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 ة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـةـالجمهوري

 البحــث العلمــــي و العالــيوزارة التعليـــــــم 
 

 مستغانـم –ة عبــد الحميد بن باديس ــــــجامع
 معهـــــــــد التربيـــــة البدنيــة و الرياضيــــة

 مخبر ثقويم برامج النشاطات البدهية والرياضية

 ون معبالتعا
 اللجنة الوزارية املكلفة بمتابعة وثقييم ثحضيرات النخبة الرياضية للمواعيد الرياضية الكبرى 

 :ملتقى دولي حول 

 املستدامة"متطلبات ثنظيم التظاهرات الرياضية وأثرها على التنمية "
 
 

 ألعاب البحر ألابيض املتوسط هموذجا

  بجامعة مستغاهم  2222جوان  22/22يومي 

  

 ي : ـــــــــج الولتقـــــاهـــبرن

 03:03 – 9:03االفتتاح: 

 الوطني الجزائري(السالم  –مراسيم اإلفتتاح ) القرآن الكريم 
 كلوت السادة الوشرفين على تنظين الولتقي:

    كلمات تشريفية ترحيبية -
 د/ قدور باي بلخير  :رئيس الملتقى -
 د/ بن دحمان نصر الدينأ. :مدير المخبر المنظم -
  د/ ميم مختار :لرياضيةمدير معهد التربية البدنية وا -
 كلمات تشريفية للضيوف الشرفية -
     أ.د/ يعقوبي بلعباس :منمدير جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغا -
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 : أد رمعون محمدمقررالجلسة  : أد رياض علي الراوي     رئيس الجلسة  العلمية اإلفتتاحية جلسةال

 الرقـم التوقيت المتدخلون عنوان المداخلة الجامعة
 

متطلبات  ما بين االدور الوظيفية للرياضة في المجتمع الجزائري  3جامعة الجزائر
 المجتمع وتطلعات مؤسسات الدولة

 ين د بكيس نور الد
 د رزقي نوال

10.00 
10.15 01 

جامعة مستغانم 
 رلجزائا

وىران  -جيل ألعاب البحر األبيض المتوسطأىمية صناعة 
2022- 

 زبشي نور الدينأ.د 

 

10.15-
10.30 02 

 10:45الى10:30إستراحة 
 : أد رمعون محمدمقررالجلسة  : أد رياض علي الراوي     رئيس الجلسة  10.30بالمدرج: من  األولى ةالعلمي جلسةال

Université du 
Hainaut-
cambresis de 
Valenciennes 
FRANCE 

Le coaching des matchs de football 
entre intelligence humaine et 

intelligence artificielle 

Pr zoudji 
bachir 

 
 

10.50 
11.05 

03 

درسة العليا لعلوم الم
 الرياضة  وتكنلوجيا

 الجزائر

ساسية ىداف األالرياضية كأداة فعالة في تحقيق األ الدبلوماسية
 للدولة والمجتمع من خالل الرياضة

 

 د قمريش نصر الدين 
 

11.06 
11.16 

04 

ن جامعة حسيبة اب
 بوعلي الشلف

و تحديات  تنظيم التظاىرات الرياضية بالجزائر في ظل رىانات
 التنمية المستدامة"

 أ د حفصاوي يوسف
 دريادي نورالدين

11.30 
11.40 06 

 جامعة عمار ثليجي
 االغواط

 البلد الجزائر

 والبشرية في انجاح تنظيم وادارة اإلمكانيات المادية مساىمة
 التظاىرات الرياضية

 (.نموذجا 2021كاس العرب قطر )

 
 تربح محمدد 

 

11.42 
- 

11.52 
08 

ةشـــمناق  12.05-
13. 12  
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 :د عامر عامر حسينمقرر الجلسة          أد بن دحمان نصر الدين        : االولى  رئيس الجلسة    الــورشــة األولــى:
 الرقـم التوقيت المتدخلون عنوان المداخلة الجامعة

