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‚ÏÚíÚ<¹]ö†³< <
 

كبرية يف حياته   قبل عليها اإلنسان ويوليها أمهية العصر احلايل من األمور اليت يُ والر�ضية يفطة البدنية رسة األنشاتعترب مم
ية،  ستمع، وكذا ما أبرزته الدراسات والبحوث حول ضرور;ا و أمهيتها الصحية، والنفه 8مهيتها له كفرد يف ا5اليومية إميا2 من

  .اخل..قتصادية.واالجتماعية، واال
بشكل كبري جدا يف بلوغ  مالسليمة املنظمة لألنشطة البدنية والر�ضية بطرق العلمية يساه يف أن املمارسةفال خيتلف أحد 

مع، واليت تثمار البشري الطويل املدى الذي خيدم الغا�ت املوضوعة للمنظومة الشاملة للمجاألهداف املسطرة واملسامهة يف االست
  مع.تواالستمرار لتحقيق األهداف العليا املرسومة للمجشرط ضروري للنجاح    اومكو2; الف مركبا;ة بني خمتمقة القائتعترب العال

. ددم التطور املنشو اليت ختوالتوجهات اجلديدة  شىايتموتكيفها مبا لقد أصبح اليوم التفكري منصبا على إعادة ترتيب القواعد 
 .جهات اجلديدةتتماشي والتو مستشرقة    د ورؤيةظور جديمن التفكري مبند  وهلذا ال ب

Introduction 
 

      Recently, there has been an increasing interest in physical and sports activities that people accept 

and attach great importance to their daily lives, believing their importance to them as an individual in 

society, as well as studies and research on their need and the importance of health, psychological, social, 

economic, etc. 

      No one denies that the proper organization of scientific and physical activities in a scientific way 

contributes significantly to the achievement of the set goals and contributes to a long-term human 

investment in serving the specific objectives of the system of society as a whole, i.e. the society. 

     we believe that reorganizing the rules and adapting them to new trends in the service of desire could 

help to make development in other sports areas. That's why we need to think about a new perspective and 

a bright vision that matches new trends<
†³ö¹]<Í]‚â_ 

 

 . هات العامةج مبا خيدم التو حتليل واقع التكوين يف علوم األنشطة البدنية والر�ضية  
 5sال االجتماعي من خالل أراء الباحثني واخلرباء واملتخصصني. التكوين   ربط أهداف 
 فيه.  ة البدنية والر�ضية لتتماشي والواقع االقتصادي واملسامهةلتقنيات األنشط وم وال عتكيف ال 
 . لر�ضيةامجع اخلرباء والعلماء للتنبؤ مبا خيدم التحد�ت املستقبلية للنشاطات البدنية و  

 

Congress Objectives 
 

 Analysis of the reality of training in the sciences of physical and sports activities in order to serve the 

general trends. 
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 Linking the training objectives to the social field through the opinions of researchers, experts and 

specialists. 

 Science and technology adapt and contribute to physical activity and sports with economic reality. 

Gather experts and scientists to predict what will serve the future challenges of physical activity and 

sports 

 

¦]<…æ^³ö¹†< <Congress Topics 

� †ËÖ]<î×Â<äi^‰^ÓÃÞ]æ<íé•^è†Ö]æ<íéÞ‚fÖ]<íŞ%Þù]<l^éßÏiæ<Ýç×Â<»<àèçÓjÖ];<)]æÄÛj: 
 التكوين يف النشاط البدين الر�ضي الرتبوي وانعكاسه على الفرد وا5تمع.  
 التكوين يف التدريب الر�ضي وانعكاسه على الفرد وا5تمع. 
 على الفرد وا5تمع.  سهكيف وانعكاالبدين الر�ضي املالتكوين يف النشاط  
 مع. توا5الفرد  التكوين يف اإلعالم واالتصال الر�ضي وانعكاسه على 
ا على وانعكاسه والسياحة الر�ضية الر�ضي التسويقجمال التكوين يف  

  . االقتصاد الوطين
� ’jÎ÷]<‚ñ^ÃÖ]æ<íé•^è†Ö]æ<íéÞ‚fÖ]<íŞ%Þù]<l^éßÏiæ<Ýç×Â<á]‚éÚë;^ :  
 بوي والعائد االقتصادي. لرت النشاط البدين الر�ضي ا 
 دي.التدريب الر�ضي والعائد االقتصا 
 ر�ضي املكيف والعائد االقتصادي. دين البلاالنشاط  
 اإلعالم واالتصال الر�ضي والعائد االقتصادي.  
  والعائد االقتصادي. والسياحة الر�ضية التسويق الر�ضي 
� ßÓjÖ]<¼ñ^‰çÖ]<l^‰^ÓÃÞ]Öç<á]‚éÚ<î×Â<íéÚøÂý]æ<íéqç×Âiæ<Ýç<íéÞ‚fÖ]<íŞ%Þù]<l^éßÏ

íé•^è†Ö]æV< <
البدنية   تقنيات األنشطةعلوم و ميدان  تخدام وتوظيف التكنولوجيا يفاس 

  والر�ضية. 
اإلعالم الر�ضي كوسيلة خلدمة ميدان علوم وتقنيات األنشطة البدنية   

 والر�ضية. 
يات قنعلوم وت واإلعالمية يف ميدان  التكنولوجية أوجه االستفادة من الوسائط  

  ة البدنية والر�ضية. األنشط
� Ú<ïõ…^éßÏiæ<Ýç×Â<á]‚éÚ<»<íé×fÏjŠ]<l%Þù]<íŞVíé•^è†Ö]æ<íéÞ‚fÖ< <

  جتارب عاملية رائدة يف ميدان علوم وتقنيات األنشطة البدنية والر�ضية.  
  . ية حلول مستقبلية لرفع التحدي يف علوم وتقنيات األنشطة البدنية والر�ض 

� Training in science and techniques of physical and sports 

activities and its implications for the individual and society. 

 Training in physical education and sport activity and its 

impact on the individual and society. 

 Training in sports training and its impact on the individual 

and society. 

 Training in sports with disabled activity and impact on the 

individual and society. 

 Training through the media and sports communication and 

its impact on the individual and society. 

 Training in the field of sport marketing and sports leisure 

and tourism and its impact on the national economy 

� The field of science and techniques of physical and sports 

activities and economic return. 

 Physical: Educational, and physical activity. 

 Sports training and economic return. 

 Sports disabled activity and economic return. 

 Media and sports communication and economic return. 

 Sports marketing, sports tourism and economic return 

� Implications of media on the field of science and 

techniques of physical and sports activities. 

 The use of technology in the field of science and techniques 

of physical and sports activities. 

 Sports media as a means to serve the field of science and 

techniques of physical and sports activities. 

 Use of technology and media in the field of science and 

sports and physical activity techniques 

� Future visions in the field of science and techniques of 

physical and sports activities. 

 World-leading experiments in the field of science and 

techniques of physical and sports activities. 

 Future solutions to meet the challenge in science and 

techniques of physical and sports activities 
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Ö]<‹éñ…×íéÛ×ÃÖ]<íßrV  <‹éñ…Üé¿ßjÖ]<íß¢  

  راهيم اب حر�ش د. أ.د بن قوة علي 
  

íéÛ×ÃÖ]<íßr×Ö]V  jÖ]<íßr×Ö]íéÛé¿ßV  
>ر'ض علي حممد الراوي ..دأ � <

>لوح هشام .أ.د � <

  عطا هللا أمحد .أ.د �

  بن برنو عثمان .أ.د �

>كليمان  لميشا .دأ. � <

>حكيمحرييت  .أ.د � <

>بن عكي حمند آكلي ..دأ � <

صد .أ.د � >ج حممدعلي حا  بن قا <

>بوداود عبد اليمني .أ.د � <

  جاك جليز .أ.د �

  دينحممد نصر الن  بن دمحا .أ.د �

  ايت أمحدنش .أ.د �

  حرشاوي يوسف .أ.د �

  سيينزار السو  ..دأ �

  نورهان سليمان .أ.د �

  م خمتارمي .د �

  طارق حممد بدر الدين.أ.د �

  بومسجد عبد القادر .أ.د �

  ادرر عبد القص] .أ.د �

  بن لكحل منصور .أ.د �

  بن قناب احلاج .أ.د �

  صبان حممد .أ.د �

  مسعودي خالد .أ.د �

  ينزبشي نور الد .أ.د �

 بد القادر عزيتوين .أ.د �

>ونن املأمشريط حسأ.د.  � <

>جامعة مستغامن <

>جامعة وهران <

>ستغامنمة جامع <

>ستغامنمة جامع <

>جامعة فرنسا <

>03جامعة اجلزائر  <

>03جامعة اجلزائر  <

>جامعة مستغامن <

>03جامعة اجلزائر  <

  جامعة فرنسا

  ة مستغامنعماج

  03جامعة اجلزائر 

  جامعة مستغامن

  جامعة تونس

  جامعة مصر

  ة مستغامنمعجا

  جامعة مصر

  مستغامن معةجا

  جامعة مستغامن

  جامعة مستغامن

  جامعة مستغامن

  جامعة مستغامن

  جامعة البيض

  جامعة مستغامن

>>تغامنسجامعة م <
س >جامعة بومردا <

  . بن برنو عثمانا.د �

  سنوسي عبد الكرميد.  �

  اضيدل بلقاعد.  �

  د. محزاوي حكيم �

  دم بن ذهيبةد. جغ �

  عيدة يمحود د. �

  مجال اينمقر د.  �

 رقيق مدايند.  �

 زبشي نور الدين �

 سيفي بلقاسم �

صابر حممد �  بن 

 بن سي قدور احلبيب �

 صابر مجال �

 كحلي كمال �

 بن شين حبيب �

 فغلول سنوسي �

 بن خالد احلاج �

 سني' ز]يت �

 شرارة العالية �

 ذهيبةبوقصارة بن  �

صدا �  حسنيم بن شهرة 

 طالبة دروسي نور اهلدىال �

 قويزي هاجر الطالبة �

 جو حجالطالبة حولة  �

  شلوف حممد �

>عضو <

>عضو <

>عضو <

>عضو <

>عضو <

  عضو

>عضو <

>عضو <

  عضو

>عضو <

>عضو <

  عضو

>عضو <

>عضو <

  عضو

>عضو <

>عضو <

  عضو

>عضو <

>عضو <

  عضو

>عضو <

>عضو <

  عضو

  وعض
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  املؤمتريف  ةكشار صلة املحو  -1
 

  املؤمترحماور  
  عدد املشاركني

  جداريةة  اخلمد  شفوية  اخلةمد

  47  45  م2019نوفمرب    05اليوم األول  

  47  40  م2019نوفمرب   06ثاين  اليوم ال

  94  95  اxموع

  189  اxموع الكلي للمشاركني

 

