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ـــــذي ســـــطرته  ـــــامج ال ـــــة الشـــــلف البرن ـــــاربي للصـــــحةجامع ـــــاء األســـــبوع المغ ـــــة  إلحي المدرســـــية والجامعي

بقاعــــــــة  2016فيفــــــــري  24إلــــــــى  22مــــــــن "تحركــــــــوا لصــــــــحتكم"تحــــــــت شــــــــعار   2016لســــــــنة 

  .المحاضرات بالمكتبة المركزية 

 

   2016/02/22 :اليوم األول 

 نيابــــة مديريــــة الجامعــــة للبحــــث العلمــــي، والتكــــوين فــــي مــــا بعــــد التــــدرجتحــــت رعايــــة  

  . بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان لوالية الشلف 

  الذكر احلكيم تالوة آيات بينات من   

  الوطين االستماع إىل النشيد 

 اجلامعة الدكتور عبد القادر حسني سيد مديرلل االفتتاحية كلمةال 

  بن كرطالية نصر الدين كلمة ممثل مديرية الصحة والسكان لوالية الشلف السيد 

   ،صحةالرتبية و التمع، ا�والرياضي  خمرب النشاط البدين  مديرمداخلة الدكتور أمحد تركي. 

"L’activité physique au cœur des stratégies de la protection de la santé"  

  اجتماعية وإشكالية   مشكلة: السمنة: "لثالث،بعنوانا حممد، طالب يف الدكتوراه الطور تهمداخلة بو

 .تدخل

 مناقشة  

 التكريمات 
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  التجريبية برنامج نادي العلوم 

 2016/02/23 :اليوم الثاني  

  الطالب بريشة شريف  النادي كلمة افتتاحية لرئيس  

  عميد كلية العلوم الدكتور عبد القادر علي بن عمارةكلمة  

  العلوم، أستاذ بكلية سعيديمجال كلمة الدكتور  

  أمحد  مداخلة الطبيب بلعيد  

  مناقشة  

 التكرميات 

 

  افي للتغذية ـــمي والثقــــادي العـامج النـــرنـــب  

 24/02/2016 :ليوم الثالثا

 عبد اهللا  حريز" احلكيم من أداء الطالب   تالوة آيات من الذكر " 

 الوطين  االستماع للنشيد   

  محامي عليلرئيس النادي  كلمة افتتاحية 

    غري املتنقلة األمراضخطر جلانب الطيب لعوامل "حول ا حممدبطاهر مداخلة الدكتور " 

  عرض شريط وثائقي  

   األمراض غري متنقلة" رشيدة عالمالربوفيسور مداخلة "  

  مناقشة   

 التكرميات 
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ـــــــة والفيزيائيـــــــة     ـــــــوم الدراســـــــي قامـــــــت األرضـــــــية التقنيـــــــة للتحاليـــــــل الكيمائي جلامعـــــــة علـــــــى هـــــــامش الي

بتنظــــــــيم معــــــــرض لفائــــــــدة الطلبــــــــة  ملــــــــدة يــــــــومني يــــــــدخل يف إطــــــــار األســــــــبوع املغــــــــاريب للصــــــــحة الشــــــــلف 

 .2016املدرسية واجلامعية  لسنة 

  

  

  صحةالتربية و المجتمع ، المخبر النشاط البدني والرياضي برنامج  

  02/2016/ 25اليوم الرابع  

 احلكيم  تالوة آيات من الذكر  

 الوطين  االستماع للنشيد   

 مسية قوادري  لنائبة مدير اجلامعة املكلفة بالبحث العلمي والتكوين يف ما بعد التدرج كلمة افتتاحية

 مصطفاي

    أمحد تركيصحة الرتبية و التمع ، ا�مدير خمرب النشاط البدين والرياضي كلمة 

 رن من جامعة باريس مثانيةامداخلة الدكتور فيصل ازد-Paris 8-  وعضو مشارك مبخرب النشاط ،

