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                  <<<<íéu^f’Ö]<ì.ËÖ]íéu^f’Ö]<ì.ËÖ]  

  
  
  

 د 45سا:09إىل غاية   د00سا:09من                 امللتقى  افتتاح  
 

 ا.د. كتشوك سيدي حممد      رـ س املؤمتـ د رئيــــــ ة السيـــــــ كلم �

 د. ميم خمتار      ــدـ مديــــــــــر املعهـــد ــــــــــكلمة السي �

 ا.د. بلحكم مصطفى       ةـــــــس اجلامعـــــ د رئيــــــكلمة السي �

  عطا هللا أمحدأ.د          االفتتاحية   ةــــــداخل امل  �

 " .ة عن التكوين يف علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرGضية  يف اجلزائرحمل"  

  

 د  30سا:10د إىل غاية  00:ا س10من   التوقيت:            ة ــــــــــــــــــــاسرتاح 

  

  د 00سا:12د إىل غاية  30سا: 10من   التوقيت:         املدرج املركزي  :  اجللسة األوىل 

  مقراين مجال. مقرر اجللسة :  رGض علي الراوي.  ا.د  رئيس اجللسة:

  د 30سا:10

 د 50سا:10

� Michel CALMET, Isabelle POULIQUEN 
Analyse de l’utilisation des démarches qualité dans 
l’apprentissage d’une activité sportive : Un exemple dans 
les sports de combat 

Université  
d'Aix-Marseille 

  د 50 سا:10

 د 10سا:11

� Hafsaoui Benyoucef , Boudjelthia Nassir 

L’école" et le métier "Enseignant": Quelles représentations 
pour les étudiants  STAPS en Algérie ? 

 جامعة الشلف 

  د 10سا:11

 د 30سا:11

  ، علي محد احلميدي عباس علي شالل، علي مسوم الفرطوسي �

 بناء وتقنني مقياس العجز املتعلم لالعيب مراكز رعاية املوهبة الرGضية لكرة القدم 
 جامعة العراق 

ــــ من   د 00سا:12د  إىل  غاية  30ا: س11من                                             ةـــــاقشـ
  

  د 00سا:14د  إىل غاية  00سا:12من                                   الوجبة الغدائية
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  01ة ـــــــــــاعــــــــــــــــ: القىــــــــــــــــــــة األولــــــالورش

>[ê•^è†Ö]<gè…‚jÖ احملـــــــــور: <
<J4<Ví6…çÖ]<ÙæöŠÚê‰çß‰<Ùç×ÇÊJ  
  

  

  د 03سا:51د إىل غاية  00سا: 14من   :التوقيت                األوىل  :  اجللسة    

  د. مساليت خلضر  مقرر اجللسة :  ا.د. بن لكحل منصور  رئيس اجللسة:

  د 00سا:14

 د 15سا:14

  حمفودي حمممود �

 دود التقين لدى الناشئني يف كرة القدم اجلزائرية املر على   العضلي التعب  �ثري 
 جامعة سوق هراس 

  د 15سا:14

 د 30سا:14

� Benkada Djamel , Belkadi Adel,   Sebbane 
Mohammed 

Prévention de  la mort subite chez le sportif entre 12 et 
35ans et au de la de 35ans 

 جامعة مستغامن 

  د 30سا:14

 د 45سا:14

� Dalila Zouad Admane 
l'intérêt de la thérapie EMDR dans la préparation 
psychologique des athlètes 

 02جامعة اجلزائر  

  د 45سا:14

 د 00سا:15

� Saddek Benhammou, Moulay Idriss Mokkedes,  
Laurent Mourot, Ali Bengoua 

The 180-20 intermittent athletic test as a measurement 
of maximal aerobic speed in middle-distance runners: 
comparison with an incremental field test 

 جامعة مستغامن 

    

ــــ من   د 30سا: 15د إىل غاية  00سا: 15من                                       ةـــــاقشـ

  
  

 د00سا:16د  إىل غاية  03سا:51من    : مناقشة اجلدارGت �
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<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<              <<<<<<<<<<íéñ^Š¹]<ì.ËÖ]íéñ^Š¹]<ì.ËÖ]  

  10ة ـــــــــــاعــــــــــــــــ: القىــــــــــــــــــــاألولة ــــــالورش

>ê•^è†Ö]<gè…‚jÖ]J احملـــــــــور: <
<J4<Ví6…çÖ]<ÙæöŠÚê‰çß‰<Ùç×ÇÊJ  
  

  

  د 00سا:18د إىل غاية  00سا: 16من   :يتالتوق                الثانية  :  اجللسة    

صبان حممد   رئيس اجللسة:   د. بلقاضي عادلمقرر اجللسة :  ا.د. 

  د 00سا:16

 د 15سا:16

 حممد، در�ل فتحي   زمايل  عقبويب احلبيب، �

خلصائص الوظيفية لالعيب كرة القدم اجلزائرية حسب مستوى و مراكز لعبهم فئة  

 سنة 20أقل من  

 جامعة وهران 

  د 15ا:س16

 د 30ا:س16

صغري نور الدين حرية   برية حممد، خبيشي أمينة  �  ،  

املصاحبة لتنمية حتمل السرعة لدي العيب كرة   LDH دراسة تكيفات انزمي 

 سنة 19السلة حتت  

 جامعة وهران 

  د 30سا:16

 د 45سا:16

  عقبويب احلبيب ، زمايل حممد ، بوفادن عثمان �

لالهوائية لدى  فارقة اعتبة ال الدراسة مقارنة بني اختبارين ال توسعيني لتقدير  

 الرGضيني املمارسني 

 جامعة وهران 

  د 45سا:16

 د 00سا:17

  عسلي حسني   ، لدبلقاضي عا ،  رGض علي الراوي ، شرارة العالية  �

 .�ثري انقاص الوزن على القياسات اجلسمية واالداء   اخلاص �جليدو
 جامعة مستغامن 

  د 00سا:17

  د 15سا:17

  ميسيوري رزقي   ،روانقنيين مأ  ، شرايطية عبد احلليم �

تكوين مدريب كرة القدم بني اهليئة احلكومية وغري احلكومية و أثره على مهنة  

  التدريب يف املستوGت  

 جامعة بومرادس 

     

ــــ من   د 00سا:18د إىل غاية  15سا: 17من                                      ةـــــاقشـ

<<
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<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<              <<<<<<<<<<íéñ^Š¹]<ì.ËÖ]íéñ^Š¹]<ì.ËÖ]  

  20ة ـــــــــــاعــــــــــــــــ: الق  الثانيـــــــــــــــةة ــــــالورش

>ëçe.Ö]<ê•^è†Ö]<êÞ‚fÖ]<½^�ßÖ]J احملـــــــــور: <
<J4<Ví6…çÖ]<ÙæöŠÚÙ^ÛÒ<ê×vÒJ  

  
  

>>د 30سا:51د إىل غاية  00سا: 14من   :التوقيت                األوىل  : اجللسة    

  صابر حممدد بن    مقرر اجللسة :  ا.د. مقراين مجال  لسة:اجل  رئيس

  د00سا:14

 د15سا:14

  جديد عبد الرمحن  ،  ادريس خوجة حممد رضا ، بيطار هشام  �

مدى انعكاس تدريس ماديت البيداغوجيا التطبيقية و الرتبص على اكتساب  

    طلبة الرتبية البدنية و الرGضة بعض الكفاءات التدريسية  

 غامن جامعة مست

  د15سا:14

 د30سا:14

  سعايدية  هواري، بوغريب حممد ، طو�ل  العريب �

الرتبصات امليدانية لطلبة معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية  

