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 والرياضية  البدنية التربية معهد

 والرياضي  البدني النشاط وتكنولوجية والخبرة العلوم مخبر مع بالتنسيق

 
 

 والرياضية  البدنية االنشطة وتقنيات علوم ميدان

(STAPS)المعاصرة العالمية المتغيرات ظل في 

 (تحدياتال و اآلفاق  الواقع) 
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 Amphi D/  الدولي المؤتمر افتتاح ، 2022/ 29/05   األول يومال

 08:30 الوفود  إستقبال

 09:00 الكريم  القرآن  من بينات آيات

 09:05 الوطني النشيد

 09:10 صبيرة فراحتية األستاذة الملتقى على  العامة المشرفة  كلمة

 09:15 فتحي  يوسفي األستاذ الملتقى رئيس كلمة

 09:20 الملتقى فعاليات النطالق الرسمي اإلعالن و مختار مزرق األستاذ الجامعة مدير للملتقى الشرفي الرئيس كلمة

 (صباحا 10:00-09:25) مراد،  الربوفيسور شنايت أمحدماهور ابشا الربوفيسور   األولى الورشة

 آكلي محند عكي بن األستاذ: األول المحاضر
 3 الجزائر جامعة والرياضية البدنية التربية معهد

 المعاصرة  الرهانات التحديات ضوء على العالي  التكوين في الوطني الرياضي البدني النشاط تطور
09:25 

 رضوان  بوخراز األستاذ: الثاني المحاضر
 3 الجزائر جامعة والرياضية البدنية التربية معهد

Les enjeux des activités physiques et sportives sur la santé du citoyen et la société 

09:40 

 ( صباحا  10:30-11:05) تكريماتال و الشهادات تسليم

 السابقين  المدراء تكريم
 عبد تومي بن د .أ ،آكلي محند عكي بن د.أ محمد، حمدي  د.أ بوزيد، دريسي د .أ حسين، رويبي. د كحمد، درغال   د .أ بلقاسم، لعالوي د.أ

 فتحي  بلغول د .أ كمال، عقيلة بن د .أ ناجية، دلعاللي.أ  رضوان،  بوخراز د.أ حكيم، حريتي د .أ سامية، لزعر  د.أ ناصر،
 التكوين ميدان مسؤولي تكريم

 عكي  بن  آكلي محمد. د.أ محمد، حمدي  د.أ بوداود، اليمين عبد. د.أ
 العلمية  المجالس رؤساء تكريم

 نافي،  رابح  د .أ آكلي، محند عكي بن د.أ  ،بوداود اليمين عبد  د.أ ناصر، عبد تومي بن د.أ ،لخلف عثمان د.أ
 اإلجتماعين  الشركاء و الضيوف تكريم

09:55 

 (صباحا 10:45-10:30) إكراميات و إستراحة
 السلة  كرة  قاعة 80 الى  01 من الجداريات مناقشة

 (صباحا 12:00-11:00) الربوفيسور فراحتية صبرية،  الدكتورة عويسي اميان الثانية الورشة

 عيسى مفجخ األستاذ: الثالث المحاضر
 التكنولوجي  والتطوير العلمي للبحث العامة المديرية

 باألهداف المقاربة وفق العلمي والتطوير البحث أنشطة ممارسة: المداخلة عنوان
11:00 

 ياسمينة دورية طبيبل بن األستاذة: الرابع المحاضر
 3 الجزائر جامعة الدولية والعالقات السياسية العلوم كلية

 الجزائر  في العلمي البحث تحديات: المداخلة عنوان

11:15 

  الدين نور بكيس  األستاذ: الخامس المحاضر
   3 الجزائر جامعة التسيير وعلوم  التجارية والعلوم  اإلقتصادية العلوم كلية

 "الجزائري المجتمع في للرياضة الوظيفية األدوار  أزمة: المداخلة  عنوان
11:30 

 11:45 مناقشة

 غذاء وجبة
12:00 
13:00 
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 (17:00-13:00) الثالثة الورشة

 STAPS/ Amphi D  والرياضية البدنية اتطا نشال وتقنيات علوم ميدان واقع
 سميرة  زعيمن: الجلسة مقرر/  مراد باشا ماهور د.أ: الجلسة رئيس

  يوسف زروقي سعيدي البروفيسور: األول المحاضر
 والرياضية  البدنية النشاطات وتقنيات  علوم في التكوين لميدان الوطنية البيداغوجية اللجنة رئيس

 الشلف  - بوعلي بن حسيبة جامعة
 لمناهج البيداغوجي واإلصالح والتقويم التقييم عملية في CPND   التكوين لميادين البيداغوجية الوطنية اللجان دور : المداخلة عنوان

-CPND البدنية النشاطات وتقنيات علوم  التكوين لميدان الوطنية البيداغوجية  اللجنة- الجزائرية الجامعات في العالي التعليم وبرامج
STAPS -نموذجا- 

13:30 

 الرحمان  عبد شلغوم البروفيسور :الثاني المحاضر
  التكوين ميدان مسؤول
 3الجزائر جامعة

 الرياضية و  البدنة التربية معهد في التكوين مراحل :المداخلة عنوان

13:45 

 Amphi D  / التربوي البدني النشاط شعبة الورشة
 الوطن جامعات مستوى على  والرياضية البدنية النشاطات وتقنيات علوم  ميدان خبراء

 ىمصطف بوجمية  د: المقرر  محمد، ايبوشكان د.أ:   الورشة رئيس

14:00 
17:00 

 األساتذة قاعة/    الرياضي التدريب شعبة الورشة
 الوطن جامعات مستوى على  والرياضية البدنية النشاطات وتقنيات علوم  ميدان خبراء

 مراد شهات. د: المقرر ، أحمد شناتي د .أ: الورشة رئيس

 اإلجتماعات قاعة/  الرياضي والتسيير اإلدارة الورشة
 الوطن جامعات مستوى على  والرياضية البدنية النشاطات وتقنيات علوم  ميدان خبراء

 صونيا تومي. د: المقرر  يحي، لعجال. د: الورشة رئيس

 المحاضرات قاعة / الصحة و المكيف والرياضي البدني النشاط شعبة الورشة
 الوطن جامعات مستوى على  والرياضية البدنية النشاطات وتقنيات علوم  ميدان خبراء

 خالد  حمدان. د: المقرر  رابح، عبورة. د.أ: الورشة رئيس

 اآللي االعالم قاعة / الرياضي واالتصال اإلعالم شعبة الورشة
 الوطن جامعات مستوى على  والرياضية البدنية النشاطات وتقنيات علوم  ميدان خبراء

 جمال ركاش د.أ: المقرر  عمار، طيبي د: الورشة رئيس

 17:00 العلمية  الورشات توصيات قراءة 
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 الصباحية  الفترة ،2022/ 30/05 الثاني يوم
 Salle d’informatique /  والرياضية البدنية االنشطة وتقنيات علوم ميدان في العلمي البحث

Conférences des experts 
خالد  حمدان : الجلسة مقرر  /  صبيرة فراحتية: الجلسة رئيس  

 (افتراضية) األولى المداخلة
Georges Cazorla Président de l'Association pour la Recherche et l'Evaluation en Activité Physique et en 

Sport (AREAPS) 
 المداخلة عنوان

Données actualisées sur les sources énergétiques 

08:30 

 (افتراضية) الثانية المداخلة
 ISSEP Sfax, Tunisie / شواشي  أنيس لبروفيسورا

 المداخلة عنوان
Bienfaits de l'entraînement de force sur le développement physique et la santé chez les jeunes: évidence 

scientifique et recommandations pratiques 

09:00 

 (افتراضية) الثالثة المداخلة
Georges Cazorla  

 المداخلة عنوان
Comment expliquer les rôles des APS sur la santé : le rôle des myokines 

09:20 

 (افتراضية) الرابعة المداخلة
 Université Rennes 2 ,(UFR-STAPS)  / حسان زوحال البروفيسور

 المداخلة عنوان
La Prévention Des Blessures Dans Le Sport De Haut-Niveau: La Thèse Génétique 

09:40 

 (افتراضية) الخامسة المداخلة
Professeur   Binetou Cheikh Seck  Université Maryland 

 المداخلة عنوان
Alimentation du sportif de haut niveau 

10:00 

 (افتراضية) السادسة المداخلة
Xavier Bigard ، Directeur médical Institut National des Sports, de l’Expertise et de la Performance (INSEP) 

المداخلة عنوان  
Les capteurs physiologiques et métaboliques portables dans le monde des activités physiques et sportives. 

Quels intérêts, limites et craintes ? 

11:20 

(افتراضية) السابعة المداخلة  
Dr. MakremZghibi,Directeur ISSEP du Kef, Université de Jendouba. Tunisie 

المداخلة عنوان  
S’exprimer, comprendre et agir à travers l'activité physique:« Enseigner l’EPS: entre le dire et le faire” 

11:40 

(افتراضية) الثامنة المداخلة  
 Dr. HafsiBedhioufiMaître de Conférences en Sociologie, HDR ISCAE Université la Manouba . 

المداخلة عنوان  
 Intervention, communication et acquisitions motrices en EPS 

12:00 

 (افتراضية) التاسعة   المداخلة
Dr. Muhammad Gabr Al-SaidAbdu-Allah Gameel Assistant Professor at Dept. of Islamic Jurisprudence 

&Islamic Jurisprudence Foundations, Faculty of Islamic Sciences, Al-Madinah International University, 
Cairo . 

 المداخلة عنوان
 مقترحة  رؤية  المدرسية الرياضية التربية لتفعيل كمدخل الشامل التقويم

Comprehensive Evaluation as a Key to Activation School Physical Education; a Descriptive AnalyticStudy 

 

12:20 

https://eduscol.education.fr/111/agir-s-exprimer-comprendre-travers-l-activite-physique
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 (افتراضية) العاشرة  المداخلة
 الطائف تعليم بإدارة النموذجية األهلية الجيل مدارس عام  ،مشرف التربوي والتطوير اإلشراف مركز ،مدير معيوضالزايدي بن  زويد/د 

 (. السعودية)
 المداخلة عنوان

 كورونا جائحة  خالل البدنية التربية حصص  تدريس في بعد عن  التعليم استخدام  في  السعودية العربية بالمملكة التعليم وزارة تجربة 
 ( المستقبلية والرؤى  الواقع)

12:40 

 (افتراضية) عشر حادية المداخلة
 .تونس جامعة العالي  التعليم أستاذ عبدالرحمن الرؤوف عبد د 

Pr.ABDERRAOUF BEN ABDERRAHMAN, Professeur à Institut Supérieur du Sport et de l'Education 
Physique de Ksar Saïd, Université de la Manouba Tunis, Tunisie 

 المداخلة عنوان
  L’effet de l'entraînement de et son impact sur les modes   de récupérations Active VS passive 

13:00 

 (افتراضية)  عشرة الثانية المداخلة
 .صنعاء جامعة - الرياضية التربية بكلية مساعد  أستاذ عمر، أحمد ناصر  الرحيم عبد/ دكتور 

 المداخلة عنوان
 "صنعاء جامعة في  الرياضية التربية بكلية التعليمية العملية تطوير في واسهاماتها الرقمنة 

13:20 

 (افتراضية)  عشرة الثالثة  المداخلة
 مصر سويف بني جامعة الرياضية، التربية كلية-الحوالة سمير و.أ 

 المداخلة عنوان
 المستدامة التنمية اهداف وتحقيق للرياضة المصرية  استراتجية في رؤية

13:40 

 (افتراضية) عشرة الرابعة المداخلة
Dr.Aymen Hawani1, Dr.Anis Ben Chikha 2&Dr. Mohamed Abdelkader Souissi3, Département des Sciences 

de l'éducation et de la pédagogie. Institut Supérieur de Sport et d’Éducation Physique Ksar Said, 
Université de Manouba. Tuinisie. 

 المداخلة عنوان
 La formation en « Bodylanguage » et la compétence professionnelle de communication des enseignants 

d’EPS. 

14:00 

 (افتراضية) عشرة الخامسة المداخلة
  الرحمن عبد  الرؤوف عبد البروفيسور 

Institut Supérieur du Sport et de l'Education Physique de Ksar Saïd, Université de la Manouba  Tunisie 
 المداخلة عنوان

l'effet de l'entraînement de et son impact sur les modes de récupérations Active VS passive 

14:20 

 (افتراضية) عشرة السادسة المداخلة
 Zoudji Bachir البروفيسور

Enseignant-Chercheur à l’Université Université Polytechnique Hauts de France (UPHF). 
 المداخلة عنوان

Les nouvelles technologies dans le domaine du sport de perform 

14:40 

 (افتراضية) عشرة السادسة المداخلة
Andronikos, GeorgiosEdinburgh Napier University 

المداخلة عنوان  
Investigating the Impact of Early Specialization on Career Progression in Football. 

15:00 

 15:20 المناقشة
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 الصباحية  الفترة ،2022/ 30/05 الثاني يومال
 120 الى 81 من الجداريات

 السلة كرة قاعة
 

 الصباحية  الفترة ،2022/ 30/05 الثاني يومال
 Amphi sport/  األولى الورشة

 التربوي  الرياضي البدني النشاط األول المحور

 الحق عبد قرومي. د وسام، فاسخ. د  الهادي، عبد محمد زيادة بن د.أ : األولى الورشة مقرر

 3الجزائر جامعة مصطفى، بوجمية.د أ  :األولى المداخلة
 (.سنوات6-5)  المدرسة قبل ما أطفال لدى ( الكرة ورمي الوثب الجري، ) األساسية للمهارات الكينيماتيكي التحليل :المداخلة عنوان

09:00 

 3الجزائر جامعة ، سمسومعلي. د العموري، حديوش.د :الثانية المداخلة
 (لتالميذ السليمة التقويمية العملية في الرياضية  و البدنية التربية أستاذ تقييم في  دوره و التربوي اإلشراف :المداخلة عنوان

09:15 

 .تيسمسيلت  جامعة  . الونشريسي يحي بن احمد جامعة -محمد قاضي.  د /ط ،   صالح ربوح/  د   :الثالثة المداخلة
. المتوسط الطور أساتذة وجهة من البدنية التربية حصة خالل التعليمية األهداف ببناء وعالقته  التشخيصي التقويم  :المداخلة عنوان

 "-الدفلى  عين  – الغربية المقاطعة متوسطات ميدانية دراسة
09:30 

 .ورقلـة جامعـة ، محمدزروال /د مولود، كنيوة/ د الناصر، عبد ربوح/ د ط أ :الرابعة المداخلة
 . المتغيرات ببعض وعالقتها كورونا جائحة ظل في  والرياضية البدنية التربية أساتذة لدى التدريسية العملية جودة :المداخلة عنوان

09:45 

 .3الجزائر جامعة حميدة، قاصدي د. أ ، فتيحة يسقر .د  :الخامسة المداخلة
 .الجزائرية للرياضة العامة بالسياسة وعالقتها التربوية المؤسسات :المداخلة عنوان

10:00 

 ورقلة  مرباح قاصدي جامعة مجيدي محمد: د. أ ،   راشد حمية  أد   :السادسة المداخلة
 كرة مدارس مستوى على ميدانية دراسة]  الطفل لذى الحركية الحسية المهارات تنمية في الصغيرة االلعاب استخدام   :المداخلة عنوان

 ، [" ورقلة لوالية اليد
10:15 

 .مليانة بخميس بونعامة الجياللي  جامعة محمد سعدي.د.  :السابعة المداخلة
 الجزائرية  الرياضية الثانويات ذتالمي لدى الرياضي بالتفوق الدافعية مناخ عالقة  :المداخلة عنوان

10:30 

 10:45 مناقشة 

 12:30 وجبة غذاء 

 الصباحية  الفترة ،2022/ 30/05 الثاني يوم
 Amphi sport /  التربوي الرياضي البدني النشاط األول المحور

 فتيحة  يسقر د ،مصطفى عمروش د.أ حكيم، حريتي د.أ: الثانية الورشة مقرر

 .بالمسيلة بوضياف محمد جامعة الشريف،  محمد ثابت بن   د :الثامنة المداخلة
 لبعض ميدانية دراسة  التدريس قي الحديثة االستراتيجيات لمبادئ الثانوي بالطور البدنية التربية أساتذة توظيف درجة: المداخلة عنوان

 ، "بوعريريج برج مدينة ثانويات
11:00 

 .03الجزائر  جامعة منيرة بقار د بخوش، حميدة د:   التاسعة المداخلة
 .المتوسط الطور  لتالميذ البدنية و النفسية القدرات تطوير في الرياضي  البدني النشاط فعالية:   المداخلة عنوان

11:15 

 2- الجزائر جامعة  اشبودان العربي ا . د.أ حقاص، سهام  د : العاشرة المداخلة
 .كرونا جائحة ظل  في بعد عن  التعليم في ودورها االسرة    :المداخلة عنوان

11:30 

 .الجزائر – تيسمسيلت جامعة رضوان ساسي بن /  د إسماعيل، بوسيف/ د    :عشرة الحادية المداخلة
 البدنية التربية حصة خالل التالميذ لدى  البدنية الصفات بعض تطوير  في ومساهمتها الحديثة التدريس أساليب :المداخلة عنوان

 .والرياضية
11:45 

 3-جامعة الجزائر .Dr Fassekh Wissem,  Dr. Fetni Monia:   شرةع  الثانية   املداخلة

 .when   schools close theirs   doors and use the education technologyعنوان املداخلة:  
12:00 
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 12:15 مناقشة 

 12:30 وجبة غذاء 

 الصباحية  الفترة ،2022/ 30/05 الثاني يوم
 01 األساتذة قاعة /  التربوي الرياضي البدني النشاط األول المحور

