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 موهوبي عسيى

 
 الرتبة: أستاذ محاضر

التخصص: التدريب 

 الرياضي النخبوي

 الطائرة.النتقاء العبي الكرة  والبدنية والمهاريةالجسمية  المواصفات

 الطائرة.الوحدات التدريبية في تحسين مهارات الدفاع عن الملعب في الكرة  أثر 02

  القوة االنفجارية للذراعين وعالقتها بأداء مهارة الضرب الساحق في الكرة الطائرة. 03

 توزيع االنتباه وعالقته بدقة اتخاذ القرار لحكام الكرة الطائرة. 04

 .( سنة11-11استخدام االلعاب الصغيرة في تحسين عنصر الدقة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ) أثر 05

 سنة.  (51- 51مرحلة التعليم المتوسط ) لدى تالميذفي تنمية التفاعل االجتماعي  التربويالرياضي  البدنيالنشاط  دور 06

 والرياضية.معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية  طلبة لدى الغذائية الثقافة مستوى لــــ تحليلية دراسة 07

 .( سنة11- 11) المرحلة االبتدائيةأثر النشاط البدني الرياضي على النشاط الزائد عند تالميذ  08

  .االشبالالمدربين في تحسين المردود الرياضي لالعبي كرة القدم فئة  االستراتيجي لدىالتخطيط  اهمية 09

 .الدائريبرنامج تدريبي لتطوير صفة القوة الميزة بالسرعة باستخدام طريقة التدريب  اقتراح 10
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 لباد معمر

 
 الرتبة: أستاذ محاضر

التخصص: التدريب 

الرياضي الرفيع 

 المستوى
 

 العنف.........................(.الوقاية من اآلفات االجتماعية )المخدرات، 

 ترقية تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في المجال الرياضي.................. 02

 الرياضة النسوية.................. 03

 أثر البرامج التدريبية................ 04

 علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية في الجزائر. وآفاق معاهدواقع  05

 دور الرابطة الرياضية الجامعية............... 06

 تسيير وهيكلة الجمعيات الرياضية وقوانينها................ 07

 .والصحةالنشاط البدني المكيف  08
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 جوادي ابراهيم

 
 الرتبة: أستاذ محاضر

التخصص: االعالم 

 الرياضي التربوي

 دور وسائل االتصال الجماهيري في صنع القرار في المؤسسات الرياضية الجزائرية.

 .كرة اليد الحديثة لعبة في وأثرهااللعب  لقواعد الجديدةالتعديالت القانونية  02

 دراسة بعض مكونات القدرة التوافقية المساهمة بمستوى األداء المهاري بكرة اليد 03

 .التصويب باالرتقاء في رياضة كرة اليدمساهمة بعض عناصر اللياقة البدنية والقياسات الجسمية في دقة وقوة مهارة  04

 الرياضات الجماعية. تأثير استخدام أسلوبي التمرين المكثف والموزع في تعلم ونقل تعلم بعض مهارات 05

 في الجزائر.بناء مقياس الرضا عن الدور القيادي لرؤساء الفرق لبعض األلعاب الجماعية  06

بعض عوامل االبتكار الحركي والقدرات التوافقية لدى طالب معاهد التربية البدنية  علىتأثير عروض التمرينات الجماعية  07
 والرياضية.

 أثر استخدام أسلوبي التدريس األمري والتدريبي على سلوكات أساتذة التربية البدنية والرياضية. 08

 اإلطالة العضلية على بعض المتغيرات الحركية في رياضة كرة اليد. اثر 09

  أثر برنامج مقترح للتمرينات العالجية على بعض الصفات الكينماتيكية. 10 

http://www.iraqacad.org/Lib/abstract/ali.htm
http://www.iraqacad.org/Lib/abstract/mahma.htm
https://www.sport.ta4a.us/scientific-research/692-building-a-measure-of-satisfaction-with-the-leadership-role-of-the-team-leaders-for-some-games-the-difference-in-iraq.html
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شريط حسام 

 الدين
 الرتبة: أستاذ محاضر

التخصص: التدريب 

 الرياضي النخبوي

 ( سنة.05-05اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة عند المسنين الكهول )اقتراح برنامج ترويحي رياضي لتحسين عناصر 