 والرGضية  بني متطلبات جودة التكوين والواقع املعاش    

  جامعة البويرة 

 املركز اجلامعي تسمسيلت 

  د30سا:14

 د45سا:14

  سامي عبد القادر ، بومجعة بلوفة  ،  محد أبقشوط   �

أثر بر¤مج تدريب هوائي على بعض املتغريات األنثربومرتية و التكوين  

 ) 18-15( اجلسمي لدى املراهقات ذات الوزن الزائد يف عمر  

  جامعة الشلف 

 جامعة مستغامن 

  د45سا:14

 د00سا:15

  براهيمي رشيد ، بوعلي خلضر،  هامل  بوحايك  �

لى جمموعة من األنشطة  ح يعتمد  ع ي رGضي مقرت دفاعلية بر¤مج ارشا

البدنية والرGضية يف التقليل من اعراض االكتئاب و القلق العام  لدى  

 ) سنة 16-12تالميذ الطور املتوسط (

 جامعة الشلف 

     

ــــ من   د 30سا: 15د إىل غاية  00سا:15من                                              ةـــــاقشـ

  
  

 د00سا:16د  إىل غاية  30سا:15:   من  تشة اجلدارGقمنا �
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  02ة ـــــــــــاعــــــــــــــــ: الق  الثانيـــــــــــــــةة ــــــالورش

>[ëçe.Ö]<ê•^è†Ö]<êÞ‚fÖ]<½^�ßÖ احملـــــــــور: <
…çÖ]<ÙæöŠÚí6<J4<V<ê×vÒÙ^ÛÒJ  

  

    د00سا:18د إىل غاية  00سا: 16من من   :التوقيت             الثانية  :  اجللسة 

  د. جغدم بن ذهيبةمقرر اجللسة :  حرشاوي يوسفد.  أ.  رئيس اجللسة:

  د 00سا:16

 د 15سا:16

  امحد بن قالوز توايت ، براهيمي قدور، بن سي قدور حبيب �

طفال يف   لعاب القوى لأل خدام انشطة  أستفاعلية اسرتاتيجية التعلم التنافسي �

وفق بيداغوجيا اإلدماج   يف درس الرتبية البدنية و الرGضية    تعليماتبناء  

 �لتعليم االبتدائي 

 جامعة مستغامن 

  د 15ا:س16

 د 30ا:س16

  زGين حممد ،  زواق عادل، طهري Gمسني �

    ة) سن  16-11األلعاب اجلماعية وتعديل سلوك تالميذ الطور املتوسط ( 

 التابعة لوالية اجلزائر شرق  نية للمتوسطاتدراسة ميدا 

 جامعة البويرة 

  د 30سا:16

 د 45سا:16

صايف  �   الشيخ 

أثر اإليقاع احليوي اليومي على تعلم بعض املهارات األساسية يف الكرة الطائرة  

 لدى تالميذ الطور الثانوي 

 02جامعة اجلزائر  

  د 45سا:16

 د 00سا:17

  حرشاوي يوسف  �

املتمدرسات يف   لدى  االنفعايل االتزان  ضبط يف الرGضية و البدنية  الرتبية  إسهام

 الطور الثانوي  مبستغامن 

 مستغامن جامعة  

  د 00سا:17

  د 15سا:17

  قوجيل ميينة  �

مدى انعكاس النشاط البدين الرGضي على تقليص ظاهرة القلق لدى التالميذ  

  املقبلني على االمتحان 

 03جامعة اجلزائر  

  

ــــ من   د 00سا: 18د إىل غاية 15سا:17من                                           ةـــــاقشـ
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  03ة ـــــــــــاعــــــــــــــــ: القالثالثــــــــة  ةــــــالورش

>ê•^è†Ö]<êÞ‚fÖ]<½^�ßÖ]ív’Ö]æ<ÌéÓ¹J>[ احملـــــــــور: <
ÚŠö<Ví6…çÖ]<Ùæ<J4êÞ]‚Ú<ÐéÎ…J  

  

  د 30سا:15د إىل غاية  00سا: 14من   :التوقيت                األوىل  :  اجللسة 

  د. محودي عايدةمقرر اجللسة :  ا.د. بن زيدان حسني  رئيس اجللسة:

  د 00سا:14

 د 15سا:14

� Remaoune Amouhamed, Mahiddine Djemal Salim    
Nacer Abdelkader 

Détermination de normes de la valeur physique liée à la 
santé en milieu scolaire (13 – 19 ans catégorie garçons) 

  جامعة مستغامن 

 املركز اجلامعي البيض 

  د 15سا:14

 د 30سا:14

صر عبد القادر �   زبشي نور الدين  ر،  زيتوين عبد القاد، ¤

صر اللياقة البدنية املرتبطة �لصح ة يف الوسط  ن مسالة يف مكافحة أمهية عنا

املدرسي ودورها يف حتديد و تقومي مناهج و برامج الرتبية البدنية للمرحلة الثانوية   

 ) سنة 19- 16(

 جامعة مستغامن 

  د 30سا:14

 د 45سا:14

� Benchehida Abdelkader, Belkadi Adel,  Charara 
Alia 

Influence de l’inactivité physique sur les  points de tension 
musculaires, articulaires et nerveux et son impact sur 
l’augmentation de la douleur due aux lombalgies 

 جامعة مستغامن 

  د 45سا:14

 د 00سا:15

� Belkadi Adel , Benchehida Abdelkader, Zenati 
yassine Cherara Lalia,  Sebbane Mohamed 

Automatic assessment System Applied on Functional 
Movement Screening in predicting injury rates on sports 
for Athletes and non –athletes 

 جامعة مستغامن 

    

ــــ من   د 30سا:15د إىل غاية  00سا: 15من                                 ةـــــاقشـ

  
  

 د00ا:س16د  إىل غاية  30سا:15:   من  مناقشة اجلدارGت �
<<
<<
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  03ة ـــــــــــاعــــــــــــــــ: القالثالثــــــــة  ةــــــالورش

>[Jív’Ö]æ<ÌéÓ¹]<ê•^è†Ö]<êÞ‚fÖ]<½^�ßÖ احملـــــــــور: <
<J4<Ví6…çÖ]<ÙæöŠÚêÞ]‚Ú<ÐéÎ…J  

  

 د 00سا:18د إىل غاية  00سا: 61من  من  :التوقيت             الثانية  :  اجللسة 

  د. سيفي بلقاسممقرر اجللسة :  ا.د. زبشي نور الدين  رئيس اجللسة:

  د 00سا:16

 د 15سا:16

  عبد القادر خاضر  ، خلضر شيبوط �

دور النشاط البدين املكيف يف التخفيف من اضطراب فرط احلركة لدى الطفل  

 املعاق عقليا 

  جامعة غرداية 

 ف جامعة سطي

  د 15ا:س16

 د 30ا:س16

  ابراهيم حر�ش  ، نور الدين زبشي    ، رشيد عبد القوي �

 مستوى الوعي الصحي وعالقته �حلفاظ على الوزن الطبيعي لدى طلبة اجلامعة 

  مليانة  مخيس عة جام

 جامعة مستغامن 

  د 30سا:16

 د 45سا:16

  بن قوة علي  ، عامر حسني، فغلول سنوسي �

ص لع ة ة غري املرخصالوعي الصحي و�ثري تناول األدوي  حة العيب كرة القدم ى 
 جامعة مستغامن 

  د 45سا:16

 د 00سا:17

  امحيدة نصري   ، رمضان الزاكي، عبد الكرمي بن عبد الواحد �

 اختبار أساليب االنتباه لدى العبات كرة السلة على الكراسي املتحركة 
 جامعة ورقلة 

  د 00سا:17

  د 15سا:17
� Boughadou Mustapha  

Traditional Sports  
 03ر  ئا ز جامعة اجل 

  د15سا:17

  د30سا:17

  قبلي  عيد القادر رقيق مداين، بلكبيش قادة،   �

التصويب احلر    ملهارةوالدقة قيم بعض املتغريات الكينماتيكية العالقة بني   حتديد

 لدى العيب كرة السلة على الكراسي املتحركة 

  جامعة مستغامن 

 جامعة الشلف 

  

ــــ من   د 00سا:18د إىل غاية  30سا: 17من                                      ةـــــاقشـ
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FF Ùæù]<ÝçéÖ]Ùæù]<ÝçéÖ] 05 'ÛÊçÞ'ÛÊçÞ 2019F<ÝF<Ý 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<              <<<<<<<<<<íéñ^Š¹]<ì.ËÖ]íéñ^Š¹]<ì.ËÖ]  

