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8h00 ى العلمي الوطني  استقبال ضيوف الملتق 

00h9  صبيرة  فراحتية   د. ماهور باشا   ى  المشرف العالم للملتقتقديم 

10h9  3معهد التربية البدنية والرياضية جامعة الجزائر  مديربلغول فتحي  البرفسور  ىرئيس الملتقكلمة 

9h20  3ر شريط رابح مدير جامعة الجزائالبرفسور  ى للملتقالرئيس الشرفي كلمة 
9h30 بعد التدرج د.بن طبيبل د.  كلمة نائبة رئيس الجامعة  ما 

9h30  البرفسور بن عكي محند أكلي  معهد التربية البدنية والرياضية ل العلميمجلس كلمة رئيس 

 المدخالت االفتتاحية النموذجية  

9h35 ذاتيا كمؤشرات لتربية سلوك الطالب في ميدان علوم وتقنيات االنشطة البدنية والرياضية. أ.د بلغول فتحي: "الدافعية المححدة 

9h50 "أ.د بن عكي محند أكلي: عملية التقويم لالنشطة البدنية والرياضية في الوسط التربوي بين التوقع و االنجاز 

5110h 

 

 استراحة قهوة 

 التربية البدنية والرياضيةالمحور االول المراقبة و المتابعة في 

 F1 مدرج   الفترة الصباحية

 د. قوميري    د. ايبوشوكان أ.د.حريتي            المقرر: 

10h30 Cognition, verbalisation, variation gestuelle et performance motrice. 

 Le contrôle et le suivi en STAPS 

Pr. Hakim HARITI 

10h40 Titre de la communication : Plaidoyer pour une culture sportive savante de l’éducation physique et sportive   Pr. Lallali Nadia 

10h50   3د.جمال مرازقة: "اهمية المراقبة المستمرة في انجاح درس التربية البدنية والرياضية" جامعة الجزائر 

11h00  والتقويم في بعض جوانب التعلم لمادة التربية البدنية والرياضية التقييم 

 .3د. إيبوشوكان محمد/ أستاذ محاضر"أ"/ معهذ التربية البدنية والرياضية/ جامعة الجزائر 

 3التربية البدنية والرياضية/ جامعة الجزائر   د. عمروش مصطفى/ أستاذ محاضر"أ"/ معهذ

11h10  " :دور القانون في مكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة  حماية لصحة الرياضي" جامعة قسنطينة.د. كريمة محروق 

11h20  ( سنة"  19-18الحركي في كرة اليد لدى تالميذ السنة الثالثة من التعليم الثانوي )  في تنمية الجانب ) األسلوب األمري و أسلوب حل المشكالت ( د. شادي عبد الرزاق، د. خباط حافظ: "" ثر األساليب التدريسية

 جامعة ام البواقي، جامعة قسنطينة 

11h30  ،دور حصة التربية البدنية والرياضية في التخفيف من القلق النفسي لدى طالب البكالوريا" جامعة بسكرة د.بزيو عادل: "د.بزيو سليم، جبايلي لياس 

11h35 La santé par l’Activité physique scolaire : prémisses d’une nouvelle approche ?       بن جدو          د/ زواغي سمش الدين  ا.د/ بوطالبي   المؤلف  

11h45 3تقويم محاور العلمية التعليمية في التربية البدنية و الرياضية د. بن زيادة محمد الهادي جامعة الجزائر  

11h55  مناقشة 

12h05 " :جامعة البويرة والمهاري والتقويم البدني   متابعة العبي كرة القدم )االنتقاء( من خالل القياس د. بوحاج مزيان " 

12h15 Dr  DJENNAD  DJAMAL. Dr CHETTOUH FARID:  Prévention et lutte contre l’obésité infantile par l’activité physique.  Université Bejaia 

12h25 3امعة الجزائر  زيان نصيرة، جزار نسيمة: " عالقة الوسائل البيداغوجية على اتجاهات التالميذ نحو التربية البدنية والرياضية فى المرحلة الثانوية" ج، د. قاصدي حميدة 

12h35  د. زموري بلقاسم: " دور التخطيط في التدريب الرياضي للرفع من مستوى االداء" جامعة بسكرة 

12h45 شاكر: " دراسة عملية تقييم النشاطات البدنية الفردية في حصة التربية البدنية والرياضية بين الواقع و النظري" جامعة أم البواقي  أ.بوناب 

12h55 
  -املؤلف: -قسم الرتبية بدنية جامعة املسيلة 02دراسة ميدانية على طلبة املاسرت  –املرتبصني واثر بعض املتغريات املختارة يف ذلك  الكفاايت التدريسية الالزمة يف حصة الرتبية البدنية و الرايضية لطلبة معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرايضية 

 -أ -آمنة مرنيز أستاذ حماضر

12h00  مناقشة 

 Déjeuner 

13h30  الفترة المسائية 
 بريكي  طاهر    د. حجيج مولودأ.د  حداب سليمالمقرر: د.