 :البدين والرياضي ا�تمع ، الرتبية والصحة

 ."الصحة املدرسية جتارب أروبية"     

  الدين داسة األستاذين نور الدين بن حامد و بدرمداخلة : 

 ."لدى كبار السن األمراضالنشاط احلركي ودوره يف الوقاية من  "

  املناقشة  

أبواب مفتوحة تنظيم على هامش اليوم الدراسي قامت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ب 

  .الصحيةلفائدة الطلبة ملدة يومني لدعم مشاريع الطالبية املتعلقة باخلدمات 

  



 

    2016التقرير المتعلق بإحياء األسبوع المغاربي للصحة المدرسية والجامعية لسنة 

حتركــــــــــوا "حتــــــــــت شــــــــــعار  2016يف إطــــــــــار إحيــــــــــاء األســــــــــبوع املغــــــــــاريب للصــــــــــحة املدرســــــــــية واجلامعيــــــــــة لســــــــــنة 

ــــــه بالتنســــــيق مــــــع مجيــــــع األطــــــراف الفاعلــــــة مــــــن خمــــــابر  بحــــــث للشــــــرفت مصــــــلحة اإلعــــــالم والتوجي

مــــــن  العلمـــــي  والنـــــوادي الطالبيـــــة ومديريـــــة الصــــــحة والســـــكان لواليـــــة الشـــــلف بتنظــــــيم فعاليـــــات هـــــذا األســـــبوع

ـــــــة النشـــــــاط  ومتحـــــــور موضـــــــوعه حـــــــول ضـــــــرورة ترقي

حــــث العلمــــي والتكــــوين ونائبــــة مــــدير اجلامعــــة للب

ممثـــــل مبشـــــاركة و مـــــدراء املعاهـــــد  يف مـــــا بعـــــد التـــــدرج مسيـــــة قـــــوادري مصـــــطفاي، باإلضـــــافة إىل عمـــــداء الكليـــــات،

خمـــــرب النشـــــاط البـــــدين ، ومـــــدير بـــــن كرطاليـــــة نصـــــر الـــــدين

 عــــددو  عــــدد مــــن رؤســــاء فــــرق البحــــث واألعضــــاء

 
5 

التقرير المتعلق بإحياء األسبوع المغاربي للصحة المدرسية والجامعية لسنة 

يف إطــــــــــار إحيــــــــــاء األســــــــــبوع املغــــــــــاريب للصــــــــــحة املدرســــــــــية واجلامعيــــــــــة لســــــــــنة 

ــــــه بالتنســــــيق مــــــع مجيــــــع األطــــــراف الفاعلــــــة مــــــن خمــــــابر  شــــــرفت مصــــــلحة اإلعــــــالم والتوجي

العلمـــــي  والنـــــوادي الطالبيـــــة ومديريـــــة الصــــــحة والســـــكان لواليـــــة الشـــــلف بتنظــــــيم فعاليـــــات هـــــذا األســـــبوع

ـــــــة 2016فيفـــــــري   ـــــــة املركزي ـــــــة النشـــــــاط  ،باملكتب ومتحـــــــور موضـــــــوعه حـــــــول ضـــــــرورة ترقي

ونائبــــة مــــدير اجلامعــــة للب ،الــــدكتور عبــــد القــــادر حســــني البــــدين حبضــــور مــــدير اجلامعــــة 

يف مـــــا بعـــــد التـــــدرج مسيـــــة قـــــوادري مصـــــطفاي، باإلضـــــافة إىل عمـــــداء الكليـــــات،

بـــــن كرطاليـــــة نصـــــر الـــــدين مديريـــــة الصـــــحة والســـــكان لواليـــــة الشـــــلف الســـــيد

عــــدد مــــن رؤســــاء فــــرق البحــــث واألعضــــاء إىل جانــــب  أمحــــد تركــــي صــــحةالرتبيــــة و 