  04ة ـــــــــــاعــــــــــــــــالق الرابعة:  ةــــــالورش

>Ö]<ÝøÂ÷]è^Ö]æ<ê•JÐèçŠj† ر:احملـــــــــو  <
JØé–Ê<4^ßÚ<J4<Ví6…çÖ]<ÙæöŠÚ  

  

  د 30سا:15د إىل غاية  00سا: 14من   :التوقيت                األوىل  :  اجللسة 

  عامر عامر حسني مقرر اجللسة:  د. عدة عبد الدمي  رئيس اجللسة:

  د 00سا:14

 د 15سا:14

� Aguenarous Mohamed Lamine,  Ahmadouche Billel 

 يدة لب عة الجام رGضي التأمني ال 

  د 15سا:14

 د 30سا:14

صايل حورية  ،ميسيوري رزقي  �   شرايطية عبد احلليم  ،  مر

أسباب مفاضلة الشباب املنتوج األجنيب على املنتوج احمللي للسلع الرGضية  

 يف جمال التسويق الرGضي و أثرها على اهلوية الوطنية. 

  جامعة بومرداس 

 جامعة املدية 

  د 30سا:14

 د 45سا:14

  بن قناب احلاج    ، غراب حلصا ، راهيم عليبإ �

 يةسويق الرGضي �ملؤسسات الرGضدور وسائل اإلعالم يف خدمة الت 
 جامعة مستغامن 

  د 45سا:14

 د 00سا:15

  طارق براهيمي  �

 التسويق الرGضي وأثره على تنمية الرGضة اجلزائرية 
 جامعة اجللفة 

     

ــــ من   د 30ا: س15ية اغد إىل 00سا: 15 من                           ةـــــاقشـ

  
  

 د00سا:16غاية   د  إىل 30سا:15:   من  مناقشة اجلدارGت �
 

  

  

<<
<<



 

10 

 

FF Ùæù]<ÝçéÖ]Ùæù]<ÝçéÖ] 05 'ÛÊçÞ'ÛÊçÞ 2019F<ÝF<Ý 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<              <<<<<<<<<<íéñ^Š¹]<ì.ËÖ]íéñ^Š¹]<ì.ËÖ]  

  04ة ـــــــــــاعــــــــــــــــالق الرابعة:  ةــــــالورش

>æ<ê•^è†Ö]<ÝøÂ÷]JÐèçŠjÖ[ احملـــــــــور: <
<ÙæöŠÚ]Öí6…çJ4<V<JØé–Ê<4^ßÚ  

  

  د 00سا:18د إىل غاية 00سا:16من   :قيتالتو                الثانية  :  اجللسة 

صر عبد القادر.  رئيس اجللسة:   د. بيطار هشام.  مقرر اجللسة :  أ.د ¤

  د 00سا:16

 د 15سا:16

  امحد حسان  نورهان سليمان  �

للذكاء   اإلعالمية  و التكنولوجية إسرتاتيجية مقرتحة لتطبيق الوسائط 

صطناعي  املصرية ملعاهد  �جلامعات وا الطاليبرقمنه أوجه النشاط  يف  اال

    اإلسكندريةجامعة  

 مصر

  د 15ا:س16

 د 30ا:س16

  العوادي فوزية ،  دة كراش زوبي و ف �

دور االعالم الرGضي يف تطوير التسويق �ألندية الرGضية اجلزائرية  لكرة  

 القدم يف ظل االحرتاف الرGضي    

 جامعة الشلف 

  د 30سا:16

 د 45سا:16

� Soraya BOURROUBEY, Abdel Karim 
TCHOUAR 

Le rôle du marketing sportif dans le développement 
d’une marque. Cas de l’opérateur de téléphonie 
mobile ATM Mobilis 

 جامعة وهران 

  د 45سا:16

 د 00سا:17

  د فوضيل امن،  صياد حاج  ،بلعروسي سليمان �

تكييف الوسائل اإلعالمية لتسهيل مهام التسيري الرGضي لذوي  

  لل النوعي  و العضوي للمدخالت احلسية   اضطرا�ت اخل 
 تغامن ة مسجامع

  

ــــ نم   د 00سا: 18د إىل غاية  00سا: 17من                                   ةـــــاقشـ

  
  

<<
<<
<<
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FF <ÝçéÖ]<ÝçéÖ]êÞ^nÖ]êÞ^nÖ] 06 'ÛÊçÞ'ÛÊçÞ 2019F<ÝF<Ý 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<              <<<<<<<<<<<ì.ËÖ]<ì.ËÖ]<<íéu^f’Ö]íéu^f’Ö]  

  املـــــــــــدرج املركــــــــــــــزي 
  

  

  د 00سا:11غاية  د إىل  00سا: 09من   :التوقيت                األوىل  :  اجللسة 

صابر مجال.  مقرر اجللسة:  زيتوين عبد القادر.ا.د.    رئيس اجللسة:   د. 

  د  00سا:09

 د 15سا:09

� Elisabet Rodríguez-Bies ,Guillermo López-Lluch 
Acute effect of whole-Body electrostimulation in a 
Pilates session 

Pablo de Olavide 

University 

  د  15سا:09

 د 30سا:09
África Calvo LLuch 
Fitness et dance   

Pablo de Olavide 

University 

  د  30سا:09

 د 00سا:10

� CALMET Michel,  PIERANTOZZI Emanueal,  
FRANCHINI Emerson 

Apports de recherches et de formations dans l’analyse 
vidéo Apports de recherches et de formations dans 
l’analyse vidéo 

Université de 

Montpellier  

Université 

 Aix-Marseille  

  د  00سا:10

 د 15سا:10

  ماجد العتييب �

اجتاهات املرأة السعودية العاملة يف اÈال الرتبوي حنو مهنة تدريس الرتبية  

 البدنية 

    سعود  امللك   جامعة

 لرGض ا

  د  15سا:10

  د 30سا:10

 دحقه  حلاص حممد  عبدهللا  الوجيه،    أمحد ¤جي  أمحد �

  اإلحناز  على  وانعكاسها املوضوعية املتغريات  بعض  وفق  القدم  كرة  مدريب  تقييم

  اليمنية   اجلمهورية يف  الرGضي 

 جامعة مستغامن 

  د  30سا:10

  د 45سا:10

  العيزري   حممد  أمحد عبد الواحد  �

  ية تدائاالب املرحلة  ملعلمي التدريسية  املهارات تنمية   يف التدريبية   الربامج  دور

 رGض لا  مبدينة

    سعود  امللك   امعةج

 رGض ال

     

ــــ من  د 15سا: 11د  إىل  غاية 45سا: 10من                              ةـــــاقشـ

  
  

 د 00سا:12د  إىل غاية   15سا:11من :   مناقشة اجلدارGت �
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FF <ÝçéÖ]<ÝçéÖ]êÞ^nÖ]êÞ^nÖ] 06 'ÛÊçÞ'ÛÊçÞ 2019F<ÝF<Ý 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<              <<<<<<<<<<ì.ËÖ]ì.ËÖ]<<íéu^f’Ö]íéu^f’Ö]  

  01ة ـــــــــــاعــــــــــــــــالق وىل:  ألا ةــــــالورش

>[Jê•^è†Ö]<gè…‚jÖ احملـــــــــور: <
<Ví6…çÖ]<ÙæöŠÚ<J4ê‰çß‰<Ùç×ÇÊJ< <

  

  د 15سا:14د إىل غاية  00سا: 12من   :التوقيت                األوىل  :  اجللسة 

  د فوضيلد. منا  مقرر اجللسة :  مد نصر الدين.ان حمبن دمحد.  أ.رئيس اجللسة:

  د00سا:12

 د15ا:س12

صادق،    ، ميم خمطار، ببوشة وهيبغوال عدة، بن قوة علي  � بن محو 

  كوردوريل حممد 
La Planification a long terme dans la formation du jeune 
footballeur « Les U-6 babys-footballeurs  

