
سنة الايداعاملشرفالاعدادالعنوانالشفرة

LS 012010/09حاش ي بلخيرنواري/تواتي محمد ألامين/بروان جمالإتجاهات  تالميذ مرحلة الطور الثالث نحو ممارسة رياضة الجمباز

LS 022010/09حربي سليم/...جريدي إسماعيل/مرداس ي عبدالكريمإتجاهات التالميذ نحو ممارسة النشاط البدني والرياض ي في املرحلة الثانوية

LS 032010/09شرفي عامر/محجوب عبدالحفيظ/بشيري عبدالحليمإتجاهالت أساتذة التربية البدنية والرياضية نحو طريقة التدريس

LS 042010/09حاش ي بلخيرحبيطة عطية/قويسم عبدالحميدأثر الضغط املنهي على أستاذ التربية البدنية

LS 05 2010/09حاش ي بلخير/...سويس ي عبدالقادر/لغويني عثمان...أثر إمتحان البكالوريا للتربية البدنية والرياضية

LS 062010/09حاش ي بلخيرقاسمي قويدر/شيبوط مروان/سويح عبدالكريمأثر برنامج التربية البدنية والرياضية في تطوير املؤشرات الفسيولوجية

LS 07 2010/09شاربي بلقاسم....قاسمي عبدالقادر....أثر بعض الحركات ألارضية الجمبازية

LS 082010/09شرفي عامررعاش السعيد/شراك صالح الدين أثر شخصية ألاستاذ على اتجاهات تالميذاملرحلة الثانوية

LS 092010/09حناط عبدالقادرحبيب سعد/امباركي علي/روام موس ىأثر نشاط التربية البدنية على النشاطات ألاخرى في املدرسة

LS 102010/09حاش ي بلخير/..قرماط عيس ى/كاس محمدأساليب التدريس وأثرها على اتجاهات تالميذ املرحلة

LS 112010/09حاش ي بلخيربوراس محمدألاسس واملعايير الضرورية النتقاء العبي الكرة الطائرة

LS 122010/09الهادي عيس ى/..بن سالم جميلة/بوزكري شهرزادإلاعالم الرياض ي املرئي و تأثيره في نشر الثقافة الرياضية

LS 132010/09الهادي عيس ىكريدة عبدالقادر/عكازي جعفرإلاعالم الرياض ي املرئي وأثره في اختيار الناشئين لكرة القدم

LS 14 2010/09خينش عليبن عيس ى بالل/مسعودي قويدر16/12إلاعالم الرياض ي املرئي وأثره في اختيار الناشئين لكرة القدم

LS 152010/09الهادي عيس ىزروق أحمد/حران عبدالباسطإلاعالم الرياض ي وتأثيره في ممارسة املرأة الجزائرية للرياضة

LS 162010/09جنداوي عبدالرحماندريفل أحمد/مرقوب وحيدإلاعالم املرئي وانعكاساته على مستوى أداء العبي كرة القدم

LS 172010/09ربوح محمدتلي نورالدين/خينش محمد...التحضير النفس ي لالعبي كرة السلة أثناء الحصص التدريبية

LS 182010/09رويبح كمالعيدة صالح الدين/العايب عبدالرؤوفالتدريس باألهداف والتدريس بالكفاءات

LS 192010/09خينش عليكربوعة سعد/كالل الجيالنيالتربصات امليدانية لطلبة علوم وتقنيات النشاطات  البدنية

LS 202010/09شرفي عامرشعوفة مرادالتربية البدنية املدرسية وأثرها في التحصيل الدراس ي

LS 212010/09رويبح كمالشنيخر حسيبةالتربية البدنية والرياضية وعالقتها بضبط السمات إلاجتماعية للتلميذ

LS 222010/09حرواش ملينباطن/علي عبدالقادر/صويلحي لحسنالتفاعل إلاجتماعي من خالل ألانشطة الرياضية اللالصفية لدى املراهقين



LS 232010/09جناوي عبدالرحمانبوزنيبل عمرالحمل  الزائد وعالقته باإلصابات الرياضية لدى العبي كرة القدم