  ورحما قوف املؤمتريف  ةكشار صلة املحو  -2
 

  املؤمترحماور  
  عدد املشاركني

  جداريةاخلة  مد  شفوية  اخلةمد

حملور األول انعكاساته والر�ضية و يات األنشطة البدنية  التكوين يف علوم وتقن  :ا

  تمعوا5  دعلى الفر 
39  45  

حملور الثاين:   20  18  بدنية والر�ضية والعائد االقتصاديميدان علوم وتقنيات األنشطة ال  ا

حملور الثالث: وجية واإلعالمية على ميدان علوم اسات الوسائط التكنولعكان  ا

  قنيات األنشطة البدنية والر�ضيةوت
20  16  

حملور   13  18  لبدنية والر�ضيةطة األنشت ايف ميدان علوم وتقنيالية ستقبرؤى م  الرابع:  ا

  94  95  اxموع

  198  اxموع الكلي للمشاركني
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  اجلامعات قوف املؤمتريف  ةكشار صلة املحو  -3

 الوطن   جر اخ -

  اجلامعات
  عدد املشاركني 

  جداريةاخلة  مد   شفوية  اخلةمد 

  /  03 السعودية  -   sلر�ضجامعة امللك سعود  

Université de Montpellier  - France 01  /  

العراق  - اجلامعة املستنصرية    01  /  

Université d'Aix-Marseille - France /  01  

  /  01 مصر  سويف  بين  جامعة

  /  01  السودان   املهدي  اإلمام  جامعة االجتماعية  و  اإلنسانية  وملالع  كلية

  01  /  تونس  منوبة جامعة

  02  07  اxموع

  09  اxموع الكلي للمشاركني

 

 داخل الوطن  -

  اجلامعات
  عدد املشاركني 

  جداريةاخلة  مد  شفوية  اخلةمد

  07  04 جامعة  شلف

  01  02  البويرةجامعة   

  14  18  3جامعة اجلزائر

  02  06  2ائر  اجلز   ةمعاج
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  05  11  جامعة وهران

  03  01  املركز اجلامعي البيض

  02  04  مليانةجامعة مخيس  

  03  06  جامعة بومرداس

  02  04  املركز اجلامعي تيسمسيلت

  03  01  جامعة  اجللفة

  02  /  جامعة  البويرة

  02  01  جامعة  ورقلة

  03  /  جامعة املسيلة

  01  01  جامعة عنابة

  03  /  اسبو قرة بومرد  جامعة أحممد

  01  01  جامعة غرداية

  02  /  جامعة سطيف

  03  /  جامعة سوق اهراس

  03  02  جامعة تلمسان

  17  22  جامعة مستغامن

  01  /  جامعة حيي فارس املدية   

  04  01  جامعة  بسكرة

  01  /  لواديامعة اج

  02  /  سعيدةجامعة  

  01  01  جامعة بسكرة

  01  /  جامعة  تيزي وزو
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  02  01  جامعة البليدة

  01  /  جامعة أم البوقي

  /  01  ركز اجلامعي غليزانامل

  92  88  اxموع

  180  اxموع الكلي للمشاركني

  

  املؤمتر:يف  حقوق املشاركة -4

 ( بدون إقامة)  دج6000جامعة مستغامن :  ل الوطن من دخ  األساتذة �

 مع اإلقامة)(    دج12000ارج جامعة مستغامن: خن من  ط داخل الو   األساتذة �

 مع اإلقامة)(    $200ج الوطن: ذة حار تاألسا �

 :  تليفزيونيةقنوات  متثلت قي  مسعية بصرية و املكتوبة  ة تغطية إعالمية واسع  املؤمترعرف  كما   �

 البالد    قناة التليفزيونية     �

 األجواء       قناة التليفزيونية �

 نوميد� نيوز قناة التليفزيونية   �

 الشروق قناة التليفزيونية   �

  :  اإلبداعيةقنوات  و  

 الظهرة مستغامن اإلبداعية  قناة   �

 الباهية اإلبداعية  قناة   �

 األجواء عية  اإلبداقناة   �
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  بر]مج املدخالت -5

  الشفوية تخال ااملد ر]مج ب  - 1- 5
  

FF Ùæù]<ÝçéÖ]Ùæù]<ÝçéÖ] 05 ,ÛÊçÞ,ÛÊçÞ 2019F<ÝF<Ý                        <<<<íéu^f’Ö]<ìMËÖ]íéu^f’Ö]<ìMËÖ] 

  

 د 45سا:09اية إىل غ  د00ا:س09من                 امللتقى  افتتاح  
 

 ا.د. كتشوك سيدي حممد      رـ س املؤمتـ رئي  دــ ــــ ة السيـــــــ كلم �

 د. ميم خمتار      ــدـ مديــــــــــر املعهـــد ــــــــــكلمة السي �

 ا.د. بلحكم مصطفى       ةـــــــس اجلامعـــــ د رئيــــــكلمة السي �

   أمحدهللاا  طع أ.د          االفتتاحية   ةــــــداخل امل  �

 " .البدنية والر'ضية  يف اجلزائر  شطةة عن التكوين يف علوم وتقنيات األنحمل"  

 د  30سا:10د إىل غاية  00:ا س10من   التوقيت:            ة ــــــــــــــــــــ اسرتاح 

  د 00سا:12د إىل غاية  30سا: 10من   التوقيت:         املدرج املركزي  :  اجللسة األوىل 

  .بن شهيدة عبد القادر  :جللسة  مقرر ا  مدحم  رمعون.  ا.د  رئيس اجللسة:

  د 30سا:10

 د 50سا:10

� Michel CALMET, Isabelle POULIQUEN 
Analyse de l’utilisation des démarches qualité dans 
l’apprentissage d’une activité sportive : Un exemple dans 
les sports de combat 

Université  
d'Aix-Marseille 

  د 50 سا:10

 د 10سا:11
� HARITI Hakim 

Activité Physique et Santé 
 03اجلزائر  جامعة  

  د 10سا:11

 د 30سا:11

س علي شالل، فرطوسيعلي مسوم ال �   ، علي محد احلميدي عبا

س العجز املتعلم لالعيب   مراكز رعاية املوهبة الر'ضية لكرة القدم بناء وتقنني مقيا

  املستنصرية  جامعة  

 العراق 

  د 00سا:12د  إىل  غاية  30ا: س11من                                             ةـــــشقاـــ ــ من
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FF Ùæù]<ÝçéÖ]Ùæù]<ÝçéÖ] 05 ÊçÞÊçÞ,Û,Û 2019F<ÝF<Ý<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<              <<<<<<íéñ^Š¹]<ìMËÖ]íéñ^Š¹]<ìMËÖ] 
  

  01ة ــــــــــ ـاعــــــــــــــــ: القىــــــــــــــــــــاألول ةــــــ الورش

حملـــــــــور: >[jÖ]<gè…ê•^è†Ö‚ ا <
<J;<VíP…çÖ]<ÙæöŠÚê‰çß‰<Ùç×ÇÊJ  

  

  د 03:ا س51ة  د إىل غاي00سا: 14من   :التوقيت                األوىل  :  اجللسة    

  ضرليت خلد. مسا  مقرر اجللسة :  ا.د. بن لكحل منصور  رئيس اجللسة:

  د 00سا:14

 د 15سا:14

  ادر حنال حممد، خلضاري عبد الق �

  لتالميذ اجلماعية الر'ضات  يف  ريفعامل اجلانب لتنمية  مقرتحة  تعليمية  وحدات 

 الثانوية  املرحلة 

 املركز اجلامعي تيسمسيلت 

  د 15سا:14

 د 30سا:14

� Bekada Djamel , Belkadi Adel,   Sebbane 
Mohammed , Benamar Nardjes 

Prévention de  la mort subite chez le sportif entre 12 et 
35ans et au de la de 35ans 

 غامن جامعة مست

  د 30سا:14

 د 45سا:14

 زراولة موراد ،  بن ساسي رضوان،  �رودي حممد أمني  �

املصغرة على بعض املهارات اخلططية   بلعااألثر استخدام التغذية الراجعة يف ا

  م يف كرة القد  اهلجومية

 جلامعي تيسمسيلت كز ااملر 

  د 45سا:14

 د 00سا:15

� Saddek Benhammou, Moulay Idriss Mokkedes,  
Laurent Mourot, Ali Bengoua 

The 180-20 intermittent athletic test as a measurement 
of maximal aerobic speed in middle-distance runners: 
comparison with an incremental field test 

 جامعة مستغامن 

    

ــــ من   د 30سا: 15اية  ىل غد إ00سا: 15من                                       ةـــــاقشـ

 

 د 00سا:16غاية   إىل  د   03سا:51من    :  مناقشة اجلدار'ت �
        <<

<<
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FF Ùæù]<ÝçéÖ]Ùæù]<ÝçéÖ] 05 ,ÛÊçÞ,ÛÊçÞ 2019F<ÝF<Ý<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<              <<<<<<<<<<<<<<<<íéñ^Š¹]<ìMËÖ]íéñ^Š¹]<ìMËÖ]  

  10ة ـــــــــــ اعــــــــــــــــ: القىــــــــــــــــــــاألولة ــــــ الورش

حملـــــــــور: >gè…‚jÖ]ê•^è†ÖJ>[ ا <
<J;<VíP…çÖ]<ÙæöŠÚê‰çß‰<Ùç×ÇÊJ  

  

  د 00سا:18د إىل غاية  00سا: 16من   :يتالتوق                الثانية  :  اجللسة    
صبان حممد   رئيس اجللسة:   حبيب  بن شين د.  مقرر اجللسة :  ا.د. 