 جامعة مستغامن 

  د15:اس12

 د30سا:12
  در ابد القبومسجد ع ، مدصبان حم، حيدرة عبد العزيز  

Entrainement visuel en  sports. 
 جامعة مستغامن 

  د30سا:12

 د45سا:12

  العنرتي حممد علي ،  سي العريب شارف  ،  بن عربية رشيد  �

�ثري التدريب الفرتي مرتفع الشدة على تنمية بعض الصفات البدنية لعدائي ألعاب  

 قوى مسافات نصف طويلة ال

املركز اجلامعي  

 يلت تسمس

  د45سا:12

 د00سا:13

 سنوسي فغلول ،  حمسن  دمحوين، خليفة كعكع   بن �

 كاي   دو تو   الكارتيه الرGضة
 مستغامن جامعة  

  د00سا:13

  د15سا:13

صالح الدين   �   بن سعدي حممد Gسني ، حسني ابراهيم،اوكيلي 

دائري يف تنمية السرعة االنتقالية عند  ثر بر¤مج تدرييب مقرتح Ëسلوب التدريب الأ

  –سنة ) 15-12اسط (كرة اليد أو   يبالع

 جامعة وهران 

  د15سا:13

  د30سا:13

  ايت موهاب أمني   ، خيلف امحد �

صية املورفولوجية النتقاء العيب كرة الطائرة جلوس ( فرق القسم الوطين   إسهام اخلا

صمة )    األول لرابطة اجلزائر العا

 جامعة اجللفة 

  د30:اس13

  د45سا:13

  هيم ، حر�ش ابراسمزبشي نور الدين، سيفي بلقا �

 جامعة مستغامن   اÈتمع  ألفراد  الصحي احلياة   منط تعزيز  يف ) العالجي ،  الوقائي (  البدين النشاط  ة يأمه

  

ــــ من   د 15سا: 14د إىل غاية  45سا:13من                             ةـــــاقشـ
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FF <ÝçéÖ]<ÝçéÖ]êÞ^nÖ]êÞ^nÖ] 06 'ÛÊçÞ'ÛÊçÞ 2019F<ÝF<Ý 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<              <<<<<<<<<<<ì.ËÖ]<ì.ËÖ]]]ÖÖ’’ffíéu^íéu^  

  02ة ـــــــــــاعــــــــــــــــالق  : الثانية ةــــــ الورش

>[Jê•^è†Ö]<gè…‚jÖ احملـــــــــور: <
<Ví6…çÖ]<ÙæöŠÚ<J4Ù^¶<êÞ]†ÏÚ  

  

  د 15سا:14د إىل غاية  00سا: 12من   :التوقيت                األوىل  :  اجللسة 

  كمال.ي  حلد. كمقرر اجللسة :  بد القادر. مسجد عأ.د بو  رئيس اجللسة:

  د00ا:س12

 د15سا:12

  سنوسي  عبد الكرمي ، مزوز غوثي �

  املنافسة اسلوب بني  الناشئني القدم   كرة  العيب عند املركب  املهاري األداء 

 املصغرة  واأللعاب 

  املركز اجلامعي تسمسيلت 

 جامعة مستغامن 

  د15سا:12

 د30سا:12

  سحنون العر�وي ، ليمانلعروسي س ، سفري احلاج �

  لدى  التقنية  القدرات تطوير   يف)  املرونة  , السرعة,  ومة املدا( نية بدال القدرات   اثر

 القدم   كرة  نشاط) سنوات 10-9(  العمرية   الفئة

 03جامعة اجلزائر  

  د30سا:12

 د45سا:12

� Abdeddaim Adda ,  Zitouni Abdelakader, 
Remaoun Mohamed, Sebbane Mohamed 

Effet des bases de connaissances spécifiques au poste de 
jeu chez le joueur expert dans une tâche de prise de 
décision sur des configurations de jeu  

 جامعة مستغامن 

  د45سا:12

 د00سا:13

  جدادة حممد ولد محو مصطفى ، كولوقلي حسينة  �

  7  من  خمتلفة  عمرية مراحل  يف  التالميذ لدى  السرعة  صفة تطور    ديناميكية 

 سنة  18  اىل سنوات

 داس بومر   جامعة

  د00سا:13

  د15سا:13

�   ZERROUKI  Saidi, Youssouf   SAIDI,  ZERROUKI 
Djamal,  TIAHIA Faouzi 

  أثناء  دو-للكرايت  الوطين النخبة  رGضي  لدى   التكتيكي النضج   مستوى دراسة

    ذكور   أكابر  صنف والدولية  الوطنية  املنافسات

 جامعة الشلف 

  د15سا:13

  د30سا:13

  صاحل جميلي    ، منصور  لكحلبن    ،فريد  بع ريك �

  -  لالعبني  اخلططي األداء  حتسني  يف  �لفيديو  القدم كرة   مبارGت  حتليل  أثر

  الربج     أهلي بفريق  ميدانية  دراسة

  جامعة عنابة 

 جامعة مستغامن 

  د30سا:13

  د45سا:13

صيفية حلسن �  خباز كمال   ،أمونشريط حممد احلسن املن، بن 

 اجلنوب يف الرGضية �لنوادي دريبوالت التكوين يف ولوجياكنلتا مستحدÏت توظيف

  و املأمول الواقع بني اجلزائري
 جامعة بومرداس

  

ــــ من   د 15سا: 14د إىل غاية 45سا:13من                                ةـــــاقشـ
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FF <ÝçéÖ]<ÝçéÖ]êÞ^nÖ]êÞ^nÖ] 06 'ÛÊçÞ'ÛÊçÞ 2019F<ÝF<Ý 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<              <<<<<<<<<<<ì.ËÖ]<ì.ËÖ]íéu^f’Ö]íéu^f’Ö]  

ــــ الق :  لثــــةثا ال ةــــــرشو لا   03ة ـــــــــــاعــــــــــــ

>Jëçe.Ö]<ê•^è†Ö]<êÞ‚fÖ]<½^�Þ احملـــــــــور: <
<J4<Ví6…çÖ]<ÙæöŠÚÜ‰^Ï×e<êË‰J  

  

  د 15سا:14د إىل غاية  00سا: 12من   :التوقيت                األوىل  :  اجللسة 

  اج.احللد  بن خا  مقرر اجللسة :  ر.هر طاهأ.د طارئيس اجللسة:

  د 00سا:12

 د 15سا:12

  عبد القادر، دحو علي  وينزيت �

  على  املطور والرGضية  البدنية الرتبية  منهاج  يف  احلياتية  املهاارت تضمني  مستوى

 اجلزائر    مجهورية  يف  املتوسط للتعليم �لكفاءات  املقاربة أساس

 جامعة مستغامن 

  د 15سا:12

 د 30سا:12

  خالد.  يعودحممد، مس  العريبكمال،    الدين بن �

  الظروف الرتبوي الرGضي  البدين النشاط  خالل من  لللطف االجتماعي البناء 

    .التطبيقية   واآلليات والعوامل

 املركز اجلامعي البيض 

  د 30سا:12

 د 45سا:12

  حممد  العريب  �

ص لبعض   املمارسني األطفال   لدى  املواطنة قيم  لبعض   مقارنة دراسة  اتاالختصا

 البيض     مبدينة  سنة 16- 14 فئة )  اجلماعية  –  الفردية(

 البيض   اجلامعياملركز 

  د 45سا:12

 د 00سا:13

  زيتوين عبد القادر، طرشون عباس قدور بن شريف شارف،   �

  أوىل  للسنة  والرGضية البدنية   الرتبية  منهاج  يف املستعرضة   الكفاءات توافر   درجة

 املتوسط  التعليم من

 جامعة مستغامن 

  د 00سا:13

  د 15سا:13

  العمري  دحون  احلاج، خالد  بن   أمحد،  هللا عطا �

      .اجلامعي  لألستاذ التدريسية  الكفاءة  قياس  ألداة  العامية ية البن
 جامعة مستغامن 

  د 15سا:13

  د 30سا:13

 سعيد  حسن سعاد �

  البدنية الرتبية  مدرسي  لدى   الوظيفي  األداء بكفاية  وعالقته   التحديث حنو   االجتاه

Gلرمادي ا ة بيتر  مديرية  يف  الثانوية  للمدارس   ضةوالر .  

