وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
جامعة الشهيد مصطفى بن بولعيد ابتـنة -2-
معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية

قائمة مواضيع مذكرات التخرج املقرتحة من طرف األساتذة لطلبة الليسانس واملاسرت2202/2222 2
األستاذ

الرقم

املوضوع

20

دراسة مقارنة للصفات البدنية واحلركية لدى تالميذ مرحلة التعليم االبتدائي بني املمارسني والغري املمارسني.

22

أثر برامج الرتبية احلركية على تعلم املهارات احلركية لدى األطفال.

20
21
20
26
21

جوبر مروان
الرتبة :أستاذ حماضر

التخصص :االرشاد النفسي

الرايضي

دور مستحداثت تكنولوجيا التعليم يف تعليم األنشطة الرايضية.
دور النشاط الرايضي يف تنمية املهارات احلياتية يف املراحل التعليمية املختلفة(ابتدائي-متوسط-اثنوي) .
دراسة وحتليل مناهج الرتبية البدنية والرايضية يف املراحل التعليمية املختلفة(ابتدائي-متوسط-اثنوي).
دور ومكانة الطلبة املتفوقني رايضيا يف معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية.
تقييم مستوىل األداء املهاري لطلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية

20

أثر الربامج التعليمية يف تعلم املهارات األساسية يف رايضيت اجلمباز الكرة الطائرة.

22

أثر الربامج التدريبية يف تنمية وتطوير الصفات البدنية يف رايضيت اجلمباز الكرة الطائرة.

20

تقييم الصفات البدنية لألطفال بني  6و01سنة .

22

تقييم املستوى املهاري لدى العيب كرة اليد.

20
21
20
26
21

نقاز حممد

الرتبة :أستاذ حماضر

تقييم الصفات البدنية لدى العيب كرة اليد لفئة أقل من  01سنة.
مقارنة صورة اجلسد لدوي االحتياجات اخلاصة بني املعاقني حركيا واملعاقني بصراي األقل من  06سنة.

التخصص :النشاط البدين الرايضي تقييم صورة اجلسد لدى طالبات معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية جبامعة ابتنة .2
تقييم السلوك العدواين لدى طالبات معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية جبامعة ابتنة .22
املكيف

دراسة مستوى الثقافة الرايضية لدى طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية جبامعة ابتنة .22
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20
22
20
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26

دغنوش عقبة
الرتبة :أستاذ حماضر

التخصص :النشاط البدين الرايضي

الرتبوي

20
22
20
04
05
06

قارة نذير

الرتبة :أستاذ حماضر

التخصص :التدريب الرايضي

النخبوي

20
21
20
26

دور اجلمعيات والنوادي الرايضية يف تفعيل املمارسة الرايضية.
أثر التمرينات ابأللعاب الصغرية يف تطوير املهارات التعليمية للرايضني.
احتياجات تالميذ الطور النهائي اىل النشاطات البدنية والرايضية.
واقع ممارسة األنشطة الرايضية لألساتذة والعمال يف اجلامعة.
اإلصاابت الرايضية لدى تالميذ املمارسني حلصة الرتبية البدنية والرايضية (أسباهبا ومناطق حدوثها).
واقع الرتبص امليداين لدى طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية السنة الثانية ماسرت 00/02
أثر وحدات تدريبية بطريقة التدريب الدائري يف حتسني بعض املهارات األساسية يف كرة السلة لدى الناشئني (02-02سنة).
أتثري املرحلة التحضريية على األداء الرايضي لدى العيب كرة السلة أثناء املنافسة.
أتثري فرتة ما قبل املنافسة على النتائج الرايضية لفرق كرة السلة أقل من 00سنة.
واقع عملية االنتقاء عند الفئات الشابة يف كرة السلة.
واقع عملية التوجيه واكتشاف املواهب الشابة عند الفئات الشابة يف كرة السلة.
السرعة وعالقتها بدقة التهديف أثناء تنفيد رمية اجلزاء "1أمتار" يف كرة اليد.

20
22

النشاط الرايضي البدين الرتوحيي و أثره يف حتسني اللياقة البدنية املرتبطة ابلصحة .

