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 بتقنيت التداضز عن بعذ بجامعت الجياللي ثامنبزنامج امللتقى العلمي الوطني ال

-خميس مليانت-بونعامت    
فزقت البدث : وبالتنسيق مع  "الزياضـــــــت والصـــــدت" :وخذة البدث، مخبـــــز الزيـــــاضت، الصحـــــت وألاداء

(PRFU :)

.  ي جدسسي بعع اململؤزاث الصحيت لذد لبار السن املصابسي بذاء السنزر  (غذائي-رياض ي)فاعليت بزنامج  "

 :املوسوم بعنواي امللتقى الوطني الثامن بتقنيت التداضز عن بعذ: ينظماي

 

 

 

 

 1444 ربيع الثاني 30 املوافق لـ 2022 نوفمبـــــز 24يوم 
 .بزابـذ مدمذ الشيخ/ د.مذيز الجـــــامعت أ  :الزئيس الشز ي

 .بولزاجم بلقاسم/ د.مذيز املخبر   أ:    املشزف العام

 .خزيشر عبذ النور / د:     رئيس امللتقى

 .بن خاج حياللي إسماعيل/ د:    نائب رئيس امللتقى

 .عبذ القور رؤيذ/ د:  رئيس اللجنت العلميت

 .بورسامت داود/ د:  رئيس اللجنت التنظيميت

 .ملوك لمال/ د:    رئيس اللجنت إلاعالميت

بخميس -فعاليات انطالق امللتلقى الوطني الثامن الافتراض ي بجامعة الجياللي بونعامة 

 النشاط ":معهد علوم وثقنيات النشاطات البدنية والزياضية املوسوم بعنوان- مليانة

  "البذني الزياض ي لعامل وقائي من مماععاث العمل  دارر 
 

رابط  فتتاح التوقيت مزاسيم  فتتاح 

-https://meet.google.com/daw  سا10.00النشيذ الوطني 

rgba-umw  سا10.05ملمت رئيس امللتقى  

 سا 10.10ملمت مذيز املعهذ 
 

النشاط البذني الزياض ي لعامل وقائي من مماععاث 

 العمل  دارر 

https://meet.google.com/daw-rgba-umw
https://meet.google.com/daw-rgba-umw
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لألساثذة وطلبة الدكتوراه املتداخلين واملستمعين ضمن محاور الورشات ألاربعة للملتقى 
 

الزوابط فعالياث امللتقى 

  https://meet.google.com/daw-rgba-umw فتتاح 

النشاط البذني  :ألاول املدور :  الورؤت ألاولى

نقص )الزياض ي لعالج للخمول البذني 

 (الحزلت

 
 

https://meet.google.com/ubq-pecm-znj 

 
 النشاط البذني :الثاني املدور :الورؤت ألاولى

 رصحوالزياض ي أسلوب وقائي 

https://meet.google.com/mxv-pjmo-

nbf?hs=224 

 النشاط :الثاني املدور :الورؤت الثانيت

 رصحوالبذني الزياض ي أسلوب وقائي 

https://meet.google.com/egj-grcy-psh 

المغوط  :الثالثاملدور  :الورؤت الثالثت

  وانعهاسها على الصحتالنعسيت

meet.google.com/nce-mvbm-aqt 

  https://meet.google.com/daw-rgba-umw اختتام امللتقى

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://meet.google.com/daw-rgba-umw
https://meet.google.com/ubq-pecm-znj
https://meet.google.com/mxv-pjmo-nbf?hs=224
https://meet.google.com/mxv-pjmo-nbf?hs=224
https://meet.google.com/egj-grcy-psh
http://meet.google.com/nce-mvbm-aqt
https://meet.google.com/daw-rgba-umw
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(هلص الحزهت)اليػاغ البدوي الزياض ي هعالج للخمٌى البدوي ل: ألاولاملحور   

لmeet.google.com/ubq-pecm-znj                                           :                                  رابؽ الىرغت                                     الىرغت ألاولى                        
بً ضعيد مدمد أمين     . د: ملزر الجلطتهمزود بػير                                                                                                                                                                        . د. أ:رئيظ الجلطت  

 الزكم مدة العزض عىىان ااداالت ااخداالىن  الجامعت ألاصليت

 

 حامعت البىيزة

 

مىصىري هبيل.د.أ  

ضىفي عبد ااالً .د. غ  

دور اامارضت الزياطيت الترويديت الجماعيت في بىاء مهاراث هفظ احخماعيت حدًدة 

 .وحػىيل ضلىن صحي وكائي

10.30 

10.45 

01 

 حامعت البىيزة

 حامعت الػلف

باي هزيمت        هاصز.د

  بغدادي مدمد.    غ د

دراضت ميداهيت أحزيت على عيىت مً اليطاء  -مطخىياث اليػاغ البدوي لدي اازأة 

-العامالث   

10.45-  

11.00 

02 

 