 اق العر 

  د 30سا:13

  د 45سا:13

  النجيمي  علي  هللا  عبد حممد �

  �جلمهورية  ذمار مدينة البدنية يف   الرتبية  ملعلمي  التدريس أساليب  تطبيق   معوقات

  اليمنية 

    سعود  امللك   جامعة

 رGض ال

  

ــــ من     د15سا: 14د إىل غاية  45سا:13من                             ةـــــاقشـ



 

15 

 

FF Ö]Ö]ÝçéÝçé<<Ö]Ö]êÞ^nêÞ^n 06 ÛÊçÞÛÊçÞ'' 2019F<ÝF<Ý 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<              <<<<<<<<<<<ì.ËÖ]<ì.ËÖ]íéu^f’Ö]íéu^f’Ö]  

ــــ الق الرابعــة:   ةــــــالورش   04ة ـــــــــــاعــــــــــــ

>Jëçe.Ö]<ê•^è†Ö]<êÞ‚fÖ]<½^�Þ احملـــــــــور: <
<J4<Ví6…çÖ]<ÙæöŠÚ†–¤<HÖ^ŠÚ  

  د 15سا:14اية   غد إىل00سا: 12من   :التوقيت                 األوىل  :  اجللسة 

  صابر حممد. مقرر اجللسة :    .د أمحد بن قالوز توايت. أاجللسة:   رئيس

  د 00سا:12

 د 15سا:12

  زيتوين عبد القادر، طربوش عباس، عدة عبد الدمي  �

  والرGضية  البدنية  الرتبية  جمال  يف واالتصاالت املعلومات  تكنولوجيا استخدام 

 الثانوي   ليمالتع  يف

 جامعة مستغامن 

  د 15:سا 12

 د 30سا:12

  الدين  نور   بشري، الصغري  يرشيد، قامس  كحالوي �

صفية وحدات   أثر   القرارات واختاذ �لنفس  الثقة  مهارايت تنمية يف  مقرتحة   ال

 الثانوية  املرحلة تالميذ لدى   السليمة

 جامعة وهران 

  د 30سا:12

 د 45سا:12

  الرحيم  عبد  سليم ، حياوي زريفي �

 . يني الرGض  عليموالت التكوين  سساتمؤ  يف  ةالشامل  اجلودة  مفهوم تطبيق  ى مد
 جامعة البويرة 

  د 45سا:12

 د 00سا:13

صد  عثمان، بن برنو حسني ، بن  زيدان  بن �   حممد   احلاج علي قا

  �لطور  والرGضية البدنية  الرتبية  يف واالتصاالت املعلومات  تكنولوجيا توظيف

 �جلزائر      الثانوي 

 تغامن جامعة مس

  د 00سا:13

  د 15سا:13

  كرمت بلقاسم ين حممد، بو عبد القادر، مدا  لعقيعيد بل �

  يف  الرGضية  و البدنية  النشاطات تقنيات   و علوم مبيدان االرتقاء   اسرتاتيجيات

 " خمرجاته   و  امليدان  يف  التكوين التوجيه،  حول حتليلية   نظرية مقاربة"  اجلزائر 

 جامعة مخيس مليانة 

  د 15سا:13

  د 30سا:13

صر   ،  بوجلطيةيفةخل لالغو   يوسف، ندوز بن حفصاوي � ¤  

  وفق الرGضية   و البدنية   األنشطة  علوم جمال  يف  للتكوين  ةمستقبلي  ؤية ر 

 �جلزائر   العمل سوق  احتياجات متطلبات  و 

 جامعة الشلف 

  د 30سا:13

  د 45سا:13

  ميلة   بن  صاحل ، علي حممد  زGين  �

  ووطنية   وعربية عاملية  جتارب رائدة جتارب
 جامعة تلمسان 

  

ــــ من   د 15سا:14د إىل غاية  45سا:13من                                                 ةـــــاقشـ

  د 30سا:15د إىل غاية  15سا:14من            اختتام املؤمتر  �
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FF çéÖ]çéÖ]<Ý<Ý]]ÙæùÙæù 05 'ÛÊçÞ'ÛÊçÞ 2019F<ÝF<Ý 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<              <<<<<<<<<<<ì.ËÖ]<ì.ËÖ]íéñ^Š¹]íéñ^Š¹]  

  د00سا:18د إىل غاية  30سا:16من  التوقيت: 

  اجلامعة   العنوان  الرقم 

1 
 عادل، شرارة العالية  بلقاضيز¤يت Gسني، بن برنو عثمان، بن شهيدة عبد القادر،  �

L’identification des protocoles réalisés sur les traitements des 
personnes atteints de lombalgie par les activités physique adaptée 

 جامعة مستغامن 

2 

صد علي ا،  خبتاوي أبوبكر  �  عطا هللا أمحد، طاهر طاهر،  حلاج حممد بن قا

صر اللياقة البدنية امل عند تلميذات املرحلة  رتبطة �لصحة التحليل العاملي االستكشايف لعنا

 غرب اجلزائر طة املتوس

 امن جامعة مستغ

3 

صايل خرية  ، ي خرية داود �  حنناح سهيلة ، مر

األنشطة الرGضية املدرسية ودورها يف التخفيف من الضغط النفسي لدى تالميذ األقسام النهائية  

 دراسة ميدانية بوالية اجللفة  –

 جامعة اجللفة 

4 

صابر حممد  � صد علي    ،بن   احلاج  حممد بن قا

ب احلسي حركي لدى تالميذ املرحلة  أهداف اجلانائل الرGضية يف حتقيق  لوسدور املنشآت وا

 "الثانوية

 جامعة مستغامن 

5 
 عبد الرمحن عبد الوهاب ، بلخري قدور �ي، سيفي بلقاسم �

 ملمارسة البدنية الرتوحيية و اثرها يف حتسني ميزاج املعاقني عقليا 
 ستغامن جامعة م

6 
  ري بش  قامسي،  زمايل حممد ، ر بلخريقدو  �

 مه على ميول ممارسة املراهقني الذكور لرGضة كرة القدم تلفز و اسهااالعالم الرGضي امل
  جامعة مستغامن 

 جامعة وهران 

7 

  بلكبيش قادة، كروم حممد عراب، رقيق مداين  �

 سلة. معرفة فاعلية بعض نظرGت التعلم على اجلانب املهاري يف كرة ال 

 ةاكياإلدر  - اإلرتباطية - الشرطيةالنظرية 

 جامعة مستغامن 

8 

  حر�ش براهيم ، محودي عايدة ، م  بن ذهيبةجغد �

صر ألداء واالجناز   أثر استخدام طريقة التعلم التعاوين �ألمسوب التباديل يف حتسني بعض عنا

 الرقمي يف الوثب الطويل عند تالميذ املرمحة الثانوية. 

