
الدفعة/ السنةالاستاذ/الاشرافالطالب/ الاعدادحيز موضوع  الدراسة/ عنوان املذكرة الشفرة

MS 01
بعض ثانويات /دور أستاذ التربية البدنية والرياضية في عملية النقل الثقافي لدى تالميذ املرحلة الثانوية 

الجلفة
13/12حناط عبد القادرعزوزي حمزة

MS02 الطيب بوشقور       صالح بن بعض متوسطات والية الجلفة/ دور الرياضة املدرسية في اكتشاف املواهب وتوجيهها

الابقع
13/12حناط عبد القادر

MS 03
بعض / بيداغوجيا املقاربة بالكفاءات وأثرها على دينامية الجماعة في حصة التربية البدنية والرياضية

ثانويات الجلفة

سعيد ابراهيم الخليل  حيجول 

بلخير
13/12حناط عبد القادر

MS 04
أثر النشاط الرياض ي الترويحي على الجانبين الحس ي الحركي والاجتماعي العاطفي لدى الاطفال ذو التخلف 

( سنة12-09)العقلي البسيط 

لعبيدي عيس ى       شلفي نبيل
13/12حناط عبد القادر

MS 05
فريق الشباب لبلدية الجلفة لكرة /أثر برنامج بليومتري مقترح على تطوير مهارات التسديد في كرة السلة 

السلة اواسط

يونس ي طه          جعالب احمد
13/12حناط عبد القادر

MS 06 13/12حناط عبد القادرهواري صالح          حميدة سالم سنة23-17فئة الشباب بالجلفة /أثر النشاط البدني الرياض ي على عملية التغير الاجتماعي

MS 07
بعض /أثر املشاهدة لتشجيع بعض النوادي ألاوربية على شبكة العالقات الاجتماعية في الوسط الشبابي 

ثانويات الجلفة

بن يعقوب عبد القادر زواوي طارق
13/12حناط عبد القادر

MS 0813/12سربوت عبد املالكصديقي جلولالقسم الشرفي لبلدية الجلفة/تقويم أساليب تقييم املدرب لألداء املهاري والحركي لدى العبي كرة القدم

MS 09
نادي كرة السلة /دور النشاط البدني الرياض ي املكيف في تنمية بعض سمات الشخصية لدى املعاقين حركيا

على الكراس ي املتحركة بالبليدة

بوخالفة علي          شعوفة مراد
13/12سربوت عبد املالك

MS 1013/12سربوت عبد املالكمعمري علي        معاش ابراهيموالية الجلفة/تقويم أداء أستاذ التربية البدنية والرياضية في ضوء املقاربة بالكفاءات باملرحلة الثانوية

MS 1113/12سربوت عبد املالكسعدي يوسف          ربيح باللمصادر الضغوط النفسية لدى أساتذة التربية البدنية والرياضية

MS 12
دور الاسلوب التدريس ي الستاذ التربية البدنية والرياضية في توطيد العالقة البيداغوجية مع التلميذ في ضوء 

والية الجلفة/املقاربة بالكفاءات باملرحلة الثانوية

عينين بوعمامة          بن شعوة 

وليد
13/12سربوت عبد املالك

MS 13  13/12سربوت عبد املالكمختاري عبد القهار العيداوي فاتحالقسم الشرفي بوالية الجلفة/أهمية املراقبة الطبية والصحية لدى العبي كرة القدم فئة ألاصاغر

MS 14
سنة رابعة /دور حصة التربية البدنية والرياضية في تنمية العمل الجماعي لدى تالميذ الطور املتوسط

متوسط بمتوسطات دار الشيوخ

بن قيدة لخضر        الحمرة 

الطيب
13/12سربوت عبد املالك



MS 15
فئة / دراسة التصور العقلي الذي يتميز به التالميذ في النشاط البدني الرياض ي وعالقته بالدافعية لإلنجاز 

 سنة ببعض ثانويات الجلفة18-15من 

بوقفالة الطاهر      حميدة علي
13/12سربوت عبد املالك

MS 16
بعض أندية قسم الثاني - فئة اكابر/-أهمية التحضير النفس ي في زيادة الدافعية لدى العبي كرة القدم 

املحترف

سالق سليمان      طاهري توفيق
13/12سربوت عبد املالك

MS 1713/12سربوت عبد املالكالود بخليفةمدينة الجلفة/النشاط البدني الرياض ي كأساس لبناء الجماعة الرياضية بين التالميذ في املرحلة الثانوية

MS 18
دور ألالعاب الصغيرة املمارسة في حصة التربية البدنية والرياضية في تنمية بعض الصفات البدنية لدى 

الذكور بمدرستي النور وعزوز مسعود بالجلفة/ سنة 12-09تالميذ الطور الثاني 
13/12سربوت عبد املالكجحا ابراهيم

MS 19
مركز اعادة التربية /دور التربية البدنية والرياضية في تحقيق التوافق النفس ي والاجتماعي لدى الجانحين

بالجلفة

معمري مصطفى   منصور عبد هللا
13/12سربوت عبد املالك

MS 2013/12سربوت عبد املالكعزوز محمد ملينبلدية الجلفة/دور املتابعة الطبية في السير الحسن لحصة التربية البدنية والرياضية بمرحلة الثانوي

MS 21
استثارة الدافعية من خالل ممارسة التربية البدنية والرياضية وعالقتها بالتفوق الدراس ي لدى طالب املرحلة 

الثانوية بالجلفة

طحاح  مفتاح         غريب 

الطاهر
13/12سربوت عبد املالك

MS 22
بعض ثانويات /دور حصة التربية  ب ر  في التقليل من الضغط النفس ي ألستاذ التربية البدنية والرياضية 

الجلفة

شنيخر حسيبة       مبسوط عبد 

القادر
13/12سربوت عبد املالك

MS 23شريط حمزة         شكشاك نور دور حصة التربية  ب ر  في التقليل من سمة القلق لدى تالميذ الثانوي بعض ثانويات الجلفة

الدين
13/12بن عبد السالم محمد

MS 2413/12بن عبد السالم محمدبن مسعود فيصل  اسماعيل وليدمكانة و أهمية الطب الرياض ي في تحسين مستوى الفريق

MS 25
نحو ممارسة النشاط - اعاقة حركية-أساليب املعاملة الوالدية وعالقتها باتجاهات ذوي الاحتياجات الخاصة 

بعض نوادي املسيلة/البدني املكيف

سايحي مصطفى     سقاي توفيق
13/12بن عبد السالم محمد

MS 26
بعض /طور ثانوي-دور النشط البدني والرياض ي التربوي في التقليل من السلوكات العدوانية لدى املراهق 

ثانويات الجلفة

شرفي عبد القادر       بن 

عبدالسالم الطيب
13/12بن عبد السالم محمد

MS 27
مدرسة املعاقين / الحركية لدى املعاقين سمعيا- أثر استخدام الحركات ألارضية على القدرات الادراكية 

سمعيا بالجلفة

قيبش صالح          ديقش عادل
13/12بن عبد السالم محمد



MS 28
البعد النفس ي -دور الرياضات الجماعية في التخفيض من السلوكات العدوانية لدى تالميذ املتوسط 

-والاجتماعي
13/12بن عبد السالم محمدعباس ي عيس ى

MS 29
حرفوش عمر           عبد بعض اندية والية الجلفة/ سنة15-12محددات ومعايير انتقاء املدرب لالعبي كرة الطائرة لدى الناشئين 

الحفيظي مصطفى
13/12عزوز محمد

MS 30
بعض مالعب والية الجلفة/تأثير مالعب العشب الاصطناعي على الاصابات الرياضية لدى العبي كرة القدم 

13/12ضيف عادلسلت ميلود

MS 31
مدرسة /الفروق الفردية- تأثير النشاط البدني الرياض ي املكيف على املهارات النفسية لدى املعاقين سمعيا 

الاطفال املعوقين  بوالية الجلفة
13/12ضيف عادلزهار محمد ألامين

MS 32
املركز النفس ي /تأثير النشاط البدني الرياض ي املكيف على االنمو الاجتماعي لالطفال املتخلفين عقليا

البيداغوجي بالجلفة

عبد القادر شوكي    محمد بوراس
13/12ضيف عادل

MS 33
بعض /تصورات مدرس ي التربية البدنية والرياضية لتجسيد وتقويم هدف درس في ظل املقاربة بالكفاءات

مدرس ي التربية البدنية بثانويات الجلفة

كالل أحمد           قاسمي يونس
13/12شرفي عامر

MS 34
بن مسعود عمر        بن علي عبد بعض ثانويات الجلفة/املمارسة الرياضية في أوقات الفراغ  وعالقنها بالتفاعل  الاجتماعي لدى تالميذ الثانوي 

القادر
13/12شرفي عامر

MS 35قشام ميلود       قويدري بعض ثانويات الجلفة/املعوقات ألاساسية املؤثرة ملمارسة العاب القوى في الطور الثانوي

عبدالرحمن
13/12شرفي عامر

MS 36
بعض /أثر الاختالط  بين الجنسين على تحقيق اهداف حصة التربية البدنية والرياضية لدى املراهقين

ثانويات الجلفة
13/12شرفي عامرحرفوش عادل

MS 37
بعض / سنة11-06دور املربي الرياض ي في تنمية املهارات الحركية ألاساسية لدى تالميذ الطور الابتدائي 

