
 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

– بسكـــرة  –جامعــة محمــد خيضـــر 
معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية 

قسم التربية الحركية 

   

 

   

تاريخ الطلب الطالب الثاني الطالب األول الموضوع المختار األستاذ المشرف 

مزروع السعيد 

دراسة ميدانية ) الحوافز وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى أساتذة التعليم العالي 
 (.على مستوى معاهد ت ب ر بسكرة باتنة الجزائر العاصمة 

 عثماني عصام
 

 غزال عبد الغني
 

02/12/2020 
 

دور الرياضة المدرسية في تعزيز روح المواطنة وتحقيق التماسك االجتماعي 
لتالميذ التعليم الثانوي  

 دراسة ميدانية  لبعض ثانويات المقاطعة االدارية تقرت
 

 بن عثمان انور
 

 ظهراوي مصباح
 

12/10/2020 
 

تالميذ المرحلة الثانوية نحو التعلم باستخدام  وسائل تكنولوجيا  إتجاهات
 التعليم أثناء حصة ت ب ر

 سعيدي حمزة
 

 12/11/2020 
 

دور أساتذة التربية البدنية والرياضية في نشر ثقافة الممارسة الرياضية في 
 المجتمع

 12/12/2020  قاسم عادل

 الراجعة على المهارة الحركية في النشاط البدنيأثر وجبات تعليمية للتغذية مراد خليل 
 

 مرمي عبد اللطيف
  2020/12/01 

 
 واقع الرياضة المدرسية في المؤسسات التربوية

 
 ميساوي محمد ايمن

 
 نوي عبد الحميد رضوان

 
16/12/2020 

 

 2021 -2020الماستر المختارة ضيعموا
 



لزنك أحمد 

 

 صفات استاذ التربية البدنية والكفاءة المهنية
 

 بوبكة محمد لمين
  

02/12/2020 
 

 نظريات التربوية والتعليمية لألنشطة الرياضية
 

 بن عمارة نور الدين
  

28/12/2020 
 

تكنولوجيا التعليم عن بعد و دورها في تكوين طلبة معهد علوم و تقنيات عدة بن علي 
 النشاطات البدنية و الرياضية

 

 حسين شويرف
  

01/12/2020 
 

جسم الرياضي بدرجة حرارة محيط الممارسة خالل فترتي عالقة درجة حرارة جمالي مرابط 
 .الراحة و النشاط البدني

 

 وليد حسونة
 

 اسالم بودون
 

03/12/2020 
 

دور وسائل التواصل االجتماعي في تنمية الثقافة الرياضية لدى تالميذ المرحلة بزيو عادل 
 المتوسطة

 

 غرابة عبد الحفيظ
  04/12/2020 

 

 شنافي عبد الرؤوف دور الرياضة المدرسية في تنمية الذكاء االجتماعي لدى تالميذ المرحلة الثانوي
 

 28/12/2020 
 

دراسة مقارنة في بعض القدرات الحركية العامة بين األطفال الممارسين والغير   ميهوبي مراد
 ممارسين للنشاط الحركي

 

طبي عناني عبد 
 الرحمان

 

 منصرأحمد
 

22/12/2020 
 

  07/01/2021،علما أن آخر أجل لذلك هو المطوب من بقية طلبة السنة الثانية ماستر اإلسراع في اختيار الموضوع واألستاذ   –1: مالحظة هامة 
 

 رئيس القسم   
 

 