 جامعة مستغامن 

9 

  جلطي منصور  �

اءة يف النصوص القانونية ذات  قر  –زائرية  اهليئات الرGضية اجلي يفواقع و آفاق التسويق الرGض

 –الصلة  

 جامعة مستغامن 
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FF <ÝçéÖ]<ÝçéÖ]Ùæù]Ùæù] 05 'ÛÊçÞ'ÛÊçÞ 2019F<ÝF<Ý 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<              <<<<<<<<<<<ì.ËÖ]<ì.ËÖ]íéñ^Š¹]íéñ^Š¹]  

  د00سا:18د إىل غاية  30سا:16من  التوقيت: 

  امعة اجل  العنوان  الرقم 

10 

  رة يزيد عمو  �

صنف    الوسط اجلهويةفرق رابطة   صفات البدنية بني العيبال  راسة مقارنة ملستوى لكرة اليد 

صاغر   سنة  17- 15أ

 03  جامعة اجلزائر

11 
  عطاب ابراهيم ، ولد امحد وليدإمساعيل، بن الطهار  �

 مسامهة االعالم الرGضي واالعالم اجلديد يف التقليل من العنف يف املالعب 
 س جامعة بومردا

12 
  بن مصباح كمال، سا يح  ان عبد الرمح، لورسي يزيد  �

 ة الرGضية  يف وقت الفراغ  يف تنمية التفاعل اإلجتماعي لتالميذ املرحلة الثانوية دور املمارس
 03جامعة اجلزائر  

13 

  شعالل إمساعيل مصطفى ، شنوف خالد، عّدة بن علي �

  والرGضية جبامعة تيسمسيلت  اطات البدنية استخدامات طلبة معهد علوم وتقنيات النش

 ققة هلم باعات املتح كنولوجيا االتصال واإلشلت

 جامعة بسكرة 

14 

  هامل بوحايك ، سعداوي حممد ، بوعلي خلضر  �

دور األنشطة الرGضية يف حتقيق التوافق النفسي لدى طلبة جامعة حسيبة بن بوعلي لوالية  

  الشلف. 

  جامعة الشلف 

15 
  سامي عبد القادر ، األمني قوميدي حممد ، إبراهيمبلقامسي  �

 ) -15االنفجارية لدى العيب كرة القدم (فئة    نمية السرعةبر¤مج تدرييب مقرتح لتثر  أ
 03جامعة اجلزائر  

16 
� Abdelkrim TCHOUAR,  Arslan DERRAR,  Soraya 

BOURROUBEY 
Les stratégies d’acquisition digitale dans le secteur du sport 

  جامعة سعيدة امعة وهران / ج

 جامعة تلمسان 

17 
  عمر جباري ، ة الدين قلول حممد جالل ، رابح بلقوشي �

 االقتصاد النائم ...السياحة الرGضية و الرتويج 
 جامعة وهران 

18 
  دهلوم مفيدة ، دهلوم عماد، منماين ¤دية  �

 السياحة الرGضية وأثرها على الطلب السياحي لتنمية االقتصاد الوطن

    هراس  جامعة سوق

  ة الشلف امعج

 الوادي   جامعة

19 
  سليم الدين مجال حمي ، بن سعيد حممود،  ي وار خويلدي اهل �

 واقع تدريب كرة القدم وفق معايري اجلودة الشاملة من وجهة نظر املختصني. 
 املركز اجلامعي البيض 
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FF <ÝçéÖ]<ÝçéÖ]Ùæù]Ùæù] 05 'ÛÊçÞ'ÛÊçÞ 2019F<ÝF<Ý 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<              <<<<<<<<<<<ì.ËÖ]<ì.ËÖ]íéñ^Š¹]íéñ^Š¹]  

  د00سا:18إىل غاية  د  30سا:16من   التوقيت:

  اجلامعة   ان عنو ال الرقم 

20 

  خويلدي هواري ، سهايلية شكري، عبد العلي بن يوب  �

أهم االنعكاسات التكنولوجية واإلعالمية اليت تؤثر على أداء أستاذ معاهد علوم وتقنيات  

  االنشطة البدنية والرGضية يف القطر اجلزائري 

  جامعة سوق هراس 

21 

  شتيوي عبد املالك ، لقليب خلضر ، زرف حممد �

صر مجثري بر¤� - سنة يف رGضة الكرايت17بدنية لدى فئة اقل من  اللياقة ال تدرييب يف تنمية عنا

  دو

  جامعة مستغامن 

22 

  حوايف فيصل ، حساين أمحد، طاهري رابح  �

ضية  Gواقع التكوين يف جمال التدريب والتحضري البدين على مستوى معاهد الرتبية البدنية والر 

 ه يف خدمة الفرد واÈتمع. ومسامهت

 03عة اجلزائر  جام

23 

  الصغري نور الدين ،  مسي بشري قا،  وي رشيد كحال �

صفية مقرتحة يف تنمية مهارايت الثقة �لنفس واختاذ القرارات السليمة لدى تالميذ   أثر وحدات ال

 املرحلة الثانوية 

 جامعة وهران 

24 

  مري دحون عو ، محد أعطأ هللا ، راح خالد، مراح خالد م  �

صر اللياقة البدنية امللعنحتديد مستوGت معيارية  حة لدى تالميذ الطور املتوسط  رتبطة �لصا

 ا¤ث 

 جامعة مستغامن 

25 
  عمران أمحد حكيم، شعيب معزوز �

 تكنولوجيا املعلومات واالتصال احلديثة ودورها يف ادارة الوقت داخل املؤسسات الرGضية 
 03جامعة اجلزائر  

26 

  مداح رشيد ،  فغويل مسري ،  انبلعروسي سليم �

تطوير املردود الثقايف واملعريف ملدريب كرة اليد للفئات  لرGضية يف الصحافة االلكرتونية ا  دور

 الشبانية. 

 جامعة بومرداس 

27 
  حياة توايت ، عامر برابح، أمال عمراين  �

  أمهية السباحة يف التخفيف من حدة التأ�ة عند الطفل املتأ� 
  مستغامن   جامعة

 

<<
<<
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FF <ÝçéÖ]<ÝçéÖ]Ùæù]Ùæù] 05 'ÛÊçÞ'ÛÊçÞ 2019F<ÝF<Ý 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<              <<<<<<<<<<ËÖ]ËÖ]<ì.<ì.íéñ^Š¹]íéñ^Š¹]  

  د00سا:18د إىل غاية  30سا:16من  التوقيت: 

  اجلامعة   العنوان  الرقم 

28 

  عطا هللا أمحد، بن خالد احلاج ، صوار يوسف، سعد حممد عبد اÈيب �

صر اللصلتحليل العاملي االستكشايف لالختبارات اخلاا لدى  حة  ياقة البدنية املرتبطة �لصة بعنا

 �جلزائر توسطة ذكور تالميذ املرحلة امل

 جامعة مستغامن 

29 

  عياش ايوب ، بربريس شريف �

أثر استخدام تكنولوجيا التعليم يف تعلم بعض املهارات االساسية لكرة اليد للمرحلة العمرية  

)15 -17   ( 

 03جامعة اجلزائر  

30 
  ساسي عبد العزيز ، داوي سفيان مح ، دان ي فاطمة الزهراء ز  �

 الرGضية يف ظل تراجع استقطاب التخصص ة البدنية و لتكوين يف ميدان الرتبي ع اواق

  جامعة بسكرة 

 جامعة بويرة 

31 
  قراد حممد ،  زواق أحممد، بن عبد الرمحان بلقاسم �

 نافسي املكيف تالتزان االنفعايل لدى املعاقني حركيا املمارسني للنشاط البدين الرGضي الاا
 جامعة املسيلة 

32 

  ،  الرمحن  عبد  ، جديدرضا  حممد  خوجة ، ادريس  شام ه بيطار �

  و  البدنية  الرتبية  طلبة اكساب  على  الرتبص و  التطبيقة البداغوجيا   ماديت تدريس  انعكاس 

  التدريسية الكفاءات   بعض الرGضة

 جامعة مستغامن 

33 
  دمحاين، بن قوة علي، عامر عامر نوال �

  الرGضي  املشي  يف االنتقاء   االمهية
 جامعة مستغامن 

34 
  مفيدة   م ، دهلو عماد ¤دية، دهلوم  منماين �

     الوطين االقتصاد  لتنمية   السياحي  الطلب  على أثرها   و الرGضية  السياحة 
 جامعة الشلف 

35 

  رشيد   مداحسليمان،   مسري، بلعروسي فغويل �

  للفئات  اليد  كرة  ملدريب يفواملعر  ثقايفلا  املردود  تطوير يف  الرGضية  االلكرتونية  الصحافة  دور

