
املؤمتر حماور  

.الصحة النفسية واالجتماعية والبيولوجية للرياضيين -  

.استخدامات الممارسات البدنية لغرض الصحة والرفاهية -  

.األبعاد االجتماعية والسياسية للتقارب بين الرياضة والصحة والرفاهية -  

.األنشطة البدنية والصحة والتربية الجسدية -  

.في سياق علم األمراض النشاط البدني والرياضي -  

.تكييف النشاط البدني والصحة وتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة -  

الذكاء االصطناعي والرقمنة في التدريب الرياضي -  

فزيولوجيا الرياضة ووظائف أجهزة الجسم -  

مناهج و طرق التدريس الفعال للصحة و الرفاهية الرياضية -  

تعلم المهارات الرياضية و الصحة والرفاهية -  

منظومة القياس و التقويم التكنولوجي والرقمي لغرض الصحة -  

التخطيط اإلستراتيجي في إدارة الرياضة والصحة -  

الرياضة النسائية و الصحة والرفاهية -  

التقنيات الحديثة في علم األمراض وتأهيل إصابات الرياضيين -  

المدرسية للصحة و الرفاهيةمنظومة الرياضة  -  

املؤمتر لغة  

العربية -  

اإلنكليزي -  

الفرنسية -  

 

املؤمتر مواعيد  

 - بدء استقبال ملخصات البحوث: 51 أوت 2222 

 - اخر اجل الستقبال ملخصات البحوث: 51 أكتوبر 2222

 - بدء استقبال البحوث كاملة: 01 أكتوبر 2222

 - اخر موعد الستقبال البحوث كاملة: 51 أكتوبر 2222

  - ايام المؤتمر: 55-55-55-51 نوفمبر 2222

:المراسالت على الموقع التالي  

Congres2022.issepgafsa@gmail.com 

 

 

 

 

داف املؤمترها  
 

.المساهمة في اثراء المعرفة العلمية وتطوير البحث العلمي واألكاديمي -  

.تعزيز أهمية األنشطة البدنية والرياضية -  
التعرف على الرياضة والصحة كإحدى ركائز السياسات الرياضية  -

 بالوطن العربي

نشاط بدني للمرضى الذين تضم  ة طبيةوصفالعمل على اقتراح  -

.المزمنةاالمراض يعانون من   

اسهام المعرفة الحركية لتحسين الصحة النفسية واالجتماعية لدى افراد  -

.المجتمع العربي  

خلق بيئة صحية سليمة إلبراز فوائد ممارسة النشاط البدني لدى  -

 األطفال والمراهقين وكبار السن

األنشطة البدنية والرياضية في مدينة الغد؟ على ادراجالعمل  -  

تبادالت لتعزيز العالقات متعددة التخصصات وتشجيع منصة لل احداث -

.والرياضة والرفاهيةالبحث في مجال الصحة   
مجال الصحة والرياضة في  المهنيينإلنشاء روابط بين األكاديميين و 

  والرفاهية
ميدان النشطة نشر نتائج العمل العلمي المنفذ حول القضايا الصحية في  -

.الجسدية والعقلية واالجتماعية، بأبعادها البدنية والرياضية  
 

 نرش البحوث

 مجلة جامعة بابل للعلوم الرياضية

 

 

 

 

 

(تونس) وزير الش باب والرايضةعناية الس يد   

(العراق) و وزير الش باب و الرايضة   

 يقمي املعهد العايل للرايضة والرتبية البدنية بقفصة

(جامعة قفصة)  

 برئاسة مدير المعهد

العراقية الرايضية العلمية وامجلعية  
 بتعاون مع

المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف -  

 - (تونس ) قصر سعيدالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية ب -

 - المرصد الوطني للرياضة

معهد علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية جامعة المسيلة -  

معهد علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية جامعة ام البواقي -  

المجمع العلمي العربي لعلوم الرياضة -  

المملكة الدنماركية. أكاديمية البورك -  

العراق -جامعة بابل-كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  -  

العراق -جامعة القادسية-كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  -  

العراق -جامعة السليمانية-كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  -  

ليبيا -جامعة الزاوية-كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  -  

العراق -جامعة حلبجة-كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  -  

العراق  -كلية المعقل الجامعية-كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  -  

ليبيا -جامعة طرابلس-تربية البدنية وعلوم الرياضة كلية ال -  
العراق -تكريت جامعة–كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  -  
 

الرابع المؤتمر العلمي الدولي  

 الرياضة والصحة والرفاهية

Health, Sport and Well Being 

 2122 نوفمبر 01إلى   01 من للفترة
 

mailto:Congres2022.issepgafsa@gmail.com