-14.30 د بكاي سمير االىمية الثقافية للتظاىرات الرياضية في منطقة مستغانم  جامعة مستغانم
14.40 01 

مستغانمجامعة   -14.42 عباسي عبد القادرد. ستدامة بالجزائرالتنمية الرياضية ودورىا في تحقيق التنمية الم 
14.52 

02 

 
3جامعة الجزائر   

آليات الترويج االلكتروني للتظاىرات الرياضية وانعكاساتو على التنمية 
 السياحية المستدامة بالجزائر

 أنموذجا 2022ألعاب البحر األبيض المتوسط 

 شابي سناءد. 

 د شادي خولة

14.54-
15.04 03 

 جامعة شلف
معة خميس جا

 مليانة

 اشكالية تمويل التظاىرات الرياضية و أثرىا على 
 تعزيز العائد اإلقتصادي  في المجال الرياضي

  د سماعيل صفية 

 توشن صفية      
 اوسماعيل مخلوف  

15.16-
15.26 

 
04 

 مستغانم
 وىران

جاىزيتها الحتضان التظاىرات الرياضية  المنشآت الرياضية و مدى
 مستغانم نموذجا(الغرب الجزائري )وىران و  الكبرى في بعض مدن

 

 د عاللي طالب
 د قاسمي بشير

 دعناني سالم

15.28-
15.38 05 

 منـــــاقـــــشــــة

 : د سيفي بلقاسم مقرر الجلسة                                        زيتوني عبد القادر أد:  رئيس الجلسة الثانية

-16.00 ط د لخضر عالوي نموذجا السياحة الرياضيةدية لتنظيم التظاىرات الرياضية )العوائد اإلقتصا المديةجامعة 
16.10 06 

 
 جامعة مستغانم

دور وسائل االعالم الرياضي في نشر الثقافة الرياضية والسياحية 
 –خالل التظاىرات الرياضية 

 ألعاب البحر االبيض المتوسط نموذجا

 ميمي عبد اهلل ط د.
 د بن يوسف دحو

 رقيق مدني د. 
 ط د. وليد شريفي

16.22-
16.32 

07 

 
 جامعة مستغانم

أثر برنامج ترويحي رياضي على بعض المؤشرات 
 منة عند كبار السنالمرفولوجية الدالة على الس

 د بيطار ىشام
 16.33  ا د دريس خوجة رضا

16.44 08 

جامعة خميس 
 مليانة 

تأثير التحضير النفسي على اداء رياضيي العاب القوى المشاركين 
  2022في العاب البخر االبيض المتوسط

 

 حارك مريم ط د 
 د مداني محمد 
 د غنية جلول 

16.48 
16.58 09 

 

اإلدارة الحديثة في المجال الرياضي وأثرىا في تحقيق الجودة  جامعة تسمسيلت
 الشاملة

 17.00 غانس محمد
17.10 10 

  16.22 ةـــــــــاقشــــــــمن
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             الثــانية: الــورشــة

 : د بن صابر محمدمقررالجلسة                                      أد صبان محمد: االولى رئيس الجلسة
 الرقـم التوقيت  المتدخلون عنوان المداخلة الجامعة

  جامعة 
 بمستغانم

: أىمية درجات السمنة في تحديد مستوى عناصر 
 الصحةاللياقة البدنية المرتبطة ب

 أد ناصر عبد القادر
 أد حرشاوي يوسف
 د بلعسل الحاج

14.30-
14.40 01 

faculté de 
médecine 

de 
Tlemcen, 
Algérie. 