ابتدائيات والية الجلفة

جرعوب علي النذير  بوعكاز علي
13/12شرفي عامر

MS 3813/12شرفي عامرحصباية موس ى   جحواري موس ىبعض اكماليات املسيلة/مصادر الضغوط النفسية لدى أساتذة التربية البدنية والرياضية

MS 39
بعض /مدى فاعلية التربية البدنية والرياضية في بناء العالقات الاجتماعية بين تالميذ املرحلة الثانوية

ثانويات الجلفة

حمامة محمد            طيبي طارق
13/12شرفي عامر



MS 40
بعض /نحو ممارسة النشاط البدني الرياض ي املكيف- اعاقة حركية-اتجاهات ذوي الاحتياجات الخاصة 

نوادي والية املسيلة

قنفود الطاهر        قسوم نور 

الدين
13/12بن عبد السالم محمد

MS 41
 جويلية للمعاقين بمدينة 05مركز /النشاط البدني الرياض ي املكيف لدى الاطفال املعاقين إعاقة بسيطة

الجلفة

مويلحي جمال       رحمون محمد
13/12خينش علي

MS 42
بعض /اتجاهات معلمي املرحلة الابتدائية الطورين الاول والثاني نحو تدريس التربية البدنية والرياضية

ابتدائيات الجلفة

غربي الحواس          نايل رمضان
13/12خينش علي

MS 43
فرق القسم الشرفي /مدى مساهمة شخصية املدرب الرياض ي في تحسين املستوى ألادائي لالعبي كرة القدم

بالجلفة

زاهية عبد الرحمان
13/12سربوت عبد املالك

MS 44
بن حيمورة اسماعيل   باطن فرق القسم الشرفي بالجلفة/اكابر-مدى تأثير كثافة املنافسة الرياضية على اللياقة البدنية لالعبي كرة القدم 

يوسف
13/12سربوت عبد املالك

MS 4513/12سربوت عبد املالكطاوس ي بلعباس    محمدي يحيمركز صغاراملكفوفين بالجلفة/دور  النشاط البدني املكيف في الادماج الاجتماعي لدى املعاقين سمعيا

MS 46
املركز /دور النشط البدني والرياض ي التربوي في التقليل من السلوكات العدوانية لدى املعاقين ذهنيا

البيداغوجي للمعاقين ذهنيا بالجلفة
13/12سربوت عبد املالكعبد الجبار  لعجال

MS 47
والية /  سنة 18-15-دور التربية البدنية والرياضية في خفض السلوك العدواني لدى التالميذ املراهقين 

الجلفة

عزيز كمال              عبد ربي 

محمد
13/12سربوت عبد املالك

MS 48شوية لعبيدي          برمول نادي شباب عين وسارة/أثر التدريب الفتري على تطوير ألاداء البدني لالعبين كرة القدم فئة ألاواسط

مصطفى
13/12سربوت عبد املالك

MS 49
دور ألالعاب الشبه رياضية في تنمية الجانب الحس ي الحركي في حصة التربية البدنية والرياضية  لتالميذ 

بعض ابتدائيات الجلفة/الابتدائي
13/12سربوت عبد املالكلحرش البشير

MS 50
والية /دور التربية البدنية والرياضية في تنمية روح الجماعة لدى تالميذ املرحلة الثانية من التعليم املتوسط

الجلفة

سداس طارق     رحماني الهاشمي
13/12سربوت عبد املالك

MS 51
والية / عالقة التجربة امليدانية للمعلمين كمؤطرين في حصة التربية البدنية والرياضية  في املدارس الابتدائية 

الجلفة

حميدات لخضر     حساني محمد
13/12سربوت عبد املالك

MS 52 قريش ي سمير          بومهد عبد فرق الجهوي الثالث لكرة القدم بتيارت/ عالقة املدرب الرياض ي بتماسك الفريق الرياض ي

القادر
13/12سربوت عبد املالك



MS 53 13/12سربوت عبد املالكرحماني عطيةبعض فرق الجلفة/  سنة12-9أهمية دراسة علم املورفولوجيافي عملية انتقاء ناشئي كرة القدم

MS 54
أثر العالقة البيداغوجية ما بين املربي واملتربيأثناء سير درس التربية البدنية والرياضية في املرحلة الثانوية من 

بعض ثانويات الجلفة/ سنة 18 -15

طرفاية شعبان        ناظور بن 

صالح
13/12سربوت عبد املالك

MS 55
بعض متوسطات عين / دور التربية البدنية والرياضية في التخفيف من العنف املدرس ي بين تالميذ املتوسط

وسارة

جعيرين جلول           بن حرزهللا 

بن رخاء
13/12الهادي عيس ى

MS 56
مدربي كرة القدم / سنة12-09دور وأهمية الخاصية املرفولوجية في انتقاء العبي كرة القدم فئة الناشئين 

بالجلفة
13/12الهادي عيس ىكالل سمير

MS 5713/12الهادي عيس ىكالل الجيالني         مداح عمارفرق والية الجلفة/دور الاتصال بين املدربين والالعبين في تحسين مستوى فريق كرة القدم

MS 58
ثانوية قاسمي /مفهوم الذات للتالميذ املمارسين وغير املمارسين  للتربية البدنية والرياضية في مرحلة الثانوي

الحسني و ومتقنة موفقي محمد بحاس ي بحبح

امبارك حمياني     ونوقي عبد 

القادر
13/12الهادي عيس ى

MS 59
املركز النفس ي البيداغوجي بعين / أثر النشاط الرياض ي الترويحي في الصحة النفسية للمصابين بمرض داون

وسارة
13/12الهادي عيس ىقمورة محمد

MS 60
أساتذة التربية ب ر ببعض متوسات حاس ي بحبح/إلارشاد النفس ي الرياض ي بين واقع التكوين ومتطلبات املهنة

13/12الهادي عيس ىحواس الزرقين

MS 61
مدرسة صغار / دور التنشأة الاجتماعية في دفع املراهق املعاق بصريا الى ممارسة النشاط الحركي املكيف 

املكفوفين بالجلفة

مكي رشيد        مرغوب وحيد
13/12الهادي عيس ى

MS 62
بعض اندية /دور التخطيط في التدريب للرفع من مستوى ألاداء الرياض ي لدى العبي كرة القدم صنف أشبال

الجلفة

زياني عبد الرحمان  زياني السعيد
13/12الهادي عيس ى

MS 63
لدى املعاقين الصم البكم في الدمج الاجتماعي  (كرة القدم داخل القاعة)دور ممارسة الرياضات الجماعية 

مدرسة صغار املكفوفين بالجلفة/

سرطوط سفيان    جيدول عبد 

هللا
13/12قاسم مختار

MS 64
دور حصة التربية البدنية والرياضية في غرس القيم الثقافية في ظل املقاربة بالكفاءات عندى تالميذ الثانوي 

ثانوية الفصحى بالجلفة/ 

سعيدي أحمد          نعمي رياض
13/12يحي بن العربي



MS 65
سعيداني حكيم       قوميش عبد اواسط نادي وفاق الجلفة/ أثر برنامج تدريبي مقترح لتحسين بعض املهارات ألاساسية في كرة السلة

الرزاق
13/12مسعودان مخلوف

MS 66
متوسطة بالحواجب بالجلفة / مصادر القلق أثناء منافسة الكرة الطائرة لدى تالميذ أقسام رياضة ودراسة 

 سنة14-15
13/12مسعودان مخلوفبن عيس ى لخضر

MS 67 خلفاوي لزهاري     قنونة عبد أقسام رياضة ودراسة الجلفة/ في تعليم السباحة (الفيديو)تأثير الوسائل السمعية البصرية

الحميد
13/12حربي سليم

MS 68
بعض متوسطات /سنة15-12دور أستاذ التربية البدنية والرياضية في خفض السلوك العدواني لدى املراهق 

مسعد

كحيل عادل        مسعودي 

براهيم الخليل
13/12مسعودي الطاهر

MS 69
أهمية معرفة املدربين الرياضيين لإلصابات الرياضية وتقديم إلاسعافات ألاولية أثناء الحصص التدريبة 

مدربي كرة اليد بالجلفة/

زاوي عمر        براهيمي شوقي 

أحمد
13/12مسعودي الطاهر

MS 70
/ تأثير إلاصابات الرياضية على دافعية الانجاز في املنافسات الرياضية الالصفية لدى تالميذ الطور املتوسط

بعض متوسطات الجلفة

أحمد بن موفقي      قويدر أعمر
13/12قاسم مختار

MS 71
 سنة 15-9دور النشاط الرياض ي الترويحي في التقليل من الضغط النفس ي لدى ألاطفال املعاقين سمعيا 

مدرسة صغار املكفوفين بالجلفة/

حساك لغويني      الذوادي 

السعودي
13/12جنداوي عبد الرحمان

MS 72 13/12جنداوي عبد الرحمانلطرش لخضر        رقيعة عمرالقسم ما قبل الشرفي بالجلفة- /اكابر-تأثير قلة املنافسة الرياضية على اللياقة البدنية لالعبي كرة القدم

MS 73
ابتدائيتي الفتح / سنة12-9دور ألالعاب الشبه رياضية في تنمية صفة املداومة لدى تالميذ إلابتدائي 

وبوزكري الكاكي بالجلفة

بونيف محمد الامين دبيب عدالن
13/12حربي سليم

MS 74
عبد الكريم صالح  شنافي مبروكاملركز الطبي التربوي بالجلفة/أثر برنامج التربية الحركية على الكفاءة الحركية لذوي إلاعاقة العقلية الخفيفة