 عثمان  مهادي د سهيلة، تواغزيت.د حميدة، قاصدي  د.أ: الثالثة الورشة مقرر

 .الشلف -بوعلي بن حسيبة جامعة- إيمان الزهرة فاطمة لمتيوي/ د كنزة دردون / د  :األولى المداخلة
 المتوسط الطور في المتمدرسين تالميذ عند الممارسة دافعية من الرفع  في  التربوية الرياضية األنشطة دور : المداخلة عنوان

09:00 

 .مليانة خميس عبدالعزيز،جامعة خلفي.  د.  ط  القادر، عبد الطاهر بلحاج.  د:   الثانية المداخلة
 . الجامعيين الطلبة لدى  الحياة جودة تحسين  في ومساهمتها الترويحية البدنية االنشطة ممارسة:   المداخلة عنوان

09:15 

 ..مستغانم – والرياضية البدنية التربية معهد-مدني رقيق . د دحو، يوسف بن. د، هللا عبد ميمي.  د  :الثالثة  المداخلة
 المرحلة  تالميذ لدى الفسيولوجية والقدرات البدنية الصفات بعض على  الرياضية  و البدنية التربية حصص أثر:   المداخلة عنوان

  المتوسطة
09:30 

 .خنشلة لغرور عباس جامعة شعبان هاجر. د كمشي بن فوزية . د:  لرابعةا المداخلة
 .الرياضي التخصص على  الرياضية العلوم معهد طالبات إقبال  دوافع :   المداخلة عنوان

09:45 

 10:00 مناقشة 

 12:30 وجبة غذاء 

 الصباحية  الفترة ،2022/ 30/05 الثاني يوم
 01 ألساتذةا قاعة /  التربوي الرياضي البدني النشاط األول المحور

 نوال زهية . د الحميد، عبد شرنين بن  د.أ ،كمال عقيلة بن د.أ: الرابعة الورشة مقرر

 .التبسي العربي جامعة الدين  عماد  مقى.  د ،1خليفه عزالي. د:  : الخامسة المداخلة
 جائحة ظل  في والرياضية  البدنية النشاطات وتقنيات علوم ميدان في  االلكترونية العلمية المنصات وأهمية دور  دراسة:   المداخلة عنوان

 بتبسة  مشترك جذع اولى سنة طلبة على  ميدانية دراسة-كورونا
10:15 

 .وهران جامعة بشير، قاسمي د. أ. :السادسة المداخلة
 .النوادي إلى وتوجيهها المواهب انتقاء في  المدرسية الرياضة  دور المداخلة عنوان

 
10:30 

 .FaïzaGoumiri, IEPS, Université Alger3 .السابعة  المداخلة
 .!Education Physique et Théâtre, Jeux de rôles à l'honneur:   المداخلة عنوان

10:45 

 .خنشلة لغرور عباس جامعة شعبان هاجر. د كمشي بن فوزية . د:  الثامنة المداخلة
 الرياضي  التخصص على  الرياضية العلوم معهد طالبات إقبال  دوافع :   المداخلة عنوان

11:00 

 11:15 مناقشة 

 12:30 وجبة غذاء 

 الصباحية  الفترة ،2022/ 30/05 الثاني يوم
 01 ألساتذةا قاعة /  التربوي الرياضي البدني النشاط األول المحور

 فايزة  قوميري د مصطفى، بوجمية د محمد، دايبوشوكان.أ: :  الخامسة الورشة مقرر

  -والرياضية البدنية التربية  معهد. محمد إيبوشوكان. أد/ كمال عقيلة بن . أد/ الكريم عبد فرقان .  أد/ جمال مرازقة. أد: التاسعة المداخلة
 .3الجزائر جامعة

 التربوية اإلصالحات ضوء في المدرسية الرياضة واقع  :المداخلة عنوان
11:30 

 3الجزائر جامعة ياسين، مختاري.  د: العاشرة
 .حياتية لمهارات المتمدرس المراهق اكتساب في البدنية التربية حصة  مساهمة:   المداخلة عنوان

11:45 

 .3الجزائر ،جامعة الهواري فرج/ د   المشاط مصباح عمر محمد/ احمد قويدر  بن/ د ،  علي قرومي/ د.    :عشرة لحاديةا المداخلة
 حركية والحس النفسية الناحية  من  الطفل شخصية نمو في  اللعب دور:   المداخلة عنوان

12:00 

 12:15 (2 باتنة جامعة) مفيدة حفيظ بن. د:    عشرة الثانية المداخلة
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 أنموذجا والرياضية البدنية التربية أستاذ البطال الجامعي الشباب عند الهوية انكسار :   المداخلة عنوان

 .البويرة  جامعة ،3 الجزائر جامعة حاجـيرة وعمر . د -الحكيم، عبد شابوني. سميرة،د زعيمن. د:    عشرة الثالثة المداخلة
 لديهم االجتماعية بالتنشئة وعالقته الروضة أطفال عند اللعب    :المداخلة عنوان

 
 

 

12:30 

 12:45 مناقشة 

 13:00 وجبة غذاء 

 المسائية الفترة ،2022/ 30/05 الثاني يوم
 Amphi sport /  التربوي الرياضي البدني النشاط األول المحور

 صونيا عكي بن.د راضية، عماروش. د فريدة، مقراني د.أ: السادسة الورشة مقرر

   Carmen Mayolas Pi b; Saad Elhadj c Ahmedi Mourad : األولى ا المداخلة
-University of Zaragoza, Spain a,b-University of Tiaret, Algeria 

 The effect exercise physical activity sports on reducebullyingamongstudents of the second :   المداخلة عنوان
stage of primar yschool 

13:30 

 3لجزائر جامعة      العموري حديوش. د/ علي سمسوم.  د:  الثانية  المداخلة
 الــــــتعلم عمليـــــة  على وانعكاسها والرياضية البدنيـــــة التربيـــــــة أستاذ  لــــدى الـــدرس تنفيــــذ كــفاءة   : المداخلة عنوان

 .الحصة خالل التالميذ لدى الــــحركي
13:45 

 . 3 الجزائر جامعة السعيد لعكروت .د  توفيق عاشور.  د  : الثالثة  المداخلة
 .الثانوي التعليم مرحلة في المدرسية للرياضة  التالميذ انتقاء عملية في  ودورها البدنية التربية ألستاذ المهنية الكفاءة  :المداخلة عنوان

14:00 

 14:15 مناقشة 

 المسائية الفترة ،2022/ 30/05 الثاني يوم
 Amphi sport /  التربوي الرياضي البدني النشاط األول المحور

 العموري  حديوش.د  ياسين، مختاري.  د جمال، مرازقة. أد :السابعة الورشة مقرر

 . محمد خروبي/ د الدين،  بدر قبزيلي/ د صفيان، ماحـــي / د:    رابعةال المداخلة
 .  الثانوي الطور تالميذ لدى اليد كرة في  الحركية المهارات بعض تطوير في  الذاتي التدريس أسلوب استخدام أثر:   المداخلة عنوان

14:30 

 .3 الجزائر جامعة نصيرة، زيان  د.أ فتيحة، يسقر. د حميدة، قاصدي .  د.أ: خامسةال المداخلة
 .المتوسط التعليم مرحلة في السلة  لكرة األساسية المهارات تعلم في التدريس أساليب بعض استخدام أثر :المداخلة عنوان

14:45 

 .3الجزائر         جامعة ،  صالح بسة د   عمر صحراوي د  زيادة بن الهادي محمد أد:  السادسة المداخلة
 .المجتمع داخل للطفل  الرياضية التنشئة على وأثرها األساسية المحددات:  " المداخلة عنوان 

15:00 

 15:15 مناقشة 

 المسائية الفترة ،2022/ 30/05 الثاني يوم
 Amphi sport /  التربوي الرياضي البدني النشاط األول المحور

 العموري  حديوش.د  ياسين، مختاري.  د جمال، مرازقة. أد :الثامنة الورشة مقرر

   .3 الجزائر جامعة ، الناصر عبد رابح . د:  السابعة المداخلة
  المدرسي الوسط في  الرياضي  البدني النشاط تقييم  :   المداخلة عنوان

15:30 

 3الجزائر جامعة بوركيزةأمين، د ط جمال،  مرازقة أد   زيادة،  بن الهادي محمد أد  د   : الثامنة المداخلة
 للطفل  االجتماعية والتنشئة اللعب  :المداخلة عنوان

15:45 

 .  مليانة خميس جامعة ، معمر صدوقي. د:   التاسعة المداخلة
 . الثاني الجيل منهاج وفق الميداني والتطبيق النظرية األسس بين والرياضية  البدنية األنشطة تقويم:   المداخلة عنوان

15:00 

 (. 3 الجزائر جامعة) الكريم عبد دريسي. د:    التاسعة المداخلة
 ".الدراسي بالتحصيل وعالقتها والرياضية  البدنية التربية لممارسة التالميذ لدى لإلنجاز الدافعية إثارة :المداخلة عنوان

15:15 
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 3الجزائر .طارق ساكر. د.أ :العاشرة المداخلة 
 والرياضية البدنية التربية ميدان في التعليم اساليب  : المداخلة عنوان

15:30 

 3الجزائر جامعة.أمينة بوركبزةد.ط/  نبيل أدكرفس / الهادي محمد زيادة بن .  أد/ جمال  مرازقة. ،أد: عشرة الحادية المداخلة
 والرياضية البدنية التربية ميدان في التعليم اساليب  : المداخلة عنوان

16:45 

 17:00 مناقشة 
 

 الصباحية  الفترة ،2022/ 30/05 الثاني يومال
 Amphi D/  األولى الورشة

 الرياضي  التدريب: الثاني  المحور
 رياض  اولمان  د مونية،  فتني. د مولود، هواورة د.أ:األولى الورشة مقرر

 Dr. BENYELLES Abdellatif, Dr. DAKHIA Adel 1 laboratoire des Sciences Biologiques  :األولى المداخلة
Appliquées au Sport. ES/STS 

  «L’entrainement pluriannuel (la natation, de l'enfance à l’âge adulte) » :المداخلة عنوان
09:00 

 (3 الجزائر جامعة)    مختار زيان   العموري، حديوش .د: الثانية المداخلة
 .القدم كرة العبي لدي األداء بمستوى عالقته  و الرياضية المنافسة قلق:  المداخلة عنوان

09:15 

 Dr.Hafed Mohamed Amine École Supérieure en Sciences Et Technologie du Sport Essts: الثالثة المداخلة
 l'effet de l'entraînement pliométrique intense et l'entraînement avec résistance élastique » :المداخلة عنوان

sur la détente verticale et sur la puissance musculaire chez les sauteurs en hauteur élite » 
09:30 

 09:45 مناقشة 

 12:30 وجبة غذاء 

 الصباحية  الفترة ،2022/ 30/05 الثاني يومال
 Amphi D/  الرياضي  التدريب الثاني  المحور

 مصطفى طوطاح.د الحاج، سفير. د ،مولود حجيج  د.أ :الثانية الورشة مقرر

 Pr. R. Alouane,  pr. R. Boukheraz&pr. M. Amrouche, laboratoire spapsa, ieps  : الرابعة المداخلة
 .«analyse de la structure de la personnalité des athlètes de sports de combat » :المداخلة عنوان

10:00 

 Dr. HAMOUDA Abdelouahab, Institut National de la Formation Supérieure des Cadres de la : الخامسة المداخلة
jeunesse et des sports. Constantine 

 «.L’importance de la préparation psychologique chez le volleyeur »  :المداخلة عنوان
10:15 

 Pr :hadjidj mouloud pr : ousmail makhlouf, université alger 3 université de chlef: السادسة المداخلة
 les capacités psychophysiques et les caractéristiques de la vitesse en football de haut»: المداخلة عنوان

niveau.», 
10:30 

 Dr. Kharoubi m.f1-2 , baroudi m.a1, benrabah k1, benaadja m1, ouadah a1 1istaps université :السابعة المداخلة
de tissemsilt 

 quel intérêt ?.»« le  profil force-vitesse dans l’entraînement physique moderne: ةالمداخل عنوان
10:45 

 11:00 مناقشة 

 12:30 وجبة غذاء 

 الصباحية  الفترة ،2022/ 30/05 الثاني يومال
 Amphi D/  الرياضي  التدريب الثاني  المحور

 ياسين عزاز. د الرحمان، عبد سايح.د: الثالثة الورشة مقرر

 3 الجزائر صبيرةجامعة باشا ماهور د.أ_ 3 لطفي، الرحمن عبد بن/  د -2 ، إبراهيم فوقية /  د -1: ثامنةال المداخلة
 11:15 ,.سنة 19 من أقل  صنف ذكور اليد كرة ناشئي عند والرجلين للذراعين  االنفجارية القوة خاصية تقويم : المداخلة عنوان

 11:30 (المسيلة جامعة)  هشام  قندوز. د ط الدين، عماد  خلفة. د ط حكيم، غالب. د: التاسعة المداخلة
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 الكرة العبي لدى الصد حائط ومهارة االنفجارية القوة تنمية على المدمج البدني بالتحضير مقترح تدريبي برنامج أثر"  : :المداخلة عنوان
  سنة 17 من  اقل صنف الطائرة

 (مستغانم جامعة) والرياضي البديني النشاط وتكنولوجيات علوم  مخبر عادل، بلقاضي. مختار،د ميم.د يوسف، خوجة.د: العاشرة المداخلة
 القدم كرة  العبي لدي المهارية و البدنية   المؤشرات بعض   علي  االنتقالية المرحلة    خالل مقنن تدريبي برنامج  اثر: " المداخلة عنوان

" 
11:45 

 مراد  باشا ماهور د.أ_ 3 ، إبراهيم فوقية  د -2 ، العربي شقور/  د  -1:  .عشر الحادية المداخلة
 االرتباط ودراسة . الهامة القياسات بعض حيث من سنة 19 من أقل  صنف  اليد كرة ناشئي عند الجسمي الملمح تقويم:   المداخلة عنوان

 ,منصب كل حسب بينها
12:00 

 3 الجزائر جامعة يزيد عمورة.د:  :عشرة الثانية المداخلة
 الرياضي  التدريب مجال في االختبارات بطارية تقنين:   المداخلة عنوان

12:15 

 .02 قسنطينة معهد زالعزي عبد ايدرموش. د ،هدروق نذير د.ط فؤاد،  شيحة  د.أ ،محمد خالف. د:  :عشرةلثةالثا المداخلة
 القدم  كرة العبي لدى  العالية الشدة ذات السرعات تكرار على القدرة تحسين على  العضلية  التقوية تدريبات أثر :المداخلة عنوان

12:30 

 12:45 مناقشة 

 13:00 وجبة غذاء 

 الصباحية  الفترة ،2022/ 30/05 الثاني يومال
 02 األساتذة قاعة/  الرياضي  التدريب الثاني  المحور

 زكرياء توهامي د .أ جمال، سكارنة د.أ  احسن، دقاسمي .أ: الرابعة الورشة مقرر

 (2 سطيف دباغين لمين محمد جامعة) الحفيظ عبد العلوي. د  ياسين، دراقي .،أ الحميد، عبد  عروسي . د  :األولى المداخلة
 09:00 "المقاومة تدريبات في الطاقة إنتاج وأنظمة الغذائي التمثيل خصوصية  :المداخلة عنوان

 (-2 قسنطينة مهري الحميد عبد  جامعة) عيسى بن صابر ـعــوش، خــالــدب: .الثانية المداخلة
 " المقاومة تدريبات في الطاقة إنتاج وأنظمة الغذائي التمثيل خصوصية  :المداخلة عنوان

09:15 

 (مستغانم جامعة)  الرياضية، و البدنية التربية معهد جمال زهارد.ط ،حرشاوى يوسف. الدكتور األستاذ:  الثالثة المداخلة
 ،."الرياضي اإلنجاز لتحقيق النفسي االعداد متطلبات :المداخلة عنوان

09:30 

 (2 باتنة جامعة) ايناس ،صالح مهدي محمدي. د :   الرابعة المداخلة
 سنوات  9من اقل)  السلة كرة العبي  لدى  األساسية المهارات بعض تعليم في التمهيدية األلعاب دور  :المداخلة عنوان

09:45 

 10:00 مناقشة 

غذاء وجبة    12:30 

 الصباحية  الفترة ،2022/ 30/05 الثاني يومال
 02 األساتذة قاعة/  الرياضي  التدريب الثاني  المحور

 بالل  صدوقي. ،د بونوارامحمد.  د أحمد، دشناتي.أ: الخامسة الورشة مقرر

 (البيض الجامعي المركز) براهيمي حمزة هواري، خويلدي. د كتاب، خالد . د: الخامسة المداخلة
 امل لنادي  القدم  كرة العبي لدى ( RPE حصة )  فوستر مقياس باستخدام التدريبة الحصة خالل التدريبي الحمل تقييم :المداخلة عنوان

 ."بريكة
10:15 

 (2  باتنة جامعة بولعيد بن مصطفى الشهيد) جمالي مرابط كمال، حزحازي مايسة العاللي . د:    السادسة المداخلة
 البدني الجهد بعد ما و الراحة بفترتي( باراش مؤشر – الدم سكر)  الوظيفية المتغيرات ببعض الدهنية الكتلة مؤشر عالقة   :المداخلة عنوان

 "الطائرة الكرة العبي لدى
10:30 

 المسيلة  بوضياف محمد جامعة جالل محمد مرنيز/ د  ، آمنة مرنيز/ د.أ السابعة المداخلة
 المسيلة اولمبي فريق ميدانية دراسة. سنة 15 من أقل  اليد كرة العبي لدى التصويب دقة  مهارة على االنتباه تركيز أثر: : المداخلة عنوان

 سنة 15 من  أقل
10:45 

 11:00 مناقشة 

 12:30 وجبة غذاء 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique 

 3جامعة الجزائر 
Université d’Alger3 

 معهد التربية البدنية والرياضية
Institut d’éducation physique et sportive 

 