LS 242010/09خينش عليسويس ي/بن موفقي أحمد/احميدة مصطفىالرضا الوظيفي وعالقته بأداء أساتذة التربية البدنية

LS 252010/09حربي سليم/...محمدي مروان/حسان عبدالعزيز...السلوك القيادي للمدرب الرياض ي وعالقته بمستويات دافعية

LS 26 2010/09شرفي عامر/شريك محمد/شارف حسام الدين..السياسة الوطنية نحو املنشآت الرياضية ودورها في تفعيل املمارسة

LS 27العاب القوىKidّs 2010/09حربي سليمشيبوط محمد/اعمر قويدر/بجقينة بشير... للطفولة وتأثيرها على التفاعل إلاجتماعي لدى

LS 282010/09مسعودي الطاهربن حيمورة اسماعيل/عينين بوعمامةالعالقة البيداغوجية بين أستاذ التربية البدنية والتلميذ في ظل التدريس

LS 292010/09حرواش ملينموفقي/هدروق سعيد/بوشقور جمال الدينالعالقة بين ألاستاذ والتلميذ خالل حصة التربية البدنية والرياضية

LS 302010/09حربي سليمماال نصرالدين/بودانة عبدالرحمان....املمارسة الرياضية داخل أقسام الرياضة والدراسة

LS 312010/09حربي سليم/...بودانة يونس/بودانة بن مشيه....املمارسة الرياضية وعالقتها بالتكيف إلاجتماعي لدى مراهقي

LS 322010/09بن عبدالسالم محمدحميدة علي/شويشة حمال/جيدول عبدهللاامليوالت النفسية لطلبة جامعة الجلفة نحو إختيار تخصصات التربية البدنية

LS 332010/09بن عبدالسالم محمدعالبة إبراهيم/بقة محمدإهمال ألالعاب الفردية ومدى تأثيره على تالميذ الطور الثانوي

LS 342010/09رويبح كمال/بن خذير الخذير/بن سليليح عبدالرحمان....إهمال النشاط البدني والرياض ي في الطور إلابتدائي

LS 35 2010/09حاش ي بلخير/لعبيدي عطاهللا/مختاري عبدالقهار...أهمية  إستخدام ألالعاب الشبه الرياضية

LS 362010/09بن عبدالسالم محمدحصباية موس ى/سقاي توفيق...أهمية التحضير النفس ي لدى العبي كرة اليد قبل املنافسة

LS 37 2010/09رويبح كمالهواري صالح/معاش عبدالرحمان....أهمية املنشأت والعتاد الرياض ي في دعم الرياضة املدرسية التنافسية

LS 382010/09ربوح محمد/بن سويس ي رابح/شوية سعدأهمية النشاط البدني في التوافق الدراس ي

LS 392010/09ربوح محمد/..مختاري أحمد/خليفي أمينأهمية النشاط البدني والرياض ي في التقليل من الضغط النفس ي

LS 40 2010/09مسعودي الطاهرقرود طاهر/شعيب سعيد/قرود سعد...أهمية الوسائل الرياضية في دعم الرياضة التنافسية

LS 412010/09حرواش ملين/نجار إبراهيم/هدروق رشيدتأثير املنشآت والعتاد الرياض ي في تفعيل ممارسة التربية البدنية

LS 422010/09خينش عليبهناس الشاذلي/طويل عبدالقادرتأثير النشاطات الرياضية الجماعية على تماسك الجماعة

LS 432010/09حاش ي بلخيرعليليش/عبو عمر/كحول عبدالحليم...تأثير النشاطات الرياضية الجماعية على تماسك الجماعة من خالل

LS 44 2010/09مسعودي الطاهربن شنة لخضر....تأثير تطبيق التربية الحركية في دروس التربية البدنية

LS 452010/09خينش عليمداح عمار/حمادي مصطفى/قواس محادتأثير حصة النشاط البدني والرياض ي على السلوكيات العدوانية لدى تالميذ



LS 462010/09بن عبدهللا يزيدالعكة مصطفى/لحسن خالدتأثير دافعية ألاستاذ في تعلم بعض املهارات الحركية لكرة اليد