جوادي ابراهيم
الرتبة :أستاذ حماضر

التخصص :االعالم الرايضي

الرتبوي

عالقة تركيز االنتباه ببعض املهارات اهلجومية أو الدفاعية يف كرة اليد.
أتثري التعلم االتقاين يف االكتساب و االحتفاظ ببعض املهارات األساسية بكرة اليد.
األسلوب التدريسي املتداخل وأتثريه يف التعلم والتطور من خالل اخليارات التنظيمية املكانية لبيئة تعليم كرة اليد.
أتثري أمحال بشدات خمتلفة ابستخدام األثقال يف تطوير القدرة العضلية وحركة املدافع بكرة اليد وفق بعض املتغريات البيوميكانكية.
منهج تدرييب مقرتح على وفق أنظمة الطاقة وأتثريه يف تطوير بعض القدرات البدنية و املؤشرات البيوكيميائية وعملية االنتقال العصيب احلركي

لدى العيب كرة اليد.

2

20
22

علوي منري

20

الرتبة :أستاذ حماضر

20

البدنية

21

26

التخصص :نظرية ومنهجية الرتبية

20
22

حساين مصطفى علي

21

التخصص :تدريب رايضي خنبوي

20

الرتبة :أستاذ حماضر

20

20
21
20
26

املؤشرات املرجعية الفسيولوجية النتقاء وتوجيه الناشئني يف ألعاب القوى.
تقييم القدرات اهلوائية ابختبار نصف كوبر لدى األطفال.
تقييم القدرات اهلوائية بني طريقة األلعاب و الطريقة الفكرية منخفضة الشدة يف ألعاب القوى.
دراسة واقع قاعات كمال األجسام يف اجلزائر من اجلانب املنهجي التدرييب(دراسة ميدانية لوالية معينة).
واقع االختبارات النهائية لشهادة الباكالوراي بني النتائج احلقيقية واملصطنعة (دراسة ميدانية).
صحة منو وتطور (الطور االبتدائي).
الطفل والقدرات البدنية.
حتليل املردود الدفاعي للفريق الوطين لكرة اليد " 2222كأس افريقيا لألمم "
حتليل املردود اهلجومي للفريق الوطين لكرى اليد " 2222كأس افريقيا لألمم"
الطفل املتمدرس والقدرات احلركية الطفل املتمدرس والقدرات احلركية
-اخلصائص االنرتوبومرتية لالعيب كرة السلة أقل من  00سنة .

20
22

املؤشرات املرجعية األنرتوبومرتية النتقاء وتوجيه الناشئني (حسب التخصصات الرايضية).

شادة أمني
الرتبة:أستاذ مساعد
التخصص :ن ب ر ت

اخلصائص االنرتوبومرتية لالعيب كرة السلة أقل من  00سنة .اخلصائص الفيزيولوجية لالعيب كرة السلة أقل من  00سنة .اخلصائص الفيزيولوجية لالعيب كرة السلة أقل من 00سنة .اخلصائص املورفولوجية للتالميذ املمارسني للرايضة املدرسية أقل من  00سنة .-اخلصائص املورفولوجية للتالميذ املمارسني للرايضة املدرسية أقل من  00سنة .
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20
22
20

عبديل نور الدين
الرتبة:أستاذ حماضر

 21التخصص :نظرية ومنهجية الرتبية
 20البدنية
26

20
21
20

صوله طارق
الرتبة :أستاذ حماضر

21
20
26

 التوجيه اجلامعي وعالقته بدافعية االجناز األكادميي لدى طلبة علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية.مستوى الذكاء االنفعايل لدى الطلبة الراسبني مبعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية . -التوافق الدراسي لدى طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية وعالقته ببعض املتغريات الدميغرافية .

 دور البيداغوجية التطبيقية يف استشارة دافعية تعليم املهارات الرايضية لدى الطلبة نشاطات البدنية و الرايضية .اقرتاح برانمج األلعاب الصغرية التمهيدية لتعلم مهارة التهديف يف كرة السلة.تقييم دافعية التعلم املهارات الرايضية لدى الطلبة املتوجهني حنو الرتبص امليداين .الضبط والتحكم االنفعايل وأتثريمها يف املنافسات الرايضية لدى الناشئني.-التنبؤ ابحلد األقصى الستهالك األكسجني لدى املمارسني لرايضة السباحة. .......

20

20

-التوافق الدراسي لدى التالميذ املنخرطني يف الرايضة املدرسية .

التخصص :االرشاد النفسي ر -أتثري ممارسة بعض األنشطة الفردية واجلماعية على أمناط الذكاء املتعدد لدى االعبني أواسط.

26

22

-دراسة استكشافية للعوامل املؤثرة يف ظاهرة الغش لدى طلبة علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية .

-دراسة الفروق يف كفاايت التدريس للطلبة املتوجهني للرتبص امليداين .

20
22

-الياقة البدنية وعالقتها بتقدير الذات لدى تالميذ مرحلة التعليم الثانوي .