11 

 الصباحية  الفترة ،2022/ 30/05 الثاني يومال
 02 األساتذة قاعة/  الرياضي  التدريب الثاني  المحور

 محمد  مداني. د  فتحي بلغول. د.أ  صبيرة، دفراحتية.أ:  السادسة الورشة مقرر

 Pr.Taoutaou Zohra université Alger3 : الثامنة المداخلة
 Réponse et adaptation physiologiques au foot ball : المداخلة عنوان

11:15 

 3 الجزائر جامعة) راضية  عماروش. د ، نايل  زروق. د:  التاسعة المداخلة
 ."كورونا جائحة ظل في الرياضي النفسي التحضير أهمية:   " المداخلة عنوان

11:30 

 (أهراس سوق مساعدية الشريف محمد جامعة)المجيد عبد جارش. د ،  العلي عبد يوب بن. د ، شكري سهايلية.د:  العاشرة المداخلة
 اكابر صنف -2019 افريقيا كاس في  القدم لكرة الجزائري الوطني للمنتخب الدفاعي  التكتيك تحليل: المداخلة عنوان

11:45 

 12:00 مناقشة 

 12:30 وجبة غذاء 

 الصباحية  الفترة ،2022/ 30/05 الثاني يومال
 02 األساتذة قاعة/  الرياضي  التدريب الثاني  المحور

 عيسى سليماني. د ، الريمي مقبل السالم عبد. د.أ ، خالد حدادي د.أ:  السابعة الورشة مقرر

 (3 الجزائر جامعة) مصطفى طوطاح.د: عشرة الحادية المداخلة
 ،."الجزائرية الطائرة الكرة نوادي في الناشئين الالعبين انتقاء ومعايير أسس تطبيق واقع :  "المداخلة عنوان

12:15 

 3الجزائر جامعة( )تبسة ، التبسي العربي جامعة) رضا  محمد سربوت.  د أحمد، لقوقي . د: عشرة الثانية المداخلة
 القدم  كرة العبي لدى  الدم  في السكر نسبة تركيز على الشدة متغير بدني جهد  أثر :المداخلة عنوان

12:30 

   Attal Amina   Pr Hadjidj Mouloud université Alger3 : عشرة رابعةال المداخلة
 Préparation physique et Rééducation en football moderne  :المداخلة عنوان

12:45 

 13:00 مناقشة 

 13:30 وجبة غذاء 

 المسائية  الفترة ،2022/ 30/05 الثاني يومال
 Amphi D/  الرياضي التدريب: الثاني  المحور

 جمال سكارنة. د.أ ، العربي محمد حاجي. د  :الثامنة الورشة مقرر

 3الجزائر جامعة)عزاز ياسين. د ناصري، القادر عبد. د : االولى المداخلة
 "سنة 18 من اقل األشبال القدمفئة كرة في المراهقة مرحلة الثانيةء الالعبين انتقاء صعوبات:  المداخلة عنوان

13:15 

 (البويرة أولحاج محند آكلي  جامعة) الرؤوف عبد  بودهان د.ط: الثانية المداخلة
 ."ومتطلبات خصائص الجزائر في الشخصي المدرب مهنة: " المداخلة عنوان

13:30 

 (البواقي أم جامعة ) حسين بلعيدي المومن عبد  دعان. د شاكر، بوناب.د: الثالثة المداخلة
 ،".سنة 18-17 الرمح رمي العبي لدى األداء بمستوى التوازن و الحركية السرعة االنتقالية، السرعة: من كل  عالقة:   المداخلة عنوان

13:45 

 14:00 مناقشة 

 

 المسائية  الفترة ،2022/ 30/05 الثاني يومال
 Amphi D/  الرياضي التدريب: الثاني  المحور

 نبيل كرفس. د أ   عدنان، محمد خلفوني د.أ طارق، ساكر  د.أ  :التاسعة الورشة مقرر

 (3 الجزائر جامعة) حاجيرة وعمر /د (.  جيجل جامعة)  وعمر محند وازو ايت. د: الرابعة المداخلة
 نموذجا القوى العاب اختصاص)  النخبوية الرياضية الموائمة ضوء على  الناشئين تدريب: المداخلة عنوان

14:15 

 (2 قسنطينة مهري الحميد عبد جامعة) الرحيم عبد  العابد بن حسين، ،بالل حافظ خباط. د : الخامسة المداخلة
 سن16 من  اقل القدم كرة العبي لدى القدم كرة رياضة في والسرعة االنفجارية القوة تنمية على تدريبي برنامج أثر :المداخلة عنوان

14:30 

 (2 قسنطينة مهري الحميد عبد جامعة) محمد السمارة.د:السادسة المداخلة
 "سنة 19 من أقل الطائرة الكرة العبي  لدى السرعة قوة تحسين على بليومتري تدريبي برنامج أثر:  المداخلة عنوان

14:45 
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 15:00 مناقشة 

 المسائية  الفترة ،2022/ 30/05 الثاني يومال
 Amphi D/  الرياضي التدريب: الثاني  المحور

 العربي محمد حاجي د عمر، صحراوي. د ، رشيد بلونيس د.أ  :العاشرة الورشة مقرر

 (المسيلة جامعة) موسى بلبول. د عبد، والي . د أحمد، لبشيري. د:  السابعة المداخلة
 ،" "الطائرة الكرة العبي لدى  البدنية القدرات وبعض العقلي التصور  بداللة المهارية للمتطلبات التنبؤية المعادالت تحديد : المداخلة عنوان

15:15 

 (2 جيجل جامعة(. )سطيف جامعة) د مرا برباقي د. الهادي علية  بن أ. 2 لطفي مداسي . د.  : الثامنة المداخلة
 أللعاب بوعريريج برج بنوادي ميدانية دراسة  المتوسطة المسافات في الشابة المواهب وتوجيه انتقاء معايير تحديد : المداخلة عنوان

 "القوى
15:30 

 (المسيلة جامعة) زكرياء حميش. محمد،د كبوية. د.أ:  التاسعة المداخلة
 2020 الكامرون إفريقيا أمم بطولة  يف األول الدور خالل الجزائري الوطني المنتخب ألداء تحليلية دراسة :  المداخلة عنوان

15:45 

 (بسكرة– خيضر محمد جامعة) دخية  عادل  دشري، حميد عقون، خالد. د:  العاشرة المداخلة
 لدى اللعب مراكز حسب( الحركية، السرعة  االنفجارية، القوة) البدنية الصفات ببعض التصويب سرعة عالقة دراسة :  المداخلة عنوان

 "سنة21من أقل فئة القدم كرة العبي
16:00 

 16:15 مناقشة 

 المسائية  الفترة ،2022/ 30/05 الثاني يومال
 Amphi D/  الرياضي التدريب: الثاني  المحور

 نبيل وافي د.أ الرحمان، عبد دشلغوم.أ ناصر، عبد تومي بن د.أ :عشر الحادية الورشة مقرر

 (3 الجزائر جامعة) صالح بسة. د توفيق، معيرش عمر، صحراوي.د: عشرة الحادية المداخلة
 "التدريبية للحصص التخطيط في الرياضية المنافسة مراقبة أهمية: المداخلة عنوان

16:30 

 (3 الجزائر جامعة) مولود  هواورة. د. أ ياسين، عزاز .د: عشرة الثانية المداخلة
 .السلة كرة لالعبات السفلى لألطراف االنفجارية والقوة االنثروبومترية القياسات بعض بين العالقة " : المداخلة عنوان

16:45 

 Dr.Rafika CHEBHI (Universit d’Alger3) :عشرة الثالثة المداخلة
 ,«.Les qualités physiques de base à développer chez l’enfant et l’adolescent:  المداخلة عنوان

17:00 

 17:15 مناقشة 

 المسائية  الفترة ،2022/ 30/05 الثاني يومال
 Amphi D/  الرياضي التدريب: الثاني  المحور

 مراد باشا ماهور د.أ فتحي، يوسفي د.أ  :عشر الثانية الورشة مقرر

  Dr ARADJI Abdelkrim (ESSTS) : عشرة الرابعة المداخلة
 LA PREPARATION DES JEUNES FOOTBALLEURS:  المداخلة عنوان

17:30 

 .                        جيجل جامعة حاجيرة وعمر  /د      وعمر محند وازو ايت /د:  عشرة الخامسة المداخلة
 (.نموذجا القوى  العاب اختصاص)  النخبوية الرياضية الموائمة ضوء على( سنة 14-11) الناشئين تدريب: :" المداخلة عنوان

17:45 

 (3 الجزائر جامعة)كورداس خالد إسماعيل، دخلوف.ا  مولود، دحجيج .ا بالل، هلة.د: عشرة السادسة المداخلة
 » Les exigences du football moderne et son influence sur le "Temps de jeu total »" : المداخلة عنوان

Etude de cas sur l’équipe USM ALGER "U21 » 
18:00 

 (3 الجزائر جامعة)مراد شهات.د: عشرة السابعة المداخلة
 .المختصين آراء حسب الحديثة، القدم  كرة في  الشابة للمواهب الرياضي االنتقاء عملية  في التوافقية المحددات: المداخلة عنوان

 .(سنة12-10) العمرية للفئة المحترفة  الجزائرية  بالنوادي.م.د
18:15 

 ،  النيلين جامعة /  السودان / يسين عوض. د.،3الجزائر جامعة /الجزائر/ الريمي مقبل السالم عبد. د.أ:عشرة الثامنة المداخلة
  ديالى جامعة/  العراق/ الحسينات عكاب احمد  ناظم د. ا

 الرياضية  والفورمة التدريبية الحالة  :المداخلة عنوان
18:30 

 18:45 هشام  باشا ماهور. أ صبيرة، فراحتية د .أ مراد، باشا ماهور د .أ :عشرة التاسعة المداخلة
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 Evaluation du profil de l’aptitude physique en vue de la détection et de la sélection des jeunes المداخلة عنوان
Talents sportifs en Athlétisme 

 (3 الجزائر جامعة) امحمد بونوار.د:العشرون المداخلة
 البدنية التربية معهد لطلبة الحركية اللياقة  مستوى علي تأثيرها ومدى البدنية المؤشرات بعض لتقييم ميدانية مقارنة:"  :المداخلة عنوان

 ES/STS"الرياضة وتكنولوجيا علوم  في  العليا الوطنية المدرسة وطلبة 3 الجزائر بجامعة  "IEPS " والرياضية
19:00 

 19:15 مناقشة 

 المسائية  الفترة ،2022/ 30/05 الثاني يومال
 Amphi F 01/  المكيف الرياضي البدني النشاط: الثالث المحور

 مراد  شهات. د ، رابح عبورة د  :االولى الورشة مقرر

 قسمي  بن يعقوب. د يوسفي حدة  د.أ ،1 باتنة جامعة سماعين، بن صبرينة.د: األولى المداخلة
 لذوي والتواصلية  االجتماعية المهارات بعض من والتحسين المجتمع ضمن االندماج في المكيفة البدنية األنشطة دور:   المداخلة عنوان

 السمعية االعاقة
13:15 

 األغواط،  ثليجي  عمار جامعة هللا عبد بافة.د كروم، بشير. د:  الثانية المداخلة
 ( بسيطة إعاقة)   ذهنيا المتخلف الطفل  لدى  اإلجتماعي التكيف في  اللعب على مبني رياضي برنامج أثر:  المداخلة عنوان

13:30 

 وهران  جامعة لطفي، الرحمان عبد  بن  /د.:  الثالثة المداخلة
 سنة( 12-9) داون بمتالزمة المصابين األطفال لدى الرشاقة تحسين على مكيف حركي برنامج فعالية:  المداخلة عنوان

13:45 

 14:00 مناقشة 

 المسائية  الفترة ،2022/ 30/05 الثاني يومال
 Amphi F 01/  المكيف الرياضي البدني النشاط: الثالث المحور

 لحبيب وناس. ،د ، خالد، حمادن. د: الثانية الورشة مقرر

 مليانة خميس.  بونعامة الجياللي جامعة 2 مخلوف اوسماعيل: د.أ 1 صفية اوسماعيل. د: الرابعة المداخلة
 14:15 اسبرجر بمتالزمة المصابين األطفال عند الحركية التواصل مهارات تحسين في الرياضي البدني النشاط دور  :المداخلة عنوان

 3الجزائر جامعة سمية بولعباس. د:  الخامسة المداخلة
 التوحد  الطيف اضطرابات ذوي ألطفال الحركي و النفسي الجانب على والرياضة البدنية التربية حصة تأثير مدى :المداخلة عنوان

14:30 

 االغواط  ثليجي  عمار جامعة زكرياء، حرمة د.الهاشمي، حنة د   رضوان  جدو بن بعيط د .أ: السادسة المداخلة
 . حركيا المعاقين لدي االنفعالية السمات من التقليل في الترويحي  الرياضي البدني النشاط ممارسة اهمية: المداخلة عنوان

14:45 

 15:00 مناقشة 

 المسائية  الفترة ،2022/ 30/05 الثاني يومال
 Amphi F 01/  المكيف الرياضي البدني النشاط: الثالث المحور

 لحبيب وناس. ،د ، خالد، حمادن. د: الثانية الورشة مقرر

 . 3 الجزائر جامعة -2 والتكنولوجيا، للعلوم وهران جامعة - إبراهيم، فوقية/  د   - لطفي، الرحمن عبد بن /  د : السابعة المداخلة
 15:15 .سنة( 12-9) داون بمتالزمة المصابين األطفال لدى الرشاقة  تحسين على مكيف حركي برنامج فعالية : المداخلة عنوان

 مستغانم  جامعة – أحمد هللا عطا   د.أ–، تواتي.  د  ، الحاج  خالد  بن .  د ، دكتوراه شهرزاد هللا عطا .  د: الثامنة المداخلة
 االبتدائية المرحلة في التعلم صعوبات ذوي  تالميذ عند  السمعي اإلدراك على والرياضية  البدنية األنشطة برنامج تأثير :المداخلة عنوان

15:30 

 3 الجزائر جامعة– ابراهيم دالي -والرياضية البدنية التربية معهد" أ" محاضر أستاذ خالد  حمادن. د: التاسعة المداخلة
 15:45  داون بمتالزمة المصابين لدى التكيفي السلوك مهارات بعض تحسين في الحركية التربية في مقترح برنامج أثر :المداخلة عنوان

 بجاية  جامعة زباش أكرم د.ط ، البويرة جامعة فاتح مزاري د .أ ، البويرة جامعة الدين شمس أسباع د.ط :العاشرة المداخلة
 حركيا المعاق لدى  الشخصية صفات بعض تنمية في المكيف البدني النشاط دور : المداخلة عنوان

16:00 

 16:15 مناقشة 

 المسائية  الفترة ،2022/ 30/05 الثاني يومال
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 Amphi F 01/  المكيف الرياضي البدني النشاط: الثالث المحور
 الكريم عبد دريسي.د أحمد تيمطاوسين د.نسيمة جزار د.أ: الرابعة الورشة مقرر

         3 الجزائر جامعة محمد بوراس د.أ ، . حميدة بخوش د.ط :عشرة الحادية المداخلة
 .المجتمع في الخاصة االحتياجات ذوي فئة  إدماج في الرياضة دور : المداخلة عنوان

16:30 

 بولعيد بن مصطفى الشهيد جامعة" أ" محاضر  أستاذ - الدين  عماد  أحمد يونس " أ" محاضر أستاذ  - طارق صولة:  عشرة الثانية المداخلة
  2-باتنة

 الكراسي على السلة  لكرة حركيا المعاقين الالعبين لدى الرياضية  المنافسة القلق سمة بظهور وعالقته الذات تقدير أنماط :المداخلة عنوان
 أكابر صنف -األول الوطني قسم المتحركة

16:45 

 والرياضية  والبدنية التربية معهد العالي،  التعليم استاذ/  نورالدين زبشي  دكتور،/  هللا جاب خالد: عشرة الثالثة المداخلة
 المصابينبالربو  فئة  لدى التنفسية الفيسيولوجية المؤشرات  بعض تطوير في مائية وحدات أثر    : المداخلة عنوان

17:00 

 الشلف  جامعة/  إبراهيم صبايحية دبزة األردنية الجامعة /الحموري صالح يوسف وليد حميد دالي:  عشرة الرابعة المداخلة
  الثانوية المرحلة  تالميذ لدى االجتماعي التكيف تحقيق في الرياضي البدني النشاط دور  :المداخلة عنوان

17:15 

         3 الجزائر جامعة الرياضية  و البدنية التربية  معهد عثمان مهادي:     . عشرة الخامسة المداخلة
 بمرض المقرون التعب تحسين في  لهم المعالج  الطبي الطاقم و المرضى لدى المكيف البدني النشاط مكانة دراسة:   المداخلة عنوان

 السرطان 
17:30 

 17:45 مناقشة 

 الصباحية  الفترة ،2022/ 30/05 الثاني يومال
 Amphi F 02/  الرياضي التسيير و  اإلدارة: الرابع المحور

 كمال  قرابة . د صونية،  تومي. د يحيى، لعجال: األولى الورشة مقرر

 والرياضة  الشباب وزارة   درواز عزيز السيد : األولى المداخلة
 Les enjeux de l'organisation d'événements sportifs: Cas des jeux méditerranéens: المداخلة عنوان

09:00 

 Saada Abdelhamid, ex directeur de INFSCJS Tixeraine : الثانية المداخلة
 .االنجاز الى الفكرة من جمعوي مشروع بناء: المداخلة عنوان

09:15 

 بجاية  -  سهيلة عمراوي . د ،  المسيلة جامعة  رابح  يرياخ. ،د 3الجزائر جامعة حي ي لعجال. د: الثالثة المداخلة
 الرياضية  السياحة تسويق بعملية النهوض في االستراتيجي التخطيط اهمية:   المداخلة عنوان