التقرير المتعلق بإحياء األسبوع المغاربي للصحة المدرسية والجامعية لسنة 

يف إطــــــــــار إحيــــــــــاء األســــــــــبوع املغــــــــــاريب للصــــــــــحة املدرســــــــــية واجلامعيــــــــــة لســــــــــنة 

ــــــه بالتنســــــيق مــــــع مجيــــــع األطــــــراف الفاعلــــــة مــــــن خمــــــابر أ" لصــــــحتكم شــــــرفت مصــــــلحة اإلعــــــالم والتوجي

العلمـــــي  والنـــــوادي الطالبيـــــة ومديريـــــة الصــــــحة والســـــكان لواليـــــة الشـــــلف بتنظــــــيم فعاليـــــات هـــــذا األســـــبوع

ـــــــوم  ـــــــة  22ي  25اىل غاي

البــــدين حبضــــور مــــدير اجلامعــــة 

يف مـــــا بعـــــد التـــــدرج مسيـــــة قـــــوادري مصـــــطفاي، باإلضـــــافة إىل عمـــــداء الكليـــــات،

مديريـــــة الصـــــحة والســـــكان لواليـــــة الشـــــلف الســـــيدعـــــن 

رتبيــــة و التمــــع، ا� والرياضــــي

  .غفري من الطلبة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

نيابـــــــة مديريـــــــة اجلامعـــــــة للبحـــــــث العلمـــــــي، والتكـــــــوين يف مـــــــا بعـــــــد 

، فكانــــــت املــــــداخالت ثريــــــة وهادفــــــة تناولــــــت 

أمهيـــــة ممارســـــة النشـــــاط البـــــدين يف محايـــــة الصـــــحة والوقايـــــة مـــــن األمـــــراض غـــــري متنقلـــــة مـــــع إبـــــراز دور 

النشـــــاط البـــــدين يف تنميـــــة اجلوانـــــب النفســـــية واالجتماعيـــــة والبدنيـــــة عنـــــد فئـــــة ذوي االحتياجـــــات اخلاصـــــة وكبـــــار 

مشــــــكلة الســــــمنة مــــــن زاويــــــة ســــــبل  بوتــــــه محمــــــد

هــــــــذا املــــــــرض مــــــــن جهــــــــة دون التــــــــأثري التــــــــدخل الناجعــــــــة والــــــــيت تأخــــــــذ بعــــــــني االعتبــــــــار التحســــــــيس مبخــــــــاطر 

ـــــــتم فســـــــح ا�ـــــــال للمناقشـــــــة وإجابـــــــة عـــــــن  لي
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نيابـــــــة مديريـــــــة اجلامعـــــــة للبحـــــــث العلمـــــــي، والتكـــــــوين يف مـــــــا بعـــــــد  وقـــــــد مت إعـــــــداد برنـــــــامج اليـــــــوم األول برعايـــــــة

، فكانــــــت املــــــداخالت ثريــــــة وهادفــــــة تناولــــــت بالتنســــــيق مــــــع مديريــــــة الصــــــحة والســــــكان لواليــــــة الشــــــلف

أمهيـــــة ممارســـــة النشـــــاط البـــــدين يف محايـــــة الصـــــحة والوقايـــــة مـــــن األمـــــراض غـــــري متنقلـــــة مـــــع إبـــــراز دور 

النشـــــاط البـــــدين يف تنميـــــة اجلوانـــــب النفســـــية واالجتماعيـــــة والبدنيـــــة عنـــــد فئـــــة ذوي االحتياجـــــات اخلاصـــــة وكبـــــار 

بوتــــــه محمــــــدالطالــــــب يف الطــــــور الثالــــــث  تنــــــاول، ويف ذات الســــــياق 

التــــــــدخل الناجعــــــــة والــــــــيت تأخــــــــذ بعــــــــني االعتبــــــــار التحســــــــيس مبخــــــــاطر 

ـــــــى الفـــــــرد الســـــــمني مـــــــن جهـــــــة أخـــــــرى ـــــــتم فســـــــح ا�ـــــــال للمناقشـــــــة وإجابـــــــة عـــــــن  ،االجتمـــــــاعي الســـــــليب عل لي

