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الرقم
1

الموضوع
اقتراح برنامج حركي ماقبل المدرسة (الحضانة)

اسم االستاذ
د/مزروع السعيد

2

اقتراح برنامج حركي ماقبل لتنمية القدرات العقلية لتالميذ المرحلة
االبتدتئية

د/مزروع السعيد

3

اقتراح بطارية اختبار لالنتقاء في الفرقة المدرسية

د/مزروع السعيد

اقتراح برنامج حركي باستعمال الوسائل البيداغوجيه( الوسائط) في
تنمية بعض المهارات الحركية

د/مزروع السعيد

5

اقتراح برنامج حركي في تنمية بعض المهارت الحركية لتالميذ
المرحلة الثانوية

د/مزروع السعيد

6

التخطيط التربوي وعالقته بتحقيق اهداف التربية البدنية والرياضية

د/فنوش نصير

7

دراسة واقع االنتقاء والتوجيه الرياضي في الوسط المدرسي

د/فنوش نصير

8

التغذية الراجعة وعالقتها بالتعليم الحركي لدى تالميذ المرحلة
المتوسطة

د/فنوش نصير

9

دراسة صعوبات تطبيق منهاج المقاربة في المؤسسات التربوية

د/فنوش نصير

10

التقسيم التربوي وعالقته بتحقيق االهداف المسطرة في المنهاج

د/فنوش نصير

11

مساهمة االلعاب شبه الرياضية في تطوير الجانب االجتماعي العالئقي
لدى التالميذ

د/فنوش نصير

12

اتجاهات اساتذة(ت.ب.ر) نحو االنشطة الرياضية الالصفية

د/فنوش نصير
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د/فنوش دراسة مستويات الظغوط المهنية لالستاذ وعالقتها
بتحقيق اهداف المادة
نصير
 14دور حصة ت .ب في التقليل من العنف المدرسي من
وجهة األساتذة

13
د /بن ققة سعاد

15

دور حصة ت.ب في الرفع من مستوى التحصيل
الدراسي

د /بن ققة سعاد

16

الثقافة البدنية في التشريع الرياضي

د /بن ققة سعاد

17

مكانة الرياضة السنوية في التشريع الرياضي

د /بن ققة سعاد

18

دور حصة ت.ب في ترسيخ روح المواطنة من
وجهة نظر االساتذة

د /بن ققة سعاد

19

دور الجمعيات الرياضية في ترسيخ روح المواطنة

د /بن ققة سعاد

20

اتجاهات أساتذة الثانوية نحو إلغاء اختبار ت.ب في
امتحان البكالوريا
تقييم تجربة إنشاء أقسام رياضية ودراسة على
مستوى والية بسكرة

د /بن عميروش سليمان

22

دراسة واقع تحضير الفرق المشاركة في الرياضة
المدرسية

د /بن عميروش سليمان

23

دراسة االتصال على مستوى التغذية الراجحة لدى
طلبة السنة الثانية اثناء حصة التربية العملية

د /بن عميروش سليمان

24

تقويم العملية التدريسية لدى االساتذة المبتدئين اثناء
حصة ت.ب من وجهة نظر المفتشين

د /بن عميروش سليمان

25

ادارة االمن والسالمة على مستوى المسابح العمومية

د /بن عميروش سليمان

21

د /بن عميروش سليمان
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26

الدرس النظري لمادة ت.ب في المؤسسات التنربوية

د/ابراهيمي عيسى

27

الذكاء الحركي لدى االطفال

د/ابراهيمي عيسى

28

الخجل لدى تالميذ المرحلة المتوسطة -دراسة مقارنة-

د/ابراهيمي عيسى

29

الثقافة الرياضية لدى طلبة معهد ع.ت.ن.ب.ر

د/ابراهيمي عيسى

30

دراسة مقارنة للطاقة االبداعية لدى التالميذ الممارسين
وغير الممارسين الالصفية في المرحلة المتوسطة

