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 ة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـةـالجمهوري
 وزارة التعليـــــــم العالــي و البحــث العلمــــي        

 

 مستغانـم –ة عبــد الحميد بن باديس ــــــجامع

 معهـــــــــد التربيـــــة البدنيــة و الرياضيــــة

  الملتقى الوطني االفتراضي الملتقى الوطني االفتراضي برنامج برنامج 

**** حصاء في ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةحصاء في ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةتطبيقات علم اإلتطبيقات علم اإل  ****  

  مم2021  جوانجوان  26  السبتالسبت  يومييومي
  

 افتتاح الملتقى

 

.ر وطرق جمع البيانات وكيفية اختيار العينةدمصا الورشة األولى:  

 
 

10.00-10.30 

 آيات بينات من الذكر الحكيم     

 النشيد الوطني الجزائري

 د. بن يوسف دحو          كلمة السيد: رئيس الملتقى الوطني            

 ختار مد.  ميم                                 المعهد مدير السيد:  كلمة 

                       بن شني حبيب  أ.الجلسة: مقرر              أ. شرشار عبد القادر رئيس الجلسة:      الورشة األولى

 عزالدّين يدانيط د/ د 11.00-11.10
 بورنان اشريف مصطفىأ.د 

 رزيق عبد الكريمد. 

 

 البيانات جمع طرق

 3جامعة الجزائر 

 3جامعة الجزائر 

 3جامعة الجزائر 

 ط.د/ مراد عثماني 11.10-11.20

 د. هدوش عيسى

 ط د. مرازقة السيد علي

 2باتنة مصادر وطرق جمع البيانات و كيفية اختيار العينة

 2باتنة

 2باتنة

 بن صّديق زوبيدة د.  11.20-11.30

 د.  صغيري فوزيّة
المستعملة في العلوم  اإلحصائية األساليباختيار أهم  محّددات

 االجتماعية

 تلمسان

 غرداية

 د. عقبوبي حبيب  11.30-11.40

 د. دربال فتحي
 وهران spss تطبيقات على -إختيار الوسيلة اإلحصائية المناسبة للبحث  

 وهران

 عبد اإلله       بوعالم ط.د 11.40-11.50

 واضح أحمد األمين       . د أ 

 د. حمزة صديق

 SPSSمراجعة البيانات قبل التحليل اإلحصائي عند إستخدام برنامج 

       

 تيسمسيلت

االجتماعية البحوث لبيانات اإلحصائية المعالجة جديدي زليخة. د 11.50-12.00  الوادي 

ات كمدخل للمعالجة االحصائية  في ميدان العلوم والتقني  MINITAB  برنامج بةد. هدوقة حسي 12.00-12.10

 الرياضية
 2 قسنطنة

 مناقشـــــــــــــــــــــةد        20

 ط.د سي طيب جمال 12.30-12.40

 أ.د طاهر طاهر
بة علومأهمية علم القياس في المجال الرياضي وعالقته بالبحوث الميدانية لطل  

شاطات البدنية والرياضيةوتقنيات الن  

 مستغانم

 مستغانم

 د. بن صابر محمد       12.40-12.50

 د. بلعيدوني مصطفى   
  " العينــــــات فــــــي البحـــــــث العلمــــــي "

-أنواعها وطرق اختيارها  -  

 مستغانم

 مستغانم

                              . خالد وليد                 د 12.50-13.00

 
 االفتراضات الواجب توافرها الستخدام اختبار ت ستيودنت و تحليل

 اتقرارالتباين االحادي و كاي تربيع اثناء معالجة البيانات التخاذ ال

 مستغانم
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 ألدوات جمع البيانات األسس العلمية الورشة الثانية :

 د. إلياس جبايلي 13.00-13.10

 د.  بن عيسى صابر

 د.رقيق مدني

 .SPSSمقارنة عينيتين مستقلتين ببرنامج التحليل اإلحصائي 

 (T)دراسة الفروق  

 بسكرة

 قسنطينة

 وهران

 خوجة يوسف    د. 13.10-13.20

 د. ميم مختار
 األساليب اإلحصائية المعتمدة في تقنين مقياس ماسالش لالحتراق 

 النفسي في البيئة الجزائرية جراء تطبيق البروتوكول الصحي

 مستغانم

 مستغانم

 سليماني رحمة  ط.د/ 13.30-13.20

 سف أ.د حرشاوي يو

    د. كحلي كمال  

ند ضي عمساهمة الثقة الرياضية في التنبؤ بمستوى دافعية االنجاز الريا

 التالميذ المتفوقين في الرياضات الجماعية

 مستغانم

 مستغانم

 مستغانم

الدين عالء موساوي ط.د/ 13.30-13.40  

 د. بن وسف دحو

 ط.د/ شريفي وليد

 ط.د بلحسن محمد األمين

 

الخماسي ليكرت مقياس باعتماد استبيان ائجنت وقراءة كتابة  

 أم البواقي

 مستغانم

 بسكرة

عرباوي نصيرةد.  13.40-13.50  

سعيدي توفيقد.   
 تيارت وإشكالية المعاينة المعادلة المنهجية

 تيارت

 مناقشـــــــــــــــــــــةد        20

                         ورو محمدجرالجلسة:   مقرر     جبـــوري بن عمــر        د.رئيس الجلسة:                                الثانية الورشة

 جبـــوري بن عمــر      د. 11.00-11.10

 كحلي كمال    د. 