وقـــــــد مت إعـــــــداد برنـــــــامج اليـــــــوم األول برعايـــــــة

بالتنســــــيق مــــــع مديريــــــة الصــــــحة والســــــكان لواليــــــة الشــــــلف التــــــدرج

أمهيـــــة ممارســـــة النشـــــاط البـــــدين يف محايـــــة الصـــــحة والوقايـــــة مـــــن األمـــــراض غـــــري متنقلـــــة مـــــع إبـــــراز دور يف جمملهـــــا 

النشـــــاط البـــــدين يف تنميـــــة اجلوانـــــب النفســـــية واالجتماعيـــــة والبدنيـــــة عنـــــد فئـــــة ذوي االحتياجـــــات اخلاصـــــة وكبـــــار 

، ويف ذات الســــــياق الســــــن

التــــــــدخل الناجعــــــــة والــــــــيت تأخــــــــذ بعــــــــني االعتبــــــــار التحســــــــيس مبخــــــــاطر 

ـــــــى الفـــــــرد الســـــــمني مـــــــن جهـــــــة أخـــــــرى االجتمـــــــاعي الســـــــليب عل

  .استفسارات الطلبة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

مــــن املــــداخالت املتعلقــــة التجريبيــــة الــــذي قــــدم برناجمــــا ثريــــا 

أشــــرف عميـــــد كليــــة العلــــوم علـــــي بــــن عمــــارة علـــــى افتتــــاح فعاليــــات أشـــــغال 

كلمــــــة األســــــتاذ ســــــعيدي مجــــــال الــــــذي حتــــــدث بإســــــهاب عــــــن خطــــــر األمــــــراض غــــــري 

بلعيـــــد أمحـــــد يف ســـــياق متصـــــل التســـــمم 

ـــــة صـــــحية بتـــــوفري الشـــــروط الصـــــحية  مؤكـــــدا علـــــى ضـــــرورة ضـــــمان تغذي
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التجريبيــــة الــــذي قــــدم برناجمــــا ثريــــا  نــــادي العلــــوممــــن طــــرف  نظــــم

أشــــرف عميـــــد كليــــة العلــــوم علـــــي بــــن عمــــارة علـــــى افتتــــاح فعاليــــات أشـــــغال  خبطــــر األمــــراض غــــري املتنقلـــــة وقــــد 

كلمــــــة األســــــتاذ ســــــعيدي مجــــــال الــــــذي حتــــــدث بإســــــهاب عــــــن خطــــــر األمــــــراض غــــــري  

بلعيـــــد أمحـــــد يف ســـــياق متصـــــل التســـــمم الـــــدكتور تنـــــاول يف حـــــني ، تنقلـــــة يف ا�تمـــــع الســـــيما الوســـــط اجلـــــامعي

ـــــة صـــــحية بتـــــوفري الشـــــروط الصـــــحية الغـــــذائي يف الوســـــط اجلـــــامعي واملدرســـــي  مؤكـــــدا علـــــى ضـــــرورة ضـــــمان تغذي

نظــــمأمــــا اليــــوم الثــــاين فقــــد 

خبطــــر األمــــراض غــــري املتنقلـــــة وقــــد 

 هختللــــــهــــــذا اليــــــوم الــــــذي 

تنقلـــــة يف ا�تمـــــع الســـــيما الوســـــط اجلـــــامعيامل

الغـــــذائي يف الوســـــط اجلـــــامعي واملدرســـــي 

  . ةواألمنية الالزم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

ــــــرمج نــــــادي العلمــــــي والثقــــــايف للتغذيــــــة سلســــــلة مــــــن مــــــداخالت اهلادفــــــة تــــــدخل يف إطــــــار  ويف اليــــــوم الثالــــــث ب

الربوفســـــور عـــــالم رشـــــيدة علـــــى العوامـــــل املســـــببة هلـــــذه األمـــــراض واملتمثلـــــة يف 