قادري احلاج
الرتبة :أستاذ حماضر
التخصص:

عالقة بعض القياسات اجلسمية ابللياقة احلركية لدى تالميذ الطور الثانوي.االقرتان النفسي وصعوابت التوفيق بني الدراسة والعمل لدى طلبة املاسرت مبعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية .فعالية بعض أساليب التدريس يف حتقيق أهداف بيداغوجيا املقاربة ابلكفاءات.فعالية أسلوب "تفريد التدريس" يف حصص ت.ب.ر يف اكتساب املهارات األساسية .-عالقة بعض عناصر اللياقة البدنية واحلركية (القوة -السرعة-الرشاقة-املرونة) بدقة التصويب يف كرة القدم.
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يونس أمحد عماد
الدين

الرتبة :أستاذ حماضر

التخصص :نظرية ومنهجية الرتبية
البدنية

البدنية والرايضية-

دراسة مقارنة يف قدرات الذكاءات املتعددة بني التالميذ املمارسني والغري املمارسني للنشاط البدين الرايضي.
دراسة فاعلية االعداد عند الالعب املوزع يف كرة الطائرة.
دراسة مستوى القدرات احلركية لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة يف مراحل التعليم املختلفة.
تقييم مهارات االتصال للقائد الرايضي (املدرب) مع أعضاء فريقه من وجهة نظره ومن وجهة نظر الالعبني.
قدرة القائد الرايضي (املدرب) على االتصال اجليد من وجهة نظر الالعبني.
دراسة القياسات اجلسمية لدى العيب كرة الطائرة جلوس لذوي االحتياجات اخلاصة.

21

20

اقرتاح برامج مكيفة لتنمية القدرات البدنية واحلركية للعضو املصاب عند األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة والتالميذ يف حصة الرتبية

22

رفاهية بوشارب

20

الرتبة :أستاذ حماضر

التصور العقلي وتطوير قدرات التصويب يف خمتلف الرايضات.
تطوير خمتلف الصفات البدنية وأتثريها على أداء ونتائج الالعبني يف خمتلف الرايضات خاصة كرة القدم ،كرة اليد ،السباحة ،ألعاب القوى.
ميوالت الطلبة الختيار خمتلف االختصاصات يف معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية جامعة ابتنة  2والعوامل املؤثرة فيها.

 21التخصص :نظرية ومنهجية الرتبية عزوف وانسحاب الفتيات من النوادي الرايضية.
القلق والضغط النفسي يف خمتلف الرايضات.
 20البدنية

تطوير القدرات البدنية والنفسية عند فتيات كرة القدم وكرة اليد.

26

20
22
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بن بوزة هشام
أستاذ حماضر ب

 األنشطة الرايضية الرتوحيية ودورها يف مردود العيب الرايضة املدرسية .حتديد أهم القدرات العقلية والوظيفية املهارية النتقاء الناشئني يف كرة السلة.
-أثر طريقة األلعاب يف تنمية خاصية السرعة االنتقالية لالعيب كرة السلة.

ختصص :النشاط ب ر املكيف -النشاط البدين الرايضي املكيف والتوافق النفسي لدى العيب كرة السلة على الكراسي املتحركة .
-جتديدي سلم التنقيط لتقومي تالميذ املرحلة الثانوية يف األنشطة الفردية.

5

20

اقرتاح برانمج تدرييب تدرييب لتطوير صفة القوة امليزة ابلسرعة ابستخدام طريقة التدريب الدائري.

22

أثر التدريب الفرتي مرتفع الشدة على بعض اخلصائص البدنية لدى انشئ كرة السلة.

20

موهويب عسىي

21

الرتبة :أستاذ حماضر

26

النخبوي

20

21

التخصص :التدريب الرايضي

أثر التدريب املتقاطع على بعض املتغريات الفسيولوجية لدى العيب كرة القدم.
أثر برانمج تدريب مقرتح ابألثقال على القوة العضلية لدى الذكور  22-00سنة.
أثر برانمج تدريب مقرتح لتدريبات على بعض املتغريات الفيسيولوجية لدى العيب كرة القدم.
فاعلية برانمج تعليمي مقرتح لتنمية مهارات كرة الطائرة لدى طالب معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية.
أثر النشاط البدين والرايضي على النشاط الزائد على تالميذ املرحلة االبتدائية  00-02سنة.
األنشطة املمارسة يف وقت الفراغ وعالقتها ابلتوافق النفسي لدى املرحلة املتوسطة.

20
20

فعالية برانمج تروحيي رايضي مقرتح للرفع من تقدير الذات عند املراهقني املعاقني حركيا( )00-02سنة.