13/12الهادي عيس ى

MS 7513/12ونوقي يحيكريدة عبد القادر   دقمان اسحاقأندية رابطة كرة القدم بحاس ي بحبح/تأثير املعسكرات التدريبية على تماسك جماعة الفريق الرياض ي

MS 76
بعض أندية - /أواسط -دور املدرب الرياض ي في التقليل من حدة السلوك العدواني لدى العبي كرة القدم 

الجلفة
13/12شاربي بلقاسمبوعزيز  محمد

MS 77
دور ألالعاب شبه الرياضية في بناء إتجاهات نحو ممارسة ألانشطة الرياضية لدى تالميذ املرحلة الابتدائية 

بعض ابتدائيات عين وسارة/ من وجهة نظر املعلمين
13/12الهادي عيس ىبرادعي سعد



MS 78
مركز /دور النشاط البدني الرياض ي املكيف في التقليل من بعض السلوكات العدوانية لدى املعاقين حركيا

املعاقين حركيا بالجلفة

جاب هللا عبد القادر مريزق أحمد
13/12شاربي بلقاسم

MS 79
لدى تالميذ السنة ثانية  (مرونة- سرعة - قوة )دور أستاذ التربية البدنية في تنمية الصفات البدنية 

دار الشيوخ/متوسط
13/12شاربي بلقاسمبن السويس ي عطية

MS 80 محجوب عبد الحفيظ  جنيدي بعض متوسطات الجلفة/ توجيه وتنمية املواهب الرياضية لدى تالميذ الطور املتوسط

محمد
13/12شاربي بلقاسم

MS 8113/12ونوقي يحيكريم جاب هللااملركز البيداغوجي بعين وسارة/ النشاط البدني الرياض ي املكيف وتأثيره على ألاطفال املتخلفين عقليا

MS 82
مركز بن جرمة / سنة 12-9بكم - دوافع ممارسة الرياضات الجماعية لذوي الاحتياجات الخاصة صم 

بالجلفة

تواتي محمد الامين  بشوطي 

املبروك
13/12صالح لخضر

MS 83
مركز التكوين املنهي  للمعاقين حركيا /دور النشاط البدني الرياض ي في تقبل إلاعاقة عند املعاقين حركيا 

باألغواط

بن سويس ي رابح   عويس ي سليم
13/12جعيرين حمزة

MS 8413/12كمال رعاشحوة عبد القادربعض أندية والية الجلفة/أهمية إلاعداد البدني في تحسين مردود العبي كرة القدم خالل مرحلة املنافسة

MS 85
أثر استخدام أسلوب التدريب البليومتري خالل برنامج تدريبي على تنمية القدرة العضلية لدى أعوان 

الوحة املركزية للحماية املدنية بوالية الجلفة/الحماية البدنية
13/12حربي سليمعلي قريش

MS 86
علي عبد القادر     دوارة اسماعيلمدرسة صغار املكفوفين بالجلفة/ممارسة ألانشطة الرياضية الترويحية في مدارس ذوي إلاحتياجات الخاصة 

13/12كمال رعاش

MS 87
نادي الهواة لكرة السلة على الكراس ي  /الذات البدنية لدى الرياض ي املعاق حركيا وعالقتها بتقبل إلاعاقة 

ببسكرة

بن علية محمد        بزيو محمد
13/12حربي سليم

MS 88
بعض ثانويات /أثر ممارسة النشاط البدني والرياض ي في التقليل من مستويات الخجل لدى تالميذ الثانوية

الجلفة
13/12حربي سليمنايل كسال عزيز

MS 8913/12شاربي بلقاسمعبد الالوي قويدر  بلعباس فريددور املقاربة بالكفاءات في تحقيق أهداف درس التربية البدنية وارياضية من وجهة نظر أساتذة املادة

MS 90بن عيس بالل      حساني محمد بعض أندية الجلفة/شخصية املدرب وأثرها على مردود الفريق أثناء املباراة في كرة القدم

فؤاد
13/12رعاش كمال

MS 91
بعض / التوافق النفس ي الاجتماعي لدى تالميذ مرحلة التعليم الثانوي من خالل الانشطة البدنية والرياضية

ثانويات الجلفة
13/12حاش ي بلخيريبوصري مصطفى



MS 92
بعض ثانويات / دور الانشطة البدنية الرياضية في تحقيق التفاعل الاجتماعي لدى تالميذ املرحلة الثانوية

الجلفة

سيفر بن سالم       فصيح 

الصادق
13/12حاش ي بلخيري

MS 9313/12حاش ي بلخيريخليفة محـــمد         دريفل أحمدبعض أندية والية الجلفة/ انعكاس عدم استقرار مدربي كرة القدم على النتائج الرياضية

MS 94 13/12رويبح كمالبلواز أحمد             يونس عباسمركز التأهيل الحركي والظيفي بجمعية الوفاق بمسعد/ النشاط الترويحي املكيف ودوره في تقبل الاعاقة

MS 9513/12حرواش ملينبن ألاحرش البشير-اكابر-الترجي الرياض ي لكرة الطائرة بالجلفة / عالقة التحفيز بدافعية الانجاز لدى العبي كرة الطائرة

MS 96 13/12حرواش ملينعباس ي   أحمد    طاهري محمدبعض نوادي الجلفة- / أكابر-تأثير قرارات الحكام في إثارة السلوك العدواني لدى العبي كرة القدم

MS 97
/ أثر شخصية الاستاذ في تحقيق الاهداف التربوية للتربية البدنية والرياضية لدى تالميذ الطور املتوسط 

بعض متوسطات الجلفة

عينة هشام ناصر  زواوي عبد 

القادر
13/12حرواش ملين

MS 98
بعض /الانشطة البدنية والرياضية الالصفية وأثرها على تحقيق التكيف الاجتماعي لدى تالميذ املتوسطة

متوسطات الجلفة

بن العمراني عمر   تنانـي السعيد
13/12حاش ي بلخيري

MS 99
العوامل املؤثرة في تفعيل عملية الاتصال بين أستاذ التربية البدنية والرياضية وتالميذ  الطور 

بعض متوسطات الجلفة/املتوسط
13/12حاش ي بلخيريلعبيدي عطاء هللا

MS 100 13/12حمادي عامرزبير   زيان           بقيرة الطاهربعض ثانويات الجلفة/دور إلاعالم الرياض ي في اختيار املراهقين لنشاطاتهم البدنية والرياضية

MS 101
بعض /أثر املشكالت النفسية على التحصيل الدراس ي في درس التربية البدنية والرياضية لدى تالميذ الثانوية

ثانويات الجلفة

طاهيري مختار    عمران عمر
13/12رويبح كمال

MS 102
نادي الترجي الرياض ي للكرة الطائرة / أثر برناج تدريبي في تطوير بعض املهارات ألاساسية في كرة الطائرة

اواسط ذكور
13/12حميدة خالدصبري بوبكر نائل

MS 103
مركز التكوين املنهي  للمعاقي ن /دور النشاط البدني الرياض ي الترويحي في الدمج الاجتماعي للمعاقين حركيا

حركيا ب الاغواط

بن احمد عبد الحق  جريبيع 

محمد
13/12ربوح محمد 

MS 104
/  سنة 18-15شخصية أستاذ التربية البدنية والرياضية وأثرها على سلوك املراهق في مرحلة التعليم الثانوي 

بعض ثانويات وسارة
13/12بن سعد هللا دحمانالعكة محمد الصغير

MS 105
سرعة الاستجابة الحركية وعالقتها بدقة املهارات الدفاعية في الكرة الطائرة لتالميذ املرحلة الثانوية في ظل 

ثانوية حسوني رمضان بمسعد/ منهاج املقاربة بالكفاءات

قراش لخضر           حنيش عمر
13/12حميدة خالد



MS 106
بعض اندية كرة القدم / دراسة حالة القلق قبل املنافسة الرياضية ومدى تأثيرها على أداء العبي كرة القدم

بالجلفة
13/12قصار املاحيأحميدات محمد

MS 107
بعض / فعالية حصة التربية البدنية والرياضية في تنمية ديناميكية الجماعة لدى تالميذ الطور املتوسط 

متوسطات الجلفة

قدوري خليفة خليل  لسبط 

أسامة
13/12قصار املاحي

MS 108
في رفع مستوى درس التربية البدنية والرياضية في مرحلة التعليم  (املقاربة بالكفاءات)دور املنهاج الجديد

بعض ثانويات الجلفة/الثانوي
13/12قصار املاحيكيدار قويدر

MS 10913/12جعيرن حمزةعزوزي ثامربعض اندية كرة القدم بالجلفة/ الضغط املنهي كعامل مؤثر على أداء مدربي كرة القدم

MS 110
بن مسعود محمد الطاهر بن بعض ثانويات الجلفة/أثر حصة التربية البدنية والرياضية في التوافق النفس ي الاجتماعي لدى املراهق

حبيب مسعود
13/12دحماني بن سعد هللا

MS 111
ألاثار النفسية والاجتماعية في العالقات بين أستاذ التربية البدنية والرياضية  والتالميذ فيما بينهم في مرحلة 

بعض متوسطات تقرت/ التعليم املتوسط 
13/12مهدي الشيخخليف علي

MS 112
فريق مدرس ي ل بعض / سنة 18-15أثر الوحدات التدريبية في تحسين أداء الصد لدى العبي كرة الطائرة 

