
  ـت الـّشعبيــتـت الـّشعبيــتــة الـدّيوقراطية الـدّيوقراطيــــــة الجسائرية الجسائريــــــالجوهىريالجوهىري

عليــم العالــي والبدــث العلمــي
ّ
عليــم العالــي والبدــث العلمــيوصاسة الخ
ّ
  وصاسة الخ

ذوة الجهىيت لجامعاث 
ّ
ذوة الجهىيت لجامعاث الى
ّ
  الىظطالىظطالى

    

الث لىيل شهادة الّذلخىساه  
ّ
ىس الث

ّ
الث لىيل شهادة الّذلخىساه  عشض جنىيً في الط

ّ
ىس الث

ّ
عشض جنىيً في الط

    22002222//22002211بعىىان الّعىت الجامعيت بعىىان الّعىت الجامعيت 
 

  خعب الشعبت خعب الشعبتاملإّظعت املعىيت بالخأهيل لخىظيم الخنىيً في الطىس الثالثاملإّظعت املعىيت بالخأهيل لخىظيم الخنىيً في الطىس الثالث
 

    

 حامعت الجياللي بىوعامت خميغ ملياهت

   خعب الشعبت خعب الشعبتمششوع الّذلخىساهمششوع الّذلخىساه

1امليذان 
2شعبت ال 

 

الخذسيب الشياض ي  علىم وجلىياث اليشاػاث البذهيت والشياطيت
 

FILIERE 2 DOMAINE 1 

Entrainment sportif  STAPS 

1 ST, SM, MI, SNV, STU, SEGC, SHS, DSP, LLE, LLA, ARTS, STAPS, LCA, AUMV 
 . بشصهامت الشعب، املعذٌ واملخمم، املخعلم2016 غشذ 09 و2016 حىيليت 26املؤسخ في  وفلا ألخيام اللشاس 2

   الخنىيً في الذلخىساه الخنىيً في الذلخىساهمششوعمششوع   هيامل جىطين    هيامل جىطين 

                   LSSP code :CO471400      أ.س.ص.م: البدث (أو املخابش) خبرالمسمض 

 .............................................................................................................................: (للخدذًذ)هيامل أخشي 
 

  التي جظم طلبت الذلخىساه الجذدالتي جظم طلبت الذلخىساه الجذد  املذعمتاملذعمت  مشاسيع البدثمشاسيع البدث
 العذد هىع املششوع

 01 2022 أو 2021: مششوع البدث الخنىيني الجامعي 

 :2021 مشاسيع املذًشيت العامت للبدث العلمي والخطىيش الخنىىلىجي 
PNR, équipes mixtes et associées, sectoriel à impact socio éco , thématiques 

 

  PRIMA, PH Tassili, PHC Maghreb , PROFAS B+, Cotutelle: 2021 مششوع الخعاون والخبادل 

 :املإظعتمششوع  

 .، حهىيت أو وػىيت مً خالٌ إبشام اجفاكياث مع ششواء احخماعيين واكخصاديين مدليتاملشاسيع التي حعالج إشياليت -

 .املشاسيع التي حعالج مىاطيع لها عالكت بمخؼؽ جؼىيش املؤظعت -

 املشاسيع التي جشجىض على مداوس البدث في العلىم ألاظاظيت والعلىم الاوعاهيت -

 

نىيً
ّ
نىيًمعإول الخ
ّ
   خعب الشعبت خعب الشعبتمعإول الخ

 ملـــــــــىك  لمــــــــــــــال

* 

 

* 
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نىيً في الذلخىساه -1
ّ
 :جىطين مششوع الخ

يت املإّظعت
ّ
 القعم املعهذ/ الهل

معهذ علىم وجقىياث اليشاطاث  حامعت خميغ ملياهت

 البذهيت والشياطيت 
 الخذسيب  الشياض ي

 

نىيً  -2
ّ
 : في الّذلخىساهمعإول الخ

 ("أ"أظخار مداطش قعم أظخار، )