22

اقرتاح برانمج تروحيي رايضي للمسامهة يف االتزان الثابت واملتحرك لدى املراهقني املعاقني مسعيا( )00-02سنة.
اقرتاح برانمج تدرييب رايضي ابستخدام متارين الكارديو خلفض نسبة الدهون وحتسني صورة اجلسم عند الرجال املصابني ابلسمنة()02-22

20

21

20

سنة.

شريط حسام الدين
الرتبة :أستاذ حماضر

التخصص :التدريب الرايضي

النخبوي

اقرتاح برانمج تدرييب رايضي ابستخدام متارين الكارديو خلفض نسبة الدهون وحتسني صورة اجلسم عند النساء املصاابت ابلسمنة(-22

 )02سنة.

أتثري التدريب املدمج عن طريق األلعاب الصغرية  les jeux réduitsوتدريبات سعة تكرار السرعة  RSAعلى بعض مؤشرات
التعب :مؤشر ويلنس ،مؤشر مرونة اجلذع ،مؤشر  ، RPEمؤشر محض الالكتيك ،مؤشر  CMJعند العيب كرة القدم.

دراسة مقارنة ما بني التدريب املتقطع " 15 "/ 15والتدريب املدمج عن طريق األلعاب الصغرية  4 × 4jeux réduitيف بعض

26

مؤشرات  GPSمسافة كلية املقطوعة  ، DTمسافة مقطوعة ذات شدة عالية  ، DHIمسافة مقطوعة ذات شدة عالية جدا DTHI

21

حتديد درجات معيارية لبعض اختبارات اللياقة البدنية واملهارية وبعض القياسات اجلسمية لطلبة السنة الثالثة اختصاص كرة القدم.

20

أثر االنقطاع عن التدريب على بعض املتغريات الفيسيولوجية والبدنية عند رايضيي النخبة.

 ،السرعة القصوى  ، Vmaxالتسارع  ، ACالتباطئ DEC .....عند العيب كرة القدم.
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سحساحي مهدي
الرتبة :أستاذ حماضر

التخصص :النشاط البدين

الرايضي الرتفيهي

و الرايضة اجلماهريية

الضغوط النفسية وعالقتها ابلصورة اجلسمية من منظورالبناء العضلي .
إشكالية حرق الدهون لدى الرايضي اللياقة البدنية بني التقوية العضلية والتنمية اهلوائية.
دراسة ظاهرة التسويق العشوائي للمكمالت الغذائية من منظور رحبي وأخالقي.
واقع أنشطة الرتويح الرايضي يف اجملتمع اجلزائري.
الشيخوخة والنشاط البدين من منظرو صحي ولياقي ووقائي.
قاعات اللياقة البدنية النسوية بني الواقع والغاية.

20

واقع دور املديرية الفنية اجلزائرية يف انتقاء وتوجيه املواهب الرايضية حنو املنتخب الوطين.

22

الثقافة الصحية لدى العيب كرة القدم ودورها يف التقليل من اإلصاابب الرايضية.

20

التدريب الزائد وعالقته مبناصب اللعب لدى العيب كرة القدم اجلزائريني-فئة األكابر.

21

قامسي عبد املالك

26

التخصص :التدريب الرايضي

20

الرتبة :أستاذ حماضر

21

النخبوي

20

السرعة اهلوائية القصوى وعالقتها مبناطق اللعب حسب التخصص واملنصب لدى العيب كرة القدم.
دراسة مقارنة تطور العتبة اهلوائية لدى العيب كرة القدم حسب مراكز اللعب.
التكوين القاعدي لدى العيب كرة القدم يف اجلزائر بني الواقع واملأمول.
دراسة تطور القدرات البدنية اهلوائية والالهوائية لدى العيب كرة القدم حسب مراكز اللعب.
مسامهة املنافسة الرمسية خمتلفة املستوى يف تطوير وحتسني اجلانب التقين لدى العيب كرة القدم اجلزائريني-فئة 01سنة

22

أتثري التدريب املتداخل واملزدوج على تطوير صفة املداومة والسرعة لدى العيب كرة القدم أقل من  02سنة.

02

واقع التأمني على اإلصاابت الرايضية لدى العيب كرة القدم اجلزائريني على مستوى النوادي.

7

20

دراسة حتليلية لتوجه اللعب يف البطولة الوطنية احملرتفة األوىل لكرة القدم

22

دراسة مقارنة ملستوى اإلستهالك األقصى لألكسجني لدى العيب كرة القدم.

20

دور بعض املهارات النفسية يف التقليل من قلق املنافسة يف املنافسات الكربى.