مدارس ببلدية سيدي لعجال

بوزنبيل عمر          فراج لحسن
13/12بن عبد هللا يزيد

MS 113 13/12شاربي بلقاسمكسكس عبد املالكبعض أندية كرة اليد بالجلفة/دوافع ظهور القلق لدى العبي كرة اليد أثناء املنافسة الرياضية

MS 114
بعض / مهارات الاتصال ألستاذ التربية البدنية والرياضية وعالقتها بدافعية إلانجاز لدى تالميذ املتوسط

متوسطات بلدية دار الشيوخ
13/12شاربي بلقاسمبن الريم سعد 

MS 115 13/12ربوح محمد جبابرة عبد الحليم  داشر دحمانبعض ابتدائيات الجلفة/  سنة 11-9دور التربية الرياضية في الترويح عند تالميذ املرحلة الابتدائية من

MS 116
دور النشاط البدني والرياض ي الترويحي في تحقيق التكيف الاجتماعي لدى الاطفال الصم في الطور املتوسط 

مركز صغار املكفوفين بالجلفة/

هبري محمد            كيدار 

ابراهيم
13/12ربوح محمد 

MS 117
بعض //مساهمة ألالعاب الشبه رياضية في الرفع من مستوى دافعية الانجاز لدى تالميذ املرحلة الثانوية

ثانويات الجلفة

بن سعد رشيد          بن داللة 

جلول
13/12ربوح محمد 

MS 11813/12شاربي بلقاسمطاوس ي يوسفالرابطة الوالئية للرياضة املدرسية بالجلفة/واقع التسيير الاداري للرياضة املدرسية بالجزائر



MS 119
سالمي جمال           طباخ فارس بعض املنشآت الرياضية  لوالية الجلفة/دور املنشآت الرياضية في تحسين مردود الفريق الرياض ي 

مختار
13/12ربوح محمد 

MS 120
-اواسط -انعكاس التدريب البليومتري على بعض الصفات البدنية واملهارات الاساسية لالعبي كرة القدم 

نادي الصفاء الرياض ي لبلدية الزعفران/

روام موس ى          سويح عبد 

الكريم
12/11حناط عبد القادر

MS 121
بعض /دور النشاط البدني الرياض ي التربوي في تطوير النمو النفس ي الاجتماعي لدى تالميذ املرحلة الثانوية

ثانويات الجلفة

بن سعد سالم         مختاري علي
12/11مسعودان مخلوف

MS 122
-اكابر-بعض فرق الجلفة // مساهمة بعض الصفات البدنية في أداء مهارة لعب الكرة بالرأس في كرة القدم 

12/11قاسم مختارحسان أحمد شوقي

MS 123
بعض /حصة التربية البدنية والرياضية ودرها في ظبط السمات الاجتماعية لدى تالميذ املرحلة الثانوية 

ثانويات الجلفة
12/11بن عبد السالم محمدشويشة عامر 

MS 124
/ مفهوم الذات لدى أستاذ التربية البدنية والرياضية وعالقته بالفاعل الاجتماعي لتالميذ الطور املتوسط

بعض متوسطات والية الجلفة

كيحل احمد        أمباركي علي
12/11جنداوي عبد الرحمان

MS 125
الثقافة والعوامل الاجتماعية وتأثيرها في اتجاهات التالميذ نحو ممارسة التربية البدنية والرياضية في الطور 

بعض ثانويات الجلفة/الثانوي
12/11بن عبد السالم محمدعصام بركات

MS 126
مدرسة صغار املكفوفين / أثر برنامج للتربية الحركية على السلوك التكيفي لدى ألاطفال املعاقين سمعيا

بالجلفة
12/11حربي سليمبكاي اسماعيل

MS 127
بعض / سنة16-12دور تخطيط البرامج التدريبية العلمية في إعداد وتكوين الفئات الصغرىفي كرة اليد 

نوادي الرابطة الجهوية بالبليدة
12/11سربوت عبد املالكمقنش عامر

MS 128
مركز التكوين املنهي للمعاقين /دور النشاط البدني الرياض ي املكيف في اعادة بناء الهوية لدى املعاقين حركيا 

حركيا باالغواط

بهناس الشاذلي        مباركي حمزة
12/11سربوت عبد املالك

MS 12912/11ربوح محمد بربيح رقدة امجاد حاس ي بحبح-وفاق الجلفة/فعالية الاداء املهاري على الحد من الاصابات عند العبي كرة اليد

MS 13012/11مسعودان مخلوفعرابي ابراهيم سالمبعض ثانويات الجلفة/دور التربية البدنية والرياضية في بناء التوافق الاجتماعي لدى تالميذ الثانوي



MS 131
بعض ثانويات حاس ي / التربية البدنية والرياضية ودورها في تحقيق التكيف الاجتماعي لدى تالميذ الثانوي

بحبح
12/11علي خينشخذير بن خذير

MS 132تاوتي أحمد          طالب صالح ثانوية أول نوفمبر بالجلفة/أثر النشاط البدني الرياض ي على املهارات النفسية لدى تالميذ املرحلة الثانوية

الدين
12/11مسعودان مخلوف

MS 133
بعض ثانويات والية /تقويم أداء أستاذ التربية البدنية والرياضية في ظل املقاربة بالكفاءات باملرحلة الثانوية

الجلفة

شارف حسام الدين رابحي عبد هللا
12/11شرفي عامر

MS 134
بعض / الاتجاهات النفسية نحو مفهوم التربية البدنية والرياضية لدى تالميذ مرحلة التعليم املتوسط

متوسطات الجلفة

داودي مبخوت
12/11حناط عبد القادر

MS 135
بعض ثانويات /أثر شخصية الاستاذ على نفسية تالميذ املرحلة الثانوية في ممارسة التربية البدنية والرياضية

الجلفة
12/11شرفي عامرشراك صالح الدين

MS 136
بوزكري شهرزاد  شيبوط محمدبعض متوسطات الجلفة/  للطفولة وتأثيرها عل التفاعل الاجتماعي لدى تالميذ املتوسطKID'Sالعاب القوى 

12/11شرفي عامر

MS 137
تأثير حصة التربية البدنية والرياضية من الناحية النفسية والاجتماعية على العالقة بين ألاستاذ 

بعض ثانويات الجلفة/والتالميذ

بن سالم العلمي
12/11جنداوي عبد الرحمان

MS 138
دور حصة التربية البدنية والرياضية في دفع التالميذ نحو ممارسة النشاط الرياض ي خارج املؤسسات 

بعض ثانويات الجلفة/التعليمية بالثانوي

سعيداني مبروك      محمدي 

مروان
12/11مسعودان مخلوف

MS 139 بشيري عبد الحليم     هصك بعض متوسطات الجلفة/واقع التربية البدنية والرياضية في املنظومة التربوية الجزائرية

ميلود
12/11شرفي عامر

MS 140
/ التكيف الاجتماعي املدرس ي للمارسين وغير املمارسين للتربية البدنية والرياضية في مرحلة التعليم الثانوي

متقن موفقي محمد و ثانوية غرب حاس ي بحبح وثانوية مصطفى بن بولعيد باالغواط

بن مشيه بودانة      يونس بودانة
12/11علي خينش

MS 141
السلوك القيادي ألستاذ التربية البدنية والرياضية وعالقته بمستوى التفكير الابتكاري لدى تالميذ املرحلة 

الاقسام النهائية في بض ثانويات مسعد/ الثانوي
12/11سربوت عبد املالكلغويني عثمان

MS 142
كرة السلة - ممارسة النشاط البدني والرياض ي املكيف وعالقته بتقبل الاعاقة لذوي الاحتياجات الخاصة 

الرابطة الوالئية للمعاقين بوالية املدية/ على الكراس ي املتحركة 

شاوي البشير النذير   نوري 

البغدادي
12/11علي خينش



MS 143
بعض العبي نادي الهواة / سنة 16-14اقتراح برنامج تدريبي لتطوير بعض املهارات الاساسية في كرة اليد 

بقصر الحيران
12/11شرفي عامرشقيم حنان

MS 144
ألانشطة الرياضية الالصفية الستغالل فراغ املعفيين من درس التربية البدنية والرياضية في املرحلة الثانوية  

بعض واليات الجلفة/ سنة18 -15    

لحسن خالد          مركمال محمد
12/11سربوت عبد املالك

MS 145
بيداغوجية تدريس التربية البدنية والرياضية وتأثيرها على الاتجاه النفس ي لتالميذ الطور املتوسط نحو 

بعض متوسطات الجلفة/املادة

شيبوط مروان     قاسمي قويدر
12/11حناط عبد القادر

MS 146
ونوقي مليكة       شريفي محمد مركز املكفوفين بالجلفة/تأثير النشاط البدني والرياض ي املكيف على التفاعل الاجتماعي لدى املعاقين سمعيا

توفيق
12/11مسعودان مخلوف

MS 147  12/11بن عبد السالم محمدقول موس ى جويلية بالجلفة05مركز / أثر النشاط الرياض ي  املكيف على التفاعل الاجتماعي لدى املتخلفين عقليا

MS 148
بعض ثانويات / مساهمة أساتذة التربية البدنية والرياضية في عملية إلارشاد النفس ي في الوسط املدرس ي 