13h40 نوية"  جامعة مستغانمد.كحلي كمال، د.جلوري بن عمر، د.تمطاوسين أحمد: "النشاط الرياضي التربوي كوسيلة لتحقيق التوازن النفسي لدى التالميذ بالمدارس الثا 

13h50 .تعليم الفتاة لمادة التربية البدنية في الوسط  المدرسي في ظل التغير االجتماعي بن صيفية لحسن: " د. زواويد اسماعيل، أ 

14h00 د.براهيمي طارق: دراسة مقارنة لالصابات الرياضية في حصة التربية البدنية والرياضية" جامعة الجلفة 

14h10 02، جامعة سطيف 02شافعه: ": أنماط التعلم المفضلة لدى طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" بجامعة باتنة  محمد نقاز، أ.آمنه .د 

14h20  ":المتوسط" جامعة الجلفة الطور تالميذ لدى النفسية القدرات تنمية في البدنية التربية حصة دورد.قطاف محمد 

14h30  مناقشة 

14h40 استراحة قهوة  
14h50 Mr : BOUHAL  FAYCAL, belounis rachid ; khalfouni adlane ; bergad madjid 

Programme du colloque scientifique national 



LA REATHLETISATION  DU SPORTIF BLESSE 

15h00 Analyse de l’évolution de quelques paramètres physiologiques et Cardio-vasculaires u cours de la période de préparation physique chez les jeunes 

footballeurs algériens (U 17). 

 معهد التربية البدنية جامعة عبد الحميد بن باديس/ مستغانم   :د بن قوة علي المؤسسة-هوار عبد اللطيف ، أ -عوير صدام ، د :المؤلف

15h10 بعض المؤشرات الوظيفية بفاعلية األداء لدى العبي كرة القدم  أثر   :العنوان 

 كمال بن مصباح  –حجاب عصام  –بن يوب عبد العلي    :المؤلف

 سوق أهراس   –جامعة محمد الشريف مساعدية   :المؤسسة

15h20 Particularités morpho fonctionnelles des athlètes algériens  

Dr. FETNI MOUNIA 

 Impact de l’auto-évalution sur la formation pédagogique de l’étudiant en Master 

Dr. GOUMIRI FAIZA 

 النشاط البدني الرياضي في وضعية المنافسة الرياضية  المحور الثاني: مالحظة و تحليل 

 F2  مدرج 

 الفترة الصباحية

 مونيب حفيظي  د.     عبورة رابح  د. مشتةالمقرر: د.

10h40 عبد المجيد: " مالحظة وتحليل الوضعيات التعليمية المطبقة في المنافسات المبرمجة في الحصص التعليمية.  د.لعبان كريم، د.فحصي محمد رياض، د.بن شرنين–

 3" جامعة الجزائر -مقاربة تحليلية توقعية

10h50 Essai de réflexion sur l’application des tests de la coordination motrice chez l’enfant Algérien BOUKHERRAZ   Redouane BOUDJRADA 
Abdellah                 

11h00  د.حسيني ايوب: "اثر فرق االلترا على تفاعل جماهير كرة القدم خالل المباريات في الجزائر" جامعة سطيف 

11h10  خالد: " المرافقة الرياضية المدرسية كآلية لالنتقال من منطق الترفيه إلى منطق المنافسة لدى المراهق" المركز الجامعي البيض  د.بن الدين كمال، د.مسعودي 

11h10 .خروبي محمد فيصل ، أ.بن رابح خير الدين ، أ.بن نعجة محمد ، أ.سي العربي أ  

 Le contrôle du processus de l’entraînement sportif          « Vers une quantification  subjective de laالشارف : "                              

charge d’entraînement » 

(  جامعة تسمسيلت 3جامعة الجزائر )   

11h20  مناقشة 

11h30  ( و توجيههم لممارسة نشاط الكرة الطائرة ضمن فريق مدرسي" 14-12أ. عبد الحفيظ قادري، أ. حمادة حاجي :" مساهمة لوضع بعض محددات إنتقاء التالميذ )جامعة الشهيد    سنة

 ،  02باتنة –مصطفى بن بولعيد 

11h35 .أمين:                                       نحاوة الزهرة،أ. طاوطاوأEvaluation des adaptations morphologiques et fonctionnelles au cours d’une période 

compétitive chez des handballeurs de haut niveau: 2 الجزائر جامعة:3.سطيف جامعة 

11h45 العبي المستوى العالي في المدارس الكروية الجزائرية المحترفة" جامعة محمد الشريف مساعدية سوق أهراس  د. محفوظي محمود:"إستراتيجية تكوين 

11h55 ميدانية بفريقي أواسط أهلي  لالعبي كرة القدم دراسة  "أثر برنامج تدريبي باستعمال برامج الكمبيوتر على التفكير التكتيكي الهجومي  ،أ.د منصور بن لكحل ، د. مجيلي صالح: أ.كريبع فريد

 جامعة المسيلة     جامعة عنابة،   برج بوعريريج وشباب العلمة " جامعة مستغانم،

12h05  االعالم الرياضي في الجزائر 

 3جامعة الجزائر  عمار طيبيد. 

