
 جمـــهوريـــة الجزائريـــــة ا لديمقراطيـــة الشعـبيـــة

République Algérienne Démocratique et Populaire

  لمذكرة السنة الثانية ماستر

  التخصص

ري بدىن ضحتمهارة التصور العقلى وعالقتها بتحسني االداء املهارى 

  رياضي

اقرتاح برنامج العاب شبه رياضية يف تنمية الدفاعية 

  

ري بدىن ضحت

  رياضي
النشاط البدنى دور وسائل االعالم واالتصال يف تطوير العالقات االمجاعية لدى 

  المدرسي
بدىن  حتضرياقرتاح برنامج تدرييب لتجسني االداء احلركي لدى ذوي 

  رياضي
بدىن  حتضرياثر مهارة الرتكيز لالنتباه يف حتسني دقة التصويب لدى العيب كرة 

  رياضي
  الرضا الوضيفى وعالقته باالداء استاذ الرتبية البدنية يف املرحلة الثانوي

عالقاا بدافع االجناز لدى 

دور ممارسة النشاط الرياضي املكيف يف حتقيق التكيف النفسي 

التوافق النفسي وعالقته ببعض املهارات الفنية لدى لعيب كرة 

  تربوي

  تربوي

  تربوي

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

UNIVERSITE  DE KHEMIS-MILIANA 

INSTITUT  DES STAPS 

جمـــهوريـــة الجزائريـــــة ا لديمقراطيـــة الشعـبيـــةال

République Algérienne Démocratique et Populaire
                                                                

                                                       
 

لمذكرة السنة الثانية ماستر ةحالمواضيع المقتر 

  املوضوع

مهارة التصور العقلى وعالقتها بتحسني االداء املهارى  - 

  لرياضي كرة القدم

اقرتاح برنامج العاب شبه رياضية يف تنمية الدفاعية  - 

  لالجناز الرياضي  لدى طلبة م ع ت ن  

دور وسائل االعالم واالتصال يف تطوير العالقات االمجاعية لدى  - 

  )17_15(تالميذ الطور الثانوى 

اقرتاح برنامج تدرييب لتجسني االداء احلركي لدى ذوي  - 

  ) فرع مخيس مليانة(االحتياجات اخلاصة 

اثر مهارة الرتكيز لالنتباه يف حتسني دقة التصويب لدى العيب كرة  - 

  مخيس مليانة) صنف اشبال( اليد 

الرضا الوضيفى وعالقته باالداء استاذ الرتبية البدنية يف املرحلة الثانوي

عالقاا بدافع االجناز لدى املناخ التنظيمى للمؤسسات  الرتبوية و _ 

  اساتذة الرتبية البدنية و الرياضية

دور ممارسة النشاط الرياضي املكيف يف حتقيق التكيف النفسي  - 

 االجتماعى لذوى اضطربات التوحد

التوافق النفسي وعالقته ببعض املهارات الفنية لدى لعيب كرة  - 

 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
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  االستاذ  رقمال

  كمال ملوك  01

بن احلاج   02

جيالىل 

 مساعيل

  

الرضا الوضيفى وعالقته باالداء استاذ الرتبية البدنية يف املرحلة الثانوي_

 _

اساتذة الرتبية البدنية و الرياضية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الجياللي بونعامة بخمـيس مليـانــة

معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية         



 القدم   

 احلوافز املادية وعالقتها مبستوى االجناز لدى لعيب كرة القدم  - 

قلق املنافسة الرياضية وعالقتها ببعض املتغريات الفزيوجلية لدى  - 

  العيب كرة القدم 

  تربوي

  تدريب

ناصر   03

  محمد

السنية واقع التكوين يف النوادى يف النوادى اجلزائرية  يف املراحل _

06_18  

واقع االحرتاف يف كرة القدم اجلزائرية يف ضل نتائج النوادى اجلزائرية يف _ 

  البطوالت القارية 

وافع التدريب حالة املدرب يف كرة القدم اجلزائرية بني حتمية النتائج _

  وضغوط اجلماهري

تاثري النشاط اللصفي على التوافق النفسي االجتماعى لتالميذ املرحلة _ 

  نوية الثا

  دور الرابطات الرياضية الوالئية يف عملية التكوين يف الرياضة املدرسية 

دور النشاط الرياضى اللصفي يف التخفيف من املشاكل النفسية _ 

  واالجتماعية عند تالميذ املرحلة الثانوية 

الرياضية  عملية االنتقاء الرياضي من خالل دور االستاذ يف املنافاسات_ 

  املنضمة يف اطار الرياضة املدرسية 

  