 د. بوعزيز محمد

 ية لعلماالبحوث المعامالت العلمية لإلختبار  بين التنظير والتطبيق في 

 )مذكرات التخرج ليسانس، ماستر (

 مستغانم

 مستغانم

 مستغانم

 ط.د/ تامن مريم 11.10-11.20

 أد. رواب عمار
 بسكرة األسس العلمية لالختبارات والمقاييس في المجال الرياضي

 بسكرة

 2الجزائر  الصدق و الثبات في البحث العلمي ط.د/ خيري عادل 11.20-11.30

 جيجل صدق وثبات االختبارات في البحوث العلمية د. علوطي سهيلة 11.30-11.40

 د. مسعود سليمان ليلي 11.40-11.50

 أ د. عطاء هللا أحمد
 مستغانم في البحوث العلمية  الموضوعية

 مستغانم

 د/ بناي نوال 11.50-12.00

غنية زايديد/   
ذ طريقة حساب الثبات والصدق لمقياس الرضا الوظيفي لدى استا

 التربية البدنية

 خمس مليانة

 خمس مليانة

12.00-12.10 D. Saddek Benhammou 

D.Laurent Mourot 

D. Moulay Idriss Mokkedes 

D. Sidahmed Metrag  

The operating characteristic graph (ROC) to 

examine the sensitivity of a new intermittent field 

test 

Mostaganem 

Mostaganem 

Mostaganem 

Mostaganem 

 مناقشـــــــــــــــــــــةد        20

  أمين ط د. حساني محمد 12.30-12.40

 أ د. عطاء هللا أحمد

 د. حرباش ابراهيم

 مستغانم مراحل تصميم وبناء االختبار)حساب معامل الثبات(

 مستغانم

 مستغانم

 ط د. عبد الرحمان بن قناب 12.40-12.50

   أحمد أ.د عطاء هللا
 نيات األنشطةخطوات تصميم و بناء االختبارات في ميدان علوم وتق

 البدنية و الرياضية

 مستغانم

 مستغانم

 حياة  تواتي. د 12.50-13.00

 أمال عمراني. د

 عامر برابح. د

 مقياس جودة حياة الطالب الجامعيل دراسة األسس العلمية

 

 مستغانم

 مستغانم

 مستغانم

 عطاهلل شهرزادط.د  13.00-13.10

 بن خالد الحاج  .د

 تواتي حياة . د

 أ د. عطاهللا أحمد

 

 الخصائص السيكومترية الختبار تشخيص اإلدراك البصري

 

 مستغانم

 مستغانم

 مستغانم

 مستغانم
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 والرياضية ت البدنيةالقياس والتقويم في ميدان العلوم اإلنسانية واالجتماعية عامة و علوم وتقنيات النشاطا  لورشة الثالثة:ا

 ط د. كحلي أحمد 13.10-13.20

 أ.د ربوح صالح
 تسمسيلت اشكالية صدق المحكمين من وجهة نظر الطلبة والباحثين

 تسمسيلت

 ط.د عبابسة يوسف 13.30-13.20

 ط.د رزاقي حمزة
 ف معالجة الصدق والثبات SPSSتقدير االحصائي باستخدام برنامج 

 في الدراسات الوصفية

 2سطيف 

 2سطيف

 د/ عيسى صواش 13.30-13.40

بطاط نور الديند/   
حساب الصدق والثبات للمقاييس واالختبارات باستخدام برنامج 

االجتماعية لوم الحزمة اإلحصائية للع spss 

 بسكرة

 ورقلة

 د.عبد الحفيظ قادري 13.40-13.50

 د.عبد الحفيظ قادري

 د.عبد المالك معلم   

 أهمية التأكد من التوزيع الطبيعي للبيانات في إتخاذ قرار إحصائي

()أمثلة تطبيقية صائب  

02باتنة  

02باتنة  

02باتنة  

 مناقشـــــــــــــــــــــةد        20

                      قناب عبد الرحمان  بنالجلسة:  مقرر               د. بن يوسف دحورئيس الجلسة:             الورشة الثالثة

 شريفي حليمد.  11.00-11.10

 د .مناد فوضيل
 القياس في البحوث االجتماعية و اإلنسانية

 و في ميدان علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية

 المسيلة

 مستغانم

 ط د. بلعسل حاج 11.10-11.20

 أ د.  ناصر عبد القادر
فرادأهمية ودور القياس والتقويم في اختبارات الجهد البدني لدى األ  مستغانم 

