
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              

 الشهيد مصطفى بن بولعيد-2-جامعة باتــــــنة                   

 معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 التدريب الرياض ي +قسم النشاط البدني الرياض ي التربوي 

 2222دورة جوان الثانية ماستر السنة مناقشات مذكرات التخرج لطلبة  رزنامة

 + التدريب الرياض ي النخبوي تخصص النشاط البدني الرياض ي املدرس ي

 الرقم اللقب والاسم املوضوع لجنة املناقشة القاعة التوقيت التاريخ

22/20/2222 22.22-02.22 20ق   

 سايح مدور رئيس اللجنة: د. 

 مجاهد بلعيداملشرف: د. 

 بن قسمي يعقوب املناقش: د.

 سنة 01التأهب البدني والتقني لدى العبي كرة القدم اقل من 
حسيب محمد 

 الشريف
20 

22/20/2222 00.22-02.22 12م    

 معلم ع املالكرئيس اللجنة: د. 

 بن بوزة هشاماملشرف: د. 

 لباد معمر املناقش: د.

 22 رحال هاني النشاط البدني الرياض ي وعالقته بالخجل الاجتماعي

22/20/2222 00.22-00.22 02م   

 نقاز محمد  رئيس اللجنة: د.

 املشرف: د. قاسمي ع املالك

 حساني مصطفى علي املناقش: د.

الثقافة الصحية لدى العبي كرة القدم املدرسية ودورها في التقليل من 

 إلاصابات الرياضية.

بوهيدل احمد 

 زكرياء 
20 



22/20/2222  00.22–02.22 20ق   

 احمد عرئيس اللجنة: د. يونس 

 املشرف: د. كمال حزحازي 

 املناقش: أ.شادة امين

 20 نية نور الاسالم DOSاقتراح تمارين منهجية لتعليم تقنيات سباحة الزحــــــف على الظهر

22/20/2222 22.22-02.22 20م   

 مرتات محمدرئيس اللجنة: د. 

 املشرف: د. بن بوزة هشام

 علوي منير املناقش: د.

معيارية مرفقة بسلم تنقيط لتقويم تالميذ السنة الثالثة تحديد مستويات 

 ثانوي في ألانشطة الفردية ملادة التربية البدنية والرياضية.
 21 بوهنتالة يعقوب

02/20/2222 00.22-02.22 20م   

 يحياوي السعيدد. أ رئيس اللجنة: 

 املشرف: د. بن بوزة هشام

 قادري ع الحفيظ املناقش: د.

 20 بوهنتالة جهاد  ألالعاب في تنمية خاصية السرعة الانتقالية لدى العبي كرة السلةأثر طريقة 

02/20/2222 22.22-02.22 20م   

 بوزناق ع الغني . أرئيس اللجنة: 

 املشرف: د. بن بوزة هشام

 سحساحي مهدي املناقش: د.

 20 ابراهيم ديرش ألانشطة الترويحية ودورها في مردود العبي الرياضة املدرسية.

02/20/2222  22.22-02.22 20ق   

 رئيس اللجنة: د. دغنوش عقبة 

 املشرف: د. بن بوزة هشام

 عبيدة محمد الاميناملناقش: د. 

لنشاط البدني الرياض ي املكيف والتوافق النفس ي لدى العبي كرة السلة ا

 للكراس ي املتحركـــــــــة
 20 بوقفة نصر الدين

02/20/2222  22.22-02.22 22م   

رئيس اللجنة:د. شريط حسام 

 الدين

 املشرف: د. معلم عبد املالك

 املناقش: أ. مجاهد بلعيد

-00أهمية الصفات البدنية في عملية انتقاء العبي كرة القدم فئة اصاغر )

01) 

 -فم الطوب–دراسة ميدانية لفريق النجم الرياض ي 

 22 مزوزي يزيد



02/20/2222 00.22-02.22 22ق   

 بن حفيظ مفيدة رئيس اللجنة: د. 

 املشرف: د. هدوش عيس ى

 بوشارب رفاهية املناقش: د.

 ظاهرة التحرش الجنس ي في الوسط الرياض ي املدرس ي

  2دراسة ميدانية على طلبة جامعة باتنة 
 02 بوحالة سلمى

02/20/2222 00.22-00.22 20ق   

 حزحازي كمال رئيس اللجنة: د.

 املشرف: د. هدوش عيس ى

 عبدلي نور الدين املناقش: د.

بعض الابعاد العامة للشخصية لدى املمارسين والغير ممارسين لألنشطة 

 الرياضية.

 . 2دراسة ميدانية على طلبة جامعة باتنة 

 00 بوعون اية 

 

 

 

 هام جدا:

 أعضاء لجنة املناقشة ال غير (. -) حضور الطالب املترشح جلسات املناقشة تكون مغلقة  -

 التباعد الاجتماعي. –تعقيم اليدين  –باإلجراءات الوقائية الالزمة السيما: ارتداء الكمامة  الالتزاميجب   -