  تدريب

  تدريب

  تدريب

  تدريب

  تربوى

  تربوى

  تربوى

حمالوى   04

  محمد

  17مستوى املهارات النفسية وعالقاا بالعدوان عند العيب كرة _ 

دور النشاط البدىن الرياضي الرتبوى يف تنمية القيم االجتماعية عند _ 

  تالميذ مرحلة الثانوى

مستوى املهرات النفسية وعالقتها بقلق املنافسة عند العيب الرياضات _ 

  اجلماعية

مستوى التوافق النفسي وعالقته باالستجابة االنفعالية االعيب كرة _ 

  القدمبالرضي الوضفي 

  املمارسة الرياضية املهنية وعالقتها _ 

  تدريب

  تربوى

  تدريب

  تربوى

  تدريب

بن حاج   05

الطاهر 

  االنشطة الرياضية وانعكاسها على السمات االنفعالية لدى التالميذ _ 

مستويات اللياقة البدنية وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدى تالميذ _ 

  اقسام رياضة ودراسة 

النشاط الرياضي 

  التربوى



  اجتاهات طلبة وطالبات االقامات اجلامعية حنو النشاط الرياضي الرتوحي_  عبد القادر

  الرضا عن جودة احلياة لدى اساتذة الرتبية البدنية و الرياضية _ 

ممارسة النشاط الرياضي الرتوجي وانعاكسته على الصحة النفسية لكبار _ 

  السن

املشكالت الىت تواجه مؤطري النشاط الرياضي املكيف مبراكز ذوى _ 

  االحتياجات اخلاصة 

الرياضي 

  التروحي

  البدنى الكيف

العربي   06

  محمد

  الرتبية البدنية الرياضية مابني الرتويح و الرتفيه ورياضة النخبة _

  تاثري طرق التدريس يف اجتاهات التالميذ حنو حصة الرتبية البدنية _ 

  والتعلم احلركى يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية الصورة اجلسمانية _ 

على االداء املهىن االستاذ الرتبية البدنية  وتاثرهاالضغوط الفسية _ 

  والرياضية 

  التنشئة االجتماعية وتقافة املمارسة الرياضية يف املؤساسات الرتبوية - 

  اجلانب التفاعلى يف حصة ت ب ر و تاثرها على دافعية املمارسة   

  