قـــالاط
ّ
 هماٌ ملىن :بــــــم والل

 -أ–أظخار مداطش : ةـــــــــالّشجب

ذ إلالنترووي  /:فالغ  0698757482:☏    k.mellouk@univ-dbkm.dz: البًر

اجيت بعشض الّخيىيً 
ّ
 .(وفم الىمىرج في املالخم)يشفم بيان مخخصش للّعيرة الز

 :املفخىخت الخنىيىاث خصيلت -3
 وعم             ال                  ؟هل جىحذ جيىيىاث مفخىخت في الذهخىساه        

: في خاٌ جىاحذها، يشجى ملء الجذٌو املىالي

ملسجلين إلاحمالي لعذد ال ظىت الخأهيل
عذد الطلبت الزًً هاقشىا 

أطشوخاتهم 

عذد الطلبت الزًً لم ًىاقشىا 

 أطشوخاتهم

2020/2021 9 00 9 

    

    

    

    

:مشاسيع البدث املخعلقت بالخنىيً في الذلخىساه وعذد املقاعذ البيذاغىحيت املخىقعت -4  

سقم 
 (*) الىىع 

(PRFU,PNR,....) 
سمض املششوع 

عىىان  

مششوع البدث 

معإول 

 مششوع 

 (**)البدث

الهيهل /سمض املخبر

عذد طلبت 

الذلخىساه الزًً 

ظيخم جىصيعهم 

 

PRFU 

J00L02UN

440120210001 

أثش بشهامج جذسيب عللي ملهاسة 

الترهيز لالهدباه في خفع 

العذوان لذي العبي هشة 

 U20اللذم

:LSSPملىن هماٌ 
CO471400 

09 

       

       

. الىثائم التي جثبذ املصادكت على املششوع  جشفم(*)
اجيت بيان مخخصش ٌ  يشفم(**)

ّ
 .1 وفم الىمىرج في امللحم عشض الّخيىيًبلّعيرة الز

 

*

×

× 
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 (2وفم امللحم )يشفم امللخص : ألاهذاف املحذدة للخنىيً املقترح -5
: اهخب ملخًصا يخظمً

 .أهذاف الخيىيً في الذهخىساه -

 .العالكت بين املشاسيع امللترخت -
 

نىيً في الّذلخىساه -6
ّ
 : لجىت الخ

قب
ّ
 إلالحاقؤّظعت م الخخّصص الشعبت الشجبت *الاظم والل

سئيغ، )الصفت 

 (عظى، مشاسك

 أستاذ محاضر كوال هلىك 
 أ

نظرية ومنهجية 
التربية البدنية 

 والرياضية

  التدريب الرياضي
 جامعة خميس مليانة

 
 رئيس

 

زهام عبد الرحواى 
أستاذ محاضر 

 أ

نظرية ومنهجية 

التربية البدنية 

 والرياضية
 التدريب الرياضي

 

 جامعة خميس مليانة

 
 عضو

 

 حريسي عبد الٌىر
أستاذ محاضر 

 أ

نظرية ومنهجية 

التربية البدنية 

 والرياضية
 االرشاد النفسي

 جامعة خميس مليانة

 
 عضو

 

 بىكراتن بلقاسن
أستاذ محاضر 

 أ

نظرية ومنهجية 

التربية البدنية 

 والرياضية
 التدريب الرياضي

 جامعة خميس مليانة

 

 
 عضو

ًورود بشير 

نظرية ومنهجية    دكتورأستاذ
التربية البدنية 

 والرياضية

 جامعة خميس مليانةاالرشاد النفسي 

 

 عضو

رابحي ادمحم 

أستاذ محاضر 
 أ

 ومنهجية نظرية
 البدنية التربية

 والرياضية

مليانة خميس جامعةعلم النفس  عضو  

نىيً في الّعطش ألاّول، ًجب 
ّ
.  شعبت الخنىيً في الذلخىساهًيخمي ئلى هفغن أًذسج اظم ولقب معإول الخ