 
التضخم الوراثي لعضلة القلب و دوره في موت الفجأة 
عند الشباب .. دراسة طبية شرعية جزائرية .. توصيات 

 لحلول فعالة

 
KERROUCHE 

OUSSAMA 
 

14.42-
15.00 

02 

 
 جامعة مستغانم 

استراتيجيات استخدام لتكنولوجية في تحضير  :
المنتخبات الوطنية للبطوالت العالمية  في ظل وجود 

 األزمات مثل الكورونا

 فغلول سنوسي.د 
 أد.بن قوة علي

 د بن زيدان حسين

15.00-
15.10 03 

 
 مستغانم  جامعة

 

Effet des formats de jeu à petits côtés 
simulés et de l’expertise dans des 

tâches de prise de décision en 
basketball sur fauteuil roulant 

ABED Fouad 
 ABDEDDAIM Adda 

Pr HARCHAOUI 
Youcef 

15.12-
15.25 

 
 

 

04 

المفهوم واألىمية التنمية المستدامة جامعة مستغانم  ط د عدة محمد 
 د بوظراف الجياللي

15.27-
15.40 05 

 
 

 إختتام فعاليات اليوم األول من الملتقى الدولي
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 اليوم الثاني
 

                                              ترحيبية الورشة االول: -
 د/مدني محمد: مقررالجلسة د/قمريش نصر الدين:  رئيس الجلسة  10.30بالمدرج: من  لرئيسية الثانيةالعلمية ا جلسةال

 الرقـم التوقيت المتدخلون عنوان المداخلة الجامعة

Faculty of 
Sport 

Sciences, 
Selçuk 

University, 
Turkiye 

THE DISTRIBUTION OF SPORTS 
INJURY IN AMPUTEE FOOTBALL 
PLAYERS ACCORDING TO GAME 

POSITIONS 

Abdullah Arguz, 
Ahmet Sanioğlu 

Guebli 
Abdelkader 

 

09.00- 
09.10 

01 

 
جامعة حسيبة ابن 

 بوعلي الشلف
 

إسهامات تسويق األحداث الرياضية ودورىا في تطوير 
ق التنمية الُمستدامة في المكتسبات السياحية وتحقي

 الجزائر

 أ د سعداوي محمد 

 أ د بورزامة رابح

09.12-
09.22 02 

Université 
Mustapha 

Stambouli, 
Mascara  

 

Le Marketing sportif, concept et outils 

 

 
Elbachir 
Sabrina 

 

09.25 
-09.37 03 

. جامعة العلوم 
والتكنولوجيا لوىران 

-محمد بوضياف-
 ..الجزائر

L'ingénierie sportive de l'avenir et son 
importance pour le développement 

durable 

 
 د نمديلي علي

 

 
09.40-
09.50 

04 

 
 جامعة باجي مختار

تحديات توجو السياحة الرياضية اإللكترونية أللعاب البحر 
 األبيض المتوسط بين التقليد والحداثة "والية وىران نموذجا

 د كنزة نادية
 د خيمش ملياني

09.52 
10.02 05 

ةشـــمناق  10.02-
10.27 
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             :األولى الــورشــة
 حمودي عايدةد مقرر الجلسة:                                أد عطاء اهلل احمد  : االولى رئيس الجلسة

 الرقـم التوقيت المتدخلون عنوان المداخلة الجامعة

جامعة محمد . 
لمين دباغين 

 جزائرال 2سطيف

-بناء االستراتيجية االتصالية الحدثية خالل التظاىرات الرياضية 
 الرىانات نظرة في المتطلبات و

 

  د مريم عزة يخلف

 ط د ىاجر قريش

10.30-
10.40 01 

 
 جامعة مستغانم
جامعة محمد 
 خيضر  بسكرة

 

 

ية ودوره في تحسين أداء المناخ التنظيمي للتظاىرات الرياض
 الموارد البشرية في اإلدارة الرياضية

 

 د  بن يوسف دحو
 د رقيق مدني

 ليد شريفيط د   و 
 ط د ميمي عبد اهلل

10.42-
10.52 

02 

 جامعة مستغانم
USTORAN 

 

 برىية الكالتظاىرات الرياضتنظيم المجتمع المدني و 

  الواقع واألفاق

 د قدور باي بلخير 
 د زمالي محمد 

10.53 
11.05 03 

-11.06 د حميدي فاطيمة األساس القانوني للتنمية المستدامة جامعة مستغانم
11.16 

04 

 

