
عضو األولالرئيسمقرر - مشرف

09:00 صباحاغنياوي مراد

المدرج F01زكرياء باي

11:00 صباحامزغيش عبد الجليل

قاعة المحاضراتسعودي إسماعيل

09:00 صباحاطموزة شمس الدين

المدرج F01جعفري عقبة عبد النور

11:00 صباحاوعلي ماسينيسا

قاعة المحاضراتجرباع مولود

09:00 صباحاعثماني أنيس

المدرج F01هياق محمد أكرم

11:00 صباحابن موسى كمال

قاعة المحاضرات/

09:00 صباحاشلبب محمد الوليد

قاعة المحاضراتقاسمي بدر الدين

11:00 صباحاقدور صهيب

قاعة األساتذةفحصي عبد الجليل

11:00 صباحاعطال امينة

قاعة المحاضراتريلي ياسمين

09:00 صباحابن خالف محمد

قاعة األساتذة/

14
 localisation et causes des traumatismes les plus

 fréquents chez les basketteuses Algériennes
(championnat national division 1)

التدريب الرياضي النخبوي
الخميس 18 
جوان 2020

فتني مونيةلعبان كريمماهور باشا مراد

13
لية التدريب الدائري في تحسين القوة االنفجارية و القوة المميزة 

بالسرعة لدى العبي كرة القدم أقل من 18 سنة
التدريب الرياضي النخبوي

الخميس 18 
جوان 2020

حاجي محمد 
العربي

دشيشة عبد 
الرحمان

بن شتيوي عبد 
الرزاق

جامعة الجزائر 3
معهد التربية البدنية والرياضية

دالي إبراهيم

برنامج مناقشة مذكرات التخرج السنة الجامعية 2020-2019

لجنة المناقشة
التوقيت / القاعةالعنواناالسم واللقب تاريخ المناقشةتخصص

شعبة النشاط البدني الرياضي التربوي، التدريب الرياضي، اإلدارة والتسيير الرياضي
طور الماستر

االدارة االستراتجية للموارد البشرية في المنشآت الرياضية ودورها  
في التقليل من ظاهرة العنف في مالعب كرة القدم

تسيير المنشآت الرياضية 
والموارد البشرية

األحد 14 جوان 
2020

براهيمي محمدطيبي عماربوطالبي يحي

الثالثاء 16 
جوان 2020

سكارنة جمالعمروش مصطفىعويس أجمد

الضغوط المهنية وعالقتها بالرضا الوظيفي لموظفي االدارة الرياضية 
في المنشآت الرياضية

تسيير المنشآت الرياضية 
والموارد البشرية

األحد 14 جوان 
2020

بلغول فتحيبوطالبي يحي

08

09

10

بوجمية مصطفى11
أثر بعض أساليب التدريس في تعلم المهارات الحركية أثناء حصة 

التربية البدنية و الرياضية لدى تالميذ الطور الثانوي (مقاربة وصفية 
ذات بعد تربوي لبعض ثانويات  والية المدية)

النشاط البدني الرياضي المدرسي
األربعاء 17 
جوان 2020

بن زيادة عبد 
الهادي

جبالي رضوان

عمروش مصطفى

اتجاه العبي كمال األجسام المبتدئين نحو اكتساب عادات غذائية 
سليمة (دراسة ميدانية قاعات كمال األجسام في الجزائر العاصمة)

التدريب الرياضي النخبوي
األربعاء 17 
جوان 2020

بلونيس رشيدرزيق عبد الكريمحداب سليم

عالقة التوافق النفسي االجتماعي بالسلوك العدواني لدى تالميذ الطور 
الثانوي

النشاط البدني الرياضي المدرسي
األحد 14 جوان 

2020
لعبان كريمبن عقيلة كمال

أهمية النشاط البدني الرياضي في التقليل من الضغط النفسي لدى 
تالميذ التعليم الثانوي

النشاط البدني الرياضي المدرسي

مالحظة

بسكري عبد 
المالك

06

طيبي عمار07

بن شتيوي عبد 
الرزاق

مهادي عثمان 12
 Effet du travail musculaire du nageur sur la

Performance du 100 M craw
التدريب الرياضي النخبوي

الخميس 18 
جوان 2020

حاجي محمد 
العربي

15
أثر برنامج تدريبي مقترح لتحسين اللياقة البدنية لحكام كرة القدم وفق 

متطلبات المنافسة
التدريب الرياضي النخبوي

الخميس 18 
جوان 2020

فراحتية صبيرة
سايح عبد 
الرحمان

ماهور باشا مراد