12h10 مناقشة 
 

Dejeuner  

13h40 الفترة المسائية 

 بن شرنين  د. يوسفي  فتحي  د.  د. لعبان كريم المقرر:  

14h00  4، أ. بن غالية فاطمة الزهراء 3، أد. بلغول فتحي1،2د.بلعيد عقيل عبد القادر تقييم آلية عمل بعض العمليات العقلية لدى العبات الكرة الطائرة صنف أكابر 

14h10 برنامج تدريبي باستخدام األلعاب الصغيرة على تنمية سرعة تنفيذ مهارة التنطيط لناشئي كرة اليد" جامعة محمد لمين دباغين   د. مفتي عبد المنعم:"أثر

  2سطيف 

14h20  بن   سنة"،جامعة العربي  17-16أ.بوذينة بالل  أ.بوخراز رضوان:"عالقة التدريب الرياضي بتقدير الذات لدى العبي الكرة الطائرة صنف الناشئين

 -3جامعة الجزائر   مهيدي أم البواقي ،

14h30 Estimation de la prévalence de l’obésité et du niveau d’activité physique 

Chez les adolescents scolarisés Dr K.Haddadi  , Dr R.Belounis ,  IEPS  Université Alger  

14h30  المجال الرياضيالمحددات النفسية لألداء في  :العنوان 

 02جامعة الجزائر   :المؤسسة األستاذة  شريك ويزة :المؤلف 

14h50  مناقشة 

15h00  استراحة قهوة 
15h10 Titre : La puissance mécanique développée dans les différentes filières énergétiques chez des cyclistes routiers âgés de 15 -16 ans (cas : équipe 

nationale d’Algérie)Auteurs : SADOUKI Kamel et LAROUI Lyes 



15h20  العنوان: برمجة تطوير المداومة من التحضير البدني العام إلى التحضير البدني الخاص 

 المؤلف: د/دوار رياض صالح، د/جزار نسيمة 

 

 
15h30  سمات الشخصية وعالقتها بدافعية اإلنجاز لدى التالميذ المشاركين في الرياضة المدرسية 

 د/ عياد مصطفى، معهد التربية البدنية والرياضية،                     

 د   د/ براهيمي قدور، معهد التربية البدنية والرياضية، جامعة ورقلة،                      

 أ/د/ بن سي قدور حبيب، معهد التربية البدنية والرياضية، ، جامعة ورقلة

15h40 :الضغوط النفسية على الالعب وأثرها على أدائه الرياضي  العنوان  

يمينة مختار  المؤلف:عريق لطيفة                     المؤلف:  

 -2-جامعة الجزائر  المؤسسة:جامعة الوادي                المؤسسة:

15h50  مناقشة 

 األداء الرياضيالمحور الثالث: المؤشرات المرفولوجية، الفزيولوجيية، النفسية، و 

 S مدرج 

 الفترة الصباحية

 جمال  د.سكارنة      المقرر:أ.د طاوطاو زهرة   د. هواورة مولود

10h30 Profil des activités physiques des footballeurs 

Pr. Taoutaou Zohra 

Université Alger 3, IEPS, Algérie 

10h40 L’apport des analyses statistiques dans la typologie des sportifs 

N. Mimouni*, M. Abdelmalek*, S. Zaki** 

*Laboratoire des sciences biologiques appliquées au sport, ES/STS Alger, Algérie 

**Laboratoire de Technologie et de l’Entrainement, ES/STS Alger, Algérie 

10h50 Particularités de l’entrainement sportif des jeunes  

S, Zaki Bounemri*.  F, Rebaine*.  M, Haceni*.  Mahdad.D * Mimouni. N** 

*Laboratoire de la technologie  de l’entrainement Sportif 

Laboratoire des Sciences Biologiques Appliquées au  Sport 

11h00 التحكم في الحمل التدريبي من خالل اختبار السرعة الهوائية القصوى :العنوانVMA 

 األستاذ :بودواني عبد الرزاق  -3الدكتور :غزالي عبد القادر -2الدكتور :وداك محمد-1:المؤلف
 

 مناقشة 

11h10  البكالوريادور حصة التربية البدنية والرياضية في التخفيف من القلق النفسي لدى طالب  دراسة ميدانية لبعض ثانويات مدينة خنشلة 

11h20 Intérêt de l’analyse de la dérive pulsative dans la quantification de l’entrainement Aérobie. 