University 
Center of the 
Planalto do 

Distrito 
Federal - 
Uniplan, 

Brazil 

 

 

VARIABLES OF THE QUALITY OF LIFE 
OF HEALTHCARE PROFESSIONALS: AN 

INTEGRATIVE REVIEW 

Francisco Jeci 
de Holanda, 
Guebli 
Abdelkader,  
João Paulo 
Camelo 
Menezes, 
Alcides Pereira 
de Brito, 
Kaddour Bay 
Belkheyr  

 
 
 

11.18 
11.28 05 

 
ـــــــــمن ــاقشـــــــــــــــــــ  ةــــــــــ

11.30-
11.55 

 

 : د حرباش ابراىيمالمقرر                        :أد بن قناب الحاجرئيس الجلسة الثانية
 

 

جامعة العلوم 
 والتكنواوجيا وىران

 
 مناخ التنظيمي  بتسيير معاىد التربية البدنية و الرياضية .عالقة ال

 

 د بن ساسي سليمان
 د صياد الحاج

د  قدور بن شريف 
 الشارف

12.00-
12.10 06 
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    جامعة 
 االنبار

 العراق

 
 تظاىرات الرياضيةالحماية المدنية للرياضي اثناء ال 

 ىناء صالح خربيط

وىب سامي 
 محيسن

12.14-
12.25 07 

 
 جامعة االغواط

ي النوادي الرياضية المحترفة ودورىا استراتيجية اإلستثمار ف
في خدمة التنمية المستدامة في الجزائر في ظل تحديات 

مقاربة متمحورة حول البعد االقتصادي  –العولمة 
 -االجتماعي

بورزامة  ط د/
 السايح

 د/ ىواري بوشهير

12.27-
12.37 

08 

 
 جامعة عنابة

بحر األبيض تحديات توجو السياحة الرياضية اإللكترونية أللعاب ال
 المتوسط بين التقليد والحداثة "والية وىران نموذجا".

 ط د  كنزة نادية.

 د خيمش  ملياني

12.39 
12.49 09 

 جامعة الجزائر
 

اقتصاد الرياضة لتحقيق متكاملة لترقية  استراتيجيةمرتكزات بناء 
 قتصادية المستدامة إلاالتنمية 

 

 مزلف سعاد 
1250 
13.00 10 

 -13.00 ةــــــشـــــــاقــــمن
13.25  

 

 د شرارة العاليةمقررالجلسة :               أد بلكبيش قادة : رئيس الجلسة: :ثانيةالورشة ال
جامعة خميس 

 مليانة
 3جامعة الجزائر 

كأس العام( و إنعكاساتها -المناسبات الكبرى)االلعاب األولمبية
على  الحق في السكن الالئق و تطوير البنية األساسية للمدن 

 فةالمضي

 ط د قورين أحمد
 د مدني محمد
 د خلول غانية

 

10.30
-

10.40 
01 

 جامعة مستغانم

 جامعة سطيف

 

فاعلية مفردات منهاج للتربية الحركية لتنمية المهارات الحركية 
 االساسية لدى تالميذ الطور االبتدائي 

 د مساليتي لخضر
 د عامرعامر حسين 

 د عوينتي ىواري 
 أد بلكحل منصور

10.42
-

10.52 02 

 
 جامعة الشلف

 

 
التظاىرات الرياضية الوطنية  في مناطق الظل وأثرىا  على   

 التنمية المحلية

 ط د معروف سعيد
 أ د سعداوي محمد،
 زمام عبد الرحمان

10.54
-

11.04 
03 

جامعة 
تيسمسيلت        

 2جامعة وىران 

 
دور التظاىرات الرياضية الدولية في تطوير البنى التحية 

 الرياضية الوطنية والمنشآت

 .ط د  ديلم رضوان
كرايس الجياللي ط د     ط د 

 حمزة يسرى

11.06
-

11.16 
04 
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 جامعة تسمسيلت

 