21

هدوش عيسى

20

الرتبة :أستاذ حماضر

21

الرايضي

26

20

التخصص :االرشاد النفسي

إقرتاح برانمج تدرييب ابستعمال الكرة الطائرة املصغرة يف حتسني األداء التقين يف الكرة الطائرة.
اسرتاتيجيات املواجهة لدى العيب الرايضات اجلامعية.
أتثري استخدام طريقة التدريب البليومرتي يف تنمية القدرة العضلية لدى العيب الكرة الطائرة.
بعض القياسات اجلسمية وعالقتها ببعض الصفات البدنية لدى العيب كرة القدم.
أثر برانمج تدرييب ابستخدام بعض تكنولوجية اإلتصال يف حتسني املهارات التقنية يف الكرة الطائرة.

22

واقع اآلداء التدرييب لدى الرايضات النسوية.

02

فعالية تطبيق برانمج للتصور العقلي البصري يف تطوير مستوى اآلداء املهاري لدى الرايضات القتالية.

20
22

سايح مدور عبد العايل

20

الرتبة :أستاذ حماضر

20

البدنية

21

26
20
22
20
21
20

التخصص :نظرية ومنهجية الرتبية

حزحازي كمال
الرتبة :أستاذ حماضر

التخصص :نظرية ومنهجية الرتبية

البدنية

دراسة تطوير الرتكيز الذهين يف حتسني األنطالق يف الرايضات الفرديه
دراسة أمهية تطوير جدار الصد ودورها يف تنظيم وحتسني األداء الدفاعي لدى العيب كرة الطائر
أثر الكرة الطائرة املصغرة يف تطوير املهارات وتنشيط درس الرتبية البدنية والرايضية يف الطور االبتدائي.
دراسة بعض املهارات التقنية عن طريق ميكانيكية احلركة يف لعبة الكرة الطائرة.
صفة املداومة يف املدرسة مؤشر ابلتطور البدين والصحي لدى تالميذ الطور الثانوي.
التحليل احلركي عن طريق البيوميكانيك الرايضي ودوره يف تطوير املهارات احلركية
اثر تطبيق الواقع املعزز  AURASMAيف حتسني األداء احلركي لدى طلبة املعهد يف الرايضات اجلماعية
 أثر برانمج تعليمي مقرتح لتعليم تقنيات سباحة الصدر La nage brasseأثر برانمج تعليمي مقرتح لتعليم تقنيات سباحة الزحف على البطن Crawl اقرتاح برانمج تعليمي الكتساب املهارات االساسية االولية يف رايضة السباحة. -أثر برانمج تعليمي مقرتح لتعليم تقنيات سباحة الظهر DOS

8

26

 -أثر وحدات تعليمية ابستخدام اسلويب االكتشاف املوجه والتعلم التباديل يف حصة ت ب ر يف تعلم بعض مهارات الرايضات اجلماعية

21

 -تقومي منهاج اجليل الثاين ملادة الرتبية البدنية والرايضية يف املرحلة املتوسطة

08

تقومي مراحل تنفيذ حصة ت ب ر يف املرحلة املتوسطة والثانوية

09

دراسة مستوى بعض عناصر اللياقة البدنية واحلركية وعالقتها ابلبيئة لدى تالميذ االوىل متوسط دراسة مقارنة بني تالميذ املدينة والريف

20

-الرضا عن اخلربات األكادميية لدى طلبة ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية دراسة على مستوى ط-ل-0م.2

22

 -تقومي جودة مهارات التدريس اجلامعي لدى أساتذة معاهد عاوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية عرب الوطن.

20

احلاجة إىل املعرفة لدى طلبة ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية دراسة مقارنة.

21

واقع جودة التكوين يف برامج ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية من وجهة نظر الطلبة واألساتذة.

20

االتزان االنفعايل لدى طلبة ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية.

26

مستوى حتقيق متطلبات معايري اجلودة الشاملة يف التكوين يف ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية يف بعض معاهد الوطن.

21

اجتاهات اهليئة األكادميية يف معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية حنو مستجدات التكوين

20
22
02

00

ميمون عيسى
الرتبة :أستاذ حماضر

التخصص :النشاط البدين

الرايضي الرتبوي

القلق االمتحاين وعالقته ابلتحصيل األكادميي لدى طلبة ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية
 اثر املناخ التنظيمي على األداة الوظيفي للعاملني اإلداريني يف معاهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرايضية.الرضا عن احلياة اجلامعية لطالب معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية وعالقته ابلضغوط والثقة ابلنفس دراسة على مستوى

بعض معاهد الوطن.