اجيت بعشض الّخيىيً وفم الىمىرج في امللحم  (*)
ّ
 1يشفم بيان مخخصش للّعيرة الز

أظخار، أظخار مداطش قعم أ، مذًش بدث، أظخار بدث )جأطير مىاطيع الذلخىساه لجىت  -7

أن ييىهىا طمً هزه ال يمىً لألظاجزة الزيً ججاوصوا الحذ ألاكص ى املعمىح به في الخأػير ): (قعم أ

  .(اللائمت

قب
ّ
 إلالحاقؤّظعت م الخخّصص الشعبت الشجبت *الاظم والل

عذد ألاطشوخاث 

قيذ إلاششاف 

خاليا 

عذد ألاطشوخاث التي 

 ظيخم إلاششاف عليها

 

 كوال هلىك

ًظريت وهٌهجيت  أستاذ هحاضر أ

التربيت البدًيت 

والرياضيت 

 التدريب الرياضي

 02جاهعت خويس هلياًت 

02 
 

 

 

 زهام عبد الرحواى

ًظريت وهٌهجيت  أستاذ هحاضر أ

التربيت البدًيت 

والرياضيت 

 التدريب الرياضي

 02 00جاهعت خويس هلياًت 

 

 بىكراتن بلقاسن

ًظريت وهٌهجيت أستاذ هحاضر أ 

التربيت البدًيت 

والرياضيت 

التدريب الرياضي 

 01 03 هلياًت  جاهعت خويس
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ًظريت وهٌهجيت  أستاذ دكتىر ًورود بشير

التربيت البدًيت 

 والرياضيت

 االرشاد الٌفسي

 01 03جاهعت خويس هلياًت 

رابحي ادمحم 

ًظريت وهٌهجيت أستاذ هحاضر أ 

التربيت البدًيت 

والرياضيت 

 جاهعت خويس هلياًتعلن الٌفس 

 

02 01 

حريسي عبد 

 الٌىر

ًظريت وهٌهجيت أستاذ هحاضر أ 

التربيت البدًيت 

والرياضيت 

 جاهعت خويس هلياًتاالرشاد الٌفسي 

 
00 02 

اجيت بعشض الّخيىيً وفم الىمىرج في امللحم (*)
ّ
 .1 يشفم بيان مخخصش للّعيرة الز

 :مىاطيع ألاطشوخاث املقترخت -8
 (ال يمىً لألظاجزة الزيً ججاوصوا الحذ ألاكص ى املعمىح به في الخأػير اكتراح مىاطيع حذيذة لألػشوخت)

 *سمض مششوع البدث  املششف على ألاطشوخت  الخخّصص املىطىع املقترح الشقم

التدريب العقلي لدي  1

 الرياضييي

 J00L02UN440120210001 كمال ملوك التدريب الرياضي

 J00L02UN440120210001 زهام عبد الرحوي التدريب الرياضيالتحضير البدًي الرياضي  2

السلىك العدواًي في  3

 الوجال الرياضي

االرشاد الٌفسي 

 الرياضي

 J00L02UN440120210001 بشير ًورود

التصىر العقلي في الوجال  4

الرياضي 

 J00L02UN440120210001 بىكراتن بلقاسن التدريب الرياضي

الضغىطاث الٌفسيت لدي  5

الرياضييي  

علن الٌفس 

 الرياضي

 J00L02UN440120210001 رابحي ادمحم

الوهاراث الٌفسيت في  6

الوجال الرياضي 

االرشاد الٌفسي 

 الرياضي

 J00L02UN440120210001 حريسي عبد الٌىر

. 4مشاسيع البدث املزوىسة في الىلؼت  (*)
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 :معاساث املاظتر املقبىلت للمشاسلت في املعابقت -9
 .(قبل و بعذ املىائمت)مّل جخّصصاث املاظتر التي جيخمي ئلى هفغ الشعبت 

 