د/ابراهيمي عيسى

31

دراسة مقانة لبعض المؤشرات او المهارات التدريسية
لدى طلبة معهد ع.ت.ن.ب.ر

د/ابراهيمي عيسى

32

دراسة تحليلة لمنهاج ت ب ر للمرحلة المتوسطة(
الجيل الثاني)

د/ابراهيمي عيسى

33

اثر بنامج حركي مقترح على الكفاءات المتعددة لدى
االطفال
الذكاء االنفعالي والكفاءة المهنية الستاذ ت.ب.ر

د/ابراهيمي عيسى
د/لزنك احمد

35

دور المشرف في رفع كفاءة االداء

د/لزنك احمد

36

دور معلم ت ب ر في تنمية القيم االجتماعية

د/لزنك احمد

37

الكفاءات المتعددة لدى طلبة معهد ع ت ن ب ر

د/لزنك احمد

38

فضاء االنترنت وتعلم النشاطات الرياضية

د/لزنك احمد

39

دور النظريات التربوية في تحقيق تعليمة االنشطة
الرياضية
خدمات علم النفس في المجال الرياضي

د/لزنك احمد
د/لزنك احمد

41

التنمية الرياضية وعالقتها بالتنمية الشاملة

د/لزنك احمد
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42

فاعلية التربيةالعملية على تطويربعض سمات الشخصية
والسلوك القيادي لدى طلبة معهد ع ت ن ب ر

د/عثماني عبد القادر

43

اهمية المقاربة البيداغوجية بالمشاريع بالتربية البدنية
والرياضية لدى تالميذ المرحلة الثانوية

د/عثماني عبد القادر

44

دراسة تحليلة للمراسيم التشريعية الجزائرية الخاصة
بمادة ت ب ر والرياضة المدرسية

د/عثماني عبد القادر

45

دراسة مقارنة بين الطريقة الكلية والطريقة الجزئية في
برامج تعليم نشاط الكرة الطائرة لتالميذ المرحلة الثانوية

د/عثماني عبد القادر

46

اقتراح برنامج تعليمي لتنمية مهارات التدريس الستاذ
مرحلة التعليم االبتدائي

د/عثماني عبد القادر

47

بناء اختبار للمعرفة الرياضية لدى طلبة السنة االولى
ج.م بمعهد ع.ت.ن.ب.ر

د/عثماني عبد القادر

48

تقويم اداء طلبة الماستر بمعهد ع ت ن ب ر عند تنفيذ
حصص التربية البدنية

د/عثماني عبد القادر

49

دراسة تحليلة لمعوقات اعداد مذكرات نهاية السنة بمعهد
ع.ت ن ب ر من وجهة نظر هيئة التدريس بالمعهد

د/عثماني عبد القادر

50

واقع منهاج ت ب ر في المدارس االبتدائية

د/بزيو عادل

51

صعوبات تنفيذ حصة ت ب ر من وجهة نظر الطلبة
المتربصين
صورة الجسم وعالقتها باتجاهات طلبة المعهد ومهنة
استاذ ت ب ر

د/بزيو عادل

53

تقويم كفاءة االساتذة في معهد ع ت ن ب ر من وجهة
نظر الطلبة

د/بزيو عادل

54

اثر برنامج مقترح في تحقيق لبتفاعل االجتماعي لدى
تالميذ مرحلة المتوسط

د/بزيو عادل

52

د/بزيو عادل
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55

اتجاهات طلبة السنة االولى جذع مشترك نحو ممارسة
النشاط البدني الرياضي
السمات ......الستاذ ت ب ر وعالقتها بدافيعة االنجاز

د/بزيو عادل

57

واقع الرياضة المدرسية في والية بسكرة

د/بزيو عادل

58

دراسة مقارنة بين منهاج الجيل االول والجيل الثاني في
تعلم بعض المهارات االساسية لالنشظة الجماعية خالل
حصة ت.ب.ر .دراسة مقارنة بين (تالميذ الصف االول

