
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

– بسكػػػرة  –جامعػػة محمػػد خيضػػػر 
معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية 

قسم التربية الحركية 

   

 

   

األستاذ 
المشرؼ 

تاريخ الطلب الطالب الثاني الطالب األول الموضوع المختار 

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 التعليم  إتجاهات
 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

الحركي أثناء حصة ت ب ر لتالميذ  التغذية الراجعة ودورها في تحسين االداء
 المرحلة الثانوية 

 

 سالم ايمن 
 

 حرمة خالد
 

24/01/2021 
 

 2021 -2020الماستر المختارة ضيعموا
 



مراد خليل د

أثر وجبات تعليمية للتغذية الراجعة على المهارة الحركية في النشاط البدني 
 مرمي عبد اللطيف

 / 
2020/12/01 

 

واقع الرياضة المدرسية في المؤسسات التربوية 
 محمد ايمن ميساوي

 
 نوي عبد الحميد رضوان

 
16/12/2020 

 
 دوافع ممارسة التربية البدنية والرياضية في المؤسسات التربوية

 
 بوحنيك نجم الدين

 
/ 06/01/2021 

 
حصة التربية البدنية والرياضية وتأثيرها على الصحة النفسية لدى تالميذ االقسام 

 النهائية
 

 زنزان تقي الدين
 

 اسامةدربالي 
 

06/01/2021 
 

الذكاء الجسمي الحركي وعالقته ببعض القدرات االبداع الحركي لدى تالميذ 
 18الى 16المرحلة الثانوية من سن 

 

 حديبي عامر
 

 04/02/2021 
 

 لدى اإلجتماعي التفاعل تنمية في الفراغ أوقات في الرياضية الممارسة دور  
 الثانوي الطور تالميذ

 بن عزرين منصف
 

 لطرش زكرياء
 

27/01/2021 
 

لزنك أحمد 

 

 بوبكة محمد لمينصفات استاذ التربية البدنية والكفاءة المهنية 
 

/ 02/12/2020 
 

 28/12/2020 عيمش عبد الحميد بن عمارة نور الدين نظريات التربوية والتعليمية لألنشطة الرياضية
 

 فضاء االنترنت و تعلم االنشطة الرياضية
 

 حذيفةتبري 
 / 05/01/2021 

 
 خدمات علم النفس في المجال الرياضي

 
 ضيافي عبد الغاني

 
 اوكبدان حمزة

 
05/01/2021 

 

 التربية الرياضية و عالقتها بالتنمية الشاملة
 خيراني احمد

 
 هزابرة مصطفى

 
06/01/2021 

 



  13/01/2021 /فنوح الطاهر  .الذكاءات المتعددة ودورها في رفع من الكفاءة التدريسية

 صالحي هجيرة  المرأة بين العزوؼ واالصرار واثرها على الحركة الرياضية النسوية
01/02/2021 

 
 10/02/2021 معطار أحمد غنانية رابح واقع المراجع والخدمات المرجعية بمكتبة معهد علوم و ن ب ر بسكرة  

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

 حسين شويرؼ
 / 

01/12/2020 
 

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

 وليد حسونة
 

 اسالم بودون
 

03/12/2020 
 

بزيو عادل 

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

 غرابة عبد الحفيظ
 

/ 04/12/2020 
 

 شنافي عبد الرؤوؼ دور الرياضة المدرسية في تنمية الذكاء االجتماعي لدى تالميذ المرحلة الثانوي
 / 28/12/2020 

 
دراسة مقارنة بين التالميذ الممارسين -الثانوية الذات البدنية لدى تالميذ المرحلة

.و غير الممارسين للنشاط البدني الرياضي  
بسعودي محمد 

 الطاهر
 قويدر بلقاسم أسامة

 
02/02/2021 

 

 ميهوبي مراد

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

طبي عناني عبد 
 الرحمان

 

 منصرأحمد
 22/12/2020 

العالقة بين الممارسة الرياضية وتعاطي المخدرات لدى فئة المراهقين 
 دراسة ميدانية على مستوى مدينة بسكرة

 قاقي عبد الرزاؽ
 

 زريبات مسعود
 

06/01/2020 

التربية البدنية والرياضية على المساهمة الفعالة في الرياضة  اسباب عزوؼ استاذ
 المدرسية 

 شنافي شمس الدين 
 

 بن صالح ياسر 
 

21/01/2021 
 

عثماني عيد 

 القادر

أهمية البداغوجية التطبيقية في الرفع من كفاءة التدريس لدى طلبة السنة اولى 
 ماستر

 

 مصعب طويل
 

 أيمن قصراية
 

08/01/2021 



 . أهمية صورة الجسم عند تالميذ مرحلة الثانوية في حصة التربية البدنية والرياضية
 

 دلندة مراد 
. هاللة خالد 

12/02/2021 
 

 21/02/2021 /سعيدي عبد الباقي واقع تدريس التربية البدنية و الرياضية في منهاج الجيل الثاني بالمرحلة المتوسطة 
واقع التدريس بمعهد علوم تقنيات النشاطات الرياضية في ضل وباء كورونا 

2019 
 

 برتيمة مسلم 
 

 ظهراوي عبد السميع
 

11/1/2021 
 

 

 رئيس القسم   
 

 