 اآلثار الناتجة عن تنظيم التظاىرات الرياضية الكبرى

 ط د شنقاب وليد
 ط د  زاووشة عبد القادر

 
05 

 كعكع خليفة د/ بن أثر إستخدام البرمجة العصبية اللغوية على مستوى األداء الرياضي  جامعة مستغانم
 د/ سنوسي فغلول

 

 
11.18 
11.28 

06 

جامعة أحمد بن 
 1بلة وىران 

 أ/ غالم يوسف تاريخ تنظيم التظاىرات الرياضية الدولية بالجزائر منذ اإلستقالل 
 أ/ بوسماحة صالح الدين

11.30 
11.40 07 

 La fréquence cardaique et le sports Pr bendahmane جامعة مستغانم
nesreddine 

11.41 
11.52. 08 

 جامعة مستغانم

 جامعة شلف

 د/ عامر عامر حسين "أىمية التحضير النفسي لالعبي  كرة الفدم في ظل جائحة  كورونا"
 د/ بوغالية فايزة

 ط.د/دحماني نوال

 
09 

 

 

 جامعة مستغانم

LA PROPRIOCEPTION  COMME MOYEN 
DE  RENFORCEMENT 

MUSCULAIRE/PRÉVENTION DES 
TRAUMATISMES  CHEZ LES 

FOOTBALLEURS 

 
Dr. GHOUAL 

ADDA 

 

10 

 10.44 مناقشة
11.15 
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 -ـاثــــجــــــداريــال-
  صباحا 39على الساعت  22/30/2322لو:: األرباا  اليوم األ

  -قالوزر تواتي د/ بنأ-د/بلكجل منصورأ-د/ بن زيدان حسينأ. – أد حجار محمد -أدمقراني جمال  –أد بن سي قدور الحبيب لجنة التقييم : 

محورال  الرقـم المتدخلون عنوان المداخلة الجامعة 

 
 الرابع

العربي ابن  جامعة
 مهيدي

 أم البواقي

 لكرة القدم Red Bull Neymar jr’s fiveبطولة 
 المصغرة
 

 د مرابط مسعود
 01 ط د مخناش أكرم

 
 الثالث

 
حسيبة ابن جامعة 

 بوعلي الشلف
 

قتهما بمهارة تعبئة الطاقة النفسية ومفهوم الذات البدني وعال
الدفاع لدى العبي الكرة الطائرة لبعض أندية البطولة الوطنية 

 .القسم األول

 د ماحي صفيان
 د مخطاري عبد القادر،

 د قبزيلي بدر الدين
 4د خروبي محمد

02 

 
 االول

العلوم و جامعـة 
التكنولوجيا محمد 

 وىران -بوضياف

ف لتحقيق النشاط البدني الرياضي والتكنولوجيا الحديثة  كهد
 التنمية الشاملة

 د دربال فتحي
 د زمالي محمد
 دعقبوبي حبيب

03 

دراسة تنظيم االحداث الرياضية و دورىا في تحقيق التنمية  جامعة  تسمسيلت االول
 المستدامة

 04 ط د جياللي رزيقة

 
 الرابع

دور االعالم كشريك استراتيجي ىام النجاح التظاىرات الرياضية  في  جامعة عنابة
 الجزائر

 ط د  احمد ابن عمارة
05 

 
 الثالث

 
 جامعة مستغانم

اىرات الرياضية في تنشيط الرياضة السياحية في الغرب ظدور الت
 الجزائري وانعكاساتها على الجانب االقتصادي.