( intermittent( والتدريب المتقطع التناوبي )jeux réduit)الصغيرة  المدمج باأللعاباستخدام طريقتي التدريب  فعالية 02

( عند العبي كرة القدم Vo2max( والحجم األقصى الستهالك االوكسجين )VAMعلى تطوير السرعة الهوائية القصوى)

 سنة. 81فئة أقل من 

 فعالية استخدام التمارين البليومترية على تنمية القوة االنفجارية ومهارتي الضرب الساحق والصد عند العبي كرة الطائرة. 03

اللبن(  حمض )نبض القلب،الفيزيولوجية تأثير استخدام الحمامات الثلجية بعد الحموالت القصوى على بعض المؤشرات  04
 لتسريع عملية االسترجاع لدى رياضيي النخبة.

تقييم مستوى اللياقة البدنية لدى طلبة السنة الثالثة اختصاص كرة القدم في معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية  05
 .2 والرياضية بجامعة باتنة

كرة القدم في معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية  تقييم مستوى المهارات التقنية لدى طلبة السنة الثالثة اختصاص 06
 .2 والرياضية بجامعة باتنة

 سنة. 81سرعة االستجابة الحركية وعالقتها ببعض المهارات األساسية لدى العبي كرة القدم فئة أقل من  07

عهد وتدريب رياضي اختصاص كرة القدم بمدراسة مقارنة في بعض القدرات البدنية بين طلبة السنة الثالثة نشاط تربوي  08
 2العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة باتنة 
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قادري عبد 

 الحفيظ
 الرتبة: أستاذ محاضر

التخصص: التدريب 

 الرياضي النخبوي

 التدريس

 التغذية الرجعية 02

 أدوات التدريس 03

 ألعاب القوى 04

 المهارات الحركية األساسية 05

 مستويات معيارية 06

 المقاربة بالكفاءات 07

 التربية الحركية 08
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 نقاز محمد

 
 محاضر الرتبة: أستاذ

التخصص: النشاط 

 البدني الرياضي المكيف

 موقع الضبط ودوره في تحقيق أهداف ممارسي ألعاب القوى

 اإلصابات الرياضية في المجال الرياضي 02

 تقييم بعض الصفات المرفووظيفية في المجال الرياضي 03

 التوتر النفسي لدى العبي كرة السلة 04

 الذكاء المعرفي لدى العبي كرة السلة 05

 والرياضات الجماعية في تحقيق التوافق النفسيدور الرياضات الفردية  06

 المعرفة القانونية بكرة السلة لطلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 07

 تقييم درجة االنتباه والتركيز لدى العبي كرة السلة 08

 دور الجانب النفسي في تعلم رياضة السباحة 09

 معاهد التربية البدنية والرياضيةصورة الجسد لدى طالبات  10

 صورة الجسد لذوي االحتياجات الخاصة حركيا. 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 الموضــــــــــــــــــــــــــوع األستاذ الرقم

10  
 

 سحساحي مهدي
 الرتبة: أستاذ محاضر

التخصص: النشاط 

البدني الرياضي 

 الترفيهي

 والرياضة الجماهيرية
 

 .والشبان المراهقين لفئة االجتماعي االندماج في ودورها الشوارع رياضات

 .الجزائر في التقليدية الشعبية الرياضات ممارسة واقع 02

 .واالحترافية الهاوية الممارسة بين الفكرية األلعاب 03

 .العالي المستوى ذات الرياضية بالممارسة وعالقتها الرياضية األنثى ثالثية 04

 .الزائد الوزن وذات الحامل المرأة عند العضلية التقوية واقع 05

 .األجسام كمال رياضيي عند الطبيعية والتغذية الغذائية المكمالت 06

 .السلة كرة مهارات تعلم في رياضية الشبه األلعاب بعض أثر 07
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حساني مصطفى 