الجلفة
12/11حربي سليمحميدة حسين

MS 149
دور الالعاب شبه رياضية في تنمية الجانب الحس ي الحركي في حصة التربية البدنية والراضية لتالميذ املرحلة 

بعض ثانويات الجلفة/الثانوية 

هدروق سعيد        ضيفي 

الحواس
12/11سربوت عبد املالك

MS 150
بورقدة اسماعيل       عبد الالوي بعض فرق والية الجلفة/ تقدير الذات وعالقته بدافعية الانجاز عند العبي كرة القدم 

عبد الحميد
12/11سربوت عبد املالك

MS 151
اندية كرة الطائرة /تقدير الذات البدنية وعالقتها بدقة أداء املهارات الهجومية لدى العبي الكرة الطائرة

-أشبال-بالجلفة
12/11حربي سليمحسان عبد العزيز

MS 152
مقارنة بين نادي الترجي الرياض ي بالجلفة /دراسة بعض املتغيرات الكينماتيكية ملهارة السحق في كرة الطائرة 

Mikhaïlovوالعب املنتخب الروس ي 
12/11حرواش ملينطحش ي عبد الرحمان

MS 153
املركز الوطني لطب الرياضة ببن /أثر التأهيل الحركي على وصف الحالة البدنية لدى املزاولين لبرامج التأهيل

عكنون

أحمد شنة           بودانة عبد 

الرحمان
12/11بكاي ميلود

MS 15412/11حاش ي بلخيريصالحي عبد الرؤوفبعض أندية الجلفة/ تأثير التحضير النفس ي للمدرب على العبي كرة اليد فئة ألاكابر



MS 155
دور التربية البدنية والرياضية في الحفاظ على القيم الثقافية لدى الطالب الجامعي  في ظل تحديات 

جامعة الجلفة/العوملة

تتة يوسف               لكحل عبد 

الرحمان
12/11الهادي عيس ى

MS 156
نادي /تأثير التدريب البليومتري على القوة الانفجارية ومستوى أداء الضرب الساحق لدى العبي الكرة الطائرة

الترجي الرياض ي بالجلفة
12/11حاش ي بلخيريكاس محمد

MS 15712/11شاربي بلقاسمقويدري عطية مديرية الشباب والرياضة بالجلفة/عالقة املناخ التنظيمي بأداء ادارة املوارد البشرية في املنشآت الرياضية

MS 158
ألانماط القيادية ملديري الثانويات وأثرها على مستوى الرضا الوظيفي لدى أساتذة التربية البدنية والرياضية 

بعض ثانويات والية الجلفة/ من وجهة نظر الاساتذة
12/11ضيف عادلعز الدين شتوح

MS 159
 18-15أثر الوسط الاجتماعي على ممارسة حصة التربية البدنية والرياضية لدى تالميذ مرحلة الثانوية من 

بعض ثانويات الجلفة/سنة 

بحيح رابح           جفال الطيب
12/11سربوت عبد املالك

MS 160 12/11حرواش ملينعايدي مرادبالجلفة- اكابر - العبي نادي كرة الطائرة /التدريب البليومتري وأثره في تطوير أنظمة الطاقة الالهوائية

MS 16112/11الهادي عيس ىزياني عيس ى          بلجوهر كريمجريدة الهداف/رياضة ذوي الاحتياجاتالخاصة في الاعالم الرياض ي املكتوب

MS 162مسعودي قويدر          لعموري دور النشاط البدني الرياض ي في تنمية بعض السمات الشخصية لدى املعاقين حركيا

صالح
12/11الهادي عيس ى

MS 163 12/11قاسم املختارشريك محمد ملين    حسن عاشورالبيرين, مسعد, وفاق الجلفة / اكابر- تقدير الذات وانعكاسه على السلوك العدواني لدى العبي كرة اليد

MS 164 12/11سربوت عبد املالكقويدري عطية ثانوية درارية الجزائر/دراسة اتجاهات وميول تالميذ مرحلة الطور الثانوي نحو ممارسة السباحة

MS 16512/11رويبح كمالبن شريك رابح-اكابر- العبي القسم الشرفي لكرة القدم بالجلفة/ عالقة التحفيز بدافعية الانجاز

MS 166
متوسطتي الخنساء /تأثير املمارسة الرياضية في بناء العالقات الاجتماعية داخل أقسام الرياضة والدراسة

وبلحواجب بالجلفة

بشير رضا              طويل عبد 

القادر
12/11مسعودي الطاهر

MS 167
بعض متوسطات /دور حصة النشاط البدني والرياض ي في اكتشاف وتوجيه املواهب في الطور املتوسط 

بلدية مسعد

مسعودي علي
12/11مسعودي الطاهر

MS 168 طوال محمد            ماال ثانوية النجاح بالجلفة/ممارسة التربية البدنية والرياضية وأثرها على الصورة الجسدية لتالميذ الثانوي

نصرالدين
12/11قاسم املختار

MS 16912/11حاش ي بلخيريبن شنة لخضربعض ثانويات الجلفة/ أثر الاعالم الرياض ي على املراهقين في اختيار نشاطاتهم البدنية والرياضية

MS 170
بروان جمال          جريدي بعض فرق كرة القدم بالجلفة/ انعكاسات القلق على مردود أداء الرياض ي خالل املنافسة لالعبي كرة القدم

اسماعيل
12/11قاسم املختار



MS 171
بعض متوسطات /دور النشاط البدني والرياض ي الالصفي في انتقاء املواهب الرياضية في الطور املتوسط 

الجلفة
12/11حاش ي بلخيريبجقينة بشير

MS 172
مرداس ي عبد الكريم    بوشقور بعض فرق كرة القدم بالجلفة/ألانماط القيادية عند رؤساء الفرق وأثرها على ألاداء عند العبي كرة القدم 

جمال الدين
12/11قاسم املختار

MS 17312/11شاربي بلقاسمزيرق كمالطلبة جامعة الجلفة/ إتجاهات طلبة فرع علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية نحو مهنة التدريس

MS 174
بعض / تأثير شخصية أستاذ التربية البدنية والرياضية على تحقيق الانتماء الاجتماعي بين تالميذ الثانوي 

ثانويات الجلفة

قاسمي عبد القادر  معمري املختار
12/11شاربي بلقاسم

MS 175
العوامل الخارجية الجتماعية واملادية املؤثرة في ممارسة حصة التربية البدنية والرياضية  لتالميذ املرحلة 

بعض متوسطات الجلفة/املتوسطة 

قريول مصطفى
12/11شاربي بلقاسم

MS 176
بعض أندية كرة القدم  / (ضرب الكرة بالرأس ,الجري بالكرة)مدى تأثير التحضير البدني على ألاداء املهاري

بالجلفة

مسعودي محمد        رحمي أحمد
12/11قاسم املختار

MS 177 12/11شاربي بلقاسمصيلع عبد الحميد      عالم محمدبعض متوسطات الجلفة/ واقع الرياضة املدرسية من وجهة نظر أساتذة التربية البدنية والرياضية

MS 178
مركز التكوين املنهي للمعاقين حركيا  احمد / دورالنشاط البدني والرياض ي في دمج املعاقين حركيا في املجتمع 

محجوبي باالغواط

عليليش النوي        كحول عبد 

الحليم
12/11شريط عبد الحكيم

MS 179
دور الالعاب الرياضية الجماعية أثناء حصة التربية البدنية والرياضية في تحقيق الاندماج الاجتماعي لدى 

بعض ثانويات الجلفة/فئة املراهقين 

لغراب حسين          نعومي محمد
12/11يزيد بن عبد هللا

MS 180
الفروق بين - عالقة ممارسة النشاط البني الرياض ي املكيف بمستوى إلاكتئاب لدى املصابين بداء السكري 

وحدات الكشف واملتابعة للصحة املدرسية ببعض متوسطات الجلفة/ املمارسين وغير املمارسين

قرماط عيس ى       دحماني أنور 

مصطفى
12/11ضيف عادل

MS 181 12/11رويبح كمالبراهيمي سليمان      بوعياد فارسبعض ثانويات الجلفة/ التحديات الراهنة لتدريس مادة التربية البدنية في ضوء املقاربة بالكفاءات

MS 182
بعض /السلوك القيادي للمدرب  الرياض ي ودوره في التقليل من القلق لدى العبي كرة القدم أثناء املنافسة 

نوادي الجلفة

حبيب سعد
12/11قاسم املختار

MS 183
أثر برنامج تدريبي باستعمال طرق التدريب املختلفة لتنمية وتطوير بعض الصفات البدنية واملهارية لدى 

لكرة القدم- الناشئين - نادي الاهلي الرياض ي / العبي كرة القدم

عالبة ابراهيم
12/11رويبح كمال



MS 184
بعض اواسط اندية كرة القدم /  تطوير صفة املداومة وأثرها على املهارات ألاساسية عند اواسط كرة القدم

بالجلفة

حران عبد الباسط جابر
12/11قاسم املختار

MS 185
بعض /دور التربية البدنية و الرياضية في التخفيف من ظاهرة العنف املدرس ي  لدى تالميذ املرحلة الثانوية

ثانويات الجلفة

الحدي حكيم             قرارة 

سمير
14/13شاربي بلقاسم

MS 186
مابين / مقارنة الحد الاقص ى الستهالك ألاوكسجين عند العبي كرة القدم حسب مناصب اللعب صنف أكابر 