التوافق اجلامعي لدى طلبة ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية يف ضوء بعض املتغريات دراسة على مستوى بعض معاهد

الوطن.

02

-املناخ اجلامعي يف معهد علوم و تقنيات النشاطات

00

الدوافع الواقعية اللتحاق الطلبة مبعاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية.

9

20
22
20
21
20

لباد معمر

الرتبة :أستاذ حماضر

التخصص :التدريب الرايضي

الرفيع املستوى

21
20
26

املنشاة الرايضية لدى معاهد الرتبية الرايضية.
نظرة اترخيية حول املعاهد الرايضية.
برامج التدريب الرايضي.

واقع النشاط البدين الرايضي الرتبوي يف املؤسسات التعليمية( ....االبتدائية-املتوسطة-الثانوية-التكوين املهين-املراكز البيداغوجية لذوي

20

20

االختبارات البدنية واملهارية ملختلف االختصاصات الرايضية.

التسيري والتنظيم يف معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية.

26

22

مدى اسهام معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية يف تطوير الرايضة.

االحتياجات اخلاصة).

حيياوي السعيد

الرتبة :أستاذ التعليم العايل

التخصص :نظرية ومنهجية الرتبية

البدنية

دراسة حتليلية نقدية للربانمج البيداغوجي يف ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية (ليسانس-ماسرت).
الضغط النفسي لدى حكام كرة القدم اجلزائرية.
دراسة ظاهرة غياب طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية عن املقاييس النظرية يف اجلزائر.
مفهوم الذات وعالقته بدافعية اإلجناز الرايضي لدى العيب ( ....الرايضة املدرسية ،النوادي).
التعليل السبيب وعالقته ابلتفوق الرايضي لدى رايضيي ..................

21

اخلصائص املورفولوجيا وأثرها على عملية االنتقاء لدى العيب الرايضات ............

20

اخلصائص املورفووظيفية وأمهيتها يف عملية االنتقاء والتوجيه الرايضي عند............

20

حمددات اإلنتقاء والتوجيه يف خمتلف التخصصات الرايضية:
 -حمددات اإلنتقاء والتوجيه  :البدنية

معلم عبد املالك
22

الرتبة :أستاذ حماضر

 -حمددات اإلنتقاء والتوجيه  :األنرتوبومرتية .

 حمددات اإلنتقاء والتوجيه  :الوظيفية - .حمددات اإلنتقاء والتوجيه :النفسية.-

أمهية ألمناط اجلسمية يف اإلنتقاء والتوجيه.

عالقة القياسات األنرتوبومرتية والوظيفية ابألداء الرايضي يف خمتلف التخصصات والفئات العمرية « ذكور ,إانث"

10

20
21

التخصص :نظرية ومنهجية الرتبية

البدنية والرايضية

دور األنشطة البدنية والرايضية يف حتقيق التكيف االجتماعي لدى تالميذ املرحلة الثانوية .
تقييم القدرات البدنية والوظيفية ومكوانت اجلسم ابالختيارات واملقاييس الغري مباشرة" امليدانية" test de terrain

20

أمهية النشاطات البدنية والرايضية يف الوقاية من بعض أمراض العصر( البدانة).....

26

العوائق االجتماعية للممارسة املرأة النشاطات البدنية والرايضية( ) fitness aérobic ….

21

دور وأمهية النشاط البدين والرايضي(  ) fitness aérobic ….على الصحة النفسية لدى املرأة.

20

دراسة مستوى اللياقة البدنية عند املراهقني 00- 00سنة – مقارنة بني بيئتني خمتلفتني-

22

دراسة مستوى اللياقة البدنية عند املراهقني 00- 00سنة وعالقتها ببعض املتغريات الفيزيولوجية

20

دراسة مستوى اللياقة البدنية عند املراهقني 00- 00سنة وعالقتها ببعض املتغريات املورفولوجية

21

عبيدة حممد االمني

26

التخصص :العلوم البيوطبية

20

الرتبة :أستاذ حماضر

21

الرايضية

20

دراسة مستوى اللياقة البدنية عند املراهقني 00-00سنة وعالقتها مبؤشرات الصحة
دراسة مستوى اللياقة البدنية عند األطفال  00-02سنة وعالقتها ببعض املتغريات الفيزيولوجية
دراسة مستوى اللياقة البدنية عند األطفال  00-02سنة وعالقتها ببعض املتغريات املورفولوجية
دراسة مستوى اللياقة البدنية عند األطفال  00-02سنة وعالقتها ببعض متغريات الصحة
عالقة مستوى اللياقة احلركية عند األطفال  02- 22سنة – مبمارسة النشاطات الرايضية خارج املدرسة