 علي
 الرتبة: أستاذ محاضر 

التخصص: تدريب 

 رياضي نخبوي

                                    الرياضيين.تأثير المكمالت الغذائية على 

             تقييم المهارات الحركية لألطفال المتمدرسين.    02

 تقييم تكوين طلبة معهد الرياضة. 03

 الرياضية.العالقات داخل المجموعات  04

 خريطة ممارسة الرياضات. 05

 تقييم الصفات البدنية لطلبة المعهد 06

 .البيانات المورفولوجية لطلبة معهد الرياضة 07

 التحقيق في نوادي الجودو لوالية باتنة. 08

              باتنة.  واقع الممارسة الرياضية والرياضة الجامعية في جامعتي  09
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 بن بوزة هشام
 حاضرالرتبة: أستاذ م

التخصص: النشاط 

 البدني الرياضي المكيف
 

 تأثير التوافق النفسي على أداء التالميذ اثناء حصة التربية البدنية والرياضية الثانوية.

 التوافق االجتماعي لذوي اإلعاقة الحركية.مساهمة النشاط الرياضي البدني المكيف في تنمية  02

 دور مدرس التربية البدنية والرياضية في عملية االنتقاء والتوجيه من خالل الرياضة المدرسية )الرياضات الفردية( 03

 سنة. 21-21قوة( لدى تالميذ -تحمل-أثر استخدام األلعاب الشبه رياضية في تحسين بعض القدرات البدنية)سرعة 04

 سنة ببعض ثانويات الشرق الجزائري. 21-21دراسة المستوى المعرفي في كرة السلة لتالميذ الطور الثانوي  05

 برنامج تدريبي مقترح باستخدام األلعاب الشبه رياضية لتقييم بعض المهارات األساسية في كرة السلة. 06

 سنة. 21-21كرة السلة صنف األصاغر دور األلعاب الصغيرة في تنمية بعض الصفات البدنية في   07

 سنة(. 21-21دور األلعاب الصغيرة في تنمية بعض المهارات األساسية في كرة السلة صنف األصاغر ) 08
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 حزحازي  كمال
 محاضر الرتبة: أستاذ

التخصص: االرشاد 

 النفسي الرياضي

 المرضية الحاالت بعض عالج في السباحة هميةأ

 الفسيولوجية المتغيرات بعض على السباحة رياضة ممارسة ثرأ 02

 الثاني الجيل ومناهج والرياضية البدنية التربية درس 03

 الفسيولوجية المتغيرات بعض على السباحة رياضة ممارسة اثر 04

 الحركية مهارات بعض بتطور وعالقتها السباحة رياضة 05

 السباحة رياضة في التاريخي التطور 06

 السباحين لبعض البيوميكانيكية المتغيرات لبعض الفني التحليل 07

 والثانوية المتوسطة المرحلتين في البدنية التربية استاذ 08

 طرق التدريب الحديثة في رياضة السباحة. 09
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عبد  مدور سايح

 العالي
 محاضر الرتبة: أستاذ

 نظرية التخصص:

 ومنهجية التربية البدنية

 .الحركية المهارة تطوير في ودوره الرياضي ميكانيك البيو طريق عن الحركي التحليل

 .والفردية الجماعية الرياضات في الحركية المهارة لفعالية الكنيماتيكية المعيقات دراسة 02

 .الطائرة الكرة العبي لدى الدفاعي األداء وتحسين تنظيم في ودورها الصد جدار تطوير أهمية دراسة 03

 .االبتدائي الطور في والرياضية البدنية التربية درس وتنشيط المهارات تطوير في المصغرة الطائرة الكرة أثر 04

 .الجماعية الرياضات العبي عند المهارى واالعداد النفسي الجانب على البدنية اإلصابات أثر 05

 .الثانوي الطور تالميذ لدى والصحي البدني بالتطور مؤشر المدرسة في المداومة صفة 06

 .الخاصة االحتياجات لذوي الصحي والتحسين االشتماعي االدماج في ودورها بالجلوس الطائرة الكرة 07

 (.البرمجيات استعمال) المهاري األداء تحسين في الفيديو طريق عن التصوير دور 08
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 دغنوش عقبة
 محاضر أستاذ الرتبة:

النشاط  التخصص:

 البدني الرياضي التربوي

 حصة يف والتالميذ الخاصة االحتياجات ذوي لألطفال المصاب للعضو والحركية البدنية القدرات لتنمية مكيف اثربرنامج
 .والرياضية البدنية التربية

 .الرياضيةو البدنية التربية حصة في للتالميذ المصاب للعضو والحركية البدنية القدرات لتنمية البدنية اثرالتربية 02

 للتلميذ. لدى اإلصابة عن الناتج العضلي االتزان على المكيف الحركي اثرالنشاط 03

 .الخاصة االحتياجات ذوي لألطفال الحركية القدرات مستوى على المعدلة البدنية التربية دور 04

 حيث نم البدنية التربية حصة في التالميذ عند الحركي التطور على البرنامج في المقترح المكيف الحركي اثرالنشاط 05
 الحركية؟ القدرات واكتساب البدنية القدرات

 قوةو المفاصل ليونة حيث من الخاصة االحتياجات ذوي األطفال عند الحركي التطور على المكيف الحركي النشاط تأثير 06
 .العضالت
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 محمدي مهدي
حاضرالرتبة: أستاذ م  

التخصص: التدريب 

 الرياضي النخبوي

 .اليد كرة في االساسية المهارات بعض تنمية في رياضية شبه باأللعاب تعليمي برنامج ثرأ

 .اليد كرة لالعبي االنتقاء عملية في المرفولوجية الخاصية اسهام 02

 األطفال. لدى االساسية الحركية الصفات بعض تنمية غلى الصغيرة باالعلعاب مقترح تعليمي برنامج اثر 03

 .السباحة تخصص لطلبة الرياضي والتوجيه االنتقاء في المعتمدة العلمية المعايير اهم 04

   .الرياضي حترافاال سياسة ضمن التطبيقي والواقع العلمي النظري التحصيل بين التدريبية العملية في الرياضي التخطيط 05

 .القدم كرة العبي لدى بالسرعة المميزة القوة تنمية في تدريبي برنامج اقتراح 06

 .البدنية اللياقة عناصر  تنمية في الدائري التدريب استخدام اثر 07
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 منير علوي
 أستاذ محاضرالرتبة: 

نظرية  التخصص:

 ومنهجية التربية البدنية

 البدانة والمراهقة

 البدانة والطفل 02

 تقييم القدرات الهوائية 03

 المؤشرات المرجعية الفيسيولوجية لعملية اإلنتقاء. 04

 المؤشرات المرجعية األنتروبيومترية لعملية اإلنتقاء. 05

 إنجاز سلم تقييمي للقدرات البدنية في ألعاب القوى. 06

 دور طرق التدريب في تربية خاصية السرعة. 07

 دور طرق التدريب في تربية خاصية المداومة. 08
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قاسمي عبد 

 المالك
 الرتبة: أستاذ محاضر

التخصص: التدريب 

 الرياضي النخبوي
 

 .الوطني المنتخب نحو الرياضية المواهب وتوجيه انتقاء في الجزائرية الفنية المديرية دور واقع

 .الرياضية اإلصابات من التقليل في ودورها القدم كرة العبي لدى الصحية الثقافة 02

 .األكابر فئة-الجزائريين القدم كرة العبي لدى اللعب بمناصب وعالقته الزائد التدريب 03

 .القدم كرة العبي لدى والمنصب التخصص حسب اللعب بمناطق وعالقتها القصوى الهوائية السرعة 04

 .اللعب مراكز حسب القدم كرة العبي لدى الهوائية العتبة تطور مقارنة دراسة 05

 .والمأمول الواقع بين الجزائر في القدم كرة العبي لدى القاعدي التكوين 06

 .اللعب مراكز حسب القدم كرة العبي لدى والالهوائية الهوائية البدنية القدرات تطور دراسة 07

 سنة 81فئة-الجزائريين القدم كرة العبي لدى التقني الجانب وتحسين تطوير في المستوى مختلفة الرسمية المنافسة مساهمة 08

 .سنة 81 من أقل القدم كرة العبي لدى والسرعة المداومة صفة تطوير على والمزدوج المتداخل التدريب تأثير 09

 .النوادي مستوى على الجزائريين القدم كرة العبي لدى الرياضية اإلصابات على التأمين واقع 10
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 يحياوي السعيد
الرتبة: أستاذ التعليم 