  د 00سا:16

 د 15سا:16

 ي حممد، در�ل فتح  زمايل  يب احلبيب،بو عق �

راكز لعبهم فئة  زائرية حسب مستوى و ملالعيب كرة القدم اجل لوظيفية  خلصائص ا 

 سنة 20أقل من  

 معة وهران اج

  د 15ا:س16

 د 30ا:س16

صغري نور الدين ة  حري  برية حممد، خبيشي أمينة  �  ،  

كرة    عيبمل السرعة لدي التنمية حتاملصاحبة ل LDH دراسة تكيفات انزمي 

 سنة 19السلة حتت  

 جامعة وهران 

  د 30سا:16

 د 45سا:16

  عقبويب احلبيب ، حممد زمايل ، بوفادن عثمان �

لالهوائية لدى  فارقة اعتبة ال التوسعيني لتقدير  دراسة مقارنة بني اختبارين ال  

 املمارسني الر'ضيني 

 جامعة وهران 

  د 45سا:16

 د 00سا:17

  عسلي حسني   ، لدي عابلقاض ،  لي الراوي ض ع ر'، ة شرارة العالي �

 .ص �جليدواجلسمية واالداء   اخلا ياسات زن على الق¦ثري انقاص الو 
 

  د 00سا:17

  د 15سا:17

  شرايطية عبد احلليم   ،روان قنيين مأ ،  قي ري رز ميسيو  �

كومية و أثره على مهنة  اهليئة احلكومية وغري احل  تكوين مدريب كرة القدم بني

    ستو'ت ب يف املالتدري

س   جامعة بومراد

  د 15سا:17

  د 30سا:17

 صابر مجال  بيب، ين ح، بن شبراهيم حر�ش   �

  التطبيقي  و النظري   بني  والر'ضية البدنية النشاطات  تقنيات و  علوم ميدان
  جامعة مستغامن 

     

ــــ من   د 00سا:18د إىل غاية  30سا: 17من                                       ةـــــاقشـ

 د 00سا:16غاية   إىل  د   03سا:51من    :  مناقشة اجلدار'ت �
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FF éÖ]éÖ]ÝçÝç<<Ùæù]Ùæù] 05 ,ÛÊçÞ,ÛÊçÞ 2019<Ý<ÝFF<<<<<<<<<<<<ËÖ]ËÖ]]<ìM]<ìMŠ¹Š¹éñ^éñ^íí  

ــــ الثانيـة ــــــالورش   20ة ـــــــــــاعــــــــــــــــ: الق  ـــــــةـــ

حمل >ßÖ]<êÞ‚fÖ]ëçeMÖ]<ê•^è†Ö]J%^½> ـــــــور:ــا <
<J;<VíP…çÖ]<ÙæöŠÚÙ^ÛÒ<ê×vÒJ  

  
  

>>د 30سا:51  د إىل غاية00سا: 14 نم  :قيتتو ال                األوىل  : اجللسة    

  حممد  برصاد بن    مقرر اجللسة :  يوسرطوم الفعلي مسا.د.   لسة:اجل  رئيس

  د00سا:14

 د15سا:14

  عبد الرمحن يد جد  ،  ادريس خوجة حممد رضا ، بيطار هشام  �

س تدريس ماديت البيداغوجيا التطبيقية و الرتبص على اكتساب  دم ى انعكا

    ت التدريسية  ة بعض الكفاءاض ر'ة و الطلبة الرتبية البدني

 غامن جامعة مست

  د15سا:14

 د30سا:14

  سعايدية  هواري، مد بوغريب حم، طو�ل  العريب �

ة  النشاطات البدنيالرتبصات امليدانية لطلبة معاهد علوم وتقنيات  

 التكوين والواقع املعاش      متطلبات جودةوالر'ضية  بني 

  جامعة البويرة 

 لت يسسميي تاملركز اجلامع

  د30سا:14

 د45سا:14

  در لقاعبد اسامي ، بومجعة بلوفة  ،  محد أبقشوط   �

نثربومرتية و التكوين  على بعض املتغريات األ أثر بر]مج تدريب هوائي 

 ) 18-15( د يف عمر  ذات الوزن الزائ اجلسمي لدى املراهقات 

  جامعة الشلف 

  جامعة مستغامن 

 جامعة الشلف 

  د45سا:14

 د00سا:15

  ي رشيد براهيم، ي خلضرلعو ب،  ايك هامل  بوح �

لى جمموعة من األنشطة  ع  يعتمد  حي ر'ضي مقرت دفاعلية بر]مج ارشا

ليل من اعراض االكتئاب و القلق العام  لدى  بدنية والر'ضية يف التق ال

 نة ) س16-12توسط (تالميذ الطور امل

 جامعة الشلف 

     

ــــ من   د 30سا: 15إىل غاية   د00سا:15من                                               ةـــــاقشـ

 د00سا:16غاية   د  إىل 30ا:س15:   من  تشة اجلدار'قمنا �
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FF Ùæù]<ÝçéÖ]Ùæù]<ÝçéÖ] 05 ,ÛÊçÞ,ÛÊçÞ 2019F<ÝF<Ý<<<<<<<<<<              <<<<<<<<<<<<<<Ö]Ö]ìMËìMË<<íéñ^Š¹]íéñ^Š¹]  

  02ة ـــــــــــاعــــــــــــــــ: الق  الثانيـــــــــــــــة ةــــــالورش

حملــــ  >êÞ‚fÖ]<½^%ßÖ]ëçeMÖ]<ê•^è†Ö>[ ـــــور:ا <
…çÖ]<ÙæöŠÚíP<J;<V<ê×vÒÙ^ÛÒJ  

    د00سا:18د إىل غاية  00سا: 16من من   :التوقيت             يةالثان  :  اجللسة 

  بةبن ذهي  د. جغدممقرر اجللسة :  في يوسحرشاو د.  أ.  رئيس اجللسة:

  د 00سا:16

 د 15سا:16

  وز توايت امحد بن قال، براهيمي قدور، بن سي قدور حبيب �

   طفال يفلعاب القوى لأل خدام انشطة  أستنافسي �جية التعلم التفاعلية اسرتاتي

س الرتبية البدنية و الر'ضية   اإلدماج   يف   وفق بيداغوجيا تعليماتبناء   در

 تعليم االبتدائي �ل

 من جامعة مستغا 

  د 15ا:س16

 د 30ا:س16

  ز'ين حممد ،  زواق عادل، طهري 'مسني �

    ة) سن  16-11لطور املتوسط ( سلوك تالميذ ا  ليعية وتعد األلعاب اجلما

 اجلزائر شرق لوالية  التابعة نية للمتوسطاتدراسة ميدا 

 بويرة جامعة ال

  د 30سا:16

 د 45سا:16

صايف  �   الشيخ 

ية يف الكرة الطائرة  ملهارات األساسعلى تعلم بعض احليوي اليومي أثر اإليقاع ا

 لدى تالميذ الطور الثانوي 

 وهران جامعة  

  د 45سا:16

 د 00سا:17

  وسف وي يحرشا �

املتمدرسات يف   لدى  فعايلناال  االتزان  ضبط يف ضيةالر' و البدنية  الرتبية  إسهام

 تغامن طور الثانوي  مبسال

 مستغامن جامعة  

  د 00سا:17

  د 15ا:س17

   جناة ين محدا،  مصطفى  سكران  بن �

 اجلامعي   الوسط يف  الر'ضية  األنشطة   تسويق   اسرتاتيجيات
 يزان لغ  اجلامعياملركز 

  

  د 00سا: 18د إىل غاية 15سا:17من                                           ةـــــاقشـ ــــ من

 د 00سا:16غاية   إىل  د   03سا:51من    :  مناقشة اجلدار'ت �
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 و البحــث العلمــــي ـيــم العالــتعليــــال ةوزار             

 مستغانـم  –بن �ديس  د احلميدــة عبــــــجامع          

 ـة ــة و الر'ضيــــة البدنيـــــد الرتبيـــــــعهـم 
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FF çéÖ]çéÖ]ù]<Ýù]<ÝÙæÙæ 05 ,ÛÊçÞ,ÛÊçÞ 2019<Ý<ÝFF<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<              <<<<<<<<<<<<íéñ^Š¹]<ìMËÖ]íéñ^Š¹]<ìMËÖ]  

  03ة ـــــــــــاعــــــــــــــــ: القالثالثــــــــة  ةــــــالورش

حملــــ  >ÖÖ]<êÞ‚fÖ]<½^%ß]<ê•^è†¹ív’Ö]æ<ÌéÓJ[ ـــــور:ا <
ÚŠö<VíP…çÖ]<Ùæ;J<êÞ]‚Ú<ÐéÎ…J  

  

  د 30سا:15د إىل غاية  00ا: س14من   :التوقيت                األوىل  :  اجللسة 

  سيفي بلقاسمد.    مقرر اجللسة :  زبشي نور الدينا.د.    رئيس اجللسة:

  د 00سا:14

 د 15سا:14

� Remaoune Amouhamed, Mahiddine Djemal Salim    
Nacer Abdelkader 

Détermination de normes de la valeur physique liée à la 
santé en milieu scolaire (13 – 19 ans catégorie garçons) 

  جامعة مستغامن 

 عي البيض اجلام املركز 

  د 15سا:14

 د 30سا:14

صر عبد القادر �   زبشي نور الدين  ر،  زيتوين عبد القاد، ]

صر الليأمهية عن   ة يف الوسطن مسالة يف مكافحة حة �لصطالبدنية املرتب  ةق اا

وية   ة البدنية للمرحلة الثاندورها يف حتديد و تقومي مناهج و برامج الرتبياملدرسي و 

 ) سنة 19- 16(

 غامن جامعة مست

  د 30سا:14

 د 45سا:14

� Benchehida Abdelkader, Belkadi Adel,  Charara 
Alia 

Influence de l’inactivité physique sur les  points de tension 
musculaires, articulaires et nerveux et son impact sur 
l’augmentation de la douleur due aux lombalgies 

 جامعة مستغامن 

  د 45سا:14

 د 00سا:15

� Belkadi Adel , Benchehida Abdelkader, Zenati 
yassine Cherara Lalia,  Sebbane Mohamed 

Automatic assessment System Applied on Functional 
Movement Screening in predicting injury rates on sports 
for Athletes and non –athletes 

 جامعة مستغامن 

    

ــــ من   د 30سا:15د إىل غاية  00سا: 15من                                 ةـــــاقشـ

 د00:اس16ية  د  إىل غا30ا:س15  ن:   مر'تمناقشة اجلدا �
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 و البحــث العلمــــي ـيــم العالــتعليــــال ةوزار             

 مستغانـم  –بن �ديس  د احلميدــة عبــــــجامع          

 ـة ــة و الر'ضيــــة البدنيـــــد الرتبيـــــــعهـم 
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FF ]]ÖÖééççÝÝ<<ù]ù]ÙæÙæ 05 ÞÞçç,ÛÊ,ÛÊ 2019F<ÝF<Ý<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<              <<<<<<<<<<<<<<íéñ^Š¹]<ìMËÖ]íéñ^Š¹]<ìMËÖ]  

  03ة ـــــــــــاعــــــــــــــــ: القــة الثالثــــــ ةــــــشالور 

حملـــــــــور: >[Jív’Ö]æ<ÌéÓ¹]<ê•^è†Ö]<êÞ‚fÖ]<½^%ßÖ ا <
<J;<VíP…çÖ]<ÙæöŠÚêÞ]‚Ú<ÐéÎ…J  

  

 د 00سا:18ية  إىل غا د00سا: 61من  من  :التوقيت             ةالثاني  :  اجللسة 

  ي عايدةمحودد. سة :مقرر اجلل   بن زيدان حسنيا.د.    رئيس اجللسة:

  د 00سا:16

 د 15سا:16

  عبد القادر خاضر  ، يبوطر شخلض �

دور النشاط البدين املكيف يف التخفيف من اضطراب فرط احلركة لدى الطفل  

 ا ملعاق عقليا

  جامعة غرداية 

 ف ة سطيمعجا

  د 15ا:س16

 د 30ا:س16

  ابراهيم حر�ش  ، نور الدين زبشي    ، ويبد القرشيد ع �

 ة اجلامعة ن الطبيعي لدى طلب لوز ى اوعالقته �حلفاظ علمستوى الوعي الصحي 

  مليانة  مخيس عة جام

 جامعة مستغامن 

  د 30سا:16

 د 45سا:16

  ليبن قوة ع   ، عامر حسني، فغلول سنوسي �

ص لع ة رخص املة غرياألدوي ثري تناولحي و¦صلالوعي ا   دم كرة الق  حة العيب ى 
 جامعة مستغامن 

  د 45سا:16

 د 00سا:17

  امحيدة نصري   ، يرمضان الزاك، د الواحدعبد الكرمي بن عب �

 ساليب االنتباه لدى العبات كرة السلة على الكراسي املتحركة ار أاختب
 جامعة ورقلة 

  د 00سا:17

  د 15سا:17
� Boughadou Mustapha , Bengoua Ali, Zitouni AEK 

Traditional Sports  
 مستغامن جامعة  

  د15سا:17

  د30سا:17

  قبلي  عيد القادر   رقيق مداين، بلكبيش قادة، �

التصويب احلر    ملهارةوالدقة تغريات الكينماتيكية عض املقيم ب العالقة بني   يدحتد

 لدى العيب كرة السلة على الكراسي املتحركة 

  من ا جامعة مستغ

 جامعة الشلف 

  

ــــ من   د 00سا:18د إىل غاية  30سا: 17من                                      ةـــــشاقـ

 د 00سا:16غاية   إىل    د  03سا:51من    :  مناقشة اجلدار'ت �
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 و البحــث العلمــــي ـيــم العالــتعليــــال ةوزار             

 مستغانـم  –بن �ديس  د احلميدــة عبــــــجامع          

 ـة ــة و الر'ضيــــة البدنيـــــد الرتبيـــــــعهـم 
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FF ù]<ÝçéÖ]ù]<ÝçéÖ]ÙæÙæ 05 ,ÛÊçÞ,ÛÊçÞ 2019F<ÝF<Ý<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<              <<<<<<<<<<<<<<<<íéñ^Š¹]<ìMËÖ]íéñ^Š¹]<ìMËÖ]  

  04 ةـــــــــــاعــــــــــــــــالق الرابعة:  ةــــــالورش

ــــ  حملـــ >øÂ÷]Ý<Ö]†è^Ö]æ<ê•çŠjJÐè ر:ــو ا <
JØé–Ê<;^ßÚ<J;<VíP…çÖ]<ÙæöŠÚ  

  

  د 03سا:15د إىل غاية  00سا: 14من   :قيتتو ال                األوىل  :  اجللسة 

  عامر عامر حسني لسة:مقرر اجل  د. عدة عبد الدمي  رئيس اجللسة:

  د 00سا:14

 د 15سا:14

س �  بيالل أمحدوش  ،  ملني  حممد  أقنارو

 ر'ضي ني ال التأم
 2 يدة لب ال  ةعجام

  د 15سا:14

 د 30سا:14

صايل حورية  ،ميسيوري رزقي  �   ايطية عبد احلليم ر ش ،  مر

حمللي للسلع الر'ضية  املنتوج األجنيب على املنلة الشباب أسباب مفاض توج ا

 ق الر'ضي و أثرها على اهلوية الوطنية. يف جمال التسوي

س    جامعة بومردا

  جامعة املدية 

س   جامعة بومردا

  د 30سا:14

 د 45:سا 14

  بن قناب احلاج    ، غراب حلصا ، يعل مراهيبإ �

 يةؤسسات الر'ضسويق الر'ضي �مليف خدمة الت   دور وسائل اإلعالم
 جامعة مستغامن 

  د 45ا:س14

 د 00سا:15

  طارق براهيمي  �

 ى تنمية الر'ضة اجلزائرية ضي وأثره علالتسويق الر'
 جامعة اجللفة 

     

ــــ من   د 30ا: س15ية اغد إىل 00: سا15 من                            ةـــــاقشـ

  
  

 د00سا:16غاية   إىل  د 30سا:51:   من  مناقشة اجلدار'ت �
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 و البحــث العلمــــي ـيــم العالــتعليــــال ةوزار             

 مستغانـم  –بن �ديس  د احلميدــة عبــــــجامع          

 ـة ــة و الر'ضيــــة البدنيـــــد الرتبيـــــــعهـم 
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FF Ùæù]<ÝçéÖ]Ùæù]<ÝçéÖ] 05 ,ÛÊçÞ,ÛÊçÞ 2019F<ÝF<Ý<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<              <<<<<<<<<<^Š¹]<ìMËÖ]^Š¹]<ìMËÖ]íéñíéñ  

  04ة ـــــــــــاعــــــــــــــــالق الرابعة:  ةــــــالورش

حملـــــــــور: >Ö]<ÝøÂ]æ<ê•^èèçŠjÖÐJ†÷[ ا <
<ÙæöŠÚ]ÖíP…ç<VJ;<JØé–Ê<;^ßÚ  

  

  د 00سا:18 غاية د إىل 00سا:16من   :قيتالتو                الثانية  :  اجللسة 

صر    رئيس اجللسة:   ر هشام.د. بيطا  مقرر اجللسة :  .عبد القادرأ.د ]

  د 00سا:16

 د 15سا:16

  امحد حسان  نورهان سليمان  �

للذكاء   ة يماإلعال  و جية التكنولو ط إسرتاتيجية مقرتحة لتطبيق الوسائ 

صطن  املصرية ملعاهد  �جلامعات وا الطاليبرقمنه أوجه النشاط  يف  اعياال

    اإلسكندرية  جامعة

 مصر

  د 15ا:س16

 د 30ا:س16

  العوادي فوزية ،  دة كراش زوبي و ف �

م الر'ضي يف تطوير التسويق �ألندية الر'ضية اجلزائرية  لكرة  العالدور ا

 ضي    رتاف الر'القدم يف ظل االح 

 شلف لاجامعة  

  د 30سا:16

 د 45سا:16

� Soraya BOURROUBEY, Abdelkrim 
TCHOUAR 

Le rôle du marketing sportif dans le développement 
d’une marque. Cas de l’opérateur de téléphonie 
mobile ATM Mobilis 

  2   جامعة وهران 

  مسان جامعة تل

  د 45سا:16

 د 00سا:17

  ان سليم يبلعروس، حاج صياد  ،  يلد فوضامن �

يري الر'ضي لذوي  المية لتسهيل مهام التسسائل اإلعتكييف الو 

  و العضوي للمدخالت احلسية     لنوعيلل ا �ت اخل اضطرا

 تغامن ة مسعجام

  د 00سا:17

  د 15سا:17

 املالك   عبد تشيوي،  احلاج   قناب بن ، حممد سيدي  كتشوك �

  قتصادي الا  العائد  و الر'ضي  جمال يف  االستثمار
  تغامن ة مسمعاج

  

ــــ نم   د 00سا: 18د إىل غاية  15سا: 17من                                    ةـــــاقشـ

 د 00سا:16غاية   إىل  د   03سا:51من    :  مناقشة اجلدار'ت �
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 و البحــث العلمــــي ـيــم العالــتعليــــال ةوزار             

 مستغانـم  –بن �ديس  د احلميدــة عبــــــجامع          

 ـة ــة و الر'ضيــــة البدنيـــــد الرتبيـــــــعهـم 
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FF <ÝçéÖ]<ÝçéÖ]êÞ^nÖ]êÞ^nÖ] 06 ,ÛÊçÞ,ÛÊçÞ  2019<Ý<ÝFF<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<    <<<<<<          <<<<<<<<<<ìMËÖ]ìMËÖ]<<íéu^f’Ö]íéu^f’Ö]  

  01ة ـــــــــــاعــــــــــــــــالق وىل: ألا ةــــــالورش

حملـــــــــور: >^•è…‚jÖ]è†Ö]<gJê ا << << <öŠÚ<Ùæ<VíP…çÖ]<J;<Ùç×ÇÊê‰çß‰J< <
  

  د 30سا:11د إىل غاية  00سا: 09من    :التوقيت                  األوىل : اجللسة 

  د فوضيلد. منا  :جللسة  مقرر ا  مد نصر الدين.ان حمبن دمحد.  أ.رئيس اجللسة:

  د00سا:09

 د15ا:س09

� Goual Adda , Bengoua Ali, Mime Mokhtar, Bouchiba 
Wahib, Benhammou Saddek, Kourdgheli Mohmed 

La Planification a long terme dans la formation du jeune 
footballeur « Les U-6 babys-footballeurs  

 مستغامن عة  جام

  د15:اس09

 د30سا:09
  در ابد القبومسجد ع ، مدصبان حم، حيدرة عبد العزيز   �

Entrainement visuel en  sports. 
 من جامعة مستغا 

  د30سا:09

 د45سا:09

  علي  ي حممدالعنرت ،  شارف  لعريبسي ا ،  د بن عربية رشي �

لعدائي ألعاب  ¦ثري التدريب الفرتي مرتفع الشدة على تنمية بعض الصفات البدنية 

 صف طويلة افات نقوى مسال

املركز اجلامعي  

 يلت تسمس

  د45سا:09

 د00سا:10

 سنوسي فغلول ،  حمسن  دمحوين، خليفة كعكع   بن �

 كاي   دو و ت  الكارتيه ضةالر'
 من مستغا جامعة  

  د00:سا10

  د15سا:10

صال اوكيل �   بن سعدي حممد 'سني ، حسني ابراهيمأو ،ح الدين  ي 

تنمية السرعة االنتقالية عند    ي يفدائر ¹سلوب التدريب الثر بر]مج تدرييب مقرتح أ

  –سنة ) 15-12اسط (كرة اليد أو   يبالع

 جامعة وهران 

  د15سا:10

  د30سا:10

� BENBERNOU Otmane , BENKAZDALI Hadj Moh., 
BENZIDANE Houcine, ZENATI Yassine 

Efficacité d'un programme en activité physique chez les 
personnes ayant des troubles lombalgique mécaniques 

 جامعة اجللفة 

  د30:اس10

  د45سا:10

  هيم ، حر�ش ابراسمزبشي نور الدين، سيفي بلقا �

  اxتمع  ألفراد  صحيلا  احلياة   منط تعزيز  يف ) يالجالع ،  الوقائي (  بدينلا  النشاط  ة يأمه
 جامعة مستغامن 

  

ــــ من   د 30سا: 11غاية   د إىل45سا:10من                              ةـــــاقشـ