56

د/بزيو عادل

ا /بن شعيب احمد

والثاني/الثالث والربع) المتوسط

59

مدى تاثير طرائق التدريس على االداء الوظيفي الساتذة
التربية البدنية والرياضية

ا /بن شعيب احمد

60

اساليب التدريس وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى اساتذة
ت.ب.ر خالل مرحلة الثانوي

ا /بن شعيب احمد

61

اثر برنامج تعليمي في تحسين االنجاز الرقمي لسباق
800م لدى تالميذ االقسام النهائية

ا /بن شعيب احمد

62

دور االلعاب الصغيرة في تحقيق التوافق النفس-اجتماعي
لدى اطفال االقسام التحضيرية ( )5-6سنوات

ا /بن شعيب احمد

63

مهاج الجيل الثاني للتربية البدنية والرياضية بين النظري
والتطبيقي

ا /بن شعيب احمد

64

اتجاهات اساتذة ت.ب.ر المتقاعدين نحو ممارسة ابنائهم
لمهنة التدريس

ا /بن شعيب احمد

65

اثر دروس منهجية ت.ب.ر على مستوى االداء الوظيفي
لطلبة السنة الثالثة خالل التربص الميداني ( بحث مسحي

ا /بن شعيب احمد

على طلبة الشنة الثالثة بمعهد ع.ت.ن.ب.ر)

66

الكفايات التعليمية ودرجة ممارستها لدى االساتذة
تخصص تربية حركية من وجهة نظر طلبتهم في معهد
ع.ت.ن.ب.ر
مدى كفاية االمكانات المادية في تحقيق اهداف منهاج

ا /بن شعيب احمد
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الجيل الثاني للصفين االول والثاني متوسط خالل حصة
التربية البدنية والرياضية
68

عالقة الشرح باستخدام التصوير السينمائي بتقويم
وتحسين االداء االحركي لرمي الجلة

د/دحو بن يوسف

69

دور االيام التحسيسة اثناء حصة ت.ب.ر في االقالع عن
التدخين والمخذرات

د/دحو بن يوسف

70

عالقة استخدام الهاتف النقال بعزوف التالميذ عن حصة
التربية البدنية والرياضية في المرحلة الثانوية

د/دحو بن يوسف

71

عالقة استخدام الهاتف النقال بالتحصيل الدراسي لدى
طلبة السنة الثالثة LMDتربية حركية

د/دحو بن يوسف

72

برنامج تصحيح االخطاء باستخدام المتغيرات الكينماتيكية
واثره على تعلم االداء الحركي لرمي الجلة

د/دحو بن يوسف

73

القوام واالتزان الحركي وعالقته ببعض الصفات البدنية
والمهارية في كرة السلة

د/دحو بن يوسف

74

اثر برنامج تعليمي على تنمية االتزان الحركي لدى
تالميذ المرحلة االعدادية

د/دحو بن يوسف

75

تاثير تمرينات توافقية في تحسين التوافق الحركي بين
العين واليد في مهارة التصويبة السليمة في كرة السلة

د/دحو بن يوسف

76

دور المرافق الرياضية الجوارية في خفض معدل
الجريمة –دراسة ميدانية على مستوى مدينة بسكرة-

ا/ميهوبي مراد

77

العالقة بين التوافق المهني واالحتراق النفسي لدى استاذ
التربية البدنسة والرياضية

ا/ميهوبي مراد

78

اسباب عزوف استاذ ت.ب.ر على المساهمة الفعالة في
الرياضة المدرسية

ا/ميهوبي مراد
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79

فعلية برنامج ارشادي قائم على االلعاب الحركية في
تحسين الصفات التوافقية لدى تالميذ مرحلة التعليم
االبتدائي

ا/ميهوبي مراد

80

كفاءة مدرسي التربية البدنية ةالرياضية ( خريجي
المعهد) من وجهة نظر مدراء المؤسسات التعليمية

ا/ميهوبي مراد