 العالي

التخصص: نظرية 

 ومنهجية التربية البدنية

 .الرياضي اإلختصاص إلى الرياضيين وتوجيه بإنتقاء وعالقته السببي التعليل

 التكوين – الثانوية – المتوسطة – اإلبتدائية) ......... التعليمية المؤسسات في التربوي الرياضي البدني النشاط واقع 02
 (.الخاصة اإلحتياجات لذوي البيداغوجية المراكز – المهني

 ..............عند الرياضي والتوجيه اإلنتقاء عملية في واهميتها المرفووظيفية الخصائص 03

 ........................ رياضيي لدى الرياضي بالتفوق وعالقته السببي التعليل 04

 .............. الرياضات العبي لدى اإلنتقاء عملية على وأثرها المورفولوجيا الخصائص 05

 (.ماستر – ليسانس) والرياضية البدنية النشاطات وتقنيات علوم ميدان في البيداغوجي للبرنامج نقدية تحليلية دراسة 06

 .الجزائرية القدم كرة حكام لدى النفسي الضغط 07

 .الجزائر في النظرية المقاييس عن والرياضية البدنية النشاطات وتقنيات علوم معهد طلبة غياب ظاهرة دراسة 08

 (.النوادي المدرسية، الرياضة.........)العبي لدى الرياضي اإلنجاز بدافعية وعالقته الذات مفهوم 09
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 جوبر مروان
 محاضر الرتبة: أستاذ

التخصص: االرشاد 

 النفسي الرياضي

 .الرياضية النشاطات تعليم في التعليم تكنولوجيا مستحدثات دور

 .االطفال لدى الحركية المهارات تعلم على الحركية التربية برامج أثر 02

 .الجماز رياضة في االساسية المهارات تعلم في التعليمية البرامج أثر 03

 .الطائرة الكرة رياضة في االساسية المهارات تعلم في التعليمية البرامج أثر 04

 .الحياتية المهارات تنمية في الرياضي النشاط دور 05

 .والرياضية البدنية النشاطات وتقنيات علوم معاهد في رياضيا المتفوقين الطلبة ومكانة دور 06

 االبتدائي التعليم مرحلة في والرياضية البدنية التربية مناهج وتحليل دراسة 07

 المتوسط التعليم مرحلة في والرياضية البدنية التربية مناهج وتحليل دراسة 08

 الثانوي التعليم مرحلة في والرياضية البدنية التربية مناهج وتحليل دراسة 09
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 هدوش عيسى
 الرتبة: أستاذ محاضر

التخصص: االرشاد 

 النفسي الرياضي
 

 حرة متر 144 القصيرة للمسافات الخاص التحمل لتنمية مقترح برنامج اثر

 البليومترية طريقة اليدباستخدام لكرة والمهارية البدنية اللياقة عناصر بعض لتنمية مقترح برنامج اثر 02

 الجزائر في النسوية القدم كرة واقع 03

 المالعب في العنف ظاهرة تفشي في االجتماعي التواصل مواقع دور 04

 السمنة من للتقليل برنامج اقتراح 05

 الجماعية للرياضات الفنية العتاصر ببعض البدنية القدرات  عالقة 06

 االساسية المهارات تحسين في المصغرة الطائرة الكرة دور 07

 التربية قطاع في ر ب ت ألستاذ النفسي االحتراق 08
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 قارة نذير
 الرتبة: أستاذ محاضر

التخصص: التدريب 

 الرياضي النخبوي
 

 والتوجيه للرياضيين الموهوبين في األلعاب الفردية بالرياضة المدرسية. واقع اإلنتقاء

 سنة(. 81واقع المتابعة الطبية لرياضيي كرة السلة )أقل من  02

 واقع عملية التخطيط الرياضي للفئات الشبانية. 03

 السلة. أثر التخطيط الجزئي على تنمية بعض المهارات الفنية لدى فئات الناشئين في كرة 04

 دراسة مقارنة بين تطور المستوى المهاري إلناث وذكور لكرة السلة. 05

 دراسة مقارنة بين تطور الصفات البدنية إلناث وذكور لكرة السلة. 06
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 معلم عبد المالك
 أستاذ محاضرالرتبة: 