09:30 

 المسيلة بوضياف محمد جامعة فارس مخاليف. د: الرابعة المداخلة
  الولية و الوطنية المنصات بعض"كورونا  فيروس انتشار ظل في  S.T.A.P.S ميدان في  بعد عن التكوين وآليات طرق :المداخلة عنوان

 "أنوذجا  
09:45 

 10:00 مناقشة 

 12:30 وجبة غذاء 

 الصباحية  الفترة ،2022/ 30/05 الثاني يومال
 Amphi F 02/  الرياضي التسيير و  اإلدارة: الرابع المحور
 صونيا عكي بن . د ايمان، دمزغيش.أ :  الثانية الورشة مقرر

   Dr. Nassima AZOUAOU   ISTA, Université Saad DAHLAB, BLIDA   :الخامسة المداخلة 
 La pandémie du coronavirus et l’enseignement à distance en Algérie المداخلة عنوان

10:15 

 (المسيلة جامعة) إدريس رجم  بن. ،د لحسن تريش.،د علي تباني.د.أ:   لسادسة ا المداخلة
 الرياضية  باألندية االحتراف إنجاح  في ودوره االنترنيت عبر التسويق:    المداخلة عنوان

10:30 

 (3 الجزائر جامعة) القـادر عبد ناصـري. د  صونية رقية عكي بن. د:  سابعةال المداخلة
  وصفية مسحية دراسة  الجزائرية الرياضية المالعب في  العنف من  للحد قانونية مقاربة:  المداخلة عنوان

10:45 

 11:00 مناقشة 

 12:30 وجبة غذاء 

 الصباحية  الفترة ،2022/ 30/05 الثاني يومال
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 Amphi F 02/  الرياضي التسيير و  اإلدارة: الرابع المحور
 القادر  عبد عقون بن. نوال،د زهية. ناصريد القادر عبد. د:  الثالثة الورشة مقرر

 (األغواط جامعة) سايح بورزامة. د.ط ،(الشلف جامعة) رابح بورزامة. د:  .الثامنة المداخلة
 في المنشطات آفة  من والوقاية والتحسيس التوعية في( onpd) المنشطات تناول من للوقاية  الوطنية المنظمة إسهامات  :المداخلة عنوان

 (نموذجا( onpd) منظمة لعمل حالة  دراسة  -النخبوي الرياضي  الوسط
11:15 

 3جامعةالجزائر وهيبة قرماش.  د:  التاسعة المداخلة
 .المدية  لوالية والرياضة الشباب مديرية في  ميدانية دراسة.)الرياضية الهيات مستوى على الرياضي  التسويق واقع :  : المداخلة عنوان

11:30 

 Dr. Nouzha Latreche :  العاشرة  المداخلة
 La diversité dans les sports et loisirs : défi ou atout pour le Centre National des Sports et:  المداخلة عنوان

Loisirs de Tikjda 
11:45 

 3 الجزائر جامعة ، (  2 الجزائر جامعة) سهيلة لفقير:   عشرة الحادية المداخلة
 بجامعة  والرياضية البدنية التربية معهد إداريي لدى المهنية المهارات تنمية في  العمل في الحياة جودة مساهمة مدى   :المداخلة عنوان

 الجزائر 
12:00 

 3جامعةالجزائر 2وهيبة قرماش.  د 1سامية إزيان . د:  عشرة الثانية المداخلة
 في ميدانية دراسة.  )الرياضية باإلدارة المعلومات نظم تسيير في اإللكترونية اإلدارة متطلبات بعض تطبيق مساهمة:  المداخلة عنوان

 (الدفلى عين لوالية والرياضة  الشباب مديرية
12:15 

 3الجزائر المخطارجامعة محمد حشمان .د ،  لخضر  معلوم.  د:  عشرة الثالثة  المداخلة
  المفعول السارية للقوانين طبقا الرياضية الجمعيات وتسيير تأسيس آليات:  المداخلة عنوان

12:30 

 تلمسان– بلقايد بكر أبي جامعة) سامية دومي( -مغنية- الجامعي المركز) القادر عبد مومني. د:  عشرة الرابعة المداخلة
 2020 بطوكيو األولمبية األلعاب: الرياضي  المجال  في( االلكترونية النفايات و كورونا) األزمات ادارة:  المداخلة عنوان

12:45 

 13:00 مناقشة 

 13:30 وجبة غذاء 

 المسائية  الفترة ،2022/ 30/05 الثاني يومال
 Amphi F 02/  الرياضي التسيير و  اإلدارة: الرابع المحور

 سليم حداب د.أ حكيم، عمران  د.،أ آكلي محند عكي بن د.أ : األولى الورشة مقرر

  (3 الجزائر جامعة) أسامة حشروف . د خالد،  خضار  ،د يحي لعجال. د : األولى المداخلة
 13:15 الرياضية  المنشآت داخل  للعاملين الوظيفي األداء تحسين في الرشيدة القيادة دور :    المداخلة عنوان

 (3 الجزائر جامعة) إيمان عويسي. د:   الثانية المداخلة
 تحليلية وصفية دراسة الجزائر في  الرياضي االحتراف:   المداخلة عنوان

13:30 

 (3 الجزائر جامعة) 2المخطار محمد (3 الجزائر جامعة) 1لخضر  معلوم:    الثالثة المداخلة
 المفعول السارية  للقوانين طبقا الرياضية الجمعيات وتسيير تأسيس آليات:   المداخلة عنوان

13:45 

 (3الجزائر جامعة) محمد العربي( 3 الجزائر جامعة) 1أحمد عويس. د:    الرابعة المداخلة
 الرياضي  المجال في العقود تنفيذ طرق:   المداخلة عنوان

14:00 

 14:15 مناقشة 

 المسائية  الفترة ،2022/ 30/05 الثاني يومال 
 Amphi F 02/  الرياضي التسيير و  اإلدارة: الرابع المحور

 الدين  نصر قصري د.أ سعيد، العكروت .يحيى،د بوطالبي د.أ: الثانية الورشة مقرر

 (3الجزائر جامعة) زهية نوال . ،د عقيلة زاوي. د   :الخامسة المداخلة
 الرياضية   المؤسسات  في   اإلدارية  الوظائف:  المداخلة عنوان

14:30 

 (3الجزائر جامعة) الرؤوف عبد برجم. د.،ط 1سعيد العكروت. د:    السادسة المداخلة
 الشاملة  الجودة إدارة  تطبيق  ومتطلبات الجزائرية الرياضية اإلدارة:   المداخلة عنوان

14:45 

 15:00 3الجزائر جامعة تومي صونية.د :السابعة المداخلة
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 الرياضية  المنشآت في المقامة الرياضية التظاهرات سالمة :المداخلة عنوان

 (     أهراس سوق جامعة)    لعياضي الحكيم عبد. د: الثامنة المداخلة
 والرياضية  البدنية النشاطات وتقنيات علوم معهد طلبة  لدى الرياضي المجال في المقاوالتية متطلبات اعتماد درجة: المداخلة عنوان

 أهراس سوق بجامعة
15:15 

 16:30 مناقشة 

 المسائية  الفترة ،2022/ 30/05 الثاني يومال 
 اإلجتماعات قاعة/  الرياضي التسيير و  اإلدارة: الرابع المحور

 بسعدي مزهورة .د نسيم، بورايو.  د عقيلة زاوي د:  الثالثة الورشة مقرر

 (الشلف جامعة) سمير دومة يمينة بن. د.،ط(خنشلة جامعة) خلود كالش. د:   التاسعة المداخلة
 الرياضي  االقتصادي  التنافس مستوى لتحسين كآلية " التجارية الرياضية الشركة:  المداخلة عنوان

13:30 

 (3 الجزائر جامعة) 2لخضر ،معلوم 1المخطار محمد:    العاشرة المداخلة
 -والرياضية  البدنية التربية معهد-  3 الجزائر جامعة في بعد  عن التعليم:   المداخلة عنوان

13:45 

 (البويرة جامعة) إلياس دبيش. د.ط( البويرة جامعة) جمال خيري. د.أ:   عشرة  احدى المداخلة
 -بجاية بوالية الرياضة و الشباب بمؤسسات ميدانية دراسة - الرياضي التسويق مهام تطوير في األزمات إدارة  دور : المداخلة عنوان

14:00 

 البويرة  جامعة محمد قليل. د:عشرة الثانية المداخلة  
 الرياضية  المعاهد في التكوين بين  مقارنة دراسة الجزائر في الحديث الرياضي  التدريب مجال في التكوين فاعلية :  المداخلة عنوان

 المختلفة
14:15 

 هللا  سعد قاسم أبو -2- الجزائر جامعة اشبودان العربي.د.أ حقاص، سهام.د:   عشرة الثالثة المداخلة
 ( والمناجمنت المنظمات اإلجتماع علم: المداخلة عنوان

14:30 

 14:45 مناقشة 

 المسائية  الفترة ،2022/ 30/05 الثاني يومال 
 02 األساتذة قاعة/  الرياضي اإلتصال و اإلعالم : الرابع المحور
 محمد   بوراس. د  ، .محمد عماري د.أ : األولى الورشة مقرر

 3جامعةالجزائر  مراد بوطاجين  الدكتور: افتراضية األولى المداخلة
 2022 المتوسط األبيض البحر األلعاب خالل  االتصال عملية تنظيم :المداخلة عنوان

13:30 

 3جامعةالجزائر عمار الدكتورطيبي: الثانية المداخلة
 .التطبيق آليات و التشريع بين باإلعالم المتعلق 05/12القانون ظل في  بالجزائر الرياضية الصحافة أخالقيات: المداخلة عنوان

13:45 

 سكيكدة،  1955 أوت 20 كرميش،جامعة دبشرى/مليانة،ط خميس ،جامعة الرزاق عبد سعيد /د: الثالثة المداخلة
 الرياضي  المجال في(MOJO)  الموبايل صحافة تطبيقات :المداخلة عنوان

14:00 

  3 الجزائر جامعة منيب، حفيظي. د: الرابعة المداخلة
 العالمات كشف حالة عالجها وطريقة الطالب نفسية على العلني اإلعالم  أثر  :المداخلة عنوان

14:15 

 14:45 مناقشة 

 المسائية  الفترة ،2022/ 30/05 الثاني يومال 
 02 األساتذة قاعة/  الرياضي اإلتصال و اإلعالم : الرابع المحور

 صباح شيخاوي  .د   منيب، حفيظي. د سميرة   زعيمن. د: الثانية الورشة مقرر

 بسكرة خيضر محمد جامعة أماني، فقاص د.ط:   الخامسة المداخلة
 البدنية التربية علوم معهد طلبة  من  عينة على  مسحية دراسة) االلكتروني الرياضي  االعالم على الطلبة إقبال:  المداخلة عنوان

 (والرياضية
15:00 

 ورقلة  مرباح قاصدي جامعة محمد قطاب ،  العابدين زين التومي بن: السادسة المداخلة
 .محمد قطاب ،  العابدين زين التومي والرياضيةبن البدنية التربية حصة في واالتصال معلومات تكنولوجيا استخدام :   المداخلة عنوان

15:15 

 الجزائر  /قسنطينة جامعة /بلعطار ريمة . الجـزائر،أ /-عنابة -مختار باجي  جامعة بليلة، الدين سيف. د:  الثامنة المداخلة
 الشباب فئة  لدى  البدني النشاط ممارسة دوافع تنمية في ودوره الخاصة التلفزية القنوات في اإلشهاري الخطاب:  المداخلة عنوان

 -أنموذجا 3 قسنطينة جامعة واالتصال اإلعالم علوم كلية  طلبة – الجزائري
15:30 
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 Dr. Amara Nassim Université de béjaia Dr. Allali A/ elghani, Universite Oum El Bouaghi:التاسعة المداخلة
 : المداخلة عنوان 

L’effet de l’utilisation des technologies de l’information et de communication(TIC)sur l’amélioration des 
apprentissages en EPS(Cas: Lycées de la wilaya de Bejaïa) 

15:45 

 16:00 مناقشة 

 المسائية  الفترة ،2022/ 30/05 الثاني يومال 
 02 األساتذة قاعة/  الرياضي اإلتصال و اإلعالم : الرابع المحور

 يمينة  دودان. د جمال، ركاش د: الثالثة الورشة مقرر

 3الحزاير جامعة واالتصال  االعالم  علوم كلية. صباح شيخاوي.د :العاشرة المداخلة
 سياسيا  وتوظيفه ياضي الر االعالم :المداخلة عنوان

16:15 

 3 الجزائر  جامعة  واالتصال  االعالم علوم  كلية. أ قسم محاضرة استاذة. زينب بعلوج .د :عشرة الحادية المداخلة
 نموذجا الخاصة  الجزائرية التلفزيونية القنوات - الرياضية الحصص برمجة         :.المداخلة عنوان .

16:30 

  المسيلة  جامعة زقعار فاروق /الدكتوراه طالب 3الجزائر جامعة  زرواق نجيب /د: عشرة الثانية  المداخلة
 الرياضية  المؤسسات في الشاملة الجودة تحقيق في المعلومات تكنولوجيا دور  :المداخلة عنوان

 (بالمسيلة والرياضة  الشباب بمديرية ميدانية دراسة)
16:45 

 البويرة  جامعة( 2)و( 1)ميهوبي رضوان.د( 2) الوسين، سليمان.د.أ( 1)  :عشرة الثالثة المداخلة
 والنسيان االهتمام بين النسائية والرياضة الجزائري الرياضي اإلعالم:المداخلة عنوان

17:00 

  3الجزائر جامعة واالتصال االعالم علوم كلية أحمد فراحتية /د :عشرة بعةاالر المداخلة
 (نموذجا) المتوسط البحر األلعاب) الكبرة الرئاسية لتظاهرات اإلعالمية كيفيةالتغطية:المداخلة عنوان

17:15 

 3الجزائر جامعة محمد بوراس /د :عشرة الخامسة المداخلة
 الرياضية الجرائد في الصحفي للخبر مقارنة تحليلية دراسة. اإلعالم عولمة ظل في  الرياضي الصحفي التحرير فن :المداخلة عنوان

 (الشباك الرياضي، الخبر الهدّاف،)
17:30 

 17:45 مناقشة 

 الصباحية  الفترة ،2022/ 30/05 الثاني يومال 
 المحاضرات قاعة/  الرياضية والتغذية الصحة: الخامس المحور
 جمال  مرازقة د.أ ،   يوسف، حديد بن د.أ : األولى الورشة مقرر

 Pr. Mouloud Houaoura Dr. Yacine AZZAZ,  Université Alger 3: االولى المداخلة
 L’état de lieu de la sur consommation des compléments alimentaires chimiques:  المداخلة عنوان

chez les jeunes pratiquants « la musculation » 
09:30 

 Pr khalfouni med adnane Université Alger3, Pr.Ousmail makhlouf Universite Hassiba ben:الثانية المداخلة
bouali Dr Houas faiza E.P.S.P Bouzereah Appartenance : Université Alger3 

 Traumatologie du membre supérieur en milieu sportif Description et prévention:  المداخلة عنوان
09:45 

                    المسيلة جامعة حسناء صلحاوي. د  محمد ديلمي: د.أ ،عيسى براهيمي: د.أ:     الثالثة المداخلة
 .المسيلة والية ابتدائيات بعض في السمنة من التقليل في الصحية البرامج دور       :المداخلة عنوان

10:00 

 -2قسنطينة جامعة ، قارة بن رياض سالمي،د الرحيم عبد د أ  ، قارة  بن ياسين د  أ ، بليلي عمار د   :الرابعة  المداخلة
 لدى   المرفولوجية المتغيرات بعض تحسين في (  الغذائية الحمية مع المائية التمرينات) مقترح تدريبي برنامج أثر:   المداخلة عنوان

 البدينات  اآلنسات
10:15 

 .Dr Aissa Slimani1 & Dr Kamel sadouki2 université Alger 3 :  الخامسة المداخلة
 Apports alimentaires et les réponses métaboliques de l’organisme pendant et hors périodes :المداخلة عنوان

de jeun chez les sportifs 
10:30 

 10:45 مناقشة 

 الصباحية  الفترة ،2022/ 30/05 الثاني يومال 
 المحاضرات قاعة/  الرياضية والتغذية الصحة: الخامس المحور
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 الهادي  محمد زيادة بن د.أ ،  الكريم عبد فرقان د.أ: الثانية الورشة مقرر

 .Dr. Bensalah Tayeb Université Alger 3:  السادسة المداخلة
 "Le coaching en nutrition un "nouveau métier" une "nouvelle tendance:  المداخلة عنوان

11:00 

 3رشيدجامعةالجزائر بلونيس د.أ حساينية، الدين نور.د: سابعة المداخلة
 Protocole de suivi biomédical et physique en vue de réduire les blessures musculaires chez: المداخلة عنوان

des footballeurs professionnels 
11:15 

 : الثامنة المداخلة
Dr. OUDDAK Mohamed, MCA, PhD student MAHFOUD Fayçal Dr GOUMAIDI. Mohamed lamine.  

ieps;university of chlef 

 effectiveness of a HIIT protocol on the loss of fat mass in obese young people:  المداخلة عنوان

11:30 

 3جامعةالجزائر مونيا فتني الدكتورة:  التاسعة المداخلة
 développement de la force chez les personnes âgés: المداخلة عنوان

11:45 

 12:00 مناقشة 

 12:30 وجبة غذاء 

 الصباحية  الفترة ،2022/ 30/05 الثاني يومال 
 المحاضرات قاعة/  الرياضية والتغذية الصحة: الخامس المحور
 اميرة عكي  بن د.أ  طيب،  صالح بن. د: الثالثة الورشة مقرر