نىيً لخعضيض املعاسف  -10
ّ
 : بشهامج الخ

شاطاث
ّ
 2الّعذاس ي  1الّعذاس ي  الي

دسوط حعضيضيت في الخخصص والتي لها عالقت 

بالخنىيً في الذلخىساه 
 عىاويً الذسوط والحجم العاعي عىاويً الذسوط والحجم العاعي

 الحجم العاعي الحجم العاعي دسوط في املىهجّيت

 الحجم العاعي الحجم العاعي  في الخعليميت والبيذاغىحيا دسوط جمهيذًت

صال  دسوط
ّ
 الحجم العاعي الحجم العاعيفي جنىىلىحياث إلاعالم والاج

 الحجم العاعي الحجم العاعيدسوط في حعضيض القذساث في اللغاث ألاحىبيت 

 العذد والعىىان العذد والعىىان ملخقياث

: هام

 الذسوط امللذمت جذخل في إػاس الحجم العاعي لألظاجزة الباخثين. 

  يمىً جىظيم هزه الّذسوط . أظبىعّيا (02)يدّذد الحجم الّعاعي لذسوط دعم املعاسف بعاعخين

 .خعب وّل جخّصص أو حمعها في هفغ الشعبت

 ٌصا
ّ
ههجّيت البدث ودسوط البيذاغىحيا أن جيىن ، ميمىً للّذسوط في جىىىلىحياث إلاعالم والاج

 . مشترهت بين الشعب

  لؼالب الذهخىساه والزر يخم  لخذويً املىدعباث واملخابعت املعخمشةإحباسر دفتر ػالب الذهخىساه 

  PROGRESإدساحه في املىصت الشكميت 

ل -11
ّ
نىيًون املخذخ

ّ
 :  املخعلق بذعم املعاسف في الخ

قب
ّ
 *الّصفت الاظم والل

شاط
ّ
دسوط، وسشاث، ) طبيعت الي

 (الخ...مداطشاث، 

 محاضراث  مداطشأظخار عطاء هللا طريف 

 محاضراث  أظخاررشيذ أوباجي  

 محاضراث ة مداطشةأظخار عزيزة قرأن 

.....  أظخار مذعى، مشاسن، مداطش، (*)
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شماء -12
ّ
فاقياث الىطىيت والّذوليت: الش

ّ
 :الاج

فاكياث بامللحم)
ّ
  (جشفم الاج

 املإّظعاث املشاسلت: 

: (الخ...، حامعاث، ششواث، مخابش، مشاهض بدث)

.................................................... ........................................

.................................................... ........................................

.................................................... ........................................

.................................................... ........................................

.................................................... ........................................

نىيً -13
ّ
ىطين املخابش ودعم الخ

ّ
 : هيامل الخ

 ًنىي
ّ
 :مخبر جىطين الخ

 

 مذًش املخبر اظم املخبر

 بلقاسن بىكراتن مخبر الصحت ، الرياضت واألداء

  

 

 أخشي  هيامل: 
 

معإول / مذًش  هيهلاظم ال
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نىيً : : 11ـق سقم ـق سقم ــــــــــــــــــــــامللحامللح
ّ
اجيت إلسفاقه ألي مشاسك في الخ

ّ
نىيً همىرج العيرة الز

ّ
اجيت إلسفاقه ألي مشاسك في الخ

ّ
  همىرج العيرة الز

  ((صفدت على ألاهثرصفدت على ألاهثر ) )في الّذلخىساهفي الّذلخىساه

 

 .....................................................................................: الاظم واللقب

 .....................................................................................: الشهادة ألاخيرة املخدصل عليها وجاسيخ الحصىل عليها

 ..................................................................................... :الخخصص

 .....................................................................................: الشجبت

 .....................................................................................: املهىت

 .....................................................................................: مإظعت الاهخماء

 .....................................................................................: سقم الهاجت املحمىل 

 .....................................................................................: الفالغ/ سقم الهاجت

ذ إلالنترووي  .....................................................................................: البًر

 .....................................................................................:  الاهخماماث العلميت

..................................................................................... 