 ةالتخصص: نظري

 ومنهجية التربية البدنية

 والرياضية

 محددات اإلنتقاء والتوجيه في مختلف التخصصات الرياضية:

  محددات اإلنتقاء والتوجيه : البدنية 
 . محددات اإلنتقاء والتوجيه : األنتروبومترية 
 .محددات اإلنتقاء والتوجيه : الوظيفية 
 .محددات اإلنتقاء والتوجيه: النفسية 

 ا أهمية ألنماط الجسمية في اإلنتقاء والتوجيه.

 "إناث, ذكور»  العمرية والفئات التخصصات مختلف في الرياضي باألداء والوظيفية األنتروبومترية القياسات عالقة 02

 الثانوية. المرحلة تالميذ لدى االجتماعي التكيف تحقيق في والتربوية الرياضية األنشطة دور 03

 .التخصصات مختلف في الرياضي باألداء وعالقتها الجسمية األنماط 04

 test de terrain" الميدانية" مباشرة الغير والمقاييس باالختيارات الجسم ومكونات والوظيفية البدنية القدرات تقييم 05

 .الرياضية التخصصات مختلف في العمرية الفئات مختلف لدى األكسجين لالستهالك األقصى الحد تقييم 06
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,  المتوسط , االبتدائي التعليمية األطوار مختلف في المتمدرسين لدى الهوائية القدرات تحسين في البدنية التربية أهمية 07
 الثانوي

 (.العصر)البدانة أمراض بعض من الوقاية في والرياضية البدنية النشاطات أهمية 08

 .والثانوي المتوسط التعليم مرحلة تلميذ لدى االنجار دفعية وتحسين تنمية في البدنية التربية وأهمية دور 09

 النفسي والضغط القلق تخفيض في والتربوية الرياضية النشاطات دور 10

 المواطنة قيم تنمية في والرياضية البدنية التربية منهاج دور  00

 ميةالتعلي االطوار مختلف في المتمدرسين لدى الخجل من التحرر في والرياضية البدنية النشاطات وأهمية ممارسة دور  01

 التنافسي السلوك تعديل في والرياضية البدنية النشاطات وأهمية ممارسة دور  01

 اتالتخصص مختلف في( التوازن ، االرتقاء قوة)  بدنيةال اللياقة مكونات بعض تحسين في  le gainage أهمية و دور  01

 الرياضية
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 بوشارب رفاهية
حاضرالرتبة: أستاذ م  

تربية بدنية  التخصص:

 رياضية

 كرة.  اليد كرة.  القدم كرة : التالية الرياضات في الالعبين و المدربين عند النفسي باالحتراق وعالقتها العلمية المعرفة
 .القوى العاب.  الجمباز.  السلة

 .أعاله المذكورة الرياضات العبي عند الخاصة المداومة تطوير في التدريب مناهج مختلف استعمال 02

 سنة. 82-5 من األطفال لدى حركي الحس االدراك تطوير في الصغيرة األلعاب اثر دراسة 03

 .الجماعية بالرياضات خاص النفسي للتوتر مقياس وتقنيين بناء 04

 .األساسية المهارات أداء ودقة االنتباه مظاهر بأهم وعالقته التنافسي التوجه 05

 .البطوالت مختلف في الفرق مختلف لمباريات الفنية النواحي 06

 .الجزائر في النسوية الرياضات افاق 07

 .والرياضة الحامل المرأة 08
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 قادري الحاج
 الرتبة: أستاذ مساعد

التخصص: النشاط 

 البدني الرياضي التربوي
 

 طرق وأساليب التدريس في ظل المقاربات التربوية. 

