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 02 تقيق جمال

.اإلدراك الحسي حركي لبعض المتغيرات الكينماتكية ودقة الضرب الساحق في الكرة الطائرة بين عالقةال 3402  03 بن يوسـف  دحــــو 

في الوسط ر للتخفيف من ظاهرة االنطواء .ب.قترح أثناء حصص تأثر برنامج  ارشادي نفسي م 3400

 -دراسة ميدانية على مستوى بعض متوسطات والية المسيلة–. المدرسي
 44 بن نجمة نور الدين

دور منهاج التربية البدنية و الرياضية في التقليل من أنماط بعض المشكالت النفسية للتالميذ المتفوقين  3400

 .رياضيا في مرحلة التعليم المتوسط

 05 بوصوار الجياللي

 46 كنيوة مولود ي كرة القدمئعند ناش ومستوى الطموح الرياضيية الذات وعالقتها بدافع االنجاز فاعل 3401

الر
 قم

 تاريخ المناقشة التخصص عنوان المذكرة اسم و لقب الطالب

-00)يذ المرحلة الثانوية ر لدى تالم. ب.األمن النفسي و عالقته بتقدير الذات في حصة ت ننوش الحبيب 01

 سنة(30

 3402/3409 ر.ب.ت

 ر في تفعيل العملية التدريسية .ب.خالل حصة ت لألساتذةدور طبيعة التواصل  سيد أحمدخلفة  02

 دراسة مقارنة بين التواصل اللفظي و الغير اللفظي

 3409/3400 ر.ب.ت

 منديل أحمد 03

 صابري إسماعيل

ي تنمية النواحي النفسية و االجتماعية و البدنية لألطفال مساهمة النشاط الحركي المكيف ف
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 3409/3400 م.ح.ن

 بوطوبة حسين 04

 جابر يوسف
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 عة غليزاندراسة مسحية أجريت بمركز المعاقين حركيا بواد الجم

 3409/3400 م.ح.ن

42     

وقع تاريخ ت

 المناقشة

سنة  نظام

 التسجيل

اسم و لقب  عنوان األطروحة

 الطالب

 الرقم

الهجومي )أثر برنامج تنموي لبعض أنواع الذكاء على مستوى التصرف الخططي  2014 كالسيكي 2018

القدم ي كرةئعند ناش( الفردي  

 40 قطاوي محفوظ
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00/
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رياضية على بعض المتغيرات النفسية و عالقتها مدى اسهامات الممارسة الترويحية ال

 بالتوافق المهني لدى أساتذة التعليم المتوسط
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 قدور الحبيب
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أحمد واضح / د.أ

 األمين

 07 بوسيف اسماعيل
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 :مناقشة مذكرات الماستر -

 

 

 النشاط العلمي :ثانيا

 :المنشورات الدولية -/1
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-مستوى المركب الرياضي التابع لوالية مستغانم  
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 الحبيب
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(سنة02-03)لدى تالميذ الوزن الزائد في المرحلة المتوسطة   

 حرباش/ د
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بن خلفة هللا 

 عبدالرحمان

02 

ب.ت.ت 3400 في تنمية دافعية الالعب لممارسة كرة القدم لفئة أقل من  دور التنشئة االجتماعية 

دراسة مسحية على ثالث نواد لكرة القدم بوالية غيليزان-سنة  02  

بن شني حبيب.أ  دهرار عبدالوهاب 

 نعيج سفيان

03 

ر.ن.ت 3401 عالقتها بالتفوق الرياضي عند السباحات و الرباعات للمستوى  الضغوط النفسية و 

سنة(81/18)دراسة ميدانية على فئة الوسطيت -العالى  

كحلي كمال.د  40 بن جلول عبدالقادر 
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 :المقاالت -

 :المقاالت الدولية -

 الرقم العنوان (الملتقى)موضوع المؤتمر الجهة السنة

41و  40  

3400نوفمبر   

 جامعة

 مستغانم

ألنشطة البدنية و علوم ا: )المؤتمر الدولي الثامن حول
(الرياضية و تحديات األلفية الثالثة  

الطموح لدى العبي كرة  دافعية االنجاز الرياضي و مستوى
 تقيق جمال-بومسجد عبدالقادر–كنيوة مولود  .  القدم

 

01 

50و  50  

8502مارس   

المركز 

الجامعي 

نور البشير 
 البيض

قضايا : )الملتقى الدولي العلمي األول الموسوم ب
اصرة في منظومة التدريب الرياضي الحديث بين مع

(االحتراف و الحداثة  

عالقة نمط الحياة اليومي بمؤشر كتلة الجسم لدى الطالب 
 برودي سفيان، بومسجد عبدالقادر.   الجامعي

 

02 

 

15/16/17 

Mars 2018 

قصر سعيد 

جامعة 

منوبة، 
 تونس

ISSEP 

:انالمؤتمر الدولي الثاني لعلوم الرياضة تحت عنو   

تألق و تجديد و هشاشة: الرياضة حاضرا  

Relationship between Self-efficacy and 
sport achievement motivation 

Kenioua Mouloud, Boumesjed Abdel Kader 
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