  Dr DJENNAD DJAMAL  Université A/Mira Bejaia département STAPS :العاشرة المداخلة
 Apport de l’éducation physique et sportive dans la prévention de la déformation du rachis:المداخلة عنوان

chez les enfants scolarises cas (Wilaya de Bejaia) 
12:45 

 الشلف  بوعلي بن حسيبة جامعة  عيسى  بكلي /د  -  الحميد عبد مخطاري /د  - عابد رقية  بن /د  -،: عشرة الحادية المداخلة
 بالسمنة  المصابين أطفال لدى القلق مستوى خفض و الوزن  لخفض نفسي بدني تدريبي برنامج إقتراح:  المداخلة عنوان

13:00 

 بالمدية فارس  يحيى:  الجامعة عباس أمال. د:   حميدة زهرة .د  -،: العاشرة الثانية المداخلة
 للمراهق النفسية الصحة  تحقيق في  ودورها المدرسية الرياضة:   المداخلة عنوان

13:15 

  مستغانم جامعة الحاج بلعسل دكتوراه طالب  -يوسف  حرشاوي أد  – القادر عبد ناصر  أد  : عشرة الثالثة المداخلة
     بالصحة  المرتبطة البدنية اللياقة عناصر مستوى تحديد على وتأثيرها الشحوم تراكم أماكن: المداخلة عنوان

13:30 

 13:45 مناقشة 

 المسائية  الفترة ،2022/ 30/05 الثاني يومال 
 المحاضرات قاعة/  الرياضية والتغذية الصحة: الخماس المحور
 طارق  ساكر د.أ  مراد، باشا ماهور د.أ : األولى الورشة مقرر

 - 3الجزائر جامعة  وسيم، طوبال  د   مصطفى بوجمية  د  زيادة بن الهادي محمد  :األولى المداخلة
 الشباب لحماية المخدرات على اإلدمان  من والعالج الوقاية في والرياضة البدنية األنشطة ممارسة  إسهام:   المداخلة عنوان

14:00 

 قارة  بن رياض سالمي،د الرحيم  عبد د  أ ، قارة بن ياسين د أ  بليلي،  مارع د  : الثانية المداخلة
 أشبال  القدم  كرة العبي عند البلوغ مراحل  حسب الدم في اللبن حمض تركيز األقصىعلى البدني الجهد تأثير:     المداخلة عنوان

14:15 

 (2) سطيف دباغين لمين محمد جامعة 1 نعيمة دبوزغران .،ط  الدين شمس زواغي د: الثالثة المداخلة
– ذكور) النوع  لمتغير تبعا  الثانوية المرحلة  تالميذ بين بالصحة المرتبطة البدنية اللياقة  عناصر لبعض مقارنة دراسة: المداخلة عنوان

 (   إناث
14:30 

 3 الجزائر جامعة(أ محاضرة استاذة) راضية عماروش :الرابعة المداخلة
    القوى العاب عدائي مردود وتحسين الرياضية اإلصابات عالج في الرياضي الطب اإلسهام:   المداخلة عنوان

  
14:45 

 03 الجزائر جامعة فايزة ميلي .د -  أميرة عكي بن   د.أ: الخامسة المداخلة
 والمأمول الواقع للرياضيينبين النفسي اإلعداد :    المداخلة عنوان

15:00 

 15:15 مناقشة 
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 المسائية  الفترة ،2022/ 30/05 الثاني يومال 
 المحاضرات قاعة/  الرياضية والتغذية الصحة: الخامس المحور

 زرواق  نجيب د.مولود هواورة د.أ :الثانية الورشة مقرر

  ورقلة جامعة-محمد زروال . د ،-(2باتنة جامعة)األمين محمد عبيده.د ، حسين شوفي د .ط:  السادسة المداخلة
 بصحة صلتها و المرتفعة المناطق في المتوسط مرحلة تالميذ لدى االكسجين الستهالك القصوى  السعة مستوى دني :    المداخلة عنوان

 المستقبل في الدموية واألوعية القلب
15:30 

 تبسة -التبسي العربي جامعة بوته محمد قذيفة، حيي: السابعة المداخلة
 الثانوي الطور تالميذ عند بالصحة المرتبطة البدنية اللياقة  لعناصر معيارية مستويات  تحديد: المداخلة عنوان

 -تبسة بوالية ميدانية دراسة-( سنة16-20)
15:45 

 3 الجزائر  جامعة فتحي عريب د/ط  ، زينب مسعود بن /د :   الثامنة المداخلة
 ثانويات لبعض تحليلية  وصفية دراسة الثانوي الطور التالميذ لدي  الغذائي النمط مستوي تعديل في البدني النشاط دور : المداخلة عنوان

 تمنراست  لوالية
16:00 

 16:15 مناقشة 

 المسائية  الفترة ،2022/ 30/05 الثاني يومال 
 المحاضرات قاعة/  الرياضية والتغذية الصحة: الخامس المحور

 محمد سحنون. د فايزة قوميري. د رشيد بلونيس د.أ :الثالثة الورشة مقرر

 تبسة– التبسي العربي جامعة خليفة  عزالي.،د الدين عماد  مقى.د:   التاسعة  المداخلة
 اجتماعية نفسو مقاربة ظل الرياضيفي المجال  في  الطقوس ممارسة دوافع:    المداخلة عنوان

16:30 

 عادل  زواق/د   الدين  عز قدور/د ياسمين طهير/د:   العاشرة  المداخلة
 . التالميذ لدى  الصحية بالتربية والرياضية  البدنية التربية  عالقة :    المداخلة عنوان

16:45 

 الحركي واألداء اإلبداع مخبر   صفيان ماحي. د ،  الحميد عبد طاريمخ. د ، صبايحية إبراهيم. د:    عشرة الحادية  المداخلة
 Le problème de l'obésité et de surpoids chez les élèves algériennes et les enjeux de la :   المداخلة عنوان

santé publique aux milieux scolaires ((Étude d'enquête: descriptif- analytique, diagnostique et 
prévention 

17:00 

 03 الجزائر جامعة – محمد بوقوفة. د:   عشرة الثانية المداخلة
 دراسة  األمامي الصليبي الرباط جراحة بعد المصابة الرياضي ركبة في الثقة  استعادة في  أثرها و النفسية المؤشرات: المداخلة عنوان

 الرياض  للطب الوطني بالمركز الرياضيين بعض على ميدانية
17:15 

 Dr.Tinhinane ALLOUI (Université Dely Brahim, Alger 3):  عشرة الثالثة المداخلة
  ,L’apport de l’aspect psychologique sur la performance des athlètes: المداخلة عنوان

Entre la psychologie du sport et la préparation mentale 
17:30 

 17:45 مناقشة 

 المسائية  الفترة ،2022/ 30/05 الثاني يومال 
 01 األساتذة قاعة/  الرياضية والتغذية الصحة: الخامس المحور

 عويسي ايمان ، د. رشيد علوان.د.أ ، بوخرازرضوان د. أ:  الرابعة الورشة مقرر

 بريكة الحواس  سي الجامعي المركز نهى، بوخنوفة. د 2البليدة جامعة شيباني، ليلى . د:   األولى المداخلة
 الصحية  السلوكات أبعاد من كبعد الرياضية  الممارسة في ودورها الصحية الثقافة:    المداخلة عنوان

13:15 

 ،مليانة خميس جامعة ،باألغواط ألساتذة العليا تربح،المدرسة بن محمد ، قرميط سامي مخلوف ، مرزوقي اسامة:   الثانية المداخلة
 االغواط جامعة

  باألغواط الرياضية المدارس مستوى علىu13 القدم كرة العبي لدى  والصحية  الطبية المراقبة واقع :    المداخلة عنوان
 

13:30 

  البيض الجامعي، المركز محمد، قزقوز /د  سميشة بن /د:    الثالثة المداخلة
 البيض الجامعي بالمركز الرياضية الترويحية لألنشطة الممارسين الطلبة  لدى  اليومية الصحية  الغذائية السلوكيات: المداخلة عنوان

13:45 
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 Dr : Mayouf laid maitre conference “A” université  Alger 3:  الرابعة المداخلة
 LA Randonnee Pedestre : Activité Touristique Et Thérapeutique:   المداخلة عنوان

 
14:00 

 .كمال عقيلة بن والبروفيسور جمال مرازقة  البروفيسور و محمد ابوشوكان البروفيسور د :   الخامسة المداخلة
 الممارسة  حيث من  اجتماعية كقيمة الرياضة:     المداخلة  عنوان

14:15 

 14:30 مناقشة 

 المسائية  الفترة ،2022/ 30/05 الثاني يومال 
 01 األساتذة قاعة/  الرياضية والتغذية الصحة: الخماس المحور

 يمينة  قوجيل. د  الكريم،  عبد فرقان د.،أ جمال مرازقة د. أ : الخامسة الورشة مقرر

 – 3الجزائر  جامعة عريب فتحي  د ط  محمد حامد  بن  د  زيادة بن الهادي محمد أد  :  السادسة المداخلة
 للرياضيين منها الوقاية  و العالج وسبل المنشطات     :المداخلة عنوان

14:45 

 البيض الجامعي المركز  زكرياء زياني   – سمير العكروت.  د   السابعة المداخلة
 إنقاص على الشدة عالية لتمارين المصاحب( الكيتوني النظام) الكربوهيدرات قليل الدهون مرتفع غذائي نظام تأثير     :المداخلة عنوان

 .الدم دهون استجابات وتحسين الوزن
15:00 

 2 سطيف جامعة كمال بروج.  د   :الثامنة المداخلة
 سطيف والية في ميدانية دراسة – السن كبار لدى الرياضي بالنشاط المرتبط الصحي الوعي مستوى:     المداخلة عنوان

15:15 

  الشلف  ،جامعة خليل قريبعي. أ ، الدين تاج هيبة بن. د ، طيب قراشة ..د:    التاسعة المداخلة
 كورونا جائحة ظل في المدرسي الوسط لرياضي  الطبية الحماية:     المداخلة عنوان

15:30 

 15:45 مناقشة 

 المسائية  الفترة ،2022/ 30/05 الثاني يومال 
 01 األساتذة قاعة/  الرياضية والتغذية الصحة: سامالخ المحور

 مونية فتني. د  مسعود، شريفي. د وسام، فاسخ. د:  السادسة الورشة مقرر

 مليانة  بخميس بونعامة الجياللي جامعة محمد سعدي سعدي. د:    العاشرة المداخلة
 لدى الغليسيريد بثالثي وعالقته الجسم في الشحوم  نسبة من  للخفض الرياضي  البدني للنشاط مقترح برنامج تأثير:      المداخلة عنوان

 الثانوي الطور في بالسمنة المصابين التالميذ
16:00 

 الرياضية  و البدنية التربية معهد سميرة عيسى سعيد. د:    عشرة الحادية المداخلة
 . L’inactivité physique chez l’enfant , causes et conséquences  :   المداخلة عنوان

16:15 

 -3الجزائر جامعة سهيلة تواغزيت: الدكتورة:     عشرة الثانية المداخلة
 " أكابر" الجودو  رياضيي لدى  النفسي  الجانب على  الرياضية اإلصابات تأثير:      المداخلة عنوان

16:30 

 عادل  زواق/د   الدين عز قدور/د ياسمين طهير/د :   عشرة الثالثة المداخلة
 الجزائر لوالية التابعة للمتوسطات ميدانية دراسة . التالميذ لدى  الصحية بالتربية والرياضية  البدنية التربية  عالقة :    المداخلة عنوان
 شرق

16:45 

 17:00 مناقشة 
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 الصباحية الفترة ،2022/ 31/05 الثالث يومل
 175 الى 121 من الجداريات

 السلة كرة قاعة
 

 الصباحية  الفترة ،2022/ 30/05 الثاني يومال

 (STAPS) والرياضية البدنية االنشطة وتقنيات علوم ميدان التطبيقي والنشاط خبرة
  مراد باش ماهور العربي، محمد حاجي رابح، عبورة: الورشة مقرر 

 09:10 كلمة المشرفة العامة على الملتقى األستاذة فراحتية صبيرة 

 09:15 كلمة رئيس الملتقى األستاذ يوسفي فتحي 

 09:20 الدكتور لعجال يحي: كلمة رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي 

 3جامعةالجزائر عبدالرحمان سايح . د: األولى المداخلة
 intérêt du travail de la proprioception pour les athlètes prépubères :المداخلة عنوان

 

 3يفجامعةالجزائر شر دبورنان.ياض،أ ر أولمان .د: الثانيةا المداخلة
 طلبة لدى التصويب مهارة أداء لتحسين البدنية التربية درس في التعليمية الحصص  في الدارتفيش برنامج استعمال:المداخلة عنوان

 اليد  كرة تخصص  د م ل تربوي 03 السنة ( 03 الجزائر جامعة
09:30 

 المسيلة  جامعة اسامة مرنيز د.أ ، 3الجزائر جامعة محمد عروس بن.د : المداخلة الثالثة 

 القدم  كرة مقابالت ادارة  في )VAR (للحكام المساعد الفيديو تقنية استخدام  واقع  : المداخلة  عنوان
10:00 

 03حجاب عصام جامعة محمد الشريف مساعدية سوق أهراس، د. صدوقي بالل جامعة الجزائر  .د: الرابعة المداخلة

 عن أشكال تدريبات املداومة "التحمل":  نماذج : عنوان املداخلة
10:15 

  10:30 البدني التحضير  حول تطبيقي نشاط

 STAPS) والرياضية  البدنية االنشطة وتقنيات ميدانعلوم في ت التكنولوجيا ألحدث عرض
  (LSETAP)3الجزائر محمد،جامعة خالف بن هشام، باشا ماهور

Démonstration du matériels scientifiques d’évaluation physique : exemple  
Gyko.  Polar.Beeper 

11:00 

 12:00 التوصيات  نشر/  للملتقى الرسمي إختتام

  الجداريات  تحكيم

  :كمينحالم
 مباركة  تومي. د وسام، فاسخ. د سوهيلة، تواغزيت. د ، ايمان،  عويسي د مولود، دهواورة.أ (80 الى 1 من األول اليوم

 سايح  د إيمان، دمزغيش..ا سعيد عكروت.د رياض،  أولمان.د خالد، حمدان . الحاج  سفير د  مراد،  باشا  ماهور د.أ صونيا،
. د عمورة، يزيد. د مختار، حشمان. د حفيظي، منيب.د. القادر  عبد  ناصري.د. وهيبة، قرماش. د رياض ازلمان  د  دحمان،
 فتني . د ،سوهيلة طرابلسي د .فتيحة يسقر نسيمة، جزار د.أ فايزة، قوميري. د فايزة، ميلي محمد، سحنون د علي، سمسوم
 يمينة قوجيل. د ،.مونية

 لخضر،  معلو. د محمد، ابوشوكان د.أ ياسين، عزاز. د سليم حداب أد مصطفى، عمروش د.أ (120 الى 81 من الثاني اليوم) 
 عقيلة  صخري. د.أ ، محمد  مداني . د يحيى، لعجال د مونة، فتني. د ،جمال بومنجل. د سليماني، عيسى . د صونيا، عكي بن. د
 .تنهنان علوي.د .مونية فتني. غنية،د خلول . د لطفي، مداسي. د قاصدي حميدة د.أ ،
  د   زيادة بن الهادي  محمد أد  ، محمد بوقوفة. د,لعموري حديوش. د صبيرة فراحتية د .ا (:185 الى 121من الثالث اليوم) (
 سميرة، زعيمن. د العربي، حاجي . د محمد، بوراس د جمال، ركاش.د ،الكريم عبد فرقان د.،أ جمال  مرازقة د. أ،محمد حامد بن
 عقيلة  زوي. د أميرة، عكي بن  د.ا سومية، ايكان الكريم، عبد ريسيد  . د كمال،  برجى د قادر، عقون بن. د عمار، طيبي. د
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 :بعنوان الموسوم  الدولي الملتقى: الجداريات قائمة
  الحديثة المعاصرة المتغيرات ظل في والرياضية البدنية النشاطات وتقنيات علوم ميدان تطورات

 (التحديات و اآلفاق واقع،)
 إليها المنتسب الجامعة المداخلة عنوان المتدخل ولقب اسم لرقما

01 
 سومية إيكان.د
 امحمد سحنون.د

 الثانيةء اليد  كرة العبي أداء تطوير في المدمج التدريب تأثير
 المنافسات

 3 الجزائر جامعة*

02 
 ريحانة نعار.د
 هجيرة صبايحية.د

 التربية أساتذة لدى  الوظيفي بالرضا وعالقتها العمل في الجدية
 والرياضية  البدنية

 الشلف  جامعة*

03 
 – األممينني حممد بودهري/ د.ط
 دحون / د – عادل بلقاضي / د

 عومري

 البدنية الصفات بعض تحسين على المقترح التدريبي البرنامج تأثير
 اليد  كرة لالعبي والمهارية

 بن الحميد عبد : الجامعة
 مستغانم  - باديس

 

04 
 احمد  لزرق. د
 يعقوب  بوهنتالة.د
 محمد أبركان.د

 الثالثة السنة تالميذ لتقييم تنقيط بسلم مرفقة معيارية مقاييس تحديد
 التربية لمادة الطويل النصف نشاط في سنة( 18-17) ذكور ثانوي

 والرياضية  البدنية
 المسيلة  جامعة*

05 
 علي  الحي  عبد.د
 قندز موساوي. د

 النهائية السنة تالميذ لدى بالنفس الثقة تنمية في االلكتروني التعليم دور
 .الثانوي التعليم من

 الشلف  جامعة*

06 
 سمير  بلعيد.د
 نسيمة عزايزية.د

 في اإلداري  التسيير على  وانعكاساته الرياضي االحتراف واقع
 المحترفة  الرياضية األندية

 اهراس  سوق جامعة*

07 
 صباح بوراس. د

 خليل  مراد. د
 سليم بزيو. د

 الكفاءات تحسين في  العملية التربية  على  المشرف االستاذ دور
 الثانوية المرحلة في المتربص للطالب التدريسية

