
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              
 الشهيد مصطفى بن بولعيد-2-جامعة باتــــــنة                   

 والرياضيةالبدنية  وتقنيات النشاطاتمعهد العلوم 
 8102/8102الثانية ماستر  السنة برنامج مناقشات مذكرات التخرج لطلبة  

 8102أكتوبر 80أكتوبر الى  01للفترة الممتدة من  

 تخصص التدريب الرياضي النخبوي *

 

 الرقم اللقب واالسم الموضوع لجنة المناقشة القاعة التوقيت التاريخ

 الثالثاء

51/51/2152  
50:11 -:1151  

 مخبر

10 

 سحساحي مهديرئيس اللجنة: 
 عيسى هدوشالمشرف: 
 حاجي حمادةالمناقش: 

فايس بوك_في التحريض على العنف في دور موقع التواصل االجتماعي _
 مالعب كرة القدم الجزائرية.

 )دراسة ميدانية على أنصار فرق كرة القدم للمحرتف األول اجلزائري(.
 05 جمادة انيس

 الثالثاء

51/51/2152  50:11 -51:11  
 مخبر

12 

 لباد معمررئيس اللجنة: 
 قاسمي عبد المالكالمشرف: 
 بن عيسى فيصلالمناقش: 

برنامج تدريبي مقترح باستعمال األسلوب الدائري لتطوير صفتي الرشاقة أثر 
 سنة.51والتنسيق لدى العبي كرة القدم فئة اقل 
 (-ميلة–)دراسة ميدانية لفريق الرتجي الرياضي تالغمة 

اورزيفي 
 مهدي

06 



 الثالثاء

51/51/2152  50:11 -51:11  
 مخبر

15 

  سايح مدور رئيس اللجنة: 
 النذيرقارة المشرف: 
 قادري الحاجالمناقش:

أهمية التخطيط االستراتيجي لدى مدربي كرة السلة في تحسين المردود 
 الرياضي.

 سنة(.51/51ألندية والية باتنة صنف_ ة)دراسة ميدانية على بعض مدريب الفئات الشيباني

سعدون 
 ياسمين

10 

 الثالثاء

51/51/2152  51:11 -50:11  
 مخبر

11 

 عبد المالكمعلم رئيس اللجنة: 
 عبد المالك قاسميالمشرف: 
 هدوش عيسىالمناقش:

تأثير نشاط الجري السريع في حصة التربية البدنية والرياضية على تحسين 
 سنة(.52صفة السرعة لدى تالميذ السنة األولى متوسط)

  باتنة(. 4)دراسة ميدانية يف متوسطة أوالد بشينة قاعدة
 10 بوغنجة موراد

 األربعاء

50/51/2152  50:11 -51:11  

 مخبر

12 

 

 صولة طارقرئيس اللجنة: 
 معمر لبادالمشرف: 
 رويني أحمدالمناقش:

دراسة بعض الفروق البدنية بين التالميذ الممارسين والغير ممارسين لرياضة  
 .ة( سن50-52كرة السلة في     المرحلة المتوسطة)

 (.باتنة على مستوى بعض متوسطات مدينة_دراسة ميدانية )

غضبان 
 محمد امين

12 

 األربعاء

50/51/2152  50:11 -51:11  

 مخبر

10 

 

 قاسمي عبد المالكرئيس اللجنة: 
 معلم عبد المالكالمشرف: 
 قادري الحاجالمناقش:

أهمية القياسات االنثربومترية في عملية انتقاء ناشئي كرة القدم اقل من 
 سنة50

 (.-باتنة–دراسة وصفية على عينة من مدريب كرة القدم لوالية )
 51 بوغيدة فؤاد 



 األحد

21/51/2152  50:11 -51:11  
 مخبر 

11 

 جوبر مروانرئيس اللجنة: 
 عبيدة محمد األمينالمشرف: 
 مجاهد بلعيد المناقش:

دراسة مستوى السعة القصوى الستهالك االكسجين وعالقتها بمؤشر 
 .ة( سن50-50الجغرافي لدى تالميذ الطور الثانوي )االرتفاع 

 .(-خنشلة-وشتمه والية-باتنة-والية مقارنة بني بلدييت امشول)دراسة  
 55 سعادنة أنور 

 األحد

21/51/2152  50:11 -51:11  
 مخبر

10 

 ميمون عيسىرئيس اللجنة: 
 عبدلي نور الدينالمشرف: 
 نقاز محمدالمناقش:

( 50-50الحركية لدى تالميذ الطور الثانوي بعمر )تقييم بعض القدرات 
 .ةسن

 باتنة(.-)دراسة ميدانية يف بعض ثانويات مدينة 
 52 هالل شوقي

 األحد

21/51/2152  50:11 -51:11  
 مخبر

15 

 موهوبي عيسىرئيس اللجنة: 
 عبيدة محمد االمينالمشرف: 
 بوشريط شهير المناقش:

ور تأثير التغذية عليها لدى طالبات الطدراسة مستوى اللياقة البدنية ومدى 
 .ة( سن50-51الثانوي )

 .-والية باتنة–دراسة ميدانية على طالبات ثانوية حممد العيد ال خليفة )
 50 بوتة سهام 

 األحد

21/51/2152  51:11 -50:11  
 مخبر

11 

 موهوبي عيسىرئيس اللجنة: 
 نقاز محمدالمشرف: 
 عبدلي نور الدين المناقش:

 غالرياضية األكثر شيوعا في الرياضات القتالية )كراتي دو. كوناإلصابات 
 (.وفو. جود

 سنة(.51)دراسة ميدانية على بعض نوادي والية باتنة _

بن محمود 
 شعيب

50 

 اإلثنين

25/51/2152  50:11 -51:11  
 مخبر

11 

 علوي منيررئيس اللجنة: 
 نقاز محمدالمشرف: 
 شادة محمد أمين المناقش:

 القانونية بكرة السلة لدى طلبة التربية البدنية والرياضية.المعرفة 
 دراسة ميدانية على طلبة معهد الرتبية البدنية والرياضية بباتنة()

 

عدوان عبد 
 القادر

51 



 اإلثنين

25/51/2152  51:11 -50:11  
 مخبر

10 

 شريط حسام الدينرئيس اللجنة: 
 عبيدة محمد األمينالمشرف: 
 قادري عبد الحفيظ المناقش:

دراسة مقارنة لبعض عناصر اللياقة البدنية ومؤشر الكتلة الجسمية بين 
 طالبات الطور الثانوي الممارسات وغير الممارسات للنشاط الرياضي.

  .بباتنة(-دراسة ميدانية بثانوية حممد العيد ال خليفة )
 

 50 زغدار حنان 

 اإلثنين

25/51/2152  

50:11 -51:11  
 مخبر

12 

 مرتات محمدرئيس اللجنة: 
 عبيدة محمد األمينالمشرف: 
 يونس أحمد عماد الدين المناقش:

تطبيق بطارية انتقاء الكتشاف وتوجيه المواهب الشابة أللعاب القوى في 
 .ة( سن52_55منطقة أوالد سي سليمان)

 (.أوالد سي سليمان ةدراسة ميدانية على مستوى متوسطة خنيت الطيب. دائر )
 50 هشاممومن 

  