 مستغانم

 ط د. بوقشيش مولود 11.20-11.30

 أ.د بن قوة علي

 د. سنوسي عبد الكريم

ي اء فأهمية استخدام االختبارات والقياسات والتقويم في عملية االنتق

   المجال الرياضي

 مستغانم

 مستغانم

 مستغانم

 ط.د بن ساحلي حمزة 11.30-11.40

 أ.د عبدلي فاتح
ية ضمن السيرورة التدريبية في االختبار والقياس كمتطلبات أساس

 المجال الرياضي

 عنابة
 سوق أهراس

 ط.د دحماني محمد فؤاد  11.40-11.50

 د. بن يوسف دحو 

 أ د. بن عميروش سليمان

ت ومرحلة كتابة البحث العلميامرحلة جمع الوثائق والمعلوم  بسكرة 

 مستغانم

 بسكرة

 بسكرة لبحوث العلمية وبعض األخطاء في المعاينةأنواع العينات في ا أ د. بن ققة سعاد 11.50-12.00

حجريوة ماسينيساط د.  12.00-12.10  

كسوري أسامةط د.   

دشري حميدأ.د   

رياضيةأهمية القياس والتقويم في ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية وال  بسكرة  

  بسكرة

  بسكرة

 مناقشـــــــــــــــــــــةد        20

 العربي كحلة بن /د.ط 12.30-12.40

 فريد مويسيأ.د 

 عزوز محمدد. 

 شلف ( سنة65اختبارات اللياقة البدنية لكبار السن فوق )

 شلف

 جلفة

 ط د. مراح خالد  12.40-12.50

 أ د. عطأ هللا أحمد

 د. دحون عومري

د ة عنعناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحيات معيارية لمستو تحديد

 ذكور سطةتالميذ المرحلة المتو

 مستغانم

 مستغانم

 مستغانم

 ماسينيسا معوشط د.  12.50-13.00

 ط د.  زباش أكرم
La Réalité d’utilisation  des outils de collecte de 

données  par les étudiants spécialisés  en APSS en 

cycle de Master (Cas Département des STAPS –

)Bejaia 

 بجاية

 بجاية
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  الملتقى الوطني االفتراضيالملتقى الوطني االفتراضياختتام اختتام 
**** تطبيقات علم اإلحصاء في ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةتطبيقات علم اإلحصاء في ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية  ****  

  مم2021  جوانجوان  26  السبتالسبت  يومييومي

  

 :الوطني االفتراضي روابط خاصة بالملتقى
 hyg-nciz-https://meet.google.com/nzx رابط االفتتاح:

 ojn-wcya-https://meet.google.com/xcn رابط الورشة االولى:

 def-jhpt-meet.google.com/vck رابط الورشة الثانية:

 mde-ztkg-https://meet.google.com/qmb رابط الورشة الثالثة:

 hyg-nciz-https://meet.google.com/nzx رابط االختتام

 

 
 

 سعد محمد عبد المجيبط.د/  13.00-13.10

 أ. د صوار يوسف

 بن خالد الحاجد. 

دى لصحة بناء بطارية اختبار لقياس عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بال

 spssتالميذ المرحلة المتوسطة إناث بغرب الجزائر باستخدام  برنامج 

 مستغانم

 مستغانم

 مستغانم

 برواق حسانط.د/  13.10-13.20

 لت بالتافيرولد. 
طور ي الفدور أستاذ التربية البدنية والرياضية في تفعيل عملية التقويم 

   المتوسط

 بومرداس

 بومرداس

 أسامة الحاج سعيد د. 13.30-13.20

 عز الدين قدور د.
ذة الحصيلة المعرفية للقياس والتقويم في المجال الرياضي لدى أسات

 .التربية البدنية والرياضية بالجزائر

 3 الجزائر

 بسكرة

ناصري محمد الشريف. د 13.30-13.40  

 

خطوات استخراج الفروق من خالل اختبار ولكوكسن و اختبار مان وتني 

  SPSSباستخدام برنامج 
 سوق اهراس

 د. دحو بن يوسف 13.40-13.50

  د. حرباش ابراهيم

 ط د. جرورو محمد

 أ.د سيدي محمد كتشوك

 

 Excel    (L’Utilitaired'analyse) اإلحصاء الوصفي بتقنية

 مستغانم

 مستغانم

 أم البواقي

 د. قزقوز محمد 13.50-14.00

بن سميشة العيد د.   

زاير مرادط د.   

استخدامات أنواع الصدق في معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية 

 والرياضية كما يراها األساتذة لألساتذة
 البيض

 البيض

 تسمسيلت

 ـــــــــةمناقشــــــــــــد        20

 
 

14.10-14.30 

 الكلمــــــــة الختاميـــــــــــة

 حود. بن يوسف د          السيد: رئيس الملتقى الوطني            

 تار د.  ميم مخ                                   المعهد مدير السيد:  

mailto:docteurdahou27@gmail.com
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