الرابطات الجلفة

البار البشير           حرزي الجمعي
14/13قاسم املختار

MS 187
البعد املعرفي للتلميذ املراهق من خالل أساليب التدريس لدى أستاذ التربية البدنية والرياضية في ظل 

بعض ثانويات وسارة/ املقاربة بالكفاءات

برمول عبد القادر      هبهوب عبد 

الرزاق
14/13حمادي عامر

MS 188
بعض اندية كرة الطائرة / بعض مصادر القلق وأثرها على مردود أداء العبي كرة الطائرة قبل وأثناء املنافسة

بالجلفة ذكور

عباس ي رشيد        داودي خير 

الدين
14/13قاسم املختار

MS 189 14/13بن عبد السالم محمدسعيد محمد هاشم    لبيض عامرالقسم الشرفي للرابطة الوالئية الجلفة/كرة القدم - التحكيم وانعكاساته على ظاهرة العنف في املالعب

MS 190
شهابة املسعود    عطاهلل أحمدبعض ثانويات الجلفة/دور النشاط البدني والرياض ي التربوي في التحرر من الخجل لدى إناث املرحلة الثانوية

14/13ونوقي يحي

MS 19114/13سربوت عبد املالكدولة عبد الكريم سنة12-10بعض تالميذ الابتدائي /عالقة التوازن الحركي ببعض املهارات ألاساسية في كرة القدم

MS 192
بعض نوادي -/اواسط -دور ألالعاب الشبه رياضية في تنمية بعض السمات الشخصية لالعبي كرة القدم 

الجلفة

سليماني مختار
14/13حاش ي بلخيري

MS 193
فرجاني اسماعين    خليد يوسفبعض اندية الجلفة/ سنة  15-12اصاغر  - ممارسة كرة القدم وانعكاسها على النسق القيمي لدى الالعبين 

14/13حناط عبد القادر

MS 194
نادي بوفاريك  و نور املسيلة /دور الاعالم الرياض ي في تحقيق التوافق النفس ي لذوي الاحتياجات الخاصة 

الرياض ي لكرة السلة

عباس زناتي        صيلع ثامر
14/13حمادي عامر

MS 195
العبي نادي الوفاق / السمات الانفعالية وعالقنها بالجانب الخططي الهجومي الدفاعي لدى العبي كرة اليد 

الجلفاوي لكرة اليد

رحماني رابح         سني حمزة
14/13خاضر صالح



MS 196
دور أستاذ التربية البدنية والرياضية في تنمية بعض القيم الاجتماعية لدى تالميذ املرحلة الثانوية من وجهة 

ثانوية الشيخ النعيم النعيمي/نظرهم 

ربوح عبد القادر جالل الدين
14/13زيوش أحمد

MS 197
-10النشاط البدني املكيف ودوره في املؤسسات الطبية البيداغوجية لألطفال املتخلفين عقليا تخلف بسيط 

املركز البيداغوجي بعين وسارة/ سنة 12

شكاي مناد        مختاري رابح
14/13عبد الهادي عيس ى

MS 198
- 12-09النشاط البدني الرياض ي  املكيف وعالقته بتحقيق التكيف إلاجتماعي لدى ألاطفال املعاقين سمعيا 

مدرسة الاطفال املعاقين بصريا بالجلفة/ سنة 

بن علية نوح          غريب عبد 

الرحمان
14/13جنداوي عبد الرحمان

MS 199
مصادر الضغوط املهنية وعالقتها باالحتراق النفس ي لدى مؤطري التربية البدنية والرياضية في املرحلة 

بعض ابتدائيات الجلفة/ الابتدائية 

بن موس ى احمد       رقيق صالح 

الدين
14/13حربي سليم

MS 20014/13الهادي عيس ىاخذاري عبد الحقبعض أندية القسم الوطني ألاول املحترف/ معوقات إلاحتراف الرياض ي في كرة القدم الجزائرية

MS 201
بعض /دور التربية البدنية والرياضية في تفعيل عمليتي التعاون والتنافس لدى تالميذ مرحلة املتوسط 

متوسطات الجلفة

عيساوي بشير      ناصر محمد
14/13بن عبد هللا يزيد

MS 202 مبخوتة بولنوار        كمال بن بعض اندية الجلفة/أهمية وإدراك دور املدرب في عملية إلانتقاء املبني على أساس علمية

شاعة
14/13حميدة خالد

MS 203
نادي الكرة الطائرة / سنة 16- 14اقتراح برنامج تدريبي لتطوير مهارات الصد لدى أشبال الكرة الطائرة 

ببوسعادة

خميس ي بنية
14/13بن عبد هللا عبد القادر

MS 204 14/13حميدة خالدشولي ميلود         شولي محمدبعض أندية الجلفة/اكابر- تأثير إصابات مفاصل الطرف العلوي على أداء  العبي كرة اليد

MS 205
بعض / دور التغذية الرجعية في تنمية داغعية إلانجاز لدى تالميذ الطور املتوسط من وجهة نظر ألاساتذة 

متوسطات الجلفة

حميدات امحمد
14/13شرفي عامر

MS 206
العبي كرة السلة على الكراس ي املتحركة لنادي نور / دوافع التفوق الرياض ي عند ذوي الاحتياجات الخاصة 

املسيلة

بختي ياسين       ربوزي سليم
14/13جنداوي عبد الرحمان

MS 207
املركز النفس ي البيداغوجي / سنة 18-09أثر التأهيل الحركي على الصحة النفسية لدى املعاقين حركيا 

لألطفال املعاقين حركيا بالجلفة

دحماني أحمد        بورايب 

يوسف
14/13ربوح محمد 

MS 208
طاهري عمر          عيسوب ثانويات الشارف بالجلفة/ النشاط البدني الرياض ي التربوي وأثره على تطوير الوعي الاجتماعي لدى الشباب 

أحمد حمزة
14/13حناط عبد القادر



MS 209 14/13خاضر صالحمرطة حمزة                نايل عمربعض نوادي الجلفة/النشاط الرياض ي البدني ودوره في تنمية بعض القيم ألاخالقية

MS 210
قاعة العالج الطبي الفيزيائي وإعادة التأهيل الحركي /أهمية التأهيل الحركي عند املصابين بالشلل النصفي 

بالجلفة

قوق ثامر
14/13ربوح محمد 

MS 211
بعض / دور ألالعاب الشبه رياضية في إنجاح حصة التربية البدنية والرياضية من وجهة نظر الاستاذ

متوسطات الجلفة

ضيفي بلقاسم    مصيطفى زين 

الدين
14/13شاربي بلقاسم

MS 212
/ فاعلية التدريب الدائري كأسلوب لتنمية صفة مداومة القوة لدى عداءات املسافات  النصف الطويلة

سنة20-18-اناث-نادي النجوم أللعاب القوى بحاس ي بحبح 

بن قيدة كريم        عدلي بلقاسم
14/13قاسم املختار

MS 213
عبو أحمد              قطاف بعض ثانويات الجلفة/ أسباب عزوف طالبات ألاقسام النهائية في التوجه لتخصص التربية البدنية والرياضية

صليحة
14/13حميدة خالد

MS 214
لتالميذ  (الرشاقة ,القوة,املرونة)أثر استخدام برنامج ألالعاب الحركية في تطوير بعض عناصر اللياقة البدنية

بعض ابتدائيات الجلفة/الطور الابتدائي

لحرش محمد الصادق     بن 

عزوز لهاللي
14/13قصار املاحي

MS 215
مقنش عبد الباقي    نعوم عبد بعض اندية كرة اليد بالجلفة/ اواسط - دور التحضير النفس ي في تحقيق سمة الدافعية لدى العبي كرة اليد 

الرزاق
14/13مخلوف مسعودان

MS 216 14/13بن عبد السالم محمدلعجال مرزوق         طويري منادمركز املكفوفين بالجلفة/أثر النشاط البدني املكيف في تحقيق التكيف الاجتماعي لدى املكفوفين

MS 217
 (محاورة,تهديف ,تمرير )أثر برنامج تدريبي مقترح لتنمية بعض املهارات ألاساسية لدى العبي كرة السلة 

 سنة بوالية تيارت18-16فريق مدرس ي /

لعربي علي
14/13مسعودان مخلوف

MS 218 14/13ونوقي يحيقرارة عبد املجيد رحمون ابراهيمبعض متوسطات الجلفة/ التغذية الراجعة وأثرها على دافعية التعلم في حصة التربية البدنية والرياضية

MS 219
املركز النفس ي البيداغوجي لألطفال / أهمية النشاط البدني الرياض ي املكيف في بناء هوية املعاق حركيا 

املعاقين حركيا بالجلفة

سرباح مصطفى
14/13مسعودي طاهر

MS 220
عالقة ممارسة  النشاط البدني الرياض ي املكيف بتحديد مستويات التوافق النفس ي الاجتماعي لدى املعاقين 

نادي نور املسيلة املركز البيداغوجي النفس الحركي بالجلفة/حركيا 

طعبة ساعد             قديري عبد 

القادر
14/13حربي سليم

MS 221
مركز / فاعلية ممارسة النشاط  الرياض ي الترويحي في تحقيق املسايرة الاجتماعية لدى ألاحداث الجانحين 

اعادة التربية بالجلفة

لونيس سيد علي     طالب 

مصطفى
14/13بونشادة ياسين



MS 222
-16دور الاتصال أثناء العملية التدريبية ومدى اسهامه في تحقيق نتائج الفريق في كرة اليد صنف اواسط 

