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 عبادة   :اللقب نور الدين : االسم 4372: السنة

 

رساالت 

  الدكتوراه

تحليل وتقويم مناهج التربية البدنية و الرياضية في المجال الحس حركي لتالميذ المرحلة  : الموضوع
 المتوسطة

  يشكور  :اللقب عبد النور: االسم 4379: السنة

 الممارسات التقويمية لمدرسي مادة التربية البدنية في ضوء المقاربة بالكفاءات  :الموضوع

 

: ـــ  مناقشة رسائل الدكتوراه   

 أسم  الطالب  عنوان الرسالة المشرف تاريخ المناقشة 
7162خالل شهر ديسمبر    

 ناصر عبد القادر 
لعناصر )تحديد مستويات معيارية لتقويم األداء الحركي 

في ضوء منهاج التربية ( اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة
. البدنية و الرياضية المرحلة المتوسطة   

 عبادة نور الدين

7162خالل شهر ديسمبر    
 ناصر عبد القادر

عناصر اللياقة )تأثير التدريبات البليومترية على تنمية 
عالقتها القوة المميزة بالسرعة و(البدنية المرتبطة بالصحة 
.بتطوير الجانب المهاري   

 شنوف خالد 

 

 

 

 

- Encadrement ( ne sont pris en compte que les mémoires et thèses encadrés et soutenus) 

2- Activités scientifiques : 



Production scientifique 

Publications internationales 

Titre de l’article Position de 
l’auteur 

Titre de la revue ou nom 
du journal 

Année Adress URL 

ت البلیومتة على القوة القصو يباتأثیر التدر 
عض المهارات بوعالقتها بتطور مستو أداء 

 يمصارعي الكارات ىالهجوم لد

المجلة العلمية العلوم و  34
التكنولوجية للنشاطات البدنية و 

 الرياضية
7102 ISSN : 1112-

4032 eISSN 
2543-3776 

1 Effet de L expertise cognitive sur 
 L activation Des Bases De 
connaissances Dans une Tache de 
prise de decision D arbitrage en 
Hand Ball (Aport de la simulation) 

01 European Scientific 
Journal 

European Scientific 
Institute 

 

January 
2013 
edition 
vol. 9 , 
No.3 

 

ISSN :1857- 
7431(Online) 
ISSN :1857-
7881(Print) 

 

2  Study of the perceptual 
Categorization in Sport (Contribution 
for Simulation Technology) 

03 International Journal of 
Academic Research in 
Business and Social 

Sciences 
 

July2012 ISSN :2222-
6990 

3  Evaluation of the physical 
Components in the Algerian High-
School pupils (16-19years 

04 Healthy A1ctive Life Style 
And Physical Education 

2011  

تأثير واجبات وخطوط اللعب في إحداث    4
التباين في المتطلبات البدنية لالعبي كرة القدم 

 الجهة الغربية جة األولىاألواسط الدر 
 

المجلة العلمية لعلوم وتقنيات  16
األنشطة البدنية والرياضية 

 جامعة مستغانم العدد السابع 
ISSN :1112-4032 

 

2010 SSN :1112-
4032 

 

دور وأهمية تحديد األنماط الجسمية في تقويم     5
 منهاج مدارس المرحلة الثانوية بالجزائر  

ة تصدر عن مجلة علوم الرياض 01
كلية التربية الرياضية جامعة 

 7112ديالى 
 

 : الترقيم الدولي  2009
ISSN :2047-
6032 

 

عالقة األنماط الجسمية بمتطلبات األنشطة   6
الرياضية المقررة على تالميد المرحلة الثانوية من 

سنة( 02-01) سن   

المجلة العلمية للتربية البدنية و  01
رية  الرياضية  جامعة اإلسكند

7112-61العدد   

2009  

Publications nationale avec acte 

Titre de l’article Position 
de 

l’auteur 

Titre de la revue ou nom du 
journal 

Année Adress URL 

                                                             
 



أثر المناطق البيئية ودورها في   1
نعكاساتها  تحديد األنماط الجسمية وا 

على النشاطات الرياضية في 
رسيالوسط المد  

 مجلة التحدي  01

منشورات جامعة العربي بن مهيدي أم 

 البواقي مجلة سداسية 

 7100-10-16/10رقم 

 

2010-2011  

Communication internationale avec acte 

أهمية النشاط الرياضي في تحسين صحة 
ألطفال ( تخفيف نوبات المرض ) مرضى الربو 

 المدارس

7169جامعة البيض الجزائر  37  4370  

عالقة بعض المتغيرات الكينيماتيكية باالنجاز 
 الرقمي في الوثب الطويل لدى رياضي النخبة

 

الحمامات: تونس 34  4371  

Titre de la communication Position 
de 

l’auteur 

Titre de la manifestation 
et lieu 

Année Adresse URL 

أهمية البناء الجسمي في تحديد عناصر   1
ياقة البدنية المرتبطة بالصحة في الوسط الل

 المدرسي

معهد التربية البدنية و  01
 الرياضية جامعة مستغانم

03-04-2013  

األنماط ) أثر تطور التكوين الجسمي   2
على تقويم الصحة لتالميذ ( الجسمية 
(سنوات2-1)المدارس  

