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 بورشيط شهري
 الرتبة: أ س تاذ مساعد

 التخصص: الرتبية البدنية الرايضية

 

 . (مقارنة بعض االختبارات الفسيولوجية الميدانية لعينتين مختلفتين )عدائي السرعة وعدائي المسافات المتوسطة

 .تحديد النمط الجسماني لعدائي المسافات المتوسطة 02

  .لعدائي المسافات المتوسطةتحديد مكونات الجسم  03

 .بداللة بعض الصفات البدنية التنبؤ بالمستوى الرقمي لعدائي المسافات المتوسطة 04

 .تحديد مستوى بعض الصفات البدنية لعدائي المسافات المتوسطة 05

 .سنة( 51-51مرتفع الشدة في تطوير القدرة الهوائية لعدائي المسافات المتوسطة ) اثر برنامج التدريب الفتري 06

 .عالقة اختبار سارجن ببعض القياسات الجسمانية للعدائين 07

 .القياسات االنتروبومترية وتأثيرها على بعض الصفات البدنية لعدائي المسافات المتوسطة 08
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يونس امحد عامد 

 ادلين
 الرتبة: أ س تاذ مساعد

 التخصص: الارشاد النفيس الراييض

 

 الطائرة الكرة للعبة األساسية المهارات وتحسين لتنمية تعليمية/  تدريبية برامج اقتراح

 .الترويحية/ التنافسية الرياضة ممارسة نحو الجامعية واالقامات الجامعة طالبات اتجاهات 02

 .الطائرة الكرة في األساسية المهارات وعالقتها المتعددة الذكاءات 03

 .الطائرة الكرة لرياضة تاريخية دراسة 04

 الجزائر.  في القوى ألعاب 05

 .الطائرة الكرة في والسحق االرسال مهارتي بأداء وعالقته الحركي الحسي االدراك 06

07  

08  
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 بن عيىس فيصل
 الرتبة: أ س تاذ مساعد

التخصص: نظرية ومهنجية الرتبية 

 البدنية و الرايضية

 

 اليد. بكرة التصويب بدقة وعالقتها الجسمية القياسات

 .اليد بكرة ساسيةاأل المهارات وبعض بالسرعة المميزة القوة تطوير في الدائري التدريب اسلوب استخدام تأثير 02

 .2 باتنة – والرياضية البدنيةالنشطات  وتقنيات علوم المعهد لطلبة الدراسية الحياة على الجامعية باإلقامات المعيشة أثر 03

 .األخرى األنشطة بعض يبممارس ومقارنتها العقلية القدرات بعض على اليد كرة ممارسة أثر 04

 .اليد كرة عبيال لدى تباهاإلن مظاهر 05

 .الرياضية التربية درس في البدني عداداإل بجزء البدنية اللياقة تحسين على الصغيرة عابلاأل استخدام أثر 06

 .اليد كرة عبيال عند السفلية األطراف قوة واالرتقاء مع السرعة من كل بين العالقة 07

08  
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 شادة محمد امني
 الرتبة: أ س تاذ مساعد

 التخصص: التدريب الراييض

 

 .المتوسطة المرحلة لتالميذ الدراسي التحصيل في الرياضية الممارسة دور

 .الطائرة الكرة في الرياضية النوادي والعبي المدرسية الرياضة لالعبي االنتروبومترية الخصائص دراسة 02

 .اللعب مراكز حسب الطائرة الكرة لالعبي البدنية الصفات دراسة 03

 .اللعب مراكز حسب كرة القدم لالعبي البدنية الصفات دراسة 04

 .اللعب مراكز حسب القدم كرة لالعبي المورفولوجية الخصائص دراسة 05

 .السلة كرة في الرياضية النوادي والعبي المدرسية الرياضة لممارسي االنتروبومترية الخصائص دراسة 06

 .السلة كرة في الرياضية النوادي والعبي المدرسية الرياضة مارسيلم البدنية الصفات دراسة 07

 .الثانوية المرحلة لتالميذ الدراسي التحصيل في الرياضية الممارسة دور 08
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 عبديل نور ادلين
 الرتبة: أ س تاذ مساعد