 د 00سا:12د  إىل غاية   30ا:س11من  :   مناقشة اجلدار'ت �
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FF <ÝçéÖ]<ÝçéÖ]êÞ^nÖ]êÞ^nÖ] 06 ,ÛÊçÞ,ÛÊçÞ  2019F<ÝF<Ý<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<              <<<<<<<<<<<ìMËÖ]<ìMËÖ]]]ÖÖ’’ffíéu^íéu^  

  02ة ـــــــــــاعــــــــــــــــالق  : ةالثاني ةــــــ شور ال

حملـــــــــور: >>>[Jê•^è†Ö]<gè…‚jÖ ا << <<VíP…çÖ]<ÙæöŠÚ<J;†ÏÚêÞ]<Ù^¶< <
  

  د 30سا:11د إىل غاية  00سا: 09من   :قيتتو ال                األوىل  :  اجللسة 

  ل.كماي  حلد. كلسة :اجل مقرر  بد القادر. مسجد عأ.د بو  رئيس اجللسة:

  د00:اس09

 د15ا:س09

  يغوث مزوز �

 القدم كرة  العيب عند الغذائية �ملمارسات عالقته و الغذائي الوعي
 جلامعي تسمسيلت كز ااملر 

  د15:اس09

 د30سا:09

  سحنون العر�وي، مانيللعروسي سب، سفري احلاج �

 الفئة لدى التقنية القدرات ويرطت يف) ونةر امل ,السرعة, ومةاملدا( نيةبدال القدرات اثر

 القدم كرة  نشاط) سنوات 10-9( العمرية
 03جامعة اجلزائر  

  د30سا:09

 د45سا:09

� Abdeddaim Adda , Zitouni Abdelakader, Remaoun 
Mohamed, Sebbane Mohamed 

Effet des bases de connaissances spécifiques au poste de jeu chez le 
joueur expert dans une tâche de prise de décision sur des 
configurations de jeu  

 جامعة مستغامن 

  د45سا:09

 د00سا:10

  د محو مصطفىدادة حممد ولح، كولوقلي حسينة �

 اىل سنوات 7 من خمتلفة عمرية مراحل يف التالميذ لدى السرعة صفة تطور  يكيةدينام

 سنة 18

س بومر   جامعة  دا

  د00سا:10

  د15سا:10

  فوزي تيايبية يوسف، زورقي ي مجال، سعيديي زروقيدسع �

 ءأثنا دو-للكرايت الوطين النخبة ر'ضي لدى التكتيكي النضج مستوى دراسة

   ذكور  أكابر صنف والدولية الوطنية املنافسات

  3اجلزائر  جامعة  

  شلف ة الجامع

س   جامعة سوق هرا

  د15سا:10

  د30سا:10

  لييجم حلصا  ،منصور  لكحلبن  ،فريد بعريك �

 دراسة - لالعبني اخلططي األداء حتسني يف �لفيديو  القدم كرة  تمبار' حتليل أثر

    الربج أهلي بفريق ميدانية

  ة عنابة جامع

 جامعة مستغامن 

  د30:اس10

  د45سا:10

صيفية حلس �  خباز كمال  ،أمونشريط حممد احلسن املن، بن 

 وباجلن يف الر'ضية وادي�لن دريبوالت نالتكوي يف ولوجياكنلتا مستحد½ت توظيف

  املأمولو  الواقع بني رياجلزائ
س  جامعة بومردا

  

ــــ من   د 30سا: 11د إىل غاية  45سا:10من                             ةـــــاقشـ
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FF <ÝçéÖ]<ÝçéÖ]êÞ^nÖ]êÞ^nÖ] 06 ,ÛÊçÞ,ÛÊçÞ  2019F<ÝF<Ý<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<              <<<<<<<<<<Ö]Ö]ìMËìMË<<íéu^f’Ö]íéu^f’Ö]  

  03ة ـــــــــــاعــــــــــــــــالق : لثــــةثاال ةــــــرشو لا

حملـــــــــور: >JëçeMÖ]<ê•^è†Ö]<êÞ‚fÖ]<½^%Þ ا << <<J;<VíP…çÖ]<ÙæöŠÚ‰ËÜ‰^Ï×e<êJ< <
  

  د 30سا: 11د إىل غاية  00سا:09من    :التوقيت                   وىلاأل  : اجللسة 

  اج. احللد بن خا : جللسة مقرر ا  ر.اههر طأ.د طا يس اجللسة:رئ

  د00سا:09

 د15ا:س09

  عبد القادر، دحو علي وينزيت �

سسأ على املطور والر'ضية البدنية الرتبية منهاج يف احلياتية تار املها تضمني مستوى �لكفاءات املقاربة ا 

 اجلزائر   مجهورية يف املتوسط للتعليم
 جامعة مستغامن 

  د15:اس09

 د30سا:09

  خالد. يعود حممد، مس يبعر ال كمال،   الدين بن �

   .التطبيقية  واآلليات والعوامل الظروف رتبويال الر'ضي البدين النشاط خالل نم لللطف االجتماعي بناءلا
 املركز اجلامعي البيض 

  د30سا:09

 د45سا:09

  حممد  العريب �

ص لبعض سنياملمار  األطفال لدى املواطنة قيم لبعض مقارنة دراسة  فئة) ماعيةجلا – الفردية( اتاالختصا

 البيض   نةدي مب سنة 14-16
 البيض   امعياجلاملركز 

  د45سا:09

 د00سا:10

سشارف، الدور بن شريف ق �   زيتوين عبد القادر، طرشون عبا

 املتوسط  التعليم من أوىل للسنة والر'ضية البدنية الرتبية منهاج يف املستعرضة اتالكفاء  توافر درجة
 جامعة مستغامن 

  د00سا:10

  د15سا:10

  العمري دحون  احلاج، خالد بن  أمحد، هللا عطا �

س ألداة العامية يةنالب       .اجلامعي لألستاذ التدريسية الكفاءة قيا
 جامعة مستغامن 

  د15سا:10

  د30سا:10

 سعيد  حسن سعاد �

س ضةوالر' البدنية  الرتبية مدرسي لدى الوظيفي األداء بكفاية وعالقته  التحديث حنو االجتاه  للمدار

  . لرماديا  ةبيتر  مديرية يف يةالثانو 
 اق العر 

  د30:اس10

  د45ا:س10

  منري رجاجر  �

  الشباب فئة لدى واالجتماعية النفسية الناحية من الر'ضي البدين  اطشالن  يف لتكوينا  برامج يةأمه
 03ائر  اجلز   جامعة

  د45:اس10

 د00سا:11

 رشيد  ايلغز  ، العيد مشيسة بن ،حممد زقو قز  �

    االبتدائية ةاملرحل تالميذ لدى احلركي احلسي قدرات تنمية يف ح مقرت  تعليمي ]مجبر  ¦ثري

  بيض املركز اجلامعي ال

  جامعة مستغامن 
  

  د 30سا:11د إىل غاية 00سا:11من                           ةـــــاقشـــــمن
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FF Ö]Ö]ÝçéÝçé<<Ö]Ö]êÞ^nêÞ^n 06 ÛÊçÞÛÊçÞ,, 2019<Ý<ÝFF<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<              <<<<<<<<<<<ìMËÖ]<ìMËÖ]íéu^f’Ö]íéu^f’Ö]  

ــــ الق الرابعــة:   ةــــــشالور    04ة ـــــــــــاعــــــــــــ

حملـــــــــور: >[êÞ‚fÖ]<½^%Þ<JëçeMÖ]<ê•^è†Ö ا << << <<J;<VíP…çÖ]<ÙæöŠÚ†–¤<]Ö^ŠÚ< <
  د 30:سا 11اية   غد إىل00سا: 09من   :التوقيت                 األوىل  :  سةاجلل  

  اليةد. شرارة العمقرر اجللسة :    .مقراين مجال.د أ:  اجللسة رئيس

  د00سا:09

 د15ا:س09

س، عدة عبد الدمي شزيتوين عبد القادر، طر  �   وش عبا

 الثانوي  ليمالتع يف  ر'ضيةوال البدنية  الرتبية جمال يف واالتصاالت املعلومات ياتكنولوج استخدام
 جامعة مستغامن

  د15:اس09

 د30سا:09

  الدين  نور  بشري، الصغري يمسرشيد، قا كحالوي �

صفية وحدات أثر  املرحلة تالميذ لدى السليمة القرارات واختاذ �لنفس الثقة مهارايت تنمية يف حةمقرت  ال

 ة الثانوي

 جامعة وهران 

  د30سا:09

 د45سا:09

  الرحيم  عبد يياو حيسليم ،  زريفي �

 . يني'ضالر  عليموالت وينالتك سساتمؤ  يف ةشاملال اجلودة مفهوم تطبيق ىمد
 ة جامعة البوير 

  د45سا:09

 د00سا:10

صد عثمان، بن برنو ، بن نيحس انزيد بن �   حممد احلاج علي قا

 ئر    �جلزا الثانوي �لطور والر'ضية البدنية الرتبية يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا توظيف
 تغامنجامعة مس

  د00سا:10

  د15سا:10

  كرمت بلقاسمبو  ين حممد،ادر، مداعبد الق لعقيعيد بل �

  نظرية مقاربة"  اجلزائر  يف الر'ضية و البدنية النشاطات اتنيتق و علوم مبيدان االرتقاء تيجياتاسرتا 

 " خمرجاته و امليدان يف التكوين التوجيه، حول حتليلية

 جامعة مخيس مليانة 

  د15سا:10

  د30سا:10

صر ة،  بوجلطييفةخل لالغو  يوسف، ندوز بن حفصاوي � [  

 سوق احتياجات متطلبات  و وفق ية'ضالر  و البدنية األنشطة علوم جمال يف للتكوين ةبلي مستق ؤيةر 

�جلزائر  العمل 

 جامعة الشلف 

  د30:اس10

  د45سا:10

  ميلة بن صاحل ، علي حممد ينز'م �

  ووطنية وعربية ةعاملي جتارب رائدة جتارب
 جامعة تلمسان

  د45:اس10

 د00سا:11

  مروزق مجال ،بوشيبة مصطفى، دواح البشري �

  افعية التعلم لدى تالمي املرحة املتوسطة عاب السبه ر'ضية يف تنمية ددور اإلل
  جامعة وهران 

  د 30سا:11د إىل غاية 00سا:11من                           ةـــــاقشـــــمن



 

 

 

 

aaaaîŠíéá§îŠíéá§îŠíéá§îŠíéá§����î‹÷a�§a@óî‹÷a�§a@óî‹÷a�§a@óî‹÷a�§a@ó����‡Üa@ó‡Üa@ó‡Üa@ó‡Üa@óººººÕÕÕÕa‹a‹a‹a‹ó�ïjÉ“Üa@ó�ï ó�ïjÉ“Üa@ó�ï ó�ïjÉ“Üa@ó�ï ó�ïjÉ“Üa@ó�ï  

 و البحــث العلمــــي ـيــم العالــتعليــــال ةوزار             

 مستغانـم  –بن �ديس  د احلميدــة عبــــــجامع          

 ـة ــة و الر'ضيــــة البدنيـــــد الرتبيـــــــعهـم 

 

<<

22 

 

FF <ÝçéÖ]<ÝçéÖ]Þ^nÖ]Þ^nÖ]êê 06 ,ÛÊçÞ,ÛÊçÞ 2019ÝÝ<<FF<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<              <<<<<ìMËÖ]<ìMËÖ]<<íéu^f’Ö]íéu^f’Ö]  

  ــــــزي ـــــــملـــــــــــدرج املركـا

  د 30سا:14غاية  د إىل  00سا: 12من   :التوقيت                األوىل  :  اجللسة 

صابر مجال.  لسة:جلا ررمق  . ر'ض علي الراويا.د.   رئيس اجللسة:   د. 