..................................................................................... : امليشىساث املىجضة خالل الخمغ ظىىاث ألاخيرة

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 
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ألاهذاف املحذدة للخنىيً املقترح  ألاهذاف املحذدة للخنىيً املقترح  : : 22سقم سقم ـق ـق ــــــــــــــــــــــامللحامللح

  ألاهذاف:ألاهذاف:    

  أهذاف مخعلقت بخنىيً املنىهين:أهذاف مخعلقت بخنىيً املنىهين:  

   وىن معهذ علىم وجلىياث اليشاػاث البذهيت والشياطيت حذيذ مً خيث جاسيخ اعخماده فهى يفخلش وىن معهذ علىم وجلىياث اليشاػاث البذهيت والشياطيت حذيذ مً خيث جاسيخ اعخماده فهى يفخلش

هىعا ما لى مخخصين في ميذان الخذسيب الشياض ي بصفت عامت وبصفت خاصت الخذسيب الشياض ي هىعا ما لى مخخصين في ميذان الخذسيب الشياض ي بصفت عامت وبصفت خاصت الخذسيب الشياض ي 

  ..الخىافس يالخىافس ي

   جىفير الخأػير في امليذان وىن الىاليت جضخش بترظاهت هبيرة مً خيث املىاسد البششيت املماسظت للشياطت في جىفير الخأػير في امليذان وىن الىاليت جضخش بترظاهت هبيرة مً خيث املىاسد البششيت املماسظت للشياطت في

  .مخخلف الخخصصاث.مخخلف الخخصصاث

   اثشاء املعشفت العلميت للميىهين في  ميذان الخذسيب الشياض ي مً أحل جدعين ألاداء الشياض ي مع ما اثشاء املعشفت العلميت للميىهين في  ميذان الخذسيب الشياض ي مً أحل جدعين ألاداء الشياض ي مع ما

  .يخماش ى ومعخجذاث الخذسيب الحذيث .يخماش ى ومعخجذاث الخذسيب الحذيث 

   الاظخفادة مً خبراث الذٌو املخلذمت في مجاٌ  الخذسيب الشياض ي عً ػشيم علذ الاجفاكياث والىذواث الاظخفادة مً خبراث الذٌو املخلذمت في مجاٌ  الخذسيب الشياض ي عً ػشيم علذ الاجفاكياث والىذواث

. وألايام الذساظيت وامللخلياث العلميت . وألايام الذساظيت وامللخلياث العلميت 

  أهذاف مخعلقت بالبدث:أهذاف مخعلقت بالبدث:  

   حعليؽ الظىء على ػشق الخذسيب املخخلفت منها العلليت و البذهيت و الىفعيت باملىؼلت .حعليؽ الظىء على ػشق الخذسيب املخخلفت منها العلليت و البذهيت و الىفعيت باملىؼلت.  

  اهدشاف الثروة الحليليت مً الشياطيين في املىؼلت مً خالٌ الاهخلاء والخىحيه.اهدشاف الثروة الحليليت مً الشياطيين في املىؼلت مً خالٌ الاهخلاء والخىحيه.  

  جلذيم املعخجذاث  الالصمت  مً خالٌ  جىىيع ػشق الخذسيب  ليل سياطت في املىؼلت.جلذيم املعخجذاث  الالصمت  مً خالٌ  جىىيع ػشق الخذسيب  ليل سياطت في املىؼلت.  

  الاظخفادة مً الخلىياث الجذيذة والخبراث الشخصيت في مجاٌ الخذسيب العللي  للخذسيب الشياض ي.الاظخفادة مً الخلىياث الجذيذة والخبراث الشخصيت في مجاٌ الخذسيب العللي  للخذسيب الشياض ي.  

  إدساج املعشفت العلميت املخخصصت في الخذسيب  الشياض ي في املىؼلت. إدساج املعشفت العلميت املخخصصت في الخذسيب  الشياض ي في املىؼلت .

  أهذاف مخعلقت بالبدث الخىمىي:أهذاف مخعلقت بالبدث الخىمىي:  

     املعاهمت هششيً احخماعي في خل مشاول الاهذيت الشياطيت .املعاهمت هششيً احخماعي في خل مشاول الاهذيت الشياطيت.  