Mourad Ait Lounis1 , Swanilda Mekioussa Izri1, Nacéra Ziane1 , Farida Mokrani2 

11h30 :سنة.  19تقويم بعض المتطلبات األنتروبومترية عند ناشئي كرة اليد ذكور صنف أقل من  العنوان 

 –سنة بفرق الغرب الجزائري الناشطة باألقسام المتقدمة )القسم الممتاز؛ القسم األول؛ القسم الثاني(  19دراسة ميدانية على ناشئي صنف أقل من  -

 . هور باشا مرادد.ماد. ماهور باشا صبيرة؛ ؛ أ. فوقية إبراهيم  -

11h40 Evaluation de quelques indices anthropométriques (démentions corporelle) chez les jeunes footballeurs de moins 13ans Au niveau de l’ouest 

Algérien 

Hamek Beghdad, Remaoun Mohamed 

11h50 The Effect of High Intensity Training Performance (HITP) on changes of  level and degree of concentration of blood components in 

judo elite athletes. 

BELKADI ADEL1 ,ASLI HOUCINE2 ,BENBERNOU OTHMANE1,REGUIG Madani1. 

21 h10  مناقشة 

13h30  المسائية الفترة  

 د.   .مقراني  فريدةدقاسمي أحسن    د.  أ.د زعبوب جمال   أ.المقرر

13h30 جامعة الشلف   د: أوسماعيل مخلوف     د: حجبج مولود       د: أوسماعيل صفية دراسة مقارنة لمختلف خطوط اللعب   العتبة الفارقة الالهوائية كمؤشر لألداء البدني في كرة القدم 

13h40  عالقة بعض القياسات الجسمية بصفة السرعة اإلنتقالية لدى العبي كرة القدم: العنوان 

 دراسة ميدانية على العبي كرة القدم القسم الشرفي لوالية الوادي

 أستاذ الدكتور: رواب عمار .               أستاذ التعليم العالي                 جامعة بسكرة

 بسكرة دكتوراه  تدريب رياضي نخبوي          جامعة ثالثةطالب         .راداري مجــــــــ* األستاذ: 

 .    03دكتوراه  تحضير بدني لالعبين      جامعة الجزائر ثالثةطالب * أستاذ : مزاور محمد              

13h50 المؤلف : بعيط بن جدو رضوان المؤسسة : عمار ثليجي باألغواط                    لعنوان : التحضير النفسي وتأثيره على أداء العبي الكرة الطائرة صنف أكابرا 

14h00 مقارنة لبعض المتغيرات البدنية ومدى مساهمتها في مستوى اللياقة الحركية لطلبة معهد التربية البدنية والرياضية "  العنوان: » دراسةIEPS وطلبة المدرسة  3" بجامعة الجزائر



  3( جامعة الجزائر أستاذ محاضر "أ"اللطيف ) المؤلف: د. مشته عبد  «  INFS/STSالوطنية العليا في علوم وتكنولوجيا الرياضة رشيد حرايق بالجزائر العاصمة " 

14h10 األغواط  مدينة اندية لبعض ميدانية دراسة( القدم كرة العبي انتقاء على المورفولوجيا أثرالمؤشرات  : العنوان(. 

 باألغواط ثليجي عمار : المؤسسة عيسى بعيط : المؤلف

14h20 مناقشة 
15h00 استراحة قهوة 
15h10  العنوان: الضغوط المهنية في اإلدارة الرياضية 

               3المؤسسة: جامعة الجزائر يحي                المؤلف: لعجال 

15h20  دراسة ميدانية لوالية الشلف(جري المسافات  إختصاص الشاب ألعاب القوى عنوان المداخلة: الصفات الجسمية لرياضي( . 

 الباحث: بنور معمر، بوبكر الصادق، سعيدي زروقي يوسف، نحاوة لونيس -

 جامعة الشلف  –المؤسسة: معهد التربية البدنية والرياضية 

 لمحور الرابع: التقويم في المجالا

  اD مدرج
 الفترة الصباحية

 د.فراحتية ماهور باشا صبيرة       المقرر: أ.د بلغول فتحي
10h30 Impact de la  préparation physique sur la paramètres technique  des handballeurs  U16 

Sabira Mahour Bacha, Mourad Mahour Bacha 

STAPS Alger,   Université Alger 3 

10h40 Mr. Missoum khalifa: «  l’utilisation des accessoires, du materiel auxiliaire et du terrain annexe pour le 

contrôle du dosage en nombre de repetitions et intensitè des exercices choisis dans des séances simples, 

complexes et de jeux » 

10h50 مرحلة الثانوية في مجال التربية البدنية " جامعة د.جبوري بن عمر، د.كحلي كمال،د. بوعزير محمد: " قياس المستوي المعرفي لدى تالميذ ال

 مستغانم.