 3حامعت الجشائز 

سهزياء ميمً. د.غ  

راطيت عماروع. د  

للمدافـت على  مىؿفي إلادارة هدى ممارضت ألاوػؼت الزياطيت الترويديت اججاهاث

- جيطمطيلت- دراضت وصفيت بىوالت الصىدوق الىػني للخلاعد   - صحتهم البدهيت

 

11.00-  

11.15 

03 

بىهاب غاهز. د حامعت أم البىاقي  

بىعلي ضهير. د  

في جدطين بعع ااؤغزاث الصحيت لدي هبار الطً " رياض ي غذائي"فاعليت بزهامج 

ااصابين بداء الطىزي  

11.15-  

11.30 

04 

https://meet.google.com/ubq-pecm-znj?hs=224
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Comparative study of the lipid profile of women practicing and not 

practicing fitness aged 25-40 years 

غالب خىيم. د حامعت ااطيلت  

.  دالفت عماد الدًً.  د

 هػام كىدوس 

الظغىغ الىفطيت واوعياضها على الخىافم الىفس ي اازجبؽ بالطباق لدي عدائي 

 ضىت  17كل مً أرهع الظاخيت 

   (دراضت ميداهيت لىىادي العاب اللىي ااطيلت)

     

11.30-  

11.45 

05 

دكباج مدمد. د. غ حامعت مطخغاهم  

بً سيدان خطين  . د.أ  

  

ممارضت التربيت البدهيت و الزياطيت في خل  ااػىالث الىفطيت بمزخلت الخعليم 

 الثاهىي  

11.45-  

12.00 

06 
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 يصحو اليػاغ البدوي الزياض ي أضلىب وكائي :الثاوياادىر 

 https://meet.google.com/mxv-pjmo-nbf?hs=224 :ألاولى                                                      رابؽ الىرغتالىرغت 

 بىرسامت داود.  د: ملزر الجلطتخمالوي مدمد                                                                                                                                                   .  د:رئيظ الجلطت

 الزكم مدة العزض عىىان ااداالت ااخداالىن  الجامعت ألاصليت

بىغزيؽ غهير . د 02حامعت باجىت 

 خاجي خمادة. د

 10.30 الزياطت أضلىب وكائي صحي

10.45 

01 

دخماوي مىس ى .د.غ حامعت الػلف

عبد الىزيم 

 فلىح خطين. د.غ

دور اليػاغ البدوي الزياض ي في معالجت والحد مً ؿاهزة الطمىت لدي أفزاد 

 ااجخمم الجشائزي 

10.45- 

11.00 

02 

بلىشعي بالٌ . د.غ حامعت البىيزة

 بىخاج مشيان. د.أ

 (الىدافت والطمىت)دراضت ملارهت في مطخىي اليػاغ البدوي ومؤغز هخلت الجطم 

 .( ضىت60 – 23)بين ألاضاجذة وإلاداريين في الؼىر ااخىضؽ 

11.00- 

11.15 

03 

خذبي مدمد . د.غ حامعت جيطمطيلت

العىتري مدمد علي . د

اوعياضاث اليػاغ البدوي الزياض ي على الصحت الىفطيت لدي ألافزاد العمل 

. إلاداري 

 

 

11.15- 

11.30 

04 

https://meet.google.com/mxv-pjmo-nbf?hs=224
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 حامعت ااطيلت

 حامعت البىيزة

ضليمان كاض ي . د.غ

 مؤمً

 ساوي سيد. د

 -11.30 اامارضت الزياطيت وعالكتها بجىدة الحياة لدي العاملين باإلدارة الزياطيت

11.45 

05 

 

حامعت ااطيلت 

 

بً دهيدًىت . د.غ

إسحاق 

 بً عمز مزاد. د.أ

دور ممارضت اليػاغ البدوي الزياض ي في الخلليل مً الظغىغ الىفطيت لدي 

مىؿفي الصحت الجىاريت 

" الػهيد سيخىوي مدمد"دراضت ميداهيت بااؤضطت العمىميت للصحت الجىاريت 

 بالجلفت

11.45- 

12.00 

06 

                                                    https://meet.google.com/egj-grcy-psh                                     :         الثاهيت                            الىرغت        :الىرغترابؽ  

   

                                  ملىن هماٌ .د: ملزر الجلطتسمام عبد الزخمان                                                                                                                                                     .  د:رئيظ الجلطت

حامعت سيان عاغىر 

 الجلفت

 ومطاهمخه في الخلليل مً مظاعفاث مزض الطىزي مً  اليػاغ البدوي الزياض ي خمادي عامز. د.أ

