغهسخ

انؼبداد ٔانزمبنٛذ كًذخم اسزشارٛغٙ نزًُٛخ انسٛبحخ انصحشأٚخ - (16:40-16:50) 

 ثبنغضائش

 3جعمعم الجزائس   .....................ريوري  ععقم  : األ تعذد
 يسزذايخ رًُٕٚخ سإٚخ اغبس فٙ انصحشأٚخ انسٛبحخ ٔرطٕٚش رشلٛخ- (17:00-17:10) 

 .جعمعم  طعي  .......كمول بسقم:جطعن  بد القجعد،الطعلبم:األ تعذالدكتور
األلبنٛى انصحشأٚخ ٔدٔسْب فٙ انزًُٛخ انسٛبحٛخ انصحشأٚخ  (-17:10-17:20) 

 .(دساسخ يٛذاَٛخ نهسٛبحخ فٙ الهٛى االْمبس)

 جعمعم وررفعم   .......................  طواا  عقم، مففعاعي يقعطم  : طعلبتي الدكتوراه
 ( 17:40-17:20) مناقشة

 

 03/12/2014:  برهامج اليون األول

 رفع م القؤاقساا بقديسيم الجعمعم: الفرتة الصباحية

  النش يد الوطين :اإلفتتعح

رئيس امللتقى   لكمة

لكمة مدير جامعة قاصدي مرابح  

:  الافتتاحيةتاملداخال

 د ػجذ انًٍٛٛ ثٕدأد.أ: سئٛس انغهسخ

 ػجذ هللا ثٕعشادح. د: يمشس انغهسخ

فٙ رفؼٛم  (انشؼجٛخ)دٔس رظبْشاد األنؼبة ٔانشٚبظبد انزمهٛذٚخ ( 09:30-09:45) 

انسٛبحخ انشٚبظٛخ فٙ ثؼط ٔالٚبد انٕغٍ 

 .جعمعم مستغعنم............... اساعر  بد القفعدر. داون العقسر، أ. طعزس طعزس، أ. د
(09:45 – 10:00)         Algérie : Les potentialités de  développement 

du  tourisme sportif  

Dr. Serge Pautot............. Avocat au barreau de Marseille (françe) 

 انزشٔٚح ٔاألنؼبة انشؼجٛخ فٙ ٘رؼضٚض يفٕٓو انسٛبحخ يٍ خالل يمشس  (10:00-10:15)

 .كهٛبد انزشثٛخ انشٚبظٛخ

.   السودان................جعمعم الطعععن  .  ثقعن إ قع عي أندلي: الدكتور

 (10:40-10:15) مناقشة 
سرتاحة  ( 11:55- 10:40 ): ا 

 ثهمبسى دٔدٔ. د: سئٛس انغهسخ

 ٕٚسف َبصش. أ:  يمشس انغهسخ

فٙ ػًهٛخ انزسٕٚك انسٛبحٙ يٍ خالل  انذػبٚخ اإلػاليٛخ ٔدٔسْب (11:00-11:15)

 .االحذاس انشٚبظٛخ

 جعمعم القسععم...................... بعم ففعرس. راعد بن درففي، د: الدكتور
انشٚبظٛخ ٔدٔسْب فٙ دفغ ػغهخ اإلَزبط ٔانزًُٛخ االلزصبدٚخ  انسٛبحخ ( 11:15-11:30)

 .فٙ يصش
  مصس–جعمعم الزرفعزيي  ................. اوام    عد طعزس ممقد نعديم: الدكتورد

يئششاد كفبءح يُظٕيخ انًُبخ اإلسزضًبس٘ انخبص فٙ يغبل -  (11:30-11:45)

 .انسبنذكزٕسٚبحخ انشٚبظٛخ ثبنسٕداٌ

 السودان.... كععم التسبعم السيعضعم....أمعل ممقد إبسازعم بعبعس  : الدكتورد

 (12:05-11:45)مناقشة 
 الفتسد القسعئعم

( 15:50-14:00 )القمور األول  : الورام األولم
 رفع م القؤاقساا بقديسيم الجعمعم

 يسزٕس ثٍ ػهٙ اثشاْٛى انفمّٛ. د: سئٛس انغهسخ: انفصم األٔل

 غبص٘ يحًذ اثشاْٛى. د:                      يمشس انغهسخ

 األنؼبة انشٚبظٛخ انزمهٛذٚخ ثٍٛ انزُٕع انضمبفٙ ٔانحذاصخ     - (14:00-14:10) 