22

عالقة مستوى اللياقة احلركية عند األطفال  22-26سنوات– مبمارسة النشاطات الرايضية خارج املدرسة

02

حتليل بعض املتغريات السينماتيكية ألداء بعض املهارات الرايضية وعالقتها بتحسني األداء الفين

20
22
20
21
20

مراتت حممد

الرتبة :أستاذ حماضر أ

التخصص :تربية بدنية ورايضية

دراسة مسات الشخصية لالعيب كرة القدم وعالقتها بدافعية اإلجناز دراسة وصفية ألندية كرة القدم للجهوي الثاين رابطة ابتنة لكرة القدم.
عملية اإلنتقاء الرايضي ملواهب كرة القدم حسب عاملي التوجه للمنافسة ودافعية اإلجناز.
أثر برانمج تدرييب بطريقة البليومرتك يف حتسني قدرة اإلرتقاء وعالقتها بتحسني بعض املهارات األساسية يف كرة اليد.
إجتاهات طلبة األحياء اجلامعية حنو النشاط الرايضي وعالقته ببعض املتغريات االجتماعية والنفسية.
أثر وحدات تدريبية مقرتحة لتحسني قدريت التوازن والتوافق لالعيب كرة اليد ألقل من  02سنة وعالقته بتحسني بعض املهارات األساسية يف

اللعبة.

11

26

وضع مستوايت معيارية لبعض عناصر اللياقة البدنية لطالبات معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية جبامعة ابتنة.2

21

دراسة مسة قلق املنافسة عند العيب الرايضات اجلماعية –كرة القدم مثاال-دراسة وصفية لبعض أندية ما بني الرابطات بوالية ابتنة.

20

أثر برانمج تعليمي ابأللعاب املصغرة يف تنمية بعض خصائص اجلانب النفس حركي(التوازن،الدقة) عند تالميذ املرحلة اإلبتدائية.

22

أثر برانمج تعليمي ابأللعاب الشبه رايضية يف حتسني األداء املهاري للممارسني لألنشطة البدنية والرايضية ابملدرسة.

02

حتديد مستوايت معيارية لبعض القياسات البدنية الفيسيولوجية لطلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية جبامعة ابتنة.2

20

-عالقة مركبات السرعة بكفاءة تكرار السرعة.

22

 -أثر برانمج تدرييب مقرتح لتطوير كفاءة تكرار السرعة.

20
21
20
26

رويين امحد
الرتبة:أستاذ حماضر
التخصص:تدريب رايضي خنبوي

أتثري التمرينات الباليستية على تطوير القوة االنفجاريةأثر برانمج للمشي على بعض القياسات اجلسمية والفيزيولوجية. دراسة حتليلية لبطولة افريقيا لألمم لكرة القدم .2202تصميم بطارية اختبار النتقاء العيب فريق مدرسي يف كرة القدم.-عالقة النمط القيادي للمدرب ابلتماسك االجتماعي داخل الفريق الرايضي.

21

20

-أتهيل الرايضيني بعد اإلصاابت املختلفة يف الرايضات اجلماعية.

22

-برامج التدريب البدين والتقين يف مرحلة التخصص الرايضي

20
21
20
26

جماهد بلعيد
الرتبة :أستاذ مساعد

تدريب صفة قوة السرعة لدى العيب كرة القدم يف القاعة وطرق حتسينها.التنمية العضلية على مستوى األطراف العلوية للرايضيني املبتدئني.
اإلصاابت الرايضية يف كرة القدم اجلزائرية وطرق الوقاية منها.-وضع معايري التأهب التقين و البدين اخلاص لدى العيب كرة القدم فئة  00-02سنة.

12

20

-أتثري برانمج مقرتح ملهارات االتصال على الكفاايت التدريسية ألساتذة الرتبية البدنية والرايضية للمرحلة املتوسطة.

22

-أتثري برانمج نفسي وحركي على السلوك األخالقي وبعض االضطراابت السلوكية لدى تالميذ املرحلة املتوسطة.

20

-أثر مترينات مقرتحة لعنصر الرشاقة وعالقتها بتطور األداء لبعض املهارات األساسية بكرة اليد.

21

-تقييم منهاج اجليل الثاين ملادة الرتبية البدنية والرايضية يف الطور املتوسط من وجهة نظر األساتذة واملفتشني.

20

-أتثري تدريبات تنافسية خاصة يف تطوير بعض املهارات األساسية لالعيب كرة القدم أصاغر.