  د  00سا:12

 د 15سا:12

� MAHIDDINE Djamel Salim, KHOUILDI Houari, 
BESAID Mahmoud, BEKESA Farid 

Détermination du profil de VMA des joueurs de football 
de la region sud-ouest selon le poste de jeu (Cas des 
seniors: MCEB-CSA AO-SCM) 

 ز اجلامعي البيضاملرك  

  د  15سا:12

 د 30سا:12

� KHAROUBI Mohamed Faycal, BENNADJA 
Mohamed, BENRABAH Kheiredine  

Le Sprint intervalle training (SIT) dans l'entrainement 
sportif moderne quelle définition et quelle application 

 تيسمسيلتاملركز اجلامعي  

  د  30سا:12

 د 00سا:13

� CALMET Michel,  PIERANTOZZI Emanueal,   
FRANCHINI Emerson 

Apports de recherches et de formations dans l’analyse vidéo 
Apports de recherches et de formations dans l’analyse vidéo 

Université de 

Montpellier  Université 

 Aix-Marseille  

  د  00سا:13

 د 15سا:13

  ، أميان طلحي العتييبجزاء   إبراهيمماجد   �

  الرتبية  و مهنة تدريس اxال الرتبوي حن يفسعودية العاملة  اجتاهات املرأة ال

 البدنية 

    سعود  امللك   جامعة

  لر'ض ا

 3اجلزائرجامعة  

  د  15سا:13

  د 30سا:13

 دحقه  حلاص حممد  عبدهللا  الوجيه،    أمحد ]جي  أمحد �

  از اإلجن على  وانعكاسها املوضوعية ريات املتغ  بعض  وفق  القدم  كرة  مدريب  ييمتق

  اليمنية   مهوريةاجل يف  الر'ضي 

 امعة مستغامن ج

  د  30:سا 13

  د 45سا:13

  ، أميان طلحي العيزري  دأمح  عبد الواحد  �

  ية تدائاالب املرحلة  ملعلمي التدريسية  املهارات تنمية   يف التدريبية   مجالربا  دور

 ض ر'لا  مبدينة

    سعود  امللك   امعةج

  ر'ض ال

 3اجلزائر    جامعة
     

ــــ من  د 30ا: س14د  إىل  غاية 00ا: س12من                              ةـــــاقشـ

  د 30سا:15د إىل غاية  30سا:14ن  م          م املؤمتر اختتا
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  اجلداريةخالت ااملدبر]مج  -5-2

  مقراين مجالد  أ.    -       .ر الدين نو ا.د. زبشي    -            أ. د. بن سي قدور احلبيب.  مسؤول اجلدار'ت:   -
<<

FF çéÖ]çéÖ]<Ý<Ý]]ùùÙæÙæ 05 ,ÛÊçÞ,ÛÊçÞ 2019<Ý<ÝFF      <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<              <<<<<<<<]]<ìMËÖ<ìMËÖíéñ^Š¹]íéñ^Š¹]<<
  

  د00سا:18د إىل غاية  30سا:16من  لتوقيت: ا

  اجلامعة   ن العنوا  الرقم 

1 
 عادل، شرارة العالية  بلقاضيز]يت 'سني، بن برنو عثمان، بن شهيدة عبد القادر،  �

L’identification des protocoles réalisés sur les traitements des 
personnes atteints de lombalgie par les activités physique adaptée 

 جامعة مستغامن 

2 

صد عليحلا، خبتاوي أبوبكر �  عطا هللا أمحد، طاهر طاهر، اج حممد بن قا

صر اللياقة ا طة عند تلميذات املرحلة املتوس رتبطة �لصحةدنية امللبالتحليل العاملي االستكشايف لعنا

 ب اجلزائرغر 

 امن غمست  جامعة

3 

صايل ،ي خرية داود �  ةحنناح سهيل، خرية مر

 –لضغط النفسي لدى تالميذ األقسام النهائية األنشطة الر'ضية املدرسية ودورها يف التخفيف من ا

 دراسة ميدانية بوالية اجللفة

 جامعة اجللفة 

4 
صد علي ،بر حممدصابن  �  احلاج  حممد بن قا

 "الثانويةتالميذ املرحلة  دىب احلسي حركي لأهداف اجلان قيقل الر'ضية يف حتائلوسدور املنشآت وا
 جامعة مستغامن 

5 
 عبد الرمحن عبد الوهاب، �ي بلخري قدور، سيفي بلقاسم �

 ياملمارسة البدنية الرتوحيية و اثرها يف حتسني ميزاج املعاقني عقل
 ستغامن جامعة م

6 
  ريبش قامسي، زمايل حممد، ر بلخريو قد �

 كور لر'ضة كرة القدمسة املراهقني الذ ار مه على ميول ممتلفز و اسهاي املاالعالم الر'ض

  جامعة مستغامن 

 جامعة وهران 

7 
  بلكبيش قادة، كروم حممد عراب، رقيق مداين �

 سلة. كرة اليف معرفة فاعلية بعض نظر'ت التعلم على اجلانب املهاري

 ةاكياإلدر  - اإلرتباطية - الشرطية النظرية

 جامعة مستغامن 
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8 

  ر�ش براهيمح ،محودي عايدة، م  بن ذهيبةدجغ �

صر ألداء واالجناز الرقمي يف  استخدام طريقة التعلم التعاوين �ألمسوب التباديل يفأثر  حتسني بعض عنا

 الوثب الطويل عند تالميذ املرمحة الثانوية.

 ستغامن م  جامعة

9 
  جلطي منصور �

 –ة قانونية ذات الصلالاءة يف النصوص قر  –زائرية ة اجلاهليئات الر'ضي ي يفواقع و آفاق التسويق الر'ض
 جامعة مستغامن 

10 

  رة يزيدعمو  �

صالك الوسط اجلهويةفرق رابطة  العيبفات البدنية بني صال ىراسة مقارنة ملستو  صنف أ غر رة اليد 

 سنة 15-17

 03 جامعة اجلزائر

11 
  عطاب ابراهيم، ولد امحد وليدإمساعيل،  رهابن الط �

 املالعب يفيف التقليل من العنف مسامهة االعالم الر'ضي واالعالم اجلديد 
  سجامعة بومردا

 جامعة مخيس مليانة

12 
  مالبن مصباح ك، يحسا انعبد الرمح، يزيدورسي ل �

 ميذ املرحلة الثانويةلتال االجتماعيت الفراغ  يف تنمية التفاعل وق ة الر'ضية  يفدور املمارس
 03جامعة اجلزائر 

13 

  عيل مصطفىشعالل إمسا، شنوف خالد، عّدة بن علي �

وجيا كنوللت معة تيسمسيلت ة جباوالر'ضياطات البدنية ات النشنياستخدامات طلبة معهد علوم وتق

 ققة هلمباعات املتحاإلش االتصال و

  رةبسكجامعة 

 املركز اجلامعي تيسمسيلت

14 
  هامل بوحايك، سعداوي حممد، ضربوعلي خل �

  .طلبة جامعة حسيبة بن بوعلي لوالية الشلفدور األنشطة الر'ضية يف حتقيق التوافق النفسي لدى 
  جامعة الشلف

15 
  رسامي عبد القاد، األمني قوميدي حممد، اهيمإبر بلقامسي  �

 )-15(فئة االنفجارية لدى العيب كرة القدم  السرعة ميةنبر]مج تدرييب مقرتح لتر ثأ
  03جامعة اجلزائر 

 الشلفجامعة 

16 
� Abdelkrim TCHOUAR,  Arslan DERRAR,   Soraya 

BOURROUBEY 
Les stratégies d’acquisition digitale dans le secteur du sport 

    ن جامعة تلمسا

 امعة وهران ج/  ة جامعة سعيد 

17 
  دهلوم مفيدة ، دهلوم عماد، ية منماين ]د  �

 على الطلب السياحي لتنمية االقتصاد الوطنا ية وأثرهالسياحة الر'ض

س  جامعة سوق     هرا

  ة الشلف امعج

 الوادي   جامعة

18 
  سليم الدين مجال حمي ، بن سعيد حممود،  ي وار خويلدي اهل �

 ملة من وجهة نظر املختصني. معايري اجلودة الشاتدريب كرة القدم وفق  واقع 
 املركز اجلامعي البيض 
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19 

  خويلدي هواري، سهايلية شكري، عبد العليبن يوب  �

لى أداء أستاذ معاهد علوم وتقنيات االنشطة أهم االنعكاسات التكنولوجية واإلعالمية اليت تؤثر ع

  ئرياجلزا والر'ضية يف القطرة البدني

س   جامعة سوق هرا

20 
  شتيوي عبد املالك، لقليب خلضر ،زرف حممد �

صر مجثري بر]¦   دو-ضة الكرايتسنة يف ر'17ئة اقل من بدنية لدى فالاللياقة  تدرييب يف تنمية عنا
  عة مستغامنجام

12  

  حوايف فيصل، حساين أمحد ،حطاهري راب �

ه تضية ومسامه' على مستوى معاهد الرتبية البدنية والر ريب والتحضري البدينتدواقع التكوين يف جمال ال

 يف خدمة الفرد واxتمع.