أمــــــراض وأن الســــــيما كيفيــــــة احلمايــــــة مــــــن هــــــذه األمــــــراض 

والـــــيت يســـــببها نظـــــام غـــــذائي غـــــري متـــــوازن، 

وعلــــــى صــــــعيد أخــــــر دارت مداخلــــــة  الــــــدكتور بطــــــاهر حممــــــد حــــــول داء الســــــكري باعتبــــــاره أول ســــــبب لفقــــــدان 

هــــــذا املــــــرض والــــــيت خلصــــــها يف أســــــباب 
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ــــــرمج نــــــادي العلمــــــي والثقــــــايف للتغذيــــــة سلســــــلة مــــــن مــــــداخالت اهلادفــــــة تــــــدخل يف إطــــــار  ويف اليــــــوم الثالــــــث ب

الربوفســـــور عـــــالم رشـــــيدة علـــــى العوامـــــل املســـــببة هلـــــذه األمـــــراض واملتمثلـــــة يف األمـــــراض غـــــري املتنقلـــــة وقـــــد ركـــــزت 

كيفيــــــة احلمايــــــة مــــــن هــــــذه األمــــــراض   إىلمشــــــرية ...قلــــــة احلركــــــة، ســــــوء التغذيــــــة، التــــــدخني 

والـــــيت يســـــببها نظـــــام غـــــذائي غـــــري متـــــوازن،  ،مـــــن اجلزائـــــريني ســـــنويا % 60وفـــــاة    إىل 

وعلــــــى صــــــعيد أخــــــر دارت مداخلــــــة  الــــــدكتور بطــــــاهر حممــــــد حــــــول داء الســــــكري باعتبــــــاره أول ســــــبب لفقــــــدان 

أســــــباب  مشــــــريا إىل ب لبــــــرت األعضــــــاء أول ســــــب، و ســــــنة

  .والنظام الغذائي غري متوازن 

ــــــرمج نــــــادي العلمــــــي والثقــــــايف للتغذيــــــة سلســــــلة مــــــن مــــــداخالت اهلادفــــــة تــــــدخل يف إطــــــار  ويف اليــــــوم الثالــــــث ب

األمـــــراض غـــــري املتنقلـــــة وقـــــد ركـــــزت 

قلــــــة احلركــــــة، ســــــوء التغذيــــــة، التــــــدخني 

 تـــــؤديالقلـــــب والشـــــرايني 

وعلــــــى صــــــعيد أخــــــر دارت مداخلــــــة  الــــــدكتور بطــــــاهر حممــــــد حــــــول داء الســــــكري باعتبــــــاره أول ســــــبب لفقــــــدان 

ســــــنة 50البصــــــر قبــــــل بلــــــوغ 

والنظام الغذائي غري متوازن قلة احلركة  ،زيادة الوزن
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ويف اخلتام ألقى نائب مدير اجلامعة 

للتنمية واالستشراف والتوجيه كلمة ختامية شكر 

اليت  فيها مجيع األطراف الفاعلة على ا�هودات

 .قدموها من أجل إجناح فعاليات هذا األسبوع 

قامت  2016فيفري  24على هامش يوم 

 األرضية التقنية للتحاليل الكيمائية والفيزيائية جلامعة

بتنظيم معرض لفائدة الطلبة  ملدة يومني 

يدخل يف إطار األسبوع املغاريب للصحة املدرسية 

2016. 

على هامش اليوم الدراسي قامت الوكالة 

الوطنية لدعم تشغيل الشباب بتنظيم أبواب مفتوحة 

لفائدة الطلبة ملدة يومني لدعم مشاريع الطالبية 

 .صحيةاملتعلقة باخلدمات ال

ويف اخلتام ألقى نائب مدير اجلامعة       

للتنمية واالستشراف والتوجيه كلمة ختامية شكر 

فيها مجيع األطراف الفاعلة على ا�هودات

قدموها من أجل إجناح فعاليات هذا األسبوع 
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