26

-املمارسة الرايضية وأتثريها على بعض االستجاابت النفس اجتماعية ألطفال الشوارع.

21

 -أثر برانمج تدرييب مقرتح ابستخدام التدريب البليومرتي على بعض القدرات البدنية والفيزيولوجية لدى العيب كرة القدم املدرسية انشئني.

20
22
02
00

بن قسمي يعقوب
الرتبة:أستاذ مساعد
التخصص:تدريب رايضي خنبوي

أثر استخدام التعلم التعاوين على بعض مهارات كرة السلة لدى تالميذ املرحلة املتوسطة.املشكالت اليت تواجه املعاقني حركيا يف ممارسة األنشطة البدنية والرايضية.
بناء مستوايت معيارية للياقة البدنية لدى طلبة معهد علوم وتقنيات .....-فاعلية استخدام برانمج تدرييب مقرتح على اللياقة البدنية لدى انشئي كرة القدم.

02

-بناء مستوايت معيارية للمهارات األساسية يف كرة اليد لدى العيب الفرق املدرسية.

00

-بناء مستوايت معيارية لبعض القياسات االنثرومرتية واللياقة البدنية لدى حكام كرة القدم.

01

-بناء مستوايت معيارية لبعض اختبارات اللياقة البدنية واملهارية للطلبة امللتحقني مبعاهد الرتبية البدنية.

00

-العالقة بني مستوى القلق ومستوى تركيز االنتباه لدى حكام كرة القدم.

06

-العالقة بني الصالبة النفسية ودافعية االجناز لدى الرايضيني من ذوي اإلعاقة احلركية.

01

-العالقة بني السلوك التوافقي والذكاء االنفعايل لدى طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية.

00

 -فاعلية برانمج تعليمي مقرتح لتنمية بعض القدرات البدنية واملهارات األساسية يف كرة السلة لدى تالميذ مرحلة التعليم الثانوي.
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20
22

حممدي مهدي

20

الرتبة :أستاذ حماضر

21

التخصص :التدريب الرايضي

20
26

النخبوي

22
20
21
20

أتثري األلعاب الصغرية يف تنمية بعض الصفات البدنية يف كرة الطائرة صنف األصاغر  00-00سنة .فعالية التدريب الدائري ابستخدام األسلوب التكراري يف تنمية بعض الصفات  20السرعة-القوة املميزة ابلسرعة لدى العيب كرة القدم.حتديد مستوايت الضغوطات النفسية لدى العيب كرة القدم حسب خطوط ومراكز اللعب أقل من 01سنة .
 أمهية االدراك التخطيط الرايضي ألمحال التدريبية لفئات الصغرية لدى العيب كرة القدم  00-02سنة .دور األلعاب الرايضية يف التماسك االجتماعية لدى تالميذ املرحلة املتوسطة.-أمهية الصفات البدنية يف تنمية األداء املهارى

21

20

-برانمج تدرييب مقرتح ابستخدام األلعاب شبه الرايضية لتقيم بعض املهارات األساسية يف كرة اليد 00-20سنة

قادري ع احلفيظ
الرتبة :أستاذ حماضر

التخصص :نظرية ومنهجية الرتبية

البدنية والرايضية

26

أثر جمموعة قصص حركية مقرتحة يف حتسني بعض املهارات احلركية األساسية لتالميذ السنة الثانية إبتدائي (7سنوات) (حبث جترييب).
أثر برانمج مقرتح بطريقة التدريب الدائري يف حتسن املستوى الرقمي للوثب الطويل( .حبث جترييب على عينة من تالميذ الطور املتوسط).
حتديد مستوايت معيارية لتقومي بعض املهارات األساسية يف كرة السلة.
أثر إستخدام الطريقة اجلزئية و الطريقة الكلية و الطريقة املختلطة يف حتسني املستوى الرقمي لدفع اجللة.
الطرق املتبعة يف تقييم و تقومي املفتشني ألساتذة الرتبية البدنية و الرايضية يف الطور الثانوي.
دراسة مستوى النمو احلركي لطفل القسم التحضريي .دراسة وصفية لبعض تالميذ القسم التحضريي بوالية.....

هام جدا:

 ال يقبل أي موضوع اخر خارج هذه املواضيع املقرتحة من طرف هيئة التدريس -بعد اختيار الطالب ملوضوع البحث على الطالب التقرب من رئيس القسم للحصول على املوافقة وكذا استمارة االشراف( يتم امضائها من طرف

رئيس القسم:

األستاذ املشرف) وتعاد اىل رئيس القسم يف اجل ال يتعدى  02أايم
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