11h00 .د.خويلدي الهواري: " بطارية اختبارات لتقويم بعض الصفات البدنية القاعدية لالعبي كرة القدم" جامعة البيض 

11h10  س مادة التربية البدنية والرياضية" جامعة د.العربي محمد، أ.د بوعجناق كمال، د. ناصري جمال: " انعكاسات الجانب االكاديمي علي تدري

 خميس مليانة

11h20  ( على ضوء المواءمة الرياضية النخبوية 14-11تدريب الناشئين )         بحث متمحور حول التوجيه واالنتقاء الرياضي
 واعمر المؤلف: ايت وازو محند  )دراسة ميدانية لمدربي فرق رابطة الجزائر أللعاب القوى(

11h30 Dr.hadjidj Mouloud, Dr.Ousmail Makhlouf,Dr.hadab salim : « les exigences physiologiques et physiques imposèes 

aux arbitres fèdèraus de football » université alger3. Université chlef 

11h40 فؤاد، د. موفق صالح: " واقع االداء التدريسي للنشاطات البدنية والرياضية" جامعة سوق اهراس د.العيداني 

11h50 Dr. ALOUANE Rachid « L’évaluation psychologique au service du bien-être du sportif.  Cas du nageur adolescent de 

performance » Université Alger 3 

12h00 3مولود، أ. عزاز ياسين: " قياس القوة الخاصة عند الناشئين في رياضة رفع األثقال" جامعة الجزائر د.هواورة 

12h10  في تنمية كفايات التدريس لدى الطلبة من خالل حصص التربية العملية" جامعة الجلفة التقويمد. رويبح كمال، أ.مجكوح نبيل: " أثر 

12h20 العنوان:  قياس القوة الخاصة عند الناشئين في رياضة رفع األثقال المؤلف: د.هواورة مولود  أستاذ محاضر " أ"  /  و الطالب دكتوراه 

  عزاز ياسين   السنة الثالثة:

 مناقشة
12h30  الفترة المسائية 

      ماهور باشا مراد بن عكي محند آكلي      د.أ.د  المقرر:

13h30 La qualité de force est son Impact sur la performance en demi-fond 

(Effet d’un programme d’entrainement) 

Mourad Mahour Bacha Sabira Mahour Bacha, 

STAPS Alger,   Université Alg3 

13h40  تقزيم عناصر اللياقة البدنية في فترة االعداد البدني الخاص لدى العبي  كرة اليد 

 د.شريفي مسعود  أ. عيداني حكيم   أ.سعيدي أمين

13h50 أ. النحوي الطاهر: " عالقة التقويم المستمر في التربية البدنية بالرفع من دافعية االنجاز لدى  أ.بوشريط  د.مجادي مصطفي، د.محمد هيزوم ،

تالميذ االقسام النهائية" جامعة االغواط شهير، د.مساحلي الصغير: "تقيم مستوى بعض الصفات البدنية وعالقتها بالمستوي الرقمي لعدائي 

 متر" جامعة باتنة، جامعة سطيف 100النخبة 

14h00 .والرياضية" جامعة بسكرة البدنية التربية في  التربوي التقويممسعود حساني، د. خليل مراد، د. نصير فنوش: " أ 

14h10 " تقييم الكفايات التعليمية لدى خريجي معهد التربية البدنية والرياضية في   د شريط محمد الحسن المأمون، أ. بن شاعة سعد، أ.بن قويدر أحمد

 ظل جودة التكوين" جامعة بومرداس

14h20  3أ. داودي عبد الرزاق: التقويم والتقييم في مادة التربية البدنية والرياضية حسب منهاج الجيل الثاني بالطور المتوسط" جامعة الجزائر  

14h30 الرابعة متوسط" جامعة بومرداس حامد نور الدين، أ.اسماعيل زواويد:  د.بن : أثر تغيير نظام التقويم اختبار مادة التربية البدنية في شهادة  



على تالميذ السنةالتعليم المتوسط    

14h40 ة البدنية والرياضية بمرحلة التعليم الثانوي  "دراسة ميدانية لبعض ثانويات البويرة"يتقويم واقع األداء التدريس لدى أساتذة الترب :العنوان 
 المؤلف د: عمروش مصطفى   بوديسة لمياء د: زاوي عبد السالم                  

15h00  مناقشة 
 

 استراحة قهوة 

 تكنولوجيات االعالم و االتصال في ميدان علوم و تقنيات االنشطة البدنية والرياضية لمحور الخامس: 

 الفترة الصباحية 

   المقرر: أ.د لعاللي نادية   د. بوراس محمد     د. طايبي عمار

10h30 د. بوراس حممد   جامعة  ي تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف الصحافة الرايضية بني النظري والتطبيق استعمال البرمجيات في إنجاح العملية التكوينية :العنوان
 3اجلزائر 

10h40 ي. بن صايبي؛ ر. جبالي؛ م.حفيظي :المؤلف        استعمال البرمجيات في إنجاح العملية التكوينية :العنوان 
10h50 : دراسة مقارنة بين ثانويات واليتي بسكرة وعنابة. المؤلف: أ. د/   أساتذة مادة التربية البدنية والرياضية للوسائل التكنولوجية الحديثة خالل حصة التربية البدنية والرياضية واقع إستخدام العنوان

