
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سا :02:09إلى     سا05:8افتتاح اليوم الدراسي         من 

 خوجة يوسفط.د :    تــرحـيـــــبيـــــــــة  كلمــة 
 رآنـــــــقـــالوة الــــــــــتــة بــيــاحــــتــتـــاف 
 ي ــــنـــــــــــــــوطـــــــــد الـــــــيــشـــــنـــــال 
 ليـوة عـن قـأ.د ب  التكويــــن سـيـة رئـلمـك 
 كـلمـة مـديــرالمـعـهــــد     د.مــيــم مـخـتـار 

 سا   10:10:     إلى:209  :مناألولى:الجلسة 

الفرق بين تخصصي الكاتا والكوميتيه  سا09:30سا  إلى:09:20من
بضعة في الكاراتيه من وجهة نظر 

 مراجع

 الطالبة الباحثة: منصوري اسماء البتول
 مشرف الدكتوراه : د . بن قوة علي 

 مساعد المشرف : د . هوار عبد اللطيف

واقع تأثير هيمنة األطراف السفلية  سا09:40سا  إلى09:30من
على األداء الرياضي من وجهة نظر 

  .المدربين

 الطالب الباحث: زيتوني عبد القادر
الدكتوراه : د . كوتشوك سيدي محمد مشرف 

 مساعد المشرف : د . عامرعامر حسين

إستراتجية تقنين الفترة االنتقالية من  سا09:50سا  إلى09:40 من
 وجهة نظر مدربي كرة القدم    

 

 الطالب الباحث: خوجة يوسف
 مشرف الدكتوراه : د . ميم مختار

 مساعد المشرف : د . بلقاضي عادل 

 سا     مـنــــــاقــشــة10:10إلىسا 09:50من

 سا   11:00:     إلى:10:10:الثانيةالجلسة 

 القلق في المجال الرياضي سا:20:10سا  إلى01:10من

 

 شـهرة مـحــمـدالطالب الباحث: 
 د . بن قوة عليمشرف الدكتوراه :

 د . بوغالية فايزةمساعد المشرف : 
إتخاذ القرار ،  التفكير الخططي ، سا 10:30الى  10:20من 

التصرف الخططي التدريب الذهني 
يجيب في المجال الهجومي لكرة اليد 

 اكابر

 مخلوفي بومدينالطالب الباحث: 
 د . حمزاوي حكيممشرف الدكتوراه :
 د . بارودي محمد امينمساعد المشرف :

انعكاسات بعض أساليب االسترخاء  سا 10:40الى  10:30من 
لدى العبي  على حالة ما قبل البداية

 كرة القدم 

 حميدة سفيانالطالب الباحث: 
 د . مداني محمـدمشرف الدكتوراه :

 مساعد المشرف : د .العياشي سالم 

 سا                                                 مـنــــــاقــشــة    11:    00سا إلى       10:    40من    

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 انمجامعة عبد الحميد بن باديس مستغ

 معهد التربية البدنية و الرياضية

 

الموسوم بعنوان برنامج اليوم الدراسي  

 ˵الرياضي في ظل االحتياجات المعاصرة التطور العلمي˶

 15-02-2022  يوم 

 -تدريب رياضي –ثانية سنة المن تنظيم طلبة الدكتوراه 



 سا     :0511:   إلى00:11:من            :الثالثةالجلسة 

إدراك واعتماد المدرب  ىمد  سا:11:10سا  إلى11:00من
الجزائري لمحددات و متطلبات 

    الرياضي االنتقاء

 غالمية عبد الحليمالطالب الباحث: 
 د . بـن قـوة عـليمشرف الدكتوراه :
 د . ببوشة وهيبمساعد المشرف :

فيزيولوجي  للتنبؤ  -التقييم النفسو سا11:20سا  إلى11:10من
 باإلصابة

 

 زاوي عبد القـــادرالطالب الباحث: 
 د . بن دحمان نصر الدينمشرف الدكتوراه :
 د .فغلول سنوسيمساعد المشرف : 

مطرق سيد أحمدالطالبالباحث: Le temps limite سا11:30سا  إلى11:20من  
.غوال عدةمشرف الدكتوراه : د   
موالي ادريس مقدسمساعد المشرف : د .  

 سا                                                 مـنــــــاقــشــة   11:    50سا إلى         11:    30من   

 

 اختتام اليوم الدراسي 

 اميةـتـالكلمة الخ

  زاوي عبد القادر  ط.د               :   لجنة التنظيمالسيد رئيس 

 أ. د . بن قوة علي              :   السيد رئيس اليوم الدراسي 

 د . ميم مختار        :      د ــــــعهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر المــــــالسيد مدي 
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