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 وزارة ا

 (3) ئرزاـاجل امعةــــــــــج                                                                                                            العاليني والتكوين للتعليم العامة املديرية              
 ةمعهد الرتبية البدنية والرياضي                                   مديرية التكوين يف الدكتوراه والتأهيل اجلامعي                                                                           
 أهيل اجلامعيالتكوين والت –املديرية الفرعية للبحث         
 

امعي  ي الج 
 
ن ي  كو

حث الت  اري ع الب   المعت مدة (PRFU)مش 

 - 9102الدورة العادي ة  -
 

 الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــرع: التـــــــدريب الريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضي

 ظاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالح ة العلميةـــــــــــــــــالدرج اءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألعض روعــــــــــــــــس المشـــــــــرئي روعـــــــــــــــــــــــــــالمشوان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعن

ي التالميذ فدراسة وصفية تحليلية على 

الجزائر وطلبة معهد التربية البدنية 

والرياضية من جانب السلوكات الوقائية 

 والصحية

 أستاذ محاضر )أ( ***** بوزكريا توهامي

 أستاذ مساعد )أ( نايت إبراهيم محمد ***** 10/10/9102تاريــــخ االعتماد: 

 أستاذ محاضر )أ( سكارنة جمال علي *****

 أستاذ مساعد )ب( أسامةحاج سعيد  *****

 طالب دكتوراه بن مسعود زينب ***** سنوات 10مدة المشروع: 

 طالب دكتوراه بن عالل جمال *****

 

 



 

 الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــرع: التـــــــدريب الريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضي

 ظاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالح ة العلميةـــــــــــــــــالدرج اءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألعض روعــــــــــــــــس المشـــــــــرئي روعـــــــــــــــــــــــــــوان المشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعن

إستعدادات ومحددات اإلنتقاء الرياضي 

للمواهب الشابة في كرة القدم الجزائرية 

)دراسة حول اإلستعدادات البدنية للفئة 

سنوات" حسب آراء  01-8العمرية "

 المدربين والمختصين

 أستاذ محاضر )أ( ***** شحات مراد

 (ب) حاضرأستاذ م مختاري ياسين ***** 10/10/9102تاريــــخ االعتماد: 

 طالب دكتوراه مداسي لطفي *****

 طالب دكتوراه شرف محمد أمين *****

 أستاذ محاضر )أ( عبورة رابح ***** سنوات 10مدة المشروع: 

 طالب دكتوراه زان عمر *****

 

 

 الريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضيالفــــــــــــــــــــــــــــــــــــرع: التـــــــدريب 

 ظاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالح ة العلميةـــــــــــــــــالدرج اءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألعض روعــــــــــــــــس المشـــــــــرئي روعـــــــــــــــــــــــــــوان المشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعن

ولوجيات ــــــــــــــــــــخدام التكنــــــــــدور است

وير الجانب ـــــــالحديثة في تقييم وتط

 البدني لالعبي كرة القدم

 التعليم العاليأستاذ  ***** غضبان أحمد حمرة

 (أ) مساعدأستاذ  مخازني محمد ***** 10/10/9102تاريــــخ االعتماد: 

 أستاذ التعليم العالي بن حديد يوسف *****

دكتوراه ةطالب فرج فاطمة *****  

 طالب دكتوراه مسعود عبد الرحمان ***** سنوات 10مدة المشروع: 

 طالب دكتوراه بن عقون قادر *****

 



 

 الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــرع: التـــــــدريب الريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضي

 ظاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالح ة العلميةـــــــــــــــــالدرج اءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألعض روعــــــــــــــــس المشـــــــــرئي روعـــــــــــــــــــــــــــوان المشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعن

Etude des caractéristiques 

anthropométrique et 

physiologique des footballeur de 

haut niveau algérien U21: 

évolution , indicateur et 

optimisation 

 التعليم العاليأستاذ  ***** حجيج مولود

 طالب دكتوراه بلقاسمي براهيم ***** 10/10/9102تاريــــخ االعتماد: 

 طالب دكتوراه نوادري أيمن *****

 طالب دكتوراه بوطاوي سليم *****

دكتوراهطالب  لورسي يزيد ***** سنوات 10مدة المشروع:   

التعليم العاليأستاذ  أوسماعيل مخلوف *****  

 

 

 الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــرع: التـــــــدريب الريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضي

 ظاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالح ة العلميةـــــــــــــــــالدرج اءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألعض روعــــــــــــــــس المشـــــــــرئي روعـــــــــــــــــــــــــــوان المشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعن

