الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

جامعة الجزائر 3
يــنــظــم

معهد التربية البدنية و الرياضية
دالي إبراهيم -الجزائر

يـوم  02نوفمبر 0202
حول:

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
تحت إشراف

جامعة الجزائر3
يــنــظــم

معهد التربية البدنية و الرياضية
دالي ابراهيم -الجزائر

يـوم االثنين  02نوفمبر 0202

حول

املراقبة و املتابعة في ميدان
علوم و تقنيات ألانشطة
البدنية والرياضية
) مقاربة متعددة الاختصاصات(

مـحاور الملتقى الوطني
المحور األول:
 .1مراقبة و متابعة التدريب الرياضي.
 .2مراقبة و متابعة حصة التربية البدنية و الرياضية.
.3مراقبة و متابعة في مجال الصحة و التغذية الرياضية.
المحور الثاني :
مالحظة و تحليل النشاط البدني الرياضي في وضعية المنافسة
الرياضية .
المحور الثالث:
المؤشرات المرفولوجية ،الفيزيولوجية و النفسانية و األداء
الرياضي.
المحور الرابع:
التقويم في المجال الرياضي
المحور الخامس:
تكنولوجيات اإلعالم و االتصال في ميدان علوم و تقنيات األنشطة
البدنية والرياضية.

الـع ـنـوان :سـكـرتـاريـة الـلـجـنـة الـفـرعـيـة الـعـلـمـيـة :المعهد التربية البدنية و الرياضية دالي ابراهيم
ال ـبـريـد اإللـكـتروني ـلـلـجـنـة الـفـرعـيـة colloqueiepsalger3@gmail.com:

الرج ْاء موافاتنا بعناوين و ّ
ملخصات مداخالتكم
قـبـل 01نوفمبر 0101

أساتذة ،مدربون ،باحثون ،خبراء و أيضا المسيرون والهيئات والتجمعات الرياضية
المعنية بدور المراقبة و المتابعة في ميدان علوم و تقنيات األنشطة البدنية والرياضية.
(مقاربة متعددة االختصاصات ) ،كلهم مدعوون لتقديم مداخالت الشفهية أو الملصقات
المتعلقة بأحد المواضيع الرئيسية للملتقى الوطني.
صيغ إرسال الملخص :تمأل االستمارات
المدة المخصصة عموما للعروض الشفهية مقدرة بـ

51د بما فيه  51د للمناقشة.

العروض على شكل ملصقات :هي القابلة

للعرض ،طولها 5م وعرضها 5.1م بحيث يمكن
قراءتها على بعد 2م ،وتكون منجزة وفق التوجيهات

العامة المتعلقة بالملخصات.

على المؤلف أن يكون حاض اًر عند تقديم التدخل

وفق التوجيهات ،ويجب إيصالها إلى سـكـرتـاريـة

الـلـجـنـة الـفـرعـيـة الـعـلـمـيـة للملتقى العلمي الوطني

قبل  55نوفمبر.2552

يقوم المجلس المكلف بتطبيق برنامج
الملتقى بإعالم المؤلفين عن االقتراحات المقبولة أو
المرفوضة الخاصة بالتدخل ،يوم  51نوفمبر

 ،2552وهو آخر أجل.

الخاص به وذلك حسب البرنامج المسطر.

يمكن إرسال الملخصات عن طريق االنترنيت (وهو أفضل) ،لكن يمكن قبول الملخصات التي تبعث عن طريق
الفاكس بصفة مؤقتة حتى يتم قبض النسخة األصلية.

الرجاء منكم قراءة التوجيهات المتعلقة بالملخصات بتمعن ،ألن االختيار سوف يقع على الملخصات التي
تستوفي الشروط المذكورة في التوجيهات.

الوثيقة الخاصة بالملخص
مداخلة
العنوان:
المؤلف:
الهاتف/الفاكس:
البريد اإللكتروني:
المؤسسة:
الملخص :

المصطلحات الرئيسية :

ملصقة