  . بانيةالش

 جامعة بومرداس 

36 
  بغداد  احلـاج، حامق سحنون، سفري  العر�وي  �

  الثانوي  الطور  تالميذ  لدى  العدواين  سلوك من  التخفيف  يف  الرتبوي الرGضي   البدين النشاط   دور
 جامعة وهران 
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FF <ÝçéÖ]<ÝçéÖ]Ùæù]Ùæù] 05 'ÛÊçÞ'ÛÊçÞ 2019F<ÝF<Ý 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<              <<<<<<<<<<<ì.ËÖ]<ì.ËÖ]íéñ^Š¹]íéñ^Š¹]  

  د00سا:18د إىل غاية  30سا:61ن  مالتوقيت: 

  اجلامعة   لعنوان ا الرقم 

37 
  حممد   مصطفى، حدادة محو  حسينة، ولد  كولوقلي  �

 سنة  18  اىل سنوات  7  من  خمتلفة  عمرية مراحل  يف  التالميذ لدى  السرعة  صفة تطور    ديناميكية 
 جامعة بومرداس 

38 
  امساعيل هراالط عثمان، بن  مهادي

        املختصني  األطباء  سبح السرطان  ىمرض  لدى املكيف   لرGضيا  البدين   النشاط ممارسة  أمهية   
 03  جامعة اجلزائر

39 

  امحد   فوضيل، كرارمة  ، مناد احلاج صياد �

  فوق  السن كبار   لدى)    الدم  ضغط السكري، (    الفيزيولوجية  املتغريات  بعض  املشي  رGضة   اثر

 . سنة  60

  هران و جامعة  

 ستغامن جامعة م

40 
  عيسى  يوسف، بكلي  ويرشا عابد، ح رقية  بن �

 أواسط   اليد كرة   لالعيب اهلجومي اخلططي   فكريللت مقياس   ءبنا
 جامعة الشلف 

41 
  فريوز  املأمون، برامهي احلسن حممد   سعد، شريط شاعة بن �

  االبتدائية املدرسة  أطفال  لدي احلركي �لذكاء   وعالقته احلركي  النمو 
 مرداس و جامعة ب

42 
  لبول ب ىموس ، لبشريي  أمحد،  عمورة  يديز 

  .   الرGضي  و البدين النشاط ممارسة  حنو التالميذ   دافعية  زGدة ب  وعالقتها اإلعالمية  الرتبية 
 03جامعة اجلزائر  

43 
  بوعلي  خلضر فتحي،  القادر، يوسفس   عبد زيطويف �

  لثانويا  الطر يف  والرGضية  البدنية  الرتبية استاذ  لدى االتصال مهارات
 03اجلزائر    جامعة

44 

  رزاق ال عبد  بلبشري �

  و الفرد  تربية  على انعكاساáا و  الرGضة  يف  االتصال و  ماإلعال  وجياتتكنول  توظيف آليات

  اÈتمع 

 جامعة تلمسان 

45 
 بالل خرياين ، اكلي حممد  عكي بن �

  الرGضية   والتنمية التطوير يف  ودوره الرGضي   التمويل

  03جامعة اجلزائر  

  تونس   منوبة  ةجامع
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FF <ÝçéÖ]<ÝçéÖ]êÞ^nÖ]êÞ^nÖ] 06 'ÛÊçÞ'ÛÊçÞ 2019F<ÝF<Ý 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<              <<<<<<<<<<<ì.ËÖ]<ì.ËÖ]Jíéu^f’Ö]Jíéu^f’Ö]  

  د 00سا:12د  إىل غاية   15سا:11من  التوقيت: 

  عةاماجل  العنوان الرقم

1 

  ابراهيم  بةال ملني،  ع خلضر، حرواش  عباس �

  للمعاقني  واالجتماعية النفسية قاتالعال  بعض  تنمية   يف  املكيفة  والرGضية البدنية  األنشطة  دور

  -�جللفة   حركيا عاقنيامل  مبركز   ميدانية دراسة  – سنة  15- 12  حركيا
  جامعة اجللفة 

2 
  سراي  مصطفى، محزة  ديمحا �

  ة تيزي وزو معجا  تصادية االق العامة  السياسات ر طويت  يف  الرGضة  مسامهة

3 
  القادر  عبد حممد، سامي   حممد، عرفة  نغال �

صة  ياجاتاإلحت ذوي  ضة رá  Gميش واقع   يلت املركز اجلامعي تسمس الرGضية  اإلعالمية الربامج  من  اخلا

4 

  امحد   وطفوضيل،  بقش القادر ، مناد  عبد سامي �

صفية   الرGضية  االنشطة  دور    اجلامعني الطلبة  دى ل تنميتها و االجتماعية  القيم  كوينت يف  الال

  اجلامعية  االحياء  يف  ميدانية  دراسة
  جامعة الشلف 

5 
  حكيمة  امني،  عربوس   حممد  لطية، بوج  شاقور �

 الشاملة   اجلودة طلبات مت  ظل يف   د م  ل الثالثة  السنة  الرGضية  و  البدنية الرتبية  طلبة  تكوين  واقع 
 جامعة الشلف 

6 
  ة عائش اجيحنان،  جم عزيز والة، بنح مسري �

 جامعة اجلزائر  الواقع   أرض  ىعل ذلك  وانعكاس والرGضية البدنية الرتبية  معاهد   لطلبة  التكوين أمهية 

7 

  خمتار  خلضر،  قاسم فؤاد، مساليت ساحيي �

صة  االحتياجات ذوي  لدى   ماعياالجت الدمج   يف املكيف  الرGضي  النشاط رسة مما  دور   اخلا

 ) ملبكالصم،ا(
 جامعة مستغامن 

8 
 د عيال   مسيشة بن �

 اليد  كرة   العيب لدى  التصويب بدقة  وعالقتها   احلركية االستجابة  سرعة  
 البيض   معياجلا  املركز 

9 
       امحد هللا  داود ، عطا  أمرية ، ورزامة عباس �

 ن جامعة وهرا      النهائي  تالميذ  لدى األخالقية   و االجتماعية  القيم  تنمية يف  الرGضية  و البدنية  الرتبية درس دور
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  اجلامعة  العنوان الرقم

10 � Mekdad Nachida 
Quand l’ATM va mal 

 03جامعة اجلزائر  

11 

  حممد   عبدالقادر، مدين حلول امحد،  بن قورين  �

  وعالقتها العايل  للمستوى والرّ�عات السّباحات بني  لنفسية ا وط الضغ وى مست  يف  مقارنة دراسة

 الرGضي  �لتفوق 

  ة مخيس مليانة جامع

 جامعة مستغامن 

12 

  إبراهيم  أمحد، حر�ش قورين حممد ،   مدين  �

  لدي   العدواين  وكالسل على  رGضية  الشبه  االلعاب و اإلسرتخاء  متارين   بواسطة إرشادي   بر¤مج  أثر

 سنة) 18-16( انويالث  طورال  ذتالمي 

  جامعة مخيس مليانة 

 جامعة مستغامن 

13 

  صديق  زةطاهر، مح اهرمداين ، ط بلقراوة  �

  نظر  وجهة   من  الرGضية  و البدنية  لرتبية ا  أساتذة  لدى   التكنولوجية  و الرتبوية  الكفاGت  توافر  مدى 

 . املادة   مفتشي

 غامن جامعة مست

14 
  علي   ،  قيصاريهللا  عبد لعمش �

 سنة 19- 16 االواسط  الرGضيني لدى  االجتماعية  اجلوانب  تدعيم  يف  ضيالرG م العالا  دور
 الشلف   جامعة

15 
  حممد   كمال ، بوعزيز  عمر ، كحلي بن  بوريج �

  الثانوية   �ملدرسة الرGضي للنشاط   املمارسني  للتالميذ  سيةالنف املهارات  مستوى قياس
  مستغامن   جامعة

16 
  ايت تو  ز قالو  بن  ، حسني زيدان   الطيب ، بن صخرية  بن �

 سنة ) 70-60(   السن لكبار  احلياة   جودة لتحسني  مكيفة  بدنية أنشطة توظيف
 مستغامن جامعة  

