تقوق النسجيل :ل ألساتذة و الطلبة الباتثني:

8000دجاإطعام نقل ُبيت 5000 /دج بدون ُبيت
طلبة ادلكتوراه3000دج  /تضور فقط  1000دج

ينظم قسم علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية التابع لكلية العلوم بجامعة أمحمد بوقرة بومرداس
رئيس الملتقى الوطني الدكتور ميسيوري رزقي

الملتقى الوطني العلمي الثاني يومي  12-11أفريل 2020

إشكالية الملتقى الوطني:

عبارة عَن عمل قامئ حبد ذات ِه يقوم عىل ََشحِ عالقَ ِة الطعام ِ
ُنووعة وُنماُ ة ع
تّ ل
التغذية يه َ
بنشاط اجلسم ووظائفهُ ،فالغذاء ه َُو مبثاب ِة الوقود جلس ِم الإنسان وجيب أأن تكون ا ألطعمة اليت ينااولاا الفدد ُ ع
ُشاِك حص عية ُِثِل :أأُد ِاض القلب وا ألو ِع َيةَ َُ ،د ِض السكعد ،نز ُيف ا ِدلُاغُ ،سا ُِيع ِة العظام ،و ُُخ َتلَ ِف أأنواعِ الرسطاانت.
يتعدض جس ُم الإنسان اإىل ِ ٍ
ع
إنسان للبقا ِء عىل قيد احلياة ،واليت ُن خاللاا حنصل العوارص الغذائية اخملتلفة ،ويُ َقصدُ ابلغذا ِء املُتوازن الغذاء اذلي يؤدعي اإىل
أأُا الغذاء فاو عبار ٌة عن مجموع ٍة ُن املوتجات الزراع َّية أأو احليوان َّية اليت يأألكاا ال ُ
أسايس عىل ال َتغ ِذيَة ا علسلميَة اليت َتتوي عىل اكفع ِة ِ
ََتسنيِ ع
العوارص الغذائ عية ،وه ِذ ِه العوارص ِ َيه :املاء،
دون أ عأن الص عحة وجامل القوام ي َ ُق ِ
حص ِة الفدد ،وهواكَ الكثري ُِ َن خرباء التغذية والتجميل يَ َ
وُان بشلكٍ أ ع
اجلسم ُِن أأجلِ َ ََعلِ و ُ
حيتاُجا ِ
الس عكدية العوارص املَعدَ ن عية ،وابلتايل ََجي ُع ه ِذ ِه ِ
العوارص ُ
تواُغ ا ألعضاءَ ،و ِِف ِ
الوقت ن َِفسه ل يُم ِكن اإجيا ُد غذا ٍء وا ِحد َحي َتوي عىل ََجيع ِ العوارص
املواد الربوتينيعةاملواد ادلَ ِ َِسة ،املواد ُ
الغذائيعةَ ِ ،
ذلِل يُ َوص ُح ابت عباعِ ُط ُدقِ ال َتغذية ا ِلص عحيعة.
السعدات احلداريَّة اليت ميتصاا ُن الغذاء ،وتُمث ُل
فالطعام اذلي ينااوهل ال ُ
إنسان هو تدفي ًا الوقود اذلي حيدقه اجلسم ليمتكن ُن احلدكة ،وأأدا ِء وظائفه احليويَّة بفاعليَّ ٍة ،ويس متدُ اجلسم هذا الوقود ُن ُ
السعدات فيتا ٍ
السعدات احلداريَّة وحدة قياس ا َّلطاق ِة املوجود ِة ِف َّ
ُيوات أأو ُعادن ،عودَ تصول
الطعامُ ،
ُصادر رئيس يَّ ٍة يه :الكدبوهيدرات ،والربوتياات ،وادلهون ،ول تُعترب ُ
ُ
وحيصل عليه اجلسم ُن ثالث ِة َ
وظائف ُُع عيوة ِف فرت ٍة زُا َّية ُُحددةُ ،ثل وقود الس يار ِة متاُ ًا ،فعودَ ُلئ خزان الوقود ،يُمكن أأن توقل الشخص ُن الوقط ِة (أأ)