 معهد التربية البدنية والرياضية - 03جامعة إبراهيم سلطان شيبوط الجزائر :المؤسسةرواب عمارأ/ شريف معتز باللهأ/ بومعزة محمد نزيم   

11h00 L'impact d'un dispositif technologique sur l'engagement moteur des Apprenants en EPS Cas des lycéens Idir  Abdennour     Etablissement 

de rattachement: Université de Bejaia 

11h10 دراسة وصفية تحليلية على عينة من الرياضيين بواليتي بومرداس وتيزي وزو التدريب الذاتي من خالل البرامج والتطبيقات التكنولوجية عبر شبكة االنترنيت 
 3جامعة الجزائر   مولود معمري تيزي وزو            جامعة الدكتور:سحنون أمحمد )أستاذ محاضر ب(        الدكتور إيكوفان شفي        

11h20  : في منظومة الرياضية الجزائرية  الضوابط القانونيةالعنوان 
 3د. عويسي ايمان جامعة الجزائر 

 
11h 03  مناقشة  

11h30 La préparation physique Approche académique ou engineering pédagogique            Pr CHERIFI Ali    IEPS Alger 3 
11h40  ممارسة النشاط الرياضي العنوان: دور الفايسبوك في تشجيع الشباب على 

 بودبوز خليفة   /نور العابدين قوجيل ط.م  /المؤلف: أ  -دراسة ميدانية على عينة من شباب والية أم البواقي  -
11h50 جهاز اقتراح استخدام بعض أجهزة التكنولوجيا الحديثة لالختبار والقياس بغرض االنتقاء للفرق الرياضية– optojump – د. محـــــــــمد زروال         د. محــــــــمد حدادة    د.   نموذجا

 مصطفى ولد حمو                          

12h00 بوازيد  -: صدوقي باللالمؤلف   دراسة وصفية على عينة من أساتذة التعليم الثانوي لغرب العاصمة األجهزة السمعية البصرية ودورها في العملية التدريسية لحصة التربية البدنية والرياضية

 رحال فاطمة الزهراء  –مختار 

12h10 عرض بعض التجارب الرائدة في تكنولوجيا الكشف عن المنشطات-  تطور استخدام التكنولوجيات الحديثة في المنافسات الرياضية- 

 3الـتأهيل اجلامعي  والية : البويرة شهات مراد أستاذ حماضر "أ اجلامعة "اجلزائر األستاذ: سليمان الوسني الشهادة العلمية: 

12h20  مناقشة 
13h30  الفترة المسائية 

د. عمران     د.حسيني أمين  المقرر:أ.د شريفي علي      
13h30 دراسة ميدانية – ( سنة15-14األداء المهاري في نشاط الوثب الطويل لدى تالميذ السنة الرابعة متوسط ): دور استعمال الوسائل التعليمية السمعية البصرية )الفيديو( في تحسين العنوان

 معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية المؤسسة: فرطاس يوسف / مبارك مريم :  -بمتوسطة العايب بشير باتنة
13h30 أ. د/ رواب  المؤلف:  دراسة مقارنة بين ثانويات واليتي بسكرة وعنابة.  أساتذة مادة التربية البدنية والرياضية للوسائل التكنولوجية الحديثة خالل حصة التربية البدنية والرياضية  واقع إستخدام

  عمارأ/ شريف معتز باللهأ/ بومعزة محمد نزيم
13h40  دراسة وصفية تحليلية على عينة من الرياضيين بواليتي بومرداس وتيزي وزو والتطبيقات التكنولوجية عبر شبكة االنترنيتالتدريب الذاتي من خالل البرامج/ 

الدكتور:سحنون أمحمد )أستاذ محاضر ب(        الدكتور إيكوفان شفي         3جامعة الجزائر  مولود معمري تيزي وزو  جامعة    

13h50  مناقشة 

15h00 استراحة قهوة 

10h30  
 التحضير البدني للرياضيين  ورشة

د.فتني  .أ.د زعبوب جمال.أ.د شناتي أحمد.د.ماهور باشا صبيرة. د.ماهور باشا مراد" 
 د.عبورة رابح .

10h30 ربية و علم الحركةتورشة  ال 



 .لعبان د.كريم.أ.د نافي رابح   .إبوشوكان محمد .أ.درضوان بوخراز ." أ.د حريتس حكيم.
  د.فصحي محمد رياض .د.محمد عدنان خلفوني .د.دوار رياض صالح .د.جزار نسيمة

  د.قوميري فائزة  .د.بلونيس رشيد
 séance posters 
 الفترة الصباحية 

شلغوم عبد الرحمان المقرر: د. ماهور باشا مراد  د. بورنان مصطفى د.   
طالب الدكتوراه : عمارة     سنوات.   6  -5الصحية من منظور النشاط الحركي بأقسام المرحلة التحضيرية الملحقة بالمدرسة االبتدائية  دراسة نقدية تحليلية لواقع التربية    .1