 
 ط د سليماني رحمة

 
06 

 
 الرابع

 
 جامعة الشلف

 د بغدادي محمد ط دور الديوان الوطني للسياحة في انجاح التظاىرات الرياضية
 د غزالي عبد القادر

07 

 
 الثالث

جامعة الونشريسي  
 تسمسيلت

 

معدل انتشار عوامل سوء الحالة الصحية المرتبطة بالتغذية و 
 سنة 18إلى  12التغذية لدى العبي كرة القدم الناشئين من 

 
 08 د مزوز غوثي

 
 الثالث

 
 مستغانمجامعة 

 
Effet aigu et chronique du stretching passif sur 

l’agilité et la vitesse de course du footballeur 

MokkedesMoulay 
Idriss, Djabouri 
benamar, Kolla 

SabrinaHaouchine 

09 
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 الثالث

المعهد العالي 
للرياضة والتربية 
البدنية جامعة 

 -تونس-صفاقس

ة في الطور المتوسط و اىمية ممارسة التربية البدني
 اسهامها في تطوير العملية التربوية و التعليمية

 
 ط د قلول محمد

 أ.د/ قوراري بن علي
10 

بمستغانم  جامعة  الثالث فعالية الرياضة التعليمية في تنمية مهارة الحساب لدى تالميذ  
 التعليم اإلبتدائي

 نزاي الزىراءأ  
11 

 
 الرابع

جامعة باجي 
 مختار عنابة

استراتيجي ىام للنجاح التظاىرات دور اإلعالم كشريك  
 الرياضية في الجزائر

ط د أحمد بن 
 12 عمارة

 
 الرابع

 
 رمعسكجامعة 

ثقافة الممارسة الرياضية في المجتمع الجزائري وانعكاساتها 
 النفسية واالجتماعية مقاربة سوسيولوجية للظاىرة وأثارىا

 د سردوك رشيدة

 د نعيمي مليكة
13 

 
 الثالث

 
 انمجامعة مستغ

 و الصحةالنفسية تحقيق في النفسية المهارات أىمية
 الجماعية اللعاب في الرياضي المجال في االنجاز

 نموذج الدافعية مهارة والفردية.

 زىار جمال
 14 حرشاوي يوسف

 
 الثالث

جامعة العلوم 
والتكنواوجيا 

 وىران

أثر تطبيق برنامج مائي ىاليويك في تعديل بعض 
 أطفال الربو فئة ىالمؤشرات التنفسية لد

 أ د زبشي نورالدين
 د خالد جاب اهلل
 د بوعالم رويبح

15 

 
 االول

 جامعة االغواط
 جامعة الجزائر 

واقع التنمية المستدامة واألمن ألمعلوماتي لألندية 
 الرياضية في ظل مواجهة جائحة كورونا.

 معــــــــــيرش توفيقط د  
 16 ط د مدرس مصطفى

 
 الخامس

جامعة 
 سيلتتسم

 

دور اإلعالم الرياضي في تنمية الثقافة الرياضية لدى 
 طلبة قسم علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 ط د رزوق رقية،
 17 سعايدية ىواريد 

 
 الثالث

 
 جامعة  باتنة

الصعوبات التي تواجو اساتذة معهد علوم وتقنيات 
 النشاطات البدنية والرياضية في تطبيق استراتيجيات
 القياس و التقويم الحديثة في ظل المقاربة بالكفاءات

 ط د علي مرازقة
 أ د مرتات محمد

 يعقوب بن قسميد 
 

18 

 
 الثالث

 
 جامعة مستغانم

تصور مقترح لمخرجات منهاج التربية البدنية والرياضية .
 في البعد القيم للتعليم الثانوي بالجزائر

ط د بلهاشمي 
 19 فاطيمة
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 الثالث

 لبويرةجامعة ا
 جامعة مستغانم

أثربرنامج تدريبي بأسلوب التدريب الدائري على تطوير القوة 
 سنة17االنفجارية لالعبي كرة الطائرة اقل من 

 ط د شمس الدين اسباع
 أ د فاتح مزاري

 د بلخير قدور باي
20 

 
 الثالث

 
 جامعة المسيلة

 
واقع رياضة كرة اليد بين المراقبة الطبية واالصابات 

 ضيةالريا

 ط د سباع نوفل
 ط د ساعد سديرة

 د شريفي عبد الحليم
21 

 جامعة الشلف الثاني
 جامعة وىران

موساوي عبد  ط د معوقات التنمية المستدامة في تسيير المنشات الرياضية
 الحي

 د حاج صياد
22 

 