السعدات احلداريَة مك َّي ًة ُُحدد ًة ُن الطاقة ،ألدا ِء َ
اجلسم عىل الطعام توفد هل ُ
تّ يوفد الوقود ،وذلِل جيب أأن تبقى ُاتظم ًة وحص َّي ًة َّ
اإىل ال ُوقطة (ب) َّ
تّ حيصل اجلسم عىل اتنياجاته اليوُية ُهنا.
التغذيةالطبيعية يه العالقة اليت تدبط بني الغذاء الطبيعي ونشاطات اجلسم اخملتلفة اليت تس تفيد ُاه ِف اإنتاج الطاقة واحلفاظ عىل درجة تدارة اجلسمُ ،ن خالل الوجبات و ا ألطباق املطبخية اليت تقد
للمامرسني وغري املامرسني ،مفحتوى هذه الوجبة أأو الطبق الغذايئ جيب أأن يكون ُنووعا ُن خرض وتبوب وحلوم وأأسامك و أألبان وُش تقاهتا وفواكه وحلوايت ولكن بطديقة ُدروسة وُزتنة وحصية.
التغذية التكاو صواعية يه تكل املس تخلصات الطبيعية والصواعية ُن خالل تدخل عواُل التكاولوجيا واليت تعترب وليدة الثورة الصواعية اليت ُست ِك القطاعات مبا فهيا قطاع التغذية حبيث ظادت ُا
يسمى ابملمكالت الغذائية ِف شلك سلع وُاتجات تس هتكل خاصة ِف اجملال الداييض وخصصت لاا حمالت لالقنواء لكهنا تبقى ُاتوجات غدبية ُصوعة أأثبت ادلراسات فعاليهتا ِف امليدان الداييض كام أأهنا
تعترب خطدة عود سوء اس تخداهما.
ٍ
ُ
ُكوانت
احلصول علهيا ُن بعض املدكبات الكمييائيَّة والصواعية ُثل املمكالت الغذائيَّة ،ولكن الغذاء الطبيعي ل يُمكن اسنبداهل بأ ِعأي
الفدق الوتيد ين التغذية الطبيعية وبني التغذية التكاو صواعية أأن َّه يُمكن
أُخدى.
للأسف أأصبح الإقبال عىل املمكالت الغذائية الدايضية ظاهدة ابرزة بني الش باب ُن أأجل تكوين بنية جسمية لفنه ل ألنظار وذِل ُن دون احلد والتأأكد ُهنم عىل حصة املواد املباعة وُدى ُطابقهتا
للمواصفات اليت حددهتا وزارة الصحة عىل احملالت وا ألندية الدايضية ،اإن أأكرث الفئات العمدية اس تجابة وتأأثداً هبذه املوتجات اليت تكون ِف ُدح ة المنو ،املداهقة ،والش باب ،وعىل الش باب الاس تعانة
ابلغذاء الصحي املتوازن عوضاً عن هذه املمكالت ،كام أأن ممارسة الدايضة بشلك عادي س يؤدي اإىل منو العضالت دون احلاجة اإىل اس تعامل الربوتياات أأو الادُوانت املصوعة ،وإاذا اكن لبد ُن ممارسة
رايضة كامل ا ألجسام فليكن َتت إاَشاف ُدرب و ممدن راييض أأو أأخصايئ تغذية أأو طبيب راييض ُنخصص ِف عمل التغذية الدايضية.
مفايه خماطد املمكالت الغذائية املس تعم ة ِف اجملال الداييض وُايه الأعداض اليت قد تسبهبا و ُا ُدى حصية وجباتوا التقليدية اجامتعيا ورايضيا وُايه أاثر وجبات الغذاء خارج البيت خاصة ُهنا الرسيعة
واخلفيفة ِف املس توايت العاُة و العليا ؟