   جدعين املعخىي املعيص ي لألفشاد والجماعاث عً ػشيم اعذاد مخخصين في بشامج الخذسيب .جدعين املعخىي املعيص ي لألفشاد والجماعاث عً ػشيم اعذاد مخخصين في بشامج الخذسيب.  
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   وشش ثلافت الصحت الىفعيت والعلليت الشياطيت في املجخمع مً خالٌ مماسظت اليشاغ البذوي وشش ثلافت الصحت الىفعيت والعلليت الشياطيت في املجخمع مً خالٌ مماسظت اليشاغ البذوي

  .والشياض ي.والشياض ي

   جشظيخ ثلافت املماسظت الشياطيت  على اخخالف الجيغ والعً واملعخىي وإلامياهياث .جشظيخ ثلافت املماسظت الشياطيت  على اخخالف الجيغ والعً واملعخىي وإلامياهياث.  

   جدليم الشخصيت العىيت للفشد عً ػشيم الخذسيب للحفاؾ على الصحت واللياكت وججىب الامشاض جدليم الشخصيت العىيت للفشد عً ػشيم الخذسيب للحفاؾ على الصحت واللياكت وججىب الامشاض  

  جؼىيش العالكت بين مؤظعاث الخيىيً والىىادر الشياطيت عً ػشيم التربصاث. جؼىيش العالكت بين مؤظعاث الخيىيً والىىادر الشياطيت عً ػشيم التربصاث .

  العالقت بين املشاسيع املقترخت:العالقت بين املشاسيع املقترخت:  

       وىن أعظاء فشكت الخيىيً هم هزلً أعظاء في مشاسيع بدث للخيىيً الجامعي خاصت بالبرامج        وىن أعظاء فشكت الخيىيً هم هزلً أعظاء في مشاسيع بدث للخيىيً الجامعي خاصت بالبرامج 

الشياطيت التي لها عالكت بصحت الشياطيين و ألاداء املهاسر،خيث يشتروىن حميعهم في ظياق البدث الشياطيت التي لها عالكت بصحت الشياطيين و ألاداء املهاسر،خيث يشتروىن حميعهم في ظياق البدث 

  .املؼشوح خاليا ورلً ول خعب جخصصه.املؼشوح خاليا ورلً ول خعب جخصصه
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بطاقت جلخيص بطاقت جلخيص   ::33ملحق ملحق 

 رقـم           المــؤّرخ فـيملحـق بالقــرار 

وراه ـادة الذّكجـل شوـن لنيـان الخّكويـلضم............. جامعــت ل ـحأىيوالمخضّمـه 

 2022-2021ة ـامعيجة الـلّسه بعنـوان اةـب المفخوحـ المناصويحـذّد عـذد
 

Domaine Filière 
Responsable de la filière 

(Formation doctorale) 
Spécialités 

Nombre de places 

pédagogiques par 

spécialité* 

Total (Filière) 

staps 
Activité physique et sportive 

éducative  
MELLOUK KAMEL 

Entrainement sportif d'élite 

Préparation physique sportive 

Préparation sportive compétitive 
 

03 

03 

03 

09 
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  سأي وجأشيراث الهيئاث إلاداسيت والعلمّيتسأي وجأشيراث الهيئاث إلاداسيت والعلمّيت  ::44ملحق ملحق 

 امظاء معإول الخنىيً في الذلخىساه

 

يت
ّ
جىت العلميت للقعم أو املجلغ العلمي للهل

ّ
 (املذسظت)املجلغ العلمي للمعهذ أو الل

: جأشيرةاٌسأر واٌ

 

: الّخاسيخ

 

 

  هيهل آخشأواملخبر مجلغ 

: جأشيرةاٌسأر واٌ

 

: الّخاسيخ

 

 

 

 مذًش املإّظعت

: مذيش املؤّظعتسأر وجأشيرة 

 

: الّخاسيخ

 

 


