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 (3) رجامعة اجلزائ                                                                                                               العاليني والتعليم للتكوين العامة املديرية
 الرياضيةمعهد الرتبية البدنية و                                                                                مديرية التكوين يف الدكتوراه والتأهيل اجلامعي              

 جلامعيا التكوين والتأهيل – للبحث الفرعية املديرية
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 الفرع: النشاط البدني والرياضي التربوي

 عنوان المشروع رئيس المشروع األعضاء الدرجة العلمية مالحظات

 10/10/0101تاري    خ االعتماد: 

كلي **** أستاذ التعليم العالي  بن عكي محند آ

ممارسة األنشطة البدنية والرياضية 
ة مقاربة تحليلي –والصحة النفسية 

سلوكيا لحالة تالميذ مضطربين 
)العنف، تعاطي المخدرات( 

 لثانويات الجزائر العاصمة
 

 **** ميلي فايزة أستاذ محاضر )ب(

 **** بن عكي أميرة أستاذ محاضر )أ(

 سنوات 10مدة المشروع: 

 **** شنوفي زينب طالب دكتوراه

 **** بن قديده مريم طالب دكتوراه

 **** بن عزيز حنان طالب دكتوراه



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرع: النشاط البدني والرياضي التربوي

 عنوان المشروع رئيس المشروع األعضاء الدرجة العلمية مالحظات

 10/10/0101تاري    خ االعتماد: 

 Influence des connaissances حريتي حكيم **** التعليم العاليأستاذ 
et de la pensée critique des 

enseignants sur l’évaluation 

des habilités motrices des 
élèves du secondaire en 

relation avec le genre en 

cours de l’éducation 
physique et sportive 

 **** بوباية ليندة طالبة دكتوراه

 **** حابيش فايزة طالبة دكتوراه

 سنوات 10المشروع:  مدة

 **** بوجمية مصطفى أستاذ محاضر )أ(

 **** جرادة تينهينان طالب دكتوراه

 **** فراح خالد دكتوراه ةطالب

 التدريب الرياضيالفرع: 

 عنوان المشروع رئيس المشروع األعضاء الدرجة العلمية مالحظات

 10/10/0101تاري    خ االعتماد: 

 حاجي محمد العربي **** أستاذ محاضر )أ(

نحو بناء استراتيجية تدريبية 
ي ف لتكوين وتأطير المواهب الشابة

 رياضة السباحة
 

 **** راتبي محمدك (أأستاذ محاضر )

 **** قار منيرةب (بأستاذ محاضر )

 سنوات 10المشروع:  مدة

 **** آيت عمار مصطفى أستاذ مساعد )أ(

 **** لحوافي فيص طالب دكتوراه

 **** بولطواق طالب دكتوراه



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرع: النشاط البدني والرياضي التربوي

 عنوان المشروع رئيس المشروع األعضاء الدرجة العلمية مالحظات

 10/10/0101تاري    خ االعتماد: 

 عمروش مصطفى **** التعليم العالي أستاذ 

دور التربية البدنية والرياضية في 
تحقيق السالمة األمنية والصحية 

لدى التالميذ المصابين بداء 
السكري الطور المتوسط في 

 الجزائر
 

 **** بن عقيلة كمال التعليم العالي أستاذ 

 **** ونكار حكيمب (بأستاذ محاضر )

 سنوات 10مدة المشروع: 

 **** سعيد زروقي جمال طالب دكتوراه

 **** بوديسة لمياء طالب دكتوراه

 **** سعيدي عبد المجيد طالب دكتوراه

 الفرع: النشاط البدني والرياضي التربوي

 عنوان المشروع رئيس المشروع األعضاء الدرجة العلمية مالحظات

 10/10/0101تاري    خ االعتماد: 

 حفيظي منيب **** محاضر )أ(أستاذ 

 توظيف االقتصاد المعرفي في
تدريس علوم وتقنيات النشاطات 

 البدنية والرياضية
 

 **** حشمان محمد المختار أستاذ محاضر )ب(

 **** بن شرنين عبد الحميد أستاذ التعليم العالي

 سنوات 10المشروع:  مدة

 **** بلعباس أمين طالب دكتوراه

 **** صادي أوفلة تيزيري طالب دكتوراه

 **** إسعدي بالل طالب دكتوراه



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرع: النشاط البدني والرياضي التربوي

 عنوان المشروع رئيس المشروع األعضاء الدرجة العلمية مالحظات

 10/10/0101تاري    خ االعتماد: 

 قوميري فايزة **** أستاذ محاضر )أ(

Hyperactivité chez l’enfant 

scolarisé de l’enfant âgés de 

6 à 10 ans et l’éducation 
physique : un enjeu de taille 

 

 **** شريفي شريفة  طالب دكتوراه

 **** خاوي عفاف  طالب دكتوراه

 سنوات 10المشروع:  مدة

 **** ليلى عفريت طالب دكتوراه

ة أستاذ محاضر )أ(  **** فتوحي رشيدة ليند

ة طالب دكتوراه  **** بلعريبي أمين

 الفرع: النشاط البدني والرياضي التربوي

 عنوان المشروع رئيس المشروع األعضاء الدرجة العلمية مالحظات

 10/10/0101تاري    خ االعتماد: 

 قاصدي حميدة **** أستاذ محاضر )أ(

ممارسة المرأة لألنشطة البدنية 
والرياضية الترويحية بين 

بات والتطلعات في المجتمع الصعو 
دراسة ميدانية على  –الجزائري 

مستوى قاعات الرياضة المتواجدة 
  في الجزائر العاصمة

 **** يسقر فتيحة أستاذ محاضر )أ(

 **** بن حمزة رضوان طالب دكتوراه

 سنوات 10المشروع:  مدة

 **** عيد عيسى سميرةس (بأستاذ محاضر )

 **** بوشو فاهم طالب دكتوراه

 **** طاهري رابح طالب دكتوراه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرع: النشاط البدني والرياضي التربوي

 عنوان المشروع رئيس المشروع األعضاء الدرجة العلمية مالحظات

 10/10/0101تاري    خ االعتماد: 

 كرفس نبيل **** أستاذ التعليم العالي

مواجهة اآلفات استراتيجية 
االجتماعية في الوسط المدرسي 

من خالل ممارسة األنشطة البدنية 
 الرياضية والترويحية

 

 **** مدكور رضوان طالب دكتوراه

 **** دوشة رضوان طالب دكتوراه

 سنوات 10مدة المشروع: 

 **** صدوقي بالل أستاذ مساعد )أ(

 **** مرازقة جمال أستاذ محاضر )أ(

 **** كرابة كمال أستاذ مساعد )أ(


