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 االستاذ عدة بن علي

 طلبة لدى العلمية االتجاهات تنمية في التكنولوجيا على قائم تعليمي برنامج ثرأ
 والرياضية البدنية وتقنيات النشاطات علوم معهد
 كرة في األساسية المهارات بعض تعلم في ودورها الهيبرميديا

 .المتوسطة تالميذ المرحلة لدى )التمرير،االستقبال(السّلة

زروع م: األستاذ الدكتور
 السعيد

أثر استخدام الوسائط التكنولوجية في تحسين بعض المهارات الحركية أثناء حصة 
 ت ب ر لتالميذ المرحلة الثانوية

أثر استخدام برنامج تعليمي باستخدام الوسائل التكنولوجية على تطوير بعض 
 المهارات األساسية أثناء حصة ت ب ر لتالميذ المرحلة الثانوية

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

 ميهوبي مراد:األستاذ 

الممارسين والغير ممارسين  األطفال الحسي الحركي بين اإلدراك دراسة مقارنة في
 .نشاط الحركيلل

الرياضة  في الفعالة المساهمة لىع والرياضية البدنية التربية استاذ عزوف اسباب
 المدرسية

 التوافقية الصفات تحسين في الحركية االلعاب لىع قائم ارشادي برنامج فعالية
 .االبتدائي يملالتع ةلمرح لدى تالميذ

 والرياضية ةيالبدن التربية استاذ لدى النفسي واإلحتراق المهني التوافق بين العالقة
 مدراء نظر وجهة من )المعهد خريجي( والرياضية البدنية التربية مدرسي كفاءة

يمية لالتع المؤسسات
 .بسكرة بوالية الجريمة معدل ىلع أثرها و ريةاالجو الرياضية المرافق

مراد : األستاذ الدكتور
 خليل

 أثر برنامج تعليمي مقترح على سمة التوتر في النشاط البدني 



بن : األستاذ الدكتور
عميروش سليمان 

 

واقع ممارسة حصة التربية البدنية و الرياضية في ظل جائحة فيروس كورونا 
(. 19كوفيد )المستجد

طلبة السنة الثانية ماستر في دراسة االتصال على مستوى التغذية الرجعية لدى 
. حصة البيداغوجية التطبيقية

إدارة المخاطر لدى أساتذة المرحلة المتوسطة أثناء تدريس حصة  التربية 
البدنية و الرياضية 

الدورات التكوينية للتربية البدنية و الرياضية و عالقتها في تحسين كفاءة 
. الثانيأساتذة المرحلة المتوسطة وفق منهاج الجيل 

 بزيو عادل:األستاذ 

اثر برنامج تعليمي في تنمية الذكاءات المتعددة لدى تالميذ المرحلة 
  .اإلبتدائية

دراسة مقارنة بين التالميذ  -الذات البدنية لدى تالميذ المرحلة الثانوية
 .الممارسين وغير الممارسين للنشاط البدني الرياضي

 األستاذ مغربي المغربي

 المهارات النفسية الستاذ التربية البدنية والرياضية وعالقتها بالتوافق المهني
 عالقة الضغوط المهنية بااللتزام المهني لدى أساتذة التربية البدنية والرياضية

عالقة االتجاهات النفسية نحو مهنة التدريس بالضغوط المهنية الساتذة التربية 
 البدنية والرياضية

 شعيب أحمد األستاذ بن

مستوى تحقيق اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة لدى تالميذ المرحلة المتوسطة من 
 .خالل ممارسة حصة التربية البدنية و الرياضية

أثر استخدام أسلوب القصة الحركية على الصحة النفسية لدى تالميذ األقسام 
التحضيرية 

بالمهارة حسب متغير الفئة العمرية ،  دراسة مقرنة لعناصر اللياقة البدنية المرتبطة
 الجنس و نوع النشاط البدني الرياضي

دور النشاط البدني الرياضي التربوي في تحسين كفاءة الجهاز التنفسي في 
ظل جائحة كورونا 

دور النشاط البدني الرياضي في تحسين الصحة النفسية في ظل جائحة كورونا 
 (.التربويةدراسة ميدانية  لبعض المؤسسات )

 