يف توجيه الناشئني حنو كرة القدم يف والية عني  دور االنتقاء الرياصى-  بوكراتم  07

  الدفلى 

مسامهة اذاعة عني الدفلى يف نشر الثقافة الرياضية الصحية لدى الطلبة - 

  اجلامعني

دور وسائل االعالم السمعية البصرية يف تعلم املهرات اخلططية لدى - 

  لعيب كرة القدم 

  دفلى واقع ممارسة رياضة كمال االجسام يف والية عني ال- 

تاثري برنامج تدرييب مقرتح لتطوير اللياقة البدنية على االداء العيب كرة - 

  القدم 

  يف تطوير اللياقة البدنية لدى الرياضي gainageتاثري برنامج تدريب - 

  تربوى

  تدريب



  دوافع اختيار ممارسة كرة القدم عند املرهقني يف مخيس مليانة-   بوعجناق  08

  وعالقتها مبستوى الداء العبياندية كرة السلة يف مليانة الدافعية الرياصية- 

مسات الدفاعية وعالقتها مبستوى االداء احلركى العيب كرة القدم يف - 

  مخيس مليانة

املسؤلية االجتماعية وعالقتها بدافع االجناز لدى طالبات  قسم ن ب ر - 

  خبميس مليانة 

طات البدنية الصفات الواجب توفرها يف عضو هيئة تدريس النشا - 

  والرياضية كما يرها طلبة املركز اجلامعي مخيس مليانة 

مدى تاثري االعالم احمللى لعني الدفلى يف التقليل من ضاهرة العنف - 

  2010/2011ملقابالت املوسم الرياضي  

   نمرود بشير  09

لتطوير صفة السرعة  اقرتاح برنامج تدرييب بطريقة البليومرتي  - 

 والقوة لعدائى العاب القوى

اقرتاح برنامج تدريىب بطريقة اهلبوكسيك لتطوير الياقة االهوائية  - 

 للسباحني

فعالية برنامج مقرتح يف تنمية الياقة االهوائية لدى سباحات فئة -  - 

 سنة 14- 11

اقرتاح برنامج تدرييب لتطوير صفة القوة باستخدام طريقة -  - 

 ر الرياضي التدريب املستم

اقرتاح برنامج تدريىب لتطوير صفة القوة باستخدام طريقة -  - 

 التدريب الفرتي منخفض الشدة للباشئني 

 اقرتاح برنامج تدرييب لتطوير اللياقة اهلوائية لرياضي-  - 

 اقرتاح برنامج تدرييب لتطوير صفة القوة امليزة بالسرعة بالستخدام - 

 م سرعة 100طريقة التدريب الدائرى لرياضي 

 دراسة مقارنة التدريب ليال  والتادريب ارا لدى املمارسني-  - 

 اقرتاح برنامج تدرييب تاهيلى ملرضي السكري - 

  اقرتاح برنامج تدرييب تاهيلى ملرضى الضغط العاىل املرتفع- 



حمزة عبد   10

  النوز

مرت  800صفة القوة االنفجارية على اداء العدائني سباق  تاثري

  حالة اواسط ذكور

تاثري االعداد النفسي يف االداء الرياضي الختصاصي النصف - 

  الطويل فئة االكابر ذكور

االنتقاء الرياضي يف االختصاص االلعاب املركبة لرياضة العاب - 

  القوى

يف ضبط قلق املنافسة لدى  دور استخدام تقنيات االسرخاء- 

  عدائي سباقات السرعة 

تاثري خربات املنافاسات الرياضية النجاح والفشل على الدافعية 

   ئرلرياضية الختصاصي النصف الطويل يف اجلزا

اثر استخدام مهارة التصور العقلى  يف حتسني االداء الرياضي 

 .القفز العاىل القفز بالزانة القفز الثالثى

  ناصري جمال    11

 -  

 الرياصيةتاثري مرص السمنة على ممارسةاالشطة  -

تقومي االصابات الرياصية خالل فرتة االمتحانات لدى تالميذ  -

 التنة الثالثة ثانوى 

دور الطب الرياصي يف احلد من االصابات الرياصية خالل فرتة   -

 املتحانات يف الرياصة املدرسية 

  على ممارسة االنشطة البدنية و الرياضية مرض صغط الدم و تاثريه 

  

 

  

ساغي عبد  -  12

  القادر

  

دور حصة الرتبية البدنية والرياضية يف احلد من ظاهرة العنف ضد  - 

 االساتذة 

دور االتصال الصفي يف تنمية العالقات االجتماعية بني التالميذ  - 

 اثناء حصة الرتبية البدنية 

 الدفلى دراسة ميدانية لبعص ثانويات عني  - 

الكفاءات االجتماعية لدى اساتذة الرتبية البدنية والرياضية واثرها  - 

 على سلوك التالميذ

  .دراسة ميدانية لتالميذ مرحلة التعليم الثانوي بوالية عني الدفلى

  



  داود بو رزامة-  13

  

 

االلعاب الصغرية وعالقتها  فعالية تدريبية مقرتحة بالستخدام - 

 بزيادة الدافعية عند العيب كرة البقدم 

تقيم مناهج اجليل الثاىن ملادة الرتبية البدنية الرياضية يف التعليم  -

  املتوسط من جهة نضر االساتذة

  
  
  

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  مدير الدراسات                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 