بعض فرق الجلفة/ سنة 18

براهيمي عبد القادر     مسعودي 

احسن
14/13مخلوف مسعودان

MS 223
املركز البيداغوجي /دور النشاط البدني الرياض ي املكيف في تحقيق التوافق النفس ي لدى املعاقين حركيا

النفس ي بالجلفة

حوة الربيع       هزرش ي تقي الدين
14/13الهادي عيس ى

MS 224
مدرسة /تأثير ممارسة الالعاب الرياضية الجماعية على تحقيق التكيف الاجتماعي لدى املعاقين سمعيا 

صغار املكفوفين والصم بالجلفة

بن تبراهيم ابراهيم     حشاني 

عبد الكريم
14/13حميدة خالد

MS 225
املركز النفس ي البيداغوجي لالطفال /السباحة- النشاط الرياض ي الترويحي ودوره في تقبل الاعاقة الحركية 

املعاقين حركيا بالجلفة

امين ايت موهوب
14/13الهادي عيس ى

MS 226
بن حبيب ابو بكر        بن جرموم بعض اندية الجلفة/عالقة الانماط القيادية للمدرب بالسلوك التنافس ي لدى العبي كرة القدم 

محمد
14/13بن عبد هللا يزيد

MS 227
معاش عبد الرحمان      يونس ي جمعية افاق العانة املعاق/ اثر النشاط البدني املكيف على قلق املستقبل لدى املعاقين  حركيا 

محمد الامين
14/13خاضر صالح

MS 228
دور النشاط البني الرياض ي املكيف في التقليل من بعض الضغوطات النفسية لدى املعاقين لفئة الصم 

مدرسة صغار املفوفين بالجلفة/ سنة 12-09البكم  

بن خرفية احمد      بلفرد بن 

عبد هللا
14/13قصار املاحي

MS 229
طلبة الجلفة والاغواط / أثر ممارسة التصور العقلي في تطوير الاداء املهاري لدى ممارس ي رياضة الجمباز

تخصص جمباز

رتيمي محمد          طمار سعيد
14/13حناط عبد القادر

MS 230
/ مدى تأثير بعض املهارات التقنية على فعالية الهجوم في الكرة الطائرة لدى الاقسام رياضة ودراسة 

متوسطة احمد بالحواجب

حكيم العيداني
14/13مختار قاسم

MS 231
املركز /  سنة 12-08اثر برنامج تدريبي مقترح لتحسين التوافق الحركي لدى الاطفال ذوي الاعاقة  الذهنية 

الطبي  البيداغوجي  لالطفال املتخلفين ذهنيا بالوادي

بن سعدية علي      محمد الصغير 

مصباحي
14/13ربوح محمد 

MS 232
الالعاب الرياضية الجماعية في املراكز النفسية البيداغوجية ومدى انعكاسها على سلوك الاطفال املعاقين 

املركز النفس ي البيداغوجي  لالطفال املعاقين حركيا بالجلفة/حركيا 

مخلوف امين        براهيمي 

بولرباح
14/13بن عبد السالم محمد

MS 23314/13شريط عبد الحكيمبوزيدي محمد      بوهالي نبيلانعكاس تماسك الجماعة على الاداء الرياض ي لدى العبي كرة القدم



MS 234
 سنة الاتحاد الرياض ي 19-16اواسط كرة القدم/ اثر التعب العضلي على تأدية مهارة التصويب في كرة القدم 

اوالد نايل

ميساوي محمد          منزه 

سليمان
14/13سربوت عبد املالك

MS 235
فريق الترجي / في الكرة الطائرة  (الصد والسحق)مدى تأثير بعض الصفات البدنية في أداء بعض املهارات 

اشبال- الرياض ي بالجلفة 

سعدات احمد          كبير عالء 

الدين
14/13قاسم مختار

MS 236
 12-09ممارسة النشاط الرياض ي الترويحي وأثرها على تحقيق التكيف الاجتماعي لدى املعاقين بصريا من 

مدرسة صغار املكفوفين بالجلفة/ سنة 

براهيم يونس             قصاد 

املختار
14/13دحماني بن سعد هللا

MS 237
مركز /ممارسة التربية البدنية والرياضية ودورها في التخفيف من بعض الاثار النفسية لدى املعاقين حركيا  

املعاقين حركيا بالجلفة

لعقاب لخضر        جلبان نور 

الدين
14/13رعاش كمال

MS 238 سويس ي عبد العزيز      قزران بعض اندية املسيلة/سنة 17-14-اشبال - دور التحضير النفس ي في تحقيق التماسك لدى العبي كرة اليد

احمد
14/13حمادي عامر

MS 239 14/13ربوح محمد سفيان بلقاسماملركز النفس ي البيداغوجي بالجلفة/ تقدير الذات عند املعاقين حركيا املمارسين للتأهيل الرياض ي

MS 240
/  سنة 12-06أثر النشاط الرياض ي البدني املكيف على التفاعل الاجتماعي لدى الاطفال املصابين بالتوحد 

مركز بن جرمة بالجلفة

نوي محمود           بخيتي اباهيم
14/13حناط عبد القادر

MS 241
تأثير التحضير النفس ي في تحسين ألاداء املهاري لدى العبي كرة اليد أواسط اقسام رياضة ودراسة مهارات 

عين الدفلى- املركب الجواري بالعطاف / (التمرير والاستقبال-املراوغة والتصويب)

ازيان رشيد            فردي محمد
14/13شرفي عامر

MS 242
مركز بن / فئة فاقدي البصر - دور املستوى الثقافي في الرفع من الاداء الرياض ي لذوي الاحتياجات الخاصة 

 سنة12- 09جرمة للمكفوفين بالجلفة 

عثمان اسماعيل           بلخيرات 

خليل
14/13جرعوب عبد الرحمان

MS 243
بعض /اهمية الدورات التكوينية في إعداد اساتذة التربية البدنية والرياضية في ظل املقاربة بالكفاءات 

متوسطات الجلفة

شنوفي الطاهر           بن الريم 

بولرباح
14/13ربوح محمد 

MS 244
املركز النفس ي / اثر ممارسة النشاط البدني املكيف على تقدير الذات لدى املعاقين حركيا 

البيداغوجيلالطفال املعاقين حركيا بالجلفة

أخضري محمود
14/13جرعوب عبد الرحمان

MS 245
اندية القسم الثاني املحترف لكرة /العملية الاتصالية بين املدرب والالعبين وانعكاسها على أداء الفريق 

نادي امل بوسعادة- القدم

خضراوي عبد القادر      قويدري 

حسين
14/13بن عبد السالم محمد



MS 246
فرق قسم /اهمية التربصات بعد مرحلة الذهاب في الرفع من مستوى الاداء الرياض ي عند العبي كرة القدم 

ما بين الرابطات لوالية الجلفة

عيساوي محمد
14/13بن عبد السالم محمد

MS 247
مدرسة صغار الصم / سنة 15-10إقتراح برنامج حركي لتحسين بعض الصفات الحركية لصغار الصم 

بتسمسيلت

جليخ عبد هللا        عزوز حمزة
14/13سربوت عبد املالك

MS 248
بن قرينة الصادق        عرعور بعض ثانويات الجلفة/تأثير العالقة البيداغوجية على سير حصة التربية البدنية والرياضية 

طه ياسين
14/13مسعودي الطاهر

MS 249
بعض ثانويات / البعد النفس ي الاجتماعي - النشاط البدني التربوي وانعكاسه على الاندماج في الجماعة 

الجلفة

عبد الالوي عيس ى       بوثلجة 

خالد
14/13بن عبد السالم محمد

MS 250
دحماني رابح           وكي اسماعيلبعض ثانويات بوسعادة/ دور حصة التربية البدنية والرياضية في التخفيف من حدة القلق لدى املراهقين 

14/13عزوز محمد

MS 251
نادي نور / مساهمة دافعية الانجاز في رفع حالة الثقة الرياضية لدى العبي كرة السلة على الكراس ي املتحركة

املسيلة لكرة السلة  على الكراس ي املتحركة
14/13رويبح كمالفرادي خالد

MS 252
املراكز النفسية البيداغوجية لالطفال /تقديم برنامج بدني رياض ي مكيف في السباحة لتأهيل أطفال التوحد 

املعاقين حركيا بالجلفة
14/13ضيف عادلآيت موهاب عيس ى 

MS 253
صغار املكفوفين /  سنة  15-09دور النشاط البدني املكيف في التهيل الاجتماعي لدى الاطفال املكفوفين 

بالجلفة

مالك احمد الامين
14/13جنداوي عبد الرحمان

MS 254
- عملية تقنين القدرات البدنية واملهارية باستعمال بطارية اختبارات اثناء عملية انتقاء العبي كرة القدم 

بعض فرق الجلفة/اواسط 

حمين لخضر        حميدات 

ابراهيم
14/13سربوت عبد املالك

MS 255  صالحي محمد           لعقاب املركز التربوي بوالية الجلفة/الانشطة الرياضية الترويحية واهميتها لدى الاطفال املتخلفين عقليا

محمد
14/13الهادي عيس ى

MS 256حميدات فاروق           بن بعض املدارس الترقوية لكرة القدم بالجلفة/ دور املدرب الرياض ي في انتقاء الناشئين لكرة القدم