وحهت هـز ألاػباء ااخخصين 

 

12.00- 

12.15 

01 

. د.بزواق خطان  أ. د حامعت بىمزداص

 جفيرولت بالٌ

 اامارضت الزياطيت بااخابعت الصحيت اادرضيت للخالميذ مً وحهت هـز عالكت 

 .ألاضاجذة 

 

12.15- 

12.30 

02 

https://meet.google.com/egj-grcy-psh
https://meet.google.com/egj-grcy-psh
https://meet.google.com/egj-grcy-psh
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 حامعت مطخغاهم

طيف مدمد .د.غ

البػير 

مسجد  بى. د.أ

 عبد اللادر

 

دراضت جدليليت لبعع الدراضاث الطابلت عً أثز جماريً ااش ي في الىكاًت مً  

ارجفاع طغؽ الدم وعالحه 

 

 

12.30- 

12.45 

03 

بىرواب راهيا . د.غ 3حامعت الجشائز 

 بىرواب رهدة. ماضتر

 (ضىت35-30)أثز جمزيىاث الشومبا في افع الىسن لدي اليطاء فئت 

 

12.45- 

13.00 

04 

حامعت الجياللي 

اميظ -بىوعامت 

- ملياهت

غىاف عيس ى . د.غ

سمام عبد الزخمان . د

 وحىدة الجطميت الصحت على الزياض ي البدوي اليػاغ أهميت

 الحياة

13.00- 

13.15 

05 

 حامعت جيطمطيلت

 حامعت الػلف

 غخىي هىرالدًً. د.غ

 دردون هنزة. د

 في الحفاؾ على الصحت (ألالعاب الصغيرة) دور اليػاغ الزياض ي الترويحي

  لدي عماٌ حامعت جيطمطيلتالاحخماعيتكاث الالىفطيت والم

 

13.15- 

13.30 

06 

 

 

 



                                                                              

 

8 
 

  واوعياضها على الصحتالظغىغ الىفطيت :الثالثاادىر 

صاغي عبد اللادر .  د:ملزر الجلطتبلحاج الؼاهز عبد اللادر                                                                                                                                 . د. أ:رئيظ الجلطت  

meet.google.com/nce-mvbm-aqt          رابؽ الىرغت :  

 الزكم مدة العزض عىىان ااداالت ااخداالىن  الجامعت ألاصليت

 

2حامعت ضؼيف  

مفتي عبد ااىعم. د  

كصير عبد الزساق.د  

أضاليب مىاحهت الظغىغ الىفطيت جبعا اخغير الزياطت الخىافطيت لدي الفزوق في 

 STAPSػلبت 

دراضت ميداهيت بجامعت ضؼيف   

10.30-  

10.45 

01 

فاجذ ألامين بلعابد                        . د.غ حامعت البىيزة

 ضليم سريفي. د

 

الصالبت الىفطيت وعالكتها بالظغىػاث الىفطيت لدي إلاداريين على مطخىي 

 .ااؤضطاث الزياطيت

 

10.45-  

11.00 

02 

بىعالم عبد إلاله. د.غ حامعت جيطمطيلت  

لخظاري عبد اللادر. د  

-11.00 دور اامارضت الزياطيت في جدليم الصحت الىفطيت للؼفل  

11.15 

03 

 

 حامعت وركلت

سيً بً جىمي  . د.غ

 العابدًً

دور اليػاغ البدوي الزياض ي في الخلليل مً الظغؽ الىفس ي لدي أضاجذة الخعليم 

 ااخىضؽ

11.15-  

11.30 

04 

http://meet.google.com/nce-mvbm-aqt
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كؼــاب مدمد. د  دراضت ميداهيت على أضاجذة مخىضؼاث والًت ألاغىاغ 

 

 حامعت جيطمطيلت

بىعيػت علي. د.غ  

  بً وعجت مدمد.د.أ

.جتثير الظغىغ ااهىيت على الصحت لدي أضاجذة التربيت البدهيت في الخعليم الثاهىي   

 

11.30-  

11.45 

05 

 

 حامعت البىيزة

كدري عبد . د.غ

 الىاصز

  بزحم رطىان.د

.جتثير الظغىغ الىفطيت على ألاداء اىؿفي ااؤضطت الزياطيت  

 

11.45-  

12.00 

06 

 

 حامعت جيطمطيلت

  بىخاج ضباع.د.غ

ربىح صالح. د.أ  

 خصت على وجتثيرها والزياطيت البدهيت التربيت أضاجذة الظغىػاث الىفطيت لدي

ااخىضؽ الؼىر  في والزياطيت البدهيت التربيت  

12.00-  

12.15 

07 

 

 كزاءة الخىصياث

 ااخخام فعالياث االخلى
 

 