 03ة اجلزائر عجام

22  
  مريدحون عو ، محدأعطأ هللا ، مراح خالد م �

 حة لدى تالميذ الطور املتوسط ا]ثة �لصبطرتالبدنية امل صر اللياقةالعنتو'ت معيارية د مسحتدي
 جامعة مستغامن

32  
  عمران أمحد حكيم، شعيب معزوز �

 قت داخل املؤسسات الر'ضيةلو تكنولوجيا املعلومات واالتصال احلديثة ودورها يف ادارة ا
 03ئر جامعة اجلزا

42  
  مداح رشيد، ري مسفغويل، انروسي سليمبلع �

 ة.تطوير املردود الثقايف واملعريف ملدريب كرة اليد للفئات الشبانيية يف ضلر'لكرتونية االصحافة اال دور
س  جامعة بومردا

52  
  حياة توايت، عامر برابح، أمال عمراين �

  أ¦التخفيف من حدة التأ¦ة عند الطفل املت أمهية السباحة يف
  غامنمست جامعة

62  

  محدأ عطا هللا، بن خالد احلاج، صوار يوسف، اxيب سعد حممد عبد �

صر اللصلتحليل العاملي االستكشايف لالختبارات اخلاا لدى تالميذ حة دنية املرتبطة �لصبياقة الة بعنا

�جلزائرتوسطة ذكور املرحلة امل 

 جامعة مستغامن

72  

  عياش ايوب، بربريس شريف �

 17-15( ةير ة لكرة اليد للمرحلة العمض املهارات االساسييا التعليم يف تعلم بعتخدام تكنولوجأثر اس

( 

 03جامعة اجلزائر 

28 
  اسي عبد العزيزس، داويسفيان مح، دانيز  فاطمة الزهراء �

 الر'ضية يف ظل تراجع استقطاب التخصصة البدنية و يدان الرتبيلتكوين يف مع اواق

  جامعة بسكرة

 يرةجامعة بو 

29 
  قراد حممد، زواق أحممد، بن عبد الرمحان بلقاسم �

 املكيفنافسي تعاقني حركيا املمارسني للنشاط البدين الر'ضي الملالتزان االنفعايل لدى ااا
 ملسيلةاجامعة 
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30 
  حسنيقوة علي، عامر  دمحاين، بن نوال �

  ر'ضيال املشي يف االنتقاء مهيةاال
 جامعة مستغامن

31 
  بغداد احلـاج، حامق ون، سفريسحن العر�وي �

  الثانوي الطور تالميذ لدى العدواين وكسل من التخفيف يف الرتبوي الر'ضي البدين النشاط دور
 جامعة وهران

23  
  امساعيل هراالط نعثمان، ب هاديم

        املختصني األطباء سبح السرطان ىمرض لدى كيفامل  ضيلر'ا البدين النشاط ارسةمم أمهية  
 03 ة اجلزائرجامع

33  

  امحد  فوضيل، كرارمة ، مناداحلاج صياد �

 60 فوق السن كبار  لدى)  الدم ضغط ي،كر الس(  الفيزيولوجية غرياتاملت بعض املشي ر'ضة اثر

 .سنة

  نهراو امعة ج

 ستغامنجامعة م

43  
  عيسى لييوسف، بك ويرشاعابد، ح رقية بن �

س ءبنا  أواسط اليد كرة  لالعيب اهلجومي اخلططي فكريللت مقيا

  جامعة الشلف

 جامعة مستغامن

35 
  فريوز برامهي املأمون، احلسن حممد سعد، شريط شاعة بن �

  يةاالبتدائ املدرسة أطفال لدي احلركي �لذكاء وعالقته كياحلر  النمو
سو جامعة ب  مردا

36 
  لبولب ىموس، رييلبش أمحد، عمورة يديز  �

  . الر'ضي و البدين النشاط ممارسة حنو ميذالتال دافعية ز'دةب وعالقتها اإلعالمية الرتبية

  03جامعة اجلزائر 

  جامعة املسيلة

 ةدة العليا لألساتذة بوسعاساملدر 

37 
  بوعلي خلضرفتحي،  سالقادر، يوسف عبد زيطويف �

  لثانويا الطر يف ر'ضيةوال البدنية الرتبية تاذسا لدى االتصال راتمها

  03اجلزائر  جامعة

 شلفجامعة ال

38 
  رزاقال عبد بلبشري �

  عاxتم و الفرد تربية على انعكاساÛا و الر'ضة يف االتصال و ماإلعال ياتوجتكنول توظيف لياتآ
 جامعة تلمسان

39 
 بالل خرياين، اكلي حممد عكي بن �

  الر'ضية والتنمية التطوير يف هودور  الر'ضي التمويل

  03امعة اجلزائر ج

  تونس منوبة ةجامع

04  

 لوح هشام، عادل بلقاضي، حسنيلي عس، صادقدازرقني  �

س لدى طلبة معهد الرتبية البدنية و ليلية لتوازن الغاسة حتدر  ائي و عالقته �لنشاط البدين املمار

  الر'ضية

  مستغامنجامعة 

  جامعة وهران
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41 
 لد احلاجبن خا، انبن برنو عثم، عطا هللا أمحد �

  ة يف اجلزائرالر'ضي األبعاد Ýرخيية لسريورة التكوين يف الرتبية
  معة مستغامنجا

42 

 ءحويش زكار'، لدراجيعروسي ا، د الكبري كمالعب �

و الر'ضة و عالقته  ساتذةاألالثانوي من وجهة نظر التقومي التشخيصي يف حصة الرتبية البدنية  لطور 

  التعليمية    األهداف ناءبب

  3جامعة اجلزائر 

  جامعة مستغامن

  امعة قسنطينةج

43 
 يرابح بلقوش ،قلولة حممد جالل الدين، ري عمرجبا �

  يحاحة الر'ضية و الرتو االقتصاد النائم السي
  جامعة وهران

43 
 احلميسي خري الدين، خمطاري عبد القادر، صابر خالد �

  سنة 15عيب كرة القدم اقل من ركي الالسني  اإلداء احلحت يف رات االتصال عند املدرب و دورهامها

  شلفجامعة ال

  3رة اجلزائجامع

44 
 ،جهل حممد، مد بلخري�فضل حم �

  لألحداث الر'ضة بني احلصرية و احلق يف االعالم فزيوينحقوق البث التل

  تغامنجامعة مس

  معسكرجامعة 

46 
 بورة رابحع، مداسي لطفي �

  اب القوى بنوادي برج بوعريريجمارسة ألعسنة) مل 12  9( األطفالواقع االنتقاء و توجيه 
  ئرجامعة اجلزا

47 
 قدور بن دمهة طارق، خري عبد القادربل، للطيفحنون عبد اس �

صر الصحة النفسية لدى العيب كرة السلة علعال   ركةى الكراسي املتحقة تقدير الذات ببعض عنا

  رانجامعة وه

  جامعة املسيلة
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  د 00سا:12  د  إىل غاية 30سا:11من  : التوقيت

  عةاماجل  عنوانال الرقم

1 

س �   ابراهيم بةالملني،  ع خلضر، حرواش عبا

 حركيا للمعاقني واالجتماعية النفسية قاتالعال بعض تنمية يف فةاملكي والر'ضية نيةالبد األنشطة دور

�جللفة حركيا عاقنيامل مبركز ميدانية دراسة – سنة 12-15 -  
  لفةجامعة اجل

2 
  سراي ةمصطفى، محز  ديمحا �

  تصاديةاالق العامة السياسات رطويت يف ضةالر' امهةمس

  ة تيزي وزومعجا

  عة اجلزائرجام

3 
  القادر عبد مد، ساميحم حممد، عرفة نغال �

صة االحتياجات ذوي ضةر' Ûميش واقع  الر'ضية اإلعالمية الربامج من اخلا

  يلتركز اجلامعي تسمسامل

  سجامعة بومردا

 جامعة الشلف

4 

  امحد وطضيل،  بقشفو  ، منادر القاد دعب سامي �

صفية الر'ضية النشطةا دور  دراسة  اجلامعني لبةالط دىل تنميتها و ةاالجتماعي قيمال كوينت يف الال

  اجلامعية االحياء يف ميدانية

  جامعة الشلف

  جامعة مستغامن

5 
س مدحم لطيةبوج شاقور �   حكيمة امني،  عربو

 الشاملة اجلودة لباتطمت ظل يف  د م ل ثالثةال السنة يةالر'ض و البدنية الرتبية طلبة نتكوي واقع
 جامعة الشلف

6 
  ةعائش اجيحنان،  جم عزيز والة، بنح ريمس �

س والر'ضية البدنية الرتبية معاهد لطلبة التكوين أمهية  الواقع أرض ىعل ذلك وانعكا
  ن سويف مصرجامعة ب

 3 جامعة اجلزائر

7 

  رتاخم قاسمخلضر،   فؤاد، مساليت حييسا �

ص حتياجاتاال ذوي لدى  ماعياالجت الدمج يف كيفملا الر'ضي  النشاط رسةمما دور  ةاخلا

 )ملبكالصم،ا(
 ة مستغامنجامع

8 
 سنوسي عبد الكرمي �

 مالقد كرة  العيب عند الغذائية �ملمارسات عالقته و الغذائي الوعي  
 جامعة مستغامن
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9 
س �       امحد هللا ، عطا مجال رزامةبو أمرية ،  عبا

س دور  نة وهراجامع    النهائي ميذتال لدى القيةاألخ و االجتماعية القيم تنمية يف ضيةالر' و البدنية لرتبيةا در

01  � Mekdad Nachida 
Quand l’ATM va mal 

 03معة اجلزائر  جا

11 

  حممد   لقادر، مدينعبدا حلول امحد،  بن قورين  �

  القتهاوع  العايل  للمستوى والرّ�عات السّباحات بني  لنفسية ا وط الضغ وى مست  يف  نةمقار  دراسة

 الر'ضي  �لتفوق 

 ة مخيس مليانة جامع

12 

  راهيم إب أمحد، حر�ش قورين د ،  حمم  مدين  �

  لدي   العدواين  وكسلال على  ر'ضية  الشبه  االلعاب و اإلسرتخاء  متارين   بواسطة رشادي إ  بر]مج  رأث

 سنة) 18-16( انويلثا  طورال  ذتالمي 

  جامعة مخيس مليانة 

 جامعة مستغامن 

13 

  صديق  زةطاهر، مح اهرطمداين ،   بلقراوة  �

  نظر  وجهة   من  ضيةالر'  و ة نيالبد بية لرت ا  أساتذة  لدى   تكنولوجيةال   و الرتبوية  الكفا'ت  توافر  مدى 

 . املادة   شيمفت

  غامن جامعة مست

 سيلت تيسم  املركز اجلامعي

14 
  علي  يصاري ،  قهللا  عبد لعمش �

 سنة 19- 16 االواسط  نيالر'ضي  لدى  االجتماعية  اجلوانب  تدعيم  يف  ضيالر' م العالا  دور
 الشلف   جامعة

15 
  حممد   كمال ، بوعزيز  لي، كح عمر  بن  بوريج �

  الثانوية   �ملدرسة الر'ضي للنشاط   ارسنياملم  للتالميذ  سيةلنفا  هاراتامل  مستوى سقيا
  مستغامن   جامعة

16 
  ايت تو  ز قالو  بن  ، حسني زيدان   ، بن  الطيب صخرية  بن �

 سنة ) 70-60(   السن لكبار  احلياة   جودة لتحسني  مكيفة  بدنية أنشطة توظيف
 مستغامن جامعة  