 جعمعمالشعي.............. بب بو بد اا، مويسي فسيد، اسكي أاقد  : الدكتور
  اسزطالػٛخ دساسخ: انصحشأٚخ انسٛبحخ اغبس فٙ انشٚبظٛخ األَشطخ   (14:10-14:20)

 .انًزذسط انزصُٛف ثزطجٛك

 جعمعم البععدد.................... لسادر  فععن  . نعصس مساد، أ:  د.أ

 

 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطية الشعبـية
 وزارة التعليـم العالي و البحث العلمي

 جامعة قاصـدي مربـاح   ورقلـة  
 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 

 قسم النشاط البدني الرياضي التربوي

 

 

يومي  
 2014 ديسقبس  03/04

 

 :انشئٛس انششفٙ نهًهزمٗ

 مدير الجامعة.............بوطرفاية أحمد/ د.أ

 :سئٛس انًهزمٗ

 مجيدي محمد/ د

 :سئٛس انهغُخ انؼهًٛخ

 دودو بلقاسم / د

 :سئٛس انهغُخ انزُظًٛٛخ نهًهزمٗ

 يعل جرمون/ د

 :َبئت سئٛس انهغُخ انزُظًٛٛخ نهًهزمٗ

 قادري تقي الدين/ أ

 

 
األَشطخ انزشفٛٓٛخ ٔاألنؼبة انزمهٛذٚخ 

 ٔدٔسْب فٙ رطٕٚش انسٛبحخ انصحشأٚخ
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 04/12/2014 : برهامج اليون الثاهي

  الفرتة الصباحية

( 10:10-08:30 ) لث القمور الثع :الورام األولم
 كشًٚخ حسٍٛ ػهٕ٘. د: سئٛس انغهسخ: انفصم األٔل

 رمٙ انذٍٚ لبدس٘ . أ:                     يمشس انغهسخ

 األنؼبة انزمهٛذٚخ ٔدٔسْب فٙ رفؼٛم انسٛبحخ انشٚبظٛخ (08:30-08:40) 

 .جعمعم الجعفم...................  طعرر بسازعقي  : الدكتور
  غشداٚخ ٔيزهٛهٙ: 'انغضائشٚخ ثبنصحشاء.انسٛبحٛخ االيكبَٛبد- (08:40-08:50) 

 'ًَٕرعب انشؼبَجخ
  جعمعم غسدايم....................  نواصس نصعسد:األ تعذد

 االَشطخ انصحشأٚخ ٔدٔسْب فٙ انزًُٛخ انسٛبحٛخ - (08:50-09:00) 

 جعمعم رفعلقم.........معزس فساعن مس ب  : الدكتور
 (09:20-09:00)مناقشة 

 يٕنٕد كُٕٛح. أ: سئٛس انغهسخ: انفصم انضبَٙ
 َبدٚخ يحًذ انطبْش سٛذ شٕشخ. د:                       يمشس انغهسخ

  انصحشأٚخ نهسٛبحخ اصدْبس ػبيم انزشٔٚحٛخ انُشبغبد- (09:20-09:30) 
 .القعهد الوططي الععلي لعسععام  .......... ععدد بودودد: األ تعذد

 نذػى ٔانزشٔٚحٙ انزُبفسٙ انشٚبظٛخ انجذَٙ انُشبغ انًًبسسخ (09:30-09:40) 

 انغضائش فٙ انسٛبحٛخ انحشكخ

 طع اا  . د.ازااي اععد، أ. زيتوني  بد القفعدر، أ. بن اعج وعلد، د. أ: األ عاذد
 ااقد  

 رًًٌٕٛٛ نًُطمخ انسٛبحٙ انجؼش فٙ ٔاصشِ انمٕساس٘ انفهكهٕس- (09:40-09:50) 

 (إًَٔرعب اْهٛم)

 جعمعم ادرار   .................طسوبعع نديس  :اا تعد
 (10:10-09:50)مناقشة 

 (12:20-10:10 ) الساببالقمور   : الورام الثعنعم
 أحًذ ثٕسكشح. د: سئٛس انغهسخ: انفصم األٔل