 بسكرة  جامعة*

08 
 اسماعيل  قديري.د.ط

 الريمي مقبل السالم عبد د.أ
 3 الجزائر جامعة* ) 14-(12 اليد كرة في الناشئين لتالميذ التوجيه و االنتقاء عملية

09 
 حسناوي شكيب أسامة. د ط

 خديجة  دربال. د ط
 محمد بوراس. د

 داخل التالميذ تفاعل  على وانعكاسها الترويحية البدنية االنشطة ممارسة
 االبتدائي الطور في الدراسي وتحصيلهم القسم

 3 الجزائر جامعة*

10 
 إلياس دبيش. د ط
 جمال  خيري. د.أ

 البويرة جامعة الرياضي  التسويق مهام تطوير في األزمات إدارة دور

11 
 عريب فتحي. د ط

 الهادي  عبد محمد زيادة بن د.أ
 محمد  حامد بن. د

 تالميذ لدى االنفعالي الجانب تنمية في  رياضية الشبه أللعاب دورا
 .الثانوي الطور

 3 الجزائر جامعة

12 
 عريب فتحي.د ط
 توفيق  معيرش. د ط
 أمينة  بوركيزة. د ط

 تالميذ لدى االنفعالي الجانب تنمية في  رياضية الشبه أللعاب دورا
 .الثانوي الطور

 3 الجزائر جامعة

13 
 خال  لعطال. د ط
 عمار  رواب. د.أ

 النشاط تنمية على والرياضية البدنية التربية أستاذ تأثير تراجع
 المدرسي الوسط في  الرياضي  البدني

 بسكرة  جامعة

14 
 الهادي  عبد محمد زيادة بن. د.أ

 عريب فتحي. د ط
 أمينة  بوركيزة. د ط

 بالتنشئة والرياضية البدنية األنشطة ممارسة عالقة : المداخلة  عنوان
 للطفل  االجتماعية

 3 الجزائر جامعة

15 
 غلوج  هللا عبد /  د.ط
 سليماني محمد/  د.ط
 الدين  صالح جالل.د

 ميدانية دراسة -بسكر لوالية للمسابح المالية المداخيل تسيير واقع
 .الرياضات المتعدد المركب لديوان التابعة المسابح على

 البويرة جامعة*
 المسيلة جامعة. 3
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16 
 صيغة  أحمد د.ط
 منىنواصرية.د

 تنمية في الصغيرة األلعاب باستخدام مقترح تعليمي برنامج أثر
( سنة10-11) االبتدائي الطور تالميذ لدى  االستكشافي السلوك

 نعمان سوق– الطاهر بوقرن بمدرسة ميدانية دراسة) نعمان بسوق
(البواقي ام–  

 البواقي  أم جامعة*

17 
 شلوش  بوعالم. د ط
 الرحمان  عبد  دشيشة. د

 3 الجزائر جامعة* الجزائر في  المدرسية للرياضة  ونيالقان اإلطار

18 
 آمنة شريد.د ط

 الرحمان  عبد سايح. د
 مراد شهات. د

 عند الرياضية  باإلصابات العضلية الكتلة عالقة المداخلة  عنوان
 .القتالية الرياضات مصارعي

 3 الجزائر جامعة*

19 
 خديجة  دربال. د ط
 .سليم حداب. د
 سليم يحياوي. د

 3 الجزائر جامعة الرياضية الهيئات تسيير على الحوكمة مبادئ تطبيق أثر

20 

 خالد  كورداس.د ط
 مولود حجيج . د أ
 العربي  محمد حاجي. د

 بالل  هلة . د ط

Comparison of physical fitness between injured and 
uninjured players case study for the (USM Algiers U21) 

team" first professional league" 
 3 الجزائر جامعة

21 
Selma HANANI 

Loubna BADAOUI 
Tinhinane ALLOUI 

La place de l’hydratation chez les athlètes 

Université Djilali 
Bouamama, 

khemismeliana. 
. Université, Alger 3 

22 
ZEKRINI Cylia 
ZAIT Meryem 

L’impact des activités physiques et sportives 
adaptées sur les enfants autistes 

Université de Béjaia 

23 
CHABANE Kahina1&Dr. 

SLIMANI Aissa2 
Les effets de l’entrainement sportif sur les 

modifications physiologiques du cœur d’athlète 
Université Alger 3 

24 
Chalouche Mouatez Billah 
, Dr Kharoubi Mohamed 

Fayçal 

Effet de 6 semaines d’entrainement par méthode de 
résistance à la vitesse (Repeated-Sprint-Ability) sur 

la performance aérobie des judokas 
Université Alger 3 

25 
Khalefsakina &D. Ikiouane 

Mourad 
L’enfant et les bienfaits du sport 

Université A. Mira 
Bejaia 

26 
 حكيم غالب. د
 الدين  عماد خلفة/ د ط

 هشام   قندوز / د ط

 القوة تنمية على المدمج البدني بالتحضير مقترح تدريبي برنامج أثر
 اقل صنف الطائرة الكرة العبي لدى الصد حائط هارةوم االنفجارية

 سنة 17 من

 المسيلة  جامعة*
 بسكرة  جامعة*

 مليانة  خميس جامعة*

27 
 الحق  عبد قرصان : د ط

 توفيق طراد : د
 والرياضية البدنية األنشطة وتقنيات علوم معاهد خريجي استثمار
 .المهني اإلدماج ظل في  الرياضية المنشآت إدارة في

 البويرة جامعة

28 
 نيا را بوركاب. د.ط

 مونية  فتني. د
 في( الزومبا) للموسيقى المصاحبة الحركية التمرينات فاعلية "

 "(سنة 32-27) فئة  النساء لدى  الوزن  خفض
 3 الجزائر جامعة*

29 
 خليصة  جراد . د ط
 محمد هيزوم.د
 الهاشمي  حنة. د

 لدى االكتئاب من  الخفض في الترويحي الرياضي النشاط دور
 األطفال

 ثليجي عمار جامعة*
 األغواط

30 
 أحمد  حجاج د.ط
 لونيس  نحاوة.د

 الهاوية الرياضية األندية أنشطة تسيير في الرياضي  التمويل دور
 مسؤوليها نظر وجهة من  القدم لكرة

 اهراس  سوق جامعة*

31 
 أحمد  قنون. د ط

 شارف  العربي سي. د

 مساحات في 4 ضد 4 المصغرة باأللعاب التدريب طريقة أثر
 القدم كرة العبي لدى الفيسيولوجية المتغيرات بعض على مختلفة

 الجلفة  أشبال لنادي ميدانية دراسة سنة 17 من  أقل
 تيسمسيلت  جامعة

32 
 شعيب  معزوز. د ط
 حكيم عمران . د.أ

 للعاملين الوظيفي األداء تفعيل في البشرية الموارد تسيير دور
 الرياضية بالمؤسسات

 3الجزائر جامعة*
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33 
 زهير  رضوان . د

 فارس  بكة. د
المدرسية  الحياة بجودة وعالقتها الرياضية الترويحية النشاطات  المسيلة  جامعة* 

34 
 حسناء أميرة دادة. د.ط

 بالل زيناي. د
 حسين بركات. د

 الصم  التالميذ لدى  الرياضي  األداء في ودوره الصحية التغذية نظام
 الغزالي االمام بثانوية ميدانية دراسة"  القوقعي الزرع ذوي البكم

 األغواط بوالية
 ورقلة  جامعة*

35 
 الرحمان  عبد مراد. د ط

 محمد  قرقور. د
 تالميذ لدى االجتماعي التفاعل تنمية في  والرياضية البدنية التربية دور

 ) سنة 14- 12) المتوسطة الطور
 تيسمسيلت  جامعة*

36 
 جمال  طيب سي. د ط
 طاهر  طاهر. د.أ

 فضيل  مناد. د

 النشاطات وتقنيات علوم  طلبة حياة جودة على  وأثره التدريس
 كورونا جائحة ظل  في تيسمسيلت بجامعة والرياضية البدنية

 مستغانم  جامعة*

37 
 القادر  عبد خنفار. د.ط
 مصطفى  بزيو. د.ط

 تيسمسيلت  جامعة* الممارسة  وحواجز الصحية الفوائد بين الرياضي  النشاط

38 
 اسماعيل  دريسي.د ط
 العزيز  عبد  ساسي. د.أ

 الرياضيين لدى األداء مستوى تحسين في  الصحية  الثقافة أهمية
 الجزائريين

 القدم  كرة العبي بعض على ميدانية دراسة -
 البويرة جامعة*

39 
 جمال  زهار. د ط

 يوسف حرشاوي. د.أ
 علي  قوة بن. د.أ

 الرياضي  المجال في القلق  من التقليل  في  النفسية المهارات أهمية
 "نموذجا االسترخاء مهارة"

 مستغانم جامعة

40 
 العابدين زين التومي بن

 محمد قطاب
 البدنية التربية حصة في واالتصال معلومات تكنولوجيا استخدام

 والرياضية 
 ورقلة  جامعة

41 
 السعيد معروف.د
 الرحمان  عبد زمام.د

 محدد باستعمال مصغرة مساحات في تدريبات تأثير
 المناولة دقة تطوير على délimiteur de terrainاألرضية
 العبي على  تجريبية دراسة" سنة 13 من اقل  لالعبين والتهديف

 "ن غليزا –الرائد بمدرسة القدم كرة

 الشلف  جامعة*
 مليانة  خميس جامعة*

42 
 خديجة  دربال. د.ط
 شكيب  حسناوي.د.ط
 حميدة قاصدي .د.أ

 تالميذ لدى  الحركي التعلم مستوى تحسين في  الرجعية التغذية دور
 المتوسط الطور

 3 الجزائر جامعة*

43 
 يعقوب  بوسعدية. د.ط
 فيصل محمد خروبي.د

 الحاج سفير. د

 La) الحسية التوازنات تمارين على مبني تدريبي برنامج تأثير
proprioception)  بعض من والوقاية  العضلية  التقوية في 
 اليد  كرة أواسط لدى  الشائعة اإلصابات

 3الجزائر جامعة*

44 
 شيخ  سعدودي. د ط
 سليمان الوسين.د.أ

 الموظفين أداء تطوير في ودوره البشرية الموارد تخطيط تطبيق
 بالجزائر الرياضية المنشآت داخل

 الشباب لمديرية التابعة الرياضية المنشآت بعض على : ميدانية دراسة"
 "األغواط لوالية والرياضة

 البويرة جامعة*

 توفيق  سماعيل. د.ط 45
 الحركي الحسي الجانب تنمية في  والرياضي  البدني النشاط دور

 .الثانوي الطور تالميذ لدى
 "تبسة والية بومدين هواري ثانوية على : يدانيةم دراسة"

 البويرة جامعة*

46 
 أمين محمد عطاطفة. د.ط
 شارف  العربي سي. د.أ

 وجهة  من المدرسي الوسط في الرياضي والتوجيه االنتقاء واقع
 .والرياضية البدنية التربية أساتذة نظر

 تيسمسيلت  جامعة*

47 
 أمين محمد حساني. د.ط

 أحمد  هللا عطا د.أ
 إبراهيم حرباش.د

 الترويحية االنشطة لممارسي االجتماعية القيم لتقييم مقياس بناء
 الجزائري  المجتمع في الرياضية

 مستغانم  جامعة*

48 
 يطو بن إلياس د.ط
 العيد معيوف. د

 الطور للتالميذ الحركي األداء على  الحديثة البيداغوجيات أهمية
 الثانوي

 3الجزائر جامعة*
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49 
 رياض  قارة بن. د
 الرحيم  عبد سالمي. د.أ

 عمار  بليلي. د

 المهارات بعض تحسين في الذهني للتدريب أسلوب استخدام
 السرعة  فعاليتي في  الرقمي اإلنجاز مستوى لتطوير الحركية

 القوى أللعاب قسنطينة لرابطة ورذك  األصاغر لفئة الطويل والوثب
 2قسنطينة جامعة*

50 
 أميرة  زاغري. د ط
 شكيب  حسناوي. د ط

 فتيحة يسقر.د

 لدى اإلنجاز دافعية استثارة في  والرياضية البدنية التربية أستاذ دور
 الثانوي الطور تالميذ

 3الجزائر جامعة*

 ط د. السيد علي مرازقة 51

 أ.د مرتات محمد 

 قسميد. يعقوب بن 

أثر استخدام أسلوب االكتشاف املوجه   على درجة الرضا الحركي لدى طلبة معهد علوم 

 ( 2م )دراسة ميدانية بجامعة باتنة400وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية في سباق 
 2*جامعة باتنة 

52 
 اإلله  عبد  بوعالم. د ط
 األمين أحمد واضح . د.أ

 تيسمسيلت  جامعة* (والمستقبل والحاضر الماضي بين) المدرسية  الرياضة 

53 
 أميرة  زاغري. د ط

 فتيحة يسقر. د خديجة، دربال. د ط
 أطفال لدى االجتماعي التفاعل تنمية في  رياضية الشبه األلعاب دور

 التوحد  مرض
 3 الجزائر جامعة*

54 
 حمزة  ساحلي بن.د ط

 فاتح  عبدلي . د.أ
 معاهد في بعد عن  التدريس استراتيجيات كأحد المفاهيم خرائط

 .كورونا جائحة خالل  والرياضية  البدنية التربية
 اهراس  سوق جامعة*

55 
 بدة  مسعود
 حلمي نبيل

 واالتصال المعلومات تكنولوجية باستخدام القدم كرة رابطات تطور
 ."ورقلة لوالية القدم لكرة الوالئية الرابطة  – حالة  دراسة"

 ورقلة  جامعة*

56 
 هشام ربيعي. د ط
 زكرياء عزوز. د ط
 رفيق  علوان. د.أ

 دراسة ) التالميذ نظر وجهة  من والمنافسة المدرسية الرياضة واقع
 ( مروانة دائرة ثانويات لبعض ميدانية

 البويرة جامعة*

57 
 الرحيم  عبد لعبيدي.د ط

 سعد سديرة. د.أ

 مدى ،(الرياضي الطب) الدورية والفحوصات الطبية المراقبة
 اإلصابات من الوقاية  في دورها وما الواقع  أرضية على تجسيدها

 الخاصة  الرياضية االندية داخل المصارعين  لدى الرياضية
 المسيلة  جامعة*

58 
 أسماء لكحل. د ط
 فتحي يوسفي. د.أ

 اللعب خطوط حسب المورفولوجية الخصائص لبعض مقارنة دراسة
 سنة 17 من  أقل القدم كرة العبي لدى( وهجوم دفاع)

 3 الجزائر جامعة*

59 
 الهادي  علية  بن

 لطفي  مداسي

 كورونا جائحة  ظل في األنترنيت عبر بعد عن  الجامعي التعليم واقع
 لجامعة والرياضية  البدنية النشاطات وتقنيات علوم قسم طلبة"

 "نموذجا جيجل

 جيجل جامعة*
 2سطيف جامعة*

60 
 الشيخ  عرابي.د ط
 أمين  محمد درار . د ط

 المحضرين لدى التدريب تخطيط أساليب كأحد الترويحية البرامج
 .القدم كرة في البدنيين

 البيض الجامعي المركز*
 مليانة  خميس جامعة*

 األمين محمد جامع. د ط 61
 القدم  كرة العبي  لدى الرياضي باألداء وعالقته  النفسي التحضير
 ميدانية راسةد– القدم كرة مدربي نظر وجهة من  أصاغر صنف

 عنابة بوالية
 3الجزائر جامعة*

 ياسين مختاري. د 62
 األنثروبومترية القياسات على السلة كرة مدربي اعتماد مدى دراسة

.السلة كرة العبي انتقاء في  
 3 الجزائر جامعة*

63 
 صرند  الدين عالء. د ط

 فتحي بلغول. د.أ

 لدى التصويب بدقة  وعالقته( قدم -عين) الحركي الحسي  التوافق
( 18-16) األشبال فئة المدرسية القدم  لكرة الممارسين المتمدرسين

 "-سكيكدة– الحروش دائرة ثانويات ببعض ميدانية دراسة " سنة
 3 الجزائر جامعة

64 
 عتمان عاشور حنان.د ط

 فتحي يوسفي.د.أ
 الفردية للفروق والرياضية لبدنية ا التربية أستاذ مراعاة أهمية

 التقييم عملية الثانيةء
 3 الجزائر جامعة*

65 
 مريم رقاد . د ط
 يسرى حمزة. د ط
 سليمان بلعروسي. د

 النفسي التوافق تحقيق في ودورها رياضية  الشبه األلعاب ممارسة
 ميدانية دراسة. سنة18 إلى 15 من الثانوي الطور تالميذ لدى

 الشلف  والية ثانويات لبعض
 الشلف  جامعة*

66 
 هللا  عبد حداش. د
 إسماعيل  أرزقي . د

 لدى  اإلنجاز مستوى زيادة في ودوره المنافسة  قبل  البدني التحضير
 .السباحين

 البويرة جامعة*
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67 
 ربيع عوايطية.د ط
 إبراهيم  عطاب. د

 مرحلة في الموهوبين للتالميذ الرياضي والتوجيه االنتقاء واقع
 والرياضية  البدنية التربية أساتذة نظر وجهة من المتوسط التعليم

 مليانة  خميس جامعة*

68 
 جياللي  قاضي . د ط
 أمين محمد بارودي.د

( 1ضد1) المصغرة األلعاب باستخدام تدريبي برنامج أثر
 من  أقل القدم كرة العبي لدى  االنفجارية القوة تنمية في( 2ضد2)و