17 

  حممد  ين عادل،  ز' 'مسني،  زواق  طهري �

 ) سنة  16-11(  املتوسط  الطور  الميذ ت   سلوك وتعديل عية مااجل  لعاباأل

 شرق  اجلزائر والية ل التابعة للمتوسطات ة يدانيم دراسة

  03جلزائر  عة اجام

 2  امعة البويرةج

18 

  مجال، بن زيدان حسني راين قخبتاوي مجال، م  �

  ميذ التال  لدى اليد  ة كر   يف يةاألساس املهارات  بعض  تعلم  على    املتعددة الوسائط خدام است  أثر

 ة سن) 14- 13(

 جامعة مستغامن 
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19 
صر �   'سني  احلميد، دراقي د عب سيكرمية، عرو   �ي ]

 . اجلزائر   يف  �لسياحة لرقيل  ضةالر'  رتثمااس  من  االقتصادي  دلعائ ا

  رة البويجامعة  

   2جامعة سطيف

20 

  قدور    يميراهخالد،  ب مصطفىى، شنوف عياد �

  والر'ضية  البدنية  النشاطات وتقنيات علوم معهد  طلبة  لدي ستقبلامل  قبقل  وعالقتها  احلياة جودة

 

ان وهر جامعة     

ة ورقلة جامع  

21 

  زة  مح أحالم، محدي  ةمحدي ، رمي ةرمي �

 نيةاميد دراسة -اجلامعي الطالب لدى تماعياالج النفسي فقالتوا حتقيق يف البدين 'ضيالر  النشاط دور

 – قاملة 1945 ماي 8 جبامعة

جامعة عنابة   

22 

� Chaker BOUNAB ,  Rahma HADDADI, Samir KHEIRI 
The reality of the risks of cardiovascular diseases in school 
sportsmen, clubists and non active more than 50 years and its 
repercussions on society 

 ي قبواجامعة أم ال

23 

  لزهاري ويخلفابلقاسم ،  شاريب �

 اجللفة معهد  االداء على وانعكاسها والر'ضية البدنية النشاطات وتقنيات علوم معهد يف دةاجلو  معاير

 منوذجا

 اجللفةجامعة 

24 
  حممد حممد ، مهيدي بوحلية �

 احلصة دبع مقابلة أثناء التطبيقي الرتبص على املشرف طرف من املتبعة رافيةاإلش ألساليبا
 جامعة وهران

25 
  مدحم يامحد ، حيياو  سحوان �

  " يةنامله اتاملهار  بعض إكساب يف والر'ضية البدنية الرتبية اساتذة ¦طري ردو 
  لشلفجامعة ا

26 
  إسحاق ، محديين فاضلي وياحممد، جب قراد �

 مسعيا املعاقني لدى االجتماعي لالتفاع حتقيق يف الرتوحيي ضيالر' النشاط دور

  ة املسيلةامعج

  جامعة وهران

27 
� HAMOUANI Khaled , KASMI Ahcen 

Évaluation du profil morpho-fonctionnel des jeunes footballeurs 
algériens par poste de jeu   (cas équipe de la JS-kabylie) 

 03عة اجلزائر  جام

28 
  بشري األمني،  حسام مدحم سعيد حي ،بنفت بلغول �

 الدراسي �لتحصيل عالقتهو  تعلمال تصعو� لذوي االنتباه قدرة ةتنمي يف الر'ضية لشبها بااللعا دور
 03جامعة اجلزائر 

29 

  منياال حممد حلسن حممد ، بن يلاحو ، زمد يوسف نب �

 اخلامسة السنة تالميذ لدى الزائد ركياحل النشاط من التقليل يف يالرتبو  الر'ضي بدينال لنشاطا دور

 . ابتدائي

  عة مستغامنجام

  رانعة و هجام

 جامعة أم البوقي
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30 

  فاطيمة فريدة ،  شعالل رجاح بورويب �

 ملقبلنيا التالميذ لدى النفسي القلق حدة من التخفيف يف املدرسية ةالر'ضي و البدنية الرتبية حصة ردو 

  كالور'الب ادةشه اجتياز على

 ة تيزي وزوجامع

31 

  الدين مجال صدارة �

  ر'ضيةلوا البدنية ألنشطةا اتتقنيو  علومب قةتعلامل للبحوث مراجعة

A Review of STPSA researches  

 03اجلزائر  جامعة

32 
  و�ح بوعالم، Ýج حممدر خالد،  هللا جىب �

  الدماغي �لشلل املصاب لدى والتوازن التوافق تطوير يف الجيةع متارين اثر
 ة مستغامنعجام

33 
 ثمانو عبلقاضي عادل، ين برن رية،بن ]مة نو  �

  احلديت 'ضيالر  اxال يف ويقيالتس كاربتاال
 جامعة مستغامن

34 

  حدي علي'ن، ز  لكحل، نصرية القادر عبد �

 السلة كرة  يف األساسية املهارات بعض تعلم على املتعددة الوسائط �ستخدام مقرتح تعليمي ]مجر ب أثر

  .سنة)12-10(البسيطة العقلية ةاقاإلع ذوي لطفااأل لدى

سمردبو  جامعة  ا

53  
س ليعصام ، جلي و، لطرشبوش فاهم �   عبا

  . ر'ضيلوا التعليمي مليدانا يف االتصال و اإلعالم تكنولوجيا استخدام أمهية

  03جامعة اجلزائر 

 جامعة البويرة

36 
 طاهر احلاج بن القادر عبد، رمضان جاقمة �

صا� اشكالية   عالجهال الر'ضي هيللتأ العلمية واألسس القدم كرة  مالعب يف ر'ضيةال تاإل
 محيس مليانةامعة ج

37 
  يسني يدمش �

  حركيا املعاقني لدى يالنفس لتوافقا حتقيق يف التنافسية املكيفة ضيةالر' البدنية األنشطة فاعلية
س  جامعة بومردا

38 
صري ، طواهريةويسام مجيلة، علوان خدير � [  

  درسةامل لقب ما الاطف دىل  االبداعية القدرات لتحسني التفاعلي الفيديو ةمسامه
 03جامعة اجلزائر 

39 

  العيزري هللا عبد امحد ½بت �

س  ضوء يف البدين النشاط ممارسة حنو اليمنية مهورية�جل ذمار جامعة كليات  بعض طالب اجتاهات قيا

     املتغريات بعض

   سعود امللك جامعة

 'ضر ال

04  
  خدجية ، فور فتحية شكراوي القادر دعب �

  للطفل واجلسمية النفسية الصحة ىعل احلفاظ يف يةلر'ضا األنشطة أمهية

  املدية جامعة

  2 بليدةة الجامع

14  
 ذهيبةجني ، بن تومية رضوان، Ýهين دهلي �

  سنة 12 حتت لفئة قدمال كرة  مرييب رامجب تقومي واقع

  2سطيف معةجا

  جامعة مستغامن
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42 
 عامر شريف، ملني حرواش، الدخ جنام �

  البسيط العقلي لتخلفا ذوي لألطفال احلركية راتالقد بعض تنمية يف يفاملك البدين النشاط دور
  جامعة اجللفة

43 
 مدكتشوك سيدي حم،  حممد ملنيمحودة  �

صر النخبة مهية القوة العضليةا   الوطنية للجيدو لدى عنا
  عة مستغامنجام

44 

 ميم خمتار، الراويعلي ر'ض ، منصور كلثوم �

 17 املرونة لدى مصارعي اجليدو أقل من ليب لتحسنيتداد الثابت السأثر بر]مج تدرييب �ستخدام االم

  سنة

  منجامعة مستغا

45 
صد علياحلا  �  عطا هللا أمحد، عثمانبن برنو ، ج بن قا

س جودة تدريسالعاملي االستليل حت   معيالرتبية الر'ضة عند االستاذ اجلا كشايف ملقيا
  منجامعة مستغا

46 
 إبراهيمية صباحي ،ودلهواورة مو ، ة عبد املالكجبور  �

  اجلزائر دور الوعي الصحي يف الوقاية من مرض السمنة عند املراهقني املتمدرسني يف

  3 جامعة اجلزائر

  لشلفمعة اجا

47 
 متار حممد، كمال  نطاح، ي رابحصغري  �

  التفاعل االجتماعي لدى املعاقني مسعياممارسة النشاط الر'ضي املكيف يف تنمية دارسة 
  ةجامعة املسيل
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صيات -6    ؤمترامل تو
  

  ة البدنية و الر�ضية و ذلك بتوفري مناصب الشغلعاهد الرتبيل خبرجيي مكفضرورة الت �

 التعليم العايل و البحث العلمي مع الوظيف العمومي و الوزرات املعنية حسب وزارةبني  فاقياتاتوجوب إبرام  �

  التخصصات

  البدنية و الر�ضية  النشاطاتم و تقنيات  دان علو النظر يف معدل القبول ملي  إعادةضرورة   �

  الكفاء البدنية يف مسابقة قبول الطلبة اجلدد  اختباراتحتمية إدراج   �

  بات سوق العملمتطلمبا يتناسب   ن علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الر�ضية وين يف ميداتكسني برامج الحت �

 ا من خالل إنشاء خلية إعالم ونية و الر�ضية وطنيات البد مد جسور التواصل يف ميدان علوم و تقنيات النشاط �

 )إخلافسات/ ...  ( مؤشرات، مسابقات، من  املعلومةبغية  التنسيق و نشر    لصاات
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صلة املالية -1  : املشاركة يف املؤمترقوق حل حو
 

  عدد  مشاركني
االشرتاك املبلغ  

  الفردي
  املبلغ اإلمجايل

  مع اإلقامة)  -  األساتذة دخل الوطن ( بدون إقامة
  دج   270  000    دج6000  45

  ج د 120  000  دج 12000  10

  دج   219  000  دج 5000  44  طلبة الدكتوراه

  $   100  $   100  01  األساتذة خارج الوطن

  دج   609  000  رحلقوق املشاركة يف املؤمت  مجايلاملبلغ اإل
 

صلة املالية -2  : املؤمترملستلزمات  حو
 

  Ýريخ الفتورة  املصدر  النوع
رقم 

  الفتورة
  املبلغ اإلمجايل

و املستلزمات     األدوات

 املؤمتر
ETS GUERMIT YAMINA 11/2019  36  800 292 دج  

  النقل
Transport des Voyageurs 

BOULANOUAR Ahmed 

07/11  

/2019  
  دج 8  330  01

  الوجبات الغذائية
ETS des Service Hôtellerie et 

Restauration « CATERING 

AICHE Mohand » 
  دج 444 000  53  11/2019

  اإلقامة
Complexe Touristique 

BOUZOUR 

08/11  

/2019  
  دج 177  48,499  625

  ج د 921  48,829  املبلغ اإلمجايل 

صلية حق املليف : هده املعطيات جتدوùا مالحظة   بنسخ أ
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