َشوط املشاركة ِف امللتقى الوطين:

كتابة البحث اكُالبـخط Arabic Typesetting:حبجم  14و ابس تعامل طديقة APAاللغات املس تخدُة امللتقى الوطين يه :العدبية ،الإجنلزيية ،ا ألُازيغية ،الفدنس ية.ارتباط البحوث العلمية بأأحد حماور امللتقى.ل جيب أأن يتعدى البحث ثالثة أأشخا أأُا اجلدارية فال جيب أأن تتعدى خشصني.ُعدفة ا ألعداض اليت قد تسبهبا التغذية الطبيعية غري املزتنة.الاخنيار بني اجلدارية املعلقة أأو املداخ ة الشفاية.اإبداز ُدى حصية وجباتوا التقليدية املزنلية اجلزائدية.اس تخدام منوذج اجلدارية املعلقة املقرتحة ُن طدفاا مبقاييس  60مس عدضا و  90مس طولالوجبات
خاصة
البيت
خارج
ُعدفة نوع وأأثد وجبات الغذاء املعدوضةوبـخط Arabic Typesetting :ول جيب أأن تتجاوز ابتثني و يشرتط تضور أأحدهام
الرسيعة واخلفيفة.
عىل ا ألقل كرشط لعدضاا أأُام اللجوة العلمية للجدارايت ُع الإُضاء عىل وثيقة احلضور.
اإبداز خماطد املمكالت الغذائية التكاو صواعية عىل حصة الداييض.تنرش أأتسن البحوث العلمية احملمكة ُن طدف اللجوة العلمية للملتقى ِف اجمل ةدراسة الثقافة الوطوية ِف جمال التغذية سواء التقليدية أأو الدايضية.ادلولية .RASS
اإبداز العالقة بني الدايضة و التغذية الطبيعية املزتنة.التصال واملداس ة:
اإبداز العالقة بني الدايضة واملمكالت الغذائية التكاو صواعية.تدسللك البحوث اإىل الربيد الإلكرتوين التايل:
ُعدفة ُسببات الزايدة ِف الوزن اليت تدتبط ابلرشاهة و سوء التغذية.وضع خمطط سلمي للتغذية املزتنة يوُيا و أأس بوعيا ُوجه للعائالت اجلزائديةrepas.sportif.staps.colloque2018@gmail.com .ملزيدا ُن الاس تفسار اتصلوا ابلدمق 0551294940 :أأو 0658468287
ُعدفة حمددات الطبق و الوجبة الغذائية ِف اجملال الداييض.اإبداز درجة ارتباط طبيعة النشاط الداييض ونوع الوجبة الغذائية الواجب ُواعيد هاُة:تواولاا ِف املس توايت العليا.
ُ 28ارس 2020أخد أأجل لس تقبال ُلخصات البحوث العلمية للباتثني.
َتديد العالقة اليت تدتبط بني املسؤولية الاجامتعية و بني عمل التغذيةُ 30-28ارسَ 2020تكمي البحوث العلمية للباتثني ُن طدف اللجوة العلمية.
الدايضية
ُ 31ارس 2020اإبالغ الباتثني بقبول حبوهثم العلمية وإارسال ادلعوات.
 4أأفديل  2020فرتة بدجمة وضبط وجدوةل بدانُج امللتقى الوطين.
 6أأفديل2020اإرسال بدانُج امللتقى الوطين.
10 - 9أأفديل2020الاس تعداد امليداين لتوظمي ُدرج وقاعات املتدخلني.
احملور الأول :طبيعة الغذاء التقليدي وعالقنه ابلصحة و املامرسة الدايضية
11أأفديل2020بداية اس تقبال ا ألساتذة املشاركني و املتدخلني ابتداءا ُن الساعة 8
احملور الثاين :خماطد املمكالت الغذائية التكاو -صواعية
احملور الثالث :العالقة بني طبيعة املامرسة الدايضية وحمتوايت الطبق الغذايئ 12- 11أأفديل 2020فرتة انعقاد امللتقى الوطين بشعار التغذية الدايضية بني الوجبة الطبيعية
والتغذية التكاو صواعية.
احملور الدابع :أأسس و ُبادئ عمل التغذية و امحلية ِف اجملال الداييض
12أأفديل 2020الاخنتام ابلتكدميات واخنيار أأتسن حبثوجدارية وتوزيع شاادات املشاركة
احملور اخلاُس :خماطد املنشطات حصيا ونفس يا و اجامتعيا. ...
للمتدخلني ِف امللتقى.

أهداف الملتقى الوطني:

محاور الملتقى الوطني:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ينظم قسم علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية التابع لكلية العلوم
جبامعة أحممد بوقرة بومرداس

الملتقى العلمي الوطني الثاني يومي  12-11أفريل
2020

جامعة أمحمد بوقرة بومرداس

تحت عنوان :التغذية الرياضية بين الوجبة الطبيعية والوجبة
التكنوصناعية

الرئيس الشرفي للملتقى:

رئيس الجامعة السيد يـ ـ ـ ـ ــاحي مصطفى
المشرف العام للملتقى:

عميد الكلية السيد مزهـ ـ ـ ـ ــود رضا

كلية العلوم

المنسق العام للملتقى:

رئيس قسم علوم تقنيات النشاطات البدنية الرياضية بوبكر الصادق
رئيس الملتقى الوطني:
د.ميسيوري رزقي

نائب رئيس الملتقى الوطني:

قسم علوم وتقنيات النشاطات البدنية
والرياضية

د .بن يحي أسامة

رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى:
د .علي حدي

نائب رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى:
د .بن حامد نور الدين