 التقويم المعرفي في التربية البدنية والرياضية. 02

 التقويم اإلنفعالي في التربية البدنية والرياضية. 03

 بعض أساليب التدريب".طرق وأساليب التدريب "فعالية  04

 اللياقة الحركية "تقويم عناصر اللياقة الحركية". 05

 اللياقة البدنية "تقويم عناصر اللياقة البدنية". 06

 القياسات الفيسيولوجية "قياس بعض القدرات الفيسيولوجية". 07

 أبعاد الرياضة المدرسية في األطوار التعليمية الثالث. 08
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 رويني أحمد
حاضرالرتبة: أستاذ م  

التخصص: اإلرشاد 

الرياضي النفسي  

 .البدنية الصفات تنمية في المستمر التدريب وطريقة الفتري التدريب طريقة تأثير بين مقارنة دراسة

 .القدم كرة العبي لدى االستشفاء عملية في االسترجاع حصة مساهمة مدى 02

 .الشبانية بالفئات خاصة دراسة. القدم كرة العبي إعداد في وفعاليتها التكوين استراتيجية 03

 .الثانوية المرحلة تالميذ لدى االجتماعي التكيف في والرياضية البدنية التربية حصة دور 04

 .القدم كرة في األساسية المهارات تحسين في التبادلي األسلوب باستخدام التدريب فعالية 05

 .الجزائرية الرياضة تطوير في الرياضة معاهد طلبة ومذكرات بحوث مساهمة مدى 06

 .الرياضية األنشطة ممارسة على السيدات إقبال في النسوي التأطير مساهمة مدى 07

 .القدم كرة العبي لدى الشخصية بالسمات اللعب مراكز عالقة 08
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عبيدة محمد 

 االمين
 الرتبة: أستاذ محاضر

التخصص: العلوم 

 البيوطبية الرياضية
 

 سنة. 85-82دراسة مستوى اللياقة البدنية وعالقتها بالخصائص المورفولوجية عند أطفال 

 سنة. 85-82الفيزيولوجية عند أطفال دراسة مستوى اللياقة البدنية وعالقتها بالخصائص  02

 سنة. 81-85دراسة مستوى اللياقة البدنية وعالقتها بالخصائص المورفولوجية عند أطفال  03

 سنة. 81-85دراسة مستوى اللياقة البدنية وعالقتها بالخصائص الفيزيولوجية عند أطفال  04

 سنة 85-82 أطفال عند التنافسي الرياضي للنشاط الممارسين وغير الممارسين بين البدنية اللياقة مستوى مقارنة 05

 سنة 81-85 أطفال عند التنافسي الرياضي للنشاط الممارسين وغير الممارسين بين البدنية اللياقة مستوى مقارنة 06

 سنة 81-85الحد األقصى الستهالك األكسجين وعالقته بالبيئة عند أطفال  07

 سنة 82-88الشابة في ألعاب القوى انتقاء المواهب  08

 سنة 82-88انتقاء المواهب الشابة في كرة القدم  09
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 ميمون عيسى
 الرتبة: أستاذ محاضر

التخصص: النشاط 

 البدني الرياضي التربوي

 .الوطن عبر الواليات ببعض الحضانة دور مستوى على دراسة 1-5 بعمر الحضانة أطفال لدى الحركي الذكاء مستوى

 السنة لبةط مستوى على دراسة والرياضية البدنية النشاطات وتقنيات علوم ميدان طلبة لدى األكاديمية الخبرات عن الرضا 02
 .2وماستر ليسانس الثالثة

 .مقارنة دراسة والرياضية البدنية النشاطات وتقنيات علوم ميدان طلبة لدى المعرفة إلى الحاجة 03

 .واألساتذة الطلبة نظر وجهة من والرياضية البدنية النشاطات وتقنيات علوم ميدان برامج في التكوين جودة واقع 04

   التكوين مستجدات نحو والرياضية البدنية النشاطات وتقنيات علوم معاهد في األكاديمية الهيئة اتجاهات 05

 على سةدرا والرياضية البدنية النشاطات وتقنيات علوم ميدان طلبة لدى األكاديمي بالتحصيل وعالقته االمتحان القلق 06
 .الوطن معاهد بعض مستوى

 النفسب والثقة بالضغوط وعالقته والرياضية البدنية النشاطات وتقنيات علوم معاهد لطالب الجامعية الحياة عن الرضا 07
 .الوطن معاهد بعض مستوى على دراسة