دركوش علي
14/13شرفي عامر

MS 257 14/13قصار املاحيعمري وحيدي  صيفاوي يوسفبعض اندية والية الجلفة/عالقة سمة قلق املنافسة الرياضية بدافعية الانجاز لدى العبي كرة القدم

MS 258 14/13حميدة خالدخامد احمدبعض نوادي الجلفة/ سنة 12-09دور الاختبارات والقياسات البدنية في انتقاء الالعبين الناشئين فئة



MS 259
- بعض اندية مسعد /  سنة 17-15أثر حالة التوتر في الالعب املوزع لكرة الطائرة أثناء املنافسة لدى ألاشبال 

بوسعادة- بن سرور 

حمريط محمد         ساسوس 

ابراهيم
14/13حمادي عامر

MS 260 14/13جرعوب عبد الرحمانتناح مصطفى سنة18-15نادي ترجي بلدية الجلفة / اقتراح برنامج تدريبي ملهارتي التمرير والاستقبال في كرة الطائرة

MS 261
-أثر التغذية الراجعة الستاذ التربية البدنية والرياضية في تعلم املهارات الحركية لدى تالميذ الطور املتوسط 

متوسطة حاش ي  بلقاسم/ 

جواحي عبد الجبار       عماري 

النذير
14/13خاضر صالح

MS 262
مسبح ديوان املركب الرياض ي / أثر التنشئة الاجتماعية في تنمية دافعية الطفل نحو ممارسة السباحة 

بالجلفة

حرز هللا عيس ى      مادني الاخضر
14/13كيحل اسماعيل

MS 263
قاعة / السلوك القيادي للمدرب الراض ي من وجهة نظر الالعبين ودوره في تماسك فريق العبي كرة الطائرة 

الشهيد عزوز محمد

رحمون عبد العزيز       مزوز 

ابراهيم
14/13حاش ي بلخير

MS 264
بعض اكماليات / واقع الاداء التدريس ي لدى أساتذة التربية البدنية والرياضية بمرحلة التعليم املتوسط 

الجلفة
14/13حرواش ملينخالدي محمد

MS 265
بعض فرق اواسط /تأثير خبرات النجاح والفشل في املنافسات  الرياضية على الدافعية عند العبي كرة القدم 

الجلفة

يوسف فضيل        قبشة عبد 

هللا
14/13جنداوي عبد الرحمان

MS 266
التنطيط في , تأثير برنامج تدريبي مقترح لاللعاب الشبه رياضية في تحسين مهارتي التمرير والاستقبال 

دراسة تجريبة باملسيلة/ سنة 17 -15اشبال - الحصص التدريبية لكرة اليد 

باهي محمد            زهاق عامر
14/13ونوقي يحي

MS 267 جرو عبد الباقي      صالح عبد فريقي وفاق و مولودية حاس ي بحبح/ دور التحفيز وانعكاساته في تماسك فريق كرة القدم

القادر
14/13رعاش كمال

MS 268
قماط مختار             ربوح البشيروالية املسيلة والبليدة/ دور الاعالم الرياض ي في تحقيق التفاعل الاجتماعي لدى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة 

14/13حمادي عامر

MS 269
تأثير استخدام الراحة الايجابية والسلبية على سرعة ازالة التعب العضلي لدى عداءات املسافات نصف 

 سنة20- 16اواسط واكابر - نجوم حاس ي بحبح / الطويلة
14/13قاسم مختارقدراوي ابراهيم

MS 270
محمدي بلقاسم         مخلوف بعض فرق عين وسارة بالجلفة/  سنة 17-14أنماط املدرب الرياض ي وتأثيره على مردودية العبي كرة القدم 

العيد
14/13مسعودي الطاهر



MS 271
بعض ثانويات دار / دور التربية البدنية والرياضية في تحقيق التكيف الاجتماعي لدى تالميذ التعليم الثانوي 

الشيوخ بالجلفة

سلماني عثمان           شوشة 

ابراهيم
14/13شاربي بلقاسم

MS 272
بعض فرق / اواسط - مدى تحكم املدرب في حمل التدريب وتأثيره على اللياقة البدنية لالعبي كرة القدم 

الجلفة

عبد الالوي علي
14/13مخلوف مسعودان

MS 273
املركز /دور النشاط الرياض ي املكيف في تنمية بعض السمات الشخصية لدى الاطفال املعاقين حركيا 

النفس ي البيداغوجي لالطفال املعاقين حركيا بالجلفة

نعاس عبد الالوي        عصمان 

محمد الطيب
14/13شاللي محمد

MS 274
/ تأثير منهج تعليمي مقترح لكرة القدم في تنمية بعض القدرات البدنية واملهارية لدى تالميذ الصم البكم 

 سنة15- 12اطفال صغار الصم البكم 

مويس ي فيصل
14/13كيحل اسماعيل

MS 275
 12-09أثر النشاط الرياض ي الترويحي على النمو الاجتماعي لألطفال املتخلفين عقليا تخلف عقلي بسيط 

املركز النفس ي البيداغوجي التربوي بعين وسارة/ سنة 

حفرات مراد        مويلحي سمير
14/13عزوز محمد

MS 276
بعض /  سنة 15-11دور النشاط البدني الرياض ي في بناء صورة الجسم لدى تالميذ الطور املتوسط 

متوسطات الجلفة

الوخش عطاهلل         برابح عبد 

القادر
14/13ونوقي يحي

MS 277
مركز اعادة التربية / ممارسة النشاط الرياض ي الترويحي وأثره على الصحة النفسية لدى ألاحداث الجانحين 

بالحراش

جقبوب احمد        اوميطوش 

بالل
14/13ونوقي يحي

MS 278
طلبة السنة ثانية بمعهد علوم وتقنيات / أثر حصص التربية اعملية في تنمية كفايات التدريس لدى الطلبة 

النشاطات البدنية والرياضية

امجكوح نبيل         طالبي 

اسماعيل
14/13زيوش أحمد

MS 279
البعد املعرفي لبعض اندية / دور عملية الاسترخاء في التخفيف من الضغط النفس ي لدى العبي كرة اليد  

والية الجلفة

حاجي لزهر            بن شريف 

سمير
14/13ربوح محمد 

MS 280
مدرسة / تأثير رياضة كرة الجرس على الجانب الحس ي الحركي لصغار املكفوفين من وجهة نظر املربين 

والية الوادي- الرباح - الاطفال املعوقين بصريا 

بحي حسام الدين
14/13ونوقي يحي

MS 281 سحوان عباس       نباير عبد بعض فرق املسيلة- /اواسط-تأثير اللياقة البدنية على الصحة النفسية لدى العبي كرة القدم

القادر
14/13رويبح كمال

MS 282
طلبة معهد علوم وتقنيات / اتجاه طلبة علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية نحو تعلم السباحة 

النشاطات البدنية والرياضية

وضاح عبد الغني         لقوي وليد
14/13زيوش أحمد



MS 283
بعض ثانويات / أثر النشاط البدني الرياض ي التربوي على الرضاء الحركي عند تالميذ  مرحلة التعليم الثانوي

بوسعادة

عثمان ضبابي
14/13سعيدي مصطفى

MS 284
بعض املراكز النفسية البيداغوجية / اتجاهات املربين التربويين نحو النشاط البدني الرياض ي املكيف 

لالطفال املعاقين ذهنيا بمدينتي الجلفة وبوسعادة

العربي سمير          بوجمعة احمد
14/13سعيدي مصطفى

MS 285
مراهقي ومربي ذوي / سنة 18-15ألانشطة البدنية والرياضية املكيفة وأثرها على القلق لدى املعاقين حركيا 

الاحتياجات الخاصة لوالية الجلفة

مليحي محمد          فحام 

مصطفى
14/13حاش ي بلخير

MS 286
مركز النفس الاجتماعي /النشاط البدني املكيف وأثره في تنمية الصفات البدنية لدى املعاقين حركيا 

البيداغوجي لالطفال املعاقين حركيا بالجلفة

بن زيان عمر        البار محمد
14/13ونوقي يحي

MS 287 14/13بن عبد هللا يزيدمكاوي محمد         بختي احمدفريق اصاغر صفاء زعفران/ تأثير الاتزان الحركي على تحسين دقة التصويب لدى العبي كرة القدم

MS 288
 12-09أثر النشاط الرياض ي املكيف على الجانب الحس ي الحركي لدى الاطفال ذوي التخلف العقلي البسيط 

املركز النفس ي البيداغوجي لالطفال املعاقين ذهنيا بعين وسارة/سنة 

بخيتي عيس ى         طمار بلقاسم
14/13قصار املاحي

MS 289
دور أستاذ التربية البدنية والرياضية في إنتقاء الناشئين من خالل حصة التربية البدنية والنشاط الرياض ي 

نشاط العاب القوى ببعض متوسطات الجلفة/ الالصفي 

هزلون أحمد
14/13قاسم مختار

MAG,S 01
مدرس ي التربية البدنية /الضغوط املهنية وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى أساتذة التربية البدنية والرياضية

والرياضية في  بعض ثانويات واليات الغرب
09/08شعالل عبد املجيدالعرباوي سحنون

DOC 01
ممارسة رياضتي الكراتي والكونغ فو بتطبيقاتها النفسية والروحية وانعكاسها على البعد الاجتماعي الثقافي  

مقارة اجتماعية حول البعد الراض ي/ للمجتمع الجزائري في ظل نظام العوملة 
2010بن عكي محند آكليحناط عبد القادر