17 

  حممد  عادل،  زGين  Gمسني،  زواق  طهري �

 ) سنة  16-11(  املتوسط  الطور  تالميذ   سلوك وتعديل عية اجلما  األلعاب

 شرق  اجلزائر والية ل التابعة للمتوسطات ة ميداني دراسة

  03جلزائر  عة اجام

 امعة البويرة ج

18 

  خبتاوي مجال، مكراين مجال، بن زيدان حسني  �

  ميذ التال  لدى اليد  كرة   يف األساسية املهارات  بعض  تعلم  على   املتعددة الوسائط خدام است  أثر

 سنة ) 14- 13(

 جامعة مستغامن 

19 
صر �   Gسني  احلميد، دراقي عبد  كرمية، عروسي  �ي ¤

 . اجلزائر   يف  �لسياحة لرقيل  ضةالرG  رتثمااس  من  االقتصادي  لعائدا
 جامعة بسكرة 
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  اجلامعة  العنوان الرقم

20 

  قدور    خالد،  براهيمي مصطفىى، شنوف عياد �

  والرGضية  البدنية  النشاطات وتقنيات علوم معهد  طلبة  لدي ستقبلامل  قبقل  وعالقتها  احلياة جودة

 

وهران جامعة     

21 

  محزة     محدي ، أحالم  محدي ، رمية ةرمي �

  دراسة -اجلامعي  الطالب   لدى االجتماعي النفسي  التوافق  حتقيق يف  البدين   الرGضي النشاط   دور

 –  قاملة 1945 ماي  8 جبامعة  نية ميدا 

جامعة عنابة    

22 

� Chaker BOUNAB ,  Rahma HADDADI, Samir KHEIRI 
The reality of the risks of cardiovascular diseases in school 
sportsmen, clubists and non active more than 50 years and its 
repercussions on society 

 ي جامعة أم البواق

23 

  لزهاري  وي   خلفابلقاسم ،  شاريب �

  معهد   االداء  على وانعكاسها والرGضية  البدنية  النشاطات وتقنيات علوم  معهد  يف  دةاجلو  معاير 

 منوذجا اجللفة 

 جامعة اجللفة 

24 
  حممد  حممد ، مهيدي  بوحلية  �

 احلصة  د بع مقابلة   أثناء التطبيقي الرتبص   على املشرف طرف  من  املتبعة رافية اإلش  األساليب
 جامعة وهران 

25 
  مد حم ي امحد ، حيياو   سحوان �

  "  ية املهن املهارات  بعض  إكساب يف  والرGضية البدنية  الرتبية  اساتذة  �طري  ردو 
  لشلف جامعة ا

26 
  إسحاق  فاضلي ، محديين حممد، جباوي  قراد  �

 مسعيا  املعاقني لدى   االجتماعي التفاعل حتقيق  يف  الرتوحيي   ضيالرG النشاط   دور

  ة املسيلة جامع

  جامعة وهران 

27 
� HAMOUANI Khaled , KASMI Ahcen 

Évaluation du profil morpho-fonctionnel des jeunes footballeurs 
algériens par poste de jeu   (cas équipe de la JS-kabylie) 

 03جامعة اجلزائر  

28 

  بشري  األمني،  حسام  حممد سعيد  فتحي ،بن بلغول  �

  �لتحصيل عالقته و  تعلم ال ت صعو� لذوي االنتباه   قدرة ةتنمي يف  الرGضية  لشبه ا  االلعاب   دور

 الدراسي 

 03جامعة اجلزائر  

29 

  االمني  حممد  حلسن  حممد ، بن  يلدحو ، زما  يوسف نب �

  السنة  تالميذ لدى   الزائد  احلركي  النشاط من  التقليل  يف  الرتبوي الرGضي   البدين النشاط   دور

 .  ابتدائي  اخلامسة 

 عة مستغامن جام
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لرقما   اجلامعة  العنوان 

30 

  فاطيمة  فريدة ،  شعالل   رجاح بورويب  �

  التالميذ   لدى النفسي  القلق  حدة  من  التخفيف  يف  املدرسية الرGضية  و البدنية  الرتبية  حصة  دور

  كالورG الب  ادةشه اجتياز  على  ملقبلني ا

 جامعة تيزي وزو 

31 

  الدين  مجال  صدارة �

  لرGضية وا  البدنية  األنشطة  اتوتقني علومب  املتعلقة  للبحوث مراجعة 
A Review of STPSA researches  

 03جامعة اجلزائر  

32 
  خالد، رو�ح بوعالم، èج حممد  هللا جىب �

  الدماغي  �لشلل  املصاب  لدى والتوازن  التوافق  تطوير يف  الجية ع متارين   اثر
 ة مستغامن جامع

33 

 ، مقراين مجال، بن سيدان حسني مجال خبتاوي �

  التالميذ  لدى اليد  كرة   يف سيةألساا املهارات  بعض  تعلم  ىعل   املتعددة لوسائطا  استخدام   ثرأ

  سنة ) 14- 13(

 جامعة مستغامن 

34 

  حدي  عليGن،  ز  لكحل، نصرية  القادر  عبد �

  كرة   يف  األساسية  املهارات بعض  تعلم على  املتعددة   الوسائط  �ستخدام مقرتح   تعليمي  بر¤مج  أثر

  . سنة )12-10( البسيطة  العقلية  ة اقاإلع  ذوي لاألطفا لدى   السلة

 اس جامعة بومرد 

35 
  عباس عصام ، جليلي و، لطرش بوش فاهم �

  .  والرGضي  التعليمي مليدان ا يف  االتصال و اإلعالم  تكنولوجيا استخدام أمهية 
 03جامعة اجلزائر  

36 

 زاق الر  عبد  بلبشري �

  تربية  على اáانعكاسا و  الرGضة  يف  االتصال و  اإلعالم  تكنولوجيات  توظيف آليات

  اÈتمع   و الفرد 

 جامعة تلمسان 

37 
  يسني  يد مش �

  حركيا  املعاقني لدى   يالنفس التوافق  حتقيق   يف  التنافسية  املكيفة  الرGضية  البدنية  األنشطة  فاعلية
 جامعة بومرداس 

38 
صري  ، طواهرية ويسام   مجيلة، علوان خدير � ¤  

  درسة امل  قبل ما  اطفال  دىل    االبداعية القدرات  لتحسني   التفاعلي الفيديو   مسامهة
 03جامعة اجلزائر  

<<
<<
<<
<<
<<
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  اجلامعة  العنوان الرقم

39 

  امحد   فوضيل، بقشوط القادر، مناد   عبد يسام �

صفية عية اجلما  رGضيةال  األنشطة  دور   معنياجلا  طلبة  ىلد ا وتنميته االجتماعية يم الق  تكوين يف  الال

  �جلزائر 

  جامعة الشلف 

 جامعة مستغامن 

40 

  العيزري  هللا  عبد امحد Ïبت �

  يف  البدين  النشاط   ممارسة حنو  اليمنية   �جلمهورية ذمار  جامعة كليات  بعض طالب  اجتاهات قياس

  املتغريات     بعض  ضوء

    سعود  امللك   جامعة

 Gض ر ال

41 

  منري  جرجار �

  فئة   لدى واالجتماعية  النفسية  الناحية  من الرGضي  البدين   اط شالن  يف  التكوين  برامج ية أمه

  الشباب 

  02  اجلزائر  جامعة

42 
  خدجية  ، فور   فتحية شكراوي  القادر  عبد �

  للطفل واجلسمية النفسية   الصحة  على احلفاظ يف  ية الرGض األنشطة  أمهية 

  املدية   جامعة

  بليدة ة الجامع

43 

 هين  دهلي �

صفية وحدات   أثر   تالميذ لدى   السليمة القرارات واختاذ �لنفس  الثقة  مهارايت تنمية يف  مقرتحة   ال

  الثانوية  املرحلة 

  سطيف  معةجا

44 

 عامر شريف ، ملني حرواش ، خالد جنام �

  العقلي لتخلف ا ذوي  لألطفال احلركية   القدرات بعض تنمية يف  املكيف  البدين النشاط   دور

  البسيط 

  جامعة اجللفة 

 

 

 

 

 