 اًٚبٌ سؼذ صغهٕل سبنى. د:                    يمشس انغهسخ

 االسزضًبس انشٚبظٙ كًحشن نهزًُٛخ االلزصبدسخٔ انصٛبحٛخ  (10:10-10:20) 

  السعوديم- جعمعم أم القسر  ..................... الدكتور مستور الفقعي  

 انسٛبحخ لطبع دػى فٙ انزشفٛٓٛخ ٔ انضمبفٛخ األَشطخ دٔس (10:20-10:30) 

 – انزَٕسٛخ انزغشثخ دساسخ -انصحشأٚخ

 .جعمعم الوادر...... اسيعي العسبي.  ، أ3جعمعم الجزائس  ...كواش وعلد: الدكتور
 انسٛبحٛخ انزًُٛخ نزحمٛك نهسٛبحخ انزٕعٛٓٙ انًخطػ -  (10:30-10:40) 

 انغضائش فٙ انًسزذايخ انصحشأٚخ

 جعمعم ابسم  ....... ......بو اليي  عديم: طعرر صععد، اا تعذد: الطعلب  
 رغبسة ػشض -انسٛبحٛخ انزًُٛخ ػهٗ ٔاصشْب انًئرًشاد سٛبحخ  (10:40-10:50) 

- ػشثٛخ دٔل

 .القسكز الجعمعي غععزان.........رفعدرر ممقد  : األ تعذ
دٔس اإلسزضًبس انسٛبحٙ انصحشأ٘ ٔأًْٛزّ فٙ يؼبنغخ أصيخ - (10:50-11:00) 

 انجطبنخ

 .جعمعم وزسان......... ععدد طعب: األ تعذد
 (11:20-11:00)مناقشة 

 َٕس انذٍٚ غُذٚش . أ: سئٛس انغهسخ: فصم انضبَٙ
 حسٍٛ ثشكبد. أ:                      يمشس انغهسخ

 فٙ انزًُٕٚخ ٔ انسٛبحٛخ أًْٛزّ ٔ داكبس انغضائش ثبسٚس سانٙ (11:20-11:30 ) 

 .انغضائشٚخ انصحشاء

 .جعمعم الشعي.............. بدر الدين دا م  : الدكتور
 انسٛبحخ ٔرًُٛخ رفؼٛم فٙ انًسبًْخ فٙ  انشٚبظٛخ انًُشآد دٔس-  (11:30-11:40) 

(. ًَٕدعب لطش)انؼبنًٙ انجؼذ راد  انشٚبظٛخ انذٔساد اسزعبفخ خالل انصحشأٚخ يٍ

 جعمعم األغواط............................ مصطفم مجعدر. ممقود بن  ععد،أ:الدكتور
 انسٛبحٙ اإلشٓبس - ثبيزٛبص سٛبحٛخ ٔعٓخ انغضائشٚخ انصحشاء - (11:40-11:50) 

  .إًَٔرعب

 .جعمعم  طعبم..............زوام لويزد: الدكتورد
  انزًُٛخ انجششٚخ ٔأصشْب فٙ رطٕٚهش انسٛبحخ انصحشأٚخ- (11:50-12:00) 

 مصس................................إيقعن  عد زغعول  علم جعمعم الزرفعزيي:(د)الدكتور
( 12:20-12:00)مناقشة 

 
 :الجمسة الختامية
 قراءة التوصيات
 تكريم االستاذة

  اختتام فعاليات الممتقى
 

 الفتسد القسعئعم

نشاطات وعروض تقميدية عمى مستوى المستثمرة الفالحية 

 بمديرية الجامعة

 .معرض لمصناعات التقميدية -1

 عروض فمكمورية  -2

 .عروض لأللعاب التقميدية -3

 

 
 

 
 
 

 بسنعمج القداوالا الجداريم
 (16:00 – 14:00)الفرتة املسائية  ( ديسمرب03)اليوم األول 

 أًْٛخ انسٛبحخ فٙ انمطبع االلزصبد٘ ٔ االعزًبػٙ

 جعمعم وررفعم......... بعبسم نجعب/د
 راد انطبثغ انصحشأ٘ انغضائش٘(انشؼجٛخ)األنؼبة انزمهٛذٚخ

