
 

 االشكالیة:

تعتبر المرأة الر�ن األساسي لبناء أي دولة والمحرك الذي یؤثر في حر�ة الحیاة في وطنها وفي عائلتها 

. و�التالي ومن ا اعتني بهاوالتى تدفع بهما إلى المز�د من التقدم  والرقي ومالحقة الر�ب الحضاري إذ

الصفات الحمیدة التى تغرسها هي بدورها في نفوس خالل ممارسة المرأة للنشاط الر�اضي �مكن تنمیة 

صغارها. �ذلك �ساعدها النشاط الر�اضي على �سر الجمود التي تحییاها هذه السیدة العصر�ة و�ساعدها 

أ�ضا على تجدید طاقاتها الجسمیة مما �عطیها دفعة جدیدة من النشاط والحیو�ة التى تجعلها أكثر قدرة 

العقود األخیرة من القرن المیالدي الماضي تولدت لدى العلماء والمختصین في على العطاء واالنتاج. ففي 

في �ل المجاالت الصحیة النفسیة  صحة االنسان معلومات جمة حول أهمیة ودور النشاط الر�اضي

 30سن في خمول وقلة حر�ة خاصة �عد المرأة �اعتبارها تعیش على على االنسان وخاصة  االجتماعیة..

تعرف هذه الفترة �الفترة التى �حدث فیها نقص �بیر في القدرات الفسیولوجیة والوظیفیة ث �حیوما فوق 

 والبیولوجیة والنفسیة لدیها نتیجة التقدم في العمر و�ذا الحمل والوالدة. 

 تأثیرات اال�جابیةالبدنیة الر�اضیة الترو�حیة  لممارسة المرأة لألنشطةوعلیه تكمن إشكالیة الملتقي في: هل 

من األمراض الصحیة  وقایتها هل تساهم االنشطة البدنیة والر�اضیة فى المحافظة و و ؟ على حیاتها الیومیة

 و�یف ینظر المجتمع لممارسة المرأة لألنشطة الر�اضیة من وجهة نظر االسالم والعادات؟والنفسیة؟ 
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  نظرة االسالم والمجتمع لممارسة المرأة لألنشطة الر�اضیة الترو�حیة. -2
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 إسهامات ممارسة األنشطة الر�اضیة الترو�حیة في التخفیف من الضغوط النفسیة لدى المرأة. -4
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 وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

3جامعة الجزائر –معھد التربیة البدنیة والریاضیة    

 شعبة النشاط البدني الریاضي التربوي

الترویحيلجنة التكوین في دكتوراه النشاط البدني الریاضي   

 برنامج الیوم الدراسي الوطني بعنوان

 التوقیت المتدخلین الموضوع
 9:00-8:45 //////// االستقبال وتسجیل المشاركین

 9:15-9:00 د.بوراس محمد الترویحيمسؤول تخصص النشاط البدني الریاضي كلمة 
تاثیر ممارسة األنشطة الریاضیة على بعض المداخلة األول: 

 االمراض المزمنة
 9:45-9:30 )3(ج الجزائر د.قاصدي حمیدة

ممارسة األنشطة الترویحیة وتاثیرھا على المداخلة الثانیة:
 الحالة النفسیة على المراة

-9:45 )3(ج الجزائر د.یسقر فتیحة
10:00 

نظرة اإلسالم والمجتمع للممارسة المراة المداخلة الثالثة:
 لألنشطة البدنیة و الریاضیة

-10:00 ( ج بومرداس) د.زیان نصیرة
10:15 

 Impact du comportement deالمداخلة الرابعة:
l’enseignant par la pratique sportive des 

futures adultes  

-10:15 )3(ج الجزائر د.قومیري فایزة
10:30 

 ھوةـــــة قــراحـــــإست
 ةــــلبـــالت  الطــداخـــالم

المداخلة األولي: ممارسة األنشطة الترویحیة وانعكاسھا على 
 للمرأة العاملةالبعد النفسي 

 )3(ج الجزائر الطالبة:محاجي عائشة
 )3(ج الجزائرالطالب: طاھري رابح

11:30-
11:40 

المداخلة الثانیة: ضوابط الممارسة الریاضیة الترویحیة لدى 
 مةالمرأة المسل

 )3(ج الجزائر الطالب: فاھم بوشو
 )3(ج الجزائر د. مرازقة جمال

 )3(ج الجزائر د. یسقر فتیحة

11:40-
11:50 

المداخلة الثالثة:األنشطة البدنیة الترویحیة وممارستھا لدى 
 المراة

-11:50 الطالبة:محوش ریمة /بخوش حمیدة 
12:00 

خالل  المداخلة الرابعة: دور السباحة الترویحیة عند المراة
 مرحلة سن الیاس ونتائجھ على الصحة النفسیة 

-12:00 الطالبة:اودینة اسیا
12:15 

 اتــداریــــالج
األنشطة الترویحیة في التقلیل من حدة  جداریة األولى:دور

 االضطرابات النفسیة واالجتماعیة لدى النساء المضطربات
 )3الجزائرد.تواغزیت سھیلة (ج 

 )3 الجزائر د. عویسي إیمان(ج
12:00-
12:30 

جداریة الثانیة: الطب الریاضي واإلصابات الریاضیة 
 وتحسین المردود الریاضي لدى العبات كرة الید

 : زواق عادل (ج البویرة)الطالب
 )3الطالبة:طھیر یاسمین (ج الجزائر

12:00-
12:30 

الثالثة: تأثیر الحمیة الظرفیة على أداء ومردود الفریق  جداریة
 النسوي لریاضة الجیدو

-12:00 )3الطالبة: بولعباس سمیة (ج الجزائر
12:30 

 دى المرأةلاالستراتیجیات الحدیثة وممارسة األنشطة البدنیة الریاضیة الترویجیة 
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 تنظم لجنة التكوین دكتوراه ل م د

 شعبة النشاط البدني الریاضي التربوي

 3الجزائر  بالتنسیق مع معھد التربیة البدنیة والریاضیة لجامعة

 ومخبر علوم األنشطة البدنیة والریاضیة

 

 الیوم الدراسي الوطني التكوینیة

 البدني الریاضي الترویحيتخصص النشاط 
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 أعضاء اللجنة العلمیة للیوم الدراسي:

 البروفیسور بن عكي محند آكلي رئیس المجلس العلمیة.-

 البروفیسور بوخراز رضوان مسؤول شعبة النشاط البدني الریاضي التربوي. -

 الدكتور یوسفي فتحي مدیر معھد التربیة البدنیة والریاضیة. -

 د. بوراس محمد، مسؤول تخصص النشاط البدني الریاضي الترویحي. -

 د. قاصدي حمیدة -

 د یسقر فتیحة. -

 د. مرازقة جمال -

 د. جزار نسیمة -



 قومیري فایزة -

 د. شبحي رفیقة -

 د. زیان نصیرة، جامعة بومرداس -

 

 