LS 472010/09شرفي عامرامحمدي يحيى/لعجال عبدالجبار/كعباش خالدتأثير شخصية املدرب على أداء العبي كرة القدم

LS 48 2010/09شاربي بلقاسمبلخيري خالد/هصك ميلود..تأثير وبرمجة إمتحان باكالوريا التربية البدنية على سير حصص

LS 492010/09مسعودي الطاهرذوابة الحاج/مسعودي عليتحديد العوامل إلاجتماعية الدافعة ملمارسة التربية البدنية لدى املراهقين

LS 502010/09بن عبدالسالم محمدعبدالالوي عبدالحميد/بركات عصام..تركيز إلانتباه وعالقته بمستوى ألاداء الخططي الهجومي لدى العبي

LS 512010/09جنداوي عبدالرحمانبن سالم العلمي/بوطالب عبدالحميد...دافعية إلانجاز وعالقتها بالتحصيل الدراس ي لدى تالميذ

LS 522010/09حاش ي بلخيرصالحي/معمري مختار/فراج لحسن...دراسة العالقات إلاجتماعية بين الالعبين وتأثيرها على نتائج فريق

LS 532010/09بن عبدهللا يزيد/........سعيداني مبروكدراسة العالقات إلاجتماعية بين الالعبين وتأثيرها على نتائج كرة اليد

LS 542010/09شرفي عامرتناح مصطفى/شويشة عامر..دراسة إمكانية تطبيق املناهج الجديدة  التدريس باملقاربة

LS 552010/09شرفي عامرمركمال محمد/بن شعوة وليد/رحمي أحمددراسة تأثير ألاساليب التدريسية على تعليم املهارات الحركية

LS 562010/09شرفي عامرمبسوط/شلفي نبيل/كليوات محمددوافع إرتكاب العنف على الحكام في مباريات كرة القدم صنف أكابر

LS 572010/09شرفي عامرشقيم حنان..دوافع ممارسة التربية البدنية وأثرها على مراحل النمو

LS 58 2010/09حربي سليمحميدة حسين..دور أستاذ التربية البدنية والرياضية في التقليل من املشكالت النفسية

LS 592010/09جنداوي عبدالرحمانرحمون محمد/بوخالفة علي/شاوي البشيردور أستاذ التربية البدنية والرياضية في تنمية اللياقة البدنية

LS 602010/09حناط عبدالقادر/بوشقور الطيب/طويل عبدالقادردور إلاعالم الرياض ي وتأثيره في اتجاهات املرأة الجزائرية

LS 612010/09الهادي عيس ىزياني عيس ى/تتة يوسفدور ألالعاب الجماعية في تفعيل العالقات إلاجتماعية في حصة التربية البدنية

LS 62
دور التدريب العلمي املنظم في التقليل من إلاصابات الرياضية عند العبي كرة 

القدم
2010/09شرفي عامربحيح خالد/بلهدري نورالدين

LS 632010/09بن عبدهللا يزيدلغراب حسين/رتيمي جلول/نعومي محمددور التربية البدنية في تحقيق إلاتزان إلانقعالي لدى تالميذ الطور الثالث

LS 642010/09حاش ي بلخير/حرشاوي سليمان/بن شريك أحمددور التربية البدنية والرياضية في إلادماج إلاجتماعي للمراهقين

LS 652010/09خينش علي/..خليفة محمد/مسعودي محمد..دور التربية البدنية والرياضية في التخفيض من بعض إلاضطرابات

LS 662010/09شاربي بلقاسمجنيدي محمد/طالب النعاس/شتوح بوبكردور التربية البدنية والرياضية في التفاعل إلاجتماعي لدى تالميذ الطور

LS 672010/09شرفي عامر/....زهارمحمد أمين دور التربية البدنية والرياضية في النمو إلاجتماعي للمراهقين



LS 68 2010/09ربوح محمد/..زياني عبدالحمان/بن علية بن حسين.....دور النشاط البدني الرياض ي في الرفع من دافعية إلانجاز

LS 692010/09ربوح محمدشنافي مبروك/حمياني مبارك/حوة عبدالقادردور الوحدات التطبيقية في التحصيل الدراس ي لطلبة التربية البدنية