 سنة 21
 تيسمسيلت  جامعة*

69 
 القادر  عبد  زواوشة.د ط
 أمين محمد بومعزة. د

 تيسمسيلت  جامعة* .وتوجيهها الرياضية المواهب انتقاء في المدرسية الرياضة دور

70 
 ريان  آية مداسي. د ط

 توفيق عمارة. د
 لدى النفسية الصحة  تعزيز في  الرياضي  البدني النشاط دور

 األطفال
 بومرداس جامعة*

71 
 أويحيى  نصر. د ط
 داوود  بورزامة. د

 في التحصيلي  التقويم على  البيداغوجية المتغيرات بعض انعكاس
 الثانوي الطور في ورياضية بدنية تربية حصة

 مليانة  خميس جامعة*

72 
 عدنان  طهير. د ط
 محمد  طهراوي د ط

 الحسي الجانب تنمية في  والرياضية البدنية التربية حصة  دور
 المتوسط لطورا تالميذ لدى الحركي

 البويرة جامعة *

73 
 أكرم  غراب.د
 مراد  خليل.د

 في المنخرطات لدى  الرياضية  المرأة بمتالزمة اإلصابة خطر تقييم
-1001 مجموعة  على تحليلية وصفية دراسة الرياضية الممارسة

GYM 
 بسكرة  جامعة*

74 
 رضا  محمد زعمة بن. د ط

 أحمد هللا عطا. د.أ
 يوسف  بن دحو د.أ-

 مستغانم  جامعة* .والرياضية البدنية التربية في التربوية القيم مكانة

75 
 توفيق عاشور. د
 محمد طهراوي. د

 البدنية التربية حصة في المبرمجة الصفية االنشطة مكانة
 .الثانوي الطور تالميذ لدى والرياضية

 البويرة جامعة

76 
 أحمد  بوخالفة. د ط
 سالم  سالم  بن. د.أ

 القصوى،  الهوائية السرعة على الشدة مرتفع التبادلي التدريب تأثير
 . القدم كرة العبي  لدى بالسرعة المميزة والقوة االنفجارية القوة

 المسيلة  جامعة*

77 
 فتيحة برقاس.د
 سعيدة زرقاق. د

 التحضير ألهمية( إناث/ذكور) أكابر الوطنية الفرق رياضيو إدراك
 التكوين غياب ظل  في النفسي المحضر نحو واتجاهاتهم النفسي

 الرياضي  النفسي للمحضر  المتخصص
 2الجزائر جامعة*

78 
 موسى  بوطهرة. د ط
 الرحيم  عبد سالمي. د.أ

 والتنبؤ الوقاية  في التدريبي الحمل وتكميم الطبية المراقبة فعالية
 19كوفيد ضل في  القدم كرة العبي لدى  الرياضية باإلصابات

 2قسنطينة جامعة*

79 
 براهيم بلقاسمي. د ط

 رشيد  مداح. د
 مولود  حجيج. د.أ

 كرة العبي  لدى االختبارات باستخدام المهويين الالعبين انتقاء أهمية ل  أه
 الكريمية  لفريق حالة دراسة  .U12القدم

 3 الجزائر جامعة*
 الشلف  جامعة*

 3الجزائر جامعة*

80 
 حمد رواينية.د ط
 محمد  محفوظي. د.أ

 فعالية من  للرفع تنافسية بيئة خلق في  المعزز الواقع تكنولوجيا دور
 .الرياضية التدريبات

 اهراس  سوق جامعة*

 2022/ 30/05 الثاني يوم
 120الى81 من الجداريات برنامج

81 
 حاتم  زطوطة. د
 فؤاد  العيداني.د

 نوادي في الرياضي النفسي التحضير إستراتيجيات اعتماد مدى
 الجزائر  في المالكمة

 اهراس  سوق جامعة*

82 
 سباع بوحاج/  د.ط
 مصطفى ديدة بن/  د.ط

 صالح  ربوح/ د.أ

 على التضميني األسلوب باستخدام  تعليمي برنامج أثير
 الثانوي الطور في الطائرة الكرة في اإلرسال مهارة  تعليم

 المتدخلين أسماء
 تيسمسيلت  جامعة*

3 
 الرؤوف  عبد عمراوي .  د ط

 فتحي بلغول. د.أ
 3 الجزائر جامعة* المدرسي  الوسط في الرياضي البدني النشاط تقييم
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84 
 أمين  محمد صادو. د.ط
 مزيان بوحاج. د.أ

 

 لدى  الخطية السرعة  مع القفز أثناء السفلية  األطراف  تباين القةع
 فريق على ميدانية دراسة_  سنة 17 من  أقل فئة القدم كرة العبي

 جيجل شبيبة
 البويرة جامعة*

85 
 وليد شنقاب.  د ط

 سامي مخلوف قرميط.د
 دراسة) المتوسط الطور تالميذ سلوك على الجمباز نشاط ممارسة أثر

 (المدية والية متوسطات لبعض
 مليانة  خميس جامعة*

86 
 خالد  لعطاط.  د ط
 عمار  رواب. د.أ

 النشاط تنمية على والرياضية البدنية التربية أستاذ تأثير تراجع
 المدرسي الوسط في  الرياضي  البدني

 بسكرة  جامعة*

87 
 توفيق  معيرش. د ط
 مصطفى مدرس.د ط
 عمر  صحراوي . د.أ

 المهني باإلعداد وعالقتها التعليمية للمنصات التربوية االستخدامات
 ظل في ،والرياضية  البدنية النشاطات وتقنيات علوم معهد ألساتذة

 كورونا  جائحة

 3 الجزائر جامعة*
 جامعة*األغواط، جامعة* 

 3 الجزائر

88 
 زهير طاهير. د ط
 نبيل منصوري. د.أ

 الميدانية الخبرة بين الطائرة كرة في للموهوبين الرياضي االنتقاء
 لكرة سطيف رابطة  بأندية ميدانية دراسة_ العلمية والمحددات

 الطائرة
 البويرة جامعة*

89 
 عمر بزيو. د ط
 مصطفى بزيو. د

 الرياضي المجال  في االجتماع علم  أهمية
 الواد  جامعة*

 تيسمسيلت  جامعة*

90 
 مريم حارك. د

 مداني. د
 غنية خلول. د

 النصف  المسافات عدائي لدى االسترجاع عملية  على التغذية تأثير
 عدائي لبعض تحليلية وصفية دراسة) م1500-م800 الطويلة

 (.وسط الجزائر اندية
 مليانة  خميس جامعة

91 
 العزيز عبد شناتي. د ط

 كمال نطاح. د.أ
 البدنية األنشطة وتقنيات علوم ميدان في  بعد عن التعليم واقع

 كورونا جائحة ظل في  والرياضية
 المسيلة  جامعة*

92 
 أولمان  رياض/ د

 شريف بورنان مصطفى  د.  أ
 الجزائري  المنتخب أداء على المباشر المعاكس الهجوم فعالية

 رجال أكابر 2021 مصر اليد  كرة لعالم ا بطولة  في المشارك
 3 الجزائر جامعة*

93 
 طنش محمد:  د. ط
 الدين  تقي نعمان: د. ط

 مجناح مولود: د.اط

 اإلصابة من التقليل في الرياضية واألنشطة الصحية  التغذية دور
 السن كبار لدى المزمنة باألمراض

 و  القلب امراض مصحات وكذلك العجزة دور  على ميدانية دراسة)
 (سطيف لوالية السكري

 المسيلة  جامعة*

 .البويرة جامعة .الرياضية المؤسسات في البشرية الموارد تسيير أهمية مساهل    اليزيد:  دكتوراه.ط 94

95 
 أمحمد بونوار: الدكتور

 محمد سعسع بن الدكتوراه. ط
 االمين 

 بدافعية وعالقتها والرياضية البدنية التربية لمربي المهنية الكفايات
 الثانوي   التعليم تالميذمرحلة لدي االنجاز

 العاصمة  ثانويات بعض حول متمحورة دراسة
 3 الجزائر جامعة

96 
 محمد بغدادي. أ
 كريمة باي ناصر.د

 لبنى جياللي. أ

 وتوجيه وانتقاء اكتشاف في ودوره والرياضية البدنية التربية استاذ
 حصة  خالل من المدرسية الرياضة لفرق رياضيا المتفوقين التالميذ

 والرياضية  البدنية التربية

 شلف   جامعة
 البويرة جامعة

97 
                               عشاشة يعقوب/ د.ط
                                          عكي بن أميرة/ د.أ
 ش قرما وهيبة/ د

 القدم كرة العبي لدى الرياضي بالمردود وعالقته التنافسي السلوك
 األول المحترفة  بالرابطة األكابر لصنف

 3 الجزائر جامعة*

98 
 أمحمد  بونوار.د

 االمين محمد سعسع بن.د

 االبتدائي الطور مدارس في  والرياضية البدنية التربية مادة ممارسة
 الجزائر مقطعة. )االبتدائي الطور مدارس لبعض ميدانية دراسة

 (غرب
 3 الجزائر جامعة*

99 
 نوال جعفر.د

 .علي سيد سالمي.د
 لعضالت المطاطية القوة لتنمية المناسبة التدريبية األحمال

 U 17 السلة  كرة العبي لدى  السفلية  األطراف
 مليانة  خميس جامعة

100 
 رابح،  طاهري. د.ط
 رابح،  عبورة د.أ

 .الدين سيف سعيد بن.د.ط

 األساسية المهارات بعض تنمية في مقترحة مهارية تمرينات فعالية
 على  ميدانية دراسة(U7) سنوات 7 من أقل  فئة  القدم  كرة لالعبي

 مارسيليا  أولمبيك أكاديمية العبي
 3الجزائر  جامعة
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بالل  عيموش. دكتوراه. ط 101  
 األداء بمستوى وارتباطها القدم كرة لالعبي الجسمية القياسات

.المهاري  
 تيسمسيلت  جامعة

102 
 .شرفي دكتوراهشريفة. ط

 هورارة  مولود د.أ
 بالكفاءات المقاربة ظل في  والرياضية البدنية التربية أساتذة تكوين

 .الثانوي التعليم مستوى على
 3 الجزائر جامعة*

103 
                       زهرة بن بوعالم دكتوراه. ط
 خروبي فيصل محمد د.أ

 كرة العبي لدى الرياضي  األداء مستوى تحسين في  الدافعية أهمية
 (u19) أواسط صنف القدم

 تيسمسيلت  جامعة*

104 
. ط     قرماط مصطفى دكتوراه. ط

 شيخبومزراق دكتوراه
 حلموش مالك دكتوراه. ط

 الرياضية  في المشاركين التالميذ لدى  الرياضي تقاءاالن عملية واقع
 -انموذحا اليد كرة- المتوسط للتعليم المدرسية

 األغواط جامعة

105 
 شرفي شريفة دكتوراه. ط

 معيوف العيد. د
 خالل للتالميذ المهاري األداء على التدريس أساليب استعمال تأثير

 الثانوي التعليم مرحلة في والرياضية البدنية التربية حصة
 3 الجزائر جامعة

106 
 بلغول  فتحي .د.أ

 صرندة  الدين عالء دكتوراه. ط

 لدى التصويب بدقة  وعالقته( قدم -عين) الحركي الحسي  التوافق
( 16-18) األشبال فئة المدرسية القدم  لكرة الممارسين المتمدرسين

 .-سكيكدة– الحروش دائرة ثانويات ببعض ميدانية دراسة .سنة
 3 الجزائر جامعة*

107 
 /1لحسن فقوس د.ذ
 / 2رفيق عيسى الحاج.د

 االبتدائي الطور تالميذ لدى  البدني للنشاط المعيارية المستويات
استطالعية  دراسة األغواط بوالية( سنة 9-11) فئة  

 األغواط جامعة

108 
 ،الطالب  1خالد نجماوي: الدكتور

 2خالد حاشي: الباحث
 مستويات من للتقليل مقترح ترويحي رياضي برنامج تأثير

 المدنية  الحماية أعوان لدى  المهنية الضغوط
 الشلف  جامعة

109 
 حمزة -2      سليم بلماحي -1

 خليفة  الغول قندوز -3      يسرى

 لتنمية اضيةالري لأللعابشبه االبتدائية المدرسة  معلم استخدام أهمية
-9) للتالميذ الرياضية و البدنية التربية  حصة  في الحركي  التوافق

 (سنة 11

 بوعلي بن حسيبة جامعة
 -(شلف)

110 
 رقية،  رزوق د.ط
 ، .هواري سعايدية د.أ

 لدى بالنفس الثقة مستوى على وانعكاسها الرياضية اإلصابة
 .الرياضيين

 .تيسمسيلت جامعة

111 
 الرحيم عبد رويسي بند.ط

 مولود  حجيج د.أ
 القدم  كرة العبي مراكز تحديد في البدنية الصفات بعض دور"
 "سنة 17 من أقل  فئة( المهاجمين ، الوسط العبي المدافعين،)

University of 
Algiers 3 

112 
 المية لعبان د.أ

                           خليفة  الغول قندوز
 عيسى بكلي

 و  اكتشاف على  الرياضية  و البدنية التربية في التربوي االتصال اثر
 الرياضي  المواهب توجيه

 (تربوية-اجتماعية-نفسية مقاربة)

– بوعلي بن حسيبة جامعة
           -شلف

113 
 شنوفي  زينب د.ط

 اكلي  محند عكي دبن.أ
 اميرة عكي دن.ا

 ذوي  لدى الرياضي  البدني بالنشاط عالقته و النفسي التوافق
 3 الجزائر جامعة الخاصة  االحتياجات

114 
 فاطمة لمتيوي/ د كنزة دردون/ د

/  دكتوراه طالبة    إيمان الزهرة
 عائشة  دبزة

 تالميذ عند الممارسة دافعية من الرفع في  التربوية األنشطة دور
 سنة  15-12 المتوسط الطور  في المتمدرسين

-بوعلي بن حسيبة جامعة
 الشلف 

115 
 سالم بن دتوفيق.ط

 آكلي  محند عكي  بن د.أ
 3 الجزائر جامعة كورونا جائحة  ظل في الرياضي النفسي التحضير واقع

116 
                                                         األمين محمد جامع

                                                 فيصل بوحال
 منيب  حفيظي

 القدم  كرة العبي  لدى الرياضي باألداء وعالقته  النفسي التحضير
 عنابة  بوالية القدم كرة مدربي نظر وجهة أصاغرمن صنف

 3 الجزائر ةجامع

117 
/ د  ط. .أ – األمين محمد حساني/ د

 أحمد  هللا عطاء
 لي ممارس االجتماعية القيم لتقييم مقياس بناء

 المجتمعالجزائر في األنشطةالترويحيةالرياضية
 مستغانم جامعة
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118 
 رياض،  أولمان. د
 يف  شر بورنان  د.أ

المنتخب أداء على المباشر المعاكس الهجوم فعالية  
رجال أكابر 2021  

مصر  اليد كرة العالم  بطولة  في المشارك الجزائر  
 3جامعةالجزائر

119 
يعقوب  دبوهنتالة.ط  

احمد  لزرق. د  
محمد أبركان د.ط  

 الثالثة السنة تالميذ لتقييم تنقيط بسلم مرفقة معيارية مقاييس تحديد
 التربية لمادة الطويل النصف نشاط في سنة( 17-18) ذكور ثانوي

والرياضية  البدنية  
 مسيلة  بوضياف محمد.