مسؤول اللجنة اإلعالمية للملتقى:
د .مساحل رمضان

رئيس اللجنة العلمية للملتقى:
د.مقران إسماعيل

نائب رئيس اللجنة العلمية للملتقى:
د .بن عيسى رضا

أعضاء اللجنة العلمية للملتقى الوطني:
أستاذ التعليم العالي :حريتي حكيم

الدكتور :زيان نصيرة

أستاذ التعليم العالي :قندوزن نذير

أستاذ التعليم العالي :قاسمي أحسن

أستاذ التعليم العالي :بن حديد يوسف

أستاذ التعليم العالي:عبد الناصر بن التومي

أستاذ التعليم العالي :لهاب كريم

الدكتور :بن يحي أسامة

أستاذ التعليم العالي :بن عكي محند آكلي

أستاذ التعليم العالي:آيت لونيس مراد

الدكتور :دالي موسى

أستاذ التعليم العالي :نافع سفيان

أستاذ التعليم العالي:كرفس نبيل

أستاذ التعليم العالي :حرشاوي يوسف
أستاذ التعليم العالي:بوجرادة عبد هللا

الدكتور :ولد أحمد وليد

الدكتور :حدي علي

أستاذ التعليم العالي:ماهور باشا مراد الدكتور :بن عيسى رضا
أستاذ التعليم العالي :كوتشوك سيدي محمدا لدكتور :عرفة محمد

أستاذ التعليم العالي:لعبان كريم

أستاذ التعليم العالي:حجار محمد خرفان

الدكتور :خباز كمال

أستاذ التعليم العالي:فتحي بلغول

الدكتور:شريط محمد الحسن المأمونا

لدكتور:فتني مونية

أستاذ التعليم العالي :ميموني نبيلة

الدكتورة  :إيزريمكيوسة سوانلدة

أستاذ التعليم العالي :عطاء هللا أحمد

الدكتور :نصر الدين شريف

أستاذ التعليم العالي:حمزة غضبان

الدكتور :بن حامد نور الدين

أستاذ التعليم العالي :واضح أحمد أمين

الدكتور:علي حيمودعبد القادر

أستاذ التعليم العالي :بن قوية علي

الدكتور :مشيد يسين
الدكتور:بن عكي باية
الدكتور :داسة بدر الدين

الدكتور :كيرداش محمد األمين الدكتور:ميسيوري رزقي

الدكتور :مساحل رمضان

الدكتور:نحال حميد

الدكتور :نويقة رضوان

الدكتور :ربوح صالح

الدكتور :إلماي سليم

الدكتور:مخازني محمدا

الدكتور :سعايدية هواري

الدكتور :مفتي محمد

الدكتور :خروبي محمد فيصل

الدكتورة:مسيل صورية

الدكتور:مفتي عبد المنعم

الدكتور :بركات حسين
الدكتور:مجيدي محمد
لدكتور:فاضلي بجاوي
الدكتور:حنان زعرور
الدكتور:غنام نور الدين
الدكتور:حجاج سعد

الدكتور :مسعودي خالد

الدكتور :بن زيادة الهادي

الدكتور :بن الدين كمال

الدكتور :جبالي رضوان

الدكتور:زاوي علي

الدكتور :كرارمة سيد أحمد

الدكتور :صحراوي عمر

الدكتور :مزاري فاتح

الدكتور :عيسى الهادي

الدكتور :بلونيس رشيد

الدكتور :حربي سليم

الدكتور :بن شيخ يوسف

الدكتور :نمرود بشير

الدكتور :مجيلي صالح

الدكتور :عبدلي فاتح

الدكتور :بوكراتم بلقاسم

الدكتور :صالح موفق

الدكتور:بن رابح خير الدين

الدكتور :حمبلي صليحة

الدكتور:يوسف جلجلي

الدكتور :بوبكر الصادق

الدكتور:بن نور معمر

الدكتورة :مرصالي حورية

الدكتور :زيرق فاتح

الدكتورة:بولعباس سمية

الدكتور :طوبال وسيم

الدكتور:العلوي عبد الحفيظ
الدكتور:حفيظ قميني

الدكتور :رامي عز الدين

بمساهمة مخبر تكنولوجية التغذية  –RTAمديرية الشباب والرياضة – مديرية الثقافة – مديرية السياحة
والصناعات التقليدية – مديرية الخدمات الجامعية – كونفيدرالية أرباب العمل – والية بومرداس

