
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت الذًملشاػُت الشعبُت   الجمهىسٍت الجضائٍش

وصاسة الخعلُم العالي والبدث العلمي 

حامعت عبذ الحمُذ بً بادٌس مسخغاهم  

اطُتمعهذ التربُت البذهُت   والٍش

 كسم اليشاغ البذوي املكُف والصحت

 

 

 
 

 

 

 :  أهذاف الُىم الذساس ي         

 

  حسلُؽ الظىء على واكع مماسست

ألاوشؼت البذهُت لذي املصابين 

 .باألمشاض املضمىت

  الخعشف على فىائذ ألاوشؼت البذهُت في

الىكاًت والحفاؾ على الصحت بشكل 

 .عام

  اطت ودوسها في الحفاؾ على فىائذ الٍش

 .املهاساث العللُت الشئِسُت

  ت في اطت واليشاػاث الحٍُى مماسست الٍش

 .مشخلت الؼفىلت 

  الاسخفادة مً البدىر والذساساث

امللذمت في وطع سؤٍت مسخلبلُت التي مً 

شأنها املدافظت على الصحت العامت عً 

م مماسست ألاوشؼت البذهُت   .ػٍش

الاسخفادة مً آساء ووحهاث هظش الخبراء 

ألاػباء ودكاجشة  )املشاسكين في الُىم الذساس ي 

   .(الاخخصاص وػلبت الذكخىساه
 

 

 

 

 

* عهذ الممذًش * مُم مخخاس /د.أ :الشئِس الششفي

 صبان مدمذ   /د . أ:مذًش املخبر  :املششف العام

 .عذة عبذ الذاًم/ د:سئِس الُىم الذساس ي

                           بىلىفت بىحمعت  /د .أ:      ألاعظاء

                                                                               هاصش عبذ اللادس /د.أ                       

                                               .خششاوي ًىسف/ د .                     أ

.بىمسجذ عبذ اللادس/ د.                     أ         

خىوي عبذ اللادس/ د .أ                                                                                        .ٍص

 .سكُم مذوي/ د                     

  

                                    

               

 مخبر العلوم المطبقة في حركة اإلنسان 
 باالشتراك مع 

مركز إعادة التأهيل الوظيفي . قسم النشاط البدني المكيف والصحة
 .بدبدابة مستغانم 

 ينظــــــــــــــــــــــــــــــم 
 : دراسي لطلبة الدكتوراه بعنوان  يوم 
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 الذًباحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 
  خذدث مىظمت الصحت العاملُت ألامشاض الغير معذًت مثل مشض 

ت على أنها تهذًذ كبير  السكشي وأمشاض الللب وألاوعُت الذمٍى

 %73خُث جدسبب ألامشاض الغير معذًت في . لإلكخصاداث واملجخمعاث 

عضي 2017مً حمُع الىفُاث في العالم في عام   ملُىن خالت 28,8  ، َو

وفاة ئلى عىامل الخؼش  مثل اسجفاع طغؽ الذم  واسجفاع وسبت 

الجلىكىص في الذم واسجفاع مإشش كخلت الجسم ، ومً املخىكع أن جمثل 

 . 2040 مً حمُع الىفُاث العاملُت في عام %81ألامشاض الغير معذًت 

وغالبا ما جىفم ألاسش  هصِبا كبيرا مً دخلها على الحجض باملسدشفُاث 

لت خاصت ئرا كان املٍشع ٌعالج مً  سخمش هزا إلاهفاق لفترة ػٍى َو

 . مظاعفاث هزه ألامشاض بشكل عام 

ت أكثر مً   مً ئحمالي إلاهفاق على %20كما جدسبب ألامشاض غير الساٍس

الصحت في البلذان املخىسؼت الذخل والىامُت ، ومً املخىكع أن جصل 

ت بسبب هزه ألامشاض ئلى خىالي  ا 500الخسائش  السىٍى  ملُاس دوالس سىٍى

 . مً الىاجج املدلي إلاحمالي %4وجمثل كشابت 

ذ خىل أفظل الىسائل  لزلك العذًذ مً ألابدار والذساساث التي أحٍش

ت  والىكاًت منها الكثير منها أشاس ئلى طشوسة  لعالج  ألامشاض غير الساٍس

اث العالُت مً اليشاغ البذوي واسخخذام ألاهظمت  ادة املسخٍى ٍص

ت بجشعاث كافُت ، ػشق املضج بين هزه  الغزائُت الصحُت وجىاول ألادٍو

الىسائل املخخلفت كذ جدلم هخائج مشحىة في عالج ألامشاض املضمىت 

والخللُل مً مظاعفاتها الخؼيرة ، وعلى الشغم مً رلك أصبدذ هزه 

 .ألابدار جمثل جدذًا علمُا للباخثين

ومً خالل ما سبم ًخم ػشح حساؤلىا خىل مذي دوس الزي جلعبه  

 ألاوشؼت البذهُت وفىائذها الكبيرة في الخخلص مً ألامشاض واملشاكل

الصحُت سىاء لذي البالغين أو ألاػفال والخللُل مً العبء و الخسائش 

ت  وغيرها  .التي جخكبذها الذولت حشاء العملُاث الجشاخُت وألادٍو

 



 

 

املششفت على الُىم   اللجىت 

 :الذساس ي
         .                        عذة عبذ الذاًم / د 

      وس الذًً                           صبش ي ن/د .أ 

م/ د            سىىس ي عبذ الكٍش

                                .هاصش عبذ اللادس /د.أ  

 .                                     بلىفت بىحمعت/ د.أ 

 .خبىسي بً عمش/ د 

 .                        بىمسجذ عبذ اللادس/ د.أ 

 .سكُم مذوي/   د 

 .         خمىدي عاًذة/  د 

 .سُفي بللاسم/ د 

  :اللجىت الخىظُمُت 
 .بلعسل خاج/ د. غ 

 .بىسعذ مشاد/ د.غ  

 طُف مدمذ البشير/ د. غ 

 :لجىت الخدظير
 .عِس ى هضيهت/ د. غ 

 خمُذي علي/ د. غ 

 .بهلىلي خالذ/ د. غ 

خ اوعلاد الُىم الذساس ي  2023 / 12 / 07:           جاٍس

 

 

 

 