LS 70
دور حصة التربية البدنية و الرياضية في دعم رياضة كرة الطائرة باملرحلة 

الثانوية
2010/09جنداوي عبدالرحمانرابحي عبدهللا / مباركي حمزة 

LS 712010/09مسعودي الطاهرحفاف/بن سعد سالم/بن شريك رابحدور حصة التربية البدنية والرياضية في اكتشاف املواهب الرياضية

LS 722010/09شرفي عامرقول موس ى/بورقدة إسماعيلدور حصة التربية البدنية والرياضية في عملية التنشئة

LS 732010/09بن عبدالسالم محمد/...حسان عاشور/شريفي محمددور وأثر الرياضة في التقليل من ظاهرة العنف املدرس ي

LS 742010/09حاش ي بلخير/.....مويلحي جمال ...سمات وتقدير الذات لدى أساتذة التربية البدنية

LS 752010/09مفتاح ناديةوليد إسماعيل/مختاري عليشخصية أستاذ التربية البدنية والرياضية وتأثيرها على سلوك املراهق

LS 762010/09مسعودي الطاهرعبيكش ي مصطفى/بوعياد فارس/براهيمي سليمانصعوبات تدريس التربية البدنية والرياضية في ظل املقاربة بالكفاءات

LS 772010/09الهادي عيس ىحساني محمد فؤاد/كالل سميرعامل الضغط النفس ي ومدى إنعكاسه على الرياض ي أثناء املنافسة

LS 782010/09حربي سليمدوارة إسماعيل/بلعدل مبروك/شولي الحواسعالقة ممارسة الرياضة بمستوى تقدير الذات لدى تالميذ املرحلة املتوسطة

LS 79 2010/09حناط عبدالقادر/......بن مسعود فيصل ....عوامل إختيار الطلبة إلختصاص كرة القدم

LS 80 2010/09شاربي بلقاسمعرابي سالم إبراهيم/عالم/زيرق كمال...قدرة أستاذ التربية البدنية والرياضية على إنجاز درس

LS 81 2010/09الهادي عيس ىشتوح عزالدين.... لكرة القدم بأنجوال 2010كأس إفريقيا لألمم

LS 822010/09شرفي عامر/تاوتي أحمد/طالب صالح الدينكرة القدم الجزائرية وأثرها في بعث الروح الوطنية في الوسط الجامعي

LS 832010/09بن العربي يحي/...هواري أحمد/جحا إبراهيم...مدى إنعكاس املمارسة الرياضية داخل املركب الجواري

LS 84 2010/09حربي سليمشنة أحمد/صيلع عبدالحميد/كيحل أحمد....مساهمة نظام املقاربة بالكفاءات في زيادة دافعية

LS 852010/09مسعودي الطاهرمنصور عبد هللا/بن يحيى محمد معوقات سير دراسة التربية البدنية والرياضية في ظل املنهج الجديد

LS 862010/09ربوح محمدنايل بن صالح/دقمان إسحاق...مفهوم الثواب والعقاب وعالقته بتحسين ألاداء املهاري

LS 872010/09حربي سليمربوح شهرزاد/ونوقي مليكة/لبوخ نورةممارسة الرياضة لتالميذ املرحلة الثانوية وعالقتها بالتفاعل إلاجتماعي

LS 882010/09الهادي عيس ى/صالح لعموري/صالح عبدالكريمممارسة النشاط البدني الرياض ي وأثره في أداء مهنة الحماية املدنية

LS 892010/09شاربي بلقاسمالعيداوي/مكي رشيد//بوخاري البشيرواقع التدريس باملقارنة بالكفاءات في ميدان التربية البدنية



LS 902010/09مسعودي الطاهربلجوهر كريم/براهيمي شوقي/زاوي عمرواقع التربص امليداني بين النظري والتطبيقي

LS 912010/09مسعودي الطاهرواقع النشاط البدني الرياض ي في التعليم إلابتدائي

LS 92 2010/09رويبح كمال....واقع النشاط البدني والرياض ي للمعوقين حركيا