 توفيق                                                        
             تكنولوجيات االعالم و االتصال في ميدان علوم و تقنيات األنشطة البدنية المحور: االعالم الرياضي و دوره في تعزيز الثقافة الرياضية لدى المراهقين   العنوان:  .2

 علوي تنهنان -2نعار ريحانة             -1    المؤلف: والرياضة. 
 دراسة ميدانية. -اإلعالم واالتصال في تطوير الرياضة المدرسية من وجهة نظر المدرسينالعنوان: إسهامات تكنولوجيات   .3

 المؤلف: كوندة سلمى 
،الفيزيولوجية  من المحور الثالث :  المؤشرات المورفولوجية  ( سنة في عملية االنتقاء لدى العبي كرة القدم" 12 – 9أهمية الخاصية المورفولوجية للمرحلة العمرية )   .4

 عدة بن علي + عوينتي هواري +  شنوف خالد    ،النفسانية واألداء الرياضي.
 -جاب هللا خالد /رويبح بوعالم:المؤلف -دراسة لبعض  لنوادي وهران   -اثر برنامج سمعي بصري الفيديو  في تطوير االداء الهجومي لالعبي كرة اليد :العنوان  .5
 عي تيسمسيلتالبيداغوجيا التطبيقية )التربية العلمية( على اإلعداد المهني لطلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية في المركز الجامالعنوان: أثر مقياس   .6

 المؤلف: د. قرقور محمـد         د.ربوح صالح 

  Aspects nouveaux d'évaluation de l'endurance en basketball العنوان:  .7
 األستاذ الدكتور  كرفس نبيل             الدكتور عمروني فريد    :المؤلف :

 عنوان المداخلة : دور التقويم التربوي في انجاح العملية التعليمية   .8
         ةزيرم بوجمع        ورقلة جامعة قاصدي مرباح      االستاذ عبد السالم مقبل الريمي 

المؤلف الثاني:   المؤلف األول: الدكتور مصطفى عمروش. لدى تالميذ الطور الثانوي. العنوان: أهمية المراقبة الطبية والصحية أثناء حصة التربية البدنية والرياضية   .9
 األستاذ محمد زياني.

 الناشطة في القسم الجهوي الثاني.دراسة ميدانية لحراس مرمى فرق والية الجلفة    .10
 اسم ولقب الطالب: كمال كربوعة

 فاعلية تطبيق مختلف طرق التدريب لتنمية الجانب البدني لدى العبي كرة اليد .العنوان :    .11
 المؤلف : د. بلعروسي سليمان ، د. نجماوي خالد         

إلصابات المدرسية خالل حصة  " المراقبة المسبقة والمتابعة المتواترة ألستاذ التربية البدنية والرياضية للحالة الصحية لتالميذه وأثرها في تجنب وقوع الحوادث وا العنوان:  .12
 تاذ: شابوني عبد الحكيم / األستاذ: حداش عبد هللا.الدكتور: مزاري فاتح / األس  لمؤلف: التربية البدنية والرياضية " دراسة ميدانية لبعض متوسطات والية البويرة.  

13.  TITRE :Education au petit déjeuner Nom * Mekdad    Nachida Hafida 
Institution université d’alger 3 IEPS 

مشي مقترحة على المؤشر الفسيولوجي حجم الدفع القلبي خالل الراحة \اثر تمارين جري  العنوان:  .14  
 الجلفة -سنة( بنادي الوفاء حاسي بحبح 16-14) لعدائي المسافات الطويلةدراسة ميدانية 

الرتبة: أستاذ مساعد"ب"   ألستاذ :الوخش عطاء هللا الحالية: رئيس قسم النشاط البدني الرياضي التربوي   الدكتور :شرفي عامر الرتبة :أستاذ محاضر"أ"المهنةالمؤلف: 
 معهد علوم وتقنيان األنشطة البدنية والرياضية /جامعة زيان عاشور الجلفة مخبر المنظومة الرياضية في    المؤسسة:األستاذ :شولي الميلودالرتبة: أستاذ مساعد"ب" 

إلصابات المدرسية خالل حصة  " المراقبة المسبقة والمتابعة المتواترة ألستاذ التربية البدنية والرياضية للحالة الصحية لتالميذه وأثرها في تجنب وقوع الحوادث وا العنوان:  .15
 الدكتور: مزاري فاتح / األستاذ: شابوني عبد الحكيم / األستاذ: حداش عبد هللا. المؤلف: التربية البدنية والرياضية " دراسة ميدانية لبعض متوسطات والية البويرة.   