 على دراسة المتغيرات بعض ضوء في والرياضية البدنية النشاطات وتقنيات علوم ميدان طلبة لدى الجامعي التوافق 08
 .الوطن معاهد بعض مستوى

 ومن رهمنظ وجهة من والرياضية البدنية النشاطات وتقنيات علوم ميدان ألساتذة المجتمع وخدمة والبحثية التربوية األدوار 09
 .طلبتهم نظر وجه
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 بن حفيظ مفيدة
 الرتبة: أستاذ محاضر

 علم النفس التخصص:

 دور األلعاب الصغيرة في تنشيط المعالجة الدماغية المتتالية و المتزامنة لدى أطفال ما قبل المدرسة

 بالتعليم الفعال لدى أساتذة علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية.الذكاء الوجداني وعالقته  02

 تأثير التهيئة النفسية على مردود الرياضي من وجهة نظر المدرسين. 03

 البروفيل النفسي للرياضي المتأثر بإصابة رياضية ونفسية. 04

وطلبة مسالك العبور "دراسة مقارنة في معهد علوم وتقنيات النشاطات  مستوى التحصيل الدراسي عند طلبة الماستر ل.م.د 05
 البدنية والرياضية".
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 صوةل طارق
ارالرتبة: أ س تاذ حم  

 التخصص: الارشاد النفيس الراييض

 

 

 .سنة 82-1 التالميذ لدى السلة كرة في التهديف مهارة لتعلم التمهيدية الصغيرة باأللعاب برنامج إقتراح

 والرياضية لبدنيةا التربية حصة في للتالميذ الرياضية المهارات تعليم نحو والرياضية البدنية التربية أستاذ دافعية تقييم 02
 .المتوسط التعليم مرحلة

 ةاألنشط لبعض أصاغر الالعبين لدى اإلنجاز بالدافعية وعالقته السلوك وتوجيه تدعيم في الرياضي المربي دور 03
 .الرياضية

 والغير الممارسين بين مقارنة دراسة سنة 82-1 األطفال لدى الذات مفهوم مستوى في الرياضية األنشطة بعض تأثير 04

 .الممارسين

 .أواسط الالعبين لدى المتعدد الذكاء أنماط على الجماعية واألنشطة الفردية األنشطة بعض ممارسة تأثير 05

 .أواسط االعبين لدى الوطني باالنتماء الشعور بالتعزيز وعالقتها الرياضية األنشطة ممارسة 06

 .أواسط صنف الطائرة كرة العبي لدى المهارية الذات تقدير وعالقته الرياضية المنافسة قلق 07

 .أواسط الطائرة كرة في الملعب عن الدفاع بمهارة وعالقتها النفسية الطاقة تعبة 08
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 مرتات محمد

 حاضرالرتبة: أستاذ م

ظرية التخصص: ن

ومنهجية التربية 

 البدنية

 رحله الثانويه بباتنهمدراسه ميدانيه للتالميذ ال اثر برنامج باللعب على السلوك العدواني للمراهقين

 اهميه النشاط البدني الرياضي في عمليه التوافق النفسي االجتماعي للتالميذ المتمدرسين للمرحله المتوسطه 02

 واقع استخدام أساليب التدريس الحديثه في التربيه البدنيه رالرياضيه من وجهه نظر أساتذه الماده 03

 ٢لطلبه جامعه باتنه  تحديد مستويات معياريه لعناصر اللياقه البدنيه 04

 مه برامج التكوين العالي في علوم وتقنيات ن ب ر الستجابات سوق العملئمدي مال 05

 الثانويه المقبلين على الباكالوريا نحو مهنه التدريس في التربيه البدنيه والرياضيهالمرحلة اتجاهات تالميذ  06

 ..انديه القسم األول لكره القدم لبعض  واقع التسويق الرياضي 07

 مساهمه لتقييم قدرات اإلدراك الحركي للتالميذ المرحله اإلبتدائية 08

 العبي الكرتي تخصص كوميتيأداء تاثير التدريب البليومتري على القوه المميزه بالسرعه وتحسين  10

 االنشطه البدنيه رالرياضيه للمرحله الثانويه دراسه الرضا الوظيفي عن العمل وعالقاته بجوده االداا الساتذه 01
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