 التخصص: النشاط ااراييض الرتبوي

 

 .والرياضية البدنية النشاطات وتقنيات علوم طالبات لدى االجتماعي الخجل

 والرياضية البدنية النشاطات وتقنيات علوم طلبة لدى الغش ظاهرة في المؤثرة للعوامل استكشافية دراسة 02

 .االبتدائية المرحلة في البدني النشاط ممارسة واقع 03

 .والرياضية البدنية النشاطات وتقنيات علوم بمعهد الراسبين الطلبة لدى الذات تقدير مستوى 04

 .والرياضية البدنية النشاطات وتقنيات علوم معهد طلبة منظور من الجامعي األستاذ سمات 05

 .الديمغرافية المتغيرات ببعض وعالقتها والرياضية البدنية التربية أساتذة لدى األداء كفاءة 06

07  

08  
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 بن قسمي يعقوب

 الرتبة: أستاذ مساعد

 التخصص: نشاط تربوي

 المرحلة مفتشي و معلمي حسب التربوية اإلصالحات إطار في الجديد المنهاج ألهداف بالكفاءات المقاربة تحقيق مدى تقييم
 .المتوسطة

 .التطبيقية البيداغوجيا مادة في المتربص للطالب التدريسية الكفايات قياس 02

 والرياضية نيةالبد النشاطات وتقنيات علوم بمعهد ليسانس الثالثة السنة طالب تواجه التي الميداني التربص مشكالت بعض 03
 .بباتنة

 .سنة( 51-51)الثانوي التعليم مرحلة تالميذ لدى السلة كرة في التصويب مهارة لتعلم متعددة تعليمية وسائل استخدام فاعلية 04

 .سنة( 51-51)الثانوية المرحلة تالميذ لدى الطائرة الكرة في واالستقبال التمرير مهارتي لتعلم مقترح برنامج أثر 05

 الطائرة كرةبال المهارية و المعرفية النواحي بعض تطوير في المباشر وغير المباشر الذهني التدريب أسلوبي استخدام أثر 06
 .الثانوية المرحلة تالميذ لدى

 كرةال العبي لدى الصد وحائط الساحق الضرب بمهارتي الخاصة الحركية الصفات بعض لتطوير مقترح برنامج أثر 07
 (.أصاغر)الطائرة

 المرحلة ذتالمي لدى الطائرة بالكرة اإلرسال واستقبال اإلعداد مهارتي تعلم في الحاسوب باستعمال الراجعة التغذية تأثير 08
 .الثانوية

 .الثانوي التعليم بمرحلة الطائرة الكرة في الساحق اإلرسال مهارة تعلم في والتعاوني االتقاني األسلوب تأثير 10

 (.أشبال) الطائرة الكرة العبي لدى الساحق الضرب مهارة بأداء وعالقتهما والرجلين للذراعين االنفجارية القوة 01

 .سنة( 51-51)الثانوي التعليم مرحلة لدى الطائرة بالكرة الساحق الضرب مهارة تعلم في الفورية الراجعة التغذية تأثير 00

 .سنة( 51-52)المتوسطة المرحلة لتالميذ الطائرة الكرة في معرفي اختبار بناء 01

 .المتوسطة المرحلة تالميذ لدى الطائرة الكرة في األساسية المهارات تعليم سرعة في والجزئية الكلية الطريقة أثر 01

 .متوسط أولى السنة لتالميذ اليد بكرة األساسية الحركية المهارات على الحركية لأللعاب مقترح برنامج تأثير 01

 .سنة( 51-51) اليد كرة العبي لدى الفعل رد سرعة لتنمية مقترح برنامج تأثير 01
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 حايج حامدة
 الرتبة: أ س تاذ مساعد
 التخصص: الرتبية البدنية الرايضية

 
 

 

 الطائرة. الكرة

 االنتقاء والتوجيه الرياضي. 02

 الرياضة المدرسية. 03

 .التدريب البليومتري 04

 القوة المميزة بالسرعة. 05
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 مجاهد بلعيد 10

 الرتبة: أستاذ مساعد

مكيفالتخصص: نشاط   
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 اإلدارة:                                      