 اليوم الثاني 

  د بيطار ىشام -عتوتي نور الدين  دأ –أد دريس خوجة رضا  - قناب الحاج نأد بلجنت التقيين : 

 
 الثالث

جامعة 
 البويرة
جامعة 
 2سطيف

اثر برنامج تدريب مقترح بأسلوب التدريب التكراري على 
 سنة17القصوى لالعبي كرة القدم فئة أقل من تطوير السرعة 

 ط د ايهاب اسباع
 أ د نبيل منصوري
 30 د برباقي بدر الدين

 
 الثالث

 
 

جامعة 
 مستغانم

بطارية اختبار  نموذج استخدام التحليل العاملي التوكيدي لبناء
بعناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة لدى تالميذ  ةخاص

 بغرب الجزائرالمرحلة المتوسطة إناث 

ط د سعد محمد عبد 
 المجيب

 أ د صوار يوسف
 د بن خالد الحاج

 أ د عطاء اهلل احمد

32 

 
 الثاني

 

جامعة 
 البيض

 

 
 دور السياحة الرياضية في انعاش التنمية االقتصادية

 ط د معوش رفيق
سعايدية  ىواري                      د 

 جياللي رزيقة
30 

 
 الرابع

 

جامعة 
 غليزان

ية إستغالل التسويق الرياضي في التظاىرات كيف
 الرياضية الكبرى

 ط د بن سكران مصطفى

 30 د قارة ابتسام
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 الثالث

 
جامعة 
 قسنطينة

أثر طريقة التدريب البليومتري على تحسين الصفات البدنية 
 لدى العبي كرة القدم

 خالف محمد
 ىدروق نذير

 ايدرموش عبد العزيز.
30 

 
 الثالث

 
جامعة 
 ممستغان

 Kid’s اثر برنامج تعليمي في العاب القوى لألطفال " 
athletic على تحسين القدرة على التوافق الحركي لدى"

 تالميذ المرحلة االبتدائية

 
 ط د سليماني رحمة

 
30 

 
 الثالث

 
جامعة 

 تسمسيلت

بعض نظم التنشئة االجتماعية وعالقتها بالدافعية لممارسة  -
مرحلة  –ة لدى االناث الرياضة داخل المؤسسات التربوي

 -التعليم الثانوي

 ط د كحلي احمد
 30 أ د ربوح صالح

 
 الثالث

 
جامعة 
 الشلف

عامل إتخاذ القرار باألندية الرياضية ودوره في رفع من 
 مستوى رياضة النخبة في ظل اإلحتراف الرياضي

 
 30 ط د بلماحي سليم

 
 الثاني

 
جامعة 
 مستغانم

لنفسية  و التصور الذىني  التدريب العقلي ، المهارات ا
كتقنيات للتنمية المستدامة لالعب من منظور علم النفس 

 الرياضي

 ط د مخلوفي بومدي
د حمزاوي حكيم                

 د  بارودي محمد االمين
39 

جامعة  الثالث
 بشار

ط د سلطانة عبد الرحمان  الممارسة الرياضية و المجتمع
 03 زكريا

 

 الثالث
 

جامعة 
 مستغانم

 

 سنة 18واقع تقويم الصفات البدنية لناشئي الجودو اقل من 
 ط د .منصور كلتوم

 د ميم مختار
 د سنوسي عبد الكريم

00 

 
 الثالث

 
جامعة 
 وىران 

دافعية ممارسة رياضة كرة السلة على الكراسي 
  تحركة لدى المعاقين حركيا  للحد من افة العنفالم

 