120 
 نوفل سباع. د.ط
 ساعد  سديرة. د.ط
 باي  قدور بلخير. د.ط

 وتقنيات  علوم معاهد في االلكتروني التعليم استعمال ومعيقات واقع
 والرياضية  البدنية النشاطات

 المسيلة  جامعة*
 المسيلة  جامعة*
 مستغانم  جامعة*

 2022/ 31/05الثالث يوم
 185الى121 من الجداريات برنامج

121 
 محمد زمار. د.ط
 رفيق  علوان. د
 فاتح  مزاري. د.أ

 وجهة من  الطاقة لمشروبات المتوسط الطور تالميذ تناول واقع
 على أجريت ميدانية دراسة – والرياضية البدنية التربية أساتذة

 -بسام عين بمتوسطات والرياضية البدنية التربية أساتذة
 البويرة جامعة

122 
 عصام  لطرش. د.ط
 جمال بومنجل. د

 -الدوراني الجهاز أمراض على الرياضي البدني النشاط أثر -
 البويرة جامعة*

 3الجزائ جامعة

123 
 أحمد  هزلون. د.ط

 الرؤوف عبد الرحمان  عبد بن. د.أ
 مسعود بعيطيش. د.ط

 لدى االجتماعي االندماج في  الالصفية الرياضية  األنشطة إسهام
 الثانوية  المرحلة تالميذ

 تونس  جامعة*
 تونس  جامعة*

 2 الجزائر جامعة

124 

 الصديق محمد بلحيداس.د.ط
 عومري دحون. د
 الحاج  خالد  بن. د
 أحمد هللا عطا. د.أ

 العلوي  للجزء العضلية  القوة لقياس السلة  كرة رمي اختبار صدق
 الجزائرية  االبتدائية المدارس  تالميذ عند الجسم  من

 مستغانم  جامعة*

125 
 الهادي  عبد  زيادة بن. د.أ

 أسامة  يحيى بن. د
 الكريم  عبد دريسي. د

 الصحة على  واثرها لألطفال والرياضية البدنية األنشطة ممارسة
 العامة

 3 الجزائر جامعة*

126 
 فوزي بوزربة.د.ط
 هللا  عبد لوناس. د

 وآليات كورونا جائحة  ظل في الجزائر في  بعد عن التعليم واقع
 الفنلندية التجربة خالل من تطويره

 البويرة جامعة*

127 
 الرؤوف  عبد عمراوي. د.ط

 فتحي بلغول. د.أ
 3 الجزائر جامعة* المدرسي  الوسط في الرياضي البدني النشاط تقييم

 اهراس  سوق جامعة* الرياضي  التدريب مجال يف اإللكتروني النانو استخدامات جمال سرايعية. د 128

129 
 حمزة  مريقي. د.ط
 رضا توفيق كواش. د

 فضل  قيس. د
 ورقلة  جامعة* النوادي  إلي توجيهها و المواهب انتقاء في المدرسية الرياضة دور

130 
 الدين نور برباش. د.ط
 النذير بوصالح. د.أ

 األداء متطلبات تحقيق في ودوره البشرية الموارد أداء تقييم نظام
 .الرياضية بالمؤسسات المتميز

 المسيلة  جامعة*

131 
 األمين محمد عطاطفة. د.ط
 العربي  سي  شارف. د.أ

 وجهة  من المدرسي الوسط في الرياضي والتوجيه االنتقاء واقع
 والرياضية البدنية التربية أساتذة نظر

 تيسمسيلت  جامعة*
 

132 
 حاجيرة وعمر د.ط
 الكريم عبد شابوني. د.ط

 باستعمال أكابر صنف الطائرة الكرة العبات ملمح تحديد
 وأثناء العادية الحالة  في) وظيفية – المورفولوجية الخصائص

 (المنافسات

 3الجزائر جامعة*
 البويرة جامعة*
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133 
 رضا  محمد زعمة بن. د.ط

 أحمد هللا عطا. د.أ
 يوسف  بن دحو. د

 والرياضية  البدنية التربية في التربوية القيم مكانة
 جامعةمستغانم *

 

134 
 الطاهر  محمد زغيب. د.ط

 سليم بزيو. د.أ
 مرحلة  خالل  القدم  كرة العبي أداء تطوير في  البدني التحضير دور

 المدربين  نظر وجهة  من المنافسة
 بسكرة  جامعة*

135 
 المالك  عبد سوفي. د.ط
 نبيل منصوري. د.أ

 تنظيم على الحركية القصة برامج طريق عن تعليمية برامج دور
 (االبتدائية المرحلة  للتلميذ المدرسي الرياضي النشاط فعالية

 البويرة جامعة*

136 
 علي  قيصاري. د

 يوسف  زروقي سعيدي. د.أ
 كمال قلفوط. د.ط

  لدى  البدنية اللياقة عناصر ببعض وعالقته الجسم كتلة مؤشر قياس
 الشلف  جامعة* *الشلف  والية ثانويات لبعض ميدانية دراسة* الثانوي التعليم تالميذ

137 
 أحمد  كحلي. د.ط
 صالح  ربوح.  د.أ

سطة  تنمية في التربوية المؤسسات في الرياضية الممارسة أهمية
الشخصية جوانب بعض  

المتوسطة  المرحلة  تالمييذ لدى( الدافعية بالنفس، الثقة)  
 تيسمسيلت  جامعة

138 
 أكرم مخناش. د.ط
 حسين شوفي. د.ط

 الطور في  والرياضية البدنية التربية أساتذة لدى  المهنية الضغوط
 مقارنة دراسة( 19كوفيد)كورونا جائحة ظل وفي قبل المتوسط
 -باتنة والية في ياضيةوالر البدنية التربية أساتذة من لعينة

أم –جامعة العربي بن مهيدي 

  البواقي

 جامعة  ورقلة  

139 
 عفاف  خاوي. د ط
 فتحي يوسفي.د.أ

 حصة خالل الرياضية اإلصابات وتأهيل الصحية التربية أهمية
 .والرياضية البدنية التربية

 3 الجزائر جامعة*

140 

 توفيق  رضا خرفي . د ط
 بوسيف إسماعيل. د.أ
 الدين  نصر العزري. د.ط

 في  الشابة المواهب إنتقاء أثناء الحديثة التكنولوجية مساهمة"
 الجلفة  لرابطة  السباحة مدربي نظر وجهة  من" السباحة

 تيسمسيلت  جامعة*
 تيسمسيلت  جامعة*
 تيسمسيلت  جامعة*

141 
 حمزة رزاقي. د ط
 يوسف عبابسة. د.ط

 وغير الممارسين بين االمتحان قلق لمستويات مقارنة دراسة
 بمتوسطات  أجريت ميدانية دراسة – المدرسية  للرياضة  الممارسين

 -خنشلة مدينة
 2 سطيف جامعة*

142 
 بالل  خيراني. د ط

 بالي  نائلة. د
 لمين محمد حمودة.  د

 المرحلة  في الموهوبين للتالميذ الرياضي والتوجيه االنتقاء: 
 لبعض ميدانية دراسة  الوطنية المنتخبات تدعيم  في ودورها الثانوية

 العاصمة  لجزائر ثانويات

 للرياضة  العالي المعهد*
 بقصر دنيةالب والتربية

 منوبة، السعيد،الجامعة
 مستغانم: الجامعة*

143 
 الرفيق  عبد دراجي  بن. د.ط

 عيسى  ميهوبي. د
 2باتنة جامعة* السباحة  تعلم في االحتياجات ذوي  دمج نحو المدربين اتجاهات

144 
 القادر  عبد  الطاهر حاج بن. د

 فوزي  تيايبية. د.أ
 التربية حصة  أهداف تحقيق في البيداغوجية الوسائل وأهمية دور

 الثانوي الطور في والرياضية البدنية
 مليانة  خميس جامعة*
 اهراس  سوق جامعة*

145 
 أيمن حجاب. د.ط
 توفيق عمار آيت.د
 عصام  حجاب. د

 تخفيف في وفعاليتها(ketodiet)الكيتو لحمية الصحية الفوائد
 الجسم  دهون نسبة

 اهراس جامعةسوق*
 3الجزائر جامعة*

 اهراس  قوس جامعة*

146 
 خولة  خلوف. د.ط
 مزيان حاج بو. د.أ

 االنثروبومترية القياسات بعض على مقترح غذائي برنامج تأثير
 الوفاق نادي على ميدانية دراسة االجسام كمال ممارسي لدى

 - جيجل بوالية االجسام لكمال الرياضي
 البويرة جامعة*

147 
 بشرى  رحموني. د.ط
 مزيان بوحاج. د.أ

 البويرة جامعة* الرياضيين عند الكتف مفصل خلع إصابة

148 
 شربحية   الطير بن. د.ط

 المهدي  الشيخ. د
 أحمد  شاشو. د

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

 األغواط*
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149 
 إيهاب  سباع. د.ط
 نبيل منصوري. د
 الدين  بدر برباقي. د

 و النفسية السمات تنمية في المكيف الرياضي  البدني النشاط دور
 المتوسطة العقلية اإلعاقة لذوي االجتماعية

 يرةالبو جامعة*
 البويرة جامعة*
 سطيف جامعة*

150 
 جميلة خدير.د.ط
 وسام  علوان  د.ط
 طواهريةناصير. د.ط

 على انعكاسها ومدى التربوي الرياضي  النشاط تدريس أساليب
 .المدرسة قبل ما أطفال  لدى الحركي النمو

 3الجزائر جامعة*

151 

 فيصل  محمد خروبي. د
 سليم بوطاوي. د.ط
 فيصل  حوافي. د.ط
 أحمد  حساين. د.ط

 في األساسية المهارات بعض تحسين على  السرعة  صفة تنمية أثر
 من اقل  فيئة أصاغر صنف( بالكرة والجري المراوغة) القدم كرة

 .سنة 15

 تيسمسيلت  جامعة*
 3الجزائر جامعة*
 3 الجزائر جامعة*

 3الجزائر جامعة

152 
 حميش الحاج – عصام بلم

 بلقاسم  شويطة بن – الهاشمي
 العبي في ديولوتشاغي أداء على(vimarev( قبل من القوي تأثير

 سنة  14-13 بين أعمارهم تتراوح الذين التايكوندو
 2قسنطينة جامعة*

153 
 جمال زهار.د.ط
 يوسف حرشاوي.د.أ

 علي  قوة بن. د.أ

 المجال في القلق  من التقليل  في  النفسية المهارات أهمية
 "نموذجا االسترخاء مهارة"الرياضي

 مستغانم  جامعة*
 مستغانم  جامعة*
 مستغانم  جامعة*

154 
 مسعود  بدة. د.ط
 نبيل  حليمي.د

 واالتصال المعلومات تكنولوجية باستخدام القدم كرة رابطات تطور
 ".ورقلة لوالية القدم ةلكر الوالئية الرابطة  حالة  دراسة"

 ورقلة  جامعة*
 ورقلة  جامعة*

155 
 الدين شمس اسباع. د.ط

 فاتح  مزاري. د.أ
 أكرم  زباش. د

 لدى الشخصية  صفات بعض تنمية في المكيف البدني النشاط دور
 حركيا  المعاق

 البويرة جامعة*
 البويرة جامعة*

 بجاية جامعة*

156 
 الهادي  عبد محمد زيادة بن. د.أ

 فتحي عريب د.ط
 أمينة  بوركيزة. د.ط

 بالتنشئة والرياضية البدنية األنشطة ممارسة عالقة:المداخلة  عنوان
 للطفل  االجتماعية

 3الجزائر جامعة*
 3الجزائر جامعة* 
 3الجزائر جامعة* 

157 
 بومدين مخلوفي. د.ط
 حكيم حمزاوي. د

 تقنيات كأهم الذهني التصور: عنوان تحت التحليلية الدراسة
 الرياضي  المجال في النفسي التحضير و العقلي تدريبال

 مستغانم  جامعة*
 مستغانم  جامعة*

158 
 بوطبيةعومار . د
 هشام بوراشيد. د

 و الشباب مديريات المعلومات وتكنولوجيا الرياضية اإلدارة
 نموذجا الرياضة 

 البواقي  أم جامعة*
 البواقي  أم جامعة*

159 
 يوسف حرشاوي. د

 جمال  زهار د.ط
 الرياضي  االنجاز لتحقيق النفسي االعداد متطلبات

 مستغانم  جامعة*
 مستغانم  جامعة*

160 
 أمال رحموني. د.ط
 أميرة عكي بن. د.أ

 فايزة ميلي. د

 دراسة"الرياضي األداء مستوى تحسين في النفسي التحضير دور
 "باتنة والية – للتايكوندو باتنة أشبال  نادي في ميدانية

 3 الجزائر جامعة*
 3 الجزائر جامعة*
 3 الجزائر جامعة*

 أحمد  قنون. د.ط 161
 مساحات في 4 ضد 4 المصغرة باأللعاب التدريب طريقة أثر
 القدم كرة العبي لدى الفيسيولوجية المتغيرات بعض على مختلفة

 .الجلفة أشبال لنادي ميدانية دراسة سنة 17 من  أقل
 تيسمسيلت  جامعة*

161 
 حمزة  ساحلي بن د.ط

 فاتح  عبدلي  د.أ
 معاهد في بعد عن  التدريس استراتيجيات كأحد المفاهيم خرائط

 .كورونا جائحة خالل  والرياضية  البدنية التربية
 عنابة جامعة*

 البواقي  أم جامعة*

162 
 كاريم نجاي ،سليم يحياوي: د/ط
 سليم  حداب/ د.أ يحي طالبي/ د

 الجيد تسيير في االستراتيجي التخطيط و  الرياضية اإلدارة دور
 الرياضية الهيئات و للمؤسسات

 3 الجزائر جامعة *

163 
 زيادة بن.  أد/ جمال مرازقة. أد

/  نبيل كرفس أد/ الهادي محمد
 أمينة بوركبزة دكنوراه طالبة

 لدى   المدرسي العنف من  للحد وسيلة الرياضية الترويحية األنشطة
 المراهقين

 3 الجزائر جامعة *
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164 
 , كريم نجاي.د.ط
 سليم حداب. د .أ

 المحترفة  الجزائرية  القدم كرة أندية بعض على  ميدانية دراسة
 الثانية  و األولى

 3 الجزائر جامعة *

165 
 أحمد حساين د/ط
 أحمد قوراية د/أ
 فيصل  حوافي  د/ط

 والزامية الممارسة واقع بين الرياضي  التدريب مهنة أخالقيات
 التطبيق 

 3الجزائر جامعة *

166 
 نسيم  بولتواق.د

 شريف  عالل حسين.د

 الصفات تطوير على والتوازن  بالرشاقة خاص تدريبي برنامج أثر
 ناشئي عند البدنية

 سنة 12 تحت فئة  القدم كرة
 الجزائر  جامعة *

167 
 أنور  عبيد بن د.ط
 قصير  الرزاق عبد .د

 2سطيف جامعة* الرياضة  في التغذية

168 
 لمين محمد حمودة د. 

 لطفي مداسي د
 مصارعي  لدى  الخاص  باألداء وعالقتها الوزن انقاص عملية

 للجيدو  الوطني الفريق
 2سطيف جامعة*

169 
 توفيق عاشور.  د
 محمد طهراوي. د

 البدنية التربية حصة في المبرمجة الصفية االنشطة مكانة
 الثانوي الطور تالميذ لدى والرياضية

 .3 الجزائر جامعة*

170 
 ياض  ر أولمان.د
 يف  شر بورنان  د.أ

   الجزائري  المنتخب أداء ىعل المباشر المعاكس الهجوم فعالية
رجال أكابر 2021 مصر اليد  كرة العالم  بطولة  يف المشارك  

 .3 الجزائر جامعة*

171 
 عالل الرزاق عبد داودي

 نسيم بولتواق ، ، شريفحسين

 في  والتطبيق النظرية بين VAMevel القصوى الهوائية السرعة اختبار
 لبعض تجريبية دراسة .بالكفاءات المقاربة منظور من  المدرسي  الوسط 

 .غرب-الجزائر ثانويات
 3الجزائر*

172 
 بولتواق ،1 حسين شريف  عالل

 2نسيم

 Coerver) التدريبية كورفر بطريقة تدريبي برنامج أثر

Coaching)  القدم كرة في األساسية المهارات بعض تنمية على  
سنة12 من أقل  فئة( بالكرة جري والتمرير،  التصويب دقة تنطيط،)  

 3الجزائر*

المنافسات سباحي عند  البدنية القدرات تنمية طرق مونيرة  بقار. د 172  3الجزائر الجزائر* 

173 
 شافي  عصامد.ط
 عمار طيبي.د

 الرياضية بالهيئات القرار  اتخاذ بعملية وعالقته التنظيمي االتصال
 جويلية 05 بوضياف محمد بمركب ميدانية دراسة

 3الجزائر الجزائر*

174 
 شريف  طارق بوماجن( د.ط)

 بومدين  حجاج. د /

 التالميذ وتوجيه انتقاء في  والرياضية البدنية التربية أستاذ دور
 بعض في( سنة18-15) المدرسية الرياضة نحو الموهوبين

 البليدة والية ثانويات

– ثليجي عمار جامعة
 -األغواط

175 
 أمين محمد ساسة بن د.ط

 بونوارامحمد . د
 الجزائر ثانويات لعض الرياضية و البدنية التربية ممارسة واقع

 العاصمة 
 3الجزائر ائرالجز*

 ط.د بن ساسة محمد أمين  176

 د. بونوار امحمد

 3*الجزائر الجزائر واقع ممارسة التربية البدنية و الرياضية لعض ثانويات الجزائر العاصمة

 أ.د شريفي مسعود  177

 د. سيمود ليندة 

جودة التعليم العالي في املؤسسات الجامعية، محتوى برامج النشاط البدني  

 .والرياض ي نموذجا

 3*الجزائر الجزائر

 أ.د ايبوشوكان  محمد   178

 ط.د قصري محمد

معيقات تفعيل األنشطة ال صفية من وجهة نظر أساتذة مادة تربية البدنية 

 في طور املتوسط ورياضية

 3*الجزائر الجزائر

 )ط.د( عيساني مصعب  179

 د. عباش أيوب /

مادة التربية البدنية والرياضية  في املؤسسات التعليمية من خالل  عمكانة

 سلوكات املجتمع املدرس ي )مؤشرا( في بعض ثانويات والية البليدة

أم –جامعة العربي بن مهيدي 

 -البواقي

 جريدل أحمد حسين  ط.د  180

 محاوش ي ريمة  ط.د 

 املنافسات الرياضية وتسيير دور الرياضة املدرسية في إدارة 

 

 3*الجزائر الجزائر

 قاسمي بشير أ.د 181

 عناني سالم    د.   

 الجامعة: وهران     دور الرياضة املدرسية في انتقاء املواهب وتوجيهها إلى النوادي 
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على ضوء املقومات الجوهرية  دراسة الى محددات االرشاد النفس ي  زهير  املانيد.  182

 ري ئالجزا للرياض ي 

 3جامعة الجزائر

 )ط.د( عيساني مصعب  183

 د. عباش أيوب

مكانة مادة التربية البدنية والرياضية  في املؤسسات التعليمية من خالل 

 املجتمع املدرس ي )مؤشرا( في بعض ثانويات والية البليدة سلوكات

أم –جامعة العربي بن مهيدي 

 البواقي

ط.د سوفي عبد املالك، أ.د نبيل  184

 منصوري 

دور برامج تعليمية عن طريق برامج القصة الحركية على تنظيم فعالية  

 شاط الرياض ي املدرس ي للتلميذ املرحلة االبتدائية( الن

 

 البويرةجامعة 

 

في تنمية الثقة بالنفس لدى تالميذ السنة  دور التعليم االلكتروني علي قندز د. موساوي عبد الحي ط.د  185

 النهائية من التعليم الثانوي 

بوعلي   بن  حسيبة  – جامعة 

 شلف

محددات االرشاد النفس ي على ضوء املقومات الجوهرية للرياض ي   أملاني زهير  186

 النظري والتطبيقيالجزائري بين 

 3جامعة الجزائر

 غانمي ايمان  187

 يعقوبي أدما

نحو  والرياضية اتجاهات طالبات معاهد علوم وتقنيات االنشطة البدنية 

 سوق أهراس نموذجا  -املمارسة الرياضية في أوقات الفراغ

 سوق أهراس جامعة

 

 

 

 