 .-دراسة ميدانية في المدارس الثانوية بوالية تيزي وزو–دور ممارسة الرياضة في التقليل من القلق النفسي لدى التالميذ  عنوان المداخلة:   .16
  المعهد/ الكلية: علم النفس تخصص عمل وتنظيمالتخصص:   طلبة دكتوراه علوم الرتبة:شهادة الماجستير /  : الدرجة العلمية )أخر شهادة( بوتوتة المية/ حلي مصطفى 

 2الجزائر الجامعة:  كلية العلوم االجتماعية / 
 طائرة.: دور مهارات االتصال ألستاذ التربية البدنية و الرياضية للطور المتوسط في تعلم المهارات االساسية في الكرة الالعنوان  .17

 أ/خرشي سليم علوان     :  د/ المؤلف
دراسة ميدانية بمقاطعة براقي شرق الجزائر     واقع استخدام أساتذة التربية البدنية و الرياضية ألساليب التقويم في العملية التعليمية في  ضل المقاربة بالكفاءات .العنوان :   .18

   المؤلف : زراري حمزة . أستاذ مساعد قسم ب .  العاصمة 
 السلوك الصحي وعالقته باالتجاه نحو ممارسة النشاط الرياضي التربوي لدى تالميذ الطور الثانوي.  عنوان الدراسة:   .19

 بالغول فتحي، ناجم نبيل، بشوات جمال.  المؤلفون: 
بن القمر   / بن شتيوي عبد الرزاق /  وكي محمد المؤلف:    طول األطراف العلوية و السفلية و عالقتها بمهارة السحق لدى العبي الكرة الطائرة صنف أكابر.  :العنوان    .20

 هشام 
 القدم صنف أصاغر في والية أم البواقي أهمية المراقبة الطبية لالعبي كرة   "         :العنوان  .21

      3جامعة الجزائر  المؤسسة:  الدكتورة: فراحتية صبيرة      يوسف خوجه حسام     األستاذ:  عباسي ياسين.     :المؤلفان 



للوثب الطويل.  البصري في تحقيق الكفاءة القاعدية لتلميذات السنة الثانية ثانوي في حصة التربية البدنية و الرياضية  -أدوات السمعيإستعمال  عنوان المداخلة: تأثير    .22
  ( -قسنطينة–)دراسة حالة: ثانوية الحرية 

 بومدين حجاج  :المؤلف   مراقبة فيزيولوجية الجهاز القلبي الوعائي لتالميذ الثانوية في حصص التربية البدنية والرياضية.    .23
 
  

 الفترة المسائية  
 مونيا فتني نوريد. علوان رشيد  د.  حديوش عموري المقرر: د. 

 تقويم توظيف األساليب الحديثة في مجال تكنولوجيا التعليم    .24
أ حسان معاش  أ عبد الحق مقنين أكلي محند اولحاج  د.فرنان مجيد   في تدريس األنشطة البدنية والرياضية  

 أهمية المراقبة الطبية والصحية لدى العبي كرة القدم فئة أصاغر.العنوان:   .25
 المسيلة(  المنتمية لحظيرة القسم الوطني األول والثاني وما بين الرابطات  –سطيف  –دراسة ميدانية ألندية )برج بوعريريج 

 بن عيشة عبد النور.،   بلحاج يوسفالمؤلف: 
 سنة(    20فئة أقل من –)دراسة ميدانية عند أواسط فريق مولودية الجزائر  تكمين حمولة التدريب في كرة القدم بين النظري و الواقع  الدراسة :عنوان   .26

 4، عمرة زكرياء 4، خباب أحمد خليل 2، ماهور باشا مراد2، فتني مونية1عرقوب حسان 
تمار  : االسم واللقب:    : زيطوفي عبد القادر                اوالرياضية في ظل المقاربة بالكفاءات في الطور المتوسط . واقع تدريس التربية البدنية   : عنوان المداخلة   .27

 جامعة البويرة   المؤسسة التابع لها : محمد االمين                 
 03ئر جامعة  الجزا  المؤسسة التابع لها :قواسمية عيسى                      : االسم واللقب: 

د/ بن ساسي  المؤلف :     وهران العنوان : تقويم بعض الصفات البدنية لطلبة ليسانس تربية بدنية ورياضية    دراسة ميدانية أجريت على طلبة السنة الثانية ليسانس معهد  .28
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 صالح مسعودي و محمد عدنان خلفوني 

 اتذة التربية البدنية والرياضية وعالقتها بالذكاء الحركي للتالميذ في الطور الثانوي.الكفايات التدريسية ألس 

 عبد اللطيف شنيني و رضوان بوخراز 

 دراسة تحليلية لتقويم بعض عناصر اللياقة البدنية وعالقتها بالتحصيل الدراسي في الطور المتوسط 

 و رضوان بوخراز فتح هللا عزوز  
 ثانوي.لتربية البدنية والرياضية على الرفع من دافعية األداء المهاري الحركي لدى تالميذ الطور التأثير خبرة وجنس أستاذ ا

 قديـــــد عمر، جزار نسيمة و دوار رياض صالح 



 

 

 سنة.12-9تأثير المثيرات المعرفية في تنمية التوافق الحركي لدى تالميذ ".

 لراشي محمد و حريتي حكيم

 على تعلم مهارتي البدء والدوران في السباحة الحرة. فعالية التصور العقلي 

 محمد العيد ماكني و رضوان بوخراز


