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 عنوان املذكرة ألاستاذ املشرف اسم ولقب الطلبـــة الرقم

10 
 هواري بومدين كليب

 عبد هللا قحمام

 

 شتيوي عبد املالك

 دراسة الخصائص البدنية و املهارية عند الرياضيين

10 
 زلوف الباي

 كابرين فادي عبد الحليم

 دراسة مقارنة بين الخصائص البدنية حسب متغير العمر

10 
 د محمد الياسشرا

 زيد احمد امين

 واقع التدريب و التغذية لدى رياضيي كمال الاجسام

10 
 مودع محمد رافع

 زيغم الزهرة

 اهمية التحضير البدني الجيد لحراس املرمى في كرة اليد

 عائشة مكي 10

 جمالي مرابط

وجهة  اسباب الاخفاق في املنافسات القارية لدى الفريق الوطني اناث لكرة القدم من

 نظر الالعبات

10 
 علي الهادي

 يوسف راشد

 عالقة شدة التمرين البدني بنسبة انتشار الاكسجين بالدم لدى الرياض ي

10 
 بن دحمان مبروك

 رزاق لبزة عبد الحكيم

 أثر غياب الجمهور الرياض ي على دافعيةإلانجاز الرياض ي لدى العبي كرة القدم

10 
 حزازطة كهينة

 ملين بن زيان

 لسبب الوقائي الصحي الحجر ةتر بف املشاهدة متعة على املرئي و الصوتي املؤثران فعل

 01-كوفيد

 بن ناصر الحسن 11
 دين شعيب

 

 شخصية املدرب واثرها في تماسك الفريق الرياض ي

 الضغوط املهنية ملدرب كرة القدم واثرها على أداء الفريق طارق راس النعجة 01

11 
 سبخي العربي

 نيعثمان جيال

 دور الحصص التدريبية للعبة كرة القدم في التنشئة الاجتماعية

12 
 هبالتو مسعود

 طحاش عمار
 بزيو سليــــم

 اء الحجر الصحي في ظل جائحة كوروناناملمارسة الرياضية اث

13 
 مخلوف أيمن

 لعاللي عبد الحق

على بعض خاطر تناول البروتينات على صحة رياضيي كمال ألاجسام دراسة ميدانية م

 قاعات كمال ألاجسام لوالية بسكرة

14 
 فؤاد عماد الدين دوباخ

 عبد الكريم بن جدو

 بقار ناصر

 التحضير النفس ي وعالقته باألداء الرياض ي عند العبي كرة القدم

15 
 صيدو جيهان

 جغاطي خولة

نة من السم( أو التخلص)رنامج تدريبي مقترح بإستخدام تمارينات ألايروبيك في التقليل

 دراسة ميدانية على سيدات القاعة الرياضية للنساء .عند السيدات

16 
 محمد هشام حساسه

 دردقة بلقاسم

 التحضير النفس ي وعالقته بدافعية إلانجاز عند العبي كرة القدم

 التحضير النفس ي و عالقته بدافعية الانجاز عند العبي كرة القدم بصيري حسام الدين 17

 التدليك الرياض ي واثره على عملية الاستشفاء  هيشر سامي 18

 راف ــاإلش بطاقة متابعة
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19 
 زراري اكرم

 حماني صابر

 التربية البدنية والرياضية وواقع تدريسها في الطور الابتدائي حاجي عبد القادر

ــــة 20  اثر برنامج تدريبي مقترح لتخفيف من ارتفاع الضغط الدموي  عالو خولـ

21 
ـــطب ـــ ــ  ة امجدـ

 نمصباحي صالح الدي
 باغقول جمال

 تطبيق الالعاب شبه الرياضية في تكوين الالعبين املبتديئين في كرة اليد

22 
 دامس أحمد أمير

 روبيح أسامـــة
 دخيــــة عادل

ـــة ـــ ـــ ـــدم أثناء املنافسـ ــ ــرة القــ ــ ـــ ـــرق النخبـــــة في كــ ـــ  تحليل ألاداء املهاري لفــ

00 
 بليلة عبد الباسط

 صفاء حامدي

 دور التحضير النفس ي في تطوير مستوى املهارات النفسية عند الرياضيين

00 
 عبد الرؤوف لغريبي

 عبد الرؤوف قيدوام
 رواب عمار

جائحة كرونا و تأثيرها على التدريب الرياض ي في مختلف ألاندية الرياضية لرياضات 

 الجماعية لوالية بسكرة

25 
 تمعرات عبد اللطيف

 دينبن زطة ضياء ال
 دشري حميد

 دور النشاط البدني الرياض ي في تعزيز الصحة النفسية لدى الطفل املراهق

00 
 بالخ محمد الصالح

 
 زموري بلقاســــــم

أثر برنامج تدريبي مقترح بطريقة ألالعاب في تنمية خاصية السرعة لالعبي كرة 

  u13اليد

 