Déterminants des capacités 

morpho-fonctionnelles des jeune 

footballeurs :  

cas des U13 – U15 – U17 

 التعليم العاليأستاذ  ***** قاسمي احسن

 التعليم العاليأستاذ  مقراني فريدة ***** 10/10/9102تاريــــخ االعتماد: 

 طالب دكتوراه حمواني خالد *****

 طالب دكتوراه رشيدبراني  *****

 طالب دكتوراه مقران فريد ***** سنوات 10مدة المشروع: 

 طالب دكتوراه مسلم محمد *****

 



 

 ــــــــــاضيالفــــــــــــــــــــــــــــــــــــرع: اإلدارة والتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيير الريـــــــــــ

 ظاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالح ة العلميةـــــــــــــــــالدرج اءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألعض روعــــــــــــــــس المشـــــــــرئي روعـــــــــــــــــــــــــــوان المشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعن

إقتراح استراتيجية للتسويق الرياضي 

 لتطوير كرة القدم الجزائرية

 محاضر )أ(أستاذ  ***** حداب سليم

 طالب دكتوراه سعيدي إكرام ***** 10/10/9102تاريــــخ االعتماد: 

 طالب دكتوراه بلحانيش *****

***** ***** ***** 

 ***** ***** ***** سنوات 10مدة المشروع: 

***** ***** ***** 

 

 

 ــــــــــــــــــويالفــــــــــــــــــــــــــــــــــــرع: النشـــــــــــاط البـــــــــــــــدني والريــــــــــــــــاضي التربــــــــــــ

 ظاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالح ة العلميةـــــــــــــــــالدرج اءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألعض روعــــــــــــــــس المشـــــــــرئي روعـــــــــــــــــــــــــــوان المشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعن

عزوف طالبات الجامعة الجزائرية عن أ

ممارسة األنشطة البدنية الرياضية 

دراسة  –وعالقتها ببعض المتغيرات 

ميدانية على مستوى المؤسسات 

 الجامعية بالجزائر العاصمة

 التعليم العاليأستاذ  ***** لعبان كريم

 أستاذ محاضر )أ( إبوشوكان محمد ***** 10/10/9102تاريــــخ االعتماد: 

 أستاذ محاضر )ب( سحنون امحمد *****

 طالب دكتوراه كسري محمد *****

 طالبة دكتوراه تابت نزيــهة ***** سنوات 10مدة المشروع: 

 طالب دكتوراه حامدي بونوار *****

 



 

 والريــــــــــــــــاضي التربــــــــــــــــــــــــــــــويالفــــــــــــــــــــــــــــــــــــرع: النشـــــــــــاط البـــــــــــــــدني 

 ظاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالح ة العلميةـــــــــــــــــالدرج اءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألعض روعــــــــــــــــس المشـــــــــرئي روعـــــــــــــــــــــــــــوان المشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعن

فعالية برامج التربية الحركية المقترحة 

لتنمية المهارات الحركية األساسية لدى 

 سنوات(  6-5أطفال األقسام التحضيرية )

دراسة تحليلية نقدية على مستوى بعض 

 المدرسية لوالية بومرداسالملحقات 

 التعليم العاليأستاذ  ***** نافا سفيان

 أستاذ محاضر )أ( شريفي محمد أمين ***** 10/10/9102تاريــــخ االعتماد: 

 طالب دكتوراه عمارة توفيق *****

 طالب دكتوراه خليل محمد أمين *****

 طالبة دكتوراه رباع خالد ***** سنوات 10مدة المشروع: 

 طالب دكتوراه شيبان سليمان *****

 
 

 ـــــــــــــــــاضيالفــــــــــــــــــــــــــــــــــــرع: اإلعـــــــــــــــــــــــالم واالتصـــــــــــــــــــــــــــــــال الريـــــــ

 ظاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالح ة العلميةـــــــــــــــــالدرج اءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألعض روعــــــــــــــــس المشـــــــــرئي روعـــــــــــــــــــــــــــوان المشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعن

الل البرامج ـــــــــــالتدريب الذاتي من خ

ولوجية عبر ـــــــــقات التكنـــــــوالتطبي

 كة اإلنترنت ـــــــــــــــــــــــشب

دراسة وصفية تحليلية على عينة من 

 الرياضيين بواليتي الجزائر وبومرداس

 أستاذ محاضر )أ( ***** طايبي عمار

 أستاذ محاضر )أ( بوراس محمد ***** 10/10/9102تاريــــخ االعتماد: 

 طالب دكتوراه جريدل أحمد حسين *****

 طالب دكتوراه لموشي عبد السالم *****

 أستاذ محاضر )ب( دشايشة عبد الرحمان ***** سنوات 10مدة المشروع: 

 طالب دكتوراه بن عروس محمد *****

 