 د زمالي محمد
 د قدور باي بلخير 
 د بن يوسف دحو

02 

  الثالث
جامعة 
 مستغانم

Non-dominant foot and its impact on 
sports performance from the point of view 

of specialists 

Zitouni abdelkader                                   
Koutchouk sidi 

Mohamed                                             
Ameur ameur 

housseyn 

00 

 
 الثالث

 
جامعة 
 مستغانم

The specificity of the test to evaluate 
the endurance performance of 

runners: A Review 
 

Saddek 
Benhammou, 

Laurent Mourot, 
Sidahmed Metrag 
and Adel Belkadi 

00 
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جامعة  الرابع
 تسمسيلت

التظاىرات الرياضية ودورىا في الترويج لسياحة الوطنية من 
 خالالالعالم واالتصال

 ط د حدبي محمد
 00 د العنتري محمد علي 

 
 الثاني

 
جامعة 
 الشلف

 
اللياقة القلبية النفسية وبعض المتغيرات االنتوبومترية المرتبطة 

 (سنة18-15المراىقين المتمدرسين في عمر )بالصحة لدى 

 
 بقشوط أحمد

 
 

00 

 
 االول

جامعة 
 نسمسيلت 

جامعة 
 الشلف

The role of physical activity in the prevention of non-

communicable diseases through WHO publications 

 

Ouddak Mohamed 
MAHDJOUB ARAIBI 

GOUMIDI 
Mohamed 

00 

 
 الرابع

ر السياحة الرياضية في انعاش التنمية االقتصاديةدو     
 00 ط د معوش رفيق

 
 الثالث

 
جامعة 
 مستغانم

 االدارة الرياضية ودورىا في تحسين تسير
 المنشات الرياضية

 

 د قادة بومدين 
 د بن تومية رضوان
 د سداوي شاشو

09 

 
 الرابع

جامعة 
حسيبة بن 

-بوعلى
 -الشلف

تصال في تنظيم التظاىرة دور تكنولوجيا االعالم واال
 الرياضية.

 

 ط د  دبزة عائشة
 د لمتيوي ايمان
 د دردون كنزة

23 

 
 الرابع

 
جامعة 

 مستغانم 

: دور وسائل اإلعالم في الترويج للمنافسات 
دراسة تحليلية لتغطية " الشروق اليومي" -الرياضية

 -بروسيا2018لكأس العالم

ط د عدة بن عطية 
 20 جمال الدين

امعة ج الثالث
حسيبة ابن 

بوعلي 
 الشلف 

عامل إتخاذ القرار باألندية الرياضية ودوره في رفع من 
 مستوى رياضة النخبة في ظل اإلحتراف الرياضي

 ط د بلماحي سليم 
 22 ط د قندوز الغول خليفة 

 
 الثالث

 
 جامعة 
 مستغانم
 

ثر البرنامج الرياضي الترويحي المقترح في التخفيف من أ
بحث ( سنة. 50/60ب لدى الكهول )مستوى االكتئا

( سنة ذكور في  60 – 50تجريبي أجري على فئة الكهول ) 
 مدينة غليزان

 
 د كمال   كحل

 د جبوري  بن عمر
 محمد     د بوعزيز

20 

 
 الثالث

جامعة 
 مستغانم

أثر برنامج رياضي مقترح على بعض المتغيرات البدنية  لدى كبار 
 السن"

 .د  بلعيدوني مصطفى
 بن صابر محمدد. 

 أ.د/بن زيدان حسين
20 
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 الثالث

جامعة 
حسيبة 
 ابن بوعلي
 الشلف

تأثير نشاط بدني مقترح لخفض نسبة الشحوم و رفع مستوى 
 اللياقة البدنية لدى الفئة المراىقة

 د بن رقية عابد
 بكلي عيسىد  

 20 

 
 الثالث

  جامعة 
 بمستغانم

الل المراحل تطور التكوين الجسمي ) األنماط الجسمية ( خ
عنوان المداخلة 12   العمرية ودوره في   

 6عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة لتالميذ المدارس ) 
( سنة 19ــــ     

 د ناصر عبد القادر
 د. حرشاوي يوسف

 د صبان محمد
 أ .د.رمعون محمد

20 

 

 والتوصيات  إجراءات حفل االختتام
 