 جعمعم وررفعم.........مسعودد زتهعا. بعقفع م دودو ، أ. د
    انجششٚخ فٙ رًُٛخ انسٛبحخ انشٚبظٛخاإليكبَبددٔس 

 جعمعم وررفعم  .........صولي إيقعن.كطعود مولود  ا.ا  
 ػمذ انسٛبحخ فٙ انمبٌَٕ انغضائش٘

 جعمعم وررفعم......... قس ز بعط  . اقي الدين رفعدرر، أ. مجعدر ممقد،  أ.د
دٔس انُشبغ انجذَٙ انشٚبظٙ انزشٔٚحٙ فٙ رفؼٛم يسزٕٚبد انزٕافك انُفسٙ 

  انصحشأٚخ ٔاالعزًبػٙ نهطهجخ انًمًٍٛٛ ثبألحٛبء انغبيؼٛخ فٙ انٕالٚبد

 جعمعم وررفعم.....يو ي  شعسد مهدر. وداك ممقد، أ. رويدر بن بسازعم الععد، أ.أ
رؤصٛش ثشَبيظ  سٚبظٙ رشٔٚحٙ ػهٗ دافؼٛخ االَغبص نطهجخ يؼٓذ ػهٕو ٔرمُٛب د 

انًٕسى انغبيؼٙ - عبيؼخ يحُذ آكهٙ انجٕٚشح -انُشطبد انجذَٛخ ٔانشٚبظٛخ 

2013/2014    

 جعمعم وررفعم.........رامي  زالدين+بسكعا اسعن  +اجعج  عد
 دٔس االػالو ثبنزؼشٚف ثبالنؼبة انزمهٛذٚخ فٙ َشش انٕػٙ انسٛبحٙ

 جعمعم وررفعم            ... .......... نو ر الدين غطديس، السععد مزروع. عي جسمون، أ. د
 (11:00 – 09:00)الفرتة الصباحية  ( ديسمرب04)اليوم الثاني 

سإٚخ "أًْٛخ االيكبَبد انطجٛؼٛخ ٔانجٛئٛخ فٙ رفؼٛم انسٛبحخ انشٚبظٛخ ثٕالٚخ رًُشاسذ 

 " يسزمجهٛخ ألَشطخ انسٛبحخ انشٚبظٛخ ثبنغُٕة

 جعمعم وررفعم.........أاالم مبعوج  . رمضعن الزاكي ، أ. بد العسيم بن  بد الوااد، أ.أ

 .انشٚبظبد راد انطبثغ انصحشأ٘ ٔدٔسْب فٙ انزًُٛخ انسٛبحٛخ انغضائشٚخ

 جعمعم وررفعم. .........فضي رعس.طعرر  عكس، أ.بسرور  بد القفعدر، د. أ

لطبع انسٛبحخ ًَٕرعب يٍ خالل احصبئٛبد "ٔالغ انزًُٛخ انًسزذايخ فٙ ٔالٚخ ٔسلهخ 

 "2013حز2010ٗ

 جعمعم وررفعم.........الموش معزن. بن زيعن نور الدين، أ. بوجسادد  بد اا، أ. د

  ايكبَٛبد انغضائش انسٛبحٛخ ٔاسزشارٛغٛخ انُٕٓض ثمطبع انسٛبحخ
 جعمعم وررفعم.........بو عشم أمعل  .كسيبب ممقد ، كواش رضع اوفعي، أ.أ

 

  انسٛبحخ انشٚبظٛخاألَشطخ انزشفٛٓٛخ ٔ ػاللزٓب ة

 جعمعم وررفعم......... دد بن  عي+اطوف وعلد+. ععد مصطفم,أ

دٔس األسشح فٙ َشش صمبفخ انًًبسسخ انشٚبظٛخ نألَشطخ انجذَٛخ انزشفٛٓٛخ نذٖ 

 انًشاْمٍٛ 
 جعمعم وررفعم              .........بسازعقي ردور  . زيطعر بالل، أ. أ

    دٔس األَشطخ انزشفٛٓٛخ فٙ رحسٍٛ انؼاللبد االعزًبػٛخ ثٍٛ راليٛز انًشحهخ انضبَٕٚخ

 جعمعم وررفعم.........معزوزر مععود. نعصس يو ي، أ. أ
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