المدرسة العليا لعلوم  01
وتكنولوجيا الرياضة الجزائر 

 العاصمة

26-27/06/2013  

تطور التكوين الجسمي خالل المراحل   3
العمرية ودوره في تطور عناصر اللياقة 

) البدنية المرتبطة بالصحة لتالميذ المدارس 
(سنة  1-02  

  09/05/2013-08 جامعة الحاج لخضر باتنة 01

أهمية النمو الجسمي في تحديد المكونات   4
ط الجسمية لتحديد برامج ومناهج النشا

 الرياضي الصحي

 جامعة العلوم والتكنولوجيا 01
 وهران

09-10/12/2012  

المكونات الجسمية و دورها في تحديد   5
عملية النمو و التطور الجسمي لتحديد 
 البرامج الرياضية في الوسط المدرسي

  26/04/2012-25 جامعة محمد خيضر بسكرة 01

 31-31 وزارة التربية دولة الكويت  6
/12/2013 

 

تطور الكتل الجسمية ودورها في تحديد  7
 النمط العضلي المناسب للنشاط الرياضي

مخبر تقويم برامج األنشطة  01
 البدنية والرياضية

26-27/10/2010  



 جامعة مستغانم

أثر المناطق البيئية على األنماط الجسمية  8
ودورها في إعطاء الجودة لتحديد النشاطات 

(سنة 02-01)ية الرياضية للمرحلة العمر   

01 
 
 
 
 
 
 
 

معهد التربية البدنية و 
 الرياضية جامعة مستغانم

26-27/02/2010  

تأثير واجبات مراكز وخطوط اللعب في  9
إحداث التباين في المتطلبات البدنية لالعبي 

 كرة القدم

01 Laboratoire 
OPTIMISATION DES 
PROGRAMMES 
(LABOPAPS) 

06-07/05/2009  

نماط الجسمية لتالميذ المدارس أهمية األ 10
 في تحديد النشاط الرياضي الممارس

معهد التربية البدنية و  01
 الرياضية جامعة الجزائر

01-02/05/2009  

عالقة األنماط الجسمية لمتطلبات   11
 المقررة لتالميذ المرحلة الثانوية

(سنة 01-02)  

 جامعة عمار ثليجي 01
 األغواط

21-24/02/2009  

Communication national avec acte 

Titre de la 
communication 

Position de l’auteur Titre de la 
manifestation et 

lieu 

Année Adresse URL 

النمط الجسمي خاصة داخل   1
المؤسسات التربوية التي تعتبر 

المنبع األساسي والوحيد 
للوصول إلى المستوى العالي و 

 االحترافية

 
 
 

01 

ة الحاج لخضر جامع
-باتنة -  

11-12/05/2011  

تأثير اإلعالم الرياضي   2
المدرسي على تعديل اتجاه 
الثقافة الرياضية للتالميذ 

 المتمرسين

 
 

01 

جامعة العلوم 
 والتكنولوجيا

 وهران

01-02/12/2010  

تحديد أنماط أجسام كدليل   3
لتقويم مستوى ولياقة تالميذ 

 المرحلة الثانوية

 

01 
باجي مختار  جامعة

-عنابة  –  

03-04/11/2010  

 

 

3-Autres activités de recherche après passage au grade de maitre de conférence « A » 

Responsable ou membre d’un projet de la recherche 



Type de projet (CNEPRU, 
PNR,…) 

Qualité (responsable 
ou membre) 

Titre de projet Année 

1  CNEPRU  
 

responsable 

إعداد درجات معيارية لتقويم 
عناصر اللياقة البدنية 
المرتبطة بالصحة في 

.الوسط المدرسي   

2014 

2  CNEPRU  
 

Membre 

Etude des processus 
cognitifs chez experts 
(application a la 
simulation en master 
recherche( 

20011 

3 , PNR  
 

Membre 

  

Animation scientifique 

Colloque, séminaire, 
journée d’étude, 

Lieu et date Qualité (membre du 
comité 

d’organisation 
comité scientifique 

président autre) 

Année 

1 مشارك في اليوم الدراسي  
حول واقع و أفاق التكوين 
 LMDفي النظام الجديد 

 
 جامعة مستغانم

جانفي   68: يوم   

  
 

2010 

2 مشارك في اليوم الدراسي  
حول علوم التدريب 

 الرياضي

 جامعة مستغانم

أفريل71: يوم   
  

 

2010 

Expertise, membre de comité de lecture 

Décrire le contexte de 
l’expertise 

Structure ou organisme demandeur Année 

عضو اللجنة العلمية للمجلة 
تربية الرياضية العلمية لل

بمستغانم تحت رقم إيداع 
ISSN 1112-4032  

 
 

 
 
 

 membre de comité de lecture 

 

 

4- Responsabilités administratives et scientifiques après passage au grade de maitre de 

conférences « A » : 



Citez les postes de responsabilités occupés en précisant le nombre d’année 

Responsabilités  Année  structure 

مسؤول فريق شعبة التكوين 
 تخصص تربية بدنية و رياضية 

 

 

De 7166.à7162 
Institut d’Education Physique Et 
Sportive.   
Université Abdelhamid Ibn 
Badis de Mostaganem 
 

المطبقة في عضو بمخبر العلوم 
 حركة اإلنسان

 

De 7167à7161 
Institut d’Education Physique Et 
Sportive.   
Université Abdelhamid Ibn 
Badis de Mostaganem 
 